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“והלכת בדרכיו”

דברים לזכרו של מרן הגרי”ש אלישיב זצ”ל שנאמרו בבית המדרש להלכה 
“אמונת אי”ש” מפי ראש בית המדרש הגאון רבי יוסף אפרתי שליט”א ביום 

ד’ כ”ח תמוז תשע”ח יום היארצייט השישי ונרשמו ע"י אחד השומעים.

של  מדרכיו  הלימוד  הנפטר,  מדרכי  ללמוד  להתאסף  נוהגים  היארצייט  ביום 
רבינו זצ”ל הוא לא לעסוק מה היה רבינו אומר על כל מיני דברים העומדים על 
הפרק, ואפילו לא לעסוק בזכרונות וסיפורים, רק בזה שנתבונן באמת "והלכת 

בדרכיו", ונבהיר את הדברים.

הטיפול  האם  גדול  ספק  שהיה  הניתוח  לחדר  זצ”ל  רבינו  של  כניסתו  לפני 
לו  נפש המיוחדת  רבינו בשלות  לא, אמר  או  יועיל  המחודש שרוצים לעשות 
שאם ח”ו הניתוח לא יצליח הוא מבקש שני דברים: א. שלא יספידו אותו. ב. 
שלא יכתבו ספר על תולדותיו, והוסיף ואמר שהוא מסופק אם ישמעו לבקשה 

השניה ]וכנראה שבספק הזה נתלים כותבי תולדותיו של רבינו[. 

מחמת  ודאי  טעמים,  מכמה  נבעה  תולדותיו,  שיכתבו  רבינו  של  התנגדותו 
גדולי  תולדות  לכתיבת  רבינו  של  יחסו  שידע  מי  כל  אבל  רבה,  כי  ענוותנותו 
לא  הכותבים  הרוב  פי  שעל  משום  תולדות  כתיבת  רצה  לא  כי  מבין  ישראל 
מדייקים בסיפורים, ומגזימים ומוסיפים כהנה וכהנה ]יותר מההיתר שכתב הט”ז 
ביו”ד ריש סי’ שד”מ שאפשר להוסיף קצת בשבחו שמסתמא אם היה בא לידו 
היה מתאמץ עוד קצת[. והטעם השני הוא שהתנגד לכתיבת תולדות כי צריך 
שתהיה תועלת מכל סיפור ושיביא להתעוררות אבל לא סתם לספר סיפורים 

בעלמא. 

הגדירו שהעט  ]שהרב  גדול  אדם  על  ספר  הוציאה  מכובדת  דכירנא שהוצאה 
היתה הפה שלו מה שחשב כתב[ ושם בתוך דבריו כתב אותו גדול על עצמו 
שהלכתי למקום פלוני והוא תיאר כי הרב של אותו מקום לא נהג עמו כראוי. 
ורבינו זצ”ל כשראה את המשפט הזה בער כולו מאד, ושאל בשביל מה להדפיס 
את זה, מה לומדים מזה, וכמדומני שחשש שיש בספור הדברים לשון הרע על 

הגדול השני שלא כיבדו כראוי. 

הרי דברים שאין בהם תועלת ולימוד אין לכתבם. כיוצא בדבר כשסיפרו לרבינו 
מה שרגילים העולם לומר שפעם אחת נפגשו הגאון בעל קצות החושן עם הגאון 
בעל נתיבות המשפט, ושאל בעל הנתיבות את בעל הקצות מה הסיבה שספר 
קצות החושן נתקבל בעולם התורה יותר בהתלהבות מאשר ספר הנתיבות, וענה 
לו בעל הקצות בשאלה מתי הוא כותב את ספרו, וענה לו שכל לילה הוא כותב 
מה שנתחדש לו במשך היום, וענה לו בעל הקצות שגם הוא נוהג כך, אך למחרת 
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בבוקר הוא משכים קום ובודק ומגיה כל מה שכתב ומתקן מה שיש לתקן על כן 
הוא נתקבל בחיבה יתירה. ]כך הביאו כמה כותבי תולדות את הסיפור הזה ויש 
בו כמה גירסאות[ ורבינו זצ”ל סיפור זה היה כמעט כסכין בלבו ואמר אוי לנו 

שאנו מתעסקים בקודשים לומר מי גדול ממי, וברור לו שהסיפור שקר. 

סוגיות  מיני  כל  על  אומר  היה  זצ”ל  רבינו  מה  ודנים  כשיושבים  ברורות  יאמר 
ציבוריות דברים שאינם נוגעים אלינו, והכרעה בהם מסורה לגדולי ישראל אין 
מקיימים בזה את ההליכה בדרכיו. וחובתנו היא לברר מקחו ההלכתי והנהגות 
המידות וגם בזה צריכים זהירות רבה לזכות להבין ולא לטעות,  ואנו לא מדברים 
על אנשים שלהדיא אומרים דברים לא נכונים בשם רבינו זצ”ל, אלא אפילו אותם 
שמביאים פסקים ואמירות שרבינו זצ”ל אמרם יש לעיין בדבריו ולבררם לבל 
ניטעה ח”ו. לדוגמא, יש אותם שמפרסמים שדעתו של רבינו זצ”ל שיש ללבוש 
ציצית עם תכלת, ויש אנשים שעושים כן מחמת ששמעו שכן דעתו. והדברים 
הינם פלא הלא רבינו זצ”ל כתב על זה תשובה שהתפרסמה בקובץ תשובות ח"א 
סי' ב' וכסדר היה משיב שלא לעשות כן ואיך אפשר להכחיש הדברים. אבל גם 
מאנשים שאומרים אמת הרי לא תמיד אפשר ללמוד מכל דבר ששמעו, וניתן 
ב’ דוגמאות: אמרנו השבוע בשיעור בהל’ צדקה שדעת החתם סופר שמי שנותן 
מעשר כספים שיחלק את הכסף באופן שלקרוביו יתן חצי ולאחרים חצי, כדין 
מעשר עני המתחלק בשדה. ואם כי שהדברים קשים שהרי מעשר כספים דמי 
למעשר עני המתחלק בבית שיכול ליתן הכל לעני אחד מכל מקום דעת רבינו 
היארצייט  יום  לכב’  השבוע  והנה  החת”ס.  כדעת  לנהוג  יש  היתה שלכתחילה 
פירסמו באחד העתונים שרבינו זצ”ל פסק לאחד שיכול ליתן לקרובו יותר מחצי 
מהמעשר כספים, ושאל ת"ח אחד על סתירת הדברים. והשבתי שיתכן שידע 
רבינו שמדובר באדם שמעיקר הדין הוא פטור מלתת מעשר כספים כיון שאין לו 
רווחים או שקרוביו דחוקים ביותר והרי באופן זה יכול לתת לקרובו יותר מחצי  
אבל מי שהיה בא לשאול באופן כללי את רבינו זצ”ל היה אומר לו שהדין הוא 

שיתן לקרוביו עד חצי.

גזירת הקבורה, אין אפשרות כיום לקנות מקום  נזכיר, והיא על  דוגמא נוספת 
קבורה  רק  הוא  לקנות  שמאפשרים  מה  וכל  שדה  קבורת  הנקראת  קבורה 
בקומות או בכוכים, )ובכמה מקומות הארכנו בדבר( ודעתו של מרן רבינו זצ”ל היתה 
שאין לקבור בקומות משום שהוא שינוי מהמנהג. )אפילו אם חשיב קבורה( והיתה 
זצ”ל  וכשרבינו  קדישא,  החברא  עם  יחד  זצ”ל  רבינו  של  בביתו  אסיפה  פעם 
אמר את דעתו, קם אחד מאנשי הח"ק ואמר שאחד מגדולי ישראל התיר להם 
דבר,  אומר  אינו  גדול  מאותו  פסק  לכם  יש  שאם  אמר  והרב  בקומות,  קבורה 
אלישיב  הגרי”ש  פירסמו שדעת  לאחר מעשה  כן.  יעשו  בירושלים שלא  אבל 
שבירושלים לא יקברו בקומות, אבל בשאר חלקי הארץ יקברו. ואם נתבונן נראה 
אין  מקום  ובכל  חילוק  שאין  רבינו  של  דעתו  שודאי  שקר,  הוא  זה  שפירסום 
לקבור בקומות, רק כשקם אדם ואומר שאחד מגדולי ישראל פסק להם אחרת, 
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מה יגיד לו רבינו, ולכן אמר את מה שאמר, אבל ודאי שדעתו היתה שחלילה 
לשנות מהמנהג. 

כדי ללמוד ולהתעורר מרבינו זצ”ל  צריך לימוד בעיון את דבריו בד’ חלקי שו”ע 
הנוגעים למעשה, והמוטלים עלינו לעשותם ולא להתמקד בפסקים על סוגיות 

ציבוריות שעלו על הפרק אשר מהם לא נלמד כל לימוד למעשה.

יש לדעת שכל הכרעה אצלו היתה בבהירות, נציין לדוגמא את סוגית הגיורים 
קיום  עליהם  מקבלים  שלא  אנשים  שמגיירים  האחרונות  בשנים  שעלתה 
מצוות שדעת רבינו זצ”ל היתה שאין הגיור גיור ואמר שאפשר למכור להם את 
המבכירות, ולאחד שהוצרך ליטול בפסח תרופה שיש בה חמץ פסק לו רבינו 
שישאיר את התרופה בבית של הגוי ולא יקנה ממנו ויבוא כל יום לביתו של הגוי 
ליקח את התרופה, ואמר לרבינו שאין גוי שמתגורר באיזור שלו, ענה לו רבינו 

שילך לאחד שהתגייר בשנים האחרונות בגיור בלא קבלת מצוות, שהינו גוי.

ונסיים מעין ההתחלה, ה”והלכת בדרכיו” שאנו יכולים לקחת מרבינו הוא החלק 
של התלמוד תורה, לראות את המפגש של רבינו זצ”ל עם התורה בכזו שמחה 
היה מחזה מעורר חשקת התורה, כל פעם מחדש היה אצלו הלימוד כמו מאורע 
יחודי חד פעמי, שברור לכל שאדם שהיה עד למאורע כזה הוא זוכר כל פרט 
ופרט, ניתן דוגמא אדם שהוזמן לפגישה עם נשיא ארצות הברית, להבדיל בודאי 
שלאורך ימים יזכור כל פרט ופרט שהיה במפגש, ממש כך אצל הרב כל פעם 
שהיה לומד רש”י אפילו שכבר ראה אותו באותו יום כמה דקות קודם. היה כמו 
מרן  מרבינו  מחזה  לשכוח  אפשרות  אין  לימוד.  בכל  היה  וכך  היסטורי  אירוע 
זצוק”ל בעוד רגל אחת נשענת על הכסא ורגל אחת בארץ מחזיק תשובות חתם 
והוא קורא  ידיים  ומחמת שהספר היה קרוע צריך היה להחזיקו בשתי  סופר, 
בנעימות מיוחדת את כל התשובה מתחילתה ועד סופה עם המילים משה סופר 
מפפד”מ. כשכך הוא המפגש עם התורה אין זה פלא שזוכרים לאורך ימים כל 
הזיכרון  ביום  לקחת  צריכים  שאנו  הלימוד  זה  בסוגיא.  ופרט  פרט  וכל  סוגיא 

לרבינו זצ”ל, וזכותו תעמוד לנו אמן. 
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לנשואי הבן הרב חיים זייבלד   

לאירוסי הבן הרב דוד שפירא   
לאירוסי הבת הרב אשר בורובסקי  
לאירוסי הבת הרב מאיר חפץ   

לאירוסי הבת ובהגיע הבן למצוות הרב שובאל בן שלמה  
בהגיע הבן למצוות הרב אהרן נתן אדלר  
בהגיע הבן למצוות הרב ישראל באש   

להולדת הנכדה הרב בנימין דרייפוס  
להולדת הנכדה                                          הרב יצחק שפירו   

להולדת הנכד הרב חנוך אלבק   
להולדת הנכד הרב משה שוורצר  
להולדת הנכד הרב מיכאל גלעדי  
להולדת הנכד הרב יוסף שלמה סטפנסקי 
להולדת הנכד הרב חנינא קושלבסקי  
להולדת הבת הרב ישראל משה דובין  
להולדת הבת הרב ישראל מאיר רוט  
להולדת הבת הרב אריאל כהן   
להולדת הנכד משפ' דויטש   
להולדת הבת משפ' שחר   
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מה שתגיד הוא אמת

בכ"ח בתמוז ה'תשע"ח יחול יום השנה השישי לפטירת מרן 
רבינו הגרי"ש אלישיב זצוק"ל.

למותר לציין, כי כל הפעולות אשר נעשו במסגרת ביהמ"ד 
להרחיב גבולות הקדושה ללמוד וללמד הלכות ארץ חמדה 
שמיטה  ולחזק  וערלה  מטבל  הקודש  ארץ  את  ולטהר 
ואנו מבקשים  ושומריה נעשו בהורמנא דמרן רבינו זצוק"ל 
לזכות לקיים ולהחזיק את אשר נעשה ולהרחיב ולפעול כדי 

שנזכה במהרה לקיום מצוות אלו מן התורה.

קשה לתאר עלי חרט עד כמה בפועל ממש פעל רבינו לקיום 
בית המדרש רק נציין עדותו של הרה"ג ר' ח"ש שליט"א אשר 
שאל את מרן זצוק"ל מה הוא יכול לומר לנדיבי עם אודות 
הקשר בין מרן לבית המדרש  "האם ניתן לומר שהרב הוא 
כמו נשיא של ביהמ"ד? הרב ענה ואמר – אפשר לומר מה 

שתרצה כי מה שתגיד הוא האמת".

תערב  הבעל"ט  השנה  ולקראת  עני  מעשר  שנת  בחלוף 
בקשתנו לסייע לביהמ"ד לפעול בדרכו של מרן רבינו זצוק"ל 
ובזכות זו תצורף לכל הזכויות להכתב ולהחתם בשנה טובה 

ומבורכת.

מה שתגיד הוא אמת

חתימת יד קדשו של מרן הגר"ח קניבסקי שליט"א הינה בקשה לחזק 
את מפעלי בית המדרש אמונת איש. 

זכה בית המדרש שמרן רבינו הגרי"ש אלישיב זצוק"ל היה צופה ומנתב 
אורחותיו ברוח ובגשם להרבות לימוד וקיום מצוות הארץ ובזה יחוזק 

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

דין האננס – ירק או אילן*
הרה"ג יוסף י. אפרתי

בשנים האחרונות מעורר הרה”ג רמ”ש האעלברג שליט”א כי שיח האננס - אשר 
מקובל שדינו כירק – איננו ירק אלא אילן. בתחילה הסתפק בשליחת מכתבים 
ובהם נימוקיו ההלכתיים, לאחר מכן אף הוציא קונטרס בו ביקש להוכיח שהאננס 
את  באר”י.  הגדל  האננס  על  ערער  אף  ולאחרונה  אילן,  הוא  הוואי  באיי  הגדל 
הנלע”ד כתבתי )בהליכות שדה 201 ובקובץ עץ חיים( וגם זכינו ללמדם ברבים בימי 
עיון של ביהמ”ד )חודש ניסן ע”ח(. ומכיוון שהדברים התפרסמו “פסקי פסקי” )כל’ 
חז”ל מגילה יח( – ואף נתקבלו תגובות על הדברים, ע”כ אקווה כי בשורות דלהלן 

אסכם את אשר בידינו בנידו”ד.

בשנים עברו, בחיי חיותו של מרן רבינו הגרי”ש אלישיב זצוק”ל זכינו כמה וכמה 
פעמים לעסוק לפניו בשאלות אודות סוגי גידולים חדשים שהגיעו לארץ ישראל 
]כגון פסיפלורה )שעונית(, פפאיה וכדומה[ אם לדונם כפרי או ירק בפרט לענין 
ערלה, ברכות וכו’. ומובאים הדברים בשו”ת ישא יוסף ]ח”ב זרעים עמ’ קכ”ה 
ואילך קונטרס אילן וירק[, ומכיוון שבאותם השנים לא עוררו על עניין האננס – 
לא זכינו לדון קמי’ מרן זצוק”ל אודותיו. אך עתה לאחר שנתפרסם ברבים נושא 
האננס, נבוא בס”ד לדון בעניין, גם עפ”י יסודות הדברים שנשמעו ממרן זצוק”ל.  

א

גדרי אילן וירק

המקורות העיקריים להגדרות אילן וירק הם בשני מקומות: בגמרא ברכות )דף 
מ.( לגבי ברכת בורא פרי העץ למדנו ‘היכא מברכינן בורא פרי העץ, היכא דכי 

שקלת ליה לפירי איתיה לגווזא והדר מפיק, אבל היכא דכי שקלת ליה לפירי ליתא 
לגווזא דהדר מפיק - לא מברכינן עליה בפה”ע אלא בורא פרי האדמה’. כלומר, 
אם לאחר נטילת הפרי מהצמח “ליתא לגווזא דהדר מפיק”  ברכתו בפרה”א. ואם 

“איתא לגווזא והדר מפיק” ברכתו בורא פרי העץ.

*. מאמר זה מהווה המשך למאמר שפורסם בגליון מס' 201.
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בפירוש “גווזא והדר מפיק” מצאנו כמה שיטות:  

א. רש”י במקום והאגודה )מובא במג”א ריש סימן ר”ג( שהגדרת הגווזא הוא הענף, 
היינו, שאם לאחר שנטלו את הפרי נותר אותו הענף ונותן פירות לשנה הבאה 

הרי ברכתו בורא פרי העץ. 

ב. דעת הרא”ש )בסוגי’ דברכות פ”ו סי’ כ”ג(  שגווזא הכוונה לשורשים, היינו שאם 
בנטילת הפרי יצטרכו לזרוע מחדש אזי הוא ירק, ואם לא יצטרכו לזרוע מחדש 

בכל שנה, חשיב אילן. 

ג. תשו’ הגאונים ]וכפי הנראה לזה כיוון הרמ”א בסימן ר”ג ב’[ שגווזא הוא הגזע 
)מרדכי אות קל”א ועוד(. כאשר העץ ימשיך להניב פרי גם לשנה הבאה )ולאו דווקא 
מאותו ענף( יחשב אילן וכך כת’ הריטב”א )סוכה לה( “וכללו של דבר כל שיש לו עץ 

קיים שנותן פרי וחוזר ונותן פרי אחר הוא עצמו, זהו אילן לעניין ערלה ולעניין 
בורא פרי העץ דבהכא כי הדדי נינהו”. 

אלו ג’ השיטות העיקריות מה הם התנאים שצמח יקרא ‘אילן’  א. לרש"י אותו 
ענף יוציא פרי,  ב. לרא"ש סגי במערכת שרשים שתשאר משנה לשנה ויתחדש 
הצמח – להחשיבו כאילן ג. לגאונים אותו צמח, אפילו ענף אחר מאותו עץ יוציא 

פרי. 

התוספתא והירושלמי הינם מקור נוסף להגדרת אילן וירק. בתוספתא דכלאים 
)פ”ג( נאמר “זה הכלל, כל המוציא עליה מעיקרו - הרי זה ירק, וכל שאין מוציא 
עליה מעיקרו - הרי זה אילן ובירושלמי )כלאים סוף פ”ה( לגבי דין כלאים בכרם 
נאמר: “תני ר’ חנינא בר פפא: את שהוא עולה מגזעו - מין אילן, משרשיו - מין 

ירק”. 

ובביאור הדברים, נחלקו רבותינו הראשונים, יש מרבותינו דס”ל דכלל זה אינו 
שייך בהלכות ערלה   )כמו שכתב הרא”ה ברכות מ’ ע”א(. ויש מהם שכתבו דדברי 
התוספתא והירושלמי זהים לכלל המופיע במס’ ברכות וכמו שכתב הרא”ה )שם 
בברכות במהלך השני והביא דבריו בשיטמ”ק( “אפשר דחדא מילתא בהדיה היא והכי 

קאמר כל שמתייבש בימות הגשמים וחוזר ומוציא עליו מעצו בימות החמה הרי 
זה אילן. ואם מתייבש בימות הגשמים ומוציא עליו משרשיו בימות החמה הרי 

זה ירק” ודבריו הם כעניין אחד עם הכלל דלעיל. 

נראה  י”ב(  סי’  )ערלה  ובחזו”א  ר”ג(  סי’  )באו”ח  כ”ו( בהגר”א  )פרק  ופרח  ובכפתור   
שלמדו שהכלל של התוספתא והירושלמי הוא כלל נוסף לעניין ערלה, דצמח 
יוצאים  העלים  ואם  לירק,  נחשב  מהשורש  ישירות  יוצאים  ועליו  גזע,  הנעדר 
יקרה  מה  בברכות שדנה  בגמ’  המובא  לכלל  בנוסף  וזה  אילן.  הוא  הרי  מהעץ 
ישירות  יוצאים  הצמח  של  העלים  אם  כלומר  הפרי.  שינטל  לאחר  האילן  עם 

מהשורשים הצמח הוא ירק, גם אם ‘איתיה לגווזא והדר מפיק’.
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]יתכן כי הגדרת ‘עלים’ לדעת הראשונים הכוונה ענפים ואכמ”ל[ 

אבל בשו”ע הרב )ריש סי’ ר”ג( הוסיף שלא די בגזע ועלים כדי להגדיר את הצמח 
כאילן, אלא ב’אילן’ צריך שיהיו ארבעה חלקים: גזע, ענפים, עלים ופירות, וז”ל 
“וכל זה כשחוזרים וצומחים ענפים מעיקר והענפים הם שמוציאים עלים ופירות 
ולא העיקר שהוא קשה, אבל מיני עצים הרכים שהעלים והפירות יוצאים מהעיקר 
עצמו אינו נקרא אילן כלל לדברי הכל”. ולכאורה מקור דבריו הם מהתוספתא 
דידן, אלא דיש להסתפק מפני מה קבע את דבריו דווקא באילנות הרכים. וראה 

מה שכתבנו בזה בשו”ת ישא יוסף )ח”ב זרעים סי’ א’ אות ג’(.

]על דברים אלו העיר הרה”ג ר’ אליקים שלנגר שליט”א: נדמה לי שפירוש דברי 
שו”ע בעל התניא הוא שבלשונו הוא מחלק בין עיקר לענפים כאשר הגזע הוא 
ולא  ופירות  עלים  שמוציאים  הם  והענפים  כוונתו  ולזה  רכים  והענפים  קשה 
העיקר שהוא קשה, אבל במקרה שכל הצמח הוא רך כל הצמח הוא “עיקר”. 
למרות שהשו”ע דקדקן גדול בלשונו ושפתו בהירה במיוחד, נראה לי שכאן כך 
כוונתו, אנחנו רגילים לקרוא ל’עיקר’ גזע, ואצלנו גזע וענפים הם ידועים, אבל 
מי אומר שכך הוא בעברית נכונה, גם בתחילת ההלכה משמע שלשו”ע כל מה 

שקשה מיקרי עיקר וענפים הם הרכים החדשים[.  

העולה לדינא: מצאנו שהגדרת אילן הינו גידול רב שנתי שיש בו תנאי שלאחר 
נטילת הפרי איתיה לגווזא והדר מפיק. ובנוסף לכך – קומתו מורכבת משורשים 

גזע וענפים )אף לדעת מי שאינו סבור כשו”ע הרב ואכמ”ל(.

ב

אילן וירק ללא סימנים

לפי האמור לעיל, כל גידול שיש בו סמני אילן נוהג בו דין ערלה, אמנם בהמשך 
הירושלמי )הנזכ”ל, כלאים פ”ג וסוף פ”ה( על ההלכה “את שהוא עולה מגזעו - מין 
אילן” איתא “התיבון הרי הכרוב הוא עולה מגזעו כאן בוודאי כאן בספק” ]שאלתו 
- הרי הכרוב הוא עולה מגזעו ובכל זאת אינו אילן? הירושלמי מתרץ: כאן בוודאי 
וכאן בספק[ . וכמו שביאר הגר”א )מעשרות ספ”ה( “דוודאי ידעינן דהוא ירק ואף 
דחזינן דעולה מגזעו אמנם הכלל הוא בדבר שהוא ספק לנו אם אילן הוא או 
ירק וכו’” הרי שנתקשה הירושלמי דכרוב )ייתכן שאין הוא הירק המכונה אצלנו ‘כרוב’ 
ואכמ”ל( עונה לסימן ‘עולה מגזעו’ ולכאורה אמור להיות דינו כאילן ולא כירק, 

ותירץ  דסימן לאילן שהוא עולה מגזעו הוא דווקא בצמחים המסופקים, אבל 
‘עולה  זה של  סימן  בכח   אין  ירק,  לחז”ל שהם  דקי”ל  בצמחים שאינם ספק, 

מגזעו’ להחשיבו כאילן.

מתבאר איפוא – שאכן מצאנו בדברי חז”ל שתי אפשרויות לקבוע הגדרתם של 
אילן וירק. או ע”י סימנים, או ללא סימנים - בצמח שהגדרתו ברורה. אמנם חז”ל 
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כתבו את הדברים – שלא תמיד הסימנים קובעים - דווקא בכרוב, הואיל ואכן 
כולו, שבגידול  דומה לאילן בסימניו, אבל דברי הירושלמי מלמדים על הכלל 

שאין בו ספק אין הסימנים קובעים.

עפ”י יסוד זה – שבגידולים שהגדרתם ברורה  הסימנים שישנם אינם קובעים 
דינו, נוכל להבין כמה מדברי רבותינו ראשונים ואחרונים. 

ז”ל שדנו במינים שונים האם להחשיבם כפירות  כידוע מצאנו בדברי רבותינו 
אילן או ירק. ברדב”ז יש כמה תשובות לגבי הבדניז’אן ]-חציל[.  הרדב”ז נוטה  
לאסור את החציל מחמת ערלה כאילן, אף בחו”ל )ח”א סי’ רצ”ו, והחדשות סי’ רצ”ט 
ראיתי  “כשעליתי לאר”י  )ח”ג תקל”א(כתב  אולם בסוף התשובה  סי’ תקל”א(  וח”ג 

הגרעין  אילן שזורעין  מיני  כל  לי טעם אחר שאין  ונתחדש  וכו’  להיתר  בו  נהגו 
ועושה פרי בתוך שנתו כזה הלכך ירק הוא” – היינו שאם מהזריעה עד נתינת 

הפרי לא עובר זמן של משך שנה, הרי הינו ירק. 

הרדב”ז אינו מביא מקור לדבריו וקבע סימן מחודש )ראה מה שכתבנו בשו”ת ישא 
יוסף ח”ב בדין הפאפיה(. 

ובשו”ת הלכות קטנות )סי’ פ”ג( מביא דברי הרדב”ז הנ”ל, וכתב “וטעם חלוש הוא 
להתיר איסורי תורה”, הרי שלדעת בעל הלכות קטנות, טעמו העצמי המחודש 
שבהמשך  אלא  תורה,  של  ערלה  איסור  להתיר  כדי  חלוש  הינו  הרדב”ז  של 
“ואצלי נתחדש טעם אחר להתיר שאין העץ של החציל דומה  התשובה כתב 
לעץ האילנות שהוא חלול מבפנים ועל כן אינו נחשב כאילן”. הרי לפנינו סימן 

חדש של בעל ההלכות קטנות – דכל שגזעו חלול אינו אילן.

לכאורה יש להתבונן בדברים, ובפרט בדברי בעל ההלכות קטנות שדוחה את 
וקשים  דאורייתא.  איסור  דיו להתיר  חזק  ואינו  הואיל  הסימן שחידש הרדב”ז 
הדברים שהלא גם הסימן שמביא הוא, לא מצאנוהו בדברי חכמינו, והיאך ניתן 
הסימנים  שעפ”י  כאלו  בצמחים  ובפרט  דאורייתא,  איסור  להתיר  להחשיבו 

המובאיםבדברי חז”ל הינם אילן.

סברו  מטעמו  ואחד  אחד  כל  קטנות  הלכות  ובעל  שהרדב”ז  לומר  ומסתבר 
שהגידול אשר לפניהם ירק וודאי הוא, ומחמת הסימן שהם ציינו הרי זה בכלל 
שאנו  מה  כל  הרי  בספק”.  כאן  בוודאי  “כאן  לעיל  המובאים  הירושלמי  דברי 
זקוקים לסימנים לקבוע אם הצמח אילן או ירק היינו דווקא בספק, אבל דבר 

שהוא ודאי ירק אף שיש בו סימני אילן – פסקינן שהוא ירק. 

אלא שיש להתבונן האם יכולים אנו לקבוע על צמח מסוים שהוא ירק ואף כנגד 
סימניו על בסיס דברי חז”ל הנ”ל שבמקום שאין ספק סימנים אינם קובעים. אכן 
החזו”א )ערלה, יב ג ד”ה ובהגר”א(הסתפק בדבר וכתב “וצריך תלמוד מהו המכריע 
העושה וודאי ירק”. ולמרות דברים אלו הרי הכריע מרן החזו”א כי בהצטרף שני 
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הדברים - נותן פירות בתוך השנה הראשונה ואינו חי יותר מג’ שנים הרי הוא 
ירק, אע”פ שסימניו כעץ.

וכעין זה הבאנו בשו”ת ישא יוסף )ח”ב זרעים סי’ ב( שמרן הגרי”ש אלישיב זצוק”ל 
הכריע שתות שדה דינו כירק ולא כאילן, לא מחמת סימן מסוים – אלא מחמת 
שהוא ירק וודאי. וכשנשאל מרן הגריש”א שהרי מרן החזו”א כותב שלא נתברר 
מהו “המכריע העושה ודאי ירק”, השיב מרן זצוק”ל כנכתב בישא יוסף הנ”ל – 
“הנה לכאורה ס”ל להחזו”א דא”א להביא ראיה מהירושלמי לעניין גידולים שיש 
להם סימנים של עץ להכריע דיחשבו כירק. אבל נראים הדברים דכוונת החזו”א 
דיש סוגים שהם ממש עץ ואי אפשר לומר שייחשבו ירק רק מחמת סיבה צדדית, 
דכרוב וכיו”ב לא נתברר מהו המכריע שהוא ירק שהרי הכרוב כמבואר בגמ’ גזעו 
גבוה ואף היו עולים בו בסולם כמבואר בכתובות )קי”א ע”ב( ומראהו כדמות עץ, 
ובזה רק חז”ל יכלו להכריע שהוא ירק. אבל אם נדון בדבר שמראהו דומה ושווה 
מראהו  דהחשיבו  לפוסקים  ומצאנו  ירק  כמראה  שמראהו  שדה  תות  כמו  לירק 
כוודאי ירק – שהוא שפל, וודאי נראה שניתן לצרף דבר זה כסניף להיתר דהתות 

שדה חשוב ירק. כן שמעתי ממרן רבינו פאה”ד זצוק”ל.    

וכדברים הללו כתב ערוך השולחן )יור”ד סי’ רצ”ד, יח( בריש דבריו אודות מספר 
אין  “ודע דהעולם  ווינפערלא”ך מאלינ”א, בזה”ל  - באגרעסי”ן  ובלשונו  מינים, 
אילן  הג’ פירות שחשבנו...אבל בעיקר האילן צריך בערלה  נוהגין ערלה באלו 

גמור ואלו אינם בדמיון לאילנות  כידוע”.

הרי דלדעתו צמח על כל סימניו לא ייחשב אילן לגבי ערלה בהעדר דמיון לאילן. 
)בשיטתו יש חידוש נוסף שיתכן והברכה תשאר העץ, ואכמ”ל( 

יש בנותן טעם להוסיף לשון המחזיק ברכה )או”ח סי’ ר”ג( “על פרי המצוי באיטליה 
הנקרא פדאדלא”ם, כל מי שרואה ערוגה נטועה אחד חכם ואחד תם יראה שהוא 

ירק ואין להסתפק בו כלל”. 

מכל הנ”ל נמצינו למדים שסימנים בעינן אך ורק בספק – אבל וודאי עץ או ירק 
לא בעינן סימנים, ואין הסימנים שבו קובעים דינו.

ג

אננס בארץ ישראל

עתה נפנה לבחון אם ישנו צד שהאננס הגדל בארץ ישראל יחשב כאילן: התבוננו 
לאחרונה במידת האפשר בצורת הגידול של האננס בארה”ק, ובררנו את העניין 

אל מול החקלאים המגדלים את הפרי שנים רבות כאן בארץ, וכך העלנו:

את צמח האננס אין מגדלים מזרעים אלא מחוטרים, )מעין ענפים היוצאים מצמח בוגר 
– לרוב סמוך לשורשים( את החוטר שותלים באדמה והוא מפתח מערכת שורשים 
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ומתפתח לצמח מושלם לעצמו,  כאשר הפרי שעליו מתפתח מקבוצת פרחים 

הנהפכים לפרי אחד, במשך הגידול של האננס החדש יוצאים חוטרים נוספים. 

גדלים  הם  אולם בהמשך  ברובם מהשורש,  יוצאים  הגידול החוטרים  בתחילת 

גם מהשיח עצמו. לאחר קטיף הפרי נוטלים את החוטרים המתאימים מצמח -  

האם ושותלים אותם שוב. ]במקומות רבים בחו”ל נוטלים גם את החלק העליון 

הנמצא מעל פרי האננס )הכתר( ומשתמשים בו לשתילה חדשה, אך בארץ נמכר 

פרי האננס יחד עם החוטר שעל ראשו[ אחר קטיפת הפרי ונטילת החוטרים, 

צמח - האם אינו משמש לגדל פירות, ולרוב נעקר. 

כשהם  החוטרים  את  שישאיר  באר”י  אננס  מגדל  בנמצא  אין  ידיעתנו,  למיטב 

מחוברים לצמח - האם כדי שיתנו פרי בשנה הבאה - כפי שיש חקלאים שנוהגים 

כך בחו”ל בארצות הטרופיות בתהליך מסוים. 

כמו”כ אין בארץ ישראל מחקר מסודר על האננס המקומי, מה יקרה אם ישאירו 

את צמח - האם ולא ישתלו מחדש את החוטרים, אבל וודאי שהכל מסכימים כי 

גם אם יצא פרי נוסף מהצמח הקיים, הוא יצא ירוד משמעותית באיכותו ובגודלו. 

יתירה מזו, יש הסבורים שלא יצאו פירות כלל, ואכן אחד החקלאים שהשאיר 

צמח לשנה נוספת לא ראה מכך ברכה כאשר לא גדל פרי נוסף ולכן הנוהג בין 

כדי  בארץ  ולשותלם  החוטרים  את  לנתק  האם,   - צמח  את  לעקור  החקלאים 

לגדל פירות חדשים.

הנה אחד מהמגדלים המסחריים, התעכב באחת השנים מספר חדשים ולא עקר 

את  צמחי האננס כמקובל. התברר כי צמח - האם מת, והחוטרים שבצדדים - 

עוד בהיותם מחוברים לצמח - האם – החלו לפתח מערכת שורשים עצמאית. 

)ואפי’ לדעת הרא”ש בעינן  לאור זאת. רואים שאננס אינו גידול החי משנה לשנה 

שיהא גדל ממערכת השרשים( שהרי אין החוטרים מקבלים כוחם מצמח - האם אלא 

להיפך – החוטרים החדשים הינם גידול חדש לחלוטין והם אלו שנותנים כח 

לגידול הפרי החדש, ואפילו אם היו נותנים פרי בהיותם מחוברים ל’צמח - האם’ 

הרי הדבר דומה לילדה שהוברר שהפירות גדלים ממנה – ולא מן הזקנה )-האם, 

ראה סוטה מ”ד ע”א, ואכמ”ל(

לפי הנאמר, יש להסיק בוודאי שהאננס הינו ירק, ואין כאן שאלה של שקלת 

פירי איתיה לגווזא והדר מפיק, אלא הפוך מכך, לכי שקלת פירי אינו מפיק יותר 

והרי הוא ירק חד פעמי המוציא פרי פעם אחת.

בצורה  הוברר  לא  באר”י(  השנייה  בשנה  פרי  העדר  )של  זה  שדבר  שמחמת  אלא 

מוחלטת, איננו כותבים שמחמת כן בלבד האננס המקומי הוא ירק, אלא נוסיף 

ונאמר דבר שאין חולק על כך – גם אם יגדל פרי מהחוטרים הישנים המחוברים 

לצמח - האם, הפרי החדש יהא קטן משמעותית מהפרי הראשון, והלא על כעין 
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זה התיר האלשיך את החצילים הואיל ודרכו של אילן להתחזק משנה לשנה, 
וגידול זה, לא רק שלא מתחזק אלא אף פוחת והולך.

הגריש”א  רבינו  למרן  פנימה  לקודש  להיכנס  זכינו  כאשר  ימים מקדם  אזכרה 
זצוק”ל לדון לפניו אודות גדרי אילן וירק, כמעט מריש דבריו ציין לדברי הברכי 
שמפחיתים  החצילים  אודות  אלשיך  מהר”מ  דברי  המביא  סק”ד(  )רצ”ד  יוסף 

איכותם משנה לשנה והוא סימן לירק 

מעתה, לאחר שהבאנו שהאננס המקומי בצורת גידול שגרתית איננו נותן פרי 
בשנתו השנייה, וגם אם נמצא שיח חריג שכן ייתן פרי, הרי יגדל דל וכחוש, ולא 
עוד, אלא יצא מהחוטר החדש המפתח לעצמו מערכת שרשים נפרדת ואינו ניזון 

מצמח - האם, היאך אפשר לקוראו אילן?   

לסיכומם של דברים:

א. אין גידולים של אננס בצורה חקלאית מסחרית באר”י, שבהם משאירים את 
הצמח לאחר לקיטת הפרי, הואיל וברור הדבר שבשנה השנייה, גם אם ייתן פרי 
– יהיה באיכות ובגודל פחותים משמעותית מאשר הפרי של השנה הראשונה  

וכמו”כ המגדלים מניחים שחלק מהחוטרים )אולי רובם( אף לא יתנו פרי כלל. 

ב. הדברים נראים שגם אם משאירים צמח אננס לאחר נטילת הפרי – החוטרים 
שממשיכים לגדול מפתחים שורשים נפרדים ואף פוגעים בצמח - האם. כלומר, 
אין התפתחות של הצמח ה’ישן’ אלא ההיפך, יש כאן גידול של חוטרים חדשים 
ובניגוד לאילן – אשר בו הענפים מתפתחים מהגזע,  המפתחים חיים חדשים. 
בפרי האננס החוטרים החדשים הינם עצמאיים )ובהיותם מחוברים הם פוגעים בצמח 

- האם(. 

ג. מכל האמור נלמד לדינא כי צמח - האם נותן פרי פעם אחת בלבד, וקיים ספק 
גדול אם בכוחם של החוטרים לתת פרי בהיותם מחוברים לצמח - האם, וגם אם 
יתנו פרי הרי הוא יהיה ‘גרע טפי’ – לכן וודאי שאפשר להסיק מכל הנ”ל שהאננס 

בארץ ישראל הינו ירק.  

ד

גידול השונה ממקום למקום

  עתה עלינו לדון בשאלה של גידול חקלאי שבמקום אחד – סימניו אילן ובמקום 
אחר סימניו כירק, היאך נדון בו. לדוגמא, לו יצוייר כי אננס הגדל בחו”ל הינו 
אילן וודאי, ואילו האננס הגדל בארץ הרי הוא ירק וודאי בתר מה אזלינן. נראים 
הדברים כי במקום שיש בו סימני אילן הרי דינו כעץ, ובמקום שסימני ירק לו הרי 
הוא ירק. וכמה מקורות לדבר: בגמ’ בעירובין )ל”ד ע”ב( רבי נחמן התיר לשבת 
על קנים הנעוצים בקרקע, ולשאלת תלמידיו שהרי גזרו חכמים לא להשתמש 
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‘עוזרדין’,  באילן   להשתמש  אוסרת  שהמשנה  נחמן  ר’  השיב  בשבת,  באילן 
וכפירוש רש”י: “שהוקשה כבר הרי הן כאילן וכי שרינן בשאינן עוזרדין. בעוד 
הקנים רכין דהוו כירק ובירק לא הזכירו חכמים שבות”.הרי שבעוזרדין הגדרת 

הגידול נקבעת לפי מצבו העכשווי ומשתנה מזמן לזמן.  

