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החנוכה הוא סוף זמן הבאת ביכורים, כמבואר במשנה "מן העצרת ועד חג 
החג מביא וקורא מן החג ועד חנוכה מביא ואינו קורא" )משנה ביכורים 
א, ו( "מעצרת עד החג מביא וקורא, כלומר דשעת שמחה הוא כל זמן 
שאדם מלקט פירותיו ומכניס לבית דהיינו עד החג האסיף אבל מהחג עד חנוכה מביא 

ואינו קורא" )ר"ש שם(. 

מפיסגת זמן שמחתנו - חג הסוכות, עד לדכדוכו של חורף קר – ערב חג החנוכה, עדיין 
מביאים ביכורים להודות ולהלל בבית קדשינו, ניתן עדיין להמשיך אל תוך החורף את 
שמחת החג ולהתחמם באורם של אבוקות שמחת בית השואבה מפיצי אורה ומרחיבי 
לב, פירות הקיץ עדין נאכלים וניתן להתנחם במתיקותם - להביא מהם אל פני האדון ה'. 

אך בגבור החושך המכסה ארץ, יון מעמיקה את חשכת עיניהם של ישראל, תורה מיתרגמת 
ליוונית ומתחללת בחוצות קריה בקור וצינה, הלילות מתארכים ואור חמה ולבנה קטן,  
הקור חודר ללב, ואף מפירות האילן לא נותר למתק, או אז אין לנו אלא להדליק בעצמנו 
את נרנו - נר מצוה, להעלות נר תמיד מזיתי השמן שעל מנורת הזהב - מנורת החכמה, 
נר איש וביתו – חכמת אדם תאיר פניו, נר ה' נשמת אדם, ומהפרי המאוחר בזמנו משבעת 
המינים שהשתבחה בהם ארץ ישראל, פרי הזית אשר לקראת החנוכה הסתיימה מסיקתו 
)כמבואר בפירוש הראב"ד לספרי פרשת כי תבוא( - נבליח אור אל תוך החושך המתגבר, 
שמן החכמה יאיר עיניים, יחמם לב וימתיק מגדים, נר זה יעלה לאור תורה העולה אלי 
סוף החורף בעת הפשרת הקור עת קרני חמה יטילו שבבי אור. מעט מן האור ידחה הרבה 

מן החושך והעם ההולכים בחושך יראו אור גדול, אורה של גאולה.

גליון זה מצטרף גם הוא אל הנרות הקטנים העולים בבתי ישראל ומפיצים יחדיו אור 
גדול מנשמת אדם לחפוש בכל חדרי בטן, לברר עוד מאמיתה של תורה ומקיום מצוותיה, 
ולמתק כל מגדיה ובפרט מן המצוות התלויות בארץ העוסקים בהלכות אותם פירות אשר 

עיני ה' בהם מראשית השנה ועד לאחריתה.

גליון זה עוסק במגוון עניינים מן המצוות התלויות בארץ הן מן הנוגעים בענייני דיומא, 
כהדלקת נרות שבת וחנוכה בשמן של טבל, ואיסור הנאה בתרומה, תעשיית שמני הזית 

למאור ומהי הגפת, הפרשת תרומות ומעשרות מן המוהל היוצא מן הזית על הזיתים.

כמו כן יובאו בגליון נידונים נוספים: חלה שהתערבה ונאפתה עם שאר לחמניות הטבל 
ונאכלה אחת מן הלחמניות, ומה צריך לעשות מי שמצא בשבת בביתו עציצים שיש 

ביניהם כלאים, ביאור מחודש בגידרה של תקנת דמאי ונפקא מינה לדין דמאי בזמננו.

הפרשת תרומות ומעשרות מאתרוג שגדל בתוך בקבוק לליקר, האם ההרחקה בין כלאים 
בחצר מוקפת גדר מתירה, תנאי בערב שבת - גדריו ופרטיו. הפרשת תרומות ומעשרות 
על פירות שנגזלו מן הגוי, ועוד ועוד מן הנושאים שעלו על שולחנם של תלמידי חכמים 

והאירו בהם מנר תורתם.

יתן ה' ואור חדש יאיר על ציון ונזכה כולנו ליאור באורו – באור פני מלך.
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                                               רבי שאול רייכנברג שליט״א
מח״ס משפטי ארץ

 הפרשת תרומות
 ומעשרות ממוהל השמן

על השמן                                                                                          
שאלה:

בת ליך סחיטת  שמן מן  זיתים יוצאים מ זיתים גם מים אותם מפ ידים מ שמן 
ולא משתמשים ב ם כיום לכלום. ויש לדון  אם אפש  ל פ יש ממים אל   ל 
 שמן. תו ף  שאל   יא מ  דין אותם  מים  אם דינם כשמן או כמי פי ות 
או אולי גם ז  לא. אם דינם כשמן אפש  לקחת מ ם לת ומ  ות ומת מ ש  
בזמן  ז  שמפ ישים ת ומות מ     ל  יפ . אם דינם כמי פי ות   י חיובם 
 ק מד בנן ואי אפש  ל פ יש מ ם  ל  שמן כיון שד גתם פחות  מ שמן. 

ואם אינם כלום לא ניתן ל פ יש מ ם כיון שאינם טבל.

תשובה:
אין ל פ יש ממו ל  שמן  ל  שמן, שמא אינו כשמן ל נין ת ומות ומ ש ות, 

ושמא כיון שכיום לא משתמשים בו לכלום אינו נחשב מאכל.

ביאורים ומקורות:

במשנה )מכשירין פ״ו מ״ה( נחלקו תנאים, ר״ש אומר שמוחל זיתים מכשיר לקבלת טומאה 
כיון שתמיד יש בו שמן ור״מ אומר שמכשיר אע״פ שאין בו שמן. הרמב״ם )הל׳ טומאת אוכלין 

פ״י הי״ג( כתב שהמוהל הוא כשמן ומכשיר, משמע שפסק כר״מ.

באותה משנה כתוב גם שמי חלב ]המים שנפרדים מהחלב כשעושים ממנו גבינה[ כחלב 
שמכשיר. וכך פסק הרמב״ם )שם ה״ד( שמי חלב הרי הם כחלב. הגמרא בחולין )קיד,א(  
מביאה ברייתא שהמבשל במי חלב פטור מבשר בחלב, והגמרא אומרת שברייתא זו מסייעת 
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 פ שת ת ומותומ ש ות ממו ל  שמן ל  שמן                                                                                            

לריש לקיש: “דתנן מי חלב הרי הן כחלב והמוהל הרי הוא כשמן. אמר ריש לקיש, לא שנו 
אלא לענין להכשיר את הזרעים אבל לענין בישול בשר בחלב מי חלב אינו כחלב״. וכך פוסק 
הרמב״ם )הל׳ מאכלות אסורות פ״ט ה״ו( שהמבשל בשר במי חלב פטור ואינו לוקה על 
אכילתו משום בשר בחלב. וכך פסק בשו״ע )יור״ד סי׳ פז סעי׳ ו(. אמנם בתוס׳ )שם( כתבו 
שיש איסור דרבנן וכן כתוב ברמ״א )שם( שאסור מדרבנן. ומזה שהגמרא מביאה לפני דברי 
ריש לקיש  גם שמוהל הרי הוא כשמן, יתכן שר״ל מדבר על שניהם, שגם מוהל זיתים הרי 

הוא כשמן רק לענין הכשר.

וברא״ש )שם( הביא מהרמב״ם ]הרמב״ן[ שמי חלב אסורים באכילה משום שכל שבא 
מבהמה חיה אסור, ורק חלב הותר, ומי חלב אינם כחלב ואסורים. ואל תתמה שכאשר הם 
עם החלב מותרים ולאחר שהופרדו אסורים. שכן דם האברים כל זמן שבלוע בבשר מותר 
ואם פירש אסור. רואים גם מהלכה זו שמי חלב אכן אינם כחלב ורק לענין הכשר הרי הם 
כחלב. אך הרא״ש מביא מרבנו שמחה שרק לענין בשר בחלב אינם כחלב שהתורה אסרה רק 
כמו שהוא יוצא מהבהמה, אבל לענין איסור אבר מן החי, מי חלב הרי הם כחלב שמותרים. 
בשו״ע )יור״ד סי׳ פא סעי׳ ה( מביא את שתי השיטות אם מי חלב מותרים משום אבר מן 

החי. והרמ״א מביא מהטור שהמנהג כסברא ראשונה שמותר1. 

1.  בספר חשוקי חמד )עירובין דף לו עמוד א( הובא נידון זה ובסופו הוראה ממרן הגריש"א כפי המבואר 
למעלה.

ז"ל: שאלה במסכת מכשירין )פ"ו מ"ד( נחלקו תנאים אם מוחל היוצא מן הזיתים מכשיר לטומאה, או 
דינו כמי פירות )וכן בטהרות פ"ט מ"ג(, ופסק הרמב"ם )פי"א מטומאת אוכלין ה"ו( שמוחל חשוב משקה 
ומתטמא ומכשיר. והנה במשנה במכשירין נאמר: ומי חלב כחלב והמוחל כשמן..., יעו"ש, ולגבי מי חלב 
אמר ר"ל בחולין )דף קיד ע"א( שלא שנו אלא להכשיר, אבל לענין בשר בחלב, אינו כחלב. וברא"ש )שם 
פ"ח סימן נא( הביא מחלוקת, דהרמב"ם ס"ל דמי חלב אסורים כדין יוצא מהחי, כיון שאינו כחלב כלל, 
ורק לענין הכשר הוא כחלב, ורבינו שמחה ס"ל שרק לבשר וחלב אינו כחלב, אבל לשאר דברים הוא 
כחלב. ובשו"ע )יו"ד סימן פא ס"ה( הביא שתי דעות, והרמ"א כתב שנהגו שמי חלב מותרים באכילה, 
אמנם בש"ך )שם ס"ק יב( כתב שמותר בגלל שדין אבר מן החי ודאי הותר במי חלב, ולא שמי חלב 

נחשבים כחלב לכל דבר, יעו"ש.

מעתה יש לשאול: האם גם במוחל של זיתים י"ל שהוא כשמן רק לענין הכשר, והאם אפשר להפריש 
תרו"מ מהמוחל על השמן.

תשובה שאלה כעין זו כבר נשאלה בשנת תרע"ד, במסע של הגרי"ח זוננפלד והראי"ה קוק זצ"ל, כמובא 
בספר אלה מסעי )פרק ב, לזכרון יעקב( וז"ל: "יום חמישי כ' חשון אור לעש"ק הגענו למושבת זכרון 
יעקב... בעש"ק בבוקר הלכנו להיקב ובית הבד, היה מו"מ אם יכולים לעשות את המוהל של זיתים תרומת 
מעשר לשמן, אולם נודענו כי זמן עשית השמן כבר עבר, ורק עוד איזה שעות נשארו לעבודת השמן, 
הוחלט שלעת עתה יעשרו את השמן הזה, ולשנה הבאה יעמידו משגיח ואז יותר טוב לעשר את הזיתים".

והנה כפי הנראה, בשעת הביקור לא הכריעו הרבנים מה טיבו של המוהל, והורו להפריש מן השמן, אך 
המליצו לשנה הבאה להפריש תרו"מ מן הזיתים עוד בטרם שנעצרו, באופן זה לפחות יחסכו הבעלים את 
עמל הפקת השמן מתרומת המעשר. אמנם מעיקר הדין אין להפריש תרו"מ מזיתים שמן לפני שעשו מהם 
שמן, מ"מ יתכן שחששו לתקלה שמא יפרישו בבית הבד ממוהל על שמן, וכל זמן שלא הוברר סופית כי 
המוהל הוא שמן, תהא זו הפרשה מהפטור על החיוב שאפילו בדיעבד אין תרומתו תרומה, לפיכך סברו 
כי מוטב ויפרישו מזיתים על הזיתים ששניהם ברמת חיוב זהה, ואמנם אין תורמין מדבר שלא נגמרה 

מלאכתו על דבר שלא נגמרה מלאכתו, אולם במקרה זה בדיעבד אם תרמו תרומתן תרומה, יעו"ש.

ויעוין בדרך אמונה )פ"ה מתרומות ס"ק קפז( שכתב שאע"פ שמבואר במשנה שהמפריש זיתים על 

עכ״פ כיון שרואים שמה שנאמר שמי חלב כחלב אינו מוכרח שלכל הדברים הרי הוא כחלב, 
הוא הדין יש לדון לענין מוהל זיתים שמה שנאמר שהרי הוא כשמן לא נאמר לכל הדברים 

ואי אפשר להפריש ממנו תרומות ומעשרות על שמן. 

 יש להוסיף עוד שהיום לא משתמשים במוהל לכלום ויתכן שבגלל זה אין לו כלל שם אוכל 
ופקע ממנו איסור טבל )ראה חזו״א דמאי סי׳ טו ס״ק א(, ואם כן לא ניתן להפריש מהמוהל 

על השמן גם אם בעצם דינו כשמן, משום שזו הפרשה מהפטור על החיוב.

השמן אין תרומתו תרומה, מכל מקום בזמן הזה שלא מביאים לכהן את התרומה, התרומה חלה, אלא 
שמתספק שם לגבי מעשר עני של ודאי, שנותנים לעניים, דאולי לא חל בדיעבדלג.

והנה למעשה שאלתי שאלה זו את מו"ח מרן הגרי"ש אלישיב זצוק"ל והשיב לי שכל זמן שאין ראיות 
להתיר, אין להפריש תרו"מ מהמוחל על השמן.
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 דלקת נ  שבת וחנוכ  בשמן טבל

רבי מרדכי צבי שאהן שליט"א
מרבני בית ההוראה ע"ש הרב ש. א. רוזנברג

הדלקת נר שבת וחנוכה 
בשמן טבל

שאלה
 אם מות  ל שתמש בשמן זית של טבל לצו ך  דלקת נ ות שבת או חנוכ , 

או שחייבים ל פ יש תחיל  ת ומות ומ ש ות ו ק אז מות  ל דליק בו? 

תשובה
אסו  ל דליק נ  שבת ונ  חנוכ  בנ  של טבל, ויש מן  אח ונים ש קלו בנ  
חנוכ , ומכל מקום אם נזכ  ש וא טבל  ק לאח  ש דליק, יצא ידי חובתו, ואין 

צ יך לחזו  ול דליק.

ביאורים: 

א. הנאה של כילוי בטבל טמא

איתא בגמרא )שבת כו, א( "תנו רבנן אין מדליקין בטבל טמא בחול ואין צריך לומר בשבת ... 
מאי טעמא אמר קרא ואני הנה נתתי לך את משמרת תרומתי בשתי תרומות הכתוב מדבר 
אחת תרומה טהורה ואחת תרומה טמאה מה תרומה טהורה אין לך בה אלא משעת הרמה 

ואילך אף תרומה טמאה אין לך בה אלא משעת הרמה ואילך''. 

וכן פסק הרמב"ם )הלכות מעשר פרק ו הלכה ב( "אין מדליקין בטבל טמא אפילו בחול ואין 
צריך לומר בשבת שנאמר את משמרת תרומותי מה תרומה טהורה אין לך בה אלא משעת 

הרמתה אף תרומה טמאה אין לך ליהנות בה אלא משעת הרמתה ואילך".

וכתבו התוספות )שבת כו, א ד''ה אין מדליקין, וביבמות סו, ב ד"ה לא יאכילנה( דמכאן נלמד 
דטבל אסור גם בשאר הנאות ודוקא בהנאה של כילוי אבל הנאה שאינה של כילוי מותרת, 

דלא מצינו בשום מקום שטבל אסור בהנאה. 

ודייקו הרבה אחרונים מדברי רש''י ותוספות )שבת שם( שאיסור הנאה של כילוי מטבל הוא 
אסור מן התורה. ]כן מסיק המשנה למלך תרומות פרק ב הלכה יד, וכן כתב הצל"ח ברכות 
מז, א ד"ה מאכילין ועוד[. והר"ש )תרומות פי"א מ"ט( האריך להוכיח דאיסור הנאה של כילוי 
בתרומה טמאה לזר אינו אסור אלא מדרבנן. ובמשנה למלך )שם( נסתפק האם הוא הדין 

בטבל, או שבטבל מודה הר"ש לתוספות דאסור מן התורה, ומצדד דלפי הר"ש גם הנאה של 
כילוי בטבל אסור רק מדרבנן. ובפני יהושע )שבת שם( נקט גם בדעת התוספות דהאיסור 
הוא רק מדרבנן, וקרא רק אסמכתא בעלמא. ובדעת הרמב"ם נסתפק המשנה למלך אם 
האיסור הוא מן התורה או מדרבנן, והחזון איש )דמאי סימן ד סק"ב( כתב דברמב"ם משמע 

דהאיסור הוא מן התורה. 

ב. הנאה של כילוי בטבל טהור

והנה מה שמבואר בגמרא הוא איסור הנאה של כילוי בטבל טמא, וכתב רש"י )שם ד"ה אין 
מדליקין( דכ''ש דטבל טהור אסור. ובתוספות )שם ד"ה אין מדליקין( כתב "פירש בקונטרס 
וכ"ש בטבל טהור ואין נראה דלא הוי כ"ש דמהיכא תיתי, אלא ה"ה בטבל טהור דילפינן 
טבל טהור מטבל טמא מה טבל טמא אין לך בו שום הנאה של כילוי אלא מהרמה ואילך 
אף טבל טהור כן אבל הנאה שאינה של כילוי שרי דלא מצינו בשום מקום שיהא טבל אסור 

בהנאה". וכן כתבו התוס' ביבמות )סו, ב בד"ה לא יאכילנה(.

אמנם בחידושי הרשב"א )שם ד"ה אין מדליקין( כתב דלא נאסר בהנאה אלא טבל טמא ולא 
טבל טהור, וז"ל "אלא ודאי טבל טמא דוקא קאמר והכי קאמר מה תרומה טהורה אין לך 
בה אכילתה אלא משעת הרמה ואילך אף תרומה טמאה אין לך בה אכילתה דהיינו שריפתה 
אלא משעת הרמה ואילך, ולעולם טבל טהור מותר להדליק בו דכיון דשייכא בה אכילה 
ממש אין אסור בה אלא אכילה ממש". וכן כתב התוס' הרא"ש )שם ד"ה אין מדליקין( דאי 
אפשר ללמוד איסור הדלקה בטבל טהור מטבל טמא, וז"ל "וליכא למימר דנחזור ונלמוד 
דטבל טהור יהא אסור בהדלקה מטבל טמא בכ"ש לבתר דנילף שריפת טבל טמא מאכילת 
טבל טהור, דאין זה כ"ש דאכילת טבל טמא היינו שריפתו אבל בטהור כיון דשייכא ביה 

אכילה איכא למימר דאכילה דוקא נאסרת". 

וכתב בראש יוסף )שבת דף כו( דברשב"א משמע שאין גם איסור דרבנן בכילוי טבל טהור, 
וכן הוכיח בדרך אמונה )פ"ו ה"ב בבהה''ל ד"ה אין מדליקין( אבל כתב דיש לומר דהיינו דוקא 
באופן שליכא משום גזל השבט, וכגון כהן שנהנה מטבל הטהור, אבל בזר דיש עליו חיוב 

נתינה אסור מצד גזל הכהן.

ג. הדלקת נרות שבת בשמן טבל

ולענין דינא, הרמב"ם )שם( הביא לשון הברייתא דאין מדליקין בשמן טמא, ובראש יוסף 
)שבת דף כו( הוכיח שדעת הרמב"ם כהרשב"א דהאיסור רק בטבל טמא ולא בטבל טהור. 
אמנם מהר''י קורקוס והכסף משנה פירשו בדעת הרמב''ם דהוא הדין דטבל טהור אסור, 
וכדעת רש''י ותוס', וכן פסק הש"ך בסימן שלא ס"ק קלא, וערוה''ש )סימן קד ס"ק ב( ולכן 
למעשה אין להקל ואין להדליק נר שבת שמדליק לצרכו ולהנאתו בשמן טבל, בין בשמן 
טמא ובין בשמן טהור. ולמעשה לא מצוי שיש כיום שמן טהור, לכן לדינא לכולי עלמא אסור 

להדליק נר שבת בשמן של טבל.

ד. הדלקת נר חנוכה בשמן טבל

אולם יש לדון האם גם הדלקת נר חנוכה אסורה, דיש לומר שמכיון דאין לו הנאה מההדלקה 

1011

ה 
א

ור
ה

ה 
שד

ה 
א

ור
ה

ה 
שד

ה  
שד

ת 
כו

לי
ה

 

ה  
שד

ת 
כו

לי
ה

 



 דלקת נ  שבת וחנוכ  בשמן טבל

שהרי אסור ליהנות מאורה, מותר להדליק בטבל, ואף שעל ידי ההדלקה מקיים מצות נר 
חנוכה מכל מקום מצוות לאו ליהנות ניתנו, או שמכל מקום יש לאסור וכמו שיתבאר להלן. 

ומלבד איסור הנאה יש לדון אם יש לאסור משום איבוד טבל וביטול מצוות הפרשת תרומות 
ומעשרות וגזל הכהן. 

ה. הדלקת נרות חנוכה בשמן של איסור הנאה

תחילה יש לברר האם יש איסור להדליק נר חנוכה באיסורי הנאה, או כיון דמצוות לאו 
ליהנות ניתנו אינה נחשבת הנאה.

בשו"ת שער אפרים )סימן לח( כתב דמותר להדליק נר חנוכה באיסורי הנאה, דמצוות לאו 
ליהנות ניתנו. והביא ראיה מהא דאיתא בגמ' סוכה )לה, א( דהטעם דאתרוג של אשירה ושל 
עיר הנדחת פסול משום דכתותי מיכתת שעוריה, דלשריפה קאי, ושל ערלה פסול לחד מ''ד 
דאין בו היתר אכילה, ]"ורחמנא אמר לכם, הראוי לכם בכל דרכי הנאתו, רש''י[. ולחד מ''ד 
דאין בו דין ממון. ]"שאינו שוה פרוטה, דאיסורי הנאה הוא, הלכך לאו שלכם הוא, רש''י"[. 
משמע דאי לאו דכתוב 'לכם' היו יוצאים ידי חובה באתרוג של ערלה אף שהוא אסור בהנאה, 

וצ''ל הטעם משום דמצוות לאו ליהנות ניתנו. 

וכן איתא בגמ' ראש השנה )כח, א( דיוצאין ידי תקיעת שופר בשופר של עבודה זרה, והאריך 
להוכיח כן מעוד מקומות. ודבריו הובאו לדינא בבאר היטב )או"ח תרעג סק"א( ובשערי 

תשובה )שם( ובהרבה אחרונים.

אולם כתב הבעל המאור )ראש השנה כח, א( דלא אמרינן מצוות לאו ליהנות ניתנו אלא 
במצוה דאורייתא אבל במצוה דרבנן לא, ולכן כתב שם "והמודר הנאה מחבירו מותר לתקוע 
לו בשופר של מצוה, דוקא בשופר של ראש השנה שמצותו מן התורה אבל בחצוצרות בתענית 
לא'', ולפי זה יש לומר שהואיל ונר חנוכה מצוותו דרבנן לא אמרינן ביה מצוות לאו ליהנות 

ניתנו ואסור להדליק נר חנוכה באיסורי הנאה. 

אך בשער אפרים שם הוכיח מכמה מקומות דגם במצוות דרבנן אמרינן דמצוות לאו ליהנות 
ניתנו, וכדעת החידושי הר"ן שם שחולק על הרז"ה וסובר שגם במצוות דרבנן אמרינן מצוות 
לאו ליהנות ניתנו, ולכן גם בתענית יכול המודר הנאה מחצוצרות לתקוע. וכן הוכיח מתשובת 

הרשב''א )סימן תשמו(, ואדרבה כ''ש דבמצוה דרבנן כשר באיסורי הנאה. 

ולדינא פסקו הרבה אחרונים כדעת השער אפרים, דמותר להדליק באיסורי הנאה, ואפי' 
במצוות דרבנן אמרינן מצוות לאו ליהנות ניתנו, וכן כתב בפרי מגדים )שם ובסימן תמה 
במשב"ז סק"ד( ובערוך השולחן )סימן תרעג סעיף ה( ובעוד פוסקים. ובשער המלך פ''ח 
מהל' לולב כתב דגם לפי בעה''מ, רק כשיש גם הנאת הגוף אמרינן דמצוות דרבנן ליהנות 
ניתנו, אבל כשאינו נהנה בגופו אף במצוות דרבנן אמרינן מצוות לאו ליהנות ניתנו, ועיין 
שבט הלוי )ח"א סימן קפד( שכך היא הסכמת הפוסקים  דאף במצוה דרבנן אמרינן מצוות 

לאו ליהנות ניתנו. 

ולפי דברי אחרונים אלו  יש מקום להתיר להדליק נר חנוכה בשמן של טבל, דאף דטבל 
אסור בהנאה של כילוי מכל מקום כיון שמצוות לאו ליהנות ניתנו מותר, ולא דמי לנר של 
שבת דאסור אף שמדליק לצורך מצוה, דבנר שבת עיקר המצוה היא כדי שיהנה מאור הנר 

ולפיכך לא שייך לומר שלא ניתן ליהנות, משא''כ בנר חנוכה דאסור להשתמש לאורו. 

ו. הדלקת נר חנוכה בשמן תרומה טמאה

ובירושלמי )סוף מסכת תרומות( דן האם מותר להדליק נר חנוכה בשמן של תרומה 
טמאה, והכי איתא שם "מהו להדליק שמן שריפה בחנוכה, ]שמן של תרומה טמאה שעומד 
לשריפה[, אמרין דבי ר' ינאי מדליקין בשמן שריפה בחנוכה, א"ר ניסא אנא לא אנא חכים 
לאבא, אימא הוה אמרה לי, אבוך הוה אמר, ]אנא לא אנא חכים לאבא. אני לא הייתי מכיר 
לאבי לפי שמת בקטנותי אלא אימא הוה אמרה לי דאבוך הוה אמר, פנ"מ[ מי שאין לו שמן 
של חולין מדליק שמן שריפה בחנוכה", ]מי שאין לו שמן של חולין ואינו מצוי לפניו אלא 

שמן שריפה מדליק הוא שמן שריפה בחנוכה, פנ"מ[.

ובפני משה פירש בדרך אחת דרב ניסא ודבי רבי ינאי לא נחלקו, אלא רבי ניסא מפרש 
שההיתר דדבי רבי ינאי אינו אלא כשאין לו שמן אחר, ובדרך שניה פירש שנחלקו בדבר, 

ולפי דבי רבי ינאי מותר להדליק אפי' אם יש לו שמן אחר. 

ובירושלמי לא מבואר בהדיא אם הנידון הוא בכהן שמותר בתרומה, או בזר שאסור בתרומה. 
ויש שפירשו דהספק הוא לגבי כהן דאף שמותר ליהנות בשמן שריפה, ומכל מקום י''ל שאסור 
בהדלקת נר חנוכה שהרי אסור ליהנות מאור נר חנוכה ולכן יש בזה הפסד תרומה )כך ביאר 
בטוב ירושלים(, ולכתחילה אין להפסיד את התרומה, וכמבואר בפני יהושע )שבת כא, א( 
דגם הכהן צריך ליהנות מהתרומה בשעת שריפה ואסור לו לשרוף לאיבוד ורק במקום שיש 

צורך מצוה מותר. ולמסקנת הירושלמי כשיש לו שמן אחר לא ידליק בה, 

ואם נפרש כדרך השניה שנזכרה לעיל שבי רבי ינאי סוברים שמותר להדליק נר חנוכה בשמן 
שריפה אפילו כשיש לו נר אחר, יש לומר דס"ל כמאן דאמר דנר חנוכה מותר להשתמש לאורה, 
ואין בזה הפסד תרומה. ורב ניסא סובר דאסור להשתמש לאורה והוי הפסד. ולפי פירוש זה 
לא התחדש לנו בדברי הירושלמי היתר לזר להדליק נר חנוכה בשמן תרומה טמאה, ויתכן 
דכיון דזר אסור בהנאה של כילוי, גם הדלקה זו אסורה. ועיין בדרך אמונה )תרומות פרק 
ט, ח בבהה"ל ד"ה מפני, ובפרק יא, יח בד"ה ומי( עוד דרכים לפרש את הירושלמי דהספק 

הוא האם מותר לכהן להדליק בשמן תרומה טמאה.

אבל רוב מפרשי הירושלמי פירשו שהנידון של הירושלמי הוא בזר, האם מותר לזר להדליק 
נר חנוכה בשמן תרומה טמאה, ולמסקנת הירושלמי אף שזר אסור בהנאת כילוי מתרומה 
טמאה, מכל מקום מותר לו להדליק נר חנוכה כשאין לו שמן אחר. וכן פסק הרמב"ם )הל' 
תרומות פרק יא הלכה יח( "ומי שאין לו חולין להדליק נר חנוכה מדליק שמן שריפה שלא 
ברשות הכהן". והמקור לזה הוא ממסקנת הירושלמי וכדעת רב ניסא שהתיר אף לזר. ויש 

לדון מהו טעם הירושלמי להיתר, ויבואר להלן.

ז. האם הדלקה בטבל שוה להדלקה בתרומה טמאה

ולכאורה נידון דידן האם מותר להדליק נר חנוכה בשמן של טבל שווה לנידון הירושלמי 
והרמב"ם אם מותר לזר להדליק בשמן תרומה טמאה, שהרי שניהם אסורים בהנאה של 
כילוי, ואם כן לפי מה דנקטינן דמותר לזר להדליק בתרומה טמאה כשאין לו שמן אחר, וכפי 

שפסק הרמב"ם, כמו כן יש להתיר בכהאי גוונא בשמן של טבל.

אלא שאף אם נאמר שהיתר הדלקה בשמן טבל הוא כהיתר הדלקה בשמן תרומה טמאה, 
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 דלקת נ  שבת וחנוכ  בשמן טבל

עדיין יש לומר דשאני תרומה טמאה דלא התירו אלא כשאין לו שמן אחר, וטבל דיכול 
לתקנו ולהפריש ממנו תרומות ומעשרות הוא כמו שיש לו שמן אחר ואסור להדליק כל 
שלא תיקנו, אלא אם כן אינו יכול לתקנו כגון שיש לו רק שמן בצמצום באופן שאם יפריש 
תרומות ומעשרות לא ישאר לו כשיעור הנצרך להדלקת נר חנוכה, אבל אם אחר שיפריש 
התרומות ומעשרות ישאר לו כשיעור שצריך להדלקה, ובידו לתקן את השמן לא התירו, 

דההיתר הוא רק במקום שאם לא ידליק תתבטל המצוה. 

ולאידך גיסא, יש לומר דהא דלא התירו להדליק כשיש לו שמן אחר, היא חומרא רק בשמן 
של תרומה טמאה, אבל בטבל מותר להדליק אף אם יש לו שמן אחר או שבידו לתקנו, וזה 
תלוי בביאורים שכתבו האחרונים בדברי הירושלמי והרמב''ם למה התירו להדליק רק כשאין 
לו שמן אחר, שהרי לכאורה אם נקטינן דטעם ההיתר הוא משום דמצוות לאו ליהנות ניתנו, 

היה צריך להתיר גם כשיש לו שמן אחר.

ח. ביאור ההיתר להדליק בשמן שריפה

כפי שנתבאר רבו המהלכים באחרונים לבאר דברי הירושלמי ופסק הרמב''ם שמותר לזר 
להדליק נר חנוכה בשמן שריפה, ואף על פי כן כשיש לו שמן אחר אסור, ויש לדון לפי כל 

מהלך מה הדין בשמן של טבל, ונפרטם כאן. 

בפני משה כתב דספק הירושלמי הוא האם מותר להדליק בשמן שריפה משום שמצוות 
לאו ליהנות ניתנו, והכריע להקל, ואם נפרש כן מוכח דלא כבעה''מ בראש השנה דבמצוות 
דרבנן לא אמרינן מצוות לאו ליהנות ניתנו, וכן ביאר מהר"י קורקוס בדעת הרמב"ם וכן 
כתבו הרבה אחרונים, ובדבריהם משמע דאפי' אם הנאה של כילוי אסור מן התורה, מ''מ 

כיון דמצוות לאו ליהנות ניתנו מותר להדליק. 

והא דלא התירו להדליק אלא כשאין לו שמן אחר, כתבו כמה אחרונים דיש לומר שהיתר 
מצוות לאו ליהנות ניתנו אינו אלא בדיעבד, או כשאינו יכול לעשות המצוה בענין אחר, אבל 
כשיכול לעשות המצוה באופן אחר אין להשתמש לכתחילה באיסורי הנאה, )עיין שדי חמד 
מערכת מ כלל צה שהביא את השיטות בזה( ולכן התירו רק כשאין לו שמן אחר משום ביטול 
המצוה. ועיין בפרי מגדים בפתיחה כוללת )חלק א אות כט( שהביא את דברי המגיה למשנה 
למלך )הל' אישות פ"ד הלכה א( דנחלקו הראשונים האם גם לכתחילה אמרינן דמצוות לאו 
ליהנות ניתנו, ושברמב"ם שם משמע דאינו אלא היתר בדיעבד או שעת הדחק, ודעת התוס' 

דמותר אף לכתחילה.

ולפי זה בשמן טבל אם בידו לתקנו, אסור להדליק נר חנוכה, משום שמה שיכול לתקנו 
הוי כמו שיש לו שמן אחר, ורק כשאין בידו לתקנו כגון שיש לו שמן בצמצום ואם יפריש 
תרומות ומעשרות לא ישאר לו כשיעור הנצרך להדלקה, הוי כמו שאין לו שמן אחר ומותר.

ט. עוד ביאור בירושלמי לשיטת הסוברים דהכהן צריך ליהנות 
משריפת התרומה

אמנם במשנה למלך )הל' תרומות פ"ב הי"ד( כתב דאם טעם ההיתר הוא משום דמצוות לאו 
ליהנות ניתנו, היה צריך להתיר אף לכתחילה, וכן מבואר במה שפסק בשער אפרים הנזכר 
לעיל, וכן פסק בערוה''ש סימן תרעג, וכן פסק הפמ''ג עצמו בסימן תרעג דמותר לכתחילה 

להדליק באיסורי הנאה דמצוות לאו ליהנות ניתנו, ולא כתב שכשיש לו שמן אחר אסור, וכן 
כתב בדרך אמונה )הל' תרומות פי''א הי''א, בבהה"ל ד''ה ומי שאין לו( שההיתר של מצוות 

לאו ליהנות ניתנו הוא אף לכתחילה. 

והא דאמרינן דאסור להדליק בשמן שריפה רק כשאין לו שמן אחר, יש לומר כמו שכתב 
בפני יהושע )שבת דף כא, א( דהטעם דלא ידליק נר חנוכה בשמן שריפה כשיש לו שמן 
אחר הוא שכיון דהמותר משמן חנוכה צריך לעשות לו מדורה ואסור ליהנות ממנו, נמצא 
דמביא שמן תרומה לידי פסול ומפסידו, ודעתו שאף ששמן טמא מצוותו בשריפה מכל 
מקום לכתחילה מצוה על הכהן ליהנות בשריפתו, וכן מצדד באתוון דאורייתא )כלל טו( 
דצריך שיהנה בשעת השריפה. ורק כשאין לו שמן אחר, יכול להדליק שלא לבטל המצוה, 
וכן כתב הפרי מגדים בספרו ראש יוסף )שבת דף כו( בדרך אחת ליישב דברי הירושלמי 

והרמב''ם ע''פ דברי הפני יהושע. 

והנה לפי דברי הפני יהושע יש מקום לומר דמותר לכתחילה להדליק נר חנוכה בטבל אף 
שיש לו שמן אחר או יכול לתקנו, שהרי דעת רוב הפוסקים דמצוות לאו ליהנות ניתנו, וכל מה 
דהחמירו בתרומה טמאה כשיש לו שמן אחר, זה רק בשמן שריפה שצריך ליהנות בשריפתו, 

משא''כ בשמן טבל שאין דין ליהנות בשריפתו יש לומר דמותר אף כשיש לו שמן אחר. 

אמנם עיין בדרך אמונה )תרומות פרק יא הי''ח בבהה"ל ד''ה ומי שאין לו, ובפ''ב הי"ד בבהה"ל 
ד''ה והטמאה( דהוכיח מכמה מקומות שאין מצוה על הכהן ליהנות מהתרומה בשעת שריפה. 
ועיין עוד מש''כ בזה בשו''ת ישא יוסף ח''א סימן קמה, ולפי זה אי אפשר להסביר שהבעיה 

בהדלקת נר חנוכה בשמן שריפה היא שמבעיר את השמן בלי ליהנות בו.

י. האם במצוה דרבנן אמרינן דמצוות לאו ליהנות ניתנו

בראש יוסף )שם( כתב בדרך אחת לבאר את דעת הרמב''ם דס''ל דבמצוות דרבנן לא אמרינן 
מצוות לאו ליהנות ניתנו, וכשיטת הרז"ה הנזכרת לעיל, ולכן לא התירו אלא כשאין לו שמן 
אחר, שלא יבטל מהמצוה. ולטעם זה גם בשמן טבל אסור ליהנות אם יכול לתקן ולא לבטל 

המצוה. 

אמנם כבר הבאנו לעיל דלדינא הסכמת הפוסקים דגם במצוות דרבנן אמרינן דמצוות לאו 
ליהנות ניתנו, וכמו שכתב הפרי מגדים עצמו )בסימן תמה במ"ז סק"ד(, וז"ל: "ועיין מה 
שכתבתי בפריי ליורה דעה ]סימן כח משבצות זהב אות יט[ וכאן בפתיחה כוללת ]ח"א אות 

כט, ח"ד אות ה[ ובשאר דוכתי, דאנן קיימא לן אף מצות דרבנן לאו להנות ניתנו".

יא. האם יש משום גזל השבט במדליק תרומה טמאה וטבל

בדרך אמונה ביאר דברי הירושלמי והרמב"ם )תרומות פרק יא הלכה יח בבהה"ל ד''ה ומי 
שאין לו(, דלעולם יש לומר דמשום מצוות לאו ליהנות ניתנו מותר אף לכתחילה, רק בשמן 
שריפה אסור כשיש לו שמן אחר, משום איסור גזל השבט, דצריך ליתן התרומה לכהן, ורק 
כשאין לו שמן אחר אמרינן דמסתמא ניחא להו לכהנים שיעשה מצוה בממונם ומוחלין לו 
כדי שיוכל לעשות המצוה, ויעויין שם דיש אופנים דיש לומר שנחשב שקיים גם מצות נתינה 

לכהן אף שהשתמש בתרומה טמאה. 

ולפי זה בשמן של טבל לכאורה תלוי האם אסור להפסיד טבל משום גזל השבט, שמפסיד 

1415

ה 
א

ור
ה

ה 
שד

ה 
א

ור
ה

ה 
שד

ה  
שד

ת 
כו

לי
ה

 

ה  
שד

ת 
כו

לי
ה

 



 דלקת נ  שבת וחנוכ  בשמן טבל

את חלק המתנות שמעורבות בו, דברדב"ז )הל' מעשר פ"ו ה"ב( כתב דלישראל ודאי 
אסור להדליק עם טבל משום גזל התרומה, והא דהוצרך לימוד לאיסור הוא רק לכהן, 
דאף לכהן אסור להדליק בטבל. ועיין עוד בשפת אמת )פסחים ט( דבמאכיל טבל לבהמה 
יש בזה משום גזל השבט. ומשמע דס"ל דגם בטבל איכא משום גזל השבט, וא"כ לדבריהם 
יש לומר דאסור להדליק אף שאין לו שמן אחר, דכיון דיכול לתקן את הטבל, לא אמרינן 
דמסתמא הכהנים מוחלין דניחא ליה שיעשה מצוה בממונם, שהרי יכול לתקן את הטבל 

ולהדליק בחולין המתוקנים בלי להפסיד לכהנים. 

אבל דעת הרבה אחרונים דאין איסור להפסיד טבל משום גזל השבט, וכמו שכתב בחזון איש 
)שביעית סימן א ס''ק כח( דאין חיוב נתינה לשבט רק בתרומה ומעשר ולא בטבל. וא''כ יש 
מקום לומר דאף אם אסור להדליק בשמן שריפה כשיש לו שמן אחר, מותר להדליק בשמן 

טבל אף אם יש לו גם שמן חולין.

ועוד נראה דגם להסוברים דאף בטבל שייך גזל השבט, אין זה אלא כשצריך לתת את 
התרומות לכהן או ללוי, אבל כשלא צריך לתת את התרומות ומעשרות, וכגון בספק טבל, 
או בזמנינו לדעת החזון איש שאין צריך לתת את התרומה והמעשר ראשון לכהן וללוי, 
משום שחסר בחזקת כהונה ולויה, ליכא כלל דין גזל השבט, ולפי זה יכול להדליק אף שיש 
לו שמן אחר, ורק בשנים שנוהג מעשר עני ומטבל ודאי שיש חיוב נתינה לעני, רק בזה גם 

לדעתם אסור להדליק. 

יב. האם במדליק נר חנוכה בתרומה טמאה איכא משום עשיית 
מצוות חבילות חבילות

עוד כתב בדרך אמונה )הל' תרומות פ''ב הי"ד בבהה"ל ד''ה והטמאה, ושם פי''א הי''ח בבהה''ל 
ד''ה ומי שאין לו( דיש לומר הטעם בירושלמי דאסור להדליק כשיש לו שמן אחר משום דאין 
עושין מצוות חבילות חבילות, וכיון דשמן תרומה טמאה מצוותו בשריפה, אין לקיים מצוותו 
עם עוד מצוה של הדלקת נר חנוכה. ואם אין לו שמן אחר מותר, כדאיתא בגמ' פסחים )דף 

קב, ב( דכשאי אפשר בענין אחר, מותר לעשות מצוות חבילות. 

וגם לפי ביאור זה, לא אסור אלא בתרומה טמאה דמצותה בשריפה ולא בטבל, ושפיר י''ל 
דבטבל אין איסור כיון דמצוות לאו ליהנות ניתנו. 

יג. האם במדליק בשמן שריפה יש משום כתותי מיכתת שיעוריה

ובאחרונים פירשו עוד )דרך אמונה שם, ושו''ת מנחת יצחק ח"ז סימן מז( מה הטעם דאסרו 
להדליק בשמן שריפה, ע''פ מש''כ בשער אפרים )סימן לח( והובא בשערי תשובה )סימן 
תרעג( דשמן שעומד לשריפה אינו כשר לנר חנוכה משום דכתותי מיכתת שיעוריה, שהרי 
יש שיעור כמה שמן צריך להדלקה. והביא ראיה ממש''כ תוספות )סוכה דף לה, א בד''ה 
לפי( והר''ן )שם( דאתרוג של תרומה טמאה פסול, כיון שמצותו בשריפה וכתותי מיכתת 
שיעוריה. ועיין בפמ''ג )סימן תרעג( דנסתפק האם אמרינן בנר חנוכה כתותי מיכתת שיעוריה.

אמנם בשו''ת שב יעקב )סימן נ( חלק על השער אפרים וסובר שלא שייך כתותי מיכתת 
שיעוריה בנר חנוכה משום שבנר חנוכה לא צריך שיעור בעצם השמן, אלא רק צריך שמן 
בכדי שידלק שיעור זמן מסוים וכל שדולק כשיעור שפיר יצא ידי חובתו, ואינו דומה לשאר 

מצוות שבהם השיעור הוא דין בחפצא, וכן נקטו רוב הפוסקים, ועיין שדי חמד מערכת 
חנוכה סעיף ג שהביא בזה את דעות הפוסקים לכאן ולכאן. 

והנה אם החיסרון הוא מצד כתותי מיכתת שיעוריה, אין זה שייך אלא בתרומה טמאה 
דמצותה בשריפה ולא בשמן טבל דאין מצוותו בשריפה, ויש לומר דמותר להדליק גם 

כשיש לו שמן אחר.

יד. האם אסור להדליק נר חנוכה באיסורי הנאה משום משתרשי ליה

בשו''ת בית אפרים )או''ח סי' סג( ובשו''ת פרי יצחק )ח''ב סי' כ( כתבו לבאר את הטעם לכך 
שההיתר להדליק בשמן תרומה טמאה הוא רק באופן שאין לו שמן אחר, דאז שפיר יש 
לומר דמותר להדליק דמצוות לאו ליהנות ניתנו ומותר אף לכתחילה, דאין כאן משתרשי 
ליה דלא ידליק בשמן אחר, אבל אם יש לו שמן אחר אסור, דאז נמצא דנהנה מהאיסור, 
דעל ידי שהדליק בשמן של התרומה הרויח שאינו צריך להוציא הוצאה ולהדליק בשמן 
חולין, ונמצא שנהנה מהנאה של כילוי. וראיה לזה מהא דאיתא בגמרא מסכת עבודה זרה 
)יג, א( לפי מה דפירשו הרבה ראשונים )ר"ח, ריטב"א, מאירי, והר''ן בפירוש השני, וכן פסק 
הטור והרמ"א בסימן קמט סעיף ג( בהא דאיתא בגמ' "ביום שמכריזין כל מי שנוטל עטרה 
ויניח בראשו ובראש חמורו לכבוד עבודת כוכבים יניח לו את המכס ואם לאו אל יניח לו 
את המכס יהודי שנמצא שם מה יעשה יניח נמצא נהנה לא יניח נמצא מהנה", ומפרשים 
דהנחת העטרה על ראשו נחשבת הנאה מעבודה זרה שע"י  שמניח את העטרה לכבוד 
הע"ז פוטרין אותו ממכס, הרי דאף ריוח שנגרם לו על ידי העבודה זרה ולא הנאה ישירה 
מהע''ז ג''כ נחשב הנאה מעבודה זרה. והוא הדין בנידון דידן דעל ידי שמן התרומה טמאה 
הרויח שאינו צריך להפסיד את השמן שלו או לקנות שמן אחר והוי הנאה מאיסור הנאה. 
אבל אם אין לו שמן אחר, שאם לא נתיר להשתמש באיסור הנאה או בשמן שריפה יתבטל 
מהמצוה אבל לא יפסיד שמן או מעות, הרי שלא הרויח כלום מהאיסור, ומותר להדליק בו 
נר חנוכה, וכן כתבו לגבי הדלקת נר חנוכה משאר איסורי הנאה, דמותר רק כשאין לו אחר 

ודלא כשער אפרים דהתיר בכל גוונא. 

ויעויין בפרי מגדים )פתיחה כוללת חלק א אות כט( שנסתפק בדין זה, האם ההיתר להדליק 
באיסור הנאה הוא רק כשאין לו שמן אחר, או מותר בכל גוונא, דאין זה הנאה מאיסורי 
ההנאה אלא נגרם להם הנאה ע''י האיסור הנאה. אמנם בהלכות חנוכה )אשל אברהם סימן 

תרעג סק''א( סתם להתיר כהשער אפרים בכל גוונא. 

ועיין בשו''ת שבט הלוי )סימן פז סק"א( דיש לומר דבסברא זו נחלקו דבי רבי ינאי ורבי ניסא 
בירושלמי סוף מסכת תרומות, אם מותר להדליק נר חנוכה בשמן תרומה טמאה כשיש לו 

שמן אחר. 

ואם רווח הנגרם מכילוי התרומה נחשב הנאה אסורה, יש לאסור להדליק בטבל, אף שמצוות 
לאו ליהנות ניתנו משום שמכל מקום יש לו ריווח במה שמשתכר בשמן של טבל, וגם זה 
נחשב להנאה של כילוי, אא''כ יש לו רק שמן מעט, ואם יפריש תרומות ומעשרות ישאר לו 
פחות משיעור, דאז כיון דאם יצטרך להפריש תרומות ומעשרות יתבטל מההדלקה נמצא 

שלא הרויח משימוש בשמן הטבל.

אמנם בשו"ת אגרות משה )חלק א סימן קצא( האריך לדחות סברא זו, דלא אמרינן דנחשב 
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 דלקת נ  שבת וחנוכ  בשמן טבל

הנאה במה שהרויח שאינו צריך להוציא הוצאה, אלא כשמוטל עליו להוציא מעות שלו, 
כגון בההיא דמכס, דיש לו חוב של המכס ועל ידי שמניח העטרה הרויח שנשאר המעות 
אצלו חשוב שנהנה, משא"כ במצוה כגון נר חנוכה אין עליו חיוב להוציא מעות שלו, אלא 
שיש לו חיוב להדליק נרות חנוכה ואם אין לו שמן צריך לקנות שמן ולהדליק. ומה שבפועל 
צריך להוציא מממונו ומרויח שלא הוצרך להוציאו לא נחשב אלא גרמא בעלמא שלא הפסיד. 
]ועיין דרך אמונה הל' תרומות פרק יא הלכה כא בבהה"ל ד''ה גזרו, דמצדד לומר דהנאה של 
כילוי אינו אלא כשנהנה בשעת הכילוי, והנאתו וביעורו שוין, משא''כ כשההנאה היא אחר 

הכילוי, ולפי''ז יש לומר דאף אם משתרשי ליה לא נחשב הנאה של כילוי[.

