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חק לישראל – פרשת שופטים יום ה'
תורה -

דברים פרק יז'

ָסור ְלבָ בוֹ וְ כֶ סֶ ף וְ זָהָ ב לֹא י ְַר ּ ֶבה לּ וֹ ְמאֹ ד) :יז( וְ לֹא
)יז( וְ לֹא י ְַר ֶּבה לּ וֹ נ ִָׁשים וְ לֹא י ּ
ָסור ְלבָ בוֹ וְ כֶ סֶ ף וְ ָז ָהב לֹא ַי ְר ּ ֶבה ּלוֹ ְמאֹ ד) :יז( וְ לָ א י ְַס ּגֵי לֵ ּה נְ ִׁשין וְ לָ א יִ ְט ֵעי
יַ ְר ּ ֶבה ּלוֹ נ ִָׁשים וְ לֹא י ּ
ִל ּ ֵב ּה וְ כַ ְס ּ ָפא וְ ַדהֲ בָ א לָ א י ְַס ּגֵי לֵ ּה לַ ח ֲָדא:

)יח( וְ הָ יָה ְכ ִׁש ְב ּתוֹ ַעל ִּכ ּ ֵסא ַמ ְמלַ ְכ ּתוֹ וְ כָ ַתב לוֹ אֶ ת ִמ ְׁשנֵה הַ ּתוֹ ָרה הַ זֹּאת ַעל
סֵ פֶ ר ִמ ִ ּל ְפנֵי הַ כּ ֹהֲנִ ים הַ ְלוִ יִ ּם) :יח( וְ הָ יָה ְכ ִׁש ְב ּתוֹ ַעל ִּכ ּסֵ א ַמ ְמלַ ְכ ּתוֹ וְ כָ ַתב לוֹ אֶ ת ִמ ְׁשנֵה
הַ ּתוֹ ָרה הַ זֹּאת ַעל סֵ פֶ ר ִמ ִ ּל ְפנֵי הַ כּ ֹהֲ נִ ים הַ ְלוִ יִ ּם:

)יח( וִ יהֵ י ְכ ִמ ְּתבֵ ּה ַעל ָּכ ְרסָ א ַמ ְלכו ֵּת ּה וְ יִ ְכ ּתוֹ ב לֵ ּה יָת

קֳדם ָּכהֲ ַנ ּיָא לֵ וָ אֵ י:
ּ ַפ ְת ׁ ֶשגֶן אוֹ ַריְ ָתא הָ ָדא ַעל ִס ְפ ָרא ִמן ָ

)יט( וְ הָ יְ ָתה ִע ּמוֹ וְ קָ ָרא בוֹ ָּכל יְ ֵמי חַ ּיָיו ְל ַמ ַען יִ ְל ַמד ְליִ ְראָ ה אֶ ת יְ הֹוָ ה ֱאלֹהָ יו
ִל ְׁשמֹר אֶ ת ּ ָכל ִ ּד ְב ֵרי הַ ּתוֹ ָרה הַ זֹּאת וְ אֶ ת הַ חֻ ִ ּקים הָ אֵ ּ ֶלה לַ עֲ שׂ ָתם) :יט( וְ הָ יְ ָתה ִע ּמוֹ
וְ קָ ָרא בוֹ ָּכל יְ מֵ י חַ יָ ּיו ְל ַמ ַען יִ ְל ַמד ְליִ ְראָ ה אֶ ת יְ הֹוָ ה ֱאלֹהָ יו ִל ְׁשמֹר אֶ ת ָּכל ִ ּד ְב ֵרי הַ ּתוֹ ָרה
הַ זֹּאת וְ אֶ ת הַ חֻ ִ ּקים הָ אֵ ּלֶ ה לַ עֲ שׂ ָתם) :יט( ו ְּתהֵ י ִע ּ ֵמ ּה וִ יהֵ י קָ ֵרי בֵ ּה ָּכל יוֹ ֵמי חַ ּיוֹ ִהי ְּב ִדיל ְ ּדיֵלַ ף ְל ִמ ְדחַ ל
גָמי אוֹ ַריְ ָתא הָ ָדא וְ יָת ְקי ַָמ ּיָא הָ ִא ּ ֵלין ְל ֶמ ְע ָּב ְדהוֹ ן:
קֳדם יְ ָי אֶ לָ הֵ ּה ְל ִמ ּ ַטר יָת ָּכל ּ ִפ ְת ּ ֵ
ָ

סור ִמן הַ ּ ִמצְ וָ ה י ִָמין ּושְׂ מֹאול ְל ַמ ַען
רום ְלבָ בוֹ ֵמאֶ חָ יו ּ ְ
ול ִב ְל ִּתי ּ
)כ( ְל ִב ְל ִּתי ּ
יַאֲ ִר ְ
רום ְלבָ בוֹ ֵמאֶ חָ יו
הוא ּובָ נָיו ְ ּבקֶ ֶרב יִ שְׂ ָראֵ ל) :כ( ְל ִב ְל ִּתי ּ
יך י ִָמים ַעל ַמ ְמלַ ְכ ּתוֹ ּ

סור ִמן הַ ּ ִמצְ וָ ה יָ ִמין ּושְׂ מֹאול ְל ַמ ַען יַאֲ ִר ְ
הוא ּובָ נָיו ְ ּבקֶ ֶרב
ְּ
יך יָ ִמים ַעל ַמ ְמלַ ְכ ּתוֹ ּ
ול ִב ְל ִּתי ּ
יִ שְׂ ָראֵ ל) :כ( ְּב ִדיל ְדלָ א יְ ִרים ִל ּ ֵב ּה ֵמאֲ חוֹ ִהי ו ְּב ִדיל ְדלָ א יִ ְסטֵ י ִמן ּ ַת ְפקֶ ְד ּ ָתא י ּ ִַמינָא וּשְׂ ָמאלָ א ְּב ִדיל ְ ּדיוֹ ֵרךְ
יוֹ ִמין ַעל ַמ ְלכו ֵּת ּה הוּא ו ְּבנוֹ ִהי ְּבגוֹ יִ שְׂ ָראֵ ל:

יח )א( לֹא יִ ְהיֶה לַ כּ ֹהֲנִ ים הַ ְלוִ יִ ּם ָּכל ׁ ֵשבֶ ט לֵ וִ י חֵ לֶ ק וְ ַנחֲלָ ה ִעם יִ שְׂ ָראֵ ל ִא ּ ׁ ֵשי
לון) :א( לֹא יִ ְהיֶה לַ כּ ֹהֲ נִ ים הַ ְלוִ יִ ּם ָּכל ׁ ֵשבֶ ט לֵ וִ י חֵ לֶ ק וְ ַנחֲלָ ה ִעם
יְ הֹוָ ה וְ ַנחֲלָ תוֹ יֹאכֵ ּ
לון:
יִ שְׂ ָראֵ ל ִא ּ ׁ ֵשי יְ הֹוָ ה וְ ַנ ֲחלָ תוֹ יֹאכֵ ּ

)א( לָ א יְ הֵ י ְלכָ הֲ ַנ ּיָא לֵ וָ אֵ י ָּכל ִׁש ְב ָטא ְדלֵ וִ י חֳלָ ק וְ אַ חֲסָ נָא ִעם יִ שְׂ ָראֵ ל

ֵיכלוּן:
נְת ּה י ְ
קֻ ְר ָּב ַנ ּיָא ַדיְ ָי וְ אַ חֲסַ ּ ֵ

רש"י
)יז( ולא ירבה לו נשים  -אלא י"ח שמצינו
שהיו לו לדוד שש נשים ונאמר לו ואם מעט
ואוסיפה לך כהנה וכהנה :וכסף וזהב לא
ירבה לו מאד  -אלא כדי ליתן לאכסניא
)ס"א לאפסניא(:
)יח( והיה כשבתו  -אם עשה כן כדאי הוא
שתתקיים מלכותו :את משנה התורה  -שתי
ספרי תורות אחת שהיא מונחת בבית גנזיו
ואחת שנכנסת ויוצאת עמו ואונקלוס תרגם
פתשגן פתר משנה לשון שנון ודבור:
)יט( דברי התורה  -כמשמעו:
)כ( ולבלתי סור מן המצוה  -אפילו מצוה
קלה של נביא :למען יאריך ימים  -מכלל הן
אתה שומע לאו וכן מצינו בשאול שאמר לו

