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ארבע מינים בעציץ שאינו נקוב

בית הוראה למצוות הארץ

ע"ש הרב ש. א. רוזנברג זצ"ל
בס"ד

הו"כ מרן רבינו הגרי"ח קנייבסקי שליט"א

ואע"פ  פסול  נקוב  שאינו  בעציץ  אתרוג  אם  המסתפק  קנב(  )כלל  אדם  בחיי 

שבנשמת אדם העלה צדדים להקל מ"מ נשאר בצ"ע. אבל בקיצור שולחן ערוך 

בדברו אודות לולב ושאר המינים )סי' קלו סע' ב( כתב והגדלים במדינתנו צריכים 

לדקדק בם אם אינם מורכבים ואם לא גדלו בעציץ שאינו נקוב.

ובשדי חמד אסיפת דינים מערכת ד' מינים סי' ב' אות א' הביא מפתח הדביר ח"ב 

סי' רו שכתב להתיר. והוסיף השד"ח בקונטרס הכללים מערכת ל' כלל קמא אות 

מא את דברי הקרן אורה במנחות והכי נמי לענין ד' מינים שפיר הוי פרי עץ אע"ג 

דגדל בעציץ שאינו נקוב. ועי' גם ערוך השלחן תרמה סעי' כא.

ועיין בספר חקר הלכה לר' נפתלי לנדא אות ל' ס"ק א )עמ' תצ"א( האריך בהאי 

דינא והעלה להחמיר וז"ל ואיני יודע מדוע העולם אינם נזהרים וקונים הדסים 

הגדלים בארצנו בעציצים שאינם נקובים יהא של חרס או של עץ על מה סמכו.

והנני עני בדעת לשאול קמיה מרן שליט"א האם ראוי לגדל הדסים בעציצים 

שאינם נקובים )באותם סוגים שגם לדעת מרן החזו"א חשוב אינו נקוב או ספק אינו נקוב 

אפי' באילן( שאולי בהם יהיו יותר משולשים, או לחוש שבעציצים שאינם נקובים 

אינו כשר. 

וע"ז השיב מרן הגרח"ק שליט"א - שודאי לכתחילה אין כדאי לצאת יד"ח בארבע 

מינים שגדלים בעציץ שאינו נקוב.

ב. מכיון שכן - העיר הגאון ר' אליקים שלנגר שליט"א וביקש לשאול קמיה מרן 

אם נקטינן לחומרא, מה יהיה הדין באחד שהתחיל הגידול בעציץ שאינו נקוב – 

כמו שנהוג במשתלות כך שאותו חלק של עץ האתרוג גדל בעציץ שאינו נקוב 

ויצא ממנו ענף, ואחרי זה עקרו מהעציץ והמשיך לגדול בקרקע ואחר ג' שנים 

נוטלים אתרוג, והרי אותו חלק של הענף גדל באינו נקוב האם יש מקום להחמיר 

בד' מינים ולבקש שיהיה תחילת גידולם ע"י עציץ נקוב או בקרקע.

וע"ז השיב מרן שליט"א - שא"צ להחמיר בזה.
ואצא ואחוה קידה חמש מאות

יוסף.י. אפרתי



 

ברכת מזל טוב
למכובדינו הרבנים הגאונים שליט"א

לנשואי הנכדה והולדת הנינה הרה"ג ר' שמעון וייזר  
לנשואי הבת משפ' זומר   

להולדת הנכדה משפ' עמנואל    
בהגיע הנכד למצוות ולאירוסי הנכד                               הרב קלונימוס גודלבסקי  

בהגיע הבן למצוות הרב בצלאל גודלבסקי  
לאירוסי הבן הרב אלעזר גודלבסקי  

לאירוסי הנכדה הרב גדליה אלפנביין  
בהגיע הנכד למצוות הרב חנן מן    

בהגיע הבן למצוות הרב חיים אלנר   
להולדת הנינה הרב דב רואו   

להולדת הנכדה הרב משה בוקסבוים  
להולדת הנכדות הרב בנימין דרייפוס  
להולדת הנכדה הרב אריה פרייזלר  

להולדת הנכד הרב אליהו מנדלוביץ  
להולדת הנכד הרב פינחס וקנין  

להולדת הנכד ולאירוסי הבת הרב יצחק ברזילי  
לאירוסי הבן ובהגיע הבן למצוות הרב יוסף אייזנבך  
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לנשואי הבת הרב בנימין הלר   

לאירוסי הבת הרב חנוך אלבק   
להולדת הבת הרב שמואל נחמן דולגין  
להולדת הבת הרב שמואל רוטנברג  
להולדת הבת הרב מאיר יהושע לוי  
להולדת הבן הרב משה יונה הרטמן  
להולדת הבן הרב אלכסנדר הייפרט  

להולדת הנכד משפ' דויטש   
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שאלות ותשובות - בית ההוראה
הרה"ג אשר בורובסקי

הקניית המעשרות ללוי ולעני ע”י אשתו ובניו 
הגדולים הסמוכים על שולחנו

שאלה – הרוצה להקנות המעשר ראשון או מעשר עני ללוי ולעני כדי לקיים 
מצות נתינה, כגון שהלוה להם כסף מראש, וקבע אתם כאשר יהיה לו מעשר 
יקנה להם את המעשר, ויקח חזרה את המעשר בפירעון חלק מהחוב ומשאיר 
אצלו המעשר כנגד הלואה שנתן ללוי ולעני ומפחית מסכום ההלואה, ופעמים 
שנמצא במקום רק הוא אשתו ובניו ואין לו על ידי מי להקנות אלא על ידם האם 
יש דרך להקנות הפירות ללוי ולעני על ידם או יכול להקנות רק ע”י אדם אחר 

שאינו סמוך על שולחנו. 

תשובה – לכתחילה צריך להקנות דוקא ע”י אדם גדול שאינו סמוך על שולחנו 
אמנם במקום צורך שאין לו אדם אחר שיקנה על ידו, יש דרך שיכול להקנות 

ע”י אשתו או בניו הגדולים הסמוכים על שולחנו, עי’ בבאורים אופן ההקנאה. 

ביאורים – בגמ’ ]גיטין ל’[ מבואר שהמלוה מעות לכהן לוי ועני להיות מפריש 
עליהם מחלקן צריך להקנות פירות התרומה והמעשרות לכהן לוי ועני כדי לקיים 
מצות נתינה ואח”כ יגבהו בחובו להשתמש בהן עיי”ש. מכל מקום מבואר שחייב 
אין  וקנין  הפירות,  נתינת  לקיים מצות  כדי  ולעני  וללוי  לכהן  להקנות הפירות 
יכול לעשות ע”י עצמו אלא על ידי אחר, שאומר זכה ]על ידי שיגביה הפירות[ 

בפירות אלו ללוי פלוני.

ב’  ]או”ח סי’ שס”ו ס”י[ בדין הקניית עירוב חצירות לבני החצר הביא  בשו”ע 
שיטות האם יכול האב להקנות חפץ שלו לאחרים ע”י אשתו או בניו הגדולים 
הסמוכים על שולחנו, כיון שתקנו חכמים באשה נשואה שמעשה ידיה לבעלה 
וכן בבניו הגדולים הסמוכים על שולחן אביהם שמציאתם ומעשה ידיהם שייכים 
כיד  שידם  חכמים  תקנו  כמה  עד  שם  נחלקו  אביהם,  כיד  שידם  ותקנו  לאב, 
אביהם ועד כמה זוכה האב במה שנכנס לידם ואם יש חלק מזכויות הבן ואשתו 

שלא שייך לאביהם. 

 ... ז”ל השו”ע שם, כשמזכה להם ע”י אחר לא יזכה על ידי בנו ובתו הקטנים 
אבל מזכה הוא ע”י בנו ובתו הגדולים אפי’ סמוכים על שלחנו... וע”י אשתו ויש 
אומרים שאינו מזכה ע”י בנו ובתו הסמוכים על שלחנו אפילו הם גדולים ולא ע”י 
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בתו אפילו אינה סמוכה על שלחנו כל זמן שלא בגרה ולא ע”י אשתו שמעלה 
לה מזונות... אבל מזכה ע”י בנו שאינו סמוך על שלחנו אפילו הוא קטן וע”י בתו 
שבגרה ואינה סמוכה על שלחנו וע”י אשתו שאינו מעלה לה מזונות אפילו אין 
לה בית בחצר. ולכתחלה טוב לחוש לדברי שניהם היכא דאפשר. הגה: ובדיעבד 

סומכין על דברי המיקל בערוב. 

מקור הדין הוא במחלוקת ראשונים בגדר תקנת חכמים שעשו יד בן כיד אביו 
עד היכן זכויות האב ומה נשאר בזכויות הבן, דיש ב’ חלקים ברשות הבן, הראשון 
לזכות  או  לזכות לעצמו  לבן  יכולה לפעול קנינים  את כח הקנין מה שיד הבן 
יכול לזכות  לאחרים מחפציו של האב, השני יש לדון את רשותו של בן האם 
בחפצים לעצמו ע”י שאחרים מקנים לו או שרשותו וזכויותיו של אביו ואף מה 
שהקנו לבן אחרים ע”מ שיהא של בן לא קנה בן אלא קנה אב, ונזכרה מחלוקת 
זו בתשובת מהרשד”ם ]חוש”מ סי’ שצו[ ז”ל, דהא דפשיטא לך טובא דכשמחל 
דאמר  מאן  דאיכא  דרבוותא  פלוגתא  איכא  בזה  גם  כו’  הבן  זכה  האב  בפירוש 
שאפי’ נתן האב או מחל בפירוש או נתן לא זכה הבן כלל מטעמא דאין לו יד 
לזכות וידו כיד אביו ומעולם לא יצא הדבר מיד האב וכמו שכתב הנמק”י ז”ל 
נתנו  אם  הדין  כן  אביו  היכי דאמרינן במציאה שהיא של  דכי  מ”ד  ואיכא  וז”ל 
אחרים מתנה לבן שהיא לאביו וכן אם נתן לו אביו מתנה לא קנה שהרי אין לו יד 
לזכות לעצמו ונר’ שכ”ד ר”ת ואפשר שכ”ד מהר”ם שכתב המרדכי וז”ל נ”ל שכל 
זמן שהם סמוכים על שולחנו אינו יכול ליתן אפי’ הם גדולים כו’ כיון דידם כיד 
אביהם דמי כל זמן שסמוכים על שולחן אביהם הוי כאלו אביהם זוכה מיד ע”כ 
הרי שלפי דעתם איכא מ”ד וגם לדעתי שכ”ד ר”ת1 ומהר”ם שאפי’ נתן לו אביו 
בפירוש לא מהני כי אין לו יד לזכות ואפי’ שהרנב”ר חולק ע”ז כמ”ש הנמק”י 
מ”מ מידי פלוגתא דרבוותא לא נפיק וחזר הדין שאם האב מוחזק בשפחה אין 

הבן יכול להוציאה ממנו, עכ”ל.

וכן נזכר בחי’ הר”ן ]ב”מ יב ע”ב[ ז”ל, ואיכא מ”ד דכי היכי דמציאת קטן לאביו 
הכי נמי אם נתן לו אחר מתנה דאביו הוא ואפי’ בן שנתן לו אביו במתנה לא זכה 

שאין לו יד לזכות לעצמו וכן הדין בגדול הסמוך על שולחנו,ע”כ. 

וז”ל המרדכי שציין מהרשד”ם ]ב”מ רמז רמא[ בשם מהר”ם מרוטנבורג, בראובן 
שיש לו חצי מעשר אותו חצי שאין מנהג בעירו לתת לכיס של צדקה ויש לו 
רשות ליתנו לכל עניים שירצה אם יכול לתתו לבניו ולבנותיו של שמעון קרובו 
הסמוכים על שולחנו של שמעון אף על פי ששמעון אביהם יש לו ואינו נוטל מן 
הצדקה נראה לי דכל זמן שהן סמוכים על שולחנו אינו יכול ליתן להם אפילו 

1.  ז”ל תוס’ ב”מ יב ע”ב ד”ה ר’ יוחנן. מפרש ר”ת כי היכי דפליגי הכא פליגי נמי גבי עירוב דתנן 
בפ’ חלון )עירובין דף עט: ושם ד”ה ומזכה( ומזכה להם על ידי בנו ובתו ולשמואל דאמר הכא 
קטן ממש התם נמי גבי עירוב אינו זוכה דידו כיד אביו כיון דמציאתו לאביו ה”ה כל זכויותיו 

לאביו.
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הם גדולים דקי”ל כר’ יוחנן לגבי שמואל דאמר פ”ק דב”מ גבי מציאת בנו ובתו 
הקטנים הרי אלו שלו כו’ לא קטן קטן ממש אלא אפילו גדול וסמוך על שולחן 
אביו זהו קטן ופי’ ר”ת דה”ה בעלמא בלא מציאה וכ”פ ר”ת בעירובין פרק חלון 
)דתנן( ]גבי[ אינו מזכה ע”י בנו ובתו הקטנים שיש ליזהר שלא לזכות בעירוב ע”י 
בנו ובתו הגדולים הסמוכים על שולחנו לפי )שידו כידיהם( ]שידיהם כידו[ וכיון 
דידם כידו אסור ליתן להם מעשר עני כיון דאביהם עשיר הוא ואף על פי שרבינו 
מקנה  אחרת  דעת  דליכא  מציאה  בין  ומחלק  ר”ת  על  חולק  משפייר’  שמשון 

להיכא דאיכא דעת אחרת מקנה אנן עבדינן כר”ת לחומרא, ע”כ. 

לומר  טעם  אין  מדוע  וטעמם  החולקים  דעת  הביא  ס”י[  שס”ו  ]או”ח  בב”י 
שתקנו חכמים שיד בן גדול הסמוך על שולחן אביו כידו של אביו לגמרי אלא 
ודאי שיכול האב להשתמש בכח קנינו של בן להקנות על ידו חפצים של האב 
לאחרים, וז”ל, ויש שום טעם לחלק בין מציאה לעירוב וכמ”ש בתשובת הרמב”ן 
סימן רי”ג דמציאה אין האב זוכה אלא כדי שלא תהא לו איבה כיון שהבן סמוך 
על שולחנו אבל במה שהאב רוצה לזכות לאחרים על ידי בניו זוכים הם לאחרים 
וכן  כשמואל  פסק  )יח:(  דבה”ג  י(  )אות  א’  בפרק  כתבו  והגהות  דעלמא  כאינש 
כתב  וכן  ד(  סי’  ש”ד  )עבה”ק  רשב”א  פסק  וכן  ה”כ(  פ”ז  )עירובין  בירושלמי  מוכח 
דלגבי  בירושלמי  משמע  וכן  שמשון  ורבינו  גדולות  הלכות  בשם  )רמג:(  סמ”ג 
עירוב מודה רבי יוחנן דקטן ממש עד כאן. וכיון דהרי”ף והרמב”ם והני רבוותא 

מסכימים לדעת אחת הכי נקטינן,עכ”ל. 

וכן מצינו מחלוקת אם יכול הבעל ליתן לאשתו מתנה מידו לידה אם זוכה האשה 
בזה או לא, ז”ל השו”ע אבן העזר סי’ פה סעי’ ז’ הבעל שנתן מתנה לאשתו, בין 
קרקע בין מטלטלין, קנתה, ואין הבעל אוכל פירות. וכתב בגליון הגרע”א שם, ע’ 
מרדכי פ”ק דקדושין דדעת רבינו אלחנן דמיירי דוקא בזיכה לה ע”י אחר דאל”כ 
אין קנין לאשה בלא בעלה ודעת הר”י שם דיכולה לזכות בעצמה וע’ תשו’ ראנ”ח 
]מים עמוקים[ ח”ב סי’ ב’, עכ”ל. וכבר קדם להעיר בזה בכנה”ג הגהות טור אבן 
העזר סימן פה עיי”ש אלא שסיים דבריו, ז”ל, וכתב הראנ”ח ז”ל בח”ב סימן ב’, 
דאף רבינו אלחנן ז”ל לא אמרה אלא בדרך דחיה, ואת”ל שכן דעתו דעת יחיד 
הוא ולא קי”ל כותיה. ועיין נ”מ דף קל”א וקל”ב, עכ”ד. וז”ל המרדכי ]קידושין 
רמז תצג[ ואם היה הבעל נותן מתנה לאשתו קנתה כדאמרי’ פרק חזקת הבתים 
הנותן מתנה לאשתו קנתה ואין הבעל אוכל פירות ואומר הרב ר’ אלחנן דההיא 
יש לדחות דמיירי דמזכה לה ע”י אחר דכה”ג אפילו בעבד מהני ואומר ר”י )דנ”ל 
דאפילו ע”י עצמה( ]אפילו ע”י עצמה צ”ל[ דקנתה,ע”כ. יעוי’ בר”ן נדרים פח ע”א 

שברור לו דלכו”ע יכול בעל להקנות מתנה לאשתו מידו לידה. 

גדול  בן  יד  ובדין  בעלה  כיד  אשה  יד  בדין  דברים,  בשני  מחלוקת  דיש  נמצא 
יכול  אם  לענין  בעלה  כיד  אשה  יד  בדין  והנה  כאביו.  אביו  שולחן  על  הסמוך 
ליתן לה מתנה נראה מהכנה”ג דקיי”ל כמסקנת התשו’ ראנ”ח דלא קיי”ל כרבינו 

אלחנן אלא כהר”ן. ונ”מ שמתנה שנותן הבעל לאשתו זכתה בה האשה.
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אכן בדין יד הבן הגדול הסמוך כיד אביו צ”ב כמאן הלכה, יעוי’ בטור ]או”ח סי’ 
שסו ס”י[ דמסיק לדינא בין השיטות הנ”ל, שהוא מחלוקת וטוב להחמיר כדברי 
שניהם שלא לזכות ע”י בנו הסומך על שלחנו אפילו הוא גדול. וכ”ה בשו”ע ז”ל, 
על  סומכין  ובדיעבד  הגה,  היכא דאפשר,  לדברי שניהם  טוב לחוש  ‘ולכתחלה 
דברי המקל בערוב’. וביאר בב”י טעם הכרעת הטור וז”ל, ומיהו היינו לכתחלה 
אבל בדיעבד כל אחד מהם חשוב גדול דכיון דמידי דרבנן הוא סומכין על דברי 
המיקל. ]עי’ מ”ב שס”ו ס”ק נט דבעירוב הקילו אף לזכות ע”י קטנים אף שאין 

קטן זוכה לאחרים בכל מקום[. 

אין  תורה  דבשל  דרבנן, משמע  מידי  דעירוב  בדיעבד משום  דמיקלים  מבואר 
הקשה  ס”ב[  ע”ר  ]סי’  חוש”מ  שו”ע  על  ברוך  אמרי  בהגהות  אמנם  מיקלים. 
קנין הבן  הי”א שאינו מועיל  ס”י דעת  סי’ שסו  שהשו”ע סותר דבריו דבאו”ח 
לזכות לעצמו כיון שאין לו יד לזכות ואף שאחר נותן לו מתנה אינו יכול לזכות 
הבן לעצמו כיון שאין לו יד לזכות כמבואר, ומדוע פסק הרמ”א בחוש”מ דיש 
לבן גדול הסמוך על שולחן אביו יד לזכות לעצמו. וז”ל הרמ”א ]חוש”מ שם[ 
ואם נתנו מתנה לקטן הסמוך על שלחן אביו הרי היא של אביו, אבל לא בבנו 
הגדול )נ”י פ”ק דמציעא( ע”כ. מבואר שיש לבן גדול הסמוך יד לזכות לעצמו והיינו 

כשיטה ראשונה באו”ח ]שס”ו ס”י[. 

בס’ ציוני הלכה ]לגרב”צ הכהן קוק שליט”א - נישואין עמ’ סה[ שאל סתירה 
זאת שבשו”ע למרן הגרי”ש אלישיב זצ”ל והשיבו מרן דיש חילוק בינהם, דקנין 
השו”ע  חושש  בזה  לעירוב,  ישיר  שהקנין  משום  הוא  איסור  של  ענין  לעירוב 
להסוברים שמתנה שמקבל הבן זוכה בה אביו ואין לבן יד, אבל בחוש”מ מדובר 
שנתנו לבן מתנה סתם שיסוד דין הקנין ממוני ס”ל לרמ”א שעיקר הדין שמתנתו 
נתינת טבעת הקידושין מהאב לבנו  יישב דמהני  ובזה  של הבן הגדול לעצמו. 

וזוכה הבן בטבעת כדין הרמ”א בחוש”מ.

אכן הוסיף לבאר מרן הגרי”ש אלישיב זצ”ל ]שם וכן בס’ הערות ב”מ יב הוסיף 
בזה[ איך נקנית טבעת הקידושין לבן לדעת הראשונים דקיימי כדעת ר”ת וכן צ”ב 
איך זוכים הבנים באתרוג למצוה ומצה בלילה ראשונה וכל מקום שצריך שיהיה 
הדבר בבעלות בלעדית של הבן ללא אביו, שהרי אין להם יד לזכות לעצמם, אכן 
אם יזכה האב לבנו ע”י אחר כתב הרבינו אלחנן דמועיל כמו שמועיל בעבד, אבל 
נראה שאין נוהגים להקנות האתרוג כך, אלא ניתן מיד האב ליד הבן, וביאר בזה 
ביאור חדש, ]הובא בפירוט בס’ ציוני הלכה שם[ דדין השו”ע או”ח בסי’ שס”ו 
נמצא שבשעה  אביו  כיד  הבן  איירי בסתמא שמאחר שיש תקנת חכמים שיד 
שמקנה האב ע”י בנו אין לבן יד לעצמו לא יצא החפץ מרשות האב, אמנם אם 
יאמר האב ‘אי אפשי בתקנת חכמים’ שתקנו לאב שכל זכויות הבן של אביו ע”י 
שיד הבן כיד אביו, פשוט הוא שכשאומר שלא ניחא ליה בזכות שזיכו לו חכמים 
בתקנתם שנפקעת זכותו בזה ונעשית יד הבן לעצמו כדין גדול שאינו סמוך על 
שולחן אחרים שזוכה לעצמו בכל. וכאן שמקנה לבנו אתרוג וטבעת לקידושין 
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וכיו”ב שיזכה בו בנו גילה האב דעתו להדיא שלא ניח”ל בזכות זו של תקנ”ח 
שיד בנו כידו אלא ניח”ל שיד הבן תהיה לבן עצמו, הפקיעה האב התקנ”ח בקנין 
זה וחזרה להיות יד הבן הגדול לעצמו ומימלא זוכה באתרוג ובטבעת, אמנם מה 
שנותן האב לבניו על דעת ובכוונה שאינו רוצה לזכות בזה הדבר, זה לא מהני 
כיון שתקנת חכמים שתהיה ידם כידו, כל זמן שהתקנה קיימת לא יצא החפץ 
מיד האב ונשאר של אב גם כשאינו רוצה בזה כיון שלא הפקיעה עצם התקנה, 

והוכיח דבריו מתשובת מהרשד”ם הנ”ל שכתב כן בפירוש. 

ניח”ל בתקנ”ח ומתי נאמר שלא  ויש ליתן טעם מתי נאמר שגלי דעתיה דלא 
מהני מעשיו כיון שהתקנה קיימת, ואפשר שיש לבאר הענין כך דתלוי בב’ סוגי 
בחפץ  השמושים  העברת  קנין שתכליתו  דחלוק  הקנין  בתכלית  קנין ששונים 
לחבירו לבין קנין שתכליתו העברת הבעלות על החפץ, דבקנין שמקנה לבניו 
משום  אינו  לבנו  נתינתו  שטעם  כיון  אשה  לו  לקדש  וטבעת  למצותו  אתרוג 
שרוצה להעמיד לבנו זכויות שמוש בחפץ אלא כל כונתו בהקנאתו אחת היא, 
‘לכם’  יוכל לקיים מצות אתרוג כדין  להעביר בעלות החפץ לבנו שרק ע”י כך 
זה  דבר  ואין  מעשהו  תכלית  כל  שזה  ומאחר  שלו,  בחפץ  הקידושין  קנין  וכן 
יכול לחול אלא באופן אחד בלבד ע”י שיאמר אי אפשי בתקנת חכמים מוכח 
ניח”ל  דלא  בהדיא  כן  כאומר  הוא  והרי  חכמים  בתקנת  ניח”ל  שלא  במעשהו 
בתקנ”ח, ובזה מפקיע זכותו בקנין זה להיות ידם כידו, אלא ידם לעצמם2. וכן 

2.  ובציוני הלכה שם שאל למרן מאי שנא מאב שרוצה להקנות עירוב ע”י בנו שזה רצונו וחזינן 
שלא חל הקנין, והשיבו שכאן בגוף מעשה הקנין של האב מוכח שמוחל על הזכות שידו כידו 
שהרי זהו עצם מעשהו להפקיע זכות האב ולהכניס החפץ לבנו לכן אמרי’ שאומר א”א בתקנ”ח 
משא”כ במקנה על ידם אין ראיה שרוצה להפסיד ידם אלא רק שרוצה להשתמש בכח קנינם 
בזה לא דייני’ ליה כאומר א”א בתקנ”ח. וכן בזה חלוק לשיטות שאין יכול להקנות לאשתו מתנה 
אף שרוצה ליתן לה אמנם מאחר שאין הוכחה שכל ענין קנינו העברת בעלות על החפץ אלא 
עצם מה שעומד אצלה לשמושה אין ראיה שמחל על עצם התקנה. סברא זו שיש לחלק בין 
מוחל על עצם התקנה או רק אינו חפץ בחלות הקנין וכן שמוכח ממעשיו שדנין אותו כאומר 
א”א בתקנ”ח אף שלא אמר כלום, כתב בשו”ת רע”א מהדו”ק סי’ רכא וז”ל... וטעם החילוק יש 
להסביר עפי”מ דכ’ הנמוקי יוסף פ”ק דמציעא אהא דאמרינן שם ]ב”מ י’[ כיון דנפל גלי דעתי’ 
דבנפילה ניחא לי’ דליקני בד”א לא ניחא ליה דלקני, וז”ל, וכיון דחכמים תקנו לו ד”א יכול לומר 
דמי( מבואר דהקנין  היכי  ד”ה  ע”ב  )דף קפ”ב  גיטין  בר”ן  והנה  עכ”ל,  חז”ל  אי אפשי בתקנת 
שקונין לו הד’ אמות את החפץ אינו מתיקון חכמים אלא דחז”ל תיקנו שיהי’ הד’ אמות קנויין לו 
וכיון שכן הווין דידיה מדאורייתא, דהפקר ב”ד הפקר ונעשו חצירו וקונים לו החפץ מדאורייתא, 

רומש”ה מועיל נמי גבי גט אם נותן הגט בד”א דידה ואין כאן עקירה לדאורייתא להתיר א”א לע
למא ע”ש, ומעתה מ”ש הנמוקי יוסף בב”מ הנ”ל דיכול לומר אי אפשר וכו’ אין הכוונה דאמרינן 
דאין רצונו שיקנו לו הד”א את החפץ, דהא קנין החפץ אינו מדרבנן אלא דאמרי’ דאין רצונו 
לקנות הד’ אמות שזיכו לו החכמים. וצריך להבין למה באמת הי’ צריך הנ”י לכל זה ולא פירש 
בפשוטו דרצונו שלא יקנו לו הד”א את החפץ, דהא חצר אינו קונה בע”כ, ]וכאשר באמת פירש 
הרשב”א הובא בב”י חוה”מ[ ע”כ יראה דס”ל להנ”י דמה דחצר אינו קונה בע”כ, זהו דוקא באינו 
רוצה לקנות אבל ברוצה לקנות אלא שרוצה בקנין אחר, בזה הדין כיון דעשה קנין המועיל לאו 
כל כמיניה לומר שקנין זה לא יקנה, דהתורה אמרה שיקנה,עכ”ל. ולענין יד הבן כיד אביו, ג”כ 
לא מועיל מה שלא רוצה האב שיד בנו תזכה לו אלא תזכה לבנו, לו כיון שמכל מקום עדיין היא 
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מרגליה בפומיה דמרן הגריש”א זצ”ל כשנשאל איך זוכים בנים גדולים הסמוכים 
על שולחן אביהם באתרוג לעצמן השיב שזה נקנה להם ע”י אי אפשי בתקנ”ח.

טעם החילוק תלוי אם כלול בתוך מעשהו ביטול הזכות היינו שמבטל ועוקר 
בידיו את הזכות אז דייני’ שאומר אי אפשי אבל אין אנו מפרשים מתוך מעשהו 
מה רצונו שיחול ולפ”ז דייני’ ליה באי אפשי וזהו הטעם שמקנה העירוב לבני 
החצר על ידי בנו לא מהני ולא אמרי’ אי אפשי, והיינו דלא עשה מעשה שהפקיע 
וקבלת שמושים  לצורכו  בה  להשתמש  רצה  רק  אלא  בנו  בידו של  זכותו  את 
העמידו לו בידו של בנו אבל אינו מזכה על ידה כיון שלא יצא החפץ מרשות 

האב. 

ויסוד דין זה בקנינים נמצא בנימוקי יוסף ]ב”מ ה’ ע”א מדה”ר[ ז”ל, ראה את 
המציאה ונפל עליה ובא אחר והחזיק בה זה שהחזיק בה זכה בה. ומה שנפל 
זה עליה לאו כלום הוא להחזיק בה ואי משום דארבע אמות של אדם קונות לו 
כדאיתא בגמ’ ברה”ר דדחקי ביה רבים לא תקון רבנן אי נמי מדנפל גלי אדעתיה 
דבנפילה ניחא ליה דליקני בד’ אמות לא ניחא ליה דליקני וזו כיון דתקנת חכמים 
היא שומעין לו ]ב”ק דף ח: וכ”מ[ באומר אי אפשי בתקנת חכמים כגון זו, עכ”ל. 
]ופירוש ‘כגון זו’ פרש”י בב”ק שם כל שהתקנה לטובתו יכול לומר שלא ניחא לי 
בתקנה[ מבואר שבגילוי דעת דלא ניח”ל בתקנ”ח ברור שלא חל עליו התקנה, 
ואף שפשוט הוא שבד’ אמות הבאות שיעמוד ויכון שיזכה לו מדין ד’ אמות ודאי 
מהני, ולא אמרי’ שנפקעה ממנו התקנה לגמרי, אלא רק לאותו חפץ שנפל עליו 

לא חלה התקנה כלפיו אבל עצם התקנה לא פקעה לגמרי3.  

ידו של אב ולא יצא החפץ מרשות האב לרשות אחרת, ולכן חייב האב לומר אי אפשי בתקנ”ח 
שתקנו יד הבן כיד אביו.

איני  דין  בבית  האשה  שאמרה  שאע”פ  התוספות  ..ודעת  ע”ב,  נח  כתובות  הריטב”א  ז”ל    .3
ניזונית ואיני עושה אם רצתה למחר או כשתרצה לומר הריני עושה לך וניזונית משלך הרשות 
בידה דמזונות דכל יומא חוב הוא באנפי נפשה, אבל מורי הרב הלוי ז”ל היה אומר דכיון שאמרה 
כן בפעם אחד בב”ד פקעה תקנת מזונות מינה דלא ליהוו מילי דרבנן כי חוכא ונראין דבריו ז”ל, 
ע”כ. ]וכ”ה בשו”ע אבה”ע סי’ סט ס”א[ וצ”ב מאי שנא מתקנ”ח שד’ אמות קונות לו שיכול לומר 
אפשי אי אפשי כמה שרוצה ולא אמרי’ שפקעה ממנו התקנה משום דעביד חוכא ממילי דרבנן, 
ואפשר שיש לחלק שאם כל התקנה הוא רק זכות לטובתו, בזה אין ריעותא במה שמשתמש 
רק לפעמים כשניחא ליה בזכות שנתנו לו חכמים, שהרי זו היתה כונת התקנה לתת בידו הזכות 
לטובת עצמו ולא משום דס”ל לחכמים שראוי שישתמש רק באופן זה דוקא שהוא עדיף על 
האופן האחר, משא”כ מעשה ידיה כנגד מזונותיה הוא זכות של האשה שבעלה משועבד וחייב 
לה מזונות וכנגד זה תקנו שמעשה ידיה לבעלה, שהרי רק האשה יכולה לומר אי אפשי ולא 
בזה  והויא לעצמה,  ידיה לבעלה  דין מעשה  אי אפשי מפקיעה  הבעל, אכן כל פעם שאומרת 
ס”ל לרא”ה שאינה יכולה לחזור בה ולדרוש מבי”ד לחדש תקנת חכמים עליה ועל בעלה, דכיון 
נזקק  בי”ד  אין  דבריהם  והיא בטלה  שדחתה מעליה עצת חכמים ששקדו בחכמתם לטובתה 
לתקנתה. עוד אפשר לומר דיש לחלק בין התקנות, דתקנת ד’ אמות של אדם קונות לו הוא דין 
קבוע והלכה אלא שכל אחד יכול להשתמש בזה או לסלק עצמו אבל גם כשסילק עצמו מזכות 
זו לעצמו הדין קיים שד’ אמות של אדם קונות לו והוא כמו כל דינים דרבנן, אמנם תקנת מזונות 
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נמצאנו למדים לענין דידן, שהרוצה להקנות המעשר ראשון ועני ללוי ולעני, 
שאם יאמר הבעלים לפני הקניית פירות אלו ע”י בנו אי אפשי בתקנת חכמים 
יכול להקנות המעשר ראשון ללוי ומעשר עני לעני ע”י בנו הגדול הסמוך על 
שולחנו וכן ע”י אשתו מהני הקנייתו לכו”ע ]אף לרבינו אלחנן המובא במרדכי[ 

וזכו הלוי והעני בפירות.  

בס’ שש”כ פי”ז הערה עה, כתב עצה בשם הגרש”ז אוירבאך זצ”ל, למי שנמצא 
יכול הבעל ליתן לאשתו  לו אפשרות להקנות העירוב ע”י אחר,  במקום שאין 
במתנה בכוונה שתזכה בזה לעצמה ואח”כ תתן לו מרצונה ויזכה הוא בהגבהה 
לכל בני החצר, והיינו כדעת הר”ן ]בנדרים שם[ שהבעל נותן לאשתו והיא זוכה 
בה וכן העיקר לדינא כמבואר לעיל. ובגרע”א בהגהת שו”ע סי’ שסו ס”י הוסיף 
שכ”ה בבנו הגדול שמקנה לו אביו והוי של הבן. אכן לדעת ר”ת וסיעתו כמבואר 
במהרשד”ם הנ”ל לא מהני שאין האב יכול להקנות לבנו הגדול מיד האב ליד 

הבן אף שדעתו ליתן לו ולסלק את עצמו לא מהני כיון שידו כידו. 

גדול  אדם  ע”י  ולעני  ללוי  המתנות  להקנות  ראוי  לכתחילה  סיכום הדברים, 
שאינו סמוך על שולחנו ובזה הוא לכו”ע, אמנם במקום שאינו יכול למצוא אחר 
יכול לעשות או כעצת הגרש”ז אוירבך ליתן לאשתו מתנה שיהיה שלה ואח”כ 
יזכה ממנה ]בהסכמתה[ לאחרים וכן בבנו הגדול הסמוך על שולחנו4, וכן עפ”י 
דברי הגרי”ש אלישיב ע”י שיאמר אי אפשי בתקנת חכמים שיהיה עתה ידו של 

בני ואשתי כידי ומזכה על ידם אליבא דכו”ע. 

