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 1פתיחה

 אומרת: )לו:(  הגמ' בפרק אין בין המודר 

דזכות הוא לו לא צריך דעת, או , צריך דעתו או לא? מי אמרינן כיון  חברואיבעיא להו: התורם משלו על של "

 דלמא מצוה דיליה היא וניחא ליה למיעבדיה? 

ת"ש: תורם את תרומותיו ואת מעשרותיו לדעתו; במאי עסקינן? אילימא מן בעל הכרי על של בעל הכרי, 

אלא לדעתו דבעל הכרי, הא קמהני ליה דקעביד    ,ולדעתו דמאן? אילימא לדעתו דיליה, מאן שוויה שליח 

ה! אלא משלו על של הכרי, ולדעתו דמאן? אילימא לדעתו דבעל הכרי, הא קמהני ליה! אלא לאו  שליחותי 

 לדעתיה דנפשיה, ומשלו תורם על של חבירו, וא"א צריך דעת הא קמהני ליה! אלא לאו אין צריך דעת.  

 י באומרלעולם משל בעל הכרי על בעל הכרי, כדאמר רבא: באומר כל הרוצה לתרום יבא ויתרום, הכי נמ-

 כל הרוצה לתרום יבוא ויתרום". 

הגמרא שואלת האם אדם יכול לתרום מממונו שלו על ממונו של חבירו. צדדי הספק הם: האם פעולה כזאת  

היא 'זכיה' וממילא תועיל, שכן זכין לאדם אף שלא בפניו, או שמא אין זו זכיה, מכיוון שיש כאן פעולת מצוה 

 אם כן הספק מתמצה בנקודה זו: האם יש זכיה במצוות, או לא. האדם לעשות בעצמו. רוצה ואת זו 

יש להעיר שספק הגמרא הוא אף, או בדווקא, כאשר מעשה הזכיה הוא הנאה ממונית לבעל הכרי; יתכן לומר 

שבמקום שבו אין הנאת ממון ודאי שאין זו זכיה. בעיא זו לא נפשטה בסוגייתנו. והנה, במסכת קידושין בפרק  

. הריטב"א  שאחד יכול לשחוט את הפסח עבור חברו  דין שליחות, הקיים בכךמחפשת מקור ל  מ'הג  )מא:( שני  

משיב   הריטב"א  זכיה?!  אלא  זו  אין  שמא  שליחות,  מדיני  היא  השחיטה  לפעולת  שהסמכות  לן  מנא  שואל, 

 בהתבסס על הגמרא בסוגייתנו, שאין זו זכיה כיוון שניחא ליה למיעבדיה:

קרא דהא זכות הוא לו וזכין לאדם שלא בפניו, איכא למימר דשאני הכא דהוי מידי דמצוה  וכי תימא למה לי "

( בתורם משלו  :ודילמא ניחא ליה לאינש למעבד מצוה בגופיה וחובה חשיבא, וכדאמרינן התם בנדרים )ל"ו

 ...."על של חבירו

אה ממה שהביא סברא זו אמנם הריטב"א הוסיף בהמשך סברא אחרת ]משום שסברה זו אינה מספיקה[ אך נר 

 :  )תרומות ד, ב(  הרמב"ם פוסק  בפשיטות, שהוכרע הספק לצד שאסור לתרום על של חבירו. אך לעומתו,

   ."התורם משלו על אחרים הרי זו תרומה ותיקן פירותיהם" 

 
 תודה רבה לבה"ח מלאכי שלמה שפיץ הי"ו שהודות לנדיבותו הרבה נכתב המאמר הזה. 1



הכס"מ שם מבאר, לפי פסק זה של הרמב"ם נדחתה סברת מצוה דיליה דניחא ליה לעבדיה. מה מקורו לכך?  

שאעפ"י שבסוגייתנו הבעיא לא איפשטא, מ"מ הבעיא הבאה בתור בעניין טובת הנאה של מי נפשטה, והיא  

וביאר שהרמב"ם תמך דחה דבריו מכל וכל  ם  משנה למלך שהמניחה שאפשר לתרום משלו על של חברו.  

ובעצמו  בכבודו  הריטב"א  מאשר  אחר  לא  הינו  זו,  להבנה  דמסייע  ותנא  בכורות.  במסכת  בסוגיא    יתדותיו 

 : )קידושין כג:( 

ומסתברא דלאו קושיא היא דטובא איכא בתלמודא דכוותה דסלקי בתיקו בחדא מסכתא ומיפשטי במסכתא  "

( דאיבעיא לן התורם משלו על של חבירו צריך דעת או .וודכוותה אשכחן בההוא פירקא )נדרים ל"...  אחריתי

או דילמא ניחא ליה לאיניש למעבד מצוה    ,ואין צריך דעת  ,זכות הוא לו וזכין לאדם שלא בפניו  ,אין צריך דעת

ולא איפשיטא התם, ומצינו כיוצא בה דפשיטא ליה לרב הונא דאמר רב הונא הפודה פטר חמור של    .בממוניה

 ".  דוי ולא פשטוה מינה משום דמימרא היאחבירו פדיונו פ

אם כן קשה, הריטב"א עצמו סבור שהבעיא נפשטה לצד זה שיש זכייה ולא סבירא לן סברת מצווה דיליה  

וניחא ליה למעבדיה, אם כן מדוע כתב סברה זו בפרק ב' דקידושין? נראה לתרץ כפי שכתבנו לעיל, שכל ספק  

 .2את ממון, ובלא זה פשיטא שהוי מצוה דיליה וניחא ליה למיעבדיההגמרא אינו אלא במקום שיש למזוכה הנ

 

ומעשרותיו,   תרומותיו  את  "תורם  לה:  בדף  במשנה  שמופיעה  מההלכה  הספק  את  לפשוט  מנסה  הגמרא 

ואין זה משנה אם תורם משלו    לא מדובר בתורם מדעתו של בעל הכרי,והוכחת הגמרא היא כדלהלן:  לדעתו".  

 .3שוויא שליח והנאה היא  תורם מדעתו הרימכיוון שאם  או משל בעל הכרי,

"מאן שוויה    מסרבת הגמרא לקבל. שהרי  תורם משל בעה"כ על של בעה"כ שלא מדעתו,גם את האפשרות של  

אתם לדעתכם אף "מה    : 4מפרשים שכוונת הגמרא להלכה שנתחדשה בפרק אלו מציאות  הראשונים   . שליח"

להעמיד את המשנה בתורם שלא מדעת בעל הכרי, אך משל תורם. אך    אלאלא נשאר לנו  שלוחכם לדעתכם".  

הגמרא דוחה זאת, ומעמידה בתורם משל בעל הכרי על של בעל הכרי, אך כשאומר בעל הכרי: "כל הרוצה  

 לתרום יבוא ויתרום".

 

 שיטת הרמב"ן 

 
לא מיבעיא בש"ס נדרים אלא   אןכד  ע  ,אדרבה  עתי,דיות  עני  ולפ"  :(רמג, ז ד"ה ואחרי רואי היטב)עיין קצות החושן    2

דהוא משום זכיה אי לאו דניחא ליה למיעבד מצוה בממוניה, אבל בתורם משל בעל הכרי   ,בתורם משלו על של חבירו
)יו"ד שה, יא, עיין  משום דזכיה לא שייך בזה כיון דהוא משל בעל הכרי  ,ודאי לא מהני ". אמנם הש"ך בנקודות הכסף 

 לכאורה.  בקצות שם שהביאו( נחלק עליו
, רשב"א דף לד. 'וכללא דהאי מילתא' שאין הדעת פוגמת אלא (לו: ד"ה אלא)במאמר מוסגר, לכאורה קשה לשיטת תוס'    3

במקום שצריך דעת, אם לשיטת הגמ' לא צריך דעת בתרומה משלו על של חברו אם כן גם דעתו אינה פוגמת. וצריך לומר 
 ונת הגמ' שממה נפשך צריך לומר שמהני תרומה שלא מדעת חברו. שאה"נ ובאמת למסקנה אפשר גם לדעתו, אלא כו

כיצד אמרו התורם שלא מדעת הגמרא בפרק אלו מציאות מוכיחה שיאוש שלא מדעת הוי יאוש מהברייתא הבאה: "  4
אין תרומתו תרומה, ואם   -תרומתו תרומה? הרי שירד לתוך שדה חבירו וליקט ותרם שלא ברשות, אם חושש משום גזל  

תרומתו תרומה. ומנין הוא יודע אם חושש משום גזל ואם לאו? הרי שבא בעל הבית ומצאו, ואמר לו כלך אצל   -  לאו
בין כך ובין    -אין תרומתו תרומה. ליקטו הבעלים והוסיפו עליהן    -תרומתו תרומה, ואם לאו    -יפות, אם נמצאו יפות מהן  

מכאן שאפשר לתרום שלא מדעת הבעלים, אילו רק התברר לנו שאכן נוח להם בכך. הגמרא דוחה   ."כך תרומתו תרומה
המקור לדין שליחות בתרומה הוא   -את הראיה, ומעמידה את הברייתא בשליח. לא זו בלבד, אלא ש'הכי נמי מסתברא'

מכאן שאי אפשר לתרום ללא   גם אתם', ומכך לומדת הגמ': מה אתם לדעתכם, אף שלוחכם לדעתכם.-'אתםמהריבוי של  
 מינוי שליחות ממש, קודם למעשה התרומה.