שמואל שבעת ימים תוחיל עד בואי אליך
להעלות עולות וכתיב ויוחל שבעת ימים ולא
שמר הבטחתו לשמור כל היום ולא הספיק
להעלות העולה עד שבא שמואל וא"ל נסכלת
כאשר לא שמעת וגו' ועתה ממלכתך לא
תקום הא למדת שבשביל מצוה קלה של נביא
נענש :הוא ובניו .מגיד שאם בנו הגון למלכות
הוא קודם לכל אדם:
)א( כל שבט לוי  -בין תמימין בין בעלי
מומין :חלק  -בביזה :ונחלה  -בארץ :אשי
ה'  -קדשי המקדש )ס"א קדשי הקדשים(:
ונחלתו  -אלו קדשי הגבול תרומות ומעשרות
אבל נחלה גמורה לא יהיה לו בקרב אחיו.
ובספרי דרשו:
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חק לישראל – פרשת שופטים יום ה'
נביא

– ישעיה פרק נב' י'-יד'

או ָּכל אַ ְפסֵ י אָ ֶרץ אֵ ת
)י( חָ ַ ׂ
שף יְ הֹוָ ה אֶ ת זְ רוֹ ַע קָ ְד ׁשוֹ ְל ֵעינֵי ָּכל הַ ּגוֹ יִ ם וְ ָר ּ
ינו) :י( גלא יי ית דרע קודשה לעיני כל עממיא ויחזון כל דבסיפי ארעא
יְ ׁש ּ ַ
ועת ֱאלֹהֵ ּ
ית פורקנא דאלהנא:
)יא(

רו ֹנשְׂ אֵ י ְּכלֵ י יְ הֹוָ ה:
או ִמ ּתוֹ כָ ּה ִה ָּב ּ
עו צְ ּ
או ִמ ּ ׁ ָשם ָט ֵמא אַ ל ִּת ּגָ ּ
סורו צְ ּ
סורו ּ ּ
ּ ּ

)יא( אתפרשו אתפרשו פוקו מתמן במסאב לא תקרבון פוקו מגוה אתבחרו נטלי מני
בית מקדשא דיי:

ומאַ ִּס ְפכֶ ם
כון ִּכי הֹלֵ ְך ִל ְפנֵיכֶ ם יְ הֹוָ ה ּ ְ
או ּ ִ
נוסָ ה לֹא ֵתלֵ ּ
וב ְמ ּ
)יב( ִּכי לֹא ְבחִ ּ ָפזוֹ ן ּ ֵתצֵ ּ
אֱ לֹהֵ י יִ שְׂ ָראֵ ל) :יב( ארי לא בבהילו תפקון מביני עממיא ובעירוקי לא תתובלון

לארעכון ארי מדבר קדמיכון יי ועתיד לכנשא גלותכון אלהא דישראל:
שא וְ גָ בַ ּה ְמאֹ ד) :יג( הא יצלח עבדי משיחא ירום
ָרום וְ נִ ּ ָ ׂ
)יג( ִה ּנֵה יַשְׂ ִּכיל ַע ְב ִ ּדי י ּ
ויסגי ויתקוף לחדא:
)יד(

מו ָעלֶ ָ
הו וְ תֹ אֲ רוֹ ִמ ְּבנֵי אָ ָדם:
יך ַר ִּבים ּ ֵכן ִמ ְׁשחַ ת ֵמ ִא ׁ
ַּכ ׁ ֶ
יש ַמ ְראֵ ּ
אֲשר ׁ ָש ְמ ּ

)יד(

כמא דסברו ליה בית ישראל יומין סגיאין דהוה חשיך ביני עממיא חזוהון וזיוהון מבני
אנשא:

רש"י
)י( חשף  -גלה:
)יא( צאו מתוכה  -מתוך הגלות כל נחמו'
האלו האחרונו' אינן אלא על גלות האחרון.
טמא  -אל תגעו ,שקץ יהיו לכם מליג' בהם.
הברו  -הטהרו .נושאי כלי ה'  -הכהנים
הלוים שהיית' נושאי' כליו )של הקב"ה(
במדבר )מכאן לתחיי' המתים(:
)יב( כי הולך לפניכם  -שני דברים שבסוף
המקרא הזה מיישבין שני דברים שבראשו .כי
לא בחפזון תצאו  -מה טעם ,כי הולך
לפניכם ה' לנחותכם הדרך ומי ששלוחו
מקדים לפניו לנחותו הדרך אין יציאתו
בחפזון .ובמנוסה לא תלכון  -לפי

כתובים

שמאסיפכם אלהי ישראל הולך מאחריכם
לשמור אתכם מכל רודף כמו ונסע דגל מחנה
דן מאסף לכל המחנות ההולך אחרי המחנה
קרוי מאסף לפי שהוא ממתין את הנחלשים
ואת הנכשלים וכן הוא אומר ביהושע
והמאסף הולך אחרי הארון:
)יג( הנה ישכיל עבדי  -הנה באחרית הימים
יצליח עבדי יעקב צדיקים שבו:
)יד( כאשר שממו  -כאשר תמהו עליהם
עמים רבים בראותם שפלותם ואמרו זה אל
זה כמה משחת מאיש מראהו )של ישראל( ראו
מה תארם חשוך משאר בני אדם כן כאשר
אנחנו רואים בעינינו:

 -תהילים פרק קט ד'-ח'

נונִ י וַ אֲנִ י ְת ִפ ָּלה:
)ד( ּ ַתחַ ת אַ הֲ בָ ִתי יִ שְׂ ְט ּ
ימו ָעלַ י ָר ָעה ּ ַתחַ ת טוֹ בָ ה וְ שִׂ נְ אָ ה ּ ַתחַ ת אַ הֲבָ ִתי:
)ה( וַ יָּשִׂ ּ

)ד( חלף די רחימית סטנו לי ואנא אצלי:
)ה( ושוון עלי בישתא חלף טבא

וסנאתא חלף דרחימית:
)ו(

ש ָטן יַעֲ מֹד ַעל יְ ִמינוֹ :
הַ ְפקֵ ד ָעלָ יו ָר ׁ ָשע וְ ָ ׂ

)ו( אסער עלוי רשיעא וסיטנא יקום על ימיניה:
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חק לישראל – פרשת שופטים יום ה'
ותפִ ָּלתוֹ ִּת ְהיֶה לַ ח ֲָטאָ ה:
ְּב ִה ּ ׁ ָש ְפטוֹ יֵצֵ א ָר ׁ ָשע ּ ְ

)ז(
לחובתא:

יו י ָָמיו ְמ ַע ִּטים ּ ְפקֻ ָ ּדתוֹ יִ ּקַ ח אַ חֵ ר:
)ח( יִ ְה ּ

)ז( באדיניה יפוק חיב וצלותיה תהי

)ח( יהון יומוי קלילין מנין שנוי יירת אוחרן:

רש"י
)ד( תחת אהבתי  -אותך ישטנוני .ואני תפלה
 ואני מתפלל אליך תמיד )מצאתי(:)ה( רעה תחת טובה  -שבעים פרים אני
מקריב בכל שנה בשביל שבעי' אומו' ומבקש
לגשמים והם מריעים לי )בשוחר טוב(:

משנה

)ז( בהשפטו  -לפניך יצא מדינך מחויב ורשע:
)ח( פקודתו  -גדולתו פרבושטיא"ה בלעז
כמו ויפקד המלך פקידים )אסתר ב ד(:

– בכורות פרק ט'

