
יצחק ע"תש●ב"מבית







לא ממנו אשר הפרי ומעשרותיו/את תרומותיו לאכול/ניטלו "טבל"–אסור

חייב/–שמו מלקות טבל אוכל לעין1.וכל נראה במכות /בגמרא

הפרשה שום בלי ארבעים/שהאוכלו אם כי לוקה יותר/אינו הסביר.ולא

:א"הריטב

 חייב אינו ,זר בין כהן בין ,אכלּה הפרשה שום קודם בתחילה

ולתרומתלתרומהדטבליג"דאע,טבלמשוםאחתאלא

.2מעשר

א "אל יסוד זה הריטב/ ; אך חיוב אחד בלבד ֶישנו / ּבֹוֵדדמתנות רבות מפרי 

כולו/,יורד לטבל אחד שם מוצלחת,לכאורה,תשובה3.ולפיו /לא

זאת הסבר,היא בה אין אחת/שכן חייב שהוא ה/,לכך הקשה לנר'וכן :'ערוך

דשםבכךמה,אחתאלאלוקהאינובתחלהלמהליקשה...

שניישהרימקוםמכל,א"הריטב'שפיכמו,הואחדטבל

ילקהכ"וא,דמעשרולטבלדתרומהלטבל,חלוקיןלאווין

שםהמגידהרבשהביאם"הרמבלשיטתובשלמא!שתים

ב'הל( אסורות אאיסורלאווין'בדאיכאדהיכי,)כג:מאכלות

.).פג(סנהדרין1

יט"ריטב2 מכות כהן"ד:א אכלה .ה

חינוך,אולם3 פשוט)ז:רפד(המנחת כדבר הגמ,הבין את להזכיר הריטב'מבלי במכות"או ,א

לתרומות הטבול פרי האוכל פעמייםשאדם לוקה אמנם .ג"וצע,ולמעשרות



למפל ציון בן 550

,שפיראתישמות'בלאהםאםאחתאלאלוקהאינואחד

4.הקששתיםדלוקהשםשהביאהגאוניםלשיטתאבל

החיובים כן הלאוין הגאונים/,כמספר שניים,לפי יש ושל/–והרי תרומות של

פעמ/ואם–מעשרות יילקה שהוא חמורה!ייםכן הפיצוץ,קושיה לפני /אך

המקשן תירוץ,מגיע עם :הפעם

כדאמרינןלתרומהמעשרותלהקדיםדאסורכיון,לומרויש

עלאכתידמעשרותטבלשםחללאכ"א,)ו"מג"פ(תרומות

נגמרלאכאילודהוי,תרומההפריששלאבעודהתאנה

.'יחללוולא'מרקלוקהאינוולכן,מעשרלעניןמלאכתו

; עוד לא עשה/ מכל מלאכתו אשר ְׁשּבֹת ִילא / , בטרם תופרש תרומה, הפרי

מאיר או / תירוץ נהדר אך איננּו   . אין בו טבל לענין מעשר/ וממילא 

הריטב דברי את הוא"שכתב/א"פותר אחד טבל אצל/–"שם זה ענין ומה

מלאכה / אם למטרה ַשֹמנּו את יישוב      5?גמר

יש,א"הריטב קשתנו במכות/ְלַכֵוןאת הגמרא כתוב,אל מאד/שם אמינא הוה

:מעניין

כ4 מכות לנר אחת"ד.ערוך אלא לוקה אינו בגמרא .ה

של5 העניין הוא"את אחד טבל בראשונים"שם שונים במקורות בגמ(מצאנו לא ,)עצמה'אך

מהם שלשה יד'הל(ם"הרמב)א:ונציין אסורות ב)ו:מאכלות לי"פוסק הדברים"יראה שכל

מדין כזיתהאסורים של לשיעור מצטרפים אחד",טבל שם שהוא מכות(א"הריטב)ב".מפני

טבל"ד.יג אכל ו)ה מאחר שבכללות לאו אינו טבל של שהלאו אחד"פוסק בכולן טבל שם

פו('התוס)ג".הוא מהתם"ד.יבמות אי אחת,)ה אכילת,בדעה על המיתה חיוב את לומדים

ש מכך עני מעשר של משאר"טבל חלוק הוא,"טבלאין אחד טבל ששם היא ההנחה .ולכאורה

האלה המקרים הוא"הביטוי,בכל אחד טבל באופן"שם האיסור של ואופיו לזהותו מתייחס

ל,כללי היא"בדומה חד טומאה (שם פא" לנר,אולם.).יומא הערוך מקושיית שראינו ,כפי

למת הטבול פרי האוכל מדוע להסביר כדי זה בחידוש אין אחתלכאורה פעם רק חייב רבות ,נות

הריטב שלפי נניח כן אם שגם"אלא קובעת ומהותם באופיים זהים טבל שמות שכל העובדה א

אחד חיוב רק יש שונים לאוין מספר לביטוי,לפיכך.על אחר הסבר נציע אחד"להלן טבל שם

הריטב"הוא .א"בדברי
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ר הורם:יוסי'אמר שלא הטבל על אלא חייב יהא לא יכול

