ביטול חמ
מקורות – )א( ד" :כיו דבדיקת חמ מדרבנ  ;"...רש"י ד"ה בביטול בעלמא; תוספות
ד"ה מדאורייתא; רמב" ד"ה עני ביטול חמ ; רמב" הל' חמ ומצה פ"ב ה"ב ,כס
משנה ורבנו מנוח ש; מכת ו :ד"ה אמר רבא.
)ב( דבר שאינו מקפיד – ו" :והתניא סופי תאני ;"...נודע ביהודה אב העזר סי' נ"ט;
אבני מילואי כ"ח ס"ק מט; שאגת אריה סי' ע"ז.
בשיעורי הקודמי הזכרנו את קביעת הגמרא ,שביטול חמ פוטר מבל ייראה
ובל יימצא מדאורייתא .בשיעור זה נעסוק בביטול החמ  ,ונברר מהו הביטול וכיצד
הוא מתגבר על איסורי התורה.
מדברי רש"י נראה ,שביטול החמ הוא קיו של מצוות 'תשביתו' כפשוטה .כאשר
התורה מצווה להשבית את החמ  ,אי הכוונה להשבתה מציאותית ,אלא די בהשבתה
בלב:
"„"‰˙·˘‰ ‡È‰ ·Ï„ ‰˙·˘‰Â ,'Â¯Ú·˙' ·È˙Î ‡ÏÂ 'Â˙È·˘˙' ·È˙Î
)¯˘".(‡ÓÏÚ· ÏÂËÈ·· ‰"„ :„ È
התוספות חלקו על רש"י .לדעת ,ביטול החמ אינו מושג חדש ,אלא זהו יישו של
מושג המוכר לנו מדיני ממונות – הפקר .שיטת מבוארת בספר הישר לרבנו ת )סי'
של"ט( ,וג בתוספות בסוגייתנו:
"‡ˆÈÂ ¯˜Ù‰ ÈÂ‰ ÂÏËÈ·˘ ¯Á‡Ó„ ÌÚËÓ ,È‚Ò ‡ÓÏÚ· ÏÂËÈ·· ‡˙ÈÈ¯Â‡„Ó„ È"¯ ¯ÓÂ‡Â
)˙.(‡˙ÈÈ¯Â‡„Ó ‰"„ :„ ˙ÂÙÒÂ
"Â˙Â˘¯Ó
התוספות מבססי את שיטת על ההלכה הקובעת שלא עוברי על בל ייראה ובל
יימצא בחמ שהופקר .המקור להלכה זו נמצא ,לדעת ,בגמרא להל בפרקנו:
"Ï˘Â ÌÈ¯Á‡ Ï˘ ‰‡Â¯ ‰˙‡ Ï·‡ ,‰‡Â¯ ‰˙‡ È‡ ÍÏ˘ ,'¯Â‡˘ ÍÏ ‰‡¯È ‡Ï' ¯Ó‡˘ ÈÙÏ
).(:‰ ÌÈÁÒÙ
‚·"‰Â
מפשט הגמרא ש נראה ,שאד עובר על בל ייראה ובל יימצא ,רק א החמ שיי לו.
חמ של אנשי אחרי ,אפילו א הוא נמצא ברשותו – אינו עובר עליו .הפטור אינו
נובע ממעמדו של החמ בחפצא ,אלא מהזיקה של האד אל החמ  .אמנ יש כא
חמ שאפשר להתחייב עליו ,א כיוו שהוא אינו שיי ל – לא עברת כל עברה
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בהחזקתו .לפי הבנה זו ,ג הפקרת החמ אינה משנה במאו את מעמדו של החמ ,
אלא רק מבטלת את הזיקה של האד אליו ,ובכ פוטרת אותו מהעברה .ביטול החמ ,
א כ  ,אינו השבתה ישירה של החמ  ,אלא התחמקות מבעוד מועד מהאיסורי
הכרוכי בו.
הבנה זו אינה הכרחית .הגר"א )או"ח תמ"ג ,ב( הבי בדעת רש"י ,שלא בכל חמ
של אחרי האד פטור מבל ייראה ובל יימצא .הפטור קיי דווקא בחמ של נוכרי.
לפי זה ,הפטור אינו מתייחס למעשה העברה ולזיקה של האד אל החמ  ,אלא למעמד
החמ עצמו :חמ הנמצא בבעלות של נוכרי – לא עוברי עליו בבל ייראה ובל יימצא.
