חבל נחלתו
;drihpk `edy minkg micen ,melk epnn
.rwxwa miqeknd miyxyd on `veid ,y"ke
,oli` dpewdc `idd dilr z`ady dn ,edine
."df `ed myd on `l
וכן נראה מפסיקת השו "ע )יו"ד סי' רצד
,yxeydn lcbe xfge uvwpy oli`" :(סי"ח
,ux`d lrn uvwp ok m` `l` aiig epi`
x`yp m` la` .dvivw zryn el oipene
."xeht ,`edy lk epnn
וע "ש בסכ"א שפסק השו"ע שנטיעה
נמוכה מטפח חייבת לעולם בערלה משום
.מראית עין אבל אם כל הכרם כך פטורה
ובביאור הגר "א שהכריע עפ "י סוטה מג
.ע"ב
ועי' ברכ"י )יו"ד סי' רצד אות י( שהעיר על
הקושי ברמב"ם ומהר "י קורקוס שהתקשה
 ועי' חזו "א )ערלה סי' ב אות ח( שפסק.בו
שהמרכיב ע"ג שורשים חייב במניין ערלה
. והמרכיב ע "ג גזע פטור,מחדש

oia ,ilin lkl epiid ,drihpk :xn`wc
oke ,dlxr ly oia ziriay ly dcearl
exn`y dfe .my l"f oerny epiax yxit
exn` oerny 'xe awri oa `"xc :inlyexia
dn l"f m"anxd cnl o`kne .cg` xac
uvwpe ;dlxra aiig ,uvwpy oli`d :azky
mnbp `wecc ,`xazqne .xn`w ux`d mrn
zegt elit` epnn x`yp `d ,ux`d mr
oa `"xe oerny 'xc ,dlxra aiig oi` ,gthn
:xnele ,gthn zegt :exn`c `ed awri
zile .ux`d mrn mnbp eli`k ,gthn zegtc
:inlyexia exn` ixdy ,ediizek `zkld
,cigik edl dede ,cg` xac exn` ediieexzc
:ixn`c ,opaxk l"iw `l` ,edizeek l"iw `le
.inlyexia `zi`ck ,ux`d mr mnbiy cr
ea zbdepy ,dngd ipt d`ex epi` m` ,y"ke
;zazky enk `le ,oird zi`xn iptn dlxr
x`ypyk `l` ,minkg mdilr ewlgp `lc
zegt `edy t"r` ,zvw rwxw ipt lr
x`yp `ly ,ux`d mrn mnbpyk `d ,gthn
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שתיית מי עלי זית
mixne` lld ziae `nhn s` mixne` i`ny
."dviak ea `diy cr `nhn epi` mlerl
li`ed oilazd oke" :ומפרש הרמב "ם
m`e .oxeryl oiyyeg oi` zxkip ozlerte
oilazd e` wvad z` ea ungy xe`yd did
lk ixd ,dnexz liyazd z` oda lazy
,rnecn liyazd eze` e` dqird dze`
,zenexz zkqna rnecnd ipic ex`azp xake
did m`e .dnexza rncn exn` oipr `ed dfe
,dlxr e` mxkd i`lkn oilazd e` xe`yd
ixd ,liyaz oda laz e` dqir oda unge

שאלה

יש ששורים או מבשלים עלי זית במים
 וזורקים את,שותים את המים לרפואה
 מה דין העלים והמשרה לענין,העלים
 תרומות ומעשרות, נטע רבעי,ערלה
?ושביעית

 ערלה ונטע רבעי.א

המשנה במסכת ערלה
rncnde laznde ungnd lk" :אומרת
ziae xeq` mxkd i`lkae dlxrae dnexza
(מ "ד

