
  מעשר ראשון שניטלה תרומתו. ב"ע זכק

בשעה זו  ,)ערימה( לכרי בתום קצירת השדה החקלאי היה אוסף את תבואת השדה 
הגמרא  מדברי. נגמרה עבודת החקלאי בשדה ומתחייבת התבואה בתרומה

 ."משיתמרח תבואה" :ות ומעשרותשעת חיוב בתרומעל  )ד"א ה"מעשרות פ( בירושלמי
.  )יחליק אותו -משייפה את פני הכרי ( דכריה אפוי ישפר דו מן :יוחנן רבי בשם חנניא רבי
הכלי ( האלה משתיעקר ,הגורן את תורם הוא מאימתי :סיסיי בר יעקב רבי תני והא

את  רכז הכריה הוא נועץ במכשמסיים החקלאי את האיסוף של התבוא ,שאיתו אסף את התבואה

אנו למדים שישנם , "למרח בדעתו בשאין וכאן,  למרח בדעתו בשיש כאן ?)האלה
 )והוא כלי הדומה לאת חפירה, )א"ב קה ע"ב( פ הבבלי"ע(הרחת / חקלאים שנעצו את האלה

מירחו את בנוסף ש איםלקוישנם ח, ך סיימו את העבודה בשדהבמרכז הכרי ובכ
 חייבםהוא הזמן שמ -" ח הכרימירו" לדידם .וסידרו את הערימה, התבואה

אי היה מעביר את ערימת התבואה מהשדה החקל. ות ומעשרותבתרומ
  .רוח הנושבתעוצמת התלוי ב, אל הגורן שם ביצע דישה או זרייה

  

הכרי מתחייב להעביר ישראל בתום מירוח : תרומות ומעשרותסדר  
 "מעשר ראשון", ")בינוניתעין "אחד מחמישים במידת (ן לכה "תרומה גדולה"

שנאכל  "מעשר שני"ו )לאחר התרומהאה שנשארה בידיו עשירית מהתבו( ללוי
עשירית מהתבואה לוי שקיבל ה. )תלוי בשנה( לעניניתן  או  בירושלים

  .)עשירית מהתבואה שהוא קיבל( "מת מעשרתרו"לכהן גם הוא מתחייב לתת 
ובא הלוי ) עדיין בשיבוליה(ידה ועדיין לא התחייבה התבואה בתרומה במ

 1/50במקום לקבל  תעמפני שכ. נמצא הכהן מפסיד -ונטל את חלקו 
כי הלוי לקח את חלקו , תבואה 90%מ 1/50מקבל הוא  ,תבואה 100%מ

  .ולישראל נשאר פחות תבואה
 ,ול את התבואה שקיבלהלוי לא יוכל לאכשא "הוו ישנהבמקרה שכזה 

תרומה גדולה את חלקו בוגם , כדיןרק אם נתן לכהן תרומת מעשר 
, "ר ראשון שניטלה תרומתוומעש... ניןמפ" משנתנומורה לנו . שהפסידו

הלוי כי , ד"מהביאורחים או העבור  תבואה שכזוניתן לפנות מהאוצר 
  .)לאחר הפרשת תרומת מעשר( שקיבל המעשר ראשוןרשאי לאכול את 

ם ְוֶאל" זאת מציווי התורהמוכיח בשם ריש לקיש רבי אבהו  ר ַהְלִויִּ ַדּבֵ  ּתְ
י :ֲאֵלֶהם ְוָאַמְרּתָ  ֵני ֵמֵאת ִתְקחוּ  ּכִ ָרֵאל ּבְ ר ֶאת ִיׂשְ ֲעׂשֵ ר ַהּמַ י ֲאׁשֶ  ָלֶכם ָנַתּתִ
ם ַנֲחַלְתֶכם ֵמִאּתָ ּנוּ  ַוֲהֵרֹמֶתם ,ּבְ רּוַמת ִמּמֶ ר 'ה ּתְ ר ִמן ַמֲעׂשֵ ֲעׂשֵ במדבר ( "ַהּמַ

, )תרומת מעשר(= "שר מן המעשרמע"משמע הלוי חייב לתת לכהן רק  )כו,יח
  .מעשר מן המעשרולא תרומה גדולה ו

גם , )יב מהתורה לתת לכהן תרומהשהלוי לא מחו(ם כך א: רב פפא הקשה לאביי
הלוי קדם לכהן ונטל במידה ו )מ"ונתחייבה התבואה בתו(לאחר מירוח הכרי 

מדוע דווקא העמדנו ( יהיה פטור מלתת לכהן את חלקו בתרומה -את חלקו 

  ?)בשיבוליההתבואה במשנה שמדובר שעדיין 
כחלק מציווי הלווים על  בדיוק לשאלתך כתבה התורה: ענה רב פפא

ֹנֵתיֶכם ִמּכֹל" תרומת מעשר ִרימוּ  ַמּתְ ל ֵאת ּתָ רּוַמת ּכָ  - )כט,שם( "'ה ּתְ
שמרגע המירוח היא . )י"רש( "כל צד תרומה שבו" שחייב הלוי להביא 

ית"( שייכת לכהן ָגְנךָ  ֵראׁשִ   .ואין הלוי יכול ליטול אותה )זו תרומה - " ּדְ

 

החקלאי מבצע מירוח באמצעות הרחת 
במידה והוא לא רוצה  .כריומסדר את ה
תקיעת הרחת בכרי  עצם -לבצע מירוח 

  מ"בתוהוא הרגע שמתחייבת התבואה 

 . )10/98( 10.2%הלוי מקבל , )2/100( 2%קבל הכהן מ

  )9.8/100( 9.8%: התבואה 100% מסך כל אך

דהיינו , עשיריתהלוי מפריש מהמעשר שקיבל 
  )0.98%כל התבואה ומסך  .1/9.8(לכהן  10.2%עוד 

  .2.98% :מסך כל התבואה סך הכל מקבל הכהן

‡ .¯˘ÚÓ ÈÂÏ‰ ÂÈ¯Á‡ÏÂ ‰ÓÂ¯˙ ÏËÂ� Ô‰Î‰:  

, )2/90( 2.2%קבל הכהן מ, )10/100( 10%הלוי מקבל 
  )1.8/100( 1.8%ומסך כך התבואה 

דהיינו , עשיריתהלוי מפריש מהמעשר שקיבל 

  .)1/10(לכהן  1%עוד 

  .2.8% :מסך כל התבואה סך הכל מקבל הכהן

· . ÈÂÏ‰ ÏËÂ�¯˘ÚÓ  ÂÈ¯Á‡ÏÂ Ô‰Î‰‰ÓÂ¯˙:  
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