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המשך בעמוד ס



ס            

ה'תש"ע אלול כ"ה קודש שבת    

        
          

      
ס"ה)הרמ"א רנז סי' כספים,(יו"ד מעשר לגבי זה דין הביא

הכספים. מעשר דמי את מהחוב ולקזז לעני להלוות שאפשר
בתורת מראש לעני ניתן כשהכסף רק הוא ההיתר ולכאורה
אם אך מעשר, כנתינת נחשבת החוב הפחתת ולכן הלוואה,
חיוב שום העני על שאין כיון צדקה, בתורת לעני ניתן הכסף

המעשר. את לעצמו לעכב יכול אינו כלפיו,
אין רגילה שבהלוואה אף כי בכך, להקל העולם מנהג אך
זו אין כאן בהלוואה, שמדובר למקבל להודיע בלא להלוות
ההלוואה כי להשיב חייב אינו העני שהרי גמורה, הלוואה

מהמעשר לנכות מנת על רק ט)נועדה הלכה אפילו(להלן ולכן, .
נתכוון. לכך ובודאי מנהגו שזהו כך על סומך בסתם לו נתן אם

בגמרא נחלקו בתרומה א)אמנם, ל, צריך(גיטין התורם האם ,
מצות בכך שתתקיים כדי אחר ידי על לכהן התרומה את לזכות
נחשב שהדבר או החוב, לפירעון מהם ויטול יחזור ושוב נתינה
ופסק נתינה. מצות והתקיימה ממילא והלוי הכהן זכו כאילו
תנאי הזכיר לא הרמ"א אך אחר, ידי על לזכות שצריך הרמב"ם

זה.
הם כי ומעשרות בתרומות החמיר הרמב"ם כי ונראה

מדרבנן הוא כי כספים במעשר היקל והרמ"א (נודעמהתורה,

סע"ג) סקמ"א יו"ד .ביהודה
לחלק: יש מהתורה, כספים שמעשר הדעות לפי ואפילו
נתינה, אינו חוב ופירעון 'נתינה' דין נאמר ומעשרות בתרומות
בכתוב נרמז הוא אלא 'נתינה' נאמרה לא כספים במעשר אך

נהנה העני למעשה חוב בפירעון וגם מהונך', ה' את (משיב'כבד

סמ"ט)דבר .ח"ב

              

       
          


       

       
        

       
         

           
         

         
        

         
         

 
        

          
        

         
          

        
      
        

          
     

         
          
          

       
          

       
         


       

         
     

            
     

        
          

       
          

           
       

         
          

         
         
        

      
           

   


        

       

         
       

         
         

        
         

      





























































































































המשך ביאור למס' עבודה זרה ליום שישי עמ' ב

             
  

       

ה'תש"ע אלול י"ט ראשון יום

 
 

ּומעּׂשרֹות;‡. ּתרּומֹות לֹו להפריׁש ׁשליח אדם ְְְְִִֶַַַַָָָעֹוּׂשה
עֹוּׂשין ואין ׁשלּוחכם. לרּבֹות - אּתם גם ּתרימּו ּכן ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָׁשּנאמר:
אּתם מה אּתם; ּגם ׁשּנאמר: ּומזלֹות, ּכֹוכבים עֹובד ֱִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָׁשליח

ברית. ּבני - ׁשלּוחכם אף ברית, ּבני -ְְְְְֲִִֵֵֶַ
.:ּתרּומה ּתרּומתן אין - ּתרמּו ואם יתרמּו, לא ְְְְְֲִִִֵָָָָָֹֹחמּׁשה

ׁשּתרם1החרׁש ּומזלֹות ּכֹוכבים והעֹובד והּקטן, והּׁשֹוטה, , ְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָ
ּברׁשּותֹו ואפּלּו יּׂשראל ׁשל ׁשּלֹו2את ׁשאינֹו את והּתֹורם , ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָ

הּבעלים ּברׁשּות אחרים3ׁשּלא ׁשל על מּׁשּלֹו הּתֹורם אבל . ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹ
ּתרּומה זֹו הרי ׁשּלֹו4- - הנאה וטֹובת ּפרֹותיהם. ,5ותּקן ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַָָָ

