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מכתב מרן הגר"ח קניבסקי שליט"א

מכתב מרן הגר"ח קניבסקי שליט"א לקראת הוצאת ח"ד של ספרו מבוא 
לתרומות ומעשרות של הגר"א שלנגר זצ"ל



על זה היה דוה לבנו6

בהלקח מעמנו אחד ומיוחד מרבני בית מדרשינו, זקן ויושב 
בישיבה, מנעוריו פרק מעל צוארו עול חשבונות הרבים אשר בקשו 

בני אדם והלך ישר כמו שעשהו האלוקים, נזר השקדנים, רב 
גובריה בכל מקצועות התורה, מסר נפשו לקיום ההלכה הצרופה 

בכל פרטיה ודקדוקיה, ירא אלוקים וסר מרע, לא רגל על לשונו לא 
עשה לרעהו רעה, הי חסיד הי עניו. 

אשר זכינו ובמשך עשרות בשנים ישב בשבת תחכמוני בבית 
מדרשנו ולמד ולימד תורת ארץ ישראל הליכותיה והלכותיה לחו"ר 
ביהמ"ד ולעם שבשדות ופתח שערי אמונה זה סדר זרעים בספריו 

המיוחדים.

הגאון המופלא

רבי אליקים שלנגר זצ"ל

עורך "הליכות שדה" שע"י המכון לחקר חקלאות עפ"י תורה
ובעמח"ס מבוא לשביעית ולתרומות ומעשרות

 ועורך ספר קיצוש"ע עם דברי המ"ב
אשר שבחל"ח ביום שלישי ה' מנחם אב בין המצרים תשע"ט

 למגינת לב קרוביו ואוהביו
ונטמן בעיה"ק ירושלים תובב"א

תנחומינו לאחיו הגאונים שליט"א לבנו ובתו היקרים שיחיו
ולכל בני המשפחה החשובה
הי"ת ירפא לשברכם הגדול 

וינחמכם בתוך שאר אבלי ציון וירושלים
ונזכה בקרוב לתחית המתים

 ולבנין בית המקדש ברחמים אמן.

ראש בית המדרש    הנהלת בית המדרש   רבנן ותלמידיהון
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מילי דהספידא

מילי דהספידא
הגאון רבי יוסף אפרתי שליט"א - ראש בית המדרש

רבי  הגאון  על  דהספידא  מילי  לומר  בבואנו   - מחוייבים  אנו  זהירות  בהרבה 
אליקים שלנגר זצ”ל שמא לא ניחא ליה, שכן למדנו מחז”ל שלא לעשות לכבודו 
של מת דבר שבחייו לא הסכים על כך. כמובא בגמ’ )מו”ק כ”א ע”א( כי בלווית 
רב הונא רצו להניח ספר תורה על מיטתו – משום שסברו שבכבוד זה שנעשה 
לת”ח אין בו בזיון ספר תורה, וכפי שעשו לחזקיה מלך יהודה  )בב”ק יז(, טען 
כנגדם רב חסדא הרי רב הונא הקפיד בענין זה בחייו “מילתא דבחייה לא סבירא 

ליה השתא ליקום ליעבד ליה”.

מו”ר הגאון רבי אליקים זצ”ל היה לנו סמל של תורה של תורת חסד ושל ענוה, 
וודאי שראינו בחייו שלא ניחא אותם אמרות של שבח, ולכן וודאי יש להתבונן 
נמצא  שהשאיר,  דמעליותא  והמילי  הנירות  ובין  לומר.  שמותר  הדברים  מהם 
פתק מחודש אב תשנ”ה, שכתב והשאיר לבני משפחתו בזה הלשון. אני מבקש 
אני מבקש  כן  כמו  וכלל, רק מעט דברי התעוררות,  יאמרו שבחים כלל  שלא 
ששמעו  או  מהשומעים  אחד  שכל  בשמי,  יבקשו  המספידים  או  שהמספיד 
מהדבר, שיקבל עליו איזה הנהגה טובה קטנה לע”נ, אפילו הנהגה לזמן קצר 
וחד פעמית, כגון לכוון בברכה, לענות קדיש בכוונה, ללמוד משנה אחת או יותר 

וכדו’.

הגאון רבי אליקים שלנגר זצ”ל, היה איש אשכולות איש שהכל בו )סוטה מז ע”ב 
היה  אלא שלא  בטל  לגמרי  לא  “בטל,  האשכולות  ואף שבטלו  ע”ב(,  טו  תמורה 

נמצא כל כך” )כהסבר האמרי אמת עפ”י תוספות שבת כ ע”ב ד”ה אנן שירא פרנדא(.

איש אשכולות מציין את הידע התורני – חזו עדותו של מרן הגר”ח במכתבו משנת 
תשע”ה )הנדפס במבוא לתרומות ומעשרות חלק ג( “ואני מכירו משנים רבות שהוא 
ת”ח גדול וירא שמים, וגם אאמו”ר זצ”ל הכירו וחבבו”. הביטוי איש אשכולות 
מציין את השלמות הרוחנית, בהנהגות, בעשייה. בקצירת האומר נצביע על כמה 
מקרים, דקדוק המצוות למרות המסוה ששם על פניו – המתבונן בדרכיו ראה 
מן המקצת את ההכנה לסעודה של צהרים בבית המדרש, כמה ברכות בירך כדי 

שלא להיכנס לספק ברכות, ושלא תהא ברכה שאינה צריכה.

חת  לא  שמים,  לכבוד  נוגע  הדבר  כשהיה  אבל  לחבירו,  אדם  בבן  היה  מיוחד 
להתיצב ולומר דברו אף כנגד דברים שיצאו מתחת ידם של אנשים שהיו קרובים 
אליו, תוך כדי הקפדה שיהיו הדברים מכוונים בלא תוספת ובלא פחת כדי שלא 

תהא פגיעה אישית.

וזכה הגאון ר”א, שבחיי חיותו הרגישו הסובבים במעלותיו, הגם שבנוהג העולם 
אדם שאינו שת לבו לחיצוניות ולמלבושים גשמיים, פעמים הרבה היותו שונה 
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מילי דהספידא

מן הציבור, מביא להסתכלות מן הסובבים שאינה מכבדתו – אבל קושטא קאי 
יושב  פדת שהיה  בן  ר”א  לגבי  יא-א(  )דברים  דבר  בהרחב  הנצי”ב  וכמו שכותב 
ועוסק בתורה בשוק תחתון של ציפורי וסדינו מוטל בשוק העליון של צפורי 
“באהבתה תשגה תמיד” )משלי ה’ יט(, פי’ שאע”ג שהיה נראה כמו שוגה מדרך 
והוא משום  ואדרבה היה מכובד מאוד,  העולם, מכ”מ לא היה ר”א ב”פ לבוז, 
שהכירו בו שהיה באהבתה, היינו באהבת התורה שכח את עצמו, והוא תהלת 
האדם ותפארתו, וכיב”ז כל דרך חסידות ואהבת ה’ אם רק הוא באמת בלי פניה 

ושלא לשם שמים”.

דומה שיכולים אנו לומר כי בדרכו של ר”א בן פדת – הלך מכובדנו חברנו ורבינו 
הכל   – תורה  של  באהבתה”  שהיה  בו  “שהכירו  כך  ומשם  זצ”ל,  אליקים  רבי 
כיבדוהו. )הרה”ג ר”ה קולין אשר הינו כעת חד מיושבי ביהמ”ד הפנה תשומת לב לדברים אלו 

של הנצי”ב(.

ציינו מספר מקרים – ולוואי וזה יבאנו ללמוד מדרכיו, בהתמדת התורה, בדרכי 
ה’, בדקדוק במצוות, בפעולה הנצרכת להעשות להרבות כבוד שמים,  עבודת 

ובלימוד ומעשה לחיזוק מצוות התלויות בארץ.

יוצא לעילוי נשמתו של הגאון רבי אליקים שלנגר  זה של הליכות שדה  גליון 
זצ”ל אשר במשך שלושים ושלש שנה )מגליון 54 אב-אלול מ”ו( עד לגליון זה, ואף 

בגליון זה )205( עסק בעריכתו.

גם  ונזכה לילך  נוספו כמה דברים לזכרו ומתורתו, הלוואי  לכששקעה החמה, 
בעבודת הליכות שדה ללימוד והפצה וקיום מצוות הארץ, בדרכיו ובמדותיו.
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הרב שלנגר זצ"ל/הרה"ג ר' שאול רייכנברג

הרב שלנגר זצ"ל

עולמו  לבית  אב  מנחם  ה’  ביום  מאתנו  נלקח  לעת  השלשים  תוך  עדיין  אנו 

לעולם שכולו טוב שותפנו להפצת מצוות התלויות בארץ במסגרת המכון לחקר 

החקלאות על פי התורה ובית המדרש להלכה בהתיישבות הרה”ג רבי אליקים 

שלנגר זצ”ל.

ולא  וצנוע  עניו  אמת,  איש  בהיותו  זצ”ל  אליקים  רבי  הרה”ג  על  לכתוב  קשה 

להיזהר  צריך  שבחים,  עליו  ייאמרו  שלא  ביקש  וגם  לנפשיה,  טיבותא  מחזיק 

בהנהגותיו  הגלוי  על  הנסתר  רב  לרוחו.  שאינם  דברים  מותו  אחר  לכתוב  לא 

זכינו לראות בגלוי ביושבו  ורק מעט מהליכותיו  זצ”ל  של הרה”ג רבי אליקים 

בינינו  בבית המדרש. גם בידיעותיו בהלכה בכלל ותורת הארץ בפרט הסתיר את 

ידיעותיו הרבות.

הכרנו אותו מקרוב במשך כעשרים שנותיו האחרונים עת קבע את מקום לימודו 

לפני הצהרים בבית המדרש.

הרה”ג רבי אליקים זצ”ל היה בקי בהלכה בצורה לא מצויה, כל המשנה ברורה 

היה פרוש לפניו כשמלה, בקי גם בחלקים נוספים של השו”ע ובקי גדול במצוות 

התלויות בארץ. זכה להוציא את הקיצור שו”ע עם פסקי המשנה ברורה, ובסופו 

גם הלכות מצוות התלויות בארץ.

רבי אליקים היה איש אמת בצורה לא מצויה בעלמא דשיקרא. כל ציטוט היה 

והלכות  רב,  בדיוק  סופר  ישראל  גדולי  סיפור מקשריו הרבים עם  כל  מדוייק, 

שהביא מפיהם ציטט בדיוק איך שנאמרו. אמירות של עשיה לשם שמים לא 

התקבלו על ידו, באומרו מי יודע כמה לא לשם שמים מעורב. מתאים למידת 

את  ציטט  רק  ברורה שהוציא,  פסקי המשנה  עם  שו”ע  האמת שבו שבקיצור 

דבריו  את  סיכם  ולא  לשנות,  בלי  והלכה  הלכה  בכל  כלשונו  ברורה  המשנה 

בהבנת  טעה  שלא  בטוח  הוא  שכך  באומרו  להסביר,  ניסה  ולא  שלו,  בלשונו 

דבריו, כיון שהביא רק את דבריו בלי הוספות.

דקדקן גדול בשמירת ההלכה ונהג חומרות בדברים רבים, רק מעט ראינו ועוד 

מעט שמענו, אך אנו יודעים מתוך הפרט על הכלל. והחידוש הגדול של הרב 

אליקים זצ”ל שהיה שמח בחלקו, תמיד מילה דבדיחותא על שפתיו, רגוע ושלו, 

זה מהדברים המצויים  אין  לחץ.  כל  ללא  נעשה דקדוק ההלכה  זה  כל  ומתוך 

בדורנו.

ולא בשנים שאחריה אלא כאמור  יעקב  בישיבת באר  לא הכרנו אותו בלומדו 

שמונים  לאחר  גם  תדיר.  בתורה  עוסק  שראינוהו  האחרונות  שנותיו  בעשרים 
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הרב שלנגר זצ"ל/הרה"ג ר' שאול רייכנברג

מנתח  הוא  כאשר  בהירות  ואותה  שמחה  אותה  עם  למד  עדיין  גבורות,  שנות 

להלכות  מבוא  הנפלאים  בספריו  כפי שרואים  צדדיו האפשריים  לכל  ענין  כל 

שביעית ומבוא לתרומות ומעשרות, שרואים בהם את הידע הרב וגאונותו בהבנת 

הדברים וניתוחם, דבר שהיה קשה לראות עליו מרוב ענותנותו ופשטותו.

נהג בחיבה וללא כל גינוני כבוד, ובענווה יתירה עם כל אברכי הכולל אף הצעירים 

דבר,  לכל  טובה  והכיר  הודה  דורות.  אף שהיה מבוגר מהם בשתי  על  שבהם, 

מעולם לא ביקש עזרה אישית מאחרים. גדלות כזו עם פשטות כזו אינם מצויים 

בדורנו דור היחצנות.  

יותר מחמישים  לפני  החקלאיים  הישובים  עם  שלו  את הקשר  התחיל  הרה”ג 

שנה, עת בהיותו עדיין בחור בישיבת באר יעקב נשלח ע”י המשגיח הגאון הצדיק 

הרב וולבה זצ”ל למלא את מקומו של הרב של קיבוץ שעלבים בשעת הצורך 

ולמסור שם שיעורים בהלכה. בהמשך התחיל גם למסור שיעורים בקיבוץ חפץ 

חיים שהתמיד בהם במשך עשרות שנים.

ד”ר  ר’  בראשות  תשי”ט  בשנת  הוקם  התורה  פי  על  החלאות  לחקר  המכון 

פי התורה. במשך  כדי לפתח דרכים בחקלאות המודרנית על  הי”ו  זקס  משה 

השנים הקשר של הרה”ג אליקים זצ"ל עם הישובים הביאו לקשר עם החלקים 

ההלכתיים שבעבודת המכון, והיה מארגן במשך שנים רבות את הסמינר השנתי 

של המכון שהנחיל לרבני הישובים ולחקלאים שומרי המצוות ידע הלכתי וידע 

מעשי כיצד לקיים משקים חקלאים מודרניים על פי התורה.

רבות  ותרם  הישובים  רבני  של  בישיבות  רבות  שנים  במשך  השתתף  כן  כמו 

ובהלכות  בארץ  התלויות  במצוות  אלו  בישיבות  שנידונו  ההלכתיים  לבירורים 

שבת בישובים.

באלול תשל”ט הוקם בית המדרש להלכה בהתיישבות בעיר הקודש ירושלים, 

הארץ  במצוות  הלכתיים  לבירורים  שדה”  “הליכות  חוברת  בהוצאת  והחלו 

פי התורה. החל משנת תשמ”ו  על  עבודות מחקר שנעשו בחקלאות  וסיכומי 

שדה”  “הליכות  עריכת  מלאכת  את  עצמו  על  זצ”ל  אליקים  רבי  הרה”ג  קיבל 

והביאה לחוברת ברמה גבוה של בירורי הלכות המצוות התלויות בארץ. בחכמה 

ובתבונה הגיה ותיקן את המאמרים שנכתבו עבור החוברת. בהיותו איש אמת 

מוכחים  מהמקור,  נכון  מצוטטים  מדוייקים,  יהיו  הנכתבים  שהדברים  עמד 

בסברה ונכונים להלכה. מצד אחד לא ויתר על דבר בהערותיו אך מאידך ביופי 

גילו  אף  חן על  בענוות  רבות טרח  לא כפה דעתו.  וצניעותו היתרה,  הליכותיו 

ומעלתו, לבקש מרבני ואברכי הכולל מאמרים לחוברת. אף הוא פרסם בחוברת 

מאמרים רבים בהלכה, במצוות התלויות בארץ, בהלכות שבת בישובים, בהלכות 

תולעים ועוד.
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הרב שלנגר זצ"ל/הרה"ג ר' שאול רייכנברג

כאמור בעשרים שנותיו האחרונים קבע את מקום לימודו לפני הצהרים בבית 
המדרש, כאן הגה בתורת ארץ ישראל וכתב את ספריו עד חוליו האחרון. היה 
דוגמא לכולם איך למרות הקשיים הגופניים, המשיך לעסוק בתורה בשמחה עד 

סף ימיו.

הכרת תודה אישית אני חב לו מלבד על החברות והאוירה הניחוחה שהשרה על 
הסובבים אותו, ועל ההלכות שליבנו יחד, על שהסכים לעבור על הפירוש “דברי 
שיר” שאני כותב על המשניות. מלבד מה שתיקן ושיפץ את מה שהספיק לעבור 
עליו, הרבה למדתי ממנו שיעזור לי גם לאחר שנלקח מאיתנו, איך לכתוב את 

הדברים במדוייק, בצורה ברורה להבנת הקוראים, ובלשון נכונה.

נראה ללמוד מדרכיו שכה אינם מצויים בדורנו.

יהא מליץ יושר על המפעל הגדול שהיה שותף לו, ובהמשך הפצת מצוות הארץ 
נעשה לעילוי נשמתו, וננוחם מחסרונו.

הרב שאול רייכנברג
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נטפי זכרון/הרב גלעדי

נטפי זכרון
חזיתיה לרבי אליקים זצ"ל בבית המדרש

]מראות שראינו בבית המדרש בשבתנו יחד עם הגאון רבי אליקים שלנגר זצ"ל[

חזיתיה לרבי אליקים בתורתו – חזיתיו בשקידתו והתמדתו כי רבה, חזיתיו בבואו 
בימי  ורעננותו  בהתחדשותו  חזיתיו  שמחה,  כבימי  צרה  בימי  ביומו  יום  מידי 
הזקנה, חזיתיו לא נכנע לכוחות גופו שנחלשו בימי השיבה, חזיתיו הוגה ומעמיק 
קצה  עד  ושבועות  ימים  אחד  ענין  ומלבן   חוקר  חזיתיו  הסוגיה,  לנבכי  וצולל 
ההבנה, חזיתיו בשעות המאוחרות של הלילה מטלפן לקטנים ממנו אולי הם 
יוכלו להאיר את עיניו טרם יתן לעפעפיו תנומה, חזיתיו דולה ומשקה מתורת 
רבותיו שהיה מזכירם בסילדה ובהערצה, חזיתיו בזכרונו הגדול ובקיאותו בכל 
תג בהלכה, חזיתיו בדייקנותו בכל מה שיצא מתחת ידו מעשה או הנהגה, חזיתיו 

בשמחתו על כל כרך של "המבוא" שיצא טרם עלותו השמימה בסערה.

חזיתיה לרבי אליקים בעריכתו  ]גליון הליכות שדה[ – חזיתיו עושה מלאכתו 
באמונה לילות וימים, חזיתיו בהקפדתו שהדברים הנכתבים יהיו קריאים ומובנים, 
חזיתיו במאמציו לפשט ולהבהיר את המושגים הקשים, חזיתיו מתאמץ ביותר 
למען בני הכפרים, חזיתיו טורח בדקדוק הלשון ובהסברת הדברים, חזיתיו יורד 
לתוך נבכי ראשיהם של הכותבים, חזיתיו איך היה מעמידם בחן על טעויותיהם 
בכתובים, חזיתיו לעינו הטובה כשכתב דברי ההערכה לסופרים וספרים, חזיתיו 
לזהירותו בכתיבת דברי בקורת שיצאה מנהמת לבו הטהור על שיטות ואנשים.

חזיתיו  תומו,  עד  ההלכה  בדקדוק  חזיתיו   – בחסידותו  אליקים  לרבי  חזיתיה 
ביראת חטאו הקודמת לחכמתו, חזיתיו בחרדתו לבל יכנס חשש איסור חלילה 
לגופו, חזיתיו בצערו על פרט קטן בהלכה שלא יכול היה לנהוג כתיקונו, חזיתיו 
בהקפדתו שלא לשתות ולאכול דבר בבית המדרש אף כי גברה חולשתו, חזיתיו 
בית המקדש בחורבנו,  על  ומקונן  בין המצרים  בימי  לבדו  בישיבתו על הארץ 
חזיתיו היותו מיראי הוראה אף שרב חילו וגבורתו, חזיתיו מכין עצמו תדיר ליתן 

דין וחשבון ליום אחריתו.  

חזיתיה לרבי אליקים בהנהגתו – חזיתיו בהקדמת שלום לכל אדם בסבר פנים 
בלבבות,  פגיעה  תהיה  ח"ו  לבל  תארים  בכתיבת  בהתחבטויותיו  חזיתיו  יפות, 
במאמץ  כרוך  שהדבר  אפילו  מהזולת  עזרה  לבקש  שלא  בהקפדתו  חזיתיו 
וטירחות, חזיתיו בצערו שהוצרך לבקש עזרת אחר בטכנולוגיות המתחדשות, 
חזיתיו  קיימות,  אינן  כאילו  במחלוקות  והתערבות  דיבור  מכל  בורח  חזיתיו 

בחכמתו וצדקותו בניהול גמ"ח להלואות.    

חזיתיה לרבי אליקים בענותנותו – חזיתיו נזהר לבל יתערב שמץ של חיצוניות 
ותאוותיו,  הזה  העולם  חמדת  לכל  ולועג  מהביל  חזיתיו  בהנהגותיו,  ופירסום 
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נטפי זכרון\הרב גלעדי

ומוחל  מבקש  חזיתיו  וחפציו,  לבושיו  במאכליו  חייו  באורח  בפשטותו  חזיתיו 

להוסיף  יוכל  אם  העיקר  וקטן  גדול  ומשמש  הולך  חזיתיו  מפניו,  יעמדו  לבל 

משהו לידיעותיו, חזיתיו באמונתו ואמונת חכמים שהיתה טבועה בכל איבריו. 

עוזו שם,  חביון  מלפניו  אך  חזיתיו מאחוריו   – אליקים מאחוריה  לרבי  חזיתיה 

חזיתיו מאחוריו רק למקצת דרכיו שלא יכול היה להסתירם, חזיתיו, אך ידוע 

ידעתי כי רב הנעלם, בחמישי לחודש מנחם אב תשע"ט נטל כל מחמדי עולם, 

יומם,  לאנחת  עזב  ואותנו  עולם,  למנוחת  נסע  הוא  חזיתים,  ודלא  דחזיתים 

והמראות שראינו היו ואינם.   

יהי זכרו ברוך

אחד מבני החבורה 

מיכאל גלעדי
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כלאי הכרם/הרב שלנגר

כלאי הכרם
הרב אליקים שלנגר

בחוברות קודמות התחלנו לדון בדין כלאי הכרם. והבאנו שיש שהגדל בכלאי הכרם 

נאסר באכילה ובהנאה, בין הנזרע בכרם ובין תבואת הכרם ]הענבים[, ויש שלא רק 

הענבים נאסרים אלא גם עץ הגפן עצמו נאסר בהנאה וכן הצמח עצמו שנזרע בכרם.

הדברים הנכתבים במדור זה - "מושגים בהלכות זרעים" - מטרתם לבאר קצת את 

המושגים באופן כללי ולא לדון בפרטים. ואם בכל הנושאים כך, בדיני כלאי הכרם על 

אחת כמה וכמה, שהלכות כלאי הכרם משתנות על פי תנאים רבים ופרטים מרובים: 

איסור הזריעה של שני מינים יחד עם גרעין הגפן ]חרצן[, מין אחד עם גפן, זריעה 

בצד גפן קיימת, נטיעת גפן בצד ירק ותבואה, ההבדלים בין גפן יחידית ל"כרם", בין 

"כרם קטן" ל"כרם גדול", שטחים שאינם כרם ודינם ככרם ]"מחול הכרם" "עריס" 

הפירות  רק  אימתי  התבואה,  ומקש  הגפן  מזמורות  הנאה  איסור  הכרם"[.  "קרחת 

הפירות  אפילו  בכרם  שָזרע  שאף  מקרים  יש  והקש.  הזמורות  גם  ואימתי  נאסרים 

אינם אסורים, כמה מן הכרם נאסר כשזרע בתוך הכרם ואיזה שטח נאסר כשזרע בצד 

הכרם. אימתי הפירות נאסרים מיד ואימתי רק בהוספת מאתיים, פירות כלאי הכרם 

האם חייבים לשורפם. על כן נמעט בפרטים ובהבאת שיטות יותר מאשר בכל המדור, 

והקורא ישים לבו שאין כאן רק דברים כלליים ביותר.

ציינו כמה פעמים לדיני כלאי הכרם בחזון איש. בחזון איש חלק "זרעים" נדפסו "דיני 

כלאים" )דף פ"ג ע"א( ובתוכם "כלאי הכרם", בחזו"א חלק "יורה דעה" נדפסו "פרטי 

דיני כלאי הכרם" )דף רי"א ע"א(, בחלק מהמהדורות הם הועתקו גם בחלק זרעים, 

אחרי "דיני כלאים".

מחול הכרם  

נותנים “מחול”.  נוסף בין “כרם קטן” לכרם גדול הוא, שלכרם קטן אין  הבדל 

אם סמוך לכרם גדול יש גדר גבוה י’ טפחים, אם המרחק בין הכרם לגדר הוא 

י”ב אמה או יותר, אין לגדר “שייכות” לגפנים ומותר לזרוע בין הכרם לגדר, אלא 

שצריך להרחיק מהכרם כדין הרחקה בין כרם לזרעים שהוא ד’ אמות. אבל אם 

המרחק בין הכרם הגדול לגדר הוא פחות מי”ב אמה, השטח שבין הכרם לגדר 

נקרא “מחול הכרם” ואסור לזרוע בכל השטח שבין הגדר לכרם. רק לכרם גדול 

הרחיק  אם  הכרם,  במחול  לזרוע  שאסור  אף  קטן.  לכרם  ולא  “מחול”  נותנים 

ופשוט  והנאה.  באכילה  נאסרים  והגפנים  הזרעים  אין  וזרע,  מהכרם  אמות  ד’ 

שהנזרע בתוך ד’ אמות של הכרם אוסר כמו כל הזורע סמוך ד’ אמות לכרם. 

 

מושגים בהלכות זרעים
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כלאי הכרם/הרב שלנגר

לא רק אם גדר סמוך ל’כרם גדול’ נותנים לכרם “מחול”, אלא גם אם יש חריץ 

]תעלה[ בעומק י’ טפחים ורוחב ד’ טפחים דינו כגדר.

עריס

שורה אחת של גפנים, אפילו של מאה גפנים, אין לה דין כרם, אלא כל גפן וגפן 

דינה כגפן יחידית, שמרחיקים מהגפן ו’ טפחים. אבל אם נטועות לפחות חמש 

אחת  גפן  אלא  ישרה  אינה  הגפנים  שורת  אם  אפילו  אשר  ]יש  בשורה  גפנים 

יוצאת ואחת נכנסת דינן כמו שורה[, ובצד שורת הגפנים גדר )תרשים 19(, והדלה 

]כתבנו  כרם  לדין  דומה  דינו  לגפנים  הגדר  בין  השטח  הגדר,  על  הגפנים  את 

דומה, אך אינו זהה[, ונקרא “עריס”. כדי שהשטח שבין הגפנים ולגדר יהיה דינו 

“עריס” צריך כמה וכמה תנאים. א. שיהיו לפחות חמש גפנים ]או יותר[ בשורה, 

אבל פחות מחמש גפנים אינן “יוצרות” עריס. ב. שהמרחק בין הגפנים לגדר לא 

 יהיה יותר מד’ אמות ]אם חלק מהגפנים קרובות וחלק רחוקות דין אחר להן[,

ג. שהגפנים לא תהיינה  סמוכות אחת לשניה פחות מד’ אמות ולא רחוקות אחת 

מהשניה ח’ אמות או יותר ]כדין “כרם קטן”[. היו סמוכות פחות מד’ אמות, אם 

יש בשורה יותר מה’ גפנים, כגון ו’ גפנים, וגפן ב’ שבשורה קרובה לגפנים א’ וג’ 

פחות מד’ אמות, ואם נעקור אותה ]את גפן ב’[ יהיה בין גפן א’ לגפן ג’, ד’ אמות 

ב’ ]כמו בצירוף  וישארו ה’ גפנים בשורה, דנים כאילו נעקרה  גפן  יותר[   ]או 

י’  יהיה גבוה  גפנים לכרם[. ד. שהגפנים תהיינה מודלות על הגדר. ה. שהגדר 

טפחים. אם אין לשורת הגפנים דין עריס דינם כגפן יחידית שמרחיק ו’ טפחים 

מכל גפן. ]אם לא כל ה’ הגפנים סמוכות לגדר ד’ אמות אף שאינן “עריס”, אך גם 

אין דינן כגפן יחידית, עי’ חזו”א “פרטי דיני כלאי הכרם” אות כ”ב.[

ההרחקות מ”עריס”

כאמור שורה של ה’ גפנים שהדלה אותם על גדר, אם נתקיימו התנאים שכתבנו 

למעלה, לשטח שבין הגדר לגפנים, דין עריס לו. בדוגמא שלנו )תרשים 19( לצד 

מערב של הגדר שורה של גפנים המודלות על הגדר ודינה “עריס”.  דיני ההרחקה 

מ”עריס” שונים מאשר ההרחקה מגפן יחידית ושונים  מההרחקה מכרם.

תרשים 19
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דעת הרמב”ם )כלאים ח’ ב-ג( שאם בא לזרוע בצד ‘החיצוני’ של הגדר ]בדוגמא 
הגפנים  בין  אם  וזורע.  אמות מהגדר  ד’  הגדר[, מרחיק  מזרח של  לצד  שלנו 
לגדר ב’ אמות, נמצא שבין הגפנים לזרעים ]שהרחיק ד’ אמות מהגדר[ יש ו’ 
אמות )4+2(, ואם בין הגפנים לגדר אמה, ג”כ מרחיק מהגדר ד’ אמות, נמצא 
מערב  לצד  הגפנים  בצד  לזרוע  בא  אם   .)4+1( אמות  ה’  לגפן  הזרעים  שבין 
מהגפנים  מרחיק  לגפנים[,  הגדר  בין  ולא  מערב  לצד  הגפנים  מעבר  ]כלומר 
ד’ אמות, אם בין הגפנים לגדר ב’ אמות נמצא שבין הגדר לזרעים יש ו’ אמות. 
כלומר שטח העריס כולו דינו ככרם וכל השטח שבין הגפנים לגדר הוא עריס. 
]ונראה שמה שכתב הרמב”ם “וצריך להרחיק מן העריס ארבע אמות ואחר כך 
יזרע כדרך שמרחיק מן הכרם ומהיכן מודדים מן עיקר הגדר שערסן עליו”, 
שהמדידה היא מהצד הפנימי של הגדר ולא מן החיצוני )כלומר מהצד המערבי 
של הגדר ולא מהמזרחי( דהרמב”ם כתב “כיצד, הרחיק את השורה של הגפנים מן 

הכותל אמה ונמצא העריס מן הגפנים ולכותל, מודד מן הכותל ארבע אמות 
וזורע ונמצא בין הזרע ובין עיקרי הגפנים חמש אמות”, ואם היה מודד מהצד 
החיצוני היה נמצא בין הזרע חמש אמות ועוביו של הכותל, הרמב”ם החליף 
קצת  משמע  וכן  ככותל.  שעוביו  גדר  על  שמדובר  משמע  ל”כותל”,  “גדר” 
בין הכותל  לכותל” שרק השטח  הגפנים  מן  “ונמצא העריס  מלשון הרמב”ם 
לגפנים מיקרי עריס, אבל הכותל עצמו אינו בכלל העריס, לכן המדידה מצד 
הפנימי של הכותל שהוא סוף העריס. ומה שכתב הרמב”ם “ואם בא לזרוע בצד 
הגפנים )כלומר בצד המערבי של העריס, מחוץ לגפנים( מרחיק מעיקרי הגפנים ארבע 
אמות שנמצא רחוק מן הכותל חמש אמות”, מסתבר שמדידת ד’ האמות היא 
מהצד החיצוני של הגפן. ומה שכתב הרמב”ם “הרחיק את השורה של גפנים 
מן הכותל אמה” המשמעות הפשוטה שהצד הפנימי של הגפן רחוק מהכותל 
אמה, א”כ בין הזרעים לכותל קצת יותר מה’ אמות, שמהכותל לצד הפנימי של 
הגפן 1 אמה, רוחב הגפן, וד’ אמות שהרחיק מהצד החיצוני של הגפן, ואולי מה 
שכתב הרמב”ם חמש אמות לאו דוקא אלא חמש אמות ורוחב הגפן[. אע”פ 
שכתבנו שלדעת הרמב”ם העריס דינו ככרם וצריך להרחיק ממנו את הזרעים 
זאת מראשי  בכל  )אמה אחת(,  ו’ טפחים  רק  יחידית  מגפן  כמו  ]ולא  ד’ אמות 

ו’ טפחים  השורה אין צריך להרחיק אלא 
בלבד ]כלומר אם בא לזרוע בצד דרום או 
בצד צפון של העריס צריך להרחיק רק  ו’ 
)תרשים  יחידית  מגפן  כמו  מהגפן,  טפחים 
כלאים”  דיני  “פרטי  איש  חזון  ראה   .)20

תרשים 20
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אות כ”א, חזו”א כלאים י”ב י”ג ד”ה שם ולמאן, ושם ס”ק ט”ו ד”ה וכנגד ראשי 
השורה.

הגפנים  מצד  ובין  מזרחה  הגדר  מצד  בין  להרחיק  שצריך  שכתבנו  ההרחקות 
מערבה ד’ אמות, היא שיטת הרמב”ם, הראב”ד חולק. לדעת הראב”ד מצד הגדר 
ולחוץ לצד מזרח אין צריך להרחיק כלל, דבכל דיני כלאים גדר הוי “מפריד” את 
הזרוע מצד אחד של הגדר לזרוע מהצד השני, ואם יש גפן יחידית או אפילו כרם 
ועל ידם גדר, מותר לזרוע בצד השני של הגדר סמוך לגדר, אף שאין בין הזרעים 
לגפן ולכרם אפילו ו’ טפחים. וכן הדין בכלאי זרעים, שאם על יד שדה חיטים 
יש גדר מותר לזרוע בצד השני של הגדר, סמוך לגדר, שעורים, אף שהשעורים 
והחיטים אינם רחוקים זה מזה כדין הרחקה שביניהם. ולדעת הרמב”ם כתבו, 
הוא  עריס  דין  בעריס, שכל  הדין  שונה  “מפריד”,  הוי  גדר  כלאים  שאף שבכל 
משום הגפנים המודלות על הגדר, והגדר הוא הגורם להפוך את הגפנים היחידות 
ל”עריס”, לכן גם הגדר עצמו הוא חלק מהעריס, וכמו שלעריס יש דיני כרם, גם 
לגדר עצמו יש דיני כרם וצריכים להרחיק מהכרם ד’ אמות. ]אם היינו אומרים 
שלדעת הרמב”ם מודדים את הד’ אמות מהצד החיצוני של הגדר היה יותר ניחא 
שגם הגדר עצמו מהכרם, אך כתבנו לעיל שלכאורה משמע מהרמב”ם שמודדים 
מצד הפנימי, מהצד המערבי של הגדר[. וכיון שפשיטא ליה לראב”ד שאחורי 
הגדר ]לצד מזרח[ מותר לזרוע סמוך לגדר, צריך לומר שמה שכתוב במשנה 
)כלאים ו’ א’( שמודדין מהגדר ד’ אמות וזורע, הכונה שמודדים מהגדר לצד מערב. 
כלומר אם שורת הגפנים נטועה במרחק שתי אמות ממערב לגדר, לצד מזרח 
בצד החיצוני של הגדר מותר לזרוע בלי להרחיק מהגדר, כיון שהגדר “מפריד” 
בין הזרעים לגפנים. ואם בא לזרוע בצד מערב של הגפנים צריך למדוד מהגדר 
ד’ אמות וזורע, ואם בין הגדר לגפנים ב’ אמות נמצא שהזרעים רחוקים משורת 
הגפנים ב’ אמות בלבד, ואף שמ”כרם” צריך להרחיק ד’ אמות, לא החמירו לעשות 
“עריס” כ”כרם” ממש, אלא רק שמהגדר לצד מערב ]לצד שנטועות הגפנים[ 
צריך להרחיק כמו מכרם. ואם הגפנים רחוקות שלש וחצי אמה )שלש וחצי אמה 
= 3 אמות ו3 טפחים( צריך להרחיק לצד מערב ד’ אמות מהגדר לאורך כל שורת 

הגפנים, כלומר ג’ טפחים מהגפנים, אבל אם ירחיק רק ג’ 
וגם  יהיו קרובים לגפן פחות מו’ טפחים,  טפחים הזרעים 
מגפן יחידית צריך להרחיק ו’ טפחים, לכן מהגפנים עצמם 
צריך להרחיק ו’ טפחים, ואילו לא היה לגפנים דין עריס, 
היה יכול לזרוע בין הגפנים לגדר ובין “העיגולים” של הו’ 
טפחים, אבל היות ויש לגפנים דין עריס צריך להרחיק ד’ 
אמות מהגדר לכל האורך, לכן כל השטח שבתוך ד’ אמות 
לכותל אסור לזרוע ובשטח שמחוץ לד’ אמות מותר אבל 
ידי  דעל  הגפן,  כל  של  טפחים  ו’  של  “העיגול”  בתוך  לא 
שנעשה עריס לא הפסיד דין גפן יחידית )תרשים 21(, חזון 

תרשים 21איש )כלאים יב’ ט’ ד”ה פ”ו מא’(.
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עשרה  גבוה  כשהגדר  ודוקא  הגדר,  על  מודלות  שהגפנים  רק  הוא  עריס  דין 

שהגפנים  ואף  גדר  חשיב  לא  טפחים  מי’  פחות  הוא  הגדר  אם  אבל  טפחים, 

מודלות עליו אין דין המקום כעריס, אלא דין הגפנים כ”גפן יחידית”. אם לאורך 

שורת הגפנים יש חריץ, כלומר במקום גדר לגובה יש “גדר” לעומק, דינו כגדר, 

כמפורש ברמב”ם )כלאים ח’ ב’( “או שנטען בצד חריץ עמוק עשרה ורחב ארבעה 

הרי אלו נקראין עריס”, הרמב”ם בדין זה שנטען בצד חריץ לא פירש שהדלה את 

הגפנים על גבי החריץ, אך מסתבר שחריץ לא עדיף מגדר, וכן כתב החזון איש 

)כלאים י”ב ט’ ד”ה וכן חריץ( “וכן חריץ עמוק י’ ורחב ד’ מיירי שהגפנים מושלכים 

עליו”.

גפן הנטועה במקום מוקף

רמב”ם )כלאים ז’ כ”ד-כ”ה( “גפן יחידית שהיתה נטועה בתוך הנקע או בתוך החריץ 

מרחיק ממנה ששה טפחים לכל רוח וזורע את כל החריץ כדרך שעושה במישור 

לזרוע  אסור  ארבעה  למעלה  החריץ  שפת  רוחב  והיה  עשרה  עמוק  היה  ואם 

בתוכו אף שהרחיק ששה. וכן גפן יחידית שהיתה מוקפת גדר גבוה עשרה ורחב 

ארבעה לא יזרע בכל המחיצה אע”פ שהרחיק ששה ... וכמה ירחיק לכתחילה 

ויזרע, ארבע אמות לכל רוח ואחר כך יזרע שאר החריץ או שאר המקום המוקף 

גדר”. הרמב”ם לא הגביל את גודל השטח המוקף גדר, ומשמע שבכל גודל של 

שטח צריך להרחיק מהגפן ד’ אמות כמו מכרם ]לשון הכסף משנה )כלאים ח’ 

סוף כ”ה( “דנחמיר בה כאילו היה כרם”, והרדב”ז )שם( “ארבע אמות כדין עבודת 

הכרם”[. נראה דדעת הר”ש ]עי’ חזו”א כלאים י”א ט”ז ד”ה והר”ש, ושם ס”ק י”ח 

ד”ה והני ד”א הן, פרטי דיני כלאי הכרם אות ל”ב[ שאם יש ד’ אמות בתוך הגדר 

אין צריך להרחיק אלא ו’ טפחים, וספק לחזו”א אם די שכל השטח המוקף יהיה 

ד’ אמות על ד’ אמות, או צריך שמהגדר לגפן יהיה ד’ אמות, כלומר אפילו אם כל 

השטח המוקף כולו הוא יותר מד’ על ד’ אמות, אבל בין הגדר לגפן אין ד’ אמות, 

אסור לזורע בכל השטח שבין הגדר לגפן.

 אף שכתבנו דלדעת הרמב”ם אפילו אם הקיף שטח גדול ונטועה שם גפן יחידית 

ו’ טפחים כמו  צריך להרחיק את הזרעים ד’ אמות כדין כרם ולא די בהרחקת 

מגפן יחידית שאינה מוקפת, יתכן שכל הדין נאמר כשהגדר “משמשת” את הגפן 

הגפן  בשביל  נעשה  לא  והגדר  מסויים,  שטח  בגדר  הקיפו  אם  אבל  והזרעים, 

והזרעים, אלא לצורך דברים אחרים, כגון גדר המקיף את הבית והחצר, ונעשה 

לצורך גידור הבית וכל הנמצא בחצר, ונטע שם גפן, אין לגפן דין גפן המקופת 

גדר. דלכאורה לא מסתבר לומר שאם יש בעיר מוקפת חומה גפן יחידית, כיון 
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שהעיר מוקפת צריך להרחיק מהגפן ד’ אמות שאין לה דין “גפן יחידית”, אלא 
דינה כגפן מוקפת. 

זריעה מתחת לזמורות הגפן

כתבנו שני שיעורי הרחקה בין זרעים לגפן, מ’גפן יחידית’ ו’ טפחים )אמה אחת(, 
)עריס,  אמות  ד’  להרחיק  צריך  כרם  שאינו  מגפן  שגם  ויש  אמות.  ד’  מ’כרם’ 
כתבנו  וגם  הכרם(.  )מחול  אמות  מד’  יותר  אף  להרחיק  שצריך  ויש  מוקפת(.  גפן 

שפעמים ואין צריך שיעור הרחקה כלל כגון הזורע מאחורי גדר גבוה י’ או אחורי 
ענפי  תחת  לזרוע  אסור  הגפן(,  )מגזע  מהגפן  הרחקה  מלבד  אך  י’.  עמוק  חריץ 
נאסרו  הגפן  וכל  וגם  שזרע  הזרעים  גם  וזרע,  עבר  ואם  הגפן[,  ]זמורות  הגפן 
באכילה ובהנאה, שכל הגפן שתחת אחת מזמורותיו זרועים זרעים, כלומר אחת 
מזמורותיו סוככת על זרעים – כל הגפן נאסרת, גם אותו החלק מהגפן שרחוק 
מהזרעים ואינו מעל הזרעים, ונראה שגם הזרעים שמתחת לגפן כל צמחח נאסר, 
)יו”ד רצ”ו ס”ק  גם אם התפשט וחלקו אינו מתחת לגפן, זה לשון ביאור הגר”א 
מ”ז( “תוספתא פ”ד )ז’( זמורה של גפן שהיתה מודלה על גבי תבואה אפי’ היא 

מאה אמה כל הגפן אסורה היא ופירותיה וכ”ש שהתבואה שתחת הגפן שהיא 
הוא  הצמח  עיקר  אם  רק  נאסר  הגפן  זמורת  שתחת   הצמח  אמנם  אסורה”.  
תחת הזמורה אבל אם עיקר הצמח עומד שלא מתחת לגפן אף שהעלים של 
הצמח או אפילו גוף הצמח נוטים מתחת לגפן, אינו נאסר וגם הגפן אינו נאסר, 
]צריך  מחזיר  בירק  וכן  הגפן  תחת  נוטה  שהיא  “תבואתו  ז’(  ז’  )כלאים  המשנה 
להטות את התבואה והירק להוציאה מתחת לגפן, ואם לא החזיר[ אינו מקדש”, 
כלומר תבואה שתחת הזמורות אינו נאסר ואינה אוסרת את הגפן, וקשה שהרי 
משנה מפורשת שתבואה תחת הגפן מקדשת, כלומר אוסרת את הגפן ונאסרת, 
כתב הרא”ש )פירוש הרא”ש הנדפס על גליון המשניות( “הא דאמרינן לעיל )משנה ב’( 
תחת הגפן אוסר ומקדש, היינו כשעיקר התבואה תחת הגפן כמו המסכך על גבי 
תבואות חבירו )משנ’ ג’-ד’( אבל הכא עיקר התבואה עומדת חוץ לגפן ונוטה תחת 
נראה דעיקר התבואה או עיקר הירק הכוונה המקום בגבעול התבואה  הגפן”. 
והירק שממנו יוצאים השורשים, עי’ בלשון החזו”א שנעתיק לקמן בסמוך. גם 
]וגם  נאסרה  הגפן  תחת  התבואה  עיקר  אם  שרק  כרא”ש  כתב  ברטנורא  הרב 
אם  העתיקו  למה  נתברר  ולא  הרא”ש  את  העתיק  רעק”א  של  הש”ס  בגליון 
מפורש כך ברב ברטנורא[, ועי’ תפארת ישראל אות מ”ב. החזון איש )כלאים י”ג 
ד’( “יש לעי’ בהא דאסור תחת הגפן, אי דוקא כשהשרש תחת הגפן או אפילו 

העלים תחת הגפן אסור, והרא”ש פ”ז מ”ז פירש שם הא דתנן תבואתו שהיא 
נוטה תחת הגפן וכן בירק מחזיר ואינו מקדש, דר”ל אינו מקדש אם לא החזיר 
אף בלא אונס, ורישא ]שכתוב בו שתחת הגפן אוסר ומקדש[ בגפן על שרשים 
תרתי  דקתני  והיינו  על השרשים  ולא  הנוטה  על  בגפן  ]שאינו מקדש[  וסיפא 
רישא מקדש וסיפא אינו מקדש, אבל בר”מ ]רמב”ם[ לא הוזכר דין זה”. נראה 
קצת דדעת החזון איש שכיון שהרמב”ם לא הזכיר שתבואה וירק שתחת הגפן 
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אינם נאסרים אם אין השורש תחת הגפן, משמע שלדעתו אף אם השורש אינו 

מתחת לגפן רק הירק או התבואה נוטה מתחת לגפן - נאסר.

הירק  ואת  התבואה  את  להחזיר  צריך  אמאי  בארו  לא  ברטנורא  והרב  הרא”ש 

גם  צריך  היה  כלאים,  הוי  הגפן  תחת  הנוטה  אי  דלכאורה  לגפן.  מתחת  שנטו 

להאסר באכילה בהנאה ואם הנוטה אינו כלאים אמאי צריך לכתחילה להחזיר, 

ואולי רק משום מראית עין.

ו’ י”א( “כל הזורע תחת השריגים והעלין היוצאין מן הגפן הרי  הרמב”ם )כלאים 

ואע”פ שהזרע רחוק מעיקר הגפן כמה אמות”, הרמב”ם הזכיר כאן  זה קידש 

שריגים ועלים אבל נראה שגם תחת אשכול ענבים אסור לזרוע, דביאור הגר”א 

)יו”ד רצ”ו ס”ק מ”ו( הביא שהמקור לאסור תחת העלים “ירושלמי סוף פ”ו ר’ חמא 

בר’ עוקבא בשם ר”י בר חנינא תחת האשכולות אסור ומקדש תחת העלין לא 

]ונראה שהכוונה  ומקדש”, משמע שאשכול  אסור  העלין  אפי’ תחת  יוסי  א”ר 

לאשכול ענבים[ חמור מעלים. ועי’ רמב”ם )כלאים ו’ ט”ו( “פרח היוצא מן העריס 

קוראים  למה שאנחנו  הרמב”ם  כוונת  דאין  נראה  אך  תחתיו”,  לזרוע  אסור   ...

הפורח  דבר  פרח  אלא  ענבים,  לאשכול  שהופך  פרחים  ‘אשכול’  כלומר  פרח, 

ויוצא מהשורה, דלשון המשנה )כלאים ו’ ט’( “פרח היוצא מן העריס” וכתב הר”ש 

י”ג( כלומר יצא  ז’  “הפרח היוצא מן האשכול מלשון הפרחה הגפן )שיר השירים 

הגפן  הפרחה  “מלשון  ברטנורא  הרב  כתב  וכן  לעריס”,  מחוץ  מהאשכול  חלק 

כלומר מה שגדל מן הגפן יוצא ובולט חוץ לעריס” וכן בהמשך )ד”ה וכן בדלית( 

)ואולי בשיר  וע’ גם תפארת ישראל אות מ”א.  “אם פרחה חוץ לששה טפחים”, 
השירים מפרשים שהכוונה לפרח ממש, אלא שלפרח קוראים “פרח” משום שבדרך כלל הפרח 

שמשמע  הסמדר  פתח  ד”ה  שם  השירים  שיר  רש”י  ועי’  הצמח,  לגבולות  מחוץ  ובולט  פורח 

קצת ש”ָפרָחה הגפן” הכונה לפרח מה שאנו קוראים פרח, פרח ממש(. אמנם גם אם נאמר 

שהרמב”ם לא כיון למה שבלשונינו נקרא פרח, מסברא נראה שפרח הגפן לא 

גרע מעלים ואם אסור לזורע תחת עלים, ואם זרע, הגפן והזרעים נאסרים, הוא 

הדין תחת פרח הגפן.

נראה פשוט שאם בין הגפנים לזרעים יש גדר, אף  שמהצד השני של הגדר מותר 

לזרוע סמוך לגדר, אם ענפי הגפן יוצאים אל מאחורי הגדר, כלומר בין עיקר הגפן 

לזרעים יש גדר אלא שזמורות הגפן עברו מעל הגדר, תחת הענפים ]והעלים[ 

שמעבר לגדר, אסור לזרוע )חזו”א כלאי הכרם כ”ט, ועי’ ברכ”י שנעתיק לקמן(.

