
רפאל $תכח שלישי$ביכורים משנת  פרק

ז  משנה

לקר ֹות ׁשּיֹודע  מי ּכל  פרשת ּבראׁשֹונה, ְִִִֵֶַָָָ
הקודש, בלשון  ׁשאינֹוהביכורים  מי וכל ְִֵֵֶָקֹורא,

אֹות ֹו מקרין לקר ֹות, והואי ֹודע  לפניו  קוראים  - ְְִִֵַַ
הקורא. אחר  מּלהביאעונה  שאינםנמנע ּו אלה ְְְִִִָ

הבושה, מפני לקרוא, מקרין יודעים ׁשּיהּו ְְְִִִֶַהתקינּו
יֹודע: ׁשאינֹו מי ואת ׁשּיֹודע מי ְִִֵֵֵֶֶֶֶַַאת

ח משנה

ּבקלתֹות ּבּכּוריהם מביאים מיניהע ׁשירים - ְְֲִִִִִִֵֶָָ
זהבסלים וׁשל  ּכסף ובזהב,ׁשל  בכסף  מצופים - ְֶֶֶֶָָ

ערבה ׁשל נצרים ּבסּלי  אֹותם מביאין ְְְְֲֲִִִִִֵֶַַָָָָוהענּיים
והּסּלים הענייםקלּופה, נּתנין של  והּבּכּורים ְְְִִִִִַַַָָ

:14ל ּכהניםבמתנה  ֲִַֹ
ט  משנה 

את מע ּטרין אֹומר : נּנס* ּבן ׁשמעֹון  ְְְִִִֵֶֶַַַָרּבי
אינםחּוץ בפירות הּבּכּורים אפילו  מ ּׁשבעת- ְִִִִַַ

לארץ.הּמינים בחוץ שגדלו  מפירות ר ּבי ואפילו ִִִַַ
אּלא הּבּכּורים את מעּטרין אין אֹומר : ְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָעקיבא

הּמינים בביכורים:מּׁשבעת וחייבים בארץ  שגדלו ְִִִִַַ
י משנה

מ ּדֹות  ׁשל ׁש אֹומר : ׁשמעֹון דבריםר ּבי שלושה - ְִִִֵַָֹ
ותֹוספתעיקר ּבּבּכּורים:כלולים הּבּכּורים, ְִִִִֶֶַַ

להוסיף הּבּכּורים נוהגים הביכורים  לקיטת בשעת  - ִִַ
שהופרשו , אלו  על הּבּכּוריםפירות  פירות וע ּטּור  - ְִִִַ

לנוי הסל, גבי על מצווה .שמניחים והידור 

הּבּכּורים רקּתֹוספת  הביכורים על  מוסיפים מין - ִִִֶֶַ

מברטנורא  עובדיה ר '
מעלה  ומביא , שמוליך  תנופה 

מלהביא.זזזזומוריד: נמנעו
יודע שאינו  הבושה  מפני

מקרין.לקרות : שיהו התקינו
דכתיב  אקרא  (דברים ואסמכוה

עניה כו) ואין  ואמרת , וענית 

אחר: מפי בקלתותחחחחאלא 
זהב. ושל כסף  קופותשל

וזהב : כסף הסליםמצופות 
לכהנים. ניתנים סליוהבכורים

וקלתות לכהנים, ניתנים עניים

להן. מחזירים  עשירים של

אזלא  עניא  בתר אמרו , מכאן 

אתט ט ט ט עניותא : מעטרים
המינים. משבעת חוץ  הבכורים 
שבכורים הסלים את  מקיפים 

ומשובחים, נאים  מפירות  בהם 

משבעת שאינם פי על  ואף

ואתרוג  פריש כגון  המינים,

שיכולין  הדין  והוא  בהן, וכיוצא 

בחו"ל : שגדלו  מפירות  לעטר 

מעטרין אין אומר עקיבא רבי
משבעת אלא  הבכורים 

בארץהמינים. שגדלו  מפירות 

והלכה  בבכורים. שחייבים

עיקרהבכורים.י י י י כר"ע:

או  שבכרה  תאנה הבכורים

שבכר: תוספתאשכול
לקיטתהבכורים . בשעת 

משאר עליהם  מוסיף הבכורים

ענבים : משאר  או  תאנים 

שמקיףעיטור . הנאים הפירות 

מצוה: להדור הסל  מיןסביבות 

והרחבות  ביאורים

קמא 14. בבא  א )בגמרא  מחזירים (צב, עשירים של  וקלתות  לכהנים, ניתנים עניים סלי למדין:

עניותא  אזלא  עניא  בתר אמרו: מכאן העניות )להן , הולכת העני  .(אחרי

ננס  בן  שמעון  רבי 

השלישי מהדור תנא היה  ננס בן שמעון ממונותרבי  בדיני בעיקר עסק  ישמעאל. ורבי  עקיבא רבי  של חברם ,

במשנה שאמרו ח )עד י, בתרא  ל ((בבא ׁשאין  ממ ֹונ ֹות, ּבדיני יעסֹוק - ׁשּיח ּכים הרֹוצה  י ׁשמעאל: רּבי  אמר :ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ

ממֹונ ֹות, ּבדיני ׁשּיעסֹוק  והרֹוצה ה ּנֹובע . ּכמעין  ׁשהן  מהן , ּגדֹול ּבּתֹורה נ ּנס.מקצ ֹוע  ּבן  ׁשמע ֹון  את  יׁשּמׁש ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָ
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