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לכבוד מנויי 'הליכות שדה'
גליונות 'הליכות שדה' עד לגליון מספר 204, נערכו על ידי הגאון רבי אליקים שלנגר זצ"ל. 
הגאון הרב שלנגר זצ"ל לא היה רק עורך במשמעות המקובלת, אלא גם ובעיקר מי שבתחושת 
האחריות שלו, בטוב עינו, בדייקנותו, בידיעותיו ובבקיאותו המופלאה, השקיע רבות במכה 
בפטיש של כל מאמר ומאמר. כותלי 'הליכות שדה' יעידו על כך כי בהנחייתו קרמו המאמרים 
עור וגידים וגילו מאורה של תורה, ובהקפדתו ושמירתו לעמוד על מסורת רבותינו ועל דיוק 

הדברים, היו החידושים המתפרסמים בגיליון ראויים לעלות על שולחן מלכים.

חלל גדול נוצר בלכתו של מורנו הגאון הרב אליקים שלנגר זצ"ל, שהיה אמון על עריכת גליון 
"הליכות שדה" והפיכתו לבמה חשובה לדברי התורה המונחים בקרן זווית של תורה עצמה, 
לימודי תורת ארץ ישראל – סדר זרעים. במה למאמרים ופסקים, חדשים גם ישנים, מאת 
רבותינו ומחובשי בית המדרש המעטים שבחרו להיות מההולכים בחושך ולהראות אור גדול 

בחלקי התורה המסותרים ומבקשים גילוי ולימוד מחדש.

בחלוף מספר חודשים אנו מבקשים לנסות ולהמשיך את הוצאת גליונות 'הליכות שדה' בעריכה 
מחודשת, עם תוספות ומדורים חדשים. כאשר המטרה העיקרית להביא לפני הקוראים מתורת 
הארץ, בבירורי הלכה ואף בהוראות למעשה. וכן לשתף ולידע את הציבור בנעשה בעולם 

הכשרות, לעורר בשאלות ההלכתיות והמציאותיות הנוגעות לכל אחד ואחד מאיתנו.

יעזרנו ה' להביא את דבר הגליון לעוד קהלים ולומדים, צורבים ויושבי על מדין. בתקווה וייעשו 
כולם שותפים ללימוד, לבירור ולידיעת תורת הארץ עליה נכרתה ברית האבות.

אמת מארץ תצמח וצדק משמים נשקף, ישקיף עלינו ממרומים לטובה.

ויקרב ימי גאולתנו.

יחיאל איתמר  הרב י. אפרתי 
 ראש בית המדרש 

להלכה בהתישבות – אמונת אי״ש
עורך ראשי

למותר לציין כי תגובות למאמרים המופיעים בגליון יתקבלו בשמחה שהרי כך היא דרכה  נ.ב. 
של תורה על ידי תלמידי חכמים המחדדים זה לזה בהלכה
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 רבי שאול רייכנברג שליט״א
 מחבר ספר 'משפטי ארץ'  

אילן היוצא מהשורשים 
לחיוב מניית שנות ערלה   

שאלה:
יש לי בחצר עץ רימון בן חמש שנים ואני רואה שמפעם לפעם יוצאים ענפים 
חדשים מתוך האדמה סמוך לגזע הישן. מה דינם של ענפים אלו לענין חיוב ערלה?

תשובה:
כל ענף שיוצא מתוך האדמה אף אם חופרים ורואים שהוא גדל מתוך חלק הגזע 
שבאדמה, מונים לו שנות ערלה מעת שיצא מעל פני הקרקע ופירותיו אסורים 

עד שיעברו עליו שלוש שנים. 

לכן בעץ רימון כדי שלא יתערבו פירות ערלה מהענף החדש שיצא מהאדמה, 
בפירות מותרים מהעץ הישן, יש להקפיד לקצוץ את כל הענפים החדשים 

שצומחים סביב העץ, כל שנה בתחילת הקיץ.

מציאות זו מצויה גם באתרוגים ובאוכמניות ובעוד כמה מינים ויש להקפיד בזה.

הלכה מקובלת שענפים חדשים היוצאים מתחת לפני הקרקע, מהגזע או מהשורשים של 
עץ מבוגר ]הנקראים “חזירים״ או “סורים״[, חייבים בערלה ומונים להם שנות ערלה מחדש, 

אף שהם יוצאים מגזע או משורשים של עץ מבוגר שעברו עליו שנות ערלה.

נסביר בקצרה את מקור ההלכה ואת מהות החיוב.

איתא בגמרא )ב״מ קיט, א( אילן היוצא מן הגזע ומן השורשים חייב בערלה דברי ר״מ. ומפרש 
רש״י מה הטעם שהיוצא מן הגזע חייב בערלה: “דאילן לעצמו הוא, דגזע הסמוך לקרקע 
בתוך שלשה )טפחים( כקרקע הוא ואע״ג דלא מארעא ממש יניק, שדי נופו בתר עיקרו״. 
רבי יהודה אומר מן הגזע פטור ומן השרשין חייב. ס״ל שמה שיוצא מהגזע נחשב כענף של 

האילן הקיים ופטור מערלה, ורק מה שיוצא מהשורשים נחשב כאילן לעצמו.

רש״י )שם( כותב שבגמרא ב״ב )פא, א( מבואר שמה שיוצא ממקום שרואה פני חמה, דהיינו 

רבי אהרן פרנקל שליט״א

73 ............ חיוב תרומות ומעשרות בנטע רבעי, בארץ ישראל ובמקום שכבשו עולי מצרים
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אילן היוצא מן השורשים

מחלק הגזע שמעל פני הקרקע, 
נקרא יוצא מהגזע. ומה שיוצא 
ממקום שלא רואה פני חמה, 
דהיינו מחלק הגזע שמתחת לפני 
הקרקע ]או מהשורשים עצמם[ 
 נחשב שאינו רואה פני חמה.                
הרמב״ם )מעשר שני פרק י, יט( 
פסק כרבי יהודה, וז״ל: “ואילן 
היוצא מן הגזע פטור מן הערלה, 

מן השורשים חייב בערלה״. 

מביאה  שם(  )ב״מ  הגמרא 
מחלוקת זו גם לדיני ממונות, 
במי שקנה אילן בשדה של חברו 
והשדה נשארה של חברו, ויצא 
עץ נוסף, ר״מ סובר שבין שהעץ 
הנוסף יצא מן הגזע ובין שיצא 
שייך  הוא  הרי  מהשורשים 
לבעל הקרקע, ורבי יהודה סובר 
שהיוצא מן הגזע הרי הוא של 
בעל האילן והיוצא מהשורשים 
הקרקע.  בעל  של  הוא  הרי 
על  בעלות  לגבי  זו  מחלוקת 
האילן היוצא מובאת גם בגמרא 
בבא בתרא )פא, א. פב, א(. ]וכפי 
שמבואר שם בכל הראשונים 
מדובר במקרה שכתבנו, שיש 

אילן קיים ויוצא אילן סמוך לו 
מהגזע של האילן הקיים או משורשיו[. 

הקהילות יעקב )זרעים סימן כז( דן אם חיוב הערלה באילן היוצא מהשורשים הוא מן התורה 
או מדרבנן משום מראית עין ]שיחשבו שהוא אילן חדש שנטעו[, והוא כותב שמפשטות 
הגמרא )ב״מ שם( שמשווה דין ערלה לדין הבעלות על האילן היוצא, משמע שהחיוב בערלה 

הוא מן התורה.

 וכך מוכח בחזו״א שהבין שחיוב הערלה הוא מן התורה. שהחזו״א )ערלה סימן ב, ח( שואל 
למה האילן היוצא מהשורשים חייב בערלה, הרי יש לו שורש ישן שכבר עבר שנות ערלה. 
ומתרץ, ששורש פטור ]שעבר שנות ערלה[ אינו פוטר, רק גזע פטור פוטר. שאם עברו על 
הגזע ג׳ שנים, הוא פוטר מערלה את מי שמחובר אליו, אבל אם הגזע חדש אלא שהשורש 
ישן הוא חייב בערלה. ואם סבר החזו״א שהחיוב רק מדרבנן משום מראית עין, אין מקום 

לשאלתו.

יש הלכה נוספת ברמב״ם )ערלה פרק י, יג(: “אילן שקצצו מעם הארץ והחליף, חייב בערלה 

עץ רימון בצד שמאל רואית את הגזעית
הישנית בצד ימין רואית את הגזעית
הדקית שהת אילנות שיצאו מהשורשית

ומונין לו משעת קציצה״. זו הלכה 
נפרדת שאינה קשורה לאילן היוצא 
שאילן  היא  ההלכה  מהשורשים. 
שקצצו את גזעו עד צמוד לפני האדמה, 
אם הוא מתחדש מהגזע שנשאר, הוא 
חייב בערלה מחדש, ומונים את שנות 
הערלה משעת קציצה. ]הרא״ש סובר 
שאף שקצץ גבוה מהארץ אך השאיר 
פני  מעל  מהגזע  מטפח  פחות  רק 

האדמה, גם צריך למנות מחדש[.

יש השואלים על הרמב״ם, שאם אילן 
שנקצץ חייב בערלה רק כאשר נקצץ 
צמוד לקרקע, הרי כאשר אותו אילן 
שנקצץ מתחדש, הענפים החדשים 
יציאת  ]אין  לגזע  מסביב  יוצאים 
ענפים מאמצע הגזע אלא מצידו[ 
ומקום יציאתם הוא בתוך האדמה 
]כיון שהגזע חתוך עד פני הקרקע[, 
א״כ זה אילן היוצא מהשורשים, ולמה 
נכתבו שתי הלכות נפרדות. ואפשר 
לומר שמדובר שיוצאים ענפים מהגזע 
החתוך מחלקו העליון צמוד למקום 
ממקום  עדיין  נחשב  וזה  שנחתך, 
שרואה פני חמה שאינו חייב בערלה 

מדין היוצא מהשורשים, אלא משום 
שאילן שנחתך חייב בערלה מחדש.

אך יש לומר שאפילו אם הענפים שיתחדשו מהאילן  שנחתך יצאו מתוך האדמה, אין לו דין 
אילן היוצא מהשורשים. משום שכיון שהאילן הראשון נקצץ, הענפים החדשים היוצאים הם 
הענפים של הגזע שנשאר באדמה והכל אילן אחד. ומשעת הקציצה נחשב שהאילן ניטע 
באדמה והענפים היוצאים הם ענפיו אף שיוצאים מתחת פני האדמה. מה שאין כן כאשר 
יש אילן קיים עם גזע וענפים ונוסף לו לידו אילן חדש שיצא מתחת לפני הקרקע, האילן 

שנוסף נחשב לאילן אחר וחייב בערלה.

ראיה לסברא זו, שהרי הרמב״ם כתב שלאילן שנקצץ מונים משעת הקציצה, והרי לוקח זמן 
מהקציצה עד שמתחילים לצמוח ענפים החדשים. ואם קצצו את האילן בט״ו באב לפי מה 
שכתב הרמב״ם שנת הקציצה תחשב כבר לשנה למנין שנות ערלה ]כיון שמהקציצה עד 
ראש השנה, יש יותר משלושים יום שנחשבים כשנה[, ואילו מדין אילן היוצא מהשורשים 

ימנו רק משעה שאותו אילן מתחיל לצמוח, וזה יכול להיות כמה שבועות אחר כך.

דבר זה מצוי גם כאשר משרישים ייחורים ]נוטעים באדמה חתיכת ענף והוא משריש ונעשה 
וגדל ונעשה אילן[. שאם השרישו ייחור בט״ו באב, והענפים שהתחילו לצמוח על הייחור 

אילן היוצא מהשורשית 
בעץ האתרוג הגזע השמאלי 
הוא העץ הישן והימני הוא החדש

89

ה
א

ור
ה

ה 
שד

ה
א

ור
ה

ה 
שד

ה  
שד

ת 
כו

לי
ה

 

ה  
שד

ת 
כו

לי
ה

 



אילן היוצא מן השורשים

יצאו מהחלק של הייחור שבתוך האדמה, והם התחילו לצאת רק אחרי כמה שבועות אחרי 
נטיעת הייחור, יש סברא לומר שאין צורך למנות להם משעת יציאת הענפים אלא מספיק 
למנות משעת השרשת הייחור ]שהיא שבועיים אחרי הנטיעה, ויש עוד שלושים יום עד 
ראש השנה והם נחשבים לשנה[. ודין זה הוא מאותה סברא, שהענפים שעל הייחור הם 
הענפים של העץ החדש שיגדל מהייחור, ממילא אין דין שהיוצא מהשורשים הוא אילן חדש, 
אלא הוא המשך של הייחור ולכן מונים משעת השרשת הייחור. שאלתי שאלה זו את מרן 
הגרי"ש אלישיב זצ"ל, ואמר שעד שאין ראיה להתיר יש להחמיר. ושאלו גם את מרן הגרש"ז 

אויערבך זצ"ל ואמר לנהוג ערלה מצמיחת הענפים.

וכך יש לפרש את תשובת הרשב״א )חלק ג, רלז(. שכתב שאילן שנגמם ]נקצץ[ מעם הארץ 
וכ״ש שנגמם נמוך יותר מפני הארץ, מונים ערלה מחדש משום מראית עין. ומוסיף שם 
בתשובה לשואל: “ומיהו מה שהבאת עליה ההוא שקונה אילן לא מן השם הוא זה״. וכוונתו 
שמקרה זה של אילן שנקצץ אינו קשור לסוגיא של קונה אילן בשדה חברו ויוצא אילן 
מהשורשים, ששם האילן המקורי קיים ויוצא אילן נוסף, ואילו באילן שנקצץ מה שצומח 
הוא במקום האילן שהיה. ולכן מה שכתב הרשב״א שחייב בערלה משום מראית עין, הוא רק 
באילן שנקצץ, שאינו חייב בערלה מן התורה לדעתו, כיון שהענפים שיוצאים הם ממשיכים 
את האילן שהיה. אבל אין מזה ראיה שהוא סובר שאילן היוצא מהשורשים כאשר האילן 

הראשון קיים, חייב בערלה רק משום מראית עין.

במנחת שלמה )סימן עא, ח( שואל, הרי נפסק בשו״ע )יור״ד סימן רצד, יח( שאילן שנקצץ 
כולו וחזר וגדל מהשורש חייב בערלה, וא״כ איך כתוב בשו״ע או״ח סי׳ רב שעץ שצורת 
גידולו היא, שענפיו כלים בחורף ונשאר רק השורש מתחת לפני הקרקע, והוא גדל מחדש 
בקיץ, מברכים עליו בורא פרי העץ, הרי כיון שכל מה שמעל פני האדמה כלה, הוא צריך 

להיות אסור לעולם משום אילן שנקצץ. 
]יש להעיר שיש בקטע זה שתי טעויות. אחת, שציין לסימן רב ואילו זה נמצא בסימן רג. והשניה, שציטט 
שכתוב בשו"ע שמברכים בורא פרי העץ, ואילו בשו"ע כתוב שמברכים בורא פרי האדמה, ואם מברכים 
בורא פרי האדמה אין מקום לשאלתו שעל ירק אין איסור ערלה. וי"ל שכוונתו לטור בסי' רג שמביא שתי 
שיטות של ראשונים אם על פירות של צמחים כאלו שכלים בחורף ומתחדשים בקיץ מברכים בורא פרי 
העץ או בורא פרי האדמה ]האם יש להם דין אילן או דין ירק[, ושאלתו לאותה שיטה שמברכים בורא פרי 
העץ, איך מברכים הרי הפירות אסורים לעולם משום ערלה כדין אילן שנקצץ, שהרי כל שנה האילן כלה 

ונשאר רק השורש[.   

והוא מתרץ שדין אילן שנקצץ נאמר רק כאשר קצצו את האילן, אבל אילן שזה דרך גידולו 
להתיבש כל שנה ולהתחדש מהשורש, אין בזה דין אילן שנקצץ כיון שכך דרך גידולו של 

האילן וכשיעברו שלוש שנים מנטיעתו פירותיו מותרים. 
]יש להעיר שכתוב במנחת שלמה כך: "דשאני התם כיון שכך דרך גידולו, ולא אמרו דהיוצא משורשים חייב 
בערלה אלא בנקצץ. וחזינן נמי הכי דמונין לכל עץ משעת קליטה ולא משעת שהגיע לטפח כמו באילן 
בנקצץ" ]כוונתו לדעת הרא"ש שנקצץ מתחת לטפח חייב בערלה[. ומה שכתב "דהיוצא מהשורשים" זו 
טעות בשיגרא דלישנא, ואין כוונתו לדין אילן היוצא מהשורשים, אלא לדין אילן הנקצץ בגובה הקרקע 
ומתחדש מתחת לפני הקרקע. וכמו שהבאנו שהרמב"ם כותב שתי הלכות נפרדות אחת לאילן שנקצץ 
)הלכה יג( ואחת לאילן היוצא מהשורשים )הלכה יט(. ואמנם הוא מוכיח שאין דין אילן שנקצץ בצמח שדרכו 
להתכלות מעצמו כל שנה ולהתחדש. ולכן למשל, צמח הפטל ]שכל פעם יוצאים לו ענפים חדשים מהשורש 

והענפים הישנים מתיבשים[, לא יהיה אסור לעולם משום ערלה, אלא אחרי שלוש שנים מנטיעתו, פירותיו 
יהיו מותרים. אך אין מכאן שום ראיה שבאותם צמחים שיוצא אילן נוסף מהשורשים לא חייבים בערלה[.

אמנם אם דין אילן היוצא מהשורשים היה רק משום מראית עין, היה מקום לומר שאסרו רק 
בעצים שיוצא אילן מהשורשים רק לפעמים, אבל בעצים שדרכם להוציא כל הזמן סורים 
]“חזירים״[ מהשורשים, כגון רימון או אוכמניות, לא גזרו משום מראית העין כיון שכולם 
יודעים שדרכם בכך. אבל כיון שכתבנו שהפשטות היא שהאיסור הוא מן התורה, אין סברה 

לחלק בין דרכו בכך לאין דרכו בכך.

כתבנו שבפשטות דין אילן היוצא מהשורשים חייב בערלה מן התורה. והזכרנו את שאלתו 
של החזו״א למה הוא חייב בערלה מחדש הרי הוא חי מהישן. ונראה להוסיף להסבר הדברים 
למה הוא חייב בערלה, כיון שבמציאות כאשר יוצא אילן חדש מהגזע שתחת פני הקרקע, 
הוא מפתח מערכת שורשים עצמאית, אמנם הוא ממשיך עדיין לחיות גם מהישן, אך הוצאת 

המערכת העצמאית מראה שהוא אילן חדש. ראה תמונות. 

לאחר הזזת העפר רואית שיש לאילנות
 שיצאו מתחת לפני הקרקע גת שורש עצמאי
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רבי מיכאל גלעדי שליט״א
 מרבני בית ההוראה וראש כולל בוקר 'זכרון משה' 
ע"ש הרב משה יוסף בן הרב שמעיהו זצ"ל

 האם ניתן למנות שליח 
או להפריש דרך הטלפון

שאלה: 
מי שהיו לו בביתו פירות שאינם מעושרים ונזכר בהם בעודו שוהה מחוץ לביתו, 
וחושש שעד שיחזור לביתו בני ביתו יאכלו מהפירות בלא לעשר, האם יכול 
למנות בטלפון את אחד מבני הבית ]גדול[ כשליח להפרשת תרומות ומעשרות?

וכן, האם יכול הוא עצמו להפריש תרומות ומעשרות, על ידי שיבקש בטלפון 
מאחד מבני הבית שיפריד מהפירות פרי או חתיכת פרי שיש בה קצת יותר 
מאחוז והוא יאמר את הברכות ונוסח ההפרשה במקום שנמצא רחוק מהפירות?

תשובה:
אפשר למנות שליח להפרשת תרומות ומעשרות באמצעות הטלפון ואין בזה א. 

שום חיסרון שאינו בפניו.

אפשר להפריש תרומות ומעשרות באופן שאחד מבני הבית יפריד את ב. 
התרומות מהפירות, ואת ההפרשה יעשה בעל הבית מרחוק.

משום שלדעת רוב הראשונים נחשבת הפרשה זו מן המוקף, היות והתרומות 
והמעשרות נמצאים ליד הפירות ואפילו שהאדם המפריש אינו ליד הפירות. 
אף לשיטת רש״י שהמפריש צריך להיות ליד הפירות, מכל מקום אם ידוע 
בוודאות שהפירות והתרומות קיימים יש לצדד שנחשבת הפרשה זו מן 
המוקף. ומכל מקום אם יש חשש שיאכלו בלא לעשר מוטב להפריש אף 

אם נחשב שלא מן המוקף.

ביאורים ומקורות:

מינוי שליחות דרך הטלפון	. 

יש לדון האם מועיל למנות שליח דרך הטלפון, והנה לגבי למנות שליח לכתוב גט לאשה דנו 
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הפרשה ושליחות בטלפון

הפוסקים האם מהני למנות שליח דרך הטלפון, ועיין בית יצחק בתשובה )אבן העזר חלק 
ב, יג(, שנקט שא״א למנות שליחות לכתוב גט דרך טלפון. ובשו״ת ציץ אליעזר )חלק י, מז( 
הביא את הדעות בזה ]והסיק שבשעת הדחק גדול אפשר למנות שליח דרך הטלפון עיי״ש[. 

אמנם יש לומר שאין לדמות כלל מינוי שליחות לכתיבת גט למינוי שליחות להפרשת תרומות 
ומעשרות, ולכו״ע לתרומות ומעשרות מהני למנות שליח דרך הטלפון, משום שיש חילוק 
גדול בין תרומות ומעשרות לבין גט, שבגט יש דין שהבעל יאמר והעדים ישמעו, משא״כ 
בתרו״מ שבכה״ג שיש זכות גמורה אפשר להפריש מצד זכיה ואפילו שלא שמע את קולו 
כלל ]וכמבואר ברמ״א )יו״ד סימן שכח, ג( בשם התרומת הדשן[, והוי ככל שאר דינים כגון 
מכירת חמץ ובדיקת חמץ שהפוסקים התירו לעשות שליח דרך הטלפון לבדוק או למכור, 

וה״ה בתרומות ומעשרות. 

ועי׳ בשו״ת בית יצחק הנ״ל בסוף התשובה שדן מצד שאולי לא ניכר טביעות עינא דקלא 
של המשלח ]פירוש, כשאדם מדבר בקולו מצאנו בחז״ל שפעמים אפילו שאין רואים אותו 
אפשר לסמוך שזה הוא ולא אחר, כיון שאפשר לזהות שזה הוא האדם לפי קולו, ובטלפון 
קשה לזהות אדם על פי קולו[ ואולי יש מקום לומר שבמציאות כיום שהטכנולוגיה השתפרה 
וניתן לזהות את קול המשלח בטלפון, שפיר אפשר למנות שליח להפרשת תרומות ומעשרות 

דרך הטלפון, וצ״ע.

ה	ם הפרשה זו נחש	ת הפרשה מן המוקף	. 

ויש לדון האם במקרה שהמפריש אינו נמצא על יד הפירות האם נחשב שמפריש שלא מן 
המוקף ]מן הסמוך[.

ונקדים שהלכה פסוקה היא שצריך לתרום מן המוקף, מוקף פירושו סמוך, ויש לדון מה 
צריך להיות סמוך האם רק החלק של התרומה או המעשר צריך להיות סמוך לפירות שבאים 
לתקן. והשאלה הנוגעת לעניננו האם גם האדם המפריש צריך להיות סמוך לפירות שמפריש. 

ולכאורה היה אפשר לתלות ספק זה בטעם שכתבו הראשונים שצריך שיהיה מוקף, רש״י 
)גיטין ל, ב ד״ה מוקף( כתב שהטעם שאין לתרום שלא מן המוקף משום שחוששים שמא אותם 
הפירות שרוצה לקרוא עליהם שם תרומה אינם מצויים, כגון שנאבדו או נרקבו והפרשתו 
לא חלה, והפירות שרצה לתקן נשארו בטבלם ויאכל טבל. לכאורה לפי רש״י נראה שצריך 
שהמפריש יהיה סמוך לפירות ולתרומה כדי לראות אם הם בעין, ואם אינו שם הרי נחשב 

הפרשה זו להפרשה שלא מן המוקף. 

אמנם הרמב״ן ועוד ראשונים הקשו על דבריו מהמשנה )גיטין לא, א( המניח פירות להיות 
מפריש עליהן תרומה ומעשרות וכו׳ מפריש עליהן בחזקת שהן קיימין, וכי נחשדו חברים 
לתרום שלא מן המוקף. ותירצו: ואיכא למימר כיון שהניחם ברשות עצמו במקום המשתמר 
ואין חוששין שמא אבדו ואין עשויין לירקב לגמרי מותר לתרום שלא מן המוקף, וכשאמרו 
אין תורמין לא אמרו אלא כשאינו ברשותו, ע״כ. ]ומסקנת דברי הרמב״ן שרק בתרומת 
מעשר שמדאורייתא תורמין שלא מן המוקף מהני כשאין חשש שאבד, אבל בתרומה גדולה 

שמדאורייתא צריך לתרום מן המוקף אין מועיל שיודע שהוא במקום המשתמר[.

וכך היא שיטת הרמב״ם ורוב הראשונים שהדין של מוקף הוא מדאורייתא ולא מדרבנן שמא 
אינו בעין. ויש לדון האם לפי שיטה זו צריך שגם המפריש יהיה בסמוך לפירות ולתרומה. 

החזו״א )דמאי סימן ט, יג( עמד בזה וכתב וז״ל: ואע״ג דלפירש״י )גיטין ל, ב( דמוקף הוא 
משום שמא אין הפירות קיימין, הדין נותן שצריך שיהיו הפירות לפניו בשעת הפרשה, כבר 
כתבו תוס׳ שם לחלוק על פירש״י שהטעם הוא משום שילפינן מקרא דממנו, ואם כן צריך 
רק מוקף של התרומה להחולין אבל אין צריך שיהיו לפני התורם, עכ״ל. והיינו שלדעת 
התוס׳ כל מה שילפינן מוקף מהפסוק ממנו כלומר שהתרומה תהיה ממנו מהפירות ולא זה 
כאן וזה שם, הלימוד הוא רק שהפירות יהיו ליד התרומה, ואין צריך שהמפריש יהיה שם. 
ולפי זה בנד״ד אפילו שהמפריש לא ליד הפירות שפיר חשיב מן המוקף כיון שהתרומה 

והפירות סמוכים זה לזה.

ואכן כך כתבו כמה מן הראשונים להדיא ]שגם הם סוברים כשיטת תוס׳[ עי׳ בריטב״א 
בקידושין )כו, ב( במעשה דרבן גמליאל וזקנים שהיו באים בספינה, ולרבן גמליאל היו פירות 
בתוך ביתו שלא הפריש ]ולתוס׳ מדובר שהגיע זמן הביעור[ אמר להם ר״ג עישור שאני עתיד 
למוד ]למדוד[ נתון לו ליהושע ומקומו מושכר לו וכו׳, והק׳ הריטב״א והרי בעלמא אמרינן 
שלא נחשדו חברים לתרום שלא מן המוקף, ואיך ר״ג תרם כשהיה בספינה. ותירץ הריטב״א: 
הכא דמיניה וביה מפריש עליה אע״פ שאינו סמוך לר״ג, מוקף חשבינן ליה, ע״כ. פירוש כיון 
שר״ג הפריש את התרומה מתוך הפירות ואמר שמה שאני עתיד למוד יהיה תרומה, א״כ 
לעולם התרומה מוקפת לפירות, ומה שר״ג אינו נמצא שם אינו חיסרון במוקף. וכן כתב 
הריטב״א בחידושיו לב״מ )יא, א( וז״ל: ומסתברא דקושיא ליתא כלל, דכיון דמפריש מיניה 
וביה הרי המעשרות מוקפים הם עם הטבל שמתקן, ואע״פ שאין הבעלים מוקפים עמהן 

אין בכך כלום, עכ״ל. 

וכן כתב המאירי בקידושין )שם( וז״ל: ויש שואלים לפי זה והלא לא נחשדו חברים לתרום 
שלא מן המוקף, וזו אינו קושיא שאין דין מן המוקף נאמר אלא כשהתבואה זו במקום אחד 
והתבואה שמעשר עליה במקום אחר, ומצד שמא ישרף המעשר והתבואה קיימת וכסבור 
שנתקנה ולא נתקנה, הא כל שהתבואה במקום אחד אע״פ שהוא אינו לשם אין זה שלא מן 

המוקף, עכ״ל. 

אמנם במאירי כתב כן בשם יש אומרים ומשמע שיש חולקים. ולהדיא מצינו דעה כזו 
בשיטה לא נודע למי בקידושין )כו, ב( שגם אם הפירות שקורא עליהם שם תרומה מוקפים 
לפירות שאותם הוא מתקן, מכל מקום אם המפריש אינו מוקף לפירות הוי אינו מן המוקף, 
ולכן העמיד את המעשה דר״ג שהיה בדמאי שמותר לתרום שלא מן המוקף. וכבר העירו 
על דבריו דמילתא בטעמא בעי מדוע אינו מן המוקף והרי הפירות והתרומה במקום אחד. 

לשיטת רש״י שהסיבה שצריך לתרום מן המוקף הוא שחוששים שמא הפירות שעליהם 
רוצה לקרוא שם תרומה אינם בעין ונמצא אוכל טבלים, יש לדון מה הדין אם יודע בבירור 
שהתרומה נמצאת ]וכגון שאדם נאמן אומר לו מרחוק או דרך הטלפון[ האם מותר בכה״ג 
לתרום שלא מן המוקף, או דילמא מכיון שאין התרומה ליד הפירות אין לתרום מאחר שרבנן 

תיקנו תקנה שיש לתרום רק מן המוקף. 

אמנם אפילו אי נימא שהיתה תקנה שאין להפריש אם המפריש אינו על יד הפירות, י״ל 
דהכא בשעת הצורך ודאי שיש להתיר באופן זה. שהרי מצאנו שבשעת הדחק תורמים שלא 
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מן המוקף וכשחושש שמא יאכלו בני ביתו נמי הוי שעת הדחק, כמו שכתב הריטב״א בב״מ 
)לח, א( בשם אית דמפרשי שכאשר יש בביתו פירות טבל והוא לא בביתו וחושש שבני ביתו 
יאכלו – מותר לו לתרום שלא מן המוקף כדי שבני ביתו לא יכשלו. וכן הוא בספר הישר 

)סימן תקג( שבשעת הדחק תורמים שלא מן המוקף1. 

1.  ונזכיר מה שכתוב בתשובות מהרש״ם )ח״א סימן עב( בענין האתרוגים שהגיעו מארץ ישראל לחו״ל 
בארגזים, ועל כל ארגז יש תעודת כשרות שהופרשו תרומות ומעשרות, ועל ארגז אחד לא היה הכשר, 
ואתרוג טבל פוסל למצות נטילת אתרוג ודן איך וכיצד לתקן את האתרוגים שיהיו כשרים לברכה, שהרי 
אי אפשר להפריש מא׳ על חבירו שמא אחד מעושר ואחד לא, ]וכן אי אפשר לקבוע את המעשרות בכל 
אתרוג ואתרוג משום שיהיה חסר בדין לכם ולא יוצאים בזה י״ח[. וכתב המהרש״ם שאפשר לשלוח 
טלגרמא לארץ ישראל שיקחו אתרוג טבל ויפרישו תרומות ומעשרות על האתרוג שבחו״ל, ויבקשו מהם 

שישלחו טלגמרא שהפרישו תרו״מ ויהני. 

האם קטן נאמן לומר 
שהוציא את חלק ההפרשה

שאלה: 
במקרה המובא למעלה, כשאדם שנמצא רחוק מביתו ונזכר שיש לו פירות 
שאינן מעושרים וחושש שמא אחד מבני המשפחה יאכלם האם יכול לבקש 
מילד קטן שיפריד מכל הפירות קצת יותר מ1% ויניחם בנפרד משאר הפירות 
והוא יפריש. בשאלה זו יש לדון האם אפשר לסמוך על קטן בדבר שיש בו נפקא 

מינה לאיסורים שאכן יעשה כפי שביקשו ממנו.

תשובה:
דברים שחיובם מדאורייתא אין נאמנות לקטן להעיד. דברים שחיובם מדרבנן א. 

יש נאמנות לקטן להעיד. ויש אומרים שיש לו נאמנות רק אם בידו לעשות 
את הדבר שמעיד עליו. דבר שחיובו מדרבנן ועיקרו מדאורייתא כמו הפרשת 
תרומות ומעשרות בזמן הזה יש להסתפק האם יש לקטן נאמנות להעיד עליו 
כדברים שחיובם מדרבנן, או שאין לו נאמנות כדברים שחיובם מדאורייתא.

אף דברים שאין לקטן נאמנות להעיד מכל מקום אם אין צריכים את דיבורו ב. 
בתורת עדות אלא בתורת גילוי מילתא בעלמא, אפשר לסמוך על הקטן. 
ומטעם זה אפשר לרוב הדעות לשלוח קטן להביא בשר ויין מחנות כשרה 

אפילו שיש באותו איזור חנויות טריפה וכיו״ב. 

גם לסוברים שאין נאמנות לקטן בדברים שהם גילוי מילתא בעלמא מכל ג. 
מקום אם מדובר במקום שמעשיו עתידים להתגלות יש לו נאמנות.

ביאורים ומקורות:

הגמ׳ בפסחים )ד, א( אומרת אמר רב נחמן בר יצחק תניתוה הכל נאמנים על ביעור חמץ 
]הכוונה שנאמנים לומר שהבית בדוק מחמץ[ אפילו נשים אפילו עבדים אפילו קטנים, 
מאי טעמא מהימני לאו משום דחזקתו בדוק. ומבארת הגמ׳ שהטעם שאומרים שיש חזקה 
שהבית בדוק, משום דקסבר שהכל חברים הם אצל בדיקת חמץ ]גם אשה ועבד וגם קטן[, 
ומסיקה הגמ׳ שמדובר שמוחזק לנו שלא בדק את החמץ בבית, ובאו האשה והקטן ואמרו 
אנחנו בדקנו את החמץ, שהיתה הו״א שלא נאמין להם, קמ״ל שנאמנים משום שבדיקת 
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נאמנות קטן שהוציא את חלק ההפרשה

חמץ היא מדרבנן שהרי מדאורייתא בביטול בעלמא סגי ליה, והאמינו רבנן את נשים וקטנים 
בדבר שחיובו הוא מדרבנן. 

וכתב רש״י וז״ל: הימנוהו רבנן בחיובא דליתא אלא מדרבנן, דהם הצריכו והם התירו לסמוך 
באמירתן של אלו, וכח בידיהם להאמינם במידי דלאו דאורייתא, ע״כ. מדברי הגמ׳ אנו למדים 

שבדברים שחייבום מדרבנן האמינו חכמים לקטן. 

לפי האמור שדבר שאסור מדרבנן יש נאמנות לקטן להתירו, א״כ נראה שה״ה בתרומות 
ומעשרות בזמן הזה שחיובם מדרבנן יהיה נאמנות לקטן. אמנם מאידך גיסא הרי מצאנו 
שדבר שאסור מדרבנן ועיקרו דאורייתא, יש בזה מחלוקת האם אנו מחמירים להחשיבו 
כדבר שאסור מדאורייתא כמבואר בדין ברירה, שהכלל הוא שבדברים שהם מדאורייתא 
אנחנו אומרים שאין ברירה, ובדברים שהם מדרבנן אמרינן דיש ברירה. ונחלקו הפוסקים 
בתרומות ומעשרות שבזמן הזה הם נוהגים מדרבנן ]לרוב השיטות[ האם אמרינן דיש ברירה 

ככל דיני דרבנן, או שאמרינן אין ברירה כיון שעיקרו דאורייתא. 

דעת השו״ע )יו״ד סימן שלא, יא( דאמרינן יש ברירה ככל דיני דרבנן וכן דעת עוד אחרונים 
]עי׳ בשו״ת המבי״ט )חלק ב, קצו( ובחרדים )פרק נב(, ובשו״ת מהרשד״ם )יו״ד סימן קצב( 
ובמנ״ח )מצוה תרז( ועוד. אמנם המהרש״ל )יש״ש ב״ק פרק ה׳ דיני ברירה יג( והגר״א )או״ח 
סימן תיג( והישועות מלכו )תרומות פרק א, כ( והשערי צדק )פרק א, ט( ועוד אחרונים[ וכן 
הסכים החזון איש )דמאי סמן ט, כא( דאמרינן אין ברירה כיון שעיקרו דאורייתא. וא״כ היה 
מקום לומר שהנידון האם להאמין לקטן בעניני תרומות ומעשרות יהיה תלוי בשאלה הנ״ל 

האם תרומות ומעשרות בזמן הזה נחשב כחיוב דרבנן או דאורייתא. 

אך נראה שמלבד שאי אפשר לדמות ולהשוות כל הדינים לברירה, די״ל שרק בברירה אמרינן 
שבדבר שעיקרו דאורייתא לא מקילים, כייון שהעיקר להלכה שאין ברירה ורק בדרבנן הקילו 
ובדבר שעיקרו דאורייתא לא הקילו. עוד יש לחלק ולומר שבפעולה זו שהקטן מפריד את 
הפירות, כיון שהנידון הוא לא על ההפרשה בעצמה, אלא על ההכנה להפרשה לא שייך 

לומר על זה שכיון שעיקרו דאורייתא אין לקטן נאמנות, ויבואר להלן. 

והנה התוס׳ בפסחים )שם, ד״ה הימנוהו( הקשו מדוע רק בדרבנן נאמנים והרי כל דבר 
שהוא בידם מהימנינן להו לנשים ועבדים, ואפילו שהוא מדאורייתא שהרי מעשים בכל 
יום שאנו מאמינים לאשה ועבד על השחיטה ועל הניקור, וכן לענין מעשר מבואר שהבעל 
יכול לסמוך על אשתו לענין חלה ומעשר. וכתבו דמכל מקום גבי בדיקת חמץ אע״ג דבידם, 
מכל מקום אי הוי מדאורייתא לא מהימנינן להו משום דאיכא טירחא יתירתא וצריך דקדוק 

גדול, כדמוכח בירושלמי שמפרש מפני שנשים עצלניות.

והוסיפו התוס׳ וחילקו בין נשים ועבדים לבין קטנים לגבי עירובי תחומין שאפילו שתחומין 
דרבנן בכל זאת מהימנינן דוקא לנשים ועבדים ולא לקטנים, והטעם דקטנים גריעי טפי 

משום שאין בידם לערב. 

ונמצא שלפי התוס׳ כל הדין שהקטן נאמן הוא רק בדבר שבידו לתקן, ועי׳ ברמ״א )יו״ד 
סימן קכז, ג( שכתב קטן אין לו דין עד להיות נאמן באיסורין )ריב״ש סימן רמה( מכל מקום 
בקטן חריף ובקי בדבר ואיכא רגלים לדבריו יש להחמיר אם מעיד על דבר איסור )רשב״א 

סימן כד(. ואם מעיד על איסור דרבנן להקל, ולא איתחזק איסורא כגון בדיקת חמץ, נאמן 
דהימנוהו רבנן בדרבנן )שם בריב״ש(, אבל אם איתחזק איסורא אינו נאמן כלל, עכ״ד.

לפי דברי הריב״ש אין לקטן שום נאמנות בדבר שהוא דאורייתא, שדוקא עד אחד נאמן 
באיסורין ולא קטן. ואפילו בדבר שאין טורח ובידו לתקן וכגון בטבילת כלים אינו נאמן. 
אבל בדבר שהוא דרבנן יש לו נאמנות אף להקל. ולפ״ז בתרומות ומעשרות שהוא דרבנן 
נראה דלכו״ע נאמן ]אא״כ נימא שגם בזה ינקטו האחרונים הנ״ל שאם עיקרו דאורייתא יש 

להחמיר ולא נאמינו[.

אלא שיש לדחות שגם לדעת התוס׳ שבעינן שיהיה בידו וכן לשיטות שדבר שעיקרו דאורייתא 
אין לקטן נאמנות, כאן לכו״ע יהיה נאמנות לקטן שאומר שהפריד את החלק של התרומה 
מהפירות, כיון שכאן אין צריך נאמנות על ההפרשה שהרי פעולה זו של ההפרדה היא רק 

הכנה להפרשה, ודבר זה נראה בפשיטות שהקטן יכול לעשות. 

ונבאר הדברים, הנה מצינו בראשונים שאע״פ שאין נאמנות לקטן בתורת עדות מכל מקום 
אם אין צריכים את דבריו בתורת עדות אלא בתורת גילוי מילתא בעלמא הוא נאמן. וכך כתב 
הרשב״א בספרו תורת הבית )משמרת הבית שער א, בית א( שאחר שהביא את דברי הרא״ה 
בבדק הבית שאין רשאי לשלוח על ידי קטן שום דבר שצריך עדות, כגון לשלוח קטן לקנות 
בשר במקום שיש חנויות טריפה, כתב הרשב״א שאינו נכון שאפילו במקום שאיכא רוב 
טבחי נכרים ורוב טריפות סמכינן על הקטן, ולא ראינו ולא שמענו מי שנזהר בזה, וקונים 
על ידי הקטנים בשר ויין ורואין אותם חריפין ומוחזקין בזה כגדולים, וישראל אע״פ שאינם 

נביאים בני נביאים הם.

וביאר הרשב״א דמה שאמרו שקטן אינו נאמן זה באחד מג׳ דברים, או להוציא ממון, או 
להעיד על מעשה שעשה אדם אחר, או אפילו להעיד על דבר שעשה הקטן עצמו ויש בו 
טורח כגון בדיקת חמץ. ]והוסיף שמה שבכל זאת האמינו את הקטן על בדיקת חמץ זהו 
משום שבדיקת חמץ דרבנן, אך אם חיובה היה מדאורייתא לא היה נאמן בדבר שיש בו טורח 
ודקדוק[. אבל הקטנים החריפים שלוקחים על ידיהם בשר ויין שפיר דמי דאין עשויין לקלקל 
לקנות ולהביא מן האיסור ולהניח את המותר, וזה נראה לי נכון ולא נשווי לכולהו ישראל 
טועין, שאין זה מדרך עדות אלא חזקה היא ואפילו להוציא ממון על עדות שמעידין בגדלן 

מה שראו בקטנן וכו׳ ואמרו טעמא בגמ׳ משום דגילוי מילתא בעלמא הוא. 

ומבואר בדבריו שאפשר לסמוך על קטן חריף שיעשה מעשה אם אין במעשה זה טורח והגדול 
יכול לסמוך עליו אפילו היכא שיש רוב של איסור בשוק. ומצאנו לכמה מן האחרונים שהביאו 
את דברי הרשב״א הנ״ל להלכה. עי׳ בתבואות שור )סימן א, סג( וכן בפרי חדש )סימן קיח, 
כח( כ׳ שאע״פ שהקטן לא נאמן לשחוט מכל מקום יש להקל לקנות בשר על ידם. וכן בשו״ע 
הרב )סימן א, מד( כתב כן, וז״ל: ומכל מקום המנהג פשוט לשלוח ע׳׳י קטן או קטנה לשחוט 
ואין חוששין שמא ישחטו בעצמם לפי שהם בחזקת כשרות מן הסתם וחזקה שאינן עשויין 
לקלקל ולהכשיל וכו׳ אבל קטן המוחזק ברוע מעללים אין לשלוח על ידו שמא ישחוט בעצמו 
כדי שיקח לו שכר השחיטה ששולחין על ידו. וגם צריך שיהיה בר דעת ויודע ליזהר שאל׳׳כ 
יש לחוש שנכרי יקח מידו שכר השחיטה וישחוט לו או שאר קלקולים )תבואות שור(. וכן 
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נוהגים לשלוח קטן או קטנה החריפים שיש בהם דעת להזהר לקנות בשר מהמקולין אע׳׳פ 
שרוב הטבחים נכרים ואין חוששין שמא יקחו מן הנכרי דחזקה שאינן עשויין לקלקל ולא 
אמרו שאין נאמנות לקטן אלא להעיד על מה שנעשה ע׳׳י אחרים או אפילו על עצמו כשיש 
לומר שלא עשה או שעשה וקלקל בדבר שהוא מועד לקלקל ורוב מעשיו בזה מקולקלים 
כשחיטה דלעיל אלא שבאת לסמוך על דבריו שהוא אומר שנעשה או שעשה כהוגן ולא 
קלקל בזה אמרו שאין הקטן נאמן בדבורו אבל בכאן אין אנו סומכים על דבורו ועדותו אלא 
חזקה היא שאינו עשוי לעשות מעשה לקלקל ולהכשיל ולא מחמת אמירת הקטן ובזה לא 
אמרו שאין הקטן נאמן דהא לא שייך הכא נאמנות כלל )עיין פרי מגדים(, עכ״ל. וכן עוד 
אחרונים הביאו שכך המנהג. ]אע״פ שהב״ח פסק לדינא את דעת הרא״ה בבדק הבית שאי 

אפשר לשלוח על ידי קטן שום דבר שצריך עדות[.

עוד יש לדון בנד״ד שבגוונא שהאב יאמר לבנו הקטן שיניח את התרומות במקום מסויים 
שאחרי שהוא יבוא יראה היכן הניח את התרומות, שבכה״ג יהיה נאמנות לקטן. אפילו אי 
ננקוט שכיון שעיקרו דאורייתא ואין לקטן נאמנות על ההפרשה, ואפילו אי נימא שצריך 
להחמיר גם בדבר שהוא לא עצם המצוה אלא ההכנה להפרשה שגם אין לו נאמנות מכל 
מקום בדבר שהוא מילתא דעבידי לאיגלויי נאמן. וכמבואר באמרי בינה )חו״מ דיני עדות 
סימן מט(. ועי׳ בהגהות בית הלל על השו״ע )סימן קכ, ב( שכתב דמאמינים הקטן במילתא 
דעבידי לאיגלויי והביאו השו״ע הרב )סימן א, מב(: ומה שנוהגים לשלוח קטן לשאול איסור 
והיתר מחכם המורה וסומכים על אמירת הקטן היינו משום דמירתת לשקר כיון שחכם 

המורה יודע שמא ישאלנו אותו, ע״כ. 

סברא נוספת לומר בנידון דידן שכאן יהני לכו״ע כשהאב מבקש מהקטן שיקח קצת מהפירות 
ויניח בצד, שהרי כל הנידון שראינו עד עתה הוא להתיר את הפירות לגדולים שיאכלו, אבל 
אם ההפרשה נוגעת לאכילה של הקטן בזה לכו״ע שרי. וכך מבואר בשו״ת חתן סופר )סימן 
לז( שאף לדעת האוסרים להאכילו איסור דרבנן אפשר שלגבי קטן כל האיסורים הם כלא 
איתחזק איסורא שהרי אין הקטן עצמו מוזהר אלא שאנו מצווים שלא להאכילו ובזה לא 
גזרו. ]ועי׳ ברשב״א )יבמות קיד,א( לגבי להאכיל קטן דמאי שהוא כמו שאר איסורי דרבנן 

ועי׳ בדעת תורה למהרש״ם )או״ח סימן שמג( מש״כ בזה[.

אמנם יש לדחות שאע״פ שההפרשה נוגעת לגבי האכילה של הקטן, מכל מקום יש כאן 
נפק״מ לגבי הברכה של האב האם יכול לסמוך על הקטן ולברך. אמנם גם בזה מצינו בספר 
שמירת שבת כהלכתה )פרק נז, הערה יז( שהביא מהגרש״ז אויערבך זצ״ל שפסק לגבי אב 
שבירך ברכת המזון והסתפק האם אמר יעלה ויבוא או רצה והחליצנו, וקטן אומר לו ששמע 
שבוודאי אמר, שאין צריך לחזור ונאמן. וביאר שאף שאין הקטן נאמן להעיד בקטנותו, מ״מ 
אין זה שייך לדיני עדות אלא רק גילוי מילתא בעלמא, והוסיף שהחזקה דסירכא אזיל ונקיט 
]פירוש, אם אדם בירך בשבת ברכת המזון ומסופק אם אמר רצה והחליצנו יש חזקה שלא 
הזכיר רצה והחליצנו, כיון שאדם אומר כהרגלו כמו בשאר ימי החול, וחזקה שלא אמר[ 
אינה חזקה גמורה, ולכן הקטן נאמן. וחזינן שגם בדבר שיש נפק״מ לגדול הקטן נאמן בדבר 

שהוא גילוי מילתא בעלמא.

