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דברי מרן הגראי"ל בקריאת שם לביהמ"ד

דברי מרן הגראי”ל שטיינמן זצוק”ל
בקביעת שם בית המדרש – "אמונת
אי”ש"*
מורי ורבותי,
עכשיו עוד מעט שנה להסתלקות אדם גדול ,צדיק הגאון הגדול .ורוצים לקרוא
על שמו של הגאון הצדיק הזה את המקום הזה.
כל הדורות החשיבו את העניין של קריאת שם כמו שמצאנו שתכף ומיד
כשהקב”ה ברא את העולם ,חוה קראה את שם בנה קין על שם קניתי איש
את ה’ .וכן בהמשך הדורות רחל ולאה (לאה בעיקר) קראו שמות ,ובזמן האחרון
קוראים שמות ע”ש הסבים והסבתות ,העיקר הוא שיש קשר עם העבר .העבר
הוא בדרך כלל טוב ורוצים שיהיה קשר עם העבר שבשביל זה מנציחים את
השם.
גם אם מנציחים ע”ש גאון הכוונה הוא על העבר על מה שהוא השפיע על העולם
ומה שהעולם היה נהנה ממנו.
ממילא אנחנו מבינים מאוד את הענין של קריאת שם על שמו של האיש הגדול
מאוד ,ואין להתפלא למה שצריך לעשות דבר לשמו.
הקב”ה יעזור גם כן ללכת בדרכיו להיות בתורתו יהגה יומם ולילה כמו שכתוב,
“ ובתורת ה’ חפצו ובתורתו יהגה יומם ולילה” זה צריך להתקיים ,ואנחנו רוצים
להמשיך על הדרך הזו שנזכה ע”י זה בתורתו יהגה יומם ולילה ,ובתורת ה’ חפצו.
הקב”ה יעזור שכלל ישראל יתרומם להרבות תורה בישראל היות שהיום ישנם
אנשים שרוצים חס ושלום למעט תורה ,אנחנו צריכים דווקא לעשות את כל
המאמצים להרבות תורה בישראל לקיים “כי אם בתורת ה’ חפצו ובתורתו יהגה
יומם ולילה” שזה יתרבה עוד ועוד.
הקב”ה יעזור שע”י זה נזכה בע”ה גם כן למצב של ימות המשיח לגאולה שלימה
במהרה בימינו ,אמן סלה.
* .ראינו לנכון להציב בריש החוברת דברים שנשא מרן הגראי”ל זצוק”ל בשנת תשע"ג ביום
שנקבע שם בית המדרש להלכה בהתישבות ע”ש מרן הגרי”ש אלישיב זצוק”ל .כפי שנמסר
לנו מהרבנים שליט”א שליוו את מרן זצוק”ל לירושלים ,כשמסרו לו את הבקשה לדבר על
עצם קריאת השם .סבר מרן ראש הישיבה שאין צורך לדבר על חשיבות הענין ,אולם כדרכו
מאז להיטיב עם השואלים בכל מה שאפשר זכינו למילי מעליותא אלו ,להבהרת טעם הדבר
בקריאת שם.
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דברים שמרן הגר”ח קניבסקי שליט”א
ביקש להזכירם בשמו בתוך דברי
ההספד שנאמרו בישיבת "אורחות
תורה"
*

כתוב בתשובת הגאונים (שערי תשובה סי’ קע”ח) שלרב היו עשר מעלות שנשתבח
בהן על כל בני דורו כגון לא להסתכל חוץ לד’ אמותיו ,לא ללכת ד”א בקומה
זקופה וכו’.
וכשנסתלק מהעולם ,כל תלמיד מגדולי תלמידיו קבל על עצמו מדה ממדותיו
(כי המדה משוטטת בעולם עד שיטלוה כדי שלא יחסר כבוד שמים בעולם ח”ו) ,רב ששת
קבל ע”ע שלא להסתכל חוץ לד”א וראה שאינו עומד בזה ,בקש מהקב”ה להיות
סגי נהור ,וכן שאר תלמידי רב כל א’ לקח מדה אחת.
אני הכרתי את מרן הגראי”ל זצללה”ה שבעים שנה ,היו בו כמה מעלות שנשתבח
בהן יותר מכל בני דורו [כבר אז] ,ואחד מהן שלא הסיח דעתו ומחשבתו אפי’
לרגע מהתורה הקדושה בין בישיבתו בין בהליכתו בכל המצבים וגם בתוך שנתו,
והחזו”א ואבא זצ”ל ראו בו שעתיד הוא להנהיג את ישראל.
לכן החובה על כל א’ וא’ בפרט על תלמידיו ,תלמידי הישיבה הקדושה לתפוש
את המעלה הזאת [וכמובן בחלק ממנה סגי ,כל א’ לפי דרגתו] ולהתחזק וללמוד
עוד כמה רגעים ביום לע”נ ולהתרכז יותר בשעת הלימוד ובזה נזכה להרבות
כבוד שמים וכבוד התורה בעולם ולזכות את הרבים כשאיפתו זללה”ה.

* .כמעט בכל מקום ובכל כתב עת תורני נתפרסמו הספדים בכתב ובע"פ אחרי הסתלקותו של
מרן הגראי"ל שטינמן זצוק"ל ,מצאנו לנכון לפרסם בראש החוברת דברי מרן הגר"ח קניבסקי
שליט"א שביקש לומר בשמו על ידי הגאון י .אפרתי שליט"א.
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לקראת שבת הארץ
ב"ה פעה"ק יפו ת"ו
יום כ’ חדש אלול תרס”ט
שלו’ וברכת השמים לכבוד ידידי וחביבי הרב הג’ חכם ושלם בתוי”ר מוהרי”מ
טיקוצינסקי שליט”א
אחדשה”ט באה”ר,
עברו ימים רבים מעת אשר קבלתי את מכתב כת”ר רצוף תוים לתשובה( .אשר
אך למותר הם .כי אם רק אין אונס אחר לא ננעלו שערי תשובה לגברא רבא
וידיד נאמן דכותי’ באין קפידא כל דהו ע”ד ההוצאה הקלה של תוי הפוסט
(בולי דואר) וממש לא הי’ אפשר לי להשיב ממניעת בריאותי .וטרדות טורדות.
והאחרון הכביד הצער הכללי אשר נגע עד נפש כל איש ישראל סילוקו של גאון
ירושלים הגרש”ס זצ”ל יגדור ד’ פרצות עמו ברחמיו ,וינחם כל שבורי לב בנחמת
ציון וירושלים.
בין כה וכה עבר הזמן ומסתמא כבר נתן כת”ר את החוברת לדפוס.
גם בעיקר הענין איני רוצה שיתפרסם בשמי כל דבר היתר ,כי איני רוצה בשום
אופן לטול עלי עטרה זו ,של מורה הוראה לכלל ישראל ,רק מה שהוא הכרח
גדול .ואי אפשר לי להניח על אחר ,הנני מוכרח לדון כענ”ד וד’ יודע כמה צער
ומרירות נפש יש לי מזה .ובמחברת שבת הארץ כלול שם ג”כ ענין זה.
אמנם מה שכללתי ג”כ שלא יהי’ הלוקט מוכר ביחד עם ההבלעה ואין זה מפני
שדעת התוס’ כך היא אלא כדי שיהיו לנו שני צירופים להיתר זה .ובאמת בלא
מכירה א”א לסמוך ע”ז נגד פשטן של רוב הפוסקים שלא חלקו .ופרשו מסתמא
כדעת הרמב”ם שהכל קאי רק על דבר מועט .ועם היתר המכירה כל מה שיצטרף
לנו להקל ה”ז דבר טוב ונכון כדי לצאת מידי חששות .כמה דאפשר.
הנני חותם בברכה ואה”ר כנה”ר ונפש ידי”ע דוש”ת הק’ אברהם יצחק ה"ק

לקראת שבת הארץ

9

לקראת שבת הארץ

10

בשנים שבין שמיטה לשמיטה מצווים אנו להתפלל שנזכה לגאולה שלימה
ולקיום המצוה מדאורייתא ,אולם אם חלילה לא נזכה ,באמתחתינו הוראה
מרבותינו כי כבר במוצאי שביעית יש להכין את השמיטה הבעל”ט .ברצוננו
להפנות תשומת לב – לאיגרת המתפרסמת בגליון זה של הגרא”י קוק זצ”ל זה
איננו סוד שכמעט בכל שמיטה אנו מבקשים בהוראת רבותינו להראות למבקשי
אמת אשר אזנם כרויה לשמוע כי מדבריו של הגרא”י קוק זצ”ל עולה כי לו היה
חי בזמנינו היה מתייצב בראש הפועלים לשמירת שמיטה כהלכתה .ולכן במשך
שמיטות הרבה הבאנו דברים שנאמרו ע”י הרא”י קוק זצ”ל מהם עולה כי קשה
אם בכלל להקיש מהוראת היתר המכירה שלו כאשר הוא סבר כי בהעדר היתר
חלילה יהיה חורבן ליישוב ,לבין המציאות בשמיטות האחרונות (הדבר מחריף
משמיטה לשמיטה כאשר החקלאות ודאי שאיננה מהווה פן הכרחי בחיי היישוב וק”ו החקלאות

החד שנתית) כי לדוגמא למה יעשו היתר מכירה לצורך חיטה שאין מי שחפץ בה,
הגאון ר’ קלמן כהנא זצ”ל עסק בכך רבות בספריו שנת השבע ,ותוספת שנת
השבע (במאמר שמיטה בהמלך הזמנים ,הגרא”י קוק והשמיטה) ,ומאמריו בהליכות שדה
(ראה נספח לחוברת )42
האגרת הנדפסת בגליון זה מגלה פן נוסף בבקשתו של הגרא”י קוק להימנע
שיהיה שם ההיתר לרבים דבוק בו.
כך גם קבלנו ממרן הגרי”ש אלישיב זצוק”ל שאין ספק שאם הגרא”י קוק היה
במקומותינו היה מראשי הנלחמים לקיום שמיטה כהלכתה ולא להסתמך על
היתר המכירה,
ולא נמנע מלהוסיף כי בשנתיים האחרונות פועל בבית המדרש מרכז למידה
בו מגיעים מידי יום תלמידים ללמוד את הנושאים של מצוות התלויות בארץ
בכלל ותרו”מ בפרט ,ולדאבון לב צדה אזנינו דברים שאמר אדם המופקד על
חינוך תורני בתוך החינוך הממ”ד שתמה האיך ניתן להביא תלמידים למקום
“שמבזים בו את הרב קוק” ,אנו רגילים בדברי נאצה אבל אנו בטוחים כי דרכה
של האמת לנצח ומי שעלול להתבע חס ושלום על זלזול בכבודו של הרב קוק
הוא מי שמתעלם מדבריו הברורים והמפורשים ,ועושה היתר מכירה בזמנינו
כאילו הוא המשך להיתר של הרב קוק משנת תר”ע ,ולא חלי ולא מרגיש
את הדברים המפורשים בדברי הגרא”י קוק זצ”ל ,ולצד התפילה והתקוה כי
השמיטה הקרובה תהיה מדאורייתא מצטרפת תפילה שאם חס ושלום עדיין
תהא השמיטה מדרבנן ייעשו כולם אגודה אחת לקיים שמיטה כהלכתה ולחדש
המלוכה ולהסיר החלודה.
המכתב הר”ב – הינו מכתב שנקנה לאחרונה במכירה פומבית והבעלים שליט”א
איש תורת חסד הסכים שנפרסמו לתועלת הציבור.

לקראת שבת הארץ
מתחילת סברנו כי מכתב זה לא פורסם בעבר כלל ,אולם כנראה אין הדברים
כן ,ומכל מקום אין המכתב מפורסם .ולוואי ופירסום המכתב יהא עוד נדבך
לשמירת שמיטה.
י .א.

כוס תנחומים
לאחים הגאונים הגדולים שליט"א
בני מרן הגרש"ז אויערבאך זצוק"ל
ולכל בני המשפחה
על פטירת אחיהם הגאון הגדול מופלא בתורה

רבי שמואל אויערבאך

זצ"ל

ראש ישיבת "מעלות התורה"
שהעמיד תלמידים לאלפים
המקום ינחם אתכם בתוך שאר אבלי ציון וירושלים

בית המדרש להלכה בהתישבות  -אמונת אי"ש
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בענין קרן משותפת לחקלאים ולמשרד
החקלאות לקראת שמיטה
א .עד לשמיטה האחרונה (תשע”ה) ,החקלאים שומרי שביעית נעזרו בקרן
השביעית ,ובהתקרב שנת השמיטה הממשלה היתה מסייעת אף היא לחקלאים
שומרי שמיטה.
ב .לאחרונה הוחלט במשרד החקלאות והאוצר להקים קרן משותפת לחקלאים
ולמשרד החקלאות ותנאי לכך כי חקלאים שמתכוונים בעזה”י לשמור שמיטה
יחסכו כסף והממשלה תוסיף משלה כסף לקרן זו.
ג .בתחילה סברנו (כמה וכמה מן העוסקים בחיזוק שמיטה ובתוכם אנשי קרן השביעית)
כי מכיון שרוב החקלאים שומרי שמיטה – לא יכנסו לתוכנית חסכון הואיל
והם מתקשים למצוא טרף לביתם וודאי אין בכוחם לחסכון ,הרי התוכנית תזיק
לשמירת שמיטה – כי בהגיע שנת שמיטה תשפ”א הממשלה תטען כי נתנה
כסף לסיוע לקרן .ורוב החקלאים שומרי שמיטה שלא יכלו להעזר בקרן  -כי
רובם מצטרפים רק בערב שנת השמיטה ללגיונו של מלך .ולפי תנאי הקרן לא
יקבלו סיוע.
ד .מחובתנו לציין כי השר אריאל שר החקלאות וסגן שר האוצר הרב יצחק כהן
– פעלו ואף הצליחו שינתן מענה נפרד לחקלאים שאינם חוסכים בקרן (דבר
שאמור למזער את החששות בסעיף ג).
ה .השאלה הובאה קמיה מרן הגר”ח קניבסקי שליט”א והוראת מרן שליט"א
היתה להשאיר את המצב הקיים
י .אפרתי

בענין מעשר כספים/בית ההוראה

בית הוראה למצוות הארץ
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ע"ש הרב ש .א .רוזנברג זצ"ל

בענין מעשר כספים –הוראת מרן
הגרי”ש זצלל”ה
גופא דעובדה הכי הווה
באותה שנה (תשנ”ד) נעשה נסיון ע”י המכון לחקר החקלאות ובית המדרש שהיו במצב
כלכלי קשה לנסות לגייס ביחד מכמה ידידים בחו”ל כסף לחיזוק המערכות ,ובמטרה לצמצם
הוצאות לבצע “גיוס משותף” כאשר ההכנסות יחולקו בין שני המוסדות ,או אז פנה תורם א’
ושאל אם ניתן לתרום מכספי מעשר כספים למגבית משותפת ,כאשר ביהמ”ד תומך באברכים
הלומדים ,ואילו המכון עוסק בצרכי מצוה ,ע”ז נסבה התשובה בשם מרן רבינו .הנידון כלפי
שימוש בכספי מעשר כספים לצורך קיום מצוות ,כספים מנהג ולא חיוב גמור ,ובתנאי ,היינו
שבתחילת הנהגתו היתה בלי נדר וראה מה שנכתב בשם מרן רבינו זצוק”ל בשו”ת ישא יוסף
ח”ב סי’ לח -לט

לכבוד
ידידי מזכה הרבים
עושה ומעשה למען תורת ארץ ישראל
הר”ר....שיחי’
שלו’ רב,
בדבר שאלתך – אם מותר לתת מעשר כספים לפעולות המכון לחקר החקלאות
עפ”י התורה ולביהמ”ד להלכה בהתישבות – הנני מתכבד להשיבך ,כפי מה
ששמעתי ממו”ר מרן רבינו הגרי”ש אלישיב שליט”א.
(עי’ פ”ת

כידוע נחלקו הפוסקים אם מעשר כספים הינו מנהג או חיובו מן הדין
יור”ד סי’ שלא סקי”ב) ,ומעיקר הדין כספי מעשר מיועדים רק לעניים כמעשר עני
(כמבואר בשו”ת חתם סופר יור”ד סי’ רל”א) ,אמנם אם בתחילת הנהגת נתינת מעשר
כספים קיבל על עצמו הנהגה זו “בלי נדר” – יכול לתת מעשר כספים גם לשאר
מצוות ,ולצרכי ציבור.

לפי זה – עולה לדינא:
א .מותר לתת מעשר כספים לבית המדרש ,הואיל וחלק גדול מהוצאותיו הינו
תמיכה לאברכים ,שכספי צדקה אלו ניתנים להם לשם פרנסתם ופרנסת בני
ביתם והרי זה בכלל צדקה.

בענין מעשר כספים/בית ההוראה

14

ב .למכון לחקר החקלאות ,שיש בזה ענין של מצוה וצורך רבים – מותר לתת.
אולם אם קיבל על עצמו להפריש מעשר כספים ולא התנה שיהא “בל נדר” – יש
לתת את הכסף לצדקה ממש( .או לדוגמא ,לבית המדרש כמבואר בסעיף א).
ג .בנידן דידן ,כספים הנאספים בחו”ל הינם במשותף למכון ולביהמ”ד ,ושמעתי
פעם ממרן הגרי”ש אלישיב שליט”א שבכה”ג – אפשר להתנות שכספי מעשר
כספים שיתקבלו ,יהיו לבית המדרש ,שזו צדקה לכולי עלמא כמבואר לעיל.
והנני בזה בכל הכבוד הראוי
ובהוקרה על כל פעלך
יוסף אפרתי

תנחומינו הכנים

להגאון רבי אליקים שלנגר

שליט"א

עורך "הליכות שדה"
על פטירת אחיו הגאון המפורסם בתורתו וביראתו

רבי צבי דב

זצ"ל

ראש ישיבת "בית מדרש ומתיבתא דבלטימור"
מלפנים ר"מ בישיבת "נר ישראל" בבלטימור
העמיד תלמידים הרבה הגונים ויראים

המקום ינחם אתכם בתוך שאר אבלי ציון וירושלים
לומדי בית המדרש וההנהלה

בענין פיאות המיובאות מהודו

בדבר פאות משערות המיובאות מהודו

*

בס”ד ,י"ט אלול התשס”ד
אל כבוד ידידי היקר
מורה קהילתנו בדרך העולה בית ה’
שלו’ רב לכת”ר,
מכתב כת”ר להו”כ מרן עט”ר הגרי”ש אלישיב שליט”א הגיע לנכון ,והוקרא קמי’
מרן שליט”א.
ונצטויתי להודיע למעכת”ר כדלהלן:
א .לא רק הרה”ג רא”ד [הגאון רבי אהרן ד .דונר שליט"א י.א ].העיד כן ,גם בתש’
הרה”ג החיד”א וויס מאנטרפן הביא מדברי עד כי הגזיזה היא “לכבוד אמונתם
לע”ז” גם העד של הגר”נ קרליץ שליט”א העיד כן (כמדומני שהעד של הגרנ”ק והעד
של החיד”א וייס – שני אנשים הם) [ לפי מה שביררתי כעת ה”ז כנראה אותו עד]
ב .לדעת מרן רבינו שליט”א נראים הדברים שלא היה להם בזה טעות ואין גזיזת
השער להכנעה וכו’.
ג .בענין הב”ד – לאחר שתברר הדבר שהרה”ג רא”ד שליט”א סבור שהקמת בית
הדין איננה לרצונו (בלשון המעטה) וא”כ מתפרש הדבר שהדבר נעשה כנגדו ,הרי
מרן רבינו שליט”א סובר שאל לו ליתן יד לדבר הן מבחינת בן אדם לחברו והן
מבחינת בן אדם למקום.
ד .ותיכף לת”ח ברכה – יכתב בסשצ”ג ,ויעזרהו הי”ת להמשיך בהדרכתו
הטהורה לקהלתו עד נזכה כי יעלו לציון ברינה ,בבנין בית הבחירה ובהכרתת
ע”ז תחת שמיא.
אוהבו דו”ש כה”י
יוסף י .אפרתי
על זה הוסיף מרן רבינו זצוק”ל בחי”ק:
כנים הדברים האמורים לעיל
יוסף שלו’ אלישיב
* לאחרונה שבה והועלתה הטענה כי הפיאות הנעשות ברחבי העולם רובן או אחוז ניכר הינם
מהודו .המכתב המתפרסם בזה איננו מתיחס לנתונים המתפרסמים כעת ,אלא הוא מתייחס
להוראה שניתנה אז ,כי השער הנגזז בבתי תיפלה בהודו הינו באיסור ע"ז.
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בית הוראה למצוות הארץ
ע"ש הרב ש .א .רוזנברג זצ"ל
דין אננס  -ירק או עץ
הרה"ג יוסף.י .אפרתי
לכבוד ידידנו הרה”ג ר’ אהרן מאיר מייזליש שליט”א
הרה”ג ר”ח שארר שליט”א – ביקש בשליחותו לכתוב אודות הגדרת האננס
להלכה ,בעקבות מה שהאריך הרה”ג רמ”ש האלעברג שליט”א בקונטרסיו
(מהדו”ק ומהדורה חדשה) לבאר דין האננס לענין ברכה ולענין ערלה .והנה הדברים
שזכיתי לשמוע ממרן רבינו הגריש”א אודות אילן וירק כבר כתבתים בשו”ת ישא
יוסף (ח”ב) ובעיקר היה הנידון אודות פאפיה ,פסיפלורה ,פלפל ,תות שדה .ולא
זכינו לדון לפניו אודות האננס אולם עפ”י הדברים הללו – ננסה בקצרה לכתוב
בענין זה ,בשנת תשע”ה כתבתי בקצרה מענה להרה”ג הנ”ל אולם עתה שבתי
והתבוננתי הן לגבי האננס הגדל בארה”ק והן לגבי אננס הגדל במקומות אחרים.
ובתחילה נקדים עיקרי הסימנים לאילן וירק.

סימני אילן – וירק
בהגדרת אילן וירק – מצאנו סימנים שמפורשים בדברי חז”ל – כמבואר במסכת
ברכות (מ ע”א) היכא מברכינן בורא פרי העץ וכו’ .ונחלקו בביאור הסוגיה רבותינו
הראשונים אם אילן הינו דווקא כאשר אותו ענף מוציא פירות לאורך שנים
(וכדעת האגודה המובא במג”א ריש סימן ר”ג) או די שאותו עץ יניב פירות מענפים
אפילו חדשים (תשובות הגאונים) וכפי שכתב הריטב”א (במסכת סוכה דף לה עמ’
ד”ה והא) “וכללו של דבר כל שיש לו עץ קיים שנותן פרי וחוזר ונותן פרי אחר
הוא עצמו ,זהו אילן לענין ערלה” .אולם לדעת הרא”ש (בסוגי’ דברכות) די בכך
שהשורש נשאר משנה לשנה להחשיבו אילן( .וראה בשו”ת ישא יוסף ח”ב עמ’ קכו
מ”ש בדברי השטמ”ק ואכמ”ל)
עוד מצאנו בדברי חז”ל סימן נוסף (בתוספתא כלאים פ”ג) דהמוציא עלין מעיקרו
הרי זה ירק והגם דלדברי הרא”ה שווה הכלל בתוספתא לסוגיה דברכות הרי
הכפו”פ (פרק נו) וכן משמעות דברי הכס”מ (כלאים פ”ה ה”כ) וכן הגר”א (בסימן ר”ג)
והחזו”א (ליקוטים ערלה סי’ יב) כתבו דדברי התוספתא עולים עם דברי הירושלמי

דין אננס ירק או עץ/בית ההוראה
כלאים (פ”ה ה”ז) דכל שעולה משרשיו מין ירק ,כלומר דאם עולין מגזעו חשיב
אילן ואם עולין מן השורש נחשב לירק.
אמנם בהגהה בשו”ע הרב (המובא מהסידור) כתב “וכל זה כשחוזרים וצומחים
ענפים מהעיקר ,והענפים הם שמוציאין עלין ופירות ולא העיקר שהוא קשה,
אבל מיני עצים הרכים שהעלין והפירות יוצאין מהעיקר עצמו אינו נקרא אילן
כלל לדברי הכל לענין ברכת בפה”ע וכמו שנקרא אילן לענין כלאי הכרם”( .ויעויין
בישא יוסף הנ”ל – מ”ש דברי התהלה לדוד סי’ רג אות ב ,ועוד – אודות סיום דברי השו”ע הרב)
הרי שלדעתו עץ מורכב מכמה חלקים גזע ענפים ,עלים ופירות .והעלין והפירות
חייבים לצאת מן הענפים (אמנם יש לדון אם דבריו דווקא “באילנות רכין”).
והנה מחוץ לסימנים שנתנו חז”ל מצאנו סימנים המוזכרים בדברי רבותינו – בלא
שצויין מקורם בדברי חז”ל ,ולכאורה יש להקשות הלא בחז”ל לא מצאנו סימנים
אלו ,ומסתבר לומר דמקורם מבואר בירושלמי כלאים (פ”ה ה”ז) ומעשרות (ספ”ד)
“כאן בודאי כאן בספק” – וביאר הגר”א “תני רבי חנינא זה שעלה מגזעו הוי אילן
ופריך הרי הכרוב עולה מגזעו ,והוא ודאי ירק ,ומשני כאן בודאי ,דודאי ידעינן
דהוא ירק ואף דחזינן דעולה מגזעו אמנם הכלל הוא בדבר שהוא ספק לנו אם
אילן הוא או ירק וכשרואין שעולה מגזעו אמרינן מין אילן” הרי דכל מה שאנו
נזקקים לסימנים לקבוע אם הצמח אילן או ירק הינו דווקא בספק ,אבל דבר
שהוא ודאי ירק אף שיש בו מסימני אילן –פסקינן שהוא ירק.
וכבר כתב מרן החזו”א (ערלה שם)” וצריך תלמוד מהו המכריע העושה ודאי ירק”
וראה מ”ש בזה (בישא יוסף הנ”ל עמ’ קלו) ,והבאנו שמרן הגריש”א אלישיב זצוק”ל
הכריע להחשיב התות שדה כירק ולא כאילן עפי”ד הירושלמי הנז”ל.

גידול אננס – באר”י:
גידול האננס באר”י נעשה כדלקמן  -הפרי הראשון גדל על חוטר ואחר הלקיטה
חוטר זה סיים תפקידו ,ואז לוקחים חוטרים היוצאים מן הצדדים (או מציצית הפרי)
עוקרים אותם ממקומם ונוטעים אותם ועליהם גדל פרי נוסף .אין ממשיכים לגדל
את החוטרים הנוספים (לאחר לקיטת הפרי) הואיל ובצורה זו לא יתפתחו פירות
טובים .על החוטרים החדשים שיצאו(יש טוענים שהפרי אפילו לא יהא אכיל) ולכן
עוקרים את החוטרים והם נשתלים מחדש .זאת ועוד החוטרים יוצאים מפקעת
שהינה מתחת לגובה הקרקע (לפחות רוב המקרים) .נמצינו למדים דשני סימנים
יש באננס הגדל באר”י להחשיבו כירק .הראשון – החוטרים גדלים מפקעות
מתחת גובה הקרקע ,הטעם השני החוטרים בלא עקירתם אינם מניבים פירות
טובים .אם באנו להשוות את האננס המקומי לגידולים אחרים הרי יש בו סימנים
של בננה וחציל .ונפרש דברינו ,מבחינה מסוימת ניתן לדמות את גידול האננס
בארץ הקודש לגידול צמח הבננה ,צמח הבננה גדל מפקעת ממנו מתפתח כמין
גזע (הנקרא גזעול) ממנו יוצאים פרחים ופירות ,גזעול זה איננו מת מיד אולם
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הוא לא יתן פירות ומהפקעת יצמח גזעול נוסף ,וכך הוא גדל מספר שנים אבל
מכיון שהגזעול יוצא מהשורש הרי הוא נחשב כירק ,באננס אין משאירים את
החוטרים אלא עוקרים ונוטעים כל שנה מחדש ,הואיל ואין החוטרים (אפילו
החדשים) מפתחים פירות ראויים אם לא שיעקרו וישתלו מחדש .הרי שהאננס –
דומה לירק יותר מבננה שכבר הוכרעה הלכה בישראל שדינה כירק הן לערלה
והן לברכה וכמ”ש הרמ”א (סי’ רג סעיף ג) – ואכמ”ל.
ישנו עוד סימן באננס המקומי המחשיבו כירק  -האננס פירותיו מתגרעים משנה
לשנה (אם ישארו באותו מקום) ויתכן שבכלל לא יתנו פירות ,ואם כן יש באננס
סימן ירק שנתנו רבותינו האחרונים לחצילים להחשיבם לירק הואיל ופירותיהם
פוחתים .ואכן אזכרה ימים מקדם כאשר זכינו להכנס לקודש פנימה לפני
עשרות שנים ,למרן רבינו הגרי”ש אלישיב זצוק”ל ולשאול אודות אילן וירק –
הרי כמעט מריש דבריו ציין לדברי הברכ”י (רצד סק”ד) אודות החצילים “ומימי
לא ראיתי שום חסיד אשר חשש לאיסור הבדינגאן .הראתי להרב החסיד הנזכר
דהרי הרב המפורסם מר זקנינו מהר”א אזולאי זלה”ה בהגהותיו כ”י שכתב וז”ל
ואני שאלתי לתלמידי האר”י ז”ל ואמרו לי כי תלמידו המובה”ק מהרח”ו ז”ל היה
אוכל אותם וגם העידו לי שהחכם השלם מהר”ם אלשי”ך ז”ל היה אוכל אותם
והיה אומר שהוא ירק לפי שכל אילן שעושה פירות בכל שנה הולך ומשביח ,זה
האילן של הבאדינגא”ן שנה ראשונה הוא טוב ומתוק ובשנה שניה גורע מעט
והוא מר קצת ובשנה השלישית הוא מר הרבה שאינו ראוי לאכילה אלא ע”י
הדחק וזה מורה שהוא ירק”.
וכבר הבאנו (בישא יוסף הנ”ל עמ’ קנב) דלדעת מרן הגרי”ש אלישיב דיתכן דאף
ירידה בכמות חשיבה סימן של ירק .והרי קל וחומר הוא ,דאם שיח שמוציא
פירות ופירותיו מתגרעים הדבר מוכיח שאין כוחו כעץ ,שדרכו של אילן להתחזק
ולהוסיף פירות הרי ודאי כשאין בכוחו להוציא פירות כלל ועיקר – חשיב ירק.
הרי דלמעשה יש שתי סיבות להחשיב את האננס כירק – הראשונה ,שיוצא
מהשורש ,והטעם השני  -אפילו אם יגדלו פירות ודאי יפחתו כי האננס אינו
מסוגל לגדל פירות טובים בשנה שניה .לכן המנהג הרווח באר”י להחשיב האננס
לירק ,ואין חוששין לערלה ומברכין בורא פרי האדמה.
וזאת למודעי דאף אם תתקבל טענה להחשיב אננס הגדל במקום אחד כעץ
עפ”י הסימנים באותו מקום אין הדבר מחייב להחשיבו עץ במקום שגדל בצורה
אחרת ,וסימניו ירק ,וגדולה מזו ראינו בסוגיה דעירובין (דף לד) “כאן בעוזרדין
כאן בשאין עוזרדין” וכמו שפירש רש”י כי מיני קנים טרם שהוקשו דינם כירק
ואחרי שהוקשו דינם אילן ,ואף להראשונים דפליגי על רש”י וס”ל דאותם קנים
לא יתכן שבשלב מסויים יחשבו ירק ובשלב אחר אילן( ,כמ”ש הרשב”א בסוגיה),
אולם גידול שבמקום מסויים סימני ירק לו – לא יהא בו ערלה באותו מקום ולכן
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האננס הגדל באר”י ,יחשב ירק ,אף אם יוכיחו באותות ומופתים שבמקומות
אחרים חשיב עץ .אך יתכן שאזלינן בתר מקום הגידול הטבעי שלו.

אננס בחו”ל
כבר ציינו כי בזמנו כתב חד מבני חבורה בבית מדרשנו הרב הגאון רי”ש סטפנסקי
שליט”א בספר תבואות יוסף (עמ’ קעב) אודות האננס “בעולם מקובל לברך עליו
בורא פרי האדמה משום שהנחה הפשוטה שהוא מין ירק ,אבל כפי שיראה
המעיין אין הדברים פשוטים כלל” – ולעיל כבר כתבנו שלגבי אננס באר”י יש
לדונו כירק .לגבי אננס בחו”ל בקונטרס של הרה”ג רמ”ש האעלברג שליט”א
הוא מתאר גידול אננס באיי הוואי ,וכפי שעולה מהקונטרס הפרי הראשון חונט
בחודש יב לנטיעה (אבל יש משך זמן עד שהפרי ראוי לאכילה) ,ובניגוד לאר”י הם
מניחים לשיח לגדול ולחוטרים היוצאים מצידו להיות פרי שני ושלשי.
אבל גם מתוך מה שעולה בקונטרסו הרי לפחות כמות הפרי יורדת ואם כן גם אם
החוטרים יוציאו פירות ראויים בפעם השניה הם יפחתו ,ולכן אליבא דהברכ”י
דמיא לחצילים( ,ראה מש’ לעיל מדברי מרן הגריש”א זצוק”ל) הן אמנם החזו”א (ערלה
יב סק”ג) ס”ל דגרעון הפירות מחשיבו ירק רק כאשר העץ מת תוך ג’ (או ד’) שנים,
אבל רבים סבורים דטעם הברכ”י עומד בפני עצמו (וכך גם הבנתי בזמנו ממרן רבינו
זצוק”ל) ומה שכתב הרב האעלברג דטעם פחיתת הפירות הוא דווקא כשהוא
פוחת בתוך ג’ ,לא זכיתי להבין הרי לאחר שמגיע הפרי הראשון אם פירותיו
פוחתים הרי שאין בכוחו ליתן שוב פירות באותה כמות ,וה”ז ראיה דחשיב ירק.
(אמנם לפי החזו”א בעינן שיפסיק לחיות תוך ג’) ,אבל בטעם של גריעת הפירות מה לי
אם הגידול הראשון היה בתוך ג’ או לאחר מכן הרי לנו טעם ראשון להחשיב
האננס בחו”ל – כירק .אבל יתירה מזו הלא רש”י מבאר (בסוגיה דברכות) דחשיב
עץ רק אם שקלת ליה לפירא ואותו ענף מניב פרי בשנה הבאה וזו נראית דעת
האגודה המובאת במג”א (סי’ רג סק”א) ולזה מטין דברי המ”ב (רג סק”ג) “הענף
מתקיים ימים הרבה וכי שקל פירא הדר אתי מאותו ענף עצמו” ואם כן באננס
אפילו בצורת הגידול בהוואי הפרי השני גדל על חוטרים אחרים ולא על אותו
חוטר – הרי לנו טעם שני להחשיב האננס כירק לדעת רש”י והאגודה .והנה
ת”ח רבים טוענים שעצם הדבר שלא ראינו עץ – שעליו סובבים וחופפים כל
גזעו וזה מראה שהוא ירק וכבר הביא בעל הקונטרס הרה”ג רמ”ש האעלברג
את דברי ערוך השולחן יור”ד (סי’ רצד סעיף יח) ,דגידולים שאין צורתם כאילנות
אפשר להקל ,להחשיבם ירק ואינו ערלה ואף שלא ציין העה”ש מקור דבריו
הלא כפי שכתבנו לעיל צריך לומר שכל אותם דברים סבירא ליה לרבותינו כי
זה נכלל במה דאיתא בירושלמי כלאים דבודאי ירק אין צריך סימנים (ועיין לעיל
מה שהבאנו הכרעת מרן הגריש”א בתות שדה) .וגם זה סיבה לפקפק בקביעה שאננס
הינו עץ .ועוד יש לצרף דיתכן דלפי השו”ע הרב – חשיב ירק וכמש"ל .הרי דיש

19

דין אננס ירק או עץ/בית ההוראה

20

יש לנו כמה צדדים ,לדון באננס אפילו הגדל באיי הוואי ,להחשיבו כירק וראויים
הדברים להפכו לספק ירק.
כל נחותי ימא יודעים דבערלת חו”ל מצאנו לשון מיוחדת בחז”ל (לט ע”א) דביקש
לוי שיספקו לו פרי ערלה ,וכמה שיטות בדברי רבותינו ראשונים גם אחרונים
ויש שכתבו שכל שלא ראה המקבל לקיטת הפרי ,יכול הלוקט ללקוט ולתת
והמקבל יכול לאכול אע”פ שהוא ערלה .וכמו שכתב הרדב”ז (ח”ג סי’ תקלא) בעת
שסבר שחצילים הינם עץ ,שהציבור אכלו בחו”ל מחמת שסמכו שזה נכלל בדין
"ס ֵּפק לי ואוכל" שמותר לאכול כשאין המקבל רואה שלוקטים ,ויש שסברו
ַ
שבאיתחזק איסורא וברוב לא אמרינן כן ,אבל הלא נידון דידן הינו ספק ובספיקא
דדינא מצאנו לחבל אחרונים גדול דס”ל דשייך להקל מחמת ספק ערלה בחו"ל
וכמו שכתב במאמר מרדכי (או”ח סי’ רג) במה שהאריך שספק דינא כהאי גוונא
אינו בכלל חסרון ידיעה ואפשר להקל בחו”ל ובמהריק”ש (יור”ד סי’ רצד) דס”ל
דחצילים יש לחוש דהוי אילן ,הפריד בין חו”ל לארץ ישראל וגם בעמק יהושע
(סי’ טו) האריך דאף בספיקא דדינא אמרינן להקל בערלת חו”ל ,וכבר ציינו בדברי
מלכיאל (ח”ה סי’ קמג) בדבר המלאינעס וכתב ועל דבר שכתב הרדב”ז שם אף
בספק ערלה בחו”ל מותר מ”מ ספיקא דדינא אסור כן כתב גם בשער המלך (פ”א
מהל’ יו”ט) אבל בספר עמק יהושע (סי’ ט”ו) האריך להקשות על זה יעו”ש( .ובנידון
הפאפי’ כתבנו הלשון – ישא יוסף עמ’ קלב – “אף דבשו”ת רב פעלים פסק להתיר בפרי הפאפיה
בחו”ל” ,ונדמה בעיני שעל לשון זה הסכים מרן זצוק”ל הרי דתפס דפאפיה בחו”ל קיל טפי אף
דהוי ספיקא ודו”ק) ועל כן אשים קנצי למילי ,דאף אם ברור שקיבל האננס מאיי

הוואי ,ואפילו ברור לו שהאננס הינו מאותם הגדלים כפי המתואר בחוברת והם
מג’ שנים ראשונות הרי יש מקום לדונם כספק ערלה בחו”ל ,ומכל שכן אם יש
ספק נוסף ואכמ”ל( .ובשעת סיום שלא יבואו לידי טעות הנני שב על הראשונות דאודות
אננס לא שמעתי מפי קודשו של מרן רבינו זצוק”ל – אלא כתבתי כפי הבנתי הדלה מתוך עיון
בדברים שהבאתי בישא יוסף ממרן זצוק"ל).
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ע"ש הרב ש .א .רוזנברג זצ"ל
במוצאי ראש השנה לאילנות
א .חמשה עשר בשבט – ראש השנה לאילנות:
אין להפריש תרומות ומעשרות – מפירות שנה אחת על פירות שנה אחרת אפילו
אם שתי השנים שוות במתנותיהם ,השנה יש גם שוני במתנות ,שנת תשע"ז
היתה שנת מעשר שני ושנת תשע"ח הינה שנת מעשר עני ,לפיכך אין להפריש
פירות האילן שחנטו לפני ט"ו בשבט על פירות האילן שחנטו לאחר ט"ו בשבט.
(נחלקו רבותינו הראשונים אם חנטה משמעותה הכרת הפרי או שליש הגידול) .למעשה
בפירות הקיץ המוקדמים כגון שסק אפרסק ונקטרינה שיקטפו עד ט"ו אדר
הם בודאי שייכים לשנה שעברה שנת מעשר שני ויש לקבוע בהם מעשר שני
ולפדותו ,להערכתינו פירות שיקטפו אחרי ט"ו באדר עד לט"ו אייר יש ספק אם
הם שייכים לשנת מעשר שני או מעשר עני (עיקר הספק נובע הואיל ולדעת הרמב"ם
והשו"ע החנטה הינה שליש גידול ויתכן שטרם הגיע שליש גידולם לפני ט"ו בשבט ,אמנם לדעת
ראשונים אחרים החנטה הינה שלב בו נושרים עלי התפרחת וניכר הפרי ומסתבר ששלב זה היה

לפני ט"ו בשבט) .למעשה בפירות אלו יש לעשרם ולהפריש מעשר שני ולפדותו
בלא ברכה ,וגם מעשר עני (להגיד בנוסח מה שחייב במעשר עני יהיה מעשר עני בדרומו)
ולתיתו לעניים .להערכתינו פירות הקיץ שיגיעו אחרי ט"ו אייר הם שייכים באופן
ודאי לשנת מעשר עני.

ב .פרי הדר ואתרוגים:
(אך ראש השנה שלו הוא ט"ו בשבט

אתרוג נקבעת השתייכותו לפי מועד הלקיטה
כבכל האילנות) לכן אין להפריש תרו"מ מאתרוגים שנלקטו לפני ט"ו בשבט על
אתרוגים שנלקטו אחרי ט"ו בשבט.
(שביעית ס'י ז'

פרי הדר ,לדעת רבים מגדולי האחרונים וכן היא דעת מרן החזו"א
ס"ק ט"ו) יש ספק בפרי הדר אם השתייכותו נקבעת לפי מועד הלקיטה כאתרוג
או לפי החנטה כשאר פירות האילן ולכן בפירות הדר כל פרי שנלקט החל מט"ו
בשבט יש להפריש תרו"מ (במקרה של טבל ודאי) בברכה ולאחמ"כ לקבוע את
המעשר שני בדרומם של הפירות .ולהוסיף ולומר שאם צריך מעשר עני יהיה
מעשר עני בדרומם של הפירות ,את החילול של המעשר שני יש לחלל כרגיל
בלי ברכה ,וכן יש ליתן את המעשר עני לעני.
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ג .בענין הפרשת מעשר עני בשווקים:
בהרבה מקומות נוהגים המשגיחים לקבוע מעשר עני ולא לתתו לעניים לדעת
מרן הגרש"ז אויערבאך זצ"ל יתכן והיה עדיף במקרים כאלו שלא יפרישו מעשר
עני והסחורה תהיה טבולה למעשר עני כי לאחר הפרשת מעשר עני בלא נתינה
 נכשלים בעלי החנויות בגזל מתנות עניים מן התורה (מנחת שלמה סי' נג אות ב).ישנם ועדי כשרות שנוהגים לפי הנחיותיו של מרן הגרי"ש אלישיב זצוק"ל
להקנות את המעשר עני לגבאי קופה של צדקה ולאחר מכן קופת הצדקה
מחזירה את התוצרת בתמורה לכמות מסוימת של פירות וירקות (בדרך זו נהגו
גדולי ירושלים לגבי מתנות כהונה בבית המטבחיים) מרן הגרי"ש אלישיב זצוק"ל היה
מתבטא כי בדרך זו לפחות ניצלים מגזל מתנות עניים (ראה הליכות שדה גליון .)200
אודות דין הקניה של פירות בחנויות שאינם מקפידים על נתינת מעשר עני
יעויין במאמרו של הגאון ר' שאול רייכנברג שליט"א בהליכות שדה גליון 173
ובגליון זה.
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שאלות ותשובות מבית ההוראה
הרה"ג אשר בורובסקי  /הרה"ג מרדכי צבי שאהן
על יד בית המדרש קיים "בית הוראה" לשאלות בהלכות התלויות בארץ .מפרסמים מקצת
השאלות והתשובות שעלו לפני בית ההוראה עם יסודות ההלכה עליהן נבנו התשובות.

