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ירח האיתנים התכנסו והתאחדו בו שני ספירות, האחת הוא החודש השביעי לצאת בני 
ישראל מארץ מצרים, שביעי מהראשון לראשי חודשים סוף למועדים. השבת, השמיטה, 
צירוף המועדים בחודש זה וסתימת לשון הכתוב "החודש השביעי" מורה על  קדושת הזמן 

מצד היותו "שביעי" למנין החודשים. 

והשניה היותו ראשית השנה הטבעית ותחילתה, כמבואר בחז"ל בארוכה כי עניינו של 
ראש השנה  הוא היותו "ראשית" השנה, ממנו נמשך הדין המביא את החתימה וכפרת יום 

הכיפורים, המולידה את שמחת חג הסוכות - דידן נצח.

צירוף עניינים אלו נראה לכאורה כסתירה, השביעי הוא סוף ותכלית המנין, והראש הוא תחילת 
הדרך הלא נודעת. אלא שהספירות אינן מקבילות, הספירה לחודש השביעי היא לצאת בני 
ישראל ממצרים, היא לידתו הרוחנית של העם ואילו הראשית היא לשנה הטבעית החומרית.

המפגש בין פסגת הזמן - קדושת השביעי תכליתה של השליחות היהודית בעולמנו זה, לבין 
תחילתה של שנה היא היא קדושת ירח האיתנים, תכלית הכל היא קידוש העולם הטבעי 
והפיכתו כלי קדש להשראת שכינה. קידוש עבודת הארץ, הקבלה מאיתו היא תכלית הכל, 
העם היוצא מצרים החל בשליחותו לקדש הכל, והחודש השביעי לתחילה זו – שיא שלימותו 
היא להתחיל את השנה הטבעית עם הראשית לה', לעמוד לפניו בדין, להתכפר, ולשוש 

ולשמוח לפניו עם עצי היער ברינונם.

המצוות התלויות בארץ הם מימוש אותה הראשית לה', מימוש המגיע בחודש השביעי ללידת 
העם שזו שליחותו ותכליתו - הדרך אל "ארץ אשר תמיד עיני ה' אלוהיך בה מראשית שנה 

עד אחרית שנה", טהרתה וקידושה, וההבנה כי מידו כל ואליו כל.

גליון זה אף חלק מאותו קידוש הארץ, לימוד מצוותיה ומימוש סודה באיסור כלאים וערלה, 
הפרשת תרומות ומעשרות, שביתת הארץ ועוד. ייעודו של גליון זה גם הוא לסייע, להודיע 
ולעורר את מצוותיה של הארץ, פרטיה ודקדוקיה שניתנו לנו בסיני ונלמדים עד היום הזה 

להיות קרבן ראשית לה'.

בירח איתנים זה תמלא שנה להסתלקותו של מרן הגאון ר ניסים קרליץ זצוק"ל מי שנמנה 
על גדולי ישראל שהמשיכו את מרן החזון איש בעמידה על משמר קדושת הארץ וקיום 
מצוותיה, ושמסר את נפשו לנווט ולחזק את שמירת השמיטה באותם ישובים שקיבלו על 
עצמם לקיים מצוות השמיטה לפרטיה ולדקדוקיה, )יישובי פא"י אשר הסכימו לכל הוראותיו 
הגם שהיו מאויימים כי פרנסתם תושבת(. מרן הגר"נ קרליץ עמד לימינם לסייעם בהוראת 
ההלכה המעשית בשמירת השמיטה ללא עיקולי ופשורי, בחיזוקם עידודם ואף החזקתם 
הכלכלית בימי סגריר. וכל זאת מתוך אמונה בקדושת הארץ וחובתנו לעבדה ולשמרה כגן 

עדן מקדם. בגליון יובאו דברים לזכרו מאשר פעל ועשה.

מקום לעצמו קובע בגליון זה קובץ מאמרים מבני חבורת כולל "קנין אברהם" בענייני מסכת 
דמאי, שאלות רבות הנוגעות למעשה בחיי היום יום, תקנת דמאי בזמן הזה, מי הם הנאמנים, 
עם הארץ שמעיד שהפירות פטורים, להאכיל לחולה ולבריא דמאי, או דברים שההשגחה 

הכשרותית עליהם מפוקפקת, הפרשה מדמאי על דמאי ומספק על ספק ועוד.

עוד יובאו בגליון: בירור בשיטת החזו"א בכלאים הנוגע לאתרוג מורכב ולכשרות לולב 
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הקנרי, הרחקות בין עציצים הזרועים משתי מינים, הערה מעשית למפרישים בנוסח הקצר 
טבל הטבול גם לחלה.

בגליון תובא תגובת מורנו ראש בית המדרש להקדמת הרב מיכאל גלעדי מרבני בית המדרש 
לקונטרס דיני תרומות ומעשרות לאריז"ל, שפורסמה בבמה זו בגליון הקודם. עוד יובא 

בגליון מאמר אודות ה'קורא' שבדקל, מיהו ומה הם דיניו.

ויהי רצון שיעלו הדברים המובאים בגליון זה ויטהרו ויקדשו את הארץ עד כי תשמע תרועת 
ה' בבואו לגאול עמו ונרון כולנו בלולבים ואתרוגים לשוש בחג הסוכות בירושלים ונהרו 

אליה גויים רבים.
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בכ"ג תשרי תמלא שנה לסילוקו של צדיק, מרן הגאון רבי ניסים קרליץ זצוק"ל, 
אנו מביאים בזה דברי הספד ממורנו ראש בית המדרש הגר"י אפרתי שליט"א.

 מרן הגר"נ קרליץ זצוק"ל 
שומר משמרת השביעית

א

באחד ההספדים שנשא מרן הגר"נ קרליץ זצוק"ל בעת סילוקם של צדקים, הביא מדברי 
המדרש רבה )קהלת יב – יג( "סוף דבר הכל נשמע, שבשעה שאדם נפטר מן העולם, הקב"ה 
אומר למלאכי השרת ראו מה הבריות אומרות עליו, כשר היה פלוני, ירא שמים היה פלוני, 
מיד מיטתו פורחת באויר". והשאלה מפני מה צריך בית דין של מעלה לבדוק את מעלת 
הנפטר בעדותם של הבריות, הלא הנגלות והנסתרות לפניו ידועות. וביאר הגר"נ קרליץ 
שהרגילות בעוה"ז היא להיתפס לחיצוניות, אנו מתבוננים על דברים חיצוניים, ולפי זה 
אנו באים להגדרת האדם. אולם כשאדם מסתלק מן העולם, השבחים וההגדרות הם על 
עיצומם של דברים, ירא שמים היה פלוני, כשר היה פלוני. ואז אנו מתחילים להתבונן 
וללמוד מדרכיו של הנפטר על חובתו של האדם בעולמו, ומתעוררים להתחזק ביראת 
שמים ומנסים להגיע לדרגה של אדם כשר, והתחזקות זו מיד מועילה לנפטר להתעלות 

ולהיות בבחינת מיטה פורחת באויר. נמצאת למד – שהמטרה של "מה הבריות 
אומרות עליו", )ואולי זה בכלל הספד הראוי(, הינה שיהיו הבריות למדים מדרכיו 

וזה גופא גם העילוי לנפטר.

פטירתן של צדיקים בעיני חז"ל הקדושים במקום אחד )ראש השנה יח ע"ב( 
כשריפת בית אלוקינו. ובמדרש )איכ"ר פרק א, לז( יותר מחורבן בית אלוקינו, 
וגם בזה ביאר מרן הגר"נ זצוק"ל – כי יש שוני אם לאחר הפטירה של הצדיקים 
למדים מדרכיו, שאכן פטירת הצדיק הינה כחורבן בית ה', אולם אם חלילה אין 

התעוררות של לימוד מדרכיו הרי התוצאה היא – שפטירת הצדיק הינה יותר 
מחורבן בית אלוקינו.

 בין כך ובין כך, החמירו חז"ל לחייב בהספדו של חכם עד שהפליגו מאוד בעונשו 
של המתעצל בהספדו של חכם, ואף ציבור שמתעצל יכול להגיע למציאות של 

רגש עליהם ההר להורגם )שבת קה ע"ב(. ואף שברור הוא שלא כל הרוצה 
ליטול את השם ולהספיד את הצדיקים יכול לעשות כן, אלא רק מי שבקי 
במעשיהם ואיש אמונים, הוא שיוכל להסביר ולבאר את החלל שנוצר. מכל 
מקום גם מי שלא הגיע לדרגה זו אינו רשאי לפטור את עצמו מן החיוב 
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לקיים את ההספד במה שהוא יכול, להעיד על דברים שראה בבחינת סוף דבר הכל נשמע, 
לספר לבריות מפעולותיו של אותו צדיק, בעיקר בכדי שהחי יתן אל לבו. והואיל ואנו נמנים 
בתוך בני חבורה – המנסים לחזק את קיום מצוות התלויות בארץ בכלל ומצות שביעית 
בפרט, חובתינו להביא מקצת ממעשה מרן הגר"נ קרליץ זצוק"ל בעניני שביעית – מתוך 
תקוה להתעורר לילך בדרכיו, וגם אם קצר המצע הרי לא עליך המלאכה לגמור ואי אתה 

בן חורין ליבטל ממנה.

ב

 הכל יודעים כי מרן החזו"א זצוק"ל כתב למרן האחיעזר זצוק"ל בזה הלשון, "שאלת השמיטה 
כבר כנפתרה, הרבנים הראשיים כבר הפיצו הודעותיהם על דבר המכירה ובלחש הם אומרים 
שמלאכות דאורייתא על ידי ישראל אסורים אף אחר המכירה. אבל יודעים הם שעכשיו אי 
אפשר לעשות ע"י נכרים". ובהמשך הוא מתאר את מצבם של "הקבוצות של אגודת ישראל" 
שפונים לשאול אצל "אלה שהם מסורים אליהם, וכל אחד מדחה עליהם שישאלו אחרים 
וסוף דבר שהוכרחתי להשיבם". ובהמשך המכתב הוא כותב כי – "בליבי כדעת רבותינו 
האוסרים את מעשי המכירה", ומכאן הוא מפרט למרן האחיעזר מספר הוראות שהשיב 

לשואלים )המכתב נתפרסם לראשונה במוריה תשל"ט(.

נדמה כי המכתב מגלה באותה השורה של "והוכרחתי להשיבם", ובפירוט ההוראות והניסיון 
לדאוג לעזרה לשומרי השמיטה, כי מרן החזו"א בבחינת המאיר לארץ ולדרים עליה, מתייצב 
להחזיר עטרה ליושנה כדי שהארץ לא תחולל. וידיו אמונה לטפל בכל דבר ודבר בהכוונה 
ובמעש להורות, להדריך ללוות. ולעמוד לימינם של שומרי שביעית, ולכן כאשר מתעוררת 
שאלה מעשית של ספיחין הוא יוצא בין כסה לעשור תשי"ב לאדמת נתיבה )כיום יד בנימין( 
ובגופו – בדק בזרעים אם אכן נבטו הירקות בטרם ראש השנה של שמיטה. ומכוח אותה 

הדרכה קדושה וצמודה קמה אלומת השמיטה בארץ הקודש. 

וכשנסתלק לגנזי מרומים מרן החזו"א, המשיכו ישובים חקלאים, אף שלא רבים, לשמור 
שביעית כהלכה. תוך שהם פונים לגדולי ישראל להדריכם בשאלות שהתחדשו – ובסיעתא 

דשמיא אט אט נתווספו עוד ועוד שומרי משמרת הקודש.

"ישובי פא"י" אותם חקלאים מחפץ חיים, שעלבים, יסודות, בית חלקיה, מבוא חורון, בני 
ראם, נתיבה, קבלו על עצמם שמירת שמיטה בהתאם להוראות מרן החזו"א, אך לאורך 
השנים היו כמה וכמה נושאים, שהיו נראים שקשה מאד לפעול בהם בדרך הראויה, השאלה 
הראשונה: דרכי חלוקת תוצרת שביעית שאמורה להתבצע ע"י אוצר בי"ד, כאשר בית דין 
הנוהג כהלכה יורה לחקלאים את המותר והאסור ויגבה מן הנהנים רק את דמי העבודה 
המותרים. ואף בזה מרן החזו"א הדריך, והתיר את המותר ואסר את האסור בכל הלכות 
"אוצר בי"ד". אבל בפועל ברוב המקרים היו קשיים גדולים לבית הדין היוכל למצוא דרך 
חלוקה כהלכה, ולדאוג שהתוצרת תגיע רק לציבור שיינהג בה כהלכה. ולכן בשעת הדחק 
היו אף ישובים שמסרו תוצרת חקלאית שיש בה קדושת שביעית לחברת תנובה, )ראה נתיב 
השמיטה – סימן טז להגר"מ פלס(. לא כאן המקום להכנס בגדרי ההלכה  בנידון זה, אבל 
ודאי שזאת דרך שכולה דוחק בתוך דוחק, ורבים טענו ובצדק כי אין להקיש מדרכי המסחר 

בתשי"ב, כאשר דרכי הפעולה של תנובה היו חלוקת תוצרת, לשנים שלאחר מכן – בהם 
תיפקדה תנובה במסחר רגיל.

גם הקשר עם צרכנים שומרי שמיטה לא עלה יפה, עד כדי כך שבגלל הקשיים המעשיים 
בהפעלת ובחלוקת תוצרת של אוצר בי"ד באו חקלאים רבים למסקנה של חוסר ערבות 
ושותפות עם שומרי שמיטה בעיר, והדבר אף הגיע ח"ו לחשש שיביא לריפיון ידיהם 

ולעקירת שמיטה ה"י. 

אולם היה קושי נוסף הלכתי באופן מיוחד, בענף כרמי היין שהישובים שומרי שמיטה 
היו נבוכים בו מאוד. כידוע לדעת מרן החזו"א במקרים מסוימים יש מקום לבצע מלאכות 
דרבנן במקרה של פסידא )חזו"א שביעית כא, יז(. אבל לא כן הדבר במלאכות דאורייתא, 
והזמירה בגפן הינה מלאכה דאורייתא, וכבר בשנת תשי"ב נתעוררה השאלה אם יש איזו 
שהיא פעולה שעוסקת בהקצרת ענפים או הסרתם, באופן שאיננה אסורה מדאורייתא. 
שהרי לדעת חלק מרבותינו הראשונים יש מן המלאכות הנמנות במשנה, כגון מיבלין מפרקין 
מקרסמין מזרדים מפסלין מכסחין מזנבין, עוסקות בפעולות הנעשות בגפן, ואע"פ כן – אין 
מלאכות אלו חשובות זמירה מן התורה. על בסיס זה נעשו בהוראת הרבנים פעולות בכרם 
גם בשנת תשי"ב מתוך מחשבה שאין זה זמירה, ולאחר מכן בכל השמיטות עד שנת תש"מ. 
חיפשו דרכים, שעיקרם היה מציאת דרך פעולה, שאין בה זמירה דאורייתא – ואולם אע"פ 
כן, דרכים אלו לא היו ברורות דיים וגם אותם גדולים בתוה"ק שהסכימו לבצעם, היו חוזרים 

ומשננים כי חייבים למצוא דרך להימנע מהם. 

הכל – כולל החקלאים יראי ה' שומרי שמיטה – ביקשו להימנע מפעולות אלו כי אין זו דרכם 
של שומרי שביעית יראי השם ומוסרי נפש על קיום מצוה, להזדקק לפירצה דחוקה זו. אך 
מצד שני, להימנע בכלל מפעולה בכרם בשנת השמיטה איש לא העז, וילאה העט לתאר את 
כל הנסיונות בדבר )ראה הליכות שדה 155 שאלות שנשאלו ממרן הגר"נ קרליץ זצוק"ל ועוד(.

ג

בחסדי שמים בערב שנת השמיטה תשמ"ז באו החקלאים בישובי פא"י שהיו להם כרמי יין 
בבקשה ממרן הגר"נ זצוק"ל שיסכים לעמוד בראש אוצר בי"ד של יקבי יין כאשר החקלאים 
שומרי השמיטה והיקב מייצר היין מתחייבים כי יפעלו אך ורק לפי הוראותיו המפורטות של 
מרן הגר"נ קרליץ ובית דינו, כאשר ביסוד הבקשה עמד הרצון שהאוצר בי"ד יפעל כראוי, 
הן במלאכות הגפן, והן ביצור היין ובחלוקת התוצרת. מרן הגר"נ קרליץ זצוק"ל השיב ואמר 
שהוא מוכן ליטול את הפעלתו של אוצר בי"ד כרמי יין בשנת תשמ"ז, אולם הוסיף תנאי 
שהישובים יסכימו שלא מבצעים זמירה ולא תחליפי זמירה בשנת השמיטה, כולל באותם 

דרכים שהותרו לדוחק השעה, אלא יבצעו את הזמירה רק לפני ראש השנה של שביעית.

רק מי שקרוב לענף כרם היין יבין שבעיני בשר ודם קבלת תנאי זה ע"י החקלאים בדרכי 
הטבע זו גזירת כילוי לענף כרם היין בישובי פא"י. ולכן לא פלא כי לאחר שהתקבלה 
ההחלטה נקראנו רבי משה זקס שיחי' וכותב השורות, לבוא למחלקה ב"סוכנות היהודית" 
שנתנה את המימון להקמת כרמי היין בישובים. ושם נאמר לנו בצורה הכי ברורה, שמכיון 
שלדעתם העדר זמירה בשנת השמיטה יביא להתמוטטות הענף, ומסתמא אחרי שמיטה יבואו 

מרן "גרל   רלי  מוו לל שומר משמרת "שגי ית 
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הישובים ויבקשו תקציב לשקם את הכרמים, הם מודיעים לנו כי האחריות נופלת עלינו, 
מפני שאין בכוונתם לתת אפי' פרוטה אחת לשקם כרמים במשקים חקלאים שבעליהם 
הסכימו לאבדם מן העולם. ומרן הגר"נ קרליץ לפי דרכו שומע, וחוזר ואומר זה התנאי 
שבקיומו הוא יכול להסכים להיות אחראי על אוצר בי"ד כרמי יין. שבנו לכורמים והם קיימו 
וקיבלו, אנו נפעל כהוראות מרן הגר"נ. בחסדי השם אמרו הישובים, נעשה ונשמע והצטרפו 
לאוצר בי"ד. אבל עדות שם בישראל - כי מאותו יום ואילך לאורך כל התקופה נשא הגר"נ 
קרליץ זצוק"ל באופן יומיומי את הטיפול והמענה לכורמים שהצטרפו ל"אוצר בי"ד", וקול 
וחומר כשהיתה שאלה של העדר התחדשות בכרם, בגלל אי זמירה היה בוחן כל דבר לגופו 
ומעולם לא דחה שאלה של הכורמים, כי כל ענינו בדבר היה לחזק שמיטה ושומריה ולכל 
שאלה ושאלה הן בדרכי העבודה החקלאית הן בטיפול בענבים, הן בדרכי החלוקה, ואפילו 
השאלה של טבילת הבקבוקים שיוצרו בחו"ל לצורך היין והמיץ, הכל היה על כתפיו – והוא 
נשא הדבר כמעט יום יום לאורך כל התקופה. והנה הגיעו שאלות שהוא סבר שאינו יכול 
להשיב בטרם יראה את המציאות בכרמים, ולכן ביום כ"ג בחשון חזינו לרבי ניסים מאחוריו, 
הוא יצא לכרמים כדי להשיב לשאלות שנשאלו, אודות המותר והאסור בטיפול בכרמים 
הוא צעד מכרם לכרם, משעלבים למבוא חורון ויסודות. אפילו טיפת מים לא שתה, היינו 

מהלכים מאחריו כשהוא שומע כל שאלה ושאלה ודן בה מקרוב. 

נראה היה שבג' תשרי תשי"ב בסיורו בישובים החקלאים חצב מרן החזו"א את יסודות הבית 
לשמירת שמיטה כהלכתה, ובחודש חשון תשמ"ז בנה מרן הגר"נ קרליץ נדבך נוסף בחומת 

שמירת שביעית כהלכתה.

בנוסף לעצם הדבר, של אוצר בית דין כהלכה בכרמי היין, היה בזה חיזוק כללי של אוצר 
בית דין כהלכה. כי לדאבון לב יש אשר במסווה של אוצר בית דין מתירים את האסור הן 
במלאכות השביעית והן במסחר הפירות, ותולים על עצמם קלא אילן של אוצר בית דין. 
פעולותיו של מרן הגר"נ קרליץ זצוק"ל היו אלו שחיזקו וסללו את הדרך לעוד מקומות, 

ולעוד חקלאים ורבנים שבקשו לשמור ולשמר שביעית כהלכתה. 

יוסף י. אפרתי

     רבי שאול רייכנברג שליט״א  
מחבר ספר ‘משפטי ארץ׳

דיני מעשר עני למעשה                             
מתי מתחיל" ש ת מ שר   י לגידולים "שו ים ומתי מסתיימת?א. 

לירקות ולקטניות ]ולתבואה[, שנת מעשר עני מתחילה עם כניסת ראש השנה א. 
תשפ״א, ומסתיימת עם כניסת ראש השנה תשפ״ב.

לפירות האילן מתחילה שנת מעשר עני בליל ט״ו בשבט תשפ״א ומסתיימת עם ב. 
כניסת ראש השנה תשפ״ב )שנת תשפ״ב היא שנת שמיטה והיא מתחילה גם לפירות 

האילן בראש השנה ולא בט״ו בשבט(.
)ראה משפטי ארץ תרומות ומעשרות פרק ח סעיף ו, ומשפטי ארץ שביעית פרק טו הערה 1(

 "אם כל "יר ות ו" ט יות שמפרישים תרומות ומ שרותג. 
 גמשך ש ת תשפ״א מפרישים מ"ם מ שר   י?

ת. לכל דבר גידול יש שלב בגידול שהוא הקובע אם הוא שייך לשנת מעשר עני, ורק אם 
השלב הזה היה במשך שנת תשפ״א מפרישים ממנו מעשר עני.

השלבים הם:

ירקות שנקטפו במשך שנת תשפ״א מפרישים מהם מעשר עני, אבל אם נקטפו א. 
לפני ראש השנה תשפ״א, אע״פ שמפרישים מהם את התרומות והמעשרות רק 
אחרי ראש השנה תשפ״א, מפרישים מהם מעשר שני ולא מעשר עני. י״א שגם אם 
נגמר גידולם לפני ראש השנה ואינם גדלים יותר, אע״פ שקטפו אותם רק אחרי ראש 
השנה, מפרישים מהם מעשר שני ולא מעשר עני. לכן במקרה זה יש לומר בנוסח 
ההפרשה, שאם חייב במעשר שני יחול מעשר שני ולחללו, ואם חייב מעשר עני יחול 

מעשר עני. במקרה זה מספק לא צריך לתת את המעשר לעני.

כמו כן כשיש ספק אם הירקות נקטפו לפני ראש השנה או אחרי ראש השנה אומרים 
בנוסח ההפרשה גם מעשר שני וגם מעשר עני, וגם במקרה זה לא צריך לתת את 

המעשר לעני.
)ראה בהמשך שכשיש ספק אם חייב במעשר שני או במעשר עני, צריך לתת לעני, ואף על פי כן 
בירק שנגמר בחמישית ונלקט בשישית כתוב בחזו"א שביעית סי' ז ס"ק טז שאפשר להקל ולא לתת. 
ומובא בספר האיש וחזונו להרה"ג ק. כהנא זצ"ל )עמ' סט( בשם החזו"א שזה רק בירק שעיקרו 

מדרבנן אפשר להקל שספק דרבנן לקולא(.  

קטניות ]ותבואה[ שהגיעו לשליש גידולם במשך שנת תשפ״א חייבים במעשר עני, אם ב. 
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די י מ שר   י למ ש"                             

הגיעו לשליש גידולם לפני ראש השנה תשפ״א אע״פ שהמשיכו לגדול ונקצרו לאחר 
ראש השנה חייבים במעשר שני ולא במעשר עני. אם ספק מתי היה שליש גידולם, 
אומרים בנוסח ההפרשה גם מעשר שני ומחללים אותו וגם מעשר עני. הקטניות 
המצויות: חומוס )ארבעס(, גרעיני חמניות, בוטנים, אפונה, תירס יבש. במציאות 
הם תמיד נקטפים לפני ראש השנה. תירס לח יש שמביא שליש אחרי ראש השנה, 
ויתכן שגם שעועית צהובה או ירוקה יביאו שליש אחרי ראש השנה, אך יש לדון אם 

השעועית הזו היא קטנית או ירק.
)ראה משפטי ארץ שם ושם. ומשפטי ארץ שביעית פרק טו הערה 8(   

מתי מפרישים מפירות "אילן מ שר   י?ג. 

ת. פירות האילן שחנטו אחרי ט״ו בשבט תשפ״א חייבים במעשר עני. אם חנטו לפני ט״ו 
בשבט אע״פ שגמרו את גידולם ונקטפו לאחר ט״ו בשבט חייבים במעשר שני.

נחלקו הראשונים מהי חנטה, י״א כאשר הפירות מגיעים לשליש הבשלתם, וי״א תחילת 
הגידול כאשר הפרח נפל וניכר הפרי. להלכה חוששים לשתי השיטות, ולכן במקרה 
שתחילת הפרי היה לפני ט״ו בשבט ושליש הבשלתו הגיע לאחר ט״ו בשבט, צריך לומר 
בנוסח ההפרשה גם מעשר שני וחילולו וגם מעשר עני, וצריך לתת את המעשר עני לעני.
)כך יוצא לפי מה שכתב החזו"א בשביעית סי' ז ס"ק טז שבספיקא דדינא ספק מעשר שני וספק 
מעשר עני בפירות האילן, לדעת כולם צריך לתת לעני מדין צדק משלך ותן לו, ולא אומרים המוציא 
מחברו עליו הראיה. אמנם בספק במציאות לדעת הרמב"ם לא צריך לתת לעני, אך מכל מקום 

מכיון שלשאר ראשונים ולגר"א צריך, יש להחמיר(. 

אך במציאות שאלה זו קיימת רק בחלק קטן מהפירות, משום שכל פירות הקיץ אגס, 
תפוח, מישמש, שזיף, גפן, תמר, ושקד, חונטים ]דהיינו גם תחילת גידולם וגם הזמן 
שמביאים שליש[ באביב ובקיץ ולא בסביבות ט״ו בשבט, וכן תפוזים, אשכוליות קלמנטינות 
ופומלות, חונטים באביב ובקיץ. אבוקדו, קיוי, מנגו, אפרסמון חונטים בקיץ. גם האפרסק 
המשווק בקיץ חונט אחרי ט״ו בשבט. הפירות שחונטים בתקופת ט״ו בשבט הם, חלק 

מהלימון, השסק, ואפרסק ונקטרינה מוקדמים המשווקים באביב.
)ראה משפטי ארץ תרומות ומעשרות פרק ח סעיף ו(.

"אם פירות "דר די ם ככל פירות "אילן?ד. 

 ת. אתרוג דינו כירק שהלקיטה היא הקובעת את שנתו, אך דינו כאילן שראש השנה שלו 
הוא בט״ו בשבט. לכן אתרוג שנקטף אחרי ט״ו בשבט תשפ״א מפרישים ממנו מעשר עני 
ולא מעשר שני. בפירות הדר הסתפקו הפוסקים האם דינם כאתרוג ששנתם נקבעת נקבע 
לפי זמן הלקיטה, או ככל הפירות שהיא נקבעת על פי זמן החנטה, לכן נקטו הפוסקים 
שיש לחוש לשניהם ופירות הדר שנקטפו מט״ו בשבט תשפ״א יש לומר בנוסח ההפרשה 

גם מעשר שני ולחללו וגם מעשר עני, ומספק צריך לתת את המעשר עני לעני.
)ראה משפטי ארץ שם(

כאשר מפרישים מספ  טגל, "אם כדי לא ל"יכשל גכך שלא יוד ים לאימו ש " ". 
שייכים "פירות רווי לומר תמיד את " וסח "מלא גם מ שר ש י וחילולו וגם 

מ שר   י ?

ת. אכן אנחנו ממליצים לומר תמיד את כל הנוסח שכתוב בו אם צריך מעשר שני יהיה 
מעשר שני בדרומו ואם צריך מעשר עני יהיה מעשר עני בדרומו, וכן את החילול של 
המעשר שני, כך יוכל לצאת מן הספק. אמנם כאשר מפרישים מטבל ודאי צריך לדעת 
לאיזו שנה הפירות משתייכים כיון שאם הם משתייכים לשנת מעשר שני צריך לברך על 
החילול, ואם לשנת מעשר עני צריך לתת את המעשר עני לעני, וכמו שנבאר בהמשך.  

מי שכל מ" שמפריש תרומות ומ שרות "וא ממ" ש ו " גח ויות וגשוו ים ו. 
שפ מים "ם ספ  טגל שאף שאין שם "כשר אולי "פרישו מ"ם כגר גשו  
"סיטו אי, ופ מים אף יש גאותו מ ום "כשר מ"ודר ומפריש לחומרא, אך אין 

לו כלל טגל ודאי, "אם "פרשתו שו " גש ת מ שר   י?

ת. הפרשתו בשנת מעשר עני היא כמו הפרשתו בשאר השנים, שלוקח יותר מאחד אחוז 
ומניח בצד ואומר את נוסח ההפרשה, אלא שאומר בנוסח גם ומעשר עני בדרומם של 
הפירות. אך אינו צריך לתת את המעשר עני לעני משום שכיון שהחיוב של המעשרות 

הוא מספק, אנו אומרים המוציא מחברו עליו הראיה.

"רי "גמרא גחולין  לד,א אומרת שאם יש גשד" גר י ים שספ  אם "ם ל ט או מ. 
אי ם ל ט, וריך ל"שאירם ל  יים משום ש אמר   י ורש "ודי ו, וד  משלך 
ותן לו, שגם מספ  וריך לתת מת ות   יים. א״כ למ" מ" שספ  אם "וא מ שר 

  י שספ  אם כגר "פרישו, לא וריך לית ו ל  יים?

ת. מבואר שם בגמרא שרק כשיש חזקת חיוב אנו אומרים צדק משלך ותן לו, וחזקת 
חיוב הכוונה כאשר השדה ודאי חייבת בלקט וספק אם גרעינים אלו הם לקט או לא. 
אבל כאשר יש ספק אם פירות כלל חייבים במעשר עני משום שיתכן שכבר הפרישו 
מהם, שהספק הוא על עצם החיוב, ובפרט כשקיבל ספק טבל והפירות לא התחייבו 

אצלו, לא חייבים לתת מספק.
   )ראה מאמר על הנושא בהליכות שדה 183(

 מתי כן ""פרש" שו " גש ת מ שר   י?ח. 

ת. כאשר מפרישים תרומות ומעשרות מטבל ודאי אז צריך להפריש ולהוציא את המעשר 
עני מהפירות, כיון שצריך ליתנו לעניים. ומצוי הדבר למי שיש לו עצים בחצר ביתו, או 
שמגדל ירקות בחצר ואפילו בעציץ שאינו נקוב. וכן חקלאי שמפריש מתוצרתו, או אצל 

משגיח שמפריש מתוצרת שוודאי לא הפרישו ממנה עדיין תרומות ומעשרות.

ומ" "דין של מי שמגדל יר ות ג וי  גתוך "גית?ט. 

ת. הראשונים נחלקו אם מה שגדל בתוך הבית חייב בתרומות ומעשרות, לכן מפרישים 
בלי ברכה ולא צריך לתת את המעשר עני לעני. אך מה שגדל במרפסת שאינה מקורה 
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די י מ שר   י למ ש"                             

מפרישים בברכה וצריך לתת את המעשר עני לעני. מה שגדל על אדן החלון אם העציץ 
עומד בצד הפנימי של הזכוכית אזי דינו כגדל בבית, ואם בצד החיצון אזי דינו כגדל בחוץ 
אף שהוא מתחת למשקוף של החלון. ]אמנם אם קוטף מהעציץ כשהוא בחוץ ומכניס 
לבית דרך החלון, נראה שאינו מברך ולא צריך לתת את המעשר עני לעני כדין מכניס 
לבית דרך גגות[. אמנם כל זה אם אין סורגים. אם יש סורגים מסתבר שאף מה שגדל 
מחוץ לזכוכית ואף מה שעומד על הסורגים מצדם הפנימי נחשב כגדל בבית כיון שזה 

חלק מהבית, ולא מברכים על ההפרשה ולא נותנים את המעשר עני לעניים. 
)ראה מאמר על זה בהליכות שדה 183(

כיוד סדר ""פרש" גטגל ודאי ששייך לש ת מ שר   י?י. 

ת.  נסביר תחילה כיצד לכאורה היו צריכים להפריש ואח״כ נסביר כיצד אנחנו ממליצים 
להפריש כדי שלא תגרם תקלה.

לכאורה היו צריכים לחלק את הפירות לשלוש קבוצות. במקום אחד לשים יותר מאחוז 
)סמוך לשאר בשביל שתהא הפרשה מן המוקף(, במקום שני לשים תשע אחוז )זה 
מיועד למעשר עני שהוא עשירית ממה שנשאר אחרי הפרשת המעשר ראשון, שירד 
עשר אחוז ונשאר רק תשעים אחוז מהכל(, ובמקום שלישי שאר הפירות. כאשר אנו 
אומרים את נוסח ההפרשה אנו קובעים תחילה תרומה גדולה בצד הצפוני של אותו 
יותר מאחוז בחלק העודף על אחוז. אח״כ אנחנו קובעים מעשר ראשון עשירית ממנו 
באחוז שמונח בנפרד ותשע עשיריות בצד צפון של שאר הפירות ]הערימה הגדולה[. 
אח״כ אנחנו קובעים תרומת מעשר באותו אחוז שעשינו מעשר ראשון. ואח״כ עלינו 
לקבוע את המעשר עני באותם תשע אחוז ששמנו בנפרד ]הערימה השניה[. את אותם 

פירות או ירקות ששמנו בנפרד יש לתת לעני.

יש להעיר שאם לא שקלו בדיוק 9% לערימה השניה, וכדי לצאת מספק לקחו יותר, אין 
לומר זה יהיה מעשר עני, אלא מעשר עני יהיה בזה מדרום לצפון, שאחרת יהיה מרבה 

במעשרות.

מ" לא טוג גוורת "פרש" מו?   יא. 

ת. מתוך הנסיון, כיון שזה לא סדר ההפרשה שרגילים בו, הרבה שהפרישו בצורה זו 
התבלבלו וקבעו את התרומה גדולה בערימה שמיועדת למעשר עני, או שאמרו את 
הנוסח בצורתו הרגילה שהמעשר עני יהיה בצד דרום של הפירות ולא ציינו שיהיה 

בערימה הנפרדת וקרו מכך תקלות ומכשלות.

מ" כן ממליוים ל שות?יג. 

ת. מומלץ להפריש בסדר הרגיל, להפריד יותר מאחוז אחד, ולומר את נוסח ההפרשה 
הרגיל, באמירת הנוסח קבענו את המעשר עני בצד הדרומי של ערימת הפירות. אך 
כיון שאנו לא יודעים בדיוק היכן המעשר עני ]שהרי אין לנו מצפן לקבוע היכן צד דרום 
במדויק[, אנו נותנים לעני פירות משאר הפירות שבערימה, אך לאו דווקא את המעשר 

עני עצמו, משום שמכיון שאיננו יודעים היכן בדיוק החלק של העניים ממילא העניים 
ובעל הבית נעשים שותפים בערימה ונותנים להם לאו דווקא את מה ששלהם. 

אם רוצים לעשות בצורה יותר מהודרת, ניתן לבקש ממי שאינו מבני ביתו שיגביה את כל 
ערימת הפירות ויאמר שבהגבהה זו אני מתכוין להקנות את המעשר עני שבתוך הערימה 
לעני פלוני, ואח״כ נותנים לאותו עני פירות מהערימה לאו דווקא את מה שמעשר עני.

)כאשר זיכה את המעשר לעני קיים מצוות נתינה, ראה רש"י גיטין ל,א ד"ה ואע"ג וד"ה במזכה. 

ראה הליכות שדה 138 מאמרו של הרה"ג א. שלנגר זצ"ל שלהלכה אפשר לזכות גם בדבר מעורב 
עם פירות שלא זוכה בהם אע"פ שלא ידעו אף פעם באיזה פירות זכה. 

בשו"ע חו"מ סי' קצח סעי' יב הובאו שתי דעות אם די בהגבהת טפח או צריך להגביה ג' טפחים. 
והמשנה ברורה סי' שסו סעי' ח כתב  שבזכיית ערוב כתוב בשו"ע שמספיק טפח כיון שעירוב 
דרבנן, ויש לדון בתרו"מ בזמן הזה שגם הם דרבנן, אך יתכן שכיון שעיקרם דאורייתא כמו שהכריע 
החזו"א, צריך להגביה ג' טפחים. ומבואר עוד במשנה ברורה שלא מספיק להחזיק באויר מוגבה 

אלא צריך להגביה. 

בשו"ע או"ח סי' שסו סעי' י מבואר שיש להחמיר כדעות שאי אפשר לזכות עירוב ע"י בניו הגדולים 
הסמוכים על שולחנו או אשתו. ואמר הרה"ג א. שלנגר זצ"ל שאפשר שאבי המשפחה יקנה את 
הטבל לבנו הגדול או לאשתו והם יפרישו את התרומות והמעשרות  ואת הזיכוי לעני או לגבאי 

יעשה האבא(.

"אם תמיד אפשר ל"פריש גדרך מו? יג. 

ת. הקושי להפריש בדרך זו משום שבדרך כלל בהפרשה ביתית יש כמות קטנה של פירות 
או ירקות וקשה למצוא עני שיסכים לקבל כמות כזו. אף בכמות גדולה העני מתבייש 

לקבל מעשר עני משכנו או חברו.

אמ מ" " ו"?יד. 

ת. מה שיש לעשות הוא לזכות את המעשר עני ע״י הגבהה של אחר לגבאי צדקה שהוא 
יד עניים, אך כיון שגבאי הצדקה לא מעוניין לעסוק עם פירות או ירקות בפרט בכמות 
קטנה, יש לקנות ממנו בהסכמתו את מה שזיכינו לו ולתת לו כסף במקום פירות המעשר 
עני והוא יתן את הכסף לעני. מי שקשה לו בכל פעם לבקש את הסכמת הגבאי לקנות 
ממנו את המעשר, יכול לסכם עם הגבאי שהוא יסכים שבכל פעם שיזכו לו מעשר עני 

הוא מסכים שיקנו אותו ויעבירו לו את הכסף.
)בנתינה לגבאי צדקה או בזיכוי לו מקיימים מצוות נתינת המעשר עני כמו בנתינה לעני כמבואר 

בתוס' ב"מ יא,א ד"ה עישרו. 

אפשר לקבל הסכמה מראש מהגבאי כך הורה מרן הגריש"א זצ"ל. כתבנו רק למי שלא יכול, משום 
דעת החזו"א אבן העזר סי' נח ס"ק ג,ד שלא מועיל גילוי דעת בדבר שלא בא לעולם וכן דן בזה 

רע"א בשו"ת החדשות סי' פא, אך קצות החושן והאגרות משה סוברים שמועיל(

מ" י ש" מי שגר גמ ום שאי ו מכיר גגאי וד ", או שאין לו ממי לג ש ל שות טו. 
"גג"", או גמוגים דומים שג"ם אין לו אפשרות ל שות "גג"" או   ין אחר 

כדי למכות גמ שר   י ל  י או לגגאי וד "?
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ת. נחלקו האחרונים האם צריך לתת לעני או לגבאי צדקה בשביל עניים דווקא את 
פירות המעשר עצמם, או שניתן לתת במקומם כסף ]כמובן לאחר שהפריש את המעשר 
וקרא לו שם, והתיר את הפירות מאיסור טבל[ משום שאנחנו אומרים מה לי הם מה לי 
דמיהם. הפשטות היא שצריך לתת את פירות המעשר עצמם ]כאשר מזכה את הפירות 
לעני או לגבאי ונותן דמיהם כמו שכתבנו, נחשב שנתן את פירות המעשר עצמם[. אך אם 
ברור שכל העניים רוצים לקבל כסף במקום הפירות, נראה שאפשר לתת כסף במקום 
פירות המעשר. בזמננו שאין מחסור במצרכים והכל מצוי בכל מקום ואפשר לקנותו 
בכסף, ברור שכל עני מעוניין יותר בכסף במקום פירות ]ובפרט בכמות קטנה אך לאו 
דווקא[. לכן כאשר אין אפשרות לזכות לעני או לגבאי, לאחר שגמר את ההפרשה ישים 
בצד כסף כפי השווי של המעשר עני, ואז יכול לאכול את הפירות, ובהזדמנות ראשונה 

יתן את הכסף לעני או לגבאי צדקה.
)ע"פ הוראת מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל שבשעת הדחק אפשר לסמוך על הרדב"ז )שו"ת הרדב"ז 
ח"א סי' שמ( שקיים את המנהג שנהגו בזמנו לתת לכהן מעות במקום הזרוע הלחיים והקיבה, 
שסובר שאנו אומרים "מה לי הם מה לי דמיהם". אמנם המהר"י קורקוס )המובא בשו"ת הרדב"ז 
שם ובאבקת רוכל סי' טז(, המחזיק ברכה יור"ד סי' סא סעי' י והחזו"א מעשרות סי' ח ס"ק ה, חלקו 
על הרדב"ז וסוברים שצריך לתת את המתנות עצמם או לזכות לו אותם. אך אפשר לצרף לרדב"ז 
את מה שמשמע במהר"י קורקוס שם ]במה שהביא מחולין קלד לגבי חלב שעל גבי הקיבה[ שאם 
כל הכהנים שבעיר הזאת מסכימים לקבל כסף במקום הזרוע לחיים וקיבה, יוצאים ידי חובה גם 
כשנותנים כסף. אמנם דעת מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל היתה שבזה שנותנים כסף בלי הקנאה, רק 
ניצלים מגזל העניים אבל לא מקיימים את מצוות הנתינה. ראה גם במאמר של הרה"ג יהודה קנר 
שליט"א בהליכות שדה מספר 170. צריך לשים מיד את הכסף בצד ולא לסמוך על כך שיזכור לתת, 

שודאי העניים מסכימים רק אם שם את הכסף בצד(.