להיות הרשאה בעלת עליה  ביניים: מצד אחד,  -הרשאה בעלת מעמדעל הגמרא ליצור  כתוצאה מהקושיות,  

להיות שליחות האסורה במודר   אין היא יכולהתוקף מספק לתרום משל בעה"כ על של בעה"כ, ומצד שני  

 : סו.(  )גיטין ה עליוכך הם דברי הרמב"ן   . הנ"להנאה. דואליות זו נמצאת, לתירוץ הגמרא, בהרשאה 

הא דתנן מי שהיה מושלך בבור ואמר כל השומע קולו יכתוב גט לאשתו. פרישו בגמרא בפ' המדיר דכיון  "

המודר הנאה מחבירו    .אין בין  רקהא דתנן בנדרים פ  הדאמר יכתוב שליחותיה קא עביד, ואיכא דקשיא לי

ומוקמינן לה בגמ' דאמר כל הרוצה לתרום יבא ויתרום, ואי אמרת שליחותיה קעביד א"כ    ,תורם לו תרומתו

ואינה אלא כנותן רשות לאו שליחותיה הוא    ,מדעתו  ,נהנה ממנו, ואינה קושיא דהתם כל הרוצה לתרום קאמר

או יפות מהן  ( כלך אצל יפות אם נמצ.כדאמרינן באלו מציאות )כ"בוגבי תרומה אפילו גילוי דעתא נמי מהני  

 . "תרומתו תרומה

אם כן    . א לשון שליחותישלשון כל השומע את קולי וכו' ה  משמעגיטין  , שמהגמ' ב"ן בגיטין התקשההרמב

קא מהני ליה. תירץ הרמב"ן שיש לחלק  שליחותיה עביד ומדוע בסוגיין מותר באופן זה ולא אמרינן ש   ,קשה

שהיא מופנית כלפי אלמוני, לבין לשון כל הרוצה שהיא מתן רשות בין לשון כל השומע שהיא לשון מינוי, רק  

שבתרומה היא  מועילה לשון זו אף שאינה לשון שליחות,  שהסיבה שיר הרמב"ן  ע אגב אורחא הרק    בעלמא. 

חידוש גדול זה מבסס הרמב"ן  .  'גילוי דעתא בעלמא שבהכי ניחא ליהאין אנו צריכים אלא '  . לא בעינן שליחות

 אלו מציאות, עיין שם.  על הגמ' בפרק

הרמב"ן נוקט שעבור תרומה אין צורך בשליחות של ממש, אלא רק בגילוי דעתא בעלמא. בפשטות הדברים,  

היא פעולה שאיננה שייכת באופן    גורןנראה שההגדרה המדויקת יותר לכך תהיה סילוק הקפידא. תרומת ה

אלא   החפץ,  על  מהבעלות  נגזרת  איננה  כלומר,  לבעלים,  עצמו,מהותי  לחפצא  שקשורה  היתרית   פעולה 

, מודה הרמב"ן שגילוי דעת מהבעלים צריך, אך זה אינו מצד העצם,  אעפ"כ  וממילא כל אדם יכול לעשותה. 

אינו   ר' אשר וייס העיר, שאפילו דין זהובאמת    אלא שאי אפשר להחיל חלויות בחפץ של אדם ללא רשותו. 

 .)קידושין מא:(  התורם שאינו שלו את  ולא -אתםנתחדש מפסוק: ברור מסברה אלא ש

 

 ביאור שיטת הרמב"ן 

הר"ן בגיטין מקשה על הרמב"ן קושיה חמורה: בגמרא באלו מציאות שממנה מבקש הרמב"ן להוכיח את דינו,  

. הגמרא אומרת שאף לרבא שיאוש שלא מדעת הוי יאוש, מוכרחים להעמיד  5כתוב בדיוק ההיפך ממסקנתו 

שמינה אותו שליח לתרום, שאל"כ לא מהני, שהרי נדרש: מה שלוחכם לדעתכם, אף אתם את הסוגיא באופן  

 לדעתכם. ]מכח קושיא זו מתרץ הר"ן באופן אחר, ונעסוק בזה בע"ה[ 

   התייחס הגאון רעק"א בחידושיו לבבא מציעא, וזו לשונו שם:  ת הר"ןלקושימ"מ, 

הוי כמו    ,כיון שאנו דנין דניחא ליה וזכין לאדם שלא בפניו א"כ היכי פריך הש"ס והא אתם גם אתם וכו' הא  ..."

 מטעם שליחות אתרבאי. הדזכי ,שלוחו 

דבשעת שליחות ניחא ליה וכמו    ינןדידע  נןדבעיאתם גם אתם נשמע  דרכת הש"ס דמקרא  ידפ  י,לראה  ולזה נ

רק    ,צוה בעצמואפשר לומר דחוב הוא לו דניחא ליה למעבד מ  ה, אבל הכא דבשעת מעשה הי כל זכות דעלמא

רומת  ואינו דומה לשאר שליחות וזכייה, וכן מצאתי כדברי בת  .מהני  , לאכיון דהשתא ניחא בזה  נןעכשיו ידעי

 ]ומובא ג"כ בקצוה"ח רמ"ג, ח'[   )סימן קפ"ח( בסופו. הדשן

 
בב"מ היא סייעתא לדברי הרמב"ן, שהרי אם צריך שליחות ממש לתרומה, אין לזה שייכות לסוגיא   לפחות ההו"א,  אם כי  5

 והחלת שליחות למפרע אינה שייכת לזה.  גרידא. שעיסוקה הוא בגילוי דעת  ,של יאוש שלא מדעת



במסקנא דלרבא יש לנו לומר מכח הגילוי דעת של עכשיו דמעיקרא נמי    אעכ"פ י"ל דסברת המקשן קיימ

  נןדידעי נןדבעי  ,ניחא ליה ולא משוינן לחוב גמור מכח הך סברא דניחא ליה למעבד מצוה וכו', רק דלא מהני

,  הדניחא ליה בשעת השליחות, ממילא אם גילה דעתו מקודם דלא מקפיד על הניחותא למעבד מצוה בגופי

שליח ילה  ]יכול[  ממילא  ,וי בפירוש שליחאף דלא ש זכות הוא לו שיתרם   ,עשות מעצמו  דגוף הדבר  כיון 

  ...התבואה, רק שהוא קצת חוב מצד אחר דניחא לאינש וכו', בזה מהני גילוי דעת דאין זה חובה לו

ילוי  ק גדבתרומה מהני כל הרוצה לתרום, דבתרומה לא בעי שליחות ר  , דזהו כוונת הרמב"ן  ומרלש  י  ,וא"כ

וכל הרוצה לתרום  שאינו מקפיד לעשות המצוה דוקא בעצמו    עתדילוי  , רצונו לומר כיון דזכות הוא מהני געתד

 ."ורשאי זה לתרום מטעם זכין לאדם  עתדילוי  הוי ג

כך שאף לפי הרמב"ן אין הכוונה  את הסוגיאבשלב ראשון יש כאן צמצום חידושו של הרמב"ן. רעק"א מסביר 

שאפשר לתרום תרומתו של חברו ללא דין שליחות, אלא שאפשר לתרום סתמא מדין זכייה, וזכייה מטעם 

וכאן נכנס    ,ולת זכיהפע  אכן   יבורר לנו שפעולה זו היאהפעולה  כמו בכל זכיה צריך שבשעת  אמנם,    שליחות. 

לתמונה גילוי הדעת. כלומר, בשונה משאר מעשה זכייה שרצון הבעלים מבורר ומשום כך המעשה הוא 'זכייה', 

כאן יש צד לומר שאין זה ניחותא, הרי הוי מצוה דיליה וניחא ליה למיעבדיה, ומשום כך נדרש גילוי דעת כדי  

 זכייה.  לברר שרצון הבעלים בהפרשה, וממילא מהני מדין 

על זה דוחה הגמרא   שלשיטת רבא שיאוש שלא מדעת הוי יאוש, מועיל גם גילוי דעת למפרע.   סוברת הגמ'

וצריך   למפרע,  דעתא  בגילוי  סגי  לא  שלוחכם,  לרבות  אתם  גם  שאמרינן  הזכיה  בירור  שכיוון  מש  מבשעת 

, אלא לומר שהבירור הנצרך ]להוציא זכייה[  כלומר, אין זה לומר שצריך דווקא שליחות.  שפעולה זו היא זכיה

אם גילה דעתו   ,לפי זהבשביל מעשה הזכייה צריך להיעשות קודם או בשעת התרומה, ולא רטרואקטיבית.  

  . שליח לאו דווקא  הששווי ההסבר בגמ' הואקודם לתרומה שפיר מהני, ו

הרמב"ן אין צורך בשליחות כלל,  ברור הוא שלפי פשט דברי  .  אך לכאורה ביאור הגאון רעק"א איננו מובן

הרי היה יכול לפרש בפשיטות שלא בעינן  . מדוע, אם כן, נדחק בדברי הרמב"ן?  ובגילוי דעתא בעלמא סגי

כלל   וב  וסגי שליחות  בעלמא,  דעתא  היא  הגמ'  דרשתגילוי  מציעא  יהיה    בבבא  דעתא  גילוי   קודם שאותו 

מכל מקום, אפשר להשתמש בכיוון הכללי  בדרך זו.  רעק"א מסביר את הגמרא    בלאו הכימעשה ולא אחריו, ול

לב"מ   כך מסביר ר' שמואל רוזובסקי בשיעורים  . כפי שהצענו  לבאר את דברי הרמב"ן כפי פשטם,ו  שהתווה

 את דברי הרמב"ן.  סי' יד אות ה( ) 

גילוי הדעת רק מאפשר את  , וגם למסקנה  אם לשיטתו זכיה מטעם שליחות  ,על הסבר הרעק"א  יש לשאולעוד  

יהיה מותר במודר הנאה  הזכיה, סו"ס נמצא דשליחותיה קעביד ומהני ליה  גם לדבריו  . וכנראה צ"ל שואיך 

 .  והדברים צריכים עיון ,העיקר חסר מן הספר  אם כן  , אךיתרץ כדברי הר"ן בגיטין רמב"ןה

. הגמ' לומדת שיש  :( - )מא.מהסוגיא בקידושין    והיא   ,6ישנה קושיה חמורה עד מאד על דברי הרמב"ן לכאורה,  

בתרומה דין שליחות, ולא זו בלבד, אלא שדין שליחות בתרומה הוא אחד מג' המקורות לדין שליחות בכל 

לומר    התורה.  הרמב"ן  יכול  כיצד  שליחות,  דין  עיקר  את  השאר,  בין  לומדים,  ומתרומה  אינה  מאחר  שהיא 

ן מודה שקיים מושג של שליחות בתרומה, וממנו למדנו את דיני  ?! נראה שצריך לומר שאף הרמב"נדרשת  

 . שליחות, אלא שאין צורך להגיע לכך ואפשר לתרום גם בלא דין שליחות

 
אם כי גם זה מבואר לפי שיטת   . אשמח אם המוצא הישר יודיעני.בשיטת הרמב"ן צאתי שום התייחסות לקושיה זולא מ  6

 רעק"א שהגילוי דעתא רק מברר את הזכייה, וזכייה מטעם שליחות. 



