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גדרי עני /הרב אויערבך

גדרי עני – לענין מתנות עניים וצדקה*
הגאון רבי עזריאל אויערבך שליט"א

בחוברת.הקודמת:

א..מה.הוא.שיעור.מאתיים.זוז
ב..אלו.צרכים.נכללים.במאתיים.זוז
ג..לכמה.זמן.מספיקים.מאתיים.זוז
ד..האם.גם.עני.לקבלת.צדקה.נקבע.לפי.מאתיים.זוז
(עד.כאן.הנושאים.שהיו.בחוברת.הקודמת).
ה..דין.מאתיים.זוז.חסר.דינר.
ו..דינים.בנתינת.מעשר.עני
ז..כללי.הדינים.העולים

דין מאתיים זוז חסר דינר
עד .כאן .עסקנו .בגדרי .עני ..אמנם .עתה .יש .לדון .באדם .שדינו" .עני" .עד .כמה .מותר .לו.
לקבל ..ובזה .שנינו .בפאה .שם" .היו .לו .מאתיים .זוז .חסר .דינר .אפילו .אלף .נותנים .לו.
כאחת.הרי.זה.יטול".
ביאור "אלף נותנין" – .נאמרו .בזה .ב’ .פירושים ..רש"י .בב"ק .ז’ .כתב" .אפילו .נותנין .לו.
שוה.אלף.זוז.בפעם.אחת"..וכן.מדייק.בפירוש.המשנה".מלאכת.שלמה".מדברי.הטור..
אבל .המלאכת .שלמה .מצדד .בזה .פירוש .אחר .שה"אלף" .קאי .לא .על .הזוזים .אלא .על.
הנותנים.,והיינו.אפילו.אלף.בני.אדם.נותנים.לו.בבת.אחת.כל.אחד.פחות.ממאתיים.זוז.
הרי.זה.יטול..וכן.נקט.הגר"א.בשנות.אליהו.כפירוש.זה..אמנם.,נראה.מדברי.המלאכת.
שלמה .שאין .כאן .מחלוקת .לדינא .ושני .הדינים .אמת .,אלא .שאלף .בני .אדם .זו .רבותא.
טפי.שלא.אמרינן.בזה.אי.אפשר.לצמצם[.ובאמת.שכן.מוכח.מהסוגיא.בב"ק.ז’.גבי.מי.
* .מתוך .שיעור.שנאמר .ביום .הלימוד.האחרון .של .ביהמ"ד.,תשרי .ש.ז..נרשם .ע"י.אחד .השומעים ..חלק.
א'.התפרסם.בחוברות.הקודמת.
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שאינו.מוצא.למכור.קרקעותיו.מאכילין.אותו.מעש"ע.עד.מחצה.,ומקשינן".אפילו.טובא.
ליספי .ליה" .וכו’ .והיינו .שייתנו .לו .טפי .ממאתיים .בבת .אחת .,ולא .משמע .כלל .לפרש.
שקושיית.הגמרא.דווקא.בכמה.בני.אדם.,כי.אם.כן.מה.הקושיא.,נימא.שהברייתא.לא.
דיברה .בכה"ג .שיש .כמה .בנ"א .עי"ש ..אמנם .כל .זה .רק .לפי .הפירוש .שמיירי .שם .בעני.
ולגבי.מאתיים.זוז.,אבל.יש.עוד.פירושים.אחרים.בסוגיא.ולפי"ז.ליכא.ראיה].
גדר בבת אחת.–.כתב.האו"ז".והרב.ר’.שלמה.הכהן.הגרסן.זצ"ל.היה.אומר.שכשאדם.
נודד.למרחקי.ארץ.להביא.טרף.לביתו.כל.זמן.שלא.ישוב.הוי.כפעם.אחת"..האו"ז.חולק.
עליו .וכתב" .ובעיני .נראה .עד .מקום .שחישב .להתנודד .ולהתרחק .הוי .כפעם .אחת"..
והיינו .,שר’ .שלמה .הכהן .סבר .שגם .אם .מתחילה .חשב .לנסוע .רק .עד .מקום .מסוים.
ולבסוף .נמלך .והמשיך .עדיין .חשיב .בבת .אחת .,והאו"ז .חולק .וסובר .שאזלינן .לפי .מה.
שקבע .במחשבתו .ביציאתו .מביתו ..דברי .האו"ז .מועתקים .במרדכי .פ"ק .דב"ב .,ופסקם.
הרמ"א .בסי’ .רנ"ג ..אמנם .בביאור .הגר"א .כתב .שזה .צ"ע .,ויש .לעיין .מה .כוונתו .להשיג.
ע"ז..ובערוה"ש.סי’.רנ"ג.כתב.דאפשר.שכוונת.הגר"א.שמשנה.ח’".מי.שיש.לו.מאתיים.
זוז".קאי.גם.על.משנה.ז’.דלעיל".לעני.העובר.ממקום.למקום".,משמע.שכה"ג.לא.חשיב.
פעם.אחת.
כל.זה.אמור.בראשונים.לענין.צדקה.,ולכאורה.ה"ה.לענין.מתנו"ע[.ועיין.עוד.בסברות.
בזה.ברדב"ז.ח"ב.סי’.תשי"ד].
בדרך .אמונה .משמע .שמגבית .שנעשית .לצורך .העני .חשיב .בבת .אחת[ .שביאר .כן .את.
הדין.של.מותר.עניים].,עי"ש.
מאתיים זוז חסר דינר לענין צדקה .-בדברי.האו"ז.הנזכר.מבואר.שגם.גבי.צדקה.הדין.
שאם .יש .לו .פחות .ממאתיים .זוז .יכול .לקבל .אפילו .מתנה .מרובה ..וכן .כתב .התוי"ט.
בפ"ח.דפאה.שהדין.שמי.שיש.לו.מאתיים.חסר.דינר.יכול.ליטול.אפילו.אלף.זוז.נאמר.
גם.לענין.קופה.של.צדקה.ולענין.תמחוי.,שאם.חסר.לו.מקצת.מהסעודות.יכול.ליטול.
אפילו .יותר .ממה .שחסר .לו[ .והביא .ראיה .מרש"י .בשבת .אך .זה .צ"ב .,וכבר .עמד .בזה.
בספר.משנת.יעקב].

עד כמה יכול ליטול ויש לעיין מהו השיעור של "אלף זוז" שיכול ליטול
והנה .בחידושי .רא"ל .מאלין .זצ"ל .על .הסוגיא .בב"ק .ז’ .ביאר .שהנה .מצינו .ב’ .גדרים.
בצדקה .ומתנו"ע .:מאתיים .זוז .,וכדי .מחסורו .אפילו .עבד .לירכב .לפניו .וכו’ ..ולכאורה.
אחר.השיעור.כדי.מחסורו.מהו.שיעור.מאתיים.זוז?[.וכנראה.לא.ניח"ל.ליישב.רק.שזה.
מדאורייתא.וזה.מדרבנן.כדהבאנו.לעיל.בפרק.א’.מדברי.הקרי"ס].–.ומבאר.רא"ל.זצ"ל.
שצדקה.לא.יטול.אלא.עני.גמור.שאין.לו.מאתיים.זוז.,ואם.יש.לו.מאתיים.זוז.אף.שחסר.
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דברים .שרגיל .אליהם .אין .זה .בכלל .עני .ואינו .רשאי .ליטול ..רק .מי .שהוא .עני .ונוטל.
צדקה .רשאי .ליטול .בבת .אחת .עד .כדי .מחסורו .אשר .רגיל .אליו ..והנה .רא"ל .אומר .כן.
לגבי.צדקה.,אך.מתבאר.מדבריו.שדעתו.כן.גם.לגבי.מתנות.עניים.,שהרי.בא.בזה.לבאר.
את .דברי .רש"י .גבי .מתנו"ע .,עי"ש ..ומבואר .בדבריו .לפי"ז .שבבת .אחת .יכול .ליטול .עד.
כדי.מחסורו.ולא.יותר..
אמנם.באו"ש[.ריש.הלכות.מתנו"ע].נקט.לא.כדברי.רא"ל.,אלא.חילק.בזה.בין.מתנו"ע.
לבין .צדקה .:במתנו"ע .לקט .שכחה .פאה .ומעשר .יכול .ליטול .בבת .אחת .ללא .גבול.,
וכנראה.שסבר.שכן.היא.פשטות.מתניתין.–.אלף.זוז.לאו.דווקא.אלא.ללא.גבול.ומידה..
אבל .בצדקה .יכול .ליטול .רק .עד .כדי .מחסורו .ולא .יותר .,דהא .ילפינן .בכתובות .ס"ז.
שאי.אתה.מצווה.לעשרו..וביאר.האו"ש.טעם.החילוק.,שמתנו"ע.הם.ממון.עניים.ולכן.
מכיוון.שהוא.עני.עכשיו.יכול.ליטול.בבת.אחת.כמה.שרוצה.ממון.עניים.,אבל.בצדקה.
–.לא.מבעיא.באופן.שלא.הפריש.הנותן.את.הכסף.לצדקה.שאין.זה.ממון.עניים.,אלא.
גם .היכא .שכבר .הפריש .הנותן .את .הכסף .לצדקה .,הרי .אם .יחסר .לעניים .הרי .שהנותן.
מחוייב .ליתן .שוב .,ולכן .אין .העני .נוטל .בלא .חשבון .אלא .רק .בשיעור .של .צדקה .ולא.
יותר..
כדברי.האו"ש.נקט.בפשיטות.בדרך.אמונה.פ"ט.הי"ג.בביאוה"ל.סוף.ד"ה.לא..
ועד.כמה.יכול.ליטול.בצדקה?.–.רא"ל.מאלין.כתב.שיכול.ליטול.עד.כדי.מחסורו.,וכן.
משמע .מדברי .האו"ש ..וביאור .כדי .מחסורו .כפי .מה .שביארנו .בסימן .ב’ .שיש .דברים.
שאינם.בכלל.השיעור.של.מאתיים.זוז.מפני.שאינם.צורך.סדר.החיים.אלא.דבר.נוסף..
בדרך .אמונה .כתב .עוד .שיכול .ליטול .גם .לכמה .שנים .הבאות .,וטעמו .שהרי .רבינו.
קלונימוס .שאל .שגם .מי .שיש .לו .מאתיים .זוז .יוכל .ליטול .צדקה .,וביארנו .לעיל[ .ד’ .ג’.,
באופן .השני] .שכוונתו .להתיר .ליטול .לצורך .השנים .הבאות .,וכל .מה .שהשיבו .רבינו.
אפרים.זה.מפני.שגם.בצדקה.איכא.גזל.עניים.,ולפי.זה.במקום.שאינו.גזל.עניים.כי.הוא.
בעצמו.עכשיו".עני".,יוכל.ליטול.גם.לשנים.הבאות..