)פ "ב
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שתיית מי עלי זית
.ורבעי פטור מכל מתנה
אולם כל זאת דוקא בעלי עץ שפריו
 אבל, אבל בעץ שפריו אינו נאכל,נאכל
– עליו או חלקים אחרים ממנו נאכלים
הם פריו וחייבים בערלה )עי' בספרי חבל
.(נחלתו ח"א סי' סא לגבי עלי דפנה
:(כך נאמר במשנה בשביעית )פ"ז מ"ו
mdl yi mhelde shwde xtkde cxeed"
shwl oi` `"yx ziriay odincle ziriay
 והגמרא בנדה )ח."ixt epi`y iptn ziriay
ע"ב( דנה מי אמר את משנת שביעית ולפי
תירוץ אחד מסיקה שחכמים חולקים על
ר' אליעזר בכל האילנות בין נותנים פרי
 שלר' אליעזר,ובין שאינם נותנים פרי
קטפו זהו פריו ולחכמים רק קטף הפירות
 ותירוץ שני.נחשב לפרי וחלה עליו ערלה
שאף לחכמים באילן שאינו עושה פירות
קטפו הוא פריו ורק באילן שעושה פירות
קטף העלים אינו פריו ולא חלה עליו
 והשאלה היא כמי הלכה וכאיזה.ערלה
.תירוץ בגמרא
wqt oiprle" :ופסק בחידושי הרשב "א
`lc xiq`c `xitc `thwa l"iw dkld
`thwae ,xfril` 'xc dilr opax ibilt
xyt` inp zexit dyer epi`y oli`a `febc
...`xif 'xcke opaxl 'it` `xit iedc
xnel `vnz elit`c xnel il yi cer"
'it`e oixwird sxy lka dilr ibilt opaxc
izk` ,opgei 'xcke zexit dyer epi`y oli`a
`da xfril` 'xk `zklidc xninl `ki`
'xc dizek ziriayc `pz ol mzqe li`ed
sxya wqt ok l"f m"anxd s`e ...xfril`
ethwc zexit dyer epi`y oli`c oixwird
."xwir il d`xp dfe ,eixt edf
היינו מסקנתו להלכה שחוששים לדעה
שקטפו הוא פריו ולכן אילן שפריו אינו
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d`pda oixeq` liyaz eze`e dqir dze`
..."xzeia hren oxeriy did elit`e
ונראה שבישול העלים נעשה לשם
מיצוי החומרים המיוחדים שבהם בתוך
 ולכן הרי זה כתיבול תבשיל ומצד,המים
זה ראוי לחייב את המים בהם יש חומרים
.אלו בדיני העלים
לכאורה אין בעלים איסור ערלה ולא
:( כדברי המשנה בערלה )פ"א מ"ז,רבעי
mixzen xcnqe miptb ine mialelde milrd"
..."dxy`a mixeq`e xifpae iraxae dlxra
ine oialelde oilrd" :ומבאר הריבמ "ץ
'izkc .'eke dlxra oixzen xcnqde miptb
miptb inl hxt ,eixt z` ezlxr mzlxre
leki e` ,zexit opi`y xcnqle oialele oilre
,ixt l"z ,xqeade zelwewpr `iven epi`y
.'eke eixt
lk `dz ziriaxd dpyae `ipz .iraxae"
i`e dcet dz` ixt ,'dl mileld ycew eixt
.'eke oialele oilr dcet dz`
,xfril` 'xk `lc 'ipzn ,oixzen xifpae"
dyri xy` lkn xfril` 'x mya `ipzc
oialele oilr s` ,lk`i `l oiid otbn
.rnyna
`l aizkc .dxiy` oli`a eli` lk oixeq`e"
."mxgd on dne`n jcia waci
.וכן פרשו הרמב"ם והרע "ב
וכך פסק הרמב "ם )הל' מע "ש ונ"ר פ "ט
xcnqde miptb ine oialelde oilrd" :(הי"ג
mtxyy miaprde ,iraxae dlxra xzen
cnzde oibfde mipvxgde ,ociqtde micwd
mifeb` itilwe ely upde oenx itilwe ,odly
iraxa oixzene dlxra oixeq` mipirxbde
."zexeq` olek zelaepde
ולכן אם סחט או מיצה או בישל עלי
עץ זית כאשר העץ עדיין בשנות ערלה

חבל נחלתו
oiqixtwe ixit zepeia`c ,`xninl .oiqixtwd
milrd lr dtvp ipin lr :edpinxe ?ixit e`l
lre ,dnc`d ixt `xea xne` zexnzd lre
ixt `xea xne` oiqixtwd lre zepeia`d
iax ,opzc ;`aiwr iaxk xn`c `ed ± !urd
zexnz xyrzn ± slv :xne` xfril`
oi` :xne` `aiwr iax ,oiqixtwe zepeia`e
`edy iptn ,cala zepeia` `l` xyrzn
xn` i` ± !`aiwr iaxk dkld :`nipe ± .ixt
elit` ± `pin` ded ,`aiwr iaxk dkld
dkld ± ux`a lwind lk :ol rnynw ,ux`a
± .`l ux`a la` ,ux`l dvega ezenk
,ux`l dvega `aiwr iaxk dkld :`nipe
dvega ezenk dkld ± ux`a lwind lkc
ilin ipd :`pin` ded ,ikd xn` i` ± !ux`l
,opaxcn `teb ux`ac ,oli` xyrn iab ±
`ni` ± `ziixe`cn ux`ac dlxr iab la`
."ol rnynw ,xefbp inp ux`l dvega
הדיון בגמרא הוא מיוחד לגבי הצלף
אולם בדרך אגב מקצת הראשונים דנו
.לגבי דין עלי עצי פרי למעשר
ax b"d" :(כך כתב הרמב "ן )ברכות לו ע"א
xne` xfril` iax opzc `aiwr 'xk xn`c
r"x ,qxtwe zepeia` zexnz xyrzn slv
iptn cala zepeia` `l` xyrzn oi` xne`
zexnz xyrzn `"xl eyexite .ixt `edy
,( )בראoli`k qxtwe zepeia`a xyrzne wxik
'xe ,wxi wtq slv icarc [y"ak `"xc]
wxi dil ciare oli` dil ciar xfril`
dil irhpe wxil incc meyn ,xyrn oiprl
exikfdy oiprk ,zexnzc `zrc` inp
yi `ipzc (' )י"ד בdpyd y`x 'qna bexz`a
slve ,'ek wxil deye oli`l dey mikxc ea