הפרשת מעשר עני
א .שאלה  -אני מגדל עגבניות שרי בגינת ביתי .עכשיו שנה שלישית לשמיטה,
שנת מעשר עני ,ואינני יודע כמה עלי להפריש .האם מספיק להפריש כמו
בשנות מעשר שני ,כלומר ,יותר מאחוז ולומר את הנוסח של הפרשת תרומות
ומעשרות ,או שמא עלי להפריש כמות שונה?
תשובה כיון שהעגבניות הן של שנת מעשר עני ,צריך לתת את המעשר עני לעני,
ולכן אחרי הפרדת היותר מאחוז עבור תרומה גדולה ותרומת מעשר האסורים
באכילה ,ולאחר קביעת המעשר ראשון בצפונם של הפירות ומעשר עני בדרומם,
יש לתת את המעשר עני לעני .1באופן שיש קושי לתת את המעשר עצמו לעני,
יש מקילין לתת את שווי המעשר לעני ,או לגבאי צדקה לצורך העני.2

שנות מעשר בפירות הדר
ב .שאלה – קטפתי תפוזים בחודש אדר של השנה השלישית לשנת השמיטה,
שהוא שנת מעשר עני ,האם תפוזים אלו נחשבים כיבול השנה השניה כי חנטו
קודם ט"ו בשבט ,ועל כן עלי להפריש מהם מעשר שני ,או שהם נחשבים כיבול
 .1השנה השלישית והשנה השישית שאחרי שנת השמיטה ,הם שנות מעשר עני ,דהיינו אחרי
הפרשת מעשר ראשון ותרומת מעשר ,יש להפריש מעשר עני במקום מעשר שני שמפרישים
בשנים האחרות ,והמעשר עני שייך לעניים .מעשר עני אינו דומה למעשר ראשון שאף ששייך
ללוי ,רבים נוהגים להקל ולא לתתו ללוי כדינו ,וכדעת החזו''א בשביעית סי' ה' ס''ק י''ב ,והטעם
משום דהלוים בזמנינו אינם מוחזקים בוודאות ללוים ,דהם עולין לתורה ע''פ עצמן ,בלא עדים
ובלא בי''ד ,ולכן אין חייבים לתת להם מן הדין ,אך במעשר עני הרי מצויים עניים בוודאות ,וצריך
לתת להם את המעשר עני.
 .2דעת רוב הפוסקים שכדי לקיים מצות נתינת מעשר עני כהלכתה יש לתת את המעשר
עני עצמו לעני ,כמש''כ בשו''ת אבקת רוכל סי' ט''ז ובפר''ח יו''ד סימן ס"א ס''ק ט''ז וחזו''א
מעשרות סי' ח' סק''ה .וכן יכול להקנות את המעשר עני לעני ,או לגבאי צדקה לצורך העני,
ואח''כ אפשר בהסכמתם לתת להם את שווי המעשר עני בפירות או בכסף .ויעוין במשפטי ארץ
פרק י''ז בסעיפים ו -י''א היאך יש להקנות לעני את המעשרות גם באופן שאינו יודע בדיוק היכן
נמצא המעשר עני .אך יש מקילים במקום שיש קושי לתת את המעשר עצמו לעני ,כגון שקשה
למצוא עני שירצה ליקח את המעשר שלפעמים אינו אלא פרי מועט ,או משאר סיבות ,לתת את
שווי הפירות לעני ,וסומכים על מש''כ בשו''ת הרדב''ז ח''א סי' ש''מ דאפשר לקיים המצוה ע''י
נתינת השווי של המתנות ,כשהעניים מסכימים לזה .וראה עוד בהליכות שדה גליון  185בדרכים
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שנה שלישית כי קטפתי אותם בשנה השלישית וממילא עלי לתת מהם מעשר
עני?
תשובה – בפירות הדר קיים ספק אם דינם כירק ,או כפרי האילן.
אם דינם כירק הרי הם חייבים במעשר עני ,כיון שבירקות חיוב המעשרות תלוי
באיזה שנה נלקטו ,ואלו נלקטו בשנה השלישית .ואע"פ שראש השנה למעשרות
לירק הוא באחד בתשרי ,וכל ירק שנלקט מאחד בתשרי חייב במעשר עני ,מ"מ
ראש השנה לאילן הוא בט"ו בשבט ,ואף אם דינו כירק ,אין חייב במעשר עני אלא
מה שנלקט אחר ט"ו בשבט.
אך אם דינם כאילן הרי הם חייבים במעשר שני כיוון שראש השנה לפירות האילן
הוא בט"ו בשבט ,ושנת המעשר נקבעת על פי החנטה ,והחנטה היתה לפני ט"ו
בשבט שאז היא השנה השניה  -שנת מעשר שני.
למעשה ,יקבע מקום למעשר שני בדרומם של הפירות [אם קבע המעשר ראשון
בצפונם של הפירות] ,ויחלל את המעשר שני בלא ברכה ,ויוסיף ויאמר שאם
הפירות חייבים במעשר עני ,יהא המעשר עני בדרומם של הפירות ,ויתן את
המעשר עני לעני .3גם אם מפריש מפירות טבל וודאי לא יברך על חילול מעשר

שאפשר לקיים מצות הנתינה בהידור ע''י נתינת כסף מראש לגבאי הצדקה עבור המעשרות
שיהיו לו במשך השנה ,ואח''כ להקנות את המעשר לעני ,יעו''ש.
 .3באחד בתשרי הוא ראש השנה למעשר ירקות ותבואה וקטניות ,אולם יש חילוק בין סוגי
הגידולים ,חיוב תרומות ומעשרות בירק תלוי באיזה שנה נלקט ,ואף אם התחיל לגדול בשנה
של מעשר שני ,והמשיך גידולו ונלקט בשנה של מעשר עני ,חייב במעשר עני .בפירות האילן
ראש השנה לענין מעשרות הוא ט''ו בשבט ,ואם חנטו לפני ט''ו בשבט של שנה השלישית,
חייב במעשר שני ,ואם חנטו אח''כ חייבים במעשר עני .אולם שונה דין אתרוג משאר הפירות,
דאף שהוא פרי אילן ,כיון שדומה לירק בענין ההשקאה קבעו חז''ל דהולכים בו אחר לקיטה
כמו ירק וכמש''כ הרמב''ם בפרק א' דהל' מעשר שני ה''ה [אבל שונה הוא מירק דירק תלוי אם
נלקט לפני א' תשרי שהוא ר''ה לירקות או אחרי א' תשרי ,ובאתרוג תלוי אם נלקט לפני ט''ו
בשבט או מט''ו בשבט ואילך] .לגבי שאר פירות הדר נסתפקו האחרונים [חזו''א שביעית סי'
ז' ס''ק ט''ז ובכלאים סי' ג' סק''ז ,וכן נסתפק הגר''ש סלנט והובא בספר השמיטה להגרמי''ט
פ''א הערה  5ועוד אחרונים] האם דינם כדין אתרוג ,כיון שדומה לאתרוג בענין ההשקאה ,וגם
שוים בתכונתם לאתרוג ,או הוי פירות הדר כשאר כל פירות האילן ,דרק אתרוג נשתנה משאר
הפירות ,ולכן מפירות הדר שנלקטו אחר ט''ו בשבט מספק יש להפריש מהם מעשר שני וגם
מעשר עני ,ויכול לקבוע את המעשר עני באותם הפירות ובאותו מקום שקבע בו את המעשר
שני ,דממה נפשך אם חייב במעשר עני ,לא חל עליה מעשר שני .וכתב בחזו''א שביעית סי' ז'
ס''ק ט''ז דאף דמפרישים המעשר עני מספיקא ,מ''מ יש לתת המעשר עני לעניים .וכן יש לנהוג
בפירות הדר שנלקטו אחר ט''ו בשבט של שנה הרביעית וחנטו לפני ט''ו בשבט ,דכיון דחנטו
בשנה השלישית ,ונלקטו בשנה הרביעית הם ג''כ בספק של שני המעשרות .אמנם במכתב של
החזו''א שנדפס בדרך אמונה ח''ג מכתב ט''ז ס''ק ו' כתב דכיון דאין הספק ברור אפשר להקל
בנתינה לעני בשנה השניה שנכנס לשלישית ,אבל בשלישית הנכנס לרביעית צריך ליתן ,דאפי'
בספק גמור צריך ליתן ,וכ''ש בספק דדינא.
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הפרשת תרו"מ בפירות הדר
ג .שאלה –יש לי לימונים שקיים ספק לאיזה שנת מעשר הם שייכים .האם הם
חייבים במעשר שני או במעשר עני .מספק אפריש את שני המעשרות .האם ניתן
להפריש את שני המעשרות על אותו פרי?
תשובה – אפשר לקבוע את המעשר שני בצד דרום ,ואח"כ יאמר "אם צריך
מעשר עני יהא מעשר עני בצד דרום" על אותו הלימון ,ואח"כ יפדה את המעשר
שני.4

טעה והשליך הכמות המופרשת לתרומות קודם אמירת נוסח ההפרשת
תרו"מ.
ד .שאלה – הפרשתי יותר מאחוז עבור התרומות והכנסתי לתוך שקית .לפני
שאמרתי את נוסח ההפרשה ,כבר הנחתי את השקית באשפה .האם אפשר
לומר את הנוסח של הפרשת תרומות ומעשרות לאחר שהנחתי את ההפרשה
באשפה?
תשובה – אם החלקים המופרשים עדיין ראויים למאכל ,ולא נזרקו לאשפה
בחוץ אלא עדיין נמצאים ברשותך ,אפשר לומר את נוסח ההפרשה גם כשחלק
המופרש מונח באשפה .בטבל ודאי מלכתחילה צריך שיהא מן המוקף ,כלומר,
החלקים המופרשים צריכים להיות סמוכים לפירות שמתקן בהפרשה זו ,ולכן
נכון שיוציא את השקית מהאשפה וישימה סמוך לפירות שמעוניין לתקן ,או
לחילופין ייקח פירות אחרים ויאמר את נוסח ההפרשה .אם מעשר הוא לחומרא,
כגון מוצרים שתחת השגחה מוסמכת ,אפשר להפריש גם שלא מן המוקף.5

טעות בהפרשה ,עישר מהחולין על הטבל.
ה .שאלה .קיבלתי שק תפוחי אדמה טבל וודאי ישר מהמגדל  ,ובבית היה לי שק
נוסף של תפוחי אדמה מעושרים .לקחתי משק הטבל כמות של תפו"א עבור
 .4לעולם אין פירות מתחייבים גם במעשר שני וגם במעשר עני ,אך מכיון שאנו מסופקים
לאיזה שנה הפירות משתייכים ,יש להפריש את שני המעשרות .אבל אם באמת הפירות אינם
שייכים לשנת מעשר שני אלא למעשר עני ,לא חל המעשר שני כלל ,ולכן אחר שפדה את
המעשר שני יכול לקבוע באותו פרי ובאותו מקום את המעשר עני ,וממה נפשך או שחל המעשר
שני ,ומותר באכילה אחר פדיון ,או שחל המעשר עני שגם הוא מותר באכילה אלא שצריך ליתנו
לעניים.
 .5בזמן הזה שאין הכהנים אוכלים את התרומות ,מפרישין גם מן הרע על היפה כמש''כ בשו''ע
סי' של''א סעיף נ''ב ,אולם צריך שיהא האוכל ראוי לאכילה עכ''פ בשעת הדחק ,דאל''כ יתכן
שכבר פקע ממנו שם אוכל ונפטר מתרו''מ ,וכמש''כ החזו''א בדמאי סי' ט''ו ס''ק א' וממילא
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הפרשה לשק אחד ,ובטעות הנחתי את התפוחי האדמה המיועדים לתרומה
ליד השק המעושר והתכוונתי להפריש עליו ,כי חשבתי בטעות שזהו השק של
הטבל ,האם הועילה הפרשה זו?
תשובה – לא .יש לחזור ולהפריש מפירות הטבל ואף אם ברך ,עליו לברך שנית,
ומה שעשה בתחילה אינו כלום.6

תערובת פירות הדר שחלק נקטפו לפני ט"ו בשבט ,וחלק אחרי.
ו .שאלה  -ברשותי לימונים שחלקם נקטפו לפני ט"ו בשבט וחלקם אחרי ט"ו
בשבט ,כלומר ,ספק אם הלימונים שייכים לשני שנות מעשר (מפני הספק הקיים
בפירות הדר לגבי ההשתייכות לשנת מעשר וחוששים שהלקיטה מכריעה למרות שהחנטה
וודאי היתה לפני ט"ו בשבט) .הלימונים התערבבו לי ,איך אעשר אותם?

תשובה -יש שתי אפשרויות לבצע את ההפרשה:
(כמות הלימונים צריכה להיות

אפשרות א' :ייקח ממקום אחר לימונים טבל ודאי
יותר מאחוז מכמות הלימונים עליה רוצה להפריש) שמשתייכים לשנות מעשר במקביל
ללימונים המעורבים אצלו .ויפריש מאותם הלימונים על כל שנה בנפרד ,עליו
לקחת שיעור של יותר מאחוז מהפירות של כל שנה בנפרד ,ויפריש תרומה
גדולה ותרומת מעשר מן הטבל של כל שנה על שנתו ,ומעשר ראשון בצד צפון
של הטבל שבתערובת כל שנה על שנתו ,וכן יקבע את המעשר שני בצד דרום
של הטבל בתערובת כל שנה על שנתו .אפשרות ב' :יפריש מכל פרי ופרי.7

הפריש תרו"מ מפירות שהם תערובת של שני שנים.
ז .שאלה – התערבו לי פירות הדר של שתי שנים ,כלומר ,חלק מהפירות נקטפו
לפני ט"ו בשבט ,וחלק מהפירות אחרי ט"ו בשבט ,וכבר הפרשתי מהתערובת
אינו יכול לעשר מהם .אמנם לכתחילה צריך לתרום מן המוקף ,דהיינו שהפירות שמפריש יהיו
סמוכים לפירות שמתקן ,ואם הם ארוזים בכלי וכיו''ב צריך שיגעו הכלים להדדי ,או להוציאם
מהכלים[ ,וע''ע במשפט''א פי''ב הערה  19האם עטיפות של האוכל או שקיות ניילון נחשבות
לכלי לענין זה] ולכן אף שבדיעבד חלה ההפרשה גם אם תרם שלא מן המוקף ,לכתחילה צריך
שיתרום מן המוקף ,אלא שאם קנה פירות שיש עליהם השגחה מוסמכת ,ומפריש להידור
ולחומרא ,דעת הגריש''א זצ''ל דאפשר לתרום שלא מן המוקף ,כיון דיש לסמוך על שיטות
הראשונים דבדמאי א''צ מוקף ,ובפרט שדעת הרמב''ם דאפי' בספק טבל אפשר להפריש שלא
מן המוקף ,ועיין עוד במשפטי ארץ פרק י''ב סעיף ג.
 .6עיקר ההפרשה הוא שקובע בדעתו שע''י אמירתו יחולו התרומות ומעשרות ,וכפי שאומר
בצפונם ובדרומם של הפירות ,וכאן שהיה בדעתו להפריש על הפירות המתוקנים ,לא עשה
כלום ,והפירות הטבולים נשארו בטבלם .במקרה שלא יודע איזה מהשקים מתוקן ,יכול להפריש
עליהם ,ויחשוב שאיזה מהם שהם טבל יתוקן בהפרשה זו.
 .7צריך להפריש את כל התרומות ואת כל המעשרות מכל שנה על שנתו ,ואפי' אם המעשרות
של שתי השנים הם שוים כגון בשנה ראשונה ושני' משמיטה דשניהם שנות מעשר שני ,מ''מ

שאלות ותשובות  -בית ההוראה
תרומות ומעשרות ,האם חלו המעשרות? אם לא ,מה עלי לעשות?
תשובה  -לכתחילה יש להפריש שוב את התרומות והמעשרות כנ"ל בשאלה
ו' .בשעת הדחק ,אם קבע את המעשרות לפי שנת המעשר של רוב הפירות יש
מקום להקל ,ועיין בהערה.8

האם צריך לחשוש בשוק לתערובת של שתי שנים.
ח .שאלה  -קניתי בשוק לימונים באמצע הקיץ האם עלי לחשוש שחלקם נקטפו
לפני ט"ו בשבט וחלקם אח"כ? וכן בפירות אחרים האם עלי לחשוש שחלקם
חנטו לפני ט"ו בשבט וחלקם אחר ט"ו בשבט ,שהרי אם קיים חשש כזה
הלימונים משתייכים לשנות מעשר שונות ,ואצטרך להפריש מכל פרי בנפרד?
תשובה – לא צריך לחשוש בפירות הדר שחלק נלקטו לפני ט"ו בשבט וחלק
אחרי ט"ו בשבט .וגם לגבי שאר הפירות ,רוב הפירות חונטים אחרי ט"ו בשבט.

אין להפריש משנה על חבירתה ,ואפי' בדיעבד לא מהני .וכן פסק הרמב''ם בפ''ה דתרומות הי''א
''אין תורמין מפירות שנה זו על פירות שנה שעברה ,ולא מפירות שנה שעברה על פירות שנה זו
ואם תרם אינה תרומה שנאמר שנה שנה'' .וכיון שחלק מהפירות נלקטו לפני ט''ו בשבט ,וחלק
אחרי ט''ו בשבט ,אף דמן הסתם כולם חנטו באותה שנה ,מ''מ כיון דחוששין בלימונים ושאר
פרי הדר שאולי שנת המעשר נקבע לפי לקיטה ,לכן יש ליקח טבל ודאי מאותה שנה ,או יעשר
מכל פרי ופרי.
 .8כבר נתבאר דצריך להפריש תרו''מ מכל שנה ושנה על שנתו ,ולכן אם נתערבו לו פירות
מלקיטה של לפני ט''ו בשבט ,ומלקיטה של אחרי ט''ו בשבט ,יקח פירות אחרים ויפריש מהם
על התערובת ,או יפריש מכל פרי ופרי .ומ''מ בשעת הדחק יש מקום להקל שחל ההפרשה
דמסתימת דברי הרמב''ם משמע דס''ל דאפשר לעשר מן התערובת דכך כתב בהל' מעשר שני
פ''א הלכה י''א "פירות שנה שנייה שנתערבו בפירות שלישית ,או של שלישית ברביעית ,הולכין
אחר הרוב וכו'" וזה הוא ע''פ פירושו בהמשנה במס' מכשירין פ''ב מי''א ,וכן פירש הרא''ש את
דברי המשנה שם ,וכן פסק בשו''ע סי' של''א סעיף קכ''ח .אמנם לכתחילה אין לסמוך ע''ז,
דהראב''ד משיג על הרמב''ם דאין הולכים אחר הרוב ,וכן הקשו הרבה מגדולי האחרונים על
דברי הרמב''ם [טורי אבן במס' ר''ה דף י''ג ע''ב ,חזו''א מעשרות סי' ז' ס''ק ט''ו ועוד] א .דאין טבל
בטל ברוב .ב .דאין המיעוט נעשה כדין הרוב .ומ''מ בשעת הדחק יש לסמוך על דעת הרמב''ם
והרא''ש וכמו שנפסק בשו''ע דמהני הפרשה מהתערובת .ועוד יש לצרף דעת כמה פוסקים
הסוברים דלא אזלינן בתר לקיטה בפירות כלל אלא באתרוג ,ודין פרי הדר הרי הוא כדין שאר
פירות דהולכים בהם בתר חנטה ,וכדמשמע מלשון הרמב''ם בפ''א דהל' מע''ש ה''ה ,והשו''ע בסי'
של''א סעיף קכ''ו ''וכן האתרוג בלבד משאר פירות האילן הרי הוא כירק והולכין אחר לקיטתו''
וכן צידדו הגרי''ז מבריסק והגרשז''א זצ''ל [עי' מעדני ארץ שביעית סי' ז' ובספר באר חיים סי'
מ"ז] ,וכיון שגם מה שליקט אחרי ט''ו בשבט ודאי כבר חנט לפני ט''ו בשבט ,כאותן הפירות
שנלקטו לפני ט''ו בשבט ,נמצא שכל הפירות הם מאותה שנה .אמנם כ''ז אם קבע את המעשרות
לפי הפירות שהם הרוב ,וכגון שמעשרות של שני השנים הם שוים ,כגון בשנה ראשונה ושניה
אחר שמיטה ,אבל היכא דהמעשרות שונים ,כגון בשנה שניה ושלישית אחר שמיטה ,ולא קבע
את המעשר כפי הפירות שהם הרוב ,כגון שקבע מעשר שני והרוב הפירות הם מעשר עני ,צריך
עוד לתקן את התערובת ע''י שיאמר שהמעשר עני יהא בצד דרום של הטבל.
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בלימונים מצוי שחלקם חנטו לפני ט"ו בשבט וחלקם חנטו אחר כך ,ולכן בזמן
הספק [בד"כ אחרי פסח] כשרוצה להפריש תרומות ומעשרות ייקח מהלימון
הכי גדול והצהוב ביותר  ,וגם מהכי קטן וירוק ביותר ,ויעשר מהם על כל הפירות,
כל אחד על שנתו.9

הפריש מעשר עני במקום מעשר שני.
ט .שאלה  -הפרשתי תרומות ומעשרות מפירות בשנת מעשר שני וטעיתי
וחשבתי שהשנה שנת מעשר עני ,ואמרתי בנוסח ההפרשה "מעשר עני יהא
בדרומם של הפירות" ,במקום "מעשר שני יהא בדרומם" ,האם ההפרשה חלה
על הפירות?
תשובה  -ההפרשה של המעשר עני לא חלה כלל .ניתן לתקן את ההפרשה
ולומר את הנוסח הראוי" :מעשר שני יהא בדרומם" ויחלל את המעשר שני ,אם
הפירות כבר אינם מונחים באותו מקום שהיו כשקבע בתחילה את התרומות
והמעשרות יאמר "המעשר שני יהא בדרומם של פירות הטבל".10

הפרשת תרו"מ על מיץ של פירות.
י .שאלה  -היו לי תפוזים של טבל ,ולפני שהפרשתי תרומות ומעשרות מהתפוזים
עשיתי מחלקם מיץ ,איך אעשר אותם?
 .9כן הורו הפוסקים וכ''כ בחוט שני פ''ה דתרומות הי''א ,דגם בפירות הדר דיש להסתפק
בהם דילמא הולכים לפי לקיטה ,מ''מ א''צ לחוש שמא חלקם נקטפו לפני ט''ו בשבט וחלקם
אח''כ ,דבדרך כלל מה שמוכרים נקטף באותו יום .ולגבי חנטה כמעט כל הפירות חוץ מכמה
מינים [כגון שסק ולימונים ואפרסקים בכירים] חונטים אחרי ט''ו בשבט .ולגבי פרי השסק עיין
בהליכות שדה גליון  70במאמר של הגר''י אפרתי שליט''א ע''פ דעתו של הגרי''ש אלישיב זצ''ל
דהיכא דהפירות לא הגיעו לעונת המעשרות לפני ט''ו בשבט ,ונמצא שלפי שיטת הרמב''ם כל
הפירות הם משנה החדשה דפסק בהל' מעשר שני פ''א ה''ב דזמן חנטה הוא משהגיע לעונת
המעשרות ,וכן פסק השו''ע בסי' של''א סעיף קכ''ה[ ,ובחזו''א שביעית סי' י''ז ס''ק י''ב משמע
דכן עיקר] ולכן בכה''ג אפשר להפריש על כל פרי השסק בהפרשה אחת ,וא''צ לחוש לתערובת
פירות של שתי שנים ,אמנם בשנים שהפירות הקדימו להתבשל ,ומקצת הפירות הגיעו לעונת
המעשרות לפני ט''ו בשבט ,יש לחוש בתחילת העונה שיש תערובת של שתי שנים ,ויש להפריש
מכל פרי ופרי .וכ''כ במשפטי ארץ פ''ח ה''ח דכיון דע''פ רוב אין השסק מגיע לעונת המעשרות
לפני ט''ו בשבט ,ולכן אפשר להפריש בהפרשה אחת ,כיון דלשי' הרמב''ם והשו''ע ליכא ספיקא.
וע''ע בהליכות שדה גליון  119במאמרו של הגר''ש רייכנברג שליט''א .וע''ע בחוט שני שם דכתב
דבד''כ אין חשש בשסק דאם חנטה היא תחילת הפרי ,ע''פ רוב כולם חונטים לפני ט''ו בשבט,
ואם חנטה היא שליש גידול ,בד''כ רובם חונטים אחרי ט''ו בשבט ,אמנם עי' בקיצור הלכות פי''ז
ס''ד שהחמיר לעשר בשסק מכל פרי ופרי .ובלימון יש תקופה [בד''כ אחרי חג הפסח] דיתכן
שחלק מהלימונים חנטו קודם ט''ו בשבט וחלק אחרי ט''ו בשבט ,ולכן יעשה כמו שכתבנו
דבאופן זה מעשר מכל שנה על שנתו.
 .10המעשר עני לא חל כלל ,כיון דאין זו שנת מעשר עני ,והכי איתא בתוספתא פ''ד דתרומות
הלכה י''א ,ולכן הופרשו מהפירות רק תרו''ג ומעש''ר ותרו''מ ,והם עדיין טבולים למעשר שני,
ויתקן כרגיל .אמנם אם כבר הזיזו את הפירות ממקומם ,לא יאמר מעשר שני בדרומם ,דאולי מה
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תשובה  -יש להפריש תרומות ומעשרות מן הפירות בנפרד ומן המיץ בנפרד.

טעה בהפרשה שהפריד לתרומות פחות מהשיעור.
יא .שאלה  -אחרי שהפרשתי תרומות ומעשרות שמתי לב שטעיתי בחישוב,
ובכמות שהפרשתי לא היה יותר מאחוז מכלל הפירות ,האם חלו התרומות
והמעשרות? אם לא ,איך אפשר לתקן את הפירות?
תשובה – התרומה גדולה לא חלה ,ויש ספק האם חלו חלק מהמעשרות לפי
גודל ההפרשה שהפרשת ,או מכיוון שהכמות היתה קטנה מדי לא חל כלום
והפירות כולם נשארו טבל כבתחילה .כדי לצאת מידי ספק יש להישאל על
ההפרשה [כלומר ,ללכת לשלשה אנשים ולומר להם שמתחרט על ההפרשה,
ואילו היה יודע שהפרשה זו אינה ראויה לא היה מפריש ,ויאמרו לו שלשת
שנמצא עכשיו בדרומם של הפירות היה בשעת ההפרשה בצד צפון ,ונמצא שם המעשר ראשון
שקבע שם [אא''כ הפריד את המעשר ראשון לתת ללוי] ונמצא מעשר מהפטור על החיוב ,ולכן
יאמר דהמעשר שני יחול בדרומם של פירות הטבל.
ואם היה להיפוך ,דהיינו שבשנה שצריך להפריש מעשר עני אמר שהמעשר שני יהא בדרומם,
דעת החזו''א [במכתב שבסוף ספר דרך אמונה מכתב ט''ז] דלא עשה ולא כלום ,וז''ל ''אין ספק
שהמפריש בשנה שלישית ואמר עשרה מעשר שני נשאר טבל ,שמעשר שני לא חייל ,ומעשר
עני לא אמר'' והפירות עדיין טבולין למעשר עני .ועיין בחזו''א מעשרות סי' ז' סקכ''ה דכן מפורש
בתוספתא ע''פ גי' הגר''א ,דנחלקו ר''י וחכמים היכא דמכוין בדעתו שיהא מעשר עני ,וקורא
למעשר עני מעשר שני ,שהיא המעשר השני ,דדעת חכמים כיון שכבר נתפרסם לקרות מעשר
שני בלשון שני ,ומעשר עני בלשון עני ,אף אם מכוין לקרות מעשר עני בשם שני משום שהוא
באמת שני ,שהרי קדמו ראשון אינו מועיל ולא אמר כלום דהוי מחשבתו נגד פיו ,ואף שמעשר
חל במחשבה הכא כיון שרוצה לקרות שם אין דעתו שיחול במחשבה אלא בדיבור ,והלכה כדברי
חכמים .וכ''כ בדרך אמונה פ''א דמעשר שני סק''ו .ויש אומרים דאם נתכוין למעשר עני אף
שאמר מעשר שני בדיעבד חל המעשר ,וכ''כ בשו''ת הר צבי [זרעים ח''א סי' מ''ד אות ב'] וכן הוא
לפי הגי' בתוספתא שכתב בחזון יחזקאל שם ועי' משפט''א פרק י''ח סעיף ט''ז.
 .11מיץ היוצא מהפירות חייבים בתרומות ומעשרות כמש''כ הרמב''ם בפ''י מהל' מאכלות
אסורות הלכה כ''ב "הטבל והחדש וכו' משקין היוצאין מפירותיהן אסורים כמותן ואין לוקין
עליהן ,חוץ מיין ושמן של ערלה ויין של כלאי הכרם שלוקין עליהן כדרך שלוקין על הזיתים
ועל הענבים שלהן'' .הרי שכל הפירות הטבולין ,המשקים היוצאים מהם אסורים .וכתב בכסף
משנה שם דהטעם דאין לוקים עליהם ,משום דמשקין היוצאים מכל הפירות חוץ משל ענבים
ושמן חיובם רק מדרבנן ,וכן כתב בחזו''א מעשרות סי' ז' סק''א ובעוד אחרונים ,אולם דעת הרבה
אחרונים דאף שאין לוקין עליהם ,מ''מ איסורם מן התורה וכן מפורש בספר החינוך מצוה רפד
וז''ל "ומשקין היוצאין מפירות שהן טבל אסורין כמותן ,ומכל מקום ,אף על פי שהן אסורין
מן התורה אין חיוב המלקות על המשקין אלא על גוף הפירות" .וכיון שאין דרגת חיוב של
הפירות והמיץ היוצא מהם שוה לכן אין להפריש מהפירות על המיץ או מהמיץ על הפירות.
וראה עוד במשפטי ארץ פ''א הערה  9בשם הגרי''ז מבריסק זצ''ל דחשש דא''א להפריש כלל
תרו''מ ממיץ ,וע''ע בשו''ת מנחת יצחק ח''ה סי' ס''ח דהאריך בזה ,ומסיק דהמנהג כדעת החזו''א
דאפשר להפריש תרו''מ מהמיץ ,ומ''מ לכתחילה יש להיזהר ולהפריש תרו''מ מהפירות עצמן
לפני שיעשה מהם מיץ .וכ''ז בשאר פירות חוץ מזיתים וענבים ,אבל העושה יין מן הענבים או
שמן מן הזיתים יש להפריש לכתחילה אחר עשיית היין והשמן דאז הוא גמר מלאכתן.
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האנשים "מותר לך" שלש פעמים כהתרת נדר ]12ואח"כ יחזור ויפריש כדינו.13
אם אינו יכול להישאל כגון שכבר נתן המעשר ראשון ללוי או המעשר עני לעני
[ואם אכל מקצת מן הפירות י"א דיכול עדיין להישאל ,עיין בהערה] יביא יותר
מאחוז מפירות אחרים שהם טבל ודאי ובאותו דרגת חיוב ,ויקבע באמירתו את
התרומה הגדולה ואת תרומת המעשר בפירות הטבל שהביא וכן יקבע את שאר
המעשרות כראוי ,ויברך על הפרשת תרומות ומעשר ,אבל לא יברך על החילול,
ועיין בהערה.14

פירות ישראל שהגמר מלאכה נעשה ע"י גוי.
יב .שאלה  -ביקשתי מגנן תאילנדי ללקוט את הפלפלים הגדלים בגינתי ולהביאם
לביתי ,האם פלפלים אלו חייבים בתרומות ומעשרות?
 .12כמש''כ הרמב''ם בהל' תרומה פ''ד הלכה י''ז ''וכן המפריש תרומה ומעשרות וניחם עליהן
ה"ז נשאל לחכם ומתיר לו ,כדרך שמתירין לו שאר נדרים ,ותחזור חולין כמו שהיתה ,עד
שיפריש פעם שנייה אותה שהפריש תחילה או פירות אחרות" .לפרטי הדינים היאך נשאלים על
התרומה ראה במשפטי ארץ פרק י''ח סעיף י''ט.
 .13כיון שלא הפריד יותר מאחד ממאה מהפירות ,א''כ כשאמר שהתרומה גדולה יהא בהיותר
מאחד ממאה ,נמצא שלא היה מקום להתרומה גדולה לחול ,ולכן הפירות טבולין לתרומה
גדולה .ולגבי שאר המעשרות ,אם היה בדיוק אחד ממאה ,כיון דיש כאן אחד ממאה ,יש לומר
דחלו שאר המעשרות אבל אפשר דכיון דהתרו''ג לא חלה מסתמא אינו רוצה להקדים המעשר
ראשון ומעשר שני לתרו''ג שלא כדין ,ונמצא דהוי הפרשה בטעות ולא חלו המעשרות כלל,
ונשאר טבול גם למעשר ראשון ולמעשר שני ,והחזו''א בדמאי סי' ב' סק''ו נשאר בזה בצ''ע,
ובמעדני ארץ תרומות פ''ג הכ''ג מצדד דלא חל כלל .ואם היה פחות מאחד ממאה מהפירות ,יש
עוד סברא דלא חל המעשר ראשון כלל ,כיון דאין כאן אחד ממאה ,והרי אמר שהמעשר ראשון
יחול "באותו אחד ממאה" ובעוד תשעה חלקים כמותו ,וכיון שאין בו אחד ממאה לא חל המעשר
לא על החלק שהפריד ולא על מה שנשאר בפירות .ואם כשהפריש התרו''מ אמר את הנוסח
הקצר ,שכתב שם יחולו כמו שכתוב בנוסח שברשותי 'כדת' י''א דבכה''ג לא חל כלום ,כיון דלא
הפריש 'כדת' ,וכ''כ הגר''ח קנייבסקי שליט''א במכתב .ולכן היכא דאפשר ישאל על המעשרות,
דאף אם חלו המעשרות א''כ הקדים המעשרות לתרומה שלא כדין ,וע''י השאלה יכול לתקן את
זה .ועוד דאף אם חל המעשר על החלק שהפריש בצד ,מ''מ לא תוקנו שאר הפירות אלא כפי
מה שהפריש ,ונמצא דחלק מהפירות תוקנו וחלק לא תוקנו ,וכיון דאינו יודע איזה מהפירות
תוקנו ואיזה לא תוקנו יש כאן תערובת של טבל וחולין שמעורבין ,וע''י השאלה חוזר הכל לטבלן
ויכול להפריש שוב כדינו .ועיין בדרך אמונה בפ''ג מהל' תרומות ה''ז בבהה''ל ד''ה המפריש דאף
דבעלמא אין להישאל על התרומה אם כבר נאכלו קצת מהפירות ,וכדאי' ביו''ד סי' שכ''ג סעיף א'
ברמ''א ובש''ך שם ,והטעם דאם ישאל על ההפרשה נמצא דאכל טבל למפרע ,מ''מ היכא דמיעט
מהשיעור מצדד שם דמותר להישאל ,דאינו מקלקל יותר ע''י השאלה ,דגם בלי השאלה אכל
טבל ,דהתרו''ג וודאי לא חל ,ומסתבר דגם שאר התרו''מ לא חלו כלל ,עיין שם בדבריו ,אמנם
יש חולקים ע''ז ,וכ''כ בחוט שני פ''א דמעשר הי''ג דהיכא דאכל קצת אינו יכול להישאל ,וע''ע
במשפטי ארץ תרומות פרק י''ח סעיף כ''א.
 .14ויאמר שהיותר מאחד ממאה ממה שטבול למעשר ראשון יהא תרומה גדולה בצד צפונו,
ואותו אחד ממאה ועוד תשעה חלקים כמותו מהטבל יהא מעשר ראשון בצד צפון של הטבל
ומעשר שני בדרומו של שאר הטבל ומחולל וכו'[ .ולא יברך על החילול שמא כבר חל המעשר
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תשובה  -כן .חייב להפריש תרומות ומעשרות מפלפלים אלו אע"פ שגנן נוכרי
ליקט והכניס אותם הביתה .אבל לא יעשר מהם על פלפלים טבל נוספים שיש
לו בבית ,ולא מפלפלי טבל אחרים על אלו.15

תערובת פירות שנגמרו מלאכה ע"י גוי ,אם פירות שנגמ"מ ע"י ישראל.
יג .שאלה – העסקתי כמה גננים בגינת ביתי .הם ליקטו עבורי את הירקות,
והכניסו את הירקות בארגזים ,והכניסו אותם לביתי .לאחר שכל הירקות היו
בבית ,נזכרתי כי אחד מן הגננים הוא גוי .האם אפשר לעשר מהירקות שחלקם
נלקטו ע"י יהודי וחלקם ע"י גוי ,או שעלי להביא ירקות אחרים?
תשובה – מלכתחילה יש להיזהר שלא יתערבבו הירקות שליקט הנוכרי עם
הירקות שליקט היהודי ,אבל בשעת הדחק ,כמו במקרה הנ"ל ,שהתערבבו
הפלפלים ללא כוונה ,אם יש לו פלפלים טבל יפריש מהם על תערובת
הפלפלים ,16אך אם אין לו ,אפשר בדיעבד לסמוך על ההפרשה מהתערובת
ולהתיר את הפלפלים באכילה ,אף שמפריש מירקות שליקט הפועל הנוכרי על

שני בהפרשה הקודמת] ואם אין לו פירות טבולין אחרים יש תקנה נוספת להפריש תרו''מ
מהפירות מיני' ובי' יעוין במילואים שבסוף ספר משפטי ארץ תרומות ,וע''ע במשפט''א פי''ח
סעיף י''ב וי''ג.
 .15נחלקו הראשונים בפירות של ישראל שנגמרה מלאכתם ע''י גוי ,האם הם חייבים בתרו''מ
או לא .יש ראשונים שסוברים דהפירות פטורים ,דדרשינן מ'דגנך' דיגונך ולא דיגון גוי ,ואין נ''מ
למי שייכים הפירות ,אלא מי עשה את הגמר מלאכה דהיינו הדיגון .ויש סוברים דחייבים ,ולא
נפטרים אלא אם הפירות הם של הגוי .ויש סוברים דמן התורה פטורים ,ורק חייבים מדרבנן ,וכן
פסק הרמב''ם בפ''א דתרומות הי''ג .,ולדינא נקטינן כדעת רוב הפוסקים דחייבים ,ולכן פירות
אלו אף אם נגמרה מלאכתן ע''י הגוי ע''י לקיטת ותלישת הירקות ,או ע''י מילוי הארגזים ,מ''מ
חייב בתרו''מ ,אמנם כיון דיש סוברים דאין דרגת חיובם שוה ,דחיובם רק מדרבנן ,יש לעשרם
בנפרד ,ולא לערבם עם טבל גמור דחמור טפי ,ולא יעשר מהם על טבל גמור ,או מטבל גמור
עליהם .ועיין עוד בדרך אמונה פ''א דתרומות הי''ג מש''כ בזה.
 .16עיין בחזו''א דמאי סי' י''ב ס''ק י''ט דאף דמפריש מן פירות שחייבם מה''ת לפירות שחייבים
מדרבנן ,והוי מן החיוב על הפטור ,מ''מ כשמפריש מן החיוב מה''ת על החיוב מדרבנן ,החיוב
מדרבנן נפטר ,רק התרומה שהפריש מקולקלת ,ואינו דומה למפריש מן הפטור על החיוב ,או
מן החיוב דרבנן על חיוב דאורייתא דלא נתקן הטבל ,וע''ע שם בחזו''א דמסתפק די''ל דבזמן הזה
מותר אף לכתחילה להפריש בכה''ג אף דהוי מן החיוב על הפטור ,דלא איכפת לן שיש קלקול
בהתרומה ,כיון דפירות התרומה הולכים לאיבוד .וכדי שלא יבוא לעשר המעשר ראשון והשני
מן הפטור מה''ת על החיוב ,יאמר בנוסח ההפרשה אחר שקובע התרו''ג בהיותר מאחד ממאה
בצד צפונו ,יאמר שהמעשר ראשון יהא באותו אחד ממאה ,והשאר הצריך למעשר ראשון לכל
פרי ופרי יהא בצד צפון של כל פרי ופרי ,וכן המעשר שני הצריך לכל פרי יהא בצד דרום של כל
פרי ופרי ,ואח''כ יחלל את המעשר שני.
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ירקות שליקט הבעלים היהודי ולהיפך.17

פירות שגדלו אצל גוים שנגמרו מלאכתן ע"י גוי ברשות ישראל.
יד .שאלה – קניתי זיתים לשמן מגוי ,הזיתים גדלו ברשותו ,לאחר הקניה הפקתי
שמן בבית חרושת וכל העובדים שם גויים .האם השמן חייב בהפרשת תרומות
ומעשרות?
תשובה  -פירות שגדלו אצל גוי ,ונגמרה מלאכתן ביד גוי פטורים ממעשרות,
אך אם נגמרה מלאכתן ביד ישראל מתחייבים במעשר .אם גמר המלאכה
נעשתה ע"י גוי שהוא פועל של היהודי קיימת מחלוקת האם הפירות מתחייבים
בתרומות ומעשרות ,ולכן יש להחמיר ולהפריש תרומות ומעשרות ,אך לא יברך
על ההפרשה .18אך אם קנה מהגוי את השמן המוכן ,נמצא שנגמר מלאכתן ביד
הגוי ופטור מתרומות ומעשרות.19