תהיה במקום   הנפקא מינה למושג זהבמינוי השליחות שהיה מן הנמנע בלעדיו. אולי  יש  צריך לברר מה    אם כך

, אע"פ  בעין יפה או בעין רעהדושין מבואר ששליח שתרם  מדעתו של בעל הבית. בסוגיה בקישהשליח שינה  

א' מחמישים, תרומתו תרומה. הטעם לזה מבואר   - שהיתה דעתו על עין בינוניתלאחר מכן שאמר בעל הבית  

אמדתיך'.  'בהכי  לבעה"ב  השליח  לומר  שיכול  משום  ניתן    בראשונים:  שליחות  של  המסגרת  בתוך  כלומר, 

 ייה זו נלקחה בחשבונו ונחשבת על דעתו של בעל הבית. כמובן שטענה כזו, וסט7לסטות מעט ימין ושמאל 

 להיאמר אלא במקום שמינהו שליח.  היכול  האינ

 

 וביאורה   שיטת הרמב"ם

, ואינו  ככתבה  ,תרומתו של חבירו שלא מדעתו  אדםתורם  לפיה    בב"מ,פוסק את הברייתא    )תרומות ד, ג( הרמב"ם  

   מוסיף עליה שום סייג:

אם בא בעל    ,ותרם  ,או שירד לתוך שדה חבירו וליקט פירות שלא ברשות כדי שיקחם  ,התורם שלא ברשות"

 ...."שהרי אינו מקפיד ,אם היו שם יפות ממה שתרם תרומתו תרומה -הבית ואמר לו כלך אצל יפות

מכריחה הגמ' שיאוש שלא מדעת לא הוי יאוש  כיוון שלא זו בלבד שלשיטת אביי    ,הדבר מעורר קושי כפול

]'הכי נמי מסתברא...   כך 'בדשוייה שליח', אלא אפילו לשיטת רבא יש הכרח, לפי המסקנה, להעמיד  העמידל

 זה בהרחבה. דין מה אתם לדעתכם אף שלוחכם לדעתכם'[ נושאי כלי הרמב"ם הקשו על דבריו, ועסקו ב

מהר"י  ,  שני מהלכים מרכזיים. הכסף משנה  הוזכרוה לשאלה כיצד מסתדר הרמב"ם עם דברי הגמ',  בתשוב

מעלים את האפשרות שהרמב"ם אמנם הכיר את הסוגיא בב"מ, אך סבר שיש לתת משקל    והרדב"ז,  קורקוס

רק הכס"מ אפשרות נוספת היא, הפעם    . 8שתי סוגיות אחרות, מהן משמע שאין צורך במינוי שליחות יתר ל

הגר"א   . בדרך זו הולך אףומהריק"ו, שלגרסת הרמב"ם גם הגמ' בבבא מציעא דחתה בסופו של דבר את המהלך

 -עם ההלכהכיצד נתמודד עם הדרשה שמביאה הגמ', וקל וחומר    בהגהותיו לש"ס. כך או כך, צריך להבין

 שיטת אביי שיאוש שלא מדעת לא הוי יאוש. 

 : ורקוס שתי תשובותגם בזה כתבו הכס"מ ומהר"י ק

 
ין  אם כי קשה להסביר שהחידוש בדין שליחות מסתכם בנקודה זו, כיוון שאין לה קשר עצמי לדיני שליחות, והוא הד  7

אם היינו אומדים שכך כוונתו של כל מגלה דעת. אמנם, יש אחרונים שהבינו שהפירוש בטענה הוא שמינוי השליחות היה  
לקידושין  וכך כתב גם חידושי הרי"מ  עונג יו"ט סי' קז ביאר כך לפו"ר את דברי הגמ',  בבסתם ודברים שבלב אינם דברים ) 
 בפירושו השני( ולפי"ז ניחא יותר.

כמו כן אפשר לתרץ מה שהקשו הפנ"י והמקנה, וכעין זה הרש"ש שם בקידושין, מדוע הגמ' מביאה את הסיפא של המשנה  
ולא מסתפקת ברישא, ויש ליישב משום שדווקא בסיפא מוכח שמועיל מדין שליחות, ועיין פנ"י שתירץ כעין זה. נפק"מ  

 .(ד, ט )רמב"ם  יין בור, ע נוספת אפשר להציע עפ"י מה שקיי"ל שאין דיבור מבטל דיב
הסוגיות הללו הן הסוגיא המקבילה בקידושין )נב:( ובאמת תוס' כתבו שם שצריך להעמידו ג"כ בדשוויה שליח. הסוגיא   8

אמימר ומר זוטרא ורב אשי אקלעו  השניה היא הסוגיא של מרי בר איסק המובאת מייד לאחר מכן בגמ' בבבא מציעא: "
תי אריסיה תמרי ורימוני ושדא קמייהו. אמימר ורב אשי אכלי, מר זוטרא לא אכיל. אדהכי לבוסתנא דמרי בר איסק, איי

אתא מרי בר איסק, אשכחינהו, ואמר ליה לאריסיה: אמאי לא אייתית להו לרבנן מהנך שפירתא? אמרו ליה אמימר ורב 
הכס"מ    ים..." לכאורה, אומרומהתרומתו תר  -אשי למר זוטרא: השתא אמאי לא אכיל מר? והתניא: אם נמצאו יפות מהן  

 מהריק"ו, אין מקום להשוואה כיוון שכאן לא מיירי בדשוייה שליח. ו
זו נזקקו באופנים שונים גם הרמב"ן, הריטב"א, המיוחס להריטב"א, והריצב"ש בשטמ"ק. אם כי לכאורה היה  לקושיה 

אן חזינן שלראשונים הנ"ל החידוש אינו  , ומכווקא בתרומהמיוחד ד  חידוש הוא  שליחות  הצורך ב אפשר לתרץ בפשטות ש
חידוש התורה הוא שדבר שיש בו צד חובה, צריך    -מיוחד לתרומה. נראה כעת שהם למדו כשיטת הרעק"א ]הובא לעיל[

יש לציין שהיו גם מן או כשיטת הרשב"א שהוי דין בכל שליחות.  ולא לאחריו.    קודם למעשה שתבורר לנו הזכות עוד  
 במיוחס להריטב"א. ייןבעינן שליחות אלא לתרומה, ע הראשונים שהבינו שלא



כיון )א(    ,לא עשאו שליח נמי   לואבל קושטא דאפי .  אליבא דמקשה הוא  ,מאי דתרגמוהו בשעשאו שליח"...

כיון דסתמא ניחא    ,ואי משום מה אתם לדעתכם".  "בגילוי דעת למפרע סגי   ,ועוד דהוי מצוה)ב(    ,דלמתרם קאי

  ".והשתא אמר ליה כלך אצל יפות סגי למפרע ולדעתכם מיקרי ,ליה משום מצוה

נראה שאפשר להבין בשתי אפשרויות. האחת היא    תירוץ של למתרם קאי את הדברים אלו צריכים הבנה.  

, ודומה למה שאומרת הגמ' 'מעיקרא שמשום שלמתרם קאי הרי דעת בעל הבית שכל הרוצה יבוא ויתרום

כעת צריך להבין את התירוץ של  .  , בשיטת הרמב"ןנעסוק בהמשך בע"ה   יה אייאושי מייאש'. באפשרות השנ 

כיוון שסוף סוף אין    ; אינו ברור כל הצורך  . לכאורה הסבר זה , שנראה שעליו סמכו רוב הפוסקיםמצוה שאני

מה אכפת לן  אם אין כאן דעת וקיימא לן שיאוש שלא מדעת לא הוי יאוש, חולק על זה שבעינן דעת בתרומה,  

וניחא ליה גם    ?שמצוה היא  ניחותא  רק מתחזק עם המשך דברי המהר"י קורקוס, שאותה  עונה על  הקושי 

 'לדעתכם מיקרי'.  -דרישת הגמרא לידיעת המשלח

מרחיקות לכת. עוד לפני שניכנס    פסק זה של הרמב"ם וההסבר שהעניקו לו נושאי כליו הוא בעל משמעויות

נכנס    גילוי דעת רטרואקטיבילברר את ההגדרה והטעם המדויקים של 'מצוה שאני', כבר התבאר לנו שלא כל  

של המחלוקת בעניין יאוש שלא מדעת. אם כן עלינו למצוא סייגים להיקף דין יאוש שלא מדעת,  תחת כנפיה 

 ולבאר בהם את דברי הרמב"ם. 

כזכור, אמימר ורב אשי אכלו ממה   מרי בר איסק. במעשה  עזר בדברי הראשונים בביאור הנראה שנוכל להי 

ולא ניתן לסמוך על גילוי דעתא למפרע של מרי בר איסק    - שהניח לפניהם האריס, אף על פי שהלכה כאביי

ב"א  הוא דברי הרש  הראשון ים שני הסברים.  לענייננו חשובנראה ש, אך  לכשיבוא! תשובות רבות נאמרו בזה

 :9, וזו לשונה )המובא בחידושי הר"ן( והשיטה

לו הרשה את  יוהוה ליה כא  ,דידע במרי בר איסק שהיה אוהב הלומדים וניחא ליה  , נראה לי דהיינו טעמא"

 . "ולא מתורת יאוש שלא מדעת או מתנה או מחילה שלא מדעת נגעו בה .האריס מתחלה לכך

ולהתייחס לכך כאילו נתנו   ו,בהברור  ניח שרצונם  ישנם דברים שאמנם הבעלים אינו יודע אותם, אך ניתן לה

ממה שכתבו של הכס"מ ומהריק"ו  מוכיח סברה זו    )רסב, א( החושן    גם הקצות  !10מעיקרא את הסכמתם בפירוש,  

ראוי  ניחא ליה לאיניש דתיעביד מצוה בממוניה.  מותר לאדם ליטול אתרוג של חבירו, משום ש הפוסקים ש

מצוהלהדגיש,   על  בדווקא  דברו  לא  והרשב"א  לקבוע    . 11השיטה  בהכרח  כיוון  לא  הכס"מ  שגם  נראה  אך 

מופיע חילוק חד   )חו"מ שנח, א(   בש"ך  כלל במצוה. מסמרות, אלא שהעיקרון שעומד מאחורי החילוק שייך בדרך  

: דווקא יאוש שלא מדעת לא הוי יאוש, משום שהיאוש הוא כורח ואיננו חפץ בו, לכן אמרינן שכל עוד יותר 

כתוצאה מזה לא התייאש בפועל אין הוא נחשב יאוש. אך בדבר שרוצה בו מצד עצמו, מהני ואפילו לאביי.  

