
רפאל $שפב  רביעי$גיטין משנת  פרק

הנוהג  בשם מגרשה היה הים , במדינת ואחד כאן 

שני את לכתוב  מקפיד היה ולא הגט , כתיבת  במקום

העיר . ובשם בשמה  הדין  והוא השמות,

מכן  כֹותבלאחר ׁשּיהא הּזקן  ּגמליאל רּבן ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָהתקין
פלֹוניתבגט : אּׁשה ל ֹו, ׁשּיׁש ׁשם וכל  ּפל ֹוני ְְְִִִִֵֶֶָָאיׁש

העֹולם ת ּקּון מּפני לּה, ׁשּיׁש ׁשם יבואו וכל  שלא ְְִִֵֵֶֶָָָָ
שלא יאמרו שכן  השני , מבעלה בניה על לעז  להוציא

שמה : זה אין  שהרי הראשון , מבעלה נתגרשה

העולם " "תיקון  מפני שתיקנו דברים 

ג  משנה 

ש היה הדין  נפרעתבתחילה אלמנה גובה אין - ְְִֵַַַָָ
כתובתה  ית ֹומים את מאביהםמ ּנכסי שירשום  ְְִִִֵ

ב ׁשבּועה  חשבון אּלא  על  כלום קיבלה לא שעדיין  ְִֶָָ
הואיל מ ּלהׁשּביעּהחכמיםנמנעּו.39הכתובה  ְְְְִִִַָ

קיבלה  שלא להישבע היתר  לעצמה מורה והייתה

שבשכר  היא שסבורה משום  מכתובתה, כלום

לשם ולא שנטלה, מה נטלה היתומים לפני טירחתה

הכתובה . פירעון 

לגבות  יכלה לא מלהשביעה, שנמנעו ומכיוון 

לכן  ׁשּתהאכתובתה, הּזקן ּגמליאל  רּבן  ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָהתקין
ּׁשּירצ ּו, מה ּכל  לית ֹומים שתאמר :נֹודרת כגון  ְְִִֶֶֶַַָ

כלום , מכתובתי קיבלתי אם  פלוני פרי עלי קונם 

כת ּבתּה מן וגֹובה יותר  עליהן  נדרים  שאימת ְְָָָֻ
השבועות .

מברטנורא  עובדיה ר '
שניהם: תיקוןאת  מפני

עלהעולם. לעז יוציאו  שלא 

גרשה  לא  לומר השני , מן בניה

ואדם שמו. זה  שאין בעלה 

בשני שמות  בשני שהוחזק

הכתיבה  במקום חד מקומות ,

אינה  הנתינה , במקום  וחד

של שם שיכתוב עד מגורשת 

מקום של ושם  הנתינה מקום 

הוחזק  אם  אבל עמו . הכתיבה

וכתב אחד במקום שמות  בשני

הגט  בדיעבד השמות , מן  אחד

צריך לכתחילה  מיהו כשר .

דשינה  והיכא  שניהם. לכתוב

אע "פ בגט , שמה או  שמו

לי, שיש שם  וכל  אח "כ שכתב

בטל: אלמנהגגגגהגט  אין
מנכסיכתובתה:נפרעת.

בשבועה. אלא שלא יתומים,

כלום: נמנעונתקבלה
שהיא מלהשביעה . שמפני

לפני מורה טורחת  היתומים

שלא  לישבע לעצמה  התירא 

שלקחה  ואע "פ  כלום . לקחה

שבשכר סבורה  מועט דבר

מפרעון  ואינו  נוטלתו  טרחה

נמנעו  ולפיכך  כתובתה .

מפסדת והיתה מלהשביעה

שתהאכתובתה : ר "ג  התקין
שירצו. מה  כל  ליתומים נודרת
אם עלי מזונות  מיני  קונם כגון 

מכתובתי: וגובהנהניתי
שמא כתובתה . שנשאת , אחר  ידירוה  ואם כתובתה, על  היתומים שהדירוה  קודם  לאחר  נשאת  ואם

ונוטלת מרובה, ענשה  שאין  דרבנן  שבועה  לב"ד חוץ  אותה  משביעין  יעשו , כיצד  בעלה, לה יפר

והרחבות  ביאורים

ב)בגמרא 39. להיפרע (לד , הבא  חוב  בעל שכל  היא  הלכה הרי באלמנה , החידוש מה  שואלין:

שיהא  מפני למה ? חכמים, הקילו שבאלמנה אומרים  היינו  והשיבו : להישבע? צריך  מיתומים

כתובתן  לגבות  יוכלו  שבעתיד  תדענה  כי להם, להינשא  ותסכמנה  הנשים בעיני האנשים חן 

אלמנה  שגם שלא , קמ "ל  שבועה, בלי יתומים מנכסי כתובתה לגבות התירו לפיכך  בקלות ,

בשבועה. אלא  יתומים מנכסי כתובתה  גובה  אינה 
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זאת  בכל  כורתים, מסירה שעדי פי על ִֵָהעדיםאף 
העֹולם ת ּקּון מ ּפני הּגט, על  שמאחֹותמים ְְִִִֵֵַַָָ

הבעל  ויבוא לים , מעבר ילכו  או  מסירה עדי ימותו 

שבידה  שהגט  ונמצא  מזוייף, שהוא הגט  על  ויערער 

בעלמא .40כחרס 

כן  תּקּון כמו  מּפני ּפר ֹוזּבּול  התקין ְְְְִִִִִֵֵהּלל
:41העֹולם ָָ

ד  משנה 

ישראל עבד  של  ּופדאּוהּוכנעני יהודיםׁשּנׁשּבה ְְִֶֶֶָָ
ממנו, התייאש כבר  ואדונו זמן , לאחר  ִאםאחרים 

מברטנורא  עובדיה ר '
שנשאת . אחר כתובתה 

קודם כתובתה לגבות  וכשבאת 

ביד  הרשות  לאחר, שתנשא 

אותה  משביעין  רצו  היתומים,

אותה  מדירים או  לב"ד, חוץ 

הגט בב "ד: על  חותמים העדים
העולם. תקון אתרווייהו מפני

נודרת שתהא  אלמנה גבי קאי,

מפני שירצו, מה כל  ליורשים

הנשים שיהיו  העולם, תקון 

תדאגנה  ולא  לבעליהן  נישאות 

עדים וגבי  כתובתן. להפסיד

תיקון  מפני  הגט על  חותמים

לא  הגירושין , עיקר הם  לאשה  בפניהם הגט  שנמסר  שהעדים כרתי, מסירה  ועדי דהואיל  העולם,

העדים מן  אחד ימות  שמא  דחיישינן  העולם , תיקון מפני אלא  בגט, עדים  שיחתמו  צריך  היה 

בעלמא : כחספא  עדים בלא  שבידה הגט ונמצא  בפניהם, הגט  פרוזבול.שנמסר  התקין שראה הלל

בתורה  שכתוב מה על  ועברו  זה  את  זה  מלהלוות  שנמנעו העם ט "ו)את  יהיה (דברים  פן לך השמר 