הפרשה על ידי שליח מי 
מברך ומהו נוסח הברכה

שאלה: 
כשמפרישים תרומות ומעשרות על ידי שליח מי מברך בהפרשה זו האם השליח 
שהוא המפריש, או המשלח שהרי כאן שניהם עושים את ההפרשה. ומהו נוסח 
הברכה כאשר המצוה נעשית על ידי שליח והמשלח מסייע במצוה, האם אומרים 
את הנוסח הרגיל “להפריש תרומות ומעשרות״, או שאומרים “על הפרשת 

תרומות ומעשרות״. 

תשובה:
מצוה הנעשית על ידי שליח השליח מברך ולא המשלח. מצוה שהמשלח א. 

הוא גם מסייע בעשיית המצוה לכתחילה יברך המשלח. אכן אם המשלח 
לא מתעסק בגוף המצוה אלא רק מסייע בהכנות למצוה יברך השליח ולא 

המשלח.

נוסח הברכה כשמפריש תרומות ומעשרות על ידי שליח לדעת הרמב״ם ב. 
מברך “על הפרשת תרומות ומעשרות״, ולדעת הרמ״א מברך “להפריש 

תרומות ומעשרות״.

ביאורים ומקורות:

מי י	רך על ההפרשה	. 

בנידון השאלה מי הוא המברך האם בעל הפירות ]המשלח[, או המפריש ]השליח[, שאלה 
זו כללית בכל המצוות כגון מצות בדיקת חמץ וקביעת מזוזה והדלקת נר חנוכה ושבת, מי 
המברך כאשר אדם ממנה שליח לקיים את המצוה, האם השליח העושה את המצוה, או 
המשלח שעבורו נעשית המצוה. ולהלכה פסקינן שהשליח יברך כמבואר ברמב״ם )ברכות 

פרק יא, יג(. 

ועי׳ בחלת לחם )פרק ז, א( שהביא את קושית המגן אברהם )סימן תלב, ו( היאך יברך השליח 
והרי אין המצוה מוטלת עליו, והחלת לחם כתב להוכיח שהשליח מברך שאל״כ מדוע המשנה 
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שליחות להפרשה מי מברך ומהו הנוסח

אומרת בסתם שערום ואילם לא יתרומו משום שאינם יכולים לברך, ומשמע שבכל מקרה 
לא יתרומו בין שהם תורמים את שלהם ובין אם הם שלוחים לתרום של אחרים, ואם נאמר 
שהמשלח הוא המברך א״כ כשהם שלוחים מדוע לא יתרומו והרי הבעל הבית מברך, אלא 

מוכח שהשליח מברך. 

ובהגהת יד אפרים )סימן תלב( ביאר שקושית המג״א לא היתה על תרומה וחלה היאך השליח 
מברך, והטעם משום שגם השליח שייך בגוויה, שהרי אסור לו לאכול מהעיסה והפירות 
קודם הפרשה, וכל קושית המג״א היתה רק על בדיקת חמץ היאך יברך השליח והרי אין 

השליח חייב כלל במצוה ורק המשלח.

אמנם הדין שהשליח מברך ולא המשלח, מיירי באופן שהמשלח אינו עוסק במצוה כלל, 
אלא הוא שלח את השליח שיעשה את המצוה במקומו. ובזה אמרינן שהשליח גם יברך, אבל 
בנידון שהמשלח והשליח עוסקים ביחד לקיום המצוה בזה יש לדון האם גם בכה״ג השליח 

מברך, כיון שהוא עושה את המצוה, או דילמא שהמשלח יברך. 

ומצינו בתרומת הדשן )סימן קמ( שכתב דמי שכבר יצא ידי חובת תקיעת שופר ובא לתקוע 
כדי להוציא את חבירו, דמן הדין לא יברך התוקע אלא השומע, וז״ל: דיראה דמן הדין יש 
לברך החולה בעצמו ]דהיינו המשלח[ דכיון דעיקר המצוה בשמיעה כדמוכח מהתוקע 
לתוך הבור ומשו״ה תקנו לברך לשמוע קול שופר ולא על תקיעת שופר וא״כ כיון דאיהו 
נמי שומע כמו התוקע ואיהו דמחוייב לשמוע ולא חבירו התוקע שהרי כבר יצא, אמאי לא 
יברך בעצמו, וכיון דשליח לאו בר חיובא הוא בגוף החולה כמו בגוף התוקע א״כ למה לא 
יברך אותו שהוא מחוייב בדבר, ואע״פ שזה מכשיר לו השמיעה מ״מ הרי הוא כמו שקושר 
תפילין לחבירו בראשו ובזרועו דמסתמא לא יברך רק המניח. כך נראה מן הדין אלא שאין 

נוהגים כך, עכ״ל, עיי״ש. 

התרומת הדשן דיבר במצות תקיעת שופר, שהמצוה היא בשמיעה ולכן נקט כדבר פשוט 
שיברך המשלח ולא השליח, ויש לדון במצוות אחרות, שהמצוה היא בעשיה בלבד איך 
יסבור. ועי׳ בכתב סופר )יו״ד חלק א, קנ( שכתב וז״ל: וכשאני לעצמי היה נ״ל דוודאי אם 
המשלח עומד אצל השליח כשעושה שליחותו בוודאי ראוי יותר שהמשלח מברך דמצוה 
דיליה היא ושלוחו כמותו, ובשעה שהשליח עושה כמו שהוא בעצמו עושה ומקיים המצוה, 
ויוכל לברך על קיום המצוה יותר ממה שהשליח יברך שאינו רק נטפל למצוה, וגם ברכת 
המשלח מבוררת יותר שמברך בלמ״ד ]דהיינו להפריש תרומות ומעשרות[ אבל השליח אינו 
מברך לשיטת הרמב״ם ריש פרק  ג דמילה בלמ״ד רק ב “על״ ]דהיינו על הפרשת תרומות 
ומעשרות[, ומה שכ׳ הרמב״ם ואחד העושה אותם לאחרים מברך, היינו כשאין הבעלים בשעת 
עשיית המצוה שאי אפשר לבעלים לברך יוכל הוא לברך, עכ״ל. ]ועיי״ש שכתב שאולי לגבי 
מילה אפילו שהאב נמצא במקום המילה יברך המוהל ולא האב, כיון שיש חיוב על כל אחד 

מישראל למול אם אין אב[.

ובהמשך דבריו, הביא הכתב סופר את דברי התרומת הדשן הנ״ל וכתב שמדבריו נראה שבכל 
המצוות שיש בהם עשיה בגופו מברך המשלח, כמו בתקיעת שופר ותפילין, אבל בשאר 

המצוות כגון מעקה ומילה וכו׳ מברך השליח ולא המשלח.

ולפי זה נראה בנד״ד, שאת עיקר המצוה של הפרשת תרומות ומעשרות מקיים השליח, 

ואילו המשלח רק מוציא חלק מהפירות ומכינם להפרשה ואין הוא פועל דבר בעצם המצוה, 
שיברך השליח שהוא עושה את המצוה ולא המשלח.

 נוסח ה	רכה כשמפרישים תרומות ומעשרות על ידי שליח	. 

הגמ׳ בפסחים )ו, ב( מסיקה שאפשר לברך בכל המצוות ב״על״ ]הנידון בגמ׳ שם אם יברך 
על מצות בדיקת חמץ אשר קדשנו במצותיו וציונו על ביעור חמץ או יברך לבער חמץ[, 
אמנם הרמב״ם )ברכות פרק יא, יא( חילק בין אם האדם עושה את המצוה לעצמו לבין 
עושה לאחרים, וז״ל: כל העושה מצוה בין שהיתה חובה עליו בין שאינה חובה, אם עשה 
אותה לעצמו מברך לעשות, עשה אותה לאחרים מברך על העשיה, עכ״ל. ובהמשך דבריו 
)שם, יב, יג( כתב הרמב״ם דוגמאות והביא גם את מצוות הפרשת תרומות ומעשרות, שאם 
הפריש תרומות ומעשרות לעצמו מברך להפריש תרומות ומעשרות, ואם הפריש לאחרים, 
מברך על הפרשת תרומות ומעשרות. ולשיטת הרמב״ם כל שליח צריך לברך על הפרשת 

תרומות ומעשרות. 

אמנם בדרך אמונה )תרומות פרק ב, טז ס״ק קמז ובצה״ל שם( העיר שלפי מנהגינו כדעת 
הרמ״א )יו״ד סימן רסה, ב( שלעולם נוסח הברכה הוא אחד בין כשעושה לעצמו ובין כשעושה 
לאחרים, ולכן במילה מברכים וציונו על המילה בין כשהאב מל ובין כשאחר מל. וכן בפדיון 
הבן מברכים וציונו על פדיון הבן בין כשהאב פודה את בנו ובין כשאדם אחר פודה אותו 
וכגון שאין אב, והטעם שכן הוא הנוסח המובא בגמ׳. א״כ ה״ה בהפרשת תרומות ומעשרות 
שלעולם יברכו אותו נוסח, וכיון שבירושלמי ובתוספתא הנוסח הוא “להפריש״, לכן לעולם גם 
כאשר שליח מפריש, מברך להפריש תרומות ומעשרות, ולא על הפרשת תרומות ומעשרות. 

אמנם מילתא בטעמא בעי מדוע שונה הנוסח בגמ׳ בין מצות מילה ופדיון הבן שנוסח הברכה 
הוא על המילה ועל פדיון הבן, ואילו בהפרשת תרומות ומעשרות נוסח הברכה בירושלמי 

ובתוספתא הוא להפריש תרומות ומעשרות. 

והר״ן בפסחים )דף ד, א מדפי הרי״ף( עמד בעצם הנוסח להפריש תרומות ומעשרות, וכתב 
וז״ל: ואיכא למידק תו מדתניא בתוספתא דברכות )פרק ו, יט( היה מהלך להפריש תרומה 
ומעשרות מברך אשר קדשנו במצותיו וציונו להפריש תרומה ומעשרות, והא הכא שאפשר 
להתקיים על ידי שליח ואפילו הכי לא מברכין בעל. יש לומר שכיון שהשליח אינו יכול 
לתרום אלא מדעת בעלים דהא קי״ל תורם את שאינו שלו אין תרומתו תרומה דדרשינן 
)ב״מ כב, א( אתם גם אתם )במדבר יח, כח( לרבות שלוחכם מה אתם לדעתכם אף שלוחכם 
לדעתכם, וכיון שכן הוא אינו יכול להפטר ממנה אלא על ידי עצמו ולא דמי לביעור ומילה 

שאחר יכול לפוטרו מהם שלא מדעתו, עכ״ל. 

נמצא לפי הר״ן שהנוסח בתוספתא ובירושלמי להפריש תרומות ומעשרות הוא בדוקא, היות 
ואדם לא יכול להפריש אלא מדעת הבעלים, וא״כ נמצא שבנ״ד השליח ]הרב[ יברך כרגיל 
להפריש תרומות ומעשרות. ]ואה״נ הנוהג כהרמב״ם יברך על הפרשת תרומות ומעשרות 
וכך ראיתי בסידורים המיוסדים לפי הרמב״ם שחילקו בין מפריש לעצמו לבין מפריש לאחר[.

יש לציין שלכתחילה יש ליידע את בעל הפירות שפירות של המעשר ראשון והמעשר עני 
אינם שלו כמבואר בשו״ת מנחת שלמה )חלק א, נג, ב( ]ואף שמעשר ראשון הרבה נוהגים 
שלא לתת ללוי, אך מעשר עני צריך לתת 9% לעניים או לתת את שווים[. כמו כן בנוסח 

2223

ה
א

ור
ה

ה 
שד

ה
א

ור
ה

ה 
שד

ה  
שד

ת 
כו

לי
ה

 

ה  
שד

ת 
כו

לי
ה

 



ההפרשה לא יאמר היותר מאחד ממאה שיש כאן שהרי הפירות אינם כאן אלא יאמר היותר 
מאחד ממאה שיש בפירות שהופרדו לתרומה ותרומת מעשר. 

 רבי מרדכי צבי שאהן שליט״א
מרבני בית ההוראה

 מעשר בצמחי מרפא 
ותוספי תזונה

שאלה: 
צמח שרגילין לאוכלו רק לשם רפואה או תוספת תזונה, האם צריך להפריש 

ממנו תרומות ומעשרות.

תשובה: 
צמחי מרפא פטורים מתרומות ומעשרות, וצמחים שדרך לאכול אותם רק כתוספת 

תזונה יש לעשרם בלא ברכה.

ביאורים ומקורות: 

אין חיוב תרומות ומעשרות אלא ב׳אוכל׳, וכדאיתא במשנה ריש מס׳ מעשרות )פרק א, א(  
כלל אמרו במעשרות כל שהוא אוכל וכו׳ חייב במעשרות, וצמח שאינו נאכל אלא לרפואה, 
אינו מוגדר כאוכל, כמוש׳׳כ הרמב׳׳ם )כלאים פרק א, ד(: “אין אסור משום כלאי זרעים אלא 
הזרעים הראויין למאכל אדם, אבל עשבים המרים וכיוצא בהן מן העיקרין שאינן ראויין 
אלא לרפואה וכיוצא בהן אין בהן משום כלאי זרעים״. והטעם דלא נאסר בכלאי זרעים 
אלא צמחי מאכל. ]ואף דיש חולקים הסוברים דגם במה שראוי רק לבהמה ולא לאדם נוהג 
בה כלאים, מ׳׳מ לכו׳׳ע כשאינו ראוי למאכל כלל אין בו כלאים, וכ׳׳ש דפטור ממעשר דאינו 

חייב אלא באוכל אדם[.

וכן כתב בשו׳׳ת הרדב׳׳ז )חלק א, מד( לגבי פרי שאינו נאכל אלא לרפואה דלא חשוב מאכל 
לענין ערלה, וז׳׳ל “וכבר נשאלתי על אילן כייר שנבאר אם נוהג בו ערלה והעליתי כיון שאינו 
מאכל בריאים לאו עץ מאכל הוא אלא עץ לתרופה ולא עדיף מנוטע לסייג ולקורות שאעפ״י 

שיש בהם פירות אין ערלה נוהגת בו״. 

וכוונת הרדב״ז שכתב דהוי כנוטע לסייג הפטור מערלה, היינו שנטיעה לשם רפואה אינה 
נחשבת כנטיעה לשם מאכל אלא לצורך אחר ואז דינה כנוטע לסייג ולקורות שפטור מערלה. 
מבואר שמה שנאכל רק לשם רפואה  אינו מוגדר ‘אוכל׳. שהרי אם אכילה לצורך רפואה 

נחשבת אכילה, א׳׳כ לא הוי כנוטע לסייג, אלא נוטע עץ מאכל.
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אבל צמח שהוא מאכל בריאים גם אם אוכלים אותם לשם רפואה בלבד, חייב בתרומות 
ומעשרות. 

ויש לדון מה דין צמחים שהדרך לאוכלם רק כתוספת תזונה, מחמת ערכם התזונתי הגבוה, 
אבל טעמם אינו ערב. דלכאורה יש לומר שגם הם לא נחשבים ‘כאוכל׳ אלא כאוכל לצורך 
רפואה, ולשמירת הבריאות, וכעין זה כתב בשו׳׳ת הרדב׳׳ז )שם( לענין ערלה על וורד וז׳׳ל: 
הוורד ג״כ אף על פי שהוא למאכל אינו מאכל בריאים ולפיכך אין ערלה נוהגת בו ומותר 
לאוכלו וכ״ש להריח בו, ואף על פי שיש מקצת בריאים אוכלים מרקחת הוורד, אין אוכלין 

אותו למזון כשאר פירות אלא לשמירת הבריאות, ע״כ. 

מבואר בדבריו שהיו אוכלים את הוורד בשביל שמירת הבריאות ולא למזון כשאר אוכל, 
ולכן ס׳׳ל דאין עליו שם אוכל. ולכאורה לפי דבריו דאין זה מאכל שחייב בערלה, גם לגבי 
תרומות ומעשרות, מאכל שאין אוכלין אותו כשאר מזון אלא רק לצורך שמירת הבריאות, 

יהא פטור מתרומות ומעשרות. 

מכל מקום כיון שבדרך כלל קשה לקבוע האם האוכל נאכל רק לצורך ערכו התזונתי 
ושמירת הבריאות, או גם כמאכל רגיל. וגם מצוי שהרגלי האכילה משתנים ממקום למקום 
ומזמן לזמן, ויתכן שיש אנשים שרגילים לאכול מאכלים אלו גם למזון, מספק יש להחמיר 

ולהפריש ממנו תרומות ומעשרות בלא ברכה.

וכל זה בסוגי צמחים שאין רגילים לאוכלם מחמת גריעותם וכגון שאין טעמם ערב, אבל סוגי 
ירק שהם טובים וראויים לאכילה, ואנשים רגילים לאוכלם כמאכל, אלא שיש שאינם רגילים 
לאוכלם משום שאינם מצויים בכל מקום, או מחמת מחירם הגבוה, בכהאי גוונא הוי אוכל 
גמור וחייבים בתרומות ומעשרות, משום שגם אצל אותם אנשים שאינם רגילים לאוכלם 

בפועל נחשבים כמאכל, ובמקום שאוכל זה מצוי, גם הם יאכלו ממנו.

 מעשר במאכל אדם 
שנזרע לבהמה

שאלה: 
אני מגדל בגינתי סוגי ירקות שונים כגון ברוקולי וכיו׳׳ב כדי להאכילם לבעלי 
חיים שברשותי, האם מותר להאכיל בעלי חיים בירקות אלו בלא הפרשת 

תרומות ומעשרות.

תשובה: 
ירקות אלו היות שהם מאכל אדם חייבים בתרומות ומעשרות, אבל לא יברך 

על הפרשה זו.

ביאורים ומקורות: 

מאכל בהמה, פטור מתרומות ומעשר, כדאי׳ בגמ׳ )שבת סח, א(: “ואילו מעשר במאכל אדם  
איתא במאכל בהמה ליתא׳׳ ]כלומר מעשר נוהג במאכל אדם ואינו נוהג במאכל בהמה[ וכן 

הוא ברמב׳׳ם )תרומות ריש פרק ב(.

אבל מאכל אדם שנגמרה מלאכתו ונתחייב במעשר, אסור להאכילו לבהמתו או לשאר בעלי 
חיים, דטבל אסור בהנאה של כילוי ]‘הנאה של כילוי׳ שבזמן שנהנים מהטבל הוא מתכלה 

מן העולם והאכלת בעלי החיים שברשותו היא הנאה של כילוי[.

ומיני צמחים שבדרך כלל מגדלים אותם לצורך אכילת אדם, אם זרעם לצורך אכילת בהמה, 
וגם בשעת גמר מלאכה היה בדעתו שיהיו לאכילת בהמה, נחלקו הראשונים האם חייב 

בהפרשת תרומות ומעשרות.

בתוס׳ הרא׳׳ש )נדה נא, א( כתב דמאכל אדם שחושב להשתמש בו לבהמה חייב בתרומות 
ומעשרות, משום שאינו יכול להפקיע מאכל אדם שיהיה דינו כמאכל בהמה. וז״ל: דאוכל 
שסתמו לאדם קאי, אין יכול לשנותו לבהמה ע׳׳י מחשבתו, ע״כ. וכן דייק בדרך אמונה )תרומות 

פרק ב, ב( מדברי הרמב״ם )תרומות פרק ב, ז( וכ׳׳כ במשנה ראשונה )חלה פרק א, ח(.

אמנם ברמב׳׳ן )ע׳׳ז מא, ב( כתב דגם אוכל אדם אם זרעם לצורך אכילת בהמה, וגמר מלאכתן 
היה לצורך בהמה, פטור מתרומות ומעשרות. 

החזון איש מעשרות )סימן א, כא( כתב דמאכל אדם שזרעו לבהמה בטלה דעתו, ואף שחושב 
לבהמה חייב במעשר משום שנחשב מאכל אדם. וז׳׳ל: יש דבר שסתמו לאדם, ואף אם חשב 

2627

ה
א

ור
ה

ה 
שד

ה
א

ור
ה

ה 
שד

ה  
שד

ת 
כו

לי
ה

 

ה  
שד

ת 
כו

לי
ה

 



עליו לבהמה בטלה דעתו, כגון זרע חטין לבהמה. ועיין עוד במעשרות )סימן ב, ב בסוגריים( 
דכתב שם: ומיהו באוכל אדם שחשב לבהמה י׳׳ל דבטלה דעתו. 

אמנם שם בסוף דבריו )סוף ס׳׳ק ב( כתב  וז׳׳ל: ואחרי כותבי ראיתי לרמב׳׳ן ע׳׳ז מ׳׳א כתב 
בפשיטות דאוכל אדם שזרעו לבהמה פטור מן המעשר אפי׳ באוכל גמור. ובקונטרס הלכות 
תרומות ומעשרות מהחזון איש )סימן ג, ב נדפס בסוף ספר דרך אמונה חלק ג( כתב: אבל 

אוכל גמור המיוחד לאדם שזרעו לבהמה חייב במעשר, ואין הדבר מוכרע. 

ובדרך אמונה )תרומות פרק ב בציון ההלכה עה( נסתפק מהי הכרעת החזו׳׳א למעשה, די׳׳ל 
דמש׳׳כ בספרו דחייב בתרומות ומעשרות, וכן מה שנסתפק בקונטרס הלכות תרו׳׳מ הוא 
לפני שראה את דברי הרמב׳׳ן ואח׳׳כ ביטל דעתו שפטור, או שאעפ׳׳כ מצדד להחמיר. ולכן 

למעשה יש להחמיר ולהפריש מגידולים אלו תרומות ומעשרות בלא ברכה. 

ומאכל אדם שמצד עצמו הוא ראוי לאכילת אדם, אבל אינו ראוי לאכילה מחמת שהוא מתולע, 
כתב בדרך אמונה )תרומות פרק ב, ד( דיש אומרים שהוא פטור מתרומות ומעשרות, אבל 

מפני מראית העין יפריש תרומות ומעשרות בלא ברכה.

ומיני צמחים שיש שזורעים אותם למאכל אדם ויש זורעים אותם למאכל בהמה, אם נזרעו 
לצורך אכילת אדם חייבים בתרומות ומעשרות, ואם נזרעו לצורך אכילת בהמה פטורים 
מתרומות ומעשרות, וכדאי׳ ברמב׳׳ם )תרומות פרק ב, ב( לגבי סיאה, איזוב וקורנית ]שהם 
מינים שיש זורעים אותם לאדם ויש זורעים אותם לבהמה, כמבואר במשנה שביעית פרק 
ח, משנה א[ שתלוי לשם מה נזרעו, למאכל בהמה פטורים ולמאכל אדם חייבים בתרומות 
ומעשרות. וכתב בדרך אמונה )שם ס׳׳ק יט( דאם זרעם גם למאכל אדם וגם למאכל בהמה, 

חייבים בתרומות ומעשרות.  

במעדני ארץ )שם, הלכה ז אות ב( כתב דגם אוכל גמור לאכילת אדם, אם הדרך לגדלו 
בעיקר למאכל בהמה, כגון שעורה וכיו׳׳ב אם זרעם לצורך אכילת בהמה לכולי עלמא פטור 
מתרומות ומעשרות. ]ושם כתב כן גם לגבי שיבולת שועל ותירס, וכ׳׳כ במשפטי ארץ )פרק 
א, ג( אולם יתכן דבזמנינו נשתנה הדבר ועיקר הגידול של מינים אלו הוא למאכל אדם, ולכן 

גם הזורעו לצורך מאכל בהמה חייב בתרו׳׳מ[.

ולכן המגדל בגינתו ירקות שבעיקרם עומדים לאכילת אדם כמו ברוקולי וכיו׳׳ב, אף אם 
זורעם רק לצורך אכילת בעלי חיים, יש להפריש תרומות ומעשרות כדעת הסוברים דמאכל 
אדם שזרעם לבהמה חייב בתרומות ומעשרות, ולא יברך על ההפרשה, דלדעת הרמב׳׳ן גם 
מאכל אדם שזרעם לבהמה פטור. ורק אם מגדל לצורך בעלי חיים מין ירק או תבואה שעיקר 

גידולם הוא לבעלי חיים, פטור מהפרשת תרומות ומעשרות. 

ועיין עוד במשפטי ארץ )פרק א הערה ו( שחיטה שמכינים ממנה תחמיץ לבהמות, מותר 
להאכילה לבהמה בלא הפרשת תרומות ומעשרות, כיון שלא מפרידים את גרעיני החיטים 
מן השיבולת, אלא מכינים את התחמיץ כשגרעיני החיטה מעורבים ומחוברים לירק, ולכן 
אף שנחשב שנגמרה מלאכתם לבהמה, לא נחשב גמר מלאכה לאדם, ותבואה שלא נגמרה 
מלאכתה לאדם מותר להאכילה לבהמה, והא דאוסרין טבל לבהמה, זהו רק לאחר שנגמרה 

מלאכתו לאדם, דלא מסתבר דגמר מלאכה לבהמה נחשב קביעות למעשר.

 רבי אשר בורובסקי שליט״א
מרבני בית ההוראה

שלחו חלות לעיר אחרת 
ונזכרו ששכחו להפריש חלה

שאלה 
הוה עובדא באישה שאפתה חלות לשבת ושלחה חלק מן החלות לעיר אחרת 
ובליל שבת נזכרה שלא הפרישה חלה. האם יש לה דרך להציל את אלו שבעיר 

האחרת מאכילת טבל. 

תשובה
בעלת העיסה תפריש חלה מהחלות שיש בידה על החלות שבעיר האחרת, בלא 
ברכה. ואם בעלת העיסה אינה נמצאת שם, או שאינה יכולה להפריש, יפריש 
בעלה שיש לו זכות להפריש את העיסה ואם גם הוא אינו יכול יפריש גדול אחר 
בשביל כולם. דין זה נכון לעיסת חיטים, בעיסות ממינים אחרים אסור בכה"ג 

להפריש בשבת. ]אחר ההפרשה החלה היא מוקצה[.

ביאורים:

יש לדון בשאלה זו איזה איסורים שייכים כאן ואם יש להם היתר:

א. דין הפרשת תרומות ומעשרות בשבת  

ב. דין הפרשה שלא מן המוקף  

ג. הפרשת מופלא סמוך לאיש ועצת הגאון מהרי"ל דיסקין זצ"ל  

ד. לסמוך על מזכי הרבים שמפרישים חלה כל יום לכל מי ששכח להפריש 

ה. עצה חדשה מהגאון רמ"מ קארפ שליט"א עפ"י סברת הגרע"א   

ו. אם עושה חלות על מנת לשלוח לחביריו מקרי על מנת לחלק שפטור מן החלה

ז. אם אמרי' לאדם חטא בשביל שיזכה חבירך  

ח. עובדא ממרן החזו"א והוראה ממרן הגרי"ש אלישיב 

ט. דין מוקצה בכל החלות ובחלק המופרש לחלה

י. העולה לדינא

יא. אם לברך על הפרשה זו
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הפרשה בשבת להציל מאיסור

בשאלה זו יש לדון בשני איסורים, איסור הפרשת תרו"מ בשבת וביטול החובה להפריש מן 
המוקף, וכמו שיבואר להלן.

	. דין הפרשת תרומות ומעשרות 	ש	ת  

כתב הרמב"ם )שבת פרק כג, ט(: ואין מגביהין תרומות ומעשרות בשבת מפני שנראה כמתקן 
דבר שלא היה מתוקן. עוד כתב )שם, יד( ואין מגביהין תרומות ומעשרות שזה דומה למקדיש 
אותן פירות שהפריש, ועוד מפני שהוא כמתקן אותן בשבת, ע"כ. הטעם שנראה כמתקן 
היינו את חלק החולין שניתר לאכילה והטעם שדומה למקדיש, הוא משום חלק התרומה, 

כ"כ במשנה ברורה )סימן שלט, כה, כו(. 

וכן פסק בשו"ע )או"ח סימן רסא, א( ספק חשיכה והוא בין השמשות אין מעשרים את הודאי 
וכו' אבל מעשרין את הדמאי. ובמשנה ברורה )שם, ד( דהוא הדין לענין חלה שאין מפרישין 
בשבת. עוד כתב במ"ב, דאם אין לו מה לאכול בשבת תו הוי לצורך מצוה וקי"ל דלא גזרו על 
שבות בבין השמשות לצורך מצוה. מבואר מדבריו דבשבת עצמה אסור להפריש תרומות 

ומעשרות אף כשאין לו מה לאכול. 

	. דין הפרשה של	 מן המוקף  

מבואר בשו"ע )יור"ד סימן שכג( שחלה אינה ניטלת אלא מן המוקף, וחיוב זה הוא חיוב גמור, 
אך אינו מעכב ואם הפריש שלא מן המוקף אף במזיד הפרשתו קיימת ותיקן את העיסה. 
ולדעת רוב הראשונים מוקף הוא דין תורה, וי"א שהוא מדרבנן. ובנידון דידן, כשחלק מן 

החלות אינן בסמוך לחלה, אסור להפריש, דהוי שלא מן המוקף. 

אכן אם עיקר העיסה אצלו ורק חלק קטן נמצא במקום אחר, לדעת הר"ש )חלה ריש פרק ג( 
אין בזה חסרון של אינו מן המוקף כל שהחלק שמפריש מוקף לעיקר העיסה. אך יש לעיין 
בכוונת הר"ש שם1 מהו גדר 'עיקר העיסה' האם נחית ליה מדין רוב, שאם מוקף לרוב נחשב 
מוקף, או דווקא בגוונא של עיקר וטפל. ולצד א' יהיה מותר בגוונא דידן להפריש לכתחילה 

כיון שיש כאן מוקף לרוב העיסה. 

עוד יש לדון להתיר במקרה זה להפריש שלא מן המוקף, מכיון שחלק מן הראשונים 
סוברים דנדחה עשה דהפרשה מן המוקף מפני עונג שבת, כמו שכתבו התוס' )יבמות 
צג, ב( וז"ל: ונראה לר"י כמו שפי' ר"ח דאתא קרא למישרי שבת שלא מן המוקף. וכך גם 
דעת הרשב"א )חלק א, קכז( דמוקף דין תורה הוא ואפ"ה מותר לבטלו משום עונג שבת. 
וז"ל: ופעמים דוחין עשה מפני עשה הכל לפי שהוא ענין. אף אתה אל תתמה אם התירו 
לפעמים דברים כאלו מפני עונג שבת. ואין להקשות מהפרשת תרומה ומעשרות בשבת 

1.  ז"ל הר"ש )שם(: צריך ללמד לנשים שלנו המפרישות חלה לאחר גלגול קודם עריסת הלחם להתנות 
תנאי זה מפני שמערבות קמח עם המקרצות בשעה שעורכות אותן ועושות מהן ככרות שאותו קמח 
נעשה עיסה ואף על פי שאין מערבין בכל אחת ואחת חמש רבעים קמח כיון דבין כולן איכא ה' רבעים 
תנור מצרפן או סל.... וקצת תימה היאך מתנה על קמח המתגלגל אחרי כן הא לא הוי מוקף ושמא 
לא חיישינן מאחר דעיקר היתה מן המוקף וחשיב מוקף מה שבשעת קדושת שם היו מוקף אף על פי 
שבשעה שחלה הקדושה לא היה מוקף וכן פירשנו בפ"ק דנדה מכח ההיא דסוטה ומיהו בפרק בתרא 

דמסכת טבול יום פירשתי בענין אחר, ע"כ.

]פי', שאין עשה דעונג שבת דוחה איסור דרבנן של הפרשת תרו"מ[ דהרבה עשו חזוק לדבריהם 
יותר משל תורה, ע"כ. 

אך יש לדון אם שייך היתר זה דעונג שבת, לנידון דידן שהרי האנשים שקיבלו את החלות 
שבעיר האחרת אינם נמנעים מלאכול בשבת ולא חסר להם בעונג שבת, אלא שאנו רוצים 

להפריש עבורם משום הצלה מאיסור אכילת טבל, ויל"ע.

ג. הפרשת מופל	 סמוך ל	יש ועצת הג	ון מהרי"ל דיסקין זצ"ל  

נתפרסמה תקנה לזה משמיה דהמהרי"ל דיסקין זצ"ל, הובא בציץ הקודש )חלק א, יט( 
בעובדא שלא הפרישו חלה מהמצות בער"פ והורה המהרי"ל להקנות מצה לקטן מופלא 
סמוך לאיש, לחנכו במצות הפרשת חלה ע"י שיפריש לצורך עצמו ויכוון לתקן גם שאר 
המצות בכל מקום שהם. ואף שספינן בזה איסור לקטן, שהרי הוא מפריש בשבת, במקום 

חינוך למצוה מותר לספות לקטן. ומקורו עפ"י תוס' בפסחים )פח, א ד"ה שה(.

ובספר מועדים וזמנים )חלק ד, רפה( העיר על תקנה זו, דאף דהלכה פסוקה בשו"ע )יור"ד 
סימן שלא, לג( שמופלא שתרם תרומתו תרומה, אבל הגר"א שם בבאורו חולק על פסק 

השו"ע וס"ל דאין תרומתו תרומה. 

ועוד שהרי מה שיכול לפטור פירות חבירו ע"י הפרשה מפירותיו שלו על של חבירו, הוא 
מדין זכין )כמבואר בנדרים לו, ב( וקיי"ל )גיטין סה, ב( דאין קטן זוכה לאחרים. ואף דהכא 
מדרבנן הוא ולגבי דרבנן קטן זוכה לאחרים כמבואר שם, מכל מקום, תרומות ומעשרות גם 
בזמן הזה כיון דעיקרו דאורייתא לא מהני בזה זכיה על ידי קטן. ]זהו לדעת מהרש"ל, חזו"א 
ועוד מרבותינו בדין ברירה בתרומות ומעשרות בזמן הזה. אכן לדעת השו"ע )יור"ד סימן 
שלא, יא( יש ברירה בתרומות ומעשרות בזמן הזה, מבואר ששיטתו דתרומות ומעשרות 
בזמן הזה לא חשיבי עיקרו דאורייתא ולדעת השו"ע תועיל הפרשת המופלא סמוך לאיש[. 

ועוד כתב להעיר, דמאחר שצריך ניחותא דבעלים על פירותיהם בשביל שיתוקנו על ידי 
הפרשת הקטן, עובר בעל הפירות איסור בזה, שעל ידי רצונו לתיקון הפירות חלה ההפרשה 

על פירותיו ומתקנת אותם. 

וכן יש לדון במה שסמך על דברי התוס' שהתירו ספיה לקטן לצורך חינוך, התם התירו משום 
דמצוה דיומו הוא אכילת הפסח, משא"כ בהפרשת חלה לצורך הקטן אין לו צורך לחינוך 
למצוה דוקא בשבת. אכן בספר 'הערות' )ביצה לד, ב( למרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל ציין, שיש 
שהביאו שהעובדא שהתיר המהרי"ל היתה שהקטן צריך היה למצות בשביל לצאת בהם ידי 
חובת אכילת מצה, אבל בציץ הקודש כתב שהקטן לא היה צריך למצות. עיי"ש במועדים 

וזמנים עוד מה שהעיר. 

והנה בגופא דעובדא דהוראת המהרי"ל זצ"ל נחלקו החכמים, דבספר ציץ הקודש כתב 
שההיתר היה רק על ספק טבל שכבר הפרישו חלה על המצות, אלא שהיה פקפוק על 
ההפרשה ולכן בשנה אחרת שבאה לפניו שאלה זו בטבל ודאי, לא הסכים להורות להפריש 
על ידי מופלא והורה לקחת מצות מאחרים. ונמצא לדבריו שמעולם לא התיר המהרי"ל 
לסמוך על הפרשת מופלא סמוך לאיש להתיר טבל ודאי. ויעוין בספר מלא העומר )סימן 

שכו, עמ' נ( שכתב ששמע מחכם אחד שהוראת מהרי"ל היתה גם על טבל ודאי, וצ"ע.
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הפרשה בשבת להציל מאיסור

ד. לסמוך על מזכי הר	ים שמפרישים חלה כל יום לכל מי ששכח 
להפריש

ובס' הל' חג בחג )פסח, עמ' רפה( דן על מי ששכח להפריש ערב יו"ט חלה מן המצות והוא 
צריך את המצות בכדי לקיים עשה דכזית ראשון, יכול לאכול בלי הפרשה כיון שיש רבנים 
שנוהגים להפריש חלה סמוך לכניסת החג מן המצות שלהם על כל מי ששכח ולא הפריש. 
והפרשה זו מועילה כיון שהיא משלו על של חבירו. אם כן יוכל לסמוך על הפרשה זו ואינו 
צריך להפריש ביו"ט. אבל מסיק דלמעשה אין לסמוך על הפרשה זו, כיון שאינו יודע בודאי 
אם הרב הפריש גם בשבת זו וללא ידיעה ברורה אינו יכול לסמוך להפקיע את חזקת הטבל 

מהעיסה. ולכן כתב שם עוד צירוף אחר. יעוין לקמן. 

ואכן יש המפרישים כל ערב שבת על כל מי שישכח להפריש לפני האכילה, כדי להצילם 
מאכילת טבלים, ואם שמע מהרב שהפריש בערב שבת, יכול לסמוך שהועילה ההפרשה 
לתקן עיסתו לכו"ע. ויש המורים שכיון שעושים הרבנים הפרשה זו בערב שבת בדרך של 
חובה ולא התנדבות בעלמא, יכול לסמוך על שכך אכן נעשה, אף שלא שאל את הרב האם 

הפריש חלה. אכן בזמנים לא שגרתיים בשנה, יש לברר שאכן נעשתה ההפרשה. 

וכבר הובא שיש הסוברים שאין לסמוך על הפרשה זו בלא שנודע לו מהרב שאכן הפריש 
בערב שבת, משום שהעיסה בחזקת חיובה עומדת עד שיוודע לו שהותרה.

ויש לדעת שבשוק יש קמח לכל הפחות משנתים ושלוש, ולא מועילה הפרשה מעיסה 
שנעשתה מקמח של שנה אחת על עיסה שעשתה מקמח של שנה אחרת, ורק כשיודע 
שהעיסה שהפריש ממנה הרב היא מקמח של אותה שנה שממנה העיסה שעשה הוא, 
יכול לסמוך על הפרשה זו להתיר את חלות הטבל שבידו. עוד יש לדעת, שהפרשה זו אינה 
מועילה אלא רק לאותו המין, היינו חיטים על חיטים בלבד, או כוסמין ושיפון, על כוסמין 
ושיפון שנחשבים כמין אחד ומפרישים מאחד על חבירו. והתבארו דינים אלו בשו"ע יור"ד 

)סימן שכד, ב(.

ה. עצה חדשה מהג	ון רמ"מ ק	רפ שליט"	 עפ"י ס	רת הגרע"	   

עצה חדשה כתב הגאון רמ"מ קארפ שליט"א )הל' חג בחג פסח פרק טו, טו( להתיר להפריש 
בשבת למי ששכח להפריש חלה מן המצות, עפ"י סברת הגרע"א )תוס' רעק"א דמאי ריש פרק 
ד( שמוכח מדבריו דס"ל שבמקום שמעיקר הדין הפירות או העיסה מותרים, כגון בדברים 
שהתירו לאכול מהם בלא הפרשה, במקום מצוה או בשעת הדחק, מותר להפריש תרומות 

ומעשרות בשבת ]ואף שלא עשה תנאי[ כיון שמעיקר הדין מותרים באכילה. 

ועל פי זה כתב הגרמ"מ, דמי ששכח להפריש חלה מן המצות בערב פסח יש לצרף את מה 
שמסתבר שכבר הפרישו עליהם הרבנים שידוע שמפרישים כל ערב פסח ]וכך גם כל ערב 
שבת[ ומכוונים לפטור את מי ששכח להפריש, ורק מהיות טוב אין לעשות מעשה לכתחילה 
לאכול ללא שבירר שאכן הופרשה חלה על מצותיו כדין, ועל צד רחוק שלא נתקנו המצות, 
נצרף את דעת הפרמ"ג )או"ח א"א תקו, ח( דס"ל להתיר הפרשה ממצות בפסח שחל בשבת, 
משום דדחי עשה דאכילת מצה לשבות דהפרשה, אף שלמעשה הפרמ"ג נשאר בצ"ע. מ"מ 
יועיל לצרף את ספק הפרי מגדים לצד שכבר הפרישו הרבנים. וכן מצרף את שיטת השאילת 

יעבץ )חלק א, קלג( דכתב דמדרשה דלמען תלמד ליראה, למדנו שלא לבטל עונג שבת משום 
חסרון תקון טבל. אף שלמעשה השאילת יעבץ מתיר מכח סברא זו רק בחלת חו"ל, מכל 

מקום בנידון דידן נסמוך על סברות אלו לענין שיהיה מותר להפריש בשבת. 

ועוד כתב שם הגרמ"מ שליט"א, ששמע ממרן הקה"י זצ"ל שכל מקום שההפרשה מטעם 
חומרא, מותר להפריש בשבת ללא תנאי כיון שאין זה נחשב תיקון, ושכן הורה מרן החזו"א 

זצ"ל. 

ו. 	ם עושה חלות על מנת לשלוח לח	יריו מקרי על מנת לחלק 
שפטור מן החלה

ובמקרה שהחלות התחלקו כך שלא נותר בידי אדם אחד שיעור חלה, יש עוד סניף, לצרף 
את דעת הארץ צבי )סו"ס מט ד"ה והנה(, דס"ל שכשלש עיסה בשעור מצומצם ומגלגל 
העיסה על דעת לחלקה ולשלוח לאחר האפי' חלק למשפחתו וחבריו, שאם לא נשאר לא 
בחלקו ולא בחלקם שעור עיסה אין לו לברך על ההפרשה, דיש לחוש דגם זה בכלל פטור 

העושה עיסה על מנת לחלק, אף שמתחלקת העיסה אחר האפיה. 

והוראתו שם היא להפריש חלה ללא ברכה, ואם אכן מדובר במקרה שאין ביד אחד שיעור 
עיסה, יש לצרף את שיטת הארץ צבי כסניף להתיר להפריש בשבת, כמו שנתבאר בגוונא 
שמעיקר הדין העיסה פטורה, אף שלענין איסור אכילה אנו מחמירים לחייב בהפרשה, מכל 

מקום יש להתיר להפריש בשבת וכדברי הגרע"א.

ז. 	ם 	מרי׳ ל	דם חט	 	ש	יל שיזכה ח	ירך  

בבית יוסף )או"ח סימן שו( הביא דעת הרשב"א וז"ל: אין אומרין לאדם עמוד וחטוא בשביל 
שיזכה חבירך ואפילו איסור זוטא לא שרינן ליה כדי להציל חבירו מאיסורא רבה, דעד כאן 
לא אמרינן בפרק בכל מערבין )עירובין לב, ב( ניחא ליה לחבר דלעביד איסורא זוטא כי היכי 
דלא ליעביד עם הארץ איסורא רבה, אלא כשאותו איסור בא לעם הארץ על ידי חבר אבל 
בענין אחר לא כדמוכח פ"ק דשבת בבעיא דהדביק פת בתנור, )ד, א( ועוד צריך תלמוד עד 

שיעמוד הדבר על בוריו עכ"ל. 

והביא הב"י שדעת התוספות בהרבה מקומות אינה כך דהקשו בתוס' שבשבת )ד, א( מבואר 
להיפך דלא אמרי' לאדם חטא בשביל שיזכה חברך, שהרי לגבי הדביק פת בתנור, שאין 
אומרים לאדם לרדות הפת לפני שתאפה ולעבור איסור קל דרדיית הפת, כדי להציל את 
חבירו מחטאת משום אפיית פת בשבת. ותירצו שאני הכא בטבל, שהחבר שנתן הפירות לעם 
הארץ הוא שגרם לע"ה לאכול ללא הפרשה. אך התוס' מסיק שיש עוד אופנים שאומרים 
לאדם לעשות איסורא זוטא להציל חבירו מאיסורא רבה, אף כשלא גרם לו לעבור, אם 
הנכשל לא פשע מידי יש לכל אדם להצילו, יעוי"ש עוד חילוקים. ומצינו בראשונים שכתבו 
)רמב"ן, ריטב"א ועוד שם( דרדיית הפת אינה מצילה אותו מאיסור אלא מממון דקרבן, אבל 

להצילו מאיסור אומרים לו חטא בשביל שיזכה חבירך.

עוד כתב שם בב"י, דבמקום דאיכא מצוה רבה, מחוייבים להצילו ואף כופין אותו על זה, 
וז"ל: כדאשכחן במי שחציו עבד שכופין את רבו כדי שלא יתבטל ממצות פריה ורביה כי רבה 
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הפרשה בשבת להציל מאיסור

היא, ואפילו לחלל שבת בדברים האסורים מן התורה נראה דשפיר דמי להציל מי שלקחו 
אותה גוים לשמד דלגבי שלא תשתמד ותעבור כל ימיה חילול שבת אמרינן איסורא זוטא 

הוי, עכ"ל. וכן פסק המחבר בשו"ע )או"ח שו, יד( ובמשנה ברורה )שם(. 

אך הרמ"א ציין לסימן שכח סעיף י, שם פסק הרמ"א את דברי הרשב"א וז"ל: מי שרוצים 
לאנסו שיעבור עבירה גדולה, אין מחללין עליו השבת כדי להצילו, ע"כ. והאחרונים דנו 
בדבריו, ופסק במ"ב )סימן שו, נח( וז"ל: דהתם מיירי שרוצים לאנסו שיעבור עבירה פעם 
אחת ולהכי אפילו אם היא עבירה גדולה כגון לעבוד ע"ג אין צריך לחלל שבת כדי להצילו 
דמחלל שבת ג"כ כעובד ע"ג משא"כ כאן שתשאר מומרת ותחלל שבת לעולם, ע"כ. ונראה 
כונתו למש"כ בבאור הגר"א כאן, וז"ל: אף על גב דעבירה גדולה מ"מ אין מחללין שבת עליה 
דאין מצוה גדולה משמירת שבת משא"כ כה"ג להביאה לכלל ישראל, ע"כ. והיינו דאנו 
מתירים רק אם הוא איסור קל בפני איסור חמור, וחילול שבת כנגד הצלה מעבירה אחת 

אין לך מצוה גדולה משמירת שבת.   

והנה בנידון דידן יש לדון האם הצלה מאיסור אכילת טבל חמורה ודוחה הפרשת תרומות 
ומעשרות בשבת וכך גם דוחה את מצות הפרשה מן המוקף. ונראה שיש להתיר את שניהם, 
ומותר להפריש מהחלות שבידו על החלות שבעיר האחרת, דלענין הפרשה שלא מן המוקף, 
בהדיא אמרי' בעירובין )לב, ב( ניחא ליה לחבר דליעביד הוא איסורא קלילא ]פי', להפריש 
שלא מן המוקף[ ולא ליעבד עם הארץ איסורא רבה ]פי', לאכול טבל[, נמצא דקיל עשה 
של הפרשה מן המוקף לגבי הצלה של אכילת טבל ומותר להפריש להציל מאיסור. וכל שכן 
שנדחה איסור הפרשת תרומות ומעשרות בשבת, שעיקרו דין דרבנן כמבואר לעיל, מפני 

אכילת טבלים שעיקרה דאורייתא2. 

ח. עו	ד	 ממרן החזו"	 והור	ה ממרן הגרי"ש 	לישי	

ומצינו מעשה רב להתיר הפרשה בשבת להציל מאיסור טבל או ביטול מצוה וברכה לבטלה, 
בספר דרך אמונה ז"ל, )מעשר צהה"ל פרק ט, פט( פעם אחת שלחו אתרוג לרב בירושלים 
שיברך ע"ז וכל קהלתו, ובליל יום טוב נתעוררה שאלה על המעשרות וצוה )החזו"א( לעשר 
מודאי טבל עליו ביום טוב כדי שלא יכשלו כל האנשים שם. עוד מעשה בא' ששלח לחברו 
מאכל בעיר אחרת ונזכר בשבת שלא עשרו וצוה מרן לעשר בשבת משלו על של חברו ועי' 

פמ"ג באו"ח סימן תרמט בא"א סק"כ. ע"כ. 

]וז"ל הפרמ"ג שם, וטבל, עיין בר"ן )סוכה יז, א ד"ה של( בשם הרמב"ן ז"ל )הלכות לולב 
עמוד רה ד"ה אבל אני( ובכפות תמרים )שם לה, א ד"ה תוספות ד"ה אתיא(, יע"ש, יש לומר 
לדבר מצוה שאין לו אחר אפשר התירו להפריש ביום טוב, ומיגו דאי בעי מפריש יצא ידי 

חובתו. ע"כ. 

2.  ואף שתשובת הרשב"א לעיל ס"ל דאין ללמוד דמדהקילו לבטל עשה מה"ת כל שכן יבטלו דין דרבנן 
שהרי אין אומרים שעשה של עונג שבת יבטל איסור דרבנן של הפרשת תרו"מ בשבת מכל שכן שהרי 
מבטל עשה של תורה, דפעמים עשו חכמים חזוק לדבריהם, שם איירי לקבוע דין דחי' למצוה כנגד 
מצוה היינו שעונג שבת דוחה מוקף, בזה פעמים שאין הקל נדחה מפני החמור, משא"כ בזה שהוא דין 
כללי בכל המצות והאיסורים שקל נדחה מפני חמור במקרה שנזדמנו יחד, שפיר אמרי' שידעינן מה 

חמיר ומה קל.