ו .דינים בנתינת מעשר עני
בתוספתא .דפאה .פ"ד .איתא" .מעשר .עני .אין .פורעין .ממנו .מלוה .וחוב .,ואין .משלמין.
ממנו .את .הגמולים( .כגון .שחבירו .עשה .עימו .חסד .וזה .בא .לשלם .לו .גמולו .אל .ישלם.
ממעשר .עני .שהוא .כמו .פורע .בו .את .חובו ..ש"ך) .,ואין .פודין .בו .שבויים .,ואין .עושין.
בו.ששובינות(.כשאדם.נושא.אשה.והגין.לשלוח.לו.מתנות.ואח"כ.כשהוא.נושא.אשה.
חברו.מחזיר.לו).,ואין.משלחין.ממנו.דבר.לצדקה.,אבל.משלחין.ממנו.דבר.של.גמילות.
חסדים.וצריך.להודיע(.כגון.אם.גמל.עימו.חבירו.חסד.באבל.שארעו.ואח"כ.אירע.אבל.
לחבירו .מותר .לשלם .לו .גמול .חסדו .ממעשר .עני .כדי .שלא .יתבטל .לגמול .חסד .של.
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מצוה.,וצריך.להודיע.לחבירו.שהוא.מעשר.עני.כדי.שלא.יחשוב.שפורע.לו.חובו..ש"ך).,
ונותנין.אותו.לחבר.עיר.בטובה"..
האם האיסור המדובר קאי על העני או על הנותן – .והנה .נחלקו .הראשונים .בביאור.
התוספתא ..דעת .הראבי"ה[ .באו"ז .סי’ .י"א .ובמרדכי .בפ"ק .דב"ב] .שזה .קאי .על .העני.
שקיבל .מעשר .עני .,שבפירות .שקיבל .אינו .יכול .לעשות .כל .אלו .,וכן .נקט .בקרית .ספר.
[פ"ו .ממתנו"ע] .ופירש .הטעם .משום .שמעשר .עני .ניתן .רק .לאכילה .דכתיב .ואכלו.
בשעריך.ושבעו..ובדרך.אמונה.בצה"ל.ס"ק.קמ"ה.הביא.בשם.ערוה"ש.דה"ה.שניתן.גם.
לשאר .צרכיו .כגון .כסות .ולאו .דווקא .אכילה ..אבל .עכ"פ .לא .ניתן .המעשר .עני .לפרעון.
חוב..ולפי"ז.יש.לדון.דאולי.אסור.לעני.למכור.מעשר.עני.שקיבל.לצרכים.אחרים.מלבד.
מזון.וכסות.
אבל.רבינו.שמחה.באו"ז.ובמרדכי.חולק.על.הראבי"ה.ומפרש.את.כל.התוספתא.לגבי.
בעה"ב .המפריש .שאינו .רשאי .לעשות .כל .אלו .משום .שצריך .לתת .לעני .את .המעשר.
בחינם .,ולא .לפרוע .בו .את .חובו .שחייב .לעני ..ואפילו .דבר .שקצת .דומה .לפרעון .חוב.
אסרו .חז"ל .ולכן .אסרו .גם .תגמולין .של .דבר .הרשות[– .כן .פירש .הש"ך] ..וכדעת .רבינו.
שמחה .נקטו .למעשה .הב"י .והפרישה .והב"ח .והט"ז .והש"ך .בסי’ .של"א .והגר"א .בסי’.
שנ"ג.,וכן.נקט.לדינא.החזו"א.במכתב.כת"י.–[.נדפס.בסוף.דרך.אמונה.ח"א].
ויש.בזה.סברא.נוספת.שרק.אי.אפשר.לגבות.מן.העני.את.חובו.משום.דהנותן.לא.נתן.
לו .על .דעת .שיגבו .ממנו .חוב .,כן .דעת .הגהות .מרדכי .שמביא .הב"י .בס"ס .רנ"ג .ובשו"ע.
שם..ולפי.סברא.זו.העני.מדעתו.עושה.כל.מה.שרוצה..ועי"ש.בסי’.רנ"ג.שהגר"א.חולק.
על.סברא.זו.וכו’.ואכ"מ.
ביאור האיסור לתת מעשר עני לצדקה –.אמנם.,בהא.דאמרה.התוספתא".ואין.משלחין.
ממנו.לצדקה.,ואין.פודין.בו.את.השבויין".נחלקו.הפוסקים.:
הב"י .מפרש .שמיירי .בצדקה .שפסקו .עליו .בני .העיר .שכבר .נתחייב .בה .והו"ל .כפורע.
חובו.במעשר.עני..וכ"כ.הפרישה.והט"ז.והש"ך..ובהא.דאין.פודין.השבויים.פירש.הש"ך.
כעי"ז".שזה.גם.כן.מוטל.עליו.לעשותו.בלא.מצות.המעשר.עני.,והוי.כמו.פורע.חובו"..
והט"ז.פירש.שגם.בפדיון.שבויים.היינו.דווקא.שפסקו.עליו.בני.העיר.,אבל.בלי.שפסקו.
יכול .ליתן .לפדיון .שבויים .דאין .לך .צדקה .גדולה .מזו[ .ומשמע .שפליג .על .דברי .הש"ך.
ועי’.בזה].
אבל .הב"ח .כתב .וז"ל" .:ולי .נראה .דאפילו .לכיס .של .צדקה .אינו .רשאי .ליתן .,דעיקר.
המצווה.היא.שיתן.בעה"ב.מעשר.עני.לעניים.מלבד.מה.שנותן.הגבאי.לכל.עני.ועני.בכל.
ערב.שבת.מקופה.של.צדקה.,ואם.יתן.לכיס.של.צדקה.לא.יתנו.לעניים.אלא.קיצבתן..
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ומזה .הטעם .אין .נותנין .ממנו .לפדיון .שבויים .דהלא .כשיגיע .לפדות .איזה .שבוי .צריך.
לגבות.לפדיונו.מכל.אחד.לפי.השגת.ידו.,ונמצא.פורע.חובו.שמוטל.עליו.לפדות.השבוי.
מכיסו .כפי .השגת .ידו .ממעשר .עני" .עכ"ל[ .ועי"ש .שממשיך .שבמעשר .כספים .אין .הדין.
כן].
ואולם.,מדברי.כל.הפוסקים.שהזכרנו.מבואר.שפירשו.דלא.כהב"ח.,ובפרט.הט"ז.שכתב.
להדיא.לדינא.שמותר.ליתן.לפדיון.שבויים.ממעשר.עני.כל.שלא.פסקו.עליו.בני.העיר.
והנה .,דין .זה .נוגע .מאוד .למעשה .לפי .מה .שהנהיגו .בביהמ"ד .להלכה .בהתיישבות .את.
נתינת .מעשר .עני .,שגבאי .צדקה .מקבלים .מהמגדל .את .מעשר .העני .עבור .העניים.
הנתמכים.בועדת.הצדקה.,ואח"כ.מוכרים.למגדל.גופא.את.פירות.המעשר.עני.,והכסף.
מועבר .לקופת .ועדת .הצדקה .,וזו .וודאי .טובתם .ורצונם .של .העניים .בזמנינו ..ואולם.
לפי.סברת.הב"ח.אסור.לעשות.כן.,שהרי.הכסף.נופל.לקופה.הכללית.של.הועד.וייתכן.
שהעניים .מקבלים .את .הקיצבה .שהיו .מקבלים .בלא"ה ..ולפי .הב"ח .היה .צריך .לדקדק.
שכסף.המעשר.עני.יהיה.ניתן.לעניים.כתוספת.על.מה.שהועד.מחלק.כרגיל.
אמנם .,זכינו .לשאול .בזה .את .פי .מרן .הגרי"ש .אלישיב .שליט"א .והורה .דכיוון .שרוב.
הפוסקים .חולקים .על .הב"ח .הרי .שיש .להקל .בזה .ולשתף .את .המעשר .עני .בקופה.
הכללית.של.צדקה.

ז .כללי דינים העולים
(לתועלת.הלומדים.הצגנו.את.הדינים.העולים.גם.מה.שנדפס.בגליון.הקודם)

גדרי עני
א..שיעור.עני.של.מאתיים.זוז.יש.לשער.בכל.דור.לפי.יוקר.המחיה.למזון.וכסות.
ב..אם.יש.צורך.נוסף.מלבד.מזון.וכסות.גם.זה.נכלל.בצרכיו.שאם.אין.לו.אותם.חשיב.
עני.
ג..נראה.שצורך.של.כבוד.וכדומה.שאינו.סדר.החיים.של.אדם.אינו.נחשב.צורך.להחשיבו.
עני..אבל.צרכי.רפואה.ונישואי.בנותיו.נחשבים.מסדר.החיים.
ד..גם.צורך.אשתו.ובניו.המוטלים.עליו.נחשב.צורך[.וצ"ע.ברדב"ז].
ה..דין.זה.שמחשיבים.גם.שאר.צרכים.בכלל.צרכיו.זה.בין.בצדקה.ובין.במתנות.עניים.
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ו ..לדידן .דאין .לנו .לקט .שכחה .ופאה .נחשב .עני .עד .שיהיה .מסודר .בפרנסתו .ולא .רק.
לשנה.זו..
ז..אברכי.הכוללים.המקבלים.מילגה.חדשית.–.דעת.מרן.הגרי"ש.שנחשבים.מסודרים.
בפרנסתם .,אע"פ .שהנהלת .הכולל .לא .מחויבת .להם .ע"פ .דין .,וכן .משמע .בערוה"ש.
[אמנם.בדרך.אמונה.כתב.לא.כן].
ח..אברך.שהתקבל.לכולל.רק.למספר.שנים.קצוב.,וייתכן.מאוד.שלא.ייתנו.לו.להשאר.
אח"כ.,נראה.דחשיב.עני.,לפי.מה.דקי"ל.כהטור.,וצ"ע.
ט..אחרי.שאדם.נחשב.עני.לפי.הגדרים.הנ"ל.יכול.לקבל.בבת.אחת.יותר.מצרכיו.הנ"ל.
י..אמנם.יש.בזה.חילוק.בין.מתנו"ע.לבין.צדקה..במתנו"ע.יכול.ליטול.בבת.אחת.כמה.
דבעי.,אבל.צדקה.יכול.ליטול.רק.כדי.מחסורו.או.לצורך.שנים.הבאות.
יא ..בת .אחת .אין .חילוק .בין .מקבל .מאדם .אחד .סכום .גדול .או .מכמה .אנשים .שביחד.
מצטרפים.לסכום.גדול.
יב..גדרי.בבת.אחת.–.עיין.משנ"ת.בפנים.
.

דיני נתינת מעשר עני
א ..דעת .רוב .הפוסקים .שאחרי .שבא .המעשר .ליד .העני .יכול .למכרו .ולקנות .בדמיו .כל.
מה.שרוצה.
ב..נחלקו.הפוסקים.האם.אפשר.לגבות.מהעני.את.המעשר.בחובו.של.העני.מפני.שעל.
דעת.כן.לא.נתנו.לו[.ס"ס.רנ"ג].
ג ..בעה"ב .הנותן .מעשר .עני .צריך .ליזהר .לא .לפרוע .בו .את .חובו .לעני .,וכן .שלא .ליתן.
למצוות .שמוטלות .עליו .בחוב .,וגם .לא .תגמולין .שדמו .לפריעת .חוב .וכו’ .– .כמשנ"ת.
בפנים.
ד ..דעת .הב"ח .שאין .ליתן .מעשר .עני .לכיס .של .צדקה .,אבל .רוב .הפוסקים .חולקים .על.
זה..והורה.מרן.הגרי"ש.אלישיב.שליט"א.להקל.בזה.

10

הליכות שדה  - 170שבט תשע"א

נתינת מעשר עני /הרב קנר

נתינת מעשר עני ע"י אדם פרטי

*

הרה"ג יהודה קנר שליט"א
רב הגבעה הדרומית "רמת דוד" מודיעין עילית
(הדברים נאמרו לעיון ואין כאן הכרעה הלכה למעשה)
א .האם חייב לתת את פירות מעשר העני או יכול לתת דמים
המפריש .מעשר .עני .חייב .לתיתו .לעניים( .ואם .העניים .באים .לקחת .מהשדה .חייב.
בעה"ב .לאפשר .להם .לקחת .ובאופן .זה .נקרא" .עזיבה") ..ויכול .לתת .לגבאי .צדקה.
ומקיים.בזה.מצות.נתינה.כמבואר.במשנה.מע"ש.פ"ה.מ"ט.והובאה.בב"מ.יא..במעשה.
דר"ג.וזקנים.שנתן.מעשר.עני.לר"ע.שהיה.גבאי.עניים.,כן.הוכיח.החוו"ד.סי'.ק"ס.סק"י.
הפוסקים .דנו .האם .חובת .הנתינה .היא .על .הפירות .בעצמם .או .שרשאי .לתת .את.
דמיהם .מדין .מה .לי .הן .מה .לי .דמיהן ..בתשובת .הרדב"ז .ח"א .סי' .ש"מ .הביא .תשובת.
מהר"י .קורקוס( .והובאה .גם .בשו"ת .אבקת .רוכל .סי' .ט"ז) .שכתב .שיש .מקומות .בא"י.
שנהגו .שאת .מתנות .הכהונה,זרוע .לחיים .וקיבה,לא .היו .נותנים .לכהן ..אלא .נותנים.
תמורתם.פרוטה.אחת.בהסכמת.הכהן..והמהר"י.קורקוס.האריך.להוכיח.שחייב.לתת.
את.המתנות.עצמם.ולא.את.דמיהן..הרדב"ז.שם.כתב.לקיים.המנהג.דאם.הכהן.מסכים.
לקבל.כסף.אפשר.לתת.לו.,דמ"ל.הן.מ"ל.דמיהן.,והסוגיות.שמהם.מוכח.שצריך.לתת.
דוקא.את.המתנות.עצמן.מדוברות.באופן.שאין.ידוע.שהכהן.מסכים.לכך..גם.בפירושו.
על .הרמב"ם .בפ"ט .מבכורים .הט"ז .כתב .הרדב"ז .שיכול .לתת .דמים .בהסכמת .הכהן.
תמורת .המתנות ..ובחזו"א .מעשרות .סי' .ח' .הכריע .כדעת .מהר"י .קורקוס .וכתב .שכן.
מוכח.מהרשב"א.וריטב"א.בגיטין.דף.ל'.
והנה.בחולין.קל.:המזיק.מתנ"כ.או.שאכלן.פטור....מ"ט.דהו"ל.ממון.שאין.לו.תובעין.
ת"ש.הרי.שאנסו.בית.המלך.גרנו.אם.בחובו.חייב.לעשר(.פירש"י.:אלמא.יש.לו.תובעין).
שאני .התם .דקא .משתרשי .ליה ..והקשו .תוס' .הא .באכלן .ג"כ .משתרשי .ליה .ופטור.,
ותירצו.שיכול.היה.להתענות..והר"ן.תירץ.באופן.אחר.וז"ל.:כל.שנתכוין.ליקח.מתנות.
כהונה .לעצמו .ושינה .אותן .בצביעה .או .אכלן .שוב .אינו .משלם .אע"ג .דמשתרשי .ליה.
שהרי.הפקיע.מצותו.וחיוב.ממון.אין.בהן .,אבל.אנסו.בית.המלך.את.גרנו .בחובו.כיון.
מתוך.שיעור.שנאמר.בב"ב.ביום.הלימוד.האחרון.של.בית.המדרש.,תשרי.ש.ז.
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שלא.הפקיע.הוא.את.חובו.ומשתרשי.ליה.עדיין.מצותו.עליו.דמה.לי.הן.מה.לי.דמיהן..
עכ"ל ..נמצא.לדברי.הר"ן.אומרים .במתנות.כהונה.מ"ל.הן.מ"ל.דמיהן .ומקיים.הנתינה.
ע"י.נתינת.הדמים.
ונראה .שלהלכה .פוסקים .כר"ן .,דברמב"ם .פ"ט .מבכורים .הי"ד .כתב .לגבי .מתנ"כ .שאם.
מכרן.פטור.מלשלם.שהוא.ממון.שאין.לו.תובעים..והקשה.המהר"י.קורקוס.הא.במכרן.
משתרשי.ליה..ותירץ.ע"פ.דברי.הר"ן.,שכיון.שמכרן.ע"מ.שלא.לתת.לכהן.הרי.הפקיע.
מצותו.ואינו.חייב..וכ"כ.בקצה"ח.סי'.ק"ז.בדעת.הרמב"ם..ובשו"ע.יו"ד.סי'.ס"א.סל"א.
פסק .כרמב"ם( ..וע"ע .ברמב"ם .פ"י .מבכורים .ה"ח .ובתשובת .רדב"ז .ללשונות .הרמב"ם.
(חלק.ה').סי'.קע"ד.שביאר.דבריו.ע"פ.הר"ן).
והנה.מבואר.מדברי.הר"ן.שאומרים.מ"ל.הן.מ"ל.דמיהן.במתנ"כ(.וה"ה.במע"ע).,וקשה.
על.הפוסקים.שכתבו.דלא.אמרינן.מ"ל.הן.מ"ל.דמיהן..ומצאתי.בקה"י.לגיטין.סי'.כ"ב.
שהקשה.כן.,ותירץ.דכל.זמן.שהמתנות.בעין.ה"ה.ממון.השבט.ולא.זכה.בהן.כהן.מסוים.
וע"כ .לא .נפטר .ממצותו .כשנותן .דמיהן .לכהן .מסוים .שהרי .גוף .המתנות .נשאר .ממון.
השבט .,ודברי .הר"ן .נאמרו .במקום .שגוף .המתנות .אינן .בעין .ועל .זה .כתב .שמקיים.
מצותו.גם.על.ידי.נתינת.הדמים.,דמ"ל.הן.מ"ל.דמיהן.
נמצא.לפי"ז.שכל.שהפירות.קיימים.חייב.לתיתם.ואינו.יכול.לתת.דמיהן.,ואם.הפירות.
אינם.קיימים(.והיינו.באופן.שהבעלים.לא.אכלם.ע"מ.לגזול).יכול.לקיים.מצות.נתינה.
ע"י.נתינת.הפירות.דמ"ל.הן.מ"ל.דמיהן.