ופלוני פלוני לכם אני מוסר פרוזבול , של  גופו  וזה פרוזבול. והתקין  עמד בליעל , לבבך  עם דבר

שארצה: זמן  כל  שאגבנו  פלוני, אצל לי שיש חוב שכל  ופדאוהו.דדדדדיינים. שנשבה  ישראליםעבד 

והרחבות  ביאורים

א )בגמרא 40. דכתיב (לו , הוא , מדאורייתא  הגט?! על  חותמים העולם תיקון  מפני  וכי  שואלין:

מד) לב , צריכא (ירמיה לא , רבה: אמר ותרצו: וחת ֹום"? ּבּספר "וכתֹוב  נצרך): זה אלעזר(דין  לרבי ְְֵֶַָָ

כרתי מסירה עדי מקום)דאמר מכל חתימה, עדי  בו שאין  פי על מפני(אף  חתימה עדי  רבנן  תקינו

סהדי דמייתי דזמנין  העולם , מסירה)תיקון עדי  ימותו  למדינת(לפעמים  דאזלי  זימנין  נמי אי ,

גירשה ,הים שאכן  להוכיח  תוכל  לא היא מזוייף  שהגט יטען  הבעל ואם  הים , למדינת ילכו  מסירה (שעדי

לטובתה) החתימה עדי  את צריך מאירלפיכך לרבי תימא  אפילו  אמר: יוסף  רב  שהעדים. (שסובר

כורתים ), הם  העולם.החותמים , תיקון מפני בגיטין , שמותיהן  מפרשין עדים שיהא  התקינו

אני  כותב  היה בראשונה  עד (פלוני )כדתניא : שמו)חתמתי  את מזכיר היה יוצא (ולא ידו  כתב אם , ֵ

מפרשין  שיהיו התקינו  גדולה  תקנה  גמליאל : רבן  אמר פסול. - לאו ואם  כשר, - אחר  ממקום

העולם תיקון מפני  בגיטין עליהםשמותיהן  וייקל חתימותיהם , את  המכירים אנשים  לחפש יוכלו  אז (כי

.לקיימו)

בגמרא 41. א):גרסינן  התם(לו , ד)תנן  – ג י , משמט(שביעית אינו פרוסבול חובותיו: (את

הזקן ,בשביעית ) הלל שהתקין  הדברים מן אחד  זה  מלהלוות(לפי ). שנמנעו העם את שראה 

עמד וגו', בליעל" לבבך עם דבר  יהיה פן  לך "השמר בתורה שכתוב מה על ועברו זה, את  זה

שכל  פלוני, שבמקום דיינין  פלוני  לכם "מוסרני פרוסבול : של  גופו הוא  וזה  פרוסבול . והתקין 

העדים. או למטה , חותמים  והדיינים שארצה ", זמן  כל  שאגבנו פלוני , אצל לי  שיש חוב

ישמט  שלא  התורה דין  את  עקר והלל  חובות משמטת  שהתורה  לומר היתכן ושואלין:

הזה בזמן  בשביעית  אביי: אמר  והשיבו: דרבנן )כספים?! אומר:(שהיא רבי  דתניא  היא , ורבי ,

שמיטת ואחת  קרקע, שמיטת אחת מדבר, הכתוב שמיטות  בשתי שמוט ", השמיטה דבר "וזה

אי קרקע משמט אתה  שאי בזמן כספים, משמט אתה קרקע  משמט שאתה בזמן  כספים.

כספים. משמט  אתה
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מ ׁשּמט הראׁשֹון הראׁשֹון  אֹומר : יהּודה -ר ּבי  ְְִִִֵֵַַָָָ
הראשונה  הקניה שנייה, פעם  בהקפה שלקח לאחר 

הקנייה  מעות את שיתן  ראוי והיה הואיל כמלוה, היא 

והקניה  בהקפה , השנייה  את שיקח קודם  הראשונה

חמש קנה שאם נמצא משמטת. אינה – אחריה הבאה

מתוכן , ארבע משמטת השביעית - בהקפה קניות

משמטת . אינה – החמישית והאחרונה,

ׂשכיר  פועל ׂשכר שכר  ואם- מׁשּמט. אינֹו ְְְִִֵֵַַָ
מלוה  וזקף עׂשאֹו הבית  בעל  עם הפועל שחישב - ְֲִָָ

- חוב בתורת השכר  את מ ׁשּמט.עליו  זה ְֲֵֵֶַהרי
ּכל אֹומר : יֹוסי על ר ּבי מלאכהתשלום  ְִֵֵַָָָ

בּׁשביעית לעשותה ׁשּפֹוסקת שאסורה - ְִִֶֶֶַ
- הקרקע עבודות כגון  לאמ ׁשּמטתבשביעית, ואם  ְֶֶַ

משמטת . ושביעית כמלווה, שכרו נעשה לו  שילם 

ּבּׁשביעית ּפֹוסקת  המותרות ו ׁשאינּה מלאכות  - ְְִִֵֶֶֶַָ
מ ׁשּמטתבשביעית  מלוה :אינ ּה שיעשנו  עד ְֵֶֶַָ¦

ב משנה 

הּפרה את השמיטה הּׁשֹוחט ין ב וח ּלקּהבשנת  ְְִֵֶַַָָָ
הּׁשנההלקוחות השמינית,ּבראׁש השנה של  - ְַָָֹ

- השנה  ראש של א' ביום החד ׁשכלומר  היה ִֶַָָֹאם
יוםמע ּבר שלושים  בן  הראשון 37- טוב שיום ונמצא , ְָֻ

מברטנורא  עובדיה ר '
הראשוןבמלוה: הראשון
פעםמשמט . באמנה  לקח אם

ולקח וחזר  החנות  מן  ראשונה

מלוה  נעשית  הראשונה שנייה 

חזר השניה . ולא  ומשמטת 

ושניה  ראשונה שלישית . ולקח 

משמטתן  ושביעית  מלוות  נעשו 

לעולם, וכן השלישית . ולא 

שביעית אין  האחרונה 

האחרות וכל  משמטתה 

והיה  הואיל  משמטתן , שביעית 

הראשונה  מעות  לו  שיתן ראוי

בהקפה  השנית  שיקח קודם

הראשונה  נעשית  נתן  ולא 

הלכה  ואין לעולם . וכן מלוה,

יהודה: מלאכהכרבי כל
בשביעית . שכרשפוסקת אם 

הפוסקות ממלאכות  זה  שכיר 

ממלאכות כלומר בשביעית ,

כגון  בשביעית  לעשותן שאסור

קרקע, ועבודת  וקצירה חרישה 

בשביעית זה שכר נעשה 

ואם משמטת , ושביעית  כמלוה,

היה  לו שחייב זה  ששכר  לאו,

אסורות שאין  מלאכות  משאר

כמלוה  נעשה  לא  בשביעית ,

ואין  משמטת . שביעית  ואין

יוסי: כרבי השוחט בבבבהלכה 
הפרה . ה את ראש של  טובים ימים שני של ראשון  ביום וחלקה שביעית , היה בשנה  אם שנה ,

השביעית , שנה  של  אלול של  אחרון יום והיה חול היה  שנתחלקה א ' דיום נמצא  מעובר אלול