הפרשת תרו"מ כשהפירות זזים ממקומן.
טו .שאלה – איך מפרישים תרו"מ כשהפירות זזים ומשתנים צדדי הפרי כגון
בשעת הליכה או נסיעה וכן ממשקה תוסס וכיו"ב כיון שהפירות זזים ממקומם
ואנו מפרישים בנוסח ההפרשה שיחול בצפון או בדרום יתכן שהפרי שחל
 .17בחזו''א דמאי סימן י''ב ס''ק י''ט מצדד להקל בשעת הדחק להפריש מפירות שנגמרו
מלאכתן ע''י גוי על פירות שנגמרו ע''י ישראל ,דכיון דתרו''מ בזמה''ז דרבנן יש לסמוך על שיטת
התוס' בבכורות דף י''א דכל היכא שהפירות של ישראל נחשב לגמר מלאכה ע''י ישראל ,ושכן גם
דעת הראב''ד והרא''ש וכמש''כ בשביעית סימן א' ס''ק כ''א .וכן מוכיח מהא דאי' בירושלמי דאפי'
מירוח שנעשו ע''י נמלים מחייב בתרו''מ ,ולא מסתברא דמירוח ע''י גוי גרע ממירוח נמלים .ועוד
כתב דיש מקום לומר דגם הרמב''ם מודה בפועל דעושה בשל ישראל חייב בתרו''מ .וכן יש לצרף
מש''כ החזו''א בשביעית סי' א' ס''ק כ''ד דפירות שאין להם גורן ,ומתחייבים בגמר מלאכה ,אם
גמר ישראל ע''י פועלים גוים לא נפטר משום דיגון נכרי ,וחייבים לכו''ע ,וכ''ש בהביא לבית ע''י
גוי ,דחשיב ראיית פני הבית וחייב[ .ומשמע דאף אם נלקטו הירקות ע''י גוי ג''כ חייב ,דנגמרה
מלאכתו בחיוב ,וכן משמע ממש''כ בשביעית סי' ב' ס''ק א' ע''פ הגר''א ,וכן הוכיח בספר מנחת
שלמה סי' נ''ו בדעת הגר''א ,אמנם בחזו''א מעשרות סי' ג' ס''ק כ''ה משמע דבדבר שאין בו גורן,
הלקיטה נחשב לגמר מלאכה ,ואם נעשה ע''י גוי ,הוי מירוח נכרי ולהרמב''ם חייב רק מדרבנן
וצ''ע ,ועיין בדרך אמונה פ''א דתרומות הי''א בבה''ל ד''ה ומירחן הגוי במה שיישב דברי החזו''א]
ועי' במשפטי ארץ פרק ד' אות ז'.
 .18לדעת הרמב''ם בפ''א דתרומה הי''ד הפירות פטורים ,דחיוב התרו''מ נקבע לפי העושה
את הגמר מלאכה ,וכיוון שהפירות גדלו ברשות הגוי ,וגם הגמר המלאכה נעשה ע''י הגוי,
הפירות פטורים ,אולם לפי דעת התוס' בבכורות דף י''א וכן לדעת הראב'''ד שהובא בכס''מ בפ''א
דתרומה הי''א תלוי מיהו בעל הפירות ,וכיון שבשעת גמר מלאכה בעל הפירות הוא ישראל
הפירות חייבים .ולמעשה יש לחוש לדעת הראשונים דמחייבים בהפרשת תרו''מ כיון שהפירות
הם של ישראל .ומ''מ אין לברך על ההפרשה כיון דיש הפוטרים ,וע''י במשפטי ארץ פ''ד סעיף
ו' הערה  16ובסעיף י' הערה .23
 .19ברמב''ם פ''א הי''א כתב פירות העכו''ם שגדלו בקרקע שקנה בא''י אם נגמרה מלאכתם
ביד עכו''ם ומרחן העכו''ם פטורים מכלום ,שנאמר דגנך ולא דגן עכו''ם .וכן הוא בשו''ע סי' של''א
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בו מעשר בצפון זז ממקומו והגיע כולו או חלקו לדרום ושיפריש מעשר שני
בדרומו הוא יחול הפרי של המעשר ראשון ולא יכול לחול עליו [דמעשר ראשון
פטור ממעשר שני] וכן מעוט ורוב שמתערבים זב"ז בטל המעוט ברוב מן התורה
וא"א לקבוע בו תרומות ומעשרות.
תשובה – יכול לומר לכתחילה את נוסח ההפרשה 'הקצר' ויש חולקים ומפרישים
בנוסח הרגיל [הארוך] ועי' ביאורים כיצד יפריש.
ביאורים  -כשאומר את נוסח ההפרשה חלים על הפירות כל התרומות והמעשרות,
ויש ליזהר אז שלא יזוזו שום חלק מהפירות משום שמצוי בזה כמה תקלות .א]
כשיש לו חתיכה אחת המיועדת לתרו"ג ולתרו"מ ויש בה יותר מ  2אחוז של כל
הפירות וקרא שם תרו"ג על היותר מא' ממאה נמצא שרוב החתיכה היא תרו"ג
ומיעוטה טבל ,ואם כעת יזוז הפרי וישתנה צדדיו ואין ידוע היכן מקום התרומה
ומקום הטבל ,נעשה כולו ,תרומה וטבל מעורבים ,ומאחר ורובו תרומה ,בטל
המיעוט ברוב כיון שלא ידוע מקומו בחתיכה ואינו יכול להחיל על מיעוט הטבל
המבוטל שם מעשר ותרומת מעשר ,כן מבואר בהחזו"א בדין קובע תרומה
גדולה שאין מקומה ידוע בתוך הטבל שאם התרומה רוב בטל הטבל אצלה
ואי אפשר לקבוע בטבל תרומות ומעשרות ,וז"ל [דמאי טו סק"ח] כשהתרומה
מרובה נמצא דהטבל שברביע הצפוני יבטל ברוב ואי אפשר לעשות שוב מעשר
ותרומת מעשר וכו' אבל אם מכוין שתהא התרומה בצד צפון ממש חייל אחד
מחמשים הראשון שבצפון לשם תרומה ניחא ,עכ"ל .והיינו בזמן שידוע ומבורר
מקום התרומה ומקום הטבל לא חל ביטול אבל כשלא ידוע היכן מקומם בטל
המיעוט ברוב וא"א לעשות המעט תרומה או מעשר בזמן שהוא בטל ברוב .ועוד
כתב בחזו"א דמאי טו ,ג ,ובחבית של יין אף אם רושם צריך ליזהר שלא יזיזה
ממקומה דע"י נענוע מתערב היין ומיבטל הטבל.
עוד יעו' בחזו"א שביעית ז טו ד"ה שם הי"א וז"ל ,דמיעוט הבטל ברוב אינו
נהפך להיות כהרוב שאין ביטול אלא לפטור ולא לחייב .וכן שם בס"ק יט ד"ה
תוס' תרומות ,ז"ל ,דכח הביטול להתיר את האיסור ולא לחייב את הפטור.
במעשרות ז' סק"ו כ' דאין הביטול עושה את ההיתר לאיסור ,ע"כ .מבואר דאף
שאין המיעוט נעשה תרומה ע"י הביטול מכ"מ דין טבל שבו פקע וא"א לעשותו
מעשר או תרומה.
בספר מנחת שלמה (ח"א סי' סב סק"ז) מסכים לדין זה לענין תערובת משקין וז"ל,
צריכים להזהר שהעודף על האחד ממאה לא יהיה יותר מאחד ממאה ,דאל"כ
יתבטל מיד המיעוט המתוקן ברוב התרומה מדאורייתא ושוב א"א להפריש
ממנו מעשר ראשון ותרומת מעשר על טבל גמור כמבואר במנחות ל"א ,ע"כ.
סעיף ד' .וזיתים שעומדים לשמן גמר מלאכתן הוא אחר עשיית השמן ,וכשנעשה ע''י גוי פטור
ממעשרות.
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יעו' בס' חיל הארץ [הערות לפ"ב סכ"ה] כתב הגר"מ שטרנבוך שליט"א דאפשר
להפריש על טבל זה המועט ,דאין המעוט נעשה תרו"ג ממש כדחתיכה נעשית
נבלה ,אלא רק נאסר מספק ,עכ"ל.
בס' קיצור הלכות פט"ו ס"ז ,ז"ל.. ,אף כשאין התרומה גדולה מרובה מן התרומת
מעשר ,מכ"מ זימנין דחלק עדיין ידוע שהיה בדרום ,ורק מקצת בספק וכנגד
אותו מקצת יש רוב בתרומה גדולה ונמצא חסר לנו אותו מקצת למעשר ראשון
ולתרומת מעשר ,ובמשקין הדבר יותר מצוי שמתנועעים ,ויש ליזהר הרבה בזה,
ע"כ .יש לדון בזה אם בתנודות קלות נדון את ההתערבות שנעשה חלק מסופק
שחל בו ביטול או דוקא שזז הכלי באופן משמעותי אז יש כמות חשובה של
התערבות וביטול ,דיש הסוברים דתנודות קלות שזז הכלי אין לדון התערובת
בחלקה המועט חל בו ביטול ,משום דכמות מועטה זו בכלל מה שאמרו
[ירושלמי פ"ה דדמאי ה"ב] דתנאי בי"ד עד מקום שהדעת טועה ,כשמפריש
באומד התנו חז"ל שיחול החסר או היתר במקומות מסוימים בפירות ובכך תקנו
חז"ל את ההפרשה שלא יהיה בכלל מרבה או ממעיט במעשר שפירותיו או
מעשרותיו מקולקלים ,יעוי' בחזו"א [דמאי טו ו ד"ה והנה אמרו] הסבר התנאי
בי"ד ,שהוא כהא דאמרו כל המקדש אדעתא דרבנן ,כ"ה בזה.
אמנם יש מקום לדון אם שייך בביטול זה לומר שיתוקן ע"י תנאי בי"ד על המועט,
דתנאי בי"ד נאמר רק במקום שאמד בדעתו שזהו השיעור המדויק באומד הדעת,
[וי"א שאמד אף בעין יפה ,יעו' מנחות נד ע"א] אבל לא מהני כשהוסיף או פיחת
במתכוין על השיעור ששיער ,אלא שבאומדן הדעת כך הוא נראה מדויק ,ואם כן
בזה שיודע שנחסר חלק מהכמות לא מהני מה שהוא כמות קטנה ,והרי השוקל
במדויק את מעשרתיו ואח"כ נחסר מעט בכדי שהדעת טועה אינו בכלל זה
אלא צריך להשלים את מה שחסר .כ"נ בדר"א [מעשר פ"א סקפ"ט וכן תרומות
פ"ג סקפ"ה] וז"ל ,וי"א שאם טעה בדבר מועט בכדי שהדעת טועה הוי כתרם
כשיעור וי"א שאם עישר באומד אפי' טעה הרבה מעשרותיו מעשר כ"ז שלא
הרבה או מיעט במתכוין ולא כיון לעין יפה דאז הוי מרבה או ממעט במעשר ואם
כיון לעין יפה מהני.
אמנם בשנו"א [הארוך] פ"ה דפאה מ"ב וז"ל ,הכלל שכך תקנו חז"ל שיעשר
לפי אומד דעתו בכדי שהדעת טועה והזהירו שאל ירבה לעשר אומדות אעפ"כ
בכדי שהדעת טועה לפי רוב ב"א יכול להפריש דאף שמפריש במדה היאך יכול
לצמצם ולמדוד השיעור כראוי לא להוסיף שנים או שלשה גרגרים או לפחות
אלא שזה תקנו שיכול לעשות כן וגם כאן אומר שהמעשר משבולת הלז שנותן
לעני יהיה נקבע בגדיש תבואה שלו ואח"כ אף יפחות משיעור מעשר בכדי
השבולת הנ"ל לא אכפת לן משום דבר מועט כזה ,ע"כ .כוונתו דזה ודאי שיש
שיעור כל שהוא שאף שודאי שנחסר מכ"מ ע"ז תקנו חז"ל שיחול תנאי בי"ד
ונתקנת בזה הפרשתו.
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וכן יש להזהר שגם הפירות שאותם מתקן לא יזוזו בשעת ההפרשה משום שאם
אחר שקבע מקום למעשר ראשון בצד צפון יזוז הפרי ממקומו מצפון הערימה
לדרומה ,ואח"כ יקבע מעשר שני בדרום הערימה נמצא מחיל מעשר שני [או
עני] על פרי המעשר ראשון שהם פירות הפטורים ממעשר שני ואינו יכול לחול
עליהם[ ,דמעשר ראשון פטור ממעש"ש] ונמצאו פירותיו טבולים למעשר
שני [או עני] ,אכן התקנה לדבר זה לומר בנוסח ההפרשה מעשר שני יחול
בצד דרום 'הטבל' במקום 'הפירות' ,שבזה חלות הפרשתו מתייחסת לא לכל
הפירות שלפניו [שחלקם פטורים] אלא לפירות החייבים בלבד והיינו 'טבל'.
[במקרה דנכנס פרי אחד טבל הטבול למעשר שני למקום המעש"ר כשידוע
מקום המעש"ר ,בטל ברוב מה"ת וחיוב טבלו מדרבנן אין להפריש מחיוב גמור
עליו אלא כל דרגת חיוב בפנ"ע ויוסיף ויאמר בנוסח ההפרשה 'המעשר שני יהא
בדרומם של פירות הטבל כל דרגת חיוב בפנ"ע'].
עוד יש ליזהר מהפרשת חיוב על הפטור ,ז"ל הרמב"ם [תרומות פ"ה הי"ד] אין
תורמין מדבר שהוא חייב בתרומה מן התורה על דבר שהוא חייב מדבריהן וכו'
ואם תרם תרומתו תרומה וכו' .מבואר דאין לעשות כן לכתחילה ואף שיתקן
אח"כ התרומה ,ואם עשה כן בדיעבד יחזור ויתרום לתקן התרומה עיי"ש ,ולענין
הפרשה ב' חיובים שונים בדרבנן שאחד חמור מחבירו עי' באריכות במשל"מ
שם שאין להפריש כן ,חזו"א דמאי ט' כא ,וסי' יב כא .עי' פת"ת יור"ד סי' שכד
סק"ב דהלבושי שרד היה מורה דאין תקנה להפריש מן החיוב על הפטור והיינו
דס"ל אף בזה"ז שאין נותנין המתנות אסור הדבר .אמנם יעוי' בחזו"א [בדמאי
סי' יב יט ,וסי' יג ד] הביאו בדר"א פ"ה מתרומות ס"ק קמד ,וז"ל הדר"א ,ואפשר
דבזמנינו שמפריש תרומה בטומאה וקוברה מותר אפי' לכתחלה להפריש
מדאורייתא על דרבנן ולקוברה אבל אין ליתנו לבהמת כהן דמדאורייתא הוא
טבל ובשעת הדחק לתקן את הרבים מותר להפריש מדאורייתא על דרבנן .ובס'
חיל הארץ [רפ"ג בהערות] כ' הגר"מ שטרנבוך לא נהגו להזהר מן החיוב על
הפטור בזה"ז שהתרומה בלא"ה לאיבוד,ע"כ .אכן לענין מעשר חייב ליזהר בזה
משום שמשאיר המעשר בטבלו ואסור לאוכלו.
כתב בד"א [תרומות פ"ג ה"ט בהה"ל ד"ה שנסתיימה] בענין הפרשה בנוסח
הקצר ,וז"ל ,ונראה דלפעמים ראוי לעשות כן לכתחלה כגון שמעשר יין שתוסס
או שאר משקה שאינו נח זמן מרובה וקשה לו להמתין וא"א לו לעשר עתה כיון
שכל רגע נשתנה צפונו ודרומו ואם יעשה תרומה בצפונו ואח"כ מעשר בדרומו
אפשר שהתרומה עתה בדרומו (כמש"כ בסדר הפרשת תרו"מ שבס"ס כלאים וערלה
שנדפס ע"פ מרן ז"ל) ולכן יותר טוב שיעשר בנוסח הקצר שאז חל הכל מיד וא"א
שיעבור התרומה בין הפרשתה למעש"ר ,ע"כ .וכ"ה שם בצהה"ל ס"ק תנט ,ז"ל,
ונראה שכשאומרים נוסח הקצר כל ההפרשות כו' אין לחוש לזה שהרי חל הכל
ברגע א' ואף שחל בזאח"ז מיהו בפחות זמן שיתערב ,ע"כ.
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המפריש משקה תוסס בנוסח הרגיל [הארוך] יעשה כך[ ,בטבל ודאי יברך אקב"ו
להפריש תרו"מ] א] תחילה יוציא כל שהוא ויאמר' ,הרי הוא תרו"ג [כל מין על
מינו]' ב] אח"כ יקח בנפרד אחוז [אם א"א לדייק יקח יותר מאחוז] מהטבל
בתוך כלי אחר ויאמר 'זה שנמצא בכלי ועוד שיעור המשלים למעשר ראשון
בצד צפונו של הפירות 20הרי הוא מעשר ראשון [כל מין על מינו] ,עשירית
מהמעשר ראשון שבכלי בצד צפונו עשוי תרומת מעשר [כל מין על מינו],
ומעשר שני בדרומו של הטבל [כל מין על מינו] ומחולל הוא וחומשו על פרוטה
במטבע שיחדתיה לחילול מעשר שני ורבעי .ואם צריך מעשר עני יהא מעשר
עני בדרומו של הטבל [כל מין על מינו] אם הוא רבעי יהא מחולל הוא וחומשו
על פרוטה במטבע שיחדתיה לחילול מעשר שני ורבעי.
בספר אורחות הבית להגר"מ שטרנבוך שליט"א כתב נוסח הפרשה למשקין
שמתאים גם לדעת הגר"א שאין צפון ודרום במשקה ,וז"ל ,מפריש משהוא
ואומר הרי זה תרומה ושופכה .ואח"כ לוקח עוד פעם אחד ממאה ואומר נוסח
זה .מה שנמצא כאן בכוס עם הנמצא למטה במשקאות עד להשלים השיעור
מעשר יהא מעשר ראשון מין על מינו האחד מעשרה של המעשר ראשון המונח
למטה כאן בכוס יהא תרומת מעשר מין על מינו ,ואחד מעשרה המונח למעלה
במשקאות יהא מעשר עני מין על מינו ,ואם צריך מעשר שני יהא מעשר שני
מין על מינו ,המעשר שני שיש כאן מחולל עם חומשו על פרוטה ורבע במטבע
שייחדתי [ייחד בעלי] לחילול מעשר שני[ ,ואם אינו שוה פרוטה אז בשויו עם
חומשו יהא מחולל] ואם צריך חילול נטע רבעי יהא מחולל עם חומשו בפרוטה
ורבע במטבע המיוחד לחילול מעשר שני ורבעי.
ויוכל לומר נוסח הקצר כך ,יקח קצת משקה ואומר הרי זה תרומה ,ושופכח.
ושוב לוקח אחד ממאה בכוס ואומר התרומות ומעשרות וחילולין יחולו כפי
שכתוב בספר אורחות הבית ,ע"כ.
לסיכום ,כשמפריש תרו"מ ממשקין [או מפירות] אם הם עומדים בכלים ולא
מזיזם ממקומם יכול להפריש בנוסח הרגיל [עי' חזו"א דמאי טו,ג] אמנם במקום
שזזים ואינו יכול ליזהר בזה יכול להפריש לכתחילה בנוסח הקצר או בנוסח
הרגיל באופן המבואר לעיל.

הפרשת תרו"מ ע"י ברירה בזה"ז.
ט"ז .שאלה – אורח שאינו סומך על הפרשת תרו"מ של בעה"ב האם יכול
להפריש ע"י ששאריות המאכל שישארו בצלחתו יהיו התרומות והמעשרות
 .20בהליכות שדה  111 ,109דן בשאלה האם אפשר לומר בצד צפון והחלות תמשיך לחול
גם בחציו הדרומי של החתיכה ,עיי"ש מהגאון ר"נ קרליץ שליט"א שמועיל גם באופן זה.
ויש לעיין אם אומר לשון זה וכל הפרי צריך לחלות אם מהני כיון שאין כאן צפון ודרום
אלא הכל בשוה ,וצ"ע.
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והיינו שיפריש על ידי ברירה.
תשובה – הפרשת תרו"מ ע"י ברירה פירושו ,עשיית חלות הפרשה [היינו ע"י
אמירת נוסח ההפרשה] שתתברר אחר זמן ,כגון כשיסיים אכילתו יתברר למפרע
על איזה פירות חל שם תרומה ומעשר ,וכך עושה ,אומר לפני אכילתו את נוסח
ההפרשה [נוסח מיוחד המתאים לברירה] על כל הפירות וההפרשה חלה
עליהם ,ולאחר אכילתו משאיר מן הפירות כמות המספקת שעליהם התברר
שחלה ההפרשה.
האם יכול לנהוג כן בזה"ז בטבל הוא מחלוקת ,ובדמאי לכו"ע אפשר.
ביאורים  -הפרשה על ידי ברירה פירושו ,שאומר את נוסח ההפרשה לפני אכילתו
כשהפירות עדיין אינם מתוקנים ,ברמב"ם פ"ט ממעשר ה"י כתב נוסח הפרשה
בברירה בדמאי [היינו אחר שהוציאו מהפירות את התרו"ג] וז"ל ,מה שאני
עתיד לשייר בשולי הכוס הרי הוא מעשר ושאר מעשר סמוך לו וזה שעשיתי
מעשר עשוי תרומת מעשר על השאר הסמוך לו ומעשר שני בפי הכוס והרי הוא
מחולל על המעות 21ושותה ומניח כדי תרומת מעשר בשולי הכוס ,ע"כ .ופירשו
בירושלמי שגדר חלות ההפרשה הוא שחל 'מעכשיו לכשאשתה' ר"ל שהאוכל
או המשקה שמשאיר בסוף אכילתו מתברר למפרע אחר שסיים אכילתו שעל
פירות אלו חל בזמן הפרשתו לפני האכילה ,הפרשת המעשר ותרומת מעשר
על השיריים .ומעשר ראשון אכל ומעשר שני הפריש ופדה[ .ואם הוא טבל
ודאי צריך להוציא גם תרומה גדולה ,מה שאינו נותן מעשר ראשון משום שהוא
דמאי].
בדין ברירה בזה"ז פליגי רבוותא ,דעת המהרש"ל [יש"ש ב"ק פ"ה דיני ברירה יג]
דאין ברירה בדבר שעיקרו מה"ת כגון מעשר ירק אף בזה"ז שנוהג מדרבנן וז"ל,
דאפילו האידנא לאחר חורבן ,דכל תרומות ומעשרות אפילו בא"י דרבנן .לבד ר'
יוסי שסובר דאורייתא (יבמות פ"ב ע"א) .והרמב"ם (שם הכ"ו) פוסק כרבנן .אפ"ה
נראה דאפי' האידנא לא אמרינן ברירה ,משום דסוף סוף שם תרומות ומעשרות
מדאורייתא ,וכל היכא דאיכא דאורייתא לא אמרינן ברירה,ע"כ .וכן פסק הגר"א
[באור הגר"א או"ח סי' תיג] וכן הוא ובס' ישועות מלכו פ"א מתרומות ה"כ ובפ"ט
ממעש"ש ה"א .וכן בשערי צדק פ"א טו ס"ל להחמיר בזה ,וכן פסק בחזו"א
[דמאי סי' ט' ס"ק כ"א] .אכן בשו"ע [יור"ד סי' שלא סעי' יא] פסק שאפשר
להפריש על ידי ברירה בזמן הזה שתרומות ומעשרות מדרבנן וכן דעת המבי"ט
[ח"ב סי' קצו] ז"ל ,דין שותפות הגוי בשדה בארץ ישראל בזמן הזה אפילו חלקו
הגדיש חלקו של גוי פטור כמו בסוריא דכיון דלא הוי אלא מדרבנן יש ברירה
כמו בסוריא .וכן במהרשד"ם יור"ד סי' קצב ,ז"ל ,וכבר בררנו שהתרומה בזמן
הזה אפי' בא"י לא הוי מדאורייתא ויש ברירה .וכן במנח"ח מצוה תרז ,ז"ל ,ולשי'
 .21ואם היא שנת מעשר עני צריך להוסיף מעשר עני באופן המועיל.
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הר"מ דבזמן בית שני והאידנא תו"מ רק מדרבנן ניחא בפשיטות דבדרבנן קי"ל
דיש ברירה[ .ועי' מג"א סי' שז סק"ל ,שהוא שיטה ממצועת ,דס"ל להקל דוקא
במעשר פירות דהוי דרבנן או בח"ל אבל בדגן ויין ושמן דהוי דאורייתא קי"ל
דאין ברירה ולא מהני קריאת שם] וכדעת השו"ע נקט הגרי"ש אלישיב זצ"ל.
דעת הגרש"ז אוירבאך זצ"ל [קונ' לאפרושי מאיסורא סימן ו אות ד] אחר שהביא
רבים מהאחרונים שנחלקו בדין זה ומסיק וז"ל ,עכ"פ מידי ספק מיהו לא יצאנו
ואיכא נמי דס"ל דמה שבדרבנן יש ברירה הוא רק משום דספיקא דרבנן לקולא
וכו'[ ..ושם בד"ה סוף] סוף דבר נלע"ד שהמעיין היטב בכל הדברים שכתבנו
בקונ' זה יראה שקשה מאד לסמוך על הפרשה זו אפי' בשעת הדחק.
אכן לענין מעשה ,בספר שש"כ פי"א הערה פט ,מביא דהוראת הגרש"ז אוירבאך
זצ"ל דאף בדגן תירוש ויצהר אפשר לסמוך על השיטות המתירות בזה"ז הפרשה
בברירה וכך נוהגים ,ובפרט שבד"כ הוא גם לקוח [תרי דרבנן].
וכ"ז בטבל או ספק טבל אבל בפירות דמאי לכו"ע אפשר להפרישו על ידי ברירה,
כמבואר ברמב"ם פ"ט ממעשר ה"י וי"א.
לנוהגים להפריש מכל תוצרת הנכנסת לביתם ,פירות שנקנו מהשגחה מהודרת
דינם עדיף מדמאי ואפשר לכו"ע להפריש ע"י ברירה ,אמנם יש לדעת היטב איך
לעשות הפרשה ע"י ברירה משום שאפשר לבוא לידי תקלה בשינוי קל בלשונו,
לכן אם נצרך להפרשה כזאת ראוי להתייעץ עם ת"ח הבקי בדינים אלו.

חילול ממעש"ש על פרי
י"ז .שאלה  -האם אפשר לחלל פירות מעשר שני על פירות.
תשובה – לדעת השו"ע מותר ,להטור אסור וכן פסק החזו"א להחמיר אף בזה"ז.
ביאורים  -ז"ל הרמב"ם [פ"ד ממעש"ש ה"ב] ,וכן אם רצה לחלל פירות המעשר
על פירות אחרות ,יעלו הפירות השניות ויאכלו בירושלים ,ולא יחלל ממין על
שאינו מינו ולא מן היפה על הרע ואפילו באותו המין ואם חילל הרי הן מחוללות.
והראב"ד חולק ,וז"ל ,א"א והראשונים לא יצאו לחולין ויעלו גם הם ולעולם פירות
הראשונים של מעשר אינם מתחללין אלא על הכסף ואפילו דיעבד .וכן נחלקו
בדין חלול נטע רבעי על פירות [פ"י ממא"ס הי"ז] ז"ל ,כיצד פודין פירות נטע
רבעי בזמן הזה ,אחר שאוסף אותן מברך ,בא"י אמ"ה אקב"ו על פדיון נטע רבעי,
ואחר כך פודה את כולן ואפילו בפרוטה אחת ואומר הרי אלו פדויין בפרוטה
זו ומשליך אותה פרוטה לים המלח או מחללן על שוה פרוטה מפירות אחרות
ואומר הרי כל הפירות האלו מחוללין על חטים אלו או על שעורים אלו וכיוצא
בהן ושורף אותן כדי שלא יהיו תקלה לאחרים ואוכל כל הפירות .ובראב"ד ,א"א
זהו תימה דהא ילפינן קדש קדש ממעשר שני ומה להלן כסף אף כאן כסף .הטור
יור"ד סי' רצד ,וסי' שלא ,פוסק כהראב"ד .אמנם השו"ע פסק כהרמב"ם.
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בחזו"א [דמאי סי' ג' סק"י] פסק שאין לחלל פירות על פירות כיון שדעת הגר"א
[יור"ד סי' רצ"ד סקכ"ד] כהראב"ד דאין לחלל על פירות ,יש להחמיר שלא
לחלל מעות על פירות ,ושכן דעת הירושלמי שאף בזה"ז בדיעבד אינו מחולל.
בספר ארץ ישראל [להגרי"מ טוקצינסקי] מביא שמנהג ירושלים היה לחלל
מעשר שני ורבעי על פירות כדעת השו"ע ,ואף מעות מעשר שני ורבעי היו
נוהגים לחלל על פירות.
ובדעת הרמב"ם כ' הגר"א [סי' של"א סקר"א וסי' רצ"ד סקכ"ד] והחזו"א [דמאי ג'
י'] שבזמן הזה מתיר הרמב"ם לכתחילה לחלל מין על שאינו מינו בחלול פירות.
ובספר ארץ ישראל כ' שמנהג גדולי ירושלים לחלל אף על אוכל טמא ונהגו
לחלל על סוכר שהוכשר לקבל טומאה וכבר נטמא וממיסין אותו במים ושופכין
כך שאין בו תקלה .ואם חילל על פרי טהור צריך ליזהר לשמור על קדושתו
שלא לאבדו עד שירקב וליזהר שלא יכשלו בו אחרים .פירות חו"ל או הפקר
כ' בדר"א פ"ד ממע"ש סקי"ג ,בשם צ"פ שאי אפשר לחלל עליהם כיון שאינם
יכולים להיות מעשר שני.
כפי הידוע הסוכר היום מגיע מחו"ל [נעשה מסלק סוכר] .אכן פירות שהגיעו
מחו"ל אם נעשה גמ"מ בארץ אפשר שיוכלו לחלל עליהם גם לדעת הצפנת
פענח הנ"ל ,עי' יור"ד סי' שלא בש"ך ס"ק כ"ב ,ז"ל ,וכתוב בכס"מ [תרומות פ"א
הכ"ב] דבפירות ח"ל כשנכנסו לארץ קודם שנקבעו למעשר חייבים בתרומות
ומעשרות מן התורה אבל אם נקבעו למעשרות בח"ל ואח"כ נכנסו לארץ מאחר
שבשעת קביעותם למעשרות היו בח"ל פרח מהן חיוב תרומות ומעשרות
ופטורים מן התורה ואינן חייבים אלא מדבריהם 22וכ"כ העט"ז.

הפרשת תרו"מ מתפוז ולימון סיני
י"ח .שאלה  -תפוז ולימון סיני [ננסי] שנאכל הפרי עם קליפתו האם מעשרים
מהפרי דוקא או גם מהקליפה.
תשובה – היות ופריו וקליפתו נאכלים יחד ונחשבים שניהם הפרי וכל אחד נאכל
גם בפנ"ע יכול לעשר גם מהקליפה על הפרי.
ביאורים – מאחר שקליפתו ופריו עומדים לאכילה בשוה ונאכלים כדבר אחד
שכ"א נאכל כעיקר הפרי [דקליפתו רכה מאוד ועבה ביחס לגודלו] ,לכן אפשר
לעשר אף מקליפתו על פריו .אמנם בתפוז רגיל אין לעשר מן הקליפה כלל אלא
רק מן הפרי .עוד יש ליזהר שלא להפריש תרו"מ מתפוז רגיל על ננסי וכן מלימון
רגיל על ננסי ולהיפך ,ואף דקיי"ל דכל שהוא מין אחד לענין כלאים מפרישים
 .22ז”ל כס”מ פ”ק מתרומות הכ”ב ,שיעור לשון רבינו כך הוא ואם נקבעו למעשר ביד ישראל
בעודם בח"ל חייבין במעשרות מדבריהם אחר שנכנסו לארץ:
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מזע"ז בתרו"מ ,מ"מ יש לחוש שהם ב' מינים כמו כל ההדרים שאין מפרישים
מתפוז על אשכולית וכיו"ב דמספקא לן אם מין אחד הוא או שני מינים הם ,וה"ה
בזה ,ובפרט שתכונת פריים שונה לגמרי ,ולפיכך יש לדונם להחמיר כב' מינים.

אופן הפרשת תרו"מ בפסיפלורה (שעונית)
י"ט .שאלה  -איך נוהגת הפרשת תרומות ומעשרות בפסיפלורה [שעונית] כיון
שמסופק לנו אם היא ירק או אילן ואנו נוהגים בה דיני ירק ואילן להחמיר ושנות
המעשר חלוקות בין ירק ואילן.
תשובה – בג' שנות ערלה אסור לאכול את פריו כדין אילן ,ואח"כ מפריש ממנו
מעשרות כאילן וכירק ,עי' בבאורים אופן ההפרשה.
ביאורים – פרי הפסיפלורה דנו בו הפוסקים אם דינו כירק או אילן כיון שהעץ
מוציא פרי תוך שנתו ומאידך מתקיים גזעו הרבה שנים ,ואנו נוהגים בו לענין
ערלה להחמיר כדין אילן וגם נוהגים בו כדין ירק לחומרא לענין תרומות
ומעשרות וכלאים בכרם וכן בדין שביעית.
נמצא דאחר ג' שנות ערלה בשנתו הרביעית צריך לחלל את הפירות כדין רבעי
וגם להפריש ממנו תרומות ומעשרות כדין שנת הירק שנקבעת בלקיטה ,וכל זה
יעשה ללא ברכה ואח"כ בשנתו החמישית והלאה צריך לומר את נוסח ההפרשה
המקובל שכולל בזה את כל הספיקות [משום שפירות שנלקטו בין ראש השנה
לט"ו בשבט שנת מעשר הירק היא השנה החדשה ,ושנת מעשר האילן עדיין
בשנה הקודמת ורק פרי שיחנוט אחר ט"ו בשבט שייך לשנה החדשה ,כן יש
ליזהר שלא להפריש משנה על חבירתה היינו מפרי שנלקט לפני א' תשרי על
פרי שנלקט אחרי א' תשרי וכן פרי שחנט לפני טו בשבט על פרי שחנט אחר
טו בשבט ,במקרה שנתערבו לו הפירות יש לשאול לחכם] וגם יכול לברך על
הפרשת תרו"מ ואינו מברך על פדיון מעשר שני אלא אם כן הפרי גם חנט וגם
נלקט בשנת מעשר שני.

הפרשת תרו"מ באתרוג ומצות מצוה
כ .שאלה – קטפנו אתרוגים מהודרים למצות החג ,אנו רוצים לקבוע את כל
התרו"מ על פירות אחרים מחוץ לאתרוגים שניטול למצוה ,כדי שלא יחסר בדין
'לכם' הנאמר בד' מינים ,איך עושים את חשבון כמות הפרי שצריך להיות מחוץ
לאתרוגי המצוה.
תשובה – בשנת מעשר שני יש לקבוע מחוץ לפירות הניטלים למצוה את
תרומה גדולה ששיעורה כל שהוא ,ותרומת מעשר ומעשר ראשון שהוא עשר
אחוז מהפירות [הנשארים אחר שנטל תרו"ג] ,ובשנת מעשר עני מוסיף עוד
עשר אחוז [שהם תשע אחוז מכלל הפירות] למעשר עני[ .אמנם מעשר שני אינו
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צריך לקבוע מחוץ לפירות אלא קובע בתוך פירותיו ומחללו כדין] וכל כמות זו
צריך להביא מפירות אחרים [מאותה דרגת חיוב] .וחשבונו כך ,בשנת מעשר
עני ישקול פירותיו שמשאיר אצלו למצוה יחלק משקל זה ל  9תוצאתו הוא
משקל המעשר ראשון [והתרומת מעשר שבתוכו] שצריך להביא מחוץ למה
שיש בערימה שלו ,ועוד להוסיף כל שהוא לתרו"ג .בשנת מעשר עני [אתרוג
ר"ה שלו ככל אילנות טו בשבט ונקבע שנתו אחר שנה שנלקט בה הפרי] ישקול
פירותיו שהשאיר למצוה יחלק משקלם ל 81ותוצאתו יכפיל ב 19וזהו הכמות
של המעשר ראשון [עם התרומת מעשר] ומעשר עני ,ולמשקל זה יוסיף כל
שהוא לתרו"ג.
ביאורים – באתרוגים למצוה וקמח למצות מצוה מדקדקים לקבוע חוץ
מהתרומה גדולה גם המעשר ראשון ומעשר עני מחוץ לפירות שמשאירים
למצוה ולאכילה ,כיון שיש פוסקים הסוברים שמאחר שבאתרוג למצותו ,וכן
במצות מצוה שאוכל בליל הסדר ,חייב שיהיו בבעלות מקיים המצוה ,ואם
משאיר את המעשר ראשון בתוך פירותיו ואינו נותנו ללוי בטענה שהלוי הרוצה
לזכות בהם צריך להביא ראיה שהוא לוי ואז יקבלם ,מכל מקום כל זמן שלא
הגיע הלוי לקחתם שייכים ללויים ולא לישראל המחזיק בהם ואף כשמעכבם
אצלו בהיתר ,בטענת המוציא מחבירו עליו הראיה ,אבל זכות הישראל לעכבם
אצלו אינה בעלות להחשב שלו ,ונמצא דחסר בדין 'ולקחתם לכם ,משלכם'.
יעו' בספר ישא יוסף או"ח ח"ב סי' קיב הביא משמיה מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל
שנחלקו בדין זה האחרונים ,בחמדת שלמה או"ח סי' א' ד"ה ואפשר ,ס"ל מתנות
כהונה הוי ממון שאין לו תובעין כל זמן שלא באו ליד כהן והם עדיין ברשות
הבעלים ה"ה ממון בעלים גמור וכשלו דמי ,אכן בשו"ת הרי"ם או"ח סי' ה' פליג
עליו וס"ל שבעלות הישראל בספק מתנו"כ גריעא טפי מבעלותו בספק ממון,
עיי"ש כל הענין .ועוד ציין ביש"י שם לספר זכרון שאול דמרן החזו"א זצ"ל חשש
דאין זה דין 'לכם'.
לפיכך יש לקבוע מלבד התרומה גדולה והתרומת מעשר גם המעשר ראשון
ומעשר עני מחוץ לפירות שמשאיר לעצמו אכן ,מעשר עני יכול להקנות לעני
[לא בקנין חליפין  -רמב"ם פי"א ממעש"ש הי"א] ולחזור ולקנות ממנו [גדר עני
לזה הוא ,מי שאינו מסודר בפרנסתו שיש בה כדי מחייתו – ע"פ החזו"א בקונט'
תרו"מ מהר"ז שפירא ז"ל] מעשר שני יכול להשאר בתוך פירותיו כיון שמחללו
על מטבע] .וכן יש ליזהר באתרוגים יש החלק שלוקח מהפרדס ויש ומה שנופל
או נתלש ומונח בארץ ומעשר מהארץ על מה שלקח דאפשר שהם בדין הפקר
שמשליך אותם ואין כוונתו לאוספם והוי מן הפטור על החיוב אא"כ מפרש
שאינם הפקר ,וכשמפרש שאינם הפקר הוי מן החיוב שאינם לקוח על אלו
שגמ"מ למכירה ,וכן בנוסח ההפרשה צריך להתאימו לפי מצב הפירות שלפניו
שאם חלקם בערימה וחלקם על הארץ צריך ליתן דעתו למה מתייחס דיבורו
'ממה שיש כאן'.
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בשנת מעשר שני כך יעשה  -תחילה יקח חתיכת טבל לתרומה גדולה ואף כל
שהוא פוטר את כל הפירות וקורא לה שם תרו"ג .מעשר ראשון ותרומת מעשר
צריך לקבוע מחוץ ,והיינו שהפירות הנשארים אחר הפרשת המעשר ראשון הם
 90אחוז והפירות מבחוץ הם  10אחוז.
דרך משל ,אם קטף  70ק"ג של אתרוגים מהודרים ואינו רוצה להוציא מתוכם
את המעשר ראשון ,כך חשבונו [70ק"ג] לחלק ל 9שוה ל  7.78ק"ג ,הוא שיעור
המעשר ראשון עם התרומת מעשר שצריך להוסיף מחוץ ל 70ק"ג אתרוגים.
[המעשר ראשון באחוזים הוא  11.11אחוז מ  70ק"ג]
בשנת מעשר עני יכול להשאיר המעשר עני בתוך פירותיו להקנותו לעני ואח"כ
לקנות ממנו [אמנם אז זכותו של העני לקבל דוקא מאתרוגים מהודרים אלו את
חלקו] ואם קובע המעשר עני מחוץ לפירות שמשאיר למצוה כך חשבונו [אחר
שהוציא תרו"ג ובידו  70ק"ג אתרוגים למצוה]  70לחלק ל 81כפול  19תוצאתו
 16.42ק"ג[ .באחוזים הוא  23.45אחוז מ  70ק"ג]
וכן חיטים של פסח ישקול את החיטים שמשאיר לעצמו ויעשה את החשבון
כדעיל.
אכן יש סוברים שהלוים מסיחים דעתם מלזכות במעשר כיון שאין בידם להוכיח
יחוסן וע"י כך זוכה הישראל במעשר להיות שלו[ ,ויסודו עפ"י רש"י גיטין ל' בדין
מכירי כהונה] וי"א שאם הבעלים של הטבל הוא לוי בזה ודאי אסחו דעתייהו
כיון שדינו של לוי שיכול להשאיר המעש"ר אצלו ,ויש המקנים המעש"ר ללוי
וקונים ממנו בחזרה או בהקנאת מתנה ע"מ להחזיר.

דין עלים היוצאים מבצל תלוש
כא .שאלה  -בצל תלוש שכבר נתעשר שמוציא עלים ירוקים חדשים האם צריך
לעשרם.
תשובה – אין צריך לעשר התוספת.
ביאורים  -בצל תלוש ומעושר שהוציא עלים חדשים כשהוא תלוש פטורים
העלים מתרו"מ ,וז"ל הרמב"ם פ"א ממעשר הי"א ,בצלים שהשרישו זה בצד
זה אפילו השרישו בקרקע עלייה פטורין מן המעשרות ,נפלה עליהן מפולת
והרי הן מגולין הרי אלו כנטועין בשדה וחייבין במעשרות .ובתוס' [עירובין
דף ע"ז ע"א ד"ה הטומן] כתבו בענין בצלים שטמן בקרקע והוסיפו עלין ,וז"ל,
ואור"י דרגילות הוא שמתוספין מחמת לחלוחית הקרקע כעין שאנו רואין שומין
ובצלים שמתוספין אפילו כשמונחים בחלון ועל אותה תוספת קאמר דאין צריך
לעשר הואיל והיו מתוקנים מקודם לכן ,ע"כ.

שאלות ותשובות  -בית ההוראה
אמנם בר"ן נדרים נח .פי' בבצל הטמון בקרקע בשביעית ולא נודע אם הוסיף מן
הקרקע או מהבצל עצמו ,וז"ל ,אם היו עלין שלהן שחורין אסורין לאו שחורין
ממש אלא נוטים לשחרות שזה מוכיח שגדולן יפה ומקרקע שביעית נתגדלו
ולפיכך אסורין .הוריקו מותרין  -שכיון שהם ירוקים לאו מחמת יניקת הקרקע
נתגדלו אלא מחמת הבצל עצמו.
ולכן בבצל טמון שיש ספק אם הוסיף מלחלוחית עצמו או מן הקרקע יבדק
בגוון העלים וכ"ה בחזו"א [שביעית י"ב ג ,מעשרות ו' ט"ז] שכתב כשמסופק לנו
אם בצל הטמון בקרקע הוסיף עלים מן הקרקע או מן הבצל עצמו כמו שמוציא
בתלוש ,מכריעין הדבר ע"פ העלין אם הוריקו סי' שהוא מהבצל עצמו ואם
השחירו סי' הוא שהוא מיניקת הקרקע .אמנם בצלים תלושים הנמצאים בבית
בסלסלה או בחלון וכיו"ב לעולם פטור התוספת כיון שודאי הוא מלחלוחית
הבצל ולא מן הקרקע ,וכ"כ בדר"א בצהה"ל פ"ב מתרומות סקמ"ב .וכן הורה
החזו"א [דינים והנהגות ח"ב פ"ה ס"ג].

קביעת שנת המעשר בדלעת שיבש עוקצה.
כ"ב .שאלה  -דלעת שנלקטה מהקרקע מיד לאחר ר"ה האם חובת התרומות
ומעשרות שלה הם כפי שנה זו שנלקטה או ששייכת לשנה שעברה.
תשובה – אם עוקצה שמחוברת בו לצמח התייבש לגמרי לפני ר"ה אף שנלקטה
הדלעת אחר ר"ה ,שייכת לשנה שעברה כיון שדינה כתלושה .ואם לפני ר"ה היה
יבש עוקצה רק באופן שאינו יונקת מזון יותר לפרי ,באנו למחלוקת ,ואם עדיין
יונק הפרי הולך בו אחר שנה שנלקט בה.
ביאורים  -דלעת שנקצצה מיד אחר ר"ה והיה יבש עוקצה שמחוברת בו לצמח
ויונק מן הקרקע ,באנו למחלוקת הרמב"ם [פ"א ממע"ש ה"ד] והתוס' [ר"ה דף
י"ג ע"ב ד"ה גמר פרי] בדין קביעת שנת המעשר בירק זה ,דעת הרמב"ם שבירק
הולכין אחר לקיטה שאף שיבש עוקצה מ"מ מחוברת לקרקע ועדיין לא נלקטה,
ואילו דעת התוס' ,דגמר פרי הוא זמן קביעת שנת המעשר בירק וכיון שנגמר
פריו אף שהוא עדיין מחובר ,נקבעה שנתו לזמן גמר פריו ,וגדר גמר פרי לזה פי'
בחזו"א [שביעית כ"ז ז'] כל שאינו משביח עוד.
ולכן לשיטת התוס' דלעת זו משתייכת לשנה שעברה לענין קביעת שנת המעשר,
וכן יש ליזהר שלא להפריש ממנה על של שנה זו משום שאין מפרישין משנה
על חבירתה ,ולדעת הרמב"ם שנתה כפי זמן לקיטתה.
אמנם כתב בחזו"א [שביעית כ"ז סק"ז ,ועי' שביעית ז' ה'] דביבש לגמרי העוקץ
שאינו חבור אף לענין טומאה מודה הרמב"ם דכלתה שנתו והוא כתלוש ,ונמצא
שביבש לגמרי יש להפריש תרו"מ לכו"ע לפי שנה שעברה שבה התייבש העוקץ
לגמרי .וכל שיש ספק בדבר בין שהוא מטעם מחלוקת הראשונים הנ"ל או
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מטעם שאינו יודע מציאות רמת הייבוש יפריש כפי הנוסח ההפרשה שכתב
החזו"א שכולל בתוכו את כל הספיקות אם הוא מעשר שני או עני ,אמנם אם יש
ב' דלועים כאלו או יותר צריך להפריש מכל אחד על עצמו כיון שיכול להיות
דינם שונה כפי דרגת התייבשות החבור לקרקע.

