עין מ ש פ ט
נר מצוה

ל:

נז א ב ג מיי׳ ס״ז מהל׳
מעשר הלכה ז:
נח ד מיי׳ פ״ג מהל׳
מרומומ הלכה טו
וע״ש ובכ״מ:
נט ה מיי׳ שס הל׳ יב:
ה»6*-ג־

תוספות רי״ד
העשיר העני אין מפרישין
וזכה

עליו
שבידו:
עבוד

הלה

מ״ט
רבנן

דלמיתה

תקנתא

ומ״ט

לא

עבוד

דלעשירות
תקנתא:

מיתה

עשירות

במה

לא

שכיחא
שכיחא

אמר

רב

דאמרי

אינשי מיית ח ב ר ך

אשר

איעתר

פפא

לא

היינו

אשר:

כל הגט פרק שלישי גיטין

מסורת הש״ם

איכא בינייהו עניי כותיים .אומר ר״י ללא חקינו אלא בחזקת עטי פותיים .שאס אין עניי ישראל בעיר רש עניי כותיים
עניי העיר ולא כמו שפירש הקונטרס ללחנא קמא גרי מפריש לצורכם ויעכבס לעצמו שאף הם זוכים בהן לטפיים
אריוח הם ולא יפריש בשבילם אלא בשביל עניי ישראל מפריש בכל גרי אמת הם .ולתנא קמא גרי אריות הס ולא יפריש בשבילם אלא
מקום שהם לא״כ לא נפקא מינה מילי מאי בינייהו :תניא רבי בשביל עניי ישראל יפריש בכל מקום שהם :וזכה הלה גמה שבידו.
אומד יודשין שירשו .מפריש עליהם
הלוה הזה אינו חייב ״(לפרוש משלו
א
שהרי הלוהו ע״מ שלא ליפרע הימנו:
אבל לא ירשו לא מפטש עליהן ואסיפא איכא בינייהו עניי כותיים העשיר העני
דעבוד תקגתא .לקאמר מפריש עליו
קאי ואם הלוה בפני ב״ד אין צריך אין מפריש עליו וזכה הלה במה שבידו
ליטול רשות מן היורשים אבל ארישא
בחזקת עניי ישראל ובהעשיר קתני אין
דקתני מת צריך ליטול רשות מן ורבנן מאי שנא למיתה דעבוד תקנתא ומאי
מפרישין עליו :לא שפיתא .הלכך לא
א
היורשים לא מצי קאי דכ״ש אס לא שנא לעשירות דלא עבוד תקנתא *מיתה
חשו לה :אשר .האמן והחזק הרבר
ירשו שצריך ליטול רשות יותר שאין שכיחא עשירות לא שכיחא אמר רב נ ( פפא
לשון שדר וקייסט( :לא תאשר .לא
תאמן :שירשו קרקע .שעליהם מוטל
היינו דאמרי אינשי חברך מית אשר
עליהן מוטל לפרוע חוב אביהן:
המצוה לפרוע חובת אביהן :מלא
וכמעשה דקטינא דאביי .ואע״ג איתעשר לא תאשר :מת צריך ליטול רשות
מחט .כלומר הניח קרקע מועט אין
לאמר התם במי שהיה וכו׳ :תניא ״רבי אומר יורשין שירשו ומי
זה מפריש בחזקת יורשין אלא כשיעור
נשוי )כתובות לף צא (:לאי אמרו ליה איכא יורשין דלא ירתי אלא אמר ר׳ יוחנן
רמי הקרקע :מלא קרדום .כלומר
הני חמשין למי קטינא סלוקי סלקוהו נשירשו קרקע ולא שירשו כספים א״ר יונתן
קרקע הרכה :אפי׳ הגיח מלא מחט
הכא תקנמא לרבנן היא:
הניח מלא מחט נובה מלא מחט מלא קרדום
גובה מלא קרדום .כלומר כל חובו
הילך דמיו חוששין שמא עשאו כוי.
ג
פירש בקונט׳ לאחר שקיבל נובה מלא קרדום ור׳ יוחנן אמר אפילו הניח
לפי שהוא יכול לטרוף ולחזור ולטרוף
כל שעה שיפדוהו ממנו :כי ההוא
המעות עשאו תרומת מעשר וקשה מלא מחט נובה מלא קרדום וכמעשה
מעשה דקטינא דאביי .במי שהיה
לר״י דלאחר שמכרו איך יכול לעשותו דקטינא דאביי :ת״ר ישראל שאמר ללוי
נשוי בכתובות )לף צא (:לההוא דהוו
הא לא מיחסר משיכה שהרי ברשות מעשר יש לך בידי אין חוששין לתרומת
מסקי ביה מאה זוזי ושכיב ושביק
