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הליכות שדה 199 - סיון תשע"ז

בית הוראה למצוות הארץ

 בית הוראה למצוות הארץ
ע"ש הרב ש. א. רוזנברג זצ"ל

נתינת פירות טבל לחבירו כדי לזכותו 
להפריש בברכה

הרה"ג מ. גלעדי - בית הוראה כולל אמונת אי"ש

בשאלה  נעסוק  ובישולם,   – הקיץ  פירות  חנטת  זמן  והגיע  לבלבו  כבר  שאילנות  לאחר 
מצויה, רבים מגדלים בחצר ביתם עצי פרי וברצונם לזכות את קרוביהם בהפרשת תרומות 
שהמקבלים  במטרה  מעושרים  לא  פירות  לתת  לבעלים  מותר  האם  בברכה,  ומעשרות 

יפרישו מהפירות.

במשנה במסכת דמאי )פרק ג' משנה ג'( מצאנו מחלוקת האם מותר לשלוח במתנה לחבירו 
דבר שאין  כל  אומר  ת"ק  אינם מעושרים.  כי הפירות  ולהודיעו  פירות שאינם מעושרים, 
רשאי למוכרו לא ישלח לחבירו אפילו פירות דמאי, ורבי יוסי מתיר לשלוח אפילו פירות 

מכתב ממרן הגר"ח קניבסקי שליט"א
בס"ד ה' באייר תשע"ז

לאחינו בנ"י הדרים מחוץ לארה"ק

מכיון שמביאים לחו"ל הרבה תוצרת חקלאית מארץ ישראל, וכאשר שמעתי שרוב הפירות 
שם  הקונים  שחייבים  ברור  הרי   - ודאי   טבל  והם  כלל  מעושרים  אינם  להתם  המובאים 
לעשרם, וכמו שכתב מרן החזו"א זצוק"ל )דמאי סי' טו סק"ד( "פירות המובאים בחו"ל מא"י 
לית דינא ודיינא דהן חייבין, דאי אפשר להקל משום ספק ספיקא וכו'. והלא הדבר פשוט 

בפי תלתא חמורי עולם, הראב"ד הכס"מ והמל"מ".

למזהיר ולנזהר  ומצוה גדולה לפרסם זאת, וזכות קיום מצוות תרומות ומעשרות תעמוד 
לחיים כמבואר בחז"ל.
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הליכות שדה 199 - סיון תשע"ז

בית הוראה למצוות הארץ

טבל ודאי ובלבד שיודיענו. בירושלמי מבואר שרבי יוסי בעצמו לא שלח פירות טבל עד 
שעישרם מקודם לכן.

ולחבר,  לצורך  אלא  את הטבל  מוכרין  "אין  פסק  ו'(  הל'  ו' מהל' מעשר  )בפרק  הרמב"ם 
הטבל",  את  ויאכלו  זה  על  זה  יסמכו  שמא  לחבר  חבר  ואפילו  הטבל  את  לשלח  ואסור 
ובכל מקרה כתב שאין לשלוח  לא,  או  בין אם מודיע שהפירות טבל  הרמב"ם לא חילק 
ירמיה שלח  ג'( מובא מעשה שרבי  הל'  )פ"א  בירושלמי בדמאי  פירות שאינן מעושרים. 
לרבי זעירא כלכלת תאנים שאינם מעושרות ואמר בלבו בודאי בביתו של רבי זעירא לא 
יאכלו בלא שיפרישו תחילה, ובביתו של רבי זעירא כשראו את הפירות שנשלחו מביתו של 
רבי ירמיה אמרו בודאי רבי ירמיה הפריש תרומות ומעשרות, ולבסוף נאכלו הפירות בלא 
ירמיה התבררה הטעות שכל אחד סמך על  זעירא עם רבי  לעשרם. למחר כשנפגש רבי 

השני. הרדב"ז ציין מעשה זה שאין שולחים פירות טבל אפילו חבר לחבר.

המקרה  צורך?  נחשב  מה   – לצורך  לחבר  טבל  לשלוח  מותר  כי  כתוב  )הנ"ל(  ברמב"ם 
יכול  הוא  ואין  וחולין  טבל  הפירות,  למקבל  התערבו  כאשר  כצורך  חז"ל  הגדירו  שאותו 
לעשרם. לכן הוא זקוק שיתנו לו פירות טבל-ודאי, שמהם יוכל לתקן את התערובת, ולכן 
יש לדון אולי גם בשאלה שנשאלנו אפשר לומר שנתינת פירות טבל כדי לזכות את המקבל 
להפריש בברכה גם זה כלול בהיתר שמותר לתת לחבר פירות טבל לצורך שכל מטרתו היא 
כדי לזכות את חבירו במצות הפרשה בברכה, אך עדיין לא יצאנו מידי הספק. ולכן נראה 
"מותר לחבר להניח  ז' סק"א( שכתב  )סימן  לנהוג כפי שמובא בחזון איש  יש  שלמעשה 
על השולחן לפני חברים המזומנים ולהגיד להם שזה טבל שאין כאן מסירת טבלים דכי 
אכלי משל בעל הבית אכלי והם מעשרים בשליחותו". דהיינו שכל ההיתר הוא רק באופן 
להפריש  להיות שלוחו  המקבל  את  ימנה  בנדוננו  ואף  הבעלים.  מרשות  עדיין  יצא  שלא 
תרומות ומעשרות )ולא יתן לו את הפירות מתנה(. אגב, שאלה זו קיימת גם אצלנו בבית 
ומעשרות  הינה הפרשת תרומות  המדרש, אחת הפעולות ב"מרכז הלמידה אמונת ארץ" 
מטבל וודאי כאשר המבקרים והלומדים מפרישים תרומות ומעשרות. ואכן בהוראת מרן 

הגר"ח קניבסקי שליט"א אין מקנים את הפירות ללומדים, אלא הם מפרישים בשליחות.

ראה הרחבת דברים - בספר מבוא לתרומות ומעשרות כרך ג' להגאון ר"א שלנגר שליט"א 
העתיד לצאת אי"ה בימים אלו - בפרק י' - הטבל, אות טו "הצורך המתיר מכירת טבל".
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הליכות שדה 199 - סיון תשע"ז

כלאים בנבטים ובהדגמת הנבטה/הרב רייכנברג

כלאים בנבטים ובהדגמת הנבטה
הרה"ג שאול רייכנברג שליט"א 

שאלה 
האם צריך להקפיד על כלאי זרעים בנבטים ובגידולי תחביב של הצמחת קטניות במים.

תשובה

זריעה במים נחשבת זריעה לשבת ולמצוות התלויות בארץ

חיטים  "השורה  יא:  סעי'  שלו  סי'  בשו"ע  ומובא  ה"ב   פ"ח  שבת  הלכות  ברמב"ם  כתוב 
ושעורים וכיוצא  בהם במים הרי זה תולדת זורע וחייב בכל שהוא". ומובא במגיד משנה, 
שהמקור של הרמב"ם הוא מהגמרא זבחים צד,ב. שם כתוב שהזורק גרעיני פשתן למים 
בשבת חייב. ושואלת הגמרא משום מה הוא חייב, אם משום זורע למה דווקא פשתן אפילו 
חיטים ושעורים, אלא משום לש כיון שהפשתן נדבק ונעשה כעיסה וחיטים ושעורים לא. 
ושואל המגן אברהם ס"ק יב שאדרבה משם ראיה שלא חייבים על זריעה במים, שרק ההו"א 
היתה שכשזורק זרעי פשתן למים יש בזה משום זורע, אבל למסקנה שחייב רק כשזורק 
בזריקה למים  רואים שאין  ושעורים למים,  ולא כשזורק חיטים  ומשום לש  פשתן למים 
איסור זורע. וכך נפסק ברמב"ם פ"ח הט"ז: "והנותן זרע שומשמין או זרע פשתן וכיוצא בהן 
במים חייב משום לש, מפני שהן מתערבין ונתלין זה בזה" ולא כתב שהנותן חייב גם משום 
זורע. ומתרץ המגן אברהם שאם משהה לזמן רב כמו חצי יום שמתחיל לצמוח, חייב משום 
זורע. אבל אם רק לזמן קצר, אינו חייב משום זורע רק משום לש שהלישה נעשית מיד, 
ולא הזורק למים כלשון הגמרא.  ולכן הרמב"ם שינה מלשון הגמרא וכתב השורה במים 
אמנם הוא שואל מנין לרמב"ם שהמשהה במים לזמן רב חייב משום זורע.  וגם  בשו"ת 
הרדב"ז ח"ה סי' רמח שואל שמהגמרא בזבחים משמע שלא חייבים על זריעה במים. וגם 
הוא מתרץ שיש הבדל בין אם משהה להרבה זמן או לקצת זמן, אך הוא מבאר את הרמב"ם 
אחרת. שכוונת הרמב"ם ששורה במים כדי שיהיו נוחים יותר לזריעה והכנה לזריעה היא 
תולדת זורע )לא שזורע במים הוא זורע ממש אלא נחשב הכנה לזריעה שגם היא תולדה 
של זורע(. וכן כתב שם שאם משרה חיטים במים כדי שיתרככו ויהיו נוחים לטחינה הרי זה 
תולדת טוחן . א"כ למגן אברהם רואים שגם זריעה במים בשבת היא תולדת זורע, ולכאורה 
לזריעה  הכנה  לכלאים, שיתכן שתולדה של  ראיה  אין  ולרדב"ז  חייב.  כלאים  הזורע  ה"ה 
במים אסורה בשבת,  זורע, כתב שזריעה  חנוך מצוה מלאכת  רק בשבת. במנחת  אסורה 
אלא  שכאשר זורע באדמה הזריעה עצמה היא המלאכה ואפילו אם הוציא את הזרע לפני 
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כלאים בנבטים ובהדגמת הנבטה/הרב רייכנברג

ההשרשה כבר עבר על איסור זורע אפילו כשהיתה דעתו מראש לעקור לפני ההשרשה. 
אבל כשזורע במים, עבר על איסור זריעה רק אם השריש לבסוף, אבל אם הוציא מהמים 
לפני שהשריש לא עבר, כמו שמי ששם תבשיל בתנור והוציאו לפני שנתבשל שלא עבר 
על איסור בישול. משום שזריעה באדמה הזריעה עצמה היא מלאכה אע"פ שלא השרישה, 
אבל זריעה במים לא דומה לזריעה שהיתה במשכן, רק ההשרשה שאח"כ היא דומה למה 
שהיה במשכן. האגלי טל )זורע ס"ק ח, טז, יז( כתב שאם כששם במים )או על האדמה( 
מתכוין להשאיר עד שיצמח חייב מיד אפילו נמלך והוציא מהמים קודם שהשריש, ואם 
לא מתכוין להשאיר עד שיצמח, אינו חייב רק אם נשאר וצמח. כיון שהכנסה למים אין  זו 
זריעה ממש, ואפשר לפרש את המעשה לא כזריעה, ורק אם מתכוין לזריעה הרי זו זריעה.    

גידולי מים לחיוב מצוות התלויות בארץ

בספר שדה הארץ יור"ד הל' שמיטה שאלה כח, דן על "חבצלת" ששמים ממנה יחור בכלי 
זכוכית שיש בו מים ומעט עפר, האם מותר לעשות זאת גם בשנת שמיטה. וכותב שכיון 
שחי מהעפר הרי זה בכלל הגזירה שאסרו מדרבנן לזרוע בעציץ שאינו נקוב. משמע שם 
שאם היה בכלי רק מים היה מותר, אך לא ביאר הטעם. וכ"כ בספר נחפה בכסף יור"ד סי' 
ה, שאין איסור זריעה בשמיטה במים ואפילו אם היה יכול לגדול במים וגם לעשות פירות, 
משום שכתבה התורה ושבתה הארץ וארץ זה אדמה ולא מים. והסביר כך את מה שפסק 
הרמב"ם בהלכות שמיטה פרק א ה"ו ששורין את הזרעים בשביעית לזרעם במוצאי שביעית. 
אף שכאמור לעיל הרמב"ם כתב שבשבת אסור לשרות את הזרעים במים וזה תולדה של 
זורע. אלא שבשבת אסורה הצמחה אפילו בתלוש ולאו דווקא באדמה ובשמיטה אסורה 

זריעה רק באדמה. ויש לדון לשיטתם האם גם כלאים אין איסור לזרוע במים. 

אך בשו"ת מהרי"ל דיסקין )פסקים סי כז אות א( כתב, שאסור לשים בשנת שמיטה יחור 
בצלוחית עם מים כדי שיוציא שורשים ואחרי שמיטה ישתלו אותו בשדה.  וכן מרן החזו"א 
זצ"ל התיר "גידולי מים" בשמיטה )שגידלו בזמנו בשנת שמיטה ירקות בחביות או בבריכות 
שהיה בהם מים והוסיפו למים דשנים(, רק כאשר היה מעליהם גג וזה היה נחשב עציץ שאינו 
נקוב בתוך בית. משום שסבר שאסור לזרוע בשנת שמיטה בתוך מים. וכך כתב בהר צבי 
)כרם ציון השלם אוצר השביעית, ומועתק בחלקו בהר צבי או"ח א סי' רח( שהזורע במים 
בשביעת חייב  כמו זורע באדמה. אך הוא מעיר מהרמב"ם הלכות שמיטה פ"א ה"ו שכתב 
ששורין את הזרעים בשמיטה כדי לזורעם במוצאי שמיטה, והרי הרמב"ם כתב שהשורה 
שהאיסור  לעיל  שהבאנו  הרדב"ז  לפי  מיישב  והוא  זורע.  תולדת  זה  בשבת  במים  חיטים 
לשרות במים הוא רק משום הכנה למלאכה, והכנה למלאכה אינה אסורה בשביעית אף לא 
מדרבנן. ולמגן אברהם יש ליישב כמו שנכתוב בהמשך שכיון שבמים יכול לגדול רק מעט 
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הליכות שדה 199 - סיון תשע"ז

כלאים בנבטים ובהדגמת הנבטה/הרב רייכנברג

אין זו זריעה לענין מצוות התלויות בארץ. ולמהרי"ל דיסקין שאוסר לשים יחור במים אע"פ 
שיכול רק להתחיל שם את גידול, י"ל שמה שהתיר הרמב"ם להשרות את הזרעים במים 
)וכמו שכתב החזו"א שביעית  ימים שאינם משרישים  כוונתו לפחות משלושה  בשמיטה 
סי' כ ס"ק ה ד"ה הא לפרש את הרמב"ם שהתיר לבדוק את הזרעים שכוונתו לשים אותם 
)פ"א ה"ט(  גם מהתוספתא בכלאים  ימים(. בהר צבי שם שואל  בגללים פחות משלושה 
הזורע על גבי סלע ועל גבי אמת המים פטור וכן מובא בירושלמי סוף פ"א. ומבאר ששם זה 
לא גדל, אבל כיום שזה גדל ומוציא פירות אסור. ונסביר שכל צמח שזורעים בשביל שיגדל 
צריך חומרי גידול, יש מעט חומרים בגרעין עצמו ומזה הצמח חי עד שהוא משריש ולוקח 
את החומרים מהאדמה. לכן מי שיזרע באמת המים יצמח קצת ולא עד סוף הגידול, ובשבת 
חייבים על צמיחה זו, אבל זו לא צורת זריעה שחייבים עליה בכלאים. כמו שהזורע על גבי 
סלע שאם ירד גשם הגרעינים יצמחו עד שלב מסויים, אך כיון שאין שם אדמה להשריש בה 
ולקבל חומרים הם יגדלו רק עד שלב מסוים. והמקור לכך שאין זריעה כזו אסורה יתכן כמו 
שכתב הלבוש יור"ד סי' רצו )כלאי זרעים( סעי' ג שאיסור כלאים הוא רק במאכל אדם או 
מאכל בהמה משום שסתם לא תזרע שכותבת התורה הכוונה לדברי מאכל, ה"ה י"ל שסתם 
לא תזרע הכוונה לזריעה במקום שיכול לגמור את גידולו. וכן כתב החזו"א שביעית סי' כ 
ס"ק ה ד"ה ואפשר )פרוש נוסף על מה שהבאנו לעיל( שמותר לבדוק זרעים בשמיטה בזבל 
הגס כיון שלא גדל שם עד סוף גידולו אע"פ שמתחיל לגדול. אבל בגידולי מים שגידלו בהם 
בזמנו הוסיפו למים דשנים כימיים שהם היו האוכל שאיפשר לצמח לגדול ולהוציא פירות. 

