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הליכות שדה 195 - סיון תשע"ו

בית הוראה למצוות הארץ

 בית הוראה למצוות הארץ
ע"ש הרב ש. א. רוזנברג זצ"ל

א. בענין ביעור יין:

הארגזים  על  כי  התברר  מכן  ולאחר  בער"פ,  יין  לבער  שכח  שבטעות  מי  אודות  שאלה: 
שחילק אותו בי"ד נכתב כי בית הדין ממשיך להחזיק ביין עד לאחר מועד הביעור. לפי זה, 
לכאורה כל התשלומים שגבה בית הדין אודות השתתפות בהוצאותיו הינם בתורת הלוואה 
שנתן נוטל הארגזים לבית הדין, וכמו כן צריך לומר שבית הדין איננו מקפיד על שימוש 
ביין לפני מועד הביעור - אמנם היין שנותר נשאר "בבעלות" בית הדין עד למועד הביעור. 

והנה השואל שפנה לבית ההוראה כלל לא היה מודע לתנאי בית דין זה שרשום על הארגז, 
ורק לאחר שחלף מועד הביעור והתעוררה השאלה  שם לבו לכיתוב על הארגז, ובא לשאול 

מה דין היין שברשותו.

תשובה: פירות שלא בוערו בזמן הביעור אסורים באכילה וכמו שכתב הרמב"ן )ויקרא כה 
ז'( ואם עכבו בביתו אחר הביעור כדי לאוכלם אסורים הם באכילה לגמרי, אמנם כתב בעל 
החרדים )פרק נה( דאיסור אכילה הינו דוקא אם שמר הפירות מתוך כוונה שלא לקיים 
מצוות ביעור וז"ל "שלא נאסרו הפירות של ישראל לאחר הביעור אלא לפי שהשהה אותם 
בביתו ולא מקיים בהם מצות ביעור". ובהמשך הוסיף החרדים וכתב וז"ל: "וכן יש ללמד 
מדבריו של רמב"ן שכתב שאם עכב ישראל את הפירות כדי לאכלן אסורין באכילה, משמע 
דאם נודע לנו שלא עכבן לאכלן אלא להפקירן בזמן בעורן אז אחר ביעורן לא נאסרו. וכן 
אם נאנס ולא הפקירן בזמן הבעור וכשיודע לבית דין יאמרו לו שיקים בהם מצות בעור, או 
כשיעבור אנסו יפקירם ויחזר ויזכה בהם". וכבר כתב מרן הגרשז"א זצוק"ל במנחת שלמה 
)סי' נא יז( דמדברי החרדים עולה דאם לא ביער בשוגג לא נאסרו הפירות באכילה. ולדעת 
מרן החזו"א זצוק"ל נאסרו הפירות אפילו אם לא הופקרו מחמת אונס )ראה חזו"א סי' כו 
בסדר בשביעית אות א'( "הגיע זמן הביעור ולא ביער נאסרו הפירות ואסורים באכילה לכל 
הרי  דידן  ישראל. אלא שבנידון  בפירות  זצוק"ל  ובא מרן הגריש"א  היה מורה  וכן  אדם". 
בית הדין הודיע שבכוונתו להחזיק את היין תחתיו עד אחר מועד הביעור. אלא שהשואל 
אמר שלא שת ליבו לזה. ולכאורה הרי כוונתו היתה לזכות בארגזים, מה עוד שאין בית 
מסתבר  חלוקה  שמתחנת  אלא  מקומות  בכמה  שהארכנו  )כמו  זכיה  למנוע  בעלים  הדין 
שאינו יכול ליטול בלא הסכמתם ואכמ"ל( אלא דמאידך גיסא אולי אפשר לומר שהלוקח 
תוצרת מתחנות חלוקה של בי"ד אינו מתכוין לפעול בניגוד לדעתם אלא הוא נוטל מתחנת 
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הליכות שדה 195 - סיון תשע"ו

בית הוראה למצוות הארץ

ועבר  בי"ד  בחזקת  הביעור  מועד  עד  היה  שהיין  אפשר  ואז  הדין  בית  דעת  על  החלוקה 
לרשות הנוטל רק אחרי מועד הביעור, ובתחילת חודש אייר תשע"ו נכנסתי לשאול למרן 
הגר"ח קניבסקי שליט"א והשיב שאם בי"ד כך פועל וכך הודיע שהתוצרת נשארת תחתיו 

עד למועד הביעור לא נאסר.

שאלה: מי שהיה ברשותו בער"פ כמה בקבוקי יין מאוצר בי"ד וחשב בדעתו שיש לו כדי 
מזון ג' סעודות לכל המשתתפים עמו בליל הסדר, ולמעשה בליל הסדר לא נשתמש ביין 
של אוצר בי"ד כי נמלך שלא יוכל ליזהר שלא יהא הפסד של פירות שביעית )וראה משפטי 
ארץ פ"ל סוף הערה 1(. אמנם כתוצאה מזה נתברר שלא ביער היין כדינו. ולכאורה היה 
נראה דהיה מקום לומר דמכיון דבער"פ חשיב מזון ג' סעודות כמבוער, אולי נפטר היין הזה 
מביעור ומה שבמציאות אינו שותה היין בליל הסדר לא מפקיע את הדין שנקבע ביום יד' 

ער"פ וחשיב פחות ממזון ג' סעודות.

ופשוט הוא שלדעת מרן הגרש"ז שמקילין בשוגג ודאי שהיין מותר, אולם להכרעת מרן 
החזו"א יש לעיין כיצד לנהוג ומה דין היין. ונסתפקו בזה חכמי בית ההוראה, וביום ה' ד' 

אייר תשע"ו השיב מרן הגר"ח שליט"א שלדעתו זו שאלה ולא הסכים להכריע בזה.

שאלה: ביקש אחד שכוונתו לשם שמים והציע שנפעל לעורר בעלי יקבים המסתמכים 
על ההיתר מכירה שילך ויפקיר את היין שברשותו בער"פ, ואז היין ישאר רק שמור ונעבד 

שאפשר להקל בזה ולא יאסר היין כדין פירות שלא בוערו.

יין היתר מכירה  סי' פב הבאנו אודות מי שהגיע אליו  - שביעית  יוסף ח"ה  ישא  ובשו"ת 
אחרי הביעור והוא הקל בשמור ונעבד, ורב היקב אמר לו שהיקב ביער את היין שברשותו 
ושאל לרבינו מרן זצוק"ל אם יכול להשתמש ביין, והשיב שאם הוא רוצה יכול להסתמך 
על ביעור זה. אבל הוסיף ואמר שמי שאינו רוצה להשתמש ביין ורוצה לשופכו למען לא 
יכשלו בשתיתו יכול לשופכו, ואינו הפסד פירות שביעית. והנה לענ"ד פשוט הוא שהקל 
רבינו בדבר רק בשעת הדחק ובצירוף דעת החרדים דאין לקונסו, אולם לילך לכתחילה 
וידוע כמה היה רבינו מרן  ולעשות הפקר כאשר אין איש מבעלי היקבים שמתכוין לזה, 
זצוק"ל מעורר אודות הענין דבעינן גמירות דעת, נראה לענ"ד דלומר ליקבים שאינם שומרי 
שביעית לעשות כן, מלבד שאין המקום הפקר ואין ביעורם ביעור, אולי יש בזה גם משום 

חילול ה'.

ומכיון שהמציע אמר לי דבר זה לעשות כן בשם אחד מגדולי ישראל שאלתי לאותו גדול, 
וכנים הדברים שכתבנו לעיל.
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בית הוראה למצוות הארץ

בענין שילאק

אודות השימוש בתפוחים - המצופים בציפוי שיש בו "שילאק", מרן הגר"מ פיינשטין זצוק"ל 
)אגר"מ ח"ב סי' כד( דן להתירו מחמת כמה טעמים )ור"ע שו"ת מנח"י ח"י סי' סה( הרי 
דלדעתו מותר לאכול תפוחים מדונגים. וכבר פרסמנו בעבר, כי לדעת מרן הגרי"ש אלישיב 
זצוק"ל יש לחוש מלהשתמש בציפוי זה, ותפוחי עץ אלו "יש לקלפם לפני האכילה" )הגם 

שיש צדדים להקל רק בשטיפה, אך כך הורה בזמנו מרן זצוק"ל(.

)גם בגלל שנת השמיטה( מיובאים  כיום  - הינו כשר, אולם  כידוע, הציפוי בארץ ישראל 
רבים  אבל  כשר  בציפוי  מהם שמדונגים  יש   - הנמסר  )עפ"י  מחו"ל   מדונגים  עץ  תפוחי 

מדונגים בחומר השילאק(. ולכן כל שאינו יודע מקור הדונג )הציפוי( ראוי לקלפו.

בפירות האילן שבשוק, יש פירות שכולם או חלקם משנה שביעית.

רשימה ]לדוגמא[:

אבוקדו )עד סוף אב(

אגס )יש חדש ויש ישן(

פירות הדר )תפוז, אשכולית( עד סוף אב

לימון צהוב

תפוחי עץ )יש חדש ויש ישן(

 ועוד.

כמובן כל השימורים והקפואים יכולים להיות משביעית וכן פירות "יבשים" כגון 
שקד אגוז וכן פירות "מיובשים" כגון שזיף, משמש, ועוד.

* * *

שימורי ירקות, ירקות קפואים, וקטניות יבשים כגון חומוס חמניות ובוטנים עדיין 
באיסור ספיחין.

וכן דלעת מזן טריפולי - גדולה )יש ישן וחדש(.
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הלכות כלאי אילן - הרכבות/ הרב רייכנברג

 הלכות כלאי אילן – הרכבה
הרה"ג שאול רייכנברג - הממונה על קרן המעשרות

הקדמה
אסור להרכיב על עץ מאכל מין אחר והמרכיב לוקה. כמו כן אסור לנטוע עץ המורכב משני 

מינים, אסור לעובדו, וצריך לעקור אותו. 

מרבית שתילי העצים הנמכרים כיום הינם מורכבים, יש המורכבים על מינם ויש ]לצערנו[ 
המורכבים על מין אחר. לכן אין לקנות שתילים של  עצי מאכל אלא אם ידוע שהם מורכבים 

על מינם ]או שאינם מורכבים[.

ענף  הוא חתיכת  )ייחור  מייחור  או  אינו שתיל שצמח מגרעין  כיום,  הנפוץ  שתיל מורכב 
באורך כ 15 ס"מ ששותלים אותו( שנלקח מעץ מורכב, אלא הוא שתיל שחלקו התחתון - 
השורש וחלק מהגזע - מין עץ אחד, וחלקו העליון – הגזע העליון והענפים - מין עץ אחר. 

החלק התחתון נקרא "כנה" והחלק העליון נקרא "רוכב".

בפני מחלות  חזק שעמידים  ממין  עצים  מייחורים   או  מגרעינים  מגדלים  הרכבה  לצורך 
לא  שפירותיהם  עצים  אלה  כלל  בדרך  לנטוע,  עומדים  שבו  הקרקע  לסוג  ומתאימים 
משובחים. אחרי שגדלו זמן מסויים קוטמים את ראשיהם ומרכיבים בגזע הנשאר חתיכת 
ענף מעץ שפירותיו משובחים, פעמים מרכיבים מאותו מין רק זן אחר, ופעמים מרכיבים 
מין אחר. הענף שהורכב מתחבר אל העץ שהורכב בו ונעשה חלק ממנו, והוא גדל ומוציא 

ענפים, עלים ופירות. ראה תמונות בכריכה של החוברת )הקידמית והאחורית(

כשעובר זמן מההרכבה קשה למי שאינו מומחה להבחין שהעץ מורכב.

מבואר בדברי הרמב"ם הל' כלאים פ"ג שיש צמחים שהם שונים זה מזה ובכל זאת הם מין 
אחד ויש צמחים שהם דומים זה לזה ובכל זאת הם שני מינים. 

כתב החזו"א )כלאים סי' ג ס"ק א( להסביר על פי מה נקבע אלו צמחים הם מין אחד ואלו 
שני מינים: "יש שהכריעו חכמים שהן מין אחד, דבמעשה בראשית יצא מין אחד בצורות 
חלוקות כמו תאנה שחורה ולבנה וכיו"ב. וסידור המינים  הוא על פי קיבוץ הרגשות רבות, 
כי מלבד התבנית והמראה והטעם, אצור בכל פרי מזון אחר ... ובהרגשות פנימיות מכיר 
האדם בחלוקת המזון של כל פרי ופרי. והכריעו חכמים ברוח קדשם מה הן מין אחד ומה 
בדורותינו רשאים החכמים  דאף  "נראה  ו(:  ס"ק  )שם  הוסיף  החזו"א  מינים חלוקים".  הן 
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לסמוך על הכרעתם בצורות המשתנות איזה מהן מין אחד ואיזה ב' מינים, בין שהנדון במין 
אחד שנברא בצורות מתחלפות ובמהות ומזג אחד, ובין בנידון דמיון הפירות והעלין שהתיר 
הרמב"ם )הרמב"ם התיר להרכיב שני מינים שדומים זה לזה דמיון גדול(, ואין צריך לומר 
אם שינוי צורתן מפני שינוי המקומות. ואע"ג דהתנא האריך לפרש לנו הפרטים כדי ללמוד 
מהם כיוצא בהם ואנחנו איננו בקיאים בדקדוק הדבר, מ"מ כל שדעתנו מכרעת הכרע גמור 
שאין בו ספק, סומכים להתיר. ומיהו מה שנקראין בשם אחד אין זו עדות שהן מין אחד, 
שהלשון הוא רק הסכמת בני אדם, ומ"מ אפשר שהוא סניף להתיר שהרי הסכים עליהם 
דעת הבריות שהן מין אחד. ... ובסמ"ק  כתב שטוב להזהר מכולן לפי שאין המון העולם 
מכירים רוב המינים והביאו הרמ"א סי' רצ"ה, ונראה דר"ל דאף המכיר יזהר אבל אינו מכיר 
אסור מעיקר הדין. ומ"מ נראה דשינויים קלים שבפירות ושאנו מחזיקים אותם למין אחד 

מותרים כמו כמה מיני תפוחים וכיו"ב". 

א. אסור להרכיב שני מיני אילנות זה בזה. איסור זה נכלל במה שנאמר בתורה, שדך לא 
תזרע כלאים )ויקרא יט,יט(1, והמרכיב אילן ממין אחד באילן ממין אחר כגון שהרכיב ייחור 

)חתיכת ענף( או "עין"ממין אחד באילן ממין אחר, לוקה מן התורה2 3. 

ב. גם בחו"ל אסור מן התורה להרכיב שני מינים והמרכיב לוקה4. 

ג. יש אומרים שגם בני נח )וה"ה נכרים בזמננו( נצטוו שלא להרכיב כלאים, וי"א שבני נח 
לא נצטוו על כך5. 

ד. אסור לישראל להניח לנכרי שירכיב כלאים על אילן של הישראל )ראה הערה(6.

1  קידושין לט,א, וראה גם סנהדרין ס,א.

2  רמב"ם הלכות כלאים פ"א ה"ה, שו"ע יור"ד סי' רצה סעי' א.

3  רק הרכבה אסורה באילנות, אבל מותר לשתול שני מיני אילנות סמוכים זה לזה, או לזרוע יחד זרעים של 
שני מיני אילנות, או לזרוע זרעי ירק עם זרעי אילנות )ראה רמב"ם שם ה"ו ושו"ע שם סעי' ג(. 

4  קידושין לט,א )שהוקש איסור הרכבה לאיסור כלאי בהמה שהוא חובת הגוף ונוהג אף בחו"ל שנאמר )ויקק
רא יט,יט(: את חקתי תשמורו בהמתך לא תרביע כלאים שדך לא תזרע כלאים(, רמב"ם שם, טור ושו"ע שם.

5  בבריתא סנהדרין נו כתוב שבני נח נצטוו בשבע מצוות )דינין, ברכת השם, ע"ז,  גילוי עריות, שפיכות דמים 
קוגזל(, ורבי אלעזר אומר שנצטוו גם על כלאים, על הרבעת בהמות והרכבת אילנות. במחלוקת שבין רבי אלי

עזר וחכמים בדרך כלל פוסקים להלכה כחכמים, וכך נראה שפסקו בעלי התוס' שם ובעוד מקומות, הרא"ש 
הלכות כלאים אות ג, והריטב"א קדושין לט. אך הרמב"ם הל' מלכים פ"י ה"ו כתב שמדברי קבלה בן נח אסור 
בהרבעה והרכבת כלאים אך אינו נהרג עליהם )משא"כ על שבע המצוות הוא נהרג(, וביארו הר"ן סנהדרין שם 
והכסף משנה והלחם משנה על הרמב"ם שם, מדוע פסק הרמב"ם כרבי אליעזר ולא כחכמים. גם השאילתות 
פרשת קדושים שאילתא צט והלכות גדולות הלכות כלאים פסקו כרמב"ם )יש לציין שהכסף משנה כלאים 
פ"א ה"ד כתב שהרמב"ם סובר שאין איסור כלאים לבני נח וכן כתבו עוד אחרונים בדעת הרמב"ם, אך כבר 
תמהו על כך המשנה למלך שם ועוד אחרונים, שאמנם הרמב"ם כתב בהל' מלכים פ"ט שבני נח נצטוו רק 
בשבע מצוות, אך כאמור בפ"י כתב שנצטוו גם על כלאים אלא שלא נהרגים עליהם, והכסף משנה בעצמו 

מבאר שם את מקורו של הרמב"ם(.

6  רמב"ם כלאים פ"א ה"ו, רא"ש הל' כלאים אות ג, טור ושו"ע יור"ד סי' רצה סעי' ב.
בטעם הדבר נחלקו האחרונים. הכסף משנה שם כתב שאי אפשר לומר שאסור לומר לגוי להרכיב משום 
לפני עוור לא תיתן מכשול, שהרי הרמב"ם סובר שאין איסור לגוי להרכיב כלאים, כרבנן בסנהדרין נו שבני 
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ה. אסור להרכיב כלאים גם באילנות של אחר ואף באילנות של נכרי אסור7.

ו. אסור לשתול עץ מורכב כלאים, ושתילת עץ מורכב כלאים נחשבת מן התורה כאילו 
הרכיב, גם אם שותלו עם גוש עפר שגדל בו8.

ז. אסור להרכיב כלאים גם בשורש של אילן9.

ח. אסור להרכיב מין אחר גם באילן הגדל בעציץ שאינו נקוב10.

נח לא הצטוו רק בז' מצוות ואיסור הרכבת כלאים אינו אחד מהמצוות. אלא אסור לומר לו משום אמירה 
לנכרי שבות, שפוסקים שאסור לומר לנכרי לעשות דבר שלישראל אסור לעשותו לא רק באיסור שבת אלא 
גם בכל האיסורים. המשנה למלך שם שואל שהרי הרמב"ם הל' מלכים פ"י ה"ו כתב שאסור לבן נח להרכיב 
כלאים אלא אינו נהרג על זה כיון שאיסור זה אינו מז' המצוות, וכיון שאסור, יש בזה "לפני עוור". ועוד אם 
טעם האיסור הוא משום אמירה לנכרי, למה הרמב"ם כתב שאסור להניח לנכרי להרכיב, היה עליו לכתוב 

קשאסור לומר לנכרי. לכן פירש שהאיסור הוא משום לפני עוור לא תיתן מכשול שמכשיל הנכרי באיסור הרכ
בת כלאים )על השאלה השניה של המשנה למלך למה כתב הרמב"ם שאסור להניח לנכרי להרכיב, ולא כתב 
שאסור לומר לנכרי, כתב הרדב"ז )סי' אלף תקסד, ללשונות הרמב"ם סי' ר(, שאם הישראל הבעלים עומד 
ורואה שהגוי מרכיב אילנו, אע"פ שלא אמר לו להרכיב, הרי זה כמו שאומר  לו להרכיב שאסור משום שבות 
יור"ד סי' רצז כתב שאסור להניח לנכרי להרכיב כלאים משום שאח"כ אסור  של אמירה לנכרי(. בדרישה 
לבעלים הישראל לקיים את המורכב כמבואר בטור סוף סי' רצ"ה אלא הוא צריך לעקרו )ראה בזה סעיף ז(. 

