חבל נחלתו
שלו לתת את הפדיון לכל כהן שירצה.

ואם הוא ספק פודהו אבל אין מברך עליו.
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הגוזל או שנהנה ממתנות כהונה
א .הרמב "ם פסק בהלכות ביכורים )פ "ט

הי"ד(epi` oxkn e` owifd e` olk`e xar" :
raez el oi`y oenn `edy iptn ,mlyl aiig
f"d i`yx epi`y t"r` mze` dpewde ,reci

."zelfbp dpedk zepzny iptn olk`l xzen
וכן פסק השו "ע )יו"ד סי' סא סל"א(.
האחרונים נטו לפרש את שיטת הרמב"ם
והשו"ע לפי הסבר הר"ן בסוגית חולין,

פי "א מה' ברכות כל מצוה שהיא מזמן לזמן כגון שופר וסוכה ולולב ומגילה ונ "ח וכן כל מצוה
ומצוה שהיא קניין לו כגון ציצית ותפלין ומזוזה ומעקה וכן מצוה שאינה תדירה ואינה מצויה
בכל עת שהרי היא דומה למצוה שהיא מזמן לזמן כגון מילת בנו ופדיון הבן מברך עליה בשעת
עשייתו שהחיינו .ובבא ראשונה למד מסוכה ולולב ומגילה ונ "ח כמ "ש בפ "ד דסוכה ופ "ב דשבת
ופ "ג דמגילה .ובבא שניה למד מתוספתא הנ "ל ובבא שלישית למד מפדיון הבן בסוף פסחים ואמר
שהיא מזמן לזמן כמ "ש בס' פ "ג דעירובין .ותוס' חולקים על זה שכתבו בסוכה מ "ו א' ד "ה העושה
דבעשיית ציצית ותפלין לא מברכין והוכיחו ממ "ש במנחות מ "ב דלעשות לא מברכין עלייהו מדלא
חשיב להו ר' יוחנן ה "ה דשהחיינו ע "כ לא מברך מדלא חשיב וכן אמילה לא מברך מדלא חשיב
בסוף פי "ט דשבת ופליגי אבבות האחרונות הנ "ל וכתבו דלא תקינו אלא אמצות שיש עליהם
שמחה ע "ש וס "ל דסמי לתוספתא הנ "ל מקמי גמ' דידן .וע' בתוס' דמנחות מ"ב ב' ד"ה ואלו כו'
ובתוספתא כו' והצעת דבריהם דתוספתא מסייע לגמ' דלא חשיב אלא שהחיינו ואלו לעשות לא
וכמ "ש בסוכה שם בד "ה הקודם בד "ה העושה כו' דווקא כו' דסבר דאין מברך לעשות כו' ואע"ג
דגם שהחיינו לא הוזכר בגמ' ובתוספתא אמר שמברך היינו משום כלים חדשים וכבר הוזכר
בברכות וז "ש כתב רב שרירא גאון ר "ל דטעם התוספתא הוא כנ "ל וע' תוס' דסוכה הנ "ל כ' רב
שרירא גאון כו' רק בזה סותרין דברי תוס' אהדדי שבמנחות שם כ' ויודע היה ששאלו כו' ולא
מחמת דלא חשיב לה א "כ נפל כל הבנין של תוס' דסוכה שהוכיחו דלא מברכין שהחיינו עלייהו
ולפי התוספתא גם בתפילין מברכין כמ "ש בתוספתא להדיא בין לפי' תוס' בין להרמב "ם אבל לפי'
תוס' דסוכה לא מברכין עלייהו וכדעת בע "ה וש "ע כאן .וע' י "ד סי' רס"ה בטור וז"ל כתב הרמב"ם
שאבי הבן מברך שהחיינו על כל מילה ובע "ה כ' שאין לו לברך וכ "כ ר "י והוא דברי תוס' ובע "ה
הנ "ל ובש"ע שם כ' דברי הרמב "ם ובהג "ה כ' דברי תוס' ובע "ה אבל בהג "ה סי' כ "ח ס "ב כ' כדברי
הרמב "ם ודברי הרמב "ם הן עיקר דהוכחת תוס' אין מוכרח כנ "ל וכ "ש לדחות מה שמפורש
בתוספתא להדיא וכ "כ ב "י בי "ד סי' רס "ה בשם הרשב "א דמדינא יש לברך כמו בפדיון הבן רק
מהלל קשה כמ "ש תוס' דסוכה שם וגם תירוצם אין מספיק דכ "ש בהלל דיש בו שמחה וצ "ל הטעם
דהלל אינו מצוה בפ "ע כמ "ש בע "פ אפשר ישראל עושין פסחיהן ונוטלין לולביהן כו' וכן דעת
הטור כאן כהרמב"ם שכ' לשון התוספתא אות באות "...
וכיון שאנו נוהגים כרמב "ם והגר "א במילה ומברכים שהחיינו בכל מילה נלענ "ד שכן ראוי לעשות
