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 בריבית למלתה לתה בין יד נשית שלא4
 משפטים( פרשת - ס"ת תעשה לאומצתת.*

 צךבהז, לקם נעיה שלא כלומר, ךהמלרה. סליה טי7 רטית לטית. וקושקש4%9

 אסזןרו,ריי, ן2,מעפז,י ן:ן'יינען:ן:וןןןיע:ב,י"ן"*

 שסטר סעניז שלל פי. שמיחדיז קיסרים סלארי7 מלסד זה, פלאו עמקםנכלליש שסטלרה טן, 5ם נקטר ושם ךסופר. ועדים ערל פגזן 9ענןן, סט"ציקים צלשסר~ob ~נ,%י

 9"סד. והמתצ9קין ישנץם ןסלךה לאייך ששה צל ערער שהטלוה שמיטשי*
 להסיר צוה טן ועל פתר, אשר עמו פץשוב חפז הטוב לאל טי סטותה:טשרש'4

 עד פעצמו, שירגיש מפלי חברו חיל האחר יבלע לבל מררפם,טקשולש
 נקךא זה ומפני הך9ר, וןדוע רפיתי של פרפו פן פי טוב, מפל ריקן טיחושימצאי%4ץ

 קמנו. ידם י1י זטועי ורדים. ןסיקר ?וב ס1ה סס?שה טז י9ח?נעשיך.*

 ו,קכית. טז9ך'ם זטז, וך9ל מקום 9קלהיסות*

 חבל זה. לאו ?ל עטר - 9טיןה ור א. ?ךב או מסר זנייה לה ול1סע1"ר*
 לסשבי7י טין שהרי פמלקות* אינו שלוה שתיי ?ליר' ליקיז"יז46

 יסלקית' ,ףס,בי סריסה דיתי ד5;י ודיודיני*

****************
 בריבית בהלוואה להתעשק שלא תעשה לאמצוותא.

 המלווה לבין הלווהשבין
 המצווה הגדרת1.

 שלא כלומר, והמלווה, הלווה בין ריבית במלוות נתעסק"שלא
 שיש שטר ביניתם נכתוב ולא אליהם נציד ולא צרבות להםנעשה
 החינוך(נספר ריבית". הזכרתבו

 אחר לאדם בריבית ומלווה מהתורה, איסור על עובר שאדם במקרה -השבר
 אחר אדם לשום אסור זאת בכל חוטאים, שניהם ולכן לכך,שהסכים
 שביניהם. זו בהלואהלהתעסק

 ערבות[. נ=לתת ערב להיות אסור 1( : מעשיובאופן
 שבריבית. הזו בהלואה עד להיות אסור2(
 את המזכירה זו הלואה של החוב שטר את לכתוב אסור3(

הריבית.
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 למצווההמקור2(

 ערב, כגון, בעניין, המתצסקים על נאמר הזה שהלאוובמציעאנ1[ הפרוש יבא משפטים[, נפגשת נשך עליו תשימון "לא"שנאמרנ
 החינוך()ספר לסרגלך"*צדים

 את שישלם עליה וחותם ההלואה, על ערבות הנותן האדםהוא ערבהסבר:
 ישלם. לא שהלווה במקרה והריבית,ההלואה

 וכשיש ולמלווה, הלווה שבין ההלואה שטר על החותמים האנשים 2עדים
 מהתורה. ולחתום להעיד להם אסורריבית,

 לו אסור ריבית וכשיש התנאים, לפי ההלואה שטר את הכותב הוא -סופר
 כזה. שטר לכתובמהתורה

 ? בריבית בהלוואה שמתעסק אדא כל עובר לאוויןפניה3(

 של הזה הלאו ובכלל מהתורה, לאווין 6 על עובר בריבית, כסף שמלווה מיהמלווה:
 נשך". עליו תשימון"לא

 הזה. הלאו כולל מהתורה, לאווין 2 על עובר בריבית ההלואה אתהמקבלהלווה:

 : והסופר העד, הערב, בההמתעסק
 אחד לאו על עובר הללו, מהאופנים באחד בריבית זו בהלואה שמשתתף אדםכל

 נשך". עליו השימון "לא : והואמהתורה,

 המצווה[ ויסודות נטעם המצווה לצויחתי11(

 להסיר ציווה כן ועל בחר, אשר עמו ביישוב חפץ הטוב הא-ל"כי
 עד בעצמו שירגיש מבלי תבירו חיל האחד יבלע לבל מדרכםמכשול
 ומפני הדבר, וידוע ריבית. של דרכו כן כי טוב, מכל ריקן ביתושימצא

 בני ימנעו ועדים וסופר ערב הוה המעשה מן ובהמנע "נשך", נקראזה
 החינוך( )ספר ממנו".אדם

 הלווה, של נ="חיל"[ רכושו כל את מחסלת כלומר נושכת, היא בריבית הלואההסבר:
 וביתו חפציו את למכור נאלץ הוא ולכן שקיבל, ממה יותר לשלם צריך הואכי
 המלווה על גם ציווה ה' לכן בכך. מרגיש שהוא בלי אפילו לו, שיש מהוכל

 את למנוע כדי בריבית, בהלואה כלל יתעסקו שלא אחר אדם כל על וגםוהלווה,
 את ונקיים ונבנה לרעהו, איש נעזור ובכך לחברו, לגרום יכול שאדם הזה,האסון

 מצוותיו. את השומרים ה', של הנבחר כעם עמנו, בניכל

 נקן
 ע"ב. ע"ה דף מציעא,בבא
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 המצווה ומקוםזמןג.

 זמן. ובכל מקום בכל בה חייבים בריבית בהלוואה להתעסק שלא תעשה לא מצוות1(

 ונשים. גברים בה חייבים2(

 בריבית, בהלואה עד או ערב או סופר היה שאדם כגון, זה, לאו על העובר העונש3(
 מהתורה. לאוביטל
 מלקות, חייב לא המלווה גם מלקות, חייב לאאולם
 את לתקן ובכך הריבית, את להחזיר אפשר כלומר, להישבון שניתןמשום
 לא המלווה, בגלל בריבית בהלואה שהתעסק מי כל גם ולכן, הלאו.איסור
 מלקות.חייב

 לחזנהשאלות
 בריבית? בהלואה להתעסק האיסור לבין בריבית להלוות האיסור בין ההבדלמה1(

 הם? דווקא ומדוע נשך? עליו תשימון שלא הלאו על העוברים הםמי2(

 בריבית? בהלוואה המתעסק מאשר לאווין יומר על עוברים והלווה המלווה לדעתךמדוע3(

 בריבית? הלואה ולהרס ל"נשך" גורמים והסופר העדים הערב,איךא

 מלקות? חייב אינו בריבית בהלואה המתעסקמדוע5(



 ? 4שאשעיששאן.**ן%**************
? "םךב:"שגי:4:::הג:י":מב1 1 שי,ךעןין4'ןעוי:י3%%ןעיו:
*4 ס8זסרית ט?4ל סתירה וי י6י, )הט; לט?לה ששסרתי הוא יייוי,זת"4
,ן ךגףי:גנננם:ד_,-%ן:ג%ב?
ן שהג4:גבו:יזג:ןךףןןלן?

?ןי7,4ני"י:ךגךג-%ןםןןםגג
1 2ך'גךשך::י:ן:ך=:222?
? ם")י-:ףי:"49ה;ןז*:םג.ין)ע:? ? '2גןוני,:נ"ל "י:(. 2%5,"1"4ך11:י"י15:
* "סי. ושי טוו'4 1 'הג:ינ' '%. ין,עגי "י'י%נ"גםג ץן'"י4,"ן
4. 

* סצר. אי שית וסן לי וטיוז מעית לסכיו מטלוה וקן לשוה; ו?ין:ם זמאה **%&&%%%*&&&***&&4*&



 ין ולים לי ולנשה תויי קייסיי, יי שלהייי שר הרות ףקח 9סם קלה'ק%

%

 1ענ:נ4%עצ.נ4-'גן
קם
6  :םדןן41.י"'":ןן, ש:1-4טןן,ן
6

6 קש ו4ש81511 מ1  % י4,ן"ב:4ץ: ה'גנמע,","יג,יןן
בי

 טלא סאו לי סנה של" סי צל ואף ץדזן. סשצינקא

 בגמיש. הכי רטמר יימואל שסייה 89ע'ישה*%4
 שטייי: סי9רשים מן ?ש המין, מאותו לו שיהנה שיתף אייייז שסבווזה"קש
שויו 4 *י *" 4 4 .א1 1 4 י.4ש  עק 15סק ויו-א יטרם ק,* 9,י11. 1י צו שו?1ע1 1 נ'?' "'י"אג:5י'ץ

 - שווו 1(1 ן ווי

%

 שלשה לחסר סגה ?ליו;שטם עם. 9וסץ שסזם אי 58ת קלאשה9קקר%

 פארפה ..הפאור 4 6( עז )נ"מ ניזף זהר אי 5רק וכגמרא פלאם המיןמאותוש%

ש
%
%

 עוששה ..סומרר 4 6( עה )נ"מ נשף קהו אי 9וק 3ב%סרא פלום. המיןייאותו4
 . י - :לסרים. וספסרים יוץר טללי וכן 9סשש, טלי מלאכות פחלוק1אן

 ייססנית טעית סץןעע ?ל להיוית ג " י;" ?הרי סח סטתה: מקתקל
 לסי שלי. סארקע wnm ?לעי, יום וצד משאן סלעית לי מחזיר לא סם איזה:ayשאף
 סזסה טים שי שהתו ?לוטר* 98סיסא* שהוא ס?מ מוויל, שינו סוהשסקעז46

 סשרית פטכילת ל"ש יש גונא שאי פי ולל הוא. olk ילעיז סל9ר'למילים?ן0 נדי nywn רל" סוטיה* ושעת - היעות שיחזיר ?לזמר, - 99ףסומקתג%

 ריית.משום*

*%4*4%*****%*4**4ש
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יק זךןך ממדם. ו9יע,ט ך.בית י?ךן ?98סקסא, נ?9דא ויירו דךיים ומריה'
* סחרו ?ם סידם יינה שיי הט9סכטא* דיה יציין 8י ?שייהר יני יייניזלי  98סיטא* 2קדא ןה - וסן 3ן בטמון רגש פן, ?הוה לא 8ם קיוטי: קנס*ויף
 פן 4ם כ"ל אירוס שהת יסלשוז 2ן:א* לא דאקטקטא )יסג נ"ל יאירף להדלל
* סטה אם ויאמר: קברו עם האדם התנה תנאי של אבל קני. לא 'דץ" זל 2)סם(  לה 8יז - זה ילשת שעזיז לדם ?גי זדךף ועזי טז nWYN קני טף טדישאשה
-%ע' 9גי תנטי פל ?ל ורגלינו :דינו נמצא איף פן, שאם חלילה. פלל 98סיטאטילל

 פכל ועוד, הכי. פלאו ט9שר דיי סם, '8ם' ילשיז שולם ?ה' זם ?הטדם
 טלא טסז* ואסר מה 'טמן, טלשיז שללז דקיישין* ושין י?ן2ן סטןטריםסטג8ין
"0% פגי שטנו פסה אלא שנ2א לא א9טטא יאמר שלא שפתינו, מה נכת טיםבגאי
 שלף העוזה מהא פלוני, יום עד 5רעתיף לא 8ם : נגוד ק61י ?ף זה ים :הטדם
 ךפים התלאים שאר פכל לא ט9ל פזה;. פ'וצא וטל וטןה?ה, :ה 8י הטשפיזאו

 תאשה אם או: וכן* טן לף אין פלוני, למקום טלף אם פגזן: טדם, פנישיענים
 ל?Tcl 5 פגי זה והבן פזה. כיוצא וקל זח, יאסום לף לטן יייני, זש2זכשהייי
 סרטה. פמקימות ס*סדא ?רריי *דול ?1ז ?קיף סטין טמיר ?גה סי?ללוי

4 קז9ת ין'ת קדדטו,י ןיסור רמות יסק שהוא )( tOP רקס 1"ל טייפ TGוקם, 4נ" ששביל סבלונות לו 9שלס וסלה סש5ו' לליית ?'ניי 9סן היצדי מאחדתינרפית
 " ס' לו שיח ?ף ושסר מעיתיר, לו והחזיר ממנו לוה ; מעמת רפית זהר -למלוהו
הטח שררותיו מקום על לחכרו .מעות שסטיה סיטרשים* סן קלת טירםדרן * יאחרת. רפית ןהו - אצלו בטלין שהיו מעותיו בשבילסבלונות  קצוצה, ריית זה הרי - בלא..נפ% וחנות: ונרחץ חצר פגון תריר, %יצויין
o@~@o שטין נקום על נפוי פלא מעות סטיה אבל רטית. .אסק ןה סטי -ילקפוי

ע% טסם פעמים פי מצויין פרושיו שאין וכרמי טרדה פגזן תדיר, מצוייןסרותיו
 4ש ומסם 9תר. זה הרי - ובנפוי רפית, אבק זה הרי - השבח על מרפה .שהוצאה
4 משכיגה מצאו דלא ז"ל; חכמים אסרוה וייפוי ולדם ועורה שאייישאמרי*  דא ארעא ופיק אליז שחיא במשלם פיתביו: שסיף רס?א* סשי9טא טלאיסרת 
--1"4-- סקרושים ?ם אל ?שמרם לרפיסי הגמרא מכברי הוראה לפי ויאמת, פסף.פלא

* דלל מצויין, ש"יימיהם וירסץי יקרה טית טין - ?יפוי סשפינה שטלהטובים,  לדברי והחושש פילם. על בארצנו נהגו וכן מתר. ?גפוי סיל - ד9דם קילהשעז
 סשסימך* טן ?ס9רף שך9רי שהחמירו עולםגאוני

%

................. (י(י



114..............
%

%

%

%

 רבית? הערמת משגם ז"ל שאסרו למעלק שאמרנו האחרת הךפית קהוך8י
 לי: ?ש ושה חיים לי, אין 9נה לי: ךטסר 9נה* סלך?י ליסרי: טךם שאטר?גין
 מטר, הדין מן הלה פודאי זה - פתשעים מלנו וללחן וסור פמנה, חטים לוךססן
 פרבית, ה4א נראה זה דבר שהרי רבית: הערמת מפני חכמים שאסר4ה4אלא
 פל ממח מוציא - פן ועשה עבר 08 אבל ס5ה. ויושס יינריל סיעים ~Tcשזה

 חכמים שהחמירו ה4א גור משום אלא פאן, אין רוית "סק שקלייסטטה'
 לבצל אותה ך?ולר ?סיר לא - 29דו י9ש9נת שדה שסוסה סי וסוסן9ר.
 6(. קם, )סם 3גסךא שפא פמו 5י4, פענ2נים דכ"וצא ?בית. הערמת מפניס*וה,

 שהן אסרים דכךים ?ש רסית, סירסת משנם אסרר 5לף שיקיים סי צלןטף
 הןהו פלל. ולגיר בסן לתש רא4 שלא חכמים, אותן יהתיר4 ממש ריית?צין

 צינר, לחסרו אום שגתן 3ן גם והתירו ?לחית. חובי אום שומכרשסטיכי
 אסךה שלא נ(, קט, )סס ?"ל 95ר4 ?לל ןף ךך. 9נה. שיגהר 5סר ל?*ר5ליאסר
 פרס תבחר שסחורה לפי הוא. וס??יז ,לטלוה* לנה מיד הקאה רפית אלאתורה
 על ךאף עולם. של דרפו כן פי וסלקה ליה טייר ?ן על ה?ךטים, ותניףלעולם
 סופו - מץשןאל רסית לטל מדדים ומבקש המחיר וכל לחו. ב9ל רביתסייטת 13 שיש לעז ס9ל לססרמק נ9ש סצל ל9י דאגי סטיתי ךהיא ?7 ש5יר4סי

 טמרו 05 מתמוטט. - שריית העוסק שפל 6(, ע6, )סס ז"ל שאמרס וכמומתרושש:
 9מת* של אתרית שטה לשפד לקדם לו גורמת רפית של שפרתה כ(, עס,)סס
 לשף. :ה4 אי פרק מציעא 9כבא - nlyso ?דטי ?סיר:סר

 ונקבות. סן9רים ןטן, 4ב9ל לקים בכלונוססת

 או בגזלו ל99סים שסרדין פדרף לניסיו ףין לית ש"וךדין פד:נין.טשנ4 אותי 4מוצי8ין לאו, על עבר - התורה מן סטס4ר פךפית ךסיוה ןה צלועייר

 שפוסין ווךף ?פיה ושף ממנו אותו מוץי5ין או י סי9לשים nye ?יצתסו:2ירי
 וצם 8ל* ?*יים טופנמיט ק"ת פדית עשה, טית ל2?ם ד"ה שי"יושר5ל
 ףרפנן. לאו צל ?סר - רסית "סק סקקךא שהוא מדבריהם, סטסור ברביתהלוה
 - רדית איתי ילדי סטותה מן סלקה תפש אם ה9ל 9ר:נין, יוצאה וו רטיתך5ין
 לסד רוית ס?ךטח מלגי ז"ל שט9ר4 לרבית והלוה עבר ואם מלדו. מוציאיןאין
 סליה מן שאפלו לקחו, אם סטותה טל איתי מיייץיז ש5יז לוסר ?ריף 5ין--

 לקוה* טלה סין סרסרכם ששסשזמ' ט??ןנקרא, לדיוקי עקר, סיש4 לא רסית הערמת טש4ם טלא ?סר ?'י סססיר4שיא דמפ?ן פכף. סיגיהם והתנו שערו מען לטיה, אותו רנותנין יתומיציאין

-%................
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 ליהודי בריבית הלוואה להלוות שלא תעשה לאמצוותא.
 המצווה הגדרת1.

 הרא רהבשך הנשך, הרא שהריבית לישראל בריבית לחלוותוזלא
 החינוך( )ספרהריבית".

 למצווההמקור2.

 נפרשת אכלך" תתן לא ובמרבית בנשך לו תתן לא כספך "את :"שנאמר
 נוו חז"ל שאמרו וכמו לאווין שני אלו ואין סיני[בהר

 מוצא אתה אי 2
 החינוד( )ספר נשך". בלא ריבית ולא ריבית בלאנשך

 111%4ן 138 סת9פ פיליפ  ח11צ ע"ונ7קן ספל 9צן76*ןשאלה:
 %ס4ץ"* תתן ן% ]=9רי9ית[  "91או9'ת2, ]=9רי9ית[, 839ץ" ן1 תתן *%  סססץ "%ת 1(9יי9ית:
 תתן ן% %1י4ץ ~ak roo %חי: 1%4 4לת91 יל4פפת1ופ

  אפת1רפ? *ס7יוק 6ע"ק 9אל1ן,1% עכסתי ",* 1="47ק[ על'ע'ננ pk א6גע ;* flnE 839ץ,ן1

 לאווין שני כתבה לכן ריבית, מאיסור לגמרי אותנו להרחיק רוצה התורה א':תשובה
 לאווין שני צל בעצם עובר זה איסור על שעובר שמי כך]=אזהרות[,
 - - בריבית. נוסף מיוחד ואיסור חומרה יש ולכן]=אזהרות[,

נ3[
 ומזהירה מתרה לפעמיםהתורה אדם". בני כלשון תורה "דיברה ב':תשובה

 וחוזרים חמור, בדבר להזהיר רגילים אדם שבני כמו מסויים,בדבר
 דבריהם. אתוכופלים

 חח9יפ  %אי פ' פרי %לפינת. פו"פ סו 9ס4 פן1יו1אפשאלה:
 ? ויין4

 :תשובה

 נ=אפילו[ 3י ואף מאוד עד ה' בדבר להזהר האדם ראוי 3י אמנם"ואם
 3פל בריותיו, על הרבים מחסדיו זה 3ל עם קטן, ברמז דברוישמע
 ייסר כאשר מקומות בקצב רבות פעמים נ=הלאווין[ האזהרותלהם
 גמלנו אשר הטובות ברוב סלה הגדול לשמו נודה כן על בנו. אתאיש
 החינוד( )ספר הוא".ברוך

11ן
'נ2[

לל
 ע"ב. ל"א דף ברכזת,)13
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 כמו וחסדו, חיבתו את לנו מראה הוא לנו, נתן שהי הרבות באזהרות בעצם,הסבר:
 לו ואומר חוזר ולכן בכלל, יכשל שלא בטובתו הרוצה לבנו, מראהשאבא
 פעמים. מספר הציוויאת

 המצווה[ של והיסודות נהטעם המצווהשורשיב.
 ס"ח[. סי' בריבית, למלווה לווה בין יד נשית שלא ממצוות העתקנו המצווה]שורשי

 להסיר צווה כן ועל בחף, אשר עמו בישוב חפץ הטוב הא-ל"בי
 שירגיש מבלי תבירו נ=רכוש[ חיל האחד יבלע לבל מדרכםמכשול
 הפינוי( יספר טוב". מכל ריקן ביתו שימצא עדבעצמו

 של כולו הרכוש את בולע המלווה ולבסוף, ועוד, עוד האדם את "נושכת" הריביתהסבר:
 זאת שמרגיש אפילו מבלי הריבית בתשלומי ממונו כל את המפסידהלווה,
בעצמו.

