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äðùîéàîã úëñî   à ÷øô  
)à (éàîãáù ïéì÷ä ,ïéúéùä ,ïéãøæòäå ïéîéøäå ,çåù úåðáå ,äî÷ù úåðáå ,äøîúä úåìáåðå ,

ïéðôâäå ,äôöðäå .äãåäéáå ,âåàä ,äãåäéáù õîçäå ,øáñëäå .øîåà äãåäé éáø , ïéúéùä ìë
ïéøåèô ,äøôåã ìùî õåç .ïéøåèô ïéîéøä ìë ,äðåî÷ù éîéøî õåç .äî÷ù úåðá ìëô úåøåè ,

úåôèñîä ïî õåç:  
לפי שחזקתן , 23 דמאי1 שהקלו חכמים על הפירות הללו הנזכרים במתניתין שלא לעשרן-הקלין שבדמאי  •

,  ואית בהו תרי ספיקי ספק באים מן ההפקר ופטורים מן המעשר,45באים מן ההפקר משום דלא חשיבי

                                                 
  .היינו שאינם מחוייבים לעשרם 1

2
 ö"ïîàð àì äîì åãéá äæ íàù äæá ò ,ïîàð àì äîì øåøá åãéá àì íàå ,éò 'ò äì úåøåëá" ãåùç à

åãéòî àìå åðã àì øáã ìò ,òå'ò çò àîåé é"ø äæù à"áùøå î" ìò àìå íéøçà ìù ìò ïîàðù ÷ìåç â

åìù ,éò íðîà 'åé"éñ ã ' èé÷æ óéòñ 'øë ÷ñôðù"î ,éòå 'ñåú 'ò è ïéøãäðñ" ìò ãéòäì ïîàð ïåðéàù á

åéìò ãåùç àåäù øáã ,éòå 'åù"áùøä ú" à)áîøì úåñçåéî"ï (éñ '÷"ò : øáã ìëì ãîåùîë áùçð àåäù

 åéìò òáùð íà åìéôà äæ ïéðòá}áùøäî óñåðù äî éì øåøá àì"à ,{ ïàîëå éåâë áùçð øáã ìò ãåùçäù

äéúéìã .éòå 'øáî" í øùòîéô"éä á"æ:ïîàð íéøçà ìù ìò ãéòäù ãåùç  , åì àìå àèåç íãà ïéà ä÷æç

åëå õøàä íò øîåì êéøö ïéàå ,' äùåòë åàøé àìù àåäå ïîàð íéøçà ìùá ïéð÷åúî úåøéô åìà øîà

ëò åðøàéáù åîë àéðåð÷"ì ,øä éøáãî øàáúî"ñã î"éôàã ì 'é÷ øáåòã ïì ÷æçåîã ãåùçá" ïîàðã ì

íéøçà ìùá ,çàå"åëå õøàä íò øîåì êéøö ïéàå áúë ë ,' éàîã õøàä íò àéòáî àìã øîåì äðååëäã

àåä åîöò ãöî åàì úåøùòîä ìò äéì ïðéãùçã , ìò íéãåùçä íúåàî àåä äæ àîù ïðéìúã àìà

úåøùòîä ,íéøçà ìù ìò ïîàðã àèéùô êëá ïì ÷æçåä àì åîöò ãöîã ïåéëã , ãöî ãåùçä åìéôà àìà

øùòîä ìò åîöòúåøùòî ùéøôî åðéàã ïì ÷æçåîã úå , íéøçà ìùá ïîàð äæ ìë íò)éøäî" ìò éæâìà è

 äìç-ñ áì úåà "à ÷(  
חנן פוטר אפילו יו' ור, ל אומר שזה דווקא דמאי אבל ודאי חייב"א שר"א ה"ירושלמי פ' עי. ש"ר 3

: ב"ברכות מ ע' ועי]. ' ???ג, שאומר שלא הפריש', ב, שיודעים שלא הפריש' ע מהו ודאי א"צ[מודאי 
 19לקמן הערה ' ועי' א א"אמנם זה רק לפי מד [דקתני הקלין שבדמאי ספיקן הוא דפטור הא ודאן חייב

אפילו אמר לו עם הארץ אינם מעושרין ): מעשר יג א(ם "רמב' ועי]. א זו" כמדם לא מסביר"שהרמב
  .8 לקמן הערה ’ועי. הרי אלו פטורין מן המעשרות עד שיודע לו שהן מן השמור

 שאינן - ' השיתין כואלו הן ה "ב ד"י ברכות מ ע"רש' ועי, דלא חשיבי לא נחשדו עליה: ש"לשון הר 4
ל אם זה "י ור"ר' ב שעושה מח"ה טו ע"ר' ש ותוס"ר' עי. [ואין עם הארץ חש עליהם מלעשרן, חשובים

אלו : ם"לשון הרמב.] 16לקמן הערה ' ועי, ל"ס בבלי נראה כר"וש, פרי לא חשוב או שלא נחשדו
דבריות ואינם נכנסים ברשות איש אחד ומעט מזער הם שנוטעים אותם ורובם הנזכרים הם אילנות מ

אם הוציאו , ונקבצו בהם שתי ספיקות האחד אם הם הפקר אם לאו ואם הם מן השמור' הפקר וכו
דאמר רבי יוחנן מפני : ירושלמי' עי [והעיקר אשר בידינו תרי ספיקי להקל, ממנו המתנות אם לאו
הקלין שבדמאי השיתין והרמון והעוזרדין חזקתן : תוספתא' ועי]. ן מן ההפקרשרוב המינין האילו באי