כתב החזו"א כלאים סי' א ס"ק א, שמאחר שיש מחלוקת ראשונים אם נכרים נצטוו שלא להרכיב כלאים )ראה 
הערה 5(, אם כן יש להסתפק אם מותר לומר לגוי להרכיב לישראל שני מינים שספק אם הם שני מינים או 
שני זנים ממין אחד )כגון שני מיני פירות הדר. ראה חזו"א סי' ב ס"ק ט ד"ה והלכך וסי' ג ס"ק ז שיש להסתפק 
אם לימון, אשכולית, ותפוז, הם מין אחד או שני מינים(, משום שיש כאן ספק ספיקא. שמא הם מין אחד, ואף 

קאם הם שני מינים שמא ההלכה שאין איסור לנכרי להרכיב כלאים )וכתב שם שבספק כלאים אין איסור אמי
רה לנכרי כיון שספק דרבנן לקולא, ואיסור לקיים ספק מינו דן בזה החזו"א בסי' ב ס"ק ט ד"ה והלכך, שיש 
מקום להתיר, ראה סעי' ח. ואין באמירה זו "לפני עוור" כיון שכאמור מותר לנכרי להרכיב ספק מינו משום 
ספיק ספיקא(, ובהלכות כלאים שכתב הרה"ג ק. כהנא זצ"ל ועבר עליהם מרן החזו"א זצ"ל )מודפסים בסוף 
קצוש"ע הוצאת "אשכול" ובספר מצוות הארץ(, כתוב "שיש לצדד להקל להרכיב ספק מינו ע"י נכרי, וצ"ע". 

7  רמב"ם כלאים פ"א ה"ג שאסור לזרוע כלאים בשדה של נכרי, וא"כ ודאי שאסור להרכיב אילנות של נכרי.

8  חזו"א כלאים סי' ב ס"ק ט ודיני כלאים אות לה. בהסבר הדבר כתב החזו"א: כשעוקרן כשהן מורכבין ולחזור 
ולנוטען כשהן מורכבין הוי בכלל הרכבה, שעיקר זיווגן הוא הזריעה. והמרכיב ב' תלושים ונוטען הוי מרכיב 
גמור. והלוקח שתילים מורכבים מן הנכרי ועוקרן ונוטען בתוך שלו חייב משום מרכיב ואינו ענין למקיים. 
ונראין הדברים אפי' אם נוטלן עם גושיהן, דכיון שאינן מתקיימין בגושיהן זמן ארוך וכשזורען מקיימן בזריעה 

גמורה חשיב מרכיב.

9  נחלקו הראשונים אם יש איסור הרכבה בשורש. דעת הרא"ש הלכות כלאים אות ד שאין איסור הרכבה 
בשורשים כיון  שלשורשים אין שם אילן, וכן כתב הרמב"ן ב"ב יט,ב שאין איסור הרכבה בשורשים, וכתב 
יונק לעצמו.  וגם אחרי ההרכבה כל אחד  הטעם משום שבהרכבה בשורשים אין מין אחד מתבטל לחברו 
ואילו ברשב"א ובעליות רבנו יונה ב"ב שם מבואר שיש איסור הרכבה גם בשורשים, וכן מבואר בר"ן קידושין 
סוף פ"א ובב"ב שם והריטב"א ב"ב שם הביא את שתי השיטות, והש"ך יור"ד סי' רצ"ה ס"ק ה כתב שגם דעת 
התוס' קידושין לט,א ד"ה לא, שאסור להרכיב בשורשים. בטור ובשו"ע סי' רצה סעי' ד,ה פסקו שאין איסור 
הרכבה בשורשים כדעת הרא"ש, והש"ך ס"ק ה כתב שלכתחילה יש להחמיר כדעת הר"ן והתוס' שיש איסור 
הרכבה בשורשים. החזו"א סי' ב ס"ק ו ד"ה ושמעינן וסי' יג ס"ק יא כתב, שהרא"ש התיר רק לזרוע ירק מעל 
שורשי אילן אע"פ ששורשי הירק גדלים מעצמם ונכנסים לתוך שורשי האילן, אבל להרכיב בידים בשורש 

מודה הרא"ש שאסור, עי"ש ההסבר.

10  הרמב"ם פ"א ה"ב כתב שהזורע כלאים בעציץ שאינו נקוב מכין אותו מכות מרדות, ככל מצוות התלויות 
בארץ שחיובם בעציץ שאינו נקוב רק מדרבנן, וא"כ ודאי שגם להרכיב כלאים באילן הגדל בעציץ שאינו נקוב 
אסור עכ"פ מדרבנן. אמנם יש לדון אם אין בהרכבת כלאים בעציץ שאינו נקוב איסור מן התורה, שהרי כלאי 
אילן אסורים מן התורה גם בחו"ל משום שהוקשו לכלאי בהמה שהיא חובת הגוף, ואולי לומדים מההיקש גם 

שחייבים אף כשהאילן לא גדל בקרקע. לא מצאנו בפוסקים שדנו בזה ואכמ"ל. 
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ואף להשאירו בלי טיפול אסור אלא צריך לעוקרו,  ט. אסור לטפל בעץ המורכב כלאים 
בין שהורכב במזיד ובין שהורכב בשוגג ואף אם הורכב ע"י נכרי 11, ואף אם שני החלקים 
כבר התאחו ולא ניכר שהאילן מורכב כלאים12. לכן הקונה מטע או חצר ויש בהם עצים 

המורכבים על מין אחר צריך לעקרם.   

י. אסור להרכיב גם על ספק מינו ולא לשתול עץ המורכב על ספק מינו13 אף אם שותלו עם 
גוש האדמה שגדל בו, אבל יש מקום לצדד  להקל לקיים את המורכב על ספק מינו אחרי 

שכבר נשתל,14.

11  רא"ש הלכות כלאים אות ג, )כתב שם שלוקים על קיום אילן מורכב כלאים( טור ושו"ע יור"ד סי' רצה 
סעי' ז.

והנה יש שיטות שונות באיסור לקיים כלאי זרעים ע"י טיפול ואף להשאירם בלי טיפול, ופוסקים להלכה 
שאסור מן התורה או מדרבנן. ולכאורה גם כלאי אילן אסור לקיים שאיסור כלאי אילן נכלל בלאו של שדך 
לא תזרע כלאים. וכאמור כך פסקו הרא"ש הטור והרמ"א בשו"ע. אך בתוס' הרא"ש סוטה מג,ב מסתפק בדבר 
שכיון שאיסור כלאי הרכבה  נלמד מהסמיכות להרבעת בהמה, והנולד מכלאי בהמה מותר לקיים, א"כ יתכן 
שגם כלאי הרכבה מותר לקיים )בחזו"א סי' ב ס"ק ט כתב שספיקו של הרא"ש הוא האם אסור לקיים מן 
התורה, אבל הוא מודה שאסור מדרבנן(. ובריטב"א קידושין לט,א כתב, שאיסור קיום כלאים מן התורה נאמר 
רק בכלאי הכרם ולא בכלאי זרעים, וא"כ לדבריו  גם כלאי אילנות מותר לקיים מן התורה. ובע"ז סד,א כתב 

הריטב"א, שאסור לקיים  כלאי זרעים מדרבנן, ויש לדון לדעתו אם רבנן אסרו גם לקיים כלאי אילן.
ק)שיטת המאירי שלנכש ולהשקות כלאי זרעים אסור משום זורע, וכן כתבה הגמרא במו"ק שלרב יוסף הסו

בר שמשקה ומנכש הם תולדת זורע ולא תולדת חורש, המשקה והמנכש כלאים לוקה משום זורע. ושואל 
החזו"א סי' ב ס"ק ט שא"כ לשיטות אלו יהיה אסור להשקות אילן מורכב משום זורע שיחשב כמרכיב. ומבאר 
שאיסור זורע יכול להתווסף על צמח זרוע כיון שמוסיף לגידול שלו ולכן חייב בכלאי זרעים, אבל אין מרכיב 

אחרי מרכיב וצמח מורכב הצומח באדמה אי אפשר להתחייב עליו שוב משום מרכיב(.
לשיטות הסוברות שאסור לקיים כלאים מן התורה, אסור לקיים עצים המורכבים כלאים על ידי טיפול בעצים, 
גם בעצים של ישראל אחר ואף בעצים של נכרי אסור )כמבואר בע"ז סג,סד(, אך לסוברים שקיום אסור רק 
מדרבנן, מבואר בריטב"א )שם( שמותר לישראל לקיים בשל נכרי וכן כתב ביאור הגר"א יור"ד סי' רצז ס"ק ח.

אילנות המורכבים  בלי מעשה  לקיים  כתוב שמה שסמכו בארצו להקל  רפח  סי'  יור"ד  סופר  בשו"ת חתם 
הרמב"ם  ולדעת  מעשה,  בלי  כלאים  קיום  איסור  אין  סד,א  ע"ז  התוס'  שלדעת  משום  שהוא  יתכן  כלאים, 
שאוסר לקיים זרעים אף בלי מעשה, י"ל שלקיים כלאי הרכבה אסור רק בארץ ישראל כמו כלאי זרעים, אבל 
בחו"ל שאין איסור כלאי זרעים ואיסור הרכבה נלמד מכלאי בהמה, י"ל שמותר לקיים אילן המורכב כלאים 
כמו שמותר לקיים כלאי בהמה. אך כתב שמפשטות השו"ע משמע שאסור לקיים אילן המורכב כלאים אף 

בחו"ל ואף בלי מעשה.  

12  חזו"א סי' ג ס"ק ג, מכתב מהחזו"א המובא בדרך אמונה ח"ה מכתב ז )ראה שו"ת חתם סופר ח"ו סי' כה, 
ויש לדון אם הנכתב בחתם סופר יור"ד סי' רפח שנכתב בתאריך יותר מאוחר חולק על זה(. 

13  כאמור לעיל הערה 7 שאסור לשתול עץ המורכב על אינו מינו שזה כמו שמרכיב, ואסור להרכיב ולשתול 
גם בספק מינו שספק דאורייתא לחומרא. 

14  חזו"א סי' ב סק"ט ודיני כלאים אות לה, ומכתב מהחזו"א המובא בדרך אמונה ח"ה מכתב ד )בדיני כלאים 
אות לה כתב החזו"א "ואם הוא ספק מינו יש לצדד להקל בקיומו", ואילו בחוברת הלכות כלאים שהוציא 
הרה"ג קלמן כהנא זצ"ל ועבר עליה מרן החז"א זצ"ל כתוב "ואם הוא ספק מינו, יש מקום לצדד להקל בקיומו 
כלאים  זו בהלכות  מילה  נוספה  וכן  וצ"ע[,  ]נוספה המילה   וצ"ע"  נכרי,  ידי  על  ולהתיר הרכבתו  ובעיבודו 

שהוציא הרה"ח ר' זליג שפירא זצ"ל ע"פ מרן החזו"א בחייו ומועתקים בסוף דרך אמונה ח"א(. 
בטעם הדבר כתב החזו"א סי' ב סק"ט: וכבר נסתפק הרא"ש בתוספותיו סוטה מג, ב אי יש איסור מקיים 
במורכב בעודר ומנכש, וספיקו של הרא"ש בדאורייתא, אבל מדרבנן אסור לקיים אף בלא מעשה וכדאיתא 
יור"ד סוף סי' רצה, וסוגיא דסוטה בדאורייתא. והלכך פרדסים שלנו המורכבים תפו"ז בלימון ובתפו"ז יערי, 
אם נחזיק הדבר לספק מינו יש להקל בקיום והשקאה וניכוש, דהוי ספק ספיקא בשל תורה דלמא הוא מינו, 
ואת"ל דלא הוי מינו דלמא קיום ניכוש והשקאה מותר, ובשל איסור דרבנן יש להתיר משום ספק מינו. וגם 
נראה מלשון הרא"ש ז"ל שם שדעתו נוטה לזה שאין איסור בקיומו )כוונתו שמדאורייתא אין איסור(, ולא 

מצינו מי שחולק על הרא"ש בזה.
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יא. פרי הגדל על אילן המורכב כלאים מותר לאוכלו, ומותר לקחת מאילן זה את הגרעין  
ולשותלו, וכן מותר לקחת ממנו ייחור )חתיכת ענף( ולשותלו15. 

יב. מותר להרכיב שני זנים ממין אחד זה על זה אפילו אחד פירותיו אדומים ואחד פירותיו 
ירוקים16. 

יג. יש אילנות שדומים זה לזה בעלים או בפירות אך הואיל והם שני מינים 17הרי הם כלאים 
אילנות  ויש  לזה18,  זה  בזה אע"פ שדומים  זה  ושקדים כלאים  בזה. למשל, אפרסקים  זה 

שאינם דומים זה לזה ואינם כלאים זה בזה כיון שהם מין אחד )ראה הערה 16(19.

ז, שכלאי אילן דינם ככלאי זרעים  ג, טור ושו"ע סי' רצה סעי'  15 רמב"ם פ"א ה"ז, רא"ש הל' כלאים אות 
קשמבואר במשנה פ"ח מ"א שמותר לאכול את הפירות. ומה שכתבו שם שמותר לקחת ייחור או גרעין ולשו

תלם מקורם מהירושלמי. ובחזו"א סי' ב ס"ק ט וס" יד כתב שאע"פ שבגרעין או בייחור יש משני המינים, אין 
בשתילה זו איסור כלאים שהם נחשבים למין חדש.

החזו"א סי' ב ס"ק טו דן באילן  המורכב כלאים, למשל אפרסק המורכב על שקד מר, האם מותר לקחת ייחור 
מחלק האפרסק שבאילן )הענפים העליונים( ולהרכיבו על אפרסק. האם הוא נחשב עדיין אפרסק או כיון 
שמורכב על שקד מעורב בו מהשקד והוא מין המורכב משני מינים שאסור בשניהם. וכתב שקשה להכריע 
מתי מעורב בו מהמין שהוא מורכב עליו ומתי לא )עי"ש(. אך כתב שלדעת הרמב"ם המובא בסעיף יג, אם 
הוא דומה דמיון רב בעלים ובפירות לאפרסק, והטעם לא רחוק מטעם אפרסק, מותר להרכיבו באפרסק. 
)ונראה שה"ה מין שיצא מהכלאה של שני מינים ]שמו בפרח של מין אחד אבקה מפרח של מין אחר ויצא 
פרי מהאבקה זו. את הגרעין של הפרי שתלו וצמח אילן המעורב משני המינים[, אסור להרכיב ייחור מהמין 
החדש בכל אחד משני המינים שיצא מהם, כיון שבייחור שמרכיב יש בו משני המינים נמצא כשמרכיב על 
אחד מהמינים מרכיב כלאים ]בין אם הוא נחשב למין חדש ובין אם נחשב שמעורב בו משני המינים. ראה 
בחזו"א שם ס"ק יב לגבי מלפפון[, אמנם אם המין החדש דומה דמיון רב בעלים ובפירות לאחד מהמינים 

שיצא מהם וטעמו אינו שונה מאד ממנו , מותר להרכיב על אותו המין הדומה לו לדעת הרמב"ם כדלעיל(.

בגדים שאיסור  כתוב שלומדים מכלאי  בירושלמי  ברמ"א.  ו  סעי'  רצה  סי'  יור"ד  מ"א, שו"ע  פ"א  16 הר"ש 
כלאים הוא רק בשני מינים ולא בשני זנים ממין אחד. כמו בכלאי בגדים פירטה התורה שאסור לערב בבגד 
צמר ופשתן שהם שני מינים, ולא שני מיני צמר או שני מיני פשתים, אף כל כלאים הכתובים בתורה הכוונה 

לשני מינים דווקא. לגבי שני זנים ממין אחד אך טעמם שונה, ראה הערה 22.

17 הרמב"ם )כלאים פרק ג הל' א-ו( כתב שיש צמחים שהם מין אחד שנפרד לצורות שונות מפני שינוי המקוק
מות שהוא גדל ומפני השינוי בצורת העבודה שעובדים את הארץ, עד שיראה כשני מינים, ואע"פ שאין דומים 
זה לזה הואיל והם מין אחד אינם כלאים זה עם זה. ויש שני מינים שהם דומים זה לזה וצורת שניהם קרובה 

להיות צורה אחת, אעפ"כ הואיל והם שני מינים הרי אלו אסורים זה עם זה. 
כיצד לקבוע מה נחשב מין אחד ומה שני מינים כתב החזו"א )סי' ג ס"ק א(: יש שהכריעו חכמים שהן מין אחד, 
דבמעשה בראשית יצא מין אחד בצורות חלוקות כמו תאנה שחורה ולבנה וכיו"ב. וסידור המינים  הוא על פי 
קיבוץ הרגשות רבות, כי מלבד התבנית והמראה והטעם, אצור בכל פרי מזון אחר ... ובהרגשות פנימיות מכיר 
האדם בחלוקת המזון של כל פרי ופרי. והכריעו חכמים ברוח קדשם מה הן מין אחד ומה הן מינים חלוקים. 
ושם ס"ק ו כתב החזו"א: נראה דאף בדורותינו רשאים החכמים לסמוך על הכרעתם בצורות המשתנות איזה 
מהן מין אחד ואיזה ב' מינים, בין שהנדון במין אחד שנברא בצורות מתחלפות ובמהות ומזג אחד, ובין בנידון 
דמיון הפירות והעלין שהתיר הרמב"ם, ואין צריך לומר אם שינוי צורתן מפני שינוי המקומות. ואע"ג דהתנא 
האריך לפרש לנו הפרטים כדי ללמוד מהם כיוצא בהם ואנחנו איננו בקיאים בדקדוק הדבר, מ"מ כל שדעתנו 
מכרעת הכרע גמור שאין בו ספק סומכים להתיר. ומיהו מה שנקראין בשם אחד אין זו עדות שהן מין אחד, 
שהלשון הוא רק הסכמת בני אדם, ומ"מ אפשר שהוא סניף להתיר שהרי הסכים עליהם דעת הבריות שהן 
מין אחד. ... ובסמ"ק  כתב שטוב להזהר מכולן לפי שאין המון העולם מכירים רוב המינים והביאו הרמ"א סי' 
רצ"ה, ונראה דר"ל דאף המכיר יזהר אבל אינו מכיר אסור מעיקר הדין. ומ"מ נראה דשינויים קלים שבפירות 

ושאנו מחזיקים אותם למין אחד מותרים כמו כמה מיני תפוחים וכיו"ב. 

18  פרק א משנה ד, רמב"ם פ"ג ה"ד, טור ושו"ע יור"ד סי' רצה סעי' ו )העלים של אפרסק דומים לעלים של 
שקד וכן הפירות בתחילת גדילתם דומים זה לזה(. 

19  שם. החזו"א סי' ב ס"ק ט ד"ה ונראה דתפו"ז, הכריע שתפוז וחושחש הם מין אחד. ובסי' ג ס"ק ז כתב: 
"ולימון ואתרוג ואשכוליות ותפו"ז יש להסתפק בהן אם הן מין אחד מצד השתוותן בטבען, והן גדלין על כל 
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יד. יש אילנות שהם שני מינים בטבעם אך הואיל והעלים או הפירות שלהם דומים זה לזה 
דמיון רב עד שנראים כשני גוונים במין אחד, י"א20 שלא חששו להם לכלאים, כיון שבכלאים 

הולכים אחרי מראית עין.     

טו. אילני סרק משני מינים מותר להרכיבם זה על זה21 )אילני סרק הכוונה לאילנות שאין 
לו פירות הראויים לאכילה(, אך אסור להרכיב אילן סרק ממין אחד על אילן  מאכל ממין 
אחר או אילן מאכל ממין אחד על אילן סרק ממין אחר22. אילן מאכל על אילן סרק מאותו 

המין מותר להרכיב23.

מים ר"ל שצריכים השקאה ואין הגשמים מספיקים להם, והם מתקיימין במחובר משנה זו לחברתה, שחונטים 
החדשים ושל אשתקד קיימים. וכן יש להסתפק בהשתוותן במראה ותבנית שהתיר הרמב"ם אפילו ב' מינין". 

ובדיני כלאי זרעים אות כא כתב החזו"א שצנון וצנונית הם מין אחד.

20  רמב"ם פ"ג ה"ה, והובא בשו"ע לגבי כלאי זרעים בסי' רצז סעי' טו. והנה החזו"א  סי' ג ס"ק ד ביאר שהר"ש 
חולק על הרמב"ם וס"ל שהדמיון בעלים ובפירות יכול לקבוע שהם מין אחד, אבל אם הם שני מינים אפילו 
זה לזה אסורים בכלאים )כאמור בהערה 16 הכרעת המינים לא נקבעת רק ע"י צורת העלים  דומים מאד 

והפירות(, וכן נראה שסובר הראב"ד על הרמב"ם שם. ובחזו"א שם ס"ק ז נראה שמכריע למעשה כרמב"ם.

