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äðùî à ÷øô äàô úëñî   
)à (øeò ÄL í Æä Èì ïé Åà ÆL íé Äø Èá Àã el Åà1 .ä Èà Åt Çä ,íé Äøek Äa ÇäÀå ,ï Éåé Èà Åø ÈäÀå ,íé Äã ÈñÂç úeìé Äî Àâe ,ä Èø Éåz ãeî Àì ÇúÀå .

à Èa Çä í Èì Éåò Èì Éåì ú ÆîÆi Ç÷ ï Æø Æw ÇäÀå äÆf Çä í Èì Éåò Èa ï Æäé Åú Éåø Åt ì Åë Éåà í Èã Èà ÆL íé Äø Èá Àã el Åà2:a Äk eãí ÅàÈå á Èà 3 ,
íé Äã ÈñÂç úeìé Äî Àâe4 ,Éåø ÅáÂç Çì í Èã Èà ïé Åa í Éåì ÈL ú Çà ÈáÂäÇå5í Èl Ëk ãÆâÆð Àk ä Èø Éåz ãeî Àì ÇúÀå 6:  

-óñåé úðåúë- 
 לא ולמה פרה אפר תנינן לא ולמה סוטה אפר תנינן לא ולמה בעי ברכיה רבי :כאן ירושלמי 'עי 1
 מוסיף שהוא דברים אלא מתניתין אתינן לא מצורע של ציפור דם תנינן לא ולמה יבמה רוק תנינן
 אין :כאן ם"הרמב ל"וז .מצוה בעשייתן אין עליהן מוסיף שהוא פ"אע ואילו מצוה בעשייתן ויש עליהן
   .שכרו תוספת יהיה בהן שיוסיף כפי בכאן שספר ואלה ,שכר תוספת בהם

 .מעשר לתרומת גדולה תרומה בין תבלבל שמא ומתרץ ,תרומה כתוב לא למה ששואל ירושלמי 'עי
 שהרי ,דבריו על וקשה[ .מעשר לתרומת טבל הוא שהרי ,עוד להביא מצוה שאין ל"כנ שמביא ש"ר 'ועי

 ,ניכרים ששייריה שצריך שונה שתרומה ש"הר מסביר ועוד ].עשייתן אחרי מדובר לא בתוספת המצוה
  .)ב"נדרים ו ע' עי (פאה השדה כל לעשות אפשר אבל ,תרומה הכרי כל לעשות אפשר ואי

 זה ואם ,ח"גמ בכלל זה בגופו זה שאם ומתרץ ,ואם אב כיבוד מובא לא למה ששואל ש"בר 'עי עוד
  .ת"מה אפילו שיעור לו יש למטה ושמא ,קשה בן משל ד"ולמ ,אב משל זה בממונו

 אוכל אדם דברים ששה יוחנן רבי אמר אסי רבי ראמ שילא בר יהודה רב אמר :א"ע קכז שבת 'עי 2
 תפלה ועיון חולים וביקור אורחין הכנסת הן ואלו הבא לעולם ול קיימת והקרן הזה בעולם פירותיהן
 אלו תנן אנן והא איני זכות לכף חברו את והדן תורה לתלמוד בניו והמגדל המדרש בית והשכמת

 אב כיבוד הן ואלו הבא לעולם לו קיימת והקרן הזה םבעול פירותיהן ואוכל אותם עושה שאדם דברים
 ]לא אחר מידי אין הני[ כולם כנגד תורה ותלמוד לחברו אדם שבין םשלו והבאת חסדים וגמילות ואם
   .שייכי בהני )הני אחרינא לישנא שייכי חסדים בגמילות( נמי הני

 גבי דכתיב תפילה זה ונפש שחד אי נפשו גומל שכתוב ח"גמ בכלל תפילה שעיון ,שם י"רש 'ועי
  .ת"ת היינו בניו ומגדל המדרש בית והשכמת .'ה לפני נפשי את ואשפוך חנה

 בתחלה נחלקין כולן המצות כי 'וכו ,לו קיימת והקרן פירותיהן אוכל שאמר מה וענין :ם"רמב 'עי
 ,הוא ךברו הקדוש ובין בינו שיש במה ,בנפשו לאדם המיוחדות במצות האחד החלק :חלקים שני על