טו. שימוש בתרומה טמאה וטבל בלא הנאה

והנה עד כאן נידון האם מותר להדליק נר חנוכה בשמן טבל, משום דאינו נהנה ממצות 
ההדלקה, ותלוי האם יש להתיר לכתחילה הדלקת נר חנוכה מאיסורי הנאה, וכמו שהכריעו 

הרבה אחרונים וכדעת השער אפרים, משום דמצוות לאו ליהנות ניתנו או לא. 

אמנם באגרות משה )שם( חידש דאף דאפשר להדליק נר חנוכה בשאר איסורי הנאה, 
דמצוות לאו ליהנות ניתנו, ואף כשיש לו שמן אחר והרויח ע''י ההדלקה דאין צריך להוציא 
מעותיו אין זה אלא גרם הנאה ולא הנאה מהאיסור, מכל מקום הדלקה בשמן תרומה טמאה 
או מטבל אסור, אף שאינו נהנה מהאיסור דחזינן דדינם שונה משאר איסורי הנאה, דלא 
נאסר בהם אלא הנאה של כילוי, ומשמע דהתורה חידשה ד'שימוש' בתרומה טמאה בכילוי 
אסור לזר, וכל שהוא לתשמיש אדם אף שלא נהנה ממנו אסור, וז"ל "דתרומה טמאה אינה 
מאיסורי הנאה ואף שאסור בהנאה של כילוי אין הרוחת השמן שבביתו הנאה של כילוי 
האסור לזרים וגם קיום המצוה אף אם ליהנות ניתנו אולי אין להחשיב זה הנאה של כילוי 
כיון שאין ההנאה מעצם הכילוי... אבל היא הנותנת לאסור גם להדליק נר חנוכה אף שלאו 
ליהנות ניתנו, דכי מצד הנאתו אסור בהנאה של כילוי הא אין זה איסור הנאה אלא הוא מצד 
חדוש התורה שגם תרומה טמאה נאסרה לזר שהוא לתשמישין העושין בתרומה טמאה 
שהם רק בכילוי דשרפה להסקה והדלקה, וא"כ אף הדלקה דמצוה אף שאינה ענין הנאה 
מ"מ תשמיש האדם ודאי הוי, והתורה אסרה לזר להשתמש בתשמישי תרומה טמאה שהוא 
בין שעושה להנאה בין שעושין למצוה בהכילוי, וכן יהיה אסור להדליק נר חנוכה בטבל 
שג"כ נאסר בקרא גם בטמאה אלא משעת הרמה ואילך כדאיתא בתוס' פסחים דף ט' וכמו 

שאסור בהנאה של כילוי כ"כ אסור בתשמיש מצוה של כילוי". 

וכן הוכיח ממה שכתב במשנה למלך )פ''ב דתרומות הי''ד( דאי אפשר לומר דהטעם דהתירו 
להדליק בשמן שריפה הוא משום דמצוות לאו ליהנות ניתנו, דא''כ היה מותר גם לכתחילה, 
וסוף סוף עדיין קשה כיון דקיי''ל דמצוות לאו ליהנות ניתנו למה לא נתיר להדליק לכתחילה, 
וע''כ צ''ל דאין בתרומה וטבל היתר דמצוות לאו ליהנות ניתנו, דאף שאינו נחשב  הנאה, 
אסור מחמת שעושה תשמיש של כילוי. ]אולם יש אחרונים שפירשו בדעת המשנה למלך, 
דס"ל דבמצוות דרבנן לא אמרינן מצות לאו ליהנות ניתנו, ולכן כתב שם דרק אם הנאה של 

כילוי הוא מדרבנן, מקילין במקום מצוה.[ 

ועל פי זה מסיק שם דאסור להדליק נר חנוכה בשמן טבל, וכן כתב במקום אחר )או''ח ח"ט 
סימן מח( "בענין להדליק נר של חנוכה בשמן זית המובא מארץ ישראל שיש בזה חשש 

טבל, ודאי צריך להפריש תרומות ומעשרות''.

וכעין סברא זו כתב בשו''ת שבט הלוי )ח"ז סימן פז ס"ק ב( וז"ל: "מיהו מסופק אני מאד אם 
שייך כאן סברת מצות לאו להינות ניתנו דזה שייך רק היכא דאנו דנין על איסור הנאה מצד 
דאסרה תורה הנאה בתור הנאה ע"כ אמרינן דהנאת המצוה לא נקראת הנאה אבל הכא 
דהכליון של תרומה טמאה אסורה על ישראל מכח הנאת כליון שהתורה אסרה כל כליון שבא 
ע"י ישראל או לטובת ישראל ושאר הנאה מותרת לישראל דתרומה טמאה איננה מאיסורי 
הנאה וכדאיתא פ"ב דשבת ובכ"ד וא"כ י"ל דגם כלוי כמו הדלקת נר חנוכה אסורה לישראל 

דהתורה אסרה כליון לצורך וגם זה לצורך נקרא ודו"ק". 

אולם עדיין צ"ע דאם כל שימוש בתרומה וטבל אסור, אף שאינו נהנה, למה התירו להדליק 
בתרומה טמאה כשאין לו שמן אחר, הרי אין מתירין איסור זרות מפני הדוחק. ויעויין באגרות 
משה )שם( דנדחק בזה, ויישב רק לפי הסוברים דאיסור הנאה של כילוי בתרומה טמאה 
הוא רק מדרבנן, דיש לומר דבמקום מצוה לא גזרו, אבל לסוברים דהאיסור מן התורה וכמו 

שנקטו האחרונים בדעת תוספות, נשאר בצ''ע. 

ואולי יש ליישב דהסוברים דהנאה של כילוי הוא מדאורייתא, יסברו דלא התיר הירושלמי 
להדליק נר חנוכה בשמן תרומה אלא לכהן ולא לזר, וכביאור שהבאנו לעיל. אבל אפשר 
לפרש כן רק אם נסבור דשיטת הרמב''ם היא דהנאה של כילוי בשמן תרומה טמאה אסורה 
רק מדרבנן, וכמו שמצדד במשנה למלך ונאמר דלא גזרו במקום מצוה וכמו שכתב האגרות 

משה, וצ"ע. 

היוצא מזה דלפי הסוברים דטבל אסור בכילוי מן התורה, אסור להדליק נר חנוכה בטבל, אף 
אם אינו יכול לתקן ולהפריש את השמן, ואף אם אין לו שמן אחר, ויעויין מה שכתבנו לעיל 
בשם המשנה למלך דאפשר דאף הסוברים דהנאה של כילוי בתרומה טמאה היא מדרבנן, 

מודים לתוספות דבטבל האיסור הוא מן התורה. 

טז. בדעת החזון איש באיסור שימוש בטבל

והנה ביסוד הדברים ד'שימוש' של טבל אסור, מבואר בחזון איש בכמה מקומות, וכמו שכתב 
)במעשרות סימן ג ס''ק ח( לבאר מה דאסרו במשנה )פאה פ"א מ"ו( להפקיר טבל וז''ל: "ונראה 
דלא בלבד שלא יעשה תקלה לאחרים אלא זה שהוא מפקיר הוא שימוש בטבל ואינו רשאי 
להפטר ממצות ההפרשה, ובשעה שרוצה להוציא מידו שלא יוכל עוד לקיים מצותו חייבוהו 
חכמים לעשות מצותו''. וכן כתב שם לגבי מוכר לגוי דאסור ''דכיון דמשתרשי ליה חשוב 
כשימוש קבוע". וכן כתב )דמאי סימן ד סקט"ו( דמהא דאיתא בתוספתא דאין עושין עם 
הגוי בטבל, משמע דאיסור כילוי בטבל אינו דוקא כשנהנה מזה, ולכן אסור אף בשל אחרים. 

ולפי זה לכאורה בטבל יש לאסור גם כשאינו נחשב נהנה, אך מכל מקום יש לומר דגם לפי 
החזון איש דשימוש בטבל אסור אף שאינו נהנה זהו רק כשיש על כל פנים הנאה לאחר, 
וכגון בעושה עם הגוי דיש לגוי הנאה בכילוי אף שאין המכלה נהנה, משא''כ כששורף טבל 
ואין בזה הנאה כלל שאז אין איסור, וכן נראה ממה שכתב )שם סק"ב( דבשורף הטבל לכו''ע 
ליכא איסור דאורייתא, אף דדעתו דהעיקר לדינא כהסוברים דיש בהפרשת תרו''מ מצוה 
חיובית, דהיינו שחייב להפריש תרומות ומעשרות גם כשאינו מתכוין להשתמש בפירות. 
וכן משמע בחזון איש שביעית )סימן א ס''ק כח( דבמאבד הטבל ליכא משום ביטול עשה 
דהפרשת תרומה, ולא איסור אחר, ורק הנאה של כילוי אסור דנלמד מקרא. ומשמע דסובר 
דאף דהוא מצוה חיובית אין זה אלא בזמן הביעור או בזמן ג' רגלים כשיש לו טבל ואינו 
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 דלקת נ  שבת וחנוכ  בשמן טבל

מפריש עובר בעשה, ומה שמאבד אינו ביטול עשה. וגם 'שימוש' אינו אלא כשיש הנאה 
בכך, אבל 'איבוד' הטבל אינו 'שימוש' בטבל. ועיין במבוא לתרומות ומעשרות )ח"ג פ"י 
אות ה( במה שהביא דמשמע בכמה מקומות בחזו''א דאף שאין צריך שהמכלה הטבל יהנה, 
האיסור הוא רק אם יש הנאה בכילוי. ולפי''ז שפיר יש לומר דאם במדליק נר חנוכה לא חשוב 
הנאה כלל, אף דעשה שימוש בטבל, אין בזה איסור, וכן משמע בדרך אמונה )פ"ו דמעשר 

ס''ק ג( דלפי החזון איש אין איסור בשורף הטבל, או במדליק נר חנוכה יעו''ש. 

ואם נאמר שלפי החזון איש כל שימוש בטבל אסור, אף שאין הנאה כלל בכילוי, ע''כ צ''ל 
דיסבור בדעת הרמב"ם שאיסור הנאה של כילוי בשמן שריפה הוא מדרבנן, ולכן התירו 
להדליק בו כשאין לו שמן אחר, ולפי זה יש לומר דטבל חמיר טפי, וכמו שכתב )דמאי סימן 
ד סק"ב( דמשמע ברמב"ם דהנאה של כילוי בטבל הוא מדאורייתא ואסור להדליק בשמן 
טבל בכל גוונא, אף אם יתבטל מהמצוה, ועי' לעיל במש''כ דהמשנה למלך נסתפק האם 

לסוברים דהנאה של כילוי בשמן תרומה הוא מדרבנן, מודים דבטבל שאסור דאורייתא. 

יז. איבוד טבל בלא הנאה

בערוך השולחן )סימן קד סעיף ז( כתב דאסור לשרוף טבל אף כשאין לו שום הנאה מזה, 
דיש איסור להפסיד הטבל משום 'משמרת תרומותי', כדחזינן בגמ' שבת דף כו, א דלמדין 
איסור הדלקת טבל טמא מתרומה טמאה. וכתב בדרך אמונה )שם( דלפי דבריו אסור 

להדליק נר חנוכה בשמן של טבל.

אולם בחזון איש שביעית )סימן א ס''ק כח( משמע דליכא איסור באיבוד טבל, ואין בזה לא 
משום גזל השבט, ולא משום ביטול מצות ההפרשה. ורק כשנהנה מהכילוי ילפינן מקרא 
דאסור. ועיין עוד במבוא לתרומות ומעשרות )ח"ג פ''י ס"ק יב( שהאריך דלא מצינו איסור 
באיבוד פירות טבל. ועיין עוד בהליכות שדה )גליון 200( במאמרו של הרב מיכאל גלעדי 

שליט''א בשיטות האחרונים האם יש איסור באיבוד טבל. 

אמנם עיין בהערות למסכת שבת משיעורי מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל )מסכת שבת דף כו( 
דחילק בין היכא דשורף טבל, דמאבד הטבל בלא הנאה או תועלת, דאין בזה איסור לפי 
הסוברים דהפרשת תרו"מ הוא רק מצוה קיומית ולא מצוה חיובית, להיכא דמדליק נר 
חנוכה בשמן טבל, דאף שאין לו הנאה בהדלקה זו, דמצוות לאו ליהנות ניתנו, מ''מ כיון שיש 
לו תועלת בכילוי זה, וע"י זה מפסיד המצוה, זה אסור לכולי עלמא. ועיי''ש בסמוך דהביא 
הירושלמי דכשאין לו שמן אחר מותר להדליק בשמן תרומה טמאה, ובסוגריים כתוב שם 

דה''ה בשמן טבל, וצ''ע. 

ובשו''ת תשובה מאהבה )ח''ב סי' רמא( כתב דמותר להדליק בשמן טבל נר שאינו נהנה 
ממנו, ולכן מותר להדליק בו נר של בטלה, כיון שלא נהנה מאורו, ואין איסור מצד איבוד 

הטבל, רק מסתפק אם יש בזה משום גזל כהנים, יעוי''ש. 

וכן האריך בספר תורת הארץ )פרק ב ס''ק ח( להוכיח דאין איסור בהדלקת תרומה טמאה 
אלא כשנהנה ממנו בשעת הכילוי, ולכן אמרו דאין מדליקין בטבל טמא ולא אמרו אין 
שורפין טבל טמא, ורק במקום שיש משום גזל כהנים יש לומר דאסור מחמת גזל כהנים, 
אבל בדליכא גזל כהנים אין איסור, ומסיק: "ולפי זה נראה דמותר להדליק נר חנוכה בטבל 
בגוונא דליכא משום גזל הכהן, דהא מצוות לאו ליהנות ניתנו ואסור להשתמש לאורה, ולא 

דמי לנר של שבת אף דהיא גם כן מצוה, מכל מקום הא מדליקין אותו רק ליהנות ממנו וכל 
עיקר המצוה היא בשביל ההנאה ואסור ליהנות מטבל אבל נר חנוכה דמדליקין אותה רק 
למצוה לפרסומי ניסא ואסור להשתמש לאורה נראה דמותר". וכן משמע במשנה למלך 
)פ"ב דתרומות הלכה יד( בסוף דבריו דלא אסרו להדליק אלא נר שבת, אבל נר חנוכה לא 

אסרו כלל, כיון דאסור ליהנות ממנה, ונמצא שאינו נהנה מהנאה של כילוי.

ויעוין בדרך אמונה )הל' מעשר פ''י הי''ג בבהה"ל ד"ה ורופא( דמצדד דאיסור הנאה של כילוי 
בטבל הוא רק מחמת חיוב הנתינה לכהן, וע''פ זה כתב דהיכא דליכא חיוב נתינה וכגון משל 
גוי, אין איסור כילוי. ונפקא מינה בזמנינו באופן שאין נתינה, וכגון בספק טבל, או בשנים 
של מעשר שני, לנוהגין ע''פ הכרעת החזו''א דאין חיוב נתינה של מעשר ראשון ללוי, אף 

אם אמרינן דהדלקת נר חנוכה הוי כהנאה של כילוי ג''כ ליכא איסור.

יח. האם יש במדליק נר חנוכה של טבל חיסרון של 'לכם'

 עוד יש לדון במדליק בשמן טבל לפי הסוברים ]עיין במקראי קודש חנוכה סימן כא[ ע''פ 
הר''ן )פסחים דף ז, ב( דבנרות חנוכה צריך שיהא 'לכם', דדעת כמה ראשונים דבטבל יש 
חיסרון 'לכם' וכמו שכתב רש"י )סוכה דף לה ד"ה לפי שאין בה( דכל שאין בה היתר אכילה 
פסול משום 'לכם', וכן כתבו התוספות )שם ד''ה אתיא( דבאתרוג של טבל יש פסול מחמת 
חיסרון 'לכם', אלא שיש ראשונים דסוברים דאין בזה חיסרון משום לכם, וכן דעת הרמב"ן שם. 

אמנם לכאורה אין בזה חשש מצד ה'לכם'. לא מיבעיא היכא שיש כשיעור ההדלקה בלא 
החלק של התרומות והמעשרות, דבזה שפיר הוי 'לכם' כמו שכתבו תוספות )שם( לתרץ 
למה הוצרך לימוד מפסוק דאין יוצאין במצה של טבל, תיפוק ליה משום דבעינן שיהא 'לכם' 
וכמו דפוסלין באתרוג מהאי טעמא, ותירץ "דלא דמי דהא דאין יכול לצאת באתרוג של טבל 
דהוי כמו אתרוג דשותפין שיש לכהן וללוי בו חלק ודמי לאחין שקנו אתרוג בתפיסת הבית 
בסוף יש נוחלין )ב"ב דף קלז, ב( אבל גבי מצה כשאכל ממנה כמה זיתים אם יש משלו כזית 

יצא". ולפי זה היכא דיש שיעור מספיק מלבד חלק הכהן והלוי שפיר דמי. 

ויותר נראה דאפי' ליכא כשיעור בלא החלק של הכהן ולוי ג''כ ליכא חיסרון מצד 'לכם' דהרי 
מקור הדברים דבעינן 'לכם' הוא מדברי הר''ן בפסחים דכתב דהטעם דאכסנאי צריך להשתתף 
בפריטי בנר חנוכה משום דבעינן שיהא 'לכם' דאינו יוצא אלא בשל עצמו, ומשמע דכל שיש 
לו שותפות בתוכו שפיר יוצא, וא''כ פשיטא שבעה''ב יוצא אף שיש בתוכו גם חלק לכהן או 
לוי. ועיין עוד בהליכות שדה )גליון 206( במאמרו של הגר''י אפרתי שליט''א שהאריך בדין 

'לכם' בשמן לנרות חנוכה, והאם יש חיסרון של 'לכם' בשמן טבל. 

יט. העולה לדינא

היוצא מדברינו, אף שיש כמה סברות להתיר הדלקה בשמן טבל אף כשיש לו שמן אחר, 
או שיכול להפריש תרומות ומעשרות ולתקן השמן, וכ''ש כשאינו יכול לתקנו, וכגון דיחסר 
מהשיעור הנצרך להדלקה, וכן דעת כמה פוסקים להתיר, למעשה יש להחמיר ולהפריש 

תרומות ומעשרות בכל גוונא, ואין להדליק בשמן של טבל.

א. דיש אומרים דאף דמצוות לאו ליהנות ניתנו, אין זה היתר לכתחילה, וי''א דבמצוה דרבנן 
אין סומכין על זה, ובפרט היכא דיכול לתקן דעת הרבה פוסקים דזה נחשב להנאה. 
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ב. דעת הרבה פוסקים דאף אם אינו נהנה מהשמן, כל שעושה שימוש של כילוי בטבל 
אסור. 

ג. יש סוברים דבכל גווני אסור לאבד הטבל, משום משמרת תרומותי.

ד.יש אומרים דאיבוד תרומה יש בו משום גזל השבט, ולטעם זה אסור רק בשנת מעשר 
עני שצריך לתת המעשר לעני, אך בשאר שנים לדעת החזו"א שלא נותנים מעשר ראשון 
מותר. אך הסוברים שבזמן הזה צריך לתת מעשר ראשון ללוי ותרומה גדולה לכהן יהיה 

אסור גם בזמן הזה.

ומ"מ היכא דנזכר אחר שהדליק שהשמן הוא טבל, אין צריך לחזור ולהדליק, דאף אם עשה 
איסור בשימוש של הטבל, מ''מ יצא ידי חובתו, וכן מסיק בשו''ת מנחת יצחק )ח"ז סימן מז( 
וכ''כ בשו''ת מהרש"ם )ח"ד סימן קכב( דאף אם אסור להשתמש באיסורי הנאה לנר חנוכה, 
בדיעבד יצא ידי חובתו, וכ''כ בספר הל' חג בחג )חנוכה, פ''ח סעיף ט( דבדיעבד לכו''ע יצא 

ידי חובתו.  

יש להוסיף דגם שמן זית שכתוב עליו שמן למאור בלבד, צריך להפריש ממנו תרומות 
ומעשרות. ואף שמאכל שהרקיב ונתקלקל באופן שאינו ראוי לאכילה כלל, פקע ממנו 
חיוב טבל, וכמו שכתב בחזו''א דמאי סי' טו סק''א. מכל מקום הרבה פעמים מה שכתוב על 
הבקבוק שהוא למאור בלבד, הוא מטעמי בריאות שכיש בו רמת חומציות גבוהה אינו בריא 
לאכילה, אך על פי רוב ראוי הוא קצת לאכילה, ובאוכל ממנו קצת אינו מזיק, )ולפעמים 
אף שראוי לאכילה נכתב עליה למאור בלבד מטעמי מסחר( ולכן חייב בתרומות ומעשרות 

כמו שאר שמן. 

רבי מיכאל גלעדי שליט״א
מרבני בית ההוראה ע״ש הרב ש. א. רוזנברג

הפרשת תרומות ומעשרות 
מאתרוג בבקבוק ליקר

שאלה
יש ממגדלי  את וגים שמכינים בביתם ליק  את וגים באופן מיוחד, ב וד פ י 
 את וג קטן מאד  ם משחילים את כל   נף לתוך בקבוק, כך ש את וג גדל 
בתוך  בקבוק. כשמגי   את וג לגודל   צוי קוטפים אותו מ  ץ, את  בקבוק 

ממלאים באלכו ול ובמשך  זמן  אלכו ול מקבל ט ם מ את וג. 

 ובדא  ו  באחד ש ש  כן ו ק לאח  כמ  שבו ות, נזכ  שלא  פ יש ת ומות 
ומ ש ות מ את וג, וכ ת נשאל   שאל   יאך י ש  את  את וג ואת  משק , 
משום שאינו  וצ  לחתוך ולפצו  את  את וג שכן בז   לול  את וג ל תקלקל. 

ו נ   ד ך  פשוט   יא שיקח את וג אח  ש וא טבל ודאי ויפ יש ממנו  ל 
 את וג שבתוך  בקבוק ו ל  ט ם שנפלט מ את וג לליק .

אלא שבנידון דידן  את וג נלקט לפני ט"ו בשבט וכיון שבאת וג אזלינן בת  
לקיט  כמבוא  בקידושין )ב  "ב( שבש ת לקיטתו  ישו ו, א"כ לא יו יל 
שילקוט  ת  את וג מ  ץ ויפ יש ממנו  ל  את וג שבתוך  בקבוק, משום 
שאין מפ ישין משנ   ל חב ת  כמבוא  ב מב"ם )פ ק   מת ומות  י"א( וז"ל 
"אין תו מין מפי ות שנ  זו  ל פי ות שנ  ש ב  , ולא מפי ות שנ  ש ב   
 ל פי ות שנ  זו, ואם ת ם אינ  ת ומ  שנאמ  שנ  שנ ". ו יות ואין בידו 
ל שיג את וגים אח ים של טבל שנקטפו לפני ט"ו בשבט, אין לו יכולת לתקן 

בד ך  פשוט   זו ל פ יש  ליו ממקום אח . 

תשובה 
חו"ר בית המדרש נדרשו לשאלה זו והעלו שתי עצות להפרשת האתרוג, ובכולם יש הרבה 

לדון, להלן נציע את הדברים ונדון בהם.

דרך א: בכל פעם שירצה לשתות ישפוך את הכמות שרוצה לשתות לכוס ויפריש תרומות 
ומעשרות מאותה כוס רק על הכמות שרוצה לשתות.

והנה בעצה זו יש לדון מכמה פנים: א. האם אפשר להפריש מטעם על טעם בלי להפריש 
מהפרי. ב. גם אם מהני להפריש יש מן הראשונים שסוברים שאי אפשר לחלל טעם של מעשר 
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שני. ולפיכך הציעו שאת המעשר שני יקבע בתוך האתרוג ויחללו בלי שיפריש את שאר 
התרומות, ויש לדון אם מותר לעשות כן, שהרי עובר על מלאתך ודמעך לא תאחר בזה 
שמקדים את המעשר שני לשאר תרומות ומעשרות. ג. האם מותר להשאיר טבל בבית. ד. 
האם הוי ברכה שאינה צריכה שהרי כל פעם יברך שוב. ה. האם המשהה טבלו עובר בבל 

תאחר לאחר ג' רגלים. ו. האם יכול להשאיר את הטבל אחר שעת הביעור. 

דרך ב: שיקבע את התרומות והמעשרות בתוך האתרוג, את התרומה הגדולה ליד העוקץ 
ואת המעשר ראשון בצפון האתרוג וחלק אחד יעשה תרומת מעשר, ואת המעשר שני יקבע 

בדרום האתרוג ויחללנו.

באופן זה התרומה גדולה והתרומת מעשר נשארים בתוך הבקבוק והאתרוג הופרש כדין, 
וכאשר האתרוג יפלוט את הטעם של התרומות, מיד הם יתבטלו במשקה שנמצא בבקבוק, 

שהרי תרומה בטילה באחד ומאה.

ובעצה זו יש לדון ג"כ מכמה פנים: א. האם טעם כבוש של תרומה אסור כמו בשאר איסורים. 
ב. האם מיקרי שמבטל איסור לכתחילה, או מכיון שבזמן שקובע את התרומות אין עדיין 
טעם שנפלט מהתרומה למשקה לא מיקרי מבטל איסור. ג. האם בשעת הביעור יש דין לבער 

את התרומות. ד. האם קביעות מקום לתרומות שלא תבוא לידי הרמה מועילה. 

ונבוא לדון בכל אחד מהנידונים לעיל דבר דבור על אופניו:

דרך א:

הדרך הראשונה שבכל פעם יפריש מכמות המשקה שרוצה לשתות, וכמו שנתבאר, ויש 
בזה שישה נידונים:

א. הנידון הראשון האם אפשר להפריש מהטעם: 

לנידון זה יש להקדים שמצינו מחלוקת האם אפשר להפריש משקים של פירות טבל חוץ 
מיין ושמן שבהם אמרה תורה שחייבים וניתן להפריש מהם. בשם הגרי"ז סולוביצ'יק כתבו 
דאי אפשר להפריש משום שהם זיעה ואי אפשר להפריש זיעה וכמו שכתב בספר מועדים 

וזמנים )ח"ג סי' רד( בשמו, וכן הובאו דבריו בשו"ת הר צבי )סו"ס עז(. 

אמנם דעת החזון איש )מעשרות סימן ז ס"ק א( שאע"פ שחיוב משקה הוא בדרגה פחותה 
מהפרי מכל מקום אפשר להפריש מהמיץ על המיץ מיניה וביה. וכן כתב המנחת שלמה 
)ח"א סימן סב אות יז( שאפשר להפריש משקין של מי פירות. ובספר קיצור הלכות )פרק 

א סעיף יב( כתב שיפריש מיניה וביה.

ביאור הדברים, מהתורה פרי הנסחט המיץ שיוצא ממנו אינו נחשב כפרי אלא כזיעה בעלמא 
ופטור מתרומות ומעשרות, אלא שרבנן אסרו את המשקים. ונחלקו הגרי"ז והחזון איש האם 
רבנן חייבו את הזיעה בתרומות ומעשרות, או רק אסרו את זיעת הטבל, אך היא לא חייבת 
בתרומות ומעשרות בפני עצמה ואין בה אלא איסור, לדעת הגרי"ז אי אפשר להפריש מהמיץ, 
וכן אי אפשר להפריש מהפרי על המיץ. ולדעת החזון איש יכול להפריש מהמיץ על המיץ. 

והנה לדעה שאי אפשר להפריש את המיץ הנסחט מהפירות יש לדון האם אפשר להפריש 
טעם שיצא מהפרי שיש לומר שטעם עדיף ממי פירות. ולכאורה שאלה זו תלויה האם טעם 
כעיקר מדאורייתא או לא, דאי נימא טעם כעיקר מדאורייתא א"כ מסתבר שאפשר להפריש 
מהטעם שיצא על ידי כבישה, אבל אי נימא טעם כעיקר מדרבנן יתכן לומר שאף שרבנן 

אסרו את הטעם, אין אלא איסור בעלמא ואינו חייב בתרומות ומעשרות כעצם הפרי ואי 
אפשר להפריש מהטעם או על הטעם. 

ולפי צד זה שאי אפשר להפריש מהטעם נמצא שהאופן היחיד הוא לתקן את האתרוג בעצמו, 
ואז המשקין שיצאו מכאן ואילך הם מתוקנים, אך המשקה שנמצא בתוך הבקבוק כבר קיבל 

טעם מהאתרוג של הטבל ואותו אי אפשר לתקן.

אמנם דברינו להלן הם לפי הצד שאפשר להפריש מהמשקה ולתקנו.

והנה בפשטות לשיטות שאפשר להפריש מהמי פירות, אפשר גם להפריש מהטעם שהרי 
קיי"ל בכל התורה דטעם כעיקר1. וברמ"א בהלכות חלה )סימן שכד סעיף יב( כתב האופה 
פשטיד"א מעיסה שלא הורמה חלתה ובתוכו בשר מותר להפריש מעיסה אחרת החייבת 
בחלה על זו ונפטר ג"כ טעם העיסה הנכנס בבשר. ועיי"ש בט"ז )ס"ק טו( שכ' שאי אפשר 
להפריש מיניה וביה. ובש"ך )ס"ק כד( כתב שעיקר החידוש של הרמ"א שאע"ג שיש בבשר 
רק טעם יכול להפריש, ולא אמרינן דהוי כמפריש מחיוב על הפטור דטעם כעיקר דאורייתא. 

ועי' בחזון איש )דמאי סי' טו ס"ק ט( שכתב לגבי טבל שהתבשל עם הבשר שיכול להפריש 
מממשו על טעמו, כלומר מן הפרי על הטעם, וכן יכול להפריש מיניה וביה דהיינו שיפריש 
מן הבשר עם הטעם הבלוע בו על שאר הטעם הבלוע בבשר. ומבואר דס"ל שטעם שיצא 
על ידי בישול חשיב ממש כהפרי עצמו. וכן כתב גם לגבי חלה )חזו"א יו"ד סי' קצו ס"ק ה( 
שאם אפה פשטידא עם בשר ולא הפריש חלה שיוכל להפריש מהבשר על הטעם שיש 
בבשר, ]אך לא יכול להפריש מהבשר על החלה משום שלא יודעים לשער כמה טעם בלע 
הבשר, ואה"נ בזמן הזה שמפרישים לחלה כל שהוא אפשר להפריש מהבשר על החלה[. 
ונמצא שטעם שיצא על ידי בישול דינו כדין העיקר ואפשר להפריש ממנו על העיקר וכ"ש 

שאפשר להפריש מהטעם על הטעם. 

אמנם כאן בנידון דידן הטעם לא יצא על ידי בישול אלא על ידי כבישה, ויש לדון האם דין 
טעם כעיקר נאמר רק בטעם שיצא על ידי בישול שרק בישול מוציא מהפרי טעם חשוב, 
או דילמא שכיון שכבוש כמבושל א"כ גם בכבוש יש טעם חשוב. ועוד, אף אי נימא דלא 
אמרינן כבוש כמבושל לגבי תרומה וכמו שיבואר להלן בדרך הב' מכל מקום כאן הוא לא 
בא להפריש מהטעם על הפרי אלא להפריש מהטעם מיניה וביה, ובזה יש לומר שכיון שכל 
הטעם שיש כאן יצא על ידי כבישה ממילא אפשר להפריש מיניה וביה. והוא כסברת החזון 

איש לעיל שאפשר להפריש מי פירות מיניה וביה. 

ושאלה זו שלחנו קמיה דמרן הגר"ח קניבסקי שליט"א והשיב "לכאורה יש מקום להקל", 
דהיינו שאפשר להפריש בטעם כבוש מהטעם על הטעם. ועדיין יש לדון לדעתו האם יהיה 
אפשר להפריש מהטעם על הפרי עצמו, כי אולי טעם כזה אינו נחשב כממשות שניתן 

להפריש ממנה.

ב. הנידון השני האם אפשר לחלל טעם של מעשר שני – הנה אף אם ננקוט דשפיר שייך 
להפריש מטעם על טעם, מכל מקום כל זה הוא רק לגבי המעשרות אבל לגבי חילול מעשר 

1.  והתוס׳ בפסחים )כד, ב ד״ה אלא( התקשו בזה דאמאי אמרינן שהמשקה היוצא מהפרי הוא זיעה בעלמא 
והרי טעם כעיקר דאורייתא, ומבואר שאפילו שטעם כעיקר, מכל מקום לגבי תרומות ומעשרות לא 
מהני ]איברא יעוין בקהילות יעקב פסחים )סימן יז( שכתב שיש סברא לומר שזיעה גרע טפי לפי שאנה 

טעם הפרי אלא טעם העץ[.
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שני דעת הר"ש שאי אפשר לחלל טעם בלבד, וכמו שכתב )מעשר שני פרק ב משנה 
א( וז"ל "והיכא דמעשר משביח את החולין כגון תבשיל של חולין שנתבל בתבלין של 
מעשר אין לו תקנה בפדיון כדקתני אל יצא מעשר שלו לפדיון, דלא שייך פדיון בדבר שאין 
בו ממש וצריך להוליכו בירושלים דכיון שהמעשר נתן טעם בחולין אסור לאוכלן בגבולין", 

עכ"ל. ומבואר בדבריו שלא שייך פדיון בטעם של מעשר שני.

אמנם מפירוש הגר"א על הירושלמי שם עולה שרק באו לומר שלא נימא שכיון שאין 
המעשר שני בעין אין צריך פדיון ולזה קמ"ל שהטעם שנבלע צריך פדיון, ולדבריו אה"נ 

דמועיל פדיון לטעם.

ונמצא שלפי דברי הר"ש אם יקבע את המעשר שני בתוך הליקר שהוא טעם של מעשר 
שני לא יוכל לחללו. 

אלא שעדיין יש לומר שאפשר לחלל טעם של מעשר שני, והוא על פי מה שכתב החזון 
איש )דמאי סי' ד ס"ק טו ד"ה ומשמע( שאפשר שכל מה שכתב הר"ש שאין טעם נפדה 
הוא רק בקרא עליו שם מעשר שני ואח"כ נתערב בחולין, אבל אם קרא עליו שם בתערובת 
]כלומר שחלות המעשר היה על טעם[, יש לו פדיון. וכפי הצד הזה כתב גם המנחת שלמה 
)סימן סב אות יז( וביאר שכשהטעם בא מתבלין שכבר חל עליו שם מעשר שני דאז אמרינן 
שאע"ג שטעם כעיקר מכל מקום המעשר חשיב כאבוד, ואינו ברשותו ולא אלים למיתפס 
פדיון, משא"כ בתבשיל שתיבלו בתבלין של טבל וקרא אח"כ שם מעשר על אחד מעשרה 
מהתבשיל נראה שהיתרו כאיסורו, וכמו שהקריאת שם היתה רק על טעם כך גם הפדיון, 

ולפי זה שפיר אפשר לחלל את המעשר שני שקבע בליקר. 

אמנם בחזון איש במקום אחר )דמאי סימן טו ס"ק ט( נראה דנקט שבכל גווני אין פדיון לטעם 
של מעשר שני, ולדבריו צריך להפרישו ולקוברו כדלהלן, ועי' באות הבאה עוד עצה בזה.

ג. הנידון השלישי – לפי האמור לעיל שעיקר הבעיה בהפרשה מהליקר עצמו הוא בחילול 
המעשר שני כיון שהוא טעם ואי אפשר לחלל טעם לדעת הר"ש, הציע אחד מבני החבורה, 
שאת כל ההפרשות אפשר להפריש בליקר עצמו, ואילו את המעשר שני יקבע באתרוג עצמו 
ויחללו ונמצא שלא יהיה יותר טעם של מעשר שני בליקר. ]וכשמחלל את האתרוג יכוין לפטור 

גם את הטעם שיצא ממנו לתוך הליקר, שבזה מהני לחלל טעם כיון שאינו מחללו לבדו[

אך יש להעיר על דבריו שאם יעשה כך נמצא שהקדים את המעשר שני לשאר התרומות 
והמעשרות, שהרי על האתרוג עצמו מפריש רק מעשר שני ולא מפריש ממנו תרומה גדולה 
ומעשר ראשון, ואם כן עובר על לאו של "מלאתך ודמעך לא תאחר" שילפינן מינה שצריך 
להפריש התרומות והמעשרות כסדרם, ואם הקדים המאוחר למוקדם עובר בלאו וכמבואר 
ברמב"ם )תרומות פ"ג הלכה כג( ז"ל: כשמפרישין תרומה ומעשר מפרישין אותן על הסדר, 
כיצד מפריש בכורים תחילה לכל, ואח''כ תרומה גדולה, ואח''כ מעשר ראשון, ואח''כ מעשר 
שני או מעשר עני, והמקדים שני לראשון, או מעשר לתרומה, או תרומה לבכורים, אע''פ 
שעבר על לא תעשה, מה שעשה עשוי. ומניין שהוא בלא תעשה שנאמר מלאתך ודמעך 
לא תאחר, לא תאחר דבר שראוי להקדימו, עכ"ל. וכשהפריש מממשות האתרוג רק מעשר 
שני נמצא שהקדים אותו לתרומה גדולה, מעשר ראשון ותרומת מעשר, שלא מפריש אותם 

על הממשות.

אלא שיש לקיים עצה זו באופן שלא יפריש מעשר שני על כל האתרוג, אלא בכל פעם יקבע 
חתיכה קטנה באתרוג שתהיה מעשר שני רק על הטעם הבלוע בליקר שבבקבוק, שבזה אין 

הוא מקדים את המעשר שני לפני שאר ההפרשות אלא עושה את אותה חתיכה מעשר שני 
על מקום אחר, ובכהאי גונא יש לומר דליכא לאו דבל תאחר, שהרי אינו מקדים מעשר שני 
לתרומות ומעשרות לגבי אותו טבל אלא משתמש בטבל לתקן טבל אחר שאותו תיקן כסדרו. 

אלא שגם בזה מצאנו שנחלקו הראשונים, האם בכהאי גונא שמקדים להפריש את המאוחר, 
כגון שמפריש מעשר שני לפני שהפריש את התרומה והמעשר ראשון שלו על טבל שאותו 
הוא מפריש כסדר, האם עובר בבל תאחר, ובאפיקי ים )ח"א סימן מד אות יז( כתב שנחלקו 
בזה רש"י והשיטה מקובצת בתמורה )ד, ע"א( דלדעת רש"י שפיר אפשר לקבוע בטבל את 
המעשר שני עבור פירות אחרים ואינו עובר על בל תאחר, ואילו לדעת השיטה מקובצת כהאי 
גונא נחשב שמקדים משום שלמעשה הקדים את המעשר שני בפרי הטבל שממנו מפריש2.

ונמצא שאכתי העצה להפריש מהאתרוג על הטעם תלויה במחלוקת, ועיין במעדני ארץ 
)תרומות פרק ג הלכה כג אות ז ד"ה אבל צ"ע( שנקט בפשיטות שבכה"ג שמפריש על מקום 
אחר עובר בלא תאחר גם לדעת רש"י, וביאר את דברי רש"י בתמורה דלא כהאפיקי ים, 

ולדבריו לכולי עלמא אסור לעשות כן.

אמנם גם אם ננקוט כדעות שלא מועיל לחלל טעם כלל אפילו באופן שקרא שם מעשר 
שני על הטעם, וכן אם ננקוט להלכה שיש בל תאחר גם בקובע מעשר שני באתרוג עצמו 
בלי שאר המעשרות על מקום אחר, עדיין יכול להפריש מהליקר באופן שאת המעשר שני 
יקבע בכוס נפרדת ואחרי שהפריש יאבד את המעשר שני דהיינו שישפוך אותו בקרקע 

ולא יצטרך לחללו.

העולה מן האמור: א. נחלקו רבותינו האם אפשר להפריש תרומות ומעשרות מהמשקה 
שקיבל טעם מהאתרוג ולדעת החזו"א וסייעתו יכול להפריש תרומות ומעשרות מהמשקה 
על המשקה. ב. לדעת הר"ש אי אפשר לחלל טעם של מעשר שני ולדעת הגר"א יכול לחלל. 
אף לדעת הר"ש בכה"ג שקבע את המעשר שני על הטעם י"א שיכול לחללו. ג. אין אפשרות 

2.  שאלה זו אם בכה״ג הוי מקדים יש לתלותה בסוגית הירושלמי )תרומות פ״ג הלכה ו( ושם איתא “אימתי 
הוא עובר, רבי חייא בר בא אמר מתחילה, רבי שמואל בר רב יצחק אמר בסוף. מה נפיק מביניהון, 
לסירוף הכרי נפק מביניהון על דעתיה דרחב״א עובר, על דעתיה דר״ש ב״ר יצחק אינו עובר״. פירוש, 
הירושלמי הסתפק בלאו דמלאתך ודמעך לא תאחר מתי עוברים עליו האם מיד שהרים את התרומה 
לפני הביכורים וכיו״ב, או רק כאשר מפריש את הביכורים אחרי התרומה, וצדדי הספק הם האם האיסור 
להפריש תרומה לפני בכורים, או שהאיסור לאחר את הפרשת הבכורים אחרי התרומה. ומביא הירושלמי 
נפק״מ במי שהפריש תרומה קודם בכורים ולאחר מיכן נשרף הכרי, שלדעת הסוברים שהאיסור הוא 
להפריש תרומה לפני הבכורים עבר, אבל לשיטות שאסור לאחר את הביכורים אחרי התרומה כיון שלא 

בא להפריש את הביכורים לא עבר. 

לפי זה, למ״ד שאינו עובר מיד אלא רק לאחר שהפריש את הבכורים, א״כ ה״ה בכל פעם שרוצה לעשות 
את הפירות מעשר על פירות אחרים אין בזה בל תאחר, כיון שמטבל זה לא מפריש עוד תרומות ומעשרות, 
אלא מפריש ממנו על פירות אחרים. ובפשטות דין זה הוא אף בכה״ג שמפריש רק חתיכת פרי על מקום 
אחר שאין בזה בל תאחר משום שהחתיכה הזו לעולם לא בא לתקן אותה אלא רק לעשותה על פרי 
אחר. וא״כ ה״ה בנד״ד שלמ״ד שאינו עובר מיד יכול להפריש מחתיכה זו על הליקר שנמצא באתרוג ואין 

בזה בל תאחר. ולדעת האפיקי ים זו דעת רש״י ששפיר יכול להפריש מזה על זה ואין בזה בל תאחר.

אמנם לענין הלכה עי׳ בדרך אמונה )פרק ג מתרומות ס״ק ריג( שס״ל שאין לצרף דעה זו להקדים 
ולהפריש מפרי אחד על השני שלא לפי סדר המעשרות, שכתב שאע״פ שפליגי בירושלמי מתי עובר 
מכל מקום לפי הבבלי משמע שעובר על הראשון אפילו שנשרף הכרי ולא קרא שם על האחרון, והאריך 

בזה בבה״ל שם ד״ה ומנין. 
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לקבוע את המעשר שני של הליקר באתרוג עצמו ולחללו מפני שנמצא מקדים את 
המעשר שני של האתרוג לפני שאר ההפרשות, ועובר בבל תאחר. ד. אמנם יש עצה 
שיקבע באתרוג בחתיכה קטנה את המעשר שני לפטור את הליקר ובזה לדעת רש"י בתמורה 
לא נחשב כמקדים, אך מלבד שנחלקו רבותינו בשיטת רש"י בזה, יש ראשונים החולקים 
בזה וסוברים שאף בכה"ג עובר על לא תאחר. ה. אכן ישנה אפשרות אחרת כדי לצאת ידי 
כל השיטות שיניח מן הליקר שיעור למעשר שני בכלי נפרד, ולאחר שיקבע בכלי הזה את 

המעשר שני, יאבדנו מן העולם. 

ד. הנידון הרביעי מצד שמשאיר טבל בביתו – עוד יש לדון אם מותר לו לעשות כעצה זו שהרי 
נמצא שמשאיר טבל בביתו, ואמרו )עירובין לב, א ועוד מקומות( "חזקה על חבר שאין מוציא 
מתחת ידו דבר שאינו מתוקן". וכן פסק הרמב"ם בהלכות מעשר )פי"א הלכה י( "מצא פירות 

ונמלך עליהם להצניעם לא ישהה אותם עד שיעשר כדי לא יהיה תקלה". 

ועיין בדרך אמונה )פרק י מהלכות מעשר ציון ההלכה ס"ק מ( שכתב שמרן החזון איש היה 
מזהיר על זה שאסור להשאיר בבית דבר שאינו מתוקן, אלא צריך לעשר מיד. והוסיף שבתוס' 
בב"מ )כו, ב( משמע שאם הודיעם שהוא טבל מותר. אך אם רוצה להשאירו כך ימים רבים, 
וכגון שהולך ואין דעתו לחזור מבואר בתוס' שם )י, א ד"ה עישור( שאסור להשאיר אע"פ 
שהודיעם, ולפי זה ה"ה כאן שרוצה להשאיר לימים רבים לכאורה נראה שאין זה לכתחילה. 

ואולי יש להקל אם יסמן על הבקבוק "לא לשתיה" ויניחנו במקום שמור שאין רגילים לקחת 
משם. ]יש לציין שכשהשאלה שלפנינו אם ניתן להפריש מטעם שיצא בכבישה הובאה לפני 
מרן הגר"ח קניבסקי שליט"א העיר הערה זו שנמצא שמשאירים טבל בבית, ורק אם אין 

ברירה ינהגו כך[. 

ה. הנידון החמישי מצד שגורם לברכה שאינה צריכה – הנה בכל פעם שיכול להפריש תרומות 
ומעשרות בפעם אחת, אם הוא מחלק את ההפרשה לכמה פעמים נמצא שגורם לברכה 

שאינה צריכה. 

ומצאנו בפוסקים שהתריעו על זה, עי' בב"ח )סי' שכו( שכתב על המנהג שנוהגים לקנות 
מהנחתום חלק אחד מעיסה גדולה וכל אחת מהנשים מפרישה בביתה שהוא מנהג טעות, 
ואחת מהסיבות שכתב שכיון שבהפרשת חלה של הנחתום נפטרת כל העיסה מחלה, אסור 
למכרה חלקים חלקים ושתברך כל אחת ברכה בפני עצמה משום ברכה שאינה צריכה. וכתב 

שקיבל מרבותיו שהוא איסור גמור. 

אמנם הט"ז )שם ס"ק ב( הביא את תשובת משאת בנימין )סי' א( שכתב לקיים המנהג משום 
שכל בצק עומד בפני עצמו. וגם הט"ז כתב לקיים המנהג באופן שנוהגים כן בכל שבת שאז 
אינו נחשב שגורם לברכה שאינה צריכה, משום שנחשב שהנחתום מכין לכל אחד מאותם 

שקונים בצק בפני עצמו. וע"ע בש"ך שכתב שאין דברי המשאת בנימין מוכרחים. 

ואם כן בנידון דידן, לשיטת הב"ח ודעימיה נמצא שגורם לברכה שאינה צריכה שהרי יכול 
להפריש את האתרוג בפעם אחת ולברך ברכה אחת, ובזה שמשאיר את הטבל גורם שבכל 
פעם שירצו לשתות יברכו והוי ברכה שאינה צריכה. דלא נראה דמה שרוצה את האתרוג 

בתוך הבקבוק לנוי וכדו' נחשב לצורך שנתיר לו לברך3. 

3.  אלא שנידון זה הוא לא שייך לאותם שאינם מברכים על הפרשה אם קטפו רק פרי אחד והכניסו 
לביתם ]וכנד״ד שקטף רק פרי אחד והכניסו לביתו[, וכמבואר בדרך אמונה )מעשר פרק ד מעשר הל׳ 

ו. הנידון השישי מצד בל תאחר – בתוס' בר"ה )ד, א ד"ה ומעשרות( הסתפקו האם יש בטבל 
איסור בל תאחר, האם איסור בל תאחר הוא רק ליתן לכהן וללוי ולעני ולעלות לירושלים 
במה שכבר הפריש, אבל כל עוד הפירות בטיבלם לא עובר בבל תאחר, או שגם כשהם 
בטיבלם עובר בבל תאחר במה שאינו מפריש, ולצד זה כתבו שאם הגיע זמן הביעור ולא 
הפריש עובר עליו בשני איסורים, ובהגהות מהר"ב רנשבורג ביאר דהיינו עשה של הביעור, 

ולאו דבל תאחר.

ולמעשה דין זה דבל תאחר במי שלא מפריש טבל תלוי בביאור הא דאמרינן בירושלמי 
)שקלים פ"ג הל' א( "אמר ר' יוסה כל המשהה טבלו עובר בבל תאחר", ועי' בפירוש קרבן 
העדה שפירש בלשון ניחותא שהמשהה טבלו עובר בבל תאחר. אבל הפני משה ביאר שהוא 
בלשון בתמיה וכי יש בל תאחר בטבל שלא ניתקן. ועי' בפירוש המאירי )ר"ה ד, ב( שהביא 
בשם יש אומרים שגם בטבל שלא מפריש עובר בבל תאחר. וכן כתב השלטי גבורים בר"ה 
בשם ריא"ז )דף א, א מדפי הרי"ף( וז"ל: "וכן אם איחר להפריש מעשרותיו עד שעברו עליו 

שלושה רגלים כסדרן עובר בבל תאחר'' וכן מבואר בטורי אבן בר"ה שם.

