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 ראשית הגז\ תרומה \קיבה , לחיים,  זרוע– דברים פרק יח
  : לֹא ִיְהֶיה ַלּכֲֹהִנים ַהְלִוִּים ָּכל ֵׁשֶבט ֵלִוי ֵחֶלק ְוַנֲחָלה ִעם ִיְׂשָרֵאל ִאֵּׁשי ְיקָֹוק ְוַנֲחָלתֹו יֹאֵכלּון)א(
  ס: ר ִּדֶּבר לֹו ְוַנֲחָלה לֹא ִיְהֶיה ּלֹו ְּבֶקֶרב ֶאָחיו ְיקָֹוק הּוא ַנֲחָלתֹו ַּכֲאֶׁש)ב(
  : ַלּכֵֹהן ַהְּזרַֹע ְוַהְּלָחַיִים ְוַהֵּקָבהְוָנַתן ִאם ׁשֹור ִאם ֶׂשה ֵמֵאת זְֹבֵחי ַהֶּזַבחְוֶזה ִיְהֶיה ִמְׁשַּפט ַהּכֲֹהִנים ֵמֵאת ָהָעם  )ג(
  : ּלֹוְוֵראִׁשית ֵּגז צֹאְנָך ִּתֶּתן ִּתירְֹׁשָך ְוִיְצָהֶרָך ְּדָגְנָך ֵראִׁשית )ד(

  ס:  ִּכי בֹו ָּבַחר ְיקָֹוק ֱאלֶֹהיָך ִמָּכל ְׁשָבֶטיָך ַלֲעמֹד ְלָׁשֵרת ְּבֵׁשם ְיקָֹוק הּוא ּוָבָניו ָּכל ַהָּיִמים)ה(
  :ַחר ְיקָֹוק ְוִכי ָיבֹא ַהֵּלִוי ֵמַאַחד ְׁשָעֶריָך ִמָּכל ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר הּוא ָּגר ָׁשם ּוָבא ְּבָכל ַאַּות ַנְפׁשֹו ֶאל ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר ִיְב)ו(
  : ְוֵׁשֵרת ְּבֵׁשם ְיקָֹוק ֱאלָֹהיו ְּכָכל ֶאָחיו ַהְלִוִּים ָהעְֹמִדים ָׁשם ִלְפֵני ְיקָֹוק)ז(
  ס:  ֵחֶלק ְּכֵחֶלק יֹאֵכלּו ְלַבד ִמְמָּכָריו ַעל ָהָאבֹות)ח(

  
ישעיהו פרק ז 

  :ים ִּכי ַתְלאּו ַּגם ֶאת ֱאלָֹהי ַוּיֹאֶמר ִׁשְמעּו ָנא ֵּבית ָּדִוד ַהְמַעט ִמֶּכם ַהְלאֹות ֲאָנִׁש)יג(
  : ָלֵכן ִיֵּתן ֲאדָֹני הּוא ָלֶכם אֹות ִהֵּנה ָהַעְלָמה ָהָרה ְויֶֹלֶדת ֵּבן ְוָקָראת ְׁשמֹו ִעָּמנּו ֵאל)יד(
  : ֶחְמָאה ּוְדַבׁש יֹאֵכל ְלַדְעּתֹו ָמאֹוס ָּבָרע ּוָבחֹור ַּבּטֹוב)טו(
  :ס ָּבָרע ּוָבחֹר ַּבּטֹוב ֵּתָעֵזב ָהֲאָדָמה ֲאֶׁשר ַאָּתה ָקץ ִמְּפֵני ְׁשֵני ְמָלֶכיָה ִּכי ְּבֶטֶרם ֵיַדע ַהַּנַער ָמאֹ)טז(
  פ:  ָיִביא ְיקָֹוק ָעֶליָך ְוַעל ַעְּמָך ְוַעל ֵּבית ָאִביָך ָיִמים ֲאֶׁשר לֹא ָבאּו ְלִמּיֹום סּור ֶאְפַרִים ֵמַעל ְיהּוָדה ֵאת ֶמֶלְך ַאּׁשּור)יז(
  :ּיֹום ַההּוא ִיְׁשרֹק ְיקָֹוק ַלְּזבּוב ֲאֶׁשר ִּבְקֵצה ְיאֵֹרי ִמְצָרִים ּוַלְּדבֹוָרה ֲאֶׁשר ְּבֶאֶרץ ַאּׁשּור ְוָהָיה ַּב)יח(
  : ּוָבאּו ְוָנחּו ֻכָּלם ְּבַנֲחֵלי ַהַּבּתֹות ּוִבְנִקיֵקי ַהְּסָלִעים ּוְבכֹל ַהַּנֲעצּוִצים ּוְבכֹל ַהַּנֲהלִֹלים)יט(
  ס: ַגַּלח ֲאדָֹני ְּבַתַער ַהְּׂשִכיָרה ְּבֶעְבֵרי ָנָהר ְּבֶמֶלְך ַאּׁשּור ֶאת ָהרֹאׁש ְוַׂשַער ָהַרְגָלִים ְוַגם ֶאת ַהָּזָקן ִּתְסֶּפה ַּבּיֹום ַההּוא ְי)כ(
  :ְוָהָיה ַּבּיֹום ַההּוא ְיַחֶּיה ִאיׁש ֶעְגַלת ָּבָקר ּוְׁשֵּתי צֹאן )כא(
  :ְמָאה ִּכי ֶחְמָאה ּוְדַבׁש יֹאֵכל ָּכל ַהּנֹוָתר ְּבֶקֶרב ָהָאֶרץ ְוָהָיה ֵמרֹב ֲעׂשֹות ָחָלב יֹאַכל ֶח)כב(
  : ְוָהָיה ַּבּיֹום ַההּוא ִיְהֶיה ָכל ָמקֹום ֲאֶׁשר ִיְהֶיה ָּׁשם ֶאֶלף ֶּגֶפן ְּבֶאֶלף ָּכֶסף ַלָּׁשִמיר ְוַלַּׁשִית ִיְהֶיה)כג(
  :ַׁשִית ִּתְהֶיה ָכל ָהָאֶרץ ַּבִחִּצים ּוַבֶּקֶׁשת ָיבֹוא ָׁשָּמה ִּכי ָׁשִמיר ָו)כד(
  פ:  ְוכֹל ֶהָהִרים ֲאֶׁשר ַּבַּמְעֵּדר ֵיָעֵדרּון לֹא ָתבֹוא ָׁשָּמה ִיְרַאת ָׁשִמיר ָוָׁשִית ְוָהָיה ְלִמְׁשַלח ׁשֹור ּוְלִמְרַמס ֶׂשה)כה(

  
שמואל א פרק כה 

 ְוָחֵמׁש ְסִאים ָקִלי ּוֵמָאה ִצֻּמִקים ֲעׂשּויֹת> עשוות <ְוָחֵמׁש צֹאןם ִנְבֵלי ַיִין ֲאִביַגִיל ַוִּתַּקח ָמאַתִים ֶלֶחם ּוְׁשַנִי> אבוגיל< ַוְּתַמֵהר )יח(
  :ּוָמאַתִים ְּדֵבִלים ַוָּתֶׂשם ַעל ַהֲחמִֹרים