והרחבות  ביאורים

ב ):שנאמר  טו , ידו".(דברים  משה בעל  כל  "שמוט

בגיטין: א )גרסינן  נכסים (לז, אחריות  בו שיש שטר – "בשטר " תרוייהו: דאמרי  ושמואל  רב 

ההלואה) לפרעון  משועבדים  הלווה  נכסי שכן (שכל כל  נכסים, אחריות  בו שאין  – בשטר " "שלא  ,

בו שאין שטר – "בשטר" תרוייהו: דאמרי לקיש בן שמעון ורבי  יוחנן  רבי פה . על מלוה

משמט. אינו  נכסים אחריות בו  שיש  שטר אבל  פה , על  מלוה - בשטר " "שלא  נכסים, אחריות 

ראש פירוש:37. קדושת  מפני  אולם הראייה , פי  על החודש את  מקדשים היו  המשנה בזמן

את שראו ויעידו עדים יבואו שמא  כניסתו, עם באלול  ל ' יום  את מספק מקדשים היו השנה 

היה  - עדים באו לא  ואם  השנה. ראש ויקבעוהו השלושים יום  את יקדשו דין  ובית  הלבנה ,

במקרה  עוסקת משנתנו השנה. ראש של  שני ביום היה  תשרי חודש וראש מעובר, אלול  חודש
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- השמיטה שנת של  באלול ל ' הוא השנה ראש של 

ששביעית מׁשּמט הבשר , בעד הלקוחות של  החוב ְֵַ
בסופה . לאומשמטת  כ "ט ואם היה אלול שחודש - ְִָ

א' הוא השנה ראש של  ראשון  טוב  שיום ונמצא יום,

- שמינית  שנה של מ ׁשּמטבתשרי כיון אינֹו ְֵֵַ
היתה  הלקוחות, על החוב נזקף  שאז  הבשר , שחלוקת

השמינית . בשנה 

והמפּתה לשלםהאֹונס, שחייבים הבתולה, את ְְֵֶַַָ
כסף, חמישים רעקנס ׁשם אשתו,והּמֹוציא על ְִֵַָ

כסף, מאה לשלם ּדיןשחייב  בית מעׂשה -וכל  ְֲִֵֵַָ
- לפלוני לשלם  חייב שפלוני שכתבו דין , בית פסק 

מׁשּמטין הממון ,אינן על דין  בית שפסקו  שכיוון  ְְִֵַָ
לידו . הגיע וכאילו  כגבוי הוא עלהרי ְֶַַַהּמלוה

ּדין  לבית  ׁשטרֹותיו והּמֹוסר  את הּמׁשּכֹון , שיגבו ְְְְִֵֵַַַָָ
- הלווה את תובע אינו  והוא מ ׁשּמטין חובו , ְְִֵַָאינן 

בשביעית  חובותיהם  :38את

ג  משנה 

נכתב  תעודת ּפר ֹוזּבּול אם  היינו  ההלוואה, על  ְְ
החוב  לגביית הדין  לבית  החוב 39תביעה ֵאינֹו,

השמיטה .מ ׁשּמט לאחר  אף  חובו להחזיר  וחייב ְֵַ

מברטנורא  עובדיה ר '
בסופה  משמטת  ושביעית 

טו)דכתיב שבע(דברים  מקץ 

שמיטה: תעשה  האונסשנים
חמשיםוהמפתה . שנותנים

רע.שקל: שם שנותן והמוציא

דין.מאה: בית מעשה  וכל
דין , פסק עליו שכתבו ממון 

לו : ליתן  אתה  איןחייב
ביתמשמטין. שפסקו  שכיון

דמי, כגבוי הממון , על  דין 

לידו : הגיע עלוכאילו  המלוה 
ואשר(שם )דכתיבהמשכון.

ידך , תשמט אחיך  את  לך  יהיה 

בידך : לאחיך  שיש לזה  פרט 

לב"ד. שטרותיו והמוסר
את לך  יהיה  ואשר  דכתיב

שטרותיו  למוסר  פרט אחיך ,

זה  להם יש דין  שבית  דין  לבית 

אחיו: אצל  פרוזבול.גגגגהחוב
עשירים, בול תקנה , פרוז 

כו)דכתיב את(ויקרא  ושברתי

אלו  יוסף רב ואמר  עוזכם , גאון 

תקנה  שביהודה . בולאות 

על יעברו  שלא  לעשירים

עם דבר יהיה פן לך  השמר

לעניים ותקנה בליעל , לבבך

דכתיב דרבנן  הזה  בזמן  כספים  והשמטת  להם, שילוה מי טו )שימצאו  השמטה (דברים  דבר וזה

כספים, שמטת  ואחת  קרקעות  שמטת  אחת  מדבר  הכתוב שמטות  בשתי ידו , משה  בעל  כל  שמוט

משמט  אתה אי קרקע  משמט אתה  שאי ובזמן  כספים משמט  אתה קרקע  משמט  שאתה  בזמן

פרוזבול לתקן  הלל  ביד כח היה הכי ומשום הזה בזמן  כספים שמטת  דתקינו  הוא  ורבנן  כספים,

והרחבות  ביאורים

מעובר, אלול  חודש  היה לבסוף  אך השנה, ראש של  ראשון טוב ביום הבהמה את שחילק כזה

השמיטה. שנת של  באלול  השלושים יום הוא  השנה ראש של הראשון שהיום ונמצא 

שנאמר38. משמט, אינו  המשכון  על  ג )המלוה  טו, תשמט (דברים  אחיך  את לך יהיה  "ואשר :

"ואשר שנאמר: משמט, אינו  דין  לבית שטרותיו  המוסר וכן  בידך. לאחיך שיש לזה פרט  ידך",

החוב  זה להם יש דין  שבית דין, לבית שטרותיו למוסר  פרט ידיך ", תשמט אחיך את  לך יהיה

אחיו . אצל 

פירושו :39. דהיינופרוזבול  עניים, - בוטי עשירים , – בול  תקנה, – לעשירים פרוז תקנה 

ע ולעניים: דבר יהיה פן לך "השמר על יעברו שלא  לעשירים ותקנה תקנה בליעל", לבבך ם

נוהג , שהיובל  בזמן  אלא  מהתורה נוהגת  כספים שמיטת  ואין  להם. שילוה מי  שימצאו  לעניים



עשירי$שביעית רפאל פרק רמא $משנת 

הפרוזבול זה ה ּלל- ׁשהתקין הּדברים מן  אחד ְְִִִִִֵֶֶֶַָָ
ז מ ּלהלוֹות העם ׁשּנמנעּו ּכׁשראה אתהּזקן, ה ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָ

הלוויםזה חובות את מבטלת  שהשמיטה כיוון  ֶ
ּבּתֹורהלמלווים ּׁשּכת ּוב מה על  (דבריםועֹוברין ְְִֶַַַָָ
ט ): לבב@טו , עם דבר  יהיה ּפן ל@ ְְְְִִִֶֶֶָָָָ"ה ּׁשמר 