  . פירות שחזקתן מן ההפקר: א"ג ה"ם מעשר פי"רמב' ועי,  חייביןבכל מקום פטורין ואם היו משתמרין
5 äæ áåøá ïééòì ùé ,éòå 'áùø" à)ò ð ïéùåãé÷"á :(òà" ïéëìåä àìà àèåòéîì ïðéùééç àì àîìòáã â

øéîçäì ïéá ì÷äì ïéá áåøä øçà ,åøáòúî íéùð áåø ïåâë áééçéîã àáåøá àåä íúä èåòéîå úåãìåéå ú

 úåìéôî) èé÷ úåîáéò"à( ,õôç åáìù âäðîë âäåð ãçà ìëå âäðîá éåìúä áåø ìáà , àîù íéøîåà åðà

èåòéîä âäðîë âäð äæ .òå 'øá" ïéùåã÷á ï)ò ð óã"á (áèéøáå úåðåìáñì ïéùùåç éáâ" àäã åáúëù íù à

éé÷ã"øã ïðáøë ì"ìã î"éôàå àèåòéîì ç 'àøîåçì .áåøá à÷åã åðééäòáèå áåéçáã à . ïåöøá éåìú åðéàù

ïéîáééúîå ïéöìåçù äðè÷å ïè÷ ïåâë .àèåòéî ååäã úåðåìééàå íéñéøñì ïðéùééç àìå . éåìúä áåøá ìáà

áåéç åðéàù âäðîá .èåòéîä âäðîë âåäðì ìåëé äöåøù íãà ìëå .àøîåçì èåòéîì ïéùùåç . øáãäù ïåéë

åðåöøå íãàä úòãá éåìú .ðîë âäåð íãàù íéîòôééåòé èåòéîä âä"ù.éòå  'áîøä"ñá áúë ï '
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 הם התבואה והפירות 7ודמאי. 6תעשרושמא נ, ואפילו אם תמצא לומר שבאים מן השמור וחייבים במעשר
והחבר הלוקח פירות מעמי הארץ צריך להפריש מהם ,  שהם חשודים על המעשרות8הנלקחים מעמי הארץ

אבל תרומה גדולה לא נחשדו עמי הארץ ,  ומעשר שני בלבד אם היא שנת מעשר שני9תרומת מעשר
ומעשר ראשון ,  בהזהריםהכרי והכל נשחטה אחת פוטרת כל , לפי שהיא במיתה ואין לה שיעור, 10עליה

לפי שיכול בעל הפירות , אף על פי שעמי הארץ חשודים עליהם, ומעשר עני אין צריך להוציא מן הדמאי
דקיימא לן בכל , לומר ללוי או לעני הבאים ליטול המעשרות הבא ראיה שאין פירות הללו מעושרים וטול

שהאוכל טבל שלא הורמו ,  הכימימר מעשר ליכא ל אבל בתרומת.דוכתא המוציא מחבירו עליו הראיה
ומעשר שני נמי כדי שלא , 11ממנו מתנות כהונה חייב מיתה ומשום איסורא מפרשינן לה לתרומת מעשר

  :או שלא לאכלו חוץ לירושלים, לאכלו בטומאה

  :12 תאנים מדבריות- השיתין  •

  :13ז"י בלע" פירש הערוך פולצראק-רימין  •

  :14ש"ז סורבי" ובלעד" בערבי זערו-ועוזרדין  •

  :16 ומתגדלים ביערים15 תאנים לבנים המתגדלות משלש שנים לשלש שנים- ובנות שוח  •

                                                                                                                                                 

 úåîçìîä]àëò "éøä éôãî á"ó [æ äæá"øã àúâåìôì äîåã äæ áåø ïéàù åæ äìàùì íòèä ìáà ì ' øéàî

éîòôå âäðî àìà åðéà ïàë ìáà ïë àìà øùôà éàå àåä òáèå áééç áåø íúäã íéîëçå ' íãàù øáãä

ä ùéà úùà øåñéà íå÷îá êëéôì èòåîä âäðîë âäåðëò ùåçì åøéîç"ì.  
  .ם"רמב 6
  .ם"מכאן לשון הרמב 7
  ).א"א חולין יד ע"רשב(שונה מכותים שחשודים גם על התרומה  8
ולא רצה לתקן שימכור תרומת מעשר לכהן דחיישינן אי משהי ליה ישראל ). ם"רמב(ן וינתן לכה 9

' אמנם עי). א"י סוטה מח ע"וכן רש, ש"רא(גביה עד שיזדמן לו כהן שיקננה דילמא אתי בה לידי תקלה 
  .א לא כטור"ב שמביא בשם רע"ת שלא סק"פ' ועי. רלא שמוכרים אותו לכהן' טור סוף סי

 גבול ישראל וראה שאין מפרישין אלא תרומה לגזר על הדמאי לפי ששלח בכ: א"ע סוטה מח ’עי 10
גדולה בלבד ומעשר ראשון ומעשר שני מקצתן מעשרין ומקצתן אין מעשרין אמר להם בני בואו 