עיקר כל ממנו;ממנו הורם ולא גדולה תרומה ממנו הורם

ראשון ואפי,מעשר שני מעשר ולא ראשון עני'מעשר מעשר

בשערי:ל"ת?מנין לאכול תוכל 6...ךלא

חשב'ר הפסוק,יוסי מאיסור/,לפני תפטור אחת טבל/שהפרשה מהו.אכילת

הזאת/הנימוק הביאור,לעמדה לה היסוד'ר?ומה הנחת על בנה /,יוסי

לשאר דתרומה טבל בין פרגוד/שאין ולא פער לא טבל /שמות למעשר: ,כעת

בעבר תרומה של אחרות.אך עצמא,במלים זהות יתאין

אחר/ או זה טבל מְשֵׁאִרית/אלא,לשם ומורכב נובע אחד –קודמו/כל

גדולה מתרומה תרומה,לפיכך.כמעשר של הטבל לתיקון

מעמד/ על כעת כבדות מעשר/השלכות של גלומה,הטבל בו של/אשר הרוח

של / מסתבר שכך עלה על דעתו    . ְׁשָמד את ַהָׂשְרָדהתרומה ֶׁש

סבור,יוסי'ר היה לא/ולכן ותו אחת בהפרשה לא/,שאף דמעשר טבל על

איסור ההלכה,כמובן,אולם.יחול זאת /,אין

נשאלת מאליה השאלה כן /ואם מהפכה: באה הפסוק עם כל/שמא ועכשיו

לאור / קץ לשאלה אפשר ַלִׂשים    ? ל נפסדת"הסברא הנ

בפסחים בגמרא :האמור

כל.נתקןשלאבטבלחובתוידיאדםיוצאיכול:רבנןתנו

,צרכוכלנתקןשלאבטבל:אלא!נתקןלאהא,נמיטבל

,מעשרתרומתממנונטלהולאגדולהתרומהממנושנטלה

?מנין,ענימעשרואפילו,שנימעשרולאראשון]מעשר[

בלמשוםשאיסורומיחמץעליותאכללאלומרתלמוד

,חמץתאכלבלמשוםיסורואשאיןזהיצא,חמץעליותאכל

7.טבלתאכלבלמשוםאלא

טז6 .מכות ביבמות: בגמרא כן גם מופיעה זו דברים.)פו(דרשה ע(ובספרי ).ב"פיסקא

לגמ.):לה(פסחים7 המשנה'הרקע אין.)לה(שםהוא אשר הדברים כאחד הטבל את המונה

בפסח מצה אכילת חובת ידי בו .יוצאים



למפל ציון בן 552

לצאת שאפשר אמינא נתקן/הוה כולו שלא טבל /במצת זו. בהצעה כי נדמה

ר/נמצאת של כאן,יוסי'הנחתו ברוראבל די אחד דבר /הלא הפסוק:

מאומה לגעת בא לא טבל/ודאי ערעור,בהלכות אין כולו/,בהן הוא והחידוש

מצ דר.הבהלכות אדעתיה דסקלא /יוסי'והא

לגבי במכות טבל'בגמרא במסקנה/'שם בסיסי,עודנו הם/ובאופן אחת חפצא

טבל יושבי אתינן,ואפשר.כל דלהכי /,השתא

הכתב"שהריטב מפי העיד כן "א / הוא: אחד טבל טען,"שם על/,הלא ולכן

לאו חד אם כי אין 8.אכילה



תורמין" במשנה,"אין ו/,9שנינו החיוב על הפטור ראשון"מן /ממעשר

תרומתו לישנא,"שניטלה בהאי הראשונים/אך מיימון"הראב–פליגי ובן :ד

תרומתו ניטלה שלא ראשון ממעשר תרומה אין...המפריש

תרומה .תרומתן

תימה:א"א דברי אלא אלו אמרה!אין תורמין'המשנה אין

תרומתו שניטלה ראשון סבר...'ממעשר המחבר זה אבל

תרומתו שנטלה ראשון מעשר עם אחת דרך ואין,שהוא

כן מורה השנ,השכל בכריושהמעשר בשהקדימו כאן י

להדגיש8 הריטב,חשוב בדברי שהצענו הפירוש הוא"הביטוי,א"שלפי אחד טבל "שם

אחרים במקומות מאשר כאן שונה באופן אחרים.מתפרש הערה'עי(במקומות הביטוי,)5לעיל

שהטבל כך על שיהא,מורה מקום ואופיו,בכל זהותו מבחינת זאת.זהה הפירוש,לעומת לפי

מקודמו נובע טבל שם כל אחד פרי שבתוך היא הכוונה תרומה,כלומר–שלנו שהפריש לאחר

ה טבל'אין לגמרי'שם פוקע תרומה ל,של והופך משתנה הוא האלא טבל'היות מעשר'שם ,של

הלאה הזה;וכן הוא"ובמובן אחד טבל לנר".שם הערוך של מזו כן גם שונה זו שהרי,הבנה

ה טבל'לפיו מלאכתו'שם נגמרה לא שעדיין מפני התרומה הפרשת לפני חל לא מעשר של

מעשר לחלוטין,לענין שונים טבל בשמות מדובר ה,מנגד.אבל שלנו הפירוש טב'לפי 'לשם

מעשר של זה להיות הופך תרומה בו,של שיחולו יתכן לא נגמרה,זמנית-וממילא אם גם

מעשר לענין .מלאכתו

פ9 מ"תרומות .ה"א
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אם אבל

מתרומה בו שיש מה לתרום הוא יכול כלום ממנו נטל לא

מקום על האמת,אחרגדולה דרך 10.וזה



כמונו"הראב גרס מעשר/וחידש,ד תרומת הימנו ניטלה "–כי מקצתו/

ישמש"מתוקן ולא חסר.לתרומה"חיוב"כ/ושוב בעיהסבר ,וטעמא

קשיא /דלכאורה טבול: עדיין הוא גדולה מעשר/,לתרומה שתרומת ואף

הנראה בזה    ? בינּה לגדולה הלא יש גבול/ , הופרשה

סבר"שהראב,הוא ישנו/ד אחד טבל רק דבר/,שלפרי מעשר לתרומת /ואם

ירגישנו,קורה דתרומה הניסוח.הטבל ואף

כפעמון באוזן/שלו מקצתו,מצלצל נידון/,מתוקן בו אשר בפסחים /מהגמרא

צרכו" כל נתקן שלא כן,ברור".טבל ,אם

דגל"שהראב שט/ד התרומותבשיטה דשתי בנפשו/בל קשורה /אבל;נפשו

השאר לראות,לגבי יש :עוד

מעשרותיו ופודהו...הקובע שני מעשר לקבוע לאדם ויש

מעשר תרומת או הפירות אותן על ראשון מעשר ועושהו

אחר .למקום

אחר:א"א מקום על ממנו תורמין שאין שכשם סבורים היינו

מ מעשרין אין כך תרומה שמחוייבמחוייב אחר מקום על מנו

החיוב על הפטור מן וזהו אותו,מעשר שמצאתי עד

דמאי של ראשון פרק בסוף ד(בירושלמי ובמעשר).'הלכה

לתרומה לא אבל כן ,עושה

.11

הל"רמב10 ה'ם .יג:תרומות

הל"רמב11 ז'ם .ג-ב:מעשר
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ויפדהו ואז הוא / פסק ֶׁשאת מעשר שני יקבע / , אשר בירושלמי חמוש, ם"הרמב