לאשה הוי חיוב מזונות בין איש זה לאשה זו וכל שאמרה אי אפשי בתקנ”ח פקע כל התקנה 
מהם כיון שהתקנתם ענין פרטי בין איש זה לאשה זו נמצא שאמרה אי אפשי פקע מהם הכל 

רוצריך להמציא התקנה עליהם כבראשונה. בר”ן כתב שאם תוכל לעשות כן כל יום נמצא שלק
תה מידת הדין כיון שתשתמש בזה לטובתה כשיש לה הרבה תאמר אי אפשי וכשאין לה תאמר 
אפשי ונמצא שאינו בדרך יושר כמו שתקנו חכמים, דלעולם הוא כך בין יש לה בין אין לה והיא 

שינתה שהוא רק לרווח שלה.  
4.  ז”ל הגרע”א בהגהת שו”ע לאו”ח סי’ שס”ו ס”י, ולא ע”י אשתו. אף על גב דפסק לעיל דהבעל 
שנתן מתנה לאשתו קנת’ ואין הבעל אוכל פירות כמבואר באה”ע סי’ פ”ח. וכן הנותן לבנו גדול 

הסמוך על שולחנו מתנתו מתנה. 
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שאלות ותשובות - בית ההוראה
הרה"ג מרדכי צבי שאהן

שימוש בשמן תרומה טמאה - 'שמן שריפה'

יש  האחרונים,  נחלקו  לכהנים  בזמנינו  תרומה  נתינת  חיוב  בדין 
סוברים דגם בזמנינו הכהנים בחזקתם לענין שחייבים לתת להם 
להדלקה,  להם  דראוי  טמאה  תרומה  שמן  ובפרט  התרומה,  את 
וכן דעת המהרי''ט )ח''א סי' פ''ה וסי' קמ''ט(. ויש חולקים, וכן דעת 
עולין  שהכהנים  דבזמנינו  י''ב(  וס''ק  ד'  ס''ק  ה'  סי'  )שביעית  החזו''א 
לתורה על פי עצמן, ושלא ע''י עדים ושלא ע''פ בי''ד, לא צריך לתת 
האם  אופנים  בכמה  נדון  שלפנינו  בשאלות  התרומות.  את  להם 

הותר השימוש בשמן טמא של תרומה. 

א. שאלה – כהן שיש לו שמן טמא של תרומה, האם מותר לו להשתמש בו 
לצורך הדלקת נרות, כגון לנר של שבת ושל יו''ט.

תשובה - מותר לכהן להדליק נר של שבת משמן תרומה טמאה, ויש מחמירים. 
אבל אסור לכהן להדליק בשמן תרומה טמאה נר של יו''ט, ויש מחמירים אף אם 
הקדימו להדליק נר של יום טוב בערב יום טוב מבעוד יום. וכן אם חל יו''ט בערב 

שבת אסור להדליק ביום טוב נר של שבת בשמן תרומה טמאה.

ומותר לכהן ליהנות מתרומה טמאה  דינה בשריפה,  ביאורים: תרומה טמאה 
בשעה ששורפה, וכדאי' בגמ' )שבת דף כ''ה ע"א( "אמר רב כשם שמצוה לשרוף 
הקדשים שנטמאו כך מצוה לשרוף את התרומה שנטמאת ואמרה תורה בשעת 
ביעורה תיהני ממנה היכן אמרה תורה מדרב נחמן דאמר רב נחמן אמר רבה בר 
אבוה אמר קרא ואני הנה נתתי לך את משמרת תרומתי בשתי תרומות הכתוב 
תהא  שלך  לך  רחמנא  ואמר  טמאה  תרומה  ואחת  טהורה  תרומה  אחת  מדבר 

להסיקה תחת תבשילך".

לנר  שריפה  בשמן  מדליקים  דאין  דשבת  שני  פרק  ריש  במשנה  איתא  אמנם 
שבת. ושם בגמ' )דף כ''ג ע''ב( איתא ''מאי שמן שריפה אמר רבה שמן של תרומה 
שנטמאה ואמאי קרו לה שמן שריפה הואיל ולשריפה עומד''. וכן אין מדליקים 

שמן שריפה ביו''ט כדאי' שם במשנה )כ''ד ע''ב(.

עליו  שמצוה  ד"מתוך  האיסור  טעם  לרבה  האמוראים,  נחלקו  האיסור  ובטעם 
והיינו דגזרו בנר שבת דמתוך שיש עליו מצוה לבער  יטה"  גזרה שמא  לבערו 
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התרומה הטמאה, חיישינן שמא יטה את הנר כדי שהשמן יתבער מהר ויעבור על 
איסור הבערה בשבת. וגזרו גם ביו''ט אף שאין איסור אם יטה, אטו שבת. ולרב 
חסדא אין חוששין לשמא יטה, אלא טעם האיסור משום דאין שורפים קדשים 
ביום טוב, ]בגמ' שבת )דף כ''ד ע"ב( יליף מקרא, דאסור לשרוף קדשים ביו''ט וה''ה 
תרומה[, והמשנה דאסרה בערב שבת מיירי ביו''ט שחל בערב שבת, ומה שנכתב 
במשנה ב' דאין שורפים שמן שריפה ביו''ט, אינו דין נוסף, אלא הסבר על הדין 
הנזכר במשנה הראשונה שאסרו להדליק שמן שריפה בשבת, והוא משום דאין 
בברייתא  דרב חסדא  כוותיה  דתניא  מסיק  ובגמ'  ביו''ט.  מדליקין שמן שריפה 
דהטעם דאין מדליקין בשמן תרומה טמאה משום דאין שורפים קדשים ביו''ט. 

ודעת רוב הראשונים דלרב חסדא אין איסור לכהן להדליק נר של שבת בשמן 
תרומה טמאה אלא רק אם חל יו"ט בערב שבת ומשום דאין שורפים קדשים 
ביו''ט, אבל בסתם שבתות מותר להדליק בערב שבת שהוא חול, נר של שבת, 
וקי''ל כוותיה דרב חסדא דתניא כוותיה, וכן פסקו )שם( הרי''ף והרא''ש, וכן פסק 

הרמב''ם בפי' המשנה, וכ''כ בחי' הרשב''א והריטב''א והמאירי ובעוד ראשונים.

אבל בתוס' רי''ד כתב דבתחילה פירש כדעת שאר המפרשים דאין איסור אלא 
ביו''ט שחל בערב שבת ]וכמו שכתב בפסקי הרי''ד[, אבל הקשה על זה דלא 
מסתברא לאוקים מה דסתם המשנה דאסור להדליק בשמן שריפה, דמיירי רק 
ביו''ט שחל בע''ש, דהרי נשנה בחדא מחתא עם שאר השמנים הפסולים שהם 
פסולים בכל שבת, ולכן מפרש דאסרו גם בערב שבת שהוא חול משום גזירה 
אטו יו''ט שחל בערב שבת, וכן מדייק מהברייתא דתניא כוותיה דר''ח דגזרו בכל 

שבת.  

שבת,  בכל  דאסור  כרבה  דהלכה  פסק  דשבת(  פ''ב  )ריש  אליהו  בשנות  והגר''א 
היינו  דר''ח,  כוותיה  דתניא  ואף  יטה,  גזרינן שמא  לבערו  עליו  דמתוך שמצוה 
רק דטעם האיסור ביו''ט הוא משום דאין שורפים קדשים ביו''ט, אבל גם בשבת 
רגילה אסור משום גזירה דרבה, ולכן אסור בכל ערב שבת ולא רק בערב שבת 

שהוא יום טוב.

ובירושלמי מס' שבת )בריש פרק ב'( איתא "אמר רב חסדא זאת אומרת שאסור 
להצית את האור במדורת קדשים והיא דליקה והולכת בשבת". והיינו דהאיסור 
משום שהתרומה נשרפת בשבת, אף שהדליקה בערב שבת. ואף דמותר להתחיל 
מערב שבת לעשות מלאכה אף שהמלאכה נמשכת בשבת, שאני שריפת קדשים 
היא  נעשית  מלאכה.  כל  תעשה  לא  כתיב  בשבת  יוסה  ''א"ר  שם  שכתב  וכמו 
מאיליה. ברם הכא התורה אמרה אין שורפין את הקדשים ביום טוב ואין צריך 
והיינו דלענין מלאכה לא אסרה תורה אלא שלא יעשו מלאכה  לומר בשבת". 
בשבת, ואם נעשית בשבת מאליה מותר, אבל בתרומה, אסור שישרף בשבת או 
ביום טוב. ולפי''ז אסור להדליק שמן שריפה לפני שבת, כיון דדולקת בשבת. 
שמותר  אומרת  זאת  חסדא  רב  בשם  אחא  "רב  בירושלמי  הביא  אח''כ  אמנם 
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אין  והא תנינן  והולכת בשבת.  והיא דליקה  להצית את האור במדורת קדשים 
ודייקו  בע"ש''.  להיות  שחל  טוב  יום  מפני  טוב,  ביום  שריפה  בשמן  מדליקין 
מפרשי הירושלמי דמשמע בירושלמי דאסרו להדליק בכל ע''ש אטו יו''ט שחל 
בע''ש, אולם יש שפירשו דגם כוונת הירושלמי כהבבלי דהאיסור הוא רק ביו''ט 

שחל בע''ש.

יו''ט השמיט הדין דאין מדליקין בשמן שריפה,  והרמב''ם בהל' שבת וכן בהל' 
ויש שכתבו  ביו''ט,  דאסור לשורפה  עיסה טמאה  לגבי  הזכיר  דיו''ט  בפ''ג  ורק 
בדעת הרמב''ם דה''ה דאסור להדליק שמן שריפה ביו''ט, ולא הזכיר בהל' שבת 
דלא אסרו אלא בערב שבת שהוא יו''ט ואינו שכיח, וגם בהל' יו''ט לא הזכירו כיון 
דכבר כתב הדין בעיסה טמאה. אמנם דעת כמה אחרונים דדעת הרמב''ם דמותר 
להדליק שמן שריפה ביו''ט, וכ''ש לנר שבת, וכן כתב באור שמח בהל' שבת פ''ה 
הי''א, וכן מצדד במרכה''מ שם ה''ח, וכן האריך במראה הפנים בירושלמי ריש 

פ''ב שכן הוא דעת הרמב''ם. 

טמאה  תרומה  של  בשמן  שבת  נר  להדליק  שמותר  נקטינן  הדין  מעיקר  ולכן 
כדעת הרי''ף והרמב''ם והרא''ש וכן הוא דעת רוב הראשונים חוץ מע''ש שהוא 
יו''ט, וכ''כ בדרך אמונה הל' תרומות פי''א ס''ק קע''ג, וכ''כ בשו''ת מנחת יצחק 
ח''ט סי' קי''ט דנהגו מקדמת דנא לחלק שמן טמא לכהנים לצורך הדלקת נר 
שבת. אולם יש מחמירין בזה, וכן הוא לפי התוס' רי''ד, וכן לפי הגר''א בשנו''א, 
וכן לכאורה משמע בירושלמי. וע''ע בשו"ת פרי יצחק ח''ב סי' כ' דאם יש לו שמן 
אחר אין להשתמש בשמן זה משום דאין עושין מצוות חבילות חבילות, דמקיים 
מצות הדלקת נר שבת ביחד עם מצות שריפת תרומה טמאה, וע''ש שאם מוסיף 

קצת שמן של חולין שפיר דמי. 

אבל ביו''ט אסור להדליק שמן שריפה, ומשמע מרוב הראשונים דלא נאסר אלא 
ביו''ט עצמו אבל אם מדליק נר של יום טוב בערב יו''ט מותר, וכן מבואר ברמב''ן 
)שבת דף כ''ג ע''ב בד''ה א''ל אביי( וכן כתב הריטב''א )שם בד''ה אלא( וז''ל "אלא הכא 
ביום טוב שחל להיות בערב שבת עסקינן ומשום שאין שורפים קדשים ביום 
קדשים  מדליק  נמצא  שבת  לצורך  בערב  טוב  ביום  להדליק  וכשבא  פי'  טוב. 
ביום טוב  וכן  הוא מותר,  טוב, אבל בשבת דעלמא שמדליקה בחול הרי  ביום 
טוב  ביום  קדשים  שריפת  דאיסור  חול,  ביום  יום  מבעוד  כשמדליקה  דעלמא 
אינו אלא מטעם דמלאכה דשריפה לא דחיא יום טוב, ועיקר המלאכה בשעת 
ההדלקה היא וכל שמדליקה בחול מותר להיות הולכת ודולקת בשבת או ביום 
טוב, וזה פשוט, ותניא כוותיה דרב חסדא והילכתא כוותיה". וכ''כ המאירי )שם 
בד''ה כבר ביארנו(. וביאר המאירי דהא דסתמו לאיסור בהדלקת נר ביום טוב, אף 

דאם ידליק בערב יום טוב מבעוד יום מותר, כיון דרגילין להדליק הנרות ביום 
טוב עצמו משחשיכה.
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מלוניל  ר''י  בחי'  וכ''כ  אסור  יו''ט  בערב  מדליקין  אם  דגם  סוברים  יש  אמנם 
"אבל בשאר ערבי שבתות מותר להדליק בשמן שריפה דהא בחול קא מתחיל 
לאדלוקי. ומשום גזירה שמא יוסיף עליו שמן או יטה הנר, מפני שמצוה עליו 
ביום  אבל  בשבת,  מיניה  אינשי  בדילי  מיבדל  דהא  למיחש  ליכא  להא  לבערו, 
טוב דלא בדילי אינשי מיניה דהא מותר לטלטל הנר בזמן שהוא דולק. ואסור 
להדליק בו בנר של יום טוב אפילו מבעוד יום גזירה שמא יטה או יוסיף עליו 

מאותו שמן עצמו".

וכן כתב בחידושי חתם סופר במס' שבת )דף כ''ד ע''א בד''ה תניא כוותיה( דמשמע 
מהא דסתמו לאסור הדלקת נר ביו''ט, דאסור בכל גוונא אף אם הקדימו להדליק 
בערב יו''ט, דכיון דהדרך שמדליקין ביו''ט, אסרו חכמים אף במדליק בערב יו''ט 
משום לא פלוג. וע''ש )בדף כ''ד ע''ב בד''ה אין מדליקין( דמכאן יש ראי' דעיקר זמן 
הדלקת נרות יו''ט הוא בלילה אחר שכר קיבל עליה יו''ט, ולא כמו בערב שבת 
דזמן הדלקה הוא בערב שבת מבעוד יום, דאל''כ לא היה סותמין לאיסור להדליק 
ביו''ט בשמן תרומה, ודלא כמוש''כ בהקדמת הפרישה לבן הפרישה בשם אמו 
הרבנית שקראה תגר על מנהג הנשים שמדליקין נרות יו''ט בלילה, וס''ל שזמן 
הדלקת נרות יו''ט הוא מבעוד יום כמו בשבת. ובסוף דבריו כתב דיש לדחות דאין 
הכרח מכאן דצריך להדליק בלילה, די''ל לפי מה שכתב שם בהקדמת הפרישה 
דביו''ט מברכין הברכה להדליק נר של יו''ט לפני ההדלקה, נמצא שכבר קיבלה 
שריפה  בשמן  להדליק  אסור  כבר  זמן  מאותו  ולכן  שמדליק,  לפני  יו''ט  עליה 

משום איסור שריפת קדשים ביו''ט, דמאותו זמן הוא כבר יו''ט לגבה.

ב. שאלה - האם מותר לכהן או לישראל להשתמש בשמן תרומה טמאה לצורך 
הדלקת נר חנוכה. 

תשובה - מותר לכהן להדליק נר חנוכה בשמן של תרומה טמאה, וכן לישראל 
אומרים  ]ויש  חנוכה,  נר  לצורך  זה  בשמן  להדליק  מותר  אחר  שמן  לו  שאין 
דמותר רק עיקר החיוב של נר איש וביתו, דהיינו נר אחד כל לילה, ונר אחד לכל 
בני הבית[ ויש אומרים דגם כהן לא ידליק נר חנוכה אלא אם אין לו שמן אחר. 

ביאורים: בירושלמי סוף מס' תרומות איתא "מהו להדליק שמן שריפה בחנוכה 
אמרין דבי רבי ינאי מדליקין בשמן שריפה בחנוכה. אמר רבי ניסא, אנא לא אנא 
חכים לאבא, ]פי' דלא ראה אביו, דנפטר לפני שנולד[ אימא הות אמרה לי, אבוך 
הוה אמר ]פי' דאמא אמרה לי, דאבוך היה אומר[ מי שאין לו שמן של חולין 

מדליק שמן שריפה בחנוכה".

ופירשו רוב מפרשי הירושלמי דלדבי רבי ינאי ]הדעה הראשונה[ מדליקין בשמן 
שריפה בחנוכה אפי' כשיש לו שמן אחר, ולאביו דרבי ניסא מותר להשתמש בנר 
חנוכה רק כשאין לו שמן אחר. ויש מפרשים דלא נחלקו ואבוה דרבי ניסא פירש 

דברי דבי רבי ינאי.
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ומשמע בירושלמי דהנידון הוא האם מותר לישראל להשתמש בשמן תרומה 
טמאה לצורך נר חנוכה, אף דאסור לישראל ליהנות מתרומה טמאה בהנאה של 
פ''ב  מל''מ  )עיין  או מדרבנן,  הוא מהתורה  ונחלקו הראשונים אם האיסור  כילוי, 

דתרומה הי''ד, ובדרך אמונה פ''ט ה''ז בבה''ל ד''ה מפני(. 

והנה בטעם הדבר שהתירו לישראל להדליק נר חנוכה משמן טמא של תרומה, 
אף דאסור לישראל ליהנות משמן טמא של תרומה בהנאה של כילוי, מבואר 
במפרשי הירושלמי דהתירו כיון דהוא צורך מצוה, ואיכא משום פירסומי ניסא.

דעת  ע''פ  ההיתר  טעם  לבאר  הוסיף  הי''ד(  דתרומות  ב'  )פרק  למלך  ובמשנה 
ס''ל  ]וכן  הסוברים דהנאה של כילוי של תרומה לישראל אסורה רק מדרבנן, 
בדעת הרמב''ם[ ובמקום מצוה לא גזרו, ולכן כשאין לו שמן אחר לקיים המצוה 
התירו לו לקיים המצוה ולהדליק בשמן תרומה טמאה נר חנוכה. אולם לדעת 
הסוברים דהנאה של כילוי הוא מהתורה אי אפשר לתרץ כן. ועיין בדרך אמונה 

בפ''ט דתרומה ה''ז דהוכיח דגם דעת הרמב''ם דהנאה של כילוי אסור מה''ת.

ורוב האחרונים ביארו טעם ההיתר משום דמצוות לאו ליהנות נתנו, ולכן מותר 
לישראל להדליק בשמן זה לנר חנוכה, כיון שאינו נהנה מהשמן בשעת כילוי 
וליכא הנאה של כילוי להישראל. אמנם במשנה למלך שם הקשה על הסבר זה 
משום דאם ההיתר משום דליכא הנאה, היה צריך להתיר להדליק אף כשיש לו 

שמן אחר, ולמה לא התירו אלא כשאין לו שמן אחר. 

אמנם יש סוברים דלכתחילה אין להשתמש בדבר שאסור בהנאה למצוה, אף 
)עיין דרך  לו שמן אחר.  ולכן לא התירו אלא כשאין  נתנו,  ליהנות  דמצוות לאו 

אמונה בבה''ל פי''א הי''ח בד''ה ומי שאין לו(. 

ובשו''ת פרי יצחק )ח''ב סי' כ'( תירץ ע''פ מש''כ בנתיבות המשפט סי' ער''ה סק''א 
היתר  אין  הנאה  באיסורי  המצוה  שמקיים  ע''י  הנאה  איזה  לו  דיש  היכא  דכל 
דמצוות לאו ליהנות נתנו ואסור, ולכן אם אין לו שמן אחר לא נהנה כלל, דהרי 
אם לא ידליק בשמן זה לא ידליק כלל, אבל כשיש לו שמן אחר, ואם לא היה 
משתמש בשמן של תרומה היה צריך להדליק עם שמנו החולין נר חנוכה, והוא 
הדלקה שאסור ליהנות מאורו, וע''י שמדליק בשמן של תרומה נשאר לו השמן 
שהשתמש  ע''י  שנהנה  ונמצא  ממנו,  ולהינות  לצרכו  להשתמש  שיכול  האחר 
בשמן של תרומה למצוה, ובכה''ג לא אמרינן מצות לאו ליהנות נתנו. וכן תירץ 

בשו''ת בית אפרים או''ח סי' ס''ג. 

אמנם האם אמרינן דמצוות לאו ליהנות נתנו נאמר גם במצוה דרבנן, בפלוגתא 
תליא, ודעת הבעה''מ בפ''ק דר''ה דבמצוה דרבנן לא אמרינן מצוות לאו ליהנות 
א''א לומר  נתנו,  ליהנות  ולפי הסוברים דבדרבנן לא אמרינן דמצות לאו  נתנו, 
דהתירו להדליק נ''ח דהוא מצוה דרבנן משום דלאו ליהנות נתנו. ועיין במראה 
הפנים על הירושלמי דכתב דממש''כ הירושלמי דגם ישראל מותר להדליק נר 
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חנוכה, וס''ל דטעם ההיתר משום דמצות לאו ליהנות נתנו, יש ראיה דגם במצוה 

כ''ו( כתב  )דף  יוסף שבת  דרבנן אמרינן דמצות לאו ליהנות נתנו. אמנם בראש 

להיפך, דמדברי הירושלמי יש להביא ראי' לדעת בעה''מ דלא אמרינן מצות לאו 

ליהנות נתנו במצוה דרבנן, מהא דלא התירו אלא כשאין לו שמן אחר, וכסברת 

המל''מ דמשום מצוות לאו ליהנות נתנו היה צריך להתיר אפי' אם יש לו שמן 

אחר, ורק כשאין לו שמן אחר התירו, דבמקום מצוה לא גזרו יעו''ש. 

ובדרך אמונה )בביאוה''ל בפי''א דתרומות הי''ח בד''ה ומי שאין לו( פירש ע''פ הרמב''ם 

דהטעם דלא התירו להדליק אלא כשאין לו שמן אחר משום דמיירי בישראל 

אסור  אחר  שמן  לו  כשיש  ולכן  לכהן,  התרומה  לתת  ועליו  תרומה  שהפריש 

להדליק משום דצריך לקיים בשמן מצות נתינה לכהן, וכשאינו נותנו לכהן מבטל 

מצות נתינה, וגם יש בזה משום גזל השבט. אבל כשאין לו שמן אחר, אמרינן 

דמסתמא ניחא להו להכהנים שיתעביד מצוה בממונם, והתירו לו להדליק מזה 

לצורך נר חנוכה. ועיין שם עוד שהאריך לבאר דמתקיים בזה גם מצות נתינה, 

אף שלא בא לרשות הכהן, וגם לא זיכה לכהן ע''י אחר, די''ל דעשו שאינו זוכה 

ומקיים  פיו לאחר  על  כנותן  הוי  לי' להכהן  דניחא  דכיון  ערב,  מדין  או  כזוכה, 

מצות נתינה. ועוד חילק בין נותן לכהן אחד דצריך שיהא מכירי כהונה או שיזכה 

להכהן, משא''כ כאן דכל השבט ניחא להו דיתעביד מצוה בממונייהו הו"ל כאילו 

נתן לשבט שהרי הוא ממון השבט וממילא קיים מצות נתינה כשנותן לנר חנוכה 

על פיהם, ואף דבמלוה מעות צריך לזכות להכהן, דכיון שאין יוצא מרשותו ואין 

נותן לאחר אלא לעצמו לא קיים מצות נתינה, שאני הכא דכל השבט מסכים 

לתת לו, נחשב כנתינה, דכאילו נתן לפני כל השבט והחזירו לו, ועוד דכל השבט 

ודאי לא גרע ממכירי כהונה ולוי' ע''ש עוד. אמנם רוב האחרונים כתבו דההיתר 

להדליק לישראל מיירי באופן שאין להישראל חיוב נתינה להכהן, וכגון דירש 

התרומה מאבי אמו כהן.

והנה לפי סברות הנ''ל הא דאסרו להדליק בשמן תרומה טמאה כשיש לו שמן 

אחר, אינו אלא בישראל הרוצה להדליק בשמן זה, אבל בכהן לא שייך הטעמים 

הנזכרים להחמיר בהדלקת השמן, דמותר לו אף ליהנות מהשמן בשעת שריפה, 

וכן אין עליו מצות נתינה, ולכן יכול להדליק עם שמן זה אף כשיש לו שמן אחר.

)דף כ''א( כתב דיש לומר טעם נוסף למה אסרו  אמנם בפני יהושע במס' שבת 

להדליק בשמן טמא דתרומה נר חנוכה כשיש לו שמן אחר, דכיון דנותר השמן 

שבנר חנוכה אסור ליהנות ממנו, וצריך לעשות ממנו מדורה בפני עצמו ]דהיינו 

שאסור ליהנות ממנו[, נמצא דמפסידו ומביאו לידי פסול. ולפי טעם זה גם בכהן 

לא התירו אלא כשאין לו שמן אחר, כיון דמביא השמן לידי פסול ומפסידו.

ומדברי הפני יהושע משמע דס''ל דיש מצוה להכהן ליהנות מהתרומה בשעת 

האריך  וכן  הפסד,  משום  שיהנה  בלא  טמאה  תרומה  לשרוף  ואסור  שריפה, 
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באתוון דאורייתא )כלל ט''ו(, ולכן כשמדליק ממנה לנר חנוכה גורם הפסד דאסור 

ליהנות ממנה. 

אולם הרבה אחרונים הקשו על דבריו, והוכיחו מכמה מקומות דאין חיוב לכהן 

ליהנות  לכהן  התירה  אלא שהתורה  בעת ששורפה,  מהתרומה טמאה  ליהנות 

מהתרומה טמאה בעת ששורפה, ואם רוצה לשורפה בלא שיהנה ממנה הרשות 

בידו. וכן מפורש בתוס' שבת )דף כ''ד ע''ב בד''ה לפי( שכתב בתו''ד "הבערה זו אינה 

לצורך הנאתו אלא לשם מצות שריפה אלא שהתורה לא הקפידה שיהנה ממנה 

בשעת ביעור". וע''ע בדרך אמונה )בפ''ב דתרומות הי''ד בבה''ל ד''ה והטמאה( דהוכיח 

בתרומה  אין  וגם  שריפה,  בעת  מהתרומה  ליהנות  צריך  דאין  מקומות  מכמה 

טמאה דין שימור שלא יבוא לידי פסול, דרק בתרומה טהורה ובספק טמאה יש 

דין שימור וכדמבואר בגמ' בכורות )דף ל''ד ע''א(. וכן הוכיחו בשו''ת מנחת שלמה 

)תנינא סי' קי''א( ובספר עיר הקדש והמקדש )ח''ג פ''ג(.

ובשו"ת פרי יצחק )ח''ב סי' כ'( כתב טעם אחר למה לא התירו להדליק נר חנוכה 

כשיש לו שמן אחר, והוא משום דאין עושין מצוות חבילות חבילות, ולכן אין לו 

לקיים מצות הדלקת נר חנוכה, בשעה שמקיים מצות שריפת תרומה טמאה. 

וכשאין לו שמן אחר מותר להדליק לצורך נר חנוכה דאי' בגמ' פסחים )דף ק''ב 

ע"ב( דכשאי אפשר בענין אחר אין חוששין להא דעושה מצוות חבילות חבילות. 

והא דלא כתבו בגמ' שבת דף כ''ג דהטעם דאסרו במשנה להדליק נר שבת משמן 

שריפה הוא משום דאין עושין מצוות חבילות חבילות, אלא כתבו הטעם משום 

דאין שורפים קדשים ביום טוב, דשם האיסור אפי' כשאין לו שמן אחר, דומיא 

דשאר השמנים הפסולים. וכעי"ז כתבו בשו"ת שואל ומשיב )רביעאה ח"ב סי' רי"ט( 

בשם הגאון ר' יצחק שמעלקיש, ובשו"ת כת"ס )או"ח סי' כ"ו(, ובדרך אמונה )בבה''ל 

פ''ב הי''ד בד''ה והטמאה(.

ולפי טעם זה גם כהן אין לו להדליק נר חנוכה בשמן תרומה טמאה אלא אם אין 

לו שמן אחר, ולפי דבריו גם להדלקת נר שבת אין להשתמש אלא כשאין לו שמן 

אחר דגם בנר שבת שייך שאין עושין מצוות חבילות חבילות. 

טמא  בשמן  להדליק  דמותר  דכתבו  שבת  במס'  הראשונים  מסתימת  אמנם 

יו''ט, וכן כל האחרונים שפסקו כן לדינא, ולא הזכירו  בשבתות דעלמא שאינו 

שהדין דוקא כשאין לו שמן אחר, משמע דליכא בזה איסור משום עשיית מצוות 

חבילות חבילות. ועיין בספר קהילת יעקב למהרי''ט אלגזי בתוספת דרבנן אות 

א' במש''כ שם למה אין בהדלקת שמן שריפה לנר שבת וכן לנר חנוכה משום 

בבה''ל  הי''ד  פי''ח  וע''ע בדרך אמונה תרומות  עשיית מצוות חבילות חבילות. 

מצוות  עשיית  משום  ליכא  דרבנן  דבמצוות  הרמב''ם  דדעת  שאין,  ומי  בד''ה 

חבילות חבילות, ושכן מוכח ברמב''ם בהל' שבת פכ''ט הי''ג, וכ''כ בשו''ת כתב 

סופר או''ח סי' קל''ט.
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ובשו''ת שער אפרים )סי' ל''ח( הקשה למה מותר להדליק נר חנוכה בשמן תרומה 

בתוס'  וכמוש''כ  שיעורו,  כתית  מיכתת  א''כ  עומד  דלשריפה  כיון  הרי  טמאה, 

במס' סוכה )דף ל''ד ד''ה לפי( לגבי אתרוג של איסור הנאה, וכ''כ הר''ן שם לגבי 

אתרוג של ערלה ושל תרומה טמאה, והרי גם בנר חנוכה צריך שיעור הדלקה 

עד שתכלה רגל מן השוק. ותירץ דכיון דמשריפת תרומה טמאה מותר ליהנות 

בשעת ביעורו לא אמרינן בהו מיכתת שיעורו ולא דמי לשאר איסור הנאה דאסור 

ליהנות ממנו אף בשעת ביעורו. וכעי''ז תירץ במראה הפנים בסוף תרומות. ועיין 

בדרך אמונה )פ''ט דתרומה סעיף ח' בבה''ל בד''ה מפני( שדן אם שייך בשמן כתותי 

מיכתת שיעוריה, וע''ע בשו"ת מנחת יצחק ח''ז סי' מ''ז דהאריך בזה.

דינא נתבאר דמותר לישראל להדליק בנר חנוכה כשאין לו שמן אחר,  ולענין 

ולפי מה שביארו רוב הפוסקים בטעם למה אסור להדליק כשיש לו שמן אחר, 

ולא  יש שמן אחר,  אם  גם  להדליק  לכהן  מותר  ולכן  בכהן,  שייך  זה  אין טעם 

חששו דיש בזה משום עשיית מצוות חבילות חבילות, ואין צריך שיהנה הכהן 

מהתרומה בשעת שריפה. וכן פסק הרמב''ם בהל' תרומות פרק י''א הי''ח "ומי 

שאין לו חולין להדליק נר חנוכה מדליק שמן שריפה שלא ברשות הכהן". ויש 

מפרשים בדעת הרמב''ם שכתב דמדליקין שלא ברשות כהן היינו אפי' בישראל 

שיש לו תרומה שעליו לתת להכהן, מ''מ יכול להדליק בזה, ומקיים גם מצות 

נתינה וכן כתב בדרך אמונה שם ע''פ הרמב''ם. והרבה אחרונים חולקים דההיתר 

וכגון דירש מאבי אמו  הוא רק לענין שמותר לישראל להדליק בשמן תרומה, 

כהן. ]לפי עיקר הדין שצריך לתת תרומה טמאה לכהן, ודעת החזו''א דבזמנינו 

בכל גוונא אין צריך לתת שמן תרומה לכהנים[. וע''ע בשו''ת מנחת יצחק ח''ט 

חנוכה,  נר  הדלקת  לצורך  לכהנים  טמא  לתת שמן  בירושלים  דנהגו  קי''ט  סי' 

ומסיק לדינא דכהן יכול להשתמש בשמן שריפה לנר חנוכה אף כשיש לו שמן 

אחר, וכן הביא בשם תשובה של הגר''פ אפשטיין זצ''ל )בקובץ האהל שנה כ"ה( ושם 

כתב דמה דמתירין לישראל כשאין לו שמן אחר, היינו רק לעיקר החיוב לנר איש 

וביתו אבל להוסיף להיות מהדרין אסור. וע''ע במשפטי ארץ פרק י''א סעיף י''ד 

ובמילואים בסוף הספר.

ג. שאלה – מי שיש לו שמן תרומה טמאה, האם יכול למסור אותו לבית כנסת 
עבור הדלקת נר בבית הכנסת. 

תשובה - מותר להדליק בשמן תרומה נר הדולק בבית כנסת כיון שזה לצורך 
אבל  הכנסת,  לבית  יבואו  כהנים  שגם  כשמצוי  רק  דמותר  אומרים  ויש  רבים, 

אם בודאי לא יבואו שם כהנים אסור, ויש מתירים אפי' אם בודאי לא יבואו שם 

כהנים. ונר תמיד שדולק רק לכבוד, ואין נהנים ממנו, מותר לכו''ע להדליק אפי' 

כשאין כהן בבית הכנסת, אמנם ישראל שהפריש שמן לתרומה אינו מקיים מצות 

נתינה בהדלקת נר תמיד, ולדעת הסוברים דבזמנינו אין חיוב לתת את התרומה 

לכהן יכולים למסור את השמן לביהכ''נ לצורך נר תמיד. 
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ביאורים – מותר לכהן ליהנות משמן תרומה טמאה בשעת שריפה כדאי' בגמ' 
מתרומה  ליהנות  אסור  ישראל  אבל  לעיל,  שנתבאר  וכמו  ע''ב(,  כ''ה  )דף  שבת 
איתא  בבית הכנסת  לענין להדליק שמן טמא  כילוי. אמנם  טמאה בהנאה של 
ובבתי  כנסיות  בבתי  שרפה  שמן  "מדליקין  י'(  משנה  י''א  )פרק  תרומות  במשנה 

מדרשות ובמבואות האפלין ועל גבי החולין ברשות כהן".

מתניתא,  היא  כן  יוחנן,  רבי  בשם  בא  בר  ''שמעון  איתא  ה''ה(  )שם  ובירושלמי 
ועל גבי החולים ברשות כהן. הא מתניתא קדמייתא אפילו שלא ברשות כהן'' 
ופי' דברי הירושלמי דמש''כ במשנה דמדליק ברשות כהן, קאי רק על המדליק 
לצורך חולה, אבל ברישא דהמשנה דמותר להדליק בבתי כנסיות ובתי מדרשות 

ומבואות האפלים מותר אף שלא ברשות כהן.

שלא  הכנסת  בבית  להדליק  שהתירו  דמה  פירשו  ט'  במשנה  והרא''ש  והר''ש 
ברשות כהן, היינו דמותר להדליק אפי' באופן שאין כהן מצוי בבית הכנסת, ואף 
שאסור לישראל ליהנות מתרומה טמאה בהנאה של כילוי, התירו לצורך בית 
הכנסת או מבואות האפלין כיון שהוא צורך רבים. והוכיחו מדין זה דמן התורה 
אין איסור לישראל ליהנות מתרומה טמאה בהנאה של כילוי, ואינו אלא איסור 

דרבנן, ולצורך רבים לא אסרו. 

וכמו  התורה,  מן  הוא  כילוי  של  הנאה  דאיסור  ראשונים  הרבה  דעת  אמנם 
שהאריך במשנה למלך )פ''ב דתרומות הי''ד, ובדרך אמונה פ''ט דתרומות ה''ז בבה''ל מפני(, 
ולשיטתם אי אפשר לומר דהתירו משום צרכי רבים, כיון דאיסור הנאה הוא מן 

התורה. 

לצורך  דמדליק  משום  הוא  דהמשנה  דההיתר  כתבו  ראשונים  בכמה  והנה 
כהן, וס''ל דמש''כ במשנה דמדליקים ברשות כהן קאי גם על הרישא דמשנה 
ע''ב בד''ה  ס''ו  )דף  וכ''כ תוס' ביבמות  ומבואות האפלין,  כשמדליק בבתי כנסיות 
לא יאכילנה( וז''ל "כדתנן במסכת תרומות )פי"א מ"י( מדליקין בשמן של תרומה 

במבואות האפילות ע"ג כהן ברשות כהן פי' כשיש שם כהן שצריך לאותה אורה 
דנר לאחד נר למאה אבל לא ברשות ישראל". וכ''כ תוס' בפסחים )דף ל''ד ע''א 
בד''ה מחמין(, ובריטב''א ע''ז )דף ט''ו ע''א בד''ה וקשיא לן(. וכן דייק בתוס' רע''א על 

דהנאה  דס''ל  לשיטתו  כן  כתב  דהתוס'  נ''ט(  )אות  דתרומות  בפי''א  המשניות 
של כילוי אסור מה''ת, ולכן צ''ל דההיתר כשמדליק לצורך כהן, ודלא כמוש''כ 

בירושלמי. 

