אתוה דאורייתא
כ ל ל טו בפנין בישול תרומה כרוב ובענין שאלה
אתרומה :
הט״ן ביו״ד ס*׳ שכ׳׳ג סק׳׳ב הקשה דמדוע חנן
בתרומות דתרומה שמאה שנפלה לסחות ממאה
ואחד ירקבו הלא יכול לשאול על התרומה ותימשה שבל
למפרע ויפריש פלי׳ ממקום אחר ויותר כל התערובות
וכמ״ש הרמ׳׳א שם עצה ואת לעניין חלתחוץ לארץ שנפלה
לתבשיל ע״ש ונלענ״ד ליישב עפמ׳׳ש בשו״ת שבסוף ספר
אבני מלואיס סי׳ י׳ח דאפי׳ לדעות הסוברים דרק מדרבנן
הוא דאין מבשלין איסור לכתחלה עכ״ן תרומה לכ*ע
אסור לבשל ברוב חולין מה״ת משוס שע״י הבישול הרי
 .נעשית חולין ־פקע מינה קדושת פרומה וע״ה הוא
עובר אעשה דושמרתס את תרומותי בבישול הזה דציוותה
תורה לשמור ק־ושת חרומה לבל להפקיעה ולחללה עש״ה
ולפי״ז נראה דה״ה דלאיתשולי ג״כ אסור אתרומה כמו
שאסור לבשלה דע״י השאלה נמי הרי עושה מתרומה
חולין ומפקיע קדושתה דאי׳ל דשאלה שאני דחכם עוקר
מעיקרו ואגמ״ל שלחהית׳ תרומה מעולם ושלא הי׳ עלי׳
עשה דשימור מעולם דז״א דהב״י בה׳ נדרים סי׳ רכ״ח
כ׳ דמי שנדר הנאה מבני העיר אסור לישאל לחכם
שבאותה עי־ לפי,שנהנה ממנו במה שמתיר לו נדרו
עש״ה בשם הירושלמי הרי דאע״ג דמכס עוקר הנדר
מעיקרו ואגמ״ל ע״י השאלה פתי׳ מותר להנות ממנו
מאז עכ״ז אמרי׳ דהשתא דאסור להנות ממנו אזי אשור
לישאל ג״כ כיון דהשאלה גופה הנאה היא וא״ב ה״נ
לענין שאלה בתרומה הרי השתא היא תרומה ושפיר
אסור לאיחשולי ולהפק־ע ממנה קדושת תרומה ע״י
השאלה אולם הנה נצבת נגדינו בזה סוגי׳ ערוכח בנירים
דנ״ש ע״א דפריך דחרומה שנפלה לאחד ומאה דאמאי
במילה הא ה״ל דבר שיש לו מתירין ע״י שאלה כמו
קונמות דלא במילי מהאי נועמא ומשני דקונמות שאני
דמצוה לאיתשולי פלייהו אבל תרומה לאו מצוה לאיחשולי
פלה ע״ש ומבואר בזה דעכ״פ רשות היא לאיתשולי אתרומם
אמנם באמת ז״א דהת״ גנפלה לאחד ומאה א״כ אי נימא
דאסור לאיתשולי מפאת הפקעת קדושת התרומה א*כ
שוב הרי אין לו מתירין ושוב התרומה בטילה באחד
ומאה ובלא״ה תהי׳ חולין וא״כ שוב אין בה משום
הפקעת קדושה כלל ושוב שסיר שר• לאיתשולי ושפיר
חשיב דשיל״מ ע׳׳י שאלה ואינה בטילה ואעפ״כ מותר
לאיתשולי כיון דאל״כ בלא״ה תובעל ולפי׳׳׳ז בהך דתרומות
דאיירי בתרומה טמאה שנפלה לפחות ממאה ואחד דאין
התרומה בטילה ע״כשפיר אסור לאיתשולי מכח הפשה
דשימור כיון דע׳׳י השאלה עושה מתרומה חולין ומפקיע
ממנה קדושתה וכנ״ל דאפי׳ לדעת התוס׳ בכמה חכתי
דמה״ת גם תרומה בטילה ברוב ומדרבנן הוא דבעי׳
אחד ומאה עכ׳׳ז הרי מדרבנן עכ״פ עובר אעשה דשימור
היון דמדרבנן אינה במילה ויש עלי׳ עוד קדושת תרומה
מדרבנן וחייב לשומרה מדרבנן כמו שיש חיוב שימור
מה״ת בתרומה דאורייתא אמנם בחלת חדל שסיר כ׳
הרמ״א דיכול לאיתשולי עלה דהא הא דאסור לאיתשולי
אתרומה חילא דדי הואמהא דאסור לבטלה מה׳׳ת מפאת
הפקעת הקדושה ועשה דשימור וכסל וא׳׳ב בחלת חדל
רמותר לבטלה לכתחלה אפי׳ מדרבנן וכמבואר בבכומת
דכ״ז פ״א רבה מבטל לה ברוב ואכל לה בימי טומאתופיש א״כ כיון דמותר לבטלה ואין בה משוס הפקעת
הקדושה א״כ ס״ס דשובשפירשר* לאיתשוליעלה ונכונים
דבד הרמ״א :
^ ל ם יש לדון בזה ולומר דמה שאושר האבני מלואים
ז׳׳ל לבטל תרומהמה״ת מפאת הפקעת הקחשס

זהו רק בתרומה טהורה אבל בתרומה טמאה דאיירינן
