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סימן מא

הבאת ביכורים עם עיר של מעמד
שנינו במשנה במסכת ביכורים
מ"ב(lk mixekad z` oilrn cvik" :
ly xirl zeqpkzn cnrnay zexiird
oiqpkp eid `le xir ly daegxa oiple cnrn
enew xne` dpennd did mikynle mizal
."epidl` 'd zia l` oeiv dlrpe
נשאלת השאלה :האם העליה להבאת
הביכורים היתה לקראת השבוע שהמעמד
היה עולה לעמוד על קרבנותיהם של
ישראל בירושלים יחד עם המשמר של
כהונה ולויה ,או שההתכנסות בעיר של
מעמד היתה מינהלית כיון שזו היתה עיר
המחוז ,וכיון שהעליה להבאת ביכורים
היתה צריכה להיות ציבורית ההתארגנות
היתה מסביב לעיר המחוז – עיר של
מעמד ,אבל העליה עצמה היתה בזמן
שרוב פירות האזור נתבכרו?
לא מצאתי שעסקו בכך .ונראה לענ "ד
)פ "ג

שההתכנסות לעיר של מעמד לשם הבאת
ביכורים לא היתה בשבוע של מעמד שכן
ניתן להביא ולקרות על הביכורים רק בין
שבועות לסוכות כלומר ארבעה וחצי
חודשים .ובמשך זמן זה יש כתשע עשרה
שבועות ,וכל המעמדות הן עשרים וארבע
ומתי יביאו החמש הנוספות .מה גם שאם
באזור אחד יש שלש משמרות שביכוריהם
מבשילים באותו זמן וכי ימתינו עד
שתבוא עונתם לעלות ולעמוד על קרבנות
עם ישראל .כמו "כ אף במעמד חלק
מהמעמד לא היה עולה כלל לירושלים )עי'
מגילה כו ע"א ורש"י ד"ה הואיל והעם( ולכן
הדבר ברור שעלו בזמן שרוב פירות האזור
נתבכרו ,וציון עיר של מעמד הוא לשם
התכנסות לעיר המחוז ,ומשם היו עולים
ברוב עם כמבואר במשנה.

סימן מב

הבאת ביכורים מזמורה גזולה
א .נאמר במסכת ביכורים )פ"ב מ"ב(:
"xn`py meyn `ian epi` mrh dfi`n
)שמות כג ,יט( cr jznc` ixeka ziy`x
oiqix`d ,jznc`n oilecbd lk eidiy
oi`ian oi` olfbde oewixwqde zexekgde
ixeka ziy`x xn`py meyn mrhd eze`n
`."jznc
המשנה מבארת את קודמתה מדוע
המבריך בקרקע שאינה שלו שלא ברשות
אפילו שרשי האילנות בקרקעו ורק

ההברכה בקרקע של אחרים אינו יכול
להביא מהאילן ביכורים .ומוסיפה המשנה
אף את הגזלנים שאף אצלם אין כל
הביכורים מאדמתם.
ומבאר הירושלמי בהלכה ב:
"drhpe dxenf lfb ,rwxw lfbya oeck cr
 "!?el aiig `ed minc `leהיינו ,ברור
שהגוזל קרקע אינו יכול להביא ממנה
ביכורים משום שאינה אדמתו ,ודינו שווה
לאריסים .השאלה היא לגבי גוזל זמורה
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לגבי גזל זמורה שנינו בבבא קמא )פא

ע"א( בין התנאים שהתנה יהושע בכניסתם
ueg mewn lka zerihp minhewe" :לארץ
dxenf lfb m` s` ,k"`e .1 "zif ly zeitexbn
oaenke ,lfb `ll s` dlhil el did xzen
.mixekia dpnn `iadl lekie drhepl xzen
ly zeitexb lfeba xaecndy x`al jixve
inn zepli` x`yn spr lfeba e` ,zif
ryedi i`pz s` lr dlfb ef k"re citwny
)אם אמנם חכמים לא הפקירו את היחורים