לא רק לזרוע אסור תחת הענפים, אלא אף אם זרע בהיתר שהרחיק מגזע הגפן 

ו’ טפחים ]או ד’ אמות מכרם[ או שזרע מאחורי גדר, ואחר כך צמחו ענפי הגפן 

מעל הזרעים, דינו כזרע תחת הענפים. ודוקא אם הזרעים תחת לענפי הגפן ]או 

העלים וכו’[ אבל אם הזרעים אינם תחת הגפן ממש אלא מהצד מותר, ובתנאי 

שהזרעים רחוקים מגזע הגפן כדין.
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אם  חילק  ולא  ָסתם  ולעלים,  לשריגים  מתחת  לזרוע  שאסור  כתב  הרמב”ם 

השריגים גבוהים הרבה או מעט, לכאורה משמע מסתימת הרמב”ם שאין הבדל 

אם שריגי הגפן גבוהים או לא, אבל המבי”ט ]תשובה המודפסת על גליון השו”ע 

יו”ד בתחילת סימן רצ”ו )דף קכ”א ע”א([ בתוך דבריו )בדפי השו”ע דף קכ”ג ע”א( כתב 

“...נראה לי כי זו הירק שתחת גפנים אלו אינם כלאים מפני שהגפן גבוה הרבה 

מן הירק ואין סברא שיאסור הגפן באויר של מטה יותר השיעור שאוסר הכרם 

לירק הנטוע בצדו...” עי”ש בתשובה שמשמע שמתיר אם הגפן גבוה ו’ טפחים 

י”ג ח’( שכתב בשם  )כלאים  ועי’ חזו”א  י’ טפחים[.  גם  ]אף שבתוך דבריו הזכיר 

המבי”ט הנ”ל “אין תחת ענפי הגפן אוסר בגבוה הענף מהירק י’ טפחים”, כלומר 

המבי”ט התיר רק אם הגפן גבוה מעל הזרעים י’ טפחים, ולא התיר בו’ טפחים 

אף שמגפן יחידית די להרחיק ו’ טפחים. ועי’ עוד שם )גליון השו”ע יו”ד רצ”ו כ”ז( 

והכותל  א’  במקום  ושומים  אחד  במקום  נטועה  “גפן שהיא  יוסף  הברכי  בשם 

מפסיק ביניהם והשריגים והעלים עלו וסככו על גביו יותר מעשרה טפחים הכל 

מותר. הרב גדול הדור מהר”ם ן’ חביב בתשובותיו כ”י סימן כ”ח וכן ראיתי שכתב 

בנדון זה עצמו להתיר הרב החסיד מוהר”ר יעקב מולכו בתשובותיו כ”י סי’ פ”ז”, 

מתיר,  י’ טפחים  גבוהים  והעלים  אם השריגים  הברכ”י משמע שדוקא  מלשון 

לא,  או  נאסרים  והשום  הירק  אם  דנו  והברכ”י  אף שהמבי”ט  בו’ טפחים.  ולא 

ולא הזכירו אם מותר לזרוע או הזריעה אסורה, נראה דאין לחלק דאם סוברים 

שהגפן אינה אוסרת את הירק, גם הזריעה מותרת ]אפילו בארץ ישראל[. שאם 

הרחקה לגובה הוי הרחקה ואינם אוסרים זה את זה דלא הוו כלאים, גם הזריעה 

מותרת, ואם הוו כלאים לגבי זריעה, הוו גם כלאים לגבי שהפירות יאסרו, אלא 

כיון ששאלו רק על הירק והשום אם נאסרו, ולכן גם בתשובה לא הזכירו דין 

הענבים והגפן שגם הם אינם נאסרים וגם לא הזכירו איסור זריעה וקיום. אמנם 

בעיקר הדבר דעת החזו”א )כלאים י”ג ח’( שגם אם הגפן גבוהה י’ טפחים ]ויותר[ 

הגפן,  תחת  זרעים  היו  ואם  זרעים,  תחתיה  שיהיו  ואסור  תחתיה  לזרוע  אסור 

גבוהה, אסור  הגפן  ראיות שגם אם  נאסרים. החזו”א כתב כמה  והגפן  הזרעים 

ונאסרים, החזו”א מסיים “ובברכ”י הביא בשם מהר”מ ב”ח והר”י מולכו כהוראת 

מהרמ”ט ]המבי”ט[, ומאד קשה לחלוק על כל הני רבוותא, אבל לא נראה שום 

זו. מיהו למש”כ סי’ א’, דהוא ספיקא דדינא בלא מפולת  מקום לקיים הוראה 

יד, ובחד מינא דעת הר”ן להקל, והכא תחת הגפן כתבו תוס’ ב”ב פ”ב ב’ שהוא 

דרבנן יש מקום לצדד להקל”, משמע שהחזו”א כתב “יש מקום לצדד להקל” גם 

על הזריעה ולא רק על אכילת הירק והענבים, ועי’ דרך אמונה )כלאים ו’ ס”ק נ”ט(. 

הגפן  ובין  הזרע  בין  שמרחיק  פי  על  שאף  בארנו  “כבר  י”א(  ח’  )כלאים  רמב”ם 

כשיעור, צריך להזהר שלא תסכך הגפן על הירק או יסכך הירק על הגפן”, וכן 

העתיק השו”ע )יו”ד רצ”ו ס”ה(, כלומר לא רק אם הגפן מעל הירק אסור אלא אף 

וכפשוטו משמע כמו שאם הגפן למעלה, הזרעים  אם הירק מעל הגפן אסור, 
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דרך  ]עי”ש  נאסרים.   - למטה  והגפן  למעלה  הירק  אם  גם  אסורים,  והענבים 
אמונה בבה”ל אודות אם הירק גבוה מעל הגפן[.

אפיפירות

כתבנו שלא רק סמוך לגפן אסור לזרוע זרעים וסמוך לזרעים לזרוע גפן, אלא 
גם אם הרחיק עיקרי הזרעים והגפן אחד מהשני, אם ענפי הגפן או עלי הגפן הם 
מעל הזרעים או ענפי הזרעים או העלים מעל הגפן, אסור, בין שזרע מתחילה 

אחד מתחת לשני בין אם אחר הזריעה עלו וצמחו אחד מעל השני. 

יש שגם לא רק סמוך לגפן ולא רק תחת הגפן אסור, אלא גם רחוק ושלא מתחת 
הגפן אסור. אם הדלה את הגפן על שבכה או על קורה או על אילן, אסור לזרוע 
מתחת לשבכה לקורה או האילן אף מתחת לאותו חלק שהגפן לא מודלה עליו. 
]החלק שהגפן מודלה עליו נקרא “אפיפירות”, ותחתיו אסור לזרוע משום שזורע 
תחת הגפן. החלק של השבכה או הקורה שאין הגפן מודלה עליו נקרא “מותר 
האפיפירות”. אם זרע מתחת למותר האפיפירות אין הזרעים והגפן נאסרים, אבל 
אם הגפן גדל ונמשך מעל הזרעים נאסר כדין זרעים שמתחת לשריגים ולעלים. 
רמב”ם )כלאים ו’ י”ב( “הדלה את הגפן על מקצת אפפירות לא יזרע תחת מותר 
האפפירות ואע”פ שאין עליהן לא שריגין ולא עלין, ואם זרע הואיל ואין הזרע 
וכן אם הדלה הגפן על מקצת בדי אילן שאינו  תחת סכך הגפן הרי זה מותר. 
עושה פירות כגון הארז והברוש. אבל אם הדלה על מקצת אילן מאכל הרי זה 
מותר לזרוע תחת מותר בדי האילן שלא נמשכו עליהן שריגי הגפן, שאין אדם 
מבטל אילן מאכל ועושה אפפירות לגפן”. הרמב”ם לא פירש עד איזה מרחק 
“מותר  נקרא  מרחק  איזה  עד  כלומר  האפיפירות,  למותר  מתחת  לזרוע  נאסר 
לו  שאין  משמע  לכאורה  המרחק,  את  הגביל  לא  שהרמב”ם  וכיון  אפיפירות”, 
שיעור ]וכן כתב בדרך אמונה )כלאים ו’ סס”ק ס”ד( בשם החזו”א שלדעת הרמב”ם 
אין שיעור למותר האפיפירות[. וע”ש בדרך אמונה שהביא בשם הר”ש והגר”א 
הענבים  שיכולים  מקום  עד  אלא  לזרוע  איסור  ש”אין  החזו”א[  שבארם  ]כפי 
להתפשט בשנה זו”. בדרך אמונה שם ציין לשיטות נוספות: ד’ אמות, ו’ אמות, 
ו’ טפחים. ובספר מצוות הארץ, לרב קלמן כהנא ז”ל )כ”ו ט’( “מותר אפיפירות 
אוסר רק עד ד’ אמות, ואם הוא ארוך יותר מד’ אמות מה שחוץ לד’ אמות מהגפן 
אין בו דין מותר אפיפירות”. עי’ עוד דרך אמונה שיטות שונות עד כמה נאסר 
מאילן הסרק שהדלה עליו גפן, ואם הדלה על אילן מאכל האם נאסר מתחת 
מודדים מסוף  בזריעה  ונראה שאת המרחק האסור  עליו.  ענף שהדלה  לאותו 
השריג המודלה על האפיפירות, שהמקום שמודלה עליו נקרא אפיפירות ומשם 

ואילך “מותר האפיפירות”. 

הרמב”ם )כלאים ו’ י”ב( שהזכרנו לעיל כתב “הדלה את הגפן על מקצת אפפירות 
לא יזרע תחת מותר האפפירות... ואם זרע... הרי זה מותר” )ועי”ש ברמב”ם הלכה 
י”ג(, לא נתברר אם כוונת הרמב”ם שהזרעים והענבים מותרים באכילה ובהנאה 
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ולא נאסרו כשאר כלאי הכרם אבל היות ותחת מותר האפיפירות הוו כלאים, 

צריך לעוקרם, או שכוונתו שמותר לגמרי, כלומר אף שאסור לזרוע שם, אם עבר 

וזרע מותר להניחם ולא צריך לעוקרם ולא לפרק את השריגים מהאפיפירות )עי’ 

דרך אמונה שם בבה”ל ד”ה מותר(.

באופן כללי היוצא מכל מה שכתבנו שמי שיש לו בחצירו או בשדהו גפן, בין גפן 

יחידית בין כמה גפנים שדין כל אחת מהם כגפן יחידית, בין ‘כרם קטן’,

 בין ‘כרם גדול, צריך לשאול חכם על כל סוגי הזרעים שרוצה לזרוע אם מותרים 

על יד הגפן או לא וכמה צריך להרחיק, בשאלה לפני החכם יש לפרט אם הגפן 

להתפשט  עלולים  השריגים  אם  מוקף,  המקום  אם  גדר,  או  קורה  על  מודלה 

ולגדול מעל הזרעים או מתחת לזרעים, יש לשים לב שזמורות הגפן מתפשטות 

למרחק רב ולכוונים שונים. ואם יש לו כמה גפנים צריך לפרט את צורת נטיעתם 

המדוייקת ואת המרחק שבין גפן לגפן, כדי לדעת אם דין הגפנים כגפן ‘יחידית’ 

או כ’כרם קטן’ או כ’כרם גדול’. כאמור מתבאר מתוך הדברים שכתבנו, שכל פרט 

ופרט עלול לשנות דיני הלכות כלאים של אותה גפן עצמה. כמו כן השואל חייב 

)!( לפרט אלו זרעים עומד לזרוע, כי יש שגם “עישבי בר” אסורים בכלאי הכרם.
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על הספר  “עוד ינובון בשיבה” 
מאת הרב משה ד”ר זקס שיחי’

“עוד ינובון בשיבה” 
)תשעה עשורים ויותר פרקי חיים והרהורים(.

 מעל 120 עמוד, כולל תמונות וציורי המחבר.

 ד”ר זקס הוא ממייסדי קיבוץ שעלבים,

ו”המכון לחקר החקלאות על פי התורה”, 

עמד בראש המכון שנים רבות, 

תקופה ארוכה שימש כחוקר הראשי,

 ועד היום פעיל מאד במסגרת המכון.

המשל אומר ‘אם לא ראיתם את הארי ראו את ריבצו’, אם את האריה עצמו לא 
זכיתם לראות במו עיניכם, תוכלו לשער עוצמתו וחוזקו, על פי רישומו שהשאיר 
במקום מרבצו-משכנו. אף אנו נאמר אם לא הכרתם את ידידינו הגדול רבי משה 
ופרק שבספרו,  וענוונותו מבצבצות מכל פרק  זקס, קראו את ספרו. פשטותו 
יושרו ואמונתו נכרים בכל דבריו, עדינותו המופלגת וזהירותו שלא לפגוע חס 
ואינו מחפה על דבר. כחייו  נגלית לעיני הקורא, אף שאינו מסתיר דבר  ושלו’ 

כתיבתו, וכתיבתו כחייו.

כמדומה לנו ארבעה ‘חלקים’ יש בספר, החלק הראשון ‘ענף עץ אבות’, בו חוץ 
אילן היוחסים של המחבר הן מצד אביו והן מצד אמו ]אילנות מרשימים במיוחד[. 
גם מסופר בו מעט קורות המשפחות, ראשון ה’זקסים’ בארץ ישראל הוא הרב 
משה זקס ז”ל, אישיות מענינת רבת גוונים, שעלה לארץ מגרמניה בשנת תק”צ 
)1380( ופעל רבות למען ביסוס היישוב שהיה אז בירושלים, הוא שיסד את “כולל 
הו”ד” )כולל הולנד-דויטשלאנד(, עסק בהקמת ‘בתי מחסה’ שבעיר העתיקה ועוד. 
בספר תיאור חי על ההוואי הירושלמי של אותם הימים. לא רק הרב משה ז”ל 
)ראשון הזקסים בארץ( עסק בצרכי ציבור באמונה אלא בספר מובאים גם עובדות 
ומעשים של יוצאי חלציו למען הכלל. גם מאילן של צד אמו של המחבר היו 
עסקני ציבור רבים שהשאירו חותמם על העיר וחייה, נציין רק את בית היתומים 
‘ציון בלומנטל’ שייסודו היה על ידיהם. ]תחילתו של בית היתומים היא מציאת 
תינוק עזוב-זרוק שמצא  הרב אברהם יוחנן בלומנטל ז”ל בהר ציון בימי מלחמת 
העולם הראשונה ועל התינוק פתק שהילד יהודי ומבקשים לגדלו כיהודי, והרב 

אברהם יוחנן אספו לביתו, ואט אט הוסיפו לאותו ילד ‘אחים’[.     

כותב  בהם,  חלק  נטל  כבר  הימים שהמחבר  על  הוא  ספרנו,  השני של  החלק 
מזכרונותיו שלו ועל חוויותיו, כיון שהדברים כתובים בחן ובנועם, ללא ‘מטרה’ 
ליפות את החיים וגם ללא כדי להשחירם, הקורא יכול לקבל תמונה אמיתית על 
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החיים של משפחה ירושלמית, אולי משפחה לא רגילה בירושלים – איני יודע, 
אולי היו רבות כמוה – קצת על גבול הישוב הישן וקצת על גבול הישוב החדש 
לימודים  במסגרות  וחייו  ירושלמי  צעיר  ולבטי  ירושלמי,  ילד  חיי  על  החרדי, 
דברים  ללמוד  יכול  הקורא  וגדולות[.  קטנות  ישיבות  ספר,  בית  ]חדר,  שונות 
רבים, בתוכם גם שלא פן אחד ולא רק שני פנים היו לאנשי העיר, אלא פנים 
רבות ומגוונות יתגלו לעיניו. המחבר פגש, הן בילדותו והן בבחורותו וצעירותו, 
מדמויות החשובות שבדור הקודם ומספר על התרשמותו האישית מהן, ומספר 

אותם בפשטות ובכנות, לא לאדר ולא להדר לא להמעיט ולא להמאיס.

מראשי  היה  שהמחבר  שעלבים  קיבוץ  ייסוד  תיאור  הוא  השלישי  ‘החלק’ 
הוואי  למקום,  ממקום  להכשרה,  מהכשרה  השונים  ה’גילגולים’  המייסדים, 
תקופה  באותה  המתעניין  כהוייתם,  נכתבו  שהדברים  כיון  ושוב  שב’ביחד’, 
ובדרכיה, בעסקניה ששלחו אחרים למשימות ‘חלוציות’ ולא הצטרפו, ימצא כר 

נרחב לשדד וליישר את תפיסותיו ומחשבותיו על מה שהיה וכיצד היה.

‘מפעל חייו’ העיקרי של מחברנו ר’ משה – כמובן מחוץ ל’מפעל העיקר-עיקרי 
החשוב והגדול, הקמת משפחה ענפה עם אשתו יוכבד ז”ל, ‘שבט זקס’ או ‘קהילת 
זקס’ שמצולמת בחלקה בספר –  היא מחקריו במסגרת ‘המכון לחקר החקלאות 
על פי התורה’ שבין שאר חברים הוקם ביוזמת המחבר והיה החוקר הראשי )זמן 
רב אף היחידי( מנהל ארגוני ומדעי ומרכז את ההדרכה לחקלאים. בספר מפורט 

חלק מהמחקרים המתפרסים על שטחים שונים ומגוונים בחקלאות המודרנית 
שך  ומטרתו  תפקידו  והמעשה.  ההלכה  מצטלבים  בהם  שטחים  העכשווית, 
‘קולות’  ללא  המותרות  דרכים  ההלכה,  פי  על  מותרות  דרכים  למצוא  המכון 
אלא  לחקלאי  ולעזור  להקל  כדי  רק  ולא  בחקלאות,  וליישמן  ‘פשרות’,  וללא 
גם להציל חקלאים וצרכנים מאיסורים. לדוגמא בחקלאות המודרנית עצי פרי 
מניבים מוקדם, ובשנות הערלה של העץ כבר מצויה  כמות מסחרית של פירות 
שמבחינה כלכלית כדאי לקטוף ולשווק, חקלאי שומר תורה לא ימכור את הפרי 
עלולים  הפירות  מצוות  שומרי  שאינם  מחקלאים  אך  והנאה,  באכילה  האסור 
להגיע לשוק, והן החקלאי והן הצרכן נכשלים באיסור ערלה. שיטת הגידול של 
גידול  ר’ משה היתה שתחילת  עצי פרי רבים מאד לפני פעלותיו של מחברנו 
ואחר כך מעבירים את הנטע הצעיר  העץ היא במשתלה למשך שנה-שנתיים 
כאשר הוא חשוף שורש ]ששורשיו חשופים ללא גוש האדמה שגדל בו[ לנטיעה 
בגושו.  הנטע  את  להעביר  במטע. הקפידו מטעמים מקצעויים-חקלאים שלא 
כמובן אם ההעברה היא בשורשים חשופים צריך להתחיל למנות שנות ערלה 
‘נפלו’. אחר  חדשות מזמן הנטיעה במקום החדש, ושנות הערלה שהיו במטע 
את  להעביר  המאפשרת  שיטה  מחברנו  פיתח  רבים,  ונסיונות  שונים  מחקרים 
הנטיעות מהמשתלה לשטח המטע עם גושי האדמה שגדלו בהם, ולכן נטיעתם 
לשלוש  במטע  שהיו  הנטע  שנות  את  לצרף  ויש  חדשה,  נטיעה  אינה  במטע 
פירותיו  יכול לשווק  חוץ מאשר החקלאי שומר התורה  כמובן  שנות הערלה. 



26

על ספרו של ד"ר משה זקס הי"ו/הרב אליקים שלנגר זצ"ל

פירות  מאכילת  רבים  רבים  הציל  משה  ר’  רבות,  הוצאות  וחוסך  יותר  מוקדם 
ערלה ומהנאה ממנו. ]נטע המועבר מהמשתלה למטע יחד עם גוש האדמה בו 
זצ”ל הורה שלא  ‘דו שנתי’, מסיבות שונות, מרן הגרי”ש אלישיב  גדל  מכונה 
לשווק את הפירות בשווק ‘כשרות מהודרת’ עד שיעברו על העץ ג’ שנים במטע 
עצמו, אך בכשרות רגילה מותר לשווקם ולצרף את שנות המשתלה למנין שנות 
הערלה. בלוחות אחוזי הערלה שמחברנו ד”ר משה זקס מפרסם אצלנו בידעוני 
‘הליכות שדה’, מנין שנות הערלה הוא מזמן הנטיעה החדשה במטע ללא צירוף 
שנות המשתלה. לא נפרט בסקירה קצרה זאת את כל הנושאים בהם עסק המכון 
בהכוונת מהחברנו רק בהזכרה בעלמא. שנת שמיטה ]זריעה מוקדמת, גידולים 
דו שנתיים, גידולים מנותקים, אוצר בית דין ועוד[ שבת ]חליבה, איסוף ביצים, 
כשרות  השבת[  למשך  לאיחסון  וורדים  ירקות  קטיף  תכנון  חממות,  איורור 

]מכירת מבכירות, ציפוי פירות[ ועוד. 

ר’ משה שיחי’,  נגלה שמחבר הספר,  בחלק הרביעי והאחרון של ספר הקורא 
מעלה  זה  בחלק  וישר,  מעמיק  מחשבה,  איש  גם  אלא  מעשה  איש  רק  אינו 
הכותב הרהורים ומחשבות בנושאים רבים ומגוונים על דרכי האמונה וההלכה, 
ובין השאר על משמעות החיים ועל תפקיד האדם  על עבודת ה’ ועל תפילה, 

בעולמו של הבורא.    

אף ששורות אלו נכתבים על ספרו של ד”ר משה זקס, ולא על המחבר, מוצא 
אני לנכון לציין שכותב הספר, שנים רבות אומר את שיעור הדף היומי בקיבוץ 

שעלבים מידי יום ביומו, וזכה לסיים הש”ס כולו כמה וכמה פעמים.  

אצלי, הקריאה בספרו הנעים של ד”ר משה זקס, פתחה אופקים חדשים והבנות 
אדם,  כל  של  חיים  קורות  בקריאת  כמו  אמנם  והרהורים,  מחשבות  חדשות, 
את  קובעות  ומיקריות  קטנות  החלטות  כיצד  אחת,  היא  העיקרית  המחשבה 
רק בקריאה מתוך ספר  ואין הדברים אמורים  ושל סביבתו.  עתידו של האדם 
כתוב, כל אדם שיקרא את קורות חיי עצמו מתוך החיים עצמם יראה את הדבר. 
משום מה עובדה היא שתינוק שנולד עדיין אין לו נסיון חיים, אינו יודע מה הם 
החיים. ואף כשתינוק גדל והופך להיות ‘ילד’, ‘בחור’ ו’צעיר’, עדיין חסר נסיון הוא, 
עוד לא למד את חכמת החיים ועדיין לא קנה בינה מספיקה לשקול את דרכו, 
אבל דווקא זה שעדיין אינו בשל כל צורכו, ועדיין אין לו ראיה נכונה ויציבה, הוא 
שקובע את כל עתידו, ולא רק את חייו בימי הצעירות, אלא של גם את חייו כאשר 
כבר אדם שונה לגמרי ממה שהוא כרגע, חיי אדם בוגר, עתיד ימי עצמו כאשר 
יהיה בעל משפחה, אבא לילדיו, סבא לנכדיו. אמנם לא רק ילד שעדיין אינו יודע 
אחריות מה היא, החלטותיו אינן שקולות, לא רק ילד ‘בוחר’ לו חדר או בית ספר 
על פי חבריו שנרשמו לאותו מקום, אלא פעמים גם הורים ‘נכנעים’ למצב, ‘חדר 
זה קרוב יותר’, ‘לבית ספר זה התחבורה קלה יותר’, ואינם יודעים שבזה קובעים 
מושפעת  הילד  שנפש  מודים  ממחנינו  שאינם  חינוך  מומחי  גם  היום  נפשות. 
ואף מעוצבת כבר בגיל הגן והפעוטון. לא מזמן היו לועגים לנו שהקפדנו על 
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ילדון קטן שיחבוש כיפה וילבש ציצית, הקפדנו להלביש תינוקות של גן בלבוש 
צנוע, להפריד בין בנים לבנות עוד בגן הילדים ובכיתות הנמוכות של בית הספר. 
מכירים  ואינם  יודעים  אינם  עדיין  מקדש,  האיש  לפרק  שהגיעו  וצעירה  צעיר 
אחד,  בית  להיות  יחידים  שני  מושיבים  וכיצד  משפחה  חיי  הם  מה  אמת’  ‘על 
ועליהם להחליט ולבחור עם מי יחיו ועם מי יגדלו דור הבא. בחור בישיבה עוד 
בקיאותו,  או  עיונו  דרך אם להדגיש  לו  בוחר  כבר  דרכי הלימוד  לו  נהירין  לא 
בוחר לו דרך בעבודת השם אם ללכת בדרכי החומרות או לא, אם עבודתו תהיה 
רק ברעדה וחששות אם יערב בו גם גילה. קובע לו סדר תפילותיו. והוא הדין 
בבחירת דרך חיים כללית ובחירת מקצוע וכו’ וכו’. אמנם יש שזוכים שהם בכלל 
מה שנאמר )תהילים ק”ג ה’( “... תתחדש כנשר נעוריכי”, שגם בימי זקנה יודעים 
לשנות דרכם ולבחור בדרך הנכונה להם ]שמעתי מהמשגיח הרב שלמה וולבה 
ז”ל, שמידה זו היא אחת ממעלות עם ישראל, לא ידוע לי מקור הדברים.[ אחד 
הסופרים תיאר כיצד החלטות של מה בכך עלולים לקבוע את כל ימי חיי האדם. 
אותו סופר האריך ואנו נקצר. ישבו זקנים וספרו את חייהם, אחד מהם, שמעון 
שמו, סיפר שבהיותו נער שלחוהו הוריו מהעירה לעיר הגדולה להיות שוליה של 
חייט ללמוד את המקצוע, הוריו אמרו לו שברחוב פלוני מס’ 43 קומה 2 החייט 
פינקלשטיין מעונין בשוליה. ואותו איש מספר שכאשר הגיע לבית מס’ 43 קומה 
2, גם בדלת מימין וגם בדלת משמאל היה שלט קטן ‘חייט פינקלשטיין’, התלבט 
על איזה דלת להקיש, לבסוף החליט לבחור בדלת הימנית. התקבל לעבודה, 
החייט נהג בו עין יפה, לימדו כל סודות המקצוע והשוליה היה לחייט מעולה, 
רבו בחייטות לקחו לשותף ואף נתן לו את בתו לאשה, והעסק פרח וגדל, פתחו 
יחדיו בית מלאכה גדול, ובכל אשר פנו ראו הצלחה אושר ועושר, המספר גמר 
סיפורו ויצא מהחדר. אחד מהשומעים שהיו שם העיר, שכל מה ששמעתם הוא 

אמת ונכון, אלא שהוא הקיש בדלת השמאלית.                         
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שליחות וזכיה בהפרשת תרומה
הגאון רבי משה מרדכי פרבשטיין - ראש ישיבת חברון

א[ בספר מעדני ארץ על שביעית בקונטרס לאפרושי מאיסורא הביא הגרש”ז 
ז”ל את הצעתו של ר’ דוד בהר”ן ז”ל לאפרושי מאיסורא לכל מי שאינו מפריש 
תרו”מ מפירותיו, שלכל אחד יש ודאי חלק בפירותיו שירקיב ויזרק לבסוף, וחלק 
זה ודאי לא איכפת לבעלים שיחול עליו שם תרו”מ להתיר את שאר פירותיו, 
השיריים  שיהיו  כדי  בפירותיהם  תרומה  שתחול  לבעלים  היא  שזכות  וכיון 
מותרים הציע ר’ דוד בהר”ן כי אחרים יפרישו כן עליהם משום זיכוי. ושם האריך 
זו,  בהצעה  שיש  נידונים  בהרבה  מאיסורא  לאפרושי  בקונטרס  בזה  הגרש”ז 
זיכוי  יסוד הנידון מצד  ונבאר  ועוד.  זיכוי ושליחות בתרומה  מצד ברירה, מצד 

בהפרשת תרומה.

לו: בעי התורם משלו על של חבירו צריך דעתו או לא מי  נדרים דף  בגמ’  ב[ 
אמרינן כיון דזכות הוא לו לא צריך דעת או דלמא מצוה דיליה היא וניחא ליה 
למיעבדיה, וכתב ברשב”א שם להקשות והא שליחות לאו מדין דניחא ליה או 
לא ניחא ליה, אלא גזירת הכתוב היא ]בבא מציעא כב, א[ דמה אתם לדעתכם 
אף שלוחכם לדעתכם, והוכיח כן הרשב"א שלא סגי בתרומה בניחותא דהבעלים 
בלבד, שהרי האומר לחברו צא ותרום לי והלך ומצאו תרום אמרינן בריש פרק 
קמא דחולין ]יב, א[ דלמאן דאמר חזקה אין שליח עושה שליחותו אינו תרום, 
דדלמא איניש אחרינא שמע והלך ותרם ורחמנא אמר אתם גם אתם מה אתם 
לדעתכם אף שלוחכם לדעתכם, ואף על גב דהתם ניחא ליה שיתקנו את כריו. 
ותירץ הרשב"א דיש לומר דתורם משלו על של חברו שאני, דלא בעינן שלוחו 
לדעתו אלא בתורם משל בעל הכרי על של בעל הכרי, אבל בתורם משלו על 
של בעל הכרי כיון שאינו של בעל הכרי לא בעינן שליחותו ממש, ואין הדבר 
תלוי אלא אי זכות לו וזכין לו לאדם שלא בפניו, או לאו זכות לו דמצוה דנפשיה 

עדיף ליה. 

ויש להבין יסוד חילוקו של הרשב”א בין התורם משלו על של חבירו שמועיל 
שליחות  לדין  אנו  שצריכים  חבירו  של  על  חבירו  משל  לתורם  זכיה,  דין  בזה 

ממש, ובאחרונים נקטו בכמה דרכים בביאור דברי הרשב”א.

ובשו"ת עונג יום טוב סימן קז כתב בביאור דברי הרשב”א “נ"ל דאף דגבי כרי 
נמי בעינן ניחותא דבעלים דאי לא ניחא להו לבעלים לא מהני, מ"מ לא דמי הא 
דבעינן דעת בעל הכרי להא דבעינן דעת בעל התרומה, דבתרומה בעינן דעת 
בעלים היינו דלא נתנה תורה רשות להטיל שם תרומה על הפירות רק לבעלים 
לחודייהו, אבל איש אחר אינו יכול להטיל שם תרומה, משא"כ בכרי לא איכפת 
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לן שיהא משל תורם רק שלא יהא הבעלים מעכבים, דבעל כרחייהו דבעלים אין 
אדם יכול לתקן, להכי כשניחא להו לבעלים א"צ שיהא התורם שלוחו של בעל 
הכרי ואין בזה לתא דשליחות כלל. אבל על עצמה של תרומה בעינן שהבעלים 
אתם  מה  תרומה  גבי  אמרינן  להכי  בשליחותם  אחרים  או  תרומה  יעשו  דוקא 
לדעתיכם אף שלוחיכם לדעתיכם ולענין הכרי סגי בניחותא דבעלים לחוד ומהני 

בתורם משלו עש"ח אי זכות הוא לו". 

והיינו דאדם המפריש תרומה ]ושאר המתנות[ עושה שני דברים א. הוא עושה 
חלק מהפירות  לתרומה, כלומר מחיל שם תרומה על פירות ב. על ידי שמחיל 
אחר  אדם  טבל.  מידי  יוצאים  הפירות  שאר  מהפירות  חלק  על  תרומה  שם 
שהפירות אינם שלו, ללא דעת בעל הפירות, אינו יכול לא להחיל שם תרומה על 
פירות שאינם שלו וגם לא יכול להתיר את מידי איסור טבל פירות שאינם שלו 
]לי א. ש. נראה שגם אינו יכול לקבוע שפירות אלו יהיו תרומה על פירות אלו, 
ולא רק משום שאינו יכול להחיל שם תרומה, אבל כמדומה זה לא כתוב בעונג 
להחיל  יוכל  אחר  מהבעלים שאדם  הנצרכת  הדעת  בין  הבדל  שיש  טוב[.  יום 
שם תרומה על פירותיו לבין דעת בעל הפירות המאפשר שאדם אחר יתיר את 
שאר הפירות, את השיריים, מידי טבל  שמותרים על ידי הפרשת התרומה, שעל  
החלת שם תרומה צריך בעלים דוקא ואדם אחר אינו יכול להחיל שם תרומה 
על פירות של אחר, שלא נתנה תורה רשות להחיל שם תרומה אלא לבעלים ]או 
לשלוחו של הבעלים[ , אך ההיתר על שאר הכרי אינו חלות היתר אלא תוצאה 
מחלות שם התרומה  ולכן סגי במה שיש ניחותא של הבעלים כדי להתיר את 
הכרי שלהם. ומשום הכי אדם אחר שמפריש משלו על של חבירו הרי המפריש 
הוא הבעלים על הפירות שנעשים תרומה והוא מחיל שם תרומה על פירות שלו 
ולא על של אדם אחר, וכדי להתיר את הכרי, את שאר הפירות שהם של חבירו  
סגי בניחותא של בעל  הפירות, אבל אדם אחר המפריש משל חבירו על של 
חבירו אין המפריש יכול להחיל שם תרומה על הפירות דהמפריש אינו בעלים 

על הפירות הנעשים תרומה, ולכן צריך שליחות ממש.

ובקובץ הערות ביבמות סי’ ע”ב סעי’ ג’ נקט ר”א וסרמן ז”ל ג”כ כדרכו של העונג 
יו”ט, שכדי להחיל שם תרומה צריך  להיות הבעלים דווקא או שלוחו, וכתב שם 
שמצינו כעין חילוקו של הרשב”א בתמורה. דהנה כדי להמיר בהמת קדשים על 
בהמת חולין, בעינן רשות של הבעלים להמיר בבהמתן, כמבו’ בגמ’ בתמורה ט’ 
ע”א שהבעלים יכול לומר כל הרוצה להמיר יבוא וימיר, אך אין המימר שליח של 
הבעלים, דכשממיר בהמת קדשים דחבריה בחולין דידי’ סגי ברשות הבעלים, 
אולם אם הבעלים של בהמת קדשים רוצה להמיר על בהמת חולין של חבירו, 
כלומר שיחול על בהמת חבירו שם הקדש אז ודאי לא סגי במה שיסכים  בעל 
הבהמה שימיר על בהמתו, והיינו כעין חילוקו של הרשב”א שלקבוע שם הקדש 
ותמורה על בהמת חבירו בעי בעלים דוקא אך כשקובע את הקודש של תמורה 

על בהמת חולין שלו סגי ברשות הבעלים שנתנו לו רשות להמיר בבהמתם. 
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 כדי להבין דברי ר’ אלחנן ז”ל אלו צריך להרחיב הרבה.

בקובץ הערות שם הוסיף בזה, דהנה בירושלמי בעי מהו שיפריש תרומה על 
וכתב  דווקא,  בעלים  בעינן  תרומה  בהפרשת  דהא  צ”ע  ולכאו’  הפקר,  פירות 
שצריך  במה  הנידון  שיסוד  הירושלמי  בדברי  מבו’  פשוטו  דלפי  כנ”ל  הגרא”ו 
שלו,  שאינו  דבר  אוסר  אדם  שאין  משום  הוא  תרומה  בהפרשת  בעלים  דוקא 
וא”כ  חבירו,  פירות  על  תרומה  וקדושת  איסור  שם  לקבוע  יכול  אין  ומש”ה 
בפירות הפקר שאין להם בעלים שפיר יש מקום לדון שיוכל להחיל שם תרומה 

גם על פירות הפקר.

תרומה  שבהפרשת  נקט  הרשב”א  דהא  כן,  לא  מבו’  הרשב”א  בדברי  אמנם 
מפירות חבירו בעינן שליחות ממש ולא סגי בניחותא, וכמו שהוכיח כן הרשב”א 
מהאומר לשלוחו צא ותרום ומצאו תרום, ולכאו’ אם כל מה שצריך בעלים הוא 
מטעם אין אדם אוסר דבר שאינו שלו, אך מצד החלות יכול לקבוע שם תרומה 
גם בפירות שאינם שלו, א”כ ברשות גרידא סגי, שהרי ודאי אם חבירו מסכים 

ל”ש אין אדם אוסר דבר שאינו שלו.

ובאחיעזר )ח”ב סי’ ק”ג ( הק’ שלדרך זו של העונג יו”ט והקובה”ע בביאור דברי 
גבי תורם משלו על  הרשב”א, מצינו סתירה בדברי הרשב”א, דבקידושין מ”ב 
של חבירו כתב הרשב”א שמוכח מכאן שזכיה מטעם שליחות, שהרי בתרומה 
שצריך  מה  כל  הרי  הרשב”א  בדברי  הנ”ל  הביאור  לפי  ולכאו’  בעינן,  שליחות 
שליחות הוא רק במפריש משל חבירו, אבל במפריש משלו לא בעי שליחות 
וסגי בהסכמת הבעלים וא”כ צ”ב מה שהוכיח הרשב”א מזה שזכיה היא מטעם 

שליחות. 

בפשיטות  נקטו  ]שם[  והגרא”ו  ]שם[  יו”ט  העונג  דהנה  בזה,  להעיר  יש  ועוד 
שהיתר השיריים אינו חלות היתר בהפירות אלא הוא דינא דממילא כיון שכבר 
הורמה תרומה על כרי זה, ומשו”ה לא בעינן שליחות של הבעלים על חלק זה 
של היתר הפירות, וסגי בהסכמתם כאשר את חלות התרומה הוא קובע בפירות 
של עצמו. אכן לכאו’ אינו כן, ויש מקום גדול לדון שגם היתר השיריים הוא חלות 
היתר שנפעלת ע”י המפריש. דהנה בנידה דף מ”ו: בסוגי’ דמופלא הסמוך לאיש, 
נחלקו תנאים אם מופלא הסמוך לאיש יכול להפריש תרומה והוכיחו שם בגמ’ 
ממ”ד שיכול להפריש תרומה שנדר והקדש של מופלא הסמוך לאיש חל  מן 
התורה. והק’ התוס’ שם שלכאו’ אדרבה יש להוכיח איפכא מאידך תנא דמתני’ 
שס”ל  משום  הוא  ולכאו’  תרומה  תרומתו  אין  לאיש  הסמוך  שמופלא  שסובר 
שנדריו והקדשו של מופלא הסמוך לאיש לאו דאורייתא. וכתבו התוס’ דלמ”ד  
שמופלא הסמוך לאיש אין מפריש תרומה ליכא הוכחה לענין מופלא הסמוך 
לאיש לגבי נדר והקדש אם הוא מן התורה, משום דיתכן שס”ל שמופלא הסמוך 
לאיש נתרבה מן התורה לנדר ולהקדש, אך מ”מ לענין להקל ולהתיר השיריים 
לא נתרבה. ולכאו’ לדרכם של העונג יו”ט והקובה”ע, הרי היתר השיריים אינו 
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מידי דממילא משום שכבר הופרשה  הוא  רק  חלק מחלות הפרשת התרומה, 
שלא  טעם  אין  תרומה,  שם  להחיל  יכול  לאיש  הסמוך  מופלא  ואם  התרומה, 
תחול התרומה משום שלא נתרבה להיתר שיריים, ומבו’ בדברי התוס’ שחלק 

מחלות קביעת שם תרומה הוא קביעת שם היתר בשיריים ע”י המפריש.

נצרכת דעת של  ידי האדם,  על  הנפעלים  וקנין  כל חלות  כדי להחיל  והנה  ג[ 
האדם הפועל אותם, ודעת זו הפועלת את חלות הדבר אין פירושה שהוא מבין 
מה שהוא עושה, דהבנה גרידה אינה מספיקה, שהרי באופנים מסוימים גם לקטן 
יש הבנה, וכגון כשגדול עומד על גביו, אלא הדעת הפועלת היא שיקול הדעת 
לדבר  ודוגמה  החלות.  מפעולת  חלק  היא  זו  ודעת  לפעול,  וההחלטה  והרצון 
מצינו בדברי האבני מילואים סי’ כ”ז ס”ק ט’ בעניין חזרה תוך כדי דיבור, שהביא 
שם שיטת הפלאה שנקט שקנין הוא רק מעשה, ומה שצריך דעת הוא רק כדי 
שהמעשה יוכל לפעול, ומש”ה כתב ההפלאה שאי אפשר לחזור מקנין בתוך כדי 
דיבור שתכ”ד לא מועיל לבטל מעשה. ובאבנ”מ שם כתב דזה אינו, "דודאי אינו 
יוצא מרשות לרשות עד שיתרצה הנותן או באמירה או בדברים שבלב כל אדם ... 
אלא עיקר הקנין הוא בשעת מעשה ע"י הכוונה לגרש או לקדש או למכור וליתן, 
וכשחוזר תכ"ד הרי חוזר מריצוי שלו והכוונה לא עדיף מן הדיבור”, ומש”ה כל 

היכא שחוזר בו מרצונו להקנות שוב אין במעשה קנין זה דעת הפועלת חלות.

מוסיף  השליח  האם  חלות,  או  קנין  מעשה  לפעול  שליח  כששולח  לדון  ויש 
למעשה קנין גם את הדעת להקנות, או שמא הרצון הפועל את החלות נפעל 
על ידי המשלח, ורק את מעשה הקנין בפועל עושה השליח עבורו, ועי’ להלן 

שיתבארו כמה נפק”מ בזה. 

בשו”ת עונג יו”ט סי’ קי”ג הביא משו”ת פנ”י שדן היכא  שהשליח היה אנוס על 
מעשה השליחות, או שטעה בדבר מסוים שאם היה יודע אותו לא היה עושה 
מעשה  בטל  כה”ג  האם  שלו,  במעשה  תנאי  שהטיל  באופן  או  השליחות,  את 
הקנין, או דילמא כל זמן שדעת המשלח היתה לפעול את הקנין לא איכפת לן 
ב’ צדדים אלו תלויים בהנידון הנ”ל, שאם הדעת  ולכאו’  במה שטעה השליח, 
הפועלת את הקנין היא דעת המשלח, לא איכפת לן אם השליח היה טועה או 
אנוס, אך אם הדעת המחילה את ההקנאה וההוצאה מרשות לרשות היא דעתו 
של השליח, לכאו’ בעי לדעתו ואם יטעה או יהא אנוס לא נחשב שעשה מדעתו 

ואין כאן מעשה קניין.

מונע  אינו  מוטעה  או  שוגג  השליח  שהיה  מה  דלעולם  שם  נקט  יו”ט  והעונג 
גבי שליחות  נמי טעמא  "והיינו  לבין טעות  אונס  בין  ומחלק  את חלות הדבר. 
הקנינים  בכל  כמו  רצונו  בעינן  דלא  פוסל,  ואונס  פוסל  אינו  ומוטעה  דבשוגג 
דהא אינו מוציא מרשותו שום דבר ולא בעינן אלא כוונה ודעת שלא יהא מעשה 
קוף ושיגמור בדעתו לעשות השליחות וכיון שגמר בדעתו לעשות השליחות אף 
שהי' על תנאי ולא נתקיים או שהי' בטעות נמי מקרי כוונה שהרי מ"מ בכוונה 
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עשאו ואין תנאי מיתפס בכוונה משא"כ באונס דכמאן דלא עבד כלל דמי פוסל 
בשליחות”.

את  המחילה  שהדעת  בזה  ונקט  חולק  והא[  ד”ה  ג’  אות  ט’  ]סי’  גדול  ובאור 
היכא  “דכל  וכתב  השליח,  של  דעתו  היא  לרשות  מרשות  וההוצאה  ההקנאה 
באינו  דאף  משלח,  של  ורצונו  דעתו  על  משגיחין  אנו  אין  שוב  שליח  שעשה 
רוצה מ”מ דעת ורצון השליח הוי כמותו, וכל זמן שלא ביטל השליחות רק דעת 

השליח פועלת”.

ומצינו באחרונים נפק”מ נוספת בנידון זה, והוא לענין שאלה על הפרשת תרומה, 
דבגמ’ בנדרים )דף נ”ט.( אמרינן שתרומה היא דבר שאפשר להשאל עליו, ויש 
לדון היכא שהפריש תרומה ע”י שליח מי יכול להשאל על התרומה, המפריש 
בפועל שהוא השליח או הבעלים של התרומה, והוא כעין הנידון דלעיל, שבגמ’ 
שאלה  מועילה  לא  הקדש  הווי  בטעות  שהקדש  שמאי  בית  שלשיטת  מבו’ 
בהקדש, שיסוד ענין שאלה הוא כעין טעות. ולהצד שהרצון שפועל את החלות 
הוא רצון המשלח, לא אכפת לן במה שעתה השליח נשאל ומתחרט על מעשה 

השליחות. 

וכתב האור גדול שהמשלח אינו יכול להשאל על הפרשת התרומה משום שלא 
בעינן דעתו ורצונו. והוא כשיטתו הנ”ל שסבר שהדעת הפועלת חלות במעשה 
הקנין היא דעתו של שליח. אכן הוסיף האור גדול לחדש בזה דגם השליח אינו 
יכול להשאל על הפרשת התרומה, שלמרות שבשעת קיום שליחותו דעתו של 
השליח פועלת, מ”מ כשגמר את שליחותו נעשה כאדם זר ואין לו כלל שייכות 
זו. וכבר גמר שליחותו ולענין לישאל על התרומה לא עשאו שלוחו.  לתרומה 

ושוב אין מי שישאל על הפרשת תרומה זו.

ולדרכו של האור גדול נמצא שיש אופן של תרומה שאי אפשר לישאל עליה, 
כשהפריש ע”י שליח, והקשה באחיעזר ]ח”ב סי’ ל”ז אות ה’[ שלכאו’ בגמ’ מבו’ 
לא כן, שאמרינן בגמ’ בפסחים מ”ו: דף כיצד מפרישים חלה בפסח, שלא יהיה 
בידו עיסת חלה שתחמיץ ויעבור על בל יראה, ר”א אומר לא יקרא לה שם עד 
שתאפה וחכמים אומרים שלא זה חמץ שמוזהר עליו, ופי’ רש”י לא זהו חמץ 
שמוזהרין עליו - דלאו דידיה הוא לאחר שקרא עליה שם, וקרא כתיב שלך אי 
אתה רואה, וזה אינו שלך ולא של חבירך, דאכתי לא מטא ליד כהן. ואמרינן שם 
בגמ’ שטעמו של ר”א שחולק וסובר שלא סגי בטעמייהו דרבנן דאמרי לא זה 
הוא חמץ שמוזהר עליו משום דאי בעי מיתשיל עליה, ושוב נמצא חמץ בידו. 
והק’ האחיעזר שלפי דבריו של האור גדול א”כ מצינו עצה לזה, שיפריש את 

החלה ע”י שליח ושוב לא יוכלו שניהם להשאל עליה.

עי”ש  גדול,  האור  להפך מדברי  בזה  נקט  סי’ ש”כ(  )יו”ד  סופר  ובתשובות חתם 
וכתב החת”ס  יכול להשאל עליה,  מי  ע”י שליח  שנשאל היכא שהפריש חלה 
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נצרכת  שניהם  והיינו שסובר שדעת  להשאל,  יכולים  הדבר ששניהם  שפשוט 

המשלח  שנשאל  היכא  בין  חילוק  שיש  החת”ס  כתב  אמנם  המעשה.  לחלות 

ויכול  קיימת  שליחותו  עדיין  השליח  נשאל  שאם  השליח,  שנשאל  להיכא 

להפריש שוב  שעדיין לא עשה שליחותו כיון שההפרשה הרארשונה בטלה, אך 

אם נשאל המשלח כבר בטלה השליחות ואין השליח יכול להפריש שוב, משום 

שכשנשאל המשלח על התרומה נשאל על דעתו לשלוח את השליח להפרשה, 

מצי  לא  תו  השליחות  שנעשה  אחר  דבעלמא  "ואע"ג  סופר:  החתם  לשון  זה 

לבטל השליחות מ"מ בעושה שליח לידור עבורו דהיינו כעין הפרשת תרומה 

שידור  מה  שכל  דעתו  לו  הוא שמוסר  השליחות  שעיק'  וכדומה  וקרבן  וחלה 

השליח יהי' כאלו הוא נדרו א"כ אם מתחרט על מה שמסר דעתו לזה השליח 

נתבטל המעשה מעיקרא ולא הוה אחר שנעשה המעשה כי הוה כדמעיקרא".  

והוא חידוש גדול שאפשר לבטל שליחות על ידי שאלה על מינוי השליח ]ועי’ 

מעדני ארץ תרומות פ”ד ה”ט ד”ה ועפ”י[. ונראה לבאר את דברי החת”ס דאע”פ 

שסובר שהרצון הפועל הוא של שליח, דלכן הוא יכול להשאל, אבל כדי שתחול 

התרומה בעינן גם שירצו הבעלים שתופרש התרומה, ואמנם אין רצון זה פועל 

את עצם חלות שם התרומה אבל הוא תנאי בחלות ההפרשה, ואף על רצון זה 

ניתן להשאל, וכיון דבטל רצון הבעלים שוב בטלה השליחות, דאין כאן בעלים 

שניהם  נדרם  להם  שיתירו  טוב  “ומהיות  החת”ס:  מסקנת  בהפרשה.  הרוצים 

השליח והבעה"ב”. 

את  הפועלת  כדבר פשוט שהדעת  נקט  א’[  ס”ק  פ”ו  ]סי’  העזר  באבן  בחזו”א 

והיא  המשלח,  של  הדעת  היא  שליח  ידי  על  נעשה  שהמעשה  היכא  החלות 

מצטרפת למעשה השליח, ודימה זה לקנין לאחר ל’ שדעתו בתחילת ל’ פועלת 

שמהא  החזו”א  וכתב  בפועל,  המעשה  חל  ואז  ל’  לאחר  שתחול  ההקנאה  את 

שמועיל קנין לאחר ל’ למדנו שאדם בעלים היום להוציא דבר למחר אף שלמחר 

השליח,  ידי  על  חלות  לפעול  שליחות  במינוי  הוא  וכן  להקנות,  ליבו  שם  לא 

לכשיצטרף  תפעל  זו  ודעת  השליחות,  מינוי  בזמן  לקנין  דעת  יש  שלמשלח 

היא הדעת  ודעת המשלח במינוי השליחות  לה מעשה השליח לחלות הקנין, 

שליח  שישלח  מי  איש  החזון  של  שלדרכו  פשוט  ונראה  הקנין.  את  הפועלת 

להפרשת תרומה יוכל רק המשלח להשאל עליה.

ד[ ונראה לבאר עוד נפק”מ התלוי’ בנידון זה אם הדעת הפועלת את החלות היא 

דעת השליח או המשלח, והוא באופן שאדם נעשה שליח על דבר שאין בכוחו 

לפעול את החלות שלו, אך בכוחו של המשלח לפעול אותה, שאם דעת השליח 

פועלת והיינו שהוא קיבל כח מהמשלח להיות המקנה צריך השליח עצמו להיות 

בר הקנאה, אך אי שליחותו של השליח היא רק על מעשה הקנין והדעת המקנה 

היא של המשלח, היה מקום לומר שגם בשליח שאינו יכול לפעול מצד עצמו 

מ”מ תועיל שליחותו שיוכל המשלח לפעול ע”י מעשה השליח.
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בגמ’ בקידושין דף מ”ב. ממעטים קטן  בזה, דהנה  ומצינו שנחלקו הראשונים 

מזכיה, שאינו יכול לזכות דבר עבור אדם אחר  משום איש זוכה ואין קטן זוכה, 

והק’ בתוס’ שם למה צריך פסוק למעט קטן מזכיה לאחרים תיפוק לי’ שאין יד 

לקטן, וכעי”ז דנו בתוס’ בגיטין ס”ד על מה שדנו בגמ’ שם אם קטן זוכה לאחרים 

מדאו’ והק’ התוס’ שמציאת חש”ו לעצמו הוא רק דרבנן, וא”כ כיון שמדאורייתא 

ותי’ שם כיון שאם דעת  יכול לזכות לאחרים  זוכה לעצמו פשיטא שאינו  אינו 

ועכ”פ מבו’  וכו’.  זכיה  לו  זכיה מהתורה, קטן מיקרי שיש  לו  יש  אחרת מקנה 

בדברי התוס’ שאם אינו יכול לזכות לעצמו  גם לאחרים אינו יכול לזכות. 

ובדברי רש”י בגיטין מבו’ לא כן, דתנן במתני’ גיטין דף כ”ג.  הכל כשרים להביא 

את הגט חוץ מחרש שוטה וקטן, ואמרינן שם בגמ’ דלאו בני דעה נינהו, ופירש 

רש”י "דלאו בני דעה נינהו - וגבי שליחות איש בעינן ולא קטן דשליחות נפקא לן 

מויקחו להם איש שה לבית אבות אחד לוקח לכולן". ולכאו’ מדוע הוצרך רש”י 

והיאך  אשה,  לגרש  יכול  אינו  עצמו  שקטן  תיפו”ל  שליחות,  מפרשת  למיעוט 

ומבו’ בדברי רש”י שבאמת השליח  גדול.  גירושין בשביל  יוכל לעשות מעשה 

אינו שליח אלא על המעשה  אך אינו נעשה המגרש, ולכן אף שקטן אינו מגרש 

מ”מ בלאו המיעוט של איש שה לבית אבות היה יכול להעשות שליח על מעשה 

גירושין.