"גידולי מים" עם דשנים כיום

כיום כמעט לא מגדלים גידולי מים. ויש לדון האם יהיה מותר לערב כמה מינים יחד ולגדלם 
וי"ל שאסור, שלא מצינו מקור לכך שכאשר  זריעה.  כיון שזה לא דרך  במים עם דשנים 
באותה  אדרבה  מותר.  כרגיל  מצמיחה  היא  אבל  הרגילה  הזריעה  בצורת  אינה  הזריעה 
תוספתא )פ"א ה"ט( כתוב שהזורע כלאים דבר המצמיח על גבי ביצים ועל גבי חילת חייב. 
ומפרשים שכוונת התוספתא שזורע על ביצה של מים עומדים או על אדמת חול, וקמ"ל 
שאע"פ שלא רגילים לגדל בביצה או בחול, מ"מ אסור לזרוע שם כלאים דברים שיכולים 

לגדול שם.

הנבטת קטניות במים או בצמר גפן ספוג במים 

נראה לאור האמור לעיל שמותר לשים גרעיני קטניות כגון שעועית, חומוס ואפונה בכלי 
עם מים וצמר גפן, שהרי זה כמו זריעה באמת המים שאינה מקום זריעה כיון שהקטניות 
לא יכולות לגדול שם עד סוף גידולם. ויש סיבה נוספת להתיר דמבואר במשנה כלאים פ"ב 
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הליכות שדה 199 - סיון תשע"ז

כלאים בנבטים ובהדגמת הנבטה/הרב רייכנברג

משנה ז לפי  הסבר הירושלמי, שמותר לזרוע פשתן סמוך למין אחר כאשר מטרתו רק כדי 
לבדוק שהמקום מתאים לגדל פשתן. וכותב ע"ז רמב"ם הלכות כלאים פ"ג הי"ז "ונמצא 
כזורע להשחתה". הרא"ש בפירושו למשנה כתב שמותר כיון שאינו מקיימם. ובבאור הגר"א 
כתב דהוי כזורע לקנים )ובחזו"א סי' ה ס"ק טו פירש שכוונת הגר"א שיעקור את הפשתן 
בעודו קנים(. ושואל החזו"א שם לדעת הרמב"ם שהוי כזורע להשחתה, היכן מצינו שזורע 
על דעת לשרוף בסוף הגידול את מה שגדל שמותר משום כלאים, הרי זו זריעה רגילה. וגם 
לגר"א ולרא"ש שפירשו שהוא עתיד לעקור את הגידול באמצע, הוא שואל הרי זורע מין 
שאנשים זורעים ועבר כבר בשעת הזריעה על איסור כלאים ומה לי שאח"כ עוקר. ומבאר 
זה  ומין  גידולו, נחשב הדבר כזורע מין אחר לא פשתן  כיון שזורע שיגדל רק עד אמצע 
רוב האנשים לא מקיימים )לא משתמשים בו(, ומין שאנשים לא מקיימים אין בו איסור 
כלאים כמבואר בפרק ה משנה ח. )ברמב"ם הוא מפרש שאולי גם כוונתו שזורע להשחה 
באמצע הגידול, ואולי אף שכוונתו להשחית את מה שיגדל עד סוף הגידול, הרי זה כמין 
בני  זרעי מאכל שרוב  מינים של  זורע לסייג(. א"כ כשמנביטים  כמו  אחר שלא מקיימים 
כדי  במים  מנביט  קטן  מיעוט  ורק  לאוכלם  כדי  גידולם  סוף  עד  אותם  מגדלים  האנשים 
להנות מהגידול שעד אמצע הגידול, זה נחשב מין שאנשים לא מקיימים. וכך יהיה הדין 
במי שמנביט קטניות בביתו כדי לאכול את גרעיני הקטניות כאשר התחילו לגדול, שיהיה 
מותר להנביט כמה מינים יחד, כיון שקטניות לרוב העולם מגדלים עד סוף גידולם וקוטפים 

את הגרעינים. 

נבטים סיניים או אמריקאים

מים,  ע"י  שמנביטים  מגרעינים  עשויים  בחנויות,  ומוכרים  למאכל  שמגדלים  נבטים  מיני 
נבטים  אותם בשביל  הגרעינים שמנביטים  אוכלים.  והגבעול הקטן שצמחו  ואת השורש 
לא משמשים בארץ לגידול עד סוף הגידול רק בשביל נבטים, וכיום רוב האנשים אוכלים 
להתיר  שכתבנו  הסיבות  שתי  בגלל  יחד  מינים  שני  להנביט  להתיר  א"א  א"כ  נבטים, 
כשמנביטים קטניות )א"א לומר שגידול זה במים אינו בכלל הגידול שדיברה עליו התורה 
וכמו זריעה באמת המים, כיון שכך דרך הגידול של הנבטים. ואי אפשר לומר שהשימוש 
כיון  רוב האנשים מקיימים,  לדבר שאין  הנבטים  הגידול מחשיבה את  בצמחים בתחילת 
שאדרבה רק כך משתמשים במינים אלה(. ולכן אם היו מגדלים אותם בבריכות של מים 
או בתוך כלים עם מים היה קשה להתיר בזה איסור כלאים. אמנם היה מקום לדון שזו לא 
צורת גידול רגילה לשאר הגידולים, אך גם גידול בביצות זו לא צורת גידול הרגילה ומ"מ 
אסור לזרוע כלאים דברים שגדלים שם כמבואר בתוספתא שהובאה לעיל. אך יש לדון מצד 

סיבה שלישית. 
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הליכות שדה 199 - סיון תשע"ז

כלאים בנבטים ובהדגמת הנבטה/הרב רייכנברג

כידוע בצל שנמצא במקום לח מוציא עלים ירוקים גם סלק שיהיה במקום לח יוציא עלים. 
ויש לדון האם מותר לשים בצל וסלק יחד במקום שיש הרבה לחות כדי שיוציאו עלים 
וישתמש בעלים, האם יש בזה איסור כלאים. האם גידול שהירקות גדלים מעצמם לא בתוך 
בגידולי הארץ. איתא במשנה  כגידול לענין מצוות שנאמרו  נחשב  ולא בתוך מים  אדמה 
כלאים פ"א מ"ט הטומן את הלפת והצנון תחת הגפן אינו חושש לא משום כלאים )איסור 
)שלא  ולא משום מעשרות  זריעה בשביעית(  )איסור  ולא משום שביעית  כלאים(  זריעת 
חייבים להפריש מהם מעשרות( וניטלים בשבת )וזה לא נחשב קוצר בשבת(. ומפרשים 
התוס' שבת נ ועירובין עז, שמדובר שהם לא השרישו באדמה שהם טמונים בה אלא שגדלו 
מתוך עצמם כמו שגדל בצל שמונח בחלון, וכיון שכוונתו להטמין לשמירה ולא כדי שיגדלו 
אין זה זריעה. והוסיפו תוס' אבל אם כוונתו לזריעה אסור בכל. וצריך להבין מה הפירוש 
שכוונתו לזריעה. האם כשכוונתו לזריעה דהיינו שיצמח מהלחות, אע"פ שיודע שלא ישריש 
ורק יגדל מעצמו, מ"מ אסור. או כוונתו לזריעה היינו שכוונתו שישריש )ואף אם לבסוף לא 
השריש חייב על הזריעה עצמה, ראה תוס' רא"ש ערובין עז(. וכך משמע בפירוש הרמב"ן 
שבת נ,ב ששכתב: "והוי יודע דדוקא בדלא אשריש, ודווקא טומן, אבל נתכווין לזריעה לא. 
וכן אמרו בירושלמי במסכת כלאים, לפי שאינו רוצה בהשרשתן", משמע שהאיסור הוא 
בלי  שיגדלו מעצמם  אע"פ שרוצה  בהשרשתם  רוצה  אינו  אם  אבל  בהשרשתן,  כשרוצה 
להשריש מותר. וכ"כ ברשב"א שם. אמנם בריטב"א שבת נ,ב ועירובין עז,ב נראה שאם טומן 
כדרך זריעה אף כשלא משריש אלא מוסיף מעצמו אוסר הכרם ונאסר בתוספת מאתים. 
ואף אם נפרש כפירוש הראשון י"ל שכל זה כאשר שותל באדמה שאז נחשב לזריעה אף 
כשאינו משריש. אבל אם מניח באויר במקום לח י"ל  שאין זה דרך  גידול כלל. וכך מסתבר 
וכך אמר לנו בזמנו מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל שנבטים שמנביטים בלחות )לא בתוך מים(, 
אינם חייבים במעשרות. אם כן גם איסור כלאים לא יהיה אם מנביטים אותם רק בלחות. 
אמנם יש לדון כאשר גרעיני הנבטים מונחים בכלי מחורר ומתיזים עליהם מים פעם בכמה 
כגידול  או  שאסור  מים  בתוך  כגידול  נחשב  זה  האם  החורים  דרך  יוצאים  והמים  שעות 

מעצמו בלחות שמותר. 

 



 

להולדת הנין הרה"ג שמעון וייזר   

להולדת הנכד משפ' עמנואל    

להולדת הנכד הרב גדלי' אלפנביין   

להולדת הנכד הרב מרדכי צבי שאהן   

להולדת הנכדה הרב אלחנן כהן    

לאירוסי הנכדה הרב חנן מן    

לאירוסי הבן הרב פינחס וקנין   

לאירוסי הבן הרב יצחק מישקובסקי  

לאירוסי הבת הרב חנוך אלבק   

לאירוסי הבת הרב אריה לופיאנסקי   

לאירוסי הבת הרב משה יצחק סגל   

לאירוסי הבת הרב משה בוקסבוים   

לאירוסי הבת הרב ברוך היימן   

בהגיע הבן למצוות הרב יחזקאל יעקבזון   

בהגיע הבן למצוות הרב דוד שפירא   

להולדת הבן הרב יצחק אליהו וייס   

לאירוסי הבת משפ' דויטש    

להולדת הנין והנינה מכובדנו, ידידנו ד"ר משה זקס  

לנשואי הנכד פרופ' מאיר שורץ   

לנשואי הבן הרב יהושע אדלשטיין   

                                                                   

 

 ברכת מזל טוב למכובדינו
הרבנים  הגאונים שליט"א
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הליכות שדה 199 - סיון תשע"ז

מניין ג' שנות ערלה באילן שנעקר/הרב וקנין

מניין ג' שנות ערלה באילן שנעקר ובהברכה
הרה"ג פינחס וקנין

ראש כולל בבית המדרש ומחבר הספרים "שלמי פינחס"

איתא במסכת ערלה פרק א' משנה ג', "אילן שנעקר והסלע  ]גוש אדמה[  עמו, שטפו נהר 
והסלע עמו אם  יכול לחיות פטור ]ממנין חדש של שנות ערלה[ ואם לאו חייב וכו' ". וביאר 
האילן  אותו  שיחיה  שאפשר  בכדי  העפר  באותו  יש  "אם  קורח[  הרב  תרגום  ]ע"פ  הרמב"ם 
כשהוא עם אותו העפר לבדו ושוב ניטע עם עפרו במקום אחר אינו חייב בערלה לפי שאין 

זו נחשבת נטיעה שניה אלא הוא נחשב כאילו לא נעקר".  

והנה במה שנקט התנא שבעינן שיכול לחיות  בסלע שנעקר עמו, כתב הרשב"א בתשובותיו 
ולא  יגעתי  זמן שיכול לחיות כמה הוא  ימים,  זה נתחבטתי כמה  ]ח"ג סימן רכ"ה[ על דבר 
מצאתי, ומסתברא לי דאפילו יכול לחיות מקצת ימים פוטרו ואפילו אינו יכול לחיות שלוש 
שנים כשני ערלה וכו' כיון דיכול לחיות סתם קתני ולא פירש, משמע לכאורה כל שיכול 
לחיות קצת ימים קאמר וכו', וטעמא נראה לי דכיון שכבר היה נטוע ועברו עליו שלש שנים 

ממקום פטור בא וכו' ".

בשני  להסתפק  שיש  לחיות"  יכול  "אם  התנא  בכוונת  שדן  במה  הרשב"א  מדברי  משמע 
צדדין או שלש שנים או מקצת ימים, ועל צד דסגי שיכול לחיות אפילו מקצת ימים ולא 
זה שנעקר בא ממקום פטור דהיינו  בעינן שלש שנים, נקט בטעם הדבר  משום שאילן 
שכבר עברו עליו שלש שנים, ויש לדייק מדבריו שדווקא  אם עברו עליו שלש שנים ונעקר, 
משום שכבר חל על האילן  פטור ערלה אבל  אילן שנעקר  לפני שעברו עליו שלש שנות 
במה  סגי  דלא  להרשב"א  ליה  בכה"ג פשיטא  ערלה,  פטור  עליו  חל  לא  הערלה  שעדיין 

שיכול לחיות מקצת ימים.

שוב מצאתי שכן כתב בשו"ת שבט הלוי )ח"ה סימן קנ"ו( "והשתא לעניין שיעור לחיות 
בכמות הזמן אשר רבינו הרשב"א ח"ג סי' רכ"ה מסופק בה אם כדי לחיות ג' שנים שנות 
ערלה אם קצת מן הימים וכו' והנה מרן החזו"א בערלה סי' ב' ס"ק י"ב רצה להוכיח מדברי 
הרא"ש דפשיטא לי' להקל מה דמספק"ל להרשב"א להחמיר וזה שהביאו להכריע להקל 
לגמרי והוא מדכתב הרא"ש על משנתינו דשם מ"ד דנשתייר בו שורש פטור )כמחט של 
מיתון( וז"ל דאז ידוע שיכול לחיות במקומו ופטור אף הוסיף בה עפר וכ"ה לשון השו"ע 
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סי' רצ"ד, ומדייק החזו"א דזה היפך דברי הרשב"א שכ' תו"ד דבשורש קטן ודאי אינו יכול 
לחיות והרא"ש כ' דזה בטחון דיכול לחיות, אלא דדברי הרשב"א הם לצד דבעינן חי ג' שנים, 
אבל להרא"ש  פשיטא לי' כדברי הרשב"א בספיקו דסגי במקצת ימים ושרש אחד מבטיח 
)זה תוכן  לי' ולהרשב"א מספק"ל קים לן כודאי של הרא"ש  וכיון דלהרא"ש פשיטא  זה, 
פסק החזו"א( וכו' מכ"מ כל זה באילן שכבר עברו עליו שנות ערלה, אבל נטיעה שהיא עדין 
באמצע שנות ערלה, ולא שייך בה מש"כ הרשב"א בתשובה בצד שדי במקצת ימים וז"ל 
דכיון שכבר הי' נטוע ועברו עליו ג' שנים ממקום פטור וכו' אכתי אהני לי' נטיעתו ראשונה 
ופטורו, וע"ז אין לחזו"א שום הוכחה שיחלוק הרא"ש דהא הרשב"א כתב כן בצד שהוא 
ולא  כן בנטיעה חדשה שעדין לא בא ממקום פטור  וא"כ פשיטא דעלינו לחשוש  מקיל, 

עברו ג' שנים דצריך ג' שנים משעה שנעקר ממקומו".     

מבואר מדברי שבט הלוי דאף אם נימא כמו שביאר החזו"א שסגי במקצת ימים כדי להמשיך 
את יניקתו הקודמת היינו דווקא לאחר שהאילן חי יותר משלוש שנים אבל אם חי רק שנה 
או שנתיים בזה יש לחשוש שהרשב"א מצריך כדי שיחיה שלוש שנים ולא סגי במיקצת 

ימים.

