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ח טבת תרגום התורה ליונית, ט טבת יום אזכרה עזרא ונחמיה, י טבת 

  מצור י"ם ת"ו, יום היזכור הכללי, לעלוי נשמת הורי והורי רעיתי

  יהם לפי ההשערות.לפי תפקידשבתנ"ך (חוץ מספרי איוב, משלי, תהלים), הטעמים יוצגו מידי פעם חלק מא שונהבנת ה לטובת
 

  

  1  מציעא בבא בבלי  1.1
  1  פז מציעא בבא בבלי  1.1.1

  

  בבלי בבא מציעא 1.1

  פזבבלי בבא מציעא  1.1.1

  
  טז,ט:    ראהדברי� 

ת ִּתְסָּפר 
ֹות��ִׁשְבָע�ה ָׁשֻבֹע ר ִׁשְבָע
ה ָׁשֻבע� ה ָּתֵח�ל ִלְסֹּפ�   ָל#ְך ֵמָהֵח!ל ֶחְרֵמׁש� ַּבָּקָמ�
  

  :   כד �ב כג,כ תצא�כידברי� 

י[כב]  ס  �ֶדר� ַלה� �ִּכ� ר ֶנ י 'ִתֹּד� ֹו ִּכ� ר ְלַׁשְּלמ# 
א ְתַאֵח �ֹ יָך ל ּנּו ה! �ֱאֹלֶה� ׁש ִיְדְרֶׁש4 ֹ֨ ְטא� 'ָדר ְך ְוָהָי�ה ְבָך
 ֵח� ִעָּמ�   ֱאֹלֶה�יָך� ֵמ�
ר לֹא[כג]   ל ִלְנֹּד# 
י ֶתְחַּד ְטא��ְוִכ�   ִיְהֶי�ה ְבָך
 ֵח�
ְרָּת ַלה! [כד]   ר ָנַד4 יָת ַּכֲאֶׁש֨ ר ְוָעִׂש# יָך ִּתְׁשֹמ� 
א ְׂשָפֶת יָך� סֱאֹלֶה�יָך� ְנָדָב�  'מֹוָצ� ְרָּת ְּבִפ� 
ר ִּדַּב   ה ֲאֶׁש�
  

  :   כו � כג,כה תצא�כידברי� 

ל[כה]  ס � ים ְּכַנְפְׁשָך
 ָׂשְבֶע#ָך ְוֶא� ָך ְוָאַכְלָּת@ ֲעָנִב? �ֶרם ֵרֶע� י ָתבֹא� ְּבֶכ ן� ס �ִּכ! א ִתֵּת� �ֹ   ֶּכְלְיָך
 ל
ֹ� [כו]  ָך ְוֶחְרֵמׁש� ל ת ְּבָיֶד# 
ָך ְוָקַטְפָּת� ְמִליֹל י ָתבֹא� ְּבָקַמ�ת ֵרֶע� ָך� סִּכ! ת ֵרֶע� יף ַע
ל ָקַמ�   א ָתִנ�

  
  כד,טו:    תצא�כידברי� 

ֹו ְו�לֹא ן ְׂשָכר4 א ֶאת�ְּביֹומֹוD ִתֵּת֨ 
ּוא נֵֹׂש יו ה� Eּוא ְוֵאָל י ָעִני� ה� ֶמׁש ִּכ! Fיו ַהֶּׁש� ֹוא ָעָל ֹו �ָתב@   ַנְפׁש#
א  �ֹ �יָך� ֶאל�ְול א ָעֶל ְטא� ס 'ה� �ִיְקָר!   ְוָהָי�ה ְבָך
 ֵח�
  

  שופטי� טו,ה:   

יׁש ְוַעדֵאׁש� ּבַ �ַוַּיְבֶער ים ַוַּיְבֵע?ר ִמָּגִד� ֹות ְּפִלְׁשִּת# ים ַוְיַׁשַּל
ח ְּבָקמ� ה ְוַעד�ַּלִּפיִד� 
  ֶּכ�ֶרם ָז�Jִית��ָקָמ
  