ובחזון איש )דמאי סי' ד סק"ב( הוכיח מדברי התוס' בר"ה שמצות תרומות ומעשרות היא 
מצוה חיובית, שלא רק אם רוצה לאכול מהפירות חייב לתקן את הטבל וכשחיטה, אלא בכל 
מצב חייב להפריש טיבלו, גם אם לא מתעתד לאכול מן הפירות, שאל"כ מה שייך לומר שמי 
שלא מפריש מהטבל עובר בבל תאחר, הרי ודאי מיירי שבינתיים לא אכל מהם. וכדבריו 

מצינו במצפה איתן גיטין )מז ע"ב( עיי"ש. 

ולפי זה הדין של בל תאחר בטבל תלוי במחלוקת האחרונים האם מצות הפרשת תרומות 
ומעשרות היא מצוה חיובית או מצוה קיומית, ונחלקו בזה הט"ז )יו"ד סימן א ס"ק יז( והגהות 
הרעק"א )שם( וכן נחלקו בזה המג"א )או"ח סי' ח ס"ק ב( ובהגהות הגר"א שם. ]בהליכות 

שדה גליון 200 עמ' 53 ואילך הארכנו בזה[.

ובצפנת פענח )מתנ"ע פ"ח הל' א( כתב שיתכן שיעבור ב' פעמים בבל תאחר בתרומות 
ומעשרות, האחד כשלא הפריש תרומות ומעשרות והשאיר אותם בטיבלם, והשני כשהפריש 

לאחר זמן ולא נתן את המתנות.

וכתב החזון איש )דמאי סימן ב ס"ק ב( שלפי הצד של התוס' שהמשהה פירותיו בטיבלם ג' 
רגלים עובר בבל תאחר, אם עבר רגל אחד ביטל עשה. 

ולפי זה נמצא שעצה זו להשאיר טבל בביתו היא בעייתית שהרי יש לחוש שאחר רגל אחד 
הרי הוא מבטל עשה, ואחר ג' רגלים עובר בבל תאחר וכדעת כל הנך אחרונים שהבאנו.

טו בבה״ל ד״ה אוכל ממנה( שכתב שפרי אחד שמכניס לבית אינו קובע למעשר שחשיב כהכניסו לפני 
גמר מלאכה. וכתב דלראשונים הסוברים שאם הכניס את הפרי לבית לפני גמר מלאכה הוא פטור לגמרי 
ממעשר, נמצא שאי אפשר לעשר ממנו על פירות אחרים דהוי מן הפטור על החיוב, והוסיף “וכן אי 
אפשר לעשרו בברכה משום שלאותם ראשונים הוא פטור לגמרי אפילו באכילת קבע״. ועיי״ש בהמשך 
דבריו שכתב “ויש להזהיר בזה מוכרי האתרוגים שאם הכניסו רק אתרוג אחד לביתם שלא יעשרו ממנו 
על אתרוגים אחרים וגם לא יברכו על המעשר״. ]עוד הביא הדרך אמונה )פ״ד ממעשר הל׳ יח בבה״ל 
ד״ה כסבר( את דברי הריטב״א בר״ה )יא ע״א( במעשה דרבי עקיבא שליקט אתרוג וכ׳ הריטב״א פירוש 
אילן של אתרוגים דאילו אתרוג אחד לא מחייב במעשרות אמנם עיי״ש שהקשה שהריטב״א סותר את 
עצמו שבמכות )כ ע״ב( כתב שגם תאנה אחת של טבל חייבת במעשר[. ועל כל פנים כל נידון זה של 

מרבה בברכות שייך רק לאותם הנוקטים שגם בפרי אחד מברכים.
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ז. הנידון השביעי מצד ביעור מעשרות – גם לאותם השיטות שאינו עובר בבל תאחר 
כשמשאיר טבל בביתו, כל זה הוא עד שמגיע זמן ביעור מעשרות, שהוא בפסח של 
השנה הרביעית והשנה השביעית, אך כשמגיע זמן הביעור אסור לו להשאיר טבלים בביתו 
וחייב להפריש את כל התרומות והמעשרות ולאבדם וכמבואר במשנה )מעשר שני פ"ה 
משנה ט(, "מי שהיו פירותיו רחוקים ממנו צריך לקרוא להם שם" והביאה שם המשנה את 
המעשה עם ר"ג וזקנים שהיו באים בספינה שהפריש ר"ג את כל מעשרותיו. ועי' בפירוש 
המשניות לרמב"ם שם שפירש שכוונת המשנה במעשה שאפילו מי שנמצא רחוק מהפירות 
שאינו יכול להפרישם צריך לקרוא להם שם. וכן בהלכות )מע"ש פרק יא הלכה יא( כתב 
הרמב"ם מי שהיו פירותיו רחוקין ממנו והגיע יום הביעור הרי זה קורא שם למתנות ומזכה 
לבעליהן על גב קרקע וכו'. וכן מבואר בתוס' בר"ה )ד ע"א ד"ה ומעשרות( שכתבו שאע"פ 
שלא הפריש את הפירות, חייב להפרישם קודם הביעור ובלבד שהגיעו לעונת המעשרות4. 

ולהנך ראשונים שהזכרנו לעיל שס"ל שצריך להפריש כשהגיע זמן הביעור, ולכל הפחות 
לקבוע מקום, א"כ אינו יכול להשאיר לאחר זמן הביעור את האתרוג בטבלו ואם ישאירנו 
כמות שהוא יעבור על מצות ביעור. ונמצא שכל דרך הזו להשאיר את האתרוג לא מעושר 

ובכל פעם להפריש את המשקה מהני רק עד זמן זה ולא יותר.

לסיכום: 

בדרך זו שהוצעה, לתקן את הליקר שבבקבוק על ידי שיפריש מהליקר עצמו יש כמה נידונים 
שנראה שמחמתם יש להמנע מזה: א. מצד שיש צד שאין מועיל להפריש מהטעם לחוד 
לאותם שיטות הסוברות שאין מועיל להפריש מזיעה. ב. מצד שיש ראשונים הסוברים שאי 
אפשר לחלל טעם של מעשר שני, וא"כ אינו יכול לחלל את המעשר שני שבליקר. וכמו 
כן אינו יכול לקבוע את המעשר שני באתרוג ולחללו משום שלפי חלק מהשיטות עובר 
על מלאתך ודמעך לא תאחר שמקדים את המעשר שני המאוחר. ג. מצד שאסור להשאיר 
טבל בביתו שיש חשש תקלה שיכשלו בזה. ד. מצד שגורם לברכה שאינה צריכה ]לאותם 
שיטות שמברך על הפרשת תרו"מ אפילו שקטף רק אתרוג אחד[. ה. מצד איסור בל תאחר 
שבזה אם יעבור רגל אחד עובר בעשה, ואם יעברו ג' רגלים יעבור בלאו של בל תאחר בגלל 
שלא הפריש את טבלו. ו. מצד ביטול מצות עשה דביעור מעשרות אם יגיע זמן הביעור 

ולא יתקן את הטבל.

4.  אמנם יש לציין שמדברי הר״ש במע״ש )פ״ה מ״ט( נראה שאין איסור להשאיר את הפירות בטבלם 
בזמן הביעור, שהר״ש פירש בעובדא דרבן גמליאל וזקנים שהיו באים בספינה שר״ג רק זיכה להם את 
המעשרות בלי שהפריש ובלי שקרא להם שם, אלא רק הקנה את המתנות שעדין לא הורמו ללוי ולעני, 
ומה שאמר עישור שאני עתיד למוד הכוונה לכשאפריש, ובזה קיים מצות ביעור בכך שזיכה המתנות 
שעתיד להפריש לעני וללוי. וכתב דאתי שפיר למ״ד מתנות שלא הורמו כמי שהורמו דמיין, והוקשה 
לו איך נבאר את המעשה למ״ד שמתנות שלא הורמו לאו כמי שהורמו דמיין איך יכול לזכותם. ותירץ 
וכתב שאמר מקודם מה שאני עתיד להפריש יהא מעשר. ועל כל פנים מבואר בדבריו שאין חובה בשעת 
הביעור להפריש את הטבלים אלא רק לזכות את מה שיפריש לבעליהן ולפי זה בנד״ד שאין נותנים 

המתנות שפיר יכול להשאיר את האתרוג בטבלו.

דרך ב: 

האם מהני לקבוע את התרומות והמעשרות בתוך האתרוג כדי שיתבטלו

ב[ עתה נבוא לדון בדרך השניה שהציעו חו"ר ביהמ"ד, והיא שיקבע את כל התרומות והמעשרות 

בתוך האתרוג, דהיינו את התרומה גדולה יקבע בראש האתרוג ליד העוקץ וכן יקבע לידו 
אחוז אחד מהמעשר ראשון שאח"כ יהפוך אותו לתרומת מעשר, ואת שאר המעשר ראשון 
יקבע בצפון, ואת המעשר שני בדרום האתרוג ויחללנו. נמצא שכאשר האתרוג יפלוט את 
הטעם של התרומות, מיד הטעם הזה יתבטל בחולין ]מכיון שיש במשקה ודאי יותר ממאה 
כנגד הטעם שנפלט מהאתרוג[ וכיון שתרומה בטלה באחד ומאה שפיר התבטלו התרומות 

ויכול לשתות מהליקר של האתרוג. 

ובדרך זו גם כן יש לדון מכמה פנים: 

א. הנידון הראשון: האם טעם כבוש בתרומה אסור – הנה קיי"ל בכ"מ דכבוש כמבושל וכמו 
שנפסק להלכה בשו"ע )יו"ד סי' קה סעיף א( אלא שלגבי תרומה מצינו מחלוקת אחרונים, 
ויש הסוברים שטעם של תרומה כבוש לא נאסר ונביא דבריהם, המשנה בתרומות )פרק י 
משנה ז( אומרת כל הנכבשים זה עם זה מותרים. ופירשו הר"ש והרמב"ם והרע"ב שמיירי 

שכובש ירקות של חולין עם ירקות של תרומה ואין התרומה אוסרת את החולין. 

ועי' בתוס' יו"ט שם שהקשה והרי מצאנו בשביעית ועוד מקומות שכבישה אוסרת מה שנכבש 
איתה. ותירץ המשנה ראשונה )תרומות ריש פרק י( שצריך לומר שחז"ל קבלו מפי הקבלה 
דתרומה נשתנה בדינים אלו מכל איסורים שבתורה, ובמשנה ז הביא המשנה ראשונה את 
דברי הנודע ביהודה שיישב את קושית התוס' יו"ט שתלוי באיזה מינים מדובר משום שיש 
כמה מינים שלא שייך בהם כבישה ועליהם דיברה המשנה, והמשנה ראשונה הקשה על זה 
דא"כ הו"ל למשנה ולפוסקים לחלק ולא לכתוב בסתמא, ועיי"ש עוד מה שהקשה על דבריו, 

וסיים ולכן נראה כמו שפירשתי לעיל שדין תרומה אינו שוה לכל איסורים. 

גם החוות דעת )סי' קה ביאורים ס"ק ב( הביא את קושית התוס' יו"ט מדוע כל הנכבשים זה 
עם זה תרומה וחולין מותרים והרי כבוש כמבושל. והביא שגם הר"ש הקשה כן בתרומות 
)פי"א משנה ח( על המשנה שאומרת שאם כבשו ירקות שלמים של חולין עם ירקות חתוכים 
של תרומה ]פצועי תרומה[ מותרים, והקשה הר"ש והרי כבוש כמבושל ובמבושל אין חילוק 

בין שלמים לפצועים, עיי"ש. 

והקשה החוות דעת, תמוה, מה קושייתם, והרי ודאי שאיסור תרומה קל מכל האיסורים, 
וכמו שכתב הר"ש בעצמו שתרומה קל מכל האיסורים שאפילו שהטעם הוא בעין ממש הוא 
מותר. וביאר החוו"ד שכיון שמהתורה בתרומה לא אמרינן טעם כעיקר, שהרי אפילו פירות 
תרומה עצמם שמיחן ואכלן פטור כמבואר בחולין )קכ, ב(, ורק מדרבנן אסרו טעם כעיקר, 

וכיון שדין כבוש כמבושל הוא מדרבנן, רבנן לא גזרו בכל גווני בתרומה כבוש כמבושל. 

עוד הוסיף החוות דעת שתרומה הוי כמו היתרא בלע ]פירוש: שבמאכלות אסורות אם 
המאכל עצמו אסור כגון נבלות טריפות ובע"ח טמאים מחמירים בבליעות משום שאמרינן 
"איסורא בלע", אכן במקום שהמאכל עצמו לא אסור כמו בבשר וחלב שכל מאכל בעצמו 
מותר ורק התערובת אסורה בזה מקילים בכמה מקומות דאמרינן היתרא בלע, וכן בתרומה 
כיון שלכהנים התרומה מותרת, הוי היתרא בלע[, וכתב שהרשב"א בתורת הבית הארוך )דף 
קכח( כתב שתרומה הוי כהיתרא בלע, והוסיף החוות דעת שהמגן אברהם )תמז ס"ק טז( 
כתב בשם הדרכי משה שכבוש מותר כשבלע היתרא. וכן כתב בסי' תנא בשם המרדכי. ולכן 
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פסק להלכה להקל בחלב שעמד מעת לעת בכלי – שנחשב ככבוש, ואח"כ בישל בו בשר, 
שמותר כיון דהוי היתרא בלע5.

והנה לפי דברים אלו ביאר הדרך אמונה )פט"ו מהל' תרומות ס"ק עא( את הרמב"ם )שם 
הלכה ט( שכתב: "הכובש ירק של חולין עם ירק של תרומה הרי זה מותר". שאע"ג דקיי"ל 
כבוש כמבושל, צריך לומר שבתרומה הקילו וכמו שהקילו בהלכה יט. ]שם מדובר שכלי 
שבלע תרומה אין צריך להגעילו וסגי בהדחה. ואפילו כלי חרס שלא מהני הגעלה אפילו 

הכי אם הדיחו מותר, עיי"ש בס"ק קלב מש"כ בזה[. 

וכן נקט האמרי בינה )בשר בחלב סימן יא ד"ה נראה( שאף שאמרינן טעם כעיקר דאורייתא, 
מכל מקום זה דוקא טעם חשוב הנפלט על ידי בישול, כמו שמצינו בבשר בחלב שאינו אוסר 
רק דרך בישול, אבל מה שאינו דרך בישול רק על ידי כבישה או מליחה, אע"ג דנרגש הטעם 

לא הוי רק כריח בעלמא ובתרומה מותר, עיי"ש.

ונמצא שלפי שיטה זו שלא גזרו טעם כבוש בתרומה בנד"ד אם קבע את התרומה באתרוג 
הטעם שיצא מותר.

אכן מצאנו שיש שחלקו על זה וס"ל שגזרו כבוש כמבושל גם בתרומה, ואת המשנה בתרומות 
פירשו שלא מיירי בכבישה אלא בשליקה שיוצא פחות טעם וכמבואר בתוס' יו"ט שם. וכן 
יש שפירשו שהמשנה מדברת שנכבשו אבל לא שהו בכבישה מעת לעת, ולכן מותר לערב 
התרומה עם החולין, אבל אה"נ אם שהה מעת לעת אמרינן כבוש כמבושל גם בתרומה ]כן 
פירש הלחם שמים ליעב"ץ והביאו התפארת ישראל שם[ ולדבריהם אין יסוד לכל האמור 

שטעם של תרומה לא נאסר.

ב. הנידון השני האם חשיב כמבטל איסור לכתחילה – והנה אף אי נימא דאיסור תרומה הוא 
ככל האיסורים שהטעם אסור, מכל מקום בנידון דידן הטעם התבטל, אלא שיש לדון האם 
חשיב כמבטל איסור לכתחילה שאסור לגרום שהתרומה תתבטל, ובעבר וביטל יש לאסור 

את המשקה ככל מבטל איסור במזיד, או שלא נחשב כמבטל איסור לכתחילה. 

והטעם לומר שאינו נחשב מבטל איסור לכתחילה, הוא משום שבשעה שקובע את התרומות 
איננו מבטל כלום, שהרי המשקה העומד בכלי הוא היתר גמור, והתרומות ידועות במקומם, 
ורק לאחר זמן כשמתחיל האתרוג לפלוט למשקה הוא יוצא באופן שמתבטל הטעם של 
התרומה בטעם היוצא מן החולין, ונמצא שאין זה דומה למבטל איסור שבאותו זמן שעושה 
את הפעולה האיסור מתבטל, ]וכן אם מוסיף עליו עוד בשעת ההוספה אין מבטל כלום[. 

ועוד יש להוסיף שהרי כאן אינו מתכוין לבטל את התרומה אלא הוא מתעסק ביצירת האיסור 
ומי יימר שבכה"ג חשיב כמבטל איסור. אך מאידך יש לומר שמכיון שאנו יודעים שעתיד 

לצאת טעם מהתרומה כבר מעכשיו חשיב כמבטל איסור לכתחילה. 

ובנידון כעין זה עמד הגרש"ז אויערבך בספרו מנחת שלמה )ח"א סימן ס( שדן האם אמרינן 
מבטל איסור לכתחילה כשהאיסור הוא בתערובת, וכתב שאפשר דהא דאין מבטלין איסור 
לכתחילה הוא דוקא בכה"ג שכבר הוכר האיסור ונקרא עליו שם איסור דאז אסור לבטלו, 

5.  אמנם העירני הרי״ד כהן שליט״א שהטעם של היתרא בלע, שייך לכאורה רק בתרומה טהורה, אבל 
בתרומה טמאה לא שייך לומר דהוא היתרא, וצריכים אנו למש״כ בתחילת דבריו שבתרומה לא גזרו כלל 
דין כבוש ]ויש לדון באריכות אם אתרוג זה שמתחילת ברייתו היה בתוך הבקבוק הוי תרומה טהורה או 

שבכל אופן חשיב תרומה טמאה, ואכמ״ל[.

משא"כ בכה"ג שהתפסת התרומה והביטול באין כאחת אפשר דשרי. וכן דן מצד שאם לא 
עושה פעולה של ביטול אלא קורא שם, וממילא האיסור מתבטל, אין זה חשיב כמבטל 

איסור לכתחילה כיון שלא עשה פעולה של ביטול.

ובביאור הספק כתב שתלוי בחקירה בהך דאין מבטלין איסור לכתחילה, האם הטעם הוא 
מפני שרצו חכמים שימנע כל אדם לכתחילה גם מאכילת איסור שנתבטל בהיתר, דלפי זה 
מסתבר דאף בנד"ד נמי אסור, או אפשר שהגזירה היא רק שכל דבר האסור צריך להשאר 
באיסורו כדי שלא יבוא אח"כ לאכלו גם בלא ביטול, ולפי צד זה שפיר י"ל דבגונא שאיסורו 

וביטולו באין כאחד אינו חשוב כלל כמבטל איסור לכתחילה.

וכתב להוכיח מדברי הרדב"ז )ח"ג סי' תתקעח( שסובר שמותר לאדם להערים ולהניח קדירה 
שנפל בה איסור למקום שיש בו היתר כדי שיפול מעצמו ויתבטל. ומוכח שמותר לעשות 
תחבולות כדי לאכול דבר האסור, והוא כצד השני שרבנן גזרו שלא יבוא לאכול בלא ביטול 

ולכן כל שנפל מעצמו והתבטל אין בזה איסור.

וכן הוכיח מדברי החתם סופר )יו"ד סימן סב( ועוד אחרונים שסוברים שהדין שאין מבטלין 
איסור לכתחילה הוא רק אם יש ודאי איסור, אבל אם יש ספק איסור מותר לבטל אפילו 
לכתחילה ואף מדרבנן לא אסרו, ומוכח שכל האיסור לבטל הוא רק כשכבר נקרא שם איסור 
עליו, אבל כל שלא נקרא עליו שם איסור מותר, וא"כ ה"ה אם מבטל בתערובת כשעדיין לא 

הוכר האיסור אין בזה משום אין מבטלין איסור לכתחילה.

והוסיף שהדברים מפורשים יותר במה שפסק המגן אברהם )או"ח סימן שכ סק"ה( שהוכיח 
כדעת הב"ח שמתיר ליתן לכתחילה ענבים בשבת בתוך היין כדי שיתבקעו ואע"ג שהמשקין 
היוצאים מהן אסורים בשבת אפילו הכי מותר, מפני שיתבטלו תיכף בתוך היין שהיה מערב 
שבת, וכמו שכתב המרדכי שבכה"ג גם דבר שיש לו מתירין בטל. ומוכח שכל שלא נקרא 
עליו שם איסור מותר לבטלו, והביא עוד ראיות לזה. וכן דימה דין זה לדין דבר שיש לו 

מתירין שלא בטל ומכל מקום בתערובת הוא בטל, וה"ה הכא עיי"ש.

ונמצא שלפי כל הנך סברות אין לאסור כאן מצד שנחשב שביטל איסור לכתחילה ושפיר 
מותר לשתות המשקה שנבלע בו טעם התרומה. 

אמנם בדברי החזון איש )דמאי סימן טז ס"ק טו( מבואר שחולק על זה וס"ל שאם קובע 
את התרומה באופן שתתבטל חשיב כמבטל איסור לכתחילה ואסור. ויש לדון אם לדבריו 
אסור גם באופן שהתרומה לא מתבטלת כי מקומה ידוע, אבל אחר שיפריש יצא ממנה טעם 

ויתבטל, וצ"ע6. 

ג. הנידון השלישי האם אפשר להשאיר את התרומה בזמן הביעור – הנה בזמן הביעור יש 
להפריש את המתנות ולתת אותם כדינם, ובזמן הזה הנתינה שייכת במעשר עני שחובה 

לתיתו לעניים, ואילו את המעשר שני חייבים לחללו או לבערו. 

6.  הערת העורך: ולפי זה לכולי עלמא אסור להוסיף אלכוהול לבקבוק אלא אם לפני שהפריש תרומה 
ותרומת מעשר יש בבקבוק אלכוהול בכמות של שישים כנגד התרומה ותרומת המעשר בכל רגע, אבל 
אם קבע את התרומה קודם ששם אלכוהול, או ששתו מהאלכוהול כך שנשאר פחות משישים כנגד 
האיסור אסור להוסיף, ואם הוסיף לא חל הביטול ונאסר המשקה. אלא שיש לדון אם לשיטות שהכא 

לא אמרינן  כבוש כמבושל, מותר לכחילה לכבוש, או שהוא רק היתר על מה שכבר נכבש.
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 פ שת ת ומות ומ ש ות מאת וג בבקבוק ליק 

לגבי התרומות יש הנוהגים לתת לכהנים שמן של תרומה טמאה לכהנים על פי דברי 
המהרי"ט בתשובה )חלק א סימן פה(, ואותם הנוהגים לתת בהגיע זמן הביעור עליהם 
לתת את התרומות לכהנים. וכן לגבי המעשר ראשון יש הנוהגים אף בזמן הזה לתת ללויים, 

והנוהגים לתת מעשר ראשון ללוי בהגיע זמן הביעור צריכים לתיתו ללויים.

אמנם מי שאינו רגיל לתת לכהן וללוי את התרומות ומעשרות בכל השנים אינו חייב לתת 
גם בזמן הביעור, וכמבואר בחזון איש )דמאי סימן ב ס"ק ז ד"ה נראה( שמצות הביעור אינה 
מצוה בפני עצמה אלא חלק מפרטי מצות תרומה ומעשר. ולא נתחייבנו יותר בזמן הביעור 

ממה שאנו מחוייבים כל השנים. 

ובתרומות שכיום לא נותנים לכהן יש לדון האם בזמן הביעור חייב לבערה או שיכול 
להשאירה בעולם, ]שהרי הכהן עצמו שקיבל תרומות אינו חייב לבערם בזמן הביעור ויכול 

להשאירם אצלו[. 

ולגבי תרומה טמאה כתב בשו"ת מנחת יצחק )חלק ח סימן קו( שיש חיוב לבער וטעמו 
שכל שהחתיכה שהפריש לחלה ]וכן התרומה[ ברשותו, יש עליו חיוב נתינה אם ימצא כהן 
שרוצה לקבל, ומשא"כ אם שורף את החתיכה שוב אין לו מה לבער. ועיי"ש שהאריך שיש 

מצוה עליו לשרוף את החלה בזמן הביעור עיי"ש. 

וכן דעת הגרש"ז אויערבך בשו"ת מנחת שלמה )סימן סה בהערה( שחייבים לשורפה והיא 
בכלל מצות הביעור שכיון שתרומה טמאה דינה בשריפה ואי אפשר להנות ממנה דינה 

כמעשר שני שמתבער מן העולם, וזהו מצות הביעור שלה.

אמנם דעת הגרי"ש אלישיב זצ"ל ]הובאה בספר משפטי ארץ פרק כ הערה 26 בסופה[, 
שאין חיוב בזמן הביעור לשרוף תרומה או חלה טמאה. ולדבריו המשנה בפרק ה דמעשר 
שני שכתבה שצריך לבער מהעולם מעשר שני ובכורים, דוקא נקטה מעשר שני ובכורים 

ולא תרומה וחלה.

ובנד"ד יש לצדד שאולי לכו"ע אין דין לבער תרומה בשעת הביעור שהרי יש לדון מכמה 
צדדים שאתרוג זה שלא בא במגע אדם הרי הוא תרומה טהורה, ותרומה טהורה אינה חייבת 
בשריפה. ולתת לכהן הלא אינו יכול משום שהכהן טמא, אלא שגם בזה מצאנו שכתב הגרש"ז 
אויערבך ]במכתבו בקונטרס ביעור מעשרות להגר"ט דינקל עמ' נט[ שנראה שגם תרומה 
טהורה מצוה לשרוף, ואע"פ שבעלמא דינה בקבורה, מכל מקום בביעור שהתורה קראה 
קודש צריך לשורפה וכמו במעשר שני. וכמו כן דן בתרומה שנמצאת ביד כהן שאין דינו 

בשריפה, מכל מקום אם הכהן לא מעוניין בה יש לו דין לשרוף, עיי"ש.

הנידון הרביעי מצד הפרשה שאין בכוונתו להוציאה – עוד יש להאריך בכל זה מצד תרומה 
שאין בכוונתו להוציאה האם חשיבא תרומה, והאריכו בזה בשו"ת הר צבי )זרעים חלק א 
תשובה מד( והמנחת שלמה )ח"א סימן ס( ומסקנתם דשפיר הוי תרומה, וה"ה הכא שאע"פ 

שהתרומה תישאר אצלו אין חיסרון בהפרשה, ואכמ"ל בזה.

אלא שאף אם מצד הדין אין חיסרון בדרך זו יש להעיר מה שכתב החזון איש )דמאי טז, יד 
– טז( על דבר ההצעה שרצו לתקן את הטבלים בשוק על ידי שיפרישו ויערבו את התרומה 
במאה ואחד כדי שתתבטל. ]הצעה זו הובאה בשו"ת הר צבי זרעים חלק א סימן קז ובארץ 

חפץ עמוד כח, א בהערה[.

והחזון איש יצא כנגד הצעה זו ונביא מקצת מהדברים שכתב, וז"ל "אבל יש מקום דנפיק 

מיני' חורבא שאם יזדקק חבר בתיקון זה אתא לאמשוכי, ורבים יסברו שהדבר בהיתר ואפשר 
שיתוספו מקילים בזה מאלה שלא היו מקילים באיסור טבל. וגם גורם התרשלות מעט 
בשקידת החכמים להסיר מכשלה ובכגון זה אין ראוי להורות לרבים כיון דסוף סוף הדבר 
באיסור נגד הדין וההלכה, ואין לחברים להקריא שמם על זה כאילו התירו פרושים את הדבר". 

ועוד כתב )ס"ק טו( "ומלבד זה דביטול איסור לכתחילה שזה הירוס כללי שאפשר הדבר בכל 
איסורים ובטלו כל האיסורים, הנה יש לדון אם מותר הדבר דיעבד, ונראה דגם דיעבד יש 
איסור על התערובות מב' טעמים, א' ממה שמבואר יו"ד סי' צ"ט ס"ה דאסור למי שנתבטל 
בשבילו וכ' הגרע"א בגליון שם בשם הריב"ש סי' תצ"ח שאם מבטל לכל מי שירצה לקנות 
אסור לכל קונה. הב' משום דתרומה העולה בק"א צריך להרים ומבואר שבת קמ"ב א' דכל 

זמן שלא הרים אסור באכילה", עיי"ש.

והנה מה שכתב החזון איש שלא הועילו כלום בתקנם מפני שצריך להרים כנגד החלק 
שהתבטל וכל זמן שלא הרים אסור באכילה, בנידון דידן יש לומר שאין צריך להרים כיון 
שהביטול הוא מין באינו מינו7. ומבואר ברמב"ם בהלכות תרומות )פרק יג הלכה ב( וז"ל "נפלה 
סאה תרומה לפחות ממאה נעשה הכל מדומע וימכר הכל לכהנים בדמי תרומה חוץ מדמי 
אותה סאה. במה דברים אמורים כשנתערב מין במינו אבל מין בשאינו מינו בנותן טעם וכו' 
ואם טעם הכל טעם חולין הכל מותר לזרים" עכ"ל. ועי' בדרך אמונה )ס"ק כט( שכתב ואין 
צריך כאן להרים ולתת להכהן דמי אותה סאה משום גזל השבט דכיון שאין מרגיש טעמו 
כלל הרי אין נהנה ממנו. ]ועיין בביאור ההלכה )סוף ד"ה הכל מותר( שהביא מהמלאכת 
שלמה )חלה פ"ג משנה י( בשם הרש"ס שגם במין בשאינו מינו צריך להרים מפני גזל השבט 

והעיר על דבריו שהוא נגד דברי הרמב"ם כאן והשאירו בצ"ע[. 

אך לגבי הטענה שכתב החזון איש דנפיק מזה חורבא ואתא לאמשוכי ויקילו יותר באיסור 
טבל, יש לדון האם גם דברים אלו שנאמרו כנגד תקנה כללית לבטל את התרומה, יאמרו 
גם במקרה פרטי שהוא מילתא דלא שכיחא כלל ששכחו לקטוף עוד אתרוג להפרשה, 
ואדרבא מחפשים עצה לקיים את ההפרשה ולא להפקיעה, ובפרט שכפי שנתבאר יש צד 
שאין כאן ביטול איסור לכתחילה שבזה לא דיבר החזון איש, ולענין מעשה יעשה שאלת 

חכם כדת מה לעשות.

העולה מן האמור:

ישנם שתי אפשרויות היאך להפריש תרומות ומעשרות באתרוג שגדל בתוך בקבוק ואין 
רוצים לחותכו. 

א. הדרך הראשונה, שיפריש בכל פעם שבא לשתות מהליקר עצמו. לגבי המעשר שני יש 
אומרים שיכול לסמוך על השיטות שאפשר לחלל טעם של מעשר שני, ויש דרך אחרת 

7.  הערת העורך: הטעם שנחשב ביטול באינו מינו הוא משום שאף שאין במשקה שישים כנגד כל האתרוג 
ויש טעם אתרוג באלכוהול, מכל מקום נפסק בשו"ע )יו"ד קלד ס"ד( שמה שאינו בטל במינו והתערב 
במינו ואינו מינו רואים את מינו כמי שאינו אינו מינו רבה עליו ומבטלו, כלומר בענייננו, התערב 
באלכוהול טעם מהאתרוג מעורב תרומה וחולין, ויש באלכוהול שישים כנגד טעם התרומה ולא כנגד 
הטעם שיצא מחלק החולין שבאתרוג רואים את טעם החולין כמי שאינו וטעם התרומה בטל בשישים 
שאלכוהול, ויעויין במה שנכתב בגליון זה במדור 'שיח השדה' האם בכדי שחול ביטול צריך להוציא מן 

המשקה כנגד חלק התרומה. 
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מאמ   ל  נין לימוד פ טי מצוות  תלויות בא ץ

שיקבע בכל פעם את המעשר שני בחתיכה קטנה באתרוג שיהיה מעשר על הטעם 
שנבלע בליקר ויחללו. אך אין דרכים אלו לכל הדעות. מלבד החילול של המעשר שני 
יש לדון מצד משום איסור השארת טבל בבית, ומצד איסור בל תאחר בהשארת טבל לפי 
חלק מהשיטות, ומצד מצות ביעור שצריך להפריש בשעת הביעור, וכן מצד שנמצא שגורם 

לברכה שאינה צריכה.

הדרך השניה, שיקבע את התרומות והמעשרות בתוך האתרוג וישאירם בתוך הבקבוק 
והטעם שיצא מהאתרוג יתבטל במשקה, ויש מפוסקים הסוברים שאין בזה משום מבטל 
איסור לכתחילה כיון שבשעה שמפריש אין איסור, ולדעת החזון איש לכאורה אסור משום 
מבטל איסור לכתחילה אלא אם נחלק בין מבטל את התרומה עצמה לביטול שיהיה לאחר 
מכן כשיצא טעם מהתרומה. אך לשיטת החוות דעת ודעימיה בכל גוונא יש להתיר לעשות 
כן שהרי מעולם לא אסרו חז"ל טעם כבוש של תרומה. וכן אין חשש שמשאיר תרומה בזמן 
הביעור לרוב הדעות, וכן אין חיסרון מצד דיני הפרשת התרומה. עוד הבאנו שבנד"ד אין צריך 
להרים כנגד התרומה שהתבטלה מכיון שהוא מין באינו מינו, אמנם לענין מעשה יש לעשות 

שאלת חכם האם ראוי לתת עצה כזו לבטל טעם של תרומה לאותם שיטות שהוא אסור. 

מדמויות הפלאים של הדור הקודם היה הגאון רבי אשר זאב ורנר זצ״ל אשר יום 
פטירתו חל בז׳ בטבת, לא זכינו להכירו ועל דמותו לא למדנו אלא מתוך שמעט 
הקשבנו וקראנו אודותיו - ואולי נכיר שיפולי גלימתו, ולאו דווקא מאנשי טבריה, 
או חסידי סלונים. מי שיקרא בזכרונות רמב״ח )רבי מנשה בן חיים( בסוף הספר, 
אודות הביקור בטבריה )ביתר דיוק הביקור היה בפוריה שם נח הגרא״ז( בלא 
קשר לנושא הנדון, יקבל איזה שהוא הרגש לאדם גדול. מי ששמע וקרא הכנסת 
אורחים והמתנה לאורחים והטיפול בהם, יבין מה שמוסרים בשם אחד מגדולי 
ראשי הישיבות זצוק״ל שאמר כי המבקש בדורנו ללמוד עבודת ה׳ של הכנסת 
אורחים – לראות אימתי יגיעו מעשי למעשי אבותי אברהם כדי נגיעה – ייטיב 

לעצמו אם יסע לטבריה לראות את רבי אשר זאב.

גדולי טבריה – חיבה יתירה להם למצוות הארץ, כך מי שקדמו ברבנות הגר״מ 
קלירס, וכך הוא – ומתוך כך גם הסכים להיות רב פא״י, לא שררה )שבזויה היתה 

בעיניו( אלא להעמידם בקרן אורה, ולהדריך שומרי שמיטה באהבה.

הרבה גופי תורה בהלכות אלו נתבארו על ידו, אבל לא די נתפרסמו. ראה בשו״ת 
תהלות דוד ח״ב סי׳ נז להגרדב״צ קליין זצ״ל רב דיסודות, נדון ענין שימוש בכספי 
מעשר עני להוצאות חינוך, ובהליכות שדה גליון 192 – כסלו תשע״ו, הבאנו מכתב 
שכתב רבי מנשה בן חיים מה׳ טבת תשט״ו, “מסמיה הגדולה״ – אודות “קיסרי בת 
אדום״ וכיבושה, ואת הדברים שהשיבו הגאון הגדול רא״ז ורנר זצוק״ל. ועתה אנו 
זוכים לפרסם דבריו – בענין לימוד מצוות התלויות בארץ מתוך דברים שנשא בפני 

שומעי ליקחו בלימודם בסדר זה. 

מאמר על ענין לימוד פרטי 
מצוות התלויות בארץ

מסכתא זו אשר היא הלכתא גבירתא ורבתי, אשר רבו סעיפיה ופרטיה. כי כידוע אין לנו על 
מצוות התלויות בארץ שולחן ערוך מסודר, כפי שיש לנו על שאר הלכות כדוגמת ארבעת 
הטורים והשולחן ערוך של מרן הבית יוסף ובעל המפה הרמ״א ז״ל. וזאת מפני שמיום שגלינו 
מארצנו זה כאלפיים שנה וע״י היותנו תלושים מקרקע אדמת הקודש של ארץ ישראל, 
היתה ההלכה הזו גם היא תלושה מהמציאות כהלכות קדשים וטהרות התלויות בקדושת 
המקדש, וכמו שמצינו בב״מ קי״ד ב׳ תשובת רבה בר אבוה לאליהו ששאלו בהלכה הנוגעת 
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מאמ   ל  נין לימוד פ טי מצוות  תלויות בא ץ

לעניני טהרות, והשיב לו בארבע לא מצינא בשיתא מצינא? )פירש״י בתמיה? זרעים 
אינו נוהג בחו״ל וכן טהרות(.

וכשממת הארץ כך היתה הלכה זו, עמדה מבוישת ושוממת ותהי כשדה שלא נעבד וכהילכתא 
למשיחא, עד שגם גדולי הדור לא נתנו לב לברר הלכות הללו, להיותם בעיניהם כדברים 
שאינם נוגעים למעשה, ומלבד הנשר הגדול הרמב״ם, כדרכו באסיפת ההלכות בידו החזקה 
במשנה תורה שלו, לכלול אף ההלכות שאינם נוהגים למעשה, כקדשים וטהרות, קבע מקום 

גם להלכה זו בין הלכותיו. 

מלבד שחסרים לנו שיטות שאר הראשונים במקצוע זה, הנה גם סידורו של הרמב״ם כידוע 
אינו דומה לסדר הטור והשו״ע. כי בעוד שהרמב״ם הלך בסידורו אחר המשניות וקבע 
לתרומות כהלכה בפני עצמה ולמעשרות כהלכה בפני עצמה וכן למעשר שני ולמעשר 
עני, בו בזמן שישנם כמה הלכות שמשתוות, וגם הסידור של הרמב״ם הוא לא כדוגמת 
השו״ע אשר מחלק כל ענין לפרטיה בהגדרת כל ענין לחוד ומן הקל אל הכבד שלא לערבב 
בפרטים. זאת ועוד חסרים לנו דברי רבותינו האחרונים שהרחיבו בכל ההלכות השכיחות 
ומזה נתהווה יסוד ההלכה במובנה המלא בפרטיה ודקדוקה דוגמת ארבעת חלקי השולחן 

ערוך אשר כל בית ישראל נשען עליהם.

וכל זה מפני היות ההלכה כאמור כהלכתא למשיחא. לא ניסו אפילו לפענח מסתוריה 
ולשדד אדמותיה, וגם מרן הב״י לא סידר הלכה זו לפרטיה וגם מדברי הרמב״ם השמיט כמה 
הלכות, ולא מפני שאין צורך בהם אלא מפני שהיתה תלושה מן המציאות, וגם בזה שכן 
קבע בשולחנו הטור ביו״ד סימן של״א נתן לנו רק בבואה של הלכה זו, סימן אחד ויחיד ארוך 
ובנשימה אחת על מאה וארבעים וששה סעיפיו כאילו אינה הלכה למעשה וכמו שכן עשה 
בהלכות עבדים ביו״ד סימן רס״ז. גם רבנו הרמ״א הסתפק בחמש הוספות ובזה מספיק ודי, 
כאילו אין מה לברר ומה להוסיף וכן נושאי כלי השו״ע, הש״ך והט״ז, אשר כדרכם בקודש 
בשאר הלכות עמלו ויגעו להרחיב ולפענח בשקלי וטריא וקושיות ופירוקים ובזה הסתפק 
באי אלה הסברות, וזאת כאמור רק מפני שלא היתה נחוצה להם למעשה. ושערו בנפשכם 
לו היה לנו ע״ז תלמוד בבלי בודאי שלא היה מספיק לנו מאתיים דפים בשלוש המסכתות 
האלו וכמה היו מאירים עינינו רבותינו רש״י ובעלי התוס׳ ואז אז כבר היה מקום לפלפולים 
ולהתרחבות של דיונים בפרטים. אולם כהיום אין לנו כל זה אנו צריכים בעצמנו לעמול בעשר 
אצבעותינו, לחטט ולחפש אחרי המקומות שם עמדו עליהם הראשונים והאחרונים. אולם 
אף בנוגע לאיסוף חשוב במקצוע זה עדיין חסרה לנו האוטוריטטה המקובלת בעל שיעור 
קומה כמרן הב״י ורבנו הרמ״א אשר כל בית ישראל סמכו ידיהם עליהם לפסוק כמותם. 
וכעת בדור הזה, אשר ההלכה הזו הפכה למציאות ומצוות התלויות בארץ חוזרים לאיתנם 
והנם כמצוה שהזמן גרמא, עד כמה שאנו צריכין לברר וללבן הלכות הללו למעשים שבכל 
יום ולקיים מה שנאמר בתהלים מ׳ ט׳ לעשות רצונך א׳ חפצתי ותורתך בתוך מעי ופרש״י אף 
מאכלי עפ״י תורתך היא, לא אכלתי נב״ט וטבלים. ועד כמה יש לנו מן הצורך לשנן הלכות 
אלו אשר רבו סעיפיה ואשר היא מעשית ונחוצה יום יומית בכל מאכלינו ומשתנו שלא 

להכשל באיסור טבלים שהיא כמיתה ובתוס׳ ר״ה לקוברו בין רשעים גמורים.

הביטו וראו, כידוע מצוות ישיבת ארץ ישראל גדולה היא מאד עד שאמרו כותבין עליה אונו 
)שטר מכירה( אפילו בשבת והרמב״ן קבעה בין תרי״ג מצוות ומרן החזו״א בקובץ מכתבים 
מכתב קי״ב כותב: מצוות א״י הוכרעה ע״י הרמב״ם והרמב״ן וש״פ )ושאר פוסקים(, וידוע 

עד כמה שאף החפץ חיים ז״ל לעלות. ומכתב קע״ו כותב : התיור בארצינו אינו משום חשש 
איבוד ממון. והנה מה שאנחנו מוצאים בתוס׳ כתובות דף ק״י ב׳ והיה אומר רבינו חיים 
דעכשיו אינו מצוה לדור בא״י כי יש כמה מצוות התלויות בארץ וכמה עונשין דאין אנו יכולין 
להיזהר בהם לכך יש לדחות משום זה המצוה הזו, שהיא אחת מהמצוות החביבות, ולכן 
עלינו להכשיר את עצמנו הכשרה מלאה לדעת את הלכותיה לפרטיהם הרבים ולחדש בה 
כמה הלכות אשר לא פוענחו, והשייכות במקורן לאנשי ההתיישבות, כמו עונת המעשרות 

אשר נדבר עליהם בהמשך דברינו, שהן לא ידועים לנו לתכליתן הרצויה ועוד ועוד.

גם מרן קדש הקדשים הגר״א זצ״ל לפני נסיעתו לארץ ישראל שנן לעצמו הלכות אלו, וכפי 
המקובל מפני שהיה בדעתו להחמיר בכמה מהן נגד המקובל להלכה חזר בו מנסיעתו. כן 
רבינו החי״א, אשר מחמת חביבות הארץ וברצונו לבוא בה מצא לנחוץ לעבור על הלכות 
אלו. גם מרן החזו״א במכתבו קפ״א, בהיותו עוד בוילנא לפני התכוננותו לבוא ארצה, כותב 
שם מאד אני צריך לדעת על עניני הפרשת תרו״מ, יש לי ספקות הרבה ורצוני לדעת מנהג 

חכמים בזה ונא להודיעני במקודם.

וכאמור נחוצה לנו ידיעתכם המקורית והמעשית בענינים אלו וע״י ספקותיכם וידיעותיכם 
נוכל להשלים את הבנין הגדול של ההלכה הזו אשר יסודה בארץ וראשה מגיע השמימה.

והנה לא באתי אליכם לשם הרצאות ופלפולים. ראשית כי לא אני המוכשר לזה וגם מפני 
שצריך לזה התכוננות ואין זמני מרשה לי, וגם חושבני כי אתם אינכם מעונינים בפלפולים 
כי אם לבירור ומיצוי ההלכה עד כמה שאפשר, בזמן מצומצם כזה להביא בפניכם פרטי 
ההלכה, איך להתנהג על פיה ויחד נשלים את ההלכה במובנה המלא, המעשי וההלכתי. 
ושוב לא תהא הלכה זו מוזנחת ויחד נברר את ההלכה, כי להיותה מצויה ומעשית בחיינו 
היומיומיים בכל מאכלנו ומשתנו ראוי שנהגה בה תמיד. וזכות שמירת מצוה זו תכשיר אותנו 

שיהי׳ לבנו פתוח בתורתנו הקדושה ונלך בה למישרים בכל מהלך חיינו.
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חל  שנת  ב  בחולין ונאכל  חתיכ  אחת מ ת  ובת

שאלה מצויה כשהופרשה חלה כדין וחזרה והתערבה בין העיסות. בשאלה זו 
“משתנים״ רבים שכל אחד מהם יכול להטות את הכף לאיסור או להיתר, כגון: אם 
התערבה בבצק, או נשארה כעיסה בפני עצמה, וכן אם נודע הספק לאחר האפיה 
שאז במקרים מסויימים הרי היא כחתיכה הראויה להתכבד שלא בטלה, או שנודע 
הספק כבר כשהיא בצק ואז לא הוי כחתיכה הראויה להתכבד, וכן מקרים שהחלה 
היא דבר שבמנין, או, האם אכלו כבר או שהכל לפנינו, האם ניתן להשאל על 
החלה או לא ניתן להשאל, ועוד ועוד, יכלו הדפים ולא יכלו המקרים הדורשים כל 
אחד מהם הכרעה לגופו. מאמר זה בא לחדד נידון ייחודי בתערובת איסור והיתר 
המתעורר בדיני חלה דווקא ולא בכלל איסורי תערובות, האם בחלה ותרומה לא 
נאמר הדין שאם אבדה אחת מהן הותרו כולם, וגם בנידון זה יש לדון בכל מקרה 

לגופו כפי שיראה הקורא.

רבי חנוך אלבק שליט"א
מרבני בית המדרש

חלה שנתערבה בחולין ונאכלה 
חתיכה אחת מהתערובת

מעשה באשה שהכינה כמה עשרות לחמניות קטנות מאד )כארבעים במספר( והפרישה 
אחת מהן לחלה, ולאחר מכן הכניסה את הלחמניות לתנור לאפותן ובטעות הכניסה יחד עמן 
גם את הלחמניה שהפרישה לחלה. ואחר שנאפו הלחמניות וכבר נאכלה אחת מהן, נודע 
לה שהלחמניה האסורה שהפרישה לחלה נתערבה עם שאר הלחמניות ואין כל אפשרות 

להכירה, וכעת אין האשה יודעת כיצד לנהוג בכל הלחמניות.

תערובת יבש ביבש בשאר איסורים ובתרומה וחלה

]א[   בשו"ע יו"ד סי' קט ס"א מבואר, שבשאר איסורים אם נתערבה חתיכה של איסור 
בחתיכות של היתר מאותו המין ]מין במינו[ והתערובת היא יבש ביבש היינו שהחתיכה 
עומדת בפני עצמה אלא שנתערבה באחרות ואינה ניכרת ביניהן, מעיקר הדין הרי חתיכת 
האיסור בטלה ברוב, ורק אם היא חתיכה הראויה להתכבד בה לפני אורחים חשובים, 
מדרבנן אינה בטלה כלל מפני חשיבותה, אפי' התערבה באלף, כדאיתא בשו"ע שם ריש סי' 

קא וכמבואר בגמ' חולין ק ע"א1.

1.  וע"ע בשו"ע וברמ"א שם סי' קי ס"א, שאף דבר חשוב או דבר שבמנין דינו כחתיכה הראויה להתכבד 

]ב[   אולם בנידו"ד מיירי בחלה שדינה כתרומה וכדכתיב בפרשת שלח ראשית עריסותיכם 
חלה תרימו תרומה כתרומת גורן כן תרימו אותה. ותרומה שנתערבה בחולין יבש ביבש 
לעולם אינה בטלה ברוב בפחות ממאה, וכדדרשינן בספרי בפרשת קרח מקרא דכתיב מכל 
מתנותיכם תרימו את כל תרומת ד' מכל חלבו את מקדשו ממנו, ודרשינן בספרי שם ובירו' 
תרומות פ"ד ה"ו )והובא ברש"י חולין צט ע"א ובתוס' ב"מ נג ע"א( את מקדשו ממנו, שאם 
נפל לתוכו הוא מקדשו, מכאן אמרו תרומה עולה באחד ממאה2. וכן מפורש במתני' סופ"ק 
דחלה, "החלה והתרומה חייבין עליהן מיתה וחומש כו' ועולים באחד ומאה", הרי שחלה 

דינה כתרומה שמדרבנן לעולם אינה בטלה )מין במינו( בפחות מאחד ומאה.