 ,קצתם עם קצתם אדם בני בתועלת התלויות במצות ,השני והחלק .ם"ועכו בתוש ותפילין ציצית כגון
 ובין בינו שיש מה ,שולנפ המיוחדות המצות האדם כשיעשה .'כוו והאונאה הגניבה על אזהרה כגון

 יותהתלו המצות האדם וכשיעשה .'וכו ב"לעוה עליה ה"הקב ויגמלהו לצדקה לו תחשב ,בוראו
 שנהג בעבור ז"בעוה טובה וימצא ,'וכו ,ב"לעוה לצדקה לו תחשב כן כמו ,זה עם זה אדם בני בתועלת

 ,ההוא מהענין שכר כן כמו יקבל ,כמנהגו אחרים וינהגו ,הזה מנהג כשינהג כי ,אדם בני בין הטוב מנהג
 רבא אמר :ם"לרמב ורמק זה ואולי א"ע מ קידושין 'עי[ .ח"בגמ נכנסות לחבירו אדם שבין המצות וכל
 טוב שאינו צדיק ויש טוב צדיק יש וכי יאכלו מעלליהם פרי כי טוב כי צדיק אמרו לי אסברא אידי רב

  .]טוב שאינו צדיק זהו לבריות ורע לשמים טוב טוב צדיק זהו ולבריות יםלשמ טוב אלא
  .ךל ייטב ולמען ימיך יאריכון למען כתיב ואם אב בכיבוד :א"ע מ קידושין 'עי 3
4

  .וכבוד צדקה חיים ימצא וחסד צדקה רודף כתיב חסדים בגמילות :ש"עיי 
5

 בקש הכא כתיב רדיפה רדיפה אתיא אבהו ר"וא ורדפהו שלום בקש כתיב שלום ובהבאת :ש"עיי 
  .דוחס צדקה רודף התם וכתיב ורדפהו שלום

6
   .ימיך ואורך חייך הוא כי כתיב תורה בתלמוד :ש"עיי 
 ת"בת כי ,הכל כנגד שקול ת"ת תמצא ]2 בהערה כ"מש[ הזה הענין על קורוכשתח :ם"הרמב ל"ז
 בתחלת כ"מש .כ"ע ,מעשה לידי מביא שהתלמוד דברינו בתחלת שביארנו כמו ,זה לכל האדם יזכה

 הארץ עם ולא חטא ירא בור אין ,)ב"פ אבות( ה"ע חכמים אמרו :ל"ז מ"לפיה להקדמה כוונתו דברינו
 זה בענין שגזרו ,החכמים מכזיב הוא ,סידח שהוא הארץ בעם שיאמר מי וכל .בארנו כאשר ,חסיד
 מביא ,ועשיתם ולמדתם ,התורה בכל הצווי תמצא כן ועל .כן כמו השכל מכזיב והוא .נחתכת גזירה

 מה וזהו .החכמה אל בו יגיע לא ובמעשה ,למעשה האדם יגיע שבחכמה ,המעשה קודם החכמה
   .מעשה לידי מביא שהתלמוד ,)מ ףד א"פ קדושין( ה"ע שאמרו
 שוה אינו כולו העולם כל אפילו אמר חד דחומין דכפר חייא ורבי ברכיה רבי ת"ות :ירושלמי 'עי
 תנחומא רבי התורה מן 'א לדבר שוות אינן תורה של מצותיה כל 'אפי אמר וחד תורה של אחד לדבר
 אחא 'ר בשם מרי בר אבא דרבי אבוי אבא רבי כהדא אמר וחד כהדא אמר חד ימראז בן יוסי ורבי

 לא חפציך וכל )טו ג שם( אומר אחד וכתוב בה ישווה לא חפצים וכל )יא ח משלי( אומר אחד כתוב
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דהא תנן בסיפא , )ב"חולין קלז ע (אבל מדרבנן יש להם שיעור,  מדאורייתא-אלו דברים שאין להם שיעור  •

  :אין פוחתין לפאה מששים) משנה ב(
  :לא תכלה פאת שדך בקצרך) ויקרא כג( חייב להניח בסוף שדהו לעניים כדכתיב  שאדם-הפאה  •
 ולא נתנה תורה בהם שעור, אלהיך' ראשית בכורי אדמתך תביא בית ה) שמות כג( דכתיב -והבכורים  •