הבנה זו מתחדדת במיוחד לאור הגמרא להל בפרק השני )כט .(.הגמרא מביאה את
שיטת רב אחא בר יעקב ,המקיש בי איסורי בל ייראה ובל יימצא לבי איסור אכילת
חמ  .לדעתו ,כש שלא עוברי על בל ייראה ובל יימצא בחמ של אחרי ,כ ג
מותר לאכול חמ של אחרי .לפי שיטה זו ,אי אפשר לומר שהפטור הוא במעשה
העברה – שהרי על כל פני הייתה כא אכילה .ברור ,א כ  ,שהפטור נובע ממעמד
החמ עצמו ,שהוא חמ שלא עוברי עליו.
הגמרא דוחה את דבריו של רב אחא בר יעקב ,ולפי המסקנה ג אכילת חמ של
אחרי מחייבת .נית להבי מסקנה זו בדרכי שונות .ייתכ שהגמרא חוזרת בה
לחלוטי מההבנה שחמ של אחרי מופקע בחפצא מאיסור חמ  .בשלב זה סוברת
הגמרא שהפטור הוא במעשה העברה בלבד ,ולכ פטור זה קיי א ורק באיסורי בל
ייראה ובל יימצא ,ולא באיסור האכילה .לחלופי אפשר להבי  ,שג למסקנה קיי
מעמד מיוחד לחמ של אחרי ,המפקיע אותו מחיוב .הגמרא דחתה רק את ההיקש
בי הלאווי ,ולכ באיסור האכילה חייבי ג על חמ של אחרי .בבל ייראה ובל
יימצא הפטור נובע ממעמד החמ בחפצא ,ג לפי המסקנה.
כאמור ,התוספות סברו שהפקר פוטר מבל ייראה ובל יימצא ,בדומה לחמ של
אחרי .לפי ההבנה שראינו כא נית להציע ,שהפקרת החמ אינה רק התחמקות
ממעשה העברה .ההפקר משנה את מעמדו של החמ ומעניק לו מעמד של חמ שלא
נית לעבור עליו ,וזוהי מהותו של ביטול החמ לפי התוספות.

שיטת חכמי ספרד
ראשוני רבי חלקו על התוספות ,וסברו שביטול איננו הפקר .הרמב" על אתר )ד:
ד"ה עני ביטול חמ ( תק באריכות את שיטת ,והסביר בדרכי שונות מדוע לא נית
לפרש שביטול הוא הפקר .ואכ  ,שיטת התוספות שביטול הוא הפקר טעונה ליבו
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במספר מישורי :הא אכ הפקר פוטר מבל ייראה ובל יימצא; הא הפקר יכול
להיחשב כקיו של מצוות 'תשביתו'; והא האופ שבו מתבצע הביטול עונה על גדרי
הפקר .בכל הענייני האלה נעסוק בנפרד בשיעור הבא.1
כפי שראינו ,במסגרת שיטת התוספות ,הסוברי שביטול כהפקר ,נית לבאר את
אופ פעולת הביטול בשתי דרכי:
א .הביטול מתמודד באופ ישיר ע החמ  ,ומפקיע ממנו מעמד של חמ אסור.
ב .הביטול מבטל את הזיקה של האד אל החמ  ,ומונע ממנו לעבור על האיסור.
שני הכיווני האלה באי לידי ביטוי ג במסגרת השיטות החולקות על
התוספות .בדברי הרמב" קיימות נימות שונות:
"ÌÈ˘ÈÂ ,¯ÙÚÎ Â˙Â‡ ·Â˘ÁÈÂ Â·Ï· ÂÏË·È˘ ‡È‰ ?‰¯Â˙· ‰¯ÂÓ‡‰ ÂÊ ‰˙·˘‰ ‡È‰ ‰ÓÂ
·Í¯Âˆ Â· ÔÈ‡˘ ¯·„ÎÂ ¯ÙÚÎ ‡Â‰ È¯‰ Â˙Â˘¯·˘ ıÓÁ ÏÎ˘Â ,ÏÏÎ ıÓÁ Â˙Â˘¯· ÔÈ‡˘ Â·Ï
)¯.(·"‰ ·"Ù ‰ˆÓÂ ıÓÁ 'Ï‰ Ì"·Ó
"ÏÏÎ
הרמב" מדבר על כ שהחמ נחשב כעפר וכדבר שאי בו צור .אול ,נראה שלדעת
הרמב" המוקד איננו במעמדו של החמ עצמו ,אלא ביחס הנפשי של האד אליו.