מש''כ  לפרש  דיש  ועוד(  י''ט  ס''ק  פ''ב  סימן  )ערוה''ש  כתבו  אחרונים  כמה  אמנם 
בירושלמי דמדליק שלא ברשות כהן, דאין הכוונה כשבודאי אין שם כהן, אלא 
שאין צריך להדליק בהדיא בשביל כהן, אלא כיון דהרגילות דמצוי שם כהנים 
מותר להדליק בסתמא, והוי כמו שמדליק עבור הכהן, וכיון שמדליק לצורך כהן, 
מותר גם לישראל ליהנות מההדלקה דנר לאחד נר למאה, וע''פ זה כתבו ליישב 
דעת הראשונים דאף דסוברים דהנאה של כילוי לישראל אסור מן התורה, מ''מ 
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לא קשיא ממה שכתב בירושלמי דהתירו להדליק לצורך רבים אף שלא ברשות 
בשמן  להדליק  אסור  לביהכ''נ  כהן  יבוא  דידוע שלא  היכא  דבריהם  ולפי  כהן. 

טמא של תרומה.

בבתי  שריפה  שמן  מדליקים  ''וכן  כתב  י''ח(  הלכה  פי''א  תרומות  )בהל'  והרמב''ם 
הרבה  ודייקו  כהן''.  ברשות  שלא  האפלים  ובמבואות  מדרשות  ובבתי  כנסיות 
אחרונים מדבריו דמותר להדליק אף באופן שבודאי אין כהן מצוי שם, וכן כתבו 
הרש''ס, והחיי אדם )בספר שערי צדק פרק י''א ס''ק ד'( והערוה''ש )סי' נ''ט ס''ק ז', ובסי' 

פ''ב ס''ק י''ט(. 

אמנם בדרך אמונה )שם ס''ק ק''ע ובצהה''ל ס''ק רצ''ו( כתב דיש לפרש בדעת הרמב''ם 
דטעם ההיתר משום דמצוי שם כהנים, והוי כמדליק לצורך הכהן, ומ''מ נחשב 

שלא ברשות כהן, וכן מצדד במהר''י קורקוס שם. 

נחלקו באיזה אופן התירו להדליק בשמן טמא בבית הכנסת, דיש  ובירושלמי 
ואין צריך לתתו לכהן כגון שירש  מ''ד דהתירו רק בתרומה ששייכת לישראל 
מאבי אמו כהן, וכן פסק לדינא בשערי צדק )פרק י''א בבינת אדם סק''ג(. ויש מ''ד 
דמיירי אפי' בתרומה שהפריש משמן שלו, ואף דצריך ליתנו לכהן, מיירי שזיכה 
לו  ואמר  אחר  לאדם  התרומה  את שמן  שנתן  דהיינו  אחר,  אדם  ידי  על  לכהן 
זכה בשמן זה לכהן פלוני. ופירשו הרש''ס וכן בפי' הגרח''ק דכיון דזיכה לכהן 
ניחא  דודאי  מצוה,  לצורך  להשתמש  לישראל  ומותר  נתינה,  מצות  קיים  כבר 
לי' לכהן שיעשו מצוה בין בגופיה ובין בממונו. ]וזה הפי' שלא ברשות כהן, אף 
דבעלמא לא אמרינן דניחא לי שיעשו מצוה בממונו כשיש לו הפסד[, וכן פסק 
במהר''י קורקוס. ויש אומרים דאף אין צריך לזכות להכהן, דכיון דהכהן יהנה 
מהתרומה, דמסתמא הכהן מצוי בבית הכנסת ]לפי הסוברים דהתירו רק באופן 
וכתב בדרך אמונה  לכן חשוב כמו שנתנה לכהן,  יהנה מהתרומה[  שגם הכהן 
)בפרק י''א דתרומות הט''ז בבה''ל ד''ה וממלא( דכן משמע שהוא דעת הרמב''ם, ויכול 
להדליק אף בתרומה שהפריש משמן שלו, ואפי' שלא זיכה לכהן ע''י אחר, וע''ע 

בדרך אמונה )שם הי''ח בד''ה ומי שאין לו( דהאריך לבאר דעת הרמב''ם.

אמנם כל זה הוא בשמן שמדליקים בביהכ''נ עבור צרכי רבים לאור או לחימום, 
אבל בזמנינו שאין רגילין להדליק השמן אלא לכבוד כגון נר לפני העמוד, או לנר 
תמיד, לא שייך ההיתר שהתירו לצורך רבים, ומכל מקום כהן שקיבל שמן טמא 
מישראל יכול ליתנו לביהכ''נ להדליק בשמן זה נר תמיד, דאין צריך שיהנו ממנו 
בשעת שריפה כדמפורש בתוס' מס' שבת )דף כ''ד ע''ב בד''ה לפי(, וכמו שהאריך 
בזה בדרך אמונה )בבה''ל פ''ב הי''ד בד''ה והטמאה(, וכ''כ בספר עיר הקודש והמקדש 
ומקיים  קי''א,  סי'  תנינא  שלמה  ובמנחת  מ''ב  סי'  שלמה  מנחת  ובשו''ת  פ''ג, 
מצות שריפת תרומה בהדלקת הנר. ומותר להדליק לצורך נר תמיד לכו''ע, אפי' 
להסוברים דההיתר להדליק בביהכ''נ רק אם כהן מצוי שם, דבהדלקת נר תמיד 

אין בו הנאה לישראל, ומתקיים בזה מצות שריפה.
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וכ''כ בתוס' אנשי שם על המשניות בשם השושנים לדוד בביאורו על המשנה 
''לא מיבעי בהכ''נ דסתם נרות בהכ''נ אינם להאיר אלא לכבוד, וא''כ אין עיקרם 
ליהנות הזרים דפשיטא דמותר, אלא אפי' ביהמ''ד שעשוים ליהנות לראות מה 
שלומדין, ואפי' מבואות האפילין שהוא לצורך הרשות''. אלא שישראל שנותן 
השמן לביהכ''נ לצורך נר תמיד לא קיים בזה מצות נתינה לכהן, ולדעת הסוברים 
יכול אף ישראל למסור השמן לצורך  דבזמנינו אין צריך לתת התרומה לכהן, 

הדלקת נר תמיד בבית הכנסת. 

מזלא טבא וגדא יאה
ברכת מזל טוב לבבית שלוחה

למעכ"ת מורנו ראש בית המדרש

הגאון רבי יוסף יקותיאל אפרתי שליט"א

ולנו"ב הרבנית שתחי'

העומדת לימינו בכל מפעלי בית המדרש

לרגל השמחה השרויה במעונם 

בנשואי הנכדה שתחי'

יזכו לבנות בית נאמן בישראל ולראות דורות ישרים מבורכים 

ולהרבות חיילים לתורה ולתעודה בקרב כל ישראל

לומדי בית המדרש
צוות העובדים
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גמר מלאכה של פועל נכרי בפירות 
ישראל*

הגאון רבי שריאל רוזנברג 

 רב שכונת רמת דוד ואב"ד בית דין צדק ב"ב

א[ הרמב”ם )בפ”א תרומות הי”א( פסק שמירוח עכו”ם פוטר ממעשר. ואפי’ אם 

אין קנין לגוי להפקיע מחיוב תרו”מ, ופירות הגוי חייבים בתרו”מ, כל זה בפירות 

שמירחן ישראל, אבל אם הגמר מלאכה היה ע”י נכרי פטור מתרו”מ. 

אלא שנחלקו הרמב”ם והראב”ד בפירות הגוי שמירחן הגוי - האם עכ”פ חייבים 

בתרו”מ ‘מדרבנן’, שלדעת הרמב”ם פטורים אף מדרבנן, ולדעת הראב”ד חייבים 

מדרבנן. וכתב הכס”מ שבא”י גזרו גזירת נח”ש שלא לעשר פירות הגוי. ]וי”א 

שהגר”א חזר בו מנסיעתו לא”י בגלל החרם של הכס”מ, שהוא סבר שצריכים 

לעשר וחשש מהחרם[.

בירושלים( שאמר לבאר  ועד הכשרות בד”ץ העה”ח  )ראש  זצ”ל  רוט  ושמעתי מר”א 

מדוע בא”י מקפידים על הפרשת תרו”מ ביין יותר משמן, משום שביין הרגילות 

נסך’(,  ‘יין  מגוי, שהוא  ‘יין’  קונים  היו  )ולא  ‘הענבים’ מהנכרים  קונים את  היתה שהיו 

היו   - ישראל  ביד  נעשה  וכיון שהגמ”מ  היין,  היה עושה בעצמו את  והישראל 

מעשרים את היין, ואילו בשמן הרגילות היתה תמיד לקנותו מהגוי, וכיון שהגמ”מ 

נעשה ביד הגוי - לא היו מעשרים את השמן. 

בגדר מירוח נכרי הפוטר מתרו”מ. 

נכרים, שהם  ישראל הם  היא שרוב הפועלים בשדות  כיום  והנה המציאות  ב[ 

עושים את הלקיטה והגמ”מ בפירות, ויש לדון מצד ‘מירוח נכרי’ האם חייבים 

בתרו”מ. 

והנה בגמ’ בכורות )יא, ע”א( איתא: הקונה טבלים ממורחים מן הגוי חייב לעשר, 

ומפרשת הגמ’ דמיירי שמרחינהו ישראל ברשות עכו”ם. ופירש”י: דמיירי באריס 

‘ישראל’ בקרקע של נכרי. והתוס’ הקשו על רש”י, שאם מיירי בחלק העכו”ם 

לוקח  חשוב  אי”ז   - הישראל  בחלק  מיירי  ואם  עכו”ם’,  ‘מירוח  דחשיב  ודאי   -

* שיעור שנאמר ביום העיון האחרון של בית המדרש תשרי תשע"ט. נרשם ע"י הרה"ג משה 
שפיר שליט"א
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טבלים, ולכן פירשו דמיירי שקנה פירות לא ממורחים מהעכו”ם ומירחן, ע”ש. 

]ורש”י לא חולק על התוס’, ולכן לא פי’ שמירחן ‘פועל ישראל’, רק הוא מפרש 

על החלק של האריס ישראל[.

גוי  מירוח  דין  כתוס’(, שלענין  ראשונים שם שכתבו  )ועוד  דעת התוס’  נמצא  עכ”פ 

אזלינן בתר בעל הפירות, ולפ”ז פועל ישראל שעובד וממרח את הפירות בקרקע 

של גוי - חשיב ‘מירוח גוי’, וכן פועל ‘נכרי’ הממרח פירות של ישראל - חשיב 

מירוח ישראל. 

והנה הרמב”ם )פ”א תרומות הי”ג( כתב: וכן העכו”ם שגמר פירות ישראל הואיל 

דלדעת  הרי  ע”ש.  מדבריהם,  אלא  בתרו”מ  חייבים  אינן  עכו”ם  ביד  ודיגונן 

הרמב”ם אזלינן בתר הפועל הממרח, ולכן גוי שמירח פירות של ישראל מיקרי 

דיגון עכו”ם ]ודלא כשיטת התוס’[. ומה שמחויב בתרו”מ מדרבנן, הוא מגזירת 

בעלי כיסין, כיון שגדלו הפירות ביד ישראל.

ונמצא לכאו’ לפ”ז דפירות נכרי שגמרן פועל ישראל - שלדעת הרמב”ם חייבים 

מן התורה, ולדעת התוס’ חשיב מירוח גוי שפטורים מתרו”מ. 

]אלא שהאחרונים הקשו סתירה לכאו’ בשיטת הרמב”ם ממה שכתב )שם הי”א( 

דפירות של עכו”ם ומירחן העכו”ם פטורין, ואם לקחן ישראל וגמרן חייבים בכל, 

התוס’  כדעת  וזה  פטורים,  לכן  קודם  לקחן  ולא  ישראל  מירחן  שאם  ומשמע 

דאזלינן בתר בעל הפירות, וצ”ע. ויש שכתבו בדעת הרמב”ם דלשיטתו יש מקום 

לפטור או מצד בעלות נכרי, או מצד מירוח של פועל נכרי, ולפ”ז בפירות ישראל 

ופועל נכרי יש לפטור מצד מירוח הפועל נכרי, ובפועל ישראל ופירות של נכרי 

יש הנוקטים בדעת הרמב”ם שהכל תלוי  נכרי. אך  פטורים מצד הבעלות של 

‘בפועל נכרי’ ולא בבעלות הגוי[. 

ג[ ומעתה נבוא לדון במציאות של זמנינו, שהבעלים ישראל והפועלים נכרים, 

הנה בודאי שלכ”ע יש בכה”ג חיוב תרו”מ, אלא שלדעת התוס’ הוא ‘מדאורייתא’, 

בפועל[,  תלוי  שהכל  ]א”נ  הרמב”ם  ולדעת  ישראל’,  ‘מירוח  דחשיב  כיון 

חייבים,  גוי’, אבל מדרבנן  ‘מירוח  מדאורייתא הפירות פטורין מתרו”מ דחשיב 

מגזירת בעלי כיסין. והנפק”מ בין הרמב”ם לתוס’ היא בכך - שלא לעשר מחיוב 

דרבנן על חיוב דאורייתא, ואף שבזה”ז כל חיוב תרו”מ הוא ‘מדרבנן’, מ”מ אכתי 

אין לעשר מחיוב תרי דרבנן על חד דרבנן.

ועוד נפק”מ בין הרמב”ם לתוס’ - היכא שחלק מהפועלים נכרים וחלק מהפועלים 

ישראלים, דלכאו’ חלק מהפירות נגמרה מלאכתן ע”י עכו”ם, וחלק ע”י ישראל, 

חלק  יש   - הרמב”ם  לדעת  אך  ישראל,  מירוח  חשוב  הכל  התוס’  לדעת  והנה 

מהפירות שחיובם הוא ‘תרי דרבנן’, ויש חלק מהפירות שחיובם הוא ‘חד דרבנן’, 

וא”א לעשר מזה על זה. 
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והכרעת החזו”א )דמאי יב, יט, ד”ה ישראל( שבמקום הדחק אפשר דיש לסמוך על 
‘מירוח ישראל’, כיון שתרו”מ  שיטת התוס’ דכל שהתבואה של ישראל מיקרי 
פ”ה,  )מעשרות  מהירושלמי   - התוס’  לשיטת  סיעתא  הביא  ועוד  מדרבנן.  בזה”ז 
ה”ג(, דפריך ר”ל לר”י שאם מירוח שלא מדעת בעלים טובל, א”כ מירוח נמלים 

בין  ולא מסתבר לחלק  נמלים חשיב מירוח המחייב.  יטבול. הרי שמירוח  ג”כ 
מירוח פועל נכרי למירוח נמלים, עכ”ד. 

ובדרך אמונה )תרומות פ”א הי”א, בבה”ל ד”ה אם( כתב לישב, דהירושלמי לית ליה 
פטור דמירוח נכרי, ולפיכך ס”ל דמירוח נמלים טובל, אך לדינא שמירוח נכרי 
פוטר, אה”נ דגם מירוח נמלים אינו טובל. ]ומיהו בנתמרח מעצמו מסכים הדר”א 
)בפ”ג מעשרות ה”ז, ס”ק ס”ה( שחייב, ול”ד למירוח עכו”ם שפוטר, ע”ש. אך מסברא 

נראה דטפי יש לדמות מירוח נמלים לנתמרח מעצמו, מאשר למירוח עכו”ם[. 

ועכ”פ לכתחילה צריך להקפיד ולחלק בין הפירות שנגמרו ע”י פועל גוי, לפירות 
שנגמרו ע”י פועל ישראל, ולעשר מכל אחד בפ”ע. ובדיעבד אפשר לעשר מזע”ז 

וכמש”כ החזו”א. 

גדר ‘גמר מלאכה’ הפוטר בפירות. 

)פ”א מעשרות  הוא במשנה  פירות, מבואר  בלקיטת  גמר מלאכה  בגדר  והנה  ד[ 
מ”ה(, וכן פסק הרמב”ם )פ”ג מעשר ה”י( ‘הכלכלה משיחפה הפירות שבה בעלין 

ובהוצין וכיוצ”ב, ואם אינו מחפה משימלא את הכלי, ואם אינו ממלא עד שילקט 
כל צרכו’, ע”ש. ונמצא לכאו’ לפ”ז שהגמר מלאכה הוא - או בחיפוי הכלי, או 
גוי’ עשה זאת, הרי זה חשוב גמר  ‘פועל  בהכנסת הפרי האחרון לכלכלה, ואם 

מלאכה ביד נכרי. 

במגשים,  ומניחים  הקטיף  את  עושים  נכרים  שפועלים  באתרוגים  מצוי  והנה 
במגש,  ומניחו  אותו  וקוטף  טוב  אתרוג  רואה  הישראל  בעה”ב  שגם  ופעמים 
ולכאו’ יש כאן תערובת חיוב ופטור, אך אם אין זה האתרוג האחרון במגש לכאו’ 

אין בזה תערובת חיוב ופטור. 

עוד מבואר ברמב”ם )שם הי”א( היו שני כלים ובדעתו למלאות את שניהם, לא 
נטבלו עד שימלא את שניהם, ע”ש. ומעתה לפ”ז כשיש פועלים נכרים וישראלים, 
וכל אחד ממלא מגש מיוחד, עדיין לא יהיה כאן תערובת חיוב ופטור, כיון שהכל 
תלוי במי שגמר למלאות את המגש האחרון של הקטיף, שאם זה יהיה פועל 
ישראל - יחשב כל הקטיף יחשב ‘מירוח ישראל’, ואם זה יהיה ע”י פועל נכרי - 

כל הקטיף יחשב ‘מירוח גוי’.

כיון שאין ענין ללקוט כמות מסוימת,  אך נראה דזה אינו, דבלקיטת אתרוגים 
ולא  צרכו’  כל  ‘מלקט  נדון של  הוא  א”כ  ‘כל הראוי’ ללקט,  את  אלא מלקטים 
של מילוי הכלי, וא”כ אפ”ל שהגמ”מ בזה אינו בגמר מילוי המגשים, אלא במי 
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שליקט את הפרי האחרון והניחו במגש ]ול’ התוס’ בב”מ )פח, ע”א( דמלקט כ”צ, 
היינו כל הראוי ללקוט, וצ”ע ל’ התוס’ שם או רובו, ע”ש[. אך בחוט שני כתב: 

דכה”ג כל כלי נחשב בפ”ע, ואין תלוי בגמר לקיטת הפרדס.

ומיהו אם ישראל מניח אתרוג אחד במגש, ואין הוא האתרוג האחרון, לכאו’ אין 
בזה נידון והכל בכלל מירוח גוי ]לדעת הרמב”ם[, כיון שעכו”ם הניח את האתרוג 

האחרון במגש. 

]ולכאו’ היה מקום לצדד מסברא ולומר, דגמ”מ היינו גמר הפעולה בפרי, וכגון 
תבואה שהוא דש וזורה ואח”כ עושה כרי, שלא נגמר תיקון התבואה עד העמדת 
הכרי, אך בכלכלה שהגמר הוא מילוי הכלכלה, ונתינת הפרי האחרון אינה מעשה 
כלל בפרי הראשון, לא יחשב גמ”מ בנתינת הפרי האחרון, אך בפוסקים לא מצינו 

שהזכירו סברא זו[. 

ה[ ואכתי יש לדון שאפי’ אם בכל המגשים יניח הנכרי את הפרי האחרון, יהיה 
אפשר לעשר מפירות שליקט הנכרי על פירות שליקט ישראל. דהנה החזו”א 
ג, כד( הביא מהירושלמי )פ”א מעשרות ה”ד( שאם כיבר תבואה ברשות  )מעשרות 
הקדש ופדיו חייב במעשר, ואע”פ שהכיבור הוא גמ”מ בתבואה, וא”כ התבואה 

היתה ‘ברשות הקדש’ בשעת גמ”מ. 

ובפי’ הרידב”ז על הירושלמי הביא בשם הגר”א לבאר, דכיון שהתבואה היתה 
ברשות  כיבור  אין  לפיכך  הכיבור,  קודם  עוד  הדיוט  ברשות  לאכילה’  ‘ראויה 

הקדש פוטר מתרו”מ.

הפרי,  תיקון  שהוא  גמ”מ  דיש  א(  אופנים:  בב’  הענין  לבאר  כתב  שם  ובחזו”א 
ויש גמ”מ שהוא רק תיקון השימוש הנאות לאדם, ולפ”ז דישה וזריה הם ‘תיקון 
הפרי’, ועל כן אם נעשו ברשות הקדש דבר זה פוטר ממעשר, משא”כ ‘מירוח’ 
שהוא רק תיקון השימוש הנאות, אין זה פוטר אם נעשה ברשות הקדש. ]ומוסיף 
החזו”א דאפשר שרק ביד הקדש אינו פוטר, שכיון שאין כאן בעלים אין תיקונו 
כלום, אבל ביד עכו”ם יפטור, וצ”ע[. ב( דכל היכא שאין עיכוב מצד ‘הפרי’ רק 
גמ”מ, ההקדש מפקיע את  הוי  יותר  יחשוב שלא לתקן  ואם  ‘המחשבה’,  מצד 

המחשבה לתקן וחשוב גמר מלאכה.

ומ”מ במסקנת החזו”א )שם, אות כה( כתב: שכשם שכיבור ברשות ‘הקדש’ אינו 
פוטר ממעשרות, ה”נ אין כיבור ביד ‘נכרי’ פוטר ממעשר.

ומעתה בנד”ד לכאו’ מילוי הכלכלה נראה דחשוב כמו ‘כיבור’ בתבואה ]שאינו 
תיקון בגוף הפרי[, ולפ”ז מילוי הכלי ע”י פועל נכרי לא יפטור מתרו”מ, ועל כן 
פירות שנתלשו ע”י ישראל והונחו בכלי ע”י גוי - אין בהם פטור דמירוח נכרי, אף 
לפי דעת הרמב”ם דאזלינן בתר ‘הפועל’ אם הוא ישראל או גוי, כיון שאינו תיקון 

בגוף הפרי. 
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]והנה ל’ החזו”א הוא: וכן נכרי שמירח פירות של ישראל לדעת הרמב”ם, י”ל 

שמחייבים  לדידן  נפק”מ  ויש  ערימה,  העמיד  או  כיבר  לא  אבל  מירוח,  דוקא 

עכ”פ  הרמב”ם  ולדעת  מדאורייתא,  תוס’  ]לשיטת  נכרי  פועל  במירוח  תרו”מ 

מדרבנן[, לענין להפריש מפירות שהועמד ערימה ע”י נכרי, על פירות שהועמד 

ולא  וזריה,  לדישה  ‘מירוח’ הכונה  צ”ל דמה שכתב  ולכאו’  ישראל.  ע”י  ערימה 

כפי מש”כ החזו”א  זה  אין  פני הכרי אחרי העמדת הערימה, שאל”כ  להחלקת 

לעיל לענין הקדש ועכו”ם, וצ”ע[.

בגדר גמר מלאכה המחייב בתרו”מ. 

ו[ והנה בחזו”א שם פשיטא ליה, דכשם שאם כיבר את התבואה ברשות הקדש 

אין הקדש פוטר, ה”נ לענין מירוח נכרי אין הכיבור שביד נכרי פוטר. 

גמ”מ המחייב, כגון ישראל שקנה פירות מגוי ומירחן, או בפירות חו”ל  ולענין 

שנכנסו לארץ ונתמרחו בארץ, דן שם החזו”א - דבזה אפשר דסגי בגמ”מ אף 

שאינו תיקון בגוף הפרי, או שמא דבר שאינו פוטר ברשות הקדש, אינו מחייב 

נמי בלוקח מגוי ובפירות חו”ל. 

)סי’ שלא, ס”ק כט( שדן בפירות חו”ל שנכנסו  והביא החזו”א את הגר”א ביור”ד 

לארץ ונגמ”מ בארץ אם חייבים בתרו”מ מן התורה ]וכמו בחלה[, או שכל חיובם 

‘מדרבנן’. והקשה מבריתא דגיטין )כב, א( באילן שמקצתו בארץ ומקצתו בחו”ל, 

ולכאו’ מאי נפק”מ מהיכן יניקת האילן, הרי הכל תלוי היכן נגמרה מלאכתו, אם 

בארץ או בחו”ל, ואפי’ הגדל בחו”ל אם נגמרה מלאכתו בארץ חייב, ותי’ דמיירי 

בפירות שאינם צריכים גורן למעשרות. 

ומה  גמ”מ,  דין  יש  האילן  בודאי שבפירות  ביאור, שהרי  צריכים  הגר”א  ודברי 

תי’ הגר”א דמיירי בפירות שא”צ גורן למעשרות, וע”כ מבואר מדבריו - דגמר 

מלאכה שאינו חשוב, כמו מילוי הכלכלה, בודאי שאינו מחייב במעשרות, וכמו 

שאינו פוטר.

תלישה ברשות הקדש, ותלישת נכרי. 

ז[ והנה בדין הקדש בשעת תלישה, כתב החזו”א )שם, סוד”ה והנה( שפוטר, ע”ש. 

ולפ”ז ה”ה תלישת עכו”ם פוטרת ]לדעת הרמב”ם[, ותלישת ישראל תחייב. וכן 

ו’( מתשובת מהרשד”ם, דהתלישה היא הגמ”מ  )פ”ד, אות  ב’תורת הארץ’  הובא 

לענין דין גומר ע”מ למכור. 

אלא שהקשו בזה התו”א שם והמנח”ש )סי’ נו(, דא”כ אכתי קשה מבריתא דגיטין 

הנ”ל באילן שמקצתו בארץ ומקצתו בחו”ל, דלכאו’ מה נפק”מ מהיכן האילן גדל 

או ינק, שהכל יהא תלוי במקום הנוף שהוא מקום ‘התלישה’, וצ”ע. 
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ונפק”מ למעשה - היכא שתלש עכו”ם והונח בכלי ע”י ישראל, שלדעת החזו”א 
יש כאן פטור מתרו”מ מצד גמ”מ ביד עכו”ם, ולמנח”ש ותוה”א - אין בו פטור 
כלל. ולדידהו מסתבר שאפי’ הונח בכלי ע”י פועל נכרי, אין בו פטור ]להרמב”ם[, 

ואין כלל קפידא מי תולש ומי מניח. 

הוראות למעשה ]בקטיף אתרוגים[: 

א. לכתחילה להפריד בין המגשים שנלקטו ע”י עכו”ם, למגשים שנלקטו ע”י 
ישראל, ולעשר כל אחד בנפרד. 

ב. אם יש מגש שנלקט ע”י נכרי, וישראל הכניס את האתרוג האחרון למגש, יש 
לחשוש בו מצד גמר מלאכה ע”י ישראל, ולעשר אותו מגש בנפרד. 

ג. אם הכניס יהודי את האתרוג האחרון למגש האחרון ]של הלקיטה[, יש צד 
לחשוש על כל המגשים )אף אלו שהוכנסו ע”י נכרים( דחשיבי ‘מירוח ישראל’, ויכול 

לעשר מהמגש האחרון על הראשונים, אך לא להיפך. 
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הפרשה של מי שאינו מבין את נוסח 
ההפרשה*

 הרה"ג שאול רייכנברג

שאלה

נכון, האם  לא  או מבין  ומעשרות  הנוסח של הפרשת תרומות  מי שאינו מבין 

הפרשתו חלה.

התרומות  חלו  האם  מבינו,  אינו  אך  ההפרשה  נוסח  את  שאומר  מי  א. 

והמעשרות ע”י אמירתו.

בשו”ע )או”ח סי’ תלד סעי’ ב( כתוב, שהמבטל חמץ יאמר כל חמירא בלשון שמבין. 

ומביא המגן אברהם )שם( שיש גרסה שאם אמר בלשון הקודש מועיל אפילו 

מבין,  מועיל כשאינו  בלשון הקדש  דווקא כשאומר  למה  )מחצית השקל שואל  מבין  שלא 

ואכמ”ל(. וכותב המגן אברהם שהאמירה מועילה בלי להבין דווקא כאשר יודע 

אין  תפילה,  שאומר  חושב  אם  אבל  ומבטלו,  החמץ  את  מפקיר  זו  שבאמירה 

שמי  א.  דברים.  שני  מדבריו  רואים  שווים.  וליבו  פיו  דבעינן  כלום  באמירתו 

שאומר נוסח של ביטול חמץ וחושב שאומר תפילה, אין באמירתו כלום. ב. אם 

יודע ומתכוין להפקיר ולבטל את החמץ, אע”פ שאינו מבין את המילים שאומר, 

קיים מצוות ביטול חמץ. כעין זה מצינו בשו”ע )חו”מ סי’ מה סעי’ ג( שמי שחתם 

על שטר התחייבות והוא יודע שזה שטר התחייבות ולא קרא כלל מה כתוב שם 

ועל מה הוא מתחייב, ההתחייבות חלה. 

נוסח  נג ס”ק א, שני דברים לגבי אמירת  מכל הנ”ל מוכיח המנחת שלמה סי’ 

הפרשת תרומות ומעשרות.

 א. מי שאומר את נוסח ההפרשה אך חושב שנוסח ההפרשה זו תפילה, לא חלו 

דבריו דבעינן פיו וליבו שווים. אך הוא שואל הרי דברים שבלב אינם דברים וא”כ 

מחשבתו שזו תפילה לא צריכה לבטל את נוסח ההפרשה שאומר בפיו. ומבאר 

לומר  ורצה  תרומה  להפריש  שהתכוין  שמי  מ”י  פ”ג  תרומות  במשנה  שכתוב 

הרי זו תרומה ויצא לו בטעות הרי זה מעשר, לא חל מעשר ע”י הדיבור בטעות. 

ושואלים הראשונים )קידושין דף נ(, למה לא חל המעשר הרי דברים שבלב אינם 

דברים, ומה לי שחשב בליבו לומר תרומה. ומתרצים שאם הוא מתכוין להגיד את 

מה שאומר אבל חושב בליבו אחרת ממה שאומר, הרי זה דברים שבלב שאינם 

דברים. למשל אם רצה לומר מעשר ואמר מעשר אך בליבו רוצה שיהיה תרומה, 

* שיעור שנמסר ביום העיון בבית המדרש תשרי תשע"ט
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חל המעשר ומה שחשב זה דברים שבלב. אבל אם רצה לומר תרומה ויצא לו 
בטעות מעשר לזה אמרינן שצריך פיו וליבו שווים שהלב יסכים לאמירה. ה”ה 
אם לא יודע שעושה משהו באמירתו זו אלא חושב שזו תפילה כיון שאין בליבו 

לעשיה, אין זה פיו וליבו שווים. 

ב. אם יודע שבאמירתו מחיל את התרומות והמעשרות אך אינו מבין את הפרטים, 
כגון שאינו מבין באיזו כמות ובאיזו מקום חלה כל מתנה, אבל דעתו שיחול הכל 
כמו שצריך, אז מועילה אמירתו כמו שכתוב בשו”ע שהובא לעיל שמי שחותם 
על שטר ולא קרא אותו, הוא חייב בכל מה שכתוב בשטר, וכמו שהביא המגן 
אברהם שמועיל ביטול חמץ אע”פ שאינו מבין את המילים שאומר. וכך כתוב 
ע”י  הוראותיו  פי  ועל  בחיי החזו”א  ומעשרות שיצאו  בקיצורי הלכות תרומות 
שהפריש  “מי  וז”ל:  זצ”ל  שפירא  זליג  הר”ר  וע”י  זצ”ל  כהנא  קלמן  ר’  הרה”ג 
התרומות  חלות  את  יודע  שאינו  אף  הנוסח,  כל  את  ואמר  ממאה  מאחד  יותר 
והמעשרות לפרטותיה בדיוק, אך סומך בליבו שיחול כפי הדין והמצוה, קיים 

את המצווה, וההפרשות חלו כדין ופרותיו מתוקנים”. 

לאור הנ”ל יכול להפריש תרומות ומעשרות גם מי שלא מבין את פרטי ההפרשה, 
אם נלמד אותו שע”י הדיבור הוא עושה את התרומות והמעשרות כמו שצריך, 
ואין אמירתו תפילה אלא עשיה של התרומות והמעשרות. ואם מבין דבר זה, 

הפרשתו תועיל.

ב. מה דין ההפרשה כאשר המפריש מבין אחרת מהכוונה האמיתית.

שאלה

בנוסח המקובל, אנחנו שמים בצד  ומעשרות  כאשר אנחנו מפרישים תרומות 
מהמעשר  ועשירית  גדולה  התרומה  את  קובעים  אנו  ובו  ממאה  מאחד  יותר 
ראשון, ואח”כ עושים את אותה עשירית תרומת מעשר. את שאר המעשר ראשון 
הפירות  של  הגדולה  בערימה  קובעים  אנו  עני  המעשר  או  שני  המעשר  ואת 
המעשר  את  גם  המעשרות  כל  שאת  שחושבים  אנשים  יש  ובדרומה.  בצפונה 
ראשון וגם את המעשר שני או עני קובעים במה שמונח בנפרד )הטעות נובעת מכך 
שהפרשה בפועל אנו עושים רק לאותו אחד ממאה, והם לא חושבים או לא יודעים שהמעשר 

ראשון והמעשר שני או עני הם 21% והם אינם יכולים לחול באחוז אחד(. האם יש בעיה 

בהפרשתם.

תשובה

כגון שהיו  מתנה,  כל  חלה  היכן  בו  מפורש  ברור שהיה  מאוד  היה  הנוסח  אם 
אומרים: היותר מאחד ממאה בצד צפון של הכמות הקטנה שהנחתי בנפרד הרי 
הוא תרומה גדולה, אותו אחד ממאה שהנחתי בנפרד ועוד תשעה חלקים כמותו 
בצד צפון של שאר הפירות שבערמה הגדולה וכו’. ההפרשה חלה גם כשחושב 
בליבו אחרת, כיון שמחשבתו היא דברים שבלב שאינם דברים, שחושב אחרת 
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ממה שאומר. אך בנוסח המקובל אנו אומרים : “היותר מאחד ממאה שיש כאן 
בצד צפון הרי הוא תרומה גדולה. אותו אחד ממאה שיש כאן ועוד תשעה חלקים 
בצד צפון של הפירות הרי הם מעשר ראשון וכו’ “. כוונת כותבי הנוסח שכאשר 
"הפירות"  אומרים  וכאשר  בנפרד,  שמונח  למה  הכוונה  כאן"  "שיש  אומרים 
הכוונה לשאר הפירות שבערימה הגדולה. אבל לשון זו לא מבארת מספיק את 
יכול  “הפירות”  וגם  שלפניו  הפירות  לכל  להתייחס  יכול  כאן”  ו”שיש  הכוונה, 

להתייחס לכל הפירות. לכן יש לדון. 

הגמרא )קידושין נ,א( מוכיחה שדברים שבלב אינם דברים מהמשנה )ערכין כא,א( 
שמי שאמר לשלוחו שיביא כיס של מעות מהחלון, ועל אותו חלון מונחים גם 
כיסים של הקדש וגם כיסים של חולין, והוא הביא כיס של הקדש, המשלח מעל 
התכוון  אומר שבליבו  המשלח  כאשר  ואפילו  כיון שהשליח שעשה שליחותו 
שיביא כיס של חולין, המשלח מעל כיון שמה שהתכוין בליבו הווה דברים שבלב 
)נדרים כ,א( כתוב אמר הרי עלי קרבן  שאינם דברים. ושואל הרמב”ן שבמשנה 
ואומר אח”כ שלא התכוון לקרבן הקדש אלא לקרבן מלכים )שנתנו מתנות למלך 
גם נקרא בזמנם קורבן(, אין כאן נדר של הקדש והולכים אחרי כוונתו, ולא אומרים 

שכוונתו היא דברים שבלב. רואים שהלב יכול לפרש את הדיבור. ומפרש הרמב”ן 
שכשנדר בקרבן שברור שלא התכווין לשני הפירושים של המילה אלא לאחד 
מהם, אף שלא אומר בפיו לאיזה קרבן כוונתו, מועיל לפרש בלב את כוונתו, כיון 
שהפה לא סותר ללב. אבל כשאמר לשלוחו להביא כיס מהחלון, הדבור מורה 
שמכל הכיסים יביא כיס אחד, שמה שיביא זה טוב. וכאשר בלבו חושב שכוונתו 

רק לכיס מסויים, זה סותר את הדיבור ומחשבתו אינה כלום.