"סדר מ" טוג למי שיש לו פ ם אחת או מפ ם לפ ם מ שר   י, אגל מי שיש טמ. 
לו  וים גחור או מגדל יר ות ש וטף "רג" פ מים פירות או יר ות, "אם יש 

דרך ל" ל  ליו? 

ת.  אפשר להפקיד מראש כסף עבור המעשר עני אצל גבאי צדקה, והוא יחזיק את 
הכסף כפיקדון ובמשך השנה הוא יתן כל פעם חלק מהכסף לעניים. בצורה זו הכסף 
ניתן לעניים אחרי שכבר הפרישו את המעשר עני, והכסף מובטח לעניים כיון שמופקד 
אצל הגבאי. כך שמי שרוצה להשתמש בדרך זו, ישער מה שווי המעשר שיהיה לו במשך 
השנה )כעשירית משווי כל הפירות(, יפקיד אצל גבאי צדקה סכום זה, ואז בכל פעם 
שמפריש תרומות ומעשרות רשאי לאכול את הפירות כולל המעשר עני. ראה הצעה 

מעשית בסוף המאמר.

ומי שיש לו "רג" פ מים מ שר   י ורוו" ל שות גדרך של מיכוי "אם יש לו דרך?ימ. 

ת. הקושי הוא בכל פעם לבקש מאחר להגביה את הפירות וכן להעביר את הכסף לעני 
או לגבאי. 

1. בדבר הקושי לבקש בכל פעם מאחר להגביה את המעשר עני כדי לזכותו לגבאי, יש 
כמה פתרונות.

א. ראה בהערה לאות יב, איך אפשר לסדר הדבר עם בנו גדול או אשתו.

ב. אפשר להקנות את המעשר לגבאי או לעני בקנין אגב. שבעל הפירות משכיר טפח 
על טפח מסויים בדירתו למשך שעה לגבאי )או לעני( ואומר בשעת ההשכרה שאגב 
ההשכרה הוא מקנה את המעשר עני. ההשכרה נעשית ע״י שאחר נותן לבעל הפירות 

חצי שקל כדי לשכור עבור הגבאי בהסכמתו. 

כדי שלא יצטרכו כל פעם עזרת אחר להשכרה, אפשר להקנות כמות של מטבעות של 
חצי שקל לגבאי ולבקש ממנו שיגיד שרוצה מפעם לפעם לשכור שטח בדירתו של 
בעל הפירות ע״י שבעל הפירות יקח אחת מהמטבעות של הגבאי שנמצאים אצל בעל 
הפירות. ובכל פעם לאחר ההפרשה יקח בעל הפירות מטבע ויאמר תמורת מטבע זו אני 
משכיר טפח על טפח פלוני בדירתי לגבאי ואגב ההשכרה אני מקנה לו את המעשר עני.

)שמועיל קנין אגב לנתינת מעשר עני מבואר בגמרא קידושין כו,כז. וראה שו"ע סי' רג סעי' א ובש"ך 
שם ס"ק א. ומועיל גם בהשכרת הקרקע, כמבואר בחו"מ סי' רב סעי' א ברמ"א. ומועילה ההקנאה 
אף לפירות שלא עומדים בקרקע, כמבואר בשו"ע שם סעי' ב, אך מבואר שם שצריך להגיד שמקנה 
את הפירות אגב ההשכרה, ויש בצורה זו שאנו מציעים חידוש שמועיל אע"פ שאומר לעצמו ולא 
לקונה, אך מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל הסכים לזה. השכרת הקרקע היא לגבאי אישית אע"פ שאת 

המעשר הוא זוכה לצורך העניים, כך מבואר בשו"ע חו"מ סי' רב סעי' ד(.

ג. ישנה דרך נוספת להקנות את המעשר עני בקנין חצר אך היא מועילה רק בשעת הדחק. 
גם כלים של אדם קונים כמו חצר. לכן בעל הפירות יזכה לגבאי כלי ]ארגז, קופסא, סל 
וכד׳[ שהוא יהיה כחצירו, ובכל פעם אחרי שיפריש תרומות ומעשרות יכניס את הפירות 
לאותו הכלי ויאמר: אני מניח את הפירות בכלי של גבאי פלוני כדי שיקנה הגבאי את 

פירות המעשר עני.
)בשו"ע חו"מ סי' ר סעי' א כתב המחבר שחצר קונה רק אם משתמרת לדעתו של הקונה. הרמ"א 
סובר שבמכר ומתנה היא קונה אפילו אם משתמרת לדעתו של מוכר או נותן. ובש"ך שם ס"ק א 
לאחר שבירר את המקורות בראשונים כתב שאינו כדאי להכריע והוי ספיקא דדינא אבל להורות 
לכתחילה כמו שכתב הרמ"א ודאי לא נהירא. החזו"א מעשרות סי' ז ס"ק כא כתב שיש נוסחאות 
שכתוב להקנות המתנות בקנין חצר ותימה למה לא חששו לש"ך. מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל אמר 
שבשעת הדחק אפשר לסמוך על פסק הרמ"א. יש להוסיף שבנתיבות המשפט שם ס"ק ג,ו כתב 
שכלי שיש לו מחיצות נחשב כחצר המשתמרת. אמנם כל זה כאשר שם בכלי רק את פירות המעשר 
עני. אבל אם שם את כל הפירות, מבואר שם ברמ"א שאם המוכר השכיר חצרו לקונה ומונחים בו 
גם כליו של המוכר, לא קנה אף במכר ומתנה. אך הש"ך שם ס"ק ב כתב שלדעת הרמ"א שבמכר 
ומתנה לא צריכה החצר להיות משתמרת לדעת הקונה, ה"ה כשמונחים בה גם כליו של מוכר צריך 
להיות שהחצר קונה. ויש להוסיף שהנתיבות שם כתב שהרמ"א מדבר כשהמוכר השאיר לעצמו 
זכות שימוש בחצר אבל אם כולה שייכת לקונה, הרי היא קונה אע"פ שיש בה גם כליו של מוכר(.

ד. אפשר לצרף את שני הקניינים יחדיו, ולעשות גם קנין אגב וגם קנין חצר שמשכיר 
את המקום ששם הפירות ואז ההיתר מרווח יותר.

ה. ישנה דרך נוספת שגם היא לא מוסכמת לכל הדעות ]כאשר נותנים את המעשר לגבאי 
ולא לעני[, ע״י “מכירי עניים״. שאם בעל הפירות רגיל לתת מעשרותיו רק לעני מסויים, 
הרי הם נקנים לאותו עני לאחר שהפרישם גם בלי שעשה קנין, ולכן במקרה כזה בעל 
הפירות קיים את מצוות הנתינה מיד אחרי שהפריש על דעת לתת את המעשר עני לאותו 
עני, ויכול לקנות אותם ממנו בלי שנתן לו בפועל. ויתן לו לאחר מכן כסף בשווי המעשר.
)מכירי כהנים לויים ועניים מוזכר בגמרא גיטין ל,א כדרך להקנות את המתנות למי שנתן הלואה 
מראש. בטעם הדבר שנחשב כזכו במתנות כתב רש"י משום שכל האחרים מתיאשים שיודעים 
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די י מ שר   י למ ש"                             

שהוא נותן רק לו, ממילא המתנות נקנים להם. בתוס' בבא בתרא קכג,ב  פירשו שמועיל מדין 
מתנה מועטת שאינה צריכה קנין, שכאשר מתחייב לתת לו עד שלא חוזר בו נחשב בחזקתו. 
ברשב"א וברמב"ן גיטין שם משמע שמועיל מתקנת חכמים, ולשיטתם יתכן שתיקנו רק כשמלוה 
מראש, ראה בהמשך. אמנם המשנה למלך הל' מעשר פ"ז ה"ו הביא שהירושלמי דן אם יש מושג 
של מכירי עניים שאולי זה נאמר רק בכהנים ולויים למתנותיהם. אך הוא מסיק שבבבלי משמע 
שיש גם מכירים בעני, וכך נראה ברמב"ם, ובפרט במעשר עני המתחלק בבית שאז יש טובת הנאה 

לבעלים, ולא כשהפרישו ומחלקים בשדה(.

דנו הפוסקים האם שייך מכירי עניים גם בגבאי צדקה, השאלה לפי הסברו של רש״י, 
שאולי לא נחשב שהעניים מתיאשים כיון שכולם יכולים לבקש מהגבאי, וגם משום 
שהגבאי לא תמיד נותן לאותם עניים. או שעכ״פ הם מתיאשים מקבלה ישירה מבעל 
הפירות ממילא זה נקנה לגבאי לצורך העניים. מרן הגריש״א זצ״ל הורה שאפשר לסמוך 

על “מכירי״ גם בגבאי צדקה.

איך נעשים “מכירי עניים״, הרי הגמרא מדברת במי שמכבר נתן תמיד לאותו עני. כתבו 
פוסקים שאם מקנה שלוש פעמים בפועל לאותו עני לאחר שהחליט שאת כל המעשר 

עני שיהיה לו יתן לאותו עני, מכאן ואילך אפשר להחשיבו “כמכירי״.
)הפשטות שלדעת רש"י צריך שיהיה מפורסם באותו כפר או עיר שנותן רק לעני זה. אמנם לדעת 

התוס' לכאורה לא צריך פרסום, וכן לשיטות שזו תקנה. 

בשלוש פעמים נחשב ל"מכירי" כך מובא בשם המהרי"ל דיסקין זצ"ל בספר מלא העומר הלכות 
חלה סי' שכו אות ד, וכך הורה מרן הגריש"א זצ״ל שכאשר אין עצה אחרת אפשר לסמוך על זה, 

ראה הליכות שדה 81 עמ' 16(.       

2 . כדי שלא יצטרך בעל הפירות לשלוח כל פעם כסף לגבאי ולבקש את הסכמתו לקנות 
את המעשר עני, הוא יכול  לתת לגבאי הצדקה ]או לעני[, הלואה מראש כפי הסכום 
שהוא משער שיהיה לו מעשר עני במשך השנה. הגבאי יפרע לו את ההלואה על ידי 
המעשר עני. שבכל פעם אחרי שבעל הפירות מפריש מעשר עני, המעשר עובר לבעלותו 
של הגבאי באחת מהדרכים שהוזכרו לעיל, ובעל הפירות לוקחם לעצמו כפירעון חלקי 
של ההלואה שנתן. ההלואה היא על דעת שאם יהיו פירות מעשר הם יהיו הפירעון של 

ההלואה ואם לא יהיו פירות הגבאי אינו צריך להחזיר את ההלואה. 
)המקור הוא בגמרא גיטין ל,א ושם כתוב שמזכה לעני ע"י אחר או במכירי עניים כמו שכתבנו לעיל, 
אך יש תירוץ נוסף, שעשו את שאינו זוכה כזוכה אף בלי קנין כיון שנתן הלואה. התירוץ הנוסף לא 

נפסק להלכה, ראה מכתבו של מרן הגריש"א זצ"ל הליכות שדה מספר 64. 

תקנת ההלואה מראש נאמרה גם בגבאי צדקה כך הורה מרן הגריש"א זצ"ל, ראה הליכות שדה 
81 עמ' 16 בהערה(.

איך י יים מווות מ שר   י ח לאי שיש לו כמות גדול" של תוורת? יח. 

ת. אם הוא נותן את התוצרת עצמה, ינהג כמו שמבואר לעיל בסעיפים י-יב. אם ינהג 
כבסיף יב שצריך להקנות, כיון שהכמות גדולה, יקנה בקנין אגב, כמבואר לעיל, ובשעת 
הדחק בקנין חצר ע״י שישכיר מקום לגבאי וישים שם את המעשר עני, ראה סעי׳ יז -1ג. 

כמו כן אם רוצה לתת כסף במקום התוצרת יזכה לגבאי ככל שכתוב לעיל וכשאין דרך 
אחרת יעשה כמו שכתוב בסעיף טו.

)לגבי הגבהת המעשר עני ע"י מלגזה וכד', לכאורה זה נחשב הגבהה מכוחו ולא הגבהה בידו, והש"ך 
חו"מ סי' קצח ס"ק ג הביא מחלוקת ראשונים אם מועילה הגבהה מכוחו(.

מ" י ש" מי ש ותן "כשר ומפריש תרומות ומ שרות, אך "ג לים לא מוכן לתת יט. 
9% מ"תוורת ל  יים? 

ת. אמנם מי שגוזל את העניים הוא בעל הבית ולא המשגיח, אך המשגיח ונותני הכשרות 
מסייעים לגזילה. לכן כשאין אפשרות אחרת הורה מרן הגרי״ש אלישיב זצ״ל שיעשו זיכוי 
לגבאי צדקה בשליחות בעל הפירות באחד מהדרכים שלעיל, ויסכמו עם הגבאי מראש 
שבעל הפירות יקנה מהגבאי את התוצרת שהקנה לגבאי לא במחירה המלא אלא רק 
באיזה סכום שמסכימים עליו. ישתדלו שלא יהיה פחות מעשירית משוויו של המעשר. 
)על ידי שהקנו את המעשר שני לגבאי לא עוברים כבר על גזל עניים. ומה שהגבאי מותר לו 
להחזיר בפחות משוויו, משום שבלי זה העניים לא יקבלו כלל ולכן לטובת העניים אמר מרן 
הגריש"א זצ"ל שיש לעשות כך. אמנם להחזיר את הפירות במתנה אי אפשר משום שהגבאי גוזל 
את העניים כשמסכים לכך וזה לא בסמכותו. זאת ועוד שהרמב"ן )במלחמות( והרשב"א בגיטין 
ל,א כתבו שהבעלים לא יכול להתנות מראש עם עני שיזכה את המעשר לעני והבעלים יקח אותו 

לעצמו בחנם, שאין עני עושה עני.   

אם בעל הפירות נותן לגבאי הלואה מראש, אפשר לכתחילה שיתן הרבה יותר תוצרת עבור סכום 
כסף יותר קטן, כך שבפועל נותן פחות כסף למעשר עני. זה מותר משום שהקדמת הכסף והבטחתו 
מראש שווה לעני כסף. כך מבואר בגמרא גיטין ל,א שהמלוה לכהן ללוי או לעני מחשב בשער הזול. 
וכתבו שם התוס' שאפילו פחות משער הזול הרשמי. ואמרו הפוסקים שכל שכדאי לעני לקבל 
מראש במקום לחכות עד שהתוצרת תגדל ויעשרו אותה, זה נחשב כשער הזול שמותר לכתחילה.

מאמרים על כך נמצאים בהליכות שדה מספרים 105, 169. 

יש להעיר שכאשר המשגיח מקנה את המעשר לגבאי בקנין אגב, אם הוא יכול להקנות ע"י השכרת 
מקום של בעל הפירות בשליחותו זה עדיף, ואם לא, אפשר גם ע"י השכרת קרקע של המשגיח. אף 
שנחלקו בזה רע"א חו"מ סי' רב והחתם סופר שו"ת או"ח סי' קטז אם אפשר להקנות באגב בקרקע 
של השליח, הורה מרן הגריש"א זצ"ל, שמפני הכרח המצב אפשר גם להקנות בקרקע של המשגיח(.

כיון שחל  מ""כשרים לא מ  ים כלל את "מ שר   י לגגאי או ל  י, "אם מותר כ. 
ל  ות מאות" תוורת או וריך לתת ל  י את  רך "מ שר?

ת.  לתת את ערך המעשר עני לא יעזור כיון שלא ידוע איזה חלק מהתוצרת קיבל הקונה. 
שאם אותו קונה לוקח ממה שהיה בשעת ההפרשה בצד דרום הרי כל תוצרתו היא 
מעשר עני ולא רק 9%. אך למעשה מהרבה ספיקות שמצטרפים אפשר להקל ולקנות 

גם במקומות שיודעים שלא נתנו את המעשר עני.
)ראה מאמר על נושא זה בהליכות שדה מספר 173, 201(

מי  חשג   י כדי שי"י" אפשר לתת לו מ שר   י?כא. 

ת. ככלל, מי שאין לו הכנסה קבועה המספיקה לו למינימום המקובל כיום לו ולבני ביתו. 
וכן מי ששקוע בחובות גדולים ואין לו דרך מסודרת איך להחזיר את החובות נחשב עני.
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בהליכות שדה מספר 41 הובאו הנחיות שכתב הרב מאיר שלזינגר לאחר התיעצות עם 
מרן הגרשז״א אויערבך זצ״ל:

הכנסה קבועה מכל מקור שהוא, נחשב “יש לו״ )כמו יש לו חמישים זוז ונושא ונותן א. 
בהם(.

אם אדם יכול להתקיים מהכנסותיו ללא מותרות, אינו נחשב כזכאי למעשר עני.ב. 

הכנסה פירושה מילגה, ביטוח לאומי, הכנסה מהשכרת דירה וכמובן הכנסה מעבודה ג. 
שלו או של אשתו.

אם אדם זקוק לקחת מטפלת כדי שאשתו תוכל לעבוד, דמי המטפלת יורדים מסכום ד. 
הכנסה.

תשלומים שוטפים עבור החזר הלוואה לרכישת דירה ממוצעת נחשבים צורך, ומי ה. 
שהכנסתו כנ״ל לא מספיקה לו גם לצרכיו ]ללא מותרות[ וגם להחזר ההלואה, יכול 

לקבל מעשר עני.

בהליכות שדה מספר 41 הובא סיכום הלכות מהגאון רבי עזריאל אויערבך שליט״א:

שיעור עני של מאתים זוז יש לשער בכל דור לפי יוקר המחיה למזון וכסות.א. 

אם יש צורך נוסף מלבד מזון וכסות, גם זה נכלל בצרכיו שאם אין לו אותם חשיב עני.ב. 

נראה שצורך של כבוד שאינו מסדרי החיים של אדם, אינו נחשב צורך להחשיבו עני. ג. 
אבל צרכי רפואה ונישואי בנותיו נחשבים מצורך החיים.

גם צורך אשתו ובניו המוטלים עליו, נחשב צורך ]וצ״ע מהרדב״ז[.ד. 

דין זה שמחשיבים גם שאר צרכים בכלל צרכיו, זה בין בצדקה ובין במתנות עניים.ה. 

לדידן שאין לנו לקט שכחה ופאה נחשב עני עד שיהיה מסודר בפרנסתו ולא רק ו. 
לשנה זו.

אברכי הכוללים המקבלים מילגה חודשית – דעת מרן הגריש״א שנחשבים מסודרים ז. 
בפרנסתם אע״פ שהנהלת הכולל לא מחוייבת להם על פי דין, וכן משמע בערוה״ש, 

]אמנם בדרך אמונה הלכות מתנות עניים פ״ט הי״ג באור ההלכה, כתב לא כן[.

אברך שהתקבל לכולל רק למספר שנים קצוב וייתכן מאד שלא יתנו לו להשאר ח. 
אח״כ, נראה שנחשב עני, לפי מה דקימ״ל כטור, וצ״ע.

בהליכות שדה מספר 64 מובא סיכום של הרה״ג יוסף אפרתי שליט״א בגדר עני:

דעת הר״ש מאתים זוז הינו לאבי המשפחה, ויש להוסיף לכך את צרכי בני הבית.א. 

נקטינן שאין מוסיפים לכל אחד מבני הבית מאתים זוז – אלא לפי ערך הצטרכותם ב. 
)מרן הגריש״א(.

להלכה, כל בני המשפחה הסמוכים על שולחנו נגררים אחרי אבי המשפחה, וכל ג. 
שאין לו כסכום הנ״ל – אע״פ שיש לו מאתים זוז יכול ליטול צדקה )מרן הגריש״א(

שיעור מאתים זוז בזמן הזה – היינו שיהיה מסודר בפרנסתו כדי מחייתו, ואם לאו ד. 
– הרי הוא עני.

ולמעשה שיעור מאתים זוז בזמן הזה היינו שיהא מסודר בפרנסתו כדי מחייתו ה. 
ופרנסת אנשי ביתו הסמוכים על שלחנו – ואם לאו הרי הוא כעני.

)ראה על כך מאמרים בהליכות שדה 64, 140, ,169 170(. 

 לאור כל הנ״ל מציע בית המדרש שתי דרכים 
כיצד לקיים בקלות את מצוות נתינת המעשר עני

דרך א.

דרך מהודרת יותר מבחינה הלכתית אך קשה יותר לביצוע 

לפני ההפרשה בפועל עליך להעביר אלינו את שווי המעשר עני שאתה מעריך שיהיה לך  
במהלך השנה באמצעות טלפון 02-6488888 בכרטיס אשראי או  באמצעות משלוח המחאה 
בדואר. סכום זה הינו הלואה עבור עניים, לפיכך יש לציין שהסכום שנשלח הוא להלואה.

לדוגמא: עץ לימון שגדל בחצרך ואתה קוטף ממנו במשך שנה כ- 10 ק״ג, כאשר מחיר ק״ג 
הוא 6 ₪. במשך שנה שווי כל הפירות נאמד בכ – 60 ₪ והמעשר עני הוא קרוב ל – 6 ₪ )9%(.

עליך להעביר 6 ₪ כהלוואה עבור העניים.

כיצד מפרישים מטבל ודאי בדרך זו?
בכל פעם שתפריש מטבל ודאי, עליך להפריש בדרך הרגילה, כלומר:

עליך להניח מעט יותר מ – 1% בצד.

עליך לומר את הברכה ואת נוסח ההפרשה.

עליך לעטוף היטב את הכמות של יותר מאחוז שהופרשה ולהניחה באשפה.

לאחר מכן עליך לקיים את מצות נתינת ה״מעשר עני״ בדרך זו: 

בקש משכן או מאדם אחר שאינו מבני ביתך,  שיגביה את הפירות שבהם נמצא ה״מעשר עני״ 
)את הכמות הגדולה הנשארת ללא היותר מאחוז(, ויאמר )המגביה( “אני מתכוון בהגבהה זו 
לזכות ב״מעשר עני״ שבפירות/ ירקות אלו עבור גבאי הצדקה הרב שאול רייכנברג שליט״א 

לצורך עניים״.

לאחר ההגבהה אתה רשאי לאכול את הפירות כולל המעשר  עני תמורת ההלוואה שנתת 
מראש לעניים. יוצא אפוא שכאשר אתה אוכל מפירות המעשר עני, ההלוואה שהלווית לעניים 
היא כתשלום עבור הפירות, ובמקום לתת לעני את פירות המעשר נתת לו תשלום עבורם. 

אם קשה לך לעשות הקנאה זו בכל פעם שאתה מפריש תרו״מ, עליך להחליט שאת כל 
ה״מעשר עני״ שיהיה לך בשנה זו תתן לעניים דרך בית המדרש, לעשות ההקנאה בדרך 
הנ״ל בשלוש הפעמים הראשונות מאז שהעברת אלינו את ההלוואה. לאחר מכן, בפעמים 
הבאות, תוכל להפריש כרגיל ולאחר ההפרשה תהיה רשאי לאכול את הפירות כולל את 

פירות ה״מעשר עני״ )מלבד היותר מאחוז( על סמך ההלוואה שנתת לעניים.

עליך לדאוג ששווי ה״מעשר עני״ שיהיה לך במשך השנה לא יהיה גדול מהסכום שהעברת 
אלינו. במקרה שיהיה לך בהמשך השנה יותר “מעשר עני״ ממה ששיערת, תוכל לשלוח 
אלינו סכום נוסף כהלוואה. אם יתברר שהיה לך במשך השנה פחות “מעשר עני״ מסכום 
ההלוואה, אינך רשאי לקבל את יתרת ההלוואה בחזרה )אלו תנאי ההלוואה עפ״י ההלכה(.

המעלה בדרך זו, שאנו מעבירים לגבאי הצדקה לצורך עניים את הבעלות על פירות ה״מעשר 
עני״ עצמם ע״י ההקנאה שעשינו, ורק אח״כ אנו קונים אותם תמורת ההלוואה שנתנו מראש. 
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והסיבה שמספיק להקנות שלוש פעמים בלבד, משום שלאחר שנעשתה הקנאה שלוש 
פעמים, מכאן ואילך נקנה ה״מעשר עני״ לגבאי הצדקה לצורך עניים מדין “מכירי עניים״.

הסבר לדרך זו של נתינת מעשר
בעל הפירות נותן מראש הלוואה לגבאי צדקה לצורך עניים, גבאי הצדקה פורע את ההלואה 
ע״י שהוא מחזיר לבעל הפירות את פירות המעשר  עני שבעל הפירות הקנה לו, וכסף 

ההלואה שנתן הופך לתשלום עבור פירות המעשר. 

הפרשה חד פעמית
במידה ויזדמן לך באופן חד פעמי טבל ודאי  ותרצה לקיים את מצות הנתינה בדרך מהודרת, 

תוכל להפריש תרומות ומעשרות כרגיל: 

להניח מעט יותר מ – 1% בצד.

לומר את הברכה ונוסח ההפרשה.

את הכמות של יותר מאחוז ששמת בנפרד, לעטוף ולהניח באשפה.

לאחר מכן, בקש משכן או מאדם אחר שאינו מבני ביתך, שיגביה את הפירות שבהם נמצא 
ה״מעשר עני״, )את הכמות הגדולה הנשארת ללא היותר מאחוז( ושיאמר )המגביה(: “אני 
מתכוון בהגבהה זו לזכות ב״מעשר עני״ שבפירות / ירקות עבור גבאי הצדקה הרב שאול 

רייכנברג שליט״א לצורך עניים״.

לאחר מכן קנה את ה״מעשר עני״ לעצמך ע״י כך שתעביר אלינו את שווי ה״מעשר עני״ 
באמצעות כרטיס אשראי בטל׳ 02-6488888 או באמצעות שליחת המחאה עם הערך הכספי 
של ה״מעשר עני״. אתה רשאי לקנות את המעשר לעצמך כיון שהרב שאול רייכנברג שליט״א 
הצהיר שמי שמזכה לו מעשר עני, רשאי לזכות בו לעצמו אחרי ששלח את תמורתו. )כמובן, 

הנך יכול לעשות הסדר זה גם עם גבאי צדקה שבאזור מגוריך(.
 

דרך ב
פחות מהודרת אך קלה יותר לביצוע

ניתן להעביר לביהמ״ד  את הסכום אותו אתם מעריכים שיהיה לכם “מעשר עני״ לאורך כל 
השנה ]בטלפון 02-6488888 באמצעות כרטיס אשראי או באמצעות המחאה בדואר[. ביהמ״ד 
ישמור סכום זה כפיקדון ויעבירו במשך השנה לרב שאול רייכנברג שליט״א המשמש גם 

כגבאי צדקה, על מנת שיעבירם לעניים בעיה״ק ירושלים. 

לאחר העברת התשלום בכרטיס אשראי או באמצעות שליחת המחאה ]יש לוודא שהגיעה 
ליעדה[, תוכל להפריש תרו״מ כרגיל בכל פעם שיהיה לך טבל ודאי. כלומר:

הנח בצד מעט יותר מאחוז אחד מהפירות/ירקות.

אמור את נוסח ההפרשה עם הברכה: “ברוך.. להפריש תרומות ומעשרות״ ]בשנה זו לא 
מברכים על חילול מעשר שני אך כאמור אומרים את נוסח החילול[.

עטוף היטב את הכמות שהנחת בצד ]יותר מאחוז[ והנח בפח האשפה.

לאחר מכן תהיה רשאי לאכול מן הפירות  כולל המעשר עני, על סמך הסכום ששלחת אלינו 
כפיקדון עבור העניים.

כיצד מפרישים באופן חד פעמי מטבל ודאי בשנה זו
אם יזדמן לך באופן חד פעמי טבל ודאי תוכל להפריש תרו״מ כרגיל:

הנח בצד יותר מאחוז אחד מהפירות/ירקות.

אמור את הברכה ואת הנוסח כנ״ל.

עטוף היטב את הכמות שהנחת בצד ]יותר מאחוז[ והנח בפח.

כעת, בפירות המתוקנים שלפניך יש 9% פירות מעשר עני השייכים לעניים. עליך לתת 
אותם או את שווים לעני או לגבאי צדקה שיעבירם לעני.

אם ברצונך לתת את המעשר דרך “בית המדרש״, אנא התקשר לביהמ״ד והעבר אלינו 
באמצעות כרטיס אשראי או בהמחאה את ערך ה״מעשר עני״ שעליך לתת ]כעשירית 

מהערך הכספי של כלל התוצרת[.

לאחר שליחת הסכום המתאים הינך רשאי לאכול את כל הפירות – כולל המעשר עני ]מלבד 
ה״יותר מאחוז״ הנ״ל שהונח בפח[.
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"אם  יתן לסמוך  ל "פרשת מי שאי ו ג י גדי י תרומות ומ שרות 

רבי מיכאל גלעדי שליט״א
מרבני בית ההוראה

האם ניתן לסמוך על הפרשת 
מי שאינו בקי בדיני תרומות 

ומעשרות 

שאלה:
"מתארח אול אדם ומ יד גפ יו ש"פריש תרומות ומ שרות מפירותיו, אך אי ו 
יוד  אם "מארח ג י ג"לכות תרומות ומ שרות, "אם יכול לסמוך  ל "פרשתו 

ולאכול מ"פירות?

תשובה:
אע"פ שעד אחד נאמן באיסורים ונאמן לומר שהפריש, מכל מקום אין 
לסמוך שהפריש כדין, ויפריש שוב. ורק אם יודע בו שבקי בהלכות הפרשת 

תרומות ומעשרות יכול לאכול מהפירות1.

1.  במדור ‘שדה הלכה׳ יובא מאמרו של הרב יונתן נחמני שליט״א העוסק בשאלת הדמאי בתוצרת המושגחת 
על ידי מערכת כשרות, ובעיקר תקנת דמאי בזמננו.

ביאורים: 

א[ דין זה מצאנו שכבר כתבוהו רבותינו הראשונים והאחרונים ונדון בדבריהם.

הטור בהלכות ארץ ישראל )דיני קדושת הארץ סעיף ה( כתב וז"ל:

"ואם לקח תבואה מישראל אם ידוע שהוא בקי בהלכות תרומות ומעשרות 
ואמר שהוא תיקן את התבואה נאמן, דקיי"ל עד אחד נאמן באיסורין. ואם 
אינו בקי, או שהוא אצלו חשוד אע"פ שהוא בקי חייב לעשר, כדין לוקח מעם 
הארץ שחייב לעשר, ודמאי הוא, והוא ספק מעושר ספק אינו מעושר, ודינו 

כבר הוא מפורש במקומו", עכ"ל.

ויש לעיין בדברי הטור שבתחילה כתב, שאם לוקח מאדם שאינו בקי חייב לעשר ו"דמאי 
הוא", ואחרי זה כתב, "והוא ספק מעושר ספק אינו מעושר", ולכאורה יש חילוק בין דמאי 

לספק טבל, שהרי בדמאי הקלו כמה וכמה קולות, כמו שיובא להלן, והטעם הוא משום  
שרוב עמי הארץ מעשרין, ואילו פירות שהם ספק טבל שהוא חמור יותר לא הקלו, וצריך 

ביאור בכוונתו. 

אך נראה שאף שהטור נקט את הלשון "דמאי" מ"מ אין כוונתו לומר שפירות אלו דינם כדמאי, 
ואין זו אלא לשון מושאלת לומר שהם ספק טבל, וכמו שכתב בהמשך שהם ספק טבל. ומכיון 
שתקנת דמאי היא חומרת חז"ל להחשיב את הפירות כספק, לכן קרא דמאי לספק טבל. 
והביאור בזה שמכיון שמדובר באדם שאינו בקי בדיני הפרשת תרומות ומעשרות, אם כן 
אין אנו חוששים על הפרשתו משום תקנת דמאי, שבזמן שתיקנו תקנת דמאי היו האנשים 
בקיאים בהלכות, והפרשתם היתה הפרשה מעליא ורובם היו מעשרין, אלא שהיו מיעוט מעמי 
הארץ שלא הפרישו ולכן גזרו שכל מי שלוקח פירות מעם הארץ שיפריש, ומשום כך מצאנו 
קולות בפירות דמאי וכגון שאין צריך להפריש תרומה גדולה כיון שתרומה גדולה היו עמי 
הארץ מפרישים, וכן התירו דמאי לעניים ולאכסניא, וכן יש פירות שלא גזרו עליהם גזירת 
דמאי כמבואר במשניות. אבל אדם שאינו בקי בדיני ההפרשה דין הפירות כספק טבל, כיון 
שיתכן שלא הפרישום כדין, ומשום כך צריך גם להפריש תרומה גדולה, ואין להקל לעניים 

או את שאר הקולות שהקלו בדמאי. 

ונפרט דוגמא מצויה מה יש לחוש באדם שאינו בקי, שמשום כך צריך לשוב ולהפריש אפילו 
תרומה גדולה, שהרי לכאורה ישאל השואל: הלא תרומה גדולה חיטה אחת פוטרת את הכרי 
ומה שייך בזה תקלה אם מעיד שהפריש. אך המציאות היא שישנה תקלה המצויה הרבה אצל 
אותם שאינן בקיאים בדינים ומשום אותה תקלה הפירות נשארים טבולים לתרומה גדולה. 

ומהי אותה תקלה? הנה בצורת ההפרשה כפי שנוהגים לעשותה כיום אנו מפרידים מראש 
קצת יותר מאחוז אחד מכל הפירות, ובו אנו קובעים את שתי התרומות שעושים, את התרומה 
גדולה ואת תרומת המעשר. בתחילה קובעים את התרומה גדולה במילים "היותר מאחד ממאה 
שיש כאן בצד צפון יהיה תרומה גדולה" ולאחר מכן קובעים את השאר להיות אחוז אחד 
מהמעשר ראשון, ולאחר מכן קובעים את אותו החלק של  המעשר ראשון לתרומת מעשר 
. והנה מצוי הדבר שיש שאינם בקיאים בהפרשה ומוציאים חתיכה קטנה מהפירות ואינם 
מדקדקים לשער שיהיה בה בוודאות יותר מאחד אחוז, ולעיתים יוצא שהפרישו מן הפירות 
רק אחוז או פחות, ואומרים את נוסח ההפרשה וחושבים שהפירות מתוקנים. אך אם נתבונן 
נראה שהתרומה הגדולה לא חלה כלל, שהרי בנוסח אנו אומרים "היותר מאחד ממאה שיש 
כאן בצד צפון יהיה תרומה גדולה" והכוונה שאותו חלק במה שהוצאנו שהוא יותר מאחוז מן 
הפירות הוא התרומה גדולה, ואם אין יותר מאחוז מן הפירות בחלק שהופרש, כיון שלקח 
רק אחוז או פחות מאחוז, התרומה גדולה לא חלה כלל, והפירות הם טבל לתרומה גדולה. 

]יש לציין שבמקרה שאכן כך נעשה אין להוציא עוד חלק מן הפירות ולומר "זה תרומה 
גדולה" מכיון שנמצא שעל ידי כן הקדים מעשר ראשון לתרומה גדולה, ועובר באיסור "מלאתך 
ודמעך לא תאחר" שאסור להקדים מעשר ראשון לתרומה גדולה. ולכן צריך להישאל על 
הפרשתו בפני ג' אנשים, ולהחזיר את הפירות שיהיו טבולים גם למעשר ראשון, ולהוציא 

יותר מאחוז ולהפריש כסדר את כל ההפרשות[. 

דוגמא זו היא רק דוגמא אחת מיני רבות הממחישה שהפרשה הנעשית על ידי מי שאינו 
בקי מותירה את הפירות כספק טבל, אך אין לחשש זה כל קשר לתקנת דמאי שהיתה נהוגה 

בזמן חז"ל. 
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"אם  יתן לסמוך  ל "פרשת מי שאי ו ג י גדי י תרומות ומ שרות 

כך יש גם לפרש בדברי האר"י ז"ל בשער המצוות )פרשת וילך עמ' סב( שכתב גם על 
הקונים מאנשים שאינם בקיאים, וז"ל: 

"גם יזהר להוציא תרומות ומעשרות מן היין שקונים מן החנוני בעל היין, 
לפי שרוב הדור הזה אינן בקיאין במעשרות וכעמי הארץ הם חשובים בענין 

המעשרות והוי כמו יין של דמאי".

נקדים, שהטעם שהאר"י ז"ל דיבר דוקא על יין ולא על פירות אחרים, הוא משום שלפי 
המציאות בזמנם היין הוא הפרי היותר מצוי שהיה חייב בהפרשה, ומשום שגמר מלאכתו 
היה ביד ישראל, אבל שאר הפירות והירקות בדרך כלל גמר מלאכתם היה ביד הגוי, שהרי 
הגויים הם היו בעלי הקרקעות והמגדלים בארץ הקודש בתקופה זו. והדין הוא שפירות 
שנגמרה מלאכתם ביד גוי פטורים מהפרשה כדעת הרמב"ם, ואדרבה היה אסור להחמיר 
ולהפריש מהם תרומות ומעשרות כדעת הראב"ד משום החרם שהחרימו חכמי צפת בזמן 
הב"י והמבי"ט על מי שמפריש תרומות ומעשרות מפירות שגמר מלאכתם היה ביד גוי 
וכמבואר בכסף משנה הלכות תרומות פרק א הלכה יא ]עיין בזה באריכות במאמר שכתבנו 
בהליכות שדה 209[. ומשו"כ נקט את הדין להפריש מאדם שאינו בקי באומר שהפריש מהיין.

כאמור גם בדברי האר"י צריכים אנו לפרש שמה שכתב "והוי כמו יין של דמאי" שאין הכוונה 
שיש ליין דין דמאי כתקנת חז"ל גם לגבי הקולות שבתקנת דמאי, אלא הכונה שדין היין 

כספק טבל, כיון שיש ספק האם המעשר היה כדינו או לא. 

ובדברי החרדים )פרק נב אות יז( הדברים מדוייקים יותר שכתב וז"ל: 

"ובבית ישראל ראיתי שערוריה שתים רעות, א' הקונה מעם הארץ אינו מעשר 
דמאי, והרי הרמב"ם בזמנו לא אמר דאכשור דרי, וגם הרב בעל כפתור ופרח 
והטור שהיו כמה שנים אח"כ לא אמרו אכשור דרי, והרי גמרא ערוכה קא 
מתמה אכשור דרי, ובעונותינו ראה ראינו מכשולות בדבר, ונודע שהשקו 
טבל. הב' וגם נוסף רעה רבה בזמנינו שבראשונה הקטנים עם הגדולים היו 
יודעים כל הדינין של הפרשת תרומה ומעשרות אלא שהיו חשודין, אך עתה 

מעט מזעיר הם הבקיאים, וחקרנו ומצאנו אותם טועים".

והחרדים ממשיך בדבריו ומביא עדות נוראה מרבינו וז"ל:

"והרב המקובל הקדוש רבינו יצחק אשכנזי כאשר הופיע עליו רוח הקודש 
והפליא לדבר, פעם אחת נכנס עם הארץ אחד בביתו שהיה ממוכרי היין, 
ואמר לו עוון טבל ראיתי כתוב במצחך, אוי לך, והיהודי הודה ובכה, ונתן לו 

תשובה, וכל ירא ה' כשקונה מעם הארץ מפריש דמאי כדין הגמרא, עכ"ל.

ובהמשך דבריו )סוף אות טז( כתב החרדים: 

"מי שאינו בקי בטיב תרומות ומעשרות אסור להיות לו עסק עמהן". 

מבואר בדברי החרדים שכתב ב' טעמים נפרדים מדוע צריך להפריש שוב, א. משום שלא 
התבטלה תקנת דמאי. ב. משום שבזמנינו המצב יותר גרוע מאותו זמן שתיקנו את תקנת 
דמאי, כיון שלאחר בדיקה נמצא שהבקיאים הם מעטים והוא רעה רבה ]דהיינו יותר מדמאי[, 
ומחמת זה הצריך החרדים להפריש שוב, ומבואר שהטעם שאינם בקיאים אינו קשור לתקנת 
דמאי אלא הוא מערער על כל ההפרשה ומשו"כ לא שייך להקל כלל את הקולות של תקנת 

דמאי והפירות הם ספק טבל. 

וכן נקט להלכה בשו"ת תשובות והנהגות )חלק ד סימן רנא( שדן בדבריו מי הוא הראוי להיות 
מפריש תרומות ומעשרות והביא את דברי האר"י שהובאו לעיל שרוב הדור אינם בקיאים 
בהפרשה, וכדי לסמוך על בעל הבית שהפריש פירותיו, לא מספיק לדעת שמפריש פירותיו 
אלא צריך לבדוק שיודע את הדינים. ולכן אם מתארח אצל אדם שמסופק אם בקי בדיני 

ההפרשה אע"פ שמעיד בפניו שהפריש אין לו לסמוך על הפרשתו ויפריש שוב.

ב[ ועתה נבוא לדון בדברי החרדים שכתב טעם נוסף שאם מתארח אצל אדם שאינו בקי 
שצריך שוב לעשר הוא מפני תקנת דמאי, ועל זה כתב החרדים שלא מצאנו ברמב"ם ובכפתור 
ופרח שאכשור דרא, וכוונתו היא שאין לומר שתקנת דמאי התבטלה מחמת שאכשור דרא 
מזמן חז"ל שא"כ הרמב"ם ועוד ראשונים היו צריכים לכתוב כן, ומפורש בדבריו שתקנת 

דמאי נוהגת כיום.

איברא אי נימא כדבריו א"כ יקשה לנו איך אדם אוכל אצל חבירו אפילו שידוע שהוא בקי 
בדינים ומפריש כל דבר, שהרי מתקנת דמאי שאין אדם אוכל אצל חבירו עד שיקבל עליו 

חבירות ואפילו שהוא תלמיד חכם וכמבואר ברמב"ם, ודין קבלת חבירות לא נוהג כיום. 

