
רפאל $רח רביעי$שביעיתמשנת  פרק

אֹוכלין המותרים.א ֹומרים: שביעית פירות כדין  - ְְִִ
ּפרֹות אֹוכלין  אין  אֹומרים: ׁשּמאי  ְְִִֵֵֵַַּבית 

ּבטֹובה בעד ׁשביעית  לבעלים  טובה  מחזיקין  אין  - ְְִִָ
הן . הפקר  שפירות לפי משדהו, שאוכל ֵּוביתהפירות 

בטֹובה וׁשּלא ּבטֹובה אֹוכלין אֹומרים: ְְְְְִִִֵֶָָֹהּלל 
טובה  להכיר  מותר  הפקר , שהפירות  פי על שאף 

הפירות . בעד לו  ולהודות השדה לבעל

הּדברים ח ּלּוף אֹומר : יהּודה שמאיר ּבי  בית - ְְִִִֵַַָָ
שאין  סוברים  הלל ובית בטובה, גם  שאוכלים  סוברים 

שהלכה  והרי בטובה, ביתהיאז ֹואוכלים ִֵֵֻמ ּקּלי 
הּלל  בית ּומחמרי  בית ׁשּמאי בהם מהמקומות - ְִֵֵֵֵַַֻ

מחמירים: הלל ובית  מקילים שמאי

ג  משנה 

תמורת ח ֹוכרין היינו  בחכירה, לקבל ישראל  רשאי - ְִ
לשנה  כורים וכך כך שנחרשו נירין תשלום  שדות - ִִ
ּבּׁשביעית הּנכרים יזרען מן שהישראל  כדי ְְִִִִַַָ

הגוי את בכך שמעודד פי על  ואף  שביעית, במוצאי

על  מצווים הגויים  שאין  לפי בשביעית, לחרוש

הארץ , לאשביתת שדות אבל  מ ּיׂשראלחוכרין  ְֲִִֵָָֹ
באיסור . בשביעית שחרשו 

נכרים ידי  ידיכם"ּומחזיקין "תחזקנה להם לומר  ְְֲִִִֵַָ
בשדותיהם שעובדים  פי על  אף  ְִִַּבּׁשביעית,וכדומה

יׂשראל ידי לא עובריאבל ידי להחזיק  שאסור ְְֲִֵֵָָֹ
ּבׁשלֹומןעבירה . לכבוד וׁשֹואלין שחוגגים חגם  ביום  ואפילו הימים, כל הגויים של ְְֲִִָ

זרה, ׁשלֹום:עבודה דרכי ְְִֵֵַָמ ּפני 
ד  משנה 

ּבּזיתים צפיפות ה ּמדל  את ומדלל שניים או אחד אילן  שעוקר בשביעית, ִֵֵֵַַ
יג ֹוםהאילנות, אֹומרים: ׁשּמאי  בארץ ,ּבית  השורש את  וישאיר הגזע את  יקצץ  - ְִֵַַָ

בשביעית, שדהו  את כמתקן  יראה יׁשר ׁששלא אֹומרים: הּלל  יכול ּובית  - ְְִִֵֵֵָ

מברטנורא  עובדיה ר '
השדה : למוצאיבו  תזרע לא

בהנישביעית. ליה  דקנסינן 

מבנתקווצה: בטובה.יותר 
טובה  מחזיקין  דאין  אסור 

אפקרינהו: דרחמנא  לבעלים

הדברים. לקולא .חלוף  דב"ש 

יהודה: כר ' הלכה חוכריןגגגגואין
עליו נירין. לקבל  ישראל יכול

שדה  לשנה כורים  וכך  בכך 

בשביעית שחרשה הנכרי

ואע "פ שביעית , למוצאי לזרעה 

בשביעית . לחרוש לנכרי שגורם

ניר  לכם נירו לשון  (ירמיהנירין ,

נכרים .:ד) ידי אםומחזיקים 

יישר לו  לומר  יכול חורש  מצאו 

בזה: וכיוצא  ושואליםכחך 
אידו:בשלומן. ביום ואפילו

בזיתים.דדדד כשהזיתיםהמדל

מדאי יותר לזה זה  מקורבים 

ב' נוטל  או ב ' ומניח אחד נוטל

ויתעבה. שיגדל כדי אחד ומניח

וי"מ והסרה, שליפה לשון מדל 

שמדלדל ודלות  דלדול  לשון

הזיתים: מן  גומםיגום .שדהו 

השרש ומשאיר  האילן ומקצץ

שלא  לגמרי ישרש ולא  בארץ,

האדמה: את  כעובד יראה 

והרחבות  ביאורים

מקוצים  או מאבנים השדה שפינה כגון ניקוי , עבודת  רק עשה אם אך  שביעית , במוצאי  לזרעה 

שביעית . במוצאי לזרעה  ומותר  חכמים קנסוהו לא  - בה שהיו 
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השביעית אֹומרים: על החשוד מאדם לוקחים  אין  ְִ
אלא שמינית,החד ׁשלוף מ ּׁשּיר ּבהלוף, שנה של  ְִִֶֶֶָָ

הפסח: מחג שזה  מפרש ובירושלמי

ו משנה

למכרם ר ּׁשאי האּמן ׁשאין כלים ְְִֵֵֵֶַַָָָָֻאּלּו
האדמה ּבּׁשביעית את לעבוד החשוד לאדם ְִִַ

בהם : יעבוד  שמא ּכליה,בשביעית , וכל ְֲֵֵֶַָָָמחר ׁשה
המחרשה,העֹול את המושכים לשוורים  רתמה כלי - ָ

בגורן ,והּמזרה התבואה בו  שזורין  כלי  -וה ּדקר - ְְְִֶֶֶַַ
לחפירה . מעדר  מין 

הּוא מ ֹוכר  אדםאבל  לכל ּומ ּגלבשביעית יד  מ ּגל ֲֵַַַַָָ
ּכליה וכל  ועגלה גםקציר , משתמשים שבאלה ְֲִֵֶַָָָָָ

מן  מעט  לקצור  כגון  בשביעית, המותרות  למלאכות

לבית . בעגלה ולהביא ההפקר 

- לעברה מיחדת  ׁשּמלאכּתֹו ּכל  הּכלל: ְְְְֲֵֶֶֶֶַַַָָָֻזה
עבירה .אסּור  עוברי בידי מסייע הוא שהרי למכור , ָ

ששימושו  כלי מ ּתראבל  - ּולהּתר  למכרו לאּסּור  ְְִֵֶָֻ
בשביעית :

ז  משנה

חרסהּיֹוצר  כלי העושה  אומן  לחשוד מֹוכר - אפילו ֵֵַ
השביעית  ׁשמן על  ּכּדי לשמן חמ ׁש כדים וחמ ׁש- ֲֵֵֵֶֶַַָ

ּדרּכֹו ׁשּכן יין , ּכּדי אדםעׂשרה להביאשל ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָ
יין  או  שמן  כאלו  ההפקר בכמויות מפירות מן - ְִֵֶַ

מפירות  לקחת לו ומותר  הפקר , שהם שביעית

ביתו . מאכל לצורך שביעית

הביא ההפקר ואם מּכאן מן  הזה יֹותר  מהשיעור  - ְִִִֵֵָ
ולכן מ ּתר- לא , לכתחילה  אך בדיעבד. והשמן  היין  ָֻ