ונראה שכעין סברה זו כתב המנחת שלמה חלק א' סימן ס"ט ענף ה' "עוד נראה לעניות 
דעתי דאפשר דהא דסגי בשיעור של יכול לחיות ימים אחדים דהיינו עד השרשה שניה הוא 
משום טעמה דשורש פטור פוטר, ]כלומר כיון שהשורש השתרש בפטור שוב לא חל עליו חיוב ערלה 
כמבואר במשנה ב' עת שבאו אבותינו לארץ ומצאו נטוע פטור וביאר בירושלמי הלכה ב' משום שורש פטור 

פטור[ ומסתבר דאע"פ שהוא אילן שהיה נוהג בו דין ערלה מ"מ כיון שכבר עברו עליו ג' שנה 

אקרי שפיר שורש פטור וכו' והנה לפי מה שאמרנו דטעמא דיכול לחיות קצת פטור הוא 
משום דחשיב שרש פטור נראה שהוא רק באילן זקן שכבר פטור לגמרי מערלה דאז הוא 
דחשיב שרש פטור, משא"כ אילן שנעקר בתוך ג' שנה שעדיין אסור משום ערלה, נראה 
דלא אמרינן דלענין זה שלא נתחיל למנות שנות ערלה מחדש הרי זה חשיב כשרש פטור, 
משום דכיון שעיקר דין זה דשרש פטור פטור ילפינן מקרא דונטעתם  דממעט שאם נטעו 
גויים קודם שנכנסו לארץ פטור, מסתבר דבעינן דוקא דומיא דהתם שפטור לגמרי משא"כ 
בכה"ג שעדיין הוא חייב אינו קרוי כלל שרש פטור וכעין זה ראיתי בצפנת פענח שכתב 
בפ"א מתרומה הלכ' כ"ב דהשרשת חו"ל אינה חשובה כשורש פטור לענין ערלה א"י, ואף 
שיש כמה נפקותות בין א"י לחו"ל כגון לענין ספק ערלה או לענין רבעי וכדומה כיון שעכ"פ 
נוהג ערלה בחו"ל מחמת הלכה אין זה קרוי כלל שרש פטור לענין שיוכל לעשות גם את של 
א"י כמו חו"ל כיון שעכ"פ לאו פטור גמור הוא וכו' ומעתה כיון דהרשב"א שמתיר גם ביכול 
לחיות קצת הלא מיירי להדיא באילן זקן א"כ אפשר שיש לחוש ולומר דדוקא בכה"ג הוא 
דסגי בכך משא"כ באילן שהוא בתוך שנות ערלה אפשר שצריכים שיוכל לחיות ג' שנים 
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ואף שראיתי שהגרי"ד הכהן ז"ל הרגיש ג"כ בחילוק זה שבין זקן לצעיר, וכתב  שמרן הגרא"י 
קוק ז"ל השיב לו דאין נראה לו כלל לחלק בכך, מ"מ נראה דלפי"ד דאפשר שההיתר של 

יכול לחיות קצת הוא רק משום דחשיב שרש פטור, יתכן דאפשר שפיר לחלק בכך וכו'".

והיה נראה לי לפום רהיטא שיש לדמות ולחזק במקצת מעין סברה זו שנוקט שבט הלוי  
על פי מה דאיתא בפ"א במשנה ה' "אילן שנעקר ובו בריכה ) וביאר הר"ש,  מלשון מבריך, 
שחופר בארץ ומבריך הייחור וטומנו בעפר ומוציא ראש הייחור במקום אחר ונעקר האילן 
(. חזרה הזקינה להיות כבריכה  )הגפן הראשונה  והבריכה ההיא קימת והאילן חי ממנה 
שכבר עברו עליה שנות ערלה להיות כמו נטיעה חדשה והיינו כדין הבריכה שעדיין לא 
עברו עליה שנות ערלה ואף היא\הזקינה חייבת בערלה ( הבריכה שנה אחר שנה ]כלומר 
שאם הבריך ענף מאילן  ובשנה השניה הבריך ענף מההברכה הראשונה ושוב חזר והבריך הברכה שלישית 
מענפי ההברכה השניה  וכך שנה אחר שנה , כל מה שיגדל בכל אותם  ההברכות  המחוברת  זה בזה אינו 

חייב בערלה לפי שכולן מחוברות בזקינה, באילן הראשון[  ואם נפסקה מונה משעה שנפסקה ]אם 

ההברכה הראשונה נפסקה ונחתכה מהאילן הראשון מונה שנות ערלה לכל ההברכות משעה שנפסקה["

וביאר הר"ש "אם נעקר האילן הראשון חזר להיות כבריכה והאילן הראשון אסור משום ערלה 
דבריכה כל זמן שלא נפסקה ] פי' נחתכה[ מן האילן הזקן אין בה איסור ערלה וכשנפסקה 
בין לסוף שנה בין לסוף שנתים נעשית ערלה ומונים לה משעה שנפסקה כדקתני במתני' 
והאילן שנעקר מכיון שהבריכה אינה חיה ממנו אלא אדרבה השתא הוא חי מן הבריכה 
הוא תלוי בבריכה ואין הבריכה תלויה בו ומונין לו כבריכה לכשתצא הבריכה מערלה יצא 

גם הוא". 

משעה   מונים  שנתים  ולסוף  שנה  לסוף  שנפסקה  שנקט  ממה  הר"ש  בדברי  לדייק  ויש 
מונים  אין  בכה"ג  מההברכה  שנים  שלוש  אחר  נפסקה  הבריכה   שאם  משמע  שנפסקה 
משעה שנפסקה, ולכאורה צריך ביאור בדברי הר"ש שהרי ממה שנוקט שמונים משעה 
שנפסקה מוכח שאין מתייחסים לזמן ההברכה משום שכל החיות שלה היא מכח הזקינה 
וא"כ מאי שנא אם נפסקה לאחר שנה או שנתים דמנינן משעת הפסקה, ומאי שנא אם 
נפסקה לאחר שלוש שנים הרי מעולם לא היה לה כח חיות מכח עצמה אלא היתה טפילה 

לזקינה ועתה שנפסקה כאילו ניטעה מחדש. 

והנה במשמעות דברי הר"ש, דן בשו"ת הריב"ש סי' רפ"ג "שאלת המספק גפן בארץ שידוע 
שאין בו משום ערלה מדאמרינן בת"כ ונטעתם פרט למבריך ולמרכיב דאלמא הברכה אין 
בה משום ערלה עמד הסיפוק שני ערלה ואחר כך ניפסק מונין לו שני ערלה או לאו כי יש 
בכם מי שאומר דההיא דאמרינן במסכת ערלה פ"ק הבריכה שנה אחר שנה ונפסקה מונה 
משעה שנפסקה, ההיא דוקא בשנפסקה תוך שני ערלה, והביא סיוע לדבריו ממה שכתב 
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רבינו שמשון בפירושיו ז"ל דבריכה כל שלא נפסקה מן האילן הזקן אין בה משום ערלה 
וכשנפסקה בין לסוף שנה בין לסוף שנתים נעשה לה ערלה ומונין לה משעה שנפסקה ע"כ.
דמשמע מדבריו דדוקא תוך שנה או שנתים , הא לאחר שלש שעברו עליה ג' שני ערלה לא, 

ואתה אמרת דלא שנא וכו'".

והשיב לו הריב"ש "נ"ל ברור שהדין הוא כמו שאמרת אתה שאפילו נפסקה אחר שני ערלה 
ערלה נוהגת בה דזיל בתר טעמא כיון שעיקר יניקתו מן האב, ואם היה נפסק בתוך שני 
ערלה מונין לו משעת הפסקה דחשבינן ליה כאילו נטעה עכשיו א"כ אפי' כשנפסק לאחר 
שני ערלה כיון שקודם הפסקה היה יונק מן האב הרי הוא כשנפסק כאילו נטעה עתה וכו' 
וצמח  בארץ  בד  'הרי שהבריך  י"ח  הלכ'  פ"י  שני  הלכ' מעשר  הרמב"ם  מלשון  נראה  וכן 
והבריך בד אחד ממה שצמח בארץ וצמח והבריך מן השלישי אפי' הן מאה מעורבין זה בזה 
הואיל ולא נפסקה מן העיקר הראשון הכל מותר ואם ניפסק עיקר הראשון מונה לכל משעה 
שנפסקו'. ובודאי כל שצמחו מאה זה אחר זה בודאי עברו לבדים הראשונים יותר משני 
ערלה ואעפ"כ אמר שמונה לכל משעה שנפסק וכלל בזה אפילו הבדים הראשונים שעברו 
להם שני ערלה. ואין להביא ראיה כנגד זה מדברי רבינו שמשון ממה שכתב בלשונו בין 
לסוף שנה בין לסוף שנתים דנקט הכי כדי לפרש ומונין לה משעה שנפסקה דאי בשנפסקה 
לאחר שני ערלה לא שייך למימר בה ומונין לה משעה שנפסקה דמכיון דאשמעינן דנעשית 
לה ערלה פשיטא דמשעה שנפסקה דאי משעת נטיעה כבר הותרה אבל בתוך שני ערלה 

אשמעינן דלא נמנה לה אלא משעת נטיעה".

וכן כתב הרשב"א בתשובותיו סי' תשצ"ה כ' וז"ל "שאלה, בעניין הברכה כאן קודם שנפסקה 
כאן לאחר שנפסקה שמונין לערלה מאי זה זמן נמנה לה, אחר שנפסקה ממש נמנה לה 
שלש שנים, או אחר הברכה וכו', שאם נאמר לאחר שנפסקה ממש נמנה לה ג' שנים זה 
תמה אם נפסקה אחר שלש שנים שנמנה עוד שלש שנים אחרות. תשובה, באמת כך הוא 
שכל אותם שנים שלא נפסקה אינם עולות לה מן המנין, ותמה על עצמך אחר שאין הולכין 
זו מותרין ואם  אלא אחר הפסקה הא קודם הפסקה אין ערלה נוהגת בה ופירות הברכה 
כן הרי זה ערלה למנין שנים ופירותיה מותרין, אלא ודאי כל שאין אדם נוהג איסור ערלה 

בפירותיה אין עולה לה מן מנין שני ערלה וזה ברור".  

וכפי הצד שהעלה השואל בשו"ת הריב"ש ובשו"ת הרשב"א, נוקט בספר האשכול )הלכות 
יש מי שאומר שמשמע  כן בשם  ופדיון כרם רבעי מהדורת אלבק דף קי"ב( כתב  ערלה 
מדבריו  שאם לא עברו על ההברכה שנות ערלה מונים לה שלש שנות ערלה מרגע שחתכו 
אותה מהאילן כגון שחתכו אותה יום לפני שעבור עליה ג' שנים, מונים לה עוד ג' שנים, 
ואם חתכו אותה יום אחד אחר ג' שנים לא נוהג בה איסור ערלה כלל, לפני שחתכו לא נהג 
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בה משום שהיה מחוברת לאילן  הזקן וממנו ינקה ואחר שחתכו אותה היא כבר בת ג' ולא 
נוהג בה איסור ערלה".  

ויש עוד עניין דומה לזה דהנה פסק הרמב"ם פ"י הלכ' ט"ו "גדל זה הילד שהבריך ועשה 
פירות ואח"כ פסק עיקרו שהוא מעורה באילן הזקן מונה משעה שנפסק ", משמע שמתחיל 
למנות ג' שנה משעת  ההפסקה. וכן כתב הריבמ"ץ "ונותן לה ג' שני ערלה משעה שנפסקה". 
דתנן  דהא  כתב  ד'  הלכה  א'  פרק  לירושלמי  ובביאורו  אליהו  בשנות  הגר"א   רבינו  ברם  
משעה שנפסקה הוא ט"ס וצ"ל משעה שנברכה וסובר דאע"פ שאין הפירות אסורין אלא 
משעת הפסקה ולא קודם מ"מ עולה שפיר אותו זמן למניין השנים ואין מתחילין למנות 

משעת הפסקה דהיינו שעת חיובו אלא מונין משעת נטיעה  דהיינו הברכה.

וכתב במנחת שלמה סי' ס"ט ענף ב' שגם בלשון הר"ש והאור זרוע הלכ' ערלה סי' )שי"ז( 
נעשית  שנתיים  לסוף  בין  שנה  לסוף  בין  "וכשנפסקה  דנקטי  הגר"א  כדברי  קצת  משמע 
ערלה ומונים לה משעה שנפסקה" משמע קצת כדבריו שדוקא בתוך ג' שעדיין הוא בתוך 
שנות ערלה אז הוא דאסור ולא לאחר ג' והיינו שאין מונין אלא משעת הברכה". משמע 
מונים משעת  ג'  לאחר  אבל  או שנתים  לסוף שנה  נקט  הר"ש שבדווקא  בדברי  שמדייק 

הברכה.

וכמו  מונים משעה שנפסקה  כאן שיטה אמצעית שאכן  נוקט  הר"ש  בדעת  לומר  ונראה 
היות  שנים  שלש  שעברו  דכל  ליה  סבירא  מאידך  ברם  הר"ש  לשון  בפשטות  שמבואר 
והוא עתה במצב של פטור שהרי יצא משנות ערלה שוב אין איסור ערלה חל עליו וכדעת 

האשכול והשואל בשו"ת הרשב"א והריב"ש.
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פירות שיצאו לחו"ל

הפרשת תרו"מ בפירות היוצאים לחו"ל
הרה"ג שמואל יצחק וייס

אני מוצא לנכון להפנות תשומת לב המעיינים באשר לפירות וירקות היוצאים מארץ ישראל 
לחוץ לארץ ונמכרים בשווקים הרחבים בארה"ב ובמדינות אחרות ללא הפרשת תרומות 

ומעשרות.

אך  הכ"ה,  פ"א  תרומות  הלכות  הרמב"ם  לשון  משמעות  על  עצמם  הסומכים  יש  והנה 
למעשה כמעט כל גדולי האחרונים נקטו להחמיר בזה כמו רבינו דוד קארלינר בשאילת 
דוד יו"ד סי"ח, הגאון רבי משה פיינשטיין באגרות משה יו"ד ח"ג סקכ"ז, החלקת יעקב יו"ד 
סי' עח, )בדפוס חדש יו"ד סי' קכב(, החזו"א, הגרי"ש אלישיב כמבואר בס' ישא יוסף ח"ב, 
זרעים )סי' יז( וכן הגרש"ז אויערבאך כתב שאין להקל כהב"ח והמהרש"ם. ובשו"ת חשב 
האפוד ח"ב סי"ט הביא בשם הגאון מטשעבין בשו"ת "דובב משרים", ח"ד סי' קעה שהאריך 

בזה לאסור, והסבר דברי הרמב"ם עי' דרך אמונה תרומות פ"א הכ"ה. 

מלבד זאת יש ספק גדול אם אכן המירוח או הגמר מלאכה נעשה בארץ ע"מ להוציא לחו"ל 
כי בצורת המיון בבתי המיון כל הפעולות נעשות באופן סתמי ורק אח"כ מחליטים איזה 
הולך ליצוא - לחו"ל וא"כ ודאי שלא היה כאן מירוח וגמר מלאכה ע"מ להוציא לחוץ לארץ 

וממילא כל הפירות היוצאים לחו"ל חייבים בתרומות ומעשרות.

עכ"פ  הנ"ל:  משה  באגרות  זצ"ל  פיינשטיין  משה  רבי  הגאון  מסקנת  כאן  להעתיק  וראוי 
לדינא הרי כל האחרונים סוברים כחידוש המשנה למלך שביצאו לחוץ לארץ אחר מירוח 
וכן כל פרי אחר שנתחייב בתרומות ומעשרות חייבין בהפרשת תרומות ומעשרות ואיכא 

איסור טבל.
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בדין ביתו של אדם קובע לו ולא לאחרים
הרה"ג מאיר רבינוביץ - ראש כולל "בית נתן אהרן מרדכי"

הקדמה

פירות שלא נקבעו למעשר מותר לאכול מהם אכילת ארעי קודם שיפריש מהם תרומות 
זמן  כל  וכל הפירות שעתיד להכניסם לבית,  ]מן התורה מותר אפילו אכילת קבע[.  ומעשרות 
שעדיין לא ראו פני הבית אע"פ שנגמרה מלאכתם עדיין לא התחייבו במעשר, ומותר לאכול 
מהם אכילת ארעי קודם ההפרשה ורק אחר שראו פני הבית, שהכניס את הפירות לבית, 
התחייבו בתרומות ומעשרות ונאסרו גם באכילת ארעי. ויש להסתפק איזה בית צריך כדי 
שיתחייבו הפירות בתרומות ומעשרות. והאם צריך דוקא בית של בעל הפירות או גם בית 
של אחר מחייב. וכן האם העברה בעלמא בתוך הבית  מחייבת את הפירות או דלמא צריך 

דוקא הכנסה על מנת שישארו הפירות בתוך הבית.