לּפר ּוזּבּול ה ּלל התקין  וגו ', שכל ּבלּיעל" - ְְְְִִִִֵַַַ
את  משמטת השביעית אין  פרוזבול , הכותב  מלווה

חובו :

ד  משנה 

גּופֹו ושרשו זהּו עיקרו זה :ּפר ֹוזּבּול ה ׁשל - נוסח ְְֶֶ
הּדּינים ּופלֹוני  ּפלֹוני  איׁש לכם אני  ְְֲִִִִִֵֶַַָָ"מֹוסר
ׁשאג ּבּנּו לי , ׁשּיׁש ח ֹוב ׁשּכל  ּפלֹוני , ְְְִִֶֶֶֶֶֶֶָָׁשּבמקֹום

ׁשארצה" זמן את ּכל דין  לבית  מוסר  שהמלווה - ְְֶֶֶַָ
שטרותיו  כמוסר  דינו ולכן  חובותיו , כל לגבות הזכות

ב). (משנה דין  אֹולבית  למ ּטה, ח ֹותמין ְְְִִַַַָָוהּדּינים
ִֵָהעדים:

ה  משנה 

הּמקּדם כגון -ּפר ֹוזּבּול מוקדם , תאריך בו  שנכתב  ְְְַָֻ
שקדם תשרי הוא בו  המצויין  והתאריך בכסלו, שנכתב

הקדמת ּכׁשר - ידי על מפסיד אינו והלווה  הואיל ֵָ
הפרוזבול  שאין  המלווה, של כוחו  הורע אלא התאריך,

הפרוזבול, תאריך לפני שנעשו  להלוואות אלא מועיל

את  הקדים  המלווה אם  לכן  אחריו . שנעשו לאלו  ולא 

- כסלו עד מתשרי הלוואותיו  כל לתשרי, התאריך

משמטתן . בניסן והמאחר השביעית שנכתב  כגון  - ְְַָֻ
אייר  הוא בו המצויין  שנעשו ּפסּול-והתאריך  הלוואותיו  לגבות המלווה יכול  שכן  ָ

לגמרי. חכמים פסלוהו קנס ומשום כדין . שלא גובה ונמצא לאייר , ניסן  בין 

ש להפך, הוא הדין  חוב בשטרי הּמקּדמיםאך ח ֹוב בניסן ,ׁשטרי שנכתב  כגון  - ְְִֵַָָֻ
השטרות  באדר, א' הוא בו  המצויין  את ּפסּוליםוהתאריך לגבות יוכל שלא כדי ְִ

מברטנורא  עובדיה ר '
הואיל השמטה דין  להפקיע 

הזה  בזמן  כספים שמטת  ואין

סופרים: מדברי זהודדדדאלא 
פרוזבול. של  עיקרו גופו

חותמיםושרשו : והדיינים
העדים. או קתנילמטה  להכי

ללמדך העדים  או הדיינים

הדיין  או  דיין  להיות  העד  שיכול

דיין , נעשה עד דבדרבנן  עד,

הוא : דרבנן  ופרוזבול 

המוקדם.פרוה ה ה ה  שזמנו זבול

וזמנו  בכסליו  שנכתב מוקדם 

קודם, מתשרי בתוכו  הכתוב

של כחו שהורע מפני כשר ,

אינו  דפרוזבול בכך , מלוה

שלפניו , להלואות  אלא  מועיל 

הן  הרי  דין  לבית  דמשנמסרו 

משמיטות , אין ושוב כגבויות 

אחריו  הבאות  הלואות  הלכך 

דין  לבית  נמסרו  שלא 

במה  דמפסיד  נמצא  משמיטות 

פרוזבול אבל  זמנו , שהקדים 

זמנו  שאיחר  פסול, המאוחר

וכשמוציא  בינתים, הלוה והוא 

הזמן  ב"ד ורואים זה פרוזבול 

קדמו  הלואות  שאותן  סבורים

שלא  גובה  ונמצא  לפרוזבול

המוקדמיםכדין : חוב שטרי
וכתבפסולים . בניסן  דקאי כגון

שלפניו , תשרי זמן  בשטר

כדין  שלא  דגובה משום  פסולים 

והרחבות  ביאורים

לתקן  הלל  ביד  כח  היה  מדרבנן , אלא  אינה  כספים שמיטת נוהג , היובל  שאין  שכעת, וכיוון 

השמיטה. דין  להפקיע פרוזבול 



רפאל $תכח שלישי$ביכורים משנת  פרק

ז  משנה

לקר ֹות ׁשּיֹודע  מי ּכל  פרשת ּבראׁשֹונה, ְִִִֵֶַָָָ
הקודש, בלשון  ׁשאינֹוהביכורים  מי וכל ְִֵֵֶָקֹורא,

אֹות ֹו מקרין לקר ֹות, והואי ֹודע  לפניו  קוראים  - ְְִִֵַַ
הקורא. אחר  מּלהביאעונה  שאינםנמנע ּו אלה ְְְִִִָ

הבושה, מפני לקרוא, מקרין יודעים ׁשּיהּו ְְְִִִֶַהתקינּו
יֹודע: ׁשאינֹו מי ואת ׁשּיֹודע מי ְִִֵֵֵֶֶֶֶַַאת

ח משנה

ּבקלתֹות ּבּכּוריהם מביאים מיניהע ׁשירים - ְְֲִִִִִִֵֶָָ
זהבסלים וׁשל  ּכסף ובזהב,ׁשל  בכסף  מצופים - ְֶֶֶֶָָ

ערבה ׁשל נצרים ּבסּלי  אֹותם מביאין ְְְְֲֲִִִִִֵֶַַָָָָוהענּיים
והּסּלים הענייםקלּופה, נּתנין של  והּבּכּורים ְְְִִִִִַַַָָ

:14ל ּכהניםבמתנה  ֲִַֹ
ט  משנה 

את מע ּטרין אֹומר : נּנס* ּבן ׁשמעֹון  ְְְִִִֵֶֶַַַָרּבי
אינםחּוץ בפירות הּבּכּורים אפילו  מ ּׁשבעת- ְִִִִַַ

לארץ.הּמינים בחוץ שגדלו  מפירות ר ּבי ואפילו ִִִַַ
אּלא הּבּכּורים את מעּטרין אין אֹומר : ְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָעקיבא

הּמינים בביכורים:מּׁשבעת וחייבים בארץ  שגדלו ְִִִִַַ
י משנה

מ ּדֹות  ׁשל ׁש אֹומר : ׁשמעֹון דבריםר ּבי שלושה - ְִִִֵַָֹ
ותֹוספתעיקר ּבּבּכּורים:כלולים הּבּכּורים, ְִִִִֶֶַַ

להוסיף הּבּכּורים נוהגים הביכורים  לקיטת בשעת  - ִִַ
שהופרשו , אלו  על הּבּכּוריםפירות  פירות וע ּטּור  - ְִִִַ