ובתוס’ בגיטין ס”ד מבו’ ג”כ כדברי רש”י, ששם בגמ’ יש צד שקטן זוכה לאחרים 

מה”ת, והק’ התוס’ שם דהא זכיה היא מטעם שליחות ואין שליחות לקטן מאתם 

גם אתם, ותרצו התוס' "די"ל דאין למעט קטן משליחות מקרא דתרומה אלא 

במילתא דליתיה כגון תרומה דליתיה בתרומה דנפשיה אבל בזכיה כמו שזוכה 

לעצמו זוכה נמי לאחרים”. ובפשוטו דברי התוס’ תמוהים מאד, שכתבו דצריך 

אי”צ  ולכאו’ דבר שליתי’ בדנפשיה  בנפשי’,  מיעוט משליחות על דבר שליתי’ 

כלל פסוק למעט קטן משליחות עליו, שהרי אין הקטן יכול לעשות הך מעשה, 

ולשיטת התוס’ פשוט שאינו יכול להיות שליח עליו, ובהכרח מפורש בדבריהם 

בדבר  אף  שליח  להיות  יכול  היה  המיעוט  שלולא  רש”י,  בדברי  שנתבאר  מה 

והיינו משום שגם בשליחות מי שפועל את חלות  יכול לעשותו,  שלעצמו אין 

השליחות הוא המשלח, ומעשיית מעשה של הפרשת תרומה לא הופקע קטן, 

ולכן היה יכול להיות שליח להפרשת תרומה אי לאו מיעוטא מאתם גם אתם.

רפאל  ר’  כן  הק’  וכבר  לסופם,  מתחילתם  התוס’  דברי  נסתרו  לפי”ז  אמנם 

שמואלביץ זצ”ל, שבתחילת דבריהם הקשו איך קטן זוכה לאחרים מה”ת אם 

על  רק  שליח  להיות  יכול  ששליח  ומבו’  דרבנן,  היא  לעצמו  במציאה  זכייתו 

מעשה שיכול לעשותו בעצמו דווקא, אך בהמשך דבריהם כתבו שכל מה שצריך 

מיעוט לקטן בשליחות הוא במילי דלית לי’ בדנפשי’, ובלא המיעוט שפיר היה 

קטן מתמנה לשליח גם על מעשים שקטן אינו יכול לעשותם.
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ה[ ובתוס’ בכתובות דף י”א כתבו בגדר מה שזכין לאדם שלא בפניו ושלא מדעת 
הזוכה הוי מטעם שליחות דכיון דזכות הוא לו אנן סהדי דעביד ליה שליח, והק’ 
הקצה”ח בסימן ק”ה דהא בפרק אלו מציאות )ב"מ( דף כ"ב )ע"א( בפלוגתא דאביי 
ואמרינן עלה תא שמע כיצד אמרו התורם שלא   ... ורבא ביאוש שלא מדעת, 
מדעת תרומתו תרומה, הרי שירד לתוך שדה חבירו וליקט ותרם שלא ברשות 
אם חושש משום גזל אין תרומתו תרומה ואם לאו תרומתו תרומה, ומנין הוא 
יודע אם חושש משום גזל ואם לאו, הרי שבא בעה"ב ומצאו ואמר לו כלך אצל 
וכי  תרומה,  תרומתו  אין  לאו  ואם  תרומה  תרומתו  מהן  יפות  נמצאו  אם  יפות 
נמצאו יפות מהן תרומתו תרומה אמאי בעידנא דתרם הא לא הוי ידע, תרגמא 
רבא אליבא דאביי בעשאו שליח". ומוכח דלאביי דאמר יאוש שלא מדעת לא 
ניחא  ידע  דלכי  גב  על  אף  שליח,  הוי  לא  נמי  מדעת  שלא  שליחות  יאוש  הוי 
ליה מ"מ השתא מיהא לא ידע. ויסד מזה הקצה”ח שגדר השליחות של זכיה 
לאדם שלא בפניו אינה ע”י מינוי של האדם שזוכים לו  שאנן סהדי דעביד ליה 
שליח, אלא הוא גזה”כ, שהתורה ְמַמנה את הזוכה לשליח עבורו כשאנו יודעים 
שזכות הוא לו. ועי”ש בקצה”ח שעי”ז ביאר מה שלא מהני תופס לבע”ח היכא 
שחב לאחריני, אף שודאי אנן סהדי שלאותו אדם שהוא תופס עבורו ודאי ניחא 
ליה  שיתפוס לו אף כשיש עוד בעלי חובות, מ”מ מינוי השליח לזכות אינו ע”י 

הבעלים אלא התורה וכשחב לאחריני לא נתנה תורה לזוכה דין שליח.

ולפי מה שנתבאר דבכל שליחות ישנם ב’ חלקים, הא’ הוא המעשה הנעשה ע”י 
או החלות, א”כ במקרה  הוא דעת המשלח הפועלת את הקנין  והשני  השליח 
שאחד זוכה לאדם אחר שלא בפניו  מלבד השאלה מי ממנה  את השליח, יש 
שאלה נוספת בזיכוי, היכן היא הדעת הפועלת לחלות הקנין. ואם בכל שליחות 
הפועל את החלות הוא ג”כ השליח, יש מקום לדברי הקצה”ח שבזכיה מטעם 
שליחות התורה נתנה לו דין שליח, ושליח לבדו יכול לפעול את חלות המעשה 
שליחות שלו, אכן נתבאר דיש צד שהשליח אינו פועל את דעת הקנין, והחלות 
ובהכרח דמהני  לנו את דעת המשלח,  אין  ובזיכוי הרי  היא ע”י דעת המשלח, 
קושיית  הדרא  וא”כ  רוצה,  היה  יודע  היה  דאילו  סהדי  דאנן  התוס’  מסברת 
שלא  דיאוש  בסוגי’  שליחות  מטעם  זכיה  ענין  תלוי  דשוב  למקומה  הקצה”ח 

מדעת.

ור’ שמעון שקופ ]כתובות סימן כא[ נתקשה בזה ורצה ליישב שהיכא שאמרינן 
זכיה מטעם שליחות הוא במקום שהוא זכות ועל זכות אין זה נחשב יאוש לא 
מדעת אלא הוא מדעת, "וכמו כן הא דזכין לאדם שלא בפניו בכל דוכתי הוא גם 
כן מהאי טעמא, דאנן סהדי דכל אדם רוצה תמיד שיעשו אחרים בשבילו כל 
דבר שזכות הוא לו, והוי כשליח שנעשה בפירוש, ולא דמי ליאוש שלא מדעת 
דלא מהני לאביי ... אבל בכל דבר שהוא זכות לאדם, חשוב כמו שאמר להדיא 
לכל אדם שנותן רשות לקנות עבורו, ומתורצת קושיית הקצות החושן". ודבריו 
מחודשים מאד, דלכאו’ מה שיש לאדם רצון מופשט שיהיה לו זכויות וקנינים, 
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הוא רק רצון כללי, אך הוא דוחק לומר שחשבינן ליה משום כך שיש לו מחשבת 
קנין שיכולה להחיל בפועל מעשה מסוים.

ונראה שבהכרח מבואר בכ”ז, וכן הביא בברכת שמואל ]קידושין סי’ י”ט[ בשם 
הגר”ח, שחלוק אופן פעולת זכיה מאופן פעולת שליחות, ובזכיה שאין בה מינוי 
אין בכלל פעולה ולא דעת  המשלח ורק הזוכה פועל הכל כשליח שתתייחס 
התוצאה עבור המשלח. ומשא”כ בשליחות שיתכן לומר שהשליח רק פועל את 

מעשה הקנין אבל הדעת הפועלת את חלות המעשה היא של המשלח. 

רק  הוא  בדנפשי’  דליתא  מילי  על  בעצם שליחות  נתבאר שמה ששייך  ולעיל 
ולכן לא אכפ”ל מה שאין השליח  פועל המשלח,  משום שאת חלות המעשה 
יכול לפעול כן מחמת עצמו. ולפי מה שנתבאר לחלק בין שליחות לזכיה, א”כ 
בדנפשי’, משום שרק  בדבר שליתא  לפעול  הזוכה  ס”ד שיוכל  היה  לא  בזכיה 
הוא בדעתו גומר את חלות הקנין ורק בדבר שיכול לחול על ידי השליח-הזוכה 

מתייחסת התוצאה למשלח.

ובזה תתיישב שפיר סתירת דברי התוס’ בגיטין, שבתחילת דבריהם הק’ היאך 
שבזכיה  וכמשנ”ת  זכיה,  מצד  היינו  לעצמו,  זוכה  אינו  אם  לאחרים  זוכה  קטן 
לעולם בעי שיהיה השליח ראוי להחיל הך חלות. אבל בהמשך דבריהם דנו כלפי 
שליחות, אמאי בעי קרא למעט קטן, ובשליחות שפיר בלא הך מיעוטא דאיש 
מהני  המשלח  פועל  המעשה  חלות  שאת  שכיון  לומר  מקום  היה  קטן  למעט 

שליחות אף בדברים שכלפי השליח ליתיה בדנפשיה.

ו[ ובגמ’ בקידושין דף מ”א: הק’ אמאי צריך פסוק מיוחד לרבות שליחות בתרומה, 
ולא ילפינן משאר פסוקים של שליחות כגון  ויקחו להם איש שה לבית אבות שה 
לבית, ומשני איצטריך סד"א הואיל ואמר מר אתם ולא אריסין אתם ולא שותפין 
אתם ולא אפוטרופוס אתם ולא התורם את שאינו שלו אימא אתם ולא שלוחכם 
נמי קמ"ל. ולכאו’ יש להבין מהו הדמיון בין שליח לבין התורם את שאינו שלו, 
הא שאר המיעוטים הם שצריך דווקא בעלים בהפרשת תרומה, אך אם שליחות 

תועיל גם בהפרשת תרומה הרי תהיה זו הפרשה מכח הבעלים.

ונראה שמדברי הגמ’ מבואר שיש ב’ דרגות של עשייה ע”י בעלים, יש מקומות 
לא  דברים שבהם  יש  אך  הדבר,  דין  את  לקבוע  כדי  בעלים  כח של  שצריכים 
מספיק כח של בעלים אלא כדי שתחול החלות צריך מעשה של בעלים והבינה 
הגמ’ שהמיעוט של אתם ולא שותפין היינו שלא מספיק כח של בעלים, כמו 
הפירות,  בכל  להפריש  יכולים  מסוימים  שבמצבים  ואפוטרופוס  לשותף  שיש 
אלא צריך מעשה הפרשת תרומה של הבעלים, וס”ד דגמ’ הוא שכח שליחות 
הוא רק כעשייה מכח הבעלים, והפרשה מכח בעלים נתמעטה בהפרשת תרומה 
ולכן נתמעטו שותפים ואפוטרופסים. וקמ”ל קרא דאתם גם אתם שבשליחות 

להפרשת תרומה נחשבת הפרשת התרומה מעשה של הבעלים.
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אמנם נראה שבזה יש לחלק בין ב’ החלקים שבהפרשת התרומה, דהנה לעיל 
בחלות  חלקים  ב’  שיש  לאיש  הסמוך  מופלא  גבי  בנדה  התוס’  מדברי  למדנו 
הפרשת תרומה, הא’ הוא עצם קריאת שם התרומה, והב’ הוא היתר השיריים 
באכילה. ולכאו’ מסתבר לומר, שכל מה שנתמעט בתרומה שבעינן מעשה בעלים 
דווקא ולא סגי בעשייה מכח הבעלים, הוא רק על עצם קריאת שם תרומה, אבל 

על היתר השיריים מספיקה לכאו’ גם עשייה מכח הבעלים.

בין מפריש משלו על של חבירו, לבין מפריש משל  יש מקום לחלק  זה  ולפי 
גם  וסגי בזה  חבירו על של חבירו. שאם מפריש משלו, אי”צ שליחות דווקא, 
בזכיה, משום שעל החלק של התרומה יש כאן עשיה של בעלים, וחלק השיריים 
שמותרים זכות הוא לבעלים ומועיל בזה זכיה מטעם שליחות, אבל כשמפריש 
משל חבירו על של חבירו הרי לא מספיק זכיה, וכמשנ”ת שזהו ההו”א למעט 
שליח כשותף, ורק ע”י שליחות ממש ריבתה תורה שנחשב שיש כאן מעשה 

הפרשת תרומה של הבעלים.

ובזה תתיישב היטב סתירת דברי הרשב”א שהקשה האחיעזר, ובאחיעזר )ח”ב 
סי’ ק”ג ( הק’ שלדרך זו של העונג יו”ט והקובה”ע בביאור דברי הרשב”א, מצינו 

כתב  חבירו  על של  תורם משלו  גבי  מ”ב  דבקידושין  בדברי הרשב”א,  סתירה 
הרשב”א שמוכח מכאן שזכיה מטעם שליחות, שהרי בתרומה שליחות בעינן, 
ולכאו’ לפי הביאור בדברי הרשב”א בנדרים שכתב דתורם משלו על של חברו 
שאני, דלא בעינן שלוחו לדעתו אלא בתורם משל בעל הכרי על של בעל הכרי, 
אבל בתורם משלו על של בעל הכרי כיון שאינו של בעל הכרי לא בעינן שליחותו 
ממש, ואין הדבר תלוי אלא אי זכות לו וזכין לו לאדם שלא בפניו, או לאו זכות 
לו דמצוה דנפשיה עדיף ליה. הרי כל מה שצריך שליחות הוא רק במפריש משל 
חבירו, אבל במפריש משלו לא בעי שליחות וסגי בהסכמת הבעלים וא”כ צ”ב 

מה שהוכיח הרשב”א מזה שזכיה היא מטעם שליחות. 

צריך שליחות,  לא  חבירו  על של  ניחא שאף שכתב שהתורם משלו  ולדברינו 
תורם  בין  היא מטעם שליחות. שמה שחילק הרשב”א  זה שזכיה  מדין  הוכיח 
משלו על של חבירו לתורם משל חבירו הוא לענין חלק הפרשת התרומה שבעי 
ובזה כשמפריש משלו אי”צ להיות שליחו של בעל הכרי,  מעשה של בעלים, 
שיהיה  צריך  ולזה  בשיריים,  החל  היתר  חלות  עוד  מונח  בהפרשה  מ”מ  אבל 

מכוחו של בעלים ושפיר כתב הרשב”א שמוכח מכאן שזכיה מטעם שליחות.

ונחזור לראש דברינו למה שרצה ר’ דוד בהר”ן לאפרושי מאיסורא ע”י הפרשה 
משל חבירו על של חבירו מדין זכין, והנה נתבאר בדברי הרשב”א שאין בכח זכיה 
מטעם שליחות לתת להפרשה ע”י הזוכה שם מעשה הפרשה של בעלים, ולכן 
צריך שליחות ממש ולא יועיל זכיה, וכן מבו’ לדרכו של הגרא”ו בקובץ הערות 
בביאור דברי הרשב”א, דעכ”פ לא מועיל זיכוי להחיל שם תרומה בפירותיו של 

אחר.
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זכיה מטעם שליחות, שדבר שהוא  ענין  ביסוד  ר’ שמעון  אמנם לפי דרכו של 

זכות גמור הוו”ל כמו שיש כאן מינוי גמור של המשלח ודעת לפעול חלות על 

ידו, היה מקום לדון שתועיל זכיה כזו גם להפרשת תרומה ואכ”מ.

תיקון טעות
בגליון הליכות שדה מס' 204 התפרסם מאמר בעניני מצות ביעור מעשרות, 
וכמצויין בהערה "נאמר בכולל יום שישי וכו', בר"ח תמוז תשע"ג ונרשם ע"י 
ת"ח אחד", אולם המאמר לא הוגה כדבעי, ומשום כך נדפסו שתי טעויות 

במאמר, בעמוד 20 באות ג'.

"ולדעת הגר"א דבירקות הזמן  )הנה זמן הגידול( כתוב  א. בפיסקה הראשונה 
- של  צ"ל קודם ראש השנה  קודם הפסח"  לעונת המעשרות  בהגיעו  תלוי 
השנה הרביעית. )עיין חזו"א דמאי סי' ב סק"ז ד"ה ודין ביעור אמנם בעצם בירור שיטת 
הגר"א בענין - אכמ"ל וראה תורת הארץ פ"ג אות מ"ו. וראה עוד שו"ת שאלי ציון תנינא סי' 

ס ושו"ת מנחת יצחק ח"ח סי' קה(.

ו'" כמובן  ו-  ג'  "יין שנעשה מענבי שנה  ב. בפיסקה השניה שורה בה כתב 
שצ"ל שנה ב' ו-ה'".

ועינינו תליא שהשי"ת יצילנו מכל טעות.
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שיטת מרן החזו"א בדין ספיקא דדינא 
בשביעית ובתרו"מ בזמן הזה, אי דינם 

להחמיר1
הגאון רבי דניאל וולפסון - ראש ישיבת נתיבות החכמה 

ענף א'

א. כתב הרמב"ם פ"ו מביכורים הי"ז "אפה מעט מעט וקבץ הכל על לוח שאין 
לו תוך הרי זה ספק ]האם מצטרף לשיעור חיוב חלה[ ואם חלה של דבריהם 
היא אינו חיב להפריש עד שיצרף אותן כלי שיש לו תוך". ויעוי' בב"י יור"ד שכ"ה 
ובש"ך שם סק"ב שכתבו דמהאי טעמא בזמן הזה כיון שחלה אינה אלא מדרבנן 
לוח שאין לו תוך אינו מצרף לשיעור חלה ואין צריך להפריש חלה. וכן נראה 
בתשב"ץ  הוא  שכן  ציין  )של"ז(  הלכה  בציון  אמונה  ובדרך  שם,  הגר"א  בביאור 
)ח"ב סי' רצ"א פ"ה( וציין עוד שהרשב"א בהל' חלה ש"ב נסתפק בזה ולכאו' היה 
הש"ך  הב"י  וכדעת  בזה  להקל  למעשה  דנוטה  הרשב"א  בדברי  למעיין  נראה 
והגר"א. ]ןמיהו יל"ע מהרשב"א שבכס"מ פ"ו מבכורים הט"ז, ויעו"ש בצה"ל אות 
שי"ח, וממה דהקשה זאת הרשב"א על הרמב"ם משמע דאף בזה"ז ס"ל דספקו 

להחמיר ועי'[. 

ואמנם יש להעיר דלכאו' נידון זה דמי ממש לפלוגתת הפאה"ש והחזו"א שביעית 
)סי' כ"ב(, באבעיא דהירו' בזרע בבית האם חייב בשביעית או לא דהוה אבעיא 
כ' סקנ"ב( דבשביעית בזה"ז יש להקל  )סי'  דלא אפשיטא בירו', ופסק הפאה"ש 
ועיקר( כתב בזה"ל,  )ס"ק א ד"ה  ואילו החזו"א שם  משום ספיקא דרבנן לקולא, 
ועיקר היסוד של פאה"ש ז"ל להקל בספיקא, לדידן אינו מוכרע די"ל כיון דעיקר 
הספק בדאוריתא אזלינן לחומרא, ממילא גם לדידן אזלינן לחומרא, עכ"ל. והנה 
אין לפרש כוונת דברי החזון איש ז"ל משום ששורש הספק הוא בדאור', וכתבו 
בדרכי משה  ]כמבואר  דינו להחמיר  לדרבנן  דאור' המתגלגל  הפוסקים דספק 
ובמשנה  ובמלמ"ל  סק"ח  שם  ובפר"ח  י"ט  אות  ס"ס  כללי  ובש"ך  נ"ז  סי'  יו"ד 
למלך פ"ד מבכורות[, דזה אינו, דהך כללא לא שייך כלל בכהאי גוונא דהנידון 
מעיקרא נוגע גם לשביעית דאור' וגם לשביעית דרבנן וכך נפסק דינו מעיקרא 
דכלפי דאו' יהי' דינו להחמיר וכלפי דרבנן להקל,2 וכמו שפסק הרמב"ם הנ"ל 

1.  הדברים נמסרו ונתלבנו בבית המדרש הגדול והחשוב להלכה בהתיישבות, בראשות הגאון 
רבי יוסף אפרתי שליט"א, וההערה שבסק"ד נתעוררה מכח אחד מרבני בית המדרש שליט"א.

2.  וכעי"ז אשכחן בהגהות הגרע"א לשו"ע יו"ד סוסי' ט"ו ]בפלוגתת הפוסקים אם ע"א נאמן 
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ואינו שייך כלל לכללא  דינו להקל  להדיא דבספיקא דחלה לענין חלה דרבנן 
דמתגלגל מדאור' ]וע"ע בתשובת הגרע"א קמא סי' ס"ד, והארכנו בגדרי הדברים 
בס' אמרות טהרות לפסחים סי' כ"ט[, וע"כ כוונת מרן החזו"א לסברא מסויימת 
לענין שביעית בזה"ז, דמאחר דכל עיקר דין תק"ח תקנת חכמים יסודה להמשיך 
הדין שביעית דנהג בשעתו מדאור', לכך סבירא לי' לחזו"א דמאחר דכלפי הדין 
בשעתו היה הדין להחמיר מכח ספק דאור' לחומרא, שוב אף לדידן אסור אף 
דאינו אלא מדרבנן, ולפי"ז כוונת החזו"א לסברא מחודשת ]וע"ע כיוב"ז בחזו"א 
קדו"ש  בהו  אית  אי  ריח  של  בבשמים  דהירו'  באבעי'  סק"ט(  י"ד  )סי'  שביעית 

קדושת שביעית[.

רבותינו  בדברי  שורשם  הפאה"ש  דברי  דלכאו'  להעיר  יש  עדיין  ואמנם  ב. 
לכאו'  החזו"א  לדברי  דאילו  הנ"ל,  והגר"א  והש"ך  הב"י  דברי  המה  הקדמונים, 
פשוט דאף בנידון הספק דחלה ]דהוי אבעיא דלא איפשטא בפסחים מ"ח[ נמי 
הדין דאין להקל אלא בחלה שכל כולה מדרבנן ]כגון בחלת חו"ל וכגון עיסת 
שחיובה  בחלה  לדון  יש  וכן  מדרבנן,  דחיובא  מ"ב  דחלה  פ"ג  למאירי  שותפין 
ברירה  דיש  בה  דהקלו  בסורי'  אף  כן  ומסתברא  ואכמ"ל  העין,  מראית  משום 
כרמב"ם פ"א מתרומות הכ"א[, משא"כ בחלה בזה"ז, וצ"ע לכאו' מדברי רבותינו 
וכנ"ל,  לזה  מסייעין  והתשב"ץ  הרשב"א  שדברי  ובפרט  והגר"א,  הש"ך  הב"י 
ותקשי מזה על יסוד דברי החזו"א בפלוגתתו על דברי הפאה"ש. ]ואמנם בעיקר 
דינא דגידולי בית יעוי' שם בחזו"א שפקפק בהוראת הפאה"ש מטעם נוסף, עיי"ש, וגם חזינן דלא 

פסיקא הדבר לרבינו החזו"א ולא פקפק אלא בלשון שאין הדבר מוכרע, ויעו"ש בסוד"ה ונראה 

דצירף הוראת הפאה"ש עכ"פ לענין עציץ שאינו נקוב וכתב שם בזה"ל, דאחרי שכבר הורה זקן 

בפאה"ש להקל אף בזורע בבית, המיקל בעציץ שאינו נקוב בבית יש לו במה לסמוך, עכ"ל, הרי 

שלא דחה לגמרי דברי הפאה"ש,3 אמנם ההערה במקומה עומדת דלכאו' פקפוק הנ"ל יש להעיר 

עליו מדברי רבותינו הראשונים הרשב"א והתשב"ץ ודברי הב"י הש"ך והגר"א וכנ"ל[.

באיסורין כנגד איתחזק, וכתב דכלפי איסור דרבנן יש להקל[, ובגרע"א בדרוש לשבה"ג, שהקשה 
אי  לקולא בספק  דרבנן  נימא סד"ר\ספיקא  לא  דרבנן מדוע  כעיקר  דלהרמב"ם דפסק דטעם 
עכבר משביח השכר, ]אף דגוף הספק שייך אף בדאו' בדאית בי' ממשות ויש כזית בכדי אכילת 
פרס[, וכן בגרע"א או"ח תרמ"ו לט"ז סק"ו ]בספיקא אי יש דיחוי למצוות דכלפי אופנים דנוגע 
רק לדרבנן יש להקל[, ובתשובה סי' ע"ד ]דבספיקא דדינא בטריפה אף שאסורה באכילה מ"מ 
לענין סחורה דהוי דרבנן יש להקל[, ולהאמור בפנים אין כ"ז סתירה לחזו"א, דדבריו ז"ל דווקא 
כלפי שביעית בזה"ז דחמירא, ונראה דלכך גם אין זה סתירה לדברי החזו"א גופי' ריש כלאים 
]ס"א סק"א ד"ה ואפשר[ שהקל בספק כלאים באמירה לנכרי דאינה אלא מדרבנן אף ששורש 
הספק בדאו', ולא דמי לזה"ז דחמיר טפי וכמשנ"ת, וי"ל עוד דזה"ז דמי לאו"ח ס' ש"נ ס"ב ובמ"ב 
סקי"א בשם הגר"א דמתבאר מזה דבאבעי' בגמ' אי חשיב הוצאה מרשות לרשות דברה"ר אסור 
אפ"ה יש להקל בכרמלית ומוכח שם דברה"ר הדין הוא להחמיר באבעי' בגמ' אף דגם הוי דרבנן 
משום מלאשאצל"ג, וי"ל דזה דמי לחומרא שכ' החזו"א כלפי שביעית בזה"ז, ועי' מ"ב ריש סי' 
שמ"ב דבמלאשצל"ג הוי כעין דאו' לענין שבות בביה"ש, ודו"ק. ]וכל ציונים אלו ראיתי בספר 
בית אבי להגרא"ג זצ"ל על ש"ש שב שמעתתא ש"ז פכ"ג, אלא לכאו' נראה ליישב ככל הנ"ל[.  

י' סקי"ג )ד"ה במש"כ דבהקפה( כתב להקל  3.  וגם חזינן למרן החזו"א גופי' שבסי' שביעית 
בהקפה בשביעית דלא נתפס בקדו"ש, משום דשביעית בזה"ז מדרבנן, ובשל סופרים יש להקל 
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ג. ונראה דיש לקיים היטב דברי מרן החזו"א ע"פ מה שהוכיח בדמאי )סי' ט סקכ"א 
וסי' ט"ז סק"י( באריכות מלשונות הרמב"ם כדעת המהרש"ל בים של שלמה פ' 

הפרה דאף בתרו"מ בזה"ז שאינם אלא מדרבנן אפ"ה קיי"ל דאין ברירה, דאע"ג 
דקיי"ל דבדאו' אין ברירה ובדרבנן יש ברירה, מכ"מ מכל מקום תרו"מ בזה"ז, 
]ויעו"ש  ל'(  )ש"ז,  המג"א  רבינו  כן  פסק  וכבר  ברירה,  בזה  אין  דאור',  דעיקרה 
שציין המג"א לדברי הרמב"ם, ולכאו' כוונתו ז"ל כדברי החזו"א דמשמעות דברי 
הרמב"ם אף בתרו"מ בזה"ז וכוונתו להוכיח מזה כדברי המהרש"ל, והוא לכאו' 
והנה בדברי המג"א מבואר דהיינו דווקא  ועי'[.  שלא כפי' מחצית השקל שם, 
ברירה, משא"כ  קיי"ל דאין  בזה"ז  ויצהר דעיקרם דאור' דבזה אף  בדגן תירוש 
בתרומת ירק דאף עיקרו אינו אלא מדרבנן יש ברירה, ואילו המהרש"ל והחזו"א 
שם מצדדים דאף במעשר ירק קיי"ל דאין ברירה. והנה בדברי החזו"א שם מבואר 
כדאור',  הוי  ברירה  לענין  מ"מ  דרבנן,  כספק  זה"ז  דייינינן  ספק  דבכל  דאע"ג 
דמאחר דשורשו מהתורה אין ברירה, וביאר דדעת המהרש"ל דהא דמדרבנן יש 
ברירה אינו מטעם דהוי ספיקא דדינא אי יש ברירה מעיקר הדין אין ברירה רק 
חכמים הקילו בדבריהם הלכך לא הקילו בדבר שעיקרו מדאור', ]ולכאו' כן מוכח 
מדברי מהרש"ל שבגר"א או"ח תי"ג דבדאו' אין ברירה בין לקולא ובין לחומרא, 
הרי שאי"ז מכח סד"א לחומרא[, אולם יעוי' שם בהמשך דברי החזו"א שכתב 
דהר"ן בגיטין הוכיח בדעת הרמב"ם דאף בדאור' לא אמרינן דאין ברירה בהחלט 
אלא הוא ספיקא דדינא, ואפ"ה חזינן מדברי הרמב"ם דאין אנו מקילין בברירה 

בדבר שיש לו עיקר מן התורה.

י"ל דמדברי הרמב"ם, וכהכרעת רבותינו המהרש"ל ומג"א, חזינן  ואשר מעתה 
דאין להקל בספיקא דרבנן בתרו"מ בזה"ז מאחר דעיקרם הוא מן התורה, ונמצא 
דדברי החזו"א בשביעית הנ"ל ]בפקפוקו על פאה"ש[ מסתייעים טובא מדברי 
הרמב"ם ומדברי המהרש"ל ומג"א, ואין הכי נמי דלדעת הב"י הש"ך והגר"א אין 
הדין כן, ואכן הב"י בשו"ע יו"ד )של"א, י"א( פסק להדיא דבזה"ז יש ברירה ואזיל 
לטעמיה בב"י )שכ"ה( הנ"ל, אבל לדעת המהרש"ל ומג"א שפיר י"ל אף בשאר 
ספיקות ]ואבעיא דלא איפשטא או פלוגתא דרבוותא[ דאף בתרו"מ בזה"ז דינו 
להחמיר מאחר שעיקרו מדאור' בזמן הבית, ]ומיהו כלפי מהרש"ל ע"ע בהערה, 
ועכ"פ דברי המג"א הוי סיוע לחזו"א[, וכבר ציין החזו"א בדמאי שם דהגר"א ציין 
בשו"ע )יו"ד של"א( מה שכתב באו"ח תי"ג ושם העתיק דברי מהרש"ל דבדבר שיש 
לו עיקר מהתורה אין ברירה ונמצא דאף בדעת רבינו הגר"א אין הדבר מוכרע, 
ולכך שפיר כתב החזו"א בשביעית דאין דברי פאה"ש מוכרעים, וקיצר מרן ז"ל 

בפלו' תוס' ורמב"ן, דהלך אחר המיקל, אא"כ נחלק ]כספר בית אבי לש"ש ש"ז פכ"ג ומשמי' 
דמו"ר הגרד"ל שליט"א[ דאבעי' דלא איפשטא חמיר טפי מפלו' בדברי סופרים, ולפי"ז יתישב 
גם מה שהערנו בסק"ה, אלא שמסברא הוא חילוק מחודש ]מאחר שהפלוגתא עצמה היא בדאו' 
בברירה,  יסוד לדברי החזו"א מהרמב"ם  ועוד דלפי מש שהבאנו בסק"ג  ולא בדברי סופרים[, 
ולהבנת הר"ן ברמב"ם דהוי ספיקא דדינא אי יש ברירה, הלא שם שורש הספק מכח פלוגתת 

תנאים, ואפ"ה מחמירין בזמן הזה, אף דדמי לפלוגתא דרבוותא וצ"ע.
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הרשב"א  דדעת  ואה"נ  הנ"ל,  כל  מכח  מוכרע  הדבר  דאין  ז"ל  וכוונתו  בדברים 
הדברים  אין  עדיין  אולם  הפאה"ש,  וכדעת  בזה,  להקל  והש"ך  הב"י  והתשב"ץ 
מוכרעים להלכה ומכח דברי מהרש"ל ומג"א ומכח שדקדקו כן מדברי הרמב"ם 
]ובאמת דאף בדברי הרמב"ם הל' ביכורים הנ"ל משמע טפי דלא קאמר אלא אם 
חלה של דבריהם היא ולא כתב שכן הוא בכל חלה בזה"ז, ועי'[, ועכ"פ אם ננקוט 
דדין ברירה הוי נמי ספיקא דדינא, וכהבנת הר"ן ברמב"ם, ודאי יש סמך גדול 
דהרמב"ם לא סבירא ליה כהרשב"א והתשב"ץ, ונסתייעו דברי מרן ז"ל בפקפוקו 
על פאה"ש. ]ואמנם כבר נתבאר דהחזו"א עצמו לא כתב הדבר בהכרעה גמורה, 
ואכן בדבריו ז"ל בדמאי הנ"ל משמע דנקט דבשאר ספיקות דיינין זה"ז כספק 
דרבנן ושלא כפקפוקו על פאה"ש, ובאמת דבר זה יש בו נפקותא רבתא להלכה 

בהרבה ספיקות ופלוגתא דרבוותא דאיכא בתרו"מ ובשביעית בזה"ז[4 .

ד. והעירוני לנכון דלכאו' יש סיוע גדול לדברינו לתלות פלוגתת פאה"ש והחזו"א 
בפלוגתת הב"י והש"ך ]מחד גיסא[ ומהרש"ל ]מאידך גיסא[ בדין ברירה, מדברי 
כוכבים  עובד  דפסק השו"ע שם  דבהא  סק"ג(,  סי' ש"ל  )יור"ד  המהרש"ל שבט"ז 
שהיתה לו עיסה ונתגייר גלגלה קודם שנתגייר פטור אחר שנתגייר חייב אם ספק 
חייב, כתב הט"ז בשם המהרש"ל דהיינו דווקא בחלת א"י שהיא דאור' וספיקא 
לחומרא, אבל חלת חו"ל שהיא דרבנן ספיקא לא, ומאידך גיסא יעוי' שם בש"ך 
כן פטור  אם  היא מדרבנן  כל חלה  אדינא דשו"ע שהרי האידנא  סק"ח דהעיר 
מספק וצ"ע למה כתבו האחרונים סתם דין זה, ולכאו' י"ל דהמהרש"ל והש"ך 
או  להקל,  וספקו  כדרבנן  דינה  בזה"ז  א"י  חלת  אי  בפלוגתתם  לטעמיהו  אזלי 
כדאור', מאחר דעיקרה מן התורה. ]ואמנם לפי מה דנקט המהרש"ל דאף בתרומת ירק 
אין ברירה נצטרך לומר לפי"ז דחלת חו"ל קיל טפי מתרומת ירק, ושמא הטעם בזה מאחר דהקלו 
דאוכל ואח"כ מפריש ]כלומר מותר לאכול לפני הפרשת חלה ולהפריש חלה אחר שאכל[, חזינן 
שלא תיקנו בה כלל כעין דאורייתא, ולא דמי לתרומת ירקות, ]ואילו בארץ ישראל בזמן הזה 
משמעות הרמב"ם פ"א ממעשר ה"ה דאסור לאכול ואח"כ להפריש, וכן דעת החזו"א עצמו, אף 
שיש חולקין[, ולפי"ז נמצא דבחלת חו"ל מודה המהרש"ל דיש ברירה וכן דברי הרמב"ם הל' 
ביכורים פ"ו הי"ז הנ"ל דבחלה של דבריהם יש להקל נוכל קצת בדוחק לומר דהיינו חלת חו"ל, 
ומיהו י"ל דכוונת הרמב"ם כאן אף בסורי' מאחר דפסק הרמב"ם בפ"א מתרומות הכ"א דבסורי' 

דאין  קיי"ל  ירק  צידד החזו"א, דאף במעשר  וכן  גופא,  לפי מה שצידד המהרש"ל  ואמנם    .4
ברירה, ]והגר"א או"ח תי"ג הביא שכ"ד מהרש"ל[, )וגם יעוי' בתוס' רע"א דמאי פ"ז מ"ד דנראה 
כן הובא בצה"ל פ"א מתרומות אות שנ"ט(, מסתבר לפי"ז דהוי נידון בפני עצמו ]וא"ש טפי לדרך 
החזו"א מעיקרא בהבנת המהרש"ל דדין ברירה אינו ספיקא דדינא[, ואינו ענין לפלו' הפאה"ש 
והחזו"א דלכאו' לא נחלקו אלא בכגון זה"ז משא"כ בדבר שעיקרו דרבנן ]אף בזמן הבית[ אפשר 
דמודה החזו"א לפאה"ש, וכדחזינן בדברי הרמב"ם פ"ו מביכורים הנ"ל עכ"פ לענין חלת חו"ל 
]אא"כ חו"ל שאני, ומיהו עדין י"ל דהרמב"ם כולל אף חלת סורי', והרי בלא"ה אי"ז פשוט למצוא 
ציורים אחרים לחיוב חלה דרבנן אי"ז ברור כלל ברמב"ם דכוונתו רק בחלת חו"ל, וע"ע בסק"ד[. 
ואמנם דעת המאירי פ"ב דחלה מ"ג דאף בחלת חו"ל יש להחמיר בלוח שאין לו תוך והכריח שם 
הדברים מחלת א"י שגם היא בזה"ז אינה אלא מדרבנן, והוה פשיטא ליה למאירי ז"ל דחייבת אף 
בזה"ז וגם פשיטא ליה שלא לחלק לומר דחלת חו"ל קיל טפי מאחר שהקילו בו הרבה קולות 

ואינו כעין דאור', ואמנם שי' המאירי היא שיטה בפני עצמה ועי'.
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יש ברירה, הרי שבזה אף למהרש"ל חשיב כעיקרו דרבנן, אף שלענין אוכל ואח"כ מפריש לא 
הקלו בסורי' כד"א פ"א ממעשר אות מ"ד דאף למהרש"ל לא חשיב כעיקרו מן התורה, ואמנם כל 
זה אם נדמה נידון ספיקות לנידון המהרש"ל בברירה אבל לפי מה שצידד החזו"א דברירה הוה 

נידון בפנ"ע אין הכרח לכל זה, ולפי"ז פלוגתת המהרש"ל והש"ך בסי' ש"ל הוי פלו' בפנ"ע ועי'[. 

ואיך שיהי' צ"ע דעת המחבר בשו"ע, דבסי' שכ"ה נקט דספק חלה בזה"ז דינה 
כדרבנן וכנ"ל וכן פסק בסי' של"א הנ"ל דיש ברירה בתרומה בזה"ז, ומאי שנא 
מספק נתגייר ]שבשו"ע סי' ש"ל[, ונצטרך לחלק בין בעיא דלא איפשטא שהוא 
ספק בדין לבין ספק במציאות, וצ"ב טעם החילוק, ושמא י"ל ע"פ מה שצידד 
החזו"א במעשרות )סי' ז' סקט"ז ד"ה והא( דבספק אם איכא חיוב תרו"מ הוי כדבר 
שיש לו מתירין, דאף שיש בדבר פסידא קצת דמפסיד את ההיתר דמה שמפריש 
לתרומה אסור באכילה, מ"מ צריך לקרות שם, שאם הוא טבל אין כאן פסידא 
לו אח"כ  ומה שנאסרה  כלום,  בקריאת שם  אין  אינו טבל  ואם  שבדין מפסיד, 
לאכול את התרומה משום ספק לא חשיב משום כך דאינו דבר שיש לו מתירין, 
עיי"ש, ולפי טעם זה נוכל לומר דהיינו דווקא בספיקא במציאות אבל בספיקא 
)עי' פר"ח  לו מתירין,  דדינא דעת הרבה פוסקים דלא מחמרינן אף בדבר שיש 
בדעת  י"ד.  לביצה  המלוקט  ורע"א  כ"ז  אות  פ"א  ח"ב  ליו"ט  פתיחה  ופמ"ג  סק"ג  תצ"ג  או"ח 

ובסי' של"א הוי  פר"ח ואכמ"ל(, ותתיישב לפי"ז סתירת דברי הב"י, דבסי' שכ"ה 

לו  ואסור משום דבר שיש  הוי ספק במציאות  ואילו בסי' ש"ל  ספיקא דדינא, 
מתירין. ]ועי' עוד בהגהת יד אברהם על השו"ע בסי' ש"ל שציין לדברי המל"מ 
ספק  ושאני  היתר  בחזקת  אף  בזה"ז  תרומה  בספק  דמחמירין  מתרומות  פ"ז 
תרומה בזה"ז משאר איסורי דרבנן, עיי"ש, וזהו ממש כדברי החזו"א בפקפוקו 

על פאה"ש הנ"ל[.

יש לתמוה לכאו' על דברי מרן החזו"א בפקפוקו על פאה"ש  ואמנם עדיין  ה. 
הנ"ל מדברי הרמב"ן והרא"ש פ' קמא דמכות )ג':( בהא דנחלקו שם תרי לישני 
נוהג בו שמיטת כספים או לאו, וכתב הרא"ש דאף  במלווה לעשר שנים האם 
אי הוי ספיקא דדינא מ"מ בשמיטה בזה"ז יש להקל, וז"ל ועוד דשביעית בזה"ז 
דרבנן ואזלינן לקולא, וכבר קדמו הרמב"ן, ומשמע לכאו' דהיינו כשאר דיני ספק 
דרבנן לקולא ובדרבנן הלך אחר המיקל, ולכאו' הוא להדיא כדעת הפאה"ש דאף 
דשורש הספק הוא בשביעית דאור' אפ"ה בשביעית בזה"ז הדין הוא להקל ]אם 
לא שנחלק בין אבעי' דלא איפשטא לדינא דבדרבנן הלך אחר המיקל וכהערה 
לסק"ב בדעת החזו"א עצמו דמקל בהקפה בשביעית, וצ"ע[, וכבר הקשו מזה 
על דברי החזו"א ]אם לא דנדחוק קצת דמאחר דבלא"ה נוטים הרמב"ן והרא"ש 
ללישנא  מסייעא  דמתניתין  דפשטא  בתרא משום  כלישנא  הלכה  בדאור'  דאף 
בתרא, לזה כתבו דלענין שמיטה בזה"ז דרבנן ודאי יש לסמוך על סברא זו, ואה"נ 
אין זה מכח ספק דרבנן לקולא, אבל פשטות הדברים אינה כן, וגם בדברי הב"י 
ולכך  סי' ס"ז דהובא בפלפולא חריפתא שם אות ס' משמע דהוי כספק ממש 
הקשה דאדרבה הוי כספיקא דממונא עיי"ש ומשמע בתירוצו ז"ל דכוונת הרא"ש 
נוכל  לעיל  האמור  כל  לפי  ואמנם  להקל[.  הוא  דהדין  דרבנן  ספק  דין  כשאר 
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לומר קצת דאף אם נוכיח מדברי הרמב"ן והרא"ש כדעת הפאה"ש, וכבר נתבאר 
שכן הוא דעת הב"י והש"ך, מ"מ מאחר שהוכיחו המג"א והחזו"א בדמאי הנ"ל 
מדברי הרמב"ם דאף בזה"ז אין ברירה ]ולהבנת הרה"ן ברמב"ם נידון ברירה הוי 
כספיקא דדינא ואפ"ה בזה"ז אין מקילין משום ספק דרבנן[נוכל לומר דהרמב"ם 
חולק בזה, ואה"נ דאף דעת רמב"ן והרא"ש כהרשב"א והתשב"ץ וב"י וש"ך הנ"ל 
ואפ"ה אין בזה הכרע גמור להלכה אם כי הוא חידוש טפי לחוש בדרבנן לשיטת 
הרמב"ם נגד כל חבל ראשונים אלו ]ומיהו ברי"ז נתיב כ"א ח"ג ובפסקי הרי"ד 
פסחים פ"ג סוף ה"ג משמע קצת ג"כ כהרמב"ם דבא"י אף בזה"ז ספיקו להחמיר[, 
ועי', אולם לפנינו יבואר בס"ד דליכא קושיא כלל מדברי הרמב"ן והרא"ש על 

דברי החזו"א שביעית5.

וכדי לישב הענין היטב בס"ד נביא בזה דברים שנתבארו במק"א. 

ענף ב'

כתב השו"ע חו"מ סי' ס"ז ס"א, אין שמיטת כספים נוהגת מן התורה אלא בזמן 
שהיובל נוהג. ומדברי סופרים שתהא שמיטת כספים נוהגת בזמן הזה בכל מקום, 
וכתב עלה הרמ"א, כ"ה הסכמת הפוסקים אבל י"א דאין שמיטה נוהגת בזמן הזה 
ונראה שעליהם סמכו במדינות אלו שאין נוהגין דין שמיטה כלל בזמה"ז והמנהג 
היו נוהגין עדיין בזמן הרא"ש כמו שכתב בתשובה שהיה צווח ככרוכיא לבטל 
המנהג ולא אשגחו ביה וכבר כתבו ג"כ האחרונים ז"ל טעם למנהג שאין נוהגין 
שמיטה כמבואר בדברי מהרי"ק )שורש צ"(ב ומהר"ר איסרלן )סי' ד"ש( ובמהרי"ל 
ואין לדקדק אחריהם. וז"ל מהר"ר איסרלין בספרו תרומת הדשן סי' ד"ש, יראה 
דע"ז  פ"ק  רש"י  מפי'  וכן  גאונים,  וכמה  ר"ת  מדברי  מוכח  וכן  ר"י  דכתב  אע"ג 
דשמיטת כספים נוהגת בזמן הזה, לא חזינן רבנן קשישי בדורותינו דהוו מורו 
לנהוג עתה שמיטת כספים, ואדרבה שמעתי שהיה אחד טוען שמיטת כספים 
לפטור מהלוואה היה נחשב כאחד מן המתמיהין וכו'. ונראה למצוא קצת טעם 
דקי"ל  משום  בדורותינו,  עתה  כספים  שמיטת  תורת  נוהגים  לא  אמאי  וסברא 
כרבי דשמיטת כספים בזמן הזה אינו אלא מדרבנן זכר לשביעית, אבל מדאור' 
בתלמודא  רבי  לה  דרש  כך  כספים.  משמט  אתה  קרקע  משמט  שאתה  בזמן 
)קידושין ל"ח:(, וא"כ נוכל לומר דלא תיקנו זכר לשביעית אלא בארצות שקרובים 
נהגינן  ר"י בחד שינויא דמהאי טעמא לא  וכה"ג תירץ  כגון בבל ומצרים,  לא"י 
תרומות ומעשרות בארצינו, דאשכחן דהוי נהיגי בהו האמוראים בבבל דלא גזרו 
בחו"ל רק לארצות הקרובים לא"י ולא ברחוקים. ואע"ג דחלה נוהג בכל הארצות, 
וחילק בה, משום דחלה דמיא טפי לחובת הגוף מלחובת קרקע, משום דבעל 

5.  ויש להעיר דלכאו' כל זה אינו ענין למה שכתב החזו"א במעשרות )ז', ט"ז( דשם י"ל דהחמיר 
מצד חזקת איסור דמחמרינן אף בדרבנן ואף באין לו עיקר מדאו', וטעם זה אינו שייך בנידון 
השו"ע סי' ש"ל בספק אי נתגלגלה העיסה קודם שנתגייר ואדרבה העיסה בחזקת פטור, ומיהו 

בטעם השני דן החזו"א להחמיר משום דשיל"מ, וזה שייך אף בספק גר וכמש"כ בפנים.
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העיסה חייב בה ולא בעל הקרקע, ול"ד ]ולא דמי[ לתרו"מ דחובתם רק על בעלי 
קרקע. ולפי"ז כל שכן שמיטת כספים שתנהג בכל הארצות דחובת הגוף ממש 
היא, כדאיתא בהדיא פ"ק דקידושין קרוב לסופו )ל"ח:(, י"ל דמ"מ הואיל ואיתקש 
שמיטת כספים לשמיטת קרקעות, ושם שמיטה חדא הוא דתרווייהו בקדושת 
שביעית תלוי, ובזמה"ז לא נתקן אלא זכר לשביעית, דמיא טפי לחובת קרקע 
מחלה. וכן משמע התם פ"ק דקידושין דהא אי לא הוה קרא הוי דרשינן דאפי' 
נמי דרביה  בזמן השמטת קרקע לא תנהוג שמיטה בחו"ל אלא בא"י, והשתא 
קרא, מ"מ דמיא נמי לחובת קרקע משום דשם שמיטה חדא היא כדפרישית. 
דלעיל דכתב אשירי  וכן הא  בימיו,  פרוזבול  כתב  דר"ת  והא דכתבו המחברים 
דיש לנהוג תורת שמיטת כספים, אפשר לא ס"ל כהך שינויא דר"י דיש לחלק 
בחו"ל בין ארצות קרובות לרחוקות, וכן הוא האמת דר"ת תירץ ההיא דתרומות 
ומעשרות בענין אחר משינויא דר"י. אכן אנן אשינויא דר"י סמכינן לענין שמיטה. 

ועי"ש שהאריך בזה.

א. ויש להקשות טובא ע"ז, דלכאו' היה נראה דזה נסתר להדי' מדברי הירושלמי 
שהשמיטה  בשעה  שמוט  השמיטה  דבר  וזה  בזה"ל  דאיתא  ה"ב  פ"י  שביעית 
נוהגת דבר תורה השמט כספים נוהגת בין בארץ ובין בחו"ל דבר תורה, ובשעה 
שהשמיטה נוהגת מדבריהם השמט כספים נוהגת בין בארץ ובין בחו"ל מדבריהם, 
ומשמע להדי' ]הן מצד הלשון והן מצד תוכן הענין[ דכי היכי דכשנוהגת דבר 
דנוהג  הא  דהכי  דומי'  הסמוכות[,  בארצות  רק  ]ולא  חו"ל  בכל  נוהגת  תורה 

מדבריהם בין בארץ ובין בחו"ל היינו בכל חו"ל, ותקשי אתרומת הדשן. 

ובאמת כבר הובא שיטה כעי"ז ברמב"ן גיטין ל"ו. )ד"ה ולענין הלכה( משמי' דהרב 
והרמב"ן  ישראל,  נוהג שמיטת כספים אלא בארץ  אינו  דבזה"ז  ז"ל  אלברגלוני 
]וכ"ה  עיי"ש  הירושלמי,  מדברי  זו  הוכחה  מינה(  )לעיל  והזכיר  זו  שיטה  דחה 
בביאור הגר"א סק"ד[. ואמנם הרמב"ן שם הקשה ע"ז עוד מדברי שמואל דתלה 
דין פרוזבול בבי דינא דסורא ונהרדעא ומרב אשי ורבנן דבי רב אשי ורבה ואביי 
דכולהו הוו בחו"ל ובזה"ז ואפ"ה הוו משמטי, והנה אי משום הא נראה פשוט 
כגון  דלדעת התרוה"ד מיהת אי"ז קושי' שהרי ס"ל להדי' דבארצות הסמוכות 
בבל ומצרים דתקנו בהו חיוב תרומות ומעשרות שפיר תקנו אף שמיטת כספים6, 

6.  והרמב"ן דמיאן בזה, י"ל דס"ל דמאחר דשמיטת כספים נוהגת בדאו' בין בארץ ובין בחו"ל, 
והוי חיוב הגוף, שוב אם נבוא לחלק ולומר דאפ"ה בהתקנה דרבנן דבזה"ז לא תיקנו אלא בא"י 
ע"כ הטעם בזה כמש"כ התרוה"ד משום שהשווהו בדרבנן לשמיטת קרקע ]שהרי תרוייהו תליין 
וכמש"כ  הסמוכות  בארצות  אף  תקנו  לא  קרקע  דבשמיטת  ומאחר  וכמובן[,  השמיטה  בשנת 

יהרמב"ם פ"ד משמיטה הכ"ז ]ולא מצינו חולק בזה[, שוב מהיכ"ת דשמיטת כספים ינהג בהס
מוכות ]את"ל דאינו נוהג בשאר חו"ל[.

