
רפאל $י ראשון $כלים משנת  פרק 

ּכראּוי  ּבׂשר  הואׁשעּור  אר ּוכההרי להעלֹות ּכדי  ְְֲֲִֵַָָָָָ
חי באדם מחובר  האיבר  היה  אם  כלומר, להתרפא. -

מתרפא. ּבמקֹוםהיה  יׁש אם אֹומר : יהּודה ְְִִֵֵַָָר ּבי 
בו אחד  שיהיה לה ּקיפֹובשר  של בלאבר ּכדי עובי ְְְִֵֶַָ

ערב ּבֹושבאריג,ח ּוט בשר יׁש להעלֹותבאותו ְֲֵֶֶַ
:16אר ּוכה ֲָ

ו משנה

התנא: כאן  שונה  הטומאה, מעלות עשר  ׁשמנה ©¨¤לאחר 

הן קדּׁשֹות מזו :עׂשר  למעלה זו ְֵֶֶֻ
הארצ ֹות(1) מ ּכל  מקּדׁשת יׂשראל ְְֲִִֵֶֶֶֶָָָָֻארץ 

מ ּמּנהשבעולם. ׁשּמביאים קד ּׁשתּה? היא ְְִִִִֶֶַָָָֻּומה
שנאמר :העמר  חדשה, תבואה להתיר  בניסן  בט "ז ֶָֹ

נתן  אני אׁשר  הארץ אל  תבאּו "ּכי יא): – י כג, ¥Ÿ¤¨¨¤£¤£¦Ÿ¨¦(ויקרא 

חוצה  קציר ולא  "קצירה" - קציר ּה" את ּוקצר ּתם ¨¦§¤¤§©§¤̈לכם 

"ולקח ּתוהּבּכּוריםלארץ , ב): כו, (דברים שנאמר  ְִִַ§¨©§¨

הא ּכל -ּפרי מארצ6",מראׁשית ּתביא אׁשר  ּוׁשּתי דמה ¥¥¦¨§¦¨£¨¨£¤¨¦¥©§§ְֵ
יז):הּלחם כג, (ויקרא שנאמר  השבועות, בחג  ֶֶַ

לחם ", ּתביאּו ּכן "מ ּמֹוׁשבתיכם מביאין ּׁשאין מה ¦§Ÿ¥¤¨¦¤¤ְִִֵֵֶַ
הארצ ֹות הלחםמ ּכל  ושתי הביכורים העומר , לפיכך ֲִָָָ

בלבד : ישראל  מארץ  באים

ז  משנה

חֹומה(2) הּמּקפֹות  נון ,עיר ֹות בן  יהושע מימות  ֲַָָָֻ
שהיו  העיירות  את קידש הארץ את יהושע שכשכבש

בימיו  חומה מ ּמּנהמוקפות משאר מקּדׁשֹות - ְִֶָָֻ
הּמצ ֹורעיםהארץ , את מ ּתֹוכן  שנאמר ׁשּמׁשּלחין ְְְִִִֶֶַַָָ

חוץ מ ֹוׁשבֹו", לּמחנה מחּוץ יׁשב "ּבדד מו): יג, ¨¤£©©¦¥¥¨¨(ויקרא 

ישראל, לסבבּומסּבבין למחנה רשאין  לתֹוכן - ְְְִַָ
העיירות  לכבודו מת בתוך הספד להרבות עד כדי ֵַ

אםׁשּירצ ּו אבל להוציאו . מהעיר יצאקרוביו המת  ְִֶָָ
שוב  חומה, אֹותֹוהמוקפת מחזירין לתוכה :אין ֲִִֵַ

מברטנורא  עובדיה ר '
בשר בו אין  בין  כראוי  בשר  בו 

כתיב, אוהל  ובטומאת  כראוי.

ועצם בקבר, או  אדם בעצם או 

בשר בו  שיהיה עד משמע אדם

ועצמות : אחדוגידים במקום
ערב . בחוט להקיפו שאםכדי

האבר שעל  הבשר יחתוך 

כחוט  בעבויין  שיש לחוטים

מחוט  עב יותר  שהוא  ערב,

ויהי כפלים, כדיהשתי  בהן  ה

דבהכי בידוע  האבר, את  להקיף

הלכה  ואין  ארוכה . מעלה הוא 

יהודה: קדושותווווכרבי עשר 
במעלותהן. לעיל  דאיירי איידי 

מזו , למעלה זו  טומאות  של

של מעלות  הכא  נמי תנא 

מזו: למעלה זו  קדושות 

העומר. ממנה  דכתיבשמביאין 

כ"ג) קצירה (ויקרא את  וקצרתם

ולא  קצירה עומר , את  והבאתם

לארץ : חוצה  והבכורים.קציר 
כ"ו)דכתיב ולקחת(דברים 

אשר האדמה  פרי כל  מראשית 

מארצך : הלחם.תביא  ושתי
כ"ג)דכתיב ממושבותיכם(ויקרא

לחם: עיירותזזזזתביאו 
חומה. יהושעהמוקפות  מימות 

כתיב דבמצורע  נון . י"ג)בן (שם 

חוץ מושבו , למחנה מחוץ

וכשכבש ישראל. למחנה

קידש הארץ את  יהושע

חומה  מוקפות שהיו העיירות 

ישראל כמחנה שיהיו  בימיו 

מצורעים : משם  להשתלח 

מת . לתוכן מותרומסבבים

עד  למקום  ממקום בעיר לנשאו 

לקברו  העיר טובי שירצו  מקום 

העיר:יצא.שם: מן  איןהמת 
אותו. לקברו מחזירים בעיר 

בתוכה: אותה  מכניסין  אין  העיר  מן  טומאה  דיצאה  דכיון  העיר . טובי רצו ואפילו  שם

והרחבות  ביאורים

המסכת .16. בסוף  ב טבלה  ראה

copyright
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העוף, המזבח ,וההּזאֹותבעולת גבי על הדם של  ְַַָ
-והּקּבל ֹות הבהמה מצוואר  הקרבן  דם  נֹוהגֹותשל ְֲַַָ

בּנׁשיםרק ולא סֹוטה34ּבאנ ׁשים מּמנחת  ח ּוץ  , ְְֲִִִִַַָָָָֹ
ׁשהן והנזירה ּונזירה, הסוטה הסוטה מניפֹות - - ְְִִֵֶָ

רקיק הזרוע, את  מניפה והנזירה מנחתה את מניפה

קרבנה : של וחלה

מקום  בכל הנוהגות  ומצוות בלבד בארץ הנוהגות  מצוות

ט  משנה 

בארץ  תלּויה ׁשהיא מצוה  חובת ּכל שהיא  - ְְִִֶֶָָָָָ
פאה  שכחה, לקט , מעשרות, תרומות, כגון  קרקע,