  : ַוּתֹאֶמר ִלְנָעֶריָה ִעְברּו ְלָפַני ִהְנִני ַאֲחֵריֶכם ָּבָאה ּוְלִאיָׁשּה ָנָבל לֹא ִהִּגיָדה)יט(
  :ֶכֶבת ַעל ַהֲחמֹור ְויֶֹרֶדת ְּבֵסֶתר ָהָהר ְוִהֵּנה ָדִוד ַוֲאָנָׁשיו יְֹרִדים ִלְקָראָתּה ַוִּתְפּגֹׁש אָֹתם ְוָהָיה ִהיא רֹ)כ(

  
 בכור – דברים פרק טו

  :ְולֹא ָתגֹז ְּבכֹור צֹאֶנָך ׁשֹוֶרָך ַהָּזָכר ַּתְקִּדיׁש ַליקָֹוק ֱאלֶֹהיָך לֹא ַתֲעבֹד ִּבְבכֹר ִּבְבָקְרָך ּוְבצֹאְנָךָּכל ַהְּבכֹור ֲאֶׁשר ִיָּוֵלד  )יט(
  : ִלְפֵני ְיקָֹוק ֱאלֶֹהיָך תֹאֲכֶלּנּו ָׁשָנה ְבָׁשָנה ַּבָּמקֹום ֲאֶׁשר ִיְבַחר ְיקָֹוק ַאָּתה ּוֵביֶתָך)כ(
  : ְוִכי ִיְהֶיה בֹו מּום ִּפֵּסַח אֹו ִעֵּור ּכֹל מּום ָרע לֹא ִתְזָּבֶחּנּו ַליקָֹוק ֱאלֶֹהיָך)כא(
  :ְׁשָעֶריָך ּתֹאֲכֶלּנּו ַהָּטֵמא ְוַהָּטהֹור ַיְחָּדו ַּכְּצִבי ְוָכַאָּיל ִּב)כב(
  פ:  ַרק ֶאת ָּדמֹו לֹא תֹאֵכל ַעל ָהָאֶרץ ִּתְׁשְּפֶכּנּו ַּכָּמִים)כג(
 

במדבר פרק יח 
  :ָכל ָקְדֵׁשי ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ְלָך ְנַתִּתים ְלָמְׁשָחה ּוְלָבֶניָך ְלָחק עֹוָלם ַוְיַדֵּבר ְיקָֹוק ֶאל ַאֲהרֹן ַוֲאִני ִהֵּנה ָנַתִּתי ְלָך ֶאת ִמְׁשֶמֶרת ְּתרּומָֹתי ְל)ח(
 ֶזה ִיְהֶיה ְלָך ִמּקֶֹדׁש ַהֳּקָדִׁשים ִמן ָהֵאׁש ָּכל ָקְרָּבָנם ְלָכל ִמְנָחָתם ּוְלָכל ַחָּטאָתם ּוְלָכל ֲאָׁשָמם ֲאֶׁשר ָיִׁשיבּו ִלי קֶֹדׁש ָקָדִׁשים ְלָך הּוא )ט(
  : ְּבקֶֹדׁש ַהֳּקָדִׁשים ּתֹאֲכֶלּנּו ָּכל ָזָכר יֹאַכל אֹתֹו קֶֹדׁש ִיְהֶיה ָּלְך)י(  :ָבֶניָךּוְל
  :ל אֹתֹו ְוֶזה ְּלָך ְּתרּוַמת ַמָּתָנם ְלָכל ְּתנּופֹת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְלָך ְנַתִּתים ּוְלָבֶניָך ְוִלְבנֶֹתיָך ִאְּתָך ְלָחק עֹוָלם ָּכל ָטהֹור ְּבֵביְתָך יֹאַכ)יא(
  : ּכֹל ֵחֶלב ִיְצָהר ְוָכל ֵחֶלב ִּתירֹוׁש ְוָדָגן ֵראִׁשיָתם ֲאֶׁשר ִיְּתנּו ַליקָֹוק ְלָך ְנַתִּתים)יב(
  : ֲאֶׁשר ָיִביאּו ַליקָֹוק ְלָך ִיְהֶיה ָּכל ָטהֹור ְּבֵביְתָך יֹאֲכֶלּנּוִּבּכּוֵרי ָּכל ֲאֶׁשר ְּבַאְרָצם )יג(
  
  : מֶֹׁשה ֵּלאמֹר ַוְיַדֵּבר ְיקָֹוק ֶאל)כה(
 ְוֶאל ַהְלִוִּים ְּתַדֵּבר ְוָאַמְרָּת ֲאֵלֶהם ִּכי ִתְקחּו ֵמֵאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶאת ַהַּמֲעֵׂשר ֲאֶׁשר ָנַתִּתי ָלֶכם ֵמִאָּתם ְּבַנֲחַלְתֶכם ַוֲהֵרמֶֹתם ִמֶּמּנּו ְּתרּוַמת )כו(

  :ְיקָֹוק ַמֲעֵׂשר ִמן ַהַּמֲעֵׂשר
  : ַּכָּדָגן ִמן ַהּגֶֹרן ְוַכְמֵלָאה ִמן ַהָּיֶקבְּתרּוַמְתֶכםְוֶנְחַׁשב ָלֶכם  )כז(
  : ֵּכן ָּתִרימּו ַגם ַאֶּתם ְּתרּוַמת ְיקָֹוק ִמּכֹל ַמְעְׂשרֵֹתיֶכם ֲאֶׁשר ִּתְקחּו ֵמֵאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ּוְנַתֶּתם ִמֶּמּנּו ֶאת ְּתרּוַמת ְיקָֹוק ְלַאֲהרֹן ַהּכֵֹהן)כח(
  :ֵתיֶכם ָּתִרימּו ֵאת ָּכל ְּתרּוַמת ְיקָֹוק ִמָּכל ֶחְלּבֹו ֶאת ִמְקְּדׁשֹו ִמֶּמּנּו ִמּכֹל ַמְּתנֹ)כט(
  : ְוָאַמְרָּת ֲאֵלֶהם ַּבֲהִריְמֶכם ֶאת ֶחְלּבֹו ִמֶּמּנּו ְוֶנְחַׁשב ַלְלִוִּים ִּכְתבּוַאת ּגֶֹרן ְוִכְתבּוַאת ָיֶקב)ל(
  :ֵביְתֶכם ִּכי ָׂשָכר הּוא ָלֶכם ֵחֶלף ֲעבַֹדְתֶכם ְּבאֶֹהל מֹוֵעד ַוֲאַכְלֶּתם אֹתֹו ְּבָכל ָמקֹום ַאֶּתם ּו)לא(
  פ:  ְולֹא ִתְׂשאּו ָעָליו ֵחְטא ַּבֲהִריְמֶכם ֶאת ֶחְלּבֹו ִמֶּמּנּו ְוֶאת ָקְדֵׁשי ְבֵני ִיְׂשָרֵאל לֹא ְתַחְּללּו ְולֹא ָתמּותּו)לב(

