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שאלה
בכמה מקומות בש "ס )ב"ק כח ע "א ,צד
ע"א; נדרים מד ע "ב; חולין קלד ע "ב ; תמורה ו

ע"א; נדה נא ע"א( מובאת הבריתאxiwtnd" :
`hxta aiig - exvae mikyd xgyle ,enxk z
on xehte ,d`tae dgkyae zellerae
."zexyrnd
מה ההבדל בין מתנות עניים לתרו "מ
שלגבי דין אחד יחשב כהפקר ולגבי הדין
השני אינו הפקר?
תשובה
א .המשנה במסכת פאה )פ"א מ "ד(
אומרתlke` `edy lk d`ta exn` llk" :
zg`k ezhiwle ux`d on eilecibe xnype
d`eazde d`ta aiig meiwl eqipkne
 ."dfd llka zeiphwdeובראש מס' מעשרות
)פ"א מ"א(`edy lk zexyrna exn` llk" :
`aiig ux`d on eilecbe xnype lke
..."zexyrna
הגמ' בשבת )סח ע"א( ובנדה )נ ע "א(
מסבירה שהתנאי בשניהם± xnype" :
 ."xwtd iherinlומתבלטת השאלה כיון
שבשניהם פטורים מלתת בהפקר מה
נשתנו מתנו "ע מתרו "מ.
ב .שאלה זו ששאלנו לעיל ,שאלה
הגמרא בב "ק )צד ע"א(aefrz' ,opaxl ,eze" :
dil iran ?il dnl `pngx azkc '`xizi
exvae xwal mikyde ,enxk xiwtnd :`ipzckl
 ,d`tae dgkyae zellerae hxta aiig."xyrnd on xehte
ופרש רש "יb"r`c - 'ek hxta aiig" :
jcy ,jvx` :aizkc mlekn xeht xwtdc
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i`d ik ihernl `xizi aefrz ipdn - jnxke
on xehty b"r`e xehtl xwtd ied `lc `peeb
aefrz aizk `l xyrna la` ...xyrnd
) ."`xiziוכן כתב בקצרה בדף כח ע "א ד "ה חייב
בפרט(.
היינו ,במתנו"ע נוסף ציווי מיוחד לעזיבה
אף בהפקר מיוחד כפי המקרה של מפקיר
כרמו .לעומת זאת בתרו "מ – "`xwtd `nl
) "xyrnn xeht edc lkרש "י כח ע "א ד "ה ופטור
ממעשר( .וכן בנדה )נא ע"א ד"ה ופטור( כתב
רש "יmiyecw dyxta azkne xcdnl l"l" :
zeaxl - mze` aefrz xble iprl edleka
xeht xenb xwtd la` ,`peeb i`d ik xwtd
."xwtdl hxt xnype lirl opzck mlekn
והרשב "א בנדרים העיר כי פטור הפקר
מתרו"מ הוא מן התורה אבל מדרבנן חייב
לעשר מיניה וביה )כדי שלא יהא מפטור על
חיוב ולהיפך(.
ג .הרמב"ם )הל' מתנו"ע פ"ה הכ"ז( כתב:
"ea dkfe xwaa mikyde enxk z` xiwtnd
dgkyae zellerae hxta aiig exvae envrl
iptn ea `xew ip` jnxke jcy ixdy d`tae
on dkf m` la` ,ely `ed ixde ely didy
on xeht df ixd mixg` ly dcya xwtdd
enk zexyrnd on xeht jk oiae jk oiae ,lkd
."x`aziy
מתבאר מדבריו שבמתנו "ע ישנו ריבוי
מיוחד שאם היה שלו ,אע"פ שעבר הפקרה
בין גידול לקטיף עדיין קרוי 'שדך' ו'כרמך'
וע"כ חייב במתנות עניים עליו .ולפי"ד
מתבאר שהחיוב במתנו"ע נובע מכך שהוא
היה בעליו הקודם של אותו שדה.
הכסף משנה השווה בין פירוש רש"י
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לדברי הרמב"ם .אולם מהרדב "ז עולה
שחלוקים במקור ההלכה ואולי גם
במשמעותה ההלכתית .וכן הסיק המאירי
)נדרים מד ע"ב( מטעמו של הרמב "םilecbe" :
=) mixagndרמב"ם( jcyc meyn eyxt
s` ok m`y ok d`xp oi`e ,dia `pixw jnxke
`l` dpi`y `l` ,aiig `di dnexze xyrna
=) epxkfdy mrhnתעזוב יתירא(dkf m` `d ,
) ."lkd on xeht xg` lyaוכן עולה מרש "י
לעיל שמדגיש שהפקר פטור משום המיעוט ארצך,