ישראל קאי אלא י״ל לשמא עשאו קולם מעשר שבו כור מעשר יש לך בידי חוששין
קטינא שוי חמשיס אחא בעל חוב
קכלמ הלמיס קאמר ופריך אטו לתרומת מעשר שבו מאי קאמר אמר אביי
טרפוה ( אתו יחמי יהבי ליה חמשין
ברשיעי עסקינן לשקלי למי ומשוו ליה ה״ק ישראל שאמר ללוי מעשר יש לך בידי
וסלקוהו הלר אתא טרפה כר :ישראל
מרוממ מעשר פירוש ומשוו ליה כבר
והילך דמיו אין חוששין שמא עשאו תרומת
שאמר ללוי .כולה מפרש ואזיל לה:
תרומת מעשר מעיקרא:
מעשר יש לן בידי .שהפרשתי מתבואתי
מעשר לאביך בידי הילך דמיו .מעשר על מקום אחר כור מעשר יש לך
לצורכך :והילך דמיו .ומוכרהו לי ונטל
תימה אמאי נקט השתא בידי והילך דמיו חוששין שמא עשאו תרומת
זה את דמיו :אין חושש .ישראל זה
הילך למיו ועול אמאי חוששין כלל מעשר על מקום אחר ל ( אטו ברשיעי עסקינן
שמא לאחר שמכרו לוי עשאו לוי זה
שעשאו אביו תרומת מעשר והא דשקלי דמי ומשוו ליה תרומת מעשר אלא
תרומת מעשר על מעשר אחר שהיה
קאמר
אלרבה חזקה על חבר שאינו מוציא אמר רב משרשיא בריה דרב אידי הכי
לו בביתו דכיון ללא ידע כמה יש לו
לבר שאינו מתוקן מתחח ילו כלאמרי׳ ישראל שאמר לבן לוי מעשר לאביך בידי
בידו לא עביד ליה תרומת מעשר .אכל
)פסתיס לף נו (.בחבר שמת והניח הילך דמיו אין חוששין שמא עשאו אביו
אמר כור מעשר יש לך בידי ונתן לו
מגורה מליאה פירות וי״ל בלוחק
הדמים אסור ישראל זה לאכול הימנו
לקסבר למסממא אביו אמר לו אס תרומת מעשר על מקום אחר כור מעשר
ואפי׳ הפריש תרומת מעשר לכהן לפי
הוא מתוקן או אינו מתוקן ואם לא נטל לאביך בידי והילך דמיו חוששין שמא עשאו
חשבונו חיישינן שמא לאחר שקיבל
למיו רמי אנפשיה לצורך עצמו ומלכר אביו תרומת מעשר על מקום אחר וכי
הדמים עשאו לכולן חרומח מעשר על
שאמר לו אביו ואס לא מלכר חשבינן ה > נחשדו חברים לתרום שלא מן המוקף אלא
חשעה כורין שיש לו בבימו מעשר הטבול
ליה בחזקת מפוקן אבל כשנוטל למיו אמר רב אשי יה״ק בן ישראל שאמר ללוי כך
לתרומת מעשר דכיון דלא משך יכול
לצורך אחרים לא רמי אנפשיה ומלכר :אמר לי אבא מעשר לך בידי או ו ( מעשר
לחזור הלוי ואע״פ שהוא ברשותו של
וכי נחשדו חברים לתרום שלא מן לאביך בידי חוששין לתרומת מעשר שבו
ישראל לא קנו לו מעותיו דאימת קנייה
המוקף .מימה דתנן במסכת
האי לוי דלקנייה לישראל בקבלת מעות
ביכורים <פ״ב מ״ה( תרומת מעשר שוה כיון דלא קיץ לא הוה מתקן ליה בעל הבית
הלכך כי חזר בו ועשאהו תרומת מעשר
לביכורים בשני דרכים ניטלת מן כור מעשר לך בידי או כור מעשר לאביך
חל עליו השם :מעשר לאביך בידי.
הטהור על הטמא ושלא מן המוקף בידי אין חוששין לתרומת מעשר שבו כיון
בחיי אביך הודעתיו שהיה לו מעשר
ואמר נמי בירושלמי בפ׳ ב׳ לתרומות דקיץ תקוני תקניה בעל הבית וכי יש לו
בידי :מוקף .סמוך כמו אין מקיפין
ה
אין
לכל הפורה כולה למילה ומלמלה חוץ רשות לבעה״ב לתרום תרומת מעשר
שחי חביומ )ביצה לף לנ .(:אסור לחבר
אלעזר
מתרומת מעשר שמלמלה ואינה למילה אבא אלעזר בן גמלא היא דתניא אבא
לומר תבואה שיש לי במקום פלוני ההא