אמנם יש מהראשונים דפליגי על רש”י וס”ל דלא מסתבר שבשלב מסוים יחשבו 
הקנים ירק, ובשלב אחר יחשבו לאילן, ולכן כתב הרשב”א בסוגיין  – “ועל כן 
מסתבר דשני מיני קנים הן, וכמו שאמרו בקידה קידה לחוד וקידה לבנה לחוד”. 
הרי דאף הרשב”א דפליג על רש”י וסבירא ליה דאין גידול שבזמן מסוים הינו 
ירק ובזמן אחר הוא אילן – אבל בשני מינים תיתכן אפשרות כזו וביותר מזה כתב 
בשו”ת הרשב”א )ח”א סי’ שצ”ט( בדין נרקום דגנוניתא )ברכות מ”ג ע”ב( דמברכין 
שנא  מאי  דדברא  שנא  מאי  בשמים,  עשבי  בורא  ודדברא  בשמים,  עצי  בורא 
דגנוניתא “תשובה דגנוניתא נעבד ומשקין אותו וגדל ומתקיים אף על פי שעצו 
מתייבש דדברא מתייבש כעשב והולך” – הרי  דשינוי  הנובע מחמת המקום 

וצורת הטיפול בו, גורם לשייך גידול במקום מסוים לירק ומשנהו לאילן. 

פרק  ברכות  הלכות  הרמב"ם  ללשונות  הרדב"ז  )שו"ת  הרדב”ז  בשו”ת  גם  כן  ומצאנו 
ח( בנידון הסוכר הגדל על קנה סוכר' אשר מביא בתשובה את דעת הסוברים 

שבסוכר אין מברכין שהכל, אלא שיש מהם שהורו לברך עליו בפה"ע ויש מהם 
שהורו לברך בפה"א – "ולענין מחלוקת הגאונים יש מקומות שהקנים מחליפין 
ויש  האדמה  פרי  בורא  עליהם  מברכין  ולפיכך  עוד  ולא  ושנייה  ראשונה  שנה 
מברכין  ולפיכך  במצרים  הוא  וכן  שנים  ג'  עד  שלהם  הגזע  שמחליף  מקומות 

עליהם בורא פרי העץ”. 

אותו  כאשר  בהגדרה,  גם  שינוי  מהווה  המקומות,  בין  בגידול  דשינוי  לנו  הרי 
הגידול יהיה במקום אחד אילן ובמקום אחר ירק.

]נוסיף ונאמר שבפשטות מדברי הרדב”ז למדנו דין נוסף, שעץ שמוציא פירות 
שתי שנים ולאחמ”כ פוסק – איננו עץ אלא ירק[. 

אף זכינו לשאול בנידון זה של שינוי מקום הגידול המהווה שינוי בהגדרה, כמה 
וכמה פעמים קמי’ מרן רבינו הגר”ח קניבסקי שליט”א האם ישנה מציאות של 
פרי שבאר”י יהיו לו סימנים של ירק ואין בו דין ערלה, ובאותו הפרי הגדל בחו”ל 

יהיו סימנים של עץ, והשיב וכתב שנכון הוא. 

וכששבנו פעם נוספת לדון לפניו בנושא זה של שינוי ממקום למקום, שב וחזר 
נקבע  הגידול  דין  וכל  בלבד,  אלא מקומו  לנו  לשונו שאין  במתק  הדברים  על 

במקומו בלא קשר לצורת הגידול במקום אחר.

ודאתינן להכא אי אפשר שלא לציין כי פרי הפאפיה אשר היו שהחשיבוהו כירק 
בהיסתמך על דעת הרדב”ז שכל שאין בין זריעה לנתינת פרי י”ב חודש הוי ירק 
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)ראה מה שכתבנו בזה בשו”ת ישא יוסף יור”ד ח”ב( והנה לפי כמה וכמה בדיקות שנעשו 

)נטיעת גרעין(  י”ב חודש מזמן הזריעה  אין הפאפיה באר”י נותנת פרותיה בתוך 

וא”כ אף לדעת הרדב”ז הוי הפאפיה עץ גמור החייב בערלה וברכתו בורא פרי 

העץ.    

ה

אננס באיי הוואי

לפי התיאור של הרה”ג האעלבערג שליט”א, האננס באיי הוואי גדל מנטיעות 

אחד  פרי  המוציא  לצמח  הגדלים  חוטרים  בקרקע  נוטעים  כאשר  מזריעה(  )לא 

ולאחר לקיטת הפרי הראשון קוצצים חלק גדול מהחוטרים )הואיל וללא מעשה 
זה כנראה לא ימשיך ליתן פרי– וגם בזה היה מקום לדון שזוהי ראיה נוספת שאננס אינו אילן 

משום שבאופן טבעי אין פרי שני ואכמ”ל( ומשאירים מספר חוטרים מחוברים לצמח, 

ועל חוטרים אלו מתפתח פרי פעם נוספת כאשר הוא קטן משמעותית מהפרי 

השנייה  בפעם  הפרי  שגדל  לאחר  הצמח  את  עוקרים  המגדלים  רוב  הראשון, 

ומגדלים שוב ע”י נטיעת חוטרים חדשים. לעומת זאת יש חקלאים שממתינים 

לפרי שלישי ורק לאחר שגדל הפרי השלישי, עוקרים את הצמח. לטענתו, צורת 

גידול זו מוכיחה כי אננס הינו אילן )יש לו ‘גזע’ –  וכן חוטרים הגדלים מצמח - האם 

מגיעים  בשנייה  וגם  בראשונה  הגדלים  הפירות  שגם  ומכיוון  שנים(,  כמה  ושורד 

בשנות ערלה, הרי רוב פירות האננס המגיעים מהוואי הינם ערלה. יודגש כי גם  

לפי תיאורו , הפרי השלישי גדל לאחר שנות ערלה, אולם הוא מיעוט.  

והנה אף לפי תיאור גידול האננס להרב האעלבערג אי אפשר לומר שאננס הגדל 

בהוואי הינו וודאי עץ, שהרי לדברי האגודה )מובא במג”א סי ר”ג והובאה לעיל בריש 

המאמר כשיטה ג’( רק ענף הנותן פירות נוספים לאחר שמורידים ממנו את הפירות 

וגם בהוואי אין האננס גדל על אותו ענף. סיבה נוספת  הישנים – דינו כאילן  

שאי אפשר לקבוע את האננס בחו”ל כוודאי אילן, שהרי לדברי מהר”מ אלשיך 

הפחתת גודל הפרי בשנה שניה הינו סימן לירק. וכבר הבאנו שמרן הגריש”א 

היה מפנה לדברי הברכ”י המביא את דברי האלשיך. 

הפרי  גדל  עליו  החוטר  לירק:  האננס  את  המדמים  ישנם  סימנים  שני  כן,  אם 

וגם כשנותן פרי מענף]חוטר[ אחר,  נוספים לאחר קטיף הפרי,  יתן פירות  לא 

הפרי יהיה קטן יחסית לפרי הראשון, וברור לכל שפחיתות במשקל הפרי היינו 

גריעותא שהרי פירות גדולים הם חלק בלתי נפרד ממטרת הגידול. 

אבל בנוסף לכך – גם אם האננס היה אילן וודאי, הרי יש מיעוט פירות שאינם 

ערלה, אותם הפירות הגדלים בפעם השלישית לאחר ג’ שנים משתילת הייחור 

שיבואר  כמו  בחו”ל  ערלה  כספק  ולהגדירו  להקל  נוספת  סיבה  והיא  )החוטר( 

להלן.
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ו

ספק פלוגתא בערלת חו”ל

להלכה היה מקום לומר שמכיוון }שאנו מסתפקים אם האננס אילן )כמובא לעיל( 

הרי הוא ספק ערלה בחו”ל המותר. 

אין אומרים עליו  הנובע מפלוגתא שלא הוכרעה  אמנם הרדב”ז סובר דבספק 

ספק ערלה בחו”ל וכמ”ש בשו”ת הרדב”ז )ח”ג סי’ תקל”א( כנגד האומרים “כיוון 

דאסיקנא דפלוגתא היא הוי ספק דהלכתא כמאן וספק ערלה בחו”ל מותר, הא 

לאו כלום הוא דלא אמרינן ספק להקל אלא בספק הנולד מעצמו אבל בספק 

הנולד בחסרון ידיעתנו דלא ידעינן כמאן לא הוי ספק להקל”.

אולם רבים מגדולי האחרונים כתבו להקל בכגון דא – עיין במאמר מרדכי )או"ח 

ט”ו(  )סי’  חריף  להגר”א  יהושע  בעמק  ואף  רצ"ד(  סי'  )יור"ד  לחם  ובערך  ר"ג(  סי' 

זה  הרי  ולדעתו  חו”ל,  בערלת  להקל  אמרינן  דדינא  בספיקא  דאף  בזה  האריך 

)סי' ק"ז(  וכן בצור יעקב  נכלל בהאי “דכל המיקל בארץ הלכה כמותו בחו”ל”. 

ובכוכב יעקב )סי' ט"ז י"ז( ובמהרש"ם )חלק א' סי' קצ"ו( העלו שאין דין ערלה בחו"ל 

בצמחים שהם ספק אילן ספק ירק.

כן יש לציין לדברי מרן הגר”מ פינשטיין זצוק”ל בשו”ת אגרות משה )יור”ד סי’ 

קפ”ה( דאף בספק חסרון חכמה וידיעה– מותר בחו”ל, והוכיח כן מדין ספק לי 

וגם ציין לדברי הפתחי  )סי’ קפ”ו(.  וכעי”ז בהמשך, בתשובה שלאחמ”כ  ואוכל, 

תשובה יורה דעה סימן רצד ס"ק י"ג וז"ל: "ואפילו בספק שהוא חסרון ידיעה 

דקיי"ל בעלמא דלא הוי ספק נראה דמותר בח"ל".

בארץ הלכה  דכל המיקל  אימתי אמרינן  ח'(  ז'  ס"ק  י"א  סי'  )ערלה,  בחזו"א  ]ועיין 

כמותו בחו"ל גם בפלוגתא[.

ז

דין רוב ערלה ומיעוט שאינו ערלה בחו”ל

ערלה  מקום  בכל  התורה  מן  אסור  "החדש  תנן  ט’  משנה  פ”ג  ערלה  במשנה 

ר’  אמר  הלכה  “מאי  ע”ב  לח  קידושין  ובגמ’  מ[הלכה”  לארץ  בחוצה  ]אסורה 

יוחנן הלכה למשה מסיני”  ר’  יהודה אמר שמואל הילכתא מדינה, עולא אמר 

ובהמשך הגמ’ בבירור דין ערלה בחו”ל איתא )לט ע”א( "אמר ליה לוי לשמואל 

אריוך ספק לי ואנא איכול", ועוד נאמר "ר' אויא ורבה בר רב חנן מספקא סיפוקי 

להדדי" וכו' "אמר ר' אסי אמר ר' יוחנן ערלה בחו"ל הלכה למשה מסיני אמר ליה 

ר' זירא לר' אסי והתניא ספק ערלה בארץ אסור בסוריא מותר בחו"ל יורד ולוקט 

אישתומם כשעה חדא אמר ליה כך נאמר ספיקא מותר וודאה אסור".
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ספיקות שאינם  להתיר  חז”ל  נקטו  חו”ל  הנ”ל שבערלת  עולה מהדברים  הנה 

מקום  היה  הגמרא  מפשט  ולכאורה  אחרים,  במקומות  בדר”כ  להתיר  רגילים 

ללמוד דגם אם היינו אומרים דאננס הוא אילן וודאי, עדיין יש מקום להקל, שכן 

וודאי,  מצאנו לחלק משיטות הראשונים, שאמוראים סיפקו אחד לשני ערלה 

מה עוד שניתן לצרף בזה שמדובר בערלת גויים הנלקטת בידם, משום כך אינו 

ערלה  שאינם  משם  הבאים  פירות  ]מיעוט[  ישנם  כמו”כ  ערלה.  מחמת  נאסר 

כלל, משום שהם משנה רביעית. 

הרמב”ם  חו”ל:   בערלת  מיוחד  באופן  הותר  ספק  איזה  בביאור  קמעא  נרחיב 

כותב בהל’ מאכלות אסורות )פ”י הי”א( “ספק ערלה וכלאי הכרם בארץ ישראל 

וענבים  וערלה  כרם  היה  כיצד.  מותר.  דוד  ארצות שכבש  והיא  בסוריא  אסור. 

הוא  לו. שמא ממנו  חוצה  נמכר  וירק  בתוכו  זרוע  ירק  היה  לו.  חוצה  נמכרות 

זה ׁשמא מאחר. בסוריא מותר. ובחוץ לארץ אפלו ראה הענבים יוצאות מכרם 

ערלה או ירק יוצא מן ַהכרם לוקח מהן. והוא שלא יראה אותו בוצר מן הערלה 

או לוקט הּירק בידו".

הרי דלדעת הרמב”ם כיוון דההלכה למשה מסיני הקלה בספק, בכלל זה מותר 

לישראל לקחת מגוי אשר יורד ולוקט ובלבד שלא יראה את הלקיטה. ]ביהודי 

אפ’ שסובר שאסור - או מצד שכרם ערלה של יהודי אסור בהנאה, או משום 

שאסור לספק פירות ערלה[. 

אמנם השמיט הרמב”ם את הנאמר בגמ’ שאמר לוי לשמואל ספק לי ואנא איכול 

– שמשמע מזה שאף שיודע על פירות שהם ערלה מותר לספק לחבירו, משום 

שבזה לא ס”ל.

ערלה,  וודאי  אפילו  התירו  עכו”ם  שבלקיטת  פסק  דקידושין(  פ”ק  )סוף  והרי”ף 

ובלבד שלא יראה את מעשה הלקיטה.

אלא דבשי’ הרמב”ם נתקשו האחרונים אם כן איזה ספק יש כאן, הלא הם וודאי 

ובביאור דבריו כתב הגר”א  ערלה משום שהפירות באים מכרם שכולו ערלה, 

שבספק ערלה התירו אפילו ספק כזה שהוא קרוב לוודאי שמדובר בספק רחוק 

מאוד )שמא הביא פירות ממקום אחר( ודיו להחשיבו כספק. 

ואף בחזו”א )סימן י”א ס”ק א-ו( כתב בדעת הרמב”ם, דהתירו אפילו כשכל הפרדס 

ערלה. 

וכן כתב מרן הגר”ח קניבסקי שליט”א בהקדמה לפ”ט מהל’ מעשר שני בספרו 

וכן  וכו’  ערלה  כולו  הפרדס  דאפילו  רבינו  דעת  בחזו”א  “וכתב   - אמונה  דרך 

ברואהו יוצא מהכרם ובחו”ל גם זה מותר ואף אם ראהו עתה מלקט מערלה כיון 

שלא ראה שזה שלוקט הוא מוכר תלינן לקולא”. 
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ויש עוד ראשונים  סי’ ק”ל(  )פאר הדור  כן ברמב”ם בתשובה  ומפורשים הדברים 

שס”ל הכי, וכן המרדכי הביא כן בשיטה אחת להקל ברוב ערלה – ואף הרמב”ן 

ק לי ערלה וודאי,  מיקל בזה בחו”ל לדעת החזו”א, וגם הראשונים שהקלו בַספֶּ

)אפי’ אם  הוואי  באיי  אננס  פירות  גוי  ליקט  וא”כ פשוט שאם  יקלו ברב ערלה. 

נאמר שאננס וודאי אילן( הרי קונים מן הגוי מחוץ לפרדס, ובפרט שיש לנו מיעוט 

וכמו שכתב מרן  וודאי דאף לשי’ רש”י מותר,  גוונא  ובכהאי  של פירות היתר, 

הגר”ח בהקדמתו דדעת רש”י דבחו”ל מותר אפי’ ליקט הגוי וודאי ערלה כל זמן 

שישראל לא ליקט בידו.

לכן כתב שם בהקדמה דבספק ערלה בחו”ל מותר אפי’ בהתחזק איסורא, ואפי’ 

במקום שיש ס”ס להחמיר ג”כ מותר )וראה עוד פתחי תשובה סי’ רצ”ד ס”ק ג’(.

וכך הכריע מרן החזו”א לדינא שכל שאינו לוקט בידו מן הוודאי מותר לו ליקח, 

אפילו ברוב ערלה.

יושר )ש”א פ”ו( שהאריך  ]ידידי הרה”ג ר”י איתמר שליט”א  ציין לדברי שערי 

לבאר שי’ הראשונים דפליגי[ 

שיטה  חד  הר”ן,  הרמב”ם,  בעקבות  החזו”א  מרן  הכרעת  הרי  נתבונן,  מעתה 

במרדכי ורש”י, שאפילו באילן וודאי במטע שכולו ערלה בחו”ל שליקטו פירותיו 

ולא ראה הלקיטה מותר לאכלם. וקל וחומר שבגידול שהוא ספק כמו פרי האננס 

יהא מותר, ועוד יש לצרף אותם שהקלו בערלת גוי, וכפי האמור, גם מבלעדי זה, 

אף באילן שהוא וודאי הכריע החזו”א להקל.

ואכן זכינו באור לכ”ב סיון השתא, לדון בדבר קמיה מרן הגר”ח קניבסקי שליט”א 

והסכים בדעתו הרמה שכך הוא.

וביום ד' ז' תמוז - הוסיף מרן רבינו הגר"ח קניבסקי וכתב בשולי המאמר "דברי 

טעם".
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שאלות ותשובות - בית ההוראה
הפרשת טעם אתרוג טבל

גלעדי  ר”מ  הרה”ג  כתב  ובעקבותיה   – ההוראה  לבית  שהגיעה  שאלה  להלן 
שליט”א את המכתב דלהלן:

כ”ו תמוז תשע”ח

לכבוד מרן שר התורה הגאון רבי חיים קניבסקי שליט”א

הגיע שאלה לרבני בית המדרש מאחד שגידל אתרוג בתוך בקבוק ולאחר שהגיע 
האתרוג לגודל הראוי קטף אותו מהעץ, ושפך לתוכו ליקר כדי שהליקר יקבל 
מהטעם של האתרוג, לפני שבא להשתמש נזכר שלא עישר את האתרוג, ואמרנו 
לו שיקח אתרוג אחר טבל ודאי אך מכיון שבאתרוג אזלינן בתר לקיטה שיקח 
אתרוג שנלקט לפני ט"ו בשבט, ואמר שאין לו אפשרות להשיג אתרוגים של 

טבל מלפני ט”ו בשבט.

ושואל האם יכול לעשר מהליקר בעצמו תרומות ומעשרות, באופן שכל פעם 
לפני שישתה יפריש על הטעם שיצא מהאתרוג.

והנה קיי”ל טעם כעיקר דאו’, ולפי זה פסק החזון איש )דמאי סי’ טו ס”ק ט( בטבל 
מיניה  יכול לעשר  וכן  על טעמו,  עם הבשר שיכול להפריש ממשו  שהתבשל 
וביה. וכן ביו”ד )סי’ קצו ס”ק ה( לגבי האופה פשטידא עם בשר ולא הפריש חלה 
כתב שיכול להפריש מהטעם על הטעם דהיינו שיקח חתיכה מהבשר ויעשה את 
הטעם שבה חלה על שאר הבשר. ורק מן הבשר על החלה אי אפשר כיון שלא 
יודעים לשער, ובחלה בזמן הזה שנותן כל שהוא יכול להפריש גם מהטעם על 

העיסה.

ולפי זה בנד”ד בתרומות ומעשרות שצריך להפריש יותר מא’ ממאה אין יכול 
להפריש מהטעם על הפרי אך יכול להפריש מהטעם על הטעם.

יש לחלק שכל  גם בכבוש שאולי  נאמרו  והשאלה האם דברי מרן החזון איש 
מה דאמרינן טעם כעיקר הוא רק בנתבשל אבל בכבוש לא אמרינן הכי, דאפילו 
דילמא שכיון שכל הטעם  או  מבושל,  אינו ממש  אך  כמבושל  כבוש  דאמרינן 
שיצא הוא על ידי כבישה א”כ הוא יכול לפטור כל מה שיצא על ידי כבישה ]ורק 

לפטור דבר שיצא על ידי בישול לא יוכל[.

המצפים לתשובתו הרמה 

חברי בית המדרש אמונת אי”ש
על זה השיב מרן הגרח”ק שליט”א

“לכאורה יש מקום להקל”       חיים קניבסקי
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שאלות ותשובות - בית ההוראה

הרה"ג אשר בורובסקי 

שאלה – פירות או ירקות הגדלים בעציץ בתוך הבית האם צריך להפריש מהם 
תרומות ומעשרות ואם חייב לתת את המעשר ראשון ללוי או המעשר עני לעני 

או שפטור. 

תשובה – צריך להפריש תרו"מ ללא ברכה, ופטור מלתת את המעשרות ללוי 
ועני. 

ביאורים – מהתורה אין נוהג חובת תרו"מ בבית אלא בשדה בלבד דכתיב היוצא 
השדה, הוא החייב בתרו"מ ובא למעט בית. אכן ברמב"ם פ"ק דמעשר ה"י כתב, 

וס"ל  פליג  שם  הראב"ד  ובהשגת  מדבריהם.  במעשרות  חייב  שהוא  לי  ויראה 

שפטור לגמרי אף מדרבנן. ונמצא שהוא ספק איסור טבל דרבנן.

בהכרעת ספק זה איתא בשו"ע יור"ד סי' של סעי' ד', ז"ל, עובד כוכבים שהיתה 

ספק  אם  חייב,  שנתגייר  אחר  פטור,  שנתגייר  קודם  גלגלה  ונתגייר,  עיסה,  לו 

חייב. וכ' הש"ך סק"ח, ז"ל אם ספק חייב. היינו משום דספק איסורא לחומרא 

וצ"ל דהיינו דוקא מדינא אבל האידנא דכל חלה היא מדרבנן כדלעיל סימן שכ"ב 

אם כן פטור מספק וצ"ע למה כתבו האחרונים בסתם דין זה ועל כל פנים נראה 

דהיכא דאיכא ספק בדבר בחלה כיון דבזמן הזה דהוה דרבנן יש להפרישה בלא 

ברכה. נראה מסקנת דבריו דאף שחלה בזה"ז דרבנן ואיכא ספק אם נתגייר לפני 

גלגול או אחרי גלגול, יש להפריש חלה ללא ברכה משום שהוא ספק איסור. 

ז"ל הט"ז שם סק"ג, אם ספק חייב. כתב רש"ל דוקא בחלת ארץ ישראל שהיא 

דאורייתא וספיקא לחומרא אבל חלת ח"ל שהיא דרבנן לא. נראה כונתו שחלת 

אר"י אף בזה"ז שנוהגת מדרבנן מכ"מ כיון שעיקרו מה"ת נקטי' לחומרא כפסק 

השו"ע, אבל חלת חו"ל שעיקרו דרבנן שלא תשתכח תורת חלה ספיקו לקולא 

ולא יפריש חלה. 

ודאי  בתרו"מ,  בית  לחייב  לרמב"ם שסובר  כיון שגם  לדון  יש מקום  לפ"ז  אכן 

מדרבנן  בתרו"מ  בית  חיוב  מה"ת  נוהג  שתרו"מ  בזמן  גם  שהרי  דרבנן  עיקרו 

ומהרש"ל להיות פטור לגמרי מהפרשה,  ונראה שהיה צריך לדעת הט"ז  הוא, 

אכן הלכה למעשה פסק בדרך אמונה פ"א ממעשר צהה"ל צ"ט, דיש להפריש 

תרומות ומעשרות ללא ברכה.   
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לענין נתינת המעשרות, מעשר ראשון פטור ואין צריך לתת בספק פלוגתא מדין 

המוציא מחבירו עליו הראיה, כיון שלהראב"ד אינו מעשר כלל ]אכן יעוי' בס' 

כפתור ופרח פרק ג', ד"ה כתב הראב"ד ואכמ"ל[. 

אכן מעשר עני יש בו דין מיוחד דאמרו בגמ' ]חולין קלד ע"א[ ספק מתנות עניים 

לחומרא מדין צדק משלך ותן לו, היינו שאין ספיקו לקולא כדין ממון דקיי"ל 

המוציא מחבירו עליו הראי' שבכל מקום שיש ספק ממון אין חובה לבעל הפירות 

לשלם, אלא שאני מתנות עניים  שחייב בעל השדה או בעל הפירות במקום שיש 

ספק להכריע לזכות העניים וליתן להם משלו, כן פירשו התוס' ]קידושין ח ע"ב 

ד"ה צדקה[, דצדקה מקרי רק שנותן משלו כמו צדק משלך ותן לו.

אכן דין זה שצריך להצדיק וליתן משלו לעניים פירשו בגמ' ]חולין שם[ שנאמר 

רק במקום שמוגדר שיש חזקת חיוב, כמו קמה שודאי יש בה תורת חיוב פאה 

משא"כ עיסה שספק אם נתגלגלה כשהיה גוי או אחר שנתגייר שאין בעיסה זו 

ודאי תורת חיוב חלה, עיי"ש.

בדין ספק ממון עניים האם נדון כספק ממון או ספק איסור נחלקו בזה הראשונים, 

לקולא  ודינו  ממון  כספק  נידון  עניים  ממון  שספק  הוכיח  ז'  דף  בנדרים  הר"ן 

לנתבע, ונחלק שם על הרשב"א והרמב"ן שנוקטים שספק ממון עניים הוי ספק 

איסורא ולחומרא. אכן בסוגיא בחולין הנ"ל נוסף דין חדש דמשמע שאף במקום 

שנכריע לקולא מדיני הספיקות שפטור מנתינה מכ"מ חייב מדין צדק משלך 

ותן לו. 

עוד מבואר בחולין שם שדין צדק משלך ותן לו נוהג גם במתנות כהונה בבהמה 

והיינו שנוהג בכל מקום שהתורה חייבה נתינה ולאו דוקא בעני ורש, כ"נ בתוס' 

חולין קל ע"ב ד"ה וכשיחזור. יעוי' בחת"ס ]שו"ת ח"ב יור"ד סי' ר"מ, נדרים ז' 

ע"א, חולין קלד ע"ב[ שדן ומסתפק בדבר אם בכל מתנות או רק במתנות עניים 

להסביר  האריך  לט  סי'  חולין  יעקב  קהילות  בס'  הצדיקו,  ורש  דעני  דין  נוהג 

השיטות בדין זה.  

וז"ל,  דמכשירין[  מתני'  אלא  ד"ה  טו  ס"ק  ]א[  ז'  סימן  ]שביעית  בחזו"א  כתב 

ספק  אבל  משלך  צדק  א'  קלד  חולין  כדאמר  לחומרא  דיינינן  דדינא  בספיקא 

תערובות דיינינן הממע"ה כיון דלא נתחייב בודאי במעשר עני, אבל דעת הראב"ד 

והר"ש והרא"ש והרע"ב דגם בספק תערובות צריך ליתן מספק, וכ"ד הגר"א סי' 

שלא ס"ק קצד. 

ועוד כתב  שם ס"ק טז, בדינים העולים, פרי שספק חנט לפני ט"ו בשבט או 

אחריו שהוא ספק מעשר שני או עני, צריך לעשר שני המעשרות בתנאי, ולענין 

נתינה, לרמב"ם אין צריך לחלק לעניים ולדעת שאר פוסקים צריך לחלק לעניים 

ולזה הסכים הגר"א. 
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אמנם בירק דלכו"ע עיקר חיובו מדרבנן פסק החזו"א בדינים העולים שם שאין 
צריך ליתן כיון שעיקרו דרבנן והמוציא מחבירו עליו הראי', עי' תשובת החזו"א 

הטעם בזה בספר האיש וחזונו עמ' סט. 

ובפירות הדר מסיק שהוא ספק אם אזלינן בתר לקיטה או חנטה וצריך לעשר ב' 
מעשרות ולהתנות ולפדות וליתן לעניים. אכן תרו"מ בבית נחלקו בו אם בכלל 
שייך בו תורת חיוב תרו"מ ונמצא שאין כאן חזקת חיוב ופטור לכו"ע מנתינה אף 

במעשר עני.  

 שאלה - יש נוהגים להשרות קטניות בבית בתוך כלי עם מים למשך כמה ימים 
עד שהקיטניות ינבטו, שיוצא מהקטנית גבעול קטן מאוד, ונאכל עם הקטנית 
ביחד, וכוונת ההנבטה מטעמי בריאות, שע"י תהליך זה משתנות תכונות המזון 
של הקטנית. האם כשמנביט קטנית מעושרת ]או שהיא מחו"ל שלא נתחייבה 
בתרו"מ[ צריך לעשר שוב את הקטנית אחר הנביטה או לכהפ"ח את הגבעול 

החדש שיצא ממנה. 

את  לעשר  ראוי  אבל  ולעשר  לחזור  צריך  אין  הקיטנית  גרעין  את   – תשובה 
הגבעול בלבד ללא ברכה.     

ביאורים - יש לדון בזה מכמה צדדים א[ חיוב תרו"מ בתוך הבית. ב[ גידולי 
מים.  ג[ הגרעין עצמו שגדל או התנפח מעט האם צריך לעשרו משום שהוסיף 

צימוח או רק הוסיף בנפחו.

בדין תרו"מ על הגדל בבית ראה תשובה דלעיל ]אות א'[ בדין עציץ הגדל בבית 
שכתבנו  שצריך לעשר ללא ברכה. 

בדין גידולי מים נחלקו האחרונים האם דין גידולי מים כדין עציץ שאינו נקוב 
שחייב בתרו"מ מדרבנן או גרוע ממנו שאינו דרך זריעה כלל במים ופטור, יעוי' 
בזה בשו"ת הר צבי ח"ב סי' לא, שמסיק שדינם כעציץ שחייבים בכל. וכן משמיה 
דמרן החזו"א זצ"ל ]הליכות שדה 88, מכתב ר"ק כהנא ז"ל[ וז"ל, יש לנו הוראה 
ברורה ממרן בעל החזו"א זצ"ל לחשוב גדולי המים כדין גדולים בעציץ שאינו 
נקוב ולברך עליהם ברכת הנהנין כעל גדולי קרקע וכן להפריש מהם המתנות 

כדין ולנהוג בהם דין כלאים. 

לגבי גוף הגרעין, אף שהוא מוסיף בנפחו ע"י השרייה מכ"מ נראה שלא הוסיף 
בצמיחה חדשה לפיכך אין צריך לעשרו ]וכדקיי"ל בנדרים נח. דדבר שאין זרעו 

כלה כשזרעו באדמה אין דינו משתנה ע"י שזרוע[. 

עלין  הוציאו  שאם  מחלקים  אנו  חדשים  עלין  שהוציאו  תלושים  בבצלים  וכן 
עלין  הוציאו  ואם  ממעשר  ופטורים  האויר  מלחות  אלא  התוספת  אין  ירוקים 
כיון שברור לנו שהוסיפו צימוח חדש  ירוק כהה[ חייב לעשרן  ]ר"ל,  שחורים 
מכח הקרקע ולא מלחות האויר, אבל כל שאין בפרי תוספת צמוח חדשה אינו 
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כלום אף אם נראה שעבר הפרי שינוים בצורתו. יעוי' בחוברת הליכות שדה 34 
ומסיק לעשר מספק  בלייכר שליט"א,  זה של הרב מיכאל  בענין  מאמר מקיף 

התוספת בלבד דהגרעין עצמו לא צמח רק תפח. 

את  ששורה  באופן  רק  הוא  בו  שנוסף  הקטן  הגבעול  את  לעשר  שראוי  כ"ז 
מנוקב  בכלי  הקטניות  את  מרטיב  שרק  באופן  אבל  מים  עם  בכלי  הקטנית 
והוסיפו לגדול מלחות שעליהם והוציאו גבעול קטן מכח לחות שהיתה עליהם 
אין צריך לעשרם. עי' בזה מאמר מקיף בסוף ספר משפטי ארץ - כלאים ]החדש[ 
בנדון זה של לחות מועטת על הפרי, שיש לדון את התוספת כבא מלחות האויר 

ופטור מתרומות ומעשרות. 

ברכת מזל טוב

להגאון רבי אליקים שלנגר שליט"א

עורך "הליכות שדה"

ולבנו

הרב דוד שליט"א

וכל משפחתו

לרגל הולדת

הנכד - הבן 

תזכו לגדלו לתורה ולחופה ולמעשים טובים

מתוך נחת ושמחה כל הימים

לומדי בית המדרש וההנהלה
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שאלות ותשובות - בית ההוראה
הרה"ג מרדכי צבי שאהן

פירות שאין הבעלים מקפידים עליהם - חיובם בתרו"מ

לא  החצר  בעלי  פרי.  עצי  בה  שגדלים  פרטית  חצר  יש  ביתי  ליד   – שאלה  א. 
הפקירו את הפירות, אבל אינם מטפלים בהם, וידוע שאינם מקפידים על כל מי 
שלוקח מפירות העצים. האם פירות אלו חייבים במעשרות, או שדינם כפירות 

הפקר שפטורים ממעשרות?

תשובה – יש להחמיר ולהפריש תרומות ומעשרות מהפירות ללא ברכה, ואם 
והפירות  מהפירות,  כלל  להבעלים  איכפת  שלא  לכל  וניכר  מוזנחים,  הפירות 
נופלים ונרקבים, נראה דהפירות פטורים מתרומות ומעשרות. וכל שכן פירות 
שגדלים על עצים או על צמחים במקומות ציבוריים שנטעו לנוי, והפירות אינם 
מטופלים ואינם נאספים על ידי הרשות המקומית, וכל מי שרוצה יכול ללקוט 

מהפירות שדינם כפירות הפקר הפטורים מתרומות ומעשרות. 

ביאורים

מקומות  בכמה  כדאיתא  המעשרות  מן  פטורין  הפקר  דפירות  פסוקה  הלכה 
סי' של''א  ובשו''ע  י''א  פ''ב הלכה  נפסק ברמב''ם תרומות  וכן  ובש''ס,  במשנה 
אין  כי  הלוי  ''ובא  ראה מהפסוק  בפר'  בספרי  ילפינן  הפטור  בטעם  ט''ז.  סעיף 
לו חלק ונחלה עמך'' וממעט הפקר דידך ויד הלוי שוין בו, וכן הוא בירושלמי 
תרומות פ''א ה''ג ובמעשרות פ''א ה''א. ובירושלמי ריש מעשרות משמע שילפינן 
מ'תבואת זרעך' לפטור את ההפקר, וכן כתב הרמב''ם בפיהמ''ש בריש מעשרות, 
דהפקר נתמעט דבעינן 'זרעך' המיוחד לך, ולא של הפקר, וכן כתב הש''ך בסי' 

של''א ס''ק כ''ו.

ובנידון דידן יש לדון האם דינם של הפירות כהפקר, ופטורין מתרומות ומעשרות, 
או כיון שלא הפקירם בהדיא, אין דינם כפירות הפקר. 

והנה בגמ' פסחים דף ו' ע''ב איתא סופי תאנים ומשמר שדהו מפני ענבים סופי 
ענבים ומשמר שדהו מפני מקשאות ומפני מדלעות בזמן שבעל הבית מקפיד 
גזל וחייבין במעשר בזמן שאין בעל הבית מקפיד עליהן  עליהן אסורין משום 
מותרין משום גזל ופטורין משום מעשר. ופירש רש''י בד''ה והתניא סופי תאנים. 
"סוף לקיטת תאנים, נמצאים בתאנה תאנים שאינן מתבשלות כל צרכן עולמית, 
ומשמר שדהו מפני ענבים, דבעל הבית זה משמר שדה זו שלא יכנסו בני אדם 
לתוכה, ואין דעתו מפני התאנים אלא מפני שיש בה ענבים, שעדיין לא הגיע עת 
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הבציר, או סופי ענבים שלא יתבשלו עולמית, ובעל הבית משמר שדהו זו שהן 

בתוכה ולא בשבילן, אלא מפני מדלעות ומקשאות שבה" דאם אינו מקפיד על 

וכ''כ  התאנים או על הענבים "פטורין מן המעשר, דהפקר פטור מן המעשר". 

מהמעשרות  פטורין  אלו,  פירות  על  מקפיד  דאינו  דכיון  שם  הראשונים  שאר 

מדין הפקר. 

וכן פסק הרמב''ם בפ''א דמעשר הי''ב המשמר שדהו מפני ענביו ובא אחר ואסף 

המקשאות  מפני  שדהו  משמר  שהיה  או  שדה  באותה  הנשארות  התאנים  את 

בזמן  ואסף את הענבים הנשארים שם המפוזרים בשדה  ובא אחד  והמדלעות 

שבעל השדה מקפיד עליהן אסורין משום גזל ולפיכך חייבין במעשר ובתרומה, 

אין בעל השדה מקפיד עליהן מותרין משום גזל ופטורין מן המעשר. 

ליקח  יכול  אחד  וכל  הפירות,  על  מקפידים  הבעלים  דאין  היכא  דכל  ומשמע 

מהפירות דינם כהפקר, ופטורים מן המעשרות אף שלא הפקירם בפיו בהדיא. 

וכן כתב בדרך אמונה בפ''ב דתרומות ס''ק צ''ה בדין הפקר הפטור ממעשרות 

''ואפי' לא הפקיר ממש בפיו אלא שידוע שנותן לכל אדם ליטול ואין מקפיד, 

וגם הפקר בי''ד, פוטר ממעשר''. ]וע''ש בצהה''ל ס''ק רמ''ו דאם מקפיד על איזה 

אנשים שלא יקחו, י''ל דאינו פוטר ממעשר, והניח בצ''ע.[

וכן יש לדייק ממה שפסק הרמב''ם בהל' אישות פ''ה ה''ח, הנכנס לבית חבירו 

ולקח לו כלי או אוכל וכיוצא בהן וקידש בו אשה ובא בעל הבית אף על פי שאמר 

לו למה לא נתת לה דבר זה שהוא טוב ממה שנתת לה אינה מקודשת, שלא אמר 

לו דבר זה אלא כדי שלא להתבייש עמו והואיל וקידש בממון חבירו שלא מדעת 

חבירו הרי זה גזל ואינה מקודשת, ואם קידשה בדבר שאין בעל הבית מקפיד 

עליו כגון תמרה או אגוז הרי זו מקודשת מספק. וכן פסק בשו''ע אה''ע סי' כ''ח 

סעיף י''ז. 

וביארו הרבה מנו''כ הרמב''ם ומפרשי השו''ע דכיון דאינו מקפיד הוי כהפקר, 

וודאי מקודשת משום  ולא  ספק מקודשת  רק  דהוי  והא  זה.  עם  לקדש  ויכול 

דמדובר על חפץ שלא ידוע לנו בוודאות שבעל הבית אינו מקפיד שיקחו, אלא 

שמא  וחיישינן  שיקחו,  עליו  מקפידין  אין  אנשים  שבסתמא  דבר  הוא  החפץ 

הבעה''ב מקפיד. ]כן פירשו הב''ח והט''ז והב''ש והגר''א ועוד. אמנם יש שפירשו 

פרוטה,  שווה  שאינו  בדבר  ומיירי  מקפיד  בעה''ב  אין  שבודאי  שידוע  דמיירי 

והספק הוא אם שוה פרוטה במקום אחר ועיין באבני מילואים[.

