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el` ixd oilebn od ixde zletn odilr
."zexyrna oiaiige dcya oirehpk
ניתן להסביר ברמב "ם והרי הן מגולין
כמוש "כ רע "ב .אמנם האחרונים למדו
משתיקתו שלא כך.
כן באר הגר "א על השו "ע ]יו"ד סי' רצ"ד
סכ"ו ― הל' ערלה[ אשר פסקziaa rhepde" :
 "aiig ...ea rhpe xtr e`lny bb lreומקורו
מתשו' הרא"ש .כתב הגר "א ]אות ס"ג
בליקוט[d"ta y"nn y"`xd ly ezii`x":
s`c cnle 'ek eyixydy milva zexyrnc
.daeyza y"ynk aiig zexyrne zenexza
`exn` d`neh oiprl `wecc denz `ed la
zexyrnc b"t `ztqeza y"nk n"ezl `le
ozwfga f"d zetewa f"af eyixydy milva
 ..."ziriayle zexyrnlומביא את כל
הבריתא לעיל ומוסיףoke 'ek dltp y"ne" :
ux`a `l` diilr` i`w `l my 'ipzna
 ."ynnעולה מדבריו שבעליה אף באדמה
פטור מתרו "מ ושביעית ורק לגבי טומאה,
השרשת הבצלים מטהרתם .ולא חילק
הגאון בין עליה מקורה לעליה שאינה
מקורה .אבל בארץ אע "פ שנתכסו מעצמם
)מפולת( בלא מעשה ,בכ"ז חייבים במעשרות
ובשביעית .ובכך כפי שהדגיש חולק על
הרא "ש שלמד זאת כרצף אחד .ולגבי
העלים יכול להסביר כרע"ב.
אולם האור שמח ]מעשר פ"א הי"א[ כותב:
"=) epiax ixacneהרמב"ם( mixehtc d`xp

mirehpk iede dilra md `dc meyn xyrnn
mdixacn wxe xeht dxezd onc dfae ,ziaa
epi`c oeik o`k minkg eaiig `l okl ,oiaiig
elit` zletn dltpa okle ,ozyxyda dvex
dcya oirehpk d"d oilebn ode dilra
c"vx 'iq `"xbd ixe`ia oiir .heyte miaiige
 ."w"ece l"nk`eהיינו האו "ש הבין מדברי
הרמב "ם שהחילוק בין עליה לבין מפולת
הוא אם  ‰·ÈÊÚÓ‰ ‰Ú¯Ùוכל עפרה נפל
ע "ג הבצלים ואז ‡ ‰ÈÏÚ· Ûהם נחשבים
כזרועים בשדה וחייבים במעשרות
ובשביעית .וכנראה הסביר "Ð "oilebn mde
היינו מגולין לשמים לעומת מקורים.
ואחר חיפוש מצאתי שכן פרש הריבמ"ץ
]עה"מ[ ,ז "לziad odilr dltpy oebk 'it" :
) ."oilebn odly oilrdeעי' תוספתא כפשוטה
למעשרות פ "ג(.
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לפי רוב הראשונים ישנו חילוק בין נפלה
עליהם מפולת ללא נפלה עליהם מפולת
בבצלים שהשרישו בעליה.
לפי הגר"א פטור מתרו "מ ושביעית
בעליה וחייב רק בארץ אם נתכסו אף
מעצמם בעפר.
לפי הריבמ"ץ והרמב"ם עפ"י אור שמח,
בעליה מקורה פטור מתרו "מ ושביעית,
בעליה פרועה )מגולה( חייב בתרו"מ
ושביעית.
ויש בכך לסייע לפוטרים שביעית בבית.
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א .הרב יהודה הלוי עמיחי כתב באמונת
עתיך ,גליון מס'  41על מניעת התקדשות
דבש דבורים בקדושת שביעית .ולאחר
vw

