
  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 'חמשנה 

יֵני  ְבָעה מִׁ ּיוֹת  סוגישִׁ ין ָלעוָֹלם, ַעל  אסונות טבעֻפְרָענִׁ ְבָעה ּגּוֵפי  כתוצאה מ...ָבאִׁ  סוגישִׁ
ְקָצָתן שעושים הציבורֲעֵבָרה  ין  אם חלק מעם ישראל: מִׁ רִׁ  מפרישים תרומות ומעשרותְמַעֹשְ

ְקָצָתן  ין  וחלקּומִׁ רִׁ ת בָ לא מפרישים תרומות ומעשרותֵאיָנן ְמַעֹשְ ל ַבֹצרֶׁ שיורדים א . ָרָעב שֶׁ

ים גשמים מועטים והתבואה שכבר גדלה נמכרת ביוקר כך ש...,  ְקָצָתן ְרֵעבִׁ מי שלא יכול לקנות מִׁ

ים אוכל שנמכר ביוקר נשאר רעב  ֵבעִׁ ְקָצָתן ֹשְ והאחרים שכן יכולים לקנות תבואה ביוקר, ּומִׁ

ר החליטו כל האנשים. ָּגְמרּו מצליחים להשביע את רעבונם ֹּלא ְלַעֹשֵ ל ְמהּוָמה  בכלל שֶׁ ָרָעב שֶׁ
ת ָבא  מלחמה ל ַבֹצרֶׁ היינו שחוץ מזה שירד קצת גשם, גם את מה שיגדל לא ניתן יהיה לאסוף מן ְושֶׁ

ת ַהַחָלה השדה, עקב מצב המלחמה שישרור בארץ ּטוֹל אֶׁ ֹּלא לִׁ ואם החליטו לבטל את מצוות . ְושֶׁ

ל ְכָלָיה ָבא  הפרשת חלה מן העיסה ין הגשמים יורדים כלל, והאדמה לא מצמיחה דבר, שאָרָעב שֶׁ

ר ועל ידי כך אנשים מתים ברעב בֶׁ  בגללָבא ָלעוָֹלם ַעל  מגפה שגורמת לתמותה רבה בזמן קצר. דֶׁ
ין,  ְמְסרּו ְלֵבית דִׁ ֹּלא נִׁ יתוֹת ָהֲאמּורוֹת ַבּתוָֹרה שֶׁ כעונש על מי שהתחייבו מיתה בידי שמים מִׁ

לאנשים שהיו צריכים לצאת להורג בבית דין על פשעם, אך מסיבות שונות דבר זה לא כגון: כרת וכו' או 

ית יצא אל הפועל יעִׁ שלא נוהגים קדושה בתבואה השייכת לשנת השמיטה, כגון: . ְוַעל ֵפרוֹת ְשבִׁ

ב  שסוחרים בה, או משליכים אותה לפח סתם כך. רֶׁ יכעונש .. ָבא ָלעוָֹלם  מלחמהחֶׁ ּנּוי ַהדִׁ ן ַעל עִׁ
ין שהדיינים משהים את מתן פסק הדין ללא סיבה ּוּות ַהדִׁ שבכוונה פוסקים בדין שלא כהלכה, , ְוַעל עִׁ

ֹּלא ַכֲהָלָכה לזכות את החייב, ולחייב את הזכאי ים ַבּתוָֹרה שֶׁ שפוסקים הלכות , ְוַעל ַהּמוֹרִׁ

 .שלא כדין, מתירים את האסור, ואוסרים את המותר

 

 

 

 

 

 

 בעזהשי"ת

 תשע"ט

 אבות מסכת:

 ה' פרק:

 'ט – 'ח משנה:

 ילוי נשמתהלימוד היומי לע
 שיבלט"א דואני ורויטל ע"ה ב"ר רחמים חיים הבחור ניר

 עזרא אליהו כהן זצוק"ל הרה"ק רבי חיים אבישלום ב"ר

 רטנוראעובדיה מרבינו 
הגשמים  -רעב של בצורת 

מועטים ומתוך כך השער 

  מתייקר.

מפני  -רעב של מהומה 
הגייסות אין יכולין לאסוף 

  התבואה.

השמים  -רעב של כליה 

  כברזל והארץ כנחושה.

שלא נמסרו לבית דין 
  שלא עשו בהן דין תורה. -

ועל פירות 
שעושים בהן  שביעית.

סחורה, ואין נוהגין בהן 

  קדושת שביעית.

שיודעים  -ענוי הדין 
להיכן הדין נוטה ומעכבין 

  ואין פוסקין אותו.

לזכות את  -עוות הדין 

  החייב ולחייב את הזכאי.

ועל המורים בתורה שלא 
לאסור את  -כהלכה 

 המותר ולהתיר את האסור.
 