לבתרומת מעשר כתיב )גמלבר יח> בן גמלא ״אומר  1ונחשב לכם תרומתכם
תרומה על זו שמא אותה שעה אינה
ממנו מן המוקף ומוקמי׳ ליה בתרומה
בעין ואם עשה עשוי :פך אמר לי אבא.
בשתי
גלולה ולא בתרומת מעשר ובפ׳ הזהב
)ב״מ לף מט (.אמרינן ישראל שאמר לבן לוי כור מעשר יש לך בילי לפני מותו מעשר לך בידי :חושש .הלוי הזה :להרומח מעשר .הראויה
רשאי בן לוי לעשותו תרומת מעשר על מקום אחר והכא פריך לינטל הימנו .ואע״פ שחזקה על חבר שאינו נפטר מן העולם עד שיתקן
אתרומת מעשר וכי נחשלו כר וי״ל מררכנן אף תרומת מעשר כעי כל פירות טבלים שבידו הכא איכא למיחש דכיון שלא הזכיר בצואחו
מוקף והא לקאמר רשאי בן לר היינו בשבתות ויו״ט לשרי כלאמרי׳ סכום מדה שמא לא היה יודע כמה יש :אין חוששין .שמוחזק ישראל זה
בהאשה רבה )יבמות לף צג (.וקשה לבפ׳ המפקיל )ב״מ לף לח (.תנן שתיקנו קודם שמת ואע״פ שאין מוטל עליו :לתרום תרומת מעשר.
המפקיר פירות אצל חבירו אפילו הן אבולין לא יגע בהן ומפרש רב הלא אין המעשר שלו אלא של לוי והוה ליה תורם שלא מדעת:
נחמן בר יצחק בגמרא לחיישינן שמא עשאו תרומת מעשר על מקום
בשתי
אחר ואמאי וכי נחשלו לחרוס שלא מן המוקף ואומר ר״ח לגבי פקלון חיישינן טפי ובחששא מועטת חולין הלבר להחמיר שלא ליגע בו
וחיישינן שמא בשבתות ויו״ט עשאו לשרי שלא מן המוקף כלאמר בהאשה רבה )יבמות לף צג (.אבל בשאר מקומות לא חיישינן ללא שכיחא
שיהא לו פירות בביתו ולא יהא לו לי לשבח אס לא יעשרו ממקום אחר וי״מ לרוקא חברים לא נחשרו להרוס שלא מן המוקף להכא איירי בבן
לוי שניתן לו מעשר ואין נותנין אלא לחבר כלאיתא בהזרוע )חולין לף קל (:אין נותנין מתנות לכהן עם הארץ אבל המפקיל כל אלם מפקיל אף
שאינן בקיאין בהלכוח מוקף וא״ת ההיא לביכורים רנטילתה שלא מן המוקף היכי מצי למימר למלאורייתא איירי הא קתני וצריכה שיעור כתרומה
ומלאורייחא לחרומה גלולה אין לה שיעור לחטה אחח פוטרח אח הכרי וי״ל לאין לה שיעור למטה אבל יש לה שיעור למעלה לאין יכול לעשות
כל גורנו תרומה לבעינן ראשיח ששיריה ניכרים וכי האי גוונא איכא בריש מסכמ פאה )פ״א מ״א( גבי אלו לברים שאין להם שיעור:
לתרום שלא מן המוקף .פי׳ בקונטרס לשמא באותה שעה אינה בעין ואין נראה לתרומה גלולה מלאורייתא בעי מוקף וא״כ אפילו שתיהן
לפניו ובתרומת מעשר נמי ללא בעינן מוקף אלא מלרבנן נראה להיינו משוס גזירה אטו מרומה גלולה ובעינן מוקף אפילו שתיהן
לפניו כמו בחרומה גדולה וגבי חלה נמי תנן מוקף אפילו שתיהן לפניו :כיון דלא קייץ כוי .וא״ת והא מוקי לה כאבא אלעזר בן גמלא לאמר
ניטלת מאומל וא״כ כי לא קייץ נמי ליחוש ללמא תקוניה תקניה בעה״ב מאומל וי״ל לאינו תורם מאומל לבר שאינו שלו שאינו רוצה להפסיד לא
ללוי ולא לכהן :אין אבא אלעור בן גמלא היא .וא״ת נהי שיש לו רשוח לחרום שמא לא חשש לתרום מעשר שעתיל ליתן ללוי והיאך נתיר
מספק וי״ל לטון שהרשות בידו ושהה זמן גדול בכיתו ומצוה עליה רמיא סתמא דמילתא דתקוניה תקניה:
כשם
,