בית מדרש להלכה בהתישבות
אמונת אי"ש
יום העיון השבעים ושמונה
יתקיים בע"ה

בבני ברק
בבית הכנסת "נחלת משה" רח' מלצר 36

ביום שני כ"ד בניסן תשע"ח

בירושלים
בהיכל בית המדרש להלכה
רח' המלמד  1הר נוף

ביום שלישי כ"ה בניסן תשע"ח

קניית תוצרת שלא נתנו ממנה מעשר עני/הרב רייכנברג

קניית תוצרת שלא נתנו ממנה מעשר עני
(לעיון ולא למעשה כיון שיש כמה שאלות שלא הוכרעו ,אשמח לקבל הערות)

הרה"ג שאול רייכנברג
שאלה
כיון שלצערנו יש הרבה סיטונאים ובעלי חנויות שמפרישים אצלם תרומות
ומעשרות ובכלל זה מעשר עני אבל הם לא נותנים אותו לעניים .האם מותר
לקנות תוצרת שלא נתנו ממנה את המעשר עני .השאלה מתעוררת בצורות
שונות .א .במקרה שאנו בטוחים שאנו קונים את המעשר עני .ב .כאשר אנו
יודעים שמעורב מעשר עני בתוך התוצרת ,אך אנו קונים רק חלק מהתוצרת .ג.
כאשר יש ספק אם מעורב מעשר עני בתוך התוצרת.

תשובה
נתחיל מהמקרה האחרון שהוא נפוץ יותר.
המקרה הנפוץ הוא שהפרישו אצל הסיטונאי והוא מכר לכמה חנויות לכל חנות
חלק מאותה תוצרת שהפרישו ,כך שלא ידוע אם המעשר עני נמצא בחנות זו או
בחנות אחרת .האם מותר לקנות.
נראה שמותר מכמה סיבות.
 .1כפי שנבאר בהמשך (באות ב  )6-4יתכן שהיתה גזלה של המעשר עני ע"י
הסיטונאי ,ויאוש של כל העניים ,ושינוי רשות כשקנה בעל החנות מהסיטונאי,
א"כ אף אם המעשר עני נמצא בחנות זו מותר לקנותו שהוא כבר שייך לבעל
החנות .נוסף לכך כפי שנכתוב בהמשך ,לשיטת הרמב"ם והשו"ע "מתנות"
נגזלות אף בלי יאוש רק ע"י שינוי רשות ,א"כ המעשר עני שייך כבר לבעל
החנות (אך ראה שם שהדברים לא ברורים שזה כך).
(שקונה חלק מהתוצרת שמעורב

 .2אם מותר לקנות במקרה המבואר להלן באות ג
בתוצרת מעשר עני) ,ה"ה מותר לקנות בחנות ,כיון שבדרך כלל מפרישים את
התרומות והמעשרות אצל הסיטונאי ,ובעל החנות קונה אצל הסיטונאי רק
מיעוט מהתוצרת שהפרישו ממנה תרומות ומעשרות ,שכל התוצרת מתחלקת
לכמה חנויות ,וא"כ הוא קנה בהיתר ומותר לקנות ממנו.
 .3נראה שכיון שיש סיטונאים שנותנים את המעשר עני לעניים ,א"כ לקונה
יש שני ספיקות .ספק אחד ,אולי התוצרת שבחנות היא מסיטונאי שנותן את
המעשר עני .ספק שני ,אף אם בעל חנות קנה אצל סיטונאי שלא נותן את
המעשר עני ,אולי הוא לא קנה את המעשר עני אלא את החלק שהיה חולין.
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ב .כאשר הפרישו תרומות ומעשרות מטבל ודאי ולא נתנו את המעשר עני ,האם
מותר לקנות את הכל ביחד עם המעשר עני (הפרישו תרומות ומעשרות בחנות מארגז
של ירקות טבל ודאי ורוצה לקנות את כל הארגז ,או הפרישו מכל הארגז אצל הסיטונאי והוא
מכר את כל הארגז לבעל החנות ורצה לקנות בחנות את כל הארגז).

 .1אף שהחלק של העניים לא ניכר בתוך התוצרת ולא ידוע היכן הוא ,אינו בטל
משום שממון של אחד שמעורב בממון של אחר אינו בטל ,כמבואר בביצה
(לח,ב) .וכך מבואר בשו"ע חו"מ (סי' רצב סעי' י) .וכך מבואר לגבי מתנות עניים
בפאה (פרק ה משנה ב) ששיבולת של לקט השייכת לעניים שהתערבה בגדיש
של בעל הבית ,צריך לתתה לעני ואינה בטלה ,וצריך לתת לעני שיבולת אחת
מתוך התערובת ,עי"ש .וכן מבואר במרדכי סוף חולין בסוגיא של חורי הנמלים,
שמעט גרעינים של לקט שהתערבו בגרעינים של בעל הבית אינם בטלים .וכך
הדין שסאה תרומה שהתערבה בחולין מתבטלת באחד ממאה וצריך להרים סאה
כנגד הסאה תרומה שהתערבה ולתת אותה לכהן .ושואל הירושלמי (ערלה פרק
ב) למה כשערלה מתערבת בחולין (באחד ומאתים) לא צריך להרים כנגד הערלה
שהתערבה ותרומה שהתערבה כן צריך להרים .ומפרש הירושלמי משום גזל
השבט ,שהתרומה ממון של הכהנים .וכך כתב רמב"ם (מאכלות האסורות פט"ו
הט"ו) וז"ל" :ולמה צריך להרים התרומה ולא ירים ערלה וכלאי הכרם ,שהתרומה
ממון כהנים ,לפיכך כל תרומה שאין הכהנים מקפידין עליה כגון תרומת הכיסלין
וחרובין ושעורין שבאדום אינו צריך להרים" .בפשטות נראה שממון אינו בטל מן
התורה (וכך נראה בחזו"א מעשרות סי' ז ס"ק ז).
 .2איתא בשו"ע חו"מ סי' שנו וסי' שסט שאסור לקנות תוצרת גנובה או גזולה
מגנב או גזלן אפילו לאחר שהתיאשו בעלים ,משום שמסייע לעוברי עברה,
שאם לא יקנו מהם הם לא יגנבו ויגזלו .מ"מ כתב בשו"ע הרב הלכות גזלה סעי'
ט שמותר לקנות מהם על מנת להחזיר לנגזל את שלו אם הבעלים לא יכול
להוציא מהם בעצמו .אם כן ה"ה י"ל שמותר לקנות את התוצרת עם המעשר
עני על מנת לתת לעניים את חלקם .אבל אסור לקנות את התוצרת אם אין דעתו
לתת לעניים את חלקם.
אמנם יש לדון האם אחרי שכבר קנו את התוצרת צריך לתת לעניים את חלקם.
 .3איתא בגמרא בחולין קלד ,מי שקנה מעיים לפי משקל והיתה שם גם הקיבה
שהיא ממון כהנים (זרוע לחיים וקיבה הם ממון כהנים) ,הקונה צריך לתת את הקיבה
לכהן ,והקונה חוזר על בעל הבית שיחזיר לו את דמי הקיבה (שהרי שילם לפי
משקל) .ונחלקו בגמרא ,רב אמר שאם בעל הבית הוא זה ששקל את המעיים כדי
לתת לקונה ,יש גם עליו חובה לתת לכהן את הקיבה או דמיה ולא רק הקונה
חייב לתת ,ורב אסי סובר שהחובה רק על הקונה ולא על המוכר .ומפרשת
הגמרא שנחלקו אם מתנות כהונה נגזלות או לא .ומפרשים רש"י הר"ן והריטב"א,
שהמחלוקת היא האם שייך גזלה במתנות ,שרב סובר ששייך גזלה גם במתנות
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כהונה כמו בכל דבר ,ממילא אם המוכר שקל את המעיים כדי למכרם הוא גזל
אותם ,והקונה ממנו הוא קונה מגזלן והחובה להחזיר לכהנים היא על שניהם
(הר"ן שואל בשלמא הקונה חייב כיון שהקיבה אצלו ,אבל למה המוכר חייב הרי מזיק מתנות
כהונה פטור משום ממון שאין לו תובעים וה"ה פטור כגזלן .ומתרץ שהוא חייב כיון שמשתרשי
ליה שמקבל כסף תמורת הקיבה ,ממילא קיימת עליו עדיין המצוה וצריך לתת דמי הקיבה
וכך גם כתב המהר"י קורקוס (בכורים פ"ט הי"ד) [הר"ן בעמ'  88ברי"ף ,מוסיף דמה לי
הם מה לי דמיהם ,וחייב בדמי הקיבה אם אינה אצלו] ,החזו"א (יור"ד ז -ה) כתב

שכיון שהקיבה עדיין בעין נשארת עליו מצוות הנתינה אף שאינה אצלו) .ורב
אסי סובר שלא שייך כלל גזילה במתנות ,רש"י (ב"ק קטו,א) מפרש ,שכיון שהם
שייכים לכהנים מכח מתנת גבוה בכל מקום שהם נמצאים הם שייכים לכהנים
ממילא המוכר לא גזל שעדיין הם שייכים לכהנים ,וכיון שהקיבה אצל הלוקח
הוא חייב לתתה לכהן .הלכה כמו רב שמתנות נגזלות ,אך כאמור רק כשעשה
מעשה גזלה כמו שרב אמר שהמוכר שקל את המעיים.
אמנם הרמב"ם מבאר את המחלוקת בגמרא אחרת .שרב סובר שאם אדם שחט
בהמה ומכר את הזרוע והלחיים או הקיבה לישראל במקום לתת לכהן ,אע"פ
שאסור לישראל לקנות ממנו ,כיון שצריך לתת אותם לכהנים ,אחרי שקנה,
מותר לקונה לאוכלם ואין באכילה גזלת הכהנים כיון שהם כבר גזולות ע"י
המוכר .וז"ל" :המתנות עצמם (הזרוע הלחיים והקיבה) אסור לישראל לאוכלם אלא
ברשות כהן ,עבר ואכלן או הזיקן או מכרן אינו חייב לשלם מפני שאין לו תובעים
ידועים ,והקונה אותם אע"פ שאינו רשאי (פירוש שהיה אסור לו לקנות כדין קונה
מהגזלן) ,הרי זה מותר לאכלן מפני שמתנות כהונה נגזלות" .וכך פסק בשו"ע
יור"ד (סי' סא סעי' לא) .ומסביר החזו"א יור"ד סי' ז סק"ה שאע"פ שבכל גזלה כדי
לקנותה צריך שינוי או יאוש ושינו רשות ,במתנות כהונה מספיק שינוי רשות
בלי יאוש .אך כאמור זה לא עוזר לנו לקנות לכתחילה כמו שכתבו הרמב"ם
והשו"ע "אע"פ שאינו רשאי".
המהר"י קורקוס כתב שלדעת הרמב"ם מתנות נגזלות אף שלא עשה המוכר
מעשה גזלה אלא שהתכוון לגזול ,ולדעתו מתנות נגזלות לדעת הרמב"ם גם בלי
מעשה גזלה ,אך זה כאשר יודע שצריך לתת וכוונתו לגזול ,אבל כאשר חושב
שהמעשר שייך לו אין כאן גזלה.
א"כ במקרה שהפרישו תרו"מ בחנות אסור לקנות את הכל כולל המעשר עני
אם אין דעתו לתת את המעשר עני לעני .אך אחרי שקנה מותר לו לאכול לדעת
הרמב"ם (אך ראה להלן מתי נחשב שיש מעשה גזלה מצד המוכר).
אמנם במקרה שהפרישו תרומות ומעשרות אצל הסיטונאי והוא מכר את הכל
עם המעשר עני לחנות ,כיון שהמתנות כבר נגזלו ע"י הסיטונאי ובעל החנות קנה
ממנו ,אחרי שבעל החנות קנה מותר לו לאוכלם ,לשיטת הרמב"ם והשו"ע (אע"פ
שהיה אסור לו לקנות) ,ה"ה שמותר לו למכרם ומותר לקנות ממנו.
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 .4כאשר הפרישו אצל הסיטונאי יתכן שמותר לקנות בחנות הקמעונאית את
המעשר עני גם לפי רש"י ושאר הראשונים ,שהרי יש כאן גזלה וייאוש שכל
העניים מתייאשים מהמעשר עני המופרש אצל אלו שלא נותנים ,ואח"כ יש שינוי
רשות שבעל החנות קונה מהסיטונאי ואז הגזלה נקנית לבעל החנות .ואע"פ
שיהיה אסור לבעל החנות לקנות כמבואר בשו"ע חו"מ (סי' שנו וסי' שסט) שאסור
לקנות מהגזלן אף לאחר יאוש ,כיון שמסייע לו לגזול ,שע"י קנייתו נעשה שינוי
רשות ויצא החפץ הגזול מרשות הבעלים ,מ"מ אחרי שהוא קנה את התוצרת
היא נקנית לו ביאוש ושנוי רשות ומותר לקנות ממנו( .אמנם יש לדון האם נחשב שיש
ייאוש .שהרי אנו פוסקים שייאוש שלא מדעת לא הוי ייאוש ,ויש לדון אם הייאוש של העניים
נחשב ייאוש מדעת .שמצד אחד יש עניים שיודע שיש מצוות מעשר עני ,ויודעים שיש הרבה
שלא נותנים ,ומתייאשים מהמעשר עני שנמצא אצל אלו שלא רוצים לתת .אך לאידך גיסא יש
עניים שלא יודעים כלל ממצוות מעשר עני ,ויש לדון האם כאשר אדם לא יודע כלל שיש לו חפץ
מסויים וחפץ זה נאבד ,האם נחשב הדבר ייאוש מדעת או ייאוש לא מדעת .בגמרא (ב"מ כא,ב)

מבואר שאחרי שכל העניים התייאשו ממקצת הלקט שנשאר ,מותר לכל אדם
לקחתו ,רואים שיש ייאוש של עניים .אך זה היה בזמן הגמרא שמתנות עניים
היו אחד ממקורות הפרנסה של העניים וכולם ידעו שיש מתנות עניים וחיכו
לזה ,ממילא היה זמן שכיון שנשאר רק מעט הם התייאשו .אבל בזמננו יש עניים
שלא יודעים כלל שיש מצוות מעשר עני .אמנם יש שרצו להביא ראיה מגמרא זו
שנחשב הדבר לייאוש מדעת כאשר לא יודע כלל יש לו ,שהרי יש קטנים שאולי
לא יודעים כלל ממתנות עניים ומ"מ נחשב הדבר לייאוש שמותר לכולם לקחת
את מה שנשאר ,וצ"ע).
מה שכתבנו שלרב הסובר שמתנות נגזלות לפי שיטתו של הרמב"ם ,מותר
לקנות מבעל חנות שקנה מסיטונאי כאשר הפרישו את התרומות והמעשרות
אצל הסיטונאי ,יש לדון בדבר .שהרי רב אמר את דינו כאשר המוכר שקל את
המעיים ,שהוא עשה מעשה גזלה ,אבל אם הלוקח לקח אותם לבד אזי הוא
הגזלן ואסור לו לאכול את הפירות גם לשיטת הרמב"ם .ולכן אם הסיטונאי
הגביה את הפירות לאחר ההפרשה על מנת למכרם ,הרי יש מעשה גזלה מצדו.
אבל אם הפועל הנכרי שלו עושה את הכל ,אז הבעל הבית לא גזל כיון שלא
עשה מעשה גזלה ,ואף שמכר לבעל החנות אסור לקנות ממנו את המעשר עני.
ואף שמחשבתו לגזול את הפירות והפירות שמחשבתו לגוזלם נמצאים בתוך
רשותו ,א"כ יש כאן מעשה גזלה שרשותו קונה לו .אך מבואר בקצות סי' רמג
ס"ק י ובנתיבות שם שזה לא נחשב מעשה גזלה (הקצות מביא ראיה מרש"י ,אך
האמרי משה מביא שהרשב"א בכתובות חולק) .ויש לדון אם גם לדין גזלת המתנות
צריך מעשה ממש .כמו כן יש להסתפק האם כשאומר לפועליו לגזול גם נחשב
למעשה .שהנתיבות שם כתב שכדי שיחשב גזלה לא צריך שיכניס את הדבר
הגזול לרשותו ,אלא אף אם בהמה נכנסה לרשותו מעצמה ומחזיק אותו שלא
תצא נחשב הדבר לגזלה כיון שהיא ברשותו ועושה מעשה להשאירה שם (אע"פ
שמעשה כזה אינו קנין לבהמה שלא ברשותו) .א"כ יש לומר שה"ה אמירה לפועל שיקח
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את המעשר עני גם נחשב לגזלתו ,וצ"ע .כמו כן אם לא אמר לפועל הנכרי אלא
שהפועל עושה מעצמו את המכירה כיון שזה סדר העבודה ,מסתבר שאין כן
מעשה גזלה מצד המוכר.
כמו כן כתב הקצות בסי' כה ס"ק א (ועי"ש בנתיבות ובש"ך סי' שמח ס"ו) ,שאין
גזלה בשוגג ומי שחושב על דבר שהוא שלו ולכן לוקחו ,אינו נחשב לגזלן .א"כ
אם הסיטונאי לא יודע שצריך לתת מעשר עני לעניים ,אינו גזלן ובעל החנות
הוא הגוזל (אם יש את כל התנאים הנ"ל והוא יודע שצריך לתת לעניים) ,ואז אסור לקנות
את המעשר ממנו .אך גם בזה יש להסתפק אם גם במתנות נחשב לגוזלם רק
כשיודע .א"כ אין ודאות שמותר לקנות מטעם הרמב"ם .ולדעת רש"י שמועיל
רק משום גזלה ויאוש ושינוי רשות ודאי שצריך תחילה את כל דיני גזלה.
אמנם המהר"י קורקוס כתב שלדעת הרמב"ם מתנות נגזלות אף שלא עשה
המוכר מעשה גזלה אלא שהתכוון לגזול ,ולדעתו מתנות נגזלות לדעת הרמב"ם
גם בלי מעשה גזילה ,אך זה כאשר יודע שצריך לתת וכוונתו לגזול ,אבל כאשר
חושב שהמעשר שייך לו אין כאן גזלה.

סיכום
בסעיף זה כתבנו על מי שרוצה לקנות את כל הפירות שודאי יש ביניהם גם
מעשר עני .ובזה אמרנו:
א .מעשר עני שמעורב בפירות של בעל הבית אע"פ שאנו לא יודעים היכן הוא
אינו בטל.
ב .מותר לקנות כדי לתת לעניים את מה שמגיע להם.
ב .יש מחלוקת ראשונים מה הפירוש מתנות כהונה נגזלות ,דעת רש"י הר"ן
והריטב"א ,שהכוונה ששייך בהם גזלה ,ואם הבעלים התכוין לגזול ועשה מעשה
גזלה ,הרי הם גזולים (ולא אומרים שלא שייך לגזול מתנות כהונה) .הרמב"ם פירש (וכך
נפסק בשו"ע) שמתנות שהבעלים עשה בהם מעשה גזלה (וי"א אף שהתכוין לגזול בלי
מעשה גזלה) ,הם נקנות למקבל ממנו בשינוי רשות אף בלי ייאוש ,אמנם כל זה
אחרי שלקח ממנו אך אסור לקחת ממנו .כך שאין היתר לקנות בחנות שהפרישו
בה את המעשרות.
ד .שיטת הרמב"ם והשו"ע עוזרים לנו במקרה הנפוץ יותר שמפרישים תרומות
ומעשרות אצל הסיטונאי ,ובעל החנות הוא זה שלקח ממנו (אמנם שלא כדין) ,אבל
אחרי שלקח מותר לקנות ממנו ולא צריך לתת כלל לכהן.
ה .אך יש לדון בכל האמור לעיל משום שיש לדון אם נחשב ייאוש מדעת ,כמו כן
כל ההיתרים לקחת הם כאשר עשו מעשה גזלה שאז נקנה ביאוש ושינוי רשות.
אבל אם הפועלים מתעסקים בפועל עם התוצרת ,ולא בעל הבית ,יש לדון אם
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נחשב מעשה גזלה .כמו כן אם הסיטונאי אינו יודע שהמעשר עני לא שלו ואין
כוונתו לגזול ,יתכן שאין מעשה גזלה.
ג .כאשר רוצה לקנות חלק מהפירות מתוך ערימת פירות שיש בה מעשר עני.
אף כאשר הפרישו מטבל ודאי בחנות ,המקרה הנפוץ יותר הוא שלוקחים רק
חלק מהפירות (ולא את כל מה שתיקנו באותה הפרשה) .שאחרי שאמרו את נוסח
ההפרשה ואמרו מעשר עני בדרומם של הפירות ,ושמו את הפירות במקומם
למכירה ,אנו כבר לא יודעים אלו פירות הם ה %9 -של המעשר עני .האם מותר
לקנות חלק מהפירות ,מתוך הנחה שאני לוקח את הפירות של בעל הבית ולא
את המעשר עני ,משום שרוב הפירות הם של בעל החנות (כך זה בדרך כלל רק אם
נשאר פחות מ  %81אז יתכן שהרוב מעשר עני).
התוס' חולין צה,א ד"ה ספקו ,וזבחים עג,ב ד"ה אלא ,ב"מ ו,ב ד"ה קפץ ,כתבו
שתערובת של איסור בהיתר שאינה בטילה ,כגון חתיכה הראויה להתכבד (או
ערלה כשאין מאתים היתר כנגדה) שהתערבה ברוב היתר ,אי אפשר לקחת ממנה
אחד ולומר שלוקח מהרוב ,שזה נחשב לקבוע מדרבנן וכל קבוע כמחצה על
מחצה ואין דין כל דפריש מרובה פריש .אך אין זה נחשב קבוע מן התורה כיון
שהאיסור לא ניכר.
לכאורה דין זה שנחשב קבוע מדרבנן נאמר רק באיסור שהתערב ולא בממון
שהתערב .וכן כתב בים של שלמה ב"ק פרק י אות נח שמעט ממון גזול המעורב
בממון בעל הבית אינו נחשב קבוע כיון שאינו ניכר ,ולכן מותר לקחת מתערובת
שיש בה מעט ממון גזול (עי"ש) .רואים שסבר שאע"פ שהממון הגזול אינו בטל
אין הוא נחשב לקבוע מדרבנן ,וכנראה משום שרבנן אמרו שנחשב לקבוע רק
באיסורים ולא בממונות .א"כ לשיטתו יהיה מותר לקחת חלק מערימת הפירות
שמעורב בה המעשר עני ,שתולים שלוקח מהרוב.
(אמנם החזו"א מעשרות סי' ז ס"ק ז כתב ששיבולת של לקט שהתערבה בשאר השיבולים
א"א לקחת שיבולת אחת ולעשר ממנה על השאר על סמך שהיא מהרוב שחייב במעשרות
ולא מהלקט (כמבואר בירושלמי שם) ,משום שהלקט לא בטל ואז זה קבוע דרבנן
(ולא קבוע מן התורה משום שהאיסור לא ניכר) ,רואים לכאורה שגם בממון שלא

בטל אומרים שנחשב למחצה כיון שהוא קבוע מדרבנן .אמנם דברי החזו"א
נאמרו לענין לעשר מהפטור על החיוב ,ויש לומר שמה שנוגע רק לדיני ממונות
לבד ,לא אמרו שנחשב קבוע אך כאשר זה נוגע גם לאיסורים נחשב לקבוע.
אך במרדכי סוף מסכת חולין (לפני הגהות המרדכי) ,כתוב שמעט לקט שמעורב
בהרבה תבואה של בעל הבית נחשב הדבר לקבוע וכמחצה על מחצה ולא רוב,
רואים שגם לדיני ממון אומרים כך .אך נראה ששיטתו שגם קבוע שאינו ניכר
נחשב לקבוע מן התורה ,ועדיין אין ראיה לשיטות שהוא קבוע רק מדרבנן האם
גם בממון נחשב לקבוע).

קניית תוצרת שלא נתנו ממנה מעשר עני/הרב רייכנברג
נוסף לכך אף אם נחשב לקבוע ולמחצה על מחצה ,יש לדון שיהיה מותר לקנות,
כיון שזה רק ספק גזל עניים.
המהר"י באסאן ,שאל למה המוציא מחברו עליו הראיה הרי למחזיק נחשב הדבר
לספק גזל וספק דאורייתא לחומרא .ומתרץ שתמיד יהיה ספק גזל או לתובע או
לנתבע לכן העמדנו ברשות המוחזק .בקונטרס הספיקות בכלל א אות ו ,מתרץ
(וכפי שמסבירו בשערי יושר שער ה ס"ק ב) שאיסור גזל נאמר אחרי הכללים של דיני
הממונות והכלל הוא המוציא מחברו עליו הראיה .אבל כאשר אין כללים על
פי דיני ממונות של מי הממון ,אכן אסור לקחתו משום ספק גזל .ומהתומים
הביא (כפי שפרשו השערי יושר שם) שהתורה התירה ספק גזל .א"כ לשערי יושר
צריך להיות אסור לקחת ספק גזל כשאין שום הכרעה על פי כללי דיני ממונות,
ובמקרה שממון העניים אצל בעל החנות אין הכרעה כיון שודאי שיש אצלו ממון
של העניים .ולתומים מותר כיון שספק גזל מותר .ויש לדון למהר"י באסאן.
אך בשו"ת מהרש"ם ח"א סי' קנא ,וח"ב סי' רכד אות יא ,כתב שספק גזל אסור
וראיה מב"ק צט ,ומה שכתב התומים שספק גזל מותר זה רק כאשר בא לידו
בהיתר ואח"כ נולד הספק.
(אמנם יש לדון שאולי גזל ממון עניים כיון שהוא ממון שאין לא תובעים אינו גזל ממש ,וכן
כתבו המהרי"ט ח"ב סי' לט והחוות דעת סי' קס (ביאורים ט) שאינו גזל ,וא"כ יתכן שבספק

מותר .אך צריך לזה ראיה שספק גזל עניים מותר כאשר אין דין המוציא מחברו.
ומה שהגמרא בחולין קלד אומרת שנאמר במתנות עניים צדק משלך ותן לו
שספק לקט לקט ,שצריך לתת מתנות עניים גם מספק אף להוציא ממוחזק.
נראה שזה ציווי לבעלים שהתחייב בהשארת הלקט לעניים ,ולא לאחר ,ואכמ"ל).
לכאורה היה אפשר להוכיח שמותר לקחת על סמך שלוקח מהרוב מהגמרא ב"ק
קיט,א ,שנחלקו רב ושמואל האם מותר לקנות מגזלן כאשר ידוע שיש לו מיעוט
משלו שאינו גזול ,ולכו"ע מותר כאשר יש לו רוב משלו .ונפסק בשו"ע חו"מ סי'
שסט סעי' ג שמותר אף שרק מיעוט משלו .אמנם יש אריכות באחרונים למה
מותר אפילו כשרק המיעוט שלו ,וא"כ לא ברור שיש להוכיח משם אף על רוב.

סיכום:
כאשר יש ערימה של פירות שוודאי מעורב בה מיעוט מעשר עני ,בפשטות
נראה שמותר לקנות חלק מאותה ערימה ולתלות שלוקח מהרוב ,וצ"ע בכל
הכתוב באות זו.
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פיקוח ערלה
המכון לחקר החקלאות ע”פ התורה

עצים צעירים בתחילה מגדלים אותם במשתלה ,ורק אחר שהעצים גדלו קצת ,שנה-שנתיים,
מעבירים אותם לשטח המטע או הפרדס ונוטעים אותם באדמה .במשתלה העצים אינם גדלים
באדמה אלא בתוך שקיות פלסטיק מלאות אדמה או מצע גידול אחר .את שקיות הפלסטיק
מניחים על גבי האדמה או על משטח מוגבה מהאדמה .במשתלות שתחת פיקוח מגדלים
את העצים הצעירים בצורה המאפשרת מבחינה הלכתית להתחיל למנות את שנות הערלה
כשעדיין העץ במשתלה ,וכאשר מעבירים את השתיל מהמשתלה למטע או לפרדס ,העץ הוא
כבר בן שנתיים [“דו שנתי”] ,אחר שהשתיל במטע ,כאשר העץ יהיה בן שלש ,יצא משנות ערלה
ופירותיו מותרים [אחר פדיון נטע רבעי] .חוץ מאשר הדבר חוסך הוצאות מרובות ,הדבר מונע
הצפת השוק בפירות ערלה ומכשול גדול מכלל ישראל .היסוד ההלכתי הוא שהגדל בעציץ
נקוב דינו כנטוע באדמה ,ובתנאי שהנקב יהיה גדול דיו ,ולא תהיה חציצה בין הנקב ובין האדמה,
חציצה ש’סותמת’ את הנקב והופכת את העציץ ל”עציץ שאינו נקוב” .ותנאי נוסף ,שתוך כדי
העברת העציץ לשטח המטע וגם בעת נטיעתו באדמה ,לא תהיה הפסקת צמיחת השתיל בגוש
שהיה שתול בו ,שעל ידי הפסקת הצמיחה ,הנטיעה במטע תחשב כנטיעה חדשה המחייבת
תחילת מניית שנות ערלה מחדש.

בגליון הליכות שדה  198ניסן תשע”ז שיצא לאור לכבודו של ד"ר ר’ משה זקס
הי”ו הובא מאמר נרחב מהרה”ג יחיאל איתמר שליט”א על אודות מניית שנות
הערלה משעת זריעת/שתילת השתילים במשתלה לחשבם כחלק משנות
הערלה ,ושם הרחיב על ההיבטים ההלכתיים בעניין צירוף שנות הערלה שהיו
במשתלה לזמן שהעץ במטע או בפרדס.
במאמר זה ננסה לתאר כיצד מתבצע הפיקוח במשתלה ובנטיעה במטע על פי
שיטה זו ,שהרי הפיקוח הרצוף על השתיל מאז הכנתו במשתלה ,ובהמשך בזמן
העברתו ונטיעתו במטע הוא תנאי הכרחי לכך שיתאפשר להתחיל למנות שנות
ערלה כבר במשתלה.
חובה להקדים ולציין ש”כשרות למהדרין” אינם מסתמכים על שנות המשתלה
במניית שנות ערלה ,אלא ב”כשרות מהדרין” מונים את שנות הערלה ממועד
הנטיעה בשטח.
“המכון לחקר החקלאות עפ”י התורה” משקיע הרבה מאמץ וממון בפיקוח
על כל התהליך מהשתילה או הזריעה במשתלה עד גמר שנות הערלה במטע
ובפרדס .וב”ה רוב המשתלות הצטרפו להסדרי הפיקוח והתחייבו לשמור על
הוראות המכון אשר קיבלנו מרבותינו זצוק”ל/שליט”א .במכון גם ניתן לקבל
מידע על נטיעות אלו .רבנויות מקומיות ,בדצי”ם למיניהם ,אגרונומים ומשגיחים

פיקוח ערלה/מכון לחקר החקלאות
מקבלים לפי בקשה ,מידע שנאגר במכון אודות כל נטיעה ,מקור השתילים,
אישורים ,מועד ,תיעוד הנטיעה וכדומה.
נוהלי ההלכה וסדרי הפיקוח מורכבים ממספר גורמים .במאמר זה ננסה להציג
את התהליך מראשיתו.
א .שקיות השתילים – ע”פ הוראות רבותינו זצוק”ל ע”מ להחשיב את השקית
שגדל בו השתיל ל’עציץ נקוב’ [צמח הגדל בעציץ נקוב דינו כנטוע באדמה],
צריך שיהיה בתחתית שקית השתיל נקב בגודל שלא יפחת מקוטר של  2.8ס”מ.
ב .אופן הנחת השתיל במשתלה – ישנן בקרב השתלנים שיטות שונות להנחת
שקיות השתילים ,יש מניחים את השתיל על הקרקע ,או מוגבהים מהקרקע -
על בלוקים עם חלל במרכז ויש מניחים על רשתות ברזל [בדומה לרשתות ברזל
המשמשים לבניה]( ,כדי למנוע תקלות) וע”מ שבכל מצב הנקב בשקית השתיל
יהיה במקום המאפשר לשתיל ל’ינוק’ מהקרקע ,ואז מספיק שיהיה רק נקב
אחד בשקית כנ"ל .יש שיטת הגבהה המצריכה שיהיו שני נקבים כדי להבטיח
שבכל מצב נקב אחד יראה פני הקרקע ,ויש מקרים שבכדי להבטיח שיראה
פני קרקע נדרש לא פחות מארבע נקבים ,יש לפעמים שהנקבים צריכים להיות
סמוכים וקרובים אחד לשני ויש שנדרש להרחיקם מעט ,הכל תלוי בצורות
הנחת השקיות במשתלה .העולה מכל הפרטים הנ”ל הוא הצורך ההכרחי
בפיקוח וליווי צמוד לכל משתלה על ידי מפקחי המכון והמשגיח הממונה על
כל משתלה.
ג .תחת פיקוח המכון מצויים כ 40-משתלות בהם מגדלים מידי שנה למעלה
ממליון שתילים .במכון קיים תיעוד מסודר של כל משתלה ומשתלה ונוהלי
העבודה בה ,לצורך הבטחת ענין הנדרש בשקיות וכדי להבטיח שהשקיות בהם
מגדלים את העצים במשתלה יעמדו בדרישות ההלכתיות של גודל הנקב ושל
התאמת הנקבים ומיקומם לשיטת העבודה בכל משתלה ומשתלה .המכון עומד
בקשר ישיר עם יצרני השקיות ומנחה אותם באופן שוטף במידות רוחב ואורך
השקית ,כמות הנקבים ומיקומם הנדרש .משגיח מטעם המכון מבקר במפעלי
השקיות בכל תחילת ייצור לוודא שהשקיות מיוצרות כפי הנדרש .מפעלי ייצור
השקיות עובדים היום בצורה ממוכנת כאשר על כל שקית כבר מודפס בייצור
‘שם המשתלה’ ,שנתון השתיל (תשע”ח) ,לכל משתלה יש סקיצה מיוחדת
עם צורת הנקבים שהיא צריכה .המשגיח מוודא שאכן תיכנות המכונות לקו
הייצור הנדרש נעשה ע”פ ההוראות ,מיקום הנקבים ,חיתוכים מושלמים בקו
הייצור ,בדיקות מדגמיות במהלך הייצור [כל שינוי קל עלול לגרום לשינוי זוית
של החירור ובהמשך לתזוזת הנקב בשקית = השתיל שיגדל בה לא יראה פני
קרקע] ,ועל כן מפקחי המכון משקיעים מאמץ רב מאד לקיים פיקוח הדוק
בייצור שקיות השתילים.
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ד .על כל שקית מודפסת שנת השתילה ,בנוסף ,לכל שנתון יש צבע מיוחד.
שקיות שתילים לשנתון תשע”ו סומנו בצבע צהוב ,שנתון תשע”ז בצבע כחול,
שנתון תשע”ח בצבע אדום וכן הלאה ,זהו נוהל אחיד לכל המשתלות ,לפי צבע
השקית מזוהה שנתון השתיל [במקרה של פסילת שתיל ,השנה תסומן ע”ג
השקית בסימן בולט בצבע של השנתון הבא ,אליה תשוייך].
ה .בצורת סידור השתילים במשתלה ובחממות קיימת הפרדה בין השתילים
של שני שנתונים .דהיינו שתילי שנת תשע”ז לא יונחו באותה שורה של שתילי
תשע”ח אלא בשורות נפרדות כדי למנוע טעות ועירוב שתילים משתי שנים
ובכך נמנע בלבול.
(מורכב

ו .תערובת מצע השתיל – השתלן נדרש להכין תערובת אדמה מיוחדת
בדרך כלל מ 40% -טוף 30% .כבול 30% .כופתיות) – ההנחיה היא שהגוש שבשקית
יהיה גדול וחזק דיו על מנת שהשתיל יוכל ‘לחיות בגושו’ משך תקופה נכבדה,
וכן שיוותר חזק וחי דיו גם במעבר לנטיעה בשטח .גם כאן המטרה היא לשמור
על רצף של גידול באותו הגוש בכל התהליך ,מייצור השתיל והעברתו לנטיעה,
שכן במקרה של התפוררות הגוש ולו חלקית ,בעת העברתו לשטח המטע או
בשעת נטיעתו במטע ,צריכים למנות לו שנות ערלה מחדש ולא יוכלו למנות
את שנות הערלה מעת תחילת גידולו במשתלה ,אלא שלש שנים מרגע הנטיעה
במטע.
ז .לפני הכנסת המצעים לשקיות ,המשגיח בודק את המצע ואת השקיות לוודא
שהשקית והקרקע מתאימים לנוהל כפי עבודת המשתלה.
ח .זמני השתילה מתפרסים כמעט על פני כל השנה (תלוי בסוג הפרי) ,החל מי”ז
אב (תשע”ז) ועד ר”ח אב (תשע”ח) .שתילים שיוכנו בתקופה זו נחשבים כשתילי
תשע”ח .ואף שע”פ ההלכה אפשר לזרוע/לשתול עד ט”ו אב תשע”ח [בהגיע
ר”ה תשע”ט יחשב שתיל זה בן שנה שהרי חלפו עליו  44יום  14 -יום לקליטת
השתיל בקרקע שבעציץ ועוד  30יום כדי שיחשב בן שנה] ,אכן למעשה על
פי הנוהל מקדימים מעט קודם ט”ו באב כדי להימנע מתקלות שעשויות לצוץ
ברגע האחרון למשל באם לא נקלטו כל השתילים כדבעי  -קשה לוודא שכל
השתילים נקלטו ,וכן שלא נזרעו/נשתלו לאחר המועד שתילים חלופיים תחת
השתילים שלא נקלטו.
הפיקוח על הנחת השתילים – כפי שהסברנו בצורת הנחת השתילים השונה
לכל משתלה ויש לעתים באותה משתלה שוני בהנחה בין שתיל לשתיל והדבר
מצריך ליווי ופיקוח משך כל השנה ,וננסה לפרט מקצת החששות בכל האופנים:
א .הנחת השקית עם השתיל על הקרקע .בשיטה זאת עלולה להיווצר השתרשות
השתיל בקרקע [שורש שיפודי] ובמקרה זה השתיל ייפסל מחשש שעיקר
היניקה היא מחוץ לגוש שבשקית וממילא כאשר נוטלים את השתיל להעבירו
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לנטיעה עקר אותו ממקום גידולו העיקרי שהוא הקרקע וצריך למנות לו ג’ שנות
ערלה מחדש .כדי למנוע חשש זה חובה על השתלן להגביה את כל השתילים
מהקרקע מדי חודשיים/שלוש ובשעת ההגבהה גם לנתק שורשנים קטנים ככל
שהתחילו להשתרש כבר .הניתוק גורם לתמותת הסיבים מחוץ לשקית ונמנע
החשש להשתרשות בקרקע .לשיטה זו מעלה נוספת ברגע שהשורשים בחוץ
ללא חיות ,בתוך השקית מתפתחת מערכת שורשים יציבה ונוצר גוש חזק של
אדמה עם שורשים המונעת התפרקות הגוש.
ב .הנחת השתילים על בלוקים חלולים .אמנם בשיטה זאת אין השורשים שואפים
לצאת מחוץ לשקית [ואף אם יצאו אינם נחשבים כשורשים שיש בהם כוח לתת
חיות לשתיל] ,ומה שנדרש בעיקר להקפיד בשיטה זו היא שאופן הנחת שקיות
עם השתילים תהיה בצורה שהשקית תשב על דפנות הבלוק והנקבים שבשקית
ממוקמים בחלל הבלוק שגוף הבלוק לא יחצוץ בינם לבין הקרקע .לשם כך
מייצרים בלוקים מיוחדים ללא חלוקת דפנות בחלל הפנימי וכך נותר ריבוע עם
חלל גדול במרכזו וכשיש שני נקבים באמצע השקית ניצלנו מכל חשש ובוודאי
השתיל יראה פני הקרקע .השקית בשתילים אלו צריכה להיות בקוטר גדול יותר
מהרגיל כדי להתאים שהשוליים יישבו על דפנות הבלוק והנקבים יהיו במרכז.
על המשגיח לבדוק ולוודא שהשטח תחת שורת השקיות נקי לגמרי ואין שם
שיירי שקיות ו/או פסולת אחרת מתחת חלל הבלוק שיהוו חציצה בין נקבי
השקיות לקרקע.
ג .הנחת השתילים על רשתות ברזל .הרשת עשויה שתי וערב כדוגמת רשת
לבניין ,הרשתות מונחות ע”ג בלוקים ע”מ ליצור גובה לקיטום אויר (מערכת
השורשים לא תצא מהשקית שהאויר ‘יקטום ויחתוך’ את השורש ,שכן שורש שיוצא לאויר
מיד מת) כך שכל השורשים נשארים בשקית ואין חשש השתרשות בקרקע.