חוצָ ה לָ אָ ֶרץִּ ,ב ְפנֵי הַ ַּביִ ּת וְ ׁ ֶשלּ ֹא בִ ְפנֵי הַ ַּביִ ת,
וב ּ
שר ְּבהֵ ָמה נוֹ הֵ ג ָּבאָ ֶרץ ּ ְ
)א( ַמ ְע ַ ׂ
ָןמ ְת ַע ּ ְׂש ִרים ִמזֶּה ַעל זֶה.
ַּבחֻ ִ ּלין אֲבָ ל לֹא בַ ּמֻ ְק ָ ּד ִׁשין .וְ נוֹ הֵ ג ַּב ָּבקָ ר ּובַ ּצֹאן ,וְ אֵ ינ ִ
ָשן ,וְ אֵ ינָן ִמ ְת ַע ּ ְׂש ִרין ִמזֶּה
ומ ְת ַע ּ ְׂש ִרין ִמזֶּה ַעל זֶּהֶ ּ .בחָ ָד ׁשּ ,ובַ יּ ׁ ָ
ַּב ְּכבָ שִׂ ים ּובָ ִעזִ ּיםִ ּ ,
ָשן ׁ ֶשאֵ ינָן ִּכ ְלאַ יִ ם זֶה בָ זֶה ,אֵ ין
ַעל זֶּהֶ .שהָ יָה ַּב ִ ּדיןָ ,מה ִאם הֶ חָ ָד ׁש וְ הַ יּ ׁ ָ
ִמ ְת ַע ּ ְׂש ִרין ִמזֶּה ַעל זֶה .הַ ְּכבָ שִׂ ים וְ הָ ִעזִ ּים ׁ ֶשהֵ ם ִּכ ְלאַ יִ ם זֶה בָ זֶה ,אֵ ינוֹ ִדין ׁ ֶשלּ ֹא
מוד לוֹ ַמר )ויקרא כז( ,וָ צֹאןִ ,מ ְׁש ָמע ָּכל צֹאן ,אֶ חָ ד:
רו ִמזֶּה ַעל זֶהַ ּ ,ת ְל ּ
יִ ְת ַע ּ ְׂש ּ
רע"ב ) -א( מעשר בהמה  -כל אשר יעבור
תחת השבט העשירי יהיה קודש .ומקריבים
חלבו ודמו .ושאר הבשר נאכל לבעלים
טהורים בירושלים כדין שלמים .ואם בעל
מום הוא ,אוכלים אותו בטומאה בכל מקום:
בפני הבית ושלא בפני הבית  -והאידנא
אמור רבנן דלא ליפרשו מעשר בהמה ,משום
תקלה ,דאין לנו בית להקריבה ,וצריך
לשהוייה עד שתפול בה מום ,ואתי בה לידי
תקלה דגיזה ועבודה ,או שמא ישחטנה בלא
מום :אבל לא במוקדשין  -כגון קדשים קלים
דאיכא למאן דאמר ממון בעלים נינהו סלקא
דעתך אמינא ליעשר ,קמשמע לן והיה קודש
אמר רחמנא ,ולא שכבר קדוש :בכבשים

ועזים  -כלומר ונוהג בכבשים ובעזים:
ומתעשרין מזה על זה  -מדרבי רחמנא וצאן,
דמשמע כל צאן מין אחד חשיב ליה לענין
מעשר :בחדש  -שנולדו לאחר ראש חודש
אלול שהוא ראש השנה למעשר בהמה :ובישן
 שנולדו קודם אלול :ואין מתעשרין מזה עלזה  -מן החדש על הישן ומן הישן על החדש.
דכתיב עשר תעשר ,בשתי מעשרות הכתוב
מדבר ,אחד מעשר בהמה ואחד מעשר דגן,
מה מעשר דגן מחדש על הישן לא ,דהא כתיב
)דברים יד( שנה שנה ,דמשמע ולא משנה זו
על שנה אחרת ,אף מעשר בהמה מחדש על
הישן לא:

שר ְּבהֵ ָמה ִמצְ ָט ֵרף ִּכ ְמלֹא ֶרגֶל ְּבהֵ ָמה רוֹ ָעה .וְ כַ ּ ָמה ִהיא ֶרגֶל ְּבהֵ ָמה
)ב( ַמ ְע ַ ׂ
ושנַיִ ם ִמיל ,אֵ ינָן
לשים ּ ְׁ
שר ִמיל .הָ יָה ּ ֵבין אֵ לּ ּו ְלאֵ לּ ּו ְׁש ִׁ
רוֹ ָעהִׁ ,ש ּ ׁ ָשה ָע ָ ׂ
ומ ַע ּ ְׂש ָרן ָּבאֶ ְמצָ עַ .ר ִּבי ֵמ ִאיר אוֹ ֵמר ,הַ יּ ְַר ֵ ּדן
ִמצְ ָט ְר ִפין .הָ יָה לוֹ בָ אֶ ְמצָ עֵ ,מ ִביא ּ ְ
שר ְּבהֵ ָמה:
ַמ ְפ ִסיק ְל ַמ ְע ַ ׂ
רע"ב ) -ב( כמלא רגל במה רועה  -כמו
שיכולות להשתמר ברועה אחד כשהבהמות

רועות מתרחקות זו מזו .והיינו ששה עשר
מיל ,דבהכי שלטא עינא דרועה .ואם יש לו
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חמש בהמות בכפר זה וחמש בכפר אחר רחוק
זה מזה ששה עשר מיל ,מביאן לתוך דיר אחד
ומעשרן .ואם רחוקות יותר ,פטורות .דאמר
קרא )ירמיה לג( תעבורנה הצאן על ידי מונה,
משמע אם יכולות להמנות ברועה אחד מקרי
צאן ותעבורנה תחת השבט להתעשר ,ואי לא
לא :שלשים ושנים מיל אינן מצטרפין -
משום דבעי למתני בסמוך שאם היה לו עדר

באמצע ,אותן האמצעיות מצרפות את
הצדדים ,להכי תני שאם הצדדים רחוקות זו
מזו שלשים ושנים מיל אין האמצעי מצרפן:
מביא ומעשרן באמצע  -לאו ]מביא[ באמצע
ממש קאמר :הירדן מפסיק  -שאם היו לו
חמש בהמות מכאן וחמש בהמות מכאן וירדן
באמצע ,אין מצטרפין ופטורות .ואין הלכה
כר' מאיר:

שר ְּבהֵ ָמה .הָ אַ ִחים הַ ּ ׁ ֻש ּ ָת ִפין ׁ ֶשחַ יּ ִָבין
טור ִמ ּ ַמ ְע ַ ׂ
נִתן לוֹ ַמ ּ ָתנָהָ ּ ,פ ּ
קוחַ אוֹ ׁ ֶש ּ ּ ַ
)ג( הַ ָּל ּ
טורין ִמן
שר ְּבהֵ ָמהְ ּ ,פ ּ ִ
שר ְּבהֵ ָמה .וְ ׁ ֶשחַ יּ ִָבין ְּב ַמ ְע ַ ׂ
טורין ִמ ּ ַמ ְע ַ ׂ
ַּב ּקָ ְלבּ וֹ ןְ ּ ,פ ּ ִ
רו
פוסַ ת הַ ַּביִ ת ,חַ יּ ִָבין .וְ ִאם לָ אוְ ּ ,פ ּ ִ
קו וְ חָ זְ ּ
טורין .חָ ְל ּ
נו ִמ ְּת ּ
הַ ּקָ ְלבּ וֹ ן .קָ ּ
שר ְּבהֵ ָמה:
טורין ִמ ּ ַמ ְע ַ ׂ
ופ ּ ִ
פו ,חַ יּ ִָבין ַּב ּקָ ְלבּ וֹ ן ּ ְ
וְ נִ ְׁש ּ ַת ְּת ּ
רע"ב ) -ג( הלקוח או שניתן לו מתנה
פטור ממעשר בהמה  -בגמרא ילפינן ליה
מדכתיב )שמות כב( בכור בניך תתן לי כן
תעשה לשורך לצאנך ,מה בניך אינן בלקוח
ומתנה דלא שייך בהו לקיחה ומתנה אלא
אצלו נולדו ,אף צאנך ובקרך אינן בלקוח
ומתנה .ואע"ג דהאי קרא בבכור הוא דכתיב
ואנן ילפינן מעשר מיניה ,היינו משום דכתיב
כן תעשה לשורך ,ועשייה ודאי לא מצית
מוקמא בבכור דהא מרחם קדיש ולא בעי
עשייה שיקדישנו האיש ,אם אינו ענין לבכור
תנהו ענין למעשר בהמה :האחים השותפין -
האחים שחלקו בירושת אביהן ואחר כך
נשתתפו :כשחייבין בקלבון  -כשמביאין
שקליהן מביאין שני חצאי שקלים ונותנים שני
קלבונות .והקלבון הוא לשון הכרע שחייבין
להכריע שקליהן .ואם נתנו בין שניהם שקל
שלם נותנים שני קלבונות ,שהיה להם לשקול
לחצאין :ופטורים ממעשר בהמה  -מכל
הנולדים להם כל ימי השותפות .שהשותפות
פוטר ממעשר בהמה ,דכתיב אשר יהיה לך,
ולא של שותפות .ואע"ג דהאי קרא בבכור
הוא דכתיב ,אם אינו ענין לבכור דהא

