
Practical Applications of Maaser 

1 | P a g e  
 Rabbi Noach Light 

 

 א"ישרים פמסילת 

ונמצא שהוא מושם באמת בתוך המלחמה החזקה, כי כל עניני העולם בין לטוב בין לרע הנה הם 

כענין שאמר שלמה )משלי ל(: פן אשבע וכחשתי  העוני מצד אחד והעושר מצד אחדנסיונות לאדם, 

מלחמה אליו ואמרתי מי ה', ופן אורש וגנבתי וכו'. השלוה מצד אחד והיסורין מצד אחד, עד שנמצאת ה

הוא רק לקיים מצוות ולעבוד נמצינו למדים, כי עיקר מציאות האדם בעולם הזה  ...פנים ואחור.

נחת רוח והנאות העולם אין ראוי שיהיו לו אלא לעזר ולסיוע בלבד לשיהיה לו  ולעמוד בנסיון

 .הזאת המוטלת עליו למען יוכל לפנות לבו אל העבודה וישוב דעת

 ג"פישם 

אך הפרישות הרע הוא כדרך הסכלים אשר לא די שאינם לוקחים מן העולם מה שאין להם הכרח בו, 

המוכרח וייסרו גופם ביסורין ודברים זרים אשר לא חפץ בהם ה'  אלא שכבר ימנעו מעצמם גם את

כלל, אלא אדרבא חכמים אמרו )תענית כב(: אסור לאדם שיסגף עצמו, ובענין הצדקה אמרו )ירושלמי 

סוף פאה(: כל מי שצריך לטול ואינו נוטל, הרי זה שופך דמים. וכן אמרו )תענית כב(: "לנפש חיה", 

תה, ואמרו )שם יא(: כל היושב בתענית נקרא חוטא, והעמידוה בדלא מצי נשמה שנתתי בך החיה או

 .מצער נפשה

והלל היה אומר )משלי יא(: "גומל נפשו איש חסד" על אכילת הבוקר והיה רוחץ פניו וידיו לכבוד 

הרי לך הכלל האמיתי: שכל מה שאינו  .(קונו, קל וחומר מדיוקנאות המלכים )ויקרא רבה לד

ם בעניני העולם הזה ראוי לו שיפרוש מהם, וכל מה שהוא מוכרח לו מאיזה טעם מוכרח לאד

 .שיהיה כיון שהוא מוכרח לו, אם הוא פורש ממנו הרי זה חוטא

ולפי שכלו  אך משפט הפרטים על פי הכלל הזה אינו מסור אלא אל שקול הדעתהנה זה כלל נאמן, 

הם ואין שכל האדם יכול להקיף על כולם אלא  כי רבים כי אי אפשר לקבץ כל הפרטיםיהולל איש, 

 דבר דבר בעתו.
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 חחלק שני, י״סד חאהבת 

ובזה  עתה נחזר לבאר קצת את אפן ההנהגה, שצריך להיות במעות מעשר. ויתנה בתחלת קבלתו, שיתנהג באפן זה,ו

 :יסתלקו מעליו כל הפקפוקים

על , טוב שיתנה בתחלת קבלתו את המצוה שהוא בלי נדר, כדי שלא יכשל חס ושלום בעון נדרים. ראשון לכל, א

פנקס מיחד, שיכתב בו כל הרוח, שיזמין לו ה', אחר נכוי ההוצאות  ידי איזה סבה לפעמים. גם יראה שיהיה לו

 . מהעסק

. יעשה חשבון בכל חצי שנה, או על כל פנים בכל שנה. ואם יזדמן לו חס ושלום הפסד בתוך זמן זה, ינכה מחשבון ב

 הרוח, ומותר הרוח יהיה שיך מזה מעשר לצדקה.