ועיין בשו''ת נודע ביהודה ]קמא[ אה''ע סי' נ''ט שביאר דעת הרמב''ם והשו''ע 

הנ''ל דהוא מדין הפקר, דכיון שאין בעה''ב מקפיד על זה הוי כהפקר, ומ''מ תמה 

מנ''ל לחדש דין זה, והיאך יצא מרשות מרא קמא בלא מעשה הקנאה. ובשו''ת 

ו' יישב תמיהת הנוד''ב דמקורו של הרמב''ם הוא מסוגיא  נחל יצחק חו''מ סי' 
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דפסחים הנ''ל דסופי תאנים שאין בעה''ב מקפיד עליהם פטורים מן המעשרות, 
משום שדינם כהפקר, ועיי''ש עוד מש''כ בזה. 

ולפי הנ''ל היה מקום לומר דכל היכא דידעינן דלא איכפת לבעה''ב מהפירות, 
ואינו מלקטן, וכל מי שרוצה יכול לבוא ולקחתן ואין בעה''ב מקפיד, דינו כהפקר 

שפטור מתרו''מ.

אולם בשו''ת חתם סופר אה''ע ח''א סי' פ''ה כתב דהדעת נוטה דלא אמרינן בכל 
אופן דמה שבעה''ב אינו מקפיד הוי הפקר, ורק בדין סופי תאנים שיש לו שדה 
מלאה פירות והבעלים לקטו רוב הפירות, והשאירו פירות אלו, דכל זמן שלא 
שמענו שהוא מקפיד, אורחא דמילתא דמפקיר פירות אלו, וכן לגבי פירורי חמץ, 
דבגמ' פסחים הנ''ל דימה דין סופי תאנים לפירורין של חמץ דממילא בטלי, דגם 
הפירורין הדרך להפקירן ולהשליכן, ולכן היכא דאינו מקפיד בסתמא הוי הפקר, 
נעשה הפקר  וכל ששוה פרוטה לא  אבל בעלמא לא סגי במה שאינו מקפיד, 

ממילא. 

וכעי''ז כתב בספר תורת זרעים מס' דמאי פ''ג מ''ב בשם החזו''א, דהקשה מדין 
סופי תאנים דאמרינן דהוי הפקר, למש''כ הרמב''ם בפי''א מהל' אבידה, דאבידה 
מדעת אינה הפקר, והרמב''ם לשיטתו בפ''ב דנדרים דהפקר בלב לא הוי הפקר. 
וכתב דתירץ לו החזון איש דהיכא דיש אומדנא דמוכח דאינו מקפיד על הפירות, 
חשיב הפקר, דהוי כמו הפקר בפה בפני כל העולם, ולכן בסופי תאנים הפירות 
הם הפקר דיש אומדנא דמוכח דאינו מקפיד עליהם, וכמו שהפקיר בפיו. אבל 
כשאין אומדנא דמוכח, אף אם כוונתו להפקיר, ולא איכפת ליה מהפירות, הוי 

רק כהפקר בלב, ולא הוי הפקר . 

ולפי דברי האחרונים הנ''ל יש להסתפק בנידון דידן דאין הבעלים מקפידים על 
הפירות האם דינם כהפקר ופטורים ממעשרות, די''ל דכיון דאין גילוי דעת או 
הוכחה מהבעלים, אף שידוע לכל שאינו מקפיד עליהם, אין דינם כהפקר, או י''ל 
דכיון דאין הבעלים מטפלים בעצים לצורך הפירות, ולא איכפת ליה מהפירות 
הוי כגילוי דעת של בעה''ב שמפקירם, ולכן מספק יש להחמיר ולהפריש תרו''מ 

בלא ברכה. 

ולא  מטופלים,  ואינם  מוזנחים  שהעצים  כל  לעין  שנראה  היכא  מקום  ומכל 
איכפת לי' לבעה''ב מהפירות כלל, ומה שנשאר נופל ונרקב, וכן הדבר מצוי אצל 
הרבה אנשים דיש להם עצי פרי בגינתם, ולא איכפת להם מהפירות כלל, וכל 
אחד יכול ליקח מפירות אלו, דבכהאי גוונא נחשב ג''כ כאומדנא דמוכח, וכמו 
ורק  כהפקר,  ודינם  הפירות,  על  מקפידים  הבעלים  דאין  דמוכח  תאנים,  סופי 
באופן שהבעלים מקפידים שלא יקחו מהפירות, אף שאינו צריך להפירות, ואינו 
לוקטן, אינו הפקר, ואפי' אם מקפיד רק על איזה אנשים שלא יקחו מהפירות, 

יש לומר דלא הוי הפקר. 
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וכן היכא שהפירות נטועים ברשות הרבים ע''י הרשויות, ואין הפירות נאספים, 
הוי כגילוי דעת, ואומדנא דמוכח שהפירות הם הפקר, ויש מקום לומר גם דאין 
בעלים כלל לפירות אלו. אולם במקומות שיש שבאים מטעם הרשות לאסוף 
זית, דהעיריה מוכרת את הזכות  הפירות וכן מצוי בכמה מקומות בפרט בעצי 
וע''ע  בתרו''מ,  וחייבים  הפקר,  הפירות  אין  אז  פרטי,  לאדם  הפירות  ללקוט 

במשפטי ארץ תרו''מ פ''ה אות ב. 

הפרשת תרו''מ מעגבניות ירוקות על אדומות ולהיפך

ירוקות  עגבניות שהם  כמה  יש  וביניהם  עגבניות,  של  ארגז  קניתי   – ב. שאלה 
לגמרי, וכמה שהתחילו להתאדם מעט. האם אפשר לעשר מהעגבניות הירוקות 

על האדומות, או מן האדומות על הירוקות?

תשובה  - אין להפריש מעגבניות שירוקות לגמרי, על העגבניות האדומות, דיש 
לחוש שמא העגבניות הירוקות לגמרי, עדיין לא הגיעו לעונת המעשרות, והם 
פטורים, ואם מעשר מהם על האדומות נמצא שמפריש מן הפטור על החיוב, ואם 
אין העגבניות ירוקות לגמרי, אלא כבר התחילו קצת להאדים, כבר הגיעו לעונת 
המעשרות ויכול להפריש מהם על האדומות, ואם רוצה לעשר מן האדומות על 
הפירות,  הכל, לא יאמר בנוסח ההפרשה שהמעשר ראשון יהא בצד צפון של 
אלא יאמר שהמעשר ראשון יהא בצד צפון של הטבל, וכן בהפרשת מעשר שני 
לא יאמר שהמעשר שני יהא בדרומם של פירות אלא בדרומם של פירות הטבל. 

ביאורים

חז''ל קבעו שלושה זמנים לחיוב תרו''מ, א. לפני עונת המעשרות, וזה מתחילת 
גידול הפרי, עד שלב מסוים בהבשלת הפרי, ]יש סוברים דזמן זה הוא כשהפרי 
הפירות  שלב  ובאותו  יותר[  מוקדם  דהזמן  סוברים  ויש  גידולו,  לשליש  מגיע 
לא  תרו''מ  מהם  הפריש  ואם  נקטפו,  אם  אפילו  ומעשרות,  מתרומות  פטורים 
עשה ולא כלום. ב. פרי שהגיע לעונת המעשרות, והוא שלב בהתפתחות הפרי, 
והזמן משתנה לפי סוגי הפירות וכדאיתא במשנה בריש מס' מעשרות, ומאותו 
שלב הפרי קרוי 'פרי' ו'אוכל', ומ''מ אין הפירות טבלים, דחיוב תרומות ומעשרות 
הם רק אחר שנגמרו מלאכתם, ומ''מ מדרבנן אסור לאכול מפירות אלו אכילת 
קבע, בלי הפרשת תרו''מ, וכן מהשלב של עונת המעשרות, אם הפריש תרו''מ, 
חלו המעשרות. ג. גמר מלאכה והכנסה לבית, או אחד מששה דברים הקובעים 
הפרשת  בלי  ארעי  אכילת  אפי'  מהפירות  לאכול  אסור  זמן  ומאותו  למעשר, 

תרו''מ, ולכתחילה יש להפריש תרו''מ רק אחר גמר מלאכה.

בפירות  המעשרות'  'עונת  של  זמן  את  המשנה  מנתה  מעשרות  מסכת  ובריש 
שונים, ושם במשנה ב' איתא האוג והתותים משיאדימו וכל האדומים משיאדימו 
וכו', וכן פסק הרמב''ם בהל' מעשר פ''ב ה''ה. ולפי''ז היה נראה דעגבניות ירוקות 
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עדיין הן בשלב שלפני עונת המעשרות, דהרי הם בכלל ''וכל האדומים משיאדימו'' 
ומ''מ אם כבר התחיל להאדים הוי בכלל 'משיאדימו' כמו שכתב הרמב''ם בפירוש 
המשנה שם וז''ל וכל האדומים משיאדימו, ענינו שכל מה שדרכו שתאדים צורתו 
כשנגמר בישולו הרי זה חייב במעשרות משיתחיל להאדים. ולפי''ז כל שהתחיל 
להאדים כבר באו לעונת המעשרות, וכן הוא הרגילות שאף העגבניות הירוקות 
התחילו קצת להאדים, וא''כ כבר הגיעו לעונת המעשרות. אמנם אם לא התחיל 
ואם  פטורים,  הם  והרי  המעשרות  לעונת  הגיעו  לא  דעדיין  י''ל  כלל,  להאדים 
עישר מפירות אלו לא חלו המעשרות, ואם חלק מהעגבניות היו ירוקות לגמרי, 
א''כ מיעט במעשרות, דלא הפריש לתרומה גדולה ותרו''מ כשיעור, ויש קלקול 
בפירות, דחלק מהפירות תוקנו וחלק לא תקנו, ויש תערובת חיוב ופטור, ויש 
אומרים דאם הפריש פחות מכשיעור לתרומה, לא תוקנו הפירות כלל. וכן יש 
קלקול כשהפירות הירוקות הם בתוך הפירות, וקבע עליהם את המעשר ראשון 
או את המעשר שני, דאם הפירות פטורין, לא תוקנו שאר הפירות, ויש תערובת 
פטור וחיוב בפירות. ]ועיין במשפטי ארץ פרק י''ח סעיף י''ב מה יעשה כשיש 

קלקול בפירות, כיון שמיעט במעשר[. 

יאדימו  שלא  בפירות  אלא  שיאדימו  דבעינן  הכלל  נאמר  דלא  לדון  יש  אמנם 
לעולם כשלוקטין אותם בשלב מוקדם, משא''כ בפירות שהדרך שלוקטים אותם 
שבאו  נחשב  שפיר  הלקיטה,  אחרי  תלושים  כשהם  ומבשילים  ירוקין,  בעודן 
לעונת המעשרות כשלקטו אותן, דאח''כ מתבשל ממילא, דלא שייך לומר דבאו 
לעונת המעשרות אחר שנתלשו, וכיון שהם עתידים להאדים אח''כ, ע''כ כבר באו 
לעונת המעשרות בעודן מחוברין אף שהיו ירוקים, וכן משמע בירושלמי בפ''א 
לאכילה,  ראויות  יהיו  נתלשו בשלב שאח''כ  דאם  תאנים  לגבי  מ''ב דמעשרות 
כבר באו לעונת המעשרות, וכן הוכיח בדרך אמונה בפ''ד דתרומה הלכה כ''א 
בבה''ל ד''ה על מה שבחרצנין מכמה מקומות דאם אין על הפרי שם אוכל בשעה 
שנתלש, ]אף ע''י מחשבה לאוכל[ אי אפשר לחול ע''ז שם אוכל להתחייב, דאז 
בעת תלישתן היה לפני עונת המעשרות, ושוב אינו מתחייב, ואף אם צריך תיקון 
בידי אדם או אפי' בידי שמים כבר נחשב שהגיע לעונת המעשרות כשנתלש, 
ולכן נקטו הפוסקים דפרי הבננה נחשב שהגיע לעונת המעשרות בשעה שתלשן, 
אף שהדרך ללוקטן בשעה שהם עדיין קשים כאבן, ואינם ראוים לאכילה אלא 
ע''י תהליך הבחלה, ושם כתב בשם הגרי''ש אלישיב זצ''ל דאפשר לעשרן מיד 
ז' במה שדנו  פ''ז סעיף  ]ועי' עוד במשפטי ארץ  ואין צריך להמתין שיתבשלו 

הפוסקים בפירות כגון בננה שצריך עדיין לעבור תהליך הבחלה[. 

אח''כ  ומבשילות  ירוקות,  בעודן  העגבניות  את  כיון שהדרך שלוקטין  זה  ולפי 
מעצמן, נחשב דהפירות כבר באו לעונת המעשרות, ושפיר אפשר לעשר מהם 
ועליהם גם כשהם ירוקות. ושמעתי ממומחה דדבר זה תלוי בשלב הלקיטה, דיש 
שלב שכשלוקטין אותן, אף שהיא עדיין ירוקה לגמרי, מ''מ יתבשלו מעצמן, אבל 

אם לוקטים אותן מוקדם יותר לפני שלב זה, לא יתבשלו ולא יאדימו לעולם. 
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ירוקים,   בעודן  ולאכלן  ירוקות  רגילים לכבוש עגבניות  עוד דבזמנינו  לדון  ויש 

שצריך  אף  כאוכל,  נחשבים  כבר  הם  יאדימו,  שלא  באופן  דגם  לומר  יש  ולכן 

כיבוש ותיקון לאוכלם, וכפירות שאינם ראוים לאכול בלי בישול, דמ''מ הם כבר 

בכלל פרי. 

ולכן לדינא כשהעגבניות ירוקות לגמרי, יש לחוש אולי אינן עומדות להאדים, 

והם פטורות משום דהם עוד לא הגיעו לעונת המעשרות, וכן פסק בחוט שני 

פ''ב ה''ה דעגבניות שהם קשות כשלוקטן, אם עומדות להתרכך, אפשר לעשרן 

אף כשהם ירוקות, אבל הירוקות לגמרי שאינן עומדות להאדים י''ל דפטורות, 

אבל הניח בצ''ע כיון דיש דרך לאוכלן בעודן ירוקות ע''י בישול או כבישה.

ובאופן דיש לחוש דהירוקות הם פטורות, אין להפריש גם מהאדומות על הכל, 

דאף שיש מקום להקל בזמן הזה שהתרומה הולכת לאיבוד להפריש מן החיוב 

על הפטור, וכמו שכתב בחזו''א דמאי סי' י''ב ס''ק י''ט, מ''מ כאן יש חשש קלקול 

בכל הפירות, דאם יש בארגז ירוקות שהם פטורים לגמרי, והם נמצאים בצפונם 

או בדרומם, אם כן כשקובע המעשר ראשון והמעשר שני בצד צפון ובצד דרום 

של הפירות, לא חל המעשרות על פירות אלו, ויש בפירות תערובת חיוב ופטור, 

אלא אם כן יקבע שהמעשר ראשון והמעשר שני יחולו בצד צפון ובצד דרום 

של הטבל, דאז אם הירוקות פטורות, לא חל עליהם שם מעשר, ולכן בכל פעם 

הנוסח  ישנה  הפירות,  של  דרום  או  צפון  בצד  יחול  שהמעשר  בנוסח  שכתוב 

ויאמר שהמעשר יחול בצד דרום של הטבל, דאז גם אם פירות אלו הם פטורים, 

מ''מ קבע את המעשר בצד צפון ובצד דרום של הטבל, ובין אם הפירות פטורין 

או שהם חייבים חלו המעשרות כהלכתן. 

האם הכנסת פירות דרך דלת אחורית קובע למעשרות

הכנסתי פירות מהגינה הנמצאת מאחורי ביתי, דרך דלת שאחורי  ג. שאלה –  

הבית שאפשר לצאת ממנה לגינה, ולא דרך הכניסה הראשית של הבית, האם 

גגין וקרפיפות, שלא נקבעו  הפירות מתחייבים במעשר, או דינם כמכניס דרך 

ומכניסים  ירקות הגדלים מחוץ לבית על המרפסת  וכן מה הדין של  למעשר. 

אותו דרך הפתח מהמרפסת להבית, או ירקות הגדלים על אדן החלון מבחוץ, 

ומכניסים אותם לבית דרך החלון, האם זה נחשב ככניסה לבית דרך השער, או 

הוי כמכניס דרך הגגין דפטור.

תשובה –  יש להחמיר ולעשר את הפירות, ואין לאכול אף אכילת ארעי לפני 

הפרשת תרומות ומעשרות דיש לומר דחשוב כניסה לבית דרך השער, ובפרט 

היכא שאין פתח אחר מהגינה לבית, אלא דרך הפתח האחורי לבית, וזאת הדרך 

הרגילה להכניסה לבית, וגם כשמכניס מהחלון פירות שגדלים על אדן החלון 
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ולא  ארעי,  אכילת  לפני  אף  ומעשרות  תרומות  ולהפריש  להחמיר  יש  מבחוץ, 

יברך על ההפרשה. 

ביאורים

איתא בגמ' בבא מציעא דף פ''ז ע''ב אמר רבי ינאי אין הטבל מתחייב במעשר 

עד שיראה פני הבית שנאמר בערתי הקדש מן הבית ורבי יוחנן אמר אפילו חצר 

קובעת שנאמר ואכלו בשעריך ושבעו ורבי יוחנן נמי הא כתיב מן הבית אמר לך 

חצר דומיא דבית מה בית המשתמר אף חצר המשתמרת ורבי ינאי נמי הכתיב 

בשעריך ההוא מיבעי ליה דמעייל ליה דרך שער לאפוקי דרך גגות וקרפיפות 

דלא. ועיין ברש''י שם ד''ה פני הבית וז''ל ''דאפילו הבית לא קבע ליה אלא כי 

מעייל ליה דרך שער ביאתו''. דמפרש 'דפני הבית' היינו דרך הפתח, ולא דרך 

גגות וקרפיפות.

והכי איתא בגמ' ברכות דף ל''ה ע''ב, ובגיטין דף פ''א ע''א אמר רבה בר בר חנה 

אמר רבי יוחנן משום רבי יהודה ברבי אלעאי בא וראה שלא כדורות הראשונים 

כדי  דרך טרקסמון  פירותיהן  מכניסין  היו  הראשונים  דורות  האחרונים,  דורות 

לחייבן במעשר, דורות האחרונים מכניסין פירותיהן דרך גגות דרך חצרות דרך 

אין הטבל מתחייב במעשר  ינאי  רבי  מן המעשר, דאמר  כדי לפטרן  קרפיפות 

דרך  שם  רש''י  ופירש  הבית.  מן  הקדש  בערתי  שנאמר  הבית  פני  שיראה  עד 

טרקסמון, דרך שערי החצר והבית. ופני הבית הוא פתח כניסה ויציאה.

שנגמרה  אחר  דאף  מלאכתו,  שנגמרה  אחר  הוא  למעשר,  הבית  קביעות  ודין 

מלאכתו לא נקבע למעשר מן התורה אלא כשיכניסו לביתו לרבי ינאי או לחצר 

לפי רבי יוחנן. וגם בעינן שיכניס לבית דרך השער, ואם לא הכניס דרך השער לא 

נקבע למעשר אף מדרבנן ומותר לאוכלן ארעי, ולענין אכילת קבע יבואר להלן. 

וכן פסק הרמב''ם בפ''ד מהל' מעשר ה''א "אין הטבל נקבע למעשרות מן התורה 

עד שיכניסנו לביתו שנאמר בערתי הקדש מן הבית, והוא שיכניסנו דרך השער 

שנאמר ואכלו בשעריך, אבל אם הכניס תבואתו דרך גגות וקרפיפות פטור מן 

התרומה ומן המעשרות". 

וכל זה בפירות שדעתן להכניסן לבית, אבל פירות שדעתן למכור בשוק, נקבע 

למעשרות אחר גמר מלאכה, אף שלא הכניסן לבית, וכמו כן מדרבנן יש ששה 

דברים הקובעים למעשרות גם אם לא הכניס לבית, והם חצר ]וי''א דחצר קובע 

מה''ת[ או מקח, או בישול, או הפרשת תרומה, או מליחת הפירות, וכן השבת 

אסור  הנ''ל,  מהדרכים  באחד  למעשרות  שנקבעו  ופירות  למעשרות.  קובעת 

לאכול מהם אפי' אכילת ארעי לפני הפרשת תרומות ומעשרות.
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ועיין בחזו''א שביעית סי' ג' סק''ח דמסיק דאם הכניס לבית דרך גגין וקרפיפות, 
אף אם חזר והוציאן מהבית, והחזירם לבית דרך הפתח לכו''ע אינם מתחייבים, 

וכן כתב במעשרות סי' ג' סק''ט. 

אמנם נחלקו הראשונים האם מותר לאכול בבית בלי הפרשת תרומות ומעשרות 
לבוא  דיכול  היכא  אלא  קבע  אכילת  אסרו  דלא  סוברים  דיש  קבע,  אכילת  גם 
גמר מלאכה,  לפני  אפי'  קבע,  אכילת  אסרו חכמים  ולכן  דאורייתא,  חיוב  לידי 
דפירות אלו יכולים לבוא לידי חיוב דאורייתא, משא''כ פירות אלו שכבר אינם 
יכולים להתחייב, וכן דעת רבינו אפרים והובא בתוס' מנחות דף ס''ז ע''ב בד''ה 
כדי שתהא, וכן הסכים בשו''ת הרשב''א ח''א סי' שס''א. ויש סוברים דאף שאינו 
יכול לבוא לידי חיוב, מ''מ כיון שלפני שהכניסם דרך הגג היו יכולים להתחייב 
על ידי שיכנסם דרך הפתח, ונאסרו באכילת קבע, שוב לא פקע האיסור מדרבנן 
שהיה על פירות אלו לאכלן באכילת קבע, וכן הוא דעת רש''י בברכות דף ל''ה 
ע''ב בד''ה אין הטבל, ובפסחים דף ט' ע''א בד''ה ואי בעית אימא ובעוד מקומות, 
וכ''כ תוס' בפסחים שם בד''ה כדי שתהא ובגיטין דף פ''א בד''ה דרך גגות, ובעוד 
להחמיר  דיש  הפוסקים  דעת  ולדינא  ראשונים.  הרבה  עוד  דעת  וכן  מקומות, 
במחלוקת דרבוותא, ולחוש לדעת הראשונים דאוסרים באכילת קבע, אף שנכנס 
וכן כתב בספר מים חיים בשם הגרי''ש אלישיב  ולא ראה פני הבית,  גגין  דרך 

זצ''ל, ועיין בדרך אמונה פ''ג ה''ו, ובפ''ד סק''ח.

דלפי  הנ''ל,  הראשונים  במחלוקת  תלוי  לכאורה  ההפרשה,  על  ברכה  ולענין 
הראשונים הסוברים דאסור באכילת קבע, א''כ הפירות חייבים בתרו''מ ולכאורה 
לפני  כשמפריש  וכן  מדרבנן,  פרי שחיובו  בכל  כמו  ההפרשה,  על  לברך  צריך 
אז  מפריש  אם  ומ''מ  אסור,  ומדרבנן  קבע,  לאכול  מותר  דמה''ת  מלאכה,  גמר 
התרו''מ מברך על ההפרשה, והגם דבמפריש לפני גמ''מ יש סברא נוספת לומר 
דהוי הפרשה גמורה, דהרי מועיל הפרשה זו לפטור גם את החיוב מה''ת, דגם 
אחרי שנגמר מלאכתו ונקבע למעשר מה''ת, אין צריך להפריש שוב מהפירות, 
ויש סברא לומר דכיון דעומד להתחייב בחיוב גמור, נחשב ההפרשה להפרשה 
להתחייב  עומדים  דאינם  אלו,  בפירות  משא''כ  לברך,  דצריך  ופשיטא  גמורה, 
בחיוב גמור מה''ת, דמ''מ מסתברא דגם בכהאי גוונא צריך לברך על ההפרשה, 
דסוף סוף אם רוצה לאוכלן קבע, יש חיוב גמור מדרבנן לעשר הפירות, והוי ככל 
פרי שחיובו אינו מדרבנן, ומ''מ צריך לברך על ההפרשה. ולכאורה אף אם אוכלן 
ארעי, כיון דיש תורת חיוב תרו''מ על פירות אלו, שפיר יכול לעשר ולברך על 

ההפרשה, דע''י הפרשה זו הותר פירות אלו באכילת קבע. 

וליכא  קבע,  באכילת  אפי'  מותר  השער  בדרך  לא  דכשנכנס  להסוברים  אמנם 
בזה אפי' איסור דרבנן, לכאורה נפקע ממנו איסור הטבל, ואינו יכול לברך. ולא 
דמי למפריש תרומות ומעשרות לפני גמר מלאכה, דשם חייב במעשר אם יאכל 
אכילת קבע, וכן עומד להתחייב כשיגמרו מלאכתן, וכעין זה כתוב בדרך אמונה 
פ'' ס''ק ס''ד לדעת המתירים באכילת קבע ''דבכל מקום שיכול לבא לידי חיוב 
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אם תרם תרומתו תרומה מה''ת, ובמקום שא''א לבא לידי חיוב כבר נפטר, ואם 
ועיין בדרך אמונה שם בצהה''ל ס''ק קכ''ג בהכניס  תרם אין תרומתו תרומה". 
פירות לבית לפני גמ''מ דלא יברך על ההפרשה משום מחלוקת הראשונים אם 
נפטר לגמרי ולכאורה ה''ה כשהכניס שלא דרך השער, דכיון דדין זה לכאורה 

תלוי במחלוקת ראשונים הוי ספק ברכה. 

ויש לדון האם הכנסה לבית קובעת רק בכניסה דרך השער העיקרי שבו רגילין 
להיכנס לבית, או כל פתח שאפשר להיכנס דרכו לבית חשיב דרך השער, או 
דרך  חשיב  העיקרי,  פתח  שאינו  אף  בו,  להשתמש  שרגילין  פתח  דכל  נומר 
השער, אבל פתח שאין רגילין להשתמש בו, אף שאפשר ליכנס דרכו לבית לא 

חשוב דרך השער. 

מ'בשעריך'  מיעט  דבגמ'  חייב,  לבית  פתח  דרך  שהכניס  דכל  נראה  ולכאורה 
דרך גגין וקרפיפות, וי''ל דלא נפטר אלא היכא דאינו מכניס דרך פתח, דומיא 
יש  'קרפיפות'  וכן בפטור של  דרך ארובה מהגג,  הוי שער, דמכניסו  דלא  דגג, 
לומר דהמכניס דרך קרפיפות, אינו מכניס דרך פתח, אלא דרך פירצה מהבית 
להחצר, אבל דרך פתח, אף אם אין רגילין ליכנס דרכו לבית, וכגון פתח אחורי 
שמשתמשין בו רק לעתים, מ''מ שפיר הוי דרך שער, דלא כתוב בקרא דצריך 

שער העיקרי. 

למעשר,  קובע  החג  סוכת  אם  וחכמים  ר''י  נחלקו  ע''ב  י'  דף  יומא  בגמ'  והנה 
יש  כן  וקאמר בגמ' שם דאי אפשר לומר דלר''י איכא רק חומרא דרבנן, דאם 
לחשוש דיבוא להפריש מן הפטור על החיוב. ובריטב''א שם הקשה מה החשש 
מ''מ  הבית,  פני  שראה  חשוב  לא  אם  אף  הרי  החיוב,  על  הפטור  מן  שיפריש 
מהני ההפרשה לפטור את החיוב דאורייתא, כמו כל הפרשה לפני גמר מלאכה, 
דמהני לפטור את החיוב דאורייתא, וע''ש במה שתירץ. והחזו''א במעשרות סי' 
ג' סק''ט ביאר החשש שיפריש מן הפטור על החיוב ''דמעייל דרך סוכה לבית, 
ואין זה עיקר הפתח, והו''ל כהביא דרך קרפיפות ופטור, ואתא למימר דסוכה 
גופה בית הוא, ולסוכה הוכנס דרך עיקר הפתח, וכבר נתחייב''. ומבואר מדבריו, 
דאף דהכניס לבית דרך פתח ולא דרך איזה פירצה, נפטרו הפירות, כיון דהכניס 
הפירות דרך פתח שאינו הפתח העיקרי לבית, וס''ל דילפינן מ'בשעריך' דבעינן 

הפתח העיקרי. 

וע''פ דבריו כתב בדרך אמונה בפ''ד ס''ק ז' "קרפיפות הוא רחבה מאחורי הבתים, 
מדרך  הכניס  אם  וכן  שם,  פירות  הכנסת  דרך  אין  להבית  פתח  שם  שיש  ואף 
אחורית לבית שאין דרך להכניס דרך שם כגון שהיה שם סוכה ואין דרך להכניס 

דרך הסוכה, והוא הכניס דרך הסוכה לבית פטור''.

והיה נראה לומר דגם לפי מש''כ החזו''א דבעינן עיקר הפתח, ואם לא הוי כמכניס 
דרך קרפיפות, לא בא לאפוקי אלא פתח אחורי שאין דרך כלל להכניס בו פירות, 
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אבל אם יש רגילות להכניס דרכו פירות מהחצר, אף שאינו הפתח העיקרי ליכנס 
דרכו להבית קובע למעשרות, וכן משמע מדברי הדרך אמונה הנ''ל, דרק פתח 

שאין רגילין להכניס דרכו פירות הוי כמכניס דרך קרפיפות.

ולפי זה אם יש לו פתח מביתו לגינה, ומכניס הפירות הגדלים בגינה לתוך ביתו 
דרך פתח מהגינה להבית, אף שהוא פתח אחורי, מ''מ חשוב ראיית פני הבית דרך 
השער ונקבע למעשר, ובפרט היכא שאין עוד אפשרות להיכנס לבית מהגינה 
אלא דרך הפתח האחורי, דבזה יותר מסתברא דנקבע וחשיב דרך השער, דהרי 
זה הדרך היחידה והרגילה להיכנס לבית מהחצר. וכן כשמכניס פירות הגדלים 
שער  דאינו  אף  השער,  דרך  דחשיב  לביתו,  מהמרפסת  הפתח  דרך  במרפסת 

העיקרי של הבית. 

ושדעת  זמנינו  פוסקי  נחלקו  זה  דבדין  כתב  כ''ד  פרק  חיים  מים  בספר  אמנם 
הגרי''ש אלישיב זצ''ל וכן דעת הגר''ח קניבסקי שליט''א דראיית פני הבית הוא 
דוקא הכניסה הראשית להבית, אבל דלת שיוצאים בו מהבית לחצר או למרפסת 
דרך  לבית  בגינה  או  בחצר  שגדלו  פירות  והמכניס  הבית,  פני  ראיית  הוי  לא 
הכניסה מחצר לבית, ואין פתח זה הכניסה הראשית לבית, מותר לאכול ארעי 
פתח שהוא  דרך  הכניס  דאם  קרליץ שליט''א  הגר''נ  דעת  אמנם  אלו.  מפירות 
כניסה מהחצר או מהמרפסת לבית, נקבע למעשרות, ואסור באכילת ארעי, דלא 

מצינו שצריך דוקא כניסה ראשית. 

ויש לומר עוד דלכו''ע הפירות חייבין במעשרות משום שהפירות נקבעו למעשר 
יום, דבהרבה  בגינתו באותו  ידי קביעות של חצר, כשלקט כל מה שצריך  על 
פעמים יש לגינה דין חצר לענין קביעות למעשר, וכ''ש במרפסת שיוצא מביתו 
כשעשוי לתשמיש הבית, ואם יש להגינה או המרפסת דין חצר, גם מה שגדל שם 
נקבע בחצר מדרבנן וי''א אף מדאורייתא. ועיין במשפטי ארץ פרק ז' סעיף כ''א 

וכ''ב וכן בסעיף כ''ה וכ''ו לפרטי דינים בקביעות של חצר.

ופירות הגדלים על אדן החלון מבחוץ, ואין אפשרות להכניסו לביתו אלא דרך 
החלון, יש להסתפק לדעת הסוברים דאין צריך פתח העיקרי להבית, אלא כל 
פתח חשוב דרך השער, די''ל דלא נפטר כשהכניס מהחלון אלא כשהוא דומה 
כדרך,  שלא  הכנסה  והוי  דרכו,  להכניס  שרגיל  פתח  שאינו  וקרפיפות  לגגין 
משא''כ מה שגדל על אדן החלון, דהדרך הרגילה והיחידה להכניס הפירות הם 
דרך החלון, י''ל דכיון דהוי כדרך הרגילה הוי דרך השער, או י''ל דגזירת הכתוב 
הוא דצריך להכניס דרך השער, ואם לא הכניס דרך השער, אף שהכניס בדרך 

הרגילה לא נקבע למעשר, וצ''ע. 

ולכן לענין דינא כל שהכניס דרך הפתח להבית יש לומר דנקבעו למעשר, ואין 
גם  ונראה דאפשר  ומעשרות,  בלא הפרשת תרומות  ארעי  אכילת  אפי'  לאכול 
לברך על הפרשה זו דיש כמה צדדים לחייב. א. דיש לומר דלא נפטר אלא היכא 
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גג או פירצה, ואפי' אם נסבור דלא כל  דאינו מכניס דרך פתח, אלא כגון דרך 
פתח מחייב, י''ל דמ''מ א''צ השער העיקרי, אלא כל פתח שדרכו רגילין להכניס 
להכניס  אחר  דרך  שאין  היכא  ובפרט  מחייב,  מהמרפסת  או  מהחצר  הפירות 
כבר  דהפירות  לומר  יש  ב.  זו.  פתח  דרך  אלא  או מהמרפסת  מהחצר  הפירות 
נתחייבו ונקבעו למעשר מדין חצר. ג. לדעת רש''י ותוס' ועוד ראשונים דאפי' 
כשהכניס דרך גגין אסור באכילת קבע, לכאורה אפשר לברך גם אם לא נקבעו 

הפירות בבית. 

אפי'  התרו''מ  ולהפריש  להחמיר  יש  מבחוץ,  החלון  אדן  על  הגדלים  ופירות 
לאכילת ארעי, דיש לומר דכיון דהכניסו כדרכו הוי דרך שער, אבל אין לברך על 

הפרשה זו. 

פירות א''י שיצאו לחו''ל, האם חייבים בתרומות ומעשרות 

ד. שאלה – קניתי תמרים בחו''ל והיה מצויין עליהם "יבוא מארץ ישראל", האם 
צריך לעשרם בחו"ל מדינא, או שמא אין צריך לעשר אלא לחומרא ולהידור? 

תשובה - צריך לעשר את הפירות מדינא, אך לא יברך על ההפרשה. 

ביאורים

הרמב''ם בפ''א דתרומות הכ''ב פסק ''פירות א"י שיצאו לחוצה לארץ פטורין מן 
החלה ומן התרומות ומן המעשרות שנאמר אשר אני מביא אתכם שמה, שמה 
''ולי נראה  וז''ל  אתם חייבין ובחוצה לה פטורין''. והראב''ד בהשגות שם חולק 
אזיל  דר"א  תורה  ובפטור  תורה  בחיוב  אלא  בזה  עקיבא  ור'  ר"א  נחלקו  שלא 
בתר גמר פרי ורבי עקיבא אזיל בתר מקום קביעות למעשר דהיינו מירוח אבל 
מדרבנן מיהא אף על פי שיצאו חוצה לארץ ונמרחו שם חייבין מדרבנן משום 
דלא גריעי מפירות שנער ומצרים ועמון ומואב ועוד שלא יאמרו ראינו פירות 

הארץ שנאכלין בטבלם ומי שאינו מודה בזה טועה.

במעשרות  חייבין  בחו''ל  מלאכתן  נגמרו  הפירות  אפי'  הראב''ד  לדעת  והנה 
על  נחלק  דלא  בראב''ד  ומשמע  פטורין.  אלו  פירות  הרמב''ם  ולפי  מדרבנן, 
הרמב''ם אלא כשנתמרח בחו''ל, אבל כשנתמרח בארץ ישראל, דהגמר מלאכה 

היה בארץ ישראל לכו''ע חייב. 

וכן משמע בכסף משנה בדעת הרמב''ם דאם היה הגמר מלאכה בא''י חייב אף 
שהוציאן, וכן כתב בהדיא הרדב''ז שם וז''ל ''וע''כ איירי מתני' כגון שמירחן בחוץ 
לארץ, אבל אם מירחן בא''י ונתחייבו בתרומות ומעשרות לא נפטרו מפני שיצאו 
חו''ל, וכן לענין חלה אם גלגל את העיסה בא''י והוציאה לא נפטרה וזה ברור''. 
וכ''כ המשנה למלך שם וז''ל ''ומחלוקת זה הוא דוקא כשהחיוב היה בחו''ל כגון 
שגלגל העיסה ומירח הכרי בחו''ל בזה הוא דפטר ר''ע משום דאזיל בתר קביעות 
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למעשר אבל אם גלגל העיסה ומירח הכרי בא''י בזה פשיטא דאליבא דר''ע אף 
שיצאו חו''ל חייבין בחלה ובמעשר מן התורה, דהחיוב שנתחייבו בהיותם בארץ 

לא פקע מינייהו''. וכן כתוב בשו''ת מבי''ט ח''ב סימן קצ''ו.

והאמנם שדעת הב''ח בסוף סימן של''א שלפי דעת הרמב''ם כל שיצא לחו''ל 
נפקע מהפירות חיוב תרו''מ, ופטור להפריש גם אם הפירות נתחייבו בתרומות 
ומעשרות לפני שיצאו לחוצה לארץ, כגון שהמירוח היה בארץ, אולם דעת רוב 
האחרונים כדעת הרדב''ז והמשל''מ דאם נתחייבו בא''י, אף לדעת הרמב''ם חייב 
אף כשהוציאם לחו''ל. וכן מסיק החזו''א בדמאי סי' ט''ו ס''ק ד' ''ופירות המובאין 
בחו''ל מא''י לית דינא ודיינא דהן חייבין וא''א להקל משום ספק ספיקא דלמא 
דספק  ספיקא  ספק  חשוב  לא  דזה  ישראל,  עשרינהו  כבר  ודלמא  נכרים  של 
עשרינהו לאו ספיקא הוא דכבר גזרו עליו חכמים שלא לצרפו לס''ס וכו''' ומסיק 
שם ''והלא הדבר פשוט בפי תלתא חמורי עולם הראב''ד והכ''מ והמל''מ'' דפטור 

פירות שיצאו לחו''ל הוא רק כשהגמר מלאכה הוא בחו''ל.

להוציאן  דעת  על  ישראל  בארץ  מלאכתו  דנגמרה  דהיכא  דס''ל  אחרונים  ויש 
שו''ת  עי'  הרמב''ם,  לדעת  ופטור  בחו''ל,  מלאכתן  שנגמרה  כמו  דינם  לחו''ל, 
שנגמרה  דכל  וס''ל  ע''ז  חולקים  הפוסקים  רוב  מ''מ  ע''ב,  סי'  ח''א  מהרש''ם 
וכן מסיק  נתחייבו במעשרות,  לחו''ל  בא''י, אף שהיה דעתו להוציאן  מלאכתו 
החזו''א שם דאין לסמוך על סברא זו כלל. וכן פסקו בשו''ת אגרות משה יו''ד ח''ג 

סי' קכ''ז, ובמעדני ארץ תרומות פ''א ה''א. 

וע''ע בשו''ת ישא יוסף ח''ב זרעים סי' י''ז שהאריך בזה, ושלדינא דעת הפוסקים 
להחמיר, ושאין להקל בזה כלל, ובנוסף לכך, גם לדעת המתירים הנ''ל כשהגמר 
אפשרות  דאין  להחמיר,  צריך  דהיום  במציאות  להוציא,  דעת  על  היה  מלאכה 
לדעת, אם בשעת הגמר מלאכה היה מוחלט שהקטיף יהא רק לצורך חוץ לארץ.