שדך כרמך(.
ואע "פ שהקושיות על לימוד הרמב "ם
קשות ,בכ"ז משמעות דבריו כרש "י שרק
אם בעל השדה השכים וזכה בשדה מתחייב
במתנו"ע ופטור מתרו"מ ,אבל אחר שזכה
פטור מהכל.
ד .בכל השיטות שראינו עד עתה סברנו
שהפקיר שדה ביבוליה מחוברים וזכה
בשדה כאשר יבוליה מחוברים.
ונראה כמוש "כ במק"א שהפקר פוטר
אפילו אינו בשעת חיוב ואינו דומה לרשות
אחרת הפוטרת כגון הקדש ,אלא אם הוא
פוגע בגידול הוא פוטר .וע"כ בתרו "מ
שהמחייב היא שעת המירוח ,ולגבי מתנו "ע:
לקט שכחה פאה ופרט הנקבעים בשעת
קציר ובציר ― הפקר פוטר.
]אמנם עוללות נקבעים בשעת גידול,
וע"כ נאמר בפ"ז )מ"ז( שהמקדיש כרמו וכבר
נודעו בו העוללות אינו יכול להפקיע מהם
את העוללות מפני שאין אדם מקדיש דבר
שאינו שלו )ירושלמי ,רמב"ם בפה"מ ,ר"ש(.
וקצ"ע איך הפקר פוטר ,הלא אינו יכול
להפקיר דבר שאינו שלו[.
תוס' בתמורה )ו ע "א ד "ה המפקיר(
בהתייחס לשיטת רש "י כתבi"yxit... " :
`i`d ik xwtd ,el` lkn xeht xwtdc b"r

edlekac `xizi aefrzn ol `wtpe ,aiig
ielz aeigdc i"xe`e .`xizi aefrz aizk
dkf `lc `kid la` dcyd seba dkfc `kid
."edlekn xeht zexita wx
וכן הריטב "א )שבת סח ע"א(edine" :
`m` ziad lra iabl 'it`c zetqeza mixne
zexita dkfe xfge zexitde rwxwd xiwtd
`l` aiig exn` `le ,d`td on xeht cala
xiwtdyk e` lka dkfe xfge lkd xiwtdyk
."mda dkfe xfge cala zexitd
דברי התוס' נאמרו בשיטת רש"י
והרמב"ם לגבי הזוכה מהפקרו ,שאם הפקיר
שדה ויבוליה וזכה ביבוליה בלבד פטור אף
ממתנו"ע .לא מבואר בתוס' האם הזכיה
היא בתלוש או במחובר .ויש לכך נ"מ כפי
שנראה להלן.
ה .שיטה אחרת כתב המאירי בנדה )נא
ע"א(ea dkfe envr `ed mikyd m` la`" :
mcew aiigzp `ly xyrnd on xeht exvae
zellere d`ite dgky hwla aiig la` ,oebc
e` xaegna eaeige li`ed ,mixteq ixacn
cenlza mrhd eyxit jk oebic mcew
."axrnd
ונראה שמעיקר הדין פטור אף ממתנו"ע,
אלא שחכמים קנסוהו מפני שמפקיע
מהעניים את שלהם .וע"כ אף שזכה מן
ההפקר בכ "ז חייבוהו להפריש מתנו"ע.
ונראה שאף הוא יסכים לדברי התוס' שאם
זכה רק בפירות אינו חייב במתנו "ע.
לסיכום שיטות אלו עולה שהמפקיר
שדהו וזכה בו פטור מתרו"מ וחייב
במתנו"ע לרש"י ורמב"ם מהתורה ,ולמאירי
מדרבנן .ולפי שיטת הרשב "א חייב בתרו"מ
מדרבנן מיניה וביה.
ו .בשיטה מקובצת )ב"ק צד ע"א( נאמר:
"w"aix dywd .'eke enxk xiwtnd `ipzckl
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 וחייב בתרו "מ אשר נקבעים בשעת,ובציר
 ולפי"ד צריך להסביר שהמפקיר.מירוח
 הוא זוכה,כרמו והשכים לשחר ובצרו
 ורק משום שהוא,בפירות ולא בקרקע
 אולם אם היה,המפקיר מתחייב במתנו "ע
.אדם אחר היה נפטר אף ממתנו "ע
לפי שיטתו הפקר הוא פעולת קנין ככל
 וע "כ אם שלבי הגידול,פעולה אחרת
המחייבים הם בזמן ההפקר בין הפקרה
.לזכיה נפטר ואם לאו מתחייב בהם
 הר "ש )פאה פ"א מ"ו( אף הוא התייחס.ז
`ziixa yie" .לאותה ברייתא והתקשה בה
dayil leki mc` oi`y (` )פאה פ"בztqeza
eiqkp z` l`xyi efafae zny xb `ipz ikde
yelza ,lka aiig rwxwl xaegna wifgnd
xeht dnwa wifgd ,lkd on xeht rwxwd on
.zexyrna aiige d`te dgky hwld on
`tiq jde xwtd od ixd xbd iqkp `zyde
ckd z` gipnd 'ta `ipzc `dn `kti` `id
xgyle enxk z` xiwtnd xcend oia oi` 'tae
dgkyae zellerae hxta aiig exvae cnr
dgkya ith aiignc `de xyrnd on xehte
yxtnck `xizi aefrz aizkc meyn d`tae
daezk oiyeciwc w"tae .dxenzc w"ta
:mzd `zi` ikde ( )פ"א ה"הinlyexia xyeia
lr opetva wifgdy xbd iqkp xn` `cqg ax
zepwl zpn lr onexca ,onexca zepwl zpn
dpw `l ozirvn`a zepwl oiekzp `le opetva
`bilt 'ipzn .ozirvn`a zepwl oiekziy cr
z` l`xyi efafae zny xb `cqg axc lr
wifgnd ,lka aiig rwxwa wifgnd eiqkp
on xehte d`te dgkya aiig dnwa
zleay oia wiqtn xie` oi`e ,zexyrnd
wifgdc `gip ef `qxibe .dinza ,zleayl
on xehtc enxk xiwtnl inc `l rwxwa
xwtdd on rwxwa dkf `l `iddac xyrnd