]ג[   והנה בעלמא אם התערבה החלה בשאר חתיכות ואין מאה כנגדה, מהני לישאל על 
ההפרשה בפני שלושה ולבטלה ]וכדין שאלה על הנדר[ ולחזור ולהפריש כראוי, אולם בנידון 
דידן שכבר נאכלה לחמניה אחת מהתערובת, שוב אין להשאל על ההפרשה כי אז יתברר 

למפרע שנאכל טבל שלא הופרשה ממנו חלה כלל, וכמבואר כל זה ברמ"א יו"ד סי' שכג3.

 תערובת שנאכלה ממנה אחת החתיכות 
בשאר איסורים ובתרומה וחלה

]ד[   אמנם במעשה דידן שנאכלה לחמניה אחת מהתערובת יתכן דקלקלתו היא תקנתו, 
דהרי קיי"ל שתערובת שמדרבנן אינה בטלה ברוב ונאבדה אחת מהחתיכות כגון שנפלה לים 
או שנאכלה בשוגג, הותרו כל החתיכות האחרות, שאנו תולים לומר שהאיסור הוא שהלך 
לו, וכדאיתא בשו"ע שם סי' קי ס"ז. ולפי זה לכאורה גם בנידון דידן יש לתלות שהלחמניה 
שנאכלה בשוגג היא היא החלה4, וא"כ הותרו כל שאר הלחמניות ]ועי' בשו"ע שם שיש 
לאכול את שאר החתיכות שתים שתים ולא כל אחת בפני עצמה, וע"ע ברמ"א ובש"ך וט"ז 

ופר"ח שם[.

]ה[   והנה מקור האי דינא הוא בגמ' זבחים עד ע"ב, דאיתא התם "אמר ר"ל חבית של תרומה 
שנתערבה במאה חביות ונפלה אחת מהן לים המלח הותרו כולן, דאמרינן הך דנפל דאיסורא 
נפל"5. והיינו דאע"פ שהתרומה בטלה במאה אף אם לא נפלה אחת מהן, מ"מ כיון שחבית 

שמדרבנן אינו בטל אפי' באלף. 

2.   ובפשטות דין זה דרבנן הוא וקרא אסמכתא בעלמא, יעוין רש"י נדה מז ע"א ורמב"ם פ"ט מהל' מאכ"א 
הי"ג ותוס' ב"מ נג ע"א, אמנם ע"ע מה שציין הגרעק"א בגהש"ס שם, ואכמ"ל.

3.   ועי' בש"ך שם סק"ו שביאר, שאף שאם לא ישאל נמצא שאכל חלה, מ"מ להרבה פוסקים החלה בטלה 
ברוב משא"כ טבל שאסור לכו"ע, עכ"ד. והנה הגם שטעם זה לא מהני אלא בחלת חו"ל שלהרבה פוסקים 
בטלה ברוב ואינה מדמעת )עי' שו"ע ורמ"א שם(, מ"מ נראה דאף בחלת א"י אין להשאל אם נאכלה 

מקצת מהתערובת, עי' חזו"א דמאי סי' ד' סקכ"א, ואכמ"ל.

ולהשאל רק על חלק מהחלה שהפריש )ונמצא שהשאר בטל באחד ומאה(, להרבה פוסקים לא מהני 
כלל, עי' דרך אמונה פ"ד מהל' תרומות בציון ההלכה ס"ק תסז, תסח, תצא, ואכ"מ. 

4.  ולפ"ז יש לעיין אם זה שאכל את הלחמניה עליו לעשות תשובה כאוכל מתערובת חלה או כאוכל מחלה 
ממש שהרי תלינן שהחתיכה שאכל היא היא החלה וכנ"ל. ולכאו' נראה שאע"פ שהקילו חכמים לתלות 
שהאיסור הוא שנאכל ושאר התערובת מותרת, מ"מ אין האוכל חשיב כאוכל ודאי חלה, דסו"ס אכל 

חתיכה שנתערבה ואינה ניכרת ולא נאסרה אלא כדין תערובת חלה, ודו"ק.

5.  ומזה למדו הרא"ש והרשב"א דה"ה לנאכלה אחת החתיכות בשוגג שהותרו כולן, וכמובא בב"י שם.
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חל  שנת  ב  בחולין ונאכל  חתיכ  אחת מ ת  ובת

הרי היא דבר חשוב ואינה בטלה מדרבנן אפי' באלף )כדאיתא התם עב ע"ב(, אין החביות 
מותרות אא"כ נפלה אחת מהן לים שאז תלינן לקולא בדרבנן )יעוין תוס' שם ע"א ד"ה 

ונפלה ופמ"ג בשפ"ד שם סקמ"ח( ואמרינן שהאסורה נפלה ולפיכך הותרו כולן.

ויל"ע אמאי נקט ר"ל שנתערבה החבית של תרומה במאה חביות, לכאו' טפי הו"ל למימר 
שנתערבה בפחות ממאה ואסורות החביות בין משום דבר חשוב שאינו בטל אפי' באלף 
ובין משום תרומה שאינה בטלה בפחות ממאה, ואעפ"כ כיון שנפלה אחת מהן הותרו כולן, 
ואין לאסור הנשארות לא משום תרומה שאוסרת בפחות מאחד ממאה ולא משום תערובת 

דבר חשוב שאסורה אפי' באלף.

]ו[   ועי' בהגהות חשק שלמה בזבחים שם )מרבי שלמה הכהן מוילנא בעמח"ס שו"ת בנין 
שלמה( שכתב, דדוקא נקט גבי תרומה שנתערבה במאה, דאף דמן התורה סגי בביטול 
ברוב גם לענין תרומה ושיעור אחד ממאה אינו אלא מדרבנן, מ"מ כיון דסמכו שיעור זה 
על הכתוב דכתיב את מקדשו ממנו, חמיר איסור זה טפי ולא אמרינן בו שאם נפל אחד 
מהן הותרו כולן. ודוקא אם יש בתערובת אחד ומאה דמדין את מקדשו ממנו בטל )אפי' לא 
נפל כלל( אלא שלא בטל מצד שחבית היא דבר חשוב, לזה מהני שנפלה אחת מהן לתלות 
שהאיסור הוא שנפל וממילא הותרו כולן, עכ"ד החשק שלמה וכבר הקדימו בכעי"ז בס' 

טהרת הקודש בזבחים שם, עיי"ש.

ולפי דבריהם במעשה דידן שלא בטלה החלה במאה, לכאו' לא מהני שנאכלה אחת הלחמניות 
בשוגג, ולא תלינן לומר דהאיסור הוא שנאכל והותרו כל שאר הלחמניות, כיון דמיירי באיסור 
חמור של תערובת חלה ]שהיא כתרומה[ דאסמכוה אקרא ולא תלינן בה להקל כלל וכפי 

שנתבאר. 

]ז[   איברא לכאורה יש מקום לדון דהלכה למעשה אין העיקר כדברי הטהרת הקודש 
והחשק שלמה בזה. דהנה בירו' תרומות פ"ד ה"ז איתא "היו לפניו עשרים תאנים ונפלה 
אחת )של תרומה( לתוכן ואבדה אחת מהן, ר"ש בן לקיש אומר ספיקן בטל ברוב )ותלינן 
שהתרומה היא שנאבדה(, רבי יוחנן אומר כולן נעשו הוכיח )אין תולין וכולן אסורות(, ר' 
זעירא בשם ר' פדיה אמר תרומה אוסרת בוודאה במאה וספקה בחמישים הא שישים לא 
שבעים לא, עד חמישים צריכה רוב )להרבות עליה עד שתתבטל באחד ומאה( מכאן ואילך 
אינה צריכה רוב". והיינו שיש בדבר מחלוקת משולשת, לדעת רשב"ל אף בתערובת של 
אחד ועשרים אם נאבדה אחת מהן הותרו כולן משום שתלינן שהתרומה היא שנאבדה, 
ולדעת ריו"ח אין תולים כלל להקל בזו שנאבדה, ולר"ז בשם ר"פ אין תולים אלא בתערובת 

של יותר מאחד וחמישים.

ונחלקו הראשונים בהכרעת ההלכה במחלוקת זו. הרמב"ם בפי"ד מהל' תרומות ה"ח נקט 
כר"ז שרק בתערובת של יותר מחמישים תלינן להקל אבל לא בפחות מחמישים, אמנם 
הרשב"א בתוה"ב )ב"ד ש"ב דף כו ע"א( מייתי מדברי הרמב"ן שהלכה כרשב"ל, דכיון שבבבלי 
)בגמ' זבחים עד ע"ב לענין מאה חביות שהובאה לעיל( לא הובאו בזה אלא דברי ר"ל )שאיהו 
רשב"ל המובא בירושלמי(, נקטינן לדינא כוותיה. וכתב הרשב"א שם שלפ"ז אפי' נתערבה 
התרומה חד בתרי ונפל אחד מהן לים תלינן להקל בדרבנן והותרו כולן, עכ"ד. ולפ"ז צ"ל 
דמה דאיתא בדברי ר"ל מאה חביות, הוא לאו דוקא מאה, אלא הוא הדין כל רוב שהוא, 
וכמו דאיתא לעיל שם ע"א טבעת של ע"ז שנפלה למאה טבעות, והתם ע"כ מאה לאו דוקא, 

דלענין ע"ז אין כל נפק"מ במנין מאה דוקא )וכמו שהעיר החשק שלמה שם(, והכי נמי י"ל 
לענין תרומה דמאה לאו דוקא הוא. 

ובשיטמ"ק על גליון הגמ' בזבחים שם )אות ז( כתב להדיא על חבית שנתערבה במאה חביות, 
דה"ה בפחות ממאה נמי אמרינן דאם נפלה לים הגדול דמשתרי כו', אלא דנקט מאה חביות 
להשמיענו חשיבותא דחבית סתומה דאפי' במאה לא בטלה מדרבנן, עכ"ד. הרי לפנינו דעת 
הרמב"ן והרשב"א והשיטמ"ק דלא כהטהרת הקודש והחשק שלמה, אלא שגם בתערובת 

תרומה תלינן להקל ואמרינן הך דנפל של תרומה נפל )וע"ע בקר"א שם( 6.

ועי' בביהגר"א יו"ד סי' קי )סק"י וסקכ"א( שדעת השו"ע שם אינה כהרמב"ם אלא כהרשב"א 
דבכל תערובת האסורה מדרבנן, אם נפל אחד מהן תלינן להקל. וכן נראה מדברי החזו"א 
ביו"ד סי' לז סק"י )ומעשרות סי' ז סוסק"ח( שהעיקר כדעת הרשב"א והגר"א בזה, שבכל 
תערובת שאיסורה מדרבנן תלינן להקל. ולפי דבריהם גם במעשה דידן יש להקל, שכיון 
שנאכלה לחמניה אחת תלינן שהיא היא החלה והשאר מותרות7 ]ודוקא כשאוכלן שתים 

שתים ביחד וכנ"ל8[.

בליעת איסור חלה באפיה בתנור

]ח[   מיהו בכל זה סגי לתלות שהלחמניה שנאכלה היא היא החלה ולא אחת מהלחמניות 
הנשארות, אולם כיון שנאפו כל הלחמניות ביחד בתנור אחד, יש לדון שכולן אסורות כיון 
שבלעו טעם חלה מהלחמניה האסורה שנאפתה יחד עמן, וטעם חלה צריך גם הוא ביטול 
במאה וכמש"כ הט"ז ביו"ד סי' שכג סק"א ]ואף התנור עצמו צריך הכשר אם נבלע בו טעם 

חלה9[. 

ואמנם רבים מגדולי הפוסקים ס"ל דאין זיעה לדבר יבש כגון פת ]ופשיטא שלחמניה בכלל 

6.  ואף דעת הרמב"ם הנ"ל אינה מתאמת לדברי הטהרת הקודש והחשק שלמה כלל, דהרמב"ם נמי מיקל 
לתלות בתערובת של יותר מחמישים אע"פ דאיסור זה אסמכוה אקרא דאת מקדשו ממנו וכנ"ל. וע"ע 

בהשגת הראב"ד שם. 

7.  ובפרט בזה"ז שחלה דרבנן ]עי' שו"ע יו"ד סי' שכב ס"ב[, נראה פשוט דיש מקום להקל כדברי הרמב"ן 
והרשב"א והשיטמ"ק והגר"א והחזו"א בזה.

8.  ועצה פשוטה לזה שיחתוך את הלחמניות לאורכן, ויאכל את חלקה התחתון של הלחמניה יחד עם 
חלקה העליון של חברתה.

9.  תנור שבלע זיעה של איסור מבלי שנגע האיסור עצמו בדפנות התנור, יש לדון דאין הוא צריך ליבון 
חמור אלא סגי בליבון קל שמועיל כהגעלה )עי' רמ"א או"ח סי' תנא ס"ד ומשנ"ב שם סק"ל(, וכן משמע 
קצת מדקדוק דברי הטור או"ח סי' תנא סי"ד ובמשנ"ב שם סקפ"ה, עיי"ש ודו"ק. ולפ"ז מהני שיחמם את 
התנור בחומו הגבוה ביותר למשך כמה רגעים )כן שמעתי מפי הגרי"ש אלישיב זצ"ל(, ויש שמצריכים 
לחמם את התנור למשך זמן ארוך יותר עד שבודאי יהיה קש נשרף עליו )ולכאו' סגי לזה בשיעור זמן 
שנייר אפיה משחיר בתנור(. ועי' פר"ח יו"ד סי' קכא סקט"ו )ובהגהות הפר"ח על גליון השו"ע שם 
בסוה"ס, והו"ד בפמ"ג שם סי' צד במשב"ז סק"א ד"ה ודע( דבליעת זיעה של איסור יש להכשירה ע"י 
זיעה, דכבולעו כך פולטו. וע"ע בס' חוט שני על הל' פסח סי' תנא סק"ב, מש"כ בזה לענין הכשר תנורים 

של זמנינו, ואכמ"ל. 

ואמנם כ"ז לענין דפנות התנור העלולות לבלוע זיעה, משא"כ תבנית שבלעה מנגיעת החלה גופה )והיינו 
בכה"ג שלא היתה כל חציצה כגון נייר אפיה וכדו'( דינה חמור טפי וצריכה ליבון חמור.
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תנאי ל פ שת ת ומות ומ ש ות בשבת

זה[10, אולם יתכן שחלקן של הלחמניות האחרות בלעו מטעם החלה האסורה אף בלא 
זיעה כלל, וכגון שנשכו ממנה כשנאפו בסמוך לה או שנאפו בתבנית במקום שנאסר ע"י 

בליעת החלה11, והכל לפי הענין. 

10.  יעוין שו"ע או"ח סי' תסא ס"ה ובש"ך יו"ד סי' קח סק"א ובביהגר"א שם סי' קכ סקט"ו ובפ"ת שם סי' 
צב סק"ו בשם הפמ"ג )בהנהגת הנשאל באו"ה סדר שני אות לז( ובבית מאיר או"ח סי' תסא ס"א ]וכ"ז 
אף אם נקטינן דבתנורים דידן איכא זיעה[. ויש מחמירים בזה, יעוין שו"ת בית שלמה יו"ד סו"ס קסב 

ויד יהודה ]בפיה"א[ סי' צב סקנ"ג וסי' קח סקט"ז, ועי' אג"מ יו"ד ח"א סי' מ, ואכמ"ל. 

11.  יעוין שו"ע או"ח סי' תסא ס"ה ומשנ"ב שם ורמ"א יו"ד סי' קה ס"ז וש"ך שם ועי' שעה"צ סי' תנא ס"ק 
קלו. ופעמים יתכן דאיכא מאה כנגד אותו המקום שבלע מטעם החלה )וכגון שאין מקום זה ידוע ואינו 

בכל הלחמניה(, ואכמ"ל בכל זה.

הרוצה להפריש תרומות ומעשות בשבת לצורך שבת, יכול להתנות מערב שבת, זהו 
הדין העולה מן המשנה שבפרק ז של דמאי, אמנם מהו היתר זה, כיצד הוא חל, כיצד 
הוא מועיל לדמאי שאינו ברשותו בערב שבת, מתי חלה עיקר ההפרשה, האם ניתן 
להפריש על סמך התנאי גם על של אחרים, מה ניתן ללמוד מדין זה על הפרשה 
בברירה כשיש כזו, סיכום מקיף על העולה מן החקירות היסודיות בסוגיא זו וביאור 
בעיקרי השיטות נמצא במאמר שלפנינו, אשר אין צריך לומר שלא להכריע בין 
מוסדי עולם בא אלא לפתוח צוהר וחלון לשאלות למעשה העולות מבירורי הסוגיא.

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

תנאי להפרשת תרומות 
ומעשרות בשבת

ובפשטות מבואר בר״ש שגם לקרוא שם בתוך צפונו כך שמקצת שייריה יהיו ניכרים, גם אסור בבין   .1
השמשות, דכתב שא״א לחלל את המעשר שני בבין השמשות, כי א״א לקבוע לו מקום, ומשמע שאין 
שום אפשרות להפרישו בבין השמשות. ועיין ברא״ש שם שמבואר בדבריו שגם לומר שמה שסמוך למה 

א.  איסור הפרשת תרומות ומעשרות בשבת

אסור להפריש תרומות ומעשרות בשבת, וטעם הדבר מבואר בדברי הרמב״ם )שבת פכ״ג 
ד,ט( משום שהוי כמקח וממכר ומשום שנראה כמתקן. איסור זה להפריש בשבת נאמר בין 
בהפרשה על ודאי ובין בהפרשה על דמאי, אמנם בדמאי הקלו ומותר להפריש דמאי בבין 
השמשות כמבואר במשנה )שבת לד, א(. ואף בודאי הקלו בבין השמשות ומותר להפריש 
בשני אופנים: במקום שאין לו מה יאכל בשבת, )משנ״ב רסא, ד(, וכן מותר לדעת הר״ש 
)דמאי ז, ד( לקרוא שם ]כלומר לקבוע שם תרומה ומעשרות למה שיוציא לאחר מכן[ אם 
אינו עושה את ההפרשה עצמה בשבת, ועיין לקמן בגדרי דין זה. והר״ש הוכיח היתר זה 
ממתני׳ )דמאי ז, ד( “הלוקח יין מבין הכותים אומר שני לוגין שאני עתיד להפריש הרי הן 
תרומה ועשרה מעשר ותשעה מעשר שני מחל ושותה״. ושם מדובר בטבל ודאי ]שהרי 
מבואר שמפריש גם תרומה גדולה, ובדמאי לא מפרישים תרומה גדולה[, וביאר הר״ש 
שהמשנה מדברת בעומד בבין השמשות והתירו לו לקרות שם בלא הפרשה כי לא אסרו 
בבין השמשות כולי האי ]ובפשטות היתר זה הוא גם לא לצורך שבת[, וזה רק אם אומר מה 
שאני עתיד להפריש, אבל אם מסיים מקום, כגון שיהיה המעשר בצפונו או בדרומו1  הוי 

כהפרשה ואסור לעשותה בשבת, ע״כ תו״ד. 
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הפרשת תרומות ומעשרות בבין השמשות

והנה המשנה שם היא למאן דאמר יש ברירה, כמבואר בגמרא בכמה מקומות )גיטין כו, א 
עירובין לז, א ועוד( וממילא יכול לקרוא שם בערב שבת ומועיל שיוכל לאכול בשבת על ידי 
שמברר את התרומות והמעשרות במוצאי שבת, אבל לדידן שקיי״ל שבדאורייתא אין ברירה 
)כמו שכתב הרמב״ם תרומות א, כא ומעשר ז, א( לכאורה אין נפק״מ בדין זה שהרי לא ניתן 
להפריש בברירה, ולהפריש ולקבוע מקום לתרומות והמעשרות אסור גם בבין השמשות, 
אמנם בהמשך דברי הר״ש הקשה למה לא קתני שיכול להפריש בשבת אם קרא שם בין 
השמשות והרי מבואר בירושלמי שכשקרא שם בערב שבת מותר להפריש בשבת לצורך 
שבת אף טבל ודאי, )כמבואר בר״ש דמאי ד, ד(, ותירץ שהמשנה דיברה באופן שמפריש 
גם על מה שיאכל ביום ראשון וההיתר להפריש בשבת כשקרא שם בערב שבת, הוא רק 
לצורך שבת. ומבואר שאם היה לצורך שבת היה מותר להפריש בשבת עצמה אע״פ שקרא 
שם בבין השמשות. והנה היתר זה לקרות שם בערב שבת וע״י זה מותר להפריש בשבת, 
שייך גם לדידן שאין ברירה בדאורייתא כמבואר ברמב״ם )מעשר ט, י(, וא״כ נפק״מ גם לדידן 
שאפשר לקרוא שם בבין השמשות ולהפריש בשבת לצורך שבת. אמנם מסברא הדבר קשה, 
משום שבפשטות ענין היתר הקריאת שם בערב שבת הוא, שנחשב שעושה או שנראה 
כעושה ההפרשה בערב שבת ]ועיין לקמן באריכות[, וא״כ מכיון שאסור להפריש בשבת 
בבין השמשות מה מהני שאומר מערב שבת. ובאמת בחזו״א )דמאי ט, ט( משמע שהבין 
שלא מהני לקרוא שם בבין השמשות ולהפריש בשבת, ונדחק בדברי הר״ש שקאי על משנה 
ה שמדברת במפריש בערב שבת, וצ״ע. ועיין לקמן סוף ס״ק ב במה שנתבאר ליישב הדבר.

עשיית מקח בערב שבת שיחול בשבת 

ועיין ברע״א )שו״ת קמא קנט( שדן במי שעושה מקח בערב שבת על מנת שיחול בשבת, 
או שהקנה בערב שבת מעכשיו על תנאי ומקיים את התנאי בשבת, האם יש בזה משום 
מקח בשבת, והביא מהתרומת הדשן שמותר להקנות בערב שבת שהקנין יחול  בשבת, אך 
הוכיח שבב׳ האופנים אסור, בין להקנות בערב שבת על מנת שיחול בשבת, ובין לקיים את 
התנאי בשבת ויחול הקניין למפרע מערב שבת. ולדבריו אם הקנה לזמן שיתקיים בו התנאי 
כל שכן שאסור לקיים את התנאי בשבת ויחול הקנין בשבת אף שהקניין יחול בממילא, וכן 

צידד בחזו״א )דמאי ט, י(. 

עשיית תרומות ומעשרות בשבת שיחולו בשבת

אמנם לגבי הפרשת תרומות ומעשרות כהאי גוונא – שמפריש בערב שבת על מנת שיחולו 
בשבת, מבואר בגמרא )יבמות צג, א( מעשה בר׳ ינאי שהאריס שדרכו היתה להביא לו 
פירות בערב שבת התעכב מלהביאם, ולקח פירות שלו וקבע אותם תרומות מעשרות על 
מה שיקבל, ומוכיחה מכך הגמרא שר׳ ינאי סובר שאדם מקנה דבר שלא בא לעולם, וכתבו 
הרמב״ן והריטב״א שמ״מ התרומות ומעשרות חלו בשבת כי גם למ״ד אדם מקנה דבר 

שיברר אחר השבת יהיה מעשר אסור בבין השמשות, אע״פ שבבין השמשות לא מבורר כלום. כי כבר 
קבע מקומו שיהיה סמוך למה שיתברר.  

שאינו בעולם, מכל מקום הקנין חל רק כשיבוא לעולם. ומוכח לכאורה שמותר לעשות 
בערב שבת שיחולו התרומות ומעשרות בשבת, אמנם י״ל שכיון שמצינו שהתירו להפריש 
לצורך שבת על ידי קריאת שם בערב שבת, הוא הדין מותר לו לומר בערב שבת על דעת 
שתחול ההפרשה בשבת לצורך שבת, אבל שלא לצורך שבת באמת אסור. אך בר״ש )דמאי 
ד, ד( מבואר שמותר גם בלא ההיתר של לצורך שבת, ממה שהקשה למה ר׳ ינאי הפריש 
מהפירות שברשותו על הפירות שיביא האריס, הן יכול היה לקרוא שם בערב שבת באותם 
פירות שיביא האריס ולהפריש בשבת, ואז תהיה הפרשתו מן המוקף, ואחד מתירוציו שלא 
ידע שגם בטבל ודאי מותר להפריש בשבת לצורך שבת, ואעפ״כ קרא שם שיחול בשבת 
בפירות שלו על הפירות שיביא האריס, מוכח שמותר להפריש תרומות ומעשרות בערב 

שבת על מנת שיחולו בשבת אף כשאינו לצורך שבת.

לברר בשבת מה שהפריש כבר בערב שבת

ומה שהותר לומר בערב שבת ויחול בשבת זהו רק כשקורא שם בערב שבת ובשבת יחול 
מאליו, כמעשה של ר׳ ינאי שהפריש בשלו וקבע את התרומות והמעשרות, אלא שחלים 
בפועל רק כשבא לרשותו בשבת, אבל בקורא שם בערב שבת בדרך ברירה ]למ״ד יש ברירה[ 
ומפריש בפועל בשבת, מבואר בריטב״א )סוכה כג, ב( לגבי הלוקח יין מבין הכותים, שא״א לו 
לומר מה שאני עתיד להפריש למחר, משום שאסור להפריש בשבת אף מה שקרא לו שם 
מערב שבת על ידי ברירה, אלא אומר בערב שבת מה שאני עתיד להפריש בלי לומר למחר, 
והולך ואוכל על ידי ברירה ומפריש בפועל רק לאחר השבת, ורק בדמאי התירו לעשות את 
ההפרשה בשבת אם קרא שם מערב שבת. וכן מבואר בתוס׳ )יומא נה, ב(. וכן מבואר בתוס׳ 
רי״ד )שבת קמב, א( שבלוקח יין מבין הכותים אסור להפריש בשבת, והרי מבואר בבבלי 
שהוא למ״ד יש ברירה2, ומוכח מדבריהם שאסור בשבת לקיים את התנאי ותחול החלות 
למפרע בברירה, ועל כל פנים בהפרשת תרומות ומעשרות, לקיים התנאי בדרך ברירה אסור.

אמנם בר״ש )דמאי ז, ד( משמע שמותר לברר בשבת ]גם לולא ההיתר של צורך שבת[, אם 
קרא שם בערב שבת, ואם קרא שם בבין השמשות שאסור להפריש בו ודאי, אף אם מותר 
לקרוא שם, אסור לברר בשבת, כי נמצא למפרע שהפריש טבל ודאי בבין השמשות ]אמנם 
דמאי שמותר להפריש לגמרי בבין השמשות, יכול לקרוא בו שם בדרך ברירה ולברר בשבת[. 
ועיין בדבריו שכתב שבלוקח יין מבין הכותים אין יכול להפריש תרומת מעשר בשבת ע״י 
קריאת שם דבין השמשות כי אסור להפריש ודאי בבין השמשות, והרי הר״ש בעצמו )שם ד, 
ד( העמיד את המשנה באופן שאין היתר לצורך שבת, ואעפ״כ משמע שאם היה דמאי שמותר 
להפריש בבין השמשות היה מותר להפריש ע״י קריאת דבין השמשות, ]ומתני׳ דהתם הרי 
סברא יש ברירה[, ומוכח שלמ״ד יש ברירה מותר באופן זה אמנם בר״ש )דמאי ד, ד( נראה 
שגם בדרך ברירה צריך להגיע להיתר של צורך שבת, כי כתב על המשנה שאמרה )דמאי ז, 

2.  והנה יש מהראשונים שלמדו שמדובר בבין השמשות, ולדבריהם היה מקום לומר שבודאי לא מהני 
הברירה כי אסור להפריש בבין השמשות הפרשה גמורה, ואם מברר בשבת נמצא למפרע שהפריש 
בבין השמשות, משא״כ בדמאי שמותר להפריש בבין השמשות ולכן מהני ברירה לבין השמשות .אמנם 
משמע מדבריהם שבדמאי מהני מצד תנאי וא״כ מוכח שאין זה מצד שבין השמשות מותר בדמאי ולא 
בודאי אלא מדין היתר קריאת שם, וכן מוכח מתוס׳ יומא )נה, ב( ]עיי״ש שבתחילת דבריהם לא העמידו 

כלל בבין השמשות[.
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ה(: “היו לו תאנים של טבל בתוך ביתו והוא בבית המדרש או בשדה אומר שתי תאנים 
שאני עתיד להפריש הרי הן תרומה ועשר מעשר ראשון ותשעה מעשר שני היו דמאי 
אומר מה שאני עתיד להפריש למחר הרי הוא מעשר ושאר מעשר סמוך לו זה שעשיתי 
מעשר עשוי תרומת מעשר עליו ומעשר שני בצפונו או בדרומו ומחולל על המעות״, שמדובר 
שקורא שם בערב שבת ומפריש במוצאי שבת, ואין יכול להפריש בשבת כי אין זה לצורך 
שבת, ומשמע שהוא הדין בדמאי, וצ״ע שהרי לכאורה שם זה דרך ברירה,  ועיין בהערה3. 

ובחזו״א )דמאי ט, י( מצדד שהפרשה ע״י ברירה אינה בכלל השבות ואין צריך להיתר של 
צורך שבת, וכן משמע מהמשך דבריו )שם ס״ק יג(. 

ונפק״מ, גם כשהפירות אינם דמאי, לנוהגים כדעת דעת השו״ע )יו״ד שלא, יא( שכיון שתרומות 
ומעשרות בזמן הזה הם דרבנן מהני בהו ברירה שניתן להפריש כך. ועיין חזו״א )דמאי ט, כ 

וטז( בדין ברירה בתרומות ומעשרות דרבנן.

העולה מן האמור:

אסור להפריש תרומות ומעשרות בשבת ואפילו הם דמאי.

מותר להפריש דמאי בבין השמשות. ואף בודאי התירו כשאין לו מה לאכול בשבת.

לקרוא שם לודאי בבין השמשות מותר ]אם לא קובע מקום[ אך אסור להפריש, ויש לדון 
אם קרא שם בבין השמשות, אם יהיה מותר להפריש בשבת לצורך שבת.

לקרוא שם בערב שבת שיחול בשבת ממילא, מותר.

הקורא שם בערב שבת שיחול על מה שיברר, אסור לברר בשבת ]ולקמן יתבאר האם מותר 
לצורך שבת[.

להפריש בערב שבת על ידי שיתברר למפרע, מותר לצורך שבת ]ועיין להלן בפרטי היתר 
זה[, ולהחזו״א מותר אף לא לצורך שבת, אם יש ברירה, וכן הראנו פנים בשיטת הר״ש.

3.  והרב י. א. שליט״א הציע שאם נניח שמתנה מערב שבת הוא אופן אחר של הפרשת תרומות ומעשרות 
ולא בדרך ברירה הוקשה לר״ש למה לא עשה כך, וע״ז תירץ שבדרך תנאי א״א אלא לצורך שבת.

ב.  היתר הפרשת תרומות ומעשרות בשבת לצורך שבת 

נתבאר במתני׳ )דמאי ז, א( “המזמין את חבירו שיאכל אצלו והוא אינו מאמינו על המעשרות 
אומר מערב שבת מה שאני עתיד להפריש מחר הרי הוא מעשר ושאר מעשר סמוך לו 
זה שעשיתי מעשר עשוי תרומת מעשר עליו ומעשר שני בצפונו או בדרומו ומחולל על 
המעות״. למדנו מכאן שמותר להפריש דמאי בשבת על ידי שיתנה ויקרא שם בערב שבת. 
ועיין בר״ש )שם ד, ד( דהיינו לצורך שבת, אבל לא לצורך שבת אסור וכן כתב בשנו״א שם. 

ועיין בירושלמי שגם בודאי אפשר להפריש בשבת ע״י תנאי, והוכיח כן ממתני׳ )דמאי ז, 
ה( היו לו תאנים של טבל בתוך ביתו והוא בבית המדרש או בשדה אומר שתי תאנים שאני 
עתיד להפריש הרי הן תרומה ועשר מעשר ראשון ותשעה מעשר שני, וגרס הירושלמי 
במשנה שאני עתיד להפריש למחר ומוכח שיכול להפריש בשבת, וכן הביא מר׳ חייא רובא 
שדרש מקרא שאפשר לעשר בשבת ע״י תנאי. והוסיף הירושלמי שיש חילוק בין דמאי 
לודאי שבדמאי יכול להתנות גם על דבר שאינו ברשותו ובודאי יכול להתנות רק בפירות 
שהם ברשותו. וכן פסק הרמב״ם )הל׳ מעשר פ״ט ה״ז(. אמנם יש לציין שבריטב״א )סוכה 

כג, ב( ובתוס׳ )יומא נה, ב( ובתוס׳ רי״ד )שבת קמב, א( מבואר שאסור להפריש ודאי בשבת 
גם באופן שהתנה על שלו4.

דעת החזו״א בהיתר הפרשה על ידי תנאי בערב שבת

ומצינו ב׳ דרכים ברבותינו איך ללמוד את ההיתר להפריש על ידי תנאי: בחזו״א סבר ששנוסח 
התנאי הוא בדרך ברירה דהיינו שמתנה שחל כבר עכשיו, ]וס״ל שזה משמעות הלשון “מה 
שאני עתיד להפריש הרי זה מעשר״ שהוא לשון ברירה כמבואר במשניות שלאחר מכן לגבי 
לוקח יין מבין הכותים[, אמנם  ההיתר של תנאי אינו משום שהתברר שכבר חלה הפרשה 
בערב שבת, אלא הוא משום היכר בכך שעושה את ההפרשה בערב שבת, אף שההפרשה 
לא חלה עדיין. ולפיכך גם למ״ד אין ברירה אם התנה בערב שבת התירו לו להפריש בשבת, 

אף שההפרשה עצמה חלה בשבת כשחוזר ומפריש שהרי אין ברירה. 

והוקשה לו מכיון שמתני׳ סברה שיש ברירה, ]כמבואר בבבלי בכמה מקומות )עיין גיטין 
כו, א עירובין לז, א ועוד( מדשרי לקמן )דמאי ז, ד( לשתות קודם שיברר את התרומות 
והמעשרות בב׳ לוגין שאני עתיד להפריש[, א״כ איך ניתן ללמוד ממתני׳ שאף למ״ד אין 
ברירה, אם מתנה בערב שבת מותר לו להפריש בשבת. עוד הוקשה לו למה במתני׳ צריך 
להגיע להיתר משום תנאי הרי יש ברירה וממילא הפרשה חלה למפרע בערב שבת. ומכאן 
הוכיח החזו״א שבאמת התנאי אינו הפרשה בברירה אלא אמירה בעלמא היא שאומר שמה 
שיחיל בשבת הרי מחיל עכשיו, ואין הכוונה שעתיד להפריש מלשון הבדלה – מה שעתיד 
להבדיל מהפירות, אלא מלשון קביעה וחלות - שמה שעתיד להחיל ולעשות מחר מחיל כבר 
היום. ואף שהוא לכאורה משפט שסותר את עצמו, שהרי כשאומר שמה שיעשה ויפריש 
בשבת, הוא אומר בעצם שהוא לא מפריש בערב שבת, ואעפ״כ התירו חז״ל בכה״ג להפריש 
בשבת. ומזה נלמד גם לדידן שאין ברירה. ומבוארים דברים אלו באורך בדברי החזו״א דמאי 
סימן ט ס״ק ו,י,יג. נמצא שלשיטת החזו״א עיקר ההיתר הוא באיסור שבות של הפרשת 
תרומות ומעשרות, שהקלו במי שאמר שיחול בערב שבת מה שיחיל בשבת, שיהיה מותר 

לו האיסור להפריש בשבת.

וצ״ע שחז״ל יאמרו לעשות היכר שאומר דבר שלא יתכן, וביותר שהרי החזו״א כתב את 
דבריו גם למ״ד יש ברירה, ומאיזה טעם ראו חז״ל להתיר לעשות בתנאי של אמירה בעלמא 

אם יכול להפריש על ידי ברירה.

]והנה הבאנו לעיל שלשון תנאי להחזו״א היא, שאומר שמה שיחיל מחר יחול היום, ויש לדון 
אם לדעת החזו״א מי שיאמר לשון ברירה ממש בערב שבת, דהיינו שמה שיברר מחר יחול 
היום, לדידן שאין ברירה, האם יהני כתנאי, ויש להוכיח מנוסח הפרשת תרומות ומעשרות 
שהובא בדרך אמונה )הל׳ מעשר ט, פג( שאומר מערב שבת היותר מא׳ ומאה שאני עתיד 
להפריש הרי הוא תרומה גדולה בצד צפונו, וכאן בודאי להפריש אינו להחיל אלא לברר 

ואעפ״כ מהני[.

ולכאו׳ מזה הגיע מש״כ הגאון ר׳ קלמן כהנא זצוק״ל במצוות הארץ, )הלכות תרומות ומעשרות 

4.  הנה הם דיברו על המתנה בערב שבת בין השמשות ]עכ״פ תוס׳ ביומא[ אבל נראה מדבריהם שהחילוק 
בין דמאי לודאי אינו מצד שדמאי מותר להפריש בין השמשות אלא שבדמאי הקלו ע״י תנאי עיין לעיל 

הערה 3.
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סעיף יז, הערה לח(, שיש לכוון שלא תחול ההפרשה בערב שבת אלא עיקר ההפרשה 
היא בשבת. ועיין לעיל שהבאנו לעיל מהירושלמי שבדמאי אפשר להתנות גם בדבר 
שאינו שלו, ובפשטות הפרשה זו ודאי לא חלה על דבר שאינו שלו, אלא שבכה״ג הקלו 
להפריש בשבת, ועיין לקמן בס״ק ג שהארכנו לצדד שאפי׳ בדמאי שאינו שלו עדיין ההפרשה 

שמפריש שבת כן חלה. 

ועיין בחזו״א )שם ט, יג( שהמתנה בערב שבת מברך בשבת ולא בשעת התנאי, כי עיקר 
ההפרשה היא בשבת.

דעת הסוברים שבעשיית התנאי ההפרשה חלה בערב שבת

ועיין במהר״ם בן חביב )קכו( שדן אם אפשר להתנות בתחילת השנה על כל שבתות השנה 
ובתחילת דבריו צידד לאיסור כי עיקר ההפרשה היא מה שאומר בערב וא״כ כשאומר תנאי 

בתחילת שנה הוא דבר שלא בא לעולם, ]וע״ע לקמן מה שיובא מהמשך דבריו[.

והנה לכאו׳ ההכרח של החזו״א לומר שההיתר הוא רק ע״י שעושה היכר בערב שבת, כי 
אם עושה ממש ברירה אז פשוט שמותר ]למ״ד יש ברירה - שכך סברה המשנה[, אמנם 
לכל הראשונים שהובאו לעיל שמבואר בדבריהם שגם למ״ד יש ברירה אסור להפריש על 
ידי ברירה בערב שבת ולברר בשבת, א״כ צריכה המשנה להתיר גם אם באמת מתברר שחל 
בערב שבת, וקשה להניח שאף על פי כן גם אם רק אמר שיחול מה שיפריש בשבת שאינו 

אלא הכר בעלמא יהיה מותר אף שלא חל כלום5. 

ראיות שההפרשה חלה בערב שבת

ויש להביא עוד ראיה שתנאי זה אינו אמירה להיכר בעלמא שלא שמכווין שיחול בערב שבת, 
ממה שמבואר בר״ש )דמאי ד, ד( שאם עשה תנאי בערב שבת, על הפרשה שלא מן המוקף 
ובשבת בשעת ההפרשה הקיפם, הוי שלא מן המוקף, דבעי שבערב שבת בשעת קריאת 
השם יהיה מוקף. ואי נימא שהאמירה בערב שבת אינה אלא היכר בעלמא תמוה למה מה 

שבשעת ההפרשה בשבת הוא מוקף לא יחשב שהרים מן המוקף. 

עוד מבואר בסוף דברי הר״ש שם שגם למ״ד אין אדם מקנה דבר שלא בא לעולם אינו יכול 
להתנות על פירות שטבולים ודאי ואינם שלו, ועיין ברע״א ביבמות )צג, א( שהקשה על 
הר״ש, שלכאו׳ למ״ד אדם מקנה דבר שאינו בעולם יוכל גם לקרוא שם בערב שבת על דבר 
שאינו שלו, ולכאו׳ צריך לחלק בין מי שקובע בפרי מסוים שהוא יהיה תרומה בשבת, שאז 
נחשב שבשבת קורה בממילא מכוח הקביעה שחלה אתמול, לבין דבר שלא בא לעולם שאינו 
יכול לקבוע כלום בפרי, שהרי אינו בעולם, אלא קובע בעצמו שמחר יפעל מכוחו תרומה 
שזה נחשב כאילו הפריש בשבת. ולכאורה חילוק זה שייך אם ההיתר המבואר במשנה 
להפריש על ידי שמתנה בערב שבת הוא כי כבר עשה מערב שבת שיחול בשבת, אבל אם 
בערב שבת לא חל כלום ופועל הכול בשבת, אלא שחז״ל התירו באופן שאומר מערב שבת 
שיחול בע״ש מה שיחיל או יפריש בשבת, א״כ פשיטא שגם למ״ד אין אדם מקנה דבר שלא 

5.  והחזו״א לשיטתו שסובר שאם עשה בדרך ברירה אין צריך להגיע להיתר של תנאי, ולכן ע״כ המשנה 
שהתירה להפריש בשבת, היא או למ״ד אין ברירה או באופן שלא עשה שיחול בברירה אלא אמר שמה 

שיחיל מחר חל היום וכמש״נ בפנים.

בא לעולם תנאי זה לא יתיר, וממה שהקשה רע״א על הר״ש שלר׳ ינאי שיכול להפריש דבר 
שלא בא לעולם יכול גם כן להתיר להפריש בשבת על סמך מה שאמר בערב שבת, מדוקדק 
שלא ס״ל כהחזו״א. ועיין בקובץ תשובות לגריש״א ח״א סימן מב שהוכיח מדברי הגרע״א 
אלו שס״ל שבשעת התנאי חל תחילת הפרשה. ואכן החזו״א עצמו )שם ס״ק יז( תמה על 

הגרע״א מה הקשה על הר״ש6.

ובאמת כתב הגאון ר׳ שלמה זלמן אויערבאך זצוק״ל, הובאו דבריו בהליכות שדה גליון 73 
]הודפס גם במנח״ש ח״ג קנ, יג[, שעניין התנאי הוא שקובע בערב שבת שמה שיברר יחול 
בשבת בזמן שיברר, ובפשטות אמירה זו מועילה אף למ״ד אין ברירה, כיון שההפרשה לא 
חלה למפרע, אלא רק משעת הבירור והלאה. וכן מבואר בהדיא בנודע ביהודה אבן העזר 
צא ]הובא בחזו״א ס״ק י, עיי״ש מה שציין לעוד אחרונים בזה[ ועולה משו״ת הרשב״א ח״ד 
סימן פב ומהתוס׳ בב״ק סט, א, ובכס״מ מעשר שני סוף פרק ד. ועיי״ש שדקדק כן מסוגיית 
הירושלמי, וציין לדברי השערי צדק )סי׳ יג, י( שהדין המבואר בירושלמי שאם התנה ואמר 
את ההפרשה מערב שבת צריך בשבת לרחוש את הנוסח שוב בשפתיו, זהו דין רק בטבל 
ודאי אבל בדמאי סומך על מה שאמר מערב שבת, מוכח שעיקר ההפרשה היא בערב שבת, 

שאם לא אין חילוק בזה בין דמאי לודאי,  ועיין לקמן ס״ק ג7.

ואכן החזו״א )דמאי ט, י( התקשה למה לא התירו גם לקבוע שמה שיפריש יחול בשבת, כשם 
שהתירו על ידי שאומר שמה שיפריש בשבת יחול למפרע מעכשיו, וכתב שכל מה שהתירו 
הוא רק כשעושה תנאי שנראה כעושה את המעשה בערב שבת ולא כאשר בדבריו אומר 

שיחול בשבת, אע״פ שהאמירה היתה בערב שבת. 

ובהמשך דבריו )ס״ק יד( צידד שגם כשאומר עכשיו שיחול בעת שיברר, לא חל למ״ד אין 
ברירה, ואע״פ שאינו אומר שיחול למפרע, כיון שתרומות ומעשרות עיקרם היא ההפרשה 
וההבדלה מהחולין, ובשעת אמירה לא מבורר בדבריו כלום, אמירה זו לא יכולה לחול גם 

בשעה שמברר. ועיין במנחת שלמה שם מה שדן בביאור דבריו.

והנה לפי מה שכתב המנחת שלמה ]וכמבואר במהר״ם בן חביב שהובא לעיל[, צ״ל שמה 
שהקלו חז״ל בעשיית התנאי, שאם כבר התחיל את ההפרשה בערב שבת אע״פ שמסיימה 
בשבת מותר לצורך שבת, ומוכח מזה שכל שצריך לברר בשבת מה יחול, אע״פ שכבר קבע 
את התרומות והמעשרות בערב שבת, נכלל בכלל איסור הפרשת תרומות ומעשרות בשבת, 

אלא שבאופן זה חז״ל הקלו לצורך שבת.

שיטת התורי״ד באיסור הפרשה בשבת ובהיתר לצורך שבת

אמנם בתוס׳ רי״ד )שבת קמב, א(, נראה גדר חדש בהיתר להפריש בשבת כשהתנה בערב 
שבת, שבאמת מה שחז״ל הקלו אינו כי כבר התחיל את ההפרשה בערב שבת, אלא בהקדם 
חידוש בגדרי איסור הפרשת תרומות ומעשרות בשבת, בפשטות אחר שקרא שם וקבע 

6.  אמנם עיין בחזו״א ס״ק ז שלכאו׳ הסתפק אם מהני תנאי בודאי בדבר שבידו, ונראה שאחר שחידש בס״ק 
י שעיקר ההיתר הוא כי אומר שפועל היום ]והוכיח כן מדלא מהני לומר שיחול בשבת מה שיפריש[, 

בודאי לא יהני בדבר שלא בא לעולם.

7.  ורק שלא ביאר לנו בעל המנחת שלמה למה לא צריך לרחש בשפתיו, ונראה שכיון שתלה הברירה 
בהפרשתו צריך אח״כ להפריש ממש. וצ״ע. 
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מקום, מה שמרים ומבדיל ומפריש התרומות ומעשרות מהחולין אין בזה איסור, אמנם 
בדברי התוס׳ רי״ד מבואר שאף בהרמת והפרשת התרומה מהחולין יש שבות של הפרשת 
תרומות ומעשרות בשבת8, ורק שבזה הקלו, שכל שקרא שם מערב שבת ]וסובר התוס׳ 
רי״ד שכיון שקרא שם כבר אין איסור בכלל מצד הקריאת שם, אע״פ שמברר ומסיים מקום 
לתרומות ומעשרות בשבת[, התירו לצורך שבת להרימם כמבואר במשנה לעיל )דמאי ד, 
ד(. וכן משמע מלשון הר״ש )דמאי ד, ד( שדן אם מותר להפריש במקום שקרא שם. וכן הוא 
לשון השנות אליהו שם ובדבריו )ז, א(, משמע שעיקר ההיתר כי קרא שם בערב שבת, אמנם 
לפי״ז צ״ל ]וכן מפורש בדברי התוס׳ רי״ד[ שהקורא שם בערב שבת אף אם מברר בשבת 
וחל בשבת אין בזה איסור מצד הקריאת שם כלל ורק מצד ההרמה ולכן את זה מותר לצורך 
שבת. ויש לציין שהתוס׳ רי״ד עצמו סובר שרק בדמאי התירו אבל בודאי לא התירו אפילו אם 
התנה על פירות שלו מערב שבת וביאר שהחילוק בין דמאי לודאי הוא שבדמאי כיון שאין 
צריך להרים אלא תרומת מעשר בלבד אין ניכר כ״כ שמפריש, ונראה רק כמרים פרי וזורקו. 

והנה הבאנו לעיל ס״ק א שבפשטות נראה בר״ש )דמאי ז, ד( שהקורא שם בבין השמשות 
יכול להפריש ולקבוע מקום לצורך שבת בשבת, אע״פ שבבין השמשות אסור להפריש שלא 
לצורך שבת. ואם עיקר ההיתר של תנאי הוא כי נחשב כאילו עשה הכל בערב שבת הרי בבין 
השמשות אסור להרים, אמנם אם עיקר ההיתר הוא מחמת שכבר קרא שם, איסור ההפרשה 
מותר בשבת לצורך שבת, יש לומר שכיון שחז״ל לא אסרו לקרוא שם בין השמשות, ממילא 
כבר מותר להפריש לצורך שבת, אמנם כבר הבאנו שהחזו״א )שם ס״ק ט( היה פשיטא לו 

שאסור להתנות בבין השמשות והסיע את דברי הר״ש למקום אחר. 