ולכן הקונה פירות א''י בחו''ל חייב לעשרם מדינא, ומ''מ לא יברך על ההפרשה, 
דאף שבדרך כלל לא הופרש כלל תרומות ומעשרות מהפירות, והם טבל וודאי, 

מ''מ יתכן שכבר הופרש מהם תרו''מ בא''י, ולכן יפריש בלא ברכה.
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הרה"ג שאול רייכנברג

עד היום ידעו שעשבי בר הגדלים בכרמים ובמטעים ובשדות צריכים לנכש כיון 
שהם מזיקים, ומי שהכרם שלו היה יותר נקי נחשב לחקלאי יותר מוצלח. עד 
האחרון  בדור  במעדר,  ניכוש  או  חרישה  ע”י  העשבים  את  סילקו  שלנו  הדור 

מסלקים גם ואולי בעיקר ע”י ריסוס שהורג את העשבים. 

מחקרים  ועורכים  העשבים.  את  להשאיר  שיטה  לפתח  מתחילים  לאחרונה 
וניסיונות להוכיח שהשארת עשביה מועילה למנוע סחף קרקע להחדיר יותר מי 
גשמים לאדמה ועוד דברים שמרוויחים מהשארת העשביה. גם רוצים להימנע 
מריסוסים המזיקים לבריאות. יש גם יחידים שיש להם אידאולוגיה של השארת 

הבריה הטבעית כמו שהיא.

נעתיק דברים שכתבו בנושא בחוברת “עלון הנוטע” דצמבר 2016. 

"מראשיתה של החקלאות המודרנית האינטנסיבית, נלחמים החקלאים בצמחיה 
רדודים  עיבודים  באמצעות  זה  היה  בעבר  ובפרדס.  בכרם  במטע  העשבונית 
ובעשרונים האחרונים באמצעות קוטלי עשבים במגע ובמונעי הצצה, המותירים 
את פני הקרקע חשופים. המניעים לגישה אגרונומית זו נובעים בראש ובראשונה 
מהרצון למנוע תחרות בין עצי הפרי והעשבים על המים וחומרי ההזנה. כמו כן 
קיים חשש שהעשביה תשמש נשא )מקום מגורים( למזיקים ומחלות או תתחרה 
הוא  טוב  שחקלאי  היה  מקובל  פעם  השמש.  קרינת  על  החקלאי  הגידול  עם 
וזאת מבלי לתת  בית מרקחת"  "כמו  נקי מעשבים  או מטע  לו פרדס  זה שיש 
ובכללם  שלה,  מואצים  הגרעה  לתהליכי  תוביל  חשופה  שקרקע  הדעת  את 
אובדן חומר אורגני ואובדן קרקע מואץ. בעשור האחרון התפתח בארץ, בעיקר 
במטעים צעירים של נשירים, סובטרופיים ומעט פרדסים, שימוש בכיסוי צמחי 

בין השורות. ... ".

נעתיק גם מה שכתב בנושא ד”ר עקיבא לונדון אגרונום ראשי ברבנות הראשית.

בשנים האחרונות מתפתח שינוי באופן גידול הכרם והמטע, אם עד עתה החקלאי 
דאג כי המטע או הכרם יהיו נקיים מעשביה הן תחת העצים או הגפנים והן בין 
שורות המטע או הכרם, זאת על מנת שהעשבייה לא תפריע לצימוח העצים, 
והמים המשקים את העצים יופנו כולם או רובם להשקיית העצים ולא לעשביית 
הבר הגדלה בין השורות ותחת עצי הפרי. כמו כן ישנה הסכמה שפרחי העשבייה 
מושכים עליהם חרקים ואף מחלות אשר יכולים בדרך זו או אחרת להגדיל את 
הבר  וצמחיית  ובמידה  בכרם.  או  במטע  ומחלות  מזיקים  להתפתחות  הסיכוי 
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נשארת עד פריחה וחנטה אזי שטח המטע יתמלא בזרעי בר אשר בשנה הבאה 

יגדילו עוד יותר את צמחיית הבר בשטח המטע והדבר יקשה עוד על סילוקה.

לאור חשיבה זו החקלאי דאג לסילוק העשבייה משטח המטע הן על ידי ריסוס 

האביב  במהלך  שונים  עשבייה  וקוטלי  והחורף,  הסתיו  במהלך  נביטה  מונעי 

זאת על  יש חקלאים המקלטרים את שטח המטע,  בנוסף או במקביל  והקיץ. 

מנת לשמור על הקרקע נקיה מעשבייה.

מספר  מחודשת.  חשיבה  ועברה  במבחן  הועמדה  זו  תאוריה  השנים  במהלך 

דברים הביאו לכך:

 1. במהלך השנים כמות הריסוסים במטע עלתה באופן ניכר כולל אלו המכוונים 

כנגד עשביית הבר, ההוצאה גדלה ובמקביל מחיר הפרי נשאר יציב עם תנודות 

לכאן או לכאן. 

החשש  קיים  ותמיד  גדלה  לקרקע  המוחדרת  הרעילים  הכימיקלים  כמות   .2

יגיעו בסופו של תהליך גם אל הפרי, אכילת פירות אלו עלולה לגרום  כי אלו 

לרעלים להגיע אל גוף האדם, דבר שאנו רוצים למנוע.

3. כמות הגשם היורדת בארץ מוגבלת, אולם הממטרים מגיעים לעיתים בריכוז 

גבוה ובזמן יחסית קצר. מצב זה מביא לא אחת לנגר עילי )זרימה של הרבה מים( 

בכמות נכבדת, נגר זה יוצר סחף של אדמת המטע או הכרם, הנגר יוצר תעלות, 

חשיפת שורשים, וסחף כללי של קרקע המטע. כל אלו מזיקים לעצי המטע, 

ולתנועה בתוך המטע או הכרם. 

4. ירידת גשם בכמות גדולה בזמן קצר כאמור מביאה לסחף קרקע המטע שהוא 

יכולה  כי קרקע המטע אינה  והוא  נוסף  ישנו חסרון  דבר שלילי למטע. אולם 

'לנצל' את מי הגשם, אלו אינם חודרים לקרקע אלא נשטפים ממנו ומתנקזים 

ובמקומות הנמוכים לערוצי הנחלים. קרקע המטע אינה סופחת אליה מספיק 

מי הגשמים, וניצול מי הגשם הוא חלקי ונמוך בלבד. 

מעבר  אך  כסף,  לחקלאי  לחסוך  הקרקע  את  להרוות  עשויים  הגשמים  מי   .5

לכך מי הגשמים גם שוטפים את המלחים המצטברים בקרקע במהלך האביב 

והקיץ. שטיפה זו מטיבה עם הקרקע ועם העץ הגדל בה. במידה ומי הגשם אינם 

מוחדרים לקרקע השטיפה חלקית בלבד ועשויה לחבל בהמשך צימוח העץ.  

ואחרת  שונה  חשיבה  האחרונות  בשנים  התפתחה  ונוספות,  אלו  סיבות  לאור 

בעניין זה. זו הביאה למסקנה כי אולי צורת העיבוד הביאה את המטע והכרם 

נקיים ומטופחים מאוד, אך בדרך אנו מפסידים דברים אחרים חשובים לא פחות 

ואולי אף יותר.
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בשנים האחרונות נעשו מספר ניסיונות להשאיר את עשביית הבר בשטח המטע 
או הכרם, ולעיתים אף נעשו ניסיונות לזרוע עשביית בר בשטח המטע. מטרת 
מהלך זה הוא למנוע את החסרונות שהעלנו לעיל. השארת עשביית הבר בשטח 

המטע או הכרם עשויה להביא למספר יתרונות, ובתוכם:

1. החקלאי נדרש להרבה פחות ריסוסי עשביה, דבר שיביא להפחתה ניכרת של 
רעלים בקרקע ובשטח המטע, וממילא האפשרות שיגיעו רעלים גם אל העץ 

והפירות נמוכה יותר. 

2. צמצום ריסוס קוטלי העשבייה גם מפחית באופן ישיר את ההוצאה הישירה 
בגידול המטע או הכרם.

ואלו  שורשים  בית  מפתחת  הכרם  או  המטע  בשטח  הגדלה  הבר  עשביית   .3
מסייעים לאחיזת קרקע המטע, ובשל כך הנגר העילי המגיע בעקבות הגשמים 

כמעט שאינו סוחף את קרקע המטע, ובמידה ויש סחף הוא מוגבל. 

4. התברר כי עשביית הבר הגדלה בקרקע המטע מסייעת בהחדרת מי הגשמים 
אל הקרקע, ובכך חלק חשוב של הנגר העילי חודר לקרקע וממלא אותה ולא 

נשטף אל מחוץ למטע.  

5. חדירת מי הגשם בחורף אל הקרקע גם מסייעת בשטיפת המלחים מן הקרקע, 
דבר שיועיל להמשך גידול המטע באביב ובקיץ הבאים. 

לאור יתרונות אלו ואף נוספים, משרד החקלאות ומדריכי המטע החלו לעודד 
צורת גידול זו השונה ממה שהיינו מורגלים אליו עד עתה.

בתקופה האחרונה החלה להתפתח שיטה זו בכרמים. באביב שנה זו )תשע”ח( 
ערכנו ביקורים בכרמים ופגישות עם כורמים ואגרונומים והתברר שבענבי מאכל 
שיטה זו עדיין לא קיימת, אך היא קיימת כבר במיעוט כרמי היין, והמגמה שהיא 

תתפשט.    

מכל זה נראה שאנו נכנסים כאן לשאלה של כלאי הכרם.  

תקציר הלכתי

נאסרים  בהמה,  מאכל  או  אדם  מאכל  ירקות  או  תבואה  מיני  בו  כרם שגדלים 
באכילה ובהנאה, התבואה או הירק והענבים. הענבים נאסרים רק כאשר גדלים 
לקיים  אסור  הכרם  לבעל  אמנם  הלבן”.  ל”פול  מגיעים  כשהענבים  כלאים  בו 

הכלאים גם לפני כן.

עשבי הבר ראויים למאכל בהמה ומשמשים למאכל בהמה במרעה הטבעי בכל 
אזורי הארץ המיועד לפרות לבשר )הרועות במקומות קבועים מגודרים ויש שם אבוסים 

לשתיה פרות לחלב לא רועות במרעה טבעי(, וכן כבשים ועיזים רועים בכל מקום.
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עשבים שמזיקים ומחמת כך אינו מעוניין בהם אינם מקדשים את הכרם אף שלא 

מסלקם.

גם כאשר מקיימים תבואה או קטניות בכרם לא למאכל, הכרם נאסר.

עשבי הבר נחשבים מין שכמוהו מקיימין, בגלל שמקיימים אותם למאכל בהמה 

)כאמור(, ואם ישאירו אותם בכרמים לתועלת הכרמים הם יחשבו מין שמקיימין 

גם מחמת זה.

דעת הרמב”ם והשו”ע שמיני דשאים העולים מאליהם בכרם אוסרים אותו, דעת 

הרמב”ן, הר”ן, והגר”א שאינם מקדשים בכרם. החזו”א כתב שאפשר להקל. אך 

יש לדון אם גם מיני דגן בר )חיטת בר, שעורת בר, שיבולת שועל בר( וכן חרדל, בכלל 

ההיתר של הרמב”ן וסיעתו ומסתבר יותר שהם לא בכלל ההיתר.

כדי שהעשבים לא יאסרו את הענבים צריך שלא יהיו עשבים חיים )לפחות מיני 

דגן וחרדל בר( איזה זמן מועט אחרי החנטה. לכן אם מינים אלו לא מתו מעצמם 

צריך  הגשמים,  בגלל  מחדש  שצמחו  או  חורף(  עשבי  )הם  גידולם  את  שסיימו 

לרססם או לקלטר וכד’ ולא מספיק לכסחם.

איסור כלאי הכרם

כרמך לא תזרע כלאים פן תקדש המלאה הזרע אשר תזרע ותבואת הכרם )דברים 

כב(.

כלאי הכרם נאסרים באכילה ובהנאה, הגפנים הענבים והזרעים.

כתוב במשנה )כלאים פ”ה משנה ה(: “הנוטע ירק בכרם או המקיים הרי זה מקדש 

ארבעים וחמש גפנים”. שלא רק אם זרע כלאים בכרם הגפנים נאסרים, אלא גם 

וכך כתוב  נאסרים.  אם קיים את מה שצמח מעצמו, שלא עקר אותו, הגפנים 

כשאחזור  מותר.  אלקטנו  כשאגיע  ואמר  בכרם  ירק  “הרואה  המשנה:  בהמשך 

נאסרים  מעצמם  שצמחו  הכרם  כלאי  אסור”.  במאתים  הוסיף  אם  אלקטנו 

ואוסרים רק כאשר הוא יודע שהם צמחו ורק כאשר הוסיפו לגדול אחד ממאתים 

משעה שידע מהם. ועל זה כתוב במשנה שאם הוא ראה את הירק והוא עסוק 

עכשיו במשהו אחר וחושב שכאשר יגמור את עיסוקו יעקור את הירק, הכרם לא 

נאסר אפילו הוסיף לגדול אחד ממאתים עד שעקרו. אבל אם הולך לעיסוקים 

אחרים ורק אח”כ בא לעקור, הכרם נאסר אם הוסיף אחד ממאתים.

הכרם  אבל  השנה.  כל  הוא  בכרם  ירקות  או  תבואה  לקיים  או  לזרוע  האיסור 

נאסר ממינים שצמחו מעצמם רק כאשר יש ענבים על הגפנים. כמבואר ברמב”ם 

הלכות כלאים פ”ה הלכה יד: כרם שלא הגיעו ענביו להיות כפול הלבן אלא עדיין 
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הן בוסר, וזרע בתוכו ירק או תבואה, הרי זה לא קידש ... ואם עקר הזרע קודם 
שיעשו הענבים כפול הלבן הרי זה מותר בהנאה.

א”כ כדי שהענבים לא יאסרו צריך להקפיד שלא יהיו ירק או תבואה חיים בכרם 
כאשר הענבים מגיעים ל”פול הלבן”. וכיון שלא ידוע לנו גודל פול הלבן כמבואר 
גודל אפונה(, יש להקפיד  )הגודל הוא לכאורה בסביבות  ב  בשו”ע או”ח סי’ רב סעי’ 

שזמן מועט אחרי הפריחה לא יהיה בכרם ירקות או תבואה חיים.  

המינים שאוסרים בכרם הם מיני מאכל אדם או מאכל בהמה, אבל מינים שלא 
עומדים ולא ראויים לזה אלא לריח או רפואה או לשימושים אחרים לא אוסרים. 

וגם  לכבשים  למרעה  בפועל  משמשים  וגם  בהמה.  למאכל  ראויים  בר  עשבי 
משמשים למרעה במקומות מגודרים ומסודרים לפרות שמגדלים לבשר. שטחי 
מרעה אלו פזורים ברחבי הארץ. א”כ עשבים הגדלים בכרם שהם מאכל בהמה 

לכאורה הם כלאי הכרם. 

עשבי בר הגדלים בכרם כאשר לא מעונין בהם כיון שמזיקים.

אך נשאלת השאלה הרי תמיד היו ויש עשבים בכרם ולא רצים כל הזמן על כל 
עשב שרואים אותו לעקור, א”כ למה הכרם לא אוסר.

וכן מקום  )פ”ב משנה ה( תבואה שעלו בה ספיחי אסטיס  כתוב במשנה כלאים 
הגרנות שעלו בו מינין הרבה וכן תלתן שהעלה מיני צמחים, אין מחייבים אותו 
לנכש. ומפרשים הראשונים על המשנה שהאסטיס מזיק לתבואה, ומקום הגרנות 
צריך להיות חלק והעשבים מקלקלים את הקרקע, וכן הצמחים מזיקים לתלתן.

וכך כתב הרמב”ם לגבי כלאי זרעים )הלכות כלאים פ”ב הלכות ח-י( : “במה דברים 
אמורים )שאם זרע מין אחד וצמח מעצמו מין נוסף מזרעים שהיו על האדמה, שצריך לעקור 
את מה שצמח(, בזמן שיש מקום לחשד )שזרע את המין השני(, אבל בזמן שהדברים 

אותו  מחייבין  אין  עלו,  אלא מאליהן  בעל השדה,  זה מדעתו של  מראין שאין 
למעט. כיצד, כגון תבואה שעלו בה ספיחי אסטיס ותלתן שזרעה למאכל אדם 
שעלו בה מיני עשבים, שזה מפסיד הוא, וכן כל כיוצא בזה. ... וכן מקום הגרנות 
שעלו בה מינין הרבה אין מחייבין אותו לעקור, שהרי הדבר ידוע שאינו רוצה 
שיצמח צמח במקום הגרנות”.  צריך להסביר הלכה זו שהרי אסור לקיים כלאי 

זרעים ואיך מתירים להשאירם.

התוס’ )ב”ק פא,א ד”ה אין( ביארו הדבר, והסביר דבריהם החזו”א )כלאים סי’ ב ס”ק יא 
ד”ה ב”ק( שכיון שלא ניחא ליה במה שצמחו מעצמם כיון שהם מזיקים, אין כאן 

כלאים ורק כאשר יש חשש למראית עין שיחשבו שזרע צריך לעקור. וכאשר 
לא ניחא ליה הכלאים וגם אין מראית עין מותר גם להשקות את השדה )אע”פ 
שהמשקה כלאים הרי הוא כמו זורע כלאים(. ]וכתב החזו”א שבזה ניחא לדעת הרמב”ם 

שדשאין מקדשין בכרם )ראה להלן(, איך משקים את הכרם קודם ניכוש הדשאין 
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)וכן איך מנכשים את העשבים הרי ניכוש אסור בכלאים כמבואר ברמב”ם פ”א ה”ב וכשמתחיל 
לנכש יש עדיין כלאים בכרם(, אלא כיון שאינו רוצה בהם אין כאן כלאים, ומה שכתב 

הרמב”ם שדשאין מקדשין בכרם כוונתו בזמן שרוצה אותם להאכיל לבהמתו, 
ראה בהמשך[.

לגבי כלאי הכרם  גם  אין אדם(, כתבו  ד”ה  ב  פג,  ויבמות  נתיאש,  ד”ה  ב,ב  )ב”ב  התוס’ 
שאיסור כלאי הכרם תלוי בכך שניחא ליה בכלאים.  

לכן עד היום לא היתה בעיה בכך אם לא השמידו את כל העשבים, כיון שלא 
רצו בהם, וכולם ידעו שלא רוצים בהם. אבל אם משנים את השיטה ורוצים את 

העשבים, מתעוררת השאלה. 

אותם  רוצים  שלא  כיון  אך  בכרם  העשבים  את  שרוצים  היום  שגם  לומר  ואין 
למאכל אין זה נחשב שניחא לו בהם. שבגמרא ע”ז סד,א כתוב שמי ששכרו אותו 
לעקור כלאים מהכרם נחשב שהוא מקיים כלאים בכרם כיון שרוצה שישארו 
הכלאים עד שיעקור אותם כדי לקבל שכר עבודה. רואים שמקיים נחשב אפילו 

כשרוצה בהם לא למאכל, אלא רוצה בהם בשביל להשמידם.   

כאשר מקיימים לא לשימוש האם אסור משום כלאים. 

בכרמים  בעשב שמשאירים  להשתמש  מתכוונים  שכיון שלא  לדון  מקום  היה 
למאכל בהמה, אלא רק לתועלת הקרקע והכרם, אם כן כל גידולם הוא לא כדי 

להשתמש בהם למאכל, אולי אין בזה איסור כלאים. אך אין זה כך. 

כתוב במשנה )כלאים פ”ב מ”ז( שמותר לזרוע שורה של פשתן סמוך לשדה חיטה 
כדי לבדוק אם המקום מתאים לגידול פשתן. הרמב”ם )פ”ג הי”ז( כתב שמותר 
הפשתן  את  שמשאיר  אף  שמותר  נראה  בפשטות  להשחתה.  כזורע  זה  שהרי 
שיגדל עד שיעשה פשתן כיון שאין כוונתו להשתמש בפשתן אלא להשחית את 
מה שיגדל )או לעוזבו שיתקלקל(. ושואל החזו”א )סי’ ה ס”ק טו ד”ה ומיהו(, היכן מצינו 
שמותר לזרוע כלאים על דעת לא להשתמש בפירות.  הרא”ש והגר”א פירשו 
את המשנה שמותר לזרוע כדי לבדוק, כשאין כוונת הזורע לקיים את הצמחים 
וגם לדעתם שואל החזו”א  ולכן מותר.  קודם  לעוקרם  עד שיעשו פשתן אלא 
ובסוף  הגידול  סוף  עד  לקיימם  כדי  כלאים  זרע  שאם  שכשם  מותר,  זה  למה 
נמלך ועקר באמצע הגידול לא הותר האיסור שעבר, ה”ה כשמראש כוונתו לכך 
צריך להיות אסור. ומבאר החזו”א שכאשר מתכוון שיגדל רק עד אמצע הגידול, 
הרי זה נחשב כמין חדש שאנשים לא מגדלים אותו, ונחשב כזורע כלאים מין 
שאין רוב בני האדם מגדלים )שאין בזה איסור כלאים כמבואר בפרק ה משנה ח כקוצים 
שלא מקיימים בכרם, ראה בהמשך(. ומוסיף החזו”א שא”כ יש מקום לומר גם בדעת 

שאין  אלא  הגידול  סוף  עד  לגדול  להשאירו  כשדעתו  )כפשוטו( שאף  הרמב”ם 
נחשב  זה  גם  בשדה,  להתקלקל  להשאירו  אלא  שגדל  במה  להשתמש  דעתו 
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גידול של מין שאין רוב בני האדם מגדלים, כיון שאנשים לא מגדלים אלא כדי 
להשתמש במה שגדל, ומסיים החזו”א וצ”ע.

אמנם במכתב של החזו”א )נדפס בספר אהלי יצחק של הרה”ג י. קאץ זצ”ל סוף סי’ ח( 
משאיר  שלא  הרמב”ם  כוונת  וגם  הראשונים,  בין  פלוגתא  לעשות  שאין  כתוב 
אותו עד סוף הגידול. וכך פסק למעשה החזו”א במכתב שמודפס בדרך אמונה 
וכך  לפני שהביא שליש.  רק אם קוצרים  לבדוק  ג שמותר  אות  ה  ח”ה מכתב 
הוכיח הרה”ג קלמן כהנא זצ”ל )חקר ועיון חלק ה עמ’ רכו( שזו מסקנתו של החזו”א 
במה שמודפס בחזו”א שביעית סי’ כ ס”ק ה  “מיהו בכלאים אם דעתו לעוקרן 
קדם שיעשו פירות, אין חיוב בכלאים דבכלאים בעינן זריעה הרגילה ברוב בנ”א, 
עי’ כלאים סי’ ה ס”ק טו”. משפט זה נוסף בחזו”א שהודפס בשנת תשי”ב ולא 
היה בחזו”א הוספות שביעית שהודפס בשנת תרח”ץ ]חזו”א כלאים נדפס בשנת 
ת”ש[. וכך יש להוכיח מתשובת הרדב”ז )ח”ו סי’ ב אלפים רנג( שכתב שמי שזורע 
לנוי, עובר משום שדך לא  כמה מיני מאכל ומטרתו לא להשתמש בהם אלא 

תזרע כלאים.

וכמו שיש איסור זריעת כלאים כשכוונתו לא למאכל )אם זורע מין מאכל(, ה”ה יש 
איסור קיום כשמקיים לא למאכל, כדמוכח בגמרא ע”ז שהובאה באות הקודמת.

האם כיום עשבי בר נחשב מין שמקיימים.

רבי אליעזר אומר קידש  )כלאים פ”ה מ”ח( המקיים קוצים בכרם  איתא במשנה 
וחכמים אומרים לא קידש אלא שכמוהו מקיימין. וכפי שמבואר בגמרא )שבת 
קמד,ב( ובירושלמי, כולם סוברים שאיסור כלאים הוא רק במין שמקיימין, וקוצים 

בכרם מקיימין אותם בערביא למאכל גמלים. רבי אליעזר סבר שכיון שמקיימין 
אותם במקום אחד הם אסורים בכל העולם, וחכמים סוברים שאסור רק במקום 
מין שכמוהו  אלא  בכרם  אוסר  הי”ח( שלא  )פ”ה  הרמב”ם  פסק  וכך  שמקיימין. 
מקיימין רוב העם באותו מקום. הרמב”ם בפירוש המשנה שם פירש שלומדים 
זאת מדכתיב: “פן תקדש המלאה הזרע אשר תזרע...” מה שרגילים לזרוע או 
לקיים. יש כאן כלל נוסף שמלבד שהמין צריך להיות מאכל אדם או בהמה, הוא 
צריך גם להיות מין שאנשים מקיימין אותו כלומר משאירים אותו לשימוש )ראה 

חזו”א כלאים סי’ א ס”ק יב ד”ה נמצא(.

היה מקום לדון שכיום נחשב שרוב אנשים לא מקיימים עשבים. בעבר היה בכל 
מקום עיזים וכבשים, פרות ושוורים, שאכלו את העשב שצמח בכל מקום, לכן 
אנשים קיימו אותו בכל מקום. אבל כיום בכל מקום משמידים את העשבים, ורק 
במקומות שמגדלים כבשים, עיזים ופרות לבשר, שם מקיימים את עשבי הבר 
ואף מגדרים שטחים קבועים ומכינים שם אבוסי שתיה, כדי שהפרות יהיו שם 
ויאכלו את העשבים. והרי אלו שמגדלים את הבהמות הם מיעוט א”כ רק המיעוט 
מגדלים  הבהמות  שמגדלי  כיון  כך  שזה  נראה  לא  אך  העשבים.  את  מקיימים 
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אותם בשביל בשר לכולם )שכיום הכל נעשה בגדול ומרוכז ולא כל אחד עושה לעצמו(, 
ממילא נחשבים העשבים כמין שמקיימים לכולם )קצת ראיה לסברא זו מהירושלמי 
ריש כלאים. הירושלמי שואל למה זונין כלאים הרי אינם מאכל שאינם ראויים לאכילה, ומתרץ 
שיש מקומות שמקיימים אותם ליונים, ושואל א”כ למה במקומות אחרים הזונים כלאים. ומתרץ 
שמעבירים אותם מאותם מקומות שמגדלים אותם למקומות אחרים למאכל ליונים. אך עדיין 
קשה שהרי מלבד מין מאכל צריך גם מין שמקיימים ובשאר מקומות לא מקיימים את הזונין, 
רק משתמשים בזה שמביאים מאותם המקומות שמקיימים. וצ”ל שכיון ששם מקיימים בשביל 
הזונין עצמם מקיימין  יש לחלק שאת  עדיין  אך  בכל מקום.  נחשב שמקיימים  כל המקומות, 
רק  לא מקיימים למקומות אחרים,  יונים במקומות אחרים, אבל את העשבים עצמם  למאכל 
את התוצאה של העשבים, את הבשר ולא את העשבים עצמם. אך גם בלי ראיה מסתבר שזה 

למניעת  הבר  עשבי  את  להשאיר  הכורמים  רוב  יתחילו  אם  גם  יהיה  וכך  כך(. 

סחף וכו’, הרי יחשב מין שכולם מקיימים כיון שכולם שותים יין ומיץ ענבים, 
ובעלי הכרמים מגדלים את הענבים בשביל כולם. ואין לומר שכיון שבכרמים 
לא מקיימים את העשבים למאכל אין זה נחשב מין שמקיימים. כיון שכאמור 
המלאה  תקדש  פן  מהכתוב:  שמקיימים  מין  שצריך  שלומדים  ביאר  הרמב”ם 
הזרע אשר תזרע, מין שאנשים זורעים או שאנשים מקיימים, ולאו דוקא זורעים 
למאכל ולאו דוקא מקיימים למאכל. ועוד הבאנו באות ב שאיסור זריעה הוא אף 
שלא למאכל )כשזורע מין מאכל(, והבאנו באות ב את הגמרא בע”ז שעוברים על 
קיום בכרם גם אם מקיימים לא למאכל, ואם עוברים על זריעה ועל קיום מסתבר 
שגם נחשב מין שמקיימים כאשר מקיימים לא למאכל )בתנאי שזה מין מאכל(. וכך 
משמע גם ברמב”ם )פ”ה הי””ח(: “הרואה בכרם עשב שאין דרך בני אדם לזרעו, 
זה לא קידש, עד שיקיים  אע”פ שהוא רוצה בקיומו לבהמה או לרפואה, הרי 
דבר שכמוהו מקיימין רוב העם באותו מקום, כיצד המקיים קוצים בכרם בערב 
ה”ד(  )פ”א  הכס”מ  שכתב  מה  לפי  קידש”.  זה  הרי  לגמליהם,  בקוצים  שרוצים 
מאכל בהמה מקדש בכרם ואחד מראיותיו מרמב”ם זה שקוצים בכרם מקדשים, 
אבל מיני רפואה לא מקדשים בכרם, א”כ למה כתב הרמב”ם  שרוצה בקיומו 
לבהמה או לרפואה, אם צריך מין שרוצה בקיומו לאותה מטרה שמין שעומד 
לכך אוסר בכרם, מה הוסיף רפואה הרי מין רפואה אין בו איסור כלאי הכרם. 
בע”כ שיש מין שאוסר בכרם זה מין של מאכל אדם או מאכל בהמה, אבל מין 
רפואה לא אוסר. ויש עוד כלל שגם מין שהוא מאכל אדם או בהמה צריך שיהיה 
מין שאנשים זורעים או מקיימים, ובזה אם המין הוא מאכל אדם או בהמה אבל 
רוב האנשים מקיימים אותו לרפואה, הרי זה קידש. שמין נחשב שמקיימין אף 
שמקיימין אותו לא למטרת אכילה )ראה בזה בחזו”א כלאים סי’ א ס”ק יב ד”ה ומיהו(.  

האם עשבים בכלל איסור כלאים

יהודה  בן  והר”ן חולין דף ס מביאים תוספתא בכלאים שרבי דוסתאי  הרמב”ן 
אומר שדשאים הרי הם כלאים בכרם. והם כותבים שהוא יחידאה ורבנן חולקים 
וסוברים שרק תבואה או קטניות או זרעוני גינה )הכוונה לירקות( הם כלאים ולא 
מיני דשאים. וכ”כ הגר”א ביור”ד סי’ רצו ס”ק לב שטעות סופר בתוספתא וצ”ל  
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שעולין  דשאים  מיני  כל  וכן  כתב:  הי”ט  פ”ה  הרמב”ם  בכרם.  מקדשים  אינם 
מאליהם בשדה הן מקדשים בכרם. וכך פסק השו”ע בסי’ רצו סעי’ יד. החזו”א 
בסי’ א ס”ק יב כתב: ונראה שיש להקל כהגר”א אף שקיימין אותם לבהמה כיון 
שכך סוברים הרמב”ן והר”ן. א”כ לכאורה היה מקום להקל שעשבים העולים 

בכרם אין בהם איסור כלאי הכרם, כיון שהם בכלל מיני דשאים. 

בהם  שאין  הטעם  ומה  דשאים  מיני  זה  מה  כתבו  לא  והגר”א  והר”ן  הרמב”ן 
בני  כתבו משום שאינם  חולין שם  ובמאירי  קיט,  סי’  הישר  בספר  אך  כלאים. 

זריעה. החזו”א כתב שאין להם זרע ידוע א”נ שאין הדרך לזרעם.

ויש נ”מ בין שתי הגדרות של החזו”א.

אין להם זרע ידוע הכוונה שלא מתעסקים אף פעם בזרעים שלהם ולא יודעים 
איך לאסוף אותם )שהרי במציאות לכל דבר יש זרע(. 

אין הדרך לזרעם זה הכוונה שבפועל לא רגילים לזרוע אותם.

ונראה שנ”מ לגבי חיטת בר, שעורת בר ושיבולת שועל בר וכן חרדל בר, שכל 
אלו יש להם מינים תרבותיים, אלא שאת מיני הבר אין הדרך לזרוע, אך יש להם 

זרעים ידוע שהם כמו אותם מינים התרבותיים.

שכתב  הראשון  כטעם  יותר  נראה  זריעה  בני  אינם  והמאירי  ר”ת  של  הלשון 
קוצים  איתא במשנה שהמקיים  כן  כמו  וכו’.  בר  בחיטת  שייך  לא  וזה  החזו”א 
צומחים מעצמם,  קוצים אלא הם  לזרוע  אין הדרך  והרי  קידש  בערביא  בכרם 
ואיך יפרש הרמב”ן משנה זו. ובע”כ לא כל מה שצומח מעצמו ולא זורעים נכלל 
בכלל הדשאים שהתיר הרמב”ן. לכן אף שהיו ת”ח שרצו לומר שכל צמחי הבר 
בכלל ההיתר, יותר נראה שחיטת בר ושעורת בר ושיבולת בר שמצויים בשפע 
רב בכרמים וכן חרדל, מינים שיש מהם גם מינים תרבותיים אינם בכלל ההיתר 
של דשאים. ובפרט שהרמב”ם והשו”ע אוסרים כל מיני דשאים ומה שיש ספק 

עליו אם נכלל בהיתר יש להחמיר. 

האם צריך לרסס או לקלטר את העשבים או מספיק לכסח.

מעונינים  אינם  הגדול  ברובם  בחורף  בכרמים  עשבים  שמשאירים  כורמים  גם 
בעשבים בקיץ כיון שהם מפריעים לעבודה ומתחרים על המים עם הכרם. אך 
הם מעונינים לכסח את העשבים שישאר הקש ושיירי הצמחים המתים לחיפוי 
כן הם לא מעונינים לרסס בגלל שריסוס  או לקלטר. כמו  ולא לרסס  הקרקע 
לא בריא והעלויות של הריסוס, ולא לקלטר שטוענים שהוא פוגע בקרקע )יש 
מקומות מעטים שקשה לקלטר בגלל אבנים(. יש שנים שעד הפריחה של הענבים או 

מעט אחרי כן מיני דגן הבר והחרדל כבר סיימו את גידולם והם מתים )עשבים אלו 
הם עשבי חורף שמסיימים את גידולם באביב(, ואם אכן הם מתו לפני שהענבים הגיעו 

ל”פול הלבן” הענבים לא נאסרו, אבל בשנים שיורדים הרבה גשמים באביב )כמו 
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באביב,  מת  בחורף  לצמוח  שהתחיל  הראשון  שהגידול  אף  הרי  תשע”ח(,  השנה 

הצמחים מוציאים גידולים חדשים משורשם, כך שמה שכיסחו מתחיל לצמוח 
מחדש ולהוציא שוב גרעינים )השנה מצאנו צימוח חדש ירוק של שעורת בר ושיבולת 

שועל בר בי”ד סיון ]28.5.18 למנינם[(. 

ויש לדון האם אותם עשבים שרוצים אותם בחורף ולא רוצים אותם בקיץ, אפשר 
לומר שנחשב שלא רוצה בהם ואינם אוסרים את הכרם כמבואר באות ב, או לא 
שהרי בחורף הבא ירצה אותם שוב. אמנם אם מרסס או מקלטר באביב מתוך 
נראה שמה  יותר  שוב,  אע”פ שיש שצומחים  יצמחו שוב,  להרגם שלא  כוונה 
בצמיחה  שרוצה  אף  בקיומם  רוצה  לא  של  ההיתר  בכלל  כן  הוא  שוב  שצמח 
חדשה בחורף הבא. אבל אם רק מכסח ומשאיר את החלק התחתון קשה לקרוא 
לזה אינו רוצה )מה שכתוב ברמב”ם פ”ב הי”ד שמועיל קרסום של בהמה עי”ש, שם מדובר 
שאינו רוצה כלל במין שהבהמה קרסמה, עי”ש ואכמ”ל(. זאת ועוד שהרי אם יורד גשם 

למנוע  כדי  באביב  גם  הוא מעונין בעשבים  הרי  )כמו שקרה השנה(,  באביב  חזק 
סחף וכו’, שגם עשבים מכוסחים בגובה של כמה ס”מ מהאדמה מועילים לזה. 
לכן נראה שאם העשבים )מיני דגן הבר והחרדל( ימותו לפני הזמן האוסר, אפשר 
או  לרסס  חייבים  שוב  או שצמחו  חיים  עדיין  הם  אם  אבל  בכיסוח.  להסתפק 
לקלטר כדי להורגם לפני שהענבים מגיעים ל”פול הלבן”. אם אחרי הריסוס או 
הקלטור צמחו מעט עשבים אם אינו רוצה בהם, אינם אוסרים את הכרם כדלעיל 

אות ב.

]לשיטת הרמב”ם והשו”ע שאוסרים כל מיני דשאים בכרם, נראה שבכל מקרה 
צריך באביב לרסס או לקלטר, אף שבקיץ אינו מעונין בעשבים אך כיון שיש גם 
עשבים רב שנתיים שחיים כל השנה וגדלים גם בקיץ ]עשבים אלו שייכים למיני 
דשאים שנחלקו בהם[ ואותם עשבים יחיו גם בחורף הבא, הרי אחרי הכיסוח הם 
נשארים בחיים וירצה בהם עצמם בחורף הבא, א”כ גם בקיץ הם יאסרו את הכרם 
)אמנם אם מרסס או מקלטר בכוונה להורגם אף מה שיצמח מסתבר שנחשב שאינו רוצה בו(. 
אך כאמור הכריע החזו”א כראשונים המתירים עשבים אלו, והדגנים או החרדל 

בשנים שאין הרבה גשם באביב מתים לפני שהענבים מגיעים ל”פול הלבן”[. 
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הפרשת תרו"מ מיין שנעשה בבית
הרה”ג  מיכאל גלעדי - ראש כולל “זכרון משה”

הקדמה

דרך הכנת היין הביתי, קונים ענבי יין שהם קודם גמר מלאכה1 וגמר מלאכתם 
הוא עשיית היין, ומביאים הביתה מכניסים את הענבים לתוך חביות ושם מרסקים 
אותם, מניחים את החביות כמות שהם עד שיעבור זמן התסיסה שנמשך בד”כ 
כחודש וחצי, ואחר גמר התסיסה מפרידים בין היין לקליפות ולחרצנים ומסננים 
את היין ומכניסים לבקבוקים. ]יש הקונים ענבים שכבר מרוסקים בתוך חביות 
על  דנים  כשאנו  הענבים[,  את  ולסנן  התסיסה  גמר  עד  להמתין  להם  ונשאר 
הפרשת תרומות ומעשרות לכאורה יש כאן את הדרגה החמורה של דגן תירוש 
ויצהר שבזמן הזה הוא חד דרבנן, כיון שהפרשת תרומות ומעשרות בזמן הזה 
כשקנה  לקוח  פטור  יש  אם  הראשונים  נחלקו  לקוח  פטור  ולגבי  דרבנן.  היא 
לפני גמר מלאכה. ולסוברים שאין פטור לקוח בזה נמצא שיש כאן את הדרגה 

החמורה במעשרות ואפשר להכין מזה מטבעות לפרוטה חמורה.

חלק  לפי  שהרי  זו,  הפרשה  על  לברך  אפשר  בכלל  האם  לעיין  שיש  אלא 
משום  והטעם  ממעשרות.  פטור  הוא  הבית  בתוך  שנעשה  זה  יין  מהראשונים 
היתה  לבית  שההכנסה  וכיון  מלאכה,  גמר  קודם  לבית  הענבים  את  שהכניסו 
קודם הגמר מלאכה, לפי אותם ראשונים הפירות נפטרו מחיוב הפרשת תרומות 

ומעשרות לגמרי. 

א[ שיטות הראשונים

ונביא את שיטות הראשונים בזה, ובתחילה נקדים, שכדי להתחייב במעשרות 
מהתורה צריך שתגמר מלאכתם של הפירות. וכן שיכניסו לבית דרך השער.

הנידון שלפנינו הוא, האם הפירות מתחייבים רק כשהיו בסדר הזה, דהיינו קודם 
גמר מלאכה ואחרי כן הכנסה לבית, או שהם מתחייבים גם אם נכנסו לבית קודם 

גמר מלאכה, שבזה נחלקו הראשונים האם פירות אלו מתחייבים במעשרות.

