
ספר4

 והתרומההמעשר
 בו כילי

 ודקדוקיהן פרטיהן לכל הזה בזמן הנוהגות ומעשרות תרומות הלכותבל
 ד ס ר ימ

 פוסקים ושאר של"א סימן דיעה יודה ערוך ושלחן טור ז"ל, הרמב"ם הכרעת פיעל
 והלכה. הלכה כל על מפורטים וציונים מקומות מראה עם להלכההמפורסמים

 ומעשרות תרומות הפרשת ונוסחת המעשר הודיית קונטרם לזהרצוף

 לאיושרוס והשנשחחתק
8ת8.0ח00ש"שזשפא."א"א ב ה ז ר זו

 היוניןט~קק'זבותיגו והער,ת ה"כות אוכף הכו"ל י;רא ר צ ו א ה ת י ב בשם אשר לוסביב
 ולקוט זמננו אחרוגי ער והתוספתא המשגה וירושלמי בבלי הש,ס מפרשי האחרונים וגדוליהראשונים

 ובתראי קמאי רבנן תשובות ספרי מכמהגרול

 אפניו על דבור דבר וקל צח ובלשון ומועיל נכון בסדרמסודר

 גרוש5בברג שליט"א בער דןב ר' בהרב עובו5נ5ה5ווא ידי על השם בעזרחובר
 שביעית רי:י עיקר' השמיטה תורת ספרמחבר

 תובב"א גם י יל שן ך ר' יבעיה"ק

 ח )מ"ני האוצך בית אל המעשר כל את הביאובשת
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 ירושלים. מחנה-יהודה "איתאח" עמרם יהודהדפוס



 אזכרה.,.אלה
 החריף הגדול הרב אא"ז בת ע"ה 84'81א מרת המנוחה מירתי,מי

 )נאר זצ"ל 4184'821 מוהר"ר היותסין שלשלת מרבים י8א תורה בהדריובקי

 )ייא1"י *( זצ"ל 183מ841 2118311 מוהר"ר המפורסם חג' בהרב חרם"ד( כסלוט"ז
 ימיה באביב שנקטפה מהירידנא, אלו", י"ו נ' ו"ל, הלוי וונרל חנוך הר"ר בה שיאמרת

 ברוך. זכרה ויהי תנצב"ה. התרס"ט, אב מנחםבכ*ד

 סנרר זלפן שלמה ורבי ז?"ל, סאלווייציג הלוי חיים רבי האדירים הגאונים ידי על תוארו כן.(

 וצ"ל אא"ז של החיניך דרך סטר על בהסכסוהיהם ועוד ז?"ל שפיראגהגח

 דובר במעשים מרקרק מפורסם צדיק מישיים המגיד הרב מך"זזוכ2:ו1.

 ט-ג(, כסלו י' 'נפטר ז"ל ורב משה בהר"ר זצ"ל 4נ1נ' 33811 מהור*ר פמ*םנכוחות

 תנצב.ה. התרע"ח, מנ"א בר"ח לעילוםלוקה

 הרוחנית( לרמותו אחדים שרטוטים יבואו הספר)בסוף

 ב' בליל באבו שנקטף ז*ל 4נ1מ' 13811 היניק נפשי משיב בכוריובני

 וע*א. נצב"ה. תהי צ"ז, אלול בר' תשנ"ע ולמשנהו התרפוו, מנ"אח'

 8113ז1מ8881

 נפיק ושייף עייל שייף טהורה שמים ויראת בתורה הגדול הרב ורבילמורי

 בימי אף החומש במרת וזהיר תורה של עולה הקים תרירא באורייתאוגריס
 הלוי בנימין היים ר' בהרב 318נ18ן 284מ2181נ8 רבי כש"ת וצרהצוקה

 ראשון יום בבוקר בתפילין מעוטר בטהרה נשמתו יצאה זצ"ל,קאצנעלנבויגין
 התרפ"ד. שבטכ"א

 מעריציו תלמיריו מאלפי אחרמאת

 ר ב ח מה



 זה בספרנו זכרונם באו אשר והספרים התשובותשמות

התרשה נזרחבגי

 יעקבחבל האזלאבן

 הקדשחבת רוכלאבקת

 אי'שחזון )שו"ה( קדשאדמת

 יחזקחל חזון הארץ( )גבולי קדשאדמת

 אברהםאהל

 שמחאיר

 גדוליםאורים

אחיעזר

 השניםאחרית

 בינהאמרי

 חפץארץ

 חייםארץ

 השםאשי

 הגר"אביאור

 יהודה לחםבית

 שלמה של ד'נובית

 רירב"זבית

 יוסףברכי

 שא1לדברי

דגמ"ר

 המלךדרך

 עשי-היו
החיים

 קטנותה-כות

המקבה

 ואלההעמק

 והמ?והחתורה

 וחסדחיים

 לחםחלת

 סופרחתם

 "יייתטי
 אליהויר

 מלכו'שועות

יש"ש

 חמדהכלי

 ופרחכפתור

 צ'וןכרם

 יהודהלחם

מבי"ט

מהרי"ס

מהריט"ש

מהריט"ץ

מהריק"ו

מהריק"ש

מהרט"א

מהרשד"ם

 אלפנדרימהרש"א

מהרשאם

 אפריםמחנה

 יוסףמטה

 חייםמים

 שלמהמלאכת

 חנוךמנחת

 החכמהמעייני

 רוקחמעשה

 הפניםמראה

 המשנהמרכבת

 ראשוגהמשנה

 למיךמשנה
 ר-במשנת

 עקיבה ר'משנת

 כהןמשפט

 ביהודה3ידע

נתה-מ

 פזעטרת

 לבונהעצי

 הקלחןערוך

 תעשרעשר

 השלחןפ"ת

 יהוטעפני

 תשובהפההי

 הקדשצ'ץ

צל"ח

 פענחצפנת

 סופרקול

 גדולקול

קצה"ח

 יוסףראש

 חשכנזיראב
רדב"ז

רמב"ן

רעק"א

רש"ש

 אריהעמאגת

שאלתות

 חמדשדי

 הארץשדה

 "נשכנה

 השל'

 גבוהשלחן

 יו"טשכחת

 אייהושנות

 חייםשנות

 המיםשער

 המלךשער

 המצותשער

 צדקשערי

 יי"סתיס'
 חרשיםתוס'

 שם אנשיתוס'

 יחיאל בןתוס'

 הארץתורת

 מציוןתורה
 יתפא"

תפאי"ע

 אליהו דביחנא

 האזב סדרעפזי
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 .ןע .מנ ;( א ל( 5 8 1 א,( גרוסברג זונדלחנוך
 14נ( ן11כ( 5581515!שנ .ש5155115ק ארץ-ישראל עתיקה עירירושלים



 דישראל דארעא מארי הגאונים רבותינוהסכמת
 ת"ו ירושלים לנו עזבעיר

 כ!י"אנק במוהרי'ל פסחצבי הרצוג ה5וי אייזיקיצחק
 ואב"ד רב יארץיישראי הראשיהרב

 ת"ו ירוש5יםהחופעיה"ק

 תפרי"ח ס', אדר י"ד ת"1, עיה"ק ירוש5יםב"ה,

 ונתתי נשאתי כי בזה להגידהנני
 וביחוד ה5כה של במו'מ פעמים איואי

 המאוה"ג הרב כבוד עם זרעיםבעניני

 עדיולגאון הרים ועוקר סיני ובקיהחריף
 גראסבערג ז1נדל חנ1ךר'

 ת'ו בפעי"ק הישיבות מגדוליהי"ו
 ה השמיט תורת בחוברת עיינתיוגם

 בקונטרסים וגם מקרוב זה ממנושיצא
 שהוא והתרומה" "המעשר ספרש5

 התמחה כי ומצאתי לאור עתהמוציא
 בהצטיינות בארץ הת5ויותבמצוות
 הגרול במקצוע ספריו וכימרובה
 5תוע5ו-ז בודאי יהיו הזהוהעמוק
 -מרובה
 ויצליח עמו בציון הבוחריהי
 ולהארירה תורה להגריל אלהבמפעליו
 5ה5כה הנוגעים אלה בעניניםוביחוך
 בניבה בשעת חמרתנו בארץלמעשה
 מעשה לידי שמביא תלמודוגדול
 נזכה ה5לו המצוות שמירתובזכות
 שלמה. 5גאולהבמהרה

 ולומרי' התורה לכבוד וחותםהכותב

 הרצוג הלוי אייזיקיצחק
 לעשות הוסיף וכן ומעשרות, תרומותבה'

 תוגב"א ירישליםרעיה"ק

 צ"ח. ב' אדר "חדש."ז

 הנוך מוה"ר וכו' המאוה"גהרב
 יצ"וחדמבף גראסבערגחנךל

 איזה הראני פעה"ק 'טבישיבותעל"
 והתרומה" "המעשר מספרוקתטרסים

 עולם, 5אור 5הוציא מתכוק הואאוטד

 ומעיןרות, תרומות הלכות קבוץוהוא

 מעל .שראל ג?ות ,טמיים כידועא'טר
 ההלכות של זה מקצוע נעשהאדמתו
 למשיחא כהלכתא בארץהתלףות
 הדור גדלי שגם עד נעבד 5אוכשדה
 להתתם הללו הלכית לברר לב נתנולא

 נוגעימלמעשה, שאינםבעעיהמכדברים
 לעיי והחסך הברית שומר ברוךאבל

 אתחלתא מעץ לראות שזכימישראל
 ן חמדת בארץ ישראל נדחי קבקשל

 ומתקיימים הולכים עו5ה היטחרוכמו
 הת5ויות ומצוות הנביאים יעורילעינינו
 נהיום והנם לאיתנם חוזריםבארץ
 1ללבן לברר גרמא שהזמןכמצוה
 לכן יום, בכל 5מעשים הל5וה5כות
 כל על הנז' להרה'ג נמטיי'אפריון
 להכין עושה הוא אשרהטוב

 נאה בסדור ערוך יטלחן מעין ו נ י נ פ5
 יעשון  ןווי המעוטה את להורותומתוקן

 מספרי ונוצצים מאירות הערות זהבזר
 אהובים כו5ם זמננו מספרי וכן 'טלפנינה מרורות אסופות בעלי המחבריםגדולי

 ההוצאה את לכ5כל ידו לאל ואין מאך עגום מצבו ז' נ ה ב ר ה כי ובהיותדברורים,
 בתומכי להטת עמנו נריבי מאת מבקש הנף המ/ החשוב ספרו יהדפסתהדרושה



 תעלומח לאור ויהוציא לעשות החל אשר את לבצע בידו יעלה למעןנפשו
 ויומדי' תורה 5הוקיר זו 5מצוה הנטפל ואשרי לאורו יהנו אשד הרביםיתועלת
 והמעשים העושים ברכה ישאו השי"ת ומאת דש5הי, דרבנן ברכי הניולחזק
 שכמ"ה.ויבוא

 וירא תעשו ה' צוה אשר דהדבד "זה לסדר א' ביום הבאעה"חכעתירת
 ת"ו ירוש5ם פעה"ק תפדי"ח שנת ד'" ככודא5יכם

 פראנק במ1הרי"ל פסחצבי

 מלצר ז5מןאיסר
 ס5וצק( מ"מחג"ד
 5הישיבה ראשיר-ם
 חיים עץ הכייי המוסדוראש

 תובכ"א ירושליםבעיה"ק
 צ'ח. כסיוב"ה,

 סוע"ה ובקי חריף הגדול הרב וחביבי ידידי של קונטרסיו את ראיתיהנה
 ישיבתמ ולי מג שיח" גראסבערג זונדל חנוך מו"הכשית
 הלכורע בו כלל אשר והתרומף המעשר בשם תררמ הלכות על חבראשר
 את ידעתי וכבר מטחד-ם, בכ5לים ן נכ בסדר וסדרם בפוסקים המובאיםתדו"מ
 וגדו5י הראשונים ספרי מתוך פנינים 51לקט ר ר ב ל ת 1 כ 5 ה באוסף הרבכחו

 דבר כל על והביא ענינם 5פי ההלכות 5סדר מצוין סדרן גם והואהאחרונים

 גם זכי לחברי' דזכי ומגו האחרונים בספרי שנמצאים והחדושים ההלכהמקורי
 האחדונים. בדברי נכונות הערות להעירלנפשי'

 אך קונטרסיו ען-ן הרבה לעבוד השעה לי הספיק לא אמנם אםוהנה
 אשד בספרו למעיינים שיצא התועלת גודל ראיתי כבר י ת נ י י ע ר ש אמהמעט
 וה5כה הלכה כ5 כשמלה יפרש האחרונים גדולי בספדי רב ועיון יגיעהמתוך
 דיני עיקדי השמיטה' *תורת בספרו גברא אתמחי כבר וגם ודקדוקי', פרטי'עם

 מקרוב. זה שהו"לשביעית,
 העבודה ע5יו קבל אשר שי' הגדח"ז להרב נמטיי'ואפריון

 בעו-ן מאד נחוץ הוא אשר תרו'מ ה5כות באור עבודת הזאתהגדולה
 ואף תוה"ק לומדי אפי' אשר הגולה מארצות העולים נתדבו ב'ה אשרהזאת

 תורה תופשי בע"ב ובפרט בפרטיהן אלו הלכות מידיעת רחוקיכם בהםהגדו5ים

 חבר אשר הוא גדול וזכות בדקדוקיהן, א5ו הלכות מידיעת הם רחוקיםבודאי
 התלויורן מהמצוות ה5כות עוד 5באר יעזרו וד' הרבים, תוע5ת שהוא כזהחבור
בארץ.

 הגד1לה. בעב1דת1 בהצלחה 1מברכ1 מ1קירו בזה1הנני

 מלצר זלמןאיסר



 בעבגיט דל נממר'1 ראובןזעליג
 החררים וערתראב"ד
 ראובן" "?פלגותמח"ס

 תוכב'א ירושליםפעיה"ק
 לפ"ק תרצ"חית שנת שבט וח' כ"ר ה' יוםב"ה

 גברא האי של שבחו היוםהגדתי
 עיה"ק ירושלים מיקירי ויקירארבא

 מפורסם חו"ב הג' הרב ה"התובב"א

 ר' מו"ה כש"ת כו' ולתפארתלגאון

 כבר אשר נ"י גרוסברג זונדלחנוך
 גאוני חכמים בסמיכת גבראאיסמך
 "תורת ספרו ואיתמח הי"ועירנו

 ואשר שביעית, דיני עלהשמיטה"
 הערות בו ומצאתי בו עיינתי אנכיגם

 לפעלא אנא גם אמינא וטיבותנכונות
 לנא תמוכו דין מן וכל יישרטבא
 את גם לאור להוציא ביכלתו יהי'למען
 לדפוס מסודר בכתובים אתו אשרספרו
 ומיה ומעשר, תרומה ןל

 נו שא דבר מתח"י עציא שלאחזקה

 הלכתא כהני מיל" באשרשפירץמתוקן
 ורביס בארץ התלויות במצותגבירתא
 לאורו.יהנו

 כבוד למען עה"ח באתיולראי'
 ולומדי'התורה

 בענגים ראובןזעליג

 ויש ד' ?דבר וצפאה רעכח והיא סיפוקהדי

 אי, כל מתוך אם יפ?א ולח ומרי-ות,קצף

 חרל"פ משהיעקב
 והפביבה רחבי' חסר שעריחופ"ק

 הרב" "מרכז הק' המרכזית הישיבהראש

 תובב"א ירושליםבעיה"ק
 צ"ח שני אדרכעזהשי"ת

 מעשה. יידי וצמביא תלמודגדול
 ויעשות ישמור חחפץ ואריר הרצון עזגי?וי

 וחיוורתם הה?כות בשינוני ועומר ת?ויו?קיים,

 יסורות ?הציב פרטיהט, ובכל כל?יהם בכיכשמיה,

 בכי פיהם ע? ?יכת איך וי?מר ??מורנאמנים
 תוהשק אבוקת באור ?האירם והשבי?יםהארחות

 שומרי קדושים, עם ישראי מצותיה.ונועפ
 שנחקרבנו אז כמו עתה כן כמאז המחאמונים

 כאחד, ענינו ונשמע ונעשה איקים חמד ההרא?

 נחלש ו?א זה חפצנו אריר קיים עתה גסכן

 אור יגיות מאויינו כ? במאומה, אף הזמןמאורך

 ויא ננוח ייא העולמים בכי ?צדיק זרוע אורר'
 אברינו ע? מאויינו את נממש אשר עדנשקוט

 נעשה של חפצנו עז ובמעשה, בפועיוגירנו

 ?א עומר, הוא ובקדושתו בצביונו עודנוונשמע

 נגר ההיסוסים כ? ריהו, נשתנה ויא טעמופג

 עינים מאירת ברא ד' מצות המעש,ם,קיומי

 היבבות ומיעוט הה?כות ש:חת מחמת א?אאינם
 כמאמרה מצוה כי יקיים עורגת ישראי שינפשם

 מרגשת וכשהיא ודקדוקיה, פרטיה בכלכהלכתה

 יע?ה ו?א בוריין עי הה?כוה ידיעותבחוסר

 מוצאה ואינה נסלרת היא כתיקונם לקיימםבידם

 יירי וגם בחי?ה לידי מביא הנפשישהסייוד
 ?א בטויים נכונות יא ריעותמתפרצות

 ח?י?ה יא אכן המצוות, מעשה ע? רגי ורמיסת בעייה בצורה-ש? מתרמית הצורה שבחיצוניות ועריפים

 בקורו1 וחיוף ויתיר חסיר ו?יקויי ריסוקם ע? רק א?א הפנימית, כונתם קרווותם, תוקף עצמתע?

 רר אני יעמהט אותם מניח איני הן סוררים אפילו תרומה רבה במדר,1 קדשם שיח עומק וזהודיניהם,

 חיפויו אררבה איא ותורתו ר' מאחרי הסרה אינה שסוררותם כ?ומר איקים, י-ה ?שכון פוררים אףשנאמר
 ?מען כמאמרה, מצוה כי וקיים ימיהם ואורך חייהם מקור קדשם ועז חפצם אדיר למצאפחיפוש

 אלקיפ. ייה לוסכון יעקב לאביר המ*כנות אחרי ושפ 8ח הם טרים בשה, העולמיפ בחייהדבק



 תירח 911 ל9יבונח בחיריו יעקב בני עגדו אברהם זרע ישראי בית המה ומייחיי8צפים
 חברים אחד כאיש ויקומו עייהם שהוטיו הגלות מוטות עי5 'שייכו אז כי וימעשה להלכהויבירורה

 גברו וכאריות קלו כנשרים בהס ויהדבק ד' מצות אחר ינהור הגבעות על ולקפץ ההרים עיידיג

 עמוקות המגיה הוא התלמוד מעשה, ייד' המביא הוא התימור אך ויפיכך צורם. וחפץ קונם רצוןיעשות

 תערוג כאיי היום כנכון באמת אשר ישראי בית נפשות בטעמקי הגנוז כל את קדשו בזרועוהחושף

 ואקייטנה יידי מצוה תבוא מתי ואמר ואוקים, והכמיהה ה?מאה נפשם תערוג כן מים אפיקיעי

 וכה?כתח.כדינה

 ולחדר אמם ,יבית שבים מארץ שבים אהובים מזרע ורבים יחגנה עת הגיע א*ר הזאתויעת

 הגייה עם יחד אמנם אם ומושיעו. ישראי צור עליון אי בחסד ונעבדת נבנית הולכת נוומה וארץהורתם
 נמצאים השבים שבין והנעימות, ההביבות מהמצוות כמה בקיום הרישול עי רמעה תרדנה עינינווהשמחה

 רק כי נאמנה ידענו זאת בכי תפארתם, ונצחיות קדשם חוד מיראות כהו עיגיהם הגייות שמרובכאלה

 יבם ובפנימיותס כנדהמים הנם כמה, זה מהם נחרחקנו יב שידאבון איו במק?ועות הידיעות שכחת5רג1י
 אין ואט הלכותיחן גייוי את תיבעות עצמן המצוות יגם יקיימן איך ונדעה יתן מ' עתה גםיהמה
 בנים בכמה והריחוקים הניגודים יסוד כל ומכאן קובינא. שי לצורה זו תביעה גם נהפכת זכאיהדור

 ם י ר פ א י י ר י ק י ן ב ה יעוימיס, בהס מתפאר ישראל וקדיש בנים קרוים כך ובין כך וביןאהובים

 מעי המי כן עי עוד, אזכרנו זכור בו, דברי מדי כי שעשועים יידאם
 ר נאוט ארחמני רחםלה

 וללמד "למי בארץ התלךית בהלכות העוסקים חכמים תלמידי בעת לנו יקרו מהח~את

 בית עעי להאיר ופרט פרט בכל ולמעשה להלכה הידיעה כדי עד ההלכות את ולהרחיבלשנן
 לשמוע כ"א למים צמא 'ולא ללחם רעב לא אשר שוקלה' נפש ולהשביו צמאהם להשבירישראל

 ד.דבר

 היקרים ציון בני פרחי רמלבלבי אילני מהני ירירי 5כבור נמטי'ואפריון
 חנוך מוהר"ר וי"ש תורה אוצר ולתפארת לגאון עריו המאוה"ג הרבה"ה
 וחפץ הא5ו ההלכות ע5 שוקר נפשו בעמל אשר ש5יט"א, ג ר ב ס 1 ר ג ל ר נ 1ז
 ובתראי קמאי רבנן מגנזי אורות ללקט אופניו על רבר רבר לסדר מצליח בידור'

 שא5ות משלו נופך והולך ומוסיף למעשה הנצרכים מהרינים ערוך שלחןולערוך
 להוציא בירו עלה עתה ו5עת מעגלותיו, ונעמו 5מישרים הולך ובירורים,ספיקות
 רבר כל להעמיר פעלו הוא ורב שבידת רימ עיקרי מיטה הש 1רת תלאור
 ה מ 1 ר ת ה 1 ר ש ע מ ה ספרו לאור 5הומא נטו" ירו ועור דגלה ועל מחנהועל
 על יחולו קור,ם וברכות לאורייתא חי5ו יאו~ר ומעוטרות, תרומות הלכותעל

 סהורה והיראה האהבה את 4עורר בירו המחזיקים וכ5 יתברכו תומכיו כלראשו,
 בכל ישחיתו ולא ירעו לא רברו ובקיום ר' בנועם לחזות יזכו חמרה ארץימצות
 מכסים. לים כמים ר' את רעה הארץ ומ5אה קרשיהר

 בארץ סגו5תו, ישרא5 על ותורתו, ד' אור לגי5וי התקוה אסירכעתירת
 ישועתו, צופי חוכי חמדתו,קודש

 חרל"פ משהיעקב



בעזה-י.

 חזו"ךרבר"י
 )היה בן לו שהיה )מלך משל אלקימ )חמ ויא7.א

 עכשיו אני ל) )ות)ה אם )א)מר יר)שה לו ליתןמבקש
 שילמ)ד עד אלא לשמרה, יו7ע )אי)) ה)א קסןע7יין
 לכתוב )שי7עכתובין

 )יקר)ת~
 עמקן  על ויעמ)7

 אכנימ א)י אם הקב-ה אמר כך לו, )ות)ה א)יואח"כ
 ואי)ן במצות )תעמקו לא עדיין  לארץ ישראלעכשיו
 את להם אתן אלא )מעשר)ת תר)מ)ת עסקייודעין
 9-כ, בשיח )שמו"ר לארץ אכ)יסם ואח-כהתורה

 ארץ חמדתי, ארז אל עזים שהבה בקשרי הקשור הניח, עם ישראל,עם
 אשר הזה העם אל, ונביאי חוזי ערש הרוחנית, היהדות ערש אבותיו,מולדת
 בו אשר ליום ומעולם מחז שאף מתוכה, שהרחיקתו הארוכה הגלות אףעל
 פעמה אשר הזאת ההקוה שממותה. את ולהחיות עפרה את ולחונן לשוביוכל
 זכו אשר מהיחידים אותותיה, את להראות התחילה הישראלי בלב אלפיםשנות

 מופתית, נפש מסירות ידי על המקווה לאדץ לשוב בשנים עשרותמלפני
 לחזור החלו ורבבות לאלפים העמ, כל את מסביבו שחחד ישוב ונוצרנתגבש
 חשר איש כל ללב חדרה הארץ ישוב מצות קבע, ישיבת בה ולהתישבחליה
 האם הארז אל לנהור הבנים החלו הארץ כנפות ומארבע יכונה, ישראלבשם
 לאסוף כבר לא זה התחילה ואשר עינים בכליון אליהם התגעגעה רב זמןאשר
 שבע באר ועד לסדן שבים, מארין השבים בוניה בניה כל את חיקה תוךאל

 והרי הקודש, אדמת אדמתו את לעבד שוב התחיל והעם חדשים, ישוביםהוקמו
 הילם, נתנו וגפן תצנה פריו נשא עץ כי משממותם, להתנער התתילוישראל

 והערים תעבד הנשמה הארץ עיננו, לנגד ומתגשמימ הולכים הנביאיםוייעודי
 היים ורוח ונעלמת הולכת הארץ שממות ישבו, בצורות והנשמותהחרבות
 תאנתו ותחת גפנו תחת איש רנל כף מדרך כל ועל ושעל צעד כל על מפכההתחילה
 ויופי. הוד אומרת וכולה האויר חלל אל משתפכת הארץ וזמרת קדמתהכמקדם

 בכלל עולמנו בהלל לנשב סערות רוחות החלו האחרון בזמן כיואם
 שם את לנאץ ם י צ א נ מ עלינו קמו הגולה בארצות בפרט, הקדושהובארצנו

 ינפש לב קורעי איומות וגזירות קדשנו כל ולחלל בעמים ישראל ושםד'
 לכל הפקר דמינו שנעשה שנים משלש יותר זה ובארץ, לראשנו, מעלהתהוללו

 ירחם, ד' נדנה, אל החרב הושבה לא ועדיין האנושי, המין וחלאת נפשטמא
 הוונו עברנו בארץ צעדנו להצר סביבותנו להתרקם החלו הרסניותומזימות
 בכח גלותו שנות במשך לההגבר שידע בה' הנושע ישראל עם אולםועתידנו,
 עדיין עליו, שהסתערו הסוערים הגלים כל על והטהורה, הברורהאמוגתו
 על יהגבר וגואלו ישראל צור ובעזר במשהו, חף עומעמה ולא עומדבתקוותו

 כלי כל כי לנביאיו, ה' דבר יקויימו ומהרה דרכו, על העומדים המכשוליםכל
 מארץ צאתנו וכימי תרשיעי, למשפט אתך תקום לשון וכל יצלח לא עליךיוצר

 חני כי סביבותיכם ישארו אשר הגוים וידעוסצדיםיראנונ8%ות,
 ועשיתה דברתי ה' אני הנשמה נטעתי הנהרסות בניתיה'



 תורת את להחיות ההכרחי הצורך מורגש הארץ תחית עם יחדאך
 וכל למעשה הוזנחה הגלות ואורך הצרות מרוב אשר בארץ, התלויותהמצוות
 הזה וכהיום הלכותיה, את ולברר בה להעמיק לנהוץ מצאו לא התורהתופשי
 שיברר שמושי לספר הצורך מן יש להתממש, התחילו המציית מעשיאשר
 ודקדוקיהן, פרטיהן כל על ההלכות כל אתוילבן

 והמציא טרח נפשו בעמל אשר זצ"ל ל א ר ש י גאון רבינו לטוב זכוראמנם
 זצוק"ל. הגר"א הקדשים קדש למרן ותיק כתלמיד ן, ח ל ש ה ת א פ הנכבד ספרולנו
 ומזהירים מאירים פנינים מתוכם והעלה ז"ל רבו בספרי מדתו כדי ומצאיגע
 הלכות הראשון בחלקו בקרבו מכיל הזה הארץ.-הספר בשמי הופיע חדשואור
 השמיטם זצ"ל יוסף הבית מרן אשר דמאי, והלכות עגייס מתנות ושארפיאה,

 השני זה-ובחלק בספרו וסדרם הפיאה את לקט המחבר והרב הטהור,משלהנו
 אשר שביעית הלכות רבתא בהלכתא המחבר אותמ דכה זה ספרושל
 זצ"ל, הרידב"ז האדיר הגאון ידי על מ-חדת לתוצאה וגם מ"חדת, להערצהזכה

 וטולטלנר אדמתנו מעל גורשנו הזנחתה געון אשר הלח החמורהההלכה
 הנרא"ה רביט ידי על שוב ל"שנה יחזרה תפקידה את תבעה נכר,לארצות

 הארץ. שבת בספרו זצ"לקוק
 במצתת חהלכות ליתר שמושי לספר עתה עד זכימ לא הזאת ההלכה מלבדאך
 בה לכו הדרך וו יעשון אשר המעשה את ל?ם רות לה מאד והנחתות בארץהתל"ות

 ת ו תרומ ת ו כ ל ה היא הלא והתדירות השכיחות ההלכיתאחת
 את עתה עד מצאה לא צותה נח אף ;ל ה גבירתא הילכתאומעשרות,

 היה לא ,2בזכנו למרות אשר זצ"ל עסף הבית רשכבה"ג מרן גםתפקידה
 בהלכה פרקים ראשי לנו להראות הואיל יום, יום למעשה נחוץ כך כלהדבר
 עינעו מאור בספר הסדורות ההלכות הן רבות כי הצורך כל השלים לא אךזו

 מצאו לא כלץ טשאי וגמ הטהור, בשלחנו הובאו שלא ז"ל הרמב"ס הגדולהנשר
 האחרונים רבדתינו כן ככו ולהאדירה, ילהגדילה אותה להרחיבלנחוץ

 פה זעיר אם כי זו בהלכה ברורים דברים בדבריהם העלו לאבת.טובותיהם
 מ.טיב אין בענין שואל י?אין במקוס כי המובן ומהטעם העברה בדרך שםזעיר

 אדם, וחכמת אדם חיי בעל זצ"ל ג דאנצי ם אברה רבי הגאון רבנולהלכה-גם

 ההלכות על גם ערוך שלחן לנו לסדר לנחוץ מצא הארץ חביבות מחמתאשר
 בשעריה להכנס פתח לט פתח כי אם צדק, שערי בשם האלוהנשכחות

 דברי ובטתר הראשומם מדברי והרבה ור ס נשאר עד"ן הגדול השעראבל
 שערת-- תוך אל הובאו לא והמשנה התלמךים ימי מפרשי האחרוףםרבותימ

 ר"מ זצ"ל מחסלביץ כהנע נחמיה משה רבי שלפנעו בדור הגאק כןכמו
 השלים לא האיטת רבי המקוצרים בספרע תו"ב, בירושלים ם י י ח ץ עישיבת
 אחריה שיבואו לאחרים הרבה עוד והניח הדרוש כלאת

 שיחיו רבותי והטכמת ידידי בעצת שבחבורה הקטן אני קמתילכן
 מעמל חשכתי ולא פינה ובכל בדק בכל לחפש הלזו הקודש לעבודתלחתמסר
 ויד דבריהם, מטמוני ולמצוא ובתראי קמאי רבנן תשובות בספרי לחטטנפשי



 לפשפשו ושם פה עיני להאיר שמו כבוד דבר על לסייעני לטובה עלי היתהה'
 ה' דבר דורשי לפני ולהמתיקו דבשם את למצוץ וספד ספר כל אחריולמצוא
 ך 1 ר ע ר פ ס לסדר כהה יד בידי עלה ישראל, ארץ בזכות תם עלי ד'ובחסד

 בזמן הנוהגות ומעשרות תרומות הלכות כל עלומפורט
 ראשומם של תורתן ופסקים תשובות ספדי של ל הגד האוסף מלבד אשר ה, זה

 בית בשם אשר מהספר האחד בחלק תסדרו נאספו אשרואחרתים
 נקבצו בו אשר טוב כל מלא בלום אוצר הוא, כן כשמו ואשר ונה, י ר צ 1 אה

 מלבד הנה זמנמ, אחרוף עד והאחרונים נים הראש רבותינו דברי לאחתאחת
 יכומ, ה מ 1 ר ת וה ר ש ע מ ה בשם אשר הספר של העקרי החלק גםזה

 ולמעשה להלכה השכיחות ההלכות כל ומסודר ומתוקן נאה באופן באו בואשר
 מקומות מראה עם נעדר, לא אחד אפמו על דבור דבר מקומו על דברכל

 למען פרקים לעשרה חלקתיו ואשר והלכה. הלכה כל על מפורטיםוציתים
 רבה להערצה זכה בעזה"י ואשר מכוץ, על דבר כל למצוא תקורא עלהקל
 ספרי מחבר האדיר הגאון רבעו כבוד הוד כן כמו עיה"ק, גאורמאת
 חכות הספר, להרפסת חפצו אדיר בפמ הביע '2ליט"א אי"'2חזץ

 בידי ד' חפץ ואמנם המעצורים, כל על להתגבר ותאמצני תלויניהרבים
 לפניכם עתה והנהו - יהעיקרי הכולל הראשון הפרק את לע"ע להו"ל -הצליח
 זה ספרי את גם להביא ישמחו רואיו כל כי תאמצני ותקותי בהדרו,כלול
 בכי ולסיים להמשיך אוכל למען מהירו יתנו נדיבה וביד ספריהם אוצרלתוך
 לכם והריקותי בברכת יתברכו השי ותמורת טוב, בכל יתברכו הטוב ומד'טוב
 די. בלי עדברכה

 בדדך שיורני ונורא, גדול אל לפני קצרה, תפלה אתפלל אמריובסיום
 אביעה תחעתי ספרי קוראי ולפף בר1רה, לכה ה בדבר אכשל ושלאישרה

 אי"ה נדפיסם כדאים הדברים יהיו ואם ושגיאה, טעות כל עללהודיעני
 הבאים.בפרקים

 הנביאים, ייעודי לממוש בקרוב נזכה ומע'שרות תרומות מצותובזכות
 ורנן גילת אף ותגל תפרח פרוח וירו;2לים, ציץ בהר גאולים לציוןובאו
 אלקינה הדר ה' כבוד יראו המה וה'?רון הכרמל הדר לה :הן הלבנץכבוד
 תיראה אל חוקו לב לנמהרי אמרו אמצו, כושלות וברכים רפות, ידיםחזקו
 אריה, שם יהיה לא .- ו"2עכם יבוא הוא אלקים גמול יבוא נקם אלקיכםהנה

 ציון ובאו ישבון ה' ופדויי גאולים. והלכו שם, תמצא לא יעלנה, בל חיותופריץ
 אכי"ר. , ה ח נ א 1 יגון ונסו ישיגו ושמחה ששון ראשם על עולם ושמחתבדנה

 גובר ע1י ד' בחמלת המחבר דברי כהה1א
 דשופרי" קרתא מירושלם חברייא דמ1,עירא

 ל זונרחנור
 הי-ו גרומבערג ב:עך 41יגב ר' הרב]ואאמ,"ר

 ,צ"י ווי'ס ~בב:י נהי מוהר.1 הרה"צחתן
 שב.עית, דיני )עיקרי השמיטה" .הורת ספרמחבר



 מלאכי מיר ישראל אל יהוה דברמשא
 שמרתם. ולא מחקי סרתם אבותיכם למימי..,

 צבאות. יהוה אמר - אליכם ואשובה אלישובו
 7 נשוב במהואמרתם

 אותי קובעים אתם כי אלהים אדם-היקבע
 והתרומה,ה המעשר 7 קבעמך במהואמרתם
 כלה הגוי קבעיג אתם ואותי נארים אתםבמארה
 בביתי מרף ךהי האוצר בית אל המעשר כ? אתהביאו
 צבאות יהוה אמר .- בזאת נאובחנתי

 השמים ארבות את לכם אפתח לאאם
 די בלי עד ברכה לכםוהריקותי
 האדמה את-פרי לכם ישחית ולא באכל לכםוגערתי
 צבאות יהוה בשדה-אמר הגפן לכם תשכלולא

 חפץ ארץ אתם תהעכי הגףם כל אתכםואשרו
 צבאות, יהוהאמר

---------
 פסוק'ך ל' פסוק א-ל לקיש דר'ש לעוקא אשכחיה עח)ן ר' האוצר, בית "י המעשר כ? "ת הב'"וכת'ב

 לנס)ל שריי מ' ""ל שתתעשי/ בשב'ל עשר ""ל העשר עשר 9א' מר ל' ?פיוש ""ל קעשר, עשרא"?

 כ? את הביאו שנאמי מזי חוץ א,שמ'א י' אמר רכ' א'ל י א?ק'כם י' את תנסו לא כתיב ייאקוב'ה

 מ, )תענית ' ד' יומר שפת)ה'כמ ש'ב?י ען ' -' בי' עז מאי גו,המעלר
 שעועקע אנשים )ה"נן ימיס לתפרשי רמז 2( ההדסר שלא כדי עשה שתתעשה בשבץ תעשה עשר3תז

 ר"ה, )תנחומא תויה ?עמן' מעערה עקר שי~י'שובממזך,

 כתרוטק קודו שנקראת ט:י אמעטר קאי המעטר דהך מבואר מ-ג (יד ידים במסכת1(

 התועלת גודל ההפרשה--מפגי סדר ע4 הקפיד מע-ש--ילא על ביותר ר:ביא אותם הזהיר שלכןו*_טר

 דגרים ספרי בשם א' כ"ח ב"ב בתוס' כיבואר טמים ויראת ת,רה תימוד ליד. טמביא מזהשיוצא

 יקחי המעשר, .כל" "ת רב.או אה-כ טאשר מה ג"כ מדרק ועפ-ז במ-תה, שהוא התריסות על וכןיד,
 רבי הגדול יהגאת ח"א ראובן יפלגות בספר וע"ע ודוק, ענק ומעשר ראטון מעטר המעטרות יארעל
 בזג מט"כ סליט-א בענגיס ראובןזליג

 גורם המעשרות דמניעת תתחסר או עשר כתוב כאילו דהוי כתכ מ-ב דדמאי פ"ג התיו"ט2(

 חהבת ובספר ודוק, ב פח ב"ב מהרש-א בח"א וץל טם, תעניח בתוס' סהובא במדרש כדא,תאלחסרין

 לידי שגורם דבר לו י* אם ט"פייו המדרו דכתנת כתב בהגה בסי-ט ברורה מטנה בעל 4רגה-צחסד
 יתחסר. טלא עכ"פ *עשר זכות מועיל מעשר מצות כנגדו לו ויש כט, דסוכה כהריאעניות



הלכות

 ומעשרותתרומות
 ראשוןפרק

 השמיטה, לשנות וסדריהן הזה בזמן ומעשרות תרומותדין
 רביערייי רידרי רדיני מזה[ המסתעפים פרטים כמה וועוד הפרשתן,וסדר

 : סעיפים ע"דובו

 בין ישראל, בארץ אלא התורה מן נוהגין אינן והמעשרות התרומותא.
 בארץ אפי5ו נוהגות שיהיו התקינו ובב-::ים הבית, בפני ש5א בין הביתבפני
 והחכמים שם. ושבין הולכין ישרא5 ורוב ישראל לארץ סמוכה שה-א מפנישנער

 מפני "( ומואב עמון ובארץ מצרים בארץ אף נוהגות שיהיו התקינוהראשונים
 3( )ב( הזה בזמן אפילו וחייבין )א, ישראל ארץ אטו גזירה ישראל, 5ארץ סביבותשהם

 ארץ כל שיכבוש קודם דוך אותם שכבש פי' יחיד, כבוש דהוי כיוןוסוריא
 כבוש, הוי דלא לן דקיימא לד-דן ל:ן עממין משבעה בה נשאר אלאישראל

 שיתבאר וכמו סופרים מדבדי אלא ומעשרות בתרומות חייב אינו שדה שםהקונה
 בהן)ג(. נוהגת ומעשרות תרומות אין הארבות ושאר בעזהי"ת, ג' בפרק מזהעוד

 שהחזיקו מה כל נקרא האחד החלק חלקי2, לשני מתחלקת ישרא5 ארץב.