לשי להבא/מושכשר גמור טבל על מזאת"הראב.להפרשה נבהל ד

הפטור/השיטה מן החיוב שעל זה/מפני לתמוה.הוא יש שכזאת /?האמנם

קשור שני מעשר תיקון מה טבל'למשום מתנות'שם של

פשוט12!'?פטור'וַאֵיה ה/ , אחרות /התירוץ בהלכות,ד"לראב: לשיטתיה

הי/,תרומות ַבפרי הטבל ישותכל מקצתו,אחתנו ואם

מוגדר/מתוקן הוא אחר טבל פקפקן".פטור"כ/כלפי שהיה מצא/,ואף בסוף

והדר הנהירושלמי משיטתו אך,ל"ביה

לתרומה/המציא מעשר בין מפריד יוציא/–קו לא אחר מקום על /,תרומה

באה לא מעשר מכח היא באות.שרק המתנות שאר

נסבל,מעשר/מכח העדרם עין/;ולכן להעלים שמקצתו/,לשכוח,אפשר

על ולהפריש במקוםמתוקן מעשר של טבל

/אחר דתרומה,ברם. טבל על נסבל/להפריש ייפטר–בלתי שכן/–!לא

אם כבר תיקן את מעשר     . ידּה וכחּה לעצמה-עוצם

במקום/שני לתרומה מתוקן מתנות;אחר/מקצתו שאר להפריש/הפריאך יש

לשלום בידינו.וילך כל,עלה על

מתוקן"ש/,פנים מצומצם"מקצתו בלבד/אינו ל,לתרומות מכח/באים"אך

13.םְיֻקַיָפַעלֹו " מעשר

ופדהו12 שני מעשר שעשהו לאחר דבר לשום טבול אינו שהפרי להבין היה מן,ניתן זהו ולכן

החיובהפטור ביותר,על תמוהה אכן הזו ההלכה כן אם להפריש–אבל שאפשר שמענו היכן

לגמרי הפטור מפרי גמור טבל הירושלמי,ושנית?על של הכלל א(לפי ה,ו:פאה )א:דמאי

חבירו"ש את הקודם בו,כל מתחייב אם"חבירו גם ומעשרות לתרומות טבול להיות אמור הפרי

שני מעשר נ.עשהו ידנו זהעוד בכלל לדון להלן,טויה .ויעויין

פשטנית,כנראה,ד"הראב13 לא בהחלט בעמדה תרומה:נוקט של הטבל ששמות סבור הוא

של בעיה להוות כדי בזה זה קשורים מספיק מתוקן"ומעשר הופרש"מקצתו מהם אחד ,אם

ש אלה בתוך רק מעשר"אבל מכח (באים מעשר,לכאורה,הכולל" של)תרומת בעיה אין

מתוקן החיוב,מקצתו על הפטור מן נחשב זה מקום,ואין על גדולה תרומה מפריש אינו עוד כל

אופן.אחר מעשר"הניסוח,בכל מכח באים שהצענו"שכולם המהלך על חדה בצורה ,מעיד

מקודמו ומורכב נובע אחד טבל שם לעיל,שלפיו שביארנו .וכפי
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הרמב בערפל"פסיקת עטופה כִעְוִרים/,ם לגשש ניגשים כלב/אליה עם באפלה

ומתבלבל הפירושיםבדבר,ובכן/;שוטה רבו גירסה.יו לו שהיתה ברור

במקום " / שלא ניטלה תרומתו"וגרס /, אומר הכסף משנה, במשנה/ ִמֶשלֹו 

ניטלה שתרומתו מפרש.מעשר משנה הכסף

גדולה/,בדעתו תרומה הימנו ניטלה בו/שלא אין מעשר תרומת ועם/,אבל

תרומה"זאת תרומתן הראב".אין והרמב"לפיו ם"ד

הראב/,שווים מתוקן,ד"ולדברי הרמב/,שמקצתו להסכים"גם ימהר /,ם

לכאן באו לא חדשות פירוש15ד"הגרי14.ופנים העלה

דבר/,נבון שום ניטל לא ראשון,כמובן,חוץ/שעוד (ממעשר במעשר/ שהרי

מדובר זאת).ראשון כל נחשב,חרף הוא

/פטור"ל הפרי" מאותו יפריש גמור/ובל טבל של אחר מקום שהרי/,על

הכרי תוקן כבר כן,יוצא.במקצת ם"שהרמב,אם

בלבד/סובר למעשר רק אם אף אחר,נתקן/כי מקום על יוציא/שוב ,לא

לראב שני 16.ד"כמעשר

ה'במהד14 בדברי שונה גירסא מופיעה משנהפרנקל המהר,כסף כמו הוא הפירוש י"ולפיה

אתר(קורקוס ש"המהר).על מפרש קורקוס מעשר"י תרומת ניטלה ניטלה,"לא אכן אבל

גדולה אחר,תרומה מקום על גדולה תרומה ממנו להפריש אין זה.ולכן בא"הרמב,לפי ם

הר מדברי א(ש"לאופקי שהקד,)ה:תרומות ראשון במעשר עוסקת שהמשנה ימושפירש

גדולה,בשיבלים תרומה חיוב בו שאין על"ואעפ,כך גדולה תרומה ממנו להפריש אפשר כ

מעשר לתרומת טבול עדיין שהוא כיון אחר אדיר.מקום חידוש בדברי,זהו עיין בו ולדיון

חלה("ד"הגרי מסכת על הרב זרעים)כט-כח'עמ,"שיעורי א(ובתורת ,)ה:תרומות

.ל"ואכמ

הרב"15 חלהשיעורי מסכת .ל'עמ,"על

בהל16 לעיל שראינו הזה.מעשר'כפי הפירוש הרמב,לפי דברי את ליישב עם"נצטרך כאן ם

הנ בהל"דבריו נחשב,מעשר'ל אינו שני מעשר שתיקון פסק מתוקן"שם כך".מקצתו ,לשם

ראשון מעשר תיקון לבין שני מעשר תיקון בין לחלק ייחשב,נוכל האחרון רק תומקצ"כאשר

".מתוקן
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לרמב מחודש הגיש"פירוש ה,הגאון/ם איש'בעל :'חזון

הר במתני"אבל גרס תרומתו'מ נטלה שאוסרומה,שלא

הר"הראב מתיר אוסר,מ"ד שמתיר לא...ומה כשעדיין אבל

אחרים על מניה להפריש אפשר אי תרומתו זה,נטלה שטבל

מעשר לתרומת טבול שהוא גמור מטבל דכל"ואע–חלוק ג

מעשר לתרומת טבול ,טבל   



.17

נפלא ראשון,חידוש שַנִים/שמעשר פי מעשר לתרומת טבל/טבול מאשר

החזון,גמור ירושלים/לפי על חזה דידיה.אשר ם"הרמב,אליבא

מתוקן"את/שולל מקבל/אבל,"מקצתו מזו גדולה /הרי ראשון: מעשר מאת

יוכל טבללא על אפילו להפריש

מ/,גמור חיובולא על פטור מדין/דין הפטור"אלא על /מחיוב ,שהרי"!