  :)ב"חולין קלז ע(
 כל שלש פעמים בשנה יראה) דברים טז(דכתיב ,  שחייב אדם להיראות בעזרה בשלש רגלים- והראיון  •

עולות ראיה ושלמי , פירוש אחר. 7עייל ומתחזי ונפיק, דכל אימת דבעי, וזאת הראיה אין לה שיעור. זכורך
איש ) דברים טז(דכתיב , אין לה שיעור מדאורייתא, ולא יראו פני ריקם) שם(חגיגה שחייב להביא כדכתיב 

  :8סףוחגיגה שתי כ, אלא שחכמים נתנו בה שיעור העולה מעה כסף, כמתנת ידו
, אבל גמילות חסדים דבממונו. ולקבור מתים וכיוצא בהן, 9כגון בקור חולים,  דבגופו-וגמילות חסדים  •

שיתן בכל פעם , 10יש להן שיעור, ולהאכיל את הרעבים וכיוצא בהן, ולהלביש ערומים, כגון פדיון שבויים
המבזבז אל יבזבז יותר , רינןדהכי אמ, חייב שבנכסיו ותו לא מ11חמישית מן הריוח, שתבא מצוה כזו לידו

כדי שיהא מצוי כל זמן שיבא גמילות , הלכך מבעי ליה לאינש לאפרושי חמישית הריוח בכל עת, מחומש
  :ובהכי נפיק ידי חובתו, חסד לידו שיקיימו

-óñåé úðåúë- 

 'ה נאם חפצתי באלה כי דכתיב תורה דברי אלו חפציך ומרגליות טובות אבנים אלו חפצים בה ישווה
  .ארטבון

 קיימת והקרן הזה בעולם פירותיהן אוכל אותן העושה אדם דברים ארבעה :א"מ מ"פ נ"בדרא 'עי
 כנגד תורה ותלמוד לחבירו אדם בין שלום והבאת חסדים וגמילות ואם אב כבוד הן אלו .הבא לעולם
 עריות יוגילו כוכבים עבודת .הבא ולעולם הזה בעולם ממנו נפרעין אותן העושה אדם דברים 'ד .כולם

  .מכולם יותר ר"ולה דמים שפיכותו
7

 ש"ועיי ,הקרבנות הבאת על שלנו המשנה את שלומד ם"רמב 'ועי ,בירושלמי כ"וכ ,ש"ורא ש"ר 
 ,ג"בסמ הוא וכן ,8 הערה לקמן הובא ב לדף שכוונתו ל"ונ ,"חגיגה במסכת זה יתבאר ועוד" לשונו
  .ז לדף שכוונתו ריםאומ יש אמנם

8
 אומרים הלל ובית כסף מעה והחגיגה כסף שתי הראייה אומרים שמאי בית :א"ע ב דף חגיגה 'עי 

  .כסף שתי והחגיגה כסף מעה הראייה
 פליגי לא עלמא כולי ואייתי דאתא היכא כל הרגל ימות בשאר :א"ע ז חגיגה שמביא ש"ר 'עי

 לא דאתי אימת דכל בעזרה פנים ראיית סבר יוחנן דרבי אייתי ולא דאתא פליגי כי מיניה דמקבלינן
  .לאתויי צריך דאתי אימת דכל בקרבן פנים ראיית אמר לקיש ריש לאתויי צריך
9

 לה אין חולים ביקור תניא :ד"הרי פסקי 'ועי .שיעור לה אין חולים ביקור :ב"ע לט נדרים 'עי 
  .פעמים מאה 'אפי לקטן גדול 'אפי שיעור
 .שיעור לו יש בממונו אבל בגופו דתימר הדא ,חסדים גמילות :כאן ירושלמי 'עי .ןכא ם"רמב 'עי 10

 מנכסיו חומש מפריש אדם שיהא נמנו באושא חנינא בן יוסי רבי בשם לקיש בן ש"ר דמר כיי ואתייא
 כולה מפסיד הוא שנים לחמש ושנה שנה בכל חומש מה מנא 'ר קומי בעי אינינוא בן ג"ר 'וכו למצוה