   ,א בבלי בבא מציעא פז
(תוס' במחובר בשעת גמר מלאכה פי' שאי� צריכי� עוד לקרקע  . ואלו אוכלי� מ� התורה: העושה במחובר לקרקע בשעת גמר מלאכהמשנה

   ,יצא המנכש והעודר) כגו� הקוצר והבוצר,
בשעה ) ב,פז(ובתלוש מ� הקרקע עד שלא נגמרה מלאכתו, ובדבר שגידולו מ� האר�. ואלו שאי� אוכלי�: העושה במחובר לקרקע 

 .�  שאי� גמר מלאכה, ובתלוש מ� הקרקע מאחר שנגמרה מלאכתו, ובדבר שאי� גידולו מ� האר
  

ָך ְוָאַכְלָּת@  )כג,כה כ"ת 'דב(דכתיב  (רש"י דפועל אוכל במחובר)  . מנא הני מילי?גמרא �ֶרם ֵרֶע� י ָתבֹא� ְּבֶכ . אשכח� כר�, כל מילי מנא ִּכ!
פועל אוכל בו, א" כל דבר שגידולי קרקע בשעת  ! דבר שגידולי קרקע, ובשעת גמר מלאכה  ! גמרינ� מכר�: מה כר� מיוחד  ! ל�? 

  פועל אוכל בו. ! גמר מלאכה 
 �    )לכרם יש דין מיוחד קשה הגמרא(משכ� חייב בעוללות!  !מה לכר

י ָתבֹא�  )וכג,כ כ"ת 'דב(דכתיב  ! ?   )שאפשר לאכול בשעת גמר מלאכה( קמה גופה מנא ל� ! )ללמוד מקמה הגמרא מציעה(גמרינ� מקמה.  !  ִּכ!
ָך ת ְּבָיֶד# 
ָך ְוָקַטְפָּת� ְמִליֹל   . ְּבָקַמ�ת ֵרֶע�

 )-מניין שהכוונה ל הגמראבארת (מוממאי דהאי קמה  !  )תנאי מיוחד של הפרשת חלהלקמה יש  (מקשה הגמרא שכ� חייבת בחלה! ! מה לקמה  ! 
  קאמר רחמנא!(רשי" כגון קטניות)  דמתחייבת בחלה היא? דלמא כל קמה (של תבואה)  קמה

ָך )וכג,כ כ"ת 'דב(אתיא קמה קמה, כתיב הכא  !   י ָתבֹא� ְּבָקַמ�ת ֵרֶע� הֵמָהֵח!ל ) ראה טז,ט 'דב(וכתיב הת�  ִּכ! (רש"י הוא עומר , ֶחְרֵמׁש� ַּבָּקָמ�

  קמה דמיחייבא בחלה.  !קמה דמיחייבא בחלה, א" הכא נמי  ! מה הת�  הקרב בפסח שהוא בא מ� השעורי� החייבי� בחלה)
  )אם כן יש לפרוך הלמוד מקמה שיש לה דין מיוחד( איכא למיפר$: מה לקמה שכ� חייבת בחלה!

  .ש בו דין פועל אוכל)(שלמרות שלא חייב בחלה י כר� יוכיח !  
  !  �  קמה תוכיח. וחזר הדי�, לא ראי זה כראי זה,  ! שכ� חייב בעוללות!  ! מה לכר

הצד השוה שבה�: שכ� דבר שגידולי קרקע ובשעת גמר מלאכה פועל אוכל בו, א" כל דבר שגידולי קרקע בשעת גמר מלאכה  (פתרון)
 כפי' תוס' במשנה שהצמחים אין צריכין עוד לקרקע) (אבל לימוד הזמן מגיע מסוף הפסוק (הגמרא מלמדת כאן על שעת גמר מלאכה  פועל אוכל בו.