שדחה דברי הגרצפ "פ פרנק והגרש "ז אוירבך
זצ "ל תלה את ההיתר בכך שאוספות אבקה
וצוף מן הפרחים קודם התקדשותם בק "ש.
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וקודם בירור העניין כמה הערות לגבי
דברי הרבנים הגאונים שהזכיר.
נ "ל שהגרשז"א לא התייחס למקור ממנו
מופק הדבש )וסיבת הדבר תבואר להלן( אלא
ע "מ להוציא מדברי ר' אליעזר שכוורת דינה
כקרקע ]שביעית פ"י מ"ז[ ,הסביר שכיון
שהלכה כחכמים דינה לכל דבר כדבר שאינו
גדולי קרקע .וע"כ הדבש אינו גדו "ק.
לגבי דברי הגרצ "פ פרנק ,כוונת דבריו )לא
כפי שהובן מתשובת הרב עמיחי( היא שהדבש
הנאכל )=הנלקט(  ÌÈ¯Â·„‰ È" Úנעשתה
מצוותו ,וע "כ יצא לחולין .ומלבד קושיית
הרב עמיחי עליו ,קשה על דברי הרב פרנק
מפני שביסס דבריו על הפסוקdigle..." :
` ."lek`l ...jvx`a xyוהרי הדבורים אינן
אוכלות את הצוף שאוספות )והביטוי
"אוכלות" אינו מציין אכילה גופה במקרה זה(,
והדבש הנאכל להן בכוורת בחורף ,או נאכל
ע "י רימות בתוך הכוורת ,אינו נאכל לאדם.
ב .על תירוצו של הרב עמיחי צריך לעיין,
הרי אנו פוסקים שבפרחים לריח )ואלו רוב
הפרחים שהדבורים מלקטות מהן( ישנה קדושת
שביעית לפחות מספק )עי' התורה והארץ ו'
מאמר אחרון ומקורותיו( ,וי "א שאף איסור
ספיחין ]שבת הארץ פ"ז הי"ט הערה  ,[11וא "כ,
לכאורה אף לפני שלב הפרי ישנה קדו "ש
בפרחים .ואולי צריך לחלק בין פרחים
שמגדלים אותם לריח ולנוי שקדושים
בקדו "ש  ,Á¯Ù‰ ·Ï˘· ¯·Îלבין פרחים
שהם שלב בגידול לפני הפרי ,כשהפרי הוא
עיקר התוצרת ,ובהם הפרי מתקדש
מעוה "מ או סמדר ואו בוסר כפי שבאר הרב
עמיחי.
ולא מצאתי שהעירו על כך.
ג .נ "ל לעיין עוד לגבי קדו "ש בדבש.

