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 תמורה במחשבה 

האחרונים דנו אם מה שמבואר בשבועות כ"ו שהקדש חל במחשבה אם  

ה"ה בתמורה, שהרי ילפי' זאת מנדיב לב, ואפשר דהיכא שיש איסור אינו 

בכלל, גם דנו בתרומה שחלה במחשבה אם גם באיסור וכגון מקדים תרומה 

 לבכורים.  

והנה פשוט שאף אם חל במחשבה אבל ל"ש בזה מלקות שא"א להעיד ע"ז, 

הנה בתמורה ט' א' ס"ל לר' יוחנן שלר' שמעון אין מימר וחוזר ומימר, וא"כ ו

אם התרו בו שלא ימיר והמיר דחייב מלקות, הרי יכול לומר שהמיר קודם 

לכן במחשבה, וע"ז הרי אין עדים וא"א להלקותו, וכן לר' אלעזר בתמורה  

פריש ד' א' שמקדים תרומה לבכורים לוקה, איך לוקה הרי יכול לומר שה

בלא   להלקותו  א"א  אבל  הלאו  על  שעבר  ואף  במחשבה  לכן  קודם 

 עדים.  

כאילו אמר שהדבר   הוי  וקיבל התראה  בו  דכיון שהתרו  ואפשר 

ואם   נאמן,  והרי כשעד אחד מעיד שהוא חלב הרי הוא  אסור 

הרמב"ם שהאיסור עצמו   כד'  ואכלו לוקה  אחד  אח"כ בא 

  בעד אחד יוחזק, וא"כ כשאמר שהוא אסור והוא

או הקדים תרומה לבכורים   עצמו עשה תמורה 

 לוקה.  

לכ  הנ"ל  קו'  שאלתי  לנדו הגר  רבנובוד  והנה    "ד 

ואמר שבלא"ה אפשר להק' עוד שהרי יכול לומר  

לא   ושוב  שהמיר  הבהמה  את  במחשבה  שהקדיש 

על   שהקדיש  דאפשר  וביותר  תמורה,  עליה  חלה 

שאם   ונמצא  בהמה  תתקדש  ילקוהו  שאם  תנאי 

אפשר  אי  קדושה    ילקוהו  שהבהמה  כיון  להלקותו 

 ולא חלה עליה תמורה ואם לא ילקוהו לא תהיה קדושה על הבהמה. 

 

 חיוב מעשר בהמה 

י  ִ֕ ירִׂ ֲעשִׂ ט ָהָֽ בֶׁ ַחת ַהָשָּׁ֑ ר ַתַּ֣ ר־ַיֲעב ֹ֖ ל ֲאשֶׁ אן כ ֹּ֥ ר ָבָק֙ר ָוצ ֹ֔ ְוָכל־ַמְעַשַׂ֤

ש לד'. דֶׁ ְהיֶׁה־ק ֹ֖ ָֽ    ]כ"ז ל"ב[ יִׂ

תיקנו   מדרבנן  ורק  התורה  מן  טובל  אינו  בהמה  מעשר  הנה  א. 

עשה   לא  עדרו  כל  שחט  אם  מה"ת  וא"כ  גרנות,  בג'  שטובל 

 איסור ומתי החיוב של מעשר בהמה. 

ובס' אהל משה להגרא"מ הורביץ זצ"ל ח"ב סי' ס"ט האריך להוכיח  

שמעשר בהמה אינו חובה אלא דאם מעשר חייל, וכן ע' חזו"א בכורות 

 "ז ס"ק ג' שהוכיח כן מל' רש"י בכורות נ"ז ב' שאינו חובה. סי' כ

הוכיחו  וכן  חובה  שהוא  מבואר  ה"א  מבכורות  פ"ו  הרמב"ם  שבד'  אלא 

 באהל משה ובחזו"א שם. 

ב. והנה הרמב"ם כ' בפ"א מנדרים הי"א שא"א להתפיס אלא בדבר שבא 

ונדבה,  בנדר  באה  שאינה  כיון  בתרומה  להתפיס  א"א  וע"כ  ונדבה,   בנדר 

והוקשה להרמב"ם בהל' י' דא"כ איך אפשר להתפיס בחטאת ואשם והרי 

אין באים בנדר ונדבה, ותי' ע"ז הרמב"ם שמצינו שבאים בנדר ונדבה בנזיר 

 שהרי נזיר מתחייב בחטאת ואם נטמא מביא. 