האד צרי לשי בלבו שהחמ נחשב כעפר ,ובכ הוא מנתק את הזיקה בינו לבי
החמ  .לעומת זאת ,רבנו מנוח על אתר הדגיש דווקא את הנימה הראשונה:
"‡·‡Ï :‡¯˜Ï ‰ÈÏ ÔÈ˘¯„ ÈÎ‰„ ,‡ˆÓÈ Ï··Â ‰‡¯È Ï·· ¯·Ú ‡Ï Â˙ ÏË·˘ ¯Á‡Ó Ï
)¯·.(Ì˘ ÁÂÓ Â
"‰‡¯È – ¯ÙÚ ˙¯Â˙· Ï·‡ ,ıÓÁ ˙¯Â˙· – ıÓÁ ÍÏ ‰‡¯È
לדעת רבנו מנוח החמ עצמו נחשב כעפר ,ומשו כ הוא מופקע מאיסורי בל ייראה
ובל יימצא .ביטוי קיצוני לגישה זו נמצא בדבריו של בעל המכת ,המציע פירוש שלפיו
חמ לאחר ביטול מותר מ התורה א באכילה )ו :ד"ה אמר רבא(.
הרמב" בתחילת דבריו הול בכיוו דומה לזה של רבנו מנוח ובעל המכת:
"‡ÈÂ‡¯ ÂÈ‡˘ ¯ÙÚÎ Â·È˘Á‰ÏÂ ıÓÁ ˙¯Â˙Ó Â‡ÈˆÂ‰Ï ÏÈÚÂÓ ÏÂËÈ·‰˘ ,¯ÓÂ‡ È‡ ÍÎ ‡Ï
)¯.(ıÓÁ ÏÂËÈ· ÔÈÚ ‰"„ :„ ÌÈÁÒÙ Ô"·Ó
"‰ÏÈÎ‡Ï
משתמע מכא שהביטול מתמודד ע החמ עצמו ,ומפקיע ממנו את מעמדו .אול,
מהמש דבריו של הרמב" מתברר שהמוקד בשיטתו אינו מעמד החמ עצמו ,אלא

1
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הזיקה של האד אל החמ  .הרמב" סובר ,שבכ שהאד מבטל את החמ ומחשיבו
כעפר הוא מוציא אותו מרשותו ,וממילא אינו עובר עליו בבל ייראה ובל יימצא.
המהל של הרמב" מורכב ממספר רבדי .ברובד הראשו עומד איסור ההנאה של
החמ  ,הנלמד מהפסוקי בסוגיה להל )כאכג( .חמ אסור בהנאה ,ולכ אי לו מעמד
של ממו  ,והוא אינו נחשב כשיי לבעלי .2כיוו שכ ,היה ראוי שהאד לא יתחייב
בבל ייראה ובל יימצא על החמ  ,על פי הדרשה "של אי אתה רואה ,אבל אתה רואה
של אחרי" .ברובד השני נמצאת הגמרא בפרקנו )ו ,(:שאותה מצטט הרמב"  .הגמרא
קובעת שמבחינה עקרונית אכ החמ נחשב אינו ברשותו של האד ,א התורה
החשיבה אותו כאילו הוא ברשותו ,כדי לחייבו בבל ייראה ובל יימצא .3לדעת הרמב" ,
החמ אינו נחשב ברשותו באופ אוטומטי .הדבר מותנה בכ שהאד ירצה בקיומו:
"‡ÂÈÏÚ Â˙Ú„˘ ÈÙÓ ,ÔÈÂ‡Ï È˘· ÂÈÏÚ ¯Â·ÚÏ Â˙Â˘¯· ‡Â‰ ÂÏÈ‡Î Â˙‡˘Ú ‰¯Â˙‰˘ ‡Ï
)¯.(Ì˘ Ô"·Ó
"ÂÓÂÈ˜· ‰ˆÂ¯ ‡Â‰Â
על פי הנחה זו מבאר הרמב" את אופ פעולתו של הביטול .כאשר האד מבטל את
החמ ומחשיבו כעפר ,הוא מבטא בכ את חוסר רצונו בקיו החמ  .משו כ ,בהגיע
שעת האיסור – החמ נאסר בהנאה ויוצא מרשותו ,ואי אנו אומרי שהכתוב עשאו
כאילו הוא ברשותו .וממילא ,האד לא יעבור על בל ייראה ובל יימצא בחמ זה.