נאכל ומשתמשים בעליו או בעצו חל עליו
.1  וכ "נ שפסק הרמב"ם,חיוב ערלה
הביא זאת הב "י )יו"ד סי' רצד אות ג( וציין
.שהראב"ד חלק והיקל
שיטת הרדב "ז )ח"א סי' מד( שבדין ערלה
 אבל לגבי,שרף אילן סרק אינו פריו
.שביעית אף שרף אילן סרק חייב בשביעית
וכ "כ בתוס' יו"ט )ערלה פ"א מ"ז( לאחר
'שהתקשה בשיטת הרמב"ם שפסק בהל
מאכ"א )פט"ז הכ"ו( שרק המעמיד בשרף
פגים ופירות של ערלה אסור ולא כתב
'ita iz`vne" : ותרץ.לגבי שרף עלים
w"tc `ibeq `iadc ziriayc f"tl y"xd
o`n elit`c inlyexid gkn gixkde dcpc
meyn dlxra lwin ziriaya xingnc
iab la` .ixit opirae eixt aizk dlxrac
zbdep ziriaydy .ixit opira `l ziriay
jkld .dnda lk`na oia mc` lk`na oia
."o`k cr urd iabl lha ely sxy oi`
'אולם הרשב "א חזר בכמה תשובות )ח"ה סי
 מ; ח"ז סי' שנו( על כך שערלה נוהגת,לח
( וכן כתב המהרשד "ם )יו "ד סי' קצא,בורדים
ועל כן בעצי סרק אשר עושים מעליהם או
'מחלקי צומח אחרים תמציות או תה וכד
.לפחות מספק חייבים להזהר בערלה
וכך ראיתי שהסיק הגר"מ אליהו בעלון
.'קול אליהו' לגבי חיוב עלי תה בערלה

 חיוב תרומות ומעשרות מדין חלק.ב
הנאכל
ax xn`" :במסכת ברכות )לו ע"א( נאמר
dvega dlxr ly slv :ax xn` dcedi
z` lke`e zepeia`d z` wxef ± ux`l

.(עי' בחי' ערול"נ )נדה שם

.1
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שתיית מי עלי זית
lr r"dta eilr xne` z`y t"r` bexz`
,mi`yc ipin `xea xne` z` ely zexnzd
wxik dil dedc ,(' )ל"ה אdcedi 'xl yexit
oilrl d"de ,zexnza xyrn `kilc b"r`e
izkxvede .oiey eixte evr mrhy bexz`c
x"a mdxa` 'x axl izi`xy iptn df aezkl
`xeegin `l `wqt i`de :azky l"f cec
`"xl el`c ,r"xk `le `"xk `l `iz` `lc
`hytk [`xazqn `l`] `ed urd ixt
ixt `xea [oiqixtw lr jxanc] `ziixac
iablc b"r` l"f axd ixack m`e ,urd
`xea odilr jxan oixzen oiqixtw dlxr
ikid k"`e ,dkxan dlxr ip`ye urd ixt
axl dkxac `ziixan `xnba opiyw`
cr `zaeiz dil `iede dlxra ixii`c
,`aiwr 'xk dinwe`e dpin diytp wit`c
mipe`bd ixack xwirde od yeay ixac `l`
."l"f
וכן כתב הרשב"א )ברכות לו ע"א( בהסבר
xfril` iax" :המחלוקת שבין ר "א לר "ע
zexnzde zepeia`d xyrzn slv xne`
`l` xyrzn oi` xne` r"x oiqixtwde
dtvp ipin lr ipzwc 'ipzne ,cala zepeia`
ixt `xea xne` zexnzd lre oilrd lr
b"r`e `"xk `iz`c xninl `ki` ,dnc`d
aiyg `lc oixyrzn oilrd oi` diciclc
oeik dkxa oiprl n"n wxik elit` edl
elit` iypi` dil irhpe dipin ipdznc
elit` jxan ikexa `zeyk ipdc `zrc`
xyrn oiprl la` dnc`d ixt `xea oilr`
la` ,oilrd lr eze` eaiig `l opaxcnc
oiqixtw` jxan `l r"xle ,`iz` `l r"xl
xwir `edy dn lr `l` urd ixt `xea
`l` xyrzn oi` diciclc oeike .ixtd
urd ixt dil aiyg `lc n"y zepeia`
el`c jl rcze ,ok dkxa oiprl elit` jklde
283