ב .המפריש כמות מועטת של מעשר עני
המפריש .מע"ע .בביתו .מכמויות .קטנות .של .פירות .,נמצא .שהמע"ע .הוא .מועט .מאד.,
ופעמים.רבות.הוא.חלקי.פרי.כגון.חצי.עגבניה.וכדו'..נראה.שבכה"ג.רשאי.לאכול.את.
המע"ע.בעצמו(.בלי.לתיתו.תחילה.לעני).,ולשלם.דמיו.לעניים.,וכמו.שיבואר.
ברמב"ם.פ"ט.מבכורים.הט"ז.כתב.:מקום.שאין.בו.כהן.מעלה.המתנות.בדמים.ואוכלן.
מפני .הפסד .כהן .ויתן .הדמים .לכל .כהן .שירצה ..עכ"ל ..וקשה .הא .אינו .מקיים .מצות.
נתינה .שמצותו .בנתינת .הפירות ..ובצפנת .פענח( .פ"א .מתנ"ע) .כתב .דמיירי .במכירי.
כהונה .,וקשה .לדבריו .דא"כ .מדוע .נותן .לכל .כהן .שירצה ..ובדרך .אמונה .על .הרמב"ם.
(בכורים .שם) .כתב .דבמקום .שכל .הכהנים .מסכימים .שיאכל .המתנות .מותר .,וכה"ג.
שאין.שם.כהן.ודאי.מסכימים.לכך.ובתנאי.שיתן.דמים..ואולי.כה"ג.מקיים.מצות.נתינה.
כיון.שמדעת.כל.הכהנים.עשה.כן.י"ל.דהרי.כאילו.זיכה.להם.וצ"ע..ואת"ל.שאין.מקיים.
מצות.נתינה.עכ"פ.נראה.דתקנה.דרבנן.היא.לטובת.הכהנים..עכ"ד..ולא.הבנתי.מש"כ.
דהוי.כאילו.זיכה.להם.
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ונראה .לבאר .דברי .הרמב"ם .ע"פ .דברי .הר"ן .,דכיון .שמותר .לו .לאכול .המתנות .הואיל.
ואין.כאן .כהנים.והוי .השבת.אבידה .בשבילם .,ועושה.כן.ע"ד.לשלם .ולא.ע"ד .להפקיע.
מצותו.,הרי.שיכול.לקיים.מצות.נתינה.בדמים.שבכה"ג.אומרים.מ"ל.הן.מ"ל.דמיהן.
ובתשובת .מהר"י .קורקוס .דלעיל .כתב .בתוך .דבריו .:ואפילו .יתן .דמי .כולם( .כלומר .יתן.
תשלום .בשווי .מלא .של .המתנות) .היכא .דאיכא .כהני .דמתא .צריך .לקיים .מצות .נתינה.
כדכתיבנא .דיש .מי .שרוצה .בהן .ולא .בדמיהן ..עכ"ל ..נראה .מדבריו .שאם .כל .הכהנים.
מעוניינים .שיתן .דמים .יכול .לעשות .כן ..וקשה .כנ"ל .איך .מקיים .מצות .נתינה .בכה"ג..
וע"פ .הר"ן .מתבאר .שכיון .שאוכלן .ברשות .שהרי .כל .הכהנים .מסכימים .לכך .,וכונתו.
לשלם.,מקיים.מצות.נתינה.בדמים.דמ"ל.הן.מ"ל.דמיהן.
והנה .המפריש .מעשר .עני .בכמות .קטנה .מאד .כנ"ל .נראה .שבמציאות .של .ימינו .אין.
אפשרות.לתיתו.בעצמו.לעניים.דהעניים.לא.מסכימים.לקבל.כזו.כמות.והוא.בזיון.גדול.
עבורם ..וע"פ .מה .שהתבאר .באופן .שאין .אפשרות .לתת .את .הפירות .עצמם .לעניים.,
רשאי.הוא.לאכלם.ע"ד.לתת.דמיהן.לעניים.ויקיים.מצות.נתינה.בדמים.

ג .הקנאת הפירות לעני
ואם .מפריש .פירות .בכמות .שיכול .לתת .לעני .ויקבלם .ממנו .,חייב .לקיים .מצות .נתינה.
בפירות.עצמם..ויכול.לקיים.הנתינה.גם.כשמזכה.לעני.ע"י.אחר.כמבואר.בגיטין.ל'.ע"א..
ויכול.לזכות.לו.אף.שלא.מידיעתו.דזכות.היא.לו..והנה.הדרך.הטובה.ביותר.לזכות.לו.
הוא .ע"י .קנין .הגבהה .,ובזה .בודאי .מועיל ..אמנם .פעמים .רבות .קשה .לעשות .קנין .זה.
שצריך.שהמזכה.יבוא.אל.הפירות.או.להיפך..ופעמים.יש.כמות.גדולה.וקשה.להגביהה.
ולכאורה .יכול .לזכות .לו .ע"י .קנין .חצר .,ולצורך .זה .יקנה .לו .את .מקום .הפירות .או .את.
הכלי.שבו.הפירות(.ויכול.להקנות.ע"י.אחר.פעם.אחת.כלי.ובכל.פעם.שרוצה.להקנות.
לו .פירות .יניחם .בכלי) ..אמנם .בדרך .זו .יש .פקפוק .,דהא .אין .החצר .משתמרת .לדעת.
המקבל .,ודעת .השו"ע( .סי' .ר' .ס"א .וסי' .קצ"ח .ס"ה) .שגם .אם .יש .דעת .מקנה,ולא .רק.
כשזוכה.מהפקר.,חצר.קונה.רק.אם.משתמרת.לדעת.הקונה..אמנם.דעת.הרמ"א(...סי'.
ר'.ס"א).שרק.בזכיה.מהפקר.צריך.משתמרת.לדעת.הקונה.אבל.כשיש.מי.שמקנה.לשני.
חפץ .מספיק .שהחצר .משתמרת .לדעת .המקנה ..והש"ך .שם .כתב .שדעת .רוב .הפוסקים.
כשו"ע.והוי.ספיקא.דדינא.עיי"ש.
והנה .בנתיה"מ .סי' .ר' .סק"ג .כתב .שכל .מקום .מוקף .מחיצות .אף .שאינו .נעול .במנעול.
מקרי .משתמרת .,ואף .כלים .כיון .שיש .להם .מחיצות .דינם .כחצר .המשתמרת .וראיתו.
דמבואר.בגמ'.דכלים.קונים.,ופירשו.הראשונים.דמדין.חצר..וא"א.לומר.שקונים.הואיל.
ועומד .בצד .הכלי .ומשמר .,דברמ"א .סי' .ר' .ס"א .כתב .שצריך .לעמוד .בתוך .החצר .ולא.
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מספיק .שעומד .בצידה ..אך .במקנה( .קונטרס .אחרון .סי' .ל' .ס"ק .טו') .כתב .דמשתמרת.
הוא .רק .כשמוקף .מחיצות .ונעול .במנעול .,וזה .שלא .כדברי .נתיה"מ ..ויעויין .בנתיה"מ.
סי'.ר"ב.סק"ה.שכתב.שכשיש.דעת.אחרת.מקנה.אין.צריך.לעמוד.בתוך.שדהו.ומספיק.
לעמוד .בצידה,ורק .בזוכה .מהפקר .צריך .לעמוד .בתוכה ..ולפי"ז .אין .הכרח .לדין .שכתב.
בסי'.ר'.הנ"ל.,שכלי.קונה.בדעת.אחרת.מקנה.הואיל.ועומד.בצידו.
ולהקנות.ע"י.קנין.אגב.,שיקנה.לו.קרקע.ואגבה.את.פירות.המע"ע.,גם.בזה.יש.פקפוק.
ע"פ .המבואר .ברמ"א .סי' .ר"ג .ס"א .דטובת .הנאה .אינה .ממון .ואינה .נקנית .בחליפין.,
ומקורו .מבעל .העיטור .ושם .כתב .כן .גם .לגבי .קנין .אגב( .והביאו .הש"ך) ..ובנידו"ד.
שהפריש.מע"ע.הרי.יש.לו.רק.טוה"נ.שהפירות.עצמם.אינם.שלו.ורק.יש.לו.בהם.זכות.
לתת.לעני.שירצה.
נמצא .שגם .בקנין .חצר .וגם .בקנין .אגב .יש .פקפוק .להקנות .באמצעותם .את .המע"ע.
שהפריש.
ונראה .שאם .יקנה .גם .בחצר .וגם .באגב .יועיל .בודאי ..דהנה .בב"מ .יא ..מעשה .בר"ג.
וזקנים .שהיו .באים .בספינה .אמר .ר"ג ....ועישור .אחר .שאני .עתיד .למוד .נתון .לעקיבא.
בן.יוסף.כדי.שיזכה.בו.לעניים.ומקומו.מושכר.לו..והקשו.דאין.החצר.משתמרת.לדעת.
הקונה.,ותירצו.שקנו.בקנין.אגב..ור"פ.תירץ.דקנו.בקנין.חצר.,ובדעת.אחרת.מקנה.לא.
בעינן .משתמרת .לדעת .המקבל ..נמצא .שמעשה .דר"ג .וזקנים .חייבים .לפרש .או .מדין.
חצר.או.מדין.אגב.,וא"כ.אם.יעשה.את.שני.הקנינים.בודאי.קנה.
והנה .בביאור .הגר"א .סי' .ר"ג .סק"ז .הקשה .כיצד .יסביר .השו"ע .את .המשנה .של .ר"ג.
וזקנים .,שהרי .סובר .שחצר .קונה .רק .כשמשתמרת .לדעת .המקבל .ואף .כשדעת .אחרת.
מקנה,וא"כ .א"א .לומר .שהקנה .בחצר ..וקיי"ל .דטוה"נ .אינה .ממון .וא"כ .א"א .לפרש.
שהקנה.באגב..וכתב.דצ"ל.דר"ג.וזקנים.ס"ל.כמ"ד.טוה"נ.ממון.ולא.קיי"ל.כוותייהו.בזה..
ולפי.תירוץ.זה.נמצא.שלהלכה.לדעת.השו"ע.לא.מועיל.להקנות.המע"ע.לא.בחצר.ולא.
באגב..אמנם.הגר"א.שם.סיים.:וצ"ע.ועש"ך..והיינו.שתירוץ.זה.הניח.בצ"ע.וציין.לש"ך..
וכנראה .כונתו .למש"כ .הש"ך .שם .דאף .למ"ד .טוה"נ .אינה .ממון .מ"מ .מועיל .להקנותו.
באגב( .ויש .להוסיף .שברמב"ם .מוכח .כדברי .הש"ך .שפסק .בפי"ב .הט"ו .מהל' .תרומות.
דטוה"נ .אינה .ממון .,ובפי"א .הי"א .מהל' .מעשר .עני .כתב .שיכול .לזכות .מתנ"כ .לכהן.
בקנין .אגב) .ולפי"ז .לדעת .השו"ע .צ"ל .שר"ג .הקנה .באגב ..ולדעת .הרמ"א .צ"ל .שהקנה.
בחצר( .שלדעתו .אגב .לא .מועיל .במקום .שהוא .רק .טוה"נ .,וחצר .מועילה .בדעת .אחרת.
מקנה.אף.שאינה.משתמרת.למקבל)..ונראה.שזו.מסקנת.דברי.הגר"א.,וא"כ.אם.יעשה.
גם.קנין.חצר.וגם.אגב.ודאי.יקנה.
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ולפי"ז.יכול.להקנות.לעני.ע"י.שחברו.יתן.לו..פרוטה.ותמורתה.ישכיר.לעני.או.לגבאי.
את.הקרקע.שתחת.הפירות.ואגב.הקרקע.שמשכיר.יקנה.לעני.או.לגבאי.את.הפירות..
ויאמר .שאם .אינו .מועיל .באגב .ה"ה .מקנה .לו .את .הפירות .בחצר ..ואם .הפירות .אינם.
מונחים .ע"ג .קרקע .אלא .בכלי .של .בעה"ב .,גם .אם .ישכיר .את .הקרקע .לעני .אינו .יכול.
לקנות .בקנין .חצר .,כיון .שהפירות .בכלי .של .בעה"ב .,וכמבואר .בסי' .ר' .ס"ה ..ולכן.
כשמשכיר.את.הקרקע.ישכיר.גם.את.הכלי.בקנין.אגב(.ואז.יועיל.גם.מדין.חצר.כנ"ל)..
[יש .לציין .שאף .לשיטת .הרמב"ם .שהובא .בשו"ע .סי' .שי"ג .דחצר .שכורה .אינה .קונה.
לשוכר.מ"מ.כאן.יועיל.וכדמוכח.ממעשה.דר"ג.וזקנים..ויעויין.מה.שביארו.בזה.הש"ך.
וקצה"ח.שם.,ובנתיה"מ.בפתיחה.לסי'.ר'].
זכית.הפירות.,הקרקע.והכלי.,צריכה.להיעשות.ע"י.אדם.אחר..ולגבי.לזכות.ע"י.אשתו.
או.בנו.הגדול.הסמוך.על.שולחנו.,ה"ז.תלוי.במחלוקת.המובאת.בשו"ע.או"ח.סי'.שס"ו.
סי"א.,ועל.כן.לא.יזכה.על.ידיהם.