ומחמש לשמן  כדים מחמש יותר  היוצר  לו  ימכור  לא

ליין . כדים הזה ּומֹוכר עשרה השיעור  מן  יותר  ֵ
ּבארץ  השביעית,לּנכרי על  החשוד לישראל וימכור  הגוי יחזור  שמא חושש ואינו  ְִֶַָָָ

לארץ ּבחּוצה נוהגת ּול ּיׂשראל  שביעית  אין  שהרי שהיא , כמות כל למכור  מותר  ְְְִֵֶָָָָ
לארץ: בחוצה 

מברטנורא  עובדיה ר '
בו : (בו)כיוצא  משירבה 

מפרשהחדש. בירושלמי 

והלכה  ואילך . הפסח מן  דהיינו 

רשאיווווכחכמים : האומן שאין
בשביעית . שהוא למכרן  למי

למי אבל השביעית , על  חשוד

קונה  דאינו שרי חשוד שאינו 

[אחר ] עד להצניע  אלא 

בו מזרה.שביעית : שזורין 

בגורן : יתד דקר .התבואה כמין 

קולטרו  שקורין  ברזל  של

בו  לחפור  עשוי והוא  בלע "ז ,

את וידקור לשון  הקרקע את 

כה)שניהם יד:(במדבר  מגל 
ועגלה . קציר מותרין ומגל

מן  לקצור  [רוצה] הוא  שמא 

למאכל בעגלה  ולהביא  ההפקר 

להביא  אלא  אסור ואין  ביתו ,

אוצר: לעשות  היוצר .זזזזהרבה 
מוכר חרס כלי העושה אומן 

ה ' השביעית  על לחשוד אפילו

וליכא  יין , כדי  וט"ו שמן כדי

לשמן  כולם רוצה שמא  למיחש

אותם הן  שניכרים ליין כולם או 

שמן , של  מאותם  יין של

יין  כדי ממנו שעושים שהעפר 

ממנו  שעושים לעפר  דומה  אינו

שמן: יותר כדי הביא ואם
מותר . שמא מכאן חיישינן  ולא 

הביא : דשביעית  המשומר מן 

בארץ . לגוים  ולא ומוכר

הנכרי יחזור שמא  חיישינן 

החשוד: לישראל  וימכרם

לארץ . בחוצה ולא ולישראל 

בארץ, יוליכם שמא  חיישינן 

ושמן  יין  לתוכן  יכניס שמא  א "נ 
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הארץ ,נ עם של  טמאים  כלים מחמת טמאת

שמסייעת  ונמצא בחלה, חייבת העיסה ומשתתגלגל

את לה  עברה .החלה ,לטמא עֹוברי  ידי  מחזיקין  ְְֲֲִִֵֵֵֵֶַָׁשאין 
אמר ּו לא ולסייען וכ ּלן להשאילן  שמותר חכמים ְְָָֹֻ

עבירה  בשעת ׁשל ֹוםשלא דרכי מּפני -אּלא ְְִֵֵֶַָָ
איבה . לידי יבואו  שלא

ּבּׁשביעית  נכרי ידי אותםּומחזיקין כשרואים  ְְְֲִִִִִֵַַָ
אותם מברכים  בשביעית, שדותיהם את עובדים

בעבודתם , יׂשראל .שיצליחו  ידי לא ְְֲִֵֵָָֹאבל
ּבׁשלֹומן הימים ,וׁשֹואלין ׁשלֹום:כל  דרכי מּפני ְְְְֲִִִֵֵַָָ

שישי פרק 

שביעית  לענין  הארצות  דיני

א  משנה 

ארצ ֹות ישראל ׁשלׁש בארץ יש אזורים  - ֲָָֹ
ְִִַל ּׁשביעית :

בבל מקוםּכל  עֹולי ונחמיה,ׁשהחזיקּו עזרא בימי ֱִֵֶֶֶָָ
ּכזיבהיינו  ועד יׂשראל הנמצאת מארץ אכזיב , - ְְְִִֵֵֶֶַָ

לעכו, נאכל צפונית ביעור לא בלא השביעית  לאחר ֱֶָֹ
נעבד  שישולא בשביעית, שם נעבדת האדמה  אין  - ְֱֶָֹ

הקרקע. עבודת איסור  שם

מצריםבו ׁשהחזיקּומקוםוכל בכיבושעֹולי  ְְֱִִִֵֶֶַָ
מערבי, הצפוני שבגבול  הארץ חבל והוא יהושע,

הּנהרבצפון מ ּכזיב  אמנה"קסמיה"ועד -ועד ְְְֲִִַַַָָָָ
הלבנון , מהרי שהוא 'אמנה', ההר  לצד הצפוני בכיוון 

בבל, עולי כבשו  ולא מצרים  עולי כבשוהו זה אזור

שם הגדל שביעית,נאכלולכן  קדושת בלא ֱֶָ
קידשה  לא אבל לשעתה קידשה ראשונה שקדושה

לבוא, נעבדלעתיד  לא עבודת אבל  שלעניין  - ֱֲֶָָֹ
מדרבנן . לאסור  שם  החמירו בשביעית  הקרקע

ולפנים ּומאמנה  הּנהר  אמנה,מן להר  "קסמיה" נהר בין  המכונס החלק - ְְֲִִִֵַָָָָ
מצרים , עולי ידי על נכבש לא אך "מסעי" שבפרשת  הגבולות בתוך הוא שאמנם

ונעבד ולכן  שביעית :נאכל  איסורי כלל  שם גזרו  שלא ְֱֱֶֶָָ

מברטנורא  עובדיה ר '
לחלה: אמרו.טומאה לא וכולן

כלים להשאילן  התירו  לא 

עבירה  שעת  בלא  ולסייען 

שלום : דרכי משום אלא  עצמה

נכרים. ידי גררא מחזיקין אגב

הכא , ליה  תנא  שלום דדרכי 

ד: בפרק לעיל ומפורש 

לשביעית.א א א א וווו ארצות שלש
שביעית : דין  לענין  כלחלוקות 

בבל . עולי עזרא שהחזיקו

מבבל : כשעלו  לאוסיעתו
נעבד . ולא שעבודתנאכל

בשביעית , אסורה  ההיא  הארץ

לאכול אסור  וגדלה נעבדה  ואם

לא  ועיקר , פ"א  גדולים. מאותן 

בלא  שביעית  לאחר  נאכל

בשביעית : נעבד ולא  ביעור

אמנום. ועד הנהר ועד  מכזיב 
לצד  הצפון  כלפי משוך  כזיב

מעכו  יוצאת  ורצועה מזרח 

א "י של  ברבועה שיושבת 

ואותה  מזרחית  צפונית  במקצוע

צפון  כלפי משוכה רצועה

אחרת ורצועה כזיב עד והולכת 

ובה  מזרח  כלפי מעכו  משוכה

השתי ואלו כאן , האמור  הנהר 

מצרים עולי כבשום רצועות 

בבל : עולי כבשום ועדולא 
הכתובאמנום . ההר  הר  הוא 

אלה  בפרשת  הארץ בגבולות 

ההר הר  לכם תתאו  מסעי,

טורי בירושלמי מתרגמינן 

א "י של בצפונה  והוא  אמנום,

הגדול, הים אצל מערב  לצד

בבל עולי  כבשו  לא  זו וגם

הביעור, לאחר  נאכל  הלכך 
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ב משנה 