לא מצאתי שהשאלה על איסור הדבש
עלתה בשום איסור אחר .כגון כלאי הכרם
או דבש הבא מעצי אשרה .ולא מצאנו
שעוררו האחרונים על מקור הפרחים מהם
נוצר הדבש .וצ "ע מדוע ,והלא איסורים
שהזכרנו הם איסורי הנאה ולא אך קדושה
כפירות שביעית .כמו "כ יצא משאלת הרב
עמיחי שדבורים שלקטו משדה הקדש –
הנהנה מן הדבש מעל ,וצ"ע.
ד .טעם פשוט להיתר הוא מצד זוז "ג ,וכי
מי יודע מהיכן הביאו את הצוף? ואע"פ
שמניחים כוורות ליד שדות או מטעים כדי
להרבות בהפריית הפרחים ,וכי יש
אפוטרופוס לדבורים שנאמר שאינן
מלקטות מאזורים נוספים? ופרחי בר אלו
אינן קדושים בקדו"ש כדין צמחי הפקר
המובאים בשביעית פ "ט מ "א .עולה
שהדבש הנוצר הוא מפרחי צמחים
הקדושים בקדו"ש ומפרחי בר ,וכיון
שבזוז "ג אין דיני רוב ומיעוט ]עי' אנ"ת ערך
זוז"ג הערה  ,[19יש להתיר את הדבש מצד
זוז "ג.
גורם נוסף להיתר הוא מה שהן מוסיפות
לצוף מגופן כדי להופכו לדבש .וחומרים
אלו שהם מותרים ,מפני שאינן ממצות
אותם מגופן ,נוספים לכל דבש ולכן יש
בדבש שני גורמים להיתר :צוף מפרחים
מותרים ,חומרים שהן ממצות שלא מגופן.
ה .אולם נראה יותר שסיבת ההיתר כמעט
משתּנה בגוף
ֶָ
בכל האיסורים שהדבש
הדבורה )כפי שידוע גם מחקירת הטבע( .והותר
לאחר שיצא מגופה משום שפנים אחרות
הן ,ואין לקרוא עליו שם שביעית .אמנם
גם אין לאוסרו מצד היוצא מן הטמא משום
שאינו מתמצה מגופן )לשיטה זו(.
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n"ne ,`pewxil elrny xengd sebn e`ay
,ivnin ditebn e`ly `nrh cgl my xn`
oi` r"ekly s` mixeac yaca mb okle
seba eidy dn dyr ,otebn eze` zevnn
."zexit ind mrh zepyl mixeacd
וכ "כ בשו "ת ציץ אליעזר ]חלק י"א סימן נ"ט
:[ד"ה וזה הא
yac iab mby xacd xexa i`cea `d dfe"
zeliaen wxy dpeekd oi` diteb mixeac
mdizexeek l` migxtde miayrdn yacd
,cala o`kl xiarne o`kn gwel dpigaa
,`"wq `"t 'iqa x`ez ixtd dfn xird xakcke
lhde ayrdc dfl znkqn zrcd oi`c
ayrd hegqpe `a k"`c edpip yac mnvrn
yacd dyere dxeacd drex epnny envr
'ih miayrd lkn iwet`l `pivn i` ifgpe
dxeacd seb zervn`nc i`ce `l` ,yac
."y"iir ayrdn yacd dedzn
:[ונראה שכוונתו לדברי הפרי תואר ]שם
gxkda m"anx zrcl mbc rcinl ol zi`e"
seba owzzne liyan t"kr `yaecc xnel
l"ed oky oeik ygend opiygkn `lc dxeacd
dxeacd zegln a`ey ezeid cvl xqinl
`lc cvl `l` dil opixy `w `le ...giayne
."rlan
dnda" : ביו "ד ]סי' ס' ס"א[ כתב הרמ "א.ז
 )מרדכיzxzen mixeq` mixaca dnhtzpy
dnhtzp `l m` la` (דיבמות פ' אלמנה לכ "ג
' )תוסdxeq` mixeq` mixaca wx dini lk
."(דתמורה פ' כל האסורים
.ונחלקו הש "ך והגר "א בהסבר המרדכי
הש "ך ]ס"ק ה'[ כתב שלמרדכי מותר
להאכילה לכתחילה בדברים האסורים ורק
.בכרשיני ע"ז אסור משום שאסורים בהנאה
llk seq d"e`d zrc p"ke" :ז "ל בתוך דבריו
on dzid dzlicb xwirc `kid elit`c f"n

 ונביא כמה דברי ראשונים ואחרונים.ו
.הכותבים שהדבש משתנה בגוף הדבורה
:[באור זרוע ]הלכות בכורות סימן תפ"א
iptn xzen mixeac yac exn` dn iptn y"z"
igxitn zelke`y .otebl eze` zeqipkny
(mdy enk) yacd dyrp mdne zepli`
."oxyan oze` zevvnn oi`e [mdirna]
 הדבורים מכניסות אותו לגופן,היינו
 והדבש אינו מתמצה,ומוציאות את הדבש
 והצוף הנכנס הוא,מגופן אבל נשתנה לגמרי
.(כמעוכל )בהיתר
i`e" :[וכ "כ בערוך השלחן ]סי' פא ס"ט
yacn xzei iepiy jl oi` ixd epzypy meyn
..."yac oi`ivene migxt miqipkny
:['וכן דברי המשנה ברורה ]סימן ר"ד ס"ק נ
a"x 'iqa x`azpc Ð yac x`yk `ed ixd"
`nlra `pniqle lkdy eilr jxanc g"q
mixnz yaca oiwlegd elit` zn`ae dihwp
mixeacdc b"r`c mixeac yaca ecen
odn oivvene oteb jezl zexit in oiqipkn
zexitd mrh oi` n"n yacd dyrp f"ire
."[g"a] yacda llk ybxp
'ומסבירו בשו "ת אגרות משה ]חלק או"ח א
:[סימן ס"ג ד"ה ומה שהקשה
oeikc mixeac yac xaca icici dywdy dne"
`zi`ck yacda ybxp zexitd mrh oi`c
`l h"n ,p"wq c"x 'iqa g"ad mya a"na
d`ex ipi` ,`nhd on `veid xac oicn xq`p
otebn eze` zevnn oi`y s`c `iyew mey
,'f sc zexekaa yacc xzidd mrha xn`ck
ca`p mixeacd seba t"kr eidy i"r n"n
s`c dlecb di`xe .odn evvny zexitd mrh
meyn epi` seba eidy i"r mrhd ca`pc
my 'nba `dc eteba mrh dfi` my qpkpy
oi` i`cey s`y xeng ly milbx ina `zi`
i"r eda sqep mbe mdn dzyy oiwynd mrh el
avw
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ied lkernc meyn ixy d`nhd dndad
wx dini lk dlcbzp d"d k"`e sexyk
 ."xzenc mixeq`d mixacaוהגר"א הסביר
אף במרדכי משום זוז "ג ,אבל אם נתפטמה
כל ימיה באיסור – אסורה .והביא עוד
מתוס' תמורה שהסתפקו בכך אם אסורה
רק לגבוה או גם להדיוט והכריע לאיסור
דאסורה אף להדיוט .ועי' בשפתי דעת.
ובערוה "ש ]שם ס"ק ו'[ פסק כש "ךk"`e" :
ix`ya `le exingd m"ekr xeqi`a wxc l"i
`exingd d`pd ixeqi`a t"kr e` mixeqi
ixdy xeq`l mrh oi`y dlik` ixeqi`a `le
mipexg`d ilecb lke ,dirna lkrzp lk`nd
) xzidl enikqdש "ך ופר "ח וכרו "פ ומהרי "ט
וכנה"ג(" .וכן הסיק )שם ה "ז( שרק באסורי
עכו "ם אסור משום שהתורה אסרה אף
פירשה משום " "jcia waci `lוכו'.
ולרמב "ם אף בכרשיני עכו"ם מותר לגבוה.
וקדושת שביעית קלה מאסורי הנאה