כתוב ברמב”ן שני דברים, א. שכאשר הדיבור לא סותר ללב אלא הלב מפרש 
את הדיבור, הפירוש של הלב מועיל. ב. כאשר אומר אחד מדברים אלו, נחשב 

שהדיבור כולל את כולם ואינו מועיל אם בליבו מתכווין רק על חלק מהם. 

לאור זה אם היה נוסח ההפרשה באותו לשון גם למה שמונח בנפרד וגם לשאר 
הפירות: “היותר מאחד ממאה שיש בצד צפון של הפירות. אותו אחד ממאה ועוד 
תשעה חלקים כמותו בצד צפון של הפירות”, אפילו אם היה מתכוין בכל פעם 
שמזכיר פירות לפירות במקום אחר, לכאורה זה דברים שבלב. כיון שהפירות 
ובליבו חושב רק לחלק מהפירות. אמנם במקרה של  כל הפירות  כוללים את 
נוסח ההפרשה נראה שזה יועיל, כיון שאם נתייחס למילה פירות לכל הפירות 
יחד, הרי הפירות לא תוקנו, וכמעט הכל חוץ מאחד ממאה נעשה תרומה גדולה, 
והרי מטרתו לתקן את הפירות ובדברים שבליבו ובלב כל אדם מצד הדבר עצמו 
)לא מצד דיבורו( כולם מודים שדברים שבלב הם דברים. ובודאי כשחילק לשתי 
ערימות שמעשיו מוכיחים שלא כולל את הכל כאחד, ובודאי כשיש שינוי לשון 
)“כאן” – “הפירות”( ששינוי זה יכול להורות שלא הכוונה לכל הפירות, כוונת הלב 
מועילה לפרש. לכן אם מתכוין נכון או שחושב שיחול כמו שצריך בלי לחשוב 

איך זה חל, הפרשתו תיקנה את הפירות כרגיל. 
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אבל אם במחשבתו מתכוין שהכל יחול במה שמונח בנפרד, יש לדון. הרי אם 

היה אומר במפורש שהכל יחול במה שמונח בנפרד, הפירות לא מתוקנים, אע”פ 

ה”ה כשמתכוין  א”כ  יתכן,  דבר שלא  הוא  ודיבורו  הפירות  את  לתקן  שכוונתו 

לזה אם כוונתו לא סותרת את הדיבור הרי חל כמו כוונתו וממילא הפירות לא 

זה  “לפירות”  “כאן”  בין  לשון  שינוי  שיש  שכיון  לומר  יש  שני  מצד  מתוקנים. 

מספיק ברור כדי שמחשבתו תהא דברים שבלב, ועוד שהרי אין הסבר לדיבור 

נחשב שמחשבתו  יחולו באחד ממאה, א”כ  שתשע חלקים כמו האחד ממאה 

סותרת את דיברו שמחשבתו שהכל יחול במה שמונח בנפרד אבל דיברו שיחול 

בשאר הפירות כמו שצריך. אך כיון שהדיבור לא מפורש רק אומד הדעת שזה 

כוונת הדיבור, י”ל שהמחשבה חלה ואינה סתירה לדיבור וממילא הפרשתו לא 

חלה וכך יותר מסתבר )אין זה סותר לדברי הרמב”ן, שכיון שהפריד לשתי קבוצות מוכח 

שכוונתו לא על כל הפירות ממילא חל כפי כוונתו המוטעת שהכל יהיה במה שמונח בנפרד(. 

אמנם יתכן שאם אומר לפני אמירת הנוסח “כל לשוני יתפרש על הצד היותר 

כפי  שיחול  במפורש  אומר  כאילו  זה  הרי  חז”ל”  ותקנת  תורה  דין  פי  על  טוב 

שצריך ומחשבתו לא כך היא דברים שבלב ממילא חל הנוסח כלשונו.

ג. הפרשה על תערובת פטור וחיוב.

כאשר יש תערובת של פירות פטורים ופירות חייבים )או כאשר התברר לו שהפריד 
פחות מאחד אחוז, שחוששים שנחשב ממעט במעשרות ופירותיו חלקם מתוקנים וחלקם לא 

שיכול לתקן ע"י שיביא טבל ודאי, ואכמ"ל(, ורצה לתקן ע"י שמביא טבל ודאי בכמות 

גדולה  זו הוא קובע את תרומה  ובכמות  גדולה והתרומת מעשר  של התרומה 

ועשירית מהמעשר ראשון ואת שאר המעשר ראשון וכן את המעשר שני או עני 

והוא קבוע בפירות החייבים שמעורבים עם הפירות הפטורים.

יש לדון מה הדין כאשר אומר "האחד ממאה ועוד תשעה חלקים כמותו בצד 

צפון של הפירות הרי הוא מעשר ראשון". שהרי הבאנו לעיל מהרמב"ן שכאשר 

אומר דבר שכולל הכל אי אפשר לצמצם בליבו. וכשאומר בצד צפון של הפירות 

הכוונה לכל הפירות הצפוניים ויתכן שהפירות הצפוניים חלקם או כולם פטורים 

ועליהם אי אפשר להכיל את המעשר. לכן יש לומר בצד צפון של פירות הטבל. 

אמנם מסתבר שגם יועיל כאשר חושב שיחול רק בפירות הטבל. כיון שהרי כל 

מטרתו היא לתקן את הפירות א"כ זה בליבו ובלב כל אדם שיחול בטבל. אבל 

בלי מחשבה מפורשת שכוונתו לפירות הטבל, לא יועיל. במקרה זה של תערובת 

פטור וחיוב, גם בתחילת הנוסח צריך לומר "היותר מאחד ממאה מפירות הטבל 

הנמצא בצד צפון של מה שמונח בנפרד". כיון שהכמות של אחד ממאה נמדדת 

לפי הפירות החייבים ולא לפי הפירות הפטורים. 
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שאלה 

מי שהפריד עבור מעשר עני 9% )ו/או עבור מעשר ראשון(, כיון שרוצה לתת את 
המעשר עצמו לעני. ואח”כ אמר את הנוסח הרגיל, האם תיקן את הטבל, והאם 

המעשר אכן חל בכמות שהפריד.

ראשית נבאר כיצד ראוי להפריש מעשר עני )ו/או מעשר ראשון( מטבל ודאי.

1. מי שרוצה להפריש את המעשר עני ו/או את המעשר ראשון בפועל ולתת 
לעשות  יכול  צדקה(,  לגבאי  או  לעני  עני  ומעשר  ללוי  ראשון  )מעשר  לבעליהם  אותם 
תרומה  הפרישו  אז  לבעליהן.  המתנות  כל  את  כשנתנו  בזמנו  שהפרישו  כמו 
גדולה מאומד אחר מחמישים ונתנו לכהן )בזמננו מספיק כמות קטנה(, אח”כ שקלו 
ומדדו בדיוק עשירית למעשר ראשון ואמרו שזה יהיה מעשר ראשון ונתנו ללוי 
)הלוי שקל או מדד עשירית ממה שקיבל לתרומת מעשר ונתן לכהן(, ושקלו ומדדו בדיוק 
עשירית ממה שנשאר )כ9% מהכל( למעשר עני ונתנו לעני. אך אם אין אפשרות 
למדוד או לשקול. אפשר להפריד יותר ממה שצריך, כמות שהוא בטוח שיש בה 
את הכמות הנדרשת. ויקרא לו שם מעשר עני ויתן אותו לעני או לגבאי צדקה 

שיתן לעני. אך יש בזה שני דברים שצריך להקפיד.

א. כיון שמפריד יותר מהכמות של המעשר, אם יאמר על מה שהפריד למעשר 
במעשרות  והמרבה  במעשרות,  מרבה  הוא  הרי  עני”  מעשר  יהיה  “זה  עני 
מעשרותיו מקולקלים )קידושין נא,א רמב”ם הלכות מעשר פ”א הי”ד( שיש בתוכם טבל 
)כיון שהמעשר לא חל על מה שיותר מעשירית, שאי אפשר להוסיף על המעשר, הרי העודף על 
העשירית שנמצא במעשר נשאר טבל. כיון שהוא לא הפריש עליו אלא אמר שהוא יהיה מעשר 

והוא לא נעשה מעשר(. ואפילו אם יחשוב שרק עשירית תהיה מעשר והשאר יתוקן 

ע”י אותו המעשר, זה לא יעזור כיון שהמחשבה היא דברים שבלב, כמו שהבאנו 
מהרמב”ן שמה שבמחשבתו לצמצם את פשטות הדיבור זה דברים שבלב )אמנם 
יתכן שבהפרשת תרו”מ יועיל שיחשוב שיחול רק על הכמות שצריך, כיון שבליבו ובלב כל אדם 

שכוונתו רק לכמות זו, וצ"ע(. לכן צריך לומר “המעשר עני יהיה בזה”, ואז המעשר 

חל באותם פירות רק בכמות שצריך )ואף שהמקום של המעשר לא חל במקום מסויים 
בתוך אותם פירות, אין בזה חסרון של קביעות מקום, ואכמ”ל( ולא לומר “זה יהיה מעשר 

עני”.

עבור  קצת  ועוד  אחוז  גם  מפרידים  שבזמננו  ההפרשה  סדר  פי  שעל  כיון  ב. 
תרומה גדולה ותרומת מעשר, כך שיש שלוש “קבוצות” )או ארבעה עם מפריד גם 
למעשר ראשון(. יותר מאחד ממאה, עשירית )או פעמיים עשירית(, ושאר הפירות. 

צריך להיזהר שכאשר יאמר היותר מאחד ממאה שכאן הרי הוא תרומה גדולה 
)שהכוונה שהעודף על אחד ממאה יהיה תרומה גדולה, לא שכל האחד ממאה ועוד קצת יהיה 
כיון  עני.  המעשר  עבור  שהפריד  לעשירית  בטעות  יתכווין  לא  גדולה(,  תרומה 

שבלשון הנוסח המקובל לא אומרים במפורש היכן היותר על אחד ממאה שיהיה 
תרומה גדולה )אומרים “היותר מאחד ממאה שכאן” ולא אומרים היכן הוא כאן(, לכן צריך 
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לכוון או להצביע על מה מתכוין. ואם התכוין לעשירית שהכין למעשר עני, הוא 

עשה באמירתו תרומה גדולה כמעט את כל מה שהכין למעשר עני תרומה גדולה 

ואת העשירית ממנו עשה מעשר ראשון ואח”כ תרומת מעשר א”כ כל העשירית 

אסורה באכילה. לכן צריך להצביע )או לכווין( בכל מתנה לאיזו “קבוצה” מתכווין.

יותר מאחד ממאה  ודאי. להפריד  עני מטבל  נוספת להפרשת מעשר  יש דרך 

ולומר את הנוסח הרגיל ו”מעשר עני בדרומם של הפירות”. אמנם אז אינו יודע 

בדיוק היכן המעשר )כיון שלא יודע היכן דרום(. לכן יש לזכות את המעשר עני לעני 

עני  להם במעשר  לזכות  מנת  על  הכל  את  יגביה  ע”י שאחר  צדקה,  לגבאי  או 

שבתוכו, או לזכות להם בקנין אגב. ואחרי הזכיה לתת להם בכמות של תשע 

אחוז לאו דווקא ממה שנקבע למעשר.

אם הוא הפריד עבור מעשר עני ואח”כ הוא אמר את הנוסח הרגיל “ומעשר עני 

ששם  פירות  באותם  שיחול  האמירה  בשעת  חשב  אם  הפירות”,  של  בדרומם 

שהרי  כוונתו  שזו  אדם  כל  ובלב  שבליבו  כיון  שיועיל  נראה  עני  מעשר  עבור 

הפריד בשביל כך. אך אם לא חושב כלום, המעשר חל בצד דרום של כל הפירות 

ולא באותם פירות שהפריד עבור המעשר.
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תוספתא ללומדי הירושלמי
הרה"ג משה יצחק הלוי סגל 

 בית המדרש להלכה בהתישבות אמונת אי"ש

כתב בספר חסידים )הוצאת מקיצי נרדמים סי' תשסו( תני )ירושלמי ברכות פ"ט ה"ה( ר' 
שמעון בן יוחי אם ראית את הבריות שנתייאשו ידיהם מן התורה עמוד והחזק בה 
ואתה מקבל שכר כולם, מאי טעמא הפרו תורתך עת לעשות לה'. וכן אם רואה 
אדם שנתייאשו מן מסכתא או מן סדר או מן מדרשים יתחזק באותם דברי תורה 
שאין להם עוסקים... ומסכתא ומדרש שאין דורשין אחריהן ואין עוסקין בה רדוף 
יביא  שנאמר  עוסקין  שאין  תורה  דברי  על  לדין  מביאין  כי  בהן  ועסוק  אחריהם 

במשפט על כל נעלם וכו'.

מזלה של  איתרע  א(  קלד,  ח"ג  )זוהר  בהיכל  תורה  ספר  ואפילו  במזל  תלוי  הכל 
התוספתא וביחס לשאר חלקי התורה, מעטים היו העוסקים בה במהלך הדורות, 
ואף מרבותינו הראשונים אין בידינו פירוש ערוך ומסודר על התוספתא כדרכם 
הירושלמי, שלא  ָחְברה התוספתא לתלמוד  זה  ובדבר  בהרבה מחלקי התורה, 
זכינו שיהא בידינו פירוש מסודר מדורות הראשונים, מלבד במקומות מועטים 
ביותר שבה הביאו רבותינו ראיות מדבריה וממילא זכינו שם לאורם, או אותם 
הלכות שהובאו בתלמודים עצמם, וכתוצאה מכך נתפרשו שם דברי התוספתא, 

אך רוב דבריה לא נתבארו כלל בדברי הקדמונים.

מגדולי הדורות האחרונים קמו אנשים אשר היתה עליהם רוח השם והניפו ידם 
לפרש את התוספתא על סדרה, ראש וראשון להם היה רבינו דוד פארדו בפירושו 
חסדי דוד )נדפס בשנת תקל"ו(, ואחריו נמשכו ובאו רבינו יונה בן גרשום מוילנא 
ביכורים  ]מנחת  תוספאה  תנא  הפירוש  אביגדור מחבר  רבינו שמואל  )תקנ"ט(, 
)תר"א(, ועד לתקופה האחרונה שבהם נתחברו שני פירושים  ועיטור ביכורים[ 
על התוספתא, מנחת יצחק ]ושיירי המנחה[ לאא"ז רבינו יצחק הכהן שבדרון 
בן הס"ק המהרש"ם מברעזאן )תר"ע(, וחזון יחזקאל לרבינו יחזקאל אברמסקי 

)תרפ"ה( ועוד כמה וכמה זכר כולם לברכה.

מטבען של דברים במקומות שלא עסקו בהם רבים ולא נסללה לנו דרך רחבה 
מקדמונינו, בבוא הלומד המצוי לעסוק בדברי התוספתא דרכו מלאה חרולים 
לפרש  נצרכו  לא  שלדידהו  בדברים  או  משובשות,  בנוסחאות  אם  וקמשונים, 
וקטנים כמונו נשארנו מחוסרי הבנה, וגם לשונות התוספתא פעמים רבות הינם 
לישנא קלילא, ולא תמיד יבוא הלומד למחוז חפצו להנהיר את הסוגיא שלפניו, 
ובפרט בתוספתא מסדר זרעים שלא זכינו בה לאורו של התלמוד בבלי )מלבד 



38

תוספתא ללומדי הירושלמי\הרב סגל

מס' ברכות(, ואין בידנו אלא את התלמוד הירושלמי שגם עליו לא נתחברו ביאורי 

הראשונים וכנ"ל.

כל  על  חדש  ביאור  להוציא  הקודש  במלאכת  העוסקים  לנכון  מצאו  כן  על 
זרעים במסגרת מפעלי בית המדרש להלכה בהתישבות  דברי התוספתא סדר 
'אמונת אי"ש' בדיבוק חברים, ולערוך את הביאור נבחר חד מן חבריא אומן ובקי 
במלאכתו הלא הוא הרה"ג רבי יוסף שלמה סטפנסקי שליט"א, ואיתמחי גברא 
בספריו הקודמים בעניני כלאים וערלה ועוד. וכבר עוסק בדבר זה כמה וכמה 
שנים ועוד חזון למועד להשלים מלאכתו הנקיה מלאכת שמים, ולא הניח דבר 
קטן וגדול מדבריה שלא נתייגע עליו לפרשו ולהגישו לפני הבא ללומדה באופן 
נכון וברור. גם ליקט והביא את כל הסוגיות משני התלמודים בהם מוזכרים דברי 
התוספתא, וביארן והרחיב בהן כיד ה' הטובה עליו, כמו"כ ציין את כל המקורות 
והאריך  והאחרונים,  הראשונים  מרבותינו  או  התלמודים  מדברי  אם  לפירושיו 
ידיו  מתחת  שיצא  עד  קצרה,  שהיא  ארוכה  בדרך  ומפלפל  בדבריהם  והעמיק 
ביאור נפלא מאיר עינים ומרחיב לב על דברי התוספתא סדר זרעים, ואנו תפילה 
שבעזה"י נזכה בתקופה הקרובה להגיע לגמרה של תורה ולהוציא לאור עולם 
את התוספתא מבוארת ומפורשת כשהיא כלולה ומושלמת בכל מילי, לשמחת 

לב כל העוסקים בתוספתא ובסוגיות זרעים.

דא עקא שמחמת ההיקף העצום נתארך הפירוש עד למאד, ודבר זה מקשה על 
הלומד העוסק בסוגיא אחרת ובמקום אחר, או שעוסק בסוגיות הירושלמי ונצרך 
בלימודו להבין ענין כל שהוא בדברי התוספתא, ואין עיתותיו בידו ללון בעומקה 
של סוגיא בסברות ופירושי דברי התנאים שבתוספתא, רק מבקש דרך קצרה 
להבין דבריהם ולראות המקורות לכך. משום כך עלה במחשבה לכתוב פירוש 
קצר לתוספתא המיוסד על פירושו של הרה"ג הנ"ל, ומתוך דבריו להוציא את 
מסקנות הדברים ולהביא רק את הפירוש של התוספתא עצמה ללא כל המשא 
ומתן בסוגיא, ולציין בהערות קצרות מאד את מקורות הפירוש ודברים הנצרכים 
להעיר את לב הלומד, ולצרף פירוש זה לכרכי הירושלמי שיו"ל ע"י בית המדרש 
להלכה בהתישבות 'אמונת אי"ש' על מנת להוציא את הירושלמי כליל תפארת 

ומעוטר גם בדברי התוספתא.

במאמר שלפנינו מובאת דוגמא לצורת הפירוש הבא להגשים את המטרה הנ"ל, 
ונבחרו לכך כמה הלכות סמוכות מתוך תוספתא תרומות פרק א העוסקות בדיני 

אפוטרופוס והמסתעף, ומוגשים בזאת ללומדי סדר זרעים.

תוספתא תרומות פרק א הלכות יב – טו

יב. אפטרופין תורמין ומעשרין על נכסי יתומין. מוכרין בתים שדות וכרמים בהמה 
מצות  וכל  וציצית  ולולב  סוכה  להן  ולעשות  ליתומין  להאכיל  ושפחות  עבדים 
האמורות בתורה, ולקנות להם ספר תורה נביאין וכתובין דבר הקצוב מן התורה. 
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אבל אין פודין עליהן שבויין ואין פוסקין עליהן צדקה בבית הכנסת דבר שאינו 
קצוב מן התורה, ואינן רשאין להוציא עבדים בני חורין אבל מוכרין אותם לאחרים 
ואחרים מוציאין אותן בני חורין. רבי אומר אומר אני שנותן דמיו ופודה את עצמו.

וי"מ דמיירי רק באפוטרופוסין  או אבי היתומיםא.  ב"ד  אפטרופין. שמינו אותן 
שמינה אותן אבי היתומיםב: תורמין ומעשרין על נכסי יתומין. תורמים ומעשרים 
לזמן  הפירות  הנחת  לצורך  ולא  עתה,  אכילתן  לצורך  היתומים  פירות  את 
היתומים  נכסי  את  הפקירו  דב"ד  משום  כן  לעשות  ויכולים  )כדלהלן(,  מאוחרג 
לגבי האפוטרופוס לתקנת היתומיםד. אי נמי מדין התורה חשיב יד האפוטרופוס 
למכור  יכולים  וכן  מוכרין.  בפניוו:  שלא  לאדם  דזכין  משום  או  הקטניםה,  כיד 
ושפחות.ז  עבדים  בהמה  וכרמים  שדות  בתים  עכשיו:  צריכים  שהיתומים  למה 
וסדר מכירתם הוא בהמה תחילה ואם אין די אף עבדים ושפחות, ואם לא די אף 
קרקעותח: להאכיל ליתומים. יכולים למכור רק לצורכם המיידי ולא להניח לזמן 
מאוחר יותר, דשמא יגנבו המעותט, א"נ נוי וכבוד להם מה שירשו מאביהם ואיכא 
ולעשות להם סוכה ולולב וכו'. ואע"ג שאינן חייבין במצוות  שבח בית אביהםי: 
שופריב,  לרבות  בתורה.  האמורות  מצות  וכל  יעשויא:  במצוות  לחנכן  כדי  מ"מ 
ואע"פ שיכולים לצאת ידי מצות שופר בשמיעה של תקיעת אחרים אפ"ה רשאין 
לקנות מממונם כדי לחנכם במצוותיג: ולקנות להם ספר תורה נביאים וכתובים. 
ללמדם תורהיד: דבר הקצוב מן התורה. כל מצוה שההוצאות לצרכה הם קצובות 
אין היא הוצאה קבועה אלא מזמן לזמןטו.  וכן  וידוע כמה צריך להוציא עליה, 
ובגמ' גיטין )נב, א( אמרו דבא לרבות מגילה, ואפי' שיכולים לשמוע את המגילה 
מאחרים רשאי לקנות לצרכםטז: אבל אין פודין עליהן שבויין. הגם שמצוה רבה 

א.  רמב”ן ורשב”א גיטין נב, א.
ב.  ריטב”א קידושין מב, א בשם הרא”ש.

ג.  בבלי גיטין נב, א, ובירושלמי כאן הל’ א )ז, ב( תי’ דביתום גדול אין תורמין וביתום קטן תורר
מין, ועי’ בפי’ תרומה דרבנן ובהערה קיח.

ד.  רמב”ן ורשב”א בפירושם הראשון בגיטין נב, א.
ה.  רשב”א בפי’ השני.

ו.  רמב”ן בפי’ השני )לשיטתו דאיכא ‘זכין מאדם’ ראה בהערות לפי’ תרומה דרבנן ריש מסכתין 
הע’ ה-ו(.

ז.  ראה בחסדי דוד מה החידוש בכל אחד.
ח.  טור חו”מ סי’ רצ.

ט.  משא”כ עבדים וקרקעות שהם מתקיימים יותר ממעות – ריטב”א גיטין נב, א.
י.  רש”י גיטין נב, א ד”ה אבל לא להניח.

יא.  רמב”ם הל’ נחלות יא, י. שו”ע חו”מ רצ, טו.
יב.  בבלי גיטין שם.

יג.  מהר”ם שיף גיטין שם.
.  בבבלי ליתא ‘נביאים וכתובים’, ועי’ צפנת פענח הל’ ת”ת א, ז דבעי להוכיח מכאן לגבי המר די

חלוקת אם האב חייב ללמד את בנו גם נביאים וכתובים.
טו.  ראה להלן גבי מצוה שאין לה קצבה.

טז.  מהר”ם שיף שם, ועי’ חי’ הריטב”א מכת”י למס’ גיטין שם.
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היא )ב"ב ח, א( מ"מ הויא כצדקה שאין לה קצבה: ואין פוסקין עליהן צדקה. כי 

אין לה קצבה דהא בכל שעתא קיימי עניים ונמצאו נכסיהן כלים, וכן אין קצבה 

ופדיון  דצדקה  כנ"ל  התורה.  מן  קצוב  שאינו  דבר  לצדקה:  לתת  שיש  לסכום 

שבויים קיימי בכל שעה. אי נמי אין שיעור קצוב להוצאת המצוה דאפשר ליתן 

פרוטה ואפשר ליתן אלף זוזיז. ובגמ' )גיטין שם( איתא דבא לרבות תנחומי אבלים, 

שהיו מביאים מאכלים ומשקאות לבתי האבלים, ואין לזה קצבה: ואינן רשאין 

להוציא עבדים בני חורין. אפילו שאין היתומים נפסדים, כגון כשהעבדים באים 

לפדות את עצמם בכסף )שאחרים נותנים להם ע"מ שאין ליתומים רשות בו( אפי' הכי 

גומר  לן דהכסף  ואף דקיימא  גופן קנוי להם לשחררןיח.  אין  אין רשאין, שהרי 

וא"כ  יוצא לחרות ע"י תשלום כסף שוויו בלא גט שחרור,  בו, כלומר שהעבד 

כל ששילם את ערכו לממון היתומים הרי הוא משוחרר ולא בעינן שיהא גופם 

קנוי לאפוטרופוס, מ"מ אמרו רבנן דכיון דנראה הדבר כשחרור וגם זימנין לא 

ידקדקו עמו על דמיו, יש בזה משום זלזול בנכסי יתומיםיט. א"נ ת"ק סבר דאין 

הכסף גומר בו ובעי גט שחרור, ואין האפטרופוס יכול לכתוב לו גט שאין גוף 

העבד שלוכ: אבל מוכרין אותם לאחרים. לתקנת היתומים כגון להאכיל או ליקח 

שדות )כדלהלן בהלכה הבאה(: ואחרים מוציאין אותן בני חורין. היינו אותם אחרים 

ויהיו קנויים להן ואח"כ  שהיו רוצים לתת להם כסף לפדות עצמם, הן יקחום 

ישחררום: רבי אומר וכו'. כשם שרשאין למוכרם לאחרים כך הם רשאין לקבל 

הכסף מיד העבד עצמו בתורת מכירה, כיון שהכסף גומר בו ולא בעי שחרורכא:

יג. אין מוכרין ברחוק ליקח בקרוב ברע ליקח ביפה. אין דנין לחוב ולזכות להכניס 
להוציא ליתומין אלא אם כן נטלו רשות מבית דין. וצריכין אפטרופין לחשב עם 
היתומין באחרונה דברי רבי. רבן שמעון בן גמליאל אומר אין ליתומין אלא מה 
עושין  דין  בית  אין  קרקעות.  בהן  ליקח  עבדים  מוכרין  אפטרופין.  להם  שהניחו 

אפטרופין נשים ועבדים בתחילה ואם מינה אותן אביהן בחייו עושין אפטרופין.

אין מוכרין ברחוק ליקח בקרוב ברע ליקח ביפה. אין מוכרין אפילו שדה רחוקה 

אין מוכרין שדה רעה על מנת  וכן  מהעיר על מנת לקנות שדה קרובה לעיר, 

ויפה,  לקנות שדה טובה, ואף שטובה היא ליתומים שתהא להם שדה קרובה 

יז.  שו”ת מהרי”ט ח”א סי’ קכז.
יח.  רש”י גיטין שם.

יט.  רשב”א גיטין שם, ועי’ תוס’ לח, ב )ד”ה אין( דכתבו דסברי אינשי שהם מזלזלים בנכסי 
יתומים.

זו כוונת רש”י הנ”ל במש”כ דאין גופו קנוי  יא, ח )ולכאורה  כ.  ראב”ד בהשגות להל’ נחלות 
לאפוטרופוס לשחררו, אמנם המגיד משנה בהל’ נחלות שם נקט דרש”י סבר שלא נחלקו רבי 

ורבנן אי כסף גומר בו, עי”ש(.
להשגת  הרמב”ם  תשובת  ועי’  זה.  לטעם  כו”ע  מודו  רבי  דבדעת  ומשמע  שם,  ראב”ד  כא.  
הראב”ד שהובאה במגדל עוז הל’ ערכין וחרמין ו, ז-ח, ובמה שחילק הרדב”ז שם וע”ע במש”כ 

הלח”מ ומרכה”מ בהל’ נחלות.
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עם  דנין.  אין  ליתומיםכב:  חבין  ונמצאו  השדה,  תשתדף  שמא  לחוש  יש  מ"מ 
בעל דין של יתומים הבא לערער על נכסיהם שמא יתחייבו בטענותיהם, אלא 
לכשיגדלו היתומים ידונו עמוכג: לחוב ולזכות. בגמ' גיטין )נב, א( מבואר דכוונת 
וזכו בדין  התוספתא שאין רשאין לדון לחוב על מנת לזכות, כלומר שאם דנו 
להכניס  ליתומיםכד:  לחוב  יכולים  האפוטרופסין  אין  בדין  נתחייבו  ואם  זכו, 
להוציא ליתומין. וכן אינן רשאין לדון עם אחרים בין אם הם תובעים את האחרים 
ממון  להוציא  כדי  אותם  תובעים  אחרים  אם  ובין  ליתומים,  ממון  להכניס  כדי 
מהיתומים, ואם עברו ודנו אפילו אם הכניסו ממון ליתומים לא עשו ולא כלום, 
וכ"ש אם הפסידו ונתחייבו שאין הדין כלוםכה: אא"כ נטלו רשות מב"ד. לדבר זה 
בפני עצמו, ולא מהני מה שמינוהו בית דין מעיקרא: וצריכין אפטרופין לחשב 
עם היתומים. כשיגדלו היתומים צריך האפוטרופוס לעשות עמהן חשבון כך וכך 
בא לידי מאביכם וכך וכך הוצאתי לכם וכו', וישבע שלא נשאר בידו כלוםכו. ויש 
מפרשים שאינו צריך להשבע, ומ"מ צריך לעשות חשבוןכז: באחרונה. כשסיימו 
את תפקידם, אבל בראשונה בשעת מסירת ממון היתומים לידם, מחשבין בית 
בן  רבן שמעון  בריכח:  כדי שיוכלו לתבעם בטענת  הדין כמה ממון מסרו להם, 
נותן להם הממון  אין ליתומים אלא מה שהניחו להם אפטרופין.  גמליאל אומר 
הנשאר ועושה עמהם חשבון על כך אבל אינו צריך להשבעכט. ולפי' השני דלעיל 
בהן  ליקח  עבדים  מוכרין  מה שנשתיירל:  נוטלים  אלא  כלל  חשבון  עושה  אינו 

כב.  בבלי גיטין נב, א.
כג.  רש”י גיטין שם.
כד.  עפ”י רש”י שם.

כה.  הריטב”א וחי’ המיוחסים לריטב”א גיטין שם, וכן המגיד משנה בדעת הרמב”ם הל’ נחלות 
יא, ז, פי’ בדרך זו את מה שאמרו לעיל לחוב על מנת לזכות, דרשאין לתבוע אחרים ולא לדון 
בתביעת אחרים ליתומים. וכ”ז הוא לגי’ הגמ’ בגיטין שלא גרסינן ‘להכניס ולהוציא ליתומים’, 
‘להכניס  ועוד( דגרסו  גיטין רמז שפב  )וכ”ה בריטב”א שם ובמרדכי  אמנם לגירסת התוספתא 
ולהוציא ליתומים’ ע”כ צ”ל דזו הכוונה בלהכניס ולהוציא, וס”ל לתנא דתוספתא דאין רשאין אף 
לתבוע את אחרים שמא יפסידו ליתומים. ועי’ מרכבת המשנה על הרמב”ם שם וגדולי תרומה 
יד, א אות ה דסברו בדעת הרמב”ם דאם עברו ודנו בין זכו בין הפסידו הדין קיים, ולפי שיטתם 
צריך לפרש דאין רשאין להכניס ולהוציא היינו שאסור לעשות כן שמא יפסידו אבל אם עשו 

הדין קיים. וע”ע ירושלמי גיטין פ”ה ה”ד.
כו.  רש”י גיטין שם. 

כז.  רא”ש גיטין פ”ה סי’ ה, דמתוך כך ישים את לבו לדקדק יותר, ואין הדבר תלוי בחיוב שבועה 
שהוא מחלוקת אבא שאול ורבנן בגיטין שם.

כח.  רשב”א בשם בעל העיטור וריטב”א גיטין שם.
כט.  כך למד הרא”ש בדעת רש”י הנ”ל, ורי”ו מישרים כו, א )עא, ד( כתב וז”ל: ופרש”י ואין ראוי 
לחשוב עמהן באחרונה שאין צריך לישבע. ועי’ שו”ת מהר”ם פדואה סי’ לח דרש”י פי’ חשבון 

היינו שבועה.
ל.  רא”ש שם. וכך הוא לשון הרמב”ם )הל’ נחלות יא, ה( שנותן להם ממון מורישן ואינו צריך 
לעשות חשבונות מה הכניס ומה הוציא אלא אומר להן זה הנשאר )כרשב”ג( ונשבע בנקיטת 
חפץ שלא גזלן כלום )בשמנוהו בית דין כאבא שאול(. וע”ע בשו”ת מהר”ם פדואה הנ”ל בדין 

דמינהו אבי יתומים.
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ימותולא:  או  יברחו  שמא  גבן  לחוש  דיש  מעבדים  עדיפי  דקרקעות  קרקעות. 
נשים. דאין דרכם לצאת ולטרוח: עבדים. כיון שאינם נאמניםלב: ואם מינה אותן 
אביהן בחייו עושין אפטרופין. אם מינה אבי היתומים את האשה או העבדלג בחייו 
להיות ממונים על נכסיו לשאת ולתת בהם, כלומר שסמך עליהם שהם נאמנין 

וזריזין, גם אחר מותו הרשות ביד בית דין לעשותם אפוטרופסין על נכסיולד:

יד. רבי שמעון בן אלעזר אומר יתומים שסמכו אצל בעל הבית או שסמכם אביהן 
שמעון  רבי  היה  וכן  העולם.  תיקון  מפני  ומאכילן  מעשר  דין  בית  שסמכום  או 
בן אלעזר אומר יתום בן לוי שגדל אצל בעל הבית מעשר ומאכילו מפני תיקון 
העולם. היה למד אצל לוי או כהן או עני הרי זה מאכילו משלו. אם היה בן אשתו 

כהן או לוי או עני הרי זה מאכילו מחלקן.

נתמנה  ולא  פיו  על  מעשיהם  את  שעושים  הבית.  בעל  אצל  שסמכו  יתומים 
אותם  לא שמינה  או שסמכם אביהם.  ולא מב"ד:  לא מאביהן  להן אפוטרופוס 
לאפוטרופוס אלא שסמך עליהם לנהל את עסקיו וצרכי בניו: או שסמכום בית 
דין. שעשאום אחראים על עניני היתומים אף שלא עשאום אפוטרופסים בפירוש 
לכל דבר ועניןלה: מעשר ומאכילן. דין אפוטרופוס יש לו לגבי הפרשת תרומות 
ומעשרות, וכשם שאפוטרופוס תורם ומעשר להאכילן ולא להניח, כך הוא תורם 
ומעשר להאכילן: מפני תיקון העולם. כדי שיהיה לקטן מה לאכול: שגדל אצל 
בעל הבית. יתום בן לוי שהיה סמוך על שולחנו של בעל הבית ישראל: מעשר 
עני(,  יתום  עני אם הוא  )וה"ה למעשר  לוי  ומאכילו. את המעשר ראשון, שהרי הוא 
וקמ"ל דלא אמרינן דכיון שהוא סמוך על שולחנו הרי הוא פורע חובו ממעשרלו, 
הואיל ולא נתחייב לתת לו מזונותלז. וי"א דכוונת התנא לומר שמעשר ומאכילו 
מן החולין ולא מהמעשר וטעמא כדלהלןלח: מפני תיקון העולם. כדי שיהיה אוכל 
ליתומים שיכניסום בעלי בתים לביתם על דעת שיאכילום מעשר עני או מעשר 
ראשון ללוילט. ולדעת היש אומרים הנ"ל טעמו שמא יתן תמיד את מעשרותיו 
לבן לוי זה, ומתוך כך יבוא היתום לעשות מלאכה לבעל הבית והוי ככהן המסייע 
למד  ישראל:  היה.  ב(:  )כו,  בבכורות  כמבואר  כן  לעשות  ואסור  הגרנות,  בבית 

לא.  ובגמ’ גיטין שם פליג רשב”ג ואסר דחייש שמא יצא ערעור על הקרקעות.
לב.  ובגמ’ גיטין שם שנו גם קטנים משום דאינם בני דעת.

