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לאתר בית המדרש <

סוגיות אקטואליות בנושאים שונים
הנוגעים למצוות התלויות בארץ

מצוות נתינת מעשר עני לעניים
שנת תשפ"א אשר אנו עומדים בפתחה ,הינה שנת
מעשר עני.
בשנה זו אנו מצווים להפריש מעשר עני מן היבול
)במקום מעשר שני( ולתתו לעניים .למעשה יש לתת
לעני תשעה אחוזים מן היבול )גם את התרומה גדולה,
המעשר ראשון ותרומת המעשר ,צריך לפריש כמו
בכל השנים( .
מהמשנה באבות )פרק ה משנה ט( אנו למדים כמה
גדול העונש על ביטול המצווה:
"בארבעה פרקים הדבר מתרבה ,ברביעית ובשביעית
וכו' .ברביעית  -מפני מעשר עני שבשלישית,
בשביעית  -מפני מעשר עני שבשישית".
הדבר נוגע למעשה במיוחד לאלו המפרישים תרומות
ומעשרות מטבל ודאי ,כאותם המגדלים בגינתם עצי
פרי או ירקות ,שבשנה זו יהיה עליהם להפריש ואף
לתת בפועל לעני את המעשר ,שהוא כתשעה אחוזים
מן הפירות ,כדי לא להיכשל חלילה בגזל עניים.
]עיין בדרך אמונה 1האם הוי גזל ממש ,או שכיוון

מה חדש בבית
המדרש?

חדש!
ניתן לבדוק את תוקף
המנוי בעמדות נדרים
פלוס
או לחץ כאן

ללוחות אחוזי ערלה
לחץ כאן
ללוח ערלה חורף
תשפ"א
לחץ כאן

שהוא ממון שאין לו תובעין אינו גזל גמור ,והביא את
לשונות הראשונים בזה[.
אילו גידולים שייכים לשנת מעשר עני?
שנת מעשר עני חלה לגבי ירקות ,תבואה וקטניות מא'
תשרי תשפ"א עד ר"ה תשפ"ב ,ולגבי פירות מט"ו

בימים אלו נשלח לכל
בקרן
החברים
המעשרות דף מידע



בשבט תשפ"א עד ראש השנה תשפ"ב )תשפ"ב היא
שנת שמיטה(.
הירקות שנקטפים לאורך שנת תשפ"א ,החל מראש
השנה תשפ"א ועד ראש השנה תשפ"ב ,חייבים
במעשר עני.
כמו כן גידולי הקטניות ,שהזמן בו הגיעו לשליש
גידולם חל בתוך שנת תשפ"א ,חייבים במעשר עני,
ואפילו אם נלקטו לאחר ראש השנה תשפ"ב.
פירות שהגיעו לשלב החנטה לאחר ט"ו בשבט
תשפ"א ועד ראש השנה תשפ"ב ,חייבים במעשר עני,
אפילו אם נלקטו לאחר ראש השנה תשפ"ב .אבל
פירות שחנטו קודם ט"ו בשבט תשפ"א ,חייבים רק
במעשר שני ,ואפילו אם נלקטו אחרי ט"ו בשבט.
אתרוג ופירות הדר
בשונה משאר הפירות ,באתרוג זמן הקטיף הוא
הקובע ,2ולכן אתרוג שנקטף לאחר ט"ו בשבט
תשפ"א חייב במעשר עני למרות שחנט לפני ט"ו
בשבט.
פירות הדר )תפוזים ,קלמנטינות ,אשכוליות ,פומלות
ולימונים( ,החונטים אחרי ט"ו בשבט תשפ"א ולפני
ראש השנה תשפ"ב חייבים במעשר עני בלבד ,גם אם
נקטפו אחרי ראש השנה תשפ"ב.
אבל פירות הדר שחנטו לפני ט"ו בשבט תשפ"א,
ונקטפו לאחר ט"ו בשבט ,חייבים מספק גם במעשר
שני וגם במעשר עני .ולכן ,יזכיר בנוסח ההפרשה גם
מעשר שני וגם מעשר עני ,ויאמר כמנהג" :ומעשר
שני בדרומו ,ואם צריך מעשר עני יהיה מעשר
עני בדרומו" ,ויחלל את המעשר שני .את
המעשר-עני צריך לתת לעני אף שחיובו רק מספק,
כיון שספק חיוב מעשרות לא צריך לתת לעני אבל
ספק מעשר שני ספק מעשר עני צריך לתת לעני.
מה עושים עם המעשר-עני לאחר אמירת נוסח
ההפרשה?
כאמור לעיל ,מעשר עני מטבל ודאי  -יש לתת
לעניים.
ברם ,בימינו קשה למצוא עני שאפשר להעניק לו
כמות קטנה ,כזו המתקבלת מהפרשה ביתית ,מבלי
לביישו חלילה .ולכן רבים שואלים מה היא הדרך
הנכונה לקיים כראוי את מצוות נתינת מעשר עני
לעניים.
ישנן שתי דרכים אפשריות:
א .לתת לעניים את שווי המעשר
יש המקילים שאפשר לתת לעניים כסף בשווי
הפירות ,במקום את הפירות עצמם ,והם סומכים על
הסברא "מה לי הן מה לי דמיהן" .שיטה זו הובאה
בתשובות הרדב"ז .3והגם שכמה אחרונים חלקו על
כך ,4בכל זאת הורו גדולי הפוסקים שאפשר להקל
בזה ,גם מהטעם שכיום כל העניים מעדיפים לקבל
כסף שיכולים לקנות בו מה שרוצים במקום פירות.