 שכתב רדב"ז .ע' ג', בסעיף דיגם יתבאר בסיחון שנטהרו ואלו בס'חון, נטהרו שלאי(

 אין עכשיו אף ישראל, ישוב שם היה שלא מפני גוירתם בתחלת היתה שלא כיון אדיםדארץ
 בזה' מש"כ מחסלב.ץ זצ"ל רמנ"כ להגחון חפ-ן ארץ לספר בהקדמה :עי'להחמיד,

 תרימ להפריש נהגו לא דכהיום כהב תרנ"ט סי' ח-ב החדשות רדב"ז בתשובות3(
 ובספר בהו. דמחו חזינן ולא עכשיו זהירי לא בסוריא ואף ישראל. לארץ הסמוכיםבמקומות

 בע"ב הרבה על ז.ל גלאנטי הר"מ השואל הרב שם תמה ס,ב סימן או"ח שלמה של דינובית

 תרו"מ, בלא בקבע פירותיהם ואוכלים בחצריהם נטועים אילנות ושאר גפנים להם שישבסוריא

 השיב ס"ג סימן בתשו' המחבר והרב האידנא, ואפילו בתרו'מ חייבים בטוריא כי *שוטוהדין
 עליהם הקפידו לא הראשונים הרבנים שגם כיון עליהם מקפיד אינו ועכ"ז עמה הדין כילו

 12עהיה בזמן הפקר הגפן את עושה היה ז"ל אביו שבבית וכתב תדרמ' מפרישין החכמיםאבל
 ו'. אות לקמן וע' ע.שפירות,

 וג סעיף שס ושו"ע ר"מ ,ג( הערוח. ועי' סק"ב, הגר"א ,ב( שי"* סי' יי"י טיי ,"( מקומותמראה

 סקעה. ובהגר-א מ"ג מדמאי נ"א ובר"ו ג-ח וע-ו ז' חו5ין הוס'וע'



והתרדמה -א?וןפרקהמעשרב

 מארץ היא וסוריא :' בבל עולי שהחזיקו כ? נקרא ה.2ני והחלק מצרים,עולי
 דמשק כגון בבל, עד פרת יד כל צובה וארם נהרים ארם כנ:ד ולמטחישראל
 ,ד(. כסודיא הוא הרי וצהר, שנער עך בהן וביוצא ומגבת והרןואחלב

-
 כשעלה ישראל ארץ את שקדש הסופר עזרא דקדו'טת :ן קיימאג.
 בכלל שהיא לכזיב מעכו החולכת הרצועה לעב.ן ו:ע"ש ח', וה,כה ז' הלבה ר"מ ע'ג,

 ד"ה ב' גיטין ובתום' וכם"מ, בר"מ ע' עכו ,:'!נ'ן מ'ג דח ;ד'ט אדנ'ת בספר מזה ו:.חו"ל

 שהכריע ובביג"א צדק בשערי יע' עו"ב, כבז'הו '-2ראל ::י-ז '2:2ד דהחצי מביארואשקלון

 כחו"ל, הוי דצידון כתב ס.ד סימן ח"א מקך'"ן ובת-2.בת מדרב:ן, בתרי': חי-בים וצידוןדעכו

וצ'י
 טראבלום שאם הנקרא סין לענ-ן הכפי"פ על 'טהו':.ן רדב" ג2ס -הודה להם בבית 'ע'

 רי4ק ו:: ישרא4, כארץ הוידלא
 מסיק והבל.י ישראל אר-: בכ?? -קפריס'ן שאימר ךי ?-

 בשם ש2 ובהערה הגבי--ם, מענין '2-;-יך מ"א בבו'ב י:' ב-?ק. ב-:! המקימ-7 מאלודיטריו8

 מכזיב ר"ל אינו אמנה יעד הגהר עד מכ:יב דשנ-!יה . -? :ך-::,; דכיונ7 נ'ב'אר תבוה'אכפ-

 המשנה ?יינת אלא וש"מ, שט קכו"פ ':פירשו בב'- !_'ן -: .י(.; "!י- ד--ם 4צד מצרימ נתרעד

 ב"יה'מ ז ע נתעויר יבבר יירה.ת. :,-:.7 -יא -זה .ך:קר 'תי.ית. -יך ?ו'מ ו-ויי -יהלתחפ

 על כ' בהגה ב' פ"ט ובדף .:-'מ בביש ךבי:' .2ציין '2-2. פ-ק -ד'2 אדך; בסב- ו;' שם'%הי'?
 עו"מ שהחז-קו תחים היא מ:עי איה בפרש; ,;:-'ב .:.ב'. '2ח:ב בך,, בזה ט-2גה תב-ה'אבע:

 הארץ היא ולפנים יאמגה הבהר מן :"ךר' דךק ?ב ו:7ב ההיא. הגב', עד ככ.2י שלאחע"פ
 התרומה ספר נעי י%שון ואוים ש:כה'ייב' ':ראך אר'ן קחום יבין מ "- יי.ש ת"'" כ-ןהמשתרע

 ::תב :. מ.,-; יא .ש-א" איץה%:י'!
-., 

.:-2'. 
 כי 4;דש חובה על-הן היט4 י-א- יהי2ע ב-.--

- .ס.', בא4ה .;דךו-:,ן ן .ך-ן ?7,יךמה  -  בבל עולי כביש דגבול שם בבפרו מבואר עוד 

 סולמא עד מעכ- ההו4כת ברצועה הוא וכזיב הךעלה, י:יך ו, י. ד. מ:י:יא ק-;; ן צןל:י
 עו.מ ע"י גככש לא בכללה -?זה אשללין :ך בר_: מדדש קית'ח הק' כי :קכ צ"ד יב-תרציל
 עי"מ מכבוש הוי דעזה דס.ל ז נ' 2י' .. ך ,-י'ט ן .:: 77:': ב' ז,!-ך ה ? יב-ף כ--ריאידינק

 בהגה וע'ש 'ז פ הכו,פ ו':כ'ד עי"מ נ'כבו? :כה:"ין -קו. ג': כ' ה ק :!:-: :י' ר ח' ברדב"וא.:כ

 אל וואדי הנ-רא הוא - בצריס '-נ-? יה.:: :'?-ם -:- כת. .; ם "פ ,.בכ 1'.:, -. י:ב הג'בשם

 היא ראוי וז.4תי, שאן בי, .2היזברו ?ן- '"ני ?:ב.? 2ליא -:..י נז?ר 'א-ני :זיב יעד --עי.ש
 דינו אמניס סור. ועד י?זיב -2קיא דמק אל,'? ך'2"ב צ": יי2 .צ'נ נ'1:-ן ה-ק בןשניחתו

 דין לה יש עו"מ -ב:'ש שכהב שם ס ביהרי י:י' ע"ש. מזה' 4עי" כתב יכן ?ין ?י, עםבשיה
 דאין לבאר שהאריך י ?ך- בכפו"פ 'עי' - .,. עי יזה יתר-ם י-.- אי י:י--?ק ויוסוויא.
 דינם אר.י קדושת לענין (,ב" וכיוצצ, מ --י -;ני- ח-'א 'וי"ב '2 4כב מ ע. ?בי2 ביןחילוק
 בתשובת כמש"כ דלא וזהו עש"ב בא'-, ביר נ'? קו' ן עי ע'י '?::בש- במל-מ-ת יקררשיה

 קבורה %ענין ה.ד יהכי"פ %ו נידה אם דאף -?כ' '2; רהי-"ץ ' -ע ע"ש י' סימן ר.כלאבית

 לארץ אלא כופין דאיז 4שם לעלוה 4:שתו את :ביף ::נין 4א (!ב4 ישיז:ל באיץ בניברדהוי
 מיגצברג מוה-,"1 "קי',יו יש-אז איץ י':וב בסם. יעי' ע-'2. ומצות 'דן.'ב: המזורש,ישראל

 "א. חית ר.,; טי ח או י ברכ ועי, ב' סימןשייט"א

 ו-ט. היכה תרומות מהגגית 9"א ר"מ"ר(



ג ויץ':רות תרימ.תהן?ות

 לבא, ל;תיד ולדזה לשעתה קד?ה ?ני- קדו?ה ו:2קיאת והיא הגילר,מן

 ע,ל. שה'ן:י:ו בדק'נ שהוז: ד2ל פו2קים הר2ק דעתולכן
 בתרומות הי'ב בב"

 רק מצרים עולי שקד-?ו מה ?" קד.2 לא עירא אינם והי, התו;-ה מןומעשרות
 בהם החזיקו ולא מצרי2 עולי בהס שההז-קי הי:קימות ז:,'תם והניחומקצתה
 עניים עליהם שיטמכו כדי והץעשרית דתרייה מן פטייס ו"א כשהיי, בבלעולי

 ק;ישו לא ואם.4ו-הכי 2בל ;ולי ש? ה:2:? בתון שה2 מקומות ויש ו(בשביעית

 צמח וכפר גיברין וביי; ס' יסרין ואשליון שאן, בי,; וה2 הנזכר, מטעםאותם
 יפטרום המקומות א4ו ;ל כ אק גמני דינו וב'ת הקדוש ורבינו ,י( סיסאיוכפר

 אלא פכדו לא הץקומות בא-ו ד:"ף :וומייך י-? ומיהו ומע.2רות,.ןמתרומות
 דאפילו נוהגין וכהיו2 ,ך: ו.צה,- ן תי=י ב-ג: לא אבל האילן יפירווו ירקבמעשר
 קודם נודג-ן שהיו כמו ו.רק אילן רן: :פ אפילן מעשרין והברות-ה שאןבבית

 י( ,ט( ההם בךקי,זית ויז-ק גילן ;.יות דפרשת על נ:ברכין חין אב5שהת.רום.
- - -

 לקט ליטול עניים עליהן וי:יכ: -2ט .- ון.- : י- מ-ה- כהו"ל ?היא דכיוןו(

 ..ו"מ דכב-ש שם ש(:נ'רי רם"ו דשני:ית ך:ן- : וצ ב.- ;' חו4ין רש"י עני ימעשר ופיאהשכחה

 נ:הוכות פ'ך במל'מ וע'ע בזה. שתיריי מה : : לזה שגתעירר במררי"ק שו.ר נעבר, לא אבלנאכל

 פ'ח. פ יבכו שם הולין יוסף בראש י?י' שמ, דשביעית פ"ו סירייאו זבר"'מ ז כ הלכה ויובלשמיטה
 בדף וע'ע ד לח ע-'מ שכבשן המקימית ::ן- ל2.ין שהתע-רר קדש אדנזת בספר עיי.ס(

 המגיה דעת וכן לזכרון סמיכה ה.א דק?רין י:"י בד' שם מב.אר עיד כיטאי, כפר לעניןנ"ד

 פ' מספרי אולמ יטרין- ה-י:ו ר-ים '?ל ערר-י דריושבה בכו-פ כהמבואר דלא י"(3 פרק פבכו

 בר-ש שי"ר וק"ל כהכז"פ, 4באירה ייכד וץ.?-".. קסרין עזק שפירשו הים ובחוף עה"פדברים

 :-ק 4 :1-כק רק:-י נוה?כר- )': ש"מד רשביעיה סופ"טסירליאו
 .ב-:-

 רבי להגאון תעשר ךשר
 בלא ב-:קרון הגד4.ם נ'-.רית דיפר.ש : -:ו רברי ;"פ בהב -' בה::ה א ש4'ט ה4וי צבייוכף

 לספר בהקרמה יעי' דבק ,. היצ. -!:יה .?יך שכ' רפ"ז ב:י'פ ע' - ר:לה :יר לענין וכ"כבר:ה,

 ב-- בךקיט עיעם כפר 2' דבר'"ם ידע חפץ.אר-ן
 פענח צפנת ב?פר ו.:. שב. היג: יבבר ך.י,

 ה:-- לשון ?:3ן ב.ת :ב- דנקס הר"מ עלמש'כ
 ע."ש- נמנ~, נקט "שקלין -גבי

 ושירות ויצהר, תירוש בדגן היי:ו מדאירייתא הי' צו"ב דכביש נאמר דאם שט ומב.ארי(

 ופירות ובברכה מררבנן ויצהר הירוש בדגן אזי עו"מ שכבשו ומה וכברכה, דרבנן יירקאי4ן

 אפילו ראשון כבוש יהי' מדך'::ן הוי שנ. כביש ואט מטיר מש: הלק.ח וכן לגמרי פטור וירקאילן

 סי' ח-ב מבי-ט ועי' ע"ש דאורייחא דהוי בראייה הכריע י:פ"ז לגמרי, פטור ויצהר תירושבדגן

 מהרו"מ "טורים רבי שפטרם ..ץ ב;:ק. רין א?"ה דרבנן דהיי דאף מבואר הר*מ ודעתקצ"ז'

 והמהרי"ק מדבריהמ בתרו"מ שחייבים לא"י הס:וכים המקימית מאלו גרע דלא עי"מ כבוש בכלולא

 כנ"ל. מבואר גירסתנו למי אבל לפ:יו שה-' המוטעת הגירסא לו גרמ כן כתבשלא

 פוסקים. כמה בשם ה' פרק ופרח כפתור מ"ב, דשביע-ת מ'; ר'ש הכ"ו. שם ראב"ד ר"י, בשם טור,ה(

 כסף )ו( ודוק הברירה, בקונטרס דב"ק בפ"ה ועמ"ש 5"ג, סימן דיבמות פ"ח יש"ש של"ה,חרדים,

 שם, כו'פ ,ט( 9ם. ראב"ד שם. חויין והיס' רש"י )ח( שם, ר"מ )ז( ה"ה שםמושנה



והתרוג2ה דאשוןפר"המעשר41

 עזדא בימי ואפילו בבל עולי שהחזיקו במקום דאפילו )י( וסיעתו הרמב"םוד,ת
 שהיתה כמו כ5כם ביאת משמע *( תבואו כי שנאמר מדבריהם אלא התורה מןאינן

  כשהיו 5א בב*א, שלישית בירושה לחזור עתידין שהן וכמו ראשונהבירושה
 ו1נבד 1( )יא( נוהגין יכן מקצתן, ביאת שהיתה עזרא בימי שהיתה שניהבירושה
 כארץ דינם לישראל וטיהרם ומואב מעמון ועוג סיחון שכבשן הארצות והםהירדן
 ועפ סיחק בארץ הדין וכן בארץ, התלויות מצות דיני לכל ממשישראל
 לך ודע א', בסעיף נתבאר בסיהין נטהרו שלא ומואב עמון וארץ ח( )יב(עצמן
 חבעזהי"ח מזרחה הירדן עבר בשם נכל5 הכל כהיום כי בו, תטעה ואלזה

 ועת סיחון לארץ השייכים המקומות יתבררו בנ"י אחינו ש5 ישוב שםכשיהי'
 ומואב. 5עמוןוהשייכים

 בדהיה תרבמה ממנה מפרישין ומעשרות. בתרומות החייבין פירותד.

 בב"אכט, בה דכתיב ח5ה גגי איא טעמא האי שייך ד"א הר.מ ע? השיגו הראב"דוהסור"(

 בספרי המבואר ע"ס י-י ובפשוט היא, תרומה נמי דחיה מחיה תרומה די5פינן סובר דהר"מ תירץוהכ"מ
 ו5י' בבואכס, בף"מ מגיהין ויש גדויה, אתרוכה קאי בפרשה האמור תרומה תרימו דקרא שיחפ'

 ח. אות הארץ שבת וס' ובמבוא ליו ברכות בצ5אח יע"ה חייס,ארץ

 דס'ל הראב"ד דדעת כ' ביהוסף עדות ספר בשס כ"ג כלל ת' מערכת חמד ובשדי1(

 ע*ש, הראשינים כל נגד יחיד הוא דאי-ייתאדהיה
 ועי.

 מהלכות פ"ז המל"מ בשט צדק בשערי
 לחומרא דאזלינן ספקותיה לכל ממש תורה כשל דינו הרמב"ם לדעת דאפילו שכתב הי"זתרומוה

 חפץ ארץ בספר וכ"כ לקולא דאזלינן דרבנן איכורין כשאר דינו דלהר"מ תערובת לעניןחוץ
 לספר במבוא וע"ע כהמל'מ דלא דס"ל האחרונים גדולי קצת בשם שכ' שם בשד'ח ע' אילםבשמו,

 דבי להגאון אברהם אהל דבספר ודע עי'ש, המל"מ דברי יסוד על לערער שהאר.ך הארץשבת
 חיוב לענין היינו דרבנן הוי דבזה*ז דס"ל להר"מ דאף כתב מ"ה בסימן זצ"ל שאגאברהם
 קול בכפר ראיתי וכז ע"ש דאורייתא תרומה הוי הפריש אם אבל מה"ת להפריש דא"צההפרשה
 ע"ש- י"1 סימן הנוביק קושית בזה ויישב כן, שכתב כ"ב אות הספר בסוף משניית עלסופר

 וע'

 ג'. פרק לקמן בט"ד ויובא הראב*ד בע1ם פ"ג בכו'פכיו"ב

 דעת הביא ולטוף זה בענין הדבור והרחיב שהאריך תפ"ט סימן או"ח בכרכ"י ועי'ח(

 ארץ בין לחלק כתב ב' קרח קדש אדמת ובכסר כאר-י, דינו דעבה"י להדיא שכ'ההשב"ץ
 דעה הזכיר שלא ומהתימה ש ע בטיחין שנטהרו ומואב עמון של הארצות לבין ועוגסיחון
 ב עו כבשום אשר במקומות מזרחה בעבה"י המקומות בבאור שהאריך בפ"ט ועע"ש פמ"ז.הכו'פ

 חיים. ארץ ועיין תרומות, הלכות ריש מ?כו ישועות בססר יע"ע עי"ש.וקדוטוט

 קיי'י יא ומיהו התרומה, ספר נעל דעת ו1והי בסיה, נמי ע1רא דקדושת )דס"ל מ"ד איכא בשם טור)י(
 קלחד עשין סמ"ג סה"ת,, דעת שכן הם . שנעלכ גראה יהב"ח ומהב"י ע"ש, סק"ו, הגר"א וכמ"שכן

 עפ"ע ייא( כ"ה. סי' ח-א במהרי"ט באורך וע' וש"א ס"ד, סי' ח"ב מבי"ט תש?"א, סי' ח'ברדב"ז

 הליחז. תשנ"ץ, פמ"ז, כו*פ )יכ( וק"ו. סקכ'ח. ובהגר"א רמ.א בהגהת ועיין סק"ו. הגר*א ב'.טעיף



ה ומעשרות תרומותהלכות

 מפרישין כך ואחר ראשון מעשר הנקרא והוא מעשרה, אחד ממנו מפרי7ךיןומהנששר
 שיתבאר מה כפי עני מעשר או סני מעשר הנקרא והוא מעשרה שהדמהנ:השר

 לאחת. אחת לקמן ש*תבארו וכמו דינים פרטי כמה זה בכל ויש ז'. ביעיףלהלן

 לכהן ונותנו מעשרה אחד ממנו מפריש הלוי שלוקק ראשון מעשרה.
 )יגן מעשר. תרומת הנקראוהוא

 שעובר אע"פ לתרומה ראשון מעשר או לראשון, שני מעשר ה:קדיםו.
 )יד(ס(. עשוי שעשה מה תחהר, לא ודמעך מלאתך שנאמר תעשה,בלא

 סדרן וזה המעשרות בסדר בהשנים חילוק שיש ד' רסעיף הזכרנו כברז.
 ראשון, מעשר גרולה, תרומה מפריש ה' ד' ב' א' שנה השמיטה, שנותלפי

 מעשר במקום להפריש צריך שבשמיטה והששית השלישית ובשנה שני,מעשר
 ובזריעה בחרישה ואסורה השמיטה שנת היא השביעית ובשנה עני, מעשדשני
 לפי ומעשרות תרומות בה ואין מדרבנן אלא בזה"ז ואינה קרקע עבודתובכל

 כמשי"ת ומעשרות מתרומות פטור והפקר הפקי, ה: בה הצומחיםשהדבדים
 מקום מכי הפקר בה שצומח מה אין דמדאורייתא ואף ג')טו(, בפרקבעזהי"ח

 ויהא בה נוהג שביעית שיהא א:רו דהז"ל כיון הפקר ב"ד הפקר בהאסרינן
- - -

 לטבלה הדדא ממילא ההפר,סה על לחכם נשאל דאס כהב ע"ב מציה הניך במנחןכ(

 אינו נתערב דאם ונ"מ ו?ויה, בל"ת יעביר ש"א כדי לא.:ש-לי מצ-ה דבכה-ג ולכןכרב ע:ר,ולא

 ע'ש בזה שבסתפק וצ"ל האדר"ת להגאע ראיהי ר"ב משבת ןפי ב:וף אילם דשיל"מ מחמתבטל

 על שט יקרא שחהר בכוונתו כ' ה-ג מה"ת פ"ג והרדב*ז לאו, ה ד ב' ד' תמורה רש"יוע'

 צ"ו, אוה גבוה כ-ילהן וע' בפרש"י. לכוין מש"כ יע"ש זה שדחה נ-ו ס" כהן במ17ץט ע' אולםה0דר'

 מ"ס ראוין למעשד מעשר תרומת בהק-ים דאף כ:ב ד רפ מצוה חניך דהמנחת ודע -ודיק.

 בם"ט הר*מ מלשון מיכח ושבן מע?ר מתרומת הטבל ונתקן תרימ"ע שם עליו חלבדיעבד

 דא"א פעמים כמה שכ' הר"ש דגם עי"כ שאני, דדמא- לימר ידיחק ע-ש ה"ה ת מעשרמהלכות

 אסירות מאכלות מהל' בפ"י הרדב'ז וכ"ד ע"ש לכתחלה הייני מעש"ר הסריש לא אםלתרומ"ע
 חל דלא מבואר כ"ה סי' ח'א מהרי"ט מתשובת אילם ח.י' א-ה דמכ-ה פ"ג ישראל מתפארתוכ"נ
 דעת ו:"נ המעוד מן מעשר דבעינן ראסון מ?שר מקידם הפריש שלא כל תרומ.'ע שםעליה

 הר'מ על מלכו ישועות בספר וכ"כ מ"ג דבכורים פ"ב הר"ש דעה נראה וכן שם הכ"מדעת

 ובדעת הנ'ל הר"7ו לדברי שנתעורר ס"ג למוד גדולים אורים בכפ- שו"ר ה"ט' מתרימותפחד

 ספר לידי בא שוב לא. או ודיעבד לכתחלה בין לחלק דיש לדמאי ודאי מדמי אי נסתפקהר"מ

 והחינוך הר"מ בדעת ג"כ שכ' קדח בפרשת זצ"ל הנצ"ב להגאון שאלה בהעמק שם וראיתיהשאלתות
 לראשון שני מעשר הקדים ולענין - ע*ש כן כתבו שלא ומהדי"ט הכ"מ על ח:שיג בדיעבדדמהני
 יפריש ומהמעש"ר למעש"ר אחד מע"ש מהי' להסדיש דחייב שכ' מ"ו דתרומות פ"ג בתוי'טעי'

 ט'ו אות דחלה בפ"ק וכמשקכ שפדאו לאחר והיינו לה' אות שט בתמא"י וע' מעשר.התרומת

 בתואנ.ש.וע"ש

 סור. )טו( סכ"ז. שו"ע הכ"ג, פ'ג שם ר"ם )יד( נ'. סעי' שו"ע)יג(



והתרומה יאשיופיקהמע,צרך

 ביד מלאכתן ונגמר בשביעית פירות לישראל מכר נכרי אם ומיהו )טז(,הפקר
 הגדלים בפירות נוהג שביעית דין שאין ומעו?רות תרומות בה נוהגיןישראל
 וכ5 הפקר מטעם אלא ממעשרות שביעית פירות נפטרו לא כי וגם עכו':,בשדה
 כדין עני מעשר יפריש שני מעשר ובמקום 'ן ממעשרות נפטר לא מופקרשאינו
 אפקעתא דשביעית דס"ל בזה חולקים שיש ואף ,יז(, לקמיה שיתבאר ומואבעמון

 יש ולדעתם עכו"ם, של בשדה גם נוהגת דשביעית להו סבירא וגם הואדמלכא
 בארץ המנהג מ"מ 'י( )יה( שביעית פירות כדין ש5הן הפירות בקדושתלהחמיר
 ואין שביעית קדושת שום בלא העכו.'ם פירות ואוכלין הראשוגה כסבראישראל
 דבר, 5כל שביעית קדושת בהם ינהוג עצמו על והמהמיר בעור,יט, דיני בהנוהגין

 מותר מקום מכל להמהמירים ואפילו 'י( שלהן,כ( בתרו"מ 5הקל להם אסורמ"מ
 שביעית דמי שמוסר במה חשש ואין סגוי ותבואה סבי;ית פירות בדמיםיקנות

 דאיכא וז'ל שכ' כ"ד סימן רוכל באבקת עי' כשביעית שדהו את שגדר ישראל ילענין'(

 שאגי למימר איכא דפטורה את"ל ואפ.לו אפקרא דרהמנ:1 אע"ג חייב שהי' דכה'ג בזהלמימר
 גמי גיי בשל דא"כ עליו תמה מ"ג כי' ח"א 'היהרי"ט גוי. בש4 משא"כ אפקרא דרחמנאהתם

 בפשיסות הב". דדעת ס"ח בפ"ד הפאה'ש בפנים שהגיה זצ"ל רידב"ז הגאון על ותמהגיע"ש'

 י:"ל הרמ"ק להגאון הא-'ן הורת יבכפר פ"ד מציה במנ"ח יע' כרמי את בגעל בתרו"מ"ייב

 י'א א.: הארין שבת ??פר יבמכוא כ'--כ"ד אות ח'בפרק

 סי' ח"א מבי"ט בתשו' יעי' גוי, של הפירוה קדושת ל:גיז מחמ-ר שם הכו"פ גם'"(

 תלוי דבעור דכיון שכ' הזקן טמש.ן רכיני דברי על להקל סו:כין ביעיר דלענין שב'של"ו

 מטעמ להקל י? כמחורה דה-ה כתכ ו'!ס,ז קאתינא. :מימר ומצ. לעגיימ ולהלק להפקירבממון

 ב:י' זצ"ל רע"פ להרה"צ ר': מ'?נת ב:פר וע' שמ. ובמקרי"ט סמ"ה ובח'ג כ"א כסי' וע"עזה

 בספרי וע"ה בדבריהם וכיין כמיט"כ שליט"א מוהרא"י הרה'ג המחבר ךאחי בהגה ד' א';ג'
 וז"ל ט'. סימן מרדכי גדילת כפר כשם מש"כ מ"ה הערה פט"1 שכיעית הלכית על השמיטהתורת

 כדברי לעשר להחמיר הכברות לב' לחיט דפיסקא ימחיורתא יוה"כ תוס' בספרו ב"ח מהר"םהרב
 וכ'כ שמיטה, מהל' פ'ז בכ"ג, ]יהוב"ד ומהרי"ק כמ'ג כדעת הפקר דהיינו געור בהם 741?ותמרן

 אתינא. לימר ויכול דרכנן כזה"ז דשביעית כיון החמירו לא סחורה לע:ין אךהשל'הן
 שגג:"ל עכו'ם של מס"ש תרו'מ להפריש גירוי גזירת שגזרו כ"ה סימן ר באבק וע''3(

 ריד_'ז ן ה:ח בשב ז' אות הערה בפ"ה א ט של טוקצינסקי להגרי"מ שביעית ובהלכות ישראל,ע"י

 יבוש. י"ט סעיף הרמאא ובהגהת פרישה, בב"י להי:ה והיב"ר ע"ש, פמ"1 כו"פ )יז( דרי:ה)טז(
 :פירותיהם 5יזהר דיש כתב שמיטה מה5כות פ"ד הר"מ ע5 ברדב"ז ,או5ם - רדב"ז בשסברכ"י

 מציון תירה בקונטרס 1;י' מהריק"ש, ג5אנסי, מהר"ם ביעורן טעונים שאין רק טכיעיתבקדושת

 כיצד יתבאר ג' ובפרק ע"ש הכ"י, שיטת "חזק שכתב זצ"5 הגרש"ס מרן בשם ב' סימן ר'חוברת

 ארץ פי"ט, :דק שערי סירייאו, ר"ש שי'ה חרד'ם שם ומהיי"ס מבי"ט )יח( גתינה במצותיתגהג

 פאת )יט( איש חזון ס"ח,, ג' נר,יב השבע שנת בספרו ממש"כ ההיפך כאן שכתב מהתימה )אךחפץ

 השבע. שנת )כ( כ"ג. סי,השיחן



1 ומעשרות תרומותהלכות

 תורת בספרנו מזה נתבאר וכבר ':( ,כא( שביעית קדושת בהם שנוהג רקלנכרי
 מררבנן אפילו בה נוהגת קרקע שמיטת שאין לארץ ובהוצה ט"ז, פרקהשמיטה
 נותנין ומצרים )כבן בסיחון נטהרו שלא ומואב עמון כגין ישראל לארץהקרובין
 ישראל עניי ויהיו הם ישראל לארץ דסמוכים משום בששית כמו ענימעשר
 ישראל שבארץ ישרא5 עניי שצין בבל כמו והרחוקין בשביעית, עליו;םנסמכין
 הנהוג חשבון ו5פי ,כג(, השנים רוב כסדר שני מעשר נותנין שם לבואיכולין
 המקדש בית שיבנה יה"ר 'ד( השמיטה. שנת היא תרצ-חית שנת הזו השנההיום
 הבנויה, ירוש5ים בתוככי ' ה ת ר צ ח ב ונבוא ויובלות שמיטין למנות ונזכהב"ב

 נפשנו, פדות ועל גאולתנו על לד'ונודה

 - בתרו'מ חייבים ישראל ע"י שנתמרחו גוי של דבפירות ס"ל שהחרדים רמאחר וז"ל כ'זצ'ל
 מביאה חומרא שהוא יאחרי הב.י, גם כן ס"ל ולדעתו דמ'::רן בטעות שם ש:רפס כמו ויא]:צ"4,

 מן לקנוה להזהר שיכול מי יותר טוב ע"כ שביעית' פ.רות ולהפסיד התרו'מ לשרוף קולאלידי
 מלאכה הגמר קודם קנין כש'ם יקנה ולא העכו'מ ברשות מלאכה הגמר שיגמר אחר רקהעכו'ם

 ע?יו והחויקים החרד'כ שיטת בעזה"י יתבאר ג' בפרק י?קמן ייל"ע. מתרו'מ, פטור יהיה זיעי

 בפ"ס כתב ועפ'ז כהשל"ה, להחמיר מצדד שביע'ת מהיכות בפ"ד רידב"ז והגאון':(

 ויתכוין בהגבהה הסירות תחלה יקנה בשוק ה:כרי מן ירקות כשיקנה לזה והתקנה וז"ל י'הלכה
 חברו יעשה וכן המעות, להנכרי ישלם ואח"כ ב:יתנה אצלו העומד אחר לישראל ויתןלקנות,

 הגאון בשם י' אות הערה שם יבפ"ח י"ב אוה הערה פ"ו ה3"ל בקו"נ בש:ו מש'כ וע"ע ע'שג"כ

 אחר מסעם גם להקל יש העכו"ם ליד המעות תהלה נותן ואם וז"ל כהב זצ-ל דיסקיןמוהרי"י

 והגני ע,ש' שביעית בקדושת נתפסימ אינם שנותן והדמים ההפקר' מן שזוכה לומר ישדבכה"ג
 וז"ל זצ"ל מוהר"ן בהגה"ק זצ"ל לעווי מוהרש"ז הגאון מכת"י העתל שראיתי מה כאןלהעתיק

 פירות כשניקח שי' ב'.ב כל ואת ז"ל מורתי אמי את זצ"ל מורי אבי הזהיר בילדות.וזכורנ
 אנו שהמעות בהשאי ושנאמר אח"כ רק קודם המעות לו ליתן לבלי נזהר בשביעיתמעכו"מ
 נתפס, אחרון אחרון שיהי' יוגרם שלא לעכו"ם שביעית דמי רמסור שלא כדי מתנה לונותנים

 תפו.ז קליפות על וכן קצת אפי' לאכילה הראוי דבר שום להפסיד לכלי תמיד איהנו הזהיריכן
 מתולעים הבדיקה קושי מפני אוכלים אין וזנבותיהם לאכילה שעשוים לח.ס בצלים עלי וכןולימונים

 לשפוך שנוהגים מה על הזהיר וכן מאליהם. שיתקלקלו משומר במקים אותם ליתן הזהיר הכלעל
 טפה רק שהוא הגם בשביעית כן לעשות שלא רצ"ו, סי' מג"א עי' הדלת, אחורי הבדלהמכוס
 שייט"א. איש חזון בע? הגצון רבינו בשם שביעית ובתוספת מ"א הערה ת,ה"ש בספרי מש"כ יע"זקטנה

 ויאמר דיתנה שכתבו השל"א סי' ח"ב הרדב"ז ובראשם הספרדים מחכמי דיש ודע'י(

 שנת פט"ז, סוף שע"צ ומהרי"ט, המבי"ט הרב ימעשה ה?כה הירה ::כן מקכ"ט הש?חן, פ(:ת)כא(

 ומרן והרע'ב, והרא"ש הר"ש דעת זוהי ,כב( יג הערות ועי' בזה, שמחמיר כש5"ה ד5א שם,השבע
 שגפ כחג ובפאה"ש ועוג, סיחון ארץ עי דהכוונה דס-ל והרמב"ם רש"י 5דעת בנגוד וצ"י,הגר"א

 י*ט. סעיף 1ש1'ע טור )כג( ע"9. הר"ש כדעת ג"כ וס"ל בפיה"מ ממש"כ בו חזר בספרוהר*מ



וחתרומה ראשוןפרקהמעשרח

 חהפר ומעשרות, תרומות ממנו להפריש כדי גרנו את למוד הנכנסח.
 אס"ה בא"י מברך למוד התחיל ידינו. במעשה ברכה שתשלח יאו"א מלפניךיה"ר
 הברכה שאין שוא, תפלת זו הרי בירך כך ואחר מדד הזה, בכרי ברכההשולח
 )כד(. העין מן הסמוי בדבר אלאמצויה

 מצות לקיים ומזומן מוכן הנני שיאמר מהראוי התרו"מ שיפדיש קידטט.
 זה אחד כשנותן וכן וכו', ית"ש הבורא שצונו כמו ומעשרות תרומותהפרשת
 ויזהר לעני, או ללוי, או לכהן נתינה מצות לקיים יאמר, ולהעני ללוי, אילכהן
 טו( ,נה( עשו:. מצות ביטל לבעליו נותן אינו ואם מעט, שהוא אף נתינה מצותיקיים

 י"ד. סעיף לקמן עודזעיין
 ואמרו לוצלמג תאחר לא לה"א נדר תדר כי כג( )יניים בתורה כתובי.