 אל המבזבז התקינו באושא אילעא ר"א :א"ע נ כתובות 'ועי .לשכר ואילך מכאן לקרן להבתח ל"א
 באחד ומעשה לבריות יצטרך שמא מחומש יותר יבזבז אל המבזבז הכי נמי תניא מחומש יותר יבזבז

 חבירו הניחו ולא ישבב רבי לה ואמרי ,ישבב רבי ומנו חבירו לו הניח ולא ]מחומש יותר[ לבזבז שבקש
 שיעור שאין מדובר המשנה כל שהרי קשה לי אבל .א"ס רמט 'סי ד"יו ע"בשו והובא ,עקיבא רבי וומנ
  .ש"ברא משמע וכן ,מדרבנן שיעור יש כאן וגם ,מדרבנן ויש התורה מן

 לבד ,ממונו מחמישית יותר לתת יתחייב ולא ,ל"וז ,לעניים וצדקה שבויים פדיון שמונה ם"רמב 'עי
 ולא הריוח מן החומש יוציא ,זכרנו מאשר דבר לו נזדמן לא אם אבל ,'וכו ,חסידות במדת כן עשה אם
   .מצות בצרכי ויתנהו הקרן מן

 ,רמט ד"יו ע"בשו לא וכן )ז"ה ו"פ( עניים במתנות מובא שלא ע"צ חסידות במדת ם"ברמב כ"מש
 או אתרוג לו שאין מי ):ו"תרנ ח"או( ע"שו י'וע .א"ע כד מתענית מקור מביא יח פרק חסד אהבת אמנם
 מצוה אפילו מחומש יותר יבזבז אל המבזבז שאמרו וכמו רב הון עליהם לבזבז צ"א עוברת מצוה שאר

  .שיעבור קודם ממונו כל יתן תעשה לא אבל עשה מצות ודווקא ,עוברת
  .10 הערה לעיל 'ועי ,ם"רמב 11
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  :12והגית בו יומם ולילה) יהושע א(דכתיב ,  אין לה שיעור-ותלמוד תורה  •
 :כולם שקול כנגד -ותלמוד תורה כנגד כולם  •

  
)á (íé ÄM ÄM Äî ä Èà Åt Çì ïé ÄúÂç Éåt ïé Åà13 ,øeò ÄL ä Èà Åt Çì ïé Åà eø Àî Èà ÆL é Ät ì Çò ó ÇàÀå .ä Æã ÈO Çä ì Æã Éâ é Äô Àì ì Ék Çä ,

íé Äi ÄðÂò Èä á Éø é Äô Àìe ,äÈåÈðÂò Èä á Éø é Äô Àìe14:  
  :)ב"חולין קלז ע ( מדרבנן–אין פוחתין לפאה מששים  •
  : מדאורייתא כדאמרן-ר  אף על פי שאמרו אין לפאה שיעו •
ואם שדהו . נותן ומוסיף על ששים לפי גודל שדהו,  אם שדהו גדולה ועניים מועטים-הכל לפי גודל השדה  •

  :15מוסיף על ששים לפי רוב העניים, קטנה ועניים מרובים
תהלים יח  (ְרֵּבִניְוַעְנַוְת ַת לשון,  ירבה לעניים16תוּולפי רוב ענוכלומר , ו" אית דגרסי ענוה בוי-ולפי הענוה  •

ופירושו גודל , ת"ואית דגרסי ענבה בבי.  מה שתענה הארץכלומר, ם פירש לשון עניה" ורמב.17)לו

-óñåé úðåúë- 
12

 אחד פרק אלא אדם שנה לא אפילו נלמוד יוסי 'ר של מדבריו אמי ר"א :ב"ע צט מנחות 'עי .ש"ר 
 ש"ר משום יוחנן רבי אמר מפיך הזה התורה ספר )את( ימוש לא מצות קיים ערבית אחד ופרק שחרית

 בפני לאומרו אסור זה ודבר ימוש לא קיים וערבית שחרית שמע קרית אלא אדם קרא לא 'אפי יוחי בן
 'ר את ישמעאל 'ר של אחותו בן דמה בן שאל הארץ עמי בפני לאומרו צוהמ אמר ורבא הארץ עמי