א( ]לקמן פה .כמובומ
פג ,[:כ( ]צ״ל דכא וכן
איתא נערוך ערך אשר גי[,
רפ״ג[,
ג( ]חוספתא
ד( ]יומא ו .וש״נ,1
ה( ]עירוני] ל :וש״נ[,
י( כמיי׳ פ״ג מהלכופ
תרומות משמע דלא גרס
נזה מעשר לאביך כוי,
ז( ניצה יג :ע״ש נכורות
נח :ע״ש מגפות גל,:
ח( ]צ״ל לפרוע[ ,נו( ]נ״נ
קס:ז ,י( כס״א :טרסה,

תורה אור ה ש ל ם
לכם
תחשב
.1
ןזרומתכם כדגן מן הגךן
ןכמלאד מן היקב:
ב מ ד ב ר י ח כז

מ ו ס ף רש״י
ש ל א מ ן המוקף .מלבר
שאינו סמוך לו נאומו כלי
לליהוי מיניה וביה וערובץ
ל:ו מן שאינו סמוך לו ,כגון
!ביצה לב (:אין מקיפין
שתי חכיות ,וכמו )1דה
עא >:מקפת וקורא לה שס,
לשון מקריב ומגיעין זה
לזה ,ואסור לחבר להפריש
ממה שאין לפניו על מה
שלפניו ,לשמא אותו שהוא
סומך עליו אינו בעין,
שנאבל אז כרקב ,ונמצא
שאין אומר כלום ואוכל
טנליס )חולי! ז .(.ו נ ח ש ב
לכם תרומתכם .בלדס
כתיב )ביצה ינ:ו.

מסורת הש״ם
א( ןכסלר המשנה איתי
שמוע[,
בן
ר״א
ב( ]נערוך ערך נסר א
אימא לבוסר וכן אימא
כרש״י וסוס׳ וכן אימא
כמוס׳ יע״ו כט :ל״ה אי
וכן נרש״י פסחים נג .ל׳׳ה
הוא כוסר[ וכן אימא
בירושלמי] (< ,תרומות פ״ד
מ״ג[ ,ד( ]חולין קלו,[:
ס( ]לברים ימ[ ,ו( דבפ״ל
כצ״ל
תנן
רמרומוס
מהרש״א ,ז( ]לף קמב,[.
ח( ]ועי׳ מוס׳ חולין ז .ל׳׳ה
וללמא ומוס׳ מנחות נה.
ותוספומ בכורות נט .ל״ה
במחשבה[ ,ט( ]ועי׳ היטב
מיס׳ יבמומ צג :ל״ה אלא
לאו כה״ג וכוי[,

מוסף רש״י
בשתי תרומות הכתוב
מדבר .לכתיכ כדגן מן
הגורן ,זו תרומה גלולה,
תרומתכם זו תרומת מעשר
)ביצה יג >:להכי משמע
קרא לכתיב בתרומת
מעשר ללויס ונחשב לכס,
כלומר במחשבה תטלו
תרומת מעשר ,כדגן מן
הגורן ,כאותה מרומה
שניטלת מן הגורן ,דהיינו
תרומה גלולה ,אלמא שמי
תרומות כתיבי כהאי קרא,
ומהאי קרא נפקא לן
לניטלומ
אתרוייהו
במחשבה וגאומל ,רונחשב
אמלוייהו קאי )מנחות נד:
וכעי־ז בכורות נח :מכת־י(