לנוי הסל, גבי על מצווה .שמניחים והידור 

הּבּכּורים רקּתֹוספת  הביכורים על  מוסיפים מין - ִִִֶֶַ

מברטנורא  עובדיה ר '
מעלה  ומביא , שמוליך  תנופה 

מלהביא.זזזזומוריד: נמנעו
יודע שאינו  הבושה  מפני

מקרין.לקרות : שיהו התקינו
דכתיב  אקרא  (דברים ואסמכוה

עניה כו) ואין  ואמרת , וענית 

אחר: מפי בקלתותחחחחאלא 
זהב. ושל כסף  קופותשל

וזהב : כסף הסליםמצופות 
לכהנים. ניתנים סליוהבכורים

וקלתות לכהנים, ניתנים עניים

להן. מחזירים  עשירים של

אזלא  עניא  בתר אמרו , מכאן 

אתט ט ט ט עניותא : מעטרים
המינים. משבעת חוץ  הבכורים 
שבכורים הסלים את  מקיפים 

ומשובחים, נאים  מפירות  בהם 

משבעת שאינם פי על  ואף

ואתרוג  פריש כגון  המינים,

שיכולין  הדין  והוא  בהן, וכיוצא 

בחו"ל : שגדלו  מפירות  לעטר 

מעטרין אין אומר עקיבא רבי
משבעת אלא  הבכורים 

בארץהמינים. שגדלו  מפירות 

והלכה  בבכורים. שחייבים

עיקרהבכורים.י י י י כר"ע:

או  שבכרה  תאנה הבכורים

שבכר: תוספתאשכול
לקיטתהבכורים . בשעת 

משאר עליהם  מוסיף הבכורים

ענבים : משאר  או  תאנים 

שמקיףעיטור . הנאים הפירות 

מצוה: להדור הסל  מיןסביבות 

והרחבות  ביאורים

קמא 14. בבא  א )בגמרא  מחזירים (צב, עשירים של  וקלתות  לכהנים, ניתנים עניים סלי למדין:

עניותא  אזלא  עניא  בתר אמרו: מכאן העניות )להן , הולכת העני  .(אחרי

ננס  בן  שמעון  רבי 

השלישי מהדור תנא היה  ננס בן שמעון ממונותרבי  בדיני בעיקר עסק  ישמעאל. ורבי  עקיבא רבי  של חברם ,

במשנה שאמרו ח )עד י, בתרא  ל ((בבא ׁשאין  ממ ֹונ ֹות, ּבדיני יעסֹוק - ׁשּיח ּכים הרֹוצה  י ׁשמעאל: רּבי  אמר :ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ

ממֹונ ֹות, ּבדיני ׁשּיעסֹוק  והרֹוצה ה ּנֹובע . ּכמעין  ׁשהן  מהן , ּגדֹול ּבּתֹורה נ ּנס.מקצ ֹוע  ּבן  ׁשמע ֹון  את  יׁשּמׁש ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָ



רביעי$גיטין  רפאל פרק שפה $משנת 

למלווה  חוב שטר כותב  הראשון  רבו  היינו  אותו ,

שהיה  העבד את ששיחרר  בכך לו  הזיק שהרי

לחובו : משועבד 

ה  משנה 

חֹורין  ּבן וחציֹו עבד ׁשחציֹו ברשותו מי שחציו  - ְְְִִֶֶֶֶֶֶ
רבו  ברשות אחד -44וחציו  יֹום ר ּבֹו את  ֵֶֶַָע ֹובד

לאדונו, שייכים  יום אותו של  ידיו עצמֹוומעשי ְְֶַואת
אחד לו,יֹום שייכים יום  אותו של  ידיו  מעשי - ֶָ

הּלל . בית ְִִֵֵֵּדברי
ּתּקנּתם ׁשּמאי: ּבית להם ר ּבֹובכך אמר ּו את  ְְִֵֶֶֶַַַַָָ

יפסיד, תּקנ ּתם;שלא  לא עצמֹו לּׂשאשכן ואת ְְְִִֶֶַַָֹ
אפׁשר  אי ח ֹורין לו,ׁשפחה ּבן חציֹו ׁשּכבר  ְְְְִִִֶֶֶֶָָָ

לישא ואף  חורין , לבן  אסורה אי ושפחה ח ֹורין ִִַּבת
לישא,אפׁשר עבדלו חציֹו אסור ׁשּכבר  ועבד ְְְֶֶֶֶֶָָ

האם חורין , אשה יּבטללבת ישא ולא  בטל  ישב - ִֵָ
לפריהכלל?! אּלא הע ֹולם נברא לא ְְְֲִִֶַָָָָָֹֹוהלא

ׁשּנאמר  יח ):ורביה, מה, ּבראּה(ישעיה תהּו "לא ְְְֱִֶֶַָָָֹֹ
אלא שוממה, לשבת הארץ  את ה' ברא לא ֶֶָל ׁשבת-

וירבו?יצר ּה" שיפרו  ידי על ּכֹופין - הע ֹולם, ת ּקּון  מּפני דין אּלא אתבית ְְִִִֵֶֶָָָָָ
ח ֹורין בן אֹות ֹו ועֹוׂשה לגמרי,רּבֹו משחררו  לרבו וכֹותב- חוב ׁשטר העבד ְְְִֵֶֶַָ

דמיו חצי  בשוק.על לימכר  שווה שהוא מה  להֹורֹותכפי הּלל  בית וחזר ּו ְְְֲִִֵֵַָָָ
ׁשּמאי בית דבריהם:ּכדברי את שקבלו  - ְְִֵֵַַ

ו משנה

ל ּגֹויאת הּמֹוכר  אדונו עבּדֹו את  כופים  ברח לא אם  ואף הגוי , מן  העבד וברח ְֵַַַ
לפדותו , העבד אֹוהראשון  את לארץשמכר  בשנילחּוצה לישראלי, אפילו  ְֶָָָ

המצוות  מן  שהפקיעו  כיוון  יותר , בו  ישתעבד שלא האדון , את חכמים קנסו  ·המקרים 

הילכך  ישראל , מארץ  שהוציאו ח ֹורין.העבד יצאאו בן ִֶָָ
ּפֹודין הגוייםאין  ה ּׁשבּוייןמידי שהואאת  בסכום ּכדי היהודים, על י ֹותר ְְִִֵֵֵֶַַ

מברטנורא  עובדיה ר '
שהמזיק  דמיו, לו  לשלם

והלכה  חייב . חברו  של שעבודו 

עבדה ה ה ה כרשב"ג: שחציו  מי
חורין. בן שלוחציו עבד כגון 

מהם . אחד ושחררו שותפים ב'

דמיו  חצי  ממנו  רבו  שקבל א "נ 

הדמים : באותם חציו  ושחרר

רבו. את חסרתקנתם  שאינו 

יכול.כלום: אינו שפחה לישא 
שבו : חירות  צד  חוריןמפני  בת

יכול. עבדותאינו צד  מפני

בןשבו : ועושהו רבו את  כופין
שלחורין. עבד  היה  אם וה "ה 

מהם ואחד שותפין  מאה

כלם את  שכופין  שחררו ,

חורין.וווולשחררו: בן אםיצא

אותו  שקנסו  או  הנכרי , מן  ברח 

הנכרים, מן  לפדותו  ב"ד

לפדותו  אותו  כופין  כדאמרינן 

בו. ישתעבד לא  שפדאו  ואחר 

לפי הוא , חכמים וקנס

וכן  המצות . מן  שהפקיעו 

והרחבות  ביאורים

שקיבל פירוש:44. אחד  אדון  של  עבד  או  מהם, אחד  ושיחררו  שותפים שני של  כנעני  עבד 