ל ן�ְוֶא� א ִתֵּת� �ֹ   )  ֶּכְלְיָך
 ל

   (מקשה כי הצד השווה יש בו תכונה של הבאה למזבח נסכים מכרם  ומנחות מקמה)שכ� יש בה� צד מזבח.  !מה להצד השוה שבה�  !  
  (זית מביאים ממנו שמן למזבח) ואתא נמי זית, דאית ביה צד מזבח.

ַוַּיְבֵע?ר  )שופטי� טו,ה(הוא גופיה כר� איקרי, דכתיב  (במאמר מוסגר וכי לזית צריך בדרך לימוד של במה הצד, הרי)וזית במה הצד אתי?  ! 
יׁש ְוַעד ה ְוַעד�ִמָּגִד� 
  !ֶּכ�ֶרם ָז�Jִית�ָקָמ

   ושמו כרם זית א כרם בלבד צריך הלימוד במה הצד) (היותלא אקרי.  ! אקרי, כר� סתמא  !אמר רב פפא: כר� זית  !  
   (שאר גדולי קרקע מניין שפועל אוכל בהם בשעת גמר מלאכה)מכל מקו� קשיא! 

(צריך מלה זאת לדרשה אחרת מיבעי ליה:  ֶחְרֵמׁש�  והאי –לרבות כל בעלי חרמש.  ! ְוֶחְרֵמׁש�  )וכג,כ כ"ת 'דב( אלא אמר שמואל: אמר קרא

  לא תיכול! ! אכול, שלא בשעת חרמש  ! ת חרמש בשע ללמד שדווקא)
ל ! מ )כג,כה כ"ת 'דב( )-(עונה הגמרא שבשעת קציר נלמד מההוא  –  ן�ְוֶא� א ִתֵּת� �ֹ (מקרא זה הוא יתר כי כבר נאמר בראש הפסוק נפקא.  ֶּכְלְיָך
 ל

  ן יהיה היתר האכילה בפירות הנקצרים ונקטפים)שהותרה אכילה בלבד, לכן הוא נדרש על זמן שנותנים הפירות אל כלי בעל הבית, ושבאותו זמ
  (רש"י כגו� המוסק בזיתי� והגודר בתמרי�) דלאו בר חרמש מנא ל�? ,(מצאנו לפירות הנקטפים ע"י חרמש) תינח דבר חרמש
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ח טבת תרגום התורה ליונית, ט טבת יום אזכרה עזרא ונחמיה, י טבת 

  מצור י"ם ת"ו, יום היזכור הכללי, לעלוי נשמת הורי והורי רעיתי

(אפשר ל בכלל (רש"י בעלי קמה, העומדי� בקומה באר� וכ לרבות כל בעלי קמה ! קמה  )כג,כה כ"ת 'דב( אלא אמר רבי יצחק: אמר קרא !  

  .)באדמה)שהכוונה שהצמח בקומה אף שהפירות 
  !(חזרנו לקושיה על הדין המיוחד לקמה היא תבואה החייבת בחלה) קמה דמיחייבא בחלה !והא אמרת קמה  
יכולת לדרוש (קודם להבאת דרשת חרמש שממנו למדנו שכל הנקטפים בחרמש הם בדין היתר אכילה לפועל, אז  מקמי דניתי חרמש ! הני מילי  !  

  ,ממלת קמה שמדובר בפרי החייב בחלה)
  וא" על גב דלא מיחייב בחלה.  (כל פרי הנקטף ע"י חרמש, כגון קטניות)איתרבי ליה כל דבר חרמש  ! השתא דאתי חרמש  

 מחרמש ומקמה, (עכשו שיש הסבר לקטיף כל הפירות). והשתא דנפקא ל�  (וזה מרבה כל שאר הפירות) לרבות כל בעלי קמה ! קמה למה לי 
ָך   )כג,כה כ"ת 'דב( �ֶרם ֵרֶע� י ָתבֹא� ְּבֶכ   למה לי?ִּכ!
  
י ָתבֹא�   )כג,כה כ"ת 'דב(כדתניא:  (הלכה א) (להלכות הכתובות בברייתא)אמר רבא: להלכותיו.  !    כ"ת 'דב(, נאמר כא� ביאה ונאמר להל� ִּכ!