בשביעית עֹוׂשין העבודות כל  בפירות ּבּתלּוׁשאת - ִַָ
התלושים בּמח ּברשביעית לא אבל -ּבסּוריא, ְְְֲַָָָֹֻ
המחוברים :17בפירות

וזֹורין -ּומעּמריןענבים,וד ֹורכיןתבואה,ּדׁשין, ְְְְְִִִִַָ
אלו  שכל לעמרים, שיבולים של צרורות אוגדים

בתלוש, בֹוצרין עבודות ולא קֹוצרין לא ְְְֲִִָֹֹאבל
מ ֹוסקין. ְְִֹולא

מ ּתר בֹו ׁשּכּיֹוצא ּכל עקיבא: ר ּבי  אמר  ְֲִִֵֶַַַָָָָָֻּכלל 
התורה  יׂשראל מן  בתלוש,ּבארץ עבודות כגון  ְְִֵֶֶָ

ו ), ח, (להלן  שינוי בלא לעשותן  אסור מדרבנן  שרק

ּבסּוריא אֹות ֹו שינוי:עֹוׂשין בלא  כדרכו ְְִָ
ג  משנה 

לשביעיתּבצלים שנכנסו שישית ׁשּירדּושל ְְִֶָָ
וצּמח ּו ּגׁשמים העלין בשביעית,עליהם היּו אם ְְֲִִִִֵֵֶֶָָָ

ׁשח ֹורין -ׁשּלהם לשחור הנוטה כהה ירוק - ְִֶֶָ

מברטנורא  עובדיה ר '
נעבד  אם  לישנא  ולאידך 

דקדושה  נאכל  בשביעית 

ולא  לשעתה קדשה ראשונה

נעבד, ולא  לבא , לעתיד קדשה

לאסור החמירו עבודה דלענין 

ומאמנוםמדרבנן: מנהר
הספרים,ולפנים . בכל כתוב כך 

גרסינן  הוה  אי ניחא  הוה וטפי

בדוחק  לפרש ואפשר  ולחוץ.

הנהר מתחלת  ולפנים מהנהר

לארץ, חוצה הנהר לצד ולפנים

ולפנים אמנום טורי מתחלת  וכן

לפנים : קרוי  ההר  לצד

בתלוש.בבבב אצלעושים אפילו 

ישראל בארץ ואילו  החשודים,

עמה: תטחון ולא  תבור לא  תנן 

צובה  וארם נהרים ארם סוריא .

לכל כא "י ואינה דוד, שכבש 

קודם שכבשה מפני דבר

דינים ובקצת  כולה , א "י שכבש

כחוצה  ובקצתן כא "י עשאוה 

בארץ אפילו  במופקר  אבל  בשמור  ודוקא  ובצירה, קצירה מסיקה  כגון  במחובר . לא  אבל  לארץ :

בסוריא  דגזור וטעמא  המופקר . מן  בוצר  אתה אבל  בוצר אתה אי השמור מן  בת "כ דתניא  מותר,

כדי התירו  ובתלוש בסוריא , ומשתקעים והולכים ישראל  ארץ  את  מניחים  יהיו שלא  כדי  במחובר

מארץ לצאת  יצטרכו  ולא  להם, קרובה  שהיא  בסוריא  ריוח קצת  ישראל שבארץ  העניים  שימצאו

אסור דמדרבנן  ע "ג אף תלוש כגון מדאורייתא , בא "י. מותר  בו  שכיוצא  כל  לארץ : לחוצה ישראל 

אורחיה  כי  בסוריא  אותו עושין שינוי  מותרבלא  בו  שכיוצא  כל קאמר  הכי א "נ  לשנות . צריך  ואינו

אפילו  בארץ  מדרבנן אסור  במחובר  אבל  בשמור , אפילו  בסוריא  אותו  עושים  במופקר בארץ

גשמים .גגגגבמופקר : עליהם שירדו עליהםבצלים וירדו  לשביעית , שנכנסו ששית  של בצלים

העיקר ומבטלים שביעית  גדולי ואתו והוסיפו , שגדלו  בידוע העלין השחירו  אם וצמחו , גשמים

יכולין  אם רבו : קא  מארעא  ולאו  וכמשין הולכים  אז העלין  הוריקו  אם  אבל מרובה, שהוא  אע "פ 

חזקים העלין  ואם  ליתלש, ונוחין  הארץ מן  מעצמן יוצאין  כשנגמרים בצלים דרך בעלין . ליתלש

והרחבות  ביאורים

ישראל ,פירוש:17. לארץ צפונית -מזרחית המלך, דוד  שכבש צובה וארם נהרים  ארם ארצות

ארץ את  שכבש קודם כבשה שדוד  מפני  דבר, לכל  ישראל  כארץ  אינה  סוריא  סוריא . נקראות 

התירו בסוריא  לארץ. כחוץ דינים ובקצת ישראל , כארץ עשאוה דינים ובקצת  כולה, ישראל 

ישראל  ארץ את  יעזבו שלא  כדי במחובר , לא  אך התלושים, שביעית בפירות בשביעית עבודה 

האדמה)בשביעית את  לעבוד  אסור התירו,(שבה ובתלוש שם. וישתקעו  בסוריא , לעבוד  וילכו

לצאת יצטרכו  ולא  להם, קרובה שהיא  בסוריא  רווח קצת ישראל  שבארץ  העניים שימצאו כדי

לארץ . בחוץ ולהשתקע ישראל  מארץ

copyright
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במינ ּה ו ׁשּלא טעםהאיסור ּבנֹותן רקּבמינ ּה, ְְְְִִֵֶַַָָֹ
בהיתר :

שמיני פרק 

שביעית  פירות  הפסד  איסור 

א  משנה 

ּבּׁשביעית  אמר ּו ּגד ֹול  השביעית,ּכלל בגידולי - ְְְִִַָָָ
בהם: להשתמש איך

מּמּנּו עֹוׂשין אין - אדם למאכל  המיחד ְְֲִִֵֶַַַָָָָֻּכל
תחבושת מל ּוגמא ל ֹומר- צרי; ואין לאדם, ְְְִֵַָָָָָ

מלוגמא יעשה ו):ל ּבהמהשלא כה, (ויקרא שנאמר  ְֵַָ
מיוחד  שהוא כל  - לאכלה" לכם הארץ  ׁשּבת ¨§¨§¤¨¤¨¨©©¨§¨§"והיתה

לרפואה . ולא לאכלה יהיה לכם

מּמּנּו עֹוׂשין - אדם למאכל  מיחד  ׁשאינֹו ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָֻוכל 
ל ּבהמה לא אבל  לאדם, (שם ,מלּוגמא שנאמר ְְְֲֵַָָָָָָֹ

ּתב ּואתּה כל  ּתהיה ּבארצ * א ׁשר  ולח ּיה "ולבהמ ּת* ¨¨§¨¤§¦¤§©§¤£¨©©§§§¤§¦§ז ):