עבד ׁשחצי ֹו "מי חז "ל בלשון  נקרא  כזה אדם דמים , באותם חציו  ושיחרר דמיו חצי ְִֶֶֶֶמהעבד 

ח ֹורין ". ּבן ְְִֶֶוחציֹו



רפאל $שפו רביעי$גיטין משנת  פרק

העֹולם תּקּון מ ּפני לשבות דמיהן , יתמידו  שלא - ְְִִֵֵֶָָ
בדמים אותם  שיפדו  מנת על רבות פעמים  יהודים

מבריחיןהרבה . הּׁשב ּויין ,בתחבולות ואין  את ְְְִִִֵֶַַ
הע ֹולם תּקּון עםמּפני הגויים יתאכזרו שלא  - ְִִֵָָ

העתידיים. ּגמליאלהשבויים ּבן  ׁשמעֹון  ְְִִֵֶַַָרּבן 
הּׁשבּויין  ת ּקנת  מ ּפני ביד אֹומר : הנשארים  - ְְִִֵֵַַַָ

הבורחים. מפני אליהם שיתאכזרו ברחו, שלא הגויים

לֹוקחים  קוניםואין מן - ּומזּוזֹות ּתפּלין ספרים ְְְְְִִִִִֵָ
העֹולם ת ּקּון מּפני דמיהן, ּכדי על יֹותר  ְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָהּגֹוים
על  מהיהודים  ולגזול לגנוב רגילים הגויים יהיו שלא -

ביוקר : למוכרם מנת

ז  משנה

המגרשהּמֹוציא מּׁשּום- אׁשּתֹו עליה את  שיצא ְִִִֶַ
רע -ׁשם שזינתה קול  יחזיר - לעולם.לא אותה ֲִֵַָֹ

האשה  את המגרש נדר וכן  לנדור,מ ּׁשּום שרגילה - ִֶֶ
- נדרנית באשה רצוני אין  יחזירואומר: ר ּבי 45לא . ֲִִַַֹ

אֹומר : אינו יהּודה להחזירה חכמים  שאסרו הטעם  ְֵָ
ב  תהיינה שלא כדי אלא קלקול  ישראל מפני  נות

לכן  ובנדרים, בעריות בֹופרוצות ׁשּידעּו נדר  ְֶֶֶָָּכל 

מברטנורא  עובדיה ר '
לפי לחירות  יצא  לחו"ל ,

מא "י : תקוןשהוציאו  מפני
הנכריםהעולם. ימסרו  שלא 

שבויין  להביא  להרבות  עצמן 

ביותר אותם שמוכרין כשרואין 

דמיהם: אתמכדי מבריחין ואין
העולם. תקון מפני השבויין 
השבויין  על יקצפו  שמא 

ויתנום לידם לבא  העתידים

רגלם : בסד וישימו בשלשלאות 

בן שמעון אומר רבן  גמליאל
השבויין. תקנת  דלא מפני

לבא  העתידים על  רשב"ג חייש

שהם אותם על  אלא  בשביה,

אין  שאם עמו . עתה שבויים

מבריחין  יחידי, הוא  אלא  שבוי

מפני כאן  לחוש ואין  אותו ,

כשאין  אחרים שבויים תקנת 

והלכה  עמו. אחרים שבויים

רע.זזזזכרשב"ג: שם משום
זנות : לעז עליה  משוםשיצא 

אינדר. אומר  והוא  שנדרה

נדרנית : באשה לאאפשי
הדבריםיחזיר. נמצאו ואפילו

חכם . התירו הנדר  או שקר,

פרוצה  תהיה  לא  והיא  חכם יתירנו  והנדר  שקר , זנות  של  הלעז  וימצא  לאחר  ותנשא  תלך  שמא 

גט  ונמצא  מגרשה, הייתי לא  מנה  מאה לי נותנים היו אפילו  שכן  יודע הייתי אלו  ויאמר  בנדרים,

נדר ומשום רע שם משום אשתו  את  שהמוציא  יודע  הוי לו  אומרים לפיכך  ממזרים . ובניה בטל

לקלקלה: תו  מצי  ולא  גמורים גירושין ומגרש גומר הוא  הללו הדברים ומתוך  עולמית , יחזיר  לא 

יחזיר. לא רבים בו שידעו נדר  כל אומר  יהודה המוציא ר ' רבנן  דאמור דטעמא  סבר  יהודה  רבי 

בעריות פרוצות  ישראל  בנות  תהיינה  שלא  כדי יחזיר , לא  נדר  ומשום  רע  שם משום אשתו  את 

וקנסוה  טפי, פריצותא  איכא  יותר  או  מישראל עשרה רבים, בו  שידעו  דנדר  קאמר  ומש"ה ובנדרים .

קנסוה: ולא  האי  כולי  פריצותא  ליכא  רבים בו ידעו  ושלא  יחזיר . יחזיר.ולא  טעמא לא  סבר, דר"מ

הגט  את  לקלקל  הוא  יכול  להתיר , יכול  חכם אבל  להפר יכול  שאינו  נדר  הלכך  קלקולא . משום

והרחבות  ביאורים

א )בגמרא פירוש:45. שיצא (מו, רע שהשם ויתברר לאחר , תינשא  שמא  הוא  שהטעם למדין 

ונמצא  מגרשה, הייתי  לא  הדבר ששקר יודע הייתי אילו  ויאמר: המגרש ויבוא  שקר, היה  עליה

לעולם, יחזיר  לא  רע  שם משום שהמגרש תיקנו לפיכך ממזרים, ובניה הוא , בטל  שנתן  שהגט 

קלקולא , משום – נדרנית באשה הטעם וכן שקר. עלילת סתם היה רע שהשם  יתברר  ואפילו 

מגרשה , הייתי  לא  הנדר את  להתיר לי  היה שאפשר  יודע הייתי אילו  מכן: לאחר יאמר שמא 

ממזרים. ובניה בטל  הגט ונמצא 



השנה  רביעי$ראש  רפאל פרק תצז $משנת 

כך ּומ ׁשעּבדין  ידי לאביהםעל ל ּבם את ְְְֲִִִֶֶַַָ
היּו - לאו ואם מתּגּברים, הי ּו - ְְְִִִִֶַַַָָָָׁשּבּׁשמים

ְִנֹופלין.
אֹומר  אּתה בּדבר ח ):ּכּיֹוצא כא, "עׂשה(במדבר ֲֵֵֵַַַָָָ

הּנׁשּו% ּכל והיה נס, על אתֹו ו ׂשים ׂשרף  K ְְְִֵַַָָָָָָֹל
נחׁש אֹו ממית , נח ׁש וכי וחי". את ֹו ְְִִֵָָָָָָָָֹוראה
ּכל ּפי  מסּתּכלין ׁשּיׂשראל ּבזמן אּלא, ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָמח ּיה?