יובדעת התרוה"ד צ"ל לכאו' דמאחר שתקנו חיוב תרו"מ בהסמוכות, על כרחך היינו משום דמ
חלפי בפירות א"י, דמצוי שמביאים לשם פירות מא"י החייבות מדאו' בתרו"מ ]ועי' דרך אמונה 

יפ"ה מביכורים ביאוה"ל ל"ד: ובע"ז נ"ט[, ולפי"ז י"ל דלכך לא תקנו בהו שביעית דזה תלי' בה
קרקע והקרקע ידועה אם היא מא"י או מחו"ל, ולא רצו לתקן איסורי קדושת שביעית בפירות 
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הרב  דברי  ישוב  שזהו  א"כ  ויתכן  בבבל7,  דהוו  אמוראי  הנך  מכל  תקשי  ולא 
אלברגלוני, אבל הקושי' הנ"ל מדברי הירושלמי תקשי טובא בין לר"י אלברגלוני 

ובין לתרוה"ד והרמ"א שסמך ע"ז, וצ"ע.

ב. ואשר יראה לדון בזה בס"ד דלהירושלמי שיטה אחרת בדבר, ואין להוכיח מזה 
בדעת הבבלי, ולייסד הדברים נקדים בס"ד ב' הערות נוספות.

הרמב"ן בספר הזכות )גיטין ל"ו( כתב לצדד בהא דחשש ר' יוחנן )בסוגי' שם( לעשות 
ועבר  כלומר חשש לפסוק שחוב שיש עליו שטר  מעשהבחוב הכתוב בשטר, 
יוחנן מסברא  לר'  לריו"ח  ואף דס"ל  עליו שמיטה שגובים אותו אחר שמיטה, 
דאינו משמט אפ"ה אמר וכי מפני שאנו מדמין נעשה מעשה וא"א לגבות החוב 
וכ' הרמב"ן עלה דאילו היה שמיטת כספים בזה"ז רק מדרבנן  לאחר שמיטה, 
מדוע לא יעשה מעשה עפ"י סברתו, וע"כ דריוחנן ס"ל דאף בזה"ז הוי מן התורה, 
עיי"ש. ובפאה"ש )כ"ט, ד'( הקשה ע"ז דזה נסתר מהירושלמי דבפ"י ה"א אייתי 
נמי דברי ר' יוחנן דהורה שמשמט אף בשטר ואמר מפני שאנו למדין מן ההלכה 
אנו עושין אותו )בתמיה(, והלא ר' יוחנן גופי' ס"ל בירושלמי שביעית פ"ח ה"ד 
)ובפ"ב ה"א בדמאי( דשביעית בזה"ז מדרבנן8 ואפ"ה לא רצה לעשות מעשה והיא 
קושי' גדולה לכאו' על רבינו הרמב"ן ]ועי' בדרך אמונה בביאוה"ל פ"ט ה"ג מה 

שצידד לישב בזה, ועי'[. 

של מדינות אלו מאחר שלא תקנו שם איסור בעבודת הקרקע ]ועוד דמאחר שאסור להוציא 
פירות קדושת שביעית מהארץ לחו"ל )כפ"ו מ"ה(, תו לא מחלפי בארצות הסמוכות, שהרי אין 
מצוי שם פירות קדו"ש מא"י, וביותר דלר"ש וראב"ד בתו"כ פרשת בהר פ"א, זהו כל טעם איסור 
הוצאה לחו"ל שמא לא ישמרו בהם קדו"ש שיחשבו שהם של חו"ל[ ואשר מעתה י"ל דשמיטת 

יכספים דמצוי שילך המלוה ממדינה זו הסמוכה לא"י ויהי' בא"י ]הסמוכה[ בזמן שמיטת כס
פים ]ומסתברא דתלי' במקום המלוה, דעליו המצוה, ואף כלפי דאו' מסתבר כן, וכגון שהמלוה 
במדינה שהגיע בה צה"כ בליל ר"ה והלוה במדינה אחרת, ויש שנסתפקו בזה[, שפיר מחלפי 
זה בזה, ונמצא דבכלל תקנת תרו"מ בארצות הסמוכות הוא, ולא דמי לשביעית דלענין שביעית 
סמוכות הוי כאינם סמוכות, ודו"ק. ]ועוי"ל עפ"י הטעמים שבדרך אמונה פ"ד משמיטה אות ר"ג 
ועי'(, דלפי"ז אילולי  )ולא כתב כהטעם שביארנו,  מדוע לא תיקנו שביעית בארצות הסמוכות 
]ושו"ר  כספים  ולכך שפיר תקנו שמיטת  כתרו"מ,  אף שביעית  היו מתקנים  מיוחדים  טעמים 
בד"א ביאוה"ל פ"ט משמיטה ה"ג בסופו[. אולם בדעת הרמב"ן י"ל דכ"ז ליתא דסו"ס לא תקנו 

שביעית בסמוכות.
7.  ומה"ט כתב התרוה"ד דכל עיקר ישובו אינו אלא לדעת ר"י ולא לר"ת דס"ל )בעבודה זרה 
נ"ח: נ"ט.( דתקנו חיוב תרו"מ אף בכל חו"ל, דלפי"ז אף אם נדמה שמיטת כספים לתרו"מ אפ"ה 
נוהג גם בחו"ל, ואף די"ל דשמיטת כספים דמי לשמיטת קרקע, מ"מ כוונת התרוה"ד דא"כ ודאי 

יתקשי כקושי' רמב"ן מכל אמוראי דנהגוהו בבל, וע"כ מוכח מיהת דבארצות הסמוכות נוהג שמי
טת כספים, ומאחר דלר"ת אין שום חילוק בדבר ע"כ נוהג אף בשאר חו"ל, ופשוט.

8.  הן אמת דלס"ד דר' יוסי שבירו' שביעית פ"י ה"ב דשמיטת כספים דנוהגת אף בחו"ל ]והיא 
חובת הגוף ולא תלוי בארץ[ לא נתבטלה אף כשגלו, א"כ י"ל דאף אי שמיטת קרקעות בזה"ז 
דרבנן כריו"ח בפ"ח, מ"מ שמיטת כספים הוי מדאו', אבל מסקנת ר' יוסי בירו' אינה כן, משום 

דהוקשה שמיטת כספים לשמיטת קרקע, ושפיר הקשה פאה"ש, ועי'.
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ג. תנן פ"י מ"ה פרוזבול המוקדם כשר והמאוחר פסול, ]פרוזבול המוקדם פירוש שכותבו 
בחודש ניסן וכתב בו תאריך יותר מוקדם, חודש שבט, פרוזבול כזה אף שהתאריך הרשום בו 
אינו נכון, הוא כשר, כיון שבחודש ניסן יכול לכתוב פרוזבול ולמסור חובותיו לבית דין כולל את 
כל החובות שחייבים לו כבר, אבל פרוזבול מאוחר שכתבו בחודש ניסן ורשם בו תאריך מאוחר 
לא  שעדיין  חובות  ולמסור  פרוזבול  לכתוב  יכול  אינו  ניסן  שבחודש  פסול,  סיון,  חודש  יותר, 
הילוה, לכן על חובות שהילוה בין ניסן לסיון הפרוזבול אינו מועיל, אך כיון שהתאריך בפרוזבול 

פסול.[  הפרוזבול  לכן  לסיון,  ניסן  בין  שהילוה  הלואות  גם  כולל  שהפרוזבול  נראה  סיון,  הוא 

ופירשו רוב הראשונים ז"ל דפרוזבול אינו מועיל אלא למלוה להלואה שהלוה 
זמן  ונמצא דמה שהמלוה מקדים את  לבי"ד,  לפני שהוא מוסר את הפרוזבול 
הפרוזבול לכתיבת הפרוזבול גורם הפסד לעצמו שלא יועיל אלא כלפי החובות 
מרויח  הוא  מאוחר  משא"כ  כשר,  ולכך  שבט  חודש  עד  הכתוב,  זמן  עד  שהיו 
עצמו מפסיד ללווים שלא כדין שמה שילוה אחר כתיבת הפרוזבול קודם זמן 
הכתוב, בין ניסן לסיון, לא חל עליו הפרוזבול והיה ראוי שישמט ונמצא דיגבו 
בפרוזבול שלא כדין, ולכך פסול, וכן פסק הרמב"ם ביד החזקה. אבל במהדו"ק 
לפהמ"ש פירש הרמב"ם להיפך ממש דמוקדם היינו שכתב הפרוזבול תחילה 
ואח"כ הלוה לו הממון, וזהו פרוזבול כשר, ומאוחר דפסול היינו שהלוה הממון 
תחילה ונעשה חוב ורק אח"כ כתב פרוזבול דזה לא חשיב פרוזבול, וכבר ביאר 
הרמב"ם בתשובה )ק"מ( דפירושו במהדו"ק יסודו מרב חפץ גאון ז"ל ]ושלבסוף 

חזר הרמב"ם מזה[.

ולכאו' פירוש זה דרב חפץ גאון ]והרמב"ם במהדו"ק[ צ"ע טובא מדברי הירושלמי 
דבפשוטו מפורש שם כדעת הרמב"ם במהדו"ב, וכבר הקשה כן הר"י מלכי צדק 
על פירוש זה, ועי' ד"א בבאוה"ל פ"ט הכ"ב מש"כ לצדד בזה, אך יעו"ש בסוף 

דבריו שלבסוף הניח הדברים בצ"ע מדברי הירושלמי.9

שכתב  הכ"ז  משמיטה  פ"ט  הרמב"ם  לשון  בהקדם  בס"ד  בזה  נראה  ואשר  ד. 
בזה"ל ת"ח שהלוו זה את זה ומסר דבריו לתלמידים ואמר מוסר אני לכם שכל 
חוב שיש לי שאגבנו כל זמן שארצה אינו צריך לכתוב פרוזבול, מפני שהן יודעים 
ומבואר  נדחית.  היא  בלבד  ובדברים  מדבריהם  הזה  בזמן  כספים  שהשמטת 
)גיטין ל"ז.( הוו מסרי מילייהו להדדי,  מדברי הרמב"ם דהא דרבנן דבי רב אשי 
וכן רבי יוחנן דהוי מסר מילי לר' חייא בר אבא, אין זה משום דמדרבנן חשיב 
כמוסר שטרותיו לבי"ד אלא דין אחר, דמאחר ששמיטת כספים בזה"ז מדבריהם, 
בדברים בלבד היא נדחית, וכך הוא גדר תקנת חכמים דכל עיקר דין שמיטה אינו 
אלא במקום שלא מסר בדברים שלא תשמט אבל אם מסר בדברים שלא תשמט 
אינה משמטת, ולאו משום לתא דמסירת שטרותיו לבי"ד הוא כלל.]ואמנם דין זה 
אינו לעמי הארץ אלא לתלמידי חכמים בלבד שיודעים כל זאת ולא יבאו לטעות, 
אין כותבין  הי"ז שכתב  ועי' עוד בדברי הרמב"ם פ"ט  כ"ז ברמב"ם[.  וכמפורש 

9.  ויעו"ש שציין אף לדברי העיטור )ערך פרוזבול( שכתב כפירוש זה, אך לכאו' בדברי העיטור 
לא תקשי מהירושלמי שהרי פירש למתני' באופן אחר, עי"ש.
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ראויים  אסי שהם  ורב  אמי  רב  כבי"ד של  ביותר  גדולים  פרוזבול אלא חכמים 
שמואל  מדברי  ]ומקורו  כותבין  אין  דינין  בתי  שאר  אבל  בנ"א  ממון  להפקיע 
גיטין ל"ו:[, ונראה דס"ל דאף להבנת עמי הארץ דאינם יודעים שהשמטת כספים 
יודעים מהאי טעמא שבדברים בלבד היא נדחית, מ"מ  ואינם  בזה"ז מדבריהם 
אף לפי מחשבתם אין תקנת פרוזבול משום מסירת דבריו לבי"ד דא"כ לא היה 
צריך בזה בי"ד חשוב הראויים להפקיע ממון בנ"א, אלא דלהבנתם הוי מתורת 
הפקר בי"ד הפקר ולכך הוא בדווקא בבי"ד הראויים להפקיע ממון, והרמב"ם 
מפרש דשמואל )גיטין ל"ו: הנ"ל( ורבנן דבי רב אשי )ל"ז. הנ"ל( לא פליגי אהדדי, 
הוא  ת"ח  להבנת  ואילו  בי"ד חשוב  להפקעת  צריכים  אנו  הארץ  עמי  דלהבנת 
משום דלקושטא שמיטת כספים בזה"ז בדברים בלבד היא נדחית, ונמצא דבין 
להבנת ע"ה ובין להבנת ת"ח אין זה שייך כלל ללתא דמוסר שטרותיו לבי"ד. 
והוא שלא כדעת רש"י מכות ג': דתקנת פרוזבול ודין מסירת שטרותיו לבי"ד הוי 
חד דינא, וכבר חלקו התוס' במכות שם על דברי רש"י. ואמנם גם לדברי רש"י 
ביארו התוס' בגיטין ל"ו. )ד"ה מי( דע"כ סבירא לי' דאף מסירת שטרותיו לבי"ד 
אינו דאור' אלא משום הפקר בי"ד הפקר, ומ"מ עדיין יש חילוק, דלדעת רש"י 
עשו בזה גדר מסוים דנתנו לזה דין דמסירת שטרותיו לבי"ד חשיב דאין זה חוב 
ואילו  הפקר[,  בי"ד  הפקר  משום  כן  לעשות  ]ובכוחם  שמיטה  דין  בו  שנאמר 
לדעת הרמב"ם ולתוס' במכות אי"ז כלל מדין מסירת שטרותיו לבי"ד, והוא שלא 
כדעת הר"ן בגיטין ל"ו ועוד ראשונים דתקנת פרוזבול הוי הרחבת דין מסירת 
ג"כ דבכל פרוזבול  )ד"ה מי( דהבינו  גיטין ל"ו.  עי' בתוס'  ועוד  שטרותיו לבי"ד, 
איכא בי' משום מסירת שטרותיו לבי"ד והטעם דלא תיקן הלל אלא בשמיטה 
מצות  לעקור  טצדקי  לעשות  להלל  היה  שלא  משום  אחר  מטעם  הוא  דרבנן 
שביעית עיי"ש, ועכ"פ דעת הרמב"ם מבואר להדיא כמו שכתבנו דדינא דמסירת 
שטרותיו לבי"ד ודין פרוזבול תרי עניינים נפרדים נינהו, ומסירת שטרותיו לבי"ד 
בין  פרוזבול  תקנת  ואילו  הט"ו[,  פ"ט  הרמב"ם  בלשון  ]כמבואר  תורה  דין  הוי 

להבנת ת"ח ובין להבנת ע"ה הוא גדר בפנ"ע וכדעת התוס' במכות בזה.

ונראה דיסוד דברי הרמב"ם הוא משום דס"ל דשמיטת כספים דתיקנו דנוהגת 
גיטין  הגמ'  לשון  שכן  דאור',  כספים  שמיטת  דין  כעין  כלל  תיקנוה  לא  בזה"ז 
ל"ו ב' דהתקינו רבנן דתשמט בזה"ז זכר לשביעית ופי' רש"י ז"ל דלא תשתכח 
תורת שביעית, וכן כתב הרמב"ם בפ"ט ה"ג וז"ל ודברי סופרים שתהי' שמיטת 
כספים נוהגת בזה"ז ואע"פ שאין היובל נוהג תיקנו שלא תשתכח תורת שמיטת 
הכספים מישראל עכ"ל, והנה בשמיטת קרקעות וכן בתרו"מ בזה"ז לא אשכחן 
לא  וכן  תשתכח  דלא  משום  הוא  התקנה  דטעם  זה  לשון  מקום  בשום  לכאו' 
יסוד דינא דס"ל  וי"ל מעתה דזהו  זכר לשביעית,  אשכחן בהו לשון הגמ' דהוי 
להרמב"ם דהשמטת כספים בזה"ז מדבריהם בדברים בלבד היא נדחית, משום 
דס"ל דלענין מה שתיקנו שלא תשתכח תורת שביעית מישראל סגי בהא דתיקנו 
כספים  מצות שמיטת  עי"ז  יזכר  וכבר  דין שביעית,  נוהג  דברים  מסירת  דבלא 
בישראל, וראו חכמים צורך בדבר ליתן עצה לבטל שמיטת כספים ע"י מסירת 
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דברים בעלמא מאחר דסגי בזה כדי שלא תשתכח תורת שביעית, ולא חששו 
שיצא מזה קלקול ]דיסברו דאף בזמן הבית מועיל דברים להפקיע דין שמיטה[ 
שהרי כל עיקר הך דינא דפרוזבול אינו אלא לת"ח דיודעים דהשמטת כספים 
בזה"ז הוא מדבריהם ובדברים בלבד היא נדחית, וכלפי ע"ה הלא לפי מחשבתם 
הוי מדין הפקר בי"ד הפקר ובודאי יודעים דהפקר בי"ד הפקר תלוי ברצון בי"ד 
ונמצא שלא יצא מהדבר שום קלקול, ומאחר דסגי בזה שיהי' בכך זכר לשביעית 
לא תיקנו יותר מכך. ועכ"פ נמצא מבואר מזה יסוד גדול דחלוק ביסודו תקנת 
שמיטת כספים משמיטת קרקעות דשמיטת כספים לא תיקנו כלל כעין הרחבת 
דין דאור' אלא כל כולו כולה תקנת דין מחודשת זכר לשמיטה ותיקנו בזה גדרים 

מחודשים דמהני בזה הפקעת דברים.

ה. ונראה ברור בס"ד דזהו טעם יסוד דברי התרומת הדשן שחידש דלא תיקנו 
בזה"ז אלא באר"י ובארצות הסמוכות ולא בשאר חו"ל, אע"ג דמדאור' אין שום 
חילוק בין אר"י לחו"ל לעניין שמיטת כספים, והטעם בזה דמאחר דלא תיקנו 
בזה כעין דאור' ואין זה הרחבת דין שמיטת כספים דאור' אלא תקנה בפני עצמה 
שלא תשתכח תורת שביעית, די בזה שיתקנו בעיקר מקומות ישוב ישראל שהי' 

באר"י ובארצות הסמוכות וסגי בזה כדי שלא תשתכח תורת שביעית.

ו. והנה כל זה הוא בדעת הבבלי, אבל בדברי הירו' הדברים מפורשים בפשוטו 
התורה"  מן  שהוא  לפרוזבול  סמכו  "מכאן  ה"ב  ריש  בפ"י  הירו'  וז"ל  כן,  דאינו 
וקאי אדלעיל )סוף ה"א( שהביא הירו' ברייתא דתניא ואשר יהי' לך ולאו מוסר 
וזהו סיומא דברייתא מכאן סמכו לפרוזבול שהוא מן התורה  שטרותיו לבי"ד, 
וכמו שפירשו המפרשים בזה ונמצא דמפורש בירושלמי דגדר דין פרוזבול הואי 
מעניינו של מוסר שטרותיו לבי"ד. ויעוי' שם בירו' דפריך ופרוזבול דבר תורה 
עוד  שם  ועי'  תורה,  לדבר  סמכוה  הלל  כשהתקין  הירו'  ומשני  ]בתמיה[,  הוא 
דמעיקרא הוה סבירא לי' לר' יוסי בירו' שם דאכן שמיטת כספים בזה"ז הוא מן 
התורה ואפי' הכי מהני תקנת הלל וע"כ היינו טעמא דחשבוהו כמסירת שטרותיו 
לבי"ד, ואף אם למסקנא שם לא מהני אלא לשמיטה מדרבנן, מכל מקום משמע 
ומדרבנן משום דחשיב  הירו' דמעיקרא,  כדברי  דגדר הדברים  לומר  יש  להדי' 
הירושלמי  שכ'  וזהו  הנ"ל,  והר"ן  בגיטין  תוס'  וכשי'  לבי"ד  שטרותיו  כמסירת 

כשהתקין הלל סמכוה לדבר תורה. 

ונראה להוסיף דלפי"ז יתכן מאוד דלדעת הירו' שמיטת כספים אינו משום זכר 
לשמיטה לחוד, אלא הוי דין דרבנן כשאר דין שמיטה דרבנן, ואכן לשון הירו' 
להלן שם "בשעה שהשמיטה נוהגת מדבריהם השמט כספים נוהגת בין בארץ 
בין בחו"ל מדבריהם" ופשטות הדברים דהיינו ממש כהנידון דמייתי שם לעיל 
האם מעשרות בזה"ז מדברי תורה או מדבריהם ודומיא דהכי שקיל וטרי האם 
י"ל דהוי תקנה כעין דאור' ולא  שמיטה בזה"ז מן התורה או מדבריהם, ועכ"פ 
משום זכר לשמיטה לחוד. שהרי הירושלמי דימה להדי' שמיטת כספים בזה"ז 
לשמיטת קרקעות בזה"ז ששניהם מדבריהם, הרי שהגדר שוה ולא משום שלא 
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משום  הוא  שמיטה  דין  דגדר  הירו'  דלדברי  פשוט  מסברא  אף  ואכן  תשתכח. 
חכמים  תקנות  כשאר  דאור'  כעין  דתקנוה  י"ל  שפיר  לבי"ד  שטרותיו  מסירת 

בשמיטת קרקעות או בתרו"מ בזה"ז.

דברי  על  )בסק"א(  בה  שעמדנו  התמיהה  מאליה  מתיישבת  מעתה  ואשר  ז. 
התרומת הדשן ]וכן לדברי ר"י אלברגלוני שברמב"ן[ דסבירא להו דלא תיקנו 
אולם  להיפך,  הירו' דמשמע  בזה מדברי  ותמהנו  בחו"ל,  בזה"ז  כספים  שמטת 
להאמור אין זה קושיא כלל שהרי חלוק ביסודו גדר דין שמיטת כספים להבבלי 
בדעת  אלא  אינה  אלברגלוני[  ]ור"י  הדשן  תרומת  סברת  עיקר  וכל  מלהירו', 
הבבלי דאינו אלא משום זכר לשמיטה, וסגי משום זכר לשמיטה לתקן באר"י או 
עכ"פ בארצות הסמוכות, משא"כ לדעת הירו' דתיקנוה כעין דאור', ולא סבירא 
ליה לירו' כרבנן דבי רב אשי דהוי מסרי להו מילי להדדי, ואף לא סבירא לי' לירו' 
דפרוזבול הוי מכח הפקר בי"ד הפקר להצריך בי דינא דרב אמי ורב אסי שיש 
בכוחם להפקיע ממון, אלא כל עיקרו של דין פרוזבול הוי בכלל גדרי דין דאור' 
דמסירת שטרותיו לבי"ד, ולעולם לא עשו שום קולא בדין שמיטת כספים בזה"ז, 
דאין שום טעם דלא  לירו'  לי'  ולהכי פשוט דסבירא  דאור',  כעין  היא  והתקנה 
יתקנו כעין דאור' אף בחו"ל ואף בארצות הרחוקות שבחו"ל, וכל עיקר דברי ר"י 

אלברגלוני והתרומת הדשן אינם אלא בדעת הבבלי ודו"ק היטב.

ליישב היטב אף דברי הרמב"ן בספר הזכות הנ"ל סק"ב,  נוכל  ואשר לפי"ז  ח. 
]שכתב דמה שנמנע ר' יוחנן מלעשות מעשה כהוראתו, זהו לפי ששמיטה מן 
התורה, והפאה"ש תמה דבירושלמי מבואר כן אף להדי' דשמיטה בזה"ז מדרבנן 
בדעת ר' יוחנן[, די"ל דכל עיקר מה דהוה פשיטא לי' לרמב"ן ז"ל דאילו שמיטת 
כספים הוי מדרבנן היה נוהג רבי יוחנן כסברתו אף הלכה למעשה ]וכמו שכתב 
הרמב"ן בלשונו דבשל דבריהם מדמים ועושים מעשה[ הלא כבר ביאר היטב 
בדרך אמונה בביאוה"ל פ"ט ה"ג דכוונת דברי הרמב"ן הוא ע"פ המבואר בעירובין 
ס"ז ב' דבדאור' מותבינן תיובתא והדר עבדינן מעשה ואילו בדרבנן עבדינן מעשה 
והדר מותבינן תיובתא, והלא בגמ' עירובין לא איירי אלא בעירובי חצרות )וכדפי' 
רש"י ז"ל שם( ועירובי חצרות כל עיקרו אינו אלא מדרבנן ואין לו עיקר מדאור' 

כלל, ושפיר יתכן דבהנך תקנות חכמים דתיקנוה כעין וכהרחבת דין תורה לא 
מצינו שהקילו בזה לעשות מעשה, ובפרט לפי מה שכתב החזו"א בדמאי )הובא 
לעיל סק"ג( דתרו"מ בזה"ז שהוא דרבנן מיקרי דיש לו עיקר מהתורה ולא מקילינן 

בזה כמה קולות דמצינו בסורי' עי"ש, ואשר מעתה י"ל דכל עיקר כוונת הרמב"ן 
בספר הזכות הוא דווקא לדעת הבבלי דסבירא לי' דלמ"ד דשמיטת כספים אינה 
רב אשי  דבי  ברבנן  וכדחזינן  זכר לשמיטה  אלא  אינה  התורה  מן  בזה"ז  נוהגת 
הירו'  דאור', משא"כ בדעת  כעין  כלל  ולא תיקנוה  בפני עצמו  גדר  דהוי  וכנ"ל 
י"ל  וככל מה שנתבאר, שפיר  לי' דתיקנו שמיטת כספים כעין דאור',  דסבירא 
דאף הרמב"ן מודה דלא בעי רב יוחנן למעבד מעשה אף מדרבנן משום דחשיב 
כיש לו עיקר מן התורה ואתי שפיר היטב, קושיית הפאה"ש מדברי הירו' וכמובא 
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באות ב' ולפי האמור כל דברי הרמב"ן אינם אלא בהגדרת דעת הבבלי בגדר דין 
שמיטת כספים בזה"ז10.

]ולפי האמור יש גם מקום ליישב היטב דברי המהרי"ק ביישוב המנהג דלא נהגו בשמיטת כספים 
בזה"ז )וציין הרמ"א ז"ל לדברי המהרי"ק(, וביאר התומים בסי' ס"ז ס"ק ב' כוונת המהרי"ק ע"פ 
דברי הרמב"ן )בספר הזכות( ובעל התרומות, דכל עיקר מה שלא עשה רבי יוחנן מעשה שלא 
לשמט מלווה בשטר היינו דווקא משום דשביעית בזה"ז דאור' ונמצא דלדידן דשמיטה בזה"ז 
אינו אלא מדרבנן שפיר יל"ד ע"פ דעת רבי יוחנן דסבירא לי' לעיקר דמלווה שבשטרות אינו 
משמט ושזהו טעם המנהג, ואה"נ דלפי"ז לא נהגו כן אלא במלווה בשטרות ולא במלווה ע"פ, 
נסתרים מדברי  צ"ע טובא שהרי דברי הרמב"ן  ואמנם בפשוטו  משא"כ לטעם תרומת הדשן. 
הירו' דחזינן דאף אם שביעית בזה"ז אינו אלא מדרבנן אפ"ה לא בעי רבי יוחנן לעשות מעשה 
כדבריו, ושוב תקשי על מנהג העולם, אולם לפי האמור הדברים מיושבים היטב דאין כאן קושיא 
כלל מדברי הירו' והירו' לטעמיה דתיקנו שמיטת כספים בזה"ז כעין דאור' משא"כ לדעת הבבלי 
לעיל  בהערה  שהערנו  וכמו  עצמו  הרמב"ן  בכוונת  כן  ננקוט  לא  אם  ואף  שנתבאר,  מה  וככל 

מחידושיו, מכל מקום ביישוב המנהג ובדברי המהרי"ק הדברים מיושבים היטב[11

10.  ואמנם יש להעיר דלפי"ז לא אתיין דברי הרמב"ן בספר הזכות כדבריו ז"ל בחידושים בגיי
טין, דשם מצדד אף בדעת הירו' דמוסר שטרותיו לבי"ד אינו אלא דין דרבנן עיי"ש, שהרי באמת 
אפשר דאה"נ שבדבריו בחידושיו לא הזכיר את דבריו ז"ל המחודשים בספר הזכות דדעת רבי 
ועכ"פ בעצמותן  מזה.  בו הרמב"ן  ואפשר שחזר  מן התורה,  הוי  בזה"ז  כספים  יוחנן דשמיטת 
של דברים הדברים שכתבנו נכונים דלא תקשי קושיית הפאה"ש מדברי הירו' על דברי הרמב"ן 

יבספר הזכות. ועי' עוד בדרך אמונה פ"ט ה"ג הנ"ל דסברתו ביישוב קושיית הפאה"ש דומה לד
ברינו דבדבר שיש לו עיקר מהתורה מודה הרמב"ן, אלא דלדבריו אין זה משום דמצינו פלוגתת 
והירו' בגדר שמיטת כספים אלא כתב בדרך אפשר דשמא נחלקו בזה אמוראי בגיטין  הבבלי 
ס"ה, עיי"ש, ואילו לדברינו הדברים מאירים דתליא בפלוגתת הבבלי והירו' בעיקר גדר שמיטת 

כספים וככל מה שנתבאר.
11.  ואמנם עדיין יש להעיר על עיקר סברת התומים בביאור דברי המהרי"ק, דלכאו' אף שהי
דברים נכונים בדעת רבי יוחנן עצמו וע"פ דברי הרמב"ן, מ"מ מאחר דרב ושמואל סברי להדיא 
ר"י מוציא מידי  לנו לומר דאין ספקו של  ור"י נסתפק בדבר, לכאו' היה  בסוגי' שם דמשמט, 
ודאי שלהם, והלכך הלכתא כרב ושמואל בתורת ודאי, וכמו שהעיר המנח"ח מצוה תע"ז אות ז' 

דמהאי טעמא לא מהני תפיסה למלווה אף לשי' הרמב"ן דמהני תפיסה בספיקות.
לרב  להו  דפשיטא  דהא  מסברא  לומר  גדול  מקום  דיש  היטב  ליישב  יש  זה  דגם  נראה  אולם 
ושמואל דאף מלווה בשטר משמט ואילו רבי יוחנן הוה מספקא לי', ונטה יותר דאינו משמט, 
היינו משום דאזלי לטעמייהו, דדעת רב ושמואל )ב"ב קע"ה:( להדיא דשעבודא לאו דאו' ואילו 
דעת ר"י )שם( דשעבודא דאור', ועי' בש"ך סי' ל"ט שהאריך בדעת הרבה ראשונים ז"ל והרי"ף 
והרמב"ן דקיימא לן כר"י דשעבודא דאור', ואשר מעתה י"ל דלדידן אין לנו ללמוד כלל מהא 
ולא חשיב של  דאור'  לאו  דווקא לטעמייהו דשעבודא  דזהו  ושמואל,  לרב  להו  דהוה פשיטא 
אחיך בידך, ואילו יסוד ספיקא דר"י היינו משום דשעבודא דאור', וחשיב של אחיך בידך, ושוב 
י"ל כדברי המהרי"ק והתומים דלדידן דשמיטה בזה"ז דרבנן יש לנו לסמוך על ספיקא דר"י עכ"פ 
להשיטות דקיי"ל שעבודא דאור' ודו"ק. ]ומצינו יסוד ברור לזה בב"ב קע"ה: )וברשב"ם ד"ה ומי 
אמר רבה( דביתומים שירשו חוב וגבו קרקע למ"ד דבכור נוטל פי שניים, דהוה לי' מוחזק, הוא 
רק אי שעבודא דאור' ואי שעבודא לאו דאור' אינו נוטל פי שנים דאינו מוחזק אלא ראוי, וחזינן 
להדיא דאף דמדרבנן תיקנו בזה שעבוד לא עשאוה כדין ממון גמור דאור', ויעוי' בספר שערי 
חיים להגרח"ש זצ"ל קידושין סי' ט"ז שהאריך לבאר יסוד זה דשאני דין שעבודא דאור' מאשר 
שעבודא דרבנן, ויש להוסיף דכן מתבאר אף בדברי הנתיבות ק"ז ס"ק ז' שכתב דאי שעבודא לאו 
דאור' ליכא דין משתרשי ביורש שמכר המשעבדי משא"כ אי שעבודא דאור', וביאור הדבר דאי 
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ט. ואשר בזה יתיישבו היטב אף דברי רב חפץ גאון והרמב"ם בפהמ"ש במהדו"ק 
הנ"ל אות ג' שפירשו דלא מהני דין פרוזבול אלא במה שכתב הפרוזבול קודם 
ההלוואה אבל לאחר ההלוואה, לא מהני דין פרוזבול וכבר הקשה הר"י מלכי 
צדק דפירוש זה במתניתין נסתר להדיא מדברי הירו'. אולם לפי האמור נראה 
לתא  משום  הוא  פרוזבול  דין  דיסוד  לטעמיה  להירו'  דהנה  מאירים  דהדברים 
פרוזבול אלא לאחר  דין  דלא מהני  ופשיטא  לבי"ד פשיטא  דמסירת שטרותיו 
לפי"ז  יתכן  ולא  קודם ההלוואה,  לבי"ד  שייך מסירת שטרותיו  דמה  ההלוואה 
דינא דרב חפץ גאון בתרתי, חדא, דלסברת הירו' פשיטא דלאחר ההלוואה מהני 
דין פרוזבול, וב' פשיטא דקודם ההלוואה לא מהני, וכל דברי רב חפץ גאון אינם 
אלא לפי דעת הבבלי וככל מה שנתבאר דיסוד דין פרוזבול לדעת הבבלי אינו 
אלא משום דבדברים בלבד היא נדחית, להבנת ת"ח, ולהבנת ע"ה משום הפקר 
בי"ד הפקר, אולם בי"ד עצמם לא עשו הפקר בי"ד זה משום דלקושטא אין צריך 
להפקר דידהו שהרי להבנה האמיתית ]כדעת ת"ח[ בדברים בלבד היא נדחית, 
וסבירא לי' לרב חפץ גאון דהך דינא דבדברים בלבד היא נדחית הוא דין דחל 
בשעת ההלוואה, דאם ההלוואה היא באופן זה שהלווה על דעת כן שלא יחול 
בה דין שמיטה לא חל בזה דין שמיטה, ודי בזה משום זכר לשביעית שיחול דין 
שביעית רק בהלוואה דבסתמא, ולא באופן שהתנו להדיא בהלוואה שלא יחול 
בה דין שמיטה ]ואפשר גם שתקנו בזה כעין דין מלוה על דעת שלא תשמטני 
שביעית ועי'[, ולהכי סבירא לי' מחד גיסא דשייך דין פרוזבול אף קודם הלוואה 
,ועוד, דאדרבה רק בכהאי גוונא מהני דין פרוזבול, משא"כ לירו' לטעמיה דהוי 
ממש,  להיפך  הם  דהדינים  ופשיטא  פשיטא  לבי"ד  שטרותיו  מסירת  מטעם 
לרב  לי'  וסבירא  דמהני,  פשיטא  ההלוואה  ולאחר  מהני  לא  ההלוואה  דקודם 
חפץ גאון דפשיטא מסברא דלדעת הבבלי יותר נכון שיהי' להיפך ממש ואמנם 
הרמב"ם במסקנא ביד חזר בו מזה דאף לדעת הבבלי יש לומר דלא תיקנו אלא 
לאחר הלוואה והוא נידון בסברא, אבל מדברי הירו' לפי האמור אין כאן הכרע 

וקושי' כלל על פירושו של רב חפץ גאון, והדברים מאירים בס"ד.

* * *

ענף ג'

י. ואשר לפי כל האמור נמצא דמיושב היטב מה שעמדנו בסוף ענף א', ]דלכאו' 
דברי החזו"א נסתרים מדברי הרמב"ן והרא"ש שכתבו להקל בספיקות בשמיטה 
החזו"א  לדברי  במכות  והרא"ש  הרמב"ן  מדברי  סתירה  שום  אין  דאכן  בזה"ז[, 
שביעית )סי' כ"ב הנ"ל( דמפקפק על דברי הפאה"ש, די"ל דכל עיקר סברת החזו"א 
תיקנוה  מ"מ  מדרבנן[  אלא  ]דאינו  בזה"ז  דאף  קרקעות  בשמיטת  אלא  אינה 

שעבודא דאור' חשיב כקנה כבר זכות בגוף הנכס והוי כממון התופס חליפיו משא"כ אי שעבודא 
לאו דאור', וכעי"ז מבואר בדברי התומים שרצה לתלות דינא דבכורות מ"ט דתליא בשעבודא 

דאור', הרי שאף שתיקנו חכמים דין שעבוד לא תיקנוה כעין דאור' וכמבואר בכל הנ"ל[.
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כעין דאור', ואף אם עשו בזה איזה קולות מ"מ במה שתיקנו תיקנו כעין דאור', 
ושפיר י"ל דאף בפלוגתא דרבוותא או בבעיא דלא איפשטא דינו להחמיר, מאחר 
ששורש הספק הוא אף בזמן שהיה שביעית מהתורה והדין נקבע לפי שורשו, 
וכל דברי הרמב"ן והרא"ש אינם אלא בשמיטת כספים בזה"ז דסבירא לי' בדעת 
דשביעית  והרא"ש  הרמב"ן  שכתבו  וזהו  דאור',  כעין  כלל  תיקנוה  דלא  הבבלי 
עצמה  בפני  תקנה  דהוי  כספים  בשמיטת  והיינו  לקולא  ואזלינן  דרבנן  בזה"ז 
בפני  וגדרים  דינים  בזה  ותיקנו  הגמ',  כלשון  זכר לשביעית  דאינה אלא  בזה"ז, 
עצמם דלהכי מהני פרוזבול, משא"כ בשמיטת קרקע בזה"ז ]או בתרו"מ ובחלה 
בזה"ז וככל מה שכתבנו בפתח הדברים[ שפיר י"ל דאף להרא"ש הדין להחמיר. 
רמב"ן  דברי  דאי"ז משמעות  טפי  קיל  בעלמא  זכר  דתקנה שהיא  ]ולא משום 
כוונתם  ובודאי  לקולא,  ואזלינן  דרבנן  בזה"ז  דשביעית  משום  שכתב  והרא"ש 
ככל דיני ספק דרבנן לקולא, ורק דעדיין י"ל כסברת החזו"א דבשמיטת קרקע 
דעיקרה דאו', ורק בשמיטת כספים שישנם דינים וגדרים מיוחדים לזמן הזה לכך 

נידון כשאר דין ספק דרבנן[.

זו  דלא  נמצא  הזכות,  בישוב דעת הרמב"ן בספר  לעיל סק"ח  כל האמור  ולפי 
בלבד דאין סתירה לדברי החזו"א מדברי הרמב"ן עצמו והרא"ש במכות, אלא 
אדרבה דברי הירו' אף מסייעים לכאו' לדברי החזו"א דמאחר שהוכיח פאה"ש 
יוחנן  רבי  רצה  לא  אפ"ה  מדרבנן  בזה"ז  כספים  שמיטת  אי  דאף  הירו'  מדברי 
לעשות מעשה מספק ולגבות החוב משמע מזה כדברי החזו"א דדינם כמו שהיה 
בזמן התורה, וע"כ אם כן שכל דברי הרמב"ן והרא"ש במכות אינם אלא בדעת 
הבבלי דלא תיקנו שמיטת כספים כעין דאור', משא"כ לדעת הירו' דתיקנוה כעין 
דאור', וככל מה שנתבאר.12 ונמצא דמדברי הירו' איכא אף סמך לדברי החזו"א 
דפקפק על דברי הפאה"ש, ואמנם לדעת הב"י והש"ך ופאה"ש צ"ל דשאני בהך 
דר"י שלא רצה לעשות מעשה דזהו משום שהיתה בזה הוראה וסברא מחודשת 
ועי',  בדרבנן  אף  מעשה  לעשות  רצה  לא  ולכך  מרבותיו  לי'  שמיעא  הוי  דלא 
ועכ"פ נמצא דדברי מרן החזו"א אף מסתייעים היטב מסוגיית הירו' ואין לזה שום 
סתירה מדברי הרמב"ן והרא"ש במכות ולא מדברי הרמב"ן בגיטין בספר הזכות 
יישוב דברי הרמב"ן  שכתב דבדרבנן עבדינן מעשה, ולפי האמור אדרבה הלא 
בספר הזכות דלא תקשי מהירו' הוא משום דלהבבלי שמיטה בזה"ז אינו כעין 
דאור' ואין ללמוד מזה כלל לשמיטת קרקעות ותרו"מ בזה"ז דשפיר י"ל דספיקם 

להחמיר וכדעת החזו"א ודו"ק.

12.  הן אמת דברמב"ן בחדושיו במכות יהי' בזה חידוש דאזיל בשיטתו בספר הזכות ולא כדבריו 
ז"ל בחידושי גיטין שבהערה לסק"ח, ועי'.
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דרך ביעור מע"ש בזה"ז
הגאון רבי מנחם אביטן - ר"מ ישיבת באר התלמוד

מצוות וידוי וביעור מעשרות

א( איתא ברמב"ם )פי"א ממע"ש הל' א-ד(, ז"ל: מצות עשה להתוודות לפני ה' אחר 

שמוציאין כל המתנות שבזרע הארץ, וזה הוא הנקרא וידוי מעשר. ואין מתוודין 

לעשר  תכלה  כי  שנאמר  עני,  מעשר  בה  שמפרישין  השנה  אחר  אלא  זה  וידוי 

ביו"ט  במנחה  מתוודין,  אימתי  הבית.  מן  הקודש  בערתי  ה"א  לפני  ואמרת  וגו' 

האחרון של פסח, של רביעית ושל שביעית, שנאמר כי תכלה לעשר - ברגל שכל 

המעשרות כלים בו וכו'. אין מתוודין אלא ביום, וכל היום כשר לוידוי המעשר. 

ובין בפני הבית בין שלא בפני הבית חייב לבער ולהתוודות.

מן  אחד  אצלו  ישאר  שלא  עד  אלא  מתוודה  אינו  ז"ל:  ז-ח(,  )הל'  שם  כתב  עוד 

המתנות, שכן הוא אומר בוידוי - ביערתי הקודש מן הבית. וערב יו"ט האחרון1 

היה הביעור, ולמחר מתוודין. כיצד הוא עושה, אם נשאר אצלו תרומה ותרומת 

לעניים.  נותנו   - עני  מעשר  ללוי,  נותנו   - ראשון  מעשר  לכהן,  נותנה   - מעשר 

נשארו אצלו פירות מעשר שני של ודאי, או נטע רבעי, או מעות פדייתן - הרי 

זה מבער אותן2 ומשליך לים או שורף. נשאר אצלו מע"ש של דמאי - אינו חייב 

לבערו. עכ"ל הרמב"ם הצ"ל3.

בשעת  על ש"פ  המע"ש  חילול  אפשרות של  העלה  הרמב"ם שלא  בדברי  עיון 

הביעור

פרוטה  על  יחללם  ולא  כולם  והמעות  הפירות  ויאבד  יבער  למה  לעיין,  ויש  ב( 

ויבער הפרוטה לבדה, וכמש"כ הרמב"ם )שם פ"ב הל' ב-ג( שבזה"ז שבלא"ה הולך 

המע"ש לאיבוד מחללין אפילו לכתחילה שווה מנה על ש"פ, וא"כ ה"נ נימא לענין 

שעת הביעור - אפילו בזמן הבית. ובשלמא לענין הפירות י"ל  דהכא מיירי שכבר 

ושוב א"א  וכבר קלטוהו מחיצות  )כדמשמע מדבריו דלהלן ה"ט(,  לירושלים  העלם 

לחלל הפירות. אבל לענין המעות קשיא4.

1.  יעויין בכ"מ שם שכ"ה גירסת הרמב"ם במשנה, ודלא כהגירסא דקמן "עיו"ט הראשון של פסח של 
רביעית ושל שביעית היה הביעור".

2.  עיין ביאור דבר זה במנחת חינוך מצוה תר"ז )אות ו'(.
3.  ונפסק כל זה גם בשו"ע יו"ד )סימן של"א סעיף ק"מ ואילך(.

4.  שו"ר בקונטרס הלכות תרו"מ )מר' זעליג שפירא ז"ל( שכתוב שם "ובגבולות העתיקים של ירושלים 
אסור לחלל את המטבע על מטבע אחרת". ולע"ע לא מצאתי מהו מקורו של דין זה. )ואולי מכיון שבא 
לחלל מעות על מעות ה"ז דומה לפדיון הפירות, ואתו לאחלופי ולהתיר פדיון הפירות עצמם ג"כ בתוך 
ירושלים(. שוב הראוני שבדרך אמונה )מע"ש פ"ב ס"ק כ"ה( פירש שזהו המכוון בדברי הרמב"ם פ"ב ה"ד, 

הו"ד להלן )הערה 17(, ועיי"ש מה שכתבנו להעיר בזה.
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)פ"ד ה"ה( דאין מחללין מעות  ולכאורה היינו משום הדין שכתב הרמב"ם לעיל 
מע"ש על מעות אחרות, עיי"ש. ואולם עדיין לא מבואר למה לא יחלל המעות על 

ש"פ מפירות חולין, ויבער רק אותו ש"פ לבדו.

וצריך לומר דכיון שבאופן רגיל אין מחללין בזמן הבית אלא שווה בשווה, )רמב"ם 
מפני  קאזיל  דלאיבוד  אע"ג  ה"נ  את המע"ש,  להפסיד  דאסור  הי"ח(,  פ"ד ממע"ש 

מתיישבת  ובזה  משוויו.  פחות  על  לחללו  היתר  ואין  בדבר,  פלוג  לא  הביעור, 
בענין  שם  הרמב"ם  איירי  דמילתא  סתמא  שהרי  הנ"ל,  האופנים  מכל  הקושיה 

מע"ש בזמן הבית.

ביאור לאור הנ"ל במה שנהוג בימינו לחלל מעות המע"ש על פרוטה בשעת 

הביעור ולבער הפרוטה לבדה

על  ומחללין לכתחילה שווה מנה  לאיבוד קאזיל,  הזה שעכ"פ  בזמן  ומעתה  ג( 
בזמן  ה"נ  קל"ג(,  סעיף  של"א  סימן  )יו"ד  ובשו"ע  הנ"ל,  ברמב"ם  כדאיתא  פרוטה, 
הביעור - אינו חייב לבער מעות מע"ש שברשותו כמות שהן, אלא יוכל לכאורה 
לחללן על פרוטה ויבער הפרוטה בלבד. וכ"כ בקונטרס הלכות תרו"מ )שכתב ר"ז 

שפירא ז"ל ע"פ החזו"א(, בסופו.

ואולם באמת יש לדון בזה טובא, סוף סוף הרי עכ"פ אין מחללין מעות על המעות, 
כנ"ל, ובדין זה לא מצאנו שיש חילוק בין זמן הבית לזמן הזה, שכן הטעם בזה 
אינו משום הפסד מע"ש, אלא שאסרו חכמים לעשות כן לכתחילה משום שאין 
זה דרך חילול, )כדפרש"י ב"מ נ"ו. וע"ע במהר"י קורקוס פ"ד ממע"ש ה"ה, ד"ה ומאי דקי"ל(, 

וא"כ לכאורה בזה"ז נמי.

בטעם הדבר שאין בזה משום אין מחללין מעות על המעות

ד( ואמנם הנה ברמב"ם שם )פ"ד ה"ז( איתא, ז"ל: בשעת הדחק מותר לחלל מעות 
הכסף על של נחושת וכו', עכ"ל הצ"ל, והיינו כגון שנתערבו לו מעות מע"ש בשל 
חולין, וכדאיתא בפרק הזהב )ב"מ נ"ה:(, וגם בזה לא התירו כי אם כסף על נחושת, 

דהוי קצת דרך חילול, אבל לא כסף על כסף, וכדפרש"י שם.

וא"כ היה מקום לומר דה"נ בזה"ז הו"ל כשעה"ד, לפי שאין לו דרך לאכול המע"ש. 
הכל  אלא  נחושת,  ושל  כסף  של  מטבעות  אין  בזמנינו  שכן  קשה,  עדיין  אבל 
עשוי ממין אחד ממיני המתכות, וא"כ הו"ל כמו של כסף על כסף שאין מחללין 

לכתחילה אפילו בשעה"ד.

ה( ואכן כבר עמד בזה החזו"א בהלכות דמאי )סימן ג' סק"י(, וז"ל שם: וכן להחליף 
כסף על כסף אסור אף בזה"ז, דזה אסרו חכמים משום שאין כאן חילול, וזה אין 
יחללנה  כל המטבע מעשר,  והלכך כשנתמלא  הזה.  לזמן  הבית  זמן  בין  חילוק 
דברי  שראינו  ]ואחר  אחר,  מטבע  על  יחלל  ולא  ויקברם,  הפירות  מן  ש"פ  על 
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הירושלמי שאין פירות נתפשין בזה"ז, נראה להחמיר בזה. ואמנם אפשר לחלל 
על מטבע נחושת מדוחק, וראיתי בשם ספר כפתור ופרח שכן נהגו[, ואם חילל5 

מחולל6. עכ"ל הצ"ל. ]וגם המוסגר הוא מהחזו"א[.

בענין  החזו"א  שכתב  ממה  הובא  סקי"ב(  )אמצע  שם  הדברים  בהמשך  ואולם  ו( 
זה במקו"א, ושם כתב, ז"ל: ובזה"ז דמעות מע"ש משליכין לים, שלא יבוא לידי 
תקלה, מותר לחלל כסף על נחושת כדין שעת הדחק, וכמש"כ לעיל סק"י. עכשיו 
מתכת,  מיני  שאר  של  מטבע  על  מחללין  ואנו  היוצא,  כסף  מטבעת  לנו  שאין 
ונתמלא המטבע שילינ"ג, נראה דיש להקל לחלל על מי"ל, ואע"ג דהוי נחושת על 
נחושת - דאין מחללין לכתחילה אפילו מדוחק, כמש"כ הרמב"ם שם - מ"מ כיון 
דדיעבד מחולל... הכא כיון דאיכא הפסד מרובה, שעת הדחק כזה חשיב כדיעבד. 
ולא דמי לדחק הנזכר במשנה, שאינו אלא מקרה יחידי, וגם יש עצה לחלל כסף 
על נחושת, משא"כ עכשיו שאין לנו רק מין מטבע אחד. ועוד נראה דכל אותן 
חומרות שאינן מעיקר הדין לא החמירו אלא בזמן שהחילול הוא בדקדוק של 
השיווי, אבל בזה"ז שמחללין מנה על ש"פ לא שייך חומרות אלו, דאפילו מחלל 
כסף על כסף ניכר החילול, שכל מעשיו מוכיחין שבא להפקיע האיסור. ועוד יש 
סניף - דעת תוספות, דאנן קיי"ל כרבנן דמחללין כסף על כסף. וכיון דאין כאן 
יעמדו  לא  בנ"א  שהרבה  לחוש  דיש  להחמיר,  אין  לכתחילה,  לענין  רק   - נידון 

בנסיון ויבוא לידי מכשול, והוי כדיעבד כמשכ"ל. עכ"ל החזו"א שם.

ז( והנה בימינו המטבעות שבערך הנמוך הינם בגוון שונה מהמטבעות בעלי הערך 
הגבוה יותר, וא"כ אפשר שיש להחשיבם כעין מטבעות כסף ונחושת שמחללין 
אותם זע"ז בשעה"ד. )והגם שיש לחלק כמובן, דחילוק נחושת מכסף הוא חילוק של טבעא 
ופירא, משא"כ במטבעות שלנו שלכאורה אינו כן, אבל מ"מ לענין שיהא 'דרך חילול' אפשר דסגי 

בזה ג"כ, ועכ"פ חזי לאצטרופי כסניף לסברות הנ"ל שבחזו"א(.