לחיה  לאכול יהיה ולבהמה לחיה הראוי דבר  - Ÿ¡¤לאכל"

מלוגמא. לה  לעשות  ולא ולבהמה,

ולא אדם למאכל  לא מיחד ׁשאינֹו ְְְְֲֵֶַַָָָָֹֹֻוכל 
עליו  ח ּׁשב - ּבהמה לקיטה למאכל בשעת ְְֲִֵַַַָָָ

ּבהמהשיהיה  ּולמאכל  אדם למאכל למאכל  - ְְְֲֲֵַַַַָָָ
- חמרילשניהם  עליו  -אדםמאכל נֹותנין ְְִֵָָָָֻ

לאדם  מלוגמא ממנו  לעשות מאכל וחמרישאסור ְְֵֻ
חי.בהמה לאכלו דווקא אלא לבשלו , שאסור  - ְֵָ

עליו בוח ּׁשב להשתמש הלקיטה  -בשעת לעצים ְִִֵַָָ
כעציםהר הּוא עליהםי  חלה ולא להסקה , שסתמם  ֲִֵֵָ

שביעית, והּקּורניתקדושת והאזֹוב הּסיאה ְְְְִִֵַַָָּכג ֹון 
או  מאכל לצרכי בהם ומשתמשים הבר , אזוב  סוגי  -

הולכים למאכל מיוחדים  שאינם וכיוון  הסקה, לצרכי

מחשבתו : אחרי בהם

ב משנה 

נּתנה שביעית ׁשביעית בפירות  להשתמש מותר  ּולסיכה- ול ׁשתּיה לאכילה ְְְְְֲִִִִִִִַָָָָ

מברטנורא  עובדיה ר '
במינה. שהוא בכל  אוסרת
קודם אבל  הביעור . לאחר

קדושת בהם אין  הביעור 

להפסידה  אסור שיהא  שביעית 

שיהא  עד  סחורה, בהם ולעשות 

בין  במינה  בין  טעם, בנותן  בהם 

במינה: במינה.שלא  ושלא
בנותן  הביעור לאחר אפילו 

מלוגמא.א א א א חחחחטעם: גדול . כלל 
ופירוש ורטיה תחבושת 

שדרך לוגמא  מלא  מלוגמא 

חטים לוגמיו  מלא  ללעוס אדם

מכתו: גבי  על  ונותן  תאנים  או 

מלוגמא. ממנו עושים אין
כה )דכתיב שבת(ויקרא והיתה

שהוא  מה לאכלה , לכם הארץ

אדם למאכל  דהיינו  לכם מיוחד

למלוגמא , ולא  לאכלה יהיה 

לכם מיוחד שאינו  מה אבל 

למלוגמא , בין  לאכלה בין יהיה 

אדם מאכל  שאינו כל הלכך 

לאדם : מלוגמא  ממנו  עושין 

לאדם מלוגמא ממנו עושין
לבהמה . לא (שם )דכתיב אבל

בארצך אשר ולחיה ולבהמתך 

דבר לאכול, תבואתה  כל  תהיה

תהיה  ולבהמה לחיה הראוי

לה  לעשות  ולא  לבהמה  לאכול 

אדם.מלוגמא : שאין חומרי 

מלוגמא : מהם וחומריעושין 
לשלקן:בהמה . שאסור 

בערביהסיאה . לו  שקורין  עשב 

בערביואזוב.צידר "ג: צעת "ר

איספ "ו : וקורנית.ובלע"ז
ובלע"ז חש"א  בערבי

ושתיהבבבבשדריא "ע : לאכילה
מייריוסיכה. וזיתים בענבים
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תשמישו, כדרך דבר  כל ׁשּדר ּכֹו- ּדבר  ְֱֶֶַָָֹלאכל
-לאכל מבושל  ואם  חי, - חי לאכול  דרכו  אם  ֱֶֹ

שנתקלקל  אוכל  כגון  לאכלו , דרך אין  אם וכן  מבושל,

וכן  לאכלו , חייב אינו  לסּו;.- ׁשּדר ּכֹו ּדבר  ְְֶַָָָָולסּו;
וחמץ  יין  יסּו; בהםלא להשתמש והדרך הואיל ְִֶַָֹֹ

הּׁשמןלשתיה, את הּוא ס; לסוך אבל שדרך ֲֶֶֶַָָ
בו .

ׁשניטמאהּבּתרּומההדין וכן אפילו ּובמעׂשר  ְְְֲִֵֵֵַַָ
דבר  לאכול ולסיכה, ולשתיה  לאכילה שניתנו  טהור ,

לסוך. שדרכו  דבר ולסוך לאכול מהםשדרכו  ֵֶַקל 
ׁשנ ּתנה  שלה ׁשביעית, השמן  הּנרגם להדלקת ְְְְִִִֵֶַַַָָ

שאסור  שני, ובמעשר  טהורה  בתרומה כן  שאין  מה

הנר : להדלקת בהם להשתמש

שביעית  בפירות  לסחור  האיסור  דיני המשך

ג  משנה 

ׁשביעית ּפר ֹות מֹוכרין במקוםאין אפילו - ְְִִִֵֵ
שביעית  פירות לקט  אם כגון  למכור , ©¨שהתירו 

- והותיר ולאלאכילתו  ב ּמׁשקל , ולא בּמּדה, ְְְִִַַָָֹֹֹלא 
באומד.בּמנין אלא ְִַָ

אפילו ּתאניםימכור ולא במשקל, להימכר  שדרכן  ְְִֵֹ
אפיל ּבּמנין היינו  אסור,- המכירה מדרך שינה אם  ו ְִַָ

אפילו ירקימכור ולא במנין , להימכר  שדרכו  ְָָֹ
שיהאּבּמׁשקל וכדי בזול, שיימכרו כדי הוא  והטעם  ְִַָ

שביעית . קדושת בהם  לנהוג שצריך היכר

לא אף אֹומרים: ׁשּמאי ירקּבית אג ּדֹותימכרו  ְֲִֵַַַֹֻ
שהוא כדרך יעשה שלא מנין , ללא שזה אפילו  -

השנים. בשאר  אתעושה אֹומרים: הּלל ְִִֵֵֶּובית
ּבּבית  לאג ֹוד -ׁשּדר ּכֹו לאכילה לביתו  כשמביא אף אֹותֹו- כשמוכרו אֹוגדין  גם ְְֱִִֶֶַַַ

סחורה,ּבּׁשּוק דרך זה באיגוד החלב:שאין  ונץ  הּכר ׁשין ּכגֹון ְְְִֵֵֶַַָָ
ד  משנה 

מ ּתר ׂשכר ֹו - ה ּיֹום ירק לי ּולקֹוט זה אּסר  ל; הא ל ּפֹועל : אין האֹומר  - ְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָָֻ

מברטנורא  עובדיה ר '
ושתיה  אכילה בהם  שיש

שדרכווסיכה : דבר לאכול 
תורה לאכול . דאמרה אע "ג

אין  להפסד, ולא  לאכלה

דבר לאכול  אותו מחייבים

כגון  לאכלו  אדם בני דרך שאין 

חיישינן  ולא  שנתקלקל, תבשיל 

שאין  דבר וכן  לאבוד. הולך  אם

ע "י אלא  לאכלו  אדם בני דרך 

כמות לאכלו  הוא  ובא  תיקון 

לאכול כגון תיקון , בלא  שהוא 

חיות חטין לכוס או  חיין תרדין

לו : שומעין וכןאין  בתרומה  וכן
לאכילה במע "ש . אלא  נתנו  לא 

וסיכה: שנתנהושתיה
הנר. משא "כ להדלקת

תרומה  אבל  טהורה, בתרומה

הנר . את  בה מדליקין טמאה

כתיב כו)ובמע "ש ולא (דברים 

אבל בטמא  ממנו בערתי

ובשביעית לבער . מותר בטהור 

מותר : בטהור  בין  בטמא  בין 

במשקלגגגג ולא במדה לא
במנין. בזול .ולא שימכרו  כדי

אותן  מוכרין  שאין  מתוך  א "נ 

בשאר שמוכרים שניםכדרך

ולא  שביעית  קדושת  בהם ינהגו

בהו : לזלזולי לאאתו אף 
כדרךאגודות . ימכור  שלא 

שנים: בשאר ונץ שמוכרים
דלעיל :חלב . בפרקין  מפורש

מותר.דדדד קדושתשכרו  בו  ואין 

דשביעית ואע "ג שביעית .

דמי לאו  האי  דמיה, תופסת 
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עם יחד לאכול  יכול הוא איך בטובה, לאכול  שאסור 

חוטא, והוא לו שאסור  ממה  אוכל  הוא  הרי  אחרים ,

אּלאוהרי נ ׂשּכר , החֹוטא דבריךאין י ּמכר ּולפי ְְִִֵֵֶַָָָ
עצמם כדילאֹוכליהןהפירות  במתנה , לו יינתנו ולא ְְֵֶ

שביעית, פירות מתן  על  טובה יחזיק ְֵֶּודמיהםשלא
אדם לכל דין יתחּלקּו בית ידי .34על ְְְִַָָָ

ה ּורמה ׁשּלא עד ׁשביעית מעּסת  ְְִִִֵֵֶַַָָֹהאֹוכל
-חּלתּה חלה  ממנה שהופרשה קודם  מיתה- ח ּיב ִַַָָָָ

פי על שאף  במזיד. חלה האוכל  כדין  שמים, בידי

שביעית  עיסת ממעשרות , פטורים שביעית שפירות

בחלה  :35חייבת

עשירי פרק 

בשביעית  כספים  שמיטת דיני

א  משנה 

מ ׁשּמטת מבטלת ׁשביעית  הּמלוה- את את - ְְְִִִֶֶֶַַָ
ההלוואה  שניתנה בין  ו ההלוואה, שניתנה ּבׁשטר בין  ְְִָ

בׁשטר .36ׁשּלא ְִֶָֹ
החנּות בהקפה הּקפת מצרכים קניית אינ ּה- ֲֵַַַָָ

הלוואה .מ ׁשּמטת זו  מלוהשאין  עׂשאּה -ואם ְְְֲִִֶֶַָָָ
ורשם ההקפה סכום את הקונה עם החנווני שסיכם 

- כחוב מׁשּמטת .אותו זֹו ְֲֵֶֶַהרי

מברטנורא  עובדיה ר '
נשכר. החוטא חכמיםאין

ליה , קאמרי דר"א  לדבריו 

פירות לאכול מותר לדידן 

שלא  בין  בטובה  בין שביעית 

דאמרת לדידך  אלא  בטובה ,

פ לאכול  שביעיתאסור  ירות 

ינתנו  קאמרת  היכי  בטובה 

לו  שנתנו  למי  ושריית  לאוכליהן 

לאכלן  במתנה שביעית  פירות 

חוטא  מצינו והלא  אחרים, עם

בני כל  עם  אותן שאוכל  נשכר

דבריך לפי נותן  והדין אדם,

שיפרע לאוכליהן  שימכרו 

שלא  כדי שווין  שהן  מה אותם

והדמים נשכר חוטא  יהא 

הלכה  ואין  אדם . לכל  יתחלקו 

שביעיתכר "א : מעיסת  האוכל 
חייב  חלתה הורמה  שלא עד 

חלה מיתה. אין  תימא  דלא 

לאכלה  דכתיב משום בשביעית 

נטמאת אם וחלה לשריפה ולא 

דראשית קמ "ל  שריפה, טעונה

מאיזו  תורה, אמרה עריסותיכם 

תרימו: חלה  שתהיה  עסה

אתא א א א י י י י  משמטת  שביעית
חברו המלוה . את  המלוה 

אחר שביעית  עליו ועברה

לתבוע יכול  אינו  ההלואה 

כדכתיב מחבירו (דברים הלואתו

ידו:טו ) משה  בעל  כל  המלוה בשטר.שמוט על  קרקעות  ושעבד נכסים באחריות  שטר  לו שכתב

משמטתו : שביעית  אעפ "כ אצלו , קרקעות  שמשכן כמי  החנות .דמיחזי באמנה:הקפת ממנו  שקנה

משמטת . מלוה:אינה דרך זו ואין  חוב זה מלוה .דאין  עשאה עליו ואם וזקפן  הקונה עם  שחשב

והרחבות  ביאורים

שמאיפירוש:34. כבית  סובר  אליעזר ב)רבי ד, בטובה ,(לעיל שביעית פירות  לאכול שאסור ,

לו אסור ולכן  הפקירתם, התורה  שהרי  שביעית , פירות  לו שנותן  למי  טובה להחזיק כלומר 

חכמים  דעת  ברם, איתו. אחרים יאכלו  אלא  לנותן , טובה מחזיק יהא  שלא  כדי לבד , לאכול 

הלל כבית  לבדו , לאכול שיכול  אומרים (שם)היא  שהם אלא  בטובה, ושלא  בטובה שאוכלים ,

מצ  כן  אם בטובה, שביעית פירות  לאכול  שאין  לשיטתך, אליעזר: בכךלרבי  נשכר  שהחוטא  ינו

לו . שאסור ממה שאוכל 

מיתה ".35. חייב  חלתה הורמה  שלא  עד  שביעית מעיסת  "האוכל ד "ה ברטנורא  עיין

מחברו,36. הלואתו  לתבוע יכול  אינו ההלואה, אחר  שביעית עליו  ועברה  חברו  את  המלוה 
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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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אפילו לאיׁש להלואה, וזקוק  קרקע לו  עלשאין  ִַָ
של נכסי והואאׁשּתֹומלוג שלה, שהקרקע כגון  - ְְִִֵ

פירות, להםולית ֹומיםאוכל  ואין  להלוואה הזקוקים ְְִַ
פרוזבול  כותבים  אּפֹוטר ֹוּפיןקרקע, נכסי  -על ְְִִֵַַ

היתומים: על  הממונה

ז  משנה

ּדבֹורים קרקע,ּכּורת גבי על  אליעזרהמונחת ר ּבי ְֱִִִֶֶֶֶַַ
ּכּקרקע  היא הרי בשטר אֹומר : בכסף , ונקנית ְֲִֵֵַַַ

כקרקע, ּפר ֹוזּבֹול ובחזקה עליה ישוכֹותבין אם - ְְְְִֶָָ
קרקע, לו  שאין  פי על אף ּכּורת, ואינ ּהללווה  ©¤¤ְֵָ