ואיסורי אכילה וע"כ אין כלל לאסור את
הדבש הנוצר ממנה.
ח .העולה מן הדברים ,שלרוב דעות
האחרונים הדבש אף ללא הסתמכות על
זוז "ג מותר לכתחילה אף שבא מפרחים
הקדושים בקדו "ש מפני שנחשב למעוכל
בגוף הדבורה .ואף לסוברים שלהתיר בהמה
שנתפטמה מאוכל אסור צריך לסמוך על
זו "ז גורם ,בדבש יש גורמי היתר :חומרים
מותרים שהדבורה מוסיפה לשם עשיית
הדבש ,ואף אם איננו סומכים על גורמי
היתר שהדבורה מפרישה ,ישנם פרחי היתר
שהדבורה אספה מהם צוף .ובנוסף לכך
ראוי לציין שרוב הראשונים נקטו להלכה
שלא כרמב "ם והסתמכו על גזירת הכתוב
להתיר דבש ולא על הטעם שאינו מתמצה
מגופן ]יו"ד סי' פ"א ס"א וס"ח[ .ומכל
הטעמים הללו נראה לענ"ד שהדבש מותר,
ואינו קדוש בקדושת שביעית.
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חיינו שזורים בקיום מצוות ,חלקן מצוות
הכתובות במפורש בתורה ,חלקן מצוות
של גמילות חסד  ,1וחלקן מקיימות את
מצות ישוב א "י ,מי בחקלאות ,מי בבנית
.1

בתים ,מי על משמרתו בצה "ל ,ומי
בפעולות אחרות .והשאלה הקשה היא על
אלו מצוות מותר ליטול שכר ועל אלו
אסור ,ותחום זה טעון הגדרה.
לדוגמא כותבי ס"ת תפילין ומזוזות שהן

בשיטה מקובצת ]נדרים ל"ט ע"א[ לגבי ביקור חולים אצל חולה שנכסי מבקר אסורים עליו
שמותר לבקרו עומד אבל לא יושב ,כתב בשטמ"ק" :על העמידה לא בעי למשקל דמצוה הוא
לבקר חולים שנאמר את הדרך ילכו בה ואמרינן התם בה זה בקור חולים ואמרינן לעילÈ‡ ‰Ó :
· ,ÌÁ· Ì˙‡ Û‡ ÌÁאבל מן הישיבה מותר לקבל שכר הואיל ואי בעי פטר נפשיה מההיא מצוה
בעמידה " ...ועולה מדבריו כי על ביקור חולים בישיבה מותר ליטול שכר משום שאפשר לקיים
את המצוה בעמידה ,וזוהי תוספת של המבקר על קיום המצוה .ולמדנו כי אף על מצות גמילות
חסד אין ליטול שכר.
bvw