 נתינה מצות קיים ולא איחר שאם ונמעשרות, גם דקאי ד( השנה )יאשחז"ל
 עובר דאינו אומרים יש אך הזה, בזמן אף ונוהג תאחר, דלא בלאועובר
 עובר דאינן אומרים יש וגם שהפרישם, קודם לא אבל ההפר:ה לאחראלא
 דדינו לומר יש דבזה עני ממעשר לכד רגלים, ג' עליו שעברו יאהראלא

 . ,כו( עניים קיימי דהא לאיתר שעוברכצדקה

 יהנה הפרוט" על מחולל ה"ה שני מעשר שנת הוא ואם מ"ע, יהא עני מעשר הזאת הונהאם
 החרימו וגם הרמב"ם עליה סמך אשר השמ.טה חשב.ן אחר לנהוג בהסכמה עלה שכבראף

 ארץ בספר הוב"ד קצ"ב סימן מוהרשד"ם בתשו' כמבואר הנ"ל מחשבון יותר שביעיתלשומרי
 *יק מהר"ם בתשו' הוב"ר - סקכ"א שביעית הלכות סוף בפאה"ו שראיתי אחרי אךחיים.
 יכתוב ספק ידי ולצאת וז'ל במסקנתו שכ' ס"ז סי' בחו"מ ז"ל 'א הגר מרן בשם - קצ"ב סיאו"ח

 לכן ההרמ מצד זה בתנאי אין שלדעתי וכיון הרמב'ם, של שמטה שגת של ער"ה - פרוזבול-
 אותו. מזחיחין אין כהרדב"ז בזההנוהנ

 בפ"ע מצוה אינה נתינה דמצות הר"מ דדעת מבואר "ב שורש להרמב"ם בסה'מסו(

 וכ:סר בפ'ע למצוה נחשבת נתינה דמצות שם הרמב"ן ודעת ההפרשה ממצות חלק היאאלא

 יצא לא גתן שלא זמן כל אזי מהמצוה חלק היא דהנתינה דלהר"מ לחדש כתב שם אסתרמגלת

 כמו באור משליכה אלא לכהן ניתנת שא'נה אף העיסה מתרת טמאה דחלה יהא חובתו,ידי
 מדאורייתא שהחלה בזמן אבל מדרבנן שהיא בזה"ז בחלה מיירי התם א', כ"ז בבכוריתשמוזכר

 כהר-מ להלכה דנקטינן ג' המבוארבטעיף לטי והנה טמאה' ואפילו לו שיתגנה עד ניתרת עיסתואין

 בזה נ."נ כבר הדין בעיקר אמנם ה-ג'א, של בח-ד'שו כ-כ נ"מ א'ן דרבנן בזה"זדתרו"מ

 יעקב אברהם ר' הגאון והרב א', חלק ציון כרם בסטר שליט"א טרנק טסח צבי הגאוןרבינו

 מ'. סימן זצ"ל קלאצקין להגר"א הקורש חבת בספר וע"ע אברהם, אשל בסטרו שליס"אניימרק

 ועמי1 ומעשרות, דחה תוס' )כו( חפץ: ארץ שע4?. )כה( ר"י. סימן או"ח שו"ע מה"ב, פ"י ר,מ)כד(
 דו?י דמעשרית הר"ן  בדעת כתב והפנ"י תקע'ה, מ?וה חגוך ומנחת רמ"ב, סי' יי"ד חול'סבתשו'

 הארץ' תורת בספר ועי' ירגייס. כלי עגין בו דאין ג'- סעיף רנ"ז סימן ביו"ד -המבואריצוקה

 זה. בעגין הפוסקים שיטוה בברור הדבור והרחיב שהעסיק ג,בפרס



ש ומעשרות תרומותהלכות

 כסף סכום ילוה כמאמרה, נתינה מצות לקיים לו אפשר שאי מייא.
 השנה במשך לו שיהיו והמעשרות שהתרומות עמהם ויפסוק והעני, והלוייהכהן

 ט((, הזול כשער אפילו עמהן ופוסק החוב, פרעון עבור ינכה התנאי, כפי יותראו

 "( אחר ידי על הפירות להם יזכה מפירותיו, והמעשרות התרומות שיפרישולאחר
 'חז )כז( קרקע אגב המעשר להם ויקנה בפרוטה והמעשרות התרומות שם שמניח המקום להם ישכיראו

 עי לוכות צריך אינו להם אלא יתן שלא רגיל והוא ממנו ליטול רגילין היוואם
 החוב פרעון עבור וינכה לו שהלוה מה נגד מחשב שמפריש ואחר 'סי, אחרידי

 סעיף לקמן וע"ע )כח( ואוכלם. לעצמו נוסלם והמעשרות לכהנים ההרומותומוכר
 עני מעשר לעניןרה

 הזול; משער הרבה פחות אפילו לפסוק דיכולין כתבו וסיסקי ד"ה ל' גיסין ובתש'טן(

 ועיין ע'ש. זה' על לסמוך ש'ש כתב ל"ו סימן כהן משפט ובכפר שם, ומהר'ם במהרש'אוע'
 לזרימ המתנות שמיכרים באר'י מקומות בקצת ש:קגו מ; על ש!רער ט"ז ס-מן רו:ל אבק:בתשו'
 זו תשובה הובאה ש.מ סימן ח'א רדב'ז בתשו' המתנ",.גם בעד פרוסק לכהן נותןואח'כ

 אולם הט"ז, פ"ט בכורים הר"מ על ברדב'ז יע'ע זה, מגהג בכתירת ש:אריך ממהרי"קבארוכה

 וע'ע ע"ש, נת'נה ידי יצא בכך ש:תרצה ד:יון וכתב 1:מגהל לקיים דעתו שס בזשובההרדב"ז

 ב' מח' בשמ ס'א סיכן יו'ד אפריםביד

 סימן בחו"מ עי' טפחים' ג' להגכיה יצר-ך ל,;גביה שדרכו ברבר בהגבהה או במשיכה'((
 לזכית יכול אמ לענין ריעות זשני היבאו י" סעיף שס'ו ס-מן באו'ח יע' ש'ט, ב' סעיףקצ'ח
 ממני. הנזונת אשתו ידי על אן שלחנו על הסמוכיס הגדול.ם ובתו בנו ידיעל

 משתמר ואינו בצדו היה דלא כיון קינה אינו חצר דמדין כתב שם רצק-א ובתוס''ח(

 שן הרמ"א ודעת והרמב"מ הרי"ף שיטת שהיא ר' סימן בחי"מ המחבר ר:ת וזוהי השוכר,לגבי

 ומסקנת אותן, מקנה אחרת כשדעת חצר בתורת אף להקנית דיכ'ל ב' י"א ב"מ הסיגיא כמסקגתלפסוק

 כ דבמת שכתב_דאף דמציעא פ"ק במרדכי ועי' כ-ז, קך:שין פ:.. וע' :'ש. דרינא, ספיקא עכ'פ דהוי ט"ךה
 בתורת המתנות להקנות יכול אפ'ה הנאה טובת בואלא לו שאין כיון מקנה אחרת דעת מהנילא
 אפריפ ביד ועי' אהאי. נמי הייל אהאי יל דח ומגו "מתנ-ת החצר אחע בבת דמק:ה כיוןהצר
 אגב לענין בהגה ס"ב ר'ב סימן בחו"מ וע"ע ע"ש. המרדכי דברי לה(ביר מש":שם

 מהדי"ט תשו' בשמ שמ הגרעק-א כ' עוד בת.כה. כשצבורים אפילו קרקע אג: ק:ה שיאמרדצריך

 להקנות יכול אינו לו שכורה רק גמור בקנין להמקנה קנייה אינה הקרקע דאם פ'ג סימןה"מ
 בתפאי"ע עליו שתמה ומה ליישב מש"כ בתסאיי וע' בצ'ע' והניחו עליו תמה שם והגאוןא:בה,

 ז'ל. הגרש"ש בהגהות ועי' איתן. אהבתובהגהות

 שאטיר דס'ל ס-ג בעירובין כהנא רב דברי הביאו נתון, ד"ה א' כ"ז קירושין בתוס''ט(
 צדקיא לעגין שי סעיף נז"ר סימן ביו"ד להלכה אימטיק וכן אחד לכהן מתנותיו כלליתן

 וגרע.ג. מ"ט שני דמעשר מפ"ה)כ-(



והתרומה ראשוןפרקהמעשר*

 הכרי על תרומה זו שתהיה לבו את שיכוין צריך הגורן את התורםיב.

 את התורם התבן, שבתוך מה וע5 נדושו, שלא קטועימ שבלים פי' שבקוטעין מהועי
 )כס(, שבזגים מה ועל שבחרצנין מה על .לתרום 5בו את שיכוין צריךהיקב

 שבגפת, מה ע5 יתרום לבו את שיכוין צריך שמן של הבור את"תורם
 דין בית שתנאי הכ5, נפטר סתם תרם א5א נתכוין לא ואם זיחים' של פסולתוי'
 בצד תאניכנם ונמצאו ת~שנים של כלכ5ה התורם כ( הכל, על שהתרומההוא

 הכל,לי. על לתרום שבלבו מפני פטורים אלו הריהכלכלה

 ום בעירובין והגרש"ש השמיטה, והרמב"ם סק"ו. ס"א סימן בפליתי מזה ועי' פמ"ב הכו*פוב"פ

 העיר שט ב.א"פ היב"ד ו;פר"ח בש*ם, ככ"מ המבואר כהינה דמ:יר. מהך זה דחק דהר"מכתב
 ובהג' ש ע אחד: לכהן ליתן יכול דבאקראי להלכה ודעתו זה, לדין שרמז פ"י חולין להר"ממפיה"מ

 ברבי שפסק משמע שם רם-א דמהגהת כתב סקי"ג שם ב-ו"ד דהש"ך ודע ודו'ק אברהםיד
 בניב'ק וכ"כ כלל. לו לזכות וא"צ כזוכה זוכה שאינו את שעשו שם כגיטין ליה דסביראיוסי
 בעובדא יודה הרמב'ם דאף שם כתב עוד הנ-ל הרמ"א משמע-ת על ש:מ:ו ע"ג סימןיו"ד

 ל?את וצריך דאורייתא במעשר דמיירי דגיטין בהך משא"כ דרכגן כספים במעשר דמיירידידיה

 דהוי בזה"ז פירות דמעשר מדבריו ללמוד אין והנה כר".. הלכה אין דבזה לכהן נתינהידי
 סימן יו"ד בגוב,ת לבאר עפמש"כ כוונתו אלא איגו, דזה נתינה, ידי לקיים א"צ להר"מורבנן
 לי קים לומר יכול ולכן החיוב בתחלת היא הספק אזי לן דמספקא היכא כספים דבמעשרקצ"ט
 מידי מוציא ספק ואין ספק, הוא והנתינה ודאי הוא ליתן דהח-וב פירית במעשר משא"כ יוסיכרבי
 החיוצ דתחלת ע"ה מפירות מעשד לאפוקי אלא בא ולא בזה"ז במעשר אפילי הדין כן זה ולפיודאי,
 דדוקא שם בניב"ק כתג עוד שפ גגיטין הדשב'א בחי' יעי' אלא, ד-ה ב' פ"א ב"ב בתוס' עי' ספק,הוא

 סתטא י"ל כן ונהגו הואיל אמנם לעניים, ונתן הקדים שכבר מה לזכית יכיל אינו אבל הלואה,דרך
 דאמוראף פלוגתא הובא ה'ז פ"ג גיסין ובירושלמי שלו, ממעשר שיפרע בענין לו שנותןכ*ירושו

 הרמב"ם מדברי ראיה שנ"ל וכתב הביאה שם והנוב"ת כן, מנת על לו הלוה בלא אף מהניאם
 ראיתי וכן ע"ש, צריך מהעני רשות אבל כן, ע"מ לו הלוה בלא אף דמהני זעידא כר'שטסק
 דילן ד,*"ס שכתג רל"ז סימן יו"ד חת"ס בתשו' שו"ר זעירא, כר' לפסוק שדעתו שםביש"ש
 ממה המל*ט קושיית ליישב מש*כ ועול'ש הנ"ז' ני"ב תשף הזכיר שלא ומהתימה כזעירא,*סק

 ע"ש. לעני מכר יש וכי בירושלמיי*אמרו
 התבן שבתוך מה על גם ההפרשה דמהני הוא דין בית דתנאי כתב שמח אור בספרכ(

 ח"ג מה"מ פ'ג ובר'מ מ-ו, דמעשרות בפ*ב כמבואר מלאכתן נגמר כלא דהוי אף הקוטעיןיעל
 אנ"ש ובתום' נמרח' בבר שהכדי אף עראי מהם לאכול עדיין מותר דמש'ה ר פרקוכחבורינו

 יענין פשג ובחבורינו ה"ז מה"מ פ4ב בר"מ ועי' הט( ו-ז. ה"ח מעשר מהיכות פ-ז ר*מוכח(
 שבכיי הביון עי גם התרו"מ שיחו5ו ההסרשה בשץת שיכוין ינהוג יש ויכן יין, סשמרי תרו"ממפרשת
 נ-גא. סעיף שיע הכ"א. מה"ת פ'ד ר'מ )י( השמרים את יעשר אח"כ יצטרך יא ושוב השמריםורץי
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 מן תורמין מקצת ברר משיברור)לא(, הגורן את תורמין מאימתייג.
 מלילות, לעשותן ביתו לתוך שבלים המכניס כ"( ברור, שאינו עלהברור

 שבלים, מהן תורם זה הרי שבתוכה החטין לאכול רכים כשהם בידיו שבלים שמוללפי'
 משיהלכו הגת את תורמין מאימתי )לב(, גורן לידי לביא סופן ן שא כיון מלאכתן גמרדזהו
 ,לג( עליהם. הקורה משיטענו ט" משיטענו, הזיתים את תורמין מאימתי וערב, שתיבה

 שיעור לה אין כג( גדולה תרומה והמעשרות, התרומות משפט וזהיד.
 כ;( הכרי, פוטרת אחת חטה אפילו שהוא כל דגנך ראשית שנאמר התורהמן

 מדנתן אמרינן למעשר קיבעת והתרומה דהואיל דשא"ה דאפ"ל ליישב כתב עש-ר הון ספרבשם
 נקבעו אז ומש"ה עוד לבררם רוצה שאינו ש"מ הקוטעין, אלו בדר לא ועדיין לתרוםדעתו
 מחר אמרינן לתרום דעתו נתן שלא זמן כל אבל נמלך, הו"ל יבררם אח"כ אם ואף נגמ"לכאלו
 נגמר לא נמרחו שלא זמן כל ולכן כולם על תרומה להוציא כדי וימרחם אותםיברור

 שניטלת בתרומה דוקא דזה כתב מ'ד ממעשרות פ"ה ובתיו"ס ארעי' מהם לאכול ושרימלאכתן
 ונ'פ הדברים. אלו על המדה כפי עישר שלא חזינן קא הא במדה שניטל מעשר אבלמאומד
 התרומה' כדין המעשרות דדין בכרי מק,מם שקובע רק בפועל מפריש דאינודהיכא

 לא, או למרח דעתו בין מחלק שאינו הר-מ על דצ"ע כתב ד' אות פ'ב אדם בבינתכ"ן

 נגמ"ל שלא מדבר הוי והא מותר למה טעם שצריך וכר, מקצת ברר הר-מ מש'כ על תמהעוד
 אילא רב בשם ה"ד דמעשרות פ"א הירושלמי מדברי נתיורר שלא וצ"ע עש"ה, שגגמרה, מהעל

 ועי' בתיהן, לתוך מכנ-סין להיות בע"ב דרך שכן מפני הפטור על כמחיוב הוי דלאזצאמר
 פ'ג במה"פ וע-ה עיקרית. ה.א משיכבור הגירסא אילא דרב טעמא דלפי שכ' שםבמה"ם

 את משתעקר הגורן את תורם הוא מאימתי הגירסא דבירושלמי ודע הבית. מן ד"הומעשרות
 ה-די פ'ה שמח באור זה על עמד וכבר במה"פי שחובא בתוספתא וכ"ההאלה

 פירוש שהוא גדו4: תרומה חכמים בלשון נקראת דלהכי כתב קע"א מצוה היראיםכנ(
 והשליה חרדים ובספר שיעורה, להגדיל שיכול משים ועוד ההפרשה, ראשית שהיא מפניחשובה,
 שהוא לפי רבה קדוקוא שבת יום בוקר של לקידוש שקורין כמו נהור, סגי ע"ד שהואכתבו
 הטעמים. שני שהרכיב פ"א בכו"פ וע"הקטון,

 מצות ידי לקיים בכדי גם סגי אחת חטה דבהפרשת נראה הרמכ"ם דברי מפשטותכי(
 הפרשת מהני דלא שכתבו הראשונים מן ויש ואין, ד"ה ב' ל"ב פסחים התוס' דעת וכ"ננתינה
 שיפריש עד נתינה מצות בזה מקיים אין מקום מכל אבל מטבלו, הכרי לה.ציא כדי רק אחתחטה

 במקנה הוב'ד סופ"ב, קדושין והריטב-א רי"ד ת'ס' נתינה, כדי בו שיהא חשוב שעורמהכרי
 דנפשיה מסברא זה חדש ר"א סימן יו"ד והנוב"ת שלח, בפר' מלבי"ם להגאין ובהתוה"מזצפ

 פ"י. ריש אדם בבינת וע' זו, שיטה על שהקשה מה עניים מתנות מהל פ"ו במל.מ וע'עש"ב,
 נתינה לענין אבל תרומה, גרנו כל לעשית דיכול אע'ג נמי דאיפכא לומר דיש כתב שםובמקנה

 רש*י )יב( כ'א. הערות ווי בכולם 1:1 ר 1 ב צ י י " היא נכונה היותר שהגירסא כהב בכ"מ:)יא(
 ה-ע. הלכה פ*ה שם, ר"מ )לג( י'ג..ביצה
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 ובינונית מששים אחד וע"ר מארבעים אחד יפה עין שיעוך, בו נתנווהכמים
 נאכלת והיא בטהרתה ישראל שארץ בזמן אמורים דברים במה )לד(, מחמשיםאחד
 :ו( קטן בין גדול בין ומיוחס)לה( חבר לכהן אלא אותה נותנין היו לאואז

 לאכילה העומדים דברים ואוכלין :?( ולעבריו)לוי לאשתו כמו קנינו לכלומאכיל
 ישנו לא אבל לסיכה, העומדים בדברים וסכין לשתיה העומדים דבריםושותין
 וזיתים מענבים חוץ פירות משום משקין יעשו ולא בו לגשית שדרכו ממהבדבר
 שהוא כל מפריש ליאכל לה אפשר ואי סמאים שה:ל האירנא אב? י, : ,לייבלבד

 בצ"ע, וסייס לכהגים למכור שלו הוא התרומה ויתר התורה מן נתינה שעור אלא ליתן א'צלכהן

 לא ט' ה' נשא הרמב"ן מדברי אולם אך-יכספ"ב' ד'ה ה"י מה"ת ס"א פעבח בצפנתוכ,כ
 דכי עו"כ המקנה, דברי על להשיג שכתב ב' סימן תרופמ ד-ני ב-נה גאמ-י שו"ר כן,משמ;
 כד. סוכה ברשב"א להדיא וכ"ה ממעשרות. פטור תרומה שט עליו שחלמה

 לו דמיתר אלא מוכח לא משם אולם כ"ו, מכתובית לזה מקור צ-'ן יו:ף בבית:-(

 י* אך בצ"ע, ונשחר הטור, על הב"ח העיר וכן נהינה, מצ'ת ידו על שמקיים לא אבללאכול
 חי-פ מיפ בספרו הפר"ח וכ'ס הלכך, בתוד"ה ע'ש א' כ-ז יבכירות מ"כ, מסוכה זה דיןלהוכיח

 ידי יצא ושוטה לחרש כשנתן דגם שם ומבואר סק'ד רמ-ג סימן בקצ;.ח ד ה-ב ה'סימן

 לחש"ו' בנתינה נתינה ידי נפיק ד"א למתנ'ע מת"כ בין לחלק מש"כ וע.*נת-:ה

 כתב עוד ע-ש לחש"ו שנתן מה מהני לא הכי;יר דבשנת לחלק כתב סק"דובנתיה'מ

 שלו שיהיה י זכה לא עדיין שהקטן כי-ן נתינה ירי יצא שלא דו מ ונאבד קטן לכהן נתןדאס

 שיהיה כידו זכיה קטן לכהן שיה-ה מקנה אחרת דעת חשיב ולא מידו לתקוף יכול כהןשבל
 ס"א סימן יו"ד אפרים ביד א'-9.'ר סימן מדה"ב הל' בינה באמרי ועי' כשנתן נתינההשיב

 וג. רצ"ב, סי' יו"ד החת"ס וכ"כ ע-ש קטן לכהן בנתן נתינה יר. דיצא ג"כ והע"ה בהשהאריך

 בין לכרנת דניתנין ה"ה הטיר  דלד*ת שכתב בב"ח עיד ועיין עש"ב ל-ד אות ביצהבה:גי"ע
 דהטור ודעתו דכתובות, מהך קסן דין למד דהטיר שכתב אזיל לש-טתו והוא קטנה, ב-ןנדולה

 מה לפי א:ל לנתינה, א:ילה לה*וות יש כהנת לגבי דה'ה העלה ועפ"ז לנת.נה אגילחהשוה

 בר-מ "הדיא מבואר הדבר ' או"ם כהנת, ל:!2ין מזה ראיה אין הטור לדברי אקר מקירוסהראינו

 סימן יו"ד מלכו ישועוה זבסמר כזכריס לנקבות ניתנין דהת--מות הי.1! בכיר-ם מה"כותפ.א
 מהר"מ ודייק לכהנת שנותנין תרימה כנתינת נתינה מצית קייס ד-א בפשיטות ש:הב ראיתיס'ה

 לק:ן שיתבאר מ?שר לגבי כ:ו"כ נקבות בין ז:רים בין ל:הנ-ם שניתנ-ן תרומה גב. כהכ*"א
 מ"ד. באות יעץ"ל הנ'ז, מב.ם הר דברי שר זכר שלא ומהתימה 'ד, כסץיף

 י" פרק לקמן בס"ד עמש"כ כהן, לבהמת תרומה להאכיל ובענין::(
 בפ-רות הדין וכן הי'א. .מע'ש מהלכות ס'ג בר,מ כמביאר שני מעשר לענין הדין וכן:י(

 סעיף י"ב פרק השמיטה תורת ובספרנו הל"ג, ויובל שמיטה מהלכות פ"ה בר"מ כמבוארובי*ית
 כשהן דה'ה דנראה כתב מ'ג פי'א תרימית ראשונה ובמשנה כ"ה' אות בהערות ועיי"שפ"ב'
 כמותף אינם היוצא דמשקין כיון משקה לעשותן רשאי אינוצבל
 פי"א. וום שם, )יז( עש"כ. ופ'ח, פ", ושם שם, )יו( עש"ב. ופ"ח פ"1 ושם שם, ,יה( רפ'ג שם ור"מ טור,הו(
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 ואפילר ע"ה בין חבר בין :ט( ש.רצה כהן לכ5 :ה( ונותנה :י, לכתחלהאפילו

 בר"פ כמבואר מששים אחד מפרישין היו טמאה בתרומה אף הש"ס דבזמן ואף:',

 שהכל הזה בזמן אבל בטהירה' אח כן לעשות יבוא שמא דחשו משומ דהטעם הרדב"זתירץ
 סימך יו"ד ושו"ע הר"מ על בצע"ג נשאר סקל'ה הגר"א ובביאור תירה, דין על העמידההבטימאה
 ]שכתבו והשל"ה ההרדים בישיב יגמגם הה' בזמן אף שעיר דצריכה חלה גבי שפ?קישכ"ב
 כתרומה" דבר בכל דדיני לכתחילה, כ"ש 4הפריש רשיה לו יש בחלה דגמ להר"מ ס"ןדבאמת
 ול"ה חכמים בו שנתגי כ:עיר להסריש רש-ת 14 יש בזה"ז דגם הדין שורת כתכ בכיריס דבה":יתאלא

 הרמ"א על "עיין יש וגם רפ'ג. שמח באיר ו:י-ן הוא[ כך הדין דעיקר כיון אוכליןכמפסיד

 בכזית. דהןנהג כיב חלה ול:נין שה.א בכל דכגי סהסדכאן
 פ'ג בר"מ ועי' מהתוספתא, ל"ח הגר"א "כהןי נ:ינה צריך וטמ.2 מעט שקוא דאע,פ:ח(

 אבל לשריפה, שראוי בשמן דוקא דאפשר לומר יש מיים ומ:ל במהר"לן. וע'ש ובהשגותהס"ז
 גתיב חפץ ארץ יאבדנה' והיא לכהן ליהנה חיוב דאין אפור דבר לשימ לכהן ראוי שאינודבד
 ולא טמאה לא להפ ניתנין אין טמאיכ שכ.4נו דהאידנא כ;ב ,ט-'א 2ימן ח"ב וברדב"? סכ"א'ד'

 תקלהי לידי יבוא שלא במרים לאיבוד מש:יכה הו אותה ושורפין תקי,ק לידי יבוא שמאטהודה
 לא, באות יכישי'ת לשריפה ראיים שאינם בדכרים הדין ש:ן קבירה הצריך שלא על להעירויש
 במצות להקל שיש מה ל' באות יע"ע ע"ש. ע"ה, אצל במהארח :'ז דיא. בירושומי כיו"בשויר
 ובין שורפה יהיא לכהן רנותנה בשן"ע דמביאר תיומה בין לחלק מש"כ שם בנוב"ת ועי'נתינה,
 ע"ש. עצמה, בפני היסק לה עוטה דהישראל שם הרמ"א שכ'חלה

 'כול אינו פלוגי לכהן ליתן שרוצה בפניי שלא אפילן שאמר :-ין בהינה דמתנית ודע::(

 והוא רצ"ז, סימן יי"ד חת"ס הנאה. טובת אלא בו לו שאין כיון מיעטת מת:ה דהוי בולחזור
 דגיטין, פ"ג במרדכי יכ:ש'כ היא, חזרה בו חזר אם בדיעבד ומיהו , א מ"ט ב"מ עריכהגמרא
 יד" יצא הכהן בידיעת כהן של לשלוחו נתן ואם - ישראל ד"ה דתרזמות פ"ק הפנים במראהועי'

 סותר לכאורה וגמ ט', אות ככרי.פ דלא יזהו רצ"ב, סי' יו"ד חת"ם ס.א, סימן ביו"ד פמ'ג פר"ח,נתינה,
 לידו בא שלא כל מקום דמכל כהב אפרים המחנה בשם שם וביא'פ סק.ג. בפליהי ממש"כא"ע
 ספר בשם נ"ח כלל מ' מערכת בשד"ח ועי' יע"ש' כהונה מכירי כשאינו נתיגה מצות קייםלא

 בפפרו הפר"ח דעת כרחו בעל נתינה ולענין - סק"ג. תשובה בדרכי ועי' בזה. 9העיר מה דודחסדי
 נתינח ידי יצא דלא בפשיטות כתב שם ובנתה"מ ום, בקצה"ח ועי' נתינה, דשמה שם חייםמים
 ה"צ איוות מה' פ"ג ועל-בשעה"מ נשאר, החוב ועדיין בעולם יש כהנים הרבה רוצה אינו זהדאם

 - ב' סימן שם באמ"ב ועי' נשא, כלל נ' מערכת שד"ח וע' יעקב. קול ספר בשם שםוביא"פ
 ודע.

 רבהמל הבן בפדיון דדיקא שנית להפריש צדיך שאיגו הפרשתן אחר התרו'מ נאבדו דאםדנל"פ
 כיוך שגיה הפדשה בכאן שייך לא וגם מת"כ, בשאר משא"כ שיתן עד פדוי הבן דא.ןהתורה
 ונואפילובמזיק תרומה, תשלומי רק עליהם תרו"מ שם אין דהא הנתינה מצות בזה יתקןדלא
 9ליב בסימן דמבואר בקו"א,ווהא ופר"ח ס"א טימן הלל בית בספר כמש"כ מתשלומין פטורממ9
 גיש. *ייכא דלא הגז בראשית דוקא היינו באחריוהו, חייב ואבד הגז ראשית דהמפריש ה'סעיף



דהתרומה ראשוןפרקהמעשריד

 והכהן )( התיחסות, כתב להראות צריך ואינו בכהן שמוחוק רק מיוחסאיגו
 ולא שריפה בשעת ממנה ליהנות שיכול עד וטשרפה להניחה ויכול )י(שורפה,
 כיין מאוס, שאינו בכלי מניחה אם אפילו ממנה, ליהנית יבוא שמאחיישינן

 הפרו1ה ביה דשייכא תרומה גבי משא"כ הפרישו לא כאילו והוי אחר לצד שהפרישו מההשרשה

 בראשית שכ'ה ה"א מה'ת פ"א פענח צפנת בספר וכ"כ שצבעו. עד ד.ה ס"ז ב-ק התיס'וכמשעכ
 מדויק דבזה וכתב כאחריותס. ח-יב ול:ך הגז ראשית שם עליה אין כהן ליד בא שלא זמן דכלהגו

 בפ"ט כמש"כ הכהנת בעל לישראל ליתנו דמותר כתב שלא הט"ז פ". בכורים בהל' הר"מלשון

 בהגהות ועי' צ-עי סק"ב שם בפ'ת הוב-דבקיצר שכ"כ בסימן יוכף הביכי ודברי מת"כ, גביה"כ

 יד בספר גם הברכ"י, על להסיג שהקד-מני ב' מ-ו פסחים ברש"ש שו"ר הר'מ. עלהגרי"פ
 יעויי-ש* כדברי, שכתב ראיתי נ.ה סימן ססקיטאליהו

 ראיה הבא לכהן ;ומרים ש הקמון כפי שמירגל דמה כתכ פ"ה ס-מן ח"א ובמהרי-טגי

 ז"ל דב"א מרן בתשובת גם עימד-ן, הן בחזקתן והלוי שהכהן ט;ות זה ללוי וכן וטיל כהןשאהה

 שיביא עד ללוי ליתנו צריך שאינו אומיים היינו אפילו כי הואי גמור גזל דב-דאי כתב ב'בסימן
 לו אין הבעלים הרי כי בספק, המיט, ממון כדין אליהו שיכוא עד מינח יהא מקום מ?לראיה
 גמור גזל עני במעשר וכן לו, לזכותי לוי במקום יעמוד ומי יקחנו ילמה שהפרישו כיון כללכח
 וש"ך יבט'ז דצ'א. סימן יי"ד והחת"ס הגריעב"ץ בשס סליזב ש"ה סימן בפ"ת יע' ע"ש.היא,
 שביעית על א,ש חזון ספר לאור יצא שוב תנ"ז, סימן ובמג-א סק"ג, שם יבפ"ת שכ"בסו'ס

 או כהן אצלנו שמוחזק למי לחוש אין הדין דמעיקר דאף שכתג י'ב אית ה' בסימן שםיראיתי

 ע"א צריך הדין ומן עצמן ע"פ ולתורה לנ"כ שעולין כיון להם' ליתן ראוי אין מקים מכללוי

 כיון טהורה תרומה לו נתנו אם וכן לו.ה, אצלנו כטלה בכך מדקדקין ב"ד שאין וכיון ב"דיע"פ
 ל"ב- באות לקמן הובא - תרומות סוף ברזש כמבואר זרים לבהמת אסורה דמה"ת אומריםדמט

 סקמ'41( הגר"א בביאור ועי, מיוחס כהן לזה צריך דאורייתא גזה-ז דתרומהילהסוברים

 בדי לבהמתו שנותן אלא בה רוצה הכהן אין אם נתינה אחר לחפש אין מ-מ בזה להקל דישואף
 מקום ומכל עע"ש הדיעות, מן לדעת עבירה נדנוד בזה דיש כיון נתינה במצות ישראל אתליכות
 אמתלאות יחפש ולא כמאמרה ולעני ללוי גתיגה מצות לקיים יזהר דברו על וחרד ה' ונדהידא

 המעשר כל את הביאו ג' במלאכי בכתוב הנביאים יבעבדיו בה' ויאמן עצמי לפטור היתרוצדדי
  שעזתעשר. בשביל עשר חז"ל אמרו וכן די, לי עבד ברכה לכם והריקותי וגו' האוצר ביתאל

 משי פסחים ברש"י מפורש וכן צ"ו, סימן או"ח תנינא הנו'ב העלה כן בלילה, ואפילול"(
 ברורה משנה בעל מהגה"צ עין בהעלם היו ז"ל להגרי"פ ושהשיכ אלו הנו"ב ודברי שם,צטשנה
 ודע - הנו' הנוב"י לדברי ציין שם רעק"א בחידושי גם ע"י, מניחה, אלא ד"ה בה"ל תק"ובסימן
 כד* העולפ מן לבערי סדי יק אלא מצהה, אהטה תרומה דשריפת ב' כ"ג בשבת רש"ילדעת
 814 ביצה ובתוס' טגי, כלבו. לפני בנווץ הדין דחוא כתב ב' כ"ד ובביצה תקלה' יבא-,4דיו1לא

 דדמי1ולקדש משוס בשריפהיצוקא דמציסה וכתבו עליו חלקו כך, ד"ה 1ך כ"ה ובשבה ועל'דשה
 תרוש5 ה4 בעה שק"ו.81אפרי פי'ד א1ם בבינת וק"כ קדו, מדא*קרי מדאודיה,א א"נומירבבן,



טו ומעשרות תרומותהלכות

 כגון בזיון מנהג בה לנהוג אסור מקום מכל אבל )לח, נאכלת, תרומה שום אין הזהדבזמן
 ליהנות אסור זר אבל )לט( בקדושתה היא הרי שנטטאה פי על דאף לביהכ"ס,להשליכה
 שאינו הנאות שאר אבל עמו, נהנה שכהן לא אם )ג( שריפתה בשעתממנה
 בפרק ולקמן בתרומה, לישראל מערבין וכדתנן לזריס אפילו מותרת אותהמכלה

 אות ל-ח סימן כהן במשפט יעי' התורה' מן הלה דשדיפת יו"ט מהלכות פ"ג הר"מ בשםסס"ז

 אם קבורה או שריפה דוקא דלאו ב כ ובפסחים - ש ע - שם בתום' עו'כ בזה. שמצדד מהב'

 כתשובת וכ"פ בו, מולפין יין כגון לזילוף הראוי דבר הוא אם הדין דהוא לשריפה' ראויאינו

 ותרומ'ע תרי"ג הפרשת אהר הנוהגין ע5 שהעיר ט' סימן ובאבק"ר ]ע"ש, קצ"ח סימן ח"במבי"ט

 נפסרה יא טמאה שהיא דאף ההרומה בקדושת זלזו? בזה יש כי החביות, אחר אותו שמש?יכין הייןמן

 ובשפיכה קבורה דצריך דינן ?שריפה ראוי שאיגו כיון דהא במצותה בה נוהגין שאין וגם קדישתהכ?

 יישראי אפייו הוילזף ?התיר יחקי שצדד וע"ש קבורה, אינה ע?יה ודורסים הארץ עי ששופכיןזו
 ועי ב', סימן אשכנוי רשב בתו:בת וע"ע ל"ר, פסחים רש"י וכדעת בווי הכהנים מן שק:אהיאהר
 ולא דוקא קבורה אי דשריפה הי'ב בפי"ב הרמב"מ דעת או4ם מ"ין, האכה תעשר ;שרבספר

 תמירה סוף רש"י יעי' בפ'י' בעזה'י מ,ה יתבאר ועוד קורקש, מקר"י בשם בכ"מ ע"שזילוף
 בשריפה טמאה דתרימה דס'ל והוא בזה אחרת שיטה שם דמבואר שם ובש"מ להר"מובפיה"מ
 דהוא לקוברה אסור ט דתרו בסה"ת כתכ יכן שם שבת בתיס' מבואר וכן קבורה ולאדוקא

 שם. בפסחים הרועים מיא ובהגהית תמורה, סוף וערש"ש יקברו, לא הנשרפיןבכלל
 מדרבנן' אלא לזר איסורו אין בתרומה כלוי של דהנאה תרומות בסוף הר"ש דעת)3(

 ובמשגה סקמ"א הגר"א בבאיר פלוגהתם הובאה התורה מן דהוא נראה בכ-מ התוס'ודעת

 להוסיף ויש הר"ש, לדעת תרומות סיף מהירושלמי ראיות שהביא ועש'ב ה-"ד, מה"ת פ"זלמלך
 ולבטלה שריפה שמן על להוסיף שרי אי פ"ב ובשבת שם בירושלמי ליה מדמיבעי ראיהעוד

 בר"ש אולם העדה, קרבן כמי' וכמש"כ מדרבנן אלא לזר הנאתו איסור דאין דס"ל מוכחברוב,

 ע"ש. שמותר ימטיק בשבת ילהדליקה חולין שמן להומיף שרי א. הבעיא שפירש ראיתיסירליאו

 ממונטייזא הר"מ כדעת הרמב"מ דדעת כתכ ה"י מתרומות פ"ט שמה ובאור ראיה, אין זהולפירוש
 ע"ז ובריטב"א בתרומה. להאכילה התורה מן אסור ישראל דלב;מת ליה דסבירא שם בר"שהובא
 איגה דהנש"כ ג"כ ר"ת דדעת מבואר י"ז כלל ת' מערכת ובשד'ח השלחן ערך בספר הובאט"ו,
 בטבל. הנש'כ לענין י בפרק בעזה"י יתבאר ועוד מדרבנן,אלא

 דמ"ש נצ"ע הניהו סקמ.ב והגר'א חתרומק ספר גשם פי"1 וכו"פ י"ס סעקז רמ"8 י"גהה טיקגל"(

 להגאון שו"ר ודו"ק. ם"ט, מהרומות פי"8 ע"מ עשיר בהון וע"ע כל'ם, )לט( שתעקר. בזה"זטהקדש
 מדייקין דאין שם בירושלמי עמש'א מ*ב דשביעית פ"ח הר'ש תמיהת יייעוב שכ' בפ"ד תשניפ אחריתבעל
 בתרומות י' במשנה עהפבהר רז*והר קרשיס, גיעי מפני מררשות ביה* %א כנסיות בצתי יאבשיש
 בבהכ.פ והכווגה ובב"מ, בב"ב ".ו נ; כתוב שהיה ט"ם שם שיש הוא ברור רלרעחי וכתב דמרייקין,שם

 קדשי*ג בויון וחיינו פרחצאחןובבה?



והתרדמה יאשוןפיקהמעשרטז

 כגון 3:( שהוכשרה בתרומה זה וכל - זה. מדין פרטים כמה בעזה"י יתבארוי'
 אם אבל לשרפה, ימותר טומאה מקבלת דאז שנתישה אחר מים עליהשבא
 התורה מל ואסור טהורה היא והרי טומאה לקבל ראויה אינה הוכשרהלא

 יקבור ויא )מ(, תקבר ולכן תר:מתי אמשמרת ועובר ב-דים דמאבדה כיוןלשרפה
 שעדיין מירוח קודם להכשירה וסוב )מא(. ויאכלם אהר אדם ימצאם שמאבכ5י
 מירוח אחר אבל ישרפה, מיתר ויהא שתטמא כדי תרומה חיוב עליה חילא

 ויש )מב( לאיבוד דאזלא אף טומאה לה לגרום אסור בתרימה נתחייבשכבר
 משום מותר מירוח אחר שאפ"לו אפשר מדרבנן אלא שאינו כיין דבזה"זאומרים
 הו"ל בתרומת אבל ישראל, ארץ בהרומת זה בהומג(,-וכל יכשל שלאתקלה
 שכ"ג. בסימן מזה וע'ע ומה, ברוב לבטלה כהן יכול ואף ,מד( בידים לטמאהמותר

 שלא לפי במנין ו5א במכקל ולא במדה לא זו תרומה תורמין איןטו.
 אבל ,מח, מחמשים אחד כמו בדעתו ומפריש אומד אלא ה' סעור בהנאמר
 שמדתן ובקופה בסל יתרים ולא המנוי, ואת השקול ואת המדוד את הואתורם
 שלישן, או חציין בהם הוא ת:רם אבל תורם, הוא במדה אומר שהר-אהידועה,
 שי* פי מדה שהחציה חציה, בסאה יתרום ולא למיגזר, לכא אותן ממלא דאינודכיון

 סגי או כולו שיכשיר בעינן אי ונכהפק עלה ט'ו ככריתות לנר ערוך בעל הגאון)ג(
 להדיא מבואר שכן הזכיר שלא ומהתימה מקצתו בהכשר אף דסגי לומר ודעתו מקצתו.בהכשר
 כ' פסחים ברש"י להדיא וכ"מ להכשר, יד דיש ס"ל כויתיה דקיי"ל יוחנן דלרבי ב' ק--גבחולין

 דמכשירין בפ"ק כמבואר מכשיי הפה דרוק ודע - ע-ש יעדיין, ד"הא'
 לתרומת ענין אינו ואם ונחשב, הכתוב למאמר זה סמכו דתרומות פ"ק בירושלמינן(

 אינו זה דאיסור במשג"ר וכתב גדולה, לתרומה ענין תנהו שעור, תורה בו נתנה שהרימעשר
 מאומד דוקא להרום שהצריכו מה על אחר טעם שנתן בהשגות וע' אסמכתא, וקרא מדרבנןאלא
 אבל מאומד, דסגי ר"ל מאומר דבעינן דהא מבואר רע"ב י'ג ביצה וברש"י ומל"מ, בכם"מוע"ה
 ניטלת ד-ה ב' נ"ד מנתות ובתוס' שם. וערש"ש במדה, נתנו אם לכתחלה דמהניה"ה

- - -
 מצינו שכן תרקב וצ"י בטור הוא סופר שטעות יומר דעתו ג' אות י'ח סימן כהן משמט בססר)מ(

 שהוא התרומת בספר המעיין אמגם עע"ש. ירקבו תרומות סנהדרין בש5הי ידוגמא סהורה, בתרומהבכ'מ
 ובישש,י רנ"ח 5אוין בסמ'ג וכ-ה לקברה, וסוב בזה"5 כתב שהרי יהגיה שקשה יראה הטור 5דברימקיר
 בהגר4א הובא סה"ת, )מג( שם. רט"א והגהת טור, )מב( שם. יש"ש סה'ת, )מא( ל"נ. אות דיבמותפ"ח

 וע'ע דמכשיריט. בהדיא שכתב תשי"א סימן ח'ב רדב-ז בתשו' ראיתי וכן שט, כו-ם שם, י9"שסק-נ,
 ודעת בהשגות, ועי' הי"א, 0י-ג שם )מה( מה"ת. רסי"ב ר'מ )מד( שני מעשר לעגין מ'אבסעיף
  וברדב"ו סקמ"ט, הגריא וכ"כ וזי, אסיוו שמתיר רוש"י ידית בנגוד כהן דדוק" א' כ"ז בכורותהתוס'

 דאחר הר"מ בדעתגף
 אין ובזה'ז סק-ג תנ"ז סימן אברהט במגן ועי' זר, אפייו לאוכיה יכו5 שנתבטי

 כ-מ. כצ"5, )מי( שם. הגר"א וכמש"כ בחו-5 גוהגת תרומה אין כהיום דהא תרומח 5ענין בזהג*ם



יז ומעשרות תרומותהלכות

 אם ובדיעבד )מז(, במדה' לתרום אתו דילמא למיגזר דאיכא חציה, מקום עד סימניםגסאה
 )מח(. תרומה תרומתו במדהתרם

 אם אב5 תרומה, זו הרי חולין מקצת ושייר הואי5 בתרומה המרבהסז.
 בעיגן דגגך ראשית דכתיב דכיון כ5ום, אמר לא תרומה האלו הפירות כלאמר
 גס(. )מט( ניכרין שיריהשיהיו

 תרומתו מששים אחד בידו ועלתה מעשרה אחד לתרום המתכויןיז.
 אינו מחמשים אחד בידו ועלתה מששים אחד לתרום נתכויןתרומה,
 מחשבתו שבכלל תרומה תרומתו שחשב ממה פחות תרומה שעור בידו דכשעלה והטעםתרומה.

