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ר הישיבה ב  ד

ת אחינו ל ידי ישיבתנו הקדושה כדי לעורר ולזרז א  חוברת זו יצאה לאור ע
 בני ישראל בכל מקום שהם להחזיק ידי עמלי תורה, המקדישים יומם ולילה

 בלמודה.
 הלומד בה יוכח במעלת מחזיקי ידי עמלי תורה שעליהם ובזכותם קיים
ב ״אם לא בריתי יומם ולילה חוקות שמים וארץ לא  העולם כמסומר הכתו

ו לכר. נ ד מאת ח ״ וידע גודל החובה הקדושה המוטלת על כל א  שמתי
ת הישיבה ומאז יסודה מספר האברכים ו להרחיב א ם אנ  מדי שנה משתדלי

 הוכפל בעזרת הנדיבים העוזרים לנו בפיתוחה.
מצאת ישיבתנו  אולם בשנה זו עקב המצב הכלכלי הקשה בארץ ישראל נ

נו לקלוט אברכים נוספים. ן באפשרותי  במצוקה, ואנו מצטערים שאי
ת תרומתם ו בכל מקום שהם להעלו נ מק הלב לאחי ו מעו  על כן קוראים אנ

 לישיבתנו שבירושלים הקדושה.
ות ועריכת י וחדת להנצחה והקדשות וללמוד משנ  נציין שקיימת מחלקה מי

 קדיש וכר כנהוג.
 וכל התורמים והמחזיקים העושים והמעשים יתברכו מפי עליון וזכות
ן ובכל אשר יפנו ישכילו ם אלח המג ת ח פ ש  התורה תגן עליהם ועל כל מ
 ויצליחו ותפלת האברכים להצלחתם תלוה אותם בכל מקום ובזה יזכו

ת בתורה אמן. רו  לכל הברכות האמו
 בברכת התורה

ה ל ה נ ה  ה



I 



אל הי״ו דבת גרג׳י גברי  נ

כא ביםורים הבחור ו ו המד ת אחי מ ש  לעלוי נ

הו בן הרב אשר ודבורה גרג׳י ז״ל אן מתתי ׳ אג ׳  אג

ן תר״ פ  נולד בעיר הראת, אפגגיסטאן בי״ ב חשו

ת תשל״ז ב  נפטר בירושלים עיה״ק בכ״ד ט

 ת.נ.צ.ב.ה.

 ויהי רצון שיהיה לתקון נשמתו, באשר כל ימיו סבל יםורים קשים
 ומרים, ולא נהנה מהעולם הזה כלל ועיקר. ויקויים בו ״ונתתי להם
ן לו אשר ות שם עולם את  בביתי ובחומותי יד ושם טוב מבנים ומבנ

 לא יכרת״. (ישעיה נו, ה).





ת כל תומכי הישיבה ו מברכים א  אנ

ת מייםד הישיבה  ובראשם א

ו שליט״א ע ש י ב מ ק ע  ר׳ י

ת בתורה רו  בכל הברכות האמו

ת דברי התורה הזאת.  ובברור אשר יקים א

את ו לבריאותם ורפואתם ובפרט לרפו ם אנ  ומתפללי

סד יעקב בן לטיפה יצ״ו  המי

 שהקב״ ה ישלח לו רפואה שלמה במהרה,

ן ן עליהם אלח המג ד התורה תג  וזכות לימו

ם ובכל אשר יפנו יצליחו ה מ  ויהיה ה׳ ע

ת כ ר ב  ב

ה ב י ש י י ה נ ב ר ה ו ל ה נ ה  ה
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 שער שנים עשר

ם ר כספי ש ת מע ו כ ל  ה

 פרק ראשון

 חיוב מעשר כספים

ו הכספיות. לסברת רוב הפוסקים ם להפריש מעשר מהכנסותי ד  חייב א
א מהתורה. ויש אומרים שהחיוב הוא  החיוב מדרבנן. ויש אומרים שהו

. ג 1 ה  מהמנ

 הסוברים מדאורייתא. כן משמע לכאורה מהספרי. ולפי הרדב״ז בפי׳ הרמב״ם הראב״ד
 יסבור כן. ועי׳ חת״ס יו״ד םי׳ רל״ב שבת׳ דמהרי״ל ס״ל דהוי דאורייתא. ודבריו

 סותרים למ׳׳ש בסי׳ רל״א. ועי׳ בשו׳׳ת ציץ אליעזר ח״ט סי׳ א׳ פרק ג׳ מ״ש בזה.
 והסוברים מדרבנן. לפי׳ הרדב״ז הרמב׳׳ם בפ׳׳ט מה׳ מלכים. סו׳׳ז יו״ד סי׳ של״א
 סל׳׳ב מדמהו למעשר. הר׳׳ד אופנהיים בתשו׳ חות יאיר סי׳ רכ״ד בברכ״י יו״ד
 סי׳ רמ״ט ס״ק ג׳ דהכנה״ג משם תשו׳ מהרי׳׳ל סי׳ נ״ד ונ׳׳ז סובר דמעשר כספים
 מדרבנן. הרב צידה לדרר מאמר א׳ כלל ד׳ פ״ו הביאו בברכ״י ומסקנת הברכ״י יו״ד סי׳
 רמ״ט ס׳׳ק ג׳ ועי׳ בעין זוכר שכת׳ שסברת הבי׳ח היא דחוייה הגר״א הביא מרדכי
 בשם הירושלמי וכן מסקנת הגאון ר׳ שלמה לניאדו בבית דינו של שלמה יו״ד סי׳
 א׳. וחקרי לב יו׳׳ד סי׳ ק״ב עמוד רי״ג. ועי׳ מזמור לאםח עמוד מ״ה. וכן דעת

 נוב״י יו׳׳ד סי׳ ע״ג.

 והפוסקים הסוברים שמותר לנסות במעשר כספים שהבאנום לקמן משמע דם״ל
 דהוי דרבנן והארכתי בזה במקום אחר והעלתי שנראה יותר לפסוק כן. וכ׳׳כ
 בזכור לאברהם מערכת מ׳ שבם׳ פחד יצחק. ועי׳ בשד׳׳ח כללים מע׳ נ׳ כלל ט״ז. ועי׳
 ברוח חיים לר׳׳ח פאלג׳י יו׳׳ ד סי׳ רמ״ו ס״ד שכת׳ כל ישראל חייבים להפריש
 מעשר כספים. וכ׳׳כ בסי׳ רמ״ט. ועיי בס׳ ראשון לציון. ויש לזכור שאין זו תקנה
 מדרבנן בתקופה מאוחרת, אלא דבר שנהגו בו אבותינו אברהם יצחק ויעקב. באברהם
 כתוב ויתן לו מעשר מכל ביצחק ״ויזרע יצחק״ וכו׳ ואמרו חז״ל שהפסוק נאמר לחישוב
 המעשר שהיה נותן. וביעקב כתוב ״וכל אשר תתן לי עשר אעשרנו לר״. והסוברים
 ממנהג הב״ח סי׳ של״ א חות יאיר סי׳ רכ״ד מגיני שלמה סי׳ ב׳ פני יהושע סי׳ ב׳
 שו׳׳ת יעב״ץ בסי׳ א׳ מהחכם צבי ובסי׳ ג׳ מהגאון יעב״ץ. בפ״ת יו׳׳ד סי׳ של״א הביא
 משם ס׳ משנת חכמים הל׳ יכוה״ ת דף י״ ז ב׳ ועיי פני משה סי׳ ב׳. ושם כתב שבשו״ ת
 מהר״ם מרוטנבורג סי׳ ע״ד ס״ל דהוי מנהגא ובמקום אחר כתבתי שאין ממנו ראיה.

 ומה שתפסו בפשיטות כמה פוסקים בדעת הב״ ח שאין חיוב מדרבנן עי׳ שו״ת
 יעב״ץ סי׳ א׳ מהחכם צבי שמסביר דבריו שהחיוב מדין צדקה ולא ממעשר עני
 ולעולם שיש חיוב. וכן דעת הבי״ד של שלמה להסביר את הב״ח. עיין בדבריהם.

 תג



 שער שנים עשר: הלכות מעשר כספים

ת מעשר ׳מ במצו ת ה׳ ״ (דברים ו׳ ט״ז) מ׳ ן א ב ״לא תנסו  ב. אף שכתו
ת כל המעשר וכר תר לנסות, שכר אומר הנביא ״הביאו א  כספים מו
ת ארובות ח לכם א ת פ ת אם לא א  ובחנוני נא בזאת אמר ה׳ צבאו

.  השמים והריקותי לכם ברכה עד בלי די״ (מלאכי ג׳ י׳) 2

ה בינונית. דמעצם ד ו הוא לפי מ ד מעשרה מהכנסותי ח  ג. החיוב להפריש א
ת חייב לתת כפי צורר העניים ואם אין  הדין של צדקה, אם ידו משג

. 3 ו י כס ה מן המובחר שיתן עד חומש מנ ת כל כר מצו  ידו משג
ת משליש מ לא ימנע עצמו מליתן פחו ״  ד. עני אין חייב במעשר. מ
ת צדקה. (לערר שש לירות ישראליות  השקל בשנה, כדי לקיים מצו

 כיום ועיין בהערה) *.

ן מש מנכסיו. במה דברים אמורים כשאי  ה. עשיר לא יפריש יותר מחו
ת ד מ  שם הזקוקים לכר ורצונו להקדיש נכסיו. אולם כשיש נצרכים, מ

מש כפי צורכם. ת יכול להפריש יותר מחו דו  חסי
 2 ואין חילוק בזה בין מעשר דגו למעשר כספים שכר סוברים רוב הראשונים והאחרונים
 והסוברים דמותר לנסות בצדקה ודאי ה״ ה למעשר כספים דלא גרע מצדקה והם
 הטור סי׳ רמ״ז. והרמ״א הביא דעת הטור והב״י עי״ש. חידושי מהרש״א פסחים
 ט׳ וכתובות וכ״ד הלבוש בסי׳ רמ״ז. וכ״כ הרדב״ז בפי׳ להרמב׳׳ם פ׳׳ז מה׳ מתנות
 עניים. ובספרו מצודת דוד מצוה י׳ ורמ׳׳ה וכת׳ טעם כיון שיש בה תועלת לאחרים.
 חתם סופר או״ח ח״ב. ובמכתב לחזקיהו עמוד ם״ז כת׳ דמהר״ש אוזידא במדרש
 שמואל ומהראנ״ח בסי׳ אמרי שפר פ׳ שופטים ועוד ס״ל דמותר לנסות. וכן נראה דעת

 מהר״י אבוהב ז״ל במנורת המאור נר ג׳ כלל ז׳ פ״ד.

 והסוברים דמותר לנסות במעשר כספים (ולא בצדקה) הם ב״י סי׳ רמ׳׳ז ומתשו׳
 אבקת רוכל (ועי׳ ברכ״י) וכן משמע מהדרישה וכן נראה מהתוס׳ תענית ט׳
 ובאו״ז הל׳ צדקה סי׳ י״ג וכ׳׳כ בשיטה מקובצת כתובות נ׳ ע״א משם הרב המעילי.
 והשד׳׳ח ח״ ד מע׳ נ׳ בלל ט״ז משם מהרימ״ט בדרשותיו דכן דעת רבינו יונה וברכ׳׳י
 משם ספר חסידים סי׳ קד״ם ורבינו בחיי פ׳ ואתחנן חפץ תיים בספרו אהבת חסד
 ר׳ חיים בן עטר בספרו ראשון לציון יו״ד סי׳ רמ״ז ם״ג ומטה משה ח׳׳ב מעלת צדקה

 פ׳׳ח וכ״כ הרב פלא יועץ באות מ׳.

 והסוברים דאסור לנסות בשניהם עי׳ פיית סי׳ רמ״ז ציין לשל׳׳ה ושאלת יעב״ץ
 סי׳ ג׳ וכתבתי באריכות במקום אחר והעליתי כיון שהטור ורבינו יונה ותוספות ואו׳׳ז
 ום׳ חסידים ורבינו בתיי והרדב״ז הרמ״א ודרישה ומהר״ש אוזידא ומהראנ׳׳ח ותשו׳
 אבקת רוכל ם׳׳ג וברכ״י ותתם סופר ור׳ חיים בן עטר ומהרש״א כולהו ס׳׳ל דמותר
 לנסות איו לחוש לדעת השל״ה והיעב׳יץ וזו דעת החפץ חיים זצ׳׳ל. ועי׳ מעם לועז

 עמוד תרם״ג.
 3 שו׳׳ע יו׳׳ד סי׳ רמ״ט ם״א. ועי׳ במקורות שם. ובברכ״י. ועי׳ מאירי כתובות כ׳ ע״א.

 •4 עי׳ שו״ע סי׳ רמ״ט ס״ב והאחרונים העמידו דבריו בעני עי׳ ברכ׳׳י סי׳ רמ״ט אות
 ג׳ ועוד וכ״כ במעם לועז פ׳ ראה. ומ״ש שיצא לערר —.6 ל״י, הוא על פי מ׳׳ש בשו״ע
 יו׳׳ד סי׳ ש׳׳ה ס״א שהשקל הוא ששה דרהאם כסף וכל דרהאם הוא לערך שלשה
 גרם נמצא ששליש שקל הוא 6 גרם כסף. והיות ומחיר הכסף היום הוא לערר קילו
 באלף ל״י יצא חישוב של ה—.6 ל״י. ולפי חישוב זה יש לעשות לפי ערר הכסף הנקי

 בשוק. ולפי זה יחשבו ג״כ בשאר מדינות.

ד  ת



 פרק ראשון: חיוב מעשר כספים

 וכן בשעת מותו יכול ליתן כמה שירצה, אולם יניח גם ליורשיו לפי
ד תורה יכול  שיקול דעתו כשהם זקוקים לכר. וכן אם נותן לתלמו

. מש 5  לתת יותר מחו

 פרק שני

 סדר הפרשת המעשר

וח ן. ן ואילר מהרי נה יפריש מהקרן מכא  א. בפעם הראשו
ן מדויק שלא יפחית מעשירית וגם לא יוסיף  ב. כשמפריש, יעשה חשבו
ת צדקה ת  כי להפרשת החלק העשירי יש סוד ויסוד. ואם בדעתו ל
. ת המעשר ותבוא עליו ברכה 2  יותר ממעשר, יוםיר לאחר שהפריש א

 5 עיי כתובות נ׳ ועי׳ בהרמבי׳ם ובמה שעמדו על דבריו הגאונים בי״ד של שלמה שם,
 וברכ״י סי׳ רמ״ט ס״א וחילקו כמ״ש וכת׳ ר׳ שלמה לניאדו ז״ל שם דכן ראוי להורות
 עי״ש באורך וכ״כ במעם לועז פ׳ ראה. ועי׳ יו״ד רמ״ט ס״א וברמ״א שם. ועי׳
 שיטה מקובצת בכתובות ני משם תלמידי רבינו יונה דיניח קצת ליורשים. ועי׳ שם
 ג׳׳כ דחלק בין עניים לבין ת״ת. ועי׳ ברכ״י שם אות י׳יג וט״ו ובשיורי ברכה סי׳ רמ׳׳ט
 ם׳׳ק א׳ כת׳ דענין זה (החילוק בין ת״ת לעניים) יםודתו בהררי קודש עי׳׳ש. ועי׳
 שיירי כנה״ ג יו״ ד סי׳ רמ׳׳ט הגב״י ס״א משם מהר״י טאטייצאק דעד פלגא יפריש
 בשעת מיתה ועיי בב״ח. ועיי ב״י סי׳ רמ״ט שבשעת מיתה יכול לעשות כל מה
 שירצה. ועיי מאירי כתובות נ׳ ע״א שראוי לאדם למצע דרכיו. וע״כ לא כתבנו
 כמה כי כל אדם יראה לפי הענין היאר להשאיר לבנים וליורשיו. ועי׳ שאילתות דרב
 אחאי גאון פ׳ כי תשא. וכן פסק ב׳׳אהבת חסד״ לחפץ חיים ז״ל פרק כ׳. ועי׳ ביפה ללב
 ה׳׳ג סי׳ רמ״ט שהאריר בזה. ועיי במעם לועז על מסי אבות עמוד קכ׳׳ב שכשיש
 עניים לפניו מחלק הכל. ועי׳ באגרות משה יו״ד סי׳ קמ״ג והמעין בספרים הנ״ל

 יראה שמ״ש שם לאסור דבריו תמוהים.

 ו סי׳ רמ״ט ם״א לענין חומש וה״ה למעשר ומקורו מירושלמי ריש פיאה. ועי׳ אבקת
 רוכל ם״ג וז״ל ״שיש אנשים שמפרישים מעשר מממונם ולא כראוי כי מתחלה אין
 מפרישין מן הקרן עד שירויחו ומה שירויחו אין מפרישין רק מה שירויחו יתר על
 הוצאתם וכוי אני אומר כי אינן יוצאים בזה ידי חובתן וכוי כי צריך בתחלה כדי שיהיה
 מותר לנסות השי״ת בו ושיזכה בזה למעלת העושר שיעשה חשבון מכל אשר יש לו גם
 מהקרן ומכל עשרה יפריש אחת לא פחות ולא יותר ואם ישאר איזה מותר שאינו
 מגיע לחשבון עשרה יניחנו בכיס לבדו ולא יערבנו עם השאר. ואחר שהפריש מהקרן
 יםתחר במעותיו ובכל חצי שנה יעשה חשבונו ויראה מה שהרויח וכו׳ ויקח מעשר. וכ״כ
 במעם לועז פ׳ ראה. וכ״כ בפלא יועץ אות מ׳ וכתב שם עוד דמי שלא יוכל לכוף יצרו
 להפריש מהקרן לא ימנע מלהפריש מים שנתן לבו לעשות כן על כל מה שהוא מרוית

 וכל הבא לידו משם ואילך יעשר.
 2 בשו׳׳ת אבקת רוכל סי׳ ג׳ והביאו הכנה״ג וברכ״י. וכ״כ בפלא יועץ אות מי.