ֶמׁש�ְו�לֹא )טו,דכ Fיו ַהֶּׁש� ֹוא ָעָל   בפועל הכתוב מדבר.  כג,כה)-(בא" כא�  ! ועל הכתוב מדבר בפ כד,טו)-(ב, מה להל� ָתב@

ָך   )כג,כה כ"ת 'דב( (הלכה ב) �ֶרם ֵרֶע�   (שכרם נכרי יותר לפועל לתת לכליו בשעת קציר בנוסף לאכילה בשעת הקטיף) ולא בכר� נכרי !ְּבֶכ
  השתא גזילה מותר, ! מר גזל נכרי מותר היינו דאיצטרי$ קרא למישרי פועל, אלא למא� דא ! . הניחא למא� דאמר גזל נכרי אסור 

  (אם גזלת נכרי מותרת אז יותר גם לפועל העובד אצל נכרי לתת לתוך כליו) פועל מיבעיא?
ָך   )כג,כה כ"ת 'דב(מוקי� לה:  !  (הלכה ג) �ֶרם ֵרֶע�   ,(בכרם הקדש אף האכילה אסורה) ולא של הקדש !ְּבֶכ

  ,(כי מרבה הפסד פירות) ולא מוצ� ! ְוָאַכְלָּת@    )כג,כה כ"ת 'דב( (הלכה ד)
ים   (הלכה ה)   .(רש"י  לטבול ענבי� במלח שיאכל הרבה)  ודבר אחר (הפרי שקוטפים) ולא ענבי� !ֲעָנִב?

אוכל  !, א" נפשו של פועל (מתרומות ומעשרות) אוכל ופטור ! ַנְפְׁשָך
 כנפש של בעל הבית כ$ נפשו של פועל, מה  !  ְּכַנְפְׁשָך
   (הלכה ו)
  . (מתרומות ומעשרות) רופטו

  ולא אכילה גסה, !  ָׂשְבֶע#ָך (הלכה ז)
ל )כג,כה כ"ת 'דב( (הלכה ח) ן�ְוֶא� א ִתֵּת� �ֹ אתה אוכל, ובשעה שאי אתה נות� לכליו של  !בשעה שאתה נות� לכליו של בעל הבית  !  ֶּכְלְיָך
 ל

   אי אתה אוכל. ! בעל הבית 
ל ן�ְוֶא� א ִתֵּת� �ֹ הוא יתר כי כבר נאמר בראש הפסוק שהותרה אכילה בלבד, לכן הוא נדרש על זמן שנותנים הפירות אל (מקרא זה נפקא.  ֶּכְלְיָך
 ל

  כלי בעל הבית, ושבאותו זמן יהיה היתר האכילה בפירות הנקצרים ונקטפים)
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ח טבת תרגום התורה ליונית, ט טבת יום אזכרה עזרא ונחמיה, י טבת 

  מצור י"ם ת"ו, יום היזכור הכללי, לעלוי נשמת הורי והורי רעיתי

  :   כו � כג,כה תצא�כידברי� 

ים ְּכַנְפְׁשָך
 [כה]  ס � ָך ְוָאַכְלָּת@ ֲעָנִב? �ֶרם ֵרֶע� י ָתבֹא� ְּבֶכ ל ִּכ! ן� ס �ָׂשְבֶע#ָך ְוֶא� א ִתֵּת� �ֹ   ֶּכְלְיָך
 ל
ָך� ס[כו]  ת ֵרֶע� יף ַע
ל ָקַמ� א ָתִנ� �ֹ ָך ְוֶחְרֵמׁש� ל ת ְּבָיֶד# 
ָך ְוָקַטְפָּת� ְמִליֹל י ָתבֹא� ְּבָקַמ�ת ֵרֶע�   ִּכ!

ָך )כג,כה כ"ת 'דב(  �ֶרם ֵרֶע� י ָתבֹא� ְּבֶכ   קטן,- מהפך פשטא מונח זקף – ִּכ!