ולהרמב"ם דבעינן התפסה בדבר שבא בנדר ונדבה ק' מהא דתנן בדף י"ח 

ברמב"ם פ"א הי"ג, והרי מעשר בהמה  דאפשר להתפיס מעשר בהמה וכ"ה 

 אינו בא בנדבה, והק' כן בקר"א י"ב וברש"ש דף י"ג.

ולפי ד' אהל משה שאין חייב במעשר בהמה הי' מיושב שכל מעשר בהמה  

ונדבה, אבל ברמב"ם   בנדר  ק' עצמו  בא  וא"כ  נ' שיש חיוב  פ"ו מבכורות 

 כנ"ל.  

ן מעשרים מן הנולדים  ג. והי' נ' דהנה הרמב"ם כ' בפ"ז מבכורות ה"ה אי

 בשנה זו על הנולדים בשנה אחרת כשם שאין מעשרין בזרע הארץ מן  

החדש על הישן ולא מן הישן על החדש שנאמר היוצא השדה שנה שנה, 

חומרת  זה מעשר מפני  הרי  על שנה  משנה  לי שאם עישר בהמה  ויראה 

הקדשים שהרי לא הקפידה תורה על מעשר בהמה בפירוש שיהיה שנה 

עכ"ל, וע' חזו"א סי' כ"ז ס"ק ג' שכ' דהוא מדרבנן, אבל מה"ת לא חייל    שנה

כיון שאיכא גז"ש למעשר דגן ובמעשר דגן לא מהני אף בדיעבד, וע"כ כ' 

בחזו"א שאינו קרב אלא נאכל במומו, אלא שבס' החינוך מצוה ש"ס מבואר 

שהוא מה"ת, גם יעוי' בקרית ספר בהקדמתו פרק ב' שהוא מה"ת, והשתא 

לו  שהיו  כגון  בנדבה,  שבא  בהמה  מעשר  של  אופן  מצינו  הרמב"ם  לפ"ד 

חמש בהמות משנה זו וחמש משנה זו שאינו חייב לעשרם ומ"מ אם עישרם 

אופן   בכל  בו  להתפיס  אפשר  שוב  נדבה  של  אופן  שמצינו  וכל  חייל, 

 וכמבואר בד' הרמב"ם גבי חטאת. 

בד'   שי'  כמה  מצינו  הרמב"ם  בד'  והנה  ד. 

האחרונים, שד' הרש"ש בר"ה דף ב' שכל ד' 

הרמב"ם אינם אלא אם היו לו עשר משנה  

זו ועשר משנה זו שחל עליהם חיוב, אבל אם  

היו לו רק חמש משנה זו וחמש משנה זו לא  

חייל מעש"ב, ובערוך לנר שם מבואר שאם  

אין לו עשר מכל שנה יעשר לכתחילה  

שם  מ ובטו"א  חברתה,  על  שנה 

מבואר שבכל אופן חייל אבל אינו אלא  

דיעבד, והשתא לפ"ד הטו"א מצינו אופן 

בנדבה,   שבא  בהמה  מעשר  של 

אבל להרש"ש באופן שלא חל חיוב  

להערוך  ואילו  מעש"ב,  חייל  לא 

לנר באופן זה צריך לעשרם ושוב לא 

י"ל   שפיר  להטו"א  אבל  ונדבה,  נדר  חשיב 

 ח"ב סי' מ"ד. צה"ל כנ"ל, ועמש"כ ב 

בהמה   למעשר  קרו  א'  מ"ה  ובזבחים  ה. 

ומשמע  זמן,  להם  קבוע  שאין  חובות 

שמעשר בהמה הוא חובה. ואפשר שכוונת 

הוי  הגמ בהמה  מעשר  שם  שקרא  שאחר   '

נדר,   משום  שחיובו  נדר  לשאר  דמי  ולא  חובה, 

משא"כ מעש"ב שלא אמר להדיא שנודר להביא אלא  

רק קרא שם עשירי, ומתוך כך נתחייב להביא, וזה חשיב  

 חובות שאין קבוע להם זמן.  