ה  ת
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ת ע ה על ד  ג. קודם ההפרשה יתנה בפירוש שחלוקת כסף המעשר תהי
ד כדי ו מי ת ת ם לא כן חייב ל א  עצמו וכראות עיניו, ובעת שירצה, ש
ו לעניים ר כיון שמצויים עניים, וחייב לתת ח א  שלא יעבור על בל ת
או יכול לעכב המעות, ולתתו לכמה מטרות שיתבארו  דוקא. וע״י תנ

• 5 ן מ ק  ל
ת המעשר בשנה שלישית ת ו לו עניים, חייב ל  ד. הפריש בסתם ולא נזדמנ
ה כנ״ל בםעי׳ ג׳ יעשה לפי  ושישית לשמטה לעניים. אולם אם התנ

ו 4. א  תנ
יות אצלו ת מצו ו וחדת למעשר כדי שיהיו מע ה לו קופה מי  ה. טוב שתהי

. ת 5 ת  בכל עת שיתבקש ל
ן לו השי״ ת ריוח, תיכף ומיד יפריש מעשר, וסוחר המוכר בכל  ו. כשהזמי
וחד ובסוף היום או השבוע או החדש יעשה  יום יהיה לו פנקס מי
 חשבון כמה הרויח ויפריש. פקיד או פועל המקבל משכורתו בסוף שבוע

. 8 ו רת ו ד בעת שמקבל משכ  או בסוף חדש יפריש מי

 פרק שלישי

זה ריוח חייב להפריש  מאי

 א. כל ריוח חייב במעשר הן ממסחר, ממשכורת, מתיוור, ממניות,
ה או מירושה. אף שאביו עישר נכסיו חייב הבן לחזור נ ת מ  מהגרלה, מ

 ולעשר מהירושה שהוא מקבל י.

 3 שדית בית דינו של שלמה לגאון ר׳ שלמה לניארו ז״ל עמוד ג״ן סעי׳ כ׳ וכ״א,
 ברכ״י סי׳ רמ׳׳ט סייד. ונהר מצרים הל׳ מעשר ם״ק גי.

 ועי׳ שו״ע יו״ד סי׳ רנ״ז סעי׳ ג׳ ובנו״כ. וכ״כ בשיירי כנה״ג יו״ד סי׳ רנ׳׳ז הגה׳׳ט
 ם״ג משם הרדב״ז ח׳׳א סי׳ רפ״ך.

 4 עי׳ בי״ ד של שלמה יו׳׳ ד סי׳ א׳ משם השל״ה. ומיירי כשלא התנה כמבואר למעיין
 בשל׳׳ה שם וכ״כ בנהר מצרים שם אות ד׳. ועי׳ בס׳ מעין גנים לגאון מופלא ר׳

 מרדכי עבאדי ז״ל בסופו יו׳׳ ד אות צ׳ סעי׳ י״ט משם הרדב׳׳ז.
 5 עי׳ של׳׳ה מס׳ חולין (עמוד פ׳׳ד).

 6 של׳׳ה מס׳ חולין וכ״כ בי״ד של שלמה ם״ק י״ט. ועי׳ בגוף התשו׳ מ׳׳ש משם החות
 יאיר. וכי׳כ מעם לועז פ׳ ראה וכ׳׳ב באהבת חסד ל״ח ע״ב.

 ו ספרי מובא בתום׳ תענית ט׳ ע״א ועוד. ודין ירושה כ״כ הברכ״י בסי׳ רנ׳׳א משם
 השל״ה עי״ש. וכ־׳כ בנהר מצרים

 תו
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ת והרויח באחת, ח א ת והפסיד ב ח  ב. קנה שני מיני סחורות בקניה א
. ותר יפריש מעשר 2 וח ומהנ כה ההפסד מהרי  מנ

ן מכל מין ת חשבו  ג. סוחר שמוכר הרבה מיני סחורות ואינו יכול לעשו
ות מדויקים, יעשה סיכום בסוף כל נ הל פנקסי חשבו , אם מנ  בפני עצמו
 חדש של הריוח וההפסד, וממותר הריוח יפריש, ואם אינו יכול לנהל
ה הרויח בחדש ובסוף! החדש יפריש. וראוי מ ד כ אמו  פנקס מדויק י

. ן מדויק כדי שיפריש המעשר בדיוק 8  לנהל חשבו
ד ח א ת ומניות) והרויח ב ו  ד. עשה שני עסקים נפרדים (כגון שיש לו חנ
ה שהרויח ן ההפסד מהריוח, אלא מכל מ ן חשבו ד אין מנכי  ובאחר הפסי

. ו 4 ההפסד לעצמ  יפריש מעשר ו
ת עבור הנסיעות יכול צאו ם למקום ומוציא הו וסע ממקו  ה. סוחר שנ
א תר יפריש. ואעפ״י שמוצי וח ומהמו ת אלה מהרי צאו  לנכות הו
ת על ריוח מסופק, כגון הנוסע לשוק ואינו בטוח שירויח, צאו  הו

. ת נסיעותיו 5 צאו ״כ רשאי לנכות הו  אעפי
ן רשאי לנכות ת למלו צאו ם למקום לרגל מסחרו ומוציא הו  ו. הנוסע ממקו
ת אכילה ושתיה, רשאי צאו סה הכללית, ואשר להו צאה זו מההכנ  הו
לה ושתיה וכמה הוציא בנסיעה ה מוציא בביתו לאכי  לנכות הסכום שהי

. 8 י ל ן הריוח הכל מותר זה יכול לנכות מחשבו לה ושתיה, ו  לאכי
ו כגון גניבה, גזילה, אבידה, ת נזקים שאירעו לעסק שלא באשמת צאו  ז. הו

וח י מה ולא היה העסק מבוטח, רשאי לנכות מהרי כדו  שריפה ו
תר יפריש והוא מהמו ן הריוח ו כה שכרם מחשבו  ח. היו לו פועלים, מנ
ת סבלות, העברת הסחורה וכיו״ב. אולם אין לו לחשב צאו ן להו  הדי

. י שמתעסק ומבטל זמנו בעסק 8  שכר טרחת עצמו אעפ״

 2 בית דינו של שלמה יו׳׳ ד סי׳ א׳. וב״כ בנהר מצרים.
 3 פשוט וכנ״ל שיכול לנכות במקח אחד ההפסד מהריוח וכיון שאי אפשר לצמצם הכל
 הוי מקח אחד ואם אפשר לו להפריש מעשר מדויק זה עדיף וכמ״ש באבקת רוכל

 סי׳ ג׳ שלמעשר המדויק יש סוד ויסוד.
 4 לא דמי למ׳׳ש לעיל בסעיף ב׳ ששם כיון שהמקח היה אחד ע״ כ יכול לנכות מה שאין
 כן כשהעםקיס נפרדים הם כן העלה הגאון בית דינו של שלמה עי׳ בדבריו באורך שדחה
 סברות אחרות בדין זה, יטעמו ונמוקו עמו. ועי׳ ברכ״י סי׳ רמ״ט ס׳׳ק ז׳ וכ״כ בנהר

 מצרים. וכ״ב במעם לועז פ׳ ראה עמוד תרנ׳׳א.

 5 כ״ כ בבי״ ד של שלמה וזה דעת החות יאיר. ועי״ ש שבעל שבות יעקב חילק בין
 נוסע ומרויח בודאי לספק ודחה הרב דבריו והעלה שאין לחלק בהכי. ועי׳ ברכ׳׳י

 בסי׳ רמ״ט ם״ק וי.
 6 בי״ ד של שלמה שם משם החות יאיר.

 7 שם. 8 שם.

 תז
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 ט. ניכויי מס הכנסה, בטוח לאומי, מם קניה, מכם, מם עסק, וביריב מסים

תר ן הריוח הכללי ומהמו  המוטלים על העסק רשאי לנכותם מחשבו

ה יפריש ה בטחון אולם כשיחזירו לו המלו  יפריש מעשר וה״ה למלו

.  ממנה. אבל אין לפרוע המסים מהמעשר 9

ת ביתו ובכלל זה מם קופת חולים, ארנונה המוטלת על הבית, צאו  י. הו

ו ובניו שחייב לזונם אינו רשאי לנכות  עוזרת וכיו״ב והוצאות אשת

ן הריוח הכללי 1°.  מחשבו

ות שחייב בהם כגון טלית, תפלין, מזוזה, סכה, ת לקניית מצו צאו  יא. הו

וח ת לאביונים וכיו״ב אינו רשאי לנכות מהרי ו נ  אתרוג, יין לקידוש, מת

ן חייב ה שאי  הכללי וכ״ש שלא יוציאם מכספי המעשר. אולם למצו

 בה כגון לשלם בכדי לקבל סנדקאות אם לא היתה יכולת בידו לקיום

. ן ת מהמעשר 1 ת ה זו בלא המעשר, יכול ל  מצו

ונות בניו ובנותיו בגיל למעלה משש שנים רשאי להוציא צאת מז  יב. הו

ד עי׳ פ״ד) ודוקא אם מצבו  מהמעשר לאחר שיפריש (ועל שכר הלמו

. 1  דחוק הרבה 2

 9 כן נראה ממה שהעלה בבית דינו של שלמה דהמעשר הוי כשותף וכשיש שותפים
 בעסק מנכים כל המסים הנזכרים מהריוח ואח״ כ מחלקים ביניהם וה״ה למעשר ואף
 שהכנסות ביטוח לאומי ניתנים למקרה סעד לזקנים וכיו״ ב אין יכול להוריד מס זה
 ולחושבו כמעשר ממש כיון דהוי מם עליו ותייב לתתו הא קי״ל כל דבר שבחובה אינו
 בא מן המעשר וכמו שהאריך בזה בבי״ד של שלמה עי״ש. וכ״כ ברכי יוסף סי׳
 רמ״ט סעי׳ י״ח וי״ט. אולם ראיתי בס׳ ציץ אליעזר ח״ט שמיקל אם מתנה כשמפריש

 לכך עי״ש ולע״ד כמ״ש. וכ״כ בנהר מצרים עמוד צ״ה אות י׳.
 0ו כן העלה בבי׳׳ד של שלמה שם וכ״כ במעם לועז עמוד תרנ״א ואף שבשכנה״ג משם
 מהר׳ מתתיה טריויש משמע שמנכה עי״ש מה שדחק הרב לישב דבריו וכן העלה
 בברכ׳׳י סי׳ רמ׳׳ט סעי׳ ה׳ והאריך לישב תשו׳ זו עי׳׳ש ומס וארנונה המוטל על הבית
 לא הוי כמם המוטל על העסק דזה הוי בכלל הוצאות הבית, וה״ה למס גולגלת שאינו

 שייר לעסק וכמ״ש הט׳׳ז יו״ ד סי׳ רמ״ט. ועי׳ באגרות משה יו״ד סי׳ קמ״ג.
 ועיי בשואל ונשאל ח״ב יו״ד סי׳ ק״ס שדעתו שאפשר לנכות ונמוקו שירבו
 המעשרים ומקיימים מצוה זו. ונראה שבימינו אדרבה אם נעשה כן כמעט מיעוטא רק

 יפרישו מעשרות ודאי יודה בזה הגאון ז״ל.
 11 בי״ ד של שלמה. אולם אם בא להוסיף על חיוב מתנות לאביונים מהמעשר רשאי
 עי׳ במג״א או״ח סי׳ תרצ״ד ם״א. משם השל״ה ומהרי״ל סי׳ נ״ו מעם לועז על

 מגלת אסתר עמוד רנ״ו.

 12 כן הכריע בבי״ד של שלמה שם אף שהט״ז פליג בזה עי׳׳ש וכן כתב הברכיי סי׳
 רמ״ט סעי׳ י״ח משם רבינו חיים בן עטר עי׳ בספרו ראשון לציון וכן כתב בפלא יועץ
 אות מ׳ ועי׳ בס׳ ציץ אליעזר ח״ט סי׳ א׳ פ׳׳ה עי״ש ובמה שציין. ועי׳ יפה ללב
 יו״ד סי׳ רמ״ט ס״ו. ועי׳ באגרות משה יו׳׳ד סי׳ קמ״ג. ובשמחת כהן יו״ד ח״ג סי׳ ל״ה.

 תח
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נו חייב לעשר ג ונכסי צאן ברזל אי  יג. נשא אשה והכניסה לו נכסי מלו
א יתן משהו לעני. ומה שמרויח מפירותיהם חייב לעשר 13. ל ת הקרן א  א
ת נכםי־מלוג וצאן-ברזל, חייב לעשרם דעכשיו ה האשה וירש א ת  יד. מ
נו בה אי תם בחייה. ומערר הכתו תם אפילו האשה עישרה או  קונה או
בה ר ולעשר במה שהיתה שוה הכתו  חייב לעשר אולם יש להחמי

. אה ״  להמכר בטובת הנ

א להוציאם מ ת ם מ ה ד נ ת דבה או מ  טו. מי שחלה או נולד לו בן ושלחו לו נ
ת הברית ניתנו לו, חייב להפריש מהם מעשר. צאו  בימי חוליו או להו

כה שמקבלים בישיבות » ד חכם, או תמי ן הנשלח לתלמי  וה״ה מדורו

 פרק רביעי

 סדר חלוקת המעשרות

ו לעמלי תורה ההוגים בתורת ה׳ ת מעשר כספים הוא לתת ו צ  א. עיקר מ

. תם ג ו מנ  ותורתם או

 13 שאלת יעבץ סי׳ ר.
 u שם. ועיי ברכ׳׳י סי׳ רנ׳׳א.

 15 כן העלה החקרי לב יו׳׳ד סי׳ ק״ב עמוד רי׳יג עי״ש. וכ׳׳כ ברוח חיים סי׳ רמ׳׳ח ם״א.

 1 כדאיתא בילקוט בשם הפסיקתא. וכ״פ בבי׳׳ד של שלמה ועי׳ שו״ע סי׳ רנ״א סעי׳ ט׳
 דהגדול בחכמה קודם לחברו. וכי׳ כ בנהר מצרים עמוד צ ״ז. וכ׳׳כ בעל משגה ברורה
 בספרו אהבת חסד פ׳ י׳׳ ט דעיקר המעשר נתקן בשביל להחזיק עמלי תורה, וכ״כ
 ברוח חיים סי׳ רמ׳׳ט ם׳׳א משם הירושלמי ומן הראוי להעתיק כאן לשון הרמב׳׳ם
 בה׳ שמיטה ויובל פי״ג הי׳׳ב וי׳׳ג וז׳׳ל: ״ולמה לא זכה לוי בנחלת ארץ ישראל
ת ה׳ לשרתו ולהורות דרכיו הישרים  ובביזתה עם אחיו מפני שהובדל לעבוד א
 ומשפטיו הצדיקים לרבים שנאמר יורו משפטיך ליעקב ותורתר לישראל, לפיכך הובדלו
 מדרכי העולם, לא עורכין מלחמה כשאר ישראל, ולא נוחלין ולא זוכין לעצמן בכח
 גופן. אלא הם חיל השם שנאמר ברר ה׳ חילו. והוא ברור הוא זוכה להם שנאמר אני
 חלקך ונחלתך. ולא שבט לוי בלבד אלא כל איש ואיש מכל באי העולם אשר
ת ה׳  נדבה רוחו אותו והבינו מדעו להבדל לעמוד לפני ה׳ לשרתו ולעובדו לדעת א
 והלר ישר כמו שעשהו האלהים ופרק מעל צוארו עול התשבונות הרבים אשר
 בקשו בני האדם הרי זה נתקדש קדש קדשים ויהיה ה׳ חלקו ונחלתו לעולם ולעולמי
 עולמים ויזכה לו בעוה׳׳ז דבר המספיק כמו שזכה לכהנים ללויים הרי דוד ע״ה אומר
 ה׳ מנת חלקי וכוסי אתה תומיך גורלי״ עכ׳׳ל. וכ״כ בשיטה מקובצת כתובות נ׳ בשם
 הרב המעילי דמעשר כספים הוי דומיא דמעשר הניתן לכהנים וללוים למען יחזקו
 בתורת ה׳. ואף שיש סובלים להקדים עניים אולם בימינו אלה העמלים בתורה הם

 העניים ג״כ ושני הדברים נמצא בהם ע׳׳כ לכו׳׳ע יש להקדימם.