לפי הסבר זה של הרמב"  ,הביטול אינו משנה את מעמדו של החמ בחפצא ,אלא
רק מנתק את הזיקה בינו לבי האד ,ומונע את האד מ העברה .לכאורה ,מסקנה זו
עומדת בניגוד לדברי הרמב" בתחילת הקטע ,שמה נראה שהביטול אכ משפיע על
החמ עצמו "להוציאו מתורת חמ " ,כפי שציטטנו לעיל .נית אולי ליישב ,שכאשר
הרמב" מדבר על השינוי במעמד החמ  ,הוא אינו מתכוו לתהלי הביטול אלא
לתוצאה בלבד .תהלי הביטול הוא התנתקות נפשית מהחמ  ,וביטול הזיקה של

2

3

יש לברר הא איסור ההנאה מבטל לחלוטי את הבעלות על הדבר והופ אותו להפקר גמור ,או שהוא
רק מפקיע מהדבר מעמד של ממו  ,א עדיי קיימת זיקה בינו לבי הבעלי .בעניי זה עיי תוספות
קידושי נו :ד"ה המקדש בערלה ,ור" נדרי פה .ד"ה ומהא שמעינ בש הרשב"א ,ואכמ"ל.
יש לדו ביחס לקביעה זו של הגמרא ,הא היא באה לשנות את מעמדו של החמ ולהחשיבו ברשות
האד ,או להפ – להוריד את הר הנדרש כדי לחייב בבל ייראה ובל יימצא ,ולאפשר חיוב ג בדבר
שאינו ברשותו .שאלה דומה יש לשאול ג ביחס לבור ברשות הרבי ,שג לגביו אומרת הגמרא
שהכתוב עשאו כאילו הוא ברשותו .עיי משנה בבא קמא ב .ונימוקי יוס א :בדפי הרי" ד"ה ושמירת
עלי.
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הבעלי אליו .אול ,התוצאה הסופית של תהלי זה היא שהחמ אסור בהנאה
ומשולל כל מעמד ממוני .פירוש זה מיישב את דברי הרמב"  ,א שיש בו מ הדוחק.

ביטול לדעת רבי יוסי הגלילי
המהל של הרמב" מבוסס על העובדה שהחמ אסור בהנאה ,דבר המפקיע ממנו את
מעמדו הממוני .רבי יוסי הגלילי חולק על הדעה המקובלת ,וסובר שחמ מותר בהנאה
)עיי בד כג .(.ה'שאגת אריה' )סי' ע"ז( הסיק מכא  ,שלפי שיטת הרמב" באמת לא
יהיה ביטול לדעת רבי יוסי הגלילי .אול ,ה'שאגת אריה' לא ראה את דברי הרמב"
במלוא ,אלא רק ציטוט חלקי שלה המובא בר"  .ברמב" שלפנינו מפורש שלא
כדעת ה'שאגת אריה' .הרמב" טורח ומבאר כיצד ג לפי רבי יוסי הגלילי ,מעמדו של
החמ מוביל לביטול הזיקה בינו לבי הבעלי:
"Â¯ÂÒÈ‡ ÈÙÓ ÂÓÓ ˘‡È˙˘ ÔÂÈÎ ,ÈÏÈÏ‚‰ ÈÒÂÈ È·¯ È¯·„Ï ÂÏÈÙ‡ ‡Ï‡ ,Ô·¯Ï ‡ÈÚ·ÈÓ ‡ÏÂ
)¯.(Ì˘ Ô"·Ó
– "ÏÊ‚ ÔÈ„ Â· ÔÈ‡Â ,Â˙Â˘¯Ó ‡ˆÈ
אמנ החמ אינו אסור בהנאה ,א איסור החמ מספיק כדי לגרו לאד להתייאש
ממנו ולהוציאו מרשותו.
קיי דמיו רב בי שיטת הרמב" לשיטת התוספות .אמנ ,לדעת הרמב" האד
אינו מפקיר את החמ  ,שלא כדעת התוספות .א ג לפי הרמב"  ,התוצאה הסופית
של תהלי הביטול היא ניתוק הזיקה הממונית של הבעלי אל החמ  ,דהיינו הפקר.