ואע״ג ללא כתיב האי קרא
למרומסכס אלא במרוממ
מעשר ,נפקא לן למיירי
בתרומה גלולה מלכתיב
כרגן מן הגורן ,כלומר
כמרומה גלולה שניטל
ישראל מגרנו ,והשתא
אימקש מרוממ מעשר
למרומה גלולה להאי
)בכורות שם(.
מילמא
באומד .שאס יש לו פילות
הרנה אין צריך למלול,
אלא נאומל יטול אחל
מחמישים )מנחות נד(:
שמאמד בלעתו כך וכך יש
לי בכרי הזה ולפי אומדנומו
נוטל מרומה !בכורות נט>.
דלא כתיב בה שיעור <ביצה
יג .>:ו ב מ ח ש ב ה  .שמחשכ
ואומר שני לוגי! שאני עתיד
להפריש ה ד הן מרומה,
כדאמרינן גני לוקח יין
מבין הכותים ,ולהכי קרי
ליה מחשבה משוס דאינו
מונה אומן )בכורות נט(.
או :נותן עיניו בצד זה
ואוכל בצד אחר ,דכתיב
ונחשכ ואמרוייהו קאי ,והא
דקא יליף לה מתרומה
גדולה משוס אומד נקט לה
)ביצה יג :וכעי״ז בכורות
שם(.

כל הגט פרק שלישי גיטין

עין מ ש פ ט
נר מ צ ו ה

לא.

בשמי תרומות .להאי קרא כלויס כתיב תרומחכם היינו תרומח מעשר כשם שתרומה גמלה ניטלת באומד .ומיהו אין להקיש תרומת
כדגן מן הגורן היינו תרומה גלולה ראשימ לגן שישראל מפריש
מעשר לתרומה גדולה שיועיל במחכוין חיטה אחת לפטור
מגורנו והקיש הכמוכ מרוממ מעשר למרומה גלולה :באומד .אחל ה כ ד להא מעשר אמר רחמנא ומיהו אם במתכוין מוסיף נראה
מחמשים שאמרו חכמים ג( מפריש באומל לאס טעה אין כאן איסור למועיל למקשינן להכי לתרומה גלולה כלמוכח בפרק כל המנחות
למלאוריימא חטה אחמ פוטרמ הכדי(
כאות מצה)מנחומ לף גס (.לקתני תורמין
תאנים על הגרוגרות כמנין ופריך
ללא נמנה בה מורה שיעור אלא בשתי תרומות הכתוב מדבר אחת תרומה
ראשימ לגנךמ :אף הרומס מעשר.
להר מרכה כמעשרות ומייד במרבה
גדולה ואחת תרומת מעשר כשם שתרומה
אע״פ ששיעורה קצוב מן המורה
בתרומת מעשר כלמוכח סיפא ומוקי
א
מעשר מן המעשר ניטלמ באומל :גדולה ניטלת באומד ובמחשבה כך תרומת
לה לרישא כאבא אלעזר בן גמלא
ובמתשבה .נותן עיניו בצר זה לשם מעשר ניטלת באומד ובמחשבה וכשם שיש
והתם מרבה במתכרן ונראה דלית
מרומה ואוכל בצל זה ואע״פ שלא לו רשות לבעל הבית לתרום תרומה גדולה
ליה כלל לאבא אלעזר בן גמלא מרבה
מקולקלין
מעשרותיו
במעשרות
הפריש ומרוייהו נפקי מונחשכ והאי כך יש לו רשות לבעל הבית לתרום תרומת
דבמעשר ]ראשון[ נמי שרי מאומד
ב המניח פירות להיות
ריליף מרוממ מעשר ממרומה גלולה מעשר:
כדאמד׳ בסוף בכורות יכול היה לו
לענין אומל הוא ליליף :מתני׳ מפריש עליהן תרומה ומעשרות מעות להיות
המגיח פירות להיות מפריש עליהן
