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האם קרקע בארץ ישראל היא תנאי לוידוי
מעשרות
של
מהתיחסויותיהם
נראה
וכן
הראשונים שלפניהם היה כתוב וידוי
 ולפי "ז מי אין לו קרקע פטור.במשנה
.מוידוי מעשר
 בירושלמי במסכת פאה )פ"ג ה"ז( על.ב
:opgei iax mya iqei 'x" :אותה משנה נאמר
iax .oei`ixd on xeht rwxw el oi`y in
oi`y in 'n` ( )=לית אנןoppl dnle ira `pn
dnc`d on 'izkc iecied on xeht rwxw el
iax mya oea 'x ia iqei iax .epl zzp xy`
rwxw el oi`y in :ok dzreny xn` opgei
xy` dnc`d on aizkc iecied on xeht
in iel oa ryedi iax mya iqei iax .epl zzp
`le xn`py di`xd on xeht rwxw el oi`y
."jvx` z` yi` cengi
עולה מן הירושלמי שמי שאין לו קרקע
 אולם זה לא.בא"י פטור מוידוי מעשרות
.היה לפניו במשנה
opiqxb" :(וכ "כ הסמ "ג )עשין סי' קלח
oea xa iqei iax ( ב, )דף יזd`tc inlyexia
rwxw el oi`y in xne` opgei iax mya
."iecied on xeht
 המשנה בפאה הובאה בתלמוד בבלי.ג
:)קידושין כו ע"א–כו ע"ב( ושם כתב רש"י
rwxw el oi`y in s`c b"l ± iecieae"
z` jxae xnel lekie zexyrnd lr dceezn
dzzp xy` dnc`d z`e l`xyi z` jnr

שאלה

האם בעלות על קרקע בארץ ישראל
?היא תנאי לוידוי מעשרות

תשובה

: המשנה במסכת פאה )פ"ג מ"ו( מונה.א
d`ta zaiig `edy lk rwxw xne` r"x"
enr zepwle leafext eilr aezkle mixekaae
xhyae sqka zeixg` mdl oi`y miqkp
."dwfgae
המשנה כפי שהיא לפנינו אינה מזכירה
.וידוי מעשרות
(אולם בתשובות הגאונים )הרכבי סי' רעט
'x `ipze" :נזכר במפורש וידוי מעשרות
d`ita zaiig `edy lk rwxw 'ne` `aiwr
dilr aezkle 1 xyrn iecieae 'leke 'aae
odl oi`y miqkp dnr zepwle leaqext
oi`e `id `zkld .`l e` `id 'lid zeixg`
."dpnn fefl
וכן הרי"ף )ב"ב מד ע"א( מצטט במפורש
rny `z" : ז "ל.במשנה אף וידוי מעשרות
d`ta zaiig `edy lk rwxw xne` r"x
dilr aezkle xyrnd iecieae mixekaae
mdl oi`y miqkp dnr zepwle leafext
."zeixg`
 סי' קטז( כתב,וכן היד רמה )ב"ב כז ע"א
.וידוי בתוך נוסח המשנה

 וכפי שהסתפקו בכך האחרונים,יש שדנו האם הבעלות על הקרקע חייבת להיות בקנין הגוף
.( טורי אבן חגיגה ג ע "א,לגבי עולת ראיה )עי' מנ "ח מצ' תפח