 ר איסק בפשיטות. מסביר הש"ך את מעשה דמרי ב

 
לפי שאומדן הדעת הוא שאין בעל הפרדס מקפיד   רץ...ורשב"א תיובאופן מעט שונה בחידושי הר"ן בשם הרשב"א: "  9

אוכל משל    האוכל משל אביו וכן עבד שהי   ההבן שהי  ,דב"ק  תראברק  בפ  פתאלמאי דאיתא בתוס  אדומי  ,וכך נהגו  ,בכך
רבו קוצה ונותן פרוסה לבנו ולעבדו של אוהבו ואינו חושש משום גזל של בעל הבית שכך נהגו ומשום האי טעמא נמי 

 ". אמרי' בפ' הגוזל בתרא שגבאי צדקה מקבלין מן הנשים בדבר מועט
יתכן שלדברי השיטה אין צורך להקצין עד , אך  מדברי הרשב"א משמע שדעתו מתחילה על כך ממש מפני שכך המנהג  10

  הגדיר שאין זה שייךכדי שנוכל ל  שאינה מתחדשת מכורח הנסיבות כדי כך. די בכך שנאמר שרצונו הוא עמדה עקרונית,
 .( טו ,יו"ד שלא) גם ט"ז   . ועיין(א, שנח)קצת בדומה להש"ך  .יאוש שלא מדעתל

חילוקיהם אע"פ שאת הגמרא הם למדו כגירסה שלפנינו, היינו שהם ודאי לא למדו לא זו בלבד, אלא שהם אמרו את    11
 שהעיקרון הנ"ל נכון גם לגבי מצוה, ודאי לא באופן גורף.



הרשב"א   כמו  תרצו  שלא  הראשונים  במחלוקת.  לכאורה  שנוי  זה  שעיקרון  בכך  הוא  זה  בהסבר  החיסרון 

, סוברים שאע"פ שניחא ליה אין זה מועיל 12התוס', הרמב"ן והריטב"א, והתוס' אף כתבו זאת בפירוש   -והשיטה

 ומכאן אנו מגיעים להסבר השני. להתיר, משום שהלכה כאביי. 

"את ההסבר השני   ניחא ליה למרי בר איסק שיהנה ת"ח כתב המיוחס להריטב"א:  הוי  ידעי דמינח  דמידע 

  כמים חלמידי  כי האי שהן ת  ,כי אף על גב דלא ידע  א. ולא אתא באיסורא לידיה דרחמנא שרית מעיקר   ,מנכסיו

כוונתו, כיוון שהם ת"ח ודאי ניחא למרי בר איסק שיהנו מנכסיו; בירור זה עוקף את   ". 13כדאמרינן בזוטו של ים

מרחיקת    אה לדין זוטו של יםההשוו  הבעיה של יאוש שלא מדעת ומתייצב בשורה אחת עם דין 'זוטו של ים'. 

זוטו של ים הוא דין משוכלל של יאוש שלא מדעת, ובמקום שברור למעלה מכל   לכת; עולה מכאן שלשיטתו

 ספק שהוא אכן מתייאש/ כך דעתו, 'רחמנא שרייה' לסמוך על אותו גילוי דעת ולעשות מעשה.  

ידוע, לומד את דין זוטו של ים כדין  אין יותר מתאים מלהסביר הסבר זה בדעת הרמב"ם, שהרי הרמב"ם, כ

ו, א( יאוש!   אם כן לדבריו צריך לומר שהתורה נתנה גושפנקא הלכתית ליאוש שלא מדעת היכן    )גזלה ואבדה 

  . 16 15  14ואכן מסביר על פי זה את שיטתשהדברים מבוררים, ועיין בנחלת דוד האמור ש

אם כן, שיטת הרמב"ם היא שאין צורך בשליחות לתרומה, סגי בגילוי דעתא בעלמא, וגילוי דעת זה יכול להיות  

האם לתירוץ האחרון הרמב"ם גם קבע כאן שתרומה אינה חוסה תחת כנפי המחלוקת כלל.  אף רטרואקטיבי. 

ציעא, ודחוק להעמיס על  נוכל לבאר כך גם את דברי הרמב"ן? הרמב"ן מביא ראיה מפשט הברייתא שבבבא מ 

דבריו את המהלכים של רעק"א והדומים. אם נבין שהרמב"ן סובר שמסקנת הסוגיה נדחתה ולהלכה נשארת 

. לדברי  17רק הברייתא, דבריו יהיו בתכלית הפשיטות. אך מדבריו בסוגיה דב"מ וקידושין אי אפשר לומר כן 

 הרמב"ן, הלכה כדברי הרמב"ם, ולא מטעמיה.  

לעיל שאלנו בשיטת הרמב"ן, מה מקומה של שליחות בתרומה אילו אין בה צורך?! לשיטת הרמב"ם אפשר  

הפעולה היא מכוח לענות על כך בפשטות שאכן חידושו של הרמב"ם הוא רק בהפעלת האומדנא, אך לעולם  

ליחות. עוד נשאר לברר, מפשט דברי הרמב"ם נראה שמדובר בתורם , קצת בדומה לזכייה מטעם שהבעלים 

משלו על של חבירו. ואם כן צריך עיון, כיצד יבאר את הגמ' בנדרים האומרת בפירוש: 'אי משל בעל הכרי על  

הרי רש"י והר"ן הסבירו שחלוקת הגמ' בנדרים    שמא גם סוגיה זו נדחתה?  של בעל הכרי, מאן שוויה שליח'? 

 הסוגיה בבבא מציעא!  מבוססת על

 
דהיינו לומר   התוס' בפירוש לא חילקו את חלוקת הש"ך, אך את חלוקת הראשונים ונו"כ הרמב"ם הם יכולים לחלק,  12

שכן בפירוש אומרת הגמ' שמעשה דמרי בר איסק אינו מצוה.   .(רסב, א)  הקצוה"ח   ן נראה שלמד שלעולם מצוה שאני וכ
ב   ייןוע זה  למסקנת שטמ"ק.  על  להסכים  עליהם  היה  זו  לסברה  מודים  ראשונים  ושארי  התוס'  היו  אילו  לכאורה  אך 

 הרמב"ם שלא בעינן שליחות לתרומה. וצ"ע.
הוא כפי שכתבנו, וכך הבינו הנחל"ד )כב.( ור' שמואל )סימן   לשונו מגומגמת בנוסח שלפנינו, אך נראה שתורף דבריו  13

 ח(.
מהלימוד שהוא המקור לדין   במלחמות בדף כב: פירש כך את התיובתא לרבא  הרמב"ן כמו כן מעניין יהיה לציין שגם    14

זוטו של ים, באופן כזה: אם התורה הוצרכה להתיר זוטו של ים אע"פ שהוא בעצם יאוש שלא מדעת, ש"מ שיאוש שלא  
שיש חפיפה בין דיני יאוש לבין גזה"כ בזוטו של ים, והיינו שהכתוב  -לכאורה-מדעת לא הוי יאוש. אם כן הרמב"ן לומד 

 קום המבורר דומיא דזש"י דין יאוש מדעת.בא לתת ליאוש שלא מדעת במ
 .באופן נוסף, על דרך רעק"אאת שיטת הרמב"ם  שרצה להסביר  ב  אות עיין בשיעורי ר' שמואל סימן טו 15
יודע בשליחות הו"ל   16 ה'משלח'  כיוון שאין  א( שהקשה לתוס' הסוברים שזכייה מטעם שליחות,  )קה,  בקצוה"ח  עיין 

 רץ שזכייה היא במקום שיש אנן סהדי, ואם כן הו"ל זוטו של ים. וצ"ע. שליחות של"מ. ולפי"ז ניתן לת
מוכח מדבריו שהוא גורס הכי נמי מסתברא, וגם קשה לומר שהוא סובר שמעשה דמרי בר איסק דוחה את הסוגיא   17

משום דלעיל, כיוון שאת ההשוואה הוא מסביר באופן אחר. גם אי אפשר לומר שהוא סמך על הסוגיא דקידושין נב:,  
 שהוא ביאר שם בסוגיא כעקרון התוס'.



 

 שיטת הר"ן 

 הר"ן בגיטין 

שאין צריך שליחות לתרומה, נראה מדעתם של הר"ן, התוס' והרשב"א   בפשטות הסובר  ,לעומת דברי הרמב"ן

 הר"ן )על הרי"ף( בגיטין על המקום, משיג על דברי הרמב"ן:  שאף בתרומה צריך שליחות. 

דהתם    ,ותמהני  .בגט אי אמר כל הרוצה לכתוב יכתוב לא מהני  ,ולפי זה  .כך כתוב בחידושי הרמב"ן ז"ל"...

ולפיכך    .ין לדוכתהיוהדרא קוש  ...ואלו מציאות קא אמינא דההיא דכלך אצל יפות דוקא דשוויה שליח  רקבפ

אפ"ה כיון שלא יחדו לא חשיב מהני ליה   ,דנהי דבאומר כל הרוצה שלוחיה הוי פות,רצו בתוסנראה כמו שתי

 .  "כדי שיהא אסור במודר הנאה

תוכן  את  אחר  באופן  ומבאר  לעיל,  כבר  שהובא  כפי  בב"מ,  הגמרא  מפשט  הרמב"ן  דברי  את  דוחה  הר"ן 

רום עומדת בקריטריונים. הוא הדין  אך אמירת כל הרוצה יתנדרש בתרומה מינוי שליחות,  ההרשאה; לעולם  

שהאומר כל הרוצה יכתוב גט לאשתי, שליחות היא והאישה מגורשת. אך מכיוון שאין כאן מינוי של אדם 

 ספציפי, וכל מי שיתרום הרי הוא שלוחו של בעל הבית, אופן כזה של יחס בין מודר למדיר אינו אסור.  