 בהן עון מיתה עמד יש ואומר לכם כשם שתרומה גדולה יש בה עון מיתה כך תרומת מעשר וטבל
ה מפריש מהן מעשר ראשון ומעשר שני מעשר ראשון מפריש ממנה "עוהתקין להם הלוקח פירות מ

תרומת מעשר ונותנה לכהן ומעשר שני עולה ואוכלו בירושלים מעשר ראשון ומעשר עני המוציא 
ק "ל דה" וי"שלא היו מפרישין אלא תרומה גדולה בלבד: "א"שבת יג ע' תוס' ועי. מחבירו עליו הראיה

 הכא טפי למיעוט דחשוומה גדולה אבל רובן היו מעשרים והא שלא היו מפרישין כולם אלא תר
  .מבמקום אחר משום דהויא מיעוט דשכיח טובא והיו הרבה נכשלים

ומדרך האיסור הוציאנו ממנו חוק לכהן לא מפני שהכהן יכול להוציא בדרך מדרכי הדינים  11
  ).ם"רמב(

תאיני חוורתא  [י יוחנן מין תאניםשיתין אמר רבה בר בר חנה אמר רב: ב" ברכות מ ע’ועי. ם"ר 12
  .ש בריה דרבי אבא אמר אילו שהן יוצאות מתחת העלין"השיתין ר: ירושלמי' ועי]. א" גר–

 ’ועי, ב שזה לשון של צמח"י חולין מח ע" רש’ועי, ש"וכן הוא בר,  כנדי–ב "י ברכות מ ע" רש’עי 13
 כנדי ):א"לז סק' ד סי"יו(משבצות זהב ' יוע, שזה לשון של אבעבועות) ג אות לז"פ(ים של שלמה חולין 

  .א"לז סק' ד סי"א יו"וכן הוא בגר, לשון נוד מלא רוח
ט "יו'  תוס’ועי, ]ממיני המרור' א שזה א"פסחים לט ע' ועי) [ש"ר(עולשין ). ב"ברכות מ ע(טולשי  14

, ז"ש בלע"רומא שזה ק"י שבת לח ע"רש' ועי, ג"עוזרדין בלשון אשכנז שפייארלינ): ד"א מ"כלאים פ(
 אילנות של עוזרדין -  רדתאה ז"א ד,עט עי כתובות "רש ’ועי. שזה מן קוץ: ב"י עירובין לד ע" רש’ועי

ש " ר’ועי. ז"א שזה קורמייר בלע"מ קט ע"י ב" רש’ועי. ולא היו פריין חשוב להן וקוצצין אותן לעצים
  .י טולשי ואמרי קונעישאמר.) דף מ(מפרש בפרק כיצד מברכין . עוזרדין): ד"א מ"פ(כלאים 

וכן הוא  (בנות שוח אמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן תאיני חיורתא: ב" ברכות מ ע’ועי. מ"ר 15
, ב שהוא מין מתיקה"י שבועות יב ע" רש’ועי]. א" גר–מין תאיני [ )א"ז יד ע"ב מע"ה טו ע"י ר"ברש
קשה הסתירה אם זה תאיני חיורתא ש עוד שמ"ועיי, ב שמקשה הקושי בזה"ה טו ע"ר' ש ותוס" ר’ועי

  .א מתקן החסרון"וכנראה שהגר, או לא
ודאי בנות שוח פרי חשוב הוא ומה שלא נחשדו עמי הארץ עליהם היינו : א"ז יד ע"ע' תוס' עי 16

מפני שיש מהם הרבה והוא מין פרי הגדל ביערים כמו עוזרדין דחשיב בהדייהו גבי קלים שבדמאי לפי 
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  :17 תאנה המורכבת בערמון-ובנות שקמה  •

. 18 תמרים שאינם מתבשלין באילן ותולשין אותן ומניחים אותם זה על זה עד שיתבשלו-ונובלות תמרה  •
  :19 קודם בשולןתמרים שהפילתן הרוח, ויש אומרים נובלות תמרה

  :20 ענבים שמניחים אותן בגפן בסוף הבציר ובקושי מתבשלים-גופנים  •

  :ז"י בלע" שקורין קאופר21 צלף-הנצפה  •

  אילן שעושה כמין אשכלות אדומותם אומר שהוא"ורמב. 23ו"ז קורנאל" שקורין לו בלע22 פרי אדום-האוג  •
  : ולא היה זה הפרי חשוב ביהודה24וקורין לו בערבי סומאק

 בתחלה לא היה היין שביהודה מחמיץ לפי שהיו מביאים ממנו נסכים וכל החומץ שביהודה לא -ומץ והח •
, אבל לאחר שבטלו נסכים והחומץ בא מן היין, לפיכך החומץ שביהודה פטור, היה בא אלא מן התמד

  :25החומץ חייב בדמאי אף ביהודה כמו בשאר מקומות

  :ז"י בלע"מי כסבר כוליאנדרתרגום ירושל, )שמות טז (26כזרע גד: והכסבר •

  :27בשנה דו בלשון יון שנים,  שטוען פירותיו שני פעמים-דופרא  •

  :28 שם מקום- שקמונה  •

                                                                                                                                                 

 לא נחשדו שלא לעשר הגדל סביב גנותיהם וסביב פרדסותיהן ולא מפני שהוא שמצוי להם מן ההפקר
  .גרוע