.1
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xy` xninl irac mixekal inc `le ,epl
."il zzp
וכן כתב רש"י בבבא בתרא )כז ע"א(:
"zkqna 'ipzna dil opiqxb `l ± iecieae
epi` `ede xyrna `l` iecie oi`c d`t
."rwxwa ielz
עולה מרש"י שבמשנה בפאה אין
גורסים וידוי וא"כ אף מי שאין לו קרקע
צריך להתוודות וידוי מעשר .רש"י מוסיף
טעם להשמטת וידוי מהמשנה בפאה שיש
הבדל בין ביכורים לוידוי מעשר ,שכן
בביכורים מודה על פירות אדמתו בעוד
שבמעשרות מודה על פירות ארץ ישראל
בין שגדלו בשדותיו ובין בשדות אחרים.
בזרע יצחק )קידושין כו ע"א( כתב שבמגיד
מישרים נכתב שלא כרש "יin mbe c"`a" :
'eke zeceezdl jixv epi` rwxw el oi`y
i"xdenl cibnd dibdy enke l"vk l"kr
."'e sc ldwie 'ta mixyin cibn xtqa ex`w
אולם לענ"ד דברי 'זרע יצחק' אינם
נכונים .ז "ל המגיד מישרים xn` cer" :2
)=המגיד לר"י קארו( iecieae ...oiyecwc w"ta
el oi`y in mbe ,dibdl jixve `ed drhen
 ."zeceezdl jixv epi` rwxwבמשפט זה
בלשון המובאת מהמגיד סתירה מיניה
וביה ,שהרי אם וידוי במשנה מוטעה וצריך
למוחקו ,עולה שאע"פ שאין לו קרקע צריך
להתוודות ,וא "כ אין מובן המשפט' :וגם
מי שאין לו קרקע צריך להתוודות' .וע "כ
נראה שלא כזרע יצחק ,אלא צריך להגיה:
") rwxw el oi`y inאינו( ."zeceezdl jixv
וא"כ המגיד מישרים מסייע לרש"י.
ד .תוספות )קידושין שם( כתב'it" :

.2

el oi`y in s`c ieciea b"lc qxhpewa
jxae xnel lekie xyrnd lr dcezn rwxw
`zzp xy` dnc`d z`e l`xyi z` jnr z
xy` xninl irac mixekal inc `le epl
mrhn `le iecieae b"lc i"xt oke il zzp
) inlyexiac meyn `l` i"yxcדפאה פ"ג(
ipz `l i`n` `teb `zlin `d` jixt
mbe ,dil opiqxb `lc rnyn `nl` iecieae
zexit oebk dcezn rwxw el oi`y in rnyn
."oigewl
מתבאר מתוס' שמסכים שגירסת
המשנה כרש"י ,אולם משמע שאינו מקבל
את נימוקו של רש "י ,שכן בירושלמי לא
נמקו שיכול להגיד 'אשר נתת לנו' ושאלו
מדוע לא נזכר במשנה בפאה וידוי .ואעפ"כ
פוסק כרש"י שאף על פירות לקוחין
מתוודה.
אבל בתוספות בבבא בתרא )כז ע "א ד"ה
ובוידוי( כתבopiqxb `lc qxhpewa 'it" :
) ipy xyrna aizk `lc iecieaeשיש( mey
il zzp xy` dnc`n `le jvx`n `l iecie
`l`xyi z` jnr z` jxae dia aizkc b"r
) epl dzzp xy` dnc`d z`eדברים כו ,טו(
edine l`xyi lkl `l` wlgl el `diy `l
dlr ipzc rwxw `la iecie oi` jgxk lr
opiqxb `l mewn lkne ieciea s` inlyexia
dpynac llkn inlyexia dlr ipzcn dil
."dizil
יוצא מדבריו שלא קיבל את נימוקו של
רש"י אלא הלך אחר הירושלמי ופסק שמי
שאין לו קרקע אינו מתוודה .והובאו
שניהם במראה הפנים על הירושלמי.

לפי בדיקה בשתי נוסחאות.
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xyrn `ian xkeg 'it`c rwxwa `ilz