לג.  כתב המאירי גיטין שם: ואין עושין בית דין אפטרופוס נשים ועבדים ואין צריך לומר קטנים, 
אבל מינהו אבי יתומים באשה ועבד מיהא הרי הוא אפטרופוס גמור.

ועיי”ש  כאן.  בתוספתא  איתא  דהכי  וכתבו  שם  וריטב”א  השני  בפי’  שם  גיטין  רשב”א  לד.  
ברשב”א בפי’ הראשון.

לה.  מנחת יצחק.
לו.  חסדי דוד, ועי’ שיירי מנחה לבעל המנחת יצחק. וראה להלן.

לז.  אמנם אם היה חייב לו מזונות אינו יכול לתת לו ממתנות כהונה ולויה או מתנות עניים.
לח.  מנחת ביכורים ומנחת יצחק, וראה בריב”ג שכתב טעמא אחרינא דחיישינן שיתן לו כל 

מעשרותיו ויעשה לו היתום מלאכתו ככהן המסייע בבית הגרנות.
לט.  חסדי דוד.
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אצל כהן או לוי או עני. ורוצה להאכיל לרבו מפירותיו: ה"ז מאכילו משלו. אינו 
יכול להאכילו מתרומות ומעשרות, דהוי כפורע חובו במתנות כהונה או לויה או 
דנראה שמשלם להם שכר למודו ממתנות שאינם שלו,  מתנות הענימ, משום 
אלא צריך להאכילם מפירות חולין שלומא: אבל אם היה בן אשתו כהן וכו' מאכילו 
מחלקן. יכול להאכילו מתרומות ומעשרות כיון דאינו חייב לו כלום, ואף שאשתו 

תכיר לו טובה על כך, הרי טובת הנאתן לבעליםמב:

טו. קטן שאמר לאחד בשוק האכילני מעשר מחלקו מאכילו מפני תיקון העולם. 
לו  ועושה  משלו  מאכילו  מזונותיו  כדי  עמו  שעשה  או  מזונות  לו  חייב  היה  אם 

בחלקו סגולה.

קטן שאמר לאחד בשוק האכליני מעשר מחלקו ומאכילו. מפרשי התוספתא פי' 
דמיירי שביקש צדקה ומעשר עני מאדם בשוק ומותר לעשר את טבלו ולתת 
לו מעשר עני, ולא חשיב פורע חובו משום שאינו חייב ליתן לו משלו. ולכאורה 
אדם  כלומר שפגש  לאחד בשוק האכליני,  שאמר  התוספתא  את  לקרוא  נראה 
מעשר  טבל,  שהם  כיון  יכול  ואיני  מפירותי  לאכול  רוצה  אני  לו  ואמרו  בשוק 
מפני תיקון  ומאכילו חוליןמג:  )חלקו(  פירות הקטן  ומאכילו, מעשר את  מחלקו 
העולם. לפי' שאר המפרשים תיקון העולם הוא כדי שיתנו להם מזונות מהמעשר 
מה  ולפי'  ברעב.  ימותו  ושמא  קטנים  דהם  מזונתיהם  אחר  לחזר  יצטרכו  ולא 
שנתפרש לעיל הוא כמו ששנינו בהלכה הקודמת שיש בזה תיקון העולם לעשר 
את פירות היתומים שאין להם אפוטרופוס כדי שיוכלו לאכול: אם היה חייב לו 
מזונות. כגון שקיבל על עצמו לזון את הקטן: או שעשה עמו כדי מזונותיו. שעבד 
הקטן אצלו וחייב לשלם לו שכר טירחתו ועבודתו: מאכילו משלו. חייב להאכילו 
מפירות חולין שלו, ואינו יכול לשלם לו מפירות מעשר עני )לפי' כל המפרשים(, 
וגם לא התירו לו לעשר את פירות הקטן כשאינו אפוטרופוס שלו )לפמש"נ לעיל(, 
שהרי חייב לתת לו מזונות משלו ושוב אין הקטן צריך לאכול מפירות עצמו, 
שליחות  דאין  הקטן  פירות  את  לעשר  יכול  אין  וממילא  העולם,  תיקון  וליכא 
וזכיה לקטן: ועושה לו בחלקו סגולה. וישמור את תבואת הקטן עד אשר יגדל 
)נב, א( רב חסדא סבר  סגולה. פליגי בה אמוראין בב"ב  ויוכל לתרום בעצמומד: 

ישראל( שישראל  )ד”ה  ב  סו,  יבמות  ותוס’  יאכילנה(  )ד”ה  א  טו,  ע”ז  מ.  אמנם שיטת רש”י 
ששכר פרה מכהן ומזונותיה על הישראל יכול להאכילה כרשיני תרומה, וכבר תמה הרשב”א שם 

על רש”י דהוי כפורע חובו ממתנות כהונה, וראה מה שתי’ בביאור שיטתם ואכמ”ל.
מא.  חסדי דוד.

מב.  חסדי דוד וריב”ג.
מג.  לעיל בהל’ יב-יג נשנו דיני אפוטרופוס שמינהו אבי יתומים או בי”ד שמעשר את פירות 
לעשר  יכול  ג”כ  דבר  לכל  אפוטרופוס  שאינו  בעה”ב  אצל  דבסמכו  קמ”ל  יד  ובהל’  היתומים, 
פירותיהן, והכא קמ”ל טפי דאפילו לא סמך עליו בתמידות אלא ראה סתם אדם בשוק ואמר לו 
שהוא רוצה לאכול ואינו יכול שפירותיו טבל, ג”כ תקנו שיכול לעשר את פירות הקטן כדי שיהיה 

לו מה יאכל, ומפני תיקון העולם. ולפי’ זה מישך שייכי אהדדי כל ההלכות הללו לפי סדרן.
יצטרך  שמא  אחר  לזמן  שישמרנה  סגולה  עני  מהמעשר  שיעשה  פי’  המפרשים  שאר  מד.  
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דהיינו ספר תורה ורבה בר רב הונא סבר דקל, כלומר שרשאי למכור את תבואת 
הקטן ולקנות במעות למר ספר תורה ולמר דקל למען יעמדו ימים רבים: 

זמן הביעור דאסור  וגם צ”ל דאכתי לא מטי  יתנה לעני אחר,  ולא נתבאר למה לא  לה הקטן, 
להשהותו טפי.
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פירות טבל למעשר שני שנתערבו 
בפירות טבל למעשר עני

הרה"ג חיים הירשמן

מכשירין פרק ב' משנה י"א, פירות שניה שרבו על של שלישית וכו' ושל שביעית 

אם  היינו  להחמיר,  למחצה  מחצה  הרוב  אחר  הולכין  שביעית,  מוצאי  של  על 

נתערבו פירות טבל למעשר שני עם פירות טבל למעשר עני, הולכים בתר רוב, 

אם רוב מעשר שני צריך להפריש מעשר שני, ואם רוב מעשר עני צריך להפריש 

מעשר עני, וכן אם נתערבו פירות של שנה שישית הנוהג בהם מעשר, עם פירות 

שנה שביעית הנוהג בהם קדושת שביעית ואין נוהג בהם מעשר, הולכים אחר 

רוב, אם רוב של שישית צריך לעשר ואין נוהג בהם קדושת שביעית, ואם רוב 

שביעית פטורים ממעשר ונוהג בהם קדושת שביעית.

ובחזו"א שביעית סימן ז' ס"ק ט"ו, כתב דאין כונת המשנה שנתערבו טבל למעשר 

שני עם טבל למעשר עני, דבמקרה שנתערבו אין הולכים בתר רוב, דטבל אינו 

בטל כדאמר נדרים נ"ט א', ]וכן אמרינן ע"ז ע"ג ב' דטבל אוסר במינן במשהו[ 

אלא מדובר ששימש באוצר מזה ומזה ועכשיו אינו ידוע אם קופה זו היא שני' או 

שלישית, ובזה אזלינן בתר רוב.

היינו דהחזו"א מבאר המשנה הולכין אחר הרוב, הכונה הלך אחר רוב ולא ביטול 

ברוב, דביטול ברוב לא שייך בטבל, דטבל אוסר במשהו, ולכך אם נתערב פירות 

טבל למעשר שני עם פירות טבל למ"ע לא אזלינן בתר רוב, והמשנה מיירי דלא 

נתערבו כלל הפירות, אלא שאינו יודע איזו קופה היא, אם של מ"ע או מ"ש בזה 

הולכים אחר רוב מדין הלך אחר רוב.

 ועי"ש בדבריו שכתב דפי' הרא"ש על המשנה לא משמע הכי, דלשון הרא"ש 

ואם נתערבו, וכל דברי הרא"ש שם להדיא דמיירי בתערובת, והרמב"ם מע"ש 

פ"א הלכה י"א, כתב פירות שנה שניה שנתערבו בפירות שלישית, מבואר להדיא 

שזה מיירי בתערובת, ובחזו"א שם מפרש את דברי הר"מ ג"כ שאינו מדין ביטול, 

שלא נתערב, רק אינו יודע איזו קופה היא, ומדין הלך אחר רוב, לכאורה נראה 

דחוק לפרש כך דברי הרמב"ם שכתב "שנתערבו".

ועוד כתוב שם בחזו"א דאם נתערבו צריך להפריש לפי חשבון, דבר שיש בילה 

מפריש מינה וביה, ואמר דחלק המעשר שהוא מפירות שני' יהי' מעשר על השני', 

והשלישית על השלישית, ואם הוא יבש דלית לי' בילה לרבנן אין לו תקנה, אלא 

א"כ מפריש עליו ממקום אחר, שמעשר שהוא מפריש אינו יודע שיש בו שיעור 
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מעשר של הרוב, ומיעוט שהוא בטל אינו נהפך להיות נידון כהרוב, שאין ביטול 
אלא לפטור ולא לחייב.

מ"ש,  כרוב  להיות  נהפך  מ"ע  שהמיעוט  להדיא  כתוב  שם  הרא"ש  ובפירוש 
ומפריש מהתערובת עצמו על הכל, ואינו מפריש לפי חשבון.

ונראה דלדעת הרא"ש יש לפרש את המשנה כפשוטה באופן שנתערבו פירות 
טבל למ"ע עם פירות הטבל למ"ש, ומה שהקשה החזו"א דטבל לא בטיל יש 
ליישב, דחלוק אם נתערבו פירות טבל למ"ש עם טבל למ"ע, לטבל שנתערב 
שנתערב  למ"ע  טבל  משא"כ  ברוב,  בטיל  לא  בחולין  שנתערב  דטבל  בחולין, 

בטבל למ"ש כן בטיל ברוב.

וטעם הדבר הוא דשני דינים הם, אם נתערב טבל בחולין או שנתערבו טבל למ"ע 
ולמ"ש, דכשנתערב מיעוט טבל ברוב חולין, הנידון הוא אם רוב החולין מבטל 
את מיעוט הטבל, בזה אמרינן שטבל אינו בטל ברוב חולין, או משום כהתירו כך 

איסור או משום דטבל יש לו מתירין, עיין תוס' ע"ז ע"ג ע"ב ד"ה טבל.1

אם  הנידון  אין  למ"ש,  טבל  ברוב  למ"ע  טבל  פירות  מיעוט  כשנתערב  משא"כ 
רוב טבל למ"ש מבטל את מיעוט טבל למ"ע, אלא הנידון הוא איזה מעשר צריך 
להפריש מתערובת זו מע"ש או מ"ע, בזה אמרינן שהולכים אחר רוב, אם רוב 

מע"ש מפרישים מע"ש.

שנים  יש  אלא  הפירות,  מאותם  ומ"ע  מע"ש  ביחד  היות שאין מפרישים  היינו 
שמפרישים מע"ש ויש שנים שמפרישים במקום מע"ש מ"ע, שנת א' וב' מ"ש, 
ג' מ"ע, ד' וה' מ"ש, ו' מ"ע, ממילא כשנתערבו פירות של שנה שניה שנוהג בהם 
מ"ש עם פירות של שנה שלישית שנוהג מ"ע, השאלה היא מה דין הפירות ומה 
צריך להפריש מהם מע"ש או מ"ע, בזה כן הרוב קובע שצריך להפריש לפי רוב 

הפירות.

כלומר אם נתערבו מיעוט טבל ברוב חולין, הנידון הוא אם רוב החולין מבטל את 
מיעוט הטבל, ודין הביטול להחשיב את מיעוט הטבל כמו שאינו, בזה אמרינן 
שטבל א"א לבטלו ולהחשיבו כמו שאינו, או משום כהתירו כך איסורו, או משום 
דטבל יש לו מתירין, ומכוח שני טעמים אלו, א"א לבטלו ולהחשיב את מיעוט 

הטבל כמי שאינו.

1.  דברי התוס' צ"ב, דתוס' אמרי דהטעם כהתירו כך איסורו שייך רק בתרומ"ג דחטה אחת פור
טרת את הכרי, אבל מעשר ראשון הטבול לתרומת מעשר דהתירו לא הוי במשהו, ולכך צריכים 
לטעם של דבר שיש לו מתירין. קשה למה נקט תוס' מע"ר הטבול לתרומת מעשר, ולא נקט 

רטבל הטבול למעשר ראשון שג"כ צריך שיעור, האם אפשר לומר שתוס' סברי שדוקא טבל הט
בול לתרומה או לתרו"מ אוסר במשהו, משא"כ הטבול למעשר אין שיעורו במשהו, אבל קשה 
מאוד לומר שטבל הטבול למעשר אינו במשהו, דהרי גם הטבול למעשר הוי דבר שיש לו מתירין 

וצריך להיות במשהו וצ"ב.
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מ"ש  רוב  אם  הנידון  אין  למ"ש,  טבל  ברוב  למ"ע  טבל  מיעוט  כשנתערב  אבל 
מבטל את מיעוט מ"ע להחשיב את מיעוט מ"ע כמי שאינו, כמו מיעוט טבל ברוב 

חולין, אלא הנידון הוא מה צריך להפריש מפירות אלו מ"ש או מ"ע.

וסברת החילוק היא, דכשנתערב מיעוט טבל ברוב פירות מתוקנים, רוב הפירות 
מותרים באכילה והמיעוט טבל אסור באכילה, ויש ניגוד בין המיעוט לרוב אם 
מותר לאכול את התערובת או לא, דין הרוב שמבטל את המיעוט כמי שאינו, 
ודנים את הפירות כאילו המיעוט לא נמצא כאן, בזה אמרינן שטבל לא בטיל, או 

מפני כהתירו כך איסורו או משום דטבל יש לו מתירין.

משא"כ אם נתערב מיעוט טבל למ"ע ברוב טבל למ"ש, אין כאן תערובת מיעוט 
איסור ברוב היתר, דגם הרוב וגם המיעוט הם טבל, והשאלה היא איזה מעשר 
צריכים להפריש מפירות טבל אלו, אם הם פירות טבל למ"ש או למ"ע, בזה אנו 
אומרים שאם רוב הפירות הם טבל למ"ש, הרוב מ"ש קובע שם על התערובת 
שהם פירות טבל למ"ש, דרוב מ"ש אינו מבטל את מיעוט מ"ע כמי שאינו, אלא 
המיעוט מתאחד עם הרוב, ודנים את כל התערובת כאילו הם טבל למ"ש, מפני 

דרוב מ"ש קובע שם על כל התערובת כאילו הם טבל למ"ש.

וכלשון הרא"ש הנ"ל, וז"ל, הולכים אחר הרוב, אם רוב פירות של שניה יפריש 
מ"ש על הכל, כי מיעוט הפירות של שלישית בטלים ברוב, ועולים מידי טבל 
בהפרשת מ"ש כאילו גדלו בשניה וכו' ע"כ, מבואר להדיא בלשון הרא"ש דמיעוט 
וצריך  נהפך לדין הרוב  אינו בטל כמאן דליתא אלא להפך, המיעוט מ"ע  מ"ע 

להפריש גם מהם מ"ש.

ופשוט דאם נתערבו מיעוט פירות חולין ברוב פירות הטבל למ"ש, אינו צריך 
ובאו"ש  נ"ט,  נדרים  ר"ן  ]עיין  חשבון  לפי  אלא  התערובת,  מכל  מ"ש  להפריש 
מאכ"א פט"ו הי' שהאריך בזה[ דמיעוט החולין לא נהפך להיות כדין רוב פירות 
הטבל למ"ש, דפירות חולין לא שייך שיהפכו לפירות טבל למ"ש, דרוב מ"ש 
אינו יכול לחדש על מיעוט החולין דין טבל למ"ש, דפירות מתוקנים לא שייך 
שיתחייבו עוד פעם במ"ש. ורק מיעוט טבל למ"ע ברוב טבל למ"ש או להפך, 
מיעוט מ"ש ברוב מ"ע, המיעוט נהפך להיות כדין הרוב, ומפרישים על המיעוט 

כדין הרוב כמבואר כאן ברא"ש.

וסברת החילוק, דאם נתערב מיעוט חולין ברוב טבל, אין מיעוט החולין נהפך 
להיות חלק מהרוב, כמו שנתערבו מיעוט טבל למ"ע ברוב מ"ש, או להפך מיעוט 
מעשר  ומפרישים  הרוב,  כמו  להיות  המיעוט  נהפך  כן  מ"ע,  ברוב  למ"ש  טבל 
מהרוב על הכל, גם על המיעוט. דכל ביטול ברוב, אין הרוב יכול לחדש דין על 
המיעוט, כמו אם נתערב חולין בטבל, חולין בתרומה, איסור בהיתר, אין המיעוט 
מקבל דין הרוב, ויסוד הדבר מבואר בספר עונג יו"ט, דאם נתערב חוט ציצית 
שלא טוו לשמה בכמה חוטי לשמה, החוט שלא לשמה אינו נהפך להיות לשמה, 
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באופן שנתערב חוט אחד שלא לשמה בתוך ג' חוטים לשמה, א"א להכניס את 
כל הד' חוטין בתוך הבגד, דיש כאן ודאי אחד שלא לשמה. דהרוב אינו יכול 
כל  או  תרומה  או  טבל  איסור  או  לשמה  כמו  שלו,  דינים  המיעוט  על  לחדש 
על  מיחל  אינו  ההיתר  רוב  איסור,  ומיעוט  היתר  רוב  להפך  וכן  איסור שהוא, 
המיעוט איסור דין היתר, דהרוב אינו יכול לחדש דין על המיעוט, וכל ביטול 

ברוב בתערובת הוא שלא מתיחסים למיעוט, והמיעוט הוא כמאן דליתא.

וגדר הדבר הוא, דהיכן שהמיעוט מתנגד לרוב כמו מיעוט איסור ברוב היתר, 
אם נתחשב עם המיעוט הוא נותן דין לרוב, דלפי הרוב שהוא היתר מותר לאכול 
את המאכל, ואם נתחשב עם המיעוט איסור, אסור לאוכלו, בזה אמרינן ביטול 
ברוב, שהמיעוט כמאן דליתא ואינו משפיע כלל על הרוב, אבל המיעוט עצמו 

אינו נהפך להיתר, אלא הוא מתבטל כאילו הוא לא נמצא כאן.

משא"כ תערובת פירות טבל למ"ש עם פירות טבל למ"ע, כאן כן נהפך המיעוט 
להיות כדין הרוב, משום דהיות שהתורה אמרה להפריש או מ"ש או מ"ע, היינו 
שאין להפריש שניהם ביחד אלא אחד במקום השני, בשנה שמפרישים מ"ש 
אין מפרישים מ"ע וכן להפך, זאת אומרת דצורת הפרשת מ"ש ומ"ע הוא אחד 

במקום השני.

צריכים  הפרשה  צורת  איזו  הוא  הנידון  ולמ"ע,  למ"ש  טבל  כשנתערבו  ולכך 
יחד  מתאחדת  כולה  התערובת  דכל  מ"ע,  או  מ"ש  תערובת  מאותה  להפריש 
הרוב קובע  כאן  מ"ע,  או  צריכים להפריש מהפירות מ"ש  באותה שאלה, מה 
נגרר אחר הרוב ומקבל  והמיעוט  ודין הפרשה מכל התערובת כולה,  את שם 

את דין הרוב.

זו חלוק תערובת טבל למ"ע עם טבל למ"ש, לשאר תערובת איסור  ובנקודה 
והיתר, דבתערובת טבל למ"ש ולמ"ע מתאחדים כל התערובות לידון בדין אחד, 
מה צריך להפריש מהפירות מ"ש או מ"ע, ממילא הרוב קובע את דין הפרשה, 
משא"כ שאר תערובות איסור בהיתר, אינם מתאחדים בדין אחד כל התערובת, 
דהמיעוט והרוב אין להם שום דבר משותף, כמו מיעוט איסור ברוב היתר אלא 
ודין  , הרוב מתנגד למיעוט, דדין הרוב שמותר לאכול את התערובות  להיפך 
את  להפריע  יכול  ואינו  דליתא  כמאן  המיעוט  נתבטל  ולכך  שאסור,  המיעוט 
באותה  ביחד  מתאחדים  והמיעוט  הרוב  ומ"ע  מ"ש  בתערובת  כאן  הרוב.אבל 
אינו  המיעוט  ממילא  מ"ע,  או  מ"ש  מהתערובת  להפריש  צריך  מה  שאלה 
מתבטל כמאן דליתא, אלא להיפך הוא מתאחד עם הרוב, והרוב נותן שם על 

כל התערובת כולה וגם המיעוט נגרר אחר הרוב.

שמיירי  לומר  אפשר  שאי  זצ"ל  החזו"א  שהקשה  דמה  הנ"ל,  מכל  היוצא 
לפי  להפריש  צריך  דבתערובת  ב'  ברוב,  בטיל  לא  שטבל  מפני  א'  בתערובת, 
נהפך  המיעוט  דאין  משום  אחר,  ממקום  להפריש  צריך  יבש  ובדבר  חשבון, 
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להיות נידון כהרוב, ממילא הוא אינו יכול לדעת דמעשר שהוא מפריש שיש 
בו שיעור מעשר על הרוב. אבל לפי דברי הרא"ש מבואר הכל, דחדא מתרץ 
לחברתה, דהרא"ש סובר שחלוק תערובת טבל למ"ש עם טבל למ"ע משאר 
תערובות, דאפילו כל תערובת אין המיעוט נהפך להיות כהרוב, אבל תערובת 
מ"ש עם מ"ע כן המיעוט נהפך להיות כהרוב כמבואר. ממילא לא קשה שטבל 
הוי דבר שיש לו מתירין ואינו בטל כמבואר לעיל, דהדין דבר שיש לו מתירין 
אינו בטל, הוא רק היכן שהרוב מבטל המיעוט לגמרי ומחשיבו כמאן דליתא, 
אבל אם המיעוט אינו כמאן דליתא אלא להיפך הוא נהפך להיות חלק מהרוב, 
בזה אין הכלל שדבר שיש לו מתירין אינו בטל, מכיון שהמיעוט אינו מתבטל, 

אלא גם המיעוט טבל למ"ע הוי מתוקן ע"י הפרשת מ"ש כמבואר ברא"ש.

תדע דהרי הטעם שדבר שיש לו מתירין אינו בטל, הוא משום עד שתאכלנו 
כאן  דאין  שייך  לא  זה  וכאן  בביצה,  ברש"י  כמבואר  בהיתר  תאכלנה  באיסור 
וגם  ברא"ש,  כמבואר  מ"ש  מפריש  הוא  למ"ע  טבל  המיעוט  על  דגם  איסור, 

המיעוט טבל למ"ע הוא מתקן ואין כאן שום איסור. 

אולם יש לעיין בדברי הרא"ש, דהרי המשנה איירי נמי שנתערבו פירות שישית 
עם של שביעית, היינו פירות טבל למ"ע עם פירות שביעית שיש בהם קדושת 
ובפירוש  ופטורים מן המעשר, מבואר במשנה שהולכים אחר הרוב,  שביעית 
הרא"ש שם, וז"ל וכן של שישית ושל שביעית אם רוב של שביעית נוהג קדושת 
בהם  נוהג  אין  רוב משל שישית  ואם  בלא מעשר,  אוכלן  וגם  בכולם  שביעית 

שביעית ומעשר כולן ע"כ.

איסור  תערובת  לכל  דומה  למ"ע,  טבל  עם  פירות שביעית  תערובת  ולכאורה 
והיתר שנתערבו שני מיני איסורים, כמו אם נתערבו מיעוט פירות ערלה ברוב 
פירות טבל למ"ע, הרי המיעוט ערלה לא נהפך להיות נידון בדין הרוב, ויהיה 
צריך להפריש גם על המיעוט ערלה מ"ע. דהרי ביארנו דמה שהרא"ש אומר 
למ"ש,  עם טבל  למ"ע  בתערובות טבל  רק  זה  כהרוב  להיות  נהפך  שהמיעוט 
משום שצורת ההפרשה היא אחד במקום השני, ממילא הנידון הוא מה צריך 
להפריש מהפירות, ואין הרוב מבטל את המיעוט כמאן דליתא, אלא שהמיעוט 
נתאחד עם הרוב ואינו בטל כמבואר לעיל, משא"כ בשאר איסורים אם נתערבו 
שני איסורים, כאן הרוב מבטל את המיעוט, ואין המיעוט נהפך להיות כהרוב, 

אלא דנים את המיעוט כמאן דליתא.

בקדושת  הקדושים  פירות  מיעוט  נתערבו  דאם  לומר  שייך  איך  קשה,  א"כ 
שביעית ברוב פירות טבל למ"ע, שצריך להפריש גם על המיעוט שביעית מ"ע, 
איך נהפך המיעוט שביעית לידון בדין הרוב מ"ע, וכן להפך מיעוט פירות הטבל 
למ"ע שנתערבו ברוב פירות שביעית, היה צריך להיות שהמיעוט טבל לא יבטל 
ברוב שביעית, דטבל אינו בטל, וגם איך נהפך המיעוט טבל למ"ע להיות קדוש 

בקדושת שביעית.
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אלא מבואר בדברי הרא"ש, דהרא"ש סובר שתערובת פירות שביעית עם פירות 

טבל למ"ע, דומה לתערובת טבל למ"ע עם טבל למ"ש, ואינו דומה לתערובת 

שאר שני איסורים, משום דשביעית הוא ג"כ בסדר השנים של תרו"מ, היינו דאם 

הוא מה  לומר שהנידון  ג"כ  פירות שביעית, אפשר  פירות שישית עם  נתערבו 

זו, האם פירות אלו חייבים לעשר מ"ע, או שהם  צריכים לעשות עם תערובת 

פירות הקדושים בקדושת שביעית ופטורים ממעשר, כמו תערובת פירות טבל 

למ"ע בפירות טבל למ"ש, שהדיון הוא מה צריך להפריש, ואין הרוב מבטל את 

המיעוט, אלא המיעוט מתאחד עם הרוב כמו שביארנו. כמו"כ גם תערובת פירות 

טבל למ"ע שנתערבו בפירות שביעית, אין הרוב מבטל את המיעוט ומחשיבו 

כמאן דליתא, אלא המיעוט מתאחד עם הרוב, והמיעוט נידון בדין הרוב.

זאת אומרת שדין קדושת שביעית בפירות הם במקום תרו"מ, שהתורה אמרה 

צריכים  אין  שביעית  ושנה  מהפירות,  תרו"מ  להפריש  שצריכים  שנים  שיש 

נתערבו מיעוט  נוהג בהם קדושת שביעית, ממילא עם  להפריש, דכל הפירות 

פירות שביעית ברוב פירות טבל למ"ע, או להפך מיעוט טבל למ"ע ברוב פירות 

שביעית, הרוב והמיעוט מתאחדים לדון ביחד איזהו דין צריכים לנהוג בפירות, 

דין מ"ע או במקום מ"ע צריכים לנהוג בפירות קדושת שביעית, בזה הרוב קובע 

והמיעוט מתאחד עם הרוב לדון בדין הרוב.

אבל לפ"ז נמצא, אם נתערבו פירות שישית טבל שהם לא רק טבל למ"ע אלא 

שלא הופרשו מהם כלל תרו"מ, והם טבל לתרומה ולמעשר ולתרומת מעשר 

ולמ"ע עם פירות שביעית, ג"כ המיעוט נידון בדין הרוב, אם המיעוט הוא פירות 

שישית אין צריכים להפריש כלל תרו"מ מהמיעוט, ואם המיעוט פירות שביעית 

צריכים להפריש תרו"מ גם על המיעוט שביעית. דהדין שצריכים לנהוג קדושת 

שביעית בפירות שביעית אינו במקום מ"ע לבד, אלא במקום כל תרו"מ דהרי 

מפירות שביעית אין צריכים להפריש כלל תרו"מ.

רק  שלישית,  בפירות  שנתערבו  שניה  שנה  פירות  כמו  השנים,  שאר  בשלמא 

כשנתערבו טבל למ"ש עם טבל למ"ע הולכים אחר רוב, משום דשאר תרו"מ 

ובין שלישית, ממילא  בין שניה  ומ"ע, צריכים להפריש כל השנים  חוץ ממ"ש 

אם נתערבו מיעוט פירות טבל לתרומה ברוב פירות טבל למ"ש, כאן המיעוט 

תרומה אינו נהפך להיות נידון כהרוב, אלא שהמיעוט טבל לתרומה אינו בטל, 

וצריכים להפריש תרומה לפי חשבון. משום דהפרשת מ"ש אינו במקום הפרשת 

תרומה, דתרומה צריכים להפריש כל השנים, גם בשנת מ"ש וגם בשנת מ"ע, א"כ 

כשנתערבו פירות טבל לתרומה עם פירות טבל למ"ש, אין הנידון איזו הפרשה 

צריכים להפריש מהפירות כמו בתערובת מ"ש עם מ"ע, אלא השאלה היא כמו 

ברוב  פירות טבל לתרומה  היתר. דהמיעוט  ברוב  איסור  מיעוט  בכל תערובות 

טבל למ"ש, דינם ממש כמיעוט איסור ברוב היתר, דרוב פירות טבל למ"ש אין 

עליהם איסור טבל לתרומה, ממילא הנידון הוא אם רוב טבל למ"ש מבטל את 
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המיעוט טבל לתרומה ומחשיבם כמאן דליתא, כאן כן אמרינן שטבל לתרומה 

אינו בטל, וצריך להפריש לפי חשבון.

משא"כ אם נתערבו מיעוט פירות שישית טבל לתרומה ברוב פירות שביעית, כאן 

צריך להיות שאין צריכים להפריש תרומה מהמיעוט, משום דפירות שביעית אין 

גם  הוא  שביעית  קדושת  שדין  נמצא  א"כ  תרו"מ,  כלל  מהם  להפריש  צריכים 

צריכים להפריש  כולה, אם  על התערובת  הוא  הנידון  ולכן  כל תרו"מ,  במקום 

את כל התרו"מ, או שלא צריכים להפריש כלל תרו"מ, אלא שנהוג בהם קדושת 

שביעית.

בקיצור תערובת פירות שישית עם פירות שביעית, אין חילוק אם הפירות טבל 

רק למ"ע או גם לשאר תרו"מ, משום דבפירות שביעית אין צריכים להפריש כלל 

תרו"מ.

ובאמת כך משמע בדברי הרא"ש שם, דז"ל אם רוב פירות של שניה יפריש מ"ש 

על הכל, כי מיעוט הפירות של שלישית בטלים ברוב ועולים מידי טבל בהפרשת 

מ"ש כאילו גדלו בשניה, וכן של שישית ושל שביעית, אם רוב משל שביעית נהוג 

קדושת שביעית בכולם, וגם אוכלן בלא מעשר, מבואר להדיא בדבריו שתערובת 

בשביעית  שישית  משא"כ  ומ"ע,  מ"ש  לענין  רק  הוא  הנידון  בשלישית,  שניה 

הנידון הוא לכלל תרו"מ דכתב וגם אוכלן בלא מעשר.

או  פירות טבל למ"ע  פירות טבל למ"ש עם  נתערבו  היוצא מכל דברינו, דאם 

עם פירות שביעית, לפי הרא"ש הולכים בתר הרוב והמיעוט נגרר אחר דינו של 

הרוב, ולא קשה מה שהקשה החזו"א דטבל אינו בטל וגם המיעוט אינו מקבל 

דין הרוב כנתבאר, דחלוק אם נתערבו טבל בחולין, לטבל למ"ש עם טבל למ"ע 

או שנתערבו עם פירות שביעית, דאם נתערבו טבל למ"ש עם טבל למ"ע או אם 

פירות שביעית כן המיעוט נגרר אחר הרוב ומקבל את דינו של הרוב, ממילא לא 

שייך כאן הכלל דטבל אינו בטל כמבואר לעיל.

לפ"ז אליבא הרא"ש צריכים להפריש דוקא מן הרוב על כל התערובת, ולא לפי 

חשבון כמו שכתב החזו"א, דלפי הרא"ש המיעוט נגרר אחר הרוב, והוי דינו כמו 

הרוב ממילא לא שייך להפריש לפי חשבון דאין בתערובת שני מיני טבל, אלא 

כל התערובת הוי כרוב. 

וזהו  שליט"א,  קנייבסקי  הגר"ח  התורה  שר  למרן  מכתב  שלחתי  זה  כל  לאור 

המכתב: 
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בס"ד תמוז תשע"ח

אל מעלת כבוד

מרן שר התורה רשכבה"ג הגאון רבי חיים קנייבסקי שליט"א,

שלום וברכה,

ראשית דברי אני מודה לכם על ספרכם החשוב "דרך אמונה" שהוא ממש משנ"ב 
על זרעים שכבר יצא טבעו בכל העולם כולו.

שנתערבו  שניה  שנה  פירות  הרמב"ם  כתב  י"א  הלכה  א'  פרק  מ"ש  בהלכות 
בפירות שלישית וכו' הולכין אחר הרוב.

ובדרך אמונה ס"ק ק"א מובא דברי מרן החזו"א שביעית סי' ז' ס"ק ט"ו, שאין 
הכונה שנתערב סאה בב' סאין דהוי דבר שיש לו מתירין, ואין הולכין אחר רוב, 

ובאופן שנתערבו צריך להפריש לפי חשבון.

והנה החזו"א שם כתב אמנם בפי' הרא"ש במשנה ל"מ הכי וצ"ע, וז"ל הרא"ש אם 
רוב פירות של שניה יפריש מ"ש על הכל כי מיעוט פירות של שלישית בטלים 

ברוב ועולים מידי טבל בהפרשת מעשר שני כאילו גדלו בשניה ע"כ.

ויש נפ"מ לדינא בין פירושו של הרא"ש לבין מה שפירש החזו"א, דאם נתערבו 
לפי הרא"ש צריך להפריש מהרוב על כל התערובות, ולפי החזו"א צריך להפריש 

לפי חשבון.

האם דעת כתר"ה שאין צריכים לחשוש כלל לדעת הרא"ש, דהרי אם יפריש כפי 
החזו"א לפי חשבון אליבא הרא"ש אין פירותיו מתוקנים, ובפרט שפשטות לשון 

הר"מ הוא כרא"ש דכתב שנתערבו.

ובעיקר מה שהקשה החזו"א שטבל הוי דבר שיש לו מתירין, והמיעוט טבל אינו 
נהפך להיות נידון כהרוב, נראה שהרא"ש סובר שחלוק טבל שנתערב בחולין, 
מטבל למ"ש שנתערבו בטבל למ"ע, דטבל למ"ש שנתערב בטבל למ"ע אין זה 
כמו כל ביטול ברוב שהמיעוט כמאן דליתא, אלא שמיעוט מ"ע נהפך להיות כדין 

רוב מ"ש.

וטעם הדבר שתערובות טבל למ"ש עם טבל למ"ע נהפך המיעוט להיות כרוב, 
לכאורה מפני שמ"ש ומ"ע נוהג אחד במקום השני שאין צריך להפריש שניהם 
ביחד, אלא התורה אמרה או מ"ש או מ"ע, ממילא כשנתערבו שניהם אין הנידון 
אם הרוב מבטל את המיעוט, אלא הנידון הוא מהו הדין של התערובת אם היא 
מ"ש או מ"ע, וכל התערובת כולה, בין הרוב ובין המיעוט נידונים באותה שאלה, 

ממילא הרוב קובע את דין התערובת והמיעוט נגרר אחר הרוב.