שמעינן דאיתיה בשותפות דכתיב )דברים יב(
ובכורות בקרכם וצאנכם ,תנהו ענין למעשר
בהמה :וכשחייבין במעשר בהמה  -כגון אם
לא חלקו מעולם ,שתפוסת הבית קיימת,
דהיינו שירושת אביהן עומדת ,חייבין במעשר
בהמה לעשר הנולדים להם כל ימי שותפותם.
דהכי אמרינן בברייתא ,יכול אפילו קנו
בתפוסת הבית ,תלמוד לומר יהיה ,דמשמע
מכל מקום :פטורים מן הקלבון  -לגמרי.
ששוקלין בין שניהם שקל שלם .שממון אביהם
בחזקתו עומד ,והאב ששוקל על בניו או על
אחד מבני עירו ופוטר בשלו ,פטור מן
הקלבון .דתנן בשקלים ,השוקל בשביל העני
או בשביל שכנו או בשביל בן עירו פטור מן
הקלבון .ובניו נמי אין מצות שקליהם עליו
והוו ליה כשכנו ובן עירו :קנו בתפוסת הבית
חייבין  -במעשר בהמה .כדאמרינן תלמוד
לומר יהיה דמשמע מכל מקום שיהיה.
ובפירושי רבותי מצאתי ,דהאי קנו לא שלקחו
במעות ,אלא שנפלו להם בהמות מירושת
אביהם :חלקו וחזרו ונשתתפו  -הוו כשותפים
דעלמא :ופטורים ממעשר בהמה  -וחייבין
בקלבון:

ומחֻ ּ ַסר
חוץ ִמן הַ ִּכ ְלאַ יִ ם ,וְ הַ ְּט ֵרפָ ה ,וְ יוֹ צֵ א דֹפֶ ןְ ּ ,
)ד( הַ כּ ֹל נִ ְכנָס לַ ִ ּדיר ְל ִה ְת ַע ּ ֵׂ
ש רּ ,
ֶהו יָתוֹ ם ,כּ ֹל ׁ ֶש ּ ֵמ ָתה ִא ּמוֹ אוֹ ׁ ֶשנִּ ְׁשחָ ָטהַ .ר ִּבי יְ הוֹ ׁ ֻש ַע אוֹ ֵמר,
זְ ָמן ,וְ יָתוֹ ם .אֵ יז ּ
אֲ ִפלּ ּו נִ ְׁשח ֲָטה ִא ּמוֹ וְ הַ ּ ׁ ֶשלַ ח קַ ּיָם ,אֵ ין זֶה יָתוֹ ם:

רע"ב
הכל,

 )ד( הכל נכנס לדיר להתעשר -לאתויי רובע ,ונרבע ,ומוקצה

שהפרישוהו להקריבו לעבודה זרה ,ונעבד
שעבדו הבהמה עצמה ,ואתנן זונה ומחיר
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כלב ,וטומטום ואנדרוגינוס ,שכל אלו אע"פ
שהם פסולים לקרבן ,נכנסין לדיר להתעשר,
דכיון דלא הקפידה תורה בבעל מום לגבי
מעשר כדכתיב )ויקרא כז( לא יבקר בין טוב
לרע ,לא הקפידה נמי בכל הנך פסולין :חוץ
מן הכלאים והטריפה ויוצא דופן כו'  -דתנו
רבנן ,שור או כשב )שם כב( פרט לכלאים,
דהיינו הבא מתיש ורחל .או עז ,פרט לנדמה,
שבא מאיל ורחל ודומה לעז ,כי יולד ,פרט
ליוצא דופן .והיה שבעת ימים ,פרט למחוסר
זמן .לחת אמו ,פרט ליתום שמתה אמו
כשילדתו .דכל הני ,פסולים לקדשים .ומעשר
בהמה יליף מקדשים בגזירה שוה ,נאמר כאן

)שם כז( תחת השבט ,ונאמר להלן תחת אמו.
מה להלן פרט לכל השמות הללו ,אף כאן
פרט לכל השמות הללו .וטריפה נמי אינה
נכנסת לדיר להתעשר דכתיב )ויקרא כז( כל
אשר יעבור ,פרט לטריפה שאינה עוברת כגון
שנחתכו רגליה מן הארכובה ולמעלה שהיא
אחת מן הטרפיות ,והוא מהדין לכל שאר
מיני טרפיות :והשלח קיים  -העור קיים.
תרגום והפשיט ,וישלח :אין זה יתום  -לפי
שיש מקומות שכשהבהמה מתה מחמת לידה
מפשיטין אותה ומלבישים בעורה את החיה
]את הולד[ כדי שיתחמם ,ומעלי ליה כאילו
היתה אמו חיה .ואין הלכה כרבי יהושע:

שר ְּבהֵ ָמהִּ ,ב ְפרוֹ ס הַ ּ ֶפסַ חִּ ,ב ְפרוֹ ס הָ עֲ צֶ ֶרתִּ ,ב ְפרוֹ ס הֶ חָ ג,
לש גְּ ָרנוֹ ת ְל ַמ ְע ַ ׂ
)ה( ׁ ָש ׁ
ִּדבְ ֵרי ַר ִּבי עֲ ִקיבָ אֶ ּ .בן ַע ּזַאי אוֹ ֵמרְּ ,בעֶ שְׂ ִרים וְ ִת ְׁש ָעה ַּבא ֲָדרְּ ,באֶ חָ ד ְּב ִסיוָ ן,
יעזֶר וְ ַר ִּבי ִׁש ְמעוֹ ן אוֹ ְמ ִריםְּ ,באֶ חָ ד ְּבנִיסָ ן,
ְּב ֶעשְׂ ִרים וְ ִת ְׁש ָעה ְבאָ בַ .ר ִּבי א ֱִל ֶ
ֱלול
רו ְּב ֶעשְׂ ִרים וְ ִת ְׁש ָעה בֶ א ּ
ֱלול .וְ לָ ּ ָמה אָ ְמ ּ
ְּבאֶ חָ ד ְּב ִסיוָ ןְּ ,ב ֶעשְׂ ִרים וְ ִת ְׁש ָעה בֶ א ּ
שר ְּביוֹ ם
הוא יוֹ ם טוֹ ב ,וְ ִאי אֶ ְפ ׁ ָשר ְל ַע ּ ֵ ׂ
רו ְּבאֶ חָ ד ְּב ִת ְׁש ֵריִ ,מ ּ ְפנֵי ׁ ֶש ּ
וְ לֹא אָ ְמ ּ
ֱלולַ .ר ִּבי ֵמ ִאיר אוֹ ֵמרְּ ,באֶ חָ ד
ימוהו ְּבעֶ שְׂ ִרים וְ ִת ְׁש ָעה בֶ א ּ
טוֹ בְ ,ל ִפיכָ ְך ִה ְק ִ ּד ּ ּ
ֱלוליִ ּין ִמ ְת ַע ּ ְׂש ִרין ִּב ְפנֵי
שר ְּבהֵ ָמהֶ ּ .בן ַע ּזַאי אוֹ מֵ ר ,הָ א ּ ִ
אֱלול רֹא ׁש הַ ּ ׁ ָשנָה ְל ַמ ְע ַ ׂ
ּ ֶב ּ
ַעצְ ָמן:
רע"ב ) -ה( שלש גרנות למעשר בהמה -
בשלשה פרקים בשנה הבהמות מתעשרות.
ולשון גרנות ,כתבואת גורן שהיא טבולה
למעשר ואין אוכלים ממנה עד שיעשרו ,כך
בשלשה פרקים הללו אין אוכלים מן הבהמות
ולא מוכרים מהן עד שיעשרו אותן :פרוס
הפסח  -חמשה עשר יום קודם הפסח דהיינו
יום אחרון של אדר .ולשון פרוס ,פלגא ,חצי
הזמן ,ששואלין בהלכות הפסח ,דתניא שואלין
]ודורשין[ בהלכות הפסח קודם לפסח שלשים
יום .וכן פרוס עצרת חמשה עשר יום קדום,
וכן פרוס החג דהיינו יוטם אחרון של אלול.
וקבעו הנך תלתא זמני שיהיו קובעות למעשר
בהמה ,כדי שיהיו בהמות מצויות לעולי
רגלים ,דאע"ג דתנן במתניתין שעד שלא
הגיע זמן הגורן מותר למכור ולשחוט ,דגורן
הוא הקובע למעשר ,אפילו הכי לא שחטי
להו אינשי עד דמעשרין ,דניחא ליה לאינש
לקיומי מצוה בממוניה בדבר שאין חסר בו

