ב"ה.
בראשית רבה א ,ד :א"ר בנאי ,העולם ומלואו לא נברא אלא בזכות התורה שנאמר (משלי ג ,יט) ה' בחכמה יסד ארץ
וגו' .רבי ברכיה אמר בזכות משה שנאמר (דברים לג ,כא) וירא ראשית לו.
אשית
ר' הונא בשם ר' מתנה אמר בזכות ג' דברים נברא העולם בזכות חלה ובזכות מעשרות ובזכות בכורים ומה טעם בְּ ֵר ִׁ
אשית ע ֲִׁרסֹ תֵ כֶם .ואין ראשית אלא מעשרות היך דאת
בָּ ָּרא אֱֹלהִׁ ים ,ואין ראשית אלא חלה שנאמר (שלח טו ,כ) ֵר ִׁ
אמר (דברים יח ,ד) ראשית דגנך "ואין ראשית אלא בכורים שנאמר (משפטים כג ,יט) ראשית בכורי אדמתך וגו'.
סוטה יז ,א :דריש ר"ע איש ואשה זכו שכינה ביניהן לא זכו אש אוכלת.
שבת צה ,א :מגבן חייב משום בונה .ירושלמי שבת ז ,ב :המגבן והמחבץ חייב משום לש.
בָּרים נִׁ בְּ ָּרא הָּ עֹולָּם .וְּ יֵש לְּ דַ קְּ דֵ ק ,לָּמָּ ה
נצח ישראל להמהר"ל פרק ג :וְּ ַרבִׁ י חִׁ יָּא בְּ שֵ ם ַרבִׁ י מַ ְּתנָּא ְּסבִׁ ָּירא לֵיּה ,כִׁ י בִׁ זְּכּות ג' ְּד ִׁ
כּורים,
אשית? אֲבָּ ל פֵרּוש אֵ ּלּו ג' ִׁמצְּ וֹות ,שֶ הֵם :בִׁ ִׁ
ל ֹא ָּזכַר גַם כֵן בִׁ זְּכּות ְּתרּומָּ ה ,שֶ ה ֲֵרי הַ ְּתרּומָּ ה נִׁקְּ ָּרא גַם כֵן בְּ כַמָּ ה ְּמקֹומֹות ֵר ִׁ
אשית אֶ חָּ ד .וְּ הַמַ עֲשֵ רַ ,כאֲשֶ ר נִׁ גְּ מַ ר ְּמלֶאכֶת
נִׁשלַם הַ פְּ ִׁרי בְּ עַצְּ מֹו ,וְּ הּוא בִׁ כּור שֶ ּלֹו ,וְּ הּוא ֵר ִׁ
כּוריםַ ,כאֲשֶ ר ְּ
מַ ע ְַּשרֹות ,חַ ּלָּה ,הַ בִׁ ִׁ
אשית .וְּ הַ חַ ּלָּה הּוא ַכאֲשֶ ר נִׁ ְּתגַלְּ גֵל הָּ עִׁ סָּ ה.