במצב זה האד פטור מבל ייראה ובל יימצא על פי הדרשה "של אי אתה רואה ,אבל
אתה רואה של אחרי".
הרמב" יכול היה להסביר את אופ פעולת הביטול בדר אחרת .כאשר האד
מבטא את חוסר רצונו בקיו החמ  ,די בכ כדי לפטור אותו מבל ייראה ובל יימצא.
נית בהחלט להבי  ,שכדי לחייב אד בבל ייראה ובל יימצא לא די בבעלות ממונית,
אלא קיי תנאי נוס לחיוב – האד צרי לרצות בקיומו של החמ  .כאשר הבעלי
אינו רוצה בקיומו של החמ הוא נפטר מהעברה ,א שמעמדו כבעלי עומד בעינו.
בדר זו נית היה להסביר באופ פשוט כיצד פועל הביטול ג לפי רבי יוסי הגלילי.
בפשט לשונו של הרמב" נראה שהוא לא הל בדר זו ,אלא התמקד בהיבט
הממוני בלבד .משו כ הוא נאל להסביר ,שג לפי רבי יוסי הגלילי הביטול מפקיע
את הבעלות של האד על החמ  .אול ,ג את ההסבר השני אי לשלול על הס.
הסבר זה בדעת הרמב" עשוי להיות תלוי בפירוש דבריו בהמש הקטע.
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הרמב" מצטט גמרא מהמש הפרק ,ומביא ממנה ראיה לדבריו:
"ÔÓ ÔÈ¯ÂËÙÂ ÏÊ‚ ÌÂ˘Ó ÌÈ¯˙ÂÓ – Ì‰ÈÏÚ „ÈÙ˜Ó ˙È·‰ ÏÚ· ÔÈ‡˘ ÔÓÊ·' :ÔÈ¯Ó‡„Î
‰ÈÈÂ˘ ‡‰„ ,‰È· ÈÎÊ Â‰È‡ ¯„‰ ‡Ï„ ,¯˜Ù‰Ó ÈÓ ÛÈ„Ú ‡Î‰Â .¯˜Ù‰Î ÂÂ‰Â ,'¯˘ÚÓ‰
)¯.(Ì˘ Ô"·Ó
"‰ÈÂ‚· ‰ÈÏ ‡ÁÈ ‡ÏÂ ¯ÙÚÎ
ההוכחה של הרמב" מבוססת על ברייתא להל בפרקנו )ו .(:הברייתא ש עוסקת
בסופי תאני וענבי ,דהיינו תאני וענבי שנשארו בסו עונת הלקיטה ,ואינ
מבשילי לעול .הברייתא קובעת ,שדינ של התאני והענבי האלה תלוי בהקפדתו
של בעל הבית :א בעל הבית מקפיד – יש בה משו גזל וה חייבי במעשרות; א
בעל הבית אינו מקפיד – אי בה משו גזל ,וה פטורי ממעשרות.
מהי משמעות חוסר ההקפדה של האד? מדברי הרמב" נראה שדבר שבעל הבית
אינו מקפיד עליו הוא הפקר .כ סבר ג הנודע ביהודה בתשובותיו )אב העזר סי' נ"ט(.
הנודע ביהודה משווה בי דבר שאינו מקפיד להפקר ,ועל פי השוואה זו מגיע למסקנה
שאי אפשר להקפיד באופ חלקי ,לאנשי מסוימי בלבד ,כש שאי אפשר להפקיר
באופ חלקי )כדעת בית הלל במשנה פאה פ"ו מ"א(.4
האבני מילואי )כ"ח ס"ק מט( חלק על הנודע ביהודה .לפי הנודע ביהודה ,א
האד שאינו מקפיד משנה את דעתו וחוזר בו מחוסר ההקפדה – הוא יצטר לזכות
בחפ מחדש ,כדי הפקר .האבני מילואי סבר שמסקנה זו לא תעלה על הדעת .לכ
הוא מפרש ,שדבר שאינו מקפיד איננו הפקר אלא מתנה .כל זמ שהבעלי אינו מקפיד
– כל אד יוכל לזכות בחפ כמתנה מהבעלי ,ואי בכ משו גזל .א א עדיי לא
זכה בחפ שו אד – החפ עודנו שיי לבעלי ,והוא זכאי לחזור בו מחוסר
ההקפדה ולהשאיר את החפ ברשותו .לפי האבני מילואי תיתכ ג הקפדה חלקית,
כש שאפשר לתת מתנה לאד אחד בלבד ולא לאחרי.