 

 עוד אם מעשר בהמה הוא חובה 

א יוחנן  ר'  שאמר  דממה  אי'  בגמ'  א'  כ"ה  הן  בגיטין  לקוחות  שחלקו  חין 

כן  דאמר  אפשר  אלא  ברירה  אין  דס"ל  ראי'  אין  ביובל,  לזה  זה  ומחזירין 

לחומרא, והיינו דמספק"ל ואזיל לחומרא, ומבואר בגמ' שבספק יובל צריך 

 להחזיר משום ספקא דאורייתא לחומרא ולא אמרי' המע"ה. 

טורים  ובתו' הק' דאכתי יש להוכיח כן מהא דא"ר יוחנן שאחין שחלקו פ

ממעשר בהמה ומוכח שלקוחות הן בתורת ודאי, דאל"כ יתחייבו במעשר 

ויש להוכיח מד' התו' שמעשר בהמה הוא חובה וע"כ מספק  בהמה מספק.

 אזלי' לחומרא. 

 

 אם מעשר בהמה ניתן לכהן 

בש"מ ב"מ ו' ע"ב הובא שאף שמעשר בהמה נאכל לזרים אבל ניתן לכהנים, 

 צוות לרס"ג ]עשה פ"ו[.וע' בחי' הר"י פרלא על ס' המ

 וצ"ע בחולין קל"ו ב' ממעשר הוה ליה למילף, שכן זכרים, טמאין, במרובין, 



 

 

מרחם, אדם, פשוט, לפני הדבור, אדרבה מבכור הוה ליה למילף, שכן יתום,  

שלקחו, בשותפות, נתנו, בפני, כהן, מבואר כאן שרק בכור ניתן לכהן ולא 

 מעשר בהמה.  

ל שפי' כהן היינו שראשית הגז ובכור טהורה נוהג וע' רשב"א בשם ר' חננא

בכהן אבל מעשר בהמה לא, ולפ"ז אין ראי', וע' בס' שמועת חיים על יומא 

 חלק ב' סי' ל"א עמ' רנ"ג. 

 

 אפוטרופוס במעשר בהמה 

אלא משום תקלה משמע הכא דאין מעשר בהמה    א. בכורות נ"ג א' תד"ה

נוהג בזמן הזה משום תקלה, והק' ר"ת בפ' במה בהמה יוצאה )שבת נד:(  

שתא  בכל  מעדריה  עגלי  אלפי  תריסר  מעשר  הוה  עזריה  בן  אלעזר  דר' 

ולאחר החורבן היה, דריב"ז שהוא נשיא היה לאחר חורבן ואחריו ר"ג ובימי 

בפ' תפלת השחר ובן י"ח שנה היה, ואין ר"ג מנו את ראב"ע נשיא כדאי'  

ודוחק נמי לפרש  לפרש כלל דאיירי בעישור שנותנין למלך כמו ארנונא 

מעשר  בטלו  לא  ושמא  מעשר,  שהיה  קטן  כשהוא  לו  היה  דאפוטרופוס 

בהמה כ"כ סמוך לחורבן עכ"ל, אבל בתו' שבת נ"ד ע"ב ד"ה הוה כ' "אי נמי  

' אלחנן מפרש הוה מעשר אחר אפוטרופוס הוה מעשר בקטנותו, וה"ר ר

 חורבן בהמת ארנונא למלך". 

ובתו' גיטין מ' ע"ב כ' דמה שאפוטרופסין תורמין ומעשרין את של היתומים 

ונתנו לאפוטרופוס,  הוא משום הפקר ב"ד הפקר, והפקירו ב"ד התבואה 

משום   ג"כ  הוא  בהמה  מעשר  עושה  שאפוטרופוס  מה  כן  כמו  ולכאו' 

הבהמות את  ב"ד  לגמרי   שהפקירו  נפטרו  דא"כ  וק'  לאפוטרופוס,  ונתנו 

ממעש"ב, שהרי לקוח פטור ממעש"ב כדתנן לקמן נ"ה ב', והק' כן באמרי 

 בינה דיני תרו"מ סי' ח'.  