  1 



  ראשית הגזפסוקים פרק     ד"בס

www.swdaf.com

יחזקאל פרק מד 
  :ֲחָלָתם ַוֲאֻחָּזה לֹא ִתְּתנּו ָלֶהם ְּבִיְׂשָרֵאל ֲאִני ֲאֻחָּזָתם ְוָהְיָתה ָלֶהם ְלַנֲחָלה ֲאִני ַנ)כח(
  : ַהִּמְנָחה ְוַהַחָּטאת ְוָהָאָׁשם ֵהָּמה יֹאְכלּום ְוָכל ֵחֶרם ְּבִיְׂשָרֵאל ָלֶהם ִיְהֶיה)כט(
  : ְוֵראִׁשית ֲעִרסֹוֵתיֶכם ִּתְּתנּו ַלּכֵֹהן ְלָהִניַח ְּבָרָכה ֶאל ֵּביֶתָךים ִיְהֶיהַלּכֲֹהִנ ְּתרּומֹוֵתיֶכםְוֵראִׁשית ָּכל ִּבּכּוֵרי כֹל ְוָכל ְּתרּוַמת ּכֹל ִמּכֹל  )ל(
  פ:  ָּכל ְנֵבָלה ּוְטֵרָפה ִמן ָהעֹוף ּוִמן ַהְּבֵהָמה לֹא יֹאְכלּו ַהּכֲֹהִנים)לא(

  
 חלה – במדבר פרק טו

  : ַוְיַדֵּבר ְיקָֹוק ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר)יז(
  :ֵני ִיְׂשָרֵאל ְוָאַמְרָּת ֲאֵלֶהם ְּבבֲֹאֶכם ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ֲאִני ֵמִביא ֶאְתֶכם ָׁשָּמה ַּדֵּבר ֶאל ְּב)יח(
  : ְוָהָיה ַּבֲאָכְלֶכם ִמֶּלֶחם ָהָאֶרץ ָּתִרימּו ְתרּוָמה ַליקָֹוק)יט(
  :ּה ַחָּלה ָּתִרימּו ְתרּוָמה ִּכְתרּוַמת ּגֶֹרן ֵּכן ָּתִרימּו אָֹתֲעִרסֵֹתֶכם ֵראִׁשית )כ(
  ס: ֵמֵראִׁשית ֲעִרסֵֹתיֶכם ִּתְּתנּו ַליקָֹוק ְּתרּוָמה ְלדֹרֵֹתיֶכם )כא(

  
  פאה – ויקרא פרק יט

  :ְוֶלֶקט ְקִציְרָך לֹא ְתַלֵּקט ִלְקצֹר ָׂשְדָךלֹא ְתַכֶּלה ְּפַאת  ּוְבֻקְצְרֶכם ֶאת ְקִציר ַאְרְצֶכם )ט(
  :אָֹתם ֲאִני ְיקָֹוק ֱאלֵֹהיֶכםא ְתַלֵּקט ֶלָעִני ְוַלֵּגר ַּתֲעזֹב ְוַכְרְמָך לֹא ְתעֹוֵלל ּוֶפֶרט ַּכְרְמָך לֹ )י(
  

 בכור – דברים פרק יב
  : ִּכי ִאם ֶאל ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר ִיְבַחר ְיקָֹוק ֱאלֵֹהיֶכם ִמָּכל ִׁשְבֵטיֶכם ָלׂשּום ֶאת ְׁשמֹו ָׁשם ְלִׁשְכנֹו ִתְדְרׁשּו ּוָבאָת ָׁשָּמה)ה(
  :ְוצֹאְנֶכם ְּבַקְרֶכםּוְבכֹרֹת  ְוִנְדֵריֶכם ְוִנְדבֵֹתיֶכם  ְוֵאת ְּתרּוַמת ֶיְדֶכםַמְעְׂשרֵֹתיֶכםְוֵאת  עֹלֵֹתיֶכם ְוִזְבֵחיֶכם  ַוֲהֵבאֶתם ָׁשָּמה)ו(
  :קָֹוק ֱאלֶֹהיָך ַוֲאַכְלֶּתם ָׁשם ִלְפֵני ְיקָֹוק ֱאלֵֹהיֶכם ּוְׂשַמְחֶּתם ְּבכֹל ִמְׁשַלח ֶיְדֶכם ַאֶּתם ּוָבֵּתיֶכם ֲאֶׁשר ֵּבַרְכָך ְי)ז(

  
 מזוזה –) דברים ו ט(דברים פרק יא 

  : ְוַׂשְמֶּתם ֶאת ְּדָבַרי ֵאֶּלה ַעל ְלַבְבֶכם ְוַעל ַנְפְׁשֶכם ּוְקַׁשְרֶּתם אָֹתם ְלאֹות ַעל ֶיְדֶכם ְוָהיּו ְלטֹוָטפֹת ֵּבין ֵעיֵניֶכם)יח(
  :ְּתָך ְּבֵביֶתָך ּוְבֶלְכְּתָך ַבֶּדֶרְך ּוְבָׁשְכְּבָך ּוְבקּוֶמָך ְוִלַּמְדֶּתם אָֹתם ֶאת ְּבֵניֶכם ְלַדֵּבר ָּבם ְּבִׁשְב)יט(
  : ּוִבְׁשָעֶריָךֵּביֶתָךּוְכַתְבָּתם ַעל ְמזּוזֹות  )כ(
  ס:  ַעל ָהָאֶרץ ַעל ָהֲאָדָמה ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבע ְיקָֹוק ַלֲאבֵֹתיֶכם ָלֵתת ָלֶהם ִּכיֵמי ַהָּׁשַמִיםְלַמַען ִיְרּבּו ְיֵמיֶכם ִויֵמי ְבֵניֶכם )כא(

  
 מעשר– דברים פרק יד

  :ַעֵּׂשר ְּתַעֵּׂשר ֵאת ָּכל ְּתבּוַאת ַזְרֶעָך ַהּיֵֹצא ַהָּׂשֶדה ָׁשָנה ָׁשָנה )כב(
 ְלַמַען ִּתְלַמד ְלִיְרָאה  ּוְבכֹרֹת ְּבָקְרָך ְוצֹאֶנָך ִּתירְֹׁשָך ְוִיְצָהֶרָךַמְעַׂשר ְּדָגְנָך ְוָאַכְלָּת ִלְפֵני ְיקָֹוק ֱאלֶֹהיָך ַּבָּמקֹום ֲאֶׁשר ִיְבַחר ְלַׁשֵּכן ְׁשמֹו ָׁשם )כג(

  :ֶאת ְיקָֹוק ֱאלֶֹהיָך ָּכל ַהָּיִמים
  :ֱאלֶֹהיָך ָלׂשּום ְׁשמֹו ָׁשם ִּכי ְיָבֶרְכָך ְיקָֹוק ֱאלֶֹהיָך ְוִכי ִיְרֶּבה ִמְּמָך ַהֶּדֶרְך ִּכי לֹא תּוַכל ְׂשֵאתֹו ִּכי ִיְרַחק ִמְּמָך ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר ִיְבַחר ְיקָֹוק )כד(
  : ְוָנַתָּתה ַּבָּכֶסף ְוַצְרָּת ַהֶּכֶסף ְּבָיְדָך ְוָהַלְכָּת ֶאל ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר ִיְבַחר ְיקָֹוק ֱאלֶֹהיָך ּבֹו)כה(
ַבּצֹאן ּוַבַּיִין ּוַבֵּׁשָכר ּוְבכֹל ֲאֶׁשר ִּתְׁשָאְלָך ַנְפֶׁשָך ְוָאַכְלָּת ָּׁשם ִלְפֵני ְיקָֹוק ֱאלֶֹהיָך ְוָׂשַמְחָּת  ְוָנַתָּתה ַהֶּכֶסף ְּבכֹל ֲאֶׁשר ְּתַאֶּוה ַנְפְׁשָך ַּבָּבָקר ּו)כו(