המעשר בשבת בברירה על סמך התנאי שעשה בערב שבת

עוד יש לציין שהרוצה להפריש בשבת בברירה, כגון שהולך למקום שאין מפרישים ורוצה 
לשתות שמה ולקבוע את התרומות במה שישאר, ]אע״פ שקי״ל שאין ברירה בזמן הזה יש 
דעות שבזמן הזה או בירק מהני ברירה או בדמאי ועיין שו״ע שלא, יא ובחזו״א דמאי ט, ס״ק 
כא, טז, י[ נחלקו הראשונים האם כאשר עושה את התנאי בערב שבת צריך לאמרו בדרך 
ברירה דהיינו מה שאני עתיד לשייר בשבת, או שאומר מה שאני עתיד להפריש בשבת, 
והכוונה שיחול כאשר יפריש, ובשבת קובעו בדרך ברירה, בפה״מ וברע״ב )דמאי ז, ב( משמע 
שבערב שבת אין צריך לומר בלשון הברירה אלא רק לומר את התנאי הרגיל ובשבת יאמר 
מה שאני עתיד לשייר בשולי הכוס, וכן הבין מהריק״ו בדעת הרמב״ם )הלכות מעשר ט, י(. 
אמנם מבואר בדבריו שמי שיודע מערב שבת שיזמינו אותו לשתות כן יפריש מערב שבת 
באופן של ברירה, אמנם ברא״ש ובמלא״ש מבואר שבערב שבת אומר את הנוסח של ברירה 
וכ״כ בתוס׳ רי״ד )שם(9, וכ״כ בחזו״א )דמאי ט, יא( ואולי נחלקו האם לקבוע את הברירה 

8.  והנה הדברים כמעט מפורשים במשנה )דמאי ד, ד( מי שקרא שם לתרומת מעשר של דמאי ולמעשר 
עני של ודאי לא יטלם בשבת, וגם בר״ש שם כתב שהוא איסור להרים אפילו שכבר קרא שם וסיים 
מקום, אמנם החזו״א דמאי ט, יז נדחק בכוונת דבריו ועיי״ש בשנו״א שנחלקו הבבלי והירושלמי בפשט 
המשנה, ולסוגיית הבבלי )ביצה יב, ב( אין הנידון על איסור להפריש אלא איסור לתת לכהן בשבת את 

המתנות.

9.  אמנם הוא לא הזכיר שחוזר ואומר בשבת וא״כ אם אומר רק פעם אחת בודאי יאמר בערב שבת בנוסח 
ברירה כדי שיוכל לשתות לפני ההפרשה.

בשבת ]אחר שקרא שם בערב שבת[, נכלל גם כן בכלל איסור הפרשת תרומות ומעשרות, 
משום שנראית קביעה וחלות נוספת מה הם התרומות והמעשרות ודומה למפריש.

המורם מן האמור:

פשטות סוגיית הירושלמי שגם בודאי התירו חז״ל להפריש בשבת ע״י שמתנה בערב שבת 
בפירות שהם שלו, וכן פסק הרמב״ם, אמנם יש מן הראשונים דס״ל שלא מהני תנאי בודאי.

במהות תנאי זה נחלקו רבותינו האם עיקר ההפרשה חלה בערב שבת או בשבת, החזו״א 
ס״ל שעיקר ההפרשה היא בשבת, ומהר״ם בן חביב והגרש״ז ]וכן הראנו פנים מהראשונים[ 
ס״ל שעיקר ההפרשה היא בערב שבת. ונפק״מ מה צריך להתכוון בשעת עשיית התנאי, 

ומתי יברך, אם בעת האמירה בערב שבת או בשבת כשמפריש בפועל.

מדברי התוס׳ רי״ד מבואר שההיתר הוא להרים בשבת ואין שום איסור מצד הקריאת שם 
]אם קרא שם בערב שבת אע״פ שלא קבע מקום[, וצדדנו לפי״ז שמותר להרים ולקבוע מקום 
בשבת לצורך שבת, אם קרא שם בבין השמשות באופן המותר, אמנם בחזו״א נראה שגם אם 

מותר לקרוא שם בבין השמשות אסור לקבוע מקום בשבת אף לצורך שבת.

דעת החזו״א שאי אפשר לקבוע שהתרומות ומעשרות יחולו על מה שיברר כאשר יתברר.

הרוצה לאכול בשבת ע״י ברירה ]לדעות שאפשר לעשות ברירה בתרו״מ בזה״ז[, נחלקו 
הראשונים האם יתנה בע״ש מה שאני עתיד לברר יחול לפני אכילתי, או שיתנה בנוסח 

הרגיל, ובשבת קודם אכילתו יאמר מה שאני עתיד לברר יהיה תרו״מ מעכשיו.

10.  ולפי״ז המפריש ע״י תנאי בערב שבת, לא מתקן את הצד שזה טבל דאו׳, ואל תתמה על החפץ, שמצינו 
כה״ג, שהרי מהני ברירא בדמאי, ודעת היש״ש ב״ק פ״ה שבדאו׳ אין ברירה אפי׳ לחומרא, ואין זה ספק, 

ואעפ״כ בדמאי מהני ברירא אע״פ שאם זה טבל דאו׳ לא מהני כלל. 

ג.  תנאי בדמאי

והנה כל מה שכתבנו הוא על תנאי בודאי, שבו בעי שיתנה על דבר שהוא ברשותו, אמנם 
בדמאי הרי מפורש במשנה שמי שהזמין אותו עם הארץ אומר את התנאי מערב שבת, 
אע״פ שהפירות עדיין אינם שלו, ולכאורה צ״ב כיון שאינו ברשותו איך יכול להתנות על 
דבר שאינו ברשותו, ובאמת מבואר בירושלמי דעת רבי יהודה שחולק כי אין יכול להפריש 
דבר שאין ברשותו, ]ורק באופן שמפריש משלו על של חברו מהני, ועיין לקמן האם מהני 
תנאי שעשה כשליח אם כאשר הפריש בפועל היה שלו[, וע״כ שדעת רבנן שבדמאי הקלו 

שמהני להתנות גם כשאינו ברשותו.

האם קולת תנאי בדמאי היא קולא בדיני דמאי או בדיני שבת

ויש לדון אם הקולא היא בגדרי ההיתר של הפרשת דמאי בשבת, והיינו שחז״ל הקלו שאם 
עשה תנאי על דבר שאינו ברשותו אע״פ שלא חלה ההפרשה, יכול להפריש בשבת, או 
שהקולא היא שבדמאי הקלו שתהני הפרשה בערב שבת בדבר שאינו ברשותו10. אמנם לדברי 
החזו״א  )הובא לעיל ס״ק ב( שאף בטבל ודאי בדבר שהוא ברשותו ההפרשה היא בשבת, 
כ״ש בדמאי בדבר שאינו ברשותו. והנה מלשון ר׳ יהודה שתמה על רבנן ויש אדם מפריש 

דבר שאינו שלו, משמע שלרבנן מהני ההפרשה בדבר שאינו ברשותו.
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צריך להרחיש בשפתיו

ועיין בירושלמי שנחלקו האם כאשר מפריש בשבת צריך לחזור ולפרש בשפתיו או שמספיק 
שיהיה זכור תנאו, והר״ש הביא ב׳ גירסאות מהי מסקנת הירושלמי, ובשנות אליהו כתב 
שלמסקנה אין צריך לפרש בשבת בשפתיו. ומבואר שלדעה אחת לכל הפחות, אין צריך 
לחזור בשבת ולהפריש ולא משמע שנחלקו האם מהני הפרשה בלב או שבעי דווקא לפרש 
בשפותיו11, וגם הלשון שבעי שיהיה זכור בלבו לא משמע שבעי שיתכוון להפריש בלבו. 
ומבואר מזה לכאו׳ שעיקר ההפרשה היא בערב שבת. ובפשטות הירושלמי קאי עכ״פ גם על 
דמאי ומבואר שגם בדמאי העיקר בערב שבת, והרמב״ם )מעשר ט, ט( פסק שצריך לרחש 
בשפתיו, אמנם עיין בשערי צדק )יג, י( שצידד בדעת הרמב״ם שבדמאי אין צריך לרחש 
אלא רק בודאי, וביאר שם שלרחש היינו להפריש במחשבה ובלחש,  ועיין במהר״ם בן חביב 
)קכו( שדן אם אפשר להתנות בתחילת השנה על כל השנה, ועיקר נידונו האם כשם שהקלו 
בדמאי בהפרשה בדבר שאין ברשותו, יקלו גם בדבר שאינו בעולם כלל, ובתוך דבריו כותב 

מפורש שעיקר ההפרשה היא בערב שבת גם בדמאי.   

ראיית הירושלמי להיתר תנאי בודאי ממשנת “היו לו תאנים״

והנה הבאנו לעיל שהירושלמי דן האם המשנה שהתירה להפריש דמאי בשבת ע״י הפרשה 
של ערב שבת האם הוא הדין בודאי, ועיין בירושלמי הובא בר״ש )ז, א( שהוכיח ממתני׳ 
לקמן )ה״ה( “היו לו תאנים של טבל בתוך ביתו והוא בבית המדרש או בשדה אומר שתי 
תאנים שאני עתיד להפריש הרי הן תרומה ועשר מעשר ראשון ותשעה מעשר שני״, שיכול 
להפריש בשבת ע״י שהתנה מערב שבת, מפשטות הירושלמי נראה שהגירסא במשנה היא 
שאומר  “שתי תאנים שאני עתיד להפריש למחר הרי הן וכו׳״ ומכאן דקדק שכיון שעומד 
בערב שבת ואומר שאני עתיד להפריש למחר מוכח שאם התנה בערב שבת יכול להפריש 
בשבת גם בטבל ודאי,  אבל הר״ש עצמו לא גרס במשנה שמפריש למחר – דהיינו בשבת, אלא 
שעתיד להפריש – ומתפרש שיפריש למוצ״ש, וא״כ צ״ע לדעתו איך הוכיח מכאן הירושלמי 

שאפשר להפריש בשבת ע״י תנאי12. 

מעשה הפרשה שאינו מבורר

ונראה מזה שהנידון של הירושלמי האם ניתן להפריש בשבת על ידי תנאי בערב שבת 
הוא האם שייך לקרוא שם ולעשות מעשה הפרשה שאינו מבורר13 ואם אפשר לקרוא שם 
בצורה לא מבוררת מותר לקרוא שם בערב שבת ולהפריש בפועל בשבת, והביא שבמתני׳ 

11.  ועיין בחסדי דוד דמאי ג, ט שהוכיח מכאן שלא מהני בלב בתרומות ומעשרות אלא בעי לרחש בלחש 
וכדעת תוס׳ מנחות נה וכ״כ המקדש דוד, ועיין ביהה״ל מעשר ט, ט, אמנם החזו״א דמאי ט, יא כתב להיפך 
שמ״ד זכור הכוונה שמפריש במחשבה ומ״ד שצריך לרחש זה כדי שיהיה ניכר שהעיקר זה ההפרשה 

שיפריש בשבת, ועיין בגרש״ז הנ״ל. 

12.  ואמנם בשנו״א כתב שהירושלמי כן גרס למחר והיינו שמפריש בשבת ועיין בחזו״א ט, ה שנדחק שגם 
הר״ש ס״ל שנחלקו בדבר הבבלי והירושלמי

אין הכוונה אם מהני ברירה לתרומות ומעשרות כי בדמאי בודאי אין זה מצד ברירה כי לא שייך לומר   .13
הוברר הדבר למפרע כי זה אינו שלו, אלא האם אפשר לומר את קריאת השם תרומות ומעשרות בצורה 

מבואר שאפשר, כי קורא שם על מה שיפריש, ודן הירושלמי האם גם בודאי אפשר לקרוא 
שם בצורה שאינה ברורה וזה הוכיח הירושלמי מהיו לו תאנים של טבל בתוך ביתו. ואח״כ 
הביא הירושלמי מר׳ ינאי שאפשר להפריש גם בשבת ע״י תנאי, ודו״ק שבמשנה שבפרק ד 
משנה ד, כאשר רצה הר״ש להוכיח שמהני תנאי גם בודאי לא הזכיר את ראיית הירושלמי 

מהמשנה לקמן אלא רק את מימרא דר׳ ינאי.

ואם כנים הדברים, הרי מוכח שבדמאי הקלו חז״ל שמהני הפרשה מערב שבת בדבר שאינו 
ברשותו, שאם לא נאמר כן, אלא שחז״ל הקלו להפריש בשבת עם עשה היכר בערב שבת 
]עכ״פ בדמאי[, אי אפשר להוכיח מכאן שאפשר להפריש בצורה לא מבוררת כי הרי כאשר 

יפריש בשבת יחול לגמרי.

תנאי על דבר שאינו ברשותו לפירות שאינם דמאי

ונפק״מ גדולה לפי״ז שאם רוצה להפריש בשבת ממה שלא היה ברשותו בעת אמירת התנאי, 
וההפרשה היא על פירות שאינם דמאי אלא מפריש בתורת חומרא או ספק שאינם מעיקר 
הדין, לא שייך להקל בהם להפריש בשבת מכח התנאי שהתנה בערב שבת שהרי אינו יכול 
להתנות ולהפריש מדבר שאינו ברשותו, ואף אם ננקוט שהספק שלפניו אינו חמור מן 
הדמאי, מ״מ הרי בדמאי הקלו שזה חל אף שאינו מתקן את הספק האמיתי, דמדאורייתא 
אין אדם מקנה דבר שלא בא לעולם, אלא שהם אמרו והם אמרו, כשם שתיקנו לחייב  את 
הדמאי, כך תיקנו שתועיל קריאת השם שבערב שבת בדבר שלא בא לעולם. וזה לא שייך 
בחומרא שמחמיר על עצמו או בספק שחייב מדינא ללא תקנת דמאי, וממילא או שיחוש 
ולא יפריש בשבת ולא יאכל,  או שיפריש בשבת ולענין איסור שבות יסמוך על כך שמסתמא 

הם מתוקנים14. 

ובדרך אמונה )הל׳ מעשר ט בשעה״צ קכ( הביא בשם החזו״א שאפשר לסמוך על תנאי 
בדבר שאין ברשותו בדברים שמפריש כחומרא, אך מסתבר שבזה החזו״א לשיטתו שהתנאי 
הוא רק היכר ועיקר ההפרשה היא בשבת וכדלהלן, וכן כתב שם שאם לא עשה תנאי יכול 

להקל ולהפריש בשבת. 

העולה מן האמור: 

יש לעיין האם לדעת הגרש״ז ודעימיה שכשעושה תנאי בערב שבת עיקר ההפרשה היא 
בערב שבת, האם הוא הדין במתנה בדמאי בדבר שאינו ברשותו.

יש לעיין אם מה שהקלו בדמאי להפריש ולקרות שם על בדבר שאינו ברשותו, יועיל גם 
לפירות שמפריש מחומרא או מספק, או שרק פירות שחייבים מתקנת דמאי מהני להם 
קריאת שם מערב שבת כשאינן ברשותו, אמנם לשיטת החזו״א מהני כשמפריש רק כחומרא.

לא מבוררת וכשיחול יהיה מבורר הכל. ועיין בירושלמי לקמן ה״ד שדעת ר״י שא״א להפריש ע״י ברירה 
כי אין שייריה ניכרים.

14.  ועיין ברע״א דמאי ד, ב שמבואר בדבריו שמפריש דבר שאסור לאכלו מספק, הוא רק ספק תיקון בשבת, 
אמנם באמרי בינה יו״ט טז נקט שכל שאסור לאכלו הוי ודאי תיקון. ]ומלשון הריטב״א בסוכה כג, ב 
שהקלו בדמאי להפריש בשבת ע״י תנאי כי רוב עמי הארץ מעשרים משמע שהמפריש ספק הוא רק 

ספק מתקן[.
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ד.  תנאי בשליח

והנה מצוי מאד שאדם מפריש תרומות ומעשרות מפירות של חברו, ויש לברר האם תנאי 
מועיל להפרשה זו, ויש בדבר כמה אופנים:

אם אדם עשה תנאי בערב שבת, ובשבת רוצה לשלוח שליח להפריש תרומות ומעשרות, 
הדבר מפורש בירושלמי )דמאי ז, א( שמהני, כמובא שם המעשה בר׳ הושעיא שעשה תנאי 
על ודאי, ובאה אשה אחת שבשלה ירק ושכחה לעשר ואמר ר׳ הושעיא לזבדי בן לוי שיתקן, 
ומסקנת הירושלמי שבעי שיעשה מערב שבת תנאי גם על אחרים, ומצינו כמה נוסחאות 
ופירושים של מי היה הירק, אבל לכולי עלמא זבדי בן לוי הפריש על סמך התנאי של ר׳ 
הושעיא. ומוכח מזה שמהני, אמנם יתכן שצריך שיכוון מראש שגם אחרים שיהיו שלוחיו 

יפרישו על סמך תנאו 15. 

ואם עשה תנאי על פירות שלו ורוצה להפריש משלו על של חברו, לכאורה יכול להפריש 
בשבת וברש״ס מבואר שרק אם מתנה בערב שבת גם על של אחרים יכול להפריש משלו 

על שלהם בשבת16.

מי שעשה תנאי מערב שבת קודם שהיה שליח ואח״כ בשבת נעשה שליח, נראה שאפילו 
בדמאי לא יהני תנאי זה, כי גם אם אדם מקנה דבר שלא בא לעולם לכאורה מי שעשה 
קודם שנהיה שליח לא מהני ועיין בהערה17. ולפי״ז יש להזהר כאשר מתארח בשבת ורוצה 

15.  כן נראה שהבין הר״ש, שהנידון של הירושלמי הוא האם מהני שהשליח שאינו נהנה מזה בשבת יפריש 
]אולי כי ההיתר הוא לצורך שבת ולו אין צורך[, ומסקנת הירושלמי שמהני כי נכלל בכלל התנאי שעשה 
המשלח כי כיוון גם לאחרים. ]וקצת משמע מזה שאם היה השליח אוכל מזה מהני אפי׳ אם לא כיוון 
לאחרים, וצ״ע[. אמנם הגרח״ק בביאור הירושלמי, הבין בדעת הר״ש שהירק היה של ר׳ הושעיא בשעת 
התנאי ואח״כ הוא הקנה את זה לאשה, ונידון הירושלמי האם ר׳ הושעיא ]או שלוחו[ יכולים להפריש 
מכוח התנאי שעשה כאשר היה בעלים, ועל זה הצריך הירושלמי שמראש יעשה התנאי גם על אחרים, 
וכן פסק בדרך אמונה )מעשר ט ס״ק עח ועיי״ש בביהה״ל( שגם בודאי אם עשה תנאי על פירות שלו 

ונתנם לאחר יכול להפריש מהם.

16.  כן מבואר מביאור הרש״ס במעשה דר׳ הושעיא שהירק היה של האשה ור׳ הושעיא עשה תנאי והפריש 
משלו על שלה ע״י רב זביד. והנה אם גדר תנאי הוא, שכל שהקריאת שם היתה מערב שבת אין איסור 
להפריש וכמו שצידדנו לעיל, א״כ לכאו׳ פשיטא שכל שהקריאת שם של ערב שבת מועילה מותר בשבת, 
ומכיון שגם בערב שבת היה יכול לפעול זה ]כי אפשר להפריש משלו על של חברו[, א״כ מהני בזה תנאי 

אם כיוון לזה.

17.  כדי לבאר דין זה צריך להקדים, הנה אם ננקוט שתנאי הוא רק היכר, היה מקום לדון אם יהני או לא, 
וגם בזה נראה שהכר שנעשה ע״י מי שאין לו שום שייכות לחפץ לא יהני, אמנם אם ננקוט שתנאי מהני 
מדין שהיה קריאת שם בערב שבת, ]ובדמאי הקלו שמהני בדבר שלא בא לעולם, ואפי׳ אם זה רק היתר 
הפרשה מ״מ נראה שההיתר היה כאשר עשה קריאת שם על דבר שלא בא לעולם[, מ״מ נראה שמי 
שעשה מעשה קנין קודם שנהיה שליח ואח״כ עשו אותו שליח לא מהני, וממילא גם לא יועיל התנאי. 
והנה במתני׳ מדובר שהזמינו ע״ה לאכול אצלו, ויש לדון האם כשהפריש זכה בזה, ועיין במהרי״ט סימן 
קנ שדן האם אורח זכה בחלקו, ודייק מהירושלמי שהקשה על מתני׳ איך מותר להם להפריש הרי זה 
גזל שלא זכה בחלקו, ותירץ הירושלמי שבעה״ב ניחא ליה שיפרישו, ולכאו׳ משמע מזה שמהני אפי׳ 
אם זה לא שלהם, אמנם י״ל שכיון שניחא ליה שיפרישו הרי הוא מקנה להם את חלקם, וע״ע בחזו״א 

דמאי יא, כב לגבי פועל שמעשר על חלקו כאשר הוא אצל הבעלים. 

להפריש מכוח התנאי שעשה מערב שבת, שיזכה בכל שיעור המעשרות לפני שיפריש. וכן 
יש לדון האם אשה יכולה לעשות תנאי לפני שקנו את כל המוצרים18.

שליח שעשה תנאי, עיין בקובץ תשובות )ח״א סימן מב(, תשובת מרן הגרי״ש אלישיב זצוק״ל 
לבעל הקה״י שגם שליח יכול לעשות תנאי על מה שיפריש בשבת, אמנם יש לדון מה הדין 
בשליח שעשה תנאי על טבל ודאי, ואח״כ זכה בו בעצמו האם יהני התנאי שעשה כשליח 

או לא. ולכאו׳ נחלקו בזה האחרונים ועיין בהערה19.

18.  אם ננקוט שאשה מפרישה מדין שליחות של בעלה, א״כ יש לדון שעדיין אינה שליח כל זמן שלא זכה 
בהם בעלה ובפרט אם ננקוט שאין שליח לדבר שלא בא לעולם.

19.  בגמ׳ יבמות צב, א מבואר שר׳ ינאי הפריש מפירות שלו על פירות שיקבל מהאריס מחמת שסובר אדם 
מקנה דבר שלא בא לעולם, והקשה רע״א שם הרי בידו להפריש כבר היום כי יכול להפריש משלו על 
של חברו, ועיין בחידושי הגר״ח )סטנסיל( שיישב שכיון שכאשר יחול יהיה שלו והיום בידו להפריש 
מכוח זכיה לא מהני, כי בידו בעי שיהיה בידו מכוח מה שיהיה אח״כ. וכעין זה כתב החזו״א דמאי ט, יז, 

ולכאו׳ חולקים האם מי שהיום יש לו כוח כשליח יכול כבר לקבוע קביעות שיחולו כשיהיה בעלים, 
ולכאו׳ תלוי בזה גם האם יכול שליח לעשות תנאי שיהני לו כשיהיה שלו. 

והנה שיטת רבי יהודה הובא בירושלמי )ז, א( שגם בדמאי א״א להתנות על דבר שאינו שלו, ורק אם 
יש לו פירות שלו בערב שבת יכול להתנות עליהם כי אדם מפריש משלו על של חברו ]עכ״פ בשעת 
הדחק עיי״ש בסוגיית הירושלמי[,  והנה בכמה סוגיות מבואר ששיטת ר״י שאין ברירה )עיין ב״ק סט, 
א יומא נו, א(, וא״כ ע״כ שלא חל אלא כאשר יקבל המנה שלו בשבת, ולכאו׳ מבואר מזה שמהני תנאי 
שעשה היום כשליח במה שיזכה מחר, וי״ל שלפני שזוכה כבר יחול, או שאורח לא זוכה, עיין מהרי״ט קנ.
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נוד  לו בשבת שיש בביתו  ציצים ז ו ים כלאים

שאלה שהגיעה לבית המדרש, בדבר מי שגילה בשבת שיש בביתו עציצים הזרועים 
שני מינים וקרובים עד כדי כלאים דאורייתא, מה יכול וצריך לעשות בשבת על מנת 
שלא יעבור באיסור קיום כלאים, שאלה מעשית זו הולידה את המאמר המובא 

כאן, הכולל בתוכו כמה וכמה נידונים, ויותר משנכתב לא נכתב.

רבי אהרן פרנקל שליט״א
מרבני בית המדרש

נודע לו בשבת שיש בביתו 
עציצים זרועים כלאים

מעשה באברך שעלעל בין קבלת שבת לתפילת מעריב בגליון הליכות שדה מס' 209 שיצא 
לאור לאחרונה, ולהפתעתו הגדולה נודע לו כי הכרעת מרן החזו"א שאיסור כלאים נוהג גם 
כששני המינים זרועים בעציצים נפרדים כשהם סמוכים זה לזה, כאשר בעציצים נקובים 

האיסור הוא מדאורייתא, ובעציצים שאינם נקובים מדרבנן. 

מכיון שידע שלבני ביתו ישנו תחביב לזרוע בעציצים, פנה לאחר התפילה לראות האם 
העציצים זרועים מינים שונים, ובמידה והם אכן שני מינים, האם הם רחוקים זה מזה כדיני 
הרחקות כלאים. לחרדתו הגדולה גילה שהמרחק בין הגידולים הוא פחות מטפח, שזו 
סמיכות האסורה מן התורה. מכיון שידע שאסור לקיים כלאים, נפשו בשאלתו מה עליו 
לעשות בשבת קודש, האם עליו להפריד בין העציצים באיזה אופן, או שעליו להמתין עד 

מוצאי השבת ורק אז להפריד ביניהם.

שאלה זו היא שאלה רחבה, ובשביל להכריע בה למעשה יש לדון בה מהרבה פנים, כל נידון 
לגופו, במאמר זה לא באנו לכלל דיון והכרעה בכולם, אלא להציע חלק מהנידונים שיש 

להכריע בהם. 

איסור קיום כלאים

במשנה )כלאים פ"ח מ"א( נאמר "כלאי זרעים אסורים מלזרוע ומלקיים". ומכח זה פסק 
הרמב"ם )הל' כלאים פ"א ה"ג(: "ואסור לאדם לקיים כלאי זרעים בשדהו אלא עוקרן ואם 

קיימן אינו לוקה". היינו שמי שיש בשדהו כלאים חייב לעקרם ואסור לו לקיימם.

איסור קיום כלאים הוא רק כשיש ניחותא

 אלא שאיסור קיום כלאים הוא רק כאשר ניחא ליה לבעלים בגידולים, אבל כשאינו רוצה 
בגידולי הכלאים מותר לקיימם. כמבואר במשנה פרק ב משנה ה: "תבואה שעלה בה ספיחי 
אסטיס וכן מקום הגרנות שעלו בהן מינין הרבה וכן תלתן שהעלה מיני צמחים אין מחייבין 

אותו לנכש". 

ולפי זה, לכאורה, כיון שלא ניחא לו באיסור כלאים, שהרי אינו רוצה חלילה לעבור באיסור, 
וכל מה שגידל את הכלאים היה מחמת שלא ידע שהם אסורים, יהיה מותר לו להמתין 
למוצאי שבת ואינו עובר באיסור קיום – שהרי לא ניחא ליה והוא כמו מקום הגרנות שעלו 

בהם מינים הרבה שאינו צריך לנכש.

הזורע כלאים בלא ניחותא האם אסור לקיימם

אכן, נחלקו רבותינו האם כל מה שמצאנו היתר לכלאים שלא ניחא ליה בהם, הוא רק בכלאים 
שעלו בשדהו מאליהם, אבל כשזורע כלאים בידים אף אם לא ניחא ליה בהו אסור, או דלמא 
שגם בזורע בידים מותר כשלא ניחא ליה. במנחת שלמה )קב( כתב: "ונראה דין זה שיהא 
ניחא ליה להבעלים אי"ז דוקא בכלאים דממילא אלא אף אי זרע כלאים בידים ג"כ מותר 
בכה"ג דלא ניחא ליה". ובהמשך דבריו הביא שכן כתב התוי"ט )פ"ב מ"א(. אולם החזו"א )ס"ד 
ס"ק יג( הוכיח לא כן, לגבי הדין המבואר במשנה )כלאים פ"ב משנה א(, שזרעים ממין אחד 
שהתערבו בהם זרעים ממין אחר, אם יש בהם יותר מרובע צריך למעט, וז"ל "וא"ת למה ביש 
בו רובע ממין אחר אם זרע לוקה הרי לא ניחא ליה בתערובתן אלא שמתעצל לנפות, י"ל 
כשזורע כלאים בידים לא מהני חסרון ניחותא וכיון דשם עירבוביא עליהם וזורע בידים חייב". 

והטעם בזה שכשזרע בידים אסור לקיים גם כשלא ניחא ליה, הוא משום שחסרון ניחותא אינו 
הפקעה מאיסור קיום, אלא שכשלא ניחא לו במין אחד חסר בשם הכלאים, וכמו שמתבאר 
מדברי החזו"א )שם( ]ועל כן התיר גם להשקות שדה שעלו בו כלאים ולא ניחא ביה בהם 
אלא במה שזרע, אע"ג שהמשקה הרי הוא כזורע[. ולפיכך כאשר זרע את הכלאים בידים יש 
בהם שם כלאים ועירבוביא, וגם כשלא ניחא לו בהם אסור לקיימם. אכן גם במנחת שלמה 

מבואר שמכל מקום מדרבנן אסור לקיימם. 

האופנים לבטל כלאים

שתי אפשרויות יש במקרה זה לביטול איסור הכלאים, האחת להרחיק בין העציצים כדין, 
טפח ומחצה בירקות, וי' אמות ומחצה במיני קטניות ותבואה. והשניה להעמיד מחיצה בגובה 
עשרה טפחים ורוחב ד' בין שני העציצים, כמבואר במשנה שמחיצה מפסיקה לכלאים, וכגון 

נתינת ספרים בין ב' העציצים בשיעור הנדרש. 

האם מותר לטלטל עציץ ממקומו

ותחילה נברר מה הדין האם מותר להרחיק בין העציצים על ידי שיזיז עציץ אחד ממקומו 
בשבת. 

במאירי )שבת פא, ב( מבואר שהזזת עציץ נקוב ממקום למקום אסורה מן התורה, זה לשונו: 
"ובתלמוד המערב אמרו הנותן עציץ נקוב על עציץ נקוב חייב משום קוצר ומשום זורע 
... ולי נראה שמשהעתיקו ממקומו נקרא קוצר וכשהניחו במקום יניקה אפי' אינה כיניקה 

ראשונה נעשה זורע ולמדת שאסור לשנותו ממקום יניקה כלל".

והנה נחלקו רבותינו האם איסור קיום כלאים הוא מן התורה או מדרבנן, הט"ז )יו"ד רצז 
ס"ק ד( ורעק"א )גליון רעק"א על הרמב"ם פ"א ה"ג( נקטו שהרמב"ם סבר שאיסור קיום הוא 
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נוד  לו בשבת שיש בביתו  ציצים ז ו ים כלאים

מדאורייתא, ואילו הגר"א )סי' רצז ס"ק ג( נקט שאיסור קיום הוא מדרבנן, וכן הכריע 
החזו"א )כלאים ד יג(: "דקיי"ל דאיסור קיום מדרבנן". 

ולפי זה ודאי שאם איסור קיום הוא מדרבנן, לדעת המאירי אינו יכול להזיז את העציץ 
ממקומו, שהרי להזיזו הוא איסור תורה ואיסור קיום הוא רק דרבנן. 

אבל אם נאמר שאיסור קיום הוא מדאורייתא, יש לדון אם מותר לו להזיז את העציץ בכדי 
שלא לעבור על איסור קיום כלאים, ותורף הנידון האם כיון שעל איסור הכלאים עובר כל 

רגע ואילו איסור העתקה מקומו הוא פעם אחת. 

דהנה כתב הר"ן )יומא ד, ב(: "נ"ל דלגבי חולה אין איסור נבילה קל מאיסור שבת דנהי דנבילה 
איסור לאו ושבת איסור סקילה איכא חומרא אחרינא בנבילה לפי שהאוכלה עובר בלאו על 
כל זית וזית שבה ... אבל לענין שבת לא עבר אלא בשעת שחיטה וחד לאו הוא דאיכא ... 
ומש"ה לאוין הרבה דנבילה לא מיקרי איסור קל לגבי חד לאו דשבת ואף על גב דהוי איסור 
סקילה". וא"כ אף כאן יש מקום לומר שמכיון שעל איסור קיום כלאים עובר בכל רגע ורגע 
ואילו איסור שבת עובר בו רגע אחד כשמזיז את העציץ ממקום למקום, יהיה צריך להזיז 

את העציץ שלא לעבור באיסור קיום שאיסוריו מרובים. 

אך יש לחלק ולומר שכל דברי הר"ן נאמרו כשבשניהם עובר ע"י מעשה, אבל כשהאיסור 
שעובר בו הרבה פעמים הוא בשב ואל תעשה אולי לא אינו חמור יותר אף לדעת הר"ן, ואם 
כן אין להתיר לו להזיז את העציץ בשבת אף שבא להציל מאיסורים רבים של קיום כלאים. 

ובאגרות משה )או"ח ח"ב, צא( נוקט בשיטת הר"ן שדבריו נאמרו גם כאשר האיסור שעובר 
הרבה פעמים הוא שלא על ידי מעשה וז"ל: "וכ"כ הוא הכא לענין חומר לאו שיש בו מעשה 
מאין בו מעשה שהוא רק בשיעורין שוין ולא כשהלאו שאין בו מעשה הוא בהרבה שיעורין 
יותר וגם בהרבה זמן יותר, שריבוי הלאוין ע"י ריבוי השיעורים והזמן חמור אף שאין בו 

מעשה מהמיעוט שבמעשה". 

אך בגמ' )שבת קנד, ב( מבואר שלמ"ד צער בעלי חיים דרבנן לא התירו איסור מוקצה במקום 
צער בעלי חיים, ולכאו' הרי צער בע"ח הוא לזמן מרובה ואיסור מוקצה מיירי שם שהוא רגע 
אחד, וכדי שלא יקשה מכאן על הר"ן שסובר שאיסור שאיסורו לזמן ארוך חמור מאיסור 
שעובר בו רגע אחד, צריך לומר שאיסור שעובר בו בשב ואל תעשה לא אמרינן ביה שמה 

שעובר עליו זמן מרובה חמור. ושלא כדברי האגרות משה, וצ"ע.

בנוסף לכך מצינו להדיא שרש"י ביומא )פג, ב( פליג על דברי הר"ן אלו וסובר שאף שבטבל 
יש ריבוי אכילות ואיסורים מכל מקום הוא קל מתרומה ומבואר שאף שיש בטבל יותר 

אכילות מבתרומה לבדה אינו נחשב איסור חמור מתרומה. 

ואם כן לכאורה אף אי איסור קיום הוא מן התורה אין היתר להרחיק בין העציצים בשבת, 
שהרי רש"י חולק על דברי הר"ן כמו שנתבאר, ואף לדברי הר"ן יתכן שקיום שעובר עליו 
בשב ואל תעשה, אף שעובר בכל רגע, אינו חמור מאיסור זורע וקוצר הגם שעובר בו פעם 

אחת בלבד.

]נתבאר לעיל שאם איסור קיום מדרבנן אין להתיר הזזת העציץ משום שהוא איסור תורה, 
אך עדיין יש לעיין שבמקרה דידן אינו עובר מן התורה, כיון שיתכן לדון שהיא מלאכה שאינה 
צריכה לגופה, שהרי אינו רוצה שיהיה העציץ תלוש ואף  אינו רוצה שיהיה זרוע במקום 
אחר, אלא צריך שיהיו העציצים מרוחקים זה מזה ואינו צריך לא לתלישה ולא לזריעה אלא 

שלא יהיה זרוע כאן, ויש לצדד שאף לדברי המאירי הוי לה מלאכה שאינה צריכה לגופא 
שאינה אסורה מן התורה. וצ"ע[.

אלא דבכמה מקומות מצינו לכאורה של חשו הפוסקים לדברי המאירי להלכה, או שביארו 
את דבריו שמדובר שמגביה את העציץ. דעת הדבר אברהם ]ח"א סי' ו[ לגבי קנין משיכה 
על ידי הזזת עציץ, שאינה נחשבת למשיכה כיון שהיניקה ממשיכה כל הזמן, אם כן מבואר 
שלא מנתק את העציץ כשמזיז אותו, וכן פסק הגר"נ קרליץ ]חוט שני שמיטה פ"א אות 
כג[ שמותר להזיז עציץ נקוב בשבת ובלבד שלא יגביהנו מהקרקע. וכן מצינו שרבותינו לא 
חששו שהזזת עציץ נקוב בשביעית נחשבת כקצירה וזריעה, דהנה המנחת שלמה ]סי' מא[ 

כתב שדעתו נוטה להתיר גרירת עציץ מבית לחצר בשביעית. 

ויעויין בגליון הליכות שדה 48 שהביא הגאון רבי שאול רייכנברג שליט"א שדעת הגרי"ש 
אלישיב זצוק"ל שמותר לטלטל עציץ נקוב בבית. ואף שנקטינן שנטיעה בבית אסורה, 
ואף בבית אסור להפוך עציץ שאינו נקוב לנקוב, מבואר שלא חשש לדברי המאירי אלו. 
]אולם אעפ"כ אסר להוציא מהבית לשדה, וכ"כ החזו"א, ויתבאר להלן[. אמנם דברי הגרי"ש 
אלישיב אינם ראיה מכרעת, משום שיתכן שבעלמא חששו לדברי המאירי שהזזת עציצים 
נחשבת קצירה וזריעה, אבל לגבי טלטול עציץ נקוב בבית בשביעית צירפו את הדעות שאין 
שביעית נוהגת כלל בבית ומותר לזרוע בבית בשביעית, ולפיכך התירו לכל הפחות לטלטל 

עציץ נקוב בבית.

אף בדעת המנחת שלמה יש לדון, שאין ראיה משביעית לשבת, דהנה להלן יבואר שהגדרת 
איסור קצירה בשבת הוא הפסקת החיבור, מה שאין כן הגדרת קצירה במצוות התלויות 
בארץ היא הפסקת היניקה, ולפי זה אף אי נתיר גרירת עציץ בשביעית משום שלא מפסיק 

את היניקה, לא נתיר גרירת עציץ בשבת.

אך גם אם נתיר להזיז את העציץ מצד איסור קצירה וזריעה, פעמים רבות העציץ הוא מוקצה 
מפני שאינו עומד להיטלטל, כגון שקבוע לו מקום ואין רגילים לטלטלו, שנחלקו הפוסקים 
האם הוא מוקצה, ראה אורחות שבת פי"ט סעיף קמא ואם כן אסור מדרבנן להרחיקו. אך 
לכאורה יהיה מותר וצריך להרחיקו על ידי טלטול מן הצד, ואם אינו יכול להרחיקו חזרנו 
לנידון אי איסור מוקצה שעובר עליו בפעם אחת קל מאיסור קיום שעובר עליו בכל רגע 

וכמו שנתבאר בדברי הר"ן.

עוד יש לדון אי איסור מוקצה חמור מאיסור קיום, שמצינו בתוס' ישנים )ביצה ד, ב( דספק 
מוקצה אסור משום שהחמירו בו דהוי כעין דאורייתא, ויש לדון האם משום כך נאמר דאיסור 

מוקצה חמור מאיסור קיום כלאים ויהיה אסור לו להרחיקו בשבת.

האם מותר לעשות מחיצה בשבת

הדרך השניה להציל מכלאים בין העציצים היא לעשות מחיצה ביניהם, ויש לדון האם מותר 
לעשות מחיצה מתרת בשבת בכדי להציל מאיסור קיום כלאים. והנה איסור עשיית מחיצה 
המתרת בשבת הוא איסור דרבנן, וא"כ אי נימא דאיסור קיום הוא מדאורייתא לכאורה חייב 
לעבור על איסור עשיית מחיצה מתרת בשבת שהוא דרבנן להנצל מאיסור קיום כלאים 

שהוא מן התורה. 

אך אם קיום אסור רק מדרבנן שבנו לנידון שהבאנו לעיל האם איסור קיום חמור מאיסור 
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נוד  לו בשבת שיש בביתו  ציצים ז ו ים כלאים

עשיית מחיצה כיון שעובר עליו בכל רגע ואילו על איסור עשיית מחיצה עובר רק פעם 
אחת, כמו שכתבנו לדון על פי דברי הר"ן.

אלא שדעת החזו"א שמחיצה המועלת בכלאים היא רק מחיצה שביטלה לקרקע לגמרי, ואם 
כן אינו יכול לעשות מחיצה מכלים וספרים שהרי לא מועיל שמבטלם לקרקע דבטלה דעתו 
כמבואר בגמ' בסוכה )ד, א(, ודברים שאינם כלים, לרוב הם מוקצה וחזרנו לנידון הקודם. 

]ויעויין בגליון זה במאמר.... מה שכתב בזה[.

עלה בידנו:

לדעת הסוברים שהזזת עציץ נקוב בשבת אינה נחשבת קצירה וזריעה, או שאף אם נחשבת 
קצירה וזריעה בכהאי גונא היא בכלל מלאכה שאינה צריכה לגופה, מכל מקום היות ובדרך 
כלל העציץ אינו עומד לטלטול, הוא מוקצה. ולפיכך אם יכול להרחיקו על ידי טלטול מן 

הצד ודאי צריך להרחיק את העציצים על ידי טלטול מן הצד. 

אך אם אינו יכול להרחיק ביניהם על ידי טלטול מן הצד יש לדון איזה מהם חמור, טלטול 
מוקצה או איסור קיום כלאים: ולדעת הסוברים שאיסור קיום הוא איסור תורה נראה שחייב 
להרחיק ביניהם, אך לדעת החזו"א שאיסור קיום הוא איסור דרבנן יש לדון אי איסור טלטול 
מוקצה בידים דוחה איסור קיום בשב ואל תעשה, או איסור קיום דוחה, אף שהוא בשב 
ואל תעשה, משום שעובר עליו בכל רגע שאינו מרחיק ואילו איסור מוקצה עובר עליו רק 

פעם אחת. 

ואי נימא שאיסור קיום מחייב לעבור על איסור שבות דרבנן, י"ל שאם יכול לעשות מחיצה 
לכאו' עדיף מטלטול המוקצה, שיש סוברים שיש בו משום קוצר ויש הסברים שאיסור 
מוקצה חמור. אלא שכל זה הוא רק ביש לו אפשרות לעשות מחיצה בדבר שיכול לבטלו 

שם, ולא בטלה דעתו ואינו מוקצה. 

ולכאורה זה ברור שמותר וצריך לומר לנכרי להרחיק את העציצים זה מזה, שהרי היא שבות 
דשבות במקום מצווה שהתירו.

האם יש איסור קיום כשאינו יכול לעקור

אמנם נראה לומר שכל שיש בו צד איסור שבת אין בו איסור קיום כלאים כלל, ואף אם 
בעלמא איסור קיום כלאים חמור הוא מאיסור מוקצה או עשיית מחיצה, מכל מקום כל שיש 
בו צד איסור אינו צריך להרחיק בין העציצים ומותר לקיים את הכלאים עד למוצאי שבת. 

והטעם, בהקדם מה שיש לחקור בגדרי איסור קיום וחובת עקירת כלאים, האם מכח איסור 
הקיום איכא חובת עקירה, שאסור שיהיה זרוע אצלו כלאים ומשום איסור הקיום חייב 
לבטלם, וכעין חמץ בפסח שאסור שיהיה לו חמץ ויש עליו עוד חובה להשבית את החמץ. 
או שאין איסור קיום כלאים בפני עצמו, אלא שיש לו חובה לעקור את הכלאים ובכך שאינו 

עוקרם מקיים את הכלאים. 

ונפק"מ כאשר הוא אנוס ואינו יכול לעקור, שאם איסור הקיום אינו בנוי על החובה לעקור 
את הכלאים, אף כשהוא אנוס הוא ואינו יכול לעקור, עובר על איסור קיום באונס, אולם אם 
איסור הקיום בנוי על חובתו לעקור את הכלאים, כל שאינו יכול לעוקרם אינו עובר באיסור 
קיום כלל. ]וכמשל בעלמא, דברי המרדכי הידועים בענין לבישת ד' כנפות שאין בהם ציצית 

בשבת, שאינו מבטל עשה בלבישתם משום שהוא אנוס על הקשירה[.

ונראה להוכיח שאיסור קיום בנוי על חובתו לעקור את הכלאים, דהנה כ' החזו"א )ב, ט(: 
"המרכיב באיסור שנתחייב לעוקרו ומכר לנכרי חייב לפדותו ולעוקרו, ... אבל אם הוא איסור 
קיום את המורכב י"ל כיון דהשתא לאו בעלים הוא לא מקרי השתא מקיים, ומיהו כיון דאסרו 
חכמים לקיים אף בלא מעשה, א"כ כל שיכול לעוקרו ומקיימו מקרי מקיים וחיובא עלי' 
רמיא גם השתא כיון שכבר נתחייב בו ואע"ג דהשתא אנוס הוא אונס ממון לאו אונס הוא". 
מבואר מדבריו שגדר איסור קיום בנוי ועומד על חובתו לעקור את הכלאים ולבטלם, וע"כ 
אף שמכר את האילן המורכב והוא כבר לא ברשותו, כיון שיכול לקנותו מן הגוי ולעקור את 

האילן מיקרי מקיים כלאים. 

ולכן בשבת שאין עליו חובת עקירה כלל שהרי אסור לו להרחיק ביניהם משום עקירה או 
משום מוקצה, ואסור לו לעשות מחיצה מתרת, אינו נחשב מקיים כלאים כלל. ורק אם יכול 
להציל מאיסור כלאים בלא סרך איסור עובר גם כן באיסור קיום כל שאינו מציל מן הכלאים. 
ולפי זה אם יש עכו"ם שיכול לומר לו להרחיק ביניהם צריך להרחיק, משום ששבות דשבות 
במקום מצוה לא אסור כלל, וכן אם יכול לטלטל את העציץ על ידי טלטול מן הצד צריך 
להרחיקו, אבל אם אין לו גוי ואי אפשר להרחיק בטלטול מן הצד, אסור לו לעבור שום איסור 

משום שאינו עובר באיסור קיום כלל. 

אמנם נראה שדברי החזו"א הם לשיטתו שסובר שאיסור קיום הוא מדרבנן, כמובא לעיל, 
אבל לדעת הפוסקים שהובאו לעיל שאיסור קיום מן התורה, לא מסתבר שאיסור הקיום בנוי 
על חובת העקירה, אלא אדרבה הוא איסור עצמי כחמץ בפסח, שלא יהיה ברשותו כלאים 

ולפי זה חייב לעבור על איסור דרבנן להציל עצמו מאיסור כלאים דאורייתא.

אלא שיש לפקפק במה שכתבתי להוכיח מדברי החזו"א והביאור בדבריו, משום שיש לומר 
שאין כוונתו דכאשר הכלאים אצל הנכרי נחשב מקיים מפני שיכול לקנותם ולעקרם, אלא 
שסובר שלאחר שהיו הכלאים ברשותו וחייל עליו איסור קיום וחובת עקירה תו לא פקע 

חיוב העקירה ממנו אף לאחר שמכרו.

והראני רבי שמואל פליסקין, שכן נראה מהמשך דברי החזו"א, שכתב לגבי מה שהביא שם 
משם החתם סופר שיכול לשתף נכרי באילנו ולקיים אילן מורכב, וחלק עליו החזו"א: "דמ"מ 
ישראל מקיים חלקו וחייב להפקירו", הנה מה שהתיר החזו"א להפקיר את חלקו באילן 
המורכב, ואילו לעיל כתב דלא מהני להוציא מרשותו וחייב לחזור אחריו ולקנותו בכדי 
לעקרו, צ"ע. אולם בעצם הדבר הרי כאשר הוא שותף עם הגוי אינו יכול לעקרו, ולפי מה 
שנתבאר שהקיום בנוי על חובת העקירה וכשאינו יכול לעקור אינו עובר גם באיסור קיום 
כלאים, אמאי עובר על הכא על קיום וצריך להפקיר חלקו. וע"כ נראה לאידך גיסא, שלדעת 
החזו"א איסור קיום גורר את חיוב העקירה, שכל שמתקיים כלאים ברשותו, אף כשאינו יכול 
לעקרו עובר ואדרבה מתחייב לעקרו, וגם כשאינו יכול לעקרו הוא מקיים כלאים. וצ"ע בזה.

ושמעתי מרבי יחזקאל יעקובזון, שלפי משמעות דברי החזו"א שהובאו לעיל שאם הפקיר 
את הכלאים אין עליו איסור קיום, אם כן בנידון דידן במי שיש לו כלאים בשבת בתוך ביתו 
יכול להפקיר את העציצים ומותר להפקיר בשבת לצורך מצוה, אלא שבחזו"א עצמו בהמשך 

דבריו נראה שמי שמפקיר לא נפטר בזה מחובת העקירה ומאיסור קיום וכדלעיל, וצ"ע. 