אינו  מתירין  לו  שיש  דדבר  מתירין,  לו  שיש  דבר  הוי  שטבל  קשה  לא  לפ"ז 
שאינו,  כמי  המיעוט  את  שמחשיבים  דליתא  כמאן  שהמיעוט  באופן  רק  בטל 
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בזה אמרינן דאם המיעוט הוא דבר שיש לו מתירין א"א להתעלם ממנו, אבל 

באופן שהמיעוט נהפך להיות כדין הרוב, אין מתעלמים מן המיעוט אלא להפך, 

המיעוט מתאחד יחד עם הרוב והוי חלק אחד ממנו, ולכך אפילו אם המיעוט הוי 

דבר שיש לו מתירין ג"כ הולכים אחר הרוב.

חיים הירשמן

תשובת מרן שליט"א: לכאורה דברי טעם
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הפרשה מפירות שניתנו לחלוקה 
הרה”ג  מיכאל גלעדי שליט”א 

ראש כולל “זכרון משה”

הקדמה

מגדלים  וישנם  היות  השדה  בערי  המתגורר  האברכים  מאחד  שאלה  נשאלה 

שנשארים  והירקות  הפירות  עודפי  שאת  אלו  לערים  בסמיכות  שמתגוררים 

וכוונתם  בחינם  מהם  נוטל  הרוצה  וכל  ציבוריים,  למקומות  מביאים  הם  להם 

שיש  לו  שידוע  מהאברכים  אחד  ושאל  נצרכים.  לאנשים  לעזור  בעיקר  בזה 

מהמגדלים שמביאים פירות והם אינם שומרי תורה ומצוות, והפירות מן הסתם 

יכול להפריש תרומות ומעשרות מפירות  אינם מעושרים. ושאילתו האם הוא 

אלו שאין לו עליהם בעלות. 

השאלות לדיון:

א. האם פירות אלו חשיבי הפקר או שהם שייכים לבעל הפירות.

ב. האם הפקר לאחר מירוח חייב בתרומות ומעשרות או פטור.

ג. האם וכיצד אפשר לעשר פירות של הפקר. 

האם פירות הניתנים לחלוקה נחשבים הפקר

א[ יש לדון האם פירות אלו חשובים כהפקר מכיון שהבעלים מניח את הפירות 

יצאו מרשותו שהרי  יכול ליטול, או דילמא עדיין לא  במקום שכל מי שרוצה 

בפועל הוא לא הפקירם, שכדי שיהיו הפירות הפקר צריך שיאמר בפיו בפני ג’ או 

אפילו בפני א’ שהוא מפקיר, וכאן הוא לא אמר שמפקיר אלא הניח את הפירות 

והלך, ומי יימר דכה”ג הוי הפקר. ובפרט שהפירות נמצאים בתוך מיכלית גדולה 

את  ויקח  הפירות  בעל  יבוא  הפירות  את  יטלו  שהאנשים  ולאחר  לו,  ששייכת 

המיכלית שבה היו הפירות, ונמצא שלעולם לא יצאו מכליו ומרשותו. וכמו כן 

מסתבר שאם יבוא אחד ויעמוד ליד הפירות וימכרם לאחרים אפילו במחיר זול, 

אם יראהו המגדל ששם את הפירות לחלוקה בודאי יכעס עליו ויסלקו משם, 

ובכהאי גוונא מי יימר דחשיב שהוא הפקר.

ונראה שנידון זה תלוי בסוגיא דאבידה מדעת שנחלקו בו הרמב”ם )הל’ אבידה 

פי”א הל’ יא( והטור )סי’ רסא, ד( האם הוי הפקר, ובשלמא לדעת הטור דהוי הפקר 
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אמנם  הפקר.  הוי  לקחת  יכול  אחד  וכל  הרבים  ברשות  שנותן  הכא  ה”ה  א”כ 
לדעת הרמב”ם דאבידה מדעת אינה הפקר א”כ לכאורה גם כאן אינו הפקר. 

ובתורת זרעים )פ”ג מדמאי מ”ב( על הא דתנן הרוצה לחזום עלי ירק ]לחתוך את 
העלים מהירק[ להקל ממשאו לא ישליך עד שיעשר, כתב וז”ל “בירושלמי כאן 
מבואר דע”י השלכתו הוא נעשה הפקר וכו’. וצ”ע בשיטת הרמב”ם )בפי”א מה’ 
אבידה הי”א( דאבידה מדעת אינה הפקר כגון אם השליך כיסו לרשות הרבים והלך 

לו הרי זה איבד ממונו לדעתו ואעפ”כ אסור למוצאו ליטול לעצמו, וטעמא הוא 
הפקר  הוי  לא  בלב  דהפקר  הי”ד(  נדרים  מה’  )בפ”ב  היא  הרמב”ם  דשיטת  משום 
שהרי כתב שם )הל’ י( ומה הוא ההפקר הוא שיאמר אדם נכסים אלו הפקר עכ”ל. 
וגם שיטתו שם דמן התורה בעינן הפקר בפני אחד, וע”כ סובר דאבידה מדעת 
למה  קשה  וא”כ  הרמב”ם,  בכוונת  כן  שכתב  להב”ח  מצאתי  וכן  הפקר,  אינה 
נעשה הירק הפקר ע”י השלכתו הא לא עדיף מאבידה מדעת. וכן קשה מהא 
דתניא בתוספתא דמעשרות )פ”ג הובאה בבבלי פסחים ד’ ו’ ובירושלמי דמאי פ”א ה”א( 
סופי תאנים ומשמר שדהו מפני ענבים סופי ענבים ומשמר שדהו מפני מקשאות 
במעשר  וחייבין  גזל  אסורין משום  עליהן  הבית מקפיד  בזמן שבעל  ומדלעות 
המעשר  מן  ופטורין  גזל  משום  מותרים  עליהן  מקפיד  הבית  בעל  שאין  בזמן 
ופסקה הרמב”ם )בפ”א ממעשר הי”ב(. וכן בהא דאיתא בב”ק )דף מ”ח( הכניס שורו 
לחצר בעל הבית שלא ברשות והרביץ גללים ונטנפו כליו של בעל הבית פטור 
משום דסתם גללים אפקורי מפקיר להו, בכל אלה קשה למה הוי הפקר הא הוי 
דבדין אבידה  לי  והגאון בעל החזון איש תירץ  וצע”ג.  ואינו הפקר,  בלב  הפקר 
מדעת אם נימא דחשיב אומדנא דמוכח ודאי חשיב הפקר, דאומדנא דמוכח הוי 
כמפקיר בפה בפני כל העולם, ובהכי איירי סופי תאנים וגללים וכל דבר שאין בו 
סימן דחשיב יאוש. ודברי הרמב”ם בדבר שיש בו סימן שאין כאן יאוש שהמוצא 
יכריז, ואע”ג דודאי חשיב כמניח במקום התורף מ”מ לא חשיב הפקר דאף אם 

כוונתו להפקיר מ”מ אין כאן אומדנא דמוכח, והוי הפקר בלב”. עכ”ל.

ומבואר בדברי החזון איש שכל שיש אומדנא דמוכח שהוא מפקיר הוי הפקר גם 
לדעת הרמב”ם דאבידה מדעת בעלמא אסור לקחת. וא”כ נראה דבנד”ד שיש 

אומדנא שמפקיר לכו”ע הוי הפקר.

אמנם נראה דדין זה שדבר שאינו מקפיד עליו הוי הפקר הוא פלוגתא בין רבותינו 
האחרונים שהנה הרמב”ם )פ”ה מהל’ אישות הל’ ח( כתב “הנכנס לבית חבירו ולקח 
לו כלי ואוכל וקידש בו את האשה ובא בעל הבית אע”פ שאמר לו למה לא נתת 
לה דבר זה שהוא טוב ממנה שנתת לה אינה מקודשת וכו’, ואם קדשה בדבר 
שאין בעל הבית מקפיד עליו כגון תמרה או אגוז הרי זו מקודשת מספק”. והק’ 
הנודע ביהודה )מ”ק אבהע”ז סי’ נט( שדברי הרמב”ם הם חידוש ומה בכך שאין בעל 
יצא החפץ מחזקת  כיון שלא הפקירו בפירוש במה  הבית מקפיד, מכל מקום 
את  בלוקח  מיירי  שהרמב”ם  אומר  הייתי  דמסתפינא  ולולי  וכתב  קמא.  מרא 
הדבר בפני חבירו ורואה בשעה שלוקחו דבסתמא אינו מקפיד ומוחל לו, עכ”ל. 
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אמנם האבני מילואים )סי’ כח אות מט( חולק על הנודע ביהודה וכתב דלאו מתורת 

הפקר אתו עלה אלא בתורת מתנה, דהיינו שאם לוקח בפניו ושותק הרי הוא 

כנותן לו מתנה. 

והרמב”ם  עלה,  אייתינן  הפקר  שמתורת  דברור  ו(  סי’  )ח”א  יצחק  הנחל  וכתב 

הוציא את דינו מהסוגיא דפסחים )ו, ע”ב( סופי ענבים וכו’ בזמן שאין בעל הבית 

מקפיד עליהם מותרים משום גזל ופטורות מהמעשר. שמוכח מזה שדבר שאין 

מקפיד עליו הוי דין הפקר עליו. 

ונמצא דבנידון דידן שהניח את הפירות ברשות הרבים כדי שיטלוהו הנצרכים 

וא”כ  זה דבר ברור שהפירות הפקר דיש צד שהם עדיין שייכים לבעלים,  אין 

מהני מה שיפריש מדין זכיה על הפירות על הצד שיש להם בעלים. 

טפי  סלבודקא[ שמעתי שמסתבר  ]ר”י  לנדו שליט”א  דב  רבי  הגדול  ומהגאון 

שאין לפירות הללו דין הפקר, ויש אומדנא דמוכח שאינו מפקיר, שהרי כשנותן 

את הפירות במקום שהנצרכים יקחוהו אין כוונתו להפטר ולזרוק את הפירות, 

ויקח  עשיר  אדם  יבוא  שאם  והראיה  הנצרכים,  מהם  שיהנו  רוצה  הוא  אלא 

מפירות אלו כאשר הוא רואהו הוא יגער בו, וא”כ כהאי גוונא לא חשיב הפקר. 

ולא דמי לאבידה מדעת ששם לא איכפת לו מהאבידה, משא”כ כאן הוא רוצה 

שיגיע ליד הנצרכים, ולכן נראה שאין לפירות אלו דין הפקר, וממילא מצד זכיה 

אפשר להפריש מהם תרומות ומעשרות. ]וע' בדרך אמונה פ"ב מהל' תרומות 

ס"ק צ"ה שכ' שאפילו לא הפקיר ממש בפיו אלא בידוע שנותן לכל אדם ליטול 

ואין מקפיד. ובצה"ל ס"ק רמ"ו כ' מיהו אם מקפיד על איזה אנשים שלא יטלו, 

י"ל דאין פוטר ממעשר וצ"ע[.

והוסיף שאם היה אפשר לומר לאותו מגדל שמראש לא יפקיר את הפירות אלא 

ויתן לאחד רשות להפריש היה עדיף, רק במקרה זה ששם את  שישארו שלו 

הפירות ברשות הרבים ולא יודעים מי הוא זה בעל הפירות כדי לבקש ממנו באנו 

לדון האם חשיב הפקר או לא ומסתבר שאינו הפקר.

אמנם אף שמסתבר כך מכל מקום מידי ספיקא לא נפקא ויש צד שפירות אלו 

הם הפקר, וכמו כן בגוונא שאותו אדם תלה שלט על הפירות שהם הפקר ואפשר 

לקחת, בודאי דין הפקר להם, וכאן באנו לספק האם אפשר לעשר פירות הפקר. 

והנה אם היה באפשרותו של אותו אחד שרוצה לעשר את הפירות לזכות בפירות 

או על ידי הגבהה או על ידי קנין ד’ אמות או כשעומד בסימטא ומתכוין לקנות 

היה עדיף לעשות כך שיזכה בהם ואח”כ יפריש, אבל בנד”ד שהפירות נמצאים 

במיכליות גדולות ברשות הרבים שהוא טירחא גדולה לעשות בהם קנין, ואפילו 

רק לזכות בחלק של המעשר ראשון או המעשר שני או עני ]שבזה היה מקום 



57

הפרשה מפירות שנתנו לחלוקה\ הרב גלעדי

לומר שיועיל דלא גרע ממעשר משלו על של חבירו[ גם יש קושי גדול, ונמצא 

שבאנו לנידון האם אפשר להפריש פירות של הפקר. 

הפקר לאחר מירוח האם חייב בתרומות ומעשרות

ב[ וראשית יש לברר שאם ננקוט כמו הצד שלפירות האלו יש להם דין הפקר, 

האם יש להם גם את הפטור הפקר ממעשרות, שהרי הלכה פסוקה היא שפירות 

הפקר פטורים ממעשר כמבואר בש”ס בכמה דוכתי, וילפינן לה בספרי מהפסוק 

ובא הלוי כי אין לו חלק ונחלה עמך יצא זה שידך וידו שוין. והנה כאן הפירות 

ומצאנו מחלוקת  פני הבית,  ונגמרה מלאכתם אך עדיין לא ראו  כבר התמרחו 

בראשונים באיזה זמן הפקר פוטר ממעשר, האם דוקא קודם גמר מלאכה, או 

אפילו לאחר גמר מלאכה קודם ראיית פני הבית, ונציע הדברים. 

“ונותן משום הפקר ופטור מן המעשרות  ו( על המשנה  )פאה פ”א משנה  הר”ש 

הפקיר  אם  דוקא  הוא  שפוטר  שההפקר  המשנה  שכוונת  כתב  שימרח”פ  עד 

קודם מירוח, אבל אם הפקיר אחר מירוח חייב. ועיי”ש שאם המירוח היה בשדה 

שני  מעשר  במסכת  הר”ש  והנה  מדרבנן.  שחייב  לבית  הכנסה  קודם  והפקיר 

)פ”ג, מ”ה( הקשה שהירושלמי שם אומר אמרו להן בית הלל אף פירות שנגמרה 

מלאכתן יכול הוא להפקירן ולפוטרן מן המעשרות. ומבואר שהפקר אחר מירוח 

נמי פוטר. וכ’ הר”ש ליישב בג’ אופנים או שהגירסא בירושלמי היא טעות סופר 

וצ”ל כמו שכ’ בתוספתא שב”ה השיבו לב”ש דבר אחר ולעולם אין הפקר פוטר 

לאחר מירוח. או שהמשנה בפאה היא כבית שמאי ולבית הלל מהני להפקיר אף 

לאחר מירוח. או שיש חילוק בין מירח בבית שלא מועיל להפקיר, לבין מירח 

בשדה שמועיל להפקיר.

ולפ”ז  הבית  פני  ראית  קודם  מירוח  לאחר  הפקר  שמהני  שיטות  שיש  וחזינן 

בשם  ע”ב  כא,  בב”מ  המאירי  כתב  וכן  ומעשרות.  מתרומות  פטורים  הפירות 

רבותיו שהפקר אחר מירוח קודם ראיית פני הבית פוטר ממעשר.

אמנם בבה”ל )פ”ב מהל’ תרומות הי”א ד”ה וההפקר( האריך להוכיח מהרבה ראשונים 

שלא מועיל הפקר לאחר מירוח, והוסיף שאף לפי ב’ תירוצי הר”ש האחרונים 

מהני הפקר אחר מירוח, מכל מקום נראה שהר”ש תפס העיקר כתי’ הראשון 

שלא מהני הפקר אחר מירוח כלל אפילו לב”ה. והביא שכך דעת התוס’ בב”מ 

)כא, ע”ב ד”ה פטורות( ובב”מ )פח ע”א ד”ה תבואת( ועוד מקומות, וכן דעת הסמ”ג 

)מ”ע קלג(, והמאירי )שבת קכז ע”ב( ועוד ראשונים עיי”ש. 

ובדעת הרמב”ם מצינו מחלוקת באחרונים מה דעתו שהרמב”ם )פ”ג מהל’ מעשר 

הל’ כ( כתב “וכשם שמותר לאכול עראי מפירות שלא נגמרה מלאכתן וכו’ ומפקיר 

נגמרו אע”פ שלא נקבעו למעשר לא  ואם  מהם כל מה שירצה קודם שיעשר 

יפקיר”. וכתב הרש”ס בפי’ על הירושלמי )פאה פ”א הל’ ה’ ד”ה מתני’ ב”ש( שדברי 
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הרמב”ם נוטים שהפקר לעניים ולעשירים מועיל אף לאחר מירוח ולדבריו יהני 
אף לאחר ראית פני הבית. וכן כתב המראה הפנים )מעשר שני פ”ג הל’ ג’ ד”ה אמרו( 
שאע”פ שאסור להפקיר לאחר מירוח, מכל מקום בדיעבד אם הפקיר ההפקר 
חל ופטור ממעשר, וכן מדויק בדברי הש”ך )סי’ שלא ס”ק קטז( שכתב ע”ד השו”ע 
ומעשרות שגוזל  הוא שמפקיע מהם תרומות  יפקיר שהטעם  לא  נגמרו  שאם 
השבט. ומדבריו מבואר שאם יפקיר ההפקר יחול. ומאידך החזון איש )שביעית סי’ 
ב ס”ק ה( מבואר שכוונת הרמב”ם שלא יפקיר היינו שלא יחול ההפקר אם יפקיר. 

ובצה”ל כתב שהחזון איש )דמאי סי’ ז’ סק”ח( הסתפק האם לדברי הרמב”ם חייב 
מדאורייתא או מדרבנן. ובמעשרות )סי’ ז’ סק”ח( כתב שגם לדעת הרמב”ם החיוב 
הוא רק מדרבנן, וחזר בו ממש”כ בשביעית )סי’ ב’ ס”ק ה( שלדעת הרמב”ם חייב 
מדאורייתא. ועי’ מעדני ארץ )תרומות פ”ב הל’ יא( שהאריך בכל זה. ולהלכה נקטינן 

שהפקר לאחר מירוח חייב בתרומות ומעשרות.

ולפי זה בנד”ד הפירות הללו שכבר נתמרחו אפילו שעכשיו הבעלים מפקירים 
אותם הם חייבים בתרומות ומעשרות. ובפרט שכאן איכא צד גדול לומר שכלל 
ההפקר לא יהני לפטור, כיון שבדרך כלל המגדלים הללו ממרחים את הפירות 
הללו לשוק ומה שלא מצליחים לשווק הם מעבירים לנצרכים, והממרח לשוק 
הפירות נקבעו למעשרות אפילו קודם ראית פני הבית ותו לא מהני להפקירם 

כמבואר ברמב”ם )פ”ג מהל’ מעשר הל’ ב(.

דעת הירושלמי האם אפשר להפריש פירות של הפקר

הנה  בעלים.  להם  שאין  הפקר  פירות  לעשר  אפשר  האם  לדון  נבוא  ועתה  ג[ 
וז”ל “אתם פרט לתורם את  זו הסתפק הירושלמי )תרומות פ”א הל’ א(  בשאילה 
שאינו שלו, מה את עביד ליה כתורם את שאינו שלו, או כתורם את של חבירו, 
נישמעינה מן הדא הבקיר כריו ומירחו וחזר וזכה בו, אין תעבדיניה כתורם את 
שאינו שלו אין תרומתו תרומה, ואין תעבדיניה כתורם את של חבירו תרומתו 
ואם  יתרומו  לא  אומרת חמשה  )שם(  בתרומות  דהנה המשנה  ביאור  תרומה”. 
והסתפק  שלו.  שאינו  את  התורם  הוא  מהם  וא’  תרומה,  תרומתן  אין  תרמו 
הירושלמי מאיזו סיבה התורם את שאינו שלו אין תרומתו תרומה, האם מחמת 
שאין זה ממונו של התורם ואין הוא הבעלים על הפירות. או שהטעם הוא משום 
שישנה בעלות אחרת על הפירות והבעלות מעכבת מלתרום. והנפק”מ בספק 
זה אומר הירושלמי הוא, בהפקיר כריו ותרמו בעודו הפקר, שאם הסיבה היא 
משום שתורם את שאינו שלו, א”כ גם התורם פירות הפקר אין תרומתו תרומה, 
אבל אם הסיבה היא משום שתורם את של חבירו א”כ בהפקר שאין על הפירות 

בעלות אחרת תרומתו תרומה.

הקדש  תרומת  “גנב  מ”ד(  פ”ו  )תרומות  מהמשנה  הספק  את  פושט  והירושלמי 
ואכלה משלם שני חומשין וקרן שאין בהקדש תשלומי כפל, מנו תורם לא גיזבר 
הרי הוא כתורם את שאינו שלו ואת אמר תרומתו תרומה, הוי לית טעמא דלא 
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זר אכל תרומת הקדש  בתורם את של חבירו”. פירוש שבמשנה מבואר שאם 

צריך לשלם קרן וב’ פעמים חומש, חומש אחד על אכילת הקדש וחומש אחד 

על אכילת תרומה, ושואל הירושלמי מניין להקדש פירות תרומה, ומי תרמם, 

ובהכרח שתרמו להקדש פירות טבל והגיזבר תרמם, ואיך יכול הגיזבר לתרום 

והרי הפירות הללו אינם ממונו, ומדוע תרומתו תרומה. ועל כרחך שהסיבה שאי 

אפשר לתרום את שאינו שלו הוא משום שיש בעלות אחרת של חבירו, ולכן 

בהקדש שהפירות נמצאים ברשות שאין לה בעלים יכול הגיזבר לתורמם. ולפ”ז 

ה”ה גם פירות הפקר אפשר לתורמם.

ודחה הירושלמי “או נאמר מאן הוא תורם בר לוי שהקדיש תרומה”. דהיינו שיש 

לדחות את הראיה ולומר שמה שכתוב שמשלם ב’ חומשין לא מדובר שהגיזבר 

הירושלמי  הקשה  אך  תרומה.  של  פירות  הקדיש  שכהן  מדובר  אלא  הפריש 

תרומתו.  המקדיש  ואחד  טיבלו  המקדיש  אחד  אושעיא  רב  והתני  מהברייתא 

דהיינו שרב אושעיא שנה שבין אם הקדיש תרומה ובין אם הקדיש טבל והגיזבר 

תרמם, דהיינו שהגיזבר יכול לתרום, וא”כ חזרה הראיה למקומה שהטעם שאין 

בעלות  שאין  וכל  אחרת,  בעלות  שיש  משום  הוא  שלו  שאינו  את  תורם  אדם 

הירושלמי  ודחה  לתרום.  אפשר  הפקר  של  פירות  גם  כן  וכמו  לתרום,  אפשר 

“אמר רב אידי גיזבר כמאן דאינון בעלים ודלא כרבי יוסי דרבי יוסי אמר הגיזבר 

נפשט  לא  הירושלמי  של  הספק  ובפשטות  הירושלמי.  דברי  ע”כ  אחר”.  הוא 

דמהדין שהגיזבר יכול לתרום ספק זה, אין להוכיח כיון שהגיזבר חשוב כבעלים 

לענין ההפרשה.

אמנם הגאון רבי איסר זלמן מלצר במכתבו לקונטרס לאפרושי מאיסורא ]שבסוף 

ספר מעדני ארץ[ כתב דנראה שהירושלמי הכריע שאפשר להפריש פירות של 

הפקר, שהרי הירושלמי הוכיח מגיזבר שיכול לתרום ודחה הירושלמי דגיזבר 

לקיש  וריש  יוחנן  רבי  בירושלמי  פליגי  ה”ג(  )פ”ה  במעשרות  אך  כבעלים.  הוא 

בדין זה האם גיזבר כבעלים או גיזבר כאחר, ודעת רבי יוחנן שהגיזבר כאחר, וכיון 

שהלכה כרבי יוחנן שגזבר כאחר והרי אם גיזבר כאחר אין צריך להיות בעלים על 

ההקדש, וא”כ כמו שהגיזבר יכול להפריש פירות של הקדש, כך כל אדם יכול 

לתרום פירות של הפקר.

ומאידך גיסא בדרך אמונה )פ”ב מהל’ תרומות הל’ יא בבאה”ל ד”ה ההפקר( כתב איפכא 

שאפילו שהספק כאן בירושלמי לא הוכרע, מכל מקום בירושלמי בפסחים )פ”ג 

הל’ ג( הוכרע הספק ששם הגמ’ שאלה איך מפרישין חלה בטומאה בפסח שלא 

ויקדשנה  וישליכנה לאשפה  והק’ חברייא  ביו”ט ותחמיץ.  יוכל לאפותה אח”כ 

ויפקירנה קודם שתבוא לידי חמץ  ויוציאנו מרשותו  ]כלומר שישליך לאשפה 

ואח”כ יקרא לה שם[ ומשני ויש אדם מקדיש דבר שאינו שלו, כלומר שאחרי 

שהפקירה אינו יכול לעשותה חלה, הרי מבואר שאי אפשר לעשר משל הפקר. 
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ונמצא דנחלקו המפרשים בדעת הירושלמי האם אפשר להפריש פירות שאין 

להם בעלים.

דעת הבבלי האם אפשר להפריש פירות הפקר

שהוכיחו  מהאחרונים  ויש  באחרונים,  מחלוקת  מצאנו  בזה  הבבלי  ובדעת  ד[ 

)ב”מ  ונביא דבריהם, הרש”ש  פירות של הפקר  שדעת הבבלי שאפשר לתרום 

מט, ע”א( בסוגיא אם יש בדברים מחוסרי אמנה כתב שמהבבלי מוכח שאפשר 

לעשר פירות של הפקר, ששם הוכיחה הגמ’ שיש בדברים מחוסר אמנה במתנה 

מועטת מהדין של רבי אבהו אמר רבי יוחנן שאמר ישראל שאמר לבן לוי כור 

מעשר יש לך בידי רשאי הלוי לעשותו תרומת מעשר על מקום אחר, והוכיחה 

הגמ’ בשלמא אי נימא שיש מחוסר אמנה ולא יכול לחזור הישראל לחזור בו, אתי 

שפיר שיכול הלוי לעשותו תרומת מעשר על מקום אחר, אבל אם אין בדברים 

מחוסר אמנה והישראל יכול לחזור בו, א”כ איך יכול הלוי לעשותו תרו”מ על 

מקום אחר, ניחוש שמא הישראל חזר בו ולא יביא לו את הפירות ונמצא שאוכל 

הלוי טבלים.

והק’ הרש”ש דבלאו הכי קשה היאך הלוי יכול לעשותו תרומת מעשר על מקום 

אחר והרי עדיין הלוי לא קנאו ]שהרי הישראל רק אמר לו שיביא לו[ ואיך יכול 

להפריש משאינו שלו. ותירץ דהוי כמכירי כהונה שכל הכהנים מסחי דעתייהו 

של  הספק  לפי  לתרץ  שיש  כתב  אח”ז  אמנם  הוא.  לידיה  דמטי  וכמאן  מיניה 

הירושלמי בתרומות האם אפשר להפריש פירות הפקר וכתב שרבי יוחנן ס”ל 

אין  שאם  כאן  וה”ה  הפקר,  של  פירות  להפריש  שאפשר  הירושלמי  של  כצד 

חשש שיחזור בו א”כ אין כאן בעלות אחרת, והלוי יכול להפריש.

ועיי”ש שכתב לפי זה לבאר את ספק הגמ’ בנדרים )לד, ע”ב( היתה לפניו כיכר 

של הפקר, אמר כיכר זו הקדש נטלה לאוכלה מעל לפי כולה שלפי הצד של 

הירושלמי שאפשר להפריש פירות של הפקר א”כ ה”ה שאפשר להקדיש.

)ח”ב סי’ טו( בשם הגאב”ד דפונוביז’ בעל  וכדברים אלו כתב בספר מקור ברוך 

בב”מ  השטמ”ק  קושית  ליישב  זצ”ל[  רבינוביץ  יעקב  יצחק  ]רבי  יצחק”  “זכר 

שהקשה דאיך יכול לעשות הבן לוי את הפירות שיקבל תרומת מעשר על מקום 

אחר, והרי לא קנאם לא במשיכה ולא בהגבהה. ותירץ דרבי יוחנן סובר כמו הצד 

בירושלמי שיכול להפריש גם כשאינו בעלים כל זמן שאין בעלים אחרים וכיון 

שאמר שיתן לו אין הישראל חשוב בעלים ושפיר יכול הבן לוי להפריש. ]ועיי”ש 

במקור ברוך שפירש ספיקו דהירושלמי קצת אחרת, ולפי זה כתב שכל הנפק”מ 

בדברי הירושלמי שיכול להפריש מפירות הפקר על פירות הפקר, אבל להפריש 

לו כח, כמו בתורם משל חבירו על של  מפירות הפקר על שלו פשיטא שאין 

חבירו שאינו יכול דאין לו כח לזה[.
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והגרצ”פ פרנק בספר מקראי קודש )סוכות ח”ג סי’ יז( האריך בספק זה האם אפשר 
להפריש פירות של הפקר, וכתב שהספק של הירושלמי הוא מחלוקת הסוגיות 
בבבלי, דהנה המשנה בדמאי )פ”ד מ”ג( אומרת רבי אליעזר אומר אין אדם צריך 
לקרות שם למעשר עני של דמאי וחכמים אומרים צריך. ואביי מבאר בב’ מקומות 
בש”ס את טעמו של ר”א בשני טעמים שונים זה מזה, שבגמ’ בנדרים )פד, ע”ב( 
ביאר אביי שהטעם שאי”צ לקרות שם מעשר עני הוא משום שר”א סובר שאילו 
הוא  ביאר שהטעם  ע”א(  )יז,  במכות  ואילו  ליה.  ושקיל  עני  והוי  נכסיה  מפקיר 
שהע”ה אינו חשוד על מעשר עני שכיון שהוא רק דיני ממונות הוא מפריש את 

המעשר עני ורק באיסורים הוא מורה היתר. וצ”ב מדוע נקט ב’ טעמים שונים.

וביאר המקראי קודש שהסוגיות חלוקות בדין זה האם אפשר להפריש מהפקר, 
והקדים את קושית רעק”א במשניות בדמאי שם על הטעם של הגמ’ בנדרים 
שאי בעי מפקיר נכסיה ושקיל ליה, דמה יהני שיפקיר נכסיו והרי יש דין שאסור 
לעני ליטול את המעשר עני שלו כמבואר בחולין )קלא, ע”ב( שילפינן מהפסוק 
לא תלקט להזהיר עני על שלו, וא”כ אפילו שיפקיר נכסיו מכל מקום אסור לו 

לקחת את המעשר עני. 

הללו,  הפירות  את  וגם  נכסיו  כל  הגמ’ שיפקיר  קודש שכוונת  וביאר המקראי 
פירות של הפקר,  ונמצא שמפריש  לזכות בהם,  יפרישם בלא להתכוין  ואח”כ 
ובזה י”ל שבהפקר אין את האיסור של להזהיר עני על שלו, שדוקא במפריש 
משלו יש את הדין להזהיר עני על שלו, אבל במפריש מן ההפקר כיון שהפקר 
הוא המפריש כאחר דמי ויכול לעכב את המעשר עני אצלו. אך הסוגיא במכות 
סוברת שאי אפשר להפריש פירות הפקר, ונמצא שאם יפקיר את הפירות לא 
יכול יותר להפרישם, ולכן ביאר אביי שהטעם שלא צריך לקרות שם למעשר עני 

לפי שהע”ה מפריש מעשר עני. 

ונמצא שכמה וכמה מהאחרונים סוברים בדעת הבבלי שאפשר להפריש פירות 
של הפקר.

שיטת הרמב”ם אם יכול לתרום פירות שאינו שלו

ה[ והנה מדברי הרמב”ם בפירוש המשניות )תרומות פ”א משנה ה( מבואר שאפשר 
להפריש פירות של הפקר שכתב וז”ל “ידוע שהלקט והשכחה והפאה לעניים 
ואין לכהן בהן זכות, ולפיכך לא יפריש תרומה שחייב בה על דבר שהוא שלו 
מדבר שהוא ממתנות עניים אלו. אבל הפקר היה הדין נותן שמותר לו להפריש 
ממנו תרומה המחוייבת לתבואתו הואיל ויש לו בו זכות שהרי ההפקר מותר לכל 
בני אדם אלא שאמר ה’ כי אין לו חלק ונחלה עמך ואמרו ממה שיש לך ואין לו 
תן, יצא הפקר שידך וידו שוין”. ולכאורה למה כתב הרמב”ם שאי אפשר להפריש 
פירות של הפקר משום שפטור ממעשר, ולא אמר משום שאינו שלו, ומשמע 
שאם היה חייב במעשר היה אפשר להפריש.]ועי’ בפירוש הרע”ב שפירש את 
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המשנה שאין תורמין מהלקט השכחה והפאה וההפקר הוא משום שאינו שלו. 

והתוס’ יו”ט הק’ א”כ מה החידוש במשנה והרי זה פשיטא שאדם לא יכול לפטור 

חובו בדברים של אחרים עיי”ש[ 

ובביאור ההלכה הנ”ל הביא ראיה זו מדברי הרמב”ם, וכתב ליישב בב’ אופנים 

והוצרך  שלו  שאינו  משום  הפקר  לתרום  אפשר  כתב שאי  לא  הרמב”ם  מדוע 

לומר שהטעם משום שפטור ממעשר, או משום שלא נכנס לספק של הירושלמי 

אם אפשר להפריש פירות של הפקר, או משום שמשמע ליה מהמשנה שגם אם 

יזכה אי אפשר להפריש, ובהכרח שהטעם הוא משום שהפקר פטור ממעשר.

וכמו כן הוכיח הדרך אמונה מלשון הרמב”ם )פ”ד מהל’ תרומות הל’ ב( שכתב והתורם 

שאינו שלו אין תרומתו תרומה, ולכאורה אם הרמב”ם פסק כצד של הירושלמי 

שרק אם יש בעלות של חבירו אי אפשר לתרום הוי ליה למימר והתורם את של 

חבירו. אבל אי נימא שס”ל שאי אפשר לתרום דבר שאינו שלו ואפילו של הפקר 

אתי שפיר למה נקט בסתם התורם שאינו שלו אין תרומתו תרומה. 

אמנם נראה דאין זה פשוט שדעת הרמב”ם שצריך שיהיה שלו, דהנה הרמב”ם 

)שם( כתב חמשה לא יתרומו ואם תרמו אין תרומתן תרומה, החרש וכו’ והתורם 

את שאינו שלו שלא ברשות הבעלים, אבל התורם משלו על של אחרים הרי זו 

ומבואר  כהן שירצה.  לכל  וטובת הנאה שלו שנותנה  פירותיהם  ותיקן  תרומה 

שכדי לתרום משל הבעלים צריך שהבעלים יתנו את רשותם. 

אמנם אחרי זה בהל’ ג’ כתב “התורם שלא ברשות או שירד לתוך שדה חבירו 

וליקט פירות שלא ברשות כדי שיקחם ותרם. אם בא בעל הבית ואמר לו כלך 

אצל יפות אם היו שם יפות ממה שתרם תרומתו תרומה שהרי אינו מקפיד. ואם 

לא היו שם יפות אין תרומתו תרומה שלא אמר לו אלא על דרך מיחוי. ואם בא 

בעל הבית וליקט והוסיף בין יש לו יפות מהן בין אין לו תרומתו תרומה”. 

ולכאורה יש להקשות מדוע אם אחרי זה אמר לו כלך אצל יפות תרומתו תרומה, 

והרי בשעה שתרם לא נתן לו הבעלים רשות ונמצא שתרם שלא ברשות. ומבואר 

שאין צריך את רשותו של בעל הבית ויכול לתרום גם בלא רשות, ורק בתנאי 

שאחר כך לא ימחה בידו. ונמצא שהרמב”ם סותר את דבריו בב’ ההלכות.