ומפרשים שכל  על סרק,  ז מדייקים מהירושלמי שמותר להרכיב סרק  א משנה  והרא"ש פרק  21   הר"ש 
אילנות סרק נחשבים למין אחד, ופירש החזו"א סי' ב ס"ק יח ד"ה והא, שאין כוונתם שנחשבים למין אחד 
ממש, אלא שאין חשיבות לחלוקת המינים בעצי סרק )הדיוק מהירושלמי הוא לפי גירסה אחת בירושלמי , 
והרמב"ן ר"ה ט,ב כתב שכך הגירסה בתורת כהנים. אך הם כתבו שיש ספרים שגרסו אחרת(. וכן כתב הרא"ש 
הל' כלאים אות ב שמותר להרכיב שני מיני סרק זה על זה, וכן משמע בשו"ע סי' רצה סעי' ג )שרק סרק על 
מאכל אסור(, וכ"כ הרמ"א שם סעי' ו בשם הטור. והנה  הב"י על הטור שם כתב שיש בזה סתירה בטור אם 
מותר או אסור להרכיב סרק על סרק, אך הפרישה והדרישה ישבו את הסתירה וכתבו שלדעת הטור מותר 
להרכיב סרק על סרק. וכן כתב להלכה הרה"ג קלמן כהנא בחוברת הל' כלאים שעבר עליה מרן החזו"א זצ"ל 
)הודפס גם בסוף קצור שו"ע בהוצאת "אשכול"(,  שמותר להרכיב סרק על סרק. ובשו"ת חתם ספר יור"ד סי' 
רפז אחרי שהסביר את שיטת הר"ש שמתיר, כתב: "אבל לע"ד שומר נפשו ירחק מהם ויחוש לאידך גירסא 
)בירושלמי( שגם אילני סרק לא ירכיבם זה על זה, ומכ"ש לפי הטעם שכתב הרמב"ן שאין לך עשב שאין 
לו מזל למעלה שאומר לו גדל והמערב המינים מבלבל הכוחות שלמעלה, א"כ זה שייך אפילו באילני סרק 

כמובן, אלא שאין לנו עסק בנסתרות במופלא ממנו".

22  הר"ש שם הביא כך מהירושלמי וכך הביא מהירושלמי הרמב"ן בר"ה ט,ב במסקנת דבריו, וכ"כ הרא"ש 
הלכות כלאים אות ב והטור והשו"ע שם )הם כותבים שאסור להרכיב מאכל על סרק וסרק על מאכל אך הם 

לא כותבים האם דווקא משני מינים או אף ממין אחד, ראה על כך בהערה הבאה(.

23  משכנות יעקב )יור"ד סי' סט( לגבי הרכבת תפוח על תפוח יערי )וכתב שם שבכל המקומות נהגו להרכיב( 
וחלק בזה על הלבושי שרד בחידושי דינים סי' קו שאוסר להרכיבם. שהלבושי שרד סובר שכל אילן מאכל 
הוא כלאים עם אילן סרק. וכתב הלבושי שרד שלא רק תפוחי יער שאינם נאכלים אלא ע"י כבישה שנחשבים 
לאילן סרק הם מין אחר אלא גם מה שאוכלים בדוחק בלי כבישה נחשבים מין אחר מתפוחים רגילים בגלל 
השינוי הגדול בטעם )דבריהם הובאו בפתחי תשובה יו"ר סי רצ"ה ס"ק ב(, החזו"א סי' ב ס"ק יח, וסי' ג ס"ק ו 
כתב כדעת המשכנות יעקב שמותר להרכיב מאכל על סרק מאותו המין, וכן בסי' ב סק"ט ד"ה ונראה דתפו"ז 
כתב החזו"א, שתפוז עם חושחש הם מין אחד, אע"פ ששונים מאד בטעמם. מצינו עוד אחרונים שדנו בזה 
בתשובותיהם, יש שצידדו כמשכנות יעקב ויש כלבושי שרד. )לכאורה ברבנו ירוחם  נתיב האחד ועשרים 

חלק א משמע שאסור להרכיב מאכל על סרק אפילו מינו, וכן נראה באורחות חיים ח"ב סי' כ עי"ש(.
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הלכות כלאי אילן - הרכבות/ הרב רייכנברג

.
טז. אסור להרכיב ירק ממין אחד בירק  ממין אחר24 או ירק באילן25 או אילן בירק26 

24  כלאים פ"א מ"ז, טור ושו"ע יור"ד סי' רצ"ה סעי' ג. 
כיון  הוא  )הספק  מינים  שני  הרכבת  נאסרה  ירקות(   -( דשאים  במיני  אם  מסתפקת  )ס,א(  חולין  הגמרא 
שבבריאת העולם נאמר )בראשית א, יא, יב(: ויאמר אלוקים תדשא הארץ דשא עשב מזריע זרע, עץ פרי עשה 
פרי למינו וגו'. בדשא לא נצטוותה הארץ שתוציא כל מין בנפרד ובאילנות כן. אך בהמשך כתוב מה שהיה 
בפועל: ותוצא הארץ דשא עשב מזריע זרע למינהו ועץ עשה פרי אשר זרעו בו למינהו וגו', שהארץ מדעתה 
הוציאה גם את הדשאים למינם. וכיון שבציווי לא נאמר שיצאו הדשאים למינם, אך הארץ מדעתה הוציאה 
למינה והקב"ה הסכים על ידה, מסתפקת הגמרא אם יש בדשאים איסור הרכבה(. ושואלים התוס' שם והר"ש 

ק)כלאים פ"ז מ"א(, הרי נאמר במשנה )שם( שאסור להרכיב ירק בירק ומה הספק של הגמרא. ומתרצים שהר
כבת ירק שאוסרת המשנה אפשר לפרש שהוא מהאיסור לזרוע כלאים, שהמרכיב ירקות כלאים עובר באיסור 
זריעת כלאים, והספק של הגמרא הוא במקרה שאין איסור זריעת כלאים האם אסור להרכיב שני מיני ירקות 
כגון, בחו"ל שמותר לזרוע כלאים ואסור להרכיב כלאים, או לנכרי שאסור לו להרכיב כלאים ומותר לו לזרוע 

כלאים. וכ"כ הרא"ש הל' כלאים אות ב וכעין זה ברמב"ן חולין שם.
והנה הרמב"ם )פ"א ה"ה( לא כתב את האיסור להרכיב ירק בירק, ופירש הכס"מ משום שהרמב"ם באותה 
הלכה כתב הרכבות הנוהגות גם בחו"ל ואילו הרכבת ירק בירק לא נוהגת בחו"ל שהפסוק ממעט שדך לא 

קתזרע כלאים ולא בחו"ל כדאמרינן בקידושין לט,א שאין איסור זריעת כלאים בחו"ל, וממעט גם הרכבה ביר
קות שמותרת בחו"ל. והרמב"ם לא היה צריך לכתוב שבארץ ישראל לוקים על הרכבת ירק בירק, כיון שאם 
על זריעת ירקות כלאים לוקים ק"ו שלוקים על הרכבת ירק בירק ממין אחר. בביאור הגר"א )יור"ד רצה אות 
ב( כתב שהרמב"ם פירש שהאיסור להרכיב ירק בירק הכתוב במשנה הוא מדרבנן ושם בהלכה מנה הרמב"ם 
רק הרכבות האסורות מן התורה. ובחזו"א סי' א אות טו כתב שהרמב"ם פסק שאין איסור הרכבה בירק על פי 
הירושלמי פ"א ה"ז שמכריע את ספק הבבלי לקולא )הרמב"ם פסק כירושלמי כיון שבבבלי לא הוכרע הדבר 
ובירושלמי הוכרע(, ואמנם גם לדעת הרמב"ם יש בהרכבת ירק בירק איסור זריעת כלאים, אך כיון שזה פשוט 

שאסור לא הוצרך הרמב"ם לכתוב.
כתב החזו"א סי' א ס"ק יב  ד"ה ונראה, שלספק הגמרא שאסורה הרכבה בירקות, אסור להרכיב מין ירק שהוא 
מאכל על מין ירק שאינו לא מאכל אדם ולא מאכל בהמה, אע"פ שלזרוע אותם סמוכים מותר, וה"ה אסור 
להרכיב מין שרוב האנשים לא מקיים על מין שמקיימים אע"פ שלזרוע אותם מותר. שהרי הירושלמי כתב 
שאסור להרכיב אילן סרק על אילן מאכל או אילן מאכל על אילן סרק, אע"פ שמותר לזרוע ירק סרק עם ירק 

מאכל אף משני מינים, רואים שדין הרכבה שונה מדין זריעה.
סיכום: לדעת התוס' ועוד ראשונים נשאר ספק אם יש איסור של הרכבת ירק בירק ממין אחר, וספק דאורייתא 
לחומרא ולכן אסור להרכיב גם בחו"ל, והמרכיב ירק בירק ממין אחר בארץ ישראל עובר גם על איסור זריעת 
כלאים. לדעת הרמב"ם נחלקו האחרונים. הכס"מ מפרש שיש לחוש לספק של איסור הרכבה, אך בחו"ל 
אין איסור הרכבה של ירק בירק. ובארץ ישראל המרכיב עובר גם על איסור של זריעת כלאים. הגר"א פירש 
שאיסור הרכבת ירק בירק לדעת הרמב"ם הוא רק מדרבנן. החזו"א פירש שאין איסור מצד הרכבה אך יש 

איסור מצד זריעת כלאים. 
יש כיום כמה מינים של שתילי ירקות מורכבים, חלקם מין במינו וחלקם ]לצערנו[ מין באינו מינו. 

25  פרק א משנה ז, רמב"ם פ"א ה"ו, טור ושו"ע שם.  

26  שם משנה ח כתוב שאין נוטעים ירקות בסדן השקמה )- עץ שקמה שחתכו את העץ ונשאר חלק מהגזע  
ובגזע הנשאר עשו שקע ושמו אדמה ונטעו שם ירקות, וקמ"ל שזה אסור(. וכתב הרע"ב שם שהאיסור משום 
הרכבת ירק באילן. ולכאורה מחדשת המשנה שאע"פ שאין בזה הרכבה ממש אלא שורשי הירק נכנסים בגזע 

קהשקמה זה נחשב להרכבה )כעין זה איתא בר"ש פ"ז מ"א ובעוד ראשונים, ונפסק בשו"ע סי' רצה סעי' ד, שא
סור לזרוע ירק מעל ענף גפן המוברך האדמה משום שהשורשים של הירק נכנסים בענף וזו הרכבה. ואע"פ 
שכתוב בראשונים שאסור רק מעל ענף גפן כיון שהוא רך והשורשים נכנסים בתוכו ובשאר עצים שהענף 
קשה מותר, נ"ל שבגזע חתוך שאין במקום החתך קליפה, השורשים נכנסים בכל האילנות ולא רק בגפן(. 
והנה המשנה כתבה דין זה במשניות שמדברות בהרכבה ואילו הרמב"ם כתב דין זה של נטיעת ירקות בסדן 
השקמה, בפ"ב הל' יא, בין ההלכות שמדברות באיסור זריעת כלאים, וגם השו"ע הביא הדין בסימן רצז סעיף 

י העוסק בכלאי זרעים ולא בסימן רצה העוסק בהרכבה, וצ"ע. וראה בדרך אמונה פ"ב הי"א בבאור ההלכה.
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הרכבה בצמחים/פרופ' גולדשמידט

 ההרכבה בצמחים: מהותה והשפעותיה*
פרופ' אליעזר  גולדשמידט

  המכון למדעי הצמח, הפקולטה לחקלאות, האוניברסיטה העברית בירושלים

   הקדמה

הרכבה היא אחת משיטות הריבוי בצמחים, במשנה היא נזכרת יחד עם נטיעה והברכה]1[. 

אין  בתנ"ך  לוטה בערפל.  והיסטורית,  גיאוגרפית  ראשיתה של פעולת ההרכבה, מבחינה 
היא  נזכרת במפורש, אבל היא הייתה מוכרת היטב  והיבטיה ההלכתיים נידונו בפרוטרוט. 

ההרכבה הייתה בשימוש נרחב אצל היוונים והרומאים כפי שניתן לראות בכתביהם.

הרכבת צמחים ממינים שונים אסורה עפ"י ההלכה כחלק מן הציווי "שדך לא תזרע כלאים" 
)ויקרא י"ט, י"ט(. הכללתה של הרכבת שני מיני צמחים באיסור כלאיים נובעת מדרשתו 

של האמורא שמואל:

"בהמתך לא תרביע כלאים, שדך לא תזרע ]כלאים["

מה בהמתך בהרבעה, אף שדך בהרכבה  )קידושין ל"ט ע"א(.

חיבורם של שני מיני צמחים ע"י הרכבה נחשב אומנם למעשה של 'זריעה' אבל הוא דומה, 
לפחות באופן חיצוני, למעשה של הרבעת שני מיני בעלי חיים]2[.

ההרכבה נפוצה מאד גם בחקלאות של ימינו, בעצי פרי וגם במינים אחרים.

מטרות ההרכבה

המטרה הראשונית והעתיקה ביותר של ההרכבה, הייתה, ככל הנראה, כאמצעי לריבוי של 
בשיטה  אותם  לרבות  היה  ניתן  שלא  פרי  עצי  במיני  האדם,  ע"י  שנתגלו  משובחים  זנים 
שיש  נמצא  הזמן  במשך  אבל  ]=ייחורים[;  קצרים  ענפים  השרשת  ידי  על  יותר,  פשוטה 

להרכבה תועלות נוספות.

המטרות המקובלות של ההרכבה היום הן רבות ומגוונות והן כוללות:

התאמת העץ לסוגי קרקע ולאקלים, הגנה מפני מחלות ומזיקים, ויסות גודל העץ ואיכות 
ההחלטות  אחת   היא  הנכונה  מרכיבים[  שעליו  העץ  מין   =[ הכנה  בחירת  ועוד.  הפרי 

המרכזיות בתהליך הקמת המטע.

* המאמר התפרסם בחוברת 173
1ההערות בסוף המאמר.
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הרכבה בצמחים/פרופ' גולדשמידט

מעשה ההרכבה

'כנה'  כפי שהוסבר, ההרכבה היא חיבור בין שני צמחים, כאשר החלק התחתון, המכונה 
נותן לצמח את מערכת השורשים, והחלק העליון, המכונה 'רוכב', בונה את הנוף – הענפים, 

העלים והפירות. )איור 1(2 .

המיועד  פירותיו,  את  לגדל  רוצים  שאנו  הזן  מן  קטע  חותכים  ההרכבה?  מתבצעת  כיצד 
להיות הרוכב, ומהדקים אותו לחתך מתאים בצמח המיועד להיות כנה. במקום המפגש 
בין הכנה לרוכב נוצרת רקמת הגלדה ומתהווה קשר בין שני הצמחים ואז הם מתחברים 

ומתפקדים כצמח אחד.

להלן נתאר שתיים מן השיטות הנפוצות בהרכבת עצי פרי, הרכבת 'עין' והרכבת 'כתר'. 

 בהרכבת עין )איור 3(, מסירים קטע קליפת ענף שיש בו פקע צמיחה ]=עין[ מן הזן המיועד 
לאחר שהעין  הכנה.  בקליפת  הנעשה   T בצורת  לתוך חתך  אותו  ותוחבים  הרוכב  להיות 

נקלטת היא מלבלבת ומצמיחה את הענף שממנו ייבנה נופו של העץ החדש. 

הרכבת כתר )איור 4( נעשית כאשר מעוניינים להחליף את הזן )כגון כנת 'חושחש' שעליה 
היה מורכב תפו"ז מזן 'שמוטי', וכעת ברצוננו להחליף את הזן ולהרכיב מנדרינה מזן 'אור'(.

  5  -  3( נוף העץ עד מתחת למקום  ההרכבה. עושים כמה חתכים  לשם כך כורתים את 
ואף יותר(  בהיקף גזע הכנה הָכרּות ותוחבים בהם קטעי ענפים של זן הרוכב החדש; הגזע 
הכרות וקטעי הענפים הבולטים סביבו מזכיר 'כתר' ומכאן שמה של הרכבה זו. עם קליטת  
ההרכבה מתעוררים הפקעים שעל ענפי הרוכב ומהם מתפתח הנוף המחודש של העץ. 
לפעמים כורתים את העץ מעל למקום ההרכבה ואת הרכבת הכתר עושים על גזע הרוכב 
והרוכב  הקודם  הרוכב  ביניים של  קטע  הכנה,   – חלקים   3 בעל  עץ  כך מתקבל  הקודם. 

החדש; הרכבה זו נקראת הרכבת סנדוויץ' )איור 2(.

פטריות  חדירת  ולמנוע  לכנה  הרוכב  בין  הדוק  מגע  להבטיח  צריך  ההרכבות  סוגי  בכל 
ורקבונות; לכן קושרים היטב את אזור ההרכבה ע"י סרט פלסטי.

תהליך ההרכבה

ההרכבה דומה מהרבה בחינות להשתלת אברים הנעשית כיום בבני אדם. כדי שהשתלה 
תצליח והאבר המושתל ייקלט בגוף החולה צריכה להיות התאמה ביולוגית - רפואית ברמה 
גבוהה בין תורם האבר לבין המקבל. ממש באותו אופן, הצלחת ההרכבה בצמחים מותנית  
בקיומה של קרבה צמחית - בוטנית בין הרוכב לכנה. לפיכך, הרכבה יכולה להצליח ולהגיע 
לאיחוי מלא רק כאשר היא נעשית בין צמחים השייכים לאותה משפחה בוטנית )כגון אגס 

2 האיורים בסוף המאמר.
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הרכבה בצמחים/פרופ' גולדשמידט

על כנת חבוש( או לאותו מין )כגון זן מאכל של תפוח על כנת תפוח בר(. הרכבה של זית 
על כנת רימון, למשל, או של אבוקדו על כנת הדרים אין להן שום סיכוי להצליח, מכיוון 
שבצירופים אלה הכנה והרוכב שייכים למשפחות בוטניות שונות. גם בתוך אותה משפחה 

לא תמיד ישנה התאמה מספקת, המאפשרת איחוי משביע רצון של הרוכב והכנה.

מבחינה הלכתית אסור להרכיב צמח ממין אחד על צמח ממין אחר אפילו אם הם שייכים 
לאותה משפחה )כגון אגס על כנת חבוש או שזיף על כנת שקד,  השייכים לאותה משפחה(, 

למרות שמבחינה חקלאית הרכבה כזו יכולה להצליח.

כפי  שהוסבר לעיל, במקום המפגש בין הרוכב לכנה נוצרת רקמת הגלדה, המכונה קאלוס. 
אחר כך מתחברים צינורות ההובלה של הרוכב והכנה וכך נוצר איחוי בר קיימא המאפשר 

הובלת חומרים )מים, מינרלים, סוכרים, הורמונים( בין שני חלקי הצמח, הרוכב והכנה. 

עם זאת, שומרים הכנה והרוכב על זהותם הנפרדת מבחינה גנטית-תורשתית. שלא כמו 
במקרה של הרבעת שני מיני בעלי חיים, בו נוצר בן כלאיים אמיתי שבו מעורבים גנים של 
שני ההורים )כגון הפרד הנולד מהרבעת סוס על אתון(, בהרכבת שני מיני צמחים אין יצירה 

של בן כלאיים  שיש לו גנים ותכונות של שני ההורים.

אומנם, גם בצמחים ידוע לנו היום על אפשרות של היווצרות בני כלאיים אמיתיים. זה קורה 
כאשר מועברת אבקת הפרחים של צמח ממין אחד, באופן טבעי או בידי אדם, אל הפרחים 
כלאיים  בני  להיות  עלולים  האחר  במין  שייווצרו  בפירות  שיהיו  הזרעים  אחר.   מין  של 
אמיתיים, וכאשר נזרע אותם יתקבלו צמחים המשלבים בכל איבריהם את הגנים והתכונות 

של שני ההורים.

כדוגמה להכלאה טבעית, משערים שהאשכולית הראשונה נוצרה באופן מקרי ע"י העברת 
אבקה מפרחי תפו"ז לפרחים של פומלו ]3[. ישנן דוגמאות רבות להכלאות מכוונות בידי 
אדם, שנעשו כדי לקבל זנים חדשים בעלי תכונות משובחות; למשל, זן ההדרים 'ניבה' הוא  

מכלוא ]=תוצר של הכלאה[ בין תפוז 'ולנסיה' למנדרינה 'וילקינג' ]4[.