  ס:  ְוַהֵּלִוי ֲאֶׁשר ִּבְׁשָעֶריָך לֹא ַתַעְזֶבּנּו ִּכי ֵאין לֹו ֵחֶלק ְוַנֲחָלה ִעָּמְך)כז(  :ַאָּתה ּוֵביֶתָך

  
בכורים  – דברים פרק כו

  : ְוָהָיה ִּכי ָתבֹוא ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ְיקָֹוק ֱאלֶֹהיָך נֵֹתן ְלָך ַנֲחָלה ִויִרְׁשָּתּה ְוָיַׁשְבָּת ָּבּה)א(
ַלְכָּת ֶאל ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר ִיְבַחר ְיקָֹוק  ֲאֶׁשר ְיקָֹוק ֱאלֶֹהיָך נֵֹתן ָלְך ְוַׂשְמָּת ַבֶּטֶנא ְוָהֵמַאְרְצָך ְוָלַקְחָּת ֵמֵראִׁשית ָּכל ְּפִרי ָהֲאָדָמה ֲאֶׁשר ָּתִביא )ב(

  :ֱאלֶֹהיָך ְלַׁשֵּכן ְׁשמֹו ָׁשם

  
  ציצית – במדבר פרק טו

  : ַוּיֹאֶמר ְיקָֹוק ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר)לז(
  : ְוָנְתנּו ַעל ִציִצת ַהָּכָנף ְּפִתיל ְּתֵכֶלתַעל ַּכְנֵפי ִבְגֵדיֶהם ְלדֹרָֹתםַּדֵּבר ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוָאַמְרָּת ֲאֵלֶהם ְוָעׂשּו ָלֶהם ִציִצת  )לח(
 ְוָהָיה ָלֶכם ְלִציִצת ּוְרִאיֶתם אֹתֹו ּוְזַכְרֶּתם ֶאת ָּכל ִמְצֹות ְיקָֹוק ַוֲעִׂשיֶתם אָֹתם ְולֹא ָתֻתרּו ַאֲחֵרי ְלַבְבֶכם ְוַאֲחֵרי ֵעיֵניֶכם ֲאֶׁשר ַאֶּתם )לט(

  :רּו ַוֲעִׂשיֶתם ֶאת ָּכל ִמְצֹוָתי ִוְהִייֶתם ְקדִֹׁשים ֵלאלֵֹהיֶכם ְלַמַען ִּתְזְּכ)מ(  :זִֹנים ַאֲחֵריֶהם
  פ:  ֲאִני ְיקָֹוק ֱאלֵֹהיֶכם ֲאֶׁשר הֹוֵצאִתי ֶאְתֶכם ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ִלְהיֹות ָלֶכם ֵלאלִֹהים ֲאִני ְיקָֹוק ֱאלֵֹהיֶכם)מא(

  
 ציצית \ מעקה –דברים פרק כב 

  ס: ִּכי ִיּפֹל ַהּנֵֹפל ִמֶּמּנּו ְולֹא ָתִׂשים ָּדִמים ְּבֵביֶתָך ְלַגֶּגָךְוָעִׂשיָת ַמֲעֶקה ִּכי ִתְבֶנה ַּבִית ָחָדׁש  )ח(
  ס:  לֹא ִתְזַרע ַּכְרְמָך ִּכְלָאִים ֶּפן ִּתְקַּדׁש ַהְמֵלָאה ַהֶּזַרע ֲאֶׁשר ִּתְזָרע ּוְתבּוַאת ַהָּכֶרם)ט(
  ס:  לֹא ִתְלַּבׁש ַׁשַעְטֵנז ֶצֶמר ּוִפְׁשִּתים ַיְחָּדו)יא( ס:  לֹא ַתֲחרֹׁש ְּבׁשֹור ּוַבֲחמֹר ַיְחָּדו)י(
  ס:  ֲאֶׁשר ְּתַכֶּסה ָּבּהְּכסּוְתָךְּגִדִלים ַּתֲעֶׂשה ָּלְך ַעל ַאְרַּבע ַּכְנפֹות  )יב(

  2 
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ראשית הגז במוקדשי ן חול ין  קל הד "בס

? במ ו ק ד ש י ן   מא י טעמא  לא
:אמר קרא

 ולא  צאן הקדש -צאנך 

אי בקדשי מזבח 
, הא לאו בני גיזה נינה ו 

!ו ל א  תג ו ז  ב כ ור  צ אנך:  ד כת י ב

בקדשי בד ק הבית
שהאס ור ג י זה  וע ב ו ד ה ה וא  

רק מדר בנ ן 

ק דשי בדק  הבית לא היו  
 והערכהבכלל  הע מ ד ה 

ק דשי בדק  הבית היו  בכלל  
הע מ ד ה ו ה ערכה 

: ינא י' ר מני  בר פ ט יש  מ ש ום ר"א
במ קדיש בהמתו לבד ק  הבית
חוץ מגיזותיה וכחישותיה

:רבא אמר 
במק דיש גי זה עצמ ה 

:סלקא דעת ך אמ ינא
, הואי ל ו מ ד אורייתא בני גיזה נינ הו

ל יתיב לי ה ה י כ א ד גז ז ל יה  ו פר י ק   ל יה 

ראשית  הגז במוקדשין

א י ז ו  ק ד ש י ם 
?צר י כ י ם מע ו ט

ו הא  בע י 
העמדה וה ערכה 

:על זה נאמר
 ולא  צאן הקדש -צאנך 

, ליגזו ז   וליפרו ק  ולית י ב ליה: א"סד
– ר אשית גז  צאנך תתן  לו: אמר קרא

, מ י  שאי ן  מחו סר אלא גזי ז ה  ונת ינ ה
יצא זה שמחוסר גזיזה פדייה ונתינה

צאנךאלא 
? למא י את א 
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של שותפות  צאנך ולא צאן ?אלא צאנך למאי אתא

  יאאלע' ר  בהמת שותפות ישראל
  פטור מראשית הגז

  רבנן
  ראשית הגזבחייב 

  

   –ראשית דגנך  תרומה
  ולא שותפות עובד כוכבים

   –ראשית דגנך 
  ולא שותפות עובד כוכבים

  'ביאור א
  

 אם לומדים ם היאמחלוקת
  ראשית הגז מתרומה

ראשית 
  הגז

  כ מתרומה"ם מעוט עולומדי
הפסיק הענין דהאי ' ראשית'

  קדושת דמים והאי קדושת הגוף
  ו"י וי"והדר ערבי להו ע

 –נשאר צאנך ללימוד של צאנך 
  ולא של שותפות ישראל

  כ מתרומה"א ללמוד מעוט עו"א
   הפסיק הענין'ראשית' כי 

 –צריכים צאנך ללימוד של צאנך  לפיכך
  ולא שותפות עובד כוכבים

  