ד .קנית הפירות מהעני ותשלום עבורם
ולאחר .שזיכה .לעני .יכול .לקחת .את .הפירות .לעצמו .ולזכות .לעני( .או .לגבאי .צדקה).
את.ערכם.,ואינו.צריך.רשותו.לכך..דמבואר.בחו"מ.סי'.שנ"ט.ס"ב.:אסור.לגזול.אפילו.
ע"מ.לשלם.דבר.יפה.ממנו.ויש.מי.שאומר.דהיינו.שאין.התשלומין.בעין.שאם.הם.בעין.
כיון .שהם .יפים .מהדבר .שלוקח .זכות .הוא .להם .ויזכה .להם .ע"י .אחר ..עכ"ל.ומקורו.
מהרא"ש .והביאו .הטור ..וכתב .הש"ך .מדקדוק .לשון .הטור .שדוקא .חפץ .כזה .שידוע.
בבירור.שהבעלים.לא.יחזיקנו.בעצמו.רק.ימכרנו.,ובקצה"ח.כתב.שלא.כדבריו.אלא.כל.
שאינו .מחפצי .ביתו .אינו .מקפיד .ועומד .למכירה .אם .נותן .דבר .שיפה .ממנו ..ובנידו"ד.
לדעת .קצה"ח .בודאי .יכול .לקחת .את .הפירות .ולזכות .תמורתם .כסף .,ואף .לש"ך .נראה.
שיכול .לעשות .כן .הואיל .וודאי .הוא .שלעניים .עדיף .כיום .לקבל .כסף .מאשר .לקבל.
פירות .,שהפירות .מצויים .ואם .ירצה .יכול .לקנות .בקלות .,ובכסף .יכול .להשתמש .לכל.
צרכיו..ולאחר.מכן.יתן.את.הכסף.לעני.או.לגבאי.צדקה.שזיכה.לו.
ולדעת.המחנ"א.יכול.לאכול.הפירות.כשדעתו.לשלם.עבורם.אף.שאינו.מזכה.מיד.כסף.
תמורתם..שבמחנ"א.הל'.גזילה.סי'.ה'.כתב.שיכול.לקחת.מחברו.חפץ.ע"מ.לשלם.כסף.
אף.שאינו.מזכה.לו.מיד.,ומש"כ.הרא"ש(.ונפסק.בשו"ע).שצריך.לזכות.לו.מיד.זהו.דוקא.
ברוצה.לשלם.בחפץ.אחר.ולא.בכסף.
וראיית .המחנ"א .מדברי .הנ"י .במו"ק( .ט ..מדפי .הרי"ף) .שבגמ' .דף .יז .ע"א .מבואר .שר"ל.
נידה .אדם .שלקח .פירות .מפרדס .חברו .שלא .ברשותו .,ומבואר .שם .שעשה .שלא .כדין.
ולא .היה .חייב .נידוי ..והקשו .הראשונים .שלכא' .כיון .שעבר .עבירה .חייב .נידוי .,ותירץ.
הנ"י.בשם.הראב"ד.שפירות.העומדים.למכירה.ודעתו.לשלם.עבורם.מותר.לאכלם.בלי.
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בקשת .רשות .מהבעלים .ואפשר .שדעתו .היתה .לשלם ..ורעק"א .על .גליון .השו"ע .ציין.
לדברי.המחנ"א.,וציין.גם.לתש'.קול.אליהו.שחלק.על.המחנ"א.וכתב.הקול.אליהו.בדעת.
הראב"ד.שדוקא.בפני.הבעלים.מותר.לו.לאכלם.אבל.שלא.בפניו.אסור.משום.שנראה.
כגנב.ועוד.שמא.ישכח.לשלם.
נמצא.דלדעת.המחנ"א.כשדעתו.לשלם.מותר.לו.לאכול.הפירות.של.מע"ע.אף.אם.אינו.
מזכה .מיד .כסף ..ולדעת .הקול .אליהו .רק .אם .מזכה .מיד .כסף ..ויש .לדון .לדעת .הקול.
אליהו.אם.מפריש.כסף.ומייחדו.לשם.תשלום.לבעל.הפירות.האם.מספיק.בזה.,שאפשר.
שכה"ג .אין .חשש .שמא .ישכח .וגם .לא .נראה .כגנב .שאינו .לוקח .פירות .המוחזקים .ביד.
אחרים.אלא.מוחזקים.בידו.
.והנה.המחנ"א.כתב.דבריו.ע"פ.הראב"ד.אמנם.ראשונים.אחרים.כתבו.תירוצים.אחרים.
לקושייתו.ואפשר.שחולקים.על.דינו.,ובשטמ"ק.ב"ק.קיג.ע"ב.חלק.להדיא.על.הראב"ד..
ודעת .הקול .אליהו .שאף .לראב"ד .אין .מותר .שלא .בפני .הבעלים ..על .כן .אין .לנהוג .כן.
לכתחילה ..ובשעת .צורך .אפשר .להקל .אם .ייחד .כסף .לצורך .נתינה .לעניים .ע"פ .מש"כ.
שאפשר .שכה"ג .מועיל .אף .לקול .אליהו ..ואם .יכול .להקנות .הכסף .ע"י .אשתו .או .בנו.
הגדול.הסמוך.על.שולחנו.,אף.שהבאנו.בזה.מחלוקת.האם.מזכים.על.ידם.,מ"מ.בצירוף.
הנ"ל.יש.מקום.להקל.,וזה.עדיף.על.יותר.מייחוד.מעות.בעלמא.

ה .הלואה לעני מראש
אם .יודע .שבמשך .השנה .יהיו .לו .פירות .מע"ע .,יכול .להלוות .מראש .כסף .לעני .ולאחר.
שיפריש.ויזכה .לעני .באופנים .שהתבארו .לעיל .יכול.לקחת .את .המע"ע .לעצמו .ולנכות.
מחובו.של.העני.,כמבואר.בגיטין.ל.

ו .נתינת מעשר עני למי שמתקשה בהקנאות
במקרה.ומפריש.המע"ע.מתקשה.בהבנת.ובעשיית.ההקנאות.באופן.המועיל.כנ"ל(וישנן.
רבים.שאינם.ת"ח.המתקשים.בכך).,יש.לסמוך.לאכול.את.פירות.המע"ע.בלא.הקנאה.
לעניים.ולתת.תמורתם.כסף.כמו.שיבואר.
דעת .הרדב"ז .בתשובה( .הובא .לעיל .אות .א' .וב') .שאם .יודעים .שהכהן .מסכים .שיאכל.
את .המתנות .ויתן .לו .דמים .מותר .לעשות .כן .,ומדויק .שם .בלשון .המהר"י .קורקוס.
שאף .שחולק .על .דברי .הרדב"ז .וס"ל .שצריך .לתת .את .המתנות .עצמם .,מ"מ .אם .יודע.
שכל .הכהנים .בעיר .מסכימים .שיאכלם .ויתן .דמים .מותר .לו .לעשות .כן .והובאו .דבריו.
לעיל.אות.ב'..ולפי"ז.אם.ידוע.שכל.העניים.מסכימים.שיאכל.את.הפירות.ויתן.דמיהם.
לעניים .,מותר .לעשות .כן ..ונראה .שבזמננו .שמצויים .פירות .וירקות .לקנות .בקלות.,
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בודאי .מעדיפים .כל .העניים .לקבל .כסף .ולא .פירות .,וע"כ .בשעת .הצורך .אפשר .לסמוך.
על.כך.ולאכול.את.הפירות.ולתת.דמיהם.לעניים.
וחייב .לתת .את .שווי .הפירות .כפי .מחירם .המלא .לקונה .פרטי .,ולא .במחיר .מוזל .או.
מחיר .סיטונאי .,שאם .לא .כן .יתכן .שיש .עניים .שיעדיפו .לקבל .פירות .ממש .ולא .שווי.
פחות .שלהם ..עוד .נראה .שיש .להפריש .את .הכסף .מיד .בשעת .לקיחת .הפירות .וליחדו.
לצורך .עניים .,שאל"כ .יש .חשש .שישכח .או .יתרשל .אח"כ .בנתינתו .,ויתכן .שיש .עניים.
שמראש.לא.מסכימים.לכך.שיאכל.את.הפירות.אם.קיים.חשש.כזה..ויכול.לתת.אח"כ.
הכסף.לאיזה.עני.שירצה.

העולה מהדברים:
א ..המפריש .פירות .למע"ע .בכמות .מועטת .שאין .אפשרות .לתת .את .הפירות .עצמם.
לעניים .,או .שיהיה .בזיון .לעני .אם .יתן .לו .,רשאי .לאוכלם .ולתת .את .שווים .לעניים.,
ומקיים.בזה.דין.נתינה.
ב..המפריש.פירות.למע"ע.בכמות.שיש.אפשרות.לתיתם.לעניים.,חייב.לקיים.דין.נתינה.
ע"י.נתינת.הפירות.ואינו.רשאי.לתת.דמיהם.
ג..יכול.לקיים.דין.נתינה.ע"י.שנותן.לעני.עצמו.או.שנותן.לגבאי.צדקה.
ד..יכול.לקיים.דין.נתינה.ע"י.שמזכה.את.הפירות.לעני(.או.לגבאי.צדקה).ע"י.אחר.
ה..יכול.לזכות.ע"י.קנין.הגבהה.שיעשה.אדם.אחר.בפירות..אין.להקל.ולזכות.ע"י.אשתו.
או.בנו.הגדול.הסמוכים.על.שולחנו.
ו ..במקרה .שקשה .לזכות .ע"י .הגבהה .יכול .לזכות .ע"י .שאחר .יתן .לו .פרוטה .וישכור.
את.הקרקע.שתחת.הפירות.,ואת.הכלים.שבהם.הפירות.,וכן.את.כל.המטלטלין.שבין.
הפירות.לקרקע.,ישכור.בקנין.אגב.,ויאמר.שאת.הפירות.מקנה.לעניים.בקנין.חצר.או.
בקנין.אגב.–.המועיל.מבין.השנים(.יאמר.כן.לפני.שמקבל.את.הפרוטה).
ז ..לאחר .שזיכה .את .הפירות .לעני .,יכול .לקחת .את .הפירות .ולזכות .מיד .תמורתם .את.
שווים.בדמים.לעני.שזיכה.לו.את.הפירות(.ואין.צריך.לבקש.רשות.העני.לכך).,ולאחר.
מכן.רשאי.לאכול.הפירות..את.הכסף.יתן.לעני.שזיכה.לו.
ח ..בשעת .הצורך .אפשר .להקל .ולזכות .הכסף .ע"י .אשתו .או .בנו .הגדול .הסמוך .על.
שולחנו..ואם.גם.זה.אינו.יכול.,לכל.הפחות.ייחד.כסף.בשווי.הפירות.ע"מ.לתיתו.לעני..
(וזה.אין.לעשות.אלא.בשעת.הדחק).
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ט..יכול.להלוות.מראש.כסף.לעני.ע"מ.שיפרע.החוב.מפירות.מע"ע.,ולאחר.שיקנה.לו.
את.הפירות.יכול.לקחת.הפירות.ולנכות.מהחוב.את.שווים.
י..במקרה.שמתקשה.בהקנאות.כנ"ל.יכול.לאכול.את.הפירות.ולתת.שווים.לעני.,ומ"מ.ייחד.
.קודם.שלוקח.את.כסף.בשווי.הפירות.ע"מ.לתת.לעני..ויכול.לתת.הכסף.לאיזה.עני.שירצה..