' )ב"מixn`c b"r`e ,weyd on gwel 'it`e

`l mzd gwel `le jrxf z`eaz ('פ"ח א
gexnac zgxenn d`eaz gwela `l` hrin
ogxine milay gwela la` `pngx `lz
."xyrna aiig
וכן הריטב "א )ב"ב כז ע"א( מביא
שהירושלמי מסייע בגירסתו לרש"י ומשמע
.שאף לדעתו של רש"י מצד ההלכה
 הרש"ס על הירושלמי בפאה מביא.ו
ok epi`e" :את פירוש רש "י בקידושין וכותב
dlr iyw `icda `cenlz `kd `dc
.ipyn `le dil ipz `l i`n`c `ziixac
`kd xn`c i`nc xnel mc` jygl m`e
`iiepiy epl zzp xy` dnc`d z`e aizkc
il aizk `le epl aizkc oeikc oiiyewl `ed
el oi` oia mlerle ,rnyn l`xyi edlek`
opz `dc !`zil `d ,dcezn el yi oia
[d"d] `xza wxta ipy xyrn zkqna
`le mixb `l la` micezn mixfnne l`xyi
,ux`a wlg mdl oi`y mixxgeyn micar
elhp `ly miele mipdk `l s` xne` n"x
.hlwn ixr mdl yi xne` iqei 'x ux`a wlg
`l` ibilt `l o`k cr `cenlz yxtne
zial xaq xne epzip zwelgnl xaq xnc
`l` oicezn oi` r"ekl la` ,epzip dxic
z`e aizk ikc rnyn .rwxw odl yi k"`
i`w ediiteb oicezn` epl zzp xy` dnc`d
."opiyxtck i`ce `l`
 ממשנת מעשר שני בה נשנו דיני,היינו
וידוי מעשר עולה במפורש שגרים ועבדים
משוחררים אינם מתוודים מפני שלא נטלו
 ולכאורה מוכח מהמשנה גופה.חלק בארץ
 אלא שהקושיה כה פשוטה.שלא כרש"י
שהיא מחייבת תירוץ מדוע רש"י התעלם

נראה שהרמב"ם סבר כרש "י שכן אף
הוא לא הביא כלל את הדין של קרקע
.כמחייבת ופוטרת מוידוי מעשרות
( בחידושי הרמב "ן )בבא בתרא כז ע "א.ה
azk .iecieae mixekaae d`ta zaiig" :כתב
`l` iecie oi`y iecie opiqxb `lc l"f i"yx
in elit`y rwxwa ielz epi` `ede xyrna
dcezne eizexit xyrn rwxw el oi`y
`le jrxf z`eaz opixn`c `de ,odilr
m`c ,opiwqr oigxenn zexit gwlya gwel
dlz gexnac xyrna aiig oigxenn opi`
cere ,milretd wxta izyxity enk `pngx
lkd ixacl xyrna aiig xkeg mewn lknc
oi`y dn xyrnae dnexza yi opzck
zexikgae oiqix`a mibdepe ,'eke mixekaa
zkqnc ipy 'ta 'eke olfbae oewixwiqae
d`t zkqna inlyexiac izrnye ...mixeka
opil dnle ira `pn iax opiqxb ()פ"ג ה"ז
iecied on xeht rwxw el oi`y in oixn`
iax ,epl dzzp xy` dnc`d z`e aizkc
on xn` opgei iax mya oea iax xa iqei
on xeht rwxw el oi`y in ok `zreny
itl exyrn lr dcezn epi`y yexit iecied
dzzp xy` dnc`d z`e xnel leki oi`y
dil opiqxb `lc giken df edine .epl
."dinrhn e`le l"f i"yx ixack oizipzna
כאמור הרמב"ן סובר כתוס' ומוכיח
שבגירסת המשנה אין לגרוס וידוי אע "פ
שמהירושלמי מוכח שניתן לגורסו ופוסק
 ועל כן מי שאין לו קרקע,שלא כרש "י
.פטור מוידוי
מהרשב "א )ב"ב כז ע"א( משמע שמצדד
d`ta aiig `edy lk rwxw" : וז "ל.כרש "י
iecie 'iqxb `lc l"f i"yxt ,iecieae mixekiae
`l xyrne xyrna `l` iecie oi`y itl
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מהמשנה ולא הביאה כראיה נגד שיטתו .3
התשובה לשאלה נמצאת בדברי
הרשב"ם.
הרשב "ם )ב"ב קנ ע"א( מסייע לזקנו רש "י
וז "לdpynd xcqa 'iqxb `l iecieae" :
rwxw aizk jcy z`t d`t iab `nlyac
ixt ziy`x aizk mixeka iab ,`edy lk
dilr aezkle ,il dzzp xy` dnc`d
dell el yi m` opax oewz ikd leafext
eaeg zeabl delnl leafext oiazek rwxw
oekyn dil zi`c o`nk incc ,ziriaya
oekyn iabe dil carzyn delc irwxwnc
`l dia `pixw `lc ziriay `hnyn `l
zia evx `le oekyn dil zi`e li`ed yebi
zepwle .dxezd on ziriay zpwz xewrl oic
i`xwn zeixg` mdl oi`y miqkp odnr
.3