צרוף הכור מן ה,כזהב הפרשה כל שם'עם

/ היה ָעַבר הכללי ש' שם טבל'וה/ , ִמְזַדֵקק וִמְזַדֵּכְךהלא הולך ו/ ֶשנוַתר ' טבל

18.ז והתחֵזקהתרֵּכ, תיקון וטיהור

למדים נשמע,נמצאנו לראב/,הכל ב"שהן התיקון עם לרמב/מקצתד ם"והן

עלמא כולי אחת/,19לפי חפצא הוא כולו .הטבל

סי17 דמאי איש .ט"סקי'ד'חזון

איש18 החזון בדברי שהצענו הביאור כי לציין של,ראוי בעיה על מדובר על"שלפיו החיוב מן

(הפטור פ" שבתרומות הפסולים ברשימת מופיע זה גם מ"אשר בדבריו,)ה"א מפורש יתר.אינו

כן צר,על כל ברורים לא משפטים כמה מוסיף הוא אחר,כםבהמשך לענין התכוון שהוא .ויתכן

כך או שפירשנו,כך כמו להציע בהחלט ניתן למעלה שציטטנו הקטע בסיס שהפרשת,על

ל תיחשב גמור טבל של אחר מקום על ראשון ממעשר מעשר הפטור"תרומת על החיוב ,"מן

שה טבל'כיון גמור'שם בטבל מאשר ראשון במעשר יותר חזק מעשר תרומת .לענין

המהרח19 של מפירושו הרמב"וץ בדברי קורקוס בהערה,ם"י לעיל .14שהובא
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אבל אם כך עשה לא / , וַאל לו להקדים את המאוחר/ סדר הפרשות קבוע ְיַכֵבּד 

-לא יקשה על ַא בעל   20.אם כי על לאו ָעַבר, את הכל / ִאֵּבד

ִאיד האיסור/,הבתישער שזה דיןלהסביר תדיר",בגברא/הוא יגיד",כמו ,כך

" תדיר/ מעבירין,ושאינו אין המצוותאו די,על והכל

את : / מתעורר הסבר אחר ְּבַקלּות/ לאור החידוש דלעיל , אולם". / פשוט

הרי טבל של שלאִקְלֵקלהחפצא תיקונו ידי על

ועם בלבול  / –ַאֵחר ושם טבל זה נובע ִמ/ שכל הטבל הוא ישות אחת / , כסדר

 ְרָאָיהניתן להוכיח כן ב    . ֻהְׁשַחתַהסדר הטבל 

בפאה/ בירושלמי שהוזכר :מכלל

ביכורין... שמן נקראו לכל?ולמה ביכורין הקודם,שהן וכל

בו מתחייב חבירו חבירו 21.את

ִפּיָה על הפך הקערה מעשר/את או לביכורים תרומה נותר–לתרומה/והקדים

יישאר/,שהיההחיוב המופרש החלק עולה,אולם.ועל התמיהה

אצל:מאליה/כשלהבת זה ענין תאחר'/מה נקשרת'?בל רשימת/מדוע

לקביעת טבל'הקדימה הוא'?שם בירושלמי ,החידוש

ולא / , הוא דין בחפצא של טבל עצמו/ ' בל תאחר'כי גם האיסור של / , ֵאפֹוא

בגברא מסתבר,דין .וכך

יקום דבר עדים שני פי רשום/;על הנה בדמאי :בירושלמי

דר בריה בא ר'רבי בשם חייא רבי ווא בר מותר:יוחנן'חייא

בדמאי לראשון שני בשם.להקדים אידי בר אחא בר יעקב רבי

לוי בן יהושע עשוי:רבי שעשה מה עשה ואם יעשה 22.לא

פ20 מ"תרומות "ו"ג לביכורים: תרומה לתרומה,המקדים ראשון לראשון,מעשר שני –ומעשר

תעשה"אע בלא עובר שהוא עשוי,פ שעשה תאחר'שנאמר,מה לא ודמעך ".'מלאך

פ21 פאה ה"ירושלמי בתרומות.ה"א "שנינו)ז:ג(במשנה לכל: בכורים בכורים,יקדמו שהן

".לכל
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נחלקו ישראל ארץ מותר/גדולי השאלה/;להקדים,בדמאי,האם מה,ולנו על