 כיון תרומה אינה שחשב ממה יותר תרומה שעור בירו כשעלתה אבל מנה' מאתים דבכללהוא.
 תרם תרומה, תרומתו מעשרים אחד אפילו בידו וע5תה המפריש לכך, נתכויןשלא

 חייבת התוספת אותה תרומה, לשם והוסיף וחזר מששים אחד בידווע5תה
 בידו ועלתה תרנבם יאכ5נה, כך ואחר המעשרות הכהן ממנה ומפרישבמעשרות

 5השלים כדי שניה פעם ויתרום ויחזור תרומה זו הרי ואחד מששיםאחד
 אבל במנין, או במשקל או במדה להפריש לו יש הזאת והתוספת שבדעתו,השעור

 טוב לכן פרטים כמה זה בדין שיש ולמי )נ( כבראשונה המוקף מן אלא יפרישנהלא

 . )נא( תרומה יהיה בידו שיעלה שכמה ברעתו יהאשהתורם

 קרא בדרומו או בצפונו אמר אם 5תוכו, הזה הכרי תרומת האומריח.
 שלא כלום, אמר 5א במקום ציין לא ואם 4( תרומתו ממנו להפריש וחייבשם

 ע"ש זיתן כשעור בהשריים בעינן אי נסתסק ח' אות חלה בהלכות אלגאזי המהרי*ט)ט(

 בשם מש"כ מ"ר באות ועי' סגה שריים משהו ראפילו כתב דחלה סופ"ק ראשונהובמשנה
 שכשב* סי' יושר וואול דברי בספר ועי' ט" ביצההתום'

 הט"ז מה"ת פי'ג הרמב"ם מדברי העיר ה' משנה דתרומות פ"ג שם אגשי בתוס')י(
 רביע ונמצא לשגים שבצפון והחצי לשנים אותו חולקין בצפונו הכרי תרומת אמר דאסשכתב
 תרומתו, ממנו להפריש וחייב כאן שכתב דהר"מ וכתב המדומט הוא צפוני צפון שהואהכרי

 ותמה בפי'ג, רבריו על וסמך התרומ" גם גמצא שבתוכה הכרי רביע להפריש שחייבר'ל
 איסר רבי הגאון לאדמו*ר הרמב'ם בגליע אמנם בזה, העירו שלא כליו נושאיעל

 כתב דפי'ג בהך רדוקא לומר באמת  ודעתו מזה שנתעורר ראיתי שליט'א מלצרזלמן

 עדיין תורם ראינו מבואר לתוכו דלשון בצפונו לתוכו שאמר הכא משא"כ כמדומעדהוי

 ה"ה, שם ר-מ )מס( מ"ז. פ"ק משנ"ר פ8י, צרק שערי )מה( וגרע"ב. ה*ר פ"ג שם רימ)טז(

 הפקנה. בשס כ'ג אוח בהערות ועמש"כ ט"ה, פ*ר בתואנ'ש ועי' ובס'ז, י"א סעיףש81ע
 וכמבהאר יכתח5ה אף שהוא כי תררג פפרישין רבזה-ז ואף ובכט.מ, וה.1 ה-ה שם ר"ם)נ(

 פ"ה סימן ח"א המהרי"ט עפמש'כ האידנא אף רנשם טשום זה כי העתקתי ואת כב5 י"רגסעיף

 פחות. עצמו יפטור סעם אין 5הריקה שראוי שמן רבתרומח חפז ארץ גספר הוב"רוהבנה"ג

 ע'ש, צרק שערי )נא( י, ואוח כח אוח בהערוח חף'טהייעור,
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 . ג'( )גב( הרא9יתפירש
 תרומתו שנסתיימה מקום , ה ז כ הזה והכרי בוה הזה הכרי תרומת אמריט.

 הראשון בכרי התרומה מקו0 סיי0 א0 פי' שני של תרומתו נסתיימה שם ראשוןשל

 ממקופ יוציא ולא התרומה יוציא שמש0 המקוט ומציין כתוכו תשאר שהתרומה שאומררק
 שלא דפי-ג בהך משא'כ מתוקן, הכרי כל אז התרו"מ כל אה'כ כשיוציא ולכן זהי עלאחר
 כמדומע הוי הכרי רביע ולכן הצפוני בצד התרומה הלק קבע כבר דאז להוד בצפונו אלאואמר
 עירובין רש"ש ועי' ודוק, עניינים ב' ה0 בירושלמי והברייתא דהמשנה מסרש דהרמב'0וכתב
 ח. אות וטו כג אות יא סימן דמאי חזו"א וע' ב'לז

 לכולי מקומ וקביעת שמ דקריאת להוכיח האריך כ"ה סימן ח"א פהרי"ט בתשובתמ(
 בפאת והוב"ד בכ"מ בתוס' כמבואר ממש הפרשה בלא אף מטבלן הפירות לתקן מהניעלמא

 כמעשר דאף דס"ל מוכח א' כ"ג סוכה ובתוס' תשלא' סי' ח"ב ברדכ'ז וכ'ה סקי"א פי'דה9להן

 מקו0 קביעת בעינן9גי

 כתרומ-

 ה"ח ג פרק מלכו בישועות וע" שמ. בתואנ"ש כמש"כ דלא וזהו

 הלכות סוף במל"מ ב-הוב"ד כו קדושין דהריטב*א בסופו.-ודע גדי ד'ה א פא עדובין בתוס'וע"ה
 לדדומו לצפונואו מקו0 קבע שלא כיון שהקשו בר'ג, מעשה ד"ה ש0 התוס' קושית על שני-תירץמעשר

 דאית למאן אבל ברירה ליה דלית למאן דוקא היינו מקו0 סיו0 דבעינן דהא ותי' בהפרשתו, הועיל6ה
 אטריגן מעשר שיעור ומ*ייר וכשאוכל סגי ש0 ובקריאת מקו0 סיו0 בעינן לא ברירהליח

 מבואר דהא עליו תמה ערוגין הלכות ]ובשעה-מ שה*ריש מה שההו ל5פרע הדברהוברר

 דפסחיפ דר"ג לתרץ כתב כ'ד אות כרירה הרועי0 ובמלא ברירה ליה לית דר"ג פ"חבפסחי0
 בחאו'ח מלובלין זצ"ל מוהרש"ז האדיר הגאון לרבינו חמד תורת ובספר דיבנה, ר*ג היינולאו

 ע"ם בקדושין למש"כ שסותר הריטב"א בשפ יא ב"מ הו4טמ*ק מדברי העיר מ"וסימן
ועיי'

 וע'ע [. לישב שכתב מה ל.ה טימן שבת דיני א' הלק בינה באפרי

 גאון בש0 הרמב"ן בש0 י"ד ובחולין כיד סוכה הרוב"א וגחירושי יט מכות ריטב"אגחידושי
 יש ולם'ז כן, לתרץ שכתב מטראני ישעיה רבינו בש0 ש0 במהרי"ט וע"ע י'א' ב-מוברמב"ן
 א0 בדיעגד א'כ ברירה יש אמרינן דרבנן דתרו*מ הזה דבזמן י"א בסעיף שפסק להמחברלציין

 על לתרץ שבתב הט'ו שני ממעשד פ'ד הכ*מ דברי לי ]ותמוהין דמהני י"ל המקופ סיי0לא
 מבואר דהא ותימא ע"ש דרבנן בזה'ו דתרומה אזיל לטעמיה דהר"ם ש0, המהרי*קקו9ית

 בפ'ז וכמש"פ דאורייתא דתרומה היכא הדין שורת לפי בחבורו שפטק בר'מ מקומותבכפה

 תמה וכן שפ בכ*מ עיף ה"כ דתרומות ובפ*א להפריוט עתיד שאני לוגין שגי גבי ה"א5מע9ר

 למוד עתיד שאני מה אומר אם בין להלק דיש למדתי 9ם המהרי'ט מדברי אמנ0צמרה-פ!

 בתשובות שו'ר מקום, קביעות בעינן מעתה  כשתורם אבל למפרצ הדבר הוברר אמרינןדאז

 בעינן מ'מ ברירה יש למ*ד דאפילו שכתב הלוי פוהר-ש השואל להגאו7 קט"ו סימןטוהרלב'ח
 הגה ברירה, *ש אטרינן דבזה"ז המאבר שפסק הדין ובעיקר ע"ש, דראשית מקרא מקו5*יו5
 סיפן עקיבה ר' משגת בספר - בם'ד. שם וכמשי"ת זה על חולקים שיו ג' כפרק לקמן"גזפו

 וגש-ך. 1-ג סעיף שרע ה'ח, שט ר"פ)נג(



יט ומעשרות תרומותהלכות

 )ק(. )נג( בדרומו או בצפתו שני של תרומתו מקום לסיים כ11נת1 כן בדרומה אוגצפוג1

 כיצד )ט( וסמוך קיוב פי המוקף מן אלא גדולה תרומה תורמין איןכ.
 מהן מאהד יפריש לא אחר בבית סאה וחמשים זה בבית סאה חמשים לוהיו
 הפריש ואכנם אחר מקום על זה ממקום מפריש שנמצא המאה על סאיםשתי

 ע"ש- הסכום להזכיר ג"כ צריך פקום וקביעות שם קריאת שצריך מה דלבד לומר כתבז'
 ברור רק הוא המעשרות, סכום מפורש מקומות בכמה שמצינו דמה לומר נראה היהולענ"ד

 דהפרשה המהרי'ט בשם לסמש"כ כן ואם להפריש, עתיד יהיה כמה שמברר ההפרשהבמעשה

 צריך שאינו היכא ונ"מ הטבג נתקן הסכום הזכיר לא אמי* לכן הכרי, בתקון מעכבאיט
 מ"ד דדפאי מפ'ד לזה וראי' סג3 הסכום פירש לא אפילו אזי בפועל ההפרשה מעשהלקיים

 בתוי"ט עיי * סמוך מעשר ושאר מעשר יהיה ממאה אתד שאומר, הרמאי בהסרשת שםשאמרו

 מעשר עשרה אמר שלא ר"ל הסבום, הזכיר שלא שאף המשנה לשון מפשטות מבואר הרישם,

 צריך שאינו כיון והכא ההפרשה לצורך אלא שאינו כיון לכתהילה ואפי* מהני אם'הראשון
 שאינן ססק מירי להוציאן דמעשרן גדמאי הדין הוא דכן בפועל ההפרשה מעשהלקיים

 הזה בלשון ג"כ שאמדו דמ"ה והך המעשרות, סכום מזכיר אינו להכי שלו והמוחשרותמעושרין

 מעשה לקיים שא'צ בטתי נמי דמיירי י*ל גדולה תרומה גם מדמפריש בודאי מיירי דשםאף

 המשנה נקטה להנם דלא שלו, והל דמעשרן התרו-מ על ול*י לכהן שה*ה כגוןההפרע1ה

 להפריש דא"צ הנ'ל בגווני דמיירי ודאי אלא כאהת. מעשר ותרומת תרו*ג רמפריש חעצה
 ו1ם רעק-א שבתוס' הוצ*ע סרה ובזה במיתה, שהם להפריש הוא מוכרה התרומות רקהמעשרות

 אינפ ודאי והם ולוי בכהן מיירי דהכא הירושלמי בשפ במלאכ'ש וכ"ה במ'צ הרשי לפמש"כוביותר
 תרו"מ הפרקזת בנוסה ראיתי וכן שלהם. ווהמעשרות כיון בפועל ההפרשה מעשה לקייםצריבים

 הראוי שוהשעור הזה בלשון שכתבו זצ'ל סלנט מוהרי.ז ולהגה"צ דמעה ושערי יוסף מסהבספר
 שני'.למעשר

 במה הריני ואמר ומעשר תדומה והפריש אחד ראה דדמאי פ"ח גתוספתא איתא)מ(

 בספר ופירש בתכ-ד( הגר'א )וגי' ב-ד תנאי בסומך אומר יוסי רבי קיימין- דבריו זהשאמר

 אחת בבת תו-מ עושה השני דהרי משום דיעבד. דרק ס"ל דת"ק הי-ג מה"ת פ"ב פענחצפנת

 בזה מחלוקת הוה דתרומחז ופ*ג דדמאי פ"ז ובירושלמי דז תמורה התוס' ככהש'כ בעשהושבר

 ואין בדרך שהוא למי דמהני לחדוצ סשיכ 1' אות ט.1 סימן דמאי איש חזון בספר וע-העש-ב.
 בטסחו שכתוב כמו הכל עיחול האמר ומאה מאחד יותד שיקח להפרישי בקי ואינו הנוסתבידו

 א' ס' סנהדרין וכדאמר מהני וב'ר ב"ג כתנאי אמר שאם ס-ג ל*ח סי' באה'ע שמצינובמו

 כמו הכל ההפרשה חלה שתהא ואמר נוסח בידו אין אם ואף כשר' כמוהו אניאף

 . ודוק ע"ש מהני הדין מןשיריך
 אינה שעה באותה שסא דחיישינן משום מוקף דכעינן בטעם כתב צ ל גיטין רש-ייס(

 העירני ולזה בפניפ, וכמש-כ ה ז כ להגיה יש ובשו-ע ה-ט, שם כס'מ עס-ז, ב-ג סעיף שו"ע)נג(
 בכוונהו. שפירו סה גסה*פ ועי' אחר, גלשון זה דין כהב דהר-פ ודע שייט*צ, הגריצ-סגיסי
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 הידיה אם אב5 שמור, המופרש שיהיה והוא תרומה, תרומתו המוקף מןשלא

 שבבית פירות על תרומה הן הדי ואמד שמשתברין וראה שמן או יין כדיטעון
 הטומאה מפני אזלא דלאיבוד הזה דבזמן זנה( המחבר ודעת .נד(, כ5ום אמרלא

 כשעקל אלא מהני לא בדיעבד אף להדלקה שראוי דבשמן שאימר טי ויש "', תרומהתרומתו

 לכתחילה אפילו גוונא בכהאי דמהני להדלקה ראוי שאין בדבר יאפילו עליה, כריך הבדבית

 .נו(. מוקף בעינן דמאורייתא גדולה בתרומה לא אבל מעשר בתרומת דוקאהיינו

 כן ואם מוקף בעי מדאורייתא גדולה דתרומה נראה דאין כתבו לתרום ד-ה שם ובתוס'בעין

 אהע"ז ובנוב-ת הי"ז, פ"ג כמל"מ הובא קכ.ז מימן הרשב-א דעת וכן לפגיו' שתיהןאפילי

 משום חכמים שהתירו מה תימא אין אפ"ה התורה מן דהוי נאמר אם דאף בשמו כתב ל"זסימן

 פ"ב במרה*פ וכ"כ בפנים. לשונו שהעתקגו וכמו ז"ל והגר'א הב-ח יכ'ד ע"ש שכתעונג

 מדרבנן. שהוא מבואר בדיעבד דמדמהני כתב ה"כ פ"ג ברדב"ז אמנם . הרמב"ם בדעתדתרומית

 שם במל'מ המגיה הרב וכמש-כ הנז' רש'י דעת גראה יכן הר*מ בדעת רוקח מעשה בספרוכ.כ

 במשגה וכמש"כ פי'ז והכו"פ בהשגות הראב*ד בדעת נראה וכן סוע"א, ל סוטה רש-יועיי'

 משום תרו'ת דבדיעבד הטעם סק-נ והש'ך הלבוש לפמש"כ מ*ג,-והנה דתרומות פ"דראשינה

 העיר וכן מוקף, בעינן דלא י-ל לכתחלה שהוא בכל דסגי בזה"ז וא'כ כגי אחת בחטה התורהדמן

 יוכל לא מאומד שניטלת דכיון משום מוקף דבעינן הטעם שכתב סקמ"ט הש'ך על דגמ"רבהגהת

 מוקף בעינן אמאי לכתחלה אפילו שהוא בכל דסגי בזה"ז דא"כ המוקף מן אלא שיעירהלכוין
 בעינן האידנא דגם ודאי רש*י לטעם ומיהו ע'ש, הר-מ על המלך דרך בספר בזה הקדימווכבר

 להפריש צריך מדרבנן שחייבין בפירות דאפילו שכתבו המלך ובשער שם במגיה יע.ע -מוקף

 שדעת שכתב להפר"ח חיים מיס בספר וע"ע - א' ז חולין ועיי' המוקף מן מעשר ותרומתתרו"ג

 בסימן ז"ל הגר"א בבאור ועיי' - ע"ש. כהוס ודלא שם רש-י כדעת הוא מוקף בפירושהר"מ
 אפילו א"צ כלל כלי בלא הם אם חלוקים ג' בזה שיש ומסיק מוקף בענין שהאריך סק"חשכ,ה

 בגומא מונחין הן אם אבל הבית באויר במונחין וודוקא מצרפן הבית רחוקים ואפילונגיעה

 קירוב והוא הקפה צריכים מלמעלה ופתוחים כלי בתוך הם ואס מצסרפין[ אין הביתבקרקע

 שמקפיד דבדבר לכתחלה-עו-כ מהני-ר"ל לא נגיעה אפילו סתומים הם ואם אהדדי. כליםונגיעת

 , סק-ה שם והגד'א שכ"ו בר"ס הס'ז וכ"כ בנגיעה אלא זה על מזה מפרישין אין תערובתןעל

 שמקפיד וטהורה סמאה בעיטה דדוקא ודעתו ע"ז להשיג האריך ובנקה-כ סק*ג שט בש'ךאולם

 אדם בחכמה וכ*פ עש'ב, מוקף לענין נגיעה א"צ דברים בשאר אבל נגיעה צריך תערובתןעל

 . סק"ז תנ"ז סימן ובמשנ"ב מ'די דחלה פ-ב במשנ"ר וע'ה הגריעב-ץ, ובסידור הס.4פי"ד
 דהא בזה.ז להקל שדעתו המחבר על העיר פ'ז דמאי במס' יעקב תפאדת בהגהותכ(

 זה דץ נשהנה במה א'כ כהסקר דהוי משום דהטעם ב קסו דב.ק בסוגיא לכאורה המבואר פיל
 שאינו כהטוס כלום אמר דלא הסעם שכתבו טקנ'א והש.ך הלבוש על להעיר יש וכןבזה'ז.
 א' גסיסן הקדש חבת בספדו זצ"ל קלאצקין הגר'א ע'ז נתעורר וכן כהונה. טתנות לקייםיבול

 דברי בהבנה מש'ט אש ובעמודי ע'ש. סק-ע הגר*א ,נו( כ'ה. סעיף שו'ע ,גה( הי"ז. שם ד'ם)גד(
 ו. אות 5' סי*ן אור עטודי ובספרקדשו.



כא ומעשרות תרומותהלכות

 בהם שמכניסין מקומות פי' מגורות שתי או הבית בתוך המפוזרין פירותכאי

 שקי מ6(, מצרפן שהבית כמוקף דחשיב הכל על מאחד תורם אחד, שבביתפירות
 שנוגעין ר-ל אחת, בהקיפה היו אם גרוגרות של וחביות דבילה ועגולי מנןתבואה

 וגם פיהם את סתם שלא עד ת;( יין של חביות הכל, על סאחד תורם בזהזה

 בבית הם ואפילו ואחד אחד מכל תורם משסתם הכל, על מאחד תורם בזה זהנוגעין
 הכל על מאחד תורם בגינה ומניח ירק ,נחן גפי מלקט היה )נז(, במוקפין אינםאחד
 כרוב בקופה הרבה מינין הביא ואחד, אחד מכל תורם ביניהן אחד מיןהביא

 העליון מן יתרום לא בינתים חלל ואין באמצע אחר ומין מלמטה וכרובמלמעלה
 שעיקר בזמן הכל, על מאחד תורם בגורן צבורין חמשה הקיף ואם התחתון,על

 )נט(. ואחד אחד מכל תורם קיים הגורן עיקר אין קיים,הגורן

 עפמש"כ ליישב והנלענ'ר לתרץ, מש'כ עש"ב ט'11 באית ובמש"כ מ' בסימן ]ועע'ש י'זבסימן

 ואבידה גזילה מהל' בפי"ב הרמב"ם על האזל אבן הבהיר בספרו שליס'א מלצר הגרא"זאדמו'ר
 רלמסקנת ותירץ ולח.מ כמ'מ וע'ש הבד בית עקל רבעינן שם הר'מ הזביר שלא עלה'ה

 רהוי במה סגי דהא משתברים היין שכדי מה כהפקר חשיב רהברייתא כלל ראיה אין שםהגמרא
 דבכורים- פ"ק בירושלמי כמבואר - תרומה לעשותו יכול אינו שאינו"ברשותו וכל ברשותואינו
 רכל אלא עליה כרוך הבד בית כשעקל להעמיר כלל צריך לא רלדידן הר"מ רברי יישבועפ"ז

 יש לפ"ז והשתא עש,ב, תרומה לענין מהני לא ואפ"ה הפקר הוי לא הדבש נשפך שלאזמן
 לומר ררעתו מ"ה סעיף לקמן ובספרנו קלח בסעיף בדבריו מבואר דהא המחבר דבריליישב
 להחמירי המחבר מסיק דשם ואף ברשותו שאינו אף דמהני לומר יש אזיל רלאיבודדבזה"ז
 הכסף וצרת דכתיב ברשותו שיהא רבעינן ה-ןהדיא בקרא מפורש שני רבמעשר משוטהיינו
 נראה היה ולכאורה וז"ל שכתב וראיתי מלכו ישועות ספר לידי בא שוב בתרומה, משא'כבידיך

 דעת כן כי אמת ברשותו, באינו אף מהני הגוף קדושת הוי דתרומה כיון בש"ע המהברדדעת
 ה"ב דמע"ש בפ'ב וכן צ"ע, השו"ע רברי לכן לי נהירא לא אבל סק"ב[ קי-ז סי' ]בחו'מהקצה'ח

 ה-ו' דמע*ש פ.א יחזקאל בחזון ועי' ע"ש בדיעבר אף ל"מ ברשותו דבאינו ובתב המהבר עלתמה

 תורם ש~ו גירסא לפי אבל בתופפתא גירסתו לפי דזהו כתב בסקע"א הגר"אמ6(
 . הרמב'ם כגירסת ג"כ הגיה תוספתא על בהגהותיו אולמ פי"ז, בכפו"פ וכ*ה ואחד, אחדמכל

 התבואה בין מחלק השק אין סתומות שהן אף תבואה דשקי די"ל כתב הרדב*זפנ(

 עומדת אחת כל שנסתמו אחר בחביות אבל הכל ולערב השקין מן לפרקן עתיד שהרישבתוכן

 * בזה להלק משמע לא הנ'ל שכ'ה בסי' הגר"א ומדברי . עצמהבפני

 דכשל שני דמעשר פ'ג הירושלמי ע"פ העיר כהן מראה ובהגהות בר'מ, הוא כןפג(

 שפירושו גפין אין מלשון והוא )נח( שכ"ה. סו"ס ובהגר"א ובש"ך, שם שו'ע הי"ח שט ר"מ)נז(

 כיפין טושוו שהוא דוד בחסדי ופי' י פ כ חגירסא ובתוספתא ירק, שי אגודה והיינו וקיעירהיבור

 ובטה'פ. פ'ב בירושוטי ועי' שט~הי"ט, )נס( א, קנח יבתחירין



דהתרדמח ראשקפרקהמעשר בכ

 ק-יו ויש לחשיכה שקרוב כגון הדחק ובשעת טוב ייום שבת לצורךכב.
 שתחשך קודמ לביתו להביא אפשר ואי בשבת, להם וצריך אחר במקוםטבל
 קארץ עם מלפני מכשול לסלק כדי וכן ,ס( שבביתו מטבל ע?"הם לתריםמותר

 הא(, המוקף מן שלא אףתורמין

 לבתחילה אותה מפריש.ן לארץ בחוצה אבל ישראל. בארץ זה וכלכג.
 "י(. ,סנ( המוקף מןשלא

 הנשאר מן מעשרה אחד מפריש גדולה תרומה שמפרישין אחרכד.
 אומרים ויש :ט( ,סג( ונקבות זכרים ילויים הזה והמעשר ראשוך מעשר הנקראוזהו

 וכבר ע'ש, הכל על מאחד תורם סתומין אפילו ול:ן הקנקן עם השמן "ל:וי ד-ר שא.ן כייןשמן

 בזה העיר שלא הכ"מ על שם הש'ס בגויוןתמה
 או:ל דרבנן דחוי כזה"ז באר"י דאף למעשה להל:ה פסק קפ'א א.ת גכוה בשלחן:ך(

 אולם תרנט, סימן לולב הלכות ז'ל קליגר מוהר'ש לה:און החיים בטפר וכ"כ מפרישואח*כ

 העלה יכן דרבנן' דעיקרו חו-ל בחלת אלא כן אמרינן דלא מבואר שכ"ג סימן יו'רבשו"ע

 איגה חן'! דחלה שכתבו שם והטור הרשב"א דברי והביא י"ט סימן ח*א הקדש ציץבטפר
 חז"ל הקנו דלא בתכ מ'ו אות פ"ד בכורות אלגאזי ובמהרי"ט ההפרשה, קודם כללטובלת

 עוד דכל תקנו לא אבל תרומה תורת תשתכח שלא כדי בלבד ההפרשה לענין כ'א בחו"לתרומה

 אכילה בשעת נמצא שטובלת כיון אר"י בחלה משא'כ טבל, משימ אסור שיהא הפ-יששלא
 גלגל ד'ה א ט ביצה בתוס' ועי' יעקב, ובתפארת ג' אות דתרומות פ'ג בתפא"י ועי' טבל,אוכל
 דלפי ודע סקי"א, שמ בה:ר'א ועי' ההפרשה אחר היכרא לה שיהא גדולה שתהא  ויצריךשכתבו
 אחת בהקיפה מעולמ היו שלא בפירות א"כ ומקפת, ד'ה א ז נרה ההוס' ע"פ שם בש"עהמבואר

 . עצמה בפני כ"א שנילושו עיסות שני כדין יחד להקיפן צריך בח"ל8ף

 יכול לישראל הנשואה לוי לבת דאפ.לו דאפשר כתב שצ"ה במצוה חנוך המנחתמסן
 ח' סעיף ס,א סימן ביו"ד ועיין נתינה, ידי יוצא נותן אם לבעלה דאפילו ואפשרליתף

 שכתבו ראיתי כ' סימן ח"ד מציון תורה ובקונטרס תואר, ופרי חדש פרי בשם שם אמריםוביד

 ובספר ע"שו המעשר את והכהנת הלויה לאשתו נותן שהבעל זצ"ל סלנט הגר"ש מרן מנהגע"פ

 לויה לנקבה המעשר לתת שמותר הורה וטהגרש"ס ששמע כתב ס"ה סימן יו"ד מלכויוועות

 דלית עקיבא דלרבי המחבר הגאון צדד וכן לכהנת ליתן איי אבל לישראל שנשאתאף

 קי"ר עשין הסמ'ג וכ'ר י"ח ב'4 ל' גיטין צ"ג יכמית התוס, וכדעת שע*צ. פי"ן, כפו"פ)ס(
 שבת יכבוד התירו.רק רלא כתבו ב ל ערובין ובתוס' קי"ח, אות ובהגר"א ע"ש הי"ז בסי"מהיב"ר

 תורמין הרחק רבשעת י"4 בשם הריטב'א שכ' י"א ב"מ בש'מ .עי' אחרת, מצוה יצורך ולא1י1"ט

 ר"4 )סג( ,ה סעיף *י"ע ה"ה, ממעשר פ"4ש ר"4 )סנ( ח"י. פ'י ר"ט )טא( המוקף. מן שלאוטעשרין

 , י"ט טעיף *ו"ע ה"איים



כג ומעשרות תרומותהלכות

 לנהוג יש ולמעשה ה'( )סד( עלו שלא על עזרא בימי הלו-ים את דקנסו לכהןאף

 יחזקו למען ו-כתיב חבר לכהן או ללוי ליתן המובחר מן ומצוה ,סהן ראשונהכדעה
 ,סו(. ה'בתורת

 בו שאין בטומאה ומותר לישראל באכילה מותר ראשון מעשרכה.
 המעשר יה נותנין זנות בעילת שנבעלה או שנשבית ?וי בת יפיכך כלל.קדושה
 אפילו אומרים ויש אחד עד לה העיד או בעלה שמת ששמעה מי אבלואוכלת,

 אסורה שתהא חכמים אותה קנסו בעלה בא כך יאהר 1נשאת )סז( עדיםשני
 ,סח(.במעשר

 קצת "הם שיש לזכרים איא תקנו דלא לומר יש עזרא, מתקנת אלא 3הו זכיה לכהניםלהו

 לכהנת נתן אם 3תרומה נתינה ידי יצא שלא רס"ל אזיל לו2יטתו והוא ע*ש מעשר בתרימתזכות

 כת3נו אחר 3כירים-ו3מקום מהלכות 3פ"א הר'ם לשון ממנו שנעלם כ"ד אות לעיל כת3נווכ3ר

 לכהן להדיא שכת3 פמ"ו הכפו"פ דברי הבדולחים מעיניו נעלם וגם - הג'ז הר"ם ד3ריבבאור
 עש-ה. הי"3 סוף מה"ת פ"ד שמח ו3אור שני דמעשר סופ"ה 3ירושלמי וע' לכהנת,או

 3רש"י עי'ש עלו, אלמא לוים וקחשי3 מב3ל עלו יוחסין עשרה רפ"ר, 3קדושין דתנן והאתו,
 עלו שלא אלא עלו ש3אמת כת3 אביו 3שם פכ"ה ו3כו"פ לוי. ומ3ני ד"ה 3 טו יבמיתו3תום'

 שכת3 דקדושין רפ"ד בתויו"ט נש."ר 3 סט 3קדושין ועי' אונס ירי על אלא רוחםמהתעוררות

 שהזכרנו י3מות התיס' ד3רי שעה לפי ממ:ו שנעלם יראה שמ והמייין רנפש-ה, מדעתיה כןלתרץ

 הגר"ם זה על נתעוררו 1כ3ר שם קדושין על למשפט עינים בעל הר3 אחריו שנמשך נראהוכן

 קנס רלאחר קרח פרשת הרא'ם בשם שם מבואר עוד יעקב[, תפארת ו3הגהת ז'לשסראשון

 מסת3רא וזקנים גמליאל דר3ן דמעובדא כת3 אך הר*ם, ושכ"ד ללויים כלל יהבינן לאעזרא

 3דעת הכ"מ ודעת עקי3א, כרבי 3ש"ס סוגיות דכמה דסתמא שם התוס' וכ"כ לכהנים אףכמ"ד

 דיוחנן מהך ע"ז להקשות מש"כ ו3ב"י וע'ש ל3ד ש3זמנו ללייים אלא קנס לא דעזראהר'ם
 ועי' לתרץ' מש"כ וע"ש שם די3מות מסוגיא הקשה וכן המעשר, הודיית הע3ירכ'ג

 3רר3'ז'

 ד3רי ה3יא ע"ד ובאות עש"מ הב'י דברי 3באור מש"כ ע"ה אות 3פ"ג הארץ תורת 3מפרועי'
 לקנוס לעזרא אפשר האיך ללוי דוקא לר"ע רמדאורייתא דכיון שהקשה שם 3י3מותהריט3"א
 אברהפ אשל 3ספר וע-ע לתרץ, מש"כ ע"ום נתינה ידי ישראל יצאו לא שהרי לכהןשיתנו
 צ3י אות לקמן וע'ע ו', ואות ג' אות ב ס'מן דמאי איש חזע ובספר י'א, סימן גינוסרבפירות

 פ*1 אוה בהערוה הובא הר'מ וכדעה חרש, ביה )סח( פכ"ה. כו"פ *ס, רמ'א הגחת טור,)סר(

 סט"1-ץ ח"א מחרי'ט השו' )סו( ג'. אות ב' סימן דסאי אי* בהזון וע"ע נ"1, בס"ק הגר"א מצדרוכן

 ע"*. ררבוותא בפלוגהא הליא ק'י רחויין רמימרא שכהב מ"ד אוה פ*ד בכורוה במחריט"אועי'
 חהוס, ודעח ס"ז, סעיף *ו"ע ה.ג, שם ר'מ ,סח( שמח, נאור ועי, סיכו, ישועוה קי"ג, ס"ק הגר"ח)סז(

 שם. רש*ש יצ4 *ע*ד, לה חויקע ש*ץ רק ל*פט וה טותד ~רצצן אםר ד'ה צ'חיבפוה



והתרומה ר"ווופיקהמעשרכד

 לכהן ונותנו :עשיה אחד ממנו מפריש הליי שלוקח ראשין מעשרכו.
 לדקדק צריך מקום ו"ב4 גדולה, תרומה כדין ודיבה תרומת-מד'טר, הנקראוהוא

 ,כטן. בתורה מפורש שעירה שהרי הזה בזמן אפילובשעורה
 5ו שיש אלא ממעשרו לוי בן אותה שיפריש מעשר תרימת מצותכז.
 . )ע( לכהן וליתנה אותה להיריש רשות כן גםלהישראל
 תרומת ממנו להפריש כדי ראשון מעשר מפו--שין ו:הניכ לויימכח.