― סימן לד
izxza `aiwr 'xe ,oli`ke wxik xyrzn inp
dia bidp `le xenb oli` dil ciarc ,bilt
'xc ,qxtwa inp bilte ,llk wxi xyrn
`l `aiwr 'xe `xit dil ciar xfril`
.`xit dil ciar
`dc oilr inp xyrl xfril` 'xl `iyw i`e"
`zrc` dil irhpe iypi` edl ilk`c iciar
lr dizek `iz`c `zipzn ipzwck ,ikdc
,dnc`d ixt `xea xne` zexnzd lre oilrd
ezrixf xwiry xac lkc `id `zlin e`l
mirxf ipina 'it`e ,xyrzn ewxi oi` rxfl
rxfl drxfy xaqek ( )מעשרות פ"ד מ"הopzck
oli` ipina xnel jixv oi`e ,xeht dwxi
oia] odly zexit `l` xyrzn owxi oi`y
`le ,wxi iperxfa ody oia urd ixta [ody
ixacl 'it`e oilr xyr[z]n bexz` epivn
oeik edine .xyrnl wxik eze` dyerd
ixt `xea dilr jxan iypi` dil ilk`c
yipi`c `zrcc ,l`enyl 'it`e dnc`d
dipin dil ifgc i`n lk` drihp zrya
...melk
e`l dlxr iablcne l"f zekldd lra azke"
`ed `xit e`l inp dkxa iabl `ed `xit
`l` urd ixt `xea dilr opikxan `le
epiax zeklda aezk oke ,dnc`d ixt `xea
`le `ed urd ixt e`lc xexa xace ,l"f
oikxan `le wxik dil dedc dlxr dia bidp
jxan dlik`l ifgc oeik edine ,r"dta dilr
`witq dlxr oiprlc b"r`e .`"dta dilr
oiprl ,urd ixt dil opieyn ux`ae `ed
,opikxan `"dta ,`witq iedl inp [i`] dkxa
jxan jkld ,urd ixta 'it` dia witpc
oilr` iedc icin ,r"xl 'it`e ikd dilr
xyrn oiprl dil ciar `lc b"r`e ,`"xl
.`"dt `xea dilr jxan oli` `le wxi `l
( )כלאים פ "ה ה "זinlyexia exn` dfd oiprke

חבל נחלתו
עולה מן הדברים שעץ שפריו נאכל ולכן
 אע "פ שמברכים על אכילת,חייב בתרו"מ
העלים בפה "א או שהכל )כמבואר במחלוקת
הראשונים( – בכ"ז עליו פטורים ממעשר
.אפילו הם נאכלים
אולם כל זה באילן שפריו נאכל אבל
באילן שאין פריו נאכל ועליו או שרפו
נאכלים נראה שלפחות מספק חייב
. כירק בצמח חד שנתי2 בתרו"מ מדרבנן
.וכן הורה הגר "מ אליהו לענין עלי תה
ועי "ע בשו "ת מנחת שלמה )ב–ג סי' קיד
אות ג( שבאר מדוע שמן כותנה פטור
o`k mb p"de" :מתרו "מ ובתוך דבריו כתב
`l lke` zxez odilr oi` ozyilz mr cin
inc `le ,d`neh oiprl `le xyrn oiprl
,ziriay el yi oli`d on `veid s`y shwl
xyrna inp aiigc xyt` mc`l inp ifg i`e
eil`n `vei `edy mzd ip`y ,()כמו קני סוכר
yzkna oyzekle oyaekl oikixvy df la`
 וא"כ."llk lke` zxez mdl oi` yaknae
עצי סרק שנאכלים מהם עלים או עצים
ללא כבישה אלא בהכנה פשוטה – חייבים
.בתרו"מ

 תרומות ומעשרות מדין תבלין.ג

 עלי הזית אינם נאכלים אלא,כאמור
מבשלים אותם ושותים את המים
 ולכן נראה שיש לדון על עלי,לרפואה
 התבלין חלקם מצטרפים.הזית כתבלין
לאוכל וחלקם נותנים טעמם ואח"כ
.3 מוציאים אותם מתוך התבשיל ונזרקים

xyrnl dkxa oia urd ixta wlgl xyt`
axl dtvpc oizipznn aizen `w i`n dlxre
l"iiwc ocicl jklde ,ip`y dkxa `nlc
oikxan `l dkxa oiprl s` `aiwr iaxk
ixt `xea `l` urd ixt `xea oiqixtw`
oikd inp iqxb mixtq zvwne ,dnc`d
oizrnyc `pwqna oizrny idlya `icda
dkxa iabl edpip `xit e`l dlxr iablcn
dielr opikxan `le edpip `xit e`l inp
la` ,dnc`d ixt `xea `l` urd ixt `xea
`l` `xnbd oeyln epi`c azk l"f c"a`xd
dkxa oiprl mlerle l"f zekldd lra axdn
epi`e urd ixt `xea oiqixtw` oikxan
xnl dpin aizen ied `l k"`c y"nk xeegn
 וכן כתב."oiqixtwd z` lik`c iy` ax xa
.בחידושי הריטב "א לברכות
edin" :ואף הרא "ש )ברכות פ"ו סי' ג( כתב
xyrzn slv xne` `"xc oizrnya opixn`
`l slv ilr la` oiqixtwe zepeia` zexnz
odilr oikxanc oiprl iaiygc b"r` ,r"kl
meyn epiid oizrnya `zi`ck `"dta
la` ,dkxa `la dfd mlern zepdil xeq`c
."wxik elit` iaiyg `l xyrn oiprl
oke" :(וכן כתב המאירי )ברכות לו ע"א
.xyrna oiaiig oiqixtwd oi` xyrn oiprl
`l` xyrzn epi`e zexnze oilr oky lke
`din oilr xn`z `nye .cala zepeia`
wxi xyrny melk epi` ,wxi oicn exyrzi
`l` exfb `le mixteq ixacn `l` epi`
`l zepli`ay la` ux`d lr lcbd wxia
."exfb

 אולם לפי הרמב "ן וסיעתו,לפי המאירי משמע שעלי כל העצים פטורים אף מאילנות סרק
.משמע שדוקא באילן שפריו נאכל לא חייבו תרו "מ בעלים
:סוגי התבלין שונים זה מזה