 

 

 'טמשנה 

שנשבעו ַעל ְשבּוַעת ָשְוא  כעונש .., ומזיקות לבני האדםָבָאה ָלעוָֹלם  חיות שמזיקותַחָּיה ָרָעה 

לּול ַהֵשם ללא צורך, או שנשבעו שבועת שקר נוסף,  שעושים עברות במרחב הציבורי, פירוש, ְוַעל חִׁ

. ָּגלּות ָבא כאשר אדם גדול בתורה אינו נזהר במעשיו ואנשים למדים ממנו לזלזל בתורה ובמצוות
לּוי  שעבדו עבודה זרה,ַעל עוְֹבֵדי ֲעבוָֹדה ָזָרה  בני ישראל גולים מארץ ישראל ָלעוָֹלם ְוַעל ּגִׁ
ים שהתנהגו בלא צניעותֲעָריוֹת  יַכת ָדמִׁ ץ  ,רצח והריגה, ְוַעל ְשפִׁ שעבדו ְוַעל ַהְשָמַטת ָהָארֶׁ

ים את האדמה בשנת השמיטה ר  זמנים. ְבַאְרָבָעה ְפָרקִׁ בֶׁ ה  מגפותַהדֶׁ ְתַרבֶׁ היינו שאם כבר בא מִׁ

דבר לעולם בעוון החטאים שהוזכרו במשנה הקודמת, בארבעת הזמנים שהמשנה עכשיו מציינת המגפות 

יעִׁ  מתרבות בעולם ל"ע, ואלו הן הזמנים: ית  בשנה הרביעית לשנת השמיטהית ָבְרבִׁ יעִׁ בשנת ּוַבְשבִׁ

ית השמיטה יעִׁ ָחג בשנה שלאחר שנת השמיטה, ּוְבמוָֹצֵאי ְשבִׁ  מוצאי חג סוכות, ּוְבמוָֹצֵאי הֶׁ

ְבָכל ָשָנה ְוָשָנה  המשותף לכל אלו הזמנים, שבתקופה שלפניהם היה צריך לתת את מתנות העניים שֶׁ

א נתנו אותם כמו שצריך והעניים מתו ברעב, מידה כנגד מידה, מתרבות שציוותה התורה, והיות ול

והמשנה מתחילה לפרט מה היה צריך לתת לעניים . המגפות שגורמות שהרבה אנשים יפגעו מהם ל"ע

ית בזמנים אלו שלא נתנו ולכן מתרבה הדבר יעִׁ ר  בשנה הרביעית לשנות השמיטה*: ָבְרבִׁ ְפֵני ַמֲעֹשַ מִׁ
ַבְש  י שֶׁ ית ָענִׁ ישִׁ  על שלא הפרישו מעשר עני בשנה השלישית לשמיטה )ראה הסבר מטה(,לִׁ

ית  יעִׁ ית , בשנת השמיטהַבְשבִׁ שִׁ ַבשִׁ י שֶׁ ר ָענִׁ ְפֵני ַמֲעֹשַ על שלא הפרישו מעשר עני בשנה מִׁ

ית  השישית לשמיטה, יעִׁ ית  בשנה שלאחר שנת השמיטהּוְבמוָֹצֵאי ְשבִׁ יעִׁ ְפֵני ֵפרוֹת ְשבִׁ לפי מִׁ

, ּוְבמוָֹצֵאי שלא הפקירו את התבואה השייכת לשנת השמיטה, ולא יכלו העניים ליהנות מתבואה זו
ָחג  ים  מוצאי חג הסוכות, שנקרא גם חג האסיףהֶׁ ּיִׁ ל ַמְּתנוֹת ֲענִׁ זֶׁ ְפֵני ּגֶׁ ְבָכל ָשָנה ְוָשָנה מִׁ שֶׁ

לעניים את מה שמגיע להם עפ"י  לפי שבזמן זה אוספים את התבואה מהשדות, וזהו גם הזמן שבו יש לתת

התורה הנקראים מתנות עניים, שהם: לקט, שכחה, ופאה בשדות, פרט ועוללות בכרמים ועוד, ולפי שלא 

נתנו מתנות אלו כהוגן, הדבר מתרבה בזמן זה. וניתן להסביר את כל הנ"ל על פי מה שנאמר צדקה תציל 

ואם ח"ו לא נותנים מתקיימים הדברים המוזכרים ממוות, שאם נותנים צדקה כמו שצריך ניצלים ממוות, 

 במשנה.
 

ישנו סדר שציוותה התורה עליו, שש שנים עובדים את האדמה, והשנה השביעית נקראת שנת שמיטה, שבה יש להפסיק מלעבוד את האדמה *
לשנה אחת, וכן יש להפקיר לכל דורש את התבואה השייכת לשנה זו. השנה הראשונה מתוך אותם שש שנים שקודמות לשנת השמיטה 

שנייה נקראת שנה שנייה לשמיטה, וכן על זה הסדר. בכל אותם השנים שבהם עובדים את הקרקע נקראת שנה ראשונה לשמיטה, השנה ה
יש להפריש תרומות ומעשרות. בכל השנים מפרישים תרומה גדולה לכוהנים ומעשר ראשון ללווים, ברם בשנים א,ב,ד,ה לשנות השמיטה יש 

לתת מעשר עני לעניים, במקום מעשר שני. ומהתבואה השייכת לשנת  להפריש גם מעשר שני שנאכל בירושלים, ובשנים ג, ו לשמיטה יש
   השמיטה אין צורך להפריש תרומות ומעשרות, כיוון שכל התבואה היא הפקר לכל.

 

 

 ברטנוראעובדיה מרבינו 
לבטלה,  -שבועת שוא 

  שלא לצורך.

העובר  -חלול השם 
עבירה בפרהסיא ביד רמה. 

שבני אדם רואים  :אי נמי

  ולומדים ממעשיו.

ועל השמטת 
שחורשים וזורעים  הארץ.

  בשביעית.

מפני מעשר עני 
שבמקום  שבשלישית.

מעשר שני שמפרישים 
בשאר שנים של שמטה, 
בשלישית ובששית 

  מפרישין מעשר עני.

לקט  גזל מתנות עניים.
 שכחה ופאה פרט ועוללות.

 