 טוב5ין שהם לפי לעצמן ומעשרית תרימית שאר מפרישין הכהניס וכןמעשר,
 מתנית כ5 וכן הכהנ-נ2ם, מיד המעשר 7 מ:צ-ג אין אבל ל;ניימ יתני ענ.והמעשר
 ו:או. לכהן מ:הן אותו מוציאין איןכהונה

 פי ע5 אף בטבלו המעשר שאכל 5וי ו:ן טבלין פייותיו האוכןכנ-
 ידימו אשר שנאמר לבעליהם ד:תנות משלמין ()ין לשמים מיתה חייביןשהן
 )עב(, אותן שירימו עד כלום בהן לך איןלה'

 מוציאין מלאכתן שנגמרה אחר מישראל פירית שלקחו לוי או כהןל.
 הוא קנס אחרים, ול5ויים לכהנים אותם ונותנ-ן מי:-יהן והמעשרות התרומהאת
 אחיהם מתנות להפקיע כדי טבלים ויקנו ולגתית לגרנות יקפצו ש5א כדי5הם

 חיוב עדיין חל דלא כיון מידם מוציאין אין מלאכתן שתג?ר קידם קנו ואםכהנים,

 יגג( הישראל ביד כשהיוההפרשה

 מלאכתן שתגמר קודם לישרא5 ת5ושין פירות שמכרו לוי או כדהןלא.
 אמרינן ולא שלהם המעשר או התרומה הרי במחובר מכרו אם לומר צריךואין

 זכות להם היה לא עדיין מלאכתן גמר קורם שמכרו שכיין 14, שמכרים לישראל זכיתםשמכרו

 להפ היו כבר דאז מ5אכה גמר אחר מכרו זאם לישראל. שמ:י-יהו שבהן ומעשיותבתרימית

 שיש זכות כל מסתמא אמרינן כן עשו שלא וכיון לעצמן ולעבבן להפרישן יכול.ן שהריזכות

 ונותן ומפדיש 5וקח ש5 והמעשר התרומה הרי לישראל מכיו תבואה באותהלהם

 ב' אות בבינ"א י' פרק צדק שערי הי"ב, שם ר"מ )ע( כ'. כעיף שו,ע ה'י, מה"ת פ'ג ר"מ)סט(

 שאינו את כתורם רהוי מהני 1א בדיעבר דאף שכתב שס מהרי"ט כת:י דיא יזהי שאול דבריעי"ש,

 יהפרי* ויא יחוש טוב שיו בקרקע שגר5ו ישראי דפירות כתב אך בבר:"י, העיה 1כ1 ע"2השלו
 שהשמיטוהו והש'ע הטור בדעת ש:תב נ*1 יימוד גדוייס אורים ב:מר יעי' ע"ש, הת-וס"עהבעה"ב

 שתמה ומה בכ"מ ]ועש"ה ר' ה"ג מעשר מהלכות פ'א ר"מ )עא( 'ש ע כה-"מ 1ה1 סבירא רלאמשום

 רבשעה"ס ודע בדרויפ. ועי' ס"ט. ס"ח סעיף שו"ע ה"ג(, דסע'ש פ'ח הש"ס ובגליון בשעה"מ,עייו

 עש"ב 55וי סכהן רסוציאין ב נח קדושין רש'י בדעת כת: שצ"ה מצוה חנוך במנחרש הוב"רשם

 ה.ה הר"מ, רירעת שם חמנ"ח עו'כ דבריז, בישוב מש'כ וע'ש 5זה שותעורר שם במקנה עייןאי1ם
 ע'. סעיף שם ה*ה, שם )עב( וצ"ע. זה, 1ענין כישראל רינה מרהרומה שנפסיה או הזר אשתדכהנת

 סו. אות יר סימן רמאי חזו'א ועי' ובש'ך, קכ'ב סעיף שו"ע בהשגו", ועי' חט"1, פ"1 9ם ר"מ)עג(



כה ומעשרות תרומותהלכות

 )עי(. שירצה לוי או כהןלכל
 חויקין כך בחולין שחולק-ן כשם מישראל שדה שקבלו ויוי כהןלב.
 אבל שירצה לוי או כהן לכל ונותן חלקו ניטל והישראל ובמעשרותבתרומה
 ושאר השדה לבעל המעשר או התרומה מלוי או מכהן שדהו שקבלישראל
 'ע"(' חולקיןהמתנות

 כהן בין לוי, או מכהן ישראל בין שמן מהן להוציא זיתיכם המקבללג.
 )עי(. הוא חשוב שהשמן מפני ומעשרות בתרומה חולקין מישראל לויאו

 ירשו אמו אבי ואותו כהן אמו מאבי מז( ממורח טבל שירש ישראללד.
 הראויות שהמתנות שלו והן מעשרותיו ממנו מפריש זה הרי ישראל אמומאבי
 )עי(. הורמו שלא אע"פ הן שהורמו כמוליתרם

 ויפריש שידוש קודם שבליכם כשהוא ראשון מעשר שהפריש ישראללה.
 אחר גדולה תרומה ממנו להפריש חייב הליי אין ללוי, ונתנו גדולהתרומה
 מעשר והפריש ישראל ומירח דש אם אבל מה(, בלבד מעשר תרומת אלאשידושנו

 ללוי דנתנו )עה( הבית פני שראה קודמ אף גדולה תרומה שיפריש קודם הדגןמן
 דגן שנעשה דמאחר מעשר ותרומת גדולה תרומה ממנו להפריש הלויחייב

 )עט(. בתרומהנתחייב

- -
 קרח בפר,טת שאלה העמק בספרו הנצי*ב הגאון וכ'כ 4 נח קדושין ברש"י יכ"ה"(

 דאנן אתינא לומר דיכול מטעם מפטר ולא לא נתמרחו שלא אבל ממורחים דדוקא השאלתות,בדעת

 מקום מכל דאורייתא ותרומתו נתמרחו שלא עד גם להפריש יכול דהכהן ואף זו, סברא ס"ללא

 בכורות גמהריט"א באורך מזה וע' ע'ש, התורה מן מחויב שאינו כיון לתרום בידו מיקרילא

 ע*"ה. לדינא בזה שהעלה מה ה'ג מעשר מה' פ'א מלכו ישועות בספר מזה ועי' ס"ז, אות*"ח
 בזה ההפרשה קודם כשמירח דדוקא שאמרו דחלה פ'ק הירושלמי דברי הביא המל"ממת(

 לא דתו כיון מירחו הדר כי מירוח קודם מעשר תרומת הפריש אם אבל מתרו"ג, רפטוראמרינן
 תרו'ג, ממנו להפריש וחייב ותרו'ג תרומ"ע ולא ביה קרינן לא מעשר תרומת מיניהמפריש

 על המל'ס בדברי שתמה מה מלכו בישועות וע' - מהלכה, הירושלמי דברי דחה דהר"םומסיק
 אואמרו הירושלמי בשם הביא עוד - ע'ש הר"ם בדברי זה חילוק להעמיס רצה דבריושבתחלת

 זה דחילוק וכתב עליו, אחר ממקום כשמפריש ולא וגיה מיניה מעשר התרומת כשמפרישדדוקא

 אות שם חזו*א ועי' ועכ"מ, הי"ח, *ם )עו( הייז. שס )עה( ובש"ך, ק:"ג סעיף שו*ע הט"ז, שם)עד(

 ובשפ יג, וגיצח 1"ג ערובין התוס' דעת ושכן ע"ש, הר"מ בדעת 1מלך משנה )עח( הכ"א. שם )עז(ט.
 מן ישיאי ע1 גדו1ח תרומה חיוב דאיכ~ש הבית פני כן גם כשראה דדוקא כתב קכ*ז שבתהתוס'
 בתרוסה חייב אם ~דעתם וטם עור ונסתפק ממעשרו. גדויה תרומה 1חפריש היוי גם חייב בזחהתורח

 וייון תקון יחורייחא כעין רבנן דתקון דכ1 יומר דיו הקיבעים, דבריפ בשאר דנקבע היכאגדו1ה
 ג*'8, ח"ק פח'ת *'ג ר.פ )עס( ע"*, סדרבגן גוויה סתרוסה הלוי נפטר טא דרגנן בקגיעות*גקגע



דהתרומה ראשוןפרקחמעשךכד

 אלא שבלים לכהן תרומתו יתן לא שבלים מעשר שלקח לוי בןלו.
 חייב ואינו הדגן. מן הוגטר מן מעשר יי וליתן ולזרות 5דוש אותוקונסין
 מעשר תרומת הפריש ואם קטניות, מיני של תבן פי' העצה או התבן מן לו5יתן
 ומפני התבן, ואת הזרע את יכהן ונותן כותש זה הרי לו שנתנו כמושבלים

 ":ן' )פ' גדולה תרומה ממנו והפקיע שבלים המעשר שלקה מפני לכתוש קנסוהומה

 בשיעורה מדקדק אלא :( באומד אותה מפרישין אין מעשר תרומתלז.
 שאפשר דבר שוקל, הנשקל ורבר מודד, למדוד שדרכו דבר הזה, בזמןואפילו
 משובח והמודד משובח המונה ולמידדו ולשוקלו למנותו אפשר היה מונה,5מנות
 )פב( מהני מאומד אותה תרם אם אף ובדיעכד )פא( משניהן משובח והשוק5ממנו

 )פג( במעשרות מרבה חשיב 5א גוונא כהאי דכל יפה לאומד שיתכויןובלבד

 הלכות ריש 'א יהמהריט תלמוד, צריך והדבר מכללא ולא בפירוש לא רבינו בדברי נזברלא
 ע"ש גדולה מתרומה פטור ענין יבכל היליק אין דירן דלתלמודא ומסיק דבריו הביאחלה

 מתרומות ס'א והדע"ב הר"ש בפי' ;יין בשבלים שהקדימו שני מעשר ובדין - שמח, אורובכפר
 ולענין - ב'. אות שם ובמהריט"א רעק"א ובתוס' בתיו'ט ::י' ראשון, מעשר כדין שדינןמ'ה

 נראה ההסרשה רבעיקר שכתב י"ז אות ר' סימן רמאי איש בחזון עי דגן כשהואהקדים
 הקדיפ אם וכן התרו"ג על תרומ"ע להסריש צריך אש שנסתפק וע"ש לתרומ"ע, קודמתדתרו"ג
 כ"ב. באית ועע*ש בתרו"ג חייב התרומ'ע אותו אםתרומ"ע

 שהקדיסוגרם מפני הטעס כתב יג ביצה כתכיט:סזה,ירש"י ביצה על בשמ"ק גםכט(
 שם המאירי כ וכ שם, רש"ש ועי' בלאו, עובר מעשריתיי סדר שהמשנה תורה דברי עללקעביר
 ברש"י כמבואר גמור לאו אינו דבכה"ג לומר צריך כרחך על נימיהו דעירובין פ"ג הר"יובפי'
 ס"ג בירושלמי איפשיטא דלא בעיא והיא - עיבר אינו מירוח קודכ הפרישו דאם קכ"זשבת

 ובעיקר הכ'ג, פ"ג בישוע"מ ועי' התורהי מכווגת ההיסך שעשה לומר רצה ה"ג-אלאדתרומות
 הגאון מרן הנ,חבר מבן אדוך פ"פול ר"ב משנת ססר בסוף עי' מירוח קודם דהפריש זהדין

 בספר וע"ע בעשה, עובר דמ"מ כתב ה' אות הי'ג פ"ד השנים אחרית ובספרו זצ'ל,האדר'ת
 זה רין שייך לא הד'ם דלטעם כתב ע"ז הלכה תעשר עשר ובכפר כב[ מקור לברכההשקפה
 רש"י לטעם משא'כ כלל, להפסיד גרם לא כן ואם אחת חטה רק מפרישין אין דבלא"הבזה"ז
 הזה. בזמן אףדשייך

 דמה כתב 5' סימן סוף התשובות בקונטרס ח'ב רב מלך קרית בשם חיים ארץ בסטרנ(

 ד"ה לא גיטין תום' ס"ר ס"ק הגד"א ,פב( כ"ר, סעיף שו'ע הי-א, שם ,פא( הי"ר. שם)ם(
 ערוך חפץ. ארץ הי"א. פ"י צדק שערי יהפר"ח, חיים מים פכ"ד, כ15"פ ובכמ"ק, מאוטרניטית
 ועי' ט"1, משנה ראבות פ'ק תיו"ט ועי' שם. שע'צ ובכ"נג שם תום' ,פג( ה"ג. ס"א סימןה9יחן
 ניטלת ד'ה ב נד סנחות ובתוס' מאומד שרי ראשון במעשר ראף די"י נח ובכורות גיטיןתוס'
 ודוק. ג' אות 09 בביג~א ועי' מ18מד, ועגין איתקש יא ומע"ש שי וטע9רכהנו



כו ומעשרות תרומותהלכות

 תורמין אין חכמים ותלמידי המוקף, מן שלא אותו מפרישין מעשר תרומתלח
 שלא מעשר בתרומת שרי מדאורייתא דדוקא אומרים ויש )פי(ן המוקף מןאלא
 שאר להפריש מותר ראשונ,; ולדיעה )פה,, לכ5 אסור מדרבנן אב5 המוקףמן

 אלא מעשרין שאין שוה ד.ינם בזה אך ,פי( לת"ח אף המוקף מן שלאמעשרות
 )פי(. כיוצא וכל מאומד מעשרין ואין המובחרמן

 בהן מעורב חטב9 שהרי מקולק5ין מעשרותיו במעשרורת המרבהלט.
 )פח'. בשעורן ידקדק לכן טבלים, פירותיו והממעיט, מתוקנין,ופירותיו

 אחד מפריש כאחת מעשר ותרומת גדולה תרומה 5הפריש הרוצהמ.
 והרי שהפרשתי זה בצד הוא הרי כאן שיש ממאה "אהד ואומר יותר ומעטממאה
 שהפרשתי מזה והנשאר :י( גדולה התרומה שאפריש עד טבל חוליןפי' עכשיוהוא
 ראשון והמעשר הכל, ע5 גדולה תרומה הוא ממאה אחד על היתר המעטשהוא
 על יתר הנשאר וזה שהפרשתי זה בצד הוא הרי אלו טבל למאה 5היותשראוי

 כמאומד הוי לא מעשר תרומת והשאר גדולה תרימה יהיה ממאה מאחד היתר לומרשנוהגין

 ולשער ל-שב צריך אינו וקטנים גדולים פירות לפניו יש דאם אמרו דתרומות פ"ג בתוספתא -ע"ש

 אות גבוה ובשלחן בבינוני, מ'!שר אלא הקטנים על הקטנים ימן הגדולים על הגדולים מןלעשר

 כתב שני דמעשר בפ"ה הרש"ש - קצ"ב, באות ועע"ש שהשמיטה, הר"מ על ותמה הביאהקל-ה

 ע"ש. למשקל מדה שוה יכדומה בחט.ן אבל משובח השוקל גסין בפירותדדוקא

 תרו"גו מדמפריש דאל.כ משום כן לימר שהצריכו כתב מ"ב דדמאי פ"ה התפא"י:,(

 כן ד*"ל ה'ס ולרב'א להכ'רא, כן יאמר להכי לתרי"ג תרומ"ע יקדים שמא חיישינן יחדותרומ"ע
 איש ההזון וז"ל כמאומד, הוי והשאר ובאומר מ,-ידה צריך ותרומ"ע מאומד תרו'ג להפרישמדצריך

 אלא שם לקרות ואח-כ חולין, שיהא לומר צורך אין פווטו לפי ב' אות י"ב סימןדמאי

 התנא קבע לא מ'מ אבל מזה ללמוד שיש מה כאן יש ובודאי ממאה, מאחד יותר לומראפשר

 זצ"ל סלנט מוהרי"ז הגה.צ בתו~דות המובא יין הפרשת דבנוסח ודע - התורט. על חוקההדבר
 שליט"א ידלר רב"צ מהרה'ג ושמעתי להוד, כ*א והתרומ"ע התרו"ג להסריש דצריךמביאר

 הכל נתערב גדולה תרומה כשעשה דתיכף ומהטעם זצ"ל סלנט הגר"ש מרן דעת היהשכן
 כאן אין אז במקומו עומד כשהכלי אבל ביד, הכלי כשאוחז דוקא זה אך מרומע, והו'לביחד

 יג' אות ט סימן דמאי איש חזון בססר וכ'כ אחת' בבת להפריש ויכולתערובית

 גיטין תוס' )פה( י.מ. בשם נהשדו וכי ד"ה י גיטין תוס' שם, רמ*א הגהת ה'כ, שם ר"מ)פד(
 אסור מעשרות שאי אף התיס' דירעת שם דבריו נומשמע.ת קי"ח ס"ק הגר"א )פו( ובכ"מ.שם

 ע'1. ע*ו סעיף שי"ע י"ר, הי'.ג ממעשר פ"א ר"מ )פז( צדק. שערי יהורה, 5חם כתרומתמע*ר[מדרבנן
 דדמאי פ"ה בירושימי אמננבפ טב5ים, פירותיו גם כתבו ובובוש ק"ד ם"ק ובש"ך ושם, שם,)פח(

 ויבן הס"1 דמעשר פ'א בהשגות וכ'ה *קו5ק5ין וסירוהיו טתוקגין מעשר"יו **עשרותיו חפוחתגרסיגן
 5ייט*א, 5רו9 *וחרא** חרה'ג חקירני ויזה ק*יא, וחיבה* יח*יך גםת'בח



והתרדמח ראשטפרקהמעשר3ח

 געוהש* נכתוס הפרק ובסוף ,פס( הכל" על תרומת-מעשר הוא הרי שהפרשתיהתרומה

 בפרטות. ההפרשה ונוטחתסדר
 שני מעשר הנקרא והוא מהנשאר מעשרה אחד יפריש כך ואחרמא.

 שאף בירושלים לאכלו ראוי והיה טהור הוא אז הוכשר לא אם משפטו,וזה
 לאכלו אפשר שאי אלא בטלו, לא והבית העיר קדושת חומה שאין פיעל
 מפני לאכלם דאסור ועוד , יט( )מ:ית בהמה לבכור דאיתקש מזבח שאיןכיון

 :ג( פרה אפר בעוה"ר לנו ואין מתים טמאישכולנו
 בטומאה שני מעשר והאוכי

 יאוכ5ו שמותר הוכ9רו יא הפירות שאם וז"5 כתב א"י ה5כות התרומה ובספרנב(
 דאף עליו 5תפוה רכוונהו הב'ח וביאר יו, מנין ירעתי ו5א קי,1 עוין הסמ"ג עויו וכתבבירוש5ים,

 ע"ש הטור 5שון על תמה וכיו"ב לוקה, הגוף בטומאת האוכ5ו מקום מכי הופשר לא שני המעשראם

 כהב רי"ה סימן יו"ר סופר חתם ובתשובת צע'ג( ב ל'ר סוכה חמרים הכפות נורברי 5יישבמ9"3

 שוט ע"י 5אכוי ראויה עצמה רמצד הוכיטר שיא הזה בזמן שני רמעשר דר"י סה'ת כוונת5יישב

 5פדות ולא טהור שני מעשר לשרוף אפשר אי כן אם מעצמוהם שראוים וכיון וכו'מציאות

 כדי ביר ולטמאם להכשירם טוב ע"כ 5תקלה, וחיישינן שירקבו עד גניזה צריכים והיובירוש5ים
 אפייו או בסהרה יפרות שמותר הכא :,מא יא אמאי לעיין ריש כתב שוב ע"ש 5הריא לפרותםשיוכ5
 קדשים הוו קיים ביהמ"ק שאין רבזמן י'ג בע"ז כראמרינן נטמא כבר כא5ו רהו"י בסהרה,5שרוף

 לומר ורוחק בבע"מ, מום ממטיל אפיוו וגרע בקרשים מום להטיל מותר ומה"ת מומיםכבעלי

 טהורים קדשים בידים כמטמא דנראה יטמאם היאך רא'כ טהורים קדשיס כשורף או כפודהדנראה

 ע"ש רוקא מירוח קודם במכשירס רמיירי הטור בכוונת ימד שהפרישה ור"ל עכ'? פרישה ועייןוצ"ע

 ועי' שני 5מעשר הטבו5 דמכשירין מבואר ק5"ט סימן ח"א קטנות בהלכות או5ם סקו"א, הטו"זוס"כ
 הטור וכתב וז'י כתב השר פ"ב ובכשמ - בזה 5הקל שרן מה ג, אות י"ח סימן כהן פשפטבס'

 רבי ה"ו שני דמעשר פ"ג בירושלמי אמרינן וה:י שיסמא, כרי יהכשירו מותר הזה בזמן שניפעשר
 מחמבואר וצ"ע יטמא מותר עצמו שני מעשר דאף מדבריו משמע ו?כאורה 5ה, ופרה 5ה מסאבפנחס

 החרדיפ דברי ע5 5העיר יש וכן ינר, ובערוך שם וערש"י שמ:ש.רה מפני אמר הר 5"הבסוכה

 וכבר אותו, ימטמאין במים אותו מכשירין הוכשר ש5א שני רמעשר ג"כ שכתב יוסף מטה בספיוושכ"ה

 קים מצוה חנוך במנחת תמה וכן ע"ש. הכ"מ דברת עי אום מיכו ישועות בססרנתעורר

 האומנם - בר סיפן ח"ב אחיעזר בספר מזה ועי' - ע"ש א 5ח פסחים הפנ"יע5

 5אכין רא"א כיון 5הכשירו מותר רבזה"ז השו"ע בדעת דס'5 משמע שםמישונו
 הטור בכוונת ג"כ שכתב י' אות ה, סימן שביעית ע5 בספרו איש חזון הגאון ירבינו שו'רבירושייפ,

 וימה בטומאה תקנתא 5יה 5ית דהתם מתרומה קשיא 51א הררו"פ, ע5 ותמה איירי, ממש שנידבמעשר
 יהפסד שהויך ובמקום כהפס"פ חשוכ בפריה תקנתא ליה ראית שני במעשר הכא אב5יטמאנו,
 ח, 1 אות פ"א וצ"5 האדרית 5הגאון השנים אחרית בספר כיושב ועי' עע"ש, ביד יטמאפוח5

 כ'ח. סעיף שו"ע הכ'ד, סה"ת פ"ג ר'מ)8ס(



כט ומעשרות תרומותהלכות

 מעשר לפדות רצה אם הזה ובזמן פורהו, לירושלים חוץ הוא אם ולכן ג:(לוקה
 אבל הגדול, לים הפרוטה דמשליך גט( פורה לכתחלה ין( בפרוטה מנה שוהשני

 חייב ויצאו 5ירושיים שנכנסו מפירות יין רביעית או מע.ש כזית האוכל ה"1 פ"ב הר"מ 1ף5גג(
 מדבריהם מרדות מכת אורהו מ:ין ?ירוש5.ם שנכנסו קודם אכלו אם אבל בפ"ע כאו"א עי ולוקהמלקות

 ועי' הרמב"ם. כוונת ג'כ דזהו כתב ובכ"מ ובריטב"א, ע"ש אעשה עובר רמ'מ כתבו י"ז מכותובתום'

 שביעית. ה5כות ריש ז"ל רידב"זלהגאון

 סק'כ רצ"ד בסימן והגר'א ההקדש. מן חמור דלא משום טעם נתן הגאונים בשם הר"מ:ד(

 בזה"ו שני דמעשר שי"ל ואף 5הקדש אונאה דאין משום דהקדש דטעמא מהקדש ראיה דאיןכהב

 בירושלמי כמ"ש בשווין פודין היו הבית אחר האמורא.ן שהרי ועוד 5הקדש, ל"ד מ"מ כיום שויןאינן
 דין דמעאש כר'מ ב' נ'ר בקדושין דקיי"5 משום הגאונים שי דטעמנבט נראה לכן דמע"ש'רפ'ד
 דאפייו בתה"ד כתב ולכן דידן כגמרא קיי"ל אנן אבי ר"מ, גבי כר"י דה5כה ס"ל והירושימי 14, ישהקדש
 יכול שביעית בדמי דגם לומר חידש מ"ח משביעית פ"ט סירליאו דהר"ש ודע אינו, חסידותמרת

 יע"וו עליו לעיין שיש מה כתבנו כבר לח הערה השמיטה תורת ובספרנו בפרוטה מנה שוהלחלל
 ג"כ שתמה ראיתי ה' אות שם הספר שבסוף ובהוספות נגעים עי איש חזת ספר לאור יצאשוב

 רצ"ו ובסימן ק5"ד סעיף כאן בשו,ע עיין הפרוטה ושעור - ע"ש יהקל שאין ומסיק הרש"סעל

 יחטמב דיש וכתב שבזמנינו המטבעות מרין שהאריך סק"ד ש"ה סימן הגר"א בביאור ועיין 1',סעיף
 ובתולרות עיש כסף שוה בתורת אלא כסף בתורת 5א במטבעות ופודין מזוקק כסף ש15קחין השעריפי

 פארע, על לחלל יכול צרוף כסף שי המקח 5פי כעת פה וז"י כתב זצ"ל מסאינט מוהר."זהגה'צ

 וקורין פרוטה ל1קחין יש הרבה, בזה מקילים והעולם וז"י כתב ל' סעיף ד' נתיב חפץ ארץיבספר

 וכמשי"י. היוצא מטבע בעינן לכתחיה גם פרוטה כשעור כסף שם יש אם וא"י ישנה מטבע היאפארע
 הנהוג השילינג רעל שכתב ת"1 ירושים פעיה"ק הניפם תרו"מ בגליון ראיתי שבזמנינו הכסף-ולענין

 עייו לח55 דאין בחשבונו העלה רנ"ח הלכה תעשר עשר ובספר פעמים. וששים מאה 5פדות יכ51יןהיום
 פרוטות ושש לתשעים השי5ינג עולה חשבונו לפי דגם דק ויא ע"ש. פעמים וחמשה משבעיםיותר

 פדיון 5ענין שכתב ו' בסעיף שם הרמ"א דברי ותרץ סקס"ז רצ"ד בסימן הש"ך דלפמש"כ ודע-
 הסמשע עפמש"כ ותירץ פרוסות. ד' לערך עולה שהוא אף וויינר חצי על לפרותו שצריך רבעיגטע

 הגמרא לזמן בנגוד - מזעיר מעט אם כי בפרוטק לקנות יכולין שאין זה רבזמננו פ*ח סימןבחו"מ
 וצריך בפרוסה סגי דלא 5ומר יש - רשי ד"ה א כז ערכין בתים' וכמק"כ בפרוטה ביצה קוניןשהיו
 פעמיט ארבעים רק יפדות א"א הגייון לדעת אף שבזמנינו בכסף א"כ וויינר, חצי ושוהשיהא
 יוהר מעס שווים שיהא צריך בפירות וכשפודה שם הרמ"א וכדעת פרוטות ר' פדיון לכי יע?הואז

 דרך ובעברי בזמנינו, אף עבורו 5קנות חשובה מטבע היא שגם מיל בשעור ולכהם"ח אר"י,ממיל

 נקט רלהכי שכתב שם קש"ך של הא' לתירוו ראיה להביא שיש ראיתי שם ערכין במסכת5מורי

 ר- ס י א סבר רת'ק התם ראמרינן מהא והוא מזה. פחותה מטבע אז היתה שלא משום ווייני חציהרמ"א

 דהא איסר המשנה נקטה למה כן ואם פרוטות ח' הוא ראיסר וידוע פרקינן, פרוטה בחומשודאיכא



דהתרדמה ראשוןפרקהמעשרל

 :עטר לנההלה לתלל יכול רצה אב:ם וכן תחלה, לשחקה צריך נהרותלשאר
 שהלל הפירית את ושורף :י( אחרות מפירות פרוטה שוה על מנהשוה

 לא ב:"ט בש"ס וכן כאיסר פחותה מטבע המשנה בזמן מצוי היה שלא משום ח14 סגי, איסרבחצי

 פחותה מסבע היתה שיא נראה מזה א', יט בסוכה ועי' א יב בקירושין יבד באיסר, אלארברו

 ועי' שם. להר*ם בפיה"מ כמבואר בד"פ 19דה כסף בשוה פודה אם אבי הש'ס, בזמן אף כ*כ מצויה5איסר

 ונמשך קצת חשוב רבר שהיא לפי רוקא איסר נקט רלהב. שם ש:תב מ"ג ממע"ש פ'רבתי81ט

 ע"ש. בדבריו, לגמגכמ שכתב מה שם חרשים בתוס' עיין אולם י"ג, באות התפא"יאחריו

 בפיוטה מנה שוה יפרות יכויים בעלים דדוקא מבואר ב כז ותמורה ב עא מנהות בתוס':?(

 הרמב'מ לעזון היטב מדויק דבזה כתב בהגה פ'ג אות פ"1 ב'מ על החכמה מעייני ובספר אחרטשא"כ

 חייק שלא הר"ם דמדברי כתב ותעג כב מצוה חנוך מנחת והרב וכו', לו היתה ה"ט מערכיןפ"ז
 מפורשים שאינם דברים יהב.א הר'ם שי דרכו אין דהא אבין ויא יאחר, בעיים בין מחיק דאינוגראה

 ע ידו הר"ם, בדברי שם שהקשה ומה זה, עי יחיוק רהר'ם לופר מנין להריא כן כתבו שהתוס'וכיון
 אולם להדיא. המפורש.ן התוס' כרעת ס"ל דיא נאמר זה מפני 4א אבל "ירוץ לה יש קושיאזכל

 בפרוטה, לפרות יכוי אחר אף רבמע"ש יומר נר~שה היה שם, מנחות התוס' שכתבו הטעם לסיאם

 שני במעשר שייך לא וזה ועצמו, ויקחנו בש'פ יפדנו שאחר הראוי מן שאינו מפנ. הטעם כתבורהא

 שכ, האחרים הטעמים לפ- אך חמור, פטר בפריון כמו יעצמו לקחתו רשאי ואינו יכוי אי:1וודאי

 רשיוחו וראי זה אך ודוק, בש"פ יפדוהו יכוי אחר אין שני במעשר אף א"כ שם במנ"ח עייהאחרונים
 1 ב'מ בש*מ יהדיא מבואר וכן ע"ש, ח, אות בכורות מהיכות פ"א אלגאזי במהרי'ט וכ"כ:5ותו

 פ'ב מלכו בישועות וע"ע יא, בע'כ ורק מהני ג"כ ברצונם דאחרים תוסי בשם הרישב'א בשם%

 בהגה ד' סימן עקיבא ר' משנת בספר וע"ע רנ*א, הלכה תעשר עשר בספר עיין יורש ולענין5"ב,

 המעשר בעל של רשותו בלא אפייו שני מעשר יפרות יכול ראחר כתב דהיבוש ודע - באורך.,1"ש

 דאין מבואר קר'י ר*ה ס'ט ב"ק בתוס' אולם יוסף, מטה בספר כתב וכן בעל, מברכין רמה"טיכתב

 ועי' הוא ר"ה ב' סח ב"ק בתוס' וע"ע מתקיף, ד-ה א' נו קדושין בתוס' וע"ע בע"כ, לפדזתיכוי

 ה"ז פ"ה מיכו בישועות וע'ע קס, מצוה חנוך הסנחת על למנחה שמןבהגהות

 סקכ'ר רצ"ר בסיסן הגר"א אזיי, רלאיבור כיון הרע( עי היפה מן )ואפייו מינו בואינו ואפילוגו(

 שרי בדיעבר הבית בזמן מותר שהיה מה דכי ממאכלותאסורותהי"ז פ'י משנה היחם וכ"כ הרמב'ם..לרעת
 הפורין גם 11"ל שכתב וילך בפ' זיע"א החי יהאר"י המצוה בשער וראיתי לכתחלה, אפילו הזה5זמן

 סרן בתשובת וכשכ פירות על פירות מחייין שאין לפי אסור הוא בזה וכיוצא קמח מעט על שני'מעשר

 ומהתיפא רבותינו, ברברי מצאנוהו ולא שמענו לא מרי על לחיל זה שרבר וכתב ב', סימן אשכגזיר"ב

 בשאשמ ואפילו פירות על פירות רסחללין להריא שפסק הספורשין הר.ם מדברי נתעורר,שלא

 טל בס9ר הקריסגי וכבר שלפנינו, הגירסא יפי פ*ז שביעית בהוספהא מבואר וכן וכמשכ*לבזה*ז

 החומגפ כהר'מ. פסק תשל"א סי' ח"ב ררב"ז בתשו' וכן הרב"א על כן להמוה א' סימן יו"ר(וורות

 שדבל* עליו וכתב הביאו 9ם הגר8א ארן פירות, על כלל מחללין ראין היב סמע"* בפ"ב הראב'רדעת



לן ומעשרות תרומותהלכות

 לפדותו אפשר שאי בירושלים הוא ואם לאחרים, תקלה יהיו שלא כדי מ(עליהן

 בספר וכ"כ ויהחמיר, 5חוש סוב אפשר אם יכתח5ה ויכן המעות', "ע5 הגיה שם בחוספתא וכן2ראין,

 ]1דע 5ירושלים, חוץ ה"ד רמח5לין, הר-ם לדעת ראף כתב 1' ובאות י', אות ג' ס-מן רמאי אישחזון

 הנה וכו', ותימא מחילין, לא אפירי טבעא ב' מ"ד רב"מ מהא הגר"א הקשה עור ט' באותדמוו"כ

 הרב"א כתב עוד - וק"15 פ"מ, בכו"פ הקשה וכן רינרין, ע? מפירות שקושיתו הגר"אעי'בבאור

 שאינס פירות בקונה אפי5ו ואם מיב:ם, ע5יו שבאו טמא הקמח רוב כי מטעם המנהג ע5 5ערערוום

 מלכו ישועות בספר ראיתי וכן מתח5תו, שטמא זה מכש*כ מעשר קנה 5א תנן 5ירוש5ים 5הגיעיכו5ים

 כן שכתב מי ראיתי ש5א היות אם וכ' רוקא, טהור ע5 לח5ל 5החמיר שכתב ה-"ג ובפ*ח ה"בפ"ב
 הובאה רמע*ש פ"ב התוספתא ירברי כ11:ה1 ונראה מקרש, האיש פ' תוס' ועי' נוטה, תורההרעת

 ובין בשוגג רבין מום בעלת כבהמה רינם טמאין רפירות שאמרו במזיד ד"ה א נו קדושיןבתוס'
 עוור בספר ועי' התוספתא רברי יהיכה הביא י' אות שם החזו"א גם 5מקומן. רמים יחזרובמזיר

 דברים טמאים רפירות וכתב בזה להקי 9צרר וע"ש הנ"5 הרב"א 5רברי שהביא רנ"ג ה5כהתעשר

 בספר גם מטמאים, שמפריש בעצמו מהמעשר עדיפי רלא 5חילם מעשר בכסף ונקחיס הםהמתקיימים

 מהתימה )אך יתם שי פר'טה שוה ע5 5חילו שנוהגין ישראי ש5 מנהגן 5קיים כתב שם אורותטי

 ס'ט אות דינים חרושי וחסר חיים בפפר וכן שהזכרנו( הרב"א שי השני קרעורו 5יישב הזכירשיא

 מעשר וו5 כסף המטבע 5ענין כתב ק5'ט סימן ח"א קטנות בהלכות גם יין על לפר,ת רמהנימבואר

 רכיון פרוטה שוויין יהיה שהפירות א"צ רבזה לומר חידש קמ"ג סימן ובת"ב י( קמח ע5 שפודהווני
 עי שני מעשר פירות ויפדות 5רינא, בזה יצ"ע רהו כי ששוה אע"פ נפשך תאוה אשר בכידכתיב
 בפ"ה מ5כו ישועות ובספר קי"ד סע-ף בשו*ע וכמבואר מהני רלא יראי פרוסה משוה פחותפירות

 צ'ע. כן כהב שיאה'ר

 כתב רנ'ב הלכה תעשר עשר ובספר ר'ב, ס'ק הגר*א טמאה תרומה כמו נטמאו אםנו(

 כאן רעד צי"ע ודבריו בטמא. ממני בערתי ויא כרכתיב ישרוף אסור טמא שני רמעשר וצ"עוז"י
 וכן יאסור מנ'י ביא"ה אבי הגר, כהרלקת הריקתה בשעת יהנה אם איא בהרלקה אסרינןיא

 אשכחן יא השחתה ררך רישורפו ג'כ שכתב י' משנה שני ממעשר פ"ג ראשונה במשנהראיתי

 ודע - ודוק, פ,ר, השנים אחרית בספר ומש"כ ס'1, באות שהעתקנו סה"ת בישון ע"ה אויםדאסור,

 - נאכי שאיגו בזה"ז אף ומשמע - ישרוף אסור טהור שני דמעשר רס"י מוכח ז"י הגרהאדמדברי
 הגרעק"א גם בטהור, שהתירו והרע"ב הר"ש על שם והשיג מחב, דשביעית פ"ר אייהו בשנותוכ"ה

 פ"כ ירושים בתפארת ועיי נ.ב, אות -עיי הובא החת"ס וכ"ר הרע'ב. על השיג שם בתוספותיוז"י

 בזה. ווהאריך מה שנירמעשר

 נוהגים 9רבים שמעתי הנה וז"ל שליט"א יפירות גרשון ר' הגאון ממחותננו הערה קביתי זה ובענין*(

 מחולל פירות ע5 חייי ראם קי"ג סעיף שי'א בטימן מרן שפסק מה עפ"י סוקאר עים מע"9לחיי

 בפ'ה ברמב"ם ומבואר קרקע גרויי על דוקא יחיי רבעינן ברור רהגה כן לעשות נכון אינווידעתי

 הסוקר וה"נ גרו"ק אינו וכאיו צורתו 9אבר מפני פסוי וניפץ 9רק עז בפוותי סיכך ראם סוכהטהי'

  עכ*י. קרקע גדויי עוד נחשג יא פרי שי צורתושאבד



ךהתרךמח ראשוןפיקהמעשרלב

 ג"( בירושלים כשהוא ולא בכסף ונתת המקום ממך ירחק כי דכתיב טהורכשהוא
 ויהיה שיטמא כדי נט( להכשירו טוב יכן תקלה לידי בו יבוא שמא לחושויש
 שני מעשר להוציא אסור אבל בירישלם אפילו פודין טמא שבי דמעשר בפדיון, היתריו

 מפרישין אין לפיכך שירקב, עד אותו מניחין אלא הזה בזמן אפילו מירושליםטהור
 ס( בטבלן הפירות את מוציאין אלא בירושלים הזה בזמן טהור שנימעשר

 )צ(. ירקב הזה בזמן שם הפרישו ואם ופודהו, שם אותו ךמפרישין ס", לעירחוץ

 ירושל[מי עי' נפדה, בדיעבד פדה דאם קצרת משמע יהוציא דעת על י-רוש5ים גכנס ואםנח,
 אף פידין שני מעשר ומעות - ע"ו, ה"ח פ-ב מיכ1 ישועות שהשמיטה, הר"ם ע5 :צ"ע ה"ה,פ"ג

 בזמן בירושיים אף לפדותו להתיר דנהגו כתב ס"ח פי"א צדק דבשערי ורע - בפ"ח. ר.םב-רושלים,
 עמש"כ סמך עליו השיג דהכפו"ם ואף התרומה, ספר בשם פמ"א בכפו"פ עפמש'כ שקיא ונראההזה,
 לסמוך בעה"ת הוא וכדאי ירושלים בתוך 1פודים בעה"ת ה-ב עי סמכו שיים יר שאנשי ח--יםבספר
 בירושיים, לפדותואסור סהיר שני דמעשר את'כ שמס-ק רמה צ"י וי45ז הדחק, בשעתעליו
 בשמו הכפו"פ שהביא הדברים אחר וחפשתי התרומה ספר 4ידי בא שוב ידוק. הדהק בשעת שיא ףדר'

 תמ*ב מצוה חנוך במנחת ועי' ע"ש; כח אות ג' סימן השלחן בפאת בזה עמד שכבר ש."ר מג,ת-ן.ולא

 משום דהוא ל, אות שם השיחן הפאת וכתב השמיטו, והב"י טור בשם בימ.א היא כןנני
 פוסקים שאר  דעת נ,ב אות לעיל הבאנו וכבר סומאה יגרוס אין ואז שנגמרו בפי-ית הכארמיייי
 וצדד בירושלים, 5פדותו אסור טמא שני מעשר אף דבזה"1 טם ה:י"! דדעת ודע - בזה,המקייים

 שו*ר ה'ג, ממע"ש פ'ב בכ"מ וע-ע הסוש*ע, דעת בפנים העתקנו ואנו כ*ח, אות שם בפאה'שלזה
 הכפו"פ. ע" שהשיג תשי"א סימי ח'בבידב-;

 דמע"ש פ-ג ובירושלמי מלאכתן, שנגמרה בפירות אף דמיירי מימע השו"ע ישון דמסתימת ודעכ1
 מותר מיאכתן שננמר פירות ואפילו דס"ל דב*ה, א-יבא יהודה בן שמעון :רבי ס"י זו רר-עהמכואר

 בהגר"א כ11 כמבואר כרשב'י, והיינו כתלמיד היכה מסיק שם ביריט-מי וגס ו?:דיתז, יתיץלהוציןן
 שנגמ*ל דפירות כתב י' וגהלכה בה*ד כן שפסק הר-ם עי צ"ע ו'פ,ז הירושימי עי וב:-אויו "האות

 בפאת בזה הקדימני וכבר דב*ה, אליבא דמתניתין כת"ק והיי:1 בחוץ, נפ-ה אינו ו-צא יייישייםשגכנכ

 דבזמ מוכח דמירושלמי וז*ל שכתב ה"ד בפ"ב מלכו בישיעות שו,ר ג בצע ונ:אר כיח אית שםהשיחן

 נראה לא כי ואף הבית, בזמן היינו בה"' רבינו ומש"כ יהוציא, רשאי יאיכיו אפשר טאי כייןהזה
 יהסכימו טפי עדיף הכי בדבריו, כן לפרש שיש כיון מ-ום מכל רנ-נו דברי ן:ז-מת כןי:א.ר,:

 לירושיים נכנסו שלא מפירות מע*ש עליהם להו.יא י:ול דאינו טס הר"מ כת: ;י- - .-.קליר.ש"ן-
- ה,י סוף ת :ה א פ !ע:ק בצע.תיי-  

 ציון שער אצל דוד בית מלכי קברי מקום והוא ציוז דבעיר כתב :ס ו:יח בכ-היר:י(
 ריב"1 בתשוברת מיה ועי' עשש, ויחללס, ויעשרם הטב'5יז יכירות י.:יא ו:: 4-ר.:*ים :-וץהיי
 דאפשר מוציאין אין דבזת-ז שאמרה התוספתא ע? מש-כ ;ו;'ט ה-י": ב(-:ו- ק:-'א, סין.1*

 :ק'ב. ת-נ.ח סי -עק: ב:ורי י:ספר ג:': ::':תי,ד"א

 קלב-קלה. סעיף ע שי ט:י, מ1ש- ::רם:ות 5"ב -- ,',צי



לג ומעשרות תרומותהלכות

 בירושה לו שנפל בין שלו שהוא בין לעצמו שני מעשר הפודהמב.
 נותן ד' שוה היה אם חומש עליו מוסיף זה הרי ב:בלן במתנה לו שניתןבין

 יצב(, חומש מוספת אינה ::( לעצמה שני מעשר שפדתה דאשה :כ., 'צא(הכשה

 שם 17 קורא הומש מוסיף שאז בשו-1 כשכודה. דדוקא כתב מ' פרק יפיח בכפחיר:3(

 ב לא השנה ובראש או-ד ד-ה א נד בימ חתוס' דעת או4ם !רוטה. שיה על המחליי לא אבייחומש

 המצות בשער הוח וכן לחימש, שם שיקרא צריך פרוטה ע! דמחללין דאף י::דיא מבואר וביקשד-ה

 ד4מ"ד כתבו ואמה, ר.ה א סה גיסין דבתיס' דברכות-יר; כ-ז יונה ברבינו וע-ה ובש"א, ז.7יהאר-י

 וזהי פרוטות, חמש ן4 לחללי צריך בהימווו אין ולמ"ר וחומשה, ןרוטה שוה עי יהיל צריך ביאין
 שהתעוררו הש"ס במפרשי ראיתי 4א וכעח פי.טה :זיה על וחומש הקרן דמחלן הנ". בקום' כמש-בדיא

 בפרוטה מנה שוה פורין איך רש-י ידעת תיקשי ד,א שכ' ר:-ה ה"כ: ת;שר ;שר בספר נועי' :ה,על

 גם "רוסה, החומק ויע4ה בוזויו יפדות שראוי י:,י; לבירה, הראוי דכ( די"ל ש'פ, בחימשו ן ההא

 וקס"ט ק.ה בסימן זצ"ל מוהרש"ק יהגאון חי-ם שנות בספר ועי' מעככ, אינו בפ-יטה מנה שיהבפירה

 ש"פ על ,סני המעח1ר ריחלל *כתב יוסף מטה ספר בשם שם אורית טל בספר שי"ר הרא.,ן, כלגענין

ומעט
 יית-

 שצריך רק ההומש בשביי כלל להוסיף צריך אינו רבוח"ז העיה שם יהמהבר התימש, בשבי4

 זה שכתבתי ואחר ע"ש, השו-ע מלשון כן .רייק זו פריטה על מחו4לין יחומשו שני דהמעשרלהזכיר

 מסתירת שהעיר שליט"ח אויערבאך יש"ז הג' הרב לידידי שם ור"יתי ח.ב ציין כ-2 ספי לאוריצא

 בסעיף וחוס'-שיתבאר רש-י לדעת גם ה5דיון שיחול יהדר דהרוצים וכתב יעויי-ש אהרדי התוס'רברי
 צריך פרוטות ד' לכה5"ח שוה המעשר יהיה המטב? על פורה שהוא הראשון שב5יםמ"ך,-ימדק-קים

 הוא ואם בהומש, שחייב במעשר הוא אם המטבע מן פרוסות חמש על דוקא איתו שיח44 להזהרהיא

 המטבע על סתם לחלל יכול אינו אבל פרוטוה, ר' על בחילול סגי שלו שאינו שני מע*ר אורמאי

 את בפודה שהצריך במה והגה .. הרבה שוה הוא המעשר אם כו4ה תקדש רא"כ הסכום "ת לפרשולא

 להוסיף רצייך היכא אלא שם התוס' אמרו יא כאן דעד לי נהירא לא פרוטות ד' על יח4ל שלושאינו
 בחומש שיהיה תורה שהקפידה מה אבי ב:11י1, 4חלל הצריכ1 ולא בזה-ז דהקילו דאף אמרו ע"זחומש

 צריך ההליל משעור התומש מ"פ בו אין ולמ"ר פרוטות חמש על :~יחלל יהצריכו יהקל אין זהפרוטה

 לי נראה היה מזה ויותר פרוטות, ד' ען לחלל נצריכו אמאי חומש להיסיף צריך כשאין אב4להוסיף,
 תופס חיגו וו"פ בחומשו שיהא שעור שני במ?שר שאין שכל דס-ל וה1ס' -י ר: לדעת ראףלימר

 ראף לומר יש אז חומש 4הוסיף צריך כשאינו אב4 חומש, להוסיף שצריך בגווני רוקא היינופדיונו,

 לשון נ-חא ובזה אסי, ורב ר-ה ב נב ב"מ רש"י ועי' פדיו:ו, תופש ג-כ ש-5 4חוד שני בפעשרכשיש

 לו אין וגם עליה יחיי מזומנת פרוטה 14 שאין רפעמים שכתבו באתריר, ר-ה א לא בבורותהתוס'

 כל החוס' לשיטת הא יקשה ולכאורה כנגרו, פרוטה ליתן רוצה ואי:ו ש-פ כנגד מעשר מעם אסכי

 לאחר הפרוטה ליתן ריכול ניחא לרברינו אך כלל, פריון בר אינו פרוכות ר' כשעור שני במעשרשאין

 בספר שו.ר פרוטה, כשעור שני בהמעשר כשיש סגי חומש יהוסיף שא"צ כיון ראז יחללנווהאחר

 והנאני. רש"י, בשיטת כן לומר שצדד ה"ד ב""ה מלכוישועות

 אשתי רקיי-ל חומש מוסיפה לבעלח פדאה שאם משמע 11"ל כתב בהי"ב הרדב"ז::(
 ארם ש.