ובר מן דין, לענין חילול מע"ש של דמאי, ]שזהו רוב עניני תרו"מ המצוי אצל 
ודו"ק(, לאפוקי  ובדרך אמונה פי"א ממע"ש סק"מ,  י"ג סק"ח,  )יעויין בחזו"א דמאי  ההמון, 
מהמצוי אצל גופי הכשרות עצמם, שמתעסקים אף בטבל ודאי[, דין מפורש הוא 
שמחללין אותו לכתחילה אפילו כסף על כסף, גם לא מדוחק, וכדאיתא ברמב"ם 

שם )פ"ד ה"ח(.

נידון באפשרות לחלל המעות על ש"פ מן הפירות

ח( והנה תוך דבריו הנ"ל )דמאי ג' י'( הזכיר החזו"א אפשרות של חילול המטבע על 
ש"פ מן הפירות, ויקברם. ולבסוף חזר ודחה עצה זו מכח דברי הירושלמי.

5.  אף כסף על כסף.
6.  כדאיתא ברמב"ם שם. )פ"ד ה"ה(.
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והיינו דבירושלמי )ספ"ק דמע"ש( איתא: ר' זבידא הוה יתיב מתני לבריה, הרוצה 
ב"ה  ב"ש,  כדברי   - אלו קדשו  בין  אלו  בין  הזה,  בזמן  הפירות  על  לחלל מעות 
אומרים - מעות כמות שהן ופירות כמות שהן. עבר ר' קריספא, א"ל לא תנייתה 
כן אלא פירות על המעות7, הא מעות על הפירות - דברי הכל לא קדשו... תני 
בן8 ביבי, ונתת בכסף9 - בריחוק מקום אתה פודהו, בקירוב מקום אין את פודהו. 
ונתת הכסף10 - בקירוב מקום אתה מחללו, ואי את מחללו בריחוק מקום. ע"כ 

לשון הירושלמי.

ביאור דברי הירושלמי בזה 

ט( והנה במשנה שם מפורש שהלוקח פירות בכסף מע"ש חוץ לירושלים - יעלו 
ויאכלו בירושלים, ויצא הכסף לחולין, עיי"ש. ומש"כ כאן הירושלמי דברי הכל 
לא קדשו, היינו בזה"ז שאינם ראויים ליאכל בירושלים, ולכך אינם מתחללים על 

הפירות אפילו בדיעבד11.

ואולם מ"מ צ"ב, שהרי דורש כן הירושלמי מן הפסוק12, ואם משם למדנו שאין 
מעות מע"ש מתחללין על הפירות בריחוק מקום אפילו דיעבד, א"כ אף בזמן הבית 
ועד כמה דחזינן שבזה"ב שפיר מתחללין המעות דיעבד אף בריחוק  כן.  נאמר 
מקום, וע"כ דהאי קרא לא לעיכובא נאמר, אלא שכך היא הדרך הראויה לכתחילה, 
שלא לחלל הכסף על הפירות אלא בירושלים, א"כ היאך לומד הירושלמי מאותו 

פסוק עצמו שבזה"ז לא מתחללין מעות על הפירות אפילו בדיעבד.

על  הכסף  של  החילול  כל  שתכלית  חזינן  הנ"ל  הכתוב  שמן  לפרש,  ונראה  י( 
הפירות היא בשביל אכילתם בירושלים, )כדכתיב "ונתת הכסף בכל אשר תאוה נפשך, 
בבקר ובצאן וביין ובשכר, ובכל אשר תשאלך נפשך, ואכלת שם לפני ה"א"(, וממילא משתמע 

7.  דבהא הוא דקאמרי ב"ש בין אלו ובין אלו קדשו, ולב"ה נתפס פדיונם ויצאו הפירות לחולין. ]וטעמייהו 
דב"ש, למהרא"פ משום קנס, דכיון שעכ"פ אין מע"ש נאכל בירושלים בזה"ז, לא היה לו לפדותו על המעות. 
ולהפני משה, טעמייהו דב"ש משום דמספק"ל אי אלים קדושת מע"ש בזה"ז - שאינו נאכל בירושלים - 

לתפוס פדיונו, ולכן בין הפירות ובין המעות קדושים מספק[.
והגרח"ק פירש שם, דבפירות על המעות הוא דקא מפלגי, שלב"ש אלו ואלו קדשו, ולב"ה פירות כמות 
שהן ומעות כמות שהן, דבמחלל פירות על המעות בירושלים הוא דקא מיירי, דלב"ה אינם מתחללים - 
כמו בזמן הבית, וב"ש מספק"ל שמא כיון שעכ"פ אינם ראויים ליאכל בירושלים בזה"ז, שפיר מתחללין אף 

בירושלים. )וע"ע שם ברש"ס, ואכמ"ל(.
8.  ובנ"א שם: תני כן ביבי. ודו"ק.

9.  "וכי ירבה ממך הדרך כי לא תוכל שאתו כי ירחק ממך המקום... ונתת בכסף וצרת הכסף בידך, והלכת 
אל המקום" וגו'. )דברים יד, כד-כה(.

10.  "ונתת הכסף בכל אשר תאוה נפשך" וגו'. )שם, כו(.
11.  ויעויין בשטמ"ק ב"מ )נ"ה: בשם תוספות שאנץ, ד"ה ועוד( שכתב תו"ד וז"ל: דדוקא מעות קאמר 
דאין מחללין על הפירות בזה"ז, משום דהוה להו כבהמה טמאה עבדים וקרקעות, הואיל ואין ראויין ליאכל 

בירושלים בזה"ז וכו', עע"ש.
12.  ובפרט להגירסא הנ"ל, "תני כן ביבי", שאז הוא מפורש להדיא שלענין הנ"ל הוא שמביא הירושלמי 

דרשא זו. ודו"ק.
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מכך שכן הוא הנכון והראוי, שלא יחלל המעות על הפירות כי אם במקום אכילתן 
- בירושלים.

תכלית  קיימת  שעכ"פ  כיון  לירושלים,  חוץ  חללן  אם  גם  הבית,  בזמן  ומעתה, 
החילול - לאכול הפירות בירושלים, שפיר חל אותו חילול בדיעבד. ואולם בזה"ז 
בפני  אלא  ליאכל  ראויים  אינם  מ"מ  שהרי  החילול,  תכלית  קיימת  לא  שבכלל 
הבית - ואין הבית קיים, יש לנו ללמוד מן הכתוב הנ"ל דבכה"ג לא חל החילול 

כל עיקר13.

יא( ומצאתי סיוע לדברינו ברש"ס, בפירושו למשנה שם, דתנן התם; הלוקח מים 
לא  לירושלים,  להגיע  יכולין  פירות שאינן  או  לקרקע,  ופירות המחוברין  ומלח 
קנה מעשר. ופירש שם הרש"ס, ז"ל: או פירות שא"י להגיע לירושלים - שנרקבין 
כדכתיב  ירושלים,  תוך  אלא  הכסף  לפדות  אסור  להגיע  ראויין  דאפילו  בדרך. 
"והלכת אל המקום וגו', ונתת הכסף בכל אשר תאוה נפשך", וכ"ש הני דנרקבין 

בדרך, הלכך לא נראו ללוקחן בכסף מעשר. עכ"ל.

- שלא תפס המעשר  לירושלים  להגיע  פירות שא"י  לענין  ללמוד  הרי שמביא 
כל עיקר, מאותה דרשא גופא שנאמרה לענין האיסור לפדות הכסף על הפירות 
מחוץ לירושלים, הגם שבענין ההוא אינו כי אם איסור לכתחילה, ובעניננו )בפירות 

שא"י להגיע לירושלים( זהו דין לעיכובא.

 ובהכרח היינו מכח הסברא הנ"ל, דכאשר ראוי לאוכלם בירושלים, הגם שחילל 
הכסף על הפירות לא במקום הראוי לאכילתם, איסורא הוא דקא עבד, אבל מ"מ 
וכגון  בירושלים,  ליאכל  ראויים  אינם  בכלל  אם  משא"כ  בדיעבד.  פדיונם  תפס 
שעומדים לירקב בדרך, לא תופס פדיונם כל עיקר. )ורמז לזה הרש"ס במש"כ "וכ"ש 

הני דנרקבין בדרך, הלכך לא נראו ללוקחן בכסף מעשר"(.

בירור שיטת הרמב"ם בזה, אם פוסק כדעת הירושלמי

יב( והנה הרמב"ם לא הביא דין זה המבואר בירושלמי להלכה, )שבזה"ז אין מעות 
מע"ש מתחללין על הפירות(, ושמא אין כאן השמטה מכוונת, אלא שלא עסק בזה 

הרמב"ם, משום שבזה"ז אם מחלל  הוא מע"ש על המעות הרי זה בשביל להתיר 

13.  ונמצא, שבזה"ב אין מחללין מעות מע"ש על הפירות לכתחילה מחוץ לירושלים, ובדיעבד ה"ז מתחי
לל. ובזה"ז לא נתחלל אפילו בדיעבד.

ולפמש"כ החזו"א )בתחי"ד, לפני שהביא דברי הירושלמי( הוי איפכא, דבזה"ז יכול לחלל מעות על הפירות 
חוץ לירושלים אפילו לכתחילה. והיינו משום )שנקט( שכל האיסור הזה שלא ליקח הפירות במעות מע"ש 
יותר  ולזה  חוץ לירושלים אינו כי אם תק"ח ששקדו על תקנת מע"ש שתהא אכילתו מן הטוב והנאות, 
אין קפידא  בזמן שהולך לאיבוד  ולפיכך  ובמקום אכילתם.  בזמן אכילתם,   - בירושלים  מתאים לקיחתם 

בדבר. את"ד שם.
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הוא  משליך  הפרוטה  ואת  בלבד  פרוטה  על  מחללן  ומלכתחילה  הפירות,  את 
לאיבוד, כמש"כ הרמב"ם )פ"ב ה"ב(, ולמה שיחזור ויחלל הפרוטה על הפירות14.

אבל מ"מ יש ללמוד מדין אחר ברמב"ם, שלכאורה משם אכן מוכח דלא קיי"ל 
כהירושלמי הנ"ל לדינא, לדעת הרמב"ם. וכ"כ החזו"א )דמאי ג' י'(.

במחלוקת הרמב"ם והראב"ד בענין חילול פירות על הפירות חוץ לירושלים

פירות  לחלל  אפשר  האם  ה"ב(,  ממע"ש  )פ"ד  והראב"ד  הרמב"ם  נחלקו  דהנה 
מע"ש על פירות אחרים מחוץ לירושלים על דעת להעלותן ולאוכלן בירושלים, 
שהרמב"ם כתב דאפשר, ורשאי לעשות כן לכתחילה. ואילו הראב"ד כתב שאפילו 

בדיעבד לא תפס פדיונם, דאין הפירות של מע"ש מתחללין אלא על הכסף.

והנה אכן בכמה מקומות בש"ס שנינו שאין המע"ש נפדה אלא על כסף צורה )פ"ק 
דמע"ש מ"ב, ובפרק הזהב נ"ד.(, וכן נפסק ברמב"ם )פ"ד ה"ט(. וצ"ב א"כ מה שכתב כאן 

הרמב"ם שאפשר לחלל פירות המע"ש על פירות אחרים, הא בעינן כסף צורה 
וליכא.

יג( וכתב שם מהר"י קורקוס )פ"ד ה"ט(, ז"ל: ואין לתמוה, לדעת רבינו שמחללין 
ובכסף  אוכל,  שהן  שאני  דפירות  אסימון.  על  מחללין  אין  למה   - פירות  על 
הוא שהקפידה תורה שלא לחלל רק על מטבע שיוצא - כדי שיוכל לקנות בו 
בירושלים אוכלין ופירות כמו שירצה... אבל כשמחלל על הפירות אין להקפיד. 

וכבר נתבאר זה )שם לעיל ה"ב(, ופשוט הוא. ע"כ.

ואכן שם )פ"ד ה"ב, ד"ה ונ"ל לתרץ( פירש יותר, וז"ל: דגם רבינו לא התיר על פירות 
אחרות רק פירות שהן אוכל כמו פירות המעשר... שיכול להניח כך ולאוכלו, דהוי 
כמו מקח, אבל דבר שאינו אוכל וע"כ צריך לחזור ולחללו על כסף כדי לקנות 
בכסף אוכל, דהא אינו יכול להחליף אותו15, בכה"ג אינו מתחלל אף לדעת רבינו,  
יכול  שאינו  לפי  עליו  מחללין  שאין  יוצא  ואינו  שנפסל  מטבע  או  כאסימון  זה 

לקנות בו, דהתורה הקפידה שיחלל על דבר שלא יהיה מביא לחילול שני. ע"כ.

14.  ואולם ע"ע ברמב"ם פ"ז הט"ו, ולזה כיוון החזו"א הנ"ל במש"כ שסתם הרמב"ם ולא העמידה בשקדשו 
בזמן הבית וחרב מקדש. איברא דמאידך גם יש לדקדק שלא כתב הרמב"ם "ובזה"ז" כמש"כ במקו"א, אלא 
"ואם אין מקדש", ודו"ק. וגם ידוע שדרכו של הרמב"ם להביא הדינים כצורתם וכלשונם בש"ס. ולכן משם 

אין כ"כ ראיה.
15.  לכאורה לאו דוקא קאמר, רק ר"ל דאינו חריף בהוצאה, ולא יוכל לקנות בו עצמו בקל, רק ע"י שיי

מירנו למעות.
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ביאור סברת הרמב"ם ע"פ החילוק בגדר חילול מע"ש 

בין פדיית הפירות לבין חילול המעות על הפירות

יד( ונראה לבאר גדר הדבר בזה, שהנה במע"ש ישנם שני שלבים, הראשון - פדיית 
בירושלים.  ופירות במעות הללו  אוכלין  - לקיחת  והשני  בכסף,  פירות המע"ש 
בשביל  שבהם  מע"ש  מקדושת  הפירות  שפודה  'פדיון',  נקרא  הראשון  השלב 
שבהן  מע"ש  מקדושת  המעות  שמחלל  'חילול',  נקרא  השני  והשלב  להתירם. 

ומעבירה אל הפירות, בשביל לאוכלן בקדושת מע"ש.

ומדוקדקים הדברים בירושלמי הנ"ל )ספ"ק דמע"ש(, שנקט בלשון זו דייקא, "ונתת 
בכסף - בריחוק מקום אתה פודהו, בקירוב מקום אין את פודהו. ונתת הכסף - 

בקירוב מקום אתה מחללו, ואי אתה מחללו בריחוק מקום".

והיינו נמי מש"כ בירושלמי )ספ"ק דדמאי( בענין הברכה16: כיצד הוא מברך, אם היו 
פירות ]שבא לפדותן במעות[ - על פדיון מעשר שני, אם היו מעות ]שבא לחלל 

המעות על פירות בירושלים[ - על חילול מעשר שני. ע"כ.

טו( ומעתה סובר הרמב"ם, שכל מה שאמרה תורה שאין מע"ש מתחלל אלא על 
כסף צורה, היינו בענין פדיון המע"ש, שאין לפדותו כי אם בכסף היוצא בהוצאה 
לחילול  להזדקק  מבלי  בקל,  ואוכלין  פירות  בלקיחת  בירושלים  להוציאו  שיוכל  )וכדי  דוקא, 
עוסק  אינו  כעת  הרי  אחרים,  פירות  על  מע"ש  פירות  לחלל  כשבא  אבל  נוסף(. 

אלא  תחתם,  אחרים  פירות  עכ"פ  הוא  מכניס  שהרי  להתירם,  הפירות  בפדיית 
כעין מקח הוא זה, שרוצה שתהא אכילת המע"ש מהפירות האחרים, וכגון שהם 
משובחים יותר וכיו"ב, וזה ודאי שפיר דמי, כלקיחת פירות במעות מע"ש, דחילול 

מעין מקח הוא זה ולא פדיון.

וזהו מה שדקדק הרמב"ם )פ"ד הל' א-ב( בלשונו וכתב: הרוצה לפדות פירות מע"ש, 
פודה אותן בדמיהן ואומר הרי המעות האלו תחת הפירות האלו וכו'. וכן אם רצה 
לחלל פירות המעשר על פירות אחרות, יעלו הפירות השניות ויאכלו בירושלים. 
עכ"ל הצ"ל. הרי שבחילול פירות על פירות - מתורת חילול הוא בא, שהוא מעניין 

לקיחת פירות בכסף מע"ש, ולא מתורת פדיון, ולהכי ש"ד.

ואכן אף לענין הברכה כתב הרמב"ם )שם ה"ג(, ז"ל: הפודה מע"ש מברך "על פדיון 
מע"ש", ואם חיללן על פירות אחרות, או שחילל מעות על הפירות, מברך "על 
הוא מתורת  פירות  על  דפירות  חילול מעשר שני". עכ"ל הצ"ל. הרי שהחילול 
חילול כלקיחת פירות במעות של מע"ש ממש17, וא"ש א"כ דלא בעינן כאן כסף 

צורה.

16.  לפירוש הרש"ס שם, וכשיטת הרמב"ם - כדלהלן.
17.  ויעויין עוד במש"כ הרמב"ם )פ"ב ה"ד(, ז"ל: כשם שאין אוכלין מעשר שני בזמן הזה בירושלים, כך 
אין פודין אותו שם, ואין מחללין אותו שם וכו'. ע"כ. ולפו"ר אינו מובן באיזה חילול איירי כאן הרמב"ם, הרי 



62

דרך ביעור מעשר שני בזמן הזה\הרב אביטן

מש"כ  ולפי  ז"ל:  בקיצור,  כן  שכתב  ה"ט(,  )פ"ד  ברדב"ז  הנ"ל  ככל  ומצאתי  טז( 
לחילול,  פדיון  בין  חילוק  לומר שיש  צריך  פירות,  על  פירות  למעלה דמחללין 
דבזמן שבא עליו בתורת פדיון - אין פודין אלא בכסף, ואומר הרי פירות הללו 
- על פדיון מעשר. אבל כשבא עליו בתורת  נוסח הברכה  וכן  זה,  פדויין בכסף 
חילול - מחלל אפילו על פירות אחרים, וכן נוסח הברכה - על חילול מעשר וכו'. 

עיי"ש.

וזה שכתב הרמב"ם פירות על  ז"ל:  ג' סוסק"ח(,  )דמאי סימן  וע"ע משכ"ב החזו"א 
את  לחולין  להוציא  עיקרו  דפדיון  מסברא,  אמר  זה   - חילול'  'על  מברך  פירות 
הנפדה, ועדיין לא נכנס למע"ש דבר הראוי למצוותו. עכ"ל. וזהו ממש כסברתינו 
)הו"ד  גופא,  זו  כסברא  לוקחין(  אין  ד"ה  )נ"ה:  בקידושין  התוס'  ]וע"ע מש"כ  הנ"ל. 
להלן(, אלא שהראיות שהביאו על זה התוספות, וכן מחלוקתם עם רש"י שם, אינם 

אלא באופן של לקיחה במעות מע"ש. ואכמ"ל[.

ביאור סברת הראב"ד 

יז( ובדעת הראב"ד, נראה פשוט שגם הראב"ד נחת לחילוק זה שבין פדיון לחילול, 
ואולם מה שבכ"ז חלק על הרמב"ם הוא משום דמשמעות הכתובים היא שכל 
עיקר הפדיון והחילול של מע"ש הוא בדרך של פדיית המע"ש בכסף, ולקיחת 
אוכל בכסף הזה בירושלים, ובשביל טורח הדרך שלא יצטרך להעלות הפירות 
עצמם לירושלים. אבל לחלל המע"ש בפירות, שיקח פירות אחרים במקום פירות  

המעשר - זו לא שמענו.

וזהו מה שדקדק הראב"ד בדבריו וכתב )פ"ד ה"ב(, ז"ל: ולעולם פירות הראשונים 
של מעשר אינם מתחללין אלא על כסף, ואפילו בדיעבד. עכ"ל הצ"ל. ולא הזכיר 
בזה הענין של כסף שיש עליו צורה, דודאי לא נאמר דין זה אלא בענין הפדיון ולא 

ימעות מתחללין על הפירות בירושלים - דשם הוא מקום חילולן, )ונהי דבזה"ז אין אכילת מע"ש בירוש
לים, מ"מ לענין זה אין שום חילוק בין תוך ירושלים לבין חוצה לה(. ונראה פשוט דהן הפדיון והן החילול 
שהזכיר כאן הרמב"ם איירי בענין חילול הפירות עצמם של מע"ש, והמכוון בדבריו הוא לתרי גווני הנ"ל, 
פדייה - במעות, וחילול - פירות המע"ש על פירות אחרים, והיינו טעמא שאין מתחללין בירושלים, דכבר 

קלטוהו מחיצות. )ושו"ר שכ"כ הפרישה, סימן של"א אות כ"ט בהגהה(. 
שוב הראוני שבדרך אמונה )שם, ס"ק כ"ה( פירש דברי הרמב"ם הללו ע"ד מש"כ בקונטרס הלכות תרו"מ 
)הו"ד לעיל הערה 4(, שאין מחללין מטבע על מטבע תוך ירושלים. ויש להעיר בזה טובא, א – בשום מקום 
לא נחת הרמב"ם לפרש לנו צד היתר של חילול מעות על מעות )כי אם בכסף על נחושת בשעה"ד, כנ"ל(, 
וא"כ מאי איריא הכא בירושלים, הרי חוצה לה ג"כ אין מחללין. ב- כל עיקר דברי הרמב"ם מתחילת ההלכה 
מדבר הרי על המע"ש עצמו, וא"כ דוחק הוא לומר שמתכוין כעת בסו"ד לחילול של מעות מע"ש. ג- ועיקר 
הדבר עצמו ג"כ קשה מאוד, דמאי שנא שבפירות עצמם שנטמאו רשאי לפדותם אפילו בירושלים, ]ולדעת 
החזו"א כ"ה הדין גם בזה"ז, וכמש"כ בד"א שם ס"ק כ"ד וכ"ט[, אע"ג שאינו דרך מקח, ואילו מעות על מעות 

לא יוכל לחלל.
ומה שפירש שם עוד בד"א )בס"ק כ"ה( להעמיד דברי הרמב"ם בחילול מעות על הפירות, כבר הקשנו 

ע"ז לעיל דלענין חילול מעות על הפירות בזה"ז אין שום סברא לחלק בין תוך ירושלים לחוצה לה. וצ"ע.



63

דרך ביעור מעשר שני בזמן הזה\הרב אביטן

בענין החילול, כמשנ"ל. אבל ס"ל שעכ"פ כל ענין חילול הפירות מקדושתן אינו 
אלא באופן שבא לפדותן בכסף ולהעלותו, ולא כשבא להמירן בפירות אחרים.

ביאור וישוב דברי רש"י בקידושין עפ"ז 

יח( ונראה פשוט שזוהי ג"כ כוונת רש"י שם במה שפירש בההיא דאין לוקחים 
בהמה במעות מע"ש חוץ לירושלים, ז"ל: דכתיב וצרת הכסף בידך, ועוד - שמא 

תכחיש בטורח הדרך, ע"כ.

והתוספות שם העתיקו בשמו: דכתיב וצרת הכסף בידך, דהתורה הקפידה בכסף 
צורה, ועוד שמא תכחש בטורח הדרך. ולא נהירא, דהא דבעינן כסף צורה היינו 
דוקא דרך חילול, כגון לקנות דבר שאינו אוכל, שאז צריך לחזור ולמכור, אבל 
במקח להוליך בהמה ולאוכלה בירושלים שרי, ולא בעינן כסף צורה. עכ"ל הצ"ל.

אכן לפי הנוסח דקמן ברש"י, הרי לא הזכיר כאן רש"י כלל הענין של כסף צורה, 
דודאי גם רש"י מודה בזה דכל שהוא מתורת מקח אינו ענין לכסף צורה כלל, 
)ובפרט שבלוקח במעות של מע"ש הוא דמיירי הכא(. אלא כוונת רש"י היא כעין הסברא 
ושם  לירושלים  המעות  את  שיקח  היא  הכתובים  דמשמעות  שבראב"ד,  הנ"ל 
יקח בהם בהמה וכל מאכל שירצה, ולא שיקח בהם מאכל כאן במקומו ויעלהו 
מקרא  של  מפשוטו  בידך",  הכסף  "וצרת  רש"י  שהביא  הוא  ולזה  לירושלים. 

דמשמע שיש לקחת את הכסף לירושלים, ולא ממדרשו דכסף צורה18.

והיינו נמי טעמא שאין זה אלא דין לכתחילה, שהרי אין כאן איזו הלכה שנאמרה 
לעיכובא, רק שכך מתבאר מן הכתוב שזוהי הדרך הנכונה והראויה19, משא"כ אם 

הוא מן ההלכה של כסף צורה, שאז היה זה ג"כ לעיכובא.

סיכום העולה משיטות הרמב"ם והראב"ד 

יט( והנה מחלוקת הרמב"ם והראב"ד היא מן הקצה אל הקצה, שלהראב"ד חילול 
פירות על פירות גרע מחילול מעות על פירות, שאפילו בדיעבד לא חל. ואילו 
להרמב"ם אף עדיף הוא מחילול מעות על פירות, שהרי לכתחילה אין מחללין 
מעות מע"ש על הפירות חוץ לירושלים, ורק בדיעבד הרי אלו מחוללין, )וכדאיתא 
ברמב"ם פ"ד ה"ו(, ואילו פירות על פירות מחללין חוץ לירושלים אפילו לכתחילה20, 

כמבואר להדיא ברמב"ם )פ"ד ה"ב(.

18.  ונתתי שמחה בלבי שמצאתי כדברינו ממש בספר כפו"ת ע"ד התוס' בסוכה )מ': ד"ה שמא(, עייש"ב.
19.  ומשו"ה נמי שייך להוסיף על זה הטעם דשמא תכחש בדרך, אחר שהטעם הראשון אינו דין גמור, כי 

אם אופן הראוי לכתחילה. ודו"ק.
20.  ודוקא חוץ לירושלים, דאילו נכנסו הפירות מע"ש לירושלים - כבר קלטוהו מחיצות ושוב אינם נפדים 

לעולם מקדושתן, וכנ"ל בהערה )17(.
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ובאמת יש לעיין, נהי דפירות על הפירות הו"ל חילול מתורת מקח כמשנ"ת, מ"מ 
הרי לא הותר ליקח לכתחילה פירות חוץ לירושלים, וא"כ מדוע לחלל פירות על 

פירות אחרים מותר.

תועלת  משום  הוא  לירושלים  חוץ  ליקח  שלא  בזה  האיסור  ענין  דהנה  וצ"ל, 
והנאות,  ג' סק"י( "שתהא אכילתו מן הטוב  )דמאי סימן  וכמש"כ החזו"א  המע"ש, 
וא"כ  אכילתן".  ובמקום  אכילתן,  בזמן   - בירושלים  לקיחתם  יותר מתאים  ולזה 
דוקא כשיש בידו מעות מע"ש ובא ליקח בהן פירות הוא ששייך טעם זה, משא"כ 
במי שבא לחלל פירות על פירות, שאין הוא מגרע כלום מהמצב הקודם, )דעכ"פ 
לא הותר לחלל אלא על אותו המין, וגם לא מן היפה על הרע, כמש"כ הרמב"ם שם פ"ד ה"ב(, 

ולכך מותר הוא אף לכתחילה21.

בענין חילול פירות על הפירות בזה"ז 

כ( והנה כתב הרמב"ם )פ"ב ה"ג( שאף בזמן הזה יכול הוא לחלל פירות על פירות, 
וז"ל שם: וכן אם חילל מעשר שווה מנה על ש"פ22 מפירות אחרות, הרי זה מחולל, 
ושורף את הפירות שחילל עליהם כדי שלא יהיו תקלה לאחרים, כפדיון נטע רבעי 

בזה"ז, כמו שביארנו בהלכות איסורי מאכלות. ע"כ.

וכתב הגר"א )יו"ד של"א ס"ק ר"א( שלדעת הרמב"ם רשאי לעשות כן אף לכתחילה, 
ולשון "אם חילל" לאו דוקא הוא. והוסיף החזו"א )דמאי ג' י'( שכן מבואר להדיא 
ברמב"ם גבי פדיון נטע רבעי )בפ"י ממאכ"א הי"ז(, והרי גם כאן ציין לשם הרמב"ם 

עצמו כנ"ל23.

]ומש"כ הרמב"ם לשון "אם חילל", נלע"ד פשוט שמוסב הוא כלפי מש"כ לעיל 
שם )ה"ב(, ז"ל: מידת חסידות שפודין מע"ש בזה"ז בשוויו כדרך שפודין אותו בפני 
הבית. והורו הגאונים שאם רצה לפדות שווה מנה בפרוטה לכתחילה בזה"ז פודה 
וכו'. עכ"ל הצ"ל. ועל כן אף מה שהוסיף כאן הרמב"ם שיכול לחלל שווה מנה על 
ש"פ  מן הפירות, נקט הרמב"ם לשון אם חילל, דעכ"פ ממידת חסידות היא שלא 

לחלל כי אם בשוויו[.

וקל הוא חילול פירות על פירות בזה"ז טפי, דרשאי לחלל אפילו מין על שאינו 
מינו, כמש"כ הרמב"ם בענין נטע רבעי )שם(, וה"ה לענין מע"ש, דהוא הדין והוא 

21.  וכמתבאר להלן )אות כ"א( שהרמב"ם לא פוסק את הירושלמי הנ"ל, וס"ל שמע"ש מתחלל על הפיי
רות בזה"ז, )כדהוכחנו מהאי דינא גופא של חילול פירות על פירות, כדלהלן(, וא"כ מינה דלי"ל להרמב"ם 
דרשא הנ"ל שבירושלמי דבקירוב מקום אתה מחללו וכו', ובהכרח א"כ שלדעת הרמב"ם דין זה אינו אלא 
פירות,  לבין אם בא לחלל  בין אם בא לחלל מעות  יש לחלק א"כ  ושפיר  וכדברי החזו"א הנ"ל,  מתק"ח 

וכמש"כ בפנים.
דלא  זהו  ולכאורה  ולא בפחות.  דוקא,  כי אם על ש"פ  כאן ברמב"ם שאינו מחלל המע"ש  22.  מפורש 
כמש"כ בהלק"ט )ח"ב סימן קמ"ג( שבמחלל פירות על פירות א"צ ש"פ, מאחר ומקח הוא זה ואין אונאה 

להקדש, )דמע"ש נמי ממון גבוה הוא(. ויש לדון ולפלפל בטעם הדבר, ואכמ"ל.
23.  שו"ר שכ"כ בשו"ת אבקת רוכל סימן ד', וגם הביא ההוכחה הנ"ל מהלכות מאכ"א.
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הטעם - שעכ"פ הולך הוא לאיבוד, ולא שייך בזה הטעם שתיקנו לחלל דוקא מין 
על מינו. וכ"כ החזו"א שם )דמאי ג' י'(.

מסקנת הדברים מהנ"ל שהרמב"ם לא ס"ל כדעת הירושלמי להלכה,

ומ"מ החזו"א העלה לחוש לדברי הירושלמי 

כא( ומעתה יש לנו ללמוד מכאן שלדעת הרמב"ם לא קיי"ל כהירושלמי הנ"ל 
פירות  על  מע"ש  פירות  לחלל  שאפשר  הרמב"ם  שסובר  חזינן  דהא  להלכה, 
זה, כמשנ"ת באורך,  - בזה"ז נמי, הגם שמתורת מקח הוא שחל חילול  אחרים 
והרי א"כ דאע"ג שאינם ראויים להאכל בירושלים בזה"ז, מ"מ שפיר חל המקח 
ונתחללו הפירות, וא"כ ה"נ בלוקח פירות במעות מע"ש, דמאי שנא. וכ"כ להוכיח 

החזו"א )שם(.

ואחר שנפסק כן בשו"ע ג"כ )יו"ד סימן של"א סעיף קל"ג(, נמצא שמעיקר הדין רשאי 
לחלל מעות מע"ש על ש"פ מן הפירות של חולין, כשם שרשאי לחלל פירות 

מע"ש עצמם על פירות אחרים24.

חולין  פירות  אין  הירושלמי  שלדברי  שראינו  דאחר  )שם(,  החזו"א  כתב  ומ"מ 
בדבריו שהביא  ויעויין שם  בזה.  נראה להחמיר  בזה"ז,  נתפסין בקדושת מע"ש 

שכ"כ ג"כ הסמ"ג )עשין סוף מ"ע קל"ו(25.

בענין חילול המע"ש על פירות טמאים, שבזה לכו"ע אינו מחולל

כב( והנה כל זה הוא לענין עצם האפשרות לחלל על הפירות בזמן הזה, שלדעת 
אכילה  היתר  שאין  דאע"ג  משום  והיינו  שאפשר,  מבואר  והשו"ע  הרמב"ם 
בירושלים בזה"ז, מ"מ פירות ראויים הם ליאכל בקדושת מע"ש, אלא שאין לנו 

24.  איברא דמאידך יש לדקדק, דהנה ברמב"ם )פ"ד ה"ג( בענין הברכה איתא, ז"ל: הפודה מע"ש מברך 
על פדיון מע"ש, ואם חיללן על פירות אחרות, או שחילל מעות על הפירות, מברך על חילול מע"ש. ע"כ.

ולעומת זאת בשו"ע )של"א סעיף קל"ז( כתב, ז"ל: הפודה מע"ש מברך אקב"ו על פדיון מע"ש, ואם חיללן 
על פירות אחרות מברך על חילול מע"ש. ע"כ. והשמיט השו"ע האופן של חילול מעות על הפירות. ומשמע 
לכאורה דשפיר קיי"ל כדין הירושלמי, דאין מעות מתחללין על הפירות בזה"ז, )ופירות על פירות שאני 
מאיזה טעם שהוא(, ולכך לא הזכיר השו"ע אופן זה, לפי שאין דרכו לפסוק דינים שאינם נוהגים בזמננו. 

ימשא"כ הרמב"ם שפוסק גם דינים השייכים בזמן הבית כידוע, )וכמו שהוא בהלכות מע"ש כאן כו"כ פע
מים(, ולכך הביא גם האופן של חילול מעות על הפירות.

ואולם באמת אין שום סברא בזה שיהא חילוק בדין זה בין חילול מעות על פירות לחילול פירות על פירות, 
)וכמש"כ החזו"א(. אבל מה שהשמיטו השו"ע הוא משום שאכן בזה"ז - הגם שלדינא אם עשה כן תפס 
פדיונו, מ"מ - אין זה דבר המצוי כלל, וכמשכ"ל, דלפדות פירות מקדושתן הוא דבר הנצרך לו, אבל לחלל 

יהמעות על הפירות בד"כ אינו דבר הנצרך, שכן מעיקרא חילל פירות המע"ש על פרוטה בלבד, וכבר הש
ליכה מיד לאיבוד לים, כמש"כ בסעיף קל"ג. וק"ל.

25.  ודבר חדש מצאתי בזה, שבשער המצוות להאר"י ז"ל )פרשת וילך( כתב שהפודים מע"ש על מעט 
קמח וכיו"ב, אסור לעשות כן, לפי שאין מחללין פירות על פירות. ע"כ. וה"ז כשיטת הראב"ד. )ואולם אין 

זה נוגע לעניננו לכאורה, בבא לחלל בזה"ז מעות מע"ש על פירות(.
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נ"ג: סוד"ה לא פלוג( שאם  )ב"מ  וכענין המבואר בתוספות  בו.  מקום הראוי לאכול 
יבנה ביהמ"ק נאכל המע"ש שהופרש מלפני זה, ולא חשיב כדיחוי מה שלא יכלו 
לאכלו עד כאן. כך נראה בביאור טעם סברתם. )וכן מתבאר בחזו"א הנ"ל, עיי"ש ודו"ק(.

המעות,  נתחללו  לא  הבית  בזמן  שאף  טמאים,  פירות  על  לחלל  בא  אם  אבל 
כמפורש בתוספתא דמע"ש )פ"ק סוף הט"ו(, ]והובאה בפירוש הר"ש )ספ"ק דמע"ש, 
סוף מ"ו(, ובתוספות )קידושין נ"ו. ד"ה במזיד([, בזה לא עדיף חילול בזה"ז מבזה"ב, 

דכל כה"ג שאין ראויים הפירות עצמם ליאכל בקדושת מע"ש אין כאן בכלל חילול 
דרך מקח, ולא נתחללו המעות כלל.

המחוברים  ופירות  ומלח,  מים  הלוקח  מ"ה(;  דמע"ש  )פ"ק  שנינו  מזו  וגדולה  כג( 
לקרקע, או פירות שאינן יכולין להגיע לירושלים - לא קנה מעשר. ופירשו בזה 
דהיינו כגון פירות לחין שעד שיעלו לירושלים ירקבו. )עיי"ש בר"ש ובריבמ"ץ(. ואם 
בענין זה )שהוא מקרה חיצוני, וגם ראוי היה מעיקרו( לא קנה מעשר, עאכו"כ בחילול על 

פירות טמאים, )שאינם ראויים מצד עצמם ליאכל בירושלים(, דלא קנה מעשר.

והא קמן דנשנה דין זה יחד עם לוקח מים ומלח בכרך אחד, ופשוט א"כ דכשם 
זה"ב לזה"ז, ה"נ הוא בענין פירות שא"י  בין  שלענין מים ומלח אין שום הבדל 

להגיע לירושלים26, וכ"ש בפירות טמאים27.

להנ"ל שוב א"א לחלל מע"ש על הפירות בזה"ז אם כבר הוכשרו לקבל טומאה

כד(  ומעתה בזמן הזה שכולנו טמאי מתים, )וזב וזבה ויולדת שלא טבלו(, שוב לא 
משכח"ל לחלל מע"ש על הפירות כי אם באופן שלא הוכשרו אותם פירות לקבל 
טומאה, אבל אם הוכשרו - מיד נטמאו )אם במגע ואם במשא, ודו"ק(, ושוב א"א לחלל 

עליהם לכו"ע. וכ"כ בחזו"א הנ"ל, )דמאי סימן ג' סק"י(.

26.  וע"ע ברמב"ם )פ"ז ה"ד( שכתב שכל אלו מאותו טעם גופא נינהו - לפי שאינן דומין לבקר וצאן, וא"כ 
פשיטא שדין אחד להם, וגם בזה"ז אין המע"ש מתחלל עליהם.

גדול  לירושלים מצאנו חידוש  ופירות שא"י להגיע  ומלח  ואמנם הנה בענין הנ"ל דחילול על מים    .27
יברמב"ם )פ"ז הי"ד(, שכתב, ז"ל: הלוקח מים ומלח, או פירות מחוברין, או פירות שאינן יכולין להגיע לירו

שלים - לא קנה המעשר, אע"פ שיצאו המעות לחולין. עכ"ל. אבל באמת שיטה יחידאה היא, וחלקו עליו 
כל הראשונים בזה, וכמו שהשיג ג"כ הראב"ד שם. )ויעויין בכ"מ ובשאר הנו"כ שרצו לפרש שגם הרמב"ם 

לא נתכוין כפשוטן של דברים, עייש"ב ואכמ"ל(.
ומ"מ נראה ברור שגם לדעת הרמב"ם, פירות ואוכלין טמאים גרועים הם מכך ובהם לא יצאו המעות לחולין, 
שהרי כל עיקר שיטת הרמב"ם היא ממה שחילקה המשנה דמע"ש )פ"ק מ"ה( בלשונה, דגבי לוקח פירות 
שוגג קתני סיפא "יחזרו דמים למקומן", וכן גבי לוקח בהמה שוגג, ואילו גבי לוקח מים ומלח וכל הנך קתני 
רישא "לא קנה מעשר", ומזה דקדק הרמב"ם שהדמים עכ"פ יצאו לחולין, ורק לא קנה מעשר את האוכלין 

הללו )כמש"כ הנו"כ שם(.
)פ"ק דמע"ש סוף הל' ט"ו(; "אם היו פירות  גבי לוקח פירות טמאים קתני בתוספתא הנ"ל  ומעתה הרי 
טמאין - בין בשוגג בין במזיד יחזרו דמים למקומן", ומפורש א"כ שבזה לא יצאו המעות לחולין. ועכצ"ל 
דפירות טמאין מיגרע גריעי מפירות שא"י להגיע לירושלים. ]ויש טעם בדבר, ע"פ משכ"ב הדרך אמונה 
)שם, בבה"ל( עיי"ש, ואכמ"ל[. וע"ע מש"כ הגר"ח )פ"ח ממע"ש ה"ז, אד"ה והנה בדברי( בדברי הרמב"ם 

הללו, ודו"ק לעניננו.
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ומצאתי שכן הובא בשו"ת ר"ב אשכנזי )סו"ס ב'(28, ז"ל שם בתו"ד: וכן מה שמחלל 
את המע"ש על מעט קמח, זה ודאי טעות גמור הוא, מכמה טעמים, הראשון - כי 
רוב הקמח טמא, שבאו עליו מים, כי כן מנהג הארץ ללתות את החטים, ולא קנה 
המעשר, דהא אפילו בקונה פירות שאינם יכולים להגיע לירושלים תנן לא קנה 

מעשר, מכ"ש זה שטמא מתחילתו. עכ"ל הצ"ל. וה"ז ממש כדברינו הנ"ל.

שו"ט בדברי המנח"י בזה

כה( ולא מצאתי אף חולק בדבר, מלבד מה שכתב בעל המנחת יצחק )ח"ה סו"ס 
ס"ו( מדנפשיה, ז"ל בתו"ד: ומדסתמו הרמב"ם והשו"ע ולא כתבו דוקא אם נטמאו 
אח"כ, משמע אף אם היו טמאות בשעת חילול יכול לחלל עליהם. אף דבודאי 
בזמן הבית אם מחלל פירות על פירות צריכים להיות הפירות השניות טהורות, 
בפירות  הדינים  כל  שייכים  ובודאי  לירושלים...  להעלותם  אפשר  שיהיה  כדי 
השניות כמו כשמחלל מעות על הפירות - היכא שלא תפשי אפילו בדיעבד, ומ"מ 
שרי בזה"ז כנ"ל, ממילא י"ל ג"כ הכי במחלל מעות על פירות טמאות בזה"ז. עכ"ל 

הצ"ל.

ואולם לפי מה שנתבאר בחזו"א היטב, החילוק בין זה"ב לזה"ז שייך רק לענין 
אותם חומרות דרבנן, כגון שלא לחלל מעות על הפירות חוץ לירושלים, או שלא 
לחלל פירות על פירות מין על שאינו מינו, ומן היפה על הרע - אפילו באותו המין, 
דכל אלו אינם אלא לתקנת מע"ש שיהא נאכל באופן הראוי והנאות, וממילא לא 
שייכי בזה"ז שבכו"כ הולך לאיבוד. )כמבואר בביאור הגר"א של"א ס"ק ר"א, ורצ"ד ס"ק 

כ"ד, ובחזו"א(.

אבל מה שהוא מעיקר הדין, שאין כאן פירות הראויים ליאכל בירושלים, וחסר 
כאן בעצם מהות החילול, ולכן אפילו בדיעבד לא קנה מעשר, כלפי זה לא שייך 
לחלק זה"ז מזה"ב, כמו לענין חילול על מלח ומים. ולכן כל שחילל על פירות 

טמאים, אין כאן חילול מע"ש כל עיקר, גם בזה"ז29.

סיכום אפשרויות חילול המע"ש בזה"ז

שנתמלאה  ]כגון  לחללן,  ובא  מע"ש,  מעות  בידו  שיש  מי  דדינא,  ומסקנא  כו( 
מטבע הגדולה בקדושת מע"ש, או שהגיעה שעת הביעור, ואינו רוצה להפסיד 

28.  שו"ר במנח"י )ח"ה סו"ס ס"ו( שכתב דתשובה זו אינה מרב"א, אלא מגדול אחד וכו' )שהזכירו הרב"א 
בסימן א' שם(.

29.  ומה שהביא המנח"י לדקדק כן מסתימת הרמב"ם והשו"ע, הנה ברמב"ם ובשו"ע בכלל לא נתפרש 
'שסתמו  ולכן לא שייך כאן שום דקדוק ממה  ולא לאחריו,  שמדובר בנטמאו הפירות, לא לפני החילול 

דבריהם', אחר שעכ"פ נזקקת לאוקימתא בדבריהם.
י ואולם האמת היא שסתימת דברי הרמב"ם והשו"ע בכלל לא משמע כמו שהעמיד הגר"א בשנטמאו הפי

רות, )דס"ל להגר"א שאלמלא כן אסור לשרוף מע"ש טהור(, אלא משמע דעכ"פ יש לנו לשורפן - שלא 
יבא בהם לידי תקלה. ותדע, דאל"כ למה לא השמיענו הרמב"ם היאך יעשה - כשלא נטמאו - שלא יבא 
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ולאבד המטבע הגדולה כולה[, קיימות לפניו שתי אפשרויות לכאורה, האחת - 
לחללן על מטבע קטנה, ואותה יאבד ע"י שחיקה, או יטילנה לים הגדול. והשניה 
- לחללן על ש"פ מן הפירות שלא הוכשרו לקבל טומאה, וישרוף הפירות30. ]או 

אם קמח הוא וכיו"ב, זורה אותו לרוח31[.

ואולם בכל אחת משתי הדרכים הללו יש איזה פקפוק. בדרך הראשונה, לכאורה 
קיים בזה איסור דרבנן שאין מחללין מעות על מעות לכתחילה, ואמנם בשעה"ד 
מפורש  ]וכן  שעה"ד  כעין  דחשיב  י"ל  ובנדו"ד  נחושת,  על  כסף  לחלל  התירו 
בספר כפתור ופרח )סוף פ"מ(, שאכן התיר לעשות כן, וכתב שם שכך הוא מנהגם, 
ואז מחללים אותה על מטבע  גדולה עד שתתמלא,  שמחללים על מטבע כסף 
קטנה של נחושת, ואותה זורקים לאיבוד[, ואולם במטבעות של ימינו, הרי כל 
המטבעות עשויין ממין אחד של מתכת, ואין כאן דרך מקח כמו שיש )קצת( בכסף 

על נחושת, והו"ל כחילול מעות כסף על מעות כסף שאסרו אפילו בשעה"ד.

הרמב"ם  מפשטות  שאמנם  בזה,  לפלוגתא  נפשין  מעיילינן  הא  השניה,  ובדרך 
והשו"ע מבואר לכאורה שאפשר לחלל מעות מע"ש על פירות גם בזה"ז, אבל 
בירושלמי הרי מפורש שבזה"ז אין המע"ש מתחלל על הפירות, והביאו הסמ"ג 

להלכה.

עצה לתקן הדבר על צד היותר טוב

כז( והנה החזו"א )דמאי סימן ג' סק"י, ושם סקי"ב( כתב דנראה שיש להחמיר כדעת 
הירושלמי הנ"ל, ועל כן הדרך הראויה לדעתו היא לחלל מטבע הגדולה על מטבע 

קטנה, וכתב שם כמה צירופים למה יש להתיר לעשות כן בימינו לכתחילה32.

בהם לידי תקלה!
 ]ודרך אגב אכתוב כאן הערה במש"כ המנח"י שם לעיל )סוד"ה והנה הטעם(, ז"ל תו"ד: וכנראה דמה"ט 
כתב שם החזו"א... היינו משום דס"ל דצריך דוקא לחללם על פירות שלא הוכשרו, ע"כ צריכים קבורה 
דוקא. ולא ידעתי אם מדקדקים לעשות כן בירושלים, לחלל דוקא על פירות שלא הוכשרו ולקברם, דבנוגע 
לפירות טמאות אין חילוק בין ירושלים לחוצה ]לה[, כמבואר בש"ס ופוסקים. עכ"ל. ולא הבנתי שיחו וסיגו 
בזה, דהמבואר בש"ס ופוסקים הוא לענין פירות המע"ש עצמם שנטמאו, שאז רשאי לחללן גם אם נכנסו 
לירושלים, ואין זה נוגע לעניננו שבאנו לדון בחילול מע"ש )הן הפירות מע"ש עצמם, והן מעות מע"ש( על 

פירות חולין שנטמאו. וצל"ע[.
30.  לדעת הגר"א )יו"ד של"א ס"ק ר"ב( - דוקא אם נטמאו, אבל בהיותם טהורים אסור לשורפן )לדעי
תו(, אלא יקברם לכאורה. ]עיין לשון החזו"א )דמאי ג' י'(. וע"ע במש"כ הרמב"ם )פי"א ה"ח( בענין ביעור 
המע"ש, הו"ד לעיל בתחילת דברינו[. ואולם לפי פשטות לשון הרמב"ם והשו"ע, אין חילוק בין טמאים 
לטהורים לענין זה, ומותר לשרוף הפירות הגם שטהורים הם. ]וכמו בזמן הביעור, כמש"כ הרמב"ם הנ"ל 
)פי"א ה"ח(. ויעויין במקו"צ שם שהביאו שכ"כ כל הראשונים, לבד משיטת המאירי דס"ל שאסור לשרוף 

פירות מע"ש בידים[.
31.  כנזכר בשו"ת רב"א הנ"ל.

32.  ומ"מ נוהגים שלא לחזור ולחלל אותה מטבע קטנה על ש"פ בגדולה, אלא אותה מטבע שניה הולכת 
לאיבוד. כך דקדקו החזו"א ופוסקי זמנינו מדברי הכו"פ הנ"ל. )דרך אמונה פ"ב ממע"ש סק"י, ושם פי"א 

ס"ק ל"ו(.
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ומאידך המנהג הנפוץ בירושלים בדורות שלפנינו היה לחלל המטבע על קמח 
ש"פ וכיו"ב, ולזרותו לרוח, ]כ"כ בשו"ת הר צבי )זרעים סו"ס קט"ז(, ובמנח"י )ח"ה 

סימן ס"ו(33, וכן מטין משמיה דהגרב"צ אבא שאול זצ"ל34[.

יש צד שלא תפס החילול אפילו  זו של חילול על הפירות  ובדרך  והנה מאחר 
בדיעבד, נראה דשפיר יש מקום לחוש לזה, כמש"כ החזו"א, ואם משום שבאופן 
הנ"ל דחילול על המטבע נמי - הא איכא חשש איסור לכתחילה עכ"פ, יתקן הדבר 
אם כן באופן הבא, שתחילה יחלל המטבע הגדולה על מעט קמח )שלא הוכשר 
לקבל טומאה( כנ"ל, ויזרנו לרוח, ואח"כ יחזור ויחללנה שנית על מטבע קטנה35, 

)בשביל להציל מכל חשש לכה"פ לענין בדיעבד(, וישחקנה או יטילנה לים36.

33.  ושם התיר לחלל המע"ש אף על פירות טמאים, ואולם לכאורה בזה אין ראוי להקל, דאפשר שבכה"ג 
לכו"ע לא נתחלל, כמש"כ החזו"א.