 המצווהדיניג.

 בכסף, שלוקחים ריבית כל והיא, קצוצה, ריבית : נקראת מהתורה האסורהריבית1(
 מראש, המלווה שסיכם ההלואה סכום על כתוספת וכדומה, בסחורהבפירות,
 קצוצה. ריבית וזו ההלואה, להחזרת בנוסף לו יתןשהלווה

נ4[
 בלבד. המלווה ליד הלווה מיד שעוברת ריבית אסרה התורהכללית:

 : התורה מן ריבית באיסור חז"ל אמרוכלל
ב15

 ריבית. משום התורה מן אסור לי המתן[ = ]=שמור נטר אגרכל
 למלווה נותן שהלווה מפרוטה[ ]יותר כסף השווה הנאה תשלום, שכר, כלכלומר,
 עד ללווה מסויים זמן לעצמו[ ]=ישמור ימתין ושהמלווה לו, שנתן ההלואהתמורת
 ריבית היא המלווה, ליד הלווה מיד מועברת זו וריבית אותה, לו להחזירשיוכל
 מהתורה. האסורהקצוצה

 :לדוגמא

 או שקל או פרוטה עוד לי תשלום ואתה ש"ח 100 לך אלווה אני אומרהמלווהא(
 הזמן בסוף ש"ח, 100 ה- אצלך שישארו חודש או שבוע או יום כל עליותר
 קצוצה. ריבית וו ש"ח. 100 ה- את גם ליתחזיר

 110 או ש"ח 120 הלווה מחזיר שנה ואחרי לשנה, ש"ח 100 ללווה נתן מלווהט
 קצוצה. ריבית זו ש"ח. 130 אוש"ח

 לו ונתן למלווה מישכן והלווה כסף, שווה או יותר[ או ]פרוטה כסף לחברומלווהג(
 או משדה, פירות לאכול או אחר, רכוש בכל או בחצר או בביתלהשתמש
 או מרוויח שהמלווה צורה בכל או כסף, תמורתם ויקבל לאחרים אותםשישכיר
 מלוא את גם לו מחזיר הלווה הזמן ובסוף פרוטה[, משווה ]ביותר מהםנהנה

ן4,
 ע"ב. ס"ט דף מציעא,בבא

51ן
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 ריבית זו שלו, ברכוש השימוש תמורת כלום להפחית בלא ההלואה,סכום
 התורה. מן ואסורהקצוצה

 מרכוש נהנה המלווה כלומר, פירות, אוכל המלווה : בהלכה קרויה זוריבית
 לו. שיחזיר להלואה בנוסףהלווה

 : פירושים שני בדיינים. יוצאה קצוצהריבית2(

 ומחזירים כורחו בעל המלווה של מהרכוש הריבית את מוציאים הדין בית : א'פירוש
 אותה. לו לשלם שחייב חבלה או גזילה כמו שהיא משום ללווה,אותה

 בכפייה, מהמלווה הריבית את מוציאים הדין שבית שאומרים, ויש : ר'פירוש
 בכל כמו בחזרה, ללווה אותה שישלם עד אותו, להלקות צריך אםאפילו
 להלקות יכול הדין בית לקיים, רוצה לא שאדם תעשה, לא מצוות -לאו

אותו.

 ריבית אבק = דרבנןריבית3(
 בגלל ריבית, אבק נקראים ולכן מדרבנן, אסורים הן הריבית של המקרים סוגישאר

 מהתורה. האסורים הריבית למקרהשדומים
 נ=מהתורה[. מדאורייתא ריבית על לעבור יבואו שלא כדי כך, על גזרוחו"ל

 דין, בבית מהמלווה בחזרה אותה לתבוע אפשר אי דרבנן ריבית ריביתאבק4(
 ללווה. להחזירה עליו לכפות יכולים לאוהדיינים

 : מדרבנן ריבית שלדוגמאות5(

 בו לעשות ללווה קרן סכום )ותן שהמלווה דהייה, מישראל ברזל צאןבקרןא(
 חלק לתת מתחייב הוא זו מקרן רווחים יקבל הלווה שאם בתנאי,כרצונו,

 במלואה הקרן את להחזיר וקייב הוא מפסיד הלווה ואם למלווה,מהרווחים
 כמו במלואה, בחזרה משולמת תמיד שהיא ברזל, צאן קרן נקראת לכןלמלווה.
 משתנה. שאינוברזל
 להפסיד עשוי הלווה ואילו להרוויח, ויכול יפסיד, לא המלווה תמידלכן

 שהמלווה ריבית, לכעין דומה זה מצב להרוויח. או לקרן בנוסףכסף
 רווחים. בתוספת ולפעמים בחזרה, שלו הכסף אתמקבל

 : הפירות של בשוקן המחיר נ=פרסים השער יצאלאב(
 את יקבל והקונה מסויים, במחיר פירות קניית על מראש לשלג( מדרבנןאסור
 בשוק[ נ=המחיר השער נ=התפרסם[ יצא לא עדיין כאשר מאוחר, יותרהפירות

 הללו. הפירותשל
 יותר יהיה מאוחר יותר שיתפרסם הפירות של 1=המחיר[ השער שאם :הסיבה
 ששולם מהמחיר יותר כיום ששוות פירות לקונה לתת יצטרך המוכר אזיגבוה,
 הפירות, את שיתן עד בידו כהלוואה היו המוכר שקיבל הכסף בינתיים והרילו,

 וזה שקיבל, מהסכום כסף בשווי יותר יקבל הוא פירות יקבל כשהקונהועכשיו
 ריבית.אבק

נ6[
 ע"ב. ע' דף מציעא,בבא
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  מאוחר יושר  וליבלן מראש,  פירוש על לשלם אסור או שמותר המקריםג(

-.1

.2

.3

.4

.5

המקרה
 הפירוה סוג את למוכראיך
 בכלל.הללו

 מסוג קצת למוכריש
 מוכר שהוא הללוהפירות
לקונה.
 :מחלוקת

 שלמוכר חייב א'דעה
 מאותו בדיוק פירותיהיו
המין.

 ישנות חטיםלדוגמא,
 חדשות[. חטים ]ולאדווקא

 שיהיו חייב שלא ב'דעה
 מין, מאותו פירותלמוכר
 סוג. מאותו לו שישמספיק
 ישנות, חטים :לדוגמא
 חדשות. חטים לווימכור
 מאותו פירות למוכריש

 צריך הוא עדיין אבלהמין,
 2, או 1 מלאכה בהןלעבוד

 למכירה. להכינםכדי
 מאותו פירות למוכריש

 צריך הוא עדיין אבלהמין,
 או מלאכות 3 בהןלעבוד
יותר.

 הדין 3-4, ב- מקריםאותם
 בכלים גם זהה הינושלהם

 במפעל. אותםשמייצרים

 על לשלם מדרבנןאסור
 מראש, אלופירות
 ריבית. אבקמשוס

 לקונה זה במקרהמותר
 אותו על מראשלשלם
 אין ואם פירות. שלמין

 אסור זה מיןלמוכר
 לקבל למוכרמדרבנן

 אבק שזה הכסף,את
ריבית.

 המקרים בכלמותר
 את לקבל למוכרהללו
 מראש.הכסף

 את לקבל למוכרמותר
 מראש.הכסף

 את לקבל למוכראסור
 שזהו מראש,הכסף
 משום ריבית,אבק

 לו אין כאילושבעצם
 מאותו פירותבכלל
המין.
 צריך המייצראם

 עבודות 1-2 רקלעשות
 הכלים את לגמורכדי

 יותר או 3 ואםמותר.

 השעריצא
 על מראש לשלםמותר
 שעדיין אפילו אלו,פירות
 אותן, מקבל לאהקונה
 יכול שהמוכרמשוס
 מסוחר אותםלהשיג
אחר.

 מקרה. בכלמותר

 מקרה. בכלמותר

 בוודאימותר

 את לקבל למוכרמותר
 מראש.הכסף

 מקרה. בכלמותר

 : מסוים בתנאי התלויההלואהד(

 תאריך עד ההלואה את מחזיר לא הלווה שאם תנאי על כסף להלוותאסור
 תמורת המלווה של להיות הופכת הלווה של הבית[ ]או הקרקעמסויים,
ההלוואה.
 אנוס, כעין מצב שוה כלומר, ו'[, סעיף גם ]וראה אסמכתא קניין זה :הסיבה
 לא שהוא אלא בזמנה, ההלוואה את שיחזיר כך על לסמוך בדעתו הלווהשהרי
 למלווה. שלו[ הבית ]או הקרקע את לתת באמת נתכוון לא ולכן,הצליח,

 : אסמכתא קניין עם בהלוואה פירותאכילתה(

 הנאה לו שתהיה כלומר, פירות, לאכול למלווה גם אסור הקודם,במקרה
 לו אסור פרדס בקרקע יש אנ( למשל, ההלואה. זמן במשך הבית[ נאומהקרקע
 ריבית. קבלת שזו משום מכך, רווח להפיק או ממנו, למכור אולאכול
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ו(

י(

ח(

ט(

י(

 כללי. הסבראסמכתא
 הוא התנאי את ממלא לא שמי תנאי, עם אדם בני שעושים ממוני הסכםכל

 לעשותו. ואסור אסמכתא, נקרא כסף, שווי או כסף בסכום ייענש כלומר,נקנס,

 דבר. שום אחד לאף מקנה אינה שכוו, עיסקה צורת שאסמכתא,משום
נגן ע"י קנייה שכל משום, כלום, מקנה לא אסמכתא קשנ = קנייא לאאסמכתא
 קונה* לא נ=דאי["אם"
 קנס, זהו שלך, תהיה שלי השדה ההלואה, את לך אחזיר לא אני אם :לדוגמא
 קונה. לאולכן

 לך, שייך יהיה לך שנתתי המשכון אז הכסף, את לך אחזיר לא אני אם :לדוגמא
 קונה. לא ולכן קנס,זהו

 אלא עונש, או קנס של בצורה שאינו תנאי כל בעיסקה. מקנה שכן תנאי שלסוג
 לביצוע. הבטחה או ערבות של בצורהתנאי

 או לך אשלם אני גם וכך, כך תבצע אם לחברו, אומר שאדם תנאי :לדוגמא
 תמורתו. וכך כךאעשה
 כסף. סכום לך אשלם אני מסוימת, לעיר תלך אם :לדוגמא
 אלו אשה, של גיטין-גירושין או אשה של קידושין בעניין תנאים :לדוגמא
 לקיימם. וחייביםמותרים,

 מתנה לו שולח הוא כן ולפני מחברו, הלואה לבקש רוצה אדם מוקדמתריבית
 ריבית אבק זהו ממנו, ההלואה את ויקבל יבוא ואח"כ בעיניו, חן שימצאכדי

 ההלואה. עבור תמורה קיבל המלווה שהרי מדרבנן,ואסור

 לאחר ההלואה את לו והחזיר מחברו, הלואה כבר קיבל אדם מאוחרתריבית
 מדרבנן, ואסור ריבית אבק זהו לו, שהלווה כך על מתנה לו שלח זה ואחריזמן,
 ההלואה. עבור תמורה קיבל שהמלווהמשום
 אם אבל בזמן, לה בסמוך או להלואה קשורה להיות צריכה המתנות]שליחת
 מותר[. לחתונה, מתנה כגון להלואה, קשר אין או זמן, הרבהעבר

 תדיר מצויים לא או תדיר שמקויים פירות באכילת משכון תמורתהלואה
 וכדומה. מרתף בית חנות, חצר, כגון, תדיר מצוייםפירות
 ו3 כרם שדה, כגון, תדיר מצויים לאפירות

.1

.2

.3

==2.ומה.
המקרה

 אכילת משכון תמורתהלואה
 קבוע באופן ]=הנאה[פירות
 תדיר מצויים שפירותיוממקום
 כלום נ=מוריד[ מנכה שהלווהבלא

מההלואה.
 אכילת משכון תמורתהלואה
 קבוע באופן ]=הנאה[פירות
 תדיר מצויים שפירותיוממקום
 מסכום נ=מוריד[ מנכהוהלווה

ההלואה.
 אכילת משכון תמורתהלואה
 קבוע באופן נ=הנאה[פירות
 מצויים לא שפירותיוממקום
 נ=מוריד[ מנכה שהלווה בלאתדיר,
 מההלואה.כלום

הדין
 מכיון מהתורה, ואסורה קצוצה,ריבית
 הריבית סכום את מראש לושקובע
 ההלואה. תמורתשיקבל

 משום מדרבנן, ואסור ריבית, אבקזהו
 ורק בעקיפין בינתיים מרוויחשהמלווה
 מההלואה. לו יורידאח"כ

 משום מדרבנן, ואסור ריבית אבקזהו
 תמורת מקבל כן המלווהשלפעמים
 בהכרח לא שזה אפילוההלואה,
 על ההוצאות לפעמים שהרישיקבל,
 מהרווחים. גבוהות יותרהשדה

נו[
 ע"ב. ס"ו דף מציעא,בבא
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 אכילת משכון תמורתהלואה
 קבוע באופן ]=הנאה[פירות
 מצויים לא שפירותיוממקום
 לו נ=מוריד[ מנכה והלווהתדיר,

 א,דעה
 בכך ואין מהתנזלה, כך לעשותמותר
 לא שהמלווה משום ריבית, אבקשום

 כבר הלווה ירוויח, אם וגםמרוויח,
 ההלואה. בכסף כך על תמורהקיבל
 זה במקרה גם שאסרו חכמיםיש ב'דעה

 משום ריבית, אבק בגללמדרבנן,
 שהלווה לפני נהנה המלווהשלפעמים

 מההלואה.ניכה

מההלואה.

 מרחץ, ובית מתנות בניכוי משכון 2 שמקרה החינוך ספר בעלדעת
 אבק ואינם לגמרי מותרים ההלואה, תמורת וכרם משדה בניכוי משכון 4ומקרה
ריבית.
 השמים. מן יבורך שאסרו לפוסקים לחשוש שרוצהמי

 דסורא משכנתא כולם לדעת המותרת משכונהיא(
 : שמסכמים כמשכון, שדה על הלואהזוהי

 כסף". בלא דא ארעא תיפוק אלין שנייא"במשלם
 [ נ כסף. בלא זו שדה תצא אלו שנים ]=בהשלמת[ בהגמר :תרגום
 בלא למלווה, שייכת הזו השדה תהיה שנים מספר שלאחר כלומר,הסבר:
 השדה. עבור כתשלום היה ההלואה וכסף לשלם,שיצטרך

 חייבים לא אבל לריבית, קצת שדומה משום אסרו חכמים ריבית הערמתיב(
להחזירה.
 : א'דוגמא
 לי יש אבל ש"ח, 100 לי אין : לו ענה ש"ח. 100 לו שילווה מחברו ביקשאדם

 את מכר הלווה הלואה. בתורת אותה ולקח הסכים, ש"ח. 100 של בשוויסחורה
 ש"ח, 100 למלווה חייב הלווה ועכשיו ש"ח, 90 תמורת למלווה בחזרההסחורה

 ש"ח. 10 ריבית תוספת כעין ישלם הוא לו,ולכשישלם
 הדין שמעיקר אפילו בעקיפין, ריבית ומקבל מערים שהוא מכיון מדרבנן,אסור
 100 ה- מלוא את לקבל זכאי המלווה כזו, עיסקה ביצעו אם לכן, מותר,היה
 חז"ל. שהחמירו חומרה "גדר" אלא ריבית, אבק לא שזו משוםש"ח,
 : ב'דוגמא
 משכיר המלווה ועכשוו למלווה, כמשכון שלו השדה את ונתן הלואה לקחאדם
 את וגם השכירות, את גם לו ושילם בה, שישתמש כדי ללווה, בחזרה השדהאת
 תמורת בעקיפין רווחים מקבל המלווה בכך ומנה. כשיגיע ההלואהכסף

 אם ולכן, מותר, הדין שמעיקר למרות מדרבנן, איסור זה שנתן.ההלואה
 ההלואה כסף את וגם השכירות את גם לשלם חייב הלווה כזו, עליקהנתבצעה
 -למלווה.

 מותרות אבל לריבית דומות שהן עיסקותיג(
 תמורת אחר לאדם אותו מוכר והוא ש"ח, 1,000 של חוב לו יש הלווה :לדוגמא

 1,000 מלא בסכום מהלווה החוב את ולקח הלך זה ואדם לדוגמא, ש"ח900
 בעקיפין. ריבית כמו קיבל כאילו ובכך ש"ח, 100 והרוויחש"ח,
 כן. לעשות ומותר ריבית הערמת לאזו

]8[
 ע"ב. ע"ה דף ומציעא,בבא

נ9[
 ע"א. ס"ת דף מציעא,בבא
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 המלווה את ותשכנע לך לו ואומר ש"ח 100 לחברו נותן אדם :לדוגמא
 ואו ההלואה, את לו משיג הוא ובכך לדוגמא, ש"ח 10,000 לישילווה
 בעקיפין. ריבית כעין נתן הלווהכאילו

 עסקים. לעשות העולם דרך שזהו משום ריבית, הערמת בו ואין מותר,זה

 להתרחק נפש בצל לכל ראוי באמת. והוא כן שאמרו פי על"ואףיד(
 ומבקש המחזר וכל כוחו, בכל ריבית הצרמת בו שיש צנייןמכל
 חז"ל, אמרו וכמוש מתרושש* סופו מישראל, ריבית ליטולצדדים
 C~ol מתמוטט". בריבית העוסקשכל

 החינוד( )ספר

 במקצת שדומות מעיסקות אפילו להתרחק, יהודי לכל מציע החינוך:ספר
 ריבית. להערמתובעקיפין
 רבים אוצרות לאבד לאדם גורמת ריבית של אחת פרוטה אפילו : אמרווחז"ל
 ממון.של

 המצווה ומקותזלןד.

 זמן. ובכל מקום בכל נוהגת בריבית להלוות לא תעשה לא מצוות1(

 נשים. וגם גברים גם בהחייבים2(

 אותה מוציאים קצוצה, ריבית ולקח מהתורה, ריבית של לאו על העוברהעונש3(
 אותה ומחזירים במזיק[, או בגזלן נכמו שלו, מהרכוש אפילו הדין, בביתמהמלווה
ללווה.
 שאינו אדם כל על שכופים כמו להחזירה, ובמלקות בכוח אותו שכופים שסובריםויש

 עשה. מצוותמקיים

 להוציאה לדיינים סמכות אין ריבית, אבק מדרבנן ריבית על העוברהעונש4(
 שלקח הריבית של בשווי המלווה של מהרכוש ולקח הלך הלווה אם אבלמהמלווה,

 בחזרה. זה רכוש לקבל יוכל לא והמלווה וכותו, זוממנו,

 להוציאה סמכות לדיינים אין מדרבנן, האסורה ריבית הערמת על העוברהעונש-5(
 שאינו לטעון יכול ולא כורחו, בעל למלווה אותה לשלם חייב הלווה וגםמהמלווה,

 בדיעבד, שזהו העיסקה, שהתבצעה ולאחר ביניהם, התנו הם שכך משום לשלם,רוצה
 הכל. לשלם הלווה חייב ולכן ההסכם, את וקיימו ההלואה, את הלווה קיבלכבר

נ10[
 ע"א. ע"א דף מציעא,בבא
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 לחזרהשאלות

 ובאוכל? בכסף מרבית וגם נשך גם בריבית, לאווין 2 התורה כתבהמדוע1(

 דוגמא. תן קצוצה? ריביתמהי2(

 הפירושים. שני את כתוב בדיינים? יוצאת קצוצה ריבית פירושמה3(

 דוגמא. תן ריבית? אבקמהוא

 אותה? לקחת זאת בכל ניתן ואיך ומדוע? ריבית אבק דין בבית להוציא אפשרהאם5(

 כן? לעשות אסור ומדוע דוגמא, תן מישראל"? ברזל צאן מקבלים "אין פירושמה6(

 יצא לא כשעדיין הללו, הפירות סוג את אין כשלמוכר מראש, פירות על לשלם אסורמדוע7(
השער?

 יצא לא ועדיין מוכר, שהוא הפירות מסוג קצת למוכר שיש במקרה הדעות שתי אתכתוב8(
השער.

 באיזה מלאכות, בהם לעשות עדיין לו ויש השער, יצא לא ועדיין לקונה תבואהמכר9(
 מותר? ובאיזה אסורמקרה

 קונה? אינה ומדוע דוגמא, תן אסמכתא, מהי10(

 אסור מתי תדיר[, מצויים נפירות חנות או חצר כפיקדון וקיבל כסף, לחברו הלווהאדם11(
 מדרבנן? אסור ומתי מהם, להנותמהתורה

 הדין מה תדיר[, מצויים אינם נפירות כרם או שדה וקיבל לחברו כסף הלווה אדם12(
 הדעות. שתי כתוב מהשכירות? מנכה כשאינו הדין ומה מהשכירות, ההלואהכשמנכה

 דוגמא. תן דסורא"? "משכנתא מהי13(

 ההנאה את מההלואה כשמנכים הלואה, על כמשכון בשדה הדין מה החינוך, ספר לפי14(
ממנו?