והנה בשאלה זו עמד החזון איש )שביעית סי' י אות ח( והעלה את הצד שהזכרנו שגם בימי 
התקנה היה כל תלמיד חכם צריך לקבל דברי חבירות, ובלאו הכי אסור אף לחבר לאכול 
אצלו. ולפי זה כתב שבזמנינו שאין קבלת חבירות אסור לתלמיד חכם לאכול אף אצל ת"ח 

חבירו, וגם לא אצל בני ביתו.

ודחה החזון איש דאין הדבר מסתבר, וז"ל:

"אבל אין הדבר מסתבר אלא הקבלה תיקנו למגדר מלתא, אבל כל שלא נקבע 
הדבר כל חבר הוא נידון כמו שהוא באמת וכמה שכתבנו לעיל וכן המנהג 

שחברין מאמינין זה לזה ומנהג ישראל תורה" עכ"ד.

דהיינו לדעת החזון איש גם בזמן שהיתה הקבלה נוהגת, אם אדם התארח אצל ת"ח היה יכול 
לאכול אפילו שלא קיבל משום שדנים כל אחד לפי מה שהוא באמת, ולפי זה ניחא שאפשר 

לאכול אצל חברים שיודע שהפרישו. 

נמצא שאף אי נימא שתקנת דמאי לא בטלה מותר לאכול אצל אדם שיודע שהפריש תרומות 
ומעשרות ובקי בדינים.

גם המנחת שלמה )קמא סי' סב, ג( עמד בשאלה זו איך בזמן הזה אפשר לסמוך אחד על 
חבירו או על בני ביתו, וכתב לבאר בזה בשני אופנים: 

שעיקר תקנת דמאי הוא שיהיה חברים ע''י קבלת חברות, ולכן בזמנינו שאין קבלת חברות  א. 
בטלה עיקר תקנת דמאי, וחזר הדין כמו שהיה לפני תקנת דמאי, דמי שיש לו חזקת 
כשרות נאמן אף שהוא בגדרי ע"ה של חז"ל, וכל שאינו בחזקת כשרות אין לו נאמנות, 

וגרע מדמאי, דאינו נאמן אף על תרומה גדולה כי אין כאן את הקולות של דמאי. 

עוד כתב דעיקר תקנת דמאי היה כשרוב עמי הארץ מעשרים ומיעוט אינן מעשרים,  ב. 
ותקנו לחשוש למיעוט ועשאוהו כודאי אינו מעושר מדרבנן, ולכן מעשרים מדמאי על 
ודאי טבל דרבנן, ואין נאמנות למוכר אף שאומר ברי לי, ואף שבכהאי גוונא בשאר הלכות 
יש לו נאמנות, מכל מקום לגבי מעשר עשאוהו כודאי דרבנן. אך בזמנינו שאין רוב עמי 
הארץ מעשרים בטלה עיקר התקנה, וחזר לעיקר דינו דתלוי אם יש לו נאמנות או לא. 
ובטעם השני צריך להבין א. איך נתבטלה הגזירה מאליה. ב. ועוד מה שכתב שכיון שאין 
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רוב עמי הארץ מעשרים לכן התבטלה הגזירה אדרבא אם המצב נהיה גרוע יותר, למה 
התבטלה התקנה ודו"ק. 

וע"ע בזה בשו"ת שבט הלוי )חלק ט סימן רלו(, ולדבריו לא בטלה גזירת דמאי.

עוד כתב המנחת שלמה בסוף התשובה בשם הגר"א נבנצל שליט"א שמסתבר כשגזרו 
דהלוקח מעם הארץ מפריש דמאי לא גזרו אלא שלא לסמוך על חזקת כשרות של כל 
ישראל או על רוב ע"ה מעשרין, אבל כל דקים ליה ביה דמעשר רשאי לאכול כאילו ראה 
בעיניו שעישר, משום שאינו סומך על חזקת ישראל אלא על מה שמכיר איש פלוני ועל זה 

לא גזרו חז"ל. וסיים וצ"ע.

ובספר הקלין שבדמאי בפתיחה הביא בשם הגר"ש אויערבך זצ"ל סימוכין לסברא זו מדברי 
הגר"א בשנות אליהו )דמאי פרק ד משנה ה-ו( שדייק את דברי המשנה "האומר למי שאינו 
נאמן על המעשרות קח לי ממי שהוא נאמן וממי שהוא מעשר אינו נאמן". והגר"א בשנות 
אליהו הארוך עמד על הכפילות במשנה "מי שהוא נאמן ומי שהוא מעשר". ופירש הגר"א 
שנאמן קאי על מי שקיבל על עצמו בפני ג' להיות נאמן על המעשר. ומי שהוא מעשר רוצה 
לומר שנוהג בעצמו בלא קבלה בפני ג' רק שאחד יודע שנוהג בעצמו. ונמצא שאם אחד 
מתארח אצל אדם שיודע בו שהוא מעשר יכול לאכול אצלו כיון שבזה לא היתה כלל תקנת 

דמאי, כיון שיודע שהוא מעשר. 

ועל כל פנים לענייננו כל שיודע שבקי בדינים הדר דינא שהוא ככל דיני התורה שאמרינן 
עד אחד נאמן באיסורים ונאמן, אכן אם לא ידוע שבקי אין לאכול אצלו בלי להפריש משום 

דשמא לא הפריש כדין. 

יש לציין שאם אותו אדם אומר שקנה דברים תחת השגחה מסתבר שאפשר לסמוך עליו 
ובתנאי שיעיד שקנה במקום הידוע כמושגח בהשגחה טובה, שבהשגחה שאינה ידועה 
כהשגחה טובה פעמים ישנם קלקולים, ובפרט שהמצב היום שרוב הפירות הם במצב יותר 
גרוע מזמן חז"ל, וכמו שכתב החזון איש )דמאי סימן טו ס"ק ד( וז"ל: "ואי עם הארץ היו רוב 
בימים הראשונים אנן לא עדיפי מינן, ובושים אנו לומר דהמעשרין מיעוטא לדידן". שנמצא 
לפי זה שכיום יש תרתי לריעותא גם מה שכתב החזון איש שרוב עמי הארץ אינן מעשרים 
בימינו, ועוד שגם אותם שמעשרים הרבה מהם אינם בקיאין בדיני הפרשת תרומות ומעשרות 

ודיני חילול מעשר שני כדין, וא"כ יש לשוב ולהפריש.

בגליון 209 התפרסמה הקדמתו של הרב מיכאל גלעדי שליט״א מרבני בית המדרש 
לקונטרסו המופלא על ‘דיני תרומות ומעשרות לאריז״ל׳ ובו פרס הרב המחבר את 
משנתו מה ראה מהרח״ו להביא קובץ הלכות בדיני תרומות ומעשרות ולמה קרא 
אותם חומרי מעשר. וכבר שנה לנו מרן החזו״א כי “ידיעת חכמי הדור.. הן הן גופי 
תורה״ ומשכך - כדרכה של תורה אף בשאלה זו נאמרו דעות שונות, מורנו ראש 
בית המדרש הגאון ר׳ יוסף י. אפרתי שליט״א מבאר את דעתו אשר אין זה חומרא 
כלשהי במעשרות, אלא דברים שהם מדינא בשאלות מעשיות שהתעוררו ובאו 
לפתחו של מרן האר״י ככל גדולי האחרונים שהיו עימו בתקופתו, ואשר לא ניתנה 

בהם הכרעה לפניהם.

רבי יוסף י. אפרתי שליט״א 
ראש בית המדרש

 הוראות האר״י הקדוש 
בדיני תרומות ומעשרות

א
בשולי הקדמת המהדיר

המהדיר שליט״א הקדים הקדמה שנועדה ליישב תמיהה שהתקשה בה, מפני מה כתב 
המהרח״ו ענין “חומרות בדיני מעשר״ כאשר מדובר בדברים שחייבים בהם מעיקר הדין 
ואין עליהם חולק, ועוד הקשה המהדיר מה ראה רבינו לכתוב בארוכה דווקא בענייני מעשר 
את הדינים והחומרות ובשאר המצוות כמעט לא מצאנו שכתב דינים וחומרות, אלא זעיר 
כאן זעיר שם. לאחר שהקשה הרב המהדיר קושיותיו, הוא מגיע למסקנא שכל דברי האר״י 
בדיני תרו״מ, הינם בעקבות הדברים שנכתבו ע״י רבי יוסף אשכנזי. כידוע רבי יוסף אשכנזי 
היה אחד מן הגדולים אשר האריך לבאר בהלכות אלו, ומן המפורסמות היא הוראתו כי 
צריך להפריש תרומות ומעשרות מגידולים שגדלו בשדה גוי ואף נתמרחו ע״י גוי, הוראה 
זו עוררה פולמוס גדול בין גדולי ופוסקי צפת, באותה תקופה ישב ר״י אשכנזי בעיר צפת 
ומסקנתו זו היתה בניגוד לדעתם של גדולי צפת באותה העת. וכך כותב הרב המהדיר: “מן 
העיון  בדיני המעשר בשער המצוות שכתב רבינו ז״ל, אנו רואים שהתייחס לרוב הדברים 
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שכתב ר׳ יוסף אשכנזי בתשובתו הנ״ל״. בהמשך הוא מציין את הקשר בין האר״י לבין רבי 
יוסף אשכנזי, וכותב כי ניתן לשער כי כל דבריו של רבינו ז״ל בדיני המעשר בנויים הם 
על תשובת רבי יוסף אשכנזי, ובא לדון על כל דין ודין מה לקרב ומה לרחק איזו הלכה היא 
מעיקר הדין ואיזו חומרא בעלמא. ומכיון שאת המסקנא ההלכתית העיקרית של רבי יוסף 
אשכנזי לחייב הפרשת תרו״מ בפירות נכרי שגדלו והתמרחו ע״י גוי איננה מוזכרת, הגיע 
הרב המהדיר למסקנא שבדבר זה חלק האר״י על ר״י אשכנזי “אך נראה שלא רצה להזכיר 
בדבר זה פסקו, מפני כבודו של הר״י אשכנזי״. עוד הוסיף וכתב: “העיקר היוצא לדינא מדיני 
המעשר לרבינו ז״ל, הם באותם מקרים שלדעתו נחשב שהגמר מלאכה הוא ביד ישראל. 
וכיון שהגמר מלאכה ביד ישראל, ע״ז לא היה החרם, ומשום כך צריכים להפריש תרו״מ, 
ושלא כמו שמצינו בתשובת המבי״ט )סי׳ קצו( שסבר שגם במקרים אלו אין להחמיר משום 

שיש לחשוש לחרם״. עד כאן תורף דברי הרב גלעדי שליט״א.

ובהורמנא דהרב המהדיר הגר״מ גלעדי שליט״א אמינא בה מילתא: ראשית – כמדומני שאין 
מקום לקושיא – למה  הביא המהרח״ו אזהרות והנהגות בתרומות ומעשרות, כי כן דרכו. 
שנית – המהרח״ו מביא את דברי האר״י בהלכה ומשום כך הביא את דברי רבינו האר״י בזה, 

וגדולי ישראל באותה תקופה עסקו והורו בנושאים אלו. 

ונקדים, שמונה שערים הינם כתבי האר״י אשר כתבם תלמידו מהרח״ו, והוציאם לאור 
בנו מהר״ש ויטל, וכמו שכתב בהקדמתו “והנה אבא מארי זלה״ה להיות לבו רחב כפתחו 
של אולם וכל רז לא אניס ליה, והוא המאסף הוא המשביר בר לרעב ולצמא, ולא שת לבו 
לקרבה אל המלאכה הזאת ולתת סדר לכל ספריו. וכעת העיר ה׳ את רוחי וטרחתי ויגעתי 
ומצאתי והוצאתי לאור משפט הספרים האלו כאשר עיני הקורא תחזינה מישרים, וחלקתי 
אותם לשמונה שערים כרצון אבא מארי ז״ל כי לעשות רצונו נתכוונתי, האמנם שניתי 
דרכיו בכמה מקומות לצורך שעה ותקנתי וסדרתי אותם בדרכים אחרים כדי להיות נקל 
מאד בפי הקורא בהם״. שמונת השערים התקבלו כסולת נקיה מתורת האר״י הקדוש, וכמו 
שכתב החיד״א בשם הגדולים )מערכת גדולים ח – ערך רבי חיים ויטל( “וזה שלושים שנה 
שיצאו לאור שמנה שערים מסודרים מבן מהרח״ו מוהה״ר שמואל, ועליהם יש לסמוך״. 
)ועיין שם בהמשך אודות מהדו״ב ועוד, ואכמ״ל(. שערים אלו – מקור נאמן לדברי האר״י 
בתורת הסוד, אבל בנוסף לכך בשערים אלו הביא מהרח״ו גם הנהגות והלכות שנהג בהם 
האר״י הקדוש, מהם דברים של הלכה ומורין כן, ומהם דברי זהירות. ומהם הוראות לדינא 
שנהג בהם האר״י הקדוש לקולא. הלכותיו והנהגותיו של האר״י הפכו להיות נכסי צאן ברזל 
הלכה למעשה, עד שכמה וכמה קולמוסין נשתברו בשאלה אם יש לנהוג כהאר״י הקדוש 
אף כנגד דעת מרן הב״י בשולחן ערוך. וראה בזה ובמסתעף – ברכי יוסף )או״ח סי׳ מו סע׳ 
יא(: “יש נוהגין לברך הנותן ליעף כח ואין וכו׳, עתה נתפשט המנהג בגלילותינו לברך זאת 
הברכה ע״פ כתבי רבינו האר״י זצ״ל, כי אף דקיבלנו הוראות מרן, קים לן דאלמלא מרן אף 
הוא ראה דעת קדוש האר״י זצ״ל, גם הוא יורה לברכה. ומה גם שכתב הרב כנה״ג דאיכא מאן 
דשמע דהדר ביה מרן בסוף ימיו, וכן ראוי לנהוג ודלא כהפר״ח״. וכעין הדברים האלו ויתירה 
מהם כתב החיד״א בשו״ת טוב עין )סוף סי׳ ז(, ובשו״ת רב פעלים )או״ח סי׳ יא – ובח״ד סי׳ 
ח( ובסוד ישרים )סי׳ ב(, ובבן איש חי פר׳ בראשית )אות ח(. ולא כאן המקום והזמן לאסוף 
ולכנוס את המקורות הרבים בענין זה, אך ידוע כי חכמי זמנינו – בעיקר מאחב״י ספרדים 
אשר קיבלו הוראות מרן הב״י האריכו בזה, ראה שו״ת יביע אומר )ח״י סי׳ נה( בכמה וכמה 

דברים הנוגעים בענין, ובשו״ת אור לציון )ח״ב במבוא(, ובשו״ת וישב הים להגר״י הלל )ח״א 
ס״ו כא, ובח״ג סי׳ לט( וכן הגרי״ח סופר שליט״א נכד בעל הכף החיים. 

והרואה יראה שעניני הלכה אלו שדנו בהם,  רבים מהם מקורם בשמונה שערים, בשער 
הכוונות ובשער המצוות. שהרי בכל פרשה ופרשה בשער המצוות המהרח״ו עוסק במצוות 
ה׳, ובנוסף לסודות התורה הוא מבאר הנהגות והלכות שנהג בהם האר״י. כידוע גם שלחן 
ערוך האר״י אשר אף הוא מקור להוראות האר״י הקדוש, ומקובל כי המג״א בהביאו בשם 
“כתבים״ כוונתו לשו״ע האר״י )ויש לזה כמה וכמה ראיות( וגם שם ראיתי דברים שמקורם 
בשמונה שערים. ויעויין באסופות שיצאו בדורות אחרונים כמו ספר פתורא דאבא, ובספר 
שולחן אריאל שכינסו דבר ה׳ זו לכה למעשה מהוראות והנהגות האר״י – וחלקם הגדול 

משמונה שערים ובפרט שער הכוונות, ושער המצוות.

ומכיון שכך הם פני הדברים - אין להקשות מפני מה מביא מהרח״ו הנהגות וחומרות של 
האר״י הקדוש כי כן דרכו, ואדרבה הדעת נותנת כי כשמהרח״ו מעטר ספרו בהלכות והנהגות 
של האר״י יביא בעיקר הלכות שהנהגתו של האר״י לא היתה ידועה בהם, או שדעתם של 
חכמים אחרים שונה מדעתו, או שצריך היה לחזקם. ודוגמא לדבר מצאנו בביאור הרמב״ם 
)פירוש המשנה מנחות פ״ד( שלא כתב התנא במשניות “דברים שהיו מפורסמים בזמן חיבור 
המשנה והיו ענינים ידועים ונהוגים ביד כל העם״ ומסתבר שהאר״י והמהרח״ו ציינו את 

אותם דברים שלא הכל ידעום.

מזה הטעם דייק המהרח״ו בכל הדברים המובאים, ללמדנו ולהדריכנו הדבר וחומרתו. 
לדוגמא בשער המצוות )פרשת שלח לך( הביא ארבע הלכות בהלכות חלה, ובכולם כתב 
“צריך ליזהר״ להפרישה כשיעור, “גם צריך ליזהר״ להפרישה כשיעור האמיתי, “גם צריך 
ליזהר״ שתהיה דעתו על הקמח, “גם צריך ליזהר״ מלאכול פת של מי שאינו מוחזק בכשרות, 

“גם צריך ליזהר״ כשעושין עיסה לצורך פת הבאה בכיסנין. 

ביתר פירוט ניתן לראות דברים אלו בהלכות בישול עכו״ם שבשער המצוות )לפני דיני 
תרו״מ(, המהרח״ו מביא שלש הלכות הקשורות לבישול עכו״ם ופת עכו״ם, והוא מפריד 
ומציין בין חומרא לדין  וכלשון המהרח״ו “מי שרוצה להיות חסיד צריך לנהוג חומרות 
יתרות אע״פ שאינו מתחייב בהם כפי הדין, ואכתוב קצת ממה שהזהירני מורי ז״ל ויש בהם 
דברים של חומרא בלבד ודברים שהם כפי הדין״ והמרח״ו מביא שתורמסין שבושלו ע״י גוי 
זו חומרא שלא לאוכלם, לעומת אפונין שבושלו ע״י גוי  שאסורין באכילה מדינא. ולאחר 
מכן מובאת אזהרה שלא לאכול פת עכו״ם אפילו מן הפלטר “ואפילו בספיקו צריך ליזהר״. 
כאמור לשון המהרח״ו בדין פת עכו״ם הוא “מי שרוצה להיות חסיד צריך לנהוג חומרות 
יתרות״, ]ובספר פתורא דאבא )שחובר ע״י רבי אורי בן אשר מסטרוי שיצא לאור בהסכמת 
המהרש״ם, ומעשהו להביא הנהגות האר״י בעיקר מדברי מהרח״ו, ציין בענין חומרות, לדברי 
האגרא דכלא פ׳ בשלח על הפסוק “ולא נחם אלוקים״ וכן לדבריו בבני יששכר )חודש סיון 
מאמר ה׳ אות כח( עיי״ש. ולעצם הענין מאימתי אדם יכול וצריך להחמיר על עצמו, עיין 
בשדי חמד )כללים מערכת הכ׳ כלל ט״ז(, וראה שם מה שהאריך לבאר בדברי הספר חרדים 

שדי חמד שם סק״י[.

כאמור, מכיון שהוא מדייק להביא ‘מעשה רב׳ של האר״י הקדוש, פעמים מביא גם את 
הנהגות האר״י להקל בדברים אשר דעת האר״י הקדוש היתה להקל בהם, וכמו שכתב בשער 
המצוות )פ׳ עקב(, “בענין הדבש הנעשה מתירוש המבושל של הענבים, לא היה מורי נמנע 
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"וראות "אר״י " דוש גדי י תרומות ומ שרות 

מלאכלו אף אם העושים אותו חשודים עליו, והנראה לעניות דעתי שהיה מקל בו לפי 
שאין ניסוך באומות הישמעאלים, ודי לו להחמיר שלא לאוכלו בהיות ודאי שלהם, אך 

בספקו מותר״. )וראה מה שכתב מהר״ש ויטאל בהערה שם(.

וגם בענין חשש אחר הביא בשער המצוות )פרשת משפטים( “ראיתי מחמירים שלא לאכול 
הסוקאר הנעשה מקנים המתוקים עם הבשר, לפי שהגויים מלבנים אותם ע״י שמערבין 
בו חלב עיזים כנודע וכו׳, ואני ראיתי למו״ר זלה״ה שאכלו עם הבשר ביחד״. הרי דהביא 

המהרח״ו בשער המצוות הנהגות האר״י לקולא ולחומרא. 

העולה מן האמור, שאכן מהרח״ו בשער המצוות בהנחילו את עם הקודש – בהוראות האר״י 
הקדוש הוא מביא הידורים וחומרות, דינים והלכות, ואף הוראות להיתר. 

ב.

מעתה נפן על עניני תרומות מעשרות – כבר הבאנו את דברי הכפתור ופרח המעיד על עזובה 
בדיני מצוות הארץ שעיקרה מפני העדר ישוב בארץ, ולכן אין הפוסקים מבררים הלכות 
אלו. אולם בדור אחד הלא הוא דור רבותינו ראשוני האחרונים, כאשר הישוב בארץ בכלל 
ובצפת בפרט גדל לבלתי הכר, הרי עניני מצוות הארץ הפכו למעשיים, ואותם ראשונים 
כמלאכים שסובבו בארץ ישראל, כמהר״י בירב, הבית יוסף, המבי״ט המהרי״ט, בעל החרדים, 
והאר״י הקדוש ועוד, היו צריכים ליתן דעתם - דעת תורה להדרכה במכלול המצוות התלויות 
בארץ. אין כאן המקום לציין את כל התשובות של גדולי ישראל אלו בענייני שמיטה תרומות 
ומעשרות כלאים ועוד. רק נזכיר כי אף המהרח״ו גופא כתב תשובות בנושאים אלו, הביאם 
בנו מהר״ש ויטאל בשו״ת באר מים חיים )סי׳ פד( בענין יין הנעשה מן הצימוקים שקונים 

מן הגויים, ובהמשך )סימן פה( בדין ירק שנזרע בכרם שעדין לא הוציא פירות.

יש לציין כי רוב הנידונים היו בתוצרת שגדלה בארץ ישראל אך ביד גויים, שהרי החקלאות 
ברובה המכריע היתה של גוים. וראה מליצת לשון שהביאו הרדב״ז )הישנות קלח, והנדפס 
חלק ד אלף רח( “ולקנות שדות או כרמים לא נהגו היהודים במלכות הזה ולא ניסו ללכת 
כאלה ויפה עשו לסיבות רבות, ונתפרסם זה בין העכו״ם עד שיש מן הטיפשים שבהם אומרים 
כי היהודים אם יזרעו לא יצלח״.  אמנם מצאנו גם מעט חקלאות על ידי יהודים, ראה שו״ת 
מהר״י צהלון החדשות )סי׳ קעו( ועוד. גם ר״י אשכנזי כותב בתשובתו אודות “המתנהג בדרכי 
חסידות וזורע מעט כדי לקיים מצוות הארץ״. וכן בשו״ת נבחר מכסף )מהר״י פינטו - סי׳ 
כג( אודות “איש יהודי היה בסוריא ויש לו כרם״, ושו״ת מהר״ם גאלנטי )סי׳ נז(. אמנם ודאי 
שעיקר השאלות נסבו אודות שדות ומטעים של גויים. גם נראה שבאדמות ישראל עבדו 

בעיקר גויים. 

ומכיון שבנושאים אלו לא היה מסורת והנהגה – הרי גדולי אותו דור האריכו בכל נושא 
ונושא מעניינים אלו. אמור מעתה, המהרח״ו מביא הנהגות רבו ללמד את בני יהודה קשת, 
ולכן פשוט הוא שיביא הנהגות רבו בעניני תרומות ומעשרות, הואיל ובנושאים אלו שלא 
היתה בהם מסורת מדור לדור רבו בהם הדעות בין חכמי צפת, ומהרח״ו הביא לישנא דרבו 

והנהגתו בהם.

ג.

אחרי שנתבאר כי דרכו של המהרח״ו להביא הנהגת רבו האר״י הקדוש, ודוקא בדברים שלא 

הכל היו בקיאים בהם, ונתבאר כי ענינים אלו של דיני תרו״מ בדברים שגדלו והתמרחו ביד 
גוי היו ענינים בהם רב היה החידוש על הפשוט,  נפן לדבר נוסף שעמד עליו הרב המהדיר, 
הלשון “חומרות״ בדיני המעשר, שכתב המרח״ו בתחילת דבריו, “עניין החומרות בדיני 
המעשר, יזהר שלא לאכול שומשומין כמו שהן בשום אופן עד שיוציא מהן המעשר, וזהו דין 
גמור כסברת כל הפוסקים, לפי שגמר מלאכתן הוא כשמוציאין שמנם מהן, ואז הוא פטור 
ממעשר לפי דעת הרמב״ם ז״ל, לפי שגמר מלאכתן בהוצאת שמנם ביד גוי, אבל כשאוכלן 
כמות שהן, הנה גמר מלאכתן הוא ע״י עצמו ונתחייב במעשר אפי׳ לסברת הרמב״ם״. ותמה 
הרב שפתח בלשון חומרא ולאחר מכן כתב לשון של חיוב מעיקר הדין, צריך לומר כי מה 
שכתב “עניין חומרות בדיני המעשר״ אין כוונתו לחומרות יתירות שאינם מן הדין )וכפי 
שכתב בענין בישולי עכו״ם חומרות יתירות( אלא דוגמת מי שבא לחבירו ומעוררו שעליו 
להחמיר בדבר שאין מקפיד בו, שהרי המנהג היה שאף כשהיהודי עשה את גמר המלאכה 
לא היו מפרישים תרו״מ, וכפי שמובא בברכ״י )סי׳ שלא ס״ק יט, והסתמך על דברי השואל 
במהרשד״ם יו״ד סי׳ קצב(. ועל זה בא המרח״ו לעורר ולהתריע כי יש להחמיר, כוונתו לשנות 
את המנהג, כי חומרא זו עיקרה מדינא )וראה בזה עוד בשו״ת ישכיל עבדי ח״ו סי׳ יד בתשובה 
לגה״צ ר״ש דביליצקי זצ״ל(. ולפיכך אין להתייחס לדינים אלו כ״חומרי מעשרות״, אלא כך 

שמם: הוראות האר״י הקדוש בהלכות המצוות התלויות בארץ.  

ד. ודאתינא להכא ננסה להסביר את דברי האר״י בענין שומשומין, השומשום הינו גידול 
שעומד לשמן ולאכילה, אבל גם כשנאכל דרכו להיאכל אחרי טחינה, לכן ישנם כמה אפשרויות 
להסביר מה שכתב “כשאוכלן כמות שהן הנה גמר מלאכתן״. ומסתבר שכוונת המהרח״ו, 
שאם היהודי לקח שומשום וטחנו לאכילה, גמר המלאכה נעשה ע״י היהודי ומשום כך חייב 
להפריש תרו״מ, לעומת זאת אם המדובר בשמן, הרי עשיית השמן נעשתה ע״י גוי, ומשום 

כך פטורים מהפרשת תרו״מ. ויעויין בפנים הספר.

ה. הרבה יש עוד להאריך בזה, אלא שקצר המצע, אך נזכיר עוד הערה אחת, הרב המהדיר 
רבי מיכאל גלעדי שליט״א הגיע למסקנא “מן העיון בחומרי מעשר בשער המצוות שכתב 
רבינו ז״ל אנו רואין שהתייחס לרוב הדברים שכתב רבי יוסף אשכנזי ... ניתן לשער שכל 
דבריו של רבינו ב״חומרי מעשר״ בנויים על קונטרס זה של ר״י אשכנזי״ עד כאן תוכן דבריו, 
ובעוניי לא מצאתי דבר מפורש בזה, שכל מה שכתב האר״י בהלכות אלו הוא כדרכם של 
גדולי אותו הדור שעסקו בהוראה למעשה בהלכות אלו, ואין כאן חומרי מעשר – כי אם 

תיקון מעשרות, מהם מדינא ומהם מחומרא.

גם המסקנא שכתב שמחמת הקירבה שבין האר״י הקדוש לבין רבי יוסף אשכנזי הביאה את 
האר״י לעסוק בדברים שבאיגרת, לענ״ד אינה נכונה, כל גדולי ישראל שנזדקקו לשאלות 
אלו התייחסו לאיגרת שהיה בה רוב הדברים – דעת יחיד בעניין. אפילו המהרשד״ם שלא 
ישב בארה״ק כותב בתשובותיו ביורה דעה )קצב, קצג( ועוסק בכמה דברים שנכתבו על ר׳ 

יוסף אשכנזי.

ולעצם דעת האר״י לגבי חיוב הפרשת תרו״מ שגדלו והתמרחו ביד גוי, כאמור לעיל, רבי יוסף 
אשכנזי הוא אותו גדול שהביע דעתו כי גם פירות שנגמרה מלאכתן בדי גוי חייבים הפרשת 
תרו״מ, והוא אותו חכם הנזכר בכסף משנה ובשאר גדולי צפת הינו ר׳ יוסף אשכנזי כמו 
שכתב הדברים במפורש הדרישה יו״ד )סי׳ שלא סוף ס״ק יא(. ]ומאוד פלא הוא מה שמובא 
בספר עובדות והנהגות לבית בריסק )ח״ג עמ׳ רסט( בשם מרן הגרי״ז זצוק״ל שהכוונה היא 
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על המבי״ט. ומכיון שמובא שם עדות של אדם ללאחר עשרות שנים – יתכן שטעה בדברי 
קדשו של הרב מבריסק זצוק״ל. ומה עוד שהמבי״ט בח״ב סי׳ קצו לפטור תרו״מ מגידולי 
נכרי שנתמרחו על גוי[. ואכן כנגד הנהגתו זו יצאו גדולי צפת, הגם שרבי יוסף אשכנזי היה 
מגדולי הדור, ואף האר״י הק׳ היה רגיל לבוא לביתו בליל שב״ק )כמו שמובא בסו״ס מצרף 
לחכמה ובספר שבחי האר״י סי׳ יג(, הרי דעתו בענין שהלוקח פירות מנכרי חייב לעשר, לא 
היתה כדעת שאר חכמי צפת. ולדעת רבי יוסף אשכנזי אפילו לשיטת הרמב״ם )תרומות 
פ״א הל׳ יא( גם אם אין חיוב מדאורייתא להפריש פירות אלו, נותר חיוב מדרבנן על פירות 
שגדלו ונגמרה מלאכתם ביד עכו״ם. דברי רבי יוסף אשכנזי מובאים גם בשו״ת רבי בצלאל 
אשכנזי )סי׳ ב(. והנה כל הגדולים אשר בארץ המה חלקו עליו, ומחשש שמא תעשה תורת 
הארץ לשתי תורות, אף נידו והחרימו מי שינהג כן, כמו שסיים רבי בצלאל אשכנזי בתשובתו 
“ויפה גזרו רבותינו הזקנים רבני הגליל ז״ל שעוד כל ימי עולם לא מעשר אדם לקוח מן 

הנכרי כמו שנהגו עד עתה ע״ס דעת הרמב״ם ז״ל״.

אמנם מצאנו לאחד מגדולי הדור הלא הוא המהרשד״ם )שו״ת יור״ד סי׳ קצב, קצג( שאמנם 
דבריו הם כנגד מנהג נוסף של רבי יוסף אשכנזי להחמיר בחשש כלאי הכרם והוא חולק 
עליו להלכה, ואחר שהאריך לסתור דבריו, הוסיף וכתב “אלא שמ״מ אני אומר שוודאי 
הפריזו על המידה יותר מדי להחרים ולנדות מי שרוצה לנהוג מידת חסידות ולהחמיר על 
עצמו כנגד המנהג״, הרי לנו שהמהרשד״ם סבר להלכה שלא כדברי ר״י אשכנזי מכל מקום 

לא נמנה על המנדים.

מעתה ברור כי אף שגם לדעת האר״י – אין להפריש תרומות ומעשרות בתוצרת שגדלה ונגמרה 
מלאכתה ביד גוי, והסיבה לכך שלא הוזכר החרם על המחמיר בדבר, יתכן שלא הצטרף 

להחרים מי שיחמיר בזה, אף שלא נקט כדעתו להלכה – וכפי שמצינו בשו״ת מהרשד״ם. 

עוד מבואר שדעת האר״י הק׳, הגם שנמנה על אותם שסברו שפירות שגדלו אצל גוי וגמר 
מלאכה נעשה ע״י גוי פטורים מתרו״מ, אולם כאשר גמר המלאכה נעשה ע״י יהודי חייבים 
הם בתרו״מ, ולדעתו גם גמר מלאכה קלוש כמו טחינת שומשומין מחייב בהפרשת תרו״מ. 

ולא מצאנו בתשובות המבי״ט שיחלוק על הדבר.

והנני חותם מעין הפתיחה, ברכות רבנן ותלמידיהון להרב המהדיר שליט״א, אמנם לקיים 
את והב בסופה, באנו במשא ומתן זה לברר השמועה. 

שאלת הדמאי בזמן הזה היא אחת מן השאלות המשמעותיות ביותר להלכה למעשה, 
מי הוא הנאמן, האם צריך לקבל על עצמו נאמנות, נאמנות מערכת כשרות על טבל 
שתחת השגחתה. מי הוא עם הארץ והאם יש בזה נפקא מינה בזמננו, מאמר זה 

מסכם חלק מפרטי הלכה ארוכה ורחבה זו.

רבי יונתן נחמני שליט״א
מרבני בית המדרש

 הנאמנים על המעשרות 
בזמן הזה

בו יבואר אותם שאינם נאמנים על המעשרות, וסדר קבלתם להיות נאמנים, 
ואם מהני קבלת נאמנות לעם הארץ, ואם צריך קבלת נאמנות בזה״ז לכל מי 

שאינו עם הארץ, ודין פירות עם הארץ שנתקנו ע״י ועדות הכשרות.

גדר תקנת דמאי

א. תניא )סוטה מח, א( “אף הוא גזר על הדמאי, לפי ששלח בכל גבול ישראל, וראה שאין 
מפרישין אלא תרומה גדולה בלבד, ומעשר ראשון ומעשר שני מקצתן מעשרין ומקצתן אין 
מעשרין, אמר להם בני בואו ואומר לכם כשם שתרומה גדולה יש בה עון מיתה, כך תרומת 
מעשר וטבל יש בהן עון מיתה, עמד והתקין להם, הלוקח פירות מעם הארץ מפריש מהן 
מעשר ראשון ומעשר שני, מעשר ראשון מפריש ממנה תרומת מעשר ונותנה לכהן, ומעשר 

שני עולה ואוכלו בירושלים, מעשר ראשון ומעשר עני המוציא מחבירו עליו הראיה״.

יוחנן כהן גדול תיקן תקנת דמאי מפני שראה שמקצתן של עמי הארץ אינן מפרישים תרו״מ 
כראוי, ואע״פ שרוב עמי הארץ היו מעשרים כראוי כמבואר בגמ׳ במקומות הרבה1. 

וכתב הרמב״ם )הל׳ מעשר פ״ט ה״א( וז״ל: “לפיכך גזרו שלא יהא נאמן על המעשרות אלא 
אנשים נאמנים, אבל עמי הארץ פירותיהן ספק, ואין נאמנין לומר מעושרין הן, וזהו הנקרא 

דמאי״ עכ״ל.

ומבואר דתקנת דמאי ענינה הוא להפקיע את נאמנות עם הארץ2 לענין איסור טבל, שאף על 

1.  שבת יג, א ושם כג, א ביצה לה, ב כתובות כד, א ושם נו, א וגיטין סא, ב.      

2.  גדרו של עם הארץ לענין נאמנות על המעשר יבואר להלן.
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פי שעד אחד נאמן באיסורים, תקנו חכמים שלגבי איסור טבל לא מאמינים לעם הארץ, 
ואע״פ שהעיד שמתוקנים הם, נשארו הפירות ספק וצריך לתקנם.

ב. ואמנם אע״פ שסיבת תקנת דמאי היתה מחמת עמי הארץ, מ״מ תיקנו שאף מי שאינו 
עם הארץ אינו נאמן על פירותיו עד שיקבל עליו להיות נאמן על המעשרות, וכדתנן )דמאי 
פ״ב מ״ב( “המקבל עליו להיות נאמן, מעשר את שהוא אוכל, ואת שהוא מוכר, ואת שהוא 
לוקח, ואינו מתארח אצל עם הארץ, רבי יהודה אומר אף המתארח אצל ע״ה נאמן, אמרו לו 

על עצמו אינו נאמן, כיצד יהא נאמן על של אחרים״.

ואמרו בירושלמי שם "רבי אמי בשם רבי ינאי אפילו אני איני נאמן עד שנקבל עליו ברבים, 
רבי זעירא רבי יסא בשם רבי יוחנן אפילו חבר ששלח לחבר צריך לעשר".

מבואר שאפילו מי שאינו ע"ה ומוחזק כחבר, אעפ"כ צריך לקבל על עצמו נאמנות, ובלא 
קבלת נאמנות אינו נאמן להעיד על פירותיו שהם מתוקנים, והלוקח ממנו צריך לתקנם.

וזה מה שכתב הרמב"ם )שם( “לפיכך גזרו שלא יהא נאמן על המעשרות אלא אנשים 
נאמנים״, שעל אף שסיבת התקנה היא מחמת עמי הארצות, לא תימא דכל מי שאינו ע״ה 
נאמן על פירותיו, אלא החמירו חכמים בתקנתם שאף מי שאינו בכלל עמי הארץ אינו נאמן 

על פירותיו עד שיקבל עליו להיות נאמן.

חברות לטהרה, ונאמנות למעשר       

ג. והנה בדורות הראשונים כל זמן שהיה אפר פרה אדומה מצוי, אותם שנזהרו מטומאה 
לבגדיהם, ומאכלם, נקראו חברים, והיו בדלים מעמי הארצות שלא נזהרו מטומאה, ומפני 
המעלה שעשו חכמים לטהרה, תקנו שאין נאמנים על הטהרה אלא החברים שקיבלו על 
עצמם להזהר בה, ומכלל הזהירות הוא ההיבדלות מחברת עמי הארצות, וקבעו גדרי זהירות 

וקבלה למי שרוצה לקבל עליו דברי חבירות להיות נאמן על הטהרות.

וכעין תקנתם לקבלת חברות לענין נאמנות על הטהרה, תיקנו נמי קבלת נאמנות על המעשרות, 
וקבעו בה גדרי זהירות וזריזות בעניני המעשרות והיבדלות מחברת אותם שאין זהירים בה.

ומדברי הירושלמי )דמאי פ"ב ה"ב וה"ג( מבואר דסדרי הקבלה, ואותם שאין צריכים לקבל, 
שווה קבלת חבירות לטהרות, לקבלת נאמנות על המעשרות, וכן נראה מדברי הר"ש )שם( 

ומדברי הרמב"ם )הל' מעשר פ"י הל' א(.     

ומפני כן פעמים הרבה נקטו בגמ׳ ובראשונים ובאחרונים לשון “חבר״ לענין נאמנות על 
המעשרות, אע״פ שעיקר שם “חבר״ הוא על הנזהר מטומאה, ונאמן על הטהרה.

ומה שאמרו בירושלמי “אפ׳ חבר ששלח לחבר צריך לעשר״3 רצונם לומר דאפ׳ שיהיה חבר 
שהוא יצא מחזקת עם הארץ והוא נאמן על הטהרה, מ״מ צריך קבלת נאמנות למעשרות, 
ואם לא קיבל עליו נאמנות למעשרות אינו נאמן ופירותיו דמאי אע״פ שנאמן על הטהרה, 
דכך תיקנו חכמים דלענין נאמנות על המעשרות אין נאמנים אלא אותם שקיבלו עליהם 

להיות נאמנים.  

והחזו״א )שביעית ס׳ י ס״ק ז( נסתפק אם בדור הראשון שתיקנו דמאי הוצרכו קבלה כולם, 

3.  ובמסקנא מוקי לה דהיינו דוקא להאמינו לרבים, אך להתארח אצלו אם נאמן לטהרות נאמן למעשרות 
אף בלא קבלת נאמנות למעשר.         

או דרק עמי הארצות הוצרכו לקבלה, וכתב דמסתבר יותר דמי שהיה חבר בזמן תקנת דמאי 
א״צ לקבל נאמנות, ולא תיקנו שצריך לקבל אלא את עמי הארצות.

ואף לדבריו אינו אלא בדור הראשון שתיקנו בו תקנת דמאי, אך בדורות שאחרי כן, כל מי 
שאין ידוע שאביו היה חבר נאמן על המעשרות, צריך לקבל על עצמו נאמנות, אע״פ שהוא 
עצמו אינו עם הארץ, דהא בפירוש אמרו בירושלמי משמיה דרבי יוחנן דחבר ששלח לחבר 
צריך לעשר, והיינו חבר שלא קיבל על עצמו נאמנות, ואביו לא היה נאמן, דאם היה אביו 

נאמן א״צ בני ביתו לקבל נאמנות כדאיתא בסוגיא  דבכורות )ל, ב( וכמשי״ת לקמן.       

ומ״מ לענין ת״ח פליגי בה תנאי אם צריך לקבל עליו או שנאמן בלא קבלה, וכדתניא4 )בכורות 
ל, ב( "הבא לקבל דברי חבירות צריך לקבל בפני שלושה חבירים, ואפילו ת"ח צריך לקבל 
בפני ג' חבירים, זקן ויושב בישיבה אינו צריך לקבל בפני ג' חבירים ... אבא שאול אומר אף 

ת"ח אינו צריך לקבל בפני ג' חבירים, ולא עוד אלא שאחרים מקבלים לפניו".

והרמב״ם )הל׳ מעשר פ״י ה״ב( פסק כדעת אבא שאול דת״ח נאמן על המעשרות בלא קבלה.

נמצא דכל מי שאינו ת״ח, אינו נאמן על פירותיו לומר מתוקנים הם, עד שיקבל עליו להיות 
נאמן על המעשרות, ואע״פ שאינו בכלל עם הארץ, כל שלא הגיע לדרגת ת״ח אינו נאמן 

בלא קבלה.