א. משנה מסכת מעשרות פרק ב משנה ב: היו יושבים בשער או בחנות ואמר טלו לכם 
תאנים אוכלין ופטורין ובעל השער ובעל החנות חייבין. 

פירוש: המשנה מדברת בבעל חנות ]או בעל השער דהיינו חצר[ שיושבים אצלו אורחים, ועם 
צריך לעשר  ואומר להם טלו לכם תאנים, בעל החנות  עובר במקום  נושא תאנים  הארץ 
המפרשים  וכתבו  אכילתם.  קודם  מלעשר  פטורים  שלו  והאורחים  שיאכל,  קודם  אותם 
פירותיו  המכניס  ]כלומר  לאחרים  טובל  אינו  אדם  דביתו של  הירושלמי משום  בשם  הטעם 
לבית של אחר לא נטבלו, אבל בעל הבית המכניס פירותיו לביתו, נטבלו גם לאחרים[, ולכן בעל החנות 

כיון שהכניסם לחנותו, התאנים ראו פני הבית והוקבעו למעשרות ]ר"ל חל עליהם חיוב מעשר 
ונהיו פירות 'טבל' ואסורים אפילו באכילת ארעי[, אבל האורחים אוכלים מהם ופטורים, כדין פירות 

שלא הוקבעו למעשר שמותר לאכול מהם אכילת עראי, כיון שאין הבית שלהם. וכן פסק 
הרמב"ם )פ"ה ממעשר ה"ח( וז"ל וכבר ביארנו שאין הבית שאינו שלו קובע לו כשיעברו 

הפירות בתוכו עכ"ד.

עוד שם משנה ג: המעלה פירות מן הגליל ליהודה או עולה לירושלם אוכל מהם עד שהוא 
מגיע למקום שהוא הולך וכו'. וכתבו הר"ש והרע"ב שאפילו אם בדרך נכנס ללון בבית, לא 
נקבעו הפירות עד שהוא מגיע לסוף מגמתו. ]עי' חזו"א מעשרות סי' ג ס"ק כא שהעיקר מה שבא 
קביעותו[.  בית  זה  למעשרות, שאין  קובעת  וללון  לאכול  בדרך  לבית  כניסתו  הוא שאין  להשמיענו  התנא 

וכתב המשנה ראשונה דהיינו טעמא דבית שאינו שלו לא קובע.
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למכור  ורוצה  ליהודה,  להגיע  ודעתו  בדרך  שהולך  הכא  דדוקא  מדבריהם  מתבאר  והנה 
זה שהוא בדרך  לולי  אינו קובע למעשרות, אבל  בו בדרך  לכן הבית שלן  ביהודה,  דוקא 
באופן שקובע עצמו שם,  בבית חבירו  לן  ורוצה לקחת את הפירות למקום אחר, אפילו 
נקבעו הפירות ואסור לאכול מהן אפילו ארעי, דנחשב שראו פני הבית. ואע"פ שאין הבית 
שלו דהא לן בדרך בבית אחרים, מ"מ כיון שקובע עצמו ללינה הוי כביתו, ]דלאו בבעלות 
על הבית הדבר תלוי אלא בקביעות מקום שנחשב שזה מקומו וביתו וכמש"כ החזו"א )הובא לק' בסמוך([ 

והוקבעו הפירות למעשר.

ואינו קובע לאחרים, מ"מ כשבעל הפירות  לו  דביתו של אדם קובע  נמצינו למידין דאף 
קובע עצמו ללינה וכדומה, גם בית של אחרים קובע. וביאור דבר זה כתב החזו"א )מעשרות 
ס"ג ס"ק יד ד"ה והא דחשיבא(, על הגמרא )ב"מ פח ע"א( בדין פועל העובד אצל בעה"ב, 
שאם מה שאוכל מבעל הבית בזמן עבודתו נחשב כקונה פירות מחבירו, חצר בעל הבית 
ומבאר  לו,  קובע  אינו  חבירו  לבית  מבואר שהכנסה  הנ"ל(  )ב'  אע"פ שבמשנה  לו,  קובע 
החזו"א טעם הדבר, שאין הדבר תלוי בבעלות על הבית אלא בקביעות מקום, ופועל שקבוע 

לאכול כאן היום הוי כמקום לינתו ונחשב כביתו ע"ש. 

הנ"ל(  )ג'  המשנה  על  הירושלמי  ה"ב(,  )פ"ב  כאן  בירושלמי  מפורשים  הדברים  ובאמת 
שהמעלה פירות מן הגליל ליהודה או עולה לירושלים אומר שיש חילוק בין אם רק לן בדרך 
או שבת בדרך, שלינה אינה קובעת למעשרות ושביתה בדרך קובעת וז"ל הכל מודים בלינה 
שאינה טובלת מה בין לינה מה בין שביתה אדם מגלגל בלינה ואין אדם מגלגל בשביתה, 
בכל מקום אדם לן ואין אדם שובת בכל מקום עכ"ל. הרי מבואר שאם לן בדרך לא נקבעו 
הפירות כיון שדרכו ללון בכל מקום שמזדמן לו, אבל לולי זה הטעם, אפילו בית של אחר 
קובע וכמו במעשה שהביא הירושלמי )שם( עם רבי יהושע ע"ש. וכן מפורש ג"כ בדברי רבי 
מאיר במשנה וז"ל, ר"מ אומר עד שהוא מגיע למקום השביתה ע"כ. ר"ל דבמקום שרוצה 
ויום שזהו שיעור שביתה, נקבעו הפירות למעשר כיון ששובת ללילה  לשבות שם לילה 

ויום, וכמו שפירשו מפרשי המשנה ע"ש.

ב. והנה היוצא מדברינו שאם בעל הפירות קובע עצמו בבית חבירו, דין בית חבירו כדין ביתו 
שלו, והכנסה לבית חבירו קובעת את הפירות למעשרות כביתו וכנ"ל. אכן יש אופן שבית 
חבירו חלוק מביתו לענין קביעות למעשר, דעיין בדברי הראב"ד בהשגות )פרק ה ממעשר 
ה"ח( על מה שכתב הרמב"ם "וכבר ביארנו שאין הבית שאינו שלו קובע לו כשיעברו הפירות 
בתוכו", שהקשה שהרמב"ם סותר דברי עצמו דבפ"ד ממעשר )הי"ג( כתב "הביאן לאכלן 
בראש גגו ושכח והכניסן לתוך חצר חבירו נקבעו ולא יאכל עד שיעשר". הרי כתב להדיא 
שבית  ה"ח(  ה  )פרק  כתב  ואיך  למעשר  קובעת  החצר  חבירו  לחצר  פירות  המכניס  דגם 
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שאינו שלו לא קובע לו. ועיין כ"מ שכתב שהוא ט"ס ברמב"ם שבמקום "והכניסן לתוך חצר 
חבירו" צריך לגרוס "והכניסן לתוך חצירו", וכן נקט החזו"א )מעשרות סימן ה ס"ק ו(.

נמצינו למידין דבחצירו נקבעו הפירות אפילו כשנכנסו בהעברה בעלמא וכגון הכא שהעבירו 
דרך חצירו להביאן לראש גגו, אבל חצר חבירו אינו קובע אא"כ קבע עצמו שם ללינה או 
ירו'(,  ו ד"ה  )ס"ק  ובדבריו בסי' ה  וכמבואר בדברי החזו"א הנ"ל,  לאכילה דאז הוי כביתו 
ובסי' ד )ס"ק כז(. והטעם בזה כתב החזו"א )סי' ד ס"ק כז( דבחצר שלו אדם קבוע יותר, 
ולכן אפילו העברה בעלמא דרך ביתו או חצירו קובעת הפירות למעשר כיון שבעל הפירות 
קבוע שם, ושם ביתו. וכן מדוקדק לשון הרמב"ם שכתב )פ"ה ה"ח( וכבר ביארנו שאין הבית 
שאינו שלו קובע לו כשיעברו הפירות בתוכו עכ"ל, ור"ל שאם הכניס את הפירות בהעברה 
בעלמא, בית שאינו שלו לא קובע וכנ"ל. ונראה שכן הוא ג"כ דעת הראב"ד שכתב )בהשגות 
פ"ד הי"ג( וז"ל דחצר חבירו למה קובעת בשוכח והלא אינה בית לינה לזה כלל וכו', משמע 

דרק בבית לינה קובע בית חבירו דהוי כביתו.

אכן באמת מצינו פלוגתא בזה, עיין במראה פנים בירושלמי ריש פ"ג דמעשרות, ובשערי 
צדק פ"ג ה"ז וח' ובבינת אדם שם אות ד', ובמהר"י קורקוס פ"ד הי"ג, שהאריכו בענין זה. 
כל שהכניס  אלא  ביתו,  שיהיה  דין  כלל  נאמר  לא  הבית  פני  דבראיית  מדבריהם  והעולה 
פירותיו לבית או לחצר אפילו של חבירו על מנת להניחם שם אפילו לפי שעה, נקבעו, 
דביערתי הקודש מן הבית )דברים כ"ו י"ג( כתיב ולא ביתי. ומה שמבואר בירושלמי דבית 
שאינו שלו אינו קובע, זהו באופן שמכניס הפירות רק דרך העברה בעלמא ולא ע"מ להניחם 
שם כלל אפילו לפי שעה, וכגון שהעבירן דרך החצר להביאן לראש הגג וכנ"ל, דבזה חלוק 
בביתו  אבל  בתרו"מ,  לחייב  הכנסה  נחשב  לא  בכה"ג  אחרים  דבבית  מביתו,  אחרים  בית 
כיון  ג"כ לראיית פני הבית לקבוע הפירות למעשר,  הכנסה דרך העברה בעלמא נחשבת 
שבביתו אדם קבוע יותר גם הכנסה דרך העברה בעלמא נחשבת לחייב הפירות במעשר. 
וכנ"ל, אף שהכניסו  אינו קובע לאחרים  ]וכן השער[  ומה שמבואר במשנה הנ"ל שהחנות 
הפירות ע"מ לאכול ולא רק דרך העברה בעלמא, כתב הבינת אדם )שם( דשאני התם דחנות 
ושער הווי רק דירת עראי ולכן לא נחשב לדירה לאחרים אלא לבעליהן בלבד, וכמו שמצינו 
טובלים  ומ"מ  למעשר,  קובעין  ואין  קבע  דירתן  שאין  ז(  משנה  פ"ג  )מעשרות  בבורגנים 

לבעליהן וכמו שכתב הרמב"ם )מעשר פ"ד הלכה ה( ולכן אינו קובע לאחרים ע"ש.

העולה מכל האמור: 

אם קובע עצמו בבית חבירו לכו"ע הפירות שהכניס נקבעו למעשר, דכיון דקובע עצמו שם 
הוי כביתו. ואם הכניס פירותיו לפי שעה לבית חבירו, לדעת החזו"א, וכן נראה דעת הראב"ד, 
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לא נקבעו הפירות למעשר, ולדעת החכ"א ודעימיה נקבעו למעשר. ושורש פלוגתתם היא, 
האם בראיית פני הבית נאמר דין ביתו דוקא או לא. 

ואם הכניס הפירות דרך העברה בעלמא, לכו"ע רק בביתו נקבעו למעשר. 

בספר משפטי ארץ )תרומות ומעשרות פ"ז סכ"ג( ראיתי שכתב וז"ל הכניס פירותיו לבית 
חבירו או לחצר חבירו לא נקבעו הפירות למעשר. י"א שאם הכניסם לבית חבירו או לחצר 
חבירו להניחם שם או ללון שם נקבעו הפירות למעשר עכ"ל. ולכאורה דבריו צ"ב, דהא 
נתבאר שאם קבע עצמו בבית חבירו ללינה או לאכילה לכו"ע קובע למעשר כביתו. ואם 
הכניס פירותיו לבית חבירו רק לפי שעה יש מחלוקת אם נקבעו למעשר, וא"כ איך כתב 
בסתמא שאם הכניס פירותיו לבית חבירו לא נקבעו, אלא היה צריך לפרט שאם הכניסם 
רק בהעברה בעלמא לכו"ע לא קבע, ואם הכניסם לפי שעה י"א שנקבעו וי"א שלא נקבעו, 

ואם קבע עצמו בבית חבירו לכו"ע בית חבירו קובע כביתו וצ"ע. 

כוס תנחומים
למשפחת טהר לב הי"ו

ולחברנו רבי משה ד"ר זקס הי"ו

בהילקח מהם 

בנם נכדם אלחי ז"ל

הרופא לשבורי לב יחבוש לעצבונם וירפא שבור לבם

בית המדרש להלכה בהתישבות - אמונת אי"ש
המכון לחקר החקלאות ע"פ התורה
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נתינת תרומה/הרב שלמה ורהפטיג

נתינת תרומה שאינה ראויה לשימוש
הרה"ג שלמה ורהפטיג - בית המדרש אמונת אי"ש

מאמר זה עוסק אודות הנהוג בזמנינו להשאיר את הפירות המופרשים עד שירקבו1

הפרשה מפירות האסורין מחמת ספק

במשנה בתרומות )פרק ה' משנה א'( מבואר שתרומה טמאה שנפלה לתוך המעשר ראשון 
]ובאופן שאין במעשר הראשון כדי לבטלה שנמצא שמעשר הראשון אסור לכולם משום התרומה טמאה 
שמעורבת בה, וכדין מדומע - תערובת של תרומה וחולין מעורבין שאסור לזר לאוכלם מחמת ספק[ אינו 

עד  מניח  אלא  הראשון  מעשר  את  ללוי  נותן  אינו  וכן  הטמאה,  התרומה  את  לכהן  נותן 
שירקבו. ובהמשך דברי המשנה מבואר עוד שאם תרומה טהורה נפלה לתוך המעשר ראשון 
]שנמצא שהמעשר ראשון מעורב עם תרומה טהורה[ נותן את התערובת ללוי, אף שהלוי אינו יכול 
לאכול משום התרומה הטהורה שבה, אך יכול הלוי להפריש את המעשר ראשון תרומת 
מעשר על מעשר ראשון אחר שמקבל, ונמצא שכל מעשר הראשון המדומע, נעשה תרומת 

מעשר ונותנה לכהן עם התרומה שנתערבה מתחילה. כך פירש הר"ש דברי המשנה2.

את  שיפריש  טמאה  תרומה  נתערבה  אם  שגם  המשנה  אומרת  לא  מדוע  להקשות  ויש 
המעשר ראשון עצמו ]שהוא טהור[ תרומת מעשר על מעשר ראשון אחר, ויתן הכל לכהן, 
ואע"פ שהכהן אינו יכול לאוכלו שמעורב בו תרומה טמאה, אך את המעשר ראשון מצד 
עצמו שהוא טהור יכול לאוכלו אלא שלמעשה מכיון שמעורבת בו תרומה טמאה שהיא 
אסורה אינו יכול לאוכלה מספק. וכבר הקשה כן הרש"ס )שם(. וביאר שמכיון שהתרומה 
נקראת  זו  תרומה  לאוכלה,  יכול  הכהן  אין  זה  ומחמת  ראשון  במעשר  מעורבת  הטמאה 
שאינה ראויה לכהן ואינו יכול לעשותה תרומת מעשר על מקום אחר גם בדיעבד. אך לא 

ביאר מדוע תרומה זו לא חלה גם בדיעבד הרי אי"ז חסרון בגוף התרומה.