 מקרה לכל דוגמא תן מאוחרת? ריבית מוקדמת, ריבית ריבית, הערמת מהי15(
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,4 שוסי יךי9;י' זס?ח - ,ק9ה פיז זלי סין - ס,זר"י ליונית-יקישיא*
* קמין. אהאת ז, יחיו' ית איש הננו של ?ק9דא: !"ל וטקרי "חי-.את4 לאנס כלימר,- ליד. מיד הזקנה ד9ר עמיתף'-- 'מיד ז"ל: אמרר נ( )1, )נ"מיכ?9רא*

* ס ג ו;0 דל שיקרן סחלוקץ ?גון רלאיוטה שריני לנסר, הוא ן ס?,ילא* * "י,ן - וסיתות ישתות ?לחית זדירס משחות פ'הר ח,זרח שייאיאע"ה,* י4 שוחמי: סייך"ל. קוה - לקנות ואס "ם ס?תוב; בזה ,נקנין( דישוזעודי"4
* צמיסף". מיד קלה"אי  00. ששסה לסי לסדי ?כשלפליז סאיסטה ייני לסירת 9סא7 שיקדקר זהראילי11ח

מ
מיקס שין ס9?י' ?ל ימשסע י"סיתף", סמיי סיוריי "ויי שטסי: זה, 9לשוזסיתיב -

ogH~o מ"ד", קלה "א4 שאמר: 9סשלטל, ק78סרה ךסד ?ף ראסר מטלטל, שי7קרקע* * םןע4 מ ן:ה:גןגןםג; %ום:ך  ::ג":נן הך:נט:נ שנינ;ן!ו:י:%1
יופצץ

* וקרקע' "9י : 9סטלקייז ס?ז ז1ה איששה יוצל שלא ס?ך"ות שיצתסשסי' מ%4ח שלקחי שסי אונאה כל פו ל9"י ספריית דוו לעילם, 2:ם דיי שסשישעלסיש4

קןב:יקל%* 1 :גךןםלן:%ך:ןנסיקן   ז הימפ דעת זהי פמישהי שמפרש וכמי דכתיבאי הרא ושישעית יי 78סיהזטי%

 .1ש11קן5,ג2,_ן:.ן
 גי:ויצןשיאס.ךמו ך:: ך:גע:ה"

* ארה שו ,א * וירמו פן ?היו לא פניו אולי אדם, פני משאר יותר לרמות יודע אחד -יופלה סירטף* ש4 שי י!שזבי דב מיקית זשהמ ליל :בניך:וזגס!ך an3K -י4
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 * קיסרים ירקם וסל,קס  שסמינר "(, ;ו. ,!.5 !"י שיייי טה סטרו":יייוי&&*&&**&&&&**&%%*
* ?י,; ?ל' 5,! קלים בדמים לי מיקר, שהרוו ואתר ממכרו. שר לדות המוכרךרך * אדיה. לקם !ש הליסד1. ן " !נ
 פר. לסלר נכול להן שיס"9ה סיר9ל

* ?זם סייח ויומה אנסה שטסדדיז לאיונה שלנעור 1(, 55, ,וט !"לויקרו
 מבטלין שאין לזמר ?יזך!"'ן

 סק?חיבשבילהךהוא'1?ה,תי
* המנח מיתית  שתרת או סטקח שתרת פלוטר, - מהם טסי שתות שדדי סנה א9י ;ןסדטים

י4 גינתם, ביו::יבני;טנך נמן יב ::גהזיליושעק :ן :מרבך
* לא - שניסם על ימרה אינה האולאה שטם 9לימר, שסיכר: 9סי טעותשתות

* שרה פי ?ל !טף סט?ח ,קנטל שהפת ?ל שתיה שיאוווה שאטר!!,יטה יא" זג גג;ידנףנגעו"ךןןז:ן4י:ןג::"מב::יבג 9א א9ל נ ש%תאו%ה מי פו לסיר שפא רוקא - בפרותיו וזה פמעוהיו לסיחוסלף
* דאמרה הוא חסדא ררב ייקרא, הלשון הוא וכן פף?! הדרת לציתרסשטא * !91ר עמף, ומגן'2ן:גגט::ה ;4ב4:(ןךזןזב:י;;4:גג * ש?שיס האושה - אותו לבשל ש9א 5ה סה % סתססד מנסנו או ממפרנונחק2ם * רעלת !,קנא! דית !(: וב גןיב!ב'::ן4ן:"גן:ןן יבך:ן:י:ךמ * לקיר :גול מו"ר - :פית !ן9?או ךעיח משר. !לו קלוטר. פו. זנלקיי"ס

 * או סס!ךה טין לקונח ראוי שאין !ן. 5י, ,1.ג לאניטה ק?!:ר !"ל!"קרו
1 אי!, !1ם ,הדברים, וקל שוה "לי שיתי! !ריסן ידם. בר כין !הממכרגמ"ח
 שעור 9ה 9תנר סטקיעות וסייף שסקיה קחירה 9קל יי יקמיסיי וליקקשה

* ד: זגג יעם: :ב גבקגנ:גך י ;במן %ינןנגןץן %, שלקח מה הודם שקרטה כדי יום רסשערר לכרף, פ9ר פין סלוק טיןסקהורית
* '?ט '"" גגנגצשי נ: בן2 בב נסגהגונם * לה. דקים היא לשלטטי - קלע לה, קים אניש ל9ל - טלית 9לל: ורףרטטר  (א יי וי ול (וט ונ (ו וו (וי וו וו וו (ל (ו -4וי 11 4ש-4ש-
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oa~h אין - סטה משתות :תר לאונאה ?ש "פלו הלוקח, פו חזר ולא העת ןה?סר
 י~החזיךה דאוי חסידות שממית )סם(, מקטים טמרו אבל : הדין מן פו לחלר?כיל

0%10 המחודה שאין לפי לעולם, פו חוזר חמוכר "סל פלוקס, הן איר ןשעוריןלעולם.

 נ(. ג )קם עליך לילף שהסל ודישדו

נ: יפעל ולוקס אבל סמ"ר; לן בלוקס אלא ששסךנז אלו דינין נאקרוול"
n?3c- %%0עס כן. אסר ךל.א שאטךנו סקצרב הןטן כתוף משח פסול ךלא אינאה בו אין

ה34 אסל סידינות; ולךשוב ויעולם לתקון פתירים, אלא סדירים אלף 9טירףשל"
 פסן, שהוא זה ?9יז 9ך?טם טךם' שגי יישי' טלא פייסם מיקךיז טיל צתיםטעלי
 6(. ג6, )סס הטות פבעל לעולם הדברמוחלין

hd שנךם פי נמפרו אפלו אדם לשום אונאה דיני פהם שאין דקריםךטיי

 לדית המצוה פלאש שפתבתי פמו אונאה אטור מהן שדש פי על ךטףלשומיז*
-ןקך )סס ט99?א שלידי 9מי לקך2עית' שסששי - רס?סרים סקרקעית נ"ל:סריט"ן

%4. וכמו וההקדשות. והשטרות - %תם" "והתנחלתם פו(: גס, )~ק" מדכתיב נ(גו,

 השנה דבר - מ2ד" קלה אי וגו' תמררו "וכי רפנן: תנו סס(: )נ"מ ז"לשאירו
* ; לשך2עית שקששו "סדים* השאף : טטליייז שאינן הקרקעות, ?סאו ליד.טרד ח%4ה קלי גי9ז שיזיז טלר ?צאו קנוי, שגופו מי - "ממפר" : קרא יאסר שטרות,ר?צאו מ" אושה. לסם ?ש - לבשם שטרותיו המ51ר אמרו: מכאן שפהן. לרשהטלא

,ay~olלה מתסס וקא פפיר. לסשתמש אלא שפהן לךאנה לו מוכדן שאין לפי? * ש% שאר מפל נזר גרע מגרע וכי ו פשיטא פלומר: לן? משמע קא דאיט99רא:
קן?ל והקדשות לירוטות. אונאה אין דאטר: פהנא, מירב לאפוקי 'משני:מלי?'

*... "עמיתף". מדכתיב אונאה, מייןאמעיטו נ4 פחמש שש שלה שמכר כגון החפץ, פשוי נאמרו לאונאה ?וזגי ש9לךסדע,

קימך ורחפו, פירפו חפץ, של פמדתו סיאונה ה9ל : 9זה וכיוצא פשש סמש שרהאו
%4ח )קייסין טגטךא ד9א דטטר ךסזנף חשה - D~nD 9ייי ייסיר 9"שקיי* או9?9יי

נ[ הויתי אינאה מפךי *חית אסלו ושפמניז. ושפסששל דבה.*פמדה 3ל נ(:מג,
-ןו-- ןה ס9ץ : לליקס ליסר נכיל שכסיני* טיו ענינים קשש טלל לסלילךסריוה

4 על אותו לקח תךצה אם ; ו9ן פן עד אונאה פו שלש אני יודע יף* מיסישהעי
~: עליו לו אין אותו. הנח - לאו ךאם קאפו, - אי9אה עלי לף יהא שלאמנת

0%10 ממצי?א. רביעי פפרק - פרייה יתר דברים. nQbne אסלו ךלא פל, אחראונאה

% ז.קב,ת. 4ז9רים ?1e' וך9ל יקום 9ולז%ססת 4 זה. לאו על ע"ר - יותר או פשתנת לדעת לחברו אונאה ךעשה לה עלועייר %1 שקון טקגי לסקר להתעטר 6( 5, )3"נ נ"ל סטירי טימרת ממחות"סל
1Q~Wi-0ן0% לה, לאו על לוקין ואין יקום. פכל מוכנים צרכיהם אדם פני שימצאוס 

* להשבון. י,טזלק'
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 וממכר במקח להונות שלא תעשה לאמצוותא.
 המצווה הגדרת1.

 זו וממכר במקח נקבה ובין זכר בין מישראל, אחד להונות"שלא
 מטלטלין"* ? כלומר ליד, מיד הנקנה בדבר ממוןאונאת

 החינוך()ספר

 המצווהמקור2.

 איש תונו אל עמיתך מיד קנה או לצמיתך ממכר תמכרו "וכי ?"שנאמר
 זו אחיו" את איש תונו "אל : חז"לנ*ו ואמרך בהק, ]פרשת אחיואת

 ממוג.אונאת
 קרקעות אונאת על הכתוב יזהיר שלא המדרש כוונת ואיןמטלטלין, כלומרי ליד, מיד הנקנה דבר עמקתך" "מיד : בגמראנ2ו חז"לואמרו
 החינוד()ספר כן."כמו

 לו"]פרשת ימכר תבואות שני במספר אחיו את איש תונו "אלהפסוק*.
 בקרקעות. אונאה איסור על  מדבר  בעיירובהר[,

 של בצורה ובעיקר, צורה, בכל ברכוש או בכסףרמאות ממון אונאתהסבר:
מסחר.

 אפשר שבמכירתם וכדומה, בהמות כלים, חפצים, סחורה, -מטלטליו
 למקום. ממקום אותם ולטלטללקחת
 ממון. אונאת של תעשה לא איסור יש אלהבכל

 שכאשר וכדומה, כנעניים, עבדים בתים, שדות, קרקעות, -מקרקעין
 שהושוו או למקום ממקום להזיזם אפשר אי אותםמוכרים
 ממון. אונאה של מהתורה איסור בהם וישלקרקע,

 קרקעות לבין מטלטלין בין ממון אונאת באיסור המקורות בלימוד ההבדל3(
 הרמב"ן[ של פירושולפי

בקרקעותבמטלטלין הלימודמקור
 תעשה לא מצוות - אזהרהיש תעשה לא מצוות - אזהרהיש ממכר תמכרו"וכי1.

 ממון אונאת להונותשלא ממון אונאת להונותשלאלעמיתך".
-

 לרמות.בכוונה לרמות.בכוונה
 מהתורה להונות לאהמצווה מהתורה להונות לאהמצווה עמיתך". מיד קנה"או2.

בממון מישראל. בקנייה היאבממון
 מישראל.בקניה-
 בקרקע, מיוחדים דיניםאין יש ליד מיד העובריםבחפצים עמיתך". מיד קנה"או3.

 במכירתה, אונאהכשיש מקרה באיזה מיוחד, מחודשדין
 ', מתקיימת תמידהעיסקה ובאיזה מתבטלת,העיסקה

-
 לעולם קיימת שהקרקעמשוםקיימת.

 ]בהמשך[ המצווה דיני :בחלק תמצא ההבדלים של הפירוט הערה:*

בסיפרא.נון
נ2ן

 ע"ב. נ"ו דף מציעא,בבא
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 המצווה[ של והיסודות נהטעם המצווה שורשיב.

 דין נכתב לא נ=ואלמלא[ ואם עליו מעיד שהשכל דבר הוא"כי
 ותרמית, שקר דרך אדם בני ממון לקחת ראוי שיכתב,שאיןהוא
 באמת בעולמו האלוקים שיחננו במה בעמלו יוכה אחד בלאלא

 לא שהוא כמו כי תועלת, הזה בדבר יש ואחד אחד ולכלוביושר.
 יורע אחד יהיה כי ואף אותו, יונו לא אחרים גם אחריםיונה

 בני אותם וירמו כן יהיו לא בניו אולי אדם, בני משאר יותרלרמות
 ביישובו רבה תועלת ושהיא לכל. שווים שהדברים ונמצא :אדם
 הפינוי( )ספר יצרו". לשבת הוא ברוך והשם עולם,של

 1נ'א1קיע 6צאיע נתן  פמינ1ק ס0ו פל1, פא11%פ  111119 1(שאלה:
 pa~k עה91 נ% תוני. %4 ח112ת 9ק911 פפכומי124יק
 כש1. צנ"נ'פע904

 ש: מחייב ההגיון א( 1(משנכהן
.. ב: זכאי אדם כלב(
 . משום: זו, במצווה גדולה תועלת ישג(
 : אזי לרמות, יחשוב אחד אדם ואםד(
 . כדי העולם, את יצר הקב"הה(

 המצווהמדיניג.

 "לא תעשה לא במצוות באזהרה, חייבים 1=הלוקח[ הקונה וגם המוכר "גם1(
נכ[

תונו."
 את י3~צ פרכי כ4ן *תייק 64צ1ן, 9עי3 פק1נפ  פ*ע3שאלה:

 מאמיל 69צ1ת 4* אעיפ pk 94ן פסמ9ופ, *4פריי
 צ4'? צ111 %'1 של'לת,

 מלא מחיר לו ולשלם טעותו, על המוכר את להעמיד חייב הקווה  לא.תשובר
 הסחורה.של

 לבטל וכותו מרומה, מהם אחד ואם אונאה, דין להם יש הקונה וגם המוכרגם2(
 בהמשך. שנכתוב הכללים לפי כספו, את ולקבל העיסקהאת

  מושגים:3(

 1/6 ב- למוכר מעשית ששולם הכסף בסכום טעות ]=התשלום[. ריחשתות
ומעלה.

 ומעלה. 1/6 ב- הסחורה שווי של הכסף במחיר טעות ]=הכסף[.  הדמיםשתות

 העיסקה אז משתות ביותר ביחד ונדגשים במקח אונאה היתה אםרק
נ4[

 משתות יותר אינה האונאה שאם כשמואל, היא שההלכהמתבטלת,
 את להחזיר חייב אבל מתבטלת, אינה העיסקה ובכסף, בסחורהבשניהם,
האונאה.

ין,
נ3[

  ע"א. 1"א דף  מציעא,בבא
נ4[

  S"p.  מ"ט דף  מציעא,בבא
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 במחיר אונאה זאת ואז במקח, ש"ח 116.65 של במחיר שייח 100 שווה חפץ מכרלדוגמא:
 ש"ח[. 16.65 היא ש"ח 100 מ- ]1/6 בשישית]=בדמים[

 זו אזי ש"ח, 119.45 קיבל המוכר במקח, ש"ח 116.65 של תשלום במקוםואם
 ]=בתשלום[, במקח גםאונאה

 קרקעות לבין מטלטלין בין וההבדל ממון, אונאת, דיני4(

קרקעותמטלטליןהמקרה
 ל% תעשה לא מצוותיש לא תעשה לא מצוותיש מהתורה אונאהאיסור

תונו.תונו.
 והקונר קיימתהעיסקה והמוכר מתבטלת,העיסקה משתות ביותראונאה
 והמוכו הקרקע, אתקנה הכסף כל את להחזירחייב המחיר. של 1/6(()מ-

 אח אפילו להחזיר חייבלאלקונה.
 שבאונאה. הכסףסכום

 והמוכו קיימת,העיסקה המוכר אבל קיימת,העיסקה 1/6( ש- בשתותאונאה
 את אפילו להחזיר חייבלא את לקונה להחזירחייב המחיר. שלבדיוק

 שבאונאה הכסףסכום בשתות האונאה שלהכסף
 1/6(. )=שתות)=1/6(.

 ובוודאי קיימת,העיסקה חייב ולא קיימת,העיסקה משתות בפחותאונאה
 את להחזיר חייבשלא סכום את אפילולהחזיר המחיר. של 1/6()מ-

 האונאה.סכוםהאונאה.

הטעםהדיןהמקרה-
 המיומה,ינות את לבטל רוצההמרומה משתות יותראונאהא.

 אותו שרימומשום העיסקההעיסקה את לקח המוכר 1/6[.]מ-
 משתית.בייתיסחורתו

 למרמה זכותאין
להתחרט.

 למרמה זכותאין את לבטל רוצההמרמה משתות יותראונאהב.
 משוםלהתחרט, לא ולעיסקההעיסקה כספו, את לקחהמוכר
 כבר טוען,שהמרומה - -מבויילת סחורתו, את לקחהקונה

 ואני העיסקה, אתביצענו .' נתייקרה.הסחורה
 האונאה סכום עלסולח
 והרי משתות[,]יותר
 עיסקה ביטלוחז"ל

 רק שכזהבמקרה
 המרומה. שללטובתו

 שהמוכר טועןהקונה לבטל יכולהקונה טובה, כאילו סחורהמכרג.
 בסחורה. אותורימה אינו המוכרהעיסקה, גרועה. שהיאונתגלה

 העיסקה. לבטליכול
 ידעתי לא טועןהמוכר לבטל יכולהמוכר גרועה, כאילו סחורהמכרד.

 זו ולכן טובה,שהיא אינו הקונההעיסקה, טובה. שהיאונתגלה

אונאה. העיסקה. לבטליכול-

rsl
 הספינה. פרק בחרא, לבא הרי"ף ע"א, פ"ר ע"א פ"ג דף בחרא,בבא
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 אותה61[ לבטל אפשר מהעיסקה זמן כמהעד6(

 הסחורות. בסוגי שונה הוא אך העיסקה, לביטול מוקצב זמן ישבלל:

 וטעמוהדין הקונה של מגוריםמקום הסחורהסוג-
 לבטל יכולהקונה זמן לו יש בעיר גרהקונה כסף מטבעותקנייתא.

 הזה, הזמן עדהעיסקה לשולחני, שילך עדלהתחרט מהשולחניוזהב
 משום אותו, רימואם המטבעות, את לוויראה כספים]=חלפן
 המטבעות.במחיר משתות.ביותר בקי השולחנישרק לא, או אותו רימו האםויקבעמומחה[.

 אינו הקונה הומןעבר
 העיסקה, את לבטליכול
 אותו רימו אםאפילו

 משתות.יותר-
 את לבטל יכולהקונה זמן לו יש בכפר גרהקונה כסף מטבעותקנייתב.

 הזה, הזמן עדהעיסקה הכללי, השוק ליוםעד מהשולחניוזהב
 משום אותו. רימואם בעיר, לשולחני שילך עדאו כספים]=חלפן
שרק נ,1 המטבעות. את ע..יראהמומחה[.

 המטבעות. ר
 אינו הקונה הזמןעבר
 העיסקה, את לבטליכול
 אותו רימו אםאפילו

 משתות.יותר-
 למומחה, ויראה שילךעד בין נמצא המוכר /הקונה כל בשארעיסקהג.