בארץ וכדו', אּלא נֹוהגת  ישראל .אינּה בארץ - ֵֶֶֶֶָָָָ
בארץ ּתלּויה גופו וׁשאינּה על היא  מוטלת אלא ְְֵֶֶָָָָ

מילה  תפילין , שבת , כגון  האדם, ּבין וכדו',של  ֵֶֶנ ֹוהגת
הערלה מן ח ּוץ לארץ , ּבח ּוצה ּבין  ְְִֵֶֶָָָָָָָָּבארץ 

אף והּכלאים נוהגים קרקע, חובת שהם פי על שאף  ְְִִַָ
לארץ. החד ׁשבחוץ  מן  אף  אֹומר : אליעזר אסור רּבי  לארץ בחוץ  גם כלומר , ֱִִִֵֶֶֶַַָָ

איסורו  נוהג קרקע, חובת שהוא  אף  שעל העומר , הקרבת  קודם  החדש מן  לאכול

לארץ בחוץ :35גם

מברטנורא  עובדיה ר '
דם : מזה מסוטהואינה חוץ 

מניפות . שהן מנחתן ונזירה 

תנופה  טעונה שמנחתן  בעצמן ,

שאינהט ט ט ט בבעלים: מצוה כל 
בארץ . שהיא תלויה  מצוה כל 

תלויה  אינה  מיקרי הגוף , חובת 

קרקע, חובת  ושהיא  בארץ.

בארץ: תלויה  מןמיקרי חוץ 
לארץהערלה . בחוצה שנוהגת 

וכלאי מסיני. למשה הלכה

מדרבנן. לארץ  בחוצה הכרם

לזרעם מותרין זרעים וכלאי

לארץ : אומר בחוץ אליעזר ר'
החדש. לארץאף  בחוץ  אסור

חובת שהוא  אע"פ התורה , מן 

שנאמר  כ"ג)קרקע . בכל(ויקרא

שאתם בכ "מ  מושבותיכם,

כר "א : והלכה  יושבים.

והרחבות  ביאורים

בגמרא 34. א):גרסינן  ד)דכתיב סמיכות(לו , - ב א, -(ויקרא  "Fוסמ י ׂשראל ... ּבני אל  "ּדּבר :ְְְִֵֵֵֶַַָָ

סומכות. ישראל  בנות ואין סומכים ישראל  ל)דכתיבתנופותבני  - כט  ז , ּבני(שם  אל "ּדּבר :ְֵֵֶַ

מניפות . ישראל  בנות  ואין מניפין  ישראל  בני - להניף " ז )דכתיבהגשותיׂשראל ... ו , "וזאת(שם  : ְְְִִֵָָֹ

אהרן. בנות  ולא  אהרן בני - אהרן" ּבני את ּה הקרב  ה ּמנחה ב)דכתיב קמיצותּתֹורת  ב , :(שם  ְְְֲִֵֵַַַַָָֹֹ

וקמץ" הּכהנים אהרן  ּבני  אל  אהרן."והביא ּה בנות ולא  אהרן  בני ה)דכתיבהקטרות- ג, :(שם  ְְֱֲֲִִֵֶֶַַַָָֹֹ

אהרן. בנות ולא  אהרן בני - אהרן " בני  את ֹו טו)דכתיבהמליקות"והקטירּו א , "ּומלק...(שם : ְְְֲִִֵַַָֹֹ

להקטרה . פסולות  ונשים המזבח, על להקטרה מליקה  הוקשה  - (שםדכתיב הקבלותוהקטיר " ְְִִ

ה) וכן פסוק הדם. קבלת זו  "והקריבו" מר  ואמר אהרן ", ּבני "והקריב ּו הדם,: למדין הזאת  בגמרא  ְְְֲִִֵַֹ

בה שנאמר העוף , חטאת לדם ט ):שהכוונה  ה, המזבח",(שם  קיר על החטאת  מדם "והזה 

שהרי לשחיטתו כהן  הכתוב  קבע שלא  בהמה קרבן  ומה בהמה : מקרבן וחומר בקל  ולמדין

לו שיקבע  דין  אינו למליקתו כהן שקבע עוף קרבן להזאתו , כהן  קבע  בזר , כשרה שחיטה

להזאתו?

א )בגמרא 35. אם (לז, לחומרא . או לקולא  - אליעזר רבי  דברי  את  להבין  יש  כיצד  מבררין 

נוהגות בארץ התלויות  שמצוות  סובר קמא  תנא  המשנה: את להבין  יש  כך חולק, הוא  לחומרא 

על  אף  לארץ, בחוצה אף  שנוהגות מסיני למשה שהלכה  והכלאים  הערלה  מן  חוץ בארץ , רק

שכתוב  ואף  לארץ , בחוצה  ולא  בלבד  בארץ נוהג  חדש  איסור אבל  קרקע, חובת  שהם פי 
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ראשון $ביכורים  רפאל פרק  תיז $משנת 

ואינו  מגיד אחת פעם  הּיֹום ", "הּגדּתי ג ): שם, ©¦§©¦(שם 

שמעון  הביא אם אבל פעמים . שתי אחרמגיד ִִֵַמ ּמין
אף אֹומר : יהּודה ר ּבי וקֹורא. מביא הביא- אם  ְְִִֵֵֵַַָ

ה ּמין שמעון  הואמאֹות ֹו גם ראובן , מביאשהביא ִִֵֵַ
שתיוקֹורא מגיד אינו אחד באדם רק שלשיטתו  ְֵ

ומגיד : וחוזר  מגיד - אדם  בני בשני אך פעמים ,

הביכורים  מביא  אחריות 

ח משנה

ּבּכּוריו, או נמ ּקּואו נבזזּו,והםהפריׁש נרקבו , - ְְְִִִִַָָ
ׁשּנטמאּואו נגנבּו, אֹו להביאאבדּו, ואסור  ְְְְְִִֶָ

- למקדש טמאים  אחריםביכורים  ֲִִֵֵמביא
באחריותם ,ּתחּתיהם הוא קֹוראשחייב  לפיואינ ֹו ְְֵֵֵֶַ

ּפרי "ראׁשית י) שם , (שם עליהם לומר  יכול ¦§¦¥שאינו

הראשוניםוהּׁשנּייםהאדמה". תחת אינםשהביא ¨£¨¨ְְִִֵַָ
עליהם זר ח ּיבים אכלם אם  שאף חמ ׁש- - ֲִֵֶֶַָֹ

