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לאתר של בית מדרש <

לסיומה של שנת מעשר עני
לקראת סיומה של שנת מעשר עני אנו עומדים מלאי התפעלות מכל אלפי המשפחות שקיבלו
על עצמם לקיים מצות נתינת מעשר עני כתיקנה ללא תחבולות ומחמת הספק הגדילו לעשות
ונתנו סכום העודף על המעשר עני .ובתפילה שרוח טהרה זו תתפשט על אותם שעדיין לא זכו
לקיים מצוה זו.

הבהרה:

השנה הזו תשע"ט היא שנת מעשר שני .אמנם כמו שהדגשנו בעדכונים הקודמים יש הבדל
בין ירקות לפירות ,כל הירקות שנלקטו לאחר ר"ה שייכים לשנת מעשר שני ,אולם בפירות
השנה משתנה בט"ו בשבט ,ולכן כל הפירות שחנטו עד ט"ו בשבט דהיינו כל פירות החורף
אפילו שילקטו לאחר ט"ו בשבט שייכים לשנת מעשר עני.
יוצא מן הכלל הוא האתרוג שהולכים בו אחר לקיטה )אף שראש השנה שלו הוא בט"ו בשבט(
ואם נקטף לאחר ט"ו בשבט אפילו שחנט לפני ט"ו בשבט מפרישים ממנו מעשר שני.
מכיון שתכונות האתרוג נמצאות גם בשאר פירות ההדר יש החוששים שמא דינם שוה ,ולכן
הורה החזון איש ] [1ועוד פוסקים שבכל פירות הדר יש ללכת לחומרא גם אחר הלקיטה.
ולדבריהם כל פירות ההדר שילקטו לאחר ט"ו בשבט יש להפריש מהם גם מעשר עני כפי שנת
חנטתם וגם מעשר שני כשנת לקיטתם ולחלל את המעשר שני בלי ברכה .המעשר עני חייב
בנתינה לעני אע"פ שהוא ספק] .מאידך יש מהפוסקים שלא חששו לזה ולדבריהם כל פירות
ההדר שחנטו עד ט"ו בשבט מפרישים מהם מעשר עני בלבד ].[ [2

מה בין נתינת מעשר עני לנתינת מתנות עניים
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רבים תוהים מדוע נוהגים בזמננו לתת מעשר עני בפועל ,ואילו שאר מתנות עניים ,לקט

שכחה ,פאה ועוד לא נותנים.

ראשית נבהיר מה הם חמש מתנות עניים:

פאה – מצוה להשאיר בקצה שדהו תבואה לא קצורה וכן באילנות מצוה להשאיר פירות
באילן שיבואו עניים לקחתם .מדרבנן השיעור א' משישים.

שכחה –

אם שכח לקצור חלק מהתבואה או לקטוף חלק מהפירות

השאר ,או שכח לאסוף חלק מהאלומות מצוה להשאירם בשדה.

והמשיך לקטוף את

מצוות אלו נוהגות בתבואה וקטניות ,ובפירות וירקות ,אך רק אלו שקוטפים את כולם כאחד

ואפשר לאחסן אותם בתלוש זמן רב ]למשל ,בירקות חייבים בצל יבש ושום ,ופירות כגון
ענבים )שאפשר לעשות מהם צימוקים ויין( ,זיתים )לשמן( ,תמרים ,ורימונים ,שקדים וכיו"ב[.

לקט –

אם נפלו שיבולת אחת או שתים בעת הקצירה מצוה להשאירם אך אם נפלו ג'

שיבולים אין צריך להשאיר) .נוהגת בתבואה בלבד(
פרט – כשבוצר את הענבים ונפלו לו ענב אחד או שני ענבים תוך כדי
להשאירם לעניים אך שלושה ענבים אין צריך להשאיר) .נוהגת בכרם בלבד(

עוללות –

הבצירה מצוה

מצוה להשאיר את כל האשכולות שאין להם כתף ואין להם נטף) :נוהגת בכרם בלבד (

כתף פירושו – אשכולות שאינם גדלים בצורה רגילה אלא הם דלילים והענבים
העליונים "לא שוכבים" על הענבים שתחתיהם.
נטף פירושו – בקצה האשכול הענבים לא גדלים בצפיפות.

חיוב מתנות עניים בזמן הזה:

מובא במסכת חולין ] [3סיפור על האמורא לוי שזרע בכישר )עיר הסמוכה לבבל שנהגו לתת
בה תרומות ומעשרות( והניח לקט ולא באו עניים לקחתו ,שאל לוי את רב ששת מה דין הלקט
שהניח ,אמר לו רב ששת שהוא יכול לקחתו חזרה לעצמו ונימק בכתוב" :לעני ולגר תעזוב

אותם"  -ולא לעורבים ולעטלפים.
מגמרא זו פסקו הטור והשו"ע ] [4שאם השדה נמצאת במקום שאין עניים לא צריך להשאיר