גם במצות פ "ח ,שבימינו היא ודאי מצוה נדירה ובאה מזמן לזמן גם למגדלי החמורים ואין הברכה
משום שמחה.
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הגוזל או שנהנה ממתנות כהונה
 אע"פ שהן ממון שאין לו,ליהנות מהן
 ונראה.תובעים – חייב לשלם את דמיהן
שסברת תוס' היא שאמנם על ממון שאין
 אבל,לו תובע פרטי פטור אם אכל או הזיק
אם נהנה הנאה מוכחת אינו יכול להיפטר
 וטעם הדבר נראה.בטענת חוסר תובעים
 וכשאין,שבהיזק נוצר לו חוב כלפי תובע
.תובע אשר לו נעשה הנזק אין למי לשלם
אולם בהנאה החוב נוצר מצד הנהנה ולכן
אף שאין תובע מזוהה מוטלת עליו חובת
.התשלום
`l xne` ip`e" :' הר "ן חלק על התוס.ג
,xeht zeprzdl xyt` did `l elit` `l` ik
witqd `l (. )קלהjenqac oiwxta opz `dc
diipwc meyn xeht eravy cr el epzil
e` dpedk zepzn wifnk dil dede iepya
c"qa `iddc dlr yxt`y enke olk`y
."!?dil iyxzyn i`ce `d mzde
 ראשית הגז שצבעה ולא נתנה,היינו
,לכהן ודאי נהנה ואעפ "כ פטור תשלום
.ולתוס' כיון שנהנה חייב בתשלום
`zvxz ikd `l`" :ולכן מתרץ הר "ן
dpedk zepzn gwil oiekzpy lky `zlinc
aey olk` e` driava oze` dpiye envrl
ixdy dil iyxzync b"r` mlyn epi`
la` ,oda oi` oenn aeige ezevn riwtd
`ly oeik eaega epxb z` jlnd zia eqp`
oiicr ,dil iyxzyne ezeevn `ed riwtd
dfe odinc il dn od il dnc eilr ezeevn
."xexa
 יש שרצו להבין את הר"ן שהוא.ד
מחליף את הגדרת התוס' שהקובע העיקרי
ביחס בין היזק להנאה היא ההנאה )אלא
 ובא הר"ן,(שאם יכל שלא ליהנות נפטר מתשלום
והגדיר שהקובע הוא הרצון לגזול מתנות
 וא"כ אם אכל שלא בכוונה או.הכהונה
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.ולהלן דעתו
ax xn` ,`teb" :(במסכת חולין )קל ע"ב
Ð olk`y e` dpedk zepzn wifnd :`cqg
:`ni` zirai` ?`nrh i`n ;mlyln xeht
l"edc meyn :`ni` zirai`e ,df aizkc
."miraez el oi`y oenn
el oi`" :(מסביר הר "ן )על הרי"ף מד ע"ב
xnel leki dfy oica erazl elkeiy milra
i`n k"` ipdnze .jl `le ozep ip` xg` odkl
inp ediipira edpzi` i` elit` wifn `ixi`
oeik w"dc il rnyne .oiraez mdl oi`
idp `ed oiraez el oi`y oenn dpedk zepznc
ik ,devn meyn aiigin ediipira edpzi` ikc
oenn oic `le devn o`k oi` ediipira edpzil
."ixnbl xeht jkld
מתבאר שאין מצות נתינת מתנות אם
.אין מתנות או שהן הוזקו ונשתנו
y"z `xnba ez opixn`e" :ממשיך הר "ן
eaega m` epxb z` jlnd zia eqp`y ixd
didy ,eaega edegwl m` xnelk xyrl aiig
mewnn xyrl aiig ± aevw xac el aiig
`nl` ,xkenk `edy iptn odkl ozile xg`
`iywe aiig icin diab dil yt `lc b"r`
`wc mzd ip`y :opiwxtne ,`cqg axl
did ixdy ea xkzyn `edy xnelk ,iyxzyn
oennc b"r` ikd meyne zernd rextl jixv
iaiig x`yk aiig `ed oiraez el oi`y
axk l"iwc b"r`c opirny `dne .xyrn
."aiig b"dk dil iyxzync `kid lk `cqg
 הנאה אינה תלויה אם, לכאורה.וב
 וכך שואל הר "ן.המתנות קיימות או לאו
inp dpedk zepzn lk` `niz ike" :על דעתו
zetqeza evxiz ,dil iyxzyn `w `d
."dprzn didy xyt`c
 תוס' תרצו שכל מקום שנהנה,היינו
 ולא יכול היה שלא,בפועל ממתנות כהונה