ט  ת
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 ב. וכן לצדקה לעניים, לפדיון שבויים, הכנסת אורחים, לחולים, ליתומים,
ן  לגמילות חסדים, הצלת ילדים ממיםיון וחינוכם לתורה, להכנסת חת

. פה 2  וכלה לחו
 ג. יש להקדים קרובים העניים, וזהו סדר הקדימה : אביו ואמו, בניו ובנותיו
ו ואחיותיו, וכל יתר הקרובים כפי סדר הקורבה  למעלה משש שנים, אחי

. 3 ב ד חכם קודם לקרו  בדין ירושה. ותלמי
ן ידו ת מעשר, כשאי ו ע מ ו מ תר לפרנס אבי  ד. במה דברים אמורים שמו
א לו מארה למפרנס אביו ת אמרו חכמים תבו  משגת, אבל אם ידו משג

 ממעשר *.
 ה. וכן יש להקדים שכניו העניים לעניי עירו ועניי עירו לעניי עיר אחרת
ן  ויושבי ירושלים קודמים לעניי ארץ ישראל ועניי ארץ ישראל קודמי

.  לעניי חוץ לארץ 5
 ו. איש ואשה שבאו לבקש מזון, מקדימין אשה לאיש וכן לכסות היא

. 6 ה מ ו ת י ן להשיא ה יתומה להנשא מקדימי דמת ואם באו יתום ו  קו
ל בני לתתם לבני חבורה העוסקים בתורה או להאכי  ז. לקנות ספרים ו
ו ולשלם עבור החשמל ושירותים אחרים הדרושים להם נ  החבורה מממו

ת מעשר י ו ע מ  ללימוד תורה, רשאי להוציא מ
ד בהם הוא בעצמו ולהשאילם לאחרים, אם אין  ח. לקנות ספרים ללמו
ת ו ע מ  יכולת בידו ולא היה קונה אלמלא בסף המעשר רשאי להוציא מ
 מעשר, ובלבד שישאילם לאחרים, וגם יכתוב עליהם שהם מהמעשר

.  בכדי שלאחר פטירתו לא יחזיקום יורשיו לעצמם 8

 2 פשוט ודומיא דמעשר עני וצדקה. ועי׳ בשער זה פרק שמיני םעיח ב׳ ובהערה שם.

 3 שו״ע יו׳־ד סי׳ ר׳׳נא ס״ג ועי׳ במקורות שם וה״ה למעשר דהוי כצדקה וכ״כ בי״ד
ם  של שלמה שם. ועי׳ רוח חיים סי׳ רנ׳׳א וסדר הקורבה לפי הירושה כ׳׳כ מהרשד־
 אהע״ז סי׳ קצ׳׳ג. ובניו ובנותיו הפחותים מגיל שש כיון שחייב לזונם מדינא ולא מדין

 צדקה אין יכול לפטור עצמו במעות מעשר וכ״מ בברכ״י.

 4 שו״ע יו׳׳ד סי׳ ר״מ ס׳׳ח ברמ״א משם הג׳׳מ והגהות ב׳׳מ וחידושי אגודה וכ״כ הש׳׳ר
 יו״ד סי׳ רנ״א ס׳׳ה. וכ״כ בי״ד של שלמה שם וכ״כ מזמור לאסר עמוד מ״ה. וכ״כ
 באהבת חסד ע״ש. ועי׳ שכנה׳׳ג סי׳ רנ״א שכת׳ דמהרי״ל משם מהר׳־י אופנהיים מיקל

 בזה ואין נראה משאר פוסקים כן אא״כ אין לו.

 5 יו׳׳ד רנ״א ם׳׳ג ועי׳ פ׳׳ת שם ס׳׳ד משם החתם סופר סי׳ רל׳׳ג ורל״ד דיש להקדים
 יושבי ירושלים וכל הקדימות אינם אלא להקדים ולא לדחות נפשות עי׳׳ש. ועי׳ שו״ת

 מהר׳׳ם גלאנטי סי׳ ע׳׳ו ועי׳ בתשובה סי׳ ב׳ מם׳ דין אמת.

 6 יו׳׳ד רנ״א ס״ח.
 7 בי׳׳ד של שלמה שם. וכ״כ בנהר מצרים.

 8 כן העלה בבי״ ד של שלמה שם. ועי׳ שכנה• ג יו״ ד סי׳ רמ״ט הגה״ט ם״ק ב׳. וכ״כ

 תי



 פרק רביעי: סדר חלוקת המעשרות

ד לבן קרובו או מכירו העשיר, אם אין האב רוצה מ ל תר לשכור מ  ט. מו
 ליתן וכל שכן לבני עניים 9.

ת בביהכנ״ם ו ת המצו ח ו בעלותו לם״ת או בקניית א  י. אין לשלם נדבותי
: ה ל ם א א בתנאי ל חת ההיכל וכר — מהמעשר א  כגון פתי

ת ביהכנ׳׳ם סו הג ביהכנ״ס לחלק לעניים או לבני תורה מהכנ  א. אם מנ
זים שנותנים לעניים יכול להפריש מהמעשר. בהתאם לאחו  ו

ה היה בדעתו לפורעה מהמעשר.  ב. אם בשעה שקנה המצו
ספת ת התו  ג. אם חבירו רצה לקנות והוא הוסיף עליו, רשאי לשלם א

ר ולא לפי הסכום שחבירו רצה לקנות. ש ע מ ה  בלבד מ
ם הנ״ל רשאי להפריש מהמעשר. אולם  רק בהצטרף ג׳ התנאי
ן ת ביהכנ״ם הן עבור בדק הבית, נקיון, חשמל, שכירות החז סו  כשהכנ
ם ועניים, אין להוציא מהמעשר די חכמי  והשמש וכר אף שהם תלמי
כ מוסיף להם מלבד  כיון שבשכירות הם נוטלין ולא בצדקה אא״

 שכרם 10
ת ים הבאים מארץ ישראל או מארצו ת המעשר לשליחים נאמנ ת  יא. יכול ל

. ״ ה מ ו ד כ קת בני תורה או לעניים או ליתומים ו ת להחז  אחרו
ן לגויים או מם ואין לו לשלם יכולים לעזור לו  יב. ישראל שחייב ממו

ן שבויים 12. ו ר דהוי כפדי ש ע מ ה  מ
ות אפילו לעשיר, בשעת דוחקו, מהמעשר, ואם ירד העשיר תר להלו  יג. מו

. י שמעיקרא לא נתכוון לכך ״ אה אעפ״ ל לו ההלו ו רשאי למחו  מנכסי
ת ו ע מ י שבעת נדרו היה דעתו לשלמו מ ודר בעת צרה, אעפ״  יד. נדר שנ
א יועיל נדרו זה אם משלמו מהמעשר כי לא הוסיף לעצמו  מעשר, ל

ת מעשר 14. ו ע מ כ אין לשלמו מ  זכות ע״

 במזמור לאםר עמוד מ״ה. וכ׳׳כ בנהר מצרים. וכת׳ במעט לועז עמוד תרנ״א שיש
 להתרחק מהיתר זה כיון שהעיקר לפרנס העניים, אולם נראה דדוקא כשמצבו אינו

 דחוק. וכ״כ החפץ חיים באהבת חסד פרק י״ט.
 9 בי״ ד של שלמה שם משם השל״ ה, וכ״כ בנהר מצרים.

א בסי׳ רמיט.  10 כן העלה בבי׳׳ד של שלמה עי״ש באורר וכ״כ בנהר מצרים. ועי׳ ברעק׳
 ועי׳ באהבת חסד פ״י י״ט עמוד ל״ט.

 11 שם. וכ״כ בנהר מצרים.
 2ו שם משם שכנה׳׳ג והרדב״ז. ועי׳ בגור אריה הלוי יו׳׳ד סי׳ רנ״ב ס״א משם הרמב״ם

 פ״ח. מה׳ מתנות עניים ומרדכי גיטין סי׳ תנ״ח.
 s1 שם: .וכ״כ בנהר מצרים

 14 שם, ושם.

א  תי
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א יגמור איזה  טו. נדר שנודר בדרר קנם אם יעבור על איזה דבר או אם ל
 לימוד, איו יכול לשלם הקנס מכספי המעשר 15.

 טז. אינו רשאי לשלם דמי הנסיעה לארץ ישראל כדי לבקר במקומות
ה אבל ש ע מ ת ה ו ע מ  הקדושים או להשתטח על קברות הצדיקים מ

ם מהמעשר 16. ת ת דב בא״י לעניים יכול ל ת שמנ דבו  הנ
 יז. מי שלצרכיז האישיים מספיק לו משרת נער, והוא שוכר משרתים
 גדולים יראי ה׳ כדי שישגיחו בביתו על עניני איסור והיתר וכר, אין

. ״ ם י ל ו ד ג ספת השכר שמשלם ל  רשאי לנכות מהמעשר תו
צאת לימוד בניו קטנים שלומדים תורה שבכתב אינו רשאי לשלם  יח. הו

 מהמעשר 18.
גמרא אם מצבו דחוק יכול לשלם צאת לימוד בניו הגדולים למשגה ו  יט. הו

ר 19. ש ע מ ה ם אפשר לו לא ישלם מ  מהמעשר. אבל א
די חכמים, ת נישואי בנו ובתו הגדולים, ובפרט אם הם תלמי  כ. הוצאו
א ת מעשר הו ו ע מ מ ר ואין חייב להודיע להם ש ש ע מ ה  רשאי להוציא מ
בות היה בדעתו להוציא מהמעשר, י  מוציא. ודוקא אם בשעת ההתחי

ר 20. ש ע מ ה כ אינו רשאי לפרוע חובו מ  שאל״
יב לפרנסו כמה שנים, אם בשעת ד חכם ומתחי  כא. מי שלוקח חתן תלמי

. 2 ת היה בדעתו להוציא מהמעשר מותר 1 בו  ההתחי
 כב. מי שקבל עיםקא מחבירו, וחולקים הדוחים ביניהם בדרר היתר, אין
 המקבל עיסקא יכול ליתן המעשר, אלא יתן חציו לנותן העיסקא והוא

 יתננו למי שירצה 22.

 15 שם, ושם.
 16 שם וכ״כ בנהר מצרים. ועיי בזכרינו לחיים ח״ב או׳׳ח י״א ע״ב אות ב׳ ערך ׳׳מצוה׳׳.

 שער חמישי בפרק י״ב וי׳׳ג.
 17 שם משם השבו״י וכ״כ ברכ״י סי׳ רמ״ט סי״ז.

 18 בי׳׳ד של שלמה משם ב״ש על יסוד שו״ע יו״ד סי׳ רמ״ה סעי׳ ה׳ ר, ושכנה״ג יו״ד
 סי׳ רמ״ט הגה״ט ם״ק ב׳. ועי׳ מעם לועז פ׳ ראה. וכ׳׳כ החפץ חיים באהבת חסד

 פ׳ י״ט.
 19 שם.

 20 כן העלה בשו״ת ציץ אליעזר חייט סי׳ א׳.
 21 חתם סופר יו״ד סי׳ רל״א והביאו בשו״ת ציץ אליעזר ח״ט סי׳ א׳.

 22 שו״ע יו׳׳ ד סי׳ קע״ז סעי׳ כ״ב ברמ״א. ועי׳ בסימן שם דרכי ההיתר ומ״ש בה׳ רביח
 שער חמישי פרק י״ב וי״ג

 תיב



 פרק חמישי: סחורה במעות מעשר

 פרק חמישי

ת מעשר  סחורה במעו

תם ברבית (באופן  א. אין עושים פרקמטיא בכספי מעשר ואין מלווים או
א יבואו עניים ולא יהיו מ ף אם יתן כל הריוח לעניים, ש  המותר) א

ם להם. ת ת ת בכיסו ל ו  מע
ת לחלק רק הקרן קיימת ואוכלים הפירות ד מ ו נה ע  אבל צדקה שאי

ת ד צריר לקבל על עצמו לשלם א ת מעשר והפסי ם סחר במעו  ב. א
רת ם קנה אג  ההפסד למעשר. ואם הרויח הריוח שייר למעשר. וה״ה א

. ת מהמעשר 2 ר ח  פיס או הגרלה א
ת ידו ליתנם לעניים מיד, רשאי ח יות ת ת מצו ו ד שמע א אדם אמי  ג. אם הו
ו ויפרע נ ו ת עסקים בכספי במעשר וכשיבואו עניים ילוה להם מממ  לעשו

. ו וכנ״ל 3 ההפסד לעצמ  מהמעשר. אולם הריוח הוי למעשר ו
, נותנים לעניים ומלוים ן להם מעשר מזומן הג הרבה בני אדם שכשאי  ד. מנ
ם אז יעכבו המעשר נ ם כשירויחו בממו מ צ ים בינם לבין ע  מנכסיהם ומתנ
ו לעניים מן הקרן, ואין צורר ליטול רשות ה שנתנ ד שיגבו מ  לעצמם ע

. 4 שו רו ו כפי מ ת  מן העניים, ואף שלא פירשו אם נהגו כן ס

 פרק ששי

ת מעשר רר במעו  םפק המתעו

רר ת עניים וצדקה, הרי כל ספק המתעו ו ת מעשר הם כמתנ  א. כיון שמעו
. ם הם שייכים למעשר או לחולין — הוי מעשר!  בהם א

 ו שקלים פ״ד ב״י בסי׳ רנ״ט ופסקו הרמ״א בם״א ועיי בבי׳׳ד של שלמה. ועיי משנה
 למלך פ״ח מה׳ מתנות עניים ם׳׳ד. וכ׳׳ב במעם לועז עמוד תרנ״א. ועי׳ במעס לועז

 על מס׳ אבות עמוד קב״ג.
 2 שם, וכ״כ בנהר מצרים.

 3 של״ ה והובא בבי״ ד של שלמה שם. וכ״ב בנהר מצרים.
 4 ב״י בשם רש״י והביאו רמ׳׳א בסי׳ רנ״ז ס״ה. ושבנה״ג יו״ד סי׳ רנ״א סעיף כ״ד
 משם מהרי״ל בתשו׳ סי׳ נ״ד. וכ״כ מטה משה ח״ב מעי צדקה פ״ח. ושיורי ברכה

 סי׳ רנ״ז ס״ק ב׳ משם הנוב״י סי׳ ע״ג.

 1 אור זרוע הל׳ צדקה סי׳ י״ח מתו״כ פ׳ קדושים ספק לקט לקט הכי נמי ספק צדקה

ג  תי
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דע במה ד זה אם י ה ת מעשר וחולין בזה א  ב. תיבה שנשתמש בה למעו
דע הולכים אחר נה הולכים אחר האחרון. ואם לא י  נשתמש באחרו

.  הרוב 2
/ םומכין על ת בתיבתו וכתוב עליו ״מעשר׳ ו א ארנק עם מע צ  ג. מ
ו בין כתבי אביהם על ארנק של ן יורשים שמצא ב והוא הדי  הכתו

. ם לצדקה 3 ת ת ה חייבים ל ש ע ת שהם מ  מעו
ו בפנקס אביהם שקופת המעשר נשארה חייבת לה אינם  ד. בנים שמצא

.  יכולים לנכות ממעשר שלהם 4
 ה. הנודר צדקה ואינו יודע כמה נדר מרבה ליתן עד שיאמר לא לסכום

. נתי 5 ו  כה גדול, התכו
ת ויש בעיר כמה סוגי צדקות, ח  ו. מי שעלה לס״ ת ונדר סר לצדקה א
זה מהם נדר  כגון ת״ת, הכנסת כלה, ביקור חולים וכר ושכח לאי

. 9 ו ב ל  צריר לשלם לכל הצדקות כלם עד שלא ישאר ספק ב
ם היה עני ואין בכל קופה עניים מבוררים, א ש בםעיח ו׳ נראה ש ״  ז. מ
ת בר: למסור נדרו לבית דין, ובי״ד יחלקו הכסף בין  יכול לעשו

ודר י ם על כל קופה, בשם הנ י נ לה מהממו  הקופות ויקחו שטר מחי
ודע נו י ו ואי ת צדקה בכל חדש, ונתערבו במעותי ו  ח. מי שרגיל לגבות מע
ה היה גובה מ  החשבון, יעיין בפנקסי הצדקה מכל השנים שעברו כ
. תה ויתנהו לצדקה והשאר חולין 8 ו י מצא הסכום הגבוה ב  בכל חדש, י

 צדקה וב״י בסי׳ רנ״ט משם הגהות מרדכי פ״ק דב״ב וכן פסק בשו׳׳ע שם ם״ה ועיי
 ברכ״י סי׳ רנ״ת ם״ג. ועי״ ש שנסתפק אם גם בפלוגתא דרבוותא אזלינן לדוומרא
 ולא הכריע. והחקרי לב בחו״מ סי׳ ק״י פסק שאין לומר בצדקה קים לי. וכן פסק
 ברוח חיים יו״ ד סי׳ ר נ״ א סעי׳ י״ ג ועי׳ בתורת חיים סי׳ י״ז. ועי׳ בחק״ל חו״מ ח״ב סי׳

 ל״ה וצ״ע.
 2 או״ז שם סי׳ י״ ט ולא דמי לסעי• א׳ דהתם מיירי כשאין רוב, אלא רק ספק. וכן פסק

 הרמ״א בסי׳ רנ״ט ם״ק ר.
 3 שם. וכתב ראיה מפקדון ויין נסך כדפי׳ בהמפקיד משם הרמב״ם ואבי העזרי. והביאו
 ב״י בסי׳ רנ״ט ופסקו הרמ״א שם בסעי׳ ו׳ ועי׳ פ״ת שם ם״ק י״א. וכן פסק מהר״י

 אדרבי בשו״ת דברי ריבות סי׳ רכ״ג.
 4 שיו״ב סי׳ רנ״ז ם״ג משם הנוב״י סי׳ ע״ג. 5 מרן בסי׳ רנ״ח ם״ג.