הַ ְּתבּואָּ הְּ ,דהַ יְּ נּו אַ חַ ר הַמֵ רּוחַ בַ כְּ ִׁרי ,וְּ זֶהּו גַם כֵן ֵר ִׁ
כֹורְך ָּעלֶיהָּ
כּורים ַכאֲשֶ ר רֹואֶ ה ְּתאֵ נָּה שֶ בִׁ כְּ ָּרה בִׁ לְּ בַ ד ,אַ ף שֶ הִׁ יא יְּ חִׁ ִׁידיתֵ ,
וְּ ַכאֲשֶ ר ְּת ַעיֵן ִׁת ְּמצָּ א אֵ ּלּו ג' ִׁמצְּ וֹות ְּמ ֻחּלָּקֹותְּ ,דהַ יְּ נּו ,בִׁ ִׁ
ג ִֶׁמי לְּ ִׁסימָּ ן ,אַ ף שֶ אֵ ין לָּּה צֵ רּוף אֶ ל אַ חֵ ר .אֲבָּ ל מַ עֲשֵ רְּ ,דהַ יְּ נּו כְּ שֶ נִׁ ְּתקַ בֵץ בְּ יַחַ ד כְּ שֶ הֶ ע ֱִׁמיד כ ִֶׁרי .וְּ חַ ּלָּה ,כְּ שֶ נִׁ ְּתחַ בֵר וְּ נִׁ ְּתגַלְּ גֵל
בְּ יַחַ ד ,וְּ ה ְֻּדבַ ק לְּ ג ְַּמ ֵרי .וְּ כְָּך הּוא הַ בְּ ִׁריאָּ ה אֲשֶ ר בָּ ָּרא הַשֵ ם יִׁ ְּתבָּ ַרְך .כִׁ י ִׁראשֹונָּה הֵם הַ פְּ שּוטִׁ ים ,אֲשֶ ר כָּל אֶ חָּ ד וְּ אֶ חָּ ד עֹומֵ ד בִׁ פְּ נֵי
עַצְּ מֹו .וְּ אַ חַ ר כְָּך הַ נִׁ בְּ ָּר ִׁאים אֲשֶ ר הֵם ִׁמצְּ טָּ ְּרפִׁ ים בְּ יַחַ ד ,וְּ יֵש לָּהֶם הַקִׁ בּוץ בְּ יַחַ ד ,אַ ף שֶ אֵ ין כָּאן עֵרּוב בְּ יַחַ ד .וְּ אַ חַ ר כְָּך אֹותָּ ם
מּורה.
אֲשֶ ר הֵם ִׁמ ְּתחַ בְּ ִׁרים לְּ ג ְַּמ ֵרי בְּ הַ ְּרכָּבָּה גְּ ָּ
הַרכָּבָּ ה ְּשכֵנִׁ ית ,רֹוצֶ ה לֹומַ ר
הַרכָּבָּ ה ,וְּ נִׁ קְּ ָּרא ֶזה ְּ
הַרכָּבָּ ה ,אֲבָּ ל הַשֵ נִׁ ית ,יֵש בֹו קְּ צָּ ת ְּ
בָּרים :הָּ ִׁראשֹון ,הּוא ָּרחֹוק ִׁמן ְּ
הִׁ נֵה אֵ ּלּו ג' ְּד ִׁ
הַרכָּבָּ ה ִׁמזְּגִׁ ית ,שֶ נִׁ ְּתמַ ְּזגָּה
ישית הּוא ְּ
הַשלִׁ ִׁ
הַשכֵנִׁ ים אֲשֶ ר הֵם ִׁמ ְּתחַ בְּ ִׁרים יַחַ ד ,וְּ אֵ ין כָּאן עֵרּוב .הַ ְּרכָּבָּ ה ְּ
שֶ ִׁמ ְּתחַ בְּ ִׁרים יַחַ ד כְּ מֹו ְּ
וְּ נִׁ ְּתחַ בְּ ָּרה יַחַ ד לְּ ג ְַּמ ֵרי ,עַד שֶ הּוא דָּ בָּ ר אֶ חָּ ד.