מאה טלאים ונטל עשרה או עשרה
מפריש עליהן מעשר שני מפריש עליהן
פוי .סומך על אלו ואוכל טכלים
ונטל אחד יהיו מעושדם ת״ל עשירי
אחרים שיש לו ואומר ה ד תרומתן בחזקת שהן קיימין אם אבדו הרי זה חושש
ואין זה עשירי ר׳ יוסי כ ד יהודה
א(
באותן פירות שהקציתי לכך וכן עושה מעת לעת דברי ר׳ אלעזר רבי יהודה אומר
אומר מעשר ומפרש התם דטעמא
תמיד :ואם אבדו .הלך לבלקן ומצאן ג בשלשה פרקים בודקין את היין בקידום של
דר׳ יוסי בר׳ יהודה דסכר כאבא
אלעזר בן גמלא ומעשר קרייה
שאבלו :הרי זה חושש .לאותן מוצאי החג ובהוצאת םמדר ובשעת כניסת
רחמנא תרומה לכתיכ כי את מעשר
טבלים שחיקן בהבטחתן של אלו ואם מים ״בבוסר :נמ׳ מאי מעת לעת ר׳ יוחנן
בני ישראל אשר ידמו לה׳ תרומה
לא אכלן צדך להפריש מהם לשמא אמר מעת לעת של בדיקה רבי אלעזר בן
כשאמר ה ד תרומתן כפירות שהקצימי
ואיחקש מעשר בהמה למעשר לגן
אנטיגנוס אומר משום רבי אלעזר בר׳ ינאי
כבר היו אבורין :מעה לעת .בגמ׳
כלאמר התם בדש פירקין מה מעשר
מעת
מאומל״ובמיחשבה כו׳ ובמעשר ראשון איירי לכתיכ בסיפא
מפרש :בודקין אס היין .שהניחו להיות מפריש עליו צדך לבולקו שמא לגן ניטל
החמיץ ואין מורמין מן החומץ על היין :בקידום של מוצאי החג .לקרא נתתי ללוים לנתלה וא״מ ואמאי אצטריך התם לאוקמי כאבא
כשמנשבמ רוח קלים במוצאי החג :הולאה סמדר .כמום פרח וענביו אלעזר לא הוה ליה למימר אלא לאיתקש מעשר בהמה למעשר לגן
נראין באשכול כסדרן :ובשעה פגיסס מים לבוסר .כשהן כפול מה מעשר לגן ניטל אחל מעשרה אף מעשר בהמה כן אפי׳ בלא
הלבן נקראין כוסר וכשלחלוחית נכנסת וגלילה בתוכו שיכול לעצור מהן העברמ שבט וי״ל למשמע ליה ללרבי יוסי ברבי יהולה בנטל אחל
כל שהוא היינו כניסת מים .ל״א היו כותשין הענכים כשהן בוסר ונותנין מעשרה הוי מעשר אפי׳ אינם שרם כמו במכניס לליר להתעשר
לתוכן מים וגעשין שומץ לטיבול :גמ׳ מטס לעס של בדיקה .למסתמא אין לרכן להיות שרן הלכך צדך לאוקמי כאבא אלעזר בן
כשבלקן מצאן אבולין מושש שמא מאממול בעמ הזאת אבלו ואם עשאן גמלא לאי לאו לאבא אלעזר ה״א לבנטל אחל מי׳ בעינן שרן כמו
מעשר חוך מעפ לעפ זה על פירוח אחרים צריך להפריש עליהם במעשר לגן אע״ג לכמכניס לא בעינן שרן וקשה כיון לשד אפי׳ מעשר
מספק וטפי מהכי לא אחמור רכנן למיחש אלא ס מ ט ׳ אחזקה :מאומל אמאי איצטריך במנחות לאוקמי בתרומת מעשר הא לאמר
ר׳ אלעזר ברבי יוסי אבא היה נוטל עשר גרוגרוח שבמקצוע על