 ה"כ שם ןצב( ה"א. פ"ה ר"מ)צא(



והתרובה י:.?יז:-קהמ:שרלד

 מעשר וכל 'צג( חומש עליו מוסיף אינו פרוטה שיה בהומשו שאין שניומעטר
 אינו דמאי של שני ומעשר :י(, הומש מוסיף אינו משלו פודהו אינושהוא
 ,צה( חומש דמוסיף אימרים 'ש מע'ת עי ש:' מעשי מעות יהמהי, )צר( הומש עליומוסיף
 )צ'(. מוסיף דאיג- אימריםויש

 אף ההומש את נתן ולא הקרן את ונתן לעצמו שני מעשר הפודהמג.
 ב?בת יאפילו ההומש שיתן עד יאכל לא נתהלל, יהרי מעכב שאינו פיעל

 :?ן. 'צ:ן יתן ילא יפשע שמאגזירה

 פירות לו שיהיה עד פדיונו תופש שני מע:ר שאין אוךרים ישמד.
 ויים יחיו שני הכעשר שפירות היינו 1 פרוטה שוה בחומשן שיהיה כךכל

 ישהנו הזה כשעיר בו אין ואם פרו:ח 4שעור ההומס יעלה דאז סרוטותז:רבע
 כ?ועור שני מעשר לו שיהיה עד לאוכלן יבואו שלא באוכן מוצנעבמקום
 נתפס וכבר שני מע?ר עליו לחלל כסף מסבע ייחד כבר יאם פרוטות,ארבע

 עכשיי של שני במעשר אין אם אף יפודה מצטרף שנ. מעשר קדושתבמקצתו
 עצמך טני בהמעשך טיש דכל פוסקים, הררה ודעת 'צה( פרוסה שוהחפילו

כגו?.
 כפ.ד ח יהרי :.גה'ת ר4א י.ק-

 ע"ש, כ- בק-י?ין יקי,א ש:"מ :העי-ר. ?4א צ.? אך ש, דמי

 שס ראשוגה במשנהועי'

 שנ' מ..שר יפי'ץ שיכו4 מבואר ןב הך.שין ברש-שסד(
 יע-ע הב-י שבבית מע'ת עי -. _

 דכל:-הן כקב כ"ג אזת :' סימן מעש-ות א-ש ח.ון יב:פי ה-רי?:מי, ב?ב מ"ד פ"ד שי--במלא-"

 לא יי:4,5. הרחשון במיניי סגי איא פוי,- בסעח דעק. צר.ך א-:1 :ע:,'ו ע, יפד'ת רשות חברולו

 ע"? ש-ישהו, בשעה 7::י מעשר יוהיה

 רדב"ז ועי' -אכל בשבת ולרב- מחברו כרבי הדכק רקא חנ'ה מ,כ. 'שועית יבסבר:?ן

 הא וכן החומש, אח :"ן ש-א ש:י במעשר ימערבין ב יא ערובין דתנן מהא הק?ה עוך זה. יתר,מש-כ

 ץ-ש בעבירה רבאה מצוה אמרי:ן נמי ררב:ן באיסור דהא כ;ה, שני במעשר ד"צאין יה בפכחיםדתנן

 -א אמ ?44 פדיון תופס אינו ש." בחימשו שאין דכ4 ותוס' יש.' רעת יתבאר מ"ד יבסעיף,צג(

 שכ' ט'1 אות ג' סי' רמאי איש בח;ון יע-, די:.ש, יה'ס' צריך -דאי יאו הראשונית מעות עלשמח4לם

 י' מש:ת ובספר עש-ה, יח'משו הוא אומר הראשי:.ה מ?'ק ע. או בדי:ר גשפידהו הר.מ ידעתזגמ

 ראשונח ימשנה רעק"א בחוס' יהוב'ד ו4א, ד"ה ב' נ"ד ב'מ ת'ם' )צה( ה.י שם וצד( ח' סימןעקיבא

 ואפייו בר-מ שם שמג'ה רדב-ז )1ע-' הי.'ג ס"ה הר"מ בדעת שם הגרש"ש כ-כ ,צו( מ-י, ממע'שפ"ב

 ה"ז. פ"ב שני מעשר יקזקאל בחזון ועי' צ.ע ילרינא וכתב שם מיכו בישועות וכ"ב ואם(במקום

 שם ותוס' וכפירש,י יוהנן כרבי וה4כה כ' נ"ג בב"מ ור"4 דר"י פ4.גתא )צח( הי"ב. שם ר-מ)צז(

 מש-פ פחות על אף לחלל יכול ואז להל4, יכ41 הראשונות מעית על ודוקא פדיונו, תופס אידפליגי

 נ"ד נ"ג סימן כהן משפס בספר מזה ועי' ט"ז. אות שם איש בחזון ועי' ש"פ בדמע"ש אין אםמהמטבע

 תפיסת לענין 4א אבל מ'ב, בסעיף וכמש"כ חומש להוס.ף צריך אס לע:ין הוא דפלוגתתם הר"מודעת

 ועמש"כ 1' אות ל"ח סימן כהן במשפט ועי' פ"ד, וב"מ פ"ר מע"ש בירושלמי מפורש וכןהפד'וג

 ע'. באות וע"ע ס-ב, אותבהערות



לת ומעשרות תרומותהלכות

 'צט'. לדינא נקיטינן והכי סי, פדיונו תופס פיוטהשוה
 וכן הכסף, וצית שנאמר :'( בכסף אלא מעשר פירית פודין איןמי.

 פידין ואין כקרן, כסף אלא ההומש יהיה לא חומש והוסיף לעצמו פדהאם
 וצרת סנאמר כתכ או צורה ?ליו שיש מפותח בכסף אלא מ:בע שאינובכסף
 עשה לא יקן אסימון הנקרא והוא בי וכיוצ:: כסף של בלשין פדה ואםהכסף,
 שאין קםנות ימטב;ות באסימון, כפודה ?הוא מפני מפרוטה בפחות פ.דין ואיןכלום,

 ית" באית שכתב ב' אות ה-ה ה-כית במהריט'ח ר שו ח. רפי "בת הגןש.ש הק?ה וכן 7תרץ,מש.כ
 כהי:חא י"א ח,אהגמיא

 פריונו. תופס פרוטה שוה בו אין אם אף הר"מ דידעת כתב תע-ג מצוה חנוך המנקהסי(

 דאל"ח פר'טה ?ל א4א יפדותו יכו4 שאינורק
 הו--

 כתב מיג שם בשנו.א ו-ל הגר"א ג: :חסימין,

 מבואוי ק:"1 ה"ע הסמ"ג א-,ם ב, נג בימ ברש"ש וע-ע משיפ, בפחות אף פדיה ד:ה:- ה.רי:למיבדז:

 כח111 שנ. מעשר לו יש יאם יז-4 שכ' מסה"ת, והיא בטיר 'ה .כ " ש שני בה:עשר שיהא -בע-:ן4הד'א

 ובספר . לשורפ' ו7א לאוכיי וא". זה יצרף הראשונות מעות )1 אין וגם פדיון ת51ס שאי:ומש-פ

 ר' משנת בספר יכ"כ ע"ש מ"ח שם במנ-ר וכ"כ הרמב"ם בדעת גם כן למד :-ה :'מן 'ב ה רענן,'ת

 המב-.ט ;וכמש"כ )הדיא המפורשים הכמ-ג מדבר' הסתומ-ם הרמב,ם דברי יימוי ייש ח' ס-מןעקיבא

 ה"ס פ-ב הר"מ דדעת שכתב י-ג אות ג' סימן דמאי איש בהזון יעי' ב:ה, אריכות ע"ט 'ב: ק סו"םה-ב

 מזח ועי' ע"ש, מדבריהס קדושתו כל שיפ בחומשו שא-ן שני דמעשר 'הרא"ש הראב-ד כיעתמשמע

 ה-ד פ-ה מ,כוב-שועית

 פודינג שאין דברים :מה -ש אך דבר בכל 'נפדית צורה בכסף יפיות א-צ מעשר ומעותס((

 דגיננ חשיב דלא הרמב-ם ע' כצ"ע הגיח מ"ה פ"א ובמשנ-ר פ"ו, בר"מ עי' מחולי ובדיעבדלכתחלה

 שאסוו- כתב רימאי פ"ק בפיה"מ רהר"מ דן.ע ה"ד פ"ז מלכו בישועות 1ע" מ?שר, בכסף נקחיםשאין

 נחושת במעות שני מעשר מעות להחליף ולא בנחישת, - דמאי לאפוקי - האמתי שני מעשר פירותלפדות

 פ"ב הרדב"ז 1כ"כ מ"ז פ-ח בבכורוה הרע"ב וכ"כ פי"ה בכפו"פ והוב"ד הכסף, וצרת דכתוב ש"מרמפני

 ב 'א דקדושין ימסוג.א שם אורות טל בספר תמה וכבר יוסף, מטה בספר וכ"כ ובה"ט ע"שה"ב

 שם, הרע"ב על חדשים ובתוס' נ-ה מ ב הרש-ש תמה וכן נחושת על 7פדות דמותר מבואר רב-מורפ"ר

 על מחלל אם ג"כ ימהני יראי פירות על לחיל שיכול ומיפסק בו ח:ר בחבורו מ - ש שם ב:"אוע"

 יוסף מטה כהרב ור)א מינו א.נו פירות על מלה7לו נחושת על יח7?1 יותר דטוב כתב וגםגחושת,

 אלף עד אפי14 7ח4לו יכולין כסף על דכסף שם הר,מ עוד עמש"כ שהעיר ועע-ש ע"ש, ההמךשכתב

 סימן דמאי איש בחזון ו?"ע לפייג, ד-ה א מה ב-מ בתוס' ועי' כס?, על כסף פויין אין רהאפעמים,

 על 41פדות - המטבעות, כל על להחליף רמיתר לדיגא והעלה ה:ז' הר.מ רברי ע: שהעיר י.ב אותג'

 יאסימין ר"ת בשם פי' הזהב ר-פ ובתום' )ק( ט-ז באות וע"ע ט.1 אות שם דמאי איש חזוןזצט(

 הכא דשאני הכפו-פ בשם למשכ"ל ל"ד ומיהו הדחק. ע"י רק בהוצאה יוצאה ואינה צורה בהיש

 'וצאה אך בהוצאה, יוצאה שתהא יבע- לר"ע ראף שס ומבואר דחק, ע"י רק א"י במקימהדאפ-לו

 שתהא וב;י פ4יגי דרבנן שכ' רנ-ח ה)כה תעשר עשר וכספר לרנויי, מדאיצטריך בעי לאלגמרי

 צ"ע. בדבר, מחלוקות וג' לגמרייוצאה



והתרוכה -אשין:-להנ;עשרלו

 ב:~ותו יוצא שאינו במטבע פוד,ן ואון ,קא( כאסימון רינם פרוטה כשעור ואמת אחתבכל
 ,קי' לימ שנמל כגון ברשותו שאינו במעות פודה ואינו )הבן, מקום ובאותוזמן

 בזמן אלא אמורים אלו דברימ שאין ואפשר 'קי'. בידיך הכסף וצרתשנאמר
 ומכל בכך, להקפיד אין נאכל שני מעשר שאין עכשיו אבל קיים,שביהמ"ק

 שיש כסף על אלא שני מעשר יפדה לא הזה בזמן ואף בדבר להוש ישמקום
 כק', 'קה' אהרות פירות על או ברסותו והוא היוצא מטבעבו

 פרוטה שיה על להלל הייצא מכסף כסף של מטבע ליהד נהגומו.
 עליה להול מקומ בשאר לא שכבר בדעתי שיאמיך עד עליה ומהללין ,קי'ממנה
 חולין נעשית והמטבע ומאבדה כן' בחושת של פרוטה על יהלינה ואזהפדיון

 י-' חת-ט בתשובת ;י' :'ייככף
- 

 ס,ו סימן יצחק :". בספר ועי' יהיחר בפשיטיק שרח4'ט קי"- ס-מן

 אברהם אש7 ב:פר בוה 'עמש"כ ע"ש, מעשה י;שות א.ן מ דך' בהב ?ם איש יבהזון ב', ע:ה ?"הסעיף

 י ט' ס.מן גי:וסרגפירית
 דבשי:י יכרב ר:'ק:- עז ;רך- י.: י': מ-:- היש:עית רברי מ בא'ת הבע:ו כברנק:

 י-ה ברכות ב-ש'ש -ע-ה ב-';בד. בהני אי :צ"ע ה:יח א:.ך'ן יגבי .ג: מ-:י -א בדיעכר אפ-4.ברל:-הו

 דמ. י-לר'נ: ;::קב ה'ב בפ"ד מ הכ על תמה יפוים המר:קכ:י
 מיי'ת. ע( מה.-ין מ;ש-

 יביד-ו 7-מר :ראה וק-ה ע':. ך4כ. ':וגית בספר קנה וכן מתילין ראין בו.'י מבואר בהד'אדהא

 טה:ר ::דך א-:ו מעשר ב::ף ..י ך שידבי בפריה ואס.--ס יאבך והפ-רית -ח-. מותר א,יידלאיביד

 ת;שר עסף ב:פר ו:.ב ו : באית ט:.::. קם:ית ה-:.ה ב;' הרב :'דברי ילן.ך 'ק -כ, :'קיבברחון

 בעם ך:'7 בח-ק 'כמש.כ יכתח'.ך א:.4ו ב.ך"ז ש-י בדיעבר שמחייי כח-ג ב:: הדין סכז ר:":הלכה

 מביאר סופ-ק ביריש,מי ה.:א ;:. דמעסר פ.ג דבתוךפהא -ע-ין יש ירי:א אךהלח"מ
 דאכו-

 יחיל

 י:י טהביא אף ה"ד ב:,ב הר,מ אמנם ק"-., עשין בכמ'ג יהיכה יקיבאה בזה'ו אף פייית עןכסף
 בשם ?"א באית כ.י,ב מס": .היכר,.עי' -אי:ו דס.י משום יא'4' זו בבא רשמ.ט מ'מ רתוספתאדביי

 הת.ספתא דברי השמיט זה -סימן השייכיכ החיספתא י?ו:ית כשהעקיק :.א באית הגר"א 'כזהרדב,י,
 ספר יאור ינא שוב -הו לכל נתעיר- ש,א יאיוניס בריככת הי-ו יש.- הרב ע? ,ופ?א -צע-להנ-ו

 י?'רמ, סמהייין מסתברא דקק מ:נ ע.י יוצח דאם כ,ב ך' פרק ב:פי-: ,קב( ח"י :'ר כם"מ)קאן

 דיש ו"ענד"נ ליון, דכגי ויא יה"מ שי:י .יוי' הדהק ז". ד:פיק וך":  שאמרי ב' :.'ב מב"מוח.-יה

 קצח שנחסר משים ד-א ההס-ון יי מקוס באיתו י'.צא מטבע באמת שרוא כיון דשא"ה בוה4ך:ן

 מזות כדין דמה:י י"ל ידי:ח ומיהי מקום, באוהי יאויה ךטב; הסיבה הרהק ע'" יוצא דעכ"פוכיון

 מ.ב' פ,א ובשנו,א צ,ח ב"ק עי' עייהן יפדות ר-כול כיי מקפידות מלכיית ואין בירו?ולס כשהןבבל

 חעות 17 יש אם וה-ה שם, שנו-א מחילין א-ן גמי הדחק ע.י שקיי רוי בע' הוה א- וחפילי)קג(

 שיירות ואין דרכים סכנת בו דיש להוסיף ויש שם, בב-ק שיוזכר לקסטרא ווכוונתו רחוקותבמרינות

 אבל וצע"ר, ישם, הגריעב"ץ בהגהות ועי' הרחק, ע-י עליהם 7בוא שיכול יאף וכפירש-י, ישםמצויות

 סעיף שו-ע ,קה( י-א י' ה"ט שם ר-מ )קר( מ"ב פ"א משנ,ר דמי, כברשותו קרוב חובמקוםפקדון

 שויו תופש המטבע על מחולל מע"ש אמר ראם כתב י"א אות ט"1 סימן רמאי ובחזו-א )קו(קל.ח.

 מעשרבקד91ת



לז ומעשרות תרומותהלכות

 ע(. 'קי( לעולם, וכן מחדש, עליה ומחללוחוזר

 מעשר בקדושת המותר נתפסה לא דמיו על ביותר מעשד הפודהמז.
 כ,(.)קח,

 :ם ככף ן, שני סר. דיההייף כתב וגם לההמיר, שמצרד .' אוה ג' בס'מו שס ורא-ת' ומא- אישחזון

 אסרו דזה ב;ה'; אף אכור כסף עי כסף דיהחל'ף עי-כ שני. בפרי פייי על פרי ואף אסירבזה":

 יד4ר צ רב :הרה'2 '7מעת. ר;ה, לזמן הבית זטן בין חילו" אין וזה ח..ול כא; שאין משוםחכמים

 4הקל .ט., זן"י קיק ה.הן הג-א'. מרן דעת איים '1.'י סי:ט הגר"ש מרן דעת נ.טה ר'ה ס?ן,2ליט-א

 על ויהיים מעשר כסף עם מעשר פירות יצרף יכיי מ'מ כסף עי כסף מחליין שאין אף ומ'הובזה,

 שו' ד ע'ת נ' כ,מן שס ורחז,"א ובררב.1 בהשגות וע-ש כופ"ה קר"מ וכמ-שהכסף
- 

 ב"מ יהישע בפנ'

 עייף כמף ע- -:סת דס.4 :דבר'1 נ-אה מ רי' ברברי העיין ד.אהר שכ' נהוסת עי כסף ד-ה ב'נ"ה
 וכ-ש ירבותא היינ' :קושת, ס- מעות ןמב.א שנהערב סיע גב. דאירינן והא נהושת, עי מכסףטפי

 במ?א:ת ה.בא הר'מ בדעת ס---.או הר"ש וכ.: ע-ש ב' דין ב5.י מלשונו שכ.נ הכסף עלכשמהללו

 על כסף מ"י4ין ואין כס" ע- כ:ף מהלי'ן :-מד שנ.ר2 מדבר- ב.רוש-:י וכגירסתני מ.ה פ-בשלמה

 1:'ה פ'ד הר.מ עי בת.מה ש:שד. 1ע-ש בטלעיס, יפ-.ג דיה א' מ"ה בד' מש"כ בפנ'י וע"ענחושת

 9;ין ובכטר זהב, דינרי עי כסף יחלי .ר -מ' :הב ר-": יבם,ה יכתדיי אסור הכסף ע4 דגחושתשפכק

 :ה,שת ורשנ.ות כבף "ראשי:ית - יצ נ-7':. ט"כ ש-ש ה-בר שקריב י:הב 4;ר נתעירר י'ב אות סםאיז:

 ר:-':ק '-2יה כיב .הזור יא ימה וקצ"עט(
-7 

 א' נ.1 ב-מ עי כסף י? קרט-;

 שע.ר '-ו;'.ך :זהג'ן י'ז2 - ,7:י, המעי- ק ב-ריי :.--תא כע'; דהןי יימר 'ש ואויי מסנ', ד-הוברש"י

 :עשר ן ה-אש בהחי'י אד,כ -נט-ך יא יא: ה5ד'יז ;';'ך הח:י שיא ש:י מעשר ש4 ברמטבעפרוטה

 אחר יחזיי יצטיך יא וגס מ-י :?ע.ף שנהבאר וק'כ' י רש כיעת להמהמירים פרוטות ד' כשעורשני

 אם וד,קא י"ב אות ט,ו ס,מן דמקי איש החיון יב-י כזן 7העת'ק והננ'  ראוו:ה, בהתפסה ודאיטבל

 .רק או א-ין מ2'רות ה-חשינוה מעוה אם אבי עכ:יו, יהלל  שהוא כמעשר ההייב מעשר ביסבעיש

 ודאי ועכע.1 ספק הרא?;ו:ית א2 ואצ-י יראשי:.ח, מעיק מדגי יא ויצהר תיר71 רגן מהללועכשיו
 יאמר 1:מטבע על( או והאוכל ע- היץבע את כשפויה ע'.כ שלו, ועכשיו לקיח הראשון אםוכן

 ,ע: מחייי זה שבמטבע מע"י והמותר מע"ש ישאר מע-ש של החמורהפרוטה
 מטבע על און זה אוכי

 שגי להגיה מהגי אי שנסתפק ז י בסימן ועיין יכו', מריסה משוה פחית המטבע ע4 לחלל שיוכל כדיזה
 שניה ממטבע פרוטה על והומשה ה'א מחוילת תהא הראשונה כשתתמלא ולומר המע"ש לחלול*טבעות

 וכן שבראשוגה פריטק ע? וחומשה היא סח41ית תהא השניה מטבע וכשתתמלא ע4יה לחללשהנחתי

 ע"ש צ-ע. רלמעשה וסייםלעולם

 המוחר :תפס יא במ15רש ראפי14 משמע ותע-ג שכ"ט מצוה ה:וך המגחת מדבריכ"(

 שם עקיבה ר' משנת בספר וה-ב"ד הרמב-ם בועת רעגן זית בעל הגאון בפשיטות וכ"כ מעשר,בקדושת

 גתפס הכל נתכוין דאם הזהב פרק הרמב"ן בשם כהב מלכו ישועות ובספר עליו, להעיר מש-כוע"ש

 ב~ה ך שה שיחי' חרה"ג לידידי הנז' ציון כרם בספר ועי' שהולק, גראה הרשב"אומדברי

 ה"1. פ"ה ר"מ גקח( מ', פרק ופרח כפתור)קז(



והתרומה ידסיןמיקהמע:רלוז

 בהן פודה זה הרי שני מעשר עליהן מהלל "היית מ:י: המניהמח.
 יקטי. "מפרע בהן .בפדה כה לכל הושן .ן::בדו כצ::ן קיי:.ב. :רן ;;תבי

 לא שמא חילל לא בבי ביד שהיתה סלע על מהולל :'?שר הרי איףמס.
 י--י. וךעה באיתה בידיהיתה

 ואם אלו, מעות על מהוללות האלי הפירות אומר שני מעשר הפידהנ.
 ויצאר לפרש צריך יא-נו דיו המירית כבגד בלבד מעות יפריש אלא פירשלא

 עני? ב':ותו ,ע:ין מע:-ן או עגין באותי עס1ק.. שיהי -בעי:ו "ימיים .יש "י. '; "היליןהפירות

 קיל שני מעשר שאמר כגון שיפך"2נך קידכ :ני מ~שר הפורה3א.
 קבע אם אבל מעשר, קבץ ילא כלום אמר לא אלו במעות פדיי אלופירות
 זה הרי אלו המעות על מחול? בדרים או בצפון ;להן שני מעשרואמר
 י,יגיפדוי

 מחו"ל אותו מביאין אין מקום הבאת וכעון הוא-ל שני ךע?רנב.
 שנער ובארץ בסיריא, שני מעשר להפריש הייבו 4א לפי:ך בהךה,כבכיר

 'ק:י( ה--ב-כ ב::י'" יאף שאיוי מי ייש יקיד' חייבים.ובמצרים

 כן אם אלא במתנה נקנה איני לפיכך הוא גבוה ממון שני מע-:רנג.
 מוכרין ואין החשה, את בו מקדשין ואין מעשר. מפריש וחמקבל הטבל לינתן
 כנגדי שוקלין אין אותו, כרהינין ואין אותו יחליפין ואין איתו ממשכנין יאיןאותו
 בבית לצדקה מהם פוסקין ואין המלוה, את בו פו-עין יאין זה?, דינריאפילו
 )קטי(. להידיע. וצריך חסדים גמילות שהם דברים :הם משימין אבלהכנסת,

 במקום שבשמיטה והששית השלישית דבשנה ז' בסעיף נתבאר כברנד.
 כל בו לעשות ממונם והוא ::( לעניים ינותנו עני, מעשר מפריש שנימעשר

 רעת הסב'ר מ,כו ובישוע'ת בתיו"ט, וע"ש מ"ז ד:ע"ש פ-ר בפ-ה'מ הי'ש דעת יכן:כ(

 שם אנשי יבתוס' ע-ש ע:ין באותו עסוקין קצריך לא לכן במחשבה אפייו מההיל רמע"ש דכיוןהר'מ

 על בפודה ו"א אחר-ם ש? שני מעשר במידה ד'הא ה-י:ו להראב"ר. דגם כתב ידוד שושגיס בשםשם

 ב כו 7-ישין נמנ"י יע"ע עצמי,ש"

 תוסי ועיין עגי, מעשר 14 יתנו לא זוז מאחים יו שיש דמי הוא הרין דו~ורת אף::(

 אמרו שלא י"א בשם ס"ב רג-ג ס.מן יו"ד בש..ע כתנו כבר מקיס מכל ל.הושע, גתון ד-ה א כזקויש-ן

 ביהו ובני הוא :;-תפר:ס כר' קרן יי שיהיה עד ליטו, יכול הזה בזמן אב, בי:-הם א"א ,השעיר

 אמרייך דהא סר:סתו יפי הכל אני אומר חתב-ע ס" הרשב"א בשם כתב סק-י שם ובהגר"אמהרייח,

 עי",1 ה-א, שס )קיאן הט-ז שם )קי( תרומה יעגין דתרומות בסופ-ה וכ"כ הי,ג, ד פ שם)קט(
 82ם ר"מ )קיג( ע-ב. באות וכמ"ש הר-ש וכ"ד הראב"ד, בשס ר"ז אות הגר"א ,קיב( קל.1סעית

 בין לחלק טעם בנותן מש"כ מהריק"1 בשם בכ-מ )וע"ש סופ"א, ר"מ )קיד, קל-ט סעיף שו"עהי-ז,
 בהגר"א וע"ע בהשגות, ועי' קצ"ז, אות הגר"א )קטו( קל-א סעיף שו"ע ומצריסן "שגערסוריא

 בפרוטרוט. הדברים באור עיי"ש כ"א י-ס הי"ז פ"ג ר-מ )קטז( סקכ.ד רצ"דסימן



לט וסעשרות תרומותהלכות

 אחד לכל ליתן צריך בשדה העניים באו ואם 'קיי', בטומאה ולאכלו שירצוסה
 כדי אחד לכל ליתן לו אין ואם ליקח, שם סוצא אינו שהרי 'קי"' שבעוכדי
 שירצה כמו מהלקו לביתו הביאו ואם ביניהם, מהלקין והם לפניהם נותןשבעו
 טובת בו אין בשדה מהלקו וכשהוא '"יט', כזית אלא אחד לכל מגיע איןאפילו
 שגישראל עני ואפילו כרחו בעל אותו ונוסלים באים העניים אלא לבעליםהנאה

 בו יש הפסח עד הנ:ן-: י:-ת כל 'הייני בבית הךההלק אבל :ד(, מידו אותומוציאין
 רמתח7ק ע:. :י;?ר ד;2 איך-י: יי? 'ך:', יבי-צה עני לכל ונותנו לבעלים הנאהטובת

 עייפ-נהו ב כז דכהיבוחבפ"י
 ושד-

- דב'ב פ.ק במידכי 'כ-ה מא.ת. -'  מצוה ח:יך הנ:הה 

 משים ממ:ו קו:ים יא':: כ-י נת-:ה רג.ה מק-.כ א-:. ע:' ,ה?"ו ע:' פעשר דרניתי כתברע"ח

 שני מ??ר ה:יחן ו ד:יה כיב 'ר'ש:מי בס: : : : כ--ר:- באית ועמ?:"- ממ-י, אינה הנאהדטובת

 שרי.ם ישר(י שהיו רבימן מבי-'י ראך 5' -בכפר' בחיד'ם והובא הע-בלעניים
 ע-

 מצוה אימחם

 תוס' יעי' ביאו, עובר :ן ישה יא יאס אהרים ד:ר,ם ילס יהת -י "'ן אכ ייי' או יכהן המ,יליתן

 בעל ררב ש; ה~הב -%.:. כאן ייע"ק ואךיתי ת"ן, מצוק -נ-ך במנקת וע-' וייטו4, ד-ו: ב נטגיסין

 ,.,::תדן-ם כי אך י-יי:.ב .:ע-ד ובין -:ל ילמור -? - ה-יי את יעו'ב שיא - הזאת ובמצוה ז"י,החינוך

 מ,מ,דיכ הם כי ההורה בחכמתוומיד
 ד-

 רבר'ות יאיה_': בע')כ ש-יס מר:י2 רי.1':ה וךה:קים קאמת

 ךחיתם א::. :-ויצוק ין::ט פ:א- .ה2 ?א-ן ח:-:ך רצ-יך כ. פג-מו יחז. בצדק המדינה ביישובושמחים

 -בא '2 יע' ;מ-כ יאכ" :ה.; . וק. ישמ'ן מ: '-.ח: קוע.תמ ומבקש המרהם וכי והנההנה

 נטב:ו אם ק--ב,ן פ-י.ה ק:ך דאבייי :ה: :: א יבי- י : סיר; "ייה בשא:ת ועייז:ך(

 מירי, מוציאין גיכ העניברשוה
 אב-

 ברשות .טביו ש:בר פ.רית ק:ק אס
 הוי:-

 בירושימי :.~גתא ה:י

 כדעת .הוא מ,ו,-:ה דפ:וך בפשיטיח שכתב ברש"' מ'ע-א :ת קדוש-ן המקנה ועי' ע"ש דפיאהיצפ"ק

 שנוהנין למה סמך :'י ומ,ה הש", כתב יה פסחים 4קיט' ,ביעית איש בחזון ועי' שם בירושימירבי

 ממה אה -יתן יצ,-'ך מי'י, שמו3-א'; כאן כדאשכחן דע?- -יתן שיי נדוניא קברת בשעת החתןלכוף

 הדין ובעיקר ע.'ימ, ,שאר קיריים דקם והכ,ה ההתן )קרוב' המעשר שמחלקין אלא מאביו,)חקבל

 העיר ,יכבר ספר. בים תע'טר עשר ה - א ט חענית בתוס עי' גמיר חיוב הוא אם כספיםדמעשר

 ועי' רפ,אה, ק ברב והוא ירושימי, ב?כ סק'ב שם וברגר"א איגי( שלפנינו דבספרי רמיט סימןבברכ"י

 דמבואר ע-ך 2-מן ר'::בירג מ---ס 'יבת י הביא סקי.ב כאן ובפ"ח רכ.ד, סימן חו"י ובתשובחבב-ח

 חבמימ. משנת בכפר ה;.ק וכן בעימא מנהגא אלא וא.נו מררבנן ויא מה-ת שאינו הב-ח כדעתשם

 יהודה להם בבית :יה ,ע-' גדוי 4צורך יא אם כלי לבטל שאין מצוה של מנהג כמו הו- נהג אםאבל

 רמ"ז סימן סיף הרמ-א וד?ת הט"ז וכ"ד גמיר ה..ב שהוא להוביח האריך שס ובברכ'י רמ-ם,סימן

 השייע ע4 שחל"ק'ם פיסקים איזה דעת הביא סק-ב ובפ"ת הקב"ה, לנסות מותר כספים במעשרדגם
 הרמיא, כדעת צדד בהגה פח.' בח"ב ברורה משנה בע"מ זצ"7 מוהרי"מ להגה"צ חסד אהבת בספרחולם

 ברמב-ס שעורו עי,ן ,קיח( ס' סעיף עד וכן וש-ך, ובט'ז ענייס, מתנות מהלכות פ"1 ור"מ טור,)קיז(

 ר"ל )קכ( דע.ת. מצ,ח במנ'ח ועי' ", סעיף י-ב סימן וגפאה-ש ה"ז, שם גמל"מ עי' )קיט( ה"חשם

 שלא ולקח עגי בא וח-לו שירצה עני לאיזה לתת בידו הברירה אב4 עני. מעשר שיתן ליה דכייפינן!וף

 טקל"ב. ט-ז חחר, לעני ולתחז ממנו להוציא יכול השדה בעל העני זהשזדעת



דה,זרדכז!ק -וז רא:רקהמעשךמ

 ובמעשוי מידו. מוציאין אין הע:י לקה אם רק לו יתן לא ירצה א: מנ,.- ישאלו עני בא אםבגורן

ע..
 :_..ג_

 העניים לקרדביו ליתן רצה ::ם ;ק?אן. ך.ד,י :יצ,אין .ן.ק. ע:. .א א:.:. ב..ת
 'קכב'. ראשון לפניו שיעבור עני לכל מחלקו יהחצי להם מחצה להפריש לויש

 אותה ופוטרין תחלה לאשה נותנין לשאול, לבית ואשה איש כאונה.
 ,קיזי לאיש נותנין כך יאחר הרבה להמתין כבודהשאין

 עני טהן אחד שהיה שותפין שני אהין שני וקרובו איש ובנן אבני.
 זח באריסות, שדה שקבלו עניים שני :?(, שלו עני מעשר האחר לונותן

 )קיי( לו ונותן מחלקו מפריש חברו וכן לחברו ונותן חלקו של עבי מעשרמפריש

 להפקיר צריך שלו ע:י במעשר יזכות כדי :ולם נכ:-ו יהפקיר ריצה שאם "ימרם ישנז.

 :ו(. )קכג( יעשירים אפייו -כי .יפק,י .אשתו ב:יי -אפירן דוקץ א-ס ?:י טישקבפ:י

 לא וגם מהעשירית יפחות שיא והזריר המעשר בנתינח שהמיי; ג' ב:ימן רי:. אב:ת בתשובתועי'

 הנותן 1ה דמטעם ש:' ח' אות שם י בברכ' וע-' ע"ש, ו-:ור ?וד ימעשי כי גזרע המוס-ף כל כייוסיף

 הגר-ח למרן וע"ע בהגה, ג' אות פי.ט שם חסד באהבת וע-ע מעקר, פעמים ש:י שיפר,ש צריךחומש

 וז-ל שם בתשובה מש-כ ועי - בזה. מאיד והחמיר שהפייג יתריפה ע"ים הנקרא הקדוש במכתבו1."