כזאת  הובא  ]שו"ר שכבר  סוכר  מעט  על  לחלל  מורה  תלמידים שמעתי שהיה  וכמה  מכמה  והנה    .34
בשו"ת הר צבי )זרעים, סו"ס קט"ז( שכן נהג הגר"ש סלאנט זצ"ל, שהיה מחלל המע"ש בחתיכת צוקער[, 
וזורהו לרוח. ורבות נפלאתי, מדוע בחר באופן זה דוקא, שכבר הוכשר לקב"ט, ונכנס לספק גדול שמא לא 
נתחלל, ולא חש כלל לדברי החזו"א הנ"ל, והרי יכול היה להורות שיחללוהו על דבר שלא הוכשר לקב"ט, 
וכגון על מעט קמח של אפיית מצה )שזה ודאי לא נלתת במים(, או על שקד או אגוז וכיו"ב )שלא שוטפים 

אותם במים(, דש"ד טפי.
ושוב עוררוני לכך שבספר "נר ציון" הובאה הוראה הנ"ל משמו, ושם מפורש משמו שאמר שא"א לחלל 
המעות על פירות טמאים, וממילא בזה"ז יש לדקדק שלא לחלל כי אם על פירות שלא הוכשרו לקב"ט, 

ואכן העיר על כך הגרב"צ שבימינו יש לבדוק אם לא הוכשר כבר הסוכר במים בתהליך הייצור. 
35.  ולפי הסברא שכתבנו תו"ד לעיל, מן הראוי שיחלל המטבע הגדולה שבגוון של כסף על מטבע קטנה 

שבגוון נחושת דייקא.
36.  ואפשר שעד כמה שכבר חילל תחילה על הקמח, יוכל להקל כעת שלא יצטרך לטרוח כ"כ באיבוד 
המטבע הקטנה, וסגי להשליכה באשפה וכיו"ב. ]מעין מה שכתב בכו"פ - להשליכה באחד הבורות. ונהי 
דאנן חיישינן למש"כ הרמב"ם )פ"ב ה"ב( להשליכה לים הגדול דוקא, בעניננו שאין זה כי אם חילול נוסף 

לחומרא בעלמא, נראה דש"ד לסמוך על איבוד כזה[.
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בית הוראה למצוות הארץ
ע"ש הרב ש.א. רוזנברג זצ"ל

הוראות הלכתיות לקטיף חוויתי
הרה"ג ר' אשר בורובסקי

]מטע של עצי פרי וכיו"ב שבעל המטע גובה תשלום עבור הכניסה למטע ודמי 
דבר  הגבלה.  ללא  המטע  בתוך  ולאכול  פירות  ללקט  רשות  כוללים  הכניסה 

המכונה היום 'קטיף חוויתי'[ 

יש ליזהר בקטיף חוויתי בשני נושאים, 

א[ חשש ערלה במטע. 

ב[ חובת הפרשת תרו"מ גם כאשר אוכלים במטע עצמו ואין מוציאים את הפירות 
מחוץ למטע.

א. ערלה – דין ערלה נוהג בין בעצים בבעלות של ישראל בין בעצים בבעלות 
של גויים. ]כל עץ מאכל שניטע בקרקע, שלוש שנים הראשונות פירותיו ערלה 
ואסורים באכילה ובהנאה, ובשנה הרביעית לאילן פירותיו נטע רבעי ואסורים 
באכילה עד שיפדו אותם מקדושתם ואחר הפדיון מותרים באכילה. יש לדעת 
שמנין שנות ערלה באילן אינו גיל האילן אלא מונים שנותיו לשנות עולם, מי 
שאינו יודע איך מונים מנין זה צריך לשאול לרב הבקי בדינים אלו. ]אילן הנטוע 
בקרקע מעל שלוש וחצי שנים, ודאי עברו עליו שנות הערלה, ופירות שיתחילו 
לגדול בו מעכשיו מותרים באכילה, ויש לשאול לרב הבקי בדינים אלו אם יש 
לפדותם כפירות רבעי או להפריש מהם תרו"מ, לפעמים משום ספקות בהלכה, 
צריך לגם לחללם כרבעי וגם להפריש מהם תרו"מ.[ כשבעל המטע אינו שומר 
תורה ומצוות הוא אינו נאמן להעיד מה ערלה ומה אינו ערלה, ואסור לסמוך 
על דבריו בשום ענין. צריך לוודא שאין במטע עצי ערלה, פעמים שיש חלקה 
חדשה שכולה ערלה וכן מצוי גם שמשלימים עצים בודדים בתוך מטע ותיק, 
שעץ שקיבל מחלה או מת מחליפים בעץ חדש ונוהג בו איסור ערלה. יש לברר 
העצים  על  לראות  או שאפשר  ערלה  בו  שאין  המטע  על  רבני  פיקוח  יש  אם 
הוא  המטע  שבעל  או  בגדלותם[  מקום  אותם  העבירו  ]ושלא  מבוגרים  שהם 
שומר תורה ומצוות ומעיד שאין העצים ערלה. במקום שיש עצים שברור שהם 
מבוגרים שעברו עליהם שנות ערלה יכול ללקוט מהם, אם יש צד שהם בשנתם 
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הרביעית צריך לחלל קדושת הנטע רבעי. כשלא ברור שעברו על העצים שנות 

ערלה אסור ללקוט מהם.

ב. הפרשת תרומות ומעשרות - במטע שגדלים בו פירות קטנים ]כגון, דובדבן, 

שסק, תאנה, מישמש, עגבניות שרי וכיו"ב[ מותר לקטוף פרי אחד ולאוכלו שם 

נוסף  פרי  לקטוף  רשאי  הפרי  שאכל  ואחרי  ומעשרות,  תרומות  להפריש  בלי 

ולאוכלו וכן הלאה. בצורה זו יכול לאכול כל כמות שירצה בלי להפריש תרומות 

ומעשרות. 

ג. אם קטף ב' פירות או יותר בין אם קטף שניים בב"א ובין קטף אחד ואח"כ 

השני וכן אם קטף אחד מהם לעצמו ואת השני לחבירו או לבנו, אסור לאכול 

ללא הפרשת תרו"מ, כיון שהקטיף נעשה בתשלום עבור הזכות לקטוף פירות, 

מתחייבים הפירות בתרומות ומעשרות כשהצטרפו שנים ]ונקראים גורן[ ואסור 

לאוכלם אף אכילת עראי, עד שיפריש תרו"מ כדין בברכה.

וכד' ]שאינם עשויים  כגון אגסים, תפוחים, אפרסקים  גדולים  יותר  ד. בפירות 

פלחים פלחים, אודות פירות שמחולקים פלחים פלחים ראה לקמן אות ו'[ י"א 

ואח"כ לקטוף  ומעשרות,  בלי להפריש תרומות  ולאכול  שאפשר לקטוף אחד 

עוד אחד כנ"ל ]ס' משפטי ארץ תרומות פ"ז כ"ז[. וי"א שפירות גדולים כהנ"ל 

פרי  אף  מהם  לאכול  אסור  אחד[,  פרי  באכילת  מהם  להסתפק  רגילות  ]שיש 

אחד אלא צריך להפריש מהם תרו"מ ואח"כ יכול לאוכלם, ]שערי צדק פ"ג י"ז. 

ובדרך אמונה פ"ה ממעשר סקל"ד ביאר בדעת החזו"א שנשאר בצ"ע לגבי פרי 

אם  ואוכלו,  לחתיכות  חותכו  אלא  בב"א  לאוכלו  דרך  שאין  תפו"ז  כגודל  גדול 

לקיטת פרי אחד במקום מקח או חצר אוסרו באכילה, ואם אינו רוצה להתחייב 

בהפרשת תרו"מ צריך לחתוך ממנו חתיכה קטנה בעודו מחובר לאילן ויאכלה 

אחד,  פרי  רק  כשקוטף  זו  כשיטה  לנהוג  יש  כן  חתיכה[.  עוד  יחתוך  ואח"כ 

להפריש תרו"מ בברכה.

ה. הקוטף אפי' שני גרגירי ענבים וכן רימון שליקט אפי' ב' גרגרים נקבעו למעשר 

ע"י המקח ואסור לאכול אפילו גרגיר אחד מהם או עינב אחד מהם עד שיפריש 

תרו"מ בברכה. אבל מותר ללקוט גרגיר אחד מהאשכול ולאוכלו ]ולא ניתלש 

עמו עוד ענב[ כאשר כל האשכול נשאר מחובר לגפן וכן ברימון ואוכלו ואח"כ 

קוטף עוד גרגיר ואוכלו מותר לעשות כן לכתחילה אפי' מאה פעמים ואין צריך 

להפריש תרו"מ. 

ו. פרי העשוי פלחים פלחים ]תפו"ז, קלמטינה וכיו"ב[ יש שמסתפקים אם דינו 

כרימון ואשכול ענבים, לדון כל פלח כבריה בפנ"ע, ולפי דעה זו אף קטיפת פרי 

אחד קטן של קלמנטינה וכיו"ב אסור לאוכלו עד שיפריש תרו"מ. 
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ז. באופנים שיש צד ספק שנקבע הפרי ]כמו בפירות קצת גדולים וכן פירות עם 
פלחים[ הדרך המובחרת ללקוט תחילה כל מה שרוצה ללקוט, ויפריש תרו"מ 

בברכה במטע, ויכול לאכול בלא שום הגבלה. 

ח. פירות שקטף ולוקחם לביתו כיון ששילם עבורם או הגביה או משך אסורים 
באכילה עד שיפריש מהם תרו"מ, ויכול להפריש מיד ]גם לפני שמגיע לביתו[.

ט. הערה  – יש להבחין בין ב' דינים שונים, א. אכילת קבע  ב. קביעות הפרי 
תרומה,  מקח,  אש,  מלח,  חצר,  למעשר  הפרי  קובעים  דברים  ]ששה  למעשר 

שבת, רמב"ם פ"ג ממעשר[. 

אסור  מהקרקע  או  מהאילן  כשנתלש  מיד  פרי  כל  פירושו,  קבע  אכילת  דין 
לאוכלו בצורה של אכילת קבע, ופי' בחזו"א ]מעשרות ד י[ שענין אכילת עראי 
וקבע אינו תלוי בכמותה של האכילה אלא באיכותה, ייחד בדיבורו או במחשבתו 
תאנים אלו לסעודתו חשיב קבע, ועוד אופנים שמחשיב את האכילה לקבע ולא 

עראי, יעוי' משפטי ארץ תרומות פ"ז הי"ז, פרטי הדינים. 

דין קביעות הפרי למעשר אוסר לגמרי לאכול מן הפרי אף באכילת עראי, והיינו 
כל פרי שנגמרה מלאכתו ונקבע באחד מהקובעים הנ"ל מקח, חצר וכו' נאסרה 

אכילתו אף עראי, עד שיפריש תרו"מ. 

לגבי  לנהוג  כיצד  אלו  בדינים  הבקי  לחכם  יש לשאול  גוי  בבעלות  י. במטעים 
תרו"מ. 

שליט"א  אלבק  הגר"ח  של  מאמרו  הובא   166 מס'  שדה'  'הליכות  בידיעון  יא. 
המבאר דינים אלו.
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בענין סובין ומורסן שהפרידום מקמח 
והחזירום1

הרה"ג ר' מיכאל גלעדי - ראש כולל זכרון משה

הקדמה

ובריאות,  תזונה  מטעמי  המלא  בקמח  המשתמשים  התרבו  האחרונות  בשנים 
וכבר עוררו ועדות הכשרות שאותם המשתמשים בקמח המלא צריכים לברר 
האם הקמח שממנו עשו את העיסה, הפרידו בטחנת הקמח את הסובין והמורסן 
והחזירו, או שטחנו את הכל ביחד, כי אם בתחילה הפרידו את הסובין והמורסן 

אין הם מצטרפים לשיעור הפרשת חלה, ונברר הדבר. 

ותחילה נקדים ששיעור הפרשת חלה מהתורה הוא עישרון, ושיערוהו חכמים 
שהוא חמשת רבעי הקב קמח, שהם מ"ג ביצים וחומש. 

הכלל הוא שכל שיעורי התורה נאמרו בנפח ולא במשקל, ועל כן עלינו לדעת 
שתי  קיימות  ובימינו  עולם  גדולי  בזה  נחלקו  כידוע,  הביצה.  של  הנפח  מהו 
שיטות מהו שיעור הביצה: השיעור לפי שיטת הגר"ח נאה הביצה נפחה 57.6 
סמ"ק. השיעור הגדול לפי שיטת חזון איש הביצה נפחה 100 סמ"ק. נמצא שלפי 
שיעור הגר"ח נאה שיעור מ"ג ביצים וחומש הוא 2488 סמ"ק, ולפי שיעור החזון 
איש שיעור מ"ג ביצים וחומש הוא 4320 סמ"ק, מכיון שקשה לתת לרוב הציבור 
את השיעורים במידת הנפח לכן חישבו חכמי הזמן את מידות הנפח לפי משקל. 

השיעור במשקל: לפי שיעור הגר"ח נאה משקל של 2488 סמ"ק = 1666 גרם 
בכמה  סמ"ק   2488 של  הכלי  מילוי  לאחר  רק  נאה  הגר"ח  הגיע  זה  ]לשיעור 
דפיקות, ומשום שחשש שאולי הצורה למילוי הכלי היא בלא לדפוק כלל לכן 
גרם שזהו השיעור במשקל  בלי ברכה מ 1250  יש להפריש  כתב שלכתחילה 

בלא דפיקות[.

בספר  כתב  ]כך  גרם   2250  = סמ"ק   4320 של  משקל  איש  החזון  שיעור  לפי 
שיעורין של תורה לבעל הקה"י, לפי צורת המדידה שכתב שם שמניחים בנחת 
את הקמח בלי לדפוק כלל[. ומ"מ כתב לחוש לשיעור הקטן שהיה נהוג בזמנו 

ולהפריש בלי ברכה מ1200 גרם.

יש להדגיש שכל השיעורים הנ"ל במידת המשקל של שיעור הפרשת חלה נאמרו 
רק בקמח חיטה שבו מדדו את השיעורים, אמנם בשאר מיני קמחים השיעור 

1.  נערך מתוך שיעור שנאמר ביום העיון כ”ה ניסן תשע”ט בבית המדרש להלכה אמונת איש 
ירושלים
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משתנה, היות ובכלי המכיל את מדת הסמ"ק הנ"ל נכנסת כמות פחותה של 
הכוסמין  קמח  ]מלבד  שועל  שיבולת  קמח  או  שיפון  קמח  או  שעורה  קמח 
ששיעורו הוא כשיעור קמח החיטה[ ונמצא שמידת המשקל של קמחים אלו 

פחותה ממשקל קמח החיטה. 

בברכה  חלה  הפרשת  שיעור  התפרסם   )171 ומס'   156 )מס'  שדה  בהליכות 
ל28%,   15% בין  החטה  מקמח  פחות  שהוא  הקמחים  מיני  בשאר  ולחומרא 

]השיעורים הנ"ל הודפסו בסוף ספר משפטי ארץ חלה[ ושיעורם כדלהלן:

קמח שעורה – לגר"ח נאה השיעור הוא כ 1420 גרם, ולחזו"א כ 2084 גרם. 
השיעור להפרשת חלה בלי ברכה הוא כ 1050 גרם. 

גרם.  כ 2031  ולחזו"א  גרם,  כ 1391  נאה השיעור הוא  – לגר"ח  קמח שיפון 
השיעור להפרשת חלה בלי ברכה הוא כ 1040 גרם.

קמח שיבולת שועל – לגר"ח נאה השיעור הוא כ 1179 גרם, ולחזו"א כ 1805 
גרם. השיעור להפרשת חלה בלי ברכה הוא כ 890 גרם. 

הסובין  את  שמפרידים  קמח  טחנות  שיש  הקמחים  סוגי  בכל  נעסוק  להלן 
מצטרפים  והמורסן  הסובין  האם  אותם  מחזירים  ושוב  מהקמח  והמורסן 

לשיעור חלה לאחר שהופרדו.

הטעם שמורסן וסובין שהפרידו אינם מצטרפים

א[ מקור הדין מבואר במשנה בחלה )פרק ב' משנה ו'( חמשת רבעים קמח הם 
אלו  הרי  לתוכן  וחזרה  מורסנן מתוכן  ניטלה  חייבים,  ומורסנן  וסובן  ושאורם 

פטורים.

ביאור המשנה, לאחר שמפרידים את הגרעין מהשיבולת והמוץ, בגרעין עצמו 
יש עוד ב' קליפות: קליפה אחת גסה שהיא לפי רוב המפרשים נקראת מורסן, 
וקליפה שניה דקה שלפי רוב המפרשים היא נקראת סובין ]אמנם יש ראשונים 
וגם ברש"י עצמו מצינו סתירה שבמקום אחד הוא כתב שהמורסן הוא הקליפה 
את  מוציאים  וכשמנפים  בזה[.  גם  נעסוק  ולהלן  העבה  היא  והסובין  הדקה 
הסובין והמורסן ומשאירים רק את הקמח, הקמח היותר מנופה נקרא בלשון 

הגמ' סולת.

והמשנה אומרת שאם לא ניפו את החיטה אלא לשו בצק מהסובין והמורסן 
ביחד, הכל מצטרף לשיעור חלה. אבל אם ניפו את המורסן והסובין מהקמח, 

ואחרי זה החזירו את הסובין והמורסן, המורסן לא מצטרף לשיעור חלה. 

טעם הדבר מבואר בירושלמי אמר רבי יוחנן דרך עיסה שנו. דהיינו רבי יוחנן 
מבאר מהו הטעם שמורסן וסובין שנטחנו עם הקמח מצטרפין לשיעור חלה, 
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ואילו אם הפרידום והחזירום אינם מצטרפים, משום שכל זמן שטחנו את הכל 
ביחד קמח זה נקרא שנעשה דרך עיסה, אבל אם הפרידו את הסובין והמורסן 
והחזירו אין זה דרך עיסה, וכפי שכתב הירושלמי בהמשך דמכיון שניטל מורסנן 

וחזר לתוכן אין זה דרך עיסה. 

עוד טעם מובא בירושלמי והוא טעמו של ריש לקיש, שמשנתינו היא אליבא דרבן 
שמעון בן גמליאל שאומר לעולם אינה חייבת בחלה עד שיהיה בה דגן כשיעור. 
בעיסה  ה(  הלכה  ג'  פרק  )חלה  בירושלמי  התנאים  נחלקו  הדברים, שהנה  פירוש 
שאין בה שיעור חלה שהוא חמשת רבעים קמח, ונתן בה קמח של אורז האם 
קמח זה מצטרף לשיעור חלה, דעת ת"ק שהאורז מצטרף לשיעור חלה, ]בטעם 
הדבר נחלקו הבבלי והירושלמי, לבבלי הטעם שאורז מצטרף לשיעור חלה הוא 
משום הדין שטעם כעיקר, וכל שיש בעיסה טעם דגן מצטרף. ולירושלמי )ריש 
אמנם  בחלה[.  להתחייב  האורז  את  גוררת  שהחיטה  משום  הטעם  דחלה(  פ"א 

רבן שמעון בן גמליאל חולק על ת"ק וסובר שאין האורז מצטרף לשיעור חלה, 
הוא  ואורז  דגן  ממין  קמח  רבעים  ה'  של  שיעור  שיהיה  שצריך  משום  וטעמו 
שהפרידו  והמורסן  שהסובין  המשנה  שטעם  מבאר  לקיש  וריש  דגן.  מין  לא 
אותם מהקמח אינם מצטרפים לשיעור חלה הוא אליבא דרשב"ג שבעינן שיהיה 
שיעור ה' רבעים דגן, והמורסן והסובין אינם מצטרפים משום שהם לא מין דגן. 
וביאר הפני משה שכשהמורסן והסובין עדיין לא ניטלו, הכל נחשב מין דגן, אבל 

כשניטלו אע"פ שאח"כ החזירום אינם מין דגן ואינם מצטרפים לשיעור חלה. 

והנה להלכה כיון שהרמב"ם והשו"ע פסקו דין זה מוכח שפסקו שלא כריש לקיש 
שהרי לפי ר"ל משנתינו היא אליבא דרשב"ג, ובדין של עירוב אורז וחיטה לא 
פסקו כרשב"ג, אלא כת"ק שהאורז מצטרף לשיעור חלה, וא"כ ה"ה במשנתינו 
אין הטעם שהמשנה כרשב"ג, אלא כמו שאמר רבי יוחנן משום שאינו דרך עיסה. 

הסובין  את  שאוכל  העני  שאפילו  עיסה  דרך  שאינו  מהו  מבאר  והירושלמי 
וכל שאינו דרך  אין דרכו לעשות מהם עיסה לאחר שהפרידם,  והמורסן בפת 
עיסה פטור. ובפירוש המשניות למד כן מהפסוק שנאמר עריסותיכם שיהיה דרך 
עיסה. דהיינו גזירת הכתוב שגם הקמח שממנו עושים את העיסה שיעשה כדרך 
שעושים קמח, ואם לא נעשה כדרך שעושים קמח, העיסה שעושים ממנו אינה 

חייבת בחלה, וקמח זה אינו מצטרף לשיעור.

סובין ומורסן שהפרידום והחזירום ויש שיעור חלה בלעדיהם

ב[ והנה בדין זה שהסובין והמורסן לא מצטרפין מצאנו מחלוקת מה יהיה הדין 
באופן שהפרידו את הסובין והמורסן והחזירום אך היה שיעור חלה בלעדיהם, 
התשב"ץ בתשובותיו )ח"ב סי' רצ"א פרק ב( מביא יש אומרים שאפילו יש שיעור 
חלה בלא המורסן שהחזיר לתוכו, פטורה מן החלה והטעם שאין דרך בני אדם 
להחזיר המורסן לאחר הריקוד. וכן בביאור הגר"א על הירושלמי כתב כן בדרך 
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וז"ל ואפשר שאפילו היה חמשת רבעים קמח בלא המורסן היה פטור  אפשר 
מטעם שאינו קרוי לחם, ע"כ. לדבריהם אם הפרידו את הסובין והמורסן ואחרי 
זה החזירום, כבר קלקלו את כל הקמח שנמצא כאן והכל פטור מהפרשת חלה.

אמנם הרשב"א )פסקי חלה שער א' פרק ב'( כתב לא כך, וז"ל, מיהו דוקא להצטרף 
הוא שאין מורסנן וסובן מצטרפין לאחר שניטלו מהן, אבל אם יש בלא הן חמשת 
וכן  הרועים.  ואפילו  אוכלין  בהן  שכיוצא  כל  ראוי  שיהא  ובלבד  חייבין  רבעים 
כתב ההגהות מיימוניות )הגהות על ספר זרעים פסקי ספר התרומה אות ט( בשם רבינו 
שמחה. וכן כתב המהר"י קורקוס )הל' בכורים פ"ח הי"ח( בדעת הרמב"ם וכ"כ עוד 
אחרונים. לדבריהם רק המורסן עצמו שהפרידו אינו מצטרף אבל אם יהיה קמח 

כשיעור חמשת רבעים מבלי המורסן שהחזירו הוא מתחייב שפיר בחלה. 

ובספר חזון נחום ]חיברו רבי אליעזר נחום שהיה הראשון לציון וראש הרבנים 
בירושלים מרבותיו של החיד"א[ על המשניות )חלה פרק ב' משנה ו'( כתב בדעת 
הרשב"א שלאו דוקא אם אחר שהפריד את המורסן היה בקמח שיעור שחייב 
בחלה, אלא אפילו אם עירב את המורסן והסובין ולא היה קמח בשיעור שחייב 
בהפרשת חלה, ואחר כך הוסיף קמח אחר וביחד יש שיעור, גם כן חייב בחלה 

עיי"ש. 

והמהר"י  הרשב"א  עם  והגר"א  בתשב"ץ  אומרים  היש  של  המחלוקת  ובביאור 
קורקוס ועוד, נראה שהם נחלקו מה החיסרון שאמרו בירושלמי שאין זה דרך 
עיסה, האם החיסרון הוא בעיסה שכאן הכוונה על הקמח, שהקמח נפטר ברגע 
נחשב  הזה  הקמח  עכשיו  וממילא  שהפרידו,  והמורסן  הסובין  את  שהחזירו 
כקמח מקולקל, ומקלקל את כל הקמח שאין נעשית כדרך עיסה, וממילא אפילו 
יש שיעור קמח זה פטור מהפרשת חלה. או דילמא שהחיסרון הוא בשם לחם, 
שלחם שעשוי מקמח שהחזירו את הסובין לא נקרא לחם, וממילא רק החלק 

הזה שהוא מוחזר הוא לא מצטרף לשם לחם אבל שאר הקמח שם לחם עליו. 

ונראה שבספק זה הסתפק המגן אברהם )סי' תנ"ד ס"ק ב( שהשו"ע )תנד, א( פסק 
בסובין  העיסה  את  הוא  לש  אבל  מורסן,  בפת  ולא  סובין  בפת  לא  יוצאין  אין 
וחזר  מתוכה  מורסנה  נטל  ואם  אברהם  המגן  וכתב  בה.  ויוצא  שבה  ומורסן 
לתוכה ולש עמה יש להסתפק אם הוא מצטרף לכזית עי' יו"ד שכד ס"ג ע"כ. 
דהיינו המגן אברהם מסתפק האם גם במצה שהפריד את המורסן והחזירו יש 
חיסרון שהחלק של המורסן לא מצטרף לכזית מצה או לא. ובביאור הספק כתב 
המחצית השקל דהא דאינו מצטרף לענין חלה הוא לא משום דלא מיקרי לחם, 
ואין דרך לישת עיסה בכך, וא"כ דוקא  אלא משום שבחלה כתיב עריסותיכם, 
לענין חלה שכתוב עריסותיכם יש חיסרון אם החזיר את המורסן אבל לענין מצה 
לא. או דילמא שהחיסרון הוא בשם לחם וא"כ גם במצה יש חיסרון אם הוציאו 
את המורסן והסובין שאינו מיקרי לחם. ]ומש"כ הגר"א שאפשר אפילו אם היה 
כוונתו למה  אין  לחם  קרוי  היה פטור מטעם שאינו  ג"כ  רבעים  ה'  שיעור של 
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שכתבנו שהחיסרון הוא בלחם, אלא שכיון שהעיסה מקולקלת לא מיקרי לחם 

גם לאחר אפיה[.

והמהר"י  הרשב"א  עם  והגר"א  בתשב"ץ  אומרים  היש  ונמצא שהמחלוקת של 

קורקוס ועוד האם אפשר להשלים את העיסה בקמח אחר או שקמח זה כבר 

נפטר, הוא גופא הספק של המג"א האם החיסרון של הפרדת הסובין והמורסן 

או  במצה[,  ולא  בחלה  רק  הוא  זה  דין  זה  ]ולצד  בעיסה  חיסרון  הוא  מהקמח 

והחזירו  והמורסן  הסובין  את  הוציאו  אם  לחם  דין  לזה  שאין  הוא  שהחיסרון 

]ולצד זה דין זה שייך גם במצה[. 

המורסן  את  ממנה  שהפרידו  מעיסה  אותה  שעשו  מצה  לגבי  להלכה  והנה 

ושוב החזירו אותו החוק יעקב והפרי חדש כתבו להדיא שאינו מצטרף לכזית 

וכדבריהם פסק המשנה ברורה )סי' תנד ס"ק ג'( ולפי מה שכתבנו נמצא שנוקטים 

העיקר להלכה שהחיסרון בעיסה שהוציאו ממנה את המורסן שאין עליה שם 

הוציאו  דגן שלא  כזית  בעיסה  יהיה  אם  ולכן  ]ולא שהעיסה מקולקלת[,  לחם 

ממנה את המורסן יצא ידי חובה, ולפ"ז נמצא שגם לגבי הפרשת חלה אם יוסיף 

קמח ממקום אחר יצטרף לשיעור חלה, כמו שיוצא ידי חובת מצה אם יהיה שם 

כזית אחר שלא הפרידו ממנו. 

ובזה אתי שפיר שלא מצינו בפוסקים שחששו לשיטה שהביא התשב"ץ והגר"א 

שאף אם היה חמשת רבעים קמח בעיסה או שהוסיפו לעיסה קמח אחר שאינו 

מופרד מהסובין שהיא פטורה מחלה, ולכל הפחות היינו צריכים לחשוש לענין 

ברכה שלא לברך על הפרשת חלה מצד ספק ברכות להקל, ולפי מה שביארנו 

אתי שפיר דהעיקר להלכה שנוקטים כמו הצד שהחיסרון הוא שאין לו שם לחם, 

וכל שיש חמשת רבעים קמח אחר או הוסיף ממקום אחר קמח שלא הפרידו, 

שם לחם עליו, וחייב בחלה.

האם בזמנינו שייך לפטור קמח שהפרידו ממנו את הסובין והמורסן

ג[ ועתה נבוא לעיקר הדין, לכאורה לפי המבואר במשנה סובין ומורסן שהפרידום 

מהקמח והחזירום אינם מצטרפים, לפי זה העושה עיסה מקמח מלא מוטל עליו 

הסובין  את  הפרידו  שרכש  הקמח  את  טחנו  שבה  הקמח  בטחנת  האם  לברר 

והמורסן והחזירום, או שטחנו את הכל ביחד קודם שיפריש בברכה. 

אם הפרידו את הסובין והמורסן צריך להוסיף כשיעור זה לקמח, והנה שיעור 

הסובין והמורסן בקמח הוא כ18% אמנם לא את הכל מחזירים, ובדרך כלל כיום 

מחזירים כ8% סובין, אכן יש מקומות שאחרי שמפרידים את הסובין הם טוחנים 

אותם שוב במכונה אחרת שמיוחדת לזה, והם מחזירים עד כ15% סובין, וכדי 

לצאת מידי ספיקא מי שאינו יודע בבירור אם הפרידו וכמה החזירו יש להוסיף 

עד כ15% קמח אחר ]מכיון שהקמח שמחזיר הוא גם קמח שהפרידו ממנו לכן 
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יש להוסיף גם על הקמח שמוסיף[ ולפי זה לכאורה שיעור הפרשת חלה בברכה 
יהיה לפי הגר"ח נאה כ 1940 גרם, ולפי החזון איש כ 2640 גרם ]מכיון שבקמח 
המלא הטחינה בדרך כלל היא יותר גסה לכן יש הבדל של כ3% מהקמח הלבן 
ונמצא שאפשר להוריד כ50 גרם מהשיעורים של הגר"ח נאה והחזון איש ונמצא 
ששיעור הפרשת חלה לנוהגים כשיעור הגר"ח נאה הוא כ 1900 גרם, ולנוהגים 

כשיעור חזון איש הוא כ 2570 גרם. 

אלא שיש לדון מכמה צדדים האם הדין הזה שאם הפרידו מורסן וסובין שייך 
כיום בזמנינו.

זה  ואחרי  והמורסן  הסובין  את  מפרידים  מדוע  לברר  צריכים  אנו  ובתחילה 
מחזירים בחזרה. 

בזמן חז"ל ההפרדה היתה מחמת שהסובין והמורסן לא היו חשובים לאכילה, 
שהיו  העניים  וגם  בהם,  משתמשים  היו  קיבר  פת  אוכלים  שהיו  העניים  ורק 
משתמשים במורסן ובסובין היה רק באופן שטחנו את הכל ביחד ועשו מהכל 
ביחד עיסה, שנקראת בלשון חז"ל עיסה בלוסה. אך גם אותם עניים אחר שכבר 
אותם  היו מחזירים  לא  אותם כפסולת,  והחשיבו  והמורסן  הפרידו את הסובין 

לקמח, ומשום כך אמר רבי יוחנן דאין זה דרך עיסה.

והמורסן  הסובין  את  מפרידים  היו  שמחמתה  אחרת  סיבה  הזכירו  הפוסקים 
הניפוי  על  מאד  מקשים  היו  והמורסן  שהסובין  משום  והיא  בזמנם,  מהקמח 
של הקמח מחמת התולעים, ומשום כך הפרידו את הסובין והמורסן כדי להקל 
שהפרידו  שבזמן  ונמצא  בחזרה.  אותם  החזירו  זה  ואחרי  הניפוי,  מלאכת  על 
את הסובין והמורסן ההפרדה היתה על דעת להחזירם. ולפי זה כתב הגרצ"פ 
פרנק בספרו מקראי קודש )פסח חלק ב' סי' ח( שמסתבר שכיון שהפרדת הסובין 
והמורסן היתה על דעת להחזיר, הסובין והמורסן מצטרפים לשיעור חלה וכל 

דין המשנה הוא דוקא בסובין ומורסן שהופרדו שלא על דעת להחזיר. 

לפי בירורים שערכנו הסיבה שבשנים האחרונות מפרידים בטחנות הקמח את 
להקל  כדי  שמפרידים  טחנות  יש  שונות,  סיבות  משתי  הוא  והמורסן  הסובין 
על הלישה של הבצק, שמכיון שהסובין טחינתם גסה יותר הם גורמים לבצק 
להתפורר כשעושים ממנו עיסה, ומשום כך הם מפרידים את הסובין וחוזרים 
היא  זו  הפרדה  גם  ללישה.  ונוחים  דקים  יותר  שיהיו  כדי  שוב,  אותם  וטוחנין 
על דעת להחזיר את הסובין ולפי מה שכתב המקראי קודש בהפרדה על דעת 

להחזיר, הסובין והמורסן מצטרפין לשיעור חלה. 

אמנם יש טחנות קמח שהסיבה שמפרידים את הסובין והמורסן היא כדי לחסוך 
נוסף של קמח לא מנופה, ומשום כך  ייצור  לעצמם שלא יצטרכו לעשות פס 
הם מנפים את כל הקמח שברשותם, ולאחר הניפוי הם מוספים סובין ומורסן 
רק באותו הקמח שהם מייעדים לשווק כקמח המלא לפי הכמות הנצרכת ]יש 
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קמחים של 70% מלא ויש של 80%[ בסוג הפרדה זו צ"ע אם שייכת הסברא 
של הגרצ"פ פרנק שהוציאו את הסובין על דעת להחזיר, שהרי יתכן שהמורסן 

והסובין שהחזירו הוא בכלל לא מהקמח הזה אלא מקמח שנטחן ביום אחר. 

מחלוקת  מצינו  אחר  ממקום  וסובין  מורסן  שמוסיפים  זה  באופן  גם  והנה 
באחרונים האם הסובין והמורסן שהוסיף ממקום אחר מצטרפין או לא. בספר 
חזון נחום הנ"ל הביא את דעת בעל ההון עשיר על המשניות ]רבי עמנואל חי 
ריקי מחכמי איטליה וירושלים מח"ס משנת חסידים[ שכתב כדבר פשוט שאם 
הוסיף מורסן וסובין ממקום אחר שאינם מצטרפים לשיעור חלה, וטעמו שאם 
יצטרף סובין  ומורסן שניטלו מהקמח הזה אינן מצטרפין כל שכן שלא  סובין 
או מורסן ממקום אחר שאינו שלו. אמנם החזון נחום כתב שמלשון הירושלמי 
בפירוש שדה  כתב  שכן  והביא  אחר מצטרפין  וסובין ממקום  מבואר שמורסן 
יהושע על הירושלמי ]להר"י בבננשיתי אח של בעל הכנסת הגדולה[. ובביאור 
דבריהם נראה שמכיון שמראש הוא שומר לעצמו סובין ומורסן להוסיפם בעיסה 
בשעה שנצרך, א"כ אין הסובין נחשבים אצלו כפסולת שנימא שאינו דרך עיסה, 
ולכן הם מצטרפים  ושומר אותם כדי לערבם  אלא אדרבא הוא מחשיב אותם 

לשיעור חלה.

ולפי האמור נמצא שבזמנינו בין אם החזירו את אותן הסובין והמורסן שנטלו 
בתחילה, ובין שלקחו סובין ומורסן אחרים והוסיפו לקמח הכל מצטרף לשיעור 
חלה. וכמו שנתבאר  או משום שההפרדה היתה על דעת להחזיר שבכה"ג המשנה 
לא דיברה שלא מצטרף, או משום שמורסן וסובין ממקום אחר מצטרפין כיון 

שהחשיב אותם.

עוד יש להעיר שבזמנינו אין ההפרדה של הסובין והמורסן גורמת שלא יצטרפו 
לשיעור חלה, וטעם הדבר הוא משום שיש הבדל גדול בין ההפרדה שהפרידו 
בזמן המשנה לזמנינו, היות ובזמן המשנה הסיבה שהוציאו את הסובין והמורסן 
היא משום שהחשיבו אותם כפסולת, ועל כן אמרו חכמים שפסולת שהוצאה, 
אין היא מצטרפת לשיעור חלה שאין זה דרך עיסה. אך כיום שמחשיבים את 
מלחם  יותר  לבריאות  ומועיל  חשוב  כדבר  סובין  בו  שמעורב  המלא  הקמח 
שעשוי מקמח לבן, ואף משלמים בעבורו מחיר גבוה יותר, בזה אפילו שהפרידו 

את הסובין והמורסן מסיבות שונות, הם יצטרפו לשיעור חלה. 

סי' ע"א[  ג'  ]להגר"מ שטרנבוך שליט"א חלק  והנהגות  וראיתי בספר תשובות 
והאחרונה,  הראשונה  ברכתו  מהי  ממורסן  רובו  לחם שחור שעשוי  לגבי  שדן 
ובתחילה כתב שאולי דמיא לעיסת הכלבים השנויה בסוף פ"א דחלה שאם עירב 
הרבה מורסן שאינה חייבת בחלה וכן אם חזר מורסנן לתוכן אינה חייבת בחלה. 
ואחרי זה כתב וז"ל מיהו יש לומר שאם הפריד המורסן על דעת לאוכלו אחשביה 
כלחם ונעשה כמוהו, ולא אמרינן דבטלה דעתו כיון שבזמן הזה רבים אוכלים 
כן, ולא נקרא משונה כיון שלדברי הטבעונים זהו הלחם שבריא לאכול, וע"כ מי 
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שאוכלו ברכתו המוציא וחייב בבהמ"ז, ולא אמרינן בטלה דעתו אלא כשמנהגו 
משונה ולא מתקבל כלל. ועוד כתב "וביותר יש לומר דהא דאמרינן דאין בו דין 
לחם כלל היינו דוקא באופן שבתחילה הפרידו את הקליפות ואח"כ חזרו לתוכו, 
והיינו שלא בכוונה, אבל אם מעיקרא הפרישו הקליפות כדי להחזירם אחר כך 
לא נקרא הפרישו כלל וחייב בחלה ודינו כלחם שדעתו עלה כל הזמן" עיי"ש. 
וסברא זו דמיא למה שכתבנו לעיל בשם המקראי קודש שאם הפריד על דעת 

להחזיר מצטרף לשיעור חלה2.

ובין שהוסיפו  וסובין מאותו הקמח,  הוסיפו מורסן  נמצא שבין אם  לפ"ז  וא"כ 
מורסן וסובין ממקום אחר, לעולם אין חשוב כפסולת כמו שהיה בזמן הגמ' והכל 

מצטרף לשיעור חלה.

עוד יש לדון בכל דין זה שכידוע היום מוסיפים את הסובין לתוך הקמח אבל 
את המורסן שהוא בדרך כלל כחצי מהקליפות אין מחזירין, אלא מייעדים אותו 
וחזר  ניטל מורסנן מתוכן  לדון האם הדין שכתוב במשנה  ויש  למאכל בהמה. 
לתוכן הרי אלו פטורים. האם הוא נאמר גם על הסובין או שמא רק על המורסן. 

הרמב"ם )הל' בכורים פ"ו הל' יח( כתב, קמח שלא רקדו אלא לשו בסובין שלו הואיל 
ויש בכל הקמח עומר חייב בחלה, אבל אם נטל המורסן מן הקמח וחזר והשלים 
על  והקשה הרש"ש  חייב בחלה.  אינו  במורסן שהחזירו לקמח  שיעור העיסה 
הרמב"ם שפתח בסובין וסיים במורסן דהוא תמוה. וכתב שלפי הרע"ב שמורסן 
חייב.  וחזר  ניטל  אפילו  סובין  אבל  מורסן  נקט  שדוקא  לומר  יש  מסובין  גרע 

אמנם הביא שהר"ן )פ"ב דפסחים דף יא ד"ה פת הדראה( גרס ניטל סובן ומורסנן. 

ובאמת שמצינו בזה מחלוקת מפורשת האם הסובין והמורסן דין אחד להם, שיש 
אומרים שכל דין זה שנאמר שאם הפרידו והחזירו נאמר רק במורסן שהוא החלק 
הגס יותר והוא נחשב לפסולת, וכן כ' המאירי בפסחים )לו, ע"ב( שמאחר שלא 
אמר כן אלא במורסן משמע שהסובין ברי חלה הם ואפילו החזירם מצטרפים. 
וכן דעת התפארת ישראל בהלכתא גבירתא, ובדרך אמונה )פ"ו מהל' בכורים צהה"ל 

2.  וכאן המקום להעיר מה שהרבה שואלים כשעושים בצק קילו מקמח חטה לבן וקילו מקמח 
חטה מלא ]ואין זה נקרא עושה עיסתו קבין קבין היות וחלק מבני הבית רוצים דוקא את הקמח 
המלא מטעמי בריאות[ ושואלים אם יצרפו את ב' העיסות באופן שינשכו זה את זה או אם יצרפו 
את הכל בשקית אחת האם יהיה ניתן לברך על הפרשת חלה, וטענתם שקמח לבן וקמח מלא 
זה אותו מין ]וזה לא דומה לקמח כוסמין או קמח שיפון שאנו צריכים לדון אם הוא מין חטה 

או שעורה[. 
ולהלכה אין ב' העיסות או הלחמים מב' הקמחים מצטרפים, והטעם משום שהלכה היא 
שכל ב' עיסות שמקפידים שלא לערב אותם אינן מצטרפות ואפילו שהם של אדם אחד. 
לפי רוב השיטות הקפידה שלא לערב היא בעירוב העיסות דהיינו שמקפידים שלא לערב 
]ואפילו שלאחר אפיה אין מקפידים לערב את הלחמים ומניחים את  את העיסות ביחד 
־הכל בשקית אחת, וכן אפילו שאין מקפידים שבצק ינשוך לבצק, מכיון שיש הקפדה בעי

רוב העיסות שיהיו לעיסה אחת אין מצטרפים[.
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וכן  )סי' שכד(  ס"ק שעד( כתב שכן משמע מלשון הרוקח סי' שנט. אמנם הטור 

הש"ך )יו"ד שכד ס"ק יא( כתבו שדין זה הוא גם בסובין וכגירסת הר"ן. וא"כ בזמנינו 
שמחזירים רק את הסובין תלוי במחלוקת הנ"ל ולפי השיטות שבסובין לא נאמר 

דין זה א"כ הסובין מצטרפין לשיעור חלה אפילו אם הפרידום3. 

עוד יש לדון בכל דין זה של הפרדת הסובין והמורסן, מה הדין אם בעל העיסה 
בעצמו לא הפריד את הסובין והמורסן מהקמח אלא אדם אחר הפרידם, האם 
זו גם כן חשובה הפרדה כיון שבמציאות הפרידו את הסובין והמורסן  הפרדה 
ידי בעל העיסה אינה  כיון שלא נעשתה על  זו  והחזירום, או דילמא שהפרדה 
שבניטל  וכתב  במשנתינו  ראשונה  המשנה  זה  בספק  ועמד  הפרדה.  חשובה 
והוחזר שלא מדעת בעל הבית אפשר דהוי כלא ניטל, כיון שנעשה שלא מדעת 
בעל הבית, אמנם כתב שבמשנה ובפוסקים לא מצינו שחילקו בזה. ]ולמעשה 

מידי ספיקא לא נפקא[

ולפי הצד שצריך שבעל העיסה בעצמו יפריד, יש לדון כשאדם קונה קמח ולא 
טורח לברר אם הפרידו את הסובין או לא, די"ל דהוי לדידיה כלא הופרד, כיון 
ויתכן שעיסה כזאת  זה בידיעתו,  אין  וכל מה שנעשה  שהוא עצמו לא הפריד 

שנעשית מקמח שהופרד מבלי ידיעתו חייבת בחלה, ויל"ע.

והנה מכל הני סברות נראה שאדם שיש לו שיעור קמח מלא שהפרידו ממנו 
ובקמח  גרם  כ1200  ]שהוא  ברכה  בלי  להפריש  שרגילים  בשיעור  הסובין  את 
מלא השיעור הוא כ 3% פחות שהוא כ40 גרם פחות[ אין לו לפטור את עצמו 
א. משום  והחזירו, מכמה טעמים:  בגלל שהפרידו את הסובין  מהפרשת חלה 
יתכן שהוסיפו  וכן  נקרא הפרדה,  זה  ואין  שאפשר שהפרידו על דעת להחזיר 
סובין אחרים שלדעת כמה מהפוסקים סובין אלו מצטרפין . ב. משום שההפרדה 
כיום היא לא מחמת שהחשיבו את הסובין כפסולת אלא נעשית מסיבות אחרות 
מהפוסקים  הרבה  שיש  משום  ג.  חשוב.  כדבר  הסובין  את  מחשיבים  ואדרבא 
שסוברים שכל הדין שאינו מצטרף אם החזירו נאמר רק במורסן ולא בסובין, 
וכיום מחזירים את הסובין. ד. משום שיתכן שהפרדה שלא נעשית על ידי בעל 

העיסה לא חשיבא הפרדה.

ד[ עוד יש להוסיף שהנוהגים להפריש משיעור הגר"ח נאה שהוא כ 1660 גרם 
בברכה, ובקמח המלא השיעור כ50 גרם פחות דהיינו כ 1620 גרם, נראה שאם 
יש לו קמח מלא בשיעור של 1620  שהפרידו ממנו את הסובין, שפיר יכול לברך 
שכתבנו  הסברות  כל  שמלבד  חלה,  הפרשת  על  זה  מקמח  שעשה  הבצק  על 

3. יש לציין שישנה מחלוקת מהו סובין ומהו מורסן, הרא"ש והרע"ב במשנתינו נקטו שסובין 
הוא הדק והמורסן הוא הגס, אמנם ברש"י בשבת )עו: ד"ה וסובן( כתב וסובן קליפת החיטים 
הנושרת מחמת כתישה. ומורסנן, הנשאר בנפה, ומשמע שהמורסן הוא יותר דק מהסובין. ועמד 

יבכל זה באריכות הגינת ורדים )כלל ד' סי' ו'( והעלה שהמורסן הוא היותר משובח, ולפי זה הת
קשה בביאור משנתינו שהמשנה נקטה ניטל מורסנן, ועיי"ש במה שתירץ.
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שכיום אפשר שאין זה נקרא הפרדה שאינה מצטרפת לשיעור חלה, מלבד זה 

יש לדעת ששיעור הפרשת חלה בברכה לנוהגים את השיעור הקטן הוא פחות 

מהשיעור המפורסם שכתב הגר"ח נאה ונבאר את הדברים.

השיעור הקטן שנקרא שיעור הגר"ח נאה התבסס על מה שכתב הרמב"ם בפירוש 

המשניות )עדיות פ"א משנה ב( שכתב "וכבר עשיתי אני מדה בתכלית יכולתי לדייק 

ועשרים דרהם בקירוב מקמח  ומצאתי שעור חלה באותה המדה חמש מאות 

החיטים" ]דרהם הוא מטבע שהיה נהוג במדינות ערב מאז ומקדם[ הגר"ח נאה 

שקל את מטבע הדרהם שהיה מצוי בזמנו ]לפני כמאה שנה[ ומשקלו היה כ 3.2 

גרם, הכפיל ב520 ומזה הגיע לשיעור של כ 1666 גרם. כדי להשוות את השיעור 

כ  בחלה  ששיעורו  הביצים  של  הנפח  לשיעור  הרמב"ם  משקל  לפי  לו  שיצא 

וחומש,  ביצים  מ"ג  הוא  חלה  הפרשת  ששיעור  לעיל  ]כמבואר  סמ"ק   2488

ביצים  זה שיעור הנפח של מ"ג  ולפי  גרם   57.6 כ  ושיעור הביצה לדבריו הוא 

וחומש הוא 2488 סמ"ק[ היה צריך הגר"ח נאה קצת לדפוק את הקמח בכלי עד 

שהגיע לשיעור של 1666 גרם. אמנם גם הגר"ח נאה הסתפק שמא צורת מדידת 

השיעור היא בלא לדפוק את הקמח בכלי ולכן כתב שלכתחילה יש להפריש בלי 

ברכה כבר מ1250 גרם.

שטענו  ירושלים  מחכמי  כמה  היו  שיעורו  את  נאה  הגר"ח  כשפירסם  והנה 

שהשיעור הוא קטן משיעור 1666 גרם ואפשר להפריש בברכה בשיעור קטן 

יותר. וכן טען הגאון רבי דוד בהר"ן זצ"ל ]ונדפסו דבריו בספר אורח דוד )הל' 

בספר  הודפס  זצ"ל  אויערבך  זלמן  שלמה  רבי  הגאון  העיר  וכן  שנז([  אות  חלה 

הליכות שלמה )מועדים ב פ"ז הערה 87(. ]בזמנו השיעור היה באוקיות וכתב שמה 

שהגר"ח נאה כתב שרק מ7 אוקיות אפשר לברך, אין זה כך אלא כבר מ6 אוקיות 

אפשר לברך. שיעור אוקיה לדבריהם הוא 238 גרם ולפי זה שיעור הפרשת חלה 

לפי שיעור 6 אוקיות הוא 1428 גרם[, אמנם חכמי ירושלים לא הרעישו על זה 

כיון שבין כך הגר"ח נאה כתב שיפרישו בלא ברכה גם בפחות מכך. וכבר כתב 

על כך בספר זבחי צדק ]להגר"ע סומך ראש רבני בבל )ח"ב סי' כז([ שיש לילך 

במשקל הדרהמים לפי משקל עג'ם שהיא חסרה ממשקל הדרהם של מקומו. 

בין  ק"ט( שיש הפרש  עמ'  לראש  )חיים  בהגדה של פסח  פלאג'י  הגר"ח  כתב  וכן 

משקל הדרהם בין זמן הרמב"ם והראשונים לזמנינו ]שבזמנם משקל הדרהם 

היה ס"א – ס"ד שעורות, וכיום השיעור ע"ב שעורות[. 

ובשנים האחרונות בדקו כמה וכמה חוקרים המתעסקים בחקר מטבעות ישנות 

ומצאו שיש הבדל בין הדרהם הטורקי שהגר"ח נאה השתמש בו לבין הדרהם 

המצרי שעל פיו הרמב"ם שקל ויש הבדל של כמעט 0.5 גרם, ורוב המטבעות 

שמצאו מתקופת הרמב"ם שקלו כ 2.8 גרם או 2.7 גרם ]לעומת הדרהם הטורקי 

ששקל 3.2 גרם[, ולפי זה יוצא ששיעור חלה בברכה הוא בין 1400 גרם ל 1456 

גרם. עי' בכל זה בספר מדות ושיעורי תורה )פרק ל סעיפים ד –ו( 
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ולפי זה מי שיש לו שיעור של קמח בשיעור הגר"ח נאה שהוא 1666 גרם אף אם 

הפרידו ממנו את הסובין והמורסן, ואפילו אם נאמר שאינן מצטרפים לשיעור 

חלה, מכל מקום כיון שעל פי האמור השיעור להפרשת חלה עם ברכה הוא קצת 

יותר מ1440 גרם נמצא שבכל ענין יש בידו שיעור חלה עם ברכה. 

נוסיף שמלבד כל הסברות והחשבונות שכתבנו, יש הבדל בין קמח מלא לקמח 

לבן בנפח וכנז"ל, בטחינה דקה ההבדל הוא בין 3% ל5% ובטחינה גסה יותר 

ההבדל הוא בערך כ10% וא"כ ישנה הסתברות גבוהה שבשיעור של 1666 גרם 

השיעור  את  להוסיף  בלא  גם  שיעור  יש  והמורסן,  הסובין  את  ממנו  שהפרידו 

של המורסן והסובין, היות ובהרבה מטחנות הקמח לא מוסיפים את כל ה15% 

מהסובין אלא רק 8% וא"כ שיעור זה מתקזז עם הנפח של קמח החיטה המלא 

ושפיר אפשר להפריש עם ברכה. 

לסיכום: 

א. העושה עיסה מקמח מלא בשיעור מצומצם נכון שיברר אם הקמח שבידו 

הופרדו ממנו הסובין והמורסן והוחזרו, או שלא הפרידו כלל את הסובין והמורסן. 