  –ראשית דגנך  תרומה
  ולא שותפות עובד כוכבים

  שותפות עובד כוכבים בתרומה
  רבנן חיובי מחייבי

  ודגנך למעוטי דיגון עובד כוכבים
  *דמירוח העובד כוכבים פוטר

  **אי נמי דגנך ולא דגן עובד כוכבים

  'ור בביא
  

  ע לומדים"לכו
  ראשית הגז מתרומה 

  
  היא ומחלקותם 

  כ פוטר"אם עו
  לגבי תרומה

ראשית 
  הגז

  כ מתרומה"לומדים מעוט עו
 –נשאר צאנך ללימוד של צאנך 
  ולא של שותפות ישראל

  כ בתרומה"אין מעוט שותפות עו
 – לפיכך צריכים צאנך ללימוד של צאנך

  ולא שותפות עובד כוכבים

  

  –ראשית דגנך  תרומה
  ולא שותפות עובד כוכבים

  –ראשית דגנך 
  'ביאור ג  ולא שותפות עובד כוכבים

  
ע אין לומדים מתרומה "לכו

  
  יאומחלקותם ה

אם שותפות ישראל נקרא 
ראשית   שותפות או יחידה

  הגז

  צאנך ולא צאן של שותפות
  כ לא שנא ישראל"לא שנא עו

  –כ מאי טעמא "דשותפות דעו
  דלא מייחדא ליה

  מייחדא ליה  לא–לישראל נמי 
  חיד צאן י–צאנך ' ופי

  כ"צאנך ולא צאן של שותפות עו
  ובד כוכבים לאו בר חיובא הואדע

  ישראל בר חיובא הוא
  וכל ישראל נקראין בלשון יחיד

   אלאמיוחד בעינןיחיד ולא 
  שאוכל לקרוא בה צאן של ישראל

   צאן ישראל–צאנך ' ופי
ים פטור מלעשר ואף על פי שגדלה בשדה של ישראל כדאמרינן  כגון עובד כוכבים שלקח שדה של ישראל ומירחה הלוקח אותה תבואה מן העובד כוכבודגנך למעוטי דיגון עובד כוכבים *

   מירוח העובד כוכבים פוטר)דף סז(במנחות בפרק רבי ישמעאל 
 ייב לעשר שאם חזר ומכרו לישראל אינו חולאשמועינן דיש קנין לעובד כוכבים בארץ ישראל להפקיע מיד מעשר וחלקו של עובד כוכבים פטור אי נמי דגנך ולא דגן עובד כוכבים **

דדגן כמאן דפליג דמי שהרי חולקין למעוטי של שותפות עובד כוכבים ואף על גב דמצאנך משמע להו ולא שותפות עובד כוכבים לא משמע להו מדגנך  אבל חלקו של ישראל חייב
  בחדא מינייהו צאנךאותה במדה וקרינא ביה דגנך בחלקו של ישראל אבל צאן כל בהמה ובהמה יש לעובד כוכבים חלק בה ולא קרינא 
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   ששותפות ישראל חייבמודה רבי אלעאי בתרומה: אמר רבא
  רבי אלעאי

  דידך אין
  מה עושים אם המעוט אפילו שותפות ישראל חייב  שותפות ישראל לא

     ִּתֶּתן ּלֹוצֹאְנָךְוֵראִׁשית ֵּגז   ראשית הגז
 בארץ אין -מה תרומה 
ראשית אף , בחוצה לארץ לא

  ל לא"חו בארץ אין ב- הגז
   תרומה

  )פ רבא"ע(
למעוטי ? דגנך למה לי  *תרומותיכםְּדָגְנָךֵראִׁשית 

  שותפות עובד כוכבים

  תרומה
    ְּדָגְנָךֵראִׁשית    )פ רב חנינא מסורא"ע(

  חלה
   ֲעִרסֵֹתֶכםֵראִׁשית

נילף ראשית ראשית 
  מראשית הגז

   ֲעִרסֵֹתֶכםֵראִׁשית
נילף ראשית ראשית 

  מתרומה

כדי ? ם למה ליאלא עריסותיכ
  עריסותיכם

למעוטי ? ל"אלא שדך ל  ּוְבֻקְצְרֶכם ֶאת ְקִציר ַאְרְצֶכם   ִלְקצֹרָׂשְדָךלֹא ְתַכֶּלה ְּפַאת   פאה
  שותפות עובד כוכבים

  בכורה
  )פ רבא"ע(

ִּבְבָקְרָך ָּכל ַהְּבכֹור ֲאֶׁשר ִיָּוֵלד 
ּוְבצֹאְנָך

? ך למה ליאלא בקרך וצאנְוצֹאְנֶכם ְּבַקְרֶכםּוְבכֹרֹת 
 למעוטי שותפות עובד כוכבים

  בכורה
  )פ רב ביבי בר אביי"ע(

ִּבְבָקְרָך ַהְּבכֹור ֲאֶׁשר ִיָּוֵלד  ָּכל
ּוְבצֹאְנָך

! והא כתיב בקרכם וצאנכם  
  דכולהו ישראל

  מזוזה
 ֵּביֶתָךּוְכַתְבָּתם ַעל ְמזּוזֹות 
  ּוִבְׁשָעֶריָך

ִיְרּבּו ְיֵמיֶכם ִויֵמי ְבֵניֶכםְלַמַען 
? ואלא ביתך למאי אתא

דרך : דאמר רבה, לכדרבה
  מן הימין, ביאתך

   ִּתירְֹׁשָך ְוִיְצָהֶרָךְּדָגְנָךַמְעַׂשר   מעשר
 ְוֵאת ְּתרּוַמת ַמְעְׂשרֵֹתיֶכםְוֵאת 

  ֶיְדֶכם

אלא מעשר דגנך למאי 
למעוטי שותפות ? אתא

  דעובד כוכבים

  מתנות
  )פ רבא"ע(

ָחַיִים  ַלּכֵֹהן ַהְּזרַֹע ְוַהְּלְוָנַתן
  ְוַהֵּקָבה

יליף נתינה נתינה מראשית 
  הגז

 ַלּכֵֹהן ַהְּזרַֹע ְוַהְּלָחַיִים ְָנַתן
  ְוַהֵּקָבה

  יליף נתינה נתינה מתרומה

? מאת זובחי הזבח למה לי
 -הדין : דאמר רבא, לכדרבא

  עם הטבח

  מתנות
  )פ רב חנינא מסורא"ע(

 ַלּכֵֹהן ַהְּזרַֹע ְוַהְּלָחַיִים ְוָנַתן
  ָבהְוַהֵּק

יליף נתינה נתינה מראשית 
  הגז

  יליף נתינה נתינה מתרומה
  תרומת שותפות ישראל

  גם כן פטור

 בארץ אין -מה תרומה 
אף מתנות , בחוצה לארץ לא

  בארץ אין בחוצה לארץ לא

  בכורים
ְוָלַקְחָּת ֵמֵראִׁשית ָּכל ְּפִרי 

ֵמַאְרְצָך ָהֲאָדָמה ֲאֶׁשר ָּתִביא

 ֲאֶׁשר  ְּבַאְרָצםִּבּכּוֵרי ָּכל ֲאֶׁשר
ָיִביאּו ַליקָֹוק ְלָך ִיְהֶיה ָּכל ָטהֹור 