.(העולים לכל מלקט
 לגבי בעיית ר"ל השאלה מופיעה אף.ג
:l"x ira" :( עבודה זרה )מז ע"א,בבבלי
oli`a ?devnl edn ,ealel lwcl degzynd
elit`c ,jl iraiz `l jkl dlgzn erhpy
oli`a ± jl iraiz ik ,xeq` inp heicdl
xa iqei iaxc `ail`e ;ecar seqale erhpy
inp heicdl 'it`c ,jl iraiz `l dcedi
oiprl ,opaxc `ail` ± jl iraiz ik ,xeq`
."?`l e` deab itlk qi`n in ?i`n devn
וכך כתב הריטב "א בעבודה זרה )מז
devn oiprl cr 'ek lwcl degzynd" :(ע"א
l"f c"a`xd yxit .`l e` deablk qi`n in
carica eli`c ol `iranc `ed dligzklc
heicdl xiq`c icina elit`c ixyc `hiyt
yiy ieb ly dxf dcear `id m`y ol `niiw
xn`c ,carica `vic ol `niiw dlha dl
`l dxf dcear ly alel ('` )סוכה ל"א בax
,epzip zepdil e`l zevn `vi lhp m`e lehi
gkenck `ed leha mcew elit` `idde
oky lke ,`icda mzd `zi`cke `pyil
`lc dlhay dxy`a dl irac inic axlc
oekp df oi`e ,dligzkl `l` dil `iran

 כאן היה,)=יחור( מעץ ושתלו באדמתו
שינוי בגזילה ומן הסתם כבר היה יאוש
בעלים והשאלה היא האם יכול להביא
.ממנו ביכורים
oipaxl `kixv `l`" :והגמרא מבררת
 )=נצ "לoid ,deabk opi` e` od deabk zeevn
xniz oi`e `ian epi` od deabk xniz (אין
dxiy`a oicen lkd .`ian deabk epi`
.dkxrnl oixifib dpnn `ian epi`y dlhiay
dpnn `iaiy edn :ira yiwl oa oerny iax
oi` .deabk opi` e` od deabk zeevn ± alel
epi` xniz oi` `ian epi` od deabk xniz
dpnn `ian `edy `hiyt ,`ian deabk
`iaiy edn .deabk zevn oi`y alel
iycwl eywed xn` ec dcei iaxk mixekia
eywed oixn oepi`c oipaxk ,`ian leabd
dlifba oeck cr .`ian epi` ycwn iycwl
dlifba elit` dpnn milrad ey`iizp `ly
dlifba la` ...dpnn milrad ey`iizpy
."dkixv oeck cr dpnn milrad ey`iizpy
 האם ְפּסוּל:השאלה העקרונית היא
מכשירים למצוות הוא כפסולם לעבודה
 כאשר אם דינו כגבוה אסור,בבית המקדש
 ומביא הירושלמי.ואם דינו כהדיוט מותר
את בעית ר"ל ואת פשיטתה שלולב
הנלקח מאשרה שבטלה מותר לקיים בו
 והשאלה לגבי.מצות ארבעת המינים
.ביכורים האם דינם כגבוה או כהדיוט
והירושלמי מבאר שהשאלה היתה אף על
ביכורים מזמורה שנגזלה ונתייאשו
.הבעלים ממנה
 יש להעיר כמה הערות על הדיון.ב
:בירושלמי