לקט שכחה ופאה ,כיון שהם לא יגיעו לידי העניים.
הטור כתב שאפילו במקום שיש עניים לא נהגו כיום להשאיר לקט שכחה ופאה ,כיון שהרוב
גויים ואם ישאירו יבואו הגויים ויקחו מהם .ואם הלקט שכחה ופאה יגיעו לעניי גויים ולא
לעניי ישראל הרי זה כמו שאין עניים.
וכתב הפאת השלחן ] [5שנחלקו הב"י והרמ"א האם הטעם שכתב הטור שלא להשאיר אפילו
במקום שיש עניים מועיל גם בארץ ישראל ,או רק בחו"ל במקומות שחייבים בלקט שכחה
ופאה )או במקומות הסמוכים לארץ ישראל ,או לשיטות שבכל חו"ל חייבים( ,שכיון שהחיוב
שם רק מדרבנן הקילו לסמוך על כך שיבואו גויים ולא יהודים .והוא כתב שנהגו בזמנו בארץ

ישראל להשאיר לקט שכחה ופאה
אך החזו"א ] [7פסק כמו הרמ"א וז"ל "ובעיקר דין לקט שכחה ופאה לדידן עדיין לא נשתנה
].[6

ממש"כ הרמ"א דכפי ראות עינינו לא יטריח שום עני לילך בשדה ללקוט מתנות עניים שטרחו
יותר על שכרו ,ואצלנו הלחם בזול ומצוי ,ועיקר העניות הוא לשאר הצרכים בין בסעודה ובין
בכלי תשמיש ודירה וכביסה ובגדים ויתר הצרכים ,ואין עני מחזיר על הפתחים מתרצה בפת

לחם וכ"ש שלא יטריח לקצור פאה ולדוש ולטחון ולאפות ,ויבואו הערבים וילקטום שהם
בתכונות מסוגלים לכך ,וכמו שמלקטים את העשבים וענפי עץ בערי ישראל".
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והנה החזו"א כתב כן כבר בזמנו ,ואילו בזמננו שרמת החיים עלתה וכל סדרי החיים השתנו
יש להניח שלא יבואו עניים לקחת לקט שכחה ופאה .שהרי לקט הם שני שיבולים שנופלים
בקציר אף אחד לא יטרח להרימם .שכחה לא מצוי ששוכחים לקצור חלק מהשדה ,ופאה אף
אם ישאירו בכל שדה אחד משישים ,לא ימצא עני שיבוא לקצור ביד כדי לדוש ולטחון וכו',
ואותו עני שיבוא אף לא יכסה את הוצאותיו )כיון שאלו שאינם שומרי תומ"צ לא משאירים

פאה ,ושומרי המצוות שישאירו בכל שדה  1.5%מהשדה ,זו כמות קטנה שלא משתלם לקצור
ולהוביל ולטחון שיהיה קמח( .גם בפירות אחרים העניים לא יטריחו עצמם לשדה כדי לקטוף
ולקחת לעיר כמות מועטת כדי למכור אותה שם עם כל הטירחה הכרוכה בדבר.
וכיון שעניים לא יבואו לקחת הרי זה כמו מקום שאין עניים ,שלא צריכים להשאיר לדעת
כולם אף בארץ ישראל .גם מי שיש לו עצים בחצר ביתו לא צריך להשאיר ,אף שמצויים עניים
בעיר ,כיון שעניים מתביישים לבוא ולקחת.
לכן במתנות עניים שהמצוה היא להשאיר לעניים את המגיע להם ,הרי כשאינם מגיעים אין
חיוב להניח ,לעומת זאת במצוות ובכלל זה מעשר עני המצוה היא לתת לעני את המגיע לו

ע"פ ההלכה ,ועליו להביא לעני את הפירות מעתה ברר כי מצוות מעשר עני מחוייבת היום
לכל הדיעות.
] [1שביעית ז' ס"ק טז.
] [2מנחת שלמה חלק א' סי' נא אות כב.
] [3קלד ,ע"ב.
] [4יו"ד סי' שלב.
] [5סי' ד' סעי' י ובבית ישראל ס"ק כא.
] [6להרחבת הדברים נבהיר שיש באחרונים ב' הבנות בדברי הטור והרמ"א ,הב"ח כתב שטעם זה מועיל שגם באר"י לא
חייבים להניח בזמן הזה פאה כיון שהוא טעם כללי שאין צריך להניח מתנות עניים אם יבואו הגויים ויטלום .לעומת
זאת הב"י בהסבר דברי הטור הנ"ל כותב שני טעמים לפטור ממצוות פאה בזמן הזה :א .כיון שהרוב גויים ממילא
נתיאשו עניי ישראל מהם .ב .כל מה שצריכים להיתר שיבואו הגויים הוא רק במקומות הקרובים לא"י ,אבל במקומות
הרחוקים מא"י כשם שפטורים מתרומות ומעשרות כך פטורים ממתנות עניים שהם מצוות התלויות בארץ .ויש שדייקו
מדברי הש"ך בס"ק ב' שביאר את דברי הטור והרמ"א והביא רק את הטעם השני של השו"ע  -שהוא משום שאנו
נמצאים במקומות הרחוקים  -מובן שבארץ ישראל אף בזמן הזה חייבים בפאה אפילו שיטלום עובדי כוכבים .וכן נראה
כוונת הגר"א בהגהותיו לשו"ע שלפי הטעם שהביא הש"ך כל ההיתר שפטורים להניח משום שיבואו העורבים או
הגויים הוא רק בחו"ל ,אבל באר"י בכל גווני צריך להשאירם ואפילו שהרוב גויים ועי' פאת השולחן הנ"ל ובדגל ראובן
ח"ב סי' כט.
] [7מעשרות סי' ז' ס"ק י.
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שאל את הרב
שאלה :האם מקיימים את מתנות העניים כשמודיע לעניים לבוא?