ברכות מאליפות
למכובדנו

הגאון רבי אליקים שלנגר

שליט"א

עורך הידיעון "הליכות שדה"
לרגל הופעת ספריו

"מבוא לתרומות

ומעשרות" (ב"ח)

אוצר בלום וביאור נרחב ומקיף לכל עניני תרומות ומעשרות
עם הערות בשפה ברורה ונעימה
יזכהו ד' להמשיך במפעלו הגדול
להאיר עיני הלומדים במבואות הסבוכות של הלכות מצוות הארץ
מתוך בריות גופא ונהורא מעליא
להגדיל תורה ולהאדירה
הרב יוסף אפרתי
המכון לחקר החקלאות עפ"י התורה
חברי ורבני ביהמ"ד להלכה בהתישבות
ההנהלה וצוות העובדים
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חיוב תרו"מ בפירות שיצאו לחו"ל
הרה"ג פינחס וקנין שליט"א  -ראש כולל בביהמ"ד ומח"ס שלמי פנחס

פסק.הרמב"ם.הלכות.תרומות.פ"א.הלכ'.כ"ב.פירות.ארץ.ישראל.שיצאו.לחוצה.לארץ.
פטורין .מן .החלה .ומן .התרומות .ומן .המעשרות .שנאמר .אשר .אני .מביא .אתכם .שמה.,
שמה.אתם.חייבין.ובחוצה.לארץ.פטורים.,עכ"ל.הר"ם..והנה.נחלקו.האחרונים.בביאור.
דעת .הרמב"ם .אי .איירי .בפירות .שיצאו .לפני .שנתמרחו .בארץ .ישראל .או .דאיירי .אף.
בפירות.שנתמרחו.בארץ.ואחרי.כן.יצאו.לחוץ.לארץ.
דעת .הרדב"ז .שפירות .שיצאו .לחוץ .לארץ .פטורים .מתרומות .ומעשרות .היינו .דווקא.
שנתמרחו.בחוץ.לארץ.אבל.אם.מירחן.בארץ.ישראל.ונתחייבו.בתרומות.ומעשרות.לא.
נפטרו.מפני.שיצאו.לחוץ.לארץ.וכו'.וזה.ברור.עכ"ל..
וכן .דעת .המשנה .למלך .,וכן .נוקט .תוספות .רע"א .במסכת .חלה .פ"ב .מ"א ..וכן .מדייק.
רע"א .שכן .משמע .מהראב"ד .וכן .כתב .בשו"ת .אחיעזר .ח"ד .סימן .ל"ט .ס"ק .ד' .וכן .פסק.
בחזו"א .דמאי .סימן .ט"ו .ס"ק .ד' ..וכן .נוקט .החזו"א .שכן .משמע .מדברי .הכ"מ ..הל'.
תרומות.פרק.א'.הלכ'.כ"ב[..וכתב.עוד.החזו"א.שאף.אם.נתמרחו.הפירות.בא"י.על.דעת.
להוציאן.לחו"ל.אינם.חייבים.בתרומות.ומעשרות].
.ודעת.הב"ח.סימן.של"א.ד"ה.ומ"ש.אם.נקבעו.וכו'.נראה.דברישא.ביצאו.מארץ.ישראל.
לחוץ .לארץ .סבירה .ליה .לרמב"ם .שאין .לחלק .בן .נקבעו .למעשר .בארץ .ישראל .בן .לא.
נקבעו.,לעולם.פטורים.מדרשה.דקרא.שנאמר.אני.מביא.אתכם.שמה.שמה.אתם.חייבין.
בחוץ .לארץ .פטורים .עכ"ל ..מבואר .מדברי .הב"ח .שנוקט .שאף .אם .נתמרחו .הפירות.
בארץ.ישראל.והתחייבו.ויצאו.לחו"ל.הם.פטורים..וכן.כתב.המנחת.חינוך.מצווה.רפ"ד.
ס"ק.ה'.וכן.נוקט.שכן.משמע.מדברי.הכסף.משנה.מעשרות.פרק.י"ג.הלכה.ד'.
וכתב.במעדני.ארץ.פרק.א'.תרומות.הלכ'.כ"ב.ס"ק.א'..מפשטות.דברי.רבינו.שלא.זכר.
כלל .דהא .דפירות .א"י .שיצאו .לחו"ל .פטורים .ממעשר .הוא .דווקא" .שנתמרחו .בחו"ל.
משמע.כהב"ח.בסוף.ס'.של"א.דסובר.שאף.אם.יצאו.לחו"ל.לאחר.שכבר.נמרחו.בארץ.
ג"כ.פטורים.ממעשר".
וכתב .עוד .במעדני .ארץ .שכן .מדויק .בדברי .מהר"י .קורקוס .דס"ל .כדברי .הב"ח . .דאף.
בנתמרחו.בארץ.פטורים.אם.יצאו.לחו"ל.דהא.כתב.המהרי"ק.פרק.י"ג.הלכ'.ד'.פירות.
שידוע .שהם .מפירות .הארץ .אע"פ .שהם .נמצאות .בסוריא .וכו' .הרי .אלו .חייבין .בדמאי.
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וכו'.והקשה.המהרי"ק.שלשון.הרמב"ם.אע"פ.שהם.נמצאות.בסוריא.צ"ב.מה.בא.לחדש..
דאי .נימא .שכוונת .הרמב"ם .דבסוריא .אסורות .בדמאי .הרי .זה .דין .פשוט .דהא .פירות.
שידוע .שבאו .מקרקע .של .ישראל .בסוריא .חייבין .בדמאי .וכ"ש .אם .באו .מארץ .ישראל.
ואם.נימא.שכוונתו.לחדש.שבשאר.חו"ל.פטורים.מן.הדמאי.הא.נמי.פישטא.דהא.פסק.
בפרק.כ"ב.מהלכות.תרומה.דאף.פירות.ודאי.שיצאו.לחו"ל.פטורים.וכ"ש.דמאי.ודייק.
המעדני.ארץ.דלכאורה.אם.נימא.דס"ל.למהרי"ק.דפירות.ארץ.ישראל.שנתמרחו.בא"י.
חייבין .כשיצאו .לח"ל .א"כ .הרי .יש .כאן .חידוש .גדול .בדברי .הרמב"ם .דאע"ג .דפירות.
וודאי .חייבין .במעשר .בחו"ל .מכל .מקום .בדמאי .פטרינן ..אלא .מוכח .דהמהרי"ק .סובר.
שפירות.ארץ.ישראל.שיצאו.לחוץ.לארץ.פטורים.אפילו.באופן.שנתמרחו.בארץ..
וכתב .עוד .במע"א .ואין .לומר .דמה .דפוטר .רבינו .מדמאי .בחו"ל .הוא .משום .דכיון .דלא.
ידוע .אם .קביעותם .למעשה .היה .בארץ .או .בחו"ל .לכן .הו"ל .ס"ס .שמא .מעושרים .הם.
ואת"ל.שאינם.מעושרים.שמא.היתה.גמר.מלאכתן.בחו"ל.דפטור.לגמרי.ממעשר.דהא.
פסק .רבינו .בפי"א .ממעשר .הל' .י"ג .המוליך .חטין .לטוחן .עכו"ם .הרי .הם .דמאי .שמא.
החליפן .בחטים .של .עם .הארץ .והשיג .עליו .הראב"ד .דאם .מפני .הספק .הרי .הו"ל .ס"ס.
ספק .נתחלפו .ספק .לא .נתחלפו .ואת"ל .נתחלפו .שמא .הם .מעושרין .,וכתב .ע"ז .הכ"מ.
דמאחר.דקי"ל.רוב.ע"ה.מעשרין.ואפילו.הכי.חיישינן.להו.,וה"ה.דאחמור.בהו.למיחש.
אפילו.לספק.ספיקא.,וכן.כתב.המהר"ק.וא"כ.ק"ו.הוא.לנ"ד.דסתמא.דמילתא.היתה.גם.
קביעותם.בא"י.ואית.לן.וודאי.לאחמורי.ביה.וכו'.עכ"ל.
א"כ.המע"א.נוקט.שא"א.לומר.שטעמו.של.הר"ם.לפטור.בדמאי.בחו"ל.משום.ס"ס.דהא.
נקטינן.כדעת.הכסף.משנה.והמהר"י.קורקוס..בשיטת.הרמב"ם.דגם.בדמאי.החמירו.אף.
ברוב.וכן.בס"ס..,וע"כ.טעמו.של.הרמב"ם.הוא.משום.שאף.שנתמרחו.בא"י.פטורים.אם.
יצאו.לחו"ל.,וכן.מוכח.בדבר.המהרי"ק.שכן.נוקט.ולא.מטעם.ס"ס..
אולם .נראה .לומר .ע"פ .מה .שהקשה .תוספות .רע"א .דמאי .פ"ג .אות .כ"ט .וזה .לשונו.
והראב"ד .בהשגות .הקשה .הא .הוי .ס"ס .וכו' .הכ"מ .תירץ .דמאחר .דקי"ל .דרוב .ע"ה.
מעשרין.ואפ"ה.אחמור.וכו'.ויש.לעיין.לר"ל.בירושלמי.בריש.מסכתין.ובשיטה.זו.אצל.
הרע"ב[ .וכן .פירש .הר"ם .בפרוש .המשנה] .שם .הקלין .שבדמאי .השתין .וכו' .הוא .מטעם.
ס"ס.הרי.שבדמאי.מהני.ס"ס..ויש.לחלק.דכי.הכי.דהרוב.דהוי.עכ"פ.תחילת.חיוב.מעשר.
אלא.דהרוב.מעשרין.ואחמור.בהו.רבנן.ה"נ.אם.הס"ס.הוא.כה"ג.דלכל.צד.היו.הפירות.
האלו .מחוייבים .בוודאי .במעשר .אלא .דה"ב .ספיקות .אם .הם .מעושרין .אבל .בההיא.
דהקלין.שבדמאי.דיש.בהם.חד.צד.דלא.נתחייבו.במעשר.שהם.הפקר.בזה.מקילין..אח"כ.
בא.לידי.ספר.שער.המלך.ומצאתי.שכוונתי.בזה.לדעתו.הגדולה.עכ"ל.
מבואר.מדברי.רע"א.ושער.המלך.,דאף.דבדמאי.לא.מהני.לפטור.מדין.ספק.ספיקא.מ"מ.
כל .זה .כאשר .הבסיס .הוא .חזקת .חיוב .ומשום .ס"ס .לא .פטרינן ..אבל .באופן .שיש .ספק.
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אם.בכלל.יש.חזקת.חיוב.כמו.בקלין.שבדמאי.שאין.נוהגין.בהם.דמאי.כמובאר.פרק.א'.
משנה.א'.הקלין.שבדמאי.השיתין.והרימין.והעוזרדין.וכו'.,וביאר.הר"ם.בפירוש.המשנה.
שהוא.משום.ס"ס.וזה.לשונו.ד"ה.היסוד.וכו'.,ופירוש.הקלין.,שאלו.הדברים.הנזכרים.
דיניהם .קלים .ואינם .מחוייבין .דבר .מחיובי .הדמאי .לא .תרומת .מעשר .ולא .מעשר .שני.
והטעם .בזה .הדבר .כי .אלו .הנזכרים .הם .אילנות .מדבריות .ואינם .נכנסים .ברשות .איש.
אחד.ומעט.מזעיר.הם.שנוטעים.אותם.ורובם.הפקר.,וכבר.ביארנו(.מס'.פיאה.פ"ו.מ"ו).
שהפקר .אינו .מחויב .במעשרות .ונקבצו .בהם .שני .ספיקות .האחד .אם .הם .הפקר .אם.
לאו.,ואם.הם.מן.השמור.אם.הוציאו.ממנו.המתנות.אם.לאו.,והעיקר.אשר.בידינו.תרי.
ספיקי.להקל.עכ"ל..וכתבו.שער.המלך.ורע"א.שהיות.ויש.צד.שפירות.אלו.מעולם.לא.
התחייבו.בכה"ג.אמרינן.ס"ס.לפטור.אף.לדעת.הר"ם.
יוצא.איפוא.דלפי.יסוד.זה.היה.נראה.לומר.שבנידון.דידן.במה.שפס'.הרמב"ם.שפירות.
ארץ .ישראל .שיצאו .לחו"ל .פטורים .מתרומות .ומעשרות .היינו .משום .דהוי .ס"ס ..ספק.
אם .נמרחו .בא"י .ספק ..בח"ל .ואת"ל ..נתמרחו .בא"י .שמא .עישרו .אותן .,א"כ .בפשטות.
אין .כאן .חזקת .חיוב .אלא .ספק .חזקת .פטור .דהא .על .הצד .שנמרחו .בחו"ל .הרי .הם.
פטורים .מעיקר .הדין ..וא"כ .בכה"ג .הדרינן .לכלל .של .רע"א .ושער .המלך .דאמרינן .ס"ס.
להקל .אף .בדמאי .א"כ .אפשר .שהוא .הטעם .שפטר .הרמב"ם .פירות .א"י .שיצאו .לחוץ.
לארץ.מדמאי.מדין.ס"ס.ואין.ראיה.מדברי.הר"ם.והמהרי"ק.דפטרו.אף.בנתמרחו.בארץ..
ברם.לפום.רהיטא.היה.אפשר.לדחות.שדוקא.באופן.שהספק.בפטור.הוא.בחזקת.פטור.
מתחילתו .כגון .הקלין .שבדמאי .שגדלו .בפטור .משא"כ .באופן .שהתבואה .גדלה .בזיקת.
חיוב.תרומות.ומעשרות.אלא.שבפועל.ספק.נתמרחה.בארץ.ישראל.או.בחו"ל.,בכה"ג.
חשבינן .ליה .ספק .בחיוב ..וא"כ .שוב .הדרינן .לכללא .דנקט .הכ"מ .דלא .אמרינן .ספק.
ספיקא.לפטור.בדמאי.,ומוכח.כדברי.המע"א.ברמב"ם.וכדברי.הב"ח.דאיירי.אף.בפירות.
שנתמרחו.בא"י.ויצאו.לחו"ל.
שוב .מצאתי .במחנה .אפרים .הלכות .מעשרות .פרק .ג' .הלכ' .כ"ד .מצא .תאנים .תחת.
התאנה .הרי .הן .ספק .שהרי .משתנות .ומלוכלכות .בעפר .שמא .מתאנה .זו .נפלו .או.
מתאנים.שנתעשרו.,והשיג.הראב"ד.א"א.זה.אינו.צריך.אלא.שמא.הפקירן.וכתב.הכ"מ.
ואין.בזה.השגה.על.רבינו.דאיכא.למימר.חדא.מתרי.טעמי.נקט.,והקשה.המחנה.אפרים.
על .דברי .הכ"מ .דא"כ .אמאי .מחויב .מספק .הרי .הוי .ספק .ספיקא .ספק .אם .מתאנה .זו.
ואת"ל.שהם.מתאנה.זו.הרי.הפקירם.וכו'.עכ"ל.
ולכאורה.צריך.ביאור.בקושית.המחנה.אפרים.דהא.הכסף.משנה.אזיל.לשיטתו.בדעת.
הרמב"ם.דלא.אמרינן.ס"ס.לקולא.בדבר.שיש.בו.זיקת.חיוב[.מלשון.הכסף.משנה.נראה.
דכלל.הוא.דאחמור.בס"ס]..וא"כ.צריך.ביאור.בדברי.המחנה.אפרים.
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ואשר .נראה .לומר .דמוכח .מדברי .המחנה .אפרים .דנוקט .דהיות .ובתאנה .שנפלה .יש.
צד .הפקר .הרי .זה .נחשב .ספק .בפטור .ולא .ספק .ספיקא .בזיקת .חיוב .ובכה"ג .אף .לדעת.
הכ"מ .דינינן .בספק .ספיקא .לקולא ..וא"כ .שפיר .הקשה .המחנה .אפרים .לדברי .הכ"מ..
ואם .כינים .דברינו .הרי .שוב .הדרינן .למאי .דאמרינן .לעיל .דספק .נתמרחו .בחוץ .לארץ.
הוי.ספק.בפטור.דומיא.דתאנה.דהא.גדלה.בזיקת.חיוב.והתחייבה.בכח.אלא.שבפועל.
חיישינן.שמא.הפקיר.ומ"מ.חשבינן.ליה.ספק.בפטור.א"כ.כמו.כן.ספק.נתמרחו.בחו"ל.
הוי.ספק.בפטור..ומדין.ספק.ספיקא.יש.לפטור.בחו"ל.ואין.הכרח.לדברי.המע"א.בדעת.
הר"מ.ובדעת.המהרי"ק.
שוב .מצאתי .שיסוד .זה .כתב .להדיא .הגאון .הרב .משה .פיינשטיין .זצ"ל . .בחידושים.
ובאורים .פרק .ב' .דמאי .אות .ל"א .וזה .לשונו ..והרמב"ם .בחיבורו .סובר .דאינו .נחשב.
חזקת .חיוב .כיון .שתלוי .בגמר .מלאכה .ולכן .אפילו .בידוע .שהם .מארץ .ישראל .פטורים.
בחו"ל .וכו' .וטעמו .צריך .לומר .דהוא .משום .ספק .פטורין .ואף .אם .חייבין .שמא .עישרן.
והוי .ספק .ספיקא .וכו' .ולכן .מסתבר .שבכל .אופן .פטור .לפ"ז .להרמב"ם .משום .ספק.
ספיקא.עכ"ל.
א"כ .יוצא .איפוא .מדברי .החידושים .וביאורים .דדעת .הרמב"ם .בחיבורו .במה .שהתירו.
דמאי.בחו"ל.הוא.משום.ס"ס[.ולא.משום.דשואלין.לע"ה.כדברי.המ"ר].וא"כ.כה"ג.דומה.
הדבר .לקלין .שבדמאי .דהוי .ס"ס .בחזקת .פטור .ולכן .לא .אסרינן .אף .לדעת .הכ"מ .וא"כ.
שוב.הדרינן.דאין.הכרח.לדברי.המע"א.בהסבר.דברי.הר"ם.והמהרי"ק.וא"כ.יש.לאסור.
פירות .ארץ .ישראל .באופן .שידוע .לנו .שהמירוח .היה .בארץ .דאין .כאן .ספק .ספיקא.
וממלא.הפירות.אסורין.מדין.דמאי..ושלא.כדברי.הב"ח.שכתב.שאף.בידוע.שיצאו.לחוץ.
לארץ.פטורים.אף.לאחר.מירוח.
והנה.בעצם.שיטת.הב"ח.שאע"פ.שפירות.א"י.נתמרחו.בא"י.כיון.שיצאו.פקע.החיוב..
אע"פ .שלגבי .הפקר .הדין .דלאחר .מירוח .חייב .ולא .מהני .הפקר .לפוטרו .כמבואר .פאה.
פ"ב .מ"ו .כתב .לחלק .הגרא"ז .מלצר .זצ"ל .בתשובה .שכתב .לחתנו .הגר"א .קוטלר .זצ"ל.
וזה .לשונו .בספר .גנזי .כרם .ציון .ס"ק .ד' ..בדין .פירות .ארץ .ישראל .שיצאו .לחו"ל .,ובדין.
יצאו .אחר .מירוח( .חידושי .הגאון .רבי .איסר .זלמן .מלצר .סדר .זרעים( .עמ' .קנ"ב .אות.
ד').עתה.נבא.לההיתר.מצד.פירות.הארץ.שיצאו.לחו"ל.,דהרמב"ם.פ"א.מתרומות.הל'.
כ"ב.והמחבר.יו"ד.סי'.של"א.סעיף.י"ב.פוטרים.אף.מדרבנן..הנה.מפרשי.הרמב"ם.כתבו.
דהיינו .דוקא .ביצאו .קודם .מירוח .,אך .חותני .הגאון .שליט"א .מפקפק .דמסתימת .לשון.
הרמב"ם .משמע .דפטור .בכל .גווני .,והביא .קצת .סיוע .לזה .מדברי .הכ"מ .בפי"ג .הל' .ד'..
והנה .מסברא .הי' .מקום .לדון .דיפטר .אף .לאחר .מירוח .,דהנה .בפטור .לקוח .קיי"ל[ .עי'.
ר"מ .פ"ב .ממעשרות .ה"א .ב'] .דלוקח .לאחר .מירוח .פטור( .מלבד .הר"ש[ .פאה .פ"ב .מ"ו].
והריב"ם[.ב"מ.פ"ח.א'.תוד"ה]).ובהפקר.הדין.דלאחר.מירוח.חייב[.פאה.פ"ב.מ"ו].כיון.
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שכבר .איקבע .בחיוב .,ונראה .החילוק .דבלקוח .אין .הפטור .בהפירות .דהמקח .פוטרם.,
דהא .אם .יחזור .בו .ויקנם .יתחייב .לד"ה .,כמפורש .בתוס' .וראשונים[ .עי' .ר"ש .ותוס'.
וראשונים.שם].אלא.דהפטור.הוא.מצד.הבעלים.,ומתחילה.כך.הוקבעו.וחל.החיוב.רק.
לגבי.הבעלים.דקרינן.לגבי'.תבואת.זרעך.,ואיסור.הטבל.תלוי.בחיוב.ההפרשה.,והחיוב.
הוא.רק.לגבי[.אדם].זה.דקרינא.בי'.תבואת.זרעך.,ומתחילה.כך.איקבע..משא"כ.בהפקר.
דהפטור .הוא .בהפירות .עצמן .דההפקר .פוטרן .,בזה .כיון .דנתחייבו .לא .יפקע .החיוב.,
[משא"כ .בלקוח .דאין .שם .לקוח .פוטרן .רק .דהחיוב .תלוי .בתבואת .זרעך] .,וממילא .גם.
בהפטור.דשמה.אין.זה.פטור.בהפירות.,דהיציאה.לחו"ל.פוטרן.,דאם.יחזרו.ויכנסו.הלא.
יתחייבו .,רק .דהמקום .גורם .,דהחיוב .הוא .רק .בא"י .ולא .בחו"ל .,ומתחילה .כך .איקבעו.
ונתחייבו.רק.לגבי.ארץ.ישראל[.ושפיר.י"ל.דיפטר.גם.אחר.מירוח].