. יש שם כמה הגבלות:הערת הרה "ג אביגדר נבנצל רב העיר העתיקה ירושלים

.1
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הבאת ביכורים מזמורה גזולה
`lc ipy aeh meia ilin ipd edine `vi lhp
`l i`ce oey`x aeh meia la` mkl opira
`ed miakek zcear ly i` df alelc `vi
i`e `kile mkl opira ea `vei `edy drya
l`xyic miakek zcear dl `ied `ed ely
mcd ieqk wxtae lefbd alel wxta opiwqne
`vi `l lhp m` l`xyic miakek zcearac
l"f iqtl` axe `xeriy zzkin izezkc
[`axc] `iddl `le l"xc `dl azk [`l]
jnqy xyt`c miakek zcear ly alelc
wxta dcedi axc `idd azky dn lr
`l miakek zcear ly xteyc c"a ede`x
`xiaqc rnyne `vi rwz m`e ea rwzi
`ed lw xninl `kile alell oicd `edc dil
dn `vei `ed elewac meyn xteya elwdy
[i`] `dc `vei `ed etebac alela ok oi`y
xtey elit` inc deablk devn oiprl opixn`
...leqt `peeb i`d ika deabl `dc leqt did
jkld inc deablk e`l devn oiprl `nl`
."alell i`ce d"d
עולה שלמסקנה בלולב של ע"ז שאינה
של ישראל יוצא בדיעבד משום מצוות לאו
.ליהנות ניתנו
 ונראה שיש לחלק בין סרך ע"ז לבין.ה
 מצאנו שעבודה זרה מאוסה יותר.גזל
 ולכן בגזל קניינים יתקנו את,מאשר גזל
הפסול לגבי קיום מצוות או הקרבה
 בעוד שבע"ז עדיין יש רושם של,לגבוה
.פסול
כך דברי הריטב "א בראש השנה )כח
dqe`n lehia mcew f"rc b"r`e" :(ע"א
dil irain (' )מ"ז אf"r zkqna mzde deabl
xqzin `lc xaegnc alel elit` l"xl
qi`n i` qi`nc deabl xqzine heicdl
`kd ,dil hiyti` `le `l i` devnl
`l caricac xaqe dcedi axl hiyti`
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deablk qi`n in opixn`c `pyilc `cg
cere ,deabc `inec carica elit` rnyn
ax dil aiyg ikid ea `vi caricac oeik
carica elit` `kdc oekpd la` ,iegc inic
`ibeqe `axc `idd` `bilte edl `irai`
elit`e ol `niiw `axk op` edine .mzdc
iebc dxy` m` heicdl xeq`d carp alela
lehi `l dligzkl dixery zzkn `lc `ed
zepdl e`l zevn `vi lhp m`e lehia mcew
elit` lehi lehia xg`l m`e ,epzip
mcewc oeik iegc aiyg `le dligzkl
`ed m` edine ,carica ea `vei lehia
dxf dcear zaexwzn e` l`xyic dxy`n
zzkn izezk i`w dtixylc oeik ieb ly
exn` oke ,`vi `l carica s`e dxery
ax xn` ('` g"k d"x) ok mb xtey iabl
m`e rwzi `l dxf dcear ly xtey dcedi
`bilte ,epzip zepdil e`l zevn `vi rwz
mzd ip`yc xninl `kile ,i`d` inp
dn dipxw iab onwl `dc `vei `ed elewac
,llk `nrh i`d opixn` `l zexvevgl od
zetqezd zhiye l"f mipe`bd zhiy edfe
."l"f o"anxd epipec`e
מתבאר כי לגבי לולב מדקל של ע "ז
מחלוקת ראשונים היא האם שאלתו של
 כמו "כ.ר"ל היא לכתחילה או אף בדיעבד
שיטת הריטב"א שדעת ר "ל היא אף
 אולם למסקנה הוא סובר שרבא,בדיעבד
בסוכה המתיר לולב של ע "ז בדיעבד חולק
.על ר "ל וזו ההלכה בע"ז שיש לה ביטול
 עבודה זרה כ ע"א( אף, הר "ן )על הרי"ף.ד
הוא הביא באריכות את מחלוקת
:הראשונים שהביא הריטב"א וסיכם
dcedi axke `axk ol `niiw dkld oiprle"
cigi yiwl yix l"dc cere edpip i`xzac
m` yelza oia xaegna oia jkld ediiabl