אם עם הארץ יכול לקבל נאמנות על המעשרות

ד. והנה מדתנן במתני׳ בסתמא המקבל עליו להיות נאמן על המעשרות, משמע דעם הארץ 
יכול לקבל עליו להיות נאמן על המעשרות אם מקבל עליו אותם הענינים שהצריכו חכמים 

לנאמנות על המעשרות, ואע״פ שנשאר עם הארץ.

וכן נראה מדברי הרמב״ם שלא הזכיר שעם הארץ אינו יכול לקבל עליו נאמנות וכתב בסתם 
“המקבל עליו להיות נאמן וכו׳״, ומשמע שכל מי שקיבל עליו אותם הענינים שקבעו חכמים 

נאמן על פירותיו לומר שמתוקנים הם, אף שע״ה הוא.

ואדרבה כיון שעיקר תקנת דמאי היא מפני עמי הארצות, אם הדין הוא שלא מהני קבלתם 
להיות נאמנים על המעשרות עד שיצאו מחזקת עמי הארצות, הו״ל לפרש דעם הארץ לא 

מהני ליה קבלת נאמנות.  

אמנם החזו״א )שביעית סי׳ י ס״ק ט( נסתפק בזה, עיי״ש דשקיל וטרי בכמה צדדים בדבר, 
אם עם הארץ יכול לקבל על עצמו להיות נאמן על המעשרות אע״פ שהוא ממשיך להחזיק 

בשאר מעשיו כעם הארץ, ונראה בדבריו דמסתברא ליה דאין מקבלים אותו להיות נאמן.

והביא ראיה דאין מקבלים לחברות להיות נאמן על הטהרות למי שאינו מעשר כמבואר 
בתוספתא שהביא רש״י בבכורות )ל, ב( ואע״ג דמעשרות לענין טהרות אינו אלא כשאר עבירות.

וצ״ב ראייתו בזה, דהא תנא דברייתא כל מילי דנקיט הם הנהגות זהירות בטהרה, זולת זהירות 
במעשר, וא״כ מדלא מייתי שאר עבירות ש״מ שרק אם עובר על דברים אלו בלבד לא נעשה 
חבר, ושאני מעשרות משאר עבירות, כיון דתיקנו חכמים במעשר קבלת נאמנות, וקבלה 

4.  עיקר פלוגתא דתנאי הוא בקבלת חבירות לענין טהרות, אמנם משמעות דברי הירושלמי פ״ב ה״ג שהוא 
הדין לקבלת נאמנות על המעשרות, וכן מבואר בדברי הר״ש והרא״ש במתני׳ דמאי פ״ב ה״ב וברמב״ם 

פ״י ה״ב ובנו״כ שם.        
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פחותה היא מקבלת נאמנות לטהרה להכי א״א שיהיה נאמן לטהרות ואינו מקפיד על 
עניני המעשרות, וצ״ע.

עם הארץ לענין מעשרות

ה. ובגדר עם הארץ פליגי תנאי בברכות )מז, ב( ובסוטה )כב, ב(, ובברכות  מסיק רב הונא 
דהלכה כאחרים  דאפ׳ קרא ושנה, כל שלא שימש ת״ח הרי הוא עם הארץ.

וכתב רש״י בברכות “איזהו עם הארץ שדיברו חכמים בכל מקום״, ובסוטה כתב “עם הארץ 
שחשוד על המעשרות ועל הטהרות״, דמבואר בזה דלרבי אליעזר כל שאינו קורא ק״ש אינו 
נאמן על המעשרות, ולרבי יהושע כל שאינו מניח תפילין, וכן לשאר תנאים בברייתא שם. 

וכיון שפסקו בגמ׳ דהלכה כאחרים שמעינן דכל שלא שימש ת״ח הרי הוא עם הארץ לענין 
מעשרות, והמקבל עליו להיות נאמן על המעשרות אסור לו לאכול אצל מי שלא שימש 

ת״ח, ולסברת החזו״א אינו יכול לקבל על עצמו נאמנות על המעשרות.

ושימוש ת״ח כתב רש״י )ברכות שם( דהוא העסק בגמרא התלוי בסברא לתת טעם לדברי 
המשנה.

והחזו״א )שביעית ס׳ י ס״ק ז( כתב דלדברי רש״י אפשר שבזמנינו הם אותם שאינם יודעים 
לעיין ולהבין, ומתגאים כנגד רבותינו ואינם שומעים להם.

ועיי״ש בדבריו עוד שכתב בדעתיה דרש״י דקיי״ל כדברי כולהו תנאי להחמיר, וכן מבואר 
בדבריו שביעית )ס׳ י ס״ק ז(.

ומשמע דס״ל דמה שאמרו אחרים אפ׳ קרא ושנה וכו׳ רצונם לומר דאפי׳ שאינו עובר על 
כל הנך דלעיל אעפ״כ אם קרא ושנה ולא שימש ת״ח ה״ז עם הארץ, וכ״ש אם עובר על כל 

הנך דלעיל דהוה ע״ה.  

ותימה מנ״ל לפרש כן, הא לכאורה מה שאמרו אפי׳ לא קאי אדלעיל מיניה, אלא לומר דאפ׳ 
אותו שקרא ושנה, אם לא שימש ת״ח הרי הוא עם הארץ, ואין הלכה כדברי כולן להחמיר, 
אלא כל שלא שימש ת״ח הוא עם הארץ ואע״פ שקרא ושנה, וכיון שאמרו בגמ׳ הלכה 
כאחרים כל שלא שימש ת״ח הוא עם הארץ, וכל ששימש ת״ח אע״פ שאינו קורא ק״ש וכד׳ 

לאו עם הארץ הוא.

ואפשר דכל הדברים המנויים שם שאינו קורא ק״ש ואינו שולח בניו לת״ת וכו׳ לא מסתבר 
שיהיו כולם  באותו שקרא ושנה, לפיכך ניחא ליה לפרש דכשאמרו דהילכתא כמ״ד אפ׳ 
קרא ושנה ולא שימש הוא כולל בזה את אותם החסרונות שדברי כולהו תנאי, דאם אותו 
שקרא ושנה חשיב עם הארץ מחמת חוסר שימוש ת״ח כ״ש אלו בעלי שאר החסרונות 

נחשבים עם הארץ, ודוחק.       

ומ״מ לדברי החזו״א המקבל עליו להיות נאמן על המעשרות אינו יכול לאכול אצל כל אחד 
שמתנהג בפחיתויות הנזכרות בברייתא שם, וכל שכן אם הוא עצמו מתנהג כן אינו יכול 

לקבל על עצמו להיות נאמן על המעשרות.

וע״ע תוס׳ )סוטה כב, א ד״ה כל( דמבואר בדבריהם דלא כרש״י וחלוקים גדרי עם הארץ, 
הכל לפי הענין: יש עם הארץ לענין שאין מזמנים עליו, ויש לענין שפסול לעדות, ויש עם 
הארץ לענין  שאינו נאמן על הטהרות, וכ״כ התוס׳ רא״ש שם, ולדבריהם לא נתפרש מהו 

גדרו של ע״ה לענין מעשרות, וצ״ע.

סדר הקבלה לנאמנות על המעשרות

ו. סדר הקבלה להיות נאמן על המעשרות נתבאר במתני׳ דקבלתו הוא לעשר את כל פירותיו, 
הן מה שהוא מוכר לאחרים, הן מה שלוקח מאחרים לאכול, והן מה שלוקח מאחרים ומוכרם, 
ולת״ק צריך עוד שלא יתארח אצל עם הארץ. ואמרו בירושלמי שקבלת הנאמנות צריכה 

להיות ברבים. 

וכ״כ הרמב״ם )הל׳ מעשר פ״י ה״א( וז״ל “המקבל עליו להיות נאמן על המעשרות ולא יהיו 
פירותיו דמאי צריך להיות מעשר את שהוא אוכל ואת שהוא מוכר ואת שהוא לוקח ואינו 
מתארח אצל עם הארץ וצריך שיקבל עליו דברים אלו ברבים וכשיבואו עדים נאמנים שקיבל 
דברים אלו ברבים ושהוא רגיל בהם תמיד הרי זה נאמן על פירותיו לומר מעושרין הן״ עכ״ל.

ועיין ר״ש דכתב דבפני רבים היינו בפני שלשה וכדאיתא בבכורות )ל, ב(, וכ״כ המהר״י 
קורקוס בדעת הרמב״ם שם, דרבים היינו ג׳.

ותניא עוד )בבכורות שם( “הבא לקבל דברי חבירות צריך לקבל בפני שלשה חברים, ובניו 
ובני ביתו אינן צריכין לקבל בפני שלשה חברים, רשב״ג אומר אף בניו ובני ביתו צריכין לקבל 

בפני שלשה חבירים לפי שאינו דומה חבר שקיבל לבן חבר שקיבל״.

מבואר בזה תרתי, חדא דלא סגי לקבל בפני ג׳ הדיוטות, אלא דוקא אם מקבל על עצמו בפני 
ג׳ חברים, ואינו יכול לקבל עליו להיות נאמן על הטהרות בפני ג׳ שאינם נאמנים על הטהרות, 
ולהכי בעינן ג׳ חברים הנאמנים על הטהרות, וא״כ ה״ה לענין מעשרות, בעינן שיקבל עליו 

נאמנות בפני ג׳ נאמנים על המעשרות.

ובאמת לדברי אבא שאול מבואר שם דאם מקבל בפני ת״ח מהני אפ׳ ביחיד, וא״צ שלשה אלא 
כשמקבל בפני ג׳ חברים שאינם תלמידי חכמים, והרמב״ם פסק כאבא שאול דת״ח א״צ קבלה, 
אך לא הזכיר דמהני קבלה בפני ת״ח ביחיד וצ״ע למעשה אם מהני קבלה בפני ת״ח יחיד.    

עוד מבואר דמי שקיבל עליו נאמנות על המעשרות, לת״ק אין בניו ובני ביתו צריכים קבלה, 
אלא נאמנים מכח קבלת הנאמנות של אביהם.

והרמב״ם )שם הל׳ ג( פסק כת״ק וכמבואר בדברי מהר״י קורקוס ורדב״ז שם.

הנאמנים על המעשרות בזמן הזה

ז. והנה לרוב הצרות שתכפו בגלות נשתכחו הנאמנים בדורות הראשונים, ואין מי שבידו 
מסורת של קבלת נאמנות מדורות קודמים, ומן האמור נראה לכאורה, דבזמן הזה כל מי 
שאינו ת״ח אינו נאמן על פירותיו לומר מתוקנים הם, עד שיקבל עליו נאמנות בפני ג׳ חברים, 

וכל שלא קיבל עליו, פירותיו דמאי והלוקח ממנו צריך לתקנם.

וכיון שאין לנו ג׳ חברים ידועים לקבל בפניהם, הרוצה לקבל עליו להיות נאמן על המעשרות 
יבוא בפני ג׳ ת״ח5 ויקבל בפניהם את הקבלות הנצרכות להיות נאמן על המעשרות.

אמנם החזו"א ]שם[ מסיק דמסתבר יותר דכל שהוא חבר א"צ קבלה, דלא תיקנו קבלה אלא 
למי שהוא עם הארץ, ואף בזה"ז כל מי שאינו עם הארץ א"צ לקבל על עצמו נאמנות, וכתב 

שם וז"ל "וכן המנהג שחבירין מאמינין זה לזה, ומנהג ישראל תורה" עכ"ל.

5.  ואפשר דבחד סגי וכמש״נ לעיל, וע״ע חזו״א ]שם[ דאפשר דבזה״ז נמי איכא דין ת״ח לזה דסגי בגמיר 
וסביר.      
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" אמ ים  ל "מ שרות גממן "מ" 

ובאמת דכן הוא המנהג דכל מי שאינו עם הארץ סומך על חבירו שכמותו שאינו עם 
הארץ, ואם אמר לו שהפירות מתוקנים אינו חוזר ומתקנם.

וצ"ע דבדברי הירושלמי מבואר דאפי' חבר צריך קבלת נאמנות, ומ"ש החברים בדורו של 
רבי יוחנן שלא ידעו מה היו אבותיהם, לחברים בזמן הזה.

ואותם שרוצים להחמיר על עצמם ולא להאמין לחבריהם, יכולים לתקן הדבר ע"י שילכו 
בפני ג' ת"ח דגמרי וסברי, ויקבלו על עצמם נאמנות בפניהם, ויהיו נאמנים זה על זה, ולא 

שמענו מי שעשה כן.

ואם אינם רוצים לקבל בפני ג' ת"ח דחוששים שאין בזה"ז דין ת"ח לענין קבלת נאמנות בפניו 
על המעשר או מטעם אחר, אינם יכולים להאמין אפ' לבני ביתם אא"כ עשאום שלוחים6, 
והאב שעשה את בנו שליח לתקן את פירותיו, אין שאר האחים יכולים להאמינו וצריך כ"א 

לעשר בפ"ע אם לא ראוהו מפריש.     

נאמנות ועדות כשרות

ח. והנה בזמן הזה רוב עמי הארץ נותנים רשות לועדות הכשרות לתקן את פירותיהם, והם 
ממנים שלוחים להפריש ולהשגיח על הפירות שלא יתערבו מתוקנים עם טבלים.

ויש לעיין דהקונה אינו יודע מיהו המשגיח הממונה לתקן את הפירות, ואפשר שהוא מתארח 
אצל עם הארץ ואינו נאמן להעיד שתיקנם.

וביותר לדעתיה דהחזו"א דאם אינו נזהר באחד מן הדברים האמורים בברייתא דגדרי ע"ה, 
וכגון שלא קרא ק"ש, הרי הוא מכלל עמי הארץ שאינו נאמן על המעשרות7, שרחוק הדבר 
שיהיו כל הממונים על המעשרות מאותם ששימשו תלמידי חכמים, וא"כ הלוקח פירות 
שאינו יודע אם המעיד עליהם שתיקנם נאמן, תורת דמאי עליהם וחייב הלוקחם לתקנם.          

ונראה דלהרמב"ם )הל' מעשר פי"ב הי"ז( דס"ל דלא גזרו על עם הארץ שאינו נאמן אלא 
בפירותיו שלו, אך כשמעיד על פירות אחרים נאמן דאין אדם חוטא ולא לו, הכא נמי נאמן 
המשגיח הממונה לתקן אף אם הוא עצמו אינו נאמן על המעשרות כיון שמעיד על פירות 

שאינם שלו.

ולהראב"ד דפליג שם וס"ל דאין עם הארץ נאמן אף במעיד על של אחרים, אפשר דהכא 
שאני מפני שמקבל שכר על הפרשתו, ואם לא יפריש כראוי יאבד פרנסתו, אמרינן ביה 

חזקה אומן לא מרע אומנותיה ונאמן להעיד על הפירות שתיקנם8.

ובספר ישא יוסף )זרעים סי' כד( הביא משמיה דהגרי"ש אלישיב זצ"ל דפירות שנתקנו 
ע"י ועדות כשרות המהדרין אין עליהם תורת דמאי מטעם אחר: דאמרינן בירושלמי סוף 
מע"ש דבימיו של יוחנן כה"ג א"צ לשאול על הדמאי כיון שהעמיד זוגות, וכתב שם הגר"א 
דהעמיד ממונים לראות אם מפרישים עיי"ש. מבואר שאם יש מפקחים חברים שאחראים 

על המעשרות יצאו הפירות מתורת דמאי.

והיה מקום לחלק, דהתם תקנת ב"ד הגדול היה לשלוח זוגות לתקן את המיעוט שאינם 

6.  דבכהאי גוונא נאמן אם חזר ואמר עשיתי שליחותי.     

7.  ואף אי נימא דמהני לע״ה לקבל על עצמו נאמנות, מ״מ אם אוכל אצל ע״ה אינו נאמן על המעשרות.  

8.  ויש שכתבו עוד דהכא דהמשגיח הממונה לעשר הוא שליח של רבני ועד הכשרות שהם נאמנים אף 
להראב"ד נאמן דחזקה שליח עושה שליחותו.  

מעשרים, ומפני כן אמרינן דא"צ לשאול על הדמאי, דרוב עמי הארץ מעשרים, ומיעוט 
שאינם מעשרים הוא מפני חסרון הידיעה בחומר תרומת מעשר, וכשבאו אליהם שליחי 
ב"ד הגדול בודאי נתנו להם רשות לתקן את פירותיהם, ומעתה אין נמצא פירות שאינם 

מתוקנים, ולהכי בימיו של יוחנן כה"ג אין צריך לשאול על הדמאי.

אך בנידון דידן אין ועדות הכשרות מתקנים את הפירות אלא לאותם החפצים בכך, ובוודאי 
שיש עמי הארץ המוכרים פירות שאינם מתוקנים, וכל שיש פירות שאינם מתוקנים הדר דינא 
דהלוקח ממי שאינו נאמן על המעשרות יש להפירות דין דמאי וצריך הלוקח לשוב ולתקנם.     

ומ"מ יש לומר שדעת מרן הגרי"ש אלישיב זצוק"ל היא שמכיון שהפירות הידועים כמושגחים 
הם באחריות החברים ולכן עליהם אין תורת דמאי.  

והמדקדקים לחזור ולהפריש בביתם פירות שנתקנו ע"י ועדות כשרות המהדרין אינו מפני 
תקנת דמאי, אלא מפשי שאלות הלכתיות על ההפרשה במערכות הכשרות, כגון מינוי שליחות 
בשבר שלא בא לעולם, ושליחות לגוי, ומפני התקלות השכיחות בהפרשות מערכתיות 

כהפרשה מפטור על החיוב, מיעוט במעשרות, וכיו"ב.

העולה מן הדברים

א. כל שאינו ת"ח צריך לקבל על עצמו נאמנות על המעשרות, ואע"פ שאינו בכלל עם הארץ, 
ובלא שיקבל עליו נאמנות בפני שלושה נאמנים אינו נאמן להעיד על פירותיו, ופירותיו 

דמאי והלוקח ממנו צריך לתקנם.

ב. בזה"ז א"א לקבל נאמנות אלא בפני ת"ח, דאין לנו חברים ידועים לקבל בפניהם, ומ"מ 
המנהג שחברים מאמינים זה לזה בלא קבלת נאמנות, וכתב החזו"א דמנהג ישראל תורה הוא.

ג. מפשט הסוגיא ודברי הרמב"ם משמע דעם הארץ יכול לקבל על עצמו נאמנות אע"פ 
שנשאר עם הארץ, והחזו"א כתב דלא מהני לעם הארץ קבלת נאמנות.         

ד. פירות עם הארץ שועד הכשרות מעיד שנתקנו על ידם, אם ועד הכשרות מקפיד שלא 
לסמוך על משגיחים שיש בהם פחיתויות עם הארץ, אינם דמאי. ואם אינם מקפידים על כך 
ויתכן שהמשגיח הממונה על ההפרשה יש בו מאותם פחיתויות, יש אומרים שאף על פי כן 

אין בהם תורת דמאי. 
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"אם  ם "אר   אמן לומר שפירותיו פטורים מתרומות ומ שרות 

מתקנת דמאי עם הארץ אינו נאמן לומר שהפריש תרומת מעשר ומעשרות 
מפירותיו, אך פעמים רבות העם הארץ אינו מעיד שהפריש אלא מעיד שהם 
פטורים, כגון שהם מן ההפקר או מחוץ לארץ, האם בכהאי גונא נאמן העם 
הארץ, או שגם עדות זו בכלל התקנה היא ואינו נאמן? פרט חשוב לא נתפרש 
בדברי המשנה והתלמוד, אך ניתן להוכיח לכאן ולכאן כדרכה של תורה מתוך 

הסוגיות, מאמר זה מביא את ההוכחות לצדדים השונים ושוקל וטר בהם.

רבי אהרון פינדרוס שליט"א
מרבני בית המדרש

האם עם הארץ נאמן לומר 
 שפירותיו פטורים 
מתרומות ומעשרות

קיימא לן שעם הארץ אינו נאמן לומר על פירותיו מעושרין הם - וזוהי עיקר תקנת דמאי.

ויש לעיין האם כשהעם הארץ מעיד שהפירות פטורים מן המעשר כגון שמעיד שהם מן 
ההפקר או מחו"ל אם בכהאי גוונא נאמן משום שלא מעיד שתקן את הטבל, אלא שלא 

התחייבו, או שאף עדות זו היא בכלל התקנה ואינו נאמן.

ויעויין בחזו"א )דמאי א, ו( שמבואר בדבריו שגם לומר שהפירות פטורים אינו נאמן, דהנה 
בריש מכילתין דדמאי אמרינן שפירות שרובם גדלים הפקר אינם חייבים בתרו"מ, ודן החזו"א 
אם עם הארץ נאמן לומר על פירות מאותם המינים שהם הפקר, משמע מדבריו שבשאר 

המינים ודאי אינו נאמן. 

הוכחות שעם הארץ אינו נאמן לומר שפירותיו פטורים

ולכאורה יש להוכיח שאינו נאמן ממתני' בפאה )פ"ח מ"ב( "נאמנים על הלקט ועל השכחה 
ועל הפאה בשעתן" פירש ר"ש: נאמנים העניים לומר חיטים של לקט שכחה ופאה הן ופטורים 
מן המעשרות ונאמנים לומר כן רק בעת הקציר, ע"כ. מבואר שבשלא בשעתן אין נאמנים.

ומה  שנאמנים בשעתן ביאר החזו"א )דמאי י, ג( וז"ל: דמצאו חכמים דקשה עליהם לשקר 
בזה והוה כעין עבידא לאגלויא ונוח להן לומר שעישרו ותלינן דקושטא קאמר, עכ"ל. הרי 
שהאמינום לומר שהם לקט שכחה ופאה ופטורים מן המעשרות רק בעת הקציר מחמת שאז 

אומרים אמת, אבל בעלמא עמי הארץ אינם נאמנים לומר שפירותיהם פטורים מתרומות 
ומעשרות. 

והנה לכאורה מצינו להוכיח מכמה משניות שעם הארץ אינו נאמן לומר על פירותיו שאינם 
טבל, אך מאידך מצינו לכאורה גם כמה משניות להיפך שמבואר שנאמן, הרי הם להלן: 

בריש מכילתין מבואר שישנם מיני פירות שלא חוששים להם לדמאי מפני שרובם מן 
ההפקר, כך פירש הרמב"ם בפירוש המשנה, ומפרש הרמב"ם שהפטור בהם הוא משום 
ספק ספיקא: דלמא הם מן ההפקר ופטורים מן המעשר, ואם הן מן השמור שמא הוציאו 

מהם את המתנות ותיקנום.

ואי נימא דעם הארץ לעולם נאמן לומר פירות אלו הפקר הם א"כ מה מיוחד בהני פירות 
דפטרי' מטעם הפקר, הלא גם פירות שבדרך כלל אינם מן ההפקר אם מעיד עליהם שלקחם 
מן ההפקר פטורים מן המעשר. ויש לדחות דמתני' לא מיירי כשהעיד עליהם העם הארץ 

שהם פטורים, אלא מיירי בסתמא שלא אמר עליהם העם הארץ מאומה. 

]וקצת יש להוכיח שאדרבה המשנה מדברת דוקא בסתמא שלא העיד עליהם העם הארץ 
מאומה, דהנה החזו"א )דמאי א, ו( הקשה על מש"כ הרמב"ם שההיתר של המשנה הוא 
משום ספק ספיקא, ספק מן ההפקר ספק מתוקנים, דזה תינח בנתן לו סתם, אבל כשאמר 
לו ע"ה שהם מעושרין או שהם מן המופקר, הרי כבר נפשט לנו ספק אחד, אמנם החזון 
איש עצמו כן העמיד את המשנה כשהעם הארץ אמר שהם הפקר וביאר את הספק ספיקא 
במתנ' מטעם אחר, יעויי"ש, ולפי דבריו חזרה ההוכחה מהמשנה שעם הארץ לא נאמן לומר 

פירות אלו הפקר הם ופטורים מן המעשר[. 

עוד יש להוכיח לכאורה ממתני' )פ"ד מ"ה( "האומר למי שאינו נאמן על המעשרות קח לי 
ממי שהוא נאמן וממי שהוא מעשר אינו נאמן". ולכאורה הלא אין העם הארץ מעיד על 
הפירות שהוא תיקנם  אלא מעיד שלקח את הפירות מנאמן שמעשר, ואף על פי כן מבואר 

במשנה שאינו נאמן.

ועל דרך זה מוכח מהירושלמי על המשנה )פ"ד מ"ה( הנכנס לעיר ואינו מכיר אדם שם 
שיכול לסמוך על מי שיאמרו לו עליו שהוא נאמן, ומקשה הירושלמי: ועד אחד נאמן, ופי' 
הר"ש שהירושלמי הקשה למה נאמן הלא עם הארץ אינו נאמן על המעשרות, וכן היא גירסת 

הגר"א שם ועם הארץ נאמן. מבואר שעם הארץ אינו נאמן לומר על פלוני שהוא מעשר.

אך יש לחלק בין אומר על פלוני שהוא נאמן דאף שאינו מעיד להדיא על הפירות שהם 
מעושרים, מ"מ זהו היוצא מדבריו שהפירות מעושרים, וע"כ אפשר שגם זה נכלל במה שאינו 
נאמן לומר עישרתי, כמו כן אינו יכול לומר פלוני עישר, אבל אינו דומה לאומר שהפירות 

הם הפקר או מחו"ל, שעדותו היא שלא נתחייבו כלל.

עוד יש לחלק שלומר שפלוני נאמן על המעשרות, לזה עם הארץ אינו נאמן משום שלומר 
על פלוני שהוא נאמן הוא חשוד לשקר, שהרי אצל העם הארץ כך לי נאמן כך לי אינו נאמן 
ואינו רואה בזה שקר, וכעין מה שכתב החזו"א )דמאי י, ו(, שעם הארץ חשוד לסמוך על 
חבירו עם הארץ גם כשהוא חוטא ולא לו, אף שבעלמא אינו חשוד לשקר כשחוטא ולא לו, 
משום שעמי הארץ לא קבלו תקנת דמאי עליהם והוחזקו לחשוב שחבירם נאמן, עיי"ש. 
משא"כ לשקר על פרי שהוא הפקר נחשב גם אצל העם הארץ שקר ולא נחשדו על שקר זה.

ובלא"ה הגר"א )יור"ד קיט, יח( העמיד את המשנה )בפ"ד מ"ה( על האומר לך קח לי ממי 
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"אם  ם "אר   אמן לומר שפירותיו פטורים מתרומות ומ שרות 

שהוא נאמן שמדובר שמבקש מחשוד על המעשרות ולא עם הארץ סתם, ודייק כן מלשון 
המשנה שאומר "למי שאינו נאמן על המעשרות" שזהו חשוד ולא סתם עם הארץ. ]אמנם 
טעמו של הגר"א הוא משום שסובר שעם הארץ נאמן על של אחרים, שאין אדם חוטא ולא 

לו, ולא משום שאינו מעיד שתיקן ועישר את הפירות[.

הוכחות שעם הארץ נאמן לומר שפירותיו פטורים

ומאידך לכאורה מצינו ראיות שעם הארץ נאמן 

שנינו בפ"ב מ"ג "המקבל עליו להיות חבר ]שהוא נאמן לטומאה וטהרה[ וכו' ואינו לוקח 
ממנו לח".

ואמרינן עלה בירושלמי )הובא בר"ש שם(: נאמן ע"ה לומר הפירות הללו לא הוכשרו אבל 
אינו נאמן לומר הוכשרו אבל לא נטמאו, ע"כ. מבואר שאף שמדבריו שלא הוכשרו אנו 
יודעים שלא נטמאו, מ"מ כל שלא העיד להדיא שלא נטמאו נאמן, ואם כן אף אנו נאמר 

במעיד שהפירות הפקר שכיון שאינו מעיד שמעושרין הם נאמן. 

אמנם יעוי' בתוי"ט שכנראה הוקשה לו דבר זה מאי טעמא נאמן שלא הוכשרו, וכתב וז"ל: 
וטעמא דהא דאין עם הארץ נאמן לומר שלא נטמאו לפי שאינן בקיאין בדקדוקי טהרות 
וטומאות ולפיכך אע"פ שהוא ישראל וישנו בתורה ובמצוות אינו נאמן לטהרות וכו'. והילכך 

לענין לומר שלא הוכשרו נאמן לפי שאין זה צריך לשום בקיאות לדקדק, עכ"ל.

ולדברי התוי"ט נמצא שדוקא לגבי טהרות שהטעם שאין העם הארץ נאמן הוא רק משום חוסר 
בקיאותו בדקדוקי טהרות, ולא משום שחשוד לשקר, לכן נאמן לומר שלא הוכשרו. אולם 
במקום שהעם הארץ חשוד לשקר כגון גבי מעשרות - אינו נאמן לכל מה שנוגע למעשרות. 

עוד היה מקום לכאורה להוכיח שעם הארץ נאמן כשאינו מעיד להדיא שהפירות מעושרים 
ממתני' )פ"ה מ"ו( "נאמן הסיטון לומר משל אחד הם". לגבי הדין שאין מעשרים מדמאי של 
אחד על דמאי של אחר, שמא זה עישר וחבירו לא עישר ויפריש מן הפטור על החיוב, מבואר 
במשנה שאף שאנחנו חוששים שאצל הסיטון יש פירות משני עמי הארץ ואין מעשרים 
מזה על זה, מ"מ הסיטון העם הארץ נאמן לומר שכל הפירות הם של עם הארץ אחד וניתן 

להפריש מאלה על אלה.

אמנם יעוי' בחזו"א )דמאי יב, טו(  שהעמיד את המשנה דוקא בסיטון חבר, וכתב שם דלדעת 
הר"מ למה שפי' הגר"א דע"ה נאמן להעיד על של אחרים, מתני' אפי' בסיטון ע"ה, ונאמן 
מטעם אין אדם חוטא ולא לו יעו"ש. ולדבריו אין ראיה שעם הארץ נאמן להעיד על חיוב 
הפירות שברשותו, ואדרבה החזו"א לשיטתו סובר שעם הארץ אינו נאמן ולכן העמיד בסיטון 

חבר. 

ובתפא"י פירש דנאמן מטעם ספק ספיקא, ספק שאומר אמת שהם מסיטון אחד, וא"ת 
שלקח מב' מוכרים, שמא שניהם עישרו או שניהם לא עישרו, ע"כ.

וגם לדבריו אין להוכיח שבעלמא עם הארץ יהא נאמן לומר שפירותיו פטורים מן המעשר.

סיכומם של דברים:

כיון שנקטינן להלכה גם בזמננו שעם הארץ אינו נאמן על המעשר, ומי שיש לו הפחיתויות א. 

שמנו חז"ל )ברכות מז ב, סוטה כה א(, ]וכ"ש מי שאינו שומר תו"מ שדינו כחשוד שאינו 
נאמן לומר שהפירות הפקר או מחו"ל, וזה גם בלא דברינו כאן שהרי הוא חשוד על הכל[. 

וכ"ש שאינו נאמן לומר שקנאם מחנות עם הכשר וכדומה, שהרי זה דומה לאומר לקחתי ב. 
מאיש פלוני נאמן, שאינו נאמן לומר כן. ואפילו לדעת הגר"א בשיטת הרמב"ם שהאומר 
לקחתי מאיש פלוני נאמן נחשב כמעיד על של אחרים, כל זה הוא כשהוא רק שליח 

בעלמא, אבל כשנותן לו משלו, אף כשאומר שלקח מאחרים הרי הוא מעיד על שלו. 

וכל זה נפקא מינה גם להסוברים כמקובל משמיה דהגרי"ז שחשש לכך שגם האידנא ג. 
בעי' קבלת חבירות ואין אדם יכול לסמוך על חבירו לענין מעשרות, שהוא הדין שאינו 

יכול להאמין לחבירו כשמעיד שהפירות פטורים מן המעשר.
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"פרשת תרומות ומ שרות מארימ" אחת  ל חגרת"

שאלה מצויה כשבאים להפריש מכמה אריזות זו על זו, ויש לדון אם מותר ואפשר 
להפריש מאלו על אלו, או שצריך לחוש להפרשה מן הפטור על החיוב, שמא 
אחת מתוקנת כדין והשניה טבל. שאלה זו מתחלקת למקרים ורמות חשש שונים, 
ומתבארת לפרטיה במאמר זה יחד עם חידוש בדין המשנה שאין מפרישים מדמאי 
של עם הארץ אחד על דמאי של עם הארץ אחר וביאור מחלוקת האחרונים בדין זה.

רבי יוסף מרדכי גרינפלד שליט״א
מרבני בית המדרש  

הפרשת תרומות ומעשרות 
מאריזה אחת על חברתה

אין להפריש מהפטור על החיוב

הכלל בהפרשת תרומות ומעשרות שלא מפרישים מהפטור על החיוב, ולכן הרוצה להפריש 
מפרי על חבירו עליו לבדוק ששניהם חייבים בהפרשת תרו"מ ושהם באותה דרגת חיוב, 
ומטעם זה הקונה פירות משני עמי ארצות אינו יכול לעשר מהפירות שקנה מהראשון על 
הפירות שקנה מהשני כיון שיכול להיות שהראשון עישר והשני לא עישר, ונמצא שהוא 

מפריש מפירות שאינם חייבים בהפרשת תרומות ומעשרות על פירות החייבים.

ויש לדון במי שקונה פירות בקופסאות שימורים1 מאותו מין, האם יכול להפריש מהפירות 
שבקופסא אחת על הפירות שבשאר הקופסאות, או שצריך להפריש מכל קופסא וקופסא 
בפני עצמה, משום שיש לחשוש שמא הפירות שבקופסא הראשונה מעושרים ואילו אותם 
שבקופסאות האחרות אינם מעושרים, והרי הוא מפריש מהפטור על החיוב. כמו כן יש לדון 
האם יש חילוק אם הקופסאות הם מאותה החברה או שכל קופסא היא של חברה אחרת, 
וכגון מי שקנה שימורי אפרסקים מכמה חברות האם יוכל להפריש מאחת על חברתה, וכן 
האם יש חילוק אם קנה בחנות אחת או בכמה חנויות ואפי' בחנות אחת האם יש לחלק אם 

קנה בפעם אחת או בכמה פעמים.

כמו כן ידועה היא דעת רבותינו שראוי לכל ירא שמים להפריש תרומות ומעשרות גם 
מתוצרת המושגחת על ידי גופי כשרות, בעיקר מחמת ריבוי התקלות המצויות בכל דבר 

1.  נידון זה אינו דוקא בקופסאות שימורים, אלא בכל מוצר ארוז שבדרך כלל אין לנו ידיעה מתי נארזה כל 
אריזה.

ציבורי וכנודע מפי הניסיון, וכן מחמת ההכרח להסתמך על קולות והיתרים כאשר מפרישים 
באופן ציבורי, וכבר התפרש כל זה באריכות בקונטרס 'שאלת רבים' שיצא לאור על ידי בית 
המדרש להלכה בהתישבות, ומחמת כל זה הורו רבותינו שכל מה שקונים אפי' במקום שיש 
משגיח טוב ובקי ויר"ש יש לעשר שוב, ונראה מדבריהם שקרוב הדבר להיות חיוב שלא 

להכשל ח"ו במאכלות אסורות.

ואכן רבים התעוררו בזה, ומקפידים שלא להכניס לפיהם דבר שאינם מעשרים בעצמם או 
שיודעים בבירור שעישרוהו, ובדרך אמונה )ביאור ההלכה הלכות מעשר פרק יד הלכה א( 
כתב בענין זה: "ודע שגם במקומות שמצויים משגיחים על המעשרות וידוע שאין אחרים 
מעשרים אלא הם, מ"מ אין לעשר ממה שלקח בפ"א על מה שלקח בפעם שניה ואולי גם 
בפ"א מכמה ארגזים, כי ידוע שלפעמים שוכחים או מאחרים או טועים ונשאר טבל ואולי 

זה מעושר וזה אינו מעושר". 

וגם בהפרשה זו יש לדון כן, האם יועיל להפריש מקופסאות שימורים אחת על אחרות, וכן 
בבקבוקי שתיה מאחד על השני, או שאין מפרישין מזה על זה. 

לכתחילה ודאי יש להקפיד להפריש מכל דבר בנפרד

ונראה שזה ודאי שלכתחילה מי שיכול עדיף שיפריש מכל קופסת שימורים בפני עצמה, 
ובזה ירוויח כמה דברים: 

באופן זה תהיה ההפרשה מן המוקף, מה שאין כן אם הוא מפריש מקופסא אחת על א. 
חברתה יש בזה חיסרון של הפרשה שלא מן המוקף, אלא א"כ יפתח תחילה את שתי 
הקופסאות ויקרבם זו אל זו. אף שבדמאי לא צריך להפריש מן המוקף, מ"מ חלק מן 
החששות בגינם צריך להפריש אינם מכח תקנת דמאי, ויתכן שהם מדינא ויש לחוש 

שצריך להפריש מן המוקף.

אחת החששות בהפרשה ציבורית היא שנעשית ההפרשה מהפטור על החיוב, כי לפעמים ב. 
מגיעים לבית אריזה אחד פירות מכמה מקומות שחלקם בתחומי ארץ ישראל ממקומות 
שכיבשום עולי בבל והם חייבים, וחלקם ממקומות הפטורים או שחיובם פחות, וכמו כן 
לפעמים מגיעים פירות שגדלו אצל ישראל שחייבים בהפרשה, ופירות שגדלו אצל גוי 
שאינם חייבים מהתורה, והמשגיח מפריש על הכל יחד, ועי' בספר המעשר והתרומה 
פ"ה )בית האוצר אות לב( שמטעם זה יש מהמהדרין שכשקונים פירות מהשוק מעשרים 
כל פרי ופרי בפני עצמו או לכל הפחות מכל שק בפני עצמו, וכן ענבים מכל תיבה בפ"ע, 

וא"כ ודאי שבאריזות שונות ככל שניתן ראוי להפריש מכל יחידה בפני עצמה. 

עוד יועיל בזה שלא יבוא לחשש הפרשה משנה על חברתה, כיון שבפירות שבקופסאות ג. 
שימורים אין אפשרות לדעת בבירור את השנה שבה התחייב הפרי במעשרות, משום 
שהתאריך שעל הקופסא הוא לא תאריך גידול הפרי אלא תאריך מילוי הקופסא, ולפעמים 
בעונה עצמה משמרים את הפירות במיכלים גדולים ורק אחר כך מעבירים אותם לקופסא 
קטנה ופעמים שזה לא נעשה באותה שנה, כך שיתכן שהתאריך המופיע על הקופסא 
אינו שנת חיובו, ויש לחשוש בשתי קופסאות שמופיע עליהם תאריך של אותה שנה, 

שהוי הפרשה משנה על חברתה שלא מועיל אפי' בדיעבד.

עוד יש שהעירו שבהפרשה מקופסא אחת על השניה, יש לחשוש למה שכתב הרדב"ז ד. 
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)ח"ו סי' ב אלפים קז( לענין ענבים שקונה מן הנכרים בשביל להוציא מהם משקה, "דלא 
נגמרו ביד הנכרים, וצריך לעשר משיגמר מלאכתו שיקבץ המיץ שלהם למקום שהוא 
משתמר בו", ומשמע בדבריו שסובר שהסיבה שהגמר מלאכה הוא בשעה שמכניס את 
היין לחבית הוא משום ששם הוא המקום  שהיין משתמר בו, ורק כאשר נותנו במקום 
שהוא משתמר בו הוי גמר מלאכה. וא"כ לפי"ז לכאו' גם פירות העומדים לעשות מהן 
שימורים לא נחשב גמר מלאכתם עד שיקבצם למקום שהם משתמרים שם, והשתא אם 
במקומות שבהם ממלאים את הקופסאות שימורים מועסקים גם נכרים וגם ישראל, א"כ 
יש לחשוש שקופסא אחת מילא הגוי ובה נעשה הגמר מלאכה ביד עכו"ם והיא פטורה 
מן המעשרות לדעת הרמב"ם, ואילו את הקופסא השניה מילא הישראל והיא חייבת 
במעשר לכו"ע, וגם אם נעשה המילוי על ידי מכונות, הרי שתלוי הדבר במי שמפעיל 

את המכונה, ומיהו מרן החזו"א לא חשש בזה לשיטת הרמב"ם.

אמנם כל החששות הללו אינם מעכבים את ההפרשה, מפני שעל פי רוב כל הקופסאות 
שימורים הם מאותה שנה ומאותה דרגת חיוב וממילא מהני ההפרשה, אלא שיש לדון 
בהלכות דמאי אם הוא נחשב כמפריש מן הדמאי על הדמאי שלא מהני והוא צריך לשוב 

ולעשר או לא.

איסור הפרשה מן הדמאי על הדמאי

והנה לגבי דמאי מצינו משנה מפורשת בדמאי פ"ה מ"ו: "הלוקח מן הסיטון וחזר ולקח 
ממנו שניה, לא יעשר מזה על זה אפי' מאותו הסוג אפילו מאותו המין", והביאור: הסיטון 
הוא מי שלוקח תבואה מכמה בני אדם, וכאשר קונה אדם מאותו סיטון בשתי פעמים, אנו 
חוששים שהתבואה שהוא קנה בפעם הראשונה היא מתבואת עם הארץ אחד, ומה שלקח 
בפעם השניה הוא מתבואת עם הארץ אחר, והרי יתכן שהראשון עישר והשני לא עישר, 
ונמצא שהוא מפריש מן הפטור על החיוב, ולכן צריך להפריש מכל אחד ואחד בפני עצמו 

שלא יבוא להפריש מהפטור על החיוב.