תאיני דולבא  [בנות שקמה אמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן דובלי: ב" ברכות מ ע’ועי, ש" ר17
א "ה כג ע"ר' ועי, ]וכן הוא בתרגום אונקלוס בראשית ל לז, ב שזה לשון של ערמון"סוכה לב ע'  עי–

כ תאנים המדברים וכל אלה לא יהיו כי אם "והוא ג: ם"רמב' ועי. א"ב פא ע"ב' וכן עי,  דולביערמונים
  .בהרים ובמדברות

  .ש"ר 18
נובלות תמרה רבי אילעא ורבי זירא חד : ב"ברכות מ ע' עי. כ רובו הפקר"ל והוא ג"וז, ם"רמב 19

רפה החום ויבשו ותמרים שבשלם וש,  כמו שרופי חמה-  כמרא בושלי: י"רש' פי[אמר בושלי כמרא 
וחד אמר תמרי דזיקא בשלמא למאן דאמר ] )א"עפסחים דף נח (כמו מכמר בשרא , כמרא חום, הם

בושלי כמרא היינו דקתני הקלין שבדמאי ספיקן הוא דפטור הא ודאן חייב אלא למאן דאמר תמרי 
ואולי זה , ם מכריע"בע למה הרמ"וצ. דזיקא ודאן חייב הפקרא נינהו הכא במאי עסקינן שעשאן גורן

  ?ל בירושלמי או על התוספתא"י ור"בנוי על ר
 :י"רש' פי,  גופנישילהיוהגופנין : ב" ברכות מ ע’ועי. מין מהירקות דומה לשבת: ם"רמב' ועי. ש"ר 20

  .ענבים סתווניות
  מין אילן הטוען שלשה- צלף: ב"י שבת ל ע"רש' ועי .ד"נקרא בלשון ערב קפא: ם"רמב' ועי, ש"ר 21

  .כדאמר בריש חזקת הבתים, וכי איתיה להאי ליתיה להאי, ולולבין, וקפריסין, מיני פירות אביונות
  .ש"ר 22
  .ז ולא יתכן דאין מכניסו לקיום"ר בלע"א שזהו אילן שקורין קורנליי"וי: ש פאה א ה"ר' עי 23
בדו בו שיע] ל אילן"נדצ[הוא צמח : ה"א מ"ם פאה פ"רמב' ועי. ם"מכאן אינו מלשון הרמב 24

  .ויש לו אשכלות כאשכלות הגפן ויאכלו, העורות
תניא אמר רבי יהודה ביהודה בראשונה הלוקח חומץ מעם הארץ אינו צריך : ב"פסחים מב ע' עי 25

לעשר מפני שחזקה אינו בא אלא מן התמד ועכשיו הלוקח חומץ מעם הארץ צריך לעשר שחזקתו אינו 
המתמד ונתן מים במדה ] תנן) [תניא( בר עשורי הוא והא בא אלא מן היין וסבר רבי יהודה תמד לאו

ומצא כדי מדתו פטור ורבי יהודה מחייב הכי קאמר לא נחשדו עמי הארץ על התמד אי בעית אימא 
יהודה במתניתא '  ור-  בעית אימא נחשדו ואי: י"רש' פי [נחשדו ולא קשיא הא בדרווקא הא בדפורצני

שנותנין מים בחרצנין והוא , ובתמד דפורצני קאמר, עשר ודאיקמייתא טעמיה משום דפטור אפילו ממ
יהודה ' והא דקתני ר, ולית ביה אלא קיוהא דפירא, והיינו תמד, מחמיץ ומרתיח לאחר זמן כיין התוסס

 בראשונה היה חומץ שביהודה ):ב"א מ"פ(תוספתא דמאי ' ועי].  בשמרים מיםניןמחייב בדרווקא שנות
ש משמע מכאן "ר' ועי, וכן הוא בירושלמי, מד עכשיו שחזקתו מן היין חייבפטור מפני שחזקתו מן הת

  .ל שמדובר בדמאי"אלא צ, ל"וקשה לר, אפילו ודאי
וזרע שלו עגול ואינו ) קאריאנדער(י "עשב ששמו קוליינדר: שמות טז לאי "רש' ועי. ם"ש ורמב"ר 26

  . גד היה והוא לבןלבן והמן היה לבן ואינו נמשל לזרע גד אלא לענין העגול כזרע
תנן התם רבי יהודה אומר כל השיתין פטורין חוץ מן הדיופרא מאי דיופרא : א"עירובין יח ע'  עי27

  .ם והוא מין ממיני התאנים"רמב' ועי. אמר עולא אילן העושה דיו פירות בשנה
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וחזקתן שאין באין מן , 30שכל אלו חשובים הן, 29 שנתבשלו באילן עד שנתבקעו מאליהן-המוסטפות  •
 :ואין הלכה כרבי יהודה. ההפקר

)á (ç åì ïéà éàîãäåùî ,øåòá åì ïéàå ,ðåïðåàì ìëà ,àöåéå íéìùåøéì ñðëðå , úà ïéãáàîå
íéëøãá åèåòî ,õøàä íòì åðúåðå ,åãâðë ìëàéå ,óñë ìò óñë åúåà íéììçîå , ìò úùçð

úùçð ,úùçð ìò óñë ,úåøôä ìò úùçðå.úåøôä úà äãôéå øæçéù ãáìáå  ,øéàî éáø éøáã .
íéøîåà íéîëçå ,íéìùåøéá åìëàéå úåøôä äìòé:  