בב”מ  הגמ’  וביותר הקשו שהרי  בדברי הרמב”ם הקשו המפרשים,  זו  וסתירה 

)כב, ע”א( העמידה את הברייתא הזו של כלך אצל יפות בדשוויה שליח, שהרי 

אי אפשר לתרום שלא ברשות, וא”כ מדוע הרמב”ם לא כתב שמדובר ששלחו 

לתרום. ועל קושיה זו תירצו שממסקנת הגמ’ שם בב”מ וכן בקידושין )נב, ע”ב ( 

עולה שמהני אפילו בדלא שויה שליח ובכל גווני תרומתו תרומה. ובטעם הדבר 

שאפשר להפריש אפילו שאינו שלו פירשו המפרשים בב’ אופנים: 
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א. המהר”י קורקוס ועוד אחרונים כתבו דשאני תרומה דגורן למיתרם קאי, ועוד 
דהוי מצוה ובגילוי דעתא דניחא ליה סגי למפרע, אבל גבי אבידה אדרבא סתמא 
דמילתא דלא ניחא ליה ולא מייאש ולכן לא סגי ביאוש למפרע. ובאופן קצת 
אחר כתב בביאה”ל )שם ד”ה התורם שלא ברשות( דמהני מדין זכיה דסתמא ניחא 

ליה וזכיה מטעם שליחות.

ומהם  האחרונים  גדולי  פירשו  וכן  ע”ב(  נב,  )קידושין  למי  נודע  לא  השיטה  ב. 
)ב”מ כב( והקרן  המשנה למלך כאן, והמשכנות יעקב סי’ סח, והחמדת שלמה 
ועוד שאין הכוונה  )ח”ג סי’ סג(  לו, ע”ב( והישועות מלכו והאחיעזר  )נדרים  אורה 
שתחול התרומה למפרע דזה שייך רק בדשוויא שליח, וכוונת הרמב”ם שמההיא 
ונעשה תרומה מכאן  ליה  דניחא  גילה דעתו  יפות  כלך אצל  לו  שעתא שאמר 
ובמהדורת  ה”א  )פ”א  בתרומות  הירושלמי  מדברי  הוא  לדבריהם  וסיוע  ולהבא. 
ביהמ”ד דף ו, ע”ב( שהביא את הברייתא הזו ושאל אית לך למימר למפרע נעשית 

תרומה, לא, מכאן ולהבא ופירש הגר”א דפשיטא ליה דודאי מכאן ולהבא משום 
דהוא אחר ולא עשאו שליח. 

אמנם במעדני ארץ )תרומות פ”ד הל’ ג( כתב שמדברי הרמב”ם מוכח שהתרומה 
חלה למפרע ולא רק מכאן ולהבא, ולכן כתב שדעת הרמב”ם דכל מה שמיעט 
שהבעלים  בכה”ג  רק  הוא  תרומה  תרומתו  אין  שלו  שאינו  התורם  הכתוב 

מקפידים, אבל אם אח”כ הבעלים גילה דעתו שאינו מקפיד תרומתו תרומה. 

אלא שבקונטרס לאפרושי מאיסורא )הנדפס בסו”ס מעדני ארץ סי’ א’ אות ז( הקשה 
של  בניחותא  וסגי  שלו  הפירות  שיהיו  צריך  אין  דאם  זצ”ל  אויערבך  הגרש”ז 
הבעלים, א”כ מ”ט מבואר ברשב”א שאי אפשר לתרום של פירות של הפקר, 
)ב”ק קטו, ע”ב( דבכה”ג שהולך  )סי’ ל( שהוכיח מהגמ’  והביא גם מהעמודי אור 
לאיבוד לא מהני תרומה מפני שהוא הפקר, והק’ דלפי דבריו ודאי קשה דסוף 

סוף כיון שאין כאן מי שמעכב מה טעם אין תרומתו תרומה. 

בעלים  יש  אם  רק  ניחותא  מועיל  דלא  בדוחק  ליישב  דנראה  הגרש”ז  וכתב 
שמחוייב בהפרשתם, דאז כיון שהפירות עומדים להתרם שפיר מהני גם תרומת 
אחרים אם אין עיכוב מצד הבעלים, משא”כ בהפקר דליכא כלל בעלים אז שפיר 

י”ל דכיון שאין מי שמחוייב בהפרשתם לכן אין התרומה מועלת.

או  הפירות  בעל  שיהיה  בעינן  האם  האחרונים  פליגי  הרמב”ם  שבדעת  הרי 
שאפילו שאינו בעלים כל שיש ניחותא מהני להפריש. 

דברי הראשונים והאחרונים האם אפשר להפריש פירות של הפקר

ו[ עוד מצאנו שדנו רבותינו הראשונים והאחרונים, עי’ במנחת חנוך )מצוה שצה 
אות ז ד”ה וראיתי בתוס’( שהוכיח מהתוס’ בגיטין )מ, ע”ב ד”ה וכתב( שאדם לא יכול 

להפריש מפירות של הפקר עד שיהיו שלו, שהתוס’ הקשו על הא דאיתא בגמ’ 
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שם דאפוטרופוסין תורמין ומעשרין להאכיל ליתומים, והק’ והרי קיי”ל אתם ולא 
אפוטרופוסין, וא”כ איך אפוטרופוס תורם להאכיל ליתומים. ותי’ התוס’ דהפקר 
בית דין הפקר, והפקירו בית דין את התבואה של הקטן ונתנוהו לאפוטורופוס 
חינוך מדוע  והק’ המנחת  יאכל טבלים.  כדי שלא  שיוכל לתרום בעבור הקטן 
לאפוטרופוס,  נתנוהו  וגם  הטבל  את  דין  בית  שהפקירו  לומר  התוס’  הוצרכו 
ולכאורה היה מספיק שיאמרו שהפקירו בית דין את הפירות של הטבל מהקטן 
ולכן האפוטרופוס יכול לתרום. ומזה שאמרו שהקנו אותם לאפוטרופוס מוכח 
שאי אפשר לתרום פירות של הפקר, כיון שאין אדם תורם ומעשר דבר שאינו 
שלו, ומה לי אם הפירות של אחרים ומה לי אם הפירות של הפקר הוי ליה אינו 
כדין התורם את שאינו  אין תרומתו תרומה  ואם תרם  יכול לתרום.  ואינו  שלו 
שלו. ולכן הוצרכו להקנות לאפוטרופוס כדי שיהיה של האפוטרופוס ואז יכול 
לתרום. ולפי דברי המנ”ח בתוס’ פשיטא שאין שייך להפריש פירות של הפקר.

כדי  בעלמא  בהפקר  די  לעולם  דבאמת  זו,  ראיה  לדחות  יש  לכאורה  אמנם 
של  הפירות  את  מפקירים  היו  רבנן  אם  כאן  אך  לתרום,  יוכל  שהאפוטרופוס 
ולכן  היתומים,  את  ומפסידים  בהם  וזוכים  מעלמא  אנשים  באים  היו  הקטן, 
הקטן.  של  פירותיו  את  אחרים  יקחו  שלא  כדי  לאפוטרופוס  להקנות  הוצרכו 

]ואולי י”ל שכוונתו שהפקירו רק בשעה שהאפוטרופוס הולך לתרום, ודו”ק[ 

עוד מצינו באמרי בינה )דיני תרומות ומעשרות סי’ ו( שדן בשאלה זו והוכיח מדברי 
הרשב”א בתשובותיו שנקט בפשיטות שאי אפשר לתרום של הפקר, שהרשב”א 
כתב בתשובה )ח”א סי’ אלף קפה ד”ה וכבר( לגבי הדין שאם תרם במזיד מהטמא על 
הטהור שלא עשה כלום והפירות אינם מתוקנים, ובגמ’ )יבמות פט, ע”א( נחלקו 
אמוראי מה הדין של התרומה עצמה שתרם, לדעת רב חסדא גם לגבי התרומה 
אמרינן שלא עשה ולא כלום, והתרומה חוזרת לטבלה, והטעם שחיישינן דלמא 
פשע ולא יפריש על הפירות, ומשום כך רבנן הוציאום לחולין. ולדעת ר’ נתן בר 
אושעיא מה שאמרו שלא עשה כלום הוא רק לגבי הפירות אבל מה שתרם הוי 
תרומה. והק’ רבה על דעת רב חסדא מי איכא מידי דמדאוריתא תרומתו תרומה, 
ומשום דילמא פשע ולא מפריש אפקוה רבנן לחולין, וכי בית דין מתנין לעקור 
דבר מן התורה. והק’ הרשב”א ומאי קושיא על רב חסדא שיאמר שרבנן הפקירו 
את אותה תרומה ממנו וכיון שהוי הפקר, הוי ליה תורם משל הפקר על שלו. 
או שיאמר רב חסדא שרבנן הפקירו את כל הכרי ממנו והוי כתורם את שאינו 
שלו. ומבואר שס”ל לרשב”א שאי אפשר לתרום את של הפקר, כמו שאי אפשר 

לתרום דבר שאינו שלו.

ע”א( שהגמ’ אמרה  )לג,  בפסחים  הגרעק”א  סובר  בינה שכך  הוכיח האמרי  וכן 
שאם הפריש חמץ תרומה אינה קדושה דילפינן מהפסוק תיתן לו ולא לאורו 
שאם התרומה אינה ראויה לאכילה אינה תרומה. וכתבו התוס’ שם )ד”ה תתן לו( 
דלהנך תנאי דחמץ אסור בהנאה אין צריך לקרא דתיתן לו ולא לאורו שתרומת 
חמץ אינה תרומה כי בעינן תיתן ואין כאן נתינה עיי”ש. והק’ הגרע”א “יש לעיין 
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דלכאורה לא צריך קרא כלל דהא אין יכול לקרות שם תרומה, דאיסורי הנאה 

לאו דידיה הוי כדאמרינן ב’ דברים עשאן הכתוב וכו’”. ומבואר דס”ל שכיון שאין 

החמץ שלו והוא הפקר אינו יכול לתרום. ]ויש להעיר במש”כ שאיסורי הנאה 

מחמת שאינו שלו חשיב הפקר דדבר זה אינו מוסכם באחרונים ואכמ”ל[

זה, ומסקנתו שאי אפשר להפריש  בנידון  )סי’ קז( האריך  יו”ט  עונג  גם בשו”ת 

פירות של הפקר. ועיי”ש שחילק בין תורם מפירות של בעל הבית על פירות של 

בעל הבית שבעינן שיהיה שלוחו, ובלאו הכי לא מהני. ומשא”כ אם תורם משלו 

על של בעל הכרי מהני אפילו שאינו שלוחו כל שהבעלים אינו מעכב, והחילוק 

שאי אפשר לתקן את הפירות בעל כרחם של הבעלים1.

לעשותם  לא  אבל  הפקר  של  פירות  לתרום  שאפשר  שמח  האור  שיטת 

תרומה על מקום אחר

ז[ והנה האור שמח )פ”ד מהל’ תרומות הל’ ב’( כתב שנראה שדעת הבבלי שאפשר 

לתרום של הפקר שהרי הירושלמי תלה את הספק האם אפשר לתרום פירות 

של הפקר בשאלה האם גיזבר כבעלים או גיזבר כאחר, ולמ”ד דגיזבר כאחר ה”ה 

שאפשר לתרום פירות של הפקר, ומסוגית הגמ’ בב”ב )עט, ע”ב( מוכח שגיזבר 

הוא כאחר עיי”ש, ונמצא שלדעת הבבלי אפשר לתרום פירות של הפקר כיון 

שאין להם בעלים אחרים. 

אך הוסיף האור שמח דעד כאן לא קאמר אלא לתרום פירות הפקר ולתקנן, אבל 

לעשותן כולן תרומה על פירות אחרים אי אפשר, ובטעם החילוק כתב שכיון 

אי  אבל  טבלו,  איסור  ולהתיר  להפריש  אפשר  לכן  להתקן  עומדים  שהפירות 

אפשר לעשותן כולם תרומה על מקום אחר שלזה אין עומדים הפירות.

ובזה ביאר את דברי הגמ’ )ב”ק קטו, ע”ב( הרי שהיה טעון כדי יין וכדי שמן וראה 

שהן משתברות לא יאמר הרי הם תרומה ומעשר על פירות שיש לי בתוך ביתי 

ואם אמר לא אמר כלום. ולכאורה מגמ’ זו מוכח שאי אפשר לתרום של הפקר, 

שהרי כאן כיון שהחביות שבורות היין והשמן אזלי לאיבוד והוי הפקר, ואם אפשר 

להפריש פירות של הפקר מ”ט לא אמר כלום. ועל כרחך שאי אפשר להפריש 

1.  בעצם הדין שאין אדם יכול להפריש את שאינו שלו יש להקשות ממש”כ הרא”ש )גיטין פ”ה 
סימן י”ג אות א( שכתב על מה שאמרו ביבמות )פח, ע”א( דאי סבר תורם משלו על של חברו 
על של  אטו בשופטני עסקינן שיתרום מטבלו  וכתב הרא”ש  דבידו לתקנה.  א”צ דעת משום 
חברו, אלא כיון שבידו לתקנו הוי כבעליו ואפילו משל חברו, ע”כ דברי הרא”ש. ובספר המעשר 
והתרומה )פ”ד ס”ק ה( כתב על דברי הרא”ש הללו ולפום פשוטו יפלא דאם כן בטל דין תורם 
לו שכוונת  והשיב  זצוק”ל  איש  חזון  בעל  הגאון  למרן  זו  קושיה  וכתב שהק’  את שאינו שלו. 

רהרא”ש במה שאמר שהוא כבעליו אפילו בתורם משל חבירו, ר”ל שיש לו נאמנות בעדות שח
בירו תרם אף שעדותו נוגע לשאלת תורם משל חבירו ומעיד שחבירו תרם משל עצמו.
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פירות של הפקר. אך לפי חילוקו של האור שמח אתי שפיר, שהרי יש לחלק 

בין אם תורם את הפירות עצמם לבין אם עושה אותם תרומה על מקום אחר, 

שבנידון של הגמ’ בב”ק שהכדים משתברים מדובר שרוצה להפריש מההפקר 

פרק ח  )דמאי  בתוספתא  הוא  והביא שכך  לכו”ע.  אי אפשר  וזה  אחר  על מקום 

יין וכדי שמן וראה שהן משתברות  וז”ל הרי שהיה טוען כדי  לפי גירסת הגר”א( 

לא יאמר הרי הן תרומת מעשר על פירות שיש לי תוך ביתי, ואם אמר לא אמר 

כלום. אבל קורא שם לתרומת מעשר שבה עד שלא יגיע לארץ. הרי שלהפריש 

את ההפקר עצמו שרי.

וכן הוסיף דאי נימא שאפשר לתרום פירות של הפקר על מקום אחר, איך ילפינן 

כל דין שליחות מתרומה, שאני תרומה שכיון שהבעלים נותן רשות לתרום הוי 

כמו של הפקר שיכול לתרום, אלא שע”כ שפירות הפקר אין יכול להפריש על 

מקום אחר, ולזה ילפינן דבשליחות מותר. 

גם המקור ברוך )סי’ טו( כתב כדבר פשוט את החילוק בין התורם את של הפקר 

שבא לתקן את ההפקר שבזה הסתפק הירושלמי, לבין אם בא לתרום מהפקר 

על מקום אחר שאי אפשר. שהרי הירושלמי רצה לפשוט את הספק בהפקר 

מהקדש שגיזבר יכול לתרום, וזה פשוט שבהקדש אין צד שיכול לתרום מהקדש 

על שלו וכל הנידון שם הוא לתרום משל הקדש על של הקדש. והביא ראיה 

מהתוס’ )יבמות פט, ע”ב ד”ה שהפקר(. עיי”ש.

אמנם בדרך אמונה )פ”ב הל’ ט ד”ה ההפקר( כתב על דברי האור שמח דצ”ע שהרי 

טעם הירושלמי הוא משום שאינו של אחרים וא”כ דוחק לחלק ביניהם.

זה האם אפשר להפריש פירות של הפקר הוא מחלוקת  ולסיכום נמצא שדין 

גדולה בש”ס בבלי וירושלמי ונחלקו בזה רבותינו הראשונים והאחרונים, ובנד”ד 

שמי  להורות  מקום  יש  ההפקר  של  הפירות  את  להפריש  אחרת  עצה  שאין 

שרוצה לתקן את הפירות יפריש, ולכל הפחות תיקן את הפירות לפי השיטות 

שמהני להפריש פירות הפקר. 

האם אפשר להפריש פירות של הפקר לכשיזכו

באופן שמפריש  הפקר  פירות של  להפריש  דמהני  שיתכן  לדון  שיש  אלא  ח[ 

עתה לכשיזכו אחרים, וכדי לבאר הדברים נקדים מה שכתב בספר אבי עזרי על 

הרמב”ם )פ”ד מהל’ תרומות הל’ ב( שאחר שהביא את ספק הירושלמי האם אפשר 

לעשר פירות הפקר כתב בפשיטות שאין הכוונה בירושלמי שאפשר להפריש 

שאינו  פירות  לעשר  אפשר  שאי  היא  פסוקה  הלכה  שהרי  שלו  שאינו  פירות 

שלו. והספק של הירושלמי הוא האם זה דין מיוחד בתרומה שרק הבעלים יכול 

דזה  אלא  מפריש  הבעלים  שרק  בתרומה  מיוחד  דין  שאין  דילמא  או  לתרום, 

ממילא שאם אינו שלו אין יכול לתרום וכמו כן אין יכול להקדיש וכיו”ב.
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והנפק”מ בספק הירושלמי הוא באופן שמפריש פירות הפקר ואחרי זה יזכה בהן 
שאם יש דין שרק הבעלים תורם א”כ כיון שאינו בעלים אינו יכול לתרום, ומה לי 
שבידו לזכות מכל מקום עכשיו הפירות אינו שלו, אבל אי נימא שאין דין מסוים 
שהבעלים יתרום א”כ כיון שבידו לזכות א”כ כמו כן יכול לתרום, והתרומה תחול 

לכשיזכה. 

ולפי זה ביאר מה שלא הביאו הפוסקים הספק של הירושלמי להלכה ולא נזכר 
ברמב”ם ובשו”ע מזה, משום שהכריעו שאין דין שרק הבעלים יכול להפריש, 
וכמבואר להדיא ביבמות )צג, ע”א( שר’ ינאי ס”ל כרבי חייא שאדם יכול להפריש 
אפילו שהפירות לא הגיעו לרשותו ולכן הפריש על התבואה שהאריס היה צריך 
להביא כי ס”ל שאדם מקנה דבר שלא בא לעולם, הרי מפורש שכדי להפריש 
אין דין שיהיה בעלים, וממילא לדידן שאדם לא מקנה דבר שלא בא לעולם אלא 
א”כ בידו לזכות, יכול להפריש תרומות ומעשרות מפירות שבידו לזכות בהם. 
ופסק כך בדרך אמונה )פ”ד מהל’ תרומות ס”ק טז( וז”ל, ואפילו את של הפקר אינו 
יכול לתרום כיון שאינו שלו, אבל אם בידו לזכות יכול לעשות תרומה לכשיזכה”. 
פירות  על  להפריש  יכול  שאדם  ונמצא  הנ”ל.  עזרי  האבי  לדברי  ציין  ובצה”ל 

שבידו לזכות אפילו שהם עדיין לא ברשותו.

ולפי דברי האבי עזרי יש לדון האם גם בנידון דידן יהיה אפשר לקחת מהפירות 
דמה  לזכות.  שמפריש  אותו  של  בידו  עתה  שהרי  בהם,  לכשיזכו  ולהפריש 
לי אם הוא זכה או אדם אחר זכה הרי התרומה חלה לכשיזכו בהם, רק צריך 
שהחלק של התרומה גדולה והתרומת מעשר יהיה בידו בשעה שזוכים ]וישמור 
יאבד את  ואז  את התרומות במקום שמור עד שיראה שלקחו את כל הפירות 

התרומות[. 

ודמיא למה שמבואר בקידושין )סב, ע”ב( תניא כותיה דרבי יוחנן אין תורמין מן 
התלוש על המחובר ואם תרם אין תרומתו תרומה, כיצד אמר פירות ערוגה זו 
תלושין יהיו תרומה על פירות ערוגה זו מחוברת, פירות ערוגה זו מחוברת יהיו 
תרומה על פירות ערוגה זו תלושין, לא אמר כלום. אבל אמר לכשיתלשו ונתלשו 
דבריו קיימין. יתר על כן א’’ר אליעזר בן יעקב אפילו אמר פירות ערוגה זו תלושין 
יהיו תרומה על פירות ערוגה זו מחוברת פירות ערוגה זו מחוברת יהיו תרומה על 
פירות ערוגה זו תלושין לכשיביאו שליש ויתלשו והביאו שליש ונתלשו דבריו 

קיימין, עי”ש. 

וי”ל דכמו שאדם יכול להפריש פירות לכשיתלשו ה”ה שיכול להפריש פירות 
ויתנם במקום משומר  יותר מאחוז מהפירות  לאחר שיזכו. דהיינו שיקח קצת 
ואת  בפירות שברשותו,  יקבע  גדולה  ואת התרומה  נוסח ההפרשה  ויאמר את 
המעשר ראשון יקבע בצד צפון של הפירות לכשיזכו בהם. ואת התרומת מעשר 
יקבע בפירות שברשותו וישמור את הפירות הללו עד שיקחו כולם את הפירות 
הפירות  של  דרומם  בצד  יקבע  עני  המעשר  או  שני  המעשר  ואת  יאבדם.  ואז 
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לכשיזכו בהם. ויאמר שהמעשר שני שיהיה כאן יהיה מחולל על פרוטה שייחד 

לחילול מעשר שני. 

איש  החזון  שכתב  מה  שלפי  עורר  שליט”א  לנדו  דב  רבי  הגדול  הגאון  אמנם 

יז( שאותם המפרישים תרומות ומעשרות בשביל אחרים ואת  )דמאי סי’ טז ס”ק 

בפירות  קובעים  הם  המעשרות  את  ואילו  שיזרק  במה  קובעים  הם  התרומות 

ובטעם השני כתב שאי אפשר  כן  ג’ טעמים שאין לעשות  וכתב  של האחרים, 

לעשות כן משום שאין הדין ברור שמיקרי זכות, והוסיף שלעשות מעשר ראשון 

ומעשר שני בפירות של השני ודאי שאין זה זכות. וא”כ אף בנד”ד י”ל דאין זה 

זכות לקבוע את המעשר ראשון ושני בפירות שיזכו ולכן אין לעשות כן. אלא 

שיש להעיר בזה דאי נימא כאן שלא יפרישו מפירות אלו יש חשש שלא יפרישו 

מהפירות ההם ונמצא שהם יאכלו טבלים, ולכאורה גם מי שאינו רוצה שיקבעו 

בפירות שלו מעשר ראשון ומעשר שני אבל זה ודאי שאינו רוצה לאכול טבלים, 

ונמצא שיש כאן זכות גמורה.

הרבה  וכיון שישנם  לכשיזכו  אומר  יחולו, שהרי  לדון מתי המעשרות  יש  עוד 

אנשים נמצא שהמעשרות יחולו לכל אחד ואחד בשעה אחרת לכשיזכה. וצריך 

שיאמר שמתנה שכל אחד ברגע שיזכה יחולו על הפירות שלו התרומה גדולה 

ממה שנמצא אצלו. דהיינו שייחד פרי אחד לתרומה גדולה ויאמר כגודל חיטה 

בפירות  שיזכו  פעם  בכל  תרומה  יהיה  גדולה  לתרומה  המיוחד  מהפרי  אחת 

והמעשר ראשון תשעה אחוזים יחולו בצפון של הפירות כשיזכה כל אחד בהם, 

ואחוז אחד של המעשר ראשון יחול בפירות שנמצאים אצלו, ואותו אחד ממאה 

או  שני  והמעשר  שיזכו.  פעם  בכל  מעשר  תרומת  יהיה  ראשון  מעשר  שיהיה 

כשיחול  יאמר  ואח"ז  בהם  אחד  כל  כשיזכה  הפירות  של  בדרומם  יחולו  העני 

המעשר שני יהיה מחולל על פרוטה במטבע שיחדתי. ואף שלכאורה דבר זה 

חשיב ברירה מכל מקום במקום הדחק יש לסמוך שבזמן הזה שתרו”מ דרבנן 

אפשר להפריש על ידי ברירה כמבואר בשו”ע סי’ שלא סעי’ יא.

ועל כן בנידון דידן שאין אפשרות לזכות בכל הפירות ובלא שאותו אדם יפריש 

ומעשרות,  תרומות  מהם  הפרישו  פירות שלא  לאכול  להכשל  אנשים  עלולים 

יש לומר שיפריש את הפירות בתנאי, ויאמר, אם הפירות אינם הפקר הרי הוא 

מפרישם בתורת זכיה לבעל הפירות ]שמסתמא ניחא ליה שיפרישו מהפירות 

נותן רשות להפריש  שיש אומדנא שכשם שרוצה שיזכו הנצרכים בפירות כך 

מהם תרומות ומעשרות ושוב אין צריך קנין אלא מהני מצד זכיה[. ואם פירות 

אלו הם הפקר אם מהני להפריש פירות הפקר הרי אני מפרישם כרגיל. ואם לא 

ויאמר  בהם  לכשיזכו  אלו  פירות  אני מפריש  הרי  פירות הפקר  להפריש  מהני 
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את נוסח ההפרשה הנזכר לעיל. ומכל מקום אף אם ברור לו שלא הפרישו כלל 
מפירות אלו לא יברך על הפרשה זו שהרי יש ספיקות בכל זה, וסב”ל.

לסיכום:

א. פירות שנתנום ברשות הרבים על מנת שאנשים נצרכים ומעוטי יכולת יקחום 
לבתיהם בפשטות אין להם דין הפקר, והרוצה לזכות את הרבים יכול להפריש 

מהם תרומות ומעשרות בעבור בעל הפירות מצד זכיה ]ויש חולקים[.

ב. אם הבעלים תלו שלט שהפירות הם הפקר או הודיעו לאנשים שהם מפקירים 
את הפירות, הרי הם הפקר, ובאנו למחלוקת האם אפשר להפריש פירות של 

הפקר וכדלהלן.

ג. נחלקו הראשונים האם הפקר לאחר גמר מלאכה קודם ראית פני הבית פטור 
ומכל מקום  נקטינן שחייב על כל פנים מדרבנן.  ולהלכה  או חייב,  ממעשרות 
אם נתמרח על דעת להוליכו לשוק ומסיבות שונות לא הגיע לשוק הוא חייב 

בתרומות ומעשרות לכו”ע אפילו קודם שראה פני הבית. 

ד. הירושלמי הסתפק האם אפשר להפריש פירות של הפקר ונחלקו המפרשים 
מה המסקנה. וכמו כן יש מחלוקת הסוגיות בבבלי בזה ופליגי בזה אשלי רברבא. 
ובמקום שבא להציל אנשים שיתכן שלא יפרישו כלל, יפריש ולכל הפחות יהני 
שלא  לו  שברור  ]ואף  הפקר  פירות  להפריש  שמועיל  שסוברים  השיטות  לפי 

הפרישו מפירות אלו לא יברך על הפרשה זו[.

ומעשרות  תרומות  להפריש  אפשר  בהם  לזכות  שבידו  הפקר  של  פירות  ה. 
לכשיזכה. ויש לדון האם אפשר להפריש פירות הפקר לכישזכו אחרים. ובמקום 
שבא להציל אנשים שיתכן שלא יפרישו כלל, יפריש בתנאי שאם מועיל הרי זה 

יחול לכשיזכו.
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פרפרת
*

מצות ההפרשה ומצות הנתינה בתרומה 
ובחלה ]לדעת הרוקח[

הרה”ג מרדכי קרליבך - מחבר ‘חבצלת השרון’ ח’ חלקים

כתב בשו"ע ]או"ח סי' קס"ז ס"ד[ יתן ב' ידיו על הפת בשעת ברכה, שיש בהן י' 
אצבעות כנגד י' מצוות התלויות בפת. ומקורו בירושלמי ]סופ"ק דחלה[ עשר 
מצוות אדם עושה עד שלא יאכל פרוסה משום לא תחרוש ובל תזרע ובל תחסום 
לקט שכחה ופאה תרומה ומעשר ראשון ומעשר שני וחלה, עי"ש, ובטור הביא 
להך ירושלמי, ומנה בין עשר מצוות מצות ביכורים והשמיט מצות לא תחסום, 

ויעוין בביאור הגר"א גירסא אחרת.

הרוקח בפירוש התפילה ]סי' קמ"ו[ כתב וז"ל, כתיב מצמיח חציר לבהמה ועשב 
תיבות בברכת  י'  וכן  תיבות בפסוק,  י'  מן הארץ,  לעבודת האדם להוציא לחם 
המוציא, וכן י' דברים עד שיבא לפת, זריעה, קצירה, עימור, דישה, זורה, בורר, 
י'  כנגד  ידיו,  אצבעות  בי'  המוציא  לברך  צריך  לכך  אופה,  לש,  מרקיד,  טוחן, 
פסוקים שבתורה, לא תחרוש בשור ובחמור, שדך לא תזרע כלאים, לא תחסם 
שור בדישו, ולקט קצירך לא תלקט, ושכחת עומר בשדה, לא תכלה פאת שדך, 
עריסותיכם,  מראשית  חלה,  עריסותיכם  ראשית  ארצכם,  קציר  את  ובקצרכם 
עשר תעשר, לכך י' תיבות בברכת המוציא. הנה גירסתו בירושלמי גירסא אחרת.

 לכאורה יש להעיר, למה מנה הרוקח מצות חלה בב' מצוות חלוקות, א. ראשית 
מראשית  ב.  הפרשתה,  החלה,  הרמת  כלומר  תרומה,  תרימו  חלה  עריסותיכם 
עריסותיכם תתנו לה' תרומה כלומר נתינת החלה לכהן, ונראה פשוט שכוונתו 
בזה למנות חלה לב' מצוות חלוקות א. מצות הפרשת חלה, ב. מצות נתינתה 
למה  וצ"ע  אחת,  מצוה  רק  הרוקח  מנה  ומעשרות  תרומות  לענין  ואילו  לכהן, 
וצ"ע.  בחלה,  שמנה  כשם  הנתינה  ומצות  ההפרשה,  מצות  לשתים,  מנאם  לא 
והנה דעת הרמב"ם ]ספר המצוות מצוה קכ"ו ואילך[ במצוות תרומות ומעשרות 
וחלה, דהפרשה ונתינה של כל מתנה נמנים כמצוה אחת, והרמב"ן ]שורש י"ב[ 
השיג עליו דההפרשה מצוה לעצמה והנתינה מצוה לעצמה, שהרי גם הכהנים 
צריכין להפריש, ואין להם מצות נתינה שהרי הם לוקחים את התרומה לעצמן, 
וא"כ מוכרח דמצות ההפרשה אינה לצורך מצות הנתינה לבד. ובקנאת סופרים 
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שם כתב ליישב דעת הרמב"ם דההפרשה היא עיקר המצוה, ומצות נתינה ליכא, 
עם  דמיד  הכהן,  ליד  שיגיע  עד  בעה"ב  של  בידו  כפקדון  תרו"מ  דפירות  ואך 

ההפרשה ממון כהן הוא, עכ"ד.

ונראה בביאור דעת הרוקח לחלק בענין זה בין תרומה לחלה, שבתרומה עיקר 
היא,  אחת  והנתינה  ההפרשה  ובזה  לכהנים,  ליתנה  כדי  בהפרשתה  מצוותה 
ולכן מנה הרוקח הפרשתה ונתינתה כמצוה אחת, ברם בחלה יש בה ב' מצוות 
חלוקות, א. הפרשתה ותיקון העיסה להוציאה מידי טבל, ב. נתינת החלה לכהן, 
ולכן שפיר מנה הרוקח מצות החלה לב' מצוות, ההפרשה לחוד והנתינה לחוד, 

וכפי שיבואר החילוק בזה.

תרומה  בפסח  הפריש  דאם  לג.[  ]דף  בפסחים  איתא  דהנה  נראה,  לזה  ויסוד 
לאורו,  ולא  לו  תתן  דכתיב  תרומה,  תרומתו  אין  במחובר,  שהחמיצה  מחיטה 
וכיון דמעולם לא היתה לחיטה שהחמיצה שעת הכושר להיות תרומה הראויה 
שהחיטה  זמן  וכל  מחוברת,  היתה  שהחמיצה  שלפני  לשריפה,  אלא  לאכילה 
מחוברת אי אפשר לעשותה תרומה, וכשנתלשה היא חמץ ואסורה באכילה, לכן 
אין תרומתו תרומה, אבל המפריש חיטה שהחמיצה בתלוש תרומתו תרומה, 
כיון שהיתה לחיטה שעת הכושר, בין התלישה להחמצה להיות תרומה הראויה 

לאכילה, ויעוי"ש שכן הדין אף לענין הפרשה מן הטמא על הטהור.

מ"ג[ דהעושה  ]פ"ב  הל' חדש[ הקשה ממשנה בחלה  י"ב  ]סי'  אריה  ובשאגת 
זו חלה, אף דמשעת גלגול, משעה שאפשר  עיסתו בטומאה והרים חלתו הרי 
שראויה  בטהרה  חלה  להיות  הכושר  שעת  לעיסה  היתה  לא  חלה,  להפריש 
לאכילה, ותירץ דלענין דין זה ]דתתן לו ולא לאורו[ לא הוקשתה חלה לתרומה, 
כמבואר  שוין,  ותרומה  חלה  דהלא  הקשה  סק"ד[  ל"ח  סי'  ]ח"ב  ובאחיעזר 
ברמב"ם ]פ"ה ביכורים הי"ג[ דתרומה קרייה רחמנא לחלה, ועמש"כ בעונג יו"ט 

]סי' קי"ד[, וצ"ע.

והנראה עפ"י מה שנתבאר, דהנה עיקר קרא ד'תתן לו' ולא לאורו לענין נתינה 
לכהן הוא דכתיב, שיתן לכהן דבר הראוי לו ולא דבר הראוי רק לאורו, לשרוף, 
ואך דכל שלא היה לו שעת הכושר לקיים בו נתינה לאכילת כהן. לא חל עליו 
שם תרומה, שכן בתרומה המצוה היא ההפרשה, והנתינה היא פרט במצוה, כיון 
שהמצוה ‘השלמה’ היא הפרשה ונתינה, לכן צריכה להיות שיוכל לקיים בה את 
כל המצוה, הכוללת גם נתינה, אבל בחלה שהן שתי מצוות, את מצות ההפרשה 

בשלמותה אפשר לקיים גם אם אין נתינה ראויה לאכילה. 

דכתיב  מה  פירש  כ'[  פסוק  פט"ו  שלח  פר'  ]במדבר  ברש"י  דהנה  לזה,  וסמך 
בחלה 'כתרומת גורן כן תרימו אותה' כלומר שחלה צריך להרים כתרומה גדולה 
וז"ל רש"י, כתרומת גורן שלא נאמר בה שיעור ]גם לחלה אין לה שיעור[ וכו', 
אבל חכמים נתנו שיעור, לבעל הבית אחד מכ"ד, ולנחתום אחד ממ"ח ]שבעל 
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הבית צריך להפריש לחלה אחד חלקי עשרים )1/42( של העיסה, ונחתום אחד 
חלקי ארבעים ושמונה )1/84([, ואח"כ ]פסוק כ"א[ כתוב מראשית עריסותיכם 
תתנו לה' תרומה, ופרש"י לפי שלא שמענו שיעור לחלה, נאמר 'תתנו' שיהא בה 
כדי נתינה, עכ"ד, ותמהו המפרשים שהרי רש"י פי' תחילה ושיעור מהתורה, ועי' 

מזרחי, וצ"ע.

'דבר  יו"ד סי' ר"א[ כתב ליישב. בהקדם מה שחידש  ובנודע ביהודה ]מהדו"ת 
שלא קדמוהו שום מפרש או פוסק' ]כלשונו[, דאף דהפרשת חלה כל שהוא 
מתירה את כל העיסה באכילה, מ"מ כיון של'נתינה' יש שיעור, ונתינת דבר מועט 
לא מיקרי 'נתינה', לכן מצד מצות נתינה חייבים מהתורה להפריש שיעור שיש 
בה  יש  זה  וכיון שבשיעור  קב[,  רבעי  ה'  ]א' ממ"ח מעיסה של  נתינה,  כדי  בו 
כדי נתינה, מהתורה שיעור כזה ]של א' ממ"ח של ה' רבעי קב[ די להפריש גם 
מעיסה גדולה, וחכמים הצריכו להפריש חלה לעולם א' ממ"ח של העיסה בין 
מעיסה גדולה ובין מעיסה קטנה, וזהו שפרש"י ]פסוק כ'[ שאין לחלה שיעור, 
לחלה  כ"א[ שיש  ]פסוק  כתב  ומה שרש"י  העיסה,  את  להתיר  שיעור  לה  אין 
שיעור שצריך להפריש שיעור כדי נתינה הוא מצד מצות נתינה, אבל גם אם עבר 

והפריש פחות משיעור נתינה, העיסה מותרת באכילה.