.2
.3
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בכמה מקומות )פסחים מד ע "א ,נזיר לו
ע"ב ,זבחים עו ע"א( מציין הש "ס שתרומת
תבלין מדרבנן .אמנם משמע שהם חייבים
מדרבנן בתרומות ומעשרות.
במס' עוקצין )פ"ג מ"ד( נאמרzayd" :
dnexz meyn ea oi` dxcwa enrh ozpyn
."milke` z`neh `nhn epi`e
ופרש הרמב "םmb "zayl`" `ed zay" :
jnkl zay mzq epilv` llkde ziaxra
reciy ,el` mixac oipre ,dxcwl `le dieyr
lk mr lke`d ixg` ig lk`p zayd ik
lk jkitle dxcwa lyazn epi`e mipztld
`nhne dnexza aiig lyazp `ly onf
z` oziyn lyazp m` la` ,oilk` z`neh
zayd mrh liyaza `vnie liyaza enrh
xg` epnn x`ypy dne ,ezlrez dxnbp ixd
dlik`l oie`x opi`y zeleqtd enk jk
`nhn `le dnexza aiig epi` jkitle
."oilk` z`neh
ובאר הגר "י קאפח )פאה פ"ג מ"ב(gnv" :
ea milazn mirp gix ilra eiperxfe eilry

שתיית מי עלי זית
`z` minyan eiperxf zivnzae liyazd z
."wxrd
וכן עולה ממקורות נוספים .כגון במשנה
בתרומות )פ"י מי"ב(dlyazpy dvia" :
xeq` dly oenlg elit` oixeq` oilaza
." ...rlea `edy iptn
ופרש רע"ב:
"dnexz ly oilaz oebk ± mixeq` milaza
`.mxkd i`lke dlxr ly e
"``edy dvia ly mce`d ± oenlg elit
."uegan `edy oealgd oky lke ,miptan
וכן בתוספתא דמאי )פ"ד הל"א(ozep" :
`zet`l dqire el lyal liyaz ezpkyl mc
meyn oday oilaze x`yl
Ÿ
yyeg epi`e el
mixac ina ziriay meyne zexyrn
`ozp `l oilaze x`y odl ozpy onfa mixen
x`yl
Ÿ
yyeg df ixd oilaze x`y odl
."ziriay myne zexyrn meyn oilaze
וכן פסק הרמב"ם )הל' מעשר פי"א הי"ב(:
"xyrn el zet`le el lyal ziwcpetl ozepd
`dlwz didi `ly ick dl ozep `edy z

וכמן יזרק ושם חטה שורה ושערה
ֹ
עה "פ בישעיהו )כח ,כה(" :הלוא אם שוה פניה והפיץ קצח
נסמן וכסמת גבלתו " .מפרש הרד "ק" :וכן הקצח והכמון הם מיני תבלין צריכים למאכל האדם...
וקצח הוא זרע שחור והוא ממיני התבלין ,וכמון ידוע והוא הנקרא קומי "ן בלע "ז ".
ובגמרא שבת )קכח ע "א(" :וחכמים אומרים :מולל בראשי אצבעותיו ואוכל ,ובלבד שלא ימלול
בידו הרבה כדרך שהוא עושה בחול .וכן באמיתא ,וכן בפיגם ,וכן בשאר מיני תבלין .מאי
אמיתא? – ניניא .סיאה .אמר רב יהודה) :סיאה( – צתרי .אזוב – אברתא .קורנית – קורניתא
שמה .והא ההוא דאמר להו :מאן בעי קורניתא ,ואישתכח חשי! אלא :סיאה – צתרי ,אזוב –
אברתא ,קורניתא – חשי" .והמפרשים זיהו מיני תבלין אלו.
וכן במנחות )כג ע "ב(" :ת "ש :תיבלה בקצח ,בשומשמין ,ובכל מיני תבלין – כשרה ,מצה היא
אלא שנקראת מצה מתובלת".
ובספר האורה )ח "א ]נז[ הלכות טלטולי שבת ד "ה תנו רבנן( כתב" :ואמיתא ואזוב ופינס ומיני
תבלין ,הנכנסין לעצים אין מסתפקין דמוקצין נינהו ".
ובתוספות )ע "ז סו ע"א(" :תבלין של שנים וג' שמות והם מין א' – פרש "י כגון פלפל לבן פלפל
שחור פלפל ארוך והם מין א' וכולן קרוין פלפלין ,או ג' מיני תבלין כגון פלפל וכמון וקנמון "...
מבואר שהרבה סוגי תבלין מוסיפים לקדרה לבישול עם המזון.
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e` izxz hewpil dzgiwl `xkpin `l `cg
xnel oi`e .`pngx xne` cg` ixt zlz
iabl iltlt `dc lirlc qxtwk dil dedc
mixetkd mei wxt `zi`cke `ed `xit dlxr
enk azk (' )ה"זg wxt n"xde .()יומא שם
 עולה מדברי הכפו "פ שכל."l"f s"ixd
התבלין חייבים בתרו "מ ותמה על הרי"ף
.והרמב"ם שפטרו פלפלין וזנגביל יבשים
(תוספות בחולין )ו ע"א ד "ה אינו חושש
`l day oilaze xe`yl yyeg epi`" :שאל
rnyn ± ziriay meyn `le xyrn meyn
`a wxtac dnize xyrna oiaiig oilazc
`nhn xyrna aiigy lk opz (. )נדה נoniq
 )לקמן דףahexde xerdae milke` z`neh
z`neh `nhl oitxhvn dtiwde opz (:קיז
,oilaz dtiw i`n `xnba xn`we oilke`
`l` oilke` z`neh mdl oi` oilaz `nl`
yie xyrna aiigc b"r` sexiv ici lr
i`w `l `kd xn`wc xyrn meync xnel
s` i`w ziriaye xe`y` `l` oilaz`
dbdp inp dnda lk`na `dc oilaz`
."ziriay
תוספות )יומא פא ע "ב ד "ה שהפלפלין חייבין
,בערלה( ג"כ מקשה כמה מקורות זה על זה
מחלקן משמע שתבלין חייבים במעשר
ומחלקם משמע שתבלין אינם חייבים
oilaz ipin yiy l"ie" :במעשר ומסיק
edpde iciar `nrhl oxwirc odn yi ,daxd
z`neh oi`nhn oi`e ,xyrnd on oixeht
 )חוליןahexde xerda ixiin edpdae oilke`
oebk ediipira dlik`l efgc odn yie (.דף קכ
oilazny minrt mda `veike heltwe lva
 )נדהoniq `a 'xtac zaW
¤ ¥ enke dxicwd oda