י ָתבֹא�  )וכג,כ כ"ת 'דב( ָך ִּכ!   קטן,- מהפך פשטא מונח זקף – ְּבָקַמ�ת ֵרֶע�

ָך   )כג,כה כ"ת 'דב(  �ֶרם ֵרֶע� י ָתבֹא� ְּבֶכ קטן, שתי דרשות, שלפחות אחת מהן יוצאת מפשט הכתוב, להרחיב את - מהפך פשטא מונח זקף –ִּכ!

  ללמד על כל מיני העצים.  כרםמלת 

ָך )וכג,כ כ"ת 'דב( י ָתבֹא� ְּבָקַמ�ת ֵרֶע� קטן, שתי דרשות, שלפחות אחת מהן יוצאת מפשט הכתוב, להרחיב את - פשטא מונח זקףמהפך  – ִּכ!

  ללמד על כל מיני צמחים שאינם עצים. קמהמלת 

שעת : שכ� דבר שגידולי קרקע ובהצד השוה שבה� (פתרון הגמרא בדרך לימוד של)אותה תבנית טעמים בשני המקראות העשויה לרמז ל
(הגמרא מלמדת כאן על שעת גמר מלאכה כפי'  גמר מלאכה פועל אוכל בו, א" כל דבר שגידולי קרקע בשעת גמר מלאכה פועל אוכל בו.

ל תוס' במשנה שהצמחים אין צריכין עוד לקרקע) (אבל לימוד הזמן מגיע מסוף הפסוק  ן�ְוֶא� א ִתֵּת� �ֹ   ) ֶּכְלְיָך
 ל
  

�ֶרם ֵרֶע�   )כג,כה כ"ת 'דב(   המלים לימדו היתר אכילה בלבד בכרם רעך, – ָךְּבֶכ

ָךתבנית הטעמים  �ֶרם ֵרֶע� קטן, מלמדת שתי דרשות (א) איסור אכילה בכרם הקדש, (ב) היתר אכילה ונתינה לכלים בכרם - מונח זקף – ְּבֶכ

  נכרי

רעך ולא הקדש. ומכאן הקשו מפשטות הגמרא משמע שמי שסובר שגזל גוי אסור דורש רעך ולא גוי (להיתר אכילה) ואין לו דרשה 

הסובר שגזל גוי אסור ואם כן לכאורה דורש רעך ולא גוי, ובכל זאת  רמב"� הל' גזילה א,אעל ה הלח� משנה- ו הפלפולא חריפתא

  הביא הדרשה רעך ולא הקדש.

  אבל לפי תבנית הטעמים דורשים שתי דרשות מרעך, ואחת דרשת הגוי ואחת דרשת ההקדש .

  

ים ְּכַנְפְׁשָך
  )כג,כה כ"ת 'דב( דרגא תביר טפחא, כעין קבוצת פרטים שעל כל אחד חלה אותה הלכה או הלכות, כאן כברייתא  –ְוָאַכְלָּת@ ֲעָנִב?

  ,(כי מרבה הפסד פירות) ולא מוצ� ! ְוָאַכְלָּת@    )כג,כה כ"ת 'דב( (הלכה ד)

ים   (הלכה ה)   .ענבי� במלח שיאכל הרבה) (רש"י  לטבול  ודבר אחר (הפרי שקוטפים) ולא ענבי� !ֲעָנִב?
אוכל  !, א" נפשו של פועל (מתרומות ומעשרות) אוכל ופטור ! ַנְפְׁשָך
 כנפש של בעל הבית כ$ נפשו של פועל, מה  !  ְּכַנְפְׁשָך
   (הלכה ו)
  . (מתרומות ומעשרות) ופטור

  ולא אכילה גסה, !  ָׂשְבֶע#ָך (הלכה ז)אתנח, מגביל  – ָׂשְבֶע#ָך  
  

ל ןטפחא (א) למרות שטעם טפחא הוא טעם מפריד, טפחא כאן בתפקיד פותח טפח לכלול את המלים  – ֶּכְלְיָך
 �ְוֶא� א ִתֵּת� �ֹ לעם מלות  ל �ְוֶא�
 