מתני'

של

תשעים שבכלכלה לוקמה במעשר גופיה ר״ל לנהי לרבי יוסי ברבי יהולה סבר לאפילו מעשר ניטל מאומל ללמא אבא אלעזר לית ליה הך
סברא ועוד דניחא ליה לאוקמיה בתרומת מעשר משוס דברישא קתני תורמין :ניטלת מאומד .מצוה לתרום מאומל למתוך שירא לצמצם
שלא ימול פמות נוטל בעין יפה כלמנן בפ׳ קמא למרומומ אין מורמין לא במדה לא במשקל ולא כמנין וכן מרוממ מעשר ובמוספתא גרסינן
מה תרומה גלולה אינה ניטלח אלא באומל ובמחשבה אף מרוממ מעשר אינה ניטלמ אלא באומל כר ואס מאמר י(לבפ״ק לתרומות מנן
המונה משובח והמודל משובח ממנו והשוקל משובח משלשתן בירושלמי מקשה לה בפ״ק לתרומות ומשני כאן בתרומה גלולה וכאן בתרומת
מעשר דתניא אלעזר בן גמלא אומר מנין שאין חורמין לא במדה ולא במשקל ולא במנין חלמוד לומר ונחשב לכס תרוממכם במחשבה אתה
תורם ואי אתה תורם במלה במשקל כמנין פירוש ההיא לאין תורמין כתרומה גלולה דלבולי עלמא מצותה מאומד וההיא דהמונה משובת
בתרומת מעשר וכרבנן והא למייתי ברייתא לאבא אלעזר בן גמלא לאשמועי׳ לפליגי בתרומת מעשר וא״ת לבירושלמי אההיא להמונה משובח
ממאי הוא משובח אמר רב הונא מן המורם מאומל משמע למאומל הוי מרומה אלא למונה משובח וקאמר נמי המם אמר רבי הלל מתני׳ אמרה
כן השוקל משובח משלשחן פירוש מכלל לאיכא שלשה בר ממשקל ובחר הכי קאמר אמר ר׳ חנינא תיפתר בשלשמן וליח אח שמע מינה כלום
ואי לרבנן ללילהו אין תרומת מעשר מאומל ולאבא אלעזר כן גמלא מצותה לעשות מאומל לקחני כהוספחא אף הרומח מעשר אינה ניטלה
אלא באומל ובמחשבה ויש לומר דרבנן מולו למאומל הוי מרומה אבל אין מצוה לעשומ מאומל ולא חשיב מרבה במעשרות במתכוין לאמול
יפה אלא במתכוין להרבות ומרבה במתכוין וההיא לבכורוח למוקי לה ר׳ יוסי באבא אלעזר בן גמלא ולא כרבנן שמא החם מרבה במחכוין:
כך תרומת מעשר ניטלת באומד ובמחשבה .פירש בקונטרס ללענין אומל הוא ליליף אבל מחשבה בתרוריהו נפקא מונחשב אי נמי
מחשבה נמי יליף אף על גב לכתכ כיה משום לכתיכ כיה כלגן מן הגורן להיינו תרומה גלולה ראשית דגן שישראל מפריש מגורנו
לקרא גופיה מקיש ליה לחרומה גלולה לענין מחשבה ונראה ללא פליגי רבנן עליה לאבא אלעזר בן גמלא אלא לענין מאומל אבל במחשבה
לא פליגי להא קרא כתיכ וכדש האיש מקלש )קדושין לף מא (:נמי פ ד ך מה לתרומה שכן ניטלח במחשבה משמע ללכ״ע פ ד ך והיינו תרומח
מעשר לכתיב כה אתם גס אתם וללא כפי הקונטרס לפי׳ כככורות למשום מחשבה מוקי ר׳ יוסי כר׳ יהולה כאבא אלעזר כן גמלא ואין פשט
הסוגיא מחיישבח כפירושו למה לנו להזכיר מחשבה בלבד ר׳ יוסי בר׳ יהולה :כמחשבה .סי׳ בקונטרס שנותן עיניו בצל בזה לשם
תרומה ואוכל מצל זה ואע״פ שלא הפריש משמע שרוצה לומר משום לכתיב ונחשב שד לאכול בלא הפרשה ושדנן נמי בשתיקה ע״י שנותן
עיניו בצל זה וכל זה נפקא מונחשב וכן ולאי לבלא ליכור נמי הד חרומה מלחנן כמס׳ חרומוח )פ״א מ ״  0חמשה לא יתרומו ואם תרמו
תרומתן מרומה וקא חשיב אלם ומפרש בירושלמי טעמא משוס ברכה ובפרק ג׳ לשבועות )לף ט (:נמי א מ ד ׳ גבי כל נליב לב להוו מרומה
וקלשיס שני כחובין הכאין כאחל לענין גמר בלבו אע״פ שלא הוציא בשפתיו ולא ילפינן מנייהו שבועה ולענין לאכול בלא הפרשה אין קפילא
לב״ע אפילו בכל המעשרות ללא כתיב בהו ונחשב לשד בכל מקום אע״פ שעתה אין מפריש כלום כלמוכח ההיא להלוקח יין מבין הכוחים
)לעיל לף כה (.לשד לכ״ע אי לאו משום בדרה או בקיעת הנול ובמעשר שני שדנן כשאומר בצפונו או בלרומו וא״ת כיון לשד תרומה
כשנותן עיניו בצד זה אמאי אין מגביהין תרומות בשבת להא תנן במס׳ שבת בפרק נוטל)לף קמא 0ר׳ יהולה אומר אף מעלין את המלומע
בא׳ ומאה פריך בגמ׳ י>והא קממקן ומשני דסכר כר״ש כן אלעזר דאמר נותן עיניו כצד זה ואובל בצד זה ולהכי לא חשיב מתקן בשבת כשמעלהו
טון לאפשר במחשבה והבא נמי אפשר במחשבה וי״ל לשאני מדומע שכבר הוא מתוקן אבל תחלמ מיקונו של טבל לא שרינן משום דאפשר
במחשבה ואפי׳ למאי אסור לחקן בשבח כלמוכח בפ׳ במה מלליקין )שס לף לל (.אע״ג לשד ליחן עיניו בצל זה ולאכול בצל אחר בלאמד׳
בפ״ק למולין)לף ו (:גבי ר׳ מאיר שאכל עלה של ירק״( :המניח פ י מ ת להיות מפריש עליהן כוי .בערבי שבמות וי״ט איירי לשד שלא מן
המוקף» :מעת לעת .מ ל ה )לף ל (:טיק מאי טעמא שנחנו רבנן שיעור בנלה מעח לעח ומימה להכא ) נ מ י ( מ״ט וי״ל ללוקא המם
טיק משוס לאשה מרגשמ בעצמה וכלין הוא ל ט ה שעמה כשמאי ואי בעו רבנן למיקנסה לקנסוה מפקילה לפקילה כהלל:
וכשעת כניסת מים לבוסר .נראה לר״י כלשון ראשון שפירש בקונטרס כשנכנסה כו לחלוחיח שיכול לעצור מהן כל שהוא היינו כניסמ
מיס מלמנן במס׳ שביעימ בפ״ל )מ״ח( הבוסר משהטא מים אוכל בו פמו בשלה הבאיש כונס למוך טחו כוי ויש שאין
נזהדן בו על מגע לפי שאינו קרר יין אלא מיס ור״ת אומר שאין להקל לפי שאין אנו בקיאין על ממי קרוי מיס ולא יין וכמב ר״מ
ששנה אחת לא נתבשלו היינות יפה והיו בוסר ו ט באותה שנה לא נהגו יין נסך :נועיין מוס׳ ע״ז כט :ל״ה אי[
בקילוס