ולפי"ז נראה לכאו' שמי שקונה קופסאות שימורים מעמי הארץ שדינם כדמאי, אזי אם הם 
משתי חברות שונות ודאי לא יוכל להפריש מאחת על השניה, שהרי יש לחשוש שמא אחד 
מהם מעשר והשני אינו מעשר, אולם כאשר הוא קונה כמה קופסאות מאותה חברה היה 
נראה לדמות את הדבר למי שקונה מאותו עם הארץ, שבזה יכול לעשר על כל מה שקנה 
אצל אותו אדם מאחד על חבירו, שכן אצל אותו עם הארץ אם הוא מקפיד על המעשרות 
יש לתלות שהכל אצלו מעושר ואם אינו מקפיד עליהם הרי שהכול אינו מעושר, וממילא 
הוא יכול להפריש מאחד על חבירו. ופשוט א"כ שגם אם הוא קונה כל קופסא בזמן אחר 
ובחנות אחרת, מ"מ הוא יכול לעשר מאחד על השני, שהרי ידוע שכולם קנו את הקופסאות 
הללו מאותה חברה, ויש לדון דבר זה כפי מה שסיימה המשנה בדמאי שם "נאמן הסיטון 
לומר משל אחד הם", וכאן הרי ידוע בבירור שכל הקופסאות הם של יצרן אחד ויכול לעשר 
מאחד על כולם, ורק צריך לבדוק  שיהיו כל הפירות מאותה שנת חיוב שלא יבוא להפריש 

משנה על חברתה.

ומה שיש לדון בזה הוא דוקא על מי שקונה קופסאות שימורים או בקבוקי שתיה בהכשרים 
מהודרים, והוא מעשר מחמת חשש תקלה וכמו שהבאנו שלא ימלט בדבר ציבורי שלא 
תקרה תקלה, א"כ בזה לכאורה לא יועיל לו להפריש גם מקופסאות ששייכות לאותה חברת 

ייצור, שהרי כאן החשש הוא שקרתה תקלה ולא שהם מעם הארץ שאינו מעשר, ותמיד 
יתכן שבפירות שנמצאים בקופסא אחת קרתה תקלה ואין הם מעושרים, ואם הוא יפריש 

מקופסא אחרת עליהם לא יתקן כלום שהרי הוא מפריש מן הפטור על החיוב.

ואף אמנם שבספר דרך אמונה הלכות מעשר שני פרק יא ס"ק מ הביא בשם החזו"א שבמקום 
שיש השגחה מעולה על המעשרות שאפשר לסמוך ע"ז מדינא, אף שאנו מחמירין לחזור 
ולעשר, י"ל דלא חמיר מדמאי ואין צריך לבער את המעשרות הללו, ויכול להשאירם בלא 

תרו"מ גם לאחר זמן הביעור.

מ"מ הרי אם אנו דנים פירות אלו בגדרי דמאי, א"כ לפי הכלל המבואר במשנה לגבי דמאי, 
כל שיש מקום לחשוש שאחד מעשר ואחד אינו מעשר, אי אפשר לעשר מאחד על חבירו, 
וכאן כיון שאנו חוששין לתקלה לפיה יכול לקרות מצב שבו על פירות הנמצאים בקופסא 
אחת עישרו ואילו על פירות הנמצאים בקופסא השניה לא עישרו, ממילא הדר דינא שגם 
לפי דיני דמאי אינו יכול לעשר מאחד על השני שהרי תמיד יש לחשוש שבאחד מהם נפלה 

תקלה ואילו בשני לא.

הטעם שאין מפרישים מדמאי על הדמאי

ואמנם היה מקום לדון להקל בזה ולומר שההלכה הזו שאין לעשר מדמאי על הדמאי היא 
חומרא מיוחדת השייכת לעצם תקנת דמאי, ואין היא שייכת כלל בכל מקום אחר שבו יש 

חשש שמא לא הופרשו תרו"מ כדין.

דהנה המשנה למלך בהלכות תרומות פרק ה הלכה יז הקשה על דין זה שהביא הרמב"ם 
שם שאין תורמים מן הדמאי על הדמאי, מהא דאיתא במנחות דף לא, א  "תניא, אמר ר"ש 
שזורי פעם אחת נתערב לי טבל בחולין, ובאתי ושאלתי את רבי טרפון, ואמר לי לך קח לך 
מן השוק ועשר עליו, קסבר דאורייתא ברובא בטל ורוב עמי הארץ מעשרים הן, והוה ליה 
כתורם מן הפטור על הפטור. ולימא ליה לך קח מן העובד כוכבים, קסבר אין קנין לעובד 

כוכבים בארץ ישראל להפקיע מיד מעשר, והוה ליה מן החיוב על הפטור".

ואינו מובן איך יפטור הדמאי את הטבל שנתערב בחולין, והרי טבל המעורב בחולין הוא 
חייב ודאי מדרבנן בהפרשה, ואילו הדמאי אינו ודאי חייב שהרי יתכן שהעם הארץ עישרו, 

וא"כ יש לחשוש שהוא מפריש מהפטור על החיוב.

וכתב המשנה למלך לתרץ, וז"ל: "והנראה אצלי דלעולם תורמין מן הדמאי על כל טבל דרבנן 
ושאני מדמאי על הדמאי, והטעם דבכל מקום דאיכא חשש איסור תורה חששו חכמים כגון 
מן הדמאי על הדמאי, דשמא הא' מעושר והב' אינו מעושר, ונמצא מפריש מן הפטור על 
החייב דאינו תרומה, ונמצא אוכל טבל גמור. אבל במפריש מן הדמאי על טבל אחר דרבנן, 
דאף אם נחוש דילמא הדמאי הוא מעושר, אכתי ליכא איסור תורה, דטבל דרבנן הוא ולא 
חששו בזה, ולפי"ז נראה דדוקא מן הדמאי על טבל דרבנן התירו אבל מטבל דרבנן על הדמאי 

לא התירו, משום דשמא הדמאי אינו מעושר ונמצא פוגע באיסור תורה".

ובאמת דברי המשנה למלך צריכים ביאור שהרי בדמאי עצמו ג"כ מן התורה אזלינן בתר הרוב 
ורוב עמי הארץ מעשרין הן, אלא שחכמים החמירו להצריכו לשוב ולעשר ולחשוש שמא הוא 
נלקח מעם הארץ שאינו מעשר, והרי כמו כן בטבל שנתערב בחולין ג"כ יש לחשוש שהחתיכה 
שאותה הוא אוכל היא זו שלא התעשרה, ובכל זאת אין היא נחשבת חייבת מדאורייתא כיון 
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שאזלינן בתר הרוב, וא"כ בדמאי ג"כ יש לראות את כל חיובו כחיוב דרבנן, וגם אם ימצא 
שהוא יפריש מדבר מעושר אכתי ליכא איסור תורה.

והנראה בזה, דזהו יסוד הדבר שהתחדש בפרשת חיוב הפרשת דמאי, שאין זה רק חיוב 
הפרשה חדש מדרבנן, אלא שהצריכו חכמים לדון כל דמאי בפני עצמו כאילו הוא ספק 
דאורייתא, וזה היה גוף תקנת דמאי שלא להחשיב את כל הפירות כאילו הם בדרגת חיוב 
אחת, אלא יש להפריש בפני עצמו כל מה שקונים מעם הארץ מחמת ספק הפרשה. ]ורק 
בפירות הנקנים מאותו עם הארץ אפשר להפריש מאחד על אחרים כיון שאנו תולים שאם 
הוא מהמעשרים הרי שעישר את כולם, ואם הוא מאותם שאינם מעשרים א"כ כולם אינם 

מעושרים[. 

ונראה לבאר בזה כוונת הרמב"ם בהלכות מעשר פרק יג הל' כ, שכתב שם: "כל העיר מוכרין 
ודאי ואחד מוכר דמאי, ולקח ואין ידוע ממי לקח כיצד מתקן, מפריש תרומה ותרומת מעשר 
ונותנן לכהן ומפריש מעשר שני בלבד, והרי הוא כמעשר שני של דמאי". והאחרונים תמהו 
למה כתב הרמב"ם שדינו כדמאי, והרי זה ספק גמור דכל קבוע כמחצה על מחצה דמי, וא"כ 
יש בכל אחד ספק שהוא מאותם שהם טבל ודאי וא"כ הוא חייב לעשר מעיקר הדין, וכתב 
על זה החזו"א בדמאי סי' א ס"ק יז דכוונת הרמב"ם במה שכתב שהוא דמאי, לומר שיש בו 
חומרת דמאי שאין מפרישין ממנו על אחרים ולא מאחרים עליו, אבל ודאי אין עליו קולות 
דמאי שהרי הוא ספק גמור, ומשמע שאם היו תשעה טבל ואחד מעושר היה יכול להפריש 
מאחד על אחרים אף שכל אחד הוא בספק טבל אף שלכאו' יש לחוש שמא הוא מפריש 

מהמעושר על שאינו מעושר, שהרי כל קבוע כמחצה על מחצה.

ונראה הביאור כפי שנתבאר, שרק בדמאי התחדשה חומרא מיוחדת לחשוש להפרשה 
מהפטור על החיוב, וחומרא זו אינה שייכת בדבר שחיובו הוא מחמת ספק דאורייתא, כיון 
שדבר שחיובו הוא מספק דאורייתא י"ל שהוא יכול להפריש ממנו על כל ספק דאורייתא 
אחר, שכולם באותה מצב חיוב שהם חייבים בהפרשת ודאי מחמת מצב הספק שבהם, וכשם 
שמצינו שאדם שמסופק אם בירך ברכת המזון יכול להוציא אדם אחר שאף הוא ספק אם 
בירך ברכת המזון, כיון שלשניהם יש כעת חיוב ברכה גמור מחמת הספק. ורק בדמאי ישנה 
תקנה מיוחדת שאין להפריש מפירות דמאי על פירות דמאי אחרים, כיון שגדר התקנה היא 
לחשוש על כל אחד שמא הוא אינו מתוקן והוא טבל, ומאידך שמא עישרוהו שהרי רוב 

עמי הארץ מעשרין2.

והשתא מבואר שזו היא כוונת הרמב"ם, דאף שבעצם יש לפנינו דין כל קבוע כמחצה על 
מחצה, והיינו שאנו דנים כאילו מחצה מהפירות הם טבל, וממילא הם חייבים במעשר 
מעיקר הדין מחמת ספק דאורייתא לחומרא, מ"מ הרי יש כאן מחמת דין זה גם מחצה דמאי, 
וממילא יש ליתן עליו גם חומרת דמאי שאינו יכול לעשר ממנו על דמאי אחר, דחיישינן 

שמא הוא כבר מתוקן.

ואם ננקוט כן, הרי שההלכה שאין להפריש מן הדמאי על הדמאי היא חומרא מיוחדת בדמאי, 
אבל במקום שיש חיוב הפרשה מן הדין או מחמת חשש לא שייך לומר כלל זה, ולכן אם 
ידוע לנו שיש מיעוט מקרים שיש בהם תקלות וישנם פירות שאינם מעושרים גם בהכשרים 

2.  ויתכן שדווקא מחמת הקולות שיש בדמאי, שעניינם לתלות שבעצם יש לדון את הפירות כמעושרים 
מחמת שרוב עמי הארץ מעשרים הם, נולד גם החומרא שא״א לקבוע עליהם שם חיוב גמור למעשר 
ולהחשיב את כולם באותה דרגת חיוב אלא חיישינן בכל אחד גם שמא אין הוא מעושר וגם שמא הוא 

מעושר.

מהודרים, א"כ כל פרי ופרי שהוא קונה מהחנווני חל עליו חיוב לעשרו מדין כל קבוע כמחצה 
על מחצה, והרי הוא ספק אינו מעושר. ואמנם מעיקר הדין יתכן שאין צריך כלל לחשוש 
לזה, אבל אנן דחיישינן לאותם תקלות ומתייחסים לזה כמיעוט שאינו מעושר, הרי שכל 
קופסא שהוא קונה מהחנות יש לדון אותה כספק אינה מעושרת, וממילא שדרגתם של כל 

אותם הקופסאות שוות בחיובם והוא יכול לעשר מאחת על אחרות המחוייבות כמותה.

המחוייב מספק אם יכול להוציא ספק כמותו

אמנם באמת נחלקו ביסוד זה רבותינו האחרונים, דהנה הפר"ח בליקוטים לאו"ח סי' קפד 
כתב לגבי מי שמסופק אם בירך ברכת המזון שדינו שהוא חייב לחזור ולברך מחמת הספק, 
שאינו יכול להוציא אדם אחר שודאי לא בירך כיון דמאי דקיי"ל דספק דאורייתא לחומרא 
אינו אלא מדרבנן, והרע"א הגיה על דבריו )נדפס מכת"י בשו"ע מהדורת מכון ירושלים(, 
וכתב וז"ל: "נראה מתוך דבריו דיכול להוציא לאחר שג"כ מסופק, וכן אם היה חייב מהתורה 
מספק היה יכול להוציא לאחר שודאי לא בירך, ולענ"ד נראה דליתא להאי סברא, כמו דמצינו 
לענין תרומה דתורמין מדרבנן על דרבנן ואפילו הכי תנן במתניתין פ"ה דדמאי אין תורמין 
מדמאי על דמאי ע"ש, והיינו על כרחך משום דהיכא דהחיוב רק מספק אינו יכול לתרום 
מזה על זה, דשמא זה תרום וזה אינו תרום, והוא הדין בנידון דידן אינו יכול להוציא ספק 

לספק דשמא זה בירך וזה לא בירך, והוא ברור", עכ"ל.
וכעי"ז כתב הרע"א בהגהותיו לשו"ע שם )נדפס מכת"י בשו"ע הנ"ל( וז"ל: "ולהוציא אחרים 
ידי חובתן, נראה דאף אם האחרים לא אכלו כדי שביעה דאינם חייבים רק מדרבנן, מ"מ 
אינו יכול להוציא אותם, ודמי להא דאין תורמין מדמאי על דמאי דשמא אחד מעושר ואחד 
אינו מעושר, ואף דהשתא עכ"פ שניהם חייבין מדרבנן, ועי' במשל"מ פ"ה הל' יז מהלכות 
תרומות", ובהמשך דחה גם שם את דברי הפר"ח שס"ל שיכול להוציא, וכן דחה את דבריו 

בתשובות קמא סי' ו עיי"ש.
ונראה שהרע"א הבין את דברי המשל"מ באופן אחר ממה שביארנו, וס"ל שהחילוק בין 
דמאי לתערובת, הוא שדמאי הוא חיוב דרבנן מחמת ספק ]דאף שרוב עמי הארץ מעשרין 
החמירו חז"ל לדונו כספק טבל[, ואילו בטבל שנפל לתערובת אין החיוב דרבנן להפריש 
מחמת ספק אלא הוא חיוב דרבנן חדש, ולכן אף שאין לעשר מדמאי על דמאי יכול לעשר 
מדמאי על התערובת, משום שחיוב ההפרשה על הדמאי הוא מחמת חשש טבל דאורייתא 

וממילא חיישינן שמא זה מעושר וזה אינו מעושר, משא"כ שכל חיובו הוא דרבנן.
ונמצא לפי"ז דנחלקו הפר"ח והרע"א בנידון זה עצמו, האם בכל ספק אמרינן דהחיוב הוא 
רק מחמת החשש שיעבור על האיסור וכמו בדמאי, ורק בתערובת אמרינן שהוא חיוב חדש 
מדרבנן, או להיפך שכל ספק הוא חיוב חדש ויכול להוציא כל ספק אחר, ורק בדמאי החמירו 

חז"ל לחשוש לדאורייתא3. 

3.  ובקונטרס קיצור הלכות תרו״מ שהדפיס הג״ר זליג שפירא ע״פ מרן החזו״א זצ״ל כתב שלא לעשר מספק 
טבל על ספק טבל, ויל״ע אם הטעם משום שס״ל כדעת הרע״א, או ששייכת בזה ג״כ תקנת דמאי, וכמו 
ששנינו במשנה דמאי פ״ה מ״ט דעת ר״א שאין מפרישין משל כותי על של כותי, ואמרו ע״ז בירושלמי 
"א"ר יוחנן טעמא דר"א כשם שעשו פירות א"י דמאי אחר רובן אין תורמין ומעשרין מזה על זה, כך עשו 
פירות כותי ודאי אחר רובן אין תורמין ולא מעשרין מזה על זה", והיינו דדימו גם אופן זה לדמאי, אבל 

לכאו' במקום שהספק הוא לא מחמת שיש חלק שמעשרים וחלק שלא אין זה שייך לתקנת דמאי.
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"פרשת תרומות ומ שרות מארימ" אחת  ל חגרת"

ונמצא לפי"ז שלדעת הרע"א אם חיישינן שקרתה תקלה באחת מהקופסאות שימורים 
ואין הפירות שבה מעושרים, לא יוכל לעשר מקופסא אחת על חברתה. 

ומ"מ נראה שכיון שבדברים שיש עליהם הכשר מהודר, ואין הדבר ידוע לנו כעת שישנם 
פירות שאינם מעושרים, והוא רק חשש תקלה, דיש לדון אם שייך כאן בכלל דין קבוע או 
שיש ללכת אחר הרוב ורובם מתוקנים4, וגם אם נחמיר לחשוש להחשיבו לקבוע הרי לשיטת 
הפר"ח יכולים לעשר מספק על ספק, ולכן נראה שבדיעבד יכול להקל ולעשר גם משתי 

קופסאות ואפי' משתי חברות שונות.

חשש דמאי כשיש כמה משגיחי כשרות

ועי' בישא יוסף זרעים א סי' כה שהביא ממרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל שבהכשרים מהודרים 
אין לחשוש משום דמאי, ע"פ המבואר במסכת מעשר שני שיוחנן כהן גדול העביר הודיית 
מעשר וכו' ובימיו אין צריך לשאול על הדמאי, וטעם הדבר התפרש בירושלמי משום שהעמיד 
זוגות, ופי' הגר"א ממונים לראות אם מפרישין העם, ומבואר דאם ישנם ת"ח שאחראים 

ומפקחים על ההשגחה אין חשש דמאי בפירות.
ועיי"ש שמרן הגרי"ש חשש בעיקר לעיקולי ופשורי המצויים בהפרשה ציבורית, וכגון מינוי 
שליחות למשגיח שלדעת הרבה פוסקים אינו מועיל כאשר הבעלים גוי, ומ"מ גם בחששות 
אלו כאשר מפריש על תוצרת של אותה חברה, לכאו' יכול להפריש מאלו על אלו, כיון 

שבכולם יש את אותם ספיקות, ודינם שהם כולם חייבים או כולם פטורים.
אמנם יש שהביאו בשם החזו"א )עי' חוט שני מזוזה  ענייני יו"ד סי' י אות ג(, שבזמן הזה 
שאין קבלת חברות יש לחשוש גם בהכשרים מהודרים לדין דמאי, לדבריו יהיה הדין שאינו 

יכול לעשר מקופסא אחת על השניה אלא א"כ הם מאותה חברה, וכדין דמאי.
ויש להעיר דלכאו' אם אכן אנו חוששים לדון את משגיחי הכשרות כעמי הארץ, א"כ גם 
כאשר הוא קונה כמה קופסאות מאותה חברה, הרי יתכן שעל כל קופסא היה אחראי משגיח 
כשרות אחר וא"כ הוא כמו קונה מכמה עמי ארצות שחייב לעשר כל אחד בנפרד. אמנם 
באמת נראה שאין דנים אותו כאילו הוא קונה מהמשגיח, אלא הוא קונה מהבעלים והאופן 
שהבעלים מתקן את המעשרות הוא ע"י המשגיחים שהוא מעמיד, ואם הם אינם חברים 
וא"א לסמוך על כך שתיקנו כראוי ממילא הדר דינו להתחייב כדין דמאי מחמת הבעלים 
שהוא עם הארץ וכל הנלקח ממנו הוא אותו דמאי ויכול לעשר מאחד על חבירו, ]ועי' בישא 
יוסף שם שצידד לומר דאולי גם כאשר יש משגיחים הנאמנים על המעשרות צריך לעשר 
מעיקר הדין, משום שתקנת דמאי היתה שכל הקונה מעם הארץ חייב לעשר עיי"ש, וא"כ 
אין להתחשב כלל במשגיחים אלא בבעל הבית ואם הוא עם הארץ א"כ בכל הנלקח ממנו 

יכול לעשר מאחד על השני כדין לוקח דמאי מעם הארץ אחד[.
וראה בדרך אמונה )תרומות פ"ג הל' ל, ציון ההלכה ס"ק רצ( שהביא מעשה רב בנידון 
זה, וז"ל: "ומרן ז"ל התיר לעשר בקבוקים בירה שקנו לחתונה ולא יכלו לפתוח כולן שלא 
יתקלקלו, וכן בזמן הביעור שהיו צריכין לעשר הרבה קופסאות ולא הי' אפשר לפתחן שלא 
יתקלקלו, התיר לעשר עליהן בעודן סתומין". הרי שאף מרן החזו"א עצמו התיר בשעת 

הצורך להפריש מאחד על אחרים.
אמנם יעוי' בספר איגרתא חדא לג"ר שריה דבילצקי זצ"ל עמ' טו שציין שבשנת תשי"ב שאז 

4.  עי׳ בזה מנחת שלמה ח״א סי׳ סב אות ג.

היה הנידון וההוראה מהחזו"א, לא היתה כלל שום השגחה על שום  שימורים, וא"כ יתכן 
שרק בזה היקל החזו"א להחשיב את כל הנלקח מאותה חברה כלוקח מאותו עם הארץ, 
אבל כאשר ישנם משגיחים הממונים על המעשרות ויתכן שאחד עישר ואחד לא עישר, 
וא"כ שוב יש לדון כל קופסא וקופסא כדמאי ולחוש שאולי היא מעושרת ואולי לא, ואין 

מעשרין מזה על זה, וצ"ע.  

 העולה מן האמור להלכה ולא למעשה:

לכתחילה ודאי ראוי תמיד להפריש מכל קופסא ומכל בקבוק בפני עצמם, וימנע בזה א. 
מהרבה מכשולות. 

בשעת הדחק שאינו יכול לעשר מכל אחד ואחד, אם חיוב המעשר הוא מהלכות דמאי, ב. 
וכגון מי שקנה מהכשרים שאינם מהודרים ואינו יכול לסמוך על כך שעישרו אותם, אינו 
יכול לעשר מקופסא אחת על אחרות, אלא א"כ כולם הם מאותו היצרן ומאותו הבעלים.

 בקופסאות ובקבוקים שנקנו מהכשרים מהודרים )וכן בשאר אריזות מאכלים שנקנו ג. 
מהכשרים מהודרים(, בשעת הדחק יתכן שיש מקום להקל ולעשר גם מקופסאות 
ובקבוקים שאינם מאותו יצרן, ולסמוך על השיטות  שכולם באותה דרגת חיוב. ומ"מ וגם 
לדעות שיש לדון דין דמאי גם בהכשרים מהודרים, מ"מ נראה שמאותם שנקנו מאותו 

יצרן יכול להקל ולעשר בשעת הדחק מאלו על אלו.
ובמשפטי ארץ )תרומות ומעשרות פרק ח ס"י( כתב בסתמא שאם הפריש מקופסא אחת 

על חברתה צריך להישאל על הפרשתו, ועדיין יש לעיין.
בכל אופן יש להפריש רק משתי קופסאות שהם מאותו המין ממש ]להוציא למשל ד. 

מלפפונים במלח על מלפפונים בחומץ, שיש לחשוש אולי חומרי הליווי שבאחד מהם 
חייבים בתרו"מ[5.

5.  ועי' באיגרתא חדא שם שכתב שכמו"כ יש להצריך שיהיו מספרי התאריך החקוקים על הקופסאות 
שווים, דאם לא כן יש לחשוש להא דאיתא בדמאי פ"ה משנה ד והובא ברמב"ם מעשר פרק יד הל' ג 
דהלוקח מן הנחתום לא יעשר מן החמה על הצוננת כיון שהם משני ימים ואני אומר חיטים של אמש היו 
משל אחד ושל היום משל אחר, וצ"ע כוונתו, שהרי בזמננו המציאות היא בגידול תעשייתי מי שמפריש 
בפועל הוא בעל המפעל )במקרה זה - מפעל השימורים( ועליו מוטלת האחריות ולא על בעל השדה 
ורובם ככולם של בעלי השדה אינם מפרישים תרו"מ, אם כן לכאורה אין לחוש שמא הפריש תרומות 
ומעשרות. גם באורחות רבינו ח"ד עמ' כו כתב שיכול בשעת הדחק לעשר מאחד על כולם אם הם מאותו 

בית חרושת ולא הצריך שיהיה תאריך הייצור של כולם באותו יום ממש, וצ"ע.
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 תי ת דמאי וספ  איסור לחול" ולגריא

האם מותר לתת לחולה לאכול פירות שאנו חוששים עליהם שאינם מעושרים? 
ומה הדין בבריא? האם יש חילוק בין אם הפירות הם של הנותן או של המקבל? 
מתוך סוגיית הירושלמי בדין רופא שצריך ליתן דמאי לחולה, ופירושי רבותינו עולים 

דברים הנוגעים להלכה למעשה, ומובאים במאמר זה לעיון בסוגיא.

רבי ישראל פרנקל שליט״א
מרבני בית המדרש

נתינת דמאי וספק איסור 
לחולה ולבריא

שאלה: אדם נקלע לבית חולים ונמצא ליד חולה שאינו מקפיד לאכול דווקא מכשרות מהודרת 
מבקש ממנו שיתן לו לאכול ירקות ופירות של החולה, או של בית החולים שהעמידו לחולה, 
והכשרם אינו בכשרות שנהגו המדקדקים לסמוך עליו, האם מותר להגיש לידי החולה את 
הירק או הפרי, או דלמא נמצא שמכשילו בדבר שיש בו חשש איסור טבל, ובאמת שאלה 
זו איננה דוקא בירק או פרי, אלא בכל מיני מאכל שללא כשרות מהודרת יש לחוש בהם 

לאיסורים שונים.

רופא וחולה – דברי הירושלמי

איתא בירושלמי )דמאי פ"ג ה"ג(: "רופא שהיה מאכיל לחולה ע"ה נותן לתוך ידו ואינו נותן 
לתוך פיו, בדמאי, אבל בודאי אפילו לתוך ידו אסור, משל חולה, אבל משל רופא אסור, 
בישראל אבל בבן נח אפילו בודאי מותר משל חולה אבל משל רופא אסור". והעתיקו הרמב"ם 
)הל' מעשר פרק י הי"ג( וז"ל: רופא חבר שהיה מאכיל לחולה עם הארץ מפירות עם הארץ 
נותן לתוך ידו אבל לא לתוך פיו, ואם היה הדמאי של רופא אפילו לתוך ידו לא יתן, וכן אם 

ידע שהוא טבל ודאי אפילו לתוך ידו אסור, עכ"ל.

שיטת הכסף משנה בביאור הירושלמי

וביאר בכס"מ וז"ל: והטעם פשוט שאין לחבר להאכיל בידו דבר איסור בפיו, ומיהו בתוך 
ידו לא גזרו כיון שהוא של חולה והוא ספק שהרי מצוי לו ורופא לאו מידי עביד, אבל בודאי 
אף לתוך ידו אסור שהרי מסייע ידי עוברי עבירה, וכן אם הדמאי של חבר הרופא אין לחבר 
להאכיל דבר בלתי מתוקן, עכ"ל. ונראה מדבריו דלתוך פיו של חולה ודאי אסור, שהרי זה 
כספי ליה איסור בידים, וכן אם הדמאי של הרופא הרי זה בכלל "לפני עיור לא תתן מכשול", 

כיון שנותן לעם הארץ דבר שאינו בידו, אבל כשנותן לעם הארץ דבר שהוא שלו שבאמת 
לאו מידי עביד, אף שאילו היה טבל ודאי היה אסור באיסור מסייע ידי עוברי עבירה, אבל 

בדמאי כיון שהוא איסור שיסודו מספק לא אסרו בכהאי גונא לסייע לו. 

ולכאורה שורש דבריו הוא בחילוק שבין לפני עיור לאיסור מסייע, שמהתורה לא אסור 
אלא בתרי עברא דנהרא, שאינו יכול להיכשל באיסור ללא שיביאו אליו, ומדרבנן אסרו גם 
כשהוא בחד עברא דנהרא משום מסייע ידי עוברי עבירה, וכשהוא רק איסור מסייע מדרבנן 

לא אסרו במקום שאיסורו מספק. 

ולפי"ז באופן שהחולה לא יכול לקחת בעצמו אפילו במאמץ והפרי לא מצוי לו, הרי זה כתרי 
עברי דנהרא והוא בכלל לפני עיור ולא רק מסייע ויהיה אסור. 

עוד עולה מינה, שהיתר זה ליתן דמאי לחולה אינו דוקא בחולה אלא גם בבריא מותר, וכן 
עולה מדברי הדרך אמונה )שם, צג( שהעתיק את דברי הכס"מ והוסיף "ולא גרע מלעיל 
הלכה ח שיכול להושיט לו דמאי שלו", ושם מבואר ש"עם הארץ שנתן מעה לחבר ואמר 
לו קח לי אגודת ירק אחת לוקח לו סתם ופטור מלעשר". והיינו מכיון שהעם הארץ יכול 
לקנות ולהביא בעצמו, והחבר רק מסייע בידיו במה שעושה שליחותו התירו באיסור דמאי 

שיסוד איסורו מספק. משמע שהיתר זה הוא גם בעם הארץ בריא.

שיטת החזו״א בביאור הירושלמי

אמנם החזו"א כתב על דברי הרמב"ם אלו )דמאי סימן ז ס"ק ד( וז"ל: הנה אין חולה כעני 
וכאכסנאי ולא הותר ליתן לו דמאי ולפיכך משל רופא אסור, ולאו דוקא ליתן לתוך ידו אסור 
אלא ליתן לו במתנה אסור, אבל משל חולה מותר, ונראה שהוא גם כן מהדברים שהקילו 
בדמאי דבריא כה"ג אסור אפילו לאביי גיטין סא, א דמותר לסייעו, דלהאכילו גרע טפי, אלא 
הכא משום חולי הקילו לסמוך על רוב ע"ה מעשרין ומ"מ החמירו לתת לתוך פיו, ודוקא 
בסתם ע"ה אבל בידוע שהוא חשוד נראה דאף לתוך ידו אסור, עכ"ל. נראה שלדבריו גדר 
ההיתר הוא קולא בדיני דמאי עצמו, שאף שמדיני דמאי הוא שחבר לא יוציא מתוך ידו פירות 
שאינם מתוקנים, מ"מ התירו לחבר ליתן לחולה שנצרך לפירות, והתירו רק לתת לתוך ידו, 

אבל לא התירו לגמרי ליתן לתוך פיו. 

ולפי דבריו לכאורה יתכן שגם בחולה שאינו יכול לקחת בעצמו יהיה מותר, אף שהוא כתרי 
עברא דנהרא, כיון שהוא היתר מדיני דמאי ולא שהתירו כשהוא רק מסייע. 

והחילוק בין משל רופא למשל חולה הוא משום שאסור למכור ולתת דמאי לעם הארץ וזה 
לא התירו, אבל משל עם הארץ התירו בחולה. 

נמצא שלדברי החזו"א התירו ליתן לחולה משל חולה דוקא בדמאי שרוב עמי הארץ מעשרים 
והקילו באיסורו, וליתן לתוך פיו אסור.

ומה שהבאנו מהרמב"ם שכתב בהלכה ח שמותר לחבר להיות שליח של עם הארץ לקנות לו 
דמאי, וזה לכאורה גם כשהעם הארץ בריא, החזו"א עצמו )דמאי יד ס"ק יז( נתקשה בהיתר 
זה, וכתב דאפשר שהיתר זה נאמר באכסנאי או בעני שמותר לו ליקח דמאי, והביא הדרך 

אמונה את דבריו שם באות ס1.

1.  ואלו ב׳ דרכים שכתב הדרך אמונה בהבנת הרמב״ם בהלכה ח, האם ההיתר הוא משום שמיירי באכסנאי 
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 תי ת דמאי וספ  איסור לחול" ולגריא

שיטת המג״א והפמ״ג בביאור הירושלמי

הרמ"א באו"ח )קסג ס"ב( כתב לאסור להאכיל למי שלא נטל ידיו משום לפני עיור לא תתן 
מכשול, ובמג"א שם כתב וז"ל: נראה לי דוקא כשנתן לו משלו אבל אם הפרוסה של האוכל 
רק שהוא מושיט לו שרי דהא אם לא היה מושיט לו היה נוטלו ממילא אלא א"כ קאי בתרי 
עברא דנהרי, ואפשר דמכל מקום איכא מסייע ידי עוברי עבירה, ועין ברמב"ם סוף פרק י 
ממעשר שכתב שמותר ליתן לחולה עם הארץ דמאי לתוך ידו אם הדמאי הוא של עם הארץ 
אבל לא לתוך פיו ובודאי אפילו לתוך ידו אסור והוא הדין אם הדמאי של הרופא אסור, 
עכ"ל. וביאר בפמ"ג וז"ל: הנה לפני עיור לא תתן מכשול לאו הוה ומסייע ידי עוברי עבירה 
דרבנן הוא, ולפי זה באיסור דרבנן אם בתרי עברי דנהרא כעין תורה תיקנו ועובר על לפני 
עיור לא תתן מכשול בדרבנן, ואמנם מסייע ידי עוברי עבירה י"ל בדרבנן הוה גזירה לגזירה, 
והביא )המג"א( דברי הרמב"ם וכו', הנה בודאי יש מסייע ידי עוברי עבירה ומכל מקום לפיו 
ממש לא יתן, ודמאי של רופא לפני עיור לא תתן מכשול בדרבנן, א"כ משמע דבדרבנן לא 
גזרו על מסייע ועכ"פ לידו מותר, הוא הדין מאכיל בנטילת ידים דרבנן מותר לידו אם הוא 

של אוכל ולא קאי בתרי עברי דנהרא, עכ"ל.

מבואר מדברי הפמ"ג דאין איסור מסייע באיסור מדרבנן, ועכ"פ כשנותן לתוך ידו. והיתר זה 
הוא גם בבריא ובכל איסור דרבנן ולא רק בדמאי - ודלא כדברי הכס"מ ולא כהחזו"א. אמנם 
המשנ"ב )שם ס"ק יב( כתב על הרמ"א שאוסר ליתן לחם למי שלא נטל ידיו, וז"ל: דהיינו 
בלחם של המאכיל דבלחם של האוכל ויוכל לקחת בעצמו אין כאן לפני עיור, ומכל מקום 
כתבו האחרונים דאסור גם בזה משום דאסור לסייע ידי עוברי עבירה, ועיין בפרי מגדים, 

עכ"ל, דהיינו שאף שציין את דברי הפמ"ג לא פסק אותם להלכה.

המורם מן האמור:

ונמצא שלושה ביאורים בדברי הירושלמי שהעתיקם הרמב"ם להלכה, שרופא מותר ליתן 
דמאי ליד החולה, שלדברי הכס"מ הוא היתר באופן זה שמצוי ביד החולה בדבר שאיסורו 
יסודו מספק, לדעת הפמ"ג בדברי המג"א לא גזרו איסור מסייע בדבר שאיסורו מדרבנן, 
ועכ"פ במסייע כהאי גונא שאינו אלא נותן לתוך ידו, ולדעת החזו"א הוא מקולי דמאי דקיל 
דרוב עמי הארץ מעשרים לכן הקילו נמי לתת לתוך ידו של חולה דוקא. אבל לדעת הכס"מ 

והפמ"ג בדעת המג"א הוי היתר אף לבריא.

ועתה ניתנה ראש לשאלה בה פתחנו: 

לכאורה בנידון על חולה שמבקש להביא לו פירות וירקות שאינם בכשרות מהודרת2, לתוך פיו 

או עני שהתירו לו לאכול דמאי, כמו שכתב החזו״א. או שאין איסור מסייע בדמאי שאיסורו מספק.
2.  הנה יש להקדים דהנה יש כמה סוגי הכשרים, דאם זהו הכשר שמחמיר בלבד שלא לאכלו ולא בתורת 
איסור, כבר מצינו בביאור הלכה סימן רצו ד״ה אם הוא חמר מדינה שמי שלא שותה שכר שיש בו חשש 
של איסור חדש בחו״ל רק בתורת חומרא יכול לשמוע הבדלה מאדם שיבדיל על שכר זה, אע״ג דאילו 
הוי איסור הרי אינו יוצא יד״ח בהבדלה זו, וכ״כ המשנ״ב שפו ס״ק מז שאילו הוי רק בתורת חומרא מותר 
לערב בו ולהשתתף בו אע״ג שהוא עצמו מחמיר שלא לאכלו. וממילא לא נראה שיש בכהאי גונא איסור 
מסייע ואפילו אם חושש לאסור עצמו לגמרי בדבר זה, עכ״פ אם יש מי שאפשר לסמוך עליו שמתיר 

ודאי אסור, וכמו שמצינו שדמאי אסרו לרופא ליתן לתוך פיו של חולה, ואע"ג שבדמאי איכא 
איסור דרבנן גמור עכ"פ הכא שיש נמי חשש שאינו מתוקן כראוי לכאורה לא גרע מדמאי. 

וכן חולה שאין לו אפשרות כלל לקחת בעצמו, כיון שהוא כתרי עברא דנהרא אם האוכל 
אסור עובר בלפני עיור לא תתן מכשול, מבואר בכס"מ ובמג"א דבכהאי גונא לא התירו לרופא 

להאכיל דמאי לחולה וה"נ בנ"ד לכאורה אין להתיר.

ואף בדברי החזו"א שנתבאר בדבריו שגם בחולה שאינו יכול לקחת בעצמו אפשר שמותר 
להביא לו דמאי, מ"מ לא נתבאר דבר זה בהדיא בדבריו, וגם הכא יש צד חומרא שאולי חמור 

מדמאי שרוב עמי הארץ מעשרים.

ולפי זה יש לומר גם אם החולה מבקש ממנו להביא כל דבר מאכל שאין עליו כשרות מהודרת 
ויש בו חשש איסורים שיהיה אסור3.

אמנם בחולה שיכול לקחת בעצמו אלא שמתקשה בזה, וזהו אוכל של החולה או שבית 
החולים העמיד לצורך החולה, לשיטת הכס"מ מותר לכאורה לתת לתוך ידו של החולה 

שהרי אינו אסור אלא מספק. 

ולדעת הפמ"ג דכל איסור דרבנן אין בו איסור מסייע כשנותן לתוך ידו של חולה, אם החשש 
על מאכל זה הוא רק חשש איסור דרבנן יש להתיר, אבל בחשש איסור דאורייתא לכאורה 

אין התיר.

ולדעת החזו"א לא התירו אלא בדמאי בלבד דרוב עמי הארץ מעשרים, ובמקום דלא 
גרע מדמאי יש להתיר, אבל במקום שיש חשש איסור, כבר כתב החזו"א )שם( שבמקום 
שהפירות הם מחשוד על המעשרות ולא מסתם עם הארץ, אין היתר לרופא לתת לתוך 

ידו של חולה.

לאכול דבר זה - אפילו רק בדיעבד, לכאורה יש לדמות למבי״ט שסובר שגם אדם שמחמיר על פירות 
שביעית של נכרי יכול לתת לאדם הסובר כשיטות שמקילים בפירות נכרים בשביעית.

ואע״ג שהמשאת משה סימן ד כתב לאסור לבקש מאדם אחר לעשות לו דבר שאני סובר כהאוסרים 
והוא סובר כהמתירים, היינו רק במצווה שיעשה בשבילו, אבל הכא הוא רק מסייע בעלמא למי שמתיר 
ויש למתיר על מי לסמוך, אלא ששאלה דידן שייכת בהכשר שאין להם על מי שיסמוכו ויש בו חשש 

ברור שההשגחה חלשה עד כדי חשש טבל ודאי, או חששות לאיסורים אחרים.

3.  אמנם בבתי חולים כהיום שמצויים בהם גויים כעובדי נקיון ותחזוקה או מאושפזים למיניהם, והרי החולה 
יכול לבקש מגוי שיביא לו, א״כ לכאורה גם כשאינו יכול לקחת מעצמו לכאורה עדיין הוי איסור מסייע 
בלבד ולא לפני עיור. ]וכדברי המשנה למלך )הל׳ מלוה ולוה פ״ד ה״ב( שכשיכול לעבור את האיסור על 
ידי גוי לא הוי כתרי עברא דנהרא, אבל אם יכול לעבור רק על ידי ישראל אחר הוי כתרי עברא דנהרא[.
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" ר" מ שית ל ו"גים ל"פריש תרומות ומ שרות גאמירת " וסח " ור

רבי בנימין דרייפוס שליט״א
ראש כולל קנין אברהם שעל ידי בית המדרש.

הערה מעשית לנוהגים 
להפריש תרומות ומעשרות 

באמירת הנוסח הקצר
ידוע שצריך להפריש תרומות ומעשרות לפי סדרם, וכמו שכתב הרמב"ם )הל' תרומות פ"ג 
הכ"ג(: "כשמפרישין תרו"מ מפרישין אותן על הסדר. כיצד, מפריש ביכורים תחילה לכל, 

ואחר כך תרו"ג ואחר מכך מעש"ר ואחר כך מעש"ש או מעשר עני".

והנה לא הוזכר בר"מ כשצריך להפריש מעיסה גם חלה וגם תרו"מ היכן מיקומה של החלה.

ובמשנה ריש פ"ה מדמאי כתוב, ד"הלוקח מן הנחתום כיצד מעשר נוטל כדי תרומת מעשר 
וחלה ואומר אחד מאה שיש כאן הרי זה בצד זה מעשר ושאר מעשר סמוך לו, זה שעשיתי 
מעשר עשוי תרומת מעשר עליו והשאר חלה ומעשר שני בצפונו או בדרומו. ומחולל על 

המעות".

ובירושלמי שם דן על מיקום הפרשת חלה בין שאר ההפרשות, שבמשנה מוזכר אחר המעש"ר 
קודם מעש"ש, יעויין במאמרו הנפלא של הגאון רבי מיכאל גלעדי שליט"א בהליכות שדה 

207 שביאר היטב דברי הירושלמי והר"מ בזה.

ובביאור ההלכה פ"ג מתרומות שם עמד על כך שהר"מ בפהמ"ש בדמאי שם נראה שפסק 
כר' מתניא בירושלמי שם, הסובר שהפרשת חלה היא אחר מעש"ר קודם מעשר שני ומשום 
דמע"ר קדמה לגורן וכתוב בו ראשית, ומעש"ש אעפ"י שקדמו לגורן אין כתיב בו ראשית. 