 מה כל על יותר שהרויח מה ויראה חשבונו יעשה שנה חצי ובכן במעיתיי יכחור מהקרן וויפרישואחר

 מעשר, להוציא א"צ לפרנסתו שהוציא מה רעל מזה רמי:ח :עשר, ויקח יבית הצרי?יס בדברימשפיזר

 זצ*ל הקדיש הח-ים אור בשם הב,א ח"י ובאות דבריי, (תיץ שדחק מה ה' אות שם בברכ"יעי'

  ורעת לצדקה, לו גחשב במזוגותיהם חייכ דאיגו שש בני על יותר עהם הקטגים בגיי וןזן דמהשכתב

 סרמ-מ בט"ז יע-ע ס"ג. רג-א בכימן ועי' כן, לעשות נכון יא "ו דחוקה השעה שאין דמי שםהברכ-י

 כספים בפעשר לעשות מה כדתסק"א

 שניהם האב גם הבן בשגם דמיירי דמציעא פ"ק המרדכי בשם כתב שם אבק"ר בתשובת:?(

 ובפאה"ש בהגה, ס"ה ר"מ סימן בשו"ע ועי' בתשיבה. הריב-ש יכ.? תבא. עשיי הבן אם אבליני-ס

 סקי"ח. ג"בסימן

 המ-ע לו ויתן נכסיו יפקיר חאחר שהאדם כתב אך 1'ל, להאר"י המצות בשער וכ-ה:י(

 נכסי כל מפק,ר "הריני כתב מעשרית בה.' בהיו"ד וחסד חיים ספר ובסוף במהגה. לו ויתןויחזור
 רוקא, שישה בפני "הפקיר הצריך שלא ילמוד יש דבר,ו ומפשטזת שהפקרתי" נכסי ובכל בוו1וכה

 כתב יוסף מטה ובספר חשל"א, סי' ח"ב מהרדב,זוכ"נ
 שיפקי-

 הנוסח שם הביא וגם שמפריש, קידם

 הררב"ז על להשיג כתב צ"ז אות גבוה וביט,חן ע-ש, שלפ:י זה כל מפקיר הרי:י שיאמר החרדיםשל

 במ-ע,ווכתב
 שאומ-

 שם רחיחי לא וכעח ע"עו, "צדקה שאתן ראשוגה פרוטה על אותו מחלל יהריני

 שלישית היא זו שגה אם ואומר פעות או לתקן בא אשר המין מאותו מעט לוקח ואח"כ דזי", הזהכלשין

 עובה הוא ואם לי, ראוי עני ומעשר נכסי מפקיר הרינ- או כ"ים צריך איני מ"ע בה שגוהג ששיתאו

 באור וע"ע בזה. שהעיר מה שם במנ-ח ועי' ור"ן קלא. הולין תוס' בשם ח' סעיף שם השלחן פאת)קכא(

 ע"ש, סוה-נ בו שישלו הבית בתוך בהמתהלק רה-ד כתב הרדב"1 )קכב( ד. סימן תרו"מ דיני ובאמ"בשפח,

 בהערוה. ועי' חרדים, בשם ב' סעיף י"ג סי' פאה-ש )קכג( שם. ובפנ"ח סקט-ז ובפאה"ש הי"ח בר"מ במגיהועי'



מא ומעשרות תרומותהלכות

 את בו משלמין ואין :י( המלוה את בו פורעין אין עני מעשרנח.
 במעשר חובו הוא פורע שהרי עגי במעשר גמולו לו לשים אסור ח:ד חברו עמו שגמל פי'התג:ולין

 ר"ל באבל חסד וגמלו הלה קדם "ם פי' חסדים גמילות של דבר ממנו משלמין אבלעני

 חסד מלגמול יתבטל שלא כדי עני במעשר הסדו גמול לו לשלם מותר לאהר אירע כך יאחרווא'רעו

 דדבר לתגמולין אבל עגי במעשר חובו פורע יהא ש"א כיי עני מעשר שהוא להודיעווצריך

 שושבינות, בו עושין ואין :ק( שבויים בו פודין דאין שמוריעו אע"פ ל. התירו לאהריצות
 חובו פורע שנמצא עני מעשר להם יתן לא צרקה העיר בני עליו פסקו אםוכן

 המתעסק עיר לחבר אותו דנדוצנין )קכד( עכו"ם לעניי אותו ניתגים י"יז עניבמעשר
 י"ף בצרכיהם שעוסק להם שעושה טובה מחמת אותו ומפרנסים צבורבצרכי
 מן בצרכיהם המתעסק החכם לפרנס העיר לבני וגם לו הוא דגנאי הכ'ס מן צדקה לי נותניןשאין

 ודורון כמגחה נראה אלא הוא עני רמעשר ניכר לא הגורן מן לו ששולחין ע:' מעטר אבלהצדקה,

 )קכה(. כבודדרך

 החביות בת'ך אשר המישר הרי ואימר המעשר לפרות אקב"ו מברך בהם ניהג *גי טמע*ראבד-ה

 וצריך השנים בסרר שבוש יש התשובה ,בפ:ים חו4ין, הם יהרי ע"ז מחו:לין הילו פירות בתיך אוהל"ו

 וכבר כאן כתבנו כאשרלתקן
 :תעור-

 מהמביאר התשובה לשון ען ,עיין יש ו:ן ח, אות בברכ"י ע"ז

 החביות בא14 שיש המעשר לי מוכר אתה ב:מה "עני ,ציאמר או וז"ל כתב מזה ייעיל ירוק(, נאגסע.ף

 דין בעיור מערערים דיש ודע בנ:סיו. יזו:ה וחי1י במעשר וזוכה ע:י וה"ה נכסיי ש-פקיר אי יוינותן
 בשערי הוב"ד עיש-ה ספ"ה ח"א מהרייט תשובה עי' טעמים, מכמה כזה הפקף מה:י ד-א ויעתםזה

 הערמח שהוא כהב כ"ה אות פ-ה השניפ אחר-ה בספי גם סכ"ו, ד' נתיב חפץ ואיץ 'ז סט 5-יצדק

 אותו מוציאין שבישר"ל עגי אפילו דהא הפקר מהני דמה עיד יהע.ר יש ויכאו-ה בצ"ע, ונשארית'רה

 :וו"ר בצי'ע, וגוי"י 5ד נדריכ הגמרא סוגית על דרמאי 5"ה בתוספותיו ז'" הגרעק-א הע'ר ,כןמיד,,

 פגים ימפקיר ו?שחיזר היה עשיר המעשרות שהפריש דבשעה דשא-ה יתירץ לזח שנתעוררלהמררי"ט

 לזכות אסור יהא מי וחעני מנכסיו ירר ושיב עני מעשר ה?ר.וצ שבעה-ב עצמך דהגץ ":אן באוחדשות

 הפיאה את שייקט דמ' מתנ-תין על ב ט ב.מ ברש-י ועי' עש-ה, יעני אזהרה בהא סייך לא האבו

 דעני כב 1 ימעשרות ג אות ט :ימן דמאי איש בה1וז וע" ואכמ-י, ובש"מ, והרא-ש 4הר-שובפיה'מ
 מהמעטר עשירית חלק מירו מיציאין ',. ע. משלוזוהפריש

 לפרוע לכופו יכ:לין אין ?צמו העני דאף מכאן שלמ-ו סי-ב רג-ג סימן ביי-ד עייןטז(

 דקאי שכתב הגמ"ר בשם והביא ע-ז שהסיג 1-ל הגר"א למ-ן עיין או4ם בצדקה, שגבח ממההובי

 ע"ש, ע"ז שתמה ראיתי כאן הפרישה גם דבר, לכל ישניתו ':,ל בה זכה ש:בר כיו: הע:י אבלאבעה"ב

 פיאה סוף :'י ליברמן ש ,הרב ראסונים ובזוספת פמ"ר בכפו-פועי'

 בם"ע, עצמו לפטור רוצה והוא עליו שפכקו לפדות יליו בלא"ה כשיש דה"ד הט-ז כתב:ק(

 מזו גדילה צדקה לך דאין לזה שלו מ"ע ליתן המפריש יכול ודא' בלח-ה, לפדותו ח.יב אינו אםאבל

 דכ"ב. פ"קכדאיתא

 בהגה. כי"ג רנ"א סימן בי,.ד ועי' וב"י. טור )קכה( י"ב, סו"ם שאה"ש פמ"ג, כפו"פ)קכד(



דהתרדמה ראשוןכ-להמעסרמב

 ונאמר בשעריך והנחת דכתיב לחו"ל הארץ מן אותו מוציאין איןנס.
 ?:(. 'קיז( ושבעו בשעריךואכלו

 שאסור טובלין, עני מעשר ואפילו והמעשרות התרומות אלו כלס.
 בידי מיתה חייב טבל והאוכל ס( הפרשתן קודם הפירות או מהתבואהלאכול
 הרמב"ם ודעת ,ק:ז(. מיתה חייב עני למעשר הטבול דאף אומרים יש ,קכי,שמים
 להרומה הטבול אלא מיתה חיוב ואין מלקות אלא בו שאין )קכח,וסייעתו
 י בפרק בעזהיי מזה יתבאר יעיי מעשר, ולתרומתגדולה

 מברך :ל( שיפריש קודס מעשר תרומת או גדולה תרומה המפרישסא.
 להפריש קודמ מברך ראשון מעשר המפריש וכן תרומה, להפריש אקב"ופ3(

 דעיברים נראה וגכ לאר"י, להחזייו דצריכים והוציאי עבר: דאם כתב שם ח:ידבמ:חת:?(

 'צ"ע בהו.4 "אכ-ו העניים אסורים ואיכ עשה מכלי הבאבלאו

 בטב,ס 4השאירם רוצה אם אבל מהם יאכול :יירצה רק אינו ת-ו-מ הפרקזת דדין ודע:(

 מהם 7א:71 שאסור הפירות ע4 יק ש,פריש, האדב ע" החרו-מ חובת שאין כ"ל לעשרם מחויבאינו

 פירות'נו כל לעטר עלינו חובה שיתב-י הב-עור בעת אבי השג'ם ב:ל זק כ" אמנם שיפריש,ער

 התרו"מ מהם להפריש צריך איא בטבלם יהניחם ינו ואסור ונהמרח' המעשיית לעינת כבישהגי?1

 א' ד ר"ה ותוס' ב' מ-ז ג'טין רש"י ועי' פ"ר. השנים אחר'ת כאו"א, של 4בעייהם ויתת :דיניכאו.א

 יעוי'"ש י' פרק לקמן בעזה-י מזה ובמש-כ מעשריה,ד-ה

 ךקרית עתיד אין באם דה-ר רהרומות( ,פ"ג ההוספקא ע"פ כתב חלה הלכות סוף הרמב"ןכק(

 4עשיית עיבר שיברך כדי ההפרשה קידם מביך 4כן כשמפרישן ת,כף דנתק-שו כיון ראז שםלהם

 וה:ה מברך. ואח.כ מפר,ש שם יהם שיקרא עד קדושה משום בהם אין שמ 4הם לקרות עתיד אםחבל

 ומפריש שמברך דבמה ומהטעם שם לקרוא נוהגים היו 4א בימיהם דגט מבואר איי תוספתאמרברי

 לההשב.ץ חלה הלכות עי שימה אפריון ובספר סק"ב ז' סימן )חם חית בספר וכ"כ השם קריאתהוא

 מפשטית ומ-מ מקרי, לעשייתן עובר דעדיין ההפרשה אחר אף יברך יכוי שם "קרוא עתיד דאםאלא

 שם להם חלת בספר גם שם, יקרא ואח-כ ויברך ריפריש הוא כך הד'ן דע'קר משמע הרמב-ןדברי

 קרא קילא כל אזי ההפרשה קורם ביר,- ויא שכח ראם העלח ועפ"ז שס, 4קרות איכא מצוה דמ"מכתב

 צל-ע ומברך, שם וקורא שכתב א-ל ד"ה ב' מ-ח פסח'ם י רש' עדיין.-ודברי יברך יכו4שם

 לתקן אלא עושה דאינו כ-כ מצוה שאינה כיון הלה רהפרשת כתב סק"ב ח' בסימן המג"א:3(

 לעשות אסור וה4א שהר להם אין רדבריו שכ' סק-ב שם בהגר"א ,ועי' מיושב לברך מותרטא:לו

 דאפשר דהיכא ודעהו דבריו דחה יעקב ישועות בשם סק"ב שכ"ח בסימן והפ"ת וכו'[ קב-ןעיסתו

 המג"א לדברי שהביא כ-א מגילה יהושע בפני שו"ר ע"ש בישיבה להיות רשאי אינו בעמירהלעשזת

 )קכז( זו מצוה קי1ם בגוד4 המדברים חז-ל מאמרי כמה אוסף תעשר עשר ספר בראש עיין)קכו(

 שאלה העמק בספר וכיכ איכה, במדרש מפורש וכן ב', פב נדרים ובר-ן ב, פו יבמ'ת הוס'עיין

 מצוה חינוך קמו, לאוין סמ-ג בשם ב"י ה.כ, מ-א מה' בפ"י ראב-ד )קכח( קרח. פרשת השאלהותצדעה

 שח, יוסף רב ובמשנת רמא' ריש ברעיק וע"ה שם, חנוך ומנחת כיה סימן ח"א מהרי-ט ועי' פ-א, כפויפ ד,רפ"



מנ ומעשרות תרומותהלכות

 זה הכל הפריש ואם שני, מעשר או סני מעשר על מברך וכן י"ש-ו'מעשר
 תרומות להפריש ומברך אחת בברכה כוללן 'קכטן בינתיים סח ולא זהאחר

 הפרשת על שמברך שאומר מי יש לאחרים תרומה הפריש ואם 'קי'ומעשרות
 ?ה הרי ויאמר שם שיקדא מצוה שיפריש שאחר אומרים יש )ק:א(,תרומה
 )קוב' מעשר אותרומה

 אין מקום מכל עצמה בפני מצוה שהוא להאומרים אף הנתינה עלסב.
 מעכבה ד"א רידה בכרכה ש:ן כל עמיר- כעכבה לא הפרשה מצות דעיקר :יון דס"" ברעתוונראה

 ז"ל הגרי-פ קישית הובא :"ט בס-מן ז-ל הגרע"א בתשיבת ע-ש.- החי-ם בארצות מ:ה יעי'יעויש

 שהיא חמץ בד.קת ע4 "ברך ה:מים שתקנו הדבר בטעס ה""ב סימן באי"ח הכ". ;וכהב מהלפי

 בלב הוא דביטול משומ הוא דהטעם יכתב ראורייחא שהיא הב-טו" ע" לב-ך יפי תקנו י4אמדבריהם

 זה מצר עי:-י רנורן וקיי"ל וגה?ב דכתיב ד--וה- מדה-א הקשה וע"ז שבלב, -ברי5 ע; יבר:יןואיז

 הפרשתו. עי מבר:ין ואפ"ה יעיש.ה המישי ב5יק בעזה.- וכמשי-ת מחשבה דמהנ- :.חר יגדואוב.

 האסף ;ת יא דברים ררהירי כמה לי יש ,' בסימן והרעק-א איגר יואלף בנימין רבי הגאון;ובדברי

 1;ה ה-ון מילה מהלכות פ"ג שמח "האיר גם וע,ין5ה,
 ח"א רמהרי"ט עפמש"כ ליישב אמרתי מכב-

 מהני בחרומה מ-מ ישליח מימסרי ו;א מי4י דרוי מש-ם בהקדש של-ח מהני ר"א דאף ק:"גסימן
 תרומה תרומתו ביטל דמשתרם מהך יי"י תק:י ד"א שכתבן ב' ס-ו קדושין חתוכ' דברי ע"פשויח

 יכם ונחשכ דכתיב דמי דכמעשה יירע היה תרומה דמח?בה 'ת-רצו במחשבה השליח תרםאמ-יו

 בכלל שהוא גדול הפסק ב:א ,בעימא דשיחה אומר-ט יש דעת הובא ה' סעיף ט -' :ימן וביו"ד)ק:ט(

 שם השיך דעת ולהלכה עביר לא בעי ואי עביד בעי דאי היכא כל הפסק הוי 4א הדעת(היסח

 ולא רסב"ל שם והפמ.ג הס"ז ורעת אחרונים, הרבה ועור ח', סימן באו"ח הגר.1 וכ"ד ומברךרחוזר

 ועי כ"ח, אות שם ברורה המשגה וכ"פ י-א. אות יהודה בארץ וע"ש החיים בארצות וכ"פיברך
 ע"ה. סעיף שו'ע סופ"א. ומעשר הט"ז פ-ב תרומות ר"מ )קל( שור. תבואת כשם מש-כ תשובהגשערי
 אחת בברכה לכלול היה שדעתו ;צ"ל הגרש"ס מרן בשם שייט"א ידלר רב"צ מהרה"גושמעתי

 על לברך שלא בזמנו שנהגו ר' סימן רוכל באבקת המובא ע"פ בטעמו ונ"ל ש:י, המעשר פדיוןגס

 הנהיג הספק מפני מ-מ ותיקין, עפ"י קבוע מנהג שאיגו שם שכהב ואף השנים, ספק מפניחפד-ון

 ברכות מהל' פי"א ר"מ )קלא( ודוק. ס"ר ו' נתיב חבץ בארץ ועי' ההפרשה, נרכת עם לכללוהגרש,ס

 להפריש מברכין ולעולס חילוק מצאנו לא הפוסקים דבכל העיר סק"ג ז' סימן לחם חלת ובספרהי"ג,

 ידי כעל הוי בעלים דעת דבעינן כיון דבתרומה ש:תב דפסחים פ"ק הר"ן רברי ע"5 שהיאוכתב
 הנוסחא עיקר שס בפסח-ם דלהרא"ש ורע המילה, על בר:ת לענ-ן ס"ב רס"ה סי' ביו"ר ועי'עצמו,

 בכורים מהל' פ"ה ראב"ר )קלב( כגירסתנו. גריס ב מ ברכות ורש"י ורוק, שם בק"נ ועי' בעל,לברך

 פי"ד צרק שערי שכ"ד סימן רעק"א וחי' יוסף ובבית בהג"מ גם הובא צו, פ' שחלתות בשסהי.א

 ובפרט הפוס;ים על שהעיר ז"ל להגרי"ב שלום בשאילה ועי' סכ"1, נ"ד חם, אר, בבינ"א, וע"שסל"ב,

 העמק בספר העיר וכן גדול גאון מפי ויצאה 11 הלכה הזכירו ולא שכחו למה שכ"ח סימןהטוקע"ע

 השא4תית בכוונת מש"כ הי"ג מה"ת פ"ב פענח בצפנת ועי' ליישב, מש-כ וע"ש ז"ל הנציב להגאוןשאלה

 פא. אות בהערות ובמש"כ 1' ואות ג' אות ו' סימן לחם חלת בספר מי" יע"עע.וה



דהתרדמה יאשוןפרקהמעשרמד

 )קלג( עליהלברך

 על חללן ואם סנ( שני מעשר פדיון על מברך שני מעשר הפורהסג.
 והפודה שני, מעשר חלול על מברך הפירות על מעות שחלל או אחרותפירות
 )קלד(. ברכה צריך אינו רמאי של שני מעשר המחללאו

 אף חישראל ביר מלאכתן ונגמר מעכו"ם הנקחין תלושין פירותסר.
 וכמשית מנתינה שפטור רק ומעשרות תרומות מהן להפריש הרין מןדחייב
 )קלה(. הפרשתם על לברך שלא ישראל בארץ המנהג מקום מכל ברפ"ג.בס"ר

 שצריך חומרים יש המצוה עדיין קיים שלא הראשון בפעם התורםסה.
 )קיו, שהחיינו גםלברך

 שבזרע המתנות כל שמוציאין אהר ה' לפני להתודות עשה מצותסו.

 כמעשה דהוי וכיון בידיס, ממש כהפרשה הוי בתרי:ה דהמחשבה ור"ל בידים תרם כא-ו והויתרומתכם

 דיני ח-א בינה באמרי שו"ר שס, וערשיש במעשה שמתקיימין מצות כשאר עליה מברכין יחפירלכן
 כמעשה הוי במחשבה אף חרומה על שם ק.רא אם רבתרומה ידלק יכתב דבריהם שהביא כ' סימןויבת

 תרומה יהיות נתקדש דבמחשבתו וכיון אחר רשוח עליי וח4 מר:יתו ."צק תרומד שם ע"ז דח4ניין

 כאיו הכתוב עשאו רק ברשותו אינו דבלא,ק בביטוי משא": מ:ר, גדו4 מעשה אין כה:ים ש4וממוני

 ברכה תקנו יא ע"ז התורה שאמרה כמ' כעפר ימהשיבו ממנו מחשבהו ימסלק הביטול ועיקיברשוהו

 ב,: מש"כ שם יהס ח4ה בספר יע-ע ורו"ק, ועע"ס יעשה, שיםדל"ה

 מש"כ יע"ע צ"ע, לפדות שכתב ע"ו באוה הובא יהרדב-ז רדמאי, פ-ק בירי:?.מי רג-רסא ובן::(

 מישון ושינו לפדוה שכתבו פעה.ק ה:דפס תיי-מ הפרשת גליין על ותמהני היבוש, בשם :רבאות

 חייול יי מברך הכסף על :הושת מעוח מחלל דכשהוח יוכתב שכ בפנ-מ ועי' והשו-עהרמב-כ
 על אפילו הוא וחילול בש.יו הוא דפדיון פ"מ הכפו"פ דלפמש"כ ודע ח'4ול, דרך שהוא ש:ימעשר

 ודי"ק חיוי, על לברך וצריך פדיון שם זה ע4 דאין לומר יש פריסה ע4 דמחייין בזה-ו א"כפרוטה

 בכוריה התום' מדברי נלמד ב'-וכן אות ח' סימן או"ח בהגר.א קפ'ט-הובא סי' א רשב תו:ובת)קלג(

 א'יא
 ועו"פ הרוקח בשם הביא :יפ"ג ובפאה"נ סק"ז, שכ"א סימן וט"ז ועדיו"פ ע"ש, וה4כתא ד--

 ס"א סי' ריש תשובה בדרכי וע"ע עיקר, שכן ומסיק 1"4 הגר"א מרן :ורג היה ווכן הנחינה עלדמגרכין

 ממע"ש פ"ד ר"מ )קיד( בהגה. ר' נתיב חפץ ובארץ חיך בהי' והקביה הכתב בעל הגאון שי יוו:כ-ד

 המבי"ט תשובת 11" סכ"ו, ד' :תיב חפ, ארץ חייכ, ארץ יוסף, ברכי )קנה( קל"ז סעיף שו"עה"ג,

 וואל::טטיין :חום משה רבי הגאין כתב ,"ב כ-מן ראשונה שבה הירה אור ובקונכרכ ע"ש, קצ-מ סימןח"ב

 מודו רכ"ע אפשר דרבנן בזה"ז תרומה דקיי-ל מה רלפי שר"ל הסה"ת דברי עפ"י המ:הג בטעםזצ-ל

 להק4 אפשר אי כי ואם ישראל, ומירחן מגוי הנלקחים פירות מחויגין אינם מדרב:ן ואפילו קגיןדיים

 ב. אות ה' סימן מעשרות איש בחזון וכ"כ לברך, שלא להחמיר צריך ברכה לענין אבל טבלבאיסור

 הגר"א בשם שם בפאה"ש וע"ע הגר"א( בהגהת ע"ש דברכות פ"1 תוספהא )בשם פכ-ה כפו"פ)קלו(

 ז' סימן לחם חלת בספר העלה וכן שם חפץ ארץ ע"ש, ס"ח פי"א רארץ משפטי בשער וכ"כז-ל,

 ע"ש,סק"ה



מה ומעשרות תרומותהלכות

 פ?( ה' לפני שנאמר גמקדש ומצותו פי(, )קי'( מעשר וידוי הנקרא וזהוחארץ

 לודוי כשר היום וכל ביום, חלא מתודין ואין )קיח" יצא מקום בכל התודהואם
 ,קמ"( לשון בכל דנאמך )קמ(, ולהתודות לחזור צריך בלילה התודה ואם 'קיט(מעשר

 )קמג(, יצא לא בהרהור התורה אם )קמב(. גבוה בקול ואילך ומכאן נמיך בקול אומרו השקיפהעד

 כאחד להתוודות רבים רצו ואם עצמו בפני אומרו ואחד אחדדכל

 יתנותיו נהן אכ אינו וירו' דמצות דאפשר "ומר ברעתו שעיה כתב תר-ז מצוה חנוך המנחתסד(

 מעשר, וידיי נקרא 1.מה כלל חטא 4א והלא יתידה למה בעתו יפה עשה דהכל כיון שנה בכליראוי

 מכל כראוי עשה ?ולא אף שאומר וידוי לשון ושייך הביעור לאחר מתודה אז ומבערן המתגות השהה אםויק

 ראשונה במשנה כיוצא ועי' כן, מ-צמע לא אך וכו' "בע4יו אחד כל נתן וגם הקודש וביער תיקןושקים

 וידוי שאין ברור שנ"י כתב 1' אות פ"ג זצ"י האדר-ת למרן השנים אהרית ובספר מ"י, ממע"שפ"ה

 שמודה המעשר הודיית המשנה וכ,שין ושבח הודאה מלשון הוא אלא העוונות כוידויזה

 יומר כתב ד' אות -יבפ-ב ע:י ומעשר ד"ה א' ל"י יומא בתוס' וכו',-ועי' וטובו חסדו עללהשי-ת

 אינו מכבר מקיים שהיה מה אבל הוידוי בש?ת עתה שמתבער מה על אלא הוידוי שם שייךשאין

 בכפר ניטה וכן ביצ-ע, ונשאר ונסתפק ח'ר ל"ב אות אליהו רבר בקונטרס אמנם ע-ש, ערהמתורה

 להותי4 קייב דאי:ו רנראה וכע"ש ו', אות ב' סימן דמאי איש בהזין וע-ע ע"ט, אית פ"ג הארץחורת

 מדת כו ד'ש אפשר ומ"מ :ויה, הש:ח ב:י ביעור דמצות ביעור מצות לק.ים בע'ו-ט פ-ריתאחר

 בע"פ חמץ לשרו,ו כמיחסידות

 שריד '( המערבי, כותל לפנ- יהתוד.ת להם יש תו"ב ע.ה-ק ירוסל-ם ויושביס?(
 בי-

 מקדשגו

 לו 'א א ואם בימיני במררה קיבנה רצין -הי בעוונינו שנחרב המדהנו כל פליטת שאריתותפארחנו,

 יהחויית ויהרר הארץ, מכל יותר הקיושה במע"ת שהיא ירושלים בתוככי להתורות יהדר וםלבוא
 השנים אדרית לארץ, בחוצה ואפייו מקים ב:, ייוצא מעט, מקרש שהוא בביהמד"ר אובביהכ-נ

 ה"ד,פ"ר

 זצ-ל געלבשטיין מעשיל משה היל רבי הגאון ש-ב דברי כאן ולהעהיק טוב אמנע לא אמרתי בזה ובהיותיי(

 אסירים הבית מהר המשולהיס מבנ"י ה?מאיס ד:" "מעוןה להלכה שהעלה ח"ב יעקב לאביר משכנותגספרו

 דיסקין מוהרי"ל הגאון מרן א"ל ישכן שם, שיש ובפרצות המערבי הכותל בחורי ראשם או ידיהםלהושיט
 הירש צב' נטע מיהר"ן הרה"ח מו"ח ניהו )הוא נ-י הירש נטע מ' ש"ב לי וסיפר וז"ל עוד וכתבוצ"ל

 הנ"4 יהרב כשסיפר זצ.לן מבריסק הגאון ש4 ביתו מבאי והיה המחבר הגאון של ש"ב שהיה זצ"לווייס

 איסור שייך שיא הגם ואמר חרר בגדיהם שם ומ:יחים יריהס שם ומכניסים מערבי בכותל סרצותושיש

 וכן במקצת ביאה משום איסור נזה יש מ-מ נ"ב( ד' )עו"ג וחיללוה פריצים בה ובאו משוםמעילה

  ונפשו יהוש בודאי ה' לדבר וחרד ירא וכל שם בתשובהו וז"ל זצ"ל האדר"ת הגאון מרן ע"יהסכים

 הביא עור תירה, איסור בספק חלילה יכשל לבל המערבי כותל סדק בין אחת אצבע גם יושיטוילא

 אהרית )קמ( ה-ד. שם ,קלט( ה"ו שם )קלח( ק"מ סעיף שו"ע ה"א, ונ"ר מע-ש מהלכות פי"א ר"מ)קלז(

 ס"ב, סימן היכה ובבאור ה-ה, שם באחה"ש עי' הלשון, באותו שמבין ודוקא )קמא( ה"ד. פ"דהשנים

 נ, ז אליהו רבר )קמג( מהירושלמי. ה"ו שם אחה"ש )קמב( הרצ"א. תעשר עשר בספרועי'



והתרומה יאשויפיקהמעשרמו

 וכמשי"ת המתנות מן אחד אצלו ישאר שלא עד אלא מתודה ואינו :י(, יקמי'מתודין
 שביעית ושל רביעית של פסה 27ל נקמה( האהרון טוב יום וערב ע"ג,בסעיף
 יפשפ'י הייייי יקיים :י(, 'קמי( מתודין יאחריה אי המנחה תפ"ת בעת ולמחר הבעורהיה

 הוידוי. את המעכבים מהדברים בקם יהיה ש4א כהיכתה יהפישה מצוה קייס א: יחבי:ן וגםבמעשי.

 הוידוי מן שפטור במקרה וכן וקמח( 'תודה שלא אומרי: יש יהתודות צריך אם י. מסתפק ואם)קמז',

 בזמן ימיהו הביעיר, וידיי על אקב,ו ריידוי קודם 4ברך שיש אומרים 'ש וקמט,, יהתודות ,יאסיר

 שאנו בשמיטה הביעור שנות יהולו הנהוג השנים חשבון ולפי ,ק:' יב-ך "אה,ה

 וידוי מצות לקיים שנזכה ויה"ר הבעל"ט, ותש"ה וב"ת בשנית בהעומדין
 בעזרה. ה' 4פניכמאמרה
 על שניתנה כמו כ"שונה הפרשה אלא קורא אינו הקריאה בשעתסז.

 ומהשקיפה וידוי מצות השקיפה ועד יק:א( ע"ה רבינו משה הנביאים אדוןידי
 בבנים ישראל עמו את שיברך להקב"ה שמתפלל ויכוין התפלה כצותואילך
 טוב ובטעם בהמה וולדית ימטר בטל ישרא4 אדמת את ייברךובבנות

 יקנביבפירותיה
 מרן האדיר הגאון ע-י בזה-והככים להתיר שהע"ה יצ-ן מ:אכסשוב אברהם רבי הגאון :ין בשםשם

 דאין ש:תב ת"נ סימן נזר אב:י הגןו. בס(רו הובאה בארוכה וחשובתו - ,צ-ל מ"וב"-1מיהרש,ז
 במק?ת ביאה איסיר דאין ועיד הרציה ?י יק קדוש אינו הבית דהר מהא וע.קרו ההיתר ע44פקפק

 עליהם לעמוד והרוצה רבריו, על 4השיב :תב המחבר 'הרב פתח, דרך רק ::.:ה אין יגם 4ויהבמחנה

 לעורר, א4ץ באהי ולא אש ,הב-ת החוצבים הקדושים ברבריהם היטביעיין

 משפס בספר וכ-כ כן, עושין לכולם יוציא שאחד רבים רצו שאם רהכוו:ה באהה-ש וכהב:י(

 ועע-ש קס-א ס-ק וש-ך לבוש עצמו, בפגי אומרו אהד שכל המיבחר מן מציה אב4 א. ג נו סימןכהן

 וצ"ע אחר, ע-י בשמיעה יוצא דאינו כתב רצ-א הלכה תעשר ע7~ר יב::ר המנ"ה, על להשיגמש-כ

 המוציאם דיאמר די"ל כתב וגם להברו 4הוציא יכוי אי12 .התודות יכול שאיגו ימ. שס באתה'שעויכ

 וע-ע מה-ת החייבין את להוציא יכול מדיבנן רהחייב כתב ז' ב' שם כהן משפט ובספר רבים,בלשון

 ב. י"ז מגילה והוס' א' י-ח ברכות תוס' ועי' הספר יתיך לאומרו צריך אם סום-ה ובאחה'ש י ג'באות

 זמנו קבעה שהתורה כיון עור מתודה אינו נתודה ויא הרגל עבר דאם כתב שם חנוך המנחתס,(

דמע"שו פ"ה בשנו"א הגר"א מרן לזה והס:ים והשו"ע הר"מ גירסת כן )קמה( ה-ה שם -"מ)קמד(

הראשון עיו"ט והר?-ב רש"י וגי' באחה"ש, הכריע ומן - נ-ר וס-ק רכ-א ס-ק הגר"א בב.אור-ועי'
ובחזו"א א ב נ-ה סי' כהן במשפט ועי' שס, ומנ-י ובמהרש-א ומעשרות ד-ה א ד ר-ה היס'ועי'

 בלשון עי' )קמז( סופ"ה. ובאחח-ש קמ"א סעיף שו-ע ה"ז, שם ר"מ )קמו( ז'. אוח ב' סימןדמאי

 טימן טוף כהן ובטשפט ח, אות אליהו בדגר עי' )קטח( המעשר הידיית בקוגטרס שהעתק:והירושימי
 תעשר עור ג, אות שם כהן ובמשפט שם, גאחה"וו עי' )קנ( רץ הלכה תעשר עשר )קמס,נ"ו

 ש"ב הלבה תעשר עשר ובספר פמ-ב, כו"פ מי.ג, שני ממעשר פ-ה בפיה-מ ר-מ )קנא( רפ-ז.הלכה

 אסורלומר ואילך מחשקיפה אבל מעכב, איגו בכלהפרשה והביאורים הפירושים עם אמר אם דבדיעבדכתב

 דל אות הט-ז פ"ד באחה"ש ועי' רפ"ז. הלכה תעשר עשר תפא"י, )קנב( בתפילה, הפסק ישוט ובאורו המלהפירוו



מז ומעשרות תרומותהלכות

 בשעת ;ה( ,קנג( מיייח דהייני המעשרות לעונת הגיעו שלא פירותסח.
 נשחר אם וכן )קנד(' לבערן חייב ואינו מלהתודות אותו מעכבין איןהביעור
 כמבוער שהתבשיל לבערו צריך אינו רבעי ונטע שני מעשר של תבשילאצלו
 ;ט( )קנה( כמבוערין הן הרי ותבלין ייןוכן

 :( טבלו נשרף אמ או 'קני, הסדר על שלא המתנות הפריש אםסט.

 כהן ובמשפט ל-ד באות ועע.ש מוכרח, הדבר יא'ן כתב 7"ג אות אליהו דבר ובקונטרס דוקאברגל

 יהחו-ות מה על לו ק-1 לא הכא1ה שנים ובשלש נתידה ולא הרב';'ת שנה ב;ברה 7:נסתפק ב בשם

 איוהי ואידחי הואיל או העבר על שביעית של בפסח יתווה08

 כדי%פינן מב.עור פטורין נ:וי הבית פני ראו ו4א נהמרחו דאפייו כתב שם יהושע הפניפק(

 דס-ל "הרמכ-ם ווקא יזהו כתב א מ אות שם הארץ תורת ובספר רבית, מן הקודש רב?רתימקרא

 וסייעתו הראב"ד לדעת אכ7 פהיב כשראה כ"א מה-ת בתרו-מ מתחייב אין גורן לו שיש בדבריאף

 חייבין ביעיר יענין הכא הדין הוא ששי, בפרק פלוגתתן וכמ7:י-ה תיכף מתחייב גורן לו שישהבדבר

 בבעור הייבין ,הר-מ אף מדרבנן למעשיית נקבעו ראם כתב מב ובאית פהיב, ראו כש%א גםבביעור

יודרבנן
 רק ב;ין קוא דאפ.יו אח-י:יס שדר ודעת ניכר ממשן דאין כ-ון בחבשיל הטעב כתב הרע-בפט(

 יבישו?.ת שס ":שי ובתיכ' -אשי:ה במי:ק ?" מיתר, מהקייס שאין דבר הוא תבשיל דכלכיון
 ק, ב רמאי ובךזי-א ב נה סימן כהן ובמשפט היט מ"ד ובאמה"ס - ותביין 'ין לעניןמלכו-עע-ש

 ודוק. רצ"ה הל' תעשר עשר בכפרוע"ה

 מעצמו נשרף אם וסתפק וגם שנים. הג' מכל טב1% שנשרף לומר שצריך כתב חנוך המנחת:(

 דמעשר בשנו"א הגר"א ו"פ העיה פ"ב אחה"ש ובספר נ"ח. אות שם בתוה"א ועי' ע"ש, הבעורבשעת

 הו'דוי כלל את מעכב אינו ומעשרוה תרומות אבל הוידוי, כלל את מעכבין רבעי-שנשרף ונטע -שני

 :חחיו .,וגם תיבות על לר4ג צריכים המתודים ו4ויים בכה:ים כן וכמו בפרט, עליהן מתודה שאינורק

 ובמזיד בר?ון יבעייהם נותנם ואינו %ו יש אם אבי בנאנסו, וכ-ז כתרומר, וינו תרומה ותשלומיללוי",

 מעכבין, אינם נותנם ואינו לו טיש אעפ-י ועוליות ופרס ופאה שכחה ולקט הויווי, את מעכביםכולם

 פ-ב בביכירים אמגם כ4זבויפ, דרינו לכאורה ללמוד יש דמע"ש פ.ה משנו"א הנה עני מעשרילענין

 בספר גם ומש:.ר, מהתי1.ט יכ"נ דמעכב מזה למד סז אות תוה"א ובספר לשו"מ עם מ"ע כלל לאמ"ב

 רה-ת,, סופ"ב פענח בצפנת ווע"ה ע' אות בהוה"א וע.ע וצ-ע ראשון כמעשר ודינו לומר צדדשחה"ש

 מתודח, אחת משנה כ-א לו אין שאם נותנת שהדעת כתכ א ובב א, וו ד ב נ"ו סימן כהןובמשפט

 נ' שמר שלא מה אבל להת1ו1ח, א"י המעשר חוקי שמר לא מהג' אחת שנה ואם חנוך, במנחתוכ"כ

 ובספרו רצ-ט הלכה תעשר עשר בספר וע,' לעוים, מהוידוי שיפסל נותן הדין אין הקודמותאשנים

 יח, ב-מ ברמב-ן וכ"ה מ.ח, פ-ה שלמה במלאכת הובא סירליאו והר"ש וריבמ.צ הר"ש כ"כ)קנג(

 הכריע לט אות פ"ג תוה-א ובססר דמעשרות, בם"א המבואר לעונ-ה שהכוונה כתבו והרע"בובר-מ

 וכן ,קנו( ה"ס. שם ר"מ )קנה( קמ-ד. סעיף שו"ע ה"י. שם ר-מ )קנד( פ, אות בהערות ועייבהר"2ה

 הי"ג. פ"ד אחה"ש השבלים, מע-ש הקדיםא0



דחתרדב:ה ראשוןפרקהמעשרמה

 מצותך ככל ץ31אמר ,קגז( מתודה אינו 5ל( בטומאה שני מעשר מפריש אםאו
 ובזמן וגו', דובר וכתיב יתברך לפניו משקר וה"ה קיימם לא והרי צךיתניאשר
 ללוי נתתיו וגם שנאמר מתורין היו לא לכהנים ראשון מעשר נותניןשהיו
 5כ(.)קנח(

 במעשר הוידוי שעיקר 5ג( מתורה בלבד שני מעשר אלא לך ':אין מי?.
 עני מעשר או ראשון מעשר "י עצמה בפני תרומה אלא לו שאין מי אבל 5ד(הוא

 )קנט,. המתנות שאר בכלל אלא וידוי טעונה התרומה שאין מתודהאינו

 את המעכבים ממורחין טבלים שי-ל פסח של אחרון ביו.ט גיכר אם לע:ין כט מק'ר לברכההשקפה

 על רכשעבר לומר דאפשר שם התוס' דברי על שהעיר שם לי"ק סופר חתם בהגה.וז יעי' ע"ש,הוידוי

 וע-ע להת'דות. א"י תאחר בבל עבר סיא השנה אותה של פירות ע4 ואף מוירוי מוגעו תאחרבל
 ד', ב' שסבחזי"א

 הכחוב אסר דלא הכא שמה רכי מאן דהפרשה ה;שי מי-ב פ"ה אנ"ש ובתום' ראשי:ה במשגה:ק(

 ופודהצ שגי מעשר ימנו להפריש חייב סמא דבטגל הר"מ פסק ובהריא בטו:אה .א:'לה בעוראזא

 הך פירש במהריק"1 אוים כשהפרישי, להמע"ש וטימא טמא והוא טהוי הטבי סהיה דר"7 כתבובקפא"י

 חרשיס בתוס' פי' וכן הכתוב שהז:יר ביערו דהי':ו בסומאה העי4ם ין שהוצ.או דר,י בטומאךהס-ישי

 יבאחה"ק4 קלח, עשין בממ-ג הגי' וכן הפרישו במקוס הבעירו שהגיה בש:ו'א 1.. הני-א מ-ן דעתוכן

 תרגם אונקלוס בתרגום גם במכאב. מיגיה אפרש'ת יא שתרגס יו:תן מהתרגים ג': העיי ט' אוח5"א

 צו באות יע"ע פוי.1, אין כמי הפישה 4שוז ג"כ שקוא פריתיבע-תי

 שייך בזה"ז דגם כהטור שפסק כ"ד מעיף לעיל שהוזכר הרמ-א ד,דעת העיר הפץ ארז :כפר5כ(
 שם תוה"א בספר העיר וכן יהתודות, .כול אינו כן עשה אחד אם 4ן"1 4כהנ'2, גם 4תח עז-אק:ם

 במנ"ח וע"ע ליישב, מש"כ וע"ש בזה.ז להתודות יכול'ן אין 11 דלך'עה הג'ה שיא ק-ן"א על ע"קא'ת

 ללוי גוחן היה אם כה"ג יוח:ן סל בדייו דאף :4מד חפץ הארץ יבר- מפק:'ת -י-נה ;יצ-המצ'ה

שפ'-
 בספר דייק וכן ע-ום, העביר נקט דלהכי יכתב שני מעשר סוף בתבא"י יכ"כ ילתידוח, יכול

 אי,ם :', אות ס"אאחה"ש
 בספ-

 דלגמרי לירושלמי בפירושו הגריא כשם הב'א ע'ג אית שם תוה.'א
 לברכה בהשקפה ועי' בזה, כש"כ ו' אות ב' דמאי א'ש חזון בספר יע-ע יתודה, -א ארם שוביםביטל

 י,מ;יי
 דומח דאינו מתודה אם לבר רבעי נטע אלא לו אין באם נסתפק ג' אית פ"ב באחה-שננ(

למעש-
 1, ב' נ"1 סימן כהן משפט בספר וע"ע כוות'יהו, התבואות יחוק שייך דא.:ו יבי:ורים שני

 התיספתא עי דיד חסיי בפי'ועי'

 כירושלמי פסק איך הר"מ על תמה תר"1 מציה ק:יך ובמנחת דב:ורים, פ-ק בירושלמי ורואנד(
 שנשאר עע"ש כלל מתודה אינו ראשון מעשר על מתודה אינו דאם שאמרו מ-ח ס'טה ד'4ן 'ם-סנגד

 במקום אף כהירושלמ' לפסוק הרמב"ם דשיטת המהרי"ק בשם הביא ס"ד אית שם ונתוה"אבצע"ג,

 בתוס ועי' רדב"ז, הי.ד, שם ר"מ )קנט( שם ר-מ )קנח( קמ"ו, סעיף שו"ע הי-ג, שם ר"מ)"נ11

 פמ-נ ובכפוייס מדרבנן, חו מה"ת היא אט דתרומה ביעיר לענין שנסתפקו וחייבין, ד"ה א עגיבמות

 מה"ת. שהואהכריע



מט ומעשרות תרומותהלכות

 מתודימ וממזרים וישראל יקס( בזכרים אלא נוהג אינו וידוי מצותעא.
 ולויים כהנים בארץ, חלק להם שאין מפני משוחררים, ועבדים 4( גרים לאאבל

 5:(. )קסא( מגרש ערי להם יש בארץ חלק נטלו שלא פי על שאףמתודין
 הבית בפני שלא אף נוהג וידוי דמצות וסייעתו הרטב"ם דעתעב.