סוגים שונים של הרכבות

ללא  כמעט  הפרי,  עצי  כל  את  פרי.  בעצי  הוא  בהרכבה  ביותר  הנפוץ  החקלאי  השימוש 
יוצא מן הכלל, מגדלים היום כעצים מורכבים; כלומר, את הזן שאת פריו אנו רוצים לגדל 
ולשווק אנו מרכיבים על גבי כנה מתאימה.  כפי שכבר נאמר, בחירת הכנה הנכונה מבחינת  
ההחלטות  אחת  היא  הפרי  ואיכות  העץ  גודל  על  השפעות  מחלות,  הקרקע,  האקלים, 
המכריעות  בהקמת המטע. חקלאי שומר מצוות צריך להביא בחשבון גם את השיקולים 
ההלכתיים ולוודא שיש לו כנה מותרת מבחינה הלכתית עבור הזן אותו הוא מתכונן לגדל.
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הרכבה בצמחים/פרופ' גולדשמידט

הזכרנו כבר הרכבה לצורך החלפת זן קיים בזן חדש. אבל, האם ישנה אפשרות  להחליף את 
הכנה? מסתבר שישנה אפשרות כזאת והיא מכונה 'הרכבת תמך'; תומכים בעץ הקיים ע"י 
כנה חדשה והעץ מעביר בהדרגה את רוב יניקתו מן הכנה הוותיקה אל הכנה החדשה  )איור 
ותמונה 5(. הרכבת תמך הייתה מקובלת מאד לפני כמה עשרות שנים; בעיקר כאשר נהגו 
להרכיב תפוז 'שמוטי' על כנת 'לימטה מתוקה' המעניקה לעץ פוריות מוקדמת.  סביב העץ 
הצעיר היו נוטעים  2 – 3 שתילי 'חושחש' ומרכיבים אותם בהרכבת תמך לגזע השמוטי 
)איור 5( ]5[. בהדרגה הייתה יניקת העץ עוברת מכנת הלימטה לכנות החושחש, כפי שניתן  

היה להבחין על פי התעבות תמכי החושחש.

הרכבה מקובלת גם בסוגים מסויימים של צמחי נוי, כגון ורדים וקקטוסים.

האפשרות של הרכבת שתילי ירקות ידועה מזמן אבל רק בעשור האחרון קיבלה הרכבת 
ירקות בישראל חשיבות מעשית ומסחרית. מתוך רצון להימנע משימוש בחומרי הדברה 
צמחים  על  מלפפון  בהרכבת  הוחל  פוזריום,  כגון  מזיקות,  קרקע  פטריות  כנגד  חריפים 
אחרים ממשפחת ה-"דלועיים", משפחה שגם המלפפון נמנה עליה, העמידים לפוזריום. 
הרכבות דומות נעשות גם  בשתילי עגבניה  ופלפל. הרכבות אלו נעשות בקנה מדה גדול, 
נעזרים במכונות. חשוב להדגיש, שגם הרכבת שתילי  ולביצוען  בעשרות אלפי שתילים, 
עפ"י  השייכים  צמחים  שני  בין  נעשית  היא  כאשר  רק  הלכתית  מבחינה  מותרת  ירקות 

ההלכה לאותו מין, אך הרכבת ירק בירק שאינו מינו אסורה למעשה. 

נושא מיוחד הוא בעיית 'האתרוג המורכב'. עצי אתרוג נוטים להתנוון בגיל צעיר והיה מקובל 
להרכיב אותם על מין הדר אחר, כגון לימון. הבעיה התעוררה בארץ ישראל ובאיטליה לפני 
כ-450 שנה ורוב הפוסקים ערערו על כשרותו של אתרוג הגדל בעץ מורכב ]6[. בכל זאת, 
למעשה, עד לפני שנות דור היו רוב עצי האתרוג בארץ מורכבים על כנת 'לימטה' ואפילו 
על 'חושחש'. ואולם, התנגדותם הנחרצת של החזון אי"ש ורבנים נוספים הביאה  לידי שינוי 

במצב וכיום פרדסי האתרוגים, רובם ככולם, אינם מורכבים.

אופן השפעת ההרכבה

להרכבה השפעות רבות על תכונות שונות של העץ והפרי. הכנה משפיעה על גודלו של 
כנות המביאות להיווצרות עץ   העץ; בתפוח, למשל, הצליחו המדענים לפתח סדרה של 
וטעמו. בהדרים, למשל, הרכבה על  גודל הפרי  גדול. הכנה משפיעה על  או  בינוני  ננסי, 
כנה לימונית, כגון 'וולקה', מביאה להיווצרות פרי גדול אבל ירוד בטעמו, בעל ריכוז נמוך 
של  סוכר וחומצה. לעומת זאת, הרכבה על כנת 'טרוייר' או 'חושחש' מביאה להיווצרות 
פרי באיכות גבוהה. כמוכן, משפיעה הכנה על עמידות ]או רגישות[ למחלות הנגרמות ע"י 

פטריות או וירוסים, וגם על עמידות העץ לקור או למליחות.
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כיצד נוצרות השפעות אלו ?

רבות מן ההשפעות ניתן להסביר ע"י חומרי הזנה והורמונים צמחיים המוזרמים מן הכנה 
לרוכב וגם בכיוון הפוך. כיום נבדקות השערות לפיהן יש גם חלבונים מסויימים וחומצות 
גרעין ]כגון סוגי RNA[ המועברים במערכות ההובלה של הצמח בין הכנה לרוכב ומשפיעים.

ומניח את הדעת לכל מערכת היחסים  בידי המדענים הסבר מלא  עדיין  אין  זה,  כל  ועם 
אלה  יחסים  לפענוח  המאמצים  והכנה.  הרוכב  המורכב,  הצמח  חלקי  שבין  וההשפעות 
יותר למכלול השפעות  ומשוכלל  בידנו הסבר מלא  יהיה  ואנו מקווים שבעתיד  נמשכים 

ההרכבה בצמחים.

הבעת תודה

תודה לד"ר יהושע קליין, שעבר על המאמר, העיר והאיר.

הערות

1[ שביעית ב', ו' ; סוטה ח', א' .

2[ עי' בטעם שנותן הרמב"ם לאיסור הרכבת כלאיים, מו"נ חלק ג', פרק ל"ז.

3[ האשכולית נתגלתה לראשונה לפני כ-250 שנה באי ברבדוס, לא הרחק מחופי מכסיקו.

4[ הזן 'ניבה' הוא תוצר של המחלקה להשבחת מטעים במכון וולקני, בית דגן.

5[ על דינה של הרכבת תמך ראה "משפטי ארץ" ערלה, ד' י"א, הערה 20.

6[ ראה מאמרו של כותב הטורים על בעיית האתרוג המורכב , "תחומין"  ב' , תשמ"א.      

]מקרא לדף האיורים[

 איור 1. עץ פרי מורכב; ניתן להבחין באזור ההרכבה המפריד בין הכנה ]=חלקו התחתון של העץ[ לרוכב
]= חלקו העליון של העץ[.

איור 2.  עץ שנערכה בו הרכבת סנדוויץ'. ניתן להבחין בקטע הביניים ]=הסנדוויץ'[

שבין הכנה לרוכב )מסומן בחץ(.

איור 3. הרכבת עין.

  א' – קטע קליפת ענף מן הזן המיועד להיות הרוכב, שיש בו פקע צמיחה ]=עין[.

  ב' -  חתך בצורת T  בקליפת העץ שעליו מרכיבים ]= הכנה[.

  ג' -  ההרכבה :  קטע הקליפה עם פקע הצמיחה ]= הרוכב[ נתחב לחתך  בצורת  T שנעשה בכנה.
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איור 4. הרכבת כתר.

קטעי ענפים של הרוכב החדש, המכילים פקעי צמיחה ]=עיניים[, נתחבים לחתכים שנעשו בקליפת הגזע 
הכרות ]= הכנה[.

איור 5. הרכבת תמך.

מסביב לגזעו של העץ נוטעים מספר שתילים של כנת התמך, המיועדת להחליף את הכנה המקורית. מטים 
 ]B[ הפוך T לעבר הכנה המקורית שנעשה בה חתך בצורת  ]A[ את ראשו החתוך של שתיל התמך

 .]C[ ותוחבים את ראשו של התמך לחתך שנעשה בכנה

בתצלום ]D[ נראה עץ הדר שנעשו בו כמה הרכבות תמך; אבל, במקרה זה, התמכים לא התעבו די הצורך 
והכנה המקורית ממשיכה להתקיים.

איור 6. הרכבה בירקות; שתיל עגבניה מורכב.
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בית מדרש גבוה להלכה בהתישבות החקלאית     
רח' המלמד 1 ת.ד 57200 ירושלים טל: 02-6517793 פקס: 02-6522010

רשימת עצים שיש בהם ושאין בהם הרכבות 
כלאים לשנת תשע"ו

הרה"ג שאול רייכנברג  /  ד"ר משה זקס

אסור להרכיב עץ מין על אינו מינו, ואסור לשתול עץ המורכב על מין אחר, ואסור לקיים עץ 
מורכב על מין אחר. הפירות שגדלו על עץ מורכב מותרים באכילה. כיום מרבית השתילים 

מורכבים חלקם על מינם וחלקם, לצערינו, על מין אחר.

כדי להקל על ציבור הנוטעים מוגשת בזה רשימה של עצי פרי, אלו עצים יש לחשוש בהם 
לכלאים ובאיזה כנות רגילים להשתמש לכל עץ. רשימה זו נכונה לשנת פירסומה. ]תשע"ו[

מורכב על מינו בלבדאבוקדו

כל אחד מורכב על מינו בלבדאגוזי מלך, פקאן, מקדמיה

אגס
רובו מורכב על חבוש שהוא כלאים, מיעוטו מורכב על 
כנות אגס בטוליפוליה, אגס זריע, ועל כנות OHF  )שכיח 

בזן קוסטיה( – המותרות.

אלה אמיתית )פיסטוק( 
מורכב על אלה אטלנטית, ועל מיכלואי אלה שהם ספק 
כלאים. ייתכן גם גידול על כנת אלה אמיתית בעצמה אך 

לא נהוג.

מורכב על מינו בלבד.אנונה

מורכב על מינו בלבד.אפרסמון

אפרסק ונקטרינה

המותרות  אפרסק  כנות  על  מורכבים  מהשתילים  חלק 
)בלאדי, נמאגרד, 12-198(, חלק גדול על המיכלוא  של 
מיכלואי שקד  על  חלק  GF677 שהותר,  ואפרסק  שקד 
הוכרעו  שלא  ועוד  וקינג   ,GF קדמן,  הנסן,  ואפרסק: 

להיתר, וחלק על כנות שקד ואחרות שםה כלאים.
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אשכולית
מריאנה(  )וולקה  וולקה  הדרים  כנות  על  כרגיל  מורכב 

ואחרים, שהם ספק כלאים.

כמו דובדבןגודגדן

מורכבת על מינה בלבדגויאבה

דובדבן 
רוב השתילים על כנת מהלב, שעדיין לא הוכרע הגדרתה 
על  וכן  מינו.  שהוא  קולט  כנת  על  חלק  ההלכה.  עפ"י 

מיכלוא של מהלב ומזרד שלא נבדק הלכתית.

מורכב על מינו בלבד ]או בלתי מורכב[.זית

מורכב על מינו בלבדחבוש

מורכב על מינו בלבד ]או בלתי מורכב[.חרוב

מורכב על מינו בלבד ]או בלתי מורכב[.ליצ'י

מורכב על וולקה ועל מיקרופילה, שהם ספק כלאים.לימה )ליים(

לימון

לימון  של  מיכלוא  כנראה  שהיא  וולקה  כנת  על  רובו 
ויש  כלאים,   מספק  להוציאה  הוכרע  ולא  חושחש  עם 
ספק   – ללימון  הדומה  מקרופילה  על  מיעוטו  מתירים. 
כלאים. קיימת אפשרות להשרשת הלימון ללא הרכבה, 

אך כמעט שאינה נהוגה.

על כנות הדרים חושחש וולקה – ספק כלאים.לימקווט )לימון סיני(

משמש
רובו מורכב על מינו. חלק על שזיף, ועל מיכלואים שאינם 

מינו והם כלאים.

מורכב על מינו בלבד ]או בלתי מורכב[.מנגו

מורכב על מינו בלבדענבים

מורכב על מינו בלבד ]או בלתי מורכב[.פג'ואה

כמו האשכולית, על וולקה וחושחש – ספק כלאים.פומלה ופומלית

עדן  גן  פרי  ]וכן  פיטאיה 
קובו[

אינו מורכב.
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מורכב על מינו בלבד ]או בלתי מורכב[.פפאיה

אינו מורכב.צבר

כמו לימקווט.קומקווט )תפוז סיני(

מורכב על מינו בלבד ]או בלתי מורכב[.קיוי

קליפים )קלמנטינות ומנדרינות(

חלקם מורכבים על חושחש, שלגבי מינאולה אורטניק 
וטמפל– הקליפים הגדולים -  הוסכם שהוא מינם. לגבי 
שאר הקליפים עדיין לא הוכרע להוציאם מספק כלאים, 
ויש מתירים. חלק מהקליפים מורכבים על וולקה שהוא 
 ,c35  ,812( עלה  התלת  מיכלואי  על  וכן  מינם,  ספק 
טרואייר(. כנת הקליאופטרה מותרת לקליפים אך כמעט 

ואינה מצויה.

מורכב על מינו בלבד ]או בלתי מורכב[.רימון

שזיף

)מריאנה(  שזיף  כנות  על  מורכבים  השתילים  כמחצית 
המותרות, חלק על 677 ועל השקד והם כלאים, מעט על 
)סיטיישן, פרסיאנה, מירן(  כנות חדשות הנראות כשזיף 

ונמצאות עדיין בבירור הלכתי.

רובו המוחלט על מינו, מעט מאד על חבוש – כלאים.שסק

שקד
רובו על מיכלואי 677 והנסן שנראה שהם כלאים, מעט 

על שקד מר שהוא מינו.

מורכב על מינו בלבד ]או בלתי מורכב[.תאנה

אינו מורכב.תמר

תפו"ז

רובו מורכב על וולקה שהוא ספק מינו, חלק על מיכלואי 
חושחש  על  מעט  טרואייר(,   ,c35  ,812( עלה  התלת 
ומעט על קליאופטרה ורנגפור שלא הוכרע  שהוא מינו, 

להוציאם מגדר ספק מינו.

מורכב על מינו בלבד.תפוח
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שליחות מומר בתרו''מ
הרה"ג יחיאל איתמר - בית המדרש 

בהליכות שדה גיליון 194 כתב ראש בית המדרש הגאון ר' יוסף אפרתי שליט"א מאמר, ובין 
הנידונים שם דן האם מומר יכול לשלוח שליח להפריש תרומות ומעשרות.

במאמר זה באתי להרחיב ולפרט יותר בעניין זה.

תרו"מ בשליחות בעה"ב חילוני

א. דעת רוב הראשונים שעל מנת לעשר פירות חברו בעי לדין שליחות ואינו יכול לסמוך 
על ניחותא בלבד1. ונחלקו אי מהני זכיה מטעם שליחות בדבר שאנן סהדי דזכות היא לו. 
ולמעשה נפסק ברמ"א בהלכות חלה )יו"ד שכ"ח ס"ג( בשם תרומת הדשן, דבעי לשליחות, 

וזכיה במקום שהיא זכות גמורה מהני מדין שליחות2.

ולפי זה במערכת כשרות שהמשגיח מעשר עבור כולם, והוא פועל בעצם בשם בעל השדה/
מפעל/חנות, צריכים אנו או למינוי שליחות שימנה בעל הפירות את המשגיח, או עכ"פ 

שיהיה מצב שאנן סהדי שרוצה בהפרשת התרומות והמעשרות על ידי המשגיח.

ולכן צריך שיהיו המשלח והשליח בתורת שליחות, היינו לא קטן, ולא נכרי, שכל ההפרשה 
בנויה על דין שליחות. והנה יש לדון א"כ האם בשדה או מפעל שהוא בבעלות של מחלל 

שבת, האם המחלל שבת יכול למנות את המשגיח לשליח להפריש תרומות ומעשרות. 

ב. בנידון זה מצאנו כבר שנחלקו ראשונים ואחרונים והנה מעט בזה לברר מיקחם:

בבית יוסף אהע"ז )סוף סי' ק"מ( הביא בשם תרומת הדשן שמומר יכול ליתן גט ע"י שליח 
ורק חושש שם בתרומת הדשן שמא יבטל המומר את הגט.  ובדרכי משה ובהג' רמ"א )בסי' 
קמ"א סל"ג(  הביא בשם השלטי גיבורים )פ"ב דגיטין( דמומר יכול להיות שליח לגרש. 
ועמד שם בבית שמואל )ס"ק מ"ז( על זה מהא דכתבו התוס' )סנהדרין ע"ב ב' ד"ה כאן( לגבי 
התראה ברודף אחר ישראל דאם המתרה אומר לו לרודף ראה שישראל הוא ובן ברית הוא 

1  כ"ה דעת הרמב"ן והרשב"א והר"ן בב"מ )כ"א( ובנדרים )ל"ו ע"ב( לבד מהנראה בדעת הרמב"ם שנראה 
בדבריו שלא צריך לדין שליחות בתרו"מ ואפילו ניחותא בעלמא מועילה. ולמעשה פסק ברמ"א בשם התה"ד 

כדעת רוב הראשונים דבעי לדין שליחות.
2  ג"ז מבואר בהדיא בדברי התה"ד שפסק הרמ"א שרק אם זכיה מטעם שליחות יכול לעשר ע"י זכיה.
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והתורה אמרה שופך דם האדם באדם דמו ישפך, הוי התראה. וכתבו עלה התוס', דישראל 
לאפוקי כותי, ובן ברית לאפוקי מומר לעכו"ם שאינו בן ברית. ועפי"ז כתב ב"ש, דמומר גם 
אינו בשליחות, שהרי אמרו בגמ' דילפינן שליחות מתרומה דכתיב בה אתם גם אתם, ומה 
אתם בני ברית אף שלוחכם בני ברית3,  וע"כ נחלק על פסק השו"ע והרמ"א ופסק שאין 

המומר יכול להיות שליח.

ובמג"א או"ח )סי' קפ"ט סק"א( הביא את דברי התוס' דסנהדרין והקשה ממנו ע"ד הרמ"א 
כמומר,  להכעיס שדינו  במומר  מיירי  דהתוס'  ומיישב  להיות שליח  יכול  דמומר  באהע"ז 

ואילו הרמ"א לא מיירי אלא במומר לתיאבון שאין דינו כמומר.

ובהג' חת"ס )שם(, כתב שלגבי תרומות ומעשרות אין שליחות למומר הואיל ואינו בתורת 
תרו"מ. 

ובפמ"ג בפתיחה כוללת ח"ד הביא מחלוקת זו, וכתב עלה דהואיל והשו"ע והרמ"א הקלו 
שיש שליחות למומר, הבא למכור חמצו לגוי ע"י שליח, לכתחילה יחמיר שלא למכור ע"י 

שליח מומר, אבל אם אין לו שליח אחר יכול למכור על ידי מומר.

והב"ש,  השו"ע  דברי  את  להביא  בלא  עצמו  מדעת  בפשיטות  כתב  תרו"מ  בהל'  ובעה"ש 
דמומר איכא בשליחות.

בזה  ר' מנחם הבבלי שהביא  י"ד הביא תשובת  גיטין סימן  ב"י הלכות  ג. אמנם בתשובת 
מחלוקת ראשונים דהכפתור ופרח הביא קדמונים שכתבו דאין שליחות למומר דאינו בכלל 

בן ברית, ויש שסברו דיש לו שליחות. וכתב הבית יוסף על דבריו וז"ל בדילוגים:

תשובתי על הפסק הנ"ל ראיתי מה שכתב כ"ת בענין משומד שפירש מדת ישראל שאינו 
יכול לעשות שליח הולכ' לגרש אשתו והביא ראיה מדברי כפתו' ופרח. נ"ל שהראיה שמביא 
כפתור ופרח אינה ענין לנד"ד דאע"ג דלענין שליחות בעלמא לא יהא בר שליחות וכן לומר 
דאינו נקרא אחיך, לענין שליחות דגט שפיר שייך ביה כיון דאיתיה בתורת גיטין וקידושין. 

ומה שכתב כ"ת עוד שנית בפ"ב מהל' שלוחין אין הגוי נעשה שליח וכו' עד מכל הני משמע 
בפי' דפוסל שליח ומשלח כשאינם בני ברית במצוות. מתוך מה שכתבתי נתבאר שאין ראיה 

מכאן דשאני שליחות דגט דשייך ביה שפיר הואיל ואיתיה בתורת גיטין וקידושין. 

3  והנה באמת לשון זו היא לשון ייחודית מאוד, שלא דרשו מה אתם ישראל אף שלוחכם ישראל, אלא מה 
אתם בני ברית אף שלוחכם בני ברית. ונראה שהביאור בזה, דהטעם דאין שליחות לנכרי, אינו מחמת שהוא 
גוי ובן עם אחר, אלא מכיוון שאינו חייב במצוות – שזה 'אינו בן ברית' שנכרתה על קיום התורה, לכן גם אינו 

יכול להיות חלק מעשיית ופעולת המצוות דהיינו, להיות שליח לעשייתם.
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ומה שכתב כ"ת ונר' לחלק בין האוסרי' שליחות המשומדי' למתירים דבפי' בן ברית פליגי 
וכו'. אינו נ"ל משום דכיון שהוציא עצמו מכלל ישראל לדברי הכל אינו נקרא בן ברית והרי 
הוא כגוי זולת לענין גיטין וקידושין דכיון דאיתיה בתורת גיטין וקידושין לדברי הכל שייך 

בשליחות גט אלא שקצתם חששו שמא יבטל השליח או הגט.