הדבר/?התווכחו הגריְלַהְטִעיםיש,בטעם פי ובפומיה,ד"על

אינו/מרגלא דרבנן'שדמאי אסורות/'טבל דמאכלות חפצא חובת/אלא,או

כאן שנו בגברא כן23.הפרשה המחלוקת,אם

/ , א עצמהכקלקול הטבל בחפצ/ מתפֵרׁש ' בל תאחר'אם איסור / ביסודה הינה 

למדים24.ְלַׁשֵּבׁשכאשר בדמאי אין טבל  כל,נמצאנו על

טבל'שכל/,פנים נובע'שם להקדים/,מחבירו אסור הסברא שהרי/,ומזאת

פוגע טבל של בחפצא 25.זה

פ22 דמאי ה"ירושלמי .ד"א

ממו23 שמעתי שליט"כך ליכטנשטיין אהרן הרב הגרי"ר בשם זצ"א כמה"והגרי,ל"ד הביא ד

לכך הרא'עי(ראיות של טוב"ל"במאמרו ויום בשבת מתקן שבות ל,"בענין יצחק ,ד"בית

בדמאי',א):121-122'עמ דמאי)א:ג(המשנה העניים את שמאכילין הבין"והגרי,אומרת ד

אכילה איסור היוצרת גברא בחובת רק שמדובר עניים,מכך אצל הותרה דעות[ולכן שתי יש

לעצמו)שם(בירושלמי יפריש שהעני הנחה או הפרשה ללא אכילה היתר זה בבבלי,האם אבל

לה( ממש:)סוכה היתר בוודאי ברמב,זה גם י'לה(ם"וכך מקומות'הגמ',ב)].יא:מעשר בכמה

מז( קכז,.ברכות לא,:שבת לה,.עירובין דמאי:)סוכה לאכול שאסור שלמרות ניתן,אומרת

עני ולהיות נכסיו את להפקיר יכול שהוא משום לו כראוי אותו מאכלות,כמובן.להחשיב בשאר

של כזה דין אין מפקר"אסורות בעי הגרי,"אי הבין ש"ולכן מאכלותד של חפצא אינו דמאי

דמאי"הרא',ג.אסורות מתערובת נוספת ראיה והביא הוסיף האם.)ו(בחולין'הגמ.ל מתלבטת

דמאי תעורבת על אסורות"הרא.גזרו מאכלות של חפצא אינו דמאי כי הבין לשאול,ל ניתן ולכן

תעורבת דין לגביו חל בכלל הרא',ד.האם הוסיף אחר מ"במקום להוכיח בירושלמיל הדעה ן

ד( גרידא)א:דמאי השבת כבוד מפני בשבת דמאי אכילת שאין,שהתירו טבל'ומסתבר .'שם

אין,לחילופין24 אמנם לדמאי האם היא האמוראים שמחלוקת להבין טבל'ניתן ראוי.'שם

הרמב כי ט'הל(ם"לציין איסור)ו:מעשר כי פוסק תאחר'אכן בדמאי'בל קיים .נןיוח'כר,אינו

בתמורה25 הסוגייה היא שלנו המהלך על חמורה טבל.)ד(קושייה של כלכלות שתי ,לגבי

חבירתה על אחת מכלכלה כסדר שלא הפריש אם אפילו תאחר בל איסור שיש משמע :משם

הוא תימה שאין,ודבר ברור טבל'שהרי הכלכלות'שם לשתי פגיעה,משותף אין הלא כן ואם

טבל של בחפצא לדחות,ולםא?כלשהי דרכים,יש בשלוש עולה',א:וזאת יפה הכי התירוץ

הר של פירושו לשטמ(י"מתוך בהשמטות ד"מובא תמורה ל.ק "ג"אות דינו): שני מעשר

ראשון ממעשר עצמה היא שנתקנה מתבואה מורם וצריך.להיות גמור טבל זה שני מעשר נמצא

, לכאורה, לדעתו". ין זה סדר המעשרותוא, להפריש ממנו מעשר ראשון קודם שיּותר לאכילה

הקדימה עצם אינו ראשון,האיסור למעשר הטבול שני מעשר של חפצא יצר שהוא ואין,אלא
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ם "שהרמב/ ,  נקיַׁשִיׁשייסד תשתית של / , מורי ורבי, א"הרב רוזנצוייג שליט