עוד יעוי' בחזו"א )דמאי טז, יד( דברור ומוכרע הדבר לענין איסורא רבה ואיסורא זוטא, כגון 
שחייב לאכול הקל הקל תחילה )יומא פג(, דעדיף להפריש תרומה ולבטלה ברוב בידים על 
אכילת הטבל ללא הפרשה גם בזה"ז, כיון דביטול איסור לכתחילה אינו אלא איסור דרבנן, 

וטבל עיקרו מה"ת3.

אחר כתבי כל זאת שמעתי מהגאון רב"צ הכהן קוק שליט"א, שנשאל מרן הגרי"ש אלישיב 
זצ"ל לשאלה זו בדיוק, שאפו ושכחו להפריש חלה, ושלחו לעיר אחרת, האם מותר להפריש 
חלה בשבת מהחלות של כאן להצילם מאכילת טבלים, והורה מרן זצ"ל שאסור לעשות כן 

דאין לעשות איסור ולהפריש תרומות ומעשרות בשבת כדי להצילם, עכת"ד. 

ואפשר שכוונת הגרי"ש אלישיב זצ"ל היא שמכיון שלדעת השו"ע עיקר חיוב תרו"מ בזה"ז 
דרבנן ממילא גם איסור אכילת טבל הוא דרבנן, והרי גם איסור הפרשת תרומות ומעשרות 
בשבת הוא דרבנן, נמצא דלא מקרי קל וחמור אלא שקולים הם ואסור לעשות איסור דרבנן 
של הפרשת תרומות ומעשרות בשבת בידים, כדי להצילם מאיסור דרבנן של אכילת טבל. 
ואף דיש סוברים דתרומות ומעשרות בזמן הזה מקרי עיקרו דאורייתא ]כמש"כ לעיל[, מכל 
מקום דעת השו"ע )יור"ד שלא, יב( דבזמן הזה עיקרו דרבנן כמו שפי' דבריו בבאור הגר"א 
]שם ס"ק כח, שכתב שהוא כדין סוריא[. ויש לחוש לחומרא לדעת השו"ע שעיקרו דרבנן, 

ולפ"ז אין כאן קל וחמור ואסור להפריש בשבת.

]ויל"ע להסוברים שעובר המאכיל על 'לפני עיור' מהתורה לכאורה יכול להציל עצמו 
מאיסורא רבה וכמש"כ בשבת ד. שהמדביק הפת אף שעשה בפשיעה מכל מקום יכול הוא 

לרדות להציל עצמו מחטאת[.

אמנם גם לדעת מרן הגריש"א אם נדון את החלות כמתוקנות מעיקר הדין משום הפרשת 
הרבנים בערב שבת לכל מי ששכח, לכאורה גם לשיטתו מותר להפריש בשבת כיון שנקטי' 

מעיקר הדין כמתוקן.      

ט. דין מוקצה 	כל החלות ו	חלק המופרש לחלה

כתב בס' תוס' יוה"כ )יומא פג, ב( דמבואר בריש פרק מפנין דטבל מוקצה הוא, ולכן כשמפריש 
טבל בשבת כגון לחולה, הפירות מוקצין הן וגם יש בהם איסור הפרשת תרו"מ משום דדמי 

3.  וכן נראה ביומא פג, ב דנחלקו אם לעשר לפני שמאכילים החולה הקל הקל תחילה דוקא בטבל שעיקרו 
דרבנן כמו עציץ שאינו נקוב או מעשר ירק, דמסקי' דלכו"ע טבל או תרומה של עציץ שאינו נקוב חומרת 
איסור הפרשתו בשבת  שוה לחומרת דין אכילתו ועפי"ז היה אסור להפריש תרו"מ לפני אכילתו אלא 
אוכל טבלים ]משום פקו"נ[ והטעם למ"ד שמעשרים בשבת לפני האכילה, פרש"י דרק משום שמא יבוא 
להתיר לאכול טבל דאורייתא. וכן לרבי דקיי"ל כוותיה שאין לעשר ירק שנלקט בשבת לחולה שיש 
בו סכנה אמרו בגמ' טעמו משום דעיקרו דרבנן אין לעשרו אבל בדגן בעציץ שאינו נקוב יסבור רבי 
כן לעשר. יעוי' בתוס' יוה"כ דהק' הרי קיי"ל הלכה כרבי מחבירו וא"כ צריך לפסוק דאין מעשרין ירק 
לחולה לפני אכילתו אף שיהיה מספיק בחולין המתוקנים לאחר ההפרשה ליתן לו, וברמב"ם לא הזכיר 
שאין לעשר הטבל בשבת ותירץ דס"ל דאף לרבי אין צריך לעשרו אבל מותר לעשרו עיי"ש שדייק כן 
מלשון הרמב"ם )מאא"ס יד, יז( ואכמ"ל. מכ"מ נראה דטבל שעיקרו דרבנן מצד עצם חומרת האיסור אין 
להפרישו בשבת דלא מקרי ע"י כך הקל הקל ורק משום סברא צדדית שיבוא ללמוד להתיר דאורייתא 
יש מ"ד שסובר לעשר. ואכן נראה דאם עיקרו דאורייתא כן צריך לעשרו דקיל לעשר בשבת ולא לאכול 

טבל הטבול לדבר שעיקרו מה"ת. 

3435

ה
א

ור
ה

ה 
שד

ה
א

ור
ה

ה 
שד

ה  
שד

ת 
כו

לי
ה

 

ה  
שד

ת 
כו

לי
ה

 



לתיקון כמש"כ רש"י והרמב"ם. וז"ל התוס' יוה"כ: כשהטבל הוא בכלי אחד ומפריש ממנו 
תרומה מלבד איסור מתקן יש איסור טלטול במה שנוגע בטבל קודם שיפרישנו. ועיין בפ' 
האשה רבה )יבמות צג א( דשם אמרו דאיסור הפרשת תרומות בשבת הוא משום טלטול ודוק, 
ע"כ. ולפי"ז החלות האלו לפני ההפרשה הם מוקצה שהרי מעיקר הדין אסור לו להפריש 
מהם. וכן אחר ההפרשה החלה שהורמה נעשית מוקצה שהרי דין תרומה טמאה בשריפה. 
אמנם שמעתי מעירים דאם נדון את החלות הללו שעומדות בביה"ש להפרשה לתיקון משום 

שחובת הבעלים להציל האוכלים מאיסור טבל, אפשר דיש לדון שאינם מוקצה, וצ"ע.   

מכ"מ צריך ליזהר כשמפריש חלה בשבת שלא לגעת בחלות עד אחר ההפרשה, אלא יפריש 
על ידי קריאת שם, דהיינו שיקבע מקום החלה בפת במקום מסוים, כמו 'כזית שבקצה הלחם 
שבצד זה ]ויראה באצבעו מקומו[ ויאמר 'הרי זו חלה'. ואח"כ פורס חתיכה גדולה יותר 
משיעור החלה שיש בפרוסה, כך שבפרוסה זו יהיה גם היתר ולא יעבור בטלטול מוקצה 

כשיטלטל את פרוסת החלה.  

י. העולה לדינ	  

בעיסה העשויה מקמח חיטים שקרוב לודאי שהרבנים הפרישו עליה חלה בערב שבת, ]אף 
שיש שפקפקו אם אפשר לכתחילה להתיר כשאיננו יודעים בודאות שהפרישו בער"ש[ יפריש 
מן החלות ויכוין לפטור משלו על החלות ששלח לעיר אחרת וע"י כך יציל את המקבלים 
מאכילת טבלים. ולכתחילה עדיף שיפריש המכשיל ששלח את החלות, ואם המכשיל אינו 
בנמצא יכול כל אדם להפריש מן החלות להציל מאכילת טבל, אכן צריך שיהיה למפריש 
רשות להפריש מחלות אלו גם על החלות שבעיר האחרת. וגם כשלא נתן לו רשות מפורש 
יכול להפריש מדין זכין, כיון שברור שניחא ליה לבעל העיסה שיצילו אותו מאיסור לפני 

עיור ואת מקבלי החלות מאכילת טבל.

י	. 	ם ל	רך על הפרשה זו

והנה יש לדון אם צריך לברך על הפרשה זו כשמפריש בשבת, שהרי הרבנים מפרישים חלה 
על כל מי ששכח להפריש על חלותיו וניחא ליה בהפרשה זו. ולכאורה כיון שניחא ליה לבעל 
החלות שתחול הפרשת הרבנים על עיסתו, אף שנזכר לפני שאכל, מ"מ יש לומר שמאחר 
שהפרשתו עכשיו היא באיסור ניחא ליה שנפטרו חלותיו בערב שבת בהיתר ע"י הרבנים 
מזכי הרבים. וכל שכן שהחלות שבעיר האחרת, שכבר זכו בהם בני העיר האחרת, שלהם 
ודאי ניחא שיפטרו ע"י הפרשת הרבנים כיון שלא ידוע להם כלל מן הטבל. ואם כן כבר 
נפטרו בהפרשת הרבנים לכן נראה דאין לברך על ההפרשה עכשיו שאינה אלא לחומרא 
שמא הרבנים לא הפרישו, ויפרישו חלה ויאמרו אם הפרשת הרבנים לא יכלה לפטור עיסה 

זו, תהיה זו חלה.   

מעשה השדה
א ט״ואבשבטאהו	אר״האל	ילן1,אמשוםאש	זאעברוארובאגשמיאשנה2אונתנואכחאב	ילןאלגדלאפירותא	.

וממיל	אכלאמהאשחנטא	חריאט״ואבשבטאשייךאכבראלשנתאגידולאזואול	אלקודמת.אומהאשחנטא
קודםאט״ואבשבטאהו	אמכחאגשמיאהשנהאשעברה.

א בשנהאזוא–אתש״פ,אהשנהאהחמישיתאלשנתאהשמיטה,אהי	אשנתאמעשראשניאכמואהשנהאהקודמת,אב.
ששניםא	,אב,אד,אה,אהןאשנותאמעשראשני3.א	ךאמכיוןאש	יןאמעשריםאמשנתאמעשרא	חתאעלא
חברתה4,א	יןאתורמיםאומעשריםאמפירותאשחנטואלפניאט״ואבשבט,אעלאפירותאשחנטוא	חרא

ט״ואבשבטאולהיפך.אוכןאנ"מאלשנותאערלהאוכדלהלן.

א חנטה,אלדעתאתוספות5אחנטהאהי	אהופעתאהפריא-אהנצה,אכשהפרחאנופלאומתגלהאהפרי.אג.
ולדעתאהרמב״ם6אהי	אכשמגיעיםאהפירותאלשלישאגידולם,אש	זאנעשיםאר	וייםאל	כילהאעלא

ידיאהדחק.אהעיקראלהלכהאהו	אכדעתאהרמב״ם,א	ךאחוששיםאגםאלדעתאהתוספות7.

א אלכןא	ינואיכולאלעשראמפירותאשהגיעואלשלישאגידולםא	ואהנצואלפניאט״ואבשבטאעלאפירותאד.
שהגיעואלשלישאגידולםא	ואהנצואל	חראט״ואבשבט.

א השסק,א	פרסקאנקטרינהאשקדאוחלקאמןאהלימונים8,אחנטתםאהי	אבתקופתאט״ואבשבט,אולכןאה.
צריךאלבדוקאמתיאבדיוקאחנטואבכדיאשל	אלעשראעליהםאמשנהאעלאשנה9.

א 	תרוגא	ףאשהו	אכפריאה	ילןאולכןאט״ואבשבטאקובעא	תאשנתאהמעשראשלו,אדינואכירקאשל	או.
הולכיםאבוא	חראהחנטה,א	ל	א	חראלקיטה10.אולכןא	יןאמעשריםאמ	תרוגאשנלקטאלפניאט״וא

בשבטאעלא	תרוגאשנלקטאל	חראט״ואבשבט.

א פירותאהדר,אהריאהםאבספקא	םאדינםאכ	תרוגאשהלקיטהאקובעתאבהם11א	ואכש	ראפירותאה	ילןאז.
שהחנטהאקובעתאבהם,אלכןא	ע״פאשחנטואב	ותהאשנה,א	יןאלהפרישאמפירותאשנלקטואקודםא

1.  ר״ה ב, א

2.  ר״ה יד, א

3.  רמב״ם מעשר שני א, א.

4.  תרומות פרק א, ה.

5.  ר"ה יב, ב ד"ה התבואה.

6.  מעשר שני פרק א, ב.

7.  חזון אי"ש שביעית סימן ז, ס"ק יא, יב, יט.

8.  אפרסק מזן 1334, 1270, עודד )גל שני(, עומר. נקטרינה, 5-15, גלי, 222, בנימינה צהובה ולבנה, 188. 
שקד א.א.פ.

9.  פירות שבאו לשוק מט"ו אדר עד ט"ו אייר, הם מהפירות שחונטים בתקופת ט"ו בשבט, לתוס' או 
לרמב"ם. 

10.  ר"ה יד, ב.

11.  חזון אי"ש שביעית סימן ז, טז. 
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ט״ואבשבטאעלאפירותאשנלקטואל	חראט״ואבשבט.אולדעתאתוספות12א	יןאזהאתלויאבלקיטהא
בפועל,א	ל	אבגמראגידולםאולכןאגםא	יןאמעשריםאמפירותאשהגיעואלגמראגידולםאלפניאט״וא

בשבטאעלאפירותאשהגיעואלגמראגידולםאל	חראט״ואבשבט.

א מיאשישאלואתערובתאפירותאמב׳אשנים,א	םאהםאמחצהאעלאמחצה,א	וא	פילואספקאמחצהאעלאח.
מחצה,אכגוןאשקנהאבשוקאטבל,אמפירותאשזמןאחנטתםאבתקופתאט״ואבשבטאו	ינואיודעאמתיא
חנטו,אצריךאלהבי	אטבלאוד	יאמשתיאהשניםאולהפרישאעלאהתערובת,אשתחולאההפרשהאשלא

כלאשנהאעלא	ותהאשנה13.

א ו	םאהרובאמשנהא	חת,אלדעתאחזו״	14אגםאבכה״גא	ינואיכולאלעשראמןאהתערובת,א	ל	אצריךאט.
להבי	אטבלאוד	יאמשתיאהשניםאולהפרישאממנואעלאהתערובת.אוישא	ומריםאשיכולאלעשרא

מןאהתערובתאודיו15.

א ישאמיניאפירות,אכגוןאהפ	פיהאוהפסיפלורהאש	נואמסופקיםאעליהםא	םאהםאירקא	וא	ילן.אי.
מלבדאמהאשישאלחושאבהםאלערלהאב	רץאישר	ל,אישאלחושאשהםאכ	ילןאגםאלעניןאתרומותא
ומעשרות16אול	אלהפרישאבהםאממהאשחנטאלפניאט״ואבשבטאעלאמהאשחנטא	חראט״ואבשבט,א
	ךאגםאלחושאשהםאכירקאול	אלהפרישאממהאשנלקטאקודםאר״האעלאמהאשנלקטא	חריאר״ה.א

ישנםא‘עשביאתיבול׳אשישאלדוןאה	םאהםאמןאהתבליניםאהפטוריםאממעשרות,א	ואנחשביםאי	.א
	וכלאוחייביםאבמעשרות.אומהםאשדינםאכ	ילןאושנתםאנקבעתאלפיאמהאשחנטאבט״ואבשבט.א

ועייןאהערה17. 

ט״ואבשבטאהו	אר	שאהשנהאלפירותאה	ילןאגםאלענייןאערלהאורבעי18.אנטיעהאשניטעהאלפניאיב.א
שלושאשנים,אבשנתאתשע״זאל	אי	וחראמט״וא	ב,א]י״דאיוםאשיעוראקליטהאול׳איוםא–אמקצתא
שנהאחשובאשנה[,אהפירותאשחנטואל	חראט״ואבשבטאבשנהאזואתש״פ,איצ	ואמ	יסוראערלהא
וקדושיםאבקדושתארבעיאונ	כליםאל	חראחילולאקדושתםאעלאמעות.אנטיעהאשניטעהאלפניא
	רבעאשניםאבשנתאתשע״ואוחנטואפירותיהאל	חראט״ואבשבטאהשנה,אמותריםאב	כילהאל	חרא

הפרשתאתרו״מ19. 

12.  תוספות ר"ה יד, ב. ומחלקים שבירק אזלינן אחר גמר גידול הפרי ולא אחר לקיטה בפועל. ובאתרוג 
אזלינן בתר לקיטה בפועל כיון שיכול להמשיך לגדול שנתים ושלוש. ולפי זה בפירות הדר שאינם יכולים 

להמשיך לגדול, לדעת תוס' גמר גידולם הוא שנת המעשר שלהם.

13.  מכשירין פרק ב, יא.

14.  החזו"א נדחק בפירוש המשנה )שם( והעמידה בשתי קופות וספק מאיזו קופה הגיעו הפירות.

15.  שם. ועיי"ש בפירוש הרא"ש.

16.  אחר שעברו ג' שנות ערלה. ולענין חישוב שנות ערלה בט"ו בשבט יבואר להלן.

17.  הזעתר יש שסברו שהוא אילן ונראה שהוא ממיני התבלינים שחייבים כי נאכל במטבל כמות שהוא 
בעין. וכן יש לדון ברוזמרין ואורגנו שהם ממיני אילן, ויש המחייבים אותם במעשרות. אלא שאין זה 
ברור מהי החנטה שלהם האם חנטת הענפים או העלים, עיין משפטי ארץ שביעית פרק טו, הערה 25 

שדן בזה ולא הכריע למעשה.

18.  ר"ה ט, ב.

19.  כללים אלו הם במי שנטע יחור או גרעין. אך רובן של הנטיעות היום הינם מעציצים והיו נטועים שנה 
או שנתיים ולאחר מכן הנטיעה מועברת לאדמה, במצב כזה ישנם דעות שונות בין רבותינו מרנן ורבנן 
האם הזמן שהנטיעה היתה בעציץ עולה לחישוב שנות הערלה, או שיש לחוש שהעברת העציץ לאדמה 

א לעניןאערלה,אגםאלשיטתאהרמב״םאשהוב	האלעיל,אחנטהאהי	אתחילתאגידולאהפרי.אמעתאיג.
שנופלאהפרחאומתגלהאהפריאעצמו20.

לדעתארובאהר	שונים21,אבכלאמקרהאפירותאשחנטואקודםאט״ואבשבטאשלאהשנהאהרביעית,איד.א
	סוריםאבערלה.אולכןאביןא	םאנטעאקודםאט״ואב	באבשנתאתשע״זא]שהםאי״דאיוםאשיעוראקליטתא
הזרעאב	דמהאול׳איוםאבשנהאחשובאשנה[אוביןא	םאנטעאי״דאיוםא]שיעוראקליטה[אקודםאר״הא
תשע״זא]	ףאשמל	ואג׳אשניםאמל	ותאמר״האלר״ה[,אפירותאשחנטואקודםאט״ואבשבטאשלאשנתא

תש״פא	סורים.

	ךאלדעתאהרמב״םאוהר	ב״ד22א	םאהיתהאהקליטהאקודםאר	שאהשנהאתשע״ז,אהפירותאשחנטואטו.א
	חראר״האתש״פאהותרואו	יןאצריכיםאלהמתיןאלט״ואבשבט.או	םאהיתהאהקליטהאביןאר״האתשע״זא
לט״ואבשבטאתשע״ז,אממתיניםאלהםאג׳אשניםאמיוםאליום,אופירותאשחנטואל	חראג׳אשניםאמל	ות,א
	ףא	םאחנטואלפניאט״ואבשבט,אהותרו.או	םאהיתהאהקליטהאביןאט״ואבשבטאתשע״זאל	לולא
תשע״זא]שניטעואלפניאט״ואב	באתשע״ז,אי״דאיוםאשיעוראקליטהאול׳איוםאלמקצתאשנהאחשובא

שנה[,אמותריםאל	חראט״ואבשבט.

ובחזו״	אהחמיראב	רץאישר	לאכשיטתאהר	שוניםאשלעולםאממתיניםאלט״ואבשבט.

	לואעיקריאהשיטות,א	ךאישנםאעודאשיטותאבחישובאשנותאערלהאורבעי.אולכןאר	ויאלש	ולא
מורהאהור	האהבקיאבחישוביםא	לואבכלאמקרהאומקרה.

היא כנטיעה מחדש, ולכן אנו מחמירים למנות ג' שנת ערלה מעת העברת העציץ לאדמה ולרבעי 
בשנה הרביעית. אך כיון שאין הפירות ודאי רבעי, אנו חוששים גם שחייבים בתרומות ומעשרות ולכן 

גם מחללים וגם מעשרים בלי ברכה.

20.  רמב"ם הלכות מעשר שני ונטע רבעי פרק ט, י.

21.  בעל המאור, רשב"א ור"ן ר"ה ט, ב. י, א.

22.  רמב"ם מעשר שני ונטע רבעי פרק ט, הלכות י – יב.
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כיצד מונים שנות ערלה לאילן, ומה הטעם שממתינים עד לט״ו בשבט 
של השנה הרביעית לאילן, בשאלה זו נחלקו הראשונים. מתוך דבריהם 
עולה לכאורה מחלוקת גם בשאלה האם פירות האילן שחנטו בין 
ראש השנה לט״ו בשבט אחר שמיטה קדושים בקדושת שביעית.

 רבי יחיאל איתמר שליט״א 
מרבני בית המדרש

שיטות הראשונים בענין 
ט״ו בשבט לענין ערלה 

ושביעית
איסור ערלה  נוהג באילן ג׳ שנים ולאחר שעברו ג״ש פירותיו מותרים. ובסוגיא )ר״ה ט, ב. י, א( 
דנה הגמ׳ היאך הוא מנין ג׳ השנים, יעויי״ש. ונחלקו הראשונים במסקנה העולה מן הסוגיא: 

שיטת הר	שונים ש	כל מקרה צריך להמתין עד ט״ו 	ש	ט של שנה ר	יעית

שיטת הבעה״מ, רשב״א, ריטב״א ור״ן )שם(, שמנין ג׳ השנים הוא מר״ה לר״ה, היינו ג׳ שנים 
שלימות, אבל נתחדש מקרא, דמקצת שנה חשיב שנה, ולכך אם נטע באופן שהיתה קליטת 
הזרע באדמה ל׳ יום קודם ר״ה, מקצת שנה חשיב שנה ומונה מר״ה שאחריו ב׳ שנים ועלו 

לו לג׳. 

לשיטות אלו בין בנטע ערב ר״ה דצריך להמתין ג״ש שלימות, ובין נטע באופן שהיתה קליטת 
הזרע ל׳ יום קודם ר״ה ]י״ד יום לזמן שלוקח לקליטת הזרע, ועוד ל׳ יום דמקצת השנה[, 
בהגיע ר״ה של שנה הרביעית יצא האילן מתורת ערלה. אבל אעפ״כ פירות שחנטו קודם ט״ו 
בשבט של שנה רביעית אסורים באיסור ערלה. והטעם כמוש״כ הרשב״א והר״ן )שם( דכיון 
דאילן גדל על רוב מים של שנה שעברה וכל שהוא חונט בין תשרי לט״ו בשבט היינו מחמת 
יניקת מים שלפני ר״ה ומאותה יניקה חנטו פירות הללו ולפיכך הרי הם כאילו חנטו קודם 
תשרי דחנטה זו היא משרף שלפני תשרי הוא וכיון דהיינו טעמא דמילתא ליכא לאפלוגי 

בין נטעה ל׳ יום לפני ר״ה או שנטעה פחות מכן. עכ״ל. 

דהיינו שמכיון שעד ט״ו בשבט לא עברו עדיין רוב גשמי שנה, כלומר עדיין החורף לא 
בכוחו, אנו דנים את מה שהוציא האילן כגדל מכח החורף של השנה שעברה כבר. ומכיון 

שכך הפירות שייכים עדיין לשנה שלפניה.
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ט"ו בשבט לערלה ושביעית

 שיטת הרמ	״ם שרק 	מקרה שסומכים על מקצת שנה 
	סורים עד ט״ו 	ש	ט

אבל שיטת הרמב״ם והראב״ד )מעשר שני פרק ט,  הל׳ ט, י, יא(, שהדינים בזה חלוקים, דאם 
היתה קליטה בערב ר״ה, ממתין לה עד סוף ג״ש ומותרת מיד בתחילת רביעית. אבל אם היתה 
קליטה ל׳ יום קודם ר״ה ]שנטע בט״ו באב – י״ד יום לשיעור קליטה ול׳ יום למקצת שנה 
חשוב שנה[ ממתין לה עד ט״ו בשבט של שנה רביעית ואינו צריך להמתין ג׳ שנים שלימות. 

ואם נטע בין ר״ה לט״ו בשבט ממתין לה ג״ש מעת לעת ואינו צריך להמתין לט״ו בשבט. 

מקורו של הרמב״ם הוא מלשון הברייתא שאחר שאמרו שמקצת שנה חשיב שנה ואם נקלטה 
ל׳ יום קודם ר״ה עלתה לו שנה, אמרו ופירות נטיעה זו אסורין עד חמישה עשר בשבט. וכן 
אמרו )שם( משמיה דר׳ ינאי אמר קרא ובשנה הרביעית ובשנה החמישית, פעמים שברביעית 
ועדיין אסורה משום ערלה. הלשון ופירות נטיעה זו, וכן מה שאמרו פעמים שברביעית ועדיין 
אסורה עד ט״ו בשבט, משמע שאין זה דין מוחלט שלעולם ממתינים עד ט״ו בשבט, אלא 
בציור זה שבו חישוב השנים הוא בצירוף הקולא של מקצת שנה חשוב שנה. ]ועיי״ש בר״ן 

ובעה״מ מה שנדחקו בישוב לישנא דגמ׳[. 

קושיות ר	ותינו על שיטת הרמ	״ם והר		״ד

ונלאו רבותנו )עיין חזו״א שביעית יז, לא( לפרש שיטה זו, מה פשר חילוקי הדינים, שאם 
מקילים בתחילה לסמוך על הדין דמקצת שנה חשיב שנה, נחמיר להמתין לה ברביעית 
עד ט״ו בשבט. ואם כשסופרים ג״ש שלימות מותר מיד לאחר ר״ה. ואם נטע בין ר״ה לט״ו 

בשבט מונה מעת לעת. 

ובר״ן הקשה על שיטה זו, הרי הטעם שממתינים לט״ו בשבט הוא מילתא בטעמא, דכיון 
שהפירות גדלים מכח גשמי שנה שעברה נאסרו, ואם כן למאי נפקא מינה איך נספרו תחילת 

ג׳ השנים.

למה מונים ג׳ שנות עולם ול	 ג׳ שנות 	ילן

ונראה לבאר את מחלוקתם של הראשונים, דלדעת הבעה״מ והרשב״א ודעימיה, מנין ג״ש 
שנות ערלה הוא למנות לשנות עולם, דהיינו שלא מונים מעת לעת את אורך חיי האילן, 
]שלא כמו גיל האדם שמונים מעת לעת, כי העיקר בשנות ערלה הוא לא גיל האילן, אלא 
להמתין לו ג׳ שנות נטיעה, דהיינו ג׳ פעמים את מחזור עונות השנה[ ולכן מונים מר״ה לר״ה, 
רק דגלי קרא להקל דמקצת שנה חשוב שנה, ומה שבסוף ג׳ ממתינים לט״ו בשבט, הוא רק 

משום שהפירות שייכים עדיין לגידול של השנה הקודמת. 

ר	ש השנה לנטיעות ור	ש השנה ל	ילנות

והנה שיטת רש״י כשיטת הבעה״מ והרשב״א, להלכה, דלעולם ממתינים עד ט״ו בשבט 
של השנה הרביעית. אך לא מטעמם, דרש״י מפרש שבמנין ג״ש לאילן יש סתירה, משום 
שבאילן בתחילתו הוא נטיעה, ולנטיעה מונים מר״ה לר״ה – כירקות, ואילו לאילן מונים 

מט״ו בשבט לט״ו בשבט. ולכן לרש״י צריך להמתין מר״ה של שנה ראשונה, עד ט״ו בשבט 
של השנה הרביעית, שהמנין שמנו לנטיעה בתחילה מר״ה משתנה, באמצע הספירה, להיות 
מנין לאילן, שהוא בין ט״ו בשבט לט״ו בשבט. וצירוף שני המניינים ג׳ שנות נטיעה וג׳ שנות 
אילן יוצר מנין מחודש של ג׳ שנים, שהראשונה מתחילה בר״ה והשלישית נגמרת בט״ו 

בשבט של הרביעית מר״ה.

	י	ור שיטת הרמ	״ם

מעתה נראה דהרמב״ם ס״ל כרש״י, שיש כאן ב׳ מניינים, מנין לנטיעה מר״ה לר״ה, ומנין 
לאילן מט״ו בשבט לט״ו בשבט, אלא דס״ל להרמב״ם דלאילן אין מונים שנה שלימה מט״ו 
בשבט לט״ו בשבט, אלא מונים לו חורפים בלבד, דשנת האילן היא שנת הגשמים, שזהו 
הזמן שעולה השרף באילן. ובשאר ימות השנה האילן נותן את פירותיו מכח אותו שרף של 

החורף. וממילא שנתו של האילן היא בחורף.

וממילא סובר הרמב״ם שאם נטע ונקלט בער״ה, ממתין לו ג״ש מר״ה לר״ה, ובזה מתקיימת 
גם המתנת ג׳ שנים לנטיעה – שהיא לפי ר״ה, וגם מתקיימת המתנה לשנת האילן שהיא בג׳ 

חורפים. 

אך אם נקלט ל׳ יום קודם ר״ה, הואיל ומקצת שנה חשיב שנה, בסוף שנה שלישית, הן אמנם 
שהמתין ג״ש לנטיעה, מ״מ לא המתין ג׳ שנות אילן, שהרי שנות האילן הם בחורף, ובשנה 
הראשונה שבה סמכנו על מקצת שנה, מר״ח אלול לר״ח תשרי, אין בה חורף. ולכך צריך 
להמתין עד שירדו רוב גשמי שנה, שזהו ט״ו בשבט. וכשהגיע ט״ו בשבט, נשלמו גם ג׳ שנות 

נטיעה, וגם ג׳ שנות אילן. 

ובנטע בין ר״ה לט״ו בשבט, ממתין מעת לעת, דג׳ שנות עולם לנטיעה, מתקיימות ע״י דמקצת 
שנה ראשונה חשיב שנה, שהרי יש בו יותר מל׳ יום קודם ר״ה. וג׳ שנות אילן מתקיימות 
במעת לעת, כי ממתין לאילן חלק מחורף הראשון, משעת הנטיעה עד ט״ו בשבט, ומר״ה של 
השנה השלישית עד שיעבור המעת לעת, ונשלמו לאילן ג׳ חורפים, ולנטיעה ג׳ שנות עולם. 

]מה שלא אמרינן לגבי שנות האילן שזהו החורף, מקצת שנה חשיב שנה, שיועיל ל׳ יום 
מתוך הזמן שמר״ה לט״ו בשבט, י״ל דלנטיעה שהענין הוא הזמן והשנה, בזה שייך מקצת 
שנה חשיב שנה. אבל שנת האילן מר״ה לט״ו בשבט, היא רוב הגשמים ומקצת הגשמים אינו 
כרוב. ומה שאנו דנים על הנטיעה לפי שנת עולם, )שהרי אם נטע שבוע קודם ר״ה, לא צריך 
להמתין לו עד ר״ה של השנה של רביעית ולא שבוע לפני כי אינו נידון מעת לעת( ואילו שנת 
האילן נידונת לפני שנת האילן היינו חורפים, ונידון במעת לעת, הטעם בזה בנטיעה היא 
כירק דאזלינן בה בתר לקיטה, דהיינו שאין לה זמן גדילה, אלא היא על כל מים וכל הזמן 
היא גדלה, וממילא שנתה, היינו מה שעובר עליה זמן, זהו תלוי בשנת עולם. אבל האילן הוא 
גדל ומתקדם ותלוי בחורפים, וממילא זמנו הוא זמן אילן - כמו אדם שזמנו הוא מעת לעת[.

מחלוקת הר	שונים למה ממתינים לט״ו 	ש	ט

נמצינו למדים שנחלקו הראשונים למה צריכים להמתין עד ט״ו בשבט אחר שמלאו ג׳ שנות 
ערלה. דלרש״י והרמב״ם זהו משום ששנת האילן היא מט״ו בשבט לט״ו בשבט, ולדעת 
הבעה״מ, הרשב״א ודעימיה, אינו משום שזו שנת  אילן ולא מלאו ג׳ שנות ערלה, אלא שעל 
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אף שמלאו כבר ג׳ שנות ערלה, הואיל והפירות יצאו מכח השנה הקודמת, כי עדיין לא נגמרו 
רוב גשמי שנה ולא עלה השרף באילן, נאסרו באיסור השנה הקודמת.

קדושת ש	יעית 	פירות שחנטו 	חר ר״ה של שמינית

והנה לגבי קדושת שביעית בפירות האילן מר״ה של שמינית עד ט״ו בשבט, היה המנהג 
בירושלים להחמיר ולנהוג קדושת שביעית בפירות האילן שחנטו מר״ה של שמינית עד ט״ו 
בשבט. וכך היא הגירסה בתוספתא שהביא הר״ש )שביעית פרק ב, ה( וכ״כ הר״ח )ר״ה טו, 
ב( וכן דעת הראב״ד בפירושו לתו״כ )פר׳ בהר פרק א, ד( וכך למד השל״ה בדעת הרמב״ם. 

אמנם החזו״א )שביעית ז, יג( הוכיח מלשון הרמב״ם שסובר דכיון דקדושת שביעית אינה 
דין מסויים על האילנות אלא היא קדושה כללית בקרקע ארץ ישראל, גם לחרישה וזריעה, 
לירק ולאילן, לכך השביעית היא מר״ה לר״ה, ולא עד ט״ו בשבט. וקבע לדינא את שיטת 
הרמב״ם, שלא לחוש אלא עד ר״ה של שמינית, ומה שחנט מר״ה של שמינית, אינו קדוש 

בקדושת שביעית ולא חוששים למה שחנט עד ט״ו בשבט.

קושי 	פשיטות החזו״	

אמנם להאמור, מסתבר שכל אותו חבל ראשונים: בעה״מ, רשב״א, ריטב״א ור״ן, יסברו כולם 
כגירסת הר״ש בתוספתא, דמה שחנט עד ט״ו בשבט של שמינית קדוש בקדושת שביעית, 
שהרי כשם שלדעתם איסור ערלה מתפשט עד ט״ו בשבט של השנה הרביעית, מפני שהוא 
שייך לגשמי ולשרף של השנה הקודמת, וכלשונם דהוי מילתא בטעמא, כך גם יסברו שמה 
שעלה מן השרף של שנת השמיטה קדוש בקדושת שביעית, אף שנסתיימה שנת השבע, 

מ״מ כל מה שעלה באילן מכוחה שייך לדיני השנה הקודמת.

ומהרמב״ם אין להוכיח כלל נגד שיטה זו, שהרי הרמב״ם עצמו הרי פליג עלייהו גם לגבי 
ערלה, וס״ל דפירות שחנטו בין ר״ה של רביעית לט״ו בשבט, מותרים אא״כ לא עלתה עדיין 
שנה שלישית לאילן וכמו שנתבאר, ובין אם צדקו דברינו בביאור שיטתו שההמתנה לט״ו 
בשבט היא רק בכדי שיעברו על האילן ג׳ חורפים, ובין אם לא זהו טעמו של הרמב״ם, מ״מ 
מבואר ברמב״ם שלא סבר שמה שחנט עד ט״ו בשבט שייך בהכרח לשנה שעברה, אשר 
על כן אין לנו יכולת להשוות את שיטת הרמב״ם בשביעית לשיטת הראשונים דפליגי לענין 
ערלה. ואם כן אם אנו חוששים לשיטת הראשונים לגבי ערלה ולא מתירים מה שחנט אחר 
ר״ה של רביעית באילן שמלאו לו ג׳ שנים, אין לנו להתיר מה שחנט אחר ר״ה של שמינית 

עד ט״ו בשבט.

וכיון שהחזו״א )שביעית יג, לא( נקט להחמיר לגבי ערלה עד ט״ו בשבט, שזו שיטת רוב 
הראשונים, לפלא הוא להקל בזה לגבי שביעית ומבחינת מקורות הדינים הרי זה תרתי 

דסתרי. וצ״ע.

בכמה מן המצוות הצריכה התורה שיהיה ה׳חפצא׳ דמצוה ‘לכם׳. הגדר בדין זה 
של ‘לכם׳ ופרטיו הם מן הדברים שתמיד יש טעם למשמש בהם ולמצוא דברי 
חפץ. לכתחילה היתה המחשבה לעסוק בענין זה במסגרת ידיעון ‘הליכות שדה׳ 
לקראת חג הפסח לגבי אכילת מצה, שגם בה צריך שתהא המצה ‘לכם׳. אך 
בעקבות ההד שעוררה הודעת בבית המדרש לקראת חנוכה, בדבר דעת מרן 
הגרי״ש אלישיב זצוק״ל שצריך להקפיד שהשמן יהיה ‘לכם׳ ועל כן יש לחוש 
למעשר עני המעורב בשמן משום שהמעשר לא ניתן לעניים. אנו מקדימים 

ומצרפים את המאמרים דלהלן לגליון זה.

הגדר ב׳לכם׳, שהאתרוג יהיה ולקחתם ‘לכם׳ וכן המצה צריכה להיות ‘לכם׳, 
מבואר שאינו רק דין שהוא יהיה הבעלים המשפטי שזכה בדין, אלא יתירה 
מזאת, התורה מחייבת שהאתרוג, המצה וכיוצא בזה יהיו מיועדים ושייכים 
לעושה המצוה – בעצם, לא על ידי זכיה משפטית בעלמא וגם לא מספיק מה 
שהממון שייך לבעלים אם בפועל הוא משועבד לאחרים. וכמה וכמה דינים 
והלכות עולים מגדר זה. הגאון הרב אברהם משה זיסקינד שליט״א, הרחיב 
וביאר בפרטי דין ‘לכם׳ בהרחבה והעמקה מרובה בשיעורו, ביום העיון שעל ידי 

בית מדרשנו, המובא לפניכם.

 רבי אברהם משה זיסקינד שליט״א 
מראשי ישיבת נתיב הדעת

בדין ‘לכם׳ בטבל ובדין ביעור 
ומשמרת וגזילה בתרומה של הטבל

 פלוגתת הר	שונים 	תרומה שמעור	ת 	ט	ל – 
וכמה ש	לות לדינ	 	הנך שיטות

עיין בתוס׳ בסוכה )לה,א( שאתרוג של טבל הוא אתרוג שיש בו שותפות עם הכהונה ולכן 
חסר בדין לכם, וכוונתו שאף שאין זכות לכהונה לקבל טבל אכן התרומה שעתידה לצאת 

מהטבל כבר מעורבת בו, ולכן זה מיקרי שותפות וחסר בלכם.

ויש כאן כמה שאלות. א[ האם לפי התוס׳ יש לטבל את כל דיני שותפות או שרק לגבי לכם 
רואים שיש דיני שותפות, והיינו שאולי אסור לשרוף תרומה שהוא מזיק לממון כהן. ב[ 
האם לפי התוס׳ יש גם דינים אחרים שקשורים לתרומה שמעורבת בטבל, וכגון הדין ביעור 
מעשרות או משמרת תרומותי שכל זה יתחיל כבר בטבל מחמת התרומה שבו. ג[ מאיזה 

שלב יש חסרון לכם, לפני גמר מלאכה או רק אחרי גמר מלאכה.

והנה - עיין בר״ן )שם יז,א בדפי הרי״ף( שהביא את שי׳ הרמב״ן שחולק על התוס׳ וסובר 
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ששותפות הכהן ולוי בטבל לא מגרע ב׳לכם׳ כיון שיכול לסלק את הכהן ולוי באתרוג אחר 
להתירו ממק״א, וקשה שהרי עד כמה שיש תרומה מעורבת בו הרי ע״כ שיש לו שותפות 
אמיתית בטבל, וא״כ מה מהני שיכול לסלק את השותפות, הא סו״ס כעת השותפות אכתי 

קיימת וחסר בדין לכם – וכבר הקשה כן הר״ן.

ועיין ברמב״ם )מעשר פ״א ה״ה( “האוכל פירותיו טבלין וכן לוי שאכל המעשר בטבלו ‘אעפ״י 
שהן חייבין מיתה לשמים׳ אין משלמין המתנות לבעליהן שנאמר אשר ירימו לה׳ אין לך בהן 

כלום עד שירימו אותן״.

והמבואר מדבריו שחולק על התוס׳ וסובר שאין שום ממונות לכהן לפני הפרשה, וכפשוטו 
נראה שהוא חולק וסובר שאין תרומה מעורבת בטבל, ואין חסרון של לכם בטבל.

ובאמת שיש סוגי׳ מפורשת בחולין )קל,ב( כהרמב״ם שאין להם ממונות בטבל, וכבר תמה 
המנח״ב )שם( על שיטת התוס׳, ועיי״ש שהביא שיש ב׳ דרכים בסוגי׳ זו, והתוס׳ אזלי לשיטתייהו 

בחולין )שם(, והרמב״ם למד את הסוגי׳ כפירוש השני ברא״ש שם.

ולסיכום – נמצא שיש כאן ג׳ שיטות, שיטת הרמב״ם שאין שום התחלה של ממונות לכהונה 
כדילפינן מקראי, ולפי התוס׳ והרמב״ן יש ממונות לכהונה רק שנחלקו האם זה מגרע או 

שהאפשרות לפוטרו ממקום אחר מסלקת את הזכות שלא יגרע בלכם.

וכעת יש לשאול כמה שאלות נוספות. א[ ברמב״ם מבואר שהוא חולק לגמרי על הדין 
שותפות, אבל יש לדון בשיטת הרמב״ן האם סברתו מהני גם להתיר לשרוף תרומה ואין בזה 
דין מזיק ממון כהן, ומה הדין במוכר טבל למי שלא יפריש האם איכא בזה גזילת הכהונה. ב[ 
האם הוא חולק גם לגבי דינים אחרים שקשורים לתרומה שמעורבת בטבל, וכגון הדין ביעור 
מעשרות או משמרת תרומותי שלא יתחילו בטבל מחמת התרומה שבו. ג[ יש לדון שאם 
כולם מודים בדינים האחרים של תרומה שנמצאים בטבל בתור תערובת תרומה - דמאיזה 

זמן מתחילים הדינים האחרים, לפני גמר מלאכה או רק אחרי גמר מלאכה.

כמה קושיות על כל הר	שונים 	מחלוקת ה	ם 	יכ	 ‘לכם׳ 	ט	ל

ויש כמה קושיות בכל הג׳ שיטות הללו, דהנה לגבי שיטת התוס׳ בדין שותפות הכהן בטבל 
מצאנו כמה קושיות במנחת ברוך )סי׳ צ״ו ענף ב׳( שהוכיח נגד התוס׳ דע״כ אין שותפות 
לכהן בטבל. א[ ישראל יכול להקדיש טבל וכמבואר בחלה )פ״ג מ״ה( אף דשותף א׳ אינו 
יכול להקדיש את כל השותפות. ב[ בעיר הנדחת לא שורפין ממון של שותפין ואילו טבל 
שורפין ולא אהני לן שותפות הכהן, ומוכרח דאינו שותפות. ג[ מבואר בנדרים שמודר הנאה 
פורע את חובו וגם תורם את תרומתו )לו,ב(, ועיין בר״ן שגם תרומה היא כעין חוב לכהנים, 
והקשה דאי איכא שותפות ממש א״כ נמצא שבתורם ממק״א הוא מקנה למודר הנאה את 

חלקו של הכהן - ואין לך מהנה גדול מזה, וצ״ע. 

עוד יש לתמוה על התוס׳ מהמבואר בפסחים )לח,א( דילפינן בגז״ש שיש דין ‘לכם׳ במצה 
כמו שיש דין ‘לכם׳ בחלה, וקשה מהמבואר שאינו יוצא במצה של טבל, ‘דמי שאיסורו משום 
בל תאכל חמץ׳ וכו׳ – והקשו שם בתוס׳ )ד״ה אתיא( דלמבואר הכא חסר בלכם, ועיי״ש כמה 
תירוצים, ועיין בתוס׳ שאנץ )שם( שהביא תירוץ נוסף בעיקר קושי׳ זו, שמחלק בין מצה 
ואתרוג בדין לכם בטבל, שבמצה יש גזה״כ דמיקרי לכם ובאתרוג ליכא גזה״כ - וז״ל: “דגבי 

מצה אית לן לאחשובי טבל כשלו דהא ילפינן מחלה ובשעה שהוא טבל קרוי עריסותיכם 
קודם שהפריש חלה״ - והיינו שכאן במצה מוכרח שיש גילוי דכה״ג מיקרי לכם כיון שהמקור 
הוא מחלה, והרי בחלה מוכרח מיניה וביה דהוי חלה, דאל״כ לא משכחת לה חיובא דחלה 
כיון שהחלק של החלה תמיד מגרע בלכם של הישראל בעיסה דלא חשיב עיסתכם, שעל 
הצד שהעיסה חייבת בחלה שוב ע״כ לא מיקרי עיסתכם לחייב בחלה כיון שבחיוב חלה 
איכא חלק הכהן דחלה ותרומה חדא נינהו, ומזה ילפינן נמי למצה דחלק הכהן בתרומה 
וחלה לא מגרע בדין ‘לכם׳ – ודבריו תמוהין, שאם התרומה שמעורבת בו היא שותפות - א״כ 

מה מהני על זה גילוי, הא סו״ס יש כאן שותף ואינו שלו.

וגם בשיטת הרמב״ם יש לתמוה, שכבר הבאנו לשונו )מעשר פ״א ה״ה( “האוכל פירותיו 
טבלין וכן לוי שאכל המעשר בטבלו ‘אעפ״י שהן חייבין מיתה לשמים׳ אין משלמין המתנות 

לבעליהן שנאמר אשר ירימו לה׳ אין לך בהן כלום עד שירימו אותן״.

וקשה טובא שהרמב״ם כותב שלפי האמת היה צריך להיות בהם בעלות ממון שהרי חייבים 
מיתה, וכמו שכתב ‘אעפ״י שהן חייבין מיתה לשמים׳, והיינו שהחיוב מיתה אינו דין מסויים 
באיסור טבל אלא שהוא ‘מעיד׳ שיש תרומה כבר בתוך הטבל – שלשיטת הרמב״ם אין חיוב 
מיתה בכל טבל רק בטבל הטבול לתרומה שיש בה מיתה ולא למעשרות, וזו כוונתו שכתב 
‘אעפ״י שהן חייבין מיתה לשמים׳, והיינו שהחיוב מיתה ‘מעיד׳ שיש תרומה כבר בתוך הטבל, 

וא״כ איך שייך לומר שלגבי הממונות ליכא תרומה בטבל – דאיך מחלקים ביניהם.

וגם בשיטת הרמב״ן יש לתמוה וכמו שכבר תמה הר״ן – וכדהבאנו לעיל – שהרמב״ן סובר 
ששותפות הכהן ולוי בטבל לא מגרע ב׳לכם׳ כיון שיכול לסלק את הכהן ולוי באתרוג אחר 
להתירו ממק״א, וכבר תמה הר״ן שעד כמה שיש תרומה מעורבת בו ע״כ שיש לו שותפות 
אמיתית בטבל, וא״כ מה מהני שיכול לסלק את השותפות, הא סו״ס כעת השותפות אכתי 

קיימת וחסר בדין לכם.

דן 	זה עוד 	חילוק 	ין גזל ט	ל למזיק ט	ל

ויש לעיין עוד לגבי דינים אחרים של ממונות בטבל מכח המחלוקת ראשונים בדין לכם, 
שלפי הרמב״ם אין דיני ממון כלל ומהתוס׳ מבואר שיש להם דיני ממון, ונראה דנחלקו עוד 

לגבי גזילה.