ּבמקֹומ ּה טמאה שאינו מקּבלת כמחובר שדינה ְְְִֶֶַָָֻ
טומאה, מ ּמּנהמקבל דבשוהר ֹודה מחלות - ְִֶֶָָ

ח ּטאת שבתוכה  ח ּיב - דבר בּׁשּבת  כתולש ַַַַָָָ
חיבורו  .41ממקום 

ּכּקרקע אינּה אֹומרים: ככלי,וחכמים ואין אלא  ְְְֲִִֵֵַַַַָָ
ּפר ֹוזּבֹול עליה קרקע,ּכֹותבים אינה ּומק ּבלתכי  ְְְְִֶֶֶַָָ

ככלי,ּבמקֹומ ּהאפילו טמאה לה, והר ֹודההמיוחד ְְְִֶָָָֻ
ּפטּור  - בּׁשּבת  מן מּמּנּה כתולש שאינו  ִֶַַָָָ

:42המחובר 

ח משנה

לֹולווה  יאמר  ּבּׁשביעית , ח ֹוב המלוה הּמחזיר  ְֲִִִַַַַֹ
ל ֹוללווה : אמר  אני. ּפי הלווה :מׁשּמט על  אף ְֲִִֵַַַַָ

מברטנורא  עובדיה ר '
בין  בעיר, ממושכנת  שדה 

בין  לו  אותה  משכנו שאחרים

כותבין  לאחרים  הוא  שמשכן 

עלפרוזבול : לאיש כותבין 
אשתו. שלנכסי קרקע כגון 

פירות : אוכל  שהוא  מלוג נכסי

אפוטרופין. נכסי שלווין על

והיתומ היתומים אין לצורך  ים

קרקע: דבוריםזזזזלהם  כוורת
בטיט וכו'. מחוברת  כשהיא 

לכל כקרקע  שהיא  מודים הכל

גבי על  מונחת  היתה ואם דבר,

ככלים שהיא  מודים  הכל יתדות 

אלא  נחלקו  לא  כקרקע, ואינה 

ואינה  קרקע  גבי  על שמונחת 

בטיט : הרימחוברת  אומר  ר "א
כקרקע. בכסףהיא  ונקנית 

כקרקע : ובחזקה בשטר

פרוזבול. עליה ישוכותבין אם 

לו  היה כאילו  כוורת  ללוה 

טומאה.קרקע : מקבלת  ואינה
אינו  המחובר שהקרקע כדרך 

טומאה: מחלותוהרודה .מקבל 

חייב בשבת  שבתוכה  דבש

ממקום דבר כתולש חטאת 

דכתיב  יד)חבורו, ויטבול(ש "א 

מה  וכי  הדבש ביערת  אותה

מה  אלא  דבש, אצל  יער ענין 

חייב בשבת  ממנו התולש יער 

כר"א : הל' ואין חטאת . חייב בשבת  ממנו  הרודה דבש אף בשביעית.חחחחחטאת  חוב  המחזיר
שנאמר  בסופה, אלא  משמטת  שביעית  שאין בשמיטתה, דהיינו שביעית  טו )בסוף מקץ(דברים 

והרחבות  ביאורים

נכתב  שהשטר כגון השטר , כתיבת  מזמן  מוקדם בשטר  התאריך  ואם לקוחות'. 'טורף  נקרא 

של  מהלקוחות  לטרוף  השטר בתוקף  המלווה שיכול  נמצא  באדר, א ' נרשם: ובתאריך  בניסן 

לגמרי . פסול  הריהו  - בידו  מוקדם שטר שאם למלווה , חכמים קנסו לכן  כדין . שלא  אדר, חודש

בתרא 41. בבא  ב)בגמרא  כתיב (פ , כז )למדין: יד, א הדבש",(בשמואל ביערת  אותה "ויטבול  :

הרודה  - דבש אף  חטאת , חייב  בשבת  ממנו התולש יער מה אלא  דבש? אצל יער ענין  מה וכי

חטאת . חייב בשבת ממנו

שביעית42. בירושלמי "ויבא שנינו  אליעזר  דרבי טעמא  לקיש, ריש  בשם אבהו  רבי אמר :

כו)העםאלהיערוהנה הלךדבש" ורבנין שפירקאמררבי(שם , "ויטבול אותהביערת הדבש". וכתיב: ,
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-כן החוב  את להחזיר  מּמּנּו,ברצוני יקּבל  ְִֵֵֶַ
ב):ׁשּנאמר  טו , הּׁשמּטה"(דברים ּדבר  "וזה ְְְֱִֶֶֶַַַָ

אני", "משמט  שאומר  אחד בדיבור  למלוה די  ודרשו :

עליו . לחזור צריך ואינו

ורצ ּו מקלטֹו לעיר  ׁשּגלה ר ֹוצח בֹו, ְְְִִֵֵֶַַָָָָּכּיֹוצא
לכּבד ֹו העיר  כבוד,אנׁשי לו לחלוק יאמר- ְְְִֵַַַָֹ

יקּבלל כן, ּפי על אף ל ֹו: אמר ּו אני. ר ֹוצח  ְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָהם:
ׁשּנאמר  ד):מהם, יט , הרֹוצח ":(שם ּדבר  "וזה ְְֱֵֵֶֶֶֶַַַָ

ט  משנה 

ּבּׁשביעיתלווה ח ֹוב  במשנה הּמחזיר  ששנינו כפי ְֲִִִַַַ
- הימּנּוהקודמת  נ ֹוחה חכמים שאינו ר ּוח  לפי ֲִֵֶַָָ

אחרים. מממון  ליהנות רוצה

עּמֹו בניו  ׁשּנתּגּיר ּו הּגר מן הגר הּלוה  ומת ְְִִִֵֶֶַַַָָֹ
- יחזיר שהלווהו החוב לא שהלכה לבניו,את לפי  ְֲִַָָֹ

בניו  ואין  זכה, בנכסיו הקודם כל  – שמת גר היא :

אותו, יורשים  גוי בהיותו  זאת ואםשנולדו בכל ְִ
-החזיר  לבניו החוב נֹוחהאת חכמים  ר ּוח  ֱֲִִֶַָָ
ֵֶהימ ּנּו.