ו באומץ אין/,מרץפסק בארץִמְצַותכי תלויה הבסיס26.חלה זה ועל

ארמון המה/,בנה ועיקרון,שחלוקים ותרומה/,בשורש חלה של הטבל ;שמות

הנתינה/ על בנוי חלה לתרומהשל ואילו

עצמו בפני שלו/27.דין אלה לצד הוכחה הרמב/,ונוסיף בוקעת"שמדברי ם

המעשרות סדר ב,כלומר.זה קלקול יש הזה במקרה טבל'גם יצור'שם שהמציא כלאים-כיון

ראשון למעשר הטבול שני מעשר של אי"הרמב',ב.מתועב שום מזכיר אינו כזהם במקרה סור

ז'הל'עי( ג'הל,יב-יא:מעשר הגמ,)כג:תרומות שדברי דהלכתא'ויתכן אליבא זאת.אינם

שהגמ ר'משום שיטת את לבסס מנת על זה במקרה איסור'דנה על שלוקה תאחר'אליעזר ',בל

זה איסור על לוקה שאינו פוסקים אנו להלכה שם"רמב(והרי ד('התוס',ג).ם )היוה"ד.תמורה

דמאי של בכלכלות שמדובר שאיסור,מפרשים סבורים אם שדוקא יתכן זה תאחר'ולפי 'בל

לדמאי ביחס בכלל ר(תקף הרמב'נגד ופסיקת בירושלמי לעיל,ם"יוחנן להרחיב)יעויין ניתן

כלכלות שתי של למצב טבל,אותו של החפצא קלקול על מדובר לא כך או כך יש,אמנם.שהרי

פי כי התוסלציין ביותר'רוש והגמ,תמוה על'מאחר כי וברור זה בהקשר מלקות בחיוב דנה

לוקין אין שם(דמאי אמת השפת שהקשה .ג"וצע,)וכפי

במאמרו26 בא"עיין וחלה תרומה (י"מצות צבי" ג,קול היתר).52-84'עמ'כרך הוא,בין

שהרמב מכך זאת ה'הל(ם"הוכיח מ)ה:ביכורים מקור להביא שלנאלץ הארץ"יוחד "מלחם

לא חלה מצות את להגביל ה'הל(ם"ושהרמב,י"כדי ד"פיה,ח:ביכורים חלה נגד,פסק)ח:מ

הראשונים מדאורייתא,שאר בחלה חייבות מצרים עולי בהן שהחזיקו שאין,שהארצות למרות

תו לענין קדושה א'הל(מ"להן ש).ה:תרומות מחייב על להעיד עשוי אלה במקומות לחיוב

א" ל,"י"שם א"בניגוד ערופה,"י"קדושת לעגלה ושמה'הל(בדומה י"רוצח 'הל(וסמיכה)א:נ

ד .ל"ואכמ,)ו:סנהדרין

בכלל27 לטבל ביחס זו בחקירה דנו הרמ"ומו,האחרונים שליט"ר חלה"ר בין לחלק הציע א

זו בנקודה ה,ותרומה טבל'כשבחלה מדוב'שם בתרומה ואילו הנתינה מחובת דיןנובע על ר

עצמו במאמרו.בפני הרמב"עיין ביו"שיטת וחלה תרומה והולכת הפרשת בענין (ט"ם בית"

עמ"ל,יצחק הרמב,)232-231'ד בניסוח אחדים דיוקים בסיס על כן חילק הוא ושמעתי,ם"שם

אחרות הוכחות ביהודה,למשל:ממנו סי'מהד(הנודע שיעור)א"ר'תנינא אין בתרומה כי הבין

ועיקרלהפ כלל מצוות,רשה את קיים לא אבל הכרי את פוטרת אחת חטה לחלה ביחס ואילו

נתינה מכדי בפחות לכהן באריכות"ועיי,הנתינה שהרמב.ש להעיר טו(ן"יש שמאי"ד.שבת ה

"כותב)אומר ר: בשם ז"שמעתי וקיי"ת לכהן ותתנו תרומה תרימו בחלה דכתיב דכיון ל"ל

בכביצה אוכלין נתינהפח,שיעור מצות בה מקיימא ולא חלה אינה מיכן היא".ות נוספת ראיה
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תרומ/ועולה בין מחלק לחלהשהוא של.ה האכילה איסורי

אינם הרמב/טבל במשנת ביחד ומעשרות/;ם"נפסקים תרומות לגבי /האיסור

אסורות במאכלות מופיע צלולים28.בלבד כמים הדברים

סנהדרין/ונהירין בהלכות דבריו :לאור

בהן ויש תעשה בלא שהן שמים בידי מיתה מחוייבין כל

עש שמונה עליהן שלוקין הן,רמעשה (ואלו שאכל)א: זר

גדולה תרומה)ה(...תרומה ממנו הורם שלא טבל האוכל

מעשר ותרומת חלתה)ו(,גדולה הורמה שלא עיסה 29.האוכל

מקורו,30בברייתא ודאי היא טבל"כתוב/,אשר לא"האוכל טעם/;ותו מאיזה

הברייתא/ָסָטהם"הרמב לחלה,מן תרומות בין הראיה!?וחילק ,מזאת

/ הרי חוצצת מחיצה של ברזל / ; ֻיַׁשרמוכח בכח כי הקו לא / , נוסף על השאר

טבל לענין לתרומה חלה דרכנו.בין פי ,על

לחדש הטבל/נוכל לכל אחד"כי יושבת/,יש"שם ברצף הטבל חוץ/;וסדרת

הטבל , כלומר     . ִנְׂשֶגֶבתלבדה , מחלה

שם '/  נוצר ֵמָחָדׁשאלא ; אין כאן/ ית המתים תחי, לא חוזר ונעור/ ְלָפִנים שהיה 

       . ִמְּכָברשאינו , לחלה' טבל

המאירי לז(מדברי המדומע"ד.פסחים בראב,)ה כתוב תל(ן"וכן את"ד,ד"פסחים לשין אין ה

חלה,)המצות של טבל לאכול לכהן תרומה,שמותר של לא פנים!אך כל הוא"הרמב,על ם

לתרומה חלה בין החילוק על נ,הבעלים מדבריוולכן ראיה .ביא
טבל"הרמב28 אכילת איסור את פוסק אסורות'בהלם כל,)כא-יט:י(מאכלות משמיט הוא ושם