דלכאורה משמע דנחלקו האם שייך גזילה בחלק הכהן שמעורב בטבל, והיינו במוכר טבל 
באופן שהכהן לא יקבל חלקו, דעיין בפירוש הרא״ש בדמאי )פ״ה מ״ט( שכותי לא אוכל טבל 
אבל הוא מוכר טבל כיון דחשיד על לפני עור, והקשו דסו״ס איך הוא מוכר הא לא חשוד על 
הגזל, ותירץ דלא חשיב כגזל בעיניהם משום דהוי ממון שאין לו תובעין, ועוד דלא הוברר 
חלקם, ומשמע דלפי האמת הוי גזל ורק ד׳בעיניהם׳ אינו גזל מחמת הנך טעמים, וכן משמע 
בלשון הר״ש )שם(, וכן משמע בלשון התוס׳ בגיטין )כה,א(1 שכתבו “לא חשיב ‘להו׳ גזל״ 
מחמת הנך טעמים, ובתוס׳ הרא״ש )גיטין שם( כתב מפורש שזה גזל, אבל הוסיף שאינו ‘גזל 

1.  וז"ל התוספות )שם(: "אף על גב דאין חשודין על גזל, לא חשיב להו גזל דהוי ממון שאין לו תובעים 
דהא עמי הארץ נמי לא נחשדו על הגזל ונחשדו על המעשר, ועוד דכל זמן שלא הופרש אינו דומה להו 

גזל שעדיין לא נתחייב ליתן לכהן וללוי, ועוד סומכין כותים אהא דדרשינן בב"מ ואכלת ולא מוכר".
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גמור׳ מחמת הנך טעמים, עכ״פ בכולהו מבואר שיש דין גזל כיון שיש בו חלק הכהן אלא 
שמחמת זה שאין לו תובעין ולא הוברר חלקם לא מיקרי גזל גמור.

אולם עיין בתוס׳ ישנים יומא )נו,ב( שמבואר שם שלפני הפרשה אינו גזל לפי האמת. א[ 
דהוי אין לו תובעין. ב[ כיון שאין נותנים לכהן וללוי לפני הפרשה, ומבואר שבאמת אין לכהן 
חלק גם לגבי גזלה, והיינו כשיטת הרמב״ם דלעיל, וכפשוטו צ״ל דנחלקו בפלוגתא דלעיל.

ולכאו׳ היה צריך להיות דנחלקו גם בדין מזיק האם איכא איסור מזיק לחלק הכהונה, ויעויין 
בחזו״א דמאי )סימן ד ס״ק ב( דמותר לשרוף טבל מה״ת, וליכא בזה משמרת, אולם עיין 
בחזו״א דמאי )סימן ד ס״ק טו( שהביא מהתוספתא שיש איסור כילוי בטבל של אחרים בלי 
הנאה, אלא שכתב שנראה שזה רק מדרבנן, וע״ע בדברי החזו״א בשביעית )סימן א ס״ק כח 
ד״ה וע״כ( שמשמע שיש איסור דרבנן בכילוי – הא מיהת דמכל הנ״ל מוכרח דליכא איסור 
משמרת מה״ת לאבד ולהזיק טבל, וצ״ע דמאי שנא מהדין שותפות כהונה לגבי לכם ומאי 

שנא מהגזילה במכירה, וצע״ג.

כמה קושיות 	דיני ט	ל, לפני ו	חרי מירוח

מקודם צריכים לדון מה עיקר דינו של  טבל לגבי שאר דיני תרומה. ומצאנו בזה כמה סתירות, 
דהנה ברא״ש ותוס׳ בנדרים )יב,א( מבואר דטעמא דתרומה לא חשיב דבר הנדור הוא משום 
שהתרומה כבר מעורבת בטבל, אולם הר״ן )שם( הבין שתרומה היא דבר האסור מטעם אחר 
ודלא כנתבאר בתוס׳ והרא״ש מחמת התרומה המעורבת כבר בטבל, וקשה שבר״ן בנדרים 
)פד,ב( מוכרח שהוא מודה ליסוד הזה ממה דמחלקים בין טבל לתרומה או מעשר אי יש בו 

חיוב מיתה – עיי״ש דברים מפורשים.

עו״ק ברא״ש ובתוס׳ שלמדו שזה דבר האסור מחמת התרומה שמעורבת בו, דמוכרח שהם 
מחלקים בין התרומה המעורבת בו שהיא רק ‘אסורה׳ להך תרומה שחלה אחרי ההפרשה 
שהיא כבר בגדר ‘קדושה׳, שז״ל התוס׳ שם: “וא״ת והלא ‘קדושת׳ התרומה חלה על ידי דיבור 
והפרשה וא״כ הוי דבר הנדור, וי״ל מ״מ אין ‘האיסור׳ שבתרומה בא ע״י הפרשה שהרי קודם 
לכן נמי היה אסור משום טבל דהפרשת התרומה אינה כ״א להתיר״, וכבר עמד בדיוק זה 
באתוון דאורייתא )כלל ב׳ ד״ה ואחד מתלמידי(, ומבואר דתרתי נינהו – ונמצא שיש סתירה 
מיניה וביה בתוס׳, דמצד אחד כתבו בסוף דבריהם שההפרשה אינה אלא להתיר ומאידך 
כתבו בהדי׳ שהתרומה אית בה קדושה משא״כ הטבל, ומוכרח שההפרשה באה להקדיש 

ולא רק להתיר, וכל זה צ״ע.

עו״ק דבאמת פשיטא שההפרשה לא באה רק להתיר, שהרי הפרשת תרומה מיקרי ‘נדר׳ 
– ומה״ט איתא בשאלה עד שבא ליד כהן כמבואר ברשב״ם בפרק יש נוחלין )קכ,ב( – וכן 
מבואר מהדין מופלא סמוך לאיש בתרומה כמו בנדר )ריש תרומות(, והתוכן של הנדר 
הוא כעין הקדש לגבוה, וכן מפורש ברש״י נדה )מ״ו,ב ד״ה תרומה דאורייתא( בשיטת רבי 
יוסי ריש תרומות שקטן שהגיע לעונת נדרים תרומתו תרומה, ופירש״י בטעמא דמילתא, 
“ותרומה והקדש ונדר חדא היא דמקדשה בדבורו שקורא עליה שם״, ומבואר שזה נדר של 
הקדש לגבוה ומה״ט יש בה קדושה ומקודם לא היתה בה קדושה, וכנ״ל שהיה איסור וכעת 
זה קדושה - הרי לנו דמיניה ביה הדברים נסתרים, שמצד אחד דין ההפרשה עצמה כנדר 

דאיתא בשאלה ועוד דינים שוין לנדר, ומצד שני לא הוי דבר הנדור.

עוד הקשו בתוס׳ רעק״א )נדרים ריש פ״ב( וברש״ש )שם יב,א( שהפרשת תרומה לפני מירוח 
]מקדים בשבלים[ חלה – ויכול להפריש תרומה אף לפני שהטבל אסור, ]ורק מדרבנן נאסר 
באכילת קבע ועדיין מותר באכילת עראי[, וקשה דאיך ננקוט דבכה״ג התרומה היא דבר 
האסור, הרי הכא ההפרשה חידשה את כל האיסור שהרי מקודם לכן היה מותר, ותמוהין 

דברי הרא״ש ותוס׳ דלא הוי דבר הנדור מחמת התרומה המעורבת בו.

עוד קשה כעין זה מהמבואר ברש״י ובתוס׳ בנדה )סוף ו,ב( שיש דין משמרת גם בטבל שלא 
לטמא אותו, וכל זה מחמת התרומה “דפתיכא ביה״ כלשון התוס׳, ולכן בחלה לפני גלגול 
דאכתי לא פתיכא ביה חלה מותר לטמאה, ועיין שם להלן )ז,א( שאמרו בגמרא “התם פתיכא 
בהו תרומה״ ופירש״י “פתיכא - מעורבת״, וע״ע ברש״י גיטין )סא,א(, וע״ע בפירוש המשנה 
להרמב״ם )גיטין סוף פרק ה( על מה שאסור לטמא עיסה של טבל שכתב “שבזאת העיסה 
חיוב התרומה והיא הקדש ודע זה״ אולם קשה שמצאנו בתוס׳ בנדה )שם( שכבר נחלקו אי 
דין משמרת קיים לפני מירוח או לא, עיי״ש בב׳ התירוצים של התוס׳ וברש״י, וכל זה צ״ע, 
שאם יש היתר אכילה לפני מירוח מוכרח שהתרומה עדיין לא מעורבת בטבל, ומה הצד 

שטומאה כבר אסורה, ודומה לקושי׳ רעק״א בדבר הנדור.

עוד קשה בדין ביעור בטבל, דעיין בר״ש מעש״ש )פ״ה מ״ח( לגבי חובת ביעור - שחייבים 
להוציא את התרומה מן הבית בזמן הביעור, ושם נתחדש שגם טבל שהגיע לעונת המעשרות 
חייבים להפריש ולתת דגם זה איכלל בדין ביעור, כיון דטבל נמי איקרי קודש, וכן אמרו 
מפורש בירושלמי שם דלכן גם בזה שייך דין “בערתי הקודש מן הבית״ דטבל איקרי קודש, 
ועיין בביאור הגר״א שם בירושלמי שביאר “איקרי קודש - הקודש שבתוכו״, ומבואר כנ״ל 
שבתוכו איכא קודש, והיינו הקודש העתידי שמעורב בו שמחייבו להפרישו ולהוציאו, אולם 
הכא יש להעיר שכבר הבאנו התוס׳ בנדרים דעדיין ליכא קדושה בתרומה לפני ההפרשה 

והכא בדרשה זו קרינן ליה הקודש שבתוכו.

עוד קשה - שבמשנה במעש״ש )שם( מבואר שבמשנה ראשונה סברו שגם לפני מירוח חייבים 
בביעור ורק למסקנה נקטינן דמיקרי קודש רק לאחר מירוח, ומה השו״ט בזה, אטו נחלקו 
אי תרומה מעורבת בטבל כבר לפני מירוח או לא, ואי מעורב בו האיך באמת מותר לאכול.

סיכום הש	לות

ולסיכום השאלות איכא ג׳ הערות על קודם מירוח, דכפשוטו היה נראה שכיון שמותר 
באכילה שוב מוכרח דאין תרומה מעורבת בו לפני מירוח, אלא דלפי״ז קשה. א[ למה הוי 
דבר האסור בתורם לפני מירוח. ב[ מה הצד שיש משמרת לא לטמאותה לפני משמרת. ג[ 

מה הצד שיש דין ביעור בטבל לפני מירוח.

עוד יש להקשות באופן אחר דמצאנו ג׳ צדדים בדין תרומה מעורבת בטבל – דלגבי איסור 
אכילה אמרינן דליכא תרומה מעורבת בה לפני מירוח ורק מעורבת בה אחרי מירוח, ולגבי 
מזיק הבאנו מהחזו״א דליכא תרומה מעורבת בה כלל גם אחרי מירוח, ולגבי ביעור, ומשמרת, 

ודבר הנדור, מבואר דאיכא צד דמעורב בו התרומה גם לפני מירוח.

ועיין בעונג יו״ט )סימן קי״ד( שמעצם זה שאפשר לתרום לפני מירוח מוכרח שמעורב בו 
תרומה אף שאינו אסור, ועיי״ש מה שהעיר בזה ע״ד רעק״א הנ״ל.
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 לכם  בטבל

עו״ק דמצד אחד לא הוי דבר הנדור אכן מאידך גיסא ההפרשה עצמה הוי נדר ולגבי מופלא 
לגבי שאלת חכם, וצע״ג, ומצד אחד ליכא קדושה בטבל רק איסור והקדושה מחילה בה 

בהפרשה, וא״כ למה לא הוי דבר הנדור.

הדין ה׳כללי׳ של תפוסת הבית בנוי מכח הדין חלוקה לחלקים פרטיים כיון שכל דינו הוא אך ורק 
כדי לקיים ולהעמיד את הדין של החלוקה הפרטית, ולכן הדינים נקבעים כפי הדינים שאמורים 

לחול אחרי חלוקה

הרי לנו שיש הרבה ראיות ליסוד דינא דטבל דאיכא ביה תרומה שמעורבת בו, ויש הרבה 
דינים בטבל ששייכים ליסוד הזה, אלא שהבאנו שהרבה יש לתמוה בעיקר יסוד זה, ורבו בו 

הסתירות והתמיהות, וכל זה צע״ג.

וא״כ פשוט שא״א להבין את הדברים כפשוטם, והיינו שכפשוטו לומדים שבאמת יש בתוכו 
תרומה ממש והיא נמצאת במקום לא ידוע לנו, וע״י ההפרשה הוא מבררה ומוציאה, אכן 
מכל הקושיות ברור שאינו כן, ונצטרך לבאר את הדברים באופן אחר - ולסלול דרך חדשה 

בעיקר האי סוגי׳, באופן שיתיישבו בזה כל התמיהות.

ולכן נראה בגדר הדין הזה - ונקדים בדברי הקצוה״ח )סי׳ רמ״ג ס״ק ז׳( דנקט כהר״ן דאפוטרופוס 
מהני רק בחלוקת הארץ ולא במקח ומתנה וכיו״ב, וכל הדינים של אפוטרופוס אינם אלא 
מדרבנן מלבד חלוקה שזו מה״ת דכיון שאין כאן אלא בירור החלקים ואין כאן חלות ועשייה 
חדשה לכן מהני באפוטרופוס, והק׳ הש״ך מתרומה ע״י אפוטרופוס - הו״ד בהערה 2, עכ״פ 
מוכרח שהפרשת תרומה שייכא גם באפוטרופוס, וביאר הקצוה״ח שגם כאן אינו אלא בירור 
החלקים, כיון שהתרומה כבר נמצאת בתוכו, וממילא אין כאן חלות ועשייה חדשה ולכן 

מהני באפוטרופוס.

ומבואר שהוא למד שהקצוה״ח למד שחלוקת השותפות ויורשים דומה להפרשת תרומה 
ולכך ילפינן זה מזה לגבי הכח של אפוטרופוס ששוה בשניהם, ונראה שאפשר ללמוד 
גם איפכא, והיינו דמגדרי חלוקת השותפות וירושה נלמד מה הגדר של ‘בירור החלקים׳ 

בהפרשת תרומה.

והיינו, דבכל חלוקת ירושה אין הכוונה שהחלקים נמצאים מעורבבים כהדדי, ובחלוקה 
הוא מבררם, אלא הכוונה בזה היא, שיש תפוסת הבית שזו בעלות כללית, ואין כאן בעלויות 
פרטיות בתוך הבעלות הכללית, והיינו שאין הבעלות הכללית מורכבת מכמה חלקים, 
אלא שהגדר בזה הוא שע״י החלוקה נתחדשו חלקים פרטיים אלא שנתחדשו מכח ומתוך 
הבעלות הכללית שהתייחסה לכל אחד, ונמצא שמצד אחד החלקים לא היו קיימים ומאידך 

הם נוצרו מתוך הבעלות הזו.

ונראה שיש הגדרה מדוייקת ומחודשת לחלוקה בתפוסת הבית, וכדיבואר, ולהלן נוכיח 
בעזהי״ת שיש מקורות והוכחות שזו גם ההגדרה של הפרשת תרומה, ואף שחלוקת ירושה 
היא ממונות ותרומה היא איסורים וממון כהדדי, וגם בלי זה הרי אין סיבה ללמוד חדא 
מחברתה דמה שייכי אהדדי, דמהיכי תיתי לדמותם וללמוד חדא מחברתא, אכן אין הכוונה 
כאן ‘ללמוד׳ חדא מחברתא, אלא ‘להראות׳ שיש מציאות חדשה ומחודשת בחלוקה זו, ושוב 

2.  והיינו דלמה הוצרכו למעט אפוטרופוס שלא יתרום מה"ת, ועוד שיש גם אופנים דלמסקנה מהני - לכמה 
דעות – שיוכל להפריש מה"ת גם אחרי המיעוט של אפוטרופוס.

נוכל להבין שמציאות זו קיימת גם בהפרשת תרומה, ולכל זה נתעוררתי מדברי הקצוה״ח 
שהבין מתוך הר״ן שהוא דימה אותם כהדדי ולכן חידש שרק בהנך תרי דינים מצאנו כח של 

אפוטרופוס – וע״כ שדומים זל״ז.

ונקדים הקדמה אחת בגדר הדין תפוסת הבית, והיא דמצאנו כמה גווני של בעלות כללית. 
א[ תפוסת הבית של יורשים לפני חלוקה. ב[ בעלות של בני העיר. ג[ בעלות של שותפים, 
ואף דבכולם ההגדרה היא שזו בעלות כללית, אבל סו״ס יש שייכות לבעלויות הפרטיות 
שמוציאים מהם, ומצאנו כמה חילוקי דינים ביניהם, וע״כ שיש הגדרות שונות לכולם, ואכמ״ל 
בכל החילוקי דינים, והעולה מכל החילוקי דינים הוא, דמצד אחד החלות החדשה של חלקים 
פרטיים נתחדשה ע״י החלוקה שמקודם היתה רק בעלות אחת משותפת – תפוסת הבית - 
ואחרי החלוקה נתחדשו בעלויות פרטיות שלא היו קודם, ומאידך, אין זה כמכירה והקדש 
ומתנה שהם חלויות חדשות של בעלות שהם חלו לגמרי ע״י ומכח המעשה מכירה וכדומה, 
אלא שכאן הבעלויות הפרטיות חלו מכח ועל ידי הבעלות המשותפת שהיתה לכולם כהדדי.

ונתחדש בזה. א[ מכח הבעלות של אתמול חלו בעלויות היום, אף דתרתי נינהו. ב[ כל 
הבעלות המשותפת המחודשת של אתמול היא סוג בעלות שלא קיימת מצד עצמה, ]דחלוק 
מכל שותפות ומכל בני העיר[, ונתחדשה בגזה״כ של ירושה סוג חדש של בעלות אך ורק 
למטרה של חלוקה ליצור בעלויות פרטיות. ג[ לפי״ז, כל מהותה של הבעלות של אתמול 
עומדת וקיימת כהכנה וכהקדמה לחלקים הפרטיים של היום, וזה כל הדין שלה, והיינו 
שדינה להשתנות ולהיפך להיות חלקים פרטיים, זה מהותה זה מציאותה וזה קיום דינה, 
ומה״ט נשתנו הדינים של הבעלות של אתמול עפ״י הדינים של הבעלויות של היום, כיון 

שזה כל הקיום דין שלה.

חלוקת יורשים - היא מעשה להעמיד את הקיום דין של הבעלות הכללית ובזה חיילא 
הבעלויות הפרטיות, וזה כחו של אפוטרופוס.

אפוטרופוס יוצר חלות חדשה היכא שכל החלות באה מכח הדין הקודם, ואין כחו להחיל חלות 
חדשה שלא שייכת לדינים קודמים - ולענין זה דימה הקצוה״ח את הפרשת תרומה לחלוקת ירושה

הדרינן לדברי הקצוה״ח שדימה חלוקה ע״י אפוטרופוס להפרשת תרומה, וע״כ שאין הפשט 
כפשוטו שאפוטרופוס כחו ב׳בירורים׳ בעלמא בלי שום חלות דין ובלי שום עשייה, והוא רק 

קובע את החלקים עפ״י בירור שלו, זה אינו.

אלא ודאי שעל ידי החלוקה שלו נוצרה כאן בעלות חדשה, אלא שהגדר בזה הוא שהבעלות 
של כל יחיד ויחיד נוצרה מכח הבעלות הכללית ע״י המעשה חלוקה, ונמצא שהחלוקה באמת 
שינתה את הגדר של הבעלות מבעלות כללית לבעלות מפורטת, ואעפי״כ שונה חלוקת יורשים 
ממכירה ומתנה והקדש, שבכל קנין הוא יוצר לעצמו בעלות חדשה לגמרי, שלא היתה לו 
שום בעלות ושם סיבה לבעלות, וע״י הקנין הוא חידש לעצמו בעלות חדשה, ואפוטרופוס 
לא יכול ליצור קנין ובעלות וחלות חדשים, אבל בחלוקת יורשים, אף שהבעלות המפורטת 
היא בעלות חדשה, אבל היא באה מכח הבעלות הקודמת שהיתה לו בתוך הבעלות הכללית, 

הלכך זה כבר בכחו של אפוטרופוס ליצור, ודו״ק.

למדנו יסוד: שכחו של אפוטרופוס הוא ליצור חלות חדשה היכא שכל החלות באה מכח הדין 
של אתמול שקובע את היום, ורק חלות חדשה שלא שייכת לשום דינים קדומים בחפץ – זה 

אין בכחו של אפוטרופוס להחיל.
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ונראה שזה גם הגדר בהפרשת תרומה, שאין כאן מעשה בירור בעלמא לקבץ את התרומה 
המפוזרת בתוכו ]וכלשונם של כמה גדולי אחרונים[, והרי מוכרח כן, שהרי הפרשת תרומה 
היא נדר - וכדהוכחנו מהדין ‘שאלה׳ על תרומה ומהדין ‘מופלא סמוך לאיש׳, וכבר הבאנו 
מדברי רש״י בנדה )מו,ב( בהדי׳ לדמותן, ופשוט א״כ שנוצרה כאן תרומה ע״י ההפרשה, 
ופשוט ששונה המציאות והדינים של התרומה שלאחר הפרשה מהתרומה המעורבת בטבל 
לפני הפרשה, שטבל אינו תרומה ואינו תערובת של תרומה, אלא טבל הוא טבל, אלא שדינו 
נקבע עפ״י התרומה שעתידה לצאת ממנה, וזהו מה שמדמה הקצוה״ח בכחו של אפוטרופוס 
בתרומה, שכחו ליצור חלות חדשה – תרומה - היכא שכל החלות באה מכח הדין של אתמול  

- טבל - שקובע את היום – תרומה.

ביאור הסוגי׳ בסנהדרין )פג,א( שכל המציאות של טבל היא בגדר “קדשי בנ״י את אשר ירימו״ – 
דהיינו התרומה ש׳עתידין לתרום׳ ממנו, ולכן זה דומה לבעלות של תפוסת הבית שבאה לקיים את 
החלקים השונים לכל יורש ויורש, וגם כל מציאותו של טבל היא להעמיד ולקיים מתוכה תרומה.

ונראה שהדברים מפורשים בעיקר הדרשה בסנהדרין )פג,א( שמשם לומדים איסור טבל – 
דהתם ילפינן לה מקרא ד״ולא יחללו את קדשי בנ״י את אשר ירימו״ וזה קאי בטבל דהיינו 
סוג תרומה שהיא בגדר תרומה “ד׳עתידין לתרום׳״, והיינו תרומה לפני ההפרשה וזה טבל 
– תרומה ע״ש העתיד - ושם בסוגי׳ מפורש שיש תרומה מעורבת בטבל, עיין בהערה3 - אכן 
מיניה וביה למדנו דבר נוסף, שכל מהותו של טבל וכל מציאותו בנויה ונקבעה מכח התרומה 
העתידה, והיינו שמכח הדינים של מחר דהיינו התרומה העתידית – מחמת זה כבר חיילא 
היום דיני טבל, וזה כל מציאותו וזה כל הגדרתו וזה כל מהותו, שהתורה קראתו בשם “את 
אשר ירימו״ דהיינו התרומה במצבה הקודם שהוא בגדר ה׳עתידין לתרום׳, ולמדנו א״כ שיש 
תרומה רגילה דהיינו שכבר הפרישו, ויש תרומה שהיא בגדר “קדשי בנ״י את אשר ירימו״ – 

דהיינו התרומה ש׳עתידין לתרום׳, וזה כל מהותו והגדרתו של טבל.

כמו שחלוקת יורשים היא חלוקה מתוך בעלות כללית ליצור מציאות חדשה של בעלויות 
פרטיות, כמו כן כל הפרשת תרומה מטבל היא דין להעמיד ולקיים מהטבל את החלק של 

הכהן כנגד החלק של הבעלים.

ונוסיף, שכמו שהבעלות של תפוסת הבית היא בעלות שכל הדין שלה הוא לקיים ולהעמיד 
את החלקים השונים לכל יורש ויורש, כמו כן כל מציאותו של טבל היא מציאות שכל דינה 
אינה אלא להעמיד ולקיים מתוכה חלק הכהנים ע״י הפרשת תרומה, ומה״ט מצאנו שהדינים 

של הטבל נקבעים וחלים עפ״י הדינים האלו.

ולסיכום: ‘הפרשה׳ דומה ל׳חלוקה׳, ו׳טבל׳ דומה ל׳תפוסת הבית׳ – ‘חלוקה׳ בעולמו של 
‘ממונות׳ ו׳תרומה׳ בעולמו של ‘איסורים וממונות׳ כהדדי.

3.  והיינו משום ששם בסוגי' היה ספק בדרשה אם יהיה מיתה על טבל, דאפשר ללמוד חילול חילול מנותר 
ויהיה בו לאו בעלמא, ואפשר ללמוד חילול חילול מכהן טמא שאכל תרומה שדינו במיתה, ולמסקנה 
מדמין לכהן טמא שאכל תרומה כיון דיותר דומה לו, ועיי"ש בסוגי' שא' מההשוואות בין טבל לתרומה 
]דהיינו בכהן טמא שאכל תרומה[ הוא "דזה תרומה וזה תרומה" ופירש"י "זה תרומה ]היינו כהן טמא 

בתרומה[ וזה תרומה מעורבת בו ]והיינו טבל[", הרי מפורש בסוגי' שיש תרומה מעורבת בטבל.

ויש כאן תוספת דברים בכל הנ״ל בדברי הר״ש סיריליאו בביעור מעשרות בטבל, עיין בזה 
בהערה4.

למדנו שאין כאן תערובת פשוטה של תרומה בתוך טבל, אלא שעל כל הפירות חל דין להעמיד 
פרי אחד לתרומה.

עפ״י כל הנ״ל מתבאר שאין כאן תערובת פשוטה, שכמו שהחלקים הפרטיים לא מעורבים 
בתוך תפוסת הבית, כמו כן אין התרומה מעורבת בטבל, והיינו שאין כאן לא תערובת של 
תרומה במקום מסויים לא ידוע לנו, וגם לא תערובת של תרומה מפוזרת בכל משהו ומשהו 
בטבל, אלא הכוונה כנתבאר לעיל, שהדין של הטבל הוא לקיים ולהעמיד את התרומה ממנו, 

ולכן הדינים של הטבל נקבעים כפי התרומה שדינו לקיים ולהעמיד.

ולמדנו מזה, שתחילת הדין טבל לא מתחילה ב׳פרי אחד׳ לא ידוע לקבוע שהוא תרומה, ושוב 
באה ההפרשה ומייחדת ומבררת את הפרי ההוא, אלא שתחילת הדין טבל מתחילה בכל 
הפירות כולם כהדדי וחל בכולם דין אחד – והוא - לקיים את הדין תרומה מתוך כולם, והיינו 
שכולם כאחד יעמידו פרי אחד של תרומה, ודין של כולם שווה לפני ההפרשה, שמכולם 
תחול התרומה על אחד מהם, ומה״ט חיילא מעיקרא דין טבל על כולם לומר שכולם הם 
בגדר ‘עתידין לתרום׳, ולכן חל כבר הדין של היום על כל הפירות של אתמול, שכולם אתמול 

היו בגדר ‘עתידין לתרום׳ - אחד מהם - לקובעו כתרומה על כולם.

ולכן פשוט למה מצד אחד חיטה אחת פוטרת את הכרי ואעפי״כ אפשר גם להפריש הרבה 
יותר מאחד, ואין כאן סתירה כלל, שהרי כולם חייבים להעמיד תרומה, ובזה נתקיים הדין 
של כולם, אבל אין שיעור בכמה מקיימים את הדין של כולם - יש כאן תערובת באיכות ולא 

בכמות.

בשו״ט במשנה במעש״ש שגם לפני מירוח יש דינים של תרומה בטבל לגבי הדין ביעור דאיקרי 
‘קודש׳ לענין זה.

ומעתה נחזור לדיון בהגדרת המצב של תרומה מעורבת בטבל לפני מירוח, ונראה שטבל גם 
לפני מירוח טבל הוא, והדין טבל שבו הוא רק לענין זה שחל ההפרשה ונהיית לתרומה ע״י 
ההפרשה, ולפני שליש שאין לו דין טבל כל עיקר, אז לא חיילא דין תרומה על ידי הפרשה, 
והחילוק בין לפני מירוח לאחר מירוח הוא שלאחר מירוח התורה הוסיפה בדין טבל לאסור 

את הטבל שאז כבר ‘חייבים׳ בהפרשה.

נמצאנו למדים שגם בטבל לפני מירוח יש את התרומה המעורבת, ומכחה חיילא חלות 
תרומה בהפרשה, ואין זה סתירה לזה שעדיין אינו אסור באכילה, דלפי מה שהגדרנו לעיל 
אינו קשה כלל, שהרי גם בטבל לאחר מירוח אין בו תרומה באמת, אלא שדינו להעמיד 
ולקיים את הדין תרומה של מחר, ומחמת זה חיילא מקצת מדיני התרומה כבר עכשיו בטבל, 

ואינו אלא בגדר ‘עתידין לתרום׳.

4.  דהנה, הבאנו לעיל את הדין ביעור מעשרות שנאמר בו 'בערתי את הקודש מן הבית', והבאנו שבמשנה 
בסוף מעש"ש מבואר שדין זה נאמר גם בטבל, והבאנו שמזה למד הירושלמי שטבל איקרי קודש, והבאנו 

את דברי הגר"א "הקודש שבתוכו", והיינו כנ"ל שהתרומה מעורבת בטבל, וכנתבאר.

ויש כאן תוספת דברים, שבפירוש הר"ש סיריליאו שם הביא את הגמרא הנ"ל בסנהדרין שב'עתידין   
לתרום' הכתוב מדבר, והיינו דקרינן ליה קדשי בנ"י בהאי קרא, והיינו שלמדנו שהגדר של "קדשי בני 

ישראל" המעורב בטבל - היינו ב'עתידין לתרום' ודו"ק, והיינו ככל דברינו הכא.
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אלא שיש במצב הזה כמה דרגות, שיש מצב של ‘עתידין לתרום׳ שזה כבר בגדר ‘חיוב׳ דרמי 
כבר בתבואה חיובא דהפרשה – וזה לאחר מירוח, ובמצב כזה אסור באכילה מחמת הדין של 
מחר, אבל יש גם מצב לפני המירוח שגם זה מצב של ‘עתידין לתרום׳ - עכ״פ לענין זה שחל 
התרומה אי יתרום, ועדיפא מלפני שליש שאז לא תחול התרומה כלל - שאז אינו אפילו 
בגדר ‘עתידין לתרום׳ לענין זה, ורק לאחר שליש התחדש מצב של ‘עתידין לתרום׳ לגבי 
החלות אף שזה עדיין לא נקרא ‘עתידין לתרום׳ שמחוייבים כבר בהפרשה, ודו״ק – ולמדנו 
כאן שיש ב׳ דרגות בעתידין לתרום, הדרגא הגבוהה אחרי מירוח שזה בגדר חיוב והדרגא 

הפחותה לפני מירוח שזה בגדר אפשרות של הפרשה.

ונראה דמחמת הנך ב׳ דינים ומצבים של ‘עתידין לתרום׳ דנו במשנה בסוף מעש״ש לגבי 
ביעור בטבל, במשנה ראשונה ומשנה אחרונה שדנו מאימתי מיקרי ‘קודש׳ מחמת הקדושה 
העתידית, והיינו שזה ודאי שאין שום קדושה בטבל עצמו לפני הרמה - וכדנתבאר לעיל 
מהתוס׳ בנדרים, וכל ההפרשה היא להעמידה לגבוה, “תרומה לה׳״, - וע״כ כנתבאר שיש 
‘איסור׳ בטבל ויש ‘קדושה׳ בתרומה וההפרשה היא לגבוה להחיל בה קדושה – וא״כ קשה, 
אמאי מיקרי ‘קודש׳ היום לענין ביעור והא כתיב ביערתי הקודש מן הבית, וכתב הר״ש דאיקרי 
“קודש״, אלא שהביאור בזה הוא שהדין ביעור הוא להוציא את ה׳קודש׳ של מחר ]שלאחר 
הפרשה[, אף שהיום עדיין לא חיילא הקדושה של הקודש של מחר – אלא שמוציאים את 
הקדושה של מחר בטבל של היום ע״י הפרשה, ובזה שו״ט במשנה ראשונה ומשנה אחרונה, 
ממתי רואים את התרומה ואת הקודש של מחר בתבואה – לגבי זה שכבר צריכים להוציאו 
בביעור, וכל טבל שיש בו את המצב של ה׳עתידין לתרום׳ - שהדינים של היום אמורים להביא 
את הדינים של מחר, יש לדון בו גם על המצב הזה לפני מירוח שעדיין מותר באכילה, שאף 
שאין איסור לאוכלו לפני מירוח אעפי״כ עד כמה שהוא קיים והוא עומד להיות התרומה 
של מחר, שוב אנו מחוייבים להפריש ממנו, ודנו ממתי כבר דנים את הקודש של מחר לענין 
זה שמחוייבים לבערו מן הבית - נמצא שהדין ביעור לא כפוף לדין אכילה, וכן הוא לענין 

משמרת תרומותי לא לטמא טבל, וכדיבואר.

דן בשו״ט בתוס׳ בנדה שיתכן שגם לפני מירוח יש דינים של קדושה לגבי טומאה ודין משמרת, 
ודן גם בגדר האיסור אכילה, ובביאור המחלוקת אי איכא דין משמרת של טומאה כל עיקר.

וע״ד זה צריכים להבין נמי את הדין של משמרת של טומאה בטבל, ויש צד בתוס׳ שגם 
לפני מירוח קיים האיסור הזה, והיינו דמצד אחד מותר לאוכלו לפני מירוח ומאידך אסור 
לטמאותו, והחילוק הוא, שאם הוא אוכלו אז הוא ביטל את ה׳עתידין לתרום׳ של מחר, ואין 
איסור בזה שהוא מעכב את התרומה העתידית מלהגיע מן הכח אל הפועל למצב של תרומה 
ממש, דרק אחרי מירוח אסרה תורה, אבל במטמא דנו שיש צד שאינו כן, והיינו דדנים דהכא 
הוא מטמא היום את התרומה העתידית של מחר, ונחלקו אי מצי עביד כן לפני מירוח, דגם 
היום הטבל הוא בגדר ‘עתידין לתרום׳ - וזה כל מציאותו - ולכן מהני בו הפרשה, וכיון שהוא 
ממשיך להיות עומד לדין העתידי שלו גם אחרי הטומאה - הרי בזה יש לדון שהוא לא ‘שומר׳ 
]כדין משמרת[ את מצב התרומה של מחר מלהיות טמא, והרי לזה דינו להיות עומד, ולא 
דמי לאוכל שמה שהוא אוכל מיקרי ‘עיכוב בעלמא׳ ומבטל בזה את כל ה׳עתידין לתרום׳, 
ואינו כטומאה שאז זה עדיין בגדר ‘עתידין לתרום׳ גם אחרי שטימא אותו והוא עומד להגיע 

בסוף להיות תרומה בטומאה.

ואכילה אחרי מירוח פוגמת בדין תרומה שחל בטבל מחמת העתידין להיות – וכעת הוא פוגם 

אותו, ורק לגבי דרגת העתידים לתרום של לפני מירוח אין פגם באכילה רק עיכוב מלהגיע 
למצב של מחר, אכן בטומאה אינו כן שגם אחרי הטומאה היא עדיין עומדת להגיע למצב 

של תרומה וכעת הוא מטמא את המצב של מחר.

	י	ור החילוק 	ין מ		ד למטמ	 – ודן 	גדר ה	יסור 	כילה

וזה גם הביאור בזה שסובר החזו״א )דמאי סי׳ ד׳ ס״ק ב( לגבי הדין משמרת של איבוד - שזה 
דין אחר – דכפשוטו מותר מה״ת לשרוף טבל, ומבואר דלדעתו אין בזה דין משמרת, והיינו 
משום שאין כאן תרומה ממש, ואין איסור לעכב את התרומה העתידית מלחול, ולכן מותר 
גם לאוכלו, וגם כשאסור לאוכלו לאחר מירוח שאז פשוט לתוס׳ שכבר אסור לטמא אותו, 
אכן לאבדו אכתי מותר, והיי״ט שהרי כל המציאות של היום היינו ה׳עתידין לתרום׳, והוא 
‘מעכב׳ את ה׳עתידין׳ מלצאת לפועל בזה שהוא מאבדו, ובזה הוא מבטל את כל המציאות 
שלו שכבר אינו בגדר עתידין ולא אכפת לן בזה, ורק כשהוא מטמא אז הוא גורם שבמצב 
של היום - שהוא עומד למחר - הוא גורם טומאה, ]ואין זה סתירה למה שהתורה אסרה 

אכילה במצב כזה בתור מאכלות אסורות, ולא דמי למאבד[.

שו״ר במנחת שלמה )ח״ג סימן ק״נ ס״ק י״א( שהוכיח שכל הדין משמרת בטבל הוא רק 
מדרבנן דלא יתכן שיש איסור לטמא ואין איסור לאבד ופשוט שמותר לאבד, אכן לדברינו 

אין כל הכרח לזה, והחילוק כנ״ל.

ובאמת דלפי זה יש לדון בעיקר הגדר של איסור אכילת טבל, דמצד אחד יש לומר שהגדר 
של האיסור היינו שהוא מחלל את הקדושה העתידית באכילה של היום, ומאידך יש לומר 
שזה רק מאכלות אסורות, ותלוי בביאור הדרשה - “ולא יחללו את קדשי בנ״י״, והמשמעות 
בחינוך הוא שהוא מחלל היום את הקדושה העתידית, אכן מהרמב״ם משמע שזה מאכלות 

אסורות של מנהג חולין בטבל, ועיין בכל זה בהערה5.

ובעיקר החידוש של רש״י ותוס׳ )נדה( ובפירוש המשנה ברמב״ם )גיטין( ששייך משמרת 
תרומותי בטבל שאסור לטמא את הקדושה של התרומה המעורבת, מצאנו חולקים, עיין 
בראב״ד )מובא ברמב״ן ע״ז נ״ו( שזה רק מדרבנן, וגם בירושלמי מבואר שיש טעם אחר לאיסור 

5.  והיינו שהיה מקום לדון שכל האיסור אכילה שייך לקדושה העתידית, והיינו דכעת הוא אוכלו ומחלל 
בזה את הקדושה של מחר, וזה כנראה פשטי' דקרא של לא יחללו, וכן היה נראה מהחינוך )מצוה רפ"ד( 
"וענין הכתוב לומר שלא יחללו הקדשים בעודן מעורבין עם החולין, וזהו לשון את אשר ירימו שהוא 
לשון עתיד, כלומר שעדיין לא הורמו, וכן הוא בגמרא סנהדרין )פ"ג,א( מנין לאוכל טבל שהוא במיתה, 
שנאמר ולא יחללו את קדשי בני ישראל את אשר ירימו לה', בעתידים להרים הכתוב מדבר, ויליף חילול 
חילול מתרומה, שכתוב עליה 'ואת קדשי בני ישראל לא תחללו ולא תמותו', והיא במיתה, כמו שכתבנו 
למעלה, מדכתיב ומתו בו כי יחללוהו, וסמיך ליה וכל זר לא יאכל קדש", עכ"ל, הרי שיש באכילתו משום 

חילול הקודש וכלשונו – "שלא יחללו הקדשים בעודן מעורבין עם החולין".

אולם לשון הרמב"ם מאכלות אסורות )פרק י' הלכה י"ט( – "הטבל כיצד - כל אוכל שהוא חייב להפריש ממנו 
תרומה ומעשרות קודם שיפריש ממנו נקרא טבל ואסור לאכול ממנו שנאמר ולא יחללו את קדשי בני 
ישראל את אשר ירימו לה', כלומר לא ינהגו בהן מנהג חולין ועדיין קדשים שעתידין להתרם לא הורמו, 
והאוכל כזית מן הטבל קודם שיפריש ממנו תרומה גדולה ותרומת מעשר חייב מיתה בידי שמים שנאמר 
ולא יחללו את קדשי בני ישראל וגו' והשיאו אותם עון אשמה" - הרי שלא כתוב כאן ש'נתחללו הקדשים' 
עצמם, אלא מנהג חולין נאסר, וכלשונו – "לא ינהגו בהן מנהג חולין ועדיין קדשים שעתידין להתרם לא 

הורמו", והיינו מאכלות אסורות כפשוטו – ועיין היטב בלשון התוס' בחולין )ק"ל,ב(.
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 לכם  בטבל

זה, וילפינן ליה מדרשה, ועיין בתוס׳ הרא״ש בנדה )גליון הגמרא שם( שמשמע משום הפסד 
הכהן, ולדברינו פשוט שלא חולקים בעיקר היסוד של התרומה המעורבת, אלא שחולקים 

בגדרים של ה׳עתידין לתרום׳, וכנ״ל לגבי ביעור.

בפלוגתת הראשונים לגבי דבר הנדור ובישוב קושי׳ רעק״א לגבי מקדים בשבלים.

ובזה ניחא פלוגתת הר״ן והרא״ש אי מה״ט מיקרי דבר הנדור או לא, דלדעת הר״ן טעמא 
דמעורבת בו תרומה לא סגי להשוותו לדבר האסור, אף שמפורש בר״ן עצמו )פד,ב( שיש כאן 
תרומה מעורבת בטבל, והביאור כנ״ל, דסו״ס ע״י ההפרשה משתנים הדינים של התרומה, 
וחיילא קדושה מכח האיסור הקודם, ונחלקו האם מחמת זה היה צריך להיות דבר הנדור או לא.

ובתוספת ביאור: הרי שאלנו שיש פלא גדול בעיקר ההפרשה של תרומה, דמצד אחד הוכחנו 
שהפרשה עצמה מיקרי נדר ]מופלא ושאלת חכם[, ומאידך גיסא מבואר שתרומה אינה דבר 

הנדור, הלא דבר הוא.

ולפי הנ״ל מיושב, שזה שתרומה לא חשיבא דבר הנדור אינו בגלל שהוא לא עושה כלום 
חוץ מלהתיר, שהרי פשוט שהוא מחדש כאן קדושה ונשתנו הדינים לאחר הפרשה מכח 
ההפרשה שלו, וכל זה חל על ידי הנדר של הפרשת תרומה, אלא שהביאור בזה הוא שדבר 
הנדור היינו שהנדר מחדש את כל האיסור וכמו כל נדרי הקדש ונדרי איסור, אבל כאן כל 
דינו של הטבל הוא שממנו יוציאו את התרומה ומקיים ומעמיד את דינו, ונמצא שהדין 
תרומה כבר קיימא בו בכח, והנדר רק מעמידו בפועל, ובזה נחלקו אי סגי מטעם זה להיות 

דבר האסור ולא דבר הנדור.

הרי דשוב נחלקו בגדרי ה׳עתידין לתרום׳, האם אהני לן ה׳עתידין לתרום׳ לומר שכל מה 
שחל מכח האתמול אינה חלות חדשה דידיה כגדר דבר הנדור - והוי דבר האסור, או דסו״ס 
כיון שמשתנים ההלכות והדינים של ה׳עתידין לתרום׳ – לתרומה, כשיחולו לאחר ההפרשה 

וזה הרי חיילא על ידו – הוי דבר הנדור, ודו״ק.

ובזה מיושבת בפשיטות קושי׳ רעק״א והרש״ש, דלאחר הפרשה התרומה תמיד אסורה גם 
בהפריש לפני מירוח בהקדים בשבלים, וקשה שבאופן כזה הרי הוא חידש את האיסור, שהרי 
לפני מירוח לא היה שום איסור בטבל ולמה לא מיקרי דבר הנדור, והביאור כנ״ל, דכבר 
נתבאר שפשוט שהוא מחדש כאן קדושה ונשתנו הדינים לאחר הפרשה מכח ההפרשה 
שלו, אלא שזה לא דבר הנדור כיון שכל נדר מחדש גם את סיבת האיסור משא״כ כאן שכל 
מהותו ודינו של הטבל הוא שממנו יוציאו התרומה, ונמצא שהסיבה לדין תרומה כבר קיימא 
בו בכח, והוא רק מעמידו בפועל, וכבר ביארנו שגם לפני מירוח הדין הזה קיים, וכדהוכחנו 
לעיל דלכן מהני בו הפרשה לפני מירוח, וזה גם יסוד הדין משמרת לא לטמאה עוד לפני 
מירוח, ולכן ס״ל במשנה ראשונה שיש דין ביעור כבר לפני מירוח, ומה״ט נמי לא מיקרי דבר 
הנדור כבר לפני מירוח, כיון שהדין שעומד לתרומה העתידית כבר קיים בו לפני נדרו, ודו״ק.

סיכום: בהרבה הלכות נחלקו אי שייכא הכא דין התרומה המעורבת בו.

ובסיכום למדנו מכל הנ״ל, שבהרבה הלכות נחלקו תנאים ראשונים ואחרונים אי שייכא 
דינא דתרומה המעורבת בטבל, והיינו דנחלקו תנאים לגבי ביעור בטבל לפני מירוח, ונחלקו 
הרמב״ם והחינוך לגבי הגדר במאכלות אסורות של טבל - מצד חילול קדושה או מצד מאכלות 
אסורות, ונחלקו הראשונים אי איכא איסור לטמא מדין משמרת תרומותי או לא, וכן נחלקו 

התירוצים בתוס׳ אי כבר לפני מירוח איכא משמרת או רק לאחר מירוח, ונחלקו אי סגי טעם 
זה להגדירו בתור דבר האסור ולא לדבר הנדור.

והיסוד בכל הנ״ל שכולם מודים שיש דין תרומה מעורבת בטבל, וכולהו מודו שאינה מעורבת 
ממש ואינה תרומה ממש, אלא שזה בגדר ‘עתידין לתרום׳, ותו לא, ונחלקו לגבי איזה הלכות 

נאמרה הלכה של ‘עתידין לתרום׳, ודו״ק.

מייש	 	ת כל הקושיות לג	י הממונות של הכהונה 	ט	ל

ובזה נחזור לכל הקושיות לגבי הממונות של הכהונה בטבל, שמה שהבאנו מהתוס׳ בסוכה 
שאתרוג של טבל הוא אתרוג שיש בו שותפות עם הכהונה ולכן חסר בדין לכם, אין הכוונה 
שזו שותפות ממש, רק בגדר זכות על התרומה העתידית – שהתרומה אינה אלא בגדר עתידים 

לתרום, ונמצא שבטבל עצמו אין בעלות של כהונה ממש – רק זכות על תרומה עתידית.

ובזה מיושב הקושיות של המנחת ברוך – שלא קשה ממה שהישראל יכול להקדיש טבל 
אף דשותף א׳ אינו יכול להקדיש את כל השותפות, שהרי פשוט שהבעלות שצריכים כדי 
להקדיש דיליף מהדין ‘איש כי יקדיש את ביתו׳ שונה מהבעלות של ‘לכם׳, והרי מצאנו מ״ד 
אחד שסובר דבעינן ‘היתר אכילה׳ מהלכות ‘לכם׳ )סוכה לה,א(, וזה פשוט שלא צריכים 
היתר אכילה כדי שיוכל להקדיש, ויש לומר שחסר בבעלות של ‘לכם׳ ע״י הך זכות של כהן 

אף שלא חסר בבעלותו להקדיש.

ומיושב נמי הקושי׳ מעיר הנדחת דלא שורפין ממון של שותפין ואילו טבל שורפין ולא אהני 
לן שותפות הכהן, וגם לא קשה ממה דמודר הנאה פורע את חובו ותורם את תרומתו מדין 
פרעון חוב, דלפי הנ״ל אינו אלא בגדר זכות ותו לא - וגם לא קשה ממה שהבאנו מהתוס׳ 
שאנץ בפסחים לחלק בדין לכם בטבל של מצה וטבל של אתרוג – דרק בהלכות לכם נתחדש 

דחשיב כעין שותפות לגרע בלכם, ובזה מתחלקים אתרוג ומצה מגזה״כ.

עוד הבאנו מהר״ן בסוכה בשם הרמב״ן שחולק על התוס׳ וסובר ששותפות הכהן ולוי בטבל 
לא מגרע ב׳לכם׳ כיון שיכול לסלק את הכהן ולוי באתרוג אחר להתירו ממק״א, וקשה שעד 
כמה שיש תרומה מעורבת בו הרי ע״כ שיש לו שותפות אמיתית בטבל, וא״כ מה מהני שיכול 
לסלק את השותפות, הא סו״ס כעת השותפות אכתי קיימת וחסר בדין לכם – ולהנ״ל א״ש.

עוד הבאנו מהרמב״ם שחולק על התוס׳ וסובר שאין שום ממונות לכהן לפני הפרשה, ויליף 
מקראי, כפשוטו נראה שהוא חולק וסובר שאין תרומה מעורבת בטבל, ואין חסרון של לכם 
בטבל, אכן מאידך הוא לומד שהחיוב מיתה בטבל תלוי אי איכא מיתה בחלק שיפרישו, 

ודו״ק – ולפי הנ״ל לק״מ, ודו״ק.