 את שקובע הואוהדיין בכפר. וביןבעיר נחוץ הסחורותסוגי
 לכך. הזמןאורךממטבעות[

 לא הקונה הזמןעבר
 משום להתחרט,יכול
 בדרך יודעים אדםשבני
 הסחורה. מחיר אתכלל

 וטעמוהדיןהקונההמוכרהסחורה
 תמיד להתחרט יכולהסוחר נאו אדם כלסתם 1=תגר[ סוחרהינו מטבעות1(

 בידו. לא שהסחורהמשוםסוחר[
 )6(.טבלה לפי רק להתחרט יכולהקונה

 להתחרט יכול אינו אחדאף אדם. כלסתם נ=בעל אדם כלסתם מטבעות2(
 להמכר שעשוי שיודעיםמשוםבית[

ביוקר.
 תמיד, להתחרט יכולהסוחר ]או אדם כלסתם 1=תגר[ סוחרהינו כל שאר3(

 בידו.נ8[ הסחורה שאיןמשוםסוחר[סוגי
 לפי רק להתחרט יכולהקונההסחורות

 )6(.טבלה
 להתחרט, יכול אינו אחדאף אדם כלסתם 1=בעל אדם כלסתם כלשאר4(

 לזה, זה שמוחליםמשוםבית[סוגי
 עשויה שהסחורהויודעיםהסחורות

 נ9[ ביוקר.להמכר

 ע"ב. מ"ט דף מציעא,בבא
 ע"א. נ"ב דף מציעא,בבא
 ע"ב. נ' דף מציעא,בבא
 ע"א. נ"א דף מציעא,בבא
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 להחזירה רצוי 1/6ן נם- משתות ביותר אונאה יש שאם חסידות-מידת
 שמים.ןל[ חובת ידי לצאת כדילמרומה

 דיני מקרה בשום בה שאיןלנסקה8(
 [ אונאה]

 להתחרט, אפשר אי בקרקע, או במחיר ורימה קרקע מכר אפילוהקרקעות:
 לזה. זה מוחלים שכולםמשום
 ליד, מיד הנקנה דבר מיד", קנה "או :. מהפסוק זאת למדווחז"ל
 מטלטלים. שאינם קרקעותיצאו

 משום להתחרט, אפשר אי אונאה, עם במחיר שנמכר כנעני עבדהעבדים:
 : ]=השוואה[ מהיקש זאת למדו חז"ל מוחלים.שכולם
 אחריכם לבניכם אותם "והתנחלתם : שנאמר לקרקע, הוקשעבד

 אחוזה לשדה הושוו הכנעניים העבדים בהר[. ]פרשת אחוזה"לרשת
 פרטית(.)=לקרקע

 אי קרקע[, או כסף בו וירוויח שיגבה נכדי לאדם חוב שטר מכרהשטרות:
 בכך. מוחלים כי להתחרט,אפשר
 ]=עצמה[ שגופה סחורה דווקא "ממכר", : מהפסוק זאת למדוחז"ל
 אלא נמכרת, לא שבהם הסחורה שעצם שטרות אבל לקונה,נקנית
 להתחרט אפשרות אין לו, שמגיע בהם, שכתוב למה הוכחה הםרק

בהם.

 אונאה. יש פרוטות, או נייר, במכירת אבלהערה:

 וכדומה, בהמות סחורה, כלים, המקדש, לבית שהוקדש דבר כלההקדשות:
 עליו. להתחרט אפשר אי לאדם, אותו מכרוההקדש
 לעמיתו, מוכר שאדם מה "עמיתך", מהפסוק: זאת למדוחז"ל
 שלו. חבר אינו הקדש אבללחברו,

 אונאה תמיד בהם שיש בעיסקהמוטיבים9(

 או באורך : טעות היתה אם העיסקה, על להתחרט ואפשר אונאה ישתמיד
 את ולבטל בו לחזור יכול צד כל בכמות, או במשקל, או או_כענבי,ברוחב,

נסען
העיסקה.

 בעיסקה אונאה תהיה שלא והסבם תנאיעשיית10(

 לכן, אותה, תקנה אם אונאה יש וו שבסחורה יודע אני לקונה, אומר המוכראם
 אם בכלל. תקנה אל אזי רוצה, אינך ואם ותקח, תשלם לקנות, מסכים הנךאם

 להתחרט. יכול אינו מהם אחד אף לכך, והמוכר הקונההסכימו

 המצווה וזמןמקוםד.
 זמן ובכל מקום בכל בה חייבים במסחר להונות לאמצוות1(

 נשים. וגם גברים גם בהחייבים2(

 ע"ב. מ"ב דףקידושין,נ10ן
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 יותר, או ]=1/6[ בשתות בכוונה במסחר להונות לא של הלאו על העובר :העונש3(
 תעשה. לא מצוותביטל
 האונאה את להחזיר אפשר להישבון, שניתן משום עליו, מלקות איןאולם
 האיסור. אתולתקן
 יוכלו שהסוחרים כדי לאו, שום על עבר ולא אותה, התירו חז"ל משתותבפחות
 המדינה.נ11[ את וליישב להתפרנס ימשיך העולם כל וכך ולסחור,להרוויח

 לחזרהשאלות

 קרקעות? אונאת לבין מטלטלין אונאת בין ההבדלמה1(

 ביניהמו ההבדל את בפסוקים לומדיםמהיכן2(

 נימוקים. 3 לפחות כתוב להונות? שלא באיסור עליו"[ מעיד נ="השכל הגיוני כך כלמה3(

 הדמים"? ל"שתות המקח" "שתות בין ההבדלמה%

 הדין? מה בדיוק, שתווו של אונאה היתה במטלטליןבעיסקה5(

 הדין? מה בדיוק, שתות של אונאה היתה בקרקעותבעיסקה6(

 את לקח והקונה כספו, את קיבל המוכר משתות, יותר של אונאה היתה בסחורהבעיסקה7(
 ומדועו הדין? מה להתחרט, רוצה והמרמה הסחורה, נתייקרה ואח"כסחורתו,

 את לבטל אפשר האם טובה. סחורה שהיא ונתגלה גרועה, כאילו סונורה מכרהמוכר8(
 ומדוע?העיסקה?

 לו יש זמן כמה אותו. ורימו כספים[, ]=חלפן מהשולחני כסף מטבעות קנה בעיר שגרקונה9(
 ומדוע? להתחרט?כדי

 חושב אם להתחרט, כדי לו יש זמן כמה מטבעות[, ]לא סחורה סתם וקנה בכפר שגרקונה10(
 זאת? קובע ומי אותו?שרימו

 ורוצים הסחורה, את לקח כשהקונה אדם[, כל ]סתם בית בעל לבין סוחר בין ההבדלמה11(
 מדוע? מומחה? אצל מחירה אתלבדוק

 אותן? מכרו מחיר באינה משנה ולא אונאה, של דין פעם אף אין סחורות סוגי באיזה12(

 העיסקה? על להתחרט אפשר ותמיד אונאה, יש סחורה של צורות באיזה13(

 מהם אחד יכול האם בה, אונאה יש אם אפילו עיסקה, לבצע והקונה המוכר הסכימו14(
 ומדוע? העיסקה? אחרילהתחרט

 תונו"ו "לא של לאו על מלקות אין מדוע15(

נ11[
 ע"א. צ' דף בחרא,בבא
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********4******% .* 
 יב, ש4

 דקרים לדקירטל לאמר "על.א פלומר, שדסרים. הדיוטי טסד להינותשואיי
ftw

 ג:גי(ן עבה.נן 0י: גנטייכ?ליי0, :י17כג1עגגי4 "הלא ו(: ג ייונ לאטב הבריו שאמרו כדרף לו 'אמי ל" ?ליי, 9"יזסלטים0%40 אשתי"עך: י. שיי.,. ט,מי;:י:ג::ייי%יזךהך;כנונםי:.יגיע::נ,.
 ?מיחו". את איש תתו "רלף ת(: יס, )ייקרי %טטר נה ועללקח.*

 שכו סקלות, וגדול ס9ך'ות. יין שלנם לסת הוא. ס' ןרו?. ז, מןוהשרש4

 בו.ילוקח*

 שלא !ה ?א:! !"ל שס!חירוני וריזיז וסלה טיירות מיה סטיה:ידיגי*

 שאפלו לחירור, וראוי דמים. לו שאין ?שעה סייח ?קיו.?ל יקלה שיא נ(,ש.*

 פארנאת סרטה סקפידה סתורה סי טרם' יעי סייף גשיע :ס ל" י יסךוך9ז46

 שהן מ:י:%נןע:יג:ג"י:ינו:גנו:ועגאגך*
 ה :1 עו'וךגעי:%י:ע :נניי"ע"י,גמ:,ן:ן:*
 יי רסיזיסיר' ד9ל יקיעיסיר ?ל יייץ הוא 9ררף השם פי שןראו;, טה ?קילס?סרו4

 ךן:ן ,ערץ; קצריךנימקן*
 סקי

 !"י וי קיערת

 ךאו' וקטים ומסלו ונקב.ח. יוקרים tTeT ובקל קק,ם ב9ל זי יווהזייסות*

 סרטה ש?ייייז טלה פלסי מיי* יומי טדייים לסק"י9ז של"יחידיי.46

 ולבוד. י?ך9השו,ז?יןי'ע:הןי%1ך::א9.'סעם*

 9סעל י"ל קלסים שלדשו ?אולן יד9רים, הסרו "ת והקייב זה עלועיור*
 ?לין, לוקין "ין אכל זה. לאו על עבר - 9הן י9ס"יטא רךחילהלששה0440

 על סמקה סטרת 9יד עוי שי רצויה סקלי טלקטויצ ךסיה מקשה. בו שאיןלפי]1
 לצער וחדשיו וסקחיל יסד ,ירשל 9א ש-ם יטשקע 5'ז סכימה, לקיואולם,4 וית9רף. ותעלהזהקאל0

 תעיה א9ל למברכיו; ימו למחרפיו שותק פאבן, האדם להיות התורהיעיה* ל" וכאקת ד(סרו,ין. ול ?מיךה סשסי?תי ש"((ילה זעוד, הנקסים. לה ?T18?"ק,*

ויווייוי,ייויויייויייייוייייייריי
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 á " כגכזג%זכ1?'? 2%כ1%' , ק1
:  1 ץגז'כג::.:?╨דגכ'1,םגג,('"ה
*  : גóג_=9'ס╨%גדזכá?ד?"""
4  ¢קוגáקד:דק :(ף%╨: ץג÷4כ" úו?? ק9?ך 5פ

, 4 ..................
םו¢קגל .ו úזזפל ום הקץú וםק ¢ץפם íג¢זáג╞í á╞ו

הזזפלה  .ú 1¢╞דה

םו¢קגם  וםק ¢לו╨
 וםק" úז╨זהם ╞חו םו¢קגל ,íג¢á¢á ,¢לזםי

."íהל  íג¢á╞ זהזáגויגק זהז¢ץפגז כגוז זá חזי ¢סץהם
(טז╨גחה (ñף¢ 

ז¢áחק  ג╞י ,טי
 :¢ñáה וםק ╞גדהם íג¢í ╞áגץדזףק ,ז¢áחí áהז םי טי íג÷גסל זם ╞ץ

.íהגםץ  כגו זם úזחזיה úםזיגהז ¢זסץם זלפץם ¢áדúהםז

הזזפלה  .2 ¢ז÷ל

ג╨ו  םץז" הס ¢לו╨ : וםז" ז╨זú קגו úו זúגלץ úו¢גז טג÷זם-ול
(טז╨גחה (ñף¢ ñג╨ג] áק¢ף] ¢הú ה'". 

.íגáגויל á╞גáג¢זí ג╞זהגí ז╨זהםú ום úום ז╨ז 

úז╨ז". .ú 3זולדז╞ íג¢זáג╞ם íגáגוáל ¢זñוק ¢לסם íזקל ום"

íגץ¢ה (ו í╞ו ¢סחק ,הáזקáú וáז זהקגל ¢לזוז זם : ג╨ו ¢יזס úו íגקץלה
ג¢הק  úגגהק הקזץ ג╨ףם ú¢סחק .הáזקáú ¢זñו ╞גדהם זם íג¢á╞ ,הםוי

╨1 .זם כ  íה íגáגויל

áםםד (í á╞ו הוז¢ úו ז¢áח הםחק úזםחלú, áזק÷ ¢לזוז זם : הםחלה הוá טגםץ
זם  הúוק הקזץ úז¢גáץ זלי╨ ז¢לוק íג¢áחה םק áזגו .[áזגום ¢זñו ¢לזם

áז.  íג¢á╞ ,הםוי ג¢הק íה íגץדזף

 ג,1
.á"ץ  - וáá ,וץגפל ó╞ ח"ד

- -- 
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 חמורים[ גבי על סחורה שמובילים סוחרים חמרים, 1= סוחרים ראהאדםג(
 לכם וימכור ההוא האדון אצל תלכו : להם אומר והוא לקנות, סחורההמחפשים

 הזאת, הסחורה את לו אין הזה שהמוכר יודע והוא צריכים. שאתם הסחורהאת
 לעשות אסור זמנם. את מפסידים וגם מצטערים הם ובכך לשווא, אליו ילכווהם
 הדיבור. באמצעות הונאה שזו משום להם,זאת

 החנות בעל את לשאול ומתחיל דבר, שום לקנות רוצה ואינו לחנות, הנכנסאדםד(
 הוא כי ואת, לעשות אסור זה. כלי עולה וכמה זה, חפץ עולה כמה :נ=התגר[
 לקנות. רוצה הוא כאילו לחשוב אותו ומרמה החנות, בעל את מצערסתם

 המצווה[ ויסודות נטעם המצווהשומש

 מצוייה הברכה שבו השלום וגדול הבריות, בן שלום לתת הוא כי"ידוע
 בה". תלויות תקלות וכמה קללות כמה המחלוקת, וקשהבצולם,

 החינוך()ספר

 ו9יי9 41א;1 פאות, 1394  פפ61צי9 95'19י'ע ש1לא'ן א5 1(שאלה:
 לפ? כ194 לפ nArJ  119ופ א99י'ע ~1Ek קליקא1צעי,

 1(תשובה:

 המצווהמדיני

 מאוד אותנו וזירזו פוגעים, דברים לומר שלא רבות פעמים אותנו הזהירוחז"ל1(
 בדברים. תונו" "לא המצווה אתלקיים

 במה בכלל כסף לו ואין מסויים, חפץ לקנות מעוניין שהוא להגיד לאדםאסור2(
נ4
לקנותו.

 או לקללה הרומזת תנועה לעשות או מילה שום קטן ברמז אפילו לומר לאדםאסור3(
 האדם. בכבודלפגיעה
 מכיון כאלה, רמזים או דיבורים שום ואסרה מאוד החמירה שהתורהמשום

 דיבורים על יותר מקפידים והאנשים נפשם. לעומק עד מכך מאוד נפגעיםשהאנשים
 בכסף. רמאות על מאשראלו,

 מאוד צריך אדם כל לכן הזו, במצווה והמקרים הדינים כל את לפרט אפשראי4(
 והמחשבות הכוונות כל את יודע ה' שהרי אופן, בשום אחד אף לצער שלאלהזהר

 אחרים. כלפי רומז או אומר שהוא מה בכל האדםשל

 המצווה וזמןמקום

 זמן. ובכל מקום בכל נוהגת בדברים להונות לא מצוות1(

 נשים. וגם גברים בה חייבים2(

ופן
 ע"ב. ג"ח דף מציעא, בבאן
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 מותר אבל אותם. לצער ולא להכאיב שלא בה, חייבים אנו קטנים בילדיםאפילו3(
 המדברים וההורים מעשיהם. את שיתקנו כדי מוסר דברי להם ולהגידלהוכיח
 טובים. ולחיים לברכה זוכים אותם, לצער בלי מכובדת בצורהלילדיהם

 חייב לא אבל תעשה, לא מצוות ביטל בדברים תונו לא מצוות על העוברהעונש4(
 מעשה. בו שאין לאו שזהו משוםמלקות,
 בו יפגעו והם בה, שמכים רצועה בלי למלקות הדומים יסורים, עליו יביא ה'וכבר
 בכך. שחטאעל

 בדיבורים? בחברו שפוגע אדם נגד לענות מותרמה5(
 ועל כבודו על ולהגן לו לענות לשני מותר חברו, נגד רעים דברים ואומר אדם באאם
 כלפיו. לשתוק חייב לא והוא הטוב,שמו

 ישתמש ולא והקללות, הוויכוחים מההתקוטטויות, להתרחק צריך הואאולם,
 לא אחרים אנשים מכובדת, בצורה שמתנהג מי וכל עצמו. על להגן כאלובלשונות
 בפני כבודו את ויציל ומכובדת, נעימה בצורה אלא בכעס, לו יענה ולא בכבודו.יפגעו
 בצורה שמתנהג מי וכל והמקלל, הפוגע על מוטלת תהיה האשמה כל וכךכולם,

 בכבודו. יפגעו לא אחרים אנשיםמכובדת,

 בחבירו? הפוגע נגד לענות שמותר יודעים אנו מהתורהמהיכן6(
 אוויו ולהרוג להקדים מותר ולהרוג, לגנוב במחתרת שבא מי של מהדין זאתלמדנו
 כלשהי. פעולה שעשה לפניאפילו
 אין שהרי ובשמו, נו פוגע שהשני לפני כבודו, על להגן לאדם מותר כאן, גםלכן

 לו. גורם אחר שמישהו בנזקים לסבול חייבהאדם

 לאדם עונים ואינם החסידות, במידת שמתנהגים יהודים יש החסידים:מעלת7(
 ואינם "מהנעלבים להיות מעדיפים הם לכן טובה, לא מידה ירכשו ובכךכעס, לידי יבואו תגובה ע"י שאולי חוששים שהם משום אותם, ומעליב בכבודםשפוגע
 נקראים הם ולכן וסובלים, שותקים הם משיבים". ואינם חרפתם שומעיםעולבים,
 ה'.אוהבי

 לחזנהשאלות

 ומכאיבים. שפוגעים דיבורים לבין הונאה בין הקשר אתהסבר1.

 ואילו בדיבורים, הונאה הוא של"ת[ נבמצוות כאן תונו" "לא ש- חז"ל למדו לדעתךמניין2.
 של"ו[. במצווה המצווה במקור נהעזר ממון? אונאת זו של"ז[ נבמצוות תונו""לא

 בסיכומים. שכתובות מהדוגמאות לא בדיבורים, הונאה של נוספת דוגמאכתוב

 מחר, תבוא לו אומר לקבלו, בא וכשהוא היום, מסוים דבר לחברו שמבטיח אדםהאם
 דברים? הונאת זו האם ושוב, בלך הלאה וכן מחרתיים, תבוא לו אומר למחרת,וכשבא
נמק.

 ברמזו אפילו באדם לפגוע שלא דברים, בהונאת כך כל והקפידה החמירה התורהמדוע

 נפגעים? אכו אפילו מותר, אופן ובאיזה לילדים לדבר אסור אופןבאיזה

 בו כשפוגעים מכובדת בצורה כבודו על להגן לאדם שמותר מהתורה יודעים אנומניין
בדיבורים?
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ש בתשרי ראשון ביום מלאכה לעשותשלא
* אמוי( פישת - שי"א תעשה לא)מצחת * : כז-נס( גג, )יקי* שסרסר תשךי, מדש של ראשון ביום ילאכה ללשותשיא  na~o ראש שהיא ליי9ז שסיזי הוא סי תירי. ?2ואסיסיצי * יחדש מושו". ל" ילדה ילא?ת וי לקדש nwa" סשייצי"טהןש

 לסלשיס-
 סשים ו2ה

"1,4 שסים סעף י39ית סשגה יאש שנקרא 6ן 5, )י"ס 7"י טיים מתשיי "סדשי
* סיגה ראש ךסש?ת וממרא ולייקות. ל?9י?ה ממפי מתיז רכן ריובלות,ושמטין  רעוד הלכחא. לסאי טלה ל?29סים סשגה ראש שמא טירם ז"ל טחרף 6( יי, - 6)מ,
 ?רף צל רטירו ס"שיסם. צל העולם בני זל גדונין 2ה שייינן 6(* )סג שםיירו

'1,י ח1ע4 סטין כל על ךל4 דטסד לסד 9ל ט"שה צי היא 9ייו שסש*סתי ל59יסילי?הי
 ול4 טסד אחד פלומר, לרון. פבני לקניו טום יגי ?י שעי9ייז קלל*ורף

פערבוב.

* איסם ליקד 9ריטיו צל סול סס9ךי ששה הזה: סמועד סרותוס1טרן4י  [ סארינות ?לופף שי4 9ךי רשגהי שגה 99ל טסד יום ס?שיסםךלראית

 --1"ש-ן משקים שסם רקתן 6(* יג )מס OC" כלקי מטה ס9ד רב רהוא לסטרה. מקוםתהלה
* י 9צט מסם גירע - סרוק שיךיסין עוינות ans ?ש אולי ןטם ?ליעז.סיביר ,Dy~מממו גפרע אוהבו 6(: ז, )פ"י ז"ל שאמרו .סה וכצין DYD .ל4 ךאם מעט 
D1r~?%10ן גמלא חלילה. 9ל2ה כמעט לעולם שץתחנב צד ?ף פל ךןפו רב, זמן עד
Di*ne4ש טוב יום אותו לעשות ראוי ולמן עולם, של ק"ףמו הוא הזה ס95שד
 סן?רים. סשגה מועדי פמנךןןלסיותו

'4ק סול ,01י זטסד ?!ךטה בו לצמד ואוי מיי של לדיז מקד ',ם יקירת,זאולם

* ' שביי קיל סייועה ?י בו, n~sTan חייעה' 'זכייז עניז "הי סשנה* מיוישאי  יסכות שנקצב יקמי סרצים' סצשיי צל anln?1 נויי אשו טסי 9י שיעיילרכז
ץ4ק 7"ל קבעו של4 הטעם רמו ס5ל. 9?7רת מס( )סיס טי9סס שרי טירקהשופר
* ךהףא שירה לומר לאךם לו ראוי שאין שטמרו וכמו ס1ה, טמיצד סללליטר %ץ סלקני טמרם נ(: )5נ, השנה ייאש 5חיו7 ששוק ט9הף ררי ריךטסר 9דיז*עיסד
* סשגה שאש סלל אומרים ?ץירטל אין 9ה ס9ר הוא: שריף ס2דיש לפגיסשרת . סים. לך"'סא' ןכו', סיפוריםףום

*  אשה * משסח מועד יסתת יסוסגי קוסם ?סיסי טוב ייים סיייסהכדיגי
,4ק לאש לטשות סקורים סןק:ןים מן מעט ?אן לכאב ראוי ךעודכ"כ.