 6 פתחי תשובה סי׳ רנ״ח ם״ק ה׳ משם החתם סופר בסי׳ ר״מ. וסיים שבי״ד אין יכולים
 לכופו על כר אלא אם ירצה מניח ביניהם ומסתלק. אולם להורות מורים לו שישלם

 לכלם.
 7 שו״ת רב פעלים למורינו הג״ר יוסף חיים זיע״א ח״א יו״ד סי׳ מ״ג. (ואף שלא נזכר
 שם עני אולם השאלה היתה באשה דמםתמא אין לה ועל כן כתב כן, ובזה אף החת״ס

 יודה).

 8 פתחי תשובה סי׳ רנ״ט סי״ ג משם הנוב״י סי׳ קנ״ה עי״ש.

ד  תי



 פרק שביעי: המפריש חומש למה מותר להוציאו

 פרק שביעי

 המפריש חומש למה מותר להוציאן

ת ליתן ו ידו משג ת חומש כשאי בחר להפריש לפחו ה מן המו  א. מצו
ש לעיל בפרק א׳ םעיה הי) 1- ״  לפי צורר העניים. (ועי׳ מ

ד יתן ח  ב. כשמפריש חומש יחלק החומש לשני מעשרות, מעשר א
י יש לו  לעמלי תורה ולעניים וכנזכר בפרקים דלעיל, והמעשר השנ
ה ואפילו לצורר עצמו ובניו ובני ביתו  רשות להוציאו לכל דבר מצו
. א ובניו ולהשאילן לאחרים 2 ד בהם הו  כגון שיכתוב מהם ספרים ללמו
ת כי למעשר יש סוד מש יחלקנו לשני מעשרו  ג. גם בשעת הפרשת החו

.  ויסוד ג
ת לקופת בדק הבית, לעליות ספר תורה, או ת  ד. מדמי החומש רשאי ל

ת בבית הכנסת *. ו  לקניית מצו
ן מזוזות, סכה, לולב, ספרי ו טלית, ציצית, תפלי  ה. וכן לקנות לעצמ

. ונים וכיוצא 5 ת לאבי ו ח מנות, מתנ , משלו  קודש לעצמו
ם לבניו, או לשלם כדי לקבל  ו. וכן רשאי לשלם מזה שכר מלמדי

ת יי.  סנדקאו
ת עליה לארץ ישראל, ונסיעות לקברות  ז. וכן רשאי להוציא הוצאו

 הצדיקים י

 1 כן פסק מרן בשו״ע יו׳׳ד סי׳ רמ׳׳ט ס״א ועיין מראה מקומות ומפרשים שמ. ועי׳
 בשיטה מקובצת כתובות נ׳ ע״א. ועי׳ ב״י שם. ועי׳ בפירוש רבינו עובדיה ריש פיאה

 וברכיי סי׳ רמ״ט.
 2 כך כתב בשיטה מקובצת כתובות נ׳ ע׳׳א משם הרב המעילי ודימה זה לשני מעשרות
 שהיו חייבים ישראל להפריש מעשר עני ומעשר שני וכשם שמעשר שני היה נאכל
 בירושלים לו ולבני ביתו ה״ה למעשר השני מהכספים שיכול ליהנות בו הוא וב׳״ב

 וסיים דכל המדקדק בזה מובטח לו שיצליח בנכסיו וכר עי״ש.
 5 עי׳ ברכ׳׳י סי׳ רמ״ט על יסוד התשר באבקת רוכל ס״ג, וכ״כ באהבת חסד פ׳ י״ט.

 4 בי״ד של שלמה יו״ד סי׳ א׳.
 5 שם.
 6 שם.
 ד שם.

 תטו



 שער שנים עשר: הלכות מעשר בספים

 פרק שמיני

 פרטי דינים בהקדש, צדקה ומעשר

.  א. כשם שאסור להזיק להקדש כר אסור להקדש להזיק הקדש אחר 1

ד תורה או לענין ת של צדקה ועליו לבחור למי לתת, ללמו  ב. יש לו מעו
ד תורה דגדול לימוד תורה יותר  בית הכנסת או לבניו ישיבה, יתן ללמו
 מבנין בית המקדש וכן עניים חולים עדיפי מבנין ביהכנ״ס, ועניים סתם

. פא ויש חולקים צ  י״א דביהכנ״ס עדי

י  ג. יתן צדקה בסבר פנים יפות בשמחה ובטוב לבב וישתתח עם הענ
ם ונחמות. ואם נותנה בפנים זעומות  בצערו וידבר עמו דברי תנחומי

. ת זכותו 3 ד א  ורעות מפסי

א י הו ת עשה. ועוד, לפי שהענ  ד. יתן הצדקה מעומד, כיון שהיא מצו

 1 שבנה״ג יו״ד סי׳ רנ״ת ס״ק פ״ט משם הרשד״ם יו״ ד סי׳ ר״ו. ואם שהדברים פשוטים
 וטעמם גלוי לעין אולם מכיון שיש גבאי הקדש שמורים לעצמם קולא בדבר בחושבם
 שמצוה שהם עסוקים בה חשובה ביותר ושקולה יותר מכל המצוות וההקדשות
 של אחרים ואם יזיקו להקדש אחר ירויח ההקדש שלהם יותר ויגדל ממונו ע״כ כתבתי
 זה שאיסור גמור הוא אפילו אם הקדש אחרים פחות בערכו סוף סוף זה ג״כ הקדש
 וגם להקדש אסור להזיק הקדש אחר ועוברים על לא תעשון כן ואינם מוסיפים לעצמם
 ולהקדש שלהם כלום כי הכל קצוב מאת ה׳ ואינו אלא מחוסר אמונה. ועתידים ליתן
ת הדין. ואף שבאמת אין בכחם להזיק הקדשות אחרים כי הכל קצוב בכל זאת  א
 אין נפטרים מעונש כגנב וגזלן שאין בכחן לגרוע מפרנסת שום נברא ובכל זאת

 נענשים על מעשיהם.
 2 שו״ע סי׳ רמ״ט סעי׳ ט״ז. ועי׳ בשאילתות דרב אחאי גאון פ׳ תרומה. ועי׳ בהעמק
 שאלה שם משם התוס׳ ב׳׳ב ט׳. וכתב עוד שם (והובא בענף יוסף) דבפסיקתא רבתי
 פ״ ו איתא הטעם שלא בנה שלמה בית המקדש מקדשי דוד אביו אלא הביא הכל
 לאוצרות וכוי שבא רעב בימי דוד ג׳ שנים והיו לדוד כמה אוצרות צבורין כסף
 וזהב שהיה מתקן לביהמ״ק והיה צריך להוציא להתיות נפשות ולא עשה כן אמר לו
 הקב״ה ובו׳ וע״ש מ״ש על מהרי״ק. ועי׳ ב״י סוף סי׳ רמ״ט מ״ש משם מהרי״ק
 והיסוד מהירושלמי סוף פיאה ובס״פ ה׳ דשקלים אחזי לרב תרעא דבי כנישתא וכו׳
 וכי לית תמן בר נש למילף אורייתא או חולין המוטלים באשפה וקרא עליו וישכח
 ישראל עושהו ויבן היכלות ועי׳ בגר״א הביאו העמק שאלה שם. ועי׳ בחקרי לב
 יו״ד ח״ ג סי׳ קי״ד עמוד רס״ה שהאריר והוכיח דלא בעינן עניים וחולים אלא אפילו
 עניים בלבד קודמים עי״ש. וכן דעת היפה ללב ח״ג יו״ד סי׳ רמ״ט סעי׳ ט״ל. ועי״ש

 ובמה שציין בסעי׳ מ׳. ועי׳ לגרח״פ בס׳ חיים סי מ״ו.

 3 לשון הטור יו״ ד סי׳ רמ״ט.

 תטז



 פרק שמיני: פרטי דינים בהקדש, צדקה ומעשר

מד כדי ו פלת כביכול בעוה״ר, ולכן צריך ליתן מע ו גד השכינה הנ  כנ
 להקימה ולהעמידה *

 ה. כשחסר בקופה של צדקה צריר הגבאי ללוות מכספו. וכשיכנםו כספים
ם לקופה ״. ע לו ואין צריר ליטול רשות מהתורמי י ת המג  לקופה יטול א
 ו. אין על גבאי צדקה לשים לב אם יחרפוהו העניים, כי זכותו גדולה

.  על ידי זה 8
 ז. הנודר צדקה אינו רשאי לחזור בו, אלא אם כן נשאל לחכם והתיר לו.

.  ואם הגיע ליד הגבאי אינו יכול להשאל עליו ז
 ח. הכופה אחרים ליתן צדקה ומעשה אותם, שכרו גדול משכרו של
אמר והיה מעשה הצדקה שלום, ועל גבאי צדקה וכיוצא  הנותן, שנ

.  בהם נאמר ומצדיקי הרבים ככוכבים 8
י ממר ואין בידר כלום ליתן לו פייסהו בדברים. ואסור לגעור  ט. בקש הענ
נדכא וכר ואוי למי שהכלים י שלבו נשבר ו  בעני או לצעוק עליו מפנ
א יהיה לו כאב בין ברחמים בין בדברים שנא׳ ״אב ל ת העני, א  א

.  אנכי לאביונים״ 9
ה שצריכים עניים, יבערם מ ת מעשר יותר מ  י. אם נצטברו הרבה מעו
 בשנה שלישית ושישית. ע״י שיחלקם לעניים אחרים או יעשה מהם

 קרן קיים שמהרוחים יתנו לעניים 10,
ת בריא נ ת ת שכ״מ או מ  יא. מי שאמר שיתן םר כר וכר לעניים במתנ

 חייבים היורשים לקיים ולתת לעניים !1.

 4 מזמור לאסף למורינו ח״ר ששון מרדכי זצ״ל עמוד מ״ה. ויסוד הדברים מכתבי
 האר״י ז״ל וכ׳׳כ בעיקרי הד״ט סי׳ כ״ו ס״ק ל׳ משם ברית עולם.

 5 מרן בסי׳ רנ׳׳ז ם״ה.
 6 שם ם״ז.

 ד מרן בסי׳ רנ״ח ם׳׳ו. ועי׳ להגאון מחנה אפרים הל׳ צדקה סי׳ ה׳ אי בעינן פתח
 וחרטה עי״ש. ועיי רוח חיים סי׳ רנ״ח שציין לספר אהלי יאודה כהן דקי׳׳ג ע״ד

 ועושה שלום דל׳׳ ג שעמדו בזה.
 8 לשון הרמב״ם פ׳׳י מה׳ מתנות עניים ה״ו.

 9 שם ה׳׳ה.
 10 מעם לועז פ׳ ראה.

 11 כן פסק מרן בתשר באבקת רוכל סי׳ פ״ג והובאה ברמ״א סי׳ מ׳׳ז ואח שרמ״א
 פליג שם בסי׳ מ״ח והסכים עמו מהר״ם מפאדוה, הנה למעשה לא סמר על דעתו
 אלא עשה כדברי מר״ן כמבואר למעיין שם. ועי׳ בקצות החושן בסי׳ רנ״ב ם״ק ה׳
 ובסי׳ ר׳׳צ ס״ק ג׳ מה שיישב דברי מר״ ן ועי׳ לחת׳׳ס חו״מ סי׳ קט׳׳ו ועי׳ לרע׳״א
 כתשו׳ סי׳ ק״נ מה שתמה על הרמ״א עי״ש. ועי׳ בשו׳׳ע בסי׳ רי׳׳ב ס״ז בחו״מ.
 ובפ״ת שם ומ״ש בפ״ת דמהרי״ט בחייב חו׳׳מ סי׳ נ׳ פליג הנה בח׳׳א בסי׳ ם״ז ם״ל

 תיז



 שער שנים עשר: הלכות מעשר כספים

י שעדיין אינו בעולם, ה שתלד בהמתי אתן לצדקה, אעפ״  יב. אמר מ
ו יעשה, ואם ציוה אדם אמר ככל היוצא מפי  הרי זה חייב לקיים דברו שנ
אמר כל מה שיוציא אילן זה יהיה לעניים או כל  כשהוא שכיב מרע ו
 שכר בית זה יהיה לעניים זכו בהם העניים. ודוקא כשהמוריש אמר

. 1  הדברים בפני היורשים והם שתקו ויש חולקים 2

ת לצדקה חייב ליתן ויש חולקים ת  יג. יש אומרים דכיון שגמר בלבו ל
ד שיוציא בפיו. ויש להחמיר כדיעה ראשונה. נו חייב ע  וסוברים שאי

. 1 a ת ת  ולנוהגים כרמ״א חייב ל

ר אתישב בדבר אם אקדיש כםח זה או נכסים אלו לא הוי מ  יד. אם א
ד ח ות בביהכנ״ם וכל א  גמר אפילו בלבו, וע״כ הנוהגים למכור מצו

. ן שעל דעת בן נדרו ״ א האחרו ל ת א ת  מוסיף על חבירו אין חייב ל

 כדעת מר״ן וי״ל שאין דבריו סותרים ויש חילוק אם ההקדש חל מחיים או לא
 ורו״ק ועי׳ לכנה׳׳ג חו׳׳מ סי׳ רי׳׳ב הגה״ט סל״ג ומחנ״א ה׳ צדקה סי׳ ב׳. ועי׳ בדרכי
 נועם חו״מ סי׳ כ״ז מ״ש על התשר. ועי רב פעלים ח״ד יו׳׳ד סי׳ כ״ו. וזכורני

 שמורי הרה״ ג עזרא עטיה זצ״ל אמר שההלכה בזה כדעת מר״ ן.
 12 כן פסק בשו׳׳ע, חו״מ סי׳ רי״ב ס״ז וס״ט ועי׳ בםמ״ע ודוקא בפניהם כמ״ש בב״י שם.
 ועי׳ בדרכי נועם חו״מ סי׳ ז״ר. ובסי׳ כ״ה מה שהאריר בזה ודו״ק. וכ״כ מהר״ם גאלנטי

 בסי׳ י״ג. והרמ״א פליג ועי׳ במכתם לדוד סי׳ י״ד ובאתן לא פליג.
 13 מר״ן בחו״מ סי׳ רי״ב ס׳׳ת הביא שתי הריעות בשם יש ויש. והרמ׳׳א פסק כדיעה
 ראשונה (ועי׳ ביו״ד סי׳ רנ״ח ברמ״א ובב״י שם. ועי׳ בשכנה״ג יו״ד הגב״י סי׳ רנ״ח
 ס״ק מ״ד). ועי׳ לכנה״ג בחו״מ סי׳ רי״ב הגה״ט ם״ק מ״ב שכת׳ דלהלכה רבינו
 הב״י הביא שתי הסברות ולא הכריע. ואח שהכנה״ג ם״ל דתמיד כשמר׳׳ן כותב
 יש ויש הלכה כויש א ״כ הרי הכריע כדיעה שניה להקל. וי״ ל כיון שסברא שניה
 כתבה בלשון יחיד ויש מי שאומר ס״ל לכנה״ג דאין הכרעה בדברי מר״ן. אולם בם׳
 כף החיים דף כ״א אות ט״ר והביאו השד״ח בכללי הפוסקים סי׳ י״ג ם״ק י״ד כתב
 דכשסברא ראשונה בלשון רבים ושניה בלשון יחיד דעת מרן כסברא ראשונה עי״ש. א״כ
 כיון דהוי ספק צדקה יש לתפוס לחומרא כמ״ש. ובפרט דלדעת כף החיים מרן ם״ל
 כדיעה ראשונה. ובלא״ה איכא דם״ל שיש לתפוס כריעה ראשונה ביש ויש אף שרוב
 הפוסקים חולקים כאן יש לצרף סברתם. ומהרשד״ם ביו׳׳ד סי׳ קכ׳יח פסק כריעה
 ראשונה וראוי להחמיר וכן נראה דעת מורינו הג״ר יוסף חיים ז״ל בשו״ת רב
 פעלים ח״א יו״ד סי׳ מ״ד. ועי׳ בשו״ת מהריט״ץ סי׳ רפ״ד ובת׳ מהריב׳׳ל בח״ג
 סי׳ ל׳׳ו דאין להוציא ממון מהיורשים על סמך הלב כיון שיש בזה מחלוקת עי״ש.
ב ׳  וכן להוציא ממון ולבופו בבי״ד א״א וכמ״ש בכנה״ג שם. וכן פסק בחק״ל חו״מ ח
 סי׳ ל״ה שיכול המוחזק לומר קים לי ועי׳ בס׳ בן שלמה עמ׳ ל׳ מ״ש משם ושב הכהן

 סי׳ כ׳ וכ״א.

 14 כיון שאמר בלשון ספק כ״כ מהרי׳א די בוטון בתשר לחם רב סי׳ רכ׳׳ג והביאה
 בשכנה״ג יו״ד סי׳ רנ״ח הגב״י סמ״ד. ובמנהג הקניות עי׳ מ׳׳ש בכף החיים או״ח

 סי׳ ש״ו ם׳׳ק מ״ב משם השכנה״ג וא״ר ומט׳׳י עי״ש.