חבל נחלתו
`) dil `hiytc `axke ,qi`ninc opixnסוכה

ל"א ב'( mzd dl 'yxtnc[k] ol `niiw
) dzkecaע"ז שם( ."e"xp ixen itn ,וממשיך
ודן בשופר למצוה ומדין מצוה הבאה
בעבירה ומסיקle`yde leqt lefbd xtey" :
mcew ie`xk iepiye ye`ia e`pwy lefbe ,xyk
."dxiara d`ad devn meyn `kil ezevn
הירושלמי נשאר בשאלה לגבי זמורה
שנתייאשו הבעלים ממנה להביא מאילן
שגדל ממנה ביכורים .וקשה והרי כיון
שהגזלן קנה אין בכך כל איסור ,וכן עולה
מדברי הריטב "א בר "ה.
ו .הרמב"ם )הל' ביכורים פ"ב הי"ב( פסק:
"z` oiqpe`y rexf ilrae oixikgde oiqix`d
zegta mzevx` odn oigwele milrad
elit`e ,mixeka oi`ian opi` oiplfbde
."jznc` ixeka xn`py milrad ey`iizp
ולכאורה דברי הרמב"ם דוקא בקרקע
שנגזלה אבל בגוזל זמורה לא שמענו.
ונושאי כליו לא פרשו מהי דעתו בענין
זמורה שנגזלה והתייאש ממנה ונטעה
הגזלן ועתה מביא ביכורים ממנה.
הרי "ש נתנזון )בעל שו"ת שואל ומשיב(
העיר בגליון הש "ס על הירושלמי ,שלפי
הרמב"ם אף אחר יאוש אינו מביא
ביכורים והוקשה לו שהגמ' נשארה
בשאלה ואיך פשטה הרמב "ם .ואף על
הכס"מ שהראה מקור דברי הרמב"ם מן
הירושלמי הקשה השו"מ והרי הירושלמי
נשאר בשאלה .ותרץ שאולי הרמב "ם הבין
כן בירושלמי.
ובעל ספר תבונה על ירושלמי זרעים
הסיק שהרמב "ם דיבר בקרקע גזולה ,אבל
בירושלמי התקשו לגבי זמורה גזולה אחר
יאוש ונשארו בה בצ"ע.
ומצאתי בספר ניר על הירושלמי כתב:
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"`dxe`kl `ian epi` `ed deabk xn`z oi
xg` mb lfb xeq` gafnl l"qc rnyn
xn` `l w"a ilaaae ,ie`x epi` dpzypy
."ok
ז .נראה כי לפי פסיקת הרמב"ם לגבי
קרבנות גזולים ניתן ללמוד את דעתו לגבי
ביכורים מן הגזל.
הרמב "ם פסק בהלכות איסורי מזבח
)פ"ה ה"ז(oaxwd aixwde lfebd e` apebd" :
lfb `pey xn`py e`pey d"awde leqt
m`e ,lawzn epi`y l"v oi`e dlera
did elit`e ,xyk oaxwd milrad ey`iizp
iptne ,dxya z` oilke` mipdkdy z`hg
m` dlefbd z`hgdy exn` gafn zpwz
ey`iizpy t"r` zxtkn dpi` miaxl drcep
zelifb lke` gafn exn`i `ly ick milrad
."dlerd oke
ובהלכות מעשה הקרבנות )פי"ח הי"ד(
פסק הרמב "םhgy jk xg`e yicwde apb" :
ick ezeyxa decinrd izni`ne ,aiig uega
`ede ,dyicwdy dryn ,zxk dilr eaiigl
dpi` ye`i iptl la` ye`i xg` dhgyy
."dyecw
)בהל' אסו"מ(
באר הכסף משנה
שהרמב"ם הכריע אליבא דרב יהודה בגיטין
)נה( שלגבי קרבן יאוש כדי קני משום
שחכמים העמידו את הקרבן ברשותו ועל
כן הקרבן כשר .ואע "פ שהרמב "ם פסק
בהל' גניבה פ "ה שיאוש כדי לא קני .כך
מסיים הכס "מye`i `nlrac b"r`c l"ie" :
`xnba opixn`c meyn ipw `kd ipw `l ick
xkne gah k"g`e yicwde apb `ax aizn
'c inelyz mlyn epi`e ltk inelyz mlyn
i`e zxk yepr b"dk uega dlr ipze 'de
`dizciar i`n ipw `l ick ye`i zxn
ikid ik dizeyxa opax denwe` `pwiq`e