  כדבר אחד ֶּכְלְיָך

  טפחא (ב) בתפקיד התפשטות האיסור אל הכתוב לפניו ללמד היתר אכילה בשעת עבודה רק בזמן הקטיף 

ן א ִתֵּת� �ֹ   בתפקיד הגבלה. ביחד רבוי הגבלות  –בתפקיד רבוי, סלוק  –מרכא  – ל

שבראוי לתת ִלכלי רוצה לומר: א$ לכליו של בעל הבית; וזה עוד ממה שיורה  ! רלב"ג, (א) הגבלת זמן היתר אכילה לזמן הקטיף בלבד 
שבולי�;  !ענבי�, בקמה  !מגיד שבמה שהוא עושה הוא אוכל: בכר�  רלב"ג, (ב) הגבלת האכילה רק מהפרי שקוטפים הכתוב מדבר.

   לא במה שאינו עושה

יחוייב שיהיה עושה  הולז רלב"ג... (ד) הגבלת תחילת האכילה   להזהירו שלא ית� לכליו ולא ית� לאחרי� רלב"ג(ג) רבוי הגבלת הכלים 
  ...  מלאכת בעלי� קוד� שיאכל,

  

  הגמרא למדה בגזרה שווה 

י ָתבֹא�   )כג,כה כ"ת 'דב(כדתניא:  (הלכה א) (להלכות הכתובות בברייתא)אמר רבא: להלכותיו.  !   כ"ת 'דב(, נאמר כא� ביאה ונאמר להל� ִּכ!

ֶמׁש�ְו�לֹא )טו,דכ Fיו ַהֶּׁש� ֹוא ָעָל   בפועל הכתוב מדבר.  כג,כה)-(בא" כא�  ! בפועל הכתוב מדבר  כד,טו)-(ב, מה להל� ָתב@

ֶמׁש�ְו�לֹא )טו,דכ כ"ת 'דב(המקרא  Fיו ַהֶּׁש� ֹוא ָעָל בעל תבנית שאחת מתפקידיה תיקון הקילקול שהתחיל בחטא אדם , דרגא מונח רביע – ָתב@

  הראשון. פסוק זה מלמד על חובת תשלום שכר שכיר בזמן לפי התנאים שנקבעו או כפי דרשת התורה שבע"פ. 

  

ק�לֹא) יג,יטקד'  'וי(פסוק זה קשור לפסוק  ק�לֹא) יג,יטקד'  'וי( רש"ישכיר, ופי'  ַתֲעֹׁש� תו"כ קדושי� שכיר (ראה זה הכובש שכר  !  ַתֲעֹׁש�

בתבנית  )דב' תצא כד,יד(- עובר בחמש לאו ואחד עשה והמונח רביע המרמז לכך נמצא בהכובש שכר שכיר . וע"פ תו"כ הנ"ל )פרשתא ב,ט

ֶמׁש�ְו�לֹאהטעמים לקרא  Fיו ַהֶּׁש� ֹוא ָעָל ק �לֹא  )דב' תצא כד,יד(כאשר הדרגא מקשר אלפניו לדרגא מונח רביע,  – ָתב@ ירׂשָ ַתֲעֹׁש� 
אותו קרא  ִכ

   ) (כעין היקש מזה לזה)יג,יטקד'  'וי(כמו ב

גורם ) ,להיטקד'  'וי(- אולי כמו המרמה במידות שהוא כמו מודד שבשעת מדידה דומה לדיין כפי' רש"י ב –והעושק שכר שכיר נוטל נפשו 

אְזֵני ֶצ�ֶדק ַאְבֵנילחמשה דברים כפי שנלמד מפסוק בעל אותה תבנית טעמים  @ֹ ֶד �מ Fדרגא מונח רביע .  – קֶצ  