בכדי למנוע חשש שהברזל יחצוץ בין נקבי השקית לקרקע משתמשים בשקית
עם ארבעה נקבים ,כך שבכל מצב נקב אחד יראה פני קרקע .על השתלן גם
להקפיד ששקיות השתילים לא יונחו על הבלוקים התומכים את הרשתות
לאורך השורה שכן הבלוק חוצץ בין הנקבים לקרקע .גם כאן על המשגיח לפקח
על נקיון מוחלט של כל החממה משיירי שקיות ו/או פסולת אחרת כדי למנוע
שהפועלים או הרוח יעיפו פסולת לחלל שמתחת הרשתות ויגרמו לחציצה בין
נקבי השקית לקרקע.
המשגיח הממונה על כל משתלה ומשתלה מבקר מעת לעת כפי הנדרש ,עובר
בין השורות בודק מס’ שתילים באופן מדגמי לוודא שנוהל הכשרות נשמר
(גודל הנקבים ,כמות הנקבים ,אופן הנחת השתיל וכו’) .במידה ונמצא שתיל ששורשיו
השתרשו בקרקע מוודא המשגיח שהשתלן יקטום את השורשים שיצאו ומניח
את השקית בנפרד .שתילים אלו יסומנו ויבדקו במהלך השבועיים הקרובים
לוודא שהם ממשכים ‘לחיות’ ולא קיבלו “שוּק” [= הלם] בגלל חיתוך השורשים.
באם אכן לא קיבלו “שוק” ניתן להמשיך איתם באותו שנתון ערלה שהיו בו.
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במקרה ויראו בשתילים ‘סימני מצוקה’ אזי השתילים יסומנו בספריי בצבע
של השנתון הנוכחי ויתחילו למנות להם שנות ערלה מחדש .גם כאשר נמצא
שיירי שקיות/פסולת מתחת השתילים שחצצו בינם לקרקע ,השתילים יפסידו
שנה – ויעברו ויסומנו כשנתון חדש .המשגיח גם בודק את הכיתוב והצבע שעל
השקיות שכולם בני אותו שנתון .כמו כן צריך לוודא ולפקח שאין תערובת של
שתילים משני שנתונים באותה שורה בחממה .לדוגמא :בתקופה זו של השנה
(שבט תשע”ח) במשתלה מצוי עדיין מלאי של שתילי שנת תשע”ז (המיועדים
לנטיעה בחודשים הקרובים) במקביל לייצור השוטף במשתלה של שתילים שנת
תשע”ח המיוצרים מי”ז אב האחרון ,דבר שיכול לגרום לבלבול ותקלות בזמן
ההוצאה.
בכדי למנוע טעויות במציאות של שלשה שנתונים [קיים עדיין מעט שתילים
שנותרו משנת תשע”ו] לא מאשרים שתיל תלת שנתי ,ומתחילת חודש נובמבר
בכל שנה כל השתילים במשתלה ‘עולים’ שנה = כל שתילי תשע”ו הופכים
ומסומנים כשתילי תשע”ז ,ומאז יהיו במשתלה שתילים משני שנתונים בלבד
[תשע”ז ותשע”ח].
הוצאת השתילים מהמשתלה למטעים/פרדסים – בכל הוצאת שתילים חובה
שיהיה נוכח משגיח בזמן הכנת השתילים להוצאתם .השתילים המיועדים
לנטיעה מוצאים אל מחוץ לחממה או לבית רשת ,המשגיח בודק מדגם של
כ 10%-מהשתילים שעומדים למשלוח .השתילים יונחו ע”ג משטח עץ בצורת
מגדל ,והמשטח ייעטף ברשת נצמדת ע”מ שיהיה ניתן להעבירו לשטח באופן
שימנע ככל הניתן טלטול וזעזוע לשתילים העלול לפרק את הגוש בו גדל
השתיל.
השתלן מדפיס תעודת משלוח של כמות השתילים מכל סוג ומכל זן ,במקרה של
הוצאת שתילים במקביל משני שנתונים ,קיימת הפרדה גמורה בין השתילים של
השנתונים השונים ,מקפידים שאפילו לכל שנתון תהיה תעודת משלוח נפרדת,
כל זאת כדי למנוע טעויות בנטיעה בשטח ,שלא יינטעו בשורה אחת שתילים
משני שנתונים ,שחלק מאושר לקטיף ולשיווק בעוד שנתיים וחלקו מאושר רק
שנה לאחר מכן .המשגיח ימלא בתעודת המשלוח את שעת המישטוח [שעה בה
הניחו את השתילים על המשטח] לבל יחלפו על השתילים  24שעות של ניתוק
מהקרקע מההוצאה מהמשתלה עד לנטיעתם בשטח ,וכן ירשום את שנתון
השתילים ויחתום בחותמת ההשגחה לאישור המשלוח.
הערה חשובה :בזמן העברת השתיל מהמשתלה הנקב שבעציץ ‘אינו רואה’ את
פני האדמה ,שהמשטח עליו הונח ,וכן רצפת המשאית המובילה את השתיל
וכו’ ,חוצצות בין השקית לאדמה ו’מנתקות’ מהחיבור לאדמה ,ועיקר הנדון
ההלכתי בכל העברה מהמשתלה לשטח המטע הוא ענין הניתוק הזמני ,אותו
פרק זמן מאז שהשתילים הונחו במשתלה על משטח העץ המנתק את השתיל
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מהקרקע ,ובהמשך על המשאית עד להגעתם לשטח המיועד לנטיעה ,למעשה
הכריעו רוב רבותינו זצוק”ל שניתוק לזמן קצר כזה לא נחשב ניתוק המפסיק
את מניית שנות ערלה מהמשתלה ,וניתן למנות שנות ערלה מעיקר הדין מזמן
שנשתל במשתלה .אכן הורו לצמצם ככל הניתן את זמן הניתוק ,ולכן מקפידים
ע”פ רוב ששתילים שיצאו מהמשתלה יינטעו בשטח באותו יום ורוב מוחלט
של הנטיעות אכן מתבצע כך שהנוטע מסיים את הנטיעה באותו היום ,במקרים
שהנוטע מבקש לבצע את הנטיעה מוקדם בבוקר ייצאו השתילים מהמשתלה
יום קודם הנטיעה ,ובכל מקרה מקפידים שהנטיעה תתבצע לא יאוחר מ24-
שעות מאז המישטוח במשתלה .המשתלה מבררת עם החקלאי את זמן הנטיעה,
ובמקרה שהנטיעה מתוכננת למחרת בבוקר לא יתחילו את מישטוח השתילים
האלו לפני השעה  11בבוקר .המשגיח במשתלה גם יהיה בקשר עם הנוטע
ועם המשגיח הממונה לפקח על הנטיעה כדי למנוע תקלות .באם יש חשש
שהנטיעה תתאחר יוודא משגיח הנטיעה שהשתילים יונחו על הקרקע ללא כל
חציצה כפי שהיה מצבם במשתלה ,וניתן על ידי כך להמשיך את מניין שנות
הערלה שהתחיל במשתלה.
הנטיעה במטע\בפרדס – במקביל להשגחה בהוצאת השתילים מהמשתלה,
שולח המכון משגיח לפקח על הנטיעה [נטיעה ללא פיקוח משגיח לא תאושר],
המשגיח עורך בדיקה מקדמית בשטח אם הוא מוכן לנטיעה ,האם הבורות בהם
ינטעו השתילים מוכנים ,אם מערכת ההשקיה מוכנה (הדבר חשוב מאוד בנטיעה
בקיץ שכן מיד לאחר הנטיעה מפעילים את מערכת ההשקיה כדי למנוע “שוק” לשתיל) .לפני
תחילת הנטיעה המשגיח יבדוק את תעודת המשלוח ,השנתון שאישר משגיח
המשתלה ואת כמות השתילים ,ישווה את מספר השתילים עם מס’ הבורות
שהוכנו.
באם מדובר בנוטע חדש ,המשגיח מסביר את החשיבות של השתילה עם הגוש
השלם ובאם הגוש יתפרק או חלקו יתפורר או ישבר הדבר יגרום להפסיד את
שנות המשתלה .המשגיח מדגים לפני תחילת הנטיעה את צורת השתילה
ופתיחת השקית כדי למנוע כל חשש של התפוררות ,והנחת השתיל בזהירות
בתוך הבור [חשוב להבהיר כי המשגיח מדריך ומדגים כיצד הנטיעה צריכה
להתבצע אבל אין הוא נוטע בפועל מחששות של איסור נטיעת כלאי אילנות
שלצערינו חלק מעצי הפרי מורכבים !!! כלאים] .נציין רק כי הישארות גוש
השתיל בשלימותו חשוב עד מאד גם לנוטע בכדי להימנע מתמותה של
השתילים הצעירים בהמשך.
במקרה ויש שני שנתונים מאותו פרי חובה להפריד במיקום הנטיעות בין
השנתונים ולפחות להניחם בשורה נפרדת כדי למנוע תקלות בהמשך[ .הדבר
מצוי באבוקדו שבחודשי הקיץ המאוחרים יש במשתלה שתילים משני שנתונים
אחד של שנה קודמת ויש גם שתילים שהוכנו בשנה זו וכבר ראויים לנטיעה
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בשטח .וכפי שציינו למעלה השתילים יוצאים מהמשתלה בשתי תעודות
משלוח נפרדות ע”מ למנוע תקלות].
לאחר סיום הנטיעה המשגיח ממלא את כל פרטי הנטיעה על גבי מפה מוכנה
עם ציוני מקום של החלקה ,ציוני מיקום מדויק של כל שנתון ,שם החלקה וכל
שאר הפרטים הרבים .כל המידע מועבר למשרדי המכון ומוזן למחשב למאגר
מידע על כל הנטיעות שבפיקוח [וב”ה רוב הנטיעות בארץ כיום נעשות בפיקוח].
הערה חשובה :בלוחות אחוזי הערלה המתפרסמים בידיעון האחוזים ונתוני
הערלה הם לפי מניית שנות ערלה מהנטיעה בשטח ולא על פי מניין שנות
המשתלה.

העושה גורן מפירות הפקר/הרב גלעדי

בענין חיוב תרומות ומעשרות בפירות
הפקר שעשה מהן גורן
הרה”ג ר’ מיכאל גלעדי  -ראש כולל “זכרון משה”
עובדא הוה באחד שאחר שהבעלים בצרו והפקירו את הענבים שנשארו,
קטף מהענבים הנשארים והביא לביתו כמות גדולה ועשה מהם יין ,והפריש
תרומות ומעשרות בברכה ,וביאר טעמו שאע”פ שפירות אלו הפקר מכל מקום
מכיון שמדובר בכמות גדולה הרי זה גורן ,שהדין הוא שחייב להפריש תרומות
ומעשרות כמבואר בגמ’ בסוטה (מג ,ע”ב) לקט שכחה ופאה שעשאן בגורן
הוקבעו למעשר.
ונראה שאע”פ שבכה”ג צריך להפריש תרומות ומעשרות ,מ”מ אין לברך על
הפרשה זו מחמת ג’ טעמים:
א .משום שלא ידעינן מהו ה’גורן’ המחייב בהפרשה .ב .מכיון שהטעם שצריך
להפריש הוא משום חשד ,יש לחוש לשיטות שאין מברכים על דבר שחיובו
משום חשד .ג .משום שיתכן שכיום אין צריך להפריש כלל משום דליכא חשד.
ונבאר הדברים ,הלכה פסוקה בכמה דוכתי בש”ס שהפקר פטור ממעשר ,ובספרי
(דברים יד ,כב) ילפינן מהפסוק ובא הלוי כי אין לו חלק ונחלה עמך יצא זה שיש
חלק ונחלה עמך שפטור .ומכל מקום אם עשה מההפקר גורן חייב להפריש
תרומות ומעשרות כמבואר בגמ’ בסוטה (מג ,ע”ב) לגבי לקט שכחה ופאה “ואמר
רבי יצחק אמר רבי יוחנן משום רבי אליעזר בן יעקב לקט שכחה ופאה שעשאן
בגורן הוקבעו למעשר .אמר עולא לא אמרן אלא בשדה אבל בעיר קלא אית
ליה למלתא” .ופירש”י לקט שכחה ופאה שעשאן העני גורן שכינס הרבה כאחד
ועשה מהן כרי .הוקבעו למעשר מדרבנן ,דמאן דחזי סבור שגדל בשדהו .והני
מילי בשדה שלא ידעו הכל שכנסו מעט וסבורין שגדל שם ,אבל בעיר כל שכיניו
ראו שכינס על יד על יד ,ויודעין שהן של לקט שכחה ופאה ופטור מן המעשר,
כדתניא בספרי ובא הלוי כי אין לו חלק וכו’.
ומבואר שאע”פ שלקט שכחה ופאה פטורים מן המעשר לפי שהן הפקר ,מכל
מקום אם הביאם מחוץ לעיר ועשה מהם גורן שפירושו שכינס הרבה ביחד חייב
במעשר ,מכיון שאין קול שהם של הפקר ויחשבו שהביא משדהו ואינו מעשר.
אבל אם הביא מתוך העיר פטור כיון שיש קול שהם של הפקר והכל יודעים
שהפקר פטור ממעשר .לפי פירוש רש”י כוונת הגמ’ עשאן בגורן היא שאסף
כמות גדולה שאין בני אדם רגילים להביא לביתם ועשה מהן כרי ,ולכן סוברים
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הרואים שיש לו שדה ,ואם לא יעשר יחשדו בו שאוכל בלי לעשר .אך אם כנס
מעט מעט בעיר ,יודעים שמביא מההפקר שפטור מתרומות ומעשרות ,ולכן אף
שעשה גורן אין חושדים בו ופטור[ .ולהלן נבאר מדוע רש”י פירש שגורן הכוונה
שהביא הרבה ,ולא כמו שמצאנו בכמה מקומות בש”ס שהוא מקום אסיפה
גדולה של תבואה ששם דשים השיבולים וזורים ברוח].

האם יש חילוק בין הפקר ללקט שכחה ופאה
והנה דין זה שעשה מפירות הפקר גורן שלפי רש”י הכוונה שכינס הרבה ועשה
כרי צריך להפריש תרומות ומעשרות מפני החשד ,אע”פ שהוא נאמר לגבי לקט
שכחה ופאה ,מכל מקום הוא אמור בכל הפקר ,שאם מביא מהפקר כמות גדולה
של פירות [שלדעת רש”י נחשב גורן] צריך לעשר ,וכמבואר בגמ’ בברכות (מ,
ע”ב) לגבי נובלות תמרה שחייבים בתרומות ומעשרות אם ידוע שלא עישרום
חייבים במעשר ולחד מ”ד נובלות הם תמרי דזיקי דהיינו תמרים הנושרים
לארץ ,והק’ הגמ’ מדוע חייבים במעשר והרי הם הפקר ,ומתרצת הגמ’ הכא
במאי עסקינן שעשאן גורן וכדאמרינן לקט שכחה ופאה שעשאן גורן הוקבעו
למעשר .ומבואר בגמ’ שהשוותה פירות הפקר ללקט שכחה ופאה שאם עשאן
גורן חייבים במעשר.
והראב”ד בהשגות (פ”ב מהל’ תרומות הל’ י) כתב שבהפקר מחמירין טפי מסתם
לקט שכחה ופאה שהרי בלקט שכחה ופאה מבואר בגמ’ בסוטה שיש חילוק בין
אם עשה גורן בעיר לבין עשה גורן בשדה ,שבעשה הגורן בעיר פטור מלהפריש
תרומות ומעשרות ,משום שיש קול שהם מלקט שכחה ופאה .ואילו לגבי הפקר
כתב הראב”ד שאין חילוק ,שאפילו שעשה את הגורן בעיר ג”כ חייב .והטעם
כתב הרדב”ז (שם הל’ יב) משום שדוקא לקט שכחה ופאה אית להו קלא בעיר
שפלוני השאיר מתנות בשדהו ואין חשד ,אבל בהפקר שגם אם עשה את הגורן
בעיר לית להו קלא ,צריך להפריש מהם תרו”מ .ועי’ בפאת השולחן (פאה פרק ה’
ס”ק לה) שכתב שגם הרמב”ם מודה בזה להראב”ד ,אמנם בדרך אמונה (תרומות
פ”ב צה”ל ס”ק רכא) כתב על זה וצ”ע ,דסתימת דברי הרמב”ם משמע שבכל גווני
שעשה גורן בעיר פטור .והוסיף בצה”ל שבמאירי אחר שהביא את דברי הראב”ד
כתב ויש חולקים ובודאי כוונתו לרמב”ם[ .ועי’ בצה”ל פ”ב מתרומות ס”ק רנג
בשם החזו”א]
ולענין הלכה כתב החזון איש (שביעית סי’ ב’ סק”ה ודמאי סי’ א’ סק”ט) שנקטינן
כראב”ד שבהפקר אין חילוק בין אם עשה את הגורן בעיר או בשדה ,ולעולם אם
עשה מפירות הפקר גורן ,חייב במעשר מדרבנן[ .ועי’ בדרך אמונה שם שאפשר
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דוקא בהפקיר קמה אבל אם הפקיר שיבולים מפרסמא מילתא טפי ולא גזרו
בעשה גורן בעיר].

מהו עשיית הגורן
ועתה נבוא לברר מה כוונת הגמ’ לקט שכחה ופאה שעשאן בגורן הוקבעו
למעשר ,ולכאורה מלשון הגמ’ עשאן בגורן משמע שהגורן הוא מקום בשדה
שבו אוספים את התבואה ודשים וזורים אותה ומעמידים כרי ,וכמו שמצינו אצל
רות (רות ג ,ו) “ותרד הגורן” שהוא שם מקום ,ולפי זה כוונת הגמ’ שאם גמר את
מלאכת התבואה שאסף מהלקט והשכחה והפאה בגורן חייב ,ובזה יש חילוק
אם הגורן היה בשדה שחייב להפריש תרו”מ ,לבין אם הגורן היה בעיר שפטור.
אמנם כבר הזכרנו לעיל את דברי רש”י שפירש שכוונת הגמ’ שעשאן גורן
הכוונה שכינס הרבה כאחד ,וכן בהמשך הגמ’ פירש והני מילי בשדה שלא ידעו
שכנס מעט מעט וסבורים שגדל שם [דהיינו בשדה] ,אבל בעיר כל שכניו ראו
שכינס על יד על יד ויודעין שהם של לקט שכחה ופאה .וכן פירש בברכות (מ,
ע”ב) שעשאן גורן העני או מי שלקטן והעמיד מהן ערימת כרי .ורואים מדבריו
שהחיוב לעשר פירות הפקר הוא דוקא כשכנס הרבה וכן שעשה ערימה כמו
שרגילים בגמר מלאכה לעשות כרי.
והנה רש”י לא פירש כמו שמצינו בגמ’ בכמה דוכתי שגורן הוא מקום אסיפת
התבואה ודישתה וזרייתה ,אלא פירש שגורן הוא כרי דהיינו העמדת ערימה,
והטעם שרש”י שינה יש לומר משום שמהגמ’ בברכות מבואר שגם בתמרי
דזיקא אמרינן שאם העמיד גורן חייב ,ולכאורה בתמרים לא שייך העמדת גורן
שהוא מקום הדישה והזריה ,ועל כרחך שמה שאמרו גורן הוא שם מושאל
לגמר מלאכה ואסיפת הפירות ,וכמבואר במעשרות (פ”א משנה ה) ואיזהו גורנן
למעשרות שהמשנה משתמשת במושג גורן לשם מושאל לגמר מלאכה ,וכן
בבכורות (נח ,ע”א) מצינו גורן למעשר בהמה ,וביארה הגמ’ ואמאי קרי ליה גורן
דטבלה כגורן ,והיינו שפעמים ששם גורן הוא שם מושאל לכל טבל שצריך
לתקנו.
אמנם בשיטת רש”י לא איתברר לן מהו שיעור הגורן שמחייב ,ויש שרצו לומר
שיש לחוש כבר מב’ פירות לגורן ,וכמבואר בבבא מציעא (דף פט ,ע”ב) ותרתי
דקבעא ספיתא מנלן ,אמר רב מתנא דאמר קרא כי קבצם כעמיר גורנה .וכתב
שם רש”י “אין גורן בלא קיבוץ ,ואין קיבוץ פחות משתים” ורואים שכבר בקיבוץ
ב’ פירות הוי גורן .אמנם אין נראה כן מדברי רש”י שכתב שכינס הרבה כאחד,
ואיך שייך לומר הרבה על שתים .ויש שרצו לומר שמיירי בכמות שאין אדם רגיל
לקנות לביתו ,שבכמות זו שהיא יותר מהרגיל יש מקום לחשוד בו אך גם זה אין
משמע ,כיון שכתוב גורן ,א”כ בעינן כמות של גורן שרגילים לדוש ולזרות .ומכל

47

העושה גורן מפירות הפקר/הרב גלעדי

48

מקום בודאי שאין מחמת זה להקל וכל שיש להסתפק שהוא כמות גדולה יש
להפריש.
אמנם מדברי הרמב”ם (פ”ב מהל’ תרומות הל’ ט) נראה שלא ס”ל כמו שמשמע
מרש”י שהחיוב בהפקר תלוי אם הביא הרבה או קצת פירות ,אלא מדבריו
מבואר שהכל תלוי אם עשה מהפירות שהביא גורן או לא ,וז”ל הרמב”ם “ואלו
פטורין מן התרומה ומן המעשרות הלקט והשכחה והפאה והפרט והעוללות,
אפילו העמיד מהן כרי .ואם עשה מהן גורן בשדה הוקבעו למעשרות ומפריש
מהן תרומה ומעשרות .אבל אם עשה הגורן בעיר פטורין .שהרי קול יש להן
שהכל יודעין שהן לקט או שכחה או פאה” ,עכ”ל .ומדבריו שכתב אפילו העמיד
מהם כרי משמע שאפילו ליקט כמות גדולה של פירות ג”כ פטור ,והחיוב תלוי
רק בעשיית גורן לדישה וזריה ואם עשאה בשדה הוקבעו הפירות למעשר ואם
בעיר פטור.
ולהבנת דברי הרמב”ם שלקט שכחה ופאה פטורים ממעשרות אפילו העמיד
מהן כרי ,ורק אם עשה מהן גורן חייב ,נקדים את דברי הירושלמי (פ”ו מכלאים
הל’ ב’) ששם איתא “רבי שמואל בר נחמן בשם רבי יונתן בשם רבי אליעזר בן
יעקב העושה כרי מן הלקט ומן השכחה ומן הפיאה חייב בתרומה גדולה מפני
מראית העין” .והרש”ס על הירושלמי שם ביאר שהוא אותו הדין המבואר בגמ’
לגבי לקט שכחה ופאה שעשאן גורן שחיבין במעשר ,וכרי וגורן הוא אותו הדבר
[ונקט הירושלמי תרומה גדולה שהיא המתנה הראשונה אבל הוא הדין שחייבים
בשאר המעשרות] .והפני משה כתב שכוונת הירושלמי שאם ליקט העני הרבה
ועשה מהן כרי בגורן בשדה חייב .וגם מדבריו נראה שדינא דהירושלמי והבבלי
חד הוא.
אמנם הכסף משנה בהל’ תרומות פ”ב הל’ ט’ כתב שהוא מחלוקת התלמודים
באיזה אופן מחייב להפריש מלקט שכחה ופאה תרו”מ שלירושלמי באופן
שעשה כרי ,ולבבלי הוא באופן שעשה גורן ,וכתב שנקטינן כתלמודא דידן שרק
בעשאן גורן חייב .שכוונתו לאפוקי מהירושלמי שסובר שבעשאו כרי מחייב
אלא פסק כבבלי שרק בעשאן גורן .וכן כתב בערוך השלחן תרומות סי’ נח סעי’
טז שנקטינן כהבבלי שרק בעשאן גורן חייב בתרומות ומעשרות ולא בכרי.
והחזון איש (דמאי סי’ א’ סק”ט ד”ה ר”מ) הקשה על הכסף משנה דאם כוונתו שיש
חילוק בין כרי לגורן הוי ליה למימר אפילו העמיד מהן כרי בשדה .ולכך החזון
איש פירש שכוונת הרמב”ם היא לחלק בין השיעורים שיש שיעור של גורן ויש
שיעור של כרי ,ושיעור הכרי לא מחייב ,ורק שיעור גורן מחייב ,אך לא איתפרש
כמה שיעור כרי וכמה שיעור גורן.
ולכן כתב החזון איש שהרמב”ם סובר כרש”י שפירש שגורן הוא כרי ,והוסיף
שלפי דברי הכסף משנה זה גם הפירוש בירושלמי בכלאים שהבאנו לעיל ,והוסיף
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שכך מוכח במשנה במעשרות (פ”א ,ה) איזהו גרנן למעשרות התבואה משימרח
וא”כ אפשר דגורן וכרי היינו הך ,ומה שכתב הרמב”ם ואפילו העמיד מהן כרי,
היינו שאינו מתחייב משום שגמר מלאכה אחר שזכה כמו שחייב הפודה מן
ההקדש ,דכיון שהיה הפקר הרי הוא פטור מכל אפילו לאחר שזכה ,וכל החיוב
שלו הוא רק משום מראית העין שיחשדו בו שאינו מפריש תרומות ומעשרות
והחשד קיים רק בשדה ולא בעיר.
וכן הדרך אמונה (פ”ב מהל’ תרומות ה”ט בבה”ל ד”ה אפילו העמיד כרי) כתב להוכיח
מדברי החינוך שאין החילוק כמו הכסף משנה בין גורן לכרי ,אלא החילוק היכן
עשה את הגורן האם עשאו בבית או עשאו בשדה ,שהחינוך הוסיף על לשון
הרמב”ם בעשה גורן אפילו העמיד מהן כרי בבית ,ומבואר שכרי וגורן היינו הך,
רק שהכרי הוא בבית והגורן הוא בחוץ ,והוסיף הד”א שאין לנו לעשות מחלוקת
בין הבבלי לירושלמי במקום שאפשר להשוותם כמו שהשווה רש”י.
גם המעדני ארץ (פ”ב מתרומות הל’ ט’ אות א) כתב שלולי דברי הכס”מ היה נראה
שאין מחלוקת בין התלמודים רק שהבבלי קרי ליה גורן והירושלמי כרי,
והרמב”ם כתב שאפילו ליקט הרבה עד שהעמיד כרי ג”כ אינו חייב ,ורק אם
עשה גורן לדוש ולזרות כמנהג בעלי שדות אז הוא חייב במעשר מפני מראית
העין.
על כל פנים בדברי הכס”מ מבואר שיש חילוק בין גורן לכרי ובביאור החילוק
שמעתי מהגר”ש רייכנברג שליט”א שכרי הוא ערימה של תבואה ,ופעמים
שהרמב”ם קורא כרי לערימה של גרעיני תבואה כמבואר בהל’ מעשר (פ”ג הל’
יג) ופעמים שקורא כרי לערימה של שיבולים ,כמבואר בהל’ שמיטה (פ”ד ה”א).
אמנם גורן הוא כאשר עושים את כל המלאכות בתבואה דהיינו דישה באמצעות
הבקר ,וזריה ,ואח”כ העמדת הכרי .ולפי זה כשאוספים מעט תבואה אין עושים
גורן אלא חובטים מעט מעט וכמבואר ברמב”ם הל’ שמיטה (פ”ד ה”א) .ואם
כשאוסף מעט כל פעם משאיר את הגרעינים בערימה כדי להוסיף עליהם בפעם
הבאה שיחבוט מעט ,וכך מתאסף לו ערימה של גרעינים שאח”כ הוא מכניס
אותם לאוצר ,הרי זה כרי בלי גורן .ואם אוסף השיבולים מעט מעט עד שיש לו
הרבה שיבולים ודש אותם בבקר וזורה וכו’ זה נקרא שעשה גורן .אמנם אם כל
פעם חובט מעט ומיד מכניס אותו מעט לאוצר ,הרי זה לקט שפטור כיון שלא
עשה לא גורן ולא כרי.
ולפי פירוש הכס”מ בדברי הרמב”ם יקשה מדוע הביאה הגמ’ את הדין של
עשה גורן חייב לגבי תמרי דזיקא ,והרי בתמרים לא שייך גורן לדוש ולזרות.
וצ”ל שבתמרים נהי שאין גורן לזרות ,אך מאחר שהרגילות לשוטחם ולייבשם
חשיב כגורן ,ולפי זה החיוב יהיה רק אם מייבשם בשדהו ,ולא מצאנו בפירוש
מי שיכתוב כך.
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איברא דאכתי לא הוברר לן מהו כרי לדברי הרמב”ם ואם הכוונה להעמדת
ערימה בלי מירוח א”כ הוא לפני גמר מלאכה ומדוע שיתחייב במעשר .ועי’
בפאת השולחן (סי’ ה’ ס”ק לה) שביאר בארוכה שב’ מיני העמדת כרי הם ומה
כוונת הרמב”ם כאן בכרי .ועי’ במעדני ארץ מה שהעיר על דבריו.
וא”כ מצינו מחלוקת בכוונת הרמב”ם האם סובר שכרי וגורן חד הוא וכשיטת
רש”י ,ולפ”ז רק מי שמביא הרבה חייב להפריש [חזו”א ,מעד”א ,וד”א] או שסובר
שאינו חייב בתרומות ומעשרות כשמביא מהפקר אפילו עשה כרי והביא הרבה,
ורק אם עשה גורן לדוש ולזרות כמנהג בעלי שדות חייב להפריש [כס”מ].
ולכן נראה במי שליקט פירות הפקר בין בעיר ובין בשדה אפילו אם ליקט כמות
גדולה ,מכל מקום כיון שלא עשה מהם גורן ,אין לו להפריש תרומות ומעשרות
בברכה ,דהרי יש אומרים בדעת הרמב”ם שבכה”ג אין כלל חיוב הפרשה.
בנידון דידן שקטף כמות של ענבים ומכניסם לבית ועושה מהם יין יש מקום לומר
שלדעת הרמב”ם בכה”ג חשיב גורן ,ובפרט שיש רגילות כזו שמכינים יין בבית,
ומה שהגמ’ בב”מ (פח ,ע”ב) אומרת שזיתים וענבים לאו בני גורן נינהו ,הכוונה
לזיתים וענבים העומדים לאכילה כמבואר ברש”י שם (ד”ה בענבים) ובתוס’ (ד”ה
כי קאמר) .אמנם מצינו ברמב”ם הל’ שמיטה (פ”ד הל’ כג) לגבי יין שדרך הבעלים
לעשות יין בבית הבד ואין דרך בעלים לעשות בעריבה ,וא”כ בעושה כמות קטנה
בבית אין זה דרך בעלים ,ובודאי שזה גם לא נחשב גורן לענין חיוב מעשרות .אך
במביא כמות שיכולה להספיק לכל השנה לאדם שרגיל בשתית יין ,ודאי שחשיב
גורן וצריך להפריש.

האם מברכים על חשד
ועתה נבוא לדון האם מברכים על הפרשת תרומות ומעשרות על פירות שקטפן
מהפקר ועשה מהם גורן מטעם אחר ,והוא שהרי מבואר בראשונים שכל הטעם
שהצריכו חכמים להפריש פירות הפקר הוא מפני החשד שחושדים שהביא
מתוך שדהו ולא הפריש ,ויש לדון האם מברכים על דבר שצריך לעשותו מפני
החשד או מפני מראית העין.
מצאנו בגמ’ בשבת (כג ,ע”א) אמר רב הונא חצר שיש לה שני פתחים צריכה
שני נרות ,ואמר רבא לא אמרן אלא משתי רוחות אבל מרוח אחת לא צריך
מ”ט וכו’ ,והגמ’ ביארה שהטעם הוא משום חשד של בני העיר שפעמים עוברים
בפתח זה ולא בשני ויאמרו שכמו שלא הדליק בזה כך לא הדליק בשני .דין זה
נפסק להלכה בשו”ע (סי’ תרע”א ס”ח) שחצר שיש לה ב’ פתחים מב’ רוחות צריך
להדליק בשניהם מפני החשד.
והנה לגבי ברכה האם מברך על הדלקה זו שהיא מפני החשד מצאנו מחלוקת
שהר”ן (שבת כז ,ע”א מדפ”ה) כתב ומסתברא דכיון שאינו מדליק אלא משום
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חשדא לא מברך אלא אחד פתחא .וכן פסק הרמ”א (שם) שאינו מברך ,וכתב
הלבוש שכיון שאינו אלא משום חשד הרואה ,ואינו למצוה ,אינו מברך.
אמנם הפרי חדש (יו”ד סי’ יג סק”ה) כתב בשם הרשב”א בתשובה (סי’ תקכ”ה)
לגבי בן פקועה שהפריס שצריך לשוחטו וכתב שמברך על שחיטתו .ומזה למד
הפר”ח שס”ל לרשב”א שכל מצוה שתקנו רבנן לעשות משום חשד בעלמא,
ג”כ מברכים ,והטעם שכיון שהוא מצווה מדרבנן לקיימה לכן שייך לברך על זה,
והוסיף דהוא דלא כהר”ן בשבת שס”ל שאין מברכין על מצוה שעושה אותה
משום חשד .ונמצא דאיכא פלוגתא דרבוותא האם מברכים על מצוה שתקנו
לעשותה מפני החשד.
והנה גם לגבי חנוכה שהבאנו שהר”ן כתב שלא לברך מצינו לכמה מן הראשונים
הסוברים שצריך לברך ,עי’ באורחות חיים (הל’ חנוכה אות יג) ובכל בו (הל’ חנוכה
מהדו”ח עמ’ רפב) שכתבו “יש הסוברים שהדלקה משום חשד צריכה ברכה ,רק
מכיון שההדלקה בב’ הפתחים היא מצוה אחת שהרי נר חנוכה הוא חובת גברא
וממילא מברך על הדלקה אחת ופוטר את השניה” .ומבואר שסוברים שמעיקר
הדין צריך לברך גם על הדלקה שהיא מפני החשד ,אלא שהדלקה אחת פטרה
את השניה.
ומכח זה חלק החיד”א בספרו ברכי יוסף (יו”ד סי’ יג ,סק”ה) וכתב שיש להשיב
על דברי הפרי חדש הנ”ל שעשה מחלוקת בין הר”ן לרשב”א האם מברכים על
מצוה שהיא משום חשד ,שיש לומר שאע”פ שהר”ן פסק שבחנוכה לא יברך
מכל מקום בשחיטת בן פקועה יודה לרשב”א שמברך ,משום שדוקא בנר חנוכה
שבירך על ההדלקה בפתח הראשון שהיא עיקר המצוה שם כתב הר”ן שלא
יברך ,אבל בשחיטה שעל הרוב שוחטו לו לבדו ואין כאן מצוה עיקרית שמברך
עליה כאן גם הר”ן יודה שמברך אפילו שכל הטעם של קיום המצוה הוא משום
חשד ומראית העין.
ובשו”ת מכתם לדוד לרבי דוד פרדו (סי’ כג) כתב שבכה”ג שלא בירך על הפתח
הראשון וכגון שאשתו הדליקה בפתח הראשון מברך על הפתח השני אע”פ
שמדינא יצא ידי חובתו ואפילו לדברי הר”ן משום שכאן לא בירך על הפתח
הראשון.
מכל הנך רבוותא חזינן דס”ל לברך גם על מצוה שחז”ל חייבו לעשותה משום
חשד.
והפליתי (יו”ד סי’ יג ס”ק ה’) הביא את דברי הפר”ח שכתב שהוא מחלוקת בין
הרשב”א לר”ן האם מברכים על מצוה שעושה משום חשד ,כתב הפליתי ואין
הנידון דומה דבחנוכה הטעם שתקנו להדליק הוא משום חשד ,ואילו בשחיטת
בן פקועה הוא משום מראית העין [אך בסברא לא ביאר מה חילוק יש ביניהם].
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והנה בנידון דידן להפריש תרומות ומעשרות מפירות הפקר שעשה מהם גורן
הטעם שצריך להפריש הוא מפני החשד שיחשדוהו שאינו מפריש ולא מבואר
בפוסקים האם מברך על הפרשה זו או לא ,ולפי המבואר לעיל יש בזה ג’ שיטות:
א .לפרי חדש דין זה הוא במחלוקת הר”ן והרשב”א האם מברכים על מצוה
שעושים מפני החשד .ב .לברכי יוסף וכן לפי המכתם לדוד שגם בנר חנוכה צריך
לברך בפתח השני אלא שנפטר בברכה בפתח הראשון ,כאן מברך על הפרשת
תרומות ומעשרות כיון שלא בירך ברכה אחרת .ג .לפי הפליתי אין מברך משום
שהיא מצוה שעושה מפני החשד.
וע’ תשובת בשמים ראש (סי’ רפג) המיוחסת לרא”ש [וכבר נודע שאינה מהרא”ש]
שכתב שלא יברך על שחיטת בן פקועה “שכיון דאיכא כמה מילי דלא תקינו
רבנן לברוכי ,על כן אין לברך אלא במידי שקבעו ברכה וכל דלא ידענא במידי
דרבנן אי שוויהו מצוה גמור לא מברך” .ועי’ בשו”ת רב פעלים (ח”א סי’ לז) שדן
האם מברכים על מצוה שהיא מפני החשד ומראית העין ,והביא עוד אחרונים
שאוחזים בשיטה זו שאין לברך.
וא”כ בתרומות ומעשרות שלא מצאנו להדיא שתקנו ברכה ואיכא פלוגתא
דרבוותא האם צריך לברך על מצוה שהיא מפני החשד ,י”ל שיפריש בלא ברכה
דספק ברכות להקל.

במקום שאין חשד האם צריך להפריש תרומות ומעשרות
אך בשאלה שפתחנו בה שאדם ליקט ענבים מכרם שפירותיו הופקרו ועשה
מהם יין נראה לומר שיש טעם גדול שלא יברך על הפרשה זו ,משום שיתכן שכל
מה שרבנן חששו לחשד ותקנו שיפריש תרומות ומעשרות כשעשה גורן ,לא
שייך במציאות כיום ,כיון שלפי המציאות כיום אדם שמביא פירות וירקות לביתו
אפילו בכמות גדולה אין מי שיחשוד בו שאינו מעשר ,או שיש לו שדות ואינו
מעשר ,שאף שמביא כמות גדולה ,מכל מקום יתלו שקנה את הפירות בשוק,
והרגילות כיום שבכל מקום יש ועדת כשרות שהממונה מטעמה מעשר את כל
התוצרת .ועוד שאפילו אם ידעו האנשים שהביא את הפירות מההפקר ג”כ לא
יחשדו בו שאינו מעשר ,כיון דמי יודע מה עושה בתוך ביתו ,ובשלמא בזמנם
שהיו נותנים לכהנים וללוים בפועל ,היה מקום לומר שהכהן והלוי יחשדו שהרי
רגילים לקבל ממנו והם יראו שמביא פירות ואינו נותן להם ויחשדו בו שאינו
מעשר ,אבל כיום שלא נותנים תרומות ומעשרות ליכא חשדא .ואפילו אותם
שרגילים לתת מעשר ראשון ללוי מכל מקום אין חשד שהלוי יחשוד בו שאינו
מפריש כיון שיתלה שהביא ממקום שמעשרים .ולא ראינו ולא שמענו בשום
פעם שאי מי יחשוד בשכינו שאינו מעשר.
ולפי זה היה צריך לדון האם תקנת חז”ל נשארה ,כמו שמצינו בכמה מקומות
שאומרים שאפילו שנתבטל הטעם לא נתבטלה התקנה ,ואפילו שאין חשד כיום
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שאינו מעשר גם צריך להפריש .או שאמרינן שבמקום שבפועל לא קיים חשד
אין צריך לחשוש ולא יצטרכו לעשר.
והנה לגבי הדלקת נרות חנוכה במקום שיש ב’ פתחים שתקנו להדליק בפתח
השני מפני החשד ,כתב הרמ”א (סי’ תרע”א סעי’ ח) וז”ל “מיהו בזמן הזה שכולם
מדליקים בפנים ממש ,ואין היכר לבני רשות הרבים כלל ,אפילו יש לחצר או
לבית הרבה פתחים להרבה רוחות אין מדליקים אלא פעם אחת בפנים ,כן נ”ל
וכן המנהג פשוט” .וביאר המשנה ברורה (ס”ק נד) בשם האחרונים שבזמן הטור
היו מדליקין אצל פתח הבית מבפנים ,והיו עושין על כל פנים היכר לעוברים,
על כן יש חשד כל שאין היכר כראוי לעוברים .משא”כ עכשיו שמדליקין ממש
בפנים ולא איכפת לן כלל לעשות היכר לבני רשות הרבים ,על כן לא איכפת לן
בחשדא דידהו.
ובזמנינו בארץ ישראל שרוב העולם מדליקים נר חנוכה או בחלון הפונה לרשות
הרבים או בפתח החצר מבחוץ ,לכאורה היה נראה שחזר הדין שבחצר שיש בה
ב’ פתחים צריך להדליק משום חשדא .אמנם דעת פוסקי זמנינו שגם כיום אין
צריך להדליק משום חשד ,וכך פסק מרן הגרי”ש אלישיב זצ”ל הוב”ד בספר
ישא יוסף (ח”א סי’ קמז עמ’ רלב) ,וכן דעת הגרש”ז אויערבך זצ”ל (הוב”ד בספר
הליכות שלמה ח”ב פי”ג סי”א) ,וכן דעת הגר”מ שטרנבוך שליט”א (תשובות והנהגות
ח”ג סי’ רטו אות ו) וטעמם מכיון שיש הרבה אנשים שמדליקין גם כיום בתוך הבית,
א”כ גם אם לא יראוהו שמדליק יאמרו שאולי הוא מאלו הנוהגים להדליק בבית.
ועוד כתבו טעם אחר שאין חשד ,שהרי כל החשד הוא שייך דוקא בחצי שעה
הראשונה ,כיון שאחרי זה יאמרו שהוא כבר הדליק ,וכיון שיש מחלוקת מתי
מדליקים האם בשקיעה או בצאת הכוכבים ,וכן יש שמקפידים להתפלל ערבית
לפני ההדלקה כך שהם מדליקים יותר מחצי שעה מהשקיעה ,א”כ ליכא חשדא
שאם לא יראו אצלו נר בחצי שעה הראשונה יאמרו שאולי הוא מדליק בשעה
אחרת [ואחרי שעבר זמן חצי שעה מהשקיעה ג”כ ליכא חשד כי יאמרו שכבר
הדליק].
ובפרט כיום שישנם בעלי חנויות ושאר בעלי מלאכה שמדליקין רק כשחוזרין
לבתיהם בשעות הערב המאוחרות וסומכים על השיטות שזמן ההדלקה הוא עד
שתכלה רגל מהשוק כיום ,שהוא לא חצי שעה מהשקיעה או מצאת הכוכבים
אלא בשעות המאוחרות של הלילה  10-9בערך ,ואולי יותר.
וחזינן שבמקום שתקנו לעשות המצוה משום חשד אם בפועל אין חשד אין
צריך לעשות המצוה,
וא”כ יש לומר שה”ה בזמנינו שלא שייך חשד במביא מהפקר אפילו כשעשה
גורן ,י”ל שאין צריכים כלל להפריש תרומות ומעשרות .והנה אע”פ שאנו מדמין
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לא נעשה מעשה ולענין דינא בודאי צריך לעשר ,מכל מקום לענין ברכה יש לנו
לחוש שאולי לא שייך כיום חשד ואין כאן קיום מצוה כלל.
וכעין זה מצאנו בפתחי תשובה (סי’ ש”ל ס”ק ב) על הדין של עיסת הכלבים שפסק
השו”ע שאם אין הרועים אוכלים ממנה פטור מלהפריש חלה .אמנם אם ערוכה
ועשויה כצורת לחם חייב להפריש .וביאר הפתחי תשובה שהטעם שצריך
להפריש חלה משום מראית העין ,וכתב שאפילו שלא שייך כאן מראית העין כי
מי יביט אחריו אימת הפריש חלה בשעת לישה או בשעת אפיה ,מכל מקום הא
קיי”ל שבמקום שאסרו חכמים משום מראית העין אפילו בחדרי חדרים אסור,
ודן שם האם אמרינן הכי רק בדבר שעיקרו דאורייתא או אפילו במידי דרבנן
ובסוף דבריו הביא את דעת הפרי תבואה (סי’ סו) שכתב שיפריש בלא ברכה.
וא”כ י”ל דהכי נמי בנד”ד שהתקנה משום חשד אפילו במקום שלא שייך חשד
אין לברך על ההפרשה.
לסיכום :המביא פירות בכמות גדולה מן ההפקר ,וכן המביא מההפקר זיתים
או ענבים ועושה מהם יין בביתו או שמן צריך להפריש תרומות ומעשרות אך
אין לברך על הפרשה זו מחמת כמה טעמים :א .שלא איתברר לן מהו הגורן
המחייבת בתרו”מ .ב .משום שלדעת כמה מן הפוסקים אין מברכים על מצוה
שתקנו לעשותה משום חשד .ג .משום שלפי המציאות בזמנינו אין חשד.