הבאת ביכורים מזמורה גזולה
xnvn oze` oiyer oi`e ...zivivd iheg"
lyn `le zgcpd xir lyn `le lefbd
dndal degzynd ,leqt dyr m`e miycw
ozytl degzynd la` ,zivivl leqt dxnv
."dpzyp ixdy xyk df ixd rehpd
:(ובאר הכסף משנה )הל' ציצית פ"א הי"א
w"ta .lefbd xnvn dze` oiyer oi`e"
eyre aizkcn lefb hrnn (' )דף טdkeqc
liqtin `lc sqei iwenp azke mdlyn mdl
xnv lfb m` la` ynn oiheg lfbya `l`
iepiye ye`ia diipwc dxyk oiheg d`yre
lfb `pey meyn xeq` dlgzkl la` sebd
leqt lefbd xnvn azky epiaxe .dlera
xg` elit` p"` ye`i mcew ixiinc d`xp
xfegd iepiy iedc meyn ipw `l ye`i
."eziixal
עולה מדבריו שאם היה יאוש ושינוי
שאינו חוזר לברייתו קנאו הגזלן ויוצא בו
.י"ח המצוה
:וכן בהלכות חמץ ומצה )פ"ו ה"ז( כתב
dvn zlik`a ezaeg ici `vei mc` oi`"
xyrn e` lah dlk`y oebk el dxeq` `idy
df ,dlfby e` eznexz dlhp `ly oey`x
`vei oefnd zkxa eilr oikxany lk llkd
zkxa eilr oikxan oi`y lke ezaeg ici da
."ezaeg ici da `vei oi` oefnd
e` y"n la`" :ובאר המגיד משנה
ipz ( )חלה פ"א ה"הinlyexia `ed dlfby
`irye` x"` dilr jxal xeq` dlefb dvn
xnizc `cd 'd u`p jxa rveae my lr
i"x .el aiig `ed minc seqa la` dlgza
oi` xn` iqei 'x devn dxiar oi` xn`
m` zevnd dl` `li` x"` dxiar devn
opi` e`l m`e zevn od ixd ozevnk oziyr
dnn azky in izi`x la` .k"r zevn
n"y el aiig `ed minc seqa la` exn`y
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opifgcn `zkld ikdc rnyne dlr aiigilc
i`dc `ail` `ax ixhe liwy ikd xzac
."`zniwe`
אולם הלח"מ )בהל' מעה"ק( חלק על
my l"f `ed dywdy dne" : וז "ל,הכס "מ
cegl ye`ic daipb zeklda wqt l"f epiaxc
ax o`k y"nc `id `iyew e`l ipw `l
myd iepye ye`i epiid ipw ick ye`i dcedi
iepiy o`k `ki`c l"f 'qezd my eazkck
`le ycwd `zyde oileg `xwirn myd
`kilc meyn `l` ick ye`i o`k xn`w
l"f 'qezd my ekix`dy enke zeyx iepiy
`ki`c `kd ip`yc `iyew eziyew oi` k"`e
."ipw `l i`ce cegl ye`i la` myd iepiy
 ונראה שרק בקרבן הקנו חכמים את.ח
(הקרבן לגזלן )ביאוש בלבד לשיטת הכס "מ
אבל בשאר מצוות לא נקנו לגזלן ביאוש
.בלבד
ובכך מבוארים דברי הרמב"ם בהלכות
ody el`d oipin zrax`" :(לולב )פ"ח ה"א
odn cg` didy bexz`e daxre qcde alel
...ye`i xg`l elit` aepb e` lefb e` yai
."leqt df ixd
(וכתב הכסף משנה )הל' לולב פ "ח ה "א
שעולה מפסיקת הרמב "ם שסבר שאין
לפסול לולב הגזול משום מצוה הבאה
בעבירה וא"כ מדוע אינו יוצא י"ח בלולב
'xk wqety oeik la`" :לאחר יאוש? וז "ל
elit` edpwy oeik mkl meyn `nrhc wgvi
epipwy oeikc `vi oipwa zriiqn devndy
.mkl dia opixw xity cg`k mi`a ezevne
ick ye`ic c"nk xaeq epiaxc l"i jk `l`
oeike dlifb 'ldn a"ta x`eank ipw `l
i`ce mkl meyn oey`x meia lefbc `leqtc
."leqt ye`i xg`l elit`c
:וכן בהלכות ציצית )פ"א הי"א( פסק