כוס תנחומים
למכובדינו הדגול חבר בית המדרש
הרה"ג ר'

קלונימוס גודלבסקי

שליט"א

ולכל המשפחה הכבודה
על פטירת אם המשפחה
מרת

חנה בתיה

ע"ה

אשת חיל אשר גידלה בניה לתורה ויר"ש
וסייעה רבות לבית המדרש שלא ע"מ לקבל פרס
המקום ינחם אתכם בתוך שאר אבלי ציון וירושלים ולא
תוסיפו לדאבה עוד.
לומדי בית המדרש
ההנהלה וצוות העובדים
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ט"ו בשבט  -ראש השנה לאילנות
פירות האילן
בט"ו .בשבט .מתחילה .שנה .חדשה .לגבי .פירות .האילן ..פירות .שחנטו .לפני .ט"ו .בשבט.
תשע"א.נחשבים.לפירות.של.שנת.תש"ע.,ופירות.שחנטו.אחרי.ט"ו.בשבט.תשע"א.הם.
שייכים.לחיובים.של.שנת.תשע"א.
זמן .חנטת .הפרי .הוא .הקובע .את .השתייכות .הפרי .לשנת .המעשר ..חנטה .הוא .שלב.
ראשוני .בתחילת .גידול .הפרי .כאשר .הפרח .נופל .והפרי .ניכר ..י"א .שחנטה .היא .כאשר.
הפרי.גדל.שליש.מגודלו.
הדין.הוא.שא"א.להפריש.מפירות.של.שנה.זו.על.פירות.של.שנה.אחרת.,אפילו.כאשר.
חיוב.המעשרות.בשתי.השנים.הם.שוים..
השנה.הזאת.תשע"א.יש.בה.הבדל.נוסף..פירות.השייכים.לשנת.תשע"א.חייבים.במעשר.
עני .ואם .הוא .טבל .ודאי .יש .לתת .את .המעשר .לעני .,לעומת .פירות .של .שנת .תש"ע.
שחייבים.במעשר.שני.וחילולו..פירות.חורף.הנמצאים.בשווקים.אחרי.ט"ו.בשבט.ודאי.
שחנטו.לפני.ט"ו.בשבט.ולפי.הם.שייכים.לשנת.תש"ע.שנת.מעשר.שני.
פירות.קיץ.שיגיעו.לשווקים.,בדרך.כלל.היתה.להם.חנטה.אחרי.ט"ו.בשבט.תשע"א.והם.
שייכים.לשנת.מעשר.עני..
יש.לשים.לב.לזנים.של.פירות.קיץ.המקדימים.להופיע.בשווקים.,שיתכן.שהיתה.להם.
חנטה .לפני.ט"ו .בשבט.והם.שייכים .לשנת.תש"ע.שנת .מעשר.שני..כגון .שסק.אפרסק.
טקסס .,אפרסק .עודד .,אפרסק .,1270 .אפרסק .,13-43 .נקטרינה .גלי .,נקטרינה.,122 .
שקדים.,ואולי.גם.תפוחי.עץ".ענה".
כאשר .יש .ספק .בפירות .מסויימים .אם .חנטו .לפני .או .אחרי .ט"ו .בשבט .,רצוי .להפריש.
גם.מעשר.שני.ולפדותו.,וגם.מעשר.עני.

פירות הדר
הכלל .שחנטה .קובעת .את .מעבר .השנים .נכון .לכל .פירות .האילן .,למעט .אתרוג .ושאר.
פרי .הדר ..באתרוג .הלקיטה .קובעת .לאיזו .שנת .מעשר .הוא .משתייך .,בשאר .פרי .הדר.
קיים .ספק .שמא .המועד .הקובע .בהם .הוא .מועד .הלקיטה .כמו .אתרוג( .כיון .שיש .לו.
דמיון.לאתרוג).,או.שמא.חנטה.כשאר.פירות.האילן.
וכן.כתב.החזו"א(.שביעית.ז.,טז).,שפרי.הדר.שנלקט.אחרי.ט"ו.בשבט.מכיון.שהחנטה.
היתה.לפני.ט"ו.בשבט.,יש.להפריש.בו.שני.מעשרות.,כאשר.המפריש.מתנה.שאם.חייב.
מעשר .שני .–.הרי .זה .מעשר .שני .,ופודה .את .המעשר .,ואם .חייב .מעשר .עני .–.הרי .זה.
מעשר.עני(..כאשר.מדובר.בטבל.וודאי.–.לדעת.החזו"א.חייבים.גם.לתת.את.המעשר.
עני.לעני).
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ספק טבל /הרב סלושץ

ספק טבל
הרה"ג מרדכי אליהו סלושץ שליט"א
נכתב.לעיון.ולא.כפסק.הלכה.

א'
מצוי .שנתקלים .בדברים .שהם .ספק .טבל .,לפעמים .הספק .הוא .בדין .,פעמים .שהספק.
הוא .בעיקר .החיוב .,1ופעמים .שהספק .אם .חלה .ההפרשה ..2ולפעמים .הספק .הוא .אם.
הופרשו .מעשרות .כדין ..3ויש .לעיין .האם .מספק .צריך .להחמיר .ולא .לאכול .עד .שיתקן.,
או.שאפשר.להקל.
בפשטות.היה.נראה.,היות.ולהלכה.נוקטים.שבזמן.הזה.שאין.רוב.ישראל.על.אדמתן.,
חיוב.תרומות.ומעשרות.אינו.מן.התורה.אלא.מדרבנן.,4אפשר.להקל.מספק.ככל.ספק.
דרבנן.לקולא..אולם.לאחר.העיון.נראה.שמשלש.סיבות.יש.לדון.להחמיר.בספקות.של.
טבל[.,עכ"פ.בחלק.מהספקות].,אף.שאין.האיסור.אלא.מדרבנן.