בעיקר  רק הוא חומש חיוב  כתרומה, שהביכורים

תחתיהם. שהפריש באלו  ולא הביכורים 

נֹופץ הביכוריםנטמאּו - את בעזרה מנער  - ְְֲִֵָָָ
לכהנים ניתן  והסל  הסל , מן  קֹוראהפירות ְֵֵואינ ֹו

שמחה : מתוך אלא קריאה שאין 

ט  משנה 

להר ׁשּיביא עד  ּבאחריּותן חּיב ׁשהּוא ְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָּומּנין
ׁשּנאמר  יט ):הּבית? כג, ּבּכּורי (שמות "ראׁשית ֱִִִֵֵֶֶַַַ

מל ּמד  - אלהי@" ה' ּבית ּתביא ְְְֱִֵֵֶַַָָֹאדמת@
ה ּבית . להר  ׁשּיביא עד  ּבאחרי ּותם ְְֲִִֶֶַַַַַָָָָָׁשח ּיב 

ׁשהביא אחד ביכוריםהרי מענביםמּמין אחרכגון  מּמין והביא וחזר  וקרא, ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָ
- מתאנים  קֹוראכגון  :4אינֹו ֵֵ

י משנה

החג ועד  העצרת מן וקֹורין: מביאין והפירות ואּלּו התבואה את  לוקט  שבהם  ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָ

מברטנורא  עובדיה ר '
פעם(שם )דכתיב  היום, הגדתי

ב' מגיד ואינו  מגיד  אחת 

מאותופעמים: אף אומר ר"י
וקורא. מביא  דאמרן המין  דהא 

מגיד  ואינו  מגיד אחת  פעם

באדם מילי  הני פעמים, שתי

מגיד  אדם בני בשני  אבל  אחד,

כרבי הלכה ואין ומגיד . וחוזר 

ממנו ,נבזזו.חחחחיהודה: נגזלו

לנּו ּבזזנּו ב)כמו נמקו.:(דברים  ¨©§¨
יּמּקּו א ּתם כמו  ונמסו , ¨¦¨¦נרקבו 

כו) עליהם:(ויקרא חייבין אין
משלםחומש. אינו  שאכלן  זר

מתניתין  והך  החומש. את 

אלא  הלכה, ואינה היא  יחידאה 

חומש : עליהם  שחייבים הלכה

ואינו נופץ בעזרה  נטמאו
מנערקורא. כלומר גרסינן ,

כיון  הפירות  מן הסל ומריק

לכהנים ניתן  והסל  שנטמאו .

כו)דכתיב הכהן (שם  ולקח

הכהן  שאין  פעמים  מידך , הטנא 

חייב ואינו  הטנא . אלא  לוקח 

אחרים ביכורים להביא 

להר שבאו דכיון  תחתיהן .

באחריותן: תו  מחייב  לא  הבית 

אחדט ט ט ט  ממין שהביא  הרי
לר'וקרא. אלא  נצרכה לא 

וחוזר מגיד לעיל  דאמר יהודה ,

דמודה  לן  משמע קא  ומגיד,

אינו  אחד דאדם  יהודה רבי 

ומגיד: וחוזר מגיד 

והרחבות  ביאורים

(משנה 4. לעיל  שאמר יהודה, רבי שאף  להשמיענו, אלא  הסיפא  נשנתה שלא  אמרו בירושלמי

ומגיד . חוזר אינו  אחד שאדם מודה ומגיד ', וחוזר 'מגיד ז )

copyright
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שם , (שם  הּטֹוב " בכל "ו ׂשמחּת בו  ומתקיים הוא ©¨§¨§©¨§ושמח

ומביאים הּמיניםיא), ומהמשובחיםמ ּׁשבעת  ְִִִִַַ
היינו  מ ּתמרֹותשבהם , ׁשּבהרים, ְִִִֵֶֶָָמּפר ֹות 

ׁשמן  ּומ ּזיתי הרבה ׁשּבעמקים, העושים  זיתים - ֲִִֵֵֶֶֶָָ
ה  מן  שהם שהםשמן , המינים  משבעת וגם מובחר ,

הּיר ּדן וקוראים.מעבר  מביאים  ְֵֵֵֶַַ
ּבּכּורים מביאין אין אֹומר : הּגלילי יֹוסי ְְִִִִִִִֵֵֵַַרּבי

ּודב ׁש: חלב זבת ארץ ׁשאינּה הּיר ּדן, ְְֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָמעבר 
יא  משנה 

אילנֹות ׁשלׁשה קנה הּקֹונה אם לפרש מבלי סתם , ְִֶַָָֹ
וקֹוראהשדה ּבת ֹו;קרקע מביא חבר ֹו, -ׁשל ְְֲִֵֵֵֶ

אבל  להן , וחוצה  שתחתיהן  קרקע קנה הסתם שמן 

קרקע. קנה  לא בסתם  אילנות משלשה פחות

ׁשנים אפּלּו אֹומר : מאיר שאף ר ּבי  סובר  שהוא - ְֲִִִִֵֵַָ
קרקע. קנה  אילנות בשני

וקֹורא מביא - וקרקעֹו אילן לו קנה יש שהרי ְְְִִֵֵַָָָָ
קרקע.

וחכֹורֹות אריסּות ּבעלי אף אֹומר : יהּודה ְְֲֲִִֵֵַַַָָרּבי
וק ֹורין ישמביאין וחוכר  שלאריס  סובר  שהוא  - ְְִִִ

בקרקע: חלק  להם  יש וכאילו בארץ , קנין 

שני פרק 

המעשר  הביכורים  התרומה, שבין  הדינים  חילוק

א  משנה 

והּבּכּורים עליהן5הּתר ּומה חּיבים או , זרים ְְֲִִִֵֶַַַָָ
במזיד אותם האוכלים  שמים ,מיתהטמאים בידי ִָ

מברטנורא  עובדיה ר '
גרסינן י י י י  שבהריםהכי מפירות 

ומזיתי שבעמקים ומתמרות
הגלילי ר"י הירדן , מעבר שמן 
בכורים מביאין אין אומר
זבת ארץ  שאינה  הירדן מעבר

ודבש . פירושו ,חלב והכי 

מוטעמים הם  שבהרים  פירות 

הלכך שבעמקים, מפירות  יותר 

מפירות בכורים מביאים 

הם התמרים  אבל שבהרים .