בה י״ל דאין בהמשוס הפקעת קדושה וזה לפמ״ש הרמב״ם
פ׳׳ז מתרומות ה״א ודל וטמא שאכל תרומה טמאה
אעפ״י שהוא בלאו אינו לוקה שהרי אינה קודש עכ׳׳ל
אולם בחמת נראה דאסור לבטל ולאיתשולי גס בתרומה
טמאה שהרי גם תרומה טמאה עדיין קדושה עלה שהרי
אסורה לזרים במיתה וכמבואר ברמב״ם שספ״ו ה״וע׳׳ש
וכן אסורה לערלים וכן לנהנים טמאים בלאו טכ״פ
משא״כ כשמכטלה ושואל עלי׳ הרי פקע מינה קדושתה
לגמרי וא״כשפיר אסור גס בתרומה טמאה להפקיע זאת
הקדושה אשר בה וע׳ בחלה פ״ב מ״ג דתנן מי שאינו
יכול לעשות עיסתו בטהרה יעשנה קבין)כל קב לעצמו
שבקב אין שיעור חיוב חלה( ואל יעשנה בטומאה )פי׳
שאל יעשנה בשיפור חיו• :חלה בטומאה כיון שיצטרך
לשרוף החלה כדין חלה טמאה( ור׳ עקיבא אומר יעשנה
בטומאה ואל יעשנה קבין שכשם שהוא קורא לטהורה
כך הוא קורא לטמאה לזו קורא דלה לשם ולזו קורא
חלה לשם אבל קביים אין להם חלק לשם ופי׳ הר״ש דר״ע
סבר דמוטבשיפריש חלה בטומאה ואל יסטור עיסחו
מחלר כהרי הוא קורא שס חלה לטמאה כמו לטהורה
אבל עיסה פטורהאין לכמיס חלק בה טכ״ל וא״כמבואר
בזה דגם תרומה טמאה נסכבח דלק כמיס וא״ב מיסחבר
דאסור להפקיע גס בסרומה טמאה אח יקחנה והחלק
כמיס ע״י ביטול ישאלה וזה י״ל דאסור גס לרבנן דר״ע
הני׳ל דרבנ; מצינו רך דסבירא להו דמוטב סיסטור
הטיסה ולא יפרישה כלל בטומאה אבל כככבר מופרשת
וקדושה.היא יחכן דגס לרבנן אסור להפקיע קדושתה
ואין להקשות טוד שהרי חרומה טמאה דינה בכריפס
וא״כ בלא״ה מוכרח להאבידה בידים וא״כ בכה״ג הד
ליח גי׳ תו מכוס הפקטס קדושה וכמבואר בסוגי׳ דד
ררינא כגן רכהניס דז״אכהרי יכול להנוח ממנה בשעת
כריסחה וניעורה וא״כ כמו שבטהורה אינו עובראטשה׳
דכימור במה שמפסידה ומאבדה באכילחו אוחה כיוןשזו
היא מצוותה ה״נ בטמאה דכחי׳ לך ודרשי׳ כלך חהא
להסיקה חמת חבפילך א״כ הנאה זאח היא מצווחה ולא
חשיב איבוד ולסי״ז יומצא דלשרוף תרומה טמאה בלי
הנאה בכעת שריסחה ג״כ אסור דכיון כאין בו הנאה
א״בשוב הוא איבוד גרידא לחרומה וזה אסור מכח
העשה דשימור ועוד נראה דאפי׳ נימא דשרי לשרוף
חרומה טמאה בלי הנאה כלל עכ״ז הרי השריפה היא
מצוה וטיב כסיר לא חשיב איבוד כיון שמקיים מצוה
בשריפה משא״ב בביטול ושאלה דלא הוו מצוהע״בשפיר
אסור לבטל ולאיתשולי מפאת הפקעת הקדושה וכנ״ל
ושוב מצאתי להססישבת דכ״א ע״א שב׳ להדיא דאסור
לשרוף תרומה טמאה בלתי שיהנה בשעת שריפתה משוס
דכששורסה בלי הנאה חשיב איבוד טש״ה ואיבוד הזה
הרי אין בו שוס איסור רק מפאת העשה דשימור וכנודע
וא״כ יש ראי׳ ברורה מזה למהשכתבנו דיש גס בתרומה
טמאה עשה דשימור ושאסור לבטלה ולאיתשולי טלה מכת
עשה זאת כמושאסור לפשות כן בטהורה אולם בש״ס
בכורות דל״ד ע״א פליגי תנאי • אי חייב לשמור תרומה
תלוי׳ מטומאה דמאן דמחייב ס״ל דיש אס למקרא וע״כ
כיון דקרינן ואני הנה נתחי לך את משמרת חרומותי
ובשתי תרומות הכתוב מדבר אחת טהורה ואחת תלוי׳
וע״כ יש חיוב שימור גס בתלוי׳ ומאן דפוטר ס^ל דש
אס למסורת ותרומתי כתיב דהיינו רק תרומה טהורה
פי׳ש ומבואר בזה להדיא דקרא דמשמרת מרומותי קאי
רק אטהורס או נס אתלוי׳ אבל אטמאה לכ״ע לא קאי
קרא וא״ל דהתס סליגי רק לעניין איסור לטמא מרומה
וזה לאשייך בטמאה דבלא״ה הרי טמאה היא משא״ב
שארי