וכן פסק הר"מ )הל' מעשר פ"ט ה"ו( כלשון המשנה בדמאי שם.

נמצא דכשמפריש טבל או ספק טבל צריך להפריש את החלה בין מעשר ראשון לשני, 
ובדמאי שא"צ להקפיד על סדר ההפרשות כמבואר ברמב"ם בהלכות מעשר )שם(, או 

כשחוזר ומפריש רק משום שכך נהגו, א"צ להקפיד בזה.

והנה הנוהגים לעשר בנוסח הקצר כשצריכים גם להפריש חלה הרגילות היא שאומרים 
את הנוסח הקצר של הפרשת התרומות והמעשרות ומוסיפים אח"כ "והרי זו חלה" נמצא 

דהפרשת החלה היא אחרי הכל.

ובשלמא כשהוי ההפרשה רק משום שכך נהגו לעשר מכל דבר, אף אם מדינא פטורים, אזי 
לא גרע מדמאי שא"צ להקפיד על סדר ההפרשות. אבל כיום שכמו שנתפרסם ישנם שאלות 
הלכתיות על ההפרשות והנוהגים לחזור ולהפריש מחמת ספקות לכאורה הוי כספק טבל, 
א"כ ראוי שתהיה הפרשת החלה בין מעש"ר לשני, ובדרך אמונה )הל' תרומות פ"ג ס"ק רכה( 

כתב את נוסח ההפרשה עם הפרשת חלה, שאחר המעשר ראשון תופרש החלה, ואם רוצה 
להפריש בנוסח הקצר כה"ג ראוי שיאמר שיחולו כמ"ש בדרך אמונה שם.

ולפ"ז מתחילה יפריש את היותר ממאה בנפרד והמעט לשם חלה בנפרד ויאמר הנוסח הקצר 
כל ההפרשות )התרומות והמעשרות והחלה( יחולו כדת כמו שכתוב במשפטי ארץ חלה 
פרק סעיף כו"1. ולא יזכיר את חילול המעשר שני והרבעי, מכיון שבנוסח הארוך המובא שם 
לא כתוב כיצד יתחלל המעשר שני. לכן על המפריש בנוסח זה לייחד מטבע לחילול מעשר 
שני ורבעי, ]כפי שמייחדים בכל חילול מעשר שני ורבעי[ ולומר לאחר מכן: "המעשר שני 
ורבעי יתחללו על פרוטה ממטבע זו", אם הוא מנוי על קרן המעשרות יאמר "המעשר שני 

והרבעי יתחללו כפי הנוסח למנויי קרן המעשרות שברשותי". 

ובזה יחולו ההפרשות לפי הסדר הראוי על כל אחד ממה שהפריש מתחילה.

1.  מה שלא כתבנו שיאמר “כמו שכתוב בדרך אמונה...״ זהו משום ששם נקט בנוסח כעיקר ההלכה 
ששיעור חלה הוא אחד ממ״ח, וכתב שאותו אחד ממ״ח יהיה חלה, אבל בזמן הזה נהגו להפריש חלה 
כזית או כל שהוא, ואם יאמר כנוסח שבדרך אמונה לא תחול חלה שהרי לא הפריש שיעור אחד ממ״ח.
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"רח ות כלאים גין  ויוים

דעת מרן החזו״א לחייב הרחקת כלאים בין עציצים שמגדלים בהם מינים שונים, 
ואף החולקים עליו אוסרים בחלק מן המקרים, כפי שהתבאר באורך בגליון 209, 
מאמר זה מברר את הכללים בהרחקות בין עציצים תלויים ואת חילוקי הדינים בכלאי 
זרעים בין עציץ המונח ליד קרקע זרועה מין אחר, לבין שני עציצים  ממינים שונים.

רבי גבריאל אפרים מאיר שליט״א
מרבני בית המדרש

הרחקות כלאים בין עציצים
דיני עציץ נקוב לענין כלאים

א. קיימא לן שעציץ נקוב הרי הוא כארץ, כדתנן במתני׳ )סוף פרק ז( “עציץ נקוב המונח 
בכרם מקדש״, ופירשו הראשונים )עיי״ש בר״ש ושאר מפרשים( דהיינו שהזורע בעציץ נקוב 
המונח בכרם מקדש, ומשמע שהוא מן התורה ולוקים עליו, וכן מבואר ברמב״ם )הל׳ כלאים 
פ״ה הל׳ טז(, וכ״ש אם זרע גפן וזרעים במפולת יד בעציץ נקוב אחד דלוקה מן התורה, וכן 
מבואר ברמב״ם )הל׳ כלאים פ״א הלכה ב( לענין כלאי זרעים, שהזורע כלאי זרעים בעציץ 
נקוב לוקה, ובפשטות, וכן נקט החזו״א, נכלל בזה בין זרע את שני המינים בעציץ אחד1, ובין 

זרע מין אחד בעציץ המונח בשדה של מין אחר, וכמו שמצאנו בכלאי הכרם.

וכן הדין גם בזרע שני מיני זרעים בשני עציצים נפרדים, שאם אין ביניהם הרחקה הראויה מן 
התורה לוקה )דרך אמונה הל׳ כלאים פ״א ס״ק יא שכן משמע בחזו״א2(, וכן אם זרע באחד 
מהם גפן ובשני זרעים במפולת יד ולא הרחיק ביניהם כראוי, לוקה משום כלאי הכרם והם 

אסורים בהנאה )דרך אמונה שם פ״ה ס״ק צט(.

ואם העציץ אינו מונח על הקרקע אלא תלוי באויר, היה נראה בפשטות שלהראשונים דס״ל 
להלכה שעציץ נקוב המונח על גבי יתדות נחשב כמחובר מן התורה לגבי שבת ומעשרות, 
הוא הדין לגבי כלאים דינו כעציץ המונח בקרקע, ויהיה אסור בכלאים, בין אם זרע בתוכו 

שני מינים, ובין אם היה מונח באויר השדה או הכרם וזרע בו מין אחר, ויתבאר לפנינו.

שיטת הרא״ש והאחרונים שעציץ העובר בכרם אינו אסור מן התורה

 במאמרנו זה אנו מפנים לכמה ענינים המתבארים בספר “כרם אפרים״ על הלכות כלאי הכרם, הנמצא
בשלבי עריכה.

1.  בגליון 209 הובא מאמר המסכם את דעות רבותינו ומקורותיהם בסוגיית כלאים בשני עציצים.

2.  סימן יג ס״ק טז, ושם איירי לענין איסור דרבנן בעציץ שאינו נקוב, והדרך אמונה למד מזה לענין איסור 
תורה בעציץ נקוב, דכל שהוא אסור מן התורה בעציץ נקוב אסור מדרבנן בשאינו נקוב.

ב.  אולם יעויין בפירוש הרא״ש )כלאים סוף פרק ז( שמחלק לענין כלאים בין מעביר עציץ 
באויר הכרם למניחו בארץ3, שאם רק העבירו באויר הכרם אף שאסור לעשות כן והעציץ 

עצמו נאסר, מ״מ אינו אוסר את הכרם, אבל אם הניח את העציץ בכרם שניהם נאסרים.

וגם בדעת הרמב״ם )פ״ה הל׳ כג( נקטו האחרונים )הר״י קורקוס שם, התויו״ט סוף פ״ז ועוד( 
שיש חילוק בין מעביר למניח, שאף שאסור להעביר את העציץ, מ״מ העציץ ]וכ״ש הגפן[ 
אינו נאסר, וכדמשמע להדיא לשון הרמב״ם ]אבל החזו״א )יג, ט( נקט בדעת הרמב״ם שאין 

נפק״מ בין מעביר למניח, וגם במעביר העציץ והכרם שניהם נאסרים[.

ומשמע מדברי הרא״ש והאחרונים בדעת הרמב״ם, שעציץ נקוב העובר בכרם אינו אסור 
מן התורה, כן כתב התויו״ט להדיא בדעת הרמב״ם, ולכן הקילו שאינו מקדש את הכרם.

ובישועות מלכו )כלאים פ״ה הל׳ יד( כתב שנדון זה אם מעביר אסור מן התורה תלוי במחלוקת 
הראשונים בדין עציץ נקוב המונח על גבי יתדות, אם הוא נחשב מחובר לכל דיני התורה, 
וכ״כ בתוס׳ אנ״ש בשם היוסף אומץ, ולפי זה החילוק אינו בין »מניח״ ל״מעביר״, אלא בין 

מניח על גבי קרקע למניח באויר על גבי יתדות4.

ובספרנו כרם אפרים5 ביארנו שיותר נראה לומר שאינו תלוי במחלוקת האם עציץ המונח 
על גבי יתדות נחשב מחובר, דאפילו להסוברים שעציץ המונח על גבי יתדות נחשב מחובר 
לכל דיני התורה, שאני כלאים שאינו תלוי ביניקה לחוד אלא בערבוביא, כמבואר בלשון 
הרמב״ם )הלכות כלאים פ״ג הל׳ ה(, ובהרבה מקומות6, ולכן ס״ל הרמב״ם והרא״ש שכל 
שאינו מונח בקרקע אלא באויר ליכא ערבוביא מן התורה7, אף שלכל דיני התורה דינו 

כמחובר לקרקע ממש8.

ולפי זה יש מקום לומר שבתוך ג׳ טפחים מודים הרא״ש והאחרונים בדעת הרמב״ם, שהם 
כלאים גמורים ושניהם נאסרים, דתוך ג׳ טפחים כמונח בקרקע ואיכא ערבוביא, וכמו 

שיתבאר להלן אות ה.

3.  בהמשך יבואר אם החילוק הוא בין מעביר לשוהה במקום אחד, או בין מניח באויר למניח על גבי קרקע.

4.  ואם נאמר שהחילוק הוא כפשוטו בין “מעביר״ ל״מניח״, יש לומר שהוא תלוי במה שדנו האחרונים 
בעציץ נקוב העובר ממקום למקום, שהוא נייד ואינו עומד במקום אחד ]ואף אם גוררו על גבי קרקע 
ממש[, אם חשיב מחובר כמו מונח באויר על גבי יתדות, עיין דבר אברהם סי׳ כה אות ז, ועיין מה שכתבנו 

בעבודת הכרם סעיף יז ד״ה ואם הניחו. 

5.  יו״ד סי׳ רצו הלכות כלאי הכרם סעיף יז בעבודת הכרם ד״ה ואם הניחו.

6.  אמנם ברמב״ם מוזכר ענין ערבוביא רק לגבי כלאי זרעים, אבל ברש״י שבת פד ב׳ הוא מוזכר גם לגבי 
כלאי הכרם, וכן הוא בתוס׳ ב״ב יט, א ובכל הראשונים שם )הרמב״ן, ר׳ יונה, הרשב״א והר״ן, עיי״ש(.

7.  ויסוד הדבר מבואר בשיטת הר״ש סוף פרק ז דס״ל על פי הירושלמי )שם ובהלכה ב( שאויר גפן יחידית 
אינו מקדש, מבואר שאויר אינו ממש כמחובר לענין כלאים, שאם היה חשיב כלאים גמורים מחמת 
היניקה לא היה נפק״מ בין כרם לגפן יחידית ]ובירושלמי פ״ז הל׳ ב ס״ד שמותר לכתחילה לזרוע באויר 

גפן יחידית, מבואר גם מזה שאויר אינו ממש כמחובר לענין כלאים[. 

8.  ועדיין יש לברר מה הדין לפי״ז בגורר את העציץ על גבי הקרקע שאין הפסק אויר ]או למטה מג״ט[, 
האם הוי ערבוביא כיון שגוררו על הקרקע, או שכיון שגוררו ואינו מניחו ליכא ערבוביא ]ובדרך אמונה 
פ״ה הל׳ כג בה״ל ד״ה ואם הניחו, ביאר לשון הרמב״ם שמעביר אין נאסר משום ‘שדעתו להוציא מיד׳ 
והוי כזורע ע״מ לעקור שאי״ז זריעה יעו״ש, ולפי״ז ה״ה גורר, ומדבריו נראה שמניח ע״ג יתידות, שאין 

דעתו להוציא מיד, מקדש[.
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"רח ות כלאים גין  ויוים

ומכל מקום לכתחילה ודאי אסור להעביר עציץ נקוב באויר הכרם גם למעלה מג׳ טפחים 
כמבואר במשנה בכלאים וברמב״ם )פ״ה הל׳ כג(, אלא שלענין קידוש לדעת הרא״ש הכרם 

לא נאסר, ולדעת האחרונים אליבא דהרמב״ם גם העציץ לא נאסר.

]והחזו״א הכריע בזה לחומרא שהכל נאסר, על פי שיטתו בדעת הרמב״ם, שאין שום חילוק 
בין מעביר למניח.[

חידוש החזו״א שמעביר עציץ נקוב בכרם למעלה מי׳ טפחים מותר

ג.  וכל זה בתוך י׳ טפחים, אבל למעלה מי׳ טפחים מקרקע הכרם חדית לן רבינו החזו״א 
)כלאים ג כח, יג ז-ט( שאין בו משום כלאים, ומותר לכתחילה להעביר שם עציץ בכרם, והוא 
הדין להניחו שם על גבי יתדות, ומקורו מדין שתי גינות הנטועות זו על גבי זו במורד ההר, 
כמבואר בירושלמי )פ״ו הל׳ ב( ונפסק ברמב״ם )פ״ו הל׳ ה(, שאם הכרם בגינה התחתונה 
זורע בעליונה עד שמגיע לגובה י׳ טפחים מהתחתונה, דבתוך י׳ טפחים מקרקע הכרם אסור 
משום אויר הכרם, אבל למעלה מי׳ טפחים מותר, דאויר הכרם אינו אוסר למעלה מי׳. ומזה 
למד מרן ז״ל שה״ה באויר הכרם ממש, דהיינו עציץ המונח או עובר באויר הכרם, אם הוא 
למעלה מי׳ טפחים9 אין בו משום כלאים, דמעל י׳ טפחים אינו אויר הכרם, ומותר אף שהוא 

נקוב ויונק מקרקע הכרם. 

נמצא שגם לשיטת החזו״א יש הבדל בין כלאים לשאר דיני התורה, לענין עציץ נקוב10, 
דלגבי שבת ושאר דיני תורה, אין שום נפק״מ אם העציץ מתחת לי׳ טפחים או מעל י׳ טפחים 
-בשאלה האם עציץ נקוב העומד באויר נחשב מחובר לקרקע עוד, שהרי לא מצאנו חילוק 
בדין עציץ המונח על גבי יתדות, בין תוך י׳ טפחים למעלה מי׳ טפחים, ובכל גווני נחשב 
מחובר11, ושאני כלאים שהאיסור הוא הערבוביא, וכל שהזרע מעל י׳ טפחים ואינו באויר 
הכרם נחשב שזרוע ברשות אחרת, דכל שהוא גבוה י׳ טפחים מהכרם חשיב במקום אחר, 
אף שאין כאן מחיצה ביניהם, ואף שיונק מקרקע הכרם ודינו כמחובר אין בו משום כלאים12.

9.  ויש להדגיש שהי׳ טפחים לא נמדדים מגוף העציץ, דגוף העציץ יכול להיות בתוך עשרה טפחים, 
ורק  פני העפר שבעציץ צריך שיהיה גבוה עשרה, כי לענין כלאים ‘מקום׳ הזרעים הוא במקום יציאתם 

מהאדמה, חזו״א יג סוס״ק ז.

10.  ומצאנו עוד מקום שבו מחלק החזו״א בין כלאים לשאר דיני התורה בענין היניקה, דיעויין בסי׳ יג סוף 
ס״ק טז שמצדד בצמח הנטוע בעציץ שאינו נקוב שהעלים שלו בולטים מחוץ לעציץ, שאף שלגבי כל 
דיני התורה יש לו דין מחובר מכח היניקה של העלים דרך האויר, מ״מ לענין כלאים אינו נחשב זרוע 

בשדה שלמטה, ואינו כלאים מן התורה, עיי״ש. 

11.  ועיין היטב בריטב״א גיטין ז, ב שלכאורה מוכח להדיא מדבריו שגם למעלה מי׳ חשיב מחובר.

12.  והיה נראה שכל זה במעביר עציץ באויר הכרם, או מניחו על גבי יתדות באויר הכרם, אבל עציץ המונח 
בקרקע הכרם עצמו אלא שהוא עצמו גבוה י׳ טפחים, יש לומר שדינו כשומירה שבכרם ]תל שבאמצע 
הכרם[, שאסור לזרוע בה אם אינה רחבה ד׳ טפחים, או אם הזמורות מגיעות עליה למעלה, שכיון שהיא 
חלק מהכרם ואין בה שיעור רשות בפני עצמה היא בטלה לכרם, ובפשטות לא עדיף עציץ המונח בכרם 
מתל שבאמצע הכרם, וא״כ אם אינו רחב ד׳ אסור לזרוע בו, ולא דמי לעציץ העובר בכרם או שהוא מונח 
באויר הכרם שאינו בטל לכרם, וכל שהוא גבוה י׳ טפחים מותר אף שאינו רחב ד׳ ואינו רשות בפני עצמו. 

אולם ראה חזו״א יג סוף סק״ז “והיכי שהעציץ בתוך אויר עשרה נראה שאין נפקותא בין הוא על הארץ 
או באויר וכו׳ ובלבד שלא יהא העציץ בולט למעלה מי״ט וכו׳״. ומשמע מדבריו שגם באופן שמונח על 
הארץ, אין איסור כאשר העציץ בולט למעלה )והיינו פני העפר שבעציץ( אף אם אינו רחב ד׳ טפחים, 

מחלק בין זרעים מעל הכרם לגפן מעל הזרעים

ד.  והנה אף שבמשנתנו )סוף פ״ז( הוזכר דין עציץ נקוב באופן שיש זרעים בעציץ שאסור 
להעבירו בכרם, באמת ה״ה לאידך גיסא, עציץ נקוב שנטוע בו גפן אסור להעבירו בשדה 
שיש בה זרעים, אמנם נראה שאין דינם שוה, דבדינא דמתני׳ אסור להעביר את העציץ בתוך 
י׳ טפחים, ורק למעלה מי׳ מותר כמו שנתבאר, אבל עציץ שיש בו גפן מותר להעבירו בשדה 

שיש בה זרעים מעל ג׳ טפחים, ורק בתוך ג׳ טפחים אסור, וכמו שיתבאר.

דהנה בדין שתי גינות שהובא באות ד, מבואר שבאופן שהגפן נטועה בגינה העליונה והזרעים 
בתחתונה סגי שהגפן תהיה גבוהה ג׳ טפחים כדי שיהיה מותר לזרוע בתחתונה, וביאור 
הדברים שבתוך ג׳ טפחים חשיב שהגפן נטועה למטה וממילא השדה למטה אסורה משום 
עבודת הכרם, אבל כל שהיא בגובה ג׳ טפחים חשיב שאינה נטועה בשדה עצמו, וכל שאינו 
נטוע בשדה עצמו אין איסורו אלא משום דין »אויר״ ]דאיירי ששיפוע ההר מתלקט י׳ טפחים 
מתוך ד׳ אמות, שאין דינו כמישור אלא כמחיצה, ומשו״ה הנטוע על השפוע מעל ג׳ טפחים 
לא חשיב נטוע בקרקע למטה13[, ולכן כשהגפן למטה והזרעים למעלה אסור עד י׳ טפחים, 
דהגפן שלמטה אוסרת את האויר עד י׳ טפחים, אבל כשהגפן למעלה והזרעים למטה אין 
איסור אויר, דבכלאי הכרם אין לזרעים אויר האוסר, דהכרם הוא האוסר ולא הזרעים כמבואר 
בחזו״א )ו, א ד״ה היכי דבעי(, וממילא כל שהגפן גבוהה ג׳ טפחים על השפוע מותר לזרוע 
למטה, דהגפן אינה אוסרת את השדה למטה, דאינה נטועה שם כיון שהיא נטועה ב״אויר״ 

מעל ג׳ טפחים.

ועל פי זה נקט בחזו״א )יג, טז ד״ה שם( שהנוטע גפן בעציץ שהוא עצמו גבוה ג׳ טפחים, 
מותר לזרוע בשדה ליד העציץ, שגובה העציץ הוי כגובה מדרגה, וכשהגפן מעל ג׳ טפחים 

מותר לזרוע למטה. 

דין עציץ שיש בו גפן והוא למעלה מג׳ טפחים מהזרעים

ה.  וממילא נראה שה״ה שמותר להניח או להעביר עציץ שנטוע בו גפן בשדה שיש בה זרעים 
למעלה מג׳ טפחים, אף שהזרעים רחוקים פחות מששה טפחים מהגפן, דהגפן אינה אוסרת 
את השדה למטה כל שהיא גבוהה ג׳ טפחים, דאין לחלק בין עציץ המונח באויר בגובה ג׳ 
טפחים, לעציץ שהוא עצמו גבוה ג׳ טפחים או לגפן הנטועה על המדרגה בגובה ג׳ טפחים, 

וכמבואר בחזו״א )ג, כח( לגבי גובה י׳ טפחים.

אולם פשוט שכל זה כשהעציץ אינו עובר על הזרעים עצמם, שאז אנו דנים אם הגפן אוסרת 
את הקרקע שלמטה, אבל אם העציץ עובר על הזרעים עצמם ודאי אסור משום גפן מסככת 
על הזרעים כמבואר ברמב״ם )פ״ו הל׳ יא(, ובכה״ג לדעת החזו״א אסור גם למעלה מי׳ טפחים, 

כמבואר בדבריו )יג, ח(.

נדון הנ״ל בכלאי זרעים

ומשמע דהחזו״א ס״ל שדין ‘שומירה שבכרם׳ הוא דוקא בבנין קבוע שבטל לכרם, ולא בעציץ המיטלטל, 
דלענין זה אינו כתל בשדה, וצ״ע.

13.  אבל אם אינו מתלקט י׳ מתוך ד׳ כיון שדינו כמישור נראה דלא מהני מה שהגפן גבוהה מהזרעים ג׳ 
טפחים.
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ו.  וכל זה בכלאי הכרם, אבל בכלאי זרעים כתב מרן ז״ל שם )ו א, ד״ה היכי דבעי( שאין 
היתר בזורע אחד מהזרעים במדרגה מעל ג׳ טפחים, דבכלאי זרעים כל מין אוסר את 
השני, וממילא, אף שמין אחד גבוה ג׳ טפחים על המדרגה, אסור משום אויר י׳ טפחים של 

המין שלמטה, דהמין שלמטה אוסר את אוירו14.

ולפי זה ה״ה בעציץ נקוב, אסור להעביר עציץ נקוב שיש בו מין אחד בתוך שדה שיש בה 
מין אחר אפילו מעל ג׳ טפחים, כל זמן שהוא בתוך י׳ טפחים, דאויר השדה שלמטה אוסר 

עד י׳ טפחים.

דן להנ״ל בשני עציצים שהם גבוהים ג׳ טפחים, ומה שמוכח בחזו״א 
בזה 

ז.  ולהאמור היה נראה ששני עציצים שהם גבוהים ג׳ טפחים מותר לזרוע בהם שני מינים 
אף שאין ביניהם שיעור הרחקה, שהרי כאמור אם מניחם על גבי קרקע בלי שיעור ההרחקה 
ביניהם פשיטא דאסור, כמו שהובא לעיל אות א, אבל אם מניחם באויר בגובה ג׳ טפחים, 
או שהם בעצמן גבוהים ג׳ טפחים, כמו שנתבאר בסוף אות ד׳ בשם החזו״א, שזה נחשב 
כאילו זרע מעל ג׳ טפחים, לכאורה נראה דמותר אף אם אין ביניהם את שיעור ההרחקה 
הראויה להם. אמנם אם הם סמוכים זה לזה ממש, הרי הם כשדה אחת ואוסרים זה על זה, 
ומסתבר שהשיעור להחשיב אותם שדה אחת הוא ד׳ טפחים15. שכיון שנתבאר שהאיסור 
בעציץ הגבוה ג׳ טפחים הוא משום אויר השדה של המין שלמטה, אבל העציץ אינו אוסר 
את הקרקע שלמטה כיון שהוא למעלה מג׳ טפחים, א״כ באופן ששני הזרעים נטועים 
למעלה מג׳ טפחים אינם אוסרים את הקרקע שביניהם למטה, וכיון שהקרקע שביניהם 
אינה נחשבת לשדה שיש בה זרעים, ממילא אין כאן אויר שדה האוסר, כל זמן שאינו זורע 

שם בפועל, ושניהם מותרים.

אמנם עומד לנגדנו דברי החזו״א )יג טז ד״ה והזורע(, שכתב ששני עציצים שגובהם י׳ טפחים 
מרחיק ביניהם ד׳ טפחים ומותר, משמע שדוקא מפני שגבוהים י׳ טפחים וביניהם ד׳ טפחים 
מותר, דהוי כחריץ שיש לו דין מחיצה המפסיק ביניהם, אבל בגובה ג׳ טפחים בעלמא אסור, 
ולהאמור לעיל, הרי כל ששניהם גבוהים ג׳ טפחים, אינם אוסרים את הקרקע שביניהם 

למטה, וממילא למה יאסרו זה על זה, וצ״ע. 

מוכיח כהחזו״א מדין חריץ דבעי י׳ טפחים

ח.  ובאמת שלפי דברינו ה״ה בחריץ עמוק ג׳ טפחים ורחב ד׳ טפחים, הו״ל להתיר לזרוע 
משני הצדדים מינים שונים, שכיון שהמינים הזרועים למעלה אינם אוסרים את קרקע החריץ, 
שהרי הם גבוהים ממנו ג׳ טפחים, ומה שאסור לזרוע למטה אינו מחמת המין שלמעלה, 
אלא שאם זרע הרי הזרע שלמטה אוסר את האויר שמעליו, וממילא למה אוסרים את הצד 

14.  וחדית לן מרן ז״ל ברוחב דעתו שגם בזרעים יש דין אויר עשרה, ולא מצאתי מקור לדבריו.

15.  כמבואר בעירובין נח א׳ בדין שתי גזוזטראות, שאם אין ביניהם ד׳ טפחים מערבין אחד ואין מערבין 
שנים ]כן הוא להלכה כמבואר בפוסקים סי׳ שעג, דלא כהתוס׳ שם שאם רצו מערבין שתים[, שכיון 

שנוח לפסוע מזה לזה הוי כרשות אחת ממש, ומסתבר שה״ה לענין כלאים.

השני של החריץ, ודאי שאין הדין כן שהרי תנן להדיא )פ״ב משנה ח( וסומך לחריץ שהוא 
עמוק עשרה ורחב ארבעה, הרי להדיא דלא סגי בחריץ עמוק ג׳, וצ״ע.

וכן בכלאי הכרם הו״ל להתיר בכה״ג, שאם יש בין הגפן או הכרם לזרעים חריץ עמוק ג׳ 
טפחים, או שהגפן נטועה בעציץ גבוה ג׳ טפחים, ולידה עציץ עם זרעים שגם הוא בגובה 
ג׳ טפחים, דמותר לזרוע בתוך החריץ, שהרי הגפן למעלה בגובה ג׳ טפחים, ממילא הו״ל 
להתיר לזרוע גם בצד השני של החריץ, שכיון שבתוך החריץ מותר למה יהיה אסור בצידו 
השני, והרי מבואר ברמב״ם )פ״ז הל׳ טז( שדוקא חריץ עמוק י׳ ורחב ד׳ מפסיק בין הכרם 

לזרעים )והוא פירוש הרמב״ם במתני׳ פ״ד משנה ג, עיי״ש(. המבואר לכאורה מדין חריץ

ט. ומוכח לכאורה כמ״ש החזו״א דבעי שהעציצים יהיו גבוהים י׳ טפחים, אלא שכאמור צ״ב 
למה לא סגי בג׳ טפחים, שכיון שמצד איסור המינים שלמעלה מותר לזרוע ביניהם למטה, 

הו״ל למימר שהמינים שלמעלה אינם אוסרים זה על זה.

ועל כרחך מבואר שחריץ עמוק ג׳ טפחים אינו מפסיק בין המינים, שכיון ששני המינים 
זרועים באותו גובה, הרי הם כזרועים בשדה אחת, אף שהחריץ שבניהם הוא כשדה בפני 
עצמה ואינו נאסר מכח המינים שלמעלה, ורק חריץ עמוק י׳ טפחים שהוא רשות בפני עצמו 

מהני לחלק ביניהם.

וממילא מוכח בפשטות דלא כמו שכתבנו, דה״ה בשני עציצים המונחים באויר בגובה ג׳ 
טפחים, אף שבאמת כל עציץ אינו אוסר את הקרקע שמתחתיו, מ״מ הוא אוסר את העציץ 
שממולו, שכיון ששניהם באותו גובה הם כשדה אחת ואוסרים זה על זה, משום שהקרקע 

שביניהם אינה מפסקת אף שהיא כשדה בפני עצמה ואינה נאסרת, וצ״ע.

מחלק בין חריץ לעציצים המונחים באויר

ט.  ואולי יש לומר שאין ראיה מחריץ, דיש לחלק בין עציץ המונח באויר לחריץ, דשאני חריץ 
שהוא בטל לשדה הסמוך לו, דמה שהתירו במדרגה גבוהה ג׳ טפחים היינו רק כשכל השדה 
שלמטה נמוכה מהעליונה, אבל חריץ אף שהוא נמוך ג׳ טפחים הוא בטל לקרקע שלמעלה, 
דבאגי דארעא מיקרי16 ואסור לזרוע בו, וממילא כיון שהחריץ אסור אינו מפסיק וגם הצד 

השני אסור, ולכן בחריץ בעינן דוקא עמוק י׳ טפחים שיש בו דין מחיצה והפסק גמור.

וה״ה בעציצים המונחים בקרקע והם עצמם גבוהים ג׳ טפחים, כיון שהם מונחים על גבי 
קרקע הם נחשבים כגבשושית של הקרקע, וממילא הקרקע שבניהם כחריץ שבין שני שדות 

והיא מתבטל אליהם, ומשו״ה לא מהני מה שהם גבוהים ג׳ טפחים לחלק ביניהם. 

מה שאין כן עציצים המונחים באויר, יש לומר שבהם לא שייך החיסרון דחריץ שהוא בטל 
לשדה שלמעלה, שכיון שאינם מונחים על גבי קרקע אינם כגבשושית של הקרקע, ועוד 
שהקרקע שביניהם אינו חבוש בין כותלי החריץ אלא פתוח לכל השדה מתחת לעציצים, 
משו״ה מסתבר שבכה״ג הקרקע שלמטה אינה בטלה לעציצים, ואינה נאסרת מכח העציצים 
וא״כ יש לומר שהיא מפסיקה ביניהם ומותר לזרוע בהם שני מינים אם הם גבוהים ג׳ טפחים 
כמו שנתבאר. היינו שבכלאי זרעים מותר לזרוע שני מינים בעציצים למעלה, כיון שאינם 

16.  כמו שמצאנו לגבי מקח וממכר וכן לגבי הקדש בשדה אחוזה, שכל חריץ שאינו רחב ד׳ ועמוק י׳ הרי 
הוא בטל לשדה שהוא בתוכו.
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אוסרים זה על זה, ובכלאי הכרם מותר לזרוע גם למטה מהעציצים, כיון שהגפן אינה 
אוסרת את הקרקע שלמטה מג׳ טפחים.

והחזו״א איירי בעציצים המונחים על הקרקע, דבכה״ג הם חובשים את הקרקע שביניהם 
ודינה כחריץ המתבטל לקרקע שמעליו, ומשו״ה אם אינם גבוהים י׳ טפחים הם אוסרים את 

הקרקע שלמטה, וכיון שאין בניהם הפסק הם אוסרים זה על זה. 

עוד יש מקום לחלק דבחריץ אף אם נימא שהחריץ עצמו אינו נאסר, מ״מ הקרקע שמעליו 
משני הצדדים נחשבת שדה אחת, כיון שאין שיעור מחיצה בין הצדדים והכל שדה אחת 
באותו גובה, וכן יש לומר בעציצים המונחים על גבי קרקע, שהם כקרקע ממש, מה שאין 
כן בעציצים המונחים באויר מעל ג׳ טפחים, שאין שום דבר המחבר ביניהם יש לומר שאינם 

כשדה אחת ואין אוסרים זה על אף שהם באותו גובה זה.

העולה מכל הנ״ל:

דיני עציץ בכלאי זרעים17:
א[ עציץ נקוב שהעפר שבתוכו גבוה י׳ טפחים מהקרקע18, כגון שהוא מונח בכרם והוא 
עצמו גבוה י׳ טפחים, או שמניחו באויר, או מעבירו מעל י׳ טפחים, מותר לזרוע בו מין אחר 

מהמין הזרוע בשדה שלמטה.

ב[ אם אינו גבוה י׳ טפחים אסור לזרוע בו מין אחר, לדעת הרא״ש והאחרונים בדעת הרמב״ם 
אם אינו מונח אלא מעבירו באויר אסור מדרבנן, ואם הוא מונח בעציץ נקוב אסור מן התורה, 

ולדעת החזו״א בדעת הרמב״ם גם מעביר באויר אסור מן התורה. 

ג[ שני עציצים שהם גבוהים י׳ טפחים ויש ביניהם ריוח ד׳ טפחים מותר לזרוע בהם שני מינים19.

ד[ אינם גבוהים י׳ טפחים אסור לזרוע בהם שני מינים.

ה[ היו מונחים באויר בגובה ג׳ טפחים וריוח ד׳ טפחים ביניהם, צ״ע אם מותר לזרוע בהם 
שני מינים.

דיני עציץ בכלאי הכרם:
א[ עציץ גבוה י׳ טפחים המונח בכרם, מותר לזרוע בו ירק או תבואה, ובלבד שלא יהיו 
זמורות הגפן מסככות על הזרעים ]ויש להסתפק אם דינו כשומירה שבכרם ובעי רוחב ד׳ 
על ד׳ טפחים, וכן בעי שהזמורות לא יהיו נוגעות באדמת העציץ למעלה, או שכיון שאינו 

17.  יש בזה עוד חילוקי דינים התלוים בפרטי דיני ההרחקות של ירקות ותבואה, כמבואר בחזו״א יג טו, 
וכאן באנו לדון רק בהיתר שמכח גובה העציץ.

18.  בזה לא מספיק מה שדפנות הכלי גבוהים י׳ טפחים, אלא בעינן שהעפר שבעציץ יהיה גבוה י׳ טפחים.

19.  נראה שלא בעינן שיעור ד׳ טפחים בעציצים עצמם, אלא כל שהעציצים גבוהים י׳ וביניהם ד׳ טפחים 
הרי הם מופרדים לגמרי זה מזה, אף שאין ביניהם חילוק מחיצות ]וכל זה אם גובה העפר שבהם י׳ 
טפחים מגובה פני השדה, אבל אם העפר אינו גבוה י׳ טפחים, ורק הדפנות גבוהות י׳ טפחים, לכאורה 
בזה בעינן דין מחיצה, וא״כ בעי שדפנות העציץ יהיו רחבות ד׳ טפחים וגבוהות י׳ כשיעור מחיצה )וכן 

צריך שיגיעו תוך ג׳ טפחים לקרקע, דבלא״ה הוי מחיצה תלויה([.

חלק מהכרם אין דינו כשומירה ומותר לזרוע בו אף שאין בו ד׳ על ד׳, וכן לא איכפת לן אם 
הזמורות נוגעות באדמת העציץ, וכן משמע בחזו״א20[.

ב[ לא היה מונח בכרם עצמו, אלא היה מונח על גבי יתדות או שהעבירו באויר הכרם, מעל י׳ 
טפחים, מותר לזרוע בו מין אחר אף אם אינו רחב ד׳ טפחים, ובלבד שלא יהיו זמורות הגפן 
מסככות על גבי הזרעים ]ואף לשיטת הרמב״ם )פ״ח הל׳ יא( שאסור לסכך הזרעים על הגפן, 

מ״מ כאן שהוא מעל י׳ טפחים מותר אפילו  מעבירו על הגפן עצמה21[.

ג[ אין העציץ גבוה י׳ טפחים אסור לזרוע בו מין אחר, בין שהוא מונח על קרקע הכרם ובין 
שהוא מונח על גבי יתדות או שמעבירו באויר הכרם, ולדעת הרא״ש, והאחרונים בדעת 
הרמב״ם, מעביר אסור מדרבנן ומניח בעציץ נקוב אסור מן התורה, ולדעת החזו״א בדעת 

הרמב״ם גם מעביר אסור מן התורה22.

ד[ עציץ שנטע בו כרם והוא גבוה ג׳ טפחים, בין שהוא עצמו גבוה ג׳ טפחים, ובין שהעבירו 
באויר מעל ג׳ טפחים, מותר להעבירו או להניחו בשדה שיש בה זרעים, ובלבד שלא יניח 

אותו מעל הזרעים ממש, דבכה״ג אסור משם מסכך גפן על הזרעים. 

ה[ עציץ שנטע בו כרם והוא גבוה ג׳ טפחים, וסמוך לו עציץ שיש בו זרעים, אם אין ביניהם 
ד׳ טפחים בכל גווני אסור.

ו[ היה ביניהם ד׳ טפחים, ושניהם גבוהים ג׳ טפחים, אם שניהם מונחים על גבי קרקע 
אוסרים זה על זה.

ז[ היה ביניהם ד׳ טפחים והיו מונחים שניהם על גבי יתדות בגובה ג׳ טפחים, צ״ע אם אסורים 
זה על זה. 

20.  דין שומירה שבכרם מבואר בפ״ז מהל׳ כלאים הל׳ כב, ובשו״ע סי׳ רצו סעיף נב, והוא תל שבכרם דבעי 
שיהיה ד׳ על ד׳ בכדי שיהיה מותר לזרוע עליו, ואם הזמורות נוגעות באדמה למעלה אסור לזרוע עליו, 

אבל בעציץ משמע בחזו״א שאין בו חומרת שומירה, כמו שנתבאר לעיל אות ג בהערה.

21.  דרך אמונה פ״ח הל׳ יא ס״ק סא, ושם בבה״ל ד״ה או.

22.  ומעביר עציץ שאינו נקוב, כתב הדרך אמונה )באור ההלכה ה, כג ד״ה בעציץ( שלדעת האחרונים 
שהעברה אינה אלא מדרבנן אפשר שבעציץ שאינו נקוב לא גזרו דהוי גזירה לגזירה. אבל לדעת החזו״א 
שאין שום חילוק בין מניח למעביר ושניהם מן התורה, מסתבר שגם בעציץ שאינו נקוב אסור מדרבנן.   
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כשרות לולג "  רי ב גירור גד ת "חמו״א 

לולב הקנרי עורר פולמוס גדול לגבי כשרותו למצוות נטילת לולב. רבות נכתב אודותיו 
וארוכים הדברים מארץ מידה ומכל מקום מקום הניחו להתגדר בו, מאמר זה דן בשיטת 
החזון איש על פי מה שכתב בסוגיית כלאי הרכבות, וחלוקת המינים לגבי כלאים ואתרוג 
למצווה, במה שנחלק על דברי החתם סופר והאגרות משה. אך אין בדברים כדי להקיף 

את הסוגיא כולה והרי הם לעורר את לב המעיינים.   

מאמר זה העוסק בכשרות לולב הקנרי ובדיני כלאי הדקלים בנוי ומיוסד על דברי 
רבותינו וכפי שתיארו והגדירו הם את המציאות ובה הכריעו, לנו מציאות זו אינה מוכרת, 
והמציאות כפי שהיא לפנינו מעוררת שאלות והגדרות שונות ובה אנו צריכים להכריע. 
דברי רבותינו אמת וכגחלי אש ומעומק דבריהם והגדרותיהם נוכל ללמוד ולגזור הלכות 

אף על המקרים כפי שהם ידועים ומוכרים לנו.

כפי הידוע לנו היום דקל הזכר ודקל הנקיבה אינם ממין שונה, כשם שהכבש )האיל( א. 
אינו מין שונה מן הכבשה, וכשנזרע גרעינים מעץ דקל אחד, חלק מהאילנות שיעלו 
יהיו זכרים וחלקן נקבות, כשם שהכבשה יולדת זכרים ונקבות. השיטה לרבות רק 

דקל נקיבה - המוציא פירות היא על ידי ריבוי מחוטרים ולא מגרעינים.

בשפה המדוברת היום הנקיבה היא זו שמוציאה פירות. והזכר מגדל את הפרחים ובהם ב. 
אבקה. כדי שיתפתחו פירות בדקל הנקבה צריך שאבקה מדקל הזכר תגיע לחנטים 
של הנקבה. באופן טבעי האבקה עוברת על ידי הרוח, אך כדי שיהיו הרבה פירות 
טובים מעבירים את האבקה ביד. בעבר היו מביאים פרחים מזכר ומחברים אותם 
על הנקבה, כיום אוספים את האבקה מהזכרים ובעזרת מפוח מאבקים את הנקבה.  

גם דקל הקנרי יש בו זכרים ונקיבות, טעמם של פירותיו יש בו דמיון לפירות התמר ג. 
וישנו וויכוח בין האגרונומים כמה הוא גרוע מן התמר המצוי.

דקל שאינו עושה פירות אינו מין, שהרי אם לא יעשה פירות ייכחד בלי שימור ד. 
מלאכותי, ואם אינו עושה פירות הרי זו מחלה כעקרות וכדומה ואינו מין בפני עצמו.

ישנם אילנות שפירותיהם אינם ראויים למאכל ומבחינה הילכתית הם אילנות סרק, ה. 
משום שפירותיהם אינם נאכלים.

רבי אהרן פרנקל שליט״א
מרבני בית המדרש

 כשרות לולב הקנרי - 
בירור בדעת החזו״א

מן האיים הקנריים שבאוקיינוס האטלנטי בסביבת חופי אפריקה הצפונית-מערבית, הובאו 
לפני קרוב למאה שנה לארץ ישראל זן מסוים מעצי הדקל, אשר ניטעים בעיקר לנוי ויופי 

ונקרא שמם בישראל  "דקל קנרי". מאחר והלולבים הגדלים על אותם הדקלים - לולבי 
הקנרי הינם לולבים יפים ומהודרים התעוררה השאלה אודות כשרותם לנטילה למצות לולב 
בחג הסוכות, האם הם בכלל "כפות תמרים" עליהם ציוותה תורה שהרי הם ממין דקל, או 
שהואיל ופריו שונה מפרי התמר המצוי אינו בכלל "כפות תמרים" ואין יוצאים בו ידי חובה. 
הפוסקים דנו בשאלה זו ונידון זה קשור גם בסברות הפוסקים לגבי כשרות אתרוג מורכב, 

וכמו שיבואר להלן.