ש0ש,".
**
~&%%%&%&&%&&%&&*&&
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 סש9ה ראש פני?ן ?5סד הן: שסים ראשי ש"ר9וה 6(* )ג שם שעייף.
 לאש ותשרי . באחד יססה. לסיטי סקילה לאש פאלול פאחד 6(. )ז,טוסיא טסריני טז לך5לים. שסלה שפי ו4ל ילוטי: - רגלים קרוש ךלך4לים.לילסים
%1 טית ?ך9ךי לץילז* סש2ה לאש ישבט ייסד למעלה. שפתבנו לטהסש2ה
 שנים ךאשי ט*ס?א טס9אר ושם 3ו. ?יר טתסשה אומרין: .היל וביתשטאי;
*.- ?הז. לה לטיאלי ח%4ח צעקה, צךשה, : אדם של יינן ג7ר מקרעין דברים שטיפעה טייפ, 3( )ש,ושם
 סטךם שיקשב ?ךי סדיקה: לפי הוא, השם שפוי וענין מעשה. ךשפוי סשםשפיי
1 יל לבי ויפן זה ןו%ר שץקךא עת ובכל ףךכיו, פל ויכשיר אחר אום הוא?"לו
י4ק?קז.  צדיקים שי 5סך סש2ה: פלאש גפטחין ספרים שלשה שם: שאמרויטה
יע סיטךים ?סיסת ולזיז פינונץים. של ואסך גמורים, רשעים של ואחדגמורים,
4 שיוזמי ?ךי : ?לילם הוא טרוף סיקסתי 9ז9יז ישי דךף על סדיקה, לסי2טסר'
 צדיקים אךם. פבני בטך5ל לעולם רבותינו ידפרו סשומעים באןגיהגנוים
ו% גמור צדיק אל: ןשמרהו מררי פרש למרים, לאלטר ך2חטמין נכתביןגמורים
%4, למיסה, מזד נחתם ולפיכף חיב, שפלו פקאן למור רשע ךכן ~כאי, שקיו99אז
 גסר ואז הכפורים, יום ?ד תלוןין ייניס"ים ?ליי. שאז 9עילמ ןכית לי ש"יז"סר
* נחתם. שלהםייז 4 ההין. ליום כתות שלש אומרים.: שמאי בית לוה: ב9מ4!ף שם שאמרויטה

 טסת כת הדין. יים קרוי שזה אךם, מפני ואחד אסר כל של סיות "סיקליסר:

-014 גמור צדיק פרשו: בכאן פינונץים. של וכת רשעים, .של ךכת ומורים, צדיקיםשי
4 פני תז?ה, אם העקד. מן גדולה קשש תסטלק סטרוש ישה ודקם. למייררשע
 לה. עמלי לף שניח פה, טך*יש-

--ודצ- - ס9א סעילם לסבי לאלתר נחלם ברינו קמור שהצףיק שם שאמרוומה
4 מעלות החץים פאותן ?ש כי צייק, לכל השוה דקר סטא סעילם שחגי טסשב"ל
 סתר שכרו. לפי לי הךאוי מקום ?ד פסם עילה ךצדיק צדיק ך9ל סיקרי טין?ד
 ראשך. פךק השנה פלאש שם - אלה ?סגים?רטי
* ו,קכ,ה. בן9רים ?tlG ולכל קקים ?ול לה ללאקה "סורןנ,"ג 044 שכסלנו כמו מלקות, חוב - ?פש 94ל לצרף שלא מלאכה ךעשה עליךרעובר

 המועדים. ומיכשאר

י
4...............%
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 השנה ראש ביופ מלאכה לעשות שלא תעשה לאמצוותא.
 המצווה הגדרת1.

 ראש שהוא תשרי חודש של ראשון ביום מלאכה לצשות"שלא
 שנקרא חז"ל אמרו בתשרי, אחר של היום וזה לחורשים,השנה
 החינוך( ~ספר השנה"."ראש

 לא צבורה מלאכת כל לחודש באחד השביצי "בחודש"שנאמר:
 שביעי הוא כי  תשרי, יקיא השביעי וחודש אמוש נפרשתתעשו"
 החינוד( )ספר .לניסן"

 וכו'. שביעי תשרי וכו', שני, אייר הראשון, הוא ניסן חודש בתורה,הסבר:
 כסלו שני, חשוון החודשים, 12 לכל השנה ראש הוא תשרי חודש חז"ל,לפי

 וכו'.שלישי

 ק6נמ? יע8 ע"ר קרין ke* מל48  עפר אפ (ש96נשאלה:

. ראשונה: סיבה י א'תשובה
 לספור כדי השנה, לראש בתשרי א' את קבעו - - חז"ל ההלכה,מבחינת
 את השנה מראש סופרים וגם והיובלות. השמיטות השנים, אתלפיו

 שזורעים. ולירקות הפרי עצי לנטיעת והשניםהחודשים
 השמיטה, של שנים בשבע וכו' שנייה ראשונה, שנה השנים,ספירת
 הבאה. השנה לראש עד השנה מראשנעשית

 ראש ערב ומסתיימת השנה מראש מתחילה שמיטה שנתהשמיטה:
 אחריו. הבאהשנה

 ראש בערב ומסתיימת השנה, מראש מתחילה היובל שנתהיובלות:
 אחריו. הבאהשנה

 - השנה ראש בתשרי א' להיות שניה סיבה : ב'תשובה
 --די,

 על י שמי ואמרו מצשיהם, צל העולם כל נידונין זה"שביום
 אחד כל מעשה על הוא ברוך השגחתו לבאר המליצהדרך
 אדם בני על שעוברין כלל, דרך המין כל על ולאואחד
 אחד אחד כלומר, כגדוד[, נלומר: ]=נבבומרון, מרון כבנילפניו
 החינוד( )ספר בצרבות:".ולא

נפןךלק
 ע"א ט"ז דף השנה,ראש
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 פשנה ~Ek 9ן/ פ' ק"ן מנן9ונון 9*ן4'ן פמ9?ע אם/ 1(שאלות:
1'9;~ke 

 מ'א'ן?
 9צן אסנפח19צ2(

~oon  פפע1ע aAr ס'  פ68פת Ek99  
 פע%14פ"? 9וע "צ4פ6נפ

 1(תשובות:

)2..

 המצווה[ ויסודות נטעם המצווהשורשי

 אצ8ינak ?1 19 ן0עוו כ11ת פ8נפ יא8 יak 91 פ' 4נ1 ע9צא?ןצ1(

 יום מעשיהם ולראות אותם לפקוד ברואיו על האיל מחסדי"שהיה
 לכפרה, מקום ויהיה העוונות, יתרבו שלא כדי ושנה, שנה בכלאחד
 מעביר מועטים שהם וכיוון חסד, כלפי מטה חסד" "רבוהוא
 מעט מהם נפרע מירוק שצריכין עוונות בהן יש אולי ואםעליהן,
 העולם שיתחייב עד כך כל יתרבו רב זמן עד יפקדם לא ואםמעט
 עולם, של קיומו הוא הזה הנכבד שהיום נמצא חלילה, כלייהכמעט
 החינון(,ספרהיקרים".נ3( השבה מוערי במניין ולהיותו טוב יום אותו לעשות ראויולכן

 ~ak Ek 4נן Y9lp פיפ %4 פ' pk 4נ1  יויפ פיפאפ 3(שאלות:
 ;ס,וממ?מש"מ

 %מ9 יו9 4נ1 יינתן צאנן פ' ne~e פ4196 פמס9אפו4(
 אצ6ינ'? 04עיית69נפ

תשובות:3(

)4

 פ6נEkl~  ?9 תיוצפ" "לייון 46 צות  פא6אאם2(

 יותר ופחד ביראה בו לעמוד ראוי חי כל לדון הדין יום שהוא"ומצד
 כי בו, הנזכרים תרועה" "וכרון צנפן וזהו השנה, מועדי שארמכל

 ויתנחם הרצ יצרו תוקף אחד כל שישבור לרמוז שבור, קולהתרועה
 הרעים".ע4[ מעשיועל

 החינוד( נספר

]3[י.,
נ4[

 ח"ה. סי' השנה, בראש שופר מצוות החינוך,ספר
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 פרנס?  Ek99 פ956ו תע5צת ארת  אפן 5(שאלה:

 5( :תשובה

 פנ91וייע? 5פ'5פ פ6נפ  ek99 "פש4" א5אייפ 4א  איוצ3(

 החי)וך( ,ספר ]5ן בדין". עומד והוא שירה לומר לאדם לו ראוי"שאין

 המצווהמדיניג.
 הו: שנים ראשיארבעה1(

)6[ 

 פסח דהיינו, בניסן, 1=הרגל[ החג כלומר, ולרגלים. למלכים השנהראש מביסן:א'
 סוכות[. שבועות, ןפסח, החגים לשלושת הראשון החגהוא
 מניסן. המלכות שנות לו סופרים בישראלמלך

 בהמה. למעשר השנהראש  באלולןא'

 וליובל. לשמיטה לשנים, השנה ראש : בתשריא'

 לאילנות. השנה ראש שהוא אומרים שמאיבית בשבט:א'

 לאילנות. השנה ראש שהוא אומרים הלל בית בשבט:ט"ו
י.,
וקן

 : דברים 4 ע"י לו, ויסלח דינו, גזר את יקרע שה' לזכות יכול אדם השנה,בראש2(

 לעניים. צדקהשיתן :צדקה

 לה'. בתחנוניםשיתפללצעקה:

 חדש, אדם ונהיה אחר, למישהו שמו נשתנה כאילו האדםשיחשוב השת:שינוי
 עצמו. אתשתיקן

 בתשובה שיחזור טובים, מעשים רק לעשות הרעים מעשיו אתשישנה מעשה:שינוי

 צדיקים, של אחד השנה, בראש נפתחים ספרים "שלושה של לעניין ראשוןפרוש3(
נו[

 בינוניים". של ואחד גמורים, רשעים שלואחד

 הוא ברוך השגחתו בעניין משל דרך צל הדומה לפי"נאמר
 רבותינו ידברו השומעים באוזני הדברים שיכנסו כדיעליהם,
 החינוד( )ספר אדם". בבני במורגללצולם

וצק
 ע"ב. ל"ב דף השנה רועש --

61ן
גל[

 ע"ב. ט"ז דף השנה/ראש
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 לנו להסביר כדי שלנו, ומהמציאות הרגילים מהחיים משל בצורת מדברים חז"להסבר
 אדם. של מעשיו לפי ומעניש שכר נותן משגיח,שה'

 לחיים. נחתם לכן זכאי, כולו גמורצדיק

 בעולם זכות לו שאין מכיוון למיתה, מיד נחתם לכן חייב, -כולו גמוררשע
 עליו.שתגן

 נחתמים.מעשיהם ולפי הכיפורים, יום עד תלוי דינם ואז רשעים, ולא צדיקים לאבינוניים

 נפתחים". ספרים "לשלושה שניפירוש4(
 הדין". ליום כיתות "שלוש על שמדובר פירשו שמאיבית

 שופטים ושם למעלה, עלתה ונשמתו ומת שנפטר שהאדם היום הוא הדיןיום
אותו.

 העליון, בעולם גמורים", צדיקים של אחת "כת עם הולכת נשמתו גמורצדיק
 שלו. בדין גמור צדיק היה שהואמשום

 בעולם רשעים של בכת יהיה הוא ולכן, שלו, בדין כרשע נשפט - גמוררשע
האמת.

 האמת. בעולם בינוניים של לכת והולך שלו, בדין כבינוני נשפטבינוני

 משום הקודם, הפירוש ולא הזה הפירוש את העדיף החינוך ספר בעלהערה:
 הראשון. הפירוש על קשה שאלה פתר שמאי בית שלשהפירוש
 צדיקים שיש רואים אנו הזה בעולם הרי לשאלה, שכוונתו1כנראה
 השנה ראש אחרי גם שממשיכים רשעים ויש קשה, מיתהשמתים
 הצדק? היכן כן, ואם נעימים, חייםלחיות
 לפי נידון אחד כל האמת, בעולם והעונש שהשכר השני הפירוש לפיולכן,
 קושיה[. שום אין כך ועלהצדק,

)5Jpkn% "19יי p'~pp# 1ייי 4יר  ייני ?k9n 

 מעשיו. על לו שמגיעהשכר לפי שלו, ולמדרגה שלו, למקום עולה וצדיק צדיק וכל הבא,העולם חיי של שונות מדרגות יש הבא בעולם גם לכן, שלו. בצדקותמדרגתו לפי אחד כל גדולים, ופחות גדולים, יותר צדיקים שיש משום לא.תשובה:

 [ נ מהתורה. טוב יום כל על כמו השנה ראש על חלים טוב יום דיני6(

)8ן
 פסח, של א' ביום מלאכה לעשותלא

 רצ"ח.סי'
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 המצווה ומקוםזמןד.
 זמן. ובכל מקום בכל השנה ראש ביום מלאכה לעשות אסור1(

 ונשים. גברים זה, באיסור חייבים בולם2(

 מהתורה. מלקות חייב השנה, בראש האסורה מלאכה שעשה מי העונש3(

 עליהם[. חייבים שלא וכדומה, בישול כגון, נפש, אוכל לצורך המותרות למלאכותנפרט

 : לחזנהשאלות

 בניסוז א' את ולא השנה, כראש בתשרי א' את קבעו חו"ל מדוע סיבות, 2כתוב1(

 וליובלות? לשמיטות לשנים, השנה ראש הוא בתשרי שא' הכוונה, מההסבר2(

 מעשינו? לפקידת השנה ראש כיום בתשרי א' אוז ה' קבעמדוע3(

 השנה? בראש לאדם השופר של י'התרועה" עושהמה%

 הכיפורים? וביום השנה בראש "הלל" אומרים לאמדוע5(

 אותם. והסבר השנים, ראשי 4 אתכתוב6(

 ה'? לו ויסלח עליו, הדין גזר שיתבטל כדי לעשות, צריך האדםמה7(

 השנה בראש נפתחים ספרים "שלושה חז"ל: למאמר שמאי בית של ההסבר אתכתוב8(
וכו"'.

 הראשון? הפירוש מעל שמאי בית של הפירוש את העדיף החינוך ספרמדוע9(

 מגיע שכר ואיזה השנה, בראש מהתורה האסורות מלאכות שעשה אדם חייב עונשאיזה10(
 השנה? ראש מצוות את מקיים אםלו
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%úפ
. 

 íזגף כזקו¢הז וזה ¢זñם םי úיוםל ה╞זáץ
 ו9ק9¢ הג ו¢קג ,הםםך :¢לזםי

4  Σזח ó¢פל םיק ,ק99 ם9" זם÷ם םק ╞ץזל ום םú 9זיוםל םק ה╞זú ?áז¢זñו
גגק הם  קג úז¢זñו קú* ╞2זףך÷ ס╞9גג áגí. ñ9úגלג÷ם גףñגג וñג÷? ¢ם:

"áם 
 ,זף

÷ó?'  הםך"ñ ג╞÷זל ú גךט÷ך "קז÷ í ╞), ñ4 (ñíג÷זלó הם זםñם םק ,╞ץזל íגñúהלז

* ñיוםג¢ú  הך גךט÷ל' 'ק╞;÷ ╞ךם9 ¢זñגק ú¢גץף .הםוםל ¢קףוז הגגו╞
ך-ץ ¢זפץ  úג¢úלה זף ג÷ף╨ הם úטז?"ñ "וגה ñ¢, - 51). ññ, (ñíגםי íזגק ג╨גלק וזה

1 ú÷╞¢ 9÷ñ9ה חúיז ñ,ñ9 הם 'גץגיקñ÷ 9ג8 גך :ñגñ. ñםיי היוםק וםם ¢ךג 
ל4%ה íגק¢" : ññ) (דגהñ גפ÷ ז¢לוק ם"סú", גלג םיווí "קקú : ח) ñג¢╨╞) ,זñ ג הךט גי╨ו" ה¢זñו  גץגáקהה "ú¢פץ - גץג÷קה ¢זפץ םיá היוםל וםז .גקקה גוז זס ה÷וםל

1  זו úטú÷ כטñל áזúיה .íגליחם ¢ñק ¢á╞םק ¢זñ╨ל ,í╞גז וםק הטñך ה╞זúה
_íץז__. זלגוםג  וםך ה9ך ó¢גוגק 'ñí ג÷םú ñזיוםגñ ג9í ?ñגפט .íך?╞╞ 'ו?9גכ ג9ק
טז71 ñúה¢ז,  ó╨ם ,וúג╞זו╞2╨ ¢קוז ז¢גúה 40 כך ú¢úל כל

"ñה¢ז 
 ñג¢÷וק ñí ם"7

* כ .áז9úך ññóץ÷קל קט¢ú ק ה3 גףםñל╨ ¢גñ¢ áג¢í גי 
4%_ הף  ñíט ז¢לו ó¢╞ ,םםף םףק היוםג íוק ום הקץז הúזו ╞ץזלל ופלז

ñ ñ. ñםקñץ  ╞ñ÷ñ הú¢ - ñ¢ñל .הúזקץם זהסז í¢לו ÷ñזף) .ד :(6 זג÷קל úגך
4  .╞ץגלם ,¢לזםף כד ÷¢ג זו ופזגג זף כג÷קלק זúגו *╞גñק íפ╞ חם זהף÷ק2 -

וזהק  ,(íג
 .╞÷ג זזקם 'םגñםק' גל9 *'זגñםק' סזקג÷ 'גñםקñ '9%÷דñ (61ג╨ג ,ñי

"ג ñה÷גם  ו÷? .í¢ךם ז¢לוז ם"ס ÷╨גל) ,(ññ וזהקיó ה÷קñ זúזו - ום זה÷ז גךל

*  סג÷קñ זúזו ╞ñ .כגךñ ,¢ךגם?
"áם 

 גללז ,íגלקדה ק2ק 9¢טñ ח¢ך :הך¢ה

ג╨ףל ¢á, ום ג9טך חזךñ וםזץ ÷"ú ג¢ה ז¢גלחהק ה3ף áזיגקלךק ה÷קלז .ז 
'וק .הúפ÷ל  הסק ג╨גך הג÷╨ וםו ג╞? הגהúק ז49ú ,הΣ99╞ ולקז קñגú הםף זו
04%╨ גל  םגו םיף היוםל ה¢יהה זו גו╞ז הסג¢÷ ╞ñףג╨ם 8í ום ה9קץ2 ,╞ץגלף כגדף

ום  ק2ק זם íגי╞ ו¢÷ וםק ז╞ñףג íו ום זוגפזג כהל כ╨לק ,╞¢ל זו íגá╨ץ íו

Σ÷ט ¢á,  óם╞ז úíזו ,╞¢ל זו םי 9¢╞ ופז"ף כה9 - ום ז¢גלחה הסף 4םז זקñ ח¢ךם
4% ז¢גúה  וםו הקזץ íהף םף זגי¢פ 4םף íגק ,גזףק óטטף וזהק הקזץ .םךף כיז

.¢פףהם ק ם"ññ 7) ,╨ג (╨ ¢גáם ╞פזלם í¢ף Σגףהק ג╨לס
%

44%444%44%%**44*%
- -
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***ש4****,4***ש414שוש4*א
 3(י מ' ימס לה ??גו ?לל דלף לקרו.ועיי

 וס"שד ?יך3ו יעילי שססךיונן
 לפי סילאכ4ת לכל הדחן הוא אלא פן, אמרו לבד כתפייה לא שוואיססליבג
 ולא כדרפף, סקךייט שיכזיב פכתי9ה כן כאטר אם מיף, מפי ושאלהיסיומה,
 אית אפלו להגיה ז"ל שאסרו נ( יח, )סם פירוש שמצאנו מפני אולי לי.הטירף
 ?9סי9ה. נקטיר העזדה, פסקרטסת