א .ספק דרבנן במקום חזקת איסור
דעת .הש"ך .5דספק .דרבנן .נגד .חזקת .איסור .,לחומרא .,ולפ"ז .אם .הספק .אינו .בעיקר.
החיוב .,אלא .אם .הופרשו .מהפירות .מעשרות .,כיון .שנתחזק .באיסור .,צריך .להחמיר.
בספקו..וכתב.הפרי.חדש.6שדברי.הש"ך.אינן.אלא.לדעת.הרשב"א.,אולם.הרמב"ם.חולק.
וסובר.שספק.דרבנן.לקולא.אף.נגד.חזקת.איסור..ומ"מ.אם.הספק.הוא.בדרבנן.שעיקרו.
 .1כגון .ספק .אם .הפירות .מהארץ .או .מחוץ .לארץ; .ספק .אם .נתמרח .ברשות .ישראל; .ספק .אם .הפועל.
הממרח.עכו"ם.-.לשיטות.שפועל.עכו"ם.הממרח.פירות.ישראל.פטור.ממעשרות.
 .2מהשאלות .המצויות .:אם .השולח .את .המשגיח .הוא .הבעלים .הממוניים .של .הפרי; .מינוי .השליחות.
נעשה .קודם .שזכה .בפירות[ .משום .שליחות .בדבר .שלא .בא .לעולם]; .כשלא .יודעים .אם .הבעלים[ .או.
מנהל.העבודה.-.לסומכים.על.שליחות.המנהל.מדין.אפוטרופוס].הוא.ישראל.או.עכו"ם[.ואין.שליחות.
לעכו"ם].
 .3אין .בכוונתנו .להיכנס .לנידון .אם .יש .נאמנות .לחשוד .ועם .הארץ .,אלא .במקרה .והגענו .למסקנה .שיש.
כאן.ספק.השקול.,אם.אפשר.להקל.מספק.
.4שו"ע.סימן.של"א.סעיף.ב'[.ע"ש.רמ"א].,וכדעת.הרמב"ם.פ"א.מהלכות.תרומות.הכ"ו[..ואף.לחולקים.
על .הרמב"ם .,מ"מ .לדעת .רש"י .ותוס' .ועוד .ראשונים .אין .חיוב .מן .התורה .אלא .דגן .תירוש .ויצהר .,ועיין.
שערי.צדק.פ"ב.ה"ד.שיטות.הראשונים].
.5יו"ד.סימן.ק"י.כללי.ספק.ספיקא.דין.כ'.
.6שם.כלל.ט"ו.
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דאורייתא.,אף.הרמב"ם.מודה.שספקו.אסור..וא"כ.לדעת.הרדב"ז.7ים.של.שלמה.8משנה.
למלך .9מגן .אברהם .10וחזון .איש[ .לגבי .ברירה] .,דטבל .עיקרו .דאורייתא .,צריך .להחמיר.
אף.לדעת.הרמב"ם.
והנה.הפרי.חדש.שם.חולק.על.הש"ך.וסובר.שאף.באיסורים.שיש.להם.עיקר.מדאורייתא.
לא.החמירו.אלא.בטומאה.,אבל.בשאר.איסורי.דרבנן.,יש.להקל.אף.נגד.חזקת.איסור..
אולם .להלכה .כתב .הפתחי .תשובה .11דנקטינן .כדעת .הש"ך .,12וצריך .להחמיר .בכל .ספק.
דרבנן .נגד .חזקת .איסור[ .,אף .שאין .עיקרו .דאורייתא] .,וכדעת .הרשב"א .שלא .חילק.
ביניהם..וכן.נקט.המשנה.ברורה.13בשם.החיי.אדם..ולפ"ז.יש.להחמיר.בספק.טבל.אף.
שאינו.אסור.אלא.מדרבנן.
אך.כמובן.שבספיקא.דדינא.לא.שייך.את.חומרת.הש"ך..14כמו.כן.בספק.ספיקא.מבואר.
בש"ך.15דיש.להקל[.ואינו.כספק.דאורייתא.שצריך.ג'.ספקות].16

ב .דבר שיש לו מתירין
קיי"ל .17ספק .דרבנן .בדבר .שיש .לו .מתירין .אסור .- .,דעד .שתאכלנו .באיסור .תאכלנו.
בהיתר ..ומבואר .בגמ' .18דטבל .נחשב .דבר .שיש .לו .מתירין .שאינו .בטל .ברוב ..ונחלקו.
.7הלכות.תרומות.פ"א.ה"כ[.לגבי.מירוח.עכו"ם.בפירות.ישראל].
.8בבא.קמא.פרק.ה'.סימן.ל"ב.
.9הלכות.בכורות.פרק.ד'.ה"א(.עמוד.ק"ד.ד"ה.ומלבד).,על.פי.התוספות.מסכת.עירובין.דף.ל"ב.ע"א.ד"ה.
האומר.
 .10סימן .ש"ז .ס"ק .ל' ..אולם .המגן .אברהם .סובר .,שרק .דגן .תירוש .ויצהר .שבזמן .שהיו .רוב .ישראל .על.
אדמתן.היו.חייבים.מן.התורה.,נחשבים.בזמן.הזה.כעיקרו.דאורייתא.
.11סימן.קצ"ח.ס"ק.ט"ז[.בסוגרים];.סימן.קצ"ט.ס"ק.ב';.ועיין.בדבריו.סימן.ק"י.ס"ק.כ'.
 .12ועיין.עוד .סדרי[ .שיירי] .טהרה .סימן .קצ"ח .ס"ק.ל"ט.ד"ה.צריכה .,שהט"ז .סימן .ס"ט .ס"ק .כ"ד[ .וסימן.
קצ"ח .ס"ק .כ"א] .היקל .בזה .,אך .ציין .למש"כ .בסוף .סימן .קצ"ט .,ושם .ס"ק .מ' .ד"ה .טרם .,כתב .שהט"ז.
באו"ח.סימן.ת"ט.ס"ק.ו'.חזר.בו.,ומחמיר.כדעת.הש"ך.,וע"ע.שיירי.טהרה.שם.ס"ק.נ'.שנקט.שכשהאיסור.
התחזק.בגוף.הדבר.שדנים.עליו.,ספק.אסור.,וכמש"כ.הש"ך.
.13סימן.ע"ו.ס"ק.כ"ה.,אלא.שסיים.שם'.ומ"מ.בשעת.הדחק.שיתבטל.עי"ז.מק"ש.ותפלה.יוכל.לסמוך.על.
הפוסקים.דאפילו.בזה.אזלינן.לקולא.במילתא.דרבנן'.
 .14שהרי .בספיקא .דדינא .לא .שייך .להעמיד .על .חזקת .איסור ..אמנם .עיין .שיירי .טהרה .סימן .קצ"ט .ס"ק.
ל"א.,וצ"ע.
.15כלל.כ"ז.-.ל"ב..ויש.לעיין.אם.לרמב"ם.אפשר.להקל.אף.בעיקרו.דאורייתא.בב'.ספקות.נגד.חזקה.
.16ואין.להקשות.לשם.מה.הוצרכו.לתקן.תקנה.מיוחדת.של.דמאי.,ת"ל.דספק.דרבנן.נגד.חזקת.איסור.
לחומרא..דשאני.דמאי.שרוב.ע"ה.מעשרין.ורובא.וחזקה.רובא.עדיף.,עיין.תוספות.יבמות.דף.קי"ט.ע"א.
ד"ה.מחוורתא;.בכורות.דף.כ'.ע"א.ד"ה.ואיבעית.,וחזון.איש.ריש.דמאי.
.17ביצה.דף.ג'.ע"ב.
.18נדרים.דף.נ"ח.ע"א.
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האחרונים.אם.גם.לגבי.ספק.דרבנן.לחומרא.נחשב.טבל.כדבר.שיש.לו.מתירין.,או.שרק.
לעניין.ביטול.ברוב.נחשב.כיש.לו.מתירין..הפלתי.19והשער.המלך.20סוברים.שגם.לגבי.
ספק .דרבנן .,טבל .נחשב .יש .לו .מתירין .שספקו .אסור .,ולדבריהם .יש .להחמיר .בספק.
טבל.אף.אם.אין.לו.חזקת.איסור.,כגון.שהספק.אם.הפירות.התחייבו.בהפרשת.תרומות.
ומעשרות.
אולם.רעק"א.21חולק.עליהם.וסובר.שרק.שלגבי.ביטול.ברוב.נחשב.טבל.כיש.לו.מתירין.,
משום .שאין .לו .הפסד .בהפרשת .התרומה .,שהרי .כנגד .החלק .האסור .שבתערובת .היה.
מחוייב.בהפרשה.אף.קודם.שהתבטל.,משא"כ.לעניין.ספק.טבל.,שאם.נחייבו.בהפרשה.,
לצד.שהפירות.מתוקנים.יפסיד.את.החלק.שהפריש.,אינו.נחשב.כיש.לו.מתירין[..בהגהות.
שער.המלך.הוסיף.הכותב.,שאף.לדעת.הטור.שספק.תרומה.אפשר.למכור.לכהן.ואינו.
חייב.לתת.לו.בחינם.,הרי.הוא.נפסד.ששוה.פחות.מחולין.המותרים.אף.לזר].
אך .החזון .איש .22כתב .כדעת .הפלתי .,ומיישב .שאף .בספק .טבל .אינו .מפסיד .בהפרשת.
המעשר .,שהרי .יכול .הוא .להפריש .תרומות .ומעשרות .ולהתיר .את .הפירות .מאיסור.
טבל .,ואת .התרומות .שאסורות .לזר .,יוכל .לאכול .כדין .איסור .דרבנן .בדבר .שאין .לו.
מתירין..כלומר.,דיינו.להתיר.את.התרומות.משום.הפסד.,ואין.צורך.משום.כך.להתיר.
אף .את .כל .הפירות .הטבל[ ..אמנם .החזון .איש .שם .מסיים .שלמעשה .אף .התרומות.
שהפריש .יהיו .אסורים .לזר .,ומ"מ .משום .איסור .זה .אין .כל .הפירות .נחשבים .כאין .לו.
מתירין..ולא.נתבאר.בדבריו.מאיזה.סיבה.יאסרו.התרומות].
בזמנינו .שפודים .את .המעשר .שני .על .פרוטה .בתוך .מטבע .גדולה .,דהיינו .שמניחים.
מטבע .ופודים .עליה .כל .פעם .פרוטה .,נמצא .שבכל .חילול .אינו .מפסיד .כלום .,שהרי.
מטבע.זו.בין.כך.הייתה.נזרקת.לים.בשנת.הביעור..א"כ.לכאו'.לגבי.חיוב.מעשר.שני.ה"ז.
כדבר.שיש.לו.מתירין.,ויצטרכו.להחמיר.להפריש.מספק.אף.באופן.שאין.חזקת.איסור..
וכ"ש .בשנת .מעשר .עני .שאין .הפרשת .מעשר .עני .כרוכה .בהפסד .,שהרי .את .ההפרשה.
יהיה.פטור.לתת.לעני.,דהמוציא.מחברו.עליו.הראיה.
גם .לגבי .חיוב .תרומה .גדולה .שמפרישים .כל .שהוא .,צ"ע .אם .אפשר .להחשיבו .כהפסד.
שיחשב .משום .כך .כאין .לו .מתירין .,ויתכן .שכל .דברי .רעק"א .לא .נאמרו .אלא .לגבי.
תרומת .מעשר .שיש .לה .שיעור .,משא"כ .לגבי .תרומה .גדולה .שאין .לה .שיעור .,מסתבר.
שנחשב.כדבר.שיש.לו.מתירין[..23ואפילו.אם.נניח.שבזמן.שהפרישו.א'.משישים.הרי.זה.
.19סימן.א'.ס"ק.ו'.
.20הלכות.מאכלות.אסורות.פ"ח.סוף.הי"א(.ע"ג.ג').
.21תנינא.תשובה.קכ"ח;.הגהות.שער.המלך.שם[..ויסוד.סברתו.מבואר.באבני.מלואים.תשובה.ז'].
.22מעשרות.סימן.ז'.ס"ק.ט"ז..ועיין.עוד.סימן.ד'.ס"ק.כ"ג;.דמאי.סימן.א'.ס"ק.ט"ו.ד"ה.והא.
.23וכעין.מה.שכתב.הש"ך.סימן.ק"ב.ס"ק.ח'.בשם.המהרי"ל.,שאם.ההיתר.כרוך.בהוצאה.קטנה.,נחשב.
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נחשב.להפסד.,וא"א.לחייבו.להפריש.לכל.הפחות.משהוא.,כי.כרגע.דינו.בא'.משישים..
אך.בזמנינו.שבין.כך.מפרישים.כל.שהוא.,מסתבר.שנחשב.כיש.לו.מתירין].
לכאו' .נראה .כיון .שהפלתי .והשער .המלך .והחזון .איש .סוברים .שפירות .שיש .עליהם.
ספק.שמא.הם.טבולים.לתרומת.מעשר.,נחשבים.כדבר.שיש.לו.מתירין.אף.שיש.הפסד.
ממון.לתקנו.,אין.להתיר.משום.ספק.דרבנן.,ויש.להחמיר.להפריש.תרומות.ומעשרות.
בכל.ספק.טבל.-.אף.אם.אין.חזקת.איסור.על.הפירות..ולגבי.חיוב.מעשר.שני.ותרומה.
גדולה.בזמן.הזה.,יתכן.שאף.רעק"א.מודה.שצריך.להחמיר.לדונו.כדבר.שיש.לו.מתירים.
אולם.כל.זה.כשיש.רק.ספק.אחד.לפטור.את.הפירות.מתרומות.ומעשרות.,אך.כשמצטרף.
עוד .ספק .לפטור .,פסק .השו"ע .24דספק .ספיקא .מותר .אף .בדבר .שיש .לו .מתירין ..ואף.
שהרמ"א.25מחמיר.בספק.ספיקא.,אך.כבר.כתב.הש"ך.26שלא.החמיר.הרמ"א.אלא.כשאחד.
מהספקות.הוא.בתערובות.,אבל.בספק.ספיקא.גמור.,אף.הרמ"א.מודה.שאפשר.להקל..
[ועוד.כתב.המגן.אברהם.,27דבאיסור.דרבנן.יש.להקל.אף.ספק.ספיקא.שאחד.מהספקות.
בתערובות.,ולפ"ז.יש.להקל.ספק.טבל.שנתערב.בפירות.מתוקנים..]28וכבר.נתבאר.דאף.
מטעם.חזקת.איסור.יש.להקל.במקום.ספק.ספיקא.
כמו .כן .בספיקא .דדינא .לא .החמירו .חכמים .בדבר .שיש .לו .מתירין .אף .שאין .בו .שתי.
ספקות.,וכמש"כ.הפרי.חדש.,29שאגת.אריה.,30רעק"א.,31חזון.איש.32

ג .גזירת דמאי
אמנם .אף .בספק .ספיקא .עדיין .צריך .להחמיר .בספק .טבל .,ומשום .שהוא .בכלל .גזירת.
דמאי ..ויסוד .הדברים .מבואר .בכסף .משנה .33בדעת .הרמב"ם .,וז"ל .ואני .אומר .דמאחר.
דקי"ל.רוב.עמי.הארץ.מעשרין.הם.ואפ"ה.חיישינן.להו.משמע.דרבנן.אחמור.בהו.בהא.