משום דרוב עמי הארץ מעשרין ,  אינו נותן את החומש31 הפודה מעשר שני של דמאי-ומש הדמאי אין לו ח •
    :33חומש דלא מעכב בדאורייתא יאכל, איתא בדרבנן,  בדאורייתא32הלכך קרן דמעכב, הם

, 34בערתי הקדש מן הבית) דברים כו( בסוף שלש שנים שחייב לבער כל מעשרותיו כדכתיב -ואין לו ביעור  •
  :בנן בדמאיולא תקנוה ר

לא אכלתי באוני ממנו ומעשר שני של ) שם( דכתיב 35 דמעשר שני של ודאי אסור לאונן-ונאכל לאונן  •
  :דמאי לא גזרו בו

ואין יכולין , 36מה שאין כן בודאי שהמחיצות קולטות,  נפדה ונאכל חוץ לירושלים-ונכנס לירושלים ויוצא  •
  :37לא גזורובדמאי , לפדותו ולהוציאו חוץ לחומה לאחר שנכנס

אפילו היה ,  אם היה מעשר שני של דמאי בדרכים במקום גדודי חיה ולסטים- ומאבדין את מיעוטו בדרכים  •
ומניח אותו ליאבד בדרך במקום שהוא , אינו חושש לו, דבר מועט ויכול להביאו בלא טורח ובלא הפסד

מנו מעט בדרך אינו  נאבד מליםם פירש שאם בשעה שמוליך מעשר שני של דמאי לירוש"ורמב. 38שם
  :מה שאין כן בודאי שצריך שיעלהו כולו או דמיו ולא יפסד ממנו כלום בדרכים, חושש לו

                                                                                                                                                 
  .ם" רמב28
  .ם והם ממיני אותם התאנים" רמב’ועי, ש"ר 29
  ).ם"רמב( חייבים דין דמאי היו נוטעים אותם בגנים ועל כן 30
  של עצמו 31
  .מ"י ב"אכילה מחוץ לחומה רש 32
וחולק על ,  ירושלמי שמסביר המשנה באוכל נמי תרומת מעשר של דמאי’ועי. ש"ר. א"מ נד ע"ב 33

וכאן קתני סיפא , מ שעשו חיזוק בדבריהם כשל תורה"שזה לר' ששם איתא בגמ, ב"מ נה ע"המשנה בב
  ).ש"ר(ולי לא לכל דבר וא, מ שלא עשה חיזוק"ר

  .ו"ה מ"ש פ"מע' עי 34
וביום קבורתו יהיה אונן , הוא האיש שמת לו מת ויתחייב עליו אבלות. אונן: ם"ל הרמב"ז 35

אבל הלילה שלאחר יום הקבורה שהוא ליל יום , מדאורייתא כל זמן שלא נקבר עד סוף יום קבורתו
 שאמר הוהוא מ, ונן אסור לו לאכול מעשר שניוכל זמן שנקרא א, שני מן האבילות הוא אונן מדרבנן

תני נאכל לאנינה ואינו נאכל ) שם(ירושלמי ]איתא ב: [ש"ל הר"וז. )שם(הכתוב לא אכלתי באוני ממנו 
לטומאה מה בין אנינה לטומאה אמר רב נחמן טומאה מצויה אנינה אינה מצויה גזרו על דבר המצוי 

  . שייך לגזור שלא יזלזלוולא גזרו על דבר שאינו מצוי דבדבר המצוי
מר רבא מחיצה לאכול דאורייתא מחיצות לקלוט דרבנן וכי גזרו רבנן כי א: ב"מ נג ע"ב'  עי36

  .איתנהו למחיצות כי ליתנהו למחיצות לא גזרו רבנן
ואין , ה להוציא פירות מירושלים"שמעון בן יהודה מתיר לפי ב' ו שר"ג מ"ש פ"מע' ועי. ש"ר 37

פירות : ם"רמב' אמנם עי. ה מתירים בפירות שלא נגמרה מלאכתן"ש עוד שאפילו ב"ועיי, הלכה כמותו
אלא יאכל אותם , מעשר שני אמר הכתוב עליהם אחר שהעלו אותם לירושלים אסור להוציאם משם

מעשר שני שנכנס לירושלים אפילו של : ט"ב ה"ש פ"ם מע"רמב' עי. משמע שזה מן התורה, כ"ע, שם
שם שכבר קלטוהו מחיצות וכן פירות הנלקחין בכסף מעשר שנאמר ואכלת דמאי אסור להוציאו מ

י אלהיך עבר והוציאן או שיצאו בשגגה יחזרו ויאכלו בירושלים וקליטת מחיצות מדבריהם "לפני י
אפילו מעשר שאין בחומשו שוה פרוטה שהוא מדבריהם מחיצות קולטות אותו ואסור להוציאו אבל 

פ שנגמרה מלאכתן ועברו "פירות דמאי אע: א"ש הי"ועיי. שלים ויוצאיןמעות מעשר שני נכנסין לירו
ש "מדבר במע' שמחלק שהלכה ט' מ הלכה ט"כס' ועי. בירושלים ויצאו פודין מעשר שני שלהן בחוץ

  .ש"א מדבר בדמאי שטבול למע"והלכה י, שהופרשה מדמאי
 וכמה היא ,ל דמאי בדרכיםומותר לאבד מיעוט מעשר שני ש: ט"ג ה"ש פ"ם מע"רמב' ועי. ש"ר 38