מורחב על שנת מעשר
נתינת
ודרכי
עני
המעשר עני לעניים
לקריאת דף המידע לחץ
כאן
לקבלת דף המידע
במייל לחץ כאן

מכתב ברכה מראש בית
המדרש הגאון הרב
יוסף י .אפרתי שליט"א

למעלת כבוד
לומדי הלכות זרעים
על ידי הדף החודשי של
בית המדרש.
זו הזדמנות לומר יישר כח
לאותם המקדישים מזמנם
לעיין מידי חודש בהלכות
ארץ חמדה .יתן השי"ת
ותכתבו כלכם ובני הבית
בתוך שאר אחינו בית
ישראל ,בכתיבה וחתימה
טובה ,ויהי רצון שנוכל
ביחד להוסיף עוד נדבכים
הארץ
מצוות
לשמירת
לשנת
ולהכנות
בכלל
שמיטה בפרט ,כי ציווה
השי"ת ברכתו כמפורש
בתורה הקדושה ,ובמהרה
נזכה בזכויות אלו לגאולה
שלימה.
אוסיף רק תודה בשם כל
והעוסקים
תורה
עמלי

)ובפרט שגם הסוברים שיש לתת לעני את הפירות
עצמם ,מודים שאם נתן כסף במקום הפירות יצא לכל
הפחות מחשש של "גזל ממון עניים" ,אף שלא קיים
את מצות הנתינה כדין(.

במצוות הארץ בעיר ובכםר,
שהשתתפו
אותם
לכל
במגבית שנערכה לטובת
בית המדרש סמוך ליום
השנה של מרן רבינו
הגרי"ש אלישיב זצוק"ל -
תזכו למצוות.