  ְּבֵביְתָך יֹאֲכֶלּנּו

למעוטי ? אלא ארצך למה לי
  חוצה לארץ

  ציצית
ְּגִדִלים ַּתֲעֶׂשה ָּלְך ַעל ַאְרַּבע 

   ֲאֶׁשר ְּתַכֶּסה ָּבּהְּכסּוְתָךַּכְנפֹות 

ַּדֵּבר ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוָאַמְרָּת 
ַעל ם ְוָעׂשּו ָלֶהם ִציִצת ֲאֵלֶה

 ְוָנְתנּו ַעל ַּכְנֵפי ִבְגֵדיֶהם ְלדֹרָֹתם
  ִציִצת ַהָּכָנף ְּפִתיל ְּתֵכֶלת

לכדרב ? ואלא כסותך למה לי
: דאמר רב יהודה, יהודה

טלית שאולה פטורה מן 
  הציצית כל שלשים יום

  מעקה
ִּכי ִתְבֶנה ַּבִית ָחָדׁש ְוָעִׂשיָת 

ְלַגֶּגָךַמֲעֶקה 
ִּכי לֹא ָתִׂשים ָּדִמים ְּבֵביֶתָך ְו

ִיּפֹל ַהּנֵֹפל ִמֶּמּנּו
למעוטי ? אלא גגך למאי אתא

  בתי כנסיות ובתי מדרשות
ָכל ְּתרּוַמת ּכֹל ְוֵראִׁשית ָּכל ִּבּכּוֵרי כֹל ְו :ל,מד או יחזקאל : ַּכָּדָגן ִמן ַהּגֶֹרן ְוַכְמֵלָאה ִמן ַהָּיֶקבְּתרּוַמְתֶכםְוֶנְחַׁשב ָלֶכם  :כז,במדבר יח* 

  : ְוֵראִׁשית ֲעִרסֹוֵתיֶכם ִּתְּתנּו ַלּכֵֹהן ְלָהִניַח ְּבָרָכה ֶאל ֵּביֶתָךַלּכֲֹהִנים ִיְהֶיה ְּתרּומֹוֵתיֶכםִמּכֹל 
  

ויקרא פרק כב
  :ק ְמַקְּדָׁשם ִּכי ְיַחְּלֻלהּו ֲאִני ְיקָֹוּוֵמתּו בֹו ְוָׁשְמרּו ֶאת ִמְׁשַמְרִּתי ְולֹא ִיְׂשאּו ָעָליו ֵחְטא )ט(
  : ְוָכל ָזר לֹא יֹאַכל קֶֹדׁש ּתֹוַׁשב ּכֵֹהן ְוָׂשִכיר לֹא יֹאַכל קֶֹדׁש)י(
  : ְוכֵֹהן ִּכי ִיְקֶנה ֶנֶפׁש ִקְנַין ַּכְסּפֹו הּוא יֹאַכל ּבֹו ִויִליד ֵּביתֹו ֵהם יֹאְכלּו ְבַלְחמֹו)יא(
  :ַמת ַהֳּקָדִׁשים לֹא תֹאֵכל ּוַבת ּכֵֹהן ִּכי ִתְהֶיה ְלִאיׁש ָזר ִהוא ִּבְתרּו)יב(
  ס : ּוַבת ּכֵֹהן ִּכי ִתְהֶיה ַאְלָמָנה ּוְגרּוָׁשה ְוֶזַרע ֵאין ָלּה ְוָׁשָבה ֶאל ֵּבית ָאִביָה ִּכְנעּוֶריָה ִמֶּלֶחם ָאִביָה ּתֹאֵכל ְוָכל ָזר לֹא יֹאַכל ּבֹו)יג(
 : ְוָנַתן ַלּכֵֹהן ֶאת ַהּקֶֹדׁשֹו ָעָליוְוָיַסף ֲחִמִׁשית ְוִאיׁש ִּכי יֹאַכל קֶֹדׁש ִּבְׁשָגָגה )יד(
 

ויקרא פרק כז 
  : ָהֲעִׂשיִרי ִיְהֶיה ּקֶֹדׁש ַליקָֹוקּכֹל ֲאֶׁשר ַיֲעבֹר ַּתַחת ַהָּׁשֶבטְוָכל ַמְעַׂשר ָּבָקר ָוצֹאן  )לב(
 :לֹא ִיָּגֵאלּוְתמּוָרתֹו ִיְהֶיה קֶֹדׁש לֹא ְיַבֵּקר ֵּבין טֹוב ָלַרע ְולֹא ְיִמיֶרּנּו ְוִאם ָהֵמר ְיִמיֶרּנּו ְוָהָיה הּוא  )לג(
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  שאולהלית ט
י מסכת חולין דף קלו עמוד א תלמוד בבל

על כנפי בגדיהם + ו"במדבר ט+כתב רחמנא ,  דידך אין דשותפות לא-כסותך + ב"דברים כ+ אף על גב דכתב רחמנא ציצית
  . טלית שאולה פטורה מן הציצית כל שלשים יום: דאמר רב יהודה, לכדרב יהודה? ואלא כסותך למה לי ,לדורותם

  
תלמוד בבלי מסכת חולין דף קלה עמוד ב 

, למען ירבו ימיכם וימי בניכם+ א"דברים י+כתב רחמנא ,  דידך אין שותפות לא-ביתך + דברים ו+ אף על גב דכתיב מזוזה
  . מן הימין, דרך ביאתך: דאמר רבה, לכדרבה? ואלא ביתך למאי אתא

  
תוספות מסכת חולין דף קלו עמוד א 

  .תימה אמאי לא אמר שותפות דעובד כוכבים כדקאמר בכל הני דלעיל - ביתך דרך ביאתך
  

תוספות מסכת חולין דף קי עמוד ב 
כסותך .) ולקמן דף קל (כדקאמר בראשית הגז מדאורייתא פטורה לעולם - 'טלית שאולה פטורה כל שלשים יום כו

ומכאן  ישאל יותר משלשים יום דאין דרך לאלא לפי שנראית כשלו חייבוהו חכמים משלשים יום ואילך ולא של אחרים
המלוה את חבירו סתם אין רשאי לתובעו פחות :) דף ג( דאמרינן במכות כמו הלואה ת דסתם שאלה שלשים יום"מדקדק ר

השוכר בית בחוצה לארץ כל שלשים יום פטור .) מנחות דף מד(נ אמרינן בהתכלת " דהונראה דאין ראיה מזהמשלשים יום 
ולענין ברכה נראה שאין לברך על השאולה אף על פי שאומר   שכירות לא הויא שלשים יוםמן המזוזה אף על גב דסתם

 מדאשכחן רב יוסף דאמר מאן דאמר לי הלכה ת דנשים מברכות אסוכה אף על גב דפטורות דהוי אינה מצווה ועושה"ר
כל הברכות לא היה שמח בדבר כרבי יהודה דאמר סומא פטור מן המצות עבידנא יומא טבא לרבנן ואם לא היה יכול לברך 