 ימוש לא הזה המקרא עליו קרא תיוני חכמת ללמוד מהו כולה התורה כל שלמדתי אני כגון ישמעאל
 ולמוד הלילה מן ולא היום מן לא שאינה שעה ובדוק צא ולילה יומם בו והגית מפיך הזה התורה ספר
 לא אינו זה פסוק יונתן ר"א נחמני בר שמואל 'ר דאמר נחמני בר שמואל 'דר אופליג יונית חכמת בה

  .ברכה אלא מצוה ולא חובה
 בין בגופו שלם בין עשיר בין עני בין תורה בתלמוד חייב ישראל איש כל :א"ס רמו 'סי ח"או י'וע

 לו לקבוע חייב ניםוב אשה בעל אפילו הפתחים על המחזר עני 'אפי גדול זקן בין בחור בין יסורים בעל

 ש"ק קרא לא אפילו הדחק ובשעת( ולילה יומם בו והגית שנאמר ובלילה ביום תורה לתלמוד זמן
 אין ולכן ,ישמעאל 'כר ודלא אמי כרב שפוסקים משמע .)ביה קרינן מפיך ימושו לא וערבית שחרית

 בלומדים ולא עליהם עצמו שמתרפה במי מתקיימים התורה דברי אין :כא סעיף י'וע .זו מפסוק מקור

 לעיניו שנה יתן ולא תמיד גופו ומצער עליה עצמו שממית במי אלא ושתייה אכילה ומתוך עידון מתוך

 השמעל מי כי הלמוד עם וכבוד עושר ולקנות בתורה לעסוק האדם יחשוב ולא הגה :לעפעפיו ותנופה
 אלא תורה של לכתרה זוכה אינו בלבו זו מחשבה

 בעסק וימעט עראי תוומלאכ קבע תורתו יעשה12

 היום ושאר יאכל מה לו אין אם חייו כדי יום כל מלאכה ויעשה מלבו הזמן תענוגי ויסיר בתורה ויעסוק

  .חיוב ולא מעלה שזה משמע כן אם .בתורה יעסוק והלילה
13

 כ"ואח ,מששים 'מא פחות הבית בעל הפריש אם בירושלמי מחלוקת שמביא א"מ ש"ר 'עי 
 מאחר במעשר חייב או ,פאה והוא מאחר ממעשר פטור השני ההפרשה אם ,יםמשש 'א עד עוד הפריש

  .ש"רא 'ועי .פאה ואינו
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 אפילו שיעור לה אין התורה מן הפאה שיעור הוא כמה )ו"טה א"פ עניים מתנות( ם"רמב 'עי 
 לארץ בחוצה בין בארץ בין מששים מאחד פחות אין מדבריהם אבל חובתו ידי יצא אחת שבולת הניח
 קטנה שהיא שדה כיצד הזרע ברכת ולפי העניים רוב ולפי השדה גודל לפי מששים האחד על סיףומו

 העניים היו אם וכן השיעור על מוסיף זה הרי לעני מועיל אינו מששים אחד ממנה הניח שאם ביותר
 הפאה על המוסיף וכל הברכה לפי מוסיף נתברך שהרי הרבה ואסף מעט זרע ואם מוסיף מרובין
  .13 שבהערה שבירושלמי הספק מובא לא למה ע"וצ .שיעור זאת לתוספת ואין שכר לו ןמוסיפי

15
 תהיה ואם ,יתירה מתנה לעניים לתת אלא אינו הדרכים אלה משלש היוצא הסברא :ם"ר 'עי 

 רוב לפי יתנו ,רבים והעניים עוטהמ הארץ ואם .השדה גודל לפי יתנו ,מועטים והעניים גדולה ההשד
 אם וכן ].ש"בר הוא וכן ,מששים 'מא יותר שיתן שפירושו ש"ועיי ,מהירושלמי הוא לזה מקור[ העניים
  .הרבה יתנו מועטין והעניים רב זרע הארץ תוציא
 ברכת ולפי העניים רוב ולפי השדה גודל לפי מששים האחד על מוסיף :ו"הט א"פ ע"מתנ ם"רמב 'עי
 על מוסיף זה הרי לעני מועיל אינו מששים אחד ממנה הניח שאם ביותר קטנה שהיא שדה כיצד הזרע

  .הברכה לפי מוסיף נתברך שהרי הרבה ואסף מעט זרע ואם מוסיף מרובין העניים היו אם וכן השיעור
16

  .השדה בעל של 