תנחומינו הכנים
לידידנו חבר בית המדרש

הרה"ג שמואל אלעזר ראם

שליט"א

ולכל המשפחה
בפטירת האם ע"ה
א"ח להרה"ג ר' שמחה יבלחט"א
ובת להרה"ח חנניה יוסף הלפרין זצ"ל
מגזע בעל התניא
אשה דגולה ומשכלת אשר העמידה דור לתפארת
ומסרה נפשה בחינוך ילדי ישראל לתורה

המקום ינחם אתכם בתוך שאר אבלי ציון וירושלים
לומדי בית המדרש וההנהלה
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הכנת יין לפרוטות חמורות
הרה"ג שאול רייכנברג
בעמוד השער של הליכות שדה  200הופיעה תמונה של הכנת יין לצורך
פרוטות חמורות ל”קרן המעשרות” .היין הוכן בחודש אלול תשע”ז.
נסביר את הדבר.
א .מעשר שני שאינו שווה פרוטה (כיום שווי פרוטה כ –  8אגורות ,ואם כל המוצר
שהפרישו ממנו את המעשר שני שווה פחות מ –  08אגורות ,הרי המעשר שני שווה פחות
מ –  8אגורות) ,אפשר לחללו רק על מטבע שיש בה כבר פרוטה של מעשר שני

מטבל ודאי בדרגה שאינו פחותה מהמעשר השווה פחות מפרוטה שמחלל .אם
המעשר שני שווה פרוטה או יותר אפשר לחללו גם על מטבע שאין בה עדיין
מעשר שני.
ב .כיון שמחיר הפרוטה כיום רק כ –  8אגרות ,מצוי מעשר שני השווה פחות
מפרוטה כשמעשרים מכמות קטנה ,כגון פרי או ירק אחד ,כמות קטנה של
פיצוחים ,או תערובת של כמה מינים (כגון סלט ,או מוצרים מוכנים) שיתכן שרק
אחד מהמינים לא מעושר.
ג .עשרות אלפי משפחות מחללות על המטבעות שב”קרן מעשרות” ,אנו צריכים
לקחת בחשבון שיש המחללים פחות משווה פרוטה ,ולכן יש פרוטה חמורה
במטבעות שבקרן.
ד .בזמן ביעור מעשרות שהוא בפסח של השנה הרביעית לשמיטה ובפסח של
שנת שמיטה (בשנה שאחרי שנת מעשר עני) ,צריך לבער את המעשר שני מן העולם.
ולכן צריך להשמיד את המטבעות שיש בהם מעשר שני ובכלל זה את הפרוטות
החמורות .אחרי פסח של השנים האלה אין לנו כבר מטבעות עם פרוטות
חמורות .ועלינו לחלל מעשר שני חדש על המטבעות עבור פרוטות חמורות.
מיד אחרי פסח של השנה הרביעית לשמיטה שהיא שנת מעשר שני ,אפשר
להשיג ירקות טבל ודאי שגדלו בשנה הרביעית שהם לא חייבים בביעור בשנה
זו (רק מה ששייך לשנים א,ב,ג ,לשמיטה חייב בביעור בשנה הרביעית) ,ולחלל מעשר שני
על המטבעות שבקרן כדי שיהיה בהם פרוטה של מעשר שני .אך זה מעשר
שני מדרגה נמוכה של ירקות ,ואילו פירות השייכים לשנת מעשר שני כמעט
לא מצויים מיד אחרי פסח ,וודאי לא מצויים דגן תירוש ויצהר (כיון שראש השנה
לפירות הוא ט”ו בשבט ,כמעט לא מצוי מיד אחרי פסח פירות בשלים שחנטו אחרי ט”ו בשבט).
הדבר חמור שבעתיים בפסח של שנת שמיטה כיון שגידולי שנת שמיטה לא
חייבים בתרומות ומעשרות הרי בשנה זו אין להשיג כלל טבל למעשר שני אחרי
פסח (כיון שמה שהיה מהשנים הקודמות ,הפרישו ממנו תרומות ומעשרות בפסח והשמידו
את המעשר שני) .לשם כך אנו מכינים את היין.
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ונסביר,
איתא במשנה מעשר שני פרק ה משנה ח“ :אמר רבי יהודה בראשונה היו
שולחין אצל בעלי בתים שבמדינות ,מהרו והתקינו את פירותיכם עד שלא תגיע
שעת הביעור (  -תעשו לפירותיכם כל הצריך לפני זמן הביעור כדי שתוכלו להפריש תרומות
ומעשרות ולעשות בכל מתנה כדינה לפני שיעבור זמן הביעור) ,עד שבא רבי עקיבא ולמד
שכל הפירות שלא באו לעונת המעשרות פטורים מן הביעור (  -שכל מה שלא הגיע
לעונת המעשרות לפני זמן הביעור לא חייב בביעור ,ממילא לא צריך לתקנו לפני זמן הביעור).
מצינו שני זמנים שנקראים “עונת המעשרות” .אחד השלב בגידול ובהבשלה,
שאם קוטפים את הפירות מאז חייבים להפריש מהם תרומות ומעשרות ,ואם
קוטפים אותם לפני כן מותר לאכול בלי להפריש תרומות ומעשרות .זמן זה
מבואר במשנה מעשרות פרק א משניות ב ,ג ,ד .אך לא יתכן שהמשנה מדברת
על זמן זה כיון שהגידול של הפירות נעשה מעצמו ותלוי במזג האויר ואין לאדם
השפעה עליו ,ומה אמר להם רבי יהודה מהרו והתקינו פירותיכם ,מה הם יכולים
לעשות כדי שיגיעו לעונת מעשרות לפני זמן הביעור.
(איזהו גורנן

לכן ודאי שהכוונה ל”גמר מלאכה” שמבואר שם במשניות ה ,ו,
למעשר ,)...ורבי יהודה אמר להם שידאגו לגמור את המלאכה ולהפריש תרומות
ומעשרות לפני זמן הביעור ,ועל זה אמר רבי עקיבא שאם הפירות לא “נגמרה
מלאכתם” לפני זמן הביעור ,הם לא חייבים בביעור .וכך מפרשים את המשנה
הריבמ”צ ,הר”ש ,הרמב”ן ב”מ יא ,והתוס’ סנהדרין יא,ב (מצינו ש”גמר מלאכה”
נקרא “עונת המעשרות” במסכת חלה פרק ג משנה ד שכתוב “עונת המעשרות” ומפורש שם
בירושלמי שהכוונה ל”גמר מלאכה”) .אמנם הרמב”ם סתם וכתב בהלכות מעשר שני

פרק יא הלכה י כלשון המשנה ,וכתב שפירות שלא הגיעו לעונת המעשרות
אינם חייבים בביעור .אך נראה שגם כוונתו ל”גמר מלאכה”.
כדי שיהיה לנו מעשר שני שלא חייב בביעור לעשות ממנו פרוטות חמורות ,אנו
מרסקים ענבים בשנה השניה לשמיטה שהיא שנת מעשר שני (וכן בשנה החמישית
לשמיטה) ומכניסים אותם עם הקליפות והגרעינים למכלים שם הם תוססים והם
נשארים שם עם הקליפות והגרעינים עד אחרי פסח של השנה הרביעית (והשנה
השביעית) ,שהוא אחרי זמן הביעור .באיסרו חג של פסח בבקר אנו סוחטים את

היין ומפרידים אותו מהקליפות והגרעינים ,מפרישים ממנו תרומות ומעשרות
ומחללים את המעשר שני על המטבעות שבקרן בכל מטבע כשתי פרוטות .כך
שלקראת הצהרים של איסרו חג פסח יש לנו בקרן כבר מטבעות עם פרוטות
חמורות .פרוטות אלה הם בדרגת יין לקוח .אנו גם דואגים בהמשך למטבעות
עם פרוטות של “רבעי” ופרוטות של “ענבים לא לקוחים”.
נחלקו הראשונים אם פירות שהכניסו אותם לבית לפני גמר מלאכה (הכניס תבואה
במוץ שלה) ואח”כ נגמרה מלאכתם חייבים בתרומות ומעשרות.
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דעת רש”י ותוס’ פסחים ט,א שאם גמר את המלאכה בבית ,נשאר על הפירות
איסור אכילת קבע שהיה עליהם קודם גמר מלאכתם אבל הם מותרים באכילת
ארעי.
דעת הרמב”ם הל’ מעשר פ”ג ה”ו שהם נאסרים באכילת ארעי כפירות שנגמרה
מלאכתם קודם ראיית פני הבית ואח”כ הכניסו אותם לבית.
דעת רבנו אפרים (בתוס’ ע”ז סז,ז) והרשב”א (תשובה שסא) שאם הכניס לבית לפני
גמר מלאכה וגמר בבית מותר אף באכילת קבע .אמנם אם הוציא מהבית וגמר
מלאכתם בחוץ ,חייב בתרומות ומעשרות מן התורה כשהכניס אח”כ שוב לבית.
גם דעת הרמב”ן ע”ז מא,ב שאם הכניס לבית לפני גמר מלאכה ואח”כ הוציא
לחוץ וגמר שם את מלאכתם שהם חייבים בתרומות ומעשרות ,אך מביא את רבי
שמואל הסובר שאחרי שהכניס לבית לפני גמר מלאכה ,אף שהוציא את הפירות
לחוץ וגמר את מלאכתם בחוץ ,אינו מתחייב אף שהכניס שוב לבית.
כדי לצאת גם את שיטתו של רבי שמואל ,אנו לא מכניסים כלל את הענבים
המרוסקים לבית והם מונחים מחוץ לבית עד אחרי סחיטתם באיסרו חג פסח.
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הרה"ג יחיאל איתמר
תקציר:
שאלה :האם מותר להשתמש בפירות ערלה למחקר ולמידה( .א)
יש מקום לומר שמן התורה מותר ,היות ומבואר בגמרא (פסחים כ”ו ע”א) שקול
ומראה (הנאה מקול כלי שיר של הקדש או מנוי הקדש) אין בהם משום מעילה .ומבואר
בפוסקים (יו”ד קמ”ב) שהוא הדין לאיסורי הנאה .מסתבר שהנאת התלמדות גם
היא אין בה ממש כהנאת קול ומראה( .ב’  -ג’)
יש מן האחרונים שאומרים שכמשתמש בגופו של הדבר האסור בהנאה להפיק
ממנו הנאה ,אפילו אם זו רק הנאת קול ומראה אסור .ורק כשנהנה בלי להשתמש
בגוף הדבר אלא בהבטה בעלמא ,מותר( .ד)
נראה להוכיח בדעת הרבה ראשונים שמותר גם להשתמש ולהפיק הנאת קול
ומראה .שנחלקו הראשונים (ב”ק ק”א ע”א) בביאור ספק הגמרא (שם) האם חזותא
[=מראה] לאו מילתא היא ,האם כיון שאינה הנאה מן האיסור בעין אלא אחר
כילויו ,כי הסמנין מתכלים כשנעשה הצבע בבגד – דעת התוס’ רי”ד .או שאינה
מילתא מכיון שהנאת הנוי עצמה אינה נחשבת להנאה אסורה מפני שאין היא
ממשות – .דעת רש”י ,תוס’ והר”ן.
בגמרא (שם) מוכח שכשם שמותר ליהנות מבגד שנצבע בצבע של איסורי הנאה
משום שאינה הנאה אלא נוי בעלמא ,כך מותר ג”כ מלכתחילה לצבוע בצבע של
איסורי הנאה.
מוכח כן גם בגמ’ (חולין ח ).שאומרת שכיון ששחיטה היא לא ‘הנאה’ אלא קלקול,
מותר לכתחילה לשחוט בסכין של ע”ז האסורה בהנאה.
ביאור הדבר :איסור ההנאה אינו להשתמש באיסור הנאה ,אלא לקבל ממנו ‘דבר’
= מילתא מהאיסור( .ה’ – י”ג ,ט”ו – ט”ז)
אין לאסור להתלמד בפירות ערלה משום שהחמירה התורה בערלה בהנאה
הנראה לעינים ,מפני שידע המתקבל ממחקר אינו הנאה הנראית לעינים( .י”ד)
הגמ’ בר”ה (כ”ח ע”א) האומרת שאסור לכתחילה לתקוע בשופר של הקדש אף
אם מצוות לאו להנות ניתנו ,לכאורה סותרת את דברינו .ויש לחלק בין איסור
מעילה בהקדש לאיסור הנאה בשאר איסורים( .י”ז -כ”א)
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מסתבר שאף שמדרבנן אסור להנות מקול ומראה כמבואר (פסחים כ”ו ע”א) ,בכל
זאת מידע וחכמה ,שאינם הנאה ממשית מהדבר ,אלא נובעים מלב החכם ,יהיו
מותרים ,וכמו שאין לאסור לציין מקום על פי פירות ערלה( .כ”ג)
דעות האחרונים :דעת חת”ס ומהר”ם שיק לאסור מהתורה להתלמד רפואה
ממתים ,כמו ע”י ניתוחי מתים ,משום שמת אסור בהנאה .אך מהרש”ג ומחנה
חיים חולקים וסוברים דלא הוי הנאה ודוחים הראיות ממודר הנאה מחבירו
שאסור ללמוד אצלו אם לא שמצוות לאו להנות נתנו .וכן אסרו הראשונים
ללמוד בספר ששייך לו.
וחילקו שללמוד אצלו אסור משום הפעולה שפועל ללמדו שהיא ההנאה ולא
החכמה עצמה ובספר אסור שי”ל דהוי חזותא וכמו מראה שאסור מדרבנן.
דעת מהרש”ג לחלק בין עומד לכך ,שאסור להתלמד מצד קול ומראה שאסורים
דרבנן .ויש מקום בדעת החזו”א להקל אף בעומד לכך וכמו שנתבאר שהחכמה
אינה מילתא כלל( .כ”ג -כ”ז)
חיוב שריפת ערלה אינו אוסר מחקר ,אם לגבי איסור הנאה מחקר מותר משום
שאינו מילתא .כדמוכח בחולין (ח ).שמותר לשחוט בסכין של ע”ז משום
ששחיטה היא קלקול ולא אסרו משום שצריך לשרוף את הסכין .וכן בב”ק (ק”א)
שלא אסרו לצבוע בקליפי ערלה ,אם לא שהתורה אסרה הנאה הנראית לעינים,
אפילו שדין הקליפי ערלה בשריפה( .כ”ח)
1

לשם הבהרת המאמר אנו מצרפים ארבעה מן הסוגיות עליהם מתבסס המאמר.

 .1מצורפים כאן ארבעה סוגיות ,בפסחים ,ב”ק וחולין עם תוספת ביאור בסוגריים שעיקרו
ע”פ רש”י.
תלמוד בבלי מסכת פסחים דף כו עמוד א
אמר רבא :מנא אמינא לה (דלא אפשר וקמיכוין אסור  -מי שאינו יכול למנוע עצמו מלהנות מן
הקדש ומכווין להנות ,אסור)  -דתניא ,אמר רבי שמעון בן פזי אמר רבי יהושע בן לוי משום בר
קפרא :קול (של כלי השיר שהן הקדש) ומראה (כגו אומנין שיורדים לתקן פנים קדשי הקדשים
וזנים עיניהם מן המראה) וריח (הקטרת) אין בהן משום מעילה (דאורייתא ,הואיל ואין בהם
ממש) מעילה הוא דליכא ,הא איסורא – איכא (מדרבנן) מאי לאו  -לאותן העומדין בפנים ,דלא
אפשר וקא מיכוין ,ואסור - .לא ,לאותן העומדין בחוץ (שיכולים שלא להסתכל)
תלמוד בבלי מסכת פסחים דף כו עמוד ב
תנו רבנן :תנור שהסיקו בקליפי ערלה או בקשין של כלאי הכרם (שאסורים בהנאה) חדש -
יותץ( ,שהרי על ידי היסק זה של ערלה נגמר ומתקיים כולו) ישן (שאין היסק זה מועיל לו ,אלא
שאופה בו פת) – יוצן (שלא יאפה בו פת בהיסק זה) אפה בו את הפת( ,בהסק של איסור) רבי
אומר :הפת אסורה( ,דיש שבח עצי איסור בפת) וחכמים אומרים :הפת מותרת .בישלה על גבי
גחלים  -דברי הכל מותר .והא תניא :בין חדש ,ובין ישן  -יוצן  -לא קשיא ,הא  -רבי והא  -רבנן.
אימור דשמעת ליה לרבי משום דיש שבח עצים בפת ,זה וזה גורם מי שמעת ליה( .דרבנן הוו
מקילי טפי ,ושרו אפילו פת לאכול ,דאמרי :אין שבח עצים בה ,אלא שבח היסק ,ואיסור שבה
כבר כלה הוא ,דשלהבת לא באה מן העצים אלא מחמת משהו הנשרף .ואם כן היא כמו גחלת
שמותרת בהנאה ,הואיל ונעשית מצוותו .ורבי סבר :הואיל ואבוקה כנגדו  -יש שבח עצים,
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מחקר בפירות ערלה
(ויש אומרים שאין צריך

א .פירות ערלה אסורים באכילה ובהנאה ודינם בשריפה
לשורפם ,עיין לקמן) ,ויש להסתפק האם מותר להשתמש בפירות ערלה לצורך
מחקר ומידע .כגון מפעלי סחיטת פירות מעוניינים לערוך ניסויים ביבול ערלה
בשביל ללמוד כיצד לסחוט פירות בצורה היעילה והטובה ביותר תוך שמירה
על הוויטמינים ושאר הערכים שבפרי .או אגרונומים שלצורך מחקר ופיתוח של
זנים חדשים בודקים את כדאיות ודרך הגידול ,על ידי פירוק הפירות לבדיקת
מרכיבי הפירות .ובדרך כלל מחקר זה נעשה בפירות הראשונים שהם ערלה.

והנידון הוא האם מותר להשתמש בפירות ערלה למחקר ולהשגת מידע ,או שזו
הנאה אסורה?

בירור הנידון
ב .לכאורה מן העולה מהסוגיות היה נראה להתיר להתלמד בפירות ערלה
בכל אופן ,אמנם מדברי רבותינו האחרונים נראה שהחמירו במה שניטע על
דעת מחקר ולמידה ,היות והוא עומד לכך ,ויש שהחמירו אף במה שאינו עומד
למחקר.
ולהלן ננסה לבאר את הדברים:
ואיסור גמור בה)
תלמוד בבלי מסכת בבא קמא דף קא עמוד א
איבעיא להו :יש שבח סמנין על הצמר ,או אין שבח סמנין על הצמר (כלומר חזותא מילתא היא
או לאו מילתא)? היכי דמי?  .....רבינא אמר :הכא במאי עסקינן  -כגון דצמר דחד וסמנין דחד,
וקאתי קוף וצבעיה לההוא צמר בהנך סמנין( ,ואין הנידון מצד גזל הסמנין שהרי אין כאן בר
חיובא שגזל) יש שבח סמנין על גבי צמר ,דאמר ליה (בעל הסמנין לבעל הבגד) :הב לי סמנאי
דגבך נינהו ,או דלמא אין שבח סמנין על גבי צמר ,ואמר ליה (בעל הבגד לבעל הסמנין) :לית לך
גבאי כלום? תא שמע :בגד שצבעו בקליפי ערלה – ידלק (משום שהשביח בקליפי ערלה שאסו־
רים בהנאה ודינם בשריפה) ,אלמא חזותא מילתא היא .אמר רבא( :שאני ערלה משום ש )-הנאה
הנראה לעינים (מראה בעלמא אע”פ שאין בו ממש כגון נר וצבע) אסרה תורה ,דתניא :ערלים לא
יאכל  -אין לי אלא איסור אכילה; מנין שלא יהנה ממנו ,ולא יצבע [בו] ,ולא ידליק בו את הנר?
תלמוד לומר :וערלתם ערלתו את פריו ...ערלים לא יאכל ,לרבות את כולם.
תלמוד בבלי מסכת חולין דף ח עמוד א
אמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה :סכין של עבודת כוכבים (ממשמשי עבודת כוכבים ואסורה
בהנאה)  -מותר לשחוט בה ואסור לחתוך בה בשר ,מותר לשחוט בה  -מקלקל הוא (ואין זו
הנאה שבחייה היו דמיה מרובין מלאחר שחיטה שבחייה היא עומדת לג’ דברים לגדל ולדות
ולחרישה ולאכילה) ,ואסור לחתוך בה בשר  -מתקן הוא (מתקן הוא דכיון דשחטה להכי קיימא).
אמר רבא :פעמים שהשוחט אסור – במסוכנת (דהוי מתקן שהרי אם לא ישחטנה תמות ותיפ־
סד) ,ומחתך מותר  -באטמי דקיימין לקורבנא
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חכמה ומידע אינה ממש
(מיירי שם

ג .מבואר בגמ’ (פסחים כ”ו) קול (פירש”י :של כלי שיר שהן הקדש) ומראה
בגמ’ בזן עיניו במראה קודש הקדשים) אין בהם משום מעילה .ובב”י ושאר פוסקים
(יו”ד קמ”ב) מבואר דמה שאין בו משום מעילה מותר מן התורה גם בשאר איסורי
הנאה .ומפרשת הגמ’ שם מפני שאין בהם ממש .ואם כן לכאורה כ”ש שחכמה
המושגת ע”י פירות אין בה ממש ,שהרי לא נוצר שבח ממשי.

דעת האחרונים שאסור להשתמש באיסורי הנאה להנות מהם הנאה שאינה
ממש
ד .אמנם ברבותינו האחרונים מצינו מצדדים לומר שמה שהגמ’ אומרת שקול
ומראה אין בהם מעילה מפני שאין בהם ממש ,אין זה אלא כשאינו מעמיד את
האיסור עצמו להפיק ממנו קול או מראה ,אלא רק נהנה בהבטה או שמיעה
בעלמא בלא לקחת את גופו לכך .אבל המנגן בכלי שיר של הקדש ,או הלוקח
כלי נוי מהמקדש וקובע אותו לקישוט בביתו ,מעל ,שמה שאמרינן שאין בו
ממש אינו אלא לגבי הקול והמראה עצמם .אבל מעשה הנגינה בכלי שיר או
השימוש בכלי קודש לקישוט נחשב שמשתמש בדבר האסור עצמו שהוא דבר
ממשי ,ולא רק בקולו או מראהו ועליו לא שייך לומר שאינו מילתא.
(כגון שמפרקו למרכיביו או סוחטו וכיוצא

ואם כן ,אם לוקח ומשתמש בגוף הפרי
בזה) יהיה אסור ,אבל אם רק מסתכל על הפירות בהבטה בעלמא אף לדברי
האחרונים הסוברים שניגון בכלי שיר יש בו משום מעילה ,לכאורה יש להתיר.
ה .לכאורה דין זה שכשמשתמש בדבר האסור עצמו להוציא ממנו קול ומראה
ודאי יש בו מעילה ,נראה שהוא תלוי במחלוקת ראשונים בביאור הסוגיא (ב”ק
ק”א) ,ולשיטת רוב הראשונים מה שקול ומראה אין בהם משום מעילה זהו גם
במשתמש באיסור עצמו להפיק ממנו קול ומראה ולא רק בהבטה ושמיעה
בעלמא.
ותחילה אקדים סוגיית הגמ’ ב”ק ק”א ,הגמ’ נסתפקה אם יש שבח סמנין על גבי
צמר (פירש”י :אי חזותא מילתא היא או לאו מילתא) ושקלו וטרו לגבי מה נפקא מינה
בספק זה ,הגמ’ מסיקה :רבינא אמר ,הכא במאי עסקינן  -כגון דצמר דחד וסמנין
דחד( ,הצמר של אדם אחד והצבע של אדם אחר) וקאתי קוף וצבעיה לההוא צמר בהנך
סמנין ,ובזה הספק האם יש שבח סמנין על גבי צמר ,דאמר ליה [בעל הצבע
לבעל הצמר] :הב לי סמנאי דגבך נינהו [תן לי את הצבע שלי שנמצא אצלך על
הצמר] ,או דלמא אין שבח סמנין על גבי צמר ,ואמר ליה :לית לך גבאי כלום [אין
לך אצלי כלום] (פירש”י :דחזותא לאו מילתא היא) .תא שמע ,בגד שצבעו בקליפי
ערלה  -ידלק ,אלמא חזותא מילתא היא( .ממה שנאסר הבגד ע”י שנצבע בקליפי ערלה
מבואר שחזותא מילתא היא) .אמר רבא[ ,בערלה] הנאה הנראה לעינים אסרה תורה,
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דתניא ,ערלים לא יאכל  -אין לי אלא איסור אכילה; מנין שלא יהנה ממנו ,ולא
יצבע [בו] ,ולא ידליק בו את הנר? תלמוד לומר ,וערלתם ערלתו את פריו...
ערלים לא יאכל ,לרבות את כולם .ופירש”י הנראה לעינים ,מראה בעלמא אע”פ
שאין בו ממש ,כגון נר וצבע .כלומר אף שאסור ליהנות מצבע שנצבע בקליפי
ערלה ,לגבי דיני ממונות יתכן שחזותא לאו מילתא היא ובעל הבגד יכול לומר
לבעל הצבע אין לך אצלי כלום.

מה הנידון אם חזותא מילתא היא
ו .הנה הגמ’ התחילה לדון אם יש שבח סמנין על גבי צמר וסיימה אי חזותא
מילתא היא או לאו מילתא היא .לכאורה המילים יש שבח סמנין על גבי צמר הן
מקבילות למחלוקת רבי ורבנן (פסחים כ”ז) אם יש שבח עצים בפת .שנתבארה
מחלוקת זו (ברש”י ושאר ראשונים שם) שהנידון הוא אם כאשר מסיק תנור בעצים
האסורים בהנאה כגון קליפי ערלה או עצי אשרה ,שאסור להנות מהן כל זמן
שהם בעין אבל אחר שנשרפו ונהיו גחלים מותרים שכבר נעשית מצוותן וספק
הגמרא האם כאשר מסיק את התנור בעצים אסורים ואופה את הפת כנגד העצים,
האם נחשב שהחום בא מן העצים האסורים ואז הפת אסורה – שההנאה שנהנה
מהאפיה כהנאה מהעצים ,או הנאת היסק – הנאה מהחלק שכבר נשרף והוי
כגחלים שחומם מותר שהרי כבר נעשית מצוותן.
ואם כן ,אם הנידונים דומים וכלשון המקבילה שבגמרא ,הספק אם יש שבח
סמנין על גבי צמר אמור להתפרש כמו כן ,האם היות ובתהליך הצביעה
מרתיחים ומכלים את הסמנין ואז הבגד קולט הצבע ,נחשב שהנאת הצבע היא
אחר ביעור הסמנין ,או שבכל זאת נחשב שהסמנין כשהם בעין הם צובעים של
הבגד.
ז .אמנם מלשון הגמ’ בהמשך אי חזותא מילתא או לאו מילתא ,נראה שהספק
אינו אם נחשב שהנאת הצביעה נחשבת להנאה מהסמנין כשהם בעין ,אלא אם
הנאת הצבע נחשבת הנאה .ואלו מילים המקבילות לכאורה לדברי הגמ’ (פסחים
כ”ו) שקול ומראה אין בהם מעילה משום שאין בהם ממש( .אף שכמובן יש לחלק
בין הנאת מראה וקול שמבואר בגמ’ בפסחים שאין בה ממש לבין צביעת בגד שהגמ’ מסתפקת,
בסוגיא בפסחים מדובר על הנאה מן הקול והמראה הקיים כבר ובהנאתו לא נוצר דבר .אבל
בסוגיא בב”ק לגבי צביעת בגד בקליפי ערלה הנידון הוא על ההנאה ממה שהבגד נעשה צבוע –

שהוא דבר ממשי שנוצר ,אבל עדיין הוא רק “מראה”) ולפי לשון זו הנידון מתפרש האם
הצבע שבבגד יש בו ממשות מצד עצמו ,בלי קשר לשאלה אם הוא הסמנין ,או
הסמנין כבר נתכלו ,אלא האם הצבע הוא רק מראה של הבגד ואינו מילתא ולכן
בעל הצבע לא יכול לתבוע את בעל הבגד את הסמנין שלו שעל הבגד וגם בגד
שצבעו בקליפי ערלה היה מותר ,אילולא שחידשה תורה שבערלה הנאה הנראה
לעינים אסרה תורה ,וכמו שיתבאר.
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ונראה שנחלקו הראשונים בביאור הגמ’ שאין שבח סמנין על גבי צמר וחזותא
לאו מילתא.

שיטת התוספות רי”ד עיקר הספק של הגמ’ הוא אם יש שבח סמנין על גבי
צמר
ח .התוספות רי”ד (ב”ק ק”א ע”א) קישר את ספק הגמ’ אי יש שבח סמנין על
גבי צמר ,למחלוקת רבי ורבנן אם יש שבח עצים בפת .וכתב שלשיטת רבי
דיש שבח עצים בפת ולא שבח היסק ,והפת אסורה .כל שכן שגם לגבי סמנין
יש שבח סמנין על גבי בגד ,והבגד אסור .שהרי אם במקום שהעצים עצמם לא
ניכרים בפת ,אנו אומרים שיש שבח עצים בפת ,ודאי שבבגד שניכר בו צבע
הסמנין נאמר שיש שבח סמנין על גבי בגד .אבל לרבנן הסוברים לגבי פת,
שאין שבח עצים בפת אלא שבח היסק ופת הנאפית בעצים האסורים בהנאה,
מותרת ,מסתפקת הגמ’ האם היות שהסמנין עצמם ניכרים בבגד ,נאמר שיש
שבח סמנין על גבי בגד .או שכמו שלגבי עצים נחשבת האפיה להנאת היסק
ולא להנאת עצים כי הפת נאפית בחום של מה שכבר נשרף ,כמו כן בסמנין על
גבי צמר ,נחשב שנהנה מהסמנין אחרי שכבר התכלו ע”י רתיחת היורה ולכן ,אין
שבח סמנין על גבי בגד .והוא הדין שאם הנאת הצבע בבגד היא אחרי שהתכלו
הסמנין ,בעל הסמנין אינו יכול לתבוע מבעל הבגד את הסמנין ,שאינם אלא
כגורמי הצבע ,אבל לא נחשב שהסמנין עצמם נמצאים בבגד.
ולכאורה לדברי התורי”ד צריך לפרש דברי הגמ’ על קול ומראה שאין בהם
ממש ,באותו עניין ,שהרי הגמרא קראה לאין שבח סמנין על גבי צמר גם ‘חזותא
לאו מילתא היא’ וזה מקביל לדברי הגמרא בפסחים לגבי קול ומראה שאין בהם
מעילה כי אין בהם ממש .וא”כ יהיה הביאור ,שהיות והנאת הקול והמראה היא
כהנאה עקיפה מן החפץ ,שהרי לא משתמש בו באופן פיזי (כמו כשיושב עליו חותך
בו וכיו”ב) לכן נחשב כאין בו ממש .היינו לא שהקול והמראה הם סוג של הנאה
לא ממשית ,אלא ההתיחסות של ההנאה לאיסור אין בה ממש ,ולכן מותר .ואף
שלא נתבער החפץ ,מ”מ כל שלא משתמש בו בהנאתו ,מותר.

הוכחות שדעת רוב הראשונים אינה כן
ט .אמנם רוב הראשונים לא פירשו כן כלל ,שהרי הר”ן והתוס’ דנו מהי מסקנת
הגמ’ לדינא ,אי חזותא מילתא היא או לאו מילתא .ואם כדעת התורי”ד לדעת
רבי שהלכה כמותו (כמו שנראה מן הסוגיא בפסחים וכן פסקו הראשונים  -שיש שבח
עצים בפת) אין ספק כלל וודאי יש שבח סמנין על גבי צמר ,שכל שכן הוא וכמו
שנכתב .ואם בכל זאת דנו התוס’ והר”ן מהי המסקנה להלכה ,מבואר שהספק
לא תלוי כלל ברבי ורבנן ואינו קשור במחלוקת האם יש שבח עצים בפת.
וברש”י על הגמ’ אי יש שבח סמנין על גבי צמר ,כתב מיד ,כלומר חזותא מילתא
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או לאו מילתא .פשטות דבריו נראית שאין הנידון האם יש שבח סמנין דומה
לנידון אי יש שבח עצים ,אלא כמו שמפרשת הגמ’ אחר כן ,אי חזותא מילתא
היא או לאו.
ועיין תוס’ שם שהקשו על דברי הגמ’ שאומרת דאי חזותא לאו מילתא היא אומר
לו בעל הבגד לבעל הסמנין לית לך גבן ולא מידי ,והקשו התוס’ למה לא יתחייב
בעל הבגד לשלם על הצבע מדין נהנה שהרי צמרו מעולה בדמים יותר .ובתירוץ
אחד תירצו התוס’ דאי חזותא לאו מילתא היא אף מדין נהנה אינו משלם דלא
חשיבא הנאה שאינו אלא נוי בעלמא.

חזותא לאו מילתא היא ביאורו שאינה נחשבת הנאה כלל
י .מבואר מדברי התוס’ שחזותא לאו מילתא לא נחשבת כהנאה כלל ,ואפילו דמי
מה שנהנה אינו מתחייב כשנעשה לו בגד צבוע ,מפני שחיוב על שנהנה אינו על
מה שהורווח על ידו אלא בשקיבל ממנו דבר שהוא מילתא .וכגון הדר בדירתו
של חברו ,שחייב מדין נהנה כי קיבל דיורין ,או כגון שאכלה בהמתו פירותיו
ברה”ר שאינו חייב מדין מזיק אבל חייב מדין נהנה ,משום שקיבל אוכל לבהמתו,
בהם נוצר לו דבר ממשי העומד בפני עצמו ,אבל צבע אינו דבר בפני עצמו ,וגם
אינו משביח את הבגד מעבר למראהו ומראה אינו מילתא ולכן אינו חייב ,וכלשון
התוס’ שאינו אלא נוי בעלמא.
אמנם לגבי חיוב דמי ההנאה לא היה פשוט לתוס’ שצריך שתהיה הנאה ממשית,
ולכן בתחילה הקשו שיהיה חייב מצד נהנה ,ובתירוץ אחד אמרו שגם לגבי חיוב
נהנה אינו חייב דמי הנאה כזו שאינה מילתא אלא חזותא בעלמא ,ובתירוץ השני
שם לא סברו כן.
אבל לגבי איסורי הנאה פשוט לגמ’ שאסור רק אם ההנאה היא מילתא ,ולקמן
ננסה לבאר יותר.
יא .ואם כן מבואר גם בתוספות שהמושג חזותא לאו מילתא אין פירושו משום
שהיא הנאה שאינה מן האיסור הקיים ,שהרי סברא זו אינה סברא לפטור כלל
מדין נהנה שסוף סוף ע”י הסמנין שלו הושבח הבגד ובעליו הורווחו שנעשה
צבוע ,אלא פירושו שאין זו הנאה וכלשון התוס’ המפורשת שאינו נחשב לנהנה
שאין זה אלא נוי בעלמא.

מוכח בגמ’ שמותר להשתמש לכתחילה להנות שימוש שאינו מילתא
יב .והנה אחר שהגמ’ הביאה ראיה שחזותא מילתא היא ,ממה שבגד שצבעו
בקליפי ערלה ידלק ואסור להשתמש בו ,דחה רבא את הראיה שמה שהבגד
ידלק אינו בגלל שחזותא מילתא אלא כי בערלה הנאה הנראית לעינים אסרה
תורה .והביא ברייתא מקור לדבריו ,ממה שנאמר ערלים וערלתם ,שמעינן מן
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הייתור שלא יצבע בקליפי ערלה ולא ידליק בהם את הנר .מבואר לכאורה ,שאם
חזותא לאו מילתא ולולא החידוש שהתורה אסרה הנאה הנראית לעינים היה
מותר גם לכתחילה להשתמש בקליפי ערלה לצבוע בהם את הבגד ולא רק
שהבגד מותר בדיעבד ,שאם לא כן למה היה צריך ללמוד מן הפסוק שאסור
לצבוע בו ולהדליק בו את הנר.
יג .ולפי”ז לשיטת רש”י ,תוס’ והר”ן שחזותא לאו מילתא היא פירושו שאין
זו הנאה ,הוא דין לכל הנאה שאינה נחשבת להנאה אסורה כי אין בה ממש,
שאין לחלק בין אם נהנה בראייתו על ידי שמשתמש בגוף הפירות ,או רק
בראייה חיצונית .משום שחזותא לאו מילתא זהו אותו הדין של קול ומראה
אין בהם משום מעילה שאין בהם ממש .והרי מוכח בגמ’ שאפילו ליקח הסמנין
ולהשתמש בהם לצביעה היה מותר ,אי לאו דהנאה הנראה לעינים אסרה תורה.
ואם כן ,בנידון שכתבו האחרונים שאף קול ומראה שאינם הנאה אסורה כי אין
בהם ממש ,אין לחלק בין אם מנגן בכלי שיר מן המקדש לבין אם שומע את קולו
בלי לנגן בו ,כי הרי אם אינו מילתא ,כשם שמותר גם להשתמש בקליפי ערלה
לצבוע בהם ,ה”ה לנגן בכלי שיר של קודש .ולפי זה גם לגבי מחקר בפירות
ערלה אין לחלק בין מתלמד בהם בהבטה בעלמא ,לבין לוקח ומשתמש בהם
למחקר ,וכל שאין לו מהם הנאה ממשית מותר.

מחקר ומידע אינו הנאה הנראה לעינים
יד .ואין לומר שהיות ובפירות ערלה שאסרה בהם תורה הנאה הנראה לעינים,
יהיה אסור להשתמש בהם גם כן למחקר ומידע ,משום שדברי רבא אינם שכל
הנאה אפילו אינה מילתא אסרה תורה ,אלא שהנאה ושבח שהוא נראה לעינים
אסרה בערלה ,וכמו בצבע ונר ,שנוצר כאן מראה עינים שאמנם אינו שבח ממשי
אבל נוצר מראה ואור וזה אסרה תורה בערלה .אבל מחקר ומידע אפילו מראה
אינם ולא נוצר כאן דבר אלא ידיעה בליבו של החכם וזה לכאורה אינו מילתא
כלל וכלל.
והוא הדין שמן התורה מותר להנות מקול ומראה של פירות ערלה ,דאף
שהנראה לעינים אסרה תורה ,אין זה אלא כשההנאה והשבח הם פירות הערלה,
אבל המסתכל ונהנה מפירות ערלה או שומע מכלי שיר שנוצר ע”י קליפי ערלה,
שמיעתו וראייתו אינם דבר הנראה לעינים ,ומותר מן התורה.

הנאה שהיא קלקול מותרת לכתחילה
טו .עוד יש להוכיח שמותר לכתחילה להשתמש באיסורי הנאה כשההנאה
עצמה לא נחשבת כהנאה ,ממה שמבואר בגמ’ (חולין ח ):דסכין של ע”ז מותר
לשחוט בה בהמה ואסור לחתוך בה בשר .מותר לשחוט בה דמקלקל הוא,
אסור לחתוך בה בשר מתקן הוא .אמר רבא פעמים שהשוחט אסור ,במסוכנת.
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פירש”י ,מקלקל הוא ,ואין זו הנאה ,שבחייה היו דמיה מרובין מלאחר שחיטה
שבחייה היא עומדת לג’ דברים לגדל ולדות ולחרישה ולאכילה .במסוכנת ,דהוי
מתקן והוי הנאה שאם לא ישחטנה תמות.
מבואר שהיות והתוצאה מהשחיטה איננה הנאה ושבח ממוני ,משום שביחס
לבהמה חיה שחיטה היא הפסד ששווי בהמה שחוטה פחות מבהמה חיה ,מותר
לכתחילה לשחוט בסכין .ורק באופן שתוצאת השחיטה היא רווח כמו במסוכנת,
או בחיתוך בשר ,שאז משביח את הבשר ,רק במקרים אלו אסור להשתמש
בסכין( .ואינו דומה לנידון גמ’ אי חזותא מילתא היא ,משום שכשחותך בשר ,אין השבח רק נוי
בעלמא ,אלא משביח את הבשר בכך שמיקל על האכילה וכיוצא בזה).
ואף שגם כששוחט בהמה שאיננה מסוכנת נחשב שמשתמש בסכין שימוש
גמור ,ולכך נועדה סכין שחיטה ,לשחוט בהמות אף אם מפסידן בשוויין ,שרוב
הבהמות הנשחטות אינן בדוקא מסוכנות.
והגע עצמך ,המשתמש בסכין שחיטה של חברו הלא יתחייב לשלם דמי נהנה,
הרי פשוט שזהו שימוש גמור ומשלם עליו .ואעפ”כ לא דנים לאיסור מצד מה
שמשתמש בסכין עצמה לשחיטה ,היות ותוצאת השחיטה היא קלקול ולא
הנאה אין איסור בשימוש בסכין.

איסור הנאה אינו שימוש אלא שיגיע לידו משהו ממשי ע”י האיסור
טז .ובביאור הדבר נראה שאיסורי הנאה אינם להשתמש באיסורי הנאה ,אלא
כלישנא דקרא “לא ידבק בידך מאומה מן החרם” היינו שלא יהיה לך בידך רווח
וממשות ע”י דבר האסור .וכל שאין בידו מאומה ,כי חזותא לאו מילתא ,או כי
תוצאת השימוש היא הפסד של הבהמה ,אף שנתקיימה מחשבתו ורצונו ,ויש לו
תועלת בשחיטה או בצביעה ,מ”מ אין בידו “מאומה” שהוא האיסור ולכן מותר
השימוש גם לכתחילה.
ולכן אי חזותא לאו מילתא היא ,או בדבר שאינו רווח אלא הפסד ,אין איסור אף
לכתחילה ,משום שאף שמשתמש באיסור מ”מ לא קיבל ממנו דבר ,ומותר.

לכאורה מוכח בר”ה שיש איסור על שימוש גם כשההנאה מותרת
יז .אמנם לכאורה מצינו לא כן בסוגיית הגמ’ בר"ה (כ”ח ע”א) שמבואר שם שדעת
ר’ יהודה שאסור לתקוע בשופר של עולה ,ואם תקע יצא משום שמעל ויצא
השופר לחולין ,יוצא בו ידי חובתו .אבל אם תקע בשופר של שלמים לא יצא
ידי חובתו הואיל ואין בו מעילה ולא יצא לחולין .ולדעת רבה בין בעולה ובין
בשלמים יצא ידי חובתו הואיל ומצוות לאו ליהנות נתנו.
והקשו רבותינו האחרונים וכן במאירי ,הא אמרינן בפסחים כ”ז שקול ומראה
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אין בהם משום מעילה ,ולמה אמר ר’ יהודה שבשופר של ערלה יצא שהתקיעה
מוציאה אותו לחולין מפני שמעל .ו"ביום תרועה" כתב דהא דקול ומראה אין
בהם מעילה אינו אלא כשרק שומע את הקול ,או רק מסתכל ,אבל אם מנגן או
תוקע שאז משתמש הוא באיסור להוציא ממנו את הקול ,בזה הויא מעילה.
יח .אמנם עיין לעיל שהוכחנו לכאורה לא כן ,שהרי בב”ק התירו אי חזותא לאו
מילתא לצבוע בקליפי ערלה וא”כ בשופר היות והקול אינו מילתא ,לא יהיה
איסור במה שהוא משתמש בשופר להפיק את הקול .וכן הוכחנו מחולין (ח) שאם
תוצאת השימוש אינה אסורה ,וכגון במקרה הנזכר שם שהבהמה לא הופסדה
בשוויה ,אין איסור על השימוש .וזה לכאורה שלא כדברי ה"יום תרועה".
ובאמת שהרמב”ם (הלכות שופר פרק א’ הלכה ג’) פסק דלא כמסקנת הסוגיא דר”ה,
והתיר לתקוע בשופר של עולה הואיל וקול אין בו משום מעילה .והאריכו
האחרונים בביאור שיטתו שם .עכ”פ הרמב”ם ודאי למד שאין לחלק בין אם
תוקע בשופר לבין אם רק שמע קולו ובשניהם אין משום מעילה.
יט .ועיין מאירי שנראה בדבריו שבתקיעה של מצווה הויא מעילה אמנם עדיין
יקשה לדברינו שאמרנו שאם תוצאת השימוש אינה הנאה השימוש גם הוא
מותר ,שהרי מבואר בגמ’ ששיטת רבה שהואיל ומצוות לאו להנות נתנו יצא ידי
חובתו ומ”מ לרבה אסור לתקוע .ולכאורה הביאור בזה שהשימוש אסור אף אם
אינו הנאה אבל הקול לא אסור דמצוות לאו להנות נתנו.
אמנם מלבד שהוא תמוה לומר שהשימוש אסור ,שהרי מצוות לא להנות נתנו
לכאורה מתיר גם להשתמש ,שגם זה לא הנאה ושימוש להנאתו אלא שימוש
המצווה ,מלבד זה נראה בגמ’ שם שרק לגבי הקדש וע”ז אמרו כן ואילו לגבי
מודר הנאה מחברו נראה שם שמותר גם לתקוע.

יש לחלק בין שימוש בהקדש לשאר איסורי הנאה
כ .וצריך לחלק בין הקדש לשאר איסורי הנאה ,שלגבי הקדש הואיל ואיסור
מעילה שבו הוא מדין גזילת הקדש שהרי יש לו תפיסה ממונית ,וכמו שהאריך
בזה בחידושי רבנו חיים הלוי (פ”ח ממעילה ה”א) אין להתיר להשתמש במה
שתוצאת השימוש אינה הנאה או משום שמצוות לאו להנות נתנו ,שסוף סוף
הרי הוא לוקח מייעודי הקדש ומעמידם לעצמו ,ולכן אסור לו להשתמש בשופר
של הקדש אף אם לא נחשב כנהנה מן השופר .אבל לגבי איסורי הנאה ,שאין
האיסור אלא לקבל מיד האיסור וכמו שנתבאר ,כל שתוצאת השימוש אינה
הנאה מותר גם השימוש עצמו.
ומה שדימו הפוסקים איסורי הנאה למעילה ,לגבי מה שלמדנו בפסחים שאם
קול ומראה אין בהם משום מעילה ה”ה אין בהם איסורי הנאה ,זהו רק לצד אחד,
שאם אין בקול ומראה מעילה גם לא שייך בהם איסור הנאה שהרי אינו מילתא,

81

מחקר בפירות ערלה /הרב איתמר

82

כי הרי אינו נחשב לגזלן על דבר שאיננו ממשות .אבל לצד השני ,לו יש בהם
מעילה אינו מחייב שיהיה בהם גם איסור הנאה ,כי במעילה חייב גם על שימוש
כמו שנתבאר ,ובאיסור הנאה אינו אלא כשמקבל דבר ממשי.
ומה שבע”ז אסור לתקוע לכתחילה ,כבר נתבאר בריטב”א שם (ובדומה לזה ברש”י
סוכה לא ):שהוא משום מאיסות הע”ז.