מקור הדין הוא בגמ’ ברכות )לא, ע”א( ופסחים )ט, ע”א ועוד(, “אמר רבי אושעיא 
מערים אדם על תבואתו ומכניסה במוץ שלה כדי שתהא בהמתו אוכלת ופטורה 
מן המעשר”. והטעם שפטורה מן המעשר כתב רש”י שאין מתחייב במעשר מן 

1.  הקונים ענבי מאכל ועושים מהם יין דינם שונה כיון שבענבי מאכל בפשטות היה כבר גמר 
מלאכה, אם בצרו אותם למאכל ולא ליין. ]עי’ חזון איש מעשרות סי’ ה’ ס”ק ב[
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התורה בראיית פני הבית, ומשנמרח בכרי, אבל לפני מירוח אין ראיית פני הבית 
קובעתו דגבי תרומה ומעשר דגן ראשית דגנך והוא המירוח, לפיכך כשמכניסה 
ומבואר  וכו’.  דאסרו  הוא  ורבנן  התורה,  מן  למעשר  הוקבעה  לא  מירוח  קודם 
שהפירות מתחייבים רק אם קודם היה גמר מלאכה ואחר כך הכנסה לבית, אבל 

אם ההכנסה לבית היתה קודם בגמר מלאכה מדאורייתא אין חייבים.

קושיה מפיקוס בקישואים ודילועים

ב[ אלא שיש להקשות שבגמ’ ב”מ )פח, ע”ב( מבואר איפכא שאפילו שעשו את 
הגמר מלאכה לאחר הכנסה לבית חייב במעשרות מן התורה. שהגמ’ הביאה את 
דברי רבי ינאי שאין הטבל מתחייב במעשר עד שיראה פני הבית, והקשתה על 
]פיקוס  משיפקסו  והדילועין  הקישואין  מ”ה(  )פ”א  במעשרות  מהמשנה  דבריו 
פירושו לפי רוב הראשונים הוצאת השער הנמצא מעל הקישואים והדלועים[, 
מאי לאו שיפקסו אפילו בשדה ]ומוכח שכדי להתחייב במעשר לא צריך שיראה 
פני הבית[. ותי’ הגמ’ לא משיפקסו בבית. דהיינו שהכניסו את הקישואין הביתה, 
ואחר כך עשו את הפיקוס דהיינו שהגמר מלאכה היה בתוך הבית, וא”כ רואים 
שאפילו שההכנסה לבית היתה קודם הגמר מלאכה גם חייב במעשרות, ודלא 
כרבי אושעיא שהמכניס תבואה במוץ פטור. קושיה זו הקשו הראשונים וכתבו 

כמה תירוצים:

תירוצי הראשונים

א התוס’ בב”מ שם )ד”ה לא( תירצו שיש הבדל בין תבואה לקישואים, תבואה 
הנכנסת לבית לפני גמר מלאכה נפטרת, ואפילו שגמרו את המלאכה בבית אינה 
מתחייבת כיון שהדרך לגמור את מלאכת התבואה בשדה, משא”כ בקישואים 
ושעורין  חיטין  דודאי  “וי”ל  וז”ל  מתחייבים,  הם  בבית  לגומרם  רגילות  שיש 
אלא  במעשר  מחוייבים  אין  ממורחים  לבית  ולהכניס  בשדה  למרחן  שדרכן 
רגילות להכניס לבית עם  ודלועין  א”כ ראו פני הבית ממורחים, אבל קישואין 
בבית  ולגומרו  בין דבר שרגילים להכניסו  יש חילוק  הפיקוס”. למבואר בתוס’ 
שבזה מתחייב אפילו שהגמ”מ היה בבית, לבין דבר שאין רגילים להכניסו לבית 
קודם גמר מלאכה כגון תבואה במוץ שאם הכניסו לבית קודם הגמר מלאכה, 

פטור.

ב. הר”ש )מעשרות פ”א מ”ה( תירץ וז”ל לא דמי כלל דהתם בעינן שיראו פני הבית 
בכניסתן וכל זמן שהן במוץ ליכא ראיה, אבל הכא איכא ראיה אע”פ שלא נטל 
פקס שלהן”. דהיינו לפי הר”ש החילוק הוא אם הפירות ראו במציאות את פני 
הבית, וכיון שהמוץ עוטף את גרעיני התבואה, נמצא שבשעת ההכנסה גרעיני 
התבואה לא ראו פני הבית, ומשא”כ קישואים ודלועים הגם שהם לפני הפיקוס 
תלמיד  בשם  )ב”מ שם(  כתב השטמ”ק  וכיו”ב  הבית.  פני  את  וראו  מגולים  הם 

הרבינו פרץ. 
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כשמכניס  שהרי  הבית  פני  יראו  שהפירות  כפשוטו  הכוונה  שאין  בודאי  והנה 

הפירות בתוך שק ג”כ מתחייבים, אלא כוונתם כמו שכתב החזון איש )מעשרות 

סי’ ג ס”ק ח ד”ה פאה( דחיטים כיון שהם מכוסים במוץ שלהם אין בהם שם הפרי 

ועל כן אם הכניסם  והזריה, וכלשונו אין הגרעינין עדיין בעולם,  קודם הדישה 

במוץ שלהם לא חשיב שראו פני הבית כיון שלא היה עליהם שם חיטים כלל. 

ומשא”כ בקישואין שמכניס קודם הפיקוס הרי אין מלאכת הפיקוס משנה את 

הפרי, עד כדי שנאמר שאין עליו שם פרי קודם הפיקוס, אלא הוא אותו קישוא 

ולכן שפיר חשיב כראית פני הבית. 

)ב”מ פח, ע”א( תירץ בשם יש אומרים שיש חילוק בין תבואה במוץ  ג. המאירי 

לבין קישואים קודם הפיקוס שדוקא גמר מלאכה כמו פיקוס בקישואים שהוא 

משפשף בידו ואין הדבר מחוסר כל כך מעשה ידי האדם, שהרי הוא נופל מאליו 

הגמר  קודם  לבית  נכנסו  שהפירות  חיסרון  שאין  אמרינן  בזה  רבות,  פעמים 

תבואה שהכניסה  כגון  אדם,  בידי  להעשות  גמר מלאכה שצריך  אבל  מלאכה, 

במוץ שלה, אפילו מרחה בבית לא הוקבעה.

החיסרון הנ”ל בעשיית יין בבית

את  חיסרון שהכניסו  יש  האם  בביתם  יין  העושים  באותם  לדון  נבוא  ועתה  ג[ 

הענבים לפני גמר מלאכה לפי שיטות הראשונים הנ”ל.

והנה לפי התוס’ שהחילוק הוא בין דבר שיש רגילות להכניסו קודם גמר מלאכה 

לבין דבר שאין רגילות להכניס, יש לומר שבענבים ישנה רגילות להכניסם לבית 

ר’  של  הפטור  את  יהיה  לא  וא”כ  בבית,  מלאכתם  ולגמור  מלאכתן  גמר  קודם 

אושעיא שאם הקדים הכנסה לבית לגמר מלאכה אינם חייבים מהתורה, אלא 

אפילו שהכניס קודם גמר מלאכה הרי הם חייבים במעשרות מהתורה. ודבר זה 

מבואר בתוס’ עבודה זרה )נו, ע”א ד”ה ואע”פ( שכ’ וז”ל ואיבעית אימא לעולם מיירי 

בגת שבבית, ולא דמי לתבואה שאין דרכה להכניסה לבית במוץ הלכך הכניסה 

במוץ תו לא מיקבע למעשר, אבל יין שדרכו להכניסו בענבים ושם נעשה גרנו 

ודאי בעשיית גורן שלו נקבע. וראיה מקישואין ודילועין דאמרינן פ’ הפועלים 

בפקס שלהם”.  ואע”פ שהכניסם  למעשר  מלאכתן  גמר  הוי  בבית  דמשיפקסו 

דהיינו התוס’ מדמה את עשיית היין לפיקוס בקישואים, שגם אם קדמה ההכנסה 

לבית לגמר מלאכה חייבים בתרו”מ מהתורה. 

אך לפי דברי הר”ש ותלמיד רבינו פרץ שהכל תלוי אם בזמן ההכנסה היה עליהם 

יין קודם  דומים לחיטין שאין עליהם שם  שם פרי בהכנסה לבית, א”כ ענבים 

הגמר מלאכה, ונמצא שלדבריהם אם הכניס ענבים לבית ועשה מהם יין, פטור 

ממעשר כיון שראיית פני הבית היתה קודם הגמר מלאכה.
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וכן יוצא לפי דעת הי”א במאירי שכיון שהענבים בתוך הבית מחוסרים מעשה 

גמור של האדם ואין היין נעשה מאליו, בזה נאמר דינא דר’ אושעיא שהכנסה 

לבית קודם גמר מלאכה פוטרת ממעשרות מהתורה. 

שיטת הראשונים שמתחייבים במירוח בבית

ד[ וכל זה לפי דעת הראשונים הנ”ל שאחר שנכנס לבית תו לא יכול להתחייב 

בב”מ,  הגמ’  בהסבר  שחולקים  ראשונים  מצאנו  אך  בבית,  מירוח  שיעשה  אף 

קודם  לבית  נכנסה  שהתבואה  אפילו  חייב,  בבית  מירוח  עשה  שאם  וסוברים 

הגמר מלאכה, ]ומה שאמר רבי אושעיא שמכניס במוץ פטור היינו כשלא עשה 

יין ועשה את היין  מירוח בבית[ ולדבריהם המכניס ענבים לבית לעשות מהם 

בבית, חייב בתרומות ומעשרות מהתורה. וכך דעתם של הרמב”ן הריטב”א והר”ן 

ועוד כמו שיבואר.

אופנים אפשר  באלו  הדינים  את  ע”ב( שכתב  פח,  )ב”מ  דברי הרמב”ן  את  ונביא 

שהפירות יתחייבו אפילו שלא ראו פני הבית ובאלו אופנים מתחייבים רק לאחר 

שראו פני הבית ובאלו אופנים הם פטורים בכלל. 

הדינים העולים מדבריו לגבי תבואה הם: א. אם עשה גורן בשדה דהיינו שדש 

וזרה ומירח פניו של הכרי חייב ]ואפילו שלא הכניסה לבית[ כיון שעשיית הגורן 

מחייבת במעשרות. וכן אם אין בדעתו למרח, אם העמיד ערימה חייב שהעמדת 

ערימה היא הגורן. ב. אם לא מירח ולא העמיד ערימה אלא דש וזרה מעט מעט 

פטור, והטעם הוא משום שאין זה קביעות. אך אם יכניס תבואה זו לבית חייבת 

במעשרות שנקבעו בראיית פני הבית. ג. אם הכניס את התבואה לבית במוץ וזרה 

בבית ולא מירח ולא העמיד ערימה פטור לעולם. ואם ממרח בבית חייב. ד. ואם 

הכניס את התבואה במוץ לבית ולא עשה בה כלום, ואחרי זה הוציאן כמות שהן 

במוץ ועשה גורן בחוץ חייב. אך אם הכניס במוץ ולא עשה כלום והוציאן במוץ 

שלהם ולא עשה גורן אלא הכניס מעט מעט לבית פטור. ומבואר שמירוח בבית 

מחייב אפילו שראה פני הבית קודם גמר מלאכה. 

על  להערים  “מותר  ו’  הל’  מעשר  מהל’  בפ”ג  שכתב  הרמב”ם  שיטת  היא  וכן 

התבואה להכניסה במוץ כדי שתהא בהמתו אוכלת ופטורה מן המעשר, וזורה 

מעט מעט אחר שהכניס לביתו ופטור לעולם מן התרומה ומן המעשרות שהרי 

אינו מתחיל לגמור הכל”. ומבואר שרק אם זורה מעט מעט פטור מתרו”מ אך 

אם כוונתו לגמור הכל חייב, ורואים שמירוח בבית לאחר הכנסה לבית חייב.
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ונמצא שלדעת הראשונים הנ”ל אם הכניס לבית קודם גמר מלאכה אם ממרח 
בבית חייב. 

הוצאה במוץ לאחר הכנסה וגומר מלאכתו בחוץ וחזר והכניס

ה[ לשיטות שאם הכניס לבית קודם גמר מלאכה פטור, אף שגמר את המלאכה 
בבית, יש לדון מה יהיה הדין אם יוציאו את התבואה במוץ או את הענבים מחוץ 

לבית ויגמור מלאכתם בחוץ ושוב יכניסם האם באופן זה יתחייבו.

גם בזה נחלקו הראשונים ויש בזה כמה שיטות: 

א. שיטת רש”י ותוס’ – רש”י )ברכות לא, ע”א( כתב שלעולם לא יתחייב מדאורייתא 
אם ראה פני הבית קודם גמר מלאכה, ורק מדרבנן אסור לאכול קבע, ועי’ ברש”י 
בפסחים )ט, ע”א( שכתב שזה כשגמר מלאכתו לא ראה פני הבית ממילא הוא כמו 

שהכניס דרך גגות וקרפיפות שנפטר מלהפריש. וכן דעת התוס’ בפסחים שם.

ב. שיטת הרשב”ם – הרמב”ן )ב”מ שם( הביא את שיטת רבינו שמואל שאפילו 
הבית  פני  בראיית  נפטרו  שכבר  פטור  בחוץ  ומירחן  שלהן  במוץ  שהוציאן 

הראשונה. ]לשון החזון איש )מעשרות ריש סי’ ג(: “אין כניסה אחר כניסה”[.

גזירה( בשם רבינו  )מנחות סז ע”ב ד”ה  ג. שיטת רבינו אפרים והרשב”א – התוס’ 
אפילו  לבית  הכניסן  שאם  סוברים  שס”א(  סי’  )ח”א  בתשובה  והרשב”א  אפרים 
לאכול  יכול  ולדבריהם  בכניסה.  הבית  פני  ראו  כיון שלא  בבית פטור  שמירחן 

בבית אפילו אכילת קבע. אמנם אם הוציאן ומירחן בחוץ וחזר והכניסן חייבין.

ד. שיטת הרמב”ן והריטב”א והר”ן )ב”מ פח, ע”ב( – שיש ב’ אפשרויות להתחייב 
או  הבית.  בתוך  מירוח  שיעשה  באופן  או  במוץ,  לבית  הכניס  כאשר  מהתורה 
באופן שיוציא התבואה במוץ מחוץ לבית וימרח בחוץ. הרמב”ם סובר כדבריהם 

בדין זה שאם ימרח בבית יתחייב. 

ה. שיטת המנחת חנוך – המנ”ח )מצוה שצה( כתב בפשיטות שאפילו אם יוציא 
זו  שתבואה  אפילו  יתחייב,  שוב  ויכניסה  בבית  שמירחה  לאחר  התבואה  את 
גגות שלא  בין הכנסה דרך  הייתה פטורה.ולדבריו צריך לחלק  כשהיתה בבית 
ג’ ס”ק ט(  ויכניס כמבואר בחזון איש )מעשרות סי’  מתחייבת שוב אפילו שיוציא 

לבין הוצאה והכנסה לבית אחר מירוח שמתחייב, ודו”ק. 

אם  יש תקנה להתחייב במעשרות  והרשב”א  אפרים  רבינו  לדעת  ונמצא שגם 
יוציאו את התבואה מחוץ לבית ויגמרוה וימרחו מחוץ לבית ויחזרו ויכניסו יהיה 
כיון שמירוח  לזה  צריך  אין  והר”ן  והריטב”א  והרמב”ן  הרמב”ם  ]ולדעת  חייב. 

בבית מחייב[ 

אך לדעת הרשב”ם אין תקנה לתבואה שהיתה בבית ולעולם תהיה פטורה.
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ובביאור סברת הרשב”ם שאין הכנסה אחר הכנסה, אע”פ שלכאורה להכנסה 

הראשונה לא היתה שום משמעות שכן התבואה לא התמרחה ולא נאכלה בבית, 

יש להקדים מה שאמרו בגמ’ )ב”מ פח, ע”ב( “הכנסתן לבית זה הוא גמר מלאכתן”, 

ולכאורה הרי כבר היה גמר מלאכה ומה נוסף בהכנסה לבית. 

והביאור שהמירוח והעמדת הערימה היא נחשבת גמר מצד הפירות, שעד שלא 

נגמרה מלאכת הפירות, אמנם  היה השלב של המירוח או העמדת ערימה לא 

את  ייעד  לא  שהאדם  זמן  כל  הפירות  מלאכת  גמר  אחר  שגם   התורה  קבעה 

הפירות לאוכלם בקביעות אינו חייב בהפרשת תרומות ומעשרות. וקביעות זו 

נעשית בהכנסה לבית, ולכן אם הפירות עדיין לא ראו פני הבית נמצא שלא הגיעו 

למקום קביעותו ויכול לאכול את הפירות בלא לעשר, ורבנן התירו רק אכילת 

ארעי.

ולפי זה מה שמצינו שיש עוד דברים הקובעים למעשר )כמבואר במשניות במסכת 

מצד  קביעות  יש  אלו  שבדברים  הכוונה  ג(  הל’  מעשר  מהל’  פ”ו  וברמב”ם  מעשרות 

האדם, כגון אם מבשל את הפירות, או שנתן עליהם מלח שפעולות אלו מראות 

ייחד  אם  וכן  אכילת קבע.  אוכלם  ארעי אלא  כאכילת  הפירות  אוכל את  שאין 

פירות אלו לשבת, או הכניסם לחצר מראה שדעתו לאוכלם אכילת קבע, ולכן 

לאחר פעולות אלו נקבעו הפירות למעשר ואסור לאוכלם אפילו אכילת ארעי.

יש לומר דסברת הרשב”ם שבזה שהאדם הכניס את הפירות לבית עם  ולפ”ז 

אלו  שפירות  שרצונו  בדעתו  גילה  הוא  הרי  מלאכה,  וגמר  מירוח  בלא  המוץ 

שהם  הדין  בהם  שנקבע  אחר  וממילא  קבע  אכילת  ולא  ארעי  בדרך  יאכלם 

ידי  פטורים ממעשר משום שיוחדו לאכילת ארעי, שוב אי אפשר לחייבם על 

שייחדם לאכילת קבע.

במוץ  השיבולים  את  לבית  הכניס  שאם  וסוברים  החולקים  הראשונים  אמנם 

והוציאן כמות שהן ומירחם בחוץ חייבים, פליגי על סברא זו וס”ל שדוקא אם 

מירח בבית את אותם שיבולים שהכניסן במוץ אזי יש משמעות להכנסה לבית, 

והוי כמכניס דרך גגות שלא ראה פני הבית, אבל אם ההכנסה הראשונה לבית לא 

היתה בה שום משמעות שהרי לא עשה כלום בבית בתבואה אלא הוציאה לחוץ 

ומירח, נמצא שההכנסה השניה היא המורה על רצונו באכילת  וזרה  ושם דש 

פירות אלו בדרך קבע ומתחייבים בהפרשת תרומות ומעשרות.

ו[ ונמצא שלהלכה יש לחלק בין תבואה ופירות שנגמרה מלאכתם בבית, לבין 

הכניס לבית ענבים ועושה מהם יין בבית, כדלהלן: 

תבואה ופירות שנגמרה מלאכתם בבית כתב החזון איש )מעשרות סי’ ג סק”ג( שיש 

וכבר  והר”ן  הריטב”א  הרמב”ן  הרמב”ם  וכדעת  בבית  במירח  לעשר  להחמיר 

על  ממנו  להפריש  ואפשר שאין  והוסיף  פד(  פג  סעי’  )סי’ של”א  ביו”ד  כן  הוכרע 
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טבל שראה פני הבית אחר גמר מלאכה, אחרי שלדעת רש”י ותוס’ ורבינו אפרים 
והרשב”ם הוא פטור, וגם הרשב”א בתשובה הסכים עם רבינו אפרים, עכ”ד.

ולגבי ברכה נראה דמספק אין לברך, דכלל בידינו ספק ברכות להקל.

אבל לגבי ענבים שהכניס לבית לעשות מהם יין, כיון שהדרך בזמנינו להכניסם 
כך ועושים בבית את היין דעת הגרי”ש אלישיב זצ”ל שיכול לברך על ההפרשה, 
כיון שמצטרף דעת התוס’ בעבודה זרה )נו, ע”א( שיש רגילות לדרוך את הענבים 
בבית )משפטי ארץ תרומות פרק ז הערה לד(. אמנם בדרך אמונה )פ”ג מהל’ תרומות צה”ל 
ס”ק קכג( נשאר בצ”ע אם יש לברך על הפרשת תרו”מ מיין שנעשה בבית. עוד 

כתב שם שאין לעשות מדבר שנתמרח בבית פרוטה חמורה שממנו יחללו פירות 
שנגמרה מלאכתם ואחר כך נכנסו הבית.

ואם הכניס לבית פירות שלא נגמרה מלאכתם, או הכניס תבואה במוץ ולא גמר 
לבית  מחוץ  מלאכתם  וגמר  שהם,  כמות  לחוץ  הוציאם  ושוב  בבית  מלאכתה 
ומעשרות,  בתרומות  הראשונים שמתחייב  רוב  דעת  לבית,  הכניסם  כך  ואחרי 
כיון שהיתה הכנסה לבית לאחר גמר מלאכה. וה”ה גם בענבים אם הכניסם לבית 
ואחר כך הוציאם לחוץ, ושם עשה את היין חייב לדעת רוב הראשונים. אמנם 
לדעת הרשב”ם גם בכה”ג אין מתחייב דאין הכנסה אחר הכנסה ופטור מתרומות 

ומעשרות.

 לסיכום: 

המכינים יין בבית באופן שהכניסו את הענבים לבית ועשו את היין בבית צריכים 
להפריש תרומות ומעשרות. דעת הגרי”ש אלישיב זצ”ל שיכולים אף לברך על 
הוסיף  אמנם  זו  הפרשה  על  יברך  אם  בצ”ע  נשאר  אמונה  והדרך  זו.  הפרשה 
שכ”ש שלא יכינו מיין זה פרוטות חמורות שמא יחללו מהם על פירות שנגמרה 

מלאכתם לפני הכנסה לבית שהיא דרגת חיוב אחרת. 

ידנית לצורך מצות שמכניסים את  נ.ב. מצוי הדבר באותם שקוצרים חיטים בקצירה 
מאחסנים  ושם  בבית  שקים  לתוך  ומכניסים  וזורים  ודשים  לבית  בשבוליה  התבואה 
הפרשת  על  לברך  להם  אין  שלכאורה  לטחינה,  אותם  שמוציאים  עד  התבואה  את 
תרומות ומעשרות משום שלדעת הראשונים הנ”ל ]רש”י, תוס’, רבינו אפרים, הרשב”א 

והרשב”ם[ הם פטורים מתרו”מ. 
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הפרשת חלה במצות מכונה
הרה"ג מרדכי דוד איתמר – כולל תרומת כהן

א. שנינו בחלה פרק ג משנה א, אוכלין עראי מן העיסה עד שתתגלגל בחטים 
ותטמטם בשעורים גלגלה בחטים וטמטמה בשעורים האוכל ממנה חייב מיתה 
נותנת את המים מגבהת חלתה ובלבד שלא יהא שם חמשה רבעי  כיון שהיא 
קמח. למדנו מכאן, שעיסה שנגמר מלאכתה ]גמר מלאכה בעיסה הוא הגלגול 
ועשית הבצק, פרטים נוספים בזה יתבארו בתוך המאמר[ אסורה באכילה עד 
שיפריש ממנה חלה. קודם גמר מלאכתה, אף לאחר שכבר נתן מים על הקמח 
ואסורה אכילת קבע, בדומה  לצורך הלישה, מותר לאכול ממנה אכילת עראי 
לאיסור אכילת קבע בשאר פירות וירקות אחר תלישתם וקודם גמר מלאכתם. 

אמנם להלן יתבאר שטעם האיסור בזה שונה.

הלכה נוספת מבוארת במשנה, שכשם שאין העיסה חייבת בחלה אלא אם כן יש 
בה שיעור של חמשה רבעי הקב, כך גם בדין זה שאפשר להפריש כבר משעת 
כן יש שם שיעור חיוב חלה, דהיינו שיהיה שם  זה אלא אם  נתינת המים, אין 

חמשה רבעים קמח.

בהפרשת  המחייב  שיעור  קב שהם  רבעי  שיעור חמשה  בה  שיש  עיסה  והנה, 
חלה, שנילושה ונעשתה בצק ונתחייבה בהפרשה, ואח”כ חילקה לשתי עיסות 
וחייב להפריש מכל  אין שיעור חלה, לא פקעה חובת חלה מהם  שבכל אחת 
אחת כדין. אבל יש להסתפק מה הדין במקרה שעדיין לא לש את העיסה אלא 
רק נתן מים על הקמח, שנתבאר למעלה שכעת אפשר כבר להפריש חלה, אמנם 
אין עדיין חיוב הפרשה, ואח”כ חילקה לשתי עיסות שאין שיעור חלה בכל אחת 
וגמר את הלישה בכל אחת בפני עצמה. והא מילתא פשיטא דלא יחול עליהן דין 
טבל גמור לחייבם בהפרשה ולאסור אותם באכילת עראי, שהרי בשעה שראוי 
לחול בעיסה דין טבל, דהיינו בשעת גלגול, בשעה זו אין בה צירוף של חמשה 
רבעי הקב יחד, שזהו התנאי להתחייב בחלה. אבל יש לדון אם עדיין עומדת היא 
ושאם  באכילת קבע,  המים, שאסורה  נתינת  לה משעת  בדינה הראשון שהיה 

הפריש ממנה חלה הפרשתו מועילה,

אפשרות  אין  חלה,  שיעור  כעת  בה  ואין  העיסה  את  שחילק  מכיון  שמא  או 
להפריש ממנה ולא נאמר בזה הדין שכיון שחל היתר הפרשה, תו לא פקע ויכול 
להפריש אף שאין כאן שיעור חלה. ורק כשחל דין טבל גמור על העיסה אינו 

פוקע כשמחלק את העיסה.

ומצינו שני נביאים מתנבאים בסגנון אחד, שאין אפשרות להפריש חלה באופן 
זה, האבנ”ז ביו”ד תכד, והחזו”א בליקוטים לזרעים ג,ה, ]ובאבנ”ז שם דימה זאת 
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למה שכתבו הראשונים שאע”פ שאפשר להפריש תרומות ומעשרות מתבואה 
שעדיין לא גגמרה מלאכתה וגם אסור לאכול ממנה אכילת קבע קודם שיתקנה, 
למרות זאת, מכיון שאין התבואה נעשית טבל גמור אלא בראית פני הבית, אם 
הכניס את התבואה לבית באופן שלא נגרם לה חיוב זה, וכגון דרך גגין או במוץ 
שלה, פקע ממנה גם דין זה שאם יפריש תחול הפרשתו ושאסורה באכילת קבע, 
אע”פ שדין זה כבר חל עליה מעיקרא, משעת לקיטה בשדה. ועיין חזו”א שם 

מה שכתב בזה.[

ליתן  שהוצרך  הירושלמי  דברי  לבאר  איש  והחזון  נזר  האבני  כתבו  זה  פי  על 
והוא,  שנתגלגלה,  קודם  מעיסה  קבע  אכילת  לאכול  לכך שאסור  מיוחד  טעם 
כדי שלא יערים לאכול ממנה לעולם בלי הפרשה, – ולמה לא אסרו בזה מאותו 
טעם שאסרו לאכול אכילת קבע בכל תבואה שלא נגמר מלאכתה ולא הופרש 
עליה עדיין תרומות ומעשרות, כיון שהיא טבל ואם יפריש כעת תחול הפרשתו 
מהתורה. ועל פי מה שנתבאר ביארו האחרונים הנ”ל, דמכיון שבחלה יש תנאי 
שבשעת ההפרשה יהיו החמשה רבעים יחד ובכל פעם שאוכל הרי הוא מפריד 
את החלק שהוא אוכל משאר העיסה וחלק זה הוא פחות מהשיעור החייב בחלה, 
ממילא פוקע טבלו ואי אפשר להפריש עליו שהרי אין בו שיעור חלה, לכן הוצרכו 
בזה לטעם אחר, שאסרו לאכול ממנו קבע משום שמא יערים לפוטרו מן החלה 
בדרך זו. וכן נראה לכאורה כוונת הרשב”א בפסקי חלה שער ד, עי”ש.  ]ועיין 
מש”כ בקהילות יעקב זרעים סימן יז טעם אחר לאיסור אכילת קבע קודם גמר 
מלאכה, משום שהאכילת קבע עצמה נחשבת גמר מלאכה וממילא היא אסורה. 
וגם טעם זה אינו שייך בחלה, שהרי גמר מלאכה אינו מחייב לענין חלה כשאין 

בעיסה שיעור חמשה רבעים, וכשמפריד את החלק שאוכל, אין בו שיעור זה.[

וכתב האבני נזר דלפי זה יש להקשות בכל הפרשת חלה משעת נתינת המים 
קודם גלגול, שלמדנו במשנה שהפרשתו מועילה, הרי החלק שמפריש לחלה 
אין בו שיעור חיוב חלה וממילא לעולם לא יתחייב ולא יחול בו דין טבל, אם כן, 
איך יחול בו כעת שם חלה. ולא דמי להפרשת חלה מעיסה גמורה, דהתם שכבר 
נתחייבה כל העיסה בחלה, אף כשמפריד חלק מהעיסה, מכיון שכבר חל בו חיוב 
חלה אינו פוקע. אבל כאן שעדיין לא חל חיוב אלא רק שאפשר להפריש משעת 
נתינת המים, דין זה אינו קיים אלא כשיש בה שיעור חלה. אבל חלק זה שהפריד 
מהעיסה לקרותו בשם חלה, אין בו שיעור והרי זה כמפריש חלה מן הקב דאינה 
חלה, ואיך יפריש ממנו על שאר העיסה. וכתב לחדש דאה”נ, כשמפרישים חלה 
קודם גלגול, צריך לקרות שם לחלה קודם ההפרשה, בעודה מצורפת לעיסה 

כולה ורק אח”כ להפרידה מהעיסה.

ב. מבואר במשנה שעיסת חטים מותרת באכילת עראי עד שתתגלגל, ואילו עיסת 
שעורים עד שתטמטם. ובביאור החילוק ביניהם כתב הר”ש בשם הערוך “דרך 
החטים ללוש ולגלגל יפה אבל השעורים כשילוש אותן עיסתן מתפרדת ואינו 
יכול לגלגלן יפה על כן מטמטמו ביד ועוזבו”. משמע לכאורה שגם בחטים היה 
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אפשר לעשות טמטום, אלא שמכיון שבחטים הלישה תוסיף לו דיבוק ואחידות 
בעיסה, לכן הדרך היא ללושו יפה וממילא לא נגמרת מלאכתה עד שתתגלגל, 
מלאכתה  גמר  לכן  לו,  יוסיף  לא  והגלגול  כ”כ  נדבק  שאינו  בשעורים  משא”כ 
מבואר  כן  הר”ש  וכדברי  נוספת.  ועריכה  לישה  בלא  לזה  זה  החלקים  בדיבוק 
גם ברע”ב ובמלאכ”ש ובפסקי חלה לרשב”א שער ד,א ]שכתב שם שגמ”מ של 
שעורים הוא חומרא לענין אכילת קבע, ובעל כרחך שסובר שטמטום הוא שלב 
ובמאירי  ט.  דין  ו  פרק  להתשב”ץ  חלה  בדיני  כתב  וכן  מגלגול.[  יותר  ראשוני 
בחלה ב,ד, וכן משמע בתפא”י כאן. וכן משמע גם לשון הט”ז סימן שכז ס”ק ג, 

שבחיטים הדרך הוא ללושו יותר מבשעורים.

אבל במהר”י קורקוס על הרמב”ם ביכורים ח,ד כתב להיפך. אמנם הביא שבערוך 
כתב שלא כדבריו. גם בלבוש כתב כמהר”י קורקוס שלא כדעת הראשונים הנ”ל, 

וצ”ע. וראה משפטי ארץ חלה פרק ג סעיף א ובהערות שם ואכמ”ל.

לאור מה שנתבאר כאן בדעת רוב הראשונים, נראה לכאורה להעיר בדבר הנוגע 
לדינא במה שנהוג כיום בכמה מהמאפיות במצות מכונה. נקדים תחילה בקצרה 
סדר עשית הבצק למצות מכונה, בתחילה נילושה העיסה במיקסר גדול המערב 
את הקמח עם המים ערבוב ראשוני מהיר, משם מעבירים את התערובת – העיסה 
למכונה המרדדת את הבצק ע”י גלגלים רחבים לפסים ארוכים של בצק ואח”כ 
נחתכים למצות בגודל הרצוי ומשם לתנור. מכיון שמקובל לעשות למצות בצק 
יבש מאד, דהיינו מעט מאד מים ביחס לקמח, לכן בחלק מהמאפיות הלישה 
במיקסר אינה מצליחה לגמור את הבצק לבצק אחיד, אלא הוא נעשה פירורי 
בצק רבים הדבוקים זה לזה בדיבוק קל ורק אח”כ נגמרת מלאכת הלישה עם 

רידודו של הבצק בגלגלים.

ויש לדון על מצבה של העיסה בין הלישה במיקסר לרידוד, האם דינה כעיסה 
לאחר  כמו  היא  או שעדיין  עראי,  באכילת  ואסורה  גמור  טבל  מגולגלת שהיא 
נתינת המים שאסורה רק באכילת קבע ומכל מקום אם הפריש חלה הפרשתו. 
ולכאורה מכל הראשונים שהבאנו משמע שרק אחר שנילושה יפה הוא שעת 
גלגול בחטים, אבל בעירוב כזה שאינו נותן בצק נילוש ואחיד, לכל היותר הוא 

מקביל למצב של טמטום בשעורים, וזה כמובן לא מועיל בחטים.

וממילא יש להעיר, דהלא עיסת חטים כל שלא היה בה גלגול ולישה גמורה, אי”ז 
גמר מלאכה לענין איסור טבל וחיוב חלה אלא רק שיכול להפריש ממנה ותהיה 
נזר, כשמפריד חתיכת עיסה מעיסה שלא  ולפי מה שכתב האבני  חלתו חלה, 
באה עדיין לידי גלגול כדי לקרוא עליה שם חלה ורק אחר כך קורא לה שם חלה, 
הר”ז כמפריש חלה מעיסה שאין לה שיעור שהיא פטורה מחלה וממילא לא 
מועילה ההפרשה ]וגם הברכה היא ברכה לבטלה[. וע”כ צריך לעשות כהצעתו 
של האבני נזר לקרות שם ואח”כ להפריש, או לחילופין להפריש אחר הרידוד 

שכבר נעשתה עיסה גמורה או אחר האפיה.



59

הפרשת חלה במצות מכונה/הרב איתמר

ג. אמנם לכאורה דברי האבני נזר צריכים ביאור, דהנה מבואר בירושלמי בחלה 
שם דמנהג הכהנות בהפרשת חלה היה, להפריש חלה מיד אחר נתינת המים, 
הגלגול תטמא  כדי  תוך  וחששו שמא  בטהרה  החלה  את  לשמור  מכיון שרצו 
העיסה, ולכן העדיפו להפריש מיד אחר נתינת המים ולהוציא את החלה למקום 
שמור שלא תוכל להיטמא. ומבואר שם בירושלמי שלימדו את הכהנות להתנות 
שהחלה תחול רק אחר גמר הלישה, מכיון שכשמפרישים חלה בשעת נתינת 
המים, לפעמים מצוי שעדיין לא נתערבו חמשה רבעים קמח במים, וממילא אי 

אפשר להפריש עדיין חלה, מאחר ואין כאן שיעור חלה, עי”ש בר”ש.

והנה באופן זה קושית האבני נזר קשה עוד יותר, היאך תחול הפרשת הכהנות על 
העיסה, הרי מעולם לא היה כאן צירוף של שיעור שאפשר להפריש ממנו חלה, 
כיון שבשעה שהפריש את החלה לא היו חמשה רבעים קמח מעורבים במים, 
ואחר כך כשכבר יתערבו כל החמשה רבעים במים, החלה כבר אינה מצורפת 
לשיעור זה ואינה יכולה להתחייב מחמתו בחלה, וכיון שבחלק שמפריש לחלה 
אין בו שיעור בפני עצמו, ממילא לא יחול בו שם חלה, כיון שמעולם לא היה 
מצורף לעיסה המחוייבת והרי זה מפריש מפטור על החיוב. ואי אפשר להשתמש 
כאן בהצעתו של האבני נזר, לקרות שם על החלה ואחר כך להפריש אותה, שהרי 
במקרה זה כל הטעם בהפרשה המוקדמת של הכהנות היה בשביל להרחיק את 
החלה מהעיסה ולשומרה בטהרה, וכיון שמבואר בירושלמי שבשעת הקריאת 
שם עדיין לא חלה ההפרשה, אם כן לדברי האבני נזר היו צריכות להשאיר את 
החלה עם העיסה עד שעת הגלגול או לכה”פ להשיכם שוב אחר הגלגול, ושוב 
שלא  מהר”ש  להוכיח  יש  גם  בטהרה.  החלה  שמירת  לענין  כלום  הרויחו  לא 
מדובר שהכהנות הניחו אחר כך את החלה בכלי אחד עם העיסה, שהרי הר”ש 
נתקשה במקרה זה של הכהנות, היאך הפרישו שלא מן המוקף. ואם בלאו הכי 
עמה  שתצטרף  בשביל  כך  אחר  העיסה  יד  על  החלה  את  להניח  צריכים  היו 
להתחייב בחלה, מאי קשיא ליה, הא שפיר הוה מן המוקף כשיניח את החלה 

עם השיריים.

אכן לפי זה הדרא לדוכתא קושית האבנ”ז, היאך מועילה ההפרשה בכה”ג, כיון 
כשמפרידה  וממילא  בחלה  חייבת  אינה  עדיין  העיסה  המים  נתינת  שבשעת 

מהעיסה, שוב אין לה צירוף לשיעור חלה ואיך יחול עליה שם חלה, וצע”ג.

ד. עד”ז ילה”ק במה שנפסק בשו”ע יו”ד שכז א דאע”ג דהמפריש חלתו קמח 
אינה חלה, מ”מ אם מפריש קמח ואומר שיחול ע”ז שם חלה רק אחר שתתגלגל 
העיסה, מהני. וקשה כנ”ל, דהלא הקמח שמפריש כעת לא נתחייב בחלה, ומה 
שהקמח שנשתייר עומד להעשות עיסה, אין זה מועיל לקמח שמפריש, שהרי 
הוא לא יבא לעולם לידי צירוף לעיסה זו וממילא לא יתחייב בחלה ואיך תחול 
בו הקריאת שם חלה. ובדרך אמונה ביכורים פרק ח בציוה”ל יא הביא מכמה 
אחרונים שצריך שישיכנה אח”כ לשאר העיסה. אכן בההיא דכהנות בודאי לא 

מיירי בהכי, וכנ”ל.
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קנה דברים שאינם נאכלים
 במעות מעשר שני

הרה"ג גדליה אלפנביין

מעות מעשר שני )כלומר מעות שחילל עליהן פירות מעשר שני( בזמן שבית המקדש 
היה קיים צריך להעלותן לירושלים ולקנות בהן מאכלים ולאוכלם שם, ככתוב 
)דברים יד, כה - כו( "ונתת בכסף וצרת הכסף בידך והלכת אל המקום אשר יבחר 
ובשכר  וביין  ובצאן  בבקר  נפשך  תאוה  אשר  בכל  הכסף  "נתתה  בו.  אלקיך  ד' 
ובזמן הזה שאין מעשר שני נאכל  וגו',  ובכל אשר תשאלך נפשך ואכלת שם" 
בירושלים )משום שאין מזבח בנוי במקומו וגם מפני הטומאה, עי' רמב"ם ריש פ"ב ממעשר 
שני ודרך אמונה שם סק"ז( צריך לאבד המעות. להלן נברר מה הדין במקרה שעבר 

וקנה במעות מעשר שני  חפצים שאינן נאכלים, בשוגג או במזיד1 )וכגון מי שמחזיק 
מטבע  של מעשר שני ושכח וקנה בו חפץ(. הדין בזה שוה בין זמן שביהמ"ק קיים לזמן 

שאין ביהמ"ק קיים, ובין אם קנה חפצים אלו בירושלים או חוץ לירושלים.