יכול  ונראה לבאר כוונת הרש"ס שמדברי המשנה עולה חידוש שכל תרומה שאין הכהן 
התרומה  אין  לכהן[,  ראויה  עצמה  מצד  שהתרומה  ]אע"פ  שונות  סיבות  מחמת  ממנה  ליהנות 

1  במאמר זה לא באנו לעסוק בענין הפרשת תרומות ומעשרות שלא על מנת ליתנם לכהן וראה בהרחבה 
בהליכות שדה גיליון 195 מאת הרה"ג אליקים שלנגר שליט"א, במאמר זה באנו לעסוק בענין התרומה מצד 

עצמה שמסיבות שונות אינה ראויה לכהן. 
2  עי"ש ברמב"ם בפיה"מ שפירש באופן אחר.
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ראויה לכהן ואינו מקיים בתרומה זו מצוות נתינה3. ולא עוד אלא שגם לא תחול בה חלות 
ההפרשה, שהרי הראיה מהמשנה הנ"ל שמבואר שלא חלה התרומה הפירוש הוא שלא חלה 
ההפרשה. והסיבה שאם אינה ראויה לכהן מחמת סיבה 'חיצונית' גם לא תחול ההפרשה, 
יש לבאר כפי מה שחידשו האחרונים4 שכל תרומה שאינו יכול לקיים בה מצוות נתינה גם 

אינו יכול לקבוע בה הפרשת תרומה.

יכול לאוכלה,  אינו  כן  ומחמת  יתן לכהן תרומה שמעורב בה איסור  ונמצא מבואר שאם 
אע"פ שהתרומה מצד עצמה ראויה, לא יקיים בה מצוות נתינה של תרומה, שכל תרומה 

שאינה ראויה לאכילה אינה תרומה, וכן לא יוכל להפריש, וכאמור.

אלא שיש לבאר לפ"ז מדוע המפריש תרומה טמאה חלה ההפרשה וכמבואר ברמב"ם )פ"ב 
מהל' תרומות הל' י"ד(, הרי תרומה זו אינה ראויה לאכילה. אולם הדברים מבוארים מפורש 
בתוך דברי הרמב"ם )שם(, שתרומה טמאה סיבת הדבר שמקימים בה מצוות נתינה היא 
מחמת שראויה להסקה, שכן כתב "והטמאה יהנו בשריפתה אם היה שמן מדליקין אותו 
ואם היה דגן וכיוצא בו מסיקין בו את התנור", הרי מפורש ביאר הרמב"ם שתרומה טמאה 

ניתנת לכהן מחמת שראויה להסקה5.

דעת המפרשים שתרומה שאינה ראויה לאכילה אינה תרומה

הגמ' בב"ק )קטו, ב( מביאה ברייתא "הרי שהיה טעון כדי יין וכדי שמן וראה שהן משתברות 
לא יאמר הרי זה תרומה ומעשר על פירות שיש לי בתוך ביתי, ואם אמר לא אמר כלום", 
ומבואר שכדי יין ושמן שנשפכים לארץ אינו יכול להפריש אותם לתרומה, ובפשטות משמע 
זה הפקר  הרי  לאיבוד  והולכים  נשפכים  והשמן  היא משום שהיין  הגמ' שהסיבה  מדברי 
וכמבואר בלשון הגמ' "ואמאי לימא ליה מהפקירא קא זכינא" ולכך אינו יכול להפריש שהרי 
אינו יכול להפריש על כרי של הפקר6, וכן פירש רש"י )שם(. אולם מהמשך דברי הגמ' )שם( 
יכול ליהנות ממנו,  מבואר להדיא שלכתחילה לא יפריש משום שתורם דבר שאין הכהן 
שכך שנינו בברייתא לענין טבל טמא "הרי שהיו לו עשר חביות של טבל טמא וראה אחת 
מהן שנשברה או שנתגלתה אומר הרי היא תרומת מעשר על תשע חברותיה ובשמן לא 
יעשה כן מפני הפסד כהן" ומבואר שמחלקים בין יין לשמן שדווקא יין יכול להפריש אף 

3  שוב מצאתי בהר צבי )זרעים ח"א סי' מ' בסופו( שהביא ביאור זה מחתן בנו הרה"ג יוסף כהן.
4  ראה הר צבי )שם סי' מ"ד( שהרחיב בנידון זה.

י"ב( שהקשה על הרמב"ם שמנה את  )בהשגותיו על הרמב"ם בספר המצוות שורש  עיין ברמב"ן  אולם    5
מצוות הפרשה ונתינה למצווה אחת שחלה טמאה מברכים עליה אע"פ שאין בה קיום מצוות נתינה, ונראה 

מדבריו שאין בתרומה טמאה קיום מצוות נתינה.
6  אולם עיין בירושלמי תרומות )פ"א ה"א( שנסתפק בזה. 
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שהולך לאיבוד מפני שאין בזה הפסד כהן אך משא"כ שמן שיש בו הפסד כהן לא יפריש, 
ומבואר שכל החסרון שאינו יכול להפריש מה שהולך לאיבוד הוא מחמת הפסד כהן ולא 
מחמת שזה הפקר, ועוד מבואר שהטעם שהולך לאיבוד ויש הפסד כהן הוא סיבה שאפילו 

בדיעבד לא חל7.

ואכן הפנ"י )שם( העמיד שנחלקו בזה רש"י ותוס' בטעם שכדי יין ושמן שנשברו ונשפכו 
רק  הוא  כהן  הפסד  של  חסרון  רש"י  שלדעת  תרומה,  מהם  להפריש  יכול  שאינו  לארץ 
לכתחילה וכמו שמשמע בתחילת דברי הגמ' שרק מחמת ההפקר לא חל ההפרשה וכאמור, 
ולדעת התוס' הוא חסרון גם בדיעבד מפני שתרומה זו הולכת לאיבוד וכמו שמשמע בהמשך 
דברי הגמ' שרק מחמת הפסד כהן לא יפריש וכאמור, הרי מבואר לדעת התוס' שהמפריש 

דבר שאינו ראוי לכהן לא חלה ההפרשה8.

ובשו"ע )יור"ד סי' של"א ס"ק כ"ה( פסק שבזה"ז כדי יין ושמן שנשברו ונשפכו לארץ יכול 
להפרישם תרומה אע"פ שאינם ראויים לכהן, שהרי בזה"ז ממילא התרומה הולכת לאיבוד, 
ומבואר שדעת השו"ע שהחסרון בכדי יין ושמן שנשברו ונשפכו לארץ הוא מפני הפסד כהן 
וכדעת התוס' הנ"ל, ולכך רק בזה"ז שממילא כבר הולכים לאיבוד אין בזה חסרון, ]שאם היה 
סובר כדברי רש"י שהחסרון הוא מחמת שהיין והשמן נעשו הפקר לא היה לו לחלק בין זמן הזה לזמן הבית9[, 

וכך ביארו הש"ך )ס"ק נ"א( והלבוש )שם(, וכך גם פירש החזון יחזקאל )פ"א ה"ו ממעשר 
שני( בדברי השו"ע.

ומבואר שדעת השו"ע שתרומה שאינה ראויה לכהן וכגון שהולכת לאיבוד לא חלה ההפרשה 
ורק בזמן הזה שממילא הולכת לאיבוד חלה ההפרשה. ולפ"ז כך גם הדין במעשר ראשון 
שנתערב בו תרומה טמאה שאי אפשר לעשותו תרומת מעשר על מעשר ראשון אחר ובזמן 
הזה שכל התרומה הולכת לאיבוד מותר. וכן הדין בטבל שנתערב בו איסור וכמו יין של 
טבל שנתערב ביין של ענבי ערלה שמספק אינו יכול לאוכלם לא תחול ההפרשה10, אולם 

7  וע"ע בחידושי מרן רי"ז הלוי )הל' תרומות( שביאר סוגיא זו לדעת הרמב"ם שיש דין הפרשה מן השמור 
ואינו יכול להפריש תרומה שאינה שמורה על תרומה השמורה ומעכב בדיעבד.

8  ובהר צבי )זרעים ח"א סי' מ' ד"ה והנני( ביאר את דברי רש"י באופן אחר, שאין הכוונה שמחמת ההפקר 
לא חל ההפרשה אלא שמכיון שזה הולך לאיבוד ואינו ראוי לכהן ממילא נהיה הפקר, וכך דייק מדברי התוס' 

רי"ד, עי"ש.
9  ואין לומר שכוונת השו"ע לחלק בין זה"ז לזמן הבית רק לענין לכתחילה אך בדיעבד חלה התרומה אף שיש 
בה הפסד כהן, שהרי להדיא פסק שבזמן הבית לא אמר כלום וכמו שכתב שם "אבל אם היה טעון כדי יין או 
שמן וראה שמשתברין ואמר הרי הם תרומה על פירות שבביתי לא אמר כלום". וכך גם דייק התפארת יעקב 

)הובא להלן בהערה 16, וראה עוד בהר צבי )שם( שכך דייק מהשו"ע.
10  אולם יתכן לחלק בין אם הדבר אינו ראוי לכהן מחמת המציאות וכגון יין ושמן שנשפכו לארץ לבין אם 
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בזה"ז שהתרומה הולכת לאיבוד יכול להפריש אע"פ שאינה ראויה לכהן. וכן יוכל להפריש 
בזה"ז מטבל שנתערב בה איסור שאינו יכול לאוכלה, ולכך גם במעשר ראשון שנתערב בו 
תרומה טמאה בזה"ז יוכל לעשותה תרומת מעשר על מעשר ראשון אחר אף שאינה ראויה 
לכהן שהולכת לאיבוד מחמת ספק. ולכך גם נהוג היום שמפרישים את התרומה על דעת 

לאבדה11.

והנה הגר"א )שם( העיר על דברי השו"ע שהרי שמן אע"פ שנטמא ראוי הוא להדלקה ואינו 
הולך לאיבוד, והיה צריך השו"ע לחלק בין שמן ליין דרק יין שאינו ראוי להדלקה ואין צריך 
שיעור מועילה ההפרשה אבל שמן שראוי להדלקה אם אינו ראוי לשימוש הכהן גם בזה"ז 
לא תועיל ההפרשה12, וכן העיר בהגהות של המהר"י אזולי )בעמ"ס חסד לאברהם סבו של 

החיד"א( על הלבוש בשם הריק"ש ]נדפס בהוצאת זכרון אהרון[13.

ויש להוסיף שגם מדברי הגר"א הנ"ל נראה שסובר שתרומה שהולכת לאיבוד אינה תרומה, מהמבואר בדבריו 
שרק הקשה על השו"ע שיש לחלק בין יין לשמן שהוא ראוי להדלקה, אך בעיקר הדבר הסכים שבזה"ז יין 

שנשפך והולך לאיבוד מועילה ההפרשה.

ומה שהקשה הגר"א על השו"ע ששמן ראוי להדלקה וגם בזה"ז לא תועיל ההפרשה בשמן 
שהולך לאיבוד, לכאורה נראה מזה שדעת השו"ע שלא מחלקים בין הדברים ומאחר שבשאר 
ההפרשה14.  מועילה  בשמן  כמו"כ  לאיבוד  שהולכת  אף  הפרשה  מועילה  בזה"ז  הדברים 
ולדברי הגר"א שגם בזה"ז שמן שנשפך והולך לאיבוד לא מועילה ההפרשה מכיון שראוי 

ההדבר אסור מחמת הדין שבזה מה שאינו ראוי לכהן הוא רק מחמת איסור גברא ויתכן שבזה כן תחול ההפ
רשה. אולם מצד שני יש לומר שהוא קל וחומר שביין שנתערב ביין של ערלה הרי התערובת היא לח בלח 
שתערובת זו אינה אסורה מחמת ספק אלא שכל היין נעשה יין של איסור ונמצא שאינו אסור לכהן מחמת 
ספק אלא שהוא ודאי יין של איסור ואינו ראוי לכהן ובזה י"ל שודאי שלא תועיל ההפרשה, משא"כ תערובת 
של תרומה במעשר וכדו' שהיא תערובת של יבש ביבש הרי הדבר אסור לכהן רק מחמת ספק ובזה אפשר 

שתועיל ההפרשה. 
11  ויתכן לחלק שתרומה שהמנהג לאבדה אע"פ שלכך עומדת אינה דומה ליין ושמן שעומדים להישפך אף 

שאפשר להצילה בדוחק, שהרי סוף סוף הוא דבר שתלוי בדעתו ואם ירצה יתנה לכהן.
12  וע"ע בביאור הגר"א שהקשה מהסוגיא בב"ק שמבואר שדוקא בעקל עליה בית הבד שבדוחק ראויה להה

פרשה חל התרומה, ומדוע סתם השו"ע ולא חילק.
13  אולם אם ננקוט בדברי השו"ע שמכיון שהולכת לאיבוד הרי הוא הפקר )וכמש"כ בהר צבי בהערה 8(, אין 
חילוק בין שמן ליין, אך זה אינו שא"כ לא היה מקום לחלק בין זמן הבית לזה"ז. ועיין בחזון יחזקאל )שם( 

מה שיישב דברי השו"ע.
14  ויש להעיר בזה מדברי המהרי"ט שפסק שגם בזה"ז ששיעור תרומה גדולה לכתחילה בכל שהו אך כ"ז 
בתרומה שמחמת שהיא טמאה הולכת לאיבוד אבל בשמן שגם בזה"ז אע"פ שהוא טמא הרי יכול להסיקו 
תחת תבשילו, צריך להפריש שיעור תרומה א' מששים וכדין תרומה טמאה, ורואים מדברי המהרי"ט שאפשר 

לחלק את שיעור התרומה בין שמן לשאר הדברים. 
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להדלקה, יש להעיר על הנהוג בזמנינו שמשאירים את התרומה להירקב אף שהכהן יכול 
להשתמש בה כגון להאכיל לבעלי חיים וכדו'15.

ועיין בתפארת ישראל )דמאי פ"ז יכין אות ז'( שגם כתב שמדברי הגמ' בב"ק הנ"ל מוכח 
שתרומה שאינה ראויה לשימוש אינה תרומה, ולכך אם מפריש לאיבוד לא חל התרומה16, 
ומבואר שגם הם נקטו שבסוגיא בב"ק מבואר שתרומה שאינה ראויה לשימוש אינה תרומה, 

וכדברי השו"ע.

וכן נקט בשו"ת דובב מישרים )ח"ג סי' ו' ד"ה בדרך אגב( שתרומה שאינה ראויה לכהן אינה 
שחבר  א'(  הלכה  ז'  )פרק  בדמאי  הירושלמי  מדברי  ע"ז  והקשה  בב"ק,  וכמבואר  תרומה 
יבוא  שלא  ומפוררה  התרומה  את  מפריש  לתקן  ורוצה  בשבת  הארץ  עם  אצל  המתארח 
העם הארץ לאוכלה, והרי שם מפריש כדי לאבדה17. וכן נקט בחלקת יואב )קונטרס קבא 

דקשייתא קושיא י"ד(.

)לג,א(  הוכיח מדברי התוס' בפסחים  ה'(  סי'  לאפרושי מאיסורא  )קונטרס  ארץ  ובמעדני 
כדברי השו"ע, שכתבו שכל החילוק בין תרומה שהייתה לה שעת הכושר שחלה ההפרשה 
הסוברים שגם  לדעת חכמים  אך  בהנאה  מותר  בפסח  יוסי שסובר שחמץ  לרבי  רק  הוא 
תרומה  שאינה  הכושר  שעת  לה  שהיתה  אף  ההפרשה  מועיל  לא  בהנאה  אסורה  בפסח 

הראויה לנתינה, ומבואר מדברי התוס' שתרומה שאינה ראויה לנתינה אינה תרומה. 

ובמעדני ארץ )שם( כתב גם שתרומה שמעורבת עם שאר איסורין אינו מקיים בה מצוות 
נתינה, וכן אם עומדת להתערב עם שאר איסורין אינו יכול לקיים את ההפרשה, ודימה זאת 
לפירות העומדים להירקב שלא חלה התרומה. וכן הביא מהישועות ישראל )חו"מ סוף סי' 

ס"א(.