שבעמקים שהתמרים זה , הפך 

והנרצה  מדבש מלאים יותר  הם

שבהם, הדבש  הוא  מהתמרים

לתמרים קראה התורה  שהרי

בכורים מביאין הלכך  דבש

משל ולא  שבעמקים מתמרות 

שמן.הרים : מזיתיםומזיתי

שמן : הירדן.העושים מעבר 
נמי הירדן  עבר של  מפירות 

פי על אף בכורים, מביאים 

ודבש, חלב  זבת  ארץ  שאינה 

לישראל הקב"ה  שנתנה  שכיון 

אשר האדמה  פרי בה קרינא 

ואמר הגלילי ר"י ופליג לי. נתת 

מעבר בכורים מביאין אין 

יוסי כר ' הלכה  ואין הירדן 

שלשהיא יא יא יא הגלילי: הקונה
אםאילנות. פירש ולא  בסתם ,

לאו : אם קרקע  מביאקנה
קרקעוקורא. קנה דבסתם,

אבל להן. וחוצה שתחתיהן 

בסתם אילנות  משלשה  פחות 

פליג  מאיר ור' קרקע. קנה  לא 

קנה  נמי אילנות  שני דאף ואמר

מאיר: כר ' הלכה ואין  וקוראים .קרקע, מביאים וחכירות  אריסות  בעלי אריסאף  יהודה רבי דסבר

יהודה: כר' הלכה ואין  בה . חלק לו  יש כאילו  בארץ קנין  לו יש והבכוריםא א א א בבבבוחוכר התרומה
מיתה . עליהן בתרומהחייבין דכתיב שמים, בידי מיתה חייב במזיד האוכלן  כב)זר  בו (ויקרא ומתו 

בהן  שנאמר  בכורים, אלו ידך  ותרומת  מר  דאמר תרומה , אקרו  ובכורים  יחללוהו, כו)כי (דברים 

והרחבות  ביאורים

במכות5. שהגמרא  כפי "תרומה ", לביכורים גם קוראת א )התורה "ותרומת(יז , שנאמר : לומדת ,

ביכורים, אלו רש"י )ידך" - מידך" הטנא הכהן  "ולקח  .(שנאמר
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ראשון  פרק 

בחלה חייבים  דברים  אלו

א  משנה 

דברים  דגן חמ ּׁשה מיני החטים ,- ּבחּלה: חּיבין  ְֲִִִִִַַַַָָָָ
ו ׁשיפֹון  ׁשּועל, ו ׁשּבלת  והּכסמין , .1וה ׂשעֹורים, ְְְְְְִִִִֶַַָֹֻ

זה עם זה ּומצטרפין  ּבחּלה, ח ּיבין אּלּו ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָהרי 
בחלה , החייבת  עיסה  לשיעור  חמשת ואסּורין להשלים ֲִַ

הללו  מתבואה ּבחדש המינים לאכול  אסור  היינו , ֶָָ
הּפסח חדשה  העומר 2מ ּלפני את שיביאו  עד ְִִֵֶַַ

העמר.קצירת מּלפני אותם ּומ ּלקצ ֹורלפניהם , ְְִִִִֵֶָֹ
הׁשריׁשּו הללו ואם  המינים  לעמר בארץ  -קדם ְְִִִֶֶָֹֹ

מ ּתירןקצירת  לאולקצרן .העמר  -ואם  ְִִֶַָָָֹ
- העומר  קצירת אחרי בקצירה אסּוריןשהשרישו ֲִ

הּבא העמר ׁשּיבֹוא הבאה :עד שנה  של  ֶֶַַָָָֹ
ב משנה 

מהם  הללו האֹוכל המינים מחמשת מ ּצה- ּכּזית ִֵֵֶַַַָָ
-ּבּפסח  הסדר  ח ֹובתֹובליל  ידי אכילת יצא של  ְֵֶַַָָָ

מצה .

מברטנורא  עובדיה ר '
א א א א  חייביםא א א א  דברים חמשה 
מפסח,בחלה . חלה  דגמרינן 

עוני לחם מצות  בפסח נאמר

טז) בחלה (דברים  לחם ונאמר 

הארץ מלחם באכלכם והיה 

טו ) האמור(במדבר לחם מה

אף חמוץ לידי הבא  דבר בפסח

הבא  דבר בחלה האמור  לחם 

לידי בא  לך  ואין חמוץ . לידי 

המינים חמשת  אלו  אלא  חמוץ

זה.בלבד: עם זה  ומצטרפין 
החייבת העיסה שיעור  להשלים

יחד, כולן  שיצטרפו ולא  בחלה .

מצטרף, אינו  מינו בשאינו דמין

אלא  פ "ד, ריש  לקמן  כדתנן

הכוסמין  עם  מצטרפים  החטים 

מינן , שהם מפני בלבד

הכל עם מצטרפים והשעורים

דכוסמין  ואע "ג החטין , מן  חוץ 

חטין  מין  לאו הם, חטין  מין

מין  ואף  שעורים מין  אלא  דוקא 

החטים עם ומצטרפין  חטים,

משמע ובירושלמי  והשעורים.

מצטרפין  יחד נלושו  דאם

מין  בזו, זו  העיסות  נוגעין  היו  כך  שאחר אלא  יחד נלושו  לא  אם אבל  מינו , בשאינו  מין  אפילו 

מצטרפין : אין במינו שלא  מצטרפין , בחדש .במינו  כג)כדכתיבואסורים וכרמל(ויקרא  וקלי  ולחם

מפסח: לחם לחם וגמרינן הזה , היום עצם  עד תאכלו הפסח.לא  מלפני לקצורומלקצור שאסור 

בעומר  דכתיב העומר, קצירת  קודם המינים מחמשת  תחלה (שם )מאחד שתהא  קצירכם ראשית 

התם כתיב מחלה , ראשית  ראשית  ואתיא  הנקצרים , טו )לכל וכתיב(במדבר  עריסותיכם , ראשית 

המינים: מחמשת  כאן  אף המינים מחמשת  להלן  מה קצירכם, ראשית  השרישו.הכא  אחד ואם

העומר : קצירת  קודם  הללו , המינין מתירן.מחמשת  העומר,העומר קצירת  אחר לקצרו  ומותר

כג)דכתיב בשדה:(שמות  ונשרש שנזרע משעה  בשדה, תזרע לאו.אשר  אלא ואם השרישו שלא 

העומר: קצירת  הבא.אחר  עומר  שיבא עד הבאה :אסורים  שנה חובתו.בבבבשל  ידי דכתיביצא

והרחבות  ביאורים

בפסח1. לחם נאמר בחלה? חייבים דגן  מיני ג):מאיזה  טז, ונאמר(דברים עוני", לחם "מצות

בחלה  יט ):לחם  טו, הארץ ",(במדבר מלחם באכלכם הבא "והיה  דבר בפסח האמור לחם  מה

חמוץ, לידי הבא דבר בחלה  האמור לחם אף  חמוץ, אלולידי אלא  חמוץ לידי  בא  לך ואין 

בלבד . המינים חמשת

אסורות 2. מאכלות בהל ' הרמב "ם ב)כתב לאכול (י, אסור בלבד  תבואה מיני מחמשה אחד  כל  :