ה שלתרומה בעינן שליחות. התוס' כתבו שמספק הגמ' ]שיש צד  נרא  )קידושין מב.( אף מהתוס' )כאן( ומהרשב"א  

שזכייה תועיל לתרום[ מוכח שזכיה מטעם שליחות, ומכאן ראיה לכל הש"ס שזכייה מטעם שליחות. יש כאן  

אמירה חד משמעית לגבי הסמכות הנדרשת בתרומה. ואע"פ שתוספות כתבו על תירוץ הגמרא של כל הרוצה  

ליחות ליכא", יש לדחוק בלשונם ולפרש שכוונתם שאין ייחוד לשליחות. עוד יש  וכו', "הלכך דעת איכא ש

התוס' דעת  את  דידן    להוכיח  שלוחי  כהני  בסוגיית  ששאלו  הרוצה  )לה:( ממה  כל  באומר  נעמיד  לא  מדוע   ,

להקריב יקריב, ושאלתם זאת היא לצד שכהני שלוחי דידן, היינו שהכהנים פועלים מכח שליחות, ואעפ"כ 

סוברים התוס' שהכרזה כזו מועילה. וכן כתבו בפשיטות בסוגייתנו בסוף ד"ה אלא. גם הרשב"א בקידושין  

הביא את הסוגיא כאן כאחת מהראיות לכך שזכייה מטעם שליחות ]אמנם נראה שדעתו עצמו נוטה שזכייה  

 אינה מטעם שליחות, ואולי הוא יתרץ כמו הרמב"ן[

 

 הר"ן בנדרים 

רי הר"ן בגיטין, שתרומה צריכה שליחות, אלא שאמירת כל הרוצה יבוא ויתרום ממלאת  לעיל הזכרנו את דב

 כמו זה שבגיטין:  חד משמעי אינו  ,ד"ה הכא(  )לו: על הסוגיא במס' נדרים   ,אחרי דרישה זו. הר"ן לפנינו

חשיב מהנה כיון ולגבי מודר הנאה לא    ,דבגלוי דעת בלחוד דניחא ליה סגי   ,וכי האי גוונא מהני לגבי תרומה"...

ומיהו דוקא באומר כל הרוצה לתרום יבא ויתרום אבל אי אמר כל השומע    .דלא משוי ליה אידך שליח בהדיא

יבא ויתרוםהנאה...    קולי יתרום שליחות מעליא הוי ואסור במודר כל הרוצה לתרום    , הלכך דוקא באומר 

דהא לישנא    , דוקא דאמריה בהאי לישנא  ,ומיהו כי אמרינן דלתרומה מיהא מהני  .דלאו שליחות גמור הוא

אבל אי אמר כל התורם אינו  .לתרומה מיהת מהני ,נהי דלגבי מודר לא הוי שליחות ום הכיומש מציעתא הוה

והכי נמי מוכח דהא    .דלאו לישנא מעליא הוא כשיבא ויתרום  , מפסיד אפשר דאפילו לגבי תרומה לא מהני

  ."אינו חייב לשלם דלא שוייה שליח כללהאומר כל הזן אינו מפסיד והלך אחד וזן 

הר"ן פותח בתירוצו של הרמב"ן: "וכה"ג מהני גבי תרומה, ובגלוי דעת בלחוד דניחא ליה סגי", אך עובר מיד  

לחזור על דבריו שלו בגיטין: "ולגבי מודר הנאה לא חשיב מהנה כיוון דלא משוי ליה אידך שליח בהדיא". וגם 

ו עולה תירוץ נוסף, שליחות למחצה: "אי אמר כל השומע קולי יתרום שליחות זה אינו הסוף. מהמשך דברי

דהא   לישנא  בהאי  דוקא דאמריה  מהני,  מיהא  תרומה  דלגבי  אמרינן  וכי  הנאה...  במודר  ואסור  הוי  מעליא 



לישנא מציעתא הוה, ומשום הכי נהי דלגבי מודר לא הוי שליחות, לתרומה מיהת מהני. אבל אי אמר כל התורם 

ינו מפסיד, אפשר דאפילו לגבי תרומה לא מהני, דלאו לישנא מעליא הוא". מדברים אלו של הר"ן עולה ברור א

שיש כאן מדרג: שליחות גמורה, המועילה לתרומה ואסורה במודר הנאה, שליחות שאינה גמורה, המועילה 

 ואף מותרת, ופחות משליחות, שאינה מועילה ואין משמעות לכך שהיא מותרת.

 

 ור שיטת הר"ן ביא

בדברי הר"ן, שכן בתחילה כתב בפירוש כדעת    -לכאורה-כזכור, הערנו לעיל על הסתירה הפנימית שישנה  

הרמב"ן, מיד אחר כך חזר וכתב את חילוקו שלו, ולבסוף הביא מה שנראה כחילוק נוסף. ר' שמואל בשיעורים  

 . 18מציע ביאור בדברי הר"ן  ( פרק שני סי' יד) לבבא מציעא 

שיש שני סוגים לשליחות: שליחות אחת היא שליחות  ז( פרק שער ז )  19יסודו של ר' שמעון  ר' שמואל מזכיר את

מעשה. כלומר, פעולה של השליח הנחשבת כפעולה של המשלח. הדוגמא שמביא לכך ר' שמואל היא שליחות 

ת שכזאת,  לרציחה, אילו היה נוהג דין שליחות בדבר עבירה. בסוג השני של השליחות אין אנו נזקקים לשליחו

ואין צורך בכך שמעשה השליח יחשב כמעשה המשלח. לשליחות זו מספיקה האצלת סמכויות. מסתבר שכך  

באופן שכזה האצלת הסמכות   סמכותו., אלא מצד  עצמוהוא בדברים שאין צורך שיעשה אותם האדם מצד  

 דוגמא לדבר:  ח. כח, מאפשרת לשליח לפעול גם בלי להחשיב את מעשהו כמעשה המשל  י לאחר, כעין ייפו

בכך  לנו  די  כסף.  משכתי  עצמי  אני  כאילו  זאת  להגדיר  צורך  שום  אין  כסף  למשוך  לבנק  הולך  כששלוחי 

לעומת זאת מצוות שעל    באופן זה פועלים שלוחי הקניינים.   . שהאצלתי מסמכותי למשוך כסף על אדם אחר 

האדם לקיים בגופו, או חלילה עבירות, ע"מ שתועיל שליחות יש להגדיר את מעשה השליח כמעשה המשלח  

 . ממש

להגדיר את    -יש לבאר את חילוקו של הר"ן. טענת הר"ן היא שאין צורך בשליחות שבמעשה  פי חילוק זהעל  

במימד פחות של שליחות שבו   ,דעתא, כלומר   השליח לתרומה כאילו הוא המשלח בעצמו, אלא די בגילוי 

שבסוגייתנו הפלא ופלא:    דבריואך איננו ידא אריכתא שלו. ומיושבים    ,השליח פועל מסמכותו של המשלח

פתח בדברי הרמב"ן לומר שאכן אין כאן שליחות מעליא, וסגי בגילוי דעתא בעלמא שהוא נתינת רשות, וכל 

א  יכיוון שסו"ס הוי שליחות הוצרך לבאר שכיוון שלא מינהו בהד  התורם אח"כ פועל מכוחו של משלח. אך

לכך, אלא נתן הרשאה באופן כללי שכל הרוצה לתרום מכוחו יבוא ויתרום אי"ז נחשב נהנה במודר הנאה. זאת  

וממילא אין  משום שהעניין בשליחות שקיום הציווי של המשלח הוא הוא ההנאה, ע' דין ערב, וכאן אין ציווי  

דבריו, שאם אמר כל יש לבאר את חתימת  . כדברי הר"ן בגיטין: שלא ייחדו. וכך גם  ה של קיום הציוויכאן הנא

הפסיד לא  לתרום.   התורם  יכול  שלו  אינו  הניחותא  לגבי  בספק  מוטל  שאינו  דעתא  גילוי  כאן  שיש   . אע"פ 

 ין כאן כלל. אש  מה, שנייהמדרגה  פילוצריך מינוי שליחות, או ניחותא בעלמא אינה מועילה לתרומה

 

 שיטת הרשב"א והתוס'

הסוגיא מחלקת כמעט בפירוש בענין השליחות בין תורם משלו לבין  נקודה מרכזית שיש להעיר עליה, היא ש

תורם משל בעל הכרי. שהרי בתורם משל בעל הכרי אומרת הגמ' 'מאן שוויה שליח', וללא מינוי אינו יכול 

 
 ר' שמואל מציע לומר זאת גם בדברי הרמב"ן, אך הדברים קשים להולמם. 18
 ברכת שמואל קידושין סי' יט בשם ר' איצל'ה מפוניבז'.   ייןוכך כתבו אחרונים נוספים, ע  19



. אך בתורם 'מה אתם לדעתכם אף שלוחכם לדעתכם'לתרום, וכפי שביארו רש"י והר"ן, היינו מכח הדרשה של  

חלוקה זאת סותרת   אותה יותר.   עסיק ום דעת הגמ', והנושא של מה אתם לדעתכם וכו' לא ממשלו נחה פתא

 . , ונגיע לכך בע"ה20לכאורה את דברי הרמב"ן, שכן הרמב"ן עסק גם בתורם משל בעל הכרי על של בעל הכרי 

 אך מעבר לכך צריך להבין, מה ההיגיון בה? 

 : בסוגייתנוהרשב"א עמד על כך 

אלא גזירת הכתוב היא דמה אתם לדעתכם אף   ,דהא שליחות לאו מדין דניחא ליה או לא ניחא ליה  ,קשיא לי"

לך.  שלוחכם לדעתכם אין שליח    ,ותדע  ומצאו תרום למ"ד חזקה  והלך  ותרום לי  שהרי האומר לחברו צא 

רחמנא אמר  דדלמא איניש אחרינא שמע והלך ותרם ו  ,אמרינן בריש פ"ק דחולין שאינו תרום  ,עושה שליחותו

 .ואף על גב דהתם ניחא ליה שתקנו את כריו ,אתם גם אתם מה אתם לדעתכם אף שלוחכם לדעתכם

אבל    ,דלא בעינן שלוחו לדעתו אלא בתורם משל בעל הכרי על בעל הכרי  ,וי"ל דתורם משלו על חברו שאני

הדבר תלוי אלא אי זכות  ואין , בתורם משלו על בעל הכרי כיון שאינו של בעל הכרי לא בעינן שליחותו ממש 

 . "לו וזכין לו לאדם שלא בפניו או לאו זכות לו דמצוה דנפשיה עדיף ליה, כנ"ל

דוע הגמ' מבינה שאם תרומה מ  , היא)ד"ה אלא( וכך העירו במילים קצרות גם בתוס'    ,21שאלת הרשב"א בפשטות 

בעלים?! דעת  בלא  גם  לעשותה  שיהיה אפשר  הרי  זכייה,  היא  חבירו  ג  על  אתם הרי  'מה  היא  הכתוב  זרת 

הרשב"א מבחין בין זכיה לשליחות וטוען כך: מכיוון שכאן אנו נזקקים    ,כלומר לדעתכם אף שלוחכם לדעתכם'.  