15  וראה מש"כ בהערה 9.
16  ועי"ש בתפארת יעקב )בהגהות שבסוף המשנה( שציין שגם בדברי השו"ע הנ"ל שפסק שבזה"ז ]שהתרוה
מה הולכת לאיבוד[ מועילה ההפרשה אף שהולכת לאיבוד, מוכח שתרומה שתרומה שהולכת לאיבוד אינה 
תרומה. ומקור דברי השו"ע הוא מהגמ' בב"ק הנ"ל. ותמה ע"ז מדוע לא פירש את דברי הגמ' כפי שפירש 
רש"י שתרומה שנשפכת לארץ אינה תרומה מטעם שהוא הפקר ואינו מטעם שאינה ראויה לכהן, וכן תמה 

על התפארת ישראל שלא פירש כרש"י.
17  ועי"ש שסיים שיש לחלק ולא ביאר מדוע, אמנם כנראה כוונתו היא שביין ושמן שנשפכו הרי אין ההפסד 
תלוי בדעתו אבל בחבר שעישר בשביל לפורר את התרומה הרי התרומה מצד עצמה ראויה לאכילה אלא 

שהוא בדעתו חשב לאבדה.
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דעת החזו"א שגם בתרומה שאינה ראויה לאכילה חלה התרומה

אולם החזו"א )דמאי סי' ט' ס"ק ט"ז ובס"ק כ"א ד"ה ראה וסי' ט"ז ס"ק י"ז( נקט בסוגיית הגמ'  
בב"ק כדברי רש"י הנ"ל שיין ושמן שנשפכו אינו יכול להפריש תרומה משום שהם הפקר 
ולא משום שתרומה שאינה ראויה לתת לכהן אינה תרומה18, ומ"מ כתב לענין אם מפריש 
את אותם פירות שירקבו שלא חלה ההפרשה ]אע"פ שאין חסרון בתרומה שאינה ראויה לנתינה[, 
מכיון שפירות אלו הולכים לאיבוד, ודימה זאת )בסי' ט"ז הנ"ל( לענין מפריש ע"מ שלא 
תבוא התרומה ליד כהן שאם יגיע לידי כהן לא יחול התרומה, וכגון מפריש ע"מ שתישרף 
קודם שיגיע ליד כהן שלא תחול התרומה19, וביאר דודאי אם אין התרומה יכולה להיות 
ראויה לכהן וכמו במתנה שתחול ההפרשה אם תישרף שאין מציאות בעולם שיכול הכהן 
ליהנות ממנה לא חלה ההפרשה כלל שנמצא שחלות התרומה חלה רק אם לא יזכה בה 
הכהן, אלא רק אם ברגע זה שהפריש הייתה ראויה לנתינה, וכמו ביין ושמן שנשפכו שאם 
יקרה נס ויציל את היין והשמן הרי נקרא ראוי לנתינה, חלה ההפרשה, שנמצא שהאיבוד 

הוא רק דבר 'חיצוני', ולכך אמרו בב"ק שתרומה כזו אינה מעכבת את ההפרשה.

מדברי החזו"א מבואר שהכלל בזה הוא, שכל חלות תרומה שהיא עצמה מנוגדת לשימוש 
הכהן וכגון שהתנה ע"מ שלא יוכל הכהן ליהנות ממנה אינה תרומה, אך אם מצד החלות 
תרומה הרי התרומה ראויה לכהן אלא שמחמת המציאות אין הכהן יכול להשתמש בה חל 

התרומה.

הדין  מחמת  שאסורה  לכהן  ראויה  שאינה  בתרומה  גם  שכך  יתכן  איש,  החזון  ולדברי 
שמעורבת עם שאר איסורים שנקראת ראויה לכהן ]אע"פ שבשעת ההפרשה אין שום אפשרות 
בעולם שתהיה ראויה לכהן[ שאי"ז חסרון מצד החלות התרומה אלא שהוא חסרון חיצוני בדין 

התרומה, וכן לפ"ז המפריש פירות שעד שיגיעו ליד כהן ודאי ירקבו וכגון שנמצא במקום 
רחוק שאין בנמצא כהן ובהכרח עד שיגיעו ליד כהן ירקבו תחול התרומה. וכן בענין הנ"ל 

18  וצ"ב מדברי השו"ע הנ"ל שנקט להלכה את החסרון ביין ושמן שנשפכו משום שיש בזה הפסד כהן, אולם 
יעוין בחזו"א )סי' כ"א ס"ק ל"ג( שהביא דברי המגיד משנה שפירש כדברי רש"י.

19  ובדברי החזו"א שכתב שעשה תנאי שתחול התרומה רק באם תישרף שלא חל התרומה, מבואר שלא 
אומרים בזה 'תנאי מילתא אחריתא היא' ומה שעומדת להישרף דבר חיצוני הוא, אולם יל"ע מדוע לא אומרים 

השהוא מתנה על מה שכתוב בתורה. וצ"ל שכאן אינו עושה תנאי בהגבלת הדבר עצמו וכמו במתנה על קידו
שין שלא יחולו עם שאר כסות ועונה, אלא שהתנה שיחול התרומה ורק חייב את עצמו לעשות איסור בדבר 
]שישרוף את התרומה[, וזה אינו שייך למתנה עמש"כ בתורה שאינו מגביל את עיקר החלות, ואכן כך מבואר 
בחזו"א )מעשרות סי' ז' ס"ק כ"ד( שמפריש ע"מ שלא יקנם השבט תרומתו תרומה ותנאו בטל דמעמש"כ 
בתורה הוא, והיינו ששם מגביל את החלות עצמה בדבר שנוגד את התורה לכך הרי הוא בכלל ממנה על מה 

שכתוב בתורה.
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מעשר ראשון טהור שיתערב בו תרומה טמאה שיכול לעשותה תרומת מעשר על פירות 
תרומה  שמפרישים  המנהג  פשוט  גם  ולכך  התרומה.  שחל  אחר  ממקום  ראשון  מעשר 

ומניחים אותה עד שתירקב שתרומה שאינה ראויה חלה התרומה.

ועיין עוד בחזו"א )מעשרות סי' ז' ס"ק כ"ד( שכתב שהמפריש תרומה ע"מ שאח"כ ישפוך 
אותה לארץ חל התרומה, ולכאורה דבריו סותרים שהרי הסיבה שלא חל הוא מכוח החלות 
תרומה ואינה תרומה, אולם החזו"א )שם( ביאר דבריו שהסיבה שלא חל הוא משום שהוא 
כמו מפריש ע"מ שיחטא בתרומה ולא יתן לכהנים שודאי חל התרומה )וכתב שאי"צ ראייה 
לזה( "דאין כח בדבר הוות לשנות כלום" ודימה זאת למקנה לחבירו דבר ואמר לו ]בתנאי[ 

שלמחר יגנוב זאת ממנו דודאי שחל הדבר.

והנה בגמ' בקידושין )ו,ב( מבואר שאפשר לתת לכהן תרומה ע"מ להחזיר ויוצא בזה ידי 
אינה  התנאי  מחמת  ורק  לכהן  ראויה  עצמה  מצד  התרומה  שאם  ומבואר  נתינה,  חובת 
ראויה חלה ההפרשה. אולם יש לדון בדברי הגמ' אם גם מועיל בשעת ההפרשה שיעשה 
הפרשה שאם יחזירה הכהן תהיה תרומה ואם לא יחזירה לא תהיה תרומה שהכהן יחזיר 
לו, ולכאורה היינו הך, ולדברי החזו"א לא תחול ההפרשה שהרי זו תרומה שבהכרח מחמת 
החלות תרומה אין לה מציאות שתהיה ביד הכהן. ויתכן שלא תחול התרומה מחמת שהוא 

בכלל מתנה עמש"כ בתורה.

סיכום דברים

מן האמור מתבאר, שלדעת השו"ע מן הדין תרומה שהולכת לאיבוד ואינה ראויה לנתינה 
אינה תרומה אך בזה"ז שממילא הולך לאיבוד תרומתו תרומה. וכך היא גם דעת הגר"א, 
שצריך  שנשפך(  שמן  )וכמו  לאיבוד  ילך  שלא  להצילו  שאפשר  דבר  בין  שחילק  אלא 
שתהא ראויה לנתינה. ומדברי החזו"א מתבאר שהוא רק דין לכתחילה אך בדיעבד מועילה 
ההפרשה, אולם באופן שכל חלות התרומה תחול רק ע"י שתירקב ולא תבוא ליד כהן לא 

תחול התרומה, ונראה מדבריו שגם בזה"ז כך הוא הדין20.

הפרשה שתחול טרם שתירקב

והנה ידוע הנידון שדנו בו גדולי עולם במה שרצה הגאון ר' דוד בהר"ן זצ"ל למנוע את העם 
והתנה שכל  תרו"מ21  הפרישו  אלו שלא  שיהיה שליח של  ע"י  תרו"מ  מאיסור  שבשדות 

20  וראה עוד במעדני ארץ )שביעית עמוד 274 שגם כתב כדברי החזו"א, ודן לדברי השו"ע אם גם בזה"ז יהיה 
חסרון, עי"ש.

21  וחלות השליחות תחול ע"י אנן סהדי ]שאנו עדים בדבר שרוצים למנותו שליח[, עיין בתוס' )כתובות יא, א( 
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הקליפות ושירי האוכל שיישארו ולא יאכלו יהיו תרו"מ על כל הפירות שיאכלו הם טרם 
שיזרקו לפח. והרבה נידונים העלו בענין זה22. והגאון ר' איסר זלמן מלצר זצ"ל העיר על 
כך שלכאורה לא תחול ההפרשה מחמת שהיא הפרשה שעומדת לאיבוד ]להירקב[, שהרי 
כל מהות ההפרשה היא על הדברים העומדים להיזרק ואף שרוצה שההפרשה תחול טרם 
שנזרק לפח אבל מכיון שכל חלות ההפרשה ]שעשה בתנאי[ הוא רק ע"מ שירקבו, הרי זו 

תרומה שהולכת לאיבוד ולא חלה23. וציין לדברי הגמ' בב"ק הנ"ל, עי"ש.

ולפי האמור שכבר פסק השו"ע שבזה"ז גם הפרשה שהולכת לאיבוד חלה ההפרשה אין 
בזה חסרון. אולם יש לדמות זאת לדברי החזו"א שכתב שמפריש ע"מ שתישרף התרומה 
שאין זו הפרשה, ומדבריו נראה שגם בזה"ז לא תחול ההפרשה וכאמור, שגם כאן הפרשה 

היא רק ע"מ שהעומד להיזרק יחול בו ההפרשה.

תמיהה בדעת השו"ע

ולא חלה  יש חסרון בתרומה שאינה ראויה לכהן  יל"ע שאם  אלא שבעיקר דברי השו"ע 
ההפרשה, מדוע בזה"ז מועילה כלל ההפרשה שהולכת לאיבוד הרי אינה ראויה לכהן ושלא 
יתקיים כלל דין הפרשת תרומה בזה"ז. וכן יל"ע בתרומה בזה"ז שאינה עומדת לשריפה 
שעומדת  הפרשה  זו  והרי  להירקב  שעומדים  הוא  שהמנהג  וירקות(  פירות  שאר  )וכגון 

לאיבוד ומדוע באמת חלה ההפרשה.

ולכאורה נראה מזה שכל הדין שתרומה ההולכת לאיבוד אינה תרומה הוא רק עד כמה 
ששייך השתמשות בתרומה אך אם ממילא נשתנה דין התרומה שממילא הולכת לאיבוד 
נמצא שאין דין השתמשות בתרומה זו ודין תרומה חדשה היא ולכך בתרומה זו אין צריך 

שתהא ראויה לשימוש. ודבר פלא הוא.

ביאורים נוספים מדוע אינו מפריש תרומ"ע מהמעשר ראשון שמעורב בו 
תרומה טמאה

טמאה  תרומה  בו  שנתערב  ראשון  המעשר  את  עושה  אינו  מדוע  הנ"ל  הקושיה  ובעיקר 
תרומת מעשר על מעשר ראשון אחר, עיין בהר צבי )שם( שרצה ליישב שאינו בגדר שייריה 
ניכרין שמכיון שכל הכרי אסור באכילה אינו בגדר שייריה ניכרין, ודחה זאת עי"ש. ועיין עוד 

במעדני ארץ )שם( שגם העלה סברא זו, עי"ש.

שכתבו שמועיל שליחות ע"י אנן סהדי.
22  כגון חסרון שאי"ז מן המוקף. וכן תלוי בדין ברירה.

23  וגם מדבריו מתבאר שתרומה ההולכת לאיבוד לא חלה ההפרשה.
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ועוד יש ליישב שאע"פ שיש כאן מעשר ראשון טהור אך לכתחילה אינו יכול להפריש על 
מעשר ראשון אחר, מכיון שמספק אינו יכול לאוכלם מחמת התרומה המעורבת בה ונמצא 
שזה בכלל הפרשה של מן הרע על היפה, לכך לכתחילה אינו יכול להפריש את המעשר 
ראשון המסופק על מעשר ראשון אחר שאין בו ספק וראוי לאכילה, וחידוש נפלא הוא שגם 

מה שאינו יכול לאכול מספק הרי הוא בכלל איסור הפרשה של מן הרע על היפה.

כוס תנחומים

למשפ' היימן הי"ו
על פטירת אבי המשפחה

הרה"ג ר' אברהם שלמה היימן זצ"ל
 חתן מורנו הגאון

 רבי קלמן כהנא זצ"ל
מייסד בית מדרשנו בעיה"ק ת"ו

מתמיד בתורה, עשה מלאכתו עראי ותורתו קבע, גומל חסדים 
בגופו וממונו אשר זכינו כי שנים הרבה שקד על התורה בבית 

מדרשנו

המקום ינחם אתכם בתוך שאר אבלי ציון וירושלים ולא תוסיפו 
לדאבה עוד

לומדי בית המדרש   
ההנהלה
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מורי חמי הרה"ג ר' אבנר זומר זצ"ל
למדנו  ובנוסף  כחתנו,  להכירו  זכיתי  זצ"ל.  חמי  מורי  של  לזכרו  הערכה  דברי  לכתוב  נתבקשתי 
כחברותא בימי שישי בבית המדרש "אמונת איש" במשך תקופה ארוכה. אך מאחר שהצניע מאוד 
את מעשיו ודרכיו אף מן הקרובים אליו, ועבד את בוראו בכל כוחו ללא פירסום וכבוד, לכן משגה 
הוא לומר שהכרתיו כדבעי, אולם דומני שגם בהכירות מקופיא יש בה בכדי להתבונן במספר נקודות.

מטרות כתיבת המאמר שתים הנה. הראשונה היא להתבונן ולהודות על המתנה העצומה 
שנתן לנו השי"ת את אבינו-מורי חמי זצ"ל, האהוב ובלתי נשכח. וכמו שכתוב בפסוק )איוב 
פרק א' פסוק כ"א( "ה' נתן וה' לקח יהי שם ה' מבורך". הרי מבואר במקרא שלפני שביכה 
איוב את אשר לקח ה', הודה לה' על אשר נתן לו. אף אנו נודה על אבינו שבמשך ימי חייו, 
עד לרגעיו האחרונים ממש, היה לנו לאב, למדריך, ולמורה הדרך, הן בדוגמא אישית של 
עבודת ה' מיוחדת, והן בעצה ובהדרכה לכל אחד לפי דרכו, מתוך אהבה ומסירות אין קץ. 

והמטרה השניה היא בכדי שנוכל ללמוד ממעשיו וללכת בדרכיו, ע"י ההתבוננות בהליכותיו 
והשיבותם אל ליבנו, וכפי שידוע מרבותינו זצ"ל שבזמן הסתלקותו של אדם מעלותיו עדיין 

נמצאות בעולם וכל הרוצה לקבל מהם ולדבוק בדרכו היכולת בידו. 

ולפי דבריהם יתכן שאפשר לבאר מאמר ידוע השגור בפי העולם להתבטא בהסתלקותו 
של אדם 'שבק חיים לכל חי', וביאור המילות הוא 'עזב לנו חיים', כלומר שישנם חיים שהיו 
אצלו ובפטירתו הוא עזב אותם לנו. ולכאורה הדבר מוקשה, שהרי בהיותו בארץ החיים 
בפטירתו.   לנו  עזב  הוא  חיים  אלו  וא"כ  חיים,  לו  אין  אזי  כשהסתלק  ואילו  הוא  חי  הלא 
]ובפשוטו הדבר מוסב על המושג "חיים" שכאשר היה בחיים הרי שגם הוא היה כלול באותו מושג הקרוי 

חיים, ואילו כשנפטר מעתה לו עצמו אין חיים  עזב והניח  את ה"חיים" לאותם שנשארו בארץ החיים[.  