כלום כגון מעשר בהמה שהוא עצמו מקריב
מעשר ואוכלו שלמים ,ואם לא היו מעשרים
בשלשה פרקים הללו ,היו הרבה נמנעים
למכור לפי שלא עשרו ,לפי שלא עשרו ,ולא
היו בהמות מצויות לעולי רגלים :בן עזאי
אומר בעשרים ותשעה באדר  -דהיינו
חמשע עשר יום קודם הפסח ,אלא דר'
עקיבא סבר אדר הסמוך לניסן פעמים חסר
פעמים מלא ,וחמשה עשר יום קודם הפסח
פעמים מתחילים בעשרים ותשעה באדר
פעמים בשלשים באדר ,הלכך לא קבע ליה
זמן .ובן עזאי סבר ,אדר הסמוך לניסן לעולם
חסר ,ותחלת פרוס הפסח הוי לעולם
בעשרים ותשעה באדר :באחד בסיון  -מתוך
שמיעוט בהמות יולדות מניסן ועד עצרת ,אי
מקדים ומעשר להו חמשה עשר יום קודם
עצרת ,כולן יהיו נאכלין קודם עצרת ולא
תהא בהמה מצויה לעולי רגלים :בעשרים
ותשעה באב  -בן עזאי לטעמיה דאמר לקמן
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האלוליין מתעשרין בפני עצמן ואין מצטרפין
עם אותן שנולדו קודם אלול דשמא באחד
באלול ראש השנה למעשר בהמה והוו להו
חדש וישן ומספקא ליה אימת הוי ראש השנה,
או אלול או תשרי ,הלכך לא קבע זמן גרנן
של קייטי בעשרים ותשעה באלול ,דלא ליתי
לצרופי הנולדים באלול בהדייהו :ולא אמרו
באחד בתשרי  -ואע"ג דהוא יום שתי
שבתות :מפני שהוא יום טוב  -חדא ועוד
קאמר ,חדא משום דבעי היכרא בחדש וישן,
דאחד בתשרי הוא ראש השנה למעשר ,ואע"ג
דלא אתי לצרופי דתשרי בהדייהו דהא אכתי

לא נולד שום טלה היום ,ואי נולד מחוסר זמן
הוא ,אפילו הכי לא מעשרינן ההוא יומא
משום דבעינן למיעבד היכרא בין חדש לישן
דלידעו אינשי דלא ליצטרפו החדש עם הישן.
ועוד ,מפני שהוא יום טוב ,משום סקרתא
צבע אדום שצובע בו העשירי כדי שהיא ניכר,
ואסור לצבוע ביום טוב :האלוליין מתעשרין
בפני עצמן  -כדפרישנא לעיל דמספקא ליה
אי הוי ראש השנה למעשר בהמה אחד באלול
או אחד בתשרי ,הלכך אין מתעשרין האלוליין
עם הנולדים מתשרי ואילך ,משום דלא
לצטרפו ישן בחדש:

ֱלול ,ה ֲֵרי אֵ לּ ּו ִמצְ טָ ְר ִפין.
)ו( ָּכל הַ ּנוֹ לָ ִדים ֵמאֶ חָ ד ְּב ִת ְׁש ֵרי ַעד ֶעשְׂ ִרים וְ ִת ְׁש ָעה ּ ֶבא ּ
ֹאש הַ ּ ׁ ָשנָה ,אֵ ינָן ִמצְ ָט ְר ִפין .ח ֲִמ ּ ׁ ָשה
ֹאש הַ ּ ׁ ָשנָה וַ ח ֲִמ ּ ׁ ָשה ְלאַ חַ ר ר ׁ
ח ֲִמ ּ ׁ ָשה ִל ְפנֵי ר ׁ
לש
ִל ְפנֵי הַ ּג ֶֹרן וַ ח ֲִמ ּ ׁ ָשה ְלאַ חַ ר הַ ּג ֶֹרןֲ ,ה ֵרי אֵ לּ ּו ִמצְ ָט ְר ִפיןִ .אם ּ ֵכן לָ ּ ָמה ֶנא ֱַמר ׁ ָש ׁ
יע
יע הַ ּג ֶֹרן ,מֻ ּ ָתר ִל ְמכּ וֹ ר וְ ִל ְׁשחוֹ טִ .הגִּ ַ
שר ְּבהֵ ָמהֶ ׁ ,ש ַעד ׁ ֶשלּ ֹא ִהגִּ ַ
גְּ ָרנוֹ ת ְל ַמ ְע ַ ׂ
טור:
הַ ּג ֶֹרן ,לֹא יִ ְׁשחוֹ ט .וְ ִאם ׁ ָשחַ טָ ּ ,פ ּ
רע"ב ) -ו( כל הנולדים  -הך סתמא כר'
אליעזר ור' שמעון :חמשה לפני ראש השנה
 אגב דבעי למתני חמשה לפני הגורןוחמשה לאחר הגורן מצטרפין ,תנא נמי האי:

לא ישחוט  -שהגורן קובע למעשר מדרבנן:
ואם שחט פטור  -ובהמה שריא באכילה.
דלא אשכחן בטבל דמעשר בהמה לא לאו
ולא מיתה:

יו ְׁשנַיִ ם
)ז( ּ ֵכיצַ ד ְמ ַע ּ ְׂש ָרן ,כּ וֹ נְ סָ ן לַ ִ ּדיר וְ עוֹ ֶ ׂ
שה לָ הֶ ן ּ ֶפ ַתח קָ ָטן ְּכ ֵדי ׁ ֶשלּ ֹא יִ ְה ּ
לשה ,אַ ְר ָּב ָעה ,ח ֲִמ ּ ׁ ָשה,
יְ כוֹ ִלין לָ צֵ את ְּכאַ חַ תּ ,ומוֹ נֶה בַ ּ ׁ ֵשבֶ ט ,אֶ חָ דְׁ ,שנַיִ םְׁ ,ש ׁ ָ
ירי סוֹ ְקרוֹ בְ ִס ְק ָרא וְ אוֹ ֵמר ֲה ֵרי זֶה
ִׁש ּ ׁ ָשהִׁ ,שבְ ָעהְׁ ,שמוֹ נָהִּ ,ת ְׁש ָעה ,וְ הַ יוֹ צֵ א עֲ שִׂ ִ
בוצִ ים ,אוֹ עוֹ ְמ ִדים,
ַמעֲ ֵ ׂ
שר .לֹא ְסקָ רוֹ ְב ִס ְק ָרא וְ לֹא ְמנָאָ ם ַּב ּ ׁ ֵשבֶ ט ,אוֹ ׁ ֶש ּ ְמנָאָ ם ְר ּ
ש ָרה וְ נ ַָטל אֶ חָ ד ,אֵ ין ֶזה
ש ָרה ,עֲ ָ ׂ
ש ִרים ,הָ יָה לוֹ ֵמאָ ה וְ נ ַָטל עֲ ָ ׂ
הֲ ֵרי אֵ לּ ּו ְמעֻ ּ ָ ׂ
נויִ ין
הודה אוֹ ֵמר ,הֲ ֵרי זֶה ַמעֲ ֵ ׂ
שרַ .ר ִּבי יוֹ סֵ י ְּב ַר ִּבי יְ ּ ָ
ַמעֲ ֵ ׂ
שר ,קָ פַ ץ )אֶ חָ ד( ִמן הַ ּ ְמ ּ
בו,
טוריןִ .מן הַ ְמעֻ ּ ָ ׂ
ְלתוֹ כָ ן ,ה ֲֵרי אֵ לּ ּו ְפ ּ ִ
עו ַעד ׁ ֶשיִ ּ ְס ּ ָתאֲ ּ
ש ִרים ְלתוֹ כָ ןֻ ּ ,כ ָּלן יִ ְר ּ
מומן לַ ְּב ָע ִלים:
לו ְב ּ ָ
וְ יֵאָ ְכ ּ
רע"ב ) -ז( לדיר  -מקום מוקף אבנים או
קנים שמכניסים בו הצאן :היה לו מאה ונטל
עשרה  -בלא שום מנין :או עשרה  -ונטל
אחד בלא מנין :אין זה מעשר  -דכתיב
)ויקרא כז( העשירי יהיה קודש ,ואין זה
עשירי :ר' יוסי בר יהודה אומר הרי זה
מעשר  -דסבר רבי יוסי ,כשם שתרומה
גדולה ותרומת מעשר ניטלים באומד
ובמחשבה ,דכתיב )במדבר יח( ונחשב לכם
תרומתכם ,במחשבה הויא תרומה ,כך מעשר

ניטל באומד ובמחשבה ,דמעשר ,תרומה
קרייה רחמנא ,דכתיב )שם( כי את מעשר בני
ישראל אשר ירימו לה' תרומה .ואיתקש
מעשר בהמה למעשר דגן ,מה מעשר דגן
ניטל במחשבה ,אף מעשר בהמה ניטל
במחשבה .ואין הלכה כר' יוסי :קפץ אחד מן
המנויין  -שמנה עשרה שיצאו מן הפתח ונטל
העשירי ונפטרו התשעה ,וקפץ אחד מן
התשעה לתך הדיר .כל אותן שבדיר פטורים
אם אינו ניכר איזה הוא .דשמא זה יצא עשירי
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והוא אינו ראוי לכך שכבר נפטר .אי נמי ,כל
אחד מהן ספק אם הוא מנוי כבר ונפטר ,וכל
ספיקא לאו בר עישורי הוא :מן המעושרים
 -מן העשיריים שכגבר קדשו ,קפץ אחד

לתוך הדיר ,הוו כולהו ספק מעשר וירעו עד
שיסתאבו ,דכל זמן שהן תמימים אסור
לשחטן בחוץ .ולאחר שיסתאבו יאכלו במומן
לבעלים:

יעי וַ עֲ שִׂ ִירי
או ְׁשנַיִ ם ְּכאֶ חָ ד ,מוֹ נֶה אוֹ ָתן ְׁשנַיִ ם ְׁשנָיִ םְ .מנָאָ ן אֶ חָ דְּ ,ת ִׁש ִ
)ח( יָצְ ּ
ירי ְמקֻ ְלקָ ִלין .קָ ָרא
יעי וַ עֲ שִׂ ִ
ירי ְּכאַ חַ תְּ ,ת ִׁש ִ
יעי וַ עֲ שִׂ ִ
או ְּת ִׁש ִ
ְמקֻ ְלקָ ִלין .יָצְ ּ
יריְׁ ,שלָ ְׁש ּ ָתן ְמקֻ ָ ּד ִׁשין.
שר עֲ שִׂ ִ
ולאַ חַ ד ָע ָ ׂ
יעי ּ ְ
ירי ְּת ִׁש ִ
יעי עֲ שִׂ ִירי וְ לָ עֲ שִׂ ִ
לַ ְּת ִׁש ִ
שה
שר קָ ֵרב ְׁשלָ ִמים וְ עוֹ ֶ ׂ
שר ,וְ אַ חַ ד ָע ָ ׂ
ירי ַמעֲ ֵ ׂ
מומוֹ  ,וְ הָ עֲ שִׂ ִ
הַ ְּת ִׁש ִ
יעי ֶנאֱכָ ל ְּב ּ
מורה.
שה ְת ּ ָ
מורה עוֹ ָ ׂ
הודה ,וְ ִכי י ֵׁש ְּת ּ ָ
מורהִּ ,ד ְב ֵרי ַר ִּבי מֵ ִאיר .אָ ַמר ַר ִּבי יְ ּ ָ
ְת ּ ָ
יעי
מורה ,לֹא הָ יָה קָ ֵרב .קָ ָרא לַ ְּת ִׁש ִ
רו ִמ ּ ׁש ּום ַר ִּבי ֵמ ִאירִ ,אלּ ּו הָ יָה ְת ּ ָ
אָ ְמ ּ
שר ְמקֻ ָ ּד ׁש .זֶה הַ ְּכלָ ל,
ירי ,אֵ ין אַ חַ ד ָע ָ ׂ
שר עֲ שִׂ ִ
ולאַ חַ ד ָע ָ ׂ
ירי ּ ְ
ירי עֲ שִׂ ִ
עֲ שִׂ ִירי וְ לָ עֲ שִׂ ִ
שר ְמקֻ ָ ּד ׁש:
נו ,אֵ ין אַ חַ ד ָע ָ ׂ
כּ ֹל ׁ ֶשלּ ֹא נֶעֱ קַ ר ׁ ֵשם עֲ שִׂ ִירי ִמ ּ ֶמ ּ ּ
רע"ב ) -ח( הכי גרסינן ,יצאו שנים כאחד,
מונה אותן שנים שנים .מנאן אחד ,תשיעי
ועשירי מקולקלין  -יצאו שנים כאחד זה אצל
זה ברוחב הפסח ומנה אותן זוג אחד .מונה
כולן שנים שנים זוג זוג ,והזוג העשירי קדוש
בקדושת מעשר .והוא הדין אם מנאן שלשה
או ארבעה :מנאן אחד  -לשנים הראשונים
שיצאו מנה אחד ,ולשלישי שני ולרביעי שלישי:
תשיעי ועשירי מקולקלים  -לפי שהתשיעי
בחשבונו הוא עשירי באמת ,ועשירי בחשבונו
הוא אחד עשר ,ומשום הכי הוו מקולקלים
וירעו עד שיסתאבו .ולא דמו לקרא תשיעי
ולאחד עשר עשירי דעשירי מעשר ואחד עשר
קרב שלמים ,דהתם נפק אחד אחד ,וכי מטי
עשירי וקרייה תשיעי ולאחד עשר קרא
עשירי ,מבריר לכולי עלמא שהתשיעי
לחשבונו הוא עשירי לבהמות ,והעשירי אחד
עשר ,ואיהו הוא דשינה וטעה ,הלכך העשירי
מער גמור ,והאחד עשר קרב שלמים מגזירת
מלך ,כדמפרש לקמן .אבל הכא דיצאו שנים
בתחילה ביחד ולא מיבריר עשירי שהוא קורא
תשיעי דלהוי עשירי ,לאו מעשר גמור הוא
מאליו ,וכדאמר איהו נמי לא הוי ,הלכך