 תיח



 פרק שמיני: פרטי דינים בהקדש, צדקה ומעשר

. 1 תר לפסוק צדקה בשבת 5  טו. מו
ם זוז לביהכנ״ם ולא קבע לאיזה בית כנסת לנתן ו מאתי  טז. האומר תנ
ם ו מאתי מר תנ א רגיל בעיר שדר שם. האו  הכסה, יתנו לביהכנ״ס שהו

. 1 א דר בה 8 תה העיר שהו  זוז לעניים יתנו לעניי או
חת נפשו ואין במקומו ו  יז. הפריש צדקה שילמדו עשרה ת״ ח בישיבה למנ
ת למקום שבקיאים ת המעו ד גמרא, ישלח האפוטרופוס א  יודעים ללמו

. 1 ד הגמרא ועדיף לשלוח לארץ ישראל ללומדים שם גמרא ז  בלמו
 יח אמר ליתן לחבירו מתנה, אם הוא עני הוי כנודר לצדקה ואסור

. 1  לחזור בו י
ד מר סלע זו לצדקה או שאומר הרי עלי סלע לצדקה והפרישו ע  יט. האו
 שלא בא ליד הגבאי יכול לשנותו בין ללוותו לעצמו בין להלוותו
 לחבירו ויפרע אחר תחתיו. בא לידי גבאי אסור ללוותו בין לו בין
ת ביד הגבאי ו אה לעניים בעיכוב מע , ואם יש הנ  לאחר, ובין הגבאי

. 1 9 רעם לפו תר לגבאי ללוותם ו  כדי להמריץ אחרים שיתנו, מו
דבו לצורר בית הכנסת או לצורר בית עלמין, רשאים בני ת שהתנ  כ. מעו
ד תורה אפילו אם הבעלים ותם לצורר בית המדרש או תלמו  העיר לשנ
ד ת תלמו מעו ד תורה לצורר בית הכנסת. ו ו מ ל ת  מעכבים, אבל לא מ

 תורה אין משנים אלא להצלת נפשות °~:
את הריוח ת ביד בנו כדי להשקיעם ו ב שמסר קודם פטירתו מעו  כא. א
תו אפילו  יחלק לעניים ונתברר שאינו מצליח בנכסיו מםלקין או

ם כשר 9-1. ד א א  הו
ן ורוצה לשנות ולקנות א עורות כתקנ צ לא מ ב ם״ת ו  כב. מי שנדר לכתו

די חכמים — רשאי-־. ד ופוסקים שילמדו בהם תלמי ו  ספרי תלמ

 15 שו״ע או׳׳ח סי׳ ש״ו ם״ה וכת׳ בב״י שם דהר׳ין תמה וכר ומצאתי בשם ר״ח שלא
 אסרו אלא להקדיש כלי ידוע. אבל לא אסרו לחייב עצמו.

 16 מרן בסי׳ רג׳׳ת סעי׳ ד׳ וה׳ דמסתמא כן כונתו.
. ׳  17 מחנה אפרים הלכות צדקה סי׳ י

 18 שו״ע סי׳ רנ״ח סעי׳ י״ב.
 19 שם סי׳ רנ״ט ם״א.

 20 שם סעי׳ ב׳. ומ״ש ומעות ת״ת וכוי גור אריה הלוי סי׳ רנ״ט אות א׳ משם מהריב׳׳ל
 חו״מ סי׳ מ׳׳ט ומהרשד״ם סי׳ ל׳.

 21 מהר״ ם גאלנטי בסי׳ כ״ ה.
 22 הג״ר חיים פאלג׳י ברוח חיים סי׳ נט״ר סעי׳ ג׳ וכתב שם שהסכים עמו בזה זקנו

 הגאון חקרי לב זציל.
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 שער שנים עשר: הלכות מעשר כספים

הג בתי העשירים, ובעלה אף  בג. אשה שרוצה לחלק לעניים ולצדקה כמנ
מד וצווח אין י שעו א קמצן, אעפ״ י שהו א עשיר מעכב, מפנ  שהו

. 2 s ן לו, דעל דעת כן נישאת לו  שומעי
ת א ט ת לעניים דמי ח ת  כד. אשה שחללה שבת בשוגג, והורו לה חכמים ל
ת צאו ן נפשה, חייב הבעל לשלם. וכן יכולה ליטול מהו נה לתקו  שמי

 הבית ואין צריכה ליטול רשות מבעלה
 כה. אף שגבאי צדקה אין מקבלין מהנשים דבר מרובה, אבל אם הצדקה

. 2  היא לשם כפרה מקבלין מהן אפילו דבר מרובה 5
דים ורוצה בן  כו. מי שהקדיש לישיבה ומפירות הקדשו ניזונים התלמי

. 2 ם 6 ד שם, הוא קודם לכל אד  המקדיש ללמו

 23 כן העלה מורינו הג׳׳ר יוסף חיים בתשובה ורמז עליה ברב פעלים ח׳׳ב חו״מ סי׳ ו׳
 עי׳׳ש ולא מצאתי גוף התשובה. ועי׳ בשו״ת שמחת כהן ח׳׳ד יו׳׳ד סי׳ ב׳.

 24 שו׳׳ת רב פעלים ח״ג חו״מ סימן ד׳.
 25 כ״כ מהר׳־ח פלאג׳י ברוח חיים יו׳׳ד סי׳ רמ״ח משם מהר׳׳ח בן עטר בם׳ אור החיים

 פרשת תרומה והביאו הג״ר יוסח חיים שם.
 26 מהר״ם גלאנטי סי׳ ע״ו גור אריה הלוי אות ד׳.

 תכ



 פרק אחד עשר

ן  מעשר ממו

א צר ויהי טרף! בביתי ובחנוני נ ת כל המעשר אל בית האו  ״הביאו א
ת ארובות השמינ1והריקותי ח לכם א ת פ א א ם ל ת א ר ה׳ צבאו מ  בזאת א
ה אפשר להוסיף על הבטחה  לכם ברכה עד בלי די״ (מלאכי ג׳ י׳). מ
ו דרוב  מפורשת זו מפי הבורא עולם על ידי נביאו? וכבר הוכחנ
ב ן הכתו ו ן מתכו  הפוסקים פסקו (עיין בהלכות) דלאו דוקא למעשר דג
ה האם ל מ ה ם שקבל צ׳יק מ ד א  אלא בכלל זה מעשר מעות. (יתאר ה
ן ומחר ם יש לצ׳יק כיסוי ? וזה מלר בשר ודם שהיום כא  היה מפקפק א
ו דנ רא עולם ומי שעו ת כמה ובמה להבטחה מפורשת מבו ח ה על א ב ק  ב

. ה) א מקטני אמנ ל נו א  מהרהר אי
ר לימוד או לאחר שהוסבר להם ערר הדבר או  ישנם רבים שמתו
ר נםיון של חבריהם שניסו והצליחה רוצים לקבל על עצמם  מתו
נם יודעים כיצד לקיימה בתקונה. וכבר נשאלתי על ה זו. אולם אי  מצו
 פרטים רבים בכתב ובע״פ, ועל כן כתבתי פרטי דינים אלה ולהביאם
ר ולא הובאו במקובץ עד כה• ולא כתבתי בחלק ח א ה מ ח  לפני כל א

דות או חומרות אלא הלכה ברורה דוקא. ת חסי ד  הדינים מ
ה הזו.  וראוי להביא מדברי רז״ל בערר המצו

 תסז



 פרקי מוסר

ן לעשר בעולם לקח ל ראשו מר אברהם התחי  ר׳ יהושע בן קרחא או
ו ונתן לשם בן נח ת כל מעשר טרום ועמורה וכל מעשר לוט בן אחי  א

 שנא׳ ויתן לו מעשר מכל.
 (פרקי דר״ א כ״ ז)

תה ברכה אכלו שלש יתירות גדולות בעולם מר מכה או  ר׳ בר״ ס או
ת אברהם בכל״ בזכות  אברהם יצחק ויעקב באברהם כתי׳ ״וה׳ בירר א
 ״ויתן לו מעשר מכל״ ביצחק כתי׳ ״ואוכל מכל״ בזכות ״מעשר מכל״

 ביעקב כתי׳ ״יש לי כל״ בזכות ״ויתן לו מעשר מכל״.
(  (בראשית רבה מ״ג

ת זרער א ו ב א ת ל ת זרער״ אין לי א א ו ב ת כל ת  ״עשר תעשר א
 שחייב במעשר רבית (מהגויים) ופרקמטיא וכל שאר רווחים מנין

ד לומר ״את כל״.  תלמו
ת ט׳) י בא בתום׳ תענ  (ספרי מו

ר ת כל״ אמ״ א  עשר תעשר בשביל שלא תתחםר עשר שתתעשר וכו׳ ״
ד מעשרה ח ן א א רמז לפרגמוטיטין ולמפרשי ימים שיהיו מוציאי ב  א

 לעמלי תורה.
מא) חו  (ילקוט בשם הפסיקתא פ׳ ראה מדרש תנ

א ל ן וכו׳ א מר וכי יצחק זרע דג א ר׳ אליעזר או  ויזרע יצחק בארץ ההי
א זרעו לכם לצדקה ״ ו וזרע צדקה לעניים כד נ ת כל מעשר ממו  לקח א
ן וברכו לכר ה שערים של ממו א  ובל דבר שעישר הביא לו הקב״ ה מ

אמר ויברכהו ה׳.  נ
 (פרקי דר״א ל״ג)

ו לר (בראשית כ״ח כ״ב) יעקב תקן ן לי עשר אעשרנ  וכל אשר תת
. ן ת מעשר מן הממו ת  ל

ת שם) ״ ה ת ע ספו בא ברבותינו בעלי התו  (מדרש מו
: ״וגרםי׳ באלה הדברים א ת י ר נר ג׳ בלל ז׳ ח״ב א  במנורת המאו
ר ר׳ יצחק מ ה בשדה א ת ה בעיר וברור א ת  רבה (דברים כ״ח) ברור א
ם אלו נתן לי הקב״ה שדה הייתי מוציא מעשרות מתוכה, ד  שלא יאמר א

ה שיש לו בעיר״. מ  אלא אם אין לו שדה יתן מ
י מן השדה ומן הבית ת ויתנם כראו  ״לפיכר אל ירפה אדם מן המעשרו
תא ו (כדאי נ ה שיבוא לידו בשום ענין בעולם ובזה מולחו לממו  ומכל מ

ן חסר) ומקיימו ומוםיוי עליו אלה פעמים״.  מלח ממו

 ת סח



 מעשר ממון

ת צדקה שע״י ת עניים) (על מצו ו  וזה לשון הרמב״ם (פ״י מה׳ מתנ
. ת הצדקה כהלכתה) ל להפריש מעשר מקיים מצו  שאדם מתרג

ת עשה שהצדקה ת צדקה יותר מכל מצו ו להזהר במצו  א. ״חייבין אנ
ו למען אשר יצוה אמר כי ידעתי נו שנ  סימן לצדיק זרע אברהם אבי
מדת ת עו מ א דת ה ן ו נ ת צדקה ואין כסא ישראל מתכו ת בניו לעשו  א
נני ואין ישראל נגאלין אלא בצדקה אמר בצדקה תכו  אלא בצדקה שנ

ה ושביה בצדקה׳ ״. ד פ  שנאמר ׳ציון במשפט ת
י מן הצדקה, ואין דבר רע ולא היזק בא בשביל  ב. ״לעולם אין אדם מענ
ן עליו ה הצדקה שלום. כל המרחם מרחמי ש ע  הצדקה שנאמר והיה מ
א אכזרי ואינו נתן לר רחמים ורחמר והרבר. וכל מי שהו אמר ו  שנ

א בגויים״. ל יה א ות מצו  מרחם יש לחוש ליחוםו שאין האכזרי
נם לו להפריש מעשר ממו י אדם שהתחי ת רבות מבנ בדו  וידועות עו

 והצליחו באופן יוצא מהכלל, ונתברכו במעשי ידיהם.
ת ו ו גבאי צדקה יש לו מע ו כראוי, כשבאים אלי  והמפריש מעותי
ת הגבאים בהלור ושוב. חה א א דו ד לכר, ולכן אין הו י מ ות ת כנ  מו
ת וכאלו שלא נתן ה שיש לו חלק במצו ח מ  וכשנותן להם, הוא מלא ש
ת, והניחם  מכספו. שהרי בעת שהפריש המעשר הסיח דעתו מהמעו
נו מפריש מעשר לפעמים ן כן כשאי ה שאי חדת לכר. מ ו  בקופה המי
ת להם ת ו לו ל ת שאי ם אליו לצדקה הוא דחוק למעו ת שבאי ע  ב
ם ר גודל עונו שפעמי א ת  ומקבלים גבאי הצדקה בפנים זעומות, ואין ל
ד כמה נפשות הולכים לאבו ה, ו ם בגללו מהמצו  רבוח מתרשלים הגבאי

א בכלל חוטא ומחטיא.  ח״ו. והרי הו
ת נת הצדקה, אלא הצורה והגישה שאדם מקבל א  ולא די בנתי
ד (ב״ב ט׳ ע״ב) העריכו ת גבאי צדקה. ורבותינו בתלמו  העניים או א

: ו ה שכן אמר ק ד צ ה י בדברים יותר מ ת סבר הפנים ופיוס לענ  א
י מתברר בשש ברכות והמפייםו ותן פרוטה לענ  ״אמר ר׳ יצחק כל הנ
הלא פרום ב (ישעיה נח) ׳ ד עשר ברכות. דכתי ח א  בדברים מתברר ב
תן לעני צנוע ם שנ ד  לרעב לחמר׳ וכו׳ ור׳ ינאי (חגיגה ה׳) שראה א
תת לו ה שנ מ ר לו מוטב שלא היית נותן לו מ מ  צדקה בפרהסיה, א
י אבימי  ברבים וביישתו. ופעמים במקום שכר מקבל עונש כדתנ
ח חשוב) וטורדו מן העולם עו ) י נ ו י ו פס ל לאבי  (קדושין ל״א) ״יש מאכי
ו בריחים ומביאו לחיי העולם הבא״ ופירשו רש״ י והתוס׳ נ  ויש מטחי
א ו בריחים שהי נ ה לו צרות עין ויש מטחי א ר מ ש עליו ש ענ  שם, שנ

 תסט



 פרקי מוסר

ו בדברים טובים ונחומים ובירוש׳  מלאכה קשה ומביאו לעוה״ב שמכבד
ר מ ת א ח ו פסיוני. פעם א ל לאבי ד שהיה מאכי ח א פאה פ״א) מעשה ב ) 
ה לעוס כפת ל ה אי : סבא, מ ו ו לר כל אלה ? אמר ל ו מאי  לו אבי
אב זקן ד שהיה טוחן בריחים ו ח א  ואכול. הראהו שקשה עליו. ומעשה ב
ן ר לו בנו טחו מ ה א ל מ דת ה  ובא ציווי מהמלר לטוחנים להתגים לעבו

ן לה קצבה. דת המלר שאי  ואני אלר במקומר לעבו
ת ת א ת נת הצדקה ערכה רב. ויש ל ת הנכונה בנתי ו הג א שההתנ צ מ  נ
ת הצדקה. וכשיש לאדם ת למצו ע ד ת ה ת לכר כשם שנותנים א ע ד  ה
א ל א יקוץ בהם ולא יתלונן א  קופת מעשר אף שיבואו עניים רבים ל

 להיפר ישמח על זה שבאים לזכות אותו.
ה ל המצו  וכתב בספר העקרים פרק ל״ ג ״הדבר הנותן שלמות א
א צ מ ון בה היא השמחה וכו׳ וכן נ ת המכו  כדי שיושג על ידה התכלי
ן לן ת ה ׳נתון ת מ ל על עשיית הצדקה בשמחה א עד הגמו ב מי  הכתו
 ולא ירע לבבר בתתר לו כי בגלל הדבר הזה יברכר ה׳ אלקיר׳ תלה

ן לו׳״.  ברכה ב׳ולא ירע לבבר׳ ולא ב׳נתון תת
תו הקב״ ה ן או עלת אחרת במעשר. כי בדרר כלל מי שחנ  ועוד יש תו
ותנה מכל מקום אינו נותן ו צדקה אף שנ  בעושר כאשר מבקשים ממנ
 לפי עושרו אף שיתכן שזה סכום גדול מכל מקום באופן יחסי אליו
ותן צדקה אם זה לא באופן ד שעשיר אף שנ ו בתלמו  הסכום קטן. ומצאנ
נו יוצא ידי חובתו ואילו כשמפריש מעשר הרי זה  יחסי לעושרו אי

ד יחסית לעושרו. י  תמ
ב (ונכתבנו בקיצור ובשינויי ״ פר בגמרא כתובות דף ם״ו ע  וכר מסו
תה : ״מעשה ברבן יוחנן בן זכאי שראה ריבה (נערה) שהי ( ן  לשו
: ה : רבי פרנסני. אמר ל ו ה אותו אמרה ל ת א ר  מלקטת שעורים כיון ש
: בתי, ה ר ל מ ת ? אמרה לו בת נקדימון בן־גוריון אני. א  בתי, מי א
ן של בית אביר היכן הלר ? אמרה לו רבי לא כר היו מושלים משל  ממו
ן חסר״ (כלומר הרוצה שיתקיים ממונו, ימלחנו,  בירושלים ״מלח ממו
: ו ה ל ר מ א י א ) ויש אומרים חסד. ושל בית חמיר היכן הו ו נ  יחסר ממו
י על י כשחתמת ר להם לתלמידיו, זכור אנ מ ת זה. א  בא זה ואיבד א
בתה של זו אלף אלפים דינרי זהב מבית אביה חוץ משל חמיה.  כתו
אמר אשריכם ישראל, בזמן שעושים רצונו של  בכה רבן יוחנן בן זכאי ו
ן רצונו של מה ולשון שולטת בהם. ובזמן שאין עושי  מקום, אין בל או
א ביד בהמתן ל מה שפלה א מה שפלה, ולא ביד או  מקום מוסרן ביד או
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 מעשר ממון