האם איסורא מיהא איכא בלימוד ומחקר
כב .ועדיין יש לדון ,אם אף שאמרנו שמן התורה אין לאסור הואיל ומחקר ומידע
לא הוי מילתא ומותר לכתחילה להשתמש באיסורי הנאה למה שאינו מילתא,
עדיין מדרבנן יהיה אסור הואיל ואמרינן בפסחים דאף שקול ומראה אין בהם
משום מעילה משום שאין בהם ממש מ”מ איסורא מיהא איכא .והוא הדין יהיה
אסור להנות מפירות ערלה להשיג על ידם מידע אע”פ שזהו דבר שאין בו
ממשות.
אבל לא מסתבר לומר כן ,שאין לדמות הנאה מקול ומראה ,שאף שאיננה
ממשות מכל מקום היא קול ומראה של צורת הדבר עצמו ,אבל החכמה והמידע
אינם כלל משהו שניתן לראותו ,ואין הם אלא דברים הנחקקים ונובעים מלב
החכם על פי מה שרואה.
הגע עצמך וכי אפשר לומר שיהיה אסור לומר לחברו שילך למקום פלוני שעל
יד פירות ערלה פלוניים ,שהרי נהנה ויודע הדרך על פי הפירות הללו .הן ודאי
אינו אסור אף אחר שאסרו רבנן קול ומראה ,שקול ומראה אינם ממשיים אבל
עדיין נחשבים דבר האסור ,מה שאי אפשר לומר על החכמה ומידע המגיעים
ע”י פירות ערלה.

דעות רבותנו האחרונים
כג .אמנם עד כאן הנראה מפשטות הסוגיות ,אבל בעניין זה ,האם מותר להתלמד
באיסורי הנאה ,נחלקו רבותינו האחרונים לגבי מת אם מותר לרופאים לנתחו
להחכים בחכמת הרפואה .החת”ס (יו”ד של”ו) אסר בפשיטות מן התורה מפני
שמת אסור בהנאה .ונתקשה החת”ס ממה שנאמר בגמ’ (בכורות מ”ה ע”א)
שתלמידי ר’ ישמעאל שלקו זונה שנתחייבה שריפה למלכות ובדקו כמה איברים
יש בה ,שנראה מן הגמרא שאין איסור להתלמד במת ,אף שמת אסור בהנאה.
וכתב החת”ס שצריך לומר שאותה זונה היתה מעמלק שלא נאסרו בהנאה ,או
גוי לשיטות שמת גוי מותר בהנאה .עיין שו”ע (יו”ד שמ”ט) שפסק שמת גוי אסור
בהנאה ,ומשנה למלך (הלכות אבל פי”ד) שכתב שנחלקו הראשונים במת גוי אם
אסור בהנאה .ומשום שמדובר שם בעמלקית או עכו”ם ,היה מותר להתלמד
בגופה ,אבל במת ישראל שאסור בהנאה אסור גם להתלמד בו.
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ומהר”ם שיק (יו”ד שד”מ) הוכיח כדברי החת”ס מהא דהמודר הנאה מחברו מותר
ללמדו הלכות ואגדות רק משום דמצוות לאו ליהנות נתנו ,כמבואר בר”ן (נדרים
לה ,):הא לאו הכי היה אסור ,וכן ממה שאסר הגהות מיימוניות (תשובה ב’) הובא
בבית יוסף (יו”ד רכ”א) ושו”ע (שם) ללמוד בספר שמודר הנאה מבעליו ,מוכח
דהוי הנאה אסורה( .ומה שלא הותר לו ללמוד בספרו משום שמצוות לאו להנות נתנו ,כמו
שהותר ללמוד ממנו כמו שהובא מהר”ן ,עיין שם במהרש”ג שדן בזה ומחנה חיים ח”ג יו”ד ס”ו).
ובשו”ת מהרש”ג (מה”ר שמעון גרינפלד ,תלמיד מהר”ם שיק ,ח”ג ר”י  -רי”ג) תמה על
דברי חת”ס ומהר”ם שיק שהנאה שבאה על ידי הסתכלות היא בכלל קול ומראה
שאין בהם איסור הנאה .ומה שהוכיחו מהא דנדרים ל”ה שהמודר הנאה מחבירו
מותר ללמדו הלכות ואגדות רק משום שמצוות לאו ליהנות נתנו ,אבל לולא
סברא זו ,כגון ללמדו חכמה שאינה מצוה אסור ,דחה שיש לחלק דכשהאדם
ממנו הוא מודר הנאה עושה פעולה ללמדו ,אף אם אין עצם הלימוד נחשב הנאה
דלאו מילתא היא ואף אם לא החכים מאומה אסור ,לא משום ההנאה שיש לו
מהלימוד אלא משום ההנאה מעצם הפעולה שעושה עבורו .ולכן אף אם לימוד
ומידע לאו מילתא הוא יש לאסור אם לא שמצוות לאו ליהנות נתנו ,שהרי נהנה
ממה שהמלמד פועל ועושה עבורו.
אבל כשמנתח מת כדי להתלמד אין פעולה של המת אלא רק הידע הנלמד
שהוא אינו מילתא.
כד .והנה השואל שבשו”ת מהרש”ג הקשה לו על דבריו מהא דקול ומראה אסור
מדרבנן .ודן המהרש”ג האם הדין שאיסורא מיהא איכא בקול ומראה ,הוא בכל
איסורי הנאה שבתורה או רק בהקדש והסיק שהוא אסור בכל התורה .אבל
אעפ”כ התיר מהרש”ג להתלמד על ידי ניתוחי מתים היות וכל מה שקול ומראה
אסור אינו אלא בדבר שעומד למראה ,שאף שמראה אינו מילתא ,אסרו רבנן.
אבל דבר שאינו עומד למראה מותר ולא גרע מריח שאיסור הנאה שאינו
עומד לריח ,מותר להריח בו( ,כמבואר ברשב”א ע”ז ס”ו ע”א) .וא”כ במת שאינו עומד
למראה ולימוד ,מותר להסתכל בו וללמוד ממנו.
כה .עוד הוסיף מהרש”ג לדחות גם את הראיה שכתב מהר”ם שיק ממה שאסור
ללמוד בספר שמודר ממנו בהנאה .אך לא זכיתי להבין דבריו ,אבל מכל מקום
נראה שלפי מה שענה לשואל שבדבר העומד למראה אסור מדרבנן ,גם מה
שכתב ההגהות מיימוניות לאסור ללמוד בספר של מי שמודר ממנו הנאה ,אינו
אסור אלא מדרבנן דאיסורא מיהא איכא.
כו .ולפי דברי מהרש"ג שחילק בין דבר שעומד למראה שאסור להתלמד בראייתו
מדרבנן ,לדבר שאינו עומד למראה שמותר להתלמד בראייתו ,יש לומר גם שאם
הנטיעות ניטעו מתחילה על דעת לאכלם ,יהיה מותר להתלמד בהם הואיל ואינם
עומדים למראה .ורק אם עומדים למחקר יהיה אסור להתלמד בהם.
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אמנם לכאורה יש מקום לחלק כמו שכתבתי למעלה שגם דברים העומדים
למחקר אינו דומה לנהנה ממראה של נוי שאסור מדרבנן ,משום שמחקר
ולמידה אין לו הנאה מעצם המראה ,אלא רק המידע שקונה על ידי הפירות
שהוא רק ידיעה ומחשבה שבלב החכם ,שזה אינו מילתא כלל .מה שאין כן
במראה שהוא מראה וצורת הדבר עצמו שאסור בהנאה ,ולכן הוי קצת מילתא,
כי נחשב שקיבל והשתמש בגוף הדבר במראה שלו ואסור מדרבנן.
ומה שאסור ללמוד בספר שמודר הנאה מבעליו אף שזו חכמה בעלמא שלכאורה
אינו נהנה מעצם המראה ,נראה שיש לחלק בין ללמוד בספר לבין להתלמד על
ידי מת ,שבמת החכמה שקונה על ידי ההסתכלות אינה הנאה מן החזותא ,כי
במת עצמו לא גנוזה החכמה ,והיות שהחכמה אינה מילתא כלל וממראה המת
עצמו אינו נהנה ,אין לאסור אפילו מדרבנן .אבל בספר ,החכמה כתובה בספר
עצמו וההסתכלות בספר וההתלמדות בו היא הנאה מגוף הכתוב בספר ,וזה הוי
"מראה" כמו שנהנה מהסתכלות בתמונה שאסור מדרבנן דאיסורא מיהא איכא.
ולכן אסר ההגהות מיימוניות ללמוד בספר שמודר הנאה מבעליו ,משום שנהנה
מ"מראה" הכתב שבספר ,וקול ומראה אסורים מדרבנן.
כז .והנה על שיטת השו”ע (יו”ד שמ”ט א’) שהוזכרה לעיל שמת עכו”ם אסור
בהנאה ,השיג בביאור הגר”א (יו”ד שמ”ט סק”א) ומוכיח שמת גוי מותר בהנאה.
וכתב החזו”א (יו”ד ר”ח סק”ז ,ובאהלות כ”ב סקל”ב) שממה שהגר”א לא הוכיח שיטתו
שמת גוי מותר בהנאה מהסוגיא בבכורות (מ”ה ע”א) שתלמידי ר’ ישמעאל שלקו
זונה שנתחייבה מיתה למלכות לבדוק כמה איברים יש באישה ,מוכח שדעת
הגר”א דלא חשיב הנאה כיון דאין רק הסתכלות בעלמא .וזה לכאורה כמו
שכתבתי שראיה כזו שמצד עצמה אין בה הנאה ואינו אלא מתלמד על ידה אינה
הנאה ומותרת .אמנם יש לדון שאולי גם החזו”א לא כתב דהנאת הסתכלות של
התלמדות לא חשיבא הנאה ,אלא במה שאינו עומד לכך ,כמת ,אבל בעומד
למחקר ולמידה ,אף החזו”א אוסר מדרבנן .וצ”ע.
כח .עוד ראיתי שיש מי שאוסר שימוש בפירות ערלה למחקר ,אף שאינו נחשב
כנהנה מאיסורי הנאה ,כיון שהפירות דינם בשריפה וא”כ אסור לעכב שריפתם,
ועוד שאם תוך כדי המחקר מתכלים הפירות ,מבטל דין שריפתם.
נחלקו האחרונים ,ובחת”ס (יורה

והנה בנידון האם פירות ערלה חייבים בשריפה
דעה רפ”ו) כתב שלא מצא בש”ס שחייבים לשרוף פירות ערלה ואף לא ראה
מעולם שרבותיו שורפים ערלה אלא מניחים אותם להרקב אך חזו”א (דיני ערלה
סעיף מ’) החמיר למעשה שדינם בשריפה ועיין משפטי ארץ ערלה (סימן י’ סי”א).
אמנם המנהג שאין שורפין פירות ערלה ואם כן השימוש בהם למחקר לא
מעלה ולא מוריד לגבי שריפת הפירות.
אך אף אם חייבים שריפה נראה לכאורה ,שאם לא השימוש בפירות למחקר
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מבטל את האפשרות לשריפתם ,באופן שאחרי המחקר נשארים הפירות ויכול
לשורפם ,מותר להשתמש בהם שימוש שאינו אסור משום הנאה מאיסורי
הנאה .שהרי אמרו בגמ’ בחולין (ח ע”א והובאה הגמ’ לעיל סט”ו) לגבי סכין של ע”ז
שמותר לשחוט בו מפני שהוא מקלקל את הבהמה .וברש”י מבואר שהסכין הוא
ממשמשי ע”ז ולכאורה דינו בשריפה .וא”כ מבואר שמותר להשתמש שימוש
המותר במה שדינו בשריפה לפחות במקרה שאחר השימוש יכול לשורפו.
ויותר מכך ,אף אם השימוש הוא שימוש של כילוי שאחר השימוש אי אפשר
לשורפו ,מותר להשתמש באיסור הנאה שדינו בשריפה .נראה לכאורה שכשיש
שימוש היתר בפירות בטל מהם דין שריפה שכל דין שריפה מתלי תלי במה
שהחפץ עומד לשימוש אסור ,אבל אם יש בו שימוש מותר ועומד לו ,בטל ממנו
דין שריפה .וכמו שנראה מהא שהגמ’ בב”ק (ק”א ,הובאה לעיל ס”ה) אומרת שאסור
לצבוע בקליפי ערלה משום שיש לימוד מיוחד שגם הנאה הנראית לעינים
אסרה תורה ,מבואר שאי לאו הכי היה מותר ,וקליפי ערלה דינם בשריפה,
והיה צריך להיות אסור לצבוע בקליפי ערלה מפני שמבטל דין שריפתם .אלא
מבואר שאילו היה מותר לצבוע בערלה כבשאר איסורי הנאה היות ומראה לאו
מילתא היא ,והתורה לא היתה אוסרת בערלה גם הנאה הנראית לעינים ,היה
מותר לצבוע בקליפי ערלה אפילו שלא יוכל לשורפם.
וא”כ לכאורה בנידון דידן אם השימוש בפירות למחקר לא נחשב להנאה ומותר
מצד עצמו ,בטל דין השריפה מן הפירות.

סיכום הדברים
לדעת התוס’ רי”ד אסור להשתמש בפירות ערלה למחקר וללמידה ,אם משתמש
בגוף הפירות שעושה בהם מעשה לצורך המחקר ,כגון לחתוך ,לרסק וכיו”ב.
אבל בהסתכלות בעלמא מותר.
וכן דעת החת”ס ומהר”ם שיק שאסור להשתמש בפירות ערלה להתלמד על
ידם ,ובהסתכלות בעלמא יש לדון אם לשיטתם אסור מדרבנן כמו במראה.
נראה שלדעת רש”י ,תוס’ והר”ן מן התורה בכל גונא מותר להתלמד בפירות
ערלה .ומדרבנן ,דעת המהרש”ג לחלק שכשהפירות עומדים למחקר ולמידה,
אסור ,אבל אם אינם עומדים לכך מותר גם מדרבנן .ויש מקום לומר בדברי
החזו”א להתיר אף כשעומד למחקר ולמידה.
בספר תבואת יוסף הביא בשם הגר”ח קניבסקי שליט”א להקל להשתמש
בפירות ערלה למחקר ולמידה.
אמנם ראה מה שכתב מורנו ראש בית המדרש הגר”י אפרתי שליט”א בדעת
הגרי”ש אלישיב זצוק”ל בנידון זה.
***
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אודות מחקר בפירות ערלה
כהערה למאמרו המקיף של הרה”ג ר”י איתמר שליט”א
בעבר (בשנת תשמ”ג) נשאלנו על ידי חקלאי דתי האם מותר להשתתף במחקר
חקלאי בפירות ערלה ,ובגליון “הליכות שדה” (מס’  ,52חוזר הלכתי) כתבתי “לאחר
התיעצות השבנו כי הדבר אסור משני טעמים – איסור הנאה (אף שזו הנאה שלא
כדרך) וחובת שריפת פירות ערלה" .דבר ודאי הוא ש”לאחר התיעצות” הכוונה
ששאלנו למרן רבינו הגרי”ש אלישיב זצוק”ל.
הגאון רא”י זלזניק זצוק”ל היה באופן כללי נוהג בטובת עין ,והיה מעורר ,מעיר
ומאיר על הרבה דברים שנכתבו ב”הליכות שדה” וע”ז בא מכתבו ,נתפרסם
ב”מפרי הארץ” (קובץ הלכתי של ביהמ”ד להלכה בהתישבות ,קובץ ג’ ערלה) עמ’ נו
שכתב הגראי"ז ,ושם אף נתפרסמה תשובה נוספת של הגרא”י זלזניק במענה
על מכתב ששלחתי אליו בי”ג תמוז תשמ”ג .ובדבריו שם כתב לדון שיש צדדים
להקל( .אי אפשר שלא להזכיר כמה חיזוק היה בדבר – בפרט בתחילת עבודתנו שידענו כי
הדברים המתפרסמים ב”הליכות שדה” זוכים שהגרא”י זצוק”ל שם עיניו בהם)
מכל מקום דבר ודאי הוא – שאת התשובה לחקלאי נתנו בהורמנא דמלכא –
דס”ל שלכתחילה אין להתיר.
י .אפרתי
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חיוב חלה בשלש ארצות
הרה"ג משה צבי פליישמן  -כולל ‘תרומת כהן’
א .שנינו במשנה (חלה פ”ד מ”ח) 'רבן גמליאל אומר שלש ארצות לחלה מארץ
ישראל ועד כזיב חלה אחת .מכזיב ועד הנהר ועד אמנה שתי חלות אחת לאור
ואחת לכהן של אור יש לה שיעור ושל כהן אין לה שיעור .מן הנהר ועד אמנה
ולפנים שתי חלות אחת לאור ואחת לכהן של אור אין לה שיעור ושל כהן יש לה
שיעור .וטבול יום אוכלה רבי יוסי אומר אינו צריך טבילה ואסורה לזבים ולזבות
לנדה וליולדות’.
ביאור הדברים ,ישנם ג’ חלקים בא”י וסמוך לה בדין הפרשת חלה .הראשונה,
בא”י מפריש חלה אחת וכשיעור [א’ מכ”ד לבעה”ב וא’ ממ”ח לנחתום] ונותנה
לכהן ואוכלה בטהרה .השנית ,מכזיב ועד הנהר (נחלקו מפרשי המשנה בשביעית
בקביעת מיקום הנהר ,האם הוא בצפון לכיוון מזרח והוא נהר פרת ,או שהוא בדרום לכיוון
מערב והוא נהר מצרים) ועד אמנה שהוא מקום כיבוש עולי מצרים ולא כיבוש
עולי בבל ,נותן שתי חלות .האחת יש בה שיעור שהיא עיקר ההפרשה (ברמב”ם
בפיהמ”ש וכ”ה בהלכות וכדלהלן מבואר שכאן נותן חלה א’ ממ”ח) אך מחמת טומאת

ארץ העמים שבה תשרף ,והשניה ניתקנה ליתנה לכהן כדי שלא יאמרו תרומה
טהורה נשרפת [שטומאת ארץ העמים אינה מפורסמת ,וראה ברע”ב שנראה
שדוקא בגלל שהיא סמוכה לא”י אינה מפורסמת ,ובפיה”מ נראה שלעולם אינה
מפורסת] ואין בה שיעור .השלישית מן הנהר ועד אמנה לפנים ארץ העמים
שהיא ודאי חו”ל ומן הדין פטורה ,אך כדי שלא תשתכח תורת חלה תיקנו
להפריש .וכיון שהטמאה תישרף מפריש חלה נוספת ונותנה לכהן ,וכדי להרבות
בנאכלת אמרו שיפריש כשיעור בניתנת לכהן.
נמצינו למידים שישנם כמה חלוקות בחיוב בחלה ,ונבוא לבאר דהוא מחלוקת
ראשונים בשורש חיובם.
הנה הרמב”ם (פ”ה מביכורים) הביא דין משנתינו ,וכפי שיבואר.
בראשית דבריו (ה"ה) כתב 'אין חייבין בחלה מן התורה אלא בא"י בלבד שנאמר
והיה באכלכם מלחם הארץ וגו' .'...ובהמשך (ה"ז) כתב ‘מפרישין חלה בח"ל
מדברי סופרים כדי שלא תשתכח תורת חלה מישראל' .וממשיך (ה”ח) ‘שלשה
דינין לחלה בשלש ארצות ,כל הארץ שהחזיקו בה עולי בבל עד כזיב מפרישין
בה חלה אחת כשיעור והיא נאכלת לכהנים .ושאר א"י שהחזיקו בה עולי מצרים
ולא עולי בבל שהיא מכזיב ועד אמנה מפרישין בה שתי חלות האחת נשרפת
והאחת נאכלת ומפני מה מפרישין בה שתי חלות מפני שהחלה הראשונה טמאה
(בטומאת ארץ העמים) שהרי לא נתקדשה אותה הארץ בימי עזרא וקדושה ראשונה
בטלה משגלו והואיל והיא א"י מפרישין בה חלה אחד מארבעים ושמונה ושורפין

87

חיוב חלה בשלוש ארצות\הרב פליישמן

88

אותה ומפרישין חלה שניה ונותנין אותה לכהן לאכלה כדי שלא יאמרו תרומה
טהורה נשרפת שהרי נשרפה הראשונה אף על פי שלא נטמאה טומאה (של ארץ
העמים) ידועה לכל וזו השניה אין לה שיעור אלא כל שרוצה מפריש מפני שהיא
מדבריהם .וכל הארץ מאמנה ולחוץ בין בסוריא בין בשאר הארצות מפרישין
שתי חלות אחת לשריפה כדי שלא יאמרו ראינו תרומה טמאה נאכלת ואחת
לאכילה כדי שלא תשתכח תורת חלה מישראל והואיל וזו וזו מדבריהם מוטב
לרבות בנאכלת לפיכך של שריפה אין לה שיעור אלא כל שהוא ושל אכילה אחד
ממ"ח ומותרת לזבים ולזבות ואין צריך לומר לשאר טמאים'.
ברמב”ם מתבאר לענין החלק של שאר א”י (החלק השני) ,שבתחילה מבאר
שהחלה הראשונה טמאה מחמת שלא נתקדשה בימי עזרא וקדושת עולי
מצרים בטלה משגלו ,ומיד ממשיך דהואיל והיא א”י מפרישין חלה כשיעור,
אבל השניה אין לה שיעור כיון שהיא מדבריהם .וא”כ קשה שהרי קודם לכן
(ה”ה) כתב שאין חייבין בחלה מן התורה רק בא”י ,ולכאו’ כיון שבטלה קדושה
ראשונה כבר אין לה דין א”י וחלתה רק מדבריהם [וכמו שמצינו בתרומה המובא
להלן] ,וא”כ מדוע בראשונה יש לה שיעור אפי’ שחיובה מדרבנן ,ובשניה אין בה
שיעור לפי שהיא מדבריהם וכדברי הר”מ בזה.
וכן יש להבין שהרמב”ם כתב שבחו”ל שתי החלות מדבריהם ,וכבר כתב בענין
החלק השני שזו שהיא מדבריהם אין לה שיעור ,וא”כ מ”ט בחו”ל באחת מהן
יש שיעור.
אך באמת שהרמב”ם עצמו כתב בפיהמ”ש שלו לחלה (שם) 'ומכזיב עד הנהר
ועד אמנה והיא ארץ ישראל שהחזיקו עולי מצרים ולא נתקדשה בימי עזרא אלא
נשארו הגוים גרים בה חייבת שתי חלות אחת נשרפת מפני שהיא תרומה טמאה
ויש לה שעור לפי שהיא מן התורה שנ' באכלכם מלחם הארץ והיה צווי זה בזמן
שהיו אוכלין את המן וכשאכלו את הדגן נתחייבו בחלה ולפיכך צריך להפרישה
כשעור שכבר נתבאר כלומר אחד מעשרים וארבעה או אחד מארבעים ושמונה
כמו שנתבאר .ושניה נתנת לכהן ואין לה שעור אלא איזה כמות שירצה מפני
שהיא מדברי סופרים ונתקנה כדי שלא יאמרו שתרומה טהורה נשרפת כשיראו
את ההיא נשרפת בלי שתטמא טומאה גלויה'.
בדבריו נמצא חידוש (שלא נראה כן בשאר המפרשים) ,דאע”פ שלענין דיני א”י כיון
שבטלה קדושה הראשונה הרי שיש בה טומאת ארץ העמים (לשיטת הר”מ),
ופטורה מכל מצוות התלויות בארץ [ראה פ”א מתרומות ה”ה שבמקומות
שכיבשו עולי מצרים ולא עולי בבל חייבים בתרו”מ רק מדרבנן] ,אפ”ה לענין
חלה ילפינן מקרא ד’באכלכם מלחם הארץ’ שכל מקום שהיא א”י לגבולותיה
ככיבוש עולי מצרים ,הרי שחיובה מן התורה (היינו עיקר חיובה ,שהרי כבר כתב בפ"ה
מביכורים ה"ב שחלה בזה"ז מדרבנן שאין כל יושביה עליה ,וזה כבר מימי עזרא ובודאי אף בימי
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מסדרי המשנה) .גם לאחר שבטלה קדושה ראשונה [ודלא כהרא”ש במשנתינו
שביאר שבכיבוש עולי מצרים ‘נראית כשל תורה’].
ומעתה ביאור דברי הרמב”ם כן הוא ,שבחלק השני  -ארץ ישראל שכבשו עולי
מצרים  -דינה כא”י לחלה וכדי לקיים מצות ההפרשה סגי בחלה אחת שהיא מן
התורה ,וחכמים אמרו שיפריש עוד חלה כדי שלא יאמרו תרומה טהורה נשרפת
[שאין טומאתה ידועה ומפורסמת] ,אבל כיון שהיא מדבריהם אין לה שיעור.
ויעויין בפיהמ”ש בהמשך שם שכתב ‘ומה שאמרו בתלמוד אין תרומת חוצה
לארץ אסורה אלא למי שטומאה יוצאה עליו מגופו זהו דין נכון שדימו אותה לזו
הראשונה הנשרפת שמותר להאכילה לכהן קטן אבל כהן גדול בשנים שטמא
טומאת גוף אסור לו לאכלה אלא נשרפת ולפיכך צריך שתדע שאם היה אצלינו
כהן קטן או גדול שטבל בזמן הזה בחוץ לארץ אין אנו צריכים להפריש שתי
חלות אלא נפריש אחת כשעור ונתננה לכהן הקטן או לזה שטבל ואוכלה כולה
ואם לא היה אצלינו אלא מי שטומאה יוצאה עליו מגופו והוא בטומאתו אז
נפריש שתי חלות אחת אין לה שעור ונשרפת כמו שביארנו ואחת יש לה שעור
וניתנת לאיזה כהן שיזדמן ואוכלה כדי שלא תשתכח תורת חלה'.
היינו שמבאר שאע"ג שבמשנה נאמר שבחו"ל נותן ב' חלות ,זהו רק כאשר אין
לפנינו כהן שראוי לאכול חלת חו"ל – גדול שטבל לקריו או קטן שלא ראה קרי.
אבל אם ישנו לפנינו כהן טהור אזי מפריש רק חלה אחת וכשיעור ונותנה לכהן
זה.
בדבריו מבואר שביאר את שיטת התלמוד (בכורות כז ,.ויובא להלן אות ב) שחלת
חו”ל [שחיובה כדי שלא תשתכח תורת חלה] אסורה רק למי שטומאה יוצאה
עליו מגופו ,שזה בכל חו”ל ,וכ”ה לשונו שכתב ‘אצלינו’ .וכ”ה בהלכותיו ‘וכל
הארץ מאמנה ולחוץ בין בסוריא בין בשאר הארצות'.
ועוד חזינן בהנ”ל דס”ל שלא באו חכמים והמציאו כאן חיוב מחודש רק דימוהו
לאחד משתי הארצות שהם א”י לחלה .והיינו שאם יש לנו כהן טהור אזי יתן חלה
אחת כשיעור וזהו כדין חלה שבעיקר א”י ,ורק כשאין כהן טהור אז מפרישים
שתי חלות וככיבוש עולי מצרים שבשאר א”י .וביאור הדברים דכיון ששורפין
החלה הראשונה שאין כאן מי שיאכלנה א”כ שוב תשתכח תורת חלה ,לכן בעינן
ליתן החלה השניה כדי שלא תשתכח ,אבל עכ”פ זה רק משום שהוא תקנה כמו
במקום כיבוש עולי מצרים שבא”י.
ומעתה נבוא לבאר ענין נוסף.
דהנה הראשונים הקשו בפי’ משנה זו [וכ”ה בתוס’ חולין קד] מ”ט לא מצינו
בתלמוד בתרומת חו”ל דבעינן שתי תרומות.
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ואולם לדברינו י”ל שהרי לענין תרומה לא שייך כלל ענינו של מקום כיבוש עולי
מצרים כיון שמזמן שבטלה קדושה ראשונה הרי כל חיוב התרומה בארצות אלו
הוא רק מדרבנן ,ולא שייכא בזה תקנת תרומה שניה .דדוקא בחלה שחיובה מן
התורה ,כיון שנשרפת ואין טומאתה ידועה תיקנו חלה שניה כדי שלא יאמרו
וכו’ .אבל בתרומה אף כשלא יהיה כהן טהור ותישרף ,הרי כל חיובה היא מדרבנן
ולא מצינו שחששו שיאמרו תרומה דרבנן טהורה נשרפת.
ואמנם שמצינו בדברי תוס’ חולין (קד) שביארו במשנתינו שבכיבוש עולי מצרים
החלה הראשונה חיובה מן התורה וכפשטות דברי הירושלמי ,ואפ”ה הקשו בסוף
דבריהם מ”ט לא תיקנו ב’ תרומות ,ולדברינו לכאורה לא קשה דבחלה שהיא מן
התורה תיקנו חלה שניה אבל בתרומה דרבנן לא תיקנו ,הרי שלא כדברינו.
אבל באמת דל”ק מידי ,כיון שהתוס’ לא אזלו כלל בדרכו של הר”מ ,רק שביארו
שבכיבוש עולי מצרים כיון שהיא סמוכה לא”י היו פירותיהן גדילין בא”י ולכך
חיובן מן התורה .וממילא י”ל שדבר זה הוא לא ענין ידוע כ”כ לבנ”א לחלק בין
חלה לתרומה לפי מקום גידולה ,וכיון שלענין חלה חששו חכמים שיאמרו חלה
טהורה נשרפת ,אזי אף בתרומה היה להם לחשוש לזה.
ב .לעיל העירונו לדקדוק לשון הר"מ בהלכות [שכתב ‘וכל הארץ מאמנה ולחוץ
בין בסוריא בין בשאר הארצות'] ,ובפיהמ”ש [שכתב ‘אצלינו’] שדין חלה בחו"ל
דמשנתינו ['מן הנהר ועד אמנה ולפנים שתי חלות אחת לאור ואחת לכהן של
אור אין לה שיעור ושל כהן יש לה שיעור'] היינו בכל חו"ל .ואולם דעת כמה
ראשונים אינה כן.
ושורש נידון זה הוא מהסוגיא דבכורות (כז ).דשם איתא 'אמר שמואל אין תרומת
חו"ל אסורה אלא למי שטומאה יוצאה עליו מגופו [היינו טומאת קרי וכדו'
שאינה טומאה המגיעה מבחוץ כטומאת שרץ או מת] ...אמר רבינא הילכך נדה
קוצה חלה [שמותר להפריש בטומאה ורק אסורה באכילה למי שטומאה יוצאה
מגופו] ואוכל לה כהן קטן [שאינו ראוי לראות קרי וממילא טהור] ואי ליכא כהן
קטן שקלה לה בריש מסא ושדיא בתנורא [לוקחתו במרדה ומטילתו לשריפה
בתנור  -שאין מי שיאכל החלה בטהרה] והדר מפרשא חלה אחריתי כי היכי
דלא תשתכח תורת חלה ואוכל לה כהן גדול [ואפי' שהוא טמא בטומאת קרי
לא אכפ"ל כי זה אינו עיקר החלה .ובחלה זו יש שיעור וכמבו' במשנה בריש
דברינו]'.
ודנו הראשונים [ראה ר"ש ורא"ש במשנתינו (הנזכרת בראשית הדברים)] כמאן
אזלה סוגיא דא ,שהרי בסיפא דידן איתא 'וטבול יום אוכלה רבי יוסי אומר אינו
צריך טבילה ואסורה לזבים ולזבות לנדה וליולדות’ ,חזינן מחלוקת התנאים
האם חלה זו נאכלת לטמאים או רק למי שכבר טבל לטומאתו .ויש לברר האם
נחלקו במי שטומאה יוצאה מגופו ,והסיפא 'ואסורה לזבין '...היא כרבנן אבל
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לר"י מותר ,או שבזבין גם ר"י מודה לאסור ורק בבעל קרי מיקל .ולדרך זה
בפשטות מחלוקתם היא באותה החלה הנשרפת שלר"י היא מותרת לכהן בעל
קרי ,וממילא הסוגיא שם שאסרה למי שטומאה יוצאה עליו מגופו היא כרבנן,
וע"כ דמשנתינו בדליכא כהן קטן או כהן גדול שטבל ולפיכך נשרפת .או שבאמת
ר"י מודה שאסור למי שיוצאה מגופו וכל מה שחולק להתיר זה דוקא בטומאת
שרץ ונבילה ,וא"כ הסוגיא שם היא גם אליבא דר"י שמודה בחלת חו"ל שאסור
לאוכלה בטומאת קרי ,עיין בדבריהם.
ולאחר כל דבריהם הסיקו דבאמת איכא חלוקה רביעית ,והיא דשאר כל חו"ל
הרחוקין כגון בבל ושאר העולם קילא טפי .והיינו שבמשנה איירי בחו"ל הסמוכה
לא"י ושם באמת אין כהן קטן אוכלה ,והסוגיא איירי ברחוקות דשם התירו לכהן
קטן .וביותר מבואר בתוס' חולין (שם) דבאמת מעיקרא דדינא סגי בארצות
הרחוקות בחלה אחת ואף אין לה שיעור ,ורק אי ליכא כהן קטן או גדול שטבל
לקריו אזי ישרפנה ויפריש חלה נוספת ואף בה אין שיעור וז"ל תוס' "ונראה
דדוקא חלת חו"ל לפי שאין לה שיעור ודבר מועט הוא ...וכן משמע דדבר מועט
היא דקאמר התם (בדליכא כהן קטן) דשקל לה ביר מסיא" .וכ"כ באור זרוע (הלכ'
חלה סי' רנא) בשם הריב"א.
ואולם הרמב"ם ודאי מעמיד הסוגיא דשם אליבא דרבנן אבל לר"י מותר לבעל
קרי לאוכלה וכמפורש בפירושו למשנה ,ולפיכך לא חילק בין חו"ל הסמוכין או
הרחוקים ,ובכל המקומות דינם שאם יש כהן קטן או גדול טהור יפריש רק חלה
אחת וכשיעור ,וכשאין טהורים יפריש בלא שיעור וישרפנה ואח"כ יפריש חלה
אחרת כשיעור ויתננה לכהן שלא תשתכח תורת חלה.
ולדבריהם מתבאר דלא כפי שבררנו בר"מ שיסוד תקנת חלה בחו"ל היא לדמותה
למקום המחויב בא"י ,אלא באמת כשחייבו חכמים בחו"ל לא אמרו שיהיה כמו
באיזה מקום בא"י ,ולפיכך כתבו שבמקומות הרחוקים מפריש חלה אחת ופחות
כשיעור ואף באין טהור שמפריש שתי חלות ,אפ"ה בשתיהן אין בהם שיעור.
וביאור הדברים נראה דהם סברי שעיקר תקנת החלה בחו"ל היא כדי שלא
תשתכח תורת חלה ולזה סגי חלה אחת ואף בלא שיעור כלל .ודוקא כשסמוכה
לא"י ואינה נראית חלוקה כ"כ מכיבוש עולי מצרים (החלק השני) ,בזה אמרו
שיפריש חלה נוספת כשיעור חלה ,וממילא הסברא שיהיה השיעור בזו הנאכלת.
וכ"ה לשון תוס' חולין 'מנהר ועד אמנה ולפנים שהוא חוצה לארץ שתי חלות
ושתיהן מדברי סופרים אחת לאור משום דסמוכין לארץ ישראל ומתחזיא חלה
דידהו כחלת ארץ ישראל גזרו עליה שלא לאוכלה כלל אפילו כהן טהור גמור
כמו בחלת אור דא"י'.
ולפי"ז אתי שפיר שבמקומות הרחוקים סברי הראשונים שבאמת סגי בחלה
אחת ובלא שיעור ,ורק אם שורפה ששוב תשתכח תורת חלה כי לא תינתן לכהן,
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צריך להפריש חלה אחרת ואף היא בלא שיעור ,דלענין שלא תשתכח סגי בלא
שיעור .ורק בסמוכין בעינן חלה אחת כשיעור וכנ"ל – שדומה לחלק השני.
והנה מאד יש לעיין בפי' הרא"ש ,שבתחילה לא חילק בחו"ל בין הקרובים
לרחוקים ,וביאר עפ"י סוגיא דבכורות שמשנתינו איירי בדליכא כהן קטן ,ומה
שנקטה הגמ' כהן קטן ולא נקטה שהגדול יטבול ויאכלנה ,ביאר הרא"ש 'לפי
שקטנה היא [היינו שהחתיכה של החלה היא קטנה שהרי אין בה שיעור]
כדקאמר התם שקלה ליה בריש מסיא ושדיא ליה לתנורא וכהן גדול לא יטבול
בשביל אכילתה'.
וקשה שהרי אם יש כהן טהור אזי יפריש רק חלה אחת ,וא"כ בפשטות צריך
שיהיה בה כשיעור וכפי המבואר להדיא בר"מ ,ומהו שכתב שהיא חלה קטנה.
ולהנ"ל י"ל ,שהוא ס"ל בתחילה שאף בקרובים לא"י לא דימוהו כלל לא"י ,וא"כ
שכל חיובו כדי שלא תשתכח סגי בלא שיעור וזהו שכתב שהיא חלה קטנה.
ורק בדליכא כהן טהור ונשרפת ,ואז הוכרחו ליתן חלה נוספת כדי שלא תשתכח
תורת נתינה לכהן ,סבירא לרא"ש שדוקא אז חכמים דימו את חו"ל לחלק השני
וממילא בעינן שבחלה אחת יהיה שיעור ,וממילא ניתנת לכהן דמרבין בנאכלת.
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בענין צירוף חמשת מיני דגן לשיעור חלה
הרה"ג יחיאל דוד רבינוביץ  -כולל 'תרומת כהן'
משנה פ"ד מ"ב' ,החיטין אינן מצטרפות עם הכל אלא עם הכוסמין ,והשעורין
מצטרפין עם הכל חוץ מן החיטין ,ריב"נ אומר שאר המינים מצטרפים זה עם
זה' .והיינו דתנן בריש מכילתין (פ"א מ"א) 'חמשה דברים חייבים בחלה החיטים
והשעורים והכוסמין ושיבולת שועל ושיפון' ,דחמשת מיני דגן חייבים בחלה,
ומתניתין אתי לאשמועינן דאין כל המינים האלו מצטרפים לחמשת רבעים אלא
אלו הדומים זה לזה .והנה במשנה (שם) תנן 'ה' דברים חייבים בחלה החיטין וכו'
הרי אלו חייבים בחלה ומצטרפין זה עם זה' ,מבואר דכל המינים מצטרפים זה עם
זה ,דלא כמתני' דפרק בתרא דאין כולם מצטרפים זה עם זה .ובבבלי מנחות ע.
מפרש על משנה זו דתנן כוותה במנחות שם' ,תנא כוסמין מין חיטין ושיפון מין
שעורין' ,ופירש רש"י שם 'לענין חלה איצטריך כדאמרינן במסכת חלה החיטין
אין מצטרפין עם הכל חוץ מן הכוסמין וכו' .מבואר דדעת הבבלי דהא דתנן
'ומצטרפים זה עם זה ',היינו לפי הסדר האמור בפרק בתרא ואין חילוק דינים
בין המשניות .אבל בירושלמי ריש חלה רמי הני תרי מתניתין אהדדי ,ומשני כאן
בבלול כאן בנשוך ,דהמשנה בריש חלה דכולן מצטרפין זע"ז איירי בבלול ,דהיינו
דעירבן בעודן קמח ועשה מהן עיסה אחת ,והמשנה בפרק בתרא איירי שעשה
מכל מין עיסה בפני עצמה והשיכן זו בזו ,דהיינו דדיבק את קצוות העיסות זו
בזו ,וחשיב חיבור לשיעור חלה ,ובכה"ג מצטרפין רק לפי השנוי במשנה (ד' ב')
חיטים רק עם כוסמין והשעורים עם הכל חוץ מחיטים .הרמב"ם פ"ז מביכורים
והטור והשו"ע סי' שכ"ד פסקו כהירושלמי דאם בלל את הקמחים כל חמשת
המינים מצטרפין ,והאמור במשנה דחיטין מצטרפין רק עם כוסמין וכו' היינו אם
עשה עיסות נפרדות מכל מין והשיכם.
(דף ע.