ב. כלאים ע״י קירוב עציצים

עד השתא דנו במי שזרע ב' מיני זרעים בב' עציצים סמוכים זה לזה, והתבאר שאף שאין לו 

6263

ה
לכ

ה
ה 

שד

ה
לכ

ה
ה 

שד

ה  
שד

ת 
כו

לי
ה

 

ה  
שד

ת 
כו

לי
ה

 



נוד  לו בשבת שיש בביתו  ציצים ז ו ים כלאים

ניחותא בכלאים, מ"מ כיון שזרעם בידים אף שאין לו ניחותא עובר בהם באיסור כלאים 
ואסורים בקיום. אולם פעמים רבות שזורעים בשני עציצים כשהם רחוקים זה מזה ולאחר 
זמן מקרבים אותם זה לזה, ואז נעשים כלאים. ויש לדון שבכהאי גונא אינו צריך להרחיק 
ביניהם בשבת מטעם אחר, והוא, שהרי נתבאר לעיל שאיסור קיום כלאים הוא רק כשניחא 
לו בהם, אבל כשאין לו ניחותא בכלאים לא נאסר בקיום, אלא שכתבנו בשם החזו"א שכשזרע 
כלאים בידים, גם אם לא ניחא ליה בכלאים אסור לקיים, וכל ההיתר לקיים כלאים כשאין 
לו ניחותא הוא רק כשעלו מאליהם. ולפי זה יש לדון ולומר שקירוב העציצים לא נחשב 
זריעת כלאים בידים, שהרי מקרב את הזרוע כבר, ואם כן כשנודע לו בשבת שהם כלאים 

ואין לו ניחותא בהם, לא נאסר לקיימם. 

ולפי זה מסתבר שאף אם יכול לטלטלו מן הצד אינו חייב, כיון שכשלא ניחא ליה ליה 
בכלאים הדין הוא שאינו עובר ויכול להמתין אפילו עד שישכור פועלים ואינו חייב לעקור 
מיד בידים, הוא הדין הכא יכול להמתין עד שיוכל להרחיק את העציץ באופן הרגיל  ולא 

בטורח על ידי טלטול מן הצד. 

ויש לדון בעיקר סברא זו האם כשמקרב את העציצים נחשב זורע כלאים, או רק מקיים 
כלאים, שאם נחשב זורע נאסר בקיום גם כשלא ניחא ליה, ואם נחשב רק כמקיים כיון שהכא 

לא ניחא ליה אינו אסור לקיים את הכלאים ויכול להמתין להם למוצאי שבת.

ולעיל הובאו דברי המאירי שסובר שהמטלטל עציץ נקוב בשבת עובר בקוצר וזורע, ולכאורה 
לפי דבריו הוא הדין שהמקרב עציצים ונעשים כלאים נחשב כזורע כלאים בידים, אולם 

הבאנו שרבותינו לא נקטו כדבריו, ולדבריהם יש להסתפק בזה כמו שנתבאר.

אך נראה שגם לדברי המאירי אין הכרח שלגבי כלאים נחשב זורע, שהרי עציץ נקוב שהעבירו 
ממקום למקום ]מעל לאותו סוג קרקע[ אינו חייב למנות לו שנות ערלה מחדש ולא גרע 
מאילן שנעקר עם גושו שלא מונים לו מתחילה אם יכול לחיות מן הגוש,  והביאור בזה הוא 
כמו שכתב הגר"ח הלוי )שבת( לחלק בין איסורי שבת שבהם בחיבור תליא מילתא לבין 
מצוות התלויות בארץ שבהם ביניקה תליא מילתא, ובזה ביאר את הטעם למה מניח עציץ 
ע"ג יתידות חשיב תולש בשבת אף שחייב בתרומות ומעשרות מדאורייתא. וכעין זה יש לומר 
ולפרש גם לדברי המאירי, שאף שלגבי שבת חייב משום קוצר וזורע משום שהיה מחובר 
במקום מסוים ועכשיו מחובר במקום אחר, אבל לענין יניקה הלא היניקה לא פסקה ממנו 

כלל, ולענין כלאים, תרומות ומעשרות וכדומה, ביניקה תליא מילתא. 

חקירה בגדר איסור זריעת כלאים

ושורש הסברא לדונו כזורע כלאים שמעתי מרבי יחיאל איתמר, שניתן לומר שאיסור זריעת 
כלאים אינו תלוי במעשה זריעה בדוקא, אלא כל שעושה ששדהו תהיה זרועה כלאים זהו 
איסור כלאים, לעשות שיהיו כלאים בשדהו. ואם כן יש לומר שאף אם קירוב בעציצים 
אינו נחשב מעשה זריעה מכל מקום הוא עשיית כלאים בשדהו ואין חילוק בין זורע כלאים 
לעושה כלאים, ואינו עובר רק מצד קיום כלאים שבזה עובר רק כשיש לו ניחותא בהם, אלא 
עובר בעצם עשיית הכלאים ואף כשלא ניחא ליה עובר ואסור לקיימם ואינו יכול להמתין 

עליהם לשכור פועלים וכדומה.

ומהגאון רבי שאול רייכנברג שליט"א שמעתי ראיה גדולה לזה דהנה כתב השו"ע )יו"ד רצו, 

יז(: "אסור לעבור בעציץ נקוב שזרוע בו ירק בתוך הכרם. ואם הניחו תחת הגפן ונשתהה שם 
בארץ כדי להוסיף אחד ממאתים, הרי זה קידש". ובגר"א מוסיף על דבריו "אסור כו', ולוקה 
כמ"ש בסי"ב", ובסעיף יב איתא "וכן הזורע בעציץ שאינו נקוב המונח בכרם, לא קידש, ומכין 

אותו מכת מרדות. אבל עציץ נקוב, הרי הוא כארץ".

והנה אי סבר הגר"א דמעביר עציץ נקוב בכרם איסורו מדאורייתא ]וכן ביאר האפיקי ים ח"ב 
סי' מג[ א"כ כוונתו דחשיב כזורע בעציץ נקוב וכשאר זריעה, וכצד שהתבאר לעיל דעשיית 

שדהו לזרועה כלאים נחשבת לזריעת כלאים. 

אולם לכאורה יש לדחות שהרי מכל מקום הרי מן התורה אין איסור כלאי הכרם אלא כאשר 
זרעם בבת אחת א"כ מוכרח שאין זה איסור מדאורייתא גבי כלאי בכרם, ]וכן ביאר בדבר 
אברהם ח"א סי' כה אות ז[ וע"כ צ"ל דכוונתו לדמותו לזורע בעציץ שאינו נקוב, שמכין 

אותו מכת מרדות. 

אולם עדיין יש להקשות דאי נימא דמקרב עציץ אינו נחשב לזורע, מנין לגר"א שלוקה מכת 
מרדות על העברתו בכרם, אולם אי נימא דחשיב זורע א"כ אע"ג דלא הוה אלא מדרבנן כיון 

שהוא רק מעביר, מ"מ הרי הוא זורע כלאים מדרבנן שלוקה עליה. 

ואם אכן נימא דקירוב עציצים הוא כזריעת כלאים, יש לומר גם כן שהוא הדין במי שמסיר 
מחיצה שבין שני מינים שהם כלאים זה בזה, שהרי הוא עושה את השדה זרועה כלאים. 

אמנם אולי יש לחלק בין מסיר מחיצה למקרב עציצים, דהא דאמרי' דע"י קירוב עציצים 
נחשב כזורע כלאים אין זה מהטעם שהתבאר שאיסור כלאים הוא שלא תהיה שדהו זרועה 
כלאים ע"י מעשיו, אלא שעל ידי חידוש מקום הזריעה, אף שאינו מעשה זריעה חדש, מ"מ 
מעשה שינוי מקום הזריעה, הוא עצמו נחשב לזריעה האסורה באיסור כלאים, אבל בהסרת 
גדר שאין אלא מונע את החציצה שבין הכלאים המעורבים, לא נחשב שהוא יוצר את הכלאים 

ואינו בכלל זורע כלאים.

סברא נוספת שמעתי מרבי אשר בורובסקי לחלק בין הסרת מחיצה לבין קירוב עציצים, על 
פי הגדרת הרמב"ם שזריעת שני מינים בשדה מותר כאשר יש ביניהם "הרחקה" או כאשר 
יש ביניהם "הבדלה" כלומר זריעתם במרחק הוא הרחקה ואילו נתינת מחיצה היא הבדלה. 
ונראה שכאשר יש הרחקה אין כאן מציאות עירוב ואילו כאשר יש ביניהם הבדלה הרי מצד 
עצם הגידולים יש עירוב אלא שהם ניכרים זה מזה, ועל כן יש לומר שבקירוב עציצים הוא 
יוצר את מציאות העירוב ומה שאין כן בהסרת מחיצה הוא מבטל את ההיכר המתיר את 
הזריעה ולא יוצר את עצם העירוב מצד הגידול, וע"כ יש לומר שכאשר מסיר את המחיצה 
שוב למפרע אנו דנים את מעשה הזריעה שהיה מקודם כמעשה זריעת כלאים. ]מקור סברא 
זו מדברי החזו"א שביעית כב, א לגבי זורע בשביעית תחת תקרה, ואח"כ הסירו, "דנמצא 

דעביד איסורא למפרע דהוה זורע ע"מ להסיר וזו זריעה גמורה".[ 

האם יש חסרון ניחותא כאשר כבר היה לו ניחותא

אמנם אף אי נימא דקירוב עציצים אינו נחשב זריעת כלאים ואסור רק משום קיום כלאים, 
מ"מ נראה שלא שייך לדון חסרון ניחותא, דכשם שהזורע כלאים בידים לא מועיל חסרון 
ניחותא אחר כך כמו כן כאשר יש ניחותא בכלאים לא מועיל מה שלאחר מכן לא ניחא ליה, 
וכל שהיה ניחא לו בהם, עובר באיסור קיום גם אם עתה לא ניחא ליה בהם. וכ"כ להדיא 
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 פ שת ת ומות ומ ש ות  ל פי ות גזולים מגוי

החזו"א )כלאים ב, יא( אך דבר זה נתון במחלוקת עיין מנחת שלמה סי' פט שהביא דעת 
מהרי"ל דיסקין שהרואה ירק בכרמו ניחא ליה ושוב נמלך, הרי זה מותר, וכמדומה שצריך 
לחלק בין ניחותא בשעת זריעה לניחותא בקיומם שלא בשעת זריעה, ולפ"ז כאן שאין לו 

עכשיו ניחותא שוב אינו עובר על איסור קיום.

בנוסף לכך, כל זה הוא רק כשהוא עצמו קירב את העציצים או שראה את העציצים קרובים 
זה לזה שאז יש לדון אם נחשב שכבר היה ניחא ליה בהם, אבל כשהוא לא הוא קירבם אלא 
בנו או אשתו קרבו את העציצים, יש לדון האם נחשב שעושים על דעתו וממילא נחשב 
כמו שהוא עשה את הכלאים, או שכיון שלא ידע ולא ניחא ליה לא הוי כעושה בידים ואינו 
צריך להרחיק ביניהם בשבת וכמו שנתבאר. ]וכמו כן יש לדון לגבי זריעת כלאים על ידי 

בנו האם נחשבת זריעה בידים[.

אלא שעדיין יש לעיין דאף שהיה לו ניחותא בתחילה עדיין יש לומר שאין זה נחשב לניחותא 
בכלאים כיון שלא ידע שהם גידולי כלאים או שלא ידע שבעציצים יש איסור כלאים ולו 
היה יודע לא היה רוצה בהם, ולכאורה מצינו בחזו"א ]כלאים סימן ב ס"ק יא ד"ה ויש לעיין[ 
שהסתפק בכך, וז"ל "ואפשר דמיאון מחמת איסור נמי חשיב מיאון".  אך נראה שנידון דידן 
אינו ענין למה שכתב החזו"א, דמיאון מחמת איסור הנידון הוא כאשר בפועל אינו רוצה 
את הגידולים, רק שהסיבה שאינו רוצה אותם הוא מחמת איסור הכלאים ובזה כתב החזו"א 
שמסתבר שנחשב שאין לו ניחותא בהם. אבל במקרה שלנו הוא רצה את הגידולין, אלא 
שאם היה יודע שהם כלאים לא היה רוצה בהם, וד"ז ודאי נחשב היתה לו ניחותא ונתחייב 
כבר לעקור ונאסר בקיום. וכן מוכח ממש"כ החזו"א ששייך לעבור על איסור כלאים בשוגג, 

מבואר שנחשב כניחא ליה בכלאים ואסור לקיימם.

אמנם במנחת שלמה )סי' קב( כתב שמדברי החת"ס ריש ב"ב משמע דכל שלא ידע מאיסור  
כלאים לא חשיב ניחותא, ועיין שם מה שתמה בזה. נמצא שלדעת החזו"א כל שידע מהגידולים 

אף קודם שידע על איסור הכלאים נחשב שניחא לו בהם ואסור לקיימם.

העולה מן הדברים:

הזורע ב' עציצים נקובים זה לצד זה בשני מינים ואין ביניהם שיעור הרחקה ורק בשבת נודע 
האיסור וצריך להרחיק ביניהם, אם קירוב העציצים היה שלא מדעתו יש לומר שאין כאן 
איסור קיום כלאים, כיון שאין לו ניחותא בכלאים, וצ"ע אם בנו או אשתו מחשיבים כאילו יש 
לו ניחותא כיון שפועלים ברשות, ואם הוא עצמו זרע או קירב לכאורה עובר באיסור קיום 
ויש לדון אי יש לו דרך היתר להציל עצמו מאיסור קיום כלאים, שלעשות מחיצה ביניהם 
אסור דהוי מחיצה המתרת, וגם שהרי צריך מחיצה שיכול לבטלה למקום, ולטלטל את 
העציצים בכדי להרחיק ביניהם יש לדון מכמה איסורים, לדעת המאירי עובר באיסור זורע 
וקוצר, אך רבותינו לא חשו לכך. ופעמים רבות אסור משום מוקצה, ויש לדון האם עדיף 
לעבור באיסור עשיית מחיצה מתרת בשבת, או איסור טלטול מוקצה כדי שלא יעבור כל 
רגע באיסור קיום. ולומר לגוי לכאורה צריך, ואם אין לו גוי לכל הפחות יפקיר את העציצים 

שהחזו"א במקום אחד סבר דאם הפקיר אינו עובר באיסור קיום. 

שאלה שהגיעה כמה פעמים לשולחנם של יושבי בית המדרש עסקה בתרומות 
ומעשרות בפירות שנגזלו מגוי בשגגה, אם צריך ואיך ניתן לעשרם והיא שעמדה 
ברקע מאמר מקיף זה, המחשב את שיטות האחרונים עד דק בשאלות השונות 
הדורשות הכרע ובירור. מדיני גזל עכו״ם, מהו קניינו של הישראל בגזילה שאינו 
חייב להשיבה, והאם קונה ביאוש. האם נחשב כגמר מלאכה ביד הישראל או ביד 
העכו״ם, ומה הדין בקנין וגמר מלאכה הבאים כאחד, שליחות וזכיה בגוי ולמה 

נצרכת אותה זכיה, מהי הבעלות לענין הפרשת תרומות ומעשרות, ועוד ועוד. 

הדברים מובאים בזה בכדי לעורר את לב המעיינים, להראותם את השתלשלות 
שאלה זו לפרטיה בעניינים השונים למען יעסקו בהם, ולהראות מפלאות תורתנו, 

רחבה ועומקה עד בלי די. 

רבי יוסף דוד הכהן שליט"א
מרבני בית המדרש

הפרשת תרומות ומעשרות 
על פירות גזולים מגוי

שאלה:  מי שקטף פירות בגזילה משדות העכו״ם, האם וכיצד יכול לעשר הפירות ולאכלם.

איסור גזל עכו״ם וחיוב השבה

ראשית יש להקדים ולבאר מהו הדין בגזל עכו״ם, ונבאר את עיקרי הדברים בקצרה: קי״ל 
בב״ק )קיג, ב( דגזל וגניבת העכו״ם אסור, וילפינן לה מקראי דואכלת את כל העמים, והוא 
הדין לגניבת עכו״ם. נחלקו הראשונים אי אסור מהתורה או מדרבנן, דברש״י )סנהדרין נז, 
א ד״ה ישראל בנכרי( כתב דאינו אסור אלא מדרבנן משום חילול ה׳. וכך גם פשטות דברי 
מהרי״ו שהובאו ברמ״א )אה״ע ריש סי׳ כח(, ואילו ברש״י ב״ק )קיג, ב( מבואר דהוא איסור 

דאורייתא, וכן כתב ברמב״ם רפ״א מהל׳ גניבה והסמ״ג והטור סי׳ שמח. 

ובשו״ע הל׳ גניבה )סי׳ שמח( פסק לענין גניבה, ז״ל: כל הגונב וכו׳ חייב לשלם אחד הגונב 
ממון ישראל או ממון גויים, ע״כ. וכן כתב בהל׳ גזילה )סי׳ שנט ס״א(, דאסור לגזול או 
לעשוק בין מישראל בין מעכו״ם, אלא דשם לא כתב דחייב לשלם. ובש״ך סי׳ שנט סק״ב 
הביא מהכס״מ דנקט בדעת הרמב״ם דגזילה אינו אסורה אלא מדרבנן, ולענין גניבה משמע 
ברמב״ם דהוא איסור דאורייתא וכמו שכתב הש״ך שם, וכ״כ הר״ן סנהדרין )נז, א(, דלדברי 
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הרמב״ם גזל עכו״ם אסור מדרבנן, וגניבת העכו״ם אסורה מהתורה, וכ״כ הנוב״י )קמא 
יו״ד סי׳ פא( ובמהרש״ל נקט לדינא דגזל וגניבה אסורים מדרבנן בלבד, והובא בש״ך שם.

אלא דנחלקו הפוסקים אי איכא חיוב השבה לאחר שגנב, דבשו״ע הל׳ גניבה מבואר שחייב 
לשלם ]אלא שיתכן שחייב לשלם רק דמים אבל אינו חייב להשיב את החפץ עצמו, וראה 
להלן[, ובש״ך )שם סק״ב( נקט דהיינו חיוב דאורייתא, ולפ״ז תמה הש״ך עמ״ש הרמ״א 
באבן העזר )סי׳ כח ס״א( משם מהרי״ו, דקדשה בגזל או גניבת עכו״ם מקודשת כיון דאין 
צריך להחזיר אלא משום קידוש ה׳, דהא להשו״ע מבואר דחייב להחזיר מדינא, וע״ש 
בנה״מ )סק״א(, דכתב לומר שלדעת הרמ״א אף אם גזל הגוי אסור מהתורה, אינו מקרא 
דלא תגזול אלא מקרא דוחשב עם קונהו, ובזה לא נתחדש כלל חיוב השבה מהתורה ואפי׳ 
חיוב דמים ליכא, ואין חיוב ההשבה אלא מדרבנן משום קידוש ה׳, ולפיכך המקדש בגזילת 
עכו״ם מקודשת ע״ש. וכ״כ גם הכפות תמרים למהר״ם חביב )ר״ה כח, א(, והחת״ס )סוכה 
ל, ב(, והאו״ש )הל׳ סוכה פ״ה הכ״ה( בדברי הרמב״ן בסוגי׳ דאוונכרי, והחזו״א )ב״ק סי׳ טו 
סק״מ(, אלא דבחזו״א הוסיף דכל זמן שהוא מחזיק בה חשיב גוזלה בכל שעה, אבל היכא 
דגומר בדעתו שלא להחזיק בה עוד ואם יבא העכו״ם ויטלה לא ימחה בידו,  תו אינו חשוב 
כגזילה ואינו חייב לטרוח בהשבתה, וכתב עוד דהא דמבואר ברמב״ם דגזילת הנכרי חייבת 

בהשבה היינו משום חילול ה׳ דומי׳ דהפקעת הלואתו, ע״ש.

אמנם בנתיבות בקהלת יעקב )סי׳ כח(, כתב עוד ביישוב ד׳ הרמ״א, על פי מה שכתב במקום 
אחר, דיסוד קנין שינוי הוא שחיוב ההשבה פוקע  וממילא קונה מכח קנייני הגזילה שקנה 
בשעת הגזילה, ולפ״ז כתב שכיון שבעכו״ם ליכא חיוב השבה נמצא דקני הגזילה לגמרי 
משעת הגזילה כיון דאינו מתחייב בהשבה, וחייב רק דמים, ולפ״ז שפיר יכול למוכרו וליתנו 
לאחרים משום שהוא חייב לעכו״ם רק דמים ולא את החפץ עצמו וחיוב הדמים אינו אלא 
כמקח גרידא, והוא עצמו נמי מותר להשתמש בה. וכתב עוד שגם השו״ע שכתב שחייב 
לשלם על גניבת העכו״ם, אינו מוכרח שחייב בהשבת החפץ עצמו, אלא שחייב לשלם עליו 
דמים בלבד, אבל המפרשים שם באה״ע, ומהם הח״מ והב״ש והאבנ״מ ועוד, לא ס״ל כדברי 
הנה״מ, אלא סוברים שלדעת השו״ע חייב להשיב את החפץ עצמו ואין לו בעלות כלל בחפץ 

לא למכרו ולא לקדש בו אשה.

קנין שינוי בגזילת עכו״ם

ולשיטת הנתיבות יש לדון, בהא דמבואר בגמרא )סוכה ל, ב( בסוגי׳ דאוונכרי, דאי לא קנו 
הגזילה ביאוש ושינוי רשות, לא חשיב לכם לגבי מצוות ד׳ מינים, והרמב״ן במלחמות שם 
פירש דמיירי בגזלו מעכו״ם, ואי נימא דאינו חייב אלא דמים ויכול לקדש בו אשה, אמאי 
לא חשיב לכם הרי לדעת הנתיבות הגזלן הוא בעלים גמור, ויש ליישב לפי דברי הרשב״א 
)ב״ק קיד, א(, הובא בב״י )סי׳ שנג ס״ה(, דכתב דאי יאוש ושינוי רשות חייב דמים לא חשיב 
לכם, כיון שהנגזל יכול ליטול מהם את הגזילה בתורת משכון, ע״ש, ולפ״ז י״ל דה״נ חשיב 
כמשכון, ומ״מ יכול לקדש בו אשה אף דאינו שלו כיון דחוב הדמים עליו ואיהו גופיה לא 
נפיק ביה. אלא שבקצוה״ח )סי׳ שנג סק״ב(, פירש דהטעם שלא חשיב לכם אף שגוף החפץ 
שלו, הוא משום שקונה החפץ לענין גופו ולא לענין דמיו, וקניינו משוייר לענין הדמים, 
ולפ״ז ל״ש למימר כן בדברי הנה״מ, שלדברי הקצוה״ח גם אינו יכול לקדש בו את האישה 

אא״כ מפרש דמקדש בבעלותו על דמי החפץ ולא בגופו, וצ״ב בזה. 

אלא שגוף דברי הנה״מ צ״ע טובא, ובהקדם שנחלקו האחרונים אי גנב קונה מחידושא דקרא 
שהקנתה לו תורה בכדי לחייבו באונסין, או שעצם הגניבה היא קנין בלא חידוש התורה. 
הגרע״א בתשו׳ החדשות סי׳ ז, כתב להסתפק אי קטן שגנב קונה בשינוי, ושורש הספק הוא 
כמו שנתבאר, האם כיון שליכא דעת מקנה צריך לומר שקנין גזילה מגזירת הכתוב בכדי 
לחייבו באונסין ואם כן כיון שחייבה תורה את הקטן בהשבה קנה את הגזילה, או דעיקר 
הקנין הוי מסברא דומיא דקנין כיבוש מלחמה, דלזה לא צריך דעת מקנה אבל צריך דעת 

קונה ובקטן אין לו מעשה ולא קנה )עי׳ באורך בזה בשו״ת דבר אברהם ח״א סי׳ י(1.

ובנה״מ בסי׳ שנא כתב, דקנין אונסין להתחייב בגניבה חידוש הוא כיון דליכא דעת מקנה, 
ולפ״ז כתב דלא חידשה התורה הך קנין אלא היכא דאיכא חיוב השבה שבשביל לחייבו 
באונסין הקנתה לו תורה לו את החפץ שיהיה חייב באחריותו, משא״כ היכא דאינו חייב 
בהשבה – כגון באופן שהתחייב בנפשו וקים ליה בדרבה מיניה, אינו קונה את הגזילה כלל 
להתחייב באונסין, ולפ״ז כתב שאם גזל והתחייב בנפשו דקים ליה בדרבה מיניה, ואחר כך 
נעשה שינוי בגזילה לא קנה, משום שמתחילה לא קנה קנייני גזילה וממילא לא קנה בשינוי 
שהוא מכח קנייני הגזילה. וכ״כ הגרע״א בתשו׳ החדשות )ירושלים חו״מ סי׳ ז(, דהיכא דקים 

ליה בדרבה מיניה וליכא חיוב השבה, אינו קונה מעיקרא להתחייב באונסין. 

ולפי זה צ״ב מה שכתב שבגזל עכו״ם כיון שלא נתחייב בהשבה קונה את הגזילה מיד ואינו 
חייב אלא דמים, הלא אדרבה כיון שאינו חיב בהשבה לא קני לה בקנין גזילה וממילא אינו 
קונה כלל. ואיך כתב הנה״מ בקהילת יעקב שהגוזל מעכו״ם קונה משום שאינו חיב בהשבה, 

הלא אדרבה לא קנה כלל. 

ובשלמא אי נימא דאיכא חיוב דמים, נוכל לומר דקני להתחייב דמים וממילא קני החפץ 
לגמרי, משא״כ אי ליכא כלל חיוב דמים ואינו חייב אלא מדין ממוני גבך בלחוד, נמצא דאין 
לו צורך בקנין כלל, ובע״כ דצריך לומר שלדעת הנה״מ בגזל עכו״ם פטור מהשבת החפץ 

אבל חייב לשלם דמים ולא בתורת ממוני גבך, ולהכי בעינן לקנין גניבה אף בגזל העכו״ם.

ובחזו״א )ב״ק סי׳ טז סקי״ג(, כתב דלדברי רב סנהדרין )עב, א(, דס״ל דגזלן קונה את החפץ 
אלא שחיוב ההשבה מפקיע את קניינו, למ״ד דגזל עכו״ם מותר נעשה שלו כיון שלא התחייב 
בהשבה, ולפ״ז כתב שלדברי הרז״ה )שם( שגם רבה שנחלק שם על רב מודה לו בזה, נעשה 
הגזל שלו, ולדברי הרמב״ן דאין הלכה כרב, ע״כ כדכתב המג״א סי׳ תרלז משם היראים דאף 
אי גזל עכו״ם מותר אינו חשוב שלו. וכתב שם לדון דכיון דאם יתגייר תהא הגזילה אסורה 
לו מתחייב להשיב מעכשיו ואינו שלו, ובאבן העזר סי׳ לח סקי״ז, כתב החזו״א לדינא דאף 
למ״ד גזילו אסור דהוא עצמו אינו מחוייב להשיב ומעתה קנה מדין אבידתו ע״ש, ומבואר 
דס״ל דהוא שלו לגמרי ואפילו דמים אינו מחוייב, וכ״ה בפשטות דברי הנה״מ סי׳ שמח הנ״ל. 

וכ״ה דברי רבים מהאחרונים כמשנת״ל. 

ומ״מ נמצא דרוב ככל האחרונים סוברים דאיכא קנין להתחייב באונסין אף בעכו״ם, אם מצד 
דחייב השבת החפץ גופו, ואם מצד דלא שייך כלל קנין גזילה להתחייב באונסין, וכ״כ גם 
במג״א סי׳ תקפו סק״ה, דישראל הגוזל ע״ז דעכו״ם חשיב ע״ז דישראל כיון דמחוייב באחריותו 

1.  ראה בקוב״ש ב״ק אות ק, ובדבר אברהם ח״א סי׳ כא ס״ק כו, ושורש הנידון בפלוגתא דאביי ורבא תמורה 
ד, א, בכל מלתא דאמר רחמנא לא עביד אי עביד מהני, וע״ע בתוס׳ כתובות לא ב, ד״ה וברה״ר ואכ״מ. 
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וחשיב שלו, והיינו דאית ליה חיוב אונסין, ולפי דבריהם היכא דשינה הגזילה קני לגמרי 
דומיא דגוזל ישראל, והוי כגוזל סאה חיטים שטחנה דמהני להפריש משום שקנה2.

אלא דבכה״ג  שמפריש בלא ברכה משום דהוי מצוה הבאה בעבירה, וכ״ה בדגמ״ר שם, 
מיהו אי״ז מוסכם ראה במג״א סי׳ תרלז סק״ג, דהביא כמה דיעות ראשונים שבגזל עכו״ם 

לא אמרינן מצוה הבאה בעבירה אע״ג דגזל עכו״ם אסור, ועי׳ להלן.

שואל שלא מדעת וגוזל ע״מ לשלם בגזל העכו״ם

והנה להשיטות דאינו מחוייב בהשבה אבל אסור לו להשתמש בגזילה וכמו שכתב החזו״א 
שהובא לעיל, דהיכא דאינו מתכוין להשיבה חשיב גוזל כל שעה ושעה, ומכ״ש להש״ך 
דחייב בהשבה, נמצא דאין היתר להשתמש בגזילה בעצמו, והוי ספק איסור תורה, ושאני 
מאבידה ומהפקעת הלואתו דשרי, דהתם אתי לידיה בהיתרא, משא״כ הכא דבאיסורא אתי 
לידיה, ]עי׳ בד׳ הגר״ז דלהלן ובחי׳ הגרש״ש ב״ק סי׳ לט[, מ״מ היכא דאינו רוצה לגזול ומוכן 
הוא להחזיר לעכו״ם אם יתבענו, באנו למחלוקת האחרונים אי מותר להשתמש וליקח 
חפץ העכו״ם על דעת לשלם, דבט״ז או״ח סי׳ תמ סק״א, כתב להתיר לבער פקדון חמץ של 
עכו״ם בערב פסח, ועי׳ בשו״ע הגר״ז שם )קו״א סקי״א(, שביאר דגוזל על מנת לשלם דמיו 
אינו עובר משום לא תגזול אלא משום לא תחמוד, וזה אינו אסור בעכו״ם דרעך כתיב, וכ״כ 
ההפלאה ביישוב דברי הרמ״א שהובא לעיל דמהני לקדש אשה בגזל העכו״ם דמיירי בדעתו 

לשלם, וכ״כ כמה פוסקים.

אכן ראה באבנ״ז )או״ח סי׳ מד( דפליג על דברי הגר״ז, וכן היא פשטות דברי המג״א סי׳ תעב 
סק״ב משם מהרי״ל הובא במשנ״ב שם, דשואל שלא מדעת אסור גם בנכסי עכו״ם, ונראה 
דאסור אפי׳ כוונתו להחזיר, אלא דיש לחלק דהתם הוי גזלן על השימוש שעליו אינו משלם 
כלל אלא מחזיר את החפץ אחר שמשתמש, משא״כ היכא דמשלם דמים. וראה עוד בשו״ת 
בצל החכמה ח״ג סי׳ מח דהביא כמה פוסקים דס״ל כהגר״ז, וע״ע בפתחי חושן גניבה סי׳ א, 
דכתב לדון להמבואר בפוסקים דלא תגנוב ע״מ לשלם הוא איסור גזל ממש, דלא קי״ל כהגר״ז.

יאוש בגזילת העכו״ם

והיכא דנודע לעכו״ם הגניבה ונתייאש, לדידן דקי״ל )שו״ע חו״מ סי׳ שנג ס״ב(, דיאוש כדי 
לא קני, נראה דהוא תלוי במחלוקת הראשונים בטעם דלא מהני יאוש דבאיסורא אתי 
לידיה, דלדברי התוס׳ ב״ק סו, א ד״ה ה״נ, שהוא משום דלא נפקע חיוב ההשבה דמעיקרא, 
א״כ לדברי האחרונים הסוברים דאין חיוב השבה בעכו״ם קני ביאוש לחוד, ולדברי הרמב״ן 
במלחמות ב״מ כו, ב שהטעם משום דנעשה שומר מכח חיוב ההשבה הוי כיאוש ברשות, 

2.  ופשוט שאין הנידון אלא היכא דשינה את הפירות הגזולין לאחר הגזילה כגון בענבים ועשה יין וכיו״ב 
כמבואר בשו״ע חו״מ סי׳ שס גדרי השנוי, ואין לומר דחשיב שינוי בעצם בצירת הענבים וקטיפת הפירות 
במה שעשאן ממחובר לתלוש, דמבואר להדי׳ בב״ב קכו, א, דזה ל״ח שינוי בעצם הקצירה עד דידרכו 
הענבים, וטעמא משום דמעיקרא שם ענבים אית להו, והוי כמבואר בב״ק צו, א, דמאן דגזל דיקלא 
מחבריה וקטליה אף על גב דשדיא מארעא לארעא דידיה לא קני מאי טעמא מעיקרא דיקלא מיקרי 
והשתא נמי דיקלא מיקרי, ע״ש, ובלא״ה כבר נחלקו האחרונים די״ל דל״מ גזילה ושנוי כאחת, עי׳ בהגהות 
הרש״ש ובקובץ שיעורים ע״ד הגמ׳ ב״ק שם, וע״ע בדבר אברהם ח״א סי׳ ח, ואמרי בינה הל׳ פסח סי׳ כו 

דל״מ, ואכמ״ל.

א״כ ה״נ לא יהני יאוש העכו״ם כיון דאסור להישראל לגוזלה וחייב ליתנו לו אם יבוא ליטלה 
ממנו, אע״ג דבמצות השבה אינו מחוייב. 

וכבר נחלקו בזה ראשונים ואחרונים, דבריא״ז הובא בשלטי הגבורים שם, כתב דמהני יאוש 
לחוד, וכ״כ ביום תרועה להכפות תמרים ר״ה כח, א, והאו״ש פ״ד מסוכה, דמהאי טעמא גזל 
עכו״ם קונה ביאוש, וכ״כ החזו״א ב״ק סי׳ טז סק״מ, אכן השעה״מ פ״א מגניבה ה״ב הוכיח 
מתשובת הרשב״א שגם בגזל עכו״ם יאוש כדי לא קני, וכ״כ בדברי חיים הל׳ גניבה סי׳ ג, 
לתמוה ע״ז מהמבואר בסוכה לא, ב בסוגי׳ דאוונכרי דבעינן יאוש ושינוי רשות, ולדברי הרמב״ן 
במלחמות שם מיירי בגניבת העכו״ם, אכן י״ל דהרמב״ן לשיטתיה דהטעם דיאוש כדי לא 
קני אינו תלוי בחיוב השבה וכמו שנתבאר. ועש״ך סי׳ רנט דהעלה דהעיקר כדברי הרמב״ן, 
ובקצות שם תמה ע״ז, ועי׳ בנתיבות שם. וכ״כ האמרי בינה גביית חוב סימן ד, דלדינא יאוש 

כדי לא בגניבת עכו״ם לחוד, וכדברי הדברי חיים.

ועכ״פ היכא דמתייאש העכו״ם אפילו אי נימא דלא מהני יאוש, מ״מ יכול להפריש תרומות 
ומעשרות, וכמבואר בגמ׳ ב״ק סז, א, דהגנב והגזלן תרומתן תרומה, וכ״פ הרמב״ם פ״ד 
מתרומות הי״א, וראה עוד להלן בביאור הך דינא, דאינו מתורת שליחות. אלא דבכה״ג אינו 

מברך כיון דבאיסורא אתי לידיה, עי׳ בדרך אמונה שם. 

אך כל זה אינו אלא כשהתיאש העכו״ם אבל היכא דלא נודע לעכו״ם הגניבה לא מהני דקי״ל 
לדינא דיאוש שלא מדעת ל״ה יאוש וכמבואר בשו״ע חו״מ סי׳ רסב ס״ג.

הקנאת גזילת העכו״ם לישראל אחר ודין אבידת העכו״ם

והיכא דנותן הגזילה לישראל אחר, מדברי האחרונים שהובאו לעיל לענין קידושי אשה, מבואר 
דהוא גזל גמור ולא מהני דחשיב נמי גזל העכו״ם, אמנם במחנה אפרים גזילה סי׳ ל, כתב, 
דישראל שגזל מגוי או גוי מגוי חבירו ונתנו במתנה לישראל, שקנאו ישראל ואפילו קודם 
יאוש שאין ישראל השני גזל כלום מרשות הגוי והוי כמו אבידתו של גוי דשרי דנכסי הגוי 
הרי הם כהפקר, וע״ש דמה״ט פירש״י בסוכה בסוגיא דאוונכרי דמיירי בגזלו מישראל, ע״ש, 
וכ״כ לדינא החזו״א אה״ע שם, בישוב קושית האחרונים ע״ד הרמ״א, דהיכא דנותן הגזילה 
לאשה זוכה בהיתר והוי כאבידת העכו״ם דמותרת, ע״ש, וכ״מ בנתיבות סי׳ שמח דהלוקח 
מן הגזלן אפי׳ קודם יאוש חשיב כאבידה, ומחוייב בהשבה מדין השבת אבידה, ולפ״ז הכא 

הוי כאבידת העכו״ם דמותרת.

ומבואר מדברי המחנ״א דס״ל דאבידת העכו״ם דשרי רחמנא, קונה הישראל לגמרי, ושאני 
ממה שכתב היראים הובא במג״א, דאפי׳ אי גזל העכו״ם מותר לא הוי לכם דאינו שלו, והיינו 
דלזה גופיה גלי קרא דאבידת העכו״ם שלא לקחה מרשותו הוי כהפקר. מיהו הב״ח והש״ך יו״ד 
סי׳ קמו, כתבו דאף באבידת עכו״ם המותרת לא הוי לכם דאינו שלו, וכן כבר תמהו האחרונים 
בזה ע״ד המחנ״א דהא הרמב״ן פירש להדיא בסוגיא דאוונכרי דמיירי דגזלו מעכו״ם, ואפ״ה 

מבואר דלא מהני מה שנותנים לישראל, ועיין בחי׳ הגרש״ש ב״ק סי׳ לט דהאריך בכל זה. 

ולדברי הב״ח והש״ך דגם באבידה  אינו נעשית שלו, עי׳ בספר יד אליהו ב״מ כו, א, דהעלה 
דעכ״פ מותר להשתמש בחפץ, ושאני מגזל העכו״ם דבאיסורא אתי לידיה, ועי׳ בהערות 
הגרי״ש אלישיב שם דדחה ראייתו מהגמ׳, ועכ״פ כתב לדינא דמסתבר כדבריו דאף להב״ח 

והש״ך מותר להשתמש לכתחילה באבידה, אע״ג דאינו זוכה בה להיות כשלו.
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המורם מהאמור, דגניבת העכו״ם קודם יאוש, לדברי רוב ככל הפוסקים אסור להשתמש 
בה שלא ע״ד לשלם, מלבד דעת הנתיבות דמותר להשתמש תמיד אלא שחייב רק דמים, 
ובמשתמש על דעת לשלם לדברי הגר״ז ודעמיה מותר, ולדברי שאר הפוסקים אסור להשתמש, 
והיכא דעביד שינוי, להשיטות דאינו קונה להתחייב באונסין נמי אסור להשתמש בגזילה, 
והאופן המועיל בזה לצאת מידי ספק, הוא להקנות לישראל אחר דלדידיה הוי כאבידה 
ומותר לו לאכול הפירות, וה״ה דיכול לחזור ולהקנותם לישראל הגנב, וכדברי המחנה אפרים.

חיוב הפרשה במירוח ישראל בפירות העכו״ם

אלא שיש לדון בכל האמור, האם פירות אלו שגדלו ביד העכו״ם חייבים בתרומות ומעשרות, 
ואי חייבים יש לדון האם מצי הישראל להפריש עליהם מהפירות הגנובים עצמן או מפירות 

אחרים. 

והנה בנידון דידן דמיירי בפירות שאין להם גורן כתבואה, קי״ל דקטיפת הפירות או מילוי 
הכלי היכא דרוצה למלאותו, היא גמר מלאכתם, וכמבואר ברמב״ם פ״ג מהל׳ מעשר, ונמצא 
דהכא נעשה הגמר מלאכה בידי הישראל, והוי מירוח ישראל בפירות העכו״ם, ולרוב הפוסקים 
שהישראל לא קני הפירות לגמרי חשיב מירוח ישראל ברשות העכו״ם. והנה בעיקר דין מירוח 
העכו״ם בפירות העכו״ם פליגי הרמב״ם והראב״ד פ״א מתרומות הי״ג, דלדעת הרמב״ם פטורין 
מתרומות ומעשרות ולדעת הראב״ד חייבין כיוון דאין קנין לעכו״ם להפקיע וחשיב כמירוח 
עכו״ם ברשות ישראל, ונודע בזה גזירת נח״ש דרבותינו מארי דארעא דישראל דאין לנהוג 
כדברי הראב״ד אפי׳ לחומרא, וכמבו׳ בכס״מ שם הי״א, וע״ע בשו״ת ר״ב אשכנזי ח״א סי׳ א 
ועוד, דהחרימו על המתחסד לנהוג כהראב״ד להפריש תרומות ומעשרות מפירות העכו״ם 

שמירחן העכו״ם, והכי קי״ל לדינא.

ובפירות עכו״ם שמירחן הישראל קי״ל לדינא דחייבין בתרומות ומעשרות, וכמבואר ברמב״ם 
שם הי״א - י״ב, דהיכא דלקחן מהעכו״ם אחר שנתלשו לדידן דאין קנין לעכו״ם להפקיע 
חייבין בכל התרו״מ מהתורה, אלא דבמעש״ר הכל שלו ותרו״מ מוכרה לכהן דא״ל דאתינא 

מכח גברא דלא מצי לאשתעויי דינא בהדיה. 

אלא שנחלקו הראשונים אם הדבר תלוי במירוח ב״רשות הישראל״ דוקא, ולא אכפ״ל אי גוי 
מירחן, או דתלי ב״פועל״ הממרח, דאפילו היכא דהבעלות של עכו״ם היכא דהפועל ישראל 
חשיב מירוח ישראל וחייב, דבפשטות דברי התוס׳ והרמב״ן והרשב״א וריטב״א קידושין מא, 
ב, מבואר דס״ל לדינא דהיכא דמירח ישראל פירות ברשות העכו״ם הוי כמירוח ישראל וחייב, 
ולפ״ז נראה נמי דה״ה איפכא היכא דמירח עכו״ם פירות שברשות ישראל נמי חשיב כמירוח 
עכו״ם דחיובו רק מדרבנן מגזירת בעלי כיסין. ולענין גלגול עיסה מבואר במנחות סז, א להדי׳ 
דגלגול עכו״ם בשל ישראל חייב, וכן האריך הרא״ש בתשובה כלל ב ס״ב, אלא דבשטמ״ק 
מנחות שם כתב לחלק דבתבואה דכתיב דיגונך אזלינן בתר הממרח בפועל, משא״כ לענין 
חלה דכתיב עריסותיכם דתליא בבעל העיסה, ומבואר בדבריו ג״כ דבתר הפועל אזלי׳ לקולא 
ולחומרא, ולא נתבאר בדברי הראשונים לחלק בין ממרח לצורך עצמו או לצורך בעה״ב, 
וגרע טפי ממירוח הנמלים דחייב, דאיכא דין פטור והפקעה היכא דממרח העכו״ם, וכמבו׳ 

בחי׳ הגר״ח פ״א מהל׳ תרומות הי״א.

ודעת התוס׳ מנחות יא, ב ד״ה דגנך, והשט״מ משם הרא״ש שם, דמירוח הישראל אינו מחייב 
בפירות העכו״ם, וכ״כ הכס״מ שם )הי״א( משם האורחות חיים סוף הל׳ חלה ע״פ הראב״ד ]עי׳ 

בחזו״א שביעית א סקכ״א, דאין זה הראב״ד בהשגות[, דמירוח הישראל ברשות העכו״ם לא 
מחייב, דבתר הבעלים בשעת מירוח אזלינן דומיא דחלה, ולפ״ז ה״ה איפכא דהיכא דמירח 

העכו״ם ברשות ישראל נמי אינו פוטר.

ובדעת הרמב״ם אין הדברים מבוררים, דבפ״א מתרומות הי״ד כתב, דבמכר הגוי לישראל 
פירות מחוברין ומירחן הגוי ברשות הישראל פטורין, והוא כדברי הרשב״א ודעמיה, דבתר 
הפועל אזלינן ולא אחר הבעלים, וכ״כ מהר״י קורקוס הובא בכס״מ שם בדעת הרמב״ם, 
ולענין מירוח ישראל פירות העכו״ם מבואר בדבריו שם הי״א, דאינו חייב אלא בלקחן קודם 
מירוח, ומבואר דאע״ג דמירח הישראל אם הם בבעלות העכו״ם פטור, ועיין בחרדים )הקדמה 
למצוות התלויות בא״י(, דכתב בדעת הרמב״ם לדינא כדעת הראשונים הנ״ל, דמירוח ישראל 
בפירות העכו״ם חייב, ומירוח העכו״ם בפירות ישראל פוטר מהתורה, והא דכתב הרמב״ם 
בהי״א דבעינן מירוח דישראל ברשות ישראל היינו לענין חיוב נתינה לכהן וללוי דליכא 

ברשות העכו״ם, ע״ש,

אכן בחזו״א )שביעית א, כא( נקט בדעת הרמב״ם דאין מירוח הישראל ברשות העכו״ם 
מחייב, וטעמא דכיון דאין הבעלים בר חיובא חשיב כממרח ע״מ למכור דאינו טבל כלל, 
וכתב לדחוק דברי הרמב״ם בהי״ד דאתי לאפוקי מפטור לקוח, וכ׳ לדינא דיש לסמוך ע״ד 
התוס׳ והראב״ד דאין מירוח הישראל בפירות העכו״ם מחייב, וראה עוד שם שנדחק ופירש 
כן גם בדעת הרמב״ן והרשב״א ודעמיה ע״ש. ולפ״ז בנ״ד דהוי פירות העכו״ם שמירחן ישראל, 
הוא תלוי במחלוקת האחרונים, דלדברי החרדים בדעת הרמב״ם ופשטות דברי הראשונים 
יש לחייב הפירות במעשר, ולדעת החזו״א יש מקום להקל דאינם חייבים בתרו״מ כלל, דהוי 
כפירות העכו״ם שמירחן העכו״ם, ]מיהו בזה ליכא גזירת נח״ש, כיון דיש מהראשונים דס״ל 

דהוא חשיב כמירוח הישראל, וכ״כ החזו״א מעשרות ג, יח, וע״ע סי׳ ה סק״ב[, 

מיהו יש מקום לפוטרם אף להראשונים המחייבים מירוח ישראל בפירות עכו״ם, לפמ״ש 
בחזו״א שם סקכ״ד, דהא דפטור מירוח העכו״ם בפירות ישראל היינו דוקא בפירות דבני 
גורן נינהו דמעשה הדיגון פוטר, משא״כ במידי דלאו בר גורן ומתחייב בגמר מלאכה אפילו 
בגמר ע״י פועלים עכו״ם חייב, וכ״ש בהביא לבית ע״י נכרי, ע״ש, ולפ״ז י״ל דה״ה אפכא, דאין 
מירוח הישראל מחייב הפירות שגדלו ברשות העכו״ם אלא בדיגון הישראל, משא״כ היכא 

דגמר המלאכה לא נחשב דיגון, הכל הולך אחר רשות בעל הפירות לפטור.

קנין וגמר מלאכה הבאין כאחד

אברא דיש לדון טובא בזה, דכיון דהכא עושה את קנין הגזילה עם גמר המלאכה, נמצא 
דהפירות בזמן המירוח היו ברשותו בבאין כאחת, וא״כ הוי כמירוח הישראל ברשות ישראל, 
ולא מבעי׳ לדעת האחרונים דקונה הגזילה לגמרי דחשיבי ברשותו ממש, אלא דאפילו אי 
נימא דקני להתחייב באונסין י״ל דהוי ברשותו לענין מירוח כמו שיתבאר, ולדברי הנה״מ 
דס״ל דאינו קונה כלל בגוזל העכו״ם אפי׳ להתחייב באונסין, יל״ד דתלי במחלוקת האחרונים 
אי איכא דין שלא ברשותו לבעלים היכא דהגנב לא קנה את הגזילה בקניני גזילה, דבסוגי׳ 
דב״מ ז, א, מבואר דאף בגזילת קרקע אין הנגזל יכול להקדיש, וע״ש בגרע״א בגה״ש, דכתב 
לתמוה דכיון דליכא קנייני גזילה בקרקעות אמאי אינו יכול להקדיש, וכבר נחלקו בזה 
הראשונים ריש פרק שור שנגח ד׳ וה׳, הבעה״מ והרמב״ן במלחמות היכא דמאפשר הגזלן 
לנגזל להקדיש, דדעת בעה״מ דהוי ברשותו והרמב״ן ס״ל דאכתי כיון דאיכא קנייני הגזילה 
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לא מצי להקדיש, וביאר הקצות סי׳ ריא סק״ג דפליגי אי האינו ברשותו הוי מכח קנייני 
הגזילה או משום עצם המציאות השליטה של הגזלן, ודעת הנתיבות סי׳ מט סקי״ז כדעת 
הגרע״א דהיכא דליכא קנין גזילה חשיב ברשותו, ולדבריהם כבר יישב האחיעזר )ח״ג סי׳ 
לח( סוגי׳ דב״מ, דכיון דאינו יכול להוציאו בדיינים גרע טפי, והיינו דמה״ט חשיב כאינו שלו 
ועדיף מאינו ברשותו. ולפ״ז לענין גזילת העכו״ם נראה דלדברי הנתיבות דליכא קנין אונסין 
להשיטות דחייב לשלם הוי כברשותו, ואפילו אי אינו חייב בהשבה כיון דיכול העכו״ם ליקח 

הגזילה מן הדין, יל״ד אי חשיב ברשותו.