השגת . 'וכו אבל כגרוגרות אין מאבדין אותו ,מיעוט פחות מכגרוגרת בין באוכל שלם בין בפרוס
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 בירושלים ואף על פי שהוא חשוד לאכלו בטומאה מה שאין כן בודאי 39 לאכלו-ונותנים אותו לעם הארץ  •
  :40שאין מוסרים אותו לעם הארץ לפי שאינו נזהר לאכלו בטהרה

  :41כנגד מה שנתן לעם הארץ לוקח מנכסיו ואוכל בטהרת מעשר בירושלים -ויאכל כנגדו  •

יכול לחללו על כסף ,  אם יש לו כסף מעשר שני של דמאי והוא צריך לו-ומחללים אותו כסף על כסף  •
 אלא בסלעים של שני מלכים שיכול לחלל זה על זה 42מה שאין כן בודאי שאין מחללין כסף על כסף, חולין

  :44 שריאיובדמ, 43דלאו דרך חלול הוא, אבל של מלך אחד לא, אם השני חריף

  :שלא מדוחק לא,  אפילו שלא מדוחק אבל של ודאי מדוחק אין- כסף על נחושת  •

ויכול לחזור ולפדות את , והכי קאמר. ולא גרסינן ובלבד שיחזור ויפדה,  גרסינן-ויחזור ויפדה את הפירות  •
אלא מעלה הפירות , רים אינו יכול לחזור ולפדותםוחכמים אומ, מאיר' הפירות אם ירצה דברי ר

 :והלכה כחכמים. 45לירושלים

)â (äîäáìå òøæì ç÷åìä ,úåøåòì çî÷ ,øðì ïîù ,íéìëä úà åá êåñì ïîù ,éàîãä ïî øåèô .
ïìäìå áéæëî ,éàîãä ïî øåèô .õøàä íò úìç ,òîãîäå ,éðù øùòî óñëá çå÷ìäå , éøéùå

úåçðîä ,éàîãä ïî ïéøåèô .ïîùáøò  ,ïéáéçî éàîù úéá ,ïéøèåô ììä úéáå:  
  :47 דאלו טבל ודאי אסור לזרוע46 לקח תבואה לזרעה פטור מדמאי-הלוקח לזרע  •

                                                                                                                                                 

 משמע יותר ,ש בן יהוצדק בין פרוס בין שלם כגרוגרת"ר יוחנן בשם ר"א בגמרא א" א-ד "הראב
ל "וז. מכביצה בשלם כגרוגרתפחות '  פי, לאבדותרינאי אומר בפרוס פחות מאוכל מ'  ור,מכגרוגרת לא

דבי רבי ינאי אמרי פחות מאוכל מותר לאבדו בפרוס אבל בשלם עד גרוגרות רבי יוחנן : הירושלמי
מנא אמר בדא פליגין ' כמה מותר מה פליגין ר' ש בן יהוצדק בשלם עד כגרוגרות בפרוס אפי"בשם ר
ש בן "רוגרות רבי יוחנן בשם רינאי אמרי פחות מאוכל מותר לאבד בפרוס אבל בשלם עד ג' דבי ר

פחות מאוכל מותר כלומר פחות מחשיבות אוכל : ש"ר' ועי. יהוצדק בין בפרוס בין בשלם עד גרוגרות
 אבל בשלם כגון חררה , כגון פרוסה הבאה מככר גדול,דהיינו פחות מכביצה מותר לאבד בפרוס

  .פחות מכביצה אסור לאבד עד שיפחות מכגרוגרת' מועטת אפי
ומדובר , מ שיעשה כן בירושלים"שיש מקום לטעות שזה לאכלו ע, ה למחוק את המילהנרא 39

הא בודאי לא שאין מוסרין ודאי לעם : ל הירולשמי,וז. ה לאכלו שם"ונותנו לע, שהוא בירושלים
  .הארץ
אין חבר ) א"פסחים ט ע(ם משום "שם ברשב' ה ועי"א שאין נותנים דמאי לע"ב פח ע"ב' עי 40

  .ידו דבר שאינו מתוקןמוציא מתחת 
א שאיסורו "שנו' ועי. ש שהוא בחזקת טומאה"ה מע"ח שאסור לתת לע"ג ה"ש פ"ם מע"רמב' עי

  .ולכן מותר, ש אין לו חזקת איסור"ר שמע"מ' ועי, ולא משום לפני עור, משום טומאת אוכלין
  .ם"רמב 41
  .ם"רמב 42
  ?מקור 43
  ין ממוניאלא רק ד, ש של דמאי"הרב הסביר שאין קדושה במע 44
   ????א"מ מה ע"י ב"רש' ועי. ש"ר 45
ג דמחמרי גבי לאו גבי מיתה דתרומת מעשר של " ורבנן אע:ב" עתוספות בבא מציעא דף נה) 2(

ל דאפילו בודאי לא היה לקנוס אם לא שצותה תורה ומיהו "דמאי אין נראה להם לקנוס חומש כדפ
ל כך מחללין כסף על כסף אפילו לחזור " וימ ובלבד שיפדה הפירות"קשה דגרסינן במשנה במלתיה דר