והנה הקשו הראשונים (ר"ש ורא"ש ריש כלאים (פ"א מ"א) ותוס' במנחות
סד"ה תנא) וז"ל 'וא"ת והנך מינים שהם כלאים היאך מצטרפים הא דתנן בפ"ב
מתרומות כל שהוא כלאים בחבירו לא יתרום מזה על זה' ,וא"כ בעושה עיסה
מחיטין וכוסמין איך מצטרפין זה עם זה .ותירצו ב' תירוצים' ,דגבי חלה תלוי
הטעם לפי שעיסותיהן דומות זו לזו כדאיתא בירושלמי פרק בתרא דחלה ,ועוד
יש לפרש דכשיש בכל אחד בפני עצמו כדי חיוב חלה אין תורמין ממין על
שאינו מינו' ,והביאו ראיה לדבריהם 'דקתני בתוספתא קב חיטין וקב שעורין וקב
כוסמין הרי אלו מצטרפין כשהוא תורם תורם מכל אחד ואחד שאין תורמין ממין
על שאינו מינו' .והנה מפשטות לשונם נראה דקושייתם היא על צירוף העיסות
לשיעור חלה 'היאך מצטרפין' ,וצריך ביאור א"כ מה הקשו הראשונים ז"ל מההיא
דינא דכל שהוא כלאים בחבירו וכו' הנאמר בדין תרומה דלא יתרום מזה על זה,
לדין צירוף עיסות לשיעור חלה ,דהם שני ענינים נפרדים.
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ונראה לבאר דאין קושייתם על צירוף העיסות לשיעור חלה ,דפשיטא דמצטרפין
וכמו שביאר הירושלמי משום דעיסותיהן דומות ,וכל קושייתם היא על ההפרשה
דאיך מפריש חלה מעיסה זו המצורפת מחיטין וכוסמין ,הא ודאי צריך להפריש
רק חלה אחת ,וא"כ נמצא דמפריש ממין על שאינו מינו דכל שהוא כלאים
בחבירו לא יתרום מזה על זה ,ודין חלה הוא כדין התרומה דחלה איקרי תרומה,
ונהי דמצטרפין לעיסה אחת אבל איך מפרישין מעיסה כזו ,דהא יכול ליטול חלה
רק מהחיטין ולפטור בזה את כל העיסה ,דאין דין ליטול מהחיטין ומהכוסמין.
וע"ז תירצו בתירוצם הראשון דאותו הטעם ד'מצטרפין' משום דעיסותיהן
דומות ,אהני נמי לענין ה'הפרשה' דיחשב כמין אחד לגבי הפרשה ,ונהי דבשאר
הפרשות תלוי הדין דאין תורמים ממין על שאינו מינו כל ששני המינים כלאים
זה בזה ,כיון דהחיוב חל כבר בעודו תבואה ,ואז חיטין וכוסמין חלוקים במיניהם,
אבל חיוב חלה דתלוי בשם עיסה כדכתיב 'ראשית עריסותכם' ,תלוי גדר המין
במינו בסוג העיסה ולכך כל שעיסותיהן דומות מפרישין זה על זה.
ובתירוצם השני סברי דלעולם הך טעמא דעיסותיהן דומות מהני רק לענין צירוף
העיסות להתחייב ,ולענין הפרשה נשאר הכלל דכל שהוא כלאים בחבירו לא
יתרום מזה על זה ,ומש"ה כל היכא דאיכא בכל מין שיעור בפני עצמו לא יתרום
מזה על זה ,ואפי' דעיסותיהן דומות ,ורק במתני' דאיירי בצירוף המינים לשיעור
חלה וכל מין הוא פחות מכשיעור תורמין מזה על זה ,ויבואר להלן .והוכיחו
מתוספתא דחלה דקתני 'קב חיטין קב שעורין קב כוסמין הרי אלו מצטרפין
כשהוא תורם תורם מכל אחד ואחד ,שאין תורמין ממין על שאינו מינו' ,מבואר
דאין תורמים מהכוסמים על החיטין והשעורים אפילו דמצטרף עמהם לעניין
שיעור חלה ,נמצא דגדר מין במינו אינו חלוק בחלה משאר הפרשות .ובטור
ושו"ע פסקו כתירוץ בתרא דאם לש כל מין ומין לבדו ויש בו כשיעור חלה אין
מפריש אלא על מינו לפי הגדרים לגבי הלכות כלאים.
והכי מבואר בדברי הלבוש והביאו הש"ך דביאר חילוק זה ,דדווקא לגבי צירוף
העיסות אמרינן דכיון דבעיסה תליא רחמנא דכתיב עריסותכם כל היכא דהעיסות
דומות מצטרפות ,אבל לענין לפטור מן החלה אמרינן דהוה מין על שאינו מינו
ואין מפרישין מזה על זה.
והנה יש לחקור ביסוד החילוק שחילקו הראשונים דאם יש שיעור בכל עיסה אין
מפרישין מזה על זה ,ודווקא כשאין שיעור עיסה בכל מין מצטרפין יחד גם לענין
להפריש ממנה חלה אחת ,דאפ"ל דעיקר הסברא באין בהם שיעור עיסה שיכול
להפריש חלה ממין על אינו מינו ,דכיון דנושכין זה בזה ונעשה עיסה אחת ,החיוב
הוא 'חיוב אחד' ,ולא נאמר הכלל דכל שהוא כלאים זה בזה אין תורמין מזה על
זה ,אלא בגוונא שיש שני חיובים ובא להפריש מאחד מהם ולפטור את חבירו,
כגון בתו"מ דכל חיטה וחיטה הוא חיוב בפני עצמו ,או בשני עיסות נפרדות דכל
אחת מהם הוא חיוב בפני עצמו ,ובכה"ג אמרינן דאין מפרישין ממין על שאינו
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מינו ,משא"כ היכא דהוא חיוב אחד ,אפילו שנעשה משני מינים לא שייך בזה
הכלל דאין תורמין ממין על שאינו מינו ,או דילמא דלעולם סברי דאפילו בחיוב
אחד כיון שיש בו שני מינים חשיב ממין על שאינו מינו ,אלא היכא דבכל אחד
מן העיסות ליכא שיעור חלה ,בזה אמרינן סברא דכיון דכל החיוב נעשה ע"י שני
המינים בהכרח שפוטר זה את זה.
והנפק"מ הפשוטה בחקירה זו כשיש בכל עיסה כשיעור חלה ונושכין זה בזה,
דבכה"ג כיון דדינו כדין עיסה אחת חשיב חיוב אחד ,דאם יסוד דברי הראשונים
דבחיוב אחד ליכא לדין דאין מפרישין ממין על שאינו מינו ,א"כ בנושכין אע"פ
דא"צ לנשיכה כדי לחייבם כיון דבלא"ה בכל מין יש שיעור חלה ,מ"מ כיון
דנושכין נעשים עיסה אחת וחיוב אחד ,ומפרישין מזה על זה ,אבל אם יסוד
דבריהם הוא דכל היכא דהמינים צריכים זה את זה לחייב את העיסה תורמין אפי'
ממין על שאינו מינו ,משום דכל החיוב חל ע"י שניהם ,א"כ כשיש בכל עיסה
כדי שיעור חלה ,אפי' דנושכין זה בזה ,אין תורמין מזה על זה כיון דאין צריכין
זה לזה.
והנה כתב הב"ח 'ונראה דאם יש שני עיסות אחד כשיעור ואחד אין בו שיעור
ורוצה לצרפה לעיסה הגדולה מצטרף ודינו כמו ברישא שאין בשניהם שיעור',
וכ"כ הט"ז ס"ק ג' ,ונראה מזה כהצד השני דיסוד הדבר תלוי אם כל החיוב נעשה
ע"י שני המינים ובלא הצירוף לא היה חל חיוב ,ולכן באו לחדש דאפילו שבאחד
יש שיעור חלה וכדי להתחייב בחלה אינה צריכה את צירוף השניה ,מ"מ כיון
דהעיסה הקטנה כדי שתתחייב בחלה צריכה צירוף מצטרפין ,אבל אם כאידך
גיסא דתלוי בהא דעל ידי נשיכה הוה כעיסה אחת ,א"כ פשיטא דבכל גונא
דאיכא נשיכה מצטרפים ,דהא אפילו כשיש בשניהם כשיעור ונושכים זה בזה,
נראה דלהך גיסא מפרישין מזה על זה ,וכן מבואר להדיא מלשון הב"ח שכתב
'וה"ט דכיון דאין לאחד כשיעור ויכול להצטרף עם מינו ,ואם לא תצרפנו יהא
פטור ראוי הוא לצרפו כדי לחייבו בחלה ושפיר הוה ממין על מינו'.
ויותר מזה מבואר בדברי הערוך השולחן דכתב דבכה"ג דמצרף עיסה שיש בה
שיעור לעיסה שאין בה שיעור ,מפריש דווקא מהעיסה שיש בה שיעור ופוטר
בזה אותה שאין בה שיעור ,כיון שהקטנה נצרכת לה ,אבל אם יפריש מהקטנה
על הגדולה כיון דהגדולה אינה צריכה להקטנה לא נפטרת בהפרשת הקטנה,
מבואר דיתכן צירוף רק בצד אחד ,דהיינו דהקטנה תצטרף אל הגדולה ,ולא
הגדולה אל הקטנה ,וע"כ דכל הצירוף הוא מחמת דנצרכים זה לזה להתחייב,
אבל אם הכל תלוי דאם נושכין זה בזה אז חשיב עיסה אחת וחיוב אחד ,א"כ כל
היכא דמחוברין מצטרפין ,ולא שייך חילוק זה.
[ויל"ע בזה ממש"כ הט"ז סק"ה על הדין דקב חיטין וקב שעורין וקב כוסמין
מפריש מכל מין ומין ,דהיינו דווקא מהחיטין והשעורין ,אבל מהכוסמין א"צ
להפריש דנפטר ע"י החיטין והשעורין ,וקשה לפ"ד הערוך השולחן איך נפטר
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הכוסמין ע"י החיטין או השעורין ,כיון דהכוסמין לגבי החיטין והשעורין חשיב
כעיסה שיש בה שיעור דהא יכולה להצטרף עם האחר ומ"מ נפטר ,וגם לדעת
הש"ך דפליג וס"ל דמפריש אף מהכוסמין ,היינו דווקא התם דלכוסמין ליכא
שיעור רק עם השעורין ,ואם יפריש מהחיטין על הכוסמין חשיב כמפריש מן
החיטין על השעורין ,משמע דאם לכוסמין היה שיעור בפ"ע ,יכול להפריש
מהחיטין עליהם].
והנה כתב השו"ע 'ואם לש כל מין ומין לבדו ויש בו כשיעור ורוצה להפריש ממין
זה על זה אין מפריש אלא על מינו' ,משמע דדווקא בלש כל מין לבדו אין מפריש
מזה על זה ,אבל בעירב קמח משני מינים ועשאן עיסה אחת ,אפילו דיש בכל
מין כשיעור סגי להפריש חלה אחת ,והרי יסוד החילוק בין בלול לנשוך איזה
מינים מצטרפים ,משום דבבלול הוה 'העיסות דומות' אפי' בחיטין ושעורים,
והיינו דהצירוף בין המינים טוב יותר ,וכן משמע בש"ך ס"ק ז' והוא מלשון
הלבוש עיי"ש .ולכאורה אכתי איך סגי להפריש חלה אחת הא אין מפרישין
ממין על שאינו מינו כשיש בכל אחד כשיעור[ ,ואפילו דהכל מעורב וודאי נטל
משני המינים ,אכתי מי יימר דמעורב בשווה ונטל שיעור של אחד מכ"ד מכל
מין ,ולהנך פוסקים דס"ל דיש בילה רק בלח ודאי קשה] ,ובשלמא אם נימא
כהצד הראשון דתלוי אם הוא חיוב אחד ניחא דבבלול ודאי הוא חיוב אחד ,אבל
לפי הצד השני דבעינן שיהיה צורך בצירוף להתחייב ,הרי בכה"ג לא בעינן את
הצירוף ומ"ט מפרישין מזה על זה וצ"ע.
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שירת תורת הארץ – בדברי שיר
משניות מסכת חלה וכלאים ,עם פירוש "דברי שיר"
בבאר היטב (סי’ א סק”ו) הביא “וכתב האר”י ז”ל ושיעור משניות קודם כל דבר”,
ובמעשה רב (אות ס) כתב ללמוד בכל יום פרק משניות ולחזור היטב( ,והגרא”ז
מרגלית זצ”ל אסף מקונטרס הוי רץ למשנה מדבריהם ,ונדפסו הדברים במשניות הוצאת
אשכול) ,אמנם חז”ל הזהירו במסכת סוטה (דף כב ע”א) כנגד המורין הלכה מתוך

משניות שהם מבלי העולם ,ופירש רש”י ,דכיון דאין יודעין טעמי המשנה מדמין
דבר שאינו דומה .ומשום כך כתבו האחרונים דלימוד המשנה צריך להעשות עם
מפרשי המשנה וראה מה שכתב רבי אליהו מגריידיץ זצ”ל בספרו סוכת שלום
(כלל א) במעלת הלומד משניות עם המפרשים – שהוא בבחינת שונה הלכות
בכל יום( .וראה עוד מה שכתב בזה בשלה”ק מסכת שבועות פרק נר מצוה עניני לימוד ד”ה
וגם טוב).
ואכן בחסדי ה’ ,בשנים האחרונות התרבו הוצאת משניות עם פירושים שנועדו
להביא לפני הלומד והמעיין את ביאור המשנה באופן שיקל לו ללמוד  -אולם
קובעת ברכה לעצמה דווקא הוצאה שיצאה לאור בצניעות יתירה וכמעט מבלעדי
פירסום ,משניות עם פירוש “דברי שיר” על מסכתות שביעית וחלה – בהוצאת
בית המדרש אמונת אי”ש ,ועתה יו”ל פירוש זה על מסכת כלאים פרקים א – ג
בתוספת דיני כלאים – אשר חיבר הגאון רבי שאול רייכנברג שליט”א.
ייחודו של חיבור זה בשניים ,בבית היוצר בו נוצר ,ותורתו של המחבר .הכל
יודעים כי בית המדרש להלכה אמונת אי”ש פעולותיו הם להרבות דעת,
חכמה וקיום של המצוות התלויות בארץ ,כאשר קו המטרה הוא שלא ימצא
תינוק ותינוקת מדן ועד באר שבע שאינם יודעים ומקיימים הלכות אלו .אחד
המפעלים היותר ידועים של בית המדרש זה הקרן לחילול מעשר שני או כפי
שעמא דבר “קרן המעשרות” ,קרן זו בראשות הרב המחבר שליט”א ,מסייעת
לכארבע רבבות משפחות מכלל ישראל להפריש תרומות ומעשרות ולחלל
מעשר שני ורבעי כדת של תורה  -יש מקום לא רק בבחינת מפרסמים עושי
מצוה אלא לתועלת הציבור לציין כיצד מנוהלת הקרן מבחינה הלכתית .ואכן רק
לאחרונה פירסם הגאון ר’ אליקים שלנגר שליט”א (הליכות שדה גליון  )200כמה
וכמה “רווחים” הלכתיים יש לאותם המנויים על קרן המעשרות .ועצור במילין
לא אוכל – הגר”ש רייכנברג הכין לאחרונה מפירות שנה שניה יין שלא שלו
את הזגין והחרצנין ,ומיין זה הוא עתיד להכין “פרוטות חמורות” במוצאי פסח
תשע”ט שהוא לאחר הביעור וכל הפרוטות החמורות שהיו התבערו ,וחייבים
להכין פרוטות חדשות .אבל בכך לא סגי ,הוא לא הכניס את היין לבית ,כי נחלקו
רבותינו הראשונים אם גמר מלאכה אחרי ראיית פני הבית מחייב במעשרות,
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ואנו זקוקים ליין זה שיהא בר חיוב אליבא דכולי עלמא לצורך פרוטות חמורות,
לכן הוכן מקום ליד בנין בית המדרש שאינו בית – לאיחסון היין ,דא עקא הדרך
המובילה לאותו מקום עוברת דרך בית ,או אז לקח הגר”ש רייכנברג את היין דרך
גבעות וטרשים ובלבד שלא יכנס היין לבית ,הגם שדעה זו שיש חסרון בהכנסה
לבית דבר שלא נגמרה מלאכתו – דעת יחיד היא .זו ב”ה היא דרכו של המחבר
שליט”א ושל בית המדרש לפעול בהדרכת רבותינו ,להגביר גבולות קדושת
א”י בדרך הטובה ביותר ,ודרכי הפעולה של המחבר אף משליכים לטובה על
הפירוש.
ומתחילה נאמר מה אין בו בפירוש ,הוא איננו פירוש מילולי של דברי הרע”ב
והתפארת ישראל ,המיועד לתת מענה לאותם לומדים שאינם אמונים על לשון
המשנה ומפרשיה ,ולסייע להם בהבנת המשנה ,אלא בפירוש “דברי שיר” – נטל
המחבר את כל עומק עיונו בנושאים אלו מזה עשרות בשנים ,ופרסם כשמלה
לפני הלומד.
במשנה בתחילת המסכת נאמר “ -ואסורים בחדש מלפני הפסח ומלקצור מלפני
העומר” .ילמד הלומד – כי איסור חדש פוקע בחג הפסח ,ואילו איסור קצירה
של התבואה החדשה פוקע עם הבאת העומר ,אולם להלכה איסור אכילת חדש
איננו פוקע אלא בהקרבת העומר ,ואילו איסור קצירת התבואה החדשה פוקע
עם קצירת העומר הנעשית במוצאי החג ,וכך פירש המחבר בפירושו ,ובהערה
ציין כי גירסת הראשונים במסכת מנחות ע :הינה “ואסורים בחדש מלפני העומר
ולקצור מלפני הפסח” – לאמור איסור אכילת חדש הוא אכן עד זמן הקרבת
העומר שהוא בט”ז בניסן ,ואילו איסור קצירת התבואה החדשה הוא עד חג
הפסח ,כי בחג הפסח עצמו אסורה קצירה מדין יום טוב ,ובמוצאי יו”ט בלילה
קצרו מיד את העומר .נמצאת למד שעל הדרך תוך שהמחבר מאלפינו בתורת
חלה הוא דואג שהדברים הנלמדים בנושאים אחרים ילמדו באופן מדויק.
ברכה לעצמו קובע המדור – “דברי הלכה” שבכל פרק ופרק ,הרי בסדר זרעים
לאורך הדורות לא זכינו שיהיו קיום ריבוי הלכותיו למעשה ,לעומת היום
שנתרבו מבקשי ה’ בענינים אלו ,ולכן לכל משנה מצטרף “דברי הלכה” להדריך
את הלומד בקומו מן הספר מה למד להלכה ,מדור זה מבוסס בעיקר על הספר
משפטי ארץ ,וגם בו ניכר דיוקו של המחבר .לדוגמא ,בהלכה הראשונה המובאת
בריש המסכת יש נידון מה היא זהותם של חמשת המינים בזמנינו ,כשהנידון
המעשי הוא בעיקר אודות זיהוי השיבולת שועל והכוסמין ,וכך כתב המחבר,
“למעשה נוהגים ששיבולת שועל הוא המין שעושים ממנו קווקאר” .וטוב
שכתב כן ,כדי לומר שאע”פ שהנידון הינו במחלוקת ,ההוראה למעשה היא
לזהות את השיבולת שועל עם המין הנקרא היום בלע”ז “אוונא” ,לעומת זאת
בכוסמין כתב“ ,כוסמין לא ברור זיהויו ,אך נראה שחיטת “ספלטא” חייבת בחלה,
שאולי היא הכוסמין ,ואם לא ,מסתבר שהיא זן חיטה” ,ושוב לומד המעיין את
מסקנת הדברים ,חיטה שעורה שיפון זיהוי ברור ,ואף שהתקיים דיון אודות

על

מדף הספרים

משניות "דברי שיר"

זיהוי שיבולת השועל הרי הוכרע לדינא ,ואילו הכוסמין שחז”ל מגדירים אותו
כמין חיטים ,לא התברר זיהויו המדויק ,אבל מכיון שהנידון המעשי העיקרי הוא
אודות מה שנקרא היום חיטת “ספלטא” ,שיש שעושים ממנה מצות ,לתועלת
חולי הצליאק שיכולים לאכול מצות מחיטה זאת ,על זה הוסיף המחבר וכתב כי
חיטה זו כשירה למצה ,או מפני שהיא מוגדרת ככוסמין או מפני שהיא מוגדרת
כחיטה.
זו הדרך בה הולך הרהמ”ח שליט”א בכל משנה ומשנה ,אבל קצר המצע ולכן
נציין רק עוד דוגמא אחת .בפרק ב’ משנה א’ העוסקת בדין חלה והנידון הוא
אודות פירות חוץ לארץ שנכנסו לארץ ואותם שיצאו “מכאן לשם” ,דלדעת רבי
עקיבא כיון שבפסוק של מצות חלה נאמר“ ,אל הארץ אשר אני מביא אתכם
שמה” (במדבר טו ,יח) ,הרי פירות חוץ לארץ שנכנסו לארץ חייבים ופירות א”י
שיצאו לחו”ל פטורים ,אלא שלא פירשה המשנה היכן נעשה הבצק והיכן
נעשתה האפיה בחו”ל או בא”י ,ובשתי הערות לא ארוכות הביא המחבר את
הנידון אודות לחם שגילגולו נעשה במקום אחד ולאחר מכן הועבר ממקום
למקום (מחו”ל לא”י או להיפך) על מה אני קורא “שמה”.
דברים אלו נכתבו לאחר עיון במסכת חלה של דברי שיר ,אבל ברוך ה’ עתה
נוסף יוצא לאור – מסכת כלאים א-ג ,ואמרנו ברקאי ,הכל יודעים עד כמה
קשה הלימוד במסכת זו ,והפירוש מנסה לפלס דרך במשניות אלו תוך שהוא
מבאר באומר ובציור ובשרטוט מושגים של ערוגה וראש תור .בלשון של היום,
מתבטאים “להנגיש” ,אנו נאמר לבאר ולהסביר ללמוד את עומק הסוגיה בצורה
שתתקבל על לומד המשניות.
תיתי להגאון ר”ש רייכנברג על פעלו ,והתפילה כי יראה ברכה בעמלו ותימלא
הארץ דעת בהלכות אלו ובעזה”י נזכה כולנו לקיום מצוות אלו מדאורייתא.
י.א.
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ספר זרע הארץ  -על הלכות דמאי
ידידנו ומכובדנו הרה”ג מרדכי אליהו סלושץ שליט”א זכה וגם זיכה את הרבים
בספרו החדש על הלכות דמאי .ספר מלא וגדוש ,פריו מתוק לחיך ואמרותיו
טהורות .אמנם קטונו לכתוב על מעלות וטובותיו תוכן הספר ,וגם אם נכתוב
דברינו מיותרים הם ,כי כבר שבחוהו והללוהו תלמידי חכמים מובהקים וידועים
בהסכמותיהם ,יאריך ה’ חייהם בטוב ובנעימים .ודרכם של תלמידי חכמים לא
להגזים ,וגם חלילה להם להטעות את הקוראים בדברים שאינם אמת .ונזכיר מעט
מזעיר מדבריהם שנכתבו באהבה ובחיבה למחבר שליט”א ‘הקיף את הענינים
בכל פרטיהם ובדקדוקיהם בשכל ובתבונה” ,כל הרגיל ,ולו רק במקצת ,בסוגיות
של דמאי יודע שרבים הם ,סבוכים הם ,ולהוציא מהם מסקנה על ידי הקפת
‘הענינים בכל פרטיהם ובדקדוקיהם בשכל ובהבנה’ ,דבר גדול הוא .ויש המעיד
על הרה”ג המחבר שליט”א שהוא ‘מופלג מאד בתורה’ ‘מחשובי הת”ח כאן’
‘ביאר בהיקף נפלא ובאופן מיוחד כל עניני דמאי בכל פרטי הדינין בסברותיהן
ובדקדוקיהן בדברים מאירים ומשמחים’ .כאמור העתקנו רק מזעיר מדבריהם.
ועלינו לא נותר אלא לשבח לפאר לרומם ולהדר את עריכת הספר ,לשונו,
סידורו נויו והדרו .עיקרו של הספר הן ההלכות ,ההלכות מסודרות לפי פרקים,
והפרקים מחולקים לנושאי משנה ,כך שגם מי שאינו לומד את הספר כמקשה
אחת ,אלא מחפש לו בירור פרט שעוסק בו בלימודו ואינו נהיר לו ,או פוגש
מקרה בחיי המעשה ואינו יודע כיצד לנהוג בו ,מוצא מבוקשו על נקלה .ההלכות
ערוכות בסעיפים קצרים דבר דבר קצוב לעצמו .כתבנו שעיקרו של הספר הוא
מדור ההלכות ,עיקרו לא מחמת הכמות ,אלא עיקרו של הספר כיון שזה הוא
מדור התמצית המתמצה מ”שדה הארץ” ,מהחלק השני של הספר בו מבוארים
באריכות יסודות ההלכה .חלוקה זו של שני מדורים ,המסקנה להלכה לחוד,
ויציקת היסודות לחוד ,מיקל מאד ,כי יש לומד שכרגע אינו מעונין באריכות
ואינו זקוק כרגע לבירור הסוגיא ,רק לדעת מה המעשה היוצא מהסוגיא ,מוצא
את אשר מחפש ,בקיצור ובבהירות .אך גם הרוצה לרדת לעומקם של הדברים
ולבחון על שום מה המחבר הסיק כפי שהסיק ,והלומד כדרכו של לומד ,משיג
כפי שמשיג ,יוכל לצאת לשוח “בשדה הארץ” יתבונן וישקול ויבחר את הנראה
לו .ולא רק בזה היקל המחבר על הלומד ,אלא בשולי העמוד של ההלכות רמז
ב”קיצור שדה הארץ” במה דן ב”שדה הארץ” הרחב והגדול.
לכל ספר יש לו ‘תוכו’ ו’ברו’ ,אשרי מי שזכה לחבר והדפיס ספר שתוכו כברו,
שניהם הדורים שניהם נאים ונעימים ללב ולעין ,גם ‘הברו’ אל יהיה קל בעינינו
שכך כתב רבי עקיבא איגר לבנו לקראת הדפסת שו”ת ר’ עקיבא איגר (הקדמה
לשו”ת) “ ...אבקשך בני ידידי לפקוח עין על זה שיהיה נדפס על נייר יפה דיו
שחור ואותיות נאותות ,כי לדעתי הנפש מתפעלת והדעת מתרוחת והכונה

על

מדף הספרים

"זרע הארץ" על הלכות דמאי

מתעוררת מתוך הלימוד בספר נאה ומהודר ,והיפוך בהפכו אם הכתב מטושטש,
והוא כמעט מה שאמרו ז”ל כל הקורא בלא נעימה וכו’ ונתתי להם וכו’ ומשפטים
בל יחיו בם ,כי אלו מעירים ומשמחים את הנפש ,והכונה הנכונה עם השמחה
אל הדבור הן כמו הנשמה וחיות אל הגוף” .על תוכו של הספר “זרע הארץ” כבר
העידו תלמידי חכמים בהסכמותיהם ,ועל “ברו” של הספר גם אנחנו יכולים
להעיד כי נאה הוא והדעת מתרוחת בו .ואנו מצטרפים לברכותיהם של תלמידי
החכמים בהסכמותיהם חפץ ה’ יצליח בידו של המחבר ללמוד וללמד להוציא
עוד ספרים רבים ויתבדרון מילי בבי מדרשא.

א.ש.

101

תגובות

תגובות
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ד' כסלו תשע"ח
 12נובמבר2017 ,
לכבוד
הרה"ג יוסף אפרתי שליטא
ראש בית המדרש

כבוד הרב,

אודות מסורת ושינויים בעופות
בזיקה למאמר הנ"ל שהתפרסם ע"י כבודו ב"הליכות שדה" ,אני מתכבד להודיע
לכבודו כי  -עד כמה שזכרוני אינו מטעני  -בין התרנגולים שאכלנו בטריפולי
שבלוב (מדובר בשנים  )1942-1945היו ביניהם תרנגולים ללא נוצות בצוואר.

בברכה
מ .בן יאיר

לוח ערלה לפירות קיץ /ד"ר משה זקס

לוח אחוזי ערלה משוערים

103

לפירות קיץ  -תשע"ח
ד"ר משה זקס

תכונות ותיאור

מין וזן

נטיעת
תשע"ו
(דונם)

זמן קטיף

השטח
הכללי

אחוז
ערלה

(דונם)

אגס ס"ה

0.06

118

15700

ג'נטיל

קטן ,צהוב

יוני

-

100

-

אטרוסקה

גדול ,מאורך ,ירוק אדום

יוני  ,יולי

5

280

0.2

קוסטיה

מאורך ,צהוב ,לחי אדומה

יולי

32

3500

0.06

ספדונה
(וספדוצ'ינה)

ירוק בהיר ,צואר קצר

יולי ,אוגוסט

50

11500

0.04

ברטלט

ירוק או אדום ,גדול ,רוב
ייבוא

אוגוסט

-

50

נאשי

דומה לתפוח

אוגוסט

20

200

אוסוי (אסייתי)

מפרה שצבעו חום

אוגוסט

11

70

1

5

100

!30

30

700

0.9

1

אוכמניות

סגול ,מעוגל ומעט שטוח ,קטן ,אוגוסט עד
חלק.
אוקטובר

אנונה
1הרבה פירות מסורים

אוגוסט
פברואר

עד

0.5

לוח ערלה לפירות קיץ /ד"ר משה זקס

104
מין וזן

זמן קטיף

תכונות ותיאור

נטיעת
תשע"ו
(דונם)

השטח
הכללי

אחוז
ערלה

(דונם)
1669

23370

2.1

אפרסק ס"ה
ארלי ספרינג,
טקסס

ציפה צהובה

אפריל ,מאי

44

2000

0.53

אלמוג

ציפה לבנה

סוף אפריל עד
מאי

-

100

-

ווייט ספרינג
()1270

ציפה לבנה ,דומה לאלמוג

סוף אפריל עד
מאי

122

250

9.8

פלורדגלו (9-
)82

דמוי סוולינג ,ציפה לבנה,
גדול

מאי ,יוני

-

40

-

פיתה

צהוב ,שטוח

מאי ,יוני

10

100

4

עודד ( 10ג'י )87
סוולינג (רודס)

ציפה לבנה ,גדול

יוני

370

7500

בבקוק

דמוי סוולינג ,ציפה לבנה,
קצה חד

יוני

-

350

-

שוגר ווייט לידי,
סמרסנואו

כמו בבקוק אך גדול

יולי

165

5200

1

הרמוזה

ציפה לבנה ,מאורך ,גדול

יולי ,אוגוסט

26

1500

0.55

 198-12ורובידו

דמוי סמרסט ,צהוב עם לחי
אדומה

יולי ,אוגוסט

-

40

-

שלב

ציפה לבנה ,גדול עגול ,דומה
אך אדום יותר מהסמסנואו

מאי

25

200

5

1881

ציפה לבנה

אוגוסט

280

2000

4.5

סמרסט
ופיירטיים

ציפה צהובה ,גדול מאוד

ספטמבר

427

440

29

1.5

לוח ערלה לפירות קיץ /ד"ר משה זקס

מין וזן

זמן קטיף

תכונות ותיאור

נטיעת
תשע"ו
(דונם)

השטח
הכללי

אחוז
ערלה

(דונם)
ספטמבר
וסקרלט סנואו

200

10000

1.6

1621

17290

2.03

עומר

ציפה צהובה

אפריל מאי

149

500

7.9

רדגלו

ציפה צהובה ,קטן עד בינוני

אפריל ,מאי

10

150

1.3

גלי בנימינה

ציפה לבנה

אפריל מאי

80

1600

פיאסטרד ,ג'יסי
 ,100מאיגלו,11-9 ,
סנרד ,זינכל

ציפה צהובה

מאי

200

680

6.1

סן סנואו,
147 ,596

ציפה לבנה

מאי

86

1500

1.43

 ,15-5סן לייט

ציפה צהובה ,בינוני

יוני

30

2400

0.31

סנואו קווין ,רויטל,
קריסטל ,ארטיק
סנואו

ציפה לבנה ,בינוני

יוני

112

400

6.2

ארטיגלואו ,קווין
ג'יאנט ,סויטי ארגמן
ליאור דורינה ,זפיר

ציפה לבנה ,בינוני

יולי

150

2500

1.3

אינדפנדס ,נקטרד,
ארלי סנגרנד,
פלברטופ ,ביגטופיוסי

ציפה צהובה

יולי

80

670

3.2

פנטזיה לייט
פייר

ציפה צהובה ,גדול

סוף יולי ,אוגוסט

84

1800

1.12

ציפה לבנה

ספטמבר

נקטרינה
(אפרשזיף)

1

105

לוח ערלה לפירות קיץ /ד"ר משה זקס

106
תכונות ותיאור

מין וזן

זמן קטיף

נטיעת
תשע"ו
(דונם)

השטח
הכללי

אחוז
ערלה

(דונם)
פליימקיס

ציפה צהובה ,גדול

אוגוסט

-

40

-

פרליין ,אוטם
פרי

ציפה צהובה ,גדול

אוגוסט,
ספטמבר

-

150

-

אוטמפרי

ציפה צהובה ,גדול

אוגוסט,
ספטמבר

-

150

-

הונייגולד

ציפה צהובה ,קטן ,צהוב

ספטמבר

-

40

-

זנים חדשים
אפילים

ציפה לבנה ,גדול

אוגוסט,
ספטמבר

650

באבאקו

ראה פאפיה

5000

2.6

גויאבה

יתכן יבול גם מסורים

ספטמבר-
אוקטובר

90

2200

גויאבה תותית

פרי קטן

מספטמבר עד
נובמבר

1

28

2

יוני ,יולי

10

250

-

2

יוני ,יולי

200

5000

-

1520

93000

דובדבן
(חמוץ)

גודגדן
(מתוק)

זית סה"כ

0.650.75

0.5

0.46

לוח ערלה לפירות קיץ /ד"ר משה זקס

מין וזן

תכונות ותיאור

זמן קטיף

נטיעת
תשע"ו
(דונם)

השטח
הכללי

107

אחוז
ערלה

(דונם)

זית מאכל
(מנזנילו,נובו ,פיקואל)

שימורים כל השנה

זית למאכל ולשמן ברנע,
אסקל ,קורטינה ,לצ'ינו,
פישולין

שימורים כל השנה

סורי ,נבאל ,אדקינה ,קרונייקי

השווק נמשך שנה ויותר

זית לשמן ס"ה

חבוש

ספטמבר,
אוקטובר

400

15000

ספטמבר
אוקטובר

120

11000

0.27

ספטמבר עד
דצמבר

1000

67000

0.26

ספטמבר עד
דצמבר

10

500

0.36

חרוב

אין פרי ערלה

אוקטובר עד
דצמבר

ליטשי

פרי אדום

יוני עד אוגוסט

לונגן

פרי דומה לליטשי אך
בצבע חום

לימון

הרבה בהשגחה

-

91

2000

0.4

כמעט ואין ערלה

אפריל עד נובמבר 1380

25000

לימה (ליים)

קטן ,ירוק ,מעט רחב
פחוס

יולי עד נובמבר

50

1100

לימקווט

צורת לימון קטן
ומאורך,ירוק צהוב

יולי עד נובמבר

4

60

מאי ,עד יולי

360

9000

מישמש ס"ה

0.7

1

0.37
0.4

0.94

לוח ערלה לפירות קיץ /ד"ר משה זקס

108
תכונות ותיאור

מין וזן

זמן קטיף

נטיעת
תשע"ו
(דונם)

השטח
הכללי

אחוז
ערלה

(דונם)
יוני

300

6500

1.15

 330דניאל
ושונים

אדומים או גדולים ,ובכירים

מאי ,יוני

50

2400

0.58

170,182

גדולים

יולי

10

100

מנגו

וכן ספוטה ,מעט מאד בשוק יולי עד נובמבר

800

19000

רעננה

5

0.1

נקטרינה ראה אחרי אפרסק
ענבים ללא חרצנים
ס"ה

2135

32830

1.2

מחממות (125
ס.ב.ס).

אשכול לא צפוף ,ענב ירוק

סוף מרץ עד סוף
מאי

75

1000

1.5

פרלט באיזור
מקדים

צהוב ,קטן ,עגול

מאי עד יולי

-

50

-

670

אדום כהה ,קטן עד בינוני

מאי עד יולי

-

50

0

( 125פריים) כולל
ס.ב.ס ,ארלי סוויט

אשכול לא צפוף ,ענב ירוק

מאי ,עד יולי

500

6000

1.6

( 108מסטרי)

דומה ל  125אך קצת מאורך יוני ,יולי

54

1200

0.84

120

5000

0.35

סופיריור

ירוק ,גדול ,מעוגל

יוני עד אוגוסט

לוח ערלה לפירות קיץ /ד"ר משה זקס

תכונות ותיאור

מין וזן

זמן קטיף

נטיעת
תשע"ו
(דונם)

השטח
הכללי

109

אחוז
ערלה

(דונם)
פליים סידלס

אדום

יוני עד אוגוסט

15

500

0.34

ביג פרל ()7050

ירוק

יוני עד אוגוסט

335

600

13.1

( 637ספרינג
בלאש)

אדום כהה ,מאורך

יוני ,יולי

-

50

-

אדומיניק

אדום כהה

יוני ,יולי

-

45

-

סייבל

שחור בינוני

יולי ,אוגוסט

23

200

יערה

שחור ,לא גדול

יוני עד אוגוסט

-

50

שחור מאורך (כנראה הרוב
בפיקוח)

יולי ,אוגוסט

16

200

1.14

50

400

3.6

30

400

1.9

90

2.8

1

מידנייט

זנים נסיוניים

(כנראה הרוב בפיקוח)

רוקי ()253

ירוק

יולי

מליסה

ענב לבן מאורך ,נטיעה
נסיונית (כנראה בפיקוח)

יולי עד ספטמבר 10

סולטנינה
(תומפסון) ,ארא 15

ירוק ,צהוב ,מאורך

יולי עד נובמבר

קרימסון

אדום ענב בינוני

אוגוסט ,ספטמבר 75

 664וזן חדש
אוטם קריספ

ענב לבן מאורך ,נטיעה אוגוסט ,עד
נסיונית (הרבה בפיקוח)
אוקטובר

280

408

1.05
-

6300

()0.52
0.4

2600

0.54

950

10.2

לוח ערלה לפירות קיץ /ד"ר משה זקס

110
תכונות ותיאור

מין וזן

זמן קטיף

נטיעת
תשע"ו
(דונם)

השטח
הכללי

אחוז
ערלה

(דונם)
ענב שחור ,נסיונית (כנראה
בפיקוח)

170

1.5

בלק פינגר ( )149שחור גדול וארוך

ספטמבר

-

110

-

אדום ,גדול ,אובלי

ספטמבר,
אוקטובר

100

1000

2

שחור ,גדול מאוד ,בהשגחה

ספטמבר,
אוקטובר

55

170

1.25
()6.6

140

7110

0.3

אמצע מאי ,עד
יולי

15

100

0.64

ורד

אדום

יולי

-

100

-

בונייר

שחור

יולי

-

100

-

מוסקט המבורגי

אדמדם-אדום ,טעם מוסקטי יוני עד אוגוסט

15

500

0.54

דבוקי

צהוב

אוגוסט ,ספטמבר -

200

-

איטליה

ירוק ,גדול ,מוסקט

אוגוסט ,ספטמבר -

100

-

זאני (ומעט מהזן
אלול)

ירוק בהיר ,גדול ,אליפטי

ספטמבר,
אוקטובר

חילואני (אדום)

ספטמבר,
כולל שאמי וברלינקה (שחור)
אוקטובר

אוטם רויאל

סקרלוטה

1

אדורה

אוגוסט ,ספטמבר 20

ענבים עם חרצנים
ס"ה

קרדינל ,דן בן חנה שחור

100

3000

-

550

0.42
-

לוח ערלה לפירות קיץ /ד"ר משה זקס

מין וזן

תכונות ותיאור

זמן קטיף

נטיעת
תשע"ו
(דונם)

השטח
הכללי

111

אחוז
ערלה

(דונם)
רד גלוב

אדום סגול ,גדול עגול

ספטמבר,
אוקטובר

-

2500

0.1

אוטם בלאק

שחור

אוקטובר

10

60

2.8

פאפיה רוב
ערלה!

עגול מאורך ירוק

פג'ואה

15
נובמבר ,דצמבר

25

470

1.6

5

30

8.3

20

340

2.4

120

0.250.4

פיטאיה ס"ה
פיטאיה (זוחלת)

צהובה עם ציפה הלבנה

דצמבר עד מרץ

פרי עדן

אדום וגם לבן ,בליטות
צבעוניות

מאי עד דצמבר

פיטאיה עמודית
(קובו)

חלקה ופרי קטן יותר ,גם
מ"סורים"

יוני עד ספטמבר 3

פסיפלורה

ראה שעונית

צבר

קיים חשש להשתרשות צמחי
בת ,יש בפיקוח

-

25

קקטוס ,פרי בצורת ביצה

פקאן

!80

60

3000

0.1

470

4800

3.9-5

לוח ערלה לפירות קיץ /ד"ר משה זקס

112
תכונות ותיאור

מין וזן

זמן קטיף

נטיעת
תשע"ו
(דונם)

השטח
הכללי

אחוז
ערלה

(דונם)

נפוליטוס

מין צבר שעליו נאכלים  -אין מידע ברור ,מרביתה חלקות מעבר לשנות ערלה .קיים
ספק אם יש בו בכלל דין ערלה.

400

0.3

1860

0.9

קרמבולה1

צהוב ירוק ,דמוי פלפל
וצלעות

ספטמבר עד
אפריל

10

68

15

שזיף אירופי

מאורך

אוגוסט עד
אוקטובר

50

1800

0.3

435

17600

0.03

רויאלזי

קטן ,אדום ,פחוס

מאי

60

1600

מטלי

קטן ,אדמדם ,עגול

מאי

50

1400

0.45

רד ביוט

בינוני אדום ,פחוס

מאי ,יוני

-

200

-

אוגדן

צהוב ,עגול

יוני

25

1450

מריפוזה

ציפה אדומה ,קצת אליפטי

יוני

-

30

ויקסון

ירוק צהוב ,קצת מאורך

יוני ,יולי

60

500

קומקואט

דצמבר עד מאי

קיוי (אקטנידיה) צורת ביצה ,חום אדום

ספטמבר עד ינואר 176

שזיף יפני ס"ה עגול

10

0.4

0.28
1.8

לוח ערלה לפירות קיץ /ד"ר משה זקס

תכונות ותיאור

מין וזן

זמן קטיף

נטיעת
תשע"ו
(דונם)

השטח
הכללי

113

אחוז
ערלה

(דונם)
קלסי

ירוק ,חלל בקצה גלעין

יולי

-

100

-

לרודה ,נוביאנה,
אמברה ,בלק אמבר

סגול

יולי

-

650

-

בלק דיימונד

שחור ,ציפה אדומה ,גדול

יולי

50

3000

קוין רוזה

ארגמן ,גדול

יולי

-

100

-

פרייר

גדול ,פחוס ,כהה

יולי

-

700

-

סנגולד

ירוק צהוב ,עגול

יולי

60

2300

קסלמן

אדום ,קצת מאורך

יולי

-

50

ניו יורקר

שחור

סוף יולי

15

800

0.28

יולי אוגוסט

15

100

2.25

גולדן קינג

צהוב ,קטן

אוגוסט

-

100

-

אנג'לנו

פחוס סגול( ,דומה לזן
נוביאנה אך לא כהה)

אוגוסט

-

300

-

רדרוזה

ארגמן ,עגול ,גדול יחסית

אוגוסט

-

40

-

בלק ג'ם ()440

שחור ,ציפה בהירה ,גדול

ספטמבר

50

4000

לריאן

0.25

0.39
-

0.19

לוח ערלה לפירות קיץ /ד"ר משה זקס

114
תכונות ותיאור

מין וזן

זמן קטיף

נטיעת
תשע"ו
(דונם)

השטח
הכללי

אחוז
ערלה

(דונם)

שיזף

אוגוסט עד
אוקטובר

1

300

0.1

שסק

אפריל עד מאי

70

2800

0.2

פברואר עד
ספטמבר

100

1200

!17.5

ספטמבר עד
נובמבר

3900

41000

1.56

100

2800

0.94

55

1600

0.43

45

1200

0.63

שעונית

1

(פסיפלורה)
היבול בפרי קלוף  -גלעין,
הרוב ייבוא

שקד

2

תאנה ס"ה

יש גם יבוא ומנכרים

מאי עד דצמבר

ארגמנית ,מזה

מאי עד נובמבר

שאר זנים

2

תות עץ

מעט במאי הרבה באוגוסט עד
אוקטובר

-

מעט ,אין יבול ערלה

תמר יבש

ספטמבר עד
נובמבר משווק כל השנה

תמר לח

אוקטובר עד
ינואר 60
משווק כל השנה מהקפאה

תפוח ס"ה

1100

886

18000

0.17

4200

0.04

43900

0.25

לוח ערלה לפירות קיץ /ד"ר משה זקס

תכונות ותיאור

מין וזן

נטיעת
תשע"ו
(דונם)

זמן קטיף

השטח
הכללי

115

אחוז
ערלה

(דונם)
תפוחים בכירים
ענה

מאורך לא מוצק

בכירים שונים
(א ,52א)9-11 ,60
תפוח רגיל ס"ה

יולי

10

4000

0.1

יולי ,אוגוסט

100

600

2.4

776

39300

ללא הבכירים הנ"ל.

0.24

זנים ללא שמירה רבה בקירור (כרגיל אינם מצויים כלל לאחר פברואר)
גרנד

תפוח ירוק (כמו גרני
סמית)

אין כמוהו

שטוח

אוגוסט

אורליאן

פסים אדומים ,קצת
מאורך

אוגוסט
אוקטובר

200

1

-

100

-

6

2000

יולי עד ספטמבר 20

עד

0.04

להלן רשימת הזנים הרגילים המשווקים מקירור כל השנה ,לגביהם מובא במספר הראשון
אחוזי הערלה עד ינואר שהוא לפרי מקירור לזמן קצר ,ואחריו אחוזי הערלה מינואר (בגרני
סמית מפברואר) מקירור ממושך
0.2
קצת פחוס ,ירוק עם מעט פסים אוגוסט עד
4000
25
גלה וגלקסי
אדומים
0.1
אוקטובר
ברוקפילד

דומה לגאלה אך יותר אדום

אוגוסט אוקטובר 5

100

9
1

מולינג דלישס

פחוס ,צבעוני

אוגוסט עד
אוקטובר

-

400

-

20

1600

אוגוסט עד
יונתן (כולל גו'ני) אדום ,ציפה קשה יחסית ,לא גדול
אוקטובר

0.4
0.1

לוח ערלה לפירות קיץ /ד"ר משה זקס
נטיעת
תשע"ו
(דונם)

116
מין וזן

תכונות ותיאור

זמן קטיף

השטח
הכללי

אחוז
ערלה

(דונם)
דלישס אדום
(חרמון ,טופרד)2

אדום מאורך כולל זן חדש אורגון
ספר  2הדומה לו

אוגוסט עד
אוקטובר

קליפה צהובה עם נקודות שחורות אוגוסט
קטנות
אוקטובר

זהוב 2

גרני סמית

ירוק ,גדול

ספטמבר עד
נובמבר

עד

50

10000

50

10000

350

11000

למרות שמעיקר הדין יש לחשב גם את שנת המשתלה לענין ערלה ,אנחנו ממשיכים
לציין בלוחות את שיעור הערלה האפשרי ללא חישוב הנטיעות הדו שנתיות וללא
התחשבות בהשגחה .וזאת כיוון שיש בכך מידע המועיל אף להשגחות מהדרין שאינם
מסתמכים על גידול דו  -שנתי ,וכיוון שקיימת גם אפשרות לערלה במעט שמחוץ
לשיווק המאורגן .כמובן ,אם מתחשבים בנטיעות הדו שנתיות ובהשגחה ,שיעור הערלה
יהא קטן בשיעור ניכר מהמופיע בטבלה.

0.1
0.05
0.1
0.03

0.6
0.2