חבל נחלתו
אבדו המתנות חייב בתשלומים )ויש פנים

לכך בשיטת הרדב "ז בהסבר הרמב "ם שתובא

להלן( .אבל כוונת הר "ן היא שאם המתנות
אינן בעולם לא משנה מה היתה כוונתו –
פטור מתשלום משום שאין ממה לשלם,
כדברי הר "ן לעילoi` ediipira edpzil ik" :
."ixnbl xeht jkld oenn oic `le devn o`k
ורק אם המתנות גופן בעולם אם התכוין
ליהנות מהן נפטר מתשלומים בגלל כוונת
ההיזק ,אולם אם נהנה מהמתנות ללא כל
פעולה מצדו להפקיען מתחת ידו חייב
בתשלומין דמה לי הן ומה לי דמיהן .היינו
הר"ן דן דוקא אם המתנות קיימות והוא
נהנה מהן ,ולא עשה בהן כל מעשה אז
חייב לשלמן כיון שנהנה ,אבל אם אכלן –
מה ישלם?
כאמור ,לפי שני ההסברים בר "ן אם
המפריש מכר את המתנות התכוין ליהנות
מהן ולכן נפטר מתשלום.
ה .עפ"י דברי הר"ן תרצו מהר"י קורקוס
)את הרמב "ם( וקצות החושן )את השו "ע
שהעתיק את דברי הרמב"ם( .כוונת הרמב "ם
והשו"ע שפטור מתשלום המתנות על אף
שמכרן ונהנה משוויין הוא שכיון שהתכוין
לגוזלן נפטר מתשלומים אע "פ שנהנה
במכירתן.
מהר "י קורקוס )הל' ביכורים פ "ט הי "ד(
כתבoiekzn oia epiaxl dil ip`yc l"ie" :
oaeige ozeevn riwtdle zepznd lefbl
oxken `edy `kidc jkl oiekzn oi`y `kidl
envrl mlhile ozevne oaeig riwtdl ezrce
xeht df ixd dxikna oia dlik` i"r oia
o`k oi` oenn aeige mzeevn riwtd ixdy
dnec df ixde ,oiraez el oi`y oenn iedc
fbd ziy`x iab 'ixn`e erav e` epall
dpwy itl dil iyxzync b"r` epnn xhtpy
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`oeekzp `l jlnd zia eqp`a la` ,jka eze
jlndy `l` envrl elhile ezeevn riwtdl
`le xyrl aiig jklid egxk lra oxebd gwl
oi` `zyde odk zeyxn e`vi `le mdn xhtp
`didy 'qeza eazky mrhl oikixv ep
el xyt` did `lya 'it` `l` dprzn
'ita o"xd eazk df welige ,ixiin zeprzdl
oxkn e` epiax azke siqedy edfe ,zekldd
`."`cqg ax ixaca xkfp `ly i"tr
וכן בקצות החושן )חו"מ סי' קז ס"ק ו(
כתב) o"xa la`" :שם מד ,ב בדפי הרי"ף( azk
aezk `nrh i`dnc d`xpe ...xne` ip`e ,l"fe
) `"q oniq c"eiaסעיף ל"א( zepzn wifnd
rnyne ,xeht oxkn e` olk`y e` dpedk
oeik `l` ,dil iyxzyne minc lhp elit`c
oda oi` oenn aeig[e] ozevn riwtde oxkny
."o"xd y"nk
הנ "מ בין שתי ההבנות שהבאנו בדעת
הר"ן הוא :מה הדין אם המתנות אבדו שלא
מחמת מעשיו.
ו .על דברי השו "ע )יו "ד סי' שלג ס"ה(
שפסקaiig ca`e fbd ziy`x yixtnd" :
 ."odkl eppziy cr ezeixg`aכתב רעק"א:
"miiwl ivn izk`c oira cer yiyk `wece
wx ozil i"`c dlek ca`pa k"`yn devnd
enk xehte miraez el oi`y oenn ied mdinc
) l"r dpedk zepzn wifnaסי' ס"א( dpyn
) jlnlפ"י ה"ח מהל' בכורים(" .הא קמן שאע"פ
שלא עשה מעשה גזל כתב המל"מ,
ובעקבותיו רעק"א בהתבסס על דעת הר"ן,
שאם המתנות אינן בעולם פטור אף שלא
התכוין לגוזלם.
וכך הסביר זאת המל "מ )הל' ביכורים פ"י
ה"ח(cgein xaca `id devndc mzd ip`y" :
la` ,minc aeig `l` o`k oi` ca`py oeike
xhtp `l devnd miiwl ivn izk`c `kd