כדי    ועילה הנחת דעתו גרידא לדין שליחות בדווקא, וזכיה אינה מועילה, ובשליחות בעינן דעת דווקא, מה מ

 ?  22לתרום על של חברו שלא מדעתו 

הוא שכל זה אמת ויציב בתורם משל בעה"כ על של בעה"כ, אך בתורם   הרשב"א ]וכן חילוק התוס'[   חילוק

פשוט יותר, כזה שאיננו  הואפשר להשתמש בדין זכיה    ,בעה"כ אין אנו נזקקים לדין שליחות כלל  ו על של משל

שלמינוי שליחות בעינן דעתכם,   דין הוא: אמנם  כלומר ן לדעתכם.  ממילא לא בעינ ו  יוצר מעמד של שליחות,

 אך יש מקומות שבהם לא בעינן שליחות כלל וממילא לא דעת המשלח. 

הסבר.  טעונים  כמובן,  משלשהרשב"א    סבור מדוע    הדברים,  שליחות  חברו  במפריש  לדין  זקוקים    אך   ,אנו 

 שתדל להציגם. ים, ונ בביאור דברי הרשב"א נאמרו מספר הסבר   לא. במפריש משלו 

 

 הסבר קצות החושן 

 
 חבירו.עיקר ראייתו היא מהגמרא בב"מ )כב.( העוסקת בתורם משל חבירו על של  20
שלוחי   21 או  דידן  שלוחי  כהני  בסוגיית  לה:  בדף  שהרשב"א עצמו  נקדים,  אך  אופנים.  בכמה  זו  לפרש קושיא  אפשר 

דרחמנא, כתב אגב אורחא שאם כל הקרבנות לא היו צריכים דעת היתה זו ראיה ניצחת ששלוחי דרחמנא נינהו, משום 
עולה שהרשב"א למד את דין שלוחכם לדעתכם כדין בכל   שבשלוחי דידן הרי יש דין של 'אף שלוחכם לדעתכם'. מכאן

שליחות, היינו שבמקום שנדרשת שליחות חלק ממנה הוא המינוי המודע, ואם כן בכל שליחות צריך דעת המשלח. וזה  
מוכיח שהרשב"א סובר למסקנה כפי מה שכתב בפשיטות בקידושין מ"ב: שזכיה אינה מטעם שליחות, משום שאם נאמר 

 שליחות ויחד עם זה שכל שליחות מצריכה מינוי מודע בדווקא, סירסנו את המשמעות של 'זכיה'.   שזכיה מטעם
עם זאת, לענ"ד יש קושי בדברי הרשב"א הללו, וזה משום שההלכה של שלוחכם לדעתכם מופיעה בגמרא ביחס לתרומה 

ההלכה, שתנאי לשליחות הוא   באהועל גבי זה  שלא מדעת. צריך להבין שתרומה שלא מדעת מועילה מדין שליחות,  
דעת. זאת משום שאם תרומה מועילה שלא מדין שליחות, נצטרך לפרש את דברי הגמ' שלתרומה בעינן שליחות. אם כך 

   הוא הרי שהרשב"א למד שזכייה מטעם שליחות, מה שהוכחנו כבר מדבריו שאינו. וצ"ע.
ל הגמ'. המקור הפשוט ביותר לתפיסה זו הוא בגמ' הרשב"א נקט בפשיטות שתרומה צריכה שליח ומתוך כך הקשה ע  22

כמו כן הגמ' בסוגייתנו שהקשתה 'מאן שוויה    בב"מ: מה אתם לדעתכם וכו', וכפי שהקשה על הרמב"ן הר"ן שהובא לעיל.
 שליח'. 



".  )סי' קפח(   הקצות פותח בהצגת תשובה משו"ת תרומת הדשן אשה בעלת הבית  את השאלה נביא בלשונה: 

לשה לה משרתת שלה עיסה, והלכה לחוץ קודם שהפרישה חלה; וקודם שחזרה נתחמצה העיסה כל צרכה, 

ובשביל כך רוצה המשרתת להפריש החלה בלי רשות בעלת  שאם תשהה עוד שלא תאפה תתקלקל העיסה,  

התרוה"ד סבור שמותר, והמשרתת נעשית שלוחתה של בעלת הבית מדין  ?  "שרי למיעבד הכי או לאו  . הבית

 זכין. 

לא  הגמרא בבבא מציעא, 'מה אתם לדעתכם אף שלוחכם לדעתכם'? "כיצד פסק זה עולה בקנה אחד עם דברי  

שה שליחות לא ידעינן כלל דניחא ליה, אלא דלאחר כך שמעינן מיניה או חזינן  דמי כלל, דהתם בשעה שנע 

מיניה דניחא ליה ובעינן למימר דלמפרע הוי שליח. הא לא מהני משום דבעינן למידע בשעה שנעשה שליח  

 דזכות הוא וניחא ליה, וכה"ג הוי דומיא דאתם, דאנן סהדי אי הוי הכא ניחא ליה".  

ובר שלעולם זכייה מטעם שליחות ויכול להתמנות לשליח מכח הזכייה, ודרישת הגמ' כלומר, תרומת הדשן ס

הביא  שרעק"א לעיל    כהסבר בב"מ שם היא שבשעת הזכייה יהיה הדבר מבורר ולא ע"י גילוי דעתא למפרע.  

 : )רמג, ח(  הרמ"א והט"ז. אמנם, למרנא בעל הקצות הדברים אינם מבורריםכך אף העלו להלכה את דבריו. 

וא"כ בהאי דמשרתת דמפרשת חלה משל בעה"ב אין בזה משום  ...  אמנם לענ"ד תוס' והרשב"א לא ס"ל הכי"...

דבר כמו במזכה חפץ לפלוני, או  זכות,   שלא בפניו אלא היכא דזוכה המקבל באיזו  דלא אמרינן זכין לאדם 

זה זכות אלא ניחותא   במזכה גט לאשתו דזוכה האשה בגט, או במפריש משלו, אבל מפריש משל בעה"ב אין

   ."ושליחות לאו מתורת ניחותא הוא ובעינן לדעתכם דוקאאיכא 

שבמפריש משל חברו על של חברו ליתא לדין זכייה ובעינן לדין שליחות,   ים סובר   ]והתוס'[ דידן   הרשב"א 

זכייה אלא כשזוכה למקבל בחפץ מסוים, ולא כשמוציא מרשותו.  והקצות לומד שהטעם לכך משום שאין 

זה של הקצות   דין  שיטתו, זכייה איננה כל פעולה של ניחותא למזוכה, אלא פעולת הכנסה לרשותו דווקא. ל

 אדם לא אמרינן. מ אדם אמרינן, זכיןל הגדרה קלה וקליטה אצל האחרונים: זכין ל זכה

 

 הקצות  בסברתבירור 

אלו. לכאורה   דברים  לבירור  מקום  ש  יש  בונראה  להקדים  שיטות   תמציתיש  שתי  שיש  ידוע  זכייה.  מהי 

מרכזיות בראשונים בביאור דין זכייה: ישנם הסוברים ש'זכייה מטעם שליחות', ולעומתם יש טוענים ש'זכייה 

לא הוצעה בפירוש בדברי הראשונים. גם בתוך ההסברים  למקור דין זכין  לאו מדין שליחות'. אלטרנטיבה  

בש"ס   מקומות  בכמה  התוספות  פנימיות:  חלוקות  ישנן  ועוד)כתובות  הללו  מינוי    ( יא.  כעין  כאן  שיש  נוקטים 

שליחות, 'אנן סהדי' שמינהו לשליח. תוס' בגיטין מקשים על רש"י שמחלק בין מינהו שליח ללא מינהו שליח,  

להסביר הסבר חדש בזכייה    א( קה,  ) את הקצות    המביא  קושיה זוועילה מטעם שליחות, ושאף זכייה גרידא מ

לאו משום אנן סהדי דעשאו שליח, אלא דגזירת הכתוב שיהא הזוכה לאחר מהני כדיליף  מטעם שליחות: "

 ". מאיש זוכה, אבל הך זכיה לא הוי כיד ממש אלא כמו שליחות

כל עוד הרי  שלק בין הכנסת דבר לרשותו לבין ניחותא אחרת,  לח  לפי דרכם של התוס', לכאורה אין מקום

 .שמינהו לשליח, וכמובן ששליח יכול גם לחובאנן סהדי  יש    הדברים מבוררים לנו שניחא לבעל הבית בזה,



זו   דברי הקצות אמנם, אם נבין כ.  ( ח"א סי' כח) והאחיעזר    )סוף סימן קנא(   הגרנ"ט בבבא מציעא  העלה גםטענה 

 . 23אולי יש יותר מקום לומר כן  -חידוש התורה לתת לו דיני שליח -עצמו

היה מי שרצה לומר שאין הבדל מהותי בין זכייה לשליחות. בבירור ההגדרה של זכייה אינה מטעם שליחות,  

התורה חידשה פרשת שליחות שאיננה כפופה בדווקא למינוי או להגבלות אחרות של פרשיית שליחות, כמו, 

ועיין שם בדברים   . 24אך פעולת הזוכה יונקת מן המזוכה כעין יחסי שליח ומשלח   ליחות לקטן,לדוגמה, אין ש

לפי זה הדיון בשיטת הסוברים שזכייה אינה מטעם שליחות יהיה מקביל לדיון בשיטת הסוברים    בהרחבה. 