ב. אם הפרידו את המורסן והסובין והחזירום, או אם אין ביכולתו לברר דבר זה, 

עליו להוסיף שיעור של 15% על השיעורים המקובלים כיון שיש חשש שהסובין 

המפרישים  זה  ולפי  שהופרדו.  מחמת  חלה  לשיעור  מצטרפין  אינן  והמורסן 

בברכה בשיעור הגר"ח נאה שהוא כ 1666 גרם, יש להם להוסיף שיעור של כ 

280 גרם על הקמח דהיינו כ 1940 גרם. והמפרישים בברכה בשיעור החזון איש 

שהוא כ 2250 גרם יש להם להוסיף כ 360 גרם על הקמח דהיינו כ 2620 גרם. 

גרם   40 כ  להוריד  אפשר  גסה  קצת  המלא  בקמח  שהטחינה  הקמחים  ]ברוב 

מהשיעורים הנ"ל[.

ג. בזמנינו מי שעשה עיסה מקמח מלא בשיעור של כ 1200 גרם אפילו שהקמח 

)בלי ברכה(,  יש לו להפריש חלה  שיש בידו הפרידו ממנו את הסובין והמורסן 

מכמה טעמים: א.  שכיון שהפרידו את הסובין והמורסן על דעת להחזיר יתכן 

שהם מצטרפים לשיעור. ב. שבכמה מקומות מוסיפין מורסן וסובין ממקום אחר 

ויש אומרים שבכה"ג הם מצטרפים לשיעור. ג. שכיום הסובין נחשבים כמאכל 

בריאים ועשירים ולא כפסולת, ולא נאמר הדין של המשנה אלא רק בכה"ג שהיו 

נחשבים פסולת. ד. שיש אומרים שכל הדין שקמח שהוציאו ממנו את המורסן 

והסובין שאינם מצטרפים לשיעור נאמר רק במורסן שהוא הקליפה הגסה ולא 

והם  הסובין  את  רק  מחזירים  כלל  בדרך  וכיום  הדקה  הקליפה  שהוא  בסובין 

את  הבית שהפריד  בעל  לומר שרק  סברא  שיש  ה.  לשיעור.  מצטרפים שפיר 

הסובין והמורסן אינן מצטרפין אך אם הוא בעצמו לא הפריד ולא מעוניין בזה 

והחזירו אין זה נחשב הפרדה ומצטרף לשיעור חלה.
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ד. הנוהגים להפריש חלה בשיעור הגר"ח נאה ויש להם קמח מצומצם כשיעור 
חלה משני  על הפרשת  לברך  יכולים  והמורסן  הסובין  את  ממנו  זה שהפרידו 
טעמים: א. משום שמסתבר שהשיעור לברכה הוא כבר  מכ 1400 גרם לפי שיעור 
רק כ8% מהסובין  כלל מפרידים  ועוד שבדרך  ב.  דרהם.   520 הרמב"ם שהוא 
ושיעור זה מתווסף בטחינת הקמח המלא שהיא טחינה גסה יותר, ונמצא שמה 

שחסר מהסובין מושלם מהקמח וכפי שהתבאר בגוף המאמר. 

תנחומינו הכנים
שלוחה לידידנו מעמודי התווך בבית מדרשנו

הרב הגאון יוסף שלמה סטפנסקי שליט"א

להוריו ולכל המשפחה שיחיו

בפטירת אחותו - בתם

האשה החשובה הצדקנית רבת פעלים לחינוך וחסד

הרבנית ע. פלונצ'ק ע"ה

אשת הרה"ג ר' יוסף הכהן פלונצ'ק שליט"א

הרופא לשבורי לב יחבוש שברכם 

וינחם אתכם בתוך שאר אבלי ציון וירושלים

לומדי בית המדרש
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עלי גפן ופסיפלורה - חיובם בתרו"מ
הרה"ג ר' מרדכי צבי שאהן

1. שאלה: האם יש חיוב להפריש תרומות ומעשרות מעלי גפן שיש שמבשלים 

אותם ועוטפים בהם דבר מאכל )כגון אורז ובשר( ואוכלים גם את העלים. 

תשובה: עלי גפן פטורים מתרומות ומעשרות.

א’ משנה  )פרק  ערלה  כדאיתא במשנה  הגפן,  פרי  בכלל  אינם  גפן  עלי  ביאורים: 

ופירש  ובנזיר.  וברבעי  וסמדר מותרים בערלה  גפנים  ומי  והלולבים  ז’( העלים 

הרש''ס דמש''כ 'העלים' היינו עלי הגפן, ואין בהם ערלה משום דאינם בכלל פרי. 

וכו'  ולולבין דקאמר כלומר עלי הגפן  "דיפה פירש דעלין  יהושע  וכתב בשדה 

דשאר עלין ולולבי שאר עצים לא חזו לאכילה, ומה שייך למימר בהו מותרין 

בערלה וברבעי שהוא לענין אכילה אבל עלי גפן ולולבי גפן שהם העצים הרכים 

והן קהות ואוכלים אותם וכו' וכן עלי גפנים שנאכלים מבושלים וחזו לאכילה 

לכך אצטריך למימר דאף על גב שהן נאכלין אין בהם משום ערלה ורבעי''.

אלא שיש לדון דאולי רק לענין ערלה העלים אינם אסורים, דערלה נוהגת רק 

בפירות, ועלין אינם בכלל פרי, ועדיין יש לדון האם עלים נחשבים כירק, ולכן אף 

שאין ערלה נוהג בהם מ''מ חייב במעשרות, כדין ירקות.

ראויים  שלו  שהעלים  שאף  הצלף  עץ  לגבי  דאיתא  מהא  להוכיח  יש  אולם 

לאכילה אין להם  דין ירק לחייבם במעשרות, דבגמ' ברכות דף ל''ו ע''א איתא 

דבצלף יש ארבעה דברים הראויים לאכילה א. עלין. ב. תמרות. ג. קפריסין. ד. 

אביונות. הברייתא אומרת שעל העלין ועל התמרות מברך בורא פרי האדמה, 

ועל הקפריסין מברך בורא פרי העץ, ועל האביונות נחלקו אם מברך בורא פרי 

והאביונות  והקפריסין  דהתמרות  בגמ'  שם  ואיתא  האדמה.  פרי  בורא  או  העץ 

חייבים במעשר, ודייקו הראשונים שם דמשמע דהעלין פטורים ממעשר.

וכן כתב הרא''ש )בפ’’ו דברכות סימן ג’( וז’’ל "מיהו אמרינן בשמעתין דר"א אומר 

גב  על  אף  לכ"ע,  לא  צלף  עלי  אבל  וקפריסין  אביונות  תמרות  מתעשר  צלף 

דאסור  משום  היינו  בשמעתין  כדאיתא  בפה"א  עליהן  דמברכין  לענין  דחשיבי 

ליהנות מעולם הזה בלא ברכה אבל לענין מעשר לא חשיבי אפי' כירק". הרא’’ש 

לא פירש למה אין העלים חשובים אפי’ כירק, אף דנחשב אוכל, ומברכים עליה 

בורא פרי האדמה.

והרמב''ן )ברכות דף ל''ו ע''א( כתב וז''ל "ואי קשיא לרבי אליעזר לעשר נמי עלין 

דהא עבידי דאכלי להו אינשי ונטעי ליה אדעתא דהכי כדקתני מתניתא דאתיא 
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כותיה, על העלין ועל התמרות אומר בורא פרי האדמה, לאו מילתא היא דכל 
דבר שעיקר זריעתו לזרע אין ירקו מתעשר ואפי' במיני זרעים כדתנן )מעשרות 
פ"ד מ"ה( כוסבר שזרעה לזרע ירקה פטור ואין צריך לומר במיני אילן שאין ירקן 

מתעשר אלא פירות שלהן ]בין שהן[ בפרי העץ בין שהן בזרעוני ירק... ומיהו 
ואפי' לשמואל דדעתא  בורא פרי האדמה,  ליה אינשי מברך עליה  כיון דאכלי 

דאיניש בשעת נטיעה אכל מאי דחזי ליה מיניה כלום”.

ומשמע מהרמב’’ן דכיון דעיקר נטיעת האילן הוא לצורך הפירות, ולא בשביל 
לאכול את העלין, אף דנוטעים אותם גם על דעת לאכול העלין, אינו חשוב לענין 

להתחייב במעשר, וכמו כוסבר שזרעו לזרע דירקן פטור ממעשר. 

ובמאירי )ברכות דף ל''ו ע''א( כתב וז’’ל “ושמא תאמר עלין מיהא יתעשרו מדין ירק, 
אינו כלום שמעשר ירק אינו אלא מדברי סופרים ולא גזרו אלא בירק הגדל על 
הארץ אבל שבאילנות לא גזרו". ומבואר בדבריו דכיון דכל מעשר של ירק הוא 
מדרבנן, לא גזרו רבנן אלא בירק הגדל בארץ ולא באילנות, ומשמע דאף אם הם 

חשובים, מ’’מ באילנות העיקר הם הפירות, ולא חייבו רבנן העלין בכל גוונא.

העלין  אין  דלדידיה  גב  על  “ואף  וז’’ל  )שם(  הרשב’’א  בחידושי  כתב  זה  וכעין 
מיניה  דמתהני  כיון  ברכה  לענין  מ"מ  כירק  אפילו  להו  חשיב  דלא  מתעשרין 
ונטעי ליה אינשי אפי' אדעתא דהני כשותא ברוכי מברך אפי' אעלין בורא פרי 
האדמה אבל לענין מעשר דמדרבנן לא חייבו אותו על העלין". וכן כתב בחידושי 

הריטב’’א שם.

ואפי’  לאכילה,  ראויים  שהם  אף  אילן  של  דעלין  הראשונים  מדברי  ומבואר 
אם נטעו את האילן גם על דעת לאכול העלין, ולכן ברכתן בורא פרי האדמה, 
]דאם אין נוטעים על דעת לאכול העלין, ברכתן שהכל נהיה בדברו. ועי’ במ’’ב 
סי’ ר’’ב בשעה’’צ ס’’ק מ’’א בשם הברכ’’י דבזמנינו יש לברך על העלין שהכל, 
דאין נוטעים העצים ע’’ד לאכול העלין.[ מ’’מ לענין מעשר צריך חשיבות טפי, 
ולגבי מעשרות דינם קיל אפי’ מירק שחייב מדרבנן, והביאור בזה או כמו שכתב 
הרמב’’ן, דעיקרו של האילן הוא לצורך פירותיו, ואין כ’’כ חשיבות להעלין, ודינם 
הוא  ירק  דמעשר  דכיון  והמאירי  הרשב’’א  כמוש’’כ  או  לזרע.  שזרען  ככוסבר 
דרבנן, לא חייבו חכמים מעשר ירק בעלים. ולפי מש’’כ המאירי י’’ל דאפי’ אם 
היה עיקר הנטיעה עבור העלין, אין בזה חיוב מעשר, אבל לפי דברי הרמב’’ן, 
הטעם שפטור ממעשר, משום שעיקר הנטיעה הוא לצורך אכילת הפירות, ולא 

לאכילת העלין, אבל אם היה עיקר הנטיעה להעלין, משמע דחייב. 

ועיין דרך אמונה פ’’ב תרומות צהה’’ל אות קכ’’ז שכתב בשם תוס’ ר’’י החסיד 
ותוס’ הרא’’ש דטעם הפטור משום דאף דנטעי על דעת העלין חשוב קצת אכילה 
ע''י  דנאכל  שם  הזכירו  לא  החסיד  ר''י  ותוס'  הרא''ש  דתוס'  וצ''ע  הדחק.  ע’’י 
הדחק, אלא דלא חשוב אוכל לענין מעשרות וזה לשונם "ואף על גב דחשיבי 



87

עלי גפן ופסיפלורה - חיובם בתרו"מ/הרב שאהן

לענין ברכה היינו משום דאסור ליהנות מן העולם הזה בלא ברכה אבל לענין 
מעשר לא חשיבי אפילו כירק", ואפשר לבאר כוונתו הרמב''ן והרשב''א והמאירי, 
דאינם חשובים לענין להתחייב במעשר, אף שמשמע מדבריהם שהעלים נאכלים 

אף שלא ע''י הדחק, ואעפ''כ אין לזה חשיבות אוכל לענין מעשר, וצ''ע.

לאוכל  נחשב  הצלף  שעלי  דאף  הצלף  מעלי  גרע  גפנים  דעלי  עוד  לומר  ויש 
לענין ברכה, אף דלא הוי אוכל לענין להתחייב במעשר,  אבל עלי הגפן י’’ל דלא 
חשוב אוכל אפי’ לענין ברכה, וכדמשמע ברמב’’ם בפ’’ב דהל’ שביתת עשור ה’’ו 
ע’’פ  וזה  הראוי,  אוכל  חשוב  דאינו  פטור,  הכיפורים  ביום  גפנים  עלי  דהאוכל 
גירסתו וכן היא גירסת הרבה ראשונים בגמ’ יומא )דף פ’’א ע’’ב( דהאוכל עלי גפנים 
וכ’’כ במ’’ב בסי’ תרי’’ב סקי’’ט, ומשמע דעלי  פטור ]וגירסתנו הוא עלי קנים[, 
גפנים גרע טפי. אלא שיש לדחות דשם מיירי דאוכל באופן שאינו ראוי כגון בלא 
בישול, ולכן לא הוי אוכל ראוי לענין אכילה ביוה’’כ, ואין מזה ראי’ דלא הוי אוכל  
כאשר בשלו. ]וע’’ע בדרך אמונה הל’ שמיטה ויובל פ’’ז הט’’ז בבה’’ל ד’’ה עלי 
זיתים, שדן האם יש שם אוכל בעלי גפנים ונ’’מ לענין קדושת שביעית, יעו’’ש.[

ויש עוד סברא לומר דעלי גפן גרע טפי מעלי הצלף, דאף אלו שנוהגין לאוכלן, 
אינם אוכלים אותו בפני עצמו, אלא משתמשים בו כעטיפה, ואוכלים אותו כטפל 

להבשר והאורז הממולא בו, ובעלי צלף משמע דהיו אוכלים אותו בפני עצמו.

מ’’מ לא עדיף מעלי הצלף  גפן נחשבים כאוכל,  נאמר שגם עלי  ומ’’מ אף אם 
הנאכלים, ואעפ’’כ פטורים ממעשרות, ולכן אף במבשל עלי גפן ונעשים ראויים 
לאכילה פטורים מהפרשת תרומות ומעשרות, אפי’ אם היו נוטעים הגפנים על 
דעת לאכול העלים, וכ’’ש דרוב העולם אין אוכלים כלל עלי הגפנים, ואין דרך 
לנטוע את הגפנים על דעת לאכול העלים. ]ולכן י’’ל דגם לענין ברכה, אין ברכתו 

בורא פרי האדמה אלא שהכל נהיה בדברו, וכמבואר בפוסקים בסי’ ר’’ב[. 

וכן מסיק הגרא’’י זלזניק בכרם ציון )הל’ ערלה פרק ט’’ו ס’’ג ג’( אחרי שדן בכל הנ’’ל 
“והנה הלכה למעשה עלי גפנים פטורים מתרומות ומעשרות’’. וכ’’פ בחזו’’ע על 
תרו’’מ )עמ’ קי’’ג(, ועי’ משפטי ארץ פרק ח’ הערה 44. ]ויש  לציין מה שהזהירו 
האחרונים דעלי הגפן מוחזקים בתולעים, והרוצה לאוכלו צריך לבודקו היטב, 

וכמוש’’כ בכף החיים יו’’ד סי’ פ’’ד ס’’ק צ’’ד[. 

2. שאלה: המבשל עלי פסיפלורה ]שעונית[, עבור אורחים שבאו מהודו, שנהוג 
תרומות  חיוב  לענין  ל’אוכל’  נחשב  זה  בישול, האם  ע’’י  אלו  עלים  לאכול  שם 

ומעשרות, כיון שנהוג שם לאוכלם.

תשובה:  פטור מתרומות ומעשרות. 

ביאורים: כבר נתבאר דעלי גפן אף שיש שאוכלים אותם ע’’י בישול, מ’’מ פטורים 
דעת  על  האילן  את  שנוטעים  דאף  צלף,  של  עלין  וכמו  ומעשרות,  מתרומות 
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לאכול העלין, ולכן מברכים על עלין של הצלף בורא פרי האדמה, מ’’מ לענין 
הוא על דעת  נטיעת העצים  כיון דעיקר  או משום שאינו חשוב  מעשר פטור, 

הפירות, ולא העלין, או משום דלא חייבו חכמים מעשר ירק באילן. 

כירק,  דינו  או  כאילן,  דינו  דנו הפוסקים אם  והנה בעץ הפסיפלורה ]שעונית[ 
בו  לנהוג  יש  לחומרא  ועכ’’פ  כאילן,  שדינו  לדינא  דהעיקר  הפוסקים  והכרעת 
זצ’’ל דיש  ז’( בשם הגרי’’ש אלישיב  )זרעים, סימן  יוסף  ישא  וכ’’כ בשו’’ת  כאילן, 
לנהוג בו לחומרא כדין עץ, רק לענין ברכה יש מקום להסתפק אם ברכתו בורא 

פרי העץ.

עלי  לענין  שנתבאר  וכמו  מתרו’’מ  פטורין  העלים  א’’כ  עץ,  שהוא  נקטינן  ואם 
הגפן. אלא יש מקום לדון דשמא לחומרא יש לחוש שדינו כירק, וא’’כ לסברת 

המאירי דלא תקנו מעשר ירק באילן, כאן יש לחייבו מצד שהוא ירק. 

אלו  עלים  דאין  ומעשרות,  מתרומות  אלו  עלים  פטורים  דלכו’’ע  נראה  ומ’’מ 
חשובים אוכל כלל, דרוב העולם אין רגילין לאוכלן כלל, ולכן גם לגבי מי שאוכלו, 

אין זה חשוב אוכל דאמרינן דבטלה דעתו אצל כל העולם.

והנה יש פעמים שאם יש מנהג שעושין כן בעיר או מדינה, הוי מנהג חשוב, ולא 
אמרינן בטלה דעתו אצל כל אדם, אמנם לפעמים אף שנוהגין כן בעיר אחת, מ’’מ 
אמרינן דבטלה דעתן אצל כל העולם, וכדמצינו בגמ’ שבת )דף צ’’ב( דהמוציא 
משא על ראשו פטור, דהוי הוצאה שלא כדרך, ואין חייב משום מלאכה בשבת 
נהגו  הוצל  שאנשי  ואף  לעשות,  רגילין  שאנשים  כדרך  מלאכה  בעושה  אלא 
להוציא משאוי על הראש, מ’’מ כיון דלכל העולם הוצאה כזו הוי הוצאה שלא 
כדרך, לכן אף אם אחד מאנשי הוצל עשה כן הוא פטור, דגם אצל אנשי הוצל 
נחשבת הוצאה זו, להוצאה שלא כדרך, דאף שאצלם נהוג כך, בטלה דעתם אצל 

כל העולם.

ולאידך גיסא מצינו דאם יש מקום שנוהגין דבר מסויים, יש להמנהג חשיבות, 
וכדאיתא בגמ’ שבת )דף קמ’’ד ע’’ב( במקיים קוצים בכרם, דלר’’א נאסר  הכרם, 
למאכל  נחשב  זה  ולכן  לגמלים,  קוצים  מקיימין  דבערביא  משום  שם  והטעם 
בהמה, וכשהוא מעורב בכרם נאסר הכרם משום כלאי הכרם. ואיתא שם בגמ’ 
דלא אמרינן בטלה דעתם, כיון דערביא ‘אתרא הוא’, דהיינו שאין זה בגדר יחידים 
אמרינן  ולא  חשיבות,  כזה  למנהג  יש  ולכן  מקום,  מנהג  זה  אלא  כן,  שנוהגין 

דבטלה דעתם.

ובתוס' )שבת דף צ''ב ע''ב בד''ה ואנשי הוצל( הקשה, דלפעמים מצינו דגם במנהג של 
עיר אמרינן בטלה דעתם, כגון בהא דפוטרין באחד מאנשי הוצל שהוציא משא 
'אתרא'  כ''ח לענין עירוב משמע דאפי' במנהג של  וכן בעירובין דף  על ראשו, 
אמרינן דבטלה דעתו, משא''כ בשבת דף קמ''ד ע''ב לענין סחיטת פירות בשבת, 
וכן לענין המקיים קוצים בכרם משמע דבמנהג של 'אתרא' לא אמרינן דבטלה 
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דעתו. ותירץ וז''ל "דהתם חשוב מנהג ערביא, דלכל העולם נמי אם היה להם רוב 

גמלים הוו נמי מקיימי".

ערביא  למנהג של  הוצל,  אנשי  מנהג של  בין  חילוק  דיש  תוס'  בדברי  ומבואר 

דמקיימין קוצים לאכילת גמלים או למנהג מקום שסוחטין פירות, דמנהג אנשי 

הוצל לא נחשב מנהג כלל ובטלה דעתם, והטעם בזה, כיון דלכל העולם נחשב 

צורת הוצאה כזאת להוצאה לא רגילה ושלא כדרך, ולכן אף שבעיר אחת, זאת 

הוצאה רגילה, בטלה דעתם אצל כל העולם.

אבל מנהג ערביא לא אמרינן דבטלה דעתם אצל כל העולם, דמה דאין העולם 

נוהגין לקיים קוצים, הוא משום דאינם צריכים להקוצים, ואם היה להם הרבה 

גמלים כמו שיש לאנשי ערביא, גם הם היו מקיימין הקוצים, ובכהאי גוונא לא 

אמרינן דבטלה דעתם. ומבואר בירושלמי בפ''ק דכלאים דמחלוקת ר''א וחכמים 

הוא האם מחמת ערביא נחשב הקוצים לאוכל בכל העולם, דלר''א כיון דבערביא 

אוכל הוא, חשוב אוכל בכל העולם, ולפי חכמים בכל העולם שאינם מקיימין 

וכן פסק  לאוכל.  נחשב  אותו  בערביא שמקיימין  ורק  לאוכל,  נחשב  לא  אותו, 

הרמב''ם בפ''ה דכלאים הי''ח דבערביא המקיים קוצים בכרם מקדש, אף דפסק 

כחכמים.

וכן לגבי דין סחיטת פירות בשבת, דמשמע בגמ' )שבת קמ''ד ע''ב( דאם היה נוהגים 

בעיר אחת לסחוט תותים ורימונים, לא היינו אומרים בטלה דעתם, ורק משום 

דבטלה  אמרינן  עיר,  ולא  מנשיא[  בית  ]של  אחת  משפחה  אלא  כן  נהגו  דלא 

ג''כ אם היה לשאר אנשים בעולם הרבה פירות, כמו שיש לבית  דעתם, דשם 

מנשיא, היו כולם סוחטין אותם, ורק כיון דאינו מנהג אפי' של מקום אחד אמרינן 

דבטלה דעתם, ומזה הוכיח תוס' דאם היו נוהגין כן בעיר אחת לא היה אמרינן 

בטלה דעתם, דמה שאין סוחטין בשאר מקומות הוא משום דאין לשאר העולם 

כ''כ הרבה פירות. 

והדברים מפורשים יותר בחידושי הריטב''א שם שכתב וז''ל “והנכון דכל שהוא 

מנהג משונה לכל העולם ומפני שהוא משונה לא היו נוהגים כן, כגון הא דהוצל, 

אף לדידהו לא מהני מנהגא ובטלה דעתם אצל כל אדם, וכשהמנהג אינו משונה 

והיו ראויים לנהוג בו שאר מקומות ואין נוהגים בו מפני שלא רצו לנהוג כן, מהני 

כן בשאר  בו  נוהגים  היכא שמה שאין  לבד... אבל  בו  מנהגא למקום שנוהגים 

מקומות אינו אלא מפני שאינם צריכים, ודאי מהני מנהגם לכל העולם, והיינו 

ההיא דקוצים בכרם שמקיימים בערביא שיש להם גמלים לרוב ואין נוהגים כן 

ערביא  דמי,  מי  דאמרינן  והיינו  לרוב,  גמלים  להם  שאין  מפני  מקומות  בשאר 

אתרא, כלומר אתרא דגמלי".
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ומבואר מדברי הראשונים דאף היכא דיש מקום חשוב דנוהגין איזה מנהג, אם 
כל העולם אינו נוהג כן, וזה נחשב משונה בשאר העולם, אמרינן בטלה דעתם 

אצל כל העולם. 

וכן כתב במגן אברהם )או''ח סי' ש''כ ס''ק א( ע''פ דברי התוס' דכל היכא דיש מנהג 
של עיר, ואין שאר העולם נוהג כן, אבל הסיבה שאין נוהגין כן, הוא מפני שאין 
להם צורך לנהוג כן, ואם היה להם הצורך לכך גם הם היו נוהגין כן, לא אמרינן 
בטלה דעתם, וכגון קיום קוצים דרק בערביא מקיימין קוצים לגמלים ולא שאר 
העולם, ואעפ''כ לא אמרינן בטלה דעתם, ולפי מה דקיי''ל כחכמים בדין קיום 
קוצים בכרם, א''כ אפי' מנהג שאינו משונה, אין זה מנהג שקובע בכל העולם, 
וכמו  דעתם.  בטלה  אמרינן  ולא  למנהג  נחשב  כן,  שנוהגין  מקום  לאותו  אלא 
יש  דאם  אלו,  פירות  לסחוט  הדרך  אם  דתלוי  בשבת,  פירות  סחיטת  לענין  כן 
מדינה אחת ששם סוחטין איזה פרי, ולא בשאר העולם, אם הסיבה ששם סוחטין 
ג''כ הרבה  אותו משום שיש שם הרבה מפירות אלו, ואילו היה לשאר העולם 
מפירות אלו, גם היו סוחטין אותו, במנהג כזה לא אמרינן בטלה דעתם. וכן דעת 

האחרונים בריש סי' ש''כ, וכמוש''כ במ''ב שם סק''ח.

רגילין  ואין  בעולם,  מקומות  בהרבה  פסיפלורה  עצי  דמצוי  דידן,  בנידון  ולכן 
לאכול את העלים שלהם, אף שנוהגין כן במדינה אחת, לא נעשה ע''י זה שם 
כן, יש  ומ''מ לענין אותו מקום שנוהגין  אוכל, דבטלה דעתם אצל כל העולם. 
עיר  קטנה, משא''כ  עיר  דהוי  הוצל  דשאני  הר''ן  וכ''כ  למנהג,  דנחשב  סוברים 
גדולה, וע''ע בביאור הלכה שם ד''ה במקום שנהגו, ומ''מ לענין שיחשב לאוכל 
בשאר העולם, וודאי אין זה מנהג חשוב לקבוע לשאר העולם, והעלים פטורין 

מתרומות ומעשרות.
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בענין איסור קיום בהרכבת האילן
הרה"ג ר' גבריאל מאיר –מח"ס מראה אפרים

)ראה מאמרנו בענין “גדר איסור קיום” בהליכות שדה חוברת 202(

נקדים ארבע נקודות יסודיות להקל על הקוראים:

1. באיסורי כלאים בשדה ישנם שלושה סוגים: א. כלאי הכרם, מהות האיסור 
לזרוע תבואה או ירקות ושאר זרעים בכרם או ליד גפן; ב. כלאי זרעים, מהות 
האיסור לזרוע ביחד שני מיני זרעים; ג. כלאי אילן, הוא איסור להרכיב אילן על 
גבי מין אילן אחר ]היינו שמרכיבים יחור על גבי גזע של מין אחר, עד שהוא 
מתאחה עמו ומוציא פירות[, וכלול בזה גם איסור להרכיב ירק על אילן או אילן 

על ירק.

2. איסור הרכבה אינו מפורש בפסוק אלא הוא נלמד מהסמיכות בין כלאי בהמה 
לא  שדך  כלאים  תרביע  לא  “בהמתך  א’  לט  בקידושין  כמבואר  זרעים,  לכלאי 
דהיינו שכמו שבכלאי  תזרע כלאים” מה בהמתך בהרבעה אף שדך בהרבעה, 
בהמה האיסור על ידי הרבעת מין אחד על השני, גם בכלאי זרעים יש אופן איסור 

הדומה לזה, דהיינו הרכבת מין אחד על השני.

3. עיקר איסור כלאים הוא הזריעה עצמה, אמנם נחלקו ר’ עקיבא וחכמים אם 
נזרעו באיסור  יש גם איסור מן התורה לקיים כלאים, דהיינו אם לאחר שכבר 
אסור לקיים אותם, דעת ר’ עקיבא שמקיים בכלאים לוקה, ודעת חכמים שאינו 

לוקה.

לר’ עקיבא שאסור  מודים  ח’ מבואר שחכמים  ריש פרק  כלאים  בירושלמי   .4
לקיים כלאים, ורוב המפרשים נקטו שהוא איסור מדרבנן. 

ספק הר”ש אם יש איסור קיום בהרכבה, וביאור הספק

א.  שנינו ריש פרק ח’ ממסכת כלאים “כלאי הכרם אסורין מלזרוע ומלקיים, 
ואסורין בהנאה, כלאי זרעים אסורים מלזרוע ומלקיים, ומותרין באכילה, כלאי 
בגדים וכו', כלאי בהמה מותרים לגדל ולקיים, ואינן אסורים אלא מלהרביע" ע"כ, 
ולא הוזכר שם דין כלאי אילן )הרכבה(, ובפשטות לא הוזכרו במפורש כיון שכלאי 
אילן אינם מפורשים בכתוב, אלא אם נלמדים מכלאי זרעים, וא"כ הם כלולים 

בכלאי זרעים.

ובר”ש מכת”י )נדפס בש”ס הוצאת “וגשל”, ובר”ש לפנינו לא נמצא הספק כלל( ריש פ”ח 
עקיבא,  לר’  האילן  בהרכבת  התורה  מן  קיום  איסור  יש  אם  מסתפק  דכלאים, 
דשם  הכרם,  וכלאי  זרעים  לכלאי  דמי  לא  המורכב  אילן  דדילמא  לה  ואסברה 
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גם לאחר שנזרעו כל אחד עומד בפני עצמו וכל זמן שמקיים אותם הוא מקיים 
כלאים, אבל בהרכבה שכבר נתאחו הרוכב והמורכב נעשו כמין חדש ואין בהם 
כבר שם כלאים, כמו בכלאי בהמה שמותר לקיים את הנולד מכלאים, כיון שהוא 

כמין חדש.

וכן מסתפק בתוס’ הרא”ש סוטה מג א’ אם כלאי אילן אסורים בקיום מן התורה, 
אולם נראה שם שמבאר את צדדי הספק באופן אחר מהר”ש, דעיין שם שכתב 
שאולי כי היכי דילפינן כלאי אילן מכלאי בהמה לאסור אפילו בחו”ל, ילפינן נמי 
בהמה  מכלאי  במה שלומדים  תלוי  ומשמע שעיקר הספק  קיום,  בהם  להתיר 

לאסור גם בחו”ל, וצ”ב מאי שייך האיסור בחו”ל לאיסור קיום1.

ביאור הרא”ש בספק הנ”ל

דילפינן  היינו  בחו”ל  גם  דאסור  בהמה  מכלאי  דילפינן  דהא  לומר  ונראה  ב.  
מכאן שכלאי אילן הם איסור גברא ולא חובת קרקע2, דחובות קרקע נאמרו רק 
בארץ ישראל, ולפי זה יש לומר דאיסור קיום שייך רק בחובת קרקע כגון כלאי 
הכרם וכלאי זרעים, דאסור לקיים כלאים בקרקע של ארץ ישראל, כיון שזה דין 
בקרקע שלא יהא בה כלאים, אבל כלאי אילן כיון שלומדים מכלאי בהמה שהם 
נוהגים גם בחו”ל, א”כ עיקר האיסור הוא על הגברא לעשות מעשה הרכבה, אבל 
אין שום דין איסור על הקרקע ועל התוצאה, וממילא מסתבר שאין בהם איסור 

מקיים כמו כלאי בהמה.

וראה זה מצאתי הדבר מפורש בט”ז יו”ד ריש סי’ רצז הל’ כלאי זרעים, שכתב 
מה  עיי”ש  קרקע,  חובת  ולא  גברא  איסור  הוא  האילן  הרכבת  שאיסור  להדיא 

שביאר ע”פ זה שיטת הרמב”ם באמירה לעכו”ם בכלאים. 

ולפי הצד הזה מבואר שאף שאיסור הרכבת האילן נלמד מכלאי זרעים, מ”מ הוא 
איסור נפרד ואינו אותו גדר של איסור כלל, דזה חובת קרקע וזה איסור גברא, 

1.  ובחזו”א כלאים ב ט’ מבאר כוונת ספיקא דהרא”ש שכיון שנעשה כבריה חדשה ומקרי מין 
אחד אין בו איסור כלאים, וכמבואר בר”ש מכת”י ]רבינו ז”ל לא ראה את הר”ש מכת”י אבל כיון 
לסברתו מדעתו[, אמנם לשון הרא”ש לא משמע כן, דא”כ עיקר הסברא חסר מן הספר, ועוד 

דלמה הוצרך הרא”ש להוסיף שכלאי זרעים לומדים מכלאי בהמה לענין חו”ל.
2.  היינו שהאיסור הוא עצם מעשה ההרכבה, ובזה אין לחלק בין ארץ ישראל לחו”ל, אבל אם 
זה היה חובת קרקע דהיינו שהאיסור הוא התוצאה שהאילן לא יהיה מורכב בכלאים על ידך, זה 

שייך רק בארץ ישראל דרק בקרקע ארץ ישראל נאמרו מצוות התלויות בקרקע.
ועיין קידושין לו ב’ במשנה, כל מצוות שהיא תלויה בארץ אינה נוהגת אלא בארץ וכו’ חוץ מן 
הערלה והכלאים, וכל הראשונים פירשו משנה הנ”ל לענין כלאי הכרם ומדרבנן, וצ”ב למה לא 
פירשו אותה לענין כלאי אילן שנוהגים בחו”ל מן התורה, משמע מזה כמו שכתבנו שכלאי אילן 
אינן בגדר מצוה התלויה בארץ, וראה מה שהאריך בזה הרב ש.ז. הכרמי במאמרו בהליכות שדה 

גליון 184. 
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ורק נתרבה מכח הסמיכות בין כלאי זרעים לכלאי בהמה, והוא חידוש.

מבאר בזה חידוש החתם סופר בדעת הרמב”ם 

ג.  ובזה נראה לבאר מה שמצדד החת”ס בתשובות יו”ד סי’ רפח )הובא בפת”ש 
אבל  קיום,  איסור  יש  ישראל  בארץ  שבהרכבה  הרמב”ם  בדעת  סק”ד(  רצה  סי’ 

מכלאי  ילפינן  בחו”ל  הרכבה  שאיסור  כיון  קיום,  איסור  אין  בחו”ל  בהרכבה 
בהמה, דלהאמור הוא מובן היטב דאיסור הרכבה בחו”ל הנלמד מכלאי בהמה 
הוא איסור גברא ולא חובת קרקע, וממילא לא שייך בזה איסור קיום, משא”כ 
איסור הרכבה בארץ ישראל הוא בכלל כלאי זרעים והוא חובת קרקע, ממילא 

שייך בו איסור קיום.

אמנם כל זה דעת הרמב”ם, אבל כאמור בדעת הרא”ש נראה דס”ל שגם בא”י 
הרכבת האילן היא רק חובת גברא ואין בה איסור קיום.

נפקא מינה בין הביאורים לענין קיום באופן שהוא תולדה של זורע

ד. ואיכא נפק”מ טובא בין סברת הרא”ש לסברת הר”ש, דבחזו”א ב ט’ דן דאם 
נימא שאין איסור קיום לר’ עקיבא בהרכבת האילן, ה”ה שמותר להשקות ולנכש 
גם אליבא  ב’ שמחפה בכלאים לוקה  באילן המורכב, דאף שקיי”ל במכות כא 
דרבנן משום תולדה דזורע ]דהיינו שר”ע ורבנן פליגי רק בקיום שאינו תולדה 
של זורע, כגון שעושה גדר מסביב לכלאים, אבל כל מעשה שהוא תולדה של 
וצמיחת  זריעת  לאחר  שנעשה  אף  התורה,  מן  אסור  שהוא  רבנן  מודים  זורע 
הכלאים[, היינו דווקא בכלאי זרעים או בכלאי הכרם, אבל בהרכבת האילן אם 
כאן  ואין  מורכב  נעשה  כיון שכבר  דר”ע  אליבא  קיום  איסור  ביה  דליכא  נימא 
תוספת עירוב על ידי הקיום, ה”ה שאין בה איסור של תולדות של זורע, דאין כאן 

זורע כלאים כיון שאין עליו כבר שם כלאים. 

אולם נראה שכל זה לסברת הר”ש בכת”י, וכמו שהבין בחזו”א, אבל אם נימא 
כמו שכתבנו בדעת הרא”ש בתוס’, שהנדון אם יש איסור קיום לר”ע בהרכבת 
האילן הוא אם הרכבת האילן הוא איסור גברא או חובת קרקע, דלא שייך איסור 
קיום בדבר שהוא איסור גברא, כיון שהאיסור הוא רק על מעשה העירוב ולא 
קיום  איסור  לגבי  רק  הוא  הנדון  נראה שכל  זה  לפי  כלאים,  יש  מה שבקרקע 
זורע ואסורים גם  אליבא דר”ע, אבל לגבי מנכש או משקה שהם תולדות של 
אליבא דרבנן, אין סברא להתיר בהרכבת האילן גם אם הוא איסור גברא3, דכיון 

3.  ואף שהרא”ש בתחילת דבריו נקט בכלל איסור מקיים גם מנכש ומחפה, ומשמע שעל זה 
קאי מה שכתב בסוף דבריו שאין איסור קיום בהרכבה, וא”כ מוכח לכאורה שמתיר בהרכבה גם 
חיפוי שאוסר משום זורע, זה אינו, דכל דברי הרא”ש איירי רק באיסור קיום ולא באיסור זורע, 
שהרי הרא”ש שקו”ט שם אם קיום אסור אפילו בלי מעשה, וזה וודאי שייך רק באיסור קיום 
ועל כרחך שמה שנקט בתחילת  אליבא דר”ע ]דלרבנן פשוט שאין איסור קיום בלי מעשה[, 
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שהאיסור הוא לזרוע כלאים, א”כ כל התולדות של זורע בכלל האיסור4.

מקשה סתירה בדברי הרא”ש

ה.  ולהאמור נראה שיש ליישב דברי הרא”ש הנראים כסותרים, דכאמור בתוס’ 
הרא”ש בסוטה מסתפק אם יש איסור קיום מן התורה בהרכבה לר”ע, ומסקנתו 
שם משמע שנוטה להקל שאין בו איסור קיום, אמנם בהל’ כלאים להרא”ש ריש 
סי’ ג’ כתב שלוקים על הרכבת האילן ועל קיומו מן התורה, מבואר דפשיטא ליה 

דקיום אסור מן התורה בהרכבה, וזה סותר למסקנתו בתוספותיו.

ובאמת עצם דברי הרא”ש שם צ”ע, שהרי להלכה לא קיי”ל כר”ע דקיום אסור מן 
התורה, אלא כחכמים שקיום כלאים אינו אסור מהתורה אלא מדרבנן, כמבואר 
בירושלמי ריש פ”ח דמודו חכמים שאסור לקיים מדרבנן, וא”כ איך נקט הרא”ש 
בפשיטות שלוקים על קיום בהרכבת האילן, הרי הרכבת האילן נלמדת מכלאי 
זרעים וכמו שבכלאי זרעים איסור קיום הוא רק מדרבנן גם בהרכבה הוא מדרבנן.

מיישב את הסתירה בדברי הרא”ש על פי הנ”ל

קיום  על  שלוקים  הרא”ש  שכתב  שמה  לומר  יש  אולי  שנתבאר  מה  ולפי  ו.  
בהרכבה היינו כשמקיים על ידי מעשה זריעה, כגון משקה או מנכש, דבכה”ג 
ב’ ובירושלמי ריש  זורע כמבואר בסוגיא דמכות כא  בכלאי זרעים חייב משום 
פ”ח, דמחפה בכלאים לוקה לכו”ע משום תולדה דזורע, אבל בקיום בלי מעשה 
למאי  מדרבנן  אלא  התורה  מן  אסור  שאינו  וודאי  זורע  של  תולדה  שאינו  או 

דקיי”ל כרבנן דר”ע.

וממילא אין סתירה בדברי הרא”ש, דמה שהרא”ש הסתפק היינו באיסור קיום 
אליבא דר”ע, והרי נתבאר דקוטב הספק לשיטת הרא”ש היינו דהרכבה הוקשה 

דבריו מנכש ומחפה בכלל איסור קיום, היינו דבזה וודאי אסור משום קיום לר”ע, דלרבנן הוא 
תלוי בפלוגתא דר’ יוחנן ור”ל במכות כא ב’ )ובירושלמי ריש פ”ח(.

ועיין תוס’ הרא”ש מועד קטן ב ב’, שנקט נכוש וכסוח בכלל מלאכות האסורות מן התורה משום 
קיום אליבא דר’ עקיבא, ומשמע קצת מדבריו דס”ל שאינן בכלל זורע, דרק במחפה נתחדש 
דהוי בכלל זורע לגבי כלאים, אבל לא שאר תולדות שאינן דומות לזריעה )ודלא כהרמב”ם פ”א 

דכלאים ה”ב שמנכש חייב משום זורע גם בכלאים(.
4.  ובחזו”א )שם( הוכיח שכוונת הרא”ש להתיר גם בקיום על ידי מעשה, ואף באופן שהוא 
ע”כ  לעיל(  )בהערה  כאמור  אמנם  לגדלם,  גם  שמותר  בהמה  מכלאי  למד  שהרי  זורע,  בכלל 
וא”כ כשלמד הרא”ש להיתר מכלאי בהמה  מבואר ברא”ש שכל דבריו הם לגבי איסור קיום, 
לא איירי הרא”ש במלאכות האסורות משום זורע, אלא במלאכות שאיסורם משום קיום ]ואף 
שבכלאי בהמה גם הגידול ממש מותר, שם פשוט שאין הגידול בכלל הרכבה, ואין בו אלא קיום, 
ומשו”ה מותר[, ועלינו רק לדון איזה מעשה אסור רק משום קיום, ואיזה מעשה אפשר לאסור 
גם משום זורע, וזה תלוי בפלוגתא דר’ יוחנן ור”ל במכות כא ב’ )ובירושלמי ריש פ”ח(, אם מחפה 
בכלאים חייב גם אליבא דרבנן משום זורע, או דחייב רק לר’ עקיבא משום מקיים )וכאמור לעיל 
בהערה, בתוס’ הרא”ש במו”ק משמע שנכוש וכסוח אסורים רק משום קיום ולא משום זורע(. 
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לכלאי בהמה דהוי חובת גברא ולא חובת קרקע, ולכן לא שייך בה איסור קיום, 
דאיסור קיום שייך רק בחובת קרקע, ובזה נוטה הרא”ש להקל, וא”כ זה שייך 
רק במעשה האסור משום קיום אליבא דר”ע )ואולי גם באיסור קיום מדרבנן אליבא 
דחכמים(, וכגון שעושה גדר מסביב לכלאים וכדומה, אבל באופן שמקיים על ידי 

מעשה שהוא תולדה של זורע, כגון משקה או מנכש, פשוט שכלאים דהרכבה 
לא גריעי מכלאי זרעים, ובזה כתב הרא”ש בהלכותיו שהוא אסור מן התורה גם 

בהרכבת האילן, ואין בזה סתירה כלל לדבריו בתוספותיו.

צ”ע לפי זה על הטור והשו”ע

ז.  אלא שאם כנים הדברים יש לעיין על הטור והשו”ע, דבטור ושו”ע סי’ רצה 
סתמו שאסור לקיים אילן המורכב, ומשמע להדיא אפילו קיום בעלמא, ולכאורה 
מה המקור לדבריהם, הרי בראשונים לא הוזכר איסור קיום בהרכבה, ואדרבא 
בתוס’ הרא”ש נוטה להקל אליבא דר”ע, וממילא כ”ש שמסתבר להקל אליבא 

דרבנן שס”ל דקיום אינו אסור אלא מדרבנן.

ובפשטות מקור דבריהם הוא מהראש הנ”ל בהל’ כלאים, דשם מבואר שהכריע 
שקיום אסור בהרכבה האילן, אבל לפי מה שנתבאר שכוונת הרא”ש שם לקיום 
על ידי מעשה שאסור משום זורע, ולשיטת הרא”ש זה אינו נוגע לאיסור קיום 
בהרכבה  קיום  איסור  על  הרא”ש  מדברי  מקור  אין  א”כ  שנתבאר,  כמו  דר”ע, 

האילן, וצ”ע.

במה שכתב החזו”א שלכו”ע אסור לקיים הרכבה מדרבנן

ח.  אולם בחזו”א נקט שכל הנדון בראשונים אם יש איסור קיום בהרכבת האילן 
ידי מעשה שאסור משום  על  קיום  איסור  )או  מן התורה  קיום  איסור  לענין  רק  היינו 
זורע, כמו שנתבאר לסברת הר”ש(, אבל פשוט שלכו”ע אסור לקיים הרכבת האילן 

מדרבנן, ולכאורה מנא ליה הא, דלסברת הר”ש דדמי לכלאי בהמה, כמו שבכלאי 
בהמה אין איסור אפילו מדרבנן ה”ה בכלאי זרעים, וא”כ לכאורה מותר לקיים 

אותם לכתחילה.

ולכאורה הוא מוכח בדברי הר”ש עצמו, שהרי הר”ש שם מביא ראיה לאיסור 
קיום בהרכבת האילן ממעשה דתחום ארזא המובא בתוספתא שהיו מרכיבים 
תפוח בחזרד וכשנודע להם שהוא כלאים הלכו מיד וקצצום, ואם נימא שלכו”ע 
יש איסור קיום מדרבנן א”כ דלמא הלכו וקצצום מפני האיסור מדרבנן )ובאמת כן 

פירש החזו”א הך מעשה שם ב יא, אבל מהר”ש מוכח שאינו כן(. 

דוחה את הראיה מדברי הר”ש

ט.  אמנם יש לדחות על פי המבואר בלשון תוס’ הרא”ש הנ”ל בסוטה, דמדרבנן 
אין איסור קיום כלאים, אלא צריך לעקור משום מראית העין )וכן מבואר בתוס’ ב”ק 
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פא א’, דמדרבנן אינו אלא משום חשד(, וכוונתו שזה לא “איסור קיום כלאים”, אלא 

דמשום מראית העין אמרו שיעקור, וממילא ניחא ראיית הר”ש, שאם לא היא 
איסור קיום בהרכבה כמו בכלאי בהמה, והיו חייבים לעקור רק מדרבנן משום 
מראית העין, א”כ לא היו צריכים לעקור מיד, שכיון שזה לא איסור קיום מסתבר 

שאין עוברים עליו כל רגע.

ובזה נתיישבו גם דברי הטור והשו”ע, שמה שכתבו שאסור לקיים הרכבת האילן, 
אינו מדין קיום, דבהרכבת האילן לא שייך איסור קיום כיון שהוא איסור גברא 
כמו בכלאי בהמה, אלא הוא משום מראית העין כמבואר ברא”ש בסוטה, ובזה 
]ומה שלא אסרו לקיים בכלאי בהמה  זרעים לכלאי אילן  בין כלאי  אין לחלק 
משום מראית העין, יש לומר ששם לא שייך מראית העין דאולי קנאן מעכו”ם, 
משא”כ כלאי זרעים והרכבת האילן שהכל יודעים שהקרקע שלו איכא מראית 
העין[, ואולי זו נמי כוונת החזו”א שכו”ע מודו שאסור לקיים הרכבה מדרבנן, 

דהיינו משום מראית העין.

אם הרכבה אסורה מן התורה בעציץ שאינו נקוב

בדעת הרא”ש שאיסור הרכבת  כנים הדברים  בזה, שאם  לעורר  נראה  עוד  י.  
האילן אינו בגדר חובת קרקע אלא בגדר איסור גברא, וכפי המבואר בלשון הט”ז 

סי’ רצז, לפי זה יש לדון במרכיב בעציץ שאינו נקוב.

מן התורה, אלא מדרבנן,  אינם אסורים  נקוב  זרעים בעציץ שאינו  כלאי  דהנה 
כמבואר במנחות ע א’, ובפשטות ה”ה כלאי הכרם, אמנם יש לדון בכלאי הרכבה, 
ולכאורה הוא תלוי בהנ”ל, דאם גם הרכבת האילן הוי חובת קרקע א”כ מסתבר 

שבעציץ שאינו נקוב שאינו קרקע אין איסור הרכבה מן התורה.

אבל אם נימא כנ”ל בדעת הרא”ש שכלאי הרכבה אינם חובת קרקע כיון שהם 
אסורים גם בחו”ל, א”כ יד לדון שהם אסורים מן התורה גם בעציץ שאינו נקוב, 
דכלפי האיסור גברא אין נפק”מ אם הם בקרקע או בעציץ, וראיתי שכבר עורר 

בזה מרן הגרש”ז אויערבך ז”ל במעדני ארץ כלאים סוף פ”ז5.

אם יש מקום להתיר הרכבה בעציץ שאינו נקוב מצד שאינו דרך זריעה

יא.  וראיתי מי שהעיר בזה דהיתר עציץ נקוב אינו רק בחובת קרקע, אלא דזריעה 
בעציץ שאינו נקוב אין עליה שם זריעה כיון שאינה דרך זריעה, כמבואר בלשון 
לגבי  גם  היתר  לומר שזה  יש  וא”כ  רביתיה,  היינו  לאו  ד”ה  א’  קח  רש”י שבת 

הרכבה אף שאינה חובת קרקע.

5.  וראה במאמרו של הרב ש.ז. הכרמי הליכות שדה גליון 184, שדן בסברא הנ”ל שאם הרכבת 
האילן בכלל איסור גברא, יש לומר שהיא אסורה מן התורה בעציץ שאינו נקוב, עיי”ש. 
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אמנם נראה שדברי רש”י הנ”ל נאמרו רק לגבי איסור זורע ועוקר בשבת, דבעינן 

זורע ועוקר במקום גידולו, וכיון שאין דרך זריעה בעציץ שאינו ונקוב אינו בכלל 

מקום  בעינן  לא  אולי  המעשה  על  שהאיסור  הרכבה  לגבי  אבל  גידולו,  מקום 

גידולו, ואין חסרון במה שאינו דרך זריעה. 
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 בגדרי אכילת קבע ועראי לחיוב 
מעשרות1

הרה"ג ר' יואל חיים קעמעני - מח’’ס יוצר המאורות 

א[ הנה במסכת מעשרות מופיע פעמים רבות המושג של ‘אכילת עראי’, והוא 

שמן התורה מותר לאדם לאכול מפירותיו בלא הגבלה עד שיחול עליהם ‘איסור 

ידי  על  יקבעו למעשר  עד שהפירות  ואפילו מפירות שנגמרה מלאכתן,  טבל’, 

‘ראיית פני הבית’ ]או בא’ מששה דברים הקובעים למעשר ‘מדרבנן’2[, ואז אסור 

לאכול מהם אפילו אכילת עראי3.  

המעשרות’4,  ל’עונת  הפירות  שהגיעו  מזמן  קבע  אכילת  אסרו  חכמים  אולם 

ומותרים רק באכילת עראי, ואף שלענין ברכות כתב המג’’א )סי’ רו סק”ז( בשם 

ה’כל בו’ שאין קבע לפירות, וכן פסק השו”ע )סי’ תרלט, ס”ב( לענין סוכה, ע”ש. 

בין  הבדל  ישנו  ‘בפירות’  שגם  חכמים  תקנו  שכך  מעשרות,  לענין  הכא  שאני 

אכילת עראי לאכילת קבע.