לחלה בסה,זכר קנ(מ"וכן תעשה כן).ד"לא על ש,יתר אומר הוא אלה בהלכות"בהלכות

פטור ואיזה ומעשרות בתרומות חייב דבר איזה יתבאר ומעשרות חלה,..."תרומות דיני והרי

בהלנ אחד.ביכורים'מצאים ממקום אלא יודעים אנו אין חלה של טבל אכילת איסור אודות

אגב,)ה:ח(ביכורים'בהל כבדרך זאת "ואף האוכל: בשעורים ונטמטמה בחטים נתגלגלה

טבל שהיא מפני מיתה חייב חלה הפרשת קודם מן,ממנה בחלה חייבת העיסה היתה אם לפיכך

כ לוקה ממנה האוכל מרדותהתורה מכת אותו מכין מדבריהם חייבת היתה ואם טבל אוכל ".כל

הל"רמב29 יט'ם מיתה.ב:סנהדרין חיוב אין מעשרות של טבל אכילת י"מאכ'הל(על ).כ:א

פ30 כריתות ה"תוספתא פי"א וזבחים הי"ה סנהדרין;ז"ב .).פג(בבלי
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לעיל,צפוי האמור פי האיסור/,על יחול לא חלה תאחר'/שעל דחפצא',בל

באיחור/הטבל קלקול אין ולכן בסיני,והנה.שונה תורה נשמע/,כבמתן

ה דמאי'דבר :בירושלמי

לשנית ראשון בין חלה זעירא.נינן רבי בשם יונה אתז:רבי

תאחר בל משום בה אין חלה זעירא.אמר רבי בשם יוסי :רבי

סדר על אמורה משנה קיימין.אין נן בדמאי אמר?ולא כן לא

יוחנן רבי בשם חייא דרבי בריה בא הא'מתני,רבי בדמאי

לא קיימין,בודאי אנן בדמאי ר!והכא בודאי:חייא'תני .אף

ר ר'עליה בשם אמ'יונה בה:'זעירא אין חלה אומרת זאת

תאחר'משו ר'ר.בל בשם אמר'יוסי משנה:זעירא אין

סדר על לראשון,אמורה חלה תקדים חלה.אלא תהא מעתה

במעשרות בחלה'ומעשרו,חייבת חייבין יהו הקודם,לא שכל

מתחיי חבירו חבירו כן?בו'את מן,ותני עיסה העושה

31...הטבל

והלא התנא בדמאי ". / "לאו"ואידך " הן"חד אמר / ?  לֹא ְתַאֵחרחלתךְמֵלָאְתָך ו

 משנתנו ְּבַוָדֵאיאף , לא"  !?"ואין להשוות הודאי אליו/ , מדבר

/שנויה כן". מתפצלת,אם לשתים תלויה/–השאלה בזו זו מחלוקות /שתי :

נכללת תאחר בבל חלה דמאי,אם בין ישְלַוָדֵאיואם

האמור/?חילוק כשמש,לאור ַחד דלוק,בצהריים/הפירוש כולו /,רקיע

 של ָהֶרֶצף: "יונה' ר   : וכַסִּכין המוציא דם הוא הנפש

, והרי בדמאי מדובר: "יוסי' ר". / ומותר להקדים, בין השאר לחלה / ִנְׁשַּברטבל 

' שם טבל 'ּׁבֹומשום ֶש    ודוקא בו אּוכל להסכים/ 

פ31 דמאי ה"ירושלמי בדמאי.א"ה במשנה "א:ה(שנינו הנחתוםהלוקח): הוא,מן כיצד

וחלה?מעשר מעשר תרומת כדי ר..."נוטל דייק מעשר'מכך תרומת להקדים שאפשר יונה

.לחלה
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, אם כן". / אחד ישתתפו' שם טבל'באותו / ואילו חלת ודאי ותרומות / , איננּו

הזאת המחלוקת לעילתלויה שהצענו :בחידוש

מת/האם לא עוד בקבר חלה/,הטבל חיוב מסלול/?לחייםָצץועם שמא או

כאשר תרומה ומעשר       ׁשֹוֵבתהטבל 

/ ;  העינייםְראֹות לּוֵלא ֵיָאֵמןלא / , וא חידוש ומופתוטבל של חלה ה/ , ניטלים

32?רוח אחרת ִעמֹו/ ,  בפני עצמוְּבִרָּיה

ר32 לשיטת מקשה הירושלמי שייך,יוסי'בהמשך יהיה אזי תאחר בל משום בה יש חלה שאם

חבירו"הכלל את הקודם בו,כל מתחייב לעיל".חבירו שראינו הי,כפי מבטא זה אתכלל טב

טבל של החפצא קלקול פירושו תאחר בל שאיסור נפק,העובדה תהיה שזו מסתבר מ"וממילא

יש לחלה האם טבל'לשאלה לא'שם או פנים.חדש כל דיה,על ברורה אינה הירושלמי ,תשובת

אתר על במפרשים .ויעויין