מתמה – מאי שנא זכות זו מכל זכות אחרת לגבי החסרון של ‘לכם׳, ומבאר עפ״י דברינו כאן.

אולם אכתי יש לתמוה בעיקר דברינו – דלפי כל הנ״ל יתחדש שלפי התוס׳ זכות ושעבוד סגי 
לן לגרע מדין ‘לכם׳, והאם יהיה דין שכל אפותיקי חסר באמת ב׳לכם׳ לגבי אתרוג.

ונראה דהכא גרע כיון דשאני כל זכות ושעבוד שהשעבוד עומד מבחוץ כנגד הבעלות של 
היום, וגובה ע״י השעבוד ובזה הוא מבטל את הבעלות של היום, עכ״פ הזכות היא זכות 
חיצונית, לעומת הדין תרומה שנתבאר שכל המציאות של טבל דומה לתפוסת הבית שזה 
מציאות של בעלות שכל כולה עומדת עבור החלקים הפרטיים של ‘מחר׳, שנתחדשה בעלות 

5657

ה
לכ

ה
ה 

שד

ה
לכ

ה
ה 

שד

ה  
שד

ת 
כו

לי
ה

 

ה  
שד

ת 
כו

לי
ה

 



חדשה שדינה של הך בעלות להתהפך להיות בעלויות פרטיות, וזה עצם מציאותה ומהותה 
של הך בעלות, ולא שנתחדש כח מבחוץ לעקור את הבעלות של היום, וכיון שזה עצם 
הקיום דין של הך בעלות שוב ממילא חסר ב׳לכם׳, וזה גם המהלך בטבל, שזה שיחול כאן 
ממון כהן אינו התחדשות וחלות חדשה שחלה אח״כ, מסיבה צדדית וחיצונית ככל גבייה 
של זכות ושעבוד, אלא שעצם הדין טבל של היום הוא שהממון ישראל עצמו יהפוך להיות 

לחלק כהן וחלק ישראל, וזה חילוק נכון, ולכן דווקא הכא חסר בדין לכם.

דעת רבינו מרן הגרי"ש אלישיב זצוק"ל בענין  לכם  בשמן לנר חנוכה ומקורותיו. 
מתוך הספר  ישא יוסף  העומד לראות אור בקרוב. 

 רבי יוסף יקותיאל אפרתי שליט"א ראש בית המדרש

דין “לכם״ בנרות חנוכה 
בספק מעשר ראשון 

ומעשר עני
א

בערב חנוכה השתא פירסמנו הודעה מטעם בית המדרש:

הערה בענין הידור בהדלקת שמן זית לדעת רשכבה"ג מרן הגרי"ש אלישיב זצוק"ל. 

א. רבים מהדרים )וכך נוהגות ועדות כשרות רבות(, להסדיר בקמח המיועד למצות ובחסה 
המיועדת למרור, שלא יהא מעשר ראשון הואיל ובמצות ואף במרור בעינן “לכם". וחוששים 

שאף שאין חייבים לתת מעשר ראשון ללוי )ראה חזו"א שביעית סי׳ ה׳( אין זה “לכם".

שבעתיים יש להקפיד במעשר עני שלדאבון לב בהרבה מקומות )אף שנמצאים בהשגחה   
מהודרת( אינו ניתן לעניים – שלא יהא חשש מעשר עני בתוך התוצרת בגלל “לכם" )הוראות 

מרן הגרי"ש אלישיב זצוק"ל  בנידון התפרסמו גם בישא יוסף ח"א ובעוד מקומות(.

ב. לדעת מרן הגרי"ש אלישיב זצוק"ל גם בשמן זית לחנוכה יש דין “לכם", והמקור הוא 
מדברי הר"ן בפסחים )ז ע"א( ועוד ראשונים. ופעמים היה מרן זצוק"ל מתבטא “שלא 
מצינו שחלקו עליו" )ראה הערות - לראש השנה כח – ע"א, שבת כג – ע"א, פסחים כט(, 

וראה עוד מקראי קודש )חנוכה סי׳ כג(.

ג. בשמן זית מקומי מיבול ישראל – יש מעשר ראשון שלא ניתן ללוי, ומסתבר שהשתא 
יש גם מעשר עני )כי רוב השמן מסתבר שהוא מיבול תשע"ח – שהוא שנת מעשר עני(.

ד. המבקש להדר בענין זה בדין “לכם", יש לפניו כמה אפשרויות, ואולי כדאי להשתמש 
לשמן חנוכה – מיבול חו"ל.

היום י"ח כסלו תש"פ – שאלנו לרשכבה"ג מרן שר התורה שליט"א והורה לפרסם את הדברים.

מודעה זו שפירסמנו השתא מבוססת על מה שהובא בישא יוסף )בכמה מקומות( דבאותם 
מצוות דבעינן לכם כגון במצה במרור ובאתרוג, כשלא נתנו מעשר ראשון או מעשר עני, 
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ספק מעשר בשמן לנרות חנוכה

ואי אפשר לכהן או ללוי או לעני להוציא מיד הישראל, אם ראוי לצאת בו ידי מצוה או שיש 
חסרון “לכם" שאינו בבעלותו. ואפילו כאשר יש ספק אם יש בתוצרת שלפנינו מעשר ראשון 
או עני )כי יתכן והוא נקבע במקום אחר( ראוי שלא להשתמש בזה למצוות דבעינן “לכם". 

ובשנת תשע"ט כתבנו מודעה למתפללי ביהמ"ד בשכונתינו ארזי הבירה.

“למע"כ מתפללי ביהמ"ד שיחי׳

לאור בירורים אודות המציאות שנעשו היום ערב חנוכה: אותם החוששים לדין לכם בנרות 
חנוכה וכמו שהיתה דעתם של מרנן הגרצ"פ פרנק והגרי"ש אלישיב זצוק"ל – אם הם 
משתמשים בשמן ישראלי מארה"ק מבתי בד גדולים )לא מהמיגזר הערבי( יש מקום שיחששו 
למעשר ראשון, ואם כן צריכים לחומרא ליתן שווי הזיתים ללוי או לכהן. )וכמו שעושים 

ועדות הכשרות בחסה של ערב פסח(. ולכאורה חמור מזה מעשר עני.

אולם לפי מה שטענו היום ]חנוכה תשע"ט[ הסוחרים הגדולים בשמן, כי רק כמות קטנה של 
שמן מהמסיק האחרון  )של שנת תשע"ח( הגיעה לשווקים. כך שהחשש למעשר עני הוא קטן.

ולפ"ז בהדלקת נר חנוכה בשנת תש"פ יהא צריך להחמיר בזה – כי מסתמא הרבה ואולי אף 
רוב השמן יהא מן השמן ששייך לשנת תשע"ח, שהינו בחשש מעשר עני".

ב

		תרוג מצה וחלה 	עינן ‘לכם׳

בעקבות הפירסום השתא הגיעו תגובות מכמה וכמה ת"ח – ומכיון שהודעה זו היתה מבוססת 
על דברים שפירסמנו בעבר בדין “לכם" בשו"ת ישא יוסף בשם מרן רבינו זצוק"ל, ננסה 
בשורות דלהלן לבאר את הדברים, הן לגבי חשש לכם מחמת מעשר ראשון ומעשר עני 

בתוצרת החקלאית המיועדת למצה או לנטילת לולב, והן לגבי נרות חנוכה.

מקור הדברים בפסחים )לח ע"א( ובסוכה )לה ע"א(, דאיתא דיש דין “לכם" באתרוג, מצה, 
וחלה, ומקור הדבר דבאתרוג כתיב ולקחתם לכם  )ויקרא כג, מ( ובחלה כתיב “עריסותכם 
חלה" )דברים טו, כ( ובמצה יש גזרה שווה מחלה מה להלן משלכם אף כאן משלכם. והגם 
דלדעת חכמים יש חיוב חלה במעשר שני היינו משום שלדעתם מע"ש לא חשיב ממון גבוה, 
אבל לעצם הדין דבעינן “לכם" לא פליגי רבנן, וכמו שכתב הרא"ש )פסחים פרק ב אות יח( 
“משמע מהכא דאין יוצאין במצה גזולה, דרבנן אית להו שפיר, גזירה שווה, דגזירה שווה 
זו מקובלת בפרק רבי ישמעאל )מנחות ע, ב( על ההיא מתניתין וכו׳, אלא דרבנן אית להו 

דמצת מע"ש הוי שלכם, אבל גזילה דלאו לכם היא לא נפקא ביה".

מה מתחיי	 מדין ‘לכם׳

ובגדרי ה"לכם" רבו המהלכים, ואף אנו בהליכת הנמושות כתבנו בשו"ת ישא יוסף )ח"א סי׳ 
פי וח"ג סי׳ קיב, וח"ד סי׳ קי, ושם סי׳ קעב(. בפשטות “לכם" מצריך שעושה המצווה )או 
המתחייב בה( יהא בעלים מוחלט של החפץ ללא שום מניעה בשימושו, ולכן ממעט הלכם 

– כאשר החפץ אינו שלו, כאשר החפץ גזול בידו או שאול אצלו או שטרם זכה בו )הפקר(. 
אולם יש מצוות שבהם גם שותפות נחשבת כ"לכם" ויש מצוות ש"לכם" ממעט שותפות 

עיין מה שהרחיב בדבר בזכרון שאול להגר"ש ברזם סי׳ קעח – קעט(.

מכח האי דינא ד"לכם", מצאנו דיש מרבותינו שלמדו להחמיר בהלכות נוספות, לדוגמא מה 
שכתב החיד"א בספר מורה באצבע )קונטרס כף אחת אות ג׳( להחמיר לקנות ארבע מינים 
גם ע"י קנין דאוריתא, ובכף החיים )סי׳ תנד סי"ק מא( שכתב שכשקונה מצות ישתדל לפרוע 
קודם פסח, כדי לצאת ידי חובה אליבא דכו"ע “שיקנה בקנין דאוריתא וכו׳ ור"ל דמדאוריתא 
מעות קונות וחז"ל תקנו במשיכה וכו׳ וא"כ כשנותן כסף ומושך קנה בין מדאוריתא בין 
מדרבנן, והוי מצוה מן המובחר". וראה בשערי תשובה )תרנ"ח סי"ק ה( שכתב “דכל כמה 
דלא יהיב דמי אין לו בו רק קנין משיכה שהוא מדרבנן, ואנן בעינן לכם מדאוריתא". ועיין 
עוד שם במשנ"ב סי"ק י. ועיין שם בשו"ת ישא יוסף הנ"ל שהובאו דוגמאות נוספות לדברים 

שאין בבעלותו ואין יוצא בהם ידי חובה. 

ג

החילוק 	ין מעשר ר	שון למעשר עני

והנה כידוע ברוב המקרים אין נותנים מעשר ראשון ללוי אפילו בטבל וודאי, ויש שכתבו 
שאין מקיימים נתינה כי הלוי אין חזקתו ברורה, עיין בנושאי כלים יור"ד )סו"ס שכג(, 
ואילו החזו"א )שביעית סי׳ ה סק"ב יב( כתב שאין נותנים ללוי מחמת שחוששין “שירבו 
העולים על פי עצמם". ובדרך אמונה )הלכות תרומות פ"ו הלכה ב ציון ההלכה ס"ק עז( 
בבואו לבאר את המנהג שאין נותנים  מעשר ראשון ללוי  כתב “ומכל מקום לענין אתרוג 
ומצה דבעי שלכם חשש מרן “שלא יהא שם המעש"ר ]וכל שכן המעשר עני[ כי כיון שאם 
יתברר מי הלוי יצטרך ליתן לו אין זה שלכם". בהמשך דבריו הביא בשם גיסו הגר"ש ברזם 
בשם החזו"א שגם אם נתנו את המעשר ללוי הרי יש להחמיר שהלוי לא יצא בזה ידי חובה 
כיון שאינו ודאי לוי  )עיי"ש בביהה"ל ד"ה כהני חזקה(. ואם כן הדברים לגבי מעשר ראשון 
שלכאורה אם אינו ניתן ללוי יש לו על מה לסמוך הרי ק"ו שבשנת מעשר עני שיש חיוב 
ליתן לעני )בניגוד למעשר ראשון( הרי שאם לא נתנו את המעשר עני וודאי שלא יצא ידי 
חובת אכילת מצה, ולכן בציון ההלכה שם כתב “וכ"ש מעשר עני". וראה עוד בישא יוסף 
שכתבנו שהיו ועדי כשרות שנהגו להפריש ולקבוע בכל גרגיר חיטה בחלקו העליון את 
המעשר ראשון ובחלקו התחתון את המעשר עני ובתוצרת שבהשגחה כזו, לדוגמא בשנת 
מעשר עני, ביד כל לוקח ולוקח יש גזל מעשר עני וברור שאי אפשר לצאת בזה ידי חובת 
מצוה. אלא מה שיש להסתפק הוא כאשר ביד הלקוח שהוא הבעלים יש ספק מעשר עני. 
]כגון תוצרת שבהשגחת וועד כשרות שאינו קובע את המעשר עני בכל גרגר וגרגר כך שיתכן 
והמעשר עני נקבע במקום אחר[, או שיש בתוצרת שבידו מעשר ראשון – שאינו ניתן ללוי 
או אפילו ספק מעשר ראשון – שודאי אינו ניתן ללוי אם יכול לצאת בזה ידי חובת מצוות 
דבעינן “לכם" הואיל וזה תחת ידו, או שמה שאינו ניתן ללוי מחמת דינא דהמוציא מחברו 
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ספק מעשר בשמן לנרות חנוכה

עליו הראיה, אינו עושה בעלות מוחלטת ויש בזה חסרון ד"לכם". ולכאורה הדבר תלוי 
במחלוקת הראשונים בסוגיא דתקפו כהן דהרמב"ם ס"ל )פ"ה מהלכות בכורות ה"ג( שאין 
מוציאין מיד הכהן, ולשיטה זו ברור כי גם אם הבעלים פטור מנתינה מצד המוציא מחברו 
עליו הראיה, הרי אין הדבר נחשב בבעלותו של הישראל, ומוכח הדבר שאם הכהן תקף את 
הספק ולקחו אין מוציאין מידו. אמנם התוס׳ ורוב הראשונים ס"ל דתקפו כהן מוציאין מידו 
)ראה מה שכתב בש"ך בתקפו כהן סי׳ א( הרי דלשיטתם דבר הנמצא תחת יד בעה"ב חשיב 
שלו אפילו שהדבר תחת ידו רק מספק הרי הוא בעליו. אלא שנתקשו בהאי דינא מדין 
הקונה שני אילנות מביא ואינו קורא, שהרי האי דינא דקונה שמביא ואינו קורא מבוסס על 
כך שיש ספק של מי הקרקע וכאשר אין למביא קרקע אינו מביא בכורים, ואם אנו אומרים 
שהמחזיק בספק מדין הממע"ה חשיב בעלים, היה לנו לפסוק שהקונה שני אילנות אינו 
מביא כלל, והאחרונים האריכו בענין. והנה בישא יוסף )ח"ג סימן קיב( הבאנו שמרן זצ"ל 
ציין בדבריו כי יסוד זה, הינו תלוי במחלוקת אחרונים אם ממון שבידו שאי אפשר להוציאו 
מתחת ידיו חשיב לכם, שבשו"ת חמדת שלמה )סימן א ד"ה ואפשר( כתב שלדעתו מתנות 
כהונה שלא באו לידי כהן הם בבחינת ממון שאין לו תובעים ואין חיסרון של לכם, לעומת 
זאת בשו"ת חידושי הרי"ם )או"ח סימן ה( הסיק כי בכהאי גוונא יש חסרון בבעלות, ואם כן 
יש חסרון לכם מחמת מעשר ראשון, ושבעתים יש לחוש כשיש ספק אם הממון שבידו הוא 

מעשר עני או טבול למעשר עני, שאין בזה דין “לכם".

ד	רי מרן הגריש"	

בענין חשש גזילה בתוצרת שיש שבה מעשר עני כבר הדפיסו בספר הערות )והוא מה שכתבו 
ממרן הגריש"א זצוק"ל, בחלק ליקוטים בסוף מסכת ברכות( בשם מרן זצוק"ל:

“והנה אי יש לחוש בפירות הנקנים בשוק לגבי מעשר עני הרי חייב בנתינתו ולא סגי בהפרשה, 
והוה ממש ממון עניים וכשאינו נותנו לעניים הוא ככל גזילה בעלמא, וא"כ אם ידוע לו בפירות 
שבא עתה לאוכלן דבשעה שהופרש המע"ע להעניים, נמצא דגזל ביד הלוקח באותה שעה 
וקרינן עליה גזילת העני בבתיכם, אמנם כשלא ידוע לו היכן הופרש המע"ע דהיינו שהמפריש 
כשקובע מקום להפרשתו בצפונו או בדרומו ולא ידוע עתה היכן הפירות שהיו שם, וא"כ 
אפשר דמה שעתה הן ביד הלוקח היו בצד אחר והוי רק ספק אי איכא מע"ע תחת ידו עתה 
וא"כ העני אינו יכול לתובעו הימנו דהממע"ה. ואף דאיכא דינא דצדק משלך ותן לו בכל ספק, 
מ"מ י"ל דל"ה אלא דין דלכתחילה ול"ה גזילה בידו. הרי פשטות דבריו של מרן רבינו זצוק"ל 
שלכתחילה בכה"ג יש דין צדק משלך אפילו שיש הלוקח צריך ליתן לעני את הספק מעשר 
עני )עיין חקר ועיון ח"ב, ומבוא לתרומות ומעשרות ח"ד עמ׳ 1497( ואם כן ודאי שיש חסרון 
בבעלות אם ספק מעשר עני מעורב, אך כאמור גם אם אין דין נתינה בספק מעשר עני מהאי 
דינא של הממע"ה – אכתי יש גם בזה חסרון של “לכם" לחלק מן הפוסקים – כמבואר לעיל 
]ועוד הוספנו שם וכתבנו “אולם בתוצרת שנרכשה ממקומות שתחת השגחה ועדי כשרות 
שנוהגים לקבוע המעשרות בכל פרי ופרי )כדי להינצל מהפרשה מפטור על חיוב( הרי ודאי 
שיש בתוצרת תערובת של מעשר עני ואז ודאי בכמות של המע"ע אין חשיב “לכם". אולם 

לכאורה יתכן שאם יאכל כזית ועשירית יצא, שהרי בכל פרי יש רק כעשירית מעשר עני 
ואם יאכל שני פירות נפרדים הרי שמונים אחוז ממה שאכל הינו “לכם". ומאידך גיסא יש 
צד לחומרא וגם במקומות שאינם קובעים מעשר עני בכל פרי יש לחוש מספק שמא נקבע 

המעשר עני בחלק שקנה אחר כך ואם כן כל התוצרת הינה מעשר עני ודו"ק[.

ושוב נידון הדבר בישא יוסף )ח"ד סימן קי( בעניין מרור שספק נתערב בו מעשר עני, 
והובא שם לגבי ספק שבמרור יש חלק של העני אמר מרן רבינו זצוק"ל שיש בזה חיסרון 

של “לכם" יעו"ש.

לעומת זאת באותם ועדות כשרות שמקנות המעשר עני וקונים ממנו את המעשר עני אפילו 
בפחות משויו )כמו שביארנו בכמה מקומות עיין בישא יוסף ח"ב זרעים סי׳ כו( הורה מרן 
רבינו זצוק"ל שבתוצרת זו חשיב “לכם" ויכול לצאת בה לכתחילה יד"ח מצה ומרור בפסח, 

ואתרוג לברכה בחג הסוכות.

המורם מן ה	מור:

ומעתה נמצינו למדים: 

תוצרת של מעשר ראשון שלא ניתן ללוי יש לחוש שאין בזה משום “לכם". א. 

תוצרת מעשר עני שלא ניתנה לעני – ה"ז גזל. ב. 

ספק מעשר ראשון או אפילו לוי שקיבל מעשר ראשון נהגו המהדרים לחוש שיש בזה  ג. 
חסרון של “לכם"

ספק מעשר עני – חמיר טפי וכמשנ"ת לעיל. ד. 

ד

השיטות של	 	עינן ‘לכם׳ 	נרות חנוכה

מעתה נפן לברר דין לכם – בנרות חנוכה, הנה רבים מן האחרונים כתבו שאין דין לכם בנרות 
חנוכה, ונציין כאן לדברי הבית יצחק )יו"ד סוף ח"א סימן קמה ס"ק ט(, שכתב הנה יש להסתפק 
בנר חנוכה אי בעי לכם, דהיינו שיהיה לו דין ממון, ובש"ס משמע דבעי שיהיה השמן שלו 
דאמרינן שם )כג, א( דבעי להשתתף בפרוטה. וכבר הראיתי בספרי לא"ח )סימן צט אות ג( 
דערבה לא בעי שיהיה שו"פ, והוא הדין נר חנוכה, ולענין לכם כיון שמצינו דלולב ביו"ט שני 
לא ביע לכם וה"ה נר חנוכה. ובשערי אפרים )סי׳ ל"ח( נתספק באיסור הנאה כגון בשר בחלב 
אי יוצא נר חנוכה הואיל דמצות לאו להינות ניתנו, ואי בעי לכם ודאי אינו יוצא, ומשמע 
דפשיטא לי׳ דל"ב דין ממון בנר חנוכה, והיתר אכילה ודאי ל"ב מדיוצא בשמן שריפה לחד 
מ"ד, אך גם דין ממון נראה דל"ב ויוצא בשמן של מעשר שני. ודוק בכל זה. וכעין זה מצאנו 
בעוד אחרונים, עיין בשדי חמד )אסיפת דינים מערכת חנוכה אות טו(, מחזה אברהם )או"ח 

סימן קמט(, שואל ומשיב )מהדו"ג סימן שמט( ארץ צבי )תאומים, סימן נב(.
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ספק מעשר בשמן לנרות חנוכה

שיטות הר	שונים ד	עינן ‘לכם׳ 	נרות חנוכה

מאידך גיסא רבותינו הראשונים בסוגיה דפסחים )ז, ב( דנו אודות ברכת נר חנוכה שאנו 
מברכים “להדליק" אף דאפשר בשליחות. וכל ברכה דאפשר בשליחות אנו מברכים “על". 
יעויין ברמב"ן )ד"ה ובתקיעת(, בריטב"א )ד"ה הלכתא( במאירי )ד"ה וחכמי(, וז"ל הר"ן )על 
הרי"ף( “ומיהו איכא למידק בהאי כללא, דהא הדלקת נר חנוכה שאפשר לעשותה על ידי 
שליח ואפ"ה מברכין עליה להדליק, איכא למימר דכיון דאמרינן בפרק במה מדליקין דצריך 
לאשתתופי בפריטי כיון שאינו אלא בשל עצמו", ואמנם יש מי שביקש ללמוד בר"ן שא"צ 
לדין לכם בנר חנוכה, )עיין שו"ת שבט הלוי ח"ג סי׳ פ( אולם דברינו אמורים בדעת מרן 
רבינו הגרי"ש אלישיב זצוק"ל, והוא למד בדברי הר"ן, כמו שכתוב בשמו משיעורו במסכת 
ראש השנה )כח, א, ונדפס בספר הערות למסכת ראש השנה שם( דהר"ן בפסחים אומר 
דבנר חנוכה בעינן לכם", והוסיף ואמר שלא מצינו בראשונים שחלקו עליו. )יעויין בדברי 

הראשונים הנז"ל ואכמ"ל(.

ומעתה אחרי שהתברר כי דעת מרן רבינו זצוק"ל כמו שחזר כמה וכמה פעמים בשיעורים 
שנדפסו בספרי הערות )נרשמו משיעורים שנאמרו בבית מדרש תפארת בחורים לפי הבנת 
הכותב(  ובדברים שבע"פ כי בנר חנוכה לדעת הר"ן בעינן לכם עלינו לבאר גדר לכם זה של 
נר חנוכה )ומן הראוי היה להביא דברים שבכתב שכתבו כמה ת"ח כנגד הדברים ולהשיב 
כדרכה של תורה אלא שקצר המצע מהשתרע ובביאור גדר “הלכם" בחנוכה יובהרו הדברים(. 
בהערות למסכת פסחים )כט, א – תוד"ה בדין( נכתב “והנה לכאורה מדברי התוס׳ יש ללמוד 
למ"ד דבמצה בעינן לכם שלכם דלדבריו בעי להקנות המצה לכל אחד ואחד מן המסובים 
קודם אכילת המצה וכו׳. אכן באמת אין שייכות זה לזה כלל ורב הוא המרחק בין להחשיבו 
שלו לגבי בל יראה דסגי לזה במש"כ התוספות לבין להחשיבו שלו שייחשב מצתכם )או 

שמן שלו לנר חנוכה( שלזה צריך קנין גמור ובעלות חזקה וברורה". עכ"ד.

הקנין הנצרך ל׳לכם׳ 	נרות חנוכה

אלא שיש לעיין איזו קנין גמור בעי המשתתף, ומצאנו כי בשיעורים במסכת שבת בסוגי׳ 
דאכסנאי )כג, א( בביאור הגמרא כי הוינא בי רב משתתפינא בפריטי בהדי אושפיזא זה 
ביאר מרן זצוק"ל הר"ן בריש פסחים דן בנוסח הברכה של הדלקת נר חנוכה וקאמר דבעינן 
שיהיה השמן שלו ולא סגי בשמן של חברו, ומשום כך מברך להדליק" אלא שבהמשך דבריו 
הסתפק האם צריך ליתן משום כך את מחיר כל השמן לבעלים והוכיח שאי אפשר לומר כן 
גם מצד לשון הגמ׳ שמשמע שמשתתף רק בפרוטה, וגם שאם קנה את כל השמן הרי לא 
נשאר לבעה"ב שמן שיצא בו יד"ח. ע"כ שמה שכתב הר"ן שבעינן שיהיה השמן שלו היינו 
דבעינן שתהא שותפות שלו בפרוטה. והוסיף שאפילו אם במצה בפסח אין צורך שיהא 
האורח קונה את המצה, ודי בכך שהבעה"ב נתן לו לאוכלה, ומיד כשהאורח מכניס המצה 
לפיו הרי הוא קונה את הכזית, אבל בשמן האורח אינו עושה מעשה זכיה, וכדי שהשמן יהיה 

שלו הוא חייב לעשות קנין לפחות בכסף שקונה מן התורה.

והנה צידד מרן רבינו שחובת להקנין בנר חנוכה הכרחית יותר מבמצה )ואכמ"ל בזה, כי 
אכן הסתפק אם להלכה יש לנקוט כמ"ש השפ"א במסכת סוכה להקנות לאורחים מצתם( 

אבל אין צריך שיהא בעלים על כל השמן אלא בשיטת הר"ן סגי שיהא שותף בדבר לצורך 
מצוה וחשיב “לכם". הנה מפורשים הדברים מפי׳ מרן רבינו זצוק"ל. ואין כאן מקומו להאריך 
– דבהאי דינא ד"לכם" מצאנו שיש דברים ששותפות ממועטת מהם, כמו לולב )כמבואר 
בסימן תרנח, ז( ואף בזה מצאנו שיש מקרים שיוצאים יד"ח בשותפות בד׳ מינים, ויש דברים 
ששותפות חשיבא “לכם", כמו במצה )אם יש לו שיעור בחלקו( ובחלה, וכך הוא בנר חנוכה, 
והרבה טעמים לדבר, ויעויין במקראי קודש )חנוכה סימן כא( שכתב וז"ל “דבנרות חנוכה 
בעינן “לכם", והטעם שבעינן “לכם" י"ל משום דעיקר הנר הוא בשביל הנס שנעשה בהדלקת 
המנורה וכו׳. ולכן התקנה שיהא לו חלק בשמן של ההדלקה דומיא דמנורה שהשמן היה 
מתרומת הלשכה". אבל לדעת מרן רבינו זצוק"ל אין הכרח לזה דגם שותפות – חשיב “לכם. 
ובמק"א אי"ה נאריך בזה – מ"מ מוכח כל שיש אפילו ספק שאין השמן כולו או חלקו שייך 

לבעלים ואין זה שותפות למצוה לדעת מרן רבינו אין יוצאים בזה יד"ח.  

ה

שמן חו"ל ושמן 	רץ ישר	ל

ועל מה שציינו כי אפשר לקיים המצוה בהידורה משמן חו"ל כתב הרה"ג ר׳ ישראל מאיר 
פלמן )בן הגרב"צ זצוק"ל( – וז"ל “ובמש"כ שעדיף להדליק בשמן מחו"ל, הובא בספר מגיד 
מישרים פרשת מקץ שגילה לו המלאך, וז"ל: בשמן שהכנת לנרות אל תשתמש בו כי אינו 
שמן מזיתי א"י אלא מחו"ל. ומשמע דזה יותר מהידור עד כדי שאמר לו שלא ידליק בהם. 
וידוע מה שאמר הגר"ח קניבסקי שליט"א דזה מטעם שיש בהם חיוב מעשרות, וכעין שאמרו 
בברכות דף לט, ב רב אמי ורב אסי כי הוה מתרמי להו ריפתא דערובא מברכין עליה המוציא 
לחם מן הארץ אמרי הואיל ואתעביד ביה מצוה חדא נעביד ביה מצוה אחריתי, ומה"ט אמר 

דכל שנסחטו בא"י הרי דינו כשמן א"י וחייבים במעשרות". עכ"ל

והנה לגבי מעשר עני אין צריך להשתמש בשמן מחו"ל כי באפשרותו לתת לעניים שווי 
השמן ויצ"ח בבחינת מה לי הן מה לי דמיהן. ובמעשר ראשון אם רוצה להדר יקנה ללוי 
)מספק( – ויקנה ממנו בשוויו, והגם שלדעת הגר"ש ברזם יש בזה חסרון )כמבואר לעיל( – 
כבר הוזכר לעיל שיש דס"ל בכהאי גוונא אין לחוש, ואפשר לצרף כל הצירופים הנזכרים 
לעיל, אלא דציינו שהפתרון ליטול שמן חו"ל כי הפתרונות לעיל מצריכים להוציא ממון, 

ומחו"ל יש שמן באותו מחיר.   

והנה הכותב ציין את הענין ליטול משמן של ארץ ישראל, והביא מדברי מרן הגרח"ק שליט"א 
שטעם הדבר הואיל ואיתעבידא בה – מצוות תרומות ומעשרות ראוי שיעבד מצווה אחריתי, 
ובעוני לא הבנתי דבריו, שהרי ענין זה הוא דווקא כשמקימים המצווה כדינה אבל כאן אנו 

חוששים שאין אנו מקיימי המצוה כתיקונה ואם כן ודאי שיש להעדיף מחו"ל.

ועוד יש להוסיף, מרן רבינו זצוק"ל היה אומר דענין דההידורים בנר חנוכה – להדליק בכהאי 
גוונא דדמיא למקדש )וראה גם מה שהבאנו בשם המקראי קודש( ודווקא בשמן אין לנו 
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מקור מפורש דבעינן זיתים של ארץ ישראל או שמן של אר"י )ראה רמב"ם פ"ו מהל׳ איסורי 
מזבח הל׳ טו, וראה ערה"ש העתיד סוף סי׳ סא(

וכתבנו מודעה שהיא הערה בענין הידור בהדלקת שמן זית לדעת מרן הגרי"ש אלישיב, 
והרואה יראה ונדמה כי אין בדברינו חידוש, אלא רק בדעת מרן רבינו הגרי"ש אלישיב 

זצוק"ל, למבקשים לנהוג כדעתו.

וז	ת תורת העולה:

א. מי שבידו ודאי מעשר עני הרי גזילה בידו ואינו יכול לצאת יד"ח – בודאי במצוות דבעינן לכם.

ב. לדעת מרן הגרי"ש אלישיב גם בספק מעשר עני, הואיל ויש דין של צדק משלך אינו יכול 
לצאת בזה יד"ח במצוות דאית בהם “לכם".

ג. נהגו יראי ה׳ שאינם משתמשים בתוצרת שיש בה מעשר ראשון אע"פ שפטורים מנתינה, 
דיש בזה ספק חסרון של “לכם".

ד. הזכרון שאול הביא בשם מרן החזו"א שאפילו לוי שקיבל מעשר ראשון יש לו לחוש 
שמא אינו לוי, ולכן לא ישתמש במעשר ראשון לצורך מצוות שיש בהם דין “לכם" כמו 

מצה ואף מרור.

ה. לכן יש ועדות כשרות שדואגות שהקמח והחסה שבפיקוחם שמיועדים לאפות מצות 
ולמרור, יהיו חולין גמורים ללא מעש"ר וכש"כ ללא מע"ע.

ו. מרן רבינו הגרי"ש אלישיב למד דלדעת הר"ן אף בנר חנוכה יש דין “לכם".

ז. משו"כ לדעתו פשוט שאסור להשתמש לנר חנוכה בשמן מעשר עני הגזול, ואפ׳ בספק 
מע"ע ראוי מאד שלא להשתמש להדלקת נר חנוכה.

ח. לכאורה ראוי גם להקפיד שלא ידליק בשמן שיש בו ספק מעשר ראשון, הגם שבשמן 
כזה אפשר לצדד להקל שהרי רבו האחרונים הסוברים דלא בעינן “לכם" בנר חנוכה.

ט. הגם דבעינן “לכם" לדעת הר"ן סגי בשהתתפות בפרוטה הואיל שאף בשותפים יש “לכם" 
כלפי נר חנוכה.

הנוהג אצל עושי היין הביתי, הוא להכין ‘יין ראשון׳ ו׳יין שני׳. ‘יין ראשון׳ הוא היין 
הנסחט מן הענבים ונאצר בחביות עד לתסיסה. ‘יין שני׳ נעשה בדרך כלל מן 
הקליפות והזגים שנשארו לאחר סחיטת הענבים ל׳יין ראשון׳. לפסולת הענבים 
מוסיפים מים וסוכר ומביאים אותם לתסיסה. טעמו של ה׳יין שני׳ לרוב דומה 

ל׳יין ראשון׳. אם כי בדרך כלל חלש ממנו מעט.

נוהג זה מעורר שאלה, האם ‘יין שני׳ חייב בתרומות ומעשרות ומה הם חילוקי 
הדינים בזה. מצינו על ה׳תמד׳ שהוא כ׳יין שני׳, במשנה במעשרות לגבי חיוב 
תרומות ומעשרות ובגמרא בב״ב לגבי ברכת בורא פרי הגפן ויש בזה כמה פרטי 
הלכות. וכן יש לדון על הצד שה׳יין שני׳ חייב בתרומות ומעשרות, האם ניתן 
להפריש על הקליפות והזגין לפני שנעשו תמד, שכן הלכה היא שאין מפרישין 

לפני גמר מלאכה.  

 רבי שאול רייכנברג שליט״א
מחבר ספר  'משפטי ארץ'

הפרשת תרומות 
ומעשרות מיין שני - תמד

לאחר שסוחטים את הענבים ליין או למיץ ענבים, יש המוסיפים לקליפות ולגרעינים שנותרו 
מים וסוכר והכל תוסס שוב ונעשה יין, האם היין שנוצר הנקרא בלשון המשנה תמד, חייב 

בתרומות ומעשרות.

	יזה תמד חיי	

כתוב במשנה )מעשרות פרק ה, ו(: המתמד ונתן מים במדה, ומצא כדי מדתו פטור, רבי יהודה 
מחייב. מצא יותר מכדי מדתו, חייב ומפריש עליו ממקום אחר. 

פירוש: המתמד - לאחר שהיין נצלל והשמרים שקעו והוציא את היין, נתן מים בכמות ידועה 
על השמרים, או שנתן מים על הקליפות והגרעינים שנותרו אחרי שסחט מהם את היין. 
ומצא כדי מדתו - אחרי שהתמד תסס ונגמר התהליך, הפריד בינו לבין השמרים או החרצנים 
והזגים, ומצא שכמות התמד שיצא היא אותה כמות של המים שהכניס. במקרה זה דעת ת״ק 
שפטור מלהפריש תרומות ומעשרות, ורבי יהודה מחייב. מצא יותר מכדי מדתו - שכמות 
התמד שיצא היא יותר מהכמות של המים שהכניס, הרי שמעורב בתמד גם יין. חייב להפריש 
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תרו"מ מיין שני

מהתמד תרומות ומעשרות, והוא רשאי להפריש תרומות ומעשרות על התמד מיין טבל אחר 
לפי חשבון של מה שיש בתמד יותר מכמות המים שהכניס.

בגמרא )ב״ב צו, ב צז, א( מובאת מחלוקת חכמים ואחרים, על שמרי יין שהוסיף להם מים 
האם מברך בורא פרי הגפן או שהכל. הלכה כחכמים שמברך עליהם שהכל. ואמר רבא 
שנחלקו כאשר שם על השמרים שלוש מידות מים והוציא שלוש וחצי, ורבא לשיטתו שיין 
מזוג נחשב יין רק כשיש חלק אחד יין ושלושה חלקים מים, אבל אם יש יותר מים אינו נחשב 
יין. ואחרים וחכמים נחלקו האם אנו אומרים שחלק מהמים נשאר בשמרים ויצא כנגדם 
יין, כך שיש כאן שלוש מידות מים ומידה אחת יין ולכן מברך בורא פרי הגפן, או שרק מה 
שעודף על המים שהכניס הוא יין ויש כאן שלוש מידות מים וחצי מידה יין ולכן מברך שהכל. 
אבל אם הכניס שלוש מידות מים והוציא ארבע, לכו״ע מברך פרי הגפן שהרי יש כאן שלוש 

מדות מים ומדה אחת יין. 

הגמרא שם משוה את דברי רבא לדעת ת״ק שבמשנתנו, שברכת בורא פרי הגפן שוה לחיוב 
מעשרות, ותמד חייב במעשרות רק כשמברכים עליו בורא פרי הגפן. ומבואר שם בגמרא 
בהסבר מחלוקת ת״ק ורבי יהודה, שלרבי יהודה אפילו שם שלוש מים והוציא שלוש מים 
]כדי מדתו[ חייב במעשרות, אך זה משום חומרא במעשרות )רשב״ם שם(, ולת״ק אפילו 
שם שלוש מידות מים ויצא שלוש וחצי פטור ממעשרות וכחכמים שלעיל. אבל כששם 
שלוש מידות מים והוציא ארבע לכו״ע חייב במעשרות כיון שיש במה שהוציא רבע יין. ומה 
שכתוב במשנה שכאשר יצא יתר על מדתו חייב במעשרות הכוונה שהכניס שלוש מדות 

מים והוציא ארבע.

הרמב״ם )מעשר פרק ב, ז( פוסק לגבי חיוב מעשרות שכאשר שם מים על שמרים חייב 
במעשרות רק אם שם שלוש מדות מים והוציא ארבע מדות.

למה 	ין דין נותן טעם 	תמד שמעור	 	ו יין ט	ל

אמנם הדבר צריך ביאור. בשלמא לגבי בורא פרי הגפן, צריך חשיבות של יין, לכן אם אין 
רבע יין אינו נחשב לברך עליו בורא פרי הגפן. אבל לגבי חיוב מעשרות למה חייב רק כאשר 
יש רבע יין הרי טבל אוסר באינו מינו בנותן טעם, א״כ כאשר מעורב במים יין שנותן טעם 

שהוא בדרך כלל אחד משישים, היו צריכים להפריש.

 נאמרו על זה בראשונים ארבעה הסברים.   

 הרמב״ן )ב״ב צו, ב( כתב ששמרים הם פסולת אוכלין כמו מורסן מחיטים של תרומה א. 
)תרומות פרק יא שהמורסן מותר לזרים( ואין על השמרים איסור טבל, ורק כשנעשו 
יין חל עליהם איסור טבל, וכשאין לתמד חשיבות של יין, אינו נעשה טבל. התוס׳ רי״ד 
כתב שתמד מחרצנים וזגים אינו אוסר אם אין רבע יין משום שהיין שבחרצנים ובזגים 
לא היה אף פעם יין בפני עצמו והוא נהיה יין לתוך מים, לכן כל שאין לו חשיבות יין הוא 
בטל במים. ובתמד משמרים התורי״ד לא פירש כמו שנראה ברמב״ן שהשמרים נהפכים 
ליין, אלא הוא מפרש שיש יין הנספג ומעורב בשמרים והוא מתערב בתמד. ולפי זה הוא 
מסביר, שכאשר היין התערב בשמרים הוא נעשה אינו ראוי לשתיה, ובטל ממנו איסור 
טבל, ואמנם אם יסנן את השמרים ויוציא מהם יין דינו חוזר לדין יין גמור, אבל בתמד 
שהיין יוצא לתוך מים הוא בטל במים כל שאינו נעשה יין שיש ממנו בתמד לפחות רבע יין.

לשיטתם כאשר יין של טבל מתערב במים הוא אוסר בנותן טעם שהוא אחד משישים, 
ורק בתמד הדין שונה כיון שהיין לא היה טבל.

הראב״ד )ע״ז עג, א( ]ומובא בשיטה מקובצת ב״ב צז, א מעליות רבנו יונה שדוחה טעם ב. 
זה[ כתב שיין במים נותן טעם לפגם, שהמעט יין שמתערב במים מקלקל את המים, שבלי 

היין המים יותר טעימים, ורק כשיש רבע יין אז הוא כמו יין והוא לשבח.

הר״ש )מעשרות פרק ה, ו( כתב שטעם השמרים של טבל אינו טעם גמור אלא קיוהא ג. 
בעלמא וכדאמרינן בגמרא )ב״ב צז, א(. ]אולי כוונתו שזה לא טעם ממש אלא מעין טעם. 
קיוהא מתרגם רש״י חמיצות, וכן כתב הרשב״א )תורת הבית הקצר בית חמישי שער 
שלישי(: “אע״פ שטעמו טעם יין אין טעם ביין אלא חימוץ בעלמא״[. וכך כתוב בתוס׳ 
ב״ב )צז,א( : “וי״ל דאינו אלא קיוהא בעלמא ואין כאן נותן טעם וכעפרא בעלמא דמי״. 
]יש להסתפק אם כוונת הר״ש והתוס׳ ששמרים לא נותנים טעם אלא קיוהא או כל יין 
במים אינו נותן טעם. בתוס׳ חולין )כה,ב( מבואר שלא רק שמרים במים הם קיוהא אלא 
גם יין במים אינו נותן טעם אלא קיוהא עד שיהיה רבע יין, ואילו הרשב״א בתורת הבית 
)בית חמישי שער שלישי( הביא י״א שרק בתמד )בין של שמרים בין של חרצנים וזגים( 
אמרו שפחות מרבע יין אינו יין כיון שהוא קיוהא בעלמא אבל יין ממש שהתערב במים 

כל שיש לו טעם ומראה יין הוא יין[.

בעליות דרבנו יונה )ב״ב צו מובא גם בשטמ״ק( כתב, שרק בדמאי לא חייבו להפריש ד. 
כשעושה תמד.

פסק ההלכה לג	י 	רכת הגפן 	תמד שלנו

בשו״ע )או״ח סימן רד, ה( לענין בורא פרי הגפן  כתוב ששמרי יין שנתן בהם מים, רק אם 
נתן שלושה מדות מים והוציא ארבעה מברך בורא פרי הגפן, אבל אם הוציא פחות טעם היין 
הוא קיוהא בעלמא ומברך שהכל. ובסעיף ו כתוב שתמד שעושים מחרצנים דינו כשמרים. 

אך נפסק שם )המקור מרבנו יונה ברכות סוף פ״ו(, שהיינות שלנו חלשים ואף כשיש רבע יין 
לא מברכים בורא פרי הגפן אלא מודדים כפי שרגילים למזוג יין באותו מקום. ודנו באחרונים 
האם ביינות שלנו צריך שיהיה רוב יין או אולי אפילו רוב יין לא מספיק לברך פרי הגפן 
שהרי היום לא רגילים למזוג. בעולת תמיד )מובא באליה רבה( דן שאולי אם יש הרבה מים, 
אפילו לא רוב, מברכים שהכל. וכתב שלמעשה צ״ע. בפמ״ג )אשל אברהם, טז( כתב שכאשר 
הרוב מים מברכים שהכל. בשם החזו״א אומרים שבזמננו אפשר להוסיף מים רק עד שליש.

דין תמד שלנו לחיו	 מעשרות

זה ברור שמה שאומרים העולת תמיד והחזו״א שאפילו כשהרוב יין לא מברכים בורא פרי 
הגפן, לענין מעשרות ודאי שחייב. שאף אם הטעם הוא קיוהא בעלמא מ״מ כיון שהוא הרוב 
אינו בטל וצריך להפריש תרומות ומעשרות. ]אמנם לשיטת הרמב״ם יש לדון, כיון שהשמרים 
והחרצנים אינם טבל, האם כדי שהיוצא מהם יהיה  טבל צריך שיחשב יין כפי שרגילים למזוג 

או כיון שיוצא הוא הרוב הוא נעשה טבל, וצ״ע. אך השו״ע פסק כר״ש וכתוס׳[.

יתכן גם שמה שפסק השו״ע שביינות שלנו אפילו כשיש רבע יין אינו יין, לא נאמר אלא 
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תרו"מ מיין שני

לברכה ולא למעשרות. לכאורה כך מוכח בשו״ע. שביור״ד )סימן שלא, פא( השו״ע כתב: 
“שמרי יין שנתן עליהם מים וסננן, אם נתן שלוש ומצא ארבע מוציא מעשר מזה היתר 
ממקום אחר״. ממה שהשו״ע לא הזכיר שביינות שלנו הדין שונה, וכתב שאפשר להפריש 
מעשרות על התמד ממקום אחר דהיינו מיין גמור, בע״כ כשיצא רבע יותר התמד הוא חיוב 
גמור, שאם לא כן איך מפריש עליו ממקום אחר, הרי מפריש מחיוב על הפטור והחיוב 
נשאר טבל. וצ״ל שאע״פ שביינות שלנו אין חשיבות של יין כשהרוב מים ולכן לא מברכים 
בורא פרי הגפן, מ״מ כל שיש רבע יין וטעם יין, הטעם של היין לא נחשב קיוהא והתמד 

חייב במעשרות מעיקר הדין. 

בשו״ע )או״ח סימן רד, ו( כתוב עוד ]המקור מהרמב״ן, הרשב״א ועוד ראשונים[, שמה שתמד 
של זגים וחרצנים יש לו דין יין רק כשהכניס שלוש מדות והוציא ארבע, זה נאמר כאשר 
סחטו את הענבים בגת עם קורות שיצא מהם כמעט כל המיץ. אבל כאשר סחטו ברגלים 
]כמו שהיו רגילים בזמן הראשונים[, אפילו יצאה אותה מידה שהכניס, מברכים בורא פרי 
הגפן, כיון שהרבה מים נבלעים בחרצנים ובמה שיצא יש הרבה יין, וודאי שהיין הוא לפחות 
רבע. א״כ גם לגבי חיוב מעשרות, אם סחטו את הענבים ביד ]בתוך בד וכדומה[, ועשו תמד 
מהקליפות שנשארו, אף שיצאה אותה כמות שהכניסו, צריך להפריש תרומות ומעשרות, 

ואף כשיצא פחות ממה שהכניסו יש לחוש ולהפריש.

תמד שנעשה עם מים וד	רים 	חרים

כשעשו תמד בזמן המשנה הגמרא ואף הראשונים, לא הוסיפו סוכר לזגים ולמים, ויש לדון 
אם מה שמוסיפים כיום סוכר משנה את הדין.

כתוב בשו״ע )סימן רב, א(, שאם עירב יין עם שכר הולכים אחרי הרוב, אם הרוב יין מברך 
בורא פרי הגפן ואם הרוב שכר מברך שהכל. ובב״י שם כתב משום שעיקר וטפל מברכים 
על העיקר והרוב הוא העיקר. ובסימן רד )ו( כתוב שאם שם על הזגים תאנים ועל שניהם 
הוסיף מים, לא מברכים בורא פרי הגפן אע״פ שהזגים הרוב, כיון שיוצא יותר משקה 
מהתאנים שעדיין לא נסחטו ולא מהזגים שכבר נסחטו. וכפי שמובא בב״י שם מהתשב״ץ, 
שגם בזה שעשה תמד מחרצנים ביחד עם תאנים היה לילך אחרי הרוב, אלא כיון שיוצא 
יותר מהתאנים שלא נסחטו, אנו אומרים שהם הרוב. עכ״פ מבואר שכאשר יין מעורב עם 
משקה אחר, לא מספיק שהיין יהיה רבע יין כדי לברך בורא פרי הגפן כמו ביין שהתערב 

במים, אלא צריך שהוא יהיה רוב. 