קנה חפץ שאינו נאכל והמוכר אינו כאן - יאכל כנגדו

במשנה מעשר שני פרק א' משנה ז' שנינו "אין לוקחין עבדים שפחות וקרקעות 
ובהמה טמאה מדמי מעשר שני, ואם לקח יאכל כנגדן", ופרש"י )קידושין נו, א( 
"יאכל כנגדן, הלוקח יקח מעות משלו ויאמר כל מקום שהמעות ביד מוכר יהו 
ויעלם ויאכלם בירושלים". )אף בזמן הזה שאין מעשר שני נאכל  מחוללות על אלו, 
בירושלים הדין הוא שיקח מעות ויחלל עליהן כנ"ל וינהג בהן כדין מעות מעשר שני, כדנראה 

מסתימת דברי הרמב"ם פ"ז ממעשר שני הי"ז(.

בגמ' )קידושין נו, א( העמידו את דין המשנה שיאכל כנגדן באופן שהמוכר ברח ואי 
אפשר לקחת חזרה את המעות שבידו, אבל באופן שהמוכר כאן ומכיר את מעות 
המעשר שני, הדין הוא שיחזרו דמים למקומן, כלומר כופין את המוכר להחזיר 
הדמים והלוקח מחזיר את החפץ ]כמבואר בתוס' שם עמוד ב' ד"ה הא לא ברח[. 

ב' דרכים בתוספות בבאור דין 'יאכל כנגדן'

התוספות )שם ד"ה מתקיף( הקשו על הדין יאכל כנגדן, שיחלל את המעות שביד 
המוכר, איך יכול הלוקח לחלל את המעות מעשר שני שביד המוכר על מעות 

1.  וכפי שפסק הרמב”ם בחיבורו )פ”ז ממעשר שני הי”ז( שדין המשנה בלוקח עבדים וקרקעות 
וברח המוכר יאכל כנגדן הוא בין בלוקח במזיד ובין בשוגג. ועי’ פירוש המשנה להרמב”ם ורע”ב 

)מעשר שני סוף פ”א מ”ז( ותוספות רעק”א שם.
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אחרים שבידו, הרי המעות מעשר שני אינן כעת ברשותו ואין אדם מחלל דבר 
שאינו ברשותו )כן הוכיחו התוס' מב"ק סט, א(. ובתי' ראשון כתבו בשם ריב"א שאמנם 
אי אפשר לחלל המעות שביד המוכר והדין יאכל כנגדן אינו אלא קנס שקנסו את 
הלוקח. והר"ר מאיר תי' שהלוקח יכול לחלל המעות שביד המוכר משום שזכות 
הוא לו למחזיק במעות שיתחללו מעותיו וזכין לו לאדם שלא בפניו, שנעשה 

הלוקח שלוחו של המוכר לחלל עבורו את המעשר שני. 

והנה מדברי התוס' בקושייתם וכן בתירוצו של ריב"א משמע שהמעות שייכות 
ללוקח ולכן יש חסרון של 'אינו ברשותו', ואילו בתירוצו של הר"ר מאיר שזכות 
הוא לו למוכר וזכין לו שלא בפניו משמע שהמעות שייכות למוכר, )והתוספות 
]שהמעות  ריב"א  שלפי  נראה  ומכך  הדרכים(.  שני  בין  השינוי  תלוי  במה  פירשו  לא 

שייכות ללוקח ורק אינן ברשותו[ לא נקנה המקח כלל והבהמה נשארה ברשות 
המוכר, ואילו לפי הר"ר מאיר שהמעות שייכות למוכר על כרחך נקנה המקח 
אינן  המעות  שאמנם  מאיר  הר"ר  בכוונת  לומר  ]ואין  ללוקח.  שייכת  והבהמה 
של המוכר אבל מכיון שגם הבעלים וגם מי שהמעות ברשותו מסכימים לחלל 
שני  במעשר  בהמה  לוקח  בין  החילוק  פירש  מאיר  הר"ר  לחלל, שהרי  אפשר 
שיכול הלוקח לחלל משום שנעשה כשלוחו של המוכר, לבין מי שגזלו ממנו 
יכול  ואינו  ברשותו  אינם  שהפירות  משום  הבעלים  חילול  מועיל  שלא  פירות 
יכולים לחלל הפירות שבידם  אינם  כיון שהם עצמם  לגזלנים  להעשות שליח 

משום שאינם שלהם[.         

בירור שיטת הרמב"ם בדין יאכל כנגדן

הרמב"ם )פ"ג ממעשר שני הל' יז( פסק שמעשר שני ממון גבוה ולפיכך המקדש 
במעשר שני בין בשוגג בין במזיד אינה מקודשת כדעת ר' מאיר במשנה בקידושין 
דברים  ושאר  עבדים  שני  במעות מעשר  לקח  נותן שאם  הדין  כן  ואם  ב(,  )נב, 
שאינם נאכלים לא חל המקח כלל, ולפי"ז הא דקיי"ל הלוקח עבדים וכדו' וברח 
המוכר יאכל כנגדן, לכאורה צריך לומר בביאורו כפי שתי' ריב"א דאין זה אלא 
ביד  קנס שקנסו חכמים את הלוקח, שהרי מן הדין המעות עומדין בקדושתן 
המוכר מאחר שהן שייכים ללוקח ומאידך אינן ברשותו של הלוקח ואינו יכול 

לחללן.

שיטת הרמב"ם והחינוך שהלוקח עבדים במעשר שני עובר על לאו

אולם נראה שאי אפשר לפרש בשיטת הרמב"ם ש'יאכל כנגדו' הוא קנס בעלמא 
ולא חל החילול, דהנה דעת הרמב"ם שהלוקח במעשר שני דברים שאינן נאכלים 
ושתיה  לאכילה  ניתן  שני  "מעשר  ה"י(  שני  )פ"ג ממעשר  וז"ל  לאו,  באיסור  עובר 
שנאמר )דברים יד, כג( ואכלת לפני ה' אלהיך וכו'. ואסור להוציאו בשאר צרכיו 
למת  ממנו  נתתי  לא  יד(  כו,  )דברים  ועבדים שנאמר  ובגדים  כלים  בו  לקח  כגון 
כלומר לא הוצאתי אותו בדבר שאינו מקיים את הגוף. ואם הוציא ממנו בשאר 
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דברים אפילו בדבר מצוה כגון שלקח ממנו ארון ותכריכין למת מצוה הרי זה 
אוכל כנגדו בתורת מעשר" עכ"ל, ובספר המצוות מנאה הרמב"ם במנין הלאוין 
)לא תעשה קנב(, וז"ל "הזהירנו מהוציא דמי מעשר שני אלא באכילה ושתיה. והוא 
אמרו ולא נתתי ממנו למת. ולשון ספרי ולא נתתי ממנו למת שלא לקחתי ממנו 
ארון ותכריכין, וכל זמן שיוציא ממנו דבר יאכל כנגדו כמו שהתבאר במקומו" 
עכ"ל. אבל מאידך נראה מהרמב"ם שאין לוקין על לאו זה שאם כן היה לו לכתוב 
זאת כמו שכתב לעיל )פ"ג ה"ה( בלאו דלא אכלתי באוני ממנו ]וכן דייק הרדב"ז 
פ"ג ה"י[, וכן יש להוכיח ממה שלא הביא לאו זה בכלל הלאוין שלוקין עליהן 

בפי"ח מסנהדרין. וקשה כיון שהוא לאו שיש בו מעשה למה לא ילקו עליו2.

ובחינוך )מצוה תר"י( מצינו ישוב לדברי הרמב"ם, ז"ל "ואמרו זכרונם לברכה שכל 
זמן שהוציא ממנו כלום לשום דבר, חוץ מאכילה ושתיה וסיכה, שתשלום זה 
הוא שישלם מעות כנגדן ויאכל מהן בירושלים צרכי סעודה, ומן הדומה דכיון 
שיש בו תשלומין אין בו חיוב מלקות וכו' " עכ"ל, ויש להבין כונתו במה שכתב 
"דכיון שיש בו תשלומין אין בו חיוב מלקות". ובס' אבי עזרי )פ"ג ממעשר שני ה"א( 
ביאר כונתו שיסוד הלאו הוא ביטול העשה של אכילת מעשר שני בירושלים, 
בו  שאין  לאו  כשאר  זה  הרי  מאכילה  חוץ  צרכיו  שאר  על  המעות  הוציא  ואם 
כן עשה מעשה[,  לן שאין לוקין עליו ]שאין מלקות אלא אם  מעשה דקיימא 
ופשוט עשה מעשה שאם אוכל אח"כ כנגדן דהיינו שמחלל המעות שביד המוכר 
וזהו שמוכיח  ואוכלן בירושלים שוב אין כאן ביטול המצוה לאכול בירושלים, 
כרחך  על  בקדושתו,  נשאר  שהמעשר  והיינו  תשלומין  לו  שיש  שכיון  החינוך 

האיסור אינו עצם מה שהוציאו לצרכיו אלא מה שמבטל האכילה בירושלים3. 

אמנם לשון החינוך "דכיון שיש בו תשלומין אין בו חיוב מלקות" משמע בפשוטו 
שכיון שאוכל כנגדן אינו לוקה, ולכאורה יש לפרש כונתו כמו שתירץ הרדב"ז 
)על הרמב"ם פ"ג ממעשר שני ה"י( בתי' ראשון "וי"ל דהכא אית ליה תקנתא דאוכל 

2.  והרמב”ם בספר המצוות )סוף שורש שמיני( הזכיר את שיטתו שמהפסוק “לא אכלתי באוני 
ממנו, ולא בערתי ממנו בטמא, ולא נתתי ממנו למת” אנו לומדים ג’ אזהרות יעו”ש, והרמב”ן שם 
השיג עליו וז”ל “וכן בשלילות לא אכלתי באוני ממנו ולא נתתי ממנו למת אין בהם מלקות ולא 
אמרו מעולם בלוקח כסות וכלים בין לחי בין למת בכסף מעשר שני אלא יאכל כנגדם, ואם כבר 
נאכלו פטור” עכ”ל. ומבואר שמה שאין בו מלקות הוא הוכחה לדעת הרמב”ן שאי”ז לאו, וצריך 
לישב את שיטת הרמב”ם בזה. ]ובספר לב שמח על ספר המצוות שם כתב דאפשר שלשיטת 
הרמב”ם אם לקח כסות וכו’ ולא אכל כנגדו לוקה, אבל בדרך מצוותיך שם )לבעל המשנה למלך( 

הקשה עליו ממה שלא מנאה הרמב”ם בכלל הלוקין, ועיי”ש[.    
ויש להבין בעיקר מה שמבואר ברמב”ם והחינוך שהקונה דבר שאינו נאכל במעשר שני    .3
עובר בלאו, הלא לר’ מאיר שמעשר שני ממון גבוה לכאורה לא חל המקח ושוב אין כאן כלל 
מעשה עבירה של קנית דבר שאינו נאכל, וצריך לעיין אם הדבר  תלוי במחלוקת אביי ורבא בריש 
מסכת תמורה בסוגיה ד’אי עביד מהני או לא מהני’. אמנם יש לדון שכאן לכו”ע עובר בלאו די”ל 
שאין הלאו תלוי ב’קניה’ דוקא באופן שחל קנין, אלא ב’נתינה’ של מעות מעשר שני בעבור דבר 
שאינו נאכל, וגם אם לא חל המקח סוף סוף השתמש במעות כדי לקבל על ידן חפץ אחר, )ודומה 

לאיסור ‘סחורה’ בשביעית( ודוק ואכמ”ל.  
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כנגדו בירושלים, אבל אם אכלו בטומאה או באנינות איסורא דעבד עבד ולוקה 
על אכילתו", וכ"כ בדרך מצוותיך על ספר המצוות, לבעל המשנה למלך )בלאוין 
שסלק והוסיף הסמ"ג( שלעולם אינו לוקה שהרי כל ימיו יכול לתקן הלאו והרי"ז 

דומה ללאו דלא תגזול שאינו לוקה משום שניתן לתשלומין4. 

והנה אם נאמר כמו שרצינו לבאר לעיל בדעת הרמב"ם שדין יאכל כנגדו אינו 
אלא קנס שקנסוהו חכמים ובאמת המעות שביד המוכר לא נתחללו, נראה שאי 
אפשר לומר שיאכל כנגדו הוא תשלומין או תיקון הלאו ]בין לביאור האבי עזרי 
ובין לביאור הרדב"ז והדרך מצוותיך[, ועל כרחך צ"ל בשיטת הרמב"ם והחינוך   
בשיטת  לומר  מתיישב  אינו  מאידך  אבל  מתחללות.  המוכר  שביד  שהמעות 
זכין, מאחר שהרמב"ם פוסק  הרמב"ם כתי' הר"ר מאיר שמועיל החילול מדין 
כר' מאיר שמעשר שני ממון גבוה וא"כ אין המקח נקנה ואין המעות של המוכר 

וכדהקשנו לעיל. 

האם חפץ שנלקח בטעות נחשב 'אינו ברשותו'

]אפילו  המעות  לחלל  יכול  הלוקח  אין  המוכר  שכשברח  כתבו  התוספות 
והתוס'  שהמעות עדיין שייכים ללוקח[ שאין אדם מחלל דבר שאין ברשותו, 
מוכיחים מהגמ' )ב"ק סט, א( שגם לגבי חילול מעשר שני שייכים דברי ר' יוחנן 
"גזל ולא נתייאשו הבעלים שניהם אינם יכולין להקדיש זה לפי שאינו שלו וזה 
לפי שאינו ברשותו". ויש לשאול למה במקרה שברח המוכר עם המעות נחשב 
'אינו ברשותו' של הלוקח, הרי בפשוטו הדין של "יאכל כנגדו" נוהג גם במקרה 
שהמוכר לא ידע שהם מעות מעשר שני ולא היתה כונתו לגוזלם, ואם כן אינו 
דומה לכאורה למה שאמר ר' יוחנן גזל ולא נתייאשו הבעלים אין הבעלים יכולים 
להקדיש משום שאינו ברשותו, ששם היתה כונה לגזול הממון, ]וכן אם הממון 
אבד לבעלים נחשב אינו ברשותו[, אבל כאן אפילו שיש ביטול מקח והמעות 
אינן של המוכר, הלא יש לתלות שאם ידע מכך המוכר ישיב את המעות לבעליו 
]ומדובר גם באופן שאנו יודעים היכן המוכר אלא שאינו לפנינו עכשיו וא"כ אינו 

דומה לאבידה[5. 

4.  ולפי דבריהם נמצא שבאופן שנאכלו המעות שוב אינו יכול לתקן הלאו ובדין הוא שילקה, 
וכפי הנראה זהו בכלל השגת הרמב”ן שסיים “ואם כבר נאכלו המעות פטור”, וצ”ע. אבל לפי 
דברי האבי עזרי נמצא שאפילו אם כבר נאכלו המעות שביד המוכר ואין אפשרות לאכול כנגדן 

אין לוקין, כיון שזהו כשאר לאו שאין בו מעשה כנ”ל.   
5.  והיה אפשר לישב שמשמע להתוס’ שדין יאכל כנגדו נוהג בכל אופן וגם במקרה שהמוכר 
זה  ועל  ‘כשברח’[,  ואינו רוצה להחזיר המעות ]וכמשמעות לשון הגמ’  יודע שהם מעשר שני 
התוס’  סוברים  אולי  שני  מעשר  שהם  יודע  אינו  כשהמוכר  אבל  החילול,  מועיל  איך  הקשו 
שמועיל החילול. אולם מתירוצם בשם ריב”א “דאין זה אלא קנסא דקנסוהו ללוקח אבל לעולם 
המעות קדושים ביד המוכר” משמע שבכל המקרים אין החילול מועיל מן הדין מטעם שאין 
המעות ברשותו. וכן למד בדבריהם הקצות החושן סי שנד סק”ד. ]ובשו”ת חתם סופר חו”מ 
סי’ קסט )הובא בפתחי תשובה חו”מ סי’ שנד אות ד’( כתב שהתוספות מודים לריטב”א ]שנביא 
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ונראה לבאר דעת התוס' עפ"י דברי הרא"ש בסוכה )פ"ג סימן ל'( שהנותן לחבירו 
מתנה על מנת להחזיר ונאנס החפץ ביד המקבל ואינו יכול להחזירו, יש אומרים 
שאינו חייב באונסין שהרי במתנה נתנו לו ונהי נמי שלא החזירוהו לו מ"מ שואל 
אינו, והרא"ש כתב שנראה לו דחייב באונסין ואפי' במתה מחמת מלאכה, "שהרי 
הוי  לא  ששואל  נמי  ונהי  בטלה  המתנה  החזירו  לא  ואם  להחזירו  עליו  קיבל 
מיהו בנפקד ושולח יד בפקדון שלא ברשות הוי גזלן ואע"פ שברשות ירד הוא 
ביטל אותו רשות בשלא קיים תנאו ועשה את עצמו גזלן למפרע" עכ"ל, ומבואר 
שבאופן שמחזיק ממון חבירו שלא ברשות אפי' שאין דעתו לגוזלו נעשה עליו 
כגזלן לענין חיוב תשלומין, וה"נ כאן המוכר מחזיק המעות שלא ברשות ונעשה 
עליהן כגזלן ולכך הוי אינו ברשותו של לוקח. וכן כתבו התוס' ב"ק סח, ב )ד"ה 
הוא דאמר( "דהתם ]במקרה של משנתינו שמוכר המעשר שני ברח עם המעות[ 

הוי כמו גזלן דאי לא ברח הוי המקח חוזר בו והוי כמו גזל ולא נתייאשו הבעלים".

אבל בחי' הריטב"א )קידושין נו, א( כתב שמועיל לחלל המעות שביד מוכר ואין 
חסרון של 'אינו ברשותו' וז"ל, "ואיכא למימר דלא אתו לידיה דמוכר בתורת גזל 
אלא בתורת מקח וממכר, והיה סבור שיצאו לחולין, ואילו איתיה קמן ונימא ליה 
דליהדרינו ללוקח הוה מהדרינן להו וכיון דטעותא הוא ואיהו לא הוה מעכב להו, 
כפקדון חשיב גביה וכו' מה שאין כן בגזלן דאי אמרינן ליה דלהדרה לגזילה לא 
הוה ציית לן" עכ"ל6. ולפי דברי הריטב"א שהלוקח יכול לחלל משום שהמעות 
הם כמו פקדון אצל המוכר, נמצא שהדין יאכל כנגדן הוא דוקא באופן שהמוכר 
הוא 'ציית דינא' והיינו שאין ידוע לנו שכונת המוכר לגזול את המעות ומסתמא 
יש להניח שאם יתבע אותו להחזיר את המקח ישמע לו, אבל באופן שאנו יודעים 
שהמוכר אינו רוצה להחזיר המעות ואין מועיל חילול הלוקח, לכאורה לא נאמר 

כלל דין יאכל כנגדו.

חבירו  ממון  שהמחזיק  כהריטב"א  שסובר  הרמב"ם,  דעת  לישב  יתכן  ולפי"ז 
בטעות אינו נעשה עליו כגזלן, ולכך אפילו שפסק כר' מאיר שמעשר שני ממון 
גבוה וא"כ לא חל המקח, מ"מ מועיל לחלל המעות שביד מוכר ואין חסרון של 

אינו ברשותו. 

סיכום הדברים

היה בידו מטבע שחילל עליו מעשר שני, ועבר וקנה בו דבר שאינו נאכל, בשוגג 
או במזיד, לדעת התוס' בשם ריב"א לא חל המקח. ואם הלך המוכר מכאן ]או 

להלן[ שאפשר להקדיש דבר שאינו ברשותו באופן שנלקח בטעות ולא בגזילה, אלא שהתוס’ 
לא רצו לתרץ כן משום שלמדו שבסוגייתינו המוכר ברח מחמת סרבנות ואינו ציית דינא ולכן 
נחשב לגזלן. אכן מדברי התוס' ב"ק סח, ב )ד"ה הוא דאמר( משמע שבכל מקרה שהמקח חוזר 

אם היה המוכר כאן, הרי הוא נחשב כמו גזלן כשאינו לפנינו, וכפי שיבואר להלן[.
ומה  וכתב שנראין דברי תוס’,  ועי’ קצות החושן סימן שנד סק”ד שהקשה על הריטב”א    .6

שיישב דבריו בדברי יחזקאל סי’ נד. 
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שמעות המעשר שני התערבו למוכר במעות אחרים[ קנסו חכמים את הלוקח 
שיאכל כנגדן, דהיינו שיחלל המעות שביד המוכר על מעות אחרים שבידו וינהג 
בהן כדין מעות מעשר שני, ואין חילול זה מועיל להפקיע קדושת המעשר שני 

מן המעות שביד המוכר. 

לדעת הר"ר מאיר המובא בתוס', הלוקח חפץ שאינו נאכל חל המקח, ודין יאכל 
כנגדן מועיל מדאורייתא מדין זכין כיון שהמעות נקנו למוכר.

בדעת הרמב"ם נראה שאין חל המקח שהרי פסק כר' מאיר שמעשר שני ממון 
גבוה, ומאידך מוכח לכאורה בדעת הרמב"ם שחילול המעות שביד המוכר מועיל 
ברשות  שלא  ממון  ממנו  לקח  אחר  שאם  הריטב"א  כשיטת  וי"ל  מדאורייתא, 
בטעות ]והלוקח 'ציית דינא'[, נחשב שהממון עומד עדיין ברשותו לענין שיכול 

לחלל את המעשר שני.    

תנחומינו הכנים

לידידנו חבר בית המדרש
הרב דוד נתניא שליט"א

ולכל משפחתו הנכבדה

על פטירת האב

 רבי אהרן ז"ל
שהיה משכים ומעריב לבית הכנסת

וקובע עיתים לתורה

המקום ינחם אתכם בתוך שאר אבלי ציון וירושלים

חברי בית המדרש
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בגדר איסור מקיים כלאים
ובאיזה אופן עוברים עליו

הרה"ג גבריאל מאיר

שאלה:

נשאלה שאלה בבית המדרש, באדם שזרע כלאי זרעים או כלאי הכרם בגינתו 

ו-2\1 כדין בין שני מיני  ]כגון שלא הרחיק טפח  ידיעת האיסור  בכוונה, מחמת העדר 

נודע  זמן  ולאחר  מגפן[,  לזמורה המתפשטת  או שזרע מתחת  בערוגה אחת,  זרעים שזרע 

לו  באמצע הלילה שהדבר אסור משום כלאים, האם הוא מחוייב לרדת לגינה 

לעקור את הכלאים מיד, שהרי קיי"ל שאסור לאדם לקיים כלאים בשדהו אפילו 

זרעים  כלאי  לקיים  לאדם  "ואסור  ה"ג  כלאים  מהל'  פ"א  הרמב"ם  שכתב  )כמו  מעשה  בלי 

"ואסור לקיים בשדהו אלא עוקרן"(,  יו"ד סי' רצז ס"ב  וכ"כ בשו"ע  בשדהו אלא עוקר אותן", 

או דאולי איסור מקיים נאמר רק אם הוא רוצה בקיום הכלאים, וא"כ כאן שאינו 

גדולה  טירחא  שהוא  מפני  אלא  אותם  רוצה  שהוא  מפני  הכלאים  את  מקיים 

לרדת באמצע הלילה, אינו נחשב מקיים כלאים, ומותר לחכות עד מחר בכדי 

לעקור אותם.

תשובה: 

עקירת  את  לדחות  לסמוך  אפשר  הדחק  שבשעת  למעשה  ולא  להלכה  נראה 

הכלאים עד הבוקר בזמן סביר, וננסה להביא סימוכין לדברינו בסייעתא דשמיא.

בגדר איסור מקיים כלאים ואיך קי”ל להלכה

א.  הנה רבנן ור”ע פליגי )במועד קטן ב ב’( אם המקיים בכלאים לוקה, ובמתני’ 

ובירושלמי  ומלקיים,  מלזרוע  אסורים  שהכלאים  תנן  דכלאים  ח’  פרק  ריש 

מבואר שמשנה זו נאמרה אליבא דכו”ע שגם רבנן מודים שאסור לקיים כלאים, 

ופלוגתייהו רק לענין מלקות, ומבואר בריטב”א מו”ק ב ב’ דהיינו איסור מדרבנן 

)ודעת רש”ס ]בירושלמי שם[ שהוא איסור מן התורה אלא שאין לוקים עליו, אבל 

כל הפוסקים והאחרונים לא נקטו כן(.

ובאיסור מקיים שלוקים עליו לר’ עקיבא נחלקו הראשונים, שדעת הערוך )וכן 

דעת רש”י מו”ק ב ב’( שעובר במה “שרואה כלאים בשדהו אינו עוקר אותם” אף 

שאינו עושה שום מעשה  בפועל כדי לקיימם, אבל דעת התוס’ )ע"ז ס"ד א( שרק 

אם עשה מעשה כדי לקיימם כגון שגדר את השדה או ניכש, חייב משום מקיים.
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ובדעת הערוך מבואר שעצם הדבר שמניח את הכלאים הוא האיסור, דהוזהר 

בלאו לא להשאיר את הכלאים, וכן מבואר בלשון רש”י במו”ק ב ב’ שהאיסור 

הוא מה שאינו מבטל את הכלאים, אבל בדעת התוס’ יש לדון, אם ביסוד גדר 

האיסור הם מודים לערוך, רק דס”ל שבלי מעשה אין לוקים עליו דלר”ע לאו 

שאין בו מעשה אין לוקין עליו, או דס”ל שגדר האיסור הוא מה שמקיים בפועל, 

שהתורה אסרה לעשות שהכלאים ישארו, אבל אם אינו עושה מעשה אין כאן 

איסור כלאים כלל.

יג,  מגילה  אבן  וטורי  כלאים(  )פ”א מהל’  ובשעה”מ  א’  סד  ע”ז  בהג’ הרעק”א  וע’ 

שמבואר שהבינו בדעת התוס’ שבעצם האיסור הם סוברים כרש”י, שלר”ע איכא 

בלי שום מעשה, רק שכדי להתחייב  גם  גם במקיים כלאים  מן התורה  איסור 

מלקות צריך מעשה ולכן אינו לוקה בלי מעשה )ועיין תורת זרעים כלאים ריש פ”ח(.

ועיין בפי’ הר”ח במו”ק )שם( שמבואר בלשונו שאיסור מקיים הוא מה שגורם 

תוספת והצמחה בכלאים, משמע שגדר האיסור הוא מה שמקיים את הכלאים 

בפועל, דלא כהערוך ורש”י שגדר האיסור הוא מה שאינו מבטל ועוקר.

הכרם,  כלאי  לגבי  ה”ח  פ”ה  )ועיין  ג  הל’  כלאים  מהל’  פ”א  הרמב”ם  כתב  ולהלכה, 

ויתבאר לקמן בס”ד( שזורע, מחפה ומנכש לוקה בכלאים, ומקיים אפילו בלי מעשה 

אסור ואינו לוקה )וכ”כ בשו”ע יו”ד סי’ רצז סעיף א-ב(, ונחלקו האחרונים אם כוונת 

ומנכש ומחפה חייב משום  הרמב”ם לפסוק כרבנן דמקיים אסור רק מדרבנן, 

זורע, או דפסק כר”ע דמחפה ומנכש חייב משום מקיים במעשה, ובלי מעשה 

אסור אבל אינו לוקה, ודעת רוב גדולי האחרונים שכוונת הרמב”ם דקיי”ל כרבנן 

הירושלמי  ע”פ  והיינו  לקיים,  איכא  דרבנן  איסורא  ומ”מ  לוקה,  אינו  שמקיים 

הנ”ל שגם רבנן מודים שאסור לקיים כלאים, עיין דרך אמונה פ”א הל’ ג.

זרעים בשדהו אלא  “ואסור לאדם לקיים כלאי  )שם( הוא  והנה לשון הרמב”ם 

עוקר אותם”, מבואר בלשונו שאסור לקיים כלאים גם בלי שום מעשה, וכשרואה 

כלאים בשדהו חייב לעוקרם, וכן מבואר בלשון השו”ע )שם(.

נמצא שלדינא אסור לקיים כלאים גם בלי שום מעשה. 

 אם בעינן ניחותא לאיסור מקיים בכלאים

ב. ויש לדון באיסור מקיים כלאים בלי מעשה )לר”ע מן התורה, ולחכמים מדרבנן( 

אם עובר על ידי עצם הדבר שאינו עוקר את הכלאים, שהוא חיוב המוטל עליו 

לעקור הכלאים מיד מפני שאסור שיהיו כלאים בשדהו, או דבעינן ניחותא מצידו 

שהכלאים יתקיימו, דהאיסור הוא רק אם מקיים את הכלאים מחמת שהוא רוצה 

בהם, ונבאר את דברינו.
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בלשון “מקיים בכלאים” כללו המפרשים והפוסקים  שני מושגים )אף שהם שני 

נושאים נפרדים לגמרי(, א. חלות דין כלאים על ידי שמקיים אותם, דהיינו שזרעים 

שנזרעו מאליהם לא חל עליהם שם כלאים עד שיקיים אותם מדעתו, ב. איסור 

מקיים כלאים.

ולגבי הנושא הראשון דהיינו חלות שם כלאים על זרעים שנזרעו מאליהם הדבר 

מבואר דבעינן ניחותא דבעלים, ובלי ניחותא אינו נעשה כלאים, כמבואר בבא 

בתרא ב ב’, ובמתני’ ד”הרואה ירק בכרם” ומתני’ ד”היה עובר בכרם” )פרק ה משנה 

ו-ז(, דהיינו שאם הכלאים נעשו מאליהם )כגון שנפרצה המחיצה שבין שני מיני הזרעים, 

או בין הזרעים לכרם, מאליה( או שנזרעו מאליהם )כגון על ידי הרוח(, לא חל עליהם 

שם “כלאים” רק אם הבעלים ניחא להו בקיומן, דהיינו שנודע לו שיש כלאים 

בשדהו והוא מניחם מדעתו, אבל אם לא נוח לו בקיום הכלאים והוא מניח אותם 

מחמת אונס, לא חל על הזרעים שם כלאים כלל, ודין זה ששם “כלאים” חל על 

הזרעים רק אם הבעלים רוצים אותם נלמד מקרא ד”לא תזרע כרמך” מה זורע 

דניחא אף נזרע מאליו דניחא ליה, כמבואר בר”ש פ”ז מ”ד ובתוס’ ב”ב ב ב’1. 

אולם כל זה מבואר לגבי הנושא הראשון דהיינו עצם חלות השם כלאים, שבלא 

ניחותא אינו נעשה כלאים2, אבל לגבי הנושא השני דהיינו איסור מקיים כלאים 

]וכגון שזרע בכוונה וכבר חל עליו שם כלאים, ואח”כ נודע לו שהוא אסור[ לא 

נתבאר אם גם שם בעינן ניחותא ועובר על איסור מקיים רק אם הוא רוצה בקיום 

הכלאים, או שעצם הדבר שמקיימו ואינו עוקרו הוא האיסור, אף שלא ניחא ליה 

בכלאים. 

נפקא מינה בחקירה הנ”ל

אם  רק  עובר  אינו  א”כ  ניחותא  בעינן  איסור מקיים  לגבי  גם  ונפק”מ שאם  ג.  

נתעצל או נתייאש ]כמבואר במתני’ דפ”ה לגבי חלות שם כלאים בדבר שנזרע 

מאליו, )ראה בהערה( שחשיב ניחותא רק אם נתעצל ואמר כשאחזור אלקטנו, וכן 

בב”ב ב ב’ דרק אם נתייאש נאסר[, אבל אם לגבי איסור מקיים לא בעינן ניחותא, 

לו להשהות  ואין  מיד,  הכלאים  את  ולבטל  לעקור  גמור  חיוב  עליו  מוטל  א”כ 

אותם אפילו רגע כמימריה אם הוא יכול, שהרי עובר עליו כל רגע3.

1.  ונפק”מ, בכלאי הכרם שאינם נאסרים בהנאה כל זמן שלא ניחא להבעלים בקיומן. ובכלאי 
זרעים לא שייך נפק”מ זו, שהרי אינם נאסרים כלל בהנאה, אבל נפק”מ אם מותר לו להשקות 
אותם ולקיימן, )כן הוכיח בחזו”א, שגם לגבי כלאי זרעים בעינן ניחותא בכדי שיחול עליו שם 
כלאים, ובלא ניחותא מותר לקיים ולהקשות את המין שרוצה בקיומו, אף שעי”ז מקיים גם את 

המין השני, כיון שלו ניחא ליה בו(. 
לקיימם  ומותר  כלאים  אינו  זרעים  ובכלאי  בהנאה,  נאסר  אינו  הכרם  בכלאי  וממילא    .2

ולהשקותם.
3.  ואין להוכיח מהא דכשאגיע אלקטנו )פ”ה מ”ה( שאינו עובר על איסור מקיים כלאים בלי 
ניחותא, שאם היה עובר על איסור מקיים בכל גווני היה צריך לרוץ לעוקרו ולא היה יכול לחכות 
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ויש בזה נפקותא גדולה למעשה, כגון שזרע כלאים בכוונה אלא שהיה בשוגג 

שלא ידע שהם אסורים, ולאח”ז נודע לו שיש כאן כלאים, שאם לאיסור מקיים 

בעינן ניחותא א”כ אינו עובר רק אם חזינן דניחא ליה כגון שמתעצל מלעוקרם, 

לו להשהותם  ואין  איסור מקיים  על  רגע  כל  עובר  ניחותא  בעינן  לא  אם  אבל 

נודע לו באמצע הלילה שיש לו כלאים בגינתו חייב לקום  אפילו רגע, ואפילו 

לעוקרם, כמו אם נודע לו שיש לו חמץ בתוך ביתו שצריך לבערו מיד בלי שום 

שהיה, ואפילו יש לו הפסד ממון גדול מזה כגון שנמצא במדינה רחוקה צריך 

להוציא הוצאות בכדי שלא יעבור על איסור מקיים, דעל איסור צריך להוציא כל 

ממונו4, ולא מצאתי מי שידון בזה.

שיטת רש”י בגדר האיסור, ושקו”ט בדברי הראשונים

ד.  ולשיטת רש”י והערוך שהאיסור הוא מה שאינו עוקר הכלאים, וכלשון רש”י 

במועד קטן דחייב לבטלן, לכאורה נראה שכיון שעצם האיסור הוא מה שאינו 

עוקר, א”כ מהיכא תיתי נימא דבעי ניחותא.

וגם לשיטת התוס’ דבעינן מעשה היינו לכאורה רק מצד דבעינן מעשה למלקות, 

אבל לא משמע דפליגי על עצם הגדרת האיסור המבואר בדברי רש”י והערוך, 

וכמו שהבאנו באות א' בשם האחרונים.

אמנם יעויין בלשון רש”י בעבודה זרה סד א’ “דאם זרען אחר ובא זה ועשה להן 

סייג וגדר כדי לקיימן לוקה, אלמא אסור להיות רוצה בקיומן”, משמע שהאיסור 

הוא מה שרוצה וניחא ליה בקיומן.

וכן משמע בתוס’ שם שגם לעצם האיסור בעינן מעשה ניחותא, ולא רק בכדי 

לחייבו מלקות, וא”כ משמע דבעי ניחותא וקיום בפועל לשיטת רש”י והתוס’.

אולם כבר עמדו האחרונים על הסתירה בדברי רש”י, דכאמור במס’ עבודה זרה 

בלי  שחייב  בדבריו  מבואר  דוכתי  ושאר  ובמו”ק  מעשה,  דבעי  ברש”י  משמע 

מעשה, ותירצו דבעבודה זרה איירי בשדה של גוי, ולכן בלי מעשה אין כאן שום 

קיום מצידו, ולכן בעי שם מעשה בכדי שיהיה בגדר מקיים אבל בעלמא מקיים 

לא בעי מעשה, וכן יש לומר בדעת התוס’ שם.

עד שיגיע אליו דרך קצירתו, דזה אינו דשם איירי שנזרע מאליו שלא מדעתו, וכל זמן שליכא 
ניחותא אין כאן איסור כלאים כלל, וממילא אינו מוזהר עליו באיסור מקיים.

אבל נדון דידן היינו באופן שיש כאן כבר כלאים, כגון שזרע כלאים בכוונה אלא שלא ידע שהוא 
אסור, או שקנה שדה שיש בה כלאים שנזרעו באיסור, דיש כאן כבר כלאים והנדון הוא אם עובר 

עליו באיסור מקיים מיד כשנודע לו הכלאים, או שעובר רק באופן שניחא ליה בקיומם. 
4.  משא”כ אם עובר רק באופן שיש לו ניחותא, אם יש לו הפסד ממון אין כאן ניחותא, כמבואר 

פ”ז מ”ו באנס שזרע את הכרם, עיי”ש היטב, ויתבאר בזה בהמשך בס”ד.
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ליה  הוא מה שניחא  האיסור  גדר  רש”י שם שעצם  הכרח מדברי  אין  וממילא 

רוצה  שיהיה  בלי  מקיים  נחשב  אינו  גוי  של  היא  שהשדה  שם  דרק  בכלאים, 

בקיומו מצידו5.

שקו”ט בדברי תוס’ הרא”ש ריש מועד קטן

ה.  ויעויין בתוס’ הרא”ש מועד קטן ב ב’ וזה לשונו “והא דקאמר שהוא אסור 

)היינו הא דמבואר בירושלמי ריש פ”ח שמקיים שלא על  ידי מעשה  כשקיים שלא על 

ידי מעשה לכו”ע אסור ואין בו מלקות(, היינו כההיא דתנן, הרואה ירק בכרם ואמר 

אסור”,  מאתים  הוסיף  אם  אלקטנו  לכשאחזור  מותר  אלקטנה  שם  לכשאגיע 

מבואר לכאורה מדברי הרא”ש שגם איסור מקיים תלוי בניחותא, שהחילוק בין 

ל”כשאחזור” ו”לכשאגיע” הוא בדין ניחותא.

אמנם אינו מוכח, דאולי אין כוונת הרא”ש שעל איסור מקיים עובר רק באופן זה, 

אלא כוונתו שבאופן שנזרעו הכלאים שלא מדעתו )דבאופן שזרע בעצמו כבר עבר 

בלא”ה על איסור זריעה, וא”כ במתני’ דאיירי באיסור מקיים מסתמא איירי שלא זרע בעצמו( 

אינו עובר על איסור כלאים רק אם ניחא ליה, דאם לא ניחא ליה אין כאן כלאים 

כלל, וממילא אין איסור מקיים כלאים, וכמו שנתבאר.

בדברי הראשונים במתני’ דהאנס שזרע את הכרם

ו.  והנה תנן פ”ז מ”ו האנס שזרע את הכרם ויצא מלפניו קוצרו אפילו במועד, 

עד כמה הוא נותן עד שליש, יותר מכאן קוצר כדרכו והולך אפילו לאחר המועד 

ע”כ, מבואר שאינו חייב להפסיד יותר משליש בכדי למהר לעקור את הכלאים, 

אין אדם אוסר דבר שאינו שלו  והרא”ש דמתני’ כמ”ד  וכתבו הריבמ”ץ הר”ש 

והכרם לא נאסר על ידי זריעת האנס כיון שלא היה של האנס, ומ”מ כשהכרם 

חזר לבעלים מותר לקצור את הכלאים במועד בכדי שלא יראה כמקיים כלאים 

מיוחד  היתר  דהוא  והרא”ש  והר”ש  בריבמ”ץ  והובא  בירושלמי  ועיין  בכרם, 

היה אסור  ואילולי הך התירא  נאסר,  לא  כיון שהכרם  שהתירו לקצור במועד, 

לקצור בחול המועד.