כּורים ַכאֲשֶ ר רֹואֶ ה ְּתאֵ נָּה אַ חַ ת ,עֹושֶ ה ִׁסימָּ ן
ּומצְּ וָּה מֵ אֵ ּלּו ג' ִׁמצְּ וֹות יֵש לָּּה ִׁשעּור הָּ ָּראּוי לְּ כָּל אֶ חָּ ד .שֶ ה ֲֵרי ִׁמצְּ וַת בִׁ ִׁ
וְּ כָּל ִׁמצְּ וָּה ִׁ
כּורים ,וְּ אֵ ין צָּ ִׁריְך שֶ יִׁ הְּ יֶה לֹו חִׁ בּור עִׁ ם
כּורים (ביכורים ג ,א)ַ ,ואֲפִׁ ּלּו אֵ ין כָּאן כְּ לָּל יֹותֵ ר ִׁמן אֹותֹו פְּ ִׁרי ,הּוא ַנעֲשֶ ה בִׁ ִׁ
שֶ הּוא לְּ בִׁ ִׁ
אשיתּ .ו ִׁמכָּל מָּ קֹום ,אֵ ין צָּ ִׁריְך כָּאן קִׁ בּוץ פֵרֹות כְּ לָּל,
כּורים ,שֶ אֵ ינָּם ֵר ִׁ
טּורים ִׁמן הַ בִׁ ִׁ
ְּשאָּ ר פֵרֹות ַ , 1רק ִׁאם יֵש ְּשאָּ ר פֵרֹות הֵם פְּ ִׁ
כּורים ֶ 2נגֶד הַ בְּ ִׁריאָּ ה שֶ הֵם הַ פְּ שּוטִׁ ים ,אֲשֶ ר אֵ ין לָּהֶם חִׁ בּור בְּ יַחַ ד .אֲבָּ ל הַמַ ֲעשֵ ר ,שֶ הּוא אֶ חָּ ד מֵ עֲשָּ ָּרה ,וְּ הִׁ נֵה צָּ ִׁריְך חִׁ בּור
כִׁ י הַ בִׁ ִׁ
לִׁמצִׁ יאּותָּ ן הַ חִׁ בּור בְּ יַחַ ד ,אַ ף עַל גַב שֶ אֵ ין כָּאן עֵרּוב גָּמּור,
עֲשָּ ָּרה לְּמַ עֲשֵ ר ,וְּ אָּ ז חַ יָּב בְּ מַ עֲשֵ רִׁ ,מפְּ נֵי שֶ הּוא ֶנגֶד הַ בְּ ִׁריאָּ ה שֶ יֵש ְּ
מּורה .אָּ ְּמנָּם ִׁמצְּ וַת חַ ּלָּה אֵ ינֹו כְָּךִׁ ,מפְּ נֵי כִׁ י ִׁמצְּ וָּה ז ֹאת הִׁ יא ֶנגֶד הַ בְּ ִׁריאָּ ה שֶ ִׁמ ְּתחַ בֵ ר
ִׁמכָּל מָּ קֹום הּוא חִׁ בּור  3בְּ מָּ ה ,וְּ אֵ ינֹו הַ ְּרכָּבָּ ה גְּ ָּ
הַ כֹ ל יַחַ דּ .ובְּ וַדַ אי אֵ ין סָּ פֵק כִׁ י הַ בְּ ִׁריאָּ ה הַ פְּ שּוטָּ ה וְּ אֵ ין בָּ ּה הַ ְּרכָּבָּ ה הִׁ יא קֹ דֶ ם ,וְּ אַ חַ ר כְָּך הַ בְּ ִׁריאָּ ה שֶ יֵש בָּּה קְּ צָּ ת הַ ְּר ָּכבָּ ה ,וְּ אַ חַ ר
כּורים ְּתחִׁ ּלָּה ,וְּ אַ חַר כְָּך ִׁמצְּ וַת הַמַ ֲעשֵ ר ,וְּ אַ חַ ר כְָּך ִׁמצְּ וַת הַ חַ ּלָּה ,שֶ כָּל הַ ְּרכָּבָּ ה
מּורהּ .ולְּ כְָּך ִׁמצְּ וַת בִׁ ִׁ
כְָּך הַ בְּ ִׁריאָּ ה שֶ הִׁ יא הַ ְּרכָּבָּ ה גְּ ָּ
הִׁ יא בָּ אַ חֲרֹונָּה.

שאלות ותשובות צפנת פענח סימן כט :דכמו דמ' סאה צריך דוקא שיהיה שיעור אחד מחובר בגדר הרכבה מזגית לא
שכנית .ולכך פסול שאוב משום דהוה חיבור אדם דאינו חיבור.
ירושלמי שבת י"ג ,א :הכל מודים בכותב את השם עד שעה שישלים.