וכל  תאכלו ", לא  וכרמל  וקלי "ולחם שנאמר בניסן בט"ז  העומר  שיקרב קודם שלו מהחדש

בין  בארץ  בין זמן, ובכל  מקום בכל  התורה , מן לוקה  העומר  הקרבת  קודם חדש כזית  האוכל
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תרּומה ונאכליםּכר ׁשיני  בהמה, מאכל  שעיקרם ְְִֵַָ
הדחק , בשעת מּתיר לאדם  עקיבא לכל ר ּבי ליתנם  ֲִִִַַָ

ב, שני (מעשר בטומאה מעשיהם שכל  שסובר  כהן ,

אדם , אוכל  חשובים  שאינם  משום ֲִַָוחכמיםד),
נאכליםאֹוסרים והם שהואיל  כהן , לכל ליתנם  ְִ

אוכל : הם הרי רעבון , בשנות

לארץ-ישראל  לארץ מחוצה  שהביאו דברים 

י משנה

מ ּביתר  ח ּלֹות  הביא ּתקֹוע איׁש ישוב נ ּתאי - ְִִִִֵֵַַַָ
לארץ , מּמּנּובחוץ קּבלּו מביאין ולא שאין  לפי ְְִִֶֹ

יצאו  שלא כדי  לארץ, לארץ מחוץ וחלה  תרומה

וייטמאו  תרומות  אחרי לרדוף  לארץ  לחוץ כהנים 

ו) ו , (שביעית לארץ חוץ  של  .15באוירה

אלּכסנּדר ּיא מצריםאנׁשי חּלֹותיהן של הביאּו ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָ
מהם. קּבלּו ולא ְְְְְֲִִֵֵֶֶַָֹמאלּכסנ ּדר ּיא,

צבֹועים הר  לוד אנׁשי ליד ישוב הביאּו- ְְִִֵֵַַ
עצרתבּכּוריה קדם השבועות,ם חג  קּבל ּו- ולא ְְֲִִֵֶֶֶֶֹֹ

ׁשּבּתֹורה הּכתּוב מּפני טז):מהם, כג, (שמות ְִֵֵֶֶַַָָ
ּתזרע  אׁשר  מעׂשי@ ּבּכּורי הּקציר  ְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָ"וחג

נקראו ּבּׂשדה" בעצרת שמביאים  הלחם ששתי  - ֶַָ
אי לכן  במקדש, החדש את מתירין  והם  ביכורים ,

שבועות : חג  קודם  ביכורים להביא אפשר

יא  משנה 

מ ּבבל  בכֹור ֹות העלה אנטינ ֹוס ישראל,ּבן לארץ  ְְֱִִֶֶֶַָָ
מּמּנּו קּבל ּו מארץולא אלא בכורות  מביאין  שאין  ְְִִֶֹ

ה' לפני "ואכלּת כג): יד, (דברים שנאמר  ¥§¦¨§©¨§ישראל,

וצאנ *", ּבקר * ּובכרת ויצהר * ּתיר ׁש* ּדגנ * מעׂשר  מביא אלהי*... שאתה ממקום ¡Ÿ¤©§©§¨§¦Ÿ§§¦§¨¤§ŸŸ§¨§§Ÿ¤

בכורות  מביא  אתה דגן , אתה מעשר אי דגן , מעשר מביא אתה  שאי לארץ מחוצה ,

בכורות . מביא

מברטנורא  עובדיה ר '
מתיר.כר "י: לטעמיה ,ר "ע  ר "ע 

שני, דמעשר שני בפרק דאמר 

בטומאה  מעשיהן כל  דכרשינין

אוכל: חשיבי וחכמיםדלא 
אוכלאוסרים. להו  דחשיבי 

רעבון. בשנות  נאכלין  והן  הואיל

כחכמים: שםמביתר.י י י י והלכה

בחו "ל: ממנו.מקום קבלו ולא
נטמאו  שהרי  אפשר אי דלאכלן

א "א  ולשרפן העמים. בארץ

ידועה , זו  טומאה שאין  לפי

תרומה  ראינו יאמרו  שמא 

להחזירן  נשרפת , טהורה 

יאמרו  שלא  אפשר  אי למקומן 

לחו "ל, מא "י יוצאה תרומה

פסח ערב  עד  מניחן  אלא 

בכוריושורפן : הקציר וחג
אקרו מעשיך. הלחם  דשתי

החדש את  ומתירין בכורים ,

במקדש :

ולאיא יא יא יא  מבבל  בכורות  העלה
ממנו. יד)דכתיבקבלו (דברים 

מעשר אלהיך  ה ' לפני ואכלת 

ובכורות ויצהרך  תירושך  דגנך 

שאתה  ממקום וצאנך , בקרך 

מביא  אתה דגן  מעשר  מביא 

אתה  שאי מחו"ל  בכורות .

אתה  אין דגן מעשר  מביא 

בכורות : ייןמביא  בכורי הביא
ממנו. קבלו ולא לפיושמן

לכך , מתחלה  בצרום שלא 

לכך מתחלה  בצרום  דאילו 

תנ דהכי בתרא שרי , פרק ן

והרחבות  ביאורים

ממנו".15. קבלו "ולא  ד "ה  ברטנורא  עיין 
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רפאל $שצב  רביעי$חלה משנת  פרק

וׁשמן יין בּכּורי  הביא  הּכהן  ולאלמקדש,י ֹוסף ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַֹֹ
מ ּמּנּו ולאקּבל ּו פירות אלא ביכורים מביאים שאין  ְִִֶ

משקים.

הּוא הכהן אף יוסף  בית ֹו,- ּובני בניו העלה ְֱֵֵֶַָָָ
קטן ּפסח באייר לעׂשֹות בי"ד שני פסח  - ֲֶַַָָ

ח ֹובה הּדבר  י ּקבע  ׁשּלא והחזר ּוהּו, ְֱִִִִֶֶַַַָָָָָֹּביר ּוׁשלים,
בפסח רק  בראיה חייבים  קטנים  שהיו  שבניו כיון 

אבל  זכּור*", ּכל "יראה יז): כג, (שמות שנאמר  §§¨¤¨¥ראשון ,

שני. בפסח לא

מאּפמיא בּכּוריו הביא בסוריאאריסטֹון מקום  - ְְֲִִִֵֵַַָָ
מ ּמּנּו הביכורים ,וקּבל ּו הּקֹונהאת ׁשאמר ּו, מ ּפני ְְְְִִִֵֶֶֶַָ

ּבפרור שדה ּכקֹונה מגרשבסּוריא, של ׁשּביר ּוׁשלים- דינה ביכורים  שלענין  - ְְְְְִִֶֶַָָָָ
ישראל  ארץ  כדין  :16סוריא

חלה מסכת  סליק 

מברטנורא  עובדיה ר '
בכורים מביאין  אין  דתרומות 

הזיתים מן  היוצא  אלא  משקה

בלבד: קטן.וענבים פסחפסח

ובפסח היו קטנים ובניו שני.