היינו שדעת הב"י שלא להכריע במחלוקת זו של הראשונים, אבל ס"ל שלא אמרו דבריהם 
אלא בכל התורה שאין שליחות למומר. אבל בגיטין וקידושין אית ליה למומר שליחות וע"ז 
לא נחלקו מעולם. שהואיל והמומר הוא בתורת גיטין וקידושין אי אפשר לומר שאין לו 
שליחות בהם. )אמנם הב"י אינו מביא את דברי הכפתור ופרח עצמם ונראה שלא היו לפניו, 

משום דהכפתור ופרח עצמו כתב מפורש שאף בגיטין וקידושין אין למומר שליחות(. 

והנה צריך לבאר לכאורה את דברי הבית יוסף בשתי נקודות:

מש"כ לחלק בין גיטין וקידושין לכל התורה, דאף שבכל התורה אין שליחות למומר, מ"מ 
לגיטין וקידושין יש לו שליחות הואיל ואיתא בתורת גיטין וקידושין. וזה צ"ע שהרי את כל 
התורה יכול וחייב המומר לקיים, ולגבי מה נאמר שליחות, אם לא לגבי קיום מצוות, שהרי 
לדבר עבירה אין שליחות. ואם כן נאמר דהואיל ואיתא בכל מצוות התורה, יש לו שליחות 

לכולהו. וצ"ע.

מהי עצם החלוקה הלזו, דאם הוא כגוי הרי הוא כגוי ואין לו שליחות ואם אינו כגוי אינו 
בשליחות ומה אכפת לן שהוא בתורת גיטין וקידושין אם לגבי שליחות דינו כגוי.

)ויש לציין דמשמע מלשון הב"י דלא משום דס"ל דהא דמומר חשיב כנכרי הוא חומרא 
דרבנן ולכן במה שלא החמירו להחשיבו נכרי, לא נחמיר גם בשליחות לזה, דלשונו משמע 
דזהו מעיקר הדין שהוא כנכרי ומ"מ הואיל ולגבי גיטין וקידושין אינו כן, ה"ה לגבי שליחות 

לגיטין וקידושין. ויל"ע(

ונראה בכוונת הב"י בהקדם ביאור הדין של מומר. דלכאורה מצינו דינים הנראים כסותרים 
זה את זה, בנידון האם דינו של המומר הוא כישראל או כנכרי. וכגון: דיינו יין נסך, אסור 
לבשל עבורו ביו"ט ושחיטתו פסולה - מצד אחד. ומאידך, נקטינן להלכה שזוקק לייבום 
)ונחלקו בזה, וזה עצמו אומר דרשני(, קידושיו קידושין וגירושיו גירושין, הוא יורש כישראל, 
ביאתו אינה פוסלת כפי שביאת עכו"ם פוסלת, מטמא באוהל ודם המשומדת טמא נידה. 

ויש לפרש ולכלכל סתירה זו בדיניו אם הוא כישראל או כנכרי.

 ונראה לבאר מה שנראה כסתירה זו, דהמומר בעצמותו יש בו סתירה, שחיובו הוא כישראל 
והנהגתו היא כגוי. דהטעם שנחשב כישראל אינו רק משום שנולד לישראלית, אלא מצד 
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ישראל. אבל מאידך, הרי  ובזה הוא  וכופים אותו עליהם,  שנשאר חייב במצוות כישראל 
בפועל אינו נוהג כישראל והרי הוא כעכו"ם בהנהגת חייו וזה מפקיעו מהיות ישראל, שזהו 

שם ישראל היותו בן ברית ושייך במצוות, בחובתו ובהנהגתו. 

חייב  הוא  כישראל שהרי  נידון  בחובתו של המומר  דבכל מה שקשור  נראה  זה  פי  ועל   
בעצמותם  קשורים  ואינם  עצמם  בפני  העומדים  בדברים  ואילו  עליהם.  ונכפה  במצוות 
בחיוביו של המומר, בהם נידון כנכרי. ולכן דם הנידה מטמא, שהרי היא מחויבת בטומאה 
וטהרה. וכן קידושיו קידושין וגיטו גט, משום שחייב לשאת רק בקידושין ולגרש רק בגט. 

וממילא קידושין וגירושין הם חלק ממה שהוא חייב ובזה נידון כישראל.

אבל, יינו יין נסך, שהרי דין יין נסך אינו חלק מאיזו חובה. וכן שחיטתו פסולה, שהרי אין 
מצוות השחיטה  אבל  בנבלה  אלא שאסור  אינו  בנבלה,  )ומה שאסור  מצווה לשחוט,  לו 
עצמה אינו מחויב בה( והואיל ורק ישראל יכול לשחוט והמומר אינו נוהג כישראל אינו 
יכול לשחוט. וכן כל מה שיכול לעשותו רק ישראל ואינו חלק מחיוביו בתור ישראל אין 

המומר יכול לעשותו.

ובזה סבירא להב"י שכמו שאנו אומרים שיכול לגרש מצד שהוא בתורת גיטין וקידושין שזו 
מצווה המוטלת עליו, כך גם יכול הוא לשלוח ולהיות שליח לגירושין שהוא בתורת גיטין 
וקידושין שזו מצווה המוטלת עליו וא"א להחשיבו בה כעכו"ם שהרי הוא חייב בה וכל נידון 

לגבי חיובו נחשב לגביו כישראל. וכמו שנתבאר.

ועל כל פנים, יהיה הביאור איזה ביאור שיהיה, מבואר בדברי הב"י שלא בא להכריע בשאלת 
השליחות למומר בכל התורה, ונראה מדבריו שלא רצה להקל בזה כנגד הכפתור ופרח, 
אלא שלדעתו לא אמרו דבריהם בגיטין וקידושין. ולכאורה מבואר בדברי הב"י שלא כמו 
והמ"א  דכל מה שהכריע שלא לחוש לדעת הב"ש  בדבריו.  לעיל,  שהבין הפמ"ג שהובא 
דאין שליחות למומר, אלא  לכתחילה בלבד, הוא מכח פסק הב"י והרמ"א בהלכות גיטין 
דיש שליחות למומר. ולפי"ד הב"י בתשובה מפורש שלא בא להכריע בשאלה זו. וכמוש"נ 

שלכאורה גם קיבל דעת ר' מנחם הבבלי שאין להקל בנידון זה.

והן אמנם שלכאורה בכפתור ופרח עצמו מבואר ג"כ שלא כמו שהבין הב"י בדבריו, שהוא 
בהדיא מדבר לגבי גט. אבל מכל מקום הב"י לא בא להכריע כנגד דבריו  לגבי שליחות מומר 

בכל התורה.

ותשובה זו של הב"י הובאה להלכה בכמה מקומות: 

בהג' רעק"א לחו"מ סי' קפ"ח על מה דאיתא שם בשו"ע דאין שליחות לנכרי, כתב הרעק"א 
יוסף  בית  ובתשובת  צ"ב,  קכ"ו  סי'  ובש"ך  ב"י  ובתשובת  ומ"א  בב"ש  עיין  מומר,  ולעניין 

שהזכיר רעק"א היא התשובה הנזכרת כאן.
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ובנה"מ על השו"ע הנ"ל כתב דלגבי מומר יעויין בתשובת הב"י הנ"ל. 

ועיין עוד בהג' הגרע"א ליו"ד )סי' ב' ס"ה( שהביא דברי הב"ש הנזכרים דאין שליחות למומר 
ומה שדקדק הב"ש כן מן הרמב"ם וביאר עפי"ז את הרמב"ם לשיטתו במה שהוקשה לו 

שם. 

דן בדעת מהרשד"ם דלא תקנו חכמים קניין מעמד שלשתן למשומד  והנה הש"ך )שם( 
ודחה הש"ך דבריו שהרי הא שאין מעמד שלשתן  בגוי,  וכמו שאין קניין מעמד שלשתן 
בגוי הוא מחמת שאין לו זכיה, אבל מומר הא יש לו זכיה כמבואר בש"ס ופוסקים בכמה 
דוכתי ומהן באה"ע סי' ק"מ. ע"כ לשון הש"ך. וכתב בשער המשפט )קכ"ו ס"ק ט"ו( שלא 
ראה הש"ך את תשובת הב"י הנ"ל שהביא שהיא מחלוקת ראשונים, והצדיק משום כך דברי 

מוהרשד"ם. עיי"ש.

יחיד שיש שליחות  אמנם הרמ"א בדרכ"מ שלא הביא כלל לדעות חולקים והביא כדעת 
למומר. ולא סייג ולא חילק, לכאורה דעתו דלעולם יש שליחות למומר גם לכל התורה.

הוא  הרי  ומומר  למומר  שליחות  דיש  ס"ה  קכ"ט  באהע"ז  מאיר  הבית  דעת  גם  היא  וכן 
כישראל גמור לכל דיני התורה, עיי"ש.

ובאבן העוזר באו"ח קמ"א נחלק ע"ד הב"ש ומג"א וסובר דיש שליחות למומר דנחשב לבן 
ברית.

וא"כ לכאורה העומד לפנינו:

נחלקו הראשונים אי יש שליחות למומר בכל התורה או אין לו שליחות. דדעת התרומת 
הדשן והש"ג שיש למומר שליחות ולעומתם הביא בכפתור ופרח שיטת כמה מן הראשונים 

דאין שליחות למומר.

בגיטין  ורק  להקל.  אין  התורה  דבכל  התורה,  לכל  וקידושין  גיטין  בין  לחלק  הב"י  דעת 
וקידושין יש שליחות למומר. והביאו תשובה להלכה הגרע"א והנה"מ ובשעה"מ.

פשטות דעת הרמ"א נראית שבכל התורה יש שליחות למומר, כהתרומת הדשן והשלטי 
גיבורים. וכן פסקו הש"ך, הבית מאיר והאבן העוזר. וכ"כ בעה"ש. והפמ"ג הקל כדבריהם 

כשאינו יכול, אבל נימוקו הוא מדברי השו"ע, שפירש דברי עצמו בתשובה לא כן.

דעת הב"ש והמג"א לחלוק על דברי הרמ"א והב"י ופסקו כהראשונים דאין שליחות במומר 
בכל התורה ואף לגבי גיטין וקידושין.
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בחת"ס ג"כ סובר שבתרומות ומעשרות אין למומר שליחות.

והנה א"כ עומדת בזה מחלוקת מן הראשונים ועד האחרונים אם יש שליחות למומר או אין 
שליחות למומר, ולא ידועה בזה הכרעה ברורה. וקשה עד מאוד להקל בזה למעשה כנגד 
מה שהב"י לא הכריע בו והובא להלכה ע"י הגרע"א והנה"מ. ואילו הב"ש ומג"א הכריעו 

לחומרא. 

וא"כ כאשר בעל הפירות הוא מומר לכאורה אין להקל שיוכל לעשות שליח לתרו"מ וכן אי 
אפשר להפריש את פירותיו מדין זכין לאדם שלא בפניו, שגם זה הוא מדין שליחות כמבואר 

בדברי התה"ד4 שהובאו ברמ"א בהלכות חלה. 

ו. והנה בעניין חילוני זמננו אם יש בהם דין תינוק שנשבה שמצאנו בשו"ע בהלכות ריבית 
)יו"ד קנ"ט ס"ו( דלגבי ריבית לא נחשבים כמומרים ואסור להלוות להם בריבית. )שהמומר 
החילונים  שנחשבים  לומר  תמצי  ואם  אחיך(  בכלל  שאינו  בריבית  לו  להלוות  מותר 
כתינוקות שנשבו, האם היא גם סברה לחושבם כישראל אף לעניין שלא יהיה יינם יין נסך 
ושחיטתם מותרת, או דלא מהני מה שהם אנוסים לעניין להחשיבם בפועל כישראל, יש 
רבותנו שאין  בזה  הורו  כבר  אבל  הראשונים,  מדברי  ולכאן  לכאן  בראיות  להאריך  הרבה 
להקל בהם כתינוקות שנשבו שאין בעניין זה הכרעה ברורה ולא כל המומרים דינם שווה. 
וכמבואר בחזו"א בסו"ס ב' ביו"ד. ובתשובות אגרות משה אהע"ז א' סי' פ"ב ענף י"א, ח"ד סי' 

ל"ב ונ"ט. ועיין חוט שני הלכות שבת ח"ב בסופו מש"כ בזה.

ולפי זה ישנה בעיה חמורה לכאורה במה שסומכים על הפרשת תרו"מ ע"י מערכת הכשרות, 
שהרי היא נעשית כאשר הבעה"ב בהרבה מן המקרים אינו שומתו"מ, ולמשנ"ת אין המשגיח 

יכול להיות שלוחו להפריש תרומות ומעשרות.

וכן  4  כן כתב התרומת הדשן הטעם דמהני זכיה בתרומות ומעשרות שהוא בגלל שזכיה מטעם שליחות. 
מבואר בדברי הרשב"א קידושין מ"ב שהביא בשם התוס' להוכיח מהא דדנו בנדרים ל"ו אי משלו על של חברו 
הוי זכות או לא הוי זכות, דזכיה מטעם שליחות, דאי לאו הכי היאך מהני משלו על חברו נהי דזכות היא הא 

בעינן שליחות. עיי"ש.
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המפריש תרומות ומעשרות על דעת שלא 
יקיים בהם מצות נתינה 

וקושיית החכם צבי וה"פרשת דרכים" 

הרב אליקים שלנגר

מצות ההפרשה ומצות הנתינה   

האחרונים דנים על המפריש תרומות ומעשרות ואין בדעתו לתת את המתנות לבעליהם, תרומות 

לכהן, מעשר ראשון ללוי ומעשר עני לעני, האם נאמר כיון שבשעת ההפרשה לא היה בדעתו 

לקיים חובת נתינה, גם ההפרשה אינה הפרשה כלל, והפירות נשארו טבל, או שההפרשה היא 

הפרשה גמורה והפירות תוקנו על ידי ההפרשה, ובעל הבית חייב בנתינת המתנות, ואם אינו 

נותנם הוא גוזל את הכהן, הלוי והעני. הנדון הוא רק אם בשעת ההפרשה המפריש חשב שלא 

לתת, אבל אם בדעתו היה לתת את המתנות כדינם ואחר כך לא נתן באונס, בשוגג או במזיד, 

 נראה דפשיטא שההפרשה הפרשה גמורה והפירות מתוקנים אלא שלא קיים מצות נתינה1.

1  פתחי תשובה )יו"ד שכ"ב ס"ק ב'( כותב בשם הברכי יוסף שאם החלה שהפרישו מהעיסה אבדה שעוף אכלה, 
ולא נתנו אותה לכהן, בזמן שהיו נותנים חלה לכהן חייבים באחריותה וחייבים להפריש חלה שנית, )עי' דרך 
אמונה תרומות ו' צה"ל אות י"ג ובפרק י"ב צה"ל אות ר"ו שציין שהרבו האחרונים להקשות על דברי הברכי 
יוסף(, נראה דהאחרונים הבינו דברי הברכי יוסף שאין כוונתו לומר שהפרשת החלה אינה הפרשה כיון שלא 
קיים מצות נתינה, אלא ההפרשה היא הפרשה והעיסה מתוקנת, אלא שבזמן שהיו נותנים חלה לכהן, הבעלים 
היו חייבים באחריות החלה וצריכים להשלים לכהן את החלה. הפתחי תשובה לא העתיק את דברי הברכי 
יוסף בשלמותם, יש בדברי הברכי יוסף )יו"ד שכ"ב אות ג'( אשר משמעותם שכיון שלא נתן את החלה לכהן, 
ההפרשה בטלה, "על אודות האשה אשר הפרישה חלתה והניחתה אצלה אדהכי והכי קמה בזי"הרא כי האש 
מתלקחת בשר בקלחת ובא עוף וכיוצא וירא ראשית לו ויאכל גם אכול החלה אשר הפרישה ושאלה אשה 
כדת מה לעשות אי חייבת להפריש חלה אחרת. ונראה דאותה חלה אשר הפרישה כמצותה זו פוטרת עיסתה 
ותיסגי לה בההיא הן אמת דהרמב"ם פרק י' דביכורים כתב ... ולפי זה בחלה דכתיב תתנו תרומה לה' ולא הוי 
בדבר פרטי מחוייבת להפריש זימנא אוחרי תנינא כדין ראשית הגז. ואולם הדין דין אמת בזמן שנותנים החלה 
לכהן אבל בזמן הזה דלשריפה אזלא וכך נוהגת זאת האשה לשורפה בכל פעם כמדת כל חברותיה נראה 
דאינה צריכה להפריש עוד הפעם דמצוה זו יש בה שתי חלקים והם הפרשה ונתינה לכהן ובזמן שהיו מקיימין 
גם שתיהן תרומה הפרשה ונתינה לכהן צריך להפריש אחרות. ברם האידנא אין מקיימין רק חלק אחד מצות 
הפרשתה אבל חלק נתינתה מכח הטומאה לא מצו לקייומיה אינו השתא זו האשה בנ"ד קיימה כבר מצות 
הפרשתה ומה לי שהיתה שורפה ומה לי דשלא מדעת ירדה חדרי בטן בחלקו של טורף עוף וכיוצא היא כבר 
עשתה מה שבידה לקיים מצות הפרשתה ומצוה היא ונוטלין עליה שכר ...". כאמור האחרונים שראיתי הבינו 
שהנדון הוא רק אם חייב באחריות או לא כלומר אם צריך לשלם אבל פשיטא שהעיסה נפטרה בהפרשה 
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מחלוקת  ההפרשה,  ממצות  חלק  או  עצמה  בפני  מצוה  היא  אם  המתנות  נתינת  חיוב 
והרמב"ן  ההפרשה2,  מצות  עם  יחד  הנתינה  חיוב  את  כולל  הרמב"ם  והרמב"ן,  הרמב"ם 
)ספר  הרמב"ם  מצוות.  כשתי  לחוד  הנתינה  מצות  ואת  לחוד  ההפרשה  מצות  את  מונה 
"... כי היות הכהן לוקח מה  י"ב דף ע"ח סע"ב, עמ' 156, מהדורת פרנקל עמ' קפ"ח(  המצוות שורש 

שזכרנו  כמו  עצמה[  בפני  מצוה  ]ולא  המצוה  מחלקי  חלק  הוא  ]מהקרבנות[  לקחת  לו  שיש 
לכהן,  ונתנהו  הגז  ראשית  שנוציא  היא  המצוה  כלל  הגז  ראשית  כן  גם  וכן  העולה  בעור 
ונתנהו ללוי"3, ודעת הרמב"ן )שם( שמצות ההפרשה ומצות  וכמו כן שנוציא מעשר ראשון 

הראשונה, אלא דאם כן צריך ביאור מה הוא הנדון שתפריש עוד פעם חלה, מה שייך להפריש חלה פעם שניה 
מעיסה שנפטרה כבר, אפילו אם חייבת באחריות החלה, שתשלם ממקום אחר, גם ממה שכתב הברכי יוסף 
בתחילת תשובתו "ונראה דאותה חלה אשר הפרישה כמצותה זו פוטרת עיסתה ותיסגי לה בההיא" משמע 
קצת שהנדון הוא גם אם פטרה עיסתה או לא. אמנם מסברא קשה מאד לומר שבזמן שהיו נותנים חלה לכהן 
אם החלה נאכלה על ידי עוף ההפרשה אינה הפרשה. ]עי' הערה 7 שכתבנו שלכאורה מלשון השואל ומשיב 
משמע קצת דאליבא דרמב"ם אם לא נתנו את המתנות ההפרשה בטלה, וכתבנו שם שאף מלשונו לכאורה 
משמע כך, ודאי שאין כוונתו לומר שאם לא נתנו את המתנות ההפרשה בטלה.[ כעת ראיתי מה שהקשה 
רעק"א בהגהותיו על הרמב"ם )מהדורת פרנקל ביכורים י' ח'( על מהר"י אלפנדרי שעליו מסתמך הברכי יוסף, 

עי' שם ברעק"א.  