ֶדק�ֶצ�ֶדק ַאְבֵני Fומסלק את מונח רביע, מרמז לפי' רש"י ...– ֶצ ,�גור� לחמשה דברי� האמורי� בדיי�: מטמא את האר�, ומחלל את הש
  ).תו"כ קדושי� פרשתא ח פרק ח,ה השכינה, ומפיל את ישראל בחרב, ומגלה אות� מארצ� (ראה

  

ֹוא )' תצא כד,ידדב(- הגמרא למדה בגזרה שווה ממלת  ) יג,יטקד'  'וי(- שמדובר בפועל. ותורת כהנים למדה מ ָתבֹא�   )כג,כה כ"ת 'דב(למלת  ָתב@

ק�לֹא ק�לֹא) יג,יטקד'  'וי( רש"ישכיר, ופי'  ַתֲעֹׁש� . אפשר שיש ללמוד שגם הפועל לא (הפועל) הכובש שכר שכיר (בעל הבית)זה  ! ַתֲעֹׁש�

  ההלכות שנדרשו ע"י הברייתא.   יעשוק את בעל הבית בעובדו עמו כפי

  



  טעמי המקרא בהלכה ובאגדה שם:, טתהלים קי" – האמנתי) כי במצוותך לטעם ודעת למדני (טטוד" טוב ה"ב
  .מידותי"ג ול"ב ועוד מ בלבד בהשאלהד הנראים עקביים במקראות שונים. שמות דרכי הלימוע"פ ספירת דרכי לימוד  /טט הם בגדר השערותלמסומנים טטוד"שחלקן וההסברים  לדברי חז" חלוקתהפסוקים,  חלוקת
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ח טבת תרגום התורה ליונית, ט טבת יום אזכרה עזרא ונחמיה, י טבת 

  מצור י"ם ת"ו, יום היזכור הכללי, לעלוי נשמת הורי והורי רעיתי

  
  :   כו � כג,כה תצא�כידברי� 

ל[כה]  ס � ים ְּכַנְפְׁשָך
 ָׂשְבֶע#ָך ְוֶא� ָך ְוָאַכְלָּת@ ֲעָנִב? �ֶרם ֵרֶע� י ָתבֹא� ְּבֶכ ן� ס �ִּכ! א ִתֵּת� �ֹ   ֶּכְלְיָך
 ל
ֹ� [כו]  ָך ְוֶחְרֵמׁש� ל ת ְּבָיֶד# 
ָך ְוָקַטְפָּת� ְמִליֹל י ָתבֹא� ְּבָקַמ�ת ֵרֶע� ָך� סִּכ! ת ֵרֶע� יף ַע
ל ָקַמ�   א ָתִנ�
   רלב"ג

שהתורה תדבר  ע�ראוי שתדע, שאי� הרצו� בזה שיבא ש� בלא רשות בעלי�, כי אי� ראוי שיעשה כ�,  !  רע$רע$רע$רע$    בכר�בכר�בכר�בכר�תבא תבא תבא תבא     כיכיכיכיכו) ! (כה  
�, כמו כשיבא ש� לעשות מלאכת הבעלי ! במה שדרכו להיות כ�, כמו שהתבאר בשרשי� הכוללי�. ולזה הוא מבואר שהרצו� בזה 

למדנו  !  רע$רע$רע$רע$העניי� בשכיר. וכבר אמר כמו זה בזאת הפרשה ג� בבהמות, שנאמר: "לא תחסו� שור בדישו" (דב' כה,ד). ולפי שאמר 
לענבי� כנפש$ שבע$ ענבי� כנפש$ שבע$ ענבי� כנפש$ שבע$ ענבי� כנפש$ שבע$     ואכלתואכלתואכלתואכלתשא� היה משל הקדש אי� השכיר אוכל.  ן�ְוֶא� א ִתֵּת� �ֹ מגיד שבמה שהוא עושה הוא אוכל:  !  ֶּכְלְיָך
 ל