b"r` xyrn iecie `l` .oiyecwa ol `wtp
) dia aizkcדברים כו( jycw oernn dtiwyd
'it` ['ebe] epl dzzp xy` dnc`d z`e 'ebe
`l`xyi lk` epl i`dc dceezi rwxw el oi
) ipy xyrn zkqna opzck i`wפ"ה מי"ד(
la` oiceezn mixfnne l`xyi exn` o`kn
wlg mdl oi`y mixxgeyn micare mixb `l
`l` rwxw el oi` elit` `nl` ux`a
."ux`a wlg lehil eizea`e `ed ie`x `diy
היינו הרשב "ם מבחין שכל הנשנים
במשנה בפאה צריך שיהיה להם קרקע
כלשהי בפועל ,ועל כך טוענים רש"י
והרשב"ם שאי היות קרקע בידו אינה
מונעת את הוידוי .לעומת זאת המשנה
במעשר שני מדברת על אלה שאינם
יכולים לומר את הוידוי מפני שאינם

בספרי )דברים פיסקא שא( :כתוב" :אתה והלוי והגר אשר בקרבך ,מיכן אמרו ישראל ממזרים
מתודים אבל לא גרים ועבדים משוחררים שאין להם חלק בארץ " .הפסוק המצוטט בראש
הדרשה לקוח ממקרא ביכורים .לעומת זאת במדרש תנאים לדברים )פרק כו( נאמר כבמשנה
בסוף מע "ש" :כאשר נשבעת לאבותינו מיכן אמרו ישראל וממזרים מתודים אבל לא גרים ולא
עבדים משוחררים שאין להן חלק בארץ .ר' מאיר אומר אף לא כהנים ולוים שלא נטלו חלק
בארץ ,ר' יוסי אומר יש להן ערי מגרש " .ובפסיקתא זוטרתא )לקח טוב ,דברים פר' תבא מו ע"ב(
כתוב" :אתה והלוי והגר אשר בקרבך .מיכן אמרו ישראל ממזרין )מותרין( אבל לא גרים ועבדים
משוחררין שאין להם חלק בארץ " היינו כבספרי על פסוק ממקרא ביכורים .ובילק "ש )רמז
תתקלח( כתוב אותו מדרש המבחין בין ממזרים לבין גרים הן במקרא ביכורים והן בוידוי
מעשרות.
במחשבה ראשונה חשבתי שנוסח הספרי והפסיקתא זוטרתי צודק ,והנוסח הנ "ל מתייחס רק
למקרא ביכורים אבל בוידוי אף גרים ומשוחררים מתוודים .ואולי לפני רש"י לא היתה משנה זו
והיא השתרבבה בטעות ממקרא ביכורים .אולם בריש מסכת ביכורים מפורש שיש שמביאים
ואינם קורים משום שאף אם אדמתם גידלה ,לא קבלו חלק בחלוקת הארץ כגון נשים וגרים
)ביכורים פ "א מ "ד ,מ "ה( .וא "כ החלוקה בין ישראל וממזרים לגרים ומשוחררים שייכת במקורה
לוידוי ונדרשה ע "י הספרי והפסיקתא זוטרתי אף על ביכורים ,או שכיון שוידוי מופיע בתורה
מיד אחר מקרא ביכורים נפל הפסוק של וידוי והוכנס הפסוק של ביכורים .עכ"פ מדרש זה יכול
להיאמר הן לגבי מקרא ביכורים והן לגבי וידוי מעשרות .אלא שבמקרא ביכורים הם כלל אינם
קוראים אלא מביאים ללא קריאה ורק כאשר הביכורים מאדמתם ,ואילו לגבי וידוי מעשרות עי'
להלן שלפי רש "י מי שמצד יחוסו הוא מישראל ולא מהמצטרפים ע "י גיור אף שאין לו קרקע אם
נתן תרומות ומעשרות מפירות שקנה מתוודה עליהם.
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מצאצאי נוחלי הארץ ,ועל כן אינם יכולים
לומר ."epl dzzp xy` dnc`d" :משמע
שחוסר בעלות על קרקע בפועל אינו
מפריע ,אבל אי–השתייכות לנוחלי הארץ
מונעת את אמירת הוידוי .ועל כן נשים או
כהנים ולויים יכולים להתוודות אבל גרים
יכולים
אינם
משוחררים
ועבדים
להתוודות  .4הבעלות על קרקע אליה
מתייחסים רש"י והרשב "ם וכן הקרקע
אליה מתייחס הירושלמי היא בעלות
בפועל ולא מצאצאי נוחלי הארץ.
הר "ש משאנץ )פאה פ"ג מ"ז( הביא את
דברי הרשב"ם וכתב שבירושלמי היא