2  ראה הערה 5 לשון מעדני ארץ, אמנם ברמב"ן על ספר המצוות )שורש י"ב ד"ה וכן הדין השני שיגזור, ואילך( 
משמע קצת שהבין ברמב"ם שעיקר המצוה היא הנתינה ולא ההפרשה ]לפחות בתרומה גדולה[, שהרמב"ן 
כדי להוכיח שלא כדברי הרמב"ם מביא ראיות שההפרשה היא מצוה עי' בלשונו שם, ואם נאמר דגם הרמב"ם 
סובר שההפרשה היא המצוה וחיוב הנתינה היא מחלקי המצוה, ראיותיו אינן סותרות את שיטת הרמב"ם, עי' 
שם בלשון הרמב"ן. וכן ממה שכתב הרמב"ן שגם הכהנים שאינם חייבים בנתינה מברכים על ההפרשה "ואילו 

לא היה במצוה אלא הנתינה בלבד היו הם פטורים מזה". 

גם  הזכירם  המצוות',  ]'רמזי  ההלכות  שבאותן  המצוות  את  מפרט  ההלכות  לפני  בהלכותיו,  הרמב"ם    3
בהקדמתו ליד החזקה, יש דפוסים שהמצוות שבהקדמה נדפסו בצורה שכאילו אין הן חלק מההקדמה[, לפני 
'הלכות מתנות עניים' כתב הרמב"ם: "להפריש מעשר לעניים", לפני  "תרומות": "להפריש תרומה גדולה" 
הזריעה  משני  ושנה  שנה  בכל  ראשון  מעשר  "להפריש  מעשר':  'הלכות  בראש  מעשר",  תרומת  "להפריש 
וליתנו ללוים". לגבי מעשר ראשון מוזכר שיש ליתנו ללויים לגבי מעשר עני  מוזכר שיש להפרישו לעניים, 
ולגבי תרומה גדולה ותרומת מעשר נזכר רק שיש להפריש. ובספר המצוות )מצוות עשה קכ"ו, קכ"ז, קכ"ט, 
ק"ל(  "שצונו להוציא תרומה גדולה והוא אמרו יתברך )דברים י"ח ד'( ראשית דגנך וכו' תתן לו". "שצונו להוציא 

מעשר מצמח הארץ והוא אמרו יתברך )במדבר י"ח כ"ד( כי את מעשר בני ישראל אשר ירימו לה' תרומה, )ויקרא 
כ"ז ל'( כל מעשר הארץ לה', וכבר באר הכתוב שהמעשר הזה ללוים". "שצוה ללוים להוציא מעשר מן המעשר 

שיקחו מישראל ויתנוהו לכהנים והוא אמרו יתעלה )במדבר י"ח כ"ו( ואל הלוים תדבר ואמרת אליהם כי תקחו 
מאת בני ישראל את המעשר אשר נתתי לכם בנחלתכם והרמותם מהם תרומת ה' מעשר מן המעשר" . "שצונו 
להוציא מעשר עני בכל שנה שלישית ... והוא אמרו יתברך )דברים י"ד כ"ח( מקצה שלש שנים תוציא את כל 
מעשר וגו'". לשונו של ספר החינוך )מצוות שצ"ה, שצ"ו, תע"ד, תק"ז( "שנתחייבו בני ישראל לתת חלק אחד 
מעשר חלקים מזרע הארץ ללוים", "שנצטוו הלוים להפריש מעשר מן המעשר שהם נוטלים מישראל ויתנו 
לכהנים", "להוציא מעשר עני בשנה השלישית ושישית מן השמטה", "שנצטוינו להפריש מן הדגן והיצהר 

תרומה ונתן אותה לכהן והיא הנקראת תרומה גדולה". 
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ראשון  מעשר  תרומה,  חלה,  נתינת  נתינה,  מצוות  ארבע  ומנה  מצוות  שתי  הן  הנתינה 

)בחלק  דרכים  פרשת  בספר  מעשר,  תרומת  נתינת  מצות  הזכיר  לא  ]הרמב"ן  עני.  ומעשר 

תמה  שצ"ה(  מצוה  תחילת  חינוך  המנחת  ציינו  ואילך.  ע"ב,  ו'  דף  החמישית,  המצוה  ד"ה  מצותיך"  "דרך 

הנתינה4.[ מצוות  כשאר  למצוה  מעשר  תרומת  נתינת  מצות  גם  הרמב"ן  מנה  לא   אמאי 

נראה שכל המחלוקת בין הרמב"ם לרמב"ן הוא רק למנין המצוות, אבל אין הבדל ביניהם 

לגבי חיוב הנתינה ופרטי הדינים שבנתינה, וגם נראה פשוט שגם לדעת הרמב"ם, אף שאין 

מצוה מיוחדת לתת את המתנות, הנותן מקיים מצוה בנתינתם5.

בין אם נאמר שהנתינה היא מצוה בפני עצמה ]כרמב"ן[ ובין אם נאמר שהיא חלק ממצות 

ההפרשה ]כרמב"ם[, אפשר לומר שהמפריש תרומות ומעשרות ובשעת ההפרשה אין בדעתו 

ליתן את המתנות6, וגם אינו נותנם אחר כך, שההפרשה חלה ותרומתו תרומה ומעשרותיו 

מעשרות והפירות עליהם תרם ועישר מתוקנים ומותרים, וגם אפשר לומר שגם אם מצות 

הנתינה היא מצוה בפני עצמה ואינה חלק ממצות ההפרשה, אם אין בדעת המפריש לתת את 

המתנות ולקיים את מצות הנתינה, ההפרשה אינה הפרשה והפירות נשארו בטבלם. דכאמור 

4  אולי אפשר לומר בדוחק שהחיוב של הלוי להפריש תרומת מעשר הוא שאת החלק העשירי מהמעשר 
ראשון שקיבל  לעשותו תרומה, כמו שבעל הבית צריך להפריש תרומה גדולה מהפירות, התורה אמרה שגם 
הלוי יפריש תרומה, ואחר שהפריש תרומה מהמעשר, דינה כמו תרומה גדולה וכל המצוות שנאמרו בתרומה 
נאמרו גם תרומת מעשר ]לשון הכתוב )במדבר י"ח כ"ח( כן תרימו גם אתם תרומת ה' מכל מעשרותיכם", רש"י: 
"כן תרימו גם אתם כמו שישראל מרימים מגרנם ומיקביהם תרימו גם אתם ממעשר שלכם כי הוא נחלתכם"[, 
בדברי הרמב"ן לא מצאתי כל רמז למה שכתבנו, שאחר הפרשת תרומת מעשר, התרומה שהופרשה נכללת 
בתוך פרשות תרומה גדולה ומצוותיה, אבל אם כנים דברינו אולי יש דרך להבנת הרמב"ן שב"מצות שכח אותן 
הרב ]הרמב"ם[" )נדפס אחר מנין מצוות העשה ואחר מנין מצוות הלא תעשה שבספר המצוות(  ב"מצוה תשיעית" 
מונה הרמב"ן מצוה להפריש תרומה גדולה ותרומת מעשר מן היפה, ואף שהרמב"ן הביא שם שני פסוקים 
פסוק אחד לתרומה גדולה ופסוק אחר לתרומת מעשר, לא מנאם לשתי מצוות, ואם נאמר כמו שכתבנו דאחר 
הפרשת תרומת מעשר היא נכללת בתרומה גדולה, ניחא )אמנם גם לדברינו קשה דאם כל הנאמר בתרומה 
גדולה  קאי גם על תרומת מעשר אמאי צריך הרמב"ן להביא שני פסוקים(. עכשיו ראיתי שהדברים שכתבנו 
הם מעין הדברים שכתב במעדני ארץ )תרומות ג' י"ב אות א' ד"ה ואפשר לומר קצת( בתירוצו השני )ציינו בדרך 

אמונה תרומות ב' צה"ל אות מ"ז( ועי' שם בדרך אמונה.

5  מעדני ארץ )תרומות ג' י"ב אות א' ד"ה כידוע נחלקו( "... חושבני דלכולי עלמא מקיים מצוה של נתינה בשעה 
שנותן את התרומה לכהן והמעשר ללוי ומחלוקתם היא רק בנוגע למנין המצוות אי חשובה כמצוה בפני 
רבנו  "ואפשר דלדעת  ב' צה"ל אות שס"א(  )תרומות  עי' דרך אמונה   ."... או שנכללת במצות הפרשה  עצמה 

]הרמב"ם[ אין מצות נתינה רק נעשה ממון כהן ויש להודיעו מפני השבת אבדה ...". 

6  כוונתנו שהמפריש יודע שפירות מעשר הראשון שייכים ללויים ופירות מעשר עני שייכים לעניים, אלא 
הוא אינו נותן אותם, אודות האומר את נוסח ההפרשה וחושב שכל החלות שהוא עושה הוא על אותו החלק 
יודע כלל ששני המעשרות, מעשר ראשון ומעשר עני,  הם של  ואינו  שהפריד, על "היותר מאחד ממאה" 

הלוייים והעניים, עי' מנחת שלמה )ח"א נ"ג אות א' ד"ה וכיון שכן, במהדורה החדשה בסימן הנ"ל אות ב' (.    
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מחלוקת הרמב"ם והרמב"ן היא רק למנין המצוות אבל גם הרמב"ם סובר שמקיים מצוה 
בנתינת המתנות וגם הרמב"ן סובר שמצות ההפרשה היא כדי לקיים מצות נתינה, לכן בין 
אם נאמר שהנתינה היא מצוה בפני עצמה או חלק ממצות ההפרשה אפשר לומר שאם אין 
בדעתו לתת את המתנות ההפרשה אינה הפרשה7. ]בתשובת הרב צבי שנביא לקמן בתחילת 
דבריו עולה במחלוקת הרמב"ם והרמב"ן אם ההפרשה חלה או לא. וראיתי שמציינים שגם 

אחרים תלו זה בזה[.

המפריש תרומות ומעשרות ודעתו שלא לתת אותם 

החזון איש )מעשרות ח' כ"ד( "המפריש מעשרותיו על מנת שלא יקנם השבט תרומתו תרומה 
ותנאו בטל כדין מְתֶנה על מה שכתוב בתורה, שאם נעשה תרומה על כרחו זכו בו כהנים. 

7  לקמן )אות א.( העתקנו דברי השואל ומשיב, משתי תשובות, הראשונה )מהדורא קמא חלק ב' קע"ה ד"ה מ"ש 
ליישב( "כעת נתישבתי דאין התחלה לקושי' הפרשת דרכים דבאמת התרומה לכהן יש בו שתי מצות מצות 

הפרשה להתיר מאיסור טבל ומצות נתינה לכהן כמו שכתב הרמב"ן בספר המצות בשורש י"ד ]י"ב[ והנה אף 
שהנתינה לכהן אינו מעכב ויצא מידי טבל ותיכף בעת ההפרשה היינו כשראוי להפריש ]נראה שצריך להיות: 
'תיכף בעת ההפרשה היינו כשראוי לתת'[ שפיר נפקע מידי טבל כל שהפריש ונתינה לכהן היא מצוה אחרת אבל 

כאן שמיירי באי אפשר לעשות רק באופן שיאכל הכל גם התרומה שיפריש יצטרך לערבו והכל נצרך להחולה 
אם כן שוב אינו ראוי לתתו לכהן שוב לא פקע איסור טבל כלל דהא לא חל שם תרומה כל שאי אפשר לתתו 
לכהן על מה יחול שם תרומה וזה ברור כשמש לפע"ד". התשובה השניה )מהדורא ג' חלק א' תקל"ג סד"ה עוד 
נראה לי(  "אבל לפי ענ"ד זה אינו דלא מצינו הפרשה לבד רק בראוי שיתן לכהן דאף דהפרשה ונתינה לכהן 

שתי מצות הן וכמו שכתב הרמב"ן אבל מכל מקום כל שמוכרח לחזור ולערבו דלא סגי להחולה בלאו הכי 
שוב לא מהני ההפרשה דאינו ראוי שיחול עליה שם תרומה". בשני המקומות השואל ומשיב תלה את דבריו 
ונתינה  שהפרשה  הרמב"ם  אליבא  הדין  מה  פירש  ולא  מצוות,  שתי  הן  ונתינה  שהפרשה  הרמב"ן  בשיטת 
מצוה אחת הן, לכאורה נראה ברור מדבריו שיש הבדל בין שיטת הרמב"ן ושיטת הרמב"ם לגבי 'הקשר' שבין 
ההפרשה לנתינה, מלשון התשובה הראשונה )מהדורא קמא( לכאורה משמע קצת שלדעת הרמב"ם שהנתינה 
וההפרשה הן מצוה אחת, הנתינה מעכבת את ההפרשה בכל מקרה גם אם בשעת ההפרשה היה דעתו לתת, 
דאחר שהשואל ומשיב הקדים שהפרשה ונתינה הן שתי מצוות כתב "והנה אף שהנתינה לכהן אינו מעכב 
ויצא מידי טבל ותיכף בעת ההפרשה" משמע קצת שאם ההפרשה והנתינה מצוה אחת, הנתינה מעכבת את 
ההפרשה, וכן משמע ממה שכתב "שפיר נפקע מידי טבל כל שהפריש ונתינה לכהן היא מצוה אחרת" משמע 
שאילו הנתינה לא היתה מצוה אחרת, בלי נתינה לא היה נפקע מידי טבל, אבל לכאורה דבר ברור הוא  שאין 
כוונתו לומר שאם התרומה לא ניתנה לכהן גם אם בתחילה חשב לתת, ההפרשה בטלה. ובתשובה השניה 
)מהדורא ג'( נראה שכוונתו שלפי הרמב"ם פשיטא שאם אין התרומה ראויה לתת לכהן ההפרשה אינה הפרשה 

אלא שגם לפי הרמב"ן כך הוא הדין שכל שאינו ראוי לתת אינה הפרשה "דאף דהפרשה ונתינה לכהן שתי 
מצות הן וכמו שכתב הרמב"ן אבל מכל מקום כל שמוכרח לחזור ולערבו דלא סגי להחולה בלאו הכי שוב לא 
מהני ההפרשה דאינו ראוי שיחול עליה שם תרומה", לפי זה הלכה למעשה אין הבדל אם הן שתי מצוות או 
מצוה אחת. ]משני המקומות בשואל ומשיב משמע שהחליט שהעיקר כדברי הרמב"ן שההפרשה והנתינה 
הן שתי מצוות, ולא נתברר מנין פשיטא לשואל ומשיב 'לדחות' את שיטת הרמב"ם הסובר שהן מצוה אחת.[     
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כלום  דבריו  אין  אתן  ולא  לחטוא  עתיד  אני  אבל  בנתינתן  ואתחייב  כהנים  בהם  יזכו  אמר 
וכן המוכר דבר  לזה,  ואין צריך ראיה  ואין כח בדברי הוות לשנות כלום,  ותרומתו תרומה 
איש  החזון  שלדעת  מפורש  לוקח".  קנה  ממך  גוזלו  או  גונבו  אני  למחר  לו  ואמר  לחברו 
ועי'  הפרשה.  הפרשתו  אותם,  לתת  בדעתו  אין  ההפרשה  שבשעת  אף  מתנות  שהמפריש 

בתשובות מנחת שלמה )תחילת סימן נ"ג(. 

עי' הר צבי זרעים א' מ"ד ]נדפס גם ב"כרם ציון שלם אוצר התרומות" עמ' ה'[, שדן באריכות 
אם המפריש מתנה ובדעתו שלא לתת אותה אם ההפרשה חלה או ההפרשה לא חלה כלל 

והפירות נשארו טבל, ונראה שאולי יש מקום להעיר על דברי הגאון זצ"ל.

תרומה שאינה ראויה לתת ותרומה שאין בדעתו לתת  להציל עצמו בממון חבירו  תרומה 
שמוכרח לבטלה ותרומה שמוכרח להאכילה

א. בהר צבי )שם סוף אות א'( פשיטא ליה שדעת השואל ומשיב שהמפריש על דעת שלא לתת 
את המתנה, הפרשתו אינה הפרשה, מהא שהשואל ומשיב מתרץ את שאלת האחרונים )פרשת 
דרכים תחילת  דרוש י"ט, חכם  מובא בשאילת יעב"ץ חלק א' קל"ה, ועוד( על הגמ' )יומא פ"ג ע"א( שדנה אם יש 

חולה שאחזו בולמוס וצריך להאכילו איסור ויש להם טבל להאכילו, האם לתרום את הטבל 
ולתקנו ולהאכילו גם את התרומה וגם את הפירות המתוקנים, או עדיף להאכילו את הטבל 
כמו שהוא בלי לתקנו, השאלה היא איזה איסור חמור יותר טבל או תרומה. האחרונים הקשו 
שיפריש מהטבל תרומה ומעשרות, ויערב את התרומה בפירות שעליהם תרם, ומדאורייתא 
התרומה בטלה ברוב, והחולה יאכל היתר גמור מהתורה. השואל משיב )מהדורא ג' חלק א' תקל"ג 
סד"ה עוד נראה לי, מועתק בהר צבי שם( כתב לתרץ "אבל לפי ענ"ד זה אינו דלא מצינו הפרשה לבד 

רק בראוי שיתן לכהן דאף דהפרשה ונתינה לכהן שתי מצות הן וכמו שכתב הרמב"ן אבל 
מכל מקום כל שמוכרח לחזור ולערבו דלא סגי להחולה בלאו הכי שוב לא מהני ההפרשה 
דאינו ראוי שיחול עליה שם תרומה", מדברים אלו מסיק ההר צבי שדעת השואל ומשיב הוא 
שכל המפריש על דעת שלא לתת את התרומה לכהן אין הפרשתו הפרשה. לכאורה נראה 
שאין להוכיח מהשואל ומשיב שהתורם על מנת שלא ליתן אין הפרשתו הפרשה, בלשון 
השואל ומשיב לכאורה מפורש שרק אם התרומה אינה ראויה לתתה לכהן לא הוי הפרשה 
..." משמע שאם  ולערבו  לחזור  שמוכרח  כל   ... לכהן  בראוי שיתן  רק  'לא מצינו הפרשה 
התרומה ראויה שתנתן לכהן, אף אם כאשר הפריש את התרומה חשב שלא יתן אותה לכהן, 
ההפרשה חלה, ורק אם אינה ראויה לתת ההפרשה אינה הפרשה. עכשיו ראיתי שהשואל 
ומשיב כתב גם במקום אחר )מהדורא קמא חלק ב' קע"ה ד"ה מ"ש ליישב( מעין הדברים הנ"ל "כעת 
נתישבתי דאין התחלה לקושי' הפרשת דרכים דבאמת התרומה לכהן יש בו שתי מצות מצות 
הפרשה להתיר מאיסור טבל ומצות נתינה לכהן כמו שכתב הרמב"ן בספר המצות בשורש 
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ויצא מידי טבל ותיכף בעת ההפרשה היינו  ]י"ב[ והנה אף שהנתינה לכהן אינו מעכב  י"ד 

כשראוי להפריש ]נראה שצריך להיות: 'תיכף בעת ההפרשה היינו כשראוי לתת'[ שפיר נפקע מידי טבל 

כל שהפריש ונתינה לכהן היא מצוה אחרת אבל כאן שמיירי באי אפשר לעשות רק באופן 

שיאכל הכל גם התרומה שיפריש יצטרך לערבו והכל נצרך להחולה אם כן שוב אינו ראוי 

לתתו לכהן שוב לא פקע איסור טבל כלל דהא לא חל שם תרומה כל שאי אפשר לתתו לכהן 

על מה יחול שם תרומה וזה ברור כשמש לפע"ד", גם כאן השואל ומשיב מזכיר שההפרשה 

אינה הפרשה רק אם התרומה אינה ראויה לתתה לכהן "אם כן שוב אינו ראוי לתתו לכהן 

שוב לא פקע איסור טבל כלל דהא לא חל שם תרומה כל שאי אפשר לתתו לכהן". והחילוק 

פשוט שאם אדם מפריש על דעת שלא יתן, אין חסרון במעשה ההפרשה, שמצד ההפרשה 

הוא יכול לתת, אבל אם צורת ההפרשה היא שהתרומה אינה ראויה שתנתן לכהן 'לא הוי 

הפרשה', והשואל ומשיב סובר שאם התרומה אינה ראויה לתתה לכהן משום סיבה צדדית, 

שצריך לערבו ולבטלו בפירות אחרים כדי להאכילו לחולה, הוי 'אינה ראויה' לתתה. לכאורה 

מתוך דברי השואל ומשיב מוכח כך דרק אם אינה ראויה לתת לכהן אין תרומתו תרומה, אבל 

אם ראויה לתת ודעתו שלא לתת תרומתו תרומה, דהרי בין יערבו ויבטלו את התרומה ברוב 

חולין ובין לא יערבו אלא יתנו את התרומה לחולה, את התרומה מפרישים על מנת ליתנו 

לחולה ולא לתת לכהן, ואם כדברי ההר צבי שכל שמפריש כדי שלא לתת לא הוי הפרשה, 

בין יערב ובין לא יערב, אינו מפריש כדי לתת לכהן והפרשתו אינה הפרשה. אמנם לא נתברר 

מוכרח  אם  גם  לכהן,  ראויה לתת  אינה  ולערב' התרומה  לחזור  'כל שמוכרח  אם  לנו למה 