שהכל חייבים, הן  בלבד  ראשון 

כדכתיב בראיה (שמות חייבים 

לא כג) אבל זכורך , כל  יראה

שני : גרסינן ,מאפמיא.בפסח

בסוריא : מקום  שם כקונהוהוא 
ירושלים. מגרשיבפרוורי 

שסביבותיה. וכפרים ירושלים

פרווהא : מגרשיה  תרגום

והרחבות  ביאורים

ישראל 16. לארץ  תרומה משם מביאים ואין לארץ, כחוץ סוריא  תרומה  לענין (שביעית אבל 

ו) כדיו , לארץ  לחוץ ויצאו אחריה  מרדפים  הכהנים יהיו  שמא  חוששים שבתרומה  משום ,

חייבים  - ביכורים אבל  לארץ. להביאם חובה הבעלים על  אין שהרי תרומה, משם להביא 

ביכורים  מקבלים  לכן  לארץ, לחוץ אחריהם  שיצאו חשש ואין  לירושלים, להביאם הבעלים 

מסוריא  .(ירושלמי )שמביאים
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עשר$כתובות שלשה רפאל פרק קפא $משנת 

ט  משנה 

זה(7) על זה חֹוב ׁשטר  ׁשהֹוציאּו וזמן ׁשנים ְְִִֶֶֶַַָ
הכתוב  הפירעון  לזמן  מאוחר  זה  של  שטרו  כתיבת

זה, של  אֹומר :בשטרו השטר אדמ ֹון בעל יכול  ְֵַ
לומר : אּתההמאוחר  ּכיצד  ,Dל ח ּיב הייתי  ְִִִֵַַַָָָאּלּו

מ ּמּני? שפרעתי.לוה מוכח אֹומרים:ומכך וחכמים ְֲִִִִֶֶַָֹ
ח ֹובֹו ׁשטר ּגֹובה וזה ח ֹוב ֹו ׁשטר  ּגֹובה הואיל זה ְְְֶֶֶֶָָ

תביעתו : על נאמן  בידו , חובו שטר  אחד וכל 

י משנה

ל ּנּׂשּואין ארצ ֹות  באחת ׁשלׁש אשה נשא שאם ֲִִַָָֹ
אחרת : לארץ  עמו שתצא לכופה יכול אינו מהם ,

והּגליל . הּיר ּדן, ועבר  ְְְְִֵֵֶַַַָָיהּודה,
מֹוציאין אשתו אין  את  לכוף  יכול הבעל אין  - ִִֵ

בה מעיר לצאת אחרת לעיר שגרים  ּומ ּכר3בארץ ְְִִִֵַ
מעיר .לכר 3 וגדול  שווקים, מקום  ּבאֹותּה- אבל ְְֲִַָָ

מ ֹוציאין - כורחה הארץ לעירבעל מעיר  ְִִִִֵֶָָ
מ ּכר3 ולא לכר 3 מעיר  לא אבל לכר 3, ְְְְְֲִִִִִֵַַַַָֹֹּומּכר 3

וחסרונות,לעיר  יתרונות יש מהם אחד  שלכל ְִ
מצויים צרכיו  אבל לבריאות  קשה הכרך שישיבת

אך  צח ואוירה ופרדסים גינות יש בעיר  ואילו יותר ,

פחות . מצויים  צרכיו 

כורחה מ ֹוציאין  בעל הרעהאשה  דירה מ ּנוה  - ִִִֶָָָָ
הּיפהגרועה  נאה,לנוה דירה מ ּנוה- לא אבל ְֲִֶֶַָָָָָֹ

ּגמליאל ּבן ׁשמעֹון  ר ּבן הרעה. לנוה ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָהּיפה
מ ּפני  יפה, לנוה רעה מ ּנוה לא אף ְְִִֵֵֶֶַָָָָָָֹאֹומר:

ּבֹודק הּיפה גורםׁשהּנוה לטובה אפילו  (הרגל ) וסת ששינוי ומחליאו , הגוף  את ֵֶֶַַָָָ
למחלות :

יא  משנה 

מעלין  לעלות הּכל ביתו  בני את לכוף  אדם  כל  רשאי ואין - יׂשראל, לארץ ְְְֲִִֵֵֶֶַַָֹ

מברטנורא  עובדיה ר '
כחכמים : והלכה השדה.

חובו.ט ט ט ט  שטר  גובה  זה וחכ "א
כחכמים: שלש י י י י והלכה 

לנשואין. נשא ארצות שאם

יכול אינו  מהן באחת  אשה

אל מארץ אחריו  לצאת  לכופה

והוא כרך.ארץ: מעיר. גדול 

סביביו  ומכל  שווקים, מקום 

דבר וכל  לסחורה שם באין

בו: לכרך.מצוי מעיר לא אבל
מפני קשה , הכרכין  שישיבת 

ודוחקים שם מתיישבים שהכל

שם ואין  לזו זו  הבתים ומקרבים 

לעיר.אויר : מכרך דבכרךולא

לא  בעיר  מילי, כל  שכיחי

מילי: כל שהנוהשכיחי  מפני
בודק  ומחליאו ,היפה הגוף  את 

לטובה  אפילו  וסת  ששינוי

והלכה  מעים . חולי תחלת 

מארץ איש ואם כרשב"ג.

יהודה  בארץ אשה  נשא  הגליל

לצאת אותה  כופין  איפכא , או 

ובכל נשאה . כן  מנת  שעל עמו ,

שרובה  מעיר  מוציאים מקום 

שרובה  לעיר כוכבים  עובדי

שרובה  מעיר לא  אבל ישראל,

עובדי שרובה לעיר  ישראל

מעלין.יא יא יא יא כוכבים : אתהכל

לעלות כופה אדם ביתו  בני כל 

קנה  אם ואפילו לירושלים, עמו 

והרחבות  ביאורים

היכן , יודע שלא  לפי  אבל משדותיו, באחת נמצאת  הדרך וודאי מקום שמכל  סובר שאדמון 

- ותקנה  מחיר  על  נתפשר אם לו: לומר השדות בעל  שיכול  סוברים וחכמים בקצרה. ילך

דרך . מהם להוציא  תוכל ולא  הקודמים לבעליהם השדות  את  אחזיר לא , אם אבל  שפיר,
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רפאל $קפב  עשר$כתובותמשנת  שלשה פרק