וכן

כתב

הרא"ש

פלוגתא דאמוראי.
בפירושו לפאה.
כיון שהדברים כתובים במפורש
ברשב"ם ורמוזים ברש "י ,צריך לעיין בדברי
הרש"ס כיצד הוא מקשה על הראשונים
דבר שאינו שייך כלל לדבריהם וצ "ע.

מסקנה
נראה להלכה כי אף מי שאין לו קרקע
והפריש תרו "מ מפירות שקנה – חייב
בוידוי מעשרות .וכש"כ בימינו שזהו רק
זכר לוידוי מן הראוי שיתוודה.

סימן לו

האם יש חובת וידוי מעשרות על כל אחד

א .העמדת השאלה

אדם הקונה פירות וירקות בחנות שיש
בה השגחה על הפרשת תרומות
ומעשרות ,האם חייב בוידוי מעשר ?1
נראה שהנקודה העיקרית הטעונה
בירור היא :האם מצות וידוי מעשרות
היא מצוה חיובית כלולב ושופר שכל
אדם מישראל חייב בהן בהגיע עיתן,

וביעור מעשרות וכל המתנות הן רק
עיכוב לוידוי במידה ולא נתנן ,וא "כ אף
מי שאין לו קרקע ואין לו יבולים ,מהם
צריך להפריש תרו "מ ושאר מתנות –
חייב להתוודות .או שאין זו מצוה חיובית
כללית על כל יחיד מהציבור ,אלא מצוה
המסיימת את מערכת המתנות ממצוות
התלויות בארץ ,ומי שיש לו פירות

.4

מכאן קושיא לטורי אבן )ריש חגיגה( ועוד אחרונים שדנו בהיכי תמצי שעבדים משוחררים יהיה
להם קרקע ומחוייבים מצד זה לעלות לרגל .והלא ראיון הושווה בירושלמי לוידוי מעשרות
ששניהם הושמטו מהמשנה אע "פ שמתחייב בהם רק אם יש לו קרקע .והם חפשו מצב שתהיה
בידיו קרקע שלא תצא ביובל ,והלא הירושלמי אינו דורש זאת ,אלא רק קרקע בפועל – כן עולה
מההשוואה לראיה וצ "ע.

.1

הדיון מצטמצם בחיוב האישי ומתעלם במכוון משאר העיכובים הכלליים מצד עצם חיוב
הפרשת תרו "מ בימינו ואמירה בפני הבית וכד'.
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