וביארו שלצד שזכייה איננה מטעם שליחות פירוש  ,  25אך כבר הוכיחו שלא כדבריו שזכיה מטעם שליחות.  

ממילא יש מקום לומר שכח זה לפעול הדבר זכות העומדת לעצמה שנתנה תורה לאדם לזכות עבור חבירו.  

זכות אובייקטיבית, היינו הכנסה של ממון לרשותו בלבד. כל לא חדשה התורה אלא בלטובתו,    עבור חברו

 בכלל חידוש התורה.  נהה בכך, היא זכות סובייקטיבית ואיהוצאה של ממון מרשותו, אף שניחא לי

משום שהקצוה"ח בנה את חידושו על התוס' והרשב"א יחדיו, והתוס' בפירוש  על כך,    קצת אמנם, יש להעיר  

נראה  שם ם כי  א ( מב.) קידושין מס' הרשב"א הביא טענה זו ב, ואף בסוגיא דידן שזכייה מטעם שליחות ובריםס

 . שזכייה איננה מטעם שליחות  נהבאמת דעתו למסקש

 

 איש -הסבר ר' שמעון והחזון 

האחרונים התקשו מאד בדברי הקצות, משום שבמקומות רבים מוכח שזכייה אינה מוגבלת להכנסת ממון  

   . ביאורים שונים בדברי הרשב"א מכח קושיות אלו ביארו כמה מהם, ו26לרשותו בלבד

מחלק בין דבר שהוא ניחותא בעלמא, כלומר שקיימת עליו התרצות שהרשב"א    ,27ר' שמעון והחזון איש הציעו

תקף דווקא לגבי דבר שהוא   סובר שדין זכיןשל הבעלים, לבין דבר שהוא זכות לו. במילים אחרות, הרשב"א 

לעניות דעתנו הדברים דומים עד    זכות בעצם, ומה שאינו זכות בעצם ומ"מ הבעלים מעוניין בו, אינו זכות. 

קבע את ההבחנה בין הכנסת ממון להוצאתו באופן שרירותי,    הקצות לא  ; נראה שאףמאד ליסוד דברי הקצות

כך או כך, נראה שיקשה לומר את הסברה הזו ת.  ובייקטיביאלא מכוח הסברה הנ"ל: הוצאת ממון איננה זכות א

 לשיטת תוס', שזכייה הוי כאנן סהדי שמינהו שליח. 

 

 טוב -הסבר העונג יום

ציג אבחנה חדה ]ומתבקשת[ בין  העויו"ט מ  . )סי' קז( הסבר נוסף בדברי הרשב"א הוא הסברו של העונג יום טוב  

תרומה. לצורך התרת הכרי אין צורך בהסכמת הבעלים  שני החלקים של התרומה: התרת הכרי והחלת שם ה

 
 את שיטת רש"י שאין זכין לאדם שלא בפניו משום שהתורה לא חדשה זכייה במקום  ( קה, א)עיין במה שביאר בקצות  23

שמפסיד את האחרים, היינו שהתורה חדשה זכייה בתנאי שהיא אכן זכייה במובנה האובייקטיבי, ועל דרך זה יש להבין  
 מדוע זכין מאדם לא אמרינן.

 בברכת שמואל )קידושין סי' י אות ד( שהביא זאת משם ר' חיים.   ייןע 24
וראייתו מסוגיא דידן, שהרשב"א בקידושין מב.   ייןע  25 ב' דקידושין שדחה את דבריו,  ריש פרק  ר' שמואל  בשיעורי 

היא   זכות  תרומה  שאילו  מכך  שליחות  מטעם  שזכייה  הוכיחו  לו:  בנדרים  נפסק להלכה-והתוס'  שבאמת  ניתן    -וכמו 
אפשר גם בזכייה ע"כ משמעות הדבר היא שזכייה לתרום מדין זכייה. היינו שהבינו שלתרומה בעינן שליחות דווקא, ואם  

ומשמע שהצד של זכייה לאו מטעם שליחות פירושו פעולה שאינה מכוחו של המזוכה כלל, ועיי"ש עוד   מטעם שליחות.
 בזה.

 .57עיין במהדורת הרב דזימיטרובסקי הערה  26
 . שין סימן כחר' שמעון בחידושים לקידו ; י חזון איש אהע"ז מט, ;אמרי בינה תרומות ו 27



בעלים   כח  צריכים  בפירות  תרומה  שם  החלת  אך עבור  בעלמא,  זכייה  מכח  פירותיהם  את  לפטור  ואפשר 

אם בא לפטור את הכרי ע"י שמחיל שם תרומה על פירותיו  דווקא. ממילא החלוקה למעשה תהיה כמו לפנינו:  

משום שלבעל הכרי ניחא ודעת בעל התרומה ישנה. אך אם רוצה לתרום משל בעה"כ,    ,שלו, הרי הכל כראוי

נהי שמצד הכרי אין חיסרון, עדיין זקוקים אנו לדעתו ]המפורשת[ של בעל התרומה, וזוהי הדרשה 'מה אתם 

 . )עב, ד( כדרך זו כתב ג"כ ר' אלחנן וסרמן בקובץ הערות לדעתכם אף שלוחכם לדעתכם'. 

הדברים נסתרים להדיא מדברי הרשב"א האמורים לעיל בקידושין מב. שמוכחא שזכייה מטעם  אמנם לכאורה  

ואולי אין זה קשה כל כך מכיוון שהרשב"א הביא זאת כראיה שזכייה   . זכייהשליחות מכך שאפשר לתרום ע"י 

תו ראיה  שמבחינ  להיפך, זה עצמו מוכיחמטעם שליחות, ולא חזר בו משיטתו שזכייה אינה מטעם שליחות, ו

 זו אינה סוף פסוק ועדיין יש מקום להתלבט בזה. 

בשאלה אם בתרומה בעינן שליחות דווקא או לא, נמצא בה כאן  והתוס'  אם נבוא לסכם את שיטת הרשב"א  

, לפיו אמנם צריך להיזקק כאן לדין  הקצות וכן ר' שמעון והחזון איש הלכו באותו כיוון עקרוני  שני כיוונים. 

זה מכח דיני תרומה, אלא מכח דיני זכייה שאינם מאפשרים זכייה שאיננה אובייקטיבית. אין  שליחות, אך אין  

מ אבל  הרמב"ן,  דברי  את  הולמים  אינם  אלו  דברים  למעשה  שהלכה  ביסוד   קוםמכל  ספק  אינו  כאן  הדיון 

חלת תופס שלחלק של הכח בעלים. לעומת זאת העונג יו"ט    ריך צן  שחידש הרמב"ן שעבור הפרשת תרומה אי

 צריך כח בעלים של ממש.  -ודאי הוא לב הדיון ואליו מתייחס הרמב"ן -שם תרומה

 

 חלוקת הגמ' בנדרים לשיטת הרמב"ן 

נראה סוגייתנו?  את  הרמב"ן  יבאר  כיצד  עיון,  צריך  כן  שדקדקנו    ,אם  החלוקה  עפ"י  לתרץ  יכול  שהרמב"ן 

יש לומר שכל ספק הגמ' הוא דווקא במקום שמהנהו ממון בזכייה זו, ואעפ"כ יש צד לומר   . בתחילת המאמר 

שניחא ליה לעשות את המצוה בעצמו, אך במקום שאינו מהנהו ממון ודאי אין זו זכייה. לפי זה אפשר לבאר 

יח' אחרת מרש"י והר"ן; נאמר שברור שאם תורם משל בעה"כ אינו מהנהו את פשיטות הגמ' של 'מאן שוויה של

במקום   ,. נראה שהרמב"ן יכול לבאר את הסוגיא בדרך זו, ואם כך הואממון בתרומה זו, ובכה"ג אין זו זכיה כלל

שיש גילוי דעתא קודם למעשה התרומה הוי שפיר זכייה אף בתורם משל בעה"כ על של בעה"כ ובלא להיזקק  

כך, שכן תוס' כתבו את אותו החילוק כהרשב"א ואעפ"כ כתבו   ושגם התוס' יסביר   יתכן מאדין שליחות כלל.  לד

שזכייה מטעם שליחות, וכבר כתבנו שקשה להלום את חילוקי הקצות ור' שמעון אם נאמר שזכייה מטעם  

  שליחות. 

כותב בלשון סתמית שאין זכייה  יש לציין שגם בשיטת הרשב"א אין חלוקת האחרונים הנ"ל מוכרחת, הרשב"א  

בתורם משל בעל הכרי, אלא שיש מקום לדקדק מסתימתו שאין זה חסרון של גילוי דעת בלבד, אלא חסרון 

 עקרוני יותר שמחמתו לא שייכת כלל זכייה. 

 

 ספק הירושלמי בתרומות 

 מסתפק:  )א, א( הירושלמי במס' תרומות 

]מה מה את עביד ליה כתורם את שאינו שלו או כתורם את של חבירו    -אתם פרט לתורם את שאינו שלו"

ואין    , אין תרומתו תרומה  , אין תעבדיניה כתורם את שאינו שלו  .הבקיר כריו ומירחו וחזר וזכה בו  ביניהון[ 

 ".תרומתו תרומה ,תעבדיניה כתורם את של חבירו



הירושלמי מסתפק מהי כוונת התורה   , קובץ הערות סימן עב( )אתוון דאורייתא כלל ג, עונג יו"ט סימן קזלפי כמה אחרונים  

למעט   הכוונה  האם  שלו;  שאינו  את  תורם  של  או   - כפשוטו-במיעוט  בבעלותו,  שאינו  מה  על  התורם  כל 

כלומר: האם בשביל תרומה שהכוונה דווקא להוציא דווקא תורם משל חבירו, אך אין צורך דווקא שיהיה שלו.  

הנפק"מ בזה היא מי שהפקיר כריו צריך כח של בעלות חיובי, או שצריך שלא תהיה התנגדות מצד הבעלים.  

 לאחר שנתחייב ]במירוח[ ותרמו בעודו הפקר. 