ּומ ׁשעּבדין  כך מעלה ידי לאביהן על  ל ּבם את ְְְְֲִִִֶֶַַַָָ
היּו - לאו  ואם מתר ּפאים, היּו - ְְְִִִִֶַַַָָָָׁשּבּׁשמים

מתנוונים נ ּמֹוקים ומתים.- ִִ
חיוב,חרׁש בר  אינו  שומע שאינו  שכיוון  שומע, ופטור ׁשֹוטהשאינו  דעת, בו שאין  ֵֵֶ

המצוות, שופר,וקטןמכל בתקיעת התורה מן  חייב אתשאינו מֹוציאין אין ְִִֵֶָָ
ח ֹובתן ידי שופר .הר ּבים בתקיעת ְִֵַָָָ

ּבּדבר מח ּיב ׁשאינ ֹו ּכל  הּכלל: ידי בעצמו,זה הר ּבים את  מֹוציא אינֹו ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֻ
:47ח ֹובתן  ָָ

רביעי פרק 

בשבת  שופר  תקיעת

א  משנה 

תֹוקעים היּו ּבּמקּדׁש - ּבּׁשּבת להיֹות ׁשחל ה ּׁשנה ראׁש ׁשל  טֹוב  ְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָֹיֹום
השנה, ראש כבכל לאבשופר המקדשבּמדינהתוקעין אבל לבית מחוץ -48, ְֲִַָָֹ
בגבולין  ולא בירושלים .49לא

מברטנורא  עובדיה ר '
ר"ה.א א א א דדדד של  טוב יום

שתקיעת תוקעים. היו במקדש

הוא  ורבנן מלאכה , אינה  שופר

יטלנו  שמא  גזירה  עלה  דגזור 

ברשות אמות  ד ' ויעבירנו  בידו 

דאין  גזור לא  ובמקדש הרבים,

במקדש : דרבנן  שבות  איסור

במדינה . לא לא אבל

בגבולין. ולא  בירושלים,

שירושלים מפרש והרמב"ם

והרחבות  ביאורים

בגמרא 47. א):גרסינן  וישראלים,(כט, ולוים  כהנים - שופר  בתקיעת  חייבין הכל  רבנן : תנו

- טומטום חורין . בן  וחציו עבד  שחציו מי  ואנדרוגינוס, וטומטום  משוחררים, ועבדים גרים

שאינו את  לא  אבל מינו את  מוציא  - אנדרוגינוס  מינו , שאינו את ולא  מינו  את  לא  מוציא  אינו

מינו . שאינו את  ולא  מינו את  לא  מוציא  אינו - חורין  בן וחציו  עבד שחציו מי מינו .

כדעת 48. למעלה אולם,רש"יפרשנו  לירושלים. מחוץ ישראל  ארץ כל  היינו ש"גבולין"

בכל הרמב"ם  תוקעים היו בשבת  השנה  ראש וכשחל "מקדש", נקראת כולה  שירושלים מפרש

"גבולין ". נקראת ישראל  ארץ ערי  ושאר ירושלים ,

ב)בגמרא 49. רבא :(כט, אמר כדגרסינן : בשבת, במדינה לתקוע  האיסור טעם את למדין 

שרי מישרא  מדאורייתא )מדאורייתא  אסורה אינה שתקיעה  בשבת, לתקוע דגזור(מותר הוא  ורבנן  ,

גזירה  שופר , בתקיעת  בקיאין  הכל ואין  שופר בתקיעת  חייבין  הכל  רבה : דאמר כדרבה, ביה ,

במקדש  אבל  הרבים. ברשות אמות  ארבע ויעבירנו  ללמוד  הבקי אצל  וילך  בידו יטלנו  שמא 

במקדש. שבות איסורי  שאין לתקוע, מותר 



רפאל $תצח השנה משנת  רביעי$ראש  פרק

הּמקּדׁש ּבית יֹוחנן השני,מ ּׁשחרב ר ּבן  התקין ְְִִִִֵֶַַַָָָָָ
ת ֹוקעין ׁשּיה ּו ז ּכאי שחל ּבן  השנה בראש בשופר  ְְִֶֶַַ

ּדיןבשבת  בית ּבֹו ׁשּיׁש מקֹום שבית ּבכל לפי  ְִֵֶֶָָ
השופר  את להעביר שלא העם את מזהירים הדין 

הרבים .50ברשות

ז ּכאי  ּבן י ֹוחנן ר ּבן התקין לא אלעזר : ר ּבי ְְִִִֶֶַַַַַָָָָָָֹאמר 
בשבת  לתקוע זו ּבלבד תקנה ביבנה שםאּלא ְְְִֶֶַָָ

מקום בכל  הדין  והוא בימיו , הגדולה הסנהדרין  היתה

הגדולה . הסנהדרין  בו שתהיה

לֹו אלאאמר ּו כן , הדבר אין  אלעזר : לרבי חכמים ְָ
ּדין  בית ּבֹו ׁשּיׁש מקֹום ּכל  ואחד יבנה ְְִֵֶֶֶֶֶַָָָָאחד

בשבת  תוקעים ושלשה עשרים  :51של 

ב משנה 

יתרה יר ּוׁשלים היתה זאת שונה וע ֹוד על- ְְְְִֵַַָָָָֹ
בשבת יבנה שחל  שופר תקיעת  עיר,52בעניין  ׁשּכל ְִֶֶַָ

ר ֹואה ירושליםׁשהיא קול וׁשֹומעתאת  את ְִֶַַָ
בתחומה ּוקרֹובההשופר  נמצאת שהיא לירושלים , ְָ

לבֹוא -ויכֹולה ביניהם המפסיק נהר  שאין  - ִָָ
בשבת .ּתֹוקעין בה החורבן ּוביבנהאף  לאלאחר ְְְִֶַֹ

מברטנורא  עובדיה ר '
א "י ושאר  מקדש, קרויה כולה 

מדינה: שיש קרויה מקום בכל 
ב"ד. קבועין בו אינן ואפילו 

תוקעין  שם באו  שבמקרה  אלא 

ביבנה.בו: שםאלא שהיתה 

בכל וכן  בימיו . גדולה  סנהדרי

סנהדרי שם שגלתה מקום 

של בב"ד  לא  אבל גדולה ,

וכו'.ושלשה:עשרים  לו אמרו
דתנא  לת "ק, לו  אמרו בין  איכא 

בו  שיש מקום כל  סבר  קמא 

לו  ואמרו באקראי. ואפילו ב"ד,

כל ואחד יבנה  אחד סברי,

כמו  קבוע  ב"ד בו  שיש מקום 

אקראי של ב"ד אבל  ביבנה ,

לו : כאמרו  והלכה  ועודבבבבלא .
ירושלים. היתה מתניתין זאת 

קתני, והכי מחסרא  חסורי

בכל תוקעין  היו  בירושלים

יושבים שב"ד  זמן  כל העיר 

עד  יושבין שב"ד במקדש,

לא  וביבנה  ביום. שעות  ששה 

אלא  העיר בכל  תוקעין  היו

היתה  זאת  ועוד ב"ד. בפני

כו ': יבנה  על  יתירה ירושלים

רואה. שהיא  עיר בה:כל  תוקעין  היו  לא  קרובה שהיתה  שאע "פ  בנחל  ליושבת  פרט ירושלים.