התרומה  את  יחזיר  הכהן  כך  ואחר  לכהן  ויתן  שיפריש  לכהן,  לתת  יכולים  ולבטלו  לערבו 

ויערבו אותה לבטלו, ואפילו אם אין כהן שם, יכולים לזכות את התרומה לכהן מסויים על ידי 

אדם אחר שיגביה את התרומה בשביל כהן פלוני, ואחר כך 'יגזלו' את התרומה ויערבו ויבטלו 

ויאכילו את החולה, דמותר להציל עצמו בממון חבירו על מנת לשלם )שו"ע חו"מ שנ"ט ד'(, ואף 

שמזכים את התרומה לכהן על מנת לחזור ו'לגזול' אותה, זכות הוא לכהן דלבסוף צריכים 

)יומא( מוכח  לשלם לו, ועוד נראה דזכות הוא לו שיצילו חולה בממונו. ולכאורה מהסוגיא 

שמותר להציל עצמו בממון חבירו, כאמור ]לפי רש"י[ השאלה היא אם להאכיל את החולה 

טבל או לפני שמאכילים את החולה, להפריש תרומה ולתקן את הטבל ולהאכיל את החולה 

תרומה וחולין, כלומר פשיטא לגמ' דאם איסור טבל קל מאיסור תרומה, מאכילים את החולה 

את הטבל, ומהתוס' )סוכה כ"ג ע"ב ד"ה שני לוגין, יומא נ"ה ע"ב ד"ה הלוקח יין( משמע שגם כאשר 

עדיין הפירות הם טבל, המוכר אותם הוי גזלן מהתורה, שגוזל את התרומה מהכהנים, כלומר 

שייך גזל כהנים גם בטבל, ורק עמי הארץ והכותים חושבים שאין בטבל גזל ]ראה הליכות 

פשיטא  פ"ג(  )יומא  ולגמ'  שבטבל[,  כהונה  מתנות  גזילת  בדין  שכתבנו  מה   151 גליון  שדה 

שמותר להאכיל חולה טבל, והשאלה היא רק אם עדיף להאכילו תרומה, משמע שמותר 

לגזול כדי להציל חבירו. ואפילו אם נאמר שבטבל אין גזילה של תרומה, גם כן לכאורה מוכח 
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שמותר להציל עצמו בממון חבירו, דשאלת האחרונים שיפרישו תרומה ויבטלו אותה ברוב, 
ולפי השואל ומשיב מדובר שלא נותנים את התרומה לכהן אלא מאכילים לחולה בלי נתינה, 
אם כן ודאי גוזלים את התרומה, משמע שמותר לגזול תרומה כדי להציל חבירו, ואף שיש 
הבדל בין תרומה שעדיין לא זכה בה כהן, שהיא ממון שאין לו תובעים, שאין כהן מסויים 
שיכול לתובעו, ולבין תרומה שכבר זיכו אותה לכהן מסויים ויש לו תובע, והיה אפשר לומר 
שרק ממון שאין לו תובעים מותר לגזול להצלת חבירו, נראה שגם בממון שאין לו תובעים 
יש איסור גזילה מהתורה ]ורק עם הארץ טועה וחושב שאין בו גזילה[ כמו שמשמע מהתוס' 
הנ"ל )סוכה, יומא, וכן ברש"י בכורות ל"ו ע"ב ד"ה הכי השתא(. עכשיו ראיתי שהשואל ומשיב  )לקמן  
אות ד', תשובה קע"ה( סובר שבטבל אין גזילה אבל בתרומה אף שלא זכה בו כהן והוי ממון 

שאין לו תובעים, יש איסור גזל "כשאוכל טבל אין עליו רק איסור טבל אבל אינו גוזל הכהן 
ואם כן למה נוסף ]נוסיף[ עליו חטא להפריש שיחול עליו שם תרומה ולגזול מנת הכהן". 
]עי' לקמן )אות ד' קטע המתחיל דעת השדי חמד( מה שכתבנו בשם השדי חמד, ואולי סבירא ליה 

בממון תובעים אין איסור גזל.[ 

אמנם עיקר תירוצו של השואל ומשיב צריך ביאור, שכתב "מכל מקום כל שמוכרח לחזור 
ולערבו דלא סגי להחולה בלאו הכי שוב לא מהני ההפרשה דאינו ראוי שיחול עליה שם 
תרומה", וכן בתשובה האחרת )קע"ה( שהעתקנו "אבל כאן שמיירי באי אפשר לעשות רק 
באופן שיאכל הכל גם התרומה שיפריש יצטרך לערבו", מה ההבדל שאם מוכרח לערבו לא 
מהני ההפרשה דאינו ראוי שיחול עליה שם תרומה, ובין אם מוכרח להאכילו לחולה ]בלי 
לערבו[, גם אם מוכרח להאכילו לחולה אינו ראוי שיחול עליה שם תרומה. אולי אפשר לומר 
ואינה ראויה  ואינה חייבת בנתינה  בדוחק שתרומה שבטלה ברוב פקע ממנה שם תרומה 
אינו משום  החיוב  דמי התרומה,  את  לכהן  לתת  חיוב  יש  אם  ]גם  נתינה  מצות  בה  לקיים 
מצות נתינת תרומה אלא דין ממונות[, כלומר הפירות שקרא עליהם שם תרומה הם בעולם 
ואינם ראויים למצות נתינה, אבל אם התרומה אינה ראויה לנתינה משום שאינה בעולם כגון 
שהחולה אכלם, כל זמן שפירות התרומה היו בעולם היו ראויים לנתינה אלא אחר שהחולה 

אכלם אין מה לתת, בהא לא אמרינן שהפרשה בטלה, כאמור הדברים דחוקים.

)בבא קמא קט"ו ע"ב( מוכיחה מברייתא שדבר שהולך לאיבוד הוא הפקר  "הרי שהיה  הגמ' 
טעון כדי יין וכדי שמן וראה שהן משתברות לא יאמר הר זו תרומה ומעשר על פירות שיש 
לי בתוך ביתי ואם אמר לא אמר כלום ]אלמא כיון דלאיבוד אזל לית בהו זכייה והפקירא הוא 
)-רש"י([", לכאורה התורם חביות משתברות תורם על מנת שלא לתת לכהן שהיין והשמן 

הולכים לאיבוד 'הכל נשפך ביחד' ואין לו מה לתת לכהן ]כמדומה כבר כתבו ראיה זאת[. 
לכהן ההפרשה  ליתן  ראויה  סובר שרק כשאין התרומה  ומשיב  לדברינו שהשואל  ואפילו 
בטלה אבל אם ראויה לתת לכהן אף שהמפריש חשב לא לתת תרומתו תרומה, גם כן נראה 
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שאם כסברת השואל ומשיב שאם מוכרח לערב את התרומה משום שצריך להאכילו לחולה 
מיקרי שהתרומה אינה ראויה לתת, אם כן גם אם היין והשמן נשפכים מיקרי שאינה ראויה 
לתת ]דהיה אפשר לומר דכיון כשקרא עליהם שם תרומה עדיין לא נשפכו, התרומה בכלל 
'ראויה לתת' אלא שלא יספיק לתת, אבל לסברת השואל ומשיב אין לחלק בכך, שאם אומרים 
כיון שחייבים לערב את התרומה ולבטלו כדי להאכיל חולה מיקרי אינה ראויה לתת, מסתבר 
שגם אם התרומה עומדת להשפך מיקרי אינה ראויה לתת, ולא מסתבר כלל לומר דבחולה 
שחייב לערב ולבטל מיקרי אינה ראויה, אבל העומד להשפך אין חיוב שישפך רק במקרה 

עומד להשפך מיקרי ראויה לתת[.

תרומה המעורבת בשעת הפרשה  תרומה שלא קבע לה מקום ושייריה ניכרים – ביטולה 
ברוב

ב.  הר צבי )הנ"ל, זרעים א' מ"ד( כותב שגם הגאון רבי שלמה קלוגר סובר שהמפריש תרומות 
ומעשרות  ואין בדעתו ליתן את המתנות הפרשתו בטלה, לכאורה מדברי הגאון שלמה קלוגר 
)קנאת סופרים תשובה ק"ח( שציין בהר צבי לא משמע כפי שכתב הגאון זצ"ל, "ועוד נראה כיון 

דמצות תרומה ומעשר הוי ליתנו לכהן אם כן בשלמא אם בתחלה מפריש וראוי ליתן לכהן 
אם אחר כך מערבו על כל פנים כבר קיים מצות נתינה דהוי ראוי ליתן לכהן אבל אם בתחלה 
]שלא הפריד את התרומה משאר הפירות והתרומה  בשעת ההפרשה תיכף אינו ראוי ליתנו לכהן 
מעורבת בשאר הפירות[, לא קיים מצות הפרשה כלל ובשעת הפרשה בעינן שיהיה ראוי לכהן 

אבל אם בתחלה אינה ראוי ליתנו לכהן לא יצא בהפרשה" ]נראה דמה שכתוב בקנאת סופרים "אם 
אחר כך מערבו על כל פנים כבר קיים מצות נתינה דהוי ראוי ליתן לכהן",  במקום 'כבר קיים מצות נתינה' 

כנראה צריך להיות 'מצות הפרשה', או שהכוונה שהיה יכול לקיים מצות נתינה, ואולי החסירו כמה מילים[, 

כמעט מפורש בלשונו שביטול ההפרשה תלוי בהא אם ראוי ליתן או לא ראוי "אם בתחלה 
מפריש וראוי ליתן לכהן ... קיים מצות נתינה ]מצות הפרשה[ דהוי ראוי ליתן לכהן ... אבל 
... ובשעת הפרשה בעינן שיהיה  אם בתחלה בשעת ההפרשה תיכף אינו ראוי ליתנו לכהן 
ראוי לכהן אבל אם בתחלה אינה ראוי ליתנו לכהן לא יצא בהפרשה", על מקרה שהפריש 
וחשב שלא לקיים מצות נתינה, שמצד ההפרשה התרומה ראויה להנתן אלא שהמפריש היה 
בדעתו שלא לתת, אין כל ראיה מדברי הקנאת סופרים שגם בזה אמרינן שההפרשה בטלה 

ואינה הפרשה, אדרבה מלשונו משמע דבהא פשיטא שההפרשה הפרשה. 

עיקר דברי הקנאת סופרים לכאורה קצת צריך ביאור דאפילו אם לא הפריד את התרומה 
כדי  או בדרומם  כיון דצריך לקבוע להם מקום בצפון הפירות  ]ושאר המתנות[ מהפירות, 
שיהיו שייריה ניכרים, שיהא ניכר היכן השיריים והיכן התרומה, אם הפריש תרומה וקבע לה 
מקום ואמר תרומה גדולה תהיה בצפון הפירות, אם כן בשעת ההפרשה הוי ראוי ליתן לכהן, 
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אמנם אם אחר כך מטלטלים את הפירות שוב אי אפשר לדעת היכן התרומה, דהפירות שהיו 

בשעת ההפרשה בצפון, אחרי שטלטלו את הפירות אולי אינם בצפון ואין ידוע היכן הם, אבל 

זה דומה למה שכתב הקנאת סופרים "בשלמא אם בתחלה מפריש וראוי ליתן לכהן אם אחר 

כך מערבו על כל פנים כבר קיים מצות נתינה דהוי ראוי ליתן לכהן". היה אפשר לומר דכיון 

שאף שקבע את ההתרומה בצפון הפירות, כיון שכדי לברר אלו הן פירות התרומה שבצפון, 

צריך כלי מדידה לקבוע היכן הצפון ועד והיכן 'גבול' פירות התרומה והיכן תחילת הפירות 

שאינם תרומה אלא חולין, וכיון שלא ניכר ולא ידוע אלו פירות הן תרומה ואלו חולין, אף 

שקיימת אפשרות למדוד ולברר ולהבדיל ביניהם, מיקרי שהתרומה מעורבת בחולין ואינה 

ראויה לנתינה, אבל לגבי דין שייריה ניכרים אף אם התרומה אינה מופרדת משאר הפירות, 

יהיו  השיריים  שכל  צריך  לא  ניכרים  שייריה  שלגבי  כיון  ניכרים,  שייריה  מיקרי  מהחולין, 

ניכרים אלא מספיק שמקצת שייריה יהיו ניכרים, כלומר אם יש פרי אחד שמכירים ויודעים 

והוציא אחד  לו פירות בכלי  כגון שהיו  ניכרים,  הוי בכלל שייריה  אינו תרומה  ודאי  שהוא 

מהם ואמר שהתרומה על כל הפירות ]כולל הפרי שהוציא[ תהיה בפירות שבכלי, אף שבתוך 

הכלי לא קבע מקום לתרומה בצפון או בדרום ולא ידוע היכן התרומה, הוי שייריה ניכרים, 

שניכר וידוע שאותו פרי שהוציא מהכלי אינו תרומה אלא שיריים, לכן אם קובע שהתרומה 

תהיה בצפון הפירות, גם ללא מדידה וחישוב, ידוע שהפירות שבצד דרום ]כלומר כל הפירות 

לומר שכיון שצריך  נראה  לא  ודאי שיריים. אלא שמסברא  הם  בצפון[  אינם  שידוע שהם 

למדוד כדי לברר היכן הצפון ולא ניכר לעין לא מיקרי תערובת ]עי' רמ"א יו"ד צ"ח ד', הגה 

שניה[.

הקנאת דבר שבתערובת ואינו מסויים  מצות נתינת תרומה שבטלה ברוב

ג. השואל ומשיב והקנאת סופרים כתבו בפשיטות שתרומה המעורבת עם חולין מקרי אינה 
כל  את  לתת  אפשר  לנתינה,  ראויה  אינה  אמאי  ביאור  צריך  לכאורה  לכהן,  לנתינה  ראויה 

פירות  בידו  ויש  זוכה בתרומה  בפירות התרומה, הכהן  לו שיזכה רק  ולומר  הפירות לכהן 

שחלק מהפירות ]התרומה[ שלו, וחלק של בעל הבית, ויחלקו ביניהם. ואפילו נאמר דכיון 

שמקום התרומה אינו ידוע ואינו מסויים ולעולם לא יתברר אלו פירות קנה הכהן והן שלו, 

לכן הקנין לא חל כלל, גם אם כן שאי אפשר להקנות את התרומה בלבד, בכל זאת התרומה 

הויא ראויה לנתינה, שבעל הבית יכול להקנות לכהן את כל הפירות גם את החולין וגם את 

התרומה, ]גם אם נאמר שאין על בעל הבית חיוב להקנות את כל הפירות לכהן כדי לקיים 

מצות נתינה של התרומה, אבל כיון שבעל הבית, אם רוצה, יכול להקנות את התרומה עם 

שאר הפירות, אם כן התרומה המעורבת ראויה להנתן לכהן. אודות קניית דבר שאינו מסויים 

ה',  אות  בועז  ישראל  ובתפארת  נ'  אות  רע"א  תוספות  שם  ב',  ה'  פאה  ברטנורא  ברב  עי' 
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ומה שכתבנו ב"הליכות שדה" גליון 138[. אולי סברת השואל ומשיב והקנאת סופרים לומר 
שתרומה המעורבת אינה ראויה לנתינה, לפי מה שכתבנו לעיל )אות א' סוף הקטע המתחיל אמנם 
עיקר תירוצו( שתרומה שבטלה ברוב פקע ממנה שם תרומה ואינה חייבת בנתינה ואינה ראויה 

לקיים בה מצות נתינה, כלומר לתת ולזכות לכהן אפשר, אבל כיון שהתרומה בטלה אינה 
ראויה שיקיימו מצות נתינה לכהן. 

גזל  תובעים   לו  שאין  בממון  עצמו  להציל  חבירו   בממון  עצמו  להציל  לאדם  אסור 
והשבת אבדה בממון שאין לו תובעים  גזל התרומה שבטבל

ד. כתבנו לעיל )אות א'( בשם השולחן ערוך )חו"מ שנ"ט ד'( שמותר לאדם להציל עצמו בממון 
חבירו אם לוקח את הממון על מנת לשלם, אמנם יש שכתבו ששיטת רש"י )בבא קמא ס' ע"ב 
י"ט ד"ה וסימנין, ציינו השדי חמד כללים מערכת האלף תחילת אות  ויצילה, עי' פרשת דרכים דרוש  ד"ה 

ט"ז, בהוצאת בית הסופר כרך א' עמ' 14( שאסור לאדם להציל עצמו בממון חבירו אפילו על מנת 

לשלם. לעיל )אות א'( כתבנו שלכאורה מהסוגיא )יומא פ"ג( שבה הגמ' דנה אם להאכיל חולה 
טבל או תרומה, מוכח שמותר לגזול את התרומה שבטבל מהכהנים ולהאכיל חולה, דמשמע 
מהתוס' )סוכה, יומא( דגם המוכר טבל עובר מדאורייתא באיסור גזל התרומה מהכהנים. אמנם 
אם נאמר שרש"י לא סבירא ליה שבטבל שייך גזילת התרומה, אין ראיה מהסוגיא שם שמותר 
לגזול ממון חבירו כדי להציל נפש, אף שבתרומה, גם לפני שזכה בו כהן מסויים, שהיא ממון 
השבט כולו יש בה איסור גזילה, דאולי הגמ' איירי שיש שם אצל החולה כהן שיכול לקבל את 
התרומה, והמחלוקת שם אם להאכיל את החולה טבל או להפריש תרומה ולתת אותה לכהן 
ואחר כך להאכיל את החולה את התרומה בהסכמת הכהן, אבל אם אין שם כהן שיכולים לתת 
לו את התרומה, לכולי עלמא מאכילין את הכהן טבל, שבטבל אין איסור גזילה של התרומה, 
כהנים.  ממון  כיון שהוא  החולה  את  להציל  אסור  בתרומה  התרומה,  את  יפרישו  אם  אבל 
עכשיו ראיתי שלשואל ומשיב )מהדורא קמא חלק ב' קע"ה ד"ה מ"ש ליישב( פשוט לו שבטבל אין 
איסור גזילה של התרומה, רק אחר הפרשת התרומה שייך בו גזל גם אם עדיין לא זכה בו כהן 
מסויים "כשאוכל טבל אין עליו רק איסור טבל אבל אינו גוזל הכהן ואם כן למה נוסף ]נוסיף[ 
עליו חטא להפריש שיחול עליו שם תרומה ולגזול מנת הכהן". כאמור אפשר לומר כדברינו 
 רק אם נאמר שבטבל אין איסור גזילה של התרומה שבה, ולכן בטבל מותר להציל את החולה. 
דעת השדי חמד )שם ד"ה ומצאתי, עמ' 15( שגם לדעת רש"י שאסור לאדם להציל עצמו בממון 
"... אלא דלענ"ד יש לומר שבתרומה שהיא ממון  חברו, בממון שאין לו תובעים מותר לו 
שאין לו תובעים גם למה שנראה מדברי רש"י דסבירא ליה דאסור להציל עצמו בממון חברו 
מכל מקום בממון שאין לו תובעין נראה פשוט דגם לרש"י יכול להציל עצמו מסכנת מיתה 
"ואף אם  'נראה פשוט', בהמשך דבריו שם כתב  זה" ]אף שהשדי חמד כתב  ידי ממון  על 
נאמר דלרש"י גם בתרומה אסור להציל עצמו ..." משמע שיש מקום לומר שגם בממון שאין 
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לו תובעים אסור[, לפי זה אין כל ראיה לומר שמותר להציל עצמו בממון שמיוחד לחבירו 
מהסוגיא )יומא( שמאכילים חולה טבל או תרומה, דהוו ממון שאין לו תובעים. השדי חמד 
לא כתב שום סברא ולא כל מקור מנין 'נראה פשוט' לחלק בין ממון שאין לו תובעים לבין 
יש לו, דגם בממון שאין לו תובעים כגון תרומה לפני שזכה בו כהן מסויים שייך גזל ]אם לא 
שנאמר דהשדי חמד סובר שאין בו גזל, ומה שכתבו התוס' )יומא נ"ה ע"ב, סוכה כ"ג ע"ב( שעם 
הארץ וכותי חושבים שאין בהם גזל, לא רק הם חושבים אלא כך הדין אליבא דאמת )החזון 
איש )דמאי ג' א' ד"ה ובירו'(, כתב שבתרומה שהוא ממון שאין לו תובעים "דכיון דאין לו בעלים 
... אינו מצוה להשיב אבדה", עיי"ש([. לכאורה מלשון הגמרא )בבא קמא ס' ע"ב( משמע קצת 
כדברי השדי חמד "אסור להציל עצמו בממון חברו", הגמ' לא אמרה שאיסור גזל או עשיית 
נזק אינו נדחה מפני פיקוח נפש, אלא אמרה שאין להציל עצמו בממון חבירו, משמע בממון 
שאינו של חבירו מותר, אף ששייך בו גזל, אין לנו הסבר לחלק בין ממון של חבירו ובין ממון 
ששייך בו גזל ואינו של חבירו, אלא שכך הוא לשון הגמ'. ]אמנם עי' חידושי הרמב"ן )כתובות 
י"ט ע"א ד"ה ואיכא דאמרי( "נמצא בברייתא חיצונית שלש דברים אין עומדין בפני פיקוח נפש ... 