והנודע ביהודה כתב דבתרומה לא מצינו דין זה שצריך להפריש שיעור נתינה, 
שהרי גם מי שיש לו חיטה א' של טבל חייב להפריש ממנה תרומה, אף שבתרומה 
מחיטה אחת אין בה כשיעור נתינה, והביא שבתוס' גיטין ]דף כ. ד"ה דילמא[ 
סגי  לו הרבה טבל, מהתורה  יש  בין  רק מעט טבל  לו  יש  בין  מבואר דלעולם 

שיפריש לתרומה-גדולה חיטה א', אף שבחיטה אחת אין בה כדי 'נתינה'.

אף  אחת  חיטה  סגי  שבתרומה  התוס'  לסברת  דאף  ביהודה  הנודע  כתב  ולזה 
שאין בה כדי נתינה, בחלה מהתורה חייב להפריש כדי שיעור נתינה, דתרומה 
שאני, דכיון דיש מקרים שאי אפשר להפריש תרומה שיש בה שיעור כדי נתינה, 
כגון שכל הטבל שיש לו הוא פחות מכדי נתינה, לכן לעולם אין צריך להפריש 
שיעור נתינה, מה שאין כן בחלה שעיסה קטנה פחות מה' רבעים של קב פטורה 
שיעור  להפריש  חייבים  'תתנו'  דכתוב  דכיון  הפשוטה  לסברא  הדרינן  מחלה, 

נתינה, עכ"ד. 

לפי כל זה נראה ליישב את דברי הרוקח ]שמנה בחלה ב' מצוות ובתרומה מצוה 
א'[, שכן לדעת הנודע ביהודה בחלה אף שיש לנתינתה שיעור, מפורש בכתוב 
שאין שיעור להפרשה להתיר את העיסה, אבל מצד חיוב הנתינה חייב להפריש 
כדי נתינה, ואם מצות הנתינה ומצות ההפרשה היו מצוה אחת, לדעת הרוקח, 
אי אפשר היה לומר שיש שני 'סוגי' הפרשה, הפרשה שיש בה כדי לקיים מצות 
נתינה כלומר לקיים את כל המצוה בשלמותה, גם הפרשה וגם נתינה, והפרשה 
שאין בה כדי לקיים מצות נתינה ומקיימים בה רק 'חצי' מצוה. לכן סובר הרוקח 
שבחלה מצות נתינה ומצות הפרשה הן שתי מצוות ]כדעת הרמב"ן[, ואפשר 
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לקיים מצות הפרשה בלבד כגון שמפריש פחות מכדי נתינה ואינו מקיים מצות 
כן לא  נתינה, אם  גדולה שאין חיוב להפריש כדי שיעור  נתינה. אבל בתרומה 
אחת  מצוה  הן  והנתינה  שההפרשה  לומר  אפשר  הפרשה,  'סוגי'  שני  מצינו 

]כדעת הרמב"ם[. 

כוס תנחומים
שלוחה למורנו הגאון ראש בית המדרש

רבי יוסף יקותיאל אפרתי שליט"א
ולרבנית תליט"א

ולכל המשפחה הנכבדה

בפטירת בנם יקירם חביבם

הב' שלמה ז"ל

הרופא לשבורי לב ירפא למכתכם

וינחם אתכם בתוך שאר אבלי ציון וירושלים

ויוסיף לכם כח וחיל להמשיך בהרבצת תורה

והפצת תורת הארץ בפרט

עד בוא גואל צדק בקרוב בימינו אמן

לומדי בית המדרש
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באותה  בי’,  שנתת  נשמה  ‘אלקי  של  השעה  מגיע  שנוצר,  מישראל  אדם  לכל 
שעה, כביכול, הקב”ה נוטל נשמה, והיא זכה, צחה וטהורה, כל כולה טהורה היא 
כיון ש’אתה בראתה אתה יצרתה’, ונוטל בחיקו את האדם שהגיע שעתו להכיל 
הנשמה  את  ונופח  בי’  נפחתה  ‘אתה  מקיים  בעצמו  הוא  וכביכול  הנשמה,  את 
בקרבו של האדם, כמעשהו באדם הראשון ‘ויפח באפיו נשמת חיים ויהי האדם 
לנפש חיה’. ומאותו רגע הגוף והנשמה אחד הם. ומשביעין אותו ‘תהי צדיק ואל 
תהי רשע והוי יודע שהקב”ה טהור ומשרתיו טהורים ונשמה שנתן בך טהורה 
היא אם אתה משמרה בטהרה מוטב ואם לא הריני נוטלה ממך’. ושניהם, הגוף 

והנשמה, יחדיו ‘יצא אדם לפעלו ולעבדתו עדי ערב’. 

כל הנשמות  לא  פי הכתוב בספרים  על  היא, אלא  ‘נשמה’ מה  יודעים  אנו  אין 
שוות, נשמות נשמות יש. יש נשמות גדולות מהאחרות ויש נשמות שהן גבוהות 
עוד יותר, ויש נשמות עליונות, וגם יש נשמות ‘אילמות’, הנשמות כולן טהורות 
דומה  אחת  שאין  נשמות  נשמות  יצרת  ואתה  בראת  שאתה  כיון  הן.  זכות  הן, 
לשניה, נראה שעולמך לא היה שלם אלא בבריאת כל הנשמות, הן ה’רגילות’ הן 
הגדולות, הגבוהות, העליונות ואף האילמות. לזמן מסויים, יש שאותו זמן קצר 
הוא ויש שהוא פחות קצר ‘אתה משמרה לנשמה בקרבי’, אותה תקופה שהוא 
משמר את הנשמה בקרבנו הוא הזמן שעלינו החובה לשמור את הנשמה טהורה 

כנתינתה אף להשלימה ולשכללה. 

אין אתנו יודע על פי מה ניתנות הנשמות בגופות, למה יש הורים שזוכים שלבנם 
‘אילמת’. אך  ילד בעל נשמה  גבוהה או אף עליונה, ולאחרים  או לבתם נשמה 
כאמור ברור שהעולם צריך לכל הנשמות, ולכל נשמה ונשמה חלק בהשלמת 
הבריאה ובנייתה לתכליתה, רק על ידי כל הנשמות כולן יחדיו, מתקיים רצונו 
להיות בניין שלם ללא פגם וללא חסרון. אם אנו לא מבינים מה צורך לו לעולם 
באותן הנשמות שאנו מכנים אילמות, אין זאת אומרת שחס ושלום מיותרות הן. 
‘... מאד  האמת העמוקה היא שאנו גם לא מבינים מה צורך יש בכל הנשמות 
עמקו מחשבותיך. איש בער לא ידע וכסיל לא יבין את זאת’. מה שאנחנו יודעים 
שהן אילמות כלפינו, אין להם פה לעולם הזה ולא שפה לבני אדם, אבל אין מי 
יודע איזה שיח ושיג להם כלפי מעלה. מי יכול לשער את יסורי אותם הנשמות 
שהן כזרות ומוזרות בעולמנו אך אהובות הן למעלה, מי יכול להרגיש את כאבם 
העמוק והמתמשך, יש ונדמה לנו שהם חסרי רגש אך לא כן הוא, מעיני עליון 
יכולים לבטא בלשון מובנת  לא נעלם צקון לבם ולחש תפילותיהם, שהם לא 
לנו, ושאנו לא מסוגלים לשמוע ולחוש. פתגם עממי אומר ‘לשונו של ילד אילם 
אפילו אמו אינה מבינה’ ]כמדומה אין זה נכון אמא ואבא כנראה מבינים וחשים 
הרבה יותר מה שאחרים חושבים[, אבל למעלה למעלה יש מי שמבין אותם ויש 
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מי שמצפה ומחכה שתעשה את תפקידה ותשלים את שליחותה בגללה הקב”ה 
כביכול בעצמו בראה יצרה נתנה ונפחה.

לכל נשמה ונשמה מגיע זמן ששוב אין הוא משמרה בקרבנו אלא באה השעה 
של ‘ואתה עתיד לטלה ממני’, וכפי שקראנו בספרים, כל נשמה ונשמה חוזרת 
לאוצר הנשמות, למקום שהנשמות שכבר ַשלמו ימי עבודתן עדי ערב, אצורות 

שם אם לטוב ואם למוטב, אם לקבלת שכר טוב, אם לקבל ...

נשמות  יש  בבואן.  ששות  כולן  ולא  בצאתן  היו  ושמחות  וטהורות  צחורות 
שחוזרות שחורות ומלוכלכות, וכשפמליא של מעלה רואה אותן עצבות גדולה 
וצער עמוק פושט שם, ויש חוזרות אפורות, מוכתמות, בעלות מום חסרות יד 
או רגל איברים שלא נזונו בעולם הזה. ויש נשמות, מועטות הן, שחוזרות לבנות 
וזכות טהורות, וכל הפמליא של מעלה כאשר רואים נשמה והיא טהורה, כמעט 
כשעת נתינתה, כולם יוצאים לקראתה בשמחה ובששון בתקע שופר בנבל וכנור 
בתוף ומחול במינים ועוגב בצלצלי שמע בצלצלי תרועה, ויחד עם כל הפמליא, 
גם היא, אותה נשמה שזכתה, תהלל י-ה. ואותן נשמות הזוהרות כזוהר הרקיע 
מיד מוצאות מנוחה נכונה תחת כנפי השכינה. ויש שהן נעות ונדות ועדיין אין 

להן מנוחה עד שמלא הרחמים ימציא גם להן מנוחה. 

וכאשר הוא, כביכול, נוטל נשמה אילמת מגוף מיוסר, נוטלה ומחזירה למרום, 
אבריה  כל  נתינתה,  כביום  וטהורה  מזהירה  זכה  לבנה,  לבנה  הנשמה,  והיא, 
יוצאת  מעלה  של  פמליא  כל  תפקידה,  כל  עשתה  שליחותה  מילאה  שלמים, 

לקראתה ומקבלים אותה באהבה ובחיבה.

לשונה  אינה שפתינו,  היא, ששפתה  אילמת  נשמה  חשבנו שאותה  כאן  אמת, 
אינה לשוננו, אבל יש מקום ששפתה מובנת ולשונה ברורה. מי יודע חשבונות 
של מעלה ‘אמר ליה אבוה מאי חזית ]=מה ראית שם למעלה[, אמר ליה עולם 
הפוך ראיתי, עליונים למטה ותחתונים למעלה. אמר לו בני, עולם ברור ראית 

...”. ואולי לא היא האילמת אלא אנו החרשים.

אין מי שיוכל לחוש כאבם וצערם של הורי בעל הנשמה, אולי רק מי שהיה במצב 
כשלהם או בדומה להם, מיום הוולדו עיני אמא ואבא כלות ורואות בצער בנם או 
בתם ואין לאל ידם להושיע. אותם ההורים, ורבים הם מאד, העושים למען בנם 
או בתם את כל שיכולים לעשות וכל מה שאפשר להם לעשות, עמלים וטורחים 
מבוקר עד ערב, ומערב עד בוקר, יום אחר יום, שבוע אחר שבוע, שנה אחר שנה, 
משתדלים ועושים הכל הכל, ואף מעבר לכל, יכולים להתנחם שכל ימי חייו היו 
ששים ושמחים לעשות רצון קונם לעזור לבנם או לבתם, להקל סבלם לטפל 

בכל צרכיהם. 

המקום ממרומיו, ינחם אותם ברחמיו.

ל.ל. 
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נטיעות זמן קטיףתכונות ותיאורמין וזן
ע"ו 

)דונם(

השטח 
הכללי 
)דונם(

 %
ערלה

מאב תשע"ח – אב ע"ט אבוקדו
אוגוסט עד  

יולי
10791893521.39

דמוי זן גליל, קטן ודק טיג
יותר

אוגוסט עד 
ספטמבר

3800.47

דמוי זן גליל, קטן ודק דיי
יותר

אוגוסט עד 
ספטמבר

30817022.6

כמו אטינגר בהיר וחלק גליל
יותר

מסוף אוגוסט 
עד ספטמבר 

51023002.77

קליפה דקה, אגסי, אטינגר
בהיר, ירוק

אמצע ספטמבר 
1300170000.76עד דצמבר

קליפה דקה, אגסי, פוארטה וחורשים
ירוק

נובמבר עד 
מרץ

1180000.02

פינקרטון )כולל 
פינו(

אגסי, מחוספס, ירוק 
)כולל פינו, חלק יותר(

דצמבר עד 
מרץ

110133000.1

קליפה עבה, מחוספס, האס ודומיו
קטן, שחור מעט אגסי

נובמבר עד 
יולי

6920331002.6 

דומה להאס אך ירוקארד 
דצמבר עד 

אפריל
4722200.2

לוח  אחוזי הערלה לסתיו וחורף תשע"ט
ד"ר משה זקס

לתועלת הציבור
בית המדרש מפרסם מידע חודשי על אחוזי הערלה המצויים בשוק. 

במשרדי "בית המדרש" בטלפון 02-6488888 שלוחה 32.

המידע מבוסס על לוחות אחוזי הערלה הכלליים המתפרסמים
 ב"הליכות שדה" בעריכת ד"ר משה זקס הי"ו.
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לוח אחוזי הערלה /ד"ר מ. זקס

נטיעות זמן קטיףתכונות ותיאורמין וזן
ע"ו 

)דונם(

השטח 
הכללי 
)דונם(

 %
ערלה

קליפה עבה, גדול, ירוק, נבאל
07000ינואר עד מאיעגול

דומה לפוארטה, אך ארדיט
17052000.31ינואר עד מאיפחות ארוך

דומה לאטינגרמוטי
ינואר עד 

אפריל
2420.48

דומה לפוארטה, מבריק וורץ
יותר

פברואר עד 
מאי

23000.08

קליפה עבה, ירוק, חלק, ריד
194269402.37מרץ עד יוניגדול מעוגל

 )משווק  מקירור, יש אגס ספדונה
גם ייבוא(

יולי עד 
אוגוסט

90140000.1

יש  ייבוא משומר(, אוכמניות
ערלה מסורים

אוגוסט עד 
אוקטובר

210030

אנונה
מאוגוסט עד 

פברואר
307001.36

אפרסמון
מספטמבר עד 

דצמבר
30180000.02

פחוס, עובר הבחלהכולל אפרסמון טריומף
מאוקטובר עד 

דצמבר
25170000.14

אפיל,ציפה לבנה אפרסק
20040001.6ספטמברספטמבר וסקרלט סנואו
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לוח אחוזי הערלה/ ד"ר מ. זקס

נטיעות זמן קטיףתכונות ותיאורמין וזן
ע"ו 

)דונם(

השטח 
הכללי 
)דונם(

 %
ערלה

עם ציפה לבנהנקטרינה
אוגוסט עד 

ספטמבר
65050003.6

)יתכן גם מסורים(גויאבה
ספטמבר עד 

דצמבר
902200

0.65-
0.75

גואיבה תותית
ספטמבר עד 

נובמבר
1280.5

זית מאכל
ספטמבר 
אוקטובר

100218000.13

זית לשמן ס"ה
ספטמבר עד 

דצמבר
2000300000.65

בעיקר לשמן, מאורך, זית ברנע  
עם חוד

125110002.5

1000555000.63סורי ועוד

חבוש
ספטמבר עד 

דצמבר
105000.36

חרוב
אוקטובור עד 

דצמבר
0

מנגו
יולי עד 
נובמבר

800190000.11

ענבים ללא חרצנים:

אדום ענב בינוניקרימסון 
אוגוסט עד 

ספטמבר
7526000.54
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לוח אחוזי הערלה /ד"ר מ. זקס

נטיעות זמן קטיףתכונות ותיאורמין וזן
ע"ו 

)דונם(

השטח 
הכללי 
)דונם(

 %
ערלה

לבן מארך664 ואוטם קריספ 
אוגוסט עד 

אוקטובר
4089509.3

שחוראוטם רויאל
אוגוסט עד 

ספטמבר
202701.5

01100ספטמברשחור גדול וארוךבלק פינגר

10011001.85ספטמבראדוםסקרלוטה

ענבים עם חרצנים

ירוק אליפסי גדולזני
ספטמבר 
אוקטובר

10030000.42

אדוםחילוואני
ספטמבר 
אוקטובר

05500.1

אדום סגול עגולרד גלוב
ספטמבר 
אוקטובר

2025000.1

10602.8אוקטוברשחוראוטם בלאק

צורת ביצה, ירוק פיג'ואה
חמצמץ,

נובמבר 
דצמבר

2500

קקטוס, פרי בצורת פיטאיה
ביצה

394903.3

)עם ציפה צהובה(פיטאיה צהובה
דצמבר עד 

מרץ
5406.2
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לוח אחוזי הערלה/ ד"ר מ. זקס

נטיעות זמן קטיףתכונות ותיאורמין וזן
ע"ו 

)דונם(

השטח 
הכללי 
)דונם(

 %
ערלה

אדום וגם לבן, בליטות פרי עדן
צבעוניות

מאי עד 
דצמבר

203402.4

פיטאיה עמודית 
)קובו(

פרי חלק, גם מסורים
יוני עד 

ספטמבר
10120

0.25-
0.4

80!פפאיה

אגוזי פקאן
ספטמבר 
אוקטובר

6030000.1

חשש להשתרשות צבר
עלים, יש גם בפיקוח

47048003-2

צורת ביצה, חום אדוםקיוי )אקטנידיה(
ספטמבר עד 

ינואר
17618600.44

צהוב ירוק דמוי פלפל קרמבולה
וצלעות

ספטמבר עד 
אפריל

10+106815

כולל מסוריםרימון
ספטמבר עד 

ינואר
4826000

0.1-
0.2

5040000.19ספטמברמהזן בלק ג'ם שחורשזיף

שזיף אירופי
אוגוסט 

אוקטובר
5018000.3

שיזף
אוגוסט 

אוקטובר
13100.05



81

לוח אחוזי הערלה /ד"ר מ. זקס

נטיעות זמן קטיףתכונות ותיאורמין וזן
ע"ו 

)דונם(

השטח 
הכללי 
)דונם(

 %
ערלה

שעונית )פסיפלורה(
יולי עד 
פברואר

100120017.5

יבול ללא קליפה, גם שקד
ייבוא

ספטמבר עד 
נובמבר

3900410001.59

תאנה ארגמנית
מאי עד 
דצמבר

5516000.43

תאנים אחרות
מאי עד 
נובמבר

4512000.63

שיווק כל השנהתמר יבש
ספטמבר עד 

נובמבר
1199180000.17

גם מוקפא כל השנהתמר לח
אוקטובר עד 

ינואר
6042000.04

תפוח רגיל ס"ה   
)הרבה בפיקוח(

בלי הבכירים הרבה 
בפיקוח  

750410000.26

להלן רשימת הזנים הרגילים המשווקים מקירור כל השנה, לגביהם מובא במספר הראשון 
אחוזי הערלה עד ינואר שהוא לפרי מקירור לזמן קצר, ואחריו אחוזי הערלה מינואר )בגרני 

סמית מפברואר( מקירור ממושך

גלה
קצת פחוס, ירוק עם מעט 

פסים אדומים

אוגוסט עד 
אוקטובר

254000
2
0.1

פחוס, צבעונימולינג דלישס
אוגוסט עד 

אוקטובר
04000

יונתן )כולל גו'ני(
אדום, ציפה קשה יחסית, לא 

גדול

אוגוסט עד 
אוקטובר

201600
2
0.2
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לוח אחוזי הערלה/ ד"ר מ. זקס

נטיעות זמן קטיףתכונות ותיאורמין וזן
ע"ו 

)דונם(

השטח 
הכללי 
)דונם(

 %
ערלה

דלישס אדום )חרמון, 
טופרד(

אדום מאורך כולל זן חדש 
אורגון ספר 2 הדומה לו

אוגוסט עד 
אוקטובר

5010000
0.3
0.05

זהוב
קליפה צהובה עם נקודות 

שחורות קטנות

 אוגוסט עד

 אוקטובר
5010000

0.1
0.02

ירוק, גדולגרני סמית
ספטמבר עד 

נובמבר
35011000

0.8
0.1

ורדו וצהוב, יש גם ייבואפינק ליידי
אוקטובר עד 

נובמבר
2503500

2
0.1

 הדרים

תפוז

טבורי וושינגטון
ספטמבר עד 

דצמבר
017000

עם טבור קטן, דומה ניוהול
לשמוטי

ספטמבר עד 
דצמבר

61590000.6

טבורי אפיל, גדול )סמי, 
גילנברג, ראוסטנברג, נבלייט, ציפי, 

קמבריה( 

ינואר עד סוף 
אפריל

76790730.22

03000ינואר עד מרץהמלין )לתעשיה(

207210000.3נובמבר עד מרץשמוטי

תפוזי דם קרה קרה, 
ציפי, מורו

)ציפה אדומה(
דצמבר עד 

אפריל
30318121.7

120072000.9אפריל עד מאיולנסיה רגילה

ולנסיה בכירה 
דלתא מידנייט, מבריה ונבלייט

2626633.9ינואר עד אפריל
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לוח אחוזי הערלה /ד"ר מ. זקס

נטיעות זמן קטיףתכונות ותיאורמין וזן
ע"ו 

)דונם(

השטח 
הכללי 
)דונם(

 %
ערלה

ספטמבר עד אשכולית לבנה
מאי

972002.6

ספטמבר עד אשכולית אדומה
מאי

2455000.02

ספטמבר עד פומלית
ינואר

7737500.06

פומלה אדומה 
צ'נדלר כולל פומלית אדומה

ספטמבר עד 
ינואר

02000

ספטמבר עד פומלה לבנה גולית
מאי

010000

קליפים קטנים

אדמוני
ספטמבר עד 

אוקטובר
0150

אודם
ספטמבר עד 

אוקטובר
1346000.04

ירוק כתוםקלמנטינה
ספטמבר עד 

דצמבר
05090

מיכל
אוקטובר עד 

דצמבר
240185000.64

כמו מיכל אך גדולמירב ומירבית
דצמבר עד 

ינואר
11525001.6

0400דצמבר עד מרץוינולה



84

לוח אחוזי הערלה/ ד"ר מ. זקס

נטיעות זמן קטיףתכונות ותיאורמין וזן
ע"ו 

)דונם(

השטח 
הכללי 
)דונם(

 %
ערלה

                                           קליפים בינונים

ראשון
ספטמבר 
אוקטובר

173500.85

קרוולהייס ומריסול
ספטמבר עד 

אוקטובר
0200

אלנדייל
דצמבר עד 

פברואר
0200

סטסומה
ספטמבר עד 

דצמבר
15017001.75

עידית
אוקטובר עד 

דצמבר
11000.2

נובה כולל סנטינה, ינוב
אוקטובר עד 

ינואר
52500.2

626600000.34דצמבר עד מרץאור כולל אורה ושני

נקטר
דצמבר עד 

ינואר
0500

26019002.6דצמבר עד מרץמורקוט

86000.12דצמבר עד מרץמור

4414200.63ינואר עד מרץהדס

אודם, כולל יפעת, דנה, 
מאמה, קדם

4050000.16ינואר עד מרץ
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לוח אחוזי הערלה /ד"ר מ. זקס

נטיעות זמן קטיףתכונות ותיאורמין וזן
ע"ו 

)דונם(

השטח 
הכללי 
)דונם(

 %
ערלה

קליפים גדולים

3826000.2דצמבר עד מרץמינאולה

71800.4נובמבר דצמברתמי

0500דצמבר עד מרץטמפל

030010מרץ עד מאיטופז )אורטניק(

לימוניים

לימון
נובמבר עד 

אפריל
1807250001.13

849000.73יולי עד נובמברלימה )ליים(

לימטה )לימה 
מתוקה(

נובמבר עד 
ינואר

53000.07

לימקואט
ספטמבר עד 

סוף ינואר
1500.1

123500.14נובמבר עד מרץקומקואט
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כלאי הכרם/ הרב שלנגר

כלאי הכרם

הרב אליקים שלנגר

באחת החוברות הקודמות התחלנו לדון בדין כלאי הכרם.

או התבואה. לא  הירק  ובין  בין הענבים  נאסרים בהנאה,  “כלאי הכרם”  כאמור 

רק של ישראל, אלא גם כלאי כרם שגדלו אצל גוי ומזריעת גוי בקרקע של גוי 

אסורים משום כלאי הכרם. בכרמים שבבעלות ערבית מצוי שזורעים בתוך הכרם 

גידולים אחרים ]אמנם בדרך כלל רק מין אחד, וכאמור לעיל יש סובר שאם נזרע 

מין אחד בכרם אינו מקדש ולא נאסרו לא הענבים ולא הירק או התבואה שזרע[. 

כמובן אין בדברינו קביעה שיש לחשוש או שאין לחשוש לאיסור כלאי הכרם 

בענבים ובגידולים אחרים של ערבים שלא ידוע לקונה אם גדלו בכלאים או לא.

דעת הרמב”ם )כלאים ה’ ז’( שיש מקרים שלא רק פירות כלאי הכרם - הענבים 

הגפן  והזמורות של  התבואה  הקש של  גם  אלא  נאסרים,   - התבואה  או  הירק 

“אסור לזרוע ירקות או תבואה בצד הגפנים או ליטע גפן בצד הירק או התבואה 

או  הירק  ונאסרו שניהן בהנאה  זה קדש  לוקה הרי  כן אע”פ שאינו  ואם עשה 

המלאה  תקדש  פן  שנאמר  שניהם  את  ושורף  הגפנים[  ]או  והגפנים  התבואה 

ושורפין  בהנאה  אסורין  הגפנים  של  והעצים  התבואה  של  הקש  ואפילו  הזרע 

ג’(. ויש סוברים שהעצים לא נאסרים רק  )יו”ד רצ”ו  אותם”, וכן העתיק השו”ע 

הענבים, עי’ ביאור הגר”א )יו”ד רצ”ו סק”י(, ועי’ דרך אמונה )כלאים ה’ ז’ בה”ל ד”ה ואפי’ 

הקש( שציין לראשונים שסוברים שאין העץ נאסר ]ואודות הקש של התבואה 

עי’ ביאור הגר”א הנ”ל[. גם לדעת הרמב”ם לא בכל מקרה הקש והעצים אסורים 

בהנאה, כמפורש ברמב”ם )כלאים ח’ י”א( “... זרע ירק או תבואה וצמחה ואחר כך 

סכך עליה את הגפן הקשין מותרים והדגן ידלק”, ועי’ בחזו”א )כלאים ג’ כ”ז ד”ה 

נראה דעת הר”מ( שאם תחילת גידול הענבים היה באיסור כלאים, גם העץ נאסר, 

כלומר כאשר הענבים הגיעו לגודל של פול הלבן ]“פול הלבן” = מין קיטנית, 

שאם הענבים גדלו לגודל של אותה קיטנית, עי’ שו”ע או”ח ר”ב ב’ “... לא נודע 

לנו שיעור פול הלבן ...”, וראה שם במשנה ברורה שלגבי ברכת בורא פרי העץ 

כתב “ואם לפי מראית עין כבר נגמר בישולו אין נפקא מינה בגודלו”[ היו כבר 

כגון שזרע את התבואה בצד הגפנים לפני שהענבים היו  כלאים עם התבואה, 

בגודל של פול הלבן ואחר כך הגיעו הענבים לכפול הלבן, עץ הגפן נאסר, אבל 

אם הענבים הגיעו לכפול הלבן שלא בגידול כלאים, כגון שהענבים הגיעו לגודל 

פול הלבן לפני שזרע את התבואה בצד הגפנים, ורק אחר כך זרע את התבואה, 

וכן  גידול הענבים היתה בלי איסור כלאים, העצים לא נאסרים.  כיון שתחילת 

אם היתה תבואה שנשתרשה בלי איסור כלאים ואח”כ נטע בצד התבואה גפן, 

 

מושגים בהלכות זרעים
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כלאי הכרם/ הרב שלנגר

הקש של התבואה מותר, דתחילת גידול התבואה היתה בלי איסור כלאים, אבל 
אם התבואה השתרשה באיסור כלאים, כגון שזרע תבואה בצד גפנים, גם הקש 
נאסר. כתבנו כאן רק את הכלל והחסרנו פרטים באיזה שלב של גידול צריכים 
להיות הענבים כדי לאסור את הקש של התבואה, עי’ שם בחזו”א, בדרך אמונה 
)כלאים ה’ ס”ק ל”ט(, במאמרו של הרב ריכנברג )הליכות שדה גליון 200(. כתבנו את 
שיטת הרמב”ם כפי שהבנּו מדברי החזון איש. ועי’ בדרך אמונה )כלאים ה’ ז’ בה”ל 

ד”ה אפי הקש( שציין לשיטות אחרות של ראשונים.

כאמור כלאי הכרם אסורים באכילה ובהנאה, בין הגפן ובין מה שנזרע בצדו, דעת 
הרמב”ם שאין כלאי הכרם אסורים אלא אם בגפן יש ענבים שכבר הגיעו לגודל 
פול הלבן ועדיין לא בשלו כל צרכן, אבל אם בגפן אין ענבים, אין כלאי הכרם 
אסורים באכילה. כגון זרע תבואה בכרם שאין בו ענבים, התבואה אינה אסורה 
שרק גפן עם ענבים אוסר את התבואה. אבל הנזרע בצד הגפן אוסר בהשרשה. 
כלומר אם זרע תבואה או ירק בצד גפן שיש בו ענבים, והתבואה השרישה אף 
י”ג-ט”ו(  ו’  )כלאים  רמב”ם  נאסרו,  והתבואה  הגפן  בתבואה,  גרעינים  אין  שעדיין 
“מאימתי תבואה או ירק מתקדשין משישרישו. ענבים משיעשו כפול הלבן ... 
אבל תבואה שיבשה כל צרכה וענבים שבשלו כל צרכן אינן מתקדשות, כיצד, 
תבואה שיבשה כל צרכה ובא ונטע גפן בתוכן וכן ענבים שבשלו כל צרכן וזרע 
תבואה או ירק בצדן אעפ”י שזה אסור אינן מתקדשות. כרם שלא הגיעו ענביו 
להיות כפול הלבן אלא עדיין הן בוסר וזרע בתוכו ירק או תבואה והשרישו הרי 
זה לא קדש. ואע”פ כן קונסין אותו ואוסרין את הזרע, אבל הבוסר מותר ואם 
ענבים   ... בהנייה  מותר  זה  הרי  הלבן  כפול  הענבים  שיעשו  קודם  הזרע  עקר 
שנעשו כפול הלבן וזרע בצדן תבואה או מיני ירקות ולקט הזרע קודם שישריש 

הרי זה מותר בהנייה ואם השריש אסור”.

שיעור הרחקת הזרעים מהגפנים

כדי שזריעה תהיה זריעת כלאים צריך שהמינים יהיו “מעורבין” ]תרגום אונקלוס 
‘עירובין’[, אבל אם הם  ‘כלאים’ מתרגם  י”ט, דברים כ”ב ט’( את המלה  י”ט  )ויקרא 
מופרדים זה מזה הזריעה אינה זריעת כלאים. אם יש מרחק מסויים בין המינים, 
הם נחשבים כמופרדים ולא כמעורבין ]יש דרכי הפרדה נוספות שבל”נ נדון בהם 
בהמשך[. מידת המרחק המפריד את המינים אחד מהשני אינו שוה בכל המינים, 
ולא בכל השטחים הזרועים. הדבר נכון הן לגבי כלאי זרעים הן לגבי כלאי הכרם.

מצאנו שני חילוקים הקובעים את המרחק שבו אסור לזרוע תבואה וירק סמוך 
לגפנים א. גפן יחידית. ב. כרם ]“כרם” הוא קבוצת גפנים[. מגפן יחידית צריך 

להרחיק ו’ טפחים )כלומר אמה אחת( לכל צד, מכרם צריך להרחיק ד’ אמות. 

לא כל “קבוצה” של גפנים נקראת כרם, כדי שמספר גפנים יקבלו שם “כרם” 
צריך שיהיו מספר מסויים של גפנים נטועות בצורה מסויימת, ובמרחק מסויים 
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מגפן לגפן. גם בכרם אנחנו מבדילים בין “כרם קטן” ל”כרם גדול”.המספר הקטן 
ביותר של גפנים שיכולות “ליצור” כרם הוא חמשה, וצורת נטיעתם שיהיו שתים 
כנגד שתים ואחת יוצאת זנב )תרשים 1(. למרות שחמש גפנים יוצרות “כרם” אם 
נטועות כנ”ל, עיקר צורת כרם הוא שלש כנגד שלש)תרשים 2( אלא שאנו אומרים 
ש”חסרון” גפן אחת באחת הפינות, אינו מבטל שם כרם, ואנו דנים כאילו נטועה 
גפן גם בפינה הפנויה*. לכן למרות שנטועות רק חמש גפנים, כדי לתחום את 
תחום ה”כרם” מחשיבים כאילו נטועות שש גפנים, שלש כנגד שלש, וכל השטח 
הוא כרם )תרשים 3(. ושטח "הכרם" אינו רק כבתרשים 4 או כבתרשים 5 וצריך 
להרחיק ד’ אמות גם מהפינה ‘הֵריקה’[. וכן אם בא לזרוע מחוץ לכרם כנגד בין 
הגפנים צריך להרחיק ד’ אמות מגבול הכרם אף שמהגפנים עצמן הוא יותר מד’ 

אמות )תרשים 6(.

כאמור המספר הקטן ביותר של גפנים שיוצרות “כרם” הוא חמש גפנים ודוקא 
כשנטועות שתים כגנד שתים ואחת יוצאת זנב, אבל אם הגפנים נטועות שורה 
אינן  נטועות בצורה אחרת,  וכן אם  ‘כרם’,  אינו  ויותר,  גפנים  אחת אפילו מאה 
יוצרות כרם כגון)תרשים 7( או )תרשים 8( או )תרשים 9(, ודין הגפנים כגפן “יחידית” 
כתבנו  אחת.  אמה   - ו’ טפחים  רק  ואחת[  אחת  ]מכל  מהגפן  להרחיק  שצריך 
ששתים כנגד שתים ואחת יוצאת זנב, הכוונה שהזנב הוא המשך אחת השורות 
)תרשים 1, כן פירשו הר”ש והרב ברטנורא כלאים ד’ ו’, הרא”ש כלאים ד’ ד’, תוס’ מנחות ל”א 
ע”ב, עי’ דרך אמונה כלאים ז’ צה”ל אותיות פ”ג, פ”ד( אבל אם ה"זנב" יוצא בין השורות 

)תרשים 9( לא הוי “כרם”, שכן פסק החזון איש, אך יש סוברים שדוקא אם יוצאת 
הזנב היא באמצע בין שתי השורות, הוי כרם. )עי’ פירוש המשניות לרמב”ם כלאים ה’ 
ו’, ט”ז יו”ד רצ”ו ס”ק י”א ובאר הגולה שם, רמב”ם כלאים ז’ ז’ וכסף משנה שם, ומהרמב”ם שם 

משמע דדוקא כשיוצאת באמצע הוי יוצא זנב, ולכאורה כן הוא קצת משמעות של “זנב” שיוצא 

מאמצע הגוף(.

"כרם" שתארנו עד כאן מכונה "כרם קטן", במאמר הבא בל"נ נדון על "כרם גדול" 
ועל ההבדלים שבין "כרם קטן" ל"כרם גדול".

*. כתבנו שעיקר צורת הכרם כלומר הצורה הבסיסית של כרם שלש גפנים כנגד שלש, ולא 
שתים כנגד שתים ואחת יוצא זנב, יש מקומות שמשמע לא כמו שכתבנו, אלא עיקר צורת גפן 
שתים כנגד שתים ואחת יוצאת זנב, אך היות ואין נפקא מינה להלכה למעשה, במסגרת מאמר 
זה אין מקום לדון בפרט זה, וכתבנו כמו שכתבנו כיון שלפי זה נוח יותר להסביר כמה פרטים. 

תרשים 5תרשים 4תרשים 3תרשים 2תרשים 1

תרשים 9תרשים 8תרשים 7תרשים 6