 ךעת נראה דכן 'קסנ( הבית בפני זןלא נדהג דאינך דסייעתך הראב"ך דךעת)קסב(
 בטומאה, הכל מפרישין הזה 7'בזכ,ן כיון (ןומרים יש דגם )קסד( ז'ל הגר"אמרן
 5י(. 'קסה( כתודה אינו בטומאה הפרישן דאם ס"ט סעיף ל;יל נתבארוכבר

 נגד שהוא אף דמערבא ת4מורא על הר.מ סמך ורעים דבסדר ;.ר יה':'ף כן, מוכ,ח הבבלישאין

 ח' סימן יבפאה"ש יכ"ו סו"ס ביו-ד 'ל ז הגר"א לירן וע-ע ו' לה סימן כהן במשפט וכ"כהב:לי,

 ד' אית שס איש בחזון וע"ע י"גוסימן

 כו קרושין ירוס' רש"י ידעת ד5-אה. 5.נ ירוסומי עי' קיקע 14 שאין אע-פ מת.-ה יא:נ:(

 בתוס' ~כ-כ חנוך מנחת דב"ב, פ-ב כתיס' דלא ררי'מ בדעת נ-אה וכן מתורה, ק-קע .ו אין אםדאף

 שם קרושין על למשפט עינים ובספר .בישיע"מ, 'ר ס.פ :אחה"ש ועי' 'ט וב?יי עש"ב הר"מ ב-עת מ-ו שםאנ-ש

 פטור ערקע 14 אין ראס כתב ראשוניס יעור קיח עשין הסמ"ג יבשס ק-נ ב"ב ררשב,ם שכ-דכתב

 שס. בש:ו"א מהגר"א וכ"נ הוירוי,מן

 ולכאירה בטומאה, הכל מפרישין שעכשיי :יון יידו. דינ. שהעתיס השי,ץ ע% שתמה יע-שני(

 דאסיר משום לירושלים הנכנס רוקא אם כי -מע,ש ויא (תרומה הטבוי אלא לטמא הצריכו לאדהא

 לשרוף אסור טהור דמע-ש ז"ל הגר"א בשם :"ז בא.ת לעיל לפמש"כ אך סהור, כשהוא שםלפדותו

 כבר רבר,ו בעיקר אילם תקלה לידי בו יביא ש:א כ-י להכשירו שצ-יך כתרומה מע"ש דיןא-כ

 יש וגם הסמ-ג, ג'רסת ושכן הנר"א הגהת ע.פ ובפרט דהפרישו אהך יפרש שיש מה צא באותהבאנו
 וכ-כ השו.ע. פסק בפשיטות א"ש ולפי"ז התרנומים ע"פ שהוכחנו כמו משנת-גו בנירסת כןלכווין

 התורה ברצון שלא כשעושה רק וה שייך 4א רבלא.ה יומר עוד כתב ז' ובאות ט., אות פ-אבאחה-ו

 הפדיון ולאבד לפדותו שיוכ; כרי כהיכתה המע"ש מצות יקיים כרי הוא שמכשירין מה בזה"זאבל
 חכמימ מצוית מקיים הוא ואדרבא וכלל כלל איסור עישה אינו בטומאה שמסרישו רבמח כיון1א-כ

 ע"12 ב, ר :-ו סימן כהן ומשפט אנ-ש, תוס' מבעל נע4מו איו ודבריו תר"ז, מצוה החינ-ך ספר)קס(

 ובחזו"א ג, אות פ"ד באחה"ש ועי' ע-ש, בבעיר חייבים אם לענין שנס?פק שם ::::-ח ועי' ג;ה,אריכות

 קמ-ב סעיף שו-ע שם, כפו"פ ה"ר, שם ,קסב( ה."ז שם ר"מ ,קסא( ע-ש. לחייבם דעתו ז ברמאי

 ובביהם-ק )קסג( ר"צ. הלכה תעשר עשר פ"א, אחה"ש בספרו זצ"ל האדר"ת רנאון 4הלכה הכריע וכןחרדים,

 שט איש הזון בספר וכן מהריק-ש, י:"ר בוה"ז, עכ-פ לפטור החינוך דעת וכן כתיב, ה' דלפנידוקא

 עוחוי מש"כ רעל ]ודע ע"2ו, וההינוך הראב"ר ע"ר לסמוך דיש טעמים מכמה לצרר כתב ו' ר'אות
 לעיין יש לענ"ר מתודין אין מע-ש שריפת ועל נשרף אלא נאכל מע-ש דאין משוס ב,ה"ז בורוילפטור
 41פלא ר-ך, אות בבאוריו ,קסד( ואכם-ל[ שליט-א הגאון כגוד עם בארוכה בזה באתי וכבר בדברהרבה

 עב- אות שם הארץ תורת בספיו ז-ל ק4יערס הגר"מ אחריו אחה"ש-ונמשך בעל הגאון עלבעיני
 גו סימן כהן משפס כספר ון"ע סכ"ג, פי"א צדק שערי )קסה( כהר-מ. הנר"א ברעת בפשיסותשכתב

 ה"ג. בכורים מה' פ"ד במל"מ עיין י( בהערות. ועלא,



והתרומה ראשוןפרקהמששר1

 מצות מקום מכל הזה בזמן נוהג אינו וידוי דמצות להסוברים אףעג.
 באותם דאפילו עצמה בפני מצוה שהוא אומרים ,ש וגם )קסו( נוהגביעור

 זו מצוה ביטל ביער לא ואם בביעור חייבים מקום מכל הוירוי מןשפטורים
 של פסח של 5(( האחרון יו"ט בערב הוא דזמנו 0*1 בסעיף נתבאך וכבך)קסז(.

 שנשארו ומעשרות התרומות כל מרשותו לבער וצריך שביעית, ושלרביעית
 לכהן, נותנה מעשר ותרומת תרומה אצלו נשאר אם עושה הוא כיצדאצלו,
 להחזיק מותרים יהיוי יהכהז לעניים, נותנו עני מעשר ללוי, נותנו ראשוןמעשר

 נועשר 11ירו21 אצלך נשארן )קסח(, לבערם צריכ-ם ואינם שירצו זמן כ4 1הם שנתנוהטתנית
 דהיינו העולם כן מבערן זה הרי פדייתן מעות או רבעי נטע או ודאי שלשבי

 או לרוח וזורה שוחקן או הגדול ליס המעות ומשליך הפירות את 'קסט(ששורף
 זה הרי הביעור יום והגיע כמנו רחוקין פירותיו שהיו ומי '"ץ' לנהרמשליכה

 הי דבריו וע-פ כן, צוי חכמים שהרי צויתני אשר ככי עש'תי ל,מר 'כול הר- 'הודה לא מ.טוא-כ
 כח בא,ת וכמש-כ כד'ן שעשה כ'ון הוידוי מעכג שא'נו 4כהן התרימית נחן לא אם דבזה-ז יימרנ"4

 מוכח וא'ג1 .,וגם" מת,בת נימד דזה יכהן הנתינה ברוידוי מפורש 7:א':י כיון וגס הרדב-ז,בשס

 ועי' ,גם. ת'בת ש-דיג טוב דיותר ואפשר יכאמיר עשה כדין באמת יגם כד'ן, 47א שעשהמאמייתו

 ירוק 1'. אית שם שם א,שחזון
 אינו אבל במשנה המבואר זמן קבעו שח;-4 רק הרגל כ" זמנה דמה-ת כתב חניך במנהת:'(

 עו"כ יצא, הפסח משנכ:ס החודה אם הוד'י -ענ,ן דג: כקב א ב' ה :' סיסן כהן משפט יבסכרמעכב,

 ונ-ר מע"ש 41ענין מ.ע, על סעבר רק הפ'ריה נאכרו ויא אח,כ 'תנם הרגי עבר דאם :םבמ:"ה

 אית שם יבת.ה-א כי אות א,יהו בדבר ועי' ביעיר, הובת עדי,ן ע4יו יש אם וכן :אסרי, אםנסתפק
 שם שם איש הח:ון ויעת עיש פדיון שוב יהם מוע-ל שא'ן וגם בה:אה יאסור כתב :ד ובאיתנג

 ע"ש ב,עור אהר יוס בכל שעובר דנ"4 כתב וגם :אסר דאינו ז'חות

 ס' באות ועע"ש יצחק פחד בשם :-ט אות שם תיה"א חר"ז, מציר חנוך מ:חת ,קסז, פמ"ב. כו'פ)קסו(

 אין עצמה בפני מציה שהיא מק:ם בשום נזכר שיא דכיון שכתב וע-ש ג', אות ה-ג פ-הובאקר"ש
 בתוה"א ועי' בזה"ז, בג:יזה סגי דלהראב"ד שכ מ"ז פיה במ:.ר יעי' ב;ה'1, ומכ"ש עייה כ-"יכיך

 )קסט( הכ,ב שם שע"צ והייבין, ד'ך א עג יבמית ת'ס' )קסח, יסי'א. נ'ח איתשם
 ה-ח פ-ד באחה"וי

 דשרי, כתב רצ-ד היכה תעשר עשר ובספר 'קברו, 4א ה:סרפ'1 דכי יבויהנמוו'ם ויא ד,קא דירימהכתב

 בכלל מעשר בעור ראיה' יא שכ' הרמב"ן בסם במנ"ח מש"כ 1;ל א, ב :ה כימן כהן מקנ2 ב:5ריכ"כ

 שנסתפק י"ד אות באחה"ש ועע"ש כו, אות א4יהו ובדבר דסב,עית פ-ט סירייאו בר-ש ע" רס'ןחנש

 להתיר בפשיטות שכתב ז"ל הגר"א בשם נ"1 אות יעיי וכ"כ "בערן, מוהר אם טמאין מע"שבפירוח

 בזק-ז פירית 14 שהיו במי מ"ז דמע"ש פ"ה ב"ה בדברי שנסתפק נה סו.ם כהן במשפס ועי'ע"ש,

 משה בפני וכ.מ בידו, דהרשות שמסיק וע"ש בחלו4 חיוב שאין או 1חלי אסור אם הביעורבשעת

 ובהערות מ"א 3סעיף ועיין ובאחה"ש, ה"ח שם ר"מ )קע( ודוק. הירוש4מי על הגר"א בפי' ועי'ובהפא'",

 לכאן תלמוד ומשם שנ' מעשר פד'ון מענ,ןחום



נא ומעשרות תרומותהלכות

 להן שזוכה למי או קרקש גב על לבעליהן להן ומזכה ,ח( למתנות שםקורא
 מפני בחליפין המעשר להם להקנות יכול אינו אבל למחר, ימתודה גט(לבעליהן
 )קעא(. מכירה לא נתינה בהן נאמר והמעשרות והתרומות כמכירהשנראה

 מדרבנן בבעור חייבים מררבנן ומעשרות בתרומות החייבים פירותער.
 ק( )עקב( בבעור חייבים שם ונגמרו לארץ שנכנסו לארץ חוצה פירותוכן

 ביעור דמצות חיובא ד,ענין מ-בריהס דמב,אר כו ק-ישין החוס' דעת הכיא כחן המל'מגח(

 ובשפ - הר-מ דעת נוטה ש:ן כתב כ-ד אות ברירה הרוע-ם מקיט-י:מ4א סיום בלא שם בקריאתסגי

 להגה"י כת"י בתשובה דיעה-הוב"ד שערי ובטפר ע-ש, ברייה אמרי:ן אי תל,י זה דדין כתבהריטב"א
 לא לכ-ע בדרבנן ביירה ויש דרבנן בזה"ז דתרו-מ דקיי"ל דלמה להי:ה זצ"4_:חב 4עווימוהרש"ז

 דטמכינן המקום ציין ולא שכח אם טבל לענין הרין דכן כתב ש: בתשיבה וה:אין המקיכ לסייםצ-יך

 -. אות לעיל מזה ע .ע בזה-,,אברירה

 בריחוק הוא א[ דאף משום להזכייו צריך היה יא וגם הר'מ הזכ.ר יא ש:י מעשר .יע:יןנט(

 חנוך המנחת וכ-כ ?ם, ש,וא במקים ויבערנו 14 ש-ש פרוטה על וזי5רהו ידי על תקנה ,י ישמקום

 ל,כות למי לי אין דאם מ-ט פ"ה (הר,מ מפיה-מ מבואי ע.ד צ4-ע, פמ"ב, הכו"ם וד2:-יבמסק:חו

 בהשקטן ון" שם. הר,ש מפירוש משמע כן ו"א שס, 4הם לקרוא עכ-פ שצריך לז:ות מי ידיועל

 כ"א מקירלברכה

 יוח בירקית רגם יחירוש"מי ה:פרי ע"פ מ'ה מ'ד אות שם הארץ תורת בספר :תב עודק(

 בשנה הנלקס ה-רק אב. כ'ג א' בשנה בהנלק: מ-י-ודוקא 5"ה שזמה במלאכת ביעור-וע"החייב

 בשבס ט-ו אחר שח:טו הא.4ן פירות וכן רביעיח של י"ה אחר ,שייש שהגיע בתביאה וה"ההרביעית

 אלא הרביעית ש:ה סל בב-עור מתחייבת אינה בשבט ט"ו אחר ה:?קט את-וג ו:ן רב,ע-תשל

 הג' בשנה שליש שהביאה דתבואה היברים ביאר הספרי על אברהם זרע ובפ-' ב?ביע-ת,מתבערת

 בשנה ביה קרי:ן ושפיר עני ומעשר מעש-ר ג' ש:ה אחר מחענרת ד' ש4 ר"ה אחר בכריו:תמרחה

 מען-ר ד' בשנה כמו מתעשר רביעית ש4 ר"ה אחר :4קט אס עשירו לקיסתו דאחר ירק אבלההיא,

 ה"ב פ"ד אחה"ש כען דברי ל:ה 4כוין ויש בשביעית, מתבער ולכן ההיא בש:ה ביה קיי:ן ויאומע-ש

 שלח ד[ירות דקיי"ל 54-מ בביעיר דייק חיובא יה משכחת דלא שכתב 1' באות דבריו אולם ה',שעת

 דודאי שכתב מה אות שם בתוה"א עליהם עמד שכבר וכמו צ-ע, הביעיר, מן פטילים 4עינ-ההגיעו
 היו מה"ת 5"ב פענח צפנת בסמר שוי.ר ע-ש, השיישית בשנה בהנלקט בביעור רירק חיובא 4משכח'

 הירושלמי דברי שהשמיט הר"מ על תמה מלכו ישועית ובס5ר כוונתם, בעומק וצ"ע האחה"ש,כדברי

 ז' אות שם שם איש בחזין 1;.ע ע"ש ירקלענין

 מתנה לבעליהם המתנות :תן ראם :תכ ו' אות שם ובאחה"ש קמ"ה, סעיף שו"ע הי"א, שם ר"מ)קעץ(

 ובאחה"או ועוך'ש מג, מב אות ום הארץ תורת )קעב( להתודות יכול בדיעבד דמהני כיון להחזירע"מ

 דבין כתב רצ"ר הלכה תעשר עשר ובמ5ר לארץ, הסמוכים מקומות פירוח לענין ח' אות ה"גפ"ר
 ופסיריפ  בבעור חייבים .סוריא ומואב עמון מצרים שגער ארץ פירות ו:ן לארץ ש:כנסו חו"לפירות

 סוג מקיר לברכה השקפה בסמרו מזה ועי'מהוידוי,
---

- -  
--- 

 כאישון שומרנו בעזר ראשון פרקםליק



והתרומה הסישיהיד'יתהמעשרנב

 התעשרהודיית
 השלישת ב?נה תבואתף את-כ5-מעשר לעשר תכ5הכי
 בשעריף ראכ5ו ועאלמנה, יזתום 5גר 5יוי, ונממה המעשר,שנת
 וגם מל-חעית, הקדש בערתי "5היף יהוה 5פני ואמרת :וזבעו
 י.א- צרימני, "שר ככ5-מצותף ר5אימנה, ליתום ויגר 55ויגמתיו
 ר5.א-בערתי ממנר, באני 5א-אכ5תי : שכחתי ריא ממצותיףעברתי
 עשיתי 4לס4, יהוה בקו5 שמעתי ימת, ממנו ך5א-נת"י בימא,ממנו
 וברך השמים, מן קדשף ממערן הקקי~ה, : צרימני אשרככ5
 כטשר ענו, נתמה אשר האדמה ואת ישרא5, את עמףאת

 סו( יד יג יב כי, 'דבריס : רדבש חזב זבת ארץ יאבתינר,נשבעמ

 הקד,2 בערתי מעשר. וידוי זה י"א' יפני "ן לשון. בכלראמרת,
 ג( לוי. מעשר זה ללוי' נתתיו ב( רבעי. ונסע שני מעזי זק הבית'מן

 זה רלאלמנה, ליתום לגר ין מעשר. ותרומת תרומה זה נתתיו'רגם
 הבית, מן ה( הוידוי. את מעכבים שאין אעפיי ופאה, שכחה ולקט ענימעשר

 נזקק אתה אין הבית מן שהפרשתו כיון הבית מן אהר דבר י' חלה.זו
 יכול אינו לראשון שני מעשר הקדים שאם מצותך, ככל '( דבר,לכל

 עברתי לא טן ראוי. שאינו למי נתתיו לא צרירנני' א'2ך ח'יהתודות.
 המחובר, על התלוש מן לא מינו שאינו על ממין הפרשתי לאממצותיך'

 החרש. על הישן מן ולא הישן על החדש ין ולא התלוש על המחובר מןולא
 בקרל שמעתי ין ע4יו שמך ומלהזכיר מלברכך שכחתי לא שכחתי,רלא

 יב( בו ושימחתי שמחתי צויתני' אשר ככל עשיתי י"' הבהירה. לביתהבאתיו

 מה עשה אתה אף עלינו שגזרת מה עשינו 'ג, קדשך, ממעוןהשקיפה

 עשין וסמ"ג ורש"י בכורים, וה ובכ-י קיוש, ש:קראו ב( ב 4ב מסוטה. אמי-ה אמייה די-פי:ןאן

 אלשו-פ רק דקאי אומרים 'ש ה( הוא ריבו.א דגם ר( ראזו, מעער פי' ג, הרומה בהדי כליוהוקד'ח

 בגורן ליתן מציה ומעשרות דתרומות העיסה, מן ב:'ת :'ח:ת יבדה שהיא ,י צ. איז בהערותוכמש":

 בבכורים כמבואר בכוריט לאפוקי באהריותם חי.ב שא':ו פי' :( הי"ב פ"ר באהה"ש ו?-'ירושימ.,

 וכן ח( ג' אות א"יהו ובדבר סום"ב באחה"ש ועי' הספרי. ע4 אברהם ,רע ז"ר, מ"ד, ובפ"ב מ-טפ"א

 פרק רא-ש ס4כות, וכן י( ב ק"ל חולין ט( שם סמ-ג רסדר, ע' שלא הפרישן אם ההפרשותבשאר

 דמאי ובחוו"א ס"ז, אות קדושיס בפ' ז.'י מלבים להגאון ועי' דרבנן, אסמכתא אלא ואיגו מברכיןכיצד

 ה' אות ג' גו סימן כהן משטט ובספר מתודה, אי:ו ההפרשה עי לברך שכח דאם כהב 1' אות ב'סימן

 מצותך, ככל אי:ו דעכ"פ משום הוירוי את מעכבים ג"כ מדרבנן שהם שהוברים נראה דמ-הכהב

 קאי יא( עש"ה. ח' בסעזף שהוכרנו אגרכה קאי דלהר"מ כתב מה"ת סופיב פע:ח צסנתובספר

 כוונת דאולי כחב הס"ז פ"ד השנים אחרית בספר יג( שנו"א. צדקה, זו יב( ראשו:ה טש:האביכירים,



נב ומעשרות תרומותהלכות

 את עמך את וברך השמים מן קדשך ממעון השקיפהוהבטחתנו.
 ובמטר בטל לנו, נתתה אשר האדמה ואת ובנות. בבניםישראלן
 נדי ודבשן חלב זבת ארץ לאבותינו נשבעת כאשר בהמה.ובולדות
 )ספיי( בפירות.יי( טעםשתתן

 המצות כל תניי תני ואית טי, מעכבות שבתורה המצות כל תני תנייאית
 של תפלה הקדים אפילו ר"ז קומי בעי פפא בר אחא רבי מעכבות.שבפרשה

 כן, סבר אנא אף א"ל יד, של לתפיליןראש

 עושי של כוחן גדול כמה וראה בא אלכסנדר ד' בשם אהא בר הונארב
 חנינא בן יוסי אזר טי' ברכה בלשון וזה ארורה שבתורה השקפה שכלמצוה
 ע,- 'ז( יומא( בהדין הגר-א ייגי' יומא תנאי הזה היום בו שכתוב אלא עודדלא

 גבוה. בקול אומרין היו יאילך מכאן 'ח( נמוך בקול אומרין היוהשקיפה
 ש:י( ממעשר פ"ה)ירושלמי

 יתר שהוא הדבור הוא שבחו וגודל האדם שסגולת לפי המצוהמשרשי
 ההיים בעלי שאר גם התנועות יתר מצד שאילו הנבראים מיני כל עלבו

 שהוא דיבירמ מלפסול שיראים אדם מבני הרבה יש כן ועל כבוהו,יתנועעו
 והתרומות המעשרות ענין ובהיות במעשה, מלחטוא יותר שבהמ הגדולההוד
 שלא כדי עלינו מחסדיו היה האל משרתי מהית תלויה בהם כי וגם גדולדבר
 בפועל בהן וליהנות ליגע ישלא אותן להפריש עליהמ להזהירנו בהםנחטא
 מהמ עכבנו ולא בהם שקרנו סלא הקדוש בבית בפינו עצמינו על שנעידדגם
 תר-ז( מצוה יה-:יד בענין מאד שנזהר כדי כךוכל

 ותרומה. ובכוריס. חלה, הן, ואלו שבמת, מצות העשר כל כאןהישב
 ופאה שכהה, ולקט, ע:יו מעשי יה 'יבכךי שני, ומעשר מעשר, ותרומתומעסר,

 לברכנו דהיינו קדשך ממעון השקיפה הן, ואלו ברכות, י' כאןוצדקה.-וחישב
 וברך צרה. מכל להצילנו עלינו להשגיח דהיינו ב' הוא השמים מן א',הוא
 לנו נתת אשר האדמה ואת ובנות. בנים שהן ב' הרי ישראל את עמךאת

 זבת, ארץ בהמה. וולדות ומטר, טל, שהן ג' הרי לאבוהינו נשבעתכאשר

 אליהו, )שנית עשרה. הרי ודבש, וחלב בפירות, טעםשהתן

 באחה"ש וע-' טי( המעשרות. ב,כית שהוא יד, שבסש:ה רבקשות על השקיפה בתפיתו שיכויןהתנא

 לחוש דיש ודאי מ'מ הוידוי את מעכב שאי:ו אף ומיהו להלכה, פסקה לא דהר-מ ש:תב י"א אותמ"א

 הרוגז מדת שהופך עניים מת:ות :ח שגדול ט:( להתודות ההילו קודם במעשיו 1לפשפש ,1לריעה

 א :ו בערובין ראמרינן מה ע"פ כתב מה"ת רפ"ג פע:ח צפנת ובספר טז יח בראשית רש"ילרחמים,

 כוו:ת וזה 'ה:רעיס, רא-י:יץ את ימייבש משנר בצדק ח4 אם טבת תקופת וביום ניסן תקופתדביום

 לטובה, נהפך המעשרות רפרסת ידי על ומ"מ ושבירה, חבסה לשון רהיינו :שקף משמים צדקהפסוק

 כשה פ:י הזה, היים שהוזכרה זו ברכה לך נותן אני המצוות רכשתקיים ופי' הוידוי. לפרשת דסמיךיז(

 שם. סוטה שגחו, שהוא כיון יח(ע"ש



וה.זרומה ראוייןפרקהכ1עוטר

 1טעשר1ת 1זר1מ211 הפרש1ז13ש-1-

 מייז תיך"מ קמרשתניסת מפירות תרי"מ הפישת:יסח

 הפירות מן חלקמפריש
 מעט דעתו אומדן לפי בושיהיה
 שצריך מה מכל ממאה מאחדיותר

 בצד ממאה ואחד ואומרלהפריש,
 יהיה שהפרשתי - "מקיסזה-ימ:מ1
 כך ואחר כבתהילה, טבלעריין
 בצר ממאה מאחד "היתראומר
 דמקים_יהיה 'מסין - הפרי שלזה

 והאחד הכל, על גדולהתרימה
 תשעה עוד ;ם הנשארממאה
 הפייות של זה גצד כמותוהלקים

 יהין ביחך אי1ר - המקום ~מסמן-
 ראשון, מ;.1ר יהא מהכל,עשירית
 שהפןבתי ממאה האחדואותן
 המעשר על מעשר תרומתיהא

 מהנשאר מעשרה אחד וחלקראשון,
 המקים_ הפירות-ימס"ו של זהבצר

 וחומשו הוא ויחולל ש:י. מעוריהא
 לפדיון שיחדתי מהמטבע פרוטהעל

 שני"מעשר

 הרי ויאמר, .( בכלי יין מעטיק"
 שבכלים המשקים כל על גרולה תרומהזו

 ובשמרים שבכלים הבלועים ועלשלפני
ובענבים-או

 בצמיק.ם_
 ובזגי21 ובחרצנים

 אהד מחלק יותר ב:לי יקח ואח"כוישפוך,
- 1:1' הב"וע ע, גם ש-ספיק -ממאה  ךיאמר 
 שבכלים המשקים מכל ממא" אחד"חלק
 בפי שיש שזכרתי, הבליעים ו:כלשלפני
 בו כיוצא חלקים ט' ;ור עם שבידיהכלי

 יסמל :ל'ם היבה יי .ש הגדול-."םבפיהכלי
 עשירית יהיו ביחד אשר - אח- :ויעי

 כל על ראשון מעשר זה הרימהכל
 הבלועים ועל שלפני שבכליםהמשקין
 יהיה שבידי ממאה האחד ואותושזכרתי,
 וחלק ראשון, המעשר על מעשרתרומת
 שלפני מהנשאר-מהטשקין מעשרהאהר

 הגדול הכלי שזכרתי-בשוליומהבלועים
 והבלועים המשקין כל על שני מעשריהא

 פרוטה על וחומשו הוא ויחוללשזכרתי
 שני". מעשר לפריון שיחרתימהמטבע

 עני" מעשר "יהא יאמר שני מעשר במקום עני מעשרובשנת
 מעשר משנת הם אם לו יין-המסופקין מהן שעושה צמוקיםופירות-או

 יאמר ופדאן, שני מעשר שם להם שקרא אחר אז עני מעשר משנת אושני
 שני מעשר בשם שקראתי מה כל אז עני, מעשר משנת הם הפירות"ואם
 עני". מעשריהא

 נ"א. באות 'כ מש גם ועי.ן יוסף, מטח התרומות, בי שנתן הכלי .שטוף ההפרשה ואחי.(



נה ומעשרות תרומותהלכות

 מ י נ ו ק ת ו ת ו ר עה

 בספר ועי' כ-ה, ס'מן ח-א במהרי"ט חקרימני שכבר רא'תי הספרי ע-פ בהגה ג, בסעיףבמש-כ

 דבבואכם. מקרא וחלה תרומה ש:לל ג"כ ראיתי הרמב"ם רבתשו' ורע להתשב-ץ, חוה הלכות על שלמהאפריון

 וצ-ע הי-ר, מה,ת פי,ג הר-מ מדברי להעיר יש אברהם, אהל ס' בשם ז' בהערותבמש-כ

 ישתתף שיא 4.1 הגא.ן כוו)ת ובודאי מתוקן אינו דהלשין הכוונה ויל"ע, י-ב, באותבמש-כ

 ישראל. :מירוח יהא שלא מהעכו.ם שקנה קורם אף בהמירוחהישראל

 תש1בה קבלתי שליט"א איש חזון ב?ל הגאון רבינו בשם ל"ח, בא.תבמש-כ

 וז,ל דבר'ו בוה מעתיק והנני שליט.א פראגק פסח צבי רבי הגאון רבינו מאתלהלכה

 לו שיש דמי למעשה הלכה 1'( אית ט'י סימז )ימ"י איש חזון בס' מש"כע"ד
 זוכר ואינו הכתב עכשיו בידו ואין תרו"מ הפרשת של סדר נוסח בכתברשום
 כמוש"כ הכל שיהול ויאמר ממאה מאחד יותר דיקח המחבר אומר שמה, שכתובמה

 כתנאי אמר שאם ג' סעיף ל"ח סי' באהע"ז כמוש"כ מועיל וזה כדת,בנוסחו
 כשר, כמוהו ואני בלשין המעיד בעד ע"א' ס' )דף בסנהד' וכן מהני וב"רב"ג

 כתנאי ש'הא מתנה שהוא תנאו דמהני דמה מספיקים, ראיותיו אין לע"דעכ"ל,
 דבר כאילו דחשיב מוכיח זה ~-ן בהדיא, יתנאו כפלי' כאילי וחשיב וב"רב"ג

 מקפיד שהוא לכל גלוי שיהא לברר אלא אינו התנאי כפילת דתכליתבמפורש
 דגם מצינו שהרי מיל:זא תליא באכירה לאו ובאמת דוקא, התנאי קיוםעל

 קידושין בתוס' וכדמבואר לתנאו כפליה כ(:ילו השוב נמי כלום דבר שלאבכה"ג
 כתנאי מתנה נהוא מפורש אומר כשהוא מכש"כ וא"כ החזירו, לא ד"ה ע"בו'

 ועכ"פ תנאו קיוכ על מקפיד שהוא מזה גדול דעתא גילוי לך אין וב"רב"ג

 מן דבר ;4 הדק הלות איזה שיהול נאמרו ולא מועילים אינס התנאידברי
 מהני ושפיר הרש שינוי שום יחול שלא הוא התנאי חדוש אדרבא אלאהדברים

 דאין התרימה הלות עצם על דנין שאנו בנ"ד משא"כ מפורש, דבור בליגם
 טיחול שרומז יה מיעיל דאין י"ל שפיר התרי"מ, חלית של משמעותבדבריו

 מטנהד' השני' ראייתי וכן ודברים, אונ,ר כאן אין סוף דסוף אצלו שנרשםמה

 שיחיל בא דאינו שאני עדות דהגדת י"ל נמי כמוהו, ואני באמירתדסגי
 שהעיד כה ככל יודע ג"כ שהוא הוא בעלמא מילתא גילוי אלא חדש חלותאיזה
 להתפיס שצריך בנ"ד אבל עדותו, כל הר"ז כמוהו אני ובאמירתו הראשוןעד
 שיהא באמירת אבל עושה שהוא מה שיאכר צריך תרומה בשם מהכריחלק
 כלל. דברים זה אין אצלו שרשוםכמו

 שהפריש אהד ראה ה"ט דדמאי פ"ח ערוכה מתוספתא להעיר ישולכאורה
 ונ"ד ע"כ, כד"ד, בסמוך אומר יוסי ר' קיימין דבריו זה שאכר כמה הריני ואמרתרו"מ

 זה שאמר כמו שיהא אמירתו דמהני דכמו י"ל דלת,ק זו בפלוגתא דתליא י"לנמי
 דמצריך יוסי לר' אבל מהני נמי בפנקסו שכתוב כמו שיהא שאומר בנ"דה"ח



והתדומה ותקינ-םהעיותי;ב!עשךנך

 בלשון אין תוכד"ד בלא אבל הראשון אמידת של תוכד"ד שיאמדדוקא
 יוסי כד' הלכה שמא לחוש יש יא"כ כלום אמר ולא הפרשה משוםזה

 שכתב הסמ"ג דבדי האחרונים הביאו דכבר כזו, אמירה מהני לא תיכד"דשבלא
 מחבריו. יוסי כר' דהלכה ע"ב מ"ו בעירובין כהגירסא דם"ל הרמב"םבשם

 דמצריך והא דמהני, מ'דה ר"י גם דבנ"ד לדון נראה נעיין כדאבל
 לדברי דבדיו בשמסמיך אלא דז"א י"ל ראשין של כד"ד בתוך דוקאשיאמר
 מן ועברו חלפו כבר ראשין של דבריו הרי כד"ד תיך יאמר לא דאםחבירו,
 ניכר דלא שאמר, כמו אני אף פיו ממאמר יוצא משמ;ית אין ושובהעולם

 כתב לו שיש ב:"ד משא"כ נתכוין. מה ועל מילי. ירמזון יה עללהשומעימ
 כטו תורם שהוא אומר והיא החפרשה סדר כל הדר כתוב בעין והיאמפורש
 שהוא מפודש אומר הוא שהרי תוכד"ך לדין צריכין אנו אין אצלו.שכתוב

 המעשרוק. בסדר אצלו קמייחד כתב לאיתו דבריומסמיך
 תרם שאחד יאה דהתם לנ"ד ראי' התוספתא מן אין נעיין כדאולם

 סוף סוף הפרשה של אמירה כאן דאין את"ל דאף זה, שאמר כמה הריביואמר
 שאמר כמו תרומה ;יהא מהשב שהוא יודעים אבו שהרי יצא לא מחשבהמידי
 במחשבה, ניטלת ותריךה במהשבתו הוא מהשב מלא בפה זה שאמר ומהזה

 ומכיון ההפרשה סדר זוכר איני שהיא בנ"ד אבל ג"כ, דבור בלי גם חלושפיר
 וקביעות והתרומה, המעשר מקום קביעית מ,שב דאינו ודאי הרי זוכרשאינו
 ואם כלל, מקום קביעות בלי תרו"מ שיחול יא"א מעכב, תרו"מ בהפרשתמקום
 דגם לומר מונדח שוב הרי הפרשה של אמירה כאן דאין לדון באיםאנו

 בפיו, מדבר סהוא ממה יותר בלבו מחשב אינו הוא דהא כאן, איןמחשבה

 קובע אינו ג"כ במחשבתו שהרי כאן אין מהשבה גם הרי כאן אין דיבורואם
 לסמוך אין ולכן כלל הפרשה כאן ואין זה בצד או זה בצד לתרו"ממקום
 שאכמ"ל. אלא בזה לדבר עוד ויש זו בהוראהלהקל

 לחלק צדר 1111ב היי. ירושל.ם בחוך חולדה וקבר צ-ון ועיר :ץב שבת1-ר ה, עש' סא,בא.ת

 בהערות וע' יחשב, ציון בכ"י היקור,ם -ץ'ב דגם שר'? במה ועע-ט להאיד:א, קמייתח ירושייםבין

 קב קא בע' וע-ע תקנ-ט ע' ה:פו-פעל

 צ-ע וידוי, היה הביעור דבשעח ומש': :-ש-י ג-ס ק?-ט מ' ביראים גט קמהמ-מ

 ער צ-ל בסופו, ל מ-ה-באות באות צ-? בסופו :-ר :ז.-באות צ-י :ה, סע-ף בס'מי י-אסעיף

 :צ-ל- שרכריו העמוד, כסיף נו תרו-ג,-באות צ-ן תרוג-' ג"א היא-באות צ-4 'י.,בלי-בס;יף
 :צ'" בשבלים קנ-ו, :צ'ל-מ-מ דבזמן ס'.באות

 השמיטה תודת לספריתקונים
 שאמרו התוס' רברי מסקנת על התמיה וכוונת קצת ,תקן יש התוס', ע-ד ג' אות בהערהמשי:

 ו:ו' ב4איה דהא יתמוה יש 1?-ז יהוסיר שצריך ר-ג מורה גמי שיעירא האידכי

 ובהפרדס כר"ל בהא דק-י"ל מבואר ר-ה ברמב"ן כייתיה, דקיי-ל ריר-י הספר בראשמש-ב

 בס"ד. ב:-ו נאריך השמיטה תורח לספרנו מילוחיס השמיטה רבר בקונט' יאי-ה האר:ני, צ-חאדר