 וכתב התויו”ט שא”כ הוא סתם משנה כר’ יוסי ור”ש דאין אדם אוסר דבר שאינו 

שלו, והלכה כסתם משנה, וכן פסק הרמב”ם בפ”ה מהל’ כלאים.

5.  אולם אם כנים הדברים שלפי שיטת רש”י האיסור הוא מה שאינו עוקר את הכלאים, דהיינו 
שהוא חיוב לעקור הכלאים, א”כ לכאורה זה שייך רק בשדה שלו, דאדם מצווה שלא להשאיר 
וא”כ בשדה של  לעוקרם,  חייב  אינו  כלאים בשדה הפקר  רואה  כלאים אצלו, דמסתבר שאם 

עכו”ם שזה לא שלו מאי איכפת לן שניחא ליה בקיומן, דזה לא איסור קיום כלאים.
וצריך לומר דס”ל הש”ס שכיון שהוא רוצה בקיום הכלאים זה כבר משייך את מציאות הכלאים 

אליו, וזה כבר נכנס בגדר איסור מקיים, וצ”ע. 
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ובמשנה ראשונה וראשון לציון תמהו על הראשונים ועל התויו”ט דמי הכריחם 

לומר שמתני’ כר”י ור’ שמעון, דלכאורה אתיא נמי כמ”ד אדם אוסר דבר שאינו 

שלו, ואף שכבר נאסר הכרם על ידי זריעת האנס, ומ”מ אינו חייב למהר לעקור 

את הכלאים כיון שאינו עוקר מחמת המועד, ואם צריך להוצאה מרובה אינו חייב 

למהר לעקור, כיון שאינו מקיים משום דניחא ליה אלא מפני ההפסד.

ועיין בראשון לציון שנקט שכוונת הראשונים רק לומר שהמשנה מתפרשת גם 

למ”ד אין אדם אוסר דבר שאינו שלו, אבל אה”נ היא מתפרשת גם לאידך מ”ד 

דס”ל אדם אוסר דבר שאינו שלו.

מבואר  הריבמ”ץ  בלשון  וגם  כן,  משמע  לא  הראשונים  בלשון  לכאורה  אולם 

שמתני’ אתיא דווקא למ”ד אין אדם אוסר דשא"ש עיי”ש, וכן הבין התויו”ט.

 מדברי הראשונים הנ”ל נראה דלא בעינן ניחותא לאיסור מקיים בכלאים

ז.  ונראה שהראשונים והתויו”ט ס”ל שלמ”ד אדם אוסר דבר שאינו שלו כיון 

שכבר נעשה הכרם כלאים הרי הוא חייב לעקור את הכלאים מיד משום איסור 

מקיים כלאים בכרם, דלגבי איסור מקיים אינו תלוי בניחותא דיליה, וממילא לא 

צריך היתר מיוחד לקצור במועד משום מראית העין, שכיון שעובר כל רגע על 

איסור מקיים פשוט שצורך כזה דוחה איסור קצירה במועד, דאין לך צורך מצוה 

גדול מזה, אבל למ”ד אין אדם אוסר א”כ הכרם עוד לא נאסר ורק אם ניחא ליה 

בכלאים הוא נאסר, וכיון שאינו קוצר מחמת המועד זה לא נחשב דניחא ליה, 

ומשו”ה היה צריך היתר מיוחד לקצור מחמת מראית העין, שלא יראה כמקיים 

כלאים בכרם.

ומבואר לכאורה מדברי הראשונים שלגבי איסור מקיים כלאים לא בעינן ניחותא, 

אלא כל שאינו עוקר ומבטל הכלאים עובר על איסור מקיים.   

וראיתי שכן פשיטא ליה להבית הלוי )ח”א סי’ לה אות ג(, שכתב דהמקיים כלאים 

ביו”ט חשיב מקיים כלאים באונס כיון שאסור לו לקצור, ומבואר דס”ל שלגבי 

איסור מקיים לא בעינן ניחותא ולכן אף שאסור לו לקצור חשיב מקיים, אלא 

שהוא פטור מפני שהוא אנוס.

קיום  לאיסור  עקיבא  דר’  אליבא  קיום  איסור  בין  לחלק  מקום  יש  אם  דן 

אליבא דרבנן

ח. והנה להאמור מבואר דלאיסור מקיים אליבא דר’ עקיבא לא בעינן ניחותא 

מצידו, אלא עצם הקיום הוא האיסור, אולם עדיין יש לדון, דיש לומר שכל זה 

באיסור קיום מן התורה לר’ עקיבא, אבל באיסור קיום מדרבנן אולי חכמים אסרו 

רק באופן דניחא ליה.
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דמתני’  ח  פרק  ריש  בירושלמי  מבואר  בזה שהרי  לחלק  נראה שאין  ולכאורה 

דהתם האוסרת מקיים אתיא בין לרבנן ובין לר’ עיקבא, דלגבי איסור כו”ע מודו, 

ומשמע להדיא שאיסור מקיים שוה לר’ עקיבא ולרבנן, וכל הנפק”מ ביניהם היא 

רק אם לוקים עליו מן התורה או לא6.

מבאר שכן נראה לכאורה לשיטת הבבלי

והנה אף שכן מוכח לכאורה בשיטת הירושלמי, מיהו נראה שדעת הבבלי  ט. 

אינה כן, דהנה בסוגיא דע”ז הנ”ל )ס"ד א( מבואר בלשון הגמרא דאליבא דרבנן אין 

איסור מקיים כלאים כלל, ולכאורה משמע שהבבלי חולק לגמרי על הירושלמי 

וס”ל דלרבנן ליכא כלל איסור מקיים בכלאים, וכן הקשה במשנה למלך )פ”א 

מהל’ כלאים ה”ג(.

אולם יעויין בתוס’ ב”ק פא א’ ד”ה אין מחייבים )ציין לדבריהם הגרעק”א בהגהותיו על 

המל”מ שם( שנקטו שגם לרבנן אסור לקיים כלאים היכא דניחא ליה, כדי שלא 

יחשדוהו שהוא זרע את הכלאים, ולכאורה זה דלא כהסוגיא דע”ז הנ”ל.

אותו  דאסרו  אלא  לקיים,  איסור  סתם  שאינו  התוס’  בלשון  מבואר  הרי  אמנם 

בשדה  דאיירי  דשם  דע”ז,  מהסוגיא  לק”מ  וא”כ  חשד,  לידי  יבוא  משום שמא 

של גוי דלא שייך חשד שהישראל זרעם, ולכן אף דניחא ליה בקיומן אינו אסור 

משום מקיים אליבא דרבנן.

וכן כתב שם הריטב”א, שמה שמבואר שם דלרבנן ליכא איסור קיום היינו בשל 

גוי, אבל בשל ישראל אסור עכ”פ מדרבנן, ורק אליבא דר’ עקיבא אסור גם בשל 

גוי כמבואר שם, וכ”כ הגר”א בביאורו לשו”ע סי’ רצז.

ולהמבואר בדברי התוס’ שטעם האיסור אליבא דרבנן הוא משום שמא יחשדוהו, 

מסתבר שזהו גם גדר האיסור, וא”כ יש לומר שזה שייך רק באופן שחזינן דניחא 

ליה דבכה”ג יש מקום לחשד, אבל אי לא חזינן דניחא ליה אין חשד.

ומבואר לכאורה דלשיטת הבבלי גדר איסור מקיים אליבא דרבנן אינו אותו גדר 

כמו לר’ עקיבא, דלרבנן אינו אסור משום מקיים רק באופן שניחא ליה בכלאים, 

6.  אולם שיטת הירושלמי שם לרוב המפרשים שבמקיים על ידי מעשה גם רבנן מודים שלוקה, 
ופלוגתא דר”ע ורבנן היינו רק במקיים בלי מעשה אם לוקה או לא, ולפי זה באמת אין לחלק 
בין מקיים דר”ע למקיים אליבא דרבנן, אבל לשיטת הבבלי )ראה אות ט'( שלרבנן ליכא כלל 
איסור מקיים כלאים מן התורה, שפיר יש מקום לומר שאיסור מקיים לרבנן לא דמי לאיסור 

מקיים דר”ע.
אמנם דברי הירושלמי שם מתבארים גם באופן אחר, כמבואר בתוס’ הרא”ש מו”ק ב ב’, ולביאור 

זה גם להירושלמי איסור מקיים אליבא דרבנן אינו מן התורה.
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דבכה”ג יכול לבוא לידי חשד שהוא זרעם, אבל לר’ עקיבא הוא איסור בעצם גם 
באופן דליכא חשד.

העולה מדברינו

ניחותא,  שום  בלי  גם  נראה שעובר  עקיבא  דר’  אליבא  התורה  מן  דבמקיים  י. 
ותיכף שנודע לו שיש כלאים בשדהו חייב לעוקרם בלי שום שיהוי, כמו באיסור 

בל יראה בחמץ בפסח, דעובר כל רגע שאינו עוקר.

אבל למאי דקיי”ל כרבנן דאיסור מקיים הוא רק מדרבנן נראה דלשיטת הבבלי 
והתוס’ אסרו רק באופן שניחא ליה, ואם משהה אותו מחמת איזה דוחק או אונס 

או הפסד ממון, ואינו ניכר דניחא ליה, מותר. 

כיון  הלילה,  באמצע  לו  ונודע  באיסור  שנזרעו  בכלאים  השאלה  בנדון  וא"כ 
שקיי"ל כרבנן שמקיים אסור רק מדרבנן אינו חייב לרדת לעקור אותם מיד אלא 

יכול לחכות עד הבוקר בזמן סביר ולעקור אותם.

מקיים בשל עכו”ם אליבא דרבנן

יא. והנה בסוגיא דעבודה זרה מבואר דבשל גוי מותר לקיים אליבא דרבנן, ומ”מ 
מוכח שמקיים במעשה ממש כגון עודר אסור בשל גוי גם לשיטתם, שהרי למאי 
ב  )סי’  ובחזו”א  עמו,  עודרין  דאין  ברישא  כרבנן מ”מ מבואר  דמוקים הברייתא 
סק”ח( משמע דלא ברירא ליה הא מילתא, דבתחילה נראה דס”ל שבשל עכו”ם 

אח”כ  אולם  דזורע(,  תולדה  אסור משום  )ועודר  במעשה  אף  כלל  מקיים  אסרו  לא 
מצדד שאם מסייע בגידולם גם בשל גוי אסור משום מקיים )ומשמע שכן נקט לדינא 

ממה שהקשה בהמשך על הגר”א, ראה בסמוך(.

ועיי”ש בחזו”א שם ס”ק יא שהקשה על הגר”א שנקט שמותר לומר לגוי לזרוע 
כלאים בשדה שלו )היינו של עכו”ם(, דלמה אינו אסור משום מקיים כמבואר בע”ז, 
ומוכח בדעת הגר”א דדווקא עודר ממש אסור בשל גוי שכיון שמסייע בגידול 
הכלאים מחזי כאילו הוא עצמו זרע אותם, ויבוא לידי חשד, אבל אם רק אומר 
לו לזרוע בשדה שלו, והעכו”ם עוסק בכל הגידול בזה ליכא חשד ולרבנן מותר.

אם  גם  או  בגידול אסור,  ישירות  עודר שמסייע  דווקא  לעיין אם  יש  ולהאמור 
עושה גדר או סייג אסור כיון שמראה שהגידול ניחא לו ומסייע בשמירתו, ושייך 

בזה חשד אף שאינו בשדה שלו.

וראיתי בדרך אמונה למרן שליט”א פ”ה מכלאים ה”ה )דרך אמונה ס”ק יט( שנקט 
על  אפילו  מקיים  אבל  דזורע,  תולדה  גוי משום  בשל  אסור  בפשיטות שעודר 
ידי מעשה מותר בשל גוי דלא גזרו משום מקיים בשל גוי, ומשמע שכל מעשה 

מותר אף שמסייע בגידולו ממש, וצ”ע מנ”ל להכריע כן בדעת החזו”א.
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חימוץ דגן מחובר

 הרה"ג יונתן נחמני 

הקדמה

זמן הקציר בארץ ישראל הינו בעונת האביב, אף שעונת האביב עיקרה הוא מזג 

אויר נעים ונוח, מצוי לעיתים ירידת גשם, לרוב אלו גשמים מועטים לפרקי זמן 

קצרים, עם זאת אחת למספר שנים יורדים בעונת האביב גשמים מרובים.   

בחודש אייר תשע”ח ירדו גשמים עזים ברוב חלקי הארץ, כאמור על אף שהגשם 

מצוי בתקופה זו, הגשם שירד בשנה זו נדיר הן בכמות, הן בחוזק, והן במשך זמן 

ירידתו.        

בשדות רבות הבשילה התבואה וטרם נקצרה, הלכה היא שתבואה בשלה יכולה 

התבואה  החמיצה  האם  ספק  נתעורר  כן  ומפני  במחובר,  בעודה  אף  להחמיץ 

ההבשלה  שיעור  והאחרונים  הראשונים  בדברי  נתבאר  לא  אמנם  שבשדות, 

שלאחריה מחמיץ הדגן אף במחובר, וראוי לברר הדבר.  

א. כתב הרשב”א ]שו”ת ח”ז ס’ כ’[ וז”ל “שאלת הא דאמרינן בפרק כל שעה גבי 

תרומת חלה בפסח שלא היתה לו שעת הכושר היכי דמי כגון דאחמיץ במחובר, 

היאך מחובר בא לידי חימוץ שהרי אין לך תבואה שלא נפלו עליה מים במחובר.

תשובה ההיא שנתבשל לגמרי במחובר ואינה צריכה כלל ליניקה, וכל שנתייבש 

לגמרי במחובר כמאן דמנח בכדא דמיא ומקבלת חימוץ אם ירדו עליה גשמים” 

עכ”ל.

והביא הבית יוסף דבריו ]או”ח ס’ תס”ז[ בלא חולק.                          

ובשו”ע ]שם ס”ה[ כתב וז”ל “דגן שבמחובר שנתייבש לגמרי ואינו צריך ליניקה 

כמאן דמנח בכדא דמי ומקבל חימוץ אם ירדו עליו גשמים” עכ"ל.

ועיין ביאור הגר”א שם וז”ל “כמש”כ פרק כל שעה דאחמיץ במחובר ועל כורחך 

בכי האי גוונא” עכ"ל.

צריכים  דאינם  היכא  במחובר  להחמיץ  להם  אפשר  דחיטים  דהילכתא  מבואר 

ליניקה, דכיון דאינם צריכים ליניקה אין מועיל להם החיבור לקרקע והרי הם 

כמונחים בכד.
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ונתייבש  לגמרי”  “נתבשל  כתב  ליניקה, הרשב”א  צריכים  הזמן שאינם  ושיעור 

לגמרי”, והשו”ע ]שדבריו דברי הרשב”א[ כתב “נתייבש לגמרי”.

אמנם אין מבואר מהו “נתבשל לגמרי” ומהו “נתייבש לגמרי”, ואם זמן אחד הם 

או זמנים חלוקים1.      

ב. והנה קודם שניכנס בדבר צריך שנבאר תחילה את שלבי הבשלת החיטה.    

חכמי הטבע חילקו את הבשלת החיטה לשלושה שלבים עיקריים, שלב חלב, 

שלב דונג, הבשלה.  

שלב חלב הוא תחילת היווצרות גרגיר החיטה לאחר החנטה, בשלב זה הגרגיר 

כולו נוזלי ומראה הנוזל הוא מים סמיכים בצבע לבן ומכאן נגזר שמו שלב חלב.

שלב זה הוא זמן צבירת חומרים שונים בתאי הגרעין, כסוכרים, חלבונים וכיו”ב, 

גורמת  בגרעין  אלו  חומרים  קליטת  שקופה,  הגרגיר  תכולת  זה  לשלב  קודם 

לעכירת הנוזל הצלול והפיכתו למראה החלב.

בסוף שלב חלב הגרעין מכיל כ 35% לחות2.

שלב דונג ענינו צבירת חומר יבש בגרגיר, וגמר התפתחותו, דהיינו הנוזל המימי 

החלבי מתעבה ומתקשה, גרגיר החיטה מקבל את צורתו הסופית אך הוא עדיין 

רך מאוד כדונג.

לקראת סוף שלב דונג לאחר שהושלמה התפתחות הגרעין ניתן לזורעו באדמה, 

קודם לכן אין אפשרות לגרגר לנבוט ולהצמיח3. 

בשלב זה יש בגרגיר כ % 30 לחות וצבעו צהוב. 

מלאה  הבשלה  להבשיל  אפשרות  לה  יש  דונג  בשלב  שנקצרה  חיטה  כמו”כ 

בתלוש4.         

שלב הבשלה הוא כשמתחיל הגרגיר להתקשות ולקבל את צבעו החום, כמו”כ 

ניתן להבחין בתוך הגרגיר בקמח, ]אף שאינו קמח יבש הראוי לשימוש, מ”מ 

הוא התחלת מציאות קמח בגרגיר[.   

1.  ואי נימא דזמנים חלוקים הם אמאי נקט הרשב”א לתרוויהו, ולא נקט המאוחר, ואי פעמים 
זה קודם ופעמים זה קודם אמאי כתב השו”ע לזמן אחד.    

2.  קביעת רמת הלחות נעשית ע”י הכנסת הגרעינים למד הבודק את אחוזי הלחות והחומר 
היבש בגרעין.

3.  שלב זה מכונה גם הבשלה פיסיולוגית, דהיינו גמר התפתחות רקמות ותאים של גרגר החיי
טה, ולאחר שהושלם יש בכוחו לנבוט.     

4.  בכדי לאפשר הבשלה בתלוש צריכים החיטים להיות פזורים באופן שיכנס אויר ביניהם, 
ולא יתעפשו.  
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בשלב זה מאבד הגרגיר נוזלים באופן פסיבי, בשונה משלב חלב ושלב דונג בהם 
רמת הלחות יורדת מחמת צבירת חומר יבש בגרגר.  

ככל שהבשלת הגרגיר מתקדמת הוא מתקשה יותר ומאבד נוזלים, בסוף תהליך 
ההבשלה גרגיר החיטה קשה מאוד ואינו נשבר בשיניים, ויש בו כ 18% לחות, 

בזמן זה הסתיימה תהליך ההבשלה והחיטה ראויה לקצירה.

הגרגרים  עלולים  כיום,  המצויה  גדולות  כמויות  של  ואחסנה  בקצירה  אמנם 
להתעפש מפני שרמת הלחות בגרגיר גבוהה יחסית, לפיכך ממתינים עם הקציר 
עד שיתייבשו גרגירי החיטה במחובר עוד, הזמן המומלץ ביותר לקצירה הוא 

שרמת הלחות בגרגיר תעמוד על 13%. 

גבוהה של 9% לחות, אולם במצב  יבשות  ניתן להמתין עם הקציר עד לרמת 
יובש זה נגרם נזק ליבול החיטה ולכן הזמן המועדף ביותר לקצירה הוא עד רמת 

לחות של 12%.    

היבשות המוחלטת היא ירידת רמת הלחות בגרגיר ל 9%, אין אפשרות לגרגירים 
להיות יבשים יותר, ואף לאחר מספר רב של חודשים שתתייבש החיטה עדיין 

תהיה בה רמת לחות של כ 9%. 

ג. בכל אחד משלושת השלבים האמורים ישנם חלוקות נוספות לשלבי משנה.   

שלב חלב כולל גרגיר מימי, תחילת חלב, חצי חלב, סוף חלב ]בסוף שלב חלב 
מתחיל לכהות סימני הירקות בשיבולת והיא מתחילה להצהיב[.

אינה משאירה  בגרגר  בציפורן  ]לחיצה  רך,  דונג  דונג,  כולל תחילת  דונג  שלב 
סימן[ סוף דונג ]לחיצת ציפורן תשאיר סימן בגרגר[.  

בחזקה  הגרעין  את  לפרוך  ]בתחילה אפשר  גרגיר קשה,  כולל  שלב ההבשלה 
בציפורן אח”כ אפשר לשוברו בשיניים[ וגרגיר בשל ]א”א לשבור את הגרגר רק 

בטחינה כמו”כ הקש יבש ושביר[.  

ד. מבדיקות וניסויים שונים שערכו חוקרים עולה, כי חוסר מים בקרקע בתחילת 
שלב דונג יצמק את גרגר החיטה מנפחו הסופי באופן משמעותי.  

מאידך סוף שלב דונג ותחילת שלב ההבשלה אין משמעות למים בקרקע כלפי 
החיטה, מפני שבשלב זה הגיע הגרגיר לגודלו המירבי וכל המרכיבים המצויים 
בגרגיר חיטה ]חלבון, עמילן, גלוטן וכד’[ קיימים בו ומעתה אין הצמח יונק מן 
יניקה מן  וכל המשך ההבשלה הוא תהליך פסיבי שאינו מצריך  האדמה כלל, 

הקרקע של מים או של אחד מן הכוחות הנמצאים בה5.        

5.  לאור האמור בשדה בעל השקיית השדה האחרונה נעשית בסוף שלב חלב ע”מ שתשאר 
האדמה לחה בתחילת שלב דונג.  
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ונשלם בזה ההקדמה הצריכה לעניננו.          

ה. והנה אם נפרש דברי הרשב”א כפשוטו דאינו צריך ליניקה היינו שאינו יונק 

מן הקרקע, לכאורה מסוף שלב דונג היה לנו לחוש בירדו גשמים שמא החמיצו 

דיש  ובאמת  יונקת מן הקרקע,  אין החיטה  זה  החיטים במחובר, דמסוף שלב 

שרצו לומר כן.

אמנם לא מיסתבר לומר כן, דהא כתב הרשב”א דזמן דאינו צריך ליניקה הוא זמן 

“שנתייבש לגמרי” “ונתבשל לגמרי”, ואף דלא ידענא השיעור דנתבשל לגמרי 

ונתייבש לגמרי, מ”מ פשיטא דבעת דהחיטים רכים ולחים מאוד אי אפשר לומר 

דהם נתבשלו ונתייבשו לגמרי.

וביותר דתנן ]מעשרות פ"א מ"ב[ "מאימתי הפירות חייבין במעשרות ... התבואה 

והזיתים משיביאו שליש".

ואמרו בירושלמי שם "אמר רבי זעירא כתיב עשר תעשר את כל תבואת זרעך 

דבר שהוא נזרע ומצמיח יצא פחות משליש שאינו נזרע ומצמיח".

עונת המעשרות משיגיעו  היא  זו  "אי  וז"ל  ה"ה[  ]פ"ב ממעשר  הרמב"ם  וכתב 

הפירות להזריע ולצמוח הכל לפי מה שהוא הפרי, כיצד התאנים משיעשו רכים 

... התבואה משתביא שליש" עכ"ל.  

וכן הוא בשו"ע ]יו"ד של"א ס' ט"ו[ וז"ל "התבואה והזיתים שלא הביאו שליש 

פטורים מתרו"מ, ומנין הוא יודע כל שזורעה ומצמחת בידוע שהביאה שליש" 

עכ"ל.

למדנו דהבאת שליש הוא זמן הראוי להצמיח. 

ולהצמיח אלא  יכול להזרע  אין הגרעין  ידיעת חכמי הטבע  נתבאר דכפי  והנה 

לקראת סוף שלב דונג, וכיון דסוף שלב דונג הוא הבאת שליש, אי אפשר שתיכף 

לזה בתחילת הבשלתו נחשבנו לנתבשל כל צורכו.

ומייתי  ובעי מנ"ל דמשליש,  י"ב: מייתי הש"ס הך מתני',  ועוד דבסוגייא דר"ה 

קרא דחג האסיף, ואמרו בגמ' שם "קים להו לרבנן דכל תבואה שנקצרה בחג 

בידוע שהביאה שליש לפני החג".

ובאמת  יום,  י"ד  בזה דמזמן הבאת שליש עד הקציר הוא לכל הפחות  מבואר 

דמסוף שלב דונג עד לקציר הוא לערך זמן זה של י"ד יום ]זולת מקומות עם 

חום מרובה ולחות מועטת[.

ולהכי אי אפשר שנפרש דברי הרשב"א דבתחילת שלב הבשלה נחשבנו כנתבשל 
כל צורכו דהא אינו ראוי אכתי לקצירה, ואף בזמן קדום לא היה ראוי לקציר. 
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ועל כרחך דלכל הפחות עד תחילת שלב ההבשלה ליכא לספוקי, ואף שאינו 

יונק אינו מחמיץ במחובר.

ו. ומש"כ הרשב"א אינו צריך ליניקה, לכאורה כוונתו דאף דאין יונק מן הקרקע 

לחות ושאר התועליות הבאות לו מן הקרקע6 מ"מ נמשך לו חיות מן הקרקע, 

וע"י החיות הנמשך לו יש לו יניקה לתועליות הבאות לו שלא מן הקרקע.

דהנה האויר, החום, והאור, פועלים נמי בצומח בכל זמן הגידול וביותר בשלב 

הבישול, ובהיות שאין כל המקומות שווים באויר, בחום, ובאור, הרי יש שינוי 

בצמחים כפי ההשתנות.

ואמנם אין אותם הכוחות פועלים בצומח כשם שפועלים בדומם, דהא התולש 

גרעיני חיטה רכים בשלב דונג יתייבשו בתלוש בב' ימים אף בבית שאין החום 

בו גדול ויהיו קשים בתכלית, ואם יהיו במחובר לא יתייבשו בפחות מה' ימים 

לערך במקומות שהחום גדול, ובמקומות שאין החום גדול הוא יותר מזה, ודבר 

זה בדוק ומנוסה.

וביאור הדבר הוא דאין החום, והאויר, והאור, פועלים בצומח אלא הצומח יונק 

כח  של  חיות  בו  יש  לקרקע  מחובר  שהוא  וכל  לו,  והצריך  הראוי  כפי  אותם 

הצומח, וע"י כן הוא יונק את אותם הכוחות כפי הראוי לו לצורך בישולו, משא"כ 

הדומם שאין בו חיות, אינו יונק, אלא החום, והאויר פועלים בו, ולכך בזמן קצר 

פעולתם עושה בו רושם. 

ימים, אין בכוחו לייבש  לפיכך אף שבכח החום לייבש גרעין חיטה תלוש בב' 

גרעין חיטה מחובר בפחות מה' ימים.

ומעתה מש"כ הרשב"א דגן שאין צריך ליניקה נראה דאין כוונתו ליניקת הצמח 

מן הקרקע דהך יניקה כלתה זמן רב קודם לכן, אלא כוונתו דאינו יונק חום, אור, 

אויר וכיו"ב  בכח החיות דאית ליה ע"י חיבורו לקרקע, כיון שנשלם בישולו ואינו 

זקוק להם.

והיינו דאין החימוץ תלוי בחיסרון היניקה, אלא בבישול דכל שמתבשל והולך 

אינו מחמיץ, וכל שגמר בישולו אפשר לו להחמיץ, ואין היניקה אלא סימן לגמר 

הבישול, דכל המתבשל יונק, וכל שגמר בישולו אינו יונק.

הוא  ומתבשל  הולך  אכתי  לחות  יותר מ 18%  בגרגיר החיטה  כל שיש  לפיכך 

ואע"פ שאין יונק מן הקרקע מ"מ ע"י חיבורו לקרקע יונק הוא כוחות הפועלים 

בו בישול, ולכך אינו מקבל חימוץ, אך כשנתייבש ורמת הלחות היא 18% נשלם 

בישולו ולית ליה יניקה כלל, ומעתה אפשר לו להחמיץ אף במחובר.    

6.  זרחן, חנקן, וכד’ 
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ז. אחר זמן מצאתי בחזו"א ]יו"ד קצ"ז א'[ שכתב וז"ל "ויש להוסיף בזה דיש שני 

פרקים בפירות וחלוקים בדיניהם, דין בישול כל צורכו ואין צריך ליניקה אבל 

עדיין יש לו איחוי עם השורשים ומגיע עדיין הנקה להפירות אלא שזה ללא צורך 

או לגרעון, ובזה נחלקו רבנן ור"מ לענין שבועה ]שבועות מג.[, ולענין מעילה 

... אבל לענין שבת כתבו תוס' ]שבועות שם[ דלכו"ע התולש  ]סנהדרין טו.[, 

ענבים העומדים לבצור חייב עליהם משום קוצר דסוף סוף מחוברין הן ...  ב. 

היינו שנסתלק החיות  וצמקה  אוכלין,  תאנה שצמקה באביה מטמאה טומאת 

ממנה ואינה עומדת בשום קשר יניקה עם האילן אבל נתבשלה כל צורכה אינה 

מטמאה טומאת אוכלין ... 

ונתייבשה שהזכיר הרשב"א לענין חימוץ היינו יובש של בישול כל הצורך אבל 

אינו יובש של פיסוק הקשר עם השורש, וכן מבואר בלשון הרשב"א בב"י" עכ"ל.      

חימוץ  שמקבל  הבישול  דשיעור  הרשב"א  דברי  לפרש  דאין  בדבריו  מבואר 

במחובר הוא היכא שנסתלק החיות ואין לתבואה יניקה כלל, דהא הרשב"א כתב 

אין צריך ליניקה, והיינו דאיכא יניקה אלא שאינה לצורך ולכך כל שיש יניקה 

להדגן, אך אינה לצורך ואין חסרונה מגרע, מקבל חימוץ במחובר.

דונג  שלב  דבסוף  נתבאר  כבר  הקרקע,  מן  התועלת  ליניקת  כוונתו  אם  והנה 

אין הצמח יונק מן הקרקע מאום, וכיון שכתב שיש יניקה שאינה לצורך ואינה 

מגרעת לכאורה כוונתו על היניקה של שאר התועליות הבאות לצמח שלא מן 

הקרקע, וכל שאותה יניקה מביאה תועלת לדגן אינו מחמיץ. 

ולאויר  לחום  הוא  זקוק  עדיין  לחות   18% לשיעור  הדגן  שנתייבש  שעד  וכיון 

לחוש  אין  נמי  דהרשב"א  בדעתיה  החזו"א  לדברי  לכאורה  כראוי  להתבשל 

לחימוץ קודם לכן וכמש"נ.     

ח. והנה אף שהחזו"א מפרש דברי הרשב"א דאין השיעור לחימוץ הדגן ולקבל 

וז"ל  ה"ט[  ומצה  ]פ"ה מחמץ  דכתב  מנוח  רבינו  עיין  אוכלים שווה,    טומאת 

יכול לבוא לידי חימוץ כיצד כגון שהגיע זמנו ליקצר  "ונראה דאפילו במחובר 

ואח"כ נפלו עליו גשמים מרובים והא מילתא שמעינן לה ממאי דאמרינן בפרק 

אבל   ... מחובר  כשהוא  אפ'  חימוץ  לידי  לבוא  דיכול  ודאי  ...ומשמע  כל שעה 

ודאי אם נתחמץ או נתבקע במחובר המגיע לכתפים אסור דכתלוש חשבינן ליה 

והרוטב תאנים שצמקו באיביהן מטמאין טומאת  כדאמרינן התם בפרק העור 

אוכלין" עכ"ל. 

נראה מדבריו דזמן הראוי להחמיץ הוא כזמן דמחובר מטמא טומאת אוכלים, 

מדמייתי ראיה מתאנים שצמקו באיביהן. 
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ולדברי רבינו מנוח הוא קולא גדולה דאף דנתייבש הדגן ויש בו כ 12% לחות 
אכתי אינו כתאנה שצמקה7, אלא דנראה דהוא דעת עצמו, ולמעשה צ"ע דלא 

נזכר דבריו בפוסקים.

ט. מן האמור נראה לכאורה.   

בו כלל  אין לחוש  בו כ 30% לחות  ויש  א. קודם שהגיע הדגן לשלב הבשלה 
דר"ה  וסוגיא  דמעשרות  ממתני'  וכדמוכח  שליש  הבאת  לערך  דהוא  לחימוץ 

דלעיל.

ב. נתבשל קצת ועדיין רך הוא ונפרך בציפורן, לכאורה אינו מחמיץ דזמן מועט 
הוא אחר הבאת שליש, ורחוק לומר דסמוך להבאת שליש נחשבנו לנתבשל כל 

צורכו.

לא  בשיניים,  הוא  נפרך  ועדיין  צורכו  כל  נתקשה  לא  אך  ונתקשה  נתבשל  ג. 
נתבאר לן  אי חשיב נתבשל כל צורכו כיון דנתקשה, או דכל שלא הגיע לתכלית 

הקישוי לא חשיב גמר בישול.    

ד. נתבשל ונתקשה כל צורכו ואינו נפרך בשיניים ]אלא ברחיים[ והוא שיש בדגן 
כ 18% לחות לכאורה יש לחוש בו דמקבל חימוץ דאפשר למיקרי ביה נתבשל 

ונתייבש כל צורכו8.

אומנם למעשה רבים מקילים אף בנתקשה טובא וכל שיש בו עד 14% לחות 
סוברים דלא חשיב נתייבש כל צורכו, וכן נוהגים למעשה כמה מוועדי הכשרות, 
ומעידים דכן היה המנהג בארצות אירופה קודם המלחמה, לקצור החיטה אחר 
בזמן  רב  גשם  שם  ואע"פ שמצוי  לחות   14% לערך  בה  ויש  הרבה  שנתיבשה 

הקציר לא הקדימו זמן הקציר9.    

צריך  יותר מ14%  בגרגירים  הלחות  הוא שאין  להמקילים שנתייבש  דאף  ודע 
זהירות גדולה, מפני שאין כל החיטים מתבשלים בשווה ואפשר שבשדה אחת 
וקשים המקבלים  יבשים  וחיטים  בציפורן,  רכים המתמעכין  חיטים  בה  ימצאו 
בשדה  שיהיו  שאפשר  מזמן  גשמים  יירדו  שלא  ליזהר  צריך  ולפיכך  חימוץ, 

חיטים הראויים לקבל חימוץ.            

7.  אא”כ יפרש תאנה שצמקה שאינו פיסוק החיות ודוחק.
8.  ואף דבזה"ז אין קוצרים הדגן לפני שנתייבש ואין בו יותר מ13% לחות, מ"מ אינו מחמת 
חיסרון בישול התבואה, אלא מחשש שתרקיב באסם כיון שאין מניחים התבואה בשדה לייבוש 

כדרך שעשו דורות קודמים.
ועוד דאין ביד אדם לעמוד על הפרש היובש בין 18% ל 13% דתרוויהו קשים בתכלית ובלא כלי 

מדידה אין ניכר כלל ההפרש.
9.  עיין חיי אדם כלל קכח’ ב’ מש”כ דזמן הראוי לקציר בעוד שיש בהם מראה ירקות, ואין 
כוונתו למראה ירוק דידן אלא למראה צהוב דידן כמבואר בדבריו בחכמת אדם כלל קיא’ וכלל 

קיז’ עיי”ש היטיב ומ”מ צ”ע אם יתיישבו דבריו עם דברי המקילים ואכמ”ל.           
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כגון  הוא לחפש בדקדוק השיבולים המקדימים להתבשל  בזה  ואופן הבדיקה 
הנמצאים בצידי השדה או הגבוהין מעט וכל כיו”ב דשולט בהם החמה יותר מן 
האחרים וממהרים בישולם, ואם לא נשלם בישולם אין לחוש לגשמים שירדו.    

 

ברכת מזל טוב
לידידנו ומכובדנו

הגאון רבי שאול יצחק רייכנברג שליט"א

מחבר הספרים "משפטי ארץ" ו"דברי שיר"

לרגל השמחה השרויה במעונו

לעת נשואי

נכדתו שתחי'

בת לבנו

הרב ישראל זיסל שליט"א

יהי רצון מלפני אבינו שבשמים

שיזכו לבנות בית נאמן בישראל ויזכו לחיים טובים ומאושרים

ולראות דורות ישרים מבורכים עד העולם

לומדי בית המדרש וההנהלה
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זרעו בו למינהו
הרה"ג אלחנן בקרמן

בגליון זה נצרף פרק נוסף מתוך ספרו של הרה”ג ר’ אלחנן בקרמן הנמצא בשלבי 
עריכה. 

וזכה  זרעים  בענייני  העוסקות  בש”ס  הסוגיות  בהבנת  רב  כעזר  משמש  הספר 
להסכמתו של מרן שר התורה בעל דרך אמונה הגאון רבי חיים קניבסקי שליט”א 

להבנת כמה משניות וסוגיות בש"ס נבאר במאמרנו זה את הנושאים הבאים:

כיצד מגדלים ירקות עלים, היכן נמצאים הזרעים של החסה.  

כיצד גדלים צמחי הבר ללא מעשי ידי אדם, ואיך צומחים עשבים מאליהם   

על הכתלים.

מהו "זורע לירק" ו"זורע לזרע" שנזכר בכמה משניות בש"ס.  

לכל צמח יש זרע

בפרשת בראשית )בראשית א, יא( נאמר: "ויאמר אלוקים תדשא הארץ דשא עשב 

מזריע זרע עץ פרי עשה פרי למינו אשר זרעו בו על הארץ ויהי כן".

ופירש רש"י: "מזריע זרע – שיגדל בו זרעו לזרוע ממנו במקום אחר. אשר זרעו 

בו – הן גרעיני כל פרי שמהן האילן צומח כשנוטעין אותו".

ובספר הברית1 )מאמר יג פרק ג( הביא מקור מפסוק זה לדברי חוקרי הטבע כי כל 

הצמחים כולם, ואפילו הקטנים ביותר, יוצרים זרעים, מהם נוצר הדור הבא של 

הצמח. זה לשון ספר הברית: 

"וכבר נתבאר אצל מחקרי האחרונים הנקרא בוטאניקי )בוטניקה( שכל 

צמח שבעולם הן הנזרע בידי אדם הן מדבריי הצומח מעצמו )צמחי בר( 

מאת רבי פנחס אליהו הורוביץ מווילנא. נדפס לראשונה בווילנא בשנת ה'תקנ"ג בעילום    .1
שם המחבר.
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יש לו זרע בהכרח כמו שכתוב )בראשית, א, יא( ויאמר אלוקים תדשא 

הארץ דשא עשב מזריע זרע... ויהי כן, אפס שבקצתם הזרע קטן ודק 

ידי המיקראשקאפי  על  עד שאינו מושג לחוש הראות, אמנם  מאוד 

)מיקרוסקופ( נראים הם".

דור הולך ודור בא, הצמחים מתרבים כל העת ויוצרים צמחים חדשים. שיטת 

הריבוי העיקרית של הצמחים היא באמצעות זרעים, ובמרבית הצמחים זו שיטת 

הריבוי היחידה. בחלק מהצמחים קיימות שיטות ריבוי נוספות שלא באמצעות 

זרעים, להם נייחד פרק נפרד בספרנו. 

לגבי  הן  אמור  זה  כלל  זרע.  יש  צמח  לכל  טבעי  באופן  הברית,  בספר  כאמור 

צמחים חד שנתיים, והן לגבי צמחים רב שנתיים, הן לגבי עצי פרי, והן לגבי עצי 

סרק. ובכלל זה נכללים גם פירות האדמה, גם ירקות עלים, גם פרחי נוי, ואפילו 

עשבים זעירים הצומחים בצידי הדרכים וכמעט2 כל הצומח מן האדמה.