הגוזל או שנהנה ממתנות כהונה
oey`x erav yxtn l"f axd m` `nlyae
l"f i"yx iyexita aezk did xy` oey`x
eravy yxtn l"f `ed la` `gip eze` dibde
zefib 'd eidy xg` rnyn odkl eppziy mcew
`l` .dil iyxzyn `d xeht i`n`e erav
e` zelfbp zepznc mixac ly orvd md jk
o`nk l"iwe i`xen`c `zbelt ied zelfbp oi`
xeht mze` dpewd jkitle zelfbp xn`c
ip`y `cenlz ipync `de .olfb oey`xdy
`zlnc `geexl ediipira edpzi`c mzd
dpedk zepzn c"nl 'it` ivexzl ikd ipyn
`ed ixdy xkend aiigzi z"ke zelfbp opi`
zelfbp dpedk zepzn m` jytp dnc olfb
zelfbp oi` zepzn m`e xkend aiigzi
ezrc .ediiexzl opixht i`n`e dpewd aiigzi
xeht dpedk zepzn wifdl oiekznd lkc l"f
xeht dpedk zepzn wifnd xn`c `cqg axk
envrl dpedk zepzn gwil oeekzpy lky
ravy e` oxkn e` olk`y oebk oda dpiye
b"r` mlyn epi` aey iepiya e`pwe xnvd
envr riwtdl dvx ixdy dil iyxzyn `wc
on cg` lka envr riwtdl lekie ef devnn
el oi`y oenn `edy oeik el`d mikxcd
devnd oi` aey n"n xary t"r` oiraez
riwtdl dvx `ly `kid la` .eilr zlhen
z` jlnd zia eqp`y `l` devnd on envr
eilr zlhen devnd oiicr eaega epxb
yixtnd l"f axd azky dn `gip `zyde
`edy oeik ozeixg`a aiig ca`e fbd ziy`x
on envr riwtdl dvexy ezrca dlib `l
aiige eilr zlhen devnd oiicr devnd
epivn k"` dywn dz` m`e .ozeixg`a
xn`c dywiz inp `cqg axl xkyp `heg
`nrh xwirc `l` xeht olk` e` owifd m`
devnd oiraez el oi`y oenn `edy oeik
`kid la` oiraez el oi` oennde drwtp
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."oiraez el oi`y oenn mrhn
ונראה שכן דעת מהר "י קורקוס והקצות
שרק אם המתנות בעולם אז הגורם העקרי
 אבל אם,לפטור מתשלום הוא כוונת היזק
.אין המתנות בעולם פטור מתשלום
 אלף, כתב בשו "ת רדב "ז )ח "ה סי' קעד.ז
l"f m"anxd oeyl lr ipnn zl`y" :(תקמ"ח
fbd ziy`x yixtnd l"fe mixeka zekldn i"t
.k"r odkl oziy cr ezeixg`a aiig ca`e
ffb m` la` wxtd y`xa azk l"f `ede
,fbd ziy`xn xhtp oziy mcew erave xnvd
owifd e` olk`e xar azk df iptly wxtae
y"kc `iyw k"`e mlyl aiig epi` oxkn e`
."mlyln xeht ca`p m`
 דברי הרמב "ם לכאורה סותרים,היינו
אלו לאלו שכן בראשית הגז פסק שחייב
 ואילו אם צבעו,בתשלום אפילו אם אבדו
('לפני שנתן נפטר )כראית הר"ן כנגד תי' תוס
וכן לגבי מתנות כהונה זרוע לחיים וקיבה
.אם אכלן או מכרן או הזיקן פטור
`ki` ez daeyz" :ומשיב הרדב "ז
`nlyac `cenlzc `ibeqn dilr iieyw`l
dpdp ixd olk` la` ,mda dpdp `l owifd
`ipzc `dc dlr rexfd wxt `xnba opixn`e
aiig eaega m` epxb z` jlnd zia eqp`
dil iyxzyn `wc mzd ip`y 'eke xyrl
`kid lkc rnyn eaegn xhtpy dpdp xnelk
'it`e dpizp zevnn xhtp epi` dpdp `edy
dpdp `ly zetqezd ewgc inp olk` iab
zernd ixd oxkn m` la` dprzn didy
eze .dpizpn xeht i`n`e dpdp `ede ecia
mdipy xken oia gwel oiac rnync dyw
edpzi`c mzd ip`y opigc 'nbae mixeht
edpzi`c `kid lkc rnyne ediipira
eze .ozil aiig xken zeyxa 'it` ediipira
dil iyxzyn `w `dc eravc jd dyw