ב. ולכאו' ק' על עיקר ד' התו' בגיטין איך אפוטרופסין מעשרין והרי לקוח 

פטור ממעשר, משום דמ"מ מדרבנן חייב לקוח במעשר, אך במעשר בהמה  

לא מצינו חיוב מדרבנן בלקוח. והנה התו' כ' בב"מ דף פ"ח דכל היכא שמכר 

פירותיו דהלוקח פטור ממעשרות מ"מ אם חזר ומכרם למוכר חייב המוכר 

מה"ת, ובמנ"ח מצוה שצ"ה כ' שאם עישר הלוקח אף שאין חייב במעשר 

ממנו  ולקח  המוכר  חזר  אם  לענין  ואף  מה"ת,  המעשר  חייל  מ"מ  מה"ת 

"ת נפטר בהפרשת הלוקח, וכ' דמה"ט מהני הפרשת אפוטרופוס דחייב מה

 גם אם אח"כ הקנו שנית ליתומים.  

ולפ"ז היה מקום לומר דגם הכא אף דאפוטרופוס פטור ממעש"ב, אבל מ"מ 

תועיל הפרשתו לענין שאחר שיחזרו הבהמות ליתומים לא יהיו מחוייבים 

 עוד לעשר. 

במע דדוקא  למעשרות,  כלל  דל"ד  באמת  לוקח אך  למעט  דילפי'  שרות 

מתבואת זרעך בזה אמרי' דכל שחזר ולקח מהלוקח חשיב תבואת זרעך, 

כ"ז  ורק  הפירות לחלוטין מהפרשת תרו"מ  דכיון שלא הופקעו  י"ל  וא"כ 

שהם אצל הלוקח אין עליהם חוב תרו"מ, מש"ה מהני הפרשת הלוקח, אבל  

לשורך לצאנך   במעש"ב דילפ' בדף נ"ה ע"ב מבכור בניך תתן לי כן תעשה

מה בנך אין בלקוח ומתנה אף צאנך ובקרך אין בלקוח ומתנה, בזה נתמעט 

 כל שמכרו ואף אם חזר ולקחו.  

וכבר הוכיח כן הרי"ט אלגזי בפרק ח' סי' פ"א ד"ה הן, מהגמ' לקמן נ"ו א' 

והא  ולקח הימנה  וחזר  כל שנתנו לה  איזהו אתנן שנכנס לדיר להתעשר 

ומוכ בלקוח,  ליה  פטור איפסיל  שיש  ממנה  ולקחו  שחזר  באופן  שגם  ח 

דלקוח, ואמנם בשו"ת חמדת שלמה חלק או"ח סי' א' כ' לדייק מל' הרמב"ם  

דבכהאי גוונא חייב, אבל ד' צ"ע מהגמ' הנ"ל, והאריך בזה בדבר אברהם 

 ח"א סי' כ"ח, וא"כ המיעוט דלקוח הוא שהופקע לגמרי מדין מעש"ב, וא"כ 

 

 

הלוקח אף בדיעבד, ושוב ק' איך מהני הפרשת מסתבר שלא תועיל הפרשת  

בהפרשת  צורך  שום  אין  מ"מ  מועלת  היתה  אם  )וגם  אפוטרופוס. 

אפוטרופוס משום שהבהמות נפטרו לגמרי ע"י שקנאם אפוטרופוס, ול"ד 

כשיחזרו  אח"כ  מתחייבים  שהיתומים  כיון  בהם  צורך  שיש  דגן  למעשר 

 הפירות לרשותם(.  

ני הפרשת הלוקח אף אם חזר המוכר וקנאם,  ג. וגם בעיקר ד' המנ"ח דמה 

ע' חזו"א שביעית סי' א' ס"ק כ"ו שכ' לא כן, ולפ"ז תמה ע"ד התו' בגיטין  

הנ"ל דאפוטרופסין מעשרין משום הפקר ב"ד הפקר שהרי מסתמא הקנו 

הפרשת  מהניא  ולא  מה"ת  נתחייבו  וא"כ  ליתומים,  בחזרה  אח"כ 

אה"נ דלא הקנו אח"כ ליתומים  אפוטרופוס דאינה אלא דרבנן, וע"ש שכ' ד

 אלא אוכלים משל אפוטרופוס. 

ואפ"ל דמה שאפוטרופסין מפרישים מעש"ב הוא משום שהקנו להם    ד. 