שני נידונים יבוארו בסוגיא זו, האחד האם לולב הקנרי הוא כלאים עם עץ התומר ]כך נקרא 
עץ הדקל המצוי, שפירותיו הם פירות התמר הנאכלים וממנו נוטלים לולב למצוה[, שהרי אם 
הם כלאים על כרחך שהם שני מינים, והשני באם אינם נחשבים כשני מינים להיות כלאים 

זה בזה, האם מתחייבת מכך הכרעה על כשרותו למצות נטילת לולב.

בספר הלולב הקנרי מביא דעות מומחים בשאלה האם תמר הקנרי נאכל, יש מהם שאומרים 
שפרי הדקל הקנרי הוא בוסר ואינו טעים לאכילה גם כשהוא מבושל ביותר, לפיכך נוטעים 
אותו לשם נוי בלבד. ויש מהם שאומרים שטעמם מתוק למדי והם אינם שונים במאומה 
מטעמם של תמרים רגילים. במאמר זה נתעלם משאלה זו, משום שכפי שנראה הדעות 
שיכשירו יכשירו גם אם הפירות לא נאכלים ואינם תמרים. עיקרו של מאמר זה בא לברר 

את העולה לכאורה מדברי החזו"א והחת"ס בגופה של סוגיא.

הכרעת מיני כלאים

מיני צמחים רבים ישנם וחלקם דומים אלו לאלו בפרטים מסוימים, חלקם זהים לגמרי, 
וחלקם זהים רק או בפירות או בעלים או בתכונות הגידול, מרקם הפרי ועוד. נאמר בתורה 
שלא לזרוע יחד ממינים שונים, זהו איסור כלאי זרעים, וכן שלא להרכיב זה בזה שני מינים. 
]בגליון הליכות שדה 209 פורט והוסבר מהי הרכבה והמותר והאסור בה[. כיצד מגדירים 
את המין של הצמח ומה הם שתי מינים שונים, ניתן ללמוד מדברי המשניות בתחילת מסכת 
כלאים והאריכו בהם גדולי הפוסקים. יש לדעת שההגדרות הבוטניות – מדעיות, אינם 
משמעותיות להגדרת המינים, ולכן בכל שאלה אלו צמחים נחשבים מין אחד ואלו נחשבים 

שני מינים יש לברר את העולה מכללי חז"ל בקביעת המינים. 

בפשוטו שאלה זו נוגעת גם בנידוננו - כשרות לולב הקנרי, משום שאם לגבי כלאים הוא 
מוגדר מין אחר מדקל התמר ודאי אינו נחשב "כפות תמרים" עליהם ציוותה תורה, ובאם 

הוא נחשב מין אחד עם הלולב יש לדון האם הוא כשר ללולב וכמו שיבואר.

בשאלת חלוקת המינים כתב החזו"א "שאלת  המינים שאלה גדולה היא, על השמות אי אפשר 
לסמוך וכל שהן נקראין שם אחד בלשון בני אדם והן דומין במראיתן ובטעמן הן מין אחד, 
אבל לפרט הדברים צריך לשקוד עליהן ולהכריע" ומאריך בדברים. והעולה מדבריו, בדעת 
הרמב"ם, ישנם ב' אופנים להחשיב פירות שונים מין אחד שלא יהיו כלאים זה בזה, האחד: 
כאשר הכריעו חכמים ברוח קדשם בטבען של הפירות שהם מין אחד ]ופעמים שהחילוק 
שנהיה ביניהם אינו אלא מחמת צורת הטיפול בגידול, או מקום זריעתו וכדומה[, והשני, אף 
בפירות שנחשבים שני מינים, מכל מקום כאשר יש להם דמיון חיצוני בעלים או בפירות, מכיון 
שבכלאים הולכים אחר מראית העין, אינם כלאים זה בזה, אלא אם הפירות חלוקים בטעמם 
מאוד, שבזה לא מועיל שיש דמיון בעלים או בפרי ואינם נחשבים מין אחד גם לגבי כלאים. 
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כשרות לולג "  רי ב גירור גד ת "חמו״א 

ובפתחי תשובה )יו"ד רצה סק"ב( כתב וז"ל: "עיין בספר לבושי שרד בחידושי דינים סי' 
קו שנשאל אודות אילני תפוחים שהמה מורכבים בתפוחי יער הנקרא בל"א קוואסניצי"ס 
אם רשאי לקיימם. ... והשיב דבין כך ובין כך אסורים האילנות המורכבים וצריך לעקרם ... 
דמ"מ לצד ריחוק טעמיהם הוי כלאים דהוי שני אילני מאכל, וכתב שהסכימו גדולי הדור 
לדבריו ע"ש. ועיין בתשובת משכנות יעקב סימן סו שהשיג עליו והאריך לקיים המנהג שנהגו 
העולם להתיר בזה אף לכתחילה ... ומ"ש הלבו"ש כיון שמשונין הרבה בטעמן הלכו בהם 
אחר טעם הפרי ז"א דהרי הרמב"ם בפ"ג מהל' כלאים לא כתב טעם זה רק על אותן שהם ב' 
מינים חלוקין בשמן ובטבען, רק מפני שווי ודמיון העלין וצורתן היה עולה על הדעת להתיר, 
על זה כתב שהלכו בזה אחר טעם הפרי הואיל ורחוקין זה מזה ביותר הוו כלאים אבל אין 
זה ענין לאותן שהם מין אחד לגמרי בודאי לא גריעי מזונין שאין ראויין למאכל אדם כלל 
ואינן כלאים עם חטים וכן תאנים ובנות שוח שהן תאנים מדבריות והן רעות מאד הם מין 

אחד וכן שקדים מרים ומתוקין וכן ענבים ובאושים ודלעת עם הרמוצה". 

דברי המשכנות יעקב עולים בקנה אחד עם דעת החזו"א שכאשר יש הכרעה על שני מיני 
פירות שהם מין אחד בטבעם לא איכפת לן שיש ביניהם חילוקי הטעמים כלל, וחילוקי 
הטעמים קובעים רק כשהפירות הם בעצם משני מינים שונים ומה שלגבי כלאים נחשבו מין 
אחד זהו רק בגלל דמיונם החיצוני, ובזה אם טעמם שונה מאוד נחשבים שני מינים גם לגבי 
כלאים, וכמו שהובא לעיל. אבל דעת הלבושי שרד שגם מה שהוא מין אחד בעצמותו ולא רק 
לגבי כלאים מחמת הדמיון, אף על פי כן  אם טעמם שונה נחשבים שני מינים לכל התורה.

דין אתרוג המורכב על לימון, למצווה ולכלאים

הסתפק החזו"א )כלאים סימן ג ס"ק ז( על אתרוג ולימון האם הן כלאים זה בזה, וכתב 
שיתכן שמחמת השתוות טבעם נחשבים כמין אחד, ואף אם נאמר שאינם מין אחד ממש, 
מכל מקום יש לומר שלדעת הרמב"ם שסובר שדמיון העלים או הפרי מתיר גם כשהם שני 
מינים אינם כלאים זה בזה ונשאר בספק בשניהם, אולם כתב שמכל מקום לענין אתרוג 
לצאת ידי מצווה קיבלנו מאבותינו שהוא אתרוג דווקא, והוא פרי עץ הדר הכתוב בתורה. 
למדנו מדבריו שפעמים בעינן פרי מסוים שאינו תלוי במין הפרי, ועל כן לא מהני מה 
שמשום השתוות טבעם נחשבין כמין אחד ואינם כלאים זה בזה, כי על אף שהם מין אחד 

מכל מקום אינם אותו פרי.

ומכח זה כתב החזו"א שלא יוצאים ידי חובת נטילה באתרוג המורכב על לימון, כי מעורב 
באתרוג מין אחר שאינו כשר למצוות נטילה ואינו ענין לדינא דכלאים, אולם הט"ז )או"ח 
תרמט ג( מביא דברי הלבוש שלא יוצאים ידי חובת ד' מינים באתרוג המורכב על לימון 
משום שנעבדה בו עבירה של איסור הרכבת כלאים. וזהו רק אם נחשבים ב' מינים שאז 

אסור להרכיבם זה על זה. 

סברא מחודשת להכשיר אתרוג מורכב למצווה

ובחזו"א )כלאים סימן ב ס"ק טו( דן להתיר אתרוג המורכב מצד אחר. דהנה בירושלמי )פ"א 
ה"ז( איתא גבי הרכבת זית על תמרה אמאי הוה כלאים הא קיי"ל שזו הרכבה שאין בה פסולת. 
כלומר התמרה לא משפיעה על הזית המורכב עליה. ומתרצינן שהוא ממתקו. כלומר שאף 

שאינו משנה אותו ממש מכל מקום הוא גורם לזית להתמתק בעצמו ולכן אסור בכלאים. 
וביאר החזו"א שנראה שכיון שהוא רק מושפע מהתמרה ולא שמתערב בו ממין התמרה, 
מותר להרכיב זית שהורכב באיסור על תמרה, על זיתים אחרים שהרי הוא רק ממין זית. 
וכתב שלפי זה יש לדון להתיר אתרוג המורכב כיון שאין בו חלק מן הלימון אלא הוא אתרוג, 
והלימון לא נתן בו אלא השפעה בלבד. וז"ל )כלאים סימן ב סקט"ו(: "ולפיכך יש מקום 
להסתפק להכשיר אתרוג המורכב בלימון בזמן שהפירי כולו אתרוג בטעמו וריחו ומראיתו".

אך החזו"א לא נשאר בהיתר זה, מצירוף כמה טעמים, וז"ל, "אבל באמת הוא משתנה בתבניתו 
הפנימי והחיצוני ע"י ההרכבה בכמה פרטים וכבר יצא הדבר לאיסור, וגם אין ללמוד מין 
אתרוג מכלאים, דכלאים מראיתו עיקר, ואתרוג מינו עיקר וגם אין לדמות לזית מינים אחרים 

וכמש"כ לעיל".

והנה בסברא השניה שכתב "דכלאים מראיתו עיקר ואתרוג מינו עיקר", יש לעיין, הלא הכא 
הנידון להתיר אתרוג משום טבעו ומינו, ולא משום מראיתו שהרי כיון שלא השתנה ע"י 

ההרכבה הרי הוא כזית על גבי תמרה שאין בו מהמין האחר. 

והיה אפשר לפרש דבריו ע"פ מה שהובא לעיל שקבלנו מאבותינו שבעינן אתרוג דווקא 
ולא מין אתרוג,  ועל כן כל השפעה מפרי אחר מגדירה אותו שהוא לא האתרוג שקיבלנו 
מאבותינו. אך הלשון "אתרוג מינו עיקר" עדיין לא מתיישב. ושמעתי לבאר, דהכשרת אתרוג 
הוא כאשר הוא נשאר מינו לכל דבר ואינו חלוק ממנו כלל, מה שאין כן לענין כלאים אף 
כאשר יש חלוקה בתוך המין אין כאן איסור כלאים והאיסור הוא כאשר המין השני נחשב 
מין חלוק לגמרי, וזהו פירוש המילים מינו עיקר כלומר שאין האיסור תלוי בהגדרת הפרי 

השני כמין אחר אלא מה שבהגדרתו הוא אינו מינו.

דעת האגרו״מ בדין לולב קנרי

באגרות משה )חלק ד סימן קכג( כתב על לולב הקנרי שכיון שיש בו שינוי מאילן תמרים 
ובטעמו רחוק מאוד, פסול הוא ללקיחתו בחג הסוכות. ובהמשך הביא את דברי הרמב"ם 
שהובאו לעיל לגבי כלאים, ששני מינים דומין הדומים דמיון גדול אבל טעמם רחוק ביותר 
הוו כלאים זה בזה, וכתב דכיון דטעמם של פירות הקנרי רחוק מאוד מטעמם של פירות 

הדקל, ואין זה תלוי בצורת הטיפול והגידול של הקנרי על כרחך שהוא מין אחר.

ויסוד דבריו הן הן דברי הלבושי שרד שעל ידי חילוק גדול בטעם מוכרח שהוא ב' מינים, 
ושלא כדעת המשכנות יעקב והחזו"א, שבפירות שהם מין אחד שינוי הטעמים לא קובע 
כלל. וכמדומה שחילוק הטעמים בין פירות הקנרי והתומר אינו גדול מחילוק הטעמים שבין 

דקל רגילדקל קנרי
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כשרות לולג "  רי ב גירור גד ת "חמו״א 

השקדים המרים והמתוקים, או החילוק בין הטעמים של החיטין והזונין, שהרי מכח זה 
כתב המשכנות יעקב להוכיח שבמין אחד לא איכפת לנו החילוק שבין הטעמים.

עוד כתב בתחילת דבריו, שהקנרי והתמר הם כלימון ואתרוג, וכשם שלימון שפסול למצווה, 
כמו שכתב הלבוש שהביא הט"ז )תרמט, ג(. כלומר ממה שכתב הט"ז לפסול משום שנעבדה 
בו עבירה, חזינן דהם ב' מינים. "דאי ניזיל אחר דמיונות היינו צריכין להכשיר לימון לחג 
הסוכות, וכבר ידוע שהלימון אינו ממין אתרוג כמפורש בדין אתרוג, ופסול אף שאין לו 
אלא חילוק מעט מאתרוג". וממה שדימה האגרות משה את הנידון על לולב הקנרי לנידון 
לגבי איסור כלאים באתרוג ולימון, מבואר שסבר שגם ד' מינים נקבעים על פי המין וכמו 
לגבי כלאים, ולא בעינן שם מסוים לאתרוג וללולב, ודלא כמו שכתב החזו"א שאף שהלימון 
והאתרוג הם מין אחד לגבי כלאים מכל מקום לא יוצאים ידי חובה בלימון אלא באתרוג 

דווקא כי באתרוג תליא רחמנא ולא במין אתרוג.

האם קיבלנו מאבותינו שגם עץ תמר הוא בדווקא

ויש לדון האם גם אם על הצד שהקנרי והתמר מותרים בהרכבה זה בזה, ואפילו נאמר שהקנרי 
דומה לתמר יותר מהלימון לאתרוג, האם בכל זאת יש לפסול את הקנרי למצווה, וכעין דברי 
החזו"א על הלימון שפסול למצווה משום שבעינן אתרוג דווקא ולא מועיל מה שהלימון 

הוא מינו לענין כלאים, האם כמו כן נימא שדווקא התמר נקרא כפות תמרים ולא הקנרי.

ויש לדון שהקנרי אינו אותו ה"שם" עליו ציוותה תורה משום חילוק הפירות זה מזה, משום 
שאפשר שפרי הקנרי איננו תמר, והלכה היא שבעינן כפות תמרים בדווקא אבל כפות שאינם 
תמרים כגון פרי הקנרי, אינם בכלל המצווה. ויתכן שיש חילוק בשם האילן, שדווקא אילן 
התמר הוכשר לנטילה אבל אילן הקנרי לא הוכשר לנטילה. ושרש הנידון הוא משום שיש 
לעיין אי כפות תמרים דכתיב בקרא היינו ענף עץ דקל, ועל הדקלים הקפיד קרא, ואם כן 
השאלה היא האם קיבלנו מאבותינו את סוג האילן שלולבו כשר לנטילה או דלמא ענף עץ 
תמר ועל התמרים הקפיד קרא, ואם כן צריך לדון על התמרים האם הוכשר דווקא האילן 

של התמר המסוים הזה.

האם בעינן אילן המוציא תמרים

החתם סופר )סוכה לד, ב( הקשה אמאי לגבי ערבי נחל אמרי' שהוא סימן בעלמא, וגם 
ערבות הגדלות במקום שאין בו נחל כשרות, ואילו לגבי הדסים לא אמרינן שאם האילן 
מגדל עבות יהיה כל ענפיו כשרים אפילו אם הבד שלפנינו אינו עבות. ומוסיף החת"ס 
לדמות לולב לערבות, ועל כן "נוהגים להדי' בלי פקפוק ליקח לולבי' הגדלי' במדינתינו אשר 
לעולם לא יוציאו תמרים מ"מ מקרי כפת תמרי' כי המין נקרא כן", כלומר שמה שכתוב 
כפות תמרים הוא רק ללמד על מין שיכול להוציא תמרים אבל אין צריך שאילן זה עצמו 
יוכל לגדל תמרים, וכתב שלפי זה היה מקום להתיר לימון הגדל על אילן אתרוג שהרי הוא 
מאילן המגדל אתרוגים, ומסיק "וקבלת אבותינו תכריע וחלילה וחלילה לשנות אפי' קוצו 

של יו"ד רק כתבתי שמצוה לחקור היכי רמיזא החלוקים האלו".

מבואר מדברי החתם סופר שלא אומרים קבלה מאבותינו לגבי לולב.

הנה כיון שסובר החתם סופר שכפות תמרים נחשב לסימן על המין, כמו ערבי נחל לגבי 
ערבות, נמצא שהעיקר הוא שיהיה הלולב מאילן שהוא ממין דקל,  זה שבמינו הוא מוציא 
תמרים, ולפי זה נראה שאם הקנרי הוא מין דקל התמר יוכשר לנטילה ולא איכפת לן מה 
שאינו מוציא תמרים,  וכמו כן נראה שלא אומרים קבלה מאבותינו שדווקא מין דקל זה 
ולא דקל אחר, כיון שלאחר שדברי הכתוב "כפות תמרים" הוא סימן בעלמא על המין, שהרי 
החת"ס הכשיר זן של דקל שאינו מוציא פירות, א"כ כל שהוא מין דקל יוצאים בו ידי חובת 
לולב ולכאורה הקנרי לא גרע. והרי גדולה מזו רצה החת"ס להכשיר למצווה לימון הגדל 

על אילן שמוציא גם אתרוגים אי לאו סברת קבלת אבותינו על האתרוג.

אך בדברי החזו"א חזינן שהלך בדרך אחרת, דהנה החזו"א דן אם יוצאים ידי חובה בלולב 
מדקל נקבה אף שאינו נותן פירות, ]הדקל יש בו מאותו זן זכר ונקבה, הזכר נותן פירות רק 
לאחר שמרכיבים בו ענף מן הנקבה שאין לה פירות משל עצמה, היום משתמשים באבקנים 
להפרייה.[ וכתב שכיון שמותר להרכיבם זה בזה יוצאים ידי חובה ומיקרי כפות תמרים, 
ונראה דסבר דקפיד קרא שיהיה אילן המוציא תמרים ולא על מין הדקל, ורק אילן המוציא 
פירות כשר, ולכן מכשיר את הלולב של הנקבה רק משום שמותר בהרכבה ובהרכבה זו 
הזכר מוציא פירות, נחשבים שניהם יחד כפות תמרים. ]ומה שכתב החת"ס להוכיח ממה 
שהיו נוטלים לולב מדקלים שאינם יכולים להוציא פירות, צריך לומר שהחזו"א יפרש שהם 
מאותו המין המוציא תמרים כשלנו, אלא שבארצות קרות משום עבודת הארץ ואי התאמת 

האילנות למקומם אינם מוציאות פרי ולכן נחשב לאילן המוציא פירות[.

והשתא הדרי' לדון אי הקנרי מיקרי אילן המוציא תמרים, ושוב יש לדון דאי טבען חד ומותר 
בהרכבה חשיב מוציא תמרים, שהרי פירותיהם מין אחד. וכמו אם היה הדין ליטול כפת 
שקדים, יתכן שבין של שקדים מתוקים ובין של שקדים המרים היה כשר כיון שמותרים 
בהרכבה. או לאידך גיסא היכא שיש לו פרי גרע, משום שאולי בכגון דא נימא שקבלת אבותינו 

שבעי כפות תמרים אלו דווקא, ולא כפות תמרות קנרי.

ויש סברא לומר שכל הסברא בקבלה מאבותינו שצריך פרי מסוים בדווקא, הוא על הפרי 
שאותו נוטלים למצווה, שקבלנו על צורתו ושמו שיהיה דבר מסוים דווקא, ועל כן גם לולב 
צריך שייראה כלולב שקיבלנו מאבותינו, אבל לא לגבי צורת ושם האילן שממנו נוטלים 
את הלולב למצווה, אלא כל שהוא מאותו המין כשר. ועל כן אם יהיה אילן שונה במראיתו 
מאילן אתרוג, אבל יגדל עליו אתרוג גמור בלא שינוי כלל ובלא השפעה כלל, כגון שעל ידי 
הנדסה ישנו בו את צורת האילן מתוך מרכיביו, יהיה כשר לאתרוג. ולפי זה לולב הקנרי 

כשר דלא איכפת לן צורת התמר שבאילן כל שאינם כלאים זה בזה.

נתבאר לעיל דאם היה דין ליקח כפת שקדים, הרי אף אי הכוונה היתה כפת שקדים מתוקים 
מכל מקום המרים היו כשרים לנטילה כיון שאפשר להרכיבם על מתוקים ולהוציא מהם 
שקדים מתוקים, אולם, עוד היה אפשר לומר דכוונת התורה בין לשקדים מתוקים ובין 
לשקדים מרים ואם כן אין צריך להגיע לסברה שמותר הוא בהרכבה על עץ התומר אלא 
כוונת התורה כפת תמרים מתייחס לתמרי התומר כמו לתמרי הקנרי בשווה ואין עדיפות 

מאחד על חבירו.

7273

ה
לכ

ה
ה 

שד

ה
לכ

ה
ה 

שד

ה  
שד

ת 
כו

לי
ה

 

ה  
שד

ת 
כו

לי
ה

 



סיכום:

בפשטות נחלקו המשכנו"י והחזו"א עם הלבו"ש בשאלה אם התומר והקנרי כלאים הם א. 
זה בזה, שלדעת המשכנ"י והחזו"א יתכן שאינם כלאים זה בזה אע"ג שחלוקים בטעמם, 
מחמת שטבען אחד כאתרוג ולימון וכן נראה מדברי האגרו"מ שהקנרי והתומר הוא 
כלימון ואתרוג, ולדעת הלבו"ש הרי הם כלאים זה בזה מחמת חילוקי הטעמים, ולדעתו 

פשוט שלולב הקנרי פסול לנטילה וכן הוא דעת האגרו"מ.

אף אי ננקוט לדעת המשכנ"י והחזו"א שאינם כלאים זה בזה יש לדון האם בעינן דווקא ב. 
מוציא תמרים, והאם בעינן תמר או דקל זה דווקא או שכל שהוא מינו כשר, ולדעת 

החת"ס נראה שכשר. 

ולדעת החזו"א אם הקנרי מותר בהרכבה על התומר, נראה שנחשב כפות תמרים, כמו לולב 
נקבה, ועוד יתכן שפרי הקנרי הוא תמר כמו פרי התומר ולא צריך לסברת היתר ההרכבה. 
ולא נראה לומר שקבלה מאבותינו שדווקא מין תומר ולא מין קנרי כיון שאין נוטלים את 

הפרי אלא את הענף.

אודה למערכת הליכות שדה על האכסניה המכובדת לפרסום פרק נוסף מתוך 
הספר העומד לצאת בקרוב לאור עולם  ענייני זרעים בש"ס.

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

רבי אלחנן בקרמן שליט"א

קורא – לב הדקל

בכמה מקומות במשנה ובגמרא נזכר 'קורא'. לפי פירוש הגאונים והרמב"ם הקורא היא לב 
הדקל במאמר זה נדון תחילה בשיטתם  ובהמשכו נדון בדעת רש"י. 

הנידונים ההלכתיים הנוגעים לקורא:

במסכת ברכות דף לו, ב וערובין דף כח, ב וכן בירושלמי ברכות פ"ו ה"א נחלקו אמוראים 
מה ברכתו. דעת רב יהודה שברכתו בורא פרי האדמה ודעת שמואל שברכתו שהכל נהיה 

בדברו הואיל וסופו להקשות ולא נטעי אינשי דיקלא אדעתא דקורא. 

במסכת עוקצין ג, ז נאמר שקור הוא כעץ שאינו מקבל טומאת אוכלין, ולשון המשנה: 
"הקור הרי הוא כעץ לכל דבר אלא שהוא נלקח בכסף מעשר". במסכת ערובין דף כח, ב 
נאמר שאם שלקו וטגנו מקבל טומאת אוכלין. במסכת שביעית פרק ד הלכה ו הנדון לגבי 

קדושת שביעית בקורא. 

מהו קורא? 

כתב הרמב"ם )הלכות ברכות ח, ו(: "הקור והוא ראש הדקל שהוא כמו עץ לבן מברך עליו 
בתחילה שהכל". ובפירוש המשנה במסכת עוקצין הרחיב הרמב"ם ביתר ביאור: "קור הוא 
ראש הדקל ונקרא "אלג'מאר", והוא עץ לבן רך נחתך מעליונו1 של דקל כמו הגבינה היבשה, 

ובני אדם אוכלין אותו". 

מדברי הרמב"ם מבואר ש'קורא' הוא חלק מגזע הדקל הנקרא 'לב הדקל' וכן פירשו הגאונים 
והרבה ראשונים2.  אמנם ראה בהמשך נידון בדברי רש"י בכמה מקומות בענין ה'קורא'. יש 

1.  העתקנו מתרגומו של ר"י קאפח. ובתרגום הנדפס נכתב: "כורתין אותו מעלי הדקל", והוא טעות, כמו 
שעולה בבירור מדברי הרמב"ם בהלכות ברכות. )במקור הערבי כתוב: "יקטע מן אעלא אלנכ'לה" וכפי 
הנראה המתרגם סבר כי: "אעלא" פירושו עלים, ובאמת פירושו "עליון", ובתרגום מילולי קרוב למקור 

יש לומר: "ייקטע מעליונו של הדקל"(. 

2.  וכן הוא באוצר הגאונים )מסכת שבת דף ל:( ובספר הפרדס )שער פירות העץ(
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להדגיש: כיום אנו קוראים "קורא" לקרום חום שסוגר את הלולבים בתחילת גידולם. 
ברור שלא זו הקורא הנזכרת בסוגיא.

לב הדקל

לב הדקל נמצא בתוך חלל הגזע ואינו נראה מבחוץ. גזע הדקל הוא חלול ובתוך חללו יש 
כעין 'עמוד' המתנשא לכל אורך הגזע מלמטה עד למעלה. ראה הסבר בהמשך על תפקידו 
של עמוד זה. חלקו העליון של ה'עמוד' )כמטר אחד( הנמצא בראש הדקל הוא בצבע לבן, 
רך וראוי למאכל. חלק זה נקרא 'לב דקל' על פי דברי הגמרא במסכת סוכה דף מה: רבי לוי 
אומר: כתמר, מה תמר זה אין לו אלא לב אחד - אף ישראל אין להם אלא לב אחד לאביהם 
שבשמים. וכעין זה במסכת מגילה דף יד, א ניתן לראות את לב הדקל רק אם כורתים את הגזע.

בשונה מגזעי שאר העצים ההולכים ומתעבים מדי שנה, גזע הדקל אינו מתעבה אך צומח 
מידי שנה לגובה ומכאן הביטוי "מיתמר ועולה" - מתנשא לגובה כעץ התמר3. לב הדקל 
הקיים בחלק החדש של הגזע הוא לבן ורך, ואילו החלק הנמוך יותר שנוצר בתקופה קודמת 
מתקשה כעץ, צבעו הופך לחום, ואינו ראוי יותר למאכל. להבנת העניין: נצייר לעצמנו דקל 
בגובה ארבעה מטרים, המטר העליון של הלב הפנימי הוא רך ולבן. בתקופה מאוחרת יותר 
צמח הדקל לגובה, וכעת הוא בגובה חמשה מטרים. המטר החדש שנוצר בגובהו של הדקל, 
לבו לבן ורך, ואילו המטר הרביעי של הגזע, שבשנה שעברה היה רך ולבן, התקשה כעץ 

וצבעו חום, ועל כך נאמר בגמרא ש'קורא' סופו להקשות.

כריתת עץ דקל

עץ הדקל שבתמונה4 נכרת ונחתך לפרוסות, נציג את פרוסות הגזע הכרות. 

בתמונה מס' 1. נראית כריתת הדקל. בתמונה מס' 2 נראית הפרוסה העליונה שנכרתה. 
בתוך חללה נראה 'לב הדקל' הלבן. כלשונו של הרמב"ם שהובאה לעיל: "והוא כמו עץ לבן, 

נחתך מעליונו של דקל כמו הגבינה היבשה". 

3.  בכתובות קי"א: "עתידה חיטה שתיתמר כדקל ועולה בראש הרים". ראה יואל ג, ג "דם ואש ותמרות 
עשן" ובמצודת דוד שם: "עשן השריפה תעלה למעלה זקוף כאילן תמר". ובספר השורשים לרד"ק ערך 

תמר כתב "וכן ותמרות עשן, ולפי שהתמר עץ גבוה וישר ושווה, ידמה הדבר הגבוה והישר אליו".

4.  דקל זה אינו דקל תמר, אלא דקל נוי מסוג הנקרא "ושינגטוניה" הנפוץ בגינות, פירותיו - פירות סרק. 
מבנה הגזע שלו דומה למבנה הגזע של התמר, כדקלים רבים ממשפחת הדקליים. כפותיו שונות מכפות 

התמרים והן עשויות כמניפה ירוקה. הלולב שלו אינו כשר למצוות ארבעת המינים. 

12

לב הדקל ראוי למאכל כמות שהוא. בתמונות 3 ו4 נראה לב הדקל הנראה "כגבינה יבשה" 
כלשון הרמב"ם. אני עצמי אכלתי מלבו של הדקל שבתמונה וטעמו טעים ומתוק. כמובן 

שעל מנת לאכול דקל יש לכרות את הגזע ולהוציא מתוכו את לבו. 

סופו להקשות

בסוגיא מבואר שהקורא 'סופו להקשות'. כפי שהוסבר, בשנה הבאה כאשר הדקל מתארך 
וצומח לגובה, לב הדקל מתקשה ונעשה כעץ. בתמונה מס' 5 נראית תמונה נמוכה יותר של 
הדקל, נראה ה'עמוד' במרכז הגזע. לפני כמה שנים, כאשר חלק זה היה ראשו של הדקל, 
הוא היה לבן ורך. כעת התקשה ונעשה חלק מן הגזע. בתמונה מס' 6 נראית פרוסה נמוכה 

מאוד, חלק זה של הגזע כבר התקשה לפני שנים רבות ונעשה חלק מגזע הדקל.

דקל אין גזעו מחליף

במסכת בבא בתרא דף פ, ב נאמר "תמר אין גזעו מחליף". דקל שנקצץ אין לו תקנה לעולם 
בניגוד לשאר אילנות שגם כשהם נקצצים פעמים רבות הם שבים לצמוח. ההבדל המהותי 
בין גזע הדקל לגזעי שאר עצים הוא משום שלמרבית העצים יש גזע מרכזי שממנו יוצאים 
ענפי משנה. ואילו לעץ הדקל אין ענפים צדדיים אלא גזע מרכזי יחיד תמיר וזקוף אשר 

מראשו צומחות מכבדות התמרים וכפותיהן. 

ברוב העצים, כוח הצימוח של העץ קיים בחלקים החיצוניים של הגזע והענפים. שם נמצאים 
הניצנים מהם מתפתחים ענפים חדשים ופירות. גם צינורות ההולכה של המים והמזון נמצאים 

בשכבות הקרובות לקליפה החיצונית ומקיפות את ליבת הגזע הפנימית5.

5.  בכל העצים צינורות ההולכה מצויים בכמה שכבות המקיפות את הגזע. הם נוצרים משני צדיה של 
שכבה הנקראת 'קמביום' המקיפה את ליבת הגזע הפנימית. מצידה הפנימי של שכבת הקמביום נוצרים 
צינורות ההולכה של המים וחומרים נוספים שהצמח יונק מן השרשים, שכבה זו נקראת 'עצה'. מצידה 
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גזע הדקל אינו בנוי כך. גזעו של הדקל עשוי סיבים סיבים, אין בו ניצני צמיחה, ואין לו 
שכבות בעלי צינורות הולכה. חיותו של הדקל היא מחלקו הפנימי בלבד. בתוך ה'עמוד' 
הקיים בתוך הגזע מצויים צינורות ההולכה של המים והמזון. ניצני הצמיחה קיימים רק 
ב'לב הדקל' הרך הנמצא בחלקו העליון של ה'עמוד'. זו הסיבה שמכבדות התמרים וכן כפות 
התמרים הירוקות נוצרות רק בחלקו העליון של הגזע. מסיבה זו צמיחת הדקל היא לגובה 

והגזע אינו מתרחב כשאר העצים המתרחבים מידי שנה.

דקל שנכרת ראשו ולב הדקל נפגע, אין לו תקנה לעולם, ושוב לא יתן פרי. מסיבה זו 'דקל 
אין גזעו מחליף', אין לו תקנה ולא יתן עוד פרי לעולם, וכפי שנאמר בגמרא.

דיקלא לא נטעי אינשי אדעתא דקורא

ברור אם כן מדוע לא 'דיקלא לא נטעי אינשי אדעתא דקורא'. כדי להוציא את לב הדקל 
ולאכלו יש לכרות את ראש הגזע ולהמית את העץ

במסכת בבא קמא דף צב, א נאמר ששמואל הורה לאריסו לקצוץ דקל כיוון שהכחיש את 
הגפנים שגדלו בסמוך לו. לשון הגמרא היא: "למחר אייתי לי מקורייהו". רש"י שם פירש שני 
פירושים מהו "מקורייהו". בפירוש ראשון פירש "מקורייהו" מלשון מקור, היינו שיעקור את 
הדקל ממקורו. בפירוש שני פירש רש"י ששמואל הורה לאריס להביא את ה'קור' לאכילה. 

כאשר קוצצים את הדקל ניתן לאכול את הקורא6.

לבבות דקל בזמננו

בזמננו משווקים 'לבבות דקל' בקופסאות שימורים 
)תמונה מס'7(. הכיצד? הלא לא נטעי אינשי דיקלא 

אדעתא דקורא.

לבבות אלו אינן לבבות של דקל תמר, אלא של סוג 
אחר ממשפחת הדקליים. דקל בלשון חז"ל הוא עץ 
התמר בלבד ]בתורה העץ עצמו נקרא תמר כפי 
שנאמר )שמות טו, כז(: "ושם שתים עשרה עינות 

מים ושבעים תמרים" ובלשון חז"ל נקרא דקל[. 

'משפחת  בין דקל בלשון חז"ל לבין  אין לטעות 
הדקליים' כפי שהיא מוגדרת בזמננו הכוללת סוגים ומינים רבים. לעצים רבים ממשפחת 
הדקליים יש גזע הדומה לתמר ולב דקל הראוי לאכילה. לדוגמה: אגוז הקוקוס גדל אף 

החיצוני של שכבת הקמביום נוצרים צינורות ההולכה של חומרי המזון הנוצרים בעלים ומזינים את 
הצמח, שכבה זו נקראת 'שיפה'. קיימות שכבות חיצוניות המקיפות שכבות אלו והן נכללות בשם 'קליפת 
הגזע' )לא נרחיב בהם כאן(. בדרך כלל, בכל שנה נוצרת שכבת קמביום חדשה המכונה גם 'טבעת', כך 
שבכל שנה נוספת לעץ טבעת נוספת והעץ הולך ומתעבה. בדקל צינורות ההולכה מפוזרים בעמוד 
שבתוך חלל גזע הדקל ולא נוצרות טבעות המעבות את הגזע. כל חיותו של הדקל הוא מהעמוד שבחללו. 

6.  ראה בהמשך ביאור שיטת רש"י מהו קורא. וכאן נראה שפירש באופן אחר, שקורא גדל סביב שרשי 
הדקל וצ"ע. ובכמה מקומות בדברי רש"י בש"ס משמע שסיב זה ראוי לאכילה. עיין בדברי רש"י בפסחים 
דף לט, א ד"ה אצוותא, וערובין דף כג, א ד"ה אצוותא חרזייתא, ומסכת סוכה דף לו, א ד"ה בסיב. ובתוס' 
שם ובסוכה דף יג, ב ד"ה אפקותא דדיקלא. ובדברי רש"י בפסחים דף קטו, ב ד"ה כרכן וכן בפירוש 

רשב"ם שם ובפירוש המאירי. ויש לעיין בכל זה.

7

הוא על עץ דקל הנקרא 'דקל הקוקוס', ואף לו יש לב הראוי לאכילה. רוב מיני הדקלים הם 
עצי סרק. למצוות ארבעת המינים כשר כמובן רק לולב מעץ התמר ולא משאר מיני דקלים 

שאינם ממין התמר.

הלבבות המשווקים בזמננו אינם של דקל תמר אלא של דקל מסוג אחר. יש מיני דקלים 
אשר מבסיסם יוצאים חוטרים רבים. לפעמים יש כארבעים חוטרים סביב הגזע המרכזי, 
החוטרים ארוכים ומכל חוטר ניתן להפיק לב דקל ארוך בלא לכרות את הגזע המרכזי, אחד 
מדקלים אלו נקרא 'דקל פופוניה'. פורסם בכמה ספרים כי בארצות דרום אמריקה מגדלים 
מינים אלו למטרת אכילת לב הדקל ומכיוון שכך, יש מפוסקי זמננו שהורו שברכתם היא 

בורא פרי האדמה7.  

שיטת רש"י מהו קורא

בדברי רש"י נראה לכאורה ביאור שונה מהו הקורא. רש"י בברכות דף לו, ב כתב: "קורא: 
רך של דקל - כשענפיו גדלים בכל שנה ושנה כדרך כל האילנות, הנוסף בשנה זו רך ובשנה 

שניה מתקשה ונעשה עץ". 

לכאורה משמע שהכוונה לענפים רכים שבתחילת יצירתם ראויים למאכל אחר כך הם 
מתקשים ואינם ראויים למאכל. ובהמשך הסוגיא כתב רש"י בד"ה דיקלא: "דיקלא לא נטעי 
אינשי אדעתא לאכול את הקורא שהאוכלו ממעט ענפי האילן בכך". משמע שאכילת הקורא 

ממעטת ענפים אך לא ממיתה את האילן. 

לכאורה צ"ע שהרי אין בעץ הדקל ענפים הראויים לאכילה בכל שלב שהוא, לדקל אין ענפים 
כשאר האילנות אלא עלים גדולים הנקראים בתורה כפות תמרים, הם הלולבים הניטלים 

למצות ארבעת המינים ואינם ראויים לאכילה. 

וזה לשון הטור בסימן רד: "קורא והוא הניתוסף בענפי הדקל ובשנה הראשונה הוא רך 
וראוי לאכילה ואחר כך מתקשה כעץ מברכין עליו שהכל" ובהגהות הרמ"א שו"ע או"ח רד, 
א שכתב: "ועל קורא שהוא הרך הנתוסף באילן בכל שנה שקורין פלמיטו". פלמיטו הוא לב 
הדקל בכמה שפות ונראה שהרמ"א פירש אף בדברי רש"י שהכוונה היא ללב הדקל וכפירוש 
הרמב"ם, אף שהלשון דחוקה. אמנם בלשון כמה מהראשונים בסוגיא בברכות ובעירובין 
משמע להדיא שמדובר בענפים רכים. גם בדרך אמונה הלכות שמיטה ויובל פרק ה ציון 

ההלכה ס"ק רעא משמע שפירוש רש"י אינו כפירוש הרמב"ם וצ"ע. 

טומאת אוכלין וקדושת שביעית בקורא

במשנה בעוקצין ג, ז  שנינו: "קור הרי הוא כעץ לכל דבר אלא שנקח בכסף מעשר" דהיינו, 
שאין דינו כאוכל לענין קבלת  טומאה. אמנם במסכת ערובין דף כח, ב נאמר שאם שלקו 

וטגנו מטמא טומאת אוכלין. וצריך להבין מדוע.

ויש מן הראשונים שמשמע לכאורה בדבריהם שאין רגילים לאכול את הקורא חי. אמנם 
בירושלמי במסכת שביעית פרק ד הלכה ו יש מחלוקת אם יש קדושת שביעית בקור, 

7.  על הסיבה שאין מברכים בורא פרי העץ, ראה דברי הלכות גדולות בפרק כיצד מברכין לענין קני סוכר 
ותמרות הצלף שאין מברכים בורא פרי העץ אלא על היוצא מן העץ ולא על האוכל את העץ עצמו, ואף 
במקרה דנן, הקור הוא חלק מן הגזע בעצמו. )אמנם בירושלמי יש שיטה שמברכים על קור בורא פרי 

העץ( ויש בענין זה אריכות בדברי הפוסקים ואין כאן המקום.
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והירושלמי מביא ראיה לענין זה מברייתא בה יש נדון אם מותר לשלוק קור בשביעית 
ומעצם הדיון אם מותר לשלוק מוכח שיש בו קדושת שביעית ואינו כעץ בעלמא. )ויש 
שתי גירסאות בדברי הברייתא שם אם מותר לשלוק את הקור או אסור(. ומשמע מדברי 
הירושלמי שעיקר אכילת הקור היא כשהוא חי ולא מבושל ושלוק, וכן הוא בפירוש הגר"ח 
קניבסקי לירושלמי שם. אני עצמי אכלתי מקור הדקל אחר כריתתו מן הגזע כשהוא חי 
וטעמו טעים מאוד. ועל כן צריך ביאור מדוע דווקא שלקו וטגנו מטמא טומאת אוכלין. 
ובתוס' שם ד"ה קור, כתבו: "קור לא מיקרי אוכל כיון דסופו להקשות ולא נטעי דיקלא 
אדעתא דקורא ומכל מקום ניקח בכסף מעשר דהשתא הוא רך והוי פרי מפרי אף על גב 
דלא הוי אוכל". ומשמע מדברי תוס' שבשלב זה הוא רך ואכן נאכל, אלא שאינו נקרא אוכל 
משום שבמהותו אינו אוכל אלא חלק מגזע העץ, ולא נטעי אינשי דיקלא אדעתא דקורא, 
היינו שהוא דבר שבטבעו אינו עומד לאכילה, וכן סופו להקשות )יתכן שההוספה בזה היא 
שאף שכשכורתים את העץ אוכלים רק את הקטע העליון של לב הדקל שנוצר בשנה זו, אבל 
שאר חלקיו שנוצרו בשנים הקודמות כבר הוקשו ואינם ראוים לאכילה, כך שקור בטבעו 
אינו אמור להאכל בכל שלב שהוא( וכעין זה ברשב"א ובריטב"א אך בשינוי לשון קצת ויש 

לברר אם כולם הולכים בשיטה אחת או שיש חילוק ביניהם. 