 מלאכתו שסיין פלסטר, למיצד. ללאותי 7כי7 שיא קדם לקל נ( ינ' )ססשקרו
 ץרך ר"ל סמ4עריס. ס4ף שהוא לפי קן גקדא שהוא ז"ל, ךאמרו לאגדת. חגסקךא
 עלי שקשה אחד, יים ?סי .צ?בף לישראל: פרוף יטר-שקדוש ?8יף היא9של

פרידתכם.
 שיה, המועדים י9ל מלאקה שא541 ופה( סט )מ15ס פעמים הרסה טטךנוו9ר

 מה וה ט4ב י4ם פע29ן בני, ולהידיעף, 99אן סטח9ר להךחיב לי 2ש טק9םי
 יום 9קכ4תיסם יישסים 2שך5ל 9ל ריטה שסטה סי צל וטף שקפית. סג"9לל שאיני פל4מר, עצמו. פפני ט4ב י4ם שהוא נ( ג )יימ6 י"ל חכמים פ4שה4דיעונף

 לס3 ?קר דשין הע?דת', סג שמיני ק4ם 'את ?סךכ4תיו אימרים אנו וסרמששליי ססגי טילל שישה טור סדיר 8ין דה ס?ודת' סג שי טיסים :מים טשגיטסד
 לישב צריכין אנו גלחת של טחבים :מים שני טשנת סיגי "9י ?לל: ב4סיפגת
 י4שבים קנו וו וצל סתירה, פרין שבקה לנו יספיקו ול" :טים שמרקהשקקה
 סקפ4ת. סג של השמיני שייםשקקה

 אסר חובה. קדי לצאת ?יי ?שקהי 2תכינן טיסב 6(: פז, איכס נ"לוטירף

 יעשינו 9קפ4ת כן נם ה4ספנףהו ומועד, מיעד בכל אשד יים להיסיף ?"לשסיניני
 ?ה' קיים סקלה צל .מ9רכינן לא 9ר4כי לקים ס9ל אבל :מים. שמונה סכה7מי
 ייוסר ד2דסא, NynS~S טנף יקיץיז שסשסא טסר* מיצד יים 959ת שהואטסר
 ט?? שהוא סאסי על ולא האמתי שהוא סאצךת ט4ב יים צי שהגרףהאוי

 הטפסת חג '?י4ם וכאטר יגיעם, צל לברף חקנו לא למה אאמר: ושמאסטקוה.
 דאלו ליתא. הא ? שמהם ד4?יים שטח ומיצד פשלת פמ4 ס5ה', העקדתוסג

 (?t"C שיטיי טקשי 8י מידים שגי "9ל סןי אסד פיטם שגיסם ומיצד9ש9ת

 לא ס?9ה שישיבת לנו, ראוי פפ9ה' 'לישב "בל ון. לבוף לנו ראוי טין זןלצל
 טלית של טובים שימי יגי שי סטשגה n~xo גיבר הש סעידת, 9סג סירי?ר?א
ש"קנף

 ס6(. )מ15ס למעלה שפרשנו 3מי מיעד' פכי ז"י

 סלטים דקם מוצד, של סל4 9ע29ן ז"ל שאמרו פחה מעט פני, אודיעף,ועוד
 טן מלאקה שצעקת נשאסורין[ 6(, ימ, )חגיגה ?"ל שטירו ו39ית. שייסחסט9??2ים
 א9ל מתךת. או 9הם "סורה מלאכה זו אי מתודה מפרש פא לא ואולםסתרנה.
.................* ס?תוב מן הד"ר סקסים שלקדר 9מ4 ילא9ה 9סם טקדה סתידה 9ק4םס9ל
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 המצות חג ד"את טטקךא סדסר שלמדו סלם ?ש )3חייף(. קטן מועד מסכתפלאש**

 פזל לה אתיא יונתן ןר3י במלאכ.ח. שוין 3לן ש.סיי לא "של מלאוה,יץק'ת*

"480
 התם ואיפא דכף'* ול5סויסם לקגיטם קדשה שזיז ושסיעי סיאשת ססם.ותיר

&Kןססי ס*לילי* יוסי רטי ךהוא ז(, גג, ,ויקרי סץשו" ל4 ?בדה יאית ; ט"יל יהשלף 
(ש"

 ל?טק לא סי ונרי. שהוא מפני למועד אוטה שהעליה פעניז סמועד קלםלדעת'
 לססקיץ לוטר, רוקה ןן. לפני לקימ.3ף אם פי מועד, של חלו ןמי הקפעופמלאכה(4
 סץ?ךת. ?צרת ךהלכות ב9סח noen הלכות ספר, אמרי יום ולשמעטטררשיח,ש2

 ומפקיריו אותה יט9דין ףיז טית 7 אותה ךעע4ה פמועד מלאכתו שמכוןרכל*

41
 ::ןה.:ן:ו::ין:ףסוץב:י: י::ן:;,יי

 ?לשש". "וצדיק ת(: מ' חייי לה סועל,*

 טה לי שסין פלומר, - לדף לו שאם מי לכל 6( .ג, נמי"ק ?"ל לסייר ילל יףריו*

 ס. יד ל ייאקה 9ל לץש.ת ףס.ר. סחת יסעל וגז ייאפה. זל להשיתיגדיל,4

04)n~yaתפארו וכלן מאד, עד רפו סמיעד סל"כית סליקי 9דטי יסר טליר. ליטר לטרםנ: לי מחטוין שאין תשמיש, וכלי צית לו ש"ש פי על ואף צרכיו. ןקנה חיה? 
 קטן. מועד יט99ת:9הקווך

 עם ךעיבר, על חקסה ואל אחר. בעין בקלה על 'חמינו ופעמים ילד, 3ען:ןי4 לדמית לי שיזיז ש9ת, שבוס' 9חלכ,ת מוצד שחלבית : 9!דך !ק:ה ןהוכלל4

 נמה "לא מיוד שי 9קל, ססיךה וא יקךה ל4 סתויה וי שהקרמתיססקד9ה*

 ליל טיב שראו במקים פסן מילין ופעמים תורה, ~D1pa "קלו ז"לדכך'הם*
ע:יב;יקינ41
 "יזה מיוד שי 9סל, יהךה יויי יול ון, ; ריי  ;וסות !"ל קך9נ"םיצת*

 ט9קת ייש שסו לסללה* שאמרנו ס9תובים איי ריל סוקרים. ייקריטלא*
 עמו ןיטים ?"ל וסך9ט"ן יסהי- 9?ל9א ד95ט9טא לומר סרב ?רלהטשקיזיש%
 מילאכית ופרטי שפסינו, פמי סתוךה מן פו ילאסה "סיר שץ2רשקריי6"1

 ?"ל. לסקסים ניערףךקליקיסז*

*41*4646*41*4,46464646464646
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 עצרת שמיני יום בחג מלאכה לעשות שלא תעשה לאמצוותא.
 המצווה הגדרת1.

 הסוכות[ חג שאחרי נעצרת, חג של שמיני ביום מלאכה לעשות"שלא
 שהוא חז"ל, ואמרו העצרת", "חג נקרא וזה בתשרי כ"ב יוםוהוא
 החינוך( )ספר המועדים". סוף שהוא לפי כן,נקרא

 המצווהמקור2.

 : במפורש בתורה כתוב טוב, יום שהוא העצרת חג שמיני ביום מלאכה עשייתאיסור

 לא עבודה מלאכת כל קודש מקרא השמיני "ביום *ששנאמר
 החינוך()ספר אמוק. נפושתתעשו".

 ? העצרת" "חג נקרא זה חגמדוע3.

 החגים כל בסוף נוסף, יום עוד תחגגו תלכו, אל תשארו, תעצרו, מלשון -"עצרה"
 תשרי. חודששל

 יום עימי "עכבו לישראל, הקב"ה אמר כאילו : הוא משל דרך"ועל
 החינוד( )ספר פרידתכם". עלי שקשהאחד

  ואפו "אש4 א"נ 1(שאלה:
 פנאטי

vepp  שלגק תש  ;8א'ען 

 1( :תשובה

 ויש הסוכות, מחג חלק נשנו עצמו, בפני טוב יום הינו עצרת חג שמיני יום :לסיכום
ני4

 טוב. יום של והמצוות האיסורים כל אתעליו

 ? לארץ בחוץ בגלות טובים ימים שני חוגגיםמדוע4.

 :מושגים

 מדרבנן שני טוב יום לחגוג חייבים לארץ שבחוץ תיקנו חז"ל : גלויות של שני טוביום
 איזהו לארץ בחוץ ספק להם שהיה משום טובים(, ימים)2

 נקבע יום באיזה ידעו לא שהרי החג, של הראשוןהיום
 את שראו העדים עפ"י בירושלים הדין בבית חודשראש
 להם. והודיע השליח שהגיע עדהירח,

 2 עפ"י להיראות, מתחיל כשהירח החודש, ראש של היום קביעת : דירחאקיבועא
 בית בזמן בירושלים הגדול הדין בבית והעידו שראוהו,עדים

המקדש.

 חג ביום מלאכה לעשות שלא מצווה החינוך, בספר וראה ע"ב. ב' דףיומא,- 1,ר
 רצ"ח, סי' פסח של א' ביום מלאכה לעשות שלא ומצווה ש"ט, סי'השבועות,
 טוב. יום של הדיניםפירוט
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 מחושבה בצורה והחגים חודש ראש השנה, לוח נקבע שכיום למרות השנה:לוח
 ימים שני לארץ בחוץ לחגוג ממשיכים זאת, בכל לארץ, בחוץ וגםמראש,
 אנחנו בחו"ל, יו"ט שני לעשות קבעו שחז"ל שאחרי מכיון חג, כלטובים
 חכמינו. לנו שציוו מה את משניםלא

 של ראשון יום למשל, מדרבנן ימים שני חג כל יחגגו לארץ שבחוץ תקנוחז"לא(
 יום סוכות, של ראשון יום יומיים, השבועות חג פסח, של שביעי ויוםפסח,
 עצרת. חג שמיני ויום סוכות שלשביעי

ת 8ו77ן pw  פ1י1ת 8ע Ivt#e 911  ח661י9ע99ב( 1  ~f9k?  9ח1ן 

 חז"ל. תקנת לפי סוכות, של ימים 8 לחגוג חייבים לארץבחוץ
 חג שמיני של טוב יום גם הוא סוכות של שמיני שביום משום בעייה, נוצרהאולם

 יום? באותו חגים שני לחגוג ניתן ואיךהעצרת,
 ואילו מהתורה, מצווים שאנו העיקרי טוב היום הוא עצרת חג ששמינימכיוון
 ביום שחייבים המצוות כל בו מקיימים לכן מדרבנן, הוא סוכות של שמינייום
 המצוות עם מתנגשים שלא סוכות של מהמצוות חלק וגם עצרת, שמיני שלטוב
 עצרת. שמינישל

 שלו, הברכות את ומברכים עצרת חג שמיני של תפילות מתפללים תפילה:1(
 סוכות, של ברכות מברכים ולא מזכירים ולא אותו, רקומזכירים
 היום. באותו שונים חגים שני לחגוג הדין לפי אפשר שאימשום

 ואלי'וי9 א9לכיק אנו a~e, 9119 ח6  כ6י1צא"9ןצ
 Ak ?dnn 967 פ398 את96

 חגים שני ולא אחד, יום הינם והחג שהשבת משוםתשובה:
 בזה. זהשמתנגשים

 את מזכירים ולא עצרת, חג שמיני של הקידוש ברכות רק אומרים : קידוש2(
 נפרדים. חגים שני שהם משום בכלל,סוגות

 של השמיני יום שהוא עצרת שמיני ביום בסוכה יושבים בסופה: ישיבה3(
 מדרבנן, שנקבע גלויות של שני יו"ט של הספק משוםסוכות,
 בסוכה שהישיבה משום בסוכה, הישיבה על לברך אסוראבל

 עצמו, טוב מהיום דבר שום גורעת אינה עצרתבשמיני
 מברכים לא אך מדרבנן, הסוכות חובת ידי יוצאיםוממילא

 על לברכה מנוגדת תהיה כזאת משו~נ~יברכה הסוכה,על

 - עצרת. חגשמיני

 מצווה שזו עצרת,משום חג בשמיני לולב נוטלים לא גם1ולכן
 עצרת[. שמיני של טוב יום מצוות עםהמתנגשת

 היום בין )בחו"ל הראשון וזיום ]בין הפסח חג שבאמצע הימים הם המועד:חולג(
 הראשון היום נבין הסוכות ושבחג לשבת[(, פרט השביעי, היום לביןהשני[
 עצרת[. חג שמיני לבין השני( היום ביןלחו"ל

 מותרות. ואלו אסורות מלאכות איזה לקבועחכמינו בידי סמכות נתנה התורה אולם המועד, בחול מלאכה לעשות מהתורהאסור1(

ילו
 שביעי ביום מלאכה לעשות שלא מצווה החינוך, יפר וראה כ"א. ת"ז דףסוכה,-

 ש"א. סי' פסח,של
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 ( נ תוא: בחףל"מ מהתירת מלאכי איסור ללימודיקרקר

 הלימודצורת הלימודמקור הדעה1על
 בעשיית אסורים הפסח חג ימי כל לפסוקפירוש תשמור". המצות חג "את :הפסוק יאשיה רבא(

 המלאכות בסוגי זהים החג ימי כל לא אבלמלאכה, בא()פרשת
 נפש[, לאוכל נפרט כולם אסורים ביו"ט אלאהאסורות,

 מהן. חלק רק אסורות המועד בחולאבל
 החג. ואחרי שלפני החול ימיהקל וחומר קל לימוד וחומר קלע"י יונתן רביב(

 יו"כ ולפני ראשון יו"ט שאחרי המועד חול ימיהחומר אחד הינו, מהתורה, איסוריםלגבי
אחרון. בהן. נדרשת שהתורה מידותמי"ג
 שהכ החג, ואחרי שלפני הימים אם : הוא וחומרוהקל שאם קובעת, וחומר קל של זומידה
 לאחריהכ קבעה התורה קדושה, שום בהם ואין חולימי אותו, אסרה התורה קל שהינודבר
 חוק ימי במלאכה, שאסורים חג של ימיםולפניהם חמור, שהינו דומה דבר שכןכל

 עכ יו"ט ולאחריהם לפניהם ויש באמצע, שהינםהמועד מהתורה. אסור שיהיהוודאי
 אח בהם ולאסור בהם להחמיר שצריך שכן כלקדושה,

המלאכות.
 המלאכות, כל אסרה התורה והאחרון, הראשוןביו"ט לא עבודה מלאכת "כל :הפסוק יוסי רביג(

 כג לעשות שהתירה נפש, אוכל צורך ממלאכתחוץ אמור( )פרשתתעשו".הגלילי
 לכבוז בחג, המאכלים ובישול להכנת הנצרכותהפעולות
 להתיר. ואיזה לאסור מלאכות איזההחכמים, בידי מסרה התורה המועד חול לימי אולם החג,שמחת

 "מקראי שהם המועד, חול ימי על מדבר זהפסוק מקראי ה' מועדי "אלא :הפסוק עקיבא רביד(
 מלאכה. עשייני אסרה התורה שבהםקודש"קודש".

או
 ורק מותרות, מסויימות מלאכות המועד בחולשדווקא היא". "עצרת :מהפסוק

 בכל נ=אסור[ שעצור הוא נ=עצרת[ טובביום
 ן לא. המועד חול ימיאבלאו המלאכותי

 בכל נ=אסור[ עצור הוא חג של השביעי יוםשדווקא עצרת". השביעי "וביום :מהפסוק
 ימ, שהם שלפניו, וכו' חמישי שישי, יום אבלהמלאכות, אמור()פרשת

 מהמלאכות. בחלק מותר המועד,חול

 a/~lot? %1ילפ האוצה 9ח41 א1תו1ת  א%4י1ת*ן5ה2(

 שמותרת. ומלאכה שאסורה מלאכה לקבוע החכמים בידי זאת מסרההתורה
 מלאכות מדאורייתא. אסורות הן המועד בחול לעשות חכמינו שאסרומלאכות
 מדאורייתא. מותרות הן המועד בחול לעשות חכמינושהתירו
 המועד. בחול המותרות המלאכות את חכמים קבעו לפיוהכלל
 מותר גדול, הפסד לו יגרם המועד בחול אותה מלנשה לא שאם מלאכהכל

נ*1
 המועד. בחוללעשותה

נ5[
 השלחין"[, נ="בית פירות או ירקות שדה ירק, גן להשקות מותר :לדוגמא

 ישקוהו לא שאם בתנאי הזמן, כל אותו להשקות שרגילים המועד בחולוכדומה,

 קטן. מועד ממכתלהנ3ן
ו4[
נ5[

 ף יק
  למים. צמא = "משלה" "עייף"  לתיבת: תצא[ כי ]פרשת  אונעלוטתרגום
  י"ח(. ב"ה,לדברים
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 שבבריכה, מהמים השדה את ישקה לא אבל גדול. הפסד יגרם שבוע אותובמשך
 אותו ישקה אלא בהשקאה, יותר גדול מאמץ שמצריכים הגשמים, מי ממאגראו

 יתייבש לא שהשדה רק היא המטרה שהרי בקלות. זורמים שהמיםמהמעיין,
 וטירחה. עבודה שפחות כמה לעשות צריכים ולכןויפסיד,
 שינוי. שום בלא תמיד, כמו המועד בחול לעשות שמותר לעבודות :דוגמא
 מותר יין, מהן לעשות ענבים לו יש או לשמן, אותם לסחוט זיתים לו שישאיכר
 בעבודה שינוי שום לעשות צריך ואינו הרגילה, המלאכה בצורת אותם לסחוטלו

 טירחה בהן שיש חששו ולא בהם, החמירו לא שחז"ל משום חול, ביום כמושלו,
 ףגדולה.

 הכרם בעל הענבים, את נ=לקטוף[ לבצוכ הזמן שהגיע ענבים כרם : דוגמאעוד
 החול. בימות כמו הענבים את לבצוריכול

 רגילה בצורה תופר ללבוש, המועד בחול בגד לתפור שצריך אדם : דוגמאעוד
 של בצורה נ=מכליב[, ישרים ולא רחבים בתפרים לתפור צריך לחג, כספיו ויהיה למכור כדי המועד בחול בגד לתפור שצריך נ=אומן[ חייט שינוי. שוםבלא

שינוי.נגן

 והמלאכות.העבודות סוגי לכל הדין הינו בחייט, או באדם התפירה לגבי זה דין : דוגמאותועוד

 1ע19אם? "1919ג ססי'ק, אסת919. 9סתי9ת  פרין אוןשאלה:

 אות לוזקן אפילו "ערו שחז"ל משום המועד, בחול לכתוב לו אסור רגילבאדם
 נ במיוחד. החמירו בכתיבה ולכן, המועד, בחול תורהבספר

 בכוונה לעשותם כדי החג שמלפני ועבודות מלאכות להשאיר לאדם אסור :כלל
 כדי לנו ניתנו לא המועד סול שימי משום פנוי, זמן אז לו שיש המועד,בחול
 [ נ בחג. ה' לפני לשמוח אלא מלאכות, בהםלעשות

 המועד חול ימימטרת

 אם כי מועד, של חולו ימי הוקבעו במלאכה לעסוק לא"כי
 נועם ולשמוע במדרשות להתקבץ : לומר רוצה ה'. לפנילשמוח
 נ=שבועות[ עצרת והלכות בפסח, הפסח הלכות ספר.אמרי

 הפינוי( )ספר בחג". נ=הסוכות[ החג והלכותבעצרת,

נ6[
  ע"ב. י"ס דף לטן,תועד

נל
 ע"ב. ח' דף קטן,מועד

cs~ע"ב. י"ח דף קטן,מועד 
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 את להחרים יכולים הדין בית המועד, בחול האסורות עבודות שעושהמי
 אותה לקלקל או התוצרת, את יקח שירצה מי שכל אותה להפקיר אוהעבודה,

 בחול אסורה מלאכה שעשה אדם אותו נפטר אם אולם, בה. להשתמש יוכלשלא
 לא וגם בה. להשתמש להם ומותר כך, על ילדיו את מענישים לאהמועד,
 אלא אותם, להפסיד שעלולים בדברים עבודות יעשו שבע בניו אתמענישים
 - - לעשותם. להםמותר

 סא1צו? 9מ1ן אןאכ1ת 1צ*1ת  אותי;"1א

 לאיית לו מותר פועלים, שמעסיק הבית, בעל לעשותם. לו מותרלהתקיים, כדי אלו עבודות לעשות צורך לו ויש המועד, בחול לאכול מה לו שאין מיכל
 [ - המועד. בחול להתפרנס כדי העבודה את שצריכים פועלים לאותםעבודות

 כלים בית, לו שיש אדם הוא המועד בחול לאכול מה לו שאין אדםהגדרה:
 משום לחג. מצרכים לקנות במה כסף לו אין אולם וכדומה,ומכשירים
 בכדי ורהיטים, מכשירים כליו, את למכור האדם את חייבו לאשחז"ל
 החג. צורכי אתלקנות

 בשבת שבות איסורי לבין המועד בחול מלאכות איסור ביןהשוואה5(

 לעשותן מדרבנן אסרו שחז"ל העבודות הם בשבת שבות איסורהגדרה:
 ויו"ט. השלת לצורך שאינן משוםבשבת,