חבל נחלתו
.dpizp zevn miiwl aiig drwtp `l devndc
zia eqp`c `dc dlr `cenlz ipync `de
dil iyxzyn `wc mzd ip`y epxb z` jlnd
`ziixa ixii` ikdac ipyn `zlnc `hyew
`iyxzyn `lc `kid 'it`c inp ikd oi` la
ik aiig devnd riwtdl oeekzp `ly oeik
aiigc ca`pc l"f axd azkc `idd
`zlnc `llk .odkl oziy cr ozeixg`a
`cg l"f axd ixac evxezi zencwd izya
oiekznc `kidc eze .zelfbp dpedk zepznc
oi`y `kide xeht devnd on envr riwtdl
oia dpdp m` oia aiig envr riwtdl oiekzn
."gkyze wece dpdp `l
הרדב "ז כתב במפורש שאבדו המתנות
שלא בכוונתו עדיין חייב לשלמן וחלק על
המל"מ ורעק "א שרק אם נשתיירו .ומקור
מחלוקתם האם כוונת ההיזק בלבד קובעת

)רדב"ז( או קיום המתנות בעולם ,כונת היזק
והנאה )ר"ן וסיעתו(.
עולות למסקנה שלש שיטות עיקריות:
שיטת התוס' שאם נהנה ממתנות כהונה
ולא יכל להיפטר מהנאתו חייב בתשלומים
כיון שנהנה.
שיטת הרדב "ז שאם התכוין לגזול את
המתנות בין אם נהנה ובין אם לאו נפטר
מתשלומים ,ואם לא התכוין לגזול אפילו
המתנות אינן בעולם – חייב.
שיטת הר"ן ,וכך נתפרשו הרמב"ם
והשו"ע ע "י מהר"י קורקוס וקצות החושן,
וכן שיטת המל"מ ורעק "א היא שאם
המתנות אינן בעולם פטור מתשלומים .אם
המתנות בעולם והתכוין לגוזלן פטור ,אם
המתנות בעולם ולא התכוין לגוזלן אם
נהנה חייב ואם לא נהנה פטור.

סימן מב

שאלה

הפרשת שותף על שלו

שותף בשמן טבל הפריש תרומות
ומעשרות מהשמן .ללא ידיעת שותפו,
לאחר מכן טען השותף שתרומה גדולה
ותרומת מעשר הפריש עבור שניהם ,אבל
את המעשרות הפריש רק על חלקו.
השאלה היא האם לקבל דבריו ולכן
השותף צריך להפריש את המעשרות על
חלקו ,או שאין מקבלים את דבריו
וממילא המעשרות הופרשו על הכל.

תשובה

א .עוד לפני הכניסה לדיון נראה שחלק
מדברי המפריש אינם סבירים .תרומת
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מעשר ניתנת בדר"כ רק לאחר הפרשת
מעשר ראשון )אם כי ישנה אפשרות של
הקדמתה( וא "כ כיצד הוא יכול לטעון שלא
הפריש מעשר ראשון עבור חברו?! ויותר
נראה שאם צריך לדון זה דוקא על מעשר
שני או עני.
ב .יש לדון כאן בשאלת "alay mixac
` ."mixac mpiבשאלה שלפנינו היה יכול
לומר בפירוש שמתכוין רק לחלקו ולא אמר
זאת בקול אלא טוען שהתכוין בלבו ,וא"כ
אין מדובר שדבריו סותרים את המכוון
בלבו ,אלא שדבריו משלימים ומפרשים את
הנאמר בלבו.
ונראה שצריך לדמות זאת לשאלה

