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  ?אלו פירות מחוייבי� בתרומות ומעשרות
  

áîø"í  
  

 לכה� ראשית ממנו להפריש עשה ומצוה, בתרומה חייב האר� מ� שגידוליו הנשמר אד� אוכל כל: א, ב תרומות
 בעלי� לו ויש האר� מ� וגידוליו אד� בני מאכל ויצהר תירוש דג� מה, לו תת� ויצהר� תירוש� דגנ� ראשית שנאמר
  .במעשרות וכ� בתרומות חייב בה� כיוצא כל א� דגנ� שנאמר

  

 תבואת במעשר שנאמר לפי, מדבריה� אלא במעשרות חייבי� אינ� אד� מאכל שה� פ"אע הירקות: ו, ב תרומות
� דגנ� בה נאמר שהרי, בתרומה הדי� שהוא לי יראה וכ�, התבואה בכלל אינ� הירקות אבל, בה וכיוצא תבואה זרע

�  . כמעשר מדבריה� הירק תרומת אבל לאלו הדומה כל ויצהר� תירוש
  

 מדברי ומתעשרות הואיל, להבא מתעשרי� בשבט ו"ט קוד� פירותיה� שחנטו פ"ע א� והחרובי�: ג א שני מעשר
 ה� וה�, האד� רוב למאכל ראויי� שאי� בה� וכיוצא צלמונה בחרובי אלא אמורי� הדברי� שאי� לי יראה, סופרי�

  . האיל� פירות כשאר שה� לי יראה החרובי� שאר אבל, סופרי� מדברי שמתעשרות

  
úåôñåú )ùàø äðùä áé ãåîò à(  

  

 בריש משמע וכ� ,דאורייתא מעשר� פירות שאר דכל משמע ,פירות כל משאר יותר לירקות מדתנ�  דרבנ� תנא
 מרלו אפשר אי אבל... מדבריה� ירקות דמעשר ומסיק מירקות חו� מקרא כולהו דדריש בירושלמי מעשרות מסכת

 מדרבנ� צל� מעשר.) לו ד� ברכות( מברכי� כיצד ובפרק דרבנ� חרובי� מעשר אמרו:) טו ד�( בפירקי� דלקמ� כ�
 חטה דאר� בקרא דכתיבי ותמרי� ורמוני� תאני� ואפילו דרבנ� תבלי� מעשר.) מד ד� פסחי�( עוברי� אלו ובפרק
. נד ד� בכורות( בהמה מעשר' בפ כדאמרינ� רויצה ותירוש דג� אלא מדאורייתא מחייב לאד המעשרות מ� פטורי�
 סמ� לה� שאי� היינו מדבריה� ירקות בירושלמי דקאמרינ� והא... מדרבנ� מיני� שאר דאורייתא ודג� תירוש) וש�
  ...הפסוק מ�

  

ùø"é )úåëøá åì ò"ã à"øùòî éáâ ä(   
  

  .ויצהר תירוש דג� אלא לעשר חייבה לא התורה

  
áîø"ï )íéøáã ãé ,áë(  

  

 לעיל( מקו� בכל יזכיר וכ�  ויצהר� ותירש� דגנ� מעשר, להתעשר המחוייבי� המיני� הזכיר) כג פסוק( כ� ואחר
 כל) יב יח במדבר( כהונה מתנות בפרשת אמר וכ�', וגו ויצהר� ותירש� דגנ� מעשר בשערי� לאכל תוכל לא) יז יב

. התורה מ� ובמעשרות בתרומה החייבי� ה� בלבד אלו כי', לה יתנו אשר ראשית� ודג� תירוש חלב וכל יצהר חלב
 זרע כל שיעשר יצוה לא, הוא' לה הע� מפרי האר� מזרע האר� מעשר וכל) ל כז ויקרא( הכתוב שאמר מה וכ�

. 'לה יהיה ויצהר תירוש שהוא הע� ומפרי דג� שהוא האר� מזרע תעשר אשר כל טעמו אבל, הע� פרי וכל האר�
 המצוה מקו� איננו כי, ש� הכתוב ויקצר. ויצהר תירוש הע� ופרי, דג� האר� עמזר, )ש�( י"רש כתב הזה וכלשו�
 בתרומות המצוה אבל, חומש בתוספת שיפדה עד' לה קדש המעשר שיהיה מצוה הוא אבל, שיעשר לחייב

  :ויצהר תירוש דג� ה� מקו� בכל ומעשרות
, ויצהר, היקבי� ישיקו אשר החדש היי�, תירוש ופירוש, בתבואה הידועי� המיני� חמשת, הקדש בלשו� דג� ופירוש
, במעשרות ולא בתרומות לא כלל התורה מ� חייבי� האיל� פירות ובכל הזרעי� בכל אחר מי� ואי�. בה� אשר השמ�
 הדבר אבל. מוטעות וה� לאסמכתות) קה ראה( ובספרי) ט יב פרק בחקותי( כהני� בתורת שנויות ברייתות ויש

 אפילוש, הוא כ� מקרא של ופשוטו) ד"ה ד"פ חלה( והירושלמי) א לו ברכות( בליהב התלמוד מ� בגמרא המתבאר
 מגדולי בו טעו שכבר, נזהר בזה ותהיה. ויצהר תירוש שיעשו עד התורה מ� אינו שלה� מעשר וענבי� זיתי�

  )]:א"ה ב"פ תרומות הלכות �"רמב' עי( המחברי�

  
îèù" ÷)ò çô àòéöî àáá"á(  

  

שה� חייבי� בבכורי� חייבי� בתרומה ומעשרות דגמר ראשית  שבעת המיני�ה לי דכל ונרא, ד"וזה לשו� הראב
�  .ראשית מראשית כל פרי האדמה וראשית דגנ� תירוש� ויצהר

  
 êåðéç úçðî) äåöî÷ñ äöù"à(  

  

  .קו אבות העול� אי� בידינו להכריעוהנה בשיטות אלו שנחל
  

åù"ò )åé"ã àìù ,âé(  
  

  . בתרומה חייב, האר� מ� יושגידול, הנשמר, אד� אוכל כל
  