מֹוציאין ביתםהּכל  בני  את לכוף  יכולים  אין  - ִִַֹ
ישראל . מארץ  לצאת 

מֹוציאין. הּכל ואין ליר ּוׁשלים, מעלין ְֲִִִִִֵַַַַָֹֹה ּכל
ה ּנׁשים ואחד  האנׁשים יכולה אחד האשה גם - ְֲִִֶֶַָָָָָ

לירושלים , או  ישראל  לארץ  לעלות בעלה את לכוף 

אינה  היא  ואם כתובה, ויתן  יוציא רוצה, אינו  ואם 

כתובה . בלא תצא רוצה,

ּבארץ  וגר ׁשּה יׂשראל ּבארץ  אּׁשה ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶָָָָָנ ׂשא
שצריך י ׂשראל  המטבע סוג מהו  בכתובה כתוב ולא  ְִֵָ

לה, ל ּהלשלם יׂשראל .כתובה נֹותן  ארץ מ ּמעֹות  ְְִִֵֵֶֶָָ
ּבקּפֹוטקיא וגר ׁשּה יׂשראל  ּבארץ אּׁשה ְְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָנ ׂשא
גדולות  שלה והמטבעות הקטנה, באסיה  מדינה -

זאת  בכל ישראל , ארץ ממטבעות לּהבערכן  ֵָנ ֹותן 
יׂשראל . ארץ  ְְִִֵֶֶָמ ּמעֹות

יׂשראל ּבארץ וגר ׁשּה ּבקּפֹוטקיא אּׁשה ְְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָנ ׂשא
יׂשראל ארץ  מּמעֹות  ל ּה נֹותן שהואיל - ְְִִֵֵֶֶָָ

בתשלומיה . חכמים הקילו סופרים , מדברי והכתובה

מ ּמע ֹות לּה נֹותן  אֹומר : ּגמליאל ּבן ׁשמעֹון ְְְִִִֵֵֵֶַַָָרּבן
כשאר קפֹוטקיא ודינה מהתורה , שכתובה הוא שסובר בקפוטקיא, ונשאה הואיל  ְְַָ

השיעבוד. מקום  אחר  שהולכים  חובות

אם הכל  לדברי לּהאבל נ ֹותן - ּבק ּפֹוטקיא וגר ׁשּה ּבקּפֹוטקיא אּׁשה ְְְְְְְְִֵֵַַָָָָָָָנׂשא
קּפֹוטקיא: ְְְִַָמ ּמעֹות 

כתובות מסכת  סליק

מברטנורא  עובדיה ר '
על אחריו  העבד ילך עברי עבד

לנוה  היפה  מנוה  ואפילו  כרחו ,

שרובה  מעיר  ואפילו הרע,

עובדי שרובה לעיר  ישראל

מוציאין.כוכבים: הכל ואין
אדם: שום  מוציאין  אחדואין 

הנשים . ואחד  אםהאנשים

אומר אומרתהוא  והיא  לעלות 

כתובה. בלא  תצא  לעלות , שלא 

והוא  לעלות  אומרת  היא  ואם

ויתן  יוציא  לעלות , שלא  אומר

כפתור .קפוטקיא.כתובה: היא 

דמא "ת . בערבי לה וקורין 

יותר ושוקלות  גדולות  ומעותיה 

ומשום ישראל . ארץ משל 

סופרים, מדברי אשה  דכתובת 

בפחות אותה  לפרוע  בה הקלו 

בן  שמעון ורבי שבמעות .

דאורייתא , כתובה סבר גמליאל

לחומרא . בה אזיל הכי  ומשום

כוותיה: הלכתא  ולית 
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ח ּיבאותו - ומת הּבעלים  מר ׁשּות ׁשהֹוציאֹו ְְִִֵֵֶַַָָָאֹו
בגנבתו . שקנהו  לפי בכפל, הגנב

לכהן נתנֹו ּבנֹוהגנב  בנו,לבכֹור ֹות  פדיון  לצורך - ְְְִָ
סלעים , חמישה חוב אֹובמקום  כתשלום ְַַלבעלנתנו 

לשמירה ח ֹובֹו, נתנו ּול ׁשֹואל,או  ח ּנם, ְְִֵֵָלׁשֹומר
ׂשכר  שכר,לנֹוׂשא שומר  והיה- כל ּולׂשֹוכר , ְְְֵֵָָָָ

הגנב  מן  שקבלו מאלה הבעליםמ ֹוׁשכֹואחד מרשות ְ
ּפטּור  - הּבעלים ּבר ׁשּות שלאּומת הגנב, ְְִִֵַָָ

שלוחיו . ולא הוא לא  בעל הגּביהֹוקנאוהו או הכהן  - ְִִ
וכו' -החוב  ומת הּבעלים מר ׁשּות ׁשהֹוציאֹו ְְִִֵֵֶַָָאֹו

שלוחיו :ח ּייב קניין  ידי על  הגנב ַָ
ז  משנה

ּדּקה ּבהמה  מג ּדלין  ועזיםאין  כבשים ּבארץ - ְְְְִֵֵֶֶַַָָ
השדות,יׂשראל צמחיית את מזיקות  שהן  לפי ְִֵָ

לגדלן , אסרו  ישראל ארץ  יישוב ֲָאבלומשום
דקה מג ּדלין ׁשּבארץ בהמה  ּובמד ּבר ֹות ּבסּוריא, ְְְְְְְִִֶֶֶַָָ
וכרמים.יׂשראל משדות המרוחקים ְִֵָ

מ ּפני ּביר ּוׁשלים, ּתרנג ֹולים מגּדלין בשר אין ְְְְְִִִִִֵֵַַַָ
התרנגוליםהּקד ׁשים יביאו שמא שם, שאוכלים  ֳִַָ

את  ויטמאו  משרץ  כעדשה של שיעור  מהאשפה 

ּבארץ תרנגוליםכהניםיגדלו ולאהקדשים. ְְֲִֶֶֹֹ
ה ּטהרֹות  מ ּפני אוכליםיׂשראל , שהכהנים לפי  ְְֲִִֵֵַַָ

עלולים והתרנגולים בטהרה, לשמרה  וצריכים  תרומה

לטמאה .

מקֹום  ּבכל חזירים מג ּדלין  בחוץאין אפילו - ְְְֲִִִֵַָָ
.92לארץ

הּכלב את אדם יגּדל לנשוך,לא הרגיל הרע , ְֵֶֶֶַַָָֹ
ּבׁשל ׁשלת . קׁשּור היה ּכן אם ְְִֵֶֶֶַָָָָאּלא

נּׁשבין ּפֹורסין מלכודות אין ילכוד ל ּיֹונים- שמא ְִִִִֵַָ

מברטנורא  עובדיה ר '
בכל קונה  הגבהה שהרי בעלים.