ר' מאיר אומר אף הגזל" )המהדירים ציינו שם 'מובא בסוף מנורת המאור אלנקוה'(.  וכן כתב הרא"ה 
)שם ד"ה אלא אנוסין( בשם תוספתא )על פי חיפוש, נמצא ב'בתי מדרשות' חלק ב' מדרש שלשה וארבעה 

פרק א'( עי' שדי חמד )שם ד"ה וראיתי עמ' 14(, ועי' רמב"ם מהדורת פרנקל ספר הליקוטים יסודי 

תורה ה' ב' בשם ר"ש איגר.[

ביטול תרומה ברוב הוי גזילה

ה.  להשלמת הדברים בשאלת האחרונים הנ"ל, מה הספק של הגמ' )יומא פ"ג ע"א( אם להאכיל 
את החולה טבל או להפריש תרומה מהטבל ולהאכילו תרומה ]וחולין[, כלומר אם איסור 
יבטלו  כך  ואחר  מהטבל  תרומה  שיפרישו  יותר,  חמור  תרומה  איסור  או  יותר  חמור  טבל 
גמור  היתר  החולה  את  ויאכילו  בטלה,  התרומה  ומדאורייתא  החולין  ברוב  התרומה  את 
מדאורייתא, השואל ומשיב במקום נוסף )מהדורא קמא ח"ב סוף קע"ד, ציינו שדי חמד כללים מערכת 
דיערב  לומר  "לא שייך  כתב   )15 עמ'  בית הסופר  הוצאת  ומצאתי בשו"ת שו"מ,  ד"ה  ט"ז  אות  האלף 

התרומה ויבטלנה ברוב להפסיד ממונו של הכהן ואיכא גזלה ובכה"ג אין לנו להתיר בשביל 
פקוח נפשו של זה ועיין בבא קמא ]דף[ ס' גבי דוד ובשטה מקובצת דף פ במעשה דחסיד 
שגדל בהמה דקה", עי"ש בשדי חמד שהרבה להקשות על השאל ומשיב דהרי קיימא לן 
שמותר להציל עצמו בממון חבירו אם דעתו לשלם, השדי חמד כתב )שם סד"ה ומה שהביא, 
עמ' 16( "ועיין עוד בשואל ומשיב מ"ק ח"א תוך סי' קכ"ד", נראה דכוונת השדי חמד למה 

א', שמשמע דדעת השואל ומשיב שאסור  שכתוב בשואל ומשיב שם בדף ל"ח ע"א טור 
אינה  לכאורה  ומשיב  השואל  של  תירוצו  שעיקר  אלא  חבירו.  בממון  עצמו  להציל  לאדם 
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את  החולה  את  להאכיל  מותר  כיצד  חבירו  בממון  עצמו  להציל  לאדם  אסור  דאם  מובנת, 

התרומה, דכשם שאסור לערבו כך אסור להאכילו ]ואין לומר שכוונת השואל ומשיב דלחולה 

עצמו מותר אבל שאדם אחר יערב את התרומה לבטלו ברוב אסור, דכיון שציין לגמ' בבא 

קמא ס' שם נזכר אסור להציל עצמו, כלומר גם לחולה להצלת עצמו אסור, ועוד שהחולה 

עצמו יערב ויבטל, אם לא שאין לו כח לערב ולבטל.[ עי' שם בשואל ומשיב בסוף התשובה 

ששאלנו.   כמו  היא  ומשיב  השואל  על  להקשות  שם  השואל  כוונת  שאולי  )קע"ה(   הבאה 

שאילת יעב"ץ )חלק א' קל"ה( הביא את השאלה הנ"ל בשם אביו החכם צבי "... כד הוינא טליא 

... מאי טעמא לא  )יומא(  זו  ז"ל שהקשה קושיא חמורה בסוגיא  שמענא לאבא מרי הגאון 

ניתקניה לטבל דבמיתה, ונוציא ממנו תרומתו ומעשרותיו, והדר ניבטלינהו ברובא דחולין, 

דאע"ג דאין תרומה בטלה בפחות ממאה ואחד, היינו מדרבנן8 כדכתב הר"ש ...". השאילת 

יעב"ץ מתרץ את שאלת אביו החכם צבי על פי פירושו בירושלמי ]וכן פירש מהר"א פולדא[ 

שתרומה שנפלה לפחות ממאה חולין דעלמא, היא אוסרת אותם ועושה אותם 'מדומע', אבל 

אם 'חזרה למקומה', כלומר נפלה חזרה לתוך אותם הפירות שהופרשה מהם ועליהם, אינה 

אוסרת אותם מדין 'מדומע' אלא הם חוזרים להיות טבל כאילו התרומה לא הופרשה מהם 

כלל, וההפרשה הראשונה בטלה לגמרי. לפי זה אם לפני שיאכילו את החולה יפרישו תרומה 

ומעשרות ואחר כך יערבו את התרומה ]ואת תרומת המעשר[ בחולין כדי לבטלם, הפרשת 

התרומה תתבטל והפירות יחזרו להיות טבל כאילו לא הפריש את התרומה כלל "ועוד י"ל 

למקומה  חזרה  מעשר  בתרומת  א'  מש'  פ"ד  בדמאי  עיין  שאני,  למקומה  שחזרה  תרומה 

נ. פרידמן שליט"א שעל התוס' )בבא מציעא נ"ג ע"א ד"ה ועולה באחד(  8  כעת הראה לי ידידי הרה"ג מ. 
שכתבו שמדאורייתא תרומה בטלה ברוב ]ככל האיסורים[ ומדרבנן בעינן אחד במאה, רע"א בגליון הש"ס 
כתב "עי' מנחות ע"ז ע"ב ברש"י ד"ה מדמע ]מדמעת[",ונראה דכוונת רע"א שמרש"י שם משמע שתרומה 
מדאורייתא אינה בטלה אלא באחד ומאה. דבעי שם בגמ' אם על אכילת תרומת לחמי תודה חייבים מיתה 
וחומש כמו בתרומת זרעים או אין חייבים עליה מיתה וחומש "כיון דאיתקש לתרומת מעשר כתרומת מעשר 
דמי או דלמא בו וחמישתו מיעט רחמנא ]אולי כיון שבחיוב מיתה על תרומת זרעים כתוב 'בו' רק בתרומת 
זרעים חייבים מיתה וחומש. ועוד בעי שם בגמ'[ מדמעת או אינה מדמעת" כלומר גם אם נאמר שעל תרומת 
לחמי תודה אין חייבים מיתה וחומש שהתורה מיעטה שרק על תרומת זרעים חייבים, יש מקום להסתפק 
אם תרומת לחמי תודה מדמעת עד אחד במאה כמו תרומת זרעים, רש"י שם )ד"ה מדמעת( "מדמעת כשאר 
תרומה שאם נפלה לתוך חולין שיהא צריך להעלותה באחד ומאה דגבי דימוע לא אשכחן מיעוט בקרא", כיון 
דרש"י כתב שכדי שנאמר שתרומת לחמי תודה לא יאסרו עד אחד ומאה כתרומת זרעים, צריך מיעוט מקרא 
שבתורה, משמע שתרומה מדמעת מהתורה עד אחד במאה ומהתורה אינה בטלה ברוב רגיל כשאר איסורים 
)עי' רש"י תמורה ד' ע"א ד"ה זו תרומה ותוס' שם ד"ה מלאתך, תורה תמימה שמות כ"ב כ"ח. ]החזון איש 
)מנחות מ"ב כ"ב( "ובעיא דמדמעת אינה אלא בדרבנן, דהא מדאורייתא ברובא בטיל, ולשון רש"י דגבי דימוע 
לא אשכחן מעוט בקרא צ"ע". עי' רש"ש על רש"י[. עי' רמב"ן )עבודה זרה ע"ד ע"א סד"ה ויש מפרשים( 
שכתב דלר' יהודה הסובר שבכל האיסורים מין במינו אינו בטל מהתורה, בכל זאת תרומה מין במינו בטלה 
ר' יהודה שיעורין אלו בתרומה וערלה דאורייתא, דלא אשכחן לר'  "... אלא דקסבר  מהתורה באחד ומאה 

יהודה דפליג בכל הני". ועיין אור שמח )מאכלות אסורות ט"ו ט"ז(.
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דאיתא עלה בירושלמי )סוף הלכה א'( מה בין למקומה לשלא למקומה ומשני דלמקומה נעשה 

ואינו עושה דימוע כלל, ואע"ג דשלא במקומה מדמעת, ש"מ כי הדרא תרומה  טבל גמור 

למקומה הדרא לטיבלא ואינה עושה דימוע ומשמע מן התורה". ]כתבנו שהדברים אמורים 

לפי פירושו של השאילת יעב"ץ בירושלמי, דעי' שם בפני משה, ברידב"ז בשם הגר"א, שו"ת 

יעב"ץ  יו"ד שי"ט, פירושים אחרים בדברי הירושלמי[. לכאורה דברי השאילת  חתם סופר 

'הופכת' שוב את החולין לטבל,  נאמר שתרומה שחזרה למקומה  ביאור שאף אם  צריכים 

נראה שקיימת אפשרות לבטל את התרומה, לפני שמפרישים את התרומה יחלק  את פירות 

את  יערב  כך  ואחר  חלק,  אותו  מפירות  תרומה  יפריש  חלק  כל  ועל  חלקים  לשני  הטבל 

התרומה של חלק א' בחלק ב', ואת התרומה של חלק ב' יערב בחלק א', נמצא שאף תרומה 

לא חזרה למקומה, אלא כל תרומה חזרה שלא למקומה ובטלה מהתורה. ואין לומר כיון 

דאיירי שם בחולה שאחזו בולמוס ואין זמן לחלק את הטבל ולהפריש שתי תרומות ולערב 

 נאמר שאין זמן אפילו 
 9
ולהחזיר כל תרומה שלא למקומה, דאם כן קושיא מעיקרא ליתא,

כדי לערב את התרומה כדי לבטלה. אמנם המקדש דוד )תרומות נ"ה אות ה' ד"ה הנה לעולם( כתב 

"... נראה דקודם שמפריש את הכרי עומד להפריש מיניה וביה ולא ממקום אחר ואם אחר כך 

מפריש ממקום אחר או שמפריש מזה הכרי על מקום אחר הוא קביעות חדשה ועתה הוא 

קובע מעשרותיו במקום אחר ולא מהני זה רק מכאן ולהבא אבל קודם היה עומד להפריש 

עמדה  שהתרומה  כיון  לומר  אין  דוד  המקדש  לסברת  דגם  פשוט  נראה  אך  וביה",  מיניה 

להיות מופרשת מהפירות האלו ומקום קביעות התרומה היה בהם, אם כן גם אם אחר כך 

חולק את הפירות לשני חלקים ומכל חלק מפריש על אותו חלק, כיון שמתחילה התרומה 

עמדה להיות מופרשת מכל הפירות, לכן אם התרומה חזרה לאותם הפירות שעמדה להיות 

מופרשת מהם, כל הפירות הוו מקומה, אפילו אם תרומת חלק א' חזרה לחלק ב' גם היא 

מקומה, אלא נראה דכיון שלמעשה תרומת חלק א' לא הופרשה על חלק ב', ותרומת חלק 

זו חזרה לאחרת, לא מיקרי שחזרה למקומה  ב' לא הופרשה על חלק א', אם תרומה של 

ותרומת חלק א' אינה 'הופכת' את חלק ב' לטבל.

א'  יעב"ץ[ בחלק  "]השאילת  וד"ה אמנם(  ח"ל,  ע"ד חלת  ד"ה  יורה דעה שי"ט  )שו"ת  סופר  החתם 
מתשובותיו סי' קל"ה מייתי קושיית אביו הגאון חכם צבי ז"ל אהא דפרק יום הכפורים פ"ג 
היכי דאי אפשר בחולין המתוקנים מר סבר  ותרומה  ע"א מאכילין הקל הקל תחלה טבל 
טבל חמיר ומר סבר תרומה חמירה והקשה הגאון חכם צבי לפרוש ולחזור ולערב ותיבטל 

אף על גב דאין מבטלים איסור לכתחלה דרבנן בעלמא הוא ושיעור ק"א ]= שתרומה בטלה רק 

ברוב של ק"א )מאה ואחד([ נמי מדרבנן הוא" ועל הא 'ושיעור ק"א נמי מדרבנן הוא' כתב החתם 

9  עי' לקמן שהעתקנו את חזון איש )דמאי ט"ו י'( שתירץ שהגמ' יומא איירי במקרה שאי אפשר לבטל ברוב 
או שהחולה אוכל בעצמו ואין לו כח לרסק ולבטל את התרומה.
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סופר שמה שהחכם צבי ]או השאילת יעב"ץ[ הזכיר שתרומה בטלה רק באחד ומאה הוא לא 
לצורך, דגם אילו מדין תורה היה שתרומה אינה בטלה אלא ברוב של מאה ואחד יש אפשרות 
להפריש תרומה ולערבה חזרה לתוך הפירות ממנה הופרשה ולבטלה ברוב של מאה ואחד 
"... גם מה שכתב דמן התורה לא בעי ק"א הוא שלא לצורך דלו יהיה דצריך ק"א מן התורה 
על כל פנים מן התורה אין שיעור לתרומה יפריש א' מק"א ויפטור טבלו מן התורה והוא 
קל מטבל ותרומה בעין", ולכאורה דברי החתם סופר צריכים ביאור, דכפשוטו בגמ' מדובר 
על טבל גמור, שטבול גם לתרומה וגם למעשרות, אם כן צריך להפריש מהטבל גם תרומה 
וגם תרומת מעשר ]ממעשר ראשון[, ותרומת מעשר הוא א' ממאה של הפירות שנשארים 
אחר הפרשת תרומה גדולה, אם כן אין בפירות שנשארו אחר הפרשת תרומה גדולה ותרומת 
מעשר מאה ואחד כנגד התרומות. ואין כל סיבה לומר שבגמ' מדובר על טבל הטבול לתרומה 
ודמעך לא תאחר והקדימו מעשר ראשון להפרשת  גדולה בלבד, כגון שעברו על מלאתך 
תרומה, ואפילו אם נאמר דאפשר לומר שהנדון בגמ' הוא על טבל הטבול לתרומה גדולה 
ליה  דפשיטא  ואחד  מאה  של  רוב  שהזכיר  יעב"ץ  השאילת  על  מזה  להקשות  אין  בלבד, 
ונוציא ממנו   ..." לעיל(  )העתקנו  יעב"ץ  עוד דלשון השאילת  ולא  גמור,  שמדובר על טבל 
..." ולדבריו ברור שצריך גם לבטל את תרומת המעשר. ]ואולי אפשר  תרומתו ומעשרותיו 

לבטל את מעשר הראשון ואת התרומה גדולה לפני הפרשת תרומת מעשר[.

ז"ל ]יומא פ"ג בטבל ותרומה למה לא יפריש  "... וקושיית אחרונים  י'(  )דמאי ט"ו  חזון איש 
ויערב בשיריים[ יש ליישב דמיירי דאי אפשר לרסק או לחתך את התאנה והתפוח דק דק 
שיתמעט האוכל או יופסד או שהחולה אוכל בעצמו ואין לו כח לזה וכל שלא רסקו אין לו 
עצה להפסיד את טביעת עינו מן התרומה ...", כלומר אם לא ירסק את הפירות הוא מכיר 
ולכאורה דברי החזון  ניכר בתערובת אינו בטל בה.  וכל שהאיסור  את התרומה בתערובת, 
איש צריכים ביאור, דאיירי שם שהמפריש יודע מראש שעומד לבטל את התרומה, אם כן 
יכול להפריש באופן שלא ידע כלל איזה פרי הוא התרומה כגון שיקח פרי אחד בלי לראות 
ויניחנו חזרה, או שיקבע תרומה בצפון הפירות, ומעשר   יהיה תרומה  זה  ויאמר  מה לוקח 
בדרומם ותרומת מעשר בדרום מעשר ראשון והמפריש אינו יודע כלל היכן צפון והיכן דרום 

ומיד אחר שהפריש יערב את הפירות, כך שמעולם לא היתה טביעת עינו בתרומה.

תוך הדברים דלעיל הבאנו דברים מגדולי האחרונים, וציינו כמה דברים שלא הבנו בדבריהם:

אות א. )קטע המתחיל 'אמנם עיקר תירוצו'( השואל ומשיב אומר שאם מוכרח לערב 	 
ולבטל את התרומה כדי להאכילו לחולה, כיון שהתרומה אינה ראויה לתת לכהן, אינה 
תרומה, לא מצאנו הסבר מספיק מה ההבדל שאם מוכרח לבטל את התרומה, התרומה 
אינה ראויה לתת, אבל אם מוכרח להאכילה לחולה בלי לבטלה מיקריא ראויה לתת, וכן 

שלכאורה מהגמ' בבא קמא קט"ו משמע שלא כדברי השואל ומשיב.
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בלי 	  תורם  שאם  כותב  סופרים  הקנאת  הקנאת'(  דברי  'עיקר  המתחיל  )קטע  ב.  אות 
להפריד את התרומה, התרומה אינה ראויה לתת אותה לכהן ולכן אין תרומתו תרומה, 
לכאורה כשתורם צריך לקבוע מקום לתרומה, אם כן התרומה ראויה להנתן שאפשר 

לדעת היכן התרומה )יתכן שיש לי טעות בהבנת דברי הקנאת סופרים(.

אות ג. השואל ומשיב והקנאת סופרים כותבים שתרומה שמעורבת בפירות אחרים אינה 	 
ראויה לתת לכהן, לכאורה אפשר להקנות את התרומה שבתערובת לכהן, או לתת את 

כל התערובת לכהן.

את 	  לבטל  שאסור  כותב  ומשיב  השואל  הדברים'(  'להשלמת  המתחיל  )קטע  ה.  אות 
חבירו,  בממון  עצמו  להציל  לאדם  ואסור  הכהנים,  את  שגוזל  משום  ברוב  התרומה 
לכאורה צריך ביאור שאם אסור להציל עצמו בממון חבירו כיצד מותר לחולה לאכול 

את התרומה.

יעב"ץ אומר שאי אפשר לערב את 	  יעב"ץ'( השאילת  'שאילת  )קטע המתחיל  ה.  אות 
בטלה  ההפרשה  למקומה  חזרה  תרומה  שאם  כיון  הופרשה  ממנה  בחולין  התרומה 
והפירות חוזרים להיות טבל, לכאורה צריך ביאור שיחלק את הטבל לשנים ויתרום מכל 

חלק על עצמו ויבטל את התרומה בחלק השני.

אות ה. )קטע המתחיל 'החתם סופר'( החתם סופר כותב שאפילו אילו מהתורה תרומה 	 
לא היתה בטלה אלא ברוב של מאה ואחד, גם כן היה אפשר לבטל את התרומה בפירות 
עליהן נתרמה, כיון שמדאורייתא חיטה אחת פוטרת את הכרי, אפשר לתרום א' מק"א 
ולבטלה ברוב, וקצת צריך ביאור שלכאורה צריך לבטל גם את תרומת המעשר וכנגד 

תרומת המעשר אין רוב של מאה ואחד.

אפשרות 	  שאין  איש  החזון  מדברי  נראה  לכאורה  איש'(  'חזון  המתחיל  )קטע  ה.  אות 
לבטל את התרומה רק על ידי ריסוקה, שאם לא ירסקנה התרומה ניכרת בין הפירות 
וידוע איזה פרי הוא התרומה, ודבר שניכר בתערובת אינו בטל, ולכאורה אם יפרישו על 
ידי קביעת מקום בצפונו או בדרומו בלי לדעת איזה פרי נמצא בצפון הפירות, אפשר 
לבטל גם בלי ריסוק ]יש עוד כמה וכמה אפשרוית לתרום שהתרומה לא תהיה ניכרת 

וידועה[. 

נודה למי שיסביר את דברי האחרונים בנקודות הנ"ל.  

  