טענתו של האבני מילואי שאי כא הפקר מתקבלת על הדעת ,ומשתמעת ג
מלשו הברייתא עצמה .שהרי ,הברייתא לא אמרה באופ כללי שהתאני והענבי ה
הפקר ,אלא התמקדה בשני דיני נקודתיי – גזל וחיוב במעשרות .נית ללכת בדר
שונה במקצת מזו של האבני מילואי ,ולהסביר שכלל לא מדובר כא על הקנאה ,מכל

4

בעניי הקפדה חלקית עיי בבא קמא קיט ,:סנהדרי כו :וברמב" הל' עדות פ"י ה"ה .עוד בעניי דבר
שאינו מקפיד עיי שיעורי הרא"ל – בבא בתרא ,עמ' .294293
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סוג שהוא .כאשר האד אינו מקפיד – החפ נשאר בבעלותו המלאה ,א מכא ואיל
מותר ג לאנשי אחרי לקחת את החפ ולהשתמש בו.5
ייתכ שג הרמב" יודה להבנה זו ,שהיא ההבנה הפשוטה העולה מלשו הברייתא.
הרמב" לא אמר במפורש שדבר שאינו מקפיד הוא הפקר ,אלא "והוו כהפקר" .כ'
הדמיו מאפשרת לנו לומר שדבר שאינו מקפיד והפקר ה שני מושגי שוני,
והרמב" בא רק להקביל בי המושגי בדיניה.
א נקבל פירוש זה בדעת הרמב"  ,יש לחזור ולבאר כיצד פועל הביטול .לעיל
פירשנו שהביטול מוביל למצב שהאד כבר אינו בעלי על החמ  ,והוא פטור מדי
חמ של אחרי .אול ,לפי ההבנה שהעלינו אי אפשר לפרש כ ,שהרי בדבר שאינו
מקפיד האד הוא עדיי הבעלי ,וא על פי כ טוע הרמב" שהוא פטור מבל ייראה
ובל יימצא .יש לפרש ,א כ  ,שהגור לפטור הוא אחר – העובדה שהאד אינו רוצה
בקיומו של החמ  .הרצו בקיומו של החמ הוא תנאי נוס לחיוב ,וכאשר תנאי זה
אינו מתקיי – האד ייפטר ,אפילו א הוא עדיי הבעלי של החמ .

ביטול בחמ ידוע
הדעה המקובלת בראשוני היא שביטול מועיל לכל חמ  ,בי א הבעלי יודע על
קיומו ובי א לא .כ הוא הדי ג לפי הרמב" בגרסה שלפנינו .אול ,הכס משנה
מעיד על גרסה שונה ברמב" ,שלפיה ביטול מועיל רק בחמ שאינו ידוע:
"ÚÂ„È ÂÈ‡˘Â ,Â˙Â˘¯Ó ÂÏ ÚÂ„È‰ ıÓÁ‰ ¯ÈÒÈ˘ ‡È‰ ?‰¯Â˙· ‰¯ÂÓ‡‰ ÂÊ ‰˙·˘‰ ‡È‰ ‰ÓÂ
).(·"‰ ·"Ù ‰ˆÓÂ ıÓÁ 'Ï‰ ‰˘Ó ÛÒÎ
– "¯ÙÚÎ Â˙Â‡ ÌÈ˘ÈÂ Â·Ï· ÂÏË·È
נית להבי את החילוק בי חמ ידוע ושאינו ידוע בשני מישורי שוני .ייתכ
שההבדל נעו בגדרי של מצוות 'תשביתו' .ביחס לחמ ידוע ,הר של מצוות
'תשביתו' הוא גבוה במיוחד .ביטול החמ אינו עומד בר זה ,ואי בו משו קיו
המצווה .בחמ שאינו ידוע הר הוא נמו יותר ,וכא ג ביטול החמ מהווה קיו של
מצוות 'תשביתו'.
5

לפי הבנה זו יש לומר ,שהתאני והענבי פטורי ממעשרות לא מטע הפקר ,אלא משו שאינו
"נשמר" .זאת ,על פי המשנה הראשונה במסכת מעשרות .לפי הירושלמי ש ,המקור לפטור זה הוא
מהפסוק" :ובא הלוי כי אי לו חלק ונחלה עמ" )דברי י"ד ,כט( – יצא הפקר ,שיד ויד הלוי שווי בו.