נחלקו הפוסקים אם כשמודיע בעל השדה לעניים מתי הוא קוצר ומזמינם לבוא ולקחת את
המתנות האם קיים את המצוה.
תשובה :יש שהורו לעשות כן :רבה של פתח תקוה הגאון רבי ראובן כץ זצ"ל כתב בספרו ][1
שמצוות אלו של מתנות עניים נוהגים כיום והדרך לקיימם היא על ידי שמודיע לעני שיבוא
ליטול .וסיים "הירא את דבר ה' מחוייב להניח ולהודיע לעניים שיבואו ליטול" .לשיטתו אחרי
שהודיע לעניים שיבואו ליטול את המתנות הרי קיים בזה מצוות פאה וכו' ,ופירות אלו פטורים
מתרומות ומעשרות.
בספר דרך אמונה ] [2אחר שהביא את דברי החזון איש שכיום פטורים ממצוות אלו כתב וז"ל
"נלע"ד שבאופן שמודיע אפשר לקיים כל מצות מתנות עניים בזמן הזה" והוסיף שאפשר שזה
היה המנהג שהביא הפאת השולחן שנתנו פאה.
ובמכתב בכת"י לגבי השאלה האם לעשות מצוה זו בצורה מאורגנת שבאופן זה יהיה ניחא
לעניים לקבל המתנות ,ומאידך נמצינו מכשילים את מי שלא נותן כתב הגר"ח" :הרבה פעמים
עשינו כן".
ועיי"ש שנשאר בצ"ע לגבי השאלה האם מתנות אלו יהיו פטורות מתרומות ומעשרות ,ואפשר
שכוונתו דשמא מה שהתורה פטרה את המתנות מתרומות ומעשרות הוא רק באופן שכל
העניים יכולים ללקוט וכאן הרי לא נודע לכל העניים ]ויתכן דס"ל שאינו נחשב פאה משום
שאין זה נחשב עזיבה או כיון שגם אחרי שמודיע לא ברירא לן שיבואו לקחת והוי כאין עניים
שאין זה פאה[.
לעומת זאת ,הגרש"ז אויערבך זצ"ל בספרו מעדני ארץ כתב ] [3שיתכן שאינו חשיב פאה כלל,
שכיון שהמצוה היא עזיבה ולא נתינה כמו שכתוב לעני ולגר תעזוב אותם וכיון שע"י עזיבה
בעלמא לא מתקיימת המצוה אין זה פאה.
] [1ספר דגל ראובן חלק ב' סי' כט.
] [2צה"ל פ"א ממתנ"ע ס"ק צה.
] [3פאה פ"א הל' י' אות א.
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במסגרת הפעילות הברוכה להפצת תורת ארץ ישראל על ידי בית המדרש להלכה
בהתישבות ,מוציא בית המדרש ידיעון הליכות שדה אשר יוצא מספר פעמים בשנה.
עם שדרוג הידיעון לאחרונה והגדלתו ,הננו שמחים לבשר כי ישנה אפשרות לקבל את
הידיעון במייל על פי הסכמתך.
לקבלת הידיעון נא שלחו מייל חוזר.
תוכן הענינים לגיליון 203
מירוח פועל נכרי
דעת בהפרשה
על ה"תוספתא"
תרומה טמאה -שימוש בה
זיכוי ע"י סמוך על שולחנו
טבל שנתערב בטבל
מצות נתינה בחלה ותרומה
הפרשה מפירות שיוחדו לחלוקה
עציץ שאינו נקוב לד' מינים
ערלה

במסגרת בית ההוראה ע"ש הרב רוזנברג זצ"ל

עונים רבני בית ההוראה במשך שעות היממה לשאלות הלכתיות
בטלפון  02-6488888שלוחה .31

ראש בית המדרש הגאון רבי יוסף אפרתי שליט"א

עונה בימים ראשון ,שני ושלישי בין השעות  12:00 -12:30בשלוחה .5
ניתן לקבל מידע או לשאול שאלות באתר בית המדרש להלכה בהתישבות,
או בכתובת האימייל bhl@bhl.org.il

בברכת חורף בריא,
מזכירות בית המדרש
אם אינך רואה מייל זה כראוי לחץ כאן
הודעה זו נשלחה ל cvberkovits@gmail.com -ע"י bhl@bhl.org.il
הסרה מרשימת התפוצה דווח על ספאם
 InforUMobileמערכת רב ערוצית לקשר עם הלקוח
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