אולם להנ"ל, שגם אחר פטירתו של אדם מעלותיו עדיין קיימות בעולם, נראה שדבר עמוק 
יותר מונח באימרה 'שבק חיים לכל חי' )וכמדומה שהבנתי כן מדברי הג"ר משה שפירא 
והן  בעולם  נמצאות  עדיין  לעצמו,  וסיגל  יצר  זצ"ל(. שמאחר שאותם המעלות שהנפטר 
עומדות מוכנות לכל, והרוצה לקחת מהם לעצמו ולדבוק בדרכיו היכולת בידו, א"כ נמצא 
שאף שברגע שאדם נפטר וכבר אינו חי, מ"מ דרך חייו, הליכותיו ומעשיו הטובים עודם 
חיים וקיימים בעולם הזה, וכל אלו שנותרו בין החיים יכולים לאחוז בדברים אלו, וזה ענין 

'שבק חיים לכל חי' שעזב לכל חי את דרך חייו והנהגותיו.

ובנוסף הלא ענין סילוקו של  תלמיד חכם בחצי ימיו הוא בכדי שנתעורר ונחפש דרכינו 
ונחקרם ונשובה עד ה'.  
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כתוב בתהילים פרק מ"ה "למנצח אל שושנים לבני קורח משכיל שיר ידידות". ופירש"י 
'לכבוד תלמידי חכמים יסדו השיר הזה, שהם רכים כשושנים, ונאים כשושנים, ומרטיבים 
מעשים טובים כשושנים'. ושם על "שיר ידידות" כ' רש"י 'שיר אהובים שיר של שבח להם 
זה על אותו  ולהאהיב תורתם עליהם'. כמה מתאים לקרוא מקרא  להאהיבם על הבריות 
מתוך  ובהתאמצות,  בעיון  חייו  כל  במשך  בתורה  שעמל  זצ"ל,  אבינו-חמי  חכם,  תלמיד 
שימת לב לכל פרטי הסוגיא ודקדוקיה, ובביקוש האמת באופן מיוחד במינו. מקרא זה נאה 
הוא על אבינו שאהב את התורה באהבה שאין דומה לה, הוא תאב לשמוע כל דבר תורה, 
שאלה וקושיה, חידוש והבנה וכל כיוצא, בכל פעם שדיברו עימו בלימוד נכנס לעניין בדק 
וחקר עד לליבון הדבר. ואף בתקופת מחלתו הדבר היחיד ששימח אותו הוא דברי תורה.
לנפוש  נסע  מאד,  עד  מחלתו  עליו  שקשתה  בזמן  הבאה.  העובדה  תעיד  לדבר  כדוגמא 
אצל אחד מאחיו, בא לבקרו ת"ח גדול מבני משפחתו ושוחח עמו בלימוד במשך זמן רב, 
וכשחמי זצ"ל חזר מהמנוחה שאלוהו אם נפש שם כדבעי, השיב שהדיבור בלימוד עם אותו 

ת"ח היה הנופש הטוב ביותר, וכהנה רבות.

ונאים  כשושנים,  'רכים  שהם  בכך  לשושנים  נמשלו  חכמים  תלמידי  הנ"ל  בפסוק  ועוד, 
ניכר אצל אבינו באופן מיוחד, האיר פנים לכל סובביו, שקד על  כשושנים', דבר זה היה 
תקנת חביריו והתמסר בכל ליבו וכוחותיו לסייע לכולם, מתוך שמחה ושלימות פנימית, 
ואף את דעתו ועצותיו השמיע בנעימות ובנחת. וכל הילוכו והליכותיו אומרים 'פלוני שלמד 

תורה כמה נאים דרכיו'. 

כמונה  בתפילתו שהייתה  כשושנים',  טובים  'מרטיבים מעשים  החכמים  תלמידי  ובנוסף, 
מעות, במתינות ובכוונה, בהשכמה לתפילה, בקביעות וברצינות, ובברכותיו שהיו בכוונה 
ונוהג כן,  ובנקיות. ובדיקדוק בהלכה באופן מיוחד כשהוא מברר כל פרט ופרט במצוות 

והכל ברוגע ובשלווה.  

א[ ואמנם ברצוני לעמוד כאן על דבר מופלא ביותר שעבר כחוט השני בכל מעלותיו, שלא 
החזיק טיבותא לנפשיה כלל, גם כאשר רבו הטרדות בביתו והקיפוהו מכל עבר, הלך לכולל 
בקביעות ועמל בתורה בפניות הדעת וזאת מבלי לבקש התפעלות מסובביו, עד שגם אנו - 
בני המשפחה, מעולם לא העלנו על דעתנו שמא לא הלך היום ללימודיו כבכל יום, ואף לא 
ראינו בזה מן החידוש שהרי ידענו שכך הוא אבינו זצ"ל. והדברים אמורים גם כלפי הנהגות 
מופלאות ביותר בדקדוק ההלכה, בקדושה, ובתורה, שעשה אותם בהצנע ובלא פירסום, 
מבני  כשאחד  לכך,  ]ודוגמא  כך.  על  ויהללוהו  שיעריכוהו  חיפש  ולא  לאחרים  סיפר  לא 
המשפחה סיים מסכת כתובות, חמי זצ"ל שמח איתו שמחה גדולה, וכשנשאל על מה ריבוי 
שמחתו, הפליט שגם הוא עצמו בשנה אחת למד מסכת כתובות יותר מעשר פעמים. וכן, 
כששוחח עימו אחד מקרוביו על הנהגה מסוימת בקדושה והלה היה סבור שבהיותו 'אדם 



34

הליכות שדה 199 - סיון תשע"ז

הרה"ג אבנר זומר זצ"ל

הלכתי' אין לחמי שייכות להנהגות כאלו, השיח לפי תומו שמיום עומדו על דעתו נוהג בזה, 
וסובביו, אף הקרובים ביותר מעולם לא ידעו ולא שמעו על כך ואף לא העלו על דעתם[. 

ויש להתבונן בזה שהרי בדרך כלל אדם שעבד ועמל על דבר מסוים ואף ראה ברכה בעמלו 
רואה צורך לשתף בזה את סובביו גם אם לא בכדי להתפאר מ"מ בכדי לספר שעזרו ה' 

להשיג את אשר עמל וכיו', וכיצד איפוא חי בהצנעה מיוחדת כל כך?!.

'ביטחון  פ"ג  שלמה'  ב'אבן  וז"ל  זללה"ה.  הגר"א  דברי  עפ"י  זה  ענין  לבאר  שיש  ונראה 
הוא  הכל  ועיקר  וחמדה.  תאוה  היפך  והם  טובות,  המידות  לכל  כללים  המה  והסתפקות 
הביטחון, ומי שהוא מחוסר בטחון אין תורתו מתקיים בידו'. וכתב עוד שם 'כל העבירות 
והוא  יסוד של כל התורה,  והסתפקות שהוא ההיפוך, הוא  וכו'  והחטאים באים מחמדה, 
שעובר  אע"פ  הבטחון,  במידת  טוב  שליבו  ומי  מחר.  דאגת  לדאוג  שלא  שלימה  אמונה 
עבירות חמורות, הוא יותר טוב ממי שמחוסר בטחון, שע"י זה בא לידי קנאה ושנאה, אע"פ 

שעוסק בתורה ובגמילות חסדים, שכל זה אינו אלא לעשות לו שם'.

ומקור הדברים הוא מפירוש הגר"א לגמרא דלהלן. דהנה מבואר ביומא ט' ב' דבית ראשון 
חסדים  ובגמילות  בתורה  עוסקים  שהיו  שני  בית  ואילו  חמורות,  עבירות  ג'  בעוון  חרב 
חרב בעוון שנאת חנם. ומסתפקת הגמ' איזה מהם עדיף, האם ראשונים )שהיה חטאם ג' 
החמורות( עדיפי, או אחרונים )שחטאם היה שנאת חנם( עדיפי, ואמרו, ראשונים עדיפי, 
ופריך אדרבה אחרונים עדיפי דעסקי בתורה. ואמרו, תנו עיניכם בבירה שחזרה לראשונים 
ולא חזרה לאחרונים, עכ"ד הגמ'. ופירש הגר"א )נדפס בספר פירוש על כמה אגדות להגר"א, 
בבכורות דף ח' ע"ב במאמר מנא דלא שוי(, וז"ל 'והענין כי ראשונים שנתגלה עוונם נתגלה 
קיצם, אחרונים שלא נתגלה עוונם לא נתגלה קיצם. והטעם כי הראשונים היו מעשיהם 
ליבא  ורחמנא  להיפך,  ואחרונים  טוב,  היה  ליבם  כי  גלויים,  ועוונותיהם  טמונים,  הטובים 
בעי כמ"ש בסנהדרין ק"ו ב'. ואמרו ראשונים שהיה בהם עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות 
דמים, אלא שתלו בטחונם בהקב"ה. נמצא כי מעשיהם רע מאוד עבירות חמורות שבתורה, 
ובגמ"ח  בתורה  עסקו  ואחרונים  כנ"ל.  כולם  על  הביטחון  מאוד שמעלת  טוב  היה  וליבם 
ומפני מה חרבה מפני שנאת חינם וכו' והוא מחוסר הביטחון שכל הקנאה והשנאה ממנו'. 

ע"כ דברי הגר"א. )ויעוי"ש עוד בדבריו(.

ומבואר שיש חומרה מיוחדת לענין של הפנימיות של האדם. והנה בוודאי אין להתעלם 
מכל עבירה שאדם עושה גם כשהיא בחיצוניותו והיא גם סיבה להחריב את ביהמ"ק וכמו 
יש בה בכדי לבנות את הבית מחדש,  ומ"מ הפנימיות כשהיא טובה  שהיה בבית ראשון, 
זצ"ל,  זה היה מיוחד אצל מורי וחמי  ודומני שדבר  בשונה ממצב שבו הפנימיות פגומה. 
שהיתה עבודת ה' שלו עבודה פנימית, ולכן לא היה לו כל ענין שידעו ממעשיו הנפלאים 
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ושישבחוהו על כך, כי עבודתו לא הייתה בחיצוניות אלא מעומק לבו הגדול ומתוך נשמתו 
הטהורה. ומשום כך אף לא החזיק טובה לעצמו כי ידע שזהו רצון ה' ממנו וזאת עשה.

וזהו היסוד לנקודה נוספת שנראתה אצל אבינו זצ"ל באופן מיוחד, שהיתה לו עין טובה 
לכל אחד וחפץ בטובתו של חבירו, )גם במקום שהיה שייך להשוות בין מצבו למצב זולתו 
ואף לקנאות בו(, כי היסוד לקנאה ולצרות העין הוא מה שאדם אינו שלם עם פנימיותו, 
אולם  בעיניו.  לצנינים  וממילא הצלחתו של חבירו  לו,  וחומד להשיג מה שאין  ומתאווה 
בה', בהכרה שהכל שלו  ותלה בטחונו  זצ"ל היה מעוטר במידת הביטחון  מאחר שאבינו 
וכל קורותיו וכל אשר לו ממנו יתברך, ממילא לא חמד מה שאין לו ולא היה מקום בליבו 

לקנאה ושנאה, שהרי חסרון הביטחון הוא הגורם לזה, וכנ"ל מדברי הגר"א. 

ב[ ענין נוסף שהיה ניכר מתהלוכותיו של מורי וחמי במשך כל השנים ובלט מאוד בתקופת 
'מנוחת הנפש'. למרות שבשנים האחרונות טרדות רבות הקיפו אותו, מ"מ  מחלתו, הוא 
לא ביטל מסדרי לימודיו, ומתפילתו הקבועה והמיוחדת, ומשאר חלקי עבודת ה'. וביחוד 
גישתו לכל מה שקורה עמו, תהלוכותיו והנהגותיו לכל אשר פקד אותו היו מתוך שלוה 

ומנוחה ובדעת. 

ובמיוחד בתקופת המחלה אשר פגעה בו הדבר היה ניכר באופן מעורר השתאות. כאשר 
טופל לראשונה בביה"ח ועדיין לא ידענו את חומרת המחלה, אמר לאחד מבני משפחתו 
שליווהו שכעת הוא חפץ ללמוד איתו גמרא, וכשהתפלא הלה, הסביר לו ביישוב הדעת על 
מצבו ועל דרכי ההשתדלות בהם כנראה הוא עומד לפעול, ועתה שיש לו זמן חפץ ללמוד 
יחד. ואף בימיו האחרונים ממש, כשהמחלה גברה עליו מאוד, עשה הכל מתוך התבוננות 
בהשכל וביישוב הדעת. ימים אחדים לפני שחמי נפרד מעמנו, איבד את הכרתו, ולאחר זמן 
בדרך מופלאה שבה רוחו אליו והתעורר, כשהבין שבא יום חדש, ביקש ליטול ידיו, בירך 
ברכות השחר בכוונה וכמונה מעות כאשר הייתה באמנה איתו. לאחמ"כ דיבר עם כל אחד 
מילדיו כשהוא מתענין בכל פרט במצבם, לאחר זמן קצר העז אחד מן הסובבים ושאל בשפה 
רפה אם רוצה לומר וידוי, אבינו השיב בבהירות שמעונין לשמוע מפי הרופאים את מצבו 
באופן מדויק, ואם אכן זמנו קצר, יאמר את הוודוי עתה, ואם לאו מוטב שיאמרנו לאחמ"כ 
כאשר יהיה לו יותר שלוות הנפש. ולאחר כמה שעות אף שאל אותי כיצד קיבלו בני הבית 
את מה שקרה. ואח"כ כשהיה דיון הלכתי אודות טיפול מסוים כשנערכה התייעצות עם 
אחד מגדולי התורה, אבינו עצמו שוחח עמו והציע לפניו את מצבו לפרטיו בצורה בהירה 
ומיושבת ואף כיון לדעת גדולים, כשבאופן רגיל אדם במצב כזה אינו מיושב כלל ובוודאי 

אינו יכול לדון על המצב שלו על עצמו ועל צרכיו. 
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בנפש  עמוק  קנין  היא  אלא  המחלה  בתקופת  נוצרה  לא  זו  נפלאה  מעלה  בוודאי  והנה 
וגם  זו,  לידי ביטוי במשנה תוקף בתקופה קשה  ובאה  שנרכשה בעמל במשך כל החיים 
מעלה זו שורשה בעבודתו הפנימית ובידיעה שהכל ממנו יתברך ובידיו אפקיד רוחי, וכל 

אשר עושה ויעשה ה', הכל לטובה.

ויש בנותן טעם להביא מדברי ספר הישר )לאחד מן הראשונים ויש המייחסים אותו לר"ת(, 
התואם מאוד להנהגה זו. וז"ל )בשער השישי(, 'המידה השישית הקורות והתלאות הבאות 
על בני אדם, כגון חידושים רעים או טובים, או שיהיה במצור, או שיעלה למעלה גדולה, 
או ירויח הון, או שיקחוהו בשבי, או יאבד לו ממון, או יחלה הוא או אחד מבני ביתו, או 
ימות אחד מאוהביו, כל אלה החידושים ורבים כהם יטרידו לב בני האדם מעבודת הקל, 
הוא  החזק  משכיל  כל  שכל  ויבחן  ידע  הזאת  בעת  אך  מליבו.  ויסירוה  אותה  וישכיחוהו 
הרפה, כי אם יהיה חזק ואמונתו קיימת, לא יוכלו כל החידושים לחסר מעבודתו, כאשר 
לא יוכלו הרוחות החזקות לעקור ההר הגדול ולהמישו ממקומו, כן השכל החזק והאמונה 
העיקרית לא ימישום כל אלה המאורעות. וצריך האדם להיזהר בעת הזאת וידע כי על זה 
התנאי בא בברית עם אלוקיו, ואחרי אשר התנה על נפשו לעבוד אותו צריך להשלים נדרו 
ולקיים אסרו, וצריך לו להכין לב חזק ואמיץ לקבל המאורעות, ויחשוב בהם בטרם בואם, 
וימתינם בכל יום ובכל שעה ובכל חודש וכו' וכשיעשה זה ויהיו עיניו וליבו בהם, כשיבואו 

המאורעות לא יטרידוהו ולא ישכיחוהו העבודה כי ימצאוהו מזומן לקבל אותם'. עכ"ד.  