ם א מיי׳ פ׳׳ג מהלכוח
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עליהן
ואם

אבדו הרי זה

מעת

ל ע ת ד ב ר י ר׳ א ל ע ז ר
יהודה

ר׳

פרקים

אומר

בגי

את

היין

מוצאי

החג

בודקין
של

בקידום
ובהוצאת

חושש

סמדר

כניסת

ובשעת
בבוסר.

המים

פי׳

הניח

פירות

טבל

להיות

סומך

של
עליהן

ואוכל טבלים אחרים
ואומר

לו

ומעשר
פירוח

שיש

הרי

תרומחן

שלהן

כאוחן

שהקציחי
כמה

שמשער
להפריש
וכמה

לכך
צריך

קבין

מאלה

קבין

תרומה

מעשר ואומר

מאותן

הטבלים

במקום

פלוני שלא אקחם

הוא

וכן

עושה

ומפריש
שהן

שהקצתי

תמיד

עליהן

קיימין

שהקצה

בחזקח

אותן

ואוכל

פירות
אלו

את

ואין חוששין ש מ א אבודים
הן

בשעה

עליהן

מפריש

שהוא

ואומר תרומתן

של

אלו באותן הפירות ונמצא
בדבריו כלום ואוכל

שאין

אלו

טבלים
קיימים
ואף

בחזקת

ומפריש

על

אותן:

פי

עליהן

שאינו

ואם

הלך

ומצאן

שאבדן

חושש

לאותן

שחקן

שהן

רואה
לבודקן

הרי

טבלים

בהבטחחן של

מעת

זה

לא

לעת ואם

אלו
אכלן

צריך להפריש מהם דשמא
כי

אמר

הרי

על

אותם

שהקצתי

היו

תרומתם
כבר

אבודין.

אבל

אותן

קודם

מעת

לעת

שתקן
כתקון
שהן

מתוקנת
בעולם

אוכלן

ואע׳׳פ

שלא

בחזקת

אכלן

מתוקנות

ואינו מ פ ר י ש עליהן כלום:
מאי

ואמרינן
אמר

ר׳

לעת

של

אם

ואם

פירות

רבנן

פי׳

בשחרית
חושש
בשחרית

עשאן

מעת

להפריש
וטפי

היום

מאתמול

תוך
על

יוחנן

אבודים

שמא
אבדו

מעת

בדיקה

בדקם

ומצאם

מעת

לעת

מעשר

לעת
אחרים

וה
צריך

עליהם

מספק

לא

אחמור

למיחש

אלא

מהכי