מ לא דמי לטלית שאולה דהתם אדם אחר היה חייב שאינו סומא או שאינה אשה אבל הכא כל אדם פטור כשאינו שלו "מ
ת דאין "ואומר ר מ דאם היא של כלאים כגון תכלת דאסורה כיון דפטורה מדאורייתא"וי כ המברך לא הפסיד"ואעפ
ותכלת אין בה משום כלאים ואפילו בטלית פטורה ומסיק כגון שהטיל למוטלת :) דף ממנחות ( מדאמרינן בריש התכלת לחוש

ל דלא הויא פסולה משום תעשה ולא מן "פירוש טלית שיש בה ציצית כבר ולא בעי למימר כגון שאחר כך הסיר הראשונים וקמ
ל כל טלית דאשתרי בה "מאלא הא קהעשוי דאם כן למה ליה למימר אין בה משום כלאים לימא הטיל למוטלת כשרה 

כלאים דהיינו בתכלת מותר בכל ענינים בין להתעטף בין להציע תחתיו בין לו בין לחבירו בין לאשתו בין ביום בין בלילה 
גזירה משום כסות לילה לא כמו שפירש :) שבת דף כה(והא דאמרינן בפרק במה מדליקין  דלגמרי שרא ביה כלאים

 דאימעיט מוראיתם לא גזירה משום כסות המיוחד ללילה דלא אשתרי בה כלאים כללבקונטרס שמא יתכסה בה בלילה א
הכל חייבים בציצית כהנים לוים וישראלים ומפרש דכהנים אצטריך :) דף ג(דאמר בריש ערכין ץ הקשה לו "אלעזר ממי' ור

ן עבודה שלא בעידן עבודה לא ל נהי דאישתרי בעיד"ליה דסלקא דעתך אמינא הואיל ואשתרי כלאים גבייהו לא ליחייבו קמ
 כדאמרינן בפרק ת דהתם נמי אישתרו בכל ענין אפילו שלא בעידן עבודה"ואומר ראישתרי ולא אמרינן דאישתרי בכל ענין 

ש לא היו ישנים בבגדי כהונה שינה הוא דלא הא הלוכי מהלכי "גבי בגדי כהונה ניתנו ליהנות בהם או לא ת.)  סחיומא(בא לו 
א התם גבי בגדי כהונה דלצאת בהם במדינה אסור פירוש משום איסור הקדש ובמקדש מותר בין בשעת עבודה בין ועוד תני

שלא בשעת עבודה והא דקאמר נהי דאשתרו בשעת עבודה כלומר בגדים שלובשים בשעת עבודה שלא בשעת עבודה פירוש 
ה דבעי למידק התם דניתנו ליהנות בהם מדקתני בגדי חול מי אישתרו בכלאים ומיהו משמע התם דלא שרו אלא דרך לביש

נ מסתברא "פושטים אותם ומקפלים ומניחין אותם תחת ראשיהם ודחי לא תימא תחת ראשיהם אלא אימא כנגד ראשיהם וה
ולפי זה בטלית שאולה היה אסור להציעו תחתיו ד תחת ראשיהם נהי דנתנו ליהנות בהם תיפוק ליה משום כלאים "דאי ס

  . שיש לחלק בין טלית שכל עיקר לבישתה לצורך הנאתו ובין בגדי כהונה שעיקר לבישתן לצורך עבודהומיהו נראה
   

תוספות מסכת מנחות דף מד עמוד א 
חדא דדילמא שאלה :) דף ג(ק דמכות " בפיום כמו הלואה' אין לדקדק מכאן דסתם שאלה ל - יום' טלית שאולה כל ל

 שאלה יותר דמדאורייתא פטורה יום סברי אינשי דשאולה היא דאין דרך' ועוד הכא לא מיפטר אלא דעד לדטלית דוקא 
אף על גב דבמזוזה חייב ראשית גז צאנך ולא של אחרים הכי נמי כסותך ולא של אחרים .) חולין דף קלה( כדדרשינן לעולם

ק "ופ.) לעיל דף לד (דביתך לא אתא לאפוקי בית אחרים אלא לכדרבא דאמר דרך ביאתך:) שם(השוכר כדמסיק התם 
יום פטור ' ש מיהו כל ל"ט דלא מסתבר קרא למעוטי בית אחרים דכיון דלשימור עביד ל"וה הכי נמי איכא:) דף יא(דיומא 

יום הרי הוא כאנשי העיר והא דמייתי ' גבי נשתהה שם ל.) דף ח(ק דבבא בתרא " כדאמרינן פדלאו בית דירה דידיה הוא
ע אי מצינן למימר דלענין "וזה דאורייתא וצהכא סיוע לרב יהודה להא דטלית שאולה דמסתבר ליה לדמות טלית מדרבנן למז

מזוזה על :) מ קא"ב( והא דבעי בסוף השואל ל דמזוזה נמי מדרבנן דתרי ביתך כתיבי"ומיהו ייום הוא דמייתי ' לפטור עד ל
ק פשיטא שהמשכיר אינו חייב כיון "חובת הדר היא לאו לחיובי שוכר מייתי לה אלא המי ופריך הא אמר רב משרשיא 

שאם ירצה לא ' דפריך בית נמי מפקע ליה ממזוזה ומשני חובת הדר היא פי) ושם. דף כא(ז "ק דמסכת ע" וכן פ דר שםשאינו
א מכשירי מצוה "לא לכל אמר ר:) שבת קלא(א דמילה "ידור בו אלא ישתמש בו לתבן וקש ולא מיחייב והא דאמרינן ריש ר

מ למימר הואיל ובידו שלא "ה לפתחו חייב הואיל ובידו להפקירן הא שאם צייץ טליתו ועשה מזוז"דוחין את השבת דמודה ר
  .ד חובת טלית בלא לבישה חייב"ע ולמ"להניחה אלא הטעם השוה בכל לכ
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א מסכת שבת דף קלא עמוד ב "חידושי הרשב
ואינו , ל דאפילו מונח בקופסא עבר עליה בעשה"י ז"פירש רש, והא דלא אמר הואיל ובידו שלא ללובשו.  ובידו להפקירןהואיל

ושמא משום דאיכא מאן , א אינן חייבין בציצית דלאו חובת מנא הואמחוור דאי משום הא אתיא דלא כהלכתא דכלי קופס
וטעמא דטלית של הפקר פטור מן הציצית דלא , דסבירא ליה הכין במנחות לא נקט ליה בהכין ונקט טעמא דאתי לכולהו

ר פטור  כדאמרינן דשוכ וכן בית של הפקר פטור מן המזוזה, דאמרינן שהיא פטורה כל שלשים יוםעדיף מטלית שאולה
ואף על גב דלאחר שלשים חייבין בין בציצית בין במזוזה היינו מדרבנן דאילו מדאורייתא אין הפרש בין תוך , כל שלשים

) 'ה ב"קל(הא דאמרינן בריש פרק ראשית הגז  ת כיון דפטרינן הכא בית שאינו שלו ממזוזה"וא, שלשים לאחר שלשים
ותפות כתב רחמנא למען ירבו ימיכם וימי בניכם ואקשינן ואלא ביתך למאי מזוזה אף על גב דכתיב ביתך דידך אין ולא דש