יתכן שמשום כך אינו נחשב לאוכל עד שייעשה בו מעשה שעל ידו הוא מקבל חשיבות של 
אוכל. ויש לברר בכללי טומאת אוכלין מדוע לא מועילה לעניין זה מחשבת אכילה ואיני 

בקי בזה.

 בצרת מיכנית 
עדכון כשרות

ב׳מן השרש׳ שצורף לגליון ‘הליכות שדה׳ 209 הובאה דעתו של מרן הגרי״ש 
אלישיב זצוק״ל שהיין היוצא מן הענבים בבצרת המיכנית, הן במילויה והן 
בשפיכה ממנה אל המשאית דינו כיין ואם נשפך על ידי מי שאינו שומר תורה 

אסור משום ‘סתם יינם׳.

בעקבות הודעה זו הגיעו למערכת ‘הליכות שדה׳ מידעים כי חלק מגופי הכשרות 
בחו״ל לא חוששים לכך ומעמידים משגיח כשרות לטפל ביין רק מן היקב והלאה.

החוששים לדעת מרן הגרי״ש אלישיב זצוק״ל, צריכים לברר אצל הרב נותן 
הכשרות את מוצריה הם צורכים, מה נהוג באותה מערכת כשרות למען לא 

יכשלו חלילה ב׳סתם יינם׳.

מערכת הליכות שדה

שם הפרי
אחוז 
דונם חודשי קטיףערלה

ארצי
 יבול 
ארצי

ניטע 
בתשע"ח 

]דונם[

יבול 
לדונם

ס"ה 
יבול 

מנטיעה 
חדשה

הערות

א. משווק  מקירור. 17,30035,150400.28יולי - ספט.0.02אגס ספדונה 
ב. יש יבוא מחו"ל

א. הרבה ערלה 1104040.10.4אוג. - אוק.30.00אוכמניות 
בגלל סורים 

היוצאים מן האדמה 
ומניבים פרי. ב. יש 

יבוא מחו"ל

800500530.210.6אוג. - פבר.2.12אנונה

18,00037,0002400.248ספט. - דצמ.0.13אפרסמון

אפרסק אפיל 
-ספטמבר 

וסקרלט סנואו

7,30026,5003800.5190ספטמבר0.72

נקטרינה אפילה, 
הבשר לבן אך 

יש גם צהוב

9,33019,9001,6520.5826אוג. - ספט.4.15

יתכן סורים 2,3005,8001240.449.6ספט. - דצמ.0.86גואיבה 
המניבים פרי

282000.40ספט. - דצמ.0.00גויאבה תותית 

זית מאכל - 
בעיקר גדול

19,00020,000200.24ספט. - דצמ.0.02

69,00036,0001,1250.1112.5ספט. - דצמ.0.31זית לשמן

5001,40050.52.5ספט. - דצמ.0.18חבוש

אין פרי ערלה0ספט. - דצמ.חרוב

20,00040,0001,1450.0222.9 יולי - נובמ.0.06מנגו

252500נוב - דצמ.0.00פיג'ואה

454500.40דצמ. - מרץ0.00פיטאיה צהובה

פרי  עדן - צורת 
ביצה מגוון, 
בליטות בפרי

600650420.416.8יוני - דצמ.2.58

פיטאיה עמודית 
- פרי בהיר חלק

12024100.010.1יוני - דצמ.0.42

80.000פפאיה

3,0004,50000ספט. - דצמ.0.00פקאן

צבר- ערלה 
גם מעלים 

משתרשיםח

יש השתרשות 3,6004,5004640.292.8כל השנה6.00
של עלים חדשים 

המניבים פרי - יש 
לרכוש צבר רק 

תחת פיקוח 

כללילוח ערלה חורף תשפ״א

8081

ה
לכ

ה
ה 

שד
ה  

שד
ת 

כו
לי

ה
 

ה  
שד

ת 
כו

לי
ה

 



שם הפרי
אחוז 
דונם חודשי קטיףערלה

ארצי
 יבול 
ארצי

ניטע 
בתשע"ח 

]דונם[

יבול 
לדונם

ס"ה 
יבול 

מנטיעה 
חדשה

הערות

קיוי- צורת 
ביצה, חום-אדום

הרוב בפיקוח1,8604,0002750.127.5אוגוס - ינו.0.69

קרמבולה - פרי 
מצולע

ערלה משנה 68200203.5702-3אפר.  - ספט.35.00

יש סורים המניבים 26,00038,0001640.349.2אוגוס. - ינו.0.20רימון 
פרי והם ערלה

אוגוס. - 0.31שזיף בלק ג'ם
אוקט.

4,00010,0001040.331.2

שזף אירופי - 
כהה

המיובש רובו יבוא 1,8005,500310.39.3אוג. -אוקט.0.17
מחו"ל

31016010.080.08אוג.- אוקט.0.05שיזף

שעונית - 
פסיפלורה, 

ערלה משנים 1,2002,0002303.58052-3יולי - פברואר40.25

שקד - יבול ללא 
קליפה, יש גם 

ייבוא

יש גם הרבה יבוא45,00013,3004,5220.05226.1ספט.- דצמ.1.70

1,7001,350470.14.7מאי - דצמ.0.35תאנה ארגמנית

1,200730230.12.3מאי  - אוקט.0.32תאנים אחרות

תמר יבש - 
משווק כל השנה

כולל המשווק כל 65,00045,0005,4300.03162.9ספט.- נובמ.0.36
השנה

קפוא, כולל 4,2004,500400.031.2ספט.- דצמ.0.03תמר לח
המשווק כל השנה 

0.3240,700141,6009040.50452תפוח עץ אפיל

גלה, פחוס ירוק 
פסים אדומים 

עד ינואר 4,50016,0001200.5601.5%אוגו - אוקט.0.38

מולינג דלישס, 
פחוס צבעוני 

עד ינואר 4001,00000.501%אוגוס. - אוקט.0.00

יונתן, קטן,אדום 
קשה 

1,6006,000800.540אוגוס. - אוקט.0.67

דלישס אדום= 
חרמון

עד ינואר 10,00036,0001200.5604%אוגוס.- אוקט.0.17

עד ינואר 10,00040,0001240.5622%אוגוס. - אוקט.0.16זהוב, נקודות

גרני סמית, ירוק 
גדול 

עד פברואר 10,00030,0001800.5900.5%ספט. - נוב.0.30

פינק 
ליידי,ורוד-צהוב 

יש הרבה יבוא. עד 4,20012,6002800.5140ספט. - נובמ.1.11
פברואר 1.5%

שם הפרי
אחוז 
דונם חודשי קטיףערלה

ארצי
 יבול 
ארצי

ניטע 
בתשע"ח 

]דונם[

יבול 
לדונם

ס"ה 
יבול 

מנטיעה 
חדשה

הערות

הדרים ]תפוז אשכולית 
ופומלה[- סך הכל

0.6869,950264,7506,0160.30

1,7006,800630.3018.9ספט. - דצ.0.28תפוז: טבורי וושינגטון

ניוהול )עם טבור קטן, 
דומה לשמוטי(

9,50031,8008300.30249אוקט. - פבר.0.78

תפוזי דם - קרה קרה, 
ציפי, מורו

2,0005,0001400.2028אוקט. - ינ.0.56

טבורי-אפיל: )סמי, 
גילנברג, ראוסטנברג, 

סאמרגולד(

9,60028,7504540.30136.2ינ. - אפריל0.47

3001,50000ינ. - מרץ0.00המלין )לתעשיה(

21,00030,1501300.3039נוב. - מרץ0.13שמוטי

7,20010,0002650.3079.5פב. - מאי0.80ולנסיה רגילה

ולנסיה בכירה- מידנייט, 
נבלייט , קמבריה, 

ליינלייט, נבלייט

7001,750400.3012נוב. - מרץ0.69

7,20052,0001,0760.30322.8ספט. - מאי0.62אשכולית לבנה

5,50075,0001,7500.30525ספט. - מאי0.70אשכולית אדומה

4,00018,0006660.30199.8ספט. - מאי1.11פומלית

פומלה אדומה כולל 
פומלית אדומה

2501,000390.3011.7ספט. - מאי1.17

1,0003,0005630.20112.6ספט. - מאי3.75פומלה לבנה )גולית(

קליפים קטנים - סך 
הכל

0.0995,514184,1954230.40169.2

152500ספט. - אוקט.0.00אדמוני

5091,40000ספט. דצמ.0.00קלמנטינה )ירוק/כתום(

18,70041,4001540.4061.6אוקט. - ינו.0.15מיכל

מירב ומירבית )כמו 
מיכל גדול(

2,5003,00090.403.6ספט. - ינו.0.12

408000דצמ. - מרץ0.00וינולה

קליפים בינונים - סך 
הכל

0.0671,560133,8101920.4076.8

35080000.400ספט. - נוב.0.00ראשון

הדריםלוח ערלה חורף תשפ״אלוח ערלה חורף תשפ״א כללי
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שם הפרי
אחוז 
דונם חודשי קטיףערלה

ארצי
 יבול 
ארצי

ניטע 
בתשע"ח 

]דונם[

יבול 
לדונם

ס"ה 
יבול 

מנטיעה 
חדשה

הערות

204000.400ספט. - נוב.0.00קרוולהייס ומריסול

204000.400נוב. - פבר.0.00אלנדייל

1,8003,600680.4027.2ספט. - דצמ.0.76סצומה 

10020010.400.4אוקט. - ינו.0.20עידית

נובה )כולל סנטינה, 
ינוב(

3001,20000.400אוקט. - ינו.0.00

60,000109,0001200.4048דצמ. - מרץ0.04אור )כולל אורה ושני(

5015000.400דצמ. - ינו.0.00נקטר

1,9004,00000.400דצמ. - מרץ0.00מורקוט

6001,98000.400דצמ. - מרץ0.00מור

1,4202,80000.400ינו. - מרץ0.00הדס

אודם )כולל יפעת, דנה, 
מאמה, קדם(

5,00010,00030.401.2ינו. - מרץ0.01

קליפים גדולים - סך 
הכל

0.3959,530182,5101,7780.40711.2

2,6007,000300.4012דצמ. - מרץ0.17מינאולה

18070000.400נוב. - ינו.0.00תמי

5015000.400דצמ. - מרץ0.00טמפל

3,5005,00000.400מרץ - מאי0.00טופז

0.5226,60084,8308740.50437לימוניים - סך הכל

הרבה 25,00080,0008720.50436כל השנה0.55לימון
תחת 

השגחה

9002,40000.200יולי - נוב.0.00לימה )ליים(

30073000.100נוב. -פבר.0.00לימטה )לימה מתוקה(

5020000.200נוב. -פבר.0.00לימקואט

3501,50020.300.6נוב. - מרץ0.04קומקואט

שם הפרי
אחוז 
דונם חודשי קטיףערלה

ארצי
 יבול 
ארצי

ניטע 
בתשע"ח 

]דונם[

יבול 
לדונם

ס"ה 
יבול 

מנטיעה 
חדשה

0.93108,589160,18111,5100.13אבוקדו - סך הכל

8585100.11אוג. - אוקט.1.18טיג -  דמוי אטינגר אך קטן

6008006000.160אוג - אוקט.7.50דיי - דמוי גליל דק

3,1004,0002100.121אוג. - אוקט.0.53גליל - דמוי אטינגר, קטן, 

אטינגר - אגסי, ירוק בהיר, 
קליפה דקה

19,00029,0001,2000.12144אוקט. - דצמ.0.50

פוארטה וחורשים - אגסי ירוק, 
קליפה דקה

8,0008,000600.159נוב. - מרץ0.11

פינקרטון - אגסי ירוק, מחוספס 
)מעט חלק(

13,50019,5004700.1256.4נוב. - מרץ0.29

ארד - מעט אגסי, ירוק 
מחוספס, קליפה עבה

2,2602,9002200.1226.4דצמ. - מרץ0.91

מלומה - דמוי ארד אך בהיר 
ובכיר מארד

2003007500.1290נוב. - מרץ30.00

האס - שחור אובלי מחוספס, 
קליפה עבה

37,00055,0005,4460.12נוב. - יולי1.19

דמויי האס ירוקים )בי אל, ג'ם 
והרווסט(

8,00012,0001,4540.12נוב. - יולי1.45

7001,00000.120דצמ. - מאי0.00נבאל - ירוק עגול קליפה עבה

ארדיט - כמו פוארטה, קצר 
יותר

6,0009,5003420.1241.04דצמ. - מרץ0.43

446600.120ינו. - אפריל0.00מוטי - דומה לאטינגר

וורץ - כמו פוארטה אך קצת 
מבריק

30039000.120ינו. - אפריל0.00

9,80017,6407480.1289.76מרץ - יולי0.51ריד - ירוק חלק מעוגל וגדול

לוח ערלה חורף תשפ״אלוח ערלה חורף תשפ״א אבוקדוהדרים
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מן השרש
תשרי תשפ״א

שם הפרי
אחוז 
דונם חודשי קטיףערלה

ארצי
 יבול 
ארצי

ניטע 
בתשע"ח 

]דונם[

יבול 
לדונם

ס"ה 
יבול 

מנטיעה 
חדשה

0.6728,70087,8771,1750.50587.5ענבים ללא חרצנים - סך הכל

2,8008,400750.5037.5אוגוס.- ספט.0.45קרימסון- אדום, ענב בינוני

סולטנינה –תומפסון + זנים 
חדשים דומים

9,00027,0003000.50150אוגוס.- ספט.0.56

1,4004,2002500.50125אוגוס.- ספט.6642.98   אוטם קריספי

9002,9973000.50150ספט. - נוב.5.01אוטם רויאל ודומיו, שחור

11036000.500אוגוס. - ספט.0.00בלק פינגר - שחור גדול וארוך

4,00012,0001800.5090ספט. - נוב.0.75סקרלוטה וקרימסון, אדום

0.116,79021,920500.5025ענבים עם חרצנים - סך הכל

זאני – כולל הזן אלול - ירוק 
בהיר, גדול, אליפטי

3,70011,000200.5010אוגוס.- אוקט.0.09

5501,80000.500אוגוס.- אוקט.0.00חילוואני - אדום

רד גלוב +לוש -אדום סגול, 
עגול

2,5009,000200.5010אוגוס.- אוקט.0.11

40120100.505אוגוס.- אוקט.4.17אוטם בלאק, שחור

ענביםלוח ערלה חורף תשפ״אענבים

גודל החיוב 
לתיקון 

נתינת 
מעשר עני  נתינת 

 מעשר עני  
סקירת מצב 

ודרכי פעולה
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 נתינת מעשר עני – 
סקירת מצב ודרכי פעולה

שנת תשפ”א הינה שנת מעשר עני, כל ירק שילקט מאחרי ראש השנה הבא עלינו לטובה 
- עד לשנה לראש השנה תשפ”ב, וכן כל פרי שיחנוט מט”ו בשבט הקרוב עד לט”ו בשבט 

שנה הבאה, יש להפריש ממנו מעשר עני ולתיתו לעני.

מעשר עני הינו המעשר היחיד שלכל השיטות והדעות אחר ההפרשה ותיקון הטבל יש  
לתתו לעני גם בזמן הזה ללא פקפוק.  

תרומה גדולה ותרומת מעשר מאחר ואינם נאכלים לכהנים אלא בטהרה, ועד כי ירחם המרחם  
ויזכנו לעבדו שוב בטהרה, התרומות לא ניתנות לכהן אלא נזרקות כתרומה טמאה שאין בה 
שימוש ]מלבד שמן טמא[. במעשר ראשון הורה מרן החזו”א )שביעית ה, יב( שלא לקבוע 
חיוב לתתו ללוי, וכמו כן יש המסתפקים על חזקת הלויים, לפיכך המנהג הוא שמפרישים 
את המעשר ראשון, אך משאירים את המעשר מעורב עם פירות החולין. אולם במעשר 
עני מכיוון ולהוותנו העניים נמצאים וקיימים בכל דור ואף ספק אין עליהם, ממילא לאחר 

שמפרישים את המעשר עני מצווה וחובה לתת לעניים את שזיכתה להם תורה.

אם אצל האדם הפרטי שנזדמן לו טבל ודאי הניסיון אינו קשה כל כך, ויכול הוא לתת בשופי 
את המעשר או את שוויו לעני, ואדרבה הוא שש ושמח לעשות רצון קונו, אצל החקלאי 
או הסיטונאי שיש בידו טבל ודאי מדובר בניסיון קשה להוציא 9% מן הפירות או שווי 9% 

מהם ולתת לעני. 

לפיכך בכל שנה מארבע שנות המעשר: א, ב, ד, ה, עבודת המשגיח ברורה, הוא מפריש 
תרומות ומעשרות, מוציא מראש את ה 1% ועוד משהו של תרומה גדולה ותרומת מעשר, 
שאותם החקלאי או הסיטונאי “מפסיד”, מחלל את המעשר שני על פרוטה והפירות מותרים 

באכילה כמות שהם ללא מכשלה או עוון. 

אך בשנים ג, ו לשמיטה – שנות מעשר עני, ישנה בעיה חמורה, משום שבתוך הפירות ישנם 
9% השייכים לעניים, ולצערנו רוב רובם של החקלאים או הסיטונאים, וודאי אותם שאינם 
שומרי תורה ומצוות, גוזלים את המעשר עני מן העניים ומותירים אותם בידיהם ומשווקים 

אותם בתוך תוצרתם. והכי נהוג עלמא.

במצב כזה הסיוע של ועד הכשרות לתקן את אותם פירות מאיסור טבל מביא לסיוע לאיסור 
גזל העניים. 

לפיכך סבר מרן הגרש”ז זצוק”ל במנחת שלמה )נג( כי עדיף שועדי הכשרות לא יקראו שם 
למעשר עני וישאירו את הפירות “טבולים” למעשר עני, וכל אחד בביתו יפריש מעשר עני 
ויתנו לעניים כדין. משום שטבל בזמן הזה הוא איסור דרבנן, אך המעשר עני לאחר שקראו 
לו שם, סבר מרן הגרש”ז, שהוא של עניים אף מן התורה, נמצא שועד הכשרות בבואו לתקן 
את הפירות מאיסור טבל דרבנן מכשיל את בעל הפירות באיסור גזל של תורה, ומי התיר זאת.

לא זו בלבד, מרן הגרש”ז זצוק”ל אף פקפק בעצם הפרשת מעשר עני שאינה מועילה, 
משום שסבר שרוב החקלאים, אף שנחשדו על איסור טבל, מכל מקום לו היו יודעים 

שבמעשה ההפרשה, הנעשה על ידי המשגיח בשליחותם, הפירות נעשים “באמת” של 
העניים, לא היו מסכימים להפריש את הפירות להיעשות גזלנים עליהם לפיכך ההפרשה 

לא חלה. יעויין שם במה שהאריך בדברים אלו הרבה. 

ומכל מקום למעשה הורה מרן הגרי”ש אלישיב זצוק”ל, כי במקום שלא ניתן להגיע לידי 
הסדר ולא ניתן לתקן את הפירות בלי להכשיל את בעליהם באיסור גזל, יש לתקנם מאיסור 
טבל ופושעים יכשלו בם, אך חובה לעשות כל טצדקי להינצל מאיסור הגזל והפקפוק על 

הפרשת המעשר עני.

יש לציין ענין נוסף, ברוב המקרים המשגיח קובע את המעשר עני במקום מסוים, כגון בדרום 
כל הפירות שלפניו וכדומה[, במצב זה מלבד הפקפוקים שהובאו לעיל, הקונה אינו צריך 
לחוש שמא עלו בידו פירות שהם מעשר עני השייך לעניים - וספק ממון לקולא, אך יש לדעת 
כי בחלק מן המקרים המשגיח קובע את המעשר עני בעוקץ כל פרי ופרי, ]בכדי להימנע 
משאלות של הפרשה מחיוב על פטור[, ובמקרים כאלו כל קונה יש בידיו מעשר עני ועליו 
לתת אותו את שוויו לעניים, במצב כזה שאלת גזל העניים היא שאלה של הקונה ובאחריותו.

ב”כשרות למהדרין” עושים כל מאמץ לתקן את הפירות כדין תורה ללא סיוע ידי עוברי 
עבירה וללא גזל עניים, לפיכך הקימו מנגנון בו מושקע מאמץ רב, בהסברה לחקלאיים 
והסיטונאים אודות הזכות והחובה שנפלה בחלקם בקיום מצוות הארץ כתיקנם, וכמו כן 
מוצע להם מנגנון שבו יתנו לעניים באמצעות אגודות הצדקה השונות פירות או כסף תמורת 

פירות ובכך לא יכשלו באיסור גזל. 

ההערכה היא ששוי פירות המעשר בניכוי שאר העלויות של השינוע והקירור וכדומה 
שמוציאים בכדי שהפירות יגיעו לצרכן או לעניים, מגיע עד כדי 4% מן הפירות, כך שעל 

החקלאי לשלם עבור ה 9% מעשר עני פחות משווים שבשוק. 

]דהיינו: כאשר ממירים את הפירות לכסף החקלאי בעצם “מפסיד” פחות - אף שהעניים 
לא מקבלים פחות. משום שאף שיש חובה על החקלאי לתת מעשר עני שהוא, כאמור 
9% מן הפירות מכל מקום הוא אינו חייב לטרוח, לשנע ולשמור להם את הפירות בקירור, 
וכדומה, עלות זו מגולמת בשווי משמעותי שיכולה להגיע עד כדי 4% מהפירות במקום 
9%. כך שאם החקלאי היה נותן את הפירות עצמם שהם 9% מכל התוצרת אך לא היה 
טורח ומשלם מה שאיננו חייב, העניים בפועל היו מקבלים פחות עד כ 4%, שהרי הם היו 
צריכים לשנע את הפירות לנקותם ולשומרם, בקירור ועוד. מכיון שכך שווי 9% מן הפירות 
ללא המוצרים הנלווים הוא זול משמעותית ולכן מותר ויכול החקלאי לקנות מן העניים את 

הפירות בכמחצית משווים[. 

במצב כזה פעמים רבות יכול ומוכן החקלאי לעמוד בנטל. 

כאשר למרות הכל החקלאי אינו מוכן ויכול לעמוד בעלות זו, אחרי כל המיסים שנגבו ממנו 
כבר בתמורה לפירותיו, בכדי שלא יגזלו מן העניים ולא יפסידו העניים את כל פירותיהם, 
בהוראת רבותינו במקום הדחק, אגודות הצדקה בשם העניים “מסכימות” למכור את הפירות 
לחקלאי או הסיטונאי, בסכום מופחת משווים בשוק, ובכך האגודות המשמשות כיד עניים - 
“מרוויחות” את מה שאמור היה להיגזל מן העניים, ומקבלות עבורם כסף או פירות והפירות 

חוזרים לחקלאי. 

בכדי שאגודות הצדקה ימכרו את הפירות לחקלאי בשם העניים צריך שיהיו הפירות של 
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העניים כבר, משום שכל עוד הפירות לא ניתנו עדיין לעניים לא ניתן לעשות עליהם “עסקים” 
ולשאת ולתת עליהם שיתנו עבורם סכום מופחת משוויים בשוק. ב’כשרות למהדרין’ המשגיח 
מחתים כל חקלאי או סיטונאי על שטר שליחות ובו הוא ממנה אותו לתת את המעשר עני 
לעניים, המשגיח מזכה לעניים את הפירות בקניין הנעשה עם גבאי הצדקה, ולאחר מכן 
החקלאי משלם את הסכום שנקבע עבור הפירות לאגודת הצדקה המשמשת כאמור כיד 

העניים והפירות שבים להיות שלו. 

מאחר ולא ניתן ולעשות קניין הגבהה וכדומה בכמויות כאלו, המשגיח מזכה את הפירות 
לעניים אגב קרקע בחצירו, בפרוטה הניתנת לו על ידי גבאי הצדקה. יש לציין כי צורת 
הקנאה זו לזכות פירות של המשלח אגב הקרקע של השליח אינה מוסכמת, ]עיין רע”א 
חו”מ רב וחת”ס שו”ת או”ח קטז[, אך הכרעת מרן הגרי”ש אלישיב זצוק”ל היתה לסמוך על 

קנין זה על מנת להציל מאיסור.

פעילות זו מחייבת להעמיד כאמור, מנגנון שלם להסביר למשגיח את תפקידו בבירור, 
להתקשר עם אגודות צדקה מהימנות המשמשות יד עניים ועל כולנה להשקיע מאמץ רב 
בהסברה ושכנוע לחקלאים והסיטונאיים  לישא בעול זה ככל הניתן, אך רק בכך נוכל לומר 
כי עשינו את שלנו להציל עם ה’ מאכילת טבלים בלא להיכשל באיסורים אחרים אשר מי 

יוכל לשקול למנות מהו הטוב בעיני ה’.

הוראת מרן הגרי”ש אלישיב אשר נאמרה על ידו פעמים רבות, היא כי יש להעדיף לקנות 
תוצרת שהוציאו ממנה את פירות המעשר עני כדין, ולא תוצרת שהמעשר עני שבה נגזל 

מן העניים.

אנו מביאים להלן מפירסומי ‘כשרות למהדרין’ אודות ההיערכות לשנת המעשר עני בפיתחה 
אנו נמצאים.

הודעות נחוצות - לקראת ראש השנה תשפ"א

"כשרות למהדרין"
חקלאות על פי התורה

ת.ד. 155 יד בנימין, 76812 טל: 08-6500050 פקס: 08-8592737

בס״ד

הודעה נחוצה בענין ירקות עלים למהדרין

חובת ההשריה והשטיפה במים קודם השימוש
נראה שהוא חיוב גמור

נמצאים אנו עדיין בתקופה הקשה ביותר בשנה
בחששות נגיעות חרקים בירקות עלים

[במעבר העונות בו החרקים מצויים ופעילים מאד]

באנו על החתום ל"ג בעומר תשע"ז
ולמזהיר ולנזהר שלומים תן וכו'

השנה  ראש  לקראת  ההיערכות  את  אנו  משלימים  אלו  בימים   - עני  מעשר 
תשפ"א - שנת מעשר עני. להסדיר את ענין הפרשת ונתינת המעשר עני לעניים 

בפועל וכפי שהורונו רבותינו זיע"א ולהבחל"ח רבותינו שליט"א.

תמר- שהחיינו מצוי בשווקים גם תמרים מגדיד שנה קודמת. על תווית המוצר 
מופיע בדרך כלל עונת הגדיד ]גדיד חדש = קיץ/אלול תש"פ[.

רימון - גם במטעים וותיקים ייתכנו בעיית ערלה, בשל התופעה הייחודית לפרי 
הרימון של יציאת ענפים סביבות העץ ]עפ"י דין, יש למנות שנות ערלה מחדש 
לכל ענף שיצא מתחת פני הקרקע[ דבר המצריך טיפול ומניעה משך כל ימות 
השנה. הרימון בהשגחתנו מאושר למהדרין ללא חששות. ויה"ר שנזכה שירבו 

זכויותינו כרימון.

לוף – רק הנמכר בתוך שקיות סגורות עם חותם הכשרות מגידול מיוחד בחממות 
מפוקחות. לוף קצוץ ושטוף ]משטח פתוח[ אינו מאושר בכשרותנו.

עלי סלק – רק מגידול מיוחד עם חותם כשרותינו.

תפוח עץ – תפוחי עץ יבוא מחו"ל ראוי לקלוף ]יש קושי בהשגחה על מקורות 
הציפוי, ויש מהפוסקים שהחמירו בזה[.

נגיעות חרקים פירות - בפירות הקיץ ]בעיקר באיכויות של פרי בסוף עונתו[ יש 
נגיעות חרקים, יש לבדוק היטב עקבות חרקים ]חורים וכד'[. 

תשפ"א  בשנת  שילקטו  הטריים  הירקות   - הפרשת תרו"מ משנה על חברתה 
הבעל"ט הרי הם שייכים כבר לשנת המעשרות הבאה - מעשר עני, המשגיחים 
מפקחים להפריד ולהפריש תרו"מ בין מה שנלקט קודם ר"ה לבין מה שנלקט 
אם  אף  זו  בשנה  הוא  גידולם  שגמר  ירקות  אחר  מקרוב  עוקבים  וכן  לאחריו, 

לקיטתם יהיה אחר ראש השנה.

בברכת כוח"ט ושנה טובה, 
והשי"ת יצילנו ממכשולות אכי"ר.

באעה"ח אלול תש"פ
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לקראת שנת תשפ"א, שנת מעשר עני, 
במערכת "כשרות למהדרין" בראשות הגר"י 
אפרתי שליט"א, קיימו כינוסי היערכות 
למשגיחי המערכת. בשל מגבלות הבריאות 
התקיימו כינוסים נפרדים בכמה מקומות 
למשגיחי מחסנים סיטונאיים ובתי אריזה 
בארץ. בשלב ראשון לירקות ]ה'נכנסים' 
לשנת מעשר עני בראש השנה הבעל"ט[ 
ובהמשך כינוסים  למשגיחי בתי האריזה 
לפירות לקראת שנת המעשרות החדשה 

בפירות ]ט"ו בשבט[. 

בכינוס עורר הגר"י אפרתי שליט"א להמשיך 
ולהתגבר ביתר שאת בתיקון הדבר כאשר 
הורה בזמנו רבינו מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל 

לתקן גזל מתנות עניים ח"ו. אחר הפרשת 
תרומות ומעשרות בשנת מעשר עני, יש 
בתוצרת הנותרת חלק נכבד שהוא חלק 
עניים, והתוצרת היוצאת לשווקים ומשם 
לחנויות ולצרכן נמצאים גוזלים מתנות 

עניים ח"ו. 

הובא מכתבו של מרן שר  בכינוס 
התורה הגר"ח קנייבסקי שליט"א: הנה 
קרבה שנת מעשר עני ובטבל ודאי 
חייבים לקיים מצוות נתינה, ונתעוררו 
בכמה ועדי כשרות לתקן הענין כפי 
הסדר שהורה מו"ח זצוק"ל – והנה 
ע"י זה ניצלים מגזל מתנות עניים. 
והוסיף מרן שליט"א בכתי"ק: בודאי 

הדברים נכונים. 

 לקראת שנת תשפ"א 
 שנת מעשר עני, 

 היערכות ב"כשרות למהדרין״  
בראשות הגר"י אפרתי שליט"א"

כינוסי הדרכה לרבני ומשגיחי מערכת הכשרות בכל הארץ 
לתיקון הדבר כפי הוראות רבינו מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל 

בכל בתי האריזה והמחסנים הסיטונאיים לשיווק תוצרת 
חקלאית. בכינוס הובא גם מכתבו של רשכבה"ג מרן שר 

התורה הגר"ח קנייבסקי שליט"א שעורר לתיקון הדבר. 

ומפקחי  י  רבנ
למהדרין"  "כשרות 
בבתי  פועלים 
ובמחסנים  האריזה 
ושווקים סיטונאיים 
שבהשגחתם לפתרון 
הנחיית  לפי  ראוי 
זצ"ל  מרן  רבינו 
לקיים נתינת מעשר 
פורסם  וכבר  עני. 
בזמנו דעת רבינו מרן 
הגרי"ש אלישיב זצ"ל 
בוודאי  לכתחילה 
פירות  להעדיף  יש 
שנתקיים  וירקות 
מעשר  נתינת  בהם 
פני  על  כדין  עני 

תוצרת אחרת. 

בחלק  כי  יצויין, 
מהתוצרת החקלאית 
מעשר  נתינת  חיוב 
עני כבר מהתוצרת 
ממוצאי  הנקטפת 
ראש השנה, ואכן עפ"י 
הדיוחים שנתקבלו 
ב"ה  מהמשגיחים 
מתנהלים  הדברים 

כראוי.

ב"כשרות למהדרין" מציינים 
בסיפוק את ההערכות והתוצאות 
וכי בשנת מעשר העני  בהתאם, 
חולקו  שנתיים(  )לפני  הקודמת 

מאות טונות של תוצרת חקלאית 
לאגודות צדקה ובתי תמחוי, וכן 
הועברו סכומי כסף נכבדים לידי 

ועדי הצדקה בארץ הקודש.      
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מראש השנה זה עד לראש השנה של השנה הבאה - שנת השבע חייבים במעשר 
עני. ]בפירות האילן הקובע את שייכות השנה היא החנטה מט"ו בשבט של שנת 
תשפ"א עד לט"ו בשבט של שנת תשפ"ב – שנת השמיטה[ ב'כשרות למהדרין' 
ישנה היערכות מיוחדת לקראת שנה זו על מנת להביא לכך שמירב החקלאים 
יתנו את המעשר עני כדין ולא יכשלו בגזל, ובכדי שהצרכנים ומערכת הכשרות 

לא יכשלו בסיוע ושימוש בממון עניים.

להלן שיעור שנמסר על ידי ראש בית המדרש ורבה של 'כשרות למהדרין' מורנו 
הגאון הרב יוסף, י. אפרתי שליט"א בכנס היערכות מיוחד שנערך למשגיחים 

בחודש אלול האחרון.

הגאון רבי יוסף אפרתי שליט"א

גודל החיוב לתיקון נתינת 
מעשר עני

 מתוך שיעור שנמסר בכנס היערכות למשגיחי 'כשרות למהדרין 
בראשות הגר"י אפרתי שליט"א' לקראת שנת מעשר עני 

ראשית יש לדעת שנתינת מעשר עני מטבל ודאי היא חיוב גמור. בשנה רגילה ]ראשונה 
שניה רביעית וחמישית[, אנחנו מפרישים בפועל תרומה גדולה ותרומת מעשר, קוראים 
שם למעשר ראשון והשני, מחללים את המעשר שני, ובכך תיקננו את הענין. ואם יבוא מאן 
דהוא ויטען על חיוב נתינת מעשר ראשון ללוי בפועל, הרי אנחנו פוטרים עצמינו מהטעם 
שמי שאינו נותן יש לו על מי לסמוך - אם זה כפי שכתב החזון איש זצ"ל שבזמן הזה אין 
חיוב נתינה של מעשר ראשון, או כמו שיטת הסוברים שהלויים הם בספק חזקת לוי ואין 
לתת להם, ולכן אין חיוב נתינה של מעשר ראשון ללוי. שונה הדבר בחיוב נתינת מעשר עני 
שהוא חיוב גמור ואין דרך להפטר מכך. ויש לדעת כי במתנות עניים החיוב הוא להניחם 
בשדה ולכן אם העני לא בא לקחתו אזי הוא פטור מנתינה, ומותר לו גם לקחת את המתנות 
כי התורה לא חייבה לתת לעניים ולא להשאיר סתם כך בשדה, אך במעשר עני אין הדבר 

כן והוא מחוייב להפריש וליתן בפועל ליד העני. 

להבנת גודל חומרת וחשיבות הדבר נביא את מה שכתב מרן הגרש"ז אויערבאך זצ"ל בשו"ת 
מנחת שלמה, שאם מדובר במצב שהמשגיח המפריש יודע מראש שאחרי ההפרשה לא יתנו 
את המעשר עני לעני, אזי צריך הוא לדאוג להפריש תרומה גדולה מעשר ראשון וכו' ולגבי 
מעשר עני עדיף שיישאר טבול למעשר עני מאשר שיקבע מעשר עני ולא יתן לעני ]עדיף 

שיישאר טבל דרבנן מאשר גזילת 
עניים דאורייתא[ משל למה הדבר 
דומה לאדם שייחד מעות עבור 
מתנות לאביונים והולך ומכניסו 
לכיסו וגוזל את העני, ]אמנם יש 
הגרש"ז  מרן  מש"כ  על  שחלקו 
והעדיפו את תיקון כל הכרי[, רבינו 
היה  זצ"ל  אלישיב  הגרי"ש  מרן 
שב ומעורר שחיוב גמור על ועד 
הכשרות והמשגיחים להסדיר את 
הדבר שלא תהיה מערכת הכשרות 

מסייעת לגזילה ח"ו. 

חז"ל כבר התריעו על גזל מתנות 
ה'  בפרק  אבות  במשנה  עניים 
"בארבעה פרקים הדבר מתרבה 
ברביעית ובשביעית מפני מעשר עני שבשלישית ובשישית". אי אפשר להכריז על התוצרת 
'נקי מחשש טבל וכו'", ואילו אותה יד שעשתה נקי מחשש טבל היא זו גרמה לגזל מתנות 

עניים.

במצב שלא נתנו מעשר עני מהסחורה בשוק זה יוצר בעיה אצל הקונה תוצרת זו - מעבר 
לענין של מסייע וכו' - יתקל הקונה בבעיה נוספת, מאחר ויש מוועדי הכשרות הקובעים את 
המעשר בכל פרי ופרי, ]מחשש הפרשה מפטור על חיוב[, ואם כן יוצא שאדם הנוטל פרי בודד 
לידו בעצם הוא מוצא את עצמו נוגס בחתיכה השייכת לעני. ואכן כבר אמר לי פעם תלמיד 
חכם גדול שבשנת מעשר עני הוא נותן כסף לעני ומכוון שיהיה כנגד כל המעשר עני בפירות 

שקונה ]מה לי הן מה לי 
דמיהן[. מרן הגרי"ש אלישיב 
זצ"ל התבטא שיש להעדיף 
ולקנות תוצרת אשר תיקנו 
בה גזל מתנות עניים על פני 

תוצרת אחרת.

הקושי העיקרי בפעילות 
נתינת  שלנו להסדיר את 
הוא  בפועל  עני  המעשר 
שהסוחרים יתקשו לעמוד 
בנתינה בפועל של תשעה 
כן  ועל  מהתוצרת,  אחוז 
אנו – בהוראת רבינו מרן 
הגריש"א זצ"ל –  מציעים 
הסדר למציאות של זמנינו 
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המסתמכת בדומה למה שעשו מרנן רבי שמואל סלנט והמהרי"ל דיסקין זצוק"ל ]כפי 
שהעיד הרב טיקוצינסקי זצ"ל[, בבתי השחיטה בירושלים בזמנו להסדיר את ענין 
מתנות הכהונה, לזכות לכהן זרוע לחיים וקיבה מדי יום ]שהוא שווי לא מבוטל[, וקנו 
מהכהן בחזרה מדי יום תמורת מטבע פחותה. כך גם כתב מרן הגרש"ז אויערבאך זצ"ל 
בתשובה לשואל אודות מעשר עני, והשיב לו הגרש"ז זצ"ל שימצא עני ראוי ושיזכו לו 
את התוצרת מדי הפרשה ואחרי זה יקנו זאת ממנו תמורת סך מוסכם. ]והסך המוסכם 
היה 'אחד מעשר או אחד מעשרים' משווי המעשר עני[, וכך נהגו בפועל בישיבת קול 
תורה בזמנו שהיו מקנים את המעשר עני של קיבוץ שעלבים ל'קול תורה' ]שהיה אז 

יד עניים[ אשר הקנתה בחזרה את המעשר תמורת סכום פחות. 

וודאי שתהליך של קניית המעשר עני בפחות משוויו נובע מכך שעדיין לא זכינו 
שמקום תשלום מס לשלטונות יתנו אחב"י מתנות עניים כדין, ומרן הגריש"א זצ"ל 
היה חוזר ומתבטא כי בדרך זו אנו זוכים לינצל מגזל מתנות עניים אף אם לא זכינו 

לקיים מצוות נתינה כדין. 

וכלפי הטוענים שהרי זה 'עני המסייע בבית הגרנות'. ראשית יש מחלוקת בענין האיסור 
לעני המסייע בבית הגרנות, ועוד והוא העיקר שכבר נכנסנו בזמנו לקודש פנימה אצל 
רבינו זצ"ל ביחד עם הרה"ג ר' יעקב ויזל שליט"א מ'יד אליעזר' ושאלנוהו על כך, והשיב 
רבינו שבכגון דא שלולי זה העניים לא היו מקבלים כלל מעשר עני אין בזה כלל שאלה 
של עני המסייע בבית הגרנות. וזכורני שלפני כמה וכמה שנים בשנת מעשר עני הראני 
בנו של הגאון רבי משה שטרנבוך שליט"א, שכך בדיוק כתב אביו בתשובות והנהגות. 

בימים הקרובים שנותרו עד לכניסת השנה החדשה תשע"ח שהיא שנת מעשר עני 
צריכים לשנס מתניים ולהסדיר הדבר, עתה בכניסת שנת תשע"ח ממוצאי ראש השנה 
ואילך זה לירקות הנלקטים, ]בתר לקיטה[ ובהמשך לקראת סוף החורף יתחילו הפירות 

]בתר חנטה[.

יש לעשות כפי מה שהסבירו, בסיום כל הפרשה המשגיח מזכה את התוצרת לאגודת 
הצדקה בקנין אגב קרקע ]טפח על טפח בפתח ביתו[ וכו' ויש לדאוג להגיע עד ראש 
השנה עם הסכם בכתב בין בעלי בית העסק לאגודת הצדקה, וכתב שליחות למינוי 
המשגיח מטעם הבעלים לזכות לגבאי הצדקה וכו' ויהי רצון שבזכות ההקפדה בהצלת 
ישראל מגזל עניים נזכה להמשיך ולזכות ולהעלות בקודש עוד ועוד ושלא יארע מכשול 

תחת ידינו ונכתב בספרם של צדיקים ולשנה טובה ומעוטרת.
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