ב .דרך הנתינה לכתחילה
עם זאת ,ישנה דרך אחרת המאפשרת להעביר לעניים
כסף בשווי המעשר ,ובד בבד לקיים את מצוות
בכבוד הראוי
הנתינה לכתחילה:
יוסף י .אפרתי
בתחילת השנה יש לשער את שוויים המשוער של
פירות המעשר-עני שאנו עתידים להפריש במשך
השנה .את הסכום הזה יש להלוות לעני ,או להעביר
לגבאי צדקה המטפל בממון עניים בתור הלוואה,
ולסכם עמם שהלוואה זו תקוזז במשך השנה על ידי
בסיעתא דשמיא יצא
פירות המעשר-עני.
עתה ,כאשר מזדמן במהלך השנה להפריש תרומות
לאור
ומעשרות מטבל ודאי המחויב במעשר עני ,יש גליון הליכות שדה 209
להקנות לעני או לגבאי הצדקה את פירות
המעשר-עני לאחר ההפרשה .על ידי הקנאה זו
נתקיימה מצוות הנתינה כראוי ,שהרי הפירות נכנסו
ובאו לרשות העני או לרשות בא כוחו ,גבאי הצדקה.
להלן נסביר כיצד ניתן להקנות לעני בקלות את
פירות המעשר-עני לאחר ההפרשה.
הקיזוז
בשלב זה ,לאחר שמצוות הנתינה כבר נתקיימה
כראוי ,ניתן לחשב את שוויים של פירות המעשר-עני
ולקזז סכום זה מסך ההלוואה הראשונה .באופן זה,
פירות המעשר-עני הגיעו ליד העני ,והעני משתמש
בהם על ידי שהוא מחזירם לבעל הבית ופורע בהם
את חובו.
דרך זו נלמדת מן המשנה במסכת גיטין" ,5המלוה
מעות את הכהן ואת הלוי ואת העני להיות מפריש
עליהם".
וכך פסק הרמב"ם" :6כיצד מפריש עליהן? מפריש
התרומה או מעשר ראשון או מעשר עני מפירותיו,
ומזכה בהן על ידי אחר לאותו כהן או הלוי או העני
שהלוום... ,ואחר שהפריש ,מחשב כמה שווה לו זה
שהפריש ,ומנכה מן המלווה ,עד שיפרע כל חובו".
בדרך זו ניתן לקיים את מצוות הנתינה בדרך כבוד,
בלי לבייש את העני ובלי להטריחו לקבל כמויות
פעוטות בהן כמעט אין תועלת.
כיצד מקנים את פירות מעשר עני לעני?
הדרך הפשוטה להקנות את הפירות לעני או לגבאי
היא על ידי אחר .כלומר :את ההפרשה עושים כרגיל
– שמים יותר מאחד ממאה בצד מברכים ואומרים את
נוסח ההפרשה .בנוסח קבענו את המעשר עני בצד
דרום של הפירות .לאחר אמירת הנוסח יש לבקש
מאדם אחר ,שאינו מבני הבית ,להגביה את קערת
הפירות כולה ,ולכוון לזכות את פירות המעשר-עני
שבתוך הקערה  -עבור העני או עבור גבאי העניים זה

לקבלת הידיעון לחצו כאן
לשליחת מייל חוזר
גליון 'הליכות שדה'  209יצא
לאור:
בגליון מובאת סקירה מקיפה
של דיני הרכבות כלאים
וסוגיהם השונים ,חידושים
הרכבת
בענייני
ובירורים
אילנות סרק ,חשש בצירוף
עיסות לחלה ,אמירת הוא
חילול
בנוסח
וחומשו
מעשרות ,איסור כלאי זרעים
מחו"ל
ענבים
בעציצים,
שעשה מהם יין בארץ.
כמו כן מובא בגליון מכתבו
של הגאון הגדול רבי עזריאל
אוירבך שליט"א בדבר איסור
ערלה

באילן

העולה

מן

]ההקנאה מועילה אף שאנו לא יודעים היכן צד דרום
ששם המעשר עני[.
אם הוא מחליט שאת המעשר עני שיהיה לו השנה יתן
לאותו עני או גבאי צדקה ,אינו צריך לעשות את הזיכוי
על ידי אחר בכל פעם שמפריש מעשר עני ,אלא די
לעשותו בשלוש ההפרשות הראשונות.
מן ההפרשה הרביעית ואילך ,ניתן לקזז את שווי
המעשר מן החוב מיד לאחר ההפרשה .זאת משום
שלאחר שלוש נתינות ,נחשבים העני או גבאי הצדקה
ל"מכירי עניים" אשר זוכים במעשר עני מיידית לאחר
ההפרשה.

השרשים .דברי זיכרון לרבינו
מרן הגרי"ש אלישיב זצוק"ל
לרגל יום השנה להסתלקותו,
דבריהם הם זכרונם ממורנו
הגאון רבי קלמן כהנא זצוק"ל,
ודברי זיכרון למורנו הגאון רבי
אליקים שלנגר זצ"ל .הקדמה
לקונטרס היו"ל בימים אלו
לביאור מקיף ונפלא על דיני
תקומות ומעשרות להאריז"ל,
ועוד ועוד.