זרעים יכולים להיות זעירים ביותר, בעיקר אלו שתפוצתם על ידי הרוח. לדוגמא: 

יש  אחד.  כגרם  שוקלים  נוי(  כפרח  )המוכר  הסחלב  צמח  של  זרעים  מיליון  שני 

זרעים גדולים כדוגמת גרעין האבוקדו. וגדולים ביותר כאגוז הקוקוס, )הוא הזרע 

שכאשר זורעים אותו באדמה צומח ממנו עץ הקוקוס( משקלו יכול להגיע לקילוגרמים 

אחדים. 

זרעים בפירות העץ ובפירות האדמה

הזרע של עצי הפרי הוא כמובן הגרעין הנמצא בתוך הפרי. כלשון רש"י: "עץ פרי 

אשר זרעו בו – הן גרעיני כל פרי שמהן האילן צומח כשנוטעין אותו".

במרבית הפירות כדוגמת תמר וזית, הפרי הוא הנאכל והזרע בדרך כלל אין לו 

שימוש ונועד לזריעה בלבד. בחלק מהפירות אף הגרעינים ראויים למאכל. בדין 

הברכה על אכילת גרעיני הפירות נחלקו הראשונים וראה שו"ע אורח חיים סימן 

בהם  נדון  לא  ועוד,  אבטיח  ענבים,  כדוגמת  גרעינים  ללא  פירות  פיתחו  )כיום  ג.  סעיף  רב 

במאמר זה(.

בלשון חז"ל גרעין הפרי נקרא גם גלעין. ראה מסכת עוקצין פרק ב משנה ב: 

"כל הגלעינין וכו'. ובפירוש הר"ש: "גלעינין, כמו גרעינים". ובתוספתא תרומות 

פרק י הלכה א: "גלעיני זיתים גלעיני תמרים וגלעיני חרובין". כיום מקובל לקרא 

צומח  הטחב  ה"טחבים".  לקבוצת  השייכים  צמחים  הם  הצומח  בעולם  הכלל  מן  יוצאים    .2
במקומות לחים. ניתן לראות אותו על גבי קירות שיש בהם רטיבות, והוא מתפשט כשכבה דקה 
יותר(  )גדולים  וזרעים. צמחים אחרים  ירוקה. הטחבים מתרבים בשיטה מיוחדת ללא פרחים 

הנקראים "שרכים" שייכים גם כן לקבוצת היוצאים מן הכלל. לא נעסוק בהם בפרק זה. 
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גרעיני  כדוגמת  קשה  עצית  קליפה  בתוך  הנמצאים  פירות  לגרעיני  "גלעינים" 

המשמש והאפרסק.

גם פירות האדמה, כפלפל ועגבניה יש בתוכם זרעים. כיום רגילים לקרא לפירות 

האדמה ירקות. אמנם בלשון חז"ל, על פי רוב, 'ירקות' הם ירקות עלים עליהם 

נרחיב בהמשך3.

פירות וזרעים בעצי סרק

בהסתכלות רגעית על עץ סרק נראה לעתים כי אין בו אלא ענפים ועלים ירוקים 

נראה שבתקופה  ונתבונן על עץ סרק במשך כל השנה  נעקוב   בלבד, אך אם 

מסוימת בשנה הוא פורח - גדלים עליו פרחים, מהפרחים נוצרים פירות אשר 

אשר  ויש  ויפים,  גדולים  שלהם  שהפרחים  סרק  עצי  יש  זרעים.  יש  בתוכם 

הפרחים זעירים לא תואר להם ולא הדר.

פירות עצי הסרק לא נועדו למאכל, בחלק מעצי הסרק הפירות משמשים מאכל 

לבעלי חיים. יש פירות סרק שניתן לאכלם על ידי הדחק או באמצעות בישול. 

וראה בשולחן ערוך )אורח חיים סימן רג סעיף ד(: "על פירות שמוציאין אילני סרק, 

"עץ  אלא  פירות",  עושה  שאינו  "עץ  הגדרתו  אין  סרק  עץ  אומר:  הוי  שהכל". 

העושה פירות סרק"4.

בלשון הדיבור אנו רגילים לקרא "פרי" רק לפרי הראוי למאכל. אמנם ההגדרה 

הבוטנית של "פרי" היא: "החלק של הצמח שבתוכו נמצאים הזרעים" בין אם 

הוא ראוי למאכל ובין אם הוא קשה כעץ או אפילו רעיל.  

כמבואר  פירות  עושה  שאינו  כעץ  מוגדר  אשר  ההדס  עץ  את  לדוגמא  נציין 

במסכת מנחות דף כז. "ד' מינים שבלולב ב' מהן עושין פירות וב' מהן אין עושין 

פירות". אמנם במסכת סוכה דף לב: נאמר "הדס שענביו מרובות מעליו, פסול". 

ענבי ההדס הם פירותיו של ההדס שככל עץ אף הוא מוציא פרי. ענבי ההדס 

יוסף או"ח  ועיין בבית  ראויים למאכל אך כיון שאינם חשובים אין דינם כפרי. 

סימן רג בשם שבלי הלקט שהוכיח מהגמרא במנחות הנ"ל שדין פירות ההדס 

לענין ברכה כדין פירות עצי סרק שברכתן שהכל.

בתמונה נראים בד של הדס עם ענבים, בתוכם נמצאים הזרעים של ההדס. יש 

לציין שבהדסים הנקחים למצוות ארבעת המינים בדרך כלל אין מצויים ענבים 

3.  וראה במסכת ברכות דף לו. שיטת רבי יהודה שעל פירות האדמה מברכים בורא פרי האדמה 
ועל הירקות בורא מיני דשאים. להלכה נפסק כדעת חכמים שאף על הירקות מברכים בורא פרי 
האדמה. אמנם יש מקומות שגם פירות האדמה נכללו בשם ירקות עי’ מסכת מעשרות פרק א 

משנה ד: “ובירק - הקשואים והדלועים והאבטיחים והמלפפונות וכו’”.
4.  בהגדרת אילן סרק לענין דיני כלאים עיין מסכת כלאים פרק ו משנה ה.
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לקראת סוף הגידול ה"פרי" מתייבש ונופל

Thesupermat

משום שהמגדלים גוזמים את שיחי ההדס מידי שנה, 

צעירים  ענפים  הם  למצווה  הניטלים  שהענפים  כך 

שטרם נשאו פרי.

מהו "פרי"

חשוב לציין כי הגדרת "פרי" בהלכה אינה זהה להגדרה 

הבוטנית ]המקצועית[ של פרי. מה מוגדר כ"פרי" על 

פי הלכה הוא נושא נרחב שלא נדון בו כאן, נצין דוגמא 

להבדל בין ההגדרה ההלכתית להגדרה הבוטנית.

האגוז שאנו אוכלים, בהלכה הוא מוגדר כפרי לכל דבר. אך ההגדרה הבוטנית 

הצמח  של  החלק  היא  פרי,  של  הבוטנית  ההגדרה  לעיל,  כאמור  שונה.  היא 

אינו הפרי אלא הוא הזרע הנמצא  זו, האגוז  נמצא הזרע. לפי הגדרה  שבתוכו 

סוף  לקראת  בשרני.  ירוק  פרי  בתוך  גדל  גידולו  בתחילת  האגוז  הפרי.   בתוך 

הגידול הפרי הירוק מתייבש ונופל. נותר האגוז בתוך הקליפה העצית המוכרת.

לצורת  דומה  האגוז  של  הגידול  צורת  למעשה, 

מורכבים  אלו  כל  ומשמש.  אפרסק  של  הגידול 

אשר  "ציפה"(  )הנקראת  בשרנית  חיצונית  ממעטפת 

הגרעין.  ובתוכה  כעץ  קשיחה  מעטפת  בתוכה 

ומשמש  באפרסק  בעוד  כי  הוא  ביניהם  ההבדל 

מוגדר  והוא  החיצוני  הציפוי  הוא  הנאכל  החלק 

כפריו של העץ, לעומת זאת, באגוז, החלק הנאכל הוא הגרעין והוא מטרת גידול 

העץ, לכן בשפת ההלכה הוא מוגדר כפריו של העץ ואילו לציפוי הבשרני אין 

והוא  למאכל,  ראוי  אינו  רוב  פי  ועל  חשיבות 

הירוקה".  "הקליפה  הפוסקים  בלשון  נקרא 

ראה לשון הרמ"א או"ח סימן שיט סעיף  ו "...

ולכן אסור לפרק האגוזים לוזים  ויש מחמירים 

וטוב  הירוקה  קליפתן  מתוך  גדולים  אגוזים  או 

להחמיר הואיל ואפשר לאכלן כך ללא פירוק".

הנופלת  ירוקה  ציפה  בתוך  גדלים  שקדים  גם 

הקליפה  ברכת  בדין  הגידול.  גמר  לקראת 

בין  הפוסקים  חילקו  שקדים  של  הירוקה 

שקדים המתוקים לשקדים המרים ראה שו"ע 

או"ח סימן רב סעיף ה והרחבנו על כך בספרנו 

בפרק השקד.

Kornelia und Hartmut Hafele

אגוז עם חצי קליפה ירוקה

אגוז מלך בתחילת גידולו בתוך ה"פרי" הירוק
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אלא חלקים  הפרי,  אינו  בהם  הנאכל  בצמחים שהחלק  הוא  נוסף  הלכתי  נדון 

אחרים כדוגמת הגבעול, או העלים או אפילו הגזע עצמו )כדוגמת קני הסוכר(, האם 

דינם כפרי לענין ערלה ולדינים נוספים.

זרעים בצמחי הבר

בין צמח רב  בין עץ לשיח,  זרע. אין הבדל  יוצר  כאמור לעיל, כמעט כל צמח 

חד  בצמחים  מסוים,  בכולם, בשלב  זעיר.  ואפילו עשב  חד שנתי  לצמח  שנתי 

שנתיים על פי רוב בסוף תקופת גידולם, נוצרים פרחים מהם יתפתחו זרעים. 

את  יש  צמח  לכל  כאשר  הצמחים  פריחת  את  לראות  הוא  מרהיב  מחזה  אכן, 

הפרח המיוחד שלו. הפרחים בעלי צבעים שונים וצורות שונות. גם העשב הקטן 

שצומח על הכותל או בין אבני המדרכה פורח ויוצר זרעים. 

בצמחי הבר שאין איש טורח לאסוף את הזרעים הבשלים, הזרעים מתפזרים לכל 

עבר באמצעות הרוח, או באמצעות בעלי חיים, וכן בשיטות נוספות הנקראות 

כיום "הפצת זרעים" שלא נרחיב בהם ביריעה זו. כך נפוצים הזרעים במקומות 

שונים וחוזרים וצומחים ללא התערבות האדם.

זרעים בירקות עלים

היכן נמצאים הזרעים של החסה.

גם ירקות עלים מתרבים על ידי זרעים. זרעי הירקות אינם נמצאים, כמובן, בתוך 

הירק הנאכל, אלא גדלים בשלב מאוחר יותר. 

גידול הירק מתחלק לשני שלבים. שלב הירק ושלב הזרע.

השלב הראשון – שלב הירק: לאחר זריעת הזרע גדל הירק, הירק מורכב מעלים 

ירוקים, בחלק מהירקות צומח גבעול מרכזי קצר ממנו יוצאים העלים. בשלב זה 

ניתן לקטוף את הירק למאכל. 

השלב השני – שלב הזרע: אם לא יקטפו את הירק אלא יניחו לו להמשיך לגדול 

באדמה תקופה נוספת, הוא ימשיך לגדול ולקראת סוף חיי הצמח יתחיל שלב 

הזרע. יווצרו עליו פרחים אשר מהם יתפתחו הזרעים. לאחר הבשלת הזרעים 

הצמח מסיים את חייו, מתייבש ונובל.

וגבוה,  ארוך  גבעול  מתפתח  רב,  לגובה  מתרומם  והצמח  יש  הפריחה,  בשלב 

גובהו כמטר - מטר וחצי. הגבעול הגבוה נקרא "עמוד פריחה" משום שתהליך 

יצירת הזרע מתחיל בפרח ממנו מתפתחים הזרעים. על תהליך התפתחות הפרח 

ראה בספרנו בפרק הפרח והחנטה )ובקצרה במאמר "הרימון" בהליכות שדה גליון 200 

חשון תשע''ח עמוד 78(.
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להבנת העניין נציג במאמר זה את שלבי גידול החסה, מתחילת גידולו עד השלב 

בו נוצרים הזרעים. בספרנו נראה את תהליכי הגידול של ירקות נוספים. למרות 

ההבדלים הקיימים בין הירקות השונים, העקרון הוא זהה.

שלבי הגידול של חסה

זריעה ושתילה

לגדלם בשני שלבים.  או  ישירה באדמה  בזריעה  הירקות  זרעי  את  לזרוע  ניתן 

השלב הראשון – זריעה . והשלב השני – שתילה.

צפופה  בזריעה  נוצרו(  הם  כיצד  נסביר  בהמשך  )אשר  הזרעים  את  זורעים  זריעה: 

באדמה או כמקובל כיום בתוך עציצים, לרוב הם קופסאות פלסטיק קטנות או 

למעשה  הן  התבניות  בתמונה.  שנראה  כפי  לכך  המתאימות  מיוחדות  תבניות 

עציץ. הזרע נובט, מוציא עלים ראשונים ומפתח שורשים. הצמח הקטן שנוצר 

נקרא "שתיל". 

שתילה: את השתילים הצפופים עוקרים מהאדמה עם שורשיהם או מוציאים 

מן העציץ, וחוזרים ושותלים אותם באדמה במרחקים גדולים יותר. בעזרת מקל 

וחוזרים  באדמה  חור  עושים  "דקר",  מחודד, 

ושותלים את השתיל בקרקע בה יגדל. 

ועיין מסכת מעשרות פרק ה משנה א: "העוקר 

שתלים מתוך שלו ונטע לתוך שלו פטור" ופירש 

בצלים  כשזורעין  הגננים  "דרך  משאנץ:  הר"ש 

אותן  ונוטעים  אותן  תולשים  מעט  כשצומחין  וכרשין, 

במקום אחר ומתעבים וגדלין יותר". 

הסיבה שאין זורעים מיד בשדה היא מכיוון שבתחילת 

בהמשך  מאשר  יותר  קטן  שטח  לצמח  נדרש  הגידול 

בדישון  בהשקיה,  גידול,  בשטח  חוסכים  כך  הגידול. 

ובכל הטיפול הנדרש. אין צורך להשקות ולדשן לחינם 

שטח גדול. 

צמחים  בין  המתחלק  מהקרקע  היניקה  בכושר  הן  לצמחים  מזיקה  הצפיפות 

רבים, והן בהסתרת קרני השמש. תפקידם של העלים בצמח הוא לקלוט את 

או  "פוטוסינתזה"  נקרא  זה  )תהליך  הצמח,  עבור  למזון  אותם  ולהפוך  האור  קרני 

"הטמעה"(. כל עלה משמש כקולט שמש, כאשר הצמחים צפופים הם מסתירים 

זה לזה את השמש.

שתיל של חסה מוכן לשתילה 
שהוצא מן התבנית
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סיבה נוספת לכך היא משום שחלק מן הזרעים אינם נובטים, ואם יזרעו בשדה 

תיווצר 'קרחת' במקום שהזרע לא נבט.

שלב הירק

בתמונה נראים צמחי החסה המוכנים לקטיף לאכילת הירק. צמח החסה בשלב 

) "קלח"(, ממנו  זה מורכב מגבעול קצר בצבע לבן 

יוצאים העלים הירוקים. בשלב זה בו הירק נקטף 

למאכל, כמובן עדיין לא נוצרו הזרעים.

שורצים  פתוח  בשטח  הגדלים  העלים  ירקות  על 

פנים  כל  על  או  למנוע  מנת  על  רבים.  חרקים 

את  מגדלים  החרקים,  מספר  את  מאוד  להפחית 

הירקות בחממות מיוחדות המגינות עליהן מפני החרקים.  כמו כן מרססים על 

הירק חומרי הדברה המשמידים חלק מהחרקים.

שלב הזרעים – גידול זרעי חסה

לפני  כיון שנעקר  'דור המשך'  לו  אין  'ירק'  צמח חסה שנעקר לאכילה בשלב 

שיצר זרעים. כדי לקבל זרעי חסה אין קוטפים את החסה 

עוד  באדמה  אותו  לאכילה, אלא משאירים  בשלב שנועד 

מספר חודשים אז מתחיל שלב הזרע. החסה שהייתה עד 

עכשיו קטנה ונמוכה צומחת לגובה רב. הגבעול הקצר של 

החסה מתארך וצומח כעמוד עד לגובה של כמטר – מטר 

וחצי, זהו עמוד הפריחה. עליו נוצרים פרחים מהם נוצרים 

זרעי החסה. בתמונה נראה עמוד הפריחה של החסה.

העלים הנוצרים על עמוד הפריחה אינם טובים למאכל.

היא  תפרחת  תפרחות.  מאות  נוצרים  הפריחה  עמוד  על 

קבוצה של פרחים קטנים הצומחים יחד ומחוברים בחלק 

התחתון למצעית התפרחת. מכל פרח שבתפרחת נוצר זרע אחד.

מספר הפרחים בתפרחת החסה תלוי בזן 

להגיע עד לשלשים  ויכול  הגידול  ובתנאי 

פרחים בכל תפרחת.

בשלבי  תפרחות  כמה  נראים  בתמונה 

התפתחות שונים. 
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בראשם של זרעי החסה המבשילים יש ציצית שערות לבנות. הם דומים מעט 

לסביונים, והם אכן מאותה משפחה 'משפחת המורכבים'. 

זרעי החסה הבשלים

חסה  זרעי  בהגדלה  נראים  התמונה  במרכז 

בשלב  תפרחות  נראים  התמונה  )בצדי  בשלים. 

מוקדם( מכל פרח שבתפרחת נוצר זרע אחד. 

בחלקם  מחוברים  השחורים  הזרעים 

התחתון למצעית התפרחת. 

בחלקו העליון של כל זרע מחוברת ציצית השערות הלבנות. 

זו אחת מהשיטות של מנגנון  נועדו לאפשר לזרעים לעוף ברוח,  שערות אלו 

מקום.  בכל  וגדלים  העולם  ברחבי  נפוצים  זרעים  בה  השיטה  זרעים",  "הפצת 

כמובן שבגידול מסודר של זרעי חסה, אוספים המגדלים את הזרעים טרם יפוצו 

ברוח ואינם.

לזרעים.  חסה  מגדלים  בה  חממה  נראית  זו  בתמונה 

הזרעים בשלים וכעת הגיע זמן איסוף הזרעים. לא יאומן! 

לפני מספר חודשים צמח כאן ירק החסה הקטן והמוכר. 

רבו  מה  זרע.  והוציא  פרח  רב,  כה  לגובה  צמח  עתה 

מעשיך ה' כולם בחכמה עשית.

בתמונה למטה נראים זרעי חסה מוכנים לזריעה לאחר הדיש והפרדתם מחלקי 

הפרח ומציציות השערות.

זרעי החסה אינם ראויים למאכל ונועדו 

לזריעה בלבד, בלשון חז"ל הם נקראים 

"זרעוני גינה שאינם נאכלים" אלף זרעים 

של חסה שוקלים כגרם אחד בלבד. 

מקובל  כיום,  החדשנית  בחקלאות 

להם  הנותן  בציפוי  הזרעים  את  לצפות 

לזרוע  יהיה  שניתן  כדי  עגולה  צורה 
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אותם במכונת זריעה. כמו כן יש בציפוי חומר רעיל הנועד למנוע מבעלי חיים 

לאכול את הזרעים הטמונים בקרקע.

הזרע נוצר על חשבון הירק

היא   לכך  הסיבה  איכותו.  את  ומאבד  נפגם  עצמו  הירק  הזרעים,  ייצור  בשלב 

מכיון שהצמח משקיע את כוחו בייצור הזרעים. חומרי המזון האגורים בגבעול 

והעלים, עוברים אל הזרעים והצמח עצמו הולך ונכחש. 

מתחילת שלב הזרע, החסה מקבלת טעם מר יותר ויותר.

פריחה מוקדמת – הפרגה

מנפלאות הבריאה, שהצמחים כולם נוצרו באופן שמטרתם היא לדאוג לקיום 

הדור הבא ולייצר את הזרעים, הדבר בא לידי ביטוי בתכונות רבות של הצמח 

שחלקן יוזכרו בפרקים אחרים. 

קיים בצמחים מנגנון מיוחד המזהה מתי הוא הזמן המתאים לייצר את הזרעים. 

בצמחים  חזק  קור  )או  חם  אויר  מזג  או  במים  מחסור  עקב  בסכנה  הצמח  כאשר 

לפרוח  מיידית  ומתחיל  למות,  עומד  שהוא  "מרגיש"  כביכול  הצמח  מסוימים(, 

ולייצר את הזרעים. פריחה מוקדמת נקראת "הפרגה" והיא פוגמת באיכות הירק.

המקור לביטוי הפרגה

תפריחי"  זרעך  ובבוקר  תשגשגי  נטעך  "ביום  נאמר  יא  פסוק  יז  פרק  בישעיה 

ובמדרש רבה )פרשת נשא פרשה ז סימן ד( דרש את הפסוק כתוכחה לעם ישראל 

על חטא העגל שהיה מיד אחר מתן תורה וזה לשון המדרש:

"ובבקר זרעך תפריחי. ר' חמא ור' חנינא ורבי שמואל בר נחמן, חד מנהון )פירוש: 

אחד מהם( אמר: למה הדבר דומה, למלך שהיה לו גינה אחת מליאה בכרוב נאה 

לבקר  ומשובח  נאה  מה  ואמר  אותה  וראה  הערבים  בין  לתוכה  נכנס  ומשובח 

אני מוכר אותה לתגרין ואמלא כיסי זהובים. בבקר נכנס לראותה ומצא אותה 

שהפריגה א"ל תיפח רוחך בערב היית נאה ומשובחת ובבקר הרי הפרגת כך אמר 

האלקים לישראל - ובבוקר זרעך תפריחי".
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לדברי המדרש הפריחה שהוזכרה בפסוק "זרעך תפריחי" אינה ברכה. במקרה 
זה הפרחים והזרעים אינם רצויים כיון שהירק מאבד את איכותו בגלל הפריחה.

זורע לירק וזורע לזרע

זרעי חסה וזרעי ירקות אחרים )כדוגמת זרעי כרוב ובצל ועוד( אינם ראויים למאכל. 
אותה  קטנה  כמות  מלבד  הירק,  אכילת  לשם  הוא  אלו  ירקות  של  גידולם  כל 

מגדלים לשם ייצור הזרעים )מצמח אחד נוצרים אלפי זרעים(. 

שונים מאלו הם ירקות שגם הזרע שלהם ראוי למאכל, בעיקר בתור תבלין. יש 
המגדלים מינים אלו לשם אכילת הירק, ויש המגדלים לשם אכילת הזרעים. לא 
ניתן לקבל מן הצמח גם את הירק וגם את הזרע, משום שבתהליך יצירת הזרעים 
עצמו  הירק  בשלים  הזרעים  וכאשר  הזרע,  בייצור  כוחו  כל  את  משקיע  הירק 

נפסד ובדרך כלל אינו ראוי למאכל.

ולגבי  כלאיים  דיני  )לגבי  זרעים  לגידול  ירקות  גידול  בין  דינים  חילוקי  בהלכה  יש 
מינים  נמנו כמה  ובסוגיות הש"ס  ועוד(. במשנה  ושביעית  חיוב מעשר  בו חל  השלב 

שבהם יש הבדל הלכתי בין "זורע לירק" ל"זורע לזרע" ואותו מין פעמים דינו 
לזרע"  שזרעו  המצרי  "פול  יג:  דף  השנה  ראש  ועיין  כזרע.  דינו  ופעמים  כירק 
וברש"י ד"ה פול המצרי: "מן קטנית 'פאזוליי' ודרכן לזורען לירק ולזרע, והזורע 
לירק מתעשר אחר לקיטה ]כדין ירקות[, והזורע לאכול את זרעו, תורת קטניות 
ובירושלמי  ועיין עוד שביעית פרק ב משנה ח,  עליו, ומתעשר לפי השרשה". 
ג הלכה ב שם נתבאר  ועיין בירושלמי כלאיים פרק  ה.  שביעית פרק ב הלכה 

באלו מינים שבהם יש חילוק בין זורע לירק לזורע לזרע.

אודה לאלו שסיועם המקצועי הביא לכתיבת פרק זה.
הרב חנן מן שליט"א על עזרתו בכתיבת פרק זה ופרקים נוספים.

ישראל זרביב, מומחה לגידול ירקות עלים, נצר חזני.
אגרונום עמוס ניר, מומחה לטיפוח זרעי חסה, חברת הזרע.

אדי קדמון, מנהל מוצר חסה, חברת הזרע.
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פרפרת קטנה
הגמ’ )חולין קל”ג ע”א( “אמר רב יוסף האי כהנא דאית ליה צורבא מרבנן בשבבותיה 

מרבנן  צורבא  לו בשכנותו  כהן שיש  ליה מתנתא”,  ליזכי  מילתא  ליה  ודחיקא 

שדחוק )שהוא עני ודחוק1( הכהן יכול לומר לאנשי העיר שיתנו את מתנות הכהונה 

והוא יאכלם2  זרוע ולחיים וקיבה שיקבלם אותו הצורבא מרבנן בשביל הכהן 

היא  השאלה  כלומר  לידיה”,  אתי  דלא  גב  על  “ואף  שואלת  הגמ’  רש”י(,  )-ע”פ 

איך הכהן יכול לַזכות את המתנות לאדם אחר לפני שהכהן קיבל את המתנות, 

כהן  ובאותו  המתנות  את  לקבל  שרגיל  כהן  ולויה”,  כהונה  “במכרי  הגמ’  עונה 

אמרינן דיכול לזכות את המתנות לאחר אף על פי שהמתנות לא באו לידו של 

הכהן )-ע”פ רש”י(. כפשוטו נראה ש’מכר כהונה’ או ‘מכר לויה’ זוכה במתנות גם 

לפני שהמתנות הגיעו לידו. וכן נראה בסוגיא )גיטין ל’ ע”א( של ‘המלוה מעות את 

הכהן’.

הגמ’ )חולין( מביאה מעשה שרבא ורב ספרא נזדמנו אצל מר יוחנא,  עשה להם 

עגל משולש. למר יוחנא היה שמש ]משרת[ כהן, ומר יוחנא  היה רגיל לתת 

לאותו השמש את מתנות הכהונה ]זרוע לחיים וקיבה[ שהיו לו, כך שהשמש 

היה ‘מכר כהונה’ של מר יוחנא, רבא ביקש מהשמש ‘תזכה לנו את המתנות כיון 

שרצוני לאכול לשון בחרדל’, השמש זיכה לו את המתנות. רבא אכל מהמתנות 

יוסף  רבא אדרב  ]השמש[ סמך  לידיה דשמעא  דלא מטא  גב  על  ד’אף  משום 

גם  אחר  לאדם  המתנות  את  לזכות  יכול  כהונה’  ד’מכר  שאמר  )-רש”י(  דלעיל’ 

לפני שהמתנות באו לידו של הכהן. רב ספרא לא אכל, כיון שהמתנות עדיין לא 

באו לידו של הכהן ולכן הכהן לא יכול לתת את המתנות שאינם שלו. “רבא ורב 

ספרא איקלעו לבי מר יוחנא בריה דרב חנא בר אדא ואמרי לה לבי מר יוחנא בר 

בר ביזנא עביד להו עגלא תילתא אמר ליה רבא לשמעיה זכי לן מתנתא דבעינא 

למיכל לישנא בחרדלא זכי ליה רבא אכל ורב ספרא לא אכל”. מטעם מסויים 

רב ספרא שאל את רב יוסף אם נהג כדין שלא אכל או שהיה צריך לסמוך על 

פסקו של רב יוסף ש’מכר כהונה’ יכול לתת את המתנות גם לפני שבאו לידו. 

מרש”י נראה שרב ספרא סיפר לרב יוסף לא רק שהוא לא אכל אלא שרבא אכל, 

רב יוסף אמר שתי סיבות3 שרבא לא היה לו לאכול. הסיבה השניה שאמר רב 

יוסף, שהכהן יכול לזכות רק  לצורבא מרבנן ‘שלא אפשר לו, וזה ]רבא[ אפשר 

לו’ ‘כלומר לאיש שהוא עני ודחוק יכול לזכות, אבל רבא אפשר ליה ולא דחיקא 

ליה מילתא’ )-רש”י(.

1.  רש”’י בסוף הסוגיא ד”ה דלא אפשר ליה.
2.  לשון רש”י “... ]הכהן[ יתן לו חלק מתנותיו לקבל זרוע ולחיים מבני העיר בשביל הכהן והוא 

יאכלם”, לא נתברר לנו מה הכוונה ‘לקבל בשביל הכהן’ ולמה צריך לקבל בשביל הכהן.  
3.  כך משמע לי מרש”י ששתי הסיבות נכונות.
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רש”י )ד”ה זכי לי( שואל למה רבא היה צריך לבקש מהשמש את המתנות, דרבא 

עצמו היה כהן, נראה ד’שאלת’ רש”י היא שרבא היה יכול לקחת את המתנות 

בעצמו או לבקש את המתנות ממר יוחנא בעל הבהמה ולא מהשמש “ואף על 

גב דרבא נמי כהן הוה דקיימא לן )ראש השנה י”ח ע”א4( דמבני עלי אתא ... מיהו 

מנפשיה לא מצי שקיל דכתיב ונתן ולא שיטול מעצמו ומימר נמי לא בעי למימר 

הבו לי דתניא חלקם שאלו בפיהם ]חטאם של בני שמואל הנביא היה שביקשו 

בפה[.  מתנות  לבקש  ראוי  זה  שאין  חזינן  בפיהם,  ראשון-  -מעשר  חלקם  את 

של  רשותו  פי  על  מהמתנות  שאכל  רבא  ביאור,  צריכים  רש”י  דברי  ולכאורה 

שבאו  לפני  גם  במתנות  זוכה  כהונה  שמכר  סבר  ודאי  השמש,  הכהונה’  ‘מכר 

מיד  זכה במתנות  כן מכר הכהונה, השמש,  זה אכל, אם  לידו, שהרי על סמך 

ה”ג  ד”ה  ע”ב  קכ”ג  בתרא  בבא  רשב”ם  עי’  ע”ב,  קכ”ג  בתרא  )בבא  הבהמה  שחיטת  עם 

במכירי כהונה “מזכין לו זיכוי גמור מיד כשנשחטו קודם שהופרשו מן הבהמה”( או מיד אחר 

שהמתנות הופרשו, ואיך רבא היה יכול לקחת אותם לעצמו בלי רשות השמש 

וגם איך יבקש ממר יוחנא, שהמתנות כבר אינן שלו אלא של השמש, דהשמש 

זכה בהם ומר יוחנא קיים במתנות מצות נתינה.

ואולי אפשר לומר על פי הרמב”ן )גיטין ל’ ע”ב ד”ה תני ר’ אומר. וכן כתב הרמב”ן במלחמות 
ה’ על הרי”ף גיטין בדפי הרי”ף ט”ו ע”ב ד”ה ועוד תניא, שורה שישית בשורות הרחבות, ומעין 

זה כתבו הרשב”א והריטב”א ‘הישן’ ו’החדש’ גיטין שם(. הרמב”ן כותב כיון שהגמ’ )חולין( 

אומרת שמכר כהונה יכול לזכות רק לצורבא מרבנן, חזינן שמכר כהונה זוכה 

רק בתנאים מסויימים ומתקנת חז”ל, דאילו היה זוכה בכל מקרה ומצד הדין אי 

אפשר להגביל ולומר שלצורבא מרבנן יכול להקנות לפני שהמתנות באו לידו 

ולאדם אחר אינו יכול5, וחז”ל זיכו את המתנות למכר כהונה רק אם הכהן רוצה 

לתת לצורבא מרבנן, או שלוה מעות מראש מנותן המתנות. אבל ל’מכר כהונה’ 

שלא בתנאים האלה ]או תנאים דומים[ לא זיכו. אם כן לפני שמכר הכהונה רוצה 

לתת המתנות לצורבא מרבנן, המתנות אינן שלו אלא עדיין של בעל הבית, ורק 

אחר שיחליט בדעתו לתת, זוכה במתנות מתקנת חז”ל. ורבא שאכל מהמתנות 

יתן  בין  הדין  מן  זוכה  כהונה  אכל משום שסבר שמכר  לא  לו,  זיכה  שהשמש 

לצורבא מרבנן בין לא יתן, אלא גם רבא סבר שרק אם המכר כהונה רוצה לתת 

לצורבא מרבנן זיכו לו חכמים את המתנות. אם כן כל זמן שרבא לא ביקש את 

המתנות, והשמש מכר הכהונה לא הסכים לתת את המתנות לרבא, המתנות היו 

של בעל הבית, ורק אחר שרבא ביקש את המתנות והשמש הסכים שיתן אותם 

לרבא, השמש זכה במתנות בתקנת חכמים שמכר כהונה שרוצה לתת מתנותיו 

זוכה במתנות גם אם לא באו לידו. לכן רש”י שואל למה רבא  לצורבא מרבנן 

היה צריך לבקש את המתנות מהשמש ועל ידי הסכמת השמש לתת לרבא את 

4.  ראה גליון הש”ס )חולין( שהעיר ‘ששם )בראש השנה( כתב בהיפוך מבכאן’, ששם רש”י 
הוכיח מהגמ’ כאן )חולין( שרבא לא היה כהן. וראה גם תוס’ כאן )חולין(.

5.  ראה רמב”ן שם בפנים דקיצרנו מאד.
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המתנות, השמש זוכה מתקנת חכמים במתנות ויכול לתת אותם לרבא, במקום 
או  לו  שייכות  המתנות  עצמו שעדיין  יוחנא  ממר  המתנות  את  יקח  זה שרבא 
יבקש ממר יוחנא את המתנות, ועל זה כתב רש”י שרבא אף שהיה כהן, לקחת 
את המתנות לבד אינו יכול ולבקש ממר יוחנא גם כן לא רצה דאין ראוי לבקש 
מתנות בפה. לכן רבא ביקש מהשמש וכאשר השמש הסכים לתת את המתנות 

לרבא, השמש זכה בהם מתקנת חכמים, ורבא סמך ארב יוסף ואכל. 

לפי זה שגם רבא סבר שמכר כהונה אינו זוכה מן הדין במתנות אלא רק מתקנת 
חכמים ובתנאים מסויימים יש ליישב דבר נוסף שלכאורה צריך ביאור. רב יוסף 
אמר “האי כהנא דאית ליה צורבא מרבנן בשבבותיה ודחיקא ליה מילתא ליזכי 
ליה מתנתא”, כלומר מפורש בדברי רב יוסף שרק ל’דחיקא ליה מילתא’ יכול 
הכהן לזכות, ורש”י כתב שרבא אכל על סמך דברי רב יוסף “... סמך רבא אדרב 
יכול  לי מילתא  יוסף אמר שרק למי שדחיקא  רב  יוסף,  איך סמך ארב  יוסף”, 
לאו  מילתא’  ליה  ‘דדחיקא  יוסף  רב  דאמר  שהא  סבר  רבא  אולי  אלא  לזכות. 
דווקא, אלא מכר כהונה שרוצה לזכות לצורבא מרבנן יכול לזכות את המתנות 
לפני שבאו לידו, ומה שרב יוסף הוסיף דדחיקא ליה מילתא, דאם לא דחיקא לי 
מילתא למה שהכהן יתן לו ולמה שהצורבא מרבנן יקבל מהכהן, לכן רבא חשב 
שאם השמש יסכים לתת את המתנות לו ולרב ספרא, לפי ההלכה שאמר רב 
יוסף, השמש זוכה במתנות דרוצה לתת לצורבא דרבנן. לפי זה גם מדוייק מה 
שרב יוסף אמר לרב ספרא, דרבא אכל שלא כדין “כי אמרי אנא למאן דלא אפשר 
אבל הא ]רבא[ אפשר ליה”, משמע שאם יכול הכהן לתת לפני שמתנות הגיעו 
לידו או לא יכול לתת, תלוי אך ורק בזה אם אפשר לו למקבל לקנות בכספו או 
אי אפשר לו, ולכאורה הדבר תלוי גם בעוד דבר, שהמקבל יהיה צורבא מרבנן 
דרק לצורבא מרבנן שאי אפשר לו, כהן יכול לתת, אבל למי שאינו צורבא מרבנן 
גם אם אי אפשר לו אינו יכול לתת, ואם רבא אכל משום שחשב ש’מכר כהונה’ 
זוכה מן הדין וזוכה בכל מקרה, רב יוסף היה צריך לומר ‘כי אמרי אנא לצורבא 
מרבנן דלא אפשר’, ולפי דברינו מדוייק, דגם רבא שאכל מודה שרק לצורבא 
מרבנן יכול הכהן לתת, אלא שסובר דגם לצורבא מרבנן שלא דחיקא לי מילתא 
יכול הכהן לתת לו, ועל זה אמר רב יוסף שחוץ מהיותו צורבא מרבנן צריך עוד 

תנאי כדי שיוכל לתת לו, שיהיה דחוק ואי אפשר לו להשיג ממקום אחר. 

ואולי אפשר לומר שרבא סבר שמה שר’ יוסף אמר שהכהן יכול לתת לצורבא 
מרבנן ‘דדחיקא ליה מילתא’ שדחיקא ליה מילתא כולל גם אם כרגע הוא דחוק 
לדבר, אף שאינו עני אלא כיון שכרגע הוא דחוק לדבר, וכרגע לא יכול להשיג, 
זיכו את המתנות לכהן, והכהן יכול להקנות, ועל זה אמר ר’ יוסף  גם כן חז”ל 
שרבא  כמו  לדבר,  דחוק  להיות  הכוונה  אין  שאמרתי  מילתא’  ליה  ש’דחיקא 
חושב, אלא ל’דלא אפשר כלומר לאיש שהוא עני ודחוק שהוא עני אבל רבא 
יוסף שינה ממה שאמר  )-רש”י(, ולכן רב  אפשר ליה ולא דחיקא ליה מילתא” 
בתחילה ‘דדחיקא ליה מילתא’ ואמר למאן דלא אפשר כיון שבא לפרש מה כולל 
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‘דחיקא ליה מילתא’ ]וגם לשונו של רש”י מדוייק ‘איש שהוא עני ודחוק’ כלומר 

האיש צריך להיות דחוק ועני, ולא שכרגע הוא דחוק[.  אם נאמר כך גם מובן 

למה רבא כשביקש את המתנות מהשמש הכהן לא ביקש בקיצור ‘זכי לן מתנתא’ 

בחרדל[,  לשון  לאכול  ]=שרצוני  בחרדלא’  לישנא  למיכל  ‘דבעינא  הוסיף  אלא 

שכך אמר לשמש כיון שכעת אני תאב לאכול לשון בחרדל אני בכלל ‘דחיקא ליה 

מילתא’, שאני דחוק למתנה, ולכן אתה יכול לזכות לי. 

כל זה אם גם רש”י סובר כרמב”ן והראשונים שהזכרנו, שמכר כהונה זוכה בתקנת 

חכמים, ולא מצד הדין, ואינו זוכה בכל מקרה, אלא רק בתנאים מסויימים, כגון 

שרוצה לזכות לצורבא מרבנן דדחיקא ליה מילתא, אלא שלכאורה מרש”י )גיטין 

ל’ ע”א ד”ה במכרי כהונה( משמע שהמכר זוכה מצד הדין ובכל מקרה שרש”י כתב 

“... דאינו רגיל לתת תרומות ומעשרות אלא לכהן זה הלכך כיון דמלתא דפשיטא 

היא דלדידהו יהיב להו אסחי להו שאר כהני דעתייהו והוה כמאן דמטו לידייהו 

דהני”, אמנם במקום אחר כתבנו שאין להוכיח מכאן דלרש”י מכר כהונה קונה 

מצד הדין ולא מתקנת חכמים.

א.  ש.
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