 המועד בחול מלאכותאיסורי
 שמותרות קשות מלאכותיש

 וכדו'[ סחיטה בצירה, :נכגון

 שאסורות קלות מלאכותיש
 בס"ת[ אות לתקן :נכגון

 ויו"ט בשבת שבותאיסורי
 בהם הקלו שחז"ל קשות מלאכותיש

 וביו"ט. בשבתלעשותם
 אגוזים[ לפצח :נכגון
 שחז"ל מאוד, קלות מלאכותויש

 אותם.אסרו
 מוקצה[ לטלטל :נכגון

 בשבת, בין המועד בחול בין הללו, מהמלאכות אחת בשום להסיק איןהכלל:
 מלאכה כל אלא אסורה, או מותרת באם אחרת, מלאכה שוםעל

 נאסרה. או הותרה אם חז"ל ע"י רקנקבעת

נ9[
 ע"א. י"ג דף קטן,מועד
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נ10[
 המועד בחול האסורות במלאכות והרמב"ן הכמפ"ם מחלוקת6(

הרמב"ם
 בחול האסורות המלאכות שכלפסק

 מדרבנן. אסורות הןהמועד,
 המלאכות איסור ללימוד המקורותכל

 כלומר, בעלמא אסמכתא : הםכחוה"מ
 וחומר, מקל או מפסוק מוחלט לימודלא
 לאיסור סיוע ומצאו הסמיכו, רקאלא

מדרבנן.
 שו הרמב"ן כדעת היא החינוך ספר בעלדעת

 1=מהתורה(.מדאורייתא

הרמב"ן
 המועד בחול האסורות המלאכות שכלפסק
 נ=מהתורה[. מדאורייתא אסורותהן
 המלאכות איסור ללימוד המקורותוכל

 1=מדאורייתא[, מהתורה לימוד הןבחוה"מ
 אלא המועד בחול לעבוד במפורשהאוסרת
 מותר. ומה אסור מה קובעיםשחז"ל

 לחזרהשאלות

 אותו? קבעו ומדוע גלויות, של שני טוב יוםמהו1(

 וראש השנה לוח נקבע שכבר למרות בחו"ל, טובים ימים שני לחגוג ממשיכים עדייןלמה2(
 ?חודש

 בחו"ל. עצרת חג ושמיני בחו"ל סוכות של שמיני יום מחגיגת הנוצרת הבעיה אתהסבר

 עצרת חג ובשמיני סוכות של שמיני ביום אסורות ואלו לעשות מותר וברכות מצוותאלו
בחו"לו

 שאסור מהפסוקים עקיבא, ורבי יונתן, רבי יאשיה, רב : חכם כל למד כיצד בקיצורהסבר
 המועד? בחול מלאכותלעשות

 המועד. בחול אסורות ואלו מותרות מלאכות אלו חז"ל קבעו לפיו הכלל אתכתוב

 המועד. בחול שאסורות למלאכות ודוגמאות המועד, בחול שמותרות למלאכות דוגמאותתן

 המועד? בחול כתיבה באיסור חז"ל החמירומדוע8(

 אחת. דוגמא תן ובחג, בשבת שבות איסורמהו9(

 פסק מי וכמו המועד? בחול מלאכה איסור על הרמב"ן לבין הרמב"ם בין המחלוקת מהי10(
 החינוך? ספרבעל

נ10[
 א'. הלכה ז', פרק יו"ט, שביתת הלכות זמנים, ספר תורה, משנההרמב"ם,
 ז'[. כ"ג, נויקרא אמור פרשת לתורה בפירושורמב"ן
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 שופטים( פרשת - "ק"ז עשת)מצוות%ש

 והיא ליה:. אלה ן4(ן טרוקה ןה,ס4 זס8יר,ש סד1ז מן להקררם שויש1יט*
 ףו9ף "ראשית : י( ים, )ינכס ?אטר לה ושל גדולה. טרויהלקראת:0%4
 נ"ל רטירף לו"* מטז רגו' רזסךףץ8ירשףי"ס

 )מי"
ftSp לה אין סתוךה טדיז יי 3(י 

 ג( י, )מרומומ טמרו 90טים %יל גדל, ירי פוטרת שמת סשה "סי' טלאשעיר,*

 מ* ס""ש "סד סיק ש ס9י ת ביס ט T?Y % ש'-ש ט ויעיף. ימי* '%יסיר~4נ

 ',4 מתשים. יסר דסןנו סיטה* טוי 3לוטר: 'טרו9ה', לשין ?ל סדירד9קכי,מ"

 1סמייוש שסדוז לקי ס"זוה: ט*רשי
~VY?C1 1של.שויית. טורקן ווי ס 

 טת הלר לאדם ?אוי 3ן על הוא, הוא טרוף ובקדיש ויויסעיים4
 רתנפו הוא ברוף לשמו ממזו קלת ושמקליש ?רכו, אשר סוך9ה עלבוראוי"

 גדם יד פו ן8ע טךם שמרם. כמלאקת שמיד שעסוקים סרחנים שסםלקשרמיו, '*
 סקרי, טת פטרת טסת סשה שחסלי 7"ל ט9רו הוה תסוד נסן 9לל* טפיהסנה4
 הוסיפו נ"ל רפוסינו טילם ל9?ט* רב טין סקרש 8ין סתר על השינמת זות3,א

 תדם טליית 9י יוסרי 9זנין לב-סטים שיתעירר פדי ראוי. שעיי בו לסתפן9ר*

 דייידו ?ייי שיטלא המרקה על 9מו סמף?ט סדיר על לבו ישית לא היר'טיל(%ס
-41נ--

 8909י ויסר רב. פמ"9ל שישמח ךסך5לי סטדם טבע 9דךף טנועותיו, יומר?ליי

 סט?שר טן מטייר טזשר 9טצות קרח 1?2ח לסדר סימנים מנות מטעםעוד*
 flV1). ;," ))!יע: 1שצ"ב שצ"אוק.9ז_ן4

 ומז ואירא סטייתה סירב שתי קושיא* יורשה טה יגש ! סידהייגינ:

 יריותי שי סס:סז י2ר שהז לי3 לסד, וןצהר מירטם ??ן הואסט?זרית*
 סטןץ. מן וגעו% ונשיר טדם א9ל שהוא לל ען 5ם חיב סופרים טייי"9ל%
f%וימו הוא. 9ילמא 98טייא - לתא סיסי שייכף לסקיי שטזאני. 9י ?לד8ף 

 ידף" .-ךאשית שם: שאמרר "א(. (osSn מעשר פסקות קרח nefi ?סדישיס89י*
0440

 פ?לים,- לו דרש סאךץ מן מאכל.אדם*וגדולו וץצהר שיריש י'ז מהיגודר

 ושעקרית. לתרומה ח4ב מהן כיוצא לל טף 'ד?קף'*שפאטר""4

 אפז באוכלי: כאיל אדם, מאצל שאינן 9י על 8ף שסוושיויז, 1"ל. נאמרו .*4
%44

ונצץ החלה שזך?ן והקורנית ושאנוב רסטטה הפשיית. יסריקה T),C - ל?ביזטעני '
 קי ?ל אף י9ס9ה, וך?ז ; ט( גי (ntl~PD 9סז ע"רצא 3ל רה7 פטישי, שבין -לאדם )

 לסבור טדם ששקשקת 9טרף7' - יס9ריז ?שס7 לטים עליסז רסשכשסמיף*

 אלו הרי - היא קרותיה שמשמרת סקי 8ם 9סצר! יז טדי ילי :לום. 9ה%48

 נ"9לי17 שאיין גפה זךעוני פטורין. - 9ששךת איזה וקם לאדםז שכסיןח"כין*
 ומן שטרומה מן ?טוריו - 9סן רס"וצא לולים תרע זניו ונרע ל9ת !רע?גוז י0שצש
 ומעשיות פתרוניה חיב השצח אכל ; מ( ס, )טס יךם מווסל שאינן מפניסטעשרות,::

 - קפרסין ושל צלף ושל הלבן פול ושל חרדל ושל תלתן של זרע ו(. ג,)עוקפן*
 לךק- T"?1 "9ל לזרע; אמורים?ש,ך?ן "ך:ש"הדברים ץא'ז יז:ס:ה49
 י4 )פעטיי"ןהג שיי שדגן מפני ח:בין, - צלף של האביונות וכן ח"בין. אלוהרי6"4
 ט לא %ד 5א " יל זל "%וז% "%ט קאו ""רלדך

 א. - - א -
 .%י

 זק .4ך
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,ש

 ,' .שק מקסים "לסדי וו בב ושף סששףי שי"ןז שים וששר ". ה "יש,חלש

4
 נ ,עלןע"4'44?11:גש%1,ן: * ז-;'ג"5ןן:5"=ה"??
Cihhהב"2גתגיביצו 

 :הג-

ש4 ?סאת - hdךמ%גןג"ןה:יםןמ?5:

 :ב:ןן":נ14מנבעיגי. נסגי:י:גגד,.ןן:ב1ג1)
 ג ך4יגן';ןו'"מ.געי?4ע'ם:1
-- ---*.............. ן ב"4ן"'."ן.: םעכ "סגןן,
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 סילת קרח: ייקח לסור ש0ז ויסים עז(, ,עמס ה' לאו טלוה ??9ף שחיא וטסת4
 גיגז:ג: D"~nQVןגד:נד:גבייףבן,גן;4נ:נ;:ג;י%י
 ב;נן::;י,ן;ן ןנתיי"ס:שי,ו"בין:ןונןג;"ך2נ;ן:ג"4 מפני שנער, פוץ אף מדרפ9ן שפוהגת פעולם חולק אין מקום ומיל8סך'ר.*
 ןשרטל. טרץסביבות*

שיקים
 זריז יי9ז - ?לם ס??שי שי" יי צל שף לש9סים, יהושע שחלקוהמקומית,5 ק5ךטל. ~?"Y 1קףא ט',1 - יבירו ייקרכם ?9וה יי"יגימססווז נ:,4 י:יך,ןניןו:,עןב:;נך!ן:ניד:י

 7'.י"::נבבך:: ""1'5ץ1
 - כלשם כגדול דיז עית שטרשית יי צל 8ף 9סן, רס'ייא ןסוז רטסלברד9יק '4

 שן: גן גיןנ;גגנימנ*
 !יך"ל יךץ כל יטש שאלו !-ר"ל. אן, כל שלכבש קלם ות הש4

לגבולותיי*
 Ttly~n יקרי ל9ל ?וך8ל יטיץ סי5 - ?9שם .9ף ואסר תחלה

 לדעת שיסרג! ומ, שם, כלשואל נסן סחוךה קן די'וב המא ו"ךץ לקיםי"ל*

 זמן. ?9ל מדרפ9ן - מקומית ובאיסן ז"ל,סך9ש"ם*

 י4,,55י5%!ןק155%: קדשנה ?לא לפי קדשה, איה יקלה ראשון גלות שקיי מכיון !!ץ, צל ו;ף2דש ;4
 פדי ומצקורות, עירומות אותם פטיי לא יקום ומפל קףשוםז רלףהפיחוםוו 99י ע,ל' ne)afs לדלן דו,ז,קו ולא מצדים עילי בתחלה בדבשהבז'-ו4

טלק*
 ישלש נחלק טייץ סגוליות קליית ל?!!ן זל, קוטלם ?ל 91וא "." 'ימ

o@g~:סלקים: ייגי 4סגקת יירטי וטדץ לטרק* וחיזה וסוהיא ?שריל טך?ססלקית 

 ס?ב!ם עילי פי שלסדקי ולשטר יסד, סלק - 99ל עגלי % שקסזיקו יקים9ל4

*.***44****44**44
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?ו%%4"
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hd
י4ט
hd*

................
 רש9?ר סקרים טיץ : סלקים לשר פן נסלקת.5ם לטרץ וחוצה שני. חלק -ילסד
T1w~הרצות פל ושאר ס91דים, מדברי פתן וסדירות לרסמית סלת - ומוטב 
 יללי יסז ניסגית ואורות לרימות טין-

 פמזרח ששיא ןקם, ? מוןם עולי 9ק שססזיקו סטדץ חיא זו ואי סשז()סם
 ?פו, ?ד כשקטל, ארץ לדרום שסיא יסטיקליז1 ס5דיל: סים ?ד י-קראל*ט1ץ
 שסיא ןסינו* ?ל שסיא הטוה 9ל להזיב: אפו מהלף שסיה ומי לספון.שסיא
 סיניים טוה ישום ne~D לאוץ, חוצה יסזקת היא סרי - הלרףיסןרח
 ו9ל ןשראל; מקרץ. הוא יקים שאיתו לף שתדע ?ד יוסי?יתי מטיירי9טוןה
* ויהירה ןיןטל* טרץ פסזקת סיא ער - סןןף סיב שהיא ?מאלי* שקלסטיץ  היא _סיקוס גיאותי לף שידע ?ד ושסיעית, ימעשי ו"בת יעמים ארץסשים
י"4 מטורי ישראל, טדץ הוא - יפרם אמרם סטורי ששופ? דלל לטדץןחוצה
 מתוח הוט יעיו אוסם רוטין שרם, דסט9ין לטוץ. הויה הוא .-ך דלחתןקסמם

ryn 

וט2 ססתוט ןשך8ל* טרץ - ולינים ההוט מן : סורם נסל ך?ד ולנום סש)ף?ליסם
 צודתה: סיא וזו לארץ. חוצה -ולחפן

*פייח  שש9
,4יק

ל 8חאע 8 ..,צ
8

* מצריםנתל ג444ש4" -ח -
 הגחול הים הזה המקוםכל -((ל5
= ג-ח

 תת4( בהגנת הרמב"ם, של מפה)תרשש
4

 שיערטל פזמן שפארץ ויצהר תירוש מדגן תרומה הוציא ולא זה ?ל'עדסר
נ%  ?0% פתקתי וכזר יסלים, שאוסל ממל, גדול דיישו זה. ?שה ישל -שם

41נ ש9י* סאוסל לנש רדדן )וכמגו: ש"ה ניסן י"ט ללאו סייגים טל טלר9קךר לו פרות פשטר 5ם סי9ושים, קטת מקישת : ן9נז ??ה סטות פשל - סרותיסשטר
* של-א סי פן. נם הזה ובזמן ס4ס(. )נמטס שיסינו ורמי דאויןסא* שוב 9סז-צ Te1N ::" 4 שן בנוךגט ?עסו עב,כנ
* לא לעולם, קרומות חשב וסם טין - nis~w ?לי איית "9ל רריכן,לשה
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 לכהר אותה ולתת גדולה תרומה להפריש עשהמצוותא.
 המצווה הגדרת1.

 וניתן תרומה, והיצהר. והתירוש הדגן מן להפריש"שנצטווינו
 כי חז"ל ואמרו גדולה" "תרומה הנקראת: והיא לכהן,אותה
 כרי פוטרת אחת חיטה אפילו אלא שיעור* לה אין התורהמדין

 החינוך( )ספר גדרל".]והערימה[

 אותה ולתת כלשהי קטנה כמות גדולה, תרומה להפריש חייבים מהתורההסבר:
 : רקלכהן,

 שועל[. ושיבולת כוסמת,שיפון שעורה, וחטה, תבואה מיני 5 = מהדגן1(
 יין. = מהתירוש2(
 זיתים. שמן = יצהר3(

 למצווה המקור2.

 לו תתן ריצהרך תירושך דגנך "ראשיה נאמר: זח"ועל
 החינוך( )ספר שופטים[.]לכהח".]פרשת

 *,ד

 " גדולה לתרומה נ=כמות[ שיעור קבעוחז"ל3.

 : גדולה לתרומה נכמותן שיעור להפריש חייבוחז"ל
 מהערימה. 1/50 יפריש בינונית בעיןהמפריש
 מ- 1 ל- השווה 100 מ- 2 כלומר, ממאה, תרי = "תרומה" : במילה לכך רמז נתנוחז"ל
.50

 המצווה[ ויסודות ]טעם המצווהשורשיב.
 1י9פי? תיש* א69ן י11יא 4196פ 9תר1אפ  פת1רפ ע',ן3ס "?,ע1(

 בריות, של מחייתן עיקר הן והיצהר והתירוש שהדגן"לפי
 על בוראו את לזכור לאדם ראוי כן על הוא, לקב"ה כולווהעולם
 ויחננו הוא ברוך לשמו ממנו קצת ושיפריש ברכו, אשרהברכה

 טרם שמים, במלאכת תמיד  העסויים הכהנים שהםלמשרתיו
 החינוד( )ספר כלל". ממנו וייהנה אדם יד בויגע

 61Faf5א/ ח* אפ169* 4196פ תר1אפ פפי*ת  4ח112ת ס6"עג אע 1(שאלה:

 שהם משום 1(תשובה:

 ע"ב. קל"ז דף חולין, ג', משנה ד', פרקתרומות, י,י
 מטות( )פרשת ללוויים." ונחתה החמישים... מן אחוז אחד "תקח בפסוק: גםראה
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 19י19ן 9וכפ aJe 14/ פ1א  ndp~pne  75עי p~k עלנ9 2(שאלה:
 ? ן 1 ל91א

 שהוא ע"י 2(תשובה:

 אספנית ו11יא פ6י044  פהל1אפ אש גנננה ?ליק "79ע 3(שאלה:
 4א6ן? 4צ4"אתא

 שהכהנים משום 3(השובה:

 04116 או ע6נפ  סאות אסל67'ק Jpkn "5 "Jev pk 4(שאלה:
fo~פלפ? פ6צק 

 משום לא, 4(תשובה:

 אסלק? ]6צ1ו[ סא1ת  114פיי6  מלען עקצו ס1 אק2(אווצ
 :הרכובה

 לב שיתעורר כדי ראוי. שעור בו לתת בדבר הוסיפו חז"ל"אמנם
 ליבו אל ישית לא חומר, בעל האדם בהיות כי יותר, בענייןהאדם
 יותר צליו ויעידו עיניו* שימלא המרובה על כמו המועט הדברעל

  יג רב". במאכל שישמח והרגלו, האדם טבע כדרךהנועוהיו,
 החינוך()ספר

 ציוותה, שהתורה סמה גדולה ויותר מסוימת, כמות קבעו שחז"ל הסיבההסבו:
 :היא

 מחשיב ואינו מזון, של גדולה מכמות רק ושבע גשמי הינוהאדם
 הרבה כשיש רק שמח שהאדם היא, ההוכחה מזון. של קטנותכמויות
 באכילה. שלו בתנועות המתבטא שלו הטבע שזהואוכל,
 דעתו ויתן המצוות, מעשיית ויתרגש יתעורר האדם של שליבו כדילכן,

 גדולה יותר כמות להפריש חז"ל חייבוהו שבו, החומריות עללהתגבר
 התרומה.במצוות

 המצווהמדיניג.
 שהם ויצהר, תירוש בדגן, רק הינו 1=מהתורה[ מדאורייתא ומעשרות תרומהחיוב1(

 לאדם. המזוןעיקר

 אותו לשמור וניתן הארץ, מן שצומח מה כל על ומעשרות תרומה חייביםמדרבנן2(
 האדם. בני ע"יונאכל

 1אצ8ו? 9תוואפ מיציע ע14 ויינות ספות 98וווא מל"ג 4או1 "ע"עשאלה:

ריז
 לתת הלוויים מצוות ; שצ"ה סי' ראשון, ניעשר מצווונ החינוך, בעופר גםראה
 שצ"ו. סי' המעשר, מןמעשר



 רבנו. ממשה במגנט[? זאת קיבלו חז"לתשובה:
נ3

 : מהפסוקים אסמכתא מצוייה ב-נספרי" לכך,בנוסף

 שופטים[ ]פרשת לו". תתן ויצהרך תירושך דגנך"ראשית

 מפורש לימוד לא אבל הסתמכות, כעין אסמכתא, הינו מהפסו? זה לימודאולם
 ן 1 בתורה.מפסוק

 מהתווההחייבים
 ויצהר תירוש שדגןכמו

 : הם זית[ שמן יינות,נתבואה,

 אדם, מאכל1(
 הארץ, מן גידולם2(
 בעלים, להם ויש3(

 תרומות מהם להפריש התורהציוותה

 מדופנןהחייבים
 : שהם והירקות הפירות שאר כלכך

 אדם, מאכל1(
 הארץ, מן גידולם2(
 בעלים, להם ויש3(

 תרומות מהם להפריש חז"לחייבו
ומעשרות.