יוציא על צדקה, ויוכל לכלל בהחשבון של המעשר, כל מה שרגיל . בכל משך הזמן הזה יכתב בהפנקס כל הנתינות שג

 רוטה, וינכה כל זה לבסוף מהמעשר.לתן בביתו לעניים, אפילו איזה פ

. אם לעת החשבון יראה שיש עדף בהמעשר על מה שהוציא, יראה להפרישם ולחלקם תכף. ואם אין מזדמן לפניו כעת ד

דף מהמעשר אצלו, עד שיזדמנו לו, ואין מכרח לחלקם תכף, ומתר לעת האנשים, שבדעתו לתן להם, יכול להשהות הע

 עתה להשתמש בהמעות לעצמו. אך כשיזדמנו לו האנשים, שרגיל לחלק להם מזה, מחיב ללות ולשלם תכף. 

. אם ימצא שהוציא על צדקה יותר מהמעשר, יש אומרים, דיוכל לנכות זה לבסוף מהמעשר של שנה שניה, ויש ה

. על כן טוב לעשות כאשר כתבנו למעלה, דהינו, שיתנה בפרוש בתחלת קבלתו את מצות מעשר, שיהיה מחמירין בזה

  .יכול לתת מעות לצדקה, על סמך שיגבה לבסוף ממעשר מתי שיזדמן
 

והנה כל זה טוב, אם יש לו עסק פרטי, שיוכל לכתב הרוח שמזמין לו ה' בכל פעם; אבל אם הוא איש חנוני, כמעט אי 

לכתב בכל פעם את מעט הרוח שמזדמן לו. על כן העצה לזה, שבכל שנה יעשה חשבון מסחורותיו דרך כלל,  אפשר

גם יחשב לערך את חשבון הוצאות הבית על מזונותיו וחשבון פנקסו השיך להעסק, וידע את מה שנתוסף לו. 

יא על צדקה, גם כל עניני צדקה ; ולעמת כל זה יחשב מה שכתוב בפנקסו, שהוצומלבושיו, שהיה לו במשך הזמן הזה

. ויתנה כל זה בתחלת קבלתו את המצוה, שיהיה יכול לשער בכל ענינים אלו לפי שרגיל לתן בתוך ביתו לעניים

 .דעתו בערך ולא בצמצום

 ביצה דף יט:

ה א   חֹובָּ בְּ ר שֶׁ בָּ ׇכל דָּ ה ִהיא, וְּ חֹובָּ בְּ ר שֶׁ בָּ א ִמן ַהחּוִליןדָּ לָּ א אֶׁ  .ינֹו בָּ

 ט"ד סי' רמ"א יו"רמ

)מהרי"ל הל'  ואין לעשות ממעשר שלו דבר מצוה כגון נרות לבית הכנסת או שאר דבר מצוה רק יתננו לעניים

 :ראש השנה(
 

 ש"ך ס"ק ג'
 

מהרש"ל והדרישה כתבו בשם תשובת מהר"מ דכל מצוה שתבא לידו כגון להיות בעל  ואין לעשות ממעשר שלו כו'.

ברית או להכניס חתן וכלה לחופה וכה"ג וכן לקנות ספרים ללמוד בהם ולהשאילן לאחרים ללמוד בהם אם לא היה 

מעשר ע"כ ובתשו' מהר"מ מרוטנבורג דפוס פראג סי' ע"ה כתב יכולת בידו ולא היה עושה אותה מצוה יכול לקנות מן ה

דאפי' לאביו מותר לתת אם הוא עני  ולפזר מעשרותיו לעניים )צ"ל לבניו( הגדולים שאינו חייב לטפל בהם מותר

ומשמע דמותר משום כבוד אביו אבל )צ"ל וכ"ש( לבניו דמותר במקום שאין בעיר תקנה לתת לכיס של צדקה עכ"ל 

 ש בידו יכולת לפרנס ממקום אחר דזה הוי צדקה כדלקמן סימן רנ"א ס"ג:אפי' י
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 ערוך השלחן שם ס"ח

וכתב רבינו הרמ"א דאין לעשות ממעשר שלו דבר מצוה, כגון נרות לבית הכנסת או שאר דבר מצוה, 

אבל להיות סנדק, ובעד זה נותן להיולדות או הוצאות הברית מילה  רק יתננו לעניים. עד כאן לשונו.