שיטת   לפי  מאד:  בולט  שכנגדו  והסיעה  הרמב"ן  מחלוקת  לבין  בירושלמי  הספק  צדדי  בין  הדמיון  לכאורה 

וממילא הפקר שאין בעלים כלל ודאי  , שהרי גילוי דעתא לחוד מהני,  בעלות דווקאכח הצורך בהרמב"ן אין  

שאפשר לתרום, אך לפי שיטת הר"ן ודעימיה צריך כח הבעלים דווקא, ואם כן אין אפשרות לתרום על ההפקר. 

הירושלמי בדברי  הוכרעה  לא  זו  האחרונים    היואמנם,    28. בעיא  שאלה    שרצומן  שבבלי  הוכרעה  לטעון  זו 

שמכך שהגמ' בקידושין    ,ואף העונג יו"ט )שם( אומרים  )עב, ד( הקובץ הערות    )תרומות ד, ב( בהחלט. האור שמח  

שבעינן כח בעלים דווקא. כבר העלינו טענה זו לעיל ודחינו אותה,    יש להסיקלומדת דיני שליחות מתרומה,  

ן ששינה מדעת בעל הבית, ובאמת העונג שלעולם יש מושג שליחות בתרומה והנפק"מ שלו היא באופבכך  

 יו"ט השיב כך לראייתו.  

האומר   ( א, ב)   ראיה נוספת, שהובאה על ידי האור שמח והקובץ הערות, היא דווקא מהירושלמי עצמו בביכורים

אינו  ה החסרון בדבר ש, משום שאינו ברשותו. אך אם אין צריך בעלות כלל מגזולטבל השאי אפשר לתרום מה

אפשרות תירוץ: הפקר איננו בשליטת אף אדם, בניגוד לגזול שיש בו שליטה וקניינים  ברשותו? האו"ש רמז ל

 30 29. מסוימים של הגזלן

הירושלמי  שמח    האור  נסתפק  לא  הירושלמי:  בדברי  חשוב  סיוג  ממוסיף  עצמו, ן  אלא במפריש  הטבל על 

איסור טבלו", אך להפריש מערימה זו על ערימה הרי עומד הכרי לזה, להיתרם ולהתיר    - "וטעמא משום דלתקן

אחרת ולהוסיף בה עוד שיעור תרומה, לזה ודאי נצרך כח בעלים דווקא. האו"ש מוכיח את טענתו מהגמ' בפרק  

 ובנוסף, כמו שכבר הזכרנו, ממה שהגמ' בקידושין לומדת דיני שליחות מתרומה.הגוזל ומאכיל, 

 

 יסוד המחלוקת 

יסודית ומפורסמת בגדרו של איסור טבל; האם איסורו הוא איסור עצמי משום שיש בתבואה דין  ישנה חקירה  

בביאור   ( כג  ,ויקרא יט)   31רמב"ן על התורה  ייןתרומה לה', וכל עוד לא עשו זאת הרי שאסור לאכול מן התבואה )ע

 
הירושלמי מביא ראיה מכך שאפשר לתרום מטבל של הקדש, ומכאן ששגם מי שאינו בעלים ]הגזבר[ יכול לתרום.   28

ותור"פ,   לז: רש"י  עיין באריכות בב"ק  זה  דין  )בעיקר  נחשב כבעלים  אתוון  הירושלמי דוחה שגזבר  ב"ק מד: במשנה, 
עויו"ט כותב בפשיטות שהירושלמי הכריע שבעינן  נו נחשב בעלים. ה דאורייתא כלל ג( ודלא כר' יוסי שסובר שגזבר אי 

גזבר הוי כבעלים, אבל אינו מובן שנהי נמי שבמשנה אין ראיה דווקא תורם משלו, וכנראה שכוונתו למסקנת הירושלמי ש
  כלל כיוון שהגזבר הוי כבעלים, שמא אף אם לא היה בעלים היתה תרומתו מועילה.

לכאורה הדברים תלויים במחלוקת בעל המאור והרמב"ן בריש פרק ד' של ב"ק, האם נגזל יכול להקדיש חפץ שהוא   29
תוס' ב"ק סח: ותור"פ שם, תוס' בקידושין נו:, אבני מילואים כח, יג, עונג    ייןביד הגזלן אלא שהגזלן מסכים ליתנו לו. וע
 . (רות החדשותבמהדויו"ט סי' פב וחידושי ר' שמעון לב"ק סי' מג )

 .שמתוס' יבמות פט. משמע שאין תרומה מועילה בהפקר תבועיין עוד באור שמח שם שכ 30
וטעם המצוה הזאת, לכבד את ה' מראשית כל תבואתנו מפרי העץ ותבואת הכרם ולא נאכל מהם עד שנביא כל פרי "  31

ם הנכבד, לפי שהוא מועט, ואין האילן  שנה אחת הלולים לה'. והנה אין הפרי בתוך שלש שנים ראוי להקריבו לפני הש
. ולכך נמתין לכולן ולא נותן בפריו טעם או ריח טוב בתוך שלש שנים, ורובן לא יוציאו פירות כלל עד השנה הרביעית

נטעום מהם עד שנביא מן הנטע שנטענו כל פריו הראשון הטוב קדש לפני השם ושם יאכלוהו ויהללו את שם ה', והמצוה 
   :"ות הבכוריםהזאת דומה למצ

 הרמב"ן עצמו כותב שהמצוה הזו דומה למצוות הביכורים, לא למצוות התרומה.



,  איסור עצמי איסורו של הטבל( או שמא אין  זה. ל בדומהניתן להסביר את עניין התרומה לכאורה ו ,ערלה ןדי

אלא שהתרומה ומעשר כבושים בתוכו, וכל עוד אינם מסוימים ומוגדרים לעצמם אסור לאכול את כל הטבל  

  . 32מחמתם 

הפרישו ממנה  לו  , אפי. הגמרא קובעת שתבואה:( טז) הגמ' במכות  בפשיטות מדברי  נתמכת    ,האחרונההבנה זו  

לא הפרישו מעשר עני, עדיין בחזקת טבל היא והאוכלה לוקה. אלא שיש לדקדק  אלא ש  ,את כל המעשרות

הגמ'   מדוע  במיתה!  דינו  טבל  האוכל  הגמרא:  לשון  רק אחר  שהוא  בהלכות   כךו'לוקה'?    פוסקת  הרמב"ם 

איסור עצמי, אלא מחמת מה שבתוכו, וממילא  . אלא שלפי דרכנו אין איסורו של הטבל )י, כ(מאכלות אסורות 

מעשר עני שאינו אלא ממון עניים והאוכלו אינו במיתה, גם הטבול למעשר עני אינו במיתה. עמד על דקדוק  

 .)קידושין לח.(  33זה גם הנצי"ב במרומי שדה 

וכן   )יג:( רק שני  הואיל ובמס' נדרים עסקינן, נוסיף שנראה שנחלקו ביסוד זה גם הר"ן והרא"ש. במשנה בריש פ

מבואר ש'חלת אהרון ותרומתו', כלומר תרומה גדולה, איננה דבר הנדור אלא דבר האסור.   )יח:( בהמשך הפרק  

הדבר צריך הבנה, משום שלכאורה האדם הוא זה שמחיל את קדושת התרומה בהפרשתו! הר"ן והרא"ש נזקקו  

 : ד"ה כחלת אהרן( )יב.  לקושיא זאת, אך סיפקו לה תירוצים שונים. הרא"ש כתב 

ופיו לא אסר אלא   ,דהא מעיקרא נמי הוא אסור משום טבל  ,ואף על גב דמתסר על ידי פיו לא הוי דבר הנדור"

 ".  שהוציא השירים מידי טבל ,התיר

מה בכך שגם קודם לכן היתה כאן חלות איסור   קשה להבין,  איסור חדש   על ידי ההפרשה  אם אכן נוצר כאן 

על ידי ההפרשה,  נוצר  לומר כהצד שכתבנו, שהאיסור שבתרומה לא  שונה. מסתבר אם כן שבכוונת הרא"ש  

 כנראה שצ"ללעומתו הר"ן חוזר שם ובמקומות נוספים על הסבר אחר, ו  . 34אדרבה, הוא רק צומצם על ידה 

  בנקודה זו. היא שמחלוקתם 

שמחלוקת הראשונים הגדולה אם בעינן שליחות לתרומה או לא, גם היא סובבת    יתכן להסביר לעיקרן.  הדרן  

זה. באופן בסיסי, צודק העונג יו"ט שישנה בעיה להחיל חלות של תרומה בחפץ של אדם ללא כח יסוד  סביב  

צריך בסך  , והתורם  טבלנאמר שהחלות הנ"ל כבר נמצאת בתוך הך אם  א  , וכך סברו באמת הר"ן וסיעתו. בעלים

של התורם מצטמצם לכדי מעשה פקידותי   ולהגדיר את מיקומה של התרומה בתוכו, תפקידו  הכל לסיים 

 זוהי דעת הרמב"ן.  אולי בעלמא שאיננו דורש שום כח מיוחד, ולכן הוא מועיל גם בלא כח של בעלות. 

ום מן ההפקר הוא דווקא בתורם הזכרנו לעיל את דברי האור שמח, הטוען שספק הירושלמי האם ניתן לתר 

מהטבל על עצמו, אך בתורם על מקום אחר ודאי שצריך כח בעלים, עיין שם שהוכיח זאת. לאור הסברנו,  

הדברים הולמים אף את שיטת הרמב"ן, כיוון שגם אם נאמר שהתרומה כבושה בתוך הטבל מסתבר שהדברים  

 אמורים דווקא בתרומה של אותה ערימה/כינוס. 

 
דאורייתא כלל ב מד"ה 'עד כה דיברנו', שחקר בעניין זה והאריך בו. ועיין שם שכתב שדעת הר"ן היא   עיין באתוון  32

 . וצ"ע ,שהתרומה כבושה בתוך הטבל
: )על המשנה המובאת (ג  ,ד)אלא שהפנה לירושלמי שכתב שטבול שלמעשר עני חייב מיתה. וירושלמי זה הוא בדמאי  33

בקידושין   וכן  מכות(  במס'  אחת (ח,  ב)שם  שזו  בשאלה  מסתפק  הירושלמי  לפי"ז  שהרי  עיון,  מקום  כאן  יש  כן  ואם   .
 פשיטא ליה שחייב מיתה. אךמהשלכותיה, והי

 . הרא"ש, עיין בחידושי ר' שמעון )נדרים סימן ט(להסבר אחר בדברי  34