ן בן־גוריון עשה צדקה מרא הלא נקדימו מה שפלה. ושואלת הג  של או
ו שטיחים תו לבית המדרש היו מציעין תחתי ה יוצא מבי  כל כר שכשהי
ע הגיעה בתו למצב ו  ובאין עניים ומקפלין אותם אחוריו. אם כן מד
; ו־ב) כמו שהיה ה ש ו  כזה? ומשיבה על זה הגמרא : א) לכבודו היה ע
מל א עשה כמשל שאומרים לפי כח הג ת לפי עושרו ל  צריר לעשו

 מעמיסים עליו משא.
ן שאף! שהאדם נותן צדקה גדולה מכל מקום אם זה לא ו מכא נ  למד
ם נותן לכבודו ולא לשם שמים.  יחסית לעושרו הרי הוא בסכנה• וכן א
דד אחרים מכל ה לעו  ואף שכתב הרשב״א שיש לפרסם עושה מצו
א עושה ומעשה ת כונתו כדי שיתנו אחרים הרי הו מ א  מקום זה אם ב
ותן רק בכדי לקבל כבוד. ומכל מקום ו כן כשנ ה שאי תו רבה מ  ומצו
ו נותן כלל אלא שכשאדם עושה נ ר שאי ח א א יותר טוב בודאי מ  הו
ן עליו אפילו באופן לא ה בלי חסרון יכולה היא להג ה כתקנ  המצו
ל ב ״וצדקה תצי ר הכתו מ א מ ש כ מ תה מ ממי  טבעי שינצל מכל נזק ו
ת כאלה. בדו ד ובמדרשים על עו ות רבות בתלמו ת״ (משלי י׳) ומעשי  מו
ת אין עושים ר ח ד או מסיבה א ת כבו א פ  וכשיש חסרון במצוה אם מ

ו נם.  עמ
ת הצדקה כתקנה אה לקיום מצו ת מעשר כספים מבי  וכיון שמצו

: ה ק ד צ י רז״ל במעלת ה ר מ א מ  נביא בקיצור מקצת מ
ת ועושה בהן ו א לו מע י  ״כל הרודף אחר הצדקה, הקב״ה ממצ

 צדקה״ (ב״ב ט׳).
ת צדקה הויין לו בנים בעלי  ״ר׳ יהושע בן לוי אומר, כל הרגיל לעשו

 חכמה, בעלי עושר, בעלי אגדה״ (ב״ב טי).
ו בשני ו ואוצרות אבותי ה שבזבז אוצרותי ל מ  ״מעשה במונבז ה
: אבותיר גנזו והוסיפו ו ו ובית אביו ואמרו ל  בצורת, וחברו עליו אחי
: אבותי גנזו למטה, ואני ם ה ר ל מ אתה מבזבזם. א  על של אבותם ו
י גנזתי במקום ד שולטת בו ואנ  גנזתי למעלה. אבותי גנזו במקום שהי
ן עושה פירות, ואני גנזתי ן היד שולטת בו. אבותי גנזו דבר שאי  שאי
, ואני גנזתי אוצרות ן  דבר שעושה פירות. אבותי גנזו אוצרות ממו
תי גנזו לעולם הזה, . אבו תי גנזו לאחרים ואני גנזתי לעצמי  נפשות. אבו

 ואני גנזתי לעולם הבא״ (ב״ב י״א).
אמר (חגי ב׳) א שנ ן שלו הו ר אין לי ממון. שכל הממו מ א  ״אל ת
. ואם ן כה לממו . אם עשית צדקה תז  ׳לי הכסף ולי הזהב נאם ה׳ צבאות׳

א ע  ת



 פרקי מוסר

ו העולם הזה, ו צדקה בעוד שהוא בידך. קנה ממנ  זכית עשה ממנ
ו צדקה יעוף פתאם ה עושה ממנ ת  ותנחל העולם הבא. ואם אין א
. , ׳התעיף עיניר בו ואיננו׳״. (דרר ארץ זוטא פ״ד)  שנאמר (משלי כ״ג)
א ׳אשרי משכיל ל  ״אמר ר׳ יונה, אשרי נותן לדל אין כתיב כאן א
ה היאר לעשות, כיצד היה ר׳ יונה ) הסתכל במצו א  אל דל׳ (תהלים מ״
: בני, בשביל ו ו היה אומר ל  עושה, כשהיה רואה בן טובים שירד מנכסי
אתה פורע. וכשהיה  ששמעתי שנפלה לר ירושה ממקום אחר, טול ו

ה היא״. (ירושלמי פאה פ״ח ה״ח). נ ת : מ  לוקח, אומר לו
ה ת ק ע ז ה קולר ב  ״בני אל תאטם אזנר מזעקת דל, למען ישמע ה׳ א
ת אזנו מזעקת דל גם הוא יצעק ולא יענה״ (צואת  כי כל האוטם א

. ל סי׳ ל״א)  ר׳ אליעזר הגדו
ה שבעל הבית עושה עם העני, העני עושה מ  ״תני ר׳ יהושע יותר מ

 עם בעל הבית״ וכו׳ (ויקרא רבה פ׳ ל״ד).
י הוא החיים, ם לו ידע כל בעל בית שהענ ת חכמי  וכתב בם׳ משנ
תו יותר ם או  הפרנסה, והבריאות שלו ושל אשתו ובניו היו מחפשי

 מזהב.
ה כ ה זו. ואין כאן המקום ל  והאריכו רבותינו בספריהם בערר מצו
ה ו מקוים ומצפים לה יום יום תהי  ונסיים בדברי רבותינו שהגאולה שאנ

ה ושביה בצדקה״. ד פ אמר ״ציון במשפט ת  בזכות הצדקה שנ

 תעב



Esta escrito en el libro "Mishnat Hajamim", si el dueno de casa 
supiera que del mendigo dependen: la vida, el sustento, su salud, 
la de su esposa e hijos, se lo buscaria mas que al oro". 

Nuestros Hajamim escribieron mucho sobre la importancia de 
esta Mitsva, y este no es el lugar apropiado para ampliar este tema. 

Finalizarrmos con las palabras de nuestros Hajamim, que la 
GUEULA que nosotros esperamos y ansiamos dia a di'a, sera por el 
Zejut de la Sedaka, como esta escrito "Tsion con justicia sera 
redimida y los que retornan a ella por la caridad". 
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y yo guarde en un lugar seguro. Mis antepasados guardaron algo 
que no da beneficios y yo guarde algo que da beneficios. Mis 
antepasados guardaron tesoros de dinero y yo guarde tesoros de 
almas. Mis antepasados guardaron para otros, yo guarde para 
mi. Mis antepasados guardaron en este mundo y yo guarde para el 
mundo venidero" (B. Batra 11). 

"No digas no tengo dinero, porque todo el dinero es de EL. 
Como esta escrito (Haguiga 2) Mia es la plata y mfo es el oro dice 
el TODOPODEROSO". 

Si realizaste Sedaka tendras el Zejut de poseer dinero, y si 
tienes mSrito, entrega Sedaka cuando todavia el se encuentra en 
tus manos. Compra a traves de el, este mundo y heredaras el 
mundo venidero. Si no realizas con el Sedaka, de pronto desapare-
cera, como esta escrito "Si diriges tu vista en aquello, y ya no esta, 
porque la rigueza, ciertamente toma para si ala, cual aguila que 
vuela hacia el cielo (Mishle 23,5)" 

(Derej Erts, Zuta 4) 

Dijo Ribi Iona: Bienaventurado aquel que da al pobre no esta 
escrito, sino bienaventurado aquel que piensa en el pobre 
(tehilim 41) Observa la mitsva como realizarla, como hacfa Ribf 
Iona: Cuando un rico disminui'a de bienes, le decia, hijo mi'o, 
escuche que has heredado una suma de cierto lugar, recibe mi 
dinero y luego me lo pagaras. A l recibirlo, le decia esto es un 
regalo. 

(Ierushalmi Pea 8,5) 

"Hijo mio, no tapes tus oidos a la exclamacion del desgraciado, 
para que D.os escuche tu exclamacion, porque todo aquel que 
cierra sus oidos de la exclamacion del desdichado, tambi6n 61 
clamara y no se le escuchara. 

(Tsavaat Ribi Eliezer Hagadol 31) 

"Dijo Ribi Iehoshua: Mas de lo que el dueno de casa realiza con 
el mendigo, hace 6ste por el dueno de casa". 

(Vaikra Raba Cap. 34) 
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detras por los necesitados. Entonces, porque llego su hija a esta 
situation? Y la Guemara contesta: Debido a que para su honor 
realizaba Sedaka y porque no daba de acuerdo a su riqueza, como 
se ejemplifiza el concepto "Se carga al camello de acuerdo a su 
fuerza". 

De aqui se deduce, que aquella persona que entrega una gran 
suma de dinero para Sedaka sino no es en relation a su riqueza, 
se encuentra en peligro, como asi tambien si da para su propio 
honor y no cumple la Mitsva del Todopoderoso desinteresada 
mente. 

A pesar de que el Gran Rabino "HARASHBA", escribio que 
hay que publicar a aquel que realiza una Mitsva para estimular a 
otros, de todos modos, si su verdadera intencion es dar para im-
pulsar y animar a que otros den, el cumple y hace cumplir, siendo 
su recompensa muy grande. Pero no cuando su intencion es sola-
mente para recibir honores. A pesar de todo es mucho mejor que 
aquel que no da absolutamente nada. 

Cuando la persona cumple con esta Mitsva como es debido sin 
interes y sin defectos, esta lo escuda aunque sea fuera de la 
naturaleza y lo salva de todo dafio y peligro de muerte. Como esta 
escrito (Mishle 10) "Le Sedaka salva de la muerte". 

Hay muchos hechos ocurridos en el Talmud al respecto, Pero 
cuando hay defectos en esta Mitsva, por la busqueda del honor o 
por otras razones, no se realiza ningun milagro. 

Y ya que la Mitsva del Maaser provoca el cumplimiento de la 
, caridad como dignamente se debe traeremos en resumen dichos de 

nuestros Hajamim sobre la importancia de la misma. 
"Aquel que persigue dar Sedaka, D.os, le presenta dinero para 

cumplir con ellos la Mitsva de Caridad (Baba Batra 9). 
"Hecho ocurrido con el rey Bombaz que en el afio de sequi'a 

repartio su dinero y el dinero de sus antepasados. Se presentaron 
ante el sus hermanos y parientes y dijeron: Tus padres guardaron y 
aumentaron al tesoro de sus antepasados y tu los desperdicias? 
Les respondio, mis antepasados guardaron abajo yo guarde arriba. 
Mis antepasados guardaron donde hay provabilidades de perdida 
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Y 6sta escrito en el libro "Haikarim" cap. 33, la alegn'a es la que 
completa la Mitsva, para lograr por su intermedio la finalidad 
intencionada. Y asi esta escrito "Le daras y que no te pese haberle 
dado, pues por esta action te bendicira tu D.os", supedita la 
bendici6n al hecho de que no le pese en su corazon y no al hecho 
de dar. 

Hay otra importancia en el Maaser: Generalmente cuando una 
persona rica da caridad, no lo hace de acuerdo a su riqueza porque 
por mucho que sea esa caridad, siempre en relation a el es una 
suma pequena. Y encontramos en el Talmud, que un rico que no 
da caridad de acuerdo a su riqueza, no cumple con el precepto de 
la Sedaka, pero cuando se separa el Maaser, siempre es en relation 
a su riqueza. 

Y asi esta escrito en la Guemara "Ketubot pag. 66) un hecho 
que ocurrio con Raban Iojanan ben Zacai al observar una joven-
zuela recogiendo espigas, esta al verlo le dijo "Dame sustento" 

— le pregunto: "hija mia, quien eres tu? 
— soy la hija de Nakdim6n ben Gurion, respondio. 
— hija mia, donde se encuentra el dinero de tu padre? volvio 

a preguntarle. 
— Ribi, acaso en Jerusalem no decian el refran "Quien da 

dinero se le conserva? 
— y el de tu suegro donde se encuentra? 
— Este se perdio junto con el de mi padre le contesto. 
Raban Iojanan ben Zacai dijo a sus alumnos, recuerdo cuando 

firm6 la Ketuba de esta joven, millones de monedas de oro por , 
parte de su padre sin contar el dinero de su suegro. Lloro Raban 
Iojanan ben Zacai y dijo: "Dichosos Israel, cuando hacen la volun-
tad del Todopoderoso no existe nation ni lenguaje que los domine 
y cuando no cumplen su voluntad, los entrega en manos de una 
nation baja y no solamente en manos de esta, sino en manos de 
los animales de una nation baja. 

Pregunta la Guemara: Pero, Nakdimon ben Gurion era un 
donante tan grande que cuando sah'a de su casa al Bet Hamidrash 
extendian alfombras debajo de sus pies, siendo dobladas a su 
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flnalidad de esta forma no los hace regrezar inutilmente. A l 
entregar Sedaka, se siente feliz por participar en los Mitsvot y 
como si no hubiera dado de su dinero, ya que desde la separaci6n 
del Maaser de sus entradas, ignor6 ese dinero, guardandolo en una 
alcancia especial. De lo contrafio al no separar el Maaser, en 
determinadas oportunidades, cuando se presentan las personas que 
recogen Sedaka, carece de dinero para darles, recibiendolos con 
mala cara y es inimaginable el pecado que tienen las personas 
responsables de la Sedaka que por esta actuation no repiten la 
visita a su casa; resultado de todo esto: peca y hace pecar al 
projimo. 

Y no es suficiente con el dar Sedaka, sino tambien en que forma 
se entrega y se recibe a los pobres y encargados de la misma. 

Nuestros Hajamim, valorizaron el trato y el consuelo hacia un 
mendigo mas que la caridad, como figura en el Talmud: "Dijo 
Ribi Itshak, todo el que da una moneda a un necesitado recibe 
seis bendiciones y quien lo consuela y anima es bendecido con 
once. 

Como esta escrito en Ieshaia "Hay que compartir el pan con el 
hambriento. . ." Ribi Iany (Guemara Haguiga 5) observo a una 
persona que dio Sedaka en publico a un necesitado modesto le 
dijo: "fue preferible no haberle dado, que darle en publico y 
avergonzarlo". 

Hay ciertas veces que en lugar de recibir recompensa se recibe 
castigo, como encontramos en la Guemara Pea cap. 1: Hecho 
ocurrido con un hijo que le daba de comer a su padre, cierta vez 
su padre le pregunto, de donde traes tantos alimentos y su hijo le 
respondio, a t i que te importa, come. Le demostro con esta 
expresion despresiante, que no le hes grato su servicio. 

Se deduce, que la conduction correcta en el acto de Sedaka, 
tiene un valor muy grande y hay que poner mucha atencion en 
ello. Cuando posee una caja especial donde guarda el Maaser, 
aunque se le presenten muchos necesitados, no le molestara, 
sino al contrario, se alegrara por este hecho que vienen ellos a 
beneficiarlo con un Zejut. 
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seras en el campo" Sobre este versiculo dice Ribf Itshak: Que 
la persona no diga, si D.os me diera un campo separare Maaser. 
Sin embargo aunque no posea campo, debe separar el Maaser de 
los bienes de la ciudad. Por esto, la persona dara el Maaser, tanto 
sea del campo, de la ciudad o de toda ganancia que le proporcione 
el TODOPODEROSO, recibiendo en este acto las bendiciones del 
cielo. 

Maimonides. "cap. 10" "Mishna 5" de Halajot "Matanot 
Ani im" (Que escribio sobre la mitsva de la Sedaka: Aquel que 
acostumbra a separar el Maaser de sus ingresos, cumple con la 
Mitsva de Sedaka segun la ley). 

a. Debemos poner atencion en la Mitsva de Caridad mas que en 
los demas preceptos positivos (ase), puesto que la Sedaka es 
la senal del Tsadik descendiente de nuestro patriarca 
Abraham, "como esta escrito": (Bereshit 18) "Porque yo lo 
he conocido, a fin de que mande a sus hijos y a su casa 
despues de el, que guarden el camino del Senor, haciendo 
Sedaka y justicia. . ." Y el trono de Israel no esta firme, ni 
tampoco la verdadera religion se perpetua, sino por la Sedaka, 
como esta escrito" Y los hebreos so seran redimidos sino por 
la Sedaka, como dijo el versiculo "TSION con justicia sera 
redimida y los que retornan a ella por la Caridad". 

b. "La persona nunca se empobrece por dar Sedaka y no le 
ocurre ningun dano por el Zejut de la misma, como esta 
escrito "El acto de la Caridad sera paz. Todo aquel que es 
piadoso, asimismo recibe misericordia del cielo, como esta 
dicho " Y te dara misericordia, se apiadara de t i y te hara 
numeroso", todo aquel que es cruel y no se apiada del pro-
jimo, hay que sospechar de su origen, pues la crueldad se 
encuentra solamente entre los Goim." 