)3

)4

)5

)6

)7

 הדגן = "דגנך" : מהמילה לומדים בעלים להם יהיו אלו שלפירות ההכרחהעפה:
 אותה. שגידל בית בעל לה יש הזו שהתבואהשלך,

 אינם האדם בני כלל בדרך ט'[ י"א, תרומות לבהמות למספוא ירק ]סוגהכרשינין
 מדרבנן חייבו אותם, אוכלים כן רעב יש שכאשר מכיוון אולם אותם,אוכלים
 תרומה. מהןלהפריש

 ט'[. ג', מעשרות מעצמם הגדלים איזוב ]מיני והקורנית האזובהפואה,
 מדרבנן. ומעשר בתרומה חייבים אותם, יאכלו אדם שבני כדי אותם זרעואםא(
 מתרומה פיטורים מהם, יאכל אדם אם אפילו הבהמות, עבור אותם זרעואםב(

ומעשר.
 להפריש וחייב אדם, למאכל היא אז שמורה, הגינה אם בגינה, מעצמם גדלואםג(

 ומעשר.תרומה
 הם. פטורים שמורה, שאינה בגינה מעצמם גדלוואםד(

 זרעי צנון, זרעי לפת, ורעי : כגון בגינה, שמגדלים מירקות שבאים ורעים גינהזרעוני
 ח'[ ה', נמעשרות אדם. מאכל שאינם משום ומעשר, מתרומה פטוריםבצל,

 בתרומה חייבים מ.[, ברכות ; ו' ג', עוקצין שחור קינמון תבלין נצמח הקצחזרעי
 בלחם[. כלל ]בדרך אוכלם שהאדם משוםומעשר,

 זרעי לבן, פול זרעי חרדל, זרעי ה'[, י', תרומות הקטניות ממשפחת לצמח תלתןזרעי
 כדי בגינה אותם זרע אם הצלף[, של הפרחים ננציני קפריסין וזרעי קוצני[ ]צמחצלף

 ומעשר בתרומה חייבים ה'-ו'[, ד', מעשרות הצלף של פירות נגרגיריהאביונות8(
 פרי. שהם משוםמדרבנן,

 לקבל כדי בגינה אותו ורע אם ט'[, ג', מעשרות בתורה המוזכר גדה נזרעהכוסבר,9(
 ומעשר. מתרומה פטורזרעים,
 מהזרע. וגם מהירק ומעשר בתרומה חייב כירק, לאוכלו אותו זרעואם

נ3[~4,
ל

 משו ומעשר, מתרומה פטורים זרעים,שיצמחו
 בתר חייבים כירק, לאוכלם כדי אותם זרעאם

 פרי. שאינםם
 מדרבנן. ומעשרומה
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 לקבל זרעו אם ה'[, ד' מעשרות צהובים פרחים עם ריחני תבלין נצמח השבת10(
נדן ומעשר, מתרומה פטורזרעים,
 בזרעים. וגם בירק ומעשר בתרומה חייב ירק, לאוכלו כדי זרעוואם

 חייב זרעים, של יבול לקבל כדי אותו זרע אם ה'[, ד', מעשרות לבן חרדל ]מין הגרגר11(
 ומעשר תרומה מפריש מהירק, שלו. מהירק וגם מהזרעים גם ומעשר תרומהלהפריש
 את ואסף הצמח שנתייבש לאחר רק ומעשר תרומה יפריש ומהזרעים אכילתו,לפני

 שלו.הזרעים

 דופן יוצאי מצמחים גדולה תרומהסיכום:

הכרשינין
 לבהמות[ ירק]סוג

 והקורנית באזובהפואה
 איזוב[]מיני

 זרעי כגון, הגינהזרעי
 בצל. זרעי צנון,לפת,זרעי

 תבלין צמח קצתזרעי

 תלתןזרעי
 חרדלזרעי
 לבן פולזרעי
 צלףזרעי
 קפריסיןורעי

 הפרי ]גרגיריהאביונות
 הצלף[ צמחשל

כוסבר-
 גד[]זרע

 תבלין[ ]צמחהשבת

 חרדל[ נסוגהגרגר

S11h
 מדרבנן,בתרומה
 לפעמים אותם שאוכליםמשום

 אותכ זרע אם מדרבנןבתרומה
 גדלו אם או אדם,למאכל
 שמורה. בגינהמעצמם

 משוט מדרבנן בתרומהחייב
 אותם. אוכלשהאדם
 אכ מדרבנן בתרומהחייבים
 כירק. לאוכלםורעם

 מדרבנן בתרומהחייבים
 פירות. שהןמשום
 זרע אם מדרבנן בתרומהחייב
 לאכילה. כירקאותו
 אותו זרע אם בתרומהחייב
 לאכילה.כירק
 שלו מהירק - מדרבנןחייב
 האכילה. לפני תרומהמפריש

 תרומה מפריש שלומהזרעים
 שיתייבש.לאחר

פטור

 מתרומה:פטור
 או לבהמות, אותם זרעואם
 שמורה. שאינה בגינה גדלואם

 משום לגמרי,פטורים
 אדם. מאכלשאינם

 מתרומה, פטוריםהזרעים
 פרי. שאינםמשום

 זרע אם מתרומהפטור
 שלו. הזרעים לצורךאותו
 אותו זרע אם מתרומהפטור
 שלו. הזרעיםלצורך

 חייבים בעץ, יותר או גודלם 1/3 כדי גדלו הפירות אם רק העץ מפרי ומעשר תרומה12(
נ5

 חייבים. לא מכך פחות אבל ומעשר,בתרומה

 לו יש אם אפילו ומעשר, מתרומה פטורים יהודי, של עוללות פאה. שכחה, לקט,13(
נ6[ גדולה.ערימה
 הקציר. אחרי בשדה מלקט שעני התבואה היאלקט
 אותה. אוספים והעניים הקציר אחרי השדה בעל ששכחה התבואה היאשכחה

 ה'. ד',  מעשרותירושלמי,נ4[
ן5[

  ע"ב. י"ס, דף השנהראש
נ6[

 ע"ב. מ"ג דףסוטה,
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 לוקחים והם לעניים, להשאיר חייב השדה שבעל התבואה משדה חלק היאפאה
אותה.

 לעניים, להשאיר חייב הכרם שבעל הגפן בעצי האחרונים הענבים גרגירי הםעוללות
 אותם. לוקחיםוהם

 של מניין או משקל לפי ולא בהערכה, באומד, מפרישים תרומה באומד תרומה14(
 או סל בתוך הייבול את לשים ואסור מהתורה. שיעור אין שלתרומה משוםהייבול,
נרן שליש או מחצי לתרום מותר אולם להפרישנ71תרומה, כדי ומשקל מדידה שלכלי

 מהשאר. לתרום שוב ואח"כהייבול,

 שיעור יש שלמעשר לפי ומניין, משקל לפי מפרישים מעשר ובמניין במדה מעשר15(
 מהתורה.1/107[

 ן נ התרומה. את המוקף מן שלא לתרום מותר מהמוקף תרומה26(
 שהיבול כלומר, המוקף מן שלא אחד. בכלי או בסל היבול שכל כלומר,מוקף
מפוזר.
 המוקף. מן רק תרומה מפרישים חכמים תלמידיאבל

 שלו שליח להיות אחר יהודי למנות יכול יהודי ומעשר תרומה להפריש שליח מינוי17(
 שלו. מהייבול ומעשר תרומהלהפריש
 את 7להוסיף[ לרבות קורח[, נפרשת אתם" גם הבלמו "כן : מהפסוק לומדיםזאת

נע[
 כמוכם. ברית בן שהינוהשליח

 התרומה? את אוכל מי18(
 דנננעןיים העבדים הכהנים, נשות ובנות[, נבנים הכהנים ילדי מבוגרים,כהנים
 התרומה.- את להאכילם לו מותר הכהן של לבהמות וגם הכהנים, של7הגויים[

 אשה וכן שברח, כהן של עבד וכן לה, והלכה הכהן, בעלה את עזבה שמרדה, כהן אשת19(
 אכילת בעניין מיוחד דין להם יש הנשואין, אחרי או האירוסין אחרי מכהןשנתגרשה
תרומה.

 אם שרק קבעו חז"ל אחרים, פירות או ייבול בתוך שנפלה תרומה התרומה ביטול20(
 אינה ממאית יותר מבוטלת, היא אז הכל מסך פחות או ]1/100[ הענה~מאיתהתרומה

נצן
מתבטלת.

 ומעשר  תרומה של המצווה ומקוםזמוד.
 ישראל בארץ חי ישראל שעם בזמן ורק ישראל בארץ  מהתורה  חייבים  ומעשרתרומה1(

 הרמב"ם[.נעפ"י

ין[
 ז'. משגה א', פרותרומות,

 כ'. י"ז, ד',  הלבות, ג', פרי תרומות,לגאז81[
)91

1101
)111
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נ12[
 ומעשו תרומה חיוב זמן על והראב"ד הכמפ"םמחלוקת2(

 צרפת[ בפרובנס, שנה 800 כ- לפני שחי דוד בך אברהם ר' הוא =]הראב"ד

הזמן
הראשון המקדשבית

 לשבטים הארץ חלוקת]לאחר
 יהושע[בימי

 השני המקדשבית
 ומקצת עזרא עליית]לאחר
 מבבל[היהודים

 בימינו הזהבזמן
 ישראל עם כשכל לבואלעתיד
 ישראל. לארץיבואו

הכמבוים
 להפריש ]מהתורה[חייבים
 משום ומעשר.תרומה

 תבואו" "כי : הפסוקשנתקיים
 כולכם.ביאת
 להפריש מדרבנן רקחייבים
 שלא משום ומעשר,תרומה
 תבואו" "כי : בהםהתקיים
 מעם חלק שרק כולכם,ביאת
 לארץ. עלוישראל

 כנ"ל. מדרבנן רקחייבים
 משום מהתורהחייבים
 ביאת תבואו" "כישיתקיים
כולכם.

הראב"ד
 להפריש מהתורהחייבים
 ומעשר.תרומה

 להפריש מהתורהחייבים
תרומה
 [משוץ

 כר' שהלכה
 הזהשבזמןיוחנן
 בתרומהחייבים

מדאורייתא.
 כנ"ל. מהתורהחייבים
 מהתורה.חייבים

 חלה הפרשתדין
 "ביאת שמחייבהוא

 עם כשכל שרקכולכם",
 ישראל בארץישראל
 לא ואם מהתורה,חייבים
 מדרבנן. בחלהחייבים

 הרמב"ם כדעת החינוך ספר בעלדעת3(
 הרמב"ם. כמו מדרבנן, היא כיום ומעשר תרומה שהפרשת פוסק החינוך ספרבעל

 : הן הראב"ד דעת נגד החינוך ספר שלההוכחות

 כיום ישראל בארץ תרומה הפרשת מצוות את למנות נצטרך הראב"דלפיא(
 תעשה לא מצוות 6 עוד להוסיף גם נצטרך ולכן, מצוות, תרי"ג בכללמהתורה
 מצוות. לתרי"ג אמור[ נשבפרשת תרומה להפרשת ששייכות]=לאווין[

 ומעשר תרומה מצוות את להקדים נשלא תעשה לא מצוות את להוסיף צריךוגם
 משפטים[. בפרשת שנקבע כפי כסדר שלאולעשותכן

נדנן המעשר מן מעשר ומצוות מעשר במצוות עשה מצוות 2 ענד להוסיף נצטרךוגם
 קורח[.נשבפרשת

 אומר, החינוך ספר ולכן לגמרי, להשתנות צריך המצוות תרי"ג מנין כל זהלפי
 את לקבל יכול הוא אין הרמב"ם, לפי המצוות תרי"ג את כותב שהואשמכיון
 הראב"ד.דעת

נ12[
 בהשגות. והראב"ד ט"ו, הלכה א', פרק תרומות, הלכות תורה, משנההכמב"ש,

 ינ13[

 ע"א. פ"א דףיבמות,
)141

 1מצ11ת ע"ב, תעשה לא מצוות רפ"ק, רע"ט תעטהלא
 שצ"ו. שצ"העשה
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 החינוך()ספראחיין". שבאו ולכל לי, המצוות נתרי"ג[ חשבון של העסק זה סיבתהוא כי אשאב ומבוכו עיני בין אשים ז"ל הרמב"ם דברי אני,יאבל

 החינוך ספר לכן מצוות, תרי"ג במניין הרמב"ם אחרי הולכים הפוסקיםרובב(
 הראב"ד[. נשל המיעוט דעת אחרי ולא הרוב, אחרי ללכתצריך

 ומעשר תרומה בה שחייבים מסכימים כולם שינער[ נ=ארץ בבבל- ומעשר תרומה דין*(
 ממנה. וחוזרים הולכים יהודים והרבה ישראל, לארץ קרובה שהינה משוםמדרבנן,

 בתרומה אלו בארצות חייבים ומואב עמון בארץ במצרים, ומעשר תרומהדין5(
 ישראל. ארץ ובגבול מסביב שהן משום מדרבנן,ומעשר

 הרמב"ם לפי יתעשר תרומה המחייבים שבתורה ישראע ארץ גבולות%
( ] 

 של מרצונו נביא, או שופט או מישראל, מלך ע"י שנכבשו א"י חלקי רבים""כיבוש
 מא"י. בחלק נחשבים הם ישראל, עםרוב

 אפילו מא"י, חללים שכבשו שבט או משפחה או מישראל, אדם יחיד""כיבוש
 מא"י. כחלק נחשבים אינם אבינו, לאברהם שהובטחומהגבולות

 שהוא מה וכל כבש, לא שהוא מה ואפילו כבש, שיהושוע מה כל יהושוע""כיבוש
 מא"י. כחלק נחשבים לשבטיםחלק

 של א"י לתחומי מחוץ המלך דוד שכבש מה כל סוריא המלך" דוד"כיבושי
 ודמשק בבל, ועד פרת, נהר יד שעל מה וכל צובה, ארץ נהריים, ארם כגון,השבטים,
 כחו"ל, נחשבים אינם שני ומצד כא"י, נחשבים אינם אחד מצד וכדומה, ותרןואחלב
 סוריא. להם וקראו מיוחד, דין להם קבעו חו"לולכן

 נחשבת אינה לכן כולה, א"י את לכבוש שגמר לפני סוריא את כבש המלך דוד :הסיבה
 לחלק נהפכת סוריא היתה סוריא, את ואח"כ קודם, א"י כל את כובש היה ואםכא"י
מא"י.

 המלך דוד שכבש סוריא ארץ כל ומעשר, בתרומה המלך[ דוד ]שכבש סוריאדין7(
 המקדש. בית בזמן אז אפילו מדרבנן, ומעשר תרומה בה להפרישחייבים

 ישראל ארץקדושת8(

 נתבטלה לבבבל שגלו ולאחר ולזמנם, לשעתה נתקדשה ~ולי..מצרים שכבשוא"י
 .קדושתה

 וגם לשעתה גם שהייתה שנייה, בקדושה נתקדשה עזרא בימי בבל עולי שכבשוא"י
 לעולם. תתבטל לא ולכן לבוא,לעתיד

 ביאת נתקיימה שלא משום מדרבנן, ומעשר תרומה חייבים בבל עולי שלבא"י
 הרמב"ם נכדעת לא"י. עזרא עם עלו ישראל מעם חלק ורקכולם,
 החינוך[וספר

 א'-ט'. הלכות א', פרק תרומות,לכה,)5ג1
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 ומעשר בתרומה חייבים מצרים, עולי ע"י נכבשו אך בבל, עולי כבשו שלא א"יחלקי9(
 השמיטה. בשנת מהם לאכול יוכלו שהעניים כדימדרבנן,

 '. ..ג:., 25ש1יי-י

ןבך.",%%,,,
 ק 4.'-י';- לע 2,1'בי1. י.,

 להלן. המצורפת במפה וגם לעיל, החינוך ספר שבדפישראהבתרשים

 התיכון[. נ=הים הגדול לים עד אדום[ שבארץ נ=פטרה מרקם : הארץ בדרוםהגבול
 בהמשך[. עוד ראה ]אולם עכו. ועד מאשקלון : במערבהגבול

 כארץ וטמאה חו"ל, היא לדרך שממזרח הארץ כל לכזיבמעכו
 יוודע אם אולם ותרומה, ממעשר פטורה ולכןהעמים.
 חייבת. תהיה אזי א"י, הוא מקוםשאותו
 בתרומה וחייבת מא"י היא לדרך שממערב הארץוכל

 תהיה ואז מא"י לא שהיא יוודע אם אלאומעשר,
פטורה.

 מא"י, הוא הארץ לכיוון ופנימה סוריא[ ]בצפון אמנום מטורי הארץ בצפוןהגבול
 מחו"ל. הוא חוץ שכלפי מהוכל

 מצרים נחל ועד אמנום מטורי דמיוני קו מותחים התיכוו[ נבים שביםהאיים
 בתרומה וחייבים מא"י חלק הם לקו שממורח האיים כל סיני[, מזרחנשבצפון
 חו"ל. הם לו שממערב האיים וכלומעשר,

 עם שכל בזמן בא"י ויצהר, תירוש מדגן תרומה הפרשת מצוות קיים שלא מי העונש12(
 ]תבואה טבל אוגל הוא והרי מאוד, גדול ועונשו עשה מצוות ביטל בה חיישראל
 [ - שמים. בידי מיתה חייב עדיין[ תרומה מהם הפרישו שלאופירות

 מדרבנן, מצווה ביטל מהם, פריסה שהפריש בלא הפירות שאר שאכל מיהעונש

 מהתורה. עשה מצוות ביטל מהפוסקים חלקולפי

,16ן
]17[

 שצ"ה. סי' ראשון, מעשר  מצוות החינוך,ספר
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 מצווה ביטל ומעשר תרומה מהם שהפרישו בלא א"י של פירות שאוכל למי כיוםהעונש
מדרבנן.

 תרומה שהפריש בלא מהם שאכל מי ומצרים, ומואב עמון בבל מסוריא,פירות
 מדרבנן. מצווה ביטלומעשר
 ומעשר. תרומה להפריש בלא מפירותיהם לאכול מותר שבחו"ל, הארצות כלשאר

 לחזנהשאלות

 מדרבנן? התרומה שיעור ומה מהתורה? התרומה שיעורמהו1(

 ותירושו יצהר מדגן התרומה למצוות החינוך ספר שנתן הטעםמה2(

 כמו המועט הדבר על ליבו אל ישית לא חומר, בעל האדם בהיות "כי : המשפט אתהסבר3(
 עיניו". שימלא מרובהעל

 הסבר ומעשר? תרומה ממנו להפריש שנצטרך כדי בצמח להיות הדרישותלשחייביםמהםא
במפורט.

 לזרעים דוגמאות ותן בתרומה, וחייבים אדם למאכל שנזרעו לזרעים דוגמאות 2תן5(
 מתרומה. ופטורים בהמה למאכלשנזרעו

 דינם? ומה המוקף? מן שלא ותרומה מהמוקף? תרומהמהי6(

 הכהניסו על בנוסף בתרומה לאכול מותרלמי7(

 אחד כל ומדוע בימינו, הזה בזמן תרומה חיוב בדין והראב"ד הרמב"ם מחלוקת אתהסבר8(
 אחרת?פוסק

 שלו? הנימוקים ומהם והראב"דו הרמב"ם במחלוקת החינוך ספר בעל סובר מיכמו9(

 ומעשר? תרומה חיוב לגבי יחיד" ל"כיבוש רבים" "כיבוש בין ההבדלמה10(

 כך? הדין ומדוע ומואב, עמון מצרים, כסוריא, בארצות תרומה לגבי הדיןמה11(

 קרה? זה ומתי לבוא, ולעתיד לשעתה ונתקדשה לשעתה? נתקדשה פירוש מה12(

 4? שהם חלקים 2 ל- העולם כל את החינוך ספר בעל חילק מדוע13(

 מצרים? עולי בזמן א"י של הגבולות את החינוך ספר כתב דין איזה לצורך14(

 1"ביאת בא"י חי ישראל עם כשכל בין תרומה מצוות מקיים שאינו במי בעונש ההבדלמה15(
 בא"י? חי ישראל מעם חלק שרק היום כמו לביןכולכם"[,
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 ~עת מתאים זה לורי-אל-עריש. במפה הקו נמשך מערב-דרוםלמקצוע הההאם אממס4, "טורט חהרים רוכסי במקום במפה ם-שמו חמן*-סמי
 שנחל להסוברים רו4 עמוד )ע"  ידי-אל-עריש שא מצרים שנהל הסוברים חדווה Ya וכן מצרים נחל עד אמשן מטורי המתוה הקו שם נרשםלוח

 הורת כמפה נרשמה זו לדעה ענים(-ובהתאם טיפש הנילוס ההןסצרים עמוד )עי' צפודסערב מקצוע הבא זה שבמקום להדעה מתאים זהלאוקינוס.
 אל קרום בזמן  נשתסכה המדע אנשי שלדעת במקם הנילוס, שלהמזרחית נקראים כפנים( )עיפש דרומי יותר שח צפ6-11ערב שמקצוע להרעותרז4
 "זילוסין4 היא שמשערים וכפיהים, המסמז הקו התחלת הש ושם סביבזנ שבאותה ההרים רוכסי אמנח**טורי

 שם. עד הקו נמשך -
 הירדן. עבר ע"ע - מיהרה ושלא בפיתן שטיהרה מואבעל לאוקינוס* המטע והחץ המערבי הגבסןאת

 לאופיר, ת[911יהטקט