וכן וודאי הם בכלל מעשר )ש"ך סעיף קטן ג(.  –כשהאב עני, וכן כשנותן על הכנסת כלה וכיוצא בזה 

. וכן כל מה שנותן הוה ממעשר –הקונה עלייה לספר תורה, ונותן בעד זה נדבה לבית המדרש 

דהוי בכלל צדקה. ויראה לי דמה שנותן לכלי קודש בעת חתונת בנו  וודאי –צדקה למשרתי הקהילה 

לא הוי בכלל מעשר אלא בכלל הוצאות החתונה. אבל אם נותן בעת מעשה צדקה לעניים  –או בתו 

 הוה בכלל מעשר. –אחרים 

 

 'ת ל"ט דף צקנ' קול תורה חובר

 

 

 

 

 

 

 

 יערוך השלחן שם ס"

, והיא מצוה בפני עצמה. בניו הקטנים אינה בכלל צדקה ממעשר וכן שכר לימוד שמשלם בעד

והרי היא כשארי מצות, שאין ביכולת לעשות ממעות מעשר. וכן מי שלוקח חתן תלמיד חכם כדי 

שילמוד, מכל מקום אין ביכולתו לחשוב זה על מעות מעשר, אף שמשלם לאחר בעדו שילמוד עמו. 

 יין פתחי תשובה. ודייק ותמצא קל.()כן נראה לעניות דעתי בדינים אלו. וע

 

 אבו יבאר מדין חלוקת מעשר ודין חומש - חלק שני, י״טסד חאהבת 

אסור לכלי עלמא, דזה הוי מצוה, שמחיב בעצמו ללמד  -מוד לבניו ולשלם ממעות מעשר שכר ל

, ומצוה לבניו, או לשכר להם מלמד, ואין לפרע חובו ממעות מעשר; אבל לבני עניים אחרים מתר

 רבה איכא בזה.
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 ה"ד סי' רמ"ע יו"שו
 

ש ללמד את בנו תורה ואם לא למדו אביו חייב ללמד לעצמו )וע"ל סי' רמ"ג מצות עשה על האי .א

 סעיף ו'(:

למד את בן בנו שנאמר והודעתם לבניך ולבני בניך ולא לבן כשם שמצוה ללמד את בנו כך מצוה ל .ג

בנו בלבד אלא מצוה על כל חכם מישראל ללמד לתלמידים שגם הם נקראים בנים אלא שמצוה 

 :להקדים בנו לבן בנו ובן בנו לבן חבירו

 : חייב להשכיר מלמד לבנו ללמדו אבל לבן חבירו אינו חייב להשכיר. ד

בנו מלמד ואם אינו בעיר ויש לו נכסים אם אפשר לאודועי ליה מודיעים הגה והיו כופין ליה לשכור ל

 ליה ואם לאו יורדים לנכסיו ושוכרים מלמד לבנו )הגהות מיימוני פ"א דת"ת בשם הר"מ(:

 א"ת פ"ע הרב הל' ת"שו
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 אג"מ יו"ד ח"ב סי' קי"ג
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 ערוך השלחן סי' רמ"ט ס"ז

זה הזן בניו ובנותיו כשהן קטנים  –, אף על גב דדרשינן "ועושי צדקה בכל עת" אבל הוצאות בניו ובנותיו הקטנים

)כתובות נ א(, מכל מקום אין זה בכלל צדקה. ועל צד הדרש אמרו חכמינו ז"ל כן, כלומר: דגם זה מצוה. אבל חלילה 

יו ובני בנותיו או לחשוב זה בכלל צדקה, דאם לא כן לעולם לא יגיע לעניים אף פרוטה אחת. ואף המגדל בני בנ

בנותיהם, נראה לי שאינו יכול לחשוב זה בכלל צדקה ממעשר. ובני בנים הרי הם כבנים. אבל המגדל יתום ויתומה, 

 וודאי שהוא צדקה גדולה, ויחשוב זה ממעות מעשר. –ממשפחתו או שלא ממשפחתו 

 

 אג"מ יו"ד ח"א סי' קמ"ג

 

 

 

 

 

 

 סי' קל"ג שו"ת שבט הלוי ח"ה

 

  

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 