ויש לדון מה הדין לענין מעשרות כאשר התאנים היו מתוקנות והחרצנים היו טבל, לא 
מצאתי על כך מפורש, אך לא מסתבר שכאשר יש רבע יין ומרגישים את טעם היין שלא 
יהיה חייב במעשרות. עכ״פ כששמו מים וסוכר, ודאי שכאשר יש רבע יין חייבים לעשר, 
משום שלענין בורא פרי הגפן, כתב בשו״ת שבט הלוי )חלק ו, נה( שאם מוסיפים גם סוכר 
על הזגין אפשר לברך בורא פרי הגפן כיון שהסוכר בא רק לחזק את היין ולהמתיקו, ואינו 
דומה לשכר שהוא משקה לעצמו, לכן  התמד שנעשה גם עם סוכר נחשב יין, וכמו שכתוב 
בשו״ע )סימן רב, א( שכאשר מערבים דבש ופלפלין ביין, אפי׳ הם הרוב מברך בורא פרי הגפן, 
כיון שהדבש והפלפלין באים לשפר את היין, תמיד היין הוא עיקר )עיין משנה ברורה שם(.

 א״כ כל שיש לפחות רבע יין שאז טעמו של היין אינו קיוהא בעלמא וגם יש לתמד טעם יין 
הרי הוא חייב במעשרות. 

סיכום:

אם סחט את הענבים בכלי שלוחץ עליהם חזק, ואח״כ שם על הזגים מים וסוכר, א. 
אם כשהוציא את התמד יצא משקה ברבע יותר מכמות המים והסוכר ששם, חייבים 
להפריש תרומות ומעשרות. ויש לדון האם בזמננו יש לברך על ההפרשה ]הרמב״ם 
מעשר פרק ב, ז והשו״ע יור״ד סימן שלא, פא כתבו כמו בגמרא שאם מצא רבע יין 
חייב במעשרות, והשו״ע לא כתב שביינות שלנו זה שונה כמו שכתב לענין בורא פרי 
הגפן. אמנם בדרך אמונה )מעשר פרק ב, ז( הביא את השו״ע לענין בורא פרי הגפן 
ביין שלנו כיש אומרים לחיוב מעשרות, וצ״ע[. אם הוסיף פחות מרבע, לא מפרישים 
כלל תרומות ומעשרות. אם יצא יותר מכפול ממה שנתן מפרישים תרומות ומעשרות 
בברכה גם בזמננו ]אף אם נומר )כמו שהבאנו מהחזו״א( שבורא פרי הגפן מברכים 

רק כשהיין יותר משבעים אחוז[.

אם סחט ביד, שאז נשאר הרבה יין בזגים. אפילו יצא יין אותה כמות שהכניס מים ב. 
ואף פחות, צריך להפריש תרומות ומעשרות שמא נשאר מים בזגין ויצא יותר יין, ויש 
בתמד רבע יין. אמנם לברך על ההפרשה שאמרנו שיתכן שצריך רוב, נראה שבמקרה 
זה אף אם יצא מעט פחות מכפול ממה שהכניס, אפשר לברך שפשוט לראשונים 

שיוצא יין במקום מים, הספק הוא רק כמה יוצא. 

ה	ם מותר להפריש על הזגים לפני שנעשו יין

יש לדון האם כאשר מפרישים תרומות ומעשרות מהיין אפשר גם להפריש על היין שבחרצנים 
ובזגים וממילא התמד שיעשו מהם לא יהיה חייב במעשרות.

בדרך כלל הנדון לא מציאותי כיון מפרישים מהיין רק אחרי גמר היין, ואת המים והסוכר 
מוסיפים לקליפות מיד אחרי הסחיטה, וכשמפרישים מהיין, התמד כבר עשוי, ודינו כמו 

שנתבאר לעיל.

אך כאשר עושים מיץ ענבים שמפרישים ממנו תרומות ומעשרות מיד אחרי הסחיטה, או 
כאשר ניקו את היין הסחוט מקליפות וגרעינים מיד אחרי הסחיטה, שאז אפשר כבר להפריש 

ממנו מיד לפני התסיסה, במקרה זה יש לדון.

איתא במשנה תרומות )פרק א, י( שאסור לתרום מדבר שנגמרה מלאכתו על דבר שלא 
נגמרה מלאכתו. ומבואר בר״ש )דמאי פ״א סוף משנה א( שהקליפות והגרעינים שנותרו אחרי 
הסחיטה לא נגמרה מלאכתם, אף שהיין נגמרה מלאכתו. מאידך איתא במשנה )מעשרות פרק 
ה, ד וכמו״כ בתוספתא( וכן ברמב״ם )תרומות פרק ד, כא( שהתורם את היקב צריך שיכון לבו 
לתרום על מה שבחרצנים ועל מה שבזגים, ואם לא כיוון תנאי ב״ד שתחול התרומה עליהם. 

ושואל האור שמח איך מותר לתרום על מה שבחרצנים ובזגים הרי אסור לתרום על דבר 
שלא נגמרה מלאכתו. ומתרץ שגם זה בכלל תנאי ב״ד שמחשש לתקלה ]נראה שהתקלה היא 
שכיון שעכשיו מפריש מהיין ישכח אח״כ שלא הפריש ממה שבחרצנים[, התירו להפריש 
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גם על החרצנים והזגים ויש לחכמים כח לעשות זאת, עיי״ש. א״כ לכאורה אפשר להפריש 
על מה שבזגים.

אך יש לדון שמצאנו שחכמים תיקנו זאת רק על תרומה שאין לה שיעור ויכול להפריש אף 
שאינו יודע כמה יין יש בחרצנים, אבל מעשרות שיש להם שיעור, לא תיקנו שיפריש על 
מה שבזגים, ואם לא תיקנו, אסור להפריש. ואולי אם מפריש בקריאת שם ואומר שיחול כפי 

היין שיש כאן תחול ההפרשה, ואולי זה גם בכלל תקנת חכמים, וצ״ע.

 יתכן גם לומר שאין איסור להפריש על מה שבחרצנים ובזגים, שאף שהחרצנים והזגים עדיין 
לא נגמרה מלאכתם לענין שיאסרו באכילת עראי ]וכמו שכתב הר״ש[, אבל לענין איסור 
הפרשה אולי נחשבים שכבר נגמרה מלאכתם כיון שמלאכת היין שביקב כבר נגמרה, ראה 
רמב״ם )תרומות פרק ה, ו( שתורמים את הגת משילכו שתי וערב, וראה בחידושי הגרי״ז 
שם להסביר מחלוקת הרמב״ם והר״ש. אך יתכן שמה שמותר הוא בתחילת הסחיטה ביקב, 
אבל לאחר שהפרידו את היין מהקליפות והגרעינים, הם חוזרים להיחשב שלא נגמרה 

מלאכתם גם לענין זה.  

גם יש לדון לשיטת הרמב״ן שהזגים עדיין אינם טבל האם אפשר להפריש עליהם כיון 
שעדיין אינם חייבים. אך הרמב״ן בעצמו הביא את הירושלמי שלא צריך להפריש מהתמד 
תרומה כיון שכאשר הפרישו מהיין נפטר מחיוב תרומה גם מה שבקליפות והגרעינים, 
רואים שההפרשה חלה, וצ״ע. ולכן בגלל ספיקות אלה נראה שאין להפריש ממיץ הענבים 

על מה שנשאר בקליפות.

הלכה רווחת היא שפירות שנוהגים בהם בקדושת רבעי, היינו פירות 
השנה רביעית לנטיעה, אינם חייבים בתרומות ומעשרות. אך למעשה 
כמה מן הראשונים והפוסקים סברו שמנהגנו שרבעי נוהג בכל האילנות 
ולא רק בכרם, אינו הלכה מוכרעת, אלא רק מכח ספק דאורייתא 
לחומרא. ולפי זה לכאורה יש לחייב את אותם פירות רבעי שאינם 
קדושים בתורת ודאי - אלא ספק, גם בהפרשת תרומות ומעשרות. וודאי 
במקומות בהם מעיקר הדין ראוי היה להקל בספק רבעי, שפירות נטע 
רבעי שלהם יהיו חייבים בתרומות ומעשרות ואף בכרם רבעי יש לדון.

 רבי אהרן פרנקל שליט״א
מרבני בית המדרש

חיוב תרומות ומעשרות 
בנטע רבעי, בארץ ישראל 

ובמקום שכבשו עולי מצרים
הפרשת תרו״מ מר	עי

להלכה רבעי פטור מן המעשר, כמבואר בירושלמי )מעשר שני פרק ה, ב(: “ר׳ ירמיה בעי 
קומי רבי זעירא כדברי מי שהוא עושה אותו כנכסיו מהו שיהא חייב במעשרות וכו׳ אמר רבי 
אבין כלום למדנו נטע רבעי אלא ממעשר שני כמה דתימר אין מעשר שני חייב במעשרות 
ודכוותה אין נטע רבעי חייב במעשרות״ דהיינו שהירושלמי פשיטא ליה שלמ״ד רבעי ממון 
גבוה, רבעי  פטור מן המעשר, שהרי אינו ממונו אלא ממון גבוה ורשות גבוה פטורה ממעשר 
כדדרשינן דגנך ולא דגן הקדש. אך מסתפק למ״ד שרבעי כנכסיו, האם חייב במעשרות, 
ומסיק שאינו חייב כיון שרבעי הוקש למעשר שני, כשם שמעשר שני אינו חייב במעשרות, 

כך רבעי פטור מן המעשרות. ]ועיין חזו״א דמאי ד, כד בביאור סברא זו[.

וכך פסק הרמב״ם )מעשר שני פרק ט, ד(: כרם רבעי אין לו לא שכחה ולא פאה ולא פרט 
ולא עוללות, ואין מפרישין ממנו תרומה ומעשרות כשם שאין מפרישין ממעשר שני, אלא 

כולו עולה לירושלים או נפדה ויעלו הדמים ויאכלו בירושלים כמעשר, עכ״ל.
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חיוב תרו"מ בנטע רבעי

ומסתבר שכל פטור רבעי ממעשרות הם רק כאשר הפירות ודאי קדושים בקדושת רבעי, 
אבל פירות שרק מספק נוהגים בהם לחומרא קדושת רבעי, מספק יהיו חייבים גם להפריש 

מהם תרומות ומעשרות שהרי אינם ודאי רבעי.

כרם ר	עי 	ו נטע ר	עי

מצינו סתירה במשנה )מעשר שני פרק ה(, האם חייבה תורה רק כרם רבעי, או גם נטע רבעי 
קדוש. ובבבלי )ברכות לה, א( הובאה מחלוקת ר׳ חייא ור״ש ברבי, אי כרם רבעי או נטע רבעי. 

והרמב״ם פסק )מעשר שני פרק ט, א( שבארץ ישראל נוהג גם נטע רבעי. 

ויש לדון האם מה שפסק הרמב״ם שנטע רבעי קדוש, הוא מספק, דספק דאורייתא לחומרא, 
או שהוכרעה ההלכה שנטע רבעי קדוש. שהרי הנה כ׳ הרמב״ן )ר״ה י, א(: “ומכל הדברים אין 
לנו היתר בהם אלא בשאר אילנות בחו״ל שאין רבעי נוהג בהן, ואפשר בארץ הלכה כרבי דגמר 
גז״ש וכמאן דתני כרם רבעי דלא אשכחן בהדיא דרבים פליגי עליה״, נראה דדעת הרמב״ן 
נוטה לפסוק כמ״ד כרם רבעי, ומ״מ מכלל ספק לא יצא. ולפי זה, אף הנוהג קדושת רבעי 
בנטע, צריך בנוסף לחילול גם להפריש תרומות ומעשרות. ויל״ע מהי דעת הרמב״ם בזה. 

 והנה לגבי פטור רבעי ממעשר, כתב הרמב״ם )מעשר שני פרק ט, ד( וז״ל: כרם רבעי אין לו 
לא שכחה ולא פאה ולא פרט ולא עוללות, ואין מפרישין ממנו תרומה ומעשרות כשם שאין 
מפרישין ממעשר שני, עכ״ל. הרמב״ם לא הזכיר דנטע רבעי פטור מן המעשרות, אלא רק 
את כרם רבעי הזכיר לפטור. ויש מקום לומר שטעמו של הרמב״ם הוא כמו שנתבאר, דכיון 
שנטע רבעי אינו קדוש אלא מספק, ממילא חייב גם במעשר מספק. ורק כרם רבעי פטור 

מן המעשר, דמכיון שהוא קדוש בתורת ודאי, פטור מן המעשר.

אך לכאורה דברינו בשיטת הרמב״ם, שנטע רבעי חייב במעשרות מפני שאינו ודאי קדוש, 
נסתרים מדברי הרמב״ם עצמו, שהרי הרמב״ם )שם, ב( כתב דנטע רבעי הוא ממון גבוה. וממה 
שלא כתב שהוא רק ספק ממון גבוה, נראה שנטע רבעי הוא ממון גבוה מדינא וכהכרעת 

הלכה ולא מספק. וצ״ב דאם גם נטע רבעי הוי ממון גבוה, למה לא נפטר מן המעשר.

ויש מקום לומר, דשיטת הרמב״ם דקדושת נטע רבעי הוא מדרבנן, דמדאורייתא אינו קדוש 
אלא כרם רבעי ומדרבנן גם נטע רבעי קדוש. וכמו שמצינו בתוס׳ ריש קידושין, דמ״ד כרם 
רבעי מודה דאף נטע רבעי קדוש מדרבנן. ולפי זה יש ליישב את דברי הרמב״ם. דהנה הרמב״ם 
ביאר שהטעם שרבעי פטור מן המעשרות משום שהוקש למעשר שני, ולא כתב שהוא משום 
דהוי ממון גבוה1, כמו שמבואר בירושלמי )מעשר שני פרק ה, א(. ולפי זה י״ל שאף חייבו 
נטע רבעי, ועשו אותו כמעשר שני שהוא ממון גבוה, מ״מ לא הוקש לפטרו מתרו״מ, לקולא, 
ולכך נטע רבעי קדוש ואעפ״כ חייב במעשרות. ואם כן הוא לא כמו שכתבנו דממה שלא 
הזכיר הרמב״ם דנטע רבעי פטור מן המעשר, מוכח דשיטת הרמב״ם דרבעי אינו אלא ספק.

ובשו״ע לא הזכיר כלל פטור רבעי ממעשרות, ועל פי המתבאר יתכן לומר, דאע״ג שממון 

1.  ובגוף דברי הרמב״ם למה לא כתב דרבעי פטור מן המעשר משום דהוי ממון גבוה, כמו שכתב הירושלמי 
דלמ״ד דרבעי אינו כנכסיו פשוט שאינו חייב במעשר דהוי מון גבוה, יש שכתבו ע״פ המתבאר בדעת 
הרמב״ם דס״ל כמ״ד )סוכה לה, א( דמצווה שצריך בה ‘לכם׳ תלוי אם יש לו בו היתר אכילה ולא דין 

גבוה הוא אי״ז פוטר ממעשרות וכמו שנתבאר בדעת הרמב״ם. ואף את דברי הירושלמי שיש 
היקש לפטור רבעי כשם שמעשרות פטורים, לא פסק.

ר	עי 	חו״ל

והנה מלבד המחלוקת אם נטע או כרם רבעי, יש גם מחלוקת לגבי עצם חיוב רבעי בחו״ל. 
שדעת הרמב״ם דאין רבעי נוהג בחו״ל והגאונים סברו שנוהג רבעי בחו״ל. ולענין הלכה כ׳ 
רבינו יונה בברכות ]כד, ב מדפי הרי״ף[: “ולענין פסקא כתב רב אחא משבחא ז״ל דהלכה 
כמ״ד כרם רבעי שאין דין פדיון נוהג בכל האילנות בחוצה לארץ אלא הכרם בלבד וטעם 
שלו מפני שמאחר שאנו רואים שנחלקו התנאים אם נוהג בשאר אילנות אם לא בחוצה 
לארץ נלך אחר המיקל ונפסוק שאינו נוהג אלא בכרם דהא קי״ל דכל המיקל בארץ הלכה 
כמותו בחו״ל. אבל רבינו יצחק הזקן ז״ל היה אומר שזו אינה ראיה מפני שנוכל לדחות 
ולומר שלא אמרו כל המיקל בארץ הלכה כמותו בחוצה לארץ אלא גבי צלף אם נוהג בו 
ערלה וכו׳ אבל בשאר מילי לא אזלינן לקולא דהיכא דאיתמר איתמר היכא דלא איתמר לא 
איתמר. ועוד קשה למורי הרב נר״ו מדאמרינן בקידושין וכו׳ ואם איתא דאמרינן בכל מקום 
כל המיקל בארץ הלכה כמותו בחוצה לארץ מאי הוצרך לומר הא קי״ל כרבי יאשיה וכו׳ 
לימא כל המיקל בארץ וכו׳ ומדלא אהדר ליה הכי שמעינן שאין זה הכלל אמור בכל מקום 
אלא גבי מעשר וערלה בלבד. ורבינו משה הזקן היה אומר וכו׳ אף על פי שמצינו שנקרא 
קדש אינו נוהג בחוצה לארץ ואף על פי שהרב ז״ל כתב שלא היה אומר זה למעשה שכבר 
הסכימו כל הגאונים ז״ל שהכרם צריך פדיון אלא להודיע מה שהיינו יכולין לומר מסברא 
יש לנו בזה סיוע לפסק שפסק רבי אח״א ז״ל שאין דין רבעי נוהג בחוצה לארץ אלא בכרם 
בלבד״. דהיינו, שהנידון אי נוהג בחו״ל רק כרם רבעי או גם נטע רבעי, תליא בפלוגתא אי כל 
המיקל בארץ הלכה כמותו בחו״ל זהו רק לגבי ספיקות בערלה ומעשר, או אף בשאר מצוות. 
והנה מש״כ רבנו יונה דרק בערלה ומעשר ולא בשאר מצוות, הק׳ רעק״א הא להדיא בגמ׳ 
דקאי אף לענין כלאים. ונראה ליישב דכוונת ר״י כשיטת התוס׳ )שבת קלט, א(, דאין דין כל 
המיקל אלא בשאלה מה הם המינים המחוייבים, אך לא בנידון מהו החיוב ובפרטי ההלכות.

ובשו״ע סתם כמ״ד נטע רבעי, והביא את דברי הרמב״ם דאינו נוהג בחו״ל, והרמ״א נקט כדעת 

ממון. ולכן אף שפסק הרמב״ם )מעשר שני פרק ג, יז( כמ״ד מעשר שני ממון גבוה, מ״מ פסק שעיסת 
מעשר שני חייבת בחלה )ביכורים פרק ו, ד( ואתרוג של מעשר שני יוצאים בו יד״ח )לולב פרק ח, ב( 
וכמו שביאר בשיטתו מהריק״ו )ביכורים, שם(. אולם דחוק לפרש כן שהרי אי מצד היתר אכילה הרי 
הרמב״ם כ׳ דיוצא יד״ח באכילה בירושלים, והיינו דלא כשיטת הר״ן דחשיב היתר אכילה אף בגבולין. 
והכא חוץ לירושלים קמיירי. ועוד, דהנה אף דמצינו דמהני היתר אכילה לענין קיום דין לכם, מ״מ נראה 
דיש מקומות דוודאי בעי׳ דין ממון, דהנה יל״ע מעש״ש של חמץ למ״ד היתר אכילה, אי עובר בבל ייראה. 
ושמעתי מהרב יחיאל איתמר ראיה לזה, דהנה דעת התוס׳ דחוץ לירושלים יש לו היתר אכילה מחמת 
פדיון, כן פירש המהרש״ל דבריו )סוכה לה, א(. ונמצא א״כ שאף הקדש יש לו היתר אכילה מחמת פדיון 
ומ״מ קיי״ל שאתה רואה של גבוה. אף שיש לחלק בין פדיון מעשר שני דמצוותו בכך לפדיון הקדש. 
וכמו״כ יש להביא ראיה מדין לא תחסום כשדש חיטים של מעשר שני, שכ׳ הרמב״ם )שכירות פרק יג, 
ד( שלא מיקרי דישו גם כשדש חיטים של מעשר שני בירושלים שמותרות באכילה. ולכאו׳ בכל הני 
חזינן שבתר דין ממון אזלינן וליכא. ואם כן נראה דאף לענין מעשרות תליא בדין ממון. וצ״ב לפי זה למה 
הוצרך הרמב״ם לומר שהוא פטור מחמת דמיונו למעשרות. ואולי יש לומר על פי מה שנודע בשם מרן 
הגר״ח הלוי, דמעשר שני ממון גבוה, אינו בעלות ורשות גבוה אלא שיש על הממון דין איסור של גבוה.
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חיוב תרו"מ בנטע רבעי

הסוברים דבחו״ל נוהג רק כרם רבעי. ובביהגר״א )שם( מציין להמשך דברי השו״ע שלגבי 
מרכיב ומבריך היקל בחו״ל. מבואר שלא היקל רק לגבי צלף, אלא גם בשאר מחלוקות. והק׳ 
בזה השער המלך )חמץ ומצה פרק ו, ח( ושאר מפרשים דלכאו׳ סתר משנתו דמתחילה פסק 
דלא אמרינן בזה כל המיקל ואילו לגבי מרכיב ומבריך פסק כדין כל המיקל אע״ג דאינו 

לענין מיני החיוב. 

והנה יש שביארו את טעמו של השו״ע להחמיר בנטע רבעי בחו״ל, הוא משום שיכול לפדותו 
בקל שהרי בזמן הזה פודה שלא בשוויו, אלא בפרוטה. אולם יש להוכיח שלא כדבריהם, דהרי 
השו״ע סתם שמברכין על פדיון נטע רבעי, ש״מ שהוא מעיקר הדין ולא משום חומרא בעלמא.

וביותר יש לעיין, אמאי פסק השו״ע להחמיר כנגד הרמב״ם שסובר שאין חובת רבעי בחו״ל 
כלל הרי הלכה כדברי המיקל. והנה בחזו״א מביא את שיטת הרא״ש דלא אמרינן דבחו״ל 
הלך אחר המיקל, אלא במחלוקת תנאים ולא במחלוקת אמוראים. ואולי י״ל דאף החולקים 
הסוברים שגם במחלוקת אמוראים אמרינן הלך אחר המיקל אכתי במחלוקת ראשונים לא 
אמרי׳ כן. ]כגון בשיטת הרמב״ן )שם( שביאר את דעת הרמב״ם, דס״ל כל המיקל בפלוגתת 
אמוראים בירושלמי בביאור דברי ר׳ יהודה אי כרם רבעי אינו נוהג בסוריא או אינו נוהג 

בנכרי, עיי״ש[.

ונראה לומר שהרי פטור של רבעי בחו״ל הוא כיון שדיני רבעי הם כדיני מעשר שני, כמו 
שנתבאר לעיל. וא״כ י״ל שכל הדמיון בין רבעי למעשר שני הוא רק למ״ד נטע רבעי, שכשם 
שמעשר חייב בשאר אילנות כך גם רבעי. אבל למ״ד כרם רבעי, כיון שהוא דין מסויים בשם 
כרם, ]וביחוד אי בעי׳ ה׳ גפנים דוקא, ואכמ״ל[ א״כ אין לו שייכות עם תרומות ומעשרות 
ואינו דומה למעשר שני, כיון שאינו נוהג אלא בכרם. ובפרט לשיטת הרמב״ם דכל פירות 
האילן חייבים מדאורייתא, ואילו רבעי נוהג רק בכרם. נמצא דמ״ד כרם רבעי מוכרח לסבור 
שרבעי נוהג בחו״ל, שהרי נתבאר שלשיטתו לא הוקש רבעי למעשר שני. ורק למ״ד נטע 

רבעי שייך לומר שיהיה פטור ברבעי בחו״ל כיון שהוקש למעשר שני שבחו״ל פטור. 

וסברא זו שרק למ״ד נטע רבעי אנו מדמים את רבעי למעשר שני ואינו נוהג בחו״ל, מדוקדקת 
בדברי הרמב״ם שכתב דאין רבעי נוהג בחו״ל, כיון שדומה למעשר שני. והביא את שיטת 
הגאונים החולקים עליו, וז״ל: והורו מקצת הגאונים שכרם לבדו נוהג בחו״ל, עכ״ל. ולכאו׳ 
היה לו לומר ומקצת הגאונים אסרו רבעי בחו״ל, אלא שהיקלו שאינו קדוש אלא כרם רבעי 
בחו״ל משום שהלכה כדברי המיקל בחו״ל. שהרי אין קשר בין הפלוגתא אי נוהג כרם רבעי 
או גם נטע רבעי לבין הפלוגתא לגבי אי נוהג רבעי בחו״ל. ולפי מה שנתבאר ניחא, דזו גופא 
הוראת הגאונים דכרם לבדו נוהג בחו״ל משום שמ״ד כרם רבעי ס״ל דאינו דומה למעשר 

שני והלכה כמותו.

מן האמור עולה: שנטע רבעי הבא לארץ, והתמרח בארץ ישראל, לפי רבינו יונה ופסק 
השו״ע שנטע רבעי נוהג בחו״ל, פטור מן המעשרות, ואילו לשיטת הרמ״א ודעימיה שנטע 

אינו נוהג בחו״ל, חייב במעשרות. 

אולם כרם רבעי הבא מחו״ל ונגמרה מלאכתו בארץ, כיון שהוא קדוש, אינו חייב במעשרות, 
ואף שלדעת הרמב״ם אין נוהג רבעי בחו״ל כלל, מ״מ לדינא פסק השו״ע  דנוהג כרם רבעי 
בחו״ל. אך עדיין יש לדון ולומר דאע״ג שלא מקילין כדעת הרמב״ם בחו״ל, מ״מ לחומרא 

נחוש לדעת הרמב״ם, שאינו קדוש לענין שחייב בתרומות ומעשרות שהרי אם אינו קדוש 
חייב בתרומות ומעשרות בארץ, וצ״ע.

דעת הגר״	 	נטע ר	עי 

איתא בגמ׳ )ברכות לו, א( מה הדין של מה שנאכל מעץ הצלף, ומובאת מחלוקת בדין 
הקפריסין, אם נחשבים פרי העץ לגבי ערלה וברכה, האם נאסר בערלה מדין פרי העץ ואם 
ברכתו העץ או אדמה. ואמרינן )שם, ב(  שכיון שמקילין בו שאינו פרי העץ להיאסר בערלה, 
כמו כן מברכין עליו בורא פרי האדמה. והוא מדברי בה״ג. והק׳ התוס׳ )ד״ה והלכתא( הרי 
מה שמקילין לענין ערלה הוא מדין כל המיקל בארץ הלכה כמותו בחו״ל, אבל בארץ ודאי 
הוא פירא ולכן מברכין עליו העץ, וא״כ אף בחו״ל ברכתו העץ, שאין לחלק בברכות בין 

הארץ לחו״ל. 

ועיין בביהגר״א )או״ח סימן רב, ו( שכתב בתירוצו השני בשם מעדני יו״ט וז״ל: ול״ח פי׳ 
לתרץ קושיית תוס׳ דה״ק מדלגבי ערלה כו׳ ר״ל כיון דמספקא לן ואזלינן לחומרא בא״י 
ולקולא בחו״ל דלכן המיקל בארץ כו׳ משום דספיקו בח״ל מותר וה״ה לענין ברכה דקי״ל 
כדברי המיקל דספק ברכות להקל וכמש״ל דז״ש כר״ע דמיקל, עכ״ל. ובאור דבריו, דדין 
כל המיקל בארץ הלכה כמותו בחו״ל, הוא מדין ספק דרבנן לקולא. ]וודאי שלא נקל כנגד 
הכרעת ההלכה[ וכן כ׳ הדמשק אליעזר ולפי״ז ממה שמבואר בביהגר״א שהסכים לדברי 
הרמ״א בשם הגאונים, דבחו״ל אינו נוהג אלא כרם רבעי, ומבואר כאן שאין מקילים בחו״ל 
אלא במה שהוא ספק, מוכח שדעת הגר״א שלא הוכרעה הלכה בארץ לנהוג נטע רבעי, אלא 
מספק. וא״כ נטע רבעי יהיה חייב בתרו״מ מספק שמא אין נוהג בו רבעי. וגם יהיה הדין דאין 

מברכין על פדיון נטע רבעי בארץ. וצ״ע מה שנהגו בו להקל.

ובשם הגרי״ש אלישיב זצוק״ל הובא, שהוכרעה ההלכה שנוהג נטע רבעי בארץ, ולא כמש״כ 
להוכיח בדעת הגר״א. ועיין משפטי ארץ פרק יב סעיף יג.

נטע ר	עי 	כי	וש עולי מצרים 

לעיל הובאה מחלוקת הראשונים והגאונים אי בחו״ל נוהג רבעי ואם נוהג גם נטע רבעי או 
רק כרם רבעי. והבאנו מה שפסקו בזה השו״ע והרמ״א בחו״ל. ויש לדון לפי זה מה הדין 

ברבעי בסוריא ומקומות שכיבשום עולי מצרים ולא עולי בבל, וכדלקמן.

שיטת הר״ן דדין כל המיקל בארץ הלכה כמותו בחו״ל הוא מדין ספק ערלה בחו״ל. ולפי 
זה כיון שבסוריא מבואר בגמ׳ בקידושין ובר״ן )שם( דבסוריא אין מקילים כנגד רוב, ה״ה 
לכאורה שלא נקל ככל המיקל בארץ. אך הרמב״ן סובר שכן מקילים בסוריא ככל המיקל 
בארץ ודלא כמש״כ בשיטת הר״ן, ועל כן כתב להקל שאין רבעי בסוריא וכשיטת הרמב״ם. 
ואולי י״ל דאף הר״ן מסכים לדברי הרמב״ן, וס״ל דאמרינן כל המיקל בארץ הלכה כמותו 
גם בסוריא, אלא שבספיקות מסויימים החמירו, אבל בשאר מילי, כמי ההלכה במחלוקות, 

דין סוריא כדין חו״ל. 

ומשיטת הגאונים גם נראה דס״ל דאמרינן כל המיקל בארץ הלכה כמותו בסוריא, שהרי 
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חיוב תרו"מ בנטע רבעי

הרמב״ם פסק שאין רבעי נוהג בסוריא ובחו״ל ועל זה כתב בשם הגאונים דכן נוהג כרם רבעי, 
משמע שגם בסוריא כך.מבואר שמקילים כמ״ד כרם רבעי, אף שבארץ מחמירים.

ואכתי יש לעיין מהו הדין במה שכיבשו עולי מצרים ולא עולי בבל, האם מקילים בספיקו 
כבחו״ל, או שדינו כארץ ישראל ולא מקילים בו. שהרי נקטינן שמה שלא כבשו עולי בבל 
לכולי עלמא לא נתקדש לעתיד לבוא. וממילא ליכא קדושת ארץ ישראל במה שכיבשו 
עולי מצרים ולא קידשו עולי בבל, אלא דמדרבנן חייבו את המקומות שכבשו עולי מצרים 

כארץ ישראל.

 ותחילה יש לברר מהי דעת הרמב״ם שסובר שבחו״ל רבעי אינו נוהג כלל, האם נוהג רבעי 
בעולי מצרים. ולכאו׳ כיון דהרמב״ם )מעשר שני פרק ט, א( כתב דפטור רבעי הוא משום 
שרבעי דינו כדין מעשר שני, וכשם שאין מעשר שני בחו״ל כך אין רבעי נוהג בחו״ל, אבל 

בעולי מצרים שאיכא חיוב מעשר שני, נוהג גם כן רבעי. 

אך כמו שנתבאר יש לדון אם נקל בנטע רבעי בעולי מצרים ורק כרם רבעי נוהג בו, או שאין 
הלכה כדברי המיקל בעולי מצרים. אמנם לכאו׳ ממה שלא הזכיר הרמב״ם לחלק בין דיני 

רבעי בארץ לעולי מצרים, נראה שסבר שדין עולי מצרים שוה לדין עולי בבל.

אך יש לדון האם גם הגאונים שהקילו בהדיא בחו״ל סוברים כן.

והנה החזו״א )שביעית ג, יב( דן אי ערלה בזמן הזה דינה כערלת חו״ל שמקילים בספיקה, או 
שדינה כערלת ארץ ישראל וכדלקמן. וז״ל: ומ״מ קשה להקל בספיקא דהא הרבה פוסקים 
ס״ל דקדושה שני׳ קדשה לע״ל, ואף אי לא קדשה לע״ל מ״מ מדרבנן יש לה קדושת הארץ 
וממילא מדרבנן יש לאסור ספיקה ועוד דלסוגיא דכתובות משמע דבדבר שנתחייבו קדם 

כיבוש לכו״ע לא בטלה קדושת הארץ, עכ״ל. 

ולפי זה אם נבוא לדון אלו מבין טעמי החזו״א להחמיר בארץ בזמן הזה נכונים גם לענין רבעי 
במקומות שכיבשום עולי מצרים, נראה כך: הובא לעיל דלכולי עלמא קדושה ראשונה לא 
קידשה לעתיד לבוא. ואם כן טעמו הראשון של החזו״א לחוש להרבה מן הפוסקים דס״ל 
שקדושה שניה קידשה לשעתה וקידשה עתיד לבוא, אינו קיים במקומות שלא קידשום 

בקדושה שניה.

טעמו השני של החזו״א דמדרבנן יש לה קדושת הארץ אף למ״ד קדושה שניה לא קידשה 
לעתיד לבוא ומה שקדוש בקדושת ארץ ישראל מדרבנן, לא היקלו בו, מסתבר שגם עולי 
מצרים כן, שמה שחייבו את המקומות שכבשו רק עולי מצרים, עשאום כארץ ישראל לכל 
מילי. וממילא אינם כחו״ל להקל בספק. ]ובפרט לדעת החזו״א שנקט שאין קנין גוי בכיבוש 

עולי מצרים מפקיע מידי מעשרות כמו בארץ ישראל ואינו כסוריא, ושלא כהגר״א[. 

והטעם השלישי שכתב החזו״א, דבסוגיא בכתובות משמע שלגבי דבר שנתחייבו בו קודם 
כיבוש לא נתבטלה קדושת הארץ ולכך לגבי ערלה שנתחייבו בה קודם י״ד שנה שכיבשו 
וחילקו לא בטלה קדושת הארץ, הנה בירושלמי )פרק ה, ג(  נתבאר שרבעי התחייבו לאחר 
י״ד שנה של כיבוש וחילוק והיינו לשיטות שרבעי הוקש למעשר שני, אולם  לדעת הרשב״א 
)ב״ק סט, א( ולדעת הגאונים דסברי דלא הוקש רבעי למעשר שני א״כ נתחייב מיד ואיכא 
לסברת החזו״א אף ברבעי. ]ויל״ע לדעת הרמב״ם אי חיובו מדאורייתא או דכיון דהוקש 
למעשר שני, בעי ביאת כולכם, ויותר נראה דאף לאחר ההיקש של רבעי למעשר שני, עיקר 
דינו הוא מחמת ערלה, אלא דפרטי הדינים נלמדים ממעשר שני. ויתכן דדין ביאת כולכם 

לא שייך בו, ובפרט אי נימא דסברת הרמב״ם להקל בחו״ל היא מצד כל המיקל בארץ, ש״מ 
דבארץ יש להחמיר כדעות הסוברות שלא הוקש למעשר שני[.

אלא דאי בעולי מצרים נקל שלא נוהג נטע רבעי, יש לדון האם נקל גם שלא חייב במעשרות, 
שהרי גם במעשר אמרי׳ כל המיקל בארץ הלכה כמותו בחו״ל, נמצאו שב׳ הקולות סתרי 
אהדדי, שלפטור מרבעי וממעשרות גם יחד זו סתירה. ]ובמעדני יו״ט בברכות איכא סברא 

דמברכי האדמה ולא העץ כדי שלא יסתרו הדינים זה לזה[ וצ״ע.

סיכום הד	רים

יש לדון להחמיר להפריש תרומות ומעשרות מנטע רבעי בארץ ישראל כיון שלא הוכרעה א. 
ההלכה כמ״ד נטע רבעי, וזה ע״פ הרמב״ן שכ׳ שיתכן שהלכה כרבי, וע״פ הגר״א שכ׳ דכל 
המיקל בארץ הלכה כמותו בחו״ל זהו רק במקום שההלכה לא הוכרעה ונשאר ספק. 
וע״פ הרמב״ם שלא הזכיר פטור נטע רבעי ממעשרות, ובפרט שהשו״ע שלא הזכיר כלל 

פטור רבעי ממעשרות. 

נטע רבעי הגדל בכיבוש עולי מצרים שלא חזרו וכבשו אותו עולי בבל, כיון שאין בו את ב. 
סברת החזו״א להחמיר בערלה בזמן הזה משום שקדושה שניה קדשה לעת״ל, יתכן לומר 
בו כל המיקל בארץ הלכה כמותו בחו״ל, לענין קדושת רבעי, וא״כ יהיה חייב במעשרות. 

כרם ברבעי הבא מחו״ל ונגמר בארץ ישראל יש לדון לחייבו במעשרות משום שנחמיר ג. 
בו את דעת הרמב״ם שאף כרם רבעי אינו נוהג בחו״ל. 
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פירות חו״ל שנכנסו לארץ, אם הם דומים לפירות הארץ, חייבים בתרומות 
ומעשרות מגזירת חז״ל, כך מבואר בירושלמי ובמשנה - לפירוש הר״ש. וכך נקט 
החזו״א להלכה. רק כאשר ניכר על הפירות שהם אינם דומים לפירות הארץ אין 
חובה לעשרם. האם היכר חיצוני כאריזה, או מדבקה, פוטרים מגזירה זו? ומה 
הדין כאשר היה ניכר על הפירות במרכז השיווק שהם פירות חו״ל, אבל אצל 

הצרכן כבר לא ניכר? יש להוכיח מדברי הירושלמי בסוגיא זו.

 רבי שמשון רוט שליט״א 
ראש חבורה בכולל “קנין אברהם״ שעל ידי בית המדרש

חיוב תרומות 
ומעשרות בפירות חו״ל 

 הדומים לפירות 
ארץ ישראל

המנהג הרווח הוא, לפטור פירות חו״ל שנגמרה מלאכתם בחו״ל והגיעו לארץ ישראל 
מתרומות ומעשרות, ]ועיין בכס״מ )הל׳ תרומות א, כב( שהסתפק אם מדרבנן חייבים או 
פטורים. ועיין ש״ך )יו״ד שלא, כב( שכתב שחייבים מדרבנן. אמנם בביאור הגר״א )שם, כט( 
מבואר שפטור אחר מירוח, וכן המנהג. וכן פסק באגרות משה )יו״ד קמד( והאריכו בזה 

האחרונים[. וכמדומה שכן נוהגים גם במערכות הכשרות המהודרות.

אמנם יש לדון שחלק מהפירות המגיעים מחו״ל יתחייבו בהפרשת תרו״מ מדרבנן אע״פ 
שנתמרחו בחו״ל, מחמת שהם דומים לשל א״י ומחמת שאתי לאיחלופי בפירות א״י ]ולקמן 

יבואר אם שני הטעמים שווים הם[, וצריך לברר בזה ג׳ נקודות, 

בעיקר הענין, האם לכו״ע חייבים להפריש פירות שידוע בברור שהם מחו״ל, מחמת א. 
שהם דומים לשל א״י ואתי לאיחלופי.
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תרו"מ בפירות חו"ל הדומים לפירות א"י

מה נחשב דומה, ומה נחשב שניכר שהוא פרי מחו״ל. האם מהני שהם ניכרים באריזתם ב. 
או במדבקה וכדומה ]והאם כל שינוי צבע הפרי וכדומה נחשב ניכר[. 

האם מהני שהיה ניכר בתחילה כשהגיעו לארץ אף שביד הצרכן כבר אינם ניכרים, או ג. 
שצריך שעד שיגיע ליד הצרכן יהיו ניכרים. ומה הדין אם בתחילה היו ניכרים שהם 
מחו״ל, ואח״כ טחנו את הפירות או אפו אותם, וכבר לא ניכר עליהם שהם מחו״ל. או 
שהחליפו חבילה וכדומה. וכן מה הדין להיפך, שבתחילה כשהגיעו לארץ לא היה ניכר 

שהם מחו״ל, ורק לאחר מכן סימנו על האריזה שהם מחו״ל. 

ולברר את התשובות לשאלות אלו, נביא להלן מן העולה מן הסוגיא בריש פרק שני דדמאי.

גזירת 	תי ל	יחלופי 	פירות חו״ל הדומין לשל 	רץ ישר	ל

מתני׳ בריש פרק ב דדמאי: ואלו דברים מתעשרין דמאי בכל מקום, הדבילה והתמרים 
והחרובים האורז והכמון האורז שבחוצה לארץ כל המשתמש ממנו פטור. והעולה מפירוש 
הר״ש, שהמשנה מתחלקת לב׳ חלקים, ברישא מבואר שהמוצא דבילה תמרים וכדומה בכל 
מקום ואינו יודע מהיכן הם,  “בידוע שמארץ ישראל באו״, ואמנם מזה לבד היה משמע, שאם 

יודע בבירור שפירות אלו גדלו בחו״ל פטור. 

ואילו בסיפא של המשנה כתוב ש״אורז של חו״ל כל המשתמש ממנו פטור״, וביאר הר״ש 
שבאה המשנה לחדש שאורז של חו״ל כל המשתמש ממנו פטור אפילו בארץ ישראל, ודוקא 
אורז של חו״ל שהוא ניכר משל ארץ ישראל. אבל שאר פירות שיש כמותם בארץ ישראל 

]אע״פ שאינם מיוחדים לא״י ויש גם בחו״ל כמותם[ חייבים בא״י דילמא אתי לאיחלופי. 

ועיין בפיה״מ להר״מ שכתב על המבואר במשנה, דאורז של חו״ל שכל המשתמש ממנו 
פטור, וכתב בסוף דבריו ולא נחוש שמא יתערב באורז של ארץ ישראל. גם מדבריו משמע 

שבשאר פירות בארץ ישראל חיישינן דאתי לאיחלופי.

עוד נראה מדברי הר״ש1 שלא רק בארץ ישראל גזרינן שמא אתי לאיחלופי אלא הוא הדין 
בחו״ל בפירות שבדרך כלל גדלים רק בארץ ישראל, ומחמת חשיבותם המנהג ליצאם לחו״ל, 
שמקרה כזה, גם אם יגדלו מעט פירות כאלו בחו״ל יתחייבו דילמא אתי לאיחלופי. אמנם 
כתב החזו״א )שביעית ד, ד( שזהו דוקא במקום שרוב הפירות מארץ ישראל, שלולי שהיינו 
יודעים שהפירות האלו מחו״ל, היינו תולים שהם מארץ ישראל אבל אם רוב הפירות במקום 

זה מחו״ל אין חשש שמא אתי לאיחלופי2.

1.  דבר זה מבואר לדעתי, ממש״כ הר״ש בסוף דבריו “שהפירות החשובים שדרך לנושאם מתוך חשיבותם, 
אין כיוצא בהם בחו"ל". וצ"ע מה בא לבאר בזה, ובייחוד שעכשיו ביאר דין פירות שיש כמותם בחו"ל. 
ונראה מבואר שפירות המיוחדים לארץ ישראל, אע"פ שידוע לנו שגדלו בחו"ל, אסורים משום איחלופי 
ואפילו הם בחו"ל. ]דהיינו, שברישא שכתוב שפירות אלו אסורים בכל מקום, הכוונה בין ידוע שגדלו 
בארץ ישראל בין לא ידוע שגדלו בארץ ישראל[. והוקשה לר"ש, למה שאר פירות שבא"י ]חוץ מאורז[ 
לא ייאסרו בחו"ל משום אתי לאיחלופי. ויישב, שדוקא את פירות הארץ החשובים מביאים לחו"ל, אבל 

פירות שיש כמותם גם בחו"ל, לא מביאים אותם מהארץ. וממילא לא גזרו בהם גזירת אתי לאיחלופי.

2.  ויש לדון האם יש גזירת אתי לאיחלופי בחו"ל, במקום שאין דרך שיהיו בכלל פירות כמותם, לא מהארץ 
ולא מחו"ל ורק במקרה גידלו שם את הפרי הזה ]שאמנם אם לא היה ידוע שגידלו אותו בחו"ל, סתמו היה 

ודין זה שפירות המיוחדים לארץ ישראל גזרינן בהו שמא אתי לאיחלופי גם בחו״ל במקום 
שמצוי פירות א״י, מפורש בר״ש בהמשך דבריו, שהביא מהירושלמי שאורז של חולת אנטוכיא 
מותר במקומו ]והיינו שאורז של חולת אנטוכיא היה כאורז של ארץ ישראל דאל״כ היה 
מותר גם חוץ למקומו[ ואסור חוץ למקומו “משום דדמי לא״י וסובר מארץ ישראל הוא״. 
ומן הנראה שכיון שהיה גידול גדול של אורז כזה באנטוכיא, שהרי נקרא שמו אורז של 
אנטוכיא, היה מותר. אבל בסביבות אנטוכיא חייב, אע״פ שהאורז הזה גדל באנטוכיא3  ויצא 
חוץ למקומו. ולמדנו מדבריו, שגם אם גדלו הפירות במקום שאין מצוי פירות א״י ואח״כ 
נכנסו למקומות בחו״ל שמצוי בהם פירות מארץ ישראל חייבות. וכעין דברי הר״ש פירשו 

במתני׳ גם הרא״ש והריבמ״ץ.  

חיו	 פירות הדומין 	מקומות הקרו	ים ל	״י

והנה מבואר בר״ש שבפירות שגדלו בחו״ל ונמצאים במקום שמצוי בו מפירות ארץ ישראל 
גזרינן דילמא אתי לאיחלופי בפירות הדומים לפירות ארץ ישראל, ]והבאנו דברי החזו״א 
)שביעית ד, ד( שדוקא במקום שרוב פירות מא״י[, ונראה להוכיח שפירות הדומים לפירות 
ארץ ישראל שגדלו במקומות הקרובים לארץ חייבים אפילו אם לא מצויים שם מפירות 

ארץ ישראל. 

בר״ש לעיל )דמאי א, ג( כתב ליישב את הסתירות שמצינו במשנה ובגמ׳, האם פירות חו״ל 
חייבים בתרומות ומעשרות מדרבנן, או פטורים. וכתב לחלק בין פירות שיש כמותן בארץ 
ישראל שחייבים במקומות הקרובים לפירות שאין כמותן בארץ ישראל שפטורים אפי׳ 
במקומות הקרובים, ואילו במקומות הרחוקים הכל פטור אפילו דברים הדומין. והוכיח דבריו 
מהירושלמי שאורז באנטוכיא פטור וחוץ למקומו חייב ]וכתב שאנטוכיא מהמקומות הרחוקים 
הם[ ומבית שאן וקיסרי חייב ]שנחשבים למקומות הקרובים[, שיש בהם מינים החייבים. 

והנה בהשקפה ראשונה, היה נראה שכוונתו שכיון שעולה מדברי המשנה והירושלמי, 
שפירות הדומים לשל א״י חייבים במקום שמצויים פירות ארץ ישראל, א״כ כך מתיישבת 
סתירת הסוגיות: פירות חו״ל, פטורים מצד עצמם, אבל במקום שמצויים פירות מארץ 
ישראל, הדומים לשל הארץ חייבים. וכמדומה שכן למד מרן החזו״א )שביעית ד, א ודמאי 

ה, ב(. ולפי״ז לא גזרינן גזירת אתי לאיחלופי במקומות הרחוקים מארץ ישראל.

אמנם הדברים קשים, חדא שהר״ש )שם( כתב, שפירות הדומים חייבים רק במקומות הקרובים 
לארץ. ואילו בפרק ג )משנה א( כתב הר״ש, שאורז של אנטוכיא בחו״ל חייב, משמע בכל חו״ל 
ולא רק במקומות הקרובים. ועוד צ״ע שע״כ באנטוכיא מדובר במקום שאין מצויים פירות 
ארץ ישראל, שהרי אם לא כן יאסר מצד דחיישינן דאתי לאיחלופי. וא״כ מה הוצרך הר״ש 
לכתוב שאנטוכיא היא מכזיב ולהלן. ]וכבר עמד על קושיא זו החזו״א )שביעית ד, א([ וכן 

מארץ ישראל מחמת שפרי כזה גדל בדרך כלל רק בארץ ישראל[, או שלא גזרינן דילמא אתי לאיחלופי 
אלא במקום שמצויים בפועל פירות מארץ ישראל.

3.  דאל"כ לא היה נקרא אורז של חולת אנטוכיא שיצא חוץ למקומו, אלא אורז של ארץ ישראל, שהרי זה 
כאורז המיוחד לא"י, שגדל גם באנטוכיא אמנם רוב גידולו בא"י, וע"כ שאנחנו יודעים שהאורז הזה גדל 

באנטוכיא.
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תרו"מ בפירות חו"ל הדומים לפירות א"י

קשה לומר שכאשר הירושלמי כתב שסביבות אנטוכיא חייבים, הכוונה רק לצד ארץ ישראל 
אלא משמע שגם לכיוון חו״ל ואע״פ שהוא מקום רחוק ]שהרי אנטוכיא עצמה רחוקה כ״ש 

סביבותיה[. וגם הר״ש לא הזכיר שבמקומות הקרובים מצויים פירות א״י. 