עדיין.כיש.לו.מתירין.
.24אורח.חיים.סימן.תצ"ז.סעיף.ד'..
.25יו"ד.סימן.ק"י.סעיף.ח'.
.26שם.ס"ק.נ"ו.,והביאו.המגן.אברהם.סימן.תצ"ז.ס"ק.ד'.
.27שם.
.28ועיין.גנזי.רעק"א.סימן.כ"א.
.29סימן.תצ"ז.ס"ק.ג'.ד"ה.והשתא.צריך.
.30תשובה.צ'.
.31קמא.תשובה.ס"ה.
 .32מעשרות .סימן .ד' .ס"ק .כ"ג[ ..לגבי .ספק .גמר .מלאכה .של .אור] ..וע"ע .סימן .ו' .ס"ק .ט"ו[ .לגבי .ספק.
קביעות.מעשר].
.33הלכות.מעשר.פי"א.הי"ג.
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למיחש .אפי' .למיעוטא .וה"ה .דאחמור .בהו .למיחש .אפילו .לספק .ספיקא .עכ"ל ..34וכן.
כתב.רעק"א.35
והחזון .איש .דן .בשאלה .הזאת .בכמה .מקומות ..בדמאי .36כתב .שכשיש .שתי .ספקות.
לומר .שהפירות .התעשרו .,אף .לדעת .הראב"ד .נאסרים .הפירות .בגזירת .דמאי .,ואם.
אחד .מהספקות .הוא .בעיקר .החיוב .,דהיינו .שהספק .אם .בכלל .התחייב .במעשר .,בזה.
נחלקו.הרמב"ם.והראב"ד.,שהראב"ד.מיקל.,אך.לדעת.הרמב"ם.גם.ספק.ספיקא[.שאחד.
מהספקות] .בעיקר .החיוב .בכלל .גזירת .דמאי ..אולם .במעשרות .37כתב .שלא .גזרו .על.
דמאי.אלא.אם.כן.הספק.בפשיעת.אדם.,ולא.בשאר.ספקות.
ונמצא .שלדעת .הכסף .משנה .ורעק"א .,ויתכן .אף .לדעת .החזון .איש .,צריכים .להחמיר.
בספק .טבל .,אף .בספק .ספיקא .כשאחד .מהספקות .אינו .נגד .חזקת .איסור ..ואף .בספק.
ספיקא.,שבשאר.דיני.התורה.אזלינן.לקולא.,אף.במקום.שיש.לו.מתירין.,בטבל.אסרו..
וכששתי.הספקות.הם.בעיקר.החיוב.,כגון.ספק.עכו"ם.ואת"ל.משל.ישראל.ספק.הפקר.,
מבואר .בירושלמי .38דלר' .יוחנן[ .שפסק .הרמב"ם .39כוותיה] .מותר .ואין .בו .גזירת .דמאי.,
וא"כ.לכאו'.ה"ה.ספק.חו"ל.ספק.עכו"ם..אולם.החזון.איש.40הקשה.מהירושלמי.הנ"ל.,
ולא.נחת.לחלק.דשאני.התם.דב'.הספקות.הם.בעיקר.החיוב.,ומסיים'.אבל.אין.מדמין.
בדברי.סופרים'.,וע"ע.שם.שמסיים'.והדבר.צריך.הכרע'..ולפ"ז.ספק.חו"ל.ספק.עכו"ם.
יתכן .וצריך .להחמיר .,וצ"ע ..ואם .לשני .הספקות .שאינן .נגד .חזקה .נוסף .ספק .שמא.
עישרוהו.,כתב.החזון.איש.,41דאפשר.להקל.,אך.נראה.שם.שלא.ברור.לו.דין.זה.,ע"ש.
אולם.בספיקא.דדינא.לא.מצאנו.שהחמירו.משום.גזירת.דמאי.,ומסתבר.שלא.החמירו.
גזירת .דמאי .אלא .בספק .אם .הפירות .עושרו .,או .נתחייבו .במעשר .,משא"כ .כשהספק.
בדין.,לא.גזרו.עליו.משום'.דמאי'.42
.34וע"ע.משנת.ר'.אהרן.ח"א.סימן.מ'.אותיות.ב'.ג'.
.35דמאי.פ"ג.משנה.ד'..והביא.שהשער.המלך(.הלכות.יום.טוב.פ"א.סוף.ה"כ).הוכיח.מהמשנה(.דמאי.פ"א.
מ"א) .הקלין .שבדמאי .כו' .,שלא .אסרו .בגזירת .דמאי .אא"כ .הפירות .ודאי .התחייבו .וספק .הופרשו .,ולא.
כשהספק .אם .הפירות .התחייבו .במעשר ..אלא .שכתב .דלמה .שכתב .הרמב"ם( .שם .הט"ו) .שגם .אם .אחד.
מהספקות.הוא.אם.הפירות.ספק.של.עכו"ם.-.יש.להחמיר.בספק.ספיקא.,מוכח.שאף.אם.אחד.מהספקות.
היא.בעיקר.החיוב.,הרי.זה.בכלל.גזרת.דמאי.
.36סימן.א'.ס"ק.ז';.סימן.ח'.ס"ק.ח';.סימן.ט"ו.ס"ק.ד'.
.37סימן.ז'.ס"ק.ט"ז..ויש.לציין.שחזון.איש.מעשרות.נכתב.לאחר.דמאי.
.38דמאי.פ"א.ה"א.
.39מעשרות.פי"ג.ה"א.
.40דמאי.סימן.ט"ו.ס"ק.ד'.
.41דמאי.סימן.י"ג.ס"ק.ח'.
.42כן.מוכח.ממה.שפסק.השו"ע.יו"ד.סימן.שכ"ה.סעיף.א'.בספק.הגמ'.אם.טבלא.שאין.לה.לבזבז.מצרפת.
לחיוב .חלה .,דחלה .שבזמן .הזה .היא .דרבנן .ולקולא .,ע"ש .ש"ך .וגר"א ..וכן .צ"ל .במה .שהתיר .החזון .איש.
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ספק טבל /הרב סלושץ

ד .אם טבל נידון כספק דאורייתא
השערי .צדק .43מביא .את .שיטת .הרמב"ם .שבזמן .הזה .שאין .רוב .ישראל .על .אדמתן.
חיוב.מעשרות.אינו.מן.התורה.,ומ"מ.כתב.שיש.חילוק.בין.המינים.שאף.שבזמן.שהיו.
רוב .ישראל .על .אדמתן .היו .חייבים .מן .התורה .,44שספקו .אסור .כדין .ספק .דאורייתא.,
לבין .מינים .שאף .בזמן .שהיו .רוב .ישראל .על .אדמתן .לא .היו .חייבים .מן .התורה .כגון.
ירק .,שספקו .להקל ..ומקורו .מהמשנה .למלך ..45אמנם .כבר .כתב .המשנה .למלך .שבכסף.
משנה .46מבואר .דלא .כדבריו .,וספק .טבל .בזמן .הזה .נידון .כספק .דרבנן .לקולא ..כמו .כן.
יש.להעיר.דקיי"ל.47בדאורייתא.אין.ברירה.ובדרבנן.יש.ברירה.,ולגבי .טבל.כתב.הכסף.
משנה .,48דבטבל .דרבנן .יש .ברירה .כדין .איסורי .דרבנן .,וכן .פסק .בשו"ע .,49הרי .שלדעת.
השו"ע .לא .דנים .ספק .טבל .בזמן .הזה .כדין .איסור .דאורייתא ..ואף .השערי .צדק .50גופא.
.לגבי.ברירה.-.כתב.שבזמן.הזה.יש.ברירה.,51וצ"ע.מדוע.לגבי.ספק.טבל.החמיר.לדונו.כספק.דאורייתא.,ולגבי.ברירה.לא.החמיר.לדונו.כספק.דאורייתא.
עכ"פ .לדעת .השו"ע .שמיקל .בברירה .לדון .טבל .דרבנן .כשאר .איסורי .דרבנן .,מסתבר.
שאפשר .להקל .בספק .טבל .כשאר .ספק .דרבנן ..ואף .לדעת .המהרש"ל .52והחזון .איש.53
שהחמירו .בברירה.בזמן.הזה.,מ"מ .לא .מוכח.שהחמירו.אף .בספקות.,ויתכן.שרק .לגבי.
ברירה .שנקבעה .הלכה .שבדאורייתא .אין .ברירה .,ה"ה .בכל .דבר .שעיקרו .דאורייתא.
קבעו .שאין .ברירה .,משא"כ .לגבי .ספקות .,הדרינן .לכללא .דכל .ספק .דרבנן .לקולא ..וכן.
משמע.בחזון.איש.54
מעשרות.סימן.ד'.ס"ק.כ"ג.ד"ה.ר"מ.,ספיקא.דדינא.של.קביעות.בישול.,ולא.החמיר.משום.גזירת.דמאי..
וכעין.זה.כתב.בדרך.אמונה.פ"ה.מהלכות.מעשר.ציון.ההלכה.אות.ט"ז.לגבי.ספק.מקח[..ושם.היקל.אף.
בברירה.-.,ולא.החמיר.כדין.עיקרו.דאורייתא.לדעת.הים.של.שלמה.והחזון.איש].
.43פ"א.ה"ג.
 .44עיין .בדבריו .פ"ב .ה"ד .שיטות .הראשונים .איזה .מינים .חייבים .מן .התורה .,ואיזה .מינים .אינם .חייבין.
אלא.מדרבנן.
.45הלכות.תרומות.פ"ז.י"ז(..נכתב.שם.הלכות.חלה.,והוא.ט"ס).
.46פ"ג.מהלכות.מעשר.ה"כ.
.47ביצה.דף.ל"ח.ע"א.,וברמב"ם.הלכות.יום.טוב.פ"ה.ה"כ.
.48הלכות.תרומות.פ"א.ה"כ;.ועיין.הלכות.מעשר.פ"ז.ה"א.
.49יו"ד.סימן.של"א.סעיף.י"א.
.50שם.הט"ו.
.51אלא.שהוסיף.,שיושבי.חו"ל.שבאים.לארץ.כדי.להתחייב.במצוות.התלויות.בארץ.,מן.הראוי.שיחמירו.
כדעת.הסוברים.שחיוב.מעשרות.בזמן.הזה.מן.התורה.,ואין.ברירה.,אך.לא.משום.שיש.מקום.להחמיר.
בדרבנן.
.52ים.של.שלמה.ביצה.פרק.ה'.סימן.ל"ב.
.53דמאי.סימן.ט'.ס"ק.כ"א;.סימן.ט"ז.ס"ק.י"א..וע"ע.סימן.ט'.ס"ק.יג.ד"ה.התקנה.הב'.
.54שהובא.לעיל.לגבי'.יש.לו.מתירין'.
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סיכום
פירות .שוודאי .התחייבו .במעשרות .,ויש .בהם .ספק .אחד .אם .הופרשו .מהם .מעשרות.,
צריך.להחמיר.משלשה.טעמים.,א'.חזקת.איסור.,ב'.דבר.שיש.לו.מתירין.,ג'.גזירת.דמאי..
ואם .הספק .אם .התחייבו .בהפרשת .מעשרות[ .,דהיינו .שאין .בו .חזקת .איסור] .,הנידון.
להחמיר.הוא.רק.מטעם.דבר.שיש.לו.מתירין.,ומטעם.גזירת.דמאי..ובספק.ספיקא.,אף.
שמטעם.חזקת.איסור.ומטעם.יש.לו.מתירין.אפשר.להקל.,מ"מ.יש.לדון.שספקו.יהיה.
לחומרא.משום.גזירת.דמאי.
אך .בספיקא .דדינא .אפילו .כשאין .ספק .ספיקא .,או .בספק .אם .נגמרה .מלאכת .הפירות.
ונאסרו .באכילת .עראי .,בפשטות .דינו .כדין .ספק .דרבנן .להקל ..אלא .שבספיקא .דדינא.
במינים .החייבים .בזמן .הבית .מן .התורה .,יש .להעיר .מדברי .החזון .איש .55שמסתפק.
דאפשר .כיון .דעיקר .הספק .בדאורייתא .ואזלינן .לחומרא .,ממילא .גם .בזמן .הזה .אזלינן.
לחומרא.

.55שביעית.סימן.כ"ב.ס"ק.א'.ד"ה.ועיקר[.לגבי.ספק.הירושלמי.בגידולין.בבית];.סימן.כ"ז.ס"ק.ז'[.לענין.
פלוגתת.הראשונים.בזמן.אתרוג.לשביעית].

הליכות שדה  - 170שבט תשע"א

31

ברכת מזל טוב
למכובדינו הרבנים הגאונים שליט"א
הרה"ג רבי שמחה שלמה לוין

לאירוסי הנכדה

הרה"ג רבי שמעון וייזר

להולדת הנינים
להולדת הנין ונשואי הנכד

הרב יעקב לשינסקי
הרב אליהו סופר

לנשואי הנכד

הרב קלונימוס גודלבסקי

להולדת הנכד

הרב הלל קולין

להולדת הנכד

הרב אברהם בהגרי"ש אלישיב

להכנס נכדו לעול המצוות

הרב חנן מן

לכניסת נכדיו לעול המצוות

הרב יהושע הולס

לכניסת בניו לעול המצוות

הרב אלחנן כהן

להולדת הנכדים ולהכנס בנו לעול מצוות

הרב חיים אלעזר שמני

להולדת הנכדים ולנשואי הבת

הרב חיים זייבלד

לאירוסי הבן

הרב שאול יהודה פרידמן

להולדת הנכד

הרב אבנר זומר

להולדת הנכד

הרב חיים דוידוביץ

להולדת הבת

הרב מאיר אלייאני

להולדת הבת

הרב מיכאל גלעדי

להולדת הבת

משפ' עמנואל

להולדת הנכדה