iptn dpnn lhep `edy z` xyrne ,mixg`l
la` ,[dfa] df ly silgdl dceyg `idy
qxi`y oia dza `ypy oia ezengl ozepd
epi` lyal liyaze zet`l zt ezpkyl e`
ziriay meyn `le xyrn meyn `l yyeg
onfa `"ca ,silgdl dceyg dpi`y iptn
la` ,dxcwl oilaze dqirl xe`y dl ozpy
yyege zexyrn meyn yyeg ozp `l m`
zpy dzid m` jkitle ,ziriay meyn
ziriay igitqn xe`yd `ny xeq` dhiny
."`ed
wxt" :(וכך הסיק בכפתור ופרח )פי"ט
izy ( א, )פסחים מדgqta oixaer el`
dnexz ly zg`e oileg ly zg` zekecn
zg`e oileg ly zg` zexcw izy mdiptle
,mixzen el` jezl el` eltpe dnexz ly
dnexze eltp oileg jezl oileg xne` ip`y
qxt zlik` zxn` i`e ,dltp dnexz jezl
xne` ip`y opgei iax xn` .i`n` `zixe`c
oilazd ok m` .opaxc oilaz znexzl gpd
dnexza oiaiig mdipin x`ye oiltltd enk
dlxra oiaiig inp oke .opaxcn xyrne
( ב,` )פאxza wxt `nei zkqn opixn`ck
epx`a xake .`yixa ixiyr wxt edepxkfe
ux`l dvega l`xyi ux` zexity b"i wxt
dnze .oiaiig ux`a ux`l dveg zexit e`
, )כהoikxan cvik wxt s"ixd azky dn lr
,dnc`d ixt `xea `zaihx iltlt (ב
`dc ,`ed `lke` e`lc melk `le `zyiai
`edy ol miw ( ב, )סוכה להlefbd alel wxt
evr mrhy ur edfi` opixn` ikdc ,ixt
`ni`e ,bexz` df xne` ied miey eixte
hewpil ciaril ikidc xyt` `l ,oiltlt
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דף נא`nhne 4 xyrna oiaiig edpde (:
oilegc w"ta ixii` edpdae ,oilke` z`neh
)דף ו) oiaxrn lkaae (.עירובין דף כטb"r`e (.
meyn oiaxrn lka wxta dlr opixn`c
dlik` ipa e`l oilaze oilaz da ipzwc
oewiz jixvy ixnbl oewiz `la epiid edpip
ziipw zrya ifgc opira aexir oiprle ,zvw
oi`c oixerye oihg` dedc icin aexir
."xyrna oiaiige oda oiaxrn
וכן תוספות בנדה )נ ע"א ד "ה כל שחייב(
העלוedpdc oilaz ipin 'a `ki`c l"ie" :
z`neh enhn `l `nrhl `l` oiie`x oi`c
`oilaz la` xyrna oiaiig oi`e oilke
`nrhl inp ociare onvr ipta inp oiie`xc
xyrna oiaiig milvae miney oebk
`idd inp i` ,oilke` z`neh mi`nhne
) oilegc w"tcדף וi`w `le ipzw oiccvl (.
ziriaye `cixb xe`y` `l` oilaz` xyrn
`bdp dnda lk`na s`c oilaz` s` i`w
."ziriay 'qna opzck
היינו ,בתירוץ השני המקביל לתוס'