 �שיתנ� לאחר, ואפילו לבניו ולאשתו,  אולא שימו� אות� ול !  ענבי�ענבי�ענבי�ענבי�    ואכלתואכלתואכלתואכלתשבולי�; לא במה שאינו עושה.  ! ענבי�, בקמה !בכר
לואמר ג� כ�:  ....ואכלתואכלתואכלתואכלתשנאמר:  ן�ְוֶא� א ִתֵּת� �ֹ להזהירו שלא ית� לכליו ולא ית� לאחרי�, כי הכל הול$ אל מקו� אחד (ע"פ קה'  ! ֶּכְלְיָך
 ל

ולפי ששנה המאמר בזה בכר� ובקמה, שה�  ....שבע$שבע$שבע$שבע$    כנפש$כנפש$כנפש$כנפש$גסה, שנאמר:  אכילהעו, א$ לא ג,כ). והוא מבואר שאוכל מה� די שב
גדולי קרקע ודברי� שלא נגמרה מלאכת�, למדנו שאי� הפועל אוכל בשעת מלאכה אלא מגדולי קרקע ודברי� שלא נגמרה מלאכת�. 

ירה התורה מלחסו� פיה מלאכול במה שתעשה אלא בתלוש, שהרי ג� לבהמה הזה הואי� ראוי שנשפוט שהתורה לא התירה לשכיר ז
בתלוש, כאמרו "לא תחסו� שור בדישו" (דב' כה,ד). ומזה נלמד ג� כ� ביאור אלו הדברי� הסתומי� הנזכרי� פה, והוא, שבשעת 

; יחוייב שיהיה עושה מלאכת בעלי� קוד� שיאכל, והוא החלק הראשו� שתחלקהו המלאכה ההיא בזה המלאכה הוא שהתיר זה, ולז
 .�לכאלו תאמר שיבצור וימלא הסל מהענבי�, קוד� שיאכל מהענבי ן�ְוֶא� א ִתֵּת� �ֹ רוצה לומר: א$ לכליו של בעל הבית; וזה  !  ֶּכְלְיָך
 ל

הכתוב מדבר.  חרמשחרמשחרמשחרמשהורה ג� כ� שבראוי להני" עליו  !  תני"תני"תני"תני"לא לא לא לא     וחרמשוחרמשוחרמשוחרמשעוד ממה שיורה שבראוי לתת ִלכלי הכתוב מדבר. ובאמרו 
ג זה הדי� כי א� במי שהיו מעשיה� גמר מלאכה, כמו העניי� בחריש ובקציר; אבל המנכש אינו אוכל כי אי� וראוי שתדע שלא ינה

להעיד, שלא הותר לו לבטל ממלאכת הבעלי� בהיותו על קמתו לצור$ אכילתו  ! תני"תני"תני"תני"לא לא לא לא     וחרמשוחרמשוחרמשוחרמשמעשיו גמר מלאכה. ואמר 
אבל הוא משפילו וכורע עצמו לקצור ומניע החרמש מימינו  ,,,,חרמשחרמשחרמשחרמשההההכי בעת שהוא קוצר אינו מני"  ;;;;החרמשהחרמשהחרמשהחרמשהשבלי�, וירי� מפני זה 

לימינו א� היה אטר יד ימינו (ע"פ שו' ג,טו). אבל אינו מני" אותו אלא בשעה שהוא בטל ממלאכתו,  ולשמאלו לקצור, או משמאל
 ! בידי$בידי$בידי$בידי$    מלילותמלילותמלילותמלילות    וקטפתוקטפתוקטפתוקטפתאמר וזה מבואר מעניי� החרמש. וזה ממה שיחייב שיעשה הפֹוֵעל זה בדר$ שלא תבוטל מלאכת הבעלי�. ו

שמאלו השבלי� לא יאכל האד� שיעור רב. והנה לא הותר לו לצוות לקלות� כדי שיהיו יותר נאותי� לאכילה, כי לא התירה  ילפ
  ולזה תהיה אכילת המלילות כדמיו� אכילת הענבי�, שהוא כמו שה�.  ענבי�;ענבי�;ענבי�;ענבי�;    ואכלתואכלתואכלתואכלתהתורה אכילת� אלא כמו שה�, שנאמר 

  

  

  