ּבמ ׁשיכה נקנין  הּמּטלטלין  אין ּכל מכן  ולאחר  ְְְְִִִִִִַַָָ
אך בהם, לחזור  יכולים הקונה או ְָוכלהלוקח 

ּדבר ֹו את משך המקּים ולא  מעות  נתן  שלא אפילו  ְְֵֶַַָ
- החפץ הימּנּואת נֹוחה חכמים שנאמר ר ּוח  ֲִֵֶַָָ

שלך  הן  שיהא - לכם " יהיה צדק  "והין  לו ): יט , ¤¨¤§¦¤¤¦§(ויקרא 

צדק: שלך ולאו  צדק,

שביעית מסכת סליק

מברטנורא  עובדיה ר '
שנים: אעפ"כ .שבע לו אמר 

רוצה  אני  אעפ "כ הלוה א "ל 

לך : ממנו .לפרוע ולא יקבל

ידו  שתהא  לו  שמותר אלא  עוד

שאומר בשעה  לקבל פשוטה

אני : משמט וזהלו  שנאמר
השמטה . דבורדבר  כלומר

שהוא  מפיו  שמוציא  בעלמא 

ראשון  ובדבור  דיו , משמט

ואין  סגי אני  משמט  שאמר

וזה  שנאמר וישנה  שיאמר צריך

ראשון , דבור אלא  לך אין דבר,

הרוצח: דבר וזה  המחזיר ט ט ט ט וכן 
בשביעית. שאומרחוב לוה 

לו  ומחזיר  אעפ"כ , למלוה 

הימנו: נוחה חכמים רוח  מעותיו

לבניו. יחזיר חייבלא אינו 

הגר: מת  אם  לבניו ואםלהחזיר 
הימנו. נוחה חכמים רוח החזיר
עמו  שנתגיירו  לבניו ודוקא 

מן  אביו  את  יורש דנכרי  משום

דכתיב ב)התורה כי(דברים 

הר את  נתתי  לעשו  ירושה 

יששעיר, לבניו  יחזיר  לא  ואם

לסורם יחזרו שמא  לחוש

היו  נכרים היו  אם שיאמרו

צריכין  והיו  אביהם יורשים

היתה  אם  אבל  להם. להחזיר

ולידתם בקדושה  שלא  הורתם

את ירשו  לא  דמעולם  בקדושה

היתה  ולא  התורה מן אביהם

אין  לעולם להם  ראויה זו ירושה 

הימנו: נוחה חכמים  רוח  אין להם והמחזיר  לסורם , יחזרו  שמא  בזה  נקניןלחוש המטלטלין כל 
קונותבמשיכה . המעות  אין  המעות  שנתן  ואע "פ  בו , לחזור  מהם אחד כל יכול משך שלא  זמן וכל

חכמים רוח משך  לא  ואפילו בו  חוזר ואינו  דבריו  את  המקיים ואעפ "כ הנקנה , החפץ שימשוך  עד

צדק והין  צדק איפת  תניא  דהכי הימנו , יט)נוחה צדק:(ויקרא  שלך  והין צדק שלך  לאו שיהא 

והרחבות  ביאורים

עלמא  דכולי  ואמרינן כקרקע,אליעזר, לקרקע יתידות כשמחוברת פי על  עלמא מונחת כולי 

פליגי  כי אלא  כקרקע, שאינה  קרקע מודו גבי  על  כקרקע במונחת לה עביד  אליעזר  רבי ,

דכתולש  חייב, בשבת ממנה  והרודה במקומה טומאה מקבלת  ואינה  פרוזבול  עליה וכותבין 

כתלוש. אלא  לה עבדי לא  ורבנן  דמי ,

copyright



רפאל $שמב  שביעי$סוטה משנת  פרק 

ּכאן ּכתּוב לפניכם ּׁשּקריתי  שלאמ ּמה והטעם ְִִִִֵֶֶַָָָ
קטע שחסר  יאמרו  שלא תורה, ספר  על  לעז  להוציא

– ז כט , (במדבר פה. בעל אותו  קורא ולכן  בתורה זה

הּפקּודיםיא) ׁשּבח ּומ ׁש ספר "ּובעׂשֹור " - ְְִֶֶַַָ
ּפהבמדבר  על ׁשמ ֹונה65קֹורא עליה ּומבר 3 , ְְֵֵֶֶֶַָָָ

הּתֹורה על  התורה,ברכֹות: ברכות ועל- ְְַַַָָ
"רצה",העבֹודה ההֹודיה- לך,ועל אנחנו  מודים - ְֲַַָָָָ

הע ֹון מחילת לנו,ועל  סלח  הּמקּדׁש- -ועל ְְְְִִֶַַַַָָ
שכינה, בו  ותשרה מכונו על יׂשראלשיעמוד ְְִֵַָועל

שכינה, מהם  תסתלק  שלא הּכהנים- -ועל ְֲִַַֹ
ברצון , קרבנותיהם ה ּתפּלהשיתקבלו  ׁשאר  :66ועל ְְְִַַָָ

הקהל  מעמד

ח משנה

ּכיצד הּמל 3 נקראת?ּפר ׁשת יֹוםהיא מ ֹוצאי  ֵֵֶֶַַַָָָ
חג  ׁשל הראׁשֹון בשנה ּבּׁשמיניהסוכות,טֹוב - ְִִִֶַָָ

השמיטה מחזור  של  ׁשביעיתהשמינית  ְְִִֵָּבמ ֹוצאי
השמיטה, שנת לאחר עץ - ׁשל ּבימה לֹו ִִֵֶָעֹוׂשין

ׁשּנאמר עליה, יֹוׁשב והּוא לא,ּבעזרה, (דברים ְֱֲֵֶֶֶַָָָָָ
וג ֹו'י): ּבמעד" ׁשנים ׁשבע ח ּזן 67"מ ּקץ . ְְִִֵֵֶַַַָֹ

השמשהּכנסת  הּכנסת- וראׁש הּכנסת , לראׁש ונ ֹותנּה ּתֹורה ספר  נ ֹוטל ְְְְְְְֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָֹֹ
לּמל3 נֹותנּה ּגדֹול וכהן ּגד ֹול , לכהן נֹותנ ּה והּסגן לּסגן , כבודו נֹותנ ּה משום ְְְְְְְְֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹֹ

מברטנורא  עובדיה ר '
ס "ת : על  לעז  עללהוציא 

שלאחריה :התורה. ועלברכה 
אלהינו :העבודה . ה' ועלרצה
לך :ההודאה. אנחנו  ועלמודים

עון. בחרתנו ,מחילת אתה

וסולח מוחל מלך  בה שחותם

המקדש .לעונותינו : ועל
המקדש, בבית  שכינה  שתשרה

בציון: שוכן  בא "י בה  וחותם 

הכהנים . שיקובלועל

בה  וחותם ברצון . קרבנותיהם

הכהנים: שאר מקדש ועל
נושעין התפלה. ישראל  שיהו

עמך בה וחותם מאויביהם.

בא "י ישועה צריכים ישראל

תפלה: בשמיני.חחחחשומע
שמיטה  של שמינית  בשנה

שביעית מוצאי שהיא  שעברה,

דכתיב ראשון , יו "ט  במוצאי  זו .

ל "א) שומע(דברים  הסוכות , בחג

חג , של  אחרון  ביו "ט אפילו אני

ישראל(שם )ת "ל  כל בבוא 

המועד: חול  מתחילת  ליראות ,

והרחבות  ביאורים

א )בגמרא 65. הכתב ?(מא, מן ויקרא  התורה ספר את  יגלול  פה, בעל קורא  מדוע שואלין:

בצבור תורה  ספר גוללין שאין  לפי ששת : רב  אמר יהודה  בר הונא  רב אמר (מפני והשיבו:

הציבור) אמר:טורח יהודה  בר הונא  רב  והשיבו: בו ? ויקראו  נוסף , תורה ספר שיביאו ושואלין : .