.4

.5

שתיית מי עלי זית
בחולין בארו שכל תבלין אינם צריכים
מעשר .ואילו בפירוש הראשון המקביל
לביאורם בתוס' יומא תרצו ששני מיני
תבלין יש אותם הניתנים לטעם ואינם
יכולים להיאכל בפני עצמן ואלה פטורים
ממעשר ,ואותם הניתנים לטעם אבל
יכולים להיאכל בפני עצמן והם חייבים
במעשר .5
ואף הרשב"א )חולין ו ע"א( כתב את שני
התירוציםxe`y ipzw oiccvlc evxize" :
meyn oilaze xyrn meyne ziriay meyn
oiey oilaz ipin lk `lc l"i cere ,ziriay
yie onvr ipta oi`nhne lke`k ody yi
`l` oi`nhn opi`e xenb lke`k opi`y
 ."oitxhvnועי' בשו "ת שבט הלוי )ח "ב סי'
קצו(.
עולה למסקנה כי שלש שיטות ראשונים
לענין תרומה ומעשר מתבלין הניתנים
בקערה לשם תיבול .שיטה ראשונה של
הרמב"ם וכפו"פ שהם חייבים בתרו"מ
)מדרבנן( .שיטה שניה המופיעה בתוס'

ועי' שו "ת אגרות משה )או "ח ח "ד סי' עד אות יח( שמשיב" :האם מותר ליתן בצלים או לימונים
בכלי שני כתבלין )=בשבת משום איסור בישול(?
"תשובה :בצלים מפורש בעה "ש סעיף מ "ד דהוא כתבלין שמותר בכלי שני ,והט "ז ס "ק י "ד אוסר
בבצלים אבל ראייתו ממה שמתמתקין ממרירותם אינה ראיה כדכתב בעה"ש שהוא מפני הרוטב
והשומן ולמה שכתבתי לעיל ס"ק ט "ו בכלל אין ראיה מזה .אך אולי אין בצלים בכלל תבלין
דהא חייבין במעשרות ועיין בתוס' נדה דף נ' ע"א ד "ה כל שחייב דשומין ובצלים הוא נמי תבלין
ואף שראויין לאכילה בפני עצמן ולכן חייבים במעשר עבידן נמי לטעמא ,וג "כ אפשר שתבלין
דמתני' דשבת איירי כשהוא תבלין לטעמא לבד ולא בצלים ושומים הראוין לאכילה ולכן יש
להחמיר כהט "ז אבל לא מטעמיה ,אלא משום דיש דברים שמתבשלין בכלי שני ולא ידוע לנו,
אבל בכלי שלישי מותר .ולימונים יש לאסור בכלי שני ומותר בכלי שלישי ".
ונראה שזה החילוק האמור ביומא )פא ע "ב(" :אמר רבא :כס פלפלי ביומא דכפורי – פטור ,כס
זנגבילא ביומא דכפורי – פטור " .וחילקו שם" :לא קשיא :הא – ברטיבתא ,והא – ביבשתא".
ובתוס'" :הא ברטיבתא הא ביבישתא – דיבישתא לא הויא מאכל ומהאי טעמא נמי אמרינן
בכיצד מברכין )ברכות דף לו (:דזנגבילא יבישתא אינה טעונה ברכה " .ונראה שרטיבתא חייבת
במעשר וטעונה ברכה ויבישתא פטורה ממעשר ואף פטורה מברכה.
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וברשב"א שהם פטורים מתרו"מ .ושיטה
שלישית המחלקת בין תבלין הניתנים
לטעם וגופם בטל בתערובת או שמוציאים
אותו וזורקים אותו שפטור ממעשר ,לבין
תבלין שניתנים לטעם וגופם נאכל כבצלים
ושומים.
אם נשליך זאת על תבשילים מהסוג
שלפנינו נראה שהם יתחייבו מספק
בתרו"מ.
לפי "ז כל הממצים עלים למשקה כגון
תה לכל סוגיו יצטרכו להפריש מהעלים
)במידה ואינם נלקטים מהפקר( תרו"מ.
לכאורה במקרה הנדון ישנו צד נוסף
לפטור והוא שבישול העלים נעשה לצורך
רפואי בלבד וא "כ מנין לנו שהוא חייב
בתרו"מ )לשיטה המחייבת( .ונלענ"ד שאם
לצורך אכילה או שתיה להנאה בעלמא
הוא חייב בתרו "מ ,אף לצורך רפואי כאשר
הוא נאכל או נשתה חייב בתרו"מ .וכך
נראה מפלפלין או זנגביל שמוסיפים אותם
למאכלים רפואיים והגמ' בברכות מחייבת
אותם בתרו "מ .כמבואר במג"א )סי' רג ס"ו(:
"liabpf oilevyk d"dc l"p ± liabpfd
jxan x"ehiv e` d`etxl eze` milke`e
."jk i"r dlik`l ifgc oeik `"dta
אלא שנראה לטעון שלא סביר שעץ פרי
שפריו נאכל חייב בתרו "מ ,ועליו אם הם
נאכלים יהיו פטורים מתרו"מ ,כמבואר
לעיל בפרק ב ,ואעפ"כ אם משתמשים
בעלים לטעם יהיו חייבים להפריש מהם.
שאם גופם פטור כש "כ טעם היוצא מהם.
ולכן במקרה הנוכחי של עלי זית ,כיון
שהעלים עצמם פטורים מתרו"מ אף הטעם
היוצא מהם פטור מתרו"מ .אולם בעצים
שפריים אינו נאכל וחלקים אחרים כמו
עלים ועץ נאכלים ,שם חייבים בתרו "מ אף
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אם מיצו אותם או בשלום ,ומשתמשים
בטעמם להטעים תבשיל או משקה.
ונראה לענ "ד שהחילוק ההלכתי מתאים
לדיני ערלה .כשם שבערלה יש חלוקה בין
עץ שפריו נאכל ועליו פטורים מערלה לבין
עץ שפריו אינו נאכל אבל קטפו או עליו
נאכלים שהם חייבים בערלה ,ה"ה לגבי
תרו"מ חכמים חילקו בחיוב שאותו הטילו
עליהם.