ואע״ג דהכא לא הי׳ הישראל בעלים קודם מירוח אלא בשעת המירוח ממש, מ״מ כתב החזו״א 
מעשרות סי׳ ג סקי״ח, לגבי לוקח מהנכרי אתרוגים ללוקטן מהמחובר, דהיכא דהמקח וגמר 
מלאכה באין כאחת, לא חשיב מירוח ברשות עכו״ם אלא ברשות ישראל, דלענין מירוח עכו״ם 
הפוטר בעינן דוקא מירוח ביד נכרי, ושאני מדין פטור לקוח דהאריך שם בחזו״א )סקט״ז( 
דלא מהני מקח וגמר מלאכה כאחת לחייב, אא״כ קנה הפירות מקודם גמר מלאכה, ע״ש3. 
וכיו״ב מבואר גם בתשו׳ הר״ב אשכנזי סי׳ ב, הובא במג״א סי׳ תרמט סק״ב, דהיכא דקצץ 
הישראל אתרוג שגדל ברשות העכו״ם הוי טבל גמור, דחשיב נתמרח ביד ישראל, ואי נימא 
דלא ס״ל כהראשונים דבתר הממרח אזלינן, בע״כ דס״ל כהחזו״א, דהמקח והמירוח באין 
כאחד וסגי בהכי. ]ומשמע מד׳ המג״א דה״ה לענין אתרוג אחד, מיהו ראה בחכמת אדם )שערי 
צדק פ״ג סקט״ז( דלא חשיב גמ״מ אלא בג׳ אתרוגים דחשיב עשאו גורן, וע״ע בדרך אמונה 

בביאור ההלכה )פ״ד ממעשר הט״ו( משם החזו״א מש״כ להיזהר בזה ואכ״מ[.

אלא דבעיקר מירוח הגזלן אי״ז מבורר דמהני לחייב, דעיין בירושלמי מעשרות פ״ה ה״ג, דפליגי 
ר״י ור״ל בממרח כריו של חבירו שלא מדעתו אי חייב, דלר״י חייב ולר״ל פטור, ומשוינן שם 
הדין לחלה היכא דעירב הנחתום העיסות שלא מדעתן, ודעת השו״ע סי׳ שכו דהלכה כר״ל 

3.  ולענין הפקר דקי״ל נמי דאינו פוטר אחר מירוח, ובעינן שיהיה הפקר שעה א׳ קודם מירוח, יל״ד היכא 
דהפקיר אחר שיתלשו מהעץ, ונמצא דהתולש עושה הגמר מלאכה וההפקר כאחת, אי חשיב הפקר 
אחר גמ״מ או קודם גמ״מ, והנה מבואר בב״מ כא, ב, דפירות הנושרין שנעשו הפקר בנשירתן פטורין, 
ומבואר דאף דנעשה הגמ״מ וההפקר כא׳ פטור, מיהו התם יש לחלק דל״ח גמ״מ מאליו, וחשוב הכל 

כנעשה בהפקר, אכן היכא דזוכה בהן אדם גרע טפי.

ויש להוכיח ד״ז מהמבואר בפסקי הרא״ש נדרים פ״ד סי׳ יא, דכתב לבאר דברי הר״ש דמהני מה״ת 
הפקר אפי׳ בינו לבין עצמו, משום דעיקר הפקר משביעית ילפי׳ כדדריש בירושלמי דשביעית )פ״ה 
ה״א( תשמטנה מה ת״ל ונטשתה יש לך נטישה שהיא כזו מה זו לעניים כו׳ אף זו וכו׳ ואיירי בהפקר 
קרקע דומיא דשביעית דלענין פטור מעשר איירי בהפקר וזה לא שייך אלא בקרקע וכו׳, ע״ש, והנה 
דבריו צ״ב טובא, דאפי׳ אי נימא דההפקר בשביעית נמי על הקרקע לצורך הפירות וכמבואר בנדרים 
שם וכמו שהאריך בזה בקה״י שם סי׳ כ״ח, מ״מ אינו ענין כלל לפטור המעשר, דהא ל״ש הפקר פירות 

מהפקר קרקע לפטור ממעשר.

והנראה בביאור כוונתו, דמספק״ל לרא״ש אי ההפקר חייל על זמן התלישה אע״ג דמפקיר במחובר, או 
דמפקיר מעתה בעודן מחוברין, וע״ז כתב הרא״ש להוכיח מפטור המעשר, דאי נימא דהפירות מופקרין 
לכשיתלשו, א״כ נמצא דנעשה הגמ״מ וההפקר כאחת, ובזה חייב במעשרות וכנ״ל, ובע״כ דההפקר חייל 
בעודו מחובר, ונמצא דההפקר קודם גמר מלאכה, ול״מ זכייתו כלל אח״כ, והפקר דפירות מחוברין חשיב 
ממש הפקר במחובר, ]ולפ״ז יש מקום למה שנחלקו האחרונים אי מהני נמי זכיי׳ בקרקע מדין חצר על 
הפירות, דברש״ש ר״ה ט, א, דכתב דמהני זכיה בשביעית בחצר בפירות המחוברין, ובחזו״א שביעית סי׳ 
י סק״ה דהאריך לתמוה ע״ד הרש״ש, אלא דנסתפק שם לדינא אי מהני זכיה במחובר, ועי׳ בדבריו שם 
להלן סי׳ יג סקט״ז דנראה דנקט דמהני זכיה במחובר, דלפ״ז היכא דזכה בקרקע לצורך הפירות אפשר 

דחייב במעשר, ואכ״מ[.

דאינו נטבל שלא מדעתו, ולפ״ז בפשטות ה״ה לכל מירוח הגזלן דהא בהא תליא, וע״ש בב״י 
שיש פסקו כר״י לחייב, וכ״כ הגר״א שם, וע״ע בחזו״א מעשרות סי׳ ד סקכ״ו, דכתב לדון לר״ל 
שמירוח בעל כרחו אינו מחייב אי חשיב אדרבה כמירוח העכו״ם לפטור, וע״ש מה שביאר 
דלא חשיב כמירוח הנמלים שמחייב. מיהו התם י״ל דלא נתכוין לקנות את התבואה אלא 
למרח עבור חבירו שבזה מירוח שלא מדעתו אינו מחייב, משא״כ היכא דגזל ומירח לעצמו 
דמהני דחשיב ברשותו מכח השליטה או מכח קניינו להתחייב באונסין, ועיין בעונג יו״ט סי׳ 
לט דנסתפק לענין גזלן אי הוי כמירוח בעלים משום דאית לי׳ קנין להתחייב באונסין, וכתב 
להוכיח מדברי השאגת אריה סי׳ צד לענין חלה, דהיכא דגלגל הגזלן מהני לחייב אע״ג דל״ה 
עריסותיכם, ובפשטות היינו משום דמהני קניינו להתחייב באונסין, ולפ״ז אי נימא כהשאגת 
אריה דהגזלן חשיב כבעלים למרח אפילו לר״ל כיון דאית ליה קנין להתחייב באונסין, נראה 
דמהאי טעמא נמי חשיב כמירוח ישראל ברשותו, ולפי זה יש לחייבו לכולי עלמא בתרומות 
ומעשרות, ומיהו יל״ע לסברת החזו״א, דגמ״מ דפירות קיל מגורן דתבואה, דבזה לכולי עלמא 

הוי כנגמרו ברשות הבעלים, ויל״ע.

וראיתי בהר צבי או״ח ח״ב סי׳ סז, דכתב בפשיטות דלא מהני קנין אונסין להחשיבו מירוח 
ברשות ישראל, ודוקא היכא דקונה הגזילה לגמרי י״ל דחשיב מירוח ברשות ישראל, אכן 
נראה מדבריו דס״ל בפשיטות דמירוח עכו״ם תלוי בבעלים, והדבר תלוי במחלוקת הפוסקים 
שהובאה לעיל, אלא דאפי׳ אי נימא כר״י דס״ל דמהני מירוח שלא מדעתו, י״ל דהיינו משום 
דחשיב כשלוחו, והוי מירוח דישראל, ואפי׳ אם נאמר דבגנב מישראל חשיב מירוח  יל״ד 
דהיינו מכח קניינו להתחייב באונסין, ולפ״ז אי נימא דאינו קונה להתחייב באונסין בגזילת 

העכו״ם נמצא דאינו ברשותו כלל, ותו חשיב מירוח ברשות העכו״ם לגמרי.

ונמצא לפי האמור דיש לחייב הפירות בתרו״מ מכח מירוח הישראל, או משום שהוא כפועל 
או דהוי כמירוח ישראל ברשות ישראל דחייב לכולי עלמא, וכיון דהוי ספק נמצא דאינו יכול 
לעשר עליהם ממקום אחר מפירות שנתמרחו ברשות ישראל לגמרי, דהוי ספק הפרשה 
מהחיוב על הפטור, ועכ״פ אין בהפרשה זו משום גזירת האחרונים על המעשר פירות עכו״ם 

שנתמרחו ברשות העכו״ם.

דין שליחות וזכיה בתורם משל חבירו על חבירו

ועתה נבא לדון היאך יכול לעשר כלל הפירות, ואפילו היכא דנתנם לישראל אחר שאינו 
חייב בהשבה כמו שהובא לעיל, מ״מ  הא דעת הב״ח ודעמיה אין הישראל השני זוכה בפירות 
ואין לו בהם אלא היתר אכילה, ומבואר בסוגי׳ דנדרים לו, ב דהתורם משל חבירו על של 
חבירו בעינן לדין שליחות ולא מועיל זכין, ובתורם משלו על של חבירו הוי מטעם זכיה, 
ולפ״ז תרווייהו לא מהני בפירות העכו״ם, דקי״ל דאין שליחות וזכיה לעכו״ם, ונמצא דאינו 

יכול לתקן הפירות. 

ואמנם מצינו בדברי התוס׳ בכורות יא, ב ד״ה טבלים, דכתבו דמהני בנכרי התורם מפירות 
שלו על של ישראל, ומבואר בדבריהם דהיכא דתורם משלו על של חבירו לא בעינן לדין זכיה 
ומהני נמי בעכו״ם על של ישראל, ולפ״ז י״ל דמהני נמי בישראל על של עכו״ם משלו על של 
חבירו, וכ״כ להדי׳ בעונג יו״ט סי׳ קז - קח בדעת הרשב״א, דתורם משלו על של חבירו לא 
בעינן דין זכיה ושליחות כלל, וסגי בניחותא בעלמא, ולפ״ז היכא דתורם משלו היכא דהוי 

חיוב על חיוב שפיר מהני אף בפירות העכו״ם, 
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ואע״ג די״ל דלענין גזלן לא חשיב כלל זכות ואין לבעלים כל ניחותא, מ״מ מבואר להדי׳ 
בב״ק סז, א, דהגנב והגזלן שתרמו תרומתן תרומה, משום דקנו התרומה בשינוי השם, 
וכבר תמהו האחרונים שם, דאע״ג דקנו התרומה, מ״מ הא אין הטבל שלהן, וחשיב כתורם 
משלו על של חבירו דבעינן שיהיה מדין זכין והכא אין לבעלים זכות במה שמפריש הגזלן, 
וראה בחי׳ הגרש״ש שם דכתב לחדש דבטבל נמי איכא שינוי השם במה שמתחילה היה 
טבל והשתא חולין מתוקנים, אכן בגמ׳ שאומרת שתרומה נחשבת לשינוי השם שמעיקרא 
טבל והשתא תרומה לכאורה לא משמע שגם טבל וחולין נחשב לשם אחר, ועי׳ בחי׳ הגר״ח 
לש״ס שם דכתב להוכיח דבתורם משלו על של חבירו לא בעינן לדין זכיה לעצם החלות אלא 
בשביל דייחשב שתורם  מן הפירות עצמם, משא״כ בגנב וגזלן דיש לו זכות לתרום מאינהו 
גופייהו מהני בלא דין זכיה, ע״ש, ולפ״ד מבואר דהכא דאינו יכול לתרום מאינהו גופייהו 
לא יהני כלל תרומה משלו על של חבירו. אכן באחיעזר ח״ב יו״ד סי׳ לז, שכתב מתחילה 
דמיירי בגנב וגזלן דתרמו את שלהן, ושוב כתב ליישב דדוקא לענין התרומה גופה בעינן 
שיהיה שלו וברשותו, משא״כ לענין תיקון הכרי סגי שיהיה ברשותו אף שאינו שלו, ודמי 
לתורם שדה הפקר דמהני דלענין התיקון לא בעינן אלא שלא יהיה עיכוב דהבעלים ע״ש, 
ולפי זה הכא מהני לתרום משלו על של העכו״ם, אפילו קודם יאוש, דהא הפירות חשיבי 
ברשותו, מיהו לדברי האחרונים דאין קנין בעכו״ם להתחייב באונסין, נמצא דאין הפירות 

כלל ברשותו, וגרע מגזלן דישראל.

אך כבר נתבאר לעיל דאין לתרום מפירות שלו על של העכו״ם, כיון דהפירות הם ספק פטורים. 

ואפי׳ בתורם משלו על של חבירו אע״ג דדעת התוס׳ והעוי״ט דלא בעינן לדין זכיה, מ״מ 
דעת התוס׳ נדרים שם מבואר דבעינן לדין זכיה, וכ״ה דעת רוב ככל הראשונים, וע״ע בזה 
בשו״ת מנחת שלמה ח״ב סי׳ קח, דהאריך בזה בדעת רוב הפוסקים והעלה לדינא דלעולם 

בעינן דין שליחות וזכיה ולא מהני בעכו״ם, וכ״כ עוד פוסקים לדינא. 

ועכ״פ אי נימא דיש לו קנין להתחייב באונסין, היכא דאיכא יאוש מהני תרומה מדין שינוי 
השם, ובכה״ג לד׳ הגר״ח מהני תרומתו על שאר הפירות שלא מדין זכיה שהרי מפריש 
מאינהו גופייהו, אכן לדעת רוב הפוסקים אף לתיקון הכרי בעינן לדין זכיה, ועוד דהכא 
ליכא יאוש, ובזה לא מצי כלל להחיל שם תרומה על הפירות וכמו שהאריך בזה הנתיבות 
סי׳ שסא סק״א, ועוד דלדעת כמה מהאחרונים בנידון דידן לא מהני כלל שינוי השם שהרי 

אין לו קנייני גזילה וכמו שנתבאר.

גדר הבעלות לענין הפרשת תרו״מ

אלא דיש לדון אי כיון דאית לי רשות אכילה אע״ג דאין לו בעלות על האכילה לפי מה שכתב 
הב״ח, אי סגי בזה להפריש תרומה מכח בעלותו בלא דין שליחות או לא, והנה לענין לכם 
דבעינן בארבעת המינים, מבואר במג״א סי׳ תרמט על פי היראים דבגזל עכו״ם אע״ג דאית 
ליה רשות שימוש לא חשיב לכם, ועי׳ באבנ״מ סימן כח סק״ג, דכתב לתמוה על דברי המג״א 
דלפי מאי דקי״ל דאתרוג של מעשר שני חשיב לכם אפילו אי חשיב ממון גבוה משום שיש 
לו היתר אכילה, דה״נ נימא דהוי לכם, וכבר האריכו האחרונים בביאור דברי המג״א ]עי׳ 
אבן האזל פ״ח מנזק״מ וחי׳ הגרש״ש ב״ק סי׳ לט, אמרי בינה פסח סי׳ ב[, דשאני מעשר שני 
דחשיב בעלים על האכילה ואין אחר יכול ליקח מידו הזכות, מגזל העכו״ם להיראים דאין לו 
אלא “היתר אכילה״ לחוד, ואינו בעלים כלל עליה, וכ״כ עוד הגר״ח הובא בתורת זרעים מע״ש 
פ״ד מ״ח, וע״ע בחידושיו לש״ס קדושין נב, ב ובזבחים ו, א, ע״ש, וכן מבואר כבר במהר״י 

קורקוס )פ״ו מבכורים ה״ד( לענין חלה מעיסת מעשר שני דחשיב עריסותיכם, דהיינו משום 
דאית ליה בעלות לענין אכילה וזה סגי לחייבו בחלה והוא הדין נמי לענין הפרשה וכדכתבו 

האחרונים, ובזה יכול להפריש מדין בעלים אף היכא דבעה״ב מתנגד להפרשה.

ומבואר מכל זה, דב׳ עניינים הם, הא׳ היתר אכילה בעלמא בלא בעלות על זכות האכילה, 
והב׳ בעלות גמורה על המאכל לענין האכילה, ויל״ד לענין תרומה אי בעינן בעלות גמורה 
על המאכל לגמרי ולא סגי אפילו בבעלות על אכילה, או דהכל הולך אחר בעלותו לענין 
המאכל, או דסגי בהיתר אכילה לחוד, שיוכל להפריש מדין בעלים גמור, או דנימא דלא 
בעינן אפילו לדין זכיה, אלא כשאין ידועה דעת הבעלים, משא״כ היכא דאינו מעכבו, אפי׳ 
בלא דין שליחות יוכל להפריש, ונפקא מינה נמי לענין הפרשה מפירות העכו״ם, ועוד נפ״מ 
לענין טובת הנאה, דאי חשיב תורם מדין בעלים, טובת הנאה שלו, ואי חשיב כתורם מדין 

שליחות בעה״ב, טובת הנאה דהתרומה לבעל הבית.

ונודעו דברי הרשב״א נדרים לו, ב, דבתרומה במפריש משל חבירו על חבירו לא מהני היכא 
דניחא ליה, דגזירת הכתוב הוא דמה אתם לדעתכם אף שלוחכם לדעתכם, והני מילי בתורם 
משל בעל הכרי על בעל הכרי, משא״כ בתורם משלו לא בעינן שליחות ממש, וסגי בדין 
זכיה, ולפי״ז הא דקי״ל דהאומר כל הרוצה לתרום יבא ויתרום מותר במודר הנאה כיון דלאו 
שליחותיה קעביד כמבואר בנדרים שם, וצ״ב הא לכאורה אינה שליחות ממש, צ״ל כמ״ש 
התוס׳ והר״ן על הרי״ף גיטין סו, ב, דהוי שליח גמור ואפילו הכי כיון שלא יחדו לשליח, לא 
נחשב כמהני ליה לענין לאוסרו במודר הנאה, והרמב״ן בגיטין שם פליג, וכתב דכל הרוצה 
לתרום לא הוי שליחות גמורה אלא גילוי דעת בעלמא, וזה סגי בתרומה, והוכיח כן מסוגי׳ 
דב״מ כב, א דמהני כלך אצל יפות, ע״ש, וכבר תמה הר״ן שם דאוקמי׳ בגמ׳ בדשוויה שליח, 
ועי׳ בחי׳ הגרע״א ב״מ שם שהאריך ליישב דברי הרמב״ן, ועכ״פ מבואר דאף להרמב״ן הוא 

מדין זכין ע״ש, 

ונחלקו האחרונים בביאור דעת הרשב״א דבעינן בתרומה שליחות גמורה, דבקצות סי׳ רמג 
סק״ח, כתב דכוונתו דלא מהני דין זכיה אלא היכא דמכניס לרשות הזוכה, משא״כ לענין 
תרומה דחשיב מוציא מרשות הזוכה לא אמרינן דין זכין, ובברכת שמואל קידושין סי׳ יט, 
האריך בזה דבתרומה ילפינן מקרא דאתם לדעתכם דבעינן דעת בעלים ממש, ובזה לא מהניא 
זכיה דבזה הוי התיחסות רק למעשה לחוד ולא נחשב דעת בעלים, וע״ש דהאריך בזה במח׳ 
הרשב״א ורמב״ן. ובשו״ת עוי״ט סי׳ קז, כתב לבאר דברי הרשב״א דלא נתנה התורה רשות 
להטיל שם תרומה על הפירות אלא לבעלים לחודייהו, ופירש הטעם דהקדש ותרומה הוי 
כמעשה קנין, ואינו כאיסור על הפירות בעלמא, ולהכי גבי איסור אדם אוסר פירות חבירו ע״י 
מעשה, משא״כ לפעול קנין בחפץ דחבירו בעינן בעלות גמורה, ולא מועיל לו דין זכיה כלל, 
וכ״כ במהרי״ט אלגאזי בכורות יא, וע״ש בעוי״ט סי׳ קח, דכתב לפרש גם בדעת הרמב״ן כן. 

ולפ״ז כתב העוי״ט שם סי׳ קיא, דהאוכל מפירות חבירו בהיתר כגון דידע דניחא ליה, וכמ״ש 
הש״ך סי׳ שנח דבזה קיימא לן דמהני יאוש שלא מדעת ]ודלא כהתוס׳ ע״ש בקצות[, מ״מ 
אם הוא טבל אסור לו לתרום בלי רשות חבירו כיון דאין לו קנין בזה רק שמותר לו לאכול 
משל בעה״ב, וזה לא נעשה שלוחו ואין לו קנין בפירות אלו, ואף אם יכוין לגזול הבעלים 
מ״מ ליכא יאוש דהוי שלא מדעת, ועוד דכיון דניחא ליה לבעלים תו לא הוי גזל ולא יהני 
שינוי השם שיקנה התרומה ויחול התיקון על הפירות, ומבואר מדבריו דכל היכא דאין לו 
קנין בפירות אינו יכול לתרום בלא דין שליחות, ולפי״ז ה״נ אינו יכול לתרום כיון דמדין 
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שליחות ע״כ אינו יכול לתרום, ואף אי נימא שיקנה את התרומה בשינוי, מכל מקום לא 
יהני לענין שאר הפירות שלא קנאם.

ובשו״ת מהרי״ט )ח״א סי׳ קנ( האריך לדון באורח האוכל משל בעל הבית וקידש אשה 
בחלקו, וכתב להוכיח מהירושלמי בדמאי רפ״ז, דמבואר דיכול להפריש תרו״מ דרוצה הוא 
בעה״ב בנחת רוח של האורח, וכתב דלא אמרינן הכי אלא לענין תרומה דהוא צורך אכילתו 
ולא לענין שיכול האורח לקדש בו את האישה, וכתב לדון היכא דהאורח מקדש אחת מן 
האורחים דתו ליכא משום גזל, אי זוכים במנותיהם משיגביהו ואע״ג דלא נתכוונו יש לומר 
דידו קונה שלא מדעתו, ]וכמבו׳ גם בש״ך סי׳ ערה סי״א[, ומהני נמי דעת אחרת מקנה ]ראה 
בקצות ונתיבות שם[, ושוב כתב לדון מהמבואר בריא״ז הובא ברמ״א אבן העזר סי׳ כח סי״ז, 
דאורח שיושב אצל בעה״ב ונוטל חלקו וקידש בו דמקודשת, שאין בעה״ב מקפיד עליהם אם 
יעשו כל חפציהם במנותיהם, וע״ש בדבריו דנסתפק אי זוכים במתנותיהם משיגביהום או 
יתנום לתוך פיהם, ע״ש, ומבואר מדברי מהרי״ט דליכא דין זכיה במנות עד שיעשו מעשה 

קנין, ובלא״ה אינם יכולים לתרום אלא אם הוא שליח, וזה כעין דברי העוי״ט.

ובספר עמודי אור סי׳ ל הובא באחיעזר ח״ב סי׳ לז, האריך בזה, והביא מדברי המל״מ 
בפרשת דרכים )דרוש יט(, דמבואר דפשיטא ליה דחולה מסוכן האוכל משל בעה״ב אינו 
יכול להפריש תרו״מ דלאו דידיה נינהו, והאריך שם דכל כה״ג היכא דמסוכן קנוי המאכל 
לחולה לזכות אכילה מדין פיקו״נ, והוכיח מדברי הירושלמי דמאי שהובא לעיל שכשניחא 
ליה לבעלים מפריש, פירש שאינו מדין שליחות, אלא מפריש מדין בעלים ממש, דאין צריך 
בעלות גמורה אלא זכות וקנין לענין אכילה, ולפ״ז העלה דכל אורח מצי להפריש מדין בעלים, 
וה״ה במסוכן האוכל משל בעה״ב דיכול להפריש בלא רשות בעה״ב, דמה שהאדם זוכה 
לאכול מקרי שלו ממש לענין תרו״מ, ]וע״ע באור גדול סי׳ א בענין פיקו״נ בממון בעה״ב[. 
וע״ש באחיעזר דדן מזה לענין אשה בעיסתה אי הוי מתורת שליח או מתורת זכות להפריש, 
ובעוי״ט נקט דאשה הוי מתורת שליח, ועי׳ בצפנת פענח פ״ב ממתנות עניים הי״ח, דכתב 

להוכיח מדברי הרמב״ם דהוי מטעם שליחות, ואינו מטעם זכות דידה, ע״ש.

וע״ע בחזו״א או״ח )סי׳ קכד פסחים לח, א(, דכ׳ לדון בדעת התוס׳ שם, דכתבו דטבל הטבול 
למעשר עני ביד עני חשיב כשלו לענין מצה, וכבר תמה בשאג״א סי׳ צז דילפי׳ בחולין 
קלא, ב “להזהיר עני על שלו״, דמוציאין המעשר עני מן העני וא״כ אינו שלו. וכתב החזו״א 
דמשכח״ל בעני האוכל משל בעה״ב, ואפ״ה יצא וחשיב לכם כיון שהם שלו לכלותן, ועדיף 
טפי ממעשר שני, דממון הדיוט הוא וגם רשאי ליטול לעצמו המעשר כיון שאוכל משל 
בעה״ב, וכמבואר בנדרים לד, ב דאי אזמניה עליה נמי אסור במודר הנאה, ע״ש, ומבואר 
דלענין לכם סגי במה שהוא שלו לכלותן, ואינו משום הקנין דקונה כדברי המהרי״ט, אלא 
משום עצם רשות הבעה״ב שיאכלם ודלא כמבואר באמרי בינה  )פסח סי׳ כג( דהוי משום 

זכיית האורח במאכל שאין הבעלים יכולים להוציא מידו. 

אכן יש להסתפק בכוונת החזו״א לענין מעשר עני דחשיב כבעלים, אם כוונתו דלענין 
הפרשה הוי מכח שליחות דבעה״ב וממילא ליכא דינא דלהזהיר עני על שלו, דדין זה הוי 
דוקא במעשר והכא הבעלים מעשר ואין העני כי אם שליח, או דנימא דכוונתו דאזהרת העני 
על שלו לא אינה אלא בבעלות על כל המאכל ולא בבעלים על האכילה לבדה, וכיון דהוא 
של בעלים לגמרי לדעת החזו״א, ממילא ליכא אזהרת עני אע״ג דמפריש מכח עצמו. ועי׳ 
בחזו״א דמאי סי׳ ז סק״א דכתב להדי׳ דאורח מפריש בשליחותו של בעה״ב, ולפ״ז מבואר 

כוונתו בפשיטות דהעני אינו אלא שליח.

וע״ע ברשב״א ב״מ פח, ב, דכתב לדון בתקנת דמאי, דהא לעולם הוי איסורא דרבנן אצל 
החבר דאיכא פטורא דלקוח, וכתב ליישב דמשכח״ל באורחין על שלחנו של בעה״ב, ע״ש, 
ומבואר מדבריו דאורח האוכל על שלחן בעה״ב לא חשיב לוקח, ואיכא חיוב מעשר מהתורה, 
ובזה גזרו לעשר את הדמאי, ויל״ד דלדברי המהרי״ט ודעמיה דקונים את המאכל אמאי לא 
חשיב לקוח, ובע״כ דאוכלים משל בעה״ב ומפרישין בשליחותו, אלא די״ל דפטור לקוח הוי 
בדוקא היכא דהוא הבעלים לגמרי ולא בבעלות לענין האכילה לבד, ועיין בקובץ שיעורים 
פסחים )אות קלא(, דכתב דס״ל להרשב״א דבאורח לא חשיב אוכל משלו ודלא כהתוס׳ 
בפסחים כט, א דלעולם חשיב האורח משלו דלפ״ז לעולם הוי לקוח, וכ״כ בקהלות יעקב 
ב״מ סי׳ מח, דדעת הרשב״א דהאורח אינו קונה את מנתו, והאריך בדברי המל״מ פ״ז מהל׳ 
מעילה שכתב בדעת הרמב״ם דקונה את מנתו, ע״ש, ולהאמור אינו מוכרח כ״כ, וע״ע בקובץ 

שמועות ב״מ כט, א, ואכ״מ.

והנה בירושלמי תרומות פ״א ה״א, אבעיא ליה אי מהני לתרום משל הפקר או על של הפקר, 
והרמב״ם השמיט להך בעיא ובפשטות מספקא ליה אי בעינן בעלות להפרשת התרו״מ, או 
דסגי היכא דאין מעכב בזה, ועי׳ בקובץ הערות סי׳ עב בהשמטות דכתב לפרש דמבעיא 
ליה אי תרומה חשיב כקנינים דלא מועיל בדבר שאינו שלו, או דהוי כאיסורים בעלמא דלא 
בעינן שלו ממש אלא רק שלא יעכבנו אחר, וכ״כ האור שמח פ״ב מהל׳ גניבה ה״ב, דכוונת 
הירושלמי דאין תרומה כקניינים, מיהו בנידון דידן דהעכו״ם הוא הבעלים לגמרי פשיטא 
דגרע מהפקר ואינו יכול להפריש, וע״ע בדרך אמונה תרומות פ״ד סקט״ז, דנקט לדינא בדעת 
הרמב״ם דלא מהני לתרום על של הפקר ולא מספק״ל לירושלמי אלא היכא דתורם שיחול 

לאחר שיזכה, ע״ש דהביא כן מהאבי עזרי, והוא דלא כהאחרונים שהובאו לעיל.

אכן עי׳ בירושלמי בכורים פ״א ה״ב, מבואר דלרבי יוחנן אפילו הבעלים אינו מפריש דבר 
הגזול מידו אפי׳ קודם יאוש, והיינו משום דהוי כהקדש דלא מהני על דבר שאינו ברשותו 
אע״ג דהוא שלו, אלא דלגירסת הגר״א שם מבואר דלמסקנת הירושלמי אף הגזלן יכול 
לתרום, דאי אפשר לפירות לצאת בלא תרומה, והיינו דבע״כ צריך הבעלים להפריש בעצמו, 
ובעיקר דברי הירושלמי מבואר באו״ש פ״ד מתרומות ה״ב לתמוה ע״ד הירושלמי מהמבואר 
בתרומות דמספק״ל אי מהני לתרום על פירות הפקר, וכתב דגזילה עדיפא דאיכא קנין גזילה 
לגזלן, ועיין עוד בדבריו פ״ה מגזלה ואבידה דכתב דלשיטת הבבלי דגזלן שתרם מהני, בע״כ 

דהבעלים נמי יכול לתרום, וכבר העירו כן באחרונים.

מיהו לדברי הגר״א, דגזלן יכול לתרום קודם יאוש, י״ל דחזי לאצטרופי הכא דמהני תיקון 
הכרי בתרומה כיון דע״כ עומדת ליתרם, אלא דיש לדון אי שייכא נמי דין זה בפירות העכו״ם 
דאינו עומד לתרום, ועי׳ במאמרו של ראש בית המדרש הגר״י אפרתי שליט״א בהליכות שדה 
54, שכתב משם מרן הגרי״ש אלישיב זצוק״ל לבאר את דברי הגר״א דהא דמהני הפרשת 
הגזלן היינו משום קניינו להתחייב באונסין, ובזה מהני היכא דהחיוב דרבנן דהוי לקוח, ע״ש, 
ולפי״ז הכא אי נימא דליכא קנין אונסין בגזילת העכו״ם לא מהני הפרשתו, ועוד דהכא אי 
נימא כדעת התוס׳ ודעמייהו דליכא פטור לקוח בפירות העכו״ם ע״כ דאיכא חיוב דאורייתא 
אי חשיב דנתמרח ע״י ישראל או ברשות ישראל, וכמבואר בחזו״א דבזה מהני היכא דממרח 

וזוכה כאחת, ובחיוב דאורייתא ל״מ הפרשת הגזלן.

ומבואר מכל האמור, דנחלקו האחרונים אי בעינן בעלים גמור על הפירות להפרשת תרו״מ, 
או דסגי בזכות אכילה בלבד, ועכ״פ לא מצינו להדיא שיש הסוברים דמהני להפריש בהיתר 
אכילה לחוד בלא זכות האכילה, אלא מדין שליחות או זכיה, מלבד דברי האבנ״מ דמבואר 
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מדבריו שגם היתר אכילה לבד יכול להפריש, ולפי״ז צ״ב טובא היאך יכול להפריש אחר 
שהקנה הפירות לאחרים, לצאת ידי השיטות דאינו בעלים כלל על הפירות אלא להיתר 

אכילה בלבד.

בעלות מדין קים לי לענין לכם

אכן י״ל עוד בזה, דהכא חשיב נמי דאית ליה זכות אכילה, דכיון דיכול האחר לומר קים לי 
כהשיטות דגזל העכו״ם הוי שלו ממש אף קודם יאוש, ואינו חייב אלא דמים היכא דליכא 
חילול השם, וכדעת הרמ״א והנתיבות שהובאו לעיל, ובפרט היכא דזכה בו אחר דמצי למימר 
דקים לי כהמחנה אפרים דהוא שלו ממש ודלא כב״ח, נמצא דעכ״פ מדין קים לי חשיב כאילו 
אית ליה בעלות ממש על זכות האכילה בפירות, ולכמה דעות חשיב נמי בעלות גמורה, וכל 
היכא דזוכה מכח קים לי והוי מוחזק, חשיב כבעלים גמור על החפץ, והנה לענין דין לכם 
דארבעת המינים נסתפק בשערי דיעה מהד״ת סי׳ ו אי מקרי שלו לצאת בו, ועי׳ פתחי חשן 
הלואה פ״ב סקפ״ב שהביא כן משם שער המלך. ולענין ספיקא דדינא נחלקו הראשונים 
היכא דתפסו אחר מיד המוחזק אם מוציאין מידו, ונחלקו בזה הפוסקים דבחמדת שלמה 
סי׳ ו כתב דלהראשונים דתקפו כהן מוציאין מידו חשיב המוחזק בכלל לכם, ולהחולקים 
דאין מוצאים מידו לא חשיב לכם, אכן באמרי בינה יו״ט סי׳ כא כתב לדון ב׳ צדדים בזה אי 

חשיב לכם לכולי עלמא או ךהיפך לכולי עלמא לא חשיב לכם. 

והנה לענין קידושי אשה בממון שזכה בו מכח ספק, דעת קונטרס הספיקות כלל א סי׳ ח, 
דתליא נמי בראשונים שהובאו לעיל, דאי מוציאין מיד השני הוי כשלו ודאי ולהחולקים 
לא חשיב כשלו, אכן עיין בשערי יושר ש״ה פרקים ו - ח, דכתב דלענין ההשתמשות חשיב 
בעלים ודאי בכל גווני לכולי עלמא, וראה עוד בחזו״א אה״ע סי׳ לט סק״ג, דאייתי מהגרע״א 
בתשו׳ תניינא סי׳ נה, דאפי׳ בספיקא דדינא דל״מ קים לי, לשיטות הראשונים דמהני תפיסה, 
ניחא דחשיבא האשה מקודשת גמורה, ולהפוסקים דלא מהני תפיסה צ״ל דחשיב תפיסה 
ברשות, וכתב החזו״א דאפי׳ בקרקע דלא חשיב מוחזק חשיב קידושין גמורין, דנהי דהמוחזק 
חשיב ממונו לכל דיני התורה, מ״מ גם התופס הראשון שאנו עתידין להוציא ממנו שאינו 

יכול להקדישו מספק, מ״מ חשיב כשלו, ושפיר מהני נמי לקידושין.

ולפ״ז לענין קים לי דלכולי עלמא איכא זכות גמורה לענין האכילה, שפיר י״ל דיכול לתרום 
מדין בעלים לדעת העמודי אור ודעמיה, ואפילו אי נימא דלענין לכם באתרוג לא חשיב לכם 
כיון דאינו בעלים גמור אלא מכח ספק, התם לא סגי בבעלותו לענין האכילה דעיקר הבעלות 
בעינן דיהיה שלו כלפי שמיא, אלא שמספיקה בעלות גמורה לענין אכילה כדמוכח במעשר 
שני למ״ד ממון גבוה, ולהכי היכא דזכות אכילתו אינה מוחלטת כלפי שמיא חשיבא נמי 
כספק לענין לכם, משא״כ לענין תרומה דעיקר דין הבעלות הוי על האכילה, היכא דא״א 
להוציא האכילה מידו איכא נמי דין תרומה דלהך מלתא הוי בעלים אע״ג דזוכה מכח ספק, 

דעכ״פ אינו כהיתר בעלמא. ויל״ע.

מינוי שליח היכא דאינו בעלים גמור

ועיין עוד באחיעזר שם, דכתב דהיכא דאין לו אלא זכות אכילה אע״ג דמצי לתרום מדין 
בעלים שלא ברצון בעה״ב, מ״מ אינו יכול לעשות שליח להפריש כיון דאינו בעלים גמור על 
הפירות, וכן כתב הצפנת פענח פ״ב מהל׳ מתנות עניים הי״ח, לענין אשתו של בעה״ב, דאף 
אי נימא דיש לה זכות להפריש התרומה מחמת עצמה, מ״מ כיון דאינה בעלים גמור אינה 

יכולה לעשות שליח כיון דאינו שלה, ולפ״ז לדברי העמודי אור, דאין לו אלא זכות אכילה 
ואינו שלו אינו יכול לעשות שליח להפריש התרומות ומעשרות.

והיינו דזה גרע טפי מהא דקי״ל בקדושין מא, א דילפי׳ מקרא דשליח עושה שליח, דשליח 
חשיב עושה מכח הבעלים, משא״כ היכא דאין לו כלל דין בעלים גמור דאינו יכול למנות שליח.

אכן יש לדון בזה מהמבואר בקהלות יעקב ב״ק סי׳ מד, דיכול האפוטרופוס או הגבאי למנות 
שליח לתרום, דכמו שהגבאי יכול לפעול יכול לפעול ע״י שליח, ולדעת הרמב״ן גיטין נב, 
ב דאפוטרופוס הוי מדין זכיה ושליחות ניחא, אכן לדעת הרשב״א שם ]וכ״ה ברמב״ן לחד 
תירוצא[, דהוי מתקנת חכמים דהפקר בי״ד הפקר, נראה דאינו אלא רשות בעלמא, וע״ע 
בקצות סי׳ רמג סק״ד, דכתב לדון דכיון דאין שליחות לקטן ע״כ דהא דמפריש אפוטרופוס 
הוא מדין חלוקה דמתנות שלא הורמו כמי שהורמו, ועיין במעדני ארץ תרומות פ״ד ה״ב, 
דכתב דאף לדידן דס״ל דמתנות שלא הורמו כמי שהורמו שייכא דינא דחלוקה, ועכ״פ יל״ע 
היאך אפוטרופוס מצי למנות שליח, ואי נימא דאפוטרופוס לענין תרומה דינו כשליח, באנו 
למחלוקת האחרונים דהמהרי״ט ס״ל דבתרומה כיון דישנה במחשבה לא חשיב מילי, והבית 
מאיר אה״ע סי׳ קכ פליג דהוי מילי ואין שליח עושה שליח,עיין בכ״ז במעדני ארץ תרומות 

שם ה״ג, ואי אינו כשליח הוא תלי במחלוקת האחרונים שהובאה לעיל.

ולפי זה באמת יל״ד באורחים המתארחים אצל בעל הבית שלא יוכל אחד לעשר עבור 
חבירו, כיון שאינו יכול לעשותו שליח. וא״כ אם מתארחים בשבת אצל אחר ואחד מהם לא 
עשה תנאי לא יוכל לסמוך על התנאי של חבירו המתארח עימו ולעשר מכח תנאי דידיה, 
כיון שצריך להיות שלוחו. והא דמבו׳ בירושלמי פ״ז דדמאי ה״א דמהני תנאי דאחרים מדין 
שליחות בעובדא דר׳ ינאי דהי׳ לו תנאי ודאי, מיירי דוקא בבעלים ולא באורח. וע״ע בקובץ 
תשובות הגרי״ש זצ״ל ח״א סי׳ מב בתשובתו להקה״י, דמבואר דהאורחים בבתי החולים 
יכולים לעשר על סמך התנאי של המשגיח, ולפי״ז צ״ע דנתבאר שלא יוכלו האורחים למנות 

את המשגיח שליחם, ויל״ע בכ״ז.

העולה מהאמור

הגוזל פירות העכו״ם קודם יאוש, יש לזכותם לישראל אחר ובזה לדברי המחנ״א ודעמיה 
חשיב בעלים גמור ויכול לעשר הפירות, ולדברי החולקים י״ל דה״נ יכול לעשר הפירות דאית 
ליה זכות אכילה מדין ספק ממון, ובזה יכול לעשר נמי בברכה כיון דלדידיה לא הוי מצוה 
הבאה בעבירה, אלא דיש לדון דפטור ממעשרות לדעת הרמב״ם, ומשום הכי יפריש בלא 
ברכה, ויש להחמיר להפריש הפירות בעצמו ולא ע״י שליח, והיכא דשינה הראשון הפירות 
כגון בעשה יין מהענבים, לדעת רוב הפוסקים דיש קנין אונסין בגוזל מהעכו״ם חשיב כשלו 
ויכול לעשרם לכתחילה, ואפילו ע״י שליח, אלא דאינו יכול לברך כיון דהוי מצוה הבאה 
בעבירה, וכמבואר במג״א, ולדברי כמה אחרונים ל״מ שינוי בגזל העכו״ם, ומכל האמור 
מתבאר עוד דהיכא דגנב מחנות העכו״ם לאחר מירוח, דהפירות פטורים מדינא מהפרשה 
דהוי פירות העכו״ם ומירוח העכו״ם, ובגדלו בשדה ישראל ונתחייבו וגנבם מרשות העכו״ם, 

יהי׳ דין ההפרשה ככל האמור ע״י שיקנה לישראל אחר, ויפריש לעצמו.
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גיד   של תקנת דמאי ולמ  נצ כ  קבלת חב ות

אחד הקשיים הגדולים שעמדו בו גדולי רבותינו הוא מפני מה לא נהגו היום להצריך 
קבלת ‘נאמנות׳ למעשרות, והיו שאכן החמירו להצריך קבלת ‘נאמנות׳ ולדידם אין 
לנו נאמנים למעשר והכל נחשב דמאי. מאמר זה מציע דרך מחודשת בהבנת תקנת 
דמאי ועל פי זה מבאר שכל שלא היו הפירות ביד עם הארץ – אלא ביד חשוד או 

נאמן, גם מי שאינו חבר נאמן לומר שפירות אלו אינם טבולים כבכל התורה.

דברים אלו לא הובאו להכריע בהלכות אלו שכאמור גדולי המורים ישבו על מדוכה 
זו, אלא להציע דרך בהבנת הסוגיא וכדרכה של תורה. 

רבי אליהו קצבורג שליט״א
מרבני בית המדרש

גידרה של תקנת דמאי ולמה 
נצרכה קבלת חברות

רבינו חיים הכהן תלמידו הידוע של רבנו תם, גזר אומר לבני הגולה המשתוקקים לחון את 
אבקת אפרה, כי טובה לנו ישיבת נכר, מהסתופף בארץ אלוקינו, כי שם בארץ מרחק נאכל 
מאכלינו חינם מן המצוות והנסיונות, ונהיה דרורים וחופשיים מן חטא ועוון טבל, כי נתיבות 
הלכות הארץ גדולות ובצורות המה, ויש כמה מצוות התלויות בארץ וכמה עונשין שאין אנו 
יכולין ליזהר בהם ולעמוד עליהם. לאור אזהרתו שומה עלינו לבחון נתיבותינו ביתר עוז 

אחר שהגענו הלום לאכול מפריה ולשבוע מטובה, האכן עלינו וירשנו את קיום מצוותיה.

וכמה מצוקי ארץ זעקו זעקה גדולה ומרה כי כמעט נתקיימה בנו אזהרתו, ופרצנו גדרו של 
עולם גזרת יוחנן כהן גדול ובית דינו, והיאך מצאנו ידינו ורגלינו כאשר במחוזותינו כחברים 
הם כל ישראל. ואחר שבאנו אל המנוחה והנחלה, היאך נעשה איש הישר בעיניו. ולא דעת 
ולא תבונה לנו להעמיד דיינים בכל שער ושער להשיב עטרת קבלת חברות ליושנה שלא 

יהו פירותינו דמאי.

והנה מרא דארעא רבינו החזון אי"ש )?( קבע בספרו כי מנהג ישראל - לסמוך איש על רעהו 
תורה הוא, ואף כי ללימוד הוא צריך, מ"מ אין לעקרו, ובודאי כדין הוא ומילתא בטעמא 
בעי היאך נוכל לעקוב ולבטל הלכה. ]והחזו"א עצמו כתב שם שיטה שלימה לישב המנהג, 

עיין עליו[.

ובעל מעדני ארץ כתב להסביר הדבר, כי כאשר בזמנינו אינם מצויים עמי הארץ כצלמם 
ותבניתם של עמי הארץ הקדמונים, ולהוותנו כולם כחשודים, לפיכך לא נחוש לעשות 

ולמנות לנו חברים. 

ואתו כמה חכמים לתהות על קנקנו, ושאלו כי הרי כל עצמנו שאלנו מכח מה שעשו חכמים 
מעלה יתירה במעשרות שכל שאינו בקבלת חברות החמורה לא יהיה בנאמני ארץ, וכל 
המתרפה חבר הוא לאיש עם הארץ, וא"כ הא גופא קשיא דהא רבים עמי הארץ המה, ואף 

דעם הארץ דאורייתא ליכא אבל מה נעשה עם עם הארץ דרבנן שהוא רובא דאינשי.

הנה הקשו הלומדים קושיא אלימתא דאמרינן בכמה ברייתות דנחלקו תנאים בשאלה "איזהו 
עם הארץ" ובסוטה כא, א פירש רש"י איזהו עם הארץ לענין טהרה ומעשרות. חזינן דסתם 
ישראל הרי הוא כחבר וכשר הוא, ורק כאשר ידענו עליו שיצא מכלל כשרות כל חד וחד כדאית 
ליה, נחשב עם הארץ ופירותיו דמאי, ומאידך משמע במס' דמאי במשנה )?( ובתוספתא )?(, 
דאדרבא סתם אדם דינו כעם הארץ ורק כאשר מקבל עליו 'חברות' בפני ג' ע"י כמה וכמה 
פרטים אזי יצא מכלל עם הארץ, ואנחנו לא נדע מה ביקשו חכמים, האם דוקא 'חבר' נאמן 
או דוקא עם הארץ פסול, ואם נימא דבעינן דוקא חבר א"כ מאי נפק"מ בכל הפלוגתא איזהו 

עם הארץ והרי גם מי שאין בו מידות הללו אינו נאמן עד שיקבל דברי חברות.

וראה כמה חמורה קושיא זו כי חזינן לגאון, אשר מחומר הקושיא כתב לחדש בזה דכל חובת 
קבלת חברות היא אך ורק למי שיש בו את אחד המכשלות אשר מנו חכמים אשר מקנים 
לבעליהן שם עם הארץ, אזי בכח קבלת חברות הופך לנאמן, כן דיבר הגרח"ש גריינמן זצ"ל 
בספרו חידושים וביאורים, והביא שם את דברי רבו המובהק החזון אי"ש שכתב להזהיר כי מי 
שיש בו את הפחיתויות שמנו חכמים לא תועיל לו שם קבלת חברות, אלא שכיון שלפי דברי 
החזו"א מתחזקת מאד עיקר הקושיא, נטה בזה והכריע בזה כלפי לייא היפך מדברי החזו"א.

והנה עיקר דברי החו"ב תמוהים הם לן, דהרי קבלת חברות מקובלת בידנו כ'מעלה' ובתורת 
דבר שהוא תפארת לעושיה ואילו לדבריו היא מקלט לפושעים. 

אכן באמת בעיקר הדבר, שאמרו שזקוקין לקבלת חברות כדי להיות נאמן על המעשרות, 
צ"ב. והרי על פירות עם הארץ עצמן מבואר בכמה דוכתי קולות ע"ג קולות ומשום דמעיקר 
הדין אין בהם פקפוק, דאחרי רבים להטות כתיב, א"כ מה ראו חכמים להוסיף בזה חומרא 

על חומרא ולגזור אומר כי כל ישראל הכשרים ג"כ אינם נאמנים, אתמהה.