ולפדות אותו הכסף על דבר אחר וכן נחשת על הפירות דומיא כמו שפירש כסף על כסף ובלבד שיפדה 
פירוש בלבד שיהא דעתו מתחילה כשחלל נחשת על הפירות לחזור ולפדות הפירות אז מותר אבל אם 

  :היה אז דעתו להעלותם ונמלך לפדותן צריך להעלותן
י 'וע). ש"ר (לוקחין זרע אחד דבר שזרעו כלה ואחד דבר שאין זרעו כלה): ב"א מי"פ(תוספתא ' עי 46
, ה מתוקנין הם אינו צריך לעשר"כל אלו פטורים מן הדמאי וכיון שאמר לו ע: ד"ג הי"ם מעשר פי"רמב
  .3לעיל הערה ' ועי

תרין בדבר שזרעו וגדוליו מ, הטבל: ו"ש מ"ועיי. ליןוח, גדוליהן, 'וכוהטבל : ד"ט מ"תרומות פ' עי 47
 אין זורעין טבל אבל תני: ירושלמי דמאי'  ועי.אסורין, גדולי גדולין, אבל בדבר שאין זרעו כלה. כלה

בדבר שאין דרכו . ם טבל ששכח וזרע טבל פטור שכבר אבד"מחפין טבל אבל מחפין עם העכו
אבל אם צמח נעשה כדבר .  אבל בדבר שדרכו להתלקט קונסין אותו שילקט אותו בלא צמח.להתלקט

  .שאין דרכו להתלקט
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אבל לקח מתחלה לאדם ונמלך עליה לבהמה ,  לקח מתחלה להאכיל לבהמה פטור מן הדמאי-ולבהמה  •
  :48חייב לעשר בדמאי

  :49 לעבד בו עורות-וקמח לעורות  •

ומשם ולהלן כבשו עולי מצרים ולא כבשו עולי , ב הוא סוף המקום שכבשו עולי בבל כזי-מכזיב ולהלן  •
הלכך מכזיב ולהלן פטור מן הדמאי ולא , 50ולא נתחייבו בדמאי אלא הארצות שכבשו עולי בבל בלבד, בבל

 חוצה לארץ פטור עד שיוודע לך תשחזק, חיישינן שמא מפירות הארץ שכבשו עולי בבל הוליכו לשם
  :51עד שיוודע לך שהוא פטור, וחזקת ארץ ישראל חייב, יבשהוא חי

  :52פטור מלעשר, ורוצה ליתנה לכהן חבר,  שתקן לו גבל חבר-חלת עם הארץ  •

,  סאין של חולין שנעשה הכל מדומע53 עם הארץ שנפלה לו סאה של תרומה לפחות ממאה-והמדומע  •
  :54עירוב תרומה ונותן הכל לכהן פטור מלעשר דמאי, כלומר

בין במעות ,  שלקח דמאי במעות של מעשר שני בין במעות מעשר שני של דמאי- וח בכסף מעשר שני והלק •
  :55פטור מלעשר, מעשר שני של ודאי

 שהקומץ למזבח והשירים נאכלים לכהנים ולא חיישינן שמא הביא עם הארץ דבר שאינו - ושירי מנחות  •
  :56מתוקן

 :57ורב עם מור ואהלות ובשמיםויש מפרשים שמן זית מע,  שמן אפרסמון- שמן ערב  •

                                                 
אמר רבי יוחנן לא שנו אלא שלקחן מתחלה לבהמה אבל לקחן מתחלה לאדם : ב"חולין ז ע' עי 48

  .שיש משמעות שיש חולקים על זה' ש בתוס"עיי. רונמלך עליהם לבהמה חייב לעש
  .מ"ר 49

לא , מארץ ישראל ועד כזיב, כל שהחזיקו עולי בבל. שלש ארצות לשביעית) א"מו "פ(שביעית ' יע 50
מן הנהר . אבל לא נעבד, נאכל, מכזיב ועד הנהר ועד אמנה, וכל שהחזיקו עולי מצרים. נאכל ולא נעבד
 עולי בבל הרבה כרכים כבשו עולי מצרים ולא כבשום: ב"חגיגה ג ע' ועי. נאכל ונעבד, ומאמנה ולפנים

מפני שקדושה ראשונה קדשה לשעתה ולא קדשה לעתיד לבא והניחום כדי שיסמכו עליהן עניים 
 וקדשום בקדושת הארץ ולא - כרכים כבשו עולי מצרים הרבה: א"י חולין ז ע"רש' ועי. בשביעית

כבשום עולי בבל לקדשם בשניה ולכך לא כבשום דקסברי הואיל והותרו הותרו דקדושה ראשונה 
טלה דכי קדשה יהושע לשעתה קדשה ולא לעתיד לבא כשגלו בימי נבוכדנצר ולא רצו להחזיר ב

  . ולזרוע שםרושקדושתה כדי שיהא מותר לח
והאי דנקט דמאי . ע לאו דוקא דמאי"דהתם לכ.  מן כזיב ולהלן פטור מן הדמאי:מלאכת שלמה' ועי

י 'ם מעשר וע"לכה זו לא מובא ברמבוה. לפי שכל המסכת מיירי בדמאי נקט הכא דמאי אגב אחריני
כל שהחזיקו בו עולי בבל עד כזיב אסור בעבודה וכל הספיחין שצומחין בו : ו"ד הכ"הלכות שמיטה פ