"מכירי עניים"
גם מקורה של הלכה זו הוא מסוגיית הגמרא בגיטין.7
הגמרא מדקדקת מלשון המשנה שאין הכרח להקנות
בפועל את המעשרות לכהן ללוי ולעני ,ומסבירה
הגמרא "אמר רב  -במכירי כהונה ולויה" .מפרש
רש"י :כאשר הורגל לתת את מתנותיו לכהן או ללוי
מסוים ,מסיחים שאר הכהנים והלויים את דעתם
ממתנותיו ,ועל ידי כן נחשב כאילו הגיעו לידו.
וכן פסק הרמב"ם" :8ואם היו רגילין ליטול ממנו ,והוא
רגיל שלא ייתן אלא להן ,אינו צריך לזכות על ידי
אחר".
אמנם בנוגע למתנות עניים ,לא הוזכר בגמרא בפירוש
דין "מכירי עניים" ,והירושלמי בגיטין 9דן בזה ,האם
יש "מכירי עניים" .אכן בשעת הצורך אנו סומכים על
הדעות הסוברות שגם בנוגע למתנות עניים נאמר דין
"מכירי עניים" ,וכמשמעות לשון הרמב"ם שם ,שלא
חילק בין תרומה ומעשר ראשון ,לבין מעשר עני.
כיצד נעשים הכהן הלוי או העני ל"מכירים"?
מדברי הראשונים ומלשון הרמב"ם מתבאר שדין
"מכירים" נקבע כאשר הורגל בעל הבית לתת את
מתנותיו לכהן ,ללוי או העני המסוימים בלבד.
בשם המהרי"ל דיסקין כתבו שלאחר שלוש פעמים
שנתן למקבל מסויים ,כבר נחשב שהורגל לתת לו,10
וכאמור לעיל ,על זה אנו סומכים ,שמי שקשה לו
לזכות בכל פעם ע"י אחר ,מספיק לזכות את
המעשרות לעני או לגבאי הצדקה רק בשלוש
הפעמים הראשונות ,ומן ההפרשה הרביעית ואילך
נקנה להם המעשר-עני מיידית – לאחר ההפרשה.
אפשר לסדר את נתינת המעשר עני לעניים גם דרך
בית המדרש ,אפשר לקבל פרטים בטלפון בית
המדרש .026488888
יש להדגיש כי כל האמור לעיל הוא לאותם אנשים
המגדלים בגינת ביתם גידולים חקלאיים ,והם חפצים
בשמחה לקיים מצות הבורא ,וליתן את המעשר עני
לעני ,והקושי שלהם הוא רק מעשי איך לתת בפועל
כמות קטנה .אך בשווקים המסחריים ,החקלאים
והסוחרים מתקשים בקיום מצוה זו כהלכתה משום

במסגרת בית ההוראה
ע"ש הרב רוזנברג זצ"ל
עונים רבני בית ההוראה
במשך שעות היממה
לשאלות הלכתיות
בטלפון  02-6488888שלוחה
.31
ניתן לקבל מידע או
לשאול שאלות באתר בית
המדרש להלכה
בהתישבות,
או בכתובת האימייל
bhl@bhl.org.il

שנתינת תשעה אחוז מהתוצרת לעניים תביא
להחלטה לנטוש את המסחר וכמו שכתב מרן החזון
איש "כאשר ימעט רווחם טוב יהא להם למוכרם או
שלא יעמדו בנסיון" ]מכתבי החזון איש בסוף דרך
אמונה ח"ג מכתב יב( בזה ישנם הוראות שהורה מרן
הגרי"ש אלישיב כיצד לנהוג בנתינת מעשר עני
בשווקים המסחריים ואי"ה במועד אחר נביא אותם.
__________________________
 .1הלכות מתנות עניים פרק ד הל' כה בביאור ההלכה.
 .2עי' חזון איש שביעית סימן ז ס"ק טז.
 .3חלק א סימן שמ.
 .4כמבואר בתשובת אבקת רוכל סי' טז ובמחזיק ברכה סימן סא והפרי
חדש שם ס"ק טז ובחזון איש מעשרות סימן ח ס"ק ה.
 .5ל ,ע"א.
 .6פרק ז מהלכות מעשר הלכה ו.
 .7שם.
 .8פרק ז' מהלכות מעשר הלכה ו'
 .9פרק ג הלכה הלכה ז ועי' משנה למלך פרק ז' ממעשר הלכה ו מש"כ
בזה ,ובבה"ל פרק ז ממעשר ד"ה ואם היו רגילין.
 .10כ"כ בספר מלא העומר חלה סימן שכו סק"ד.

בברכת גמר חתימה טובה,
מזכירות בית המדרש
אם אינך רואה מייל זה כראוי לחץ כאן
הודעה זו נשלחה ל testing@example-domain.com -ע"י bhl@bhl.org.il
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