ד .דיני שביעית במיצוי מעלי זית
לגבי שביעית צריך לדון האם מותר
למצות עלי זית ,שכן המשקה נעשה לשם
רפואה ולגבי שביעית למדנו "`le
) "`nbelnlסוכה מ ע"א(.
פסק הרמב "ם )הל' שמיטה ויובל פ"ה הי"א(:
"`edy lk ,ziriay zexita exn` lecb llk
mip`z mihig oebk mc` lk`nl cgein
`nbeln epnn oiyer oi` oda `veike miapre
`:xn`py mc`l elit` ea `veike diihx e
didi mkl cgein `edy lk dlk`l mkl
cgein epi`y lke ,d`etxl `le dlk`l
mikxd oixcxce oivew oebk mc` lk`nl
,dndal `l la` mc`l `nbeln odn oiyer
oebk dfl `le dfl `l cgein epi`y lke
ielz `ed ixd qpxewde aef`de d`iqd
`ed ixd mivrl eilr ayg ,ezaygna
lk`nl ,zexitk `ed ixd dlik`l ,mivrk
`ixneg eilr oipzep dnda lk`nle mc
,`nbeln odn oiyer oi`y mc` lk`n
."eze` oiwley oi`y dnda lk`n ixnege
וא"כ עלי זית כיון שאינם מיוחדים למאכל
אדם מותר לעשות מהם מלוגמא לאדם.
עוד פסק הרמב "ם )הל' שמיטה ויובל פ"ה
הכ"ב(ozepe ziriay ly oilaz xxevd" :
el` ixd onrh lha m` ,liyazd jezl

סימן לד ―
oiicr mrh oda x`yp m`e ,xac lkl oixzen
."ziriay zyecwa md
ומקורו בתוספתא )שביעית פ"ו ה"ו ,ז(:
"qixend jezl zexbexbe dliac mc` ozep
`le oilazd z` ozepy jxck liyazd
xzen oilazae oiwyn odn `ivedl mhgyi
."ozk`ln `idy iptn
"m` liyazd jezl ozepe oilazd z` xxev
."oixeq` e`l m`e oixzen onrh lha
וכן ציינו הרדב"ז והכס "מ על אתר.
והרדב "ז הוסיףlk ozpy oeik mrhde" :
."`nlra urk `ed ixd dxcwa enrh
למדנו מדבריהם שמותר להשתמש
בעלים כשימוש תבלין ,ואם משתמשים
בהם להסקה פטורים מכלום מחמת
שנחשבים כעצים ,ואם משתמש בהם
לתבלין כל זמן שהם נותנים טעמם יש
בהם קדושת שביעית ,ואם פג טעמם
מותרים.
עוד כתב הרמב "ם )הל' שמיטה ויובל פ "ז
הט"ז(zra oilrd xeria zry `id efi`" :
ilre mizif ilr ,odizepli`n oixyepe eleaiy
opi`y itl xeria mdl oi` oiaexg ilre mipw
."zelke zelaep
ובאר הרדב"ז:
"`dpyna my .'eke xeriad zry `id efi
odia`n exeyiy cr miptb ilre mipw ilr
cr mpnf xeria mdl yiy oilrd lkl d"de
.odia`n exeyiy

שתיית מי עלי זית
"opz `de z"`e .'eke mipw ilre mizif ilr
exeyiy cr miptb ilre mipw ilr 'ipzna
'ipznc dlr inlyexia ixn`c w"l odia`n
`ilr `l` mipw ilr o`k zil opgei iax xn
oi`y oli` lk llkd lr epiax jnqe miptb
d`xp xacde xeria mdl oi` zelaep eilr
oiniiw odilr oiaexgde mipwde zifdy oirl
."dpyd lk oli`a
מתבאר שאם השתמשו בעלי זית
שנשרו וכד' להסקה אין בהם קדושת
שביעית ואי "צ ביעור ,אבל אם השתמשו
בהם לתרופה כל זמן שטעמן בתוכן חייב
בשביעית ולאחר שנתמצה טעמם פטורים
משביעית.

סיכום
א .עלי עצי פרי פטורים מערלה ונטע
רבעי.
ב .עלים הנאכלים בעצים שאין פרים
נאכל – אסורים בערלה ומותרים ברבעי.
ג .עלי עצי פרי פטורים מתרו "מ ,עלי
עצי סרק אשר נאכלים חייבים מספק
בתרו"מ.
ד .עלי עצים המשמשים לאכילה בין
אם הם עצי פרי ובין עצי סרק חייבים
בשביעית ,ואם טעמם נתמצה מהם אינם
קדושים בקדושת שביעית ,ואם אינם
משמשים לאכילה אינם קדושים בקדושת
שביעית.
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