בתורה  עסקו  חייו  כל  בתורה,  מעמלו  באו  הנפלאות  מעלותיו  שכל  לציין  הראוי  מן  ג[ 
היה מתוך עמל, למד בעיון ובמתון, כל דבר. הן סוגיות שלמדן בבית המדרש הן סוגיות 
בהלכה, והן ד"ת בחומש ובמוסר. את כולם למד בשימת לב במתינות ובהתחברות לדברים, 
ובהפנמתם ללבו להנהגותיו ולהליכותיו. וע"י עמלו המופלג בתורה התקיים בו - באבינו 
זצ"ל, מה שאמרו חז"ל ביומא )דף פ"ו א'( "ואהבת את ה' אלוקיך" שיהיה שם שמים מתאהב 
על ידך, שיהא קורא ושונה ומשמש תלמידי חכמים, ויהא משאו ומתנו בנחת עם הבריות, 
מה הבריות אומרות עליו - אשרי אביו שלמדו תורה, אשרי רבו שלמדו תורה. אוי להם 
לבריות שלא למדו תורה, פלוני שלמדו תורה - ראו כמה נאים דרכיו, כמה מתוקנים מעשיו, 

עליו הכתוב אומר "ויאמר לי עבדי אתה ישראל אשר בך אתפאר". עכ"ד הגמ'.

עבודה  מתוך  טובים,  ובמעשים  בתורה  לחיזוק  התעוררותינו  שתהיה  איתנה  תקוותינו 
פנימית ובשלימות, לעילוי נשמתו הטהורה, ותנצב"ה.

הכותב בדמע ובגעגועים, חתנו אוהבו האוחז בשיפולי אדרתו

יעקב אינגבר
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  דברים לזכרו של החברותא

 הרה"ג ר' אבנר זומר זצ"ל
לבוא ולפרוש את מסכת חייו של הרב אבנר זצ"ל, קשה היא המלאכה, ובפרט, שהרי מי 
שהכירו ידע, שרב הנסתר אצלו מהגלוי, מאחר והירבה לשתוק, אולם מחובתנו לזכור את 
מה שכן ראינו והכרנו, שיהיה האדם הגדול הזה סמל ודמות לנגד עינינו, לדעת מה חובתו 

של האדם בעולמו, ונזכיר בזה כמה נקודות מזוית ראיה אישית.

בהנהגות  או  שעשו,  גדולים  במעשים  להיעזר  יש  גדלותם  תיאור  שלצורך  אנשים,  ישנם 
מיוחדות שנתגלו אצלם, וישנם אנשים, שאין בחיי חיותם מעשים גדולים או אלו הנהגות 
מפוארות, רוב מעשיהם קטנים הם, אולם, מעשים אלו חוט משוך בהם, ראויים הם לתואר 

"עבד ה'", זהו תוקף גדולתם.

מסופר, שהגאון הקדוש רבינו אלחנן ווסרמן זצוק"ל בהספידו את רבו בעל "החפץ חיים", 
מעשיו,  שכל  משום,  רבינו,  משה  על  בתורה  הנאמר  ה'"  "עבד  לתואר  ראוי  שהוא  אמר 

פועליו, וכל דרכיו, היו לדעת מה רצון ה' ממנו, ואך ורק עפ"י זה עשה ונהג כל חייו.

כשבאים לתאר את דמותו של הרב אבנר זצ"ל, התחושה המפעמת היא, שכל המעשים חוט 
של "עבד ה'" משוך בהם.

ידו באופן  בשנים האחרונות גם קודם שחלה, חייו לא היו קלים כלל, והבית התנהל על 
יום  יום  מגיע  היה  הוא  המדרש  ולבית  בחברותא,  למדנו  תקופה  באותה  ביותר.  מופלא 
מתחילת הסדר, מעשרה ראשונים, יושב ולומד בהתמדה עצומה ובריכוז נפלא, ואין אחד 
מיושבי בית המדרש יודע מה הוא כבר הספיק לעשות מתפילת הוותיקין שהיה מתפלל 

בכל יום, ועד שעה זו שבא ללמוד, ואף בשעת הלימוד עצמו לא היה ניכר מאומה.

קטע  בכל  שלמדנו,  סוגיא  בכל  והשקיע  למד  עמל  ובאיזה  יגיעה  באיזה  עצמו,  והלימוד 
בירושלמי, ובכל הסבר ב"חזון איש", כל דבר יש להבין ברור עד הסוף, הדק היטב, זכורני 
איזה קטע בדברי הרמב"ן על התורה בענין "שביעית" שישב ולמדו אין ספור פעמים במשך 
זמן רב, רק כדי לדעת ולהבין מהי הכוונה האמיתית בדבריו, "תורה מתוך יסורים", "תורה 

לשמה".

כך גם אחר שחלה במחלתו הקשה, כשחזר ללמוד, לא היה ניכר כלל מה הוא עובר, וכמה 
כאבים הוא סובל, והיה מגיע תוך כדי טיפולים בבית חולים, לאחר שהשכים להיות שם 
הוא  מה  ידע  לא  ואיש  המדרש,  לבית  כהרגילו  בזמן  להגיע  שיוכל  מנת  על  מהראשונים 
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הספיק לעבור באותו בוקר, ולא ניכר עליו דבר, כי בלימוד תורה לא חל הכלל "רובו ככולו", 
אלא כל כולו שקוע ומונח בסוגיא הנלמדת.

מעולם, גם בתקופה זו שחלה וסבל הרבה, לא שמענו ממנו אנחה כלשהיא, לא רטן, ולא 
לומר, הכל  דיבור שהיה צריך  ואפילו  כל פעולה שעשה,  ולמה,  שאל כל שאלה על מה 
נעשה בישוב הדעת מוחלט, לאחר ששקל במאזני פלס, האם יש לומר זאת או לעשות, אם 
לאו, היה זה פשוט מדהים להיווכח לא אחת, גם במצבים קשים, היאך שוקל צעדיו בכזו 

שלוות נפש ובקור רוח, ו"שלטון הדעת" הוא, ורק הוא הקובע,

כי המטרה והתכלית אחת הן, לדעת מהו רצון ה' כעת ממני, וכן ייעשה.

ראינו את הרב אבנר זצ"ל בתפילת המנחה, יום יום היתה העמידה לפני המלך מתוך הכנה 
וכובד ראש, והתפילה עצמה כמונה מעות, כפשוטו, בכל עת ובכל מצב.

רגישותו כלפי הזולת היתה מיוחדת במינה, איזו מילה טובה לומר לזה או לאחר, המחשבה 
התמידית שח"ו לא ייפגע שום אדם ע"י, כמה השתדל  והתאמץ שלא יטרח אף אדם בשבילו, 
וההשתתפות בשמחה של אחר גם זה היה בכל מצב, גם כשהיה לו קשה, הערתי לו פעם 
שבמצבו עתה יבינו אותו שאינו יכול להגיע, והגיב בפשטות אופיינית, וכי מה השייכות בין 

המצב שלי, לבין זה שעושה שמחה ואני יכול לשמח אותו בהשתתפותי.

מעשים קטנים, לכאורה, ילדי יום יום, אבל כל עצמותם אומרת "עבד ה'" אנכי.

הנהגתו, וכל עשייתו בכזו פשטות מדהימה ובצניעות מופלאה, תעמוד לנגד עינינו להאיר 
יושבי בית המדרש ללמוד וללמד  וזכותו תעמוד לנו ולכל  לנו את הדרך העולה בית ה', 

לשמור לעשות ולקיים את כל דברי התורה באהבה.

לה,  דומה  שאין  ודוגמא  סמל  הוא  היה  מאוד,  יקרים  ובנות  בנים  הנפלאה,  ולמשפחתו 
ובמסירות  באהבה  ואחת,  אחד  כל  של  רוחו  לפי  להלך  ובתבונה  בחכמה  הדרך  להורות 
ועילוי לנשמתו  רוח  נחת  זה  ויהא  או שמאל,  ימין  לנטות  זו בלא  עצומה, המשיכו בדרך 

הטהורה והזכה, ולא תוסיפו לדאבה עוד.

החברותא שזכה ללמוד עמו

אליהו מנדלוביץ
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בעינינו ראינו
"אחד מבני חבורה שמת תדאג כל החבורה" )שבת ק"ו ע"א(, הגמ' לא פירשה מה היא תכלית 
כולה.  הרמב"ם  ולחבורה  ומה תוסיף הדאגה  ליחיד מהחבורה,  הדאגה, מה תתן הדאגה 
וידאג  יפחד  אלא  אכזרי,  זה  הרי  חכמים  שצוו  כמו  מתאבל  שאינו  מי  "כל  י"ב(  י"ג  )אבל 

כולה".  החבורה  כל  תדאג  שמת  חבורה  מבני  ואחד  בתשובה.  ויחזור  במעשיו  ויפשפש 
נראה, כמו שברישא של דברי הרמב"ם שעל הפחד והדאגה של האבל להביאו לפישפוש 
במעשיו ולתשובה, גם דאגת כל החבורה היא כדי שנפשפש במעשינו ונחזור בתשובה. לא 
כל קבוצת אנשים היא 'חבורה', אם מספר אנשים הולכים בדרך אחת, הם עדיין לא 'חבורה', 
אולי גם אם יש להם מטרה אחת עדיין אינם 'חבורה', 'חבורה' היא כשכל חבריה מחוברים 
זה לזה. בהיות חברינו הרה"ג אבנר ז"ל בינינו, לא ידענו גודל תרומתו לחבר אותנו לחבורה 
אחת, לא שמנו לב עד מה היה מתחבר לכל אחד ואחד, לזה אמר מלה יפה, את זה שיבח, 
לזה אמר מה שלומך, ולההוא הקשיב. הרב אבנר היה "אחד מבני החבורה" המיוחד בבני 
החבורה. השולחן ערוך )יו"ד שצ"ד ה'( פוסק הלכה למעשה שכל החבורה חייבת לדאוג. 

ואם כנים דברינו, תכלית דאגת החבורה לפשפש במעשינו ולחזור בתשובה.

איני יודע מה מרגיש אדם במיטב שנותיו כאשר נודע לו שימיו ספורים, ואם לא יתרחש 
ורגלי אותו אדם  כולו.  יפרד ממשפחתו מחבריו, מהעולם  יגזר מארץ החיים,  נס, בקרוב 
יציבות על הקרקע אינו מרחף בעולם של דמיון, ראשו צלול ומחשבותיו נכונות, גלוי וידוע 
לפניו וברור לו ללא ספק ופקפוק דלא כל יום, ולא לכל אדם, מתרחיש ניסא. אמת, כולנו 
יודעים שכל מי שנולד סופו למות, כולנו יודעים שנפרד מכל מה שאנו קשורים ואוהבים 
... אתה עתיד ליטלה ממני". אבל  בזה העולם, כולנו אומרים כל בוקר "נשמה שנתת בי 
אנחנו מטעים עצמנו ומטים לומר 'עתיד ליטלה', רק בעתיד ולא בקרוב, ואותו עתיד עדיין 
רק עתיד הוא ורחוק הוא, אראנו ולא עתה, אשורנו ולא קרוב. הרגשה שונה לגמרי היא אם 
מודיעים לאדם שאותו עתיד בלתי נמנע כבר ניצב הוא מאחורי הפתח, עוד רגע עוד שעה 
עוד יום עוד שבוע, העתיד יקיש על הדלת, וגם אם לא יפתחו לו, יכנס ויגבה את שלו. נוהג 
הוא בעולם שאדם כזה רוצה לחטוף מהר מהר כל אשר לא הספיק, אכול ושתה כי מחר ... 
מי שהוא בעל מעלה יותר מקדיש שארית זמנו למשפחתו, לחבריו, לתלמידיו. אבל הרב 
נסיעתו,  ובכוחו, כאבנר בדעיכתו לפני  חייו  ז"ל הוא אבנר, הוא אותו אבנר בתוקף  אבנר 
אין בו שינוי, דיבורו בנחת, מאור פניו איתו, נזהר בכבוד חבריו ומשמחם. והעיקר, תפילתו 
אותה תפילה ברכותיו אותן ברכות ולימודו אותו לימוד. 'מלמד שלא שינה' ]בדרך צחות, 
בריא הלך  בן עליה אמיתי[. כשם שבהיותו  נראה  כיצד  אותנו  ידי שלא שינה מלמד  על 
בבטחה ובמנוחה צעד אחר צעד לקראת חייו, חפן ואצר אוצרות לימים יבואו, דף גמרא 
ועוד דף, הלכה ועוד הלכה, הנהגה טובה, דבר מוסר, מחשבה נאה, מעשה חסד ועוד חסד, 
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תפלה ועוד תפלה. כך גם אחר שחלה וידע כי ימיו הולכים וכלים, באותה בטחה באותה 
מנוחה ובאותה דרך, הלך צעד אחר צעד לקראת מותו, אצר באוצרותיו דף גמרא ועוד דף, 
הלכה ועוד הלכה הנהגה טובה, דבר מוסר, מחשבה נאה, מעשה חסד ועוד חסד, תפלה 
ועוד תפלה. גם בבריאותו וגם בחוליו הכל בדממה דקה. כאשר ראיתיו בכך, ביציבותו בכל 
ידעתי והכרתי שכל אשר אני עושה, כל אשר אני  דרכיו, פעמים רבות חשבתי אילו אני 
לומד, איני נותן כי אם לצרור שלא יחזיק אלא זמן קצר, לצרור נקוב, לא הייתי יכול לעמוד 
בזה. וחברינו הגדול, באמונתו הגדולה והטהורה, לא זז ולא זע אפילו כמלא הנימה, כי הכרה 
ברורה ובהירה היתה לו שגונז הוא למעלה לעולמי עד, במקום שאין יד השכחה שולטת. 
ואוָצר גדול אוֵצר הוא באוצר הגנוז לאוהבי תורה ולעובדי עבודה. אם לא שעינינו ראו לא 
היינו מאמינים שאדם גדול כענקים בינינו. אשרי עין ראתה כל זאת לחסרוננו דאבה נפשנו. 

"ורוח גדולה וחזק מפרק הרים ומשבר סלעים ... לא ברוח ה', ואחר הרוח רעש גדול לא 
ברעש ה'. ואחר הרעש אש לא באש ה', ואחר האש קול דממה דקה" )מלכים-א' י"ט י"א(

ועכשיו שהרב  זכתה חבורתנו להתחבר אל הרה"ג אבנר בחייו לראות הליכותיו בקודש, 
אבנר נלקח מעמנו למנוחות, תדאג כל החבורה, כיחיד וכצבור, שאנו לא עִלינו במעלות, 
לא טיפסנו בהרים לא החזקנו בדרכיו ז"ל, נפשפש במעשינו ונלמד מחבירנו ז"ל, ולא נאמר 
עוד זה מעשי ידינו וזה כוחנו, דורנו עני ושפל הוא, די לנו שאנו משכימים ומעריבים ערב 
ובקר וממלמלים, מהדרים בהכשרים, אך נוצות כנפינו מרוטות אין בהם כוח להרימנו מעל 
האדמה ולנשאינו מעט, הן בעינינו ראינו שגם בדורנו אפשר לגדול ולגדול, לעלות ולעלות, 

כנשר פרש כנפיו לקח ונשא עצמו לגובהי מרומים. הרב אבנר ז"ל מחייב את העניים. 

למשפחתו היקרה של הרב אבנר ז"ל נאמר, אף שגדולה האבידה, ואוי לה לספינה שאבד 
קברניטה, עמוק הוא הכאב מי ידענו, אין יודע לשער ִשברכם, למרות הכל תחזקנה ידיכם, 

אשריכם שזכיתם למה שזכיתם, ובעל הנחמות עצמו ישלח לכם  נחמותיו.

אחד מבני חבורתו של ידיד נפש לכולנו הרב אבנר ז"ל  