חבל נחלתו
`l `dc carica da `vei dlefb dvn
epi` inlyexid seqe .k"r mkzvn aizk
la` dvn lfby `ede `vi `l `l` ok d`xp
`vei i`ce zt e`yre gnw e` mihg lfb
jk el aiig `ed cal mince iepiya o`pwy
."l"p
ט .עולה מן הדברים שלגבי קיום מצוה
במכשיר מצוה שנגזל דעת הרמב"ם שאם

היה יאוש ושינוי קנה הגזלן את הגזילה
ויוצא בה י"ח .ולכן אף מי שגזל זמורה
ונטעה חייב רק בדמי הזמורה לבעליה,
אבל ביכורים ודאי יכול להביא מהנטיעה
וההלכה היא כדעה בירושלמי בביכורים
שהגזלן חייב דמים לנגזל אבל מביא ממנה
ביכורים) .ועי' בספרי ח "ה סי' א(.

סימן מג

יצוא טבלים לחוץ לארץ
שאלה
חקלאי מייצא פירות לחו "ל האם מותר
לייצא לחו "ל ולמוכרם שם בטבלם ,בלא
הפרשת תרו "מ?

תשובה
א .מצד עיקר דיני מצוות התלויות
בארץ הגדל בא"י חייב בתרו"מ והגדל
בחו"ל פטור ,ולכאורה לא משנה אם
הפירות הועברו מא"י לחו "ל או להיפך –
דין הפירות לפי מקום גידולם.
אולם לגבי תרו "מ קיימים שלבים
המחילים את החיוב ועל כן צריך לדון
האם הם משנים ביחס לחיוב הפרשת
תרו"מ .הפירות חייבים בתרו"מ רק לאחר
שהגיעו לעונת המעשרות או הביאו שליש
גידולם ,והופכים לטבל עם המירוח או
גמר הטיפול בפירות.
ב .במשנה ובתלמודים לא נזכר
.1
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א"י

שיצאו

לחו"ל

במפורש שפירות
פטורים מתרו "מ.
בספרי )במדבר פיס' קי( :נאמרip` xy`" :
zexit xne` dz` okin ,dny mkz` `ian
) dlga miaiig ux`a eqpkpy l"gובמעשר(
`aiwr 'xe aiign xfril` 'x myl okin e`vi
."xhet
הגר "א בהגהותיו מוחק את המילה
במעשר .ולדבריו אין מכאן מקור מפורש
ביחס ליצוא טבל אולם בערוה "ש )הל'
תרומות פ"ז ס"ב( מקבל זאת כגירסת הספרי.
במסכת חלה )פ"ב מ"א( נכתב במשנה:
"miaiig ux`l eqpkpy ux`l dveg zexit
'xe aiign xfril` 'x myl o`kn e`vi dlga
 ."xhet `aiwrיש גירסאות בהם היה כתוב
אחרי 'בחלה' 'ובמעשר' ,אמנם בפירוש
מלאכת שלמה כתב שהיא טעות .1
בין אם גורסים בשני המקורות הללו
מעשר או לאו ,מקורות אלו מלמדים אף
על תרו"מ .ונפלה בהם מחלוקת תנאים.

בבאור הלכה שבדרך אמונה כתב הגר "ח קנייבסקי שזו היתה הגירסא שלפני הרמב "ם וזה המקור
לדעת הרמב "ם.