efafae zny xb ipzwc d`tc `ztqezn
,lka aiig xaegna wifgnd eiqkp z` l`xyi
hxtn xeht dnwa .lkd on xeht yelza
epiide ,xyrna aiige d`te dgkye zellere
 מהברייתא בתוספתא עולה, היינו."`kti`
כי המחזיק במחובר מן ההפקר )שלא היה
,שלו( חייב הן במתנו"ע והן ובתרו "מ
והמחזיק בתלוש פטור הן ממתנו"ע והן
 והברייתא מדברת במצב של זכיה,מתרו"מ
 אשר בו פטור,במצב ביניים – קמה
 ברייתא זו הפוכה.ממתנו"ע וחייב בתרו"מ
 שהרי לפי הברייתא,לגמרי לברייתא בבבלי
בבבלי אף אם זכה בשדה ובפירותיה פטור
 ורק אם זכה,הן מתרו "מ והן ממתנו "ע
 ועוד קשה שהרי לפי.בשדהו חייב במתנו"ע
הברייתא מהתוספתא חייב בתרו"מ יותר
.מאשר ממתנו "ע
dgny epiax yxtne" :ממשיך השטמ "ק
`xizi aefrz aizkc `ed wifgdc `kd `wec
xn`w ikdl .xeht xg` mc` la` ,eaiigl
zper llkl `a `l ixdy lka aiig xaegna
on xeht yelzae .aiigzp ezeyxac xeht
aeig zeperl e`a xwtd zeyxae li`ed lkd
d`tae dgkya xeht dnwa ,mxhet xwtd
oi`y xyrn la` mxhet xwtd dnwa oaeigy
`a ezeyxa ixd ixka gxniy cr `l` eaeig
oda wifgdy drya `kd la` .aeig llkl
."oxhet xwtde eaiigzp xak ixd oylzy
מתבאר מדברי רבינו שמחה שהזוכה
בשדה ביבוליה חייב בכל המתנות מפני
 ואילו הזוכה.שבשעת חיוב היתה בידיו
בתלוש פטור מן הכל מפני שבשעת החיוב
 קמה הוא מצב ביניים והכונה.היו פטורים
היא שהוא זוכה בקמה במחובר טרם
 במצב זה,קצירתה אבל אינו זוכה בקרקע
פטור ממתנו "ע הנקבעות בשעת קציר
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mcew dnwa wifgna p"` dnwa wifgnl ince
."yily z`ad
דבריו מסכימים עקרונית לשיטת רבינו
שמחה .אולם לגבי הברייתא מקבל הר "ש
את הגירסא בירושלמי קידושין שהזוכה
מהפקר בקמה פטור מתרו"מ וחייב
במתנו"ע .וצריך להסביר את הברייתא
במפקיר כרמו שזכה בפירות בתלוש בלבד,
ומתחייב מפני שהוא המפקירן.
שיטת הר"ש ורבינו שמחה חולקת על
שיטת הרמב"ם ורש "י .לשיטתם הזוכה
במחובר חייב בכל המתנות לעומת שיטת
הרמב"ם וכ "כ תוס' בשיטה זו ,שפטור מן
הכל ורק המפקיר שזכה בשלו מתחייב
במתנו"ע .לשיטת רבינו שמחה והר "ש
הזוכה בפירות במחובר )=קמה( לר "ש חייב
בתרו"מ ופטור ממתנו "ע ,ולרבינו שמחה
חייב במתנו"ע ופטור מתרו "מ .לפי שיטת
הרמב"ם במקרה זה פטורים הן ממתנו "ע
והן מתרו "מ) .ורבינו שמחה מסביר כך את
הברייתא של מפקיר כרמו( .במקרה השלישי
של זכיה בתלוש לכו"ע פטור מתרו "מ
וממתנו"ע פרט לר"ש שבמקרה זה מחייב
במתנו"ע מפקיר כרמו.
ח .בפאת השלחן )הל' פאה פ"ה ה"י( פסק:
"wifgnd eiqkp z` l`xyi efafae zny xb
xg` dnwa wifgnd lka aiig rwxwa
on xehte t"eyla aiig yily `iady
ly xwtd dcya dkf elit`c `"ie .zexyrnd
`."xwir oke lkd on xeht dilecibe mixg
ובדבריו שתי דעות :הדעה הראשונה
היא של הר "ש עפ "י הירושלמי שהזוכה
במחובר חייב בכל ורק אם זכה בקמה חייב
במתנו"ע ופטור ממעשר .הדעה השניה היא
דעת הרמב "ם שכל הזוכה מן ההפקר בגוף
השדה פטור מן הכל ,ורק אם המפקיר זכה