ׁשּירצה. ּכהן לכל ְְְִֵֶֶֶָָֹׁשּנֹותנּה
ולּקט‚. חברֹו ּׂשדה לתֹו ׁשּירד אֹו ּברׁשּות, ׁשּלא ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָֹהּתֹורם

הּבית ּבעל ּבא אם ותרם: ׁשּיּקחם ּכדי ּברׁשּות ׁשּלא ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹּפרֹות
ּׁשּתרם מּמה יפֹות ׁשם היּו אם יפֹות, אצל ּכּל לֹו: -ואמר ְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָ

מקּפיד אינֹו ׁשהרי ּתרּומה, יפֹות6ּתרּומתֹו ׁשם היּו לא ואם ; ְְְְֲִִֵֵֶַָָָָָֹ
מחּוי ּדר על אּלא לֹו אמר ׁשּלא ּתרּומה, ּתרּומתֹו אין -7. ְְִֵֶֶֶֶַַָָָָֹ
ּבין מהן יפֹות לֹו יׁש ּבין והֹוסיף, ולּקט הּבית ּבעל ּבא ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָואם

ּתרּומה. ּתרּומתֹו - לֹו ְְֵָָאין
חרׁש„. ּתרּומה: ּתרּומתן - ּתרמּו ואם יתרמּו, לא ְְְְְֲִִִֵֵָָָָָֹֹחמּׁשה

ׁשֹומע ואינֹו הּברכה8מדּבר ׁשֹומע ׁשאינֹו מּפני והאּלם,9, ; ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָ
לבר יכֹולין ׁשאינן מּפני והערם, מדּבר, ואינֹו ;10ׁשּׁשֹומע ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹ

את11והּׁשּכֹור ּולהפריׁש לכּון יכֹולין ׁשאינן מּפני והּסּומא, ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָ
.12הּיפה ֶַָ

נדרים‰. לעֹונת ׁשהּגיע ׁשּתי13קטן הביא ׁשּלא ּפי על אף , ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹ
ואפּלּו ּתרּומה, ּתרּומתֹו - ּתרם אם גדֹול, נעּׂשה ולא ְְְְֲֲִִַַַָָָָָָֹּׂשערֹות
מן קּימין והקּדׁשן ונדריהן הֹואיל ּתֹורה; ׁשל ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָּבתרּומה

ּבנדרים. ׁשּבארנּו ּכמֹו ְְְִִֵֶַַָָהּתֹורה,
.Âיֹודע ואינֹו לתרם, והל לי, ּותרם צא לׁשלּוחֹו: ְְְְְִִִֵֵֵֵַַָָֹֹהאֹומר

חזקתֹו אין - ּתרּום ּכרי ּומצא ּובא ּתרם, לא ואם ּתרם ְְְִִִֵֶַַָָָָָָָֹאם
ׁשליחּותֹו עֹוּׂשה ׁשליח חזקת ּבאּסּורין אֹומרין ׁשאין ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָּתרּום.
ׁשּלא ּתרם אחר ׁשּמא וחֹוׁשׁש להחמיר; אּלא ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹלהקל,

.14ברׁשּות ְִ
.Êּבעל ׁשל ּכדעּתֹו ּתֹורם - ּותרם צא לׁשלּוחֹו: ְְְְִֵֵֵֶַַַָֹהאֹומר

היה אם ּבֹו15הּבית: מפריׁש16יֹודע - רעה עין ּבעל ׁשהּוא ְִִִִֵֶַַַַַַַָָָָ
היה ואם מּׁשּׁשים; ּׂשבעה17אחד נפׁש אחד-18ּבעל מפריׁש ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָ

אחד ּבינֹונית, לֹו מפריׁש - ּדעּתֹו יֹודע אינֹו ואם ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָמארּבעים.
אֹו מארּבעים אחד ּבידֹו ועלתה לבינֹונית, נתּכּון ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָמחמּׁשים.