מכל זה נראה לחדש, שבמקומות הקרובים חייבו חז״ל פירות הדומים אפי׳ שאין מצוי שם 
כלל מפירות ארץ ישראל כי גזרו עליהם דין ארץ ישראל. ושתי גזירות גזרו: האחת, גזירת 
דילמא אתי לאיחלופי, ומכח גזירה זו חייבים בכל מקום שמצויים בו מפירות ארץ ישראל. 
השנית, שבמקומות הקרובים גזרו על הפירות הדומים, על אף שלא מצויים שם מפירות ארץ 
ישראל, ולא אתי לאיחלופי, מכיון שהמקומות האלו קרובים לארץ ישראל ויש בם שייכות 
לארץ ישראל, גזרו שם על מין פירות שהם סוג שגדל רק בארץ ישראל. ]ועיין בלשון הרשב״א 
)חולין ו, ב( שגם הוא ס״ל כהר״ש שחייבו במקומות הקרובים מינים הדומין, ובלשונו נראה 
ברור שהחיוב במקומות הקרובים הוא מילתא דארץ ישראל ולא כי שם מצוי פירות שיתחלפו[. 

ולפי״ז עיקר הראיה של הר״ש אינה מאורז של אנטוכיא, מחוץ למקומו, אלא מדחייבו מינים 
מסויימים בבית שאן שהיא במקומות הקרובים. ולמד הר״ש שמסתמא לא היו מגיעים פירות 
של א״י לשם, כי הרי שם היה גידול כזה4. אמנם בפשטות מכיון שהוא חיוב משום לתא דארץ 
ישראל ]ורק שלא חייבו אלא פירות הדומים[, החיוב הוא רק על פירות שגדלו במקומות 

הקרובים ולא על פירות שהגיעו למקומות אלו.

העולה מן הד	רים, לדעת הר״ש וסיעתו 

פירות חו״ל שהגיעו לארץ ויש כמותם בא״י, חייבים בתרומות ומעשרות שמא אתי לאיחלופי 
בפירות הארץ. וכן פירות חו״ל בחו״ל, הדומים לפירות ארץ ישראל ומצויים שם פירות כאלו 
מארץ ישראל, חייבים בתרומות ומעשרות, ואף שידוע שפירות אלו גדלו בחו״ל, משום שמא 
אתי לאיחלופי באותם פירות ארץ ישראל שגדלו בארץ ויצאו לחו״ל. וצידדנו שבגדלו במקומות 
הקרובים לארץ ישראל והם דומים, אפי׳ אם אין מצוי שם פירות ארץ ישראל חייבים מדרבנן. 

ה	ם לשיטת הרמ	״ם חיישינן לדילמ	 	תי ל	יחלופי

אמנם מדברי הרמב״ם )הלכות מעשר פרק יג, הלכות ג-ה(, משמע שלמד את כל הדין המבואר 

4.  והנה בירושלמי מבואר שקרקע של גוי פטורה בפירות אלו החייבים בבית שאן, וגם מבואר ששליש 
מהקרקעות שהגיעו מהם הפירות היו ביד גויים, ובתחילת הסוגיא נחלקו האמוראים האם רוב א״י 
ביד גוי או ביד ישראל, וגם מבואר בתחילת הסוגיא שהגדל בקרקע גוי חייב, ועמד בזה החזו״א ונדחק 
שסביבות בית שאן היה שליש ביד גוי, וכתב שיש כאן סתירה בסוגיא האם פירות קרקע של גוי חייבות 
או פטורות, עיין בדבריו שביעית ד, ד ד״ה ואמרינן וד״ה והא. אמנם להנ״ל אתי שפיר שבב״ש עצמה 
]שאינה א״י אלא  עולי מצרים[ היה שליש גוים, ושם קרקע של גוי פטורה כמבואר בר״ש עצמו דמאי 
א, ג, אמנם כל זה אם אין החיוב משום איחלופי אלא החיוב הוא על פירות שגדלו בבית שאן, אבל אם 
החיוב הוא משום איחלופי א״כ לא איכפת לן מה מצב הקרקעות בבית שאן אלא בארץ ישראל שחיישינן 
שיתחלפו פירותיה בפירות בית שאן, ומה שמבואר בירושלמי שדבילה בבית שאן פטורה אע״פ שדבילה 
היא דומה לשל ארץ ישראל י״ל שאינה כ״כ דומה או שבאיזור בית שאן לא גדלו דבילות ודומה צריך 
להיות לפירות הגדלים באיזור זה. והנה מהגבולות המצויינות בירושלמי לענין פטור דבילה בבית שאן 

יותר נראה שהוא פטור שתלוי באיזורים.

במשנה בפירות שנמצאו בחו״ל ואין ידוע מהיכן הם, שהמינים המנויים במשנה חזקתם שהם 
מא״י. ואורז חזקתו מחו״ל. ]ונראה מדבריו שם בהלכה ה, שהחידוש באורז, שאפילו במקום 
שיש סיבה לחשוב שהגיע מארץ ישראל כגון שיש שיירה של חמרים בצור שדרכם להביא 
מא״י וכדומה, מכל מקום באורז לא חיישינן. ועיין עוד במהריק״ו שם שמשמע שדוקא בחו״ל 
האורז פטור ולא בא״י ויש לדון בדבריו אם כוונתו כי בארץ ישראל יותר חיישינן דילמא 
מארץ ישראל או כי בא״י חיישינן לאיחלופי. ועיין בחזו״א )דמאי ד, ד( שנראה שהבין שגם 
להרמב״ם אורז של חו״ל בא״י פטור[, ולפי״ז אין מקור לגזירת אתי לאיחלופי בפירות הדומים. 

ועיין עוד במשנה, סוף מסכת מעשרות: שום בעל בכי ובצל של רכפא וכו׳ פטורין מן 
המעשרות. ועיי״ש בר״ש שדוקא מינים אלו פטורים כשהגיעו מחו״ל, כיון שאין כמותם בא״י. 
ולא חייבו חכמים פירות חו״ל בארץ, אלא אותן שכמותן גדלין בארץ. אבל הרמב״ם בפיה״מ 
שם וכן בהלכות )הל׳ תרומות פרק ב, הל׳ יב( כתב שמינים אלו פטורים כי חזקתן מן ההפקר. 

ובפשטות נחלקו הרמב״ם והר״ש, האם גזרו חכמים על פירות הדומים שהגיעו לארץ 
ישראל משום אתי לאיחלופי. אמנם עיין חזו״א )שביעית ד, ד בסוף דבריו( שכתב וז״ל: מן 
האמור נלמד דמש״כ הר״ש דבמקום שמצוי פירות חיוב חייבים אף הגדלים בחו״ל היינו 
דוקא כשרוב פירות מא״י ואפשר דלא פליג הרמב״ם בזה, עיי״ש. ונראה שמה שהכריח את 
החזו״א שהרמב״ם מודה לגזירה זו, אע״פ שלביאור הרמב״ם במשניות בדמאי ובמעשרות 
אין לזה הכרח, היא סוגיית הירושלמי שבה נראה שיש גזירת אתי לאיחלופי5, וכן בפירוש 
המשניות )דמאי ג, א( ]הובא לעיל[ נראה שגם להרמב״ם יש גזירת אתי לאיחלופי בפירות 

חו״ל הדומין שהגיעו לא״י.

ולפי״ז לכו״ע, במקום שרוב פירות מא״י, חייבים גם פירות חו״ל הדומין, ורק שצריכים אנו 
לברר מה נחשב דומה לארץ ישראל ומה נחשב ניכר שהוא מחו״ל.

מה נחש	 שניכר שהו	 מחו״ל

ניכר ע״י ה	ריזה
עיין בירושלמי )דמאי ג, א(, שיש מינים שאין נאסרים אלא אגודים. ובפשטות הכוונה למינים 
שכך דרכם, שאלו הבאים מארץ ישראל הם אגודים. למדנו אם כן, שהגזירה בפירות הדומים 
תלויה גם בהיכר חיצוני. דהיינו שאין הדמיון וההיכר תלויים רק בפרי עצמו, אלא גם אם על 
ידי אגד ניתן להבדיל בין פירות ארץ ישראל לשל חו״ל, לא גזרו על של חו״ל. אמנם הביה״ל 

)שמיטה ויובל ו ה( לא ברירא ליה לגמרי שהיכר ע״י אריזה מועיל לתרו״מ. 

ומובא עוד בירושלמי )שם( על משאוי של צימוקים שהגיע לטבריה ורבי בא בר כהנא 
התירו, הואיל ואין מקום אחד בא״י שעושה כמות של צימוקים של משאוי, מבואר שגם 
על ידי היכר של כמות סחורה, שלא מצוי שיגיע ממקום אחד בארץ ישראל לא גזרינן ולא 

חיישינן לאיחלופי. 

5.  עיין בסוגיית הירושלמי לגבי פירות שיצאו ממקום שרוב מא״י למקום שמיעוט מא״י ]מובא להלן[ האם 
חייב או פטור. מוכח מזה שאין הנידון בסוגיא בירור מהיכן הפירות, אלא גזירת איחלופי, וכן מבואר 
בירושלמי שהקשה בשדה שגדל בה אורז וירק איך יתכן שהאורז חייב והירק פטור, ומבואר שהאורז 

חייב אע״פ שגדל בחו״ל.
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תרו"מ בפירות חו"ל הדומים לפירות א"י

אמנם מאידך, עיין בסוגיית הירושלמי )שם( שהקשה ר׳ יונה איך אורז שדומה לשל א״י 
בחו״ל חייב הרי ייצא מזה ששדה בחו״ל ששגדל שם אורז וירק שהירק פטור והאורז חייב, 
וכן קופה בחו״ל שיש בה אורז וירק ומסתבר ששניהם מאותו מקום, והירק פטור והאורז 
חייב. ותירץ כי רוב מינים האלו באים מן האיסור ]כך עולה מביאור הגר״א בירושלמי, ועיין 

בחזו״א )שביעית ד, ד([.

למדנו מזה שגם קופה שניכר שהיא מחו״ל, שהרי יש בה ירק שדרכו להיות מחו״ל, האורז 
שבתוכה חייב ואין זה נחשב לניכר. וצריך לחלק בין היכא שהאורז ניכר ע״י האריזה והכמות 
שלו וכדומה, לבין היכא שהוא ניכר ע״י מה שמונח איתו באותה אריזה שלא נחשב שהאורז 

עצמו ניכר.

ניכר 	טעם ו	מר	ה
עוד מבואר בירושלמי )שם( שפירות לא הלכו בהם חכמים לא אחר הטעם ולא אחר המראה 
ולא אחר הריח ולא אחר הדמים אלא אחר הרוב6, והיינו שאפי׳ פירות חו״ל שטעמם שונה 
משל אותם פירות בא״י, גזרו בהם. ]וע״ע חזו״א )שביעית ד, ד( האם במקום שרוב פירות 

מחו״ל ויש לו טעם של א״י אזלינן לחומרא[.

והנה בירושלמי מבואר, שדבילה בבוצרה מותרת כי שחיקה היא וכן אורז בחולתה כי הוא 
סמוק וירוק. וכתב החזו״א )דמאי ה, ב( וז״ל: היינו דוקא בשינויים קלים הניכרים למדקדק 
אבל החלוקין לכל ונקראין למין בפנ״ע אף שהן מין אחד, באמת ודאי הולכין אחר מינם, 
עכ״ל. וכעין זה כתב )שביעית ד, ד( לגבי יין חדש וישן, ]ואמנם לא נתפרש אם דין זה הוא 
רק כשיש ספק אמיתי אם היין מחו״ל או מארץ ישראל, או גם לגבי גזירת אתי לאיחלופי. 

אבל מסתימת הירושלמי נראה, שבכל ענין לא אזלינן בתר המראה והטעם[, 

ולפי״ז גם פירות שיש להם איזה שינוי מראה, לא יהני להצילם מגזירת אתי לאיחלופי, אלא 
א״כ הוא שינוי מהותי שהופך אותם למין אחר.

והנה לגבי שביעית פסק הרמב״ם )הל׳ שמיטה ויובל ו, ה( שפירות חו״ל יש בהם איסור 
סחורה, אלא א״כ ניכרים שהם מחו״ל. ועיי״ש בחזו״א )שביעית יד, יב( שבניכר למבינים, 
ורק לבני העיר לא ניכר כי לא הורגלו, מותר לסחור בהם. ולכאו׳ סותר מש״כ לגבי מעשרות 

בפירות חו״ל הדומין לשל הארץ, 

ואולי יש לחלק שאיסור סחורה הוא על הסוחר, וא״כ מספיק שאצל המוכר ניכר שהם 
מחו״ל. משא״כ תרו״מ שהוא חיוב על כל אחד ואחד להפריש מהפירות תרומות ומעשרות. 

6.  מבואר מדברי הירושלמי האלו, שאם רוב הפירות מחו״ל אפשר לסמוך על זה ולהקל. ולשיטת הרמב״ם 
]שהמשנה מדברת על פירות שלא ידוע היכן גדלו[, מוכרחים לומר שאפילו כאשר לא יודעים היכן 
גדלו הפירות סומכים על הרוב. וגם להר״ש בפשטות המשנה כוללת את שני הדינים גם מה הדין כשלא 
ידוע היכן גדלו הפירות. וגם את הגזירה שמא אתי לאיחלופי. ולפי זה מבואר בירושלמי שבשני הדינים 
אזלינן בתר רובא והפירות פטורים. והראני מו״ח הגאון ראש בהמ״ד שליט״א, שמובא בספר זכרון שאול 
)סוף חלק א( ]ומצוין שם שכנראה הוא מכתב ממרן החזו״א[, “אם צריכים לעשר פירות שרובם מחו״ל, 
למעשה אין לסמוך רק אם חנוני אומר שבאו מחו״ל, אחרת יש לחשוש״. ע״כ. וצ״ע מ״ט לא ניזל בתר 
הרוב, ואולי חשש החזו״א שהרי מבואר בירושלמי דמאי )ג, א( שאם יש למוכר שדה אנו תולין שהביא 
משדהו ואולי המשווק של הפירות יש לו שדה ואז צריכים לתלות שהגיע משדהו, ואולי נחשב שאיכא 

לברורי. וצ״ע. 

שוב התבוננתי  שיש כאן ב׳ ענינים. שהחזו״א בדמאי כתב שצריך שיהיה חילוק מהותי 
שמגדירם כב׳ מינים אמנם יתכן שרק המבינים שרגילים בהתבוננות בפירות יבחינו בשינוי 
ביניהם, אבל אחר שמבחינים מבינים שהם ב׳ מינים שונים, וע״ז כתב החזו״א בשביעית, שלא 

איכפת לן מה שאלו שאין רגילים בפרי לא מבחינים בשינוי זה, וצ״ע. 

שוב ראיתי שעמד בזה בביאור הלכה )מעשר יג, יב ד״ה אלא( וחילק בין ניכר לכל מי שרגיל 
בהם שזה נחשב כניכר, לבין ניכר רק למומחה גדול. ויש להעיר שלשון החזו״א בדמאי הוא 
שצריך שיהיה ל״מין אחר״, וגם קשה לומר שמש״כ הניכרים לכל, היינו לרגילים ולאפוקי 
ממומחה גדול. גם בניכר בדמים שמבואר בירושלמי שגם הוא לא מהני בפירות הדומין, קשה 

לומר שרק למומחה ניכר בדמים, ומה שייך כ״כ מבינות בזה, וצ״ע. 

פירות הניכרים 	תחילה ו	ח״כ נעשים דומים

הנה בירושלמי )שם( מנה את המינים החייבים בבית שאן והם: החיטים והפת והיין והשמן 
והתמרים האורז והכמון ]ולפירוש הר״ש, מינים אלו חייבים משום שדומים לשל א״י[. וצ״ע 
אם חיטים חייבים למה הוצרכו למיתני פת. ואולי נפק״מ לפת שעורים, אבל מה שהזכיר 
הירושלמי יין ושמן, ומשמע שדוקא יין ושמן חייבים במעשר, אבל ענבים וזיתים לא חייבים 

במעשר, צ״ב אם יין ושמן חייבים היאך הענבים והזיתים פטורים. 

ויש שרצו לומר שאת ענבי המאכל וזיתי השמן לא היו מביאים מארץ ישראל, ורק את היין 
והשמן והפת היו מביאים. אך צ״ע שהרי משמע בר״ש )דמאי א, ג( שמינים אלו חייבים כי הם 
דומים לשל ארץ ישראל ולא כתב שהם המינים שרגילים להביא מארץ ישראל. וכן מבואר 

גם בלשון הר״ן  )ביצה ו. מדפי הרי״ף( שהמינים האלו הם המינים הדומים. 

ולפי״ז משמע שדוקא יין ושמן דומין ולא ענבים וזיתים. וביותר לפי מה שנכתב לעיל, 
שבמקומות הקרובים, פירות הדומים לשל הארץ חייבים גם כשלא מצויים שם מפירות 

הארץ, שאין כל משמעות למה שלא מביאים זיתים וענבים לחו״ל. 

ונראה לומר שבאמת הענבים של בית שאן שונים מענבים של ארץ ישראל, אבל אחר שנעשו 
יין לא ניכר האם הוא יין של ארץ ישראל או יין של חו״ל. וכמו כן בפת ושמן, החיטה והזיתים 
שונים משל הארץ, אבל הפת והשמן דומים. ואם כנים הדברים, למדנו מכאן שפירות שניכר 
בהם שהם מחו״ל, ואחר שעשו מהם מוצר מסחרי דומים הם לפירות שבארץ ישראל, יתחייבו 

שמא אתי לאיחלופי. 

עוד יש להוסיף, דהנה הירושלמי דן )שם( בפירות שהיו במקום שגזרו בהם ויצאו למקום 
היתר, ומסקנת הירושלמי, לפי ביאור הגר״א, שאם היו במקום איסור ויצאו למקום היתר 
]כגון שהיו במקום שמצויים בו מפירות הארץ, ויצאו למקום שאין מצויים בו מפירות הארץ[ 
נחלקו בזה רבי וראב״ש, והלכה להקל. אלא א״כ מדובר ככמות גדולה של פירות שלא מסתבר 
שקנה אותה במקום ההיתר. ופירות שיצאו ממקום ההיתר למקום האיסור, אסור לכו״ע. 
ובפשטות אותו נידון נכון גם לגבי פירות שבתחילה היו באגד שדומה לא״י ואח״כ החליפו 
אגד או להיפך, שאם בהתחלה היה ארוז באריזת חו״ל ואח״כ הוציאו לכו״ע אסור, ולהיפך, 

אם בהתחלה לא היה ניכר ואח״כ סימנו אפשר להקל.

ועיין בישא יוסף )שביעית עג( שהביא את הוראת מרן הגריש״א זצ״ל, לענין איסור סחורה 
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תרו"מ בפירות חו"ל הדומים לפירות א"י

בפירות הדומין בשביעית, שיש לסמוך על מה שמסומן על האריזות שמקורם מחו״ל. והסתפק 
מרן זצ״ל באופן שהמשגיח מסמן את הפירות כפירות חו״ל. 

והביא )שם( את דברי הדרך אמונה )הל׳ שמיטה ויובל ו, ה בביה״ל ד״ה ואם( שצידד שמהני 
מה שבתחילה היו ניכרים על ידי אריזתם, אף שאח״כ מוציא מהאריזה ומוכר. ולהאמור, הרי 
בירושלמי נראה שאפי׳ דבר שבתחילה ניכר שהוא מחו״ל, ואח״כ נשתנה ]כדעיל לגבי פת[, 
חייב בתרומות ומעשרות משום דילמא אתי לאיחלופי. ובייחוד לפי מה שמבואר בירושלמי, 
שאם הגיע למקום שמצויים בו פירות מארץ ישראל, יתחייב. ולכאו׳ הוא הדין בפרי שהורידו 

ממנו את האריזה, וצ״ע. 

ואולי יש לחלק בין איסור סחורה, שעיקרו על הסוחר והיה ניכר לו בתחילה, לבין חיוב 
תרומות ומעשרות שהוא חיוב על כל אדם. ולכן עד השימוש צריך שיהיה ניכר שהוא מחו״ל 
]ויש משמעות בביה״ל הנ״ל שגם בתרו״מ היקל כנ״ל, ונשאר שם בצ״ע על כל ההיתר של 

אריזות לגבי חיוב תרומות ומעשרות[.  

המורם מן ה	מור 

לדעת הר״ש, פירות שדומים לפירות הגדלים בארץ ישראל ונמצאים במקום שרוב הפירות 
מגיעים מהארץ ]ודבר זה משתנה לפי תקופות, כמבואר בירושלמי )שם( לגבי קפולטות 
שאסורים בבית שאן רק מעצרת ועד חנוכה[, גזרו עליהם לחייבם בתרומות ומעשרות, 
דילמא אתו לאיחלופי בפירות ארץ ישראל. וכתב החזו״א שאולי גם הרמב״ם מודה לזה 

והראנו פנים שדין זה מוכח בירושלמי.

אמנם פירות שבארץ לא גדלים דומים להם, פטורים מתרומות ומעשרות, אם נתמרחו בחו״ל 
]לבד משיטת הכס״מ )תרומות א, כב( ולא נהוג לחוש לשיטה זו[, אמנם הבדל של מראה 
טעם ריח ומחיר, שניכר רק למומחים לכאו׳ לא פוטר מגזירה זו, אלא בעינן שיחשב כמין 
אחר ]ויש לדון מה הדין אם הרגילים מבחינים שהוא ממש “מין״ אחר[ ובדרך אמונה כתב 

שתלוי אם ניכר רק למומחה גדול או לכל מי שרגיל בפרי.

פירות הניכרים באריזתם, כל עוד שהם ארוזים בה, נראה בירושלמי שנחשב כניכר. וכן אם הם 
ארוזים באריזה גדולה מאוד שלא מצוי שבארץ ישנה כמות גדולה כזו ]ואולי היום הוא מצוי 
במכולה מלאה פירות[, לא גזרו עליהם. אבל משמע שלא מהני מה שיש באותה אריזה מינים 
שמצויים מא״י ושאינם מצויים. ובביה״ל נשאר בצ״ע האם מהני היכר ע״י סימון ע״ג האריזה.

ובפשטות גם בהיכר ע״י אריזה לא מהני אם ניכר רק למבינים שהפירות מחו״ל. אלא בעינן 
אריזה שניכרת לסתם אדם שהפירות מחו״ל. ]ולכן לסמוך על כך שמדבקה שכתב עליה 

בלע״ז, היא סימן ברור שהוא מחו״ל, צ״ע אם נחשב ניכר[.

ויש לדון, בפירות שהיו ארוזים באופן שניכר שהם מחו״ל, והוסרה אריזתם, וכן בפירות 
שניכרים שהם מחו״ל וסחטו אותם למיץ או לגלידה וכדומה, האם מתחייבים עכשיו בתרומות 

ומעשרות כשנעשו דומים לשל ארץ ישראל. 

ולגבי איסור סחורה בפירות הדומין בשביעית, מדעת מרן הגרי״ש המובא בישא יוסף משמע, 
שעכ״פ צריך לכתוב בחנות שהם פירות חו״ל. ודעת הדרך אמונה להקל בזה שמספיק מה 

שהיה בהתחלה. ]ולגבי מעשר נשאר בצ״ע אם מהני ניכר ע״י אריזה[. 

ואם הביאו הפירות מחו״ל בלי כיתוב ובארץ ארזו אותם באריזות עם כיתוב יבול חו״ל, י״ל 
שדומה לפירות שהגיעו למקום שרוב פירות מחו״ל, שמסקנת הירושלמי להקל.

והנה כמדומה שהמנהג בהשגחות המהודרות שלא להפריש תרו״מ ביבול המגיע מחו״ל, וכנראה 
סומכים שבד״כ מגיע באריזות שברור בהם שהם מחו״ל. ויש לדון שהרי אח״כ מורידים את 
האריזות ואצל הצרכן כבר אינו ניכר, ואולי כיון שהדרך להפריש לפני השיווק, א״כ מספיק 
מה שבזמן שדרך להפריש, ניכר שהפירות הם מחו״ל. ]ולפי״ז צריך שעל כל פנים עד אז 
יהיה ניכר. ולכאו׳ לא מספיק מה שהמשגיח יודע שהם מחו״ל, ונפק״מ במפרישים בחנויות 
ורק כתוב בתעודת משלוח שהוא מחו״ל, אבל על האריזה כבר לא מסומן. שהרי גם בפירות 
שידוע שהם מחו״ל גזרו, וצריך שיהיה ניכר בהם עצמם[. ועוד יש לדון שלפי״ז, כיון שהורו 
מרנן שבן תורה צריך להפריש בביתו, א״כ יצטרך להפריש גם פירות מחו״ל אפילו אם ניכר 

באריזה כי לכאורה לזה כבר לא מהני מה שהיה ניכר בתחילה.

אינו צריך לאזכורי, שדברי תורה אלו הם רק על דרך מו״מ התלמידים לפני רבותיהם, וח״ו 
לא באתי לקבוע עצמי לדבר הלכה, אלא לעורר הנידון, וישוטטו רבים ותרבה הדעת.
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אודה למערכת הליכות שדה על האכסניה המכובדת לפרסום פרק נוסף מתוך 
הספר העומד לצאת בקרוב לאור עולם  ענייני זרעים בש"ס . הפרק נוגע לסוגיות 

הנלמדות בתקופה זו בסדר לימוד הדף היומי במסכת ברכות.

בספר מבוארים סוגיות בש"ס העוסקות בענינים הנוגעים לסדר זרעים, ביאור 
דברי חז"ל והראשונים עם ביאור המציאות ותיאור גידול הצמחים. 

חשוב לציין, כי הדברים שנכתבו בפרק זה לא נכתבו הלכה למעשה ויש הבדלים 
רבים בין צמחים שנראים לכאורה דומים, יש גם פרטי דינים נוספים שלא נזכרו 

כאן ובכל שאלה למעשה יש לפנות למורה הוראה הבקי בהלכות אלו 

א.ב.

רבי אלחנן בקרמן שליט"א
מרבני בית המדרש 

 תותים 
הגדלים בסנה 

תותים הגדלים 	סנה

הראשונים )תוס' ברכות דף מ, ב ד"ה דאיתיה, מרדכי ברכות סימן קלא, אגודה טור או"ח סימן 
רג ועוד ראשונים( דנו בברכתם של פירות המצויים במקומם. נדונו פירות שכונו "תותים 
הגדלים בסנה" )כלשון הגהות אשרי והטור( בראשונים נזכרו שמות של מיני פירות1, ונזכר 

שלמרות דמיונם יש הבדל ביניהם, חלקם מיני אילן וחלקם לא. 

1.  בתוס' נזכרו: "תותים ופריזי"ש ובוטנ"ש". בפסקי תוס' )אות קמ( כתב שבדברי תוס' נלמד ש"בירביר"ן 
ואירביר"ן" ברכתם בורא פרי העץ. ובהגהות אשרי כתב בשם תוס': "פירות רגילים במקומנו, וכן אותן 
תותים שגדלים בסנה ובאטדים שעל פני השדה כולם מין אילן הם" המרדכי הזכיר "תותים ופריז"ש 
ובישונ"ש" הטור והשו"ע )סימן רג( כתבו: "תותין הגדלין בסנה וכיוצא בהן", ובמשנ"ב )ס"ק א( הביא 
דברי אליה רבה שהם "מויל בער ומאלינעס", והזכיר דברי האליה רבה שיש מיני "מויל בער" שגדלים 
באילן". ספר האגודה הביא מחלוקת תוס' ורבינו מנוח לגבי "תותים שקורין ברוברי"ן וערפרי"ן" )או 
"ערפרט" בחלק מן הפוסקים( האור זרוע כתב ש"פרייזיש" הם נקראים בלשון כנען "יגודי" )בלשון 
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תותים הגדלים בסנה

רבים מן הצמחים הללו אינם מזוהים בוודאות. לא זו בלבד אלא שיתכן ובמקומות שונים 
השתמשו באותו שם לשני מיני צמחים דומים זה לזה אשר יתכן ועל פי הלכה דינם שונה. 
כמו כן, מצאנו כמה פעמים שנחלקו האחרונים בתיאור צמח מסוים שנזכר בספרי הראשונים 
וכתוצאה מכך נחלקו מה הדין2. כמו כן, קשה להקיש מהזנים שהיו בזמן הראשונים לזנים 
שהם תוצרי טיפוח של השנים האחרונות, כאשר במקרים רבים להבדל בין הזנים יש נפק"מ 
הלכתית. לכן לא נעסוק כאן בזיהוי הצמחים אלא נבאר את הכללים שנאמרו בראשונים ועל 

פיהם נדון בצמחים המוכרים בזמננו.

שתי מחלוקות עיקריות קיימות בנוגע לצמחים אלו. 

האחת: מחלוקת הגאונים והרא"ש שנזכרה בטור )סימן רג(. 

השניה: מחלוקת בעלי התוס' ורבינו מנחם שנזכרה בתוס' בברכות )מ, א( וכן במרדכי ובאגודה. 

מדובר בשני נושאים שונים. בפרק זה נבאר את יסודות העניין אך יש פרטים נוספים שלא 
נזכרו כאן, ובכל שאלה הנוגעת הלכה למעשה יש לפנות למורה הוראה הבקי בהלכות אלו.

צמח הפטל

אחד מן הצמחים שדינו תלוי במחלוקות הראשונים הנ"ל )ומסתבר כי הוא אחד מן הצמחים 
שהזכירוהו הראשונים בשמות שונים( הוא צמח הפטל, הנפוץ ביערות בצפון אירופה כצמח 
בר ובזמננו מגדלים אותו גם בארץ ישראל. כתבו הפוסקים שיש כמה מינים הנקראים כך 
ויש ביניהם הבדל בהלכה. בפרק זה נדון על המין הנקרא "פטל אדום" ואין להקיש ממנו 

למינים אחרים. 

תיאור הצמח כפי שהוא מוכר בזמננו נמצא בשו"ת דברי מלכיאל )חלק ה, קמג( ובהרחבה  
בשו"ת מהרש"ם )חלק א קצו(. 

התיאור מתאים לזני הפטל הותיקים מקבוצת "פלוריקיין" )floricane(. בשנים האחרונות 
פותחו זנים חדשים מקבוצת "פרימוקיין" )primocane(. בסוף הפרק נסביר את ההבדלים 

בין הזנים.

זה לשון שו"ת מהרש"ם. 

"ועל דבר שאלתו בדין הפירות שקורין מאליניש שהעיד שראה בעיניו כי כשנוטעים שרש 
בקרקע מוציא בקיץ הראשון ענף ועדיין אין גדל עליו כלום עד שנה השניה גדלים על 

הפוסקים "יאגידעס"(. ראה שמות נוספים בראבי"ה ובליקוטי מהרי"ל וכן בנשמת אדם כלל נ"א אות ז' 
והובאו במשנ"ב )סימן רג, א, ג(.

2.  דוגמה אחת מני רבות: בספר האגודה כתב שעל פירות הנקראין "ברוימברין" ו"ערפרט" מברכים בורא 
פרי העץ, ודבריו הובאו במגן אברהם )סימן רג, א(. והמחצית השקל שם מסתפק בדעת האגודה אם 
מדבר על צמחים שענפיהם מתקיימים משנה לשנה ודוקא לכן ברכתם בורא פרי העץ. או שהאגודה 
מדבר על צמחים שענפיהם כלים מידי שנה ואעפ"כ ברכתם בורא פרי העץ. ונחלקו האחרונים בביאור 

שיטת האגודה.

ההבדל העיקרי הנוגע להלכה בין הצמחים מטיפוס זה הוא האם הענפים כלים מידי שנה לגמרי, והצימוח 
החדש הוא מן השורשים מתחת לפני הקרקע, או שנותר גזע מעל פני האדמה וממנו צומחים ענפים חדשים. 

יתכן שבאותו צמח יהיה הבדל בין המקומות בו מגדלים אותו, או הבדל שנובע משיטות גידול שונות.

הענף מדאשתקד מאליניש ומהשרש יוצאים עוד ענפים חדשים ואין גדל בהם כלום ובשנה 
שלישית מתייבשים ענפים שגדלו עליהם בשנה ב' פירות והם גדלים על הענפים שיצאו 

בשנה שניה וכן  בכל שנה ושנה".

תיאור צמח הפטל
לצמח הפטל אין גזע מרכזי המתקיים משנה לשנה, אלא מן השרשים יוצאים ענפים מרכזיים 
)נהוג לכנותם "שריגים"( לגובה 1-3 מטרים, מכונים שריגים ארוכים )long cane(. השריגים 
הם יחסית דקים )עד קוטר של כ-3 ס"מ בבסיסם( וגמישים בחלקם העליון ויש להדלותם 
במוטות או חבלים שלא ישתרעו על הקרקע. כל ענף מתקיים במשך שנתיים. בשנה הראשונה 
השריג גדל ומתפתח ועדיין לא נוצרים עליו פירות. לאחר החורף, בשנה השנייה נוצרים 
פירות על הענפים הצדדיים שמתפתחים מהפקעים3 שהיו על השריג מהשנה הקודמת4, 

ולאחר מכן כל השריג מתייבש ומת. 

מידי שנה בשנה יוצאים ענפים חדשים משרשי הפטל, וכך שבשיח הפטל קיימים זה לצד זה 
ענפים בגילאים שונים: שריגים בשנתם הראשונה שלא נותנים פרי, שריגים ארוכים בשנה 
שניה שנותנים פרי, ושריגים ישנים יבשים. את הענפים היבשים גוזמים וניתן לראות את 

שרידיהם הקצוצים סמוך לקרקע.

תי	ור הגידול של צמח הפטל ה	דום

3.  הפקע הוא ניצן חיקי. בנקודה בה מחובר העלה לענף, קיים הניצן הזעיר, ממנו עתידים להתפתח 
הענפים הקצרים נושאי הפירות. בשנה הראשונה הניצנים רדומים, הם מתעוררים בשנה הבאה לאחר 

החורף.

4.  ענפי הפטל בשנתם הראשונה נקראים “ענפי פריימוקיין" )primocane( בשנתם השניה הם נקראים 
“ענפי פלוריקיין" )floricane(, הזנים הנותנים פרי רק בשנה השניה משתייכים לקבוצת פלוריקיין, ראה 

הסבר בסוף המאמר. 

שיחי פטל אדום בחודשי הקיץ.   <
 הענפים רכים וגמישים 

ונתמכים על ידי מוטות וחבלים צילום: גלעד פרוינד
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תותים הגדלים בסנה

פירות הפטל על השיח. 
על השיח  נראים פירות 
בשלבים שונים של 
התפתחות. 
נראית גם המצעית 
אשר בעת הקטיף 
הפרי נשלף ממנה, 
זו הסיבה לשקע הקיים 
בפרי הפטל. 

לפטל ענפים דקים, 
כלשון הנשמת אדם: 
"עץ שפל ולא יצלח 
לכל מלאכה".  

ענפי הפטל. הענפים יוצאים מן השרשים מתחת לפני הקרקע. נראים ענפי שנה ראשונה 
שצבעם ירוק )מסומנים באות א(, ענפי שנה שניה שצבעם חום )מסומנים באות ב(. ענפים 

ישנים יבשים שנקצצו סמוך לקרקע )מסומנים באות ג(

א.

ב.
ג.

מחלוקת הג	ונים והר	"ש

הטור הביא מחלוקת בין הגאונים לרבי יצחק והרא"ש בגדרי אילן וזה לשון הטור: 

"וסימן לידע איזהו פרי עץ או פרי האדמה. כל אילן שעושה פירות משנה לשנה נקרא פרי 
העץ אבל כל דבר שאין שרשיו נשארין בארץ וצריכין לזורעו בכל שנה נקרא פרי האדמה.  
הילכך היה אומר ה"ר יצחק תותין הגדלין בסנה וכיוצא בהן מברכין עליהן בורא פרי העץ 
שמין אילן הם. וה"ר יוסף כתב שיש לברך עליהן בורא פרי האדמה לפי שמצא בתשובת 
הגאונים כל אילן שיבש בסיתוא וכלו גוזיה וטרפיה לגמרי והדר פארי משרשיו )פירוש: כל 
אילן שיבש בחורף וכלים ענפיו ועליו לגמרי, וחוזר וצומח משרשיו( מברכין עליו בורא פרי 

האדמה ואדוני אבי הרא"ש ז"ל היה נוהג כדברי רבנו יצחק".

הב"ח ועוד אחרונים מבארים כי יסוד המחלוקת הוא בביאור דברי הגמרא בברכות )מ, א( 
"היכא מברכינן בורא פרי העץ היכא דכי שקלת ליה לפירי איתיה לגווזא והדר מפיק, אבל 
היכא דכי שקלת ליה לפירי ליתיה לגווזא דהדר מפיק לא מברכינן עליה בורא פרי העץ 

אלא בורא פרי האדמה". 

פירוש: מברכים בורא פרי העץ על צמח שלאחר שנוטלים את פירותיו העץ קיים וחוזר ונותן 
שוב פרי. אבל אם לאחר שנוטלים את הפירות אין העץ קיים וחוזר ונותן פירות מברכים 

בורא פרי האדמה.

לדעת הגאונים לדעת הגאונים "גווזא" הוא כינוי לגזע שמעל פני הקרקע, ואם הוא כלה אחר 
שנותן פירות, אף אם השורש מתקיים משנה לשנה מברכים על פירותיו בורא פרי האדמה. 

מטע הפטל בחודש 
אדר לאחר גיזום 
הענפים היבשים 
שנתנו פרי בקיץ 
שעבר. ענפי שנה 
ראשונה ייצאו בעוד 
כחודשיים. כעת 
נותרו רק ענפי שנה 
שניה שיתנו פירות 
בקיץ הקרוב
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תותים הגדלים בסנה

והב"ח כתב שכן דעת רש"י שכתב "גווזא הענף של עץ" משמע שהדין תלוי בענף שעל פי 
הקרקע5. והב"ח פירש שזו דעת הר"מ שהובאה במרדכי6.

לדעת ה"ר יצחק שהובא בטור, גווזא הוא כל חלק מן האילן שנותר קיים, כולל השורש. ועל 
אף שהענף מתייבש ומת, אם השורש מתקיים משנה לשנה הרי הוא אילן. וכן פירש הטור 

דעת הרא"ש שכתב שאילן הוא כל שאין צריך לזרעו מחדש כל שנה.

ומדברי הראשונים מובן כי ה"תותים הגדלים בסנה" הם צמחים שענפיהם מתייבשים 
וכלים אחרי שנותנים פירות, והענפים החדשים מתחדשים מן השרשים, וכך היא המציאות 
בפטל האדום7 הנקרא בכמה שפות בשם "מאלינעס". על כן כתבו כמה מן הפוסקים )דברי 
מלכיאל חלק ה, קמג ועוד( שלדעת הגאונים הפטל נחשב לירק, ולדעת ה"ר יצחק והרא"ש 

הוא נחשב לאילן8.

5.  יש שיטה מחודשת הסוברת בדעת הגאונים שאף אם הגזע נותר קיים אך הענפים כלים מידי שנה נחשב 
לירק. עיין שו"ת רדב"ז )חלק ג, תקא( שהסתפק בעניין, וכן בדברי החכמת אדם כלל נ"א ודברי שו"ע 
הרב בסדורו בהלכות ברכת הפירות. ויש שדייקו כן מדברי רש"י שכתב "גוזא הענף של עץ". להלכה 
למעשה נקטו הפוסקים שכל שנותר חלק מן הגזע מעל פני הקרקע דינו כאילן אף לדעת הגאונים. 
והב"ח כתב שכן היא גם דעת רש"י. ועיין בשו"ת שבט הלוי )חלק ו, קסה( שכתב שאין לצרף דעה זו 
לקולא אפילו לענין ספק ערלה בחוצה לארץ וכלשונו: "ואם כי הרדב"ז ספוקי מספק"ל בזה מכל מקום 
מצד עיקרי הלכה פשיטא דאין ספיקו של רבינו הרדב"ז מוציא מודאו של רוב בנין ורוב מנין של חכמי 
ישראל דפשיטא להו להיפך". נזכיר שעיקר שיטה זו מוקשה מסוגית הצלף בה נפסק שצלף הוא אילן 
וברכת פירותיו בורא פרי העץ, אף שענפיו כלים מידי שנה כמבואר בתשובות הגאונים והלכות גדולות 

וכידוע לכל במציאות.

6.  המרדכי בפרק כיצד מברכין )סימן קלא( הביא דברי הגאונים שעל פיהם פסקו ה"ר יוסף וראב"י שברכת 
פירות אלו )תותים ופריז"ש ובישונ"ש( בורא פרי האדמה. אחר כך הביא דעת רבינו מנוח אליהו שאותה 
נבאר להלן. בהמשך כתב: "אבל הר"ם אומר שנהגו העם לברך עליהם בורא פרי העץ שהרי דרך הענף 
להתקיים ימים רבים בשנה זו והדר אתי פרי בשנה האחרת ועצו מתקיים משנה לשנה וכן נהג רבינו 
תם בשם אביו". הב"ח פירש שכוונתו שהשורש קיים משנה לשנה. ונמצא שדעתו כדעת הרא"ש. אמנם 
החזו"א ערלה )סימן יב, ג( ד"ה ובמרדכי שם, כתבו: "והר"מ כתב לברך בפה"ע משום שעצו מתקיים 
משנה לשנה ]ופלוגתתן לא נתפרשה דלכאורה פליגי במציאות[" )הסוגריים מתוך דברי החזו"א(. החזו"א 
פירש את המלים "ודרך הענף להתקיים ימים רבים" כפשוטן שהענף קיים משנה לשנה, ומדובר בצמחים 
בהם גם הענפים הם רב שנתיים. ועל כן תמה במה נחלקו הראשונים. ואין בידי כעת זיהוי מוחלט של 

הצמחים שנזכרו בראשונים ותיאור גידולם. 

ובענין זה צ"ע שהחזו"א )סימן יב( האריך בשיטת הגאונים, ולא הזכיר שיש מחלוקת בעניין, ואף אם 
בדעת הר"מ שהובאה במרדכי למד שאינו חולק על דברי הגאונים אלא מדבר על צמחים שענפיהם 
קיימים )ואולי פירש כן החזו"א גם בדעת תוס' ושאר ראשונים והדבר צריך תלמוד(. אך צ"ע שלא הביא 

ולא רמז לדעת הרא"ש כפי שביארה הטור שחולק על דברי הגאונים בזה וצ"ע.

7.  בנשמת אדם )כלל נא, ז( כתב: "ומעלינעש ראיתי בעיני שהוא אילן ממש ומתקיים משנה לשנה, וכמדומה 
שגם "ברומבר" מתקיים משנה לשנה, ולכן ראוי לברך על מאלינעס בפה"ע, והט"ז כתב בפה"א ומסתמא 
לא ראה גידולן". מאלינס הוא פטל, והמציאות המוכרת היא שאינו צומח על אילן ממש וצ"ע, וכבר 

כתבנו שהשמות משתנים ממקום למקום, ולא ידוע בבירור מהו המין עליו דבר בנשמת אדם.

8.  יש להעיר בעניין זה: מלשון הגאונים משמע שמדברים על צמח שבחורף נעלם כליל מעל פני האדמה 
ובקיץ נוצרים ענפים חדשים מן השרשים. בצמחי הפטל והדומים לו, אין תקופה בה אין כלום מעל 
פני הקרקע, שהרי כל ענף מתקיים שנתיים, ובכל שנה יש חלק מן הענפים המתקיימים משנה לשנה. 
ומבואר שהראשונים לא סברו חילוק זה. וטעמם שכל צמח שענפיו מתייבשים אחרי שנות פירות, הרי 

צמחים אלו מכונים "סנה" משום שעל פי רוב הענפים שלהם קוצניים. בחלק מן הראשונים 
הם נקראים "אטדים" ראה הסבר להלן.  יש לציין כי מין הפטל האדום הוא אכן קוצני, אך 
הקוצים שלו יותר עדינים מהמינים האחרים, ואף ישנם זנים שכתוצאה מטיפוח חקלאי 

הם נעדרים קוצים.

על הנדון כיצד מונים שנות ערלה בצמחים אלו, לפי הדעות שהם אילן הרחבנו בספרנו, 
ועיין משפטי ארץ ערלה.

מחלוקת 	עלי התוס' ור	ינו מנחם

בתוס' במסכת ברכות )מ, א( ד"ה איתיה, הובאה מחלוקת בדין ברכתם של פירות מעין אלו, 
והובאה דעת רבינו מנחם שברכתן בורא פרי האדמה, אך אין זה מטעמם של הגאונים וכפי 

שיוסבר. מחלוקת זו הובאה גם במרדכי ובאגודה )ברכות פרק ו, קמו(9

דעה הראשונה בתוס': 

"על פירות הנקראים "תותים ופריזיי"ש ובונטונ"ש וכיוצא בהן צריכין לברך עליהם בורא 
פרי העץ שהרי דרך העץ להתקיים ימים רבים וכי שקיל הפרי בשנה זו הדר אתי פרי באותו 

העץ עצמו". 

והב"ח מבאר שהכונה לאותם תותים הגדלים בסנה שענפיהם כלים מידי שנה ומתחדשים 
מן השרשים ונמצא אם כן, כי דעת תוס' כדעת רבי יצחק והרא"ש, אמנם ראה הערה10.

ותוס' הביאו דעת רבינו מנחם וזה לשונם: 

"מיהו הרב רבי מנחם הביא ראיה מירושלמי דמסכת כלאים דמברכין על כל מיני דאטד 
בורא פרי האדמה דקאמר התם ההגין ואטדין מין אילן הם ואינן כלאים בכרם ופריך והתניא 
אלו הן מיני דשאים הקונדס והאטד ומשני תמן לברכה והכא לכלאים אלמא לענין ברכה 

מיני דשאין"11. 

הוא נכלל בכללם של הגאונים ולירק יחשב. )ועיין עוד בענין זה במשפטי ארץ ערלה פרק א הערה 12 
מה שכתב לבאר על פי סברא זו דעת הר"מ שהובא במרדכי שברכת פירות אלו בורא פרי העץ מטעם 

זה כיון שאין כל הענפים מתייבשים בחורף, ואם כן אין בזה סתירה לדעת הגאונים(.

9.  שיטה זו הובאה במרדכי בשם רבינו מנוח אליהו ובספר האגודה בשם רבינו מנוח. ראה בספר המנוחה 
לרבינו מנוח בהוצאת מוסד הרב קוק עמוד 114 שציינו שבחלק מכתבי היד של המרדכי הגי' "רבינו 

מנוח" ובחלק מכתבי היד הקטע הזה לא מופיע כלל. 

10.  ראה לעיל הערה 6 דברי החזון איש בביאור שיטת הר"מ שהובאה במרדכי לברך בורא פרי העץ על 
"תותים ופריז"ש ובישונ"ש" משום שהענף מתקיים משנה לשנה. ונראה שהחזו"א פירש שמדובר בצמחים 
שענפיהם רב שנתיים ואין כאן מחלוקת בדין עם הגאונים ועל כן תמה שלכאורה יש כאן מחלוקת 
במציאות )וראה הערה 8(, ולכאורה יש כאן מחלוקת במציאות. לפי לזה לכאורה גם בדעת תוס' יתכן 
כי לדעת החזו"א מדובר על צמחים שענפיהם רב שנתיים ואין כאן מחלוקת על שיטת הגאונים. נזכיר 
שיש גם צמחים שנקראים בשם "תותים" הגדלים על עצים ממש כדוגמת תות העץ הנקרא באנגלית 
Mulberry עיין בתוס בבכורות )ח, א( ד"ה באילן תות. אין בידי לעת עתה זיהוי ברור של הצמחים הנ"ל 

ותיאור גידולם.

הירושלמי סבר כדעת רבי יהודה בתחילת פרק כיצד מברכין )ברכות לה, א שברכת ירקות בורא מיני   .11
דשאים, ולפי פסק ההלכה כדעת חכמים שם, יש לברך בורא פרי האדמה. 
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תותים הגדלים בסנה

	י	ור דעת ר	ינו מנחם

רבינו מנחם סובר כי ברכת פירות אלו בורא פרי האדמה, אך דעתו שונה מדעת הגאונים. 
רבינו מנחם סובר אף הוא כבעלי התוס' שצמחים אלו נחשבים לאילן לעניין כלאיים, אך 
לדעתו, אין להם חשיבות לענין ברכת בורא פרי העץ כיון שהם "מיני אטדים", לעומת זאת, 

לדעת הגאונים צמחים אלו נחשבים לירק גם לגבי כלאיים ולכל דבר12.