Son ya conocidos muchos casos de personas que comenzaron a 
separar el Maaser de sus entradas recibiendo bendicion en todos los 
hechos de sus manos triunfando extraordinariamente. Y el que 
separa como es debido sus entradas, cuando se le presentan 
personas que recogen Sedaka, ya tiene el dinero preparado para esa 
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He recibido muchas preguntas tanto por escrito como oralmente 
sobre algunos detalles, por esta razon, he escrito todas las partial-
laridades de las reglas del MAASER para ponerlas al alcanze de 
todos. 

He aqui algunas palabras de grandes HAJAMIM sobre esta 
MITSVA: 

"RIBI IEHOSHUA BEN KORJA" dice: ABRAHAM, fue el 
primero que separo MAASER en el mundo: tomo el diezmo de 
SEDOM y AMORA y todo el MAASER de LOT su sobrino y los 
entreg6 a SHEM, hijo de NOE, como esta escrito: " Y le dio el 
MAASER de todo". 

(Pirke de Ribi Eliezer 27) 
"Separaras el diezmo de todos tus cereales", de aqui no apren-

demos sino la obligation de separar el maaser sobre las cosechas 
de los cereales; intereses, comercio y otros beneficios de donde 
sabemos que tambien estan obligados de prelevacion del diezmo? 
el versiculo nos los ensena por las palabras" todo". 

(Taanit 9) 
"Prelevaras el diezmo para que no te falte nada, diezmaras para 

enriquecerte, etc. " A todo": dice Ribi Aba, es una alusion a los 
comerciantes y mercantes para que retiren el diezmo a los estu-
diosos de la Torah. 

(Parashat Ree, Midrash Tanjuma) 
" Y sembro Itshak en aquella tierra": Ribi Eliezer dice, acaso 

Itshak sembro cereales, etc. sino, tomo todo el diezmo de su 
capital y sembro caridad en los necesitados, tal como esta dicho 
sembrad para vosotros caridad, y toda cosa que diezmo el TODO-
PODEROSO le recompenso cien veces su dinero y lo bendijo, por 
ello esta escrito "y lo bendijo D.os". 

(Pirke de Ribi Eliezer) 
"Y de todo lo que me des, separare un diezmo para t i " Iaacob 

decreto separar el Maaser del dinero. 
(Midrash) 

En el libro Menorat Hamaor, "Ner 3" "Kelal 7", "2 Tomo" 
esta escrito5 (Devarim 28) "Bendito seras en la ciudad y bendito 
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Cap.11 

DIEZMO MONETARIO 

"Traed todo el MAASER al granero, para que haya alimento en 
Mi casa y probadme, si quereis, en esto, (y vereis) si no os abro las 
ventanas del cielo, y os derramo una bendicion tal que no haya 
donde quepa" (Mala-ji cp. 3 ver. 10). Que mas se puede agregar a 
esta clara promesa del TODOPODEROSO a traves de su profeta? 
Como ya se demostro, la mayoria de los Poskim explican que este 
versiculo se refiere no solamente al diezmo de los cereales sino 
tambien al diezmo monetario. (piense el hombre, si hubiera 
recibido un cheque del Rey, dudan'a si este cheque posee fondos? 
Y esto se refiere solamente a un rey de carne y hueso, que hoy esta 
con nosotros y manana en la tumba, cuanto mas, cuando la 
explicita promesa proviene del CREADOR y quien todavia duda, 
no es sino una persona con poca fe. 

Hay muchas personas que a traves del estudio de estas leyes o 
despues de haber recibido una explication sobre la importancia de 
este concepto o tambien a traves de experiencias de sus com-
paneros que probaron y triunfaron, quieren cumplir ellos tambien 
con esta Mitsva. Pero no saben como cumplirla debidamente. 
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donation se sustentan los alumnos de dicha IESHIBA. Si su 
hijo desea estudiar en la misma, antecede a cualquier otra 
persona. 
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tanto para si como para otras personas, abonando otro dinero 
en su lugar. De aquf en mas, no esta permitido su pr6stamo a 
terceros. Sin embargo, si existe un beneficio para los nece-
sitados con el trabajo de este dinero (a traves de prestamos a 
terceros, etc) ya que por su intermedio se impulsa a demas 
personas a donar, pues observan que las donaciones tienen 
frutos, se les esta permitido a los reponsables de la SEDAKA 
prestarlos y abonarlos posteriormente. 

20. Esta permitido destinar a TALMUD TORAH o BET HA-
MIDRASH el dinero que fuedonado para el BET HAKENESET 
o cementerio cuando hay mayor necesidad. Pero si fue donado 
para TALMUD TORAH no se destinara al BET HAKENESET 
o demas fondos, sino con la exception de la salvation de una 
vida. 

21 . Un padre que entrego antes de fallecer sus bienes en manos de 
su hijo con la fin alidad de invertirlos y repartir la ganancia 
entre los necesitados, si este no triunfa en las operaciones, el 
BET DIN coloca un responsable en su lugar. 

22. Quien prometio escribir un SEFER TORAH y no encontr6 los 
pergaminos indicados, le esta permitido comprar en su lugar 
libros de TALMUD y demas libros sagrados para que estudien 
en ellos TALMIDE HAJAMIM. 

23. Una mujer que desea distribuir SEDAKA a los necesitados 
siendo impedida por la avaricia de su marido, no se le presta 
atencion a el. 

24. Una mujer que profano el dia de SHABAT sin intencion y 
necesito dar una suma de dinero para SEDAKA de acuerdo 
al decreto de los HAJAMIM, debe su marido abonar esa cari-
dad. Como tambien se le permite retirar de los gastos de la 
casa para abonarla, no siendo necesario tomar permiso de su 
marido. 

25. Los responsables de la SEDAKA no reciben altas sumas de 
donaciones de las mujeres, con excepci6n del dinero para 
CAPARA. 

26. Quien dono dinero para una IESHIBA y de los beneficios de su 
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zar£" Si un enfermo grave prometio que tod as las frutas pro-
venientes de un determinado arbol seran distribuidas entre los 
necesitados, o las rentas de esta casa seran destinadas a los 
pobres, estas pertenecen desde ya a los nombrados, pero 
unicamente, cuando el enfermo pronuncio la promesa delante 
de los herederos y estos callaron. Hay quienes discuten a esta 
opinion y sostienen que es de pertenencia de los herederos. 

13. Aquel que pens6 en donar una suma determinada de dinero, 
debe cumplirla. Hay quienes discuten a esta opinion y sostie-
nen que hasta no pronunciar a viva voz esa donation; no esta 
obligado a cumplirla. Es conveniente cumplir esta regla de 
acuerdo a la primera opinion. 

14. Quien dijo: meditare si donare cierta suma, 6sto no se 
considera promesa de donation. Por esta raz6n, quienes 
acostumbran a vender MITSVOT en el BET HAKENESET y 
cada uno ofrece y aumenta una suma mayor a la del com-
panero, solamente el ultimo debe abonar esa suma, pues para 
esa finalidad donaron. 

15. Esta permitido destinar una donation en el dia de SHABAT. 
16. Una persona que ordeno entregar una determinada suma al 

Bet Hakeneset y no especifico a cual, se entregara la donaci6n 
al Bet Hakeneset de su ciudad que acostumbra rezar. Asi mismo, 
si ordeno entregar dinero a los necesitados, se entregara la 
suma donada a los necesitados que habitan en su ciudad. 

17. Quien cercano a su muerte entrego SEDAKA con la finalidad 
de que diez TALMIDE HAJAMIM estudien para el descanzo 
de su alma y en su ciudad no hay personas que conozcan este 
estudio, el responsable de ese dinero lo enviara a los lugares 
donde se encuentran expertos en el estudio del TALMUD. 
Es preferible enviarlo a los estudiosos de Eretz Israel. 

18. Quien dijo: entregare a mi companero un regalo, si este es 
necesitado, se considera como una promesa de donation y no 
le esta permitido arrepentirse. 

19. Quien separ6 una moneda o un billete para SEDAKA, mientras 
no se entrego al responsable de la SEDAKA, podra prestarlo 
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4. Entregue la SEDAKA permaneciendo de pie por cuanto que es 
un precepto positivo, existe en esto, significados muy pro-
fundos. 

5. Cuando falta dinero en la alcancia de SEDAKA, el encargado 
de la misma prestara de su dinero a ese fondo, y al ingresar 
dinero vuevamente, cobrara la*suma prestada; no es necesario 
tomar permiso de aquellos que donaron para ese fondo. 

6. El encargado de la SEDAKA, no debe prestar atencion a las 
ofensas de los necesitados, pues su ZEJUT aumenta a travSs 
de ello. 

7. Quien dono dinero para SEDAKA, no puede arrepentirse sino 
anulando su promesa a traves de un rabino, siempre y cuando 
la suma no haya llegado a las manos del encargado de la 
misma. 

8. Quien convence al projimo a dar SEDAKA, su recompensa es 
mayor a la del benefactor, como esta escrito: "La obra de 
caridad taera paz". 

9. En el caso que se le presento un necesitado y carece de dinero 
para complacer su pedido, aytidelo animandolo con palabras. 
Esta prohibido retar o gritar a un necesitado, puesto que 
rompe y deprime su corazon, malaventurado es quien 10 
maldice. 

Trata de ser como un padre tanto en piedad como en pala-
bras, como esta escrito "Padre soy para los necesitados." 

10. Si se acumulo dinero del MAASER mayor a la cantidad nece-
saria para los pobres, se distribution a demas necesitados en el 
tercer y sexto ano de SHEMITA; o se invertira, repartiendo 
los beneficios entre los necesitados. 

11. Una persona sana o un enfermo grave que prometio dar una 
determinada cantidad de dinero a los necesitados, sus here-
deros deben cumplir con esa promesa y entregar la suma 
donada a los pobres. 

12. Quien dijo: lo que parira mi animal lo dare para SEDAKA, 
aunque todavfa no ha nacido, es su deber cumplir con su 
palabra, como dijo el versfculo: "De todo lo hablado reali-
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4. Con este 20% esta permitido abonar los ALIOT o donaciones 
al SEFER TORAH, mantenimiento del Bet Hakeneset y demas 
MITSVOT. 

5. Asi tambien, esta permitido adquirir con este dinero Talit, 
Tsitsit, Tefilin, Mezuzot, Suca, libros Kodesh para su proprio 
uso, regalos de Purim a los necesitados y demas. 

6. Tambien se puede contratar con este dinero, maestros de 
Torah para sus hijos y adquirir la Mitsva de ser SANDAK. 

7.1gualmente se puede pagar los gastos de viaje hacia ERETZ 
ISRAEL y viajes a los lugares santos y tumbas de los 
TSADIKIM. 

Nota: Estas reglas se refieren unicamente a aquella persona 
que retira el 20% de las ganancias y del 10% restante al 
diezmo realiza estos gastos. 

Cap. 8 

D E T A L L E S DE LAS L E Y E S SOBRE DONACIONES, 
CARIDAD Y MAASER 

1. Se les prohibe a los responsables correspondientes a un fondo 
de caridad danar a otro fondo del mismo concepto. 

2. En el caso que posee dinero para caridad y radica sobre el la 
election de su destino, como ayuda al estudio de la TORAH, 
Bet Hakeneset, o construction de una IESHIBA, es preferible 
entregar el dinero al estudio de la TORAH, pues es conside-
rado de mayor importancia que la construction del BET 
HAMIKDASH (CASA SANTA). Como asf, necesitados 
enfermos, se anteponen a la construction de un Bet Hakeneset. 
En necesitados sanos, hay distintas opiniones si anticipan en 
este concepto a la construction de Bet Hakeneset o no. 

3. Es necesario dar caridad con carino, alegrfa y buen coraz6n, 
asociandose con el necesitado en su pena, hablando con el, 
palabras de consuelo. De lo contrario, pierde mt i i to (ZEJUT). 
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dinero a un determinado fondo de caridad, habiendo en esa 
ciudad distintas instituciones de caridad como: Talmud Torah, 
( Bikus — ayuda a enfermos — Holim), cayuda al novio y a la 
novia, y olvid6 a cual de ellos destino su donaci6n, es necesario 
abonar esa suma a todos los fondos de Sedaka, hasta despren-
der esa dudade su corazon. 

7. Respecto a lo escrito en el parrafo anterior: si esa persona que 
realiz6 esa donation es un necesitado y en cada fondo no estan 
aclarados especificamente los necesitados, entregara esa 
donation al BET DIN y este distribuird el dinero entre los 
fondos, recibiendo del responsable de cada uno de ellos un 
documento al nombre del donante, en el cual se le perdona la 
suma total de su donation. 

8. Quien acostumbra recolectar dinero de la SEDAKA cada mes, 
ocurriendo en cierto caso confucion de ese dinero con el suyo, 
observara en anotaciones de anos anteriores cual fue la suma 
de cada mes, entregando para la SEDAKA la suma mas elevada 
de todos los meses. 

Cap. 7 

DESTINO DE LA SEPARACION 
DEL 20% DE LAS GANANCIAS 

1. Cuando le es imposible sustentar a los pobres en todas sus nece-
sidades, la mejor Mitsva del MAASER, es separar un 20% de 
las ganancias, lo dividira en dos partes, una de ellas la distribui-
ra entre los que se ocupan de la sagrada TORAH y los 
necesitados, como se indico anteriormente, y la restante se le 
esta permitido utilizar para otras MITSVOT aunque sean de 
provecho propio, como la compra de libros de estudio util i-
zados por su familia y prestarlos al mismo tiempo a terceros. 

3. A l separar el 20% del dinero es conveniente dividirlo en dos 
diezmos, esto contiene significados muy profundos. 
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operation, el la repondra y si hubo ganancia, esta correspon-
dera al MAASER. 

4. Muchas personas acostumbran a dar caridad a los necesitados 
de su propio dinero cuando no poseen en ese momento de 
dinero del MAASER, poniendo como condition que cuando 
se les presenten una ganancia retendran el MAASER para si, 
hasta cobrar todo el dinero entregado a los pobres, no es 
necesario tomar permiso de los necesitados. 

Cap. 6 

DUD AS NACIDAS EN E L DINERO D E L MAASER 

1. Por cuanto que este dinero es considerado como caridad 
(SEDAKA), toda duda nacida en cierto dinero si corresponde 
al MAASER o no, hay que destinarlo al MAASER. 

2. Si hay un determinado lugar que es destinado a guardar dinero 
del MAASER y tambi6n otro tipo de dinero: si se encuentra en 
la duda, desconociendo a que dinero pertenece, se resolvera esa 
duda sabiendo que dinero guard6 la ultima vez, y si lo desco-
noce destinarci este dinero de acuerdo a lo que mayormente 
guard a en aquel lugar. 

3. Si encontro una billetera que esta escrita en ella "MAASER", 
ese dinero sera destinado a esa finalidad. Asf tambien, here-
deros que encontraron entre los papeles del difunto que una 
determinada billetera es del MAASER, deben dar este dinero 
para SEDAKA. 

4. Hijos que encontraron en la libreta de cuentas de su padre que 
el dinero del MAASER se encuentra en deuda con el, no se 
les permite descontar esa deuda de sus MAASER. 

5. Si olvido cuanto dinero prometio como donation, abonara 
una suma tan elevada, hasta decir: no fue mi intenci6n dar esa 
gran suma. 

6. Quien subio al SEFER TORAH y prometi6 una suma de 
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21. Quien toma un yerno TALMID HA J AM, le esta permitido 
sustentarlo con el dinero del MAASER, con la condition de 
que en el momento que se compromentio a sustentarlo fue su 
intencion hacerlo con el dinero del MAASER. 

22. Quien recibio un prestamo de su companero para una deter-
minada operation repartiendo el beneficio entre ambos, (siem-
pre y cuando el prestamo fue hecho de acuerdo a la 
HALAJA). Quien recibio el prestamo, no puede separar el 
MAASER de la ganancia, sino que entregara la mitad convenida 
al acreedor y este separara el MAASER entregandolo a quien 
desee. 

Cap. 5 

COMERCIO CON EL DINERO DEL MAASER 

1. No se debe comerciar con el dinero del MAASER, como 
tampoco se prestara este dinero a intereses (aunque sea de 
acuerdo a la Halaja) y aunque la finalidad es dar tod a la 
ganancia a los necesitados debido a que estos pueden 
presentarse y carecer el de ese dinero. 

Pero es permitido colocar caridad a intereses cuando uni-
camente se consumen los beneficios. 

2. En el caso que comercio con este dinero y perdio en la opera-
cion, es necesario reponer esa suma al MAASER; si hubo una 
ganancia, esta correspondent al MAASER, esta incluido en 
esto, si compro un billete de loteria o demas azares, cuya 
ganancia correspondra al MAASER. 

3. Si se trata de una persona cuya situation economica es ex-
celente y constantemente posee dinero para entregar a los 
necesitados, le esta permitido realizar operaciones con el 
dinero del MAASER y en caso que se le presenten necesitados, 
les abonara de su dinero y luego retirara para sf del MAASER. 
Como se aclar6 en el punto anterior si hubo p6rdida en la 
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13. Esta permitido prestar dinero del MAASER, aunque sea a una 
persona rica que atravieza un momento dificil en su economia, 
y si ocurriese que dicha persona no supera su situation, se 
puede perdonarle la suma prestada a pesar de que no fue 
entregada con dicha intencion. 