מקולקלים :שלשתן מקודשים  -דכתיב
)ויקרא כז( וכל מעשר בקר ,לרבות תשיעי
ואחד עשר .יכול שאני מרבה אף שמיני
ושביעי ,אמרת ,הואיל והוא קדוש וטעותו
מקודשת ,מה הוא אינו קדוש אלא בסמוך לו
כלומר העשירי עצמו המסוך אצל גופו ,אף
טעותו אינה מקודשת אלא בסמוך לעשירי
דהיינו תשיעי מלפניו ואחד עשר מאחריו :וכי
יש תמורה עושה תמורה  -סבר רבי יהודה
דהאי אחד עשר הוי תמורה ,דהאי דקרייה
עשירי כמאן דאמר ]זו[ תהא תחת העשירי
דמי .ואין תמורה עושה תמורה ,דכתיב )שם(
והיה הוא ותמורתו יהיה קודש ,ולא תמורת
תמורתו :אמרו משום ר' מאיר  -אינה
תמורה .אין האחד עשר תמורת העשירי.
שאם היה תמורה לא היה קרב ,דתמורת
מעשר אינה קריבה ,דכתיב )במדבר יח( לא
תפדה קודש הם ,הם קרבין ולא תמורתן,
ובבכור כתיב ,וילפינן מעשר מניה .והלכה
שאין האחד עשר עושה תמורה :כל שלא
נעקר שם עשירי ממנו  -דכל היכא דקרא
לעשירי עשירי ,תו לא מיקדש אחד עשר
במאי דקרי ליה עשירי:
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גמרא

– בכורות דף נח' ע"ב

תנו רבנן באי זה צד מעשר כונסן לדיר ועושה להם פתח קטן כדי שלא יהו
שנים יכולין לצאת כאחד אימותיהם מבחוץ והם מבפנים וגועות ויוצאות
לקראת אמן ולפקינהו אינהו יעבור כתיב ולא שיעבירוהו ולשדי להו ירקא
וליפקו לותיה אמר רב הונא גזירה משום לקוח ומשום יתום תנו רבנן כל
אשר יעבור תחת פרט לטריפה שאינה עוברת תחת השבט מצוה למנותן
בשבט לא מנאן בשבט או שמנאן רבוצים או עומדים מנין תלמוד לומר
העשירי קדש מ"מ ואין לי אלא שקרא שמו עשירי לא קרא שמו עשירי
מנין ת"ל יהיה קדש מכל מקום יכול היו לו מאה ונטל עשרה עשרה ונטל
אחד יכול יהיו מעושרין ת"ל עשירי ואין זה עשירי ר' יוסי בר' יהודה אומר
מעשר מאי טעמיה דר' יוסי בר' יהודה סבר ליה כאבא אלעזר בן גומל
דתניא אבא אלעזר בן גומל אומר ונחשב לכם תרומתכם בשתי תרומות
הכתוב מדבר אחת תרומה גדולה ואחת תרומת מעשר כשם שהתרומה
גדולה ניטלת באומד ובמחשבה אף תרומת מעשר נטלת באומד ובמחשבה
ומעשר קרייה רחמנא תרומה דכתיב כי את מעשר בני ישראל אשר ירימו
לה' תרומה נתתי ללוים לנחלה ואיתקש מעשר בהמה למעשר דגן מה
מעשר דגן ניטל באומד ובמחשבה אף מעשר בהמה ניטל באומד
ובמחשבה:
רש"י על הגמרא
יתום  -שמתה אמו קודם שנולד והשתא אי
הוה שדו ירקא הוה נפיק נמי יתום דמיפטר
ואע"ג דאיכא יתום דמיחייב כגון שנולד
ואח"כ מתה אמו וההוא לא נפיק אלא ע"י
ירקא מ"מ בהא דמעמיד אמותיהן של אלו
מבחוץ ליהוי ליה הכירא ויהיה נזכר דיתום
ולקוח לאו בני עשורי נינהו :טריפה אינה
עוברת  -כגון שנשברו רגליה מן הארכובה
ולמעלה ולא מצי למיזל :ה"ג  -יכול היו לו
מאה וכו' :בשתי תרומות  -ואע"ג דלא כתיב
האי קרא דתרומתכם אלא בתרומת מעשר
נפקא לן דמיירי בתרומה גדולה מדכתיב כדגן
מן הגורן כלומר כתרומה גדולה שנוטל

ישראל מגרנו והשתא איתקש תרומת מעשר
לתרומה גדולה להאי מילתא דמה תרומה
גדולה וכו' :באומד  -שמאמד בדעתו כך וכך
יש בכרי הזה ולפי אומדנותו נוטל תרומה:
במחשבה  -שמחשב ]ואומר[ שני לוגין שאני
עתיד להפריש הרי הן תרומה כדאמרינן
)דמאי פ"ז מ"ד( לגבי לוקח יין מבין הכותים
ולהכי קרי ליה מחשבה משום דאינו מונה
אותן אי נמי נותן עיניו בצד זה ואוכל בצד
אחר ותרוייהו אומד ומחשבה נפקא לן
מונחשב :איתקש  -בריש פירקין )לעיל נג(
ואת מעשרותיכם בשתי מעשרות הכתוב
מדבר אחד מעשר בהמה וא' מעשר דגן:
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חק לישראל – פרשת שופטים יום ה'
זוהר