מה הן "	טדים"

נראה כי אטד הנזכר כאן לדעת רבינו מנחם אין הכונה לצמח מסוים ששמו כך13 אלא כינוי 
כללי לצמחים קוצניים חסרי חשיבות כמו שמצאנו בכמה מקומות בש"ס שקוצים נקראו 

אטדים14.

וכתב בנשמת אדם שאין פחיתותו של אילן זה משום שהוא קוצני, שהרי עץ הורד הוא קוצני 
ביותר וכתבו הפוסקים שדינו כאילן )ראה בספרנו בפרק הוורדים(, אלא טעם הדברים כתב 
הנשמת אדם וזה לשונו: "ונראה לומר דסבירא ליה לירושלמי דכיון דאטד הוא עץ שפל ולא 
יצלח לכל מלאכה, אף על גב דלענין כלאים נקרא אילן, מכל מקום לא שייך לומר עליו פרי 

העץ שאינו חשוב לקרוא עצו עץ"15. 

כאמור לעיל, פטל אדום והצמחים הדומים לו, גדלים על ענפים דקים ואין להם גזע עבה, 
ולדעת הנשמת אדם זו פחיתותם שאין לקרא לו עץ. 

יש לציין כי מרבית מיני הפטל הם קוצניים כולל הפטל האדום, אם כי, כאמור, הקוצים במין 
זה בדרך כלל פחות "קשוחים". מכל מקום לפי המבואר בנשמת אדם, אין הקוצים קובעים 

את דרגת חשיבותו של העץ.

יש הסברים נוספים בביאור מהותם של אטדים ופחיתותם. הנשמת אדם הביא דברי הלבוש 

12.  החזו"א )ערלה סימן יב, ג ד"ה ובמרדכי( עמד על הדוחק שבלשון דברי המרדכי שאחר שהביא את 
הדעה שברכת פירות אלו בורא פרי האדמה על פי תשובות הגאונים. כתב "והביא ה"ר מנוח אליהו 
ראיה מירושלמי דמסכת כלאיים וכו" משמע שדעה זו היא סייעתא לשיטת הגאונים. וכתב החזו"א 
שאין הדבר כן אלא ואין זה ענין לטעם הגאונים. לפי הגאונים נחשב לירק כל גזעו כלה ואפילו פירותיו 
חשובים. ולפי סברא זו אף אם שגזעו מתקיים אך פירותיו אינם חשובים ברכתו בורא פרי האדמה. וכן 

כתב בנשמת אדם.

13.  יתכן כי האטד שנזכר בספר שופטים )פרק ט פסוקים יד – טו(: "ויאמרו כל העצים אל האטד לך אתה 
מלך עלינו", הוא צמח מסוים הנקרא כך, ועיין גם במסכת שביעית )פרק ז, ה( "לולבי האלה והבוטנה 
והאטדים יש להן שביעית" יתכן כי מדובר בקבוצה של כמה מינים שנכללים בהגדרה זו ויש לעיין בדבר. 

14.  עי' סוטה )יג, א( "ויבאו עד גורן האטד, וכי גורן יש לו לאטד, א"ר אבהו: מלמד, שהקיפוהו כתרים לארונו 
של יעקב כגורן זה שמקיפים לו אטד". וכתב שם רש"י: "שמקיפין לו אטד – גדר של קוצים". וכן בפסוק 
)בראשית ג, יח( "וקוץ ודרדר תצמיח לך" תרגם אונקלוס: "כובין ואטדין". ובערובין )כו, ב( כתב רש"י: 
"עוזרדין אטדין והיגין - מיני קוצים הן". ובדברי המפרש במסכת נדרים )מא, ב( כי חיזרא לדיקלא - כמו 
האטד שמקיף הדקל ומגין לפירות שאין יכולים למשמש בו כך מגינה על גופו של אדם. וברשב"ם מסכת 

בבא בתרא )פג, ב( "תלת היגי רומייתא - סנאים או אטדים גדולים כחצובא".

15.  אמנם עיין בבאר הגולה )סימן רד, יא אות פ( וצ"ע, והרחבנו בספרנו.

שכתב שפירות אלו הם פירות גרועים, ותמה על דבריו שהרי יש מהם שהם פירות חשובים16. 
החזון איש )ערלה סימן יב ד"ה מרדכי( כתב: "אלא פירות האטדין לא חשיבי כל כך ליחד 
להו ברכה על עצן אלא מברך בורא פרי האדמה" וצ"ע אם כונתו לפחיתות הפירות, או 

לפחיתות הגזע. 

ויש מן הפוסקים שכתבו שלדעת רבינו מנחם, על פירותיהם של צמחים המוגדרים כ"אטדים" 
מברכים בורא פרי האדמה אפילו אם ענפיהם מתקיימים משנה לשנה17.

דעת החולקים על ר	ינו מנחם

נראה כי הראשונים שלא הביאו את דעת רבינו מנחם, סברו כי לאטד שנזכר בירושלמי, 
אין קשר לצמחים אלו, אלא מדובר בצמח או קבוצת צמחים רב שנתיים המוגדרים כאילן, 
בהם גופו של הצמח עצמו - הגבעול והעלים, ראויים לאכילה כאשר הם רכים בתחילת 
יצירתם. וכפי ששנינו במסכת שביעית )פרק ז, ה( "לולבי האטדים". ענפים רכים נקראים 

בלשון חז"ל לולבים. 

והסבר דברי הירושלמי הוא כך: האוכל את האטדים מברך בורא מיני דשאים. למרות שאטד 
הוא מין עץ כפי שנאמר לגבי הלכות כלאיים, מכל מקום כיון שאוכל את גופו של הצמח ולא 

את הפירות אינו מברך בורא פרי העץ. 

וכן משמע בהמשך דברי הירושלמי שם: "אמר ר' יוסי: הדא אמרה, אתרוג אף על פי שאתה 
אומר עליו בורא פרי העץ, את אמר על התמורות שלו בורא מיני דשאים." ִתְּמרֹות האתרוג, 
לדעת הרבה ראשונים, הם ענפי האתרוג הרכים שראויים לאכילה, ומברכים עליהם בורא 
מיני דשאים כיון שאינם הפרי אלא גופו של העץ. דברי הירושלמי הובאו בחידושי הרמב"ן 

למסכת ברכות )לו, א(.

לסיכום: 

שלש שיטות בדבר:

שיטת הגאונים שצמחים שגזען כלה ושורשם קיים משנה לשנה נחשבים כירק לכל דבר.

שיטת ה"ר יצחק והרא"ש ודעה ראשונה בתוס' שהם עץ וברכת פירותיהם בורא פרי העץ.

שיטת רבינו מנחם שהם נחשבים לעץ, אך אם הצמח מוגדר כ'אטד' )כשיטתו שנתבארה 
לעיל( ברכת פירותיו בורא פרי האדמה.

זני פרימוקיין

כפי שהוזכר לעיל, זני הפטל הותיקים הנקראים "פלוריקיין", אינם נותנים פרי בשנה 
הראשונה של יצירת הענף אלא רק בשנה השניה. בשנים האחרונות פותחו זנים חדשים 
הנקראים "פרימוקיין" הנותנים פרי גם בשנה הראשונה של יצירת הענף. באופן עקרוני, גם 
בזנים מקבוצת הפלוריקיין וגם אלה מקבוצת הפרימוקיין השריגים קיימים על אותו שיח 

אכן פירות הפטל הם בעלי ערך רב. יש מינים דומים שפירותיהם אינם משובחים כלל, כדוגמת הצמח   .16
הנקרא ‘פטל קדוש׳ הנפוץ כצמח בר, הצמח קוצני ופירותיו אינם משובחים. 

17.  נשמת אדם שם, וחזון איש ערלה )סימן יב(. 
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שנתיים )אביב וקיץ של שנה ראשונה, תרדמת חורף, והתעוררות באביב ומתן פרי בקיץ 
של השנה השניה, קמילה והתייבשות(. בזני הפרימוקיין, חלק מהפקעים בחלקו העליון 
של השריג )כשליש מגובה השריג( פורחים ונותנים פרי כבר בשנה הראשונה )לפני תרדמת 
החורף(. חלקו התחתון של השריג החד-שנתי שלא התמיין לפריחה ולא הניב פרי מתנהג 

כשריג פלוריקני שיניב פרי על הענפים הצדדיים בשנה השניה. 

היבול של השריגים הפרימוקיינים )בשנתם הראשונה( מתקבל בחודשים מאוחרים יותר 
מאשר היבול בשריגים הפלוריקיינים )בשנתם השניה(. כך שבגידול צמחים מקבוצת פרימוקיין 
ניתן לקבל שני יבולים באותה שנה מאותו שיח. יבול מוקדם יותר מענפי השנה השניה, 
ויבול מאוחר מענפי השנה הראשונה, זו התועלת הכלכלית שיש למגדלים מגידול זנים אלו.

נקודה נוספת המבדילה בין שתי קבוצות הזנים היא בכך שבחלק מזני הפרימוקיין שמניבים  
פרי על השריג בשנתו הראשונה, ניתן להגיע בהם תוך פחות משנה אחת מזמן זריעת הזרע 
ועד לקטיף הפרי. כידוע, דעת הרדב"ז שעץ הנותן פרי בתוך שנה מזריעתו אינו נחשב לאילן. 
אמנם החזו"א בהלכות ערלה )סימן יב( כתב שאין מקור לסברא זו בגמרא, ולא התיר על סמך 
היתר זה בלבד, ובענין זה האריכו הפוסקים ואין כאן המקום להזכיר את השיטות השונות. 

יתכן שיש הבדלים נוספים בהלכה בין הזנים הללו ולא נרחיב כאן בעניין זה שכן מאמר זה 
לא נוגע בדיני הפטל להלכה.

המידע המקצועי שנכתב בפרק זה התקבל מאת ד"ר שמואל זלכה מומחה 
לטיפוח זני פטל ממכון וולקני שהקדיש לי שעות רבות מזמנו. ד"ר זלכה עבר 
על הפרק העיר הערות והוסיף הוספות חשובות. רוב תודות על עזרתו הרבה.

נציב נר זכרון להרה"ג המופלא רבי אליקים שלנגר זצ"ל שנסתלק 
בחודש אב אשתקד. הוא האיש שידיו רב לו בהעמדת לימוד הלכות 
התלויות בארץ בספריו הטובים ומאמריו הרבים שהתפרסמו בהליכות 
שדה אותו ערך כארבעים שנה. הרב שלנגר זצ"ל היה לי ולרבים לעזר 
רב בכל נושא הקשור למצוות התלויות בארץ.

נתייחדה תורת ארץ ישראל שלא זכינו בה עדיין לבירור של רבותינו האחרונים 
כשם שזכינו בשאר חלקי או״ח ויו״ד. ואשר על כן מימרת חז״ל )חגיגה ג, א( 
‘אי אפשר לבית מדרש ללא חידוש׳ מקבלת משנה תוקף בבתי המדרש בהם 
עוסקים בלימודי סדר זרעים. זכה בית המדרש להלכה בהתישבות, בראשות מורנו 
הגאון הרב יוסף יקותיאל אפרתי שליט״א, להימנות עמהם ולהיות מן החלוצים 
להפיץ דבר ה׳ זו הלכה בנושאים אלו. ישיבתם גם יחד של מורי הוראה שלמדו 
ושנו את דיני מצוות התלויות בארץ לצד כולל אברכים המעיינים בעומקה של 
הלכה מייצרת, דבר יום ביומו, שאלות חדשות וישנות, כשהמציאות המשתנה 
המחייבת תשובה לכל שינוי מחדדת את הצורך ללבן יותר ויותר את עומק 

הסוגיות ופרטי הדינים.  

בחלק מן השאלות זכינו ומרנן ורבנן גדולי ההוראה שהיו עמנו הכריעו בהם 
הכרעה ברורה שלא הותירה את הספק, וכך גם רבותינו מרנן ורבנן מורי ההוראה 
שעמנו. אך נדונים רבים מתחדשים ומתחדדים ונותרים עדיין ללא הכרעה 

מספקת וללא ראיות מכריעות. 

ככל שירבו המתעסקים והלומדים, ישוטטו רבים ותרבה הדעת )דניאל יב, ה(, 
יתלבנו הדברים, זה ישאל וזה ישיב, זה יקשה וזה יתרץ וזה יביא ראיות. וכך 
יתבררו ההלכות. להלן ננסה להציע כמה מן הנדונים שעלו בבית המדרש ואשר 
דברו בהם הלומדים, ונותרו ללא הכרעה ברורה. עיתים מדובר בשאלות שנשאלו 
כבר אך לא הוכרעו. ועיתים השאלות חדשות ועדיין לא עלו לפני שולחן מלכים 
– מאן מלכי רבנן. עיתים יבואו בקצרה עיתים בארוכה ולפעמים יחסרו דיוק 

ופרטים. עמנו תלון משוגתנו ועם הלומדים הסליחה.

 שיח
השדה
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פרק, ג ובעוד מקומות(: ‘מכאן ולהבא למפרע׳. ורק בשעת הכרעת החכם נעשה מעכשיו 
שלמפרע אין כאן נדר. ולכן צריך שגם בזמן השאלה תהא התרומה ברשותו שתהא לו הזכות 
להישאל. ולכן כשבאה התרומה ליד כהן ובא להישאל על מה שכבר אינו שלו אלא של הכהן 

אין בכוחו להישאל . 

צדדי הספק

ולפי זה מסתבר לומר שהוא הדין כאשר המעשר שני הוא כבר בבעלות קרן המעשרות אינו 
יכול להישאל עליו. כי הוא עוקר בעצם מעשר שני של מישהו אחר. או שנאמר שמכיוון 
שמעשה ההפרשה נעשה על ידו והוא נשאל על דיבורו שלו, לא אכפת לנו מה שבפועל עוקר 
את קדושת המעשר שני שביד קרן המעשרות והטעם למה שאינו יכול להישאל כשהתרומה 

ביד כהן איננו משום שכבר אינה שלו אלא כדלהלן.

דעת החזו״	 למה ל	 נש	לים על תרומה ש		ה ליד כהן

אמנם החזון איש )יו״ד קנג( ביאר שאין זה הטעם למה שאינו יכול להישאל כשבאה התרומה 
ליד כהן, אלא משום שהכח להישאל הוא רק על הפרשה ולא על מעשה, שמה כבר נעשה 
ואינו רק בדיבור בעלמא, אי אפשר להישאל עליו. ולפי זה אין ראיה ממה שאינו יכול להישאל 

על תרומה שבאה ליד כהן, לכך שאינו יכול להישאל על מעשר שני שברשות הקרן.

אך אין להביא ראיה ממה שהחזון איש פירש את הטעם שאינו יכול להישאל בבא ליד כהן 
מצד שכבר נעשה מעשה, ולא פירש שהוא משום שאי אפשר להישאל על מה שאינו שלו, 
שדעת החזון איש שיכול להישאל על שאינו שלו. משום שיש לחלק בין תרומה שבאה ליד 
כהן, שהיא של הכהן רק מכח ההפרשה ועד כמה שנשאל עליה אינה שלו כלל. משא״כ 
המטבע של קרן המעשרות היא של הקרן גם בלי שחילל את המעשר שני עליה והיא לא 
של הקרן מכח קדושת המעשר שעשה המחלל ולכן יש לדון אם יכול להישאל עליה ולקבוע 

מכאן ולהבא שהמטבע שביד הקרן אינו קדוש.

ס	רת הנו	״י למה ל	 נש	לים על תרומה ש		ה ליד כהן

עוד סברא שיש לדון בה, היא סברתו המחודשת של הנוב״י )יו״ד קנד( שכתב שהטעם שאינו 
יכול להישאל על מה שהגיע ליד כהן, הוא משום שהכהן אינו מאמינו לפתח החרטה שלו 
ואומר לו מי יימר שאמת בפיך שלא היית נודר ושנדרך טעות הוא, וכיון שהוא מוחזק אינו 
יכול להוציא ממנו. ויש לדון לפי״ז כאשר המטבע הוא בבעלות הקרן ונשאר בבעלותה, אלא 
שעל ידי החילול נעשה המטבע שברשות הקרן קדוש בקדושת מעשר שני. וכשנשאל על 
המעשר מפקיע את קדושת המעשר שבמטבע. ולקרן לא איכפת לה במה שפוקעת קדושת 
המעשר ואדרבה רווח הוא לקרן. ומסתבר שהואיל וכשנשאל ואומר פתח לחרטה אינו טוען 
להוציא מיד הקרן, נאמן להישאל. וא״כ לשיטת הנוב״י י״ל שיכול להשאל על מעשר שני 

שחיללו על מטבע של אחר. 

ויש לדון בראיות ופרטים נוספים בשאלה זו, אך הדברים אינם מוכרעים. והרי הם מוצעים 
לפני הלומדים ותן לחכם ויחכם עוד. 

המפריש פחות מן השיעור צריך להיש	ל על ההפרשה

ומעשה שהיה, הגיעה שאלה לאחד מן המורים על טעות בהפרשה שהפריש פחות מן 
השיעור. המדובר היה במי שהפריש תרומות ומעשרות, אך לאחר שסיים ההפרשה, שם 
אל ליבו כי המעט יותר מאחוז שהוציא ועשה אותו תרומה גדולה ותרומת מעשר, היה 
רקוב בחלקו, ולא ראוי לאכילה, כך שבטל ממנו שם אוכל ואינו יכול להיות מעשר. ממילא 
מדובר בממעט במעשרות שמעשרותיו ופירותיו מקולקלים. שאינו יכול לשוב ולהפריש 
מיניה וביה, כי מה שיקח מן הפירות הוא ספק טבל וספק חולין, שמא חלק זה כבר תוקן 

ואי אפשר להפריש ממנו.

במקרה כזה, כמו במקרים אחרים, המורה שישאל המפריש על הפרשתו, או אז יחזרו הפירות 
להיות כולם טבל ואז ישוב ויפריש. אמנם לומדי בית המדרש התעוררו לדון שאף שמקובל 
שניתן להשאל על הפרשת תרו״מ, מ״מ יש לדון האם כשמפרישים מעשר שני ומחללים 
אותו על מטבע שהוא בבעלות ‘קרן המעשרות׳ ולא של הנשאל, ]הנוהל ב׳קרן המעשרות׳ 
הוא שהמטבע היה ונשאר בבעלות ‘קרן המעשרות׳, אלא שהם מרשים למנויים לחלל את 
מעשרותיהם על המטבע[, האם ניתן להשאל על הפרשה שהמעשר שנוצר בה כבר אינו שלו. 

טעויות 	הפרשה 	מערכת כשרות

שאלה זו נוגעת גם למערכות כשרות כאשר משגיח טועה בהערכת הכמויות, או שמסיבה 
מסויימת ההפרשה אינה כדין וצריך להשאל על ההפרשה. אך במערכות כשרות ישנה 
טענה נוספת לקולא, משום שהמשגיח אינו מפריש את שלו, אלא הוא שליח של בעל 
הפירות להפריש במקומו. וממילא יש לומר שההפרשה לא חלה שהרי ‘לתקוני שדרתיך ולא 
לעיוותי׳. ואין צורך כלל להשאל על ההפרשה. אך גם בזה יש כמה וכמה נדונים שיבוארו 

בס״ד בגליונות הבאים.

ה	ם ניתן להיש	ל על הפרשה שכ	ר 	ינה 	רשותו

שהרי נאמר בגמרא )נדרים נט, א( שאף שניתן להישאל על התרומה, מ״מ אחר שניתנה 
התרומה לכהן, המפריש אינו יכול להישאל יותר על ההפרשה. וממילא יש לדון, האם 
היות וכאשר מחלל בעל הפירות את המעשר שני שלו על מעות הקרן, שהם בבעלות קרן 
המעשרות, נמצא שהוא בא להישאל על מעשר שני שאינו שלו אלא של חברו. ויתכן שהבא 
להישאל על מעשר שני שחולל על מטבע של חברו, הוא כמי שבא להישאל על תרומה 

שהיא ביד כהן שאינו יכול להישאל.

הטעם ש	ין נש	לים על תרומה ש		ה ליד כהן

והנה הדין המבואר בגמרא שאי אפשר להישאל אחר שבאה התרומה ליד כהן, מפשטות 
הראשונים )שם( נראה שהטעם הוא שמכיון שכבר זכה בה הכהן אין בכח המפריש להישאל 
עליה. וביאור הדבר ידוע ששאלה בנדר אינה כטעות בעלמא, שהתברר שמעולם לא נדר, 
אלא צריך לזה הכרעת חכם ועל ידי פתח. והוא עוקרה למפרע, וכדברי הרא״ש )נדרים 
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וכיוצא בזה. אבל פרי המורכב מגרגרים, כאשכול ענבים ורימון, נקבע למעשר. אף שלקט 
רק אשכול או רימון אחד, משום שאשכול ורימון נחשבים ככמה פירות. וכך מבואר במשנה 

גם לגבי אבטיח שהוא פרי גדול שלא נאכל באכילה אחת. 

פרי שנ	כל 	כמה 	כילות

ויש לדון האם פלפל חריף, שלרוב מחמת חריפותו, אינו נאכל באכילה אחת, אלא חותכים 
אותו לסלט, או שנאכל קמעה קמעה, אף שהוא פרי אחד וקטן, מ״מ הואיל ואין אכילתו כאחת 
ייחשב כלקט שניים ונקבע למעשר או שלא נאמר דבר זה אלא בפרי המחולק לפלחים או 
שמחמת גדלותו לא נאכל בפעם אחת, אבל מה שרק מחמת שהוא חריף אינו נאכל בפעם 

אחת, לא נחשב שניים.

עוד יש לדון כאן בסוגיא גדולה שאין מקומה כאן, והיא כיצד מגדירים מה היא דרך האכילה, 
שהרי יש שרגילים לאכול חריף וכן אוכלים אותו בפעם אחת, ויש שאינם אוכלים אותו 
באכילה אחת. ומעתה יש לדון האם קביעות זו למעשר תלויה בכל אחד ואחד, שמי שרגיל 
לאכול אותו כאחד, לא נקבע לו למעשר. ומי שרגיל לאכלו קמעה קמעה, נקבע לו למעשר. 
או שאנו הולכים אחר רובא דעלמא, ויש להאריך בזה בביאור הסוגיא בעירובין )כט, א( לגבי 
בגד עניים לעשירים, אימתי דנים לפי כל אחד ואחד, ואימתי הוא דומה למבואר בגמרא 
)עירובין כח, א( שבנידון מה נחשב אוכל להתחייב במעשר, לברכה ולערב בו, דנים לפי 

רובא דעלמא ואינו תלוי בכל אחד.

 

ה	ם הגדל 	חלון נחש	 גדל 		ית

נשאלה עוד שאלה מעניינת, התקשר אברך ושאל שיש לו בחלון ביתו אדנית על “סורגי 
בטן״ שיוצאים מהחלון והוא מגדל בה עגבניות מהם הוא לוקט מדי פעם עגבניה אחת 
ומכניסה לתוך ביתו. ושאלתו היא האם עגבניות אלו חייבות בתרו״מ. כוונתו היתה לשאול 
האם נחשב שגדלו בבית, שהרי נחלקו הרמב״ם והראב״ד )הל׳ מעשר פרק א, הל׳ י( אם 
הגדל בבית חייב במעשרות, או שמכיון שבפועל גדלו מחוץ לבית תחת השמש הרי הם כמי 
שגדלו בחוץ וחייבים בתרו״מ, ונפקא מינה אם יכול לברך על הפרשתו זו. ]ויעוין משפט״א 
)תרו״מ פרק א, יח( שדן בזה ונקט בדעת החזו״א שבכה״ג חייבים בתרו״מ, אמנם יש לדון 

בזה. ואין כאן מקומו[.

	ית ל	 קו	ע כשלוקט 	חד 	חד ו	וכל

אך במקרה זה בפשוטו לא חייבים בהפרשת תרומות ומעשרות, שהרי כאשר אדם לוקט 
בחצר או בבית ואוכל, הדין הוא שבית וחצר קובעים למעשר, ואסור לאכלו מבלי לעשר. אך 
כל זה כשנעשה גמר מלאכה בפרי זה. אבל מי שמלקט אחד אחד ואוכל אינו צריך לעשר 
כי בלקיטת אחד הבית והחצר לא קובעים למעשר, ורק כשלוקט שתיים נקבעים למעשר. 
משום שרק כעין גורן מתחייב בראיית פני הבית ]כמבואר בסוגיא )ב״מ פט, ב( ויעויין משפטי 

ארץ )פרק ז( בפרטי הלכות אלו[.

לוקט 	חד 	חד ו	וכל ל	 חיי	 להפריש, 		ל כשמפריש חלה 
הפרשתו

ולפי״ז לכאורה אם לוקט עגבניה אחת לא נקבעה למעשר. אך מ״מ הכריע הרב העונה, כי 
אף שאינו חייב במקרה כזה להפריש תרומות ומעשרות, מ״מ יכול להפריש בברכה, משום 
שעגבניה זו לא נפטרה מן המעשרות, שהרי אם ילקוט עוד עגבניה אחת לפני שיאכל את זו 
שלקט כבר, תהא חייבת במעשר. אם כן מה שהיא פטורה הוא רק כי כי אוכל אותה קודם 
גמר מלאכה ובלי שתיקבע למעשר. אך אם רוצה ניתן ומותר להפריש בשלב זה ואף יוכל 

לברך על הפרשה זו.

 

	שכול, רימון ו		טיח

בהקשר זה נשאלה שאלה דומה, במי שלוקט מחצירו פלפל חריף אחד לאוכלו בסלט ירקות, 
האם מתחייב במעשרות. במקרה לא נאמרה תשובה מכרעת על ידי הרב הנשאל, משום 
שמבואר במשנה )מעשרות ג, ט( שפרי אחד שאינו נקבע למעשר, זהו רק בפרי כתאנה 
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 מבוא שהוא טרקלין 
על מבוא לתרומות ומעשרות חלק ד

.	

בימים אלו יצא לאור החלק הרביעי של הספר מבוא לתרומות ומעשרות פרי יגיעו של 
הגאון המופלא רבי אליקים שלנגר זצ״ל אשר נסתלק לבית עולמו בבין המצרים התשע״ט.

לכאורה פטורים אנו מלבוא בשבח הספר והמחבר, דברים אלו נוכל ללמוד מלשון ההסכמות 
של גדולי ישראל זצוק״ל ולהבחל״ח שנתעטרו בהם כרך א׳ וכרך ג׳ של הספר. בהסכמה 
לכרך א׳ )יצא לאור בתשע״א( כתב מרן הגאון ר׳ ניסים קרליץ זצוק״ל, “ראיתי את הספר 
הנפלא המקיף כל דיני הפרשת תרומות ומעשרות והמסתעף שחיבר הגאון הרב אליקים 
שלנגר שליט״א״ דוק ותני “הספר הנפלא המקיף״ בכרך ג׳ כתב מרן הגר״ח קניבסקי שליט״א 
“כאשר ידידי מאז הגאון הר״ר אליקים שלנגר שליט״א שכבר חיבר ספרים חשובים וכו׳ עומד 
להדפיס עוד חלק מספרו הנ״ל ושיבחוהו הרבה ת״ח גדולים, ואני מכירו משנים רבות שהוא 

ת״ח גדול וירא שמים״. 

כאמור הגאון המחבר זצ״ל לא זכה להביא את הספר לבית הדפוס, ואת אשר הניח בכתובים 
נחלצו רבני ולומדי בית המדרש להלכה בהתישבות “אמונת אי״ש״ להשלים המלאכה ולהוציא 
לאור תורה בתפארתה. ולקראת זה כתב מרן  שר התורה הגר״ח קניבסקי שליט״א מכתב בו 
מפרט את שבח המחבר, וכלשונו “רב גובריה בהרבה מקצועות התורה וירא אלוקים ודחיל 
חטאין וכו׳, וגם חיזק העם שבשדות בהלכות מצוות התלויות בארץ, והיה משיב כהלכה 
בכל מקצועות התורה, והרבה שנים היה מושבו בבית המדרש להלכה בהתישבות אמונת 
אי״ש וכו׳, וגדולי ישראל החשיבוהו הרבה וגם אאמו״ר זצ״ל חיבבו והעריכו, והוא חיבר וכו׳ 

וספרי מבואות גדולים לשערי אמונה בסדר זרעים, הלכות שביעית ותרומות ומעשרות״.

בשורות דלהלן ננסה להסביר קימעא את דברי רבותינו בשבח המחבר, ויתרה מזו – ביאור 
חשיבות החיבור.

הגאון המחבר זצ״ל היה איש אשכולות, כל שבאו במחיצתו ידעו זאת, ואולם מחמת שמהותו 
סמל של תורת חסד וענוה, רבים לא הכירוהו. אבל גדולי ישראל שגדל במחיצתם ידעו 
בערכו, כבר בצעירותו למד ולימד בישיבת באר יעקב, וכשישוב חקלאי נזקק למילוי מקום 

לזמן לתפקיד רב המקום, ראה המשגיח הגר״ש וולבה זצ״ל את ר׳ אליקים כראוי להורות.

בקיאותו בכל חלקי השו״ע לצד זהירותו בהיותו מיראי ההוראה היתה מיוחדת. ראו דברי 
מרן שר התורה “שהיה משיב בכל מקצועות התורה״. עשרות שנים השקיע עצמו בליבון 
הסוגיות שבסדר זרעים, וקורות בית המדרש יוכיחו כי גם כשנטל על עצמו מסוה, הרי אנו 

לומדי בית המדרש ראינו את אור תורתו ומשנתו הסדורה בוקע מתחת למסוה.
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מבוא לתרומות ומעשרות, כך קרא הרב המחבר לכרכי אנציקלופדיה זו, אולם היא מאסף 
מיוחד במינו כי דרכה של אנציקלופדיה שהיא כונסת לתוכה תורת חיבורים אחרים, אבל 
המבוא לא הסתפק כסיני - במאסף של החומר, אלא הוא מברר ומעמיק בשרשי ההלכה 
ומפרקה לגורמים דקיקים עד אין נבדק, עד הקצה האחרון. לפנינו פריסה בהירה של כל 

הלכה ומושג בתרומות ומעשרות.

שמא ישאל הקורא הלא ברוך ה׳ ישנם כמה וכמה ספרים הלכתיים המדריכים את הקורא 
והלומד כיצד להפריש תרו״מ כדת וכדין, ואף נתעטרו אותם ספרים בהערות ובמקורות 
המרחיבים דעת בהלכות אלו, גם בית המדרש להלכה אמונת אי״ש הוציא את סדרת הספרים 
“משפטי ארץ״ שנועדו להדריך וללמד את המבקש לקיים מצוות התלויות בארץ כהלכה. ומי 
המבקש ללמוד את הדברים בהרחבת יתר, הלוא זכה דורינו שדרך אמונה תאיר את הדרך, 
וודאי כל אחד שיבוא ללמוד הלכות אלו – לא ימוש דרך אמונה משולחנו, ובכל אופן למעיין 
בספר והלומד ביצירת מופת זו, רואה ברור את המיוחדות שבו, כי המחבר פילס בכל נושא 
ונושא את כל השבילים והערוגות שיש בהלכה זו ממקורותיהם, לצד עיון ובירור כל ספק 

וספק בצורה הכי מדוייקת ומדוקדקת, ולצד בהירותו המחשבתית של המחבר.

נציג רק דוגמא אחת מן הכרך הנוכחי, פרק אחד מוקדש לנתינת המתנות. ונדמה דכולהו 
איתנהו ביה: נתינת המתנות נתינת דמים במקום המתנות, ועוד ועוד. אבל בתוך האוקינוס 
של בירור כל סוגיא וסוגיא נראה שלא נשכח מהמחבר אפי׳ סנסן אחד, כשהוא עוסק בדין 
צדק משלך ותן לו בפרט בצדקה ובמעשר עני והוא מביא מהלך מחשבה של בעל המשנה 
ראשונה שיש חיוב נתינה בספק מעשר עני והוא מרגיש כי דבריו של בעל המשנה ראשונה 
לא מבוארים מספיק, הוא כותב בהערה )עמוד 1489( “כיון שלא נתבררה לנו כוונת המשנה 
ראשונה, ומה שכתבנו אינו מדויק מצאנו לנכון להעתיק את לשונו משני מקומות״. זו דרכו 
של המחבר לבחון בעיון אחר עיון ולהגדרת הדברים בצורה אמיתית משום כך לא יפלא כי 
המחבר )בעמוד 1497( מביא דברים שנמסרו בשם מרן רבינו הגרי״ש אלישיב זצוק״ל והוא 
כותב בהערה: “דברי מרן לא נתבררו לי ולא זכיתי להבינם, אך כותב הדברים אמר לי שכפי 

ששמע כך כתב והדברים מדוייקים״.

ג

נדמה שכל מי שרוצה ללמוד דברים אלו בהיקף ובעיון לא יוכל שלא ללמוד את ד׳ הכרכים 
של מבוא לתרומות ומעשרות, וכל שיטול את הספר יראה שאין מדובר במבוא במובן הרגיל 

אלא ביצירת מופת שהינה טרקלין להלכות אלו.

ענוותונתו של המחבר הביאה אותו לקבוע את השם כמבוא. אולי גם היותו ערוך בצורה שגם 
העומד מבחוץ יוכל להכנס בקלות לנבכי הסוגיא גם זה טעם לדבר. בין כך ובין כך תיתי להם 
לחכמי ורבני בית המדרש שכל מהותו להרבות  את הדעת בהלכות אלו בכל דרך אפשרית, 

שזכו להוסיף נדבך ללימוד הלכות אלו בהוצאת הכרך הרביעי של המבוא.

יוסףאיקותי	לא	פרתי
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 ט"ו בשבט
 ראש השנה 
לאילנות  | 110כלאים | 114

שבט תש״פ



יש מפרשים שחנטה היא כאשר הפרי מגיע לשליש בישולו ]שיטת הרמב"ם[ ויש מפרשים 
שהיא השלב הראשוני בתחילת גידול הפרי, כאשר הפרח נופל והפרי ניכר ]שיטת התוספות[.

פירות הקיץ שיגיעו לשווקים, בדרך כלל הם מחנטה אחרי ט"ו בשבט ושייכים לשנת תש"פ. 

אך צריך לדעת שישנם זנים של פירות הקיץ המקדימים להופיע בשווקים, חלקם חונטים 
לפני ט"ו בשבט והם שייכים לשנה קודמת. זה מצוי בשסק, בחלק מזני האפרסק הנקטרינה 

והלימון, וגם בשקד מזן הנקרא אום אל פחם )א.א.פ.(.

בשנים בהם החורף מתאחר ויש 
מזג אויר קיצי בתחילת החורף, 
קורה שהחנטות מקדימות אף 

יותר. 

לכן מה שמגיע לשוק מפירות 
אלו בין ט"ו אדר לט"ו אייר יש 
לחוש שיש בו תערובת משתי 
שנים ולדעת מרן החזו"א זצ"ל 
אי אפשר להפריש מתערובת זו 
אלא צריך להפריש מפירות כל 

שנה בנפרד.

]בשנים סמוכות, ששנת המעשר 
משתנית ]מעשר שני/מעשר 
עני[, כאשר יש ספק בפירות 

פירות ה	ילן

השנה  ראש  הוא  בשבט  ט"ו 
ובו מתחדשת השנה  לאילנות 
פירות שחנטו  האילן.  לפירות 
לפני ט"ו בשבט תש"פ נחשבים 
לפירות של שנת תשע"ט, ופירות 
שחנטו אחרי ט"ו בשבט תש"פ הם 

שייכים לשנת תש"פ.

בגליון זה במדור 'מעשה השדה' 
פירטנו את הדינים ופרטי ההלכות 
שלגביהם ט"ו בשבט קובע. ביניהם 
ההלכה שזמן חנטת הפרי קובע 
את שנת המעשר של פירות האילן 
ואין מפרישים מפירות שחנטו 
קודם ט"ו בשבט על פירות שחנטו 

לאחר ט"ו בשבט ולהיפך. 

ההלכה שאין מפרישים מפירות של שנה אחת על פירות של שנה אחרת, היא גם כאשר 
המעשרות בשתי השנים הם אותו מעשר ]כמו בשנים אלו, ששנת תשע"ט ושנת תש"פ, 

שניהם שנות מעשר שני[.

 ט"ו בשבט
 ראש השנה 

לאילנות
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הכרעת רבינו מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל בשלבי חנטה

מעקב מקרוב אחר מצב החנטות



פירות הדר

אף שקבעו חכמים שבפירות האילן השנה נקבעת על פי זמן החנטה ]קודם ט"ו בשבט 
או לאחריו[, בכל זאת האתרוג דינו שונה, משום שבאתרוג נקטו חז"ל שאנו הולכים אחר 
הלקיטה ]כבירק[. זמן הלקיטה של הפרי מן העץ הוא שקובע לאיזו שנת מעשר הוא 
משתייך. אם הפרי נלקט לפני ט"ו בשבט הוא שייך לשנה הקודמת ואם הפרי נלקט לאחר 

ט"ו בשבט הוא שייך לשנה זו.

בשאר פירות הדר הסתפקו רבותינו שמא הקובע בהם הוא זמן הלקיטה כמו אתרוג, 
כיון שיש דמיון ביניהם 

לבין האתרוג, או שמא 
חנטה  היא  הקובעת 

כשאר פירות האילן. 

למשגיחי  ההנחיות 
'כשרות למהדרין' הן 
שלא להפריש תרומות 
ומעשרות מפרי הדר 
ט"ו  לפני  שנקטף 
הדר  פרי  על  בשבט 
ט"ו  לאחר  שנקטף 
בשבט, וכן להיפך, אף 
ששניהם חנטו בשנה 
שאנו  משום  אחת, 
מחמירים מספק שמא 

הלקיטה היא הקובעת 
ואז ההפרשה היא משנה על חברתה. ועל כן יש להפריד בין מעשרות ב' השנים.

במקביל לקטיף הפרי מהעץ בידי החקלאי, מלקטים בפרדס גם פירות "נשל" - פירות 
שהגיעו להבשלה ונופלים מעצמם, בפירות אלו משתמשים בדרך כלל גם עבור מעשרות. 
בימים גשומים כאשר הקטיף מושבת, כאשר יחדשו את הקטיף יש הרבה פירות "נשל" - 
שבשלו ונשרו מן העצים מחמת ההתמהמהות בקטיף. ועל כן באם הימים בתקופת ט"ו 
בשבט גשומים, כשיבוא החקלאי לקטוף ימצא בפרדס פירות "נשל" שנפלו לפני ט"ו בשבט 
במקביל לנשל מאחר ט"ו בשבט. ולכן המשגיח עליו להקפיד שלא ליטול מפירות אלו עבור 

המעשרות מחשש תערובת ב' השנים.

בנוסף, בכדי למנוע חשש של הפרשת תרו"מ משנה על חברתה בהפרשה על פירות נשל, 
המשגיח נוהג להניח קודם ט"ו בשבט כמות מתאימה של פירות טבל ודאי משנה שעברה. 
ובמקביל לוקח כמות פירות טבל ודאי מהשנה החדשה לאחר ט"ו בשבט, ומפירות אלו 

מפרישים על ה"נשל", כך שיש לנו הפרשה עבור הפירות מכל שנה על חברתה. 

ואמנם בפירות הקיץ המוקדמים הספק מתפרס על פני זמן רב כמבואר לעיל, אך בפירות 
הדר הספק הוא בימים בודדים לאחר ט"ו בשבט שבהם המשגיח מפריש מ"בנק הטבל" 

שהכין מראש מפירות טבל של ב' השנים.

מסויימים אם חנטו לפני 
ט"ו בשבט או אחריו, צריך 
להפריש גם מעשר שני 
ולפדותו, וגם מעשר עני, 
ולדעת החזו"א חייב לתת 
את המעשר עני לעניים[. 

הפירות  וקטיף  היות 
דהיינו  סלקטיבי,  הוא 
בין  סובב  שהחקלאי 
רק  וקוטף  העצים 
פירות שהגיעו להבשלה 
מלאה, מסתבר שהפירות 
שמגיעים להבשלה מלאה 
חנטו  גם  אחיד  במועד 
במועד אחד, ועל כן ההנחיה למשגיחי 'כשרות למהדרין' להקפיד להפריש מכל קטיף בפני 
עצמו וכן לקחת למעשרות כמות גדולה יותר מהרגיל, כך שנהיה בטוחים שבכל מצב הופרש 
גם מפירות שחנטו מוקדם וגם מאלו שחנטו מאוחר ]בפרי השסק, שהחנטה שלו היא ממש 
בתקופת ט"ו בשבט, יש פתרון טוב יותר, והוא על פי מראה הפרי, הפירות הכתומים והבשלים 
הם מחנטה מוקדמת ומשנה שעברה. במקרה זה המשגיח בודק היטב ומפריש גם מהפירות 
הבשלים והכתומים שבתערובת וגם מהפירות הצהבהבים ירוקים שהם הכי פחות בשלים, 
ומשניהם הוא נוטל כמות גדולה, להיות בטוח שכל הפירות של אותה שנה יתוקנו[. באופן 
זו אנו מוודאים שבמידה ובתערובת זו מצויים פירות שחנטו קודם ט"ו בשבט וגם פירות 
שחנטו לאחר ט"ו בשבט, תהיה ההפרשה מיניה וביה = מפירות כל שנה על פירות אותה שנה. 

כפי שנכתב פירות אלו מתחילים להגיע לשווקים כחודש לאחר ט"ו בשבט עד ]בערך[ ט"ו 
אייר ]אנו מחשבים בספיקות אלו הן את שיטת הרמב"ם בחנטה - הבאת שליש – פירות 

אלו יתחילו להופיע 
כחודש  בשווקים 
לאחר ט"ו בשבט.  
שיטת  את  והן 
התוספות בחנטה – 
הנץ הפרח - פירות 
אלו יתחילו להופיע 
יום  בשווקים כ90 
ההנצה.  לאחר 
על  זה  במקרה 
המשגיח לעמוד על 
המשמר ולפקוח עין 
משך תקופה ארוכה 

ולמנוע מכשול[. 
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כידוע איסור תורה בכלאי 
חז"ל  למדו  אותו  אילן 
מההיקש בין "שדך לא תזרע 
כלאים" ל"ובהמתך לא תרביע 
כלאים" להרכיב אילנות מין 
בשאינו מינו, כלומר להרכיב 
'רוכב' ממין אחד על גבי 'כנה' 
ממין אחר. ה'רוכב' הוא הענף 
שממנו גדל הפרי בו מעוניין 
החקלאי אותו מרכיבים על 
גבי 'כנה' שהוא גזע מותאם 
לתנאי הקרקע, או שהוא יותר 
חזק וכדומה, וכך מתקבל עץ 
חזק ששורשיו איתנים ופריו 

משופר. 

צריך לדעת שהאיסור אינו רק בנטיעה, אלא אסור גם לקיים כלאים, להשקות ולטפל בעץ 
המורכב משתי מינים. 

כיון שכיום הרבה מהאילנות מורכבים. ולדאבון לב, בחלק גדול מסוגי ההרכבות מדובר 
בהרכבות אסורות מן התורה משום שה'רוכב' ו'הכנה' הם ממינים שונים ]יש מן ההרכבות 

שהסתפקו בהם הפוסקים האם נחשבות מין בשאינו מינו[.

הרכבות אלו מצויות עד מאד, עד שקשה מאוד להיות חקלאי שומר תורה ומצוות, משום 

רמת הגולן, מטע נהיוני של אגה ללא חשש כלאית

כלאים
שאותם שבחרו להיות מגיבורי כח עושי דברו ושלא לגדל אילנות המורכבים באיסור, מתקשים 
לעמוד בתנאי השוק. לדוגמה: כשעץ מורכב מוציא כ – 30/40 ק"ג לעונה בממוצע, אילן 
שאינו מורכב יוציא כשליש מהכמות הנ"ל לעונה. מה שמעמיד את החקלאי בתנאי הפסד 

מול עמיתיו שלא זוכים לעמוד בניסיון. 

אמנם לפי הדין פרי הגדל מאילן כלאים מותר באכילה, אך כפי שנאמר, החקלאי עובר 
באיסור תורה של נוטע כלאים כשנוטע את השתיל המורכב, ובאיסור מקיים כלאים בכל 

השקיה או טיפול בעץ.

ניכרת  האחרונות  בשנים 
שיפור  וישנו  התעוררות 
ביחידה  חוקרים  לטובה, 
התורה  פי  על  לחקלאות 
משרד  של  וולקני  במכון 
החקלאות ואגרונומים שומרי 
תורה ומצוות עוסקים ומנסים 
כל העת לאתר ולפתח כנות 
שאין  להרכבות  מתאימות 

בהם חשש איסור.

ואכן ברוך ד' לאחרונה נראים 
ניצני שינוי, למשל בהרכבות 
מכבר  לא  שעד  האגס  עץ 
כולם  כמעט  מורכבים  היו 

משתלת יערית עצי פרי ללא כלאית 
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באיסור ]לרוב האגס מורכב 
על חבוש שאינו מינו ואסור 
משום כלאים[. אך לדרישת 
חקלאים שומרי תורה הצליחו 
כנות  לפתח  במשתלות 
מתאימות ולהרכיב את האגס 
באגס,  המותרות  כנות  על 
התוצאות ב"ה עולות יפה הן 
באיכות הפרי והין בכמותו. 
וכבר ניתן  לראות את השינוי 
את  המכינות  במשתלות 
השתילים שם החלו רבים  
לייצר שתילי אגס בהרכבה 
מותרת  כדרישת החקלאים.

התקווה היא כי אט אט יעברו 
להשתמש  רבים  מגדלים 
בכנות חדשות מותרות הן 
באגס והן בשאר זני הפירות 
החמור  האיסור  ימנע  וכך 
כפי  ד'  ובעזר  כלאים  של 

ההצלחות האדירות שנחלנו בסייעתא 
דשמיא במערכה על הערלה בארץ הקודש 
משמעותיים  להישגים  להגיע  נזכה  כן 
בתחום הכלאים עד למצב בו מלאה הארץ 

אילני פירות מותרים כדין. 

הערה חשובה לגבי צרכנים פרטיים של 
אילנות פרי - יש לדעת שלצערנו גם אנשים 
שומרי תורה הקונים במשתלות שתילים 
לנוטעם בחצרות הבתים גינות מרפסות 
ידיעתם  ללא  וקונים  נכשלים  וכדומה, 
שתילים מורכבים ועוברים בכך על איסורי 
תורה חמורים. ומחובתם לברר ולדרוש 
במשתלות על שתילים שאין בהם חשש 
איסור הרכבת כלאים. יש לדעת שגם מי 
שקנה חצר בה נטועים כבר עצים מורכבים 
חובה עליו לברר היטב אם מורכבים הם 
באיסור ובמקרה של ספק דאורייתא יש 

להחמיר ולעקור את האילן.

במסגרת מאמר זה חשוב 
החלוצים  את  להזכיר 
אריאל  ר'  ה"ה  ד'  לדבר 
משתלה  וצוות  פוקס 
בנושא  העמלים  שעמו 
כבר תקופה ארוכה ולקחו 
על עצמם לנסות למצוא 
ולפתח שתילים כשרים, 
רק  המורכבות  נטיעות 
ממין על מינו על פי גדרי 
חשש.  כל  ללא  ההלכה 
ויגיעה  בעמל  מדובר 
ועלות גבוהה שכל כולה 
לשם שמים ושלא על מנת 
לקבל פרס, בכדי ששומרי 
תורה יוכלו לטעת עצי פרי 

שאין בהם חשש כלאים.

הרכבות אלו עדיין בפיתוח 
ומוקדם לומר שהצלחתם 
ברורה לאורך זמן, הירא 
למצוא  יוכל  ד'  דבר  את 
במשתלה זו להביא ברכה 

אל ביתו שלא להיכשל חלילה בנטיעה אסורה בגינתו או בחצרו.

המשתלה מוקמת בלב קרית יערים ]טלז סטון[ וכבר היום מספקת מגוון נטיעות פרי כשרים 
למהדרין ללא חשש הרכבת איסור: אגסים, אתרוגים, פירות הדר, אבוקדו ועוד.
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 הכינוס השנתי למפקחים ומשגיחים

ער	 טו 	ש	ט תשע"ט 
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משגיחי ומפקחי המערכת זוכים ללמוד 
ולשנן קיום מצוות ה	רץ 

 	מרכז הלימוד המשוכלל שעל ידי 	ית המדרש להלכה - 
	מונת 	י״ש 	ר	שות הר	 	פרתי שליט״	
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  שליטה מוחלטת- 
מחסנים סיטונ	יים
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הגר"י 	פרתי שליט"	 ו	ד"ץ קהילות 
	משחטה 	'שג	 שלום'
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