14. Una promesa que realiza en un momento de sufrimiento con el 
fin de salir de esa situation, 1 no esta permitido abonar dicha 
promesa con el dinero del MAASER, a pesar de que cuando 
realizo la promesa penso en pagarlo con ese dinero. 

15. Si realiz6 una promesa como ser: sino finaliza un estudio 
determinado pagara tanto dinero a la SEDAKA, no le esta 
permitido con el dinero del MAASER. 

16. No se permite pagar con este dinero, el viaje a Eretz Israel con 
la finalidad de visitar a lugares sagrados o para rezar en las 
tumbas de los Zadikim all£ enterrados, pero las donaciones 
efectuadas en Eretz Israel para los pobres pueden ser retiradas 
del MAASER. 

17. Quien necesita un empleado para sus necesidades particulares, 
y contrata personas responsables religiosas para la supervision 
del Cashrut de su casa, no le esta permitido descontar la 
diferencia de sueldo del dinero del MAASER. 

18. No hay que retirar del MAASER para abonar los gastos de los 
hijos pequenos (menores de 6 anos) que estudian TORAH. 

19. Si su situacidn economica es dificil le esta permitido, pagar los 
gastos de los hijos mayores que estudian MISHNA y 
GUEMARA. Si su situation economica es holgada, es conve-
nient abonar estos gastos sin el dinero del MAASER. 

20. Los gastos de casamiento de su hijo e hija mayores (en parti-
cular cuando el novio es un TALMID HAJAM) se pueden 
retirar del MAASER, no siendo obligatorio comunicarles al 
respecto. Pero solamente cuando en el momento que se com-
prometio a pagarlo, penso en destinar el dinero del MAASER 
en ese concepto. 

1. Por ej: Dijo: - En caso de mejorar mi situation donare tanto dinero. 
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9. Se permite contratar un maestro de TORAH con el dinero del 
MAASER para la ensenanza del hijo de un pariente o hijo de 
un rico cuyo padre se opone a su pago y mas aun para la ense-
nanza de hijos de necesitados. 

10. No se deben pagar del dinero del MAASER la donaciones 
efectuadas al subir al SEFER TORAH como PETIJAT 
HAEJAL, ALIOT y demas MITSVOT del BET HAKENESET 
sino con las condiciones sig: 
a. Si la costumbre del Bet Hakeneset es repartir un porcentaje 

de las entradas de donaciones a los necesitados o estudiosos 
de la TORAH, de acuerdo y proporcionalmente a ese por-
centajo se retirara dinero del MAASER. 

b. Si en el momento de la compra de la MITSVA su intencion 
fue de canselarla con el dinero del MAASER. 

c. Si ocurrio que otra persona tenia la intencion de comprar 
esa Misma MITSVA y el aumento sobre la suma antes 
ofrecida, adquiriendola, se le esta permitido pagar este 
aumento con el dinero de MAASER, pero no la suma 
ofrecida por el primero. 

Solamente con estas tres condiciones se permite retirar del 
dinero del MAASER para esa finalidad. Mas, cuando el dinero 
de las donaciones se utiliza para abonar gastos de manteni-
miento del BET HAKENESET, limpieza, electricidad, sueldo 
del JAZAN y SHAMASH (aunque estossean talmid6־Hajamim) 
no hay que retirar del dinero del MAASER debido a que ellos 
reciben de un sueldo y no de la Caridad, Pero cuando su 
intencion es aumentar a los respectivos sueldos lo podra 
completar con el dinero del MAASER. 

11. Se puede entregar el dinero del MAASER a los fieles SHELI-
JIM que viajan desde Eretz Israel u otros paises, cuya finalidad 
es recoger dinero para la sustenci6n de IESHIBOT, necesitados 
huerfanos y demas obras de caridad. 

12. Esta permitido ayudar con este dinero a pagar una deuda de 
una persona judia a un goy, cuando carece de la suma 
p rest ad a. 
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ayuda para su educaci6n dentro del sendero de la TORAH y 
ayuda al novio y a la novia. 

3. En el caso que existen necesitados vinculados a traves de lazos 
sanguineos, ellos anticiparan a otros necesitados. Siendo el 
orden: padre y madre, hijos e hijas (mayores de seis anos) 
hermanos y hermanas y demas parientes conforme al orden del 
parentezco en la ley de herencia judia. Talmid-Hajam, ante-
cede al pariente en este concepto. 

4. Cuando su situation economica es dificil , se le est£ permitido 
sustentar a sus padres con el dinero del MAASER, de lo 
contrario, dijeron nuestros Hajamim que no es digno de 
bendicion aquel que mantiene a sus padres con el dinero del 
MAASER. 

5. Asi tambien hay que anticipar en el pago del MAASER a los 
necesitados vecinos cercanos a su domicilio y luego a los denies 
necesitados de la ciudad, como los de su ciudad anticipan a los 
de otras ciudades. En el caso que se encuentra fuera de Israel, 
los necesitados de Yerushalaim anteceden a los demas 
necesitados de Eretz Israel, y los que habitan dentro de ella 
anteceden a los que viven en la Gol£. (Diaspora) 

6. Un hombre y una mujer necesitados que buscan alimentos o 
ropas, se anticipa la mujer al hombre como tambien si se 
presentaron un huerfano y una huSrfana en ayuda de casa-
miento, se presta ayuda primero a la huerfana. 

7. Esta permitido retirar dinero del MAASER para comprar 
libros sagrados con el fin de entregarlos a personas que se 
ocupan el estudio de la TORAH o para todo lo que comprende 
sus sustento, como alimento, vivienda, gastos de electricidad, 
indispensables para su correspondiente estudio. 

8. Esta permitido comprar con este dinero, libros sagrados para 
su propio uso si su situation economica no le permite otro 
recurso, pero con la condition de prestarlos al projimo y 
tambien es necesario escribir dentro de cada libro que fueron 
comprados con el dinero del MAASER, con motivo de que no 
sean apropiados por sus herederos despues de su fallecimiento. 
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regalos de Purim a los necesitados, etc. no le esta permitido 
descontar de la ganancia y mas aun adquirirlos con el dinero 
del MAASER. Pero una MITSVA de la cual no esta obligado, 
como Por ej. el pago por ser SANDAK, si no tiene la posibilidad 
de cumplir dicha MITSVA sin el dinero del MAASER, le esta 
permitido comprarla con ese dinero. 

12. Los gastos de alimentos de sus hijos e hijas mayores de seis 
anos, le esta permitido retirarlos del dinero del MAASER, 
unicamente cuando atravieza una mala situation economica. 

13. Si contrajo matrimonio recibiendo de su esposa bienes, no es 
necesario separar MAASER del capital sino simplemente dar 
una donation, pero de los beneficios posteriores debe separar 
el MAASER. 

14. A l fallecer su esposa y heredar sus bienes, debe separar el 
Maaser desde ese momento, aun cuando su esposa separ6 en 
vida. No es necesario apartar del valor de la KETUBA, no 
obstante es conveniente realizarlo. 

15. Un enfermo que ha recibido dinero en calidad de donaci6n o 
un simple regalo para la ayuda de su enfermedad, como 
tambien una persona que le ha nacido un nino y ha recibido 
presentes para los gastos de la circunsicion, ambos deben 
separar MAASER del dinero recibido.. Un alumno de 
IESHIBA que recibe aporte de la institution, debe separar 
MAASER. 

Cap. 4 

ORDEN DE LA DISTRIBUCION D E L MAASER. 

1. Lo esencial de la MITSVA del MAASER monetario es distri-
buirlos entre aquellos que se ocupan y estudian la TORAH. 

2. Como asi tambien, para caridad a los necesitados, rescate de 
prisioneros, hospitalidad, ayuda a enfermos, huerfanos, 
salvation de ninos judios de las manos de las misiones, 
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negocio y acciones), si gano en una y perdio en la otra, no 
descontara la perdida de la ganancia, sino que separara el 
MAASER del lucro individualmente de la perdida. 

5. Un comerciante que viaja de un lugar a otro realizando gastos 
de viaticos, para su trabajo, podra descontar estos gastos de la 
ganancia, y del resto, separara MAASER. A pesar de que retira 
gastos de una ganancia dudosa como por Ej.:al viajar el 
mercado comercial no siendo segura la ganancia, de todas 
formas, le esta permitido descontar los gastos de sus viajes 
comerciales. 

6. Un comerciante que viaja de un lugar a otro, realizando gastos 
de estadia (hotel), le esta permitido descontar dichos gastos 
de la entrada total. Como asi tambien, los gastos de comida 
y bebida, que evaluara de acuerdo a los gastos de alimentos 
estando en su propia casa juntamente con los viajes. 

7. Gastos que provocaron perjuicio en la operacion, como robo, 
extravi'o, incendio, etc., no existiendo seguro contras 6stos, 
esta permitido descontarlos de la ganancia total. 

8. Si posee empleados u obreros, descontara sus sueldos de la 
ganancia y del resto separara el MAASER, como asi tambien 
los gastos de cargador y transporte de la mercaden'a. Pero no 
considerara dentro de este descuento su propio trabajo, 
aunque pierda tiempo y ocupacion. 

9. Descuento del Impuesto a los Reditos, Seguro Nacional, 
Impuesto a las Compras, Aduana y demas Impuestos ligados 
al comercio, esta permitido descontarlos de la ganancia total y 
del resto se separara el MAASER. Pero no se debe pagar los 
impuestos con el dinero del MAASER. 

10. Gastos de su casa, como por ej. Gastos de Municipalidad. 
Gastos de empleado correspondiente a trabajos domesticos, 
gastos familiares tanto de su esposa como de sus hijos quienes 
estan bajo su cargo, no le esta permitido descontar de la 
ganancia. 

11. Gastos por la compra de MITSVOT a las cuales esta obligado, 
como: Talit, Tefilin, Mezuza, Suca, Etrog, vino para Kidush, 
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SHEMITA) Si realizo la condicion del parrafo anterior, actuara 
de acuerdo a su condicion. 

5. Es conveniente poseer una alcancfa especial para el dinero del 
MAASER para que este al alcance de su mano en todo 
momento que desee dar. 

6. Cuando el TODOPODEROSO le proporciona ganancias, 
inmediatamente separe el MAASER. Un comerciante, poseera 
una libreta especial en la cual anotara al final de cada dia, 
semana o mes, un pequeno balance, separando el MAASER de 
la ganancia. 
Un empleado, al recibir su salario semanal o mensual separara 
el MAASER en el momento de su cobranza. 

Cap. 3 

DE QUE BENEFICIO SE D E B E SEPARAR MAASER 

1. De toda ganancia se debe separar MAASER, tanto sea prove-
niente del comercio, sueldo, acciones loten'a, regalos, herencia; 
a pesar de que su padre ya separo el MAASER de sus bienes, 
esta obligado el hijo a separar el MAASER al herederla. 

2. En caso que compro dos mercaden'as diferentes en una misma 
operation, ganando en una de ellas y perdiendo en la otra, 
descontara la perdida de la ganancia y del resto, separara el 
MAASER. 

3. Un comerciante que vende muchos tipos de mercaderias y le 
es imposible realizar el calculo de cada una por separado, si 
posee una libreta con los calculos exactos de las operaciones, 
realizara un balance al final de cada mes separando el 
MAASER de la ganancia. Si no posee una libreta, evaluara 
cual es la ganancia y al final de cada mes separara el MAASER. 
Es conveniente realizar cuentas exactas para separar el 
correspondiente y correcto MAASER. 

4. En caso que posee dos diferentes ocupaciones (como un 
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moneda de plata pura de aproximadamente 20 gramos). 
5. La persona cuya situation economica es excelente, no es 

necesario que separe mas del 20% de sus ingresos; siempre y 
cuando no existen necesitados para ello y aun asi desea santi-
ficar sus entradas; pero, en el caso de haber quien lo necesite, 
la cualidad del piadoso es de separar mas del 20%de acuerdo a 
sus necesidades. Como asi tambien en el testamento puede dar 
cuanto desee, destinando a sus herederos una determinada 
suma cuando estos lo necesiten. Si es para ayuda de TALMUD 
TORAH, puede donar mas del 20% de las ganacias. 

Cap. Dos 

ORDEN DE SEPARACION DEL MAASER 

1. La primer vez que separa MAASER, lo hara del capital, de 
aqui en adelante de la ganancia. 

2. Cuando se separa el MAASER, hay que realizar el calculo 
justo, que no sea menor ni mayor a la decima parte, porque 
en la separation de la decima parte existe un significado muy 
profundo. 
Si su intencion es dar mas de la decima parte para caridad, 
agregara lo restante luego de haber separado el MAASER y 
sera meritorio de bendicion. 

3. Antes de realizar la separation del MAASER, es conveniente 
poner como condicion que ese dinero, estalimitado de acuerdo 
a lo que disponga y al tiempo que desee, de no ser asi, esta 
obligado a entregarla a los necesitados unicamente e inmedia-
tamente, para no transgredir el pecado de "BAL TEAJER" 
(No demorar la SEDAKA) por cuanto que se encuentran 
personas necesitadas a su alrrededor. 

4. En caso de que no puso condicion y tampoco se le presentaron 
necesitados, debera entregarcelos en el tercer y sexto ano de 
SHEMITA. (Cada siete anos, hay un ano sabatico denominado 
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LEYES DEL DIEZMO MONETARIO 

Nota: Diezmo en hebreo se denomina MAASER, por lo cual 
emplearemos en esta traduction la palabra hebrea MASSER. 

Primer Capitulo 

DEBER DE SEPARACION DEL DIEZMO MONETARIO 

1. Es deber de toda persona judia separar un diezmo—MAASER — 
de sus entradas monetarias. De acuerdo a la mayoria de los 
Poskim, este deber es de RABANAN. 1 Hay quienes sostienen 
que este deber es de la TORAH y los hay quienes opinan que 
es proveniente de la costumbre. 

2. A pesar de que esta escrito en la TORAH (Devarim Cap. 6 
Ver. 16) "No pongais a prueba al TODOPODEROSO, de 
todas formas, esta permitido hacerlo en relation a la MITSVA 
de MAASER. Tal como dijo el Profeta MALA-JI (MALA-
JI Cap. 3 Ver. 10) "Traed todo el MAASER al granero, para 
que haya alimento en Mi casa y probadme, si quereis, en esto, 
(y vereis) si no os abro las ventanas del cielo, y os derramo 
una bendicion tal que no haya donde quepa". 

3. La propia ley de caridad (SEDAKA), si existen las posibili-
dades, la mejor MISVA es dar un 20% de las entradas y 10 
minimo es dar un 10%de las mismas. 

4. Un necesitado esta excepto de dar MAASER. De todas formas, 
es conveniente que de por lo menos un tercio de un SHEQUEL 
al ano para cumplir con la MITSVA de SEDAKA. (SHEQUEL: 

1. Nota-Rabanan: No esta escrito claramente en la Biblia, sino que es un decreto de los 
Hajamim. (Grandes Rabinos). 
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idioma espanol. Mi bendici6n y la bendicion de los que estudian lo 
acompanen en su sendero y hacemos votos que reposen sobre el 
todas las Berajot de la TORAH. 

CON L A BENDICION DE LA TORAH 
La Direction 
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PREFACIO 

Esta revista fue editada a traves de nuestra sagrada IESHIBA para 
despertar y animar a nuestros hermanos en todo lugar donde se 
encuentran a fin de fortalecer a aquellos que estudian TORAH, 
quienes dedican dia y noche en dicho estudio. 

Quedara demostrado el que en esta estudie, por ser uno de los 
que sostienen a los que estudian TORAH, por cuyos meritos 
existe el mundo, como esta escrito: "Si no ha de subsistir Mi 
pacto con el dia y la noche, si yo no he establecido las leyes de 
los cielos y la tierra." Asi comprendera la grandeza de la santa 
obligation que recae sobre cada uno de nosotros. 

Cada ano, tratamos de ampliar la Ieshiba y desde su fundacion 
se duplico el numero de los alumnos con ayuda de los donantes, 
quienes nos animan en su desarrollo. 

Mas, en este ano, en vista de la precaria situation financiera en 
Israel, se encuentra nuestra Ieshiba en dificultades por lo que 
tambien lamentamos no poder aceptar otros alumnos. 
Por esta razon, hacemos un llamado desde el fondo de nuestro 
corazon a nuestros hermanos de la diaspora, de enviar sus 
donaciones a nuestra Ieshiba situada en la sagrada ciudad de 
Jerusalem. 

Hacemos constar, que existe un departamento especial " I N 
MEMORIAN" al igual que estudio de MISHNAIOT y recitar el 
KADISH como es costumbre. 

Todos los donantes, los que nos sostienen, que cumplen y 
hacen cumplir, seran benditos del cielo y el Zejut de la TORAH los 
escude siempre junto con sus familiares, para que triunfen en todo 
lo que emprendan. Los alumnos de nuestra Ieshiba, rezan por el 
bienestar y exito de nuestros hermanos, y con esto mereceran 
todas las bendiciones de la TORAH, amen. 

En esta oportunidad, es mi intencion, agradecer de todo 
coraz6n al Rabino Shaul Mizrahi que tradujo esta revista al 
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