ּתרּומה ּתרּומתֹו - מּׁשּׁשים על19אחד להֹוסיף נתּכּון ואם . ְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָ
אין20הּבינֹונית - ותׁשעה מּתׁשעים אחד אפּלּו ותרם ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָָ

ּתרּומה. ְְָָּתרּומתֹו
.Á:ׁשּנאמר ּומעּׂשרֹות; ּבתרּומה חּיבֹות - הּׁשּתפין ְְֱִִֵֶֶַַַַַָָָֻּפרֹות

לּטל צריכין אינן והּׁשּתפין ׁשנים. ׁשל אפּלּו - ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָֹֹֻמעּׂשרתיכם
ּתרּומה.21רׁשּות ּתרּומתֹו - מהן הּתֹורם ּכל אּלא מּזה, זה ְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָ

לא ׁשהרי ׁשנּיה, ּתרּומה ותרם הּׁשני ּובא מהן, אחד ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹּתרם
ממחין היּו אם ּתרם: ׁשחברֹו ּתרּומת22ידע - זה על זה ְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָ

ּתרּומה אינּה ממחין23הּׁשני היּו לא ואם הראׁשֹון24; ותרם , ְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָֹ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

שומע1) שאינו לזה גם קוראים חז"ל - שומע שאינו הוא בלשוננו שחרש פי על ואף כשוטה. הוא והרי מדבר ואינו שומע שאינו
לו". שמדברים מה ישמע, ולא אמו בבטן בעודו בעובר יתחדש חרשות היא האלמות שסיבת "לפי "חרש", בשם מדבר ואינו
תרומה. תרומתם שומע), הוא כן (ואם מדבר שהיה אחר נשתתק או מדבר) הוא כן (ואם ששמע אחר החרשות האדם וכשנולד

תרומה]. שתרומתו לומר ורוצה הוא דווקא לאו לתרום", לו "מותר ב משנה שם שכתב שליח.2)[ומה נעשה הגוי שאין
למעשיו].3) מסכימים [=שהם מהבעלים דעת גילוי כך אחר היה כשלא פירותיו4)והמדובר שמתקנים הפירות, לבעל היא שזכות

שליחותו. מטעם שזכייה כשלוחו, הוא התורם.5)והרי הבית6)של בעל בשביל כשתרם כן ואם גזל. משום חושש ואינו
תרומה. תרומתו וממילא כשלו הם הרי לעצמו וכשלקחם תרומה היית7)תרומתו מאלו יפות מצאת אילו מחאה: דרך כלומר,

רבינו8)גוזלן. השמיט - קרי" ובעל והסומא והערום והשיכור "האלם חמישה: נאמרו שם ו שבמשנה פי על ואף ב. משנה שם
לכתחילה. גם לתרום יכול כן ואם לברך, לו ומותר - קרי" דבעל לטבילותא "בטלוה כב. בברכות שאמרו מפני קרי, ו"כל9)בעל

אומר". שהוא מה לאזנו שישמיע צריך כולן ולא10)הברכות קדוש מחניך והיה שנאמר: משום והערום מדבר, שאינו האלם
ערווה. בך ייראה לא בו מדבר שאתה בשעה דבר", ערוות בך לשכרותו11)ייראה הגיע לא אבל המלך. בפני לדבר יכול שאינו

לו כשוטה.של הוא הרי לוט של לשכרותו הגיע שאם חלבו".12)ט, כל את ית': השם למאמר היפה מן לברור התרומה "ודין
עשרה13) עשתי בת והנקבה אחד, ויום עשרה שתים מבן בזכר שיהיה והוא בו, קיימים האדם שנדרי הזמן הוא נדרים ו"עונת

אחד". ויום תרומה.14)שנה תרומתו הבית.16)השליח.15)ואין הבית.17)בבעל יפה.18)בעל לעין ביטוי
הבית19) בעל אבל שליח, ודווקא אמדתיך. בכך לו: לאמר השליח יכול משישים, אחד תורם ויש מארבעים אחד תורם שיש כיוון

תרומה. תרומתו - מעשרים אחד בידו עלתה אפילו שתרם, בבינונית.20)בעצמו שדינו הבית, בעל של דעתו יודע כשאינו
חבירו".21) רשות בלא אחד תורמין "השותפין אלא כן, הלכה אין השותפין" ולא "אתם שאמרו מלשון22)ומה הוא וממחין

חבירו. שעושה מה על סומך מהם אחד שכל כלומר, חנווני", אצל "המחהו כמו היה23)המחאה לא תרם, שחבירו ידע שאילו
תורם. זה.24)הוא על זה סומכים שהם ידוע לא כלומר,
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