חייב במתנו"ע.
בבית ישראל )אות לא( עמד על המחלוקת
ובאר ,שהרמב"ם וכן רש "י ור"י מסבירים
שהזכיה לאחר ההפקר היא בקרקע
ובפירותיה ופטור הן מתרו"מ והן ממתנו"ע,
ורק אם המפקיר זכה מתחייב במתנו"ע.
ושיטת הר "ש חולקת) .ולא הביא בפאת השלחן
את דברי רבינו שמחה( .ופסק כרמב"ם ורש "י.
ט .החזו "א )שביעית ב ,ד( אף הוא מתייחס
לעניין זה ,ומבאר שהירושלמי אשר מביא
הר"ש חולק על הבבלי ,ופטור ממעשר רק
אם זכה בקמה ,אבל אם זכה במחובר חייב
בכל ,בניגוד לברייתא בבבלי שפוטרת.
וכמו"כ אין חילוק בין אם זכו הבעלים או
זכו אחרים .וע"כ לברייתא דירו' הפקר
קודם קצירה אינו פוטר לא ממתנ"ע ולא
ממעשרות .ואם לא זכה בקרקע בשעת
קצירה פטור מן המעשר וחייב במתנו"ע,
ונלמד מ "תעזוב " יתירא .והרמב "ם פסק
כברייתא בגמרא שלנו ולא כירושלמי.
י .בעיוננו בספר 'חבל נחלתו' )ח"ג סי' לה(
הסקנו כי מחלוקת אחרונים גדולה היא
האם זוכה במחובר מהפקר פטור מתרו"מ
)כרמב "ם( או חייב בתרו "מ )כר"ש ורבינו שמחה(
וע"כ למעשה הזוכה במחובר חייב בתרו"מ.
ולא חילקנו שם בין זוכה בפירות במחובר
לבין זוכה בקרקע ובפירותיה.
סיכום