מסתבר שפטור זה אינו נובע ממצב הבעלות על הגידולי ,אלא מהתנאי החקלאיי שבה גדלה
התבואה :תבואה שגדלה בצורה פרועה ונגישה לכל – פטורה ממעשרות .פטור זה קיי בדבר שאינו
מקפיד עליו ,ג לפי ההבנה ש אי כא הפקר.
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לחלופי אפשר להסביר ,שההבדל אינו נובע מהגדרת המצווה אלא מנסיבות
הביטול .כאשר אד מבטל חמ הידוע לו ונמצא בהישג ידו – ניכר לעי שהוא אינו
מתכוו לביטול זה ברצינות .הביטול יועיל רק בחמ שאינו ידוע ,שאז סביר להניח
שהאד המבטל מתכוו ברצינות לדבריו.
האפשרות לומר שהביטול אינו מועיל כיוו שהאד לא התכוו אליו ברצינות
עשויה להיות תלויה בהבנות השונות לגבי אופ פעולת הביטול .לפי ההבנה שביטול
הוא הפקר ,קשה לומר שנשלול את חלות ההפקר מחמת חוסר רצינות .בשו מקו
בש"ס לא מצאנו שהפקר אינו מועיל בחפ ידוע .אמנ ,ברמה העקרונית ,האפשרות
של ביטול החלות מחמת חוסר רצינות יכולה להתקיי ג ביחס להפקר .כ למשל
אפשר להסביר את ההלכה הקובעת שהפקר צרי להתבצע בפני שלושה אנשי )על פי
הגמרא נדרי מה :(.האד נדרש להפקיר בפני קהל ,כיוו שבינו לבי עצמו הוא לא
יתכוו ברצינות להפקר .ייתכ א כ שבמקרה שלנו ,שבו האד מבטל חמ ידוע,
הנסיבות ה חריגות במיוחד ,וה גורמות לנו לפקפק ברצינות האד ,בשונה ממקרי
רגילי של הפקר .על כל פני ,כפי שציינו לעיל ,קשה למצוא לכ מקור מפורש.
לפי ההבנות האחרות של מהות הביטול ,קל הרבה יותר לטעו שהביטול אינו תק
כיוו שהמבטל לא התכוו אליו ברצינות .הביטול הוא הדר של האד להביע את
דעתו ,ולגלות שהוא אינו מעוניי בחמ אלא מחשיב אותו כעפר .לפי חלק מהשיטות,
הביטול א מצליח להשפיע על מעמדו של החמ בחפצא ולהחשיבו כעפר .במסגרת
השיטות האלה נית בהחלט לטעו  ,שכאשר החמ ידוע וניצב בפניו של האד – ניכר
לעי שהביטול אינו רציני .שהרי ,אילו התכוו ברצינות לדבריו – היה עליו לפעול
ולהשמיד את החמ באופ ממשי ,ולא להסתפק בביטול בלב .במקרה כזה יש לנו אנ
סהדי שהוא אינו מתכוו ברצינות לדבריו ,והביטול לא יועיל.
על כל פני ,הכס משנה דוחה את הגרסה הנ"ל ברמב" ,ומוכיח מהגמרא
שביטול מועיל ג בחמ ידוע .זוהי ,כאמור ,הדעה המקובלת בראשוני ,וכ אנו
נוהגי להלכה ג בימינו.6

6

ג הר" )א .בדפי הרי" ד"ה ומהו( סבר שביטול מועיל לחמ ידוע ,והביא לכ מספר ראיות .במקומות
שוני במסכת נאמר שביטול מועיל א בחמ ידוע :במשנה בעניי ההול לשחוט את פסחו או למול את
בנו ונזכר שיש לו חמ בביתו )מט ;(.ובגמרא בעניי חמ הנמצא בשמי קורה )י .(:לפי הדברי שראינו
לעיל נית להסביר ,שביטול בחמ ידוע אינו מועיל רק כאשר החמ נמצא בהישג יד ,ויש חשש שהביטול
אינו רציני .במקורות הנ"ל מדובר במקרי שבה קיי קושי אמיתי לבער את החמ  ,ולכ העובדה
שהאד לא ביער אינה מעידה על חוסר רצינות ,ואפשר לסמו על הביטול.