פ "אסורין באכילה וכל שלא החזיקו בו אלא עולי מצרים בלבד שהוא מכזיב ועד הנהר ועד אמנה אע
 ותר באכילה ומהנהר ומאמנה והלאה משהוא אסור בעבודה בשביעית הספיחין שצומחין בו מותרים

  .בעבודה בשביעית
  .מ"ר 51
. אמר אימת קדשים עליו ואינו נותן לכהן דבר שאינו מתוקן: ש שמביא ירושלמי"ועיי, ש"ר 52

אין עושין חלת עם הארץ בטהרה אבל עושין עיסת חוליו בטהרה ונוטל : א"גיטין סב ע' אמנם קשה עי
 'פי. ה ליטול נוטל את שתיהן ואינו חושש" באנחותא וכשבא עהימנה כדי חלה ומניחה בכפישא או

 עם הארץ שאמר לגבל חבר הפרש חלה מעיסתי ועשה אותה - עושין חלת עם הארץ בטהרה יןא, י"רש
בטהרה לא ישמע לו שהרי כבר נטמאה כל העיסה ביד עם הארץ והכהן יסמוך על הגבל שהוא חבר 

יומא ח ' תוס' עי. ה חושש על דמאי וחלה ולא טומאה"ה העע למ"אם כן צ. ויהא סבור שהחלה טהורה
דהכא בנחתום עם הארץ העושה בטהרה ששוכר גבל חבר לעשות לו חלתו ' נראה לפרש מתני: ב"ע

  .בטהרה הלכך כיון דטרח כולי האי סמכינן עליה נמי דודאי תקנה ואין צריך הלוקח ממנו להפריש
  . ממאה'ז שביטול תרומה בא,ה מ"י תרומות פ'ע 53
אם חבר קנה ' ש שמביא ירושלמי שיש מח"ועיי. או סאה שהעלה מתוך מאה: ש ונוסף שם"ר 54

א שתרומת מעשר של דמאי ,ד מ"לקמן פ' אמנם מעניין שעי. ה ולא הפריש עד שנדמע"דמאי מע
ם "אם כן או שצריך לומר כמו הרמב, ה אמר שהפריש"ממאה אוסר אם לא שהע' שנפלה לפחות מא

  ???בירושלמי' אבל אולי זה תירוץ למח, ה" מהלכות מעשר ששואלים לעד"ג הי"פי
' ועי? ע למה זה פטור"וצ. ש של דמאי בין בשל ודאי הוא מירושלמי"ש והתוספת שבין במע"ר 55
  .ך שנחשב כעני ומאיכילין את העניים דמאי"ריבמ
  ? אימת הקדש52לעיל הערה ' עי. ש" ר56
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  :58 עירובי תחומין וחצרות- מערבין בו •

מגו דאי בעי מפקיר לנכסיה הוי עני וחזי ליה , ואף על גב דלא חזי ליה,  שתופי מבואות-ומשתתפין בו  •
  :59)ב"עירובין לא ע (השתא נמי חזי ליה, דהא תנן מאכילין את העניים דמאי

  :60 ברכת המזון- ומברכין עליו  •

 מגו דאי בעי מפקיר לנכסיה והוי עני וחזי ליה,  עני הוא ואף על גב דאכל בעבירה דלאו-ומזמנין עליו  •
  :61)א"ברכות מז ע(

 דלא בעי , כשבא להפריש ממנו תרומת מעשר ומעשר שני יכול להפריש והוא ערום-ומפרישין אותו ערום  •
  :)א"שבת כג ע (וליכא) דברים כג(דאילו בעי ברוכי הא בעינן והיה מחניך קדוש , ברוכי

  :)א"שבת לד ע (רב שבת דספק חשיכה מעשרין את הדמאי ואין מעשרין את הודאי של ע-בין השמשות  •

 שהפריש מעשר שני של דמאי קודם שהפריש מעשר ראשון כדי ליטול -ואם הקדים מעשר שני לראשון  •
הא אם הקדים ) שם כו(מה שאין כן בודאי דתנן ככל מצותך אשר צויתני , תרומת מעשר שבו אין בכך כלום

  :)א"ה מי"ש פ"מע ( אינו יכול להתודות62ראשוןמעשר שני ל

  : האורג-הגרדי  •

  :63 שעל גופו הוא נותנו וסיכה כשתיה-חייב בדמאי  •

 :64ופטור מן הדמאי,  הצמר במסרק נותן על הצמר הוי כשמן לסוך בו את הכלים-ושהסורק  •

 

                                                                                                                                                 
ז שאין חזקתו "ג הט"ם מעשר פי"רמב' ועי). ש"ר(משום דנתערב עם במשים ואינו בעין כל כך  57
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ומזמנין עליו היינו להוציא אחרים , ל שמברכים עליו היינו להוציא אחרים ידי חובתן"עוד י. ש"ר 61

ה "ב ד"קיד ע' תוס' ועי. הוראה שזה איסור גברא ולא חפצא" מגו"האיר שה הרב ).ש"ר(ידי חובתן 
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ה "אין לדמות איסור ודאי דרבנן לדמאי שהוא ספק דרבנן וקיל מאוד שרוב ע): א" עברכות דף מז(
  .מעשרין

מעשר ראשון , המקדים תרומה לבכורים: ו"ג מ"תרומות פ' עי ).ט"תוי(ר בלא תעשה  עבו62
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