בחמשנתנו.מקום: לכהן , גנב

בנו: פדיון של היהסלעים 
או מושכו . חוב בעל  או  הכהן

בעלים : ברשות  ומת  השומר .

מכלום:פטור. איןזזזזהגנב
בארץ  דקה  בהמה  מגדלין 

ארץישראל. ישוב  משום

הזרעים : את  שמפסידין  ישראל,

בסוריא. מגדלין ארצותאבל

כיבוש, שמיה  דלאו  דוד. שכבש

ואם לישוב. בה  חיישינן  ולא 

ישלמנה: אחרים  שדות  יפסידו 

תרנגולים מגדלין אין
קדשים. מפני בירושלים
תרנגולים ודרך  שם. שאוכלין 

יביאו  ושמא  באשפה , לנקר 

השרץ מן [כשעורה] עצם 

הקדשים : את  ולאויטמאו
בכלכהניםיגדלו  תרנגולים

ישראל הטהרות.:ארץ  מפני
תרומה  אוכלים שהכהנים

בטהרה: לשמרה  וצריכים

בגמרא ,חזירים. טעמא  מפרש

על זה חשמונאי מלכי כשצרו 

שהיו  יום בכל רגילים  היו  זה

להםאלו  מעלים שבחוץ

יום שבפנים. לאלו  תמידים

כיון  חזיר, להם  העלו אחד

צפרניו  נעץ  חומה  לחצי שהגיע 

ישראל ארץ ונזדעזעה בחומה

ארבע על  פרסה מאות  ארבע

שעה  באותה פרסה . מאות 

חזירים: המגדל ארור  אתאמרו 
ומנבחהכלב. שנושך  מפני 

מיראתו: אשה נשבים.ומפלת 
בני יוני בהם ילכדו  שלא  פחים.

והרחבות  ביאורים

ברטנ 92. "חזירים".עיין  ד "ה  ורא 

copyright



קמא  שמיני$בבא  רפאל פרק מז $משנת 

בעלים , להם  שיש רח ֹוקיונים היה ּכן אם ִֵֶָָָָאּלא
ריס ׁשל ׁשים הּיׁשּוב שלאמן כדי ק"מ , כארבעה - ְִִִִַֹ

בלבד : בר  יוני אלא היישוב, לבני השייכות יונים  יצודו

שמיני פרק 

החובל  דיני 

א  משנה 

ּבחבר ֹו חמ ּׁשהופצעו הח ֹובל מ ּׁשּום עליו חּיב ֲֲִִֵֵַַַָָָָ
תשלומים:דברים של סוגים  - ְִָ

שנאמר ּבנזק החבלה, ידי על מדמיו שנפחת מה - ְֶֶ
שנותן  חכמים  ופירשו  עין ", ּתחת "עין  כד ): כא, ¦©©©¦©(שמות 

עינו . דמי לו 

הצער ּבצער  על  לשלם שעליו  מכאן  ולמדו ּפצע", ּתחת "ּפצע כה): כא, (שם שנאמר  ְַַ¤©©©¨©

הנזק. על  שמשלם במקום  אפילו

יר ּפא".ּבר ּפּוי "ור ּפא יט ): (שם שנאמר  רפואיות, הוצאות  - ְִ§©Ÿ§©¥

ביּבׁשבת ממלאכה ששבת  מה  יּתן ".- "ׁשב ּתֹו (שם): שנאמר  מחלתו , מי ְֶֶ¦§¦¥

את ּובבֹוׁשת וקּצתה  ּבמבׁשיו , והחזיקה ידּה "ו ׁשלחה יב): - יא כה, (דברים שנאמר  ְֶ§¨§¨¨¨§¤¡¦¨¦§ª¨§©Ÿ¨¤

בושתו . דמי לשלם שצריכה ופירשו ¨©ּכּפּה",

ּכיצד ? עיוור סּמאאםּבנזק  עינ ֹו- או את חברו , יד ֹו,של  את ׁשּבראו קטע ְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָ
אֹות ֹו ר ֹואין - רגל ֹו הניזוקאת  את ּבּׁשּוק- נמ ּכר עבד  הּוא ו ׁשמין 93ּכאּלּו , ְְְְִִִִֶֶֶַַַָ

מעריכים יפה- היה החבלה ּכּמה יפהלפני הּוא החבלה,וכּמה לאחר  עכשיו ְֶֶַַָָָָָָ
לניזק המזיק  ישלם  ההפרש .94ואת 

מברטנורא  עובדיה ר '
ריס.הישוב: ארבעה שלשים

וכמהא א א א חחחחמילין: החובל.
יפה . היה הוא צריך היה שאם 

וזה  עברי, בעבד עצמו מוכר 

זה : ממון  הפסידו  כיוצאשהזיקו
רבבזה . מעונג, שהוא  מה  לפי 

וכאבו : אבעבועותצמחין .צערו 

החולישבת.לבנות : ימי  כל

שומר הוא  כאילו  אותו רואין 

כל של  שכירותו  ונותן  קישואין 

למלאכה  ראוי  אין שהרי יום,

שהרי חולי, בלא  אפילו אחרת 

נתן  כבר  והוא  ורגלו  ידו נקטע 

והרחבות  ביאורים

שהזיקופירוש:93. וזה הקשה , הכלכלי  מצבו עקב לעבד  עצמו  את למכור צריך  היה כאלו

זה. ממון הפסידו

ב)בגמרא 94. עין (פג, תחת  עין  ולא  כספי, פיצוי  משלם הגופניים הנזקים כל  שעל  למדין

דעתך סלקא  לא  כדגרסינן: ממש)ממש. עין  תחת מסמא (לעין  - עינו  את סימא  יכול  דתניא : ,

לומר: תלמוד  רגלו? את  משבר - רגלו  את שיבר ידו, את מקטע - ידו את קטע עינו, את 

בהמה " ו "מכה  אדם" מלמדת )"מכה  זו  אדם (השוואה  מכה אף לתשלומין , בהמה מכה מה

לומר נפשך  ואם אחר)לתשלומין . טעם  אביא זה, טעם  אומר(לדחות הוא  לא):הרי  לה, (במדבר

כופר לוקח אתה  אי רוצח לנפש  למות", רשע הוא  אשר רוצח לנפש כופר תקחו  (ואם"לא 

להמיתו) אתה חייב  דינו חוזרין נפסק שאין אברים לראשי כופר לוקח אתה  אבל ראשי , שקטע  (למי 

שוב) גדלים  שאינם .איברים 
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