לקוח,  פטור  אין  שבזה  מבואר  א'  נ"ו  ולקמן  השמיני,  יום  קודם  הבהמות 

וע"ש באמרי בינה שכ' שדוחק גודל לומר דאוקמינהו ברשות האפטרופוס 

קודם לידת הבהמות, אך באמת שא"צ לומר קודם לידת הבהמות, אלא סגי 

 קודם יום השמיני. 

תנא קמי' דרב איזהו אתנן שנכנס לדיר   ה. וי"ל עוד דלקמן נ"ו א' אי' תני

בלקוח,  ליה  איפסיל  והא  הימנה,  ולקחו  וחזר  לה  שנתנו  כל  להתעשר 

אישתמיטתיה הא דאמר ר' אסי א"ר יוחנן לקח עשרה עוברין במעי אימן 

כולם נכנסין לדיר להתעשר ותיעשרה איהי בזונית כותית כו', והיינו שעל  

בנתן בעודו עובר, )והי' אפ"ל קודם יום הקו' דיפטר בלקוח תי' בגמ' דאיירי  

השמיני, כ"כ התו' שם(, אבל בפי' רגמ"ה שם כ' "ובזונה עכו"ם קא מיירי 

בשעת  שלא  כלקחו  ממנה  ולקחו  חזר  כי  ודמי  במעשר  איתחייביה  דלא 

עשייה ולית ביה איסור לקוח הילכך נכנס לדיר להתעשר", וע"ש בהגהות 

 . שכפי הנראה היתה לו גי' אחרת בגמ'

ומבואר בד' פי' רגמ"ה שבלקוח מעכו"ם אין פטור דלקוח במעש"ב, דחשיב 

כלקחו שלא בעשת עשי', והיינו שהרי פטור לקוח ילפי' מקרא דבכור בנך 

תתן לי כן תעשה לשורך לצאנך מה בנך אין בלקוח ומתנה אף צאנך ובקרך 

חיי  השמיני  יום  קודם  בלקחן  דלהכי  בגמ'  ומבואר  ומתנה,  בלקוח  ב אינו 

שא"א  היינו  עשיה  בר  שאינו  דכל  עשייה  בשעת  הוא  זה  דמיעוט  משום 

הואיל   מעכו"ם  בלקח  דה"ה  לרגמ"ה  וס"ל  דלקוח,  מיעוט  בו  אין  לעשרו 

ועכו"ם אין חייב לעשר ע"כ חשיב כלקחו שלא בעת עשייה, ולפ"ז הי' אפ"ל  

דה"ה בלוקח מקטן דכיון שהקטן אין יכול לעשר דחשיב ג"כ שלא בעשת 

 אין בו פטור דלקוח. עשייה ו

ו. וכ"ז לפי' א' ברגמ"ה, אך להפי' השני וכן גירסתינו בגמ' דאיירי בעוברין, 

הרי מבואר איפכא דבעלמא לקוח מעכו"ם יש בו פטור לקוח, והיינו שדוקא 

היכא שהבהמה אינה ראוי' לעשייה בזה הוא דנתמעט מפטור דלקוח אך 

אוי לא חשיב שלא בשעת היכא שהבהמה עצמה ראוי' ורק שהבעלים אין ר 

עשיה, )וגם אפי' אם לקוח מעכו"ם אין בו פטור לקוח, אפשר שיש לחלק 

בין עכו"ם לקטן, די"ל דעכו"ם יש בו פטור ואילו קטן אין בו פטור ורק שאין  

 יכול לעשר, ע' כ' הגרי"ז תמורה דף ב(. 

ז. והי' נ' עוד דבאמת לא הקנו את התבואה והבהמות לגמרי לאפוטרופוס, 

באמת  וא"כ  ומעש"ב,  תרו"מ  הפרשת  לענין  בעלות  רק  לו  הקנו  אלא 

על  בעלות  לו  ונתנו  הפקירו  ורק  ליתומים  שייכים  והבהמות  שהפירות 

הפירות  עיקר  על  בבעלות  דתלי'  י"ל  לקוח  של  פטור  ולענין  הפרשה, 

וא"כ  נ"ו,  בדף  כמבואר  ממעש"ב  פטורים  דשותפין  לדון  ויש  והבהמה, 

שחלק   זה  שבאופן  ליתומים  אפשר  וחלק  לאפטרופוס  הוא  מהבעלות 

 דיפטר ממעש"ב משום שותפות. וע"ע צה"ל חלק א' סי' לג.  
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