עראי  אכילת  בין  ההבדל  מה  מעשרות  בהל’  ברורה  הגדרה  מצאנו  לא  אמנם 

שיעור  לענין  ס’’ו(  קסח,  )סי’  באו”ח  דאיתא  כמו  הוא  הגדר  האם  קבע,  לאכילת 

‘קביעות סעודה’ בפת הבאה בכיסנין, שנחלקו הראשונים האם שיעורו בשלש 

ביצים או בארבע ביצים )ע”ש במשנ”ב מ’’ב ס’’ק יח5(, או שישנם גדרים אחרים בהל’ 

מעשרות, וכפי שיתבאר. 

ב[ ותחילה נראה ליסד שכל אכילה בשדה או גינה שאין דרך לאכול שם חשיבא 

‘אכילת עראי’ אף שאוכל כמות גדולה של פירות, וסמך לדברינו נראה מהמשנה 

)פ”ג מעשרות מ”ד( מצא קציעות בדרך ואפילו בצד שדה קציעות, וכן תאנה הנוטה 

לדרך ומצא תחתיה תאנים, מותרות משום גזל ופטורות מן המעשר. ובירושלמי 

1.  יש לציין שעיקר הכונה בכתיבת מאמר זה לברר את הנושא מתוך הסוגיות ולא להכריע 
לדינא. 

2.  והם מקח מלח תרומה שבת אור וחצר, וכמבואר ברמב”ם )פ”ג מעשר ה”ג( ובירושלמי )ריש 
פ”ד(.

3.  וכמבואר )בפ''א מעשרות מ''ה( איזהו גרנן למעשרות, ופי' הרע''ב אימתי הוקבעו הפירות 
למעשר שיהיו אסורים באכילת עראי, ע"ש. 

4.  שזהו כשהתחילו הפירות להתבשל קצת, וכמו שכתב החכמת אדם בשע"צ )ב' ט'(.
5.  מבואר בפוסקים שהעיקר לדינא הוא ארבע ביצים ולא שלש, ע' משנ"ב שם ובאגר"מ )או''ח 

ג, לב( ובספר וזאת הברכה )פ''ד הערה 23(.
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שם6 שאל רב חגיי לחברייא בטעם הפטור, ואמרו לו שהוא מדין ‘אכילת עראי’. 

ודחה דבריהם שהרי כבר למדנו דין אכילת עראי במשניות אחרות, ולכן אמר 

שהטעם ההיתר במשנתינו הוא  משום ‘יאוש’, ועל כן מותר לאכול אפילו קבע, 

ע”כ. 

וביאר מהר’’א פולדא ]ד’’ה אמרו ליה[ וז”ל: שאין דרך לאכול בשדה אלא הו”ל 

ה”א(  )פ”ו  צדק  בשערי  ראיתי  וכן  עכ’’ל,  הוא,  עראי  הרבה  אוכל  ואפילו  עראי, 

וז’’ל: ופירוש אכילת עראי, ר”ל שיאכלנו בדרך עראי, אפילו אוכל הרבה ובלבד 

שיאכלנו בשדה עכ’’ל7. הרי מבואר מדבריהם - שכל אכילת שדה או גינה נחשבת 

אכילת עראי ‘מחמת המקום’ שאין דרך לאכול שם, ואפילו אוכל כמות גדולה 

של פירות נחשב אכילת עראי.

אך מאידך אי אפשר לומר שכל אכילה שאינה בשדה או גינה נחשבת ‘אכילת 

קבע’, שהרי מותר לאכול אחת אחת גם בחצירו, כמבואר במשנה )פ”ג מעשרות 

בביתו  ושרי לאכול פירות  )פח, א(,  בגמ’ ב”מ  וכדאיתא  ואפי’ בביתו  ומ”ח(,  מ”א 

שאז  יחד,  ‘שניים’  באכילתו  יצרף  שלא  ]רק  הגבלה  בלא  אחת  אחת  וחצירו 

וגינה מאכילה  חשיבא קביעות למעשר[, וא’’כ קשה במה שונה אכילה בשדה 

בביתו וחצירו, ומהו המגדיר של ‘אכילת קבע’ למעשר.  

כשיעור  הוא   - בביתו  או  בחצירו  כשאוכל  קבע’  ‘אכילת  שיעור  דגדר  ונראה 

ביצים8,  ד’  או  ג’  שהוא  שם(  )באו”ח  בכיסנין  הבאה  פת  לענין  סעודה  קביעות 

משא’’כ באוכל בשדה או בגינה אף באוכל שיעור ג’ או ד’ ביצים אין כמות אכילה 

זו מפקיעה מאכילתו שם ‘אכילת עראי’, ומשום מקום האכילה שהוא עראי ושאין 

דרך לאכול שם וכנ”ל. 

ג[ אמנם מצינו בהל’ מעשרות הגדרות נוספות ל’אכילת קבע’ ]גם באוכל בביתו 

וכפי שיבואר. דהנה איתא במשנה  וגם באוכל בשדה[  ביצים,  ד’  או  פחות מג’ 

)פ”ד מעשרות מ”ד( שותין על הגת בין על חמין ובין על צונן דברי ר’’מ, ר’’א בן ר’ 

6.  יש לציין שאין הירושלמי במקומו אלא לעיל )פ''ג מ''ג(, וזה לפי כל המפרשים, זולת הפני 
משה.

7.  יש שרצו לדחות ולומר שהכונה של שדה הוא רק למעט 'בית', אבל אין פשטות הדברים 
מורים כן.

8.  וסיעתא לדבר שגם בהל' מעשר יש להגדיר 'אכילת קבע' מחמת כמות האכילה, יש לדייק 
כן מלשון השערי צדק )פ"ו( שכתב, וז"ל: ופירוש אכילת עראי ר"ל שיאכלנו בדרך עראי אפילו 
מגבלות  איזה  ישנם  בבית  שאוכל  דהיכא  ומשמע  עכ''ל,  בשדה  שיאכלנו  ובלבד  הרבה  אוכל 
בכמות האכילה להחשב אכילת קבע. וע"ע בחי' המאירי ביצה )לה, ב( ד''ה אכילת עראי, שכתב 
וז"ל: אבל אם מלחן הרבה ונתן לפניו עשרה הרי זה אכילת קבע ואסורה וכו', ומבואר מדבריו 
'עשרה  המאירי  במש"כ  ]ויל"ע  במעשרות  קבע  הלכות  לגבי  מרובה'  'אכילה  של  שיעור  שיש 
זיתים' דהנה במשנ"ב )סי' תפו( כתב שלדעת הרמב"ם שיעור כזית הוא שליש ביצה, ונמצא לפ"ז 
דעשרה זיתים שכתב המאירי הוא ג' ביצים ושליש ביצה, ולדעת התוס' שכזית הוא חצי ביצה, 

ונמצא שעשרה זיתים הוא כשיעור חמש ביצים, וצ"ע[. 
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צדוק מחייב, וחכמים אומרים על החמין חייב ועל הצונן פטור, ע”כ. ופי’ הר’’ש, 
דר”מ לא חשיב ‘קבע’ אלא אם שתה מחוץ לגת ]וכ"כ הריבמ"ץ דהואיל ועל הגת 
קא שתי לא קבע, ע”ש[. ומבואר מדברי הראשונים שטעמו של ר”מ הוא, שכל 

שתיה במקום הגת נחשבת ‘שתיית עראי’. 

ורבי אלעזר בר’ צדוק מחייב - משום דגזר שמא יוציא וישתה מחוץ לגת, ע”ש 
בר”ש. ומבואר שמעיקר הדין גם ר”א בר' צדוק מודה לר”מ בעיקר הדין ששתיה 
‘בגת’ נחשבת ‘שתיית עראי’, אלא שגזר שמא ישכח ויצא מחוץ לגת. וחכמים ס”ל 
שאין השתיה בגת נחשבת ‘עראי’ כיון שמזג את היין, והמעשה מזיגה מחשיב את 
השתיה לקבע. אלא שמחלקים בזה בין חמין לצונן, ‘שבצונן’ - כיון שמחזיר את 
המותר לכן אין המזיגה חשובה ואיקרי עראי, משא”כ ‘בחמין’ - שאין מחזיר את 
המותר, לכן המעשה מזיגה חשובה היא ומיקרי קבע. ]וע’ בשנות אליהו שביאר 

באופ”א בדעת ר”מ ור”א בר' צדוק9[.   

חשוב,  באופן  עראי  במקום  ששותה  היכא  התנאים,  מחלוקת  בביאור  ונראה 
שלדעת ר’’מ ור’’א ב”ר צדוק - שתיה על הגת היא ‘מציאות של עראי’, מחמת 
]ומשום  עראי  שתיית  חשיב  היין  את  שמזג  אפי’  וע”כ  חשוב’,  ‘שאינו  המקום 
עראי  אכילת  חשיבא  המקום  דמחמת  ‘בשדה’,  מרובה  כמות  לאוכל  שדומה 
וכנ”ל[, אבל חכמים ס”ל - דאף ששתיה על הגת חשיבא ‘עראי’, מ’’מ כיון שאופן 
השתיה הוא בצורה חשובה שמוזג את היין, זהו מחשיבו ‘לקבע’ ]וזה גובר על 
דכיון  ‘בצונן’,  מזיגה  בלי לעשר, משא”כ  וע”כ אסור לשתות  עראיות המקום[, 

שעתיד להחזיר את המותר, אי”ז מעשה מזיגה חשוב ומקרי ‘עראי’. 

והוא  מעשרות,  בהל’  קבע’  ‘לאכילת  נוספת  הגדרה  חכמים  בדעת  מצינו  הרי 
נעשית  שהשתיה  ואף  ביין,  מזיגה  כמו  באוכל,  שנעשה  חיצוני  מעשה  מחמת 
ב’מקום עראי’ ]כמו בגת[, אלא שר’’מ ור’’א ב”ר צדוק ס”ל - דאזלינן בתר המקום 

דחשיב ‘עראי’. 

השום  דתני  ה”א(  סוף  מעשרות  )פ’’ד  הירושלמי  מדברי  גם  מוכח  זה  ויסוד  ד[ 
וכ”ה  )פ”ו(  השע”צ  ופירשו  נטבלו.  בשדה  ]בשמן[  ששחקן  וחרדל  השחליים 
בפירוש הגרח”ק שליט”א לירושלמי, שע”י השחיקה בשדה נחשב ‘אכילת קבע’, 
‘מעשה חשוב’,  כיון שהוא  אלו  בירקות  שהמעשה שחיקה  כנ”ל  ומבואר  ע”ש. 
היא  שהאכילה  ואף  קבע,  אכילת  חשובה  תהא  שאכילתן  אלו  ירקות  מחשיב 

בשדה, במקום שאינו חשוב. 

ונראה להוסיף לפ”ז, שלשיטת ר’’מ ור’’א ב”ר צדוק במתני’ הנ’’ל, שמקום השתיה 
בגת שהוא עראי גובר על ה’מעשה מזיגה’ ביין, ולא מקרי שתיית קבע, ה”ה כאן 

9.  וע''ע ברש''י שבת )יא, א( ורש''י ותוס' רי''ד עירובין )צט, ב(.
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חשוב,  שהוא  שחיקה’  ה’מעשה  על  גובר  ‘עראי’,  שהוא  בשדה  האכילה  מקום 

ומקרי אכילת עראי.  

]אלא שרוב מפרשי הירושלמי והרמב”ם )פ’’ה מעשר הי’’ז( והחזו’’א )מעשרות ד’ כא( 

וחסדי דוד )ריש פ’’ג דמעשרות( לומדים פשט אחר בירושלמי זה, והוא שמעשה 

שחיקה חשיב גמר מלאכה לאלו המינים, ומש”ה נטבלו למעשרות10. )ולא משום 
דחשיב ‘אכילת קבע’, שאין מעשה שחיקה חשוב כ’’כ כמו מעשה מזיגה, ולפי דבריהם אין סוגיא 

זו קשורה לפלוגתא דתנאי דפ”ד מ”ד הנ”ל(. 

ה[ הגדרה נוספת בגדר ‘אכילת קבע’ נראה מדברי הירושלמי )שם( דבעי ר’ יונה 

בשם ר’ חלפתא בן שאול עשה היסב בשדה טובל ואם לאו אינו טובל, ומפרש 

בהסיבה’  ‘יין  שם  ששותים  בסעודה  הפירות  את  כשאכלו  דהיינו  הירושלמי 

דחשיב אכילת קבע, ואם לאו חשיב עראי, ע”ש. הרי שגדר הקבע כאן אינו משום 

שהחשיב את הפירות עצמם ]וכדלעיל שעשה ‘מזיגה’ ביין והחשיבו[, אלא כל 

שיאכל  מה  כל  את  מחשיב  זה  הרי  בשדה,  סעודתו  בתוך  בהסיבה  יין  ששתה 

בסעודה זו )אף בצורה עראית( להחשב אכילת קבע, כיון ש’מצורת הסעודה’ שהיא 

בהסיבה מראה שעוסק בסעודת קבע כמו שנמצא בביתו. 

ונראה שהדין קבע מחמת ש’היסב בשדה’ עדיף טפי ממחשיב את הפירות עצמם 

]כמו במזיגה[, ומשום שבמחשיב את הפירות עדיין יש צד לומר ד’אכילת עראי’ 

הנ”ל, משא”כ  צדוק  ב”ר  ור’’א  ר’’מ  וכשיטת  בשדה’  ‘אוכל  משום שסו”ס  היא 

ב’היסב בשדה’ שמראה על ידי מעשיו שאוכל ‘סעודת קבע’ כמו שאוכל בביתו, 

ואין שום צד עראיות באכילתו, ועל כן י”ל שבזה אף ר’’מ ור’’א ב”ר צדוק מודים 

דחשיב אכילת קבע. 

ו[ אלא דאכתי יש להסתפק בדברי הירושלמי אלו דהיסב בשדה, שעל ידי ‘שתיית 

יין’ בהסיבה חשיב כל מה שאוכל בסעודה זו לקבע, מה הדין בסעודת לחם, האם 

יין’ בהסיבה הוא  ג”כ מחשיב כל מה שאוכל בסעודה לקבע, או דוקא ‘שתיית 

שמחשיב את הכל לקבע. 

וחד מן חברייא הראני שכן יש ללמוד מדברי הראב”ד, דאכילה עם פת חשיב 

קבע, דהנה הרמב”ם )בפי”ב שכירות( בדיני פועל העובד בשדה של בעה”ב שמותר 

לא  בתאנים  עושה  ‘היה  וז”ל:  )בה”י(  כתב  עבודתו,  לאכול מהפירות בשעת  לו 

יאכל בענבים וכו’, והעושה בגפן זו אינו אוכל בגפן אחרת, ולא יאכל ענבים ודבר 

שיאכל,  מה  שיעור  על  בעה”ב  עם  קצץ  ואם  במלח,  ולא  בפת  יאכל  ולא  אחר, 

אוכל אותו בין במלח ובין בפת בין בכל דבר שירצה, עכ’’ל, ובהשגות הראב”ד: 

‘א”א דוקא אחת אחת בספיתת מלח עראי, אבל לא מליחה גמורה, ולא עם הפת 

בין הדברים הקובעים למעשר, הוא  'שחיקה'  דוד שם כתב שטעם שלא מונים  והחסדי    .10
משום שאנו מונים דברים הקובעים לעוד מינים, משא''כ השחיקה שקובעת רק מינים אלו.
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משום איסור טבל’ עכ’’ל, הרי להדיא מבואר בראב’’ד שאין פועל רשאי לאכול 
את הפירות עם פת, ומשום דחשיב אכילת קבע.

מבואר  ב(  )פט,  ב’’מ  בגמ’  שהרי  הראב’’ד,  דברי  על  לתמוה  יש  לכאורה  אולם 
להדיא שאף שאין הפועל רשאי לאכול את הפירות ביחד עם פיתו ]שאז אוכל 
יותר, רש’’י שם[, מ’’מ אם קיבל רשות מהבעלים מותר וכמו שפסק הרמב”ם, 

וצ”ע11. 

והנה מחמת קושיא זו כתב ה’אור שמח’ שם לבאר דברי הראב’’ד באופן אחר, 
כן אכילה בפת  ואולי סובר הראב”ד דבקצץ כמו דשתים קובע למעשר,  וז’’ל: 
עכ’’ל,  וצ’’ע,  חדתא  מלתא  הא  ליה  מנא  ידענא  ולא  באחת,  אף  למעשר  קובע 
והיינו שאין כוונת הראב’’ד על אכילת קבע, אלא ר’’ל דכמו ששתיים הוה ‘גורן’ 
והקציצה קובעת כעין מכר, ה’’ה שאכילה עם פת הוה כגורן והקציצה קובעת. 
ולדברי האו”ש שוב אין לנו שום מקור מדברי הראב”ד בהשגות שאכילה עם פת 

חשיב ‘סעודת קבע’. 

אולם באמת מצינו להדיא שכך דעת הראב”ד, וכפי שהובא בשטמ”ק ב’’מ )פט, ב( 
בשם הרשב’’א שביאר כך בדעת הראב’’ד עי’’ש, ואף שלפ”ז הדרא קושית האו”ש 
על הראב”ד, שבגמ’ מבואר שלא כדבריו, מ’’מ כך היא שיטת הראב’’ד שאכילה 

עם פת חשיבא קבע. 

‘אכילת קבע’: א( באופן שמחשיב את  ב’ סוגי  ונמצינו למדים מן האמור שיש 
המאכל לדבר חשוב, וכמו במזיגת יין בגת. ב( וכן כשאוכל את הפירות ‘בסעודת 
קבע’, כמו בהיסב בשדה ]וכמבואר בירושלמי[, או ביחד עם סעודת פת ]וכמבואר 

בדברי הראב”ד[.  

ז[ ומעתה נראה הגדרה נוספת ‘לאכילת קבע’, דהנה איתא במשנה )פ”ד מעשרות 
מ”ג( הנוטל זיתים מן המעטן טובל אחד אחד במלח ואוכל, ואם מלח ונתן לפניו 

שאסור  הטעם  הי”ח([  מעשר  )פ’’ה  רמב’’ם  ]עיין  הראשונים  ופירשו  ע”כ.  חייב, 
מהלכים  ב’  ויש  המליחה.  ע”י  שהוקבע  משום  הוא  לפניו,  שנתן  היכא  לאכול 

לבאר זאת: 

א( דכל זמן שלא צירף שניים לפניו, נגררים כל הזיתים אחר הזיתים שבמעטן, 
שהגמר מלאכה שלהם הוא ‘משירד לעוקה’ )פ’’א מעשרות מ’’ז(, ואין מלח קובע 
למעשר אלא בפירות שנגמרו מלאכתם )רמב”ם פ’’ג מעשר ה’’ג(, אבל בצירף שניים 
נראה לכאורה  ולפ”ז  ושוב המלח קובע למעשר.  גורן בפני עצמן,  נעשו  לפניו 

11.  ובאמת שלולא דברי הראב''ד אלו לא היינו קושרים סוגיא זו עם אכילת עראי וקבע לגבי 
'הלכות  מעשר, שבפשטות נראה שכוונת הגמ' לומר דשרי לאכול את הפירות עם לחם מצד 
גזילה', ומ"מ י"ל דאכתי חייב בהפרשת תרו''מ, וכן י"ל לאידך גיסא שאכילה בשעת עבודה תמיד 
נחשב 'עראי' אף שאכל לחם, אבל הראב''ד שכתב שאסור לפועל לאכול פירות עם פתו, מבואר 

שהוא מדין קבע למעשרות, וצ"ע. 
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‘לאכילה’ שנגמרו בגורן, מהני מלח לקבוע אפי’ באחד. ]ועיין חזו’’א  שבזיתים 

מעשרות )ד, כג( ד’’ה ב’’מ, מש”כ ע”פ התוס’ ב’’מ )פט, ב( ד’’ה שתיים[. ב( ויש 

מבארים שטיבול א’ א’ במלח אינו קובע, כיון שאין טיבול במלח נחשב ‘מליחה 

גמורה’ אפי’ אם נגמ”מ, ורק בצירוף שניים נחשב הטיבול במלח פעולה חשובה 

שקובעת למעשר, וכך מבואר מפשטות לשון הירושלמי כאן. 

פטור  אחד  אחד  שבאוכל  אחר,  באופן  המשנה  את  מפרש  משה’  ה’פני  אולם 

ממעשר, משום דהוה אכילת עראי, משא”כ כשמניח לפניו כמות ואוכל הרי זה 

אכילת קבע, וכן מבואר ברש’’י ביצה )לה, א( ד’’ה טובל אחת במלח ואוכל, וז”ל: 

‘בלא מעשר ולא אמרינן טבלן במלח משוי ליה קבע, הואיל ואחת אחת אוכלן 

מיד’, עכ’’ל. וכ’’כ המאירי שם12. 

והנה אי אפשר לפרש בזה, דחשיב ‘אכילת קבע’ משום שהחשיב את הזיתים ע”י 

הטיבול במלח, שהרי אין הבדל במהות של הזיתים בין אם אכלן א’ א’ או שניים 

יחד, וגם אין כאן ‘סעודת קבע’ שיש לומר שהסעודה מפקיעה את הדין ‘עראי’ 

מהשדה. ]ועי’ בירושלמי כאן שהעמיד את המשנה במעטן ‘שבשדה’[. 

ולכן יש לבאר שיש כאן גדר נוסף ‘לאכילת קבע’ והוא קבע מחמת הזמן, והיינו 

שכל החפצא של ‘אכילת עראי’ הוא בגוונא שאוכל את הפירות מיד, אבל אם 

עושה מעשה להראות שאינו אוכל עכשיו רק במועד מאוחר יותר, הר”ז סותר 

וכיון שלא  ‘בתוך השדה’,  גם  אכילת קבע  ומש”ה חשיב  עראי,  היסוד של  את 

אוכל את הזיתים א’ א’ שזהו ‘דרך עראי’, אלא טובל אותם במלח ומניחם לפניו 

לאכלם לאחר זמן חשיב ‘אכילת קבע’.

ח[ עוד דוגמא להגדרה זו ‘באכילת קבע’, מצינו במשנה )פ’’ד מעשרות מ’’ה( דאיתא 

שם: ‘המקלף שעורים מקלף אחת אחת ואוכל, ואם קלף ונתן לתוך ידו חייב, 

המולל מלילות של חיטים מנפח מיד ליד ואוכל, ואם נפה ונתן לתוך חיקו חייב’, 

ע”כ13. ופירשו רש’’י בביצה )יג, ב( ובחי’ המאירי )שם( שאם מקלף או מולל אחת 

אחת חשיב ‘אכילת עראי’, אבל במקלף או מולל ‘שניים’ ונתן לפניו, חשיב אכילת 

כדי  מן המעטן שמניח את הפירות  זיתים  ללוקח  דומה  זה  והרי  ע”ש14.  קבע, 

12.  ולדבריהם צ"ל דאין מלח של טיבול קובע למעשרות, או משום שאין המלח טובל באחד 
]אם לא ששרוי בתוך המלח הרבה זמן, עי' שערי צדק[, או משום שמדובר כאן על 'מעט מלח', 

וכדי לקבוע למעשרות צריך כמות יותר גדולה.
13.  ודייק התוס' יו''ט )שם( דבכה"ג אפי' באחד מבורר חשיב אכילת קבע.

14.  ועיין בירושלמי שם ]והובא במפרשי המשנה[ דמה דקתני בנתן לתוך ידו או חיקו דחשיב 
נחשבת  כזו  אכילה  גם  לגורן  קרוב  כשהוא  אבל  מהגורן,  רחוק  כשאוכל  היינו  קבע',  'אכילת 
עראי, מכיון שמחזיר את המותר ע''ש, וזה כמ"ש לעיל דכל היכא שמחזיר את המותר אי אפשר 
להחשיב אכילתו לקבע, כיון שהמיעוט נגרר אחר הרוב. וראה עוד ברמב"ם פיהמ"ש )פ"ג מ"ד( 
שעראי  וז"ל: מפני שהוא מחזיר את המותר, ענינו שמחזיר את המותר לגג ליבש, והוא ראיה 

מאכיל, עכ"ל, ומבואר דהיכא שמחזיר את המותר חשיב אכילת עראי.   
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והמאירי  לעיל מרש’’י  וכמו שהבאנו  הנהגה של קבע,  וזהו  זמן,  לאוכלם אחר 

בביצה )לה, א( בדין הנוטל זיתים מן המעטן וכנת”ל. 

)יג, ב( הקשו על רש’’י מלשון הגמ’ שם, וכתבו  אמנם התוס’ והרשב’’א בביצה 

לפרש באופן אחר בטעם האיסור לאכול שניים, ומשום דצירוף שניים הוה גמר 

מלאכה, ע”ש. ולפי דבריהם צריך להעמיד את המשנה, דמיירי שהוקבעו החיטין 

בשוק’,  ‘למכור  שגמרו  או  למעשר,  הקובעים  דברים  מששה  בא’  והשעורים 

דאל”כ אין כאן קביעות למעשר ומותר.  

ונמצא שלפי דעת התוס’ והרשב’’א אין לנו מקור להגדרה זו בגמר מלאכה, אולם 

בלשון הרמב”ם מפורש כשיטת רש’’י והמאירי, שכתב )בפ”ג מעשרות הי’’ט( ‘כיצד 

הוא אכילת עראי המקלף שעורים וכו’, ע”ש. הרי שההבדל בין אחת לשנים הוא 

משום אכילת ‘עראי וקבע’, ]ולגבי קושית התוס’ והרשב’’א, עי’ תוס’ יו’’ט במשנה 

כאן15[.  

ט[ ויש להוסיף עוד שהרמב”ם )שם( הרחיב כלל זה בגדר עראי וקבע, לבאר גם 

את המשנה במעשרות )פ”ד מ”א( ‘הסוחט זיתים על בשרו פטור ואם סחט ונתן 

ידו חייב, המקפא לתבשיל פטור ולקדירה חייב מפני שהוא כבור קטן’,  לתוך 

ע”כ. 

והנה רוב הראשונים ביארו את המשנה כך: הסוחט זיתים על בשרו פטור, אע’’פ 

שאסור לסחוט את הטבל ]משום דהוה הנאה של כילוי )תוס’ בשבת(, או משום 

דסיכה כשתייה )רמב’’ם([, הכא מותר דהוה קודם ‘גמר מלאכה’. ואם סחט ונתן 

לתוך ידו חייב, שאז הקיבוץ הוה ‘גמר מלאכה’16. המקפא לתבשיל פטור, מיירי 

ששופך את היין עם הזגים והחרצנים לתוך תבשיל, ואח’’כ מסיר את הפסולת 

בבור’,  משיקפה  ‘היין  מ”ז(  )בפ”א  דיין  לגמ”מ  דומה  שאי”ז  פטור,  מהתבשיל 

ומשום דקיפוי דהכא הוה ‘קפוי עראי’, ולקדירה חייב מפני שהוא כבור קטן, היינו 

‘קדירה ריקנית’ דהוה כבור קטן, והסרת הפסולת משם חשיב גמר מלאכת היין 

לאסור בשתיית עראי. 

15.  והטעם שהרמב"ם אינו מביא הדין של 'מעטן' בהלכות אכילת קבע, היינו משום שהרמב"ם 
)בפ''ה מעשר הי"ח( למד כדעת הראשונים שלמדו דין זה משום 'קביעות של מלח', וכמ''ש לעיל.
16.  ואין להקשות בזה, היכן הקביעות של ראיית פני הבית או אחד מששה דברים הקובעים 
למעשר, די"ל דמיירי הכא בעומד בבית או בחצר )משנה ראשונה(, או שכאן הגמ"מ גם טובל, 
ומשום דכל הטעם שאין הפירות נטבלים עד ראיית פני הבית אע''פ שנגמ"מ, הוא משום שלא 
הגיעו למקום הסופי המיועד להם, אבל היכא שמפריד חלק מהיבול לאכלו בשדה, אז המקום 
הסופי שלהם הוא בשדה, אלא שבדרך כלל עדיין מותר לאוכלם 'עראי', כיון שכונת הבעלים 
להכניס שאר פירותיו לביתו, ואף המיעוט שהפריד נגרר אחר רוב הפירות ]ואף המקצת שרוצה 
'לסיכה',  לאכלן בשדה, לא חשיבי כנגמ"מ בשדה[, אבל הכא שהבעלים מיעד מקצת הזיתים 
בכה"ג נראה שאין המיעוט נגרר אחר רוב הזיתים המיועדים 'לאכילה', וע"כ גמר מלאכתן של מה 

שנתקבץ בידו בשדה קובעים למעשר ]עי' חזו''א מעשרות ג סק"ה, וסי' ה סק"ז[.



105

אכילת עראי ואכילת קבע/הרב קעמעני

אכילת עראי,  הוא  כיצד  וז”ל:  זו,  הביא משנה  הי”ט(  )בפ’’ג מעשר  הרמב”ם  אבל 
המקלף שעורים וכו’, וכן נוטל מן היין ונותן לקערה לתוך תבשיל צונן ואוכל, 
אבל לא לתוך הקדרה אע’’פ שהיא צוננת מפני שהיא כבור קטן, וכן סוחט זיתים 
על בשרו אבל לא לתוך ידו וכן כל כיוצ”ב, עכ’’ל, ועיין בפירוש הר”י קורקוס שם, 
ובפירוש המשניות להרמב”ם שם, ומבואר שביאר משנה זו ג”כ מדין עראי וקבע, 

ולא מדין גמר מלאכה. 

פירותיו  המניח  שאדם  והמאירי,  רש’’י  הרמב”ם  משיטת  עכ”פ  עולה  ונמצא 
לשימוש במועד יותר מאוחר זהו גדר נוסף באכילת קבע, וכמו שנתבאר17.

י[ וע”פ האמור נראה לדון בשאלה שהגיעה לבית מדרשינו באדם שיש לו עץ 
מהעץ  אחד  לימון  לקטוף  ורוצה  מעושר,  אבוקדו  לו  ויש  בחצרו,  הגדל  לימון 
לסחטו על האבוקדו ולאכלו, האם חשיב ‘אכילת עראי’ ופטור ממעשר, או דחשיב 
אכילת קבע. ולענ”ד נראה ע”פ האמור, דכיון שסחט הלימון לתוך האבוקדו הוה 
כמו שהכניס יין לתוך קערה שיש בה תבשיל דהוה אכילת עראי ופטור ממעשר. 

יא[ סוגיא נוספת שנחלקו בה מפרשי הירושלמי, אם היא מדין גמ”מ וקביעות, 
בר  חייא  רב  זעירא  רב  ה”א(  סוף  )פ”ד  בירושלמי  והוא  קבע’,  ‘אכילת  מגדר  או 
אשי בשם רב: ‘אשכול שסחטו לכוס נטבל, לתמחוי לא נטבל’, ופירשו הגר’’א 
הרש’’ס והפנ”מ, שנתינת היין לכוס היא גמר מלאכה ומשום דהוה ‘כבור קטן’, 
ואף שאין מקפה את הפסולת מהכוס, מ’’מ נגמרה מלאכתו כיון שהולך לשתות 
כמות שהוא, אבל כשנותן את היין ‘לתמחוי’ שיש בה תבשיל ‘לא נחשב כבור’ 

]ע”ש בפי’ הגר”א, וכעי”ז בשאר המפרשים[. 

ומדברי הרמב”ם נראה ג”כ שמפרש כך, דהנה )בפ”ה מעשר( כתב לבאר את הששה 
דברים הקובעים למעשרות, ובין ההלכות העוסקות בקביעות של אור וקביעות 
של מלח, כתב )בהלכה יז(, וז”ל: ‘השום והשחלים והחרדל ששחקו בשמן נטבלו 
למעשר, וכן הסוחט אשכול לתוך הכוס נקבע, לתוך התמחוי אינו נקבע’, עכ’’ל. 

ולכאורה זהו משום שסחיטה לתוך הכוס הוה גמר מלאכה. 

17.  אלא דלכאורה יש להעיר על גדר זה, מהמשנה )פ''ג מעשרות מ''ח( 'תאנה העומדת בחצר 
אם  אבל  בקרקע  עומד  כשהיה  בד''א  במעשר,  חייב  צירף  ואם  ופטור  אחת  אחת  אוכל ממנה 
ואוכל'. ]ופירשו המפרשים בזה כמה טעמים: הרמב"ם )פ"ד  עלה לראש התאנה ממלא חיקו 
דמיירי שהאילן  כתב  ובמלאכת שלמה  קובע למעשר'.  אויר חצר  'שאין  כתב  הט"ו(  מעשרות 
נמצא למעלה מחומות החצר. ובשערי צדק כתב דלמעלה מי' טפחים נחשב כרשות אחרת[. 
ומ"מ קשה דאף שלא הוקבעו התאנים למעשר, מ''מ איך מותר למלאות חיקו מהם, דלכאורה 
)ואף די"ל  'אכילת קבע', כיון שהכין את הפירות לאכילה מאוחרת, וכמו במקלף שעורים  הוי 
שאכילה באילן חשיבא 'אכילת עראי', מ''מ כשממלא את חיקו לכאורה הוי אכילת קבע(. ותי' 
מו"ר שליט''א דכנראה אכילה על האילן הוי כ''כ עראי, שאין להחשיב בזה מה שהכין הפירות 

לאכילה במועד מאוחר יותר, ואכתי צ''ע.
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אלא שהשערי צדק )סי’ ו( והד’’א שם18 פירשו את הירושלמי באופן אחר, שאם 
סחט לבור הוה ‘שתיית קבע’ שזהו דרך קביעתו בשתייה, משא’’כ בסחט לתוך 
בכוס  סחיטה  מדוע  להקשות  יש  לדבריהם  אך  ע”ש.  ‘עראי’,  דהוה  התבשיל 
הוה שתיית קבע, הרי דרך העולם לשתות מהכוס, ואינו מחשיב את היין כלל 
בסחיטתו, וצ’’ע. ]ואולי יש לומר לשיטתם, שדקדקו מהלשון ‘אשכול’ ולא כתוב 
בצורת  לשתות  כדי  שלם  אשכול  לסחוט  שא”צ  וכנראה  הכוס,  לתוך  ‘ענבים’ 
ולכן  יותר,  כאילו שותה במועד מאוחר  הוא  הרי  כל האשכול  וכשסחט  עראי, 

הו”ל שתיית קבע, וכמו שביארנו לעיל בשיטת הר’’מ ודעימיה, ויל”ע[.

יב[ סוגיא נוספת של ‘אכילת קבע’, מצינו בגמ’ ביצה )לד, ב( דכל אכילה בשבת 
 - למעשר  קובעת  אם  יו’’ט  אכילת  ולגבי  קבע’.  ‘אכילת  מדין  למעשר  קובעת 
עיין דרך אמונה )פ’’ג מעשרות הכ”ד( שכתב דאף שיש פוסקים שיו’’ט אינו קובע 

למעשר, מ”מ רוב הראשונים ס”ל דיו”ט קובע למעשר כמו בשבת, ע”ש.   

העולה מכל האמור ]בקצרה[

]א[ האוכל בשדה או בגינה: כל מה שאוכל שם חשיב אכילת עראי, ואף כשאוכל 
אכילה מרובה, אלא אם כן אכל פירותיו - בסעודה ששותה שם ‘יין’, או שאכל 
פירותיו עם  ‘לחם’ ]וכמבואר בראב”ד[, או שעושה לפירות ‘מעשה חשוב’ כדי 
להחשיבם כגון מזיגה ביין, או שמכין את הפירות לאכילה במועד מאוחר יותר, 
ולא אוכלם מיד )כגון שאינו אוכל מיד בשעת קטיפה, אלא נתנו לפניו כדי לאכול מאוחר 

יותר(, בכל כה”ג חשיבא אכילת קבע לחייב בתרו”מ. 

או בכל מקום שאינו חשוב עראי, בנוסף לגדרים  האוכל בביתו או בחצירו,  ]ב[ 
הנ’’ל, אם אוכל שיעור מרובה דהיינו ג’ או ד’ ביצים, הוה אכילת קבע.

]ג[ כל אכילת שבת חשיבא ‘אכילת קבע’, ולרוב השיטות גם אכילת יו’’ט קובעת 
למעשר, וכמבואר ב’דרך אמונה’ למרן הגרח”ק שליט”א. 

18.  ולהרחבת שיטת הגרח"ק שליט''א, עי' מש"כ בביאור הלכה על הרמב"ם שם.
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כריתת האמנה לחיוב תרומות 
ומעשרות בימי נחמיה

הרה"ג ר' יצחק שפירו

נטפי דמע בסילוקו של צדיק 

בריש מילין אעלה את זכרו הטהור של דודי הגאון רבי אליקים שלנגר זצ"ל שנסתלק 
זה.  למאמר  הטובה  עינו  ושימת  ועריכתו  לסיועו  הספקתי  בס"ד  אך  בפתע,  מאיתנו 
ולזכרו הטהור אכתוב כמה מילים על שלימות דרכו והילוכו בקדש שהיה מופת לנו,  
בברכות דף כ: איתא דרש רב עוירא וכו', אמרו מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא, 
רבונו של עולם, כתוב בתורתך אשר לא ישא פנים ולא יקח שחד, והלא אתה נושא 
לישראל,  פנים  אשא  לא  וכי  להם,  אמר  אליך.  פניו  ה'  ישא  דכתיב:  לישראל,  פנים 
שכתבתי להם בתורה, ואכלת ושבעת וברכת את ה' אלהיך, והם מדקדקים ]על[ עצמם 

עד כזית ועד כביצה. 

לכאו' צריך ביאור מהו המיוחד דווקא בכזית וכביצה. וראיתי מביאים מש"כ הרשב"א 
בביאורי אגדות  וז"ל ועל כן היתה התשובה ממנו ית' שממדת טובו שישא ויעתיק פני 
הכעס וימחל להם לישראל ויכנס עמהם לפנים מן השורה מפני שהם מתנהגים עמו 
באותו מדה שהוא חיוב הברכה על השבעה והם מראים עצמם שמחים ומתענגים בעול 
מצותיו ונכנסים לפנים מן השורה ומדקדקים לברך אפי' עד כזית ועד כביצה. לאור 
דברי הרשב"א יש לומר שהידור בהלכות במידי דאכילה שכל הילוך האדם נסוב בכל 

עת ושעה בזה מתראה השמחה בעול המצוות.

יש הרבה מאד לכתוב על האי גברא רבא זצ"ל אולם דבר זה "מראים עצמם שמחים 
ומתענגים בעול המצות" דומני שבזה היה הגאון רבי אליקים זצ"ל ממש מופת לרבים, 
ביתר  אורחותיו  בכל  יחד עם הקפדה  מן השורה  לפנים  וביחוד בלט במידי דאכילה 
שאת ראינו הליכתו בקדש במידי דאכילה בחשבונות שונים בברכות הנהנין וכן בתיקון 
והכל  נהגו,  בדור  שמועטים  חשבונות  וחישובי  בסילסולים  תרו"מ  בהפרשת  מאכלו 
ונסיים  המצוות,  בעול  ומתענג  שמח  שהינו  בעצמו  והראה  ושמחה,  חן  ענות  מתוך 

בתפלה שישא ה' לכל המקום בעבורו למשפחתו הנכבדה ולכל בני החבורה.  

עם שיבת ישראל לארץ בימי עזרא לאחר שבנו את בית המקדש מבואר בכתוב 
שישראל כרתו אמנה על קיום התורה "ללכת בתורת האלקים לעשות את כל 
ללוי  לכהן מעשר  ותרומה  הוא לתת חלה  הדברים המפורטים  ובין  ה''  מצוות 
חלה וביכורים לכהנים ובכורות בקר וצאן לקרבנות, כמו שכתוב בנחמיה, ]פרק י 
מתוך הפסוקים א-לז[ "ובכל זאת אנחנו כרתים אמנה וכתבים ועל החתום שרינו 
לוינו כהנינו...מחזיקים על אחיהם אדיריהם ובאים באלה ובשבועה ללכת בתורת 
האלהים אשר נתנה ביד משה עבד האלהים ולשמור ולעשות את כל מצות ה' 
אדנינו ומשפטיו וחקיו....ואת ראשית עריסתינו ותרומתינו ופרי כל עץ תירוש 
ויצהר נביא לכהנים אל לשכות בית אלהינו ומעשר אדמתנו ללוים והם הלוים 
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המעשרים בכל ערי עבדתנו. את בכרות בנינו ובהמתינו ככתוב בתורה ואת בכורי 
בקרינו וצאנינו להביא לבית אלהינו לכהנים המשרתים בבית אלהינו.    

בירושלמי שביעית רפ"ו ישנה מחלוקת ר' אלעזר ור' יוסי בר חנינה האם כאשר 
עלו ישראל לארץ ישראל בימי עזרא נתחייבו בתרומות ומעשרות מהתורה או 
בכריתת  שהתחייבו  ומה  ומעשרות  תרומות  חייבה  לא  עזרא  עליית  מהתורה 
האמנה  מכריתת  האם  וטרי  שקיל  הירושלמי  עליהן1  קיבלו  מאיליהן  האמנה 
מוכרחים לומר שמאיליהן עמדו וקבלו, וז"ל הירושלמי,  רבי יוסי בר חנינה אמר 
מדבר תורה נתחייבו...א"ר אלעזר מאיליהן קיבלו עליהן את המעשרות מה טעם 
)הטעם שאני אומר שמאיליהן קיבלו וחיוב תרומות ומעשרות לא היה מהתורה( ]נחמיה י א[ 
בכל זאת אנו כורתים אמנה וכותבים ועל החתום שרינו לויינו וכהנינו )כלומר מהא 
דמפורש שכרתו אמנה להתחייב בתרומות ומעשרות, משמע שבלי כריתת האמנה היו פטורים, 
הירושלמי שואל הרי בקבלת האמנה מוזכר גם שקבלו לתת בכורות הבקר והצאן לכהנים וחיוב 

נתינת בכורות הוא מהתורה גם בעליית עזרא דאינו תלוי בקדושת הארץ( מה מקיים )כיצד 

מפרש( ר' אלעזר ואת בכורות בקרנו וצאנינו )הירושלמי עונה על כך( מכיון שקיבלו 

העלה  עליהן  חייבין  שהיו  דברים  אפילו  עליהן  חייבין  היו  שלא  דברים  עליהן 
עליהן המקום כאילו מאיליהן קבלו עליהן, מה מקיים )כיצד מפרש( רבי יוסי בר 
חנינה ובכל זאת )לדעתו מחויבים ועומדים מהתורה( ]ומתרץ[ מכיון שקיבלו עליהן 

בסבר פנים יפות העלה עליהן הכתוב כאילו מאיליהן קבלו עליהן. 

הפשטות )כנ"ל( שר' אלעזר מוכיח שחיוב תרומות ומעשרות בימי עזרא איננו 
מהתורה מזה שנכללו תרומות ומעשרות בכריתת האמנה והקב"ה חתם על זה 
)רש"ס(. מוכח שלא היו מחוייבים ועומדים, ויש לתמוה שהרי ברית האמנה כוללת 
במפורש את כל המצות כמש"כ "ובאים באלה ובשבועה ללכת בתורת האלהים 
אדנינו  ה'  מצות  כל  את  ולעשות  ולשמור  האלהים  עבד  ביד משה  נתנה  אשר 
ומשפטיו וחקיו". הירושלמי אכן שואל על הוכחת ר' אלעזר שלא היו מחויבים 
מהפסוק "בכורות בקרנו וצאנינו" וכו', שמצות הללו אינן תלויות בקדושת הארץ 
ובאלו היו מחויבים ועומדים ואעפ"כ נכללו באמנה ואם כן דלמא גם תרומות 
בכורות  על  תימה  שאין  הירושלמי  כך  על  עונה  ועומדים,  מחויבים  ומעשרות 
ומעשרות  תרומות  כמו  מחוייבים  שלא  דברים  גם  עצמם  על  שקבלו  שמכיון 
צריך  גופא  הא  אולם  מאיליהן,  קבלו  כאילו  עליהן  מעלה  במחוייבים  גם  ולכן 
ביאור שהתעלמו מהכתוב שהיתה ברית כללית על כל תורת האלקים ועל כל 
מצות ה' אדוננו, וכן מצות ידועות של תורה כמו נישואי בנותינו לנכרים, ושאלו 

1.  כן הוא לפירושם של הרש"ס רא"פ ופנ"מ, אולם הר"י בתוס' יבמות פב: והר"ש בשביעית, 
וכ"פ הגר"א מפרשים את המחלוקת האם היו מחוייבים לקדש כשם שנצטוה יהושע או שתלוי 

יהיה ברצונן, ולאחר שקדשו נתקדש מהתורה לכו"ע. ולדבריהם מוכיח ר' אלעזר שמאיליהן קד
שוה ולא שמאיליהן חייבים, וצ"ב האיך מוכיח זאת הלא אחר שקדשו חייבים מהתורה, ולפי מה 
שנפרש שהראיה היא מ"ובכל זאת" ניחא, ]ואולי י"ל בשיטתם שהכריתת האמנה היא הקידוש, 
ראה מנח"ש פ"א מתרומות שר"ל כן[. עכ"פ הרמב"ם בהל' תרומות פרק א הל' כו, תרו"מ בזמן 

עזרא לא חייבים מהתורה מפרש את הירושלמי כמשמעו.
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רק מבכורות, וגם תירוצם אינו אלא בהנחה שבמעשרות היו פטורים אך הא 
גופא מנ"ל. ובדעת ר' יוסי בר חנינה הסובר שבכולן היו מחוייבים אלא שקבלו 
את המצות בסבר פנים יפות והעלה עליהן הכתוב כאילו קבלוה מעצמן, צריך 
ביאור מה המקום לקבל באלה ושבועה דבר שמחוייבים ועומדים בו ומה עונה 

על זה שקבלהו בסבר פנים יפות מעלה עליהן כאילו קבלו מעצמן. 

ונראה לומר שזה היה ברור שכריתת האמנה היא על כלל המצוות וראיית ר' 
אלעזר שבימי עזרא לא היו מחוייבים בתרומות ומעשרות מהתורה אינה ממה 
שכרתו אמנה על התרומות ומעשרות אלא מדקדוק הלשון "ובכל זאת" כלשון 
הירושלמי "ובכל זאת מאי עביד לי'" המילים "ובכל זאת" שבפתיחת הדברים 
מקשרים את כריתת האמנה לנאמר בפסוקים הקודמים המתארים את מצבם 
הרע של העולים לארץ, ]ט, לו-לז[, הנה אנחנו היום עבדים והארץ אשר נתתה 
לאבתינו לאכל את פריה ואת טובה הנה אנחנו עבדים עליה. ותבואתה מרבה 
למלכים אשר נתתה עלינו בחטאותינו ועל גויתינו משלים ובבהמתנו כרצונם 
ובצרה גדולה אנחנו. - ובכל זאת אנחנו כורתים אמנה וכו'. וז"ל רש"י "בכל זאת, 
ובכל הרעה הזאת הבאה עלינו אנחנו כורתים אמנה להקב"ה להאמין ולבטוח 

בו", ומדגיש הכתוב שאינם כובשים את הארץ לומר שאינם חייבים מן הדין. 

ונקדים, בעיקר המחלוקת שבין ר' אלעזר לר' יוסי בר חנינה בקשר לחיוב עולי 
בבל בתרומות ומעשרות האם הוא מהתורה או מדרבנן הוא לפי שזה מוסכם 
את  כבשו  שלא  בלבד  זו  לא  בבל  עולי  בטלה,  ראשונה  שקדושה  ]לדעתם[ 
הארץ בשנית כמו בימי יהושע במלחמה וכדו' אלא שישבו בארץ בלא שלטון 
ואף היו מעלי מסים למלכי פרס, מסוגיית הירושלמי שנצטט בסמוך נראה שר' 
יוסי בר חנינה ור' אלעזר נחלקו האם קדוש עזרא שהיתה תחת עול מלכויות 

הואיל לחיוב תרומות ומעשרות. 

הרמב"ם בהל' בית הבחירה פרק ו הל' טז כתב בטעם שקדושה ראשונה בטלה 
וקדושה שניה לא בטלה, וז"ל חיוב הארץ בשביעית ובמעשרות אינו אלא מפני 
שהוא כבוש רבים וכיון שנלקחה הארץ מידיהם בטל הכבוש ונפטרה מן התורה 
ממעשרות ומשביעית שהרי אינה מן ארץ ישראל, וכיון שעלה עזרא וקדשה 
לא קדשה בכיבוש אלא בחזקה שהחזיקו בה ולפיכך כל מקום שהחזיקו בה 
עולי בבל ונתקדש בקדושת עזרא השנייה הוא מקודש היום ואף על פי שנלקח 
הארץ ממנו וחייב בשביעית ובמעשרות על הדרך שביארנו בהלכות תרומה. 
וז"ל הר"ש סיריליאו בהשלמה לשביעית דף מז "בכבוש בני בבל לא בעינן אלא 
חזקה בעלמא דהיינו מס...וכתבו הגאונים דגוים שהחזיקו בה ולכדוה ]אחרי 
שהחזיקו בה ישראל[ אין להם  חזקה דקיי"ל קרקע אינה נגזלת ואינה נחמסת 

וארץ ישראל בחזקתנו עומדת לעולם ואע"פ שאין לנו שם שלטון ע"כ". 

באשר לתמיהת הכס"מ שם הלא בכל כיבוש כלול גם חזקה ואם כיבוש בטל 
כיבוש  עם  מחזקה  כיבוש  בלא  חזקה  עדיפא  מי  "אטו  וז"ל  בטלה  לא  חזקה 
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וצל"ע", וכבר כתבו האחרונים ליישב ]חי' הגר"ח סטנסל בענין כיבוש יחיד, וחי' 
הגרי"ז ח"ג קע"ט משם הגר"ח, ומשנת ר"א סימן ז[ שבהיותם תחת עול מלכיות 
נתן להם האפשרות ]על פי נביא[ לקדש את הארץ על ידי חזקה בלבד משא"כ 
קדוש יהושע שהיה תלוי בכיבוש הי' הכיבוש תנאי בקידוש. ונלמד קדוש עולי 
אבותיך  ירשו  אשר  הארץ  אל  אלקיך  ה'  "והביאך  ה[  ל  ]דברים  מהכתוב  בבל 
וירשתה והטיבך והרבך מאבותיך" וירשתה זו ירושה שניה, ומהרבך למד ר' יוסי 
בר חנינה שהם עוד עדיפי שאינם תלוים בכיבוש. ובבית הלוי ח"ג סימן א אות 
ד מביא משם בנו הגר"ח הלוי לבאר פסק הרמב"ם הל' תרומות פרק א הל' כו 
דתרומות ומעשרות בזמן עזרא מדרבנן דאע"ג דקדושת עזרא דאורייתא מכל 
מקום כיון דבעי כיבוש וחילוק ובימי עזרא לא היה כיבוש וחילוק דלא הי' נחשב 
ומביא שם שבזה מתפרש מחלוקת  כיון שהיו משועבדים למלכי פרס  כיבוש 

בירושלמי בין ר' אלעזר לר' יוסי בר חנינה.     

ז"ל הירושלמי דרשו על הפסוק ]נחמיה ח יז[ ויעשו כל הקהל השבים מן השבי 
סוכות וישבו בסוכות כי לא עשו מימי ישוע  בן נון... הקיש הכתוב ביאתן בימי 
עזרא לביאתן בימי יהושע  )לחיובם במצות התלויות בארץ, וכדברי הגמ' בערכין לב: אפשר 
בא דוד ולא עשו סוכות עד שבא עזרא אלא מקיש ביאתם בימי עזרא לביאתם בימי יהושע מה 
מנו שמטין  עזרא  בימי  ביאתם  אף  חומה  ערי  וקדשו  ויבלות  מנו שמטין  יהושע  בימי  ביאתם 