לישני ליה ביתך למעוטי דר בבית שאינו שלו וכדשני בציצית , אתא ופרקינן לכדרבה דאמר רבה דרך ביאתך מן הימין
אלא חד מתרי ל דאין הכי נמי "י, כסותך למה לי לכדרב יהודה דאמר טלית שאולה פטורה מן הציצית כל שלשים יום

  .טעמי נקט
  

שולחן ערוך אורח חיים הלכות ציצית סימן יד 
  סעיף ג

ולא של ) יא, דברים כב (כסותך: דכתיב, יום' פטור מלהטיל בה ציצית כל לה ) ט(, השואל מחבירו טלית שאינה מצוייצת
יום רצופים ' רק בעינן ל, אינו מצטרף, וחזר ולקחו' ואם החזירו תוך ל:  הגה.מפני שנראית כשלו, מדרבנן) י (חייב, יום' אבל אחר ל. אחרים

  . מיד) יב(מברך עליה ] ו[ו ) יא(, שאלה כשהיא מצוייצת> ד< * ).נימוקי יוסף הלכות ציצית(
  סעיף ד

ה "וה:  הגה.שיקפל אותה אם מצאה מקופלת> ו<ט ) טו(ובלבד , ולברך עליה) יד(טלית חבירו ח ] ז[ז ) יג(יטול מותר ל> ה<* 
  ). י הלכות קטנות"נ(י דחיישינן שמא יקרע אותם בלמודו , בלא דעתו) טז(אסור ללמוד מספרים של חבירו > ז<אבל , )י פרק הספינה"נ(בתפילין 
  סעיף ה

  . על כנפי בגדיהם) לח, במדבר טו(דכתיב , חייבת בציצית) יח (ן של שותפי)יז (טלית* 
 

ק יא "משנה ברורה סימן יד ס
רוב ] יז [אך מ להחזיר"כ נתן לו בפירוש במתנה ע"מחמירין וסוברין שלא לברך אא] טז [ויש - מברך עליה )יא(

כ "א לו לברך אא"והטעם הוא דהא אדעתא דהכי השאילה לו שיברך עליה וכיון שאע "האחרונים מסכימים לפסק השו
מ "ע' ולכתחלה בודאי יותר טוב לבקש מהמשאיל שיתן לו במתנ. מ להחזיר" נתנה לו במתנה עתהיה שלו הוי כאילו
אם שאל ממנו טלית המיוחד למצוה אבל אם הוא בגד העומד ללבישה ורק כיון שפתוח ] יח[ודוקא . להחזיר ולא לעיכובא

ת לתורה או לעבור לפני התיבה או לדוכן לעלו] יט [וכן אם שאל טליתרובו עושין בו ציצית ולא נעשה בשביל מצות ציצית 
] כ [ויש חולקין בזהדאולי היה רצונו להשאילו רק למלבוש לחוד ולא להקנות לו שאינו אלא משום הכבוד אין מברכין עליו 

 לבד ע"כ כתב בדרך החיים דיותר טוב שיכוין בכל אלו שלא לקנות כדי שלא יצטרך לברך לכו"ע ל דבכל גווני מברכין"וס
של קהל כעין שלנו המצויות ] כא [ז בטליתות של איש פרטי אבל בטליתות"וכ. ית ששאל בעת התפלה לצאת בומהטל

ע אפילו כשלובשו רק לעבור לפני התיבה או לעלות לתורה משום דטלית של קהל "בבתי כנסיות צריך לברך עליו לכו
  :ל בשם השערי אפרים"כ בבה"ועיין מש אדעתא דהכי קנוהו מתחלה שכל מי שלובש אותו שיהיה שלו כמו באתרוג

  
שאלה כשהיא * ה "ביאור הלכה סימן יד ד

כן כתב ' כ לענין טלית הקהל דאדעתא דהכי קנוהו וכו"א מש"ק י"ב בסוף ס" עיין במ-'  שאלה כשהיא מצוייצת וכו*
 ה דחייבת וכן איתא במרדכי בהלכות" דנתבאר בסר כתב דהוי כטלית של שותפין"ותמיהני למה צריך לזה הלא האח "בדה

ב ורצונו לומר באתרוג דאדעתא "ז ע"ב קל"ם ב"דלא צריכא להא דכתב הרשב' בפי' נ ויותר מזה שהמרדכי כ"תתק' ציצית בסי
ח דפעמים העיר גדולה מאד ולא ימטי שוה פרוטה "ואולי טעם הדה. דבזה הלא גם בטלית של שותפין חייבת' דהכי וכו
ובספר שערי אפרים כתב דיותר טוב ליקח טלית שאולה בעת ש "רח עיה כל האז"ב ד"ז ע"י בסוכה כ" וכעין שפירשלכל חד

 ואם לקח טלית הקהל ורוצה עלייתו לתורה מליקח טלית הקהל שבטלית הקהל נכנס לכלל ספק שמא מחוייב לברך
 צ אז לעמוד מעוטף שיעור הילוך"לברך יכוין אז שרוצה ללבשו לשם מלבוש של ציצית ויעטוף בו ראשו כמו בשחרית וא

 ונתן טעם לדבריו בהפתחי שערים שלו ואם אינו רוצה לברך עליו לא יעטוף ראשו כלל רק עטיפת הגוף לבד' אמות וכו' ד
מ נראה דוקא כשמעטף בו ראשו כדרך עטיפת שחרית הא "ומל בטלית הקהל יש לברך עליו כמו בטלית של שותפין "וז

מ אין כונתו להתעטף כלל רק "ל דעיטוף הגוף סגי מ"סז ו"ה אין לברך אף שיש דעת קצת פוסקים החולקים ע"בלא
לבישה לשעתו משום כבוד בעלמא לא קרינן אשר תכסה בה בעיטוף ארעי כזה ואף בטלית שלו אם זמנו בהול שאינו 

ודבריו  ל"ג עכ"ע בכה"יכול להתעטף בו ממש ונותנו על הכתפיים לבד לשעה קלה בשעת הקריאה ודעתו להסירו מיד צ
ר "א וא"ל ומ" וגם טעם השני שלו מרשדהעיטוף אינו לעיכובא' ע לעיל בסימן ח"קצת דהלא הסכמת השוחלושים במ

 משמע מדבריהם דבכל משמע דבבגד שלו בודאי חייב לברך ולא חילקו כלל בין אם מעטף ראשו או לאושארי אחרונים 
שתו לשם מלבוש של ציצית ולא לכבוד ל דיכוין אז בלבי"א הנ"מ מה שכתב בש"מי לבישה זו בציצית "גווני חייב ע

כ " כמבואר שם וכמשדמצות צריכות כונה ולעיכובא הואד "ס' ס' ל בסי" דהלא קיא"מטבעלמא דבריו נכונים מאד מדינא 
ח "ד בשם הל"ח סק" בסימן יט"כ מצאתי חבר להשערי אפרים והוא מה שכתב בבה"אח. ש"ט עי"ב סקי"במ' ח' בסי

א דאפשר דזה אינו נקרא לבישה המחייבת בציצית "כ הש" ומסתמא טעמו כמשר אין מברךדהמתעטף מפני כבוד הציבו
  : ע"ט במה שכתב בשם התוספות וצ"ועיין מגן אברהם סוף סימן י
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