ראשון  של  פגמו פסול).משום  בו  שנמצא יאמרו  שאין (שלא  לפי  אמר: לקיש בן  שמעון  רבי

צריכה שאינה  ברכה בתחילה)מברכין  עליו  לברך יצטרכו  אחר תורה ספר יביאו  .(שאם 

א )בגמרא 66. שעמך(מא, ובקשה רנה "תחנה התפלה ": "שאר של נוסח הוא  שכך למדין 

תורה  ספר  מביא  ואחד  אחד  כל  ואילך מכאן  תפלה ". ב"שומע וחותם ליוושע", צריכין ישראל

למה כך וכל  בו. וקורא  ביתו תורה)מתוך ספרי חזותו (מביאים  להראות  כדי  לרבים (מראהו)?

מצוה) חיבוב .(משום 

בתורה 67. יב)נאמר – י  לא , ׁשנים (דברים  ׁשבע מּקץ  לאמר א ֹותם מׁשה  "ויצו הקהל : ְִִֵֵֶֶַַַָָֹבמצוות 

א ׁשר ּבּמקֹום אלהי5 ה ' ּפני  את לרא ֹות י ׂשראל  כל  ּבבֹוא  הּסּכֹות. ּבחג הּׁשמ ּטה  ׁשנת  ְְְְְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹֻּבמעד 

וה ּטף  וה ּנׁשים האנׁשים העם את הקהל  ּבאזניהם. יׂשראל ּכל  נגד  הּזאת  הּתֹורה את  ּתקרא  ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹיבחר

copyright



שביעי$סוטה  רפאל פרק  שמג $משנת 

המלך, יֹוׁשב.של וקֹורא ּומקּבל  עֹומד ְְְֵֵֵֵֶֶַַוהּמל 3
הּמל 3אגר האדומיּפס הורדוס מזרע  עמד שהיה ְִֶֶַַַַָ

עֹומד  וקרא בישיבה,וקּבל וׁשּבח ּוהּוולא ְְְְִִֵֵָָ
כך.חכמים לתתעל תּוכל ל"לא ּוכׁשהּגיע ְְֲִִִֵֶַַָָֹ

נכרי " איׁש Dטו ),עלי יז, ּדמעֹות .(שם  עיניו זלג ּו ְְְִִֵֶָָָָָ
אּתה, אחינּו אגר ּפס, ּתתירא אל  לֹו: ְְְִִִֵַַַָָָָָאמר ּו

אּתה אחינּו אּתה, .68אחינּו ִִָָָָָָ
הּדברים"המלך וקֹורא "אּלה (דבריםמּתח ּלת  ְְְִִִֵֵֶַַָ

א) ּו"ׁשמע"א, "ׁשמע", ט ),עד  – ד ו , "והיה(שם  ְְְַַַָָ
ׁשמע " כא),אם – יג  יא, ּתעּׂשר"(שם  (שם"עּׂשר  ְִֵֵַַַָֹ

כט ), – כב לעּׂשר "יד , תכּלה  טו ),"ּכי – יב  כו , (שם ְְִֵֶַַ
הּמל3 כ),ּופרׁשת – יד יז, ּוקללֹות(שם  ּוברכֹות ְְֶֶַַָָָָ

סט ), – א כח , הּפר ׁשה(שם  ּכל  ׁשּגֹומר  .69עד ֵֶַַָָָָ
אֹותן מבר 3 ּגדֹול ׁשּכהן הכיפורים ,ּברכֹות ביום  ְְֵֵֶָָָָֹ

אֹותן מבר 3 זה,הּמל3 ׁשּנֹותן במעמד אּלא ְֵֵֶֶֶֶַָָָ
רגליםברכה  "מקדשׁשל  וחותם  בחרתנו" "אתה - ְִֶָ

והזמנים" ברכתּתחתישראל  במקום מחילת- ְִַַַ
הכפורים:העֹון שביום ֶָ

מברטנורא  עובדיה ר '
המלך. שלאגריפס  מזרעו 

בית נחרב ובימיו  היה, הורודוס 

דמעות.שני: עיניו זלגו
מן  פוסלו  הזה שהמקרא 

אתה .המלכות : שאמו אחינו

אלהמישראל: מתחלת וקורא
שמע. עד  שבואתחנן.הדברים

פרשת שמע פרשת  עם ומחבר

בפרשת שיש שמוע, אם והיה 

שמים מלכות  קבלת  שמע 

קבלת שמוע  אם והיה  ובפרשת 

עשר וקורא  ומדלג, מצות . עול 

כי וקורא  מדלג ומשם  תעשר .

זמן  שהוא  מפני לעשר  תכלה 

והפרשת עניים ומתנות  אסיף 

ואע "פ ומעשרות . תרומות 

לכי עשר  בין  המלך  שפרשת 

אותם קורא  היה  לעשר, תכלה 

במעשרות . להפסיק שלא  יחד,

שהן  וקללות , ברכות  ואח"כ 

של ועונשים גזרות  קבלת 

פרשת וקורא  וחוזר תורה.

מלך : עליך  תשים שום  המלך ,

והרחבות  ביאורים

ּכל  את  לעׂשֹות וׁשמר ּו אלהיכם ה' את וירא ּו ילמד ּו ּולמען י ׁשמעּו למען  ּבׁשערי 5 א ׁשר ְְְְְְְְְְְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹוגר5

ה ּזאת". הּתֹורה ְִֵַַָֹּדברי

א )בגמרא  ּבמעד(מא, ׁשנים ׁשבע "מ ּקץ  התאריך: בקביעת הפירוט בכל צורך שהיה ְִִֵֵֶַָֹלמדין 

הּסּכ ּבחג הּׁשמ ּטה  אומרׁשנת  הייתי  "מקץ " רק כתוב היה אם כיצד ? יׂשראל ". כל  ּבבֹוא  ֹות, ְְְְְִִֵַַַַָָָֻ

הזדמנה  שלא  פי  על  ואף  לארץ , כניסתם מזמן  שנים שבע הקהל מצוות  ונעשה  שנמנה 

אומר הייתי השמיטה " "בשנת  רק כתוב היה ואם  השמיטה". שנת  "במועד  כתב לכן  שמיטה,

שהכוונה  בהכרח מועד , שום אין השנה  שבסוף  וכיוון  "במועד ", כתב  לכן השמיטה , שנת בסוף

הוא  שגם השנה  מראש שנעשה אומר  הייתי  "במועד " רק  כתוב היה ואם תשרי . בחודש  היא 

ביום  אפילו אומר הייתי הסוכות", "בחג רק כותב היה  ואם הסוכות". "בחג  כתב לכן  מועד ,

כל  באים כאשר  מיד  המועד  מתחילת לומר: ישראל ", כל  "בבוא  כתב לכן חג , של אחרון  טוב

ישראל.

ב)בגמרא 68. שעה (מא, באותה  נתן : דרבי  משמיה  תנא  לאגריפס , חכמים דברי  על  למדין 

ישראל שונאי  נקיה)נתחייבו  לאגריפס .(לשון  לו שהחניפו  כלייה,

מצוות .69. עול  – שמוע אם והיה שמיים. מלכות עול  קבלת – שמע אלו : פרשיות  קריאת  טעם

וקללות ברכות תרו"מ. והפרשת עניים מתנות  לעם להזכיר אסיף זמן  שהוא  מפני – מעשרות

תורה. של  בריתות  קבלת –

copyright