ולכן נראה דעיקר דינא דנאמנות על הטבל ועל המעשרות אינו צריך קבלת חברות וכפסק 
החו"ב הנ"ל, ודין טבל שוה לשאר מאכלות אסורות דכל ישראל כשרים בהם, וכסתימת 
הש"ס יבמות פח, א ורש"י גיטין ב, ב דע"א נאמן על הטבל, ואי אפשר לעקור נאמנות מאיש 

ישראל על האיסורין.

אלא דעל עמי הארץ ממש שיצאו מכלל ישראל הכשרים, ע"י שאינם מגדלים בניהם לתורה, 
אינם קורין ק"ש, אינם מניחים תפילין ועוד כמפורט שם, ובאמת מיעוטם המצוי אינם 

מעשרים, אותם הרחיקו חכמים וקבעום כאינם נאמנים. 

אך פשוט שכל שאנו נזקקים לברר שאלה של טבל ממש, וכגון שיש פרי לפנינו אשר נגמר 
מלאכתו ואנו שואלים את בעל הפרי האם הפריש הרי הוא נאמן בהחלט, כמו שהוא נאמן 
על כל מאכלותיו, ואין בזה שום נפקותא אם קיבל עליו חברות או לא, דהרי האוכל  טבל 

כאוכל חזיר, ועל שניהם האמינה תורה כל אחד מישראל. 

וא"כ מה הם כל הסוגיות הדורשות קבלת חברות עם כל פרטי דיניהם, נראה דאינו ענין של 
מעלה שנאמר כלפי מעשרות, אלא דהוא פשוט מוכרח בחשבון הדברים שנזדקק בהכרח 
לקבלת חברות, דהנה לגבי פירות עם הארץ תיקנו חכמים שאין הם נאמנים לגמרי, אלא 
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פירותיהם יוצאים מכלל טבל ונעשים דמאי, והנה פירות דמאי שקדו חכמים בכמה 
מקומות ללמדנו שאינם נחשבים 'טבל' וגם אינם בכלל 'טבל דרבנן' ]ובמקומו יתבאר 
שגדר דמאי הוא 'חומרא' לחוש, אלא שחייבו חכמים את ישראל להחמיר בחומרא זו, ואיסור 
דמאי אינו עובר בקום עשה אלא בשב ואל תעשה שהוא נמנע מלהחמיר, וכעין דברי הגר"ח 
דתפילת ערבית הוי 'חובת נדבה' וכאן הוי חובת חומרא[. ולכן גם ישראל כשר הנאמן על 
דאורייתא ועל דרבנן, עדיין אינו נאמן להעיד על הפירות שאינן דמאי, כי הרי דמאי אינו 
בכלל האיסורים המוחלטים, ולכן אף שכאשר ישנו 'דררא של טבל' הרי כל ישראל כשר 
נאמן, בין טבל דאורייתא ובין טבל דרבנן. אך פרי עץ אשר נדע כי לא טבל הוא ורק נחוש 
עליו משום דררא דדמאי, בזה לא נוכל לסמוך על אחד מישראל, אשר חזקת כשרות שלו 

הוא על גופי תורה ודמאי אינו ממש בכללם.

ולכן ההכרח הגמור הוא לראות ולהבחין מי נתעלה לדקדק ולשמור על האי גזירה אילעא, 
דאם לא כן, היאך נוכל לשאול על הדמאי, ולא ימצא לנו נאמן עליה. 

ודין קבלת חברות הוא מוכרח מסברא, דלאו כל כמיניה להשים עצמו מן המדקדקין, וכשם 
שא"א לאפוקי אדם בחזקת כשרות לעשותו רשע, כך א"א להוציא אדם בינוני לעשותו צדיק 

גמור, ולכן כדי להאמין על הדמאי אי אפשר ללא קבלת חברות דייקא.

ומוצא דבר לענין הלכה, כל ישראל כשר נאמן על הטבל, אך כיון שאינו נאמן על הדמאי 
אשר אינו בכלל טבל, לכן כל הפירות המצויין אצלו הם בגדר ספק דמאי, כי הרי אינו נאמן 
על כך, ולכן ברוב פעמים אין נפקותא למעשה במה שהוא נאמן על הטבל כי עדיין נחוש 

על פירותיו שלקחם מעם הארץ או שמא סמך על עדות עם הארץ.

ולכן פשטה ההלכה בכולי תלמודי דבעינן קבלת חברות ומשום דברוב המקרים רק ע"י 
חבר גמור נצא מחשש דמאי, אמנם ישנו הפרש גדול ויסודי בגדרי וגוף הדין בין פירות עם 
הארץ לפירות סתם ישראל כשר, דפירות עם הארץ הם דמאי מסיבת בעליו עצמו, וכן פירות 
שהעיד עליו עם הארץ הם פירות דמאי מצד עצמן, ואילו פירות ממי שלא קיבל חבירות 
הרי הם אסורים משום חשש חיצוני שמא הגיעו מעם הארץ, ומיושב היטב עיקר הקושיא 
הנ"ל ואיכא בזה נפק"מ בגונא דברירא מילתא דלא קנאם מעם הארץ, וקים לן שהישראל 

הכשר יודע בטיב מעשרות הפירות, דאז נאמן גם בלא קבלת חברות. 

ולהמתבאר דברי הגרש"ז זצ"ל קילורין לעינים, דהנה איכא עוד נפק"מ בין עם הארץ למי 
שאינו חבר, והוא במחוז אשר כולם ישראל כשרים ואין שם שדות של עם הארץ, דלהמתבאר 
אין שום טעם להצריך בקבלת חברות, דעל הטבל כל ישראל נאמנים, וחשש דמאי ליכא. 
וכל עיקר הקושיא על דברי הגרש"ז היא למה דס"ל דחכמים גזרו אומר דכל מי שאינו חבר 
הרי הוא בכלל עם הארץ, אך להמתבאר שאינו כן, שוב לא קשה מידי. ]ויש שפירשו דברי 
הגרש"ז דכשיש עם הארץ גזרו גם על הפשוטים אך כשאין עם הארץ ליכא גזירה. והיא 
סברא נאה אך כאן יש מקום לבע"ד לטעון, שבבטל הטעם לא בטל הדין. אך למש"כ הוא 
פשוט יותר, דחכמים לא גזרו על מי שאינו חבר, אלא דיש חשש בפועל שפירותיו נקנו מעם 

הארץ וכל דליכא ע"ה, לא שייך איסור כלל[.

ולמש"נ הרי שיש לקיים פסק החו"ב יחד עם פסק החזו"א והם משלימים זה את זה. דבעיקר 
הדין קים לן כהחו"ב כמו שהאריך להוכיח בספרו דמי שאינו חבר אין דינו כעם הארץ, אך 
לענין גידרי חבר נאמנים דברי החזו"א דכל שהוא ע"ה לא יועיל לו קבלת חברות ולא מצרכינן 

חבר אך ורק כדי להוציא מחשש פירות דמאי. 

והנה בזמנינו כל העוסקים במלאכת הקודש של מערכות הכשרות של גודרי גדר ועומדים 
בפרץ ובכל עיסקם חרב מונחת בין ירכותיהם מפחד הטבלים המצויים בכל מקום, והם 
נדרשים לדרישתנו לדעת אשר נעשה, יודעים כי כל העלמת עין גוררת עימה חשש טבל 
גמור, הרי הם נאמנים בהחלט ואין זקוקים לשום קבלת חברות, ומי שנאמן על השחיטה 
נאמן על הטבל, ופשוט. וכלל יהא בידך דרק כאשר ליכא דררא דטבל צריך קבלת חברות.

ואסקינן שמעתתא אליבא דהלכתא, עפ"י מנהג ישראל, דעל גופי ההלכה דתרו"מ – נאמנים 
כולם לבד מעמי הארץ, ועל אביזרייהו דדמאי אין נאמנין אלא החברים, ובכל מקום דאיכא 
דררא דחתיכה דאיסורא, חומרתו הוא קולתו, ולא מפלגינן בין טבל לשאר איסורין, והשתא 
לדידן דפתיכי דררא דטיבלא בכולא שווקי נקטינן דכל ישראל הכשרים נאמנים ולית דחש לה. 

ולהמתבאר דבר גדול דיבר הנביא, ויפה עשו הדור האחרון לקיים עליהם את דיני טבלים 
כשאר איסורי תורה לסמוך על עד כשר ונאמן אף כי איננו חבר. 

כך היא הצעת הסוגיא מחוורת כשמלה, אלא שלכלל הוראה לא באנו, אך לעורר העיון 
ולביאור מנהג ישראל וטעימת מעדני ארץ הגיענו.

הבהרה בדבר לולב הקנרי

בגליון 210 התפרסם מאמר לבירור שיטת החזו״א בענין חלוקת המינים לכלאים והעולה 
מינה לגבי כשרות לולב הקנרי והאתרוג המורכב בלימון. למותר לציין כי בנידונים אלו 
עסקו עוד הרבה מרבותינו וטעמם ושיטתם עימם. מהגאון רבי מאיר שמחה אויערבאך 
שליט״א שמענו כי דעת אביו מרן הגרש״ז אויערבאך שליט״א היתה להכשיר את לולב 

הקנרי בשופי ובמעשה שהיה עימו אמר לו אביו כי מצוותו מלכתחילה בלולב זה.

וכן מובא בספר 'הלולב הקנרי' מהרב אליהו ויספיש ושם הובאו דעות גדולי המורים.
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גפת

בימים אלו ערב חג החנוכה דנים בהידור להדליק בשמן זית, ובשמן זית למאכל. 
בלא להכריע בגופה של סוגיא, אך בכדי ליתן כלים לתלמידי החכמים לדעת את 
מציאות הפקת השמן למאור ולמאכל, קיבלנו מאת הרב אלחנן בקרמן שליט״א 
פרק מספרו על ענייני זרעים שבש״ס העוסק ב״גפת״ המופקת מן הזית ובשימושים 

הנעשים בה, שאחד מהם הוא עצירת שמן ממנה.

רבי אלחנן בקרמן שליט״א

גפת
סוגיות הש"ס

משנה: מסכת מעשרות פרק ה משנה ד; מסכת שבת פרק ג משנה א; שם פרק ד משנה א; 
מסכת בבא בתרא פרק ב משנה א; מסכת כלים פרק ט משנה ו; מסכת נגעים פרק ט משנה א;

תלמוד בבלי : מסכת שבת דף לו, א; שם דף מז, ב;

תלמוד ירושלמי: מסכת עבודה זרה פרק ב הלכה ה; 

יסודות הסוגיא

הגפת היא עיסת הזיתים המרוסקים שהוצא ממנה השמן )וכן נזכרה גפת של שומשמין(.

משניות וסוגיות רבות עוסקות בדינים הנוגעים לגפת. במשניות במסכת שבת נזכרו שני 
שימושים שונים בגפת - הסקה והטמנה. בפרק ג משנה א נזכרה הגפת כחומר בעירה 
שמסיקים בעזרתו כירה ותנור, והנידון הוא לגבי "כירה שהסיקוה בגפת ובעצים". ובפרק ד 
משנה א נזכרה הגפת כחומר המשמש להטמנה - "אין טומנין לא בגפת וכו'". הגפת פולטת 
חום ונחשבת 'דבר המוסיף הבל', היינו דבר המוסיף חום לקדירה שהוטמנה בו, ולכן אסור 
להטמין בה קדירה אפילו בערב שבת. נבאר מהי גפת, ונסביר את שלבי הפקתה. כמו כן 

נדון בנידונים ההלכתיים לגבי שלבי התייבשות הגפת. 

בפרק זה לא נדון בכל הפרטים הנוגעים לדריכת זיתים ולעצירת שמנם, ואף לא בהבדלים 
בין צורת העצירה בזמן חז"ל לזמננו. כמו כן לא נאריך בתיאור מבנה בית הבד וחלקיו שנזכרו 

במשנה )זהו נושא נרחב בפני עצמו(, אלא נתמקד בפרטים הנוגעים לגפת בלבד.

הפקת הגפת

תהליך הפקת הגפת נעשה תוך כדי עצירת שמן הזית. והוא מורכב משני שלבים: ריסוק 
הזיתים וכבישת העיסה שנוצרה:

ריסוק -  לפני עצירת השמן 
הזיתים.  את  לרסק  יש 
בבא  במסכת  במשנה 
בתרא )דף סז, ב( מוזכרים 
חלקים רבים שהרכיבו את 
בית הבד. חלקם שימשו 
לריסוק הזיתים, וחלקם 
אחר  השמן  לעצירת 
הריסוק. )תמונה מס' 1( 

ה'ים' וה'ממל' שנזכרו במשנה שימשו לריסוק הזיתים. ה'ים' )בלשון הגמרא 'טלפחא'( היא 
אבן עגולה שבה בית קיבול וצורתה כקערה ובה הכניסו את הזיתים. במרכז הים קיימת בליטה 
שסביבה הסתובבה ה'ממל' )בלשון הגמרא 'מפרכתא'(. הממל היא אבן עגולה היושבת בתוך 
הים על צידה )במאונך לים(. באבן הממל היה חור שאליו הוכנסה קורת העץ, אל הקורה 
רתמו בהמה אשר צעדה קדימה במעגלים סביב הים, כך הסתובב הממל וריסק את הזיתים1.

הזיתים נטחנו עם גרעיניהם, והתקבלה כמין עיסה בצבע כהה המורכבת מבשר הזיתים 
הטחונים ומשברי גרעיניהם. 

כבישת עיסת הזיתים - את העיסה שהתקבלה מריסוק הזיתים, העבירו ל'עקלים' – אלו הם 
סלים הקלועים מחבלים או מסיבים אחרים. בתוכם נסחטה העיסה על ידי הפעלת לחץ, 
וכך הופק השמן. סחיטת הזיתים נקראת בלשון הגמרא 'עצירה', ובית הבד נקרא 'מעצרתא'2. 

עקב טחינת הזיתים עם גרעיניהם מעורבת בשמן הזית כמות מעטה של שמן שהופרש מן 
הגרעינים בזמן הטחינה,  ובפירוש בעלי התוס' על התורה )תוספות השלם פרשת תצוה 
עמוד קמו( כתב שלצורך שמן הזית של המנורה היו כותשים את הזיתים ללא גרעיניהם. 

ותהליך עשיית השמן למנורה ולמנחות נתבאר במסכת מנחות דף פו, א.

בזמן המשנה השתמשו לכבישת הזיתים בקורת בית הבד הארוכה אליה נקשרו בחבלים 
משקולות אבן כבדות, שירדו על הסלים בהם הונחו הזיתים, ומשקלן הכבד הפעיל לחץ 
חזק למיצוי השמן. תיאור הקורה וחלקיה נוגע לכמה סוגיות, אך לא נרחיב בענין זה כאן 

כיון שאינו נוגע לנושא הגפת.

בזמן הסחיטה שימשו הסלים גם כמסננת. השמן והמוהל )נוזל מימי בלתי שמנוני המצוי בזית 
היוצא אף הוא בשלב הסחיטה. בהמשך מזקקים את השמן ומפרידים את המוהל ממנו.( זבו 
מהעיסה החוצה, ובסלים נותרה הגפת המורכבת מבשר הזיתים ושברי הגרעינים. בדורות 
מאוחרים יותר הומצאו מכבשים שונים, כגון מכבש המחובר לבורג, שהצד השווה שבהם הוא 
הפעלת לחץ רב על הזיתים לסחיטת השמן. בזמננו משתמשים במכשיר הנקרא צנטריפוגה 
– מכשיר להפרדת חומרים באמצעות תנועה סיבובית מהירה. מכניסים את העיסה הטחונה 
לצנטריפוגה, ומפעילים אותה במהירות של אלפי סיבובים לדקה, הדבר גורם להיפרדות 

השמן והמים מן הזיתים )פעולה זו דומה לפעולת הסחיטה של מכונת הכביסה(. 

1.  כן כתב הרמב״ם בפירוש המשנה. אמנם עיין בספר הערוך ערך ‘ממל׳ ורשב״ם שם לפירושים נוספים.

2.  המילה 'עצירה' משמשת בגמרא לציון סחיטה, הן של זיתים, הן של ענבים )בבא מציעא עד, א: "ועיולי 
לבי מעצרתא", עבודה זרה ס, א: "מעצרא זיירא", וגם אונקלוס מתרגם )בראשית מ, יא(: "ואקח את 

הענבים ואשחט" – "ועצרית"( והן של בגדים רטובים )מסכת שבת מח, א: "חזייה דקא מעצר ליה"(.
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גפת

עיסת הזיתים הטחונים לאחר סחיטת השמן ממנה נקראת 'גפת'. מראה הגפת אינו שונה 
בהרבה ממראה הזיתים הטחונים לפני כבישת השמן מהם, אך כמובן, עתה העיסה יבשה 
יותר. בלשון הראשונים )רש"י בבא בתרא יז, ב ורבינו גרשום שם ובעוד מקומות רבים בדברי 
הראשונים( הגפת נקראת פסולת של זיתים, אך יש להדגיש שאין מדובר בפסולת כפשוטה, 
כגון קליפה שמסירים מפרי, אלא הגפת היא בשר הזית עצמו )עם שברי הגרעינים( לאחר 

הוצאת השמן. 

בתמונה מס' 2 נראה מכשיר בית בד מודרני )צולם בחוות אלאדין הסמוכה לצומת שילת( 
מכשיר זה קטן יחסית למכשירים הקיימים בבתי הבד הגדולים. מכניסים את הזיתים למכונה, 
המכונה מבצעת שטיפה של הזיתים, טחינתם, וסחיטתם באמצעות צנטריפוגה. על הקרקע 
מונח כלי שנועד לקבל את השמן הנשפך מן המכונה, וכן מיכל גדול יותר המקבל את הגפת 

היוצאת אף היא מן המכונה. בתמונה מס' 3 נראה מיכל הגפת.

הפקת שמן מגפת

בדרך כלל לאחר הכבישה נותרת עדיין בגפת לחלוחית שמן שניתן להפיק אותה מן הגפת. 
ועל כך יש נידון בכמה משניות בש"ס. אמנם ראה בהמשך מהו שמן גפת בזמננו.

במסכת מעשרות )פרק ה משנה ד( שנינו: "לא ימכור אדם את תבנו ואת גפתו ואת זגיו למי 
שאינו נאמן על המעשרות להוציא מהן משקין". אם קיים חשש שהקונה יוציא שמן נוסף 
מן הגפת ולא יפריש ממנו תרומות ומעשרות, אסור למכור לו את הגפת משום איסור 'לפני 

עוור לא תיתן מכשול'. 

בתוספתא במסכת תרומות )פרק ג הלכה ו( נאמר: "התורם את הבור צריך שיכוין את לבו 
על מה שבגפת, אם לא כיוון תנאי בית דין הוא שיתרום על הכל". 

ובמסכת כלים )פרק ט משנה ה( דנה המשנה בגפת שהסיקו בה את התנור, האם השמן 
הבלוע בתוכה נחשב משקה לטמא את התנור. ויש הבדל בין גפת חדשה, שבה סוף משקה 
לצאת, לבין גפת ישנה שאין דרך שיצאו ממנה משקים. בירושלמי במסכת עבודה זרה )פרק 
ב הלכה ה( נאמר על דברי משנה זו שגפת חדשה היא עד י"ב חודש מן הכבישה. ובהמשך 
המשנה נאמר שאם ידוע שיוצאים מהגפת משקין, אפילו לאחר שלוש שנים נטמא התנור.

שימושי הגפת

.3 .2

במשנה הוזכרו שני שימושים בגפת: הטמנה והסקה. 

הטמנה - הגפת היא דבר המוסיף הבל, היינו פולט חום. הסיבה לכך היא משום שבזיתים 
קיים חומר הגורם לפליטת חום באופן טבעי, כך שכשמכניסים כמות של זיתים לתוך כלי 

סגור למשך מספר ימים הם מתחממים מאליהם3. 

תכונה זו נותרת גם לאחר טחינת הזיתים וקיימת גם בגפת, ולכן כאשר עורמים את הגפת 
לערימה או מכניסים אותה בתוך כלי, מופק ממנה חום, וכלשון רש"י במסכת שבת )דף מז, 

ב ד"ה גפת(: "פסולת של בית הבד של שמן שהוא כנוס יחד וחם מאוד". 

כמו כן במסכת בבא בתרא )פרק ב משנה א( שנינו שמרחיקין את הגפת מכותלו של חברו 
שלושה טפחים משום שהחום הנפלט מזיק לכותל. וכן נוגע הדבר להלכות נגעים, כמו 
ששנינו במסכת נגעים )פרק ט משנה א( לגבי נגעי שחין ומכווה, שמי שנכווה גופו מגפת 
או ממי טבריה החמים, כיון שלא לקה על ידי האש, דין מכתו כדין שחין, ולא כדין מכווה. 
הודות לתכונה זו ניתן להטמין קדרה בתוך הגפת, וכך יישמר חומה ואף יתווסף לה מעט 
חום על ידי הגפת, לכן הטמנה בגפת נחשבת להטמנה בדבר המוסיף הבל כאמור במסכת 

שבת )פרק ד משנה א(.

הסקה - במשך הזמן מתייבשת הגפת ומאבדת את הלחלוחית שבה, עד שהיא מתקשה 
כעץ. משך זמן הייבוש תלוי בכמות השמן והמים שנותרה בגפת בתהליך הסחיטה, ובצורה 

שבה מייבשים את הגפת. 

יש שפורסים את הגפת בשכבה דקה תחת קרני השמש על יריעות כדי לייבשה במהירות. 
את הגפת מחלקים לקוביות או לגלילים, וכאשר הם 
מתייבשים הם נעשים קשים מאוד. מראם כשל גזע 
עץ, והם משמשים חומר בעירה מעולה, אף יותר 
מעץ. בתמונה מס' 4 נראים קוביות של גפת קשה 

בשלב בו היא משמשת להסקה. 

בזמננו, חברת 'אוליוובר' מייצרת באופן תעשייתי 
גלילי גפת להסקה לתנורי חימום. הגפת מיובשת 
ונדחסת באמצעות מכשור ומתקבל גליל המשמש 
להסקה. תמונות מס' 5 ומס' 6  התקבלו באדיבות 
חברת אוליוובר. בתמונה מס' 6 צולם גליל הגפת 

הבוער בתוך האח.

3.  וכך היה קורה כאשר צברו את הזיתים ב'מעטן', הוא כלי או גומא בקרקע, שהיו רגילים להניח בו את 
הזיתים עד שיתרככו ויצא שמנם. עיין מסכת מעשרות פרק ד משנה ג ובמסכת מנחות פרק ח משנה ד 

ובפירוש המשנה לרמב"ם שם. 

רש"י בכמה מקומות הזכיר שהזיתים מתחממים במעטן )עיין רש"י מסכת ביצה דף לה, א ד"ה מעטן, 
ובמסכת בבא מציעא )דף עב, ב ד"ה על העביט(. על ידי דחיסת הזיתים במעטן הם היו נדבקים זה לזה 
ואף היה יוצא מהם מעט שמן והמשנה דנה אם שמן זה נחשב למשקה המכשיר את הזיתים לקבל טומאה, 
עיין מסכת טהרות )פרק ט משנה א(: "זיתים מאימתי מקבלין טומאה, משיזיעו זיעת המעטן אבל לא זיעת 
הקופה כדברי בית שמאי, רבישמעון אומר שיעור זיעה ג' ימים, בית הלל אומרים משיתחברו זה לזה. רבן 
גמליאל אומר משתגמר מלאכתן וחכמים אומרים כדבריו". אחר שהיו מוציאים את הזיתים מן המעטן, 
היו מייבשים אותם על הגג, ראה תוספתא מסכת טהרות פרק יא הלכה א: "היה קוצץ מן המעטן ומעלה 
לראש הגג". בזמננו, כדי לקבל שמן איכותי, סוחטים את הזיתים סמוך ככל אפשר למסיקתם מן העץ. 

.4
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גפת

נידונים הלכתיים שנזכרו במשנה לגבי הגפת בשלבי התקשותה השונים: 

כאמור, בתחילת היווצרותה הגפת לחה, בהמשך יבשה, ובסוף קשה. כפי ששמעתי מאנשי 
מקצוע העוסקים בתחום, הגפת משמשת להסקה בשלב שהיא יבשה וקשה. נציין שבתוספתא 
)כלים פרק ו הלכה יח( משמע, שהסיקו גם בגפת חדשה בתוך י"ב חודש. וכן בתוספתא שם 
)פרק ג הלכה יג שהובאה בר"ש פרק ד משנה ד( משמע שהסיקו את התנור בגפת שיצא 
ממנה עדיין שמן, אך ייתכן כי אף מגפת קשה יוצא השמן הבלוע בה כאשר מסיקים אותה 

בתנור, והדבר טעון בירור.

לגבי הטמנה - ברור כי הטמנה בגפת שהיא עדיין רכה העוטפת היטב את הקדירה מוסיפה 
לקדירה הבל, ויש לברר האם האיסור הוא גם בגפת שכבר התקשתה. במשנה מפורש כי אסור 
לטמון בגפת בין לחה ובין יבשה, אך ייתכן שמדובר בגפת יבשה בשלב שבו היא עדיין רכה.

בירושלמי על סוגיא זו )שבת פרק ד סוף הלכה א( העוסקת בהטמנה בגפת, הובאה המשנה 
בכלים )פ"ט מ"ה(, שבה נאמר שגפת ישנה אינה מטמאת משום שאין יוצאים ממנה משקין, 

והביא הירושלמי דברי התוספתא שגפת ישנה היא לאחר י"ב חודש. 

וב'קרבן העדה' פירש דברי הירושלמי להתיר הטמנה בגפת לאחר י"ב חודש, ולכן נזכרה 
תוספתא זו בסוגית הטמנה, אך ב'שיירי קרבן' הקשה על כך שלא מצאנו היתר זה בספרי 
הפוסקים. והובאו דבריו בפרי מגדים )משבצות זהב רנט ס"ק א(. אמנם הפני משה פירש 
שהירושלמי הביא דברי משנה זו אגב שעוסקים בסוגיית גפת, ולא ללמד היתר על הטמנה 
בגפת ישנה. וייתכן לומר שכל הנידון הוא על גפת יבשה, מאיזה שלב מותר להטמין בה, 
שהרי לכאורה גפת קשה אינה דבר המוסיף הבל כי היא כבול עץ. ולא מצאתי מקורות 

ברורים בדבר.

שמן גפת בזמננו

בזמננו משווק שמן זית הנקרא 'שמן גפת' המופק מהגפת בסיוע חומרים כימיים. לאחר 
הכבישה במכונות החדישות, נותרת כמות זעומה של שמן בגפת, לשם הוצאתה מוסיפים 
לגפת 'ממס' - חומר כימי שמופק מנפט, ובסיוע טמפרטורה גבוהה מפיקים מן הגפת את 

השמן שנותר בה. 

הממס הוא חומר רעיל, ולאחר הוצאת השמן יש לאדות אותו מן השמן ולפוגגו בשיטות 
שונות. גם לאחר הוצאת החומר הרעיל משמן הגפת, הוא אינו ראוי למאכל בגלל רמת 
החומציות הגבוהה שלו שמן הגפת משמש למאור בלבד. ניתן להפחית את רמת החומציות 

.6 .5

בתהליך זיכוך ולקבל שמן הנקרא 'שמן מאור ראוי למאכל'. בתמונה נראה בקבוק שמן גפת 
זית, במקרים רבים לא מצוין על הבקבוק כי הוא מיוצר מגפת.

כבישה קרה

איכות שמן הזית מושפעת מאוד מן הטמפרטורה שבה מצויים הזיתים בשעת הכבישה - ככל 
שהזיתים חמים יותר כמות השמן המופקת מהם גדולה יותר. עם זאת חימום הזיתים גורם 

לירידת הערך התזונתי של השמן ולהעלאת רמת החומציות שלו. 

לשמן המופק בכבישה קרה ערכים תזונתיים טובים יותר ורמת חומציות נמוכה. בעבר היו 
סוחטים את השמן בכבישה קרה כפשוטה ללא כל חום, אך בזמננו ברוב בתי הבד אף כבישה 
קרה נעשית באמצעות חימום מועט של הזיתים עד לטמפרטורה של כ-35 מעלות צלסיוס 

)ויש שכובשים אף בחום נמוך מזה(, בדרגת חום זו השמן אינו מאבד מתכונותיו הטובות.

בבתי בד רבים מבצעים את פעולת הכבישה פעמיים - בכבישה הראשונה מופק השמן 
האיכותי בכבישה קרה. בכבישה השנייה מעלים את הטמפרטורה של הזיתים ומפיקים 
כמות נוספת של שמן, שאינה נכבשת בכבישה קרה, אך איכות שמן זה נמוכה יותר. ופעמים 
שאחר שתי כבישות אלו, מפיקים 'שמן גפת' כפי שהוסבר. השמנים מסומנים בשמות שונים 
המקובלים בזמננו לפי דרגת איכותם. והפוסקים דנו בדרגות ההידור של השמנים השונים 

לעניין הדלקת נר חנוכה. 

גפת שומשמין

גם פסולת של שומשמשין המופקת אחר הוצאת שמן מהן, נקראת גפת. הגמרא במסכת 
שבת )דף מז, ב( מסתפקת אם מותר להטמין בערב שבת בגפת של שומשמין, ולהלכה נפסק 

בטור ושו"ע )סימן רנז סעיף ג( שאף הטמנה בגפת זו אסורה4. 

לגבי שהייה על כירה שהוסקה בגפת שומשמין נחלקו הראשונים והפוסקים האם דינה הוא 
ככירה שהוסקה בגפת זיתים. 

רש"י במסכת שבת )דף לו, ב ד"ה גפת(, בביאור דברי משנה "כירה שהסיקוה בגפת ובעצים 
לא יתן עד שיגרוף" כתב: "פסולת של שומשמין שהוציא שומנן" וכן כתב הר"ן שם. ופירש 
רעק"א )הגהות על שו"ע  סימן רנ"ג ס"ק א( שקל וחומר לגפת של זיתים שמחממת יותר. וכן 
הוא בפירוש הרע"ב על המשנה )פרק ג משנה א( וז"ל: "בגפת, פסולת של זיתים ושומשמין 

לאחר שהוציאו שמנן". 

אמנם הרמב"ם בפירוש המשנה פירש דברי המשנה בגפת של זיתים. וכ"כ הטור והשו"ע 
)סימן רנג סעיף א(. ונחלקו הפוסקים בביאור שיטה זו. דעת הפמ"ג )אשל אברהם רנג ס"ק 

א( להתיר בגפת של שומשמין, ודעת הפרישה )שם ס"ק ד( לאסור. 

4.  אמנם בגמרא נאמר שיש חילוק בין גפת שומשמין לגפת זיתים. מותר להניח קופה שטמן בה קדירה 
על גפת של שומשמין, אך הדבר אסור על גפת של זיתים, כיון שגפת זיתים מעלה הבל כלפי מעלה.
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שיח  שד 

חצר מוקפת גדר אם הרחקות לכלאים מועילות בה

נידון שעלה לאחרונה בבית המדרש ונשאר לעת עתה ללא הכרעה הוא דין מוקף גדר לגבי 
כלאים, דין זה שלא רבים מודעים לו והוא מצוי לרוב בחצרות בתים ובניינים - שאף שהרחקה 
בין מינים שונים מועילה לכלאים, טפח ומחצה לירקות יחידים ועשר אמות וחומש לקטניות 
ותבואה, מכל מקום אם השדה או החצר מוקפת גדר, הרחקות אינם מועילות משום שהכל 
מוגדר כמקום אחד והרי אלו כלאים גמורים האסורים בזריעה ובקיום. הלכה זו מבוארת 
בירושלמי, )כלאים פרק ב הלכה ו( “וגדר יש בו להקל ויש בו להחמיר ... בית רובע בבקעה 
מותר לזרע בו שני מינין. הקיפו גדר אסור". אף שהלכה זו לא הובאה ברמב"ם החזון איש 
קבעה להלכה בספרו ובהלכותיו. אמנם לגבי ירקות נטה החזו"א לומר שניתן לסמוך על 

דעת הגר"א בשנות אליהו שבירקות אין דין מוקף גדר, וכלדהלן.

בית המדרש להלכה בהתישבות היה שותף בתיכנון גינה לימודית להלכות מצוות התלויות 
בארץ, ובמהלך התיכנון עלתה השאלה האם ניתן להדגים את דיני כלאים על ידי זריעת שני 
מינים ולהרחיק ביניהם כדין, אלא שמטבע הדברים חצר כזו היא מוקפת גדר ובחצר מוקפת 
גדר לא מועיל להרחיק ביניהם, במשא ומתן שבין החכמים הועלו צדדים שונים לאסור ולהתיר, 

השאלה סוכמה במכתב לאחד מגדולי פוסקי הדור למען יכריע בשאלה כבדת משקל זו.

מכיון שכאמור שאלה זו נוגעת לרבים אנו מצרפים את המכתב כאן, בתקווה ותתבדר 
שמעתתא בבי מדרשא ויתבררו ויתלבנו הדברים.

“בית המדרש להלכה בהתישבות שותף להקמת גינה לימודית על ידה יוכלו ילדים ונערים 
ללמוד ולהבין יותר את פרטי מצוות התלויות בארץ, כלאים ערלה ועוד, בתוך הדברים 
התעוררו כמה ספיקות למעשה אשר נוגעים לרבים אשר אינם בקיאים בהלכות כלאים 

החמורות ואינם יודעים להזהר מכך.

 שיח
השדה

רבי יחיאל איתמר שליט״א
מרבני בית המדרש

הגינה בעיקרה מיועדת לצמחים, חלקם עצים ופרחים שאנו נוקטים להלכה שאין בהם כלאים, 
וחלקם מיני ירקות וחלקם מיני קטניות. אחת ההדגמות האמורות להיות בגינה הינם שתי 
ערוגות של קטניות שהם כלאים זה בזה וביניהם מרחיקים בית רובע, אלא שהתעורר ספק 
האם מכיון שהגינה כולה מוקפת גדר הרחקות הכלאים לא מועילות בה, וכדברי הירושלמי 

בפ״ב דכלאים שגדר מקיפה בית רובע אסור לזרוע בה שני מינים.

אמנם כידוע הרמב״ם לא הביא דין זה, אך מרן החזו״א שב וקבעו בסימן ו ובהלכ׳ כלאים 
שהביא בסוף ספרו.

והנה לגבי ירקות נטה מרן החזו״א להקל במוקף גדר ע״פ הגר״א בשנו״א, אך בקטניות כתב 
להחמיר )חזו״א כלאים ו, א ד״ה עוד מבואר, ומקורו שם ה סקי״ג ד״ה בשנו״א(.

יש לציין שבחוברת הלכות כלאים וערלה, שיצאה בשנת ת״ש על ידי הגר״ק כהנא זצ״ל, 
הובא דין זה בשם מכתב מרן החזו״א בנוסח: נכון להחמיר.

ותורף הספק שהתעורר הינו, על פי מה שהובא משמיה דמרן הגריש״א זצוק״ל שהיקף 
גדר לא אוסר אלא כשהקיף את הזרעים לבדם, אבל היקף כללי של חצר שסביב בית אינו 
אוסר מכיון שההיקף לא מתייחס לצמחים אלא לכלל המקום, הוב״ד בספר משפטי ארץ 

)החדש( פ״ג הערה 19.

ויש לדון לפי זה, מה הדין כשההיקף הוא לצמחים בלבד, אלא שחלק גדול מן הצמחים אין 
בהם דין כלאים, האם בכהאי גוונא היקף גדר אינו אוסר משום שהצמחים האסורים אינם 
מוקפים לבדם, או דלמא שם צמחים חד הוא ונחשבים מוקפים גדר לצרכם ואסורים לזרוע 

גם כשמרוחקים זה מזה.

עוד יש לדון, האם מכיון שבגינה זו ישנם עוד שימושים, כשטחי התכנסות ומקום לאכול 
וכדומה, נחשב כהיקף שלא על הצמחים לבד, ומותר, או דילמא מכיון שעיקר הגינה היא 
לשם הצמחים, והשימושים הנוספים טפלים לה ובאים מחמת הגינה, נחשב שההיקף הוא 

לשם הצמחים ואסור.

בהנחה ויש לאסור בכהאי גוונא הועלו מספר פתרונות להתיר את זריעת שני המינים.

האחד, לעשות היקף של צורות הפתח סביב לכל מין בפני עצמו, ובכך להתיר עפ״י מה 
שכתב החזו״א )כלאים ו, סוף סק״ג( ז״ל: “זה פשיטא שאם הקיף גדר לכל מין אין גדר החיצון 
אוסרו״. אלא שזהו פיתרון סבוך יותר מבחינה תיכנונית, אי לכך התעוררה שאלה האם ניתן 
להתיר גם על ידי מחיצה אחת שתחלוק בין הקטניות, אף שאינה חולקת את כל הגינה מצד 

אחד של הגדר לצידה השני, אלא רק בין שני המינים לבד. 

ותורף השאלה האם מה שכתב מרן החזו״א שהיקף גדר בתוך היקף גדר מותר, זהו בדוקא 
כמו שכתב: שהגדר הפנימית מקיפה כל מין בפני עצמו מארבע צדדיו, אבל אם יש רק מחיצה 
ביניהם לא מועיל משום שעדיין יש משמעות להיקף הכללי ונחשבים מוקפים בתוכו ולא 
מועילה אפילו הפסקת מחיצה, או דלמא מחיצה לעולם מהניא ואפילו במוקף גדר, ואפילו 

שלא בטל שם מוקף על ידי המחיצה.

ובענין זה יש לדון עוד, החזו״א הסתפק האם מוקף גדר מותר בזריעת ב׳ מינים על ידי ראש 
תור, והנה בנידון שלפנינו ישנה אפשרות שקטנית אחת תהיה בתוך חריץ עמוק עשרה 
ורחב ארבעה, ויש לדון האם מה שהוא תוך היקף גדר אוסר בכהאי גוונא, או דלמא חריץ 

ודאי מתיר בזה.
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שיח  שד 

ויש לדון לאידך גיסא האם מכיון שאין כאן מחיצה מעליא אלא חריץ, וצריך לדינא דגוד 
אסיק, או להתיר משום חילוק רשויות, חלוקה כזו לא מועילה במוקף גדר ויהיה אסור.

מקרים כאלו ודומיהם מצויים הם לרוב בגינות הבתים וחצרות פרטיות, כשגינת הזרעים 
מוקפת גדר בפני עצמה. ונפשינו בשאלתנו לבקש את הכרעת הדר״ג בשאלות חמורות אלו״.

עד כאן לשון המכתב, לעת עתה לא זכינו להכרעת רבותינו הפוסקים בשאלות אלו, וה' 
יאיר עינינו לידע הדרך נלך בה.

נידון זה מעורר שאלות מצויות נוספות: כפי שמובא במכתב, הכרעת מרן הגרי"ש אלישיב 
זצוק"ל היתה שחצר המקיפה חצר ובית בתוכה אינה נחשבת לגדר של החצר לבד ולפיכך 
הגדל בתוכה אינו נחשב מוקף גדר וההרחקה בין המינים מועילה. אמנם שמעתי מהגאון 
ר' שאול רייכנברג שליט"א שאם החצר אינה מקיפה את כל הבית אלא היא חצר קדמית 
או אחורית לבית באופן שהבית הוא המחיצה הרביעית של החצר, בכהאי גוונא ודאי נחשב 
הזרוע בתוכה מוקף גדר ולא מועילות בו הרחקות כלאים. צורה זו מצויה פעמים רבות ויש 
לחוש שלא מועיל להרחיק בין הזרעים שבתוכה, על כל פנים בקטניות. אלא שיש לדון מה 
הדין בחצר קדמית ששביל הכניסה לבית עובר בתוכה, האם מה שהגדר מקיפה גם את גדר 
הכניסה לבית מחשיבה כהיקף שאינו לזרעים לבד ואין בהן דין מוקף גדר, או נאמר שעיקר 
החצר הוא הזרוע בתוכה ולזה הגדר עומדת, והמינים הזרועים בתוכה אסורים בכלאים גם 

אם הרחיק ביניהם כדין.

ויש שצידדו שבאופן שרוחב השביל הוא ד' אמות, מאחר וכח השביל להפסיק בין שני מינים 
שהם כלאים זה בזה הזרועים בשני צידי השביל, אף כאשר לא הרחיק ביניהם כדין ]כפי 
ששנינו פ"ב מ"ח ש'דרך' מפסיקה לכלאים[, על כרחך אי אפשר להחשיב את הגדר כחובש 
את השטח המוקף שיהיה הכל מוגדר כמקום אחד ויאסור שני מינים שהרחיק ביניהם כדין.  

וגם שאלות אלו זו לא זכינו בהם עדיין למענה והכרע ברור.

 

האם צריך להרים תרומה שהתערבה בחולין ונפלה למין אחר 

שאלה מעניינת אחרת, שיש בה נפקא מינה לאחד הנידונים שעלו בגליון זה, היא לגבי הדין 
שתרומה שבטלה במאה צריך להרים אחת. הדין הוא שתרומה או חלה שנפלו והתערבו 
בפחות ממאה מין במינו אינם בטלים ברוב אלא נעשה הכל דימוע ואסור, ואם נפלו ליותר 
ממאה מין במינו צריך להרים כנגד התרומה או החלה משום גזל השבט )ירושלמי ערלה 
פרק ב ה"א( ורק אז מותרים כולם, ומבואר במשנה )תרומות פרק ה משנה ז( שהביטול חל 

רק לאחר שהרים, אך לפני ההרמה מהתערובת לא חל הביטול.

ואם נפלה התרומה או החלה למין אחר בטלה בשישים כשאר איסורים בתערובת מין בשאינו 
מינו. אך האם צריך להרים כשיעור התרומה או החלה שנפלה ועד אז לא חל הביטול, דבר 
זה לא התפרש עד דברי רבותנו האחרונים, ובפשטות ממה שלא הובא בשום מקום הדין 
שצריך להרים ככל דימוע מין במינו, נראה שבביטול מין בשאינו מינו לא צריך להרים. ובדרך 
אמונה בביאור ההלכה )הל' תרומות פי"ג ד"ה הכל מותר לזרים( דקדק ממה שכתב הרמב"ם 

)שם ה"ב(, ש"אם טעם הכל חולין הכל מותר לזרים" משמע שאינו צריך להרים, והביא מש"כ 
המלאכת שלמה בשם רש"ס שצריך להרים, ותמה על דבריהם ממשמעות דברי הרמב"ם.

אלא שבמקרה שהתערבה התרומה והחלה מין במינו ושוב נפלה והתערבה באינו מינו, 
שמבואר בגמרא )עג, א( ונפסק בשו"ע )יו"ד קלד, ד( שבטל משום שאומרים רואין את מינו 
כמי שאינו ואינו מינו רבה עליו ומבטלו, כלומר שאף שעתה מין האיסור נותן טעם יחד עם 
ההיתר ולא נעלם טעמו, מכל מקום אנו דנים כאילו נפלה רק התרומה האסורה לאינו מינה 
ובטלה בשישים, ולא אכפת לנו מה שמינו מן החולין נמצא גם הוא בתערובת ועל ידו טעם 
התרומה או החלה לא בטל ונעלם לגמרי. ולפיכך יש לדון במקרה זה האם חייב להרים מן 

המדומע ולא חל הביטול עד שירים, או שהוא כמו בביטול מין במינו שאינו צריך להרים.

תורף הספק הוא השאלה מה הטעם שבמין במינו שבטל במאה צריך להרים ואילו במין 
בשאינו מינו אינו צריך להרים. ובפשוטו החילוק הוא שבמין בשאינו מינו שיש שישים כנגד 
התרומה האוכל אינו נהנה מן התרומה שהרי טעמה בטל במציאות ואינו קיים עוד, וממילא 
שם התרומה שבה אבד ולא שייך לומר שמשום גזל השבט יהיה חייב להרים וממילא חל 
הביטול מיד. וכן ביאר בדרך אמונה )שם סקכ"ט( "כיון שאין מרגיש טעמו כלל הרי אין נהנה 
ממנו". אבל במין במינו הן טעם התרומה לא בטל וגם הוא נאכל כחלק מן התערובת וא"כ 

נהנה מן התרומה כמות שהיא, אף שמדינא בטלה ברוב, חייבו משום גזל השבט. 

ובנידון דידן שהתערבה התרומה מין במינו ושוב נתערבה בשאינו מינו ובטלה ברוב, הרי 
נהנה מן התרומה שטעמה לא בטל, ומה שאף על פי כן בטלה ברוב, הוא רק משום שלא 
הוכר האיסור בטעמו, כי הרי טעם התרומה אינו שונה מטעם החולין שהתערבה בו, ומשום 
שלא הוכר האיסור אף שנהנה ממנו עדיין חל הביטול, אבל לגבי חובת הרמה יש לומר שכיון 
שנהנה מן התרומה חייב להרים ולא חל ביטול עד שירים. או דלמא סוף סוף הביטול הוא 

ביטול באינו מינו ובכהאי גוונא לא חייבו להרים. וצריך עיון.

שאלה זו איננה נדירה כל כך בתרומה וכדומה שבדרך כלל יש עימה ממינו שהרי מתערבת 
תרומה בחולין שלה, ופעמים רבות מתבשלת ונותנת טעם באינו מינו, ואף בגליון זה במאמרו 
של הרב גלעדי, נפלה שאלה זו, יעויין שם מה שהאריך לגבי אתרוג כבוש באלכוהול ונותן בו 
טעם לליקר, ובאחת הדרכים שם הוצע לקבוע תרומה באתרוג וטעם התרומה יתבטל ברוב, 
שהרי יש באלכוהול שישים כנגד טעם חלק התרומה שבאתרוג, אך אין בו שישים כנגד כל 
האתרוג, ובביטול צריך לדין רואין את מינו כמי שאינו, וטועם מטעם האתרוג שחלקו הוא 
תרומה ואכן נהנה ממנו, ולפי מה שנתבאר יש להסתפק אם ניתן לסמוך על ביטול זה בלי 

שירים מן האלכוהול כנגד חלק התרומה שבו, וצ"ע.
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הן קרבה שנת השבע:

“גינוני שביעית״
הטיפול בגינוי הנוי ושטחים ציבוריים 

לשנת השמיטה תשפ״ב
הדרכה לגופים ציבוריים, ורשויות מקומיות 

לקראת שנת השמיטה המתקרבת ובאה, ולאור הידע שנצבר משמיטות קודמות התכנסו 
רבני בית המדרש להלכה בהתישבות והמכון לחקר החקלאות על פי התורה, בראשות מורנו 
הגר״י אפרתי שליט״א על מנת להיערך לשמירת וקיום מצוות השמיטה ברשויות המקומיות. 
הנסיון מלמד כי בהיערכות נכונה, ועבודה תיכנונית מוקדמת תוך שיתוף פעולה עם נציגים 
שומרי תורה ברשויות והנהלות העיריות, נמנעת עשיית מלאכות האסורות בשביעית ונשמרת 

שנת השבע כהלכתה.

לשם כך הוציאו רבני בית המדרש והמכון לחקר החקלאות על פי התורה בשיתוף מומחים 
חקלאיים, חוברת בשם ‘גינוני שביעית׳ ובה הנחיות נצרכות - בשנה זו ערב שנת השמיטה, 
ובשנת השמיטה עצמה לטיפול בגינות הנוי ושטחי הפיתוח. החוברת מיועדת לגופים 
ציבוריים כרשויות מקומיות, מינהל מקרקעי ישראל, נתיבי ישראל וכדומה, ובה הסברים 
מפורטים מה הם המלאכות האסורות והמותרות בשביעית, וכיצד ניתן להמנע ממלאכות 

כנטיעה וכדומה בהיערכות מוקדמת ותיכנון נכון. 

בימים האחרונים נערכו פגישות רבות עם עיריות וגופים ציבוריים על מנת לרתמם לשמירת  
השמיטה בשטחי הנוי כיכרות התנועה וכדומה המצויים בשיטחם, ואכן ב״ה ניכרת היענות 

רבה להצטרף ללגיונו של מלך בשמירת השמיטה בגינות הנוי. 

כמו כן מתקופה זו ועד לאחר שנת השמיטה בית המדרש מעמיד צוות רבנים בשיתוף מדריכי 
חקלאות אגרונומים ומומחים לפיתוח גינות נוי ונוף אשר ילוו כל עיריה ורשות בייעוץ וסיוע. 
בהמשך אף יתקיימו ימי עיון עם רבנים ואגרונומים להשתלמות בגינון ופיתוח לפי ההלכה. 

זכו בבית המדרש ובמכון לחקר החקלאות על פי התורה, כי כבר 
בשמיטה הקודמת ]תשע״ה[, רשויות עירוניות רבות שמרו 

שמיטה כהלכתה והצטרפו להיות מגיבורי הכח עושי דברו, 
יעזור ה׳ למבקשי פניו לעבדו בלב שלם ובמעש טוב ומלאה 

הארץ דעה את ה׳. 

 כתובת לבקשות
gina7@bhl.org.il או בטל׳ 02-6488888
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