– נח דף עג' ע"ב

אתי נֶגְ ִ ּדי ָת ִמידַּ .כ ּ ָמה ִאית לוֹ ן
ּ ָפ ַתח וְ אָ ַמר )תהלים נא( ִּכי ְפ ׁ ָש ַעי אֲנִ י אֵ ָדע וְ חַ ּ ָט ִ
ְ
הואּ ְ .דהָ א ְלבָ ַתר ְ ּדחָ ָטא
יהו ִמ ּקַ מֵ י ּ ְ
ִל ְבנֵי נ ׁ ָ
קוד ׁ ָשא ְּב ִריך ּ
ָשא ְל ִא ְס ּ ַת ּ ְמ ָרא ֵמחוֹ בַ יְ ּ
יוב ּ ָתא סַ גְ יָא.
תוקפָ א ִ ּד ְת ּ ְ
יה ְל ֵעילָ א וְ לָ א ִא ְת ְמחַ ק ַּבר ְּב ּ ְ
הוא חוֹ בֵ ּ
ַּבר נ ָׁש ָר ִׁשים ּ
ְּכ ָמא ְדאַ ְּת אָ ֵמר) ,ירמיה ב( ִּכי ִאם ְּתכַ ְּב ִסי ַּב ּנ ֶֶתר וְ ַת ְר ִּבי לָ ְך בּ וֹ ִרית נִ ְכ ּ ַתם
עֲ וֹ נ ְֵך ְלפָ נָי:
קוד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
ימו.
ּ ָתא ֲחזֵיֵ ּ ,כיוָ ן ְ ּדחָ ב בַ ר נ ָׁש קַ ּ ֵמי ּ ְ
הוא זִ ְמנָא חָ ָדא ָעבִ יד ְר ִׁש ּ
יך ּ
יה זִ ְמנָא
ימו י ִַּתיר .חָ ב ּ ֵב ּ
וְ כַ ד חָ ב ּ ֵב ּ
הוא ְר ִׁש ּ
יה זִ ְמנָא ִּתנְ יָינָא ִא ְת ּ ַת ּקַ ף הַ ּ
הוא ִּכ ְת ָמא ִמ ִּס ְט ָרא ָדא ְל ִס ְט ָרא ָדאְּ ,כ ֵדין ְּכ ִתיב נִ ְכ ּ ַתם
ְּת ִל ָ
יתאָ ה ִא ְת ּ ַפ ּ ׁ ַשט הַ ּ
עֲ וֹ נ ְֵך ְלפָ נָי:
קוד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
הוא ַעל ִע ְסקָ א ְ ּדבַ ת ׁ ֶשבַ ע,
ּ ָתא ֲחזֵיּ ָ ,דוִ ד ַמ ְל ָּכא ּ ֵכיוָ ן ְ ּדחָ ב קַ ּ ֵמי ּ ְ
יך ּ
יה ְל ָע ְל ִמיןַ .מה ְּכ ִתיב) ,שמואל ב יב( ּגַ ם יְ ָי
הוא חוֹ בָ א ִא ְת ְר ִׁשים עֲ לֵ ּ
חָ ִׁשיב ְ ּדהַ ּ
ָ
יה:
ימו ִמ ּקַ ּ ֵמ ּ
הֶ עֱ ִביר חַ ּ ָט ְ
הוא ְר ִׁש ּ
מות) .קודשא בריך הוא( אַ עֲ בַ ר הַ ּ
אתך לא ָת ּ
יה ְ ּד ָדוִ ד ַמ ְל ָּכא הֲוַ ת ִמן יוֹ ָמא
יה ַר ִּבי אַ ָּבא וְ הָ א ּ ָתנִ ינָן ְ ּדבַ ת ׁ ֶשבַ ע ִ ּדילֵ ּ
אָ ַמר לֵ ּ
ְ
אוריָה הַ ִח ִּתי ִמן קַ ְד ַמת
הוא ְל ּ ִ
ְּד ִא ְת ְּב ֵרי ָע ְל ָמא ,אַ ּ ַמאי יָהֲבָ ּה ּ ְ
קוד ׁ ָשא ְּב ִריך ּ
ְ
הוא אַ ף ַעל ּגַ ב ְ ּד ִא ְּת ָתא אַ זְ ִמינָא
יה הָ ִכי אוֹ ְרחוֹ י ְ ּד ּ ְ
ְּדנָא .אָ ַמר לֵ ּ
קוד ׁ ָשא ְּב ִריך ּ
ֵיה ְ ּדהַ אי.
יה ,אַ ְק ִדים אַ ח ֲָרא ּונְ ִסיב לָ ּה ַעד ְ ּד ָמ ָטא זִ ְמנ ּ
יה ְלבַ ר נ ָׁש ְל ֶמהֱוֵי ִדילֵ ּ
לֵ ּ
ֵיהִ ,א ְת ַ ּד ְחיָיא הַ אי ְ ּדנ ִָסיב לָ הּ ִמ ּקַ ּ ֵמי הַ אי אָ ח ֳָרא ְ ּדאָ ֵתי ְלבָ ַתר
ּ ֵכיוָ ן ְ ּד ָמ ָטא זִ ְמנ ּ
ְ
יה ֵמ ָע ְל ָמא ַעד
הוא ְלאַ עֲ בָ ָרא לֵ ּ
קוד ׁ ָשא ְּב ִריך ּ
יה ּ ְ
וְ ִא ְס ּ ַת ַּלק ֵמ ָע ְל ָמא .וְ קָ ׁ ֵשי קַ ּ ֵמ ּ
ֵיה ִמ ּקַ ּ ֵמי הַ אי אָ ח ֳָרא:
לָ א ָמטֵ י זִ ְמנ ּ
דוק
אוריָה הַ ִח ִּתי )כדאמרן( ְּבקַ ְד ִמ ָ
יהיבַ ת ְל ּ ִ
וְ ָרזָא ְ ּדבַ ת ׁ ֶשבַ ע ְ ּד ִא ְתיְ ִ
יתאּ ,פ ּוק וְ ּ
ֵיתון יִ שְׂ ָראֵ ל .וְ ִת ְׁש ַּכח
וְ ִת ְׁש ַּכח .אַ ּ ַמאי ִא ְתיְ ִהיבַ ת אַ ְר ָעא קַ ִ ּד ׁ ָ
ישא ִל ְכנ ַַען ַעד לָ א י ּ
ומ ָּלה חָ ָדא:
יהו ּ ִ
ִמ ָּלה ָדא .וְ כ ָֹּלא ָרזָא חָ ָדא ִא ּ
יה
יוב ּ ָתא ,לָ א אַ עֲ ֵדי ִל ּ ֵב ּ
ּ ָתא ֲחזֵיּ ָ ,דוִ ד אַ ף ַעל ּגַ ב ְ ּדאוֹ ֵדי ַעל חוֹ בֵ יהּ וְ ָתב ִּב ְת ּ ְ
יהו
נון חוֹ ִבין ְ ּדחָ בֵ ּ ,
עות ּ
ור ּ ֵ
ְּ
הוא חוֹ בָ א ְ ּדבַ ת ׁ ֶשבַ עְּ ,בגִ ין ְ ּד ָד ִחיל עֲ לַ יְ ּ
ומהַ ּ
יה ֵמ ִא ּ
ְ
ובגִ ין ָּכך לָ א
יה ְּב ׁ ַשעֲ ָתא ְדסַ ָּכנָהְ ּ .
יהו וִ יקַ ְט ֵרג עֲ לֵ ּ
ּ ָת ִדיר ִ ּד ְ
יל ָמא ּגָ ִרים חַ ד ִמ ּנַיְ ּ
יה:
עות ּ
ומ ְר ּ ֵ
אַ נְ ׁ ֵשי לוֹ ן ִמינֵיהּ ּ ֵ
ָשא אֲנִ י
הו חוֹ בֵ י ְּבנֵי נ ׁ ָ
הו ַ ּד ְרגִּ ין ְ ּד ַת ְליָין ְּב ּ
ָדבָ ר אֲחַ ר ִּכי ְפ ׁ ָש ַעי ֲאנִ י אֵ ָדע ּ ֻכ ְל ּ
אוב ּ ָתא ַעד
ימו ְד ִסיהֲ ָרא ְ ּדלָ א נ ְָפקָ א ִמ ְס ּ ְ
אֵ ָדע .וְ חַ ּ ָט ִ
אתי נֶגְ ִ ּדי ָת ִמיד ָ ּדא ּ ְפגִ ּ
בו יִ שְׂ ָראֵ ל
מותאּ .וכְ ֵדין ִא ְת ַּב ּ ָסם ָע ְל ָמא וִ ִ
ירת ְּבאַ ְׁשלָ ּ ָ
ְ ּדאָ ָתא ְׁשלֹמֹה וְ ִא ְתנְ ִה ַ
יתי ּ
יש ּ ַתחַ ת ּגַ ְפנוֹ
הודה וְ יִ שְׂ ָראֵ ל לָ בֶ ַטח ִא ׁ
ֵשב יְ ּ ָ
ְל ָרחֲצָ ן ִ ּד ְכ ִתיב) ,מלכים א ה( וַ יּ ׁ ֶ
אתי נֶגְ ִ ּדי ָת ִמיד .וְ לָ א ִא ְת ּ ְפסָ ק ֵמ ָע ְל ָמאַ .עד
וְ ַתחַ ת ְתאֵ נָתוֹ  .וְ ִעם ָּכל ָ ּדא וְ חַ ּ ָט ִ
רוחַ
ֵיתי ַמ ְל ָּכא ְמ ִׁשיחָ א ְלזִ ְמנָא ְ ּדאָ ֵתי ְּכ ָמה ְ ּד ִא ְּת ָמר )זכריה יג( וְ אֶ ת
ְ ּדי ֵ
ּ
טומאָ ה אַ עֲ ִביר ִמן הָ אָ ֶרץ:
הַ ּ ּ ְ
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חק לישראל – פרשת שופטים יום ה'
הלכה – הרמב"ם הלכות ברכות פרק ג'
)ו( כיצד היא הטפלה המעורבת כגון לפת או כרוב שבשלו ועירב בו קמח של אחד
מחמשת המינין כדי לדבקו אינו מברך עליו בורא מיני מזונות שהלפת הוא העיקר
וקמחו טפלה שכל דבר שמערבין אותו לדבק או כדי ליתן ריח או כדי לצבוע את
התבשיל הרי זו טפלה אבל אם עירב כדי ליתן טעם בתערובות הרי הוא עיקר לפיכך
מיני דבש שמבשלין אותן ונותנין בהן חלב חטה כדי לדבק ועושין מהן מיני מתיקה
אינו מברך עליו בורא מיני מזונות מפני שהדבש הוא העיקר:
)ז( כיצד היא הטפלה שאינה מעורבת הרי שצריך לאכול דג מליח ואכל הפת עמו כדי
שלא יזיק המלח גרונו ולשונו הרי זה מברך על המליח ופוטר את הפת מפני שהפת
טפלה לו וכן כל כיוצא בזה:

ð"òì

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