ההר :ושומעת. בראש ליושבת  לתחום :וקרובה.פרט חוץ  ליושבת  לבא.פרט  למפסיק ויכולה פרט 

והרחבות  ביאורים

בגמרא 50. הערים (שם ):גרסינן כל והיו בשבת , להיות  השנה  ראש חל  אחת פעם רבנן : תנו

ביבנה)מתכנסין הסנהדרין  במקום  נתקע.(לתפלה בתירה: לבני  זכאי  בן יוחנן  רבן  להם אמר .

כבר להם: אמר נדון, לו: אמרו שתקעו , לאחר נדון . כך ואחר  נתקע  להם: אמר  נדון. לו: אמרו

מעשה. לאחר משיבין  ואין  ביבנה קרן  נשמעה

לתקוע (שם)בגמרא 51. המתיר ת "ק לדברי  זהה אליעזר לרבי  חכמים שאמרו  מה  הרי  שאלו:

דאקראי . דינא  בי בינייהו  איכא  והשיבו: ביניהם? ההבדל מה  כן  אם דין , בית שיש  מקום בכל 

רק  חכמים  ולדעת תוקעין , כן  גם עראי  אלא  קבוע שאינו דין  בית  במקום ת"ק לדעת  פירוש:

בשעתה. יבנה  כמו  קבוע דין בית  במקום 

בשבת .פירוש :52. השופר  תקיעת  בעניין  יבנה על  לירושלים שהיו ביתרונות  עוסקת  משנתנו 

הדין , בית בפני  שלא  גם תוקעים היו  שבירושלים הוא , במשנה  מפורש  שאינו אחד  יתרון 

זאת "ועוד  – נוסף יתרון ללמד  משנתנו  ובאה  הדין . בית בפני אלא  תוקעים היו  לא  וביבנה

יבנה ". על  יתירה  ירושלים היתה



השנה  רביעי$ראש  רפאל פרק תצט $משנת 

תֹוקעין ּבלבד בשבת היּו ּדין  ּבבית ולאאּלא ְְְִִִֵֶָָָ
הדין : לבית מחוץ

זכאי בן  יוחנן רבן  תקנות 

ג  משנה 

הבית ּבראׁשֹונה בזמן  נּטל- הּלּולב היה ִִַָָָָָָ
ׁשבעה הסוכות,ּבּמקּדׁש חג ימי שבעת  בכל  - ְְִִַָָ

למקדשּוב ּמדינה מחוץ  אחד- הראשון יֹום יום - ְִֶַָָ
חג  .53של

ּבן  יֹוחנן ר ּבן התקין  הּמק ּדׁש, ּבית ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָמ ּׁשחרב
ׁשבעה ּבּמדינה נּטל לּולב  ׁשיהא כל ז ּכאי - ְְְִִִֵֶַַַָָָָ

הסוכות  חג ימי לּמקּדׁששבעת .54זכר ְִֵֶַָ
זכאי בן  יוחנן  רבן  עשה  תקנה לאחר וׁשּיהאועוד ְְֵֶ

הנףהחורבן  בניסן י ֹום ט "ז  שהוא העומר  הנפת יום  - ֶֶ
אסּור  י"ז ּכּלֹו מיום  ורק  החדשה, מהתבואה  לאכול ָֻ

האכילה  הותרה :55בניסן 

ד  משנה 

היּו דין ּבראׁשֹונה החד ׁשבית עדּות  -מקּבלין ְְִִֵֶַַָָָֹ
במשך  בחידושה, הלבנה  את שראו  הּיֹוםעדים  לחודשּכל השלשים  יום כל - ַָ

פי על השלשים יום  את  מקדשים  היו לשקיעה, סמוך עדים באו  שאפילו  אלול,

אותו  כל  העדים לביאת מצפים שהיו ומכיוון  חודש. ראש אותו  עושים והיו עדותם 

עדים. בו  יבואו שמא  מספק, החג קדושת בו  נוהגים  היו היום,

מּלבֹוא העדים נׁשּתהּו אחת מאדּפעם מאוחרת בשעה ונתקלקל ּווהגיעו  ְְְְְִִִִֵַַַַַָָָ

מברטנורא  עובדיה ר '
נהר : במקדש גגגגלה  ניטל לולב 
כ"ג)דכתיבשבעה . (ויקרא 

אלהיכם ה' לפני ושמחתם

ימים: יוםשבעת  ובמדינה 
ולקחתם(שם )דכתיבאחד .

הראשון : ביום יוםלכם ושיהא
העומר:הנף. הנפת  כולויום

החדש .אסור . מן  לאכול 

לולב בפרק מפורש וטעמא 

הלויםדדדדהגזול : ונתקלקלו
בין בשיר. של  תמיד  של 

שיר בו  אמרו ולא  הערבים,

היו  פעמים  שרוב לפי כלל.

המנחה  קודם באים העדים

יו "ט  של  שיר  תקנו  לפיכך 

הערבים . בין  של  בתמיד

פעמים שרוב שחר  של  ובתמיד

ידעו  ולא  עדים באו  לא  עדיין 

לא  לאו אם היום יתקדש אם

אלא  יו "ט , של  שיר לו תקנו 

והרחבות  ביאורים

של פירוש:53. הראשון  ביום  רק מקום בכל  נוהגת המינים ארבעת  נטילת מצוות תורה  מדין 

שנאמר  מ )סוכות, כג , הראׁשֹון :(ויקרא  ּבּיֹום לכם  עץ"ּולקחּתם וענף  ּתמרים ּכּפת הדר עץ ּפרי ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹ

מצווה  נוהגת המקדש בבית  ואילו ימים ". ׁשבעת  אלהיכם ה' לפני  ּוׂשמחּתם נחל, וערבי ְְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹעבת 

"ּוׂשמחּתם הפסוק: בסוף שכתוב  כפי ימים, שבעה  אלהיכםזו ה ' במקדש)לפני  ׁשבעת(דהיינו  ְְְְֱִִֵֵֶֶַַֹ

ִָימים".

בגמרא 54. א):גרסינן קרא (ל, דאמר למקדש? זכר  דעבדינן  יז):מנלן  ל, אעלה (ירמיהו  "כי

מכלל  - לה" אין  דורש  היא  ציון  C ל קראו נּדחה  כי  ה', נאם ארפאך וממכותיך Cל ִָָָָארוכה

דרישה. דבעיא 

של פירוש:55. הראשון טוב יום למחרת  העומר שהוקרב  עד  קיים , היה  המקדש שבית  בזמן 

שנאמר  באכילה , אסורה  החדשה  התבואה  היתה בניסן, עשר ששה  ביום דהיינו (ויקרא פסח,

יד ): חּקתכג , אלהיכם קר ּבן את הביאכם  עד  הּזה, ה ּיֹום עצם עד  תאכל ּו לא  וכרמל  וקלי  ְְְְְְֱֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָֹֹֹֻ"ולחם