 .1שיטת רש "י והרמב"ם היא שהזוכה
מן ההפקר אפילו בשדה ופירותיה פטור
הן מתרו"מ והן ממתנו"ע .ואם המפקיר
הוא הזוכה חייב במתנו "ע ופטור מתרו"מ.
ואם זכה בפירות בלבד פטור אף
ממתנו"ע.
 .2שיטת הר"ש ורבינו שמחה היא
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.הוא הזוכה חייב לרבינו שמחה במתנו"ע
 לפי פאת השלחן והחזו"א הלכה.3
 והערנו במקו"א שנחלקו בכך.כרמב"ם
.האחרונים

שהזוכה מהפקר בשדה ופירותיה חייב הן
 הזוכה מהפקר.בתרו"מ והן במתנו"ע
בקמה במחובר לרבינו שמחה חייב
 ולר"ש חייב,בתרו"מ ופטור ממתנו"ע
 ורק אם המפקיר.במתנו"ע ופטור מתרו "מ

סימן מ

חיוב וידוי מעשר בימינו
zecezdl aiig k"` ,`vi mewn lka dcezd
dn jklid ziad ipta `ly elit` n"ka
xgaend on devnl `l` epi` 'd iptl aezky
oeik mewn lka zecezdl aiig mlerl la`
aiig mewn lka xral aiigy dcen dz`y
xeriad lr iecied ixdy mewn lka zecezdl
mda oi` obedk epiax ixac elre .`a `ed
."ywire lztp
 מילי דברכות,הגרצ "פ פרנק )שו"ת הר צבי
סימן א( מברר את הכלל "כל הראוי
 ומסביר שבכך נחלקו הרמב"ם..."לבילה
.והראב"ד
c"a`xd ixac xiaqdl izxn` df oiprae"
 )פי "א מה' מע"שm"anxd k"yn lr ezbyda
yi dxe`kle ...f"acxd 'igae ...(ונ"ר ה"ד
lr ezdinz `id dn ,f"acxd ixaca opeazdl
x`an envr m"anxdy df liaya c"a`xd
`le devnl `l` epi` 'c iptlc 'e dklda
lr mb biync p"d` c"a`xdc l"i `d ,akrl
'c iptl aizkc oeikc l"qe 'e dklda k"yn
d`xp `l` ,akrne aizkck `xw opira
lr biyn epi` c"a`xdc `ed f"acxd zpeekc
'il wizy 'e 'da la` ,c"da `l` m"anxd
dcene m"anxd lr dfa bilt `lc rnyne
dnz jkitle `vi mewn lka dcezd m`c
'e dklda c"a`xd dcen m`c f"acxd

המעשרות

לוידוי

חיוב

ישנו

האם
?בימינו
יש לחלק בין מניעה מוידוי לכל עם
 לבין עיכוב פרטי מוידוי )עליו דנו,ישראל
.(בסימן הבא

במאמר זה ננסה לברר האם ישנם
עיכובים כלליים לכל עם ישראל מחיוב
.וידוי מהתורה בזמן הזה
 וידוי בפני בית המקדש.א
' הרמב "ם )הל.נחלקו הרמב "ם והראב "ד

`l` oicezn oi`" :מע"ש ונ"ר פי"א ה"ד( פסק
ipta oiae ,xyrnd ieciel xyk meid lke meia
xral aiig ziad ipta `ly oiae ziad
 אף שאין לנו את בית, היינו."zecezdle
 וניתן להתודות בכל,המקדש אינו מעכב
.מקום
ieciedy yeaiy df" :אולם הראב "ד השיג
."ziaa `l` i"i iptl oi`e i"i iptl `l` epi`
ועולה לפי הראב"ד כי כל זמן שאין ביהמ "ק
.בנוי אין חיוב וידוי מן התורה
:הרדב "ז )שם ה"ד( העיר על דברי הראב "ד
x`ia epiax ixdy ,ef dbyd lr dnz ip`e"
ycwna ezeevne' :azke ,ezpeek ( )ה"וjenqa
'`vi n"ka dcezd m`e 'd iptl xn`py
m`y oeike ziad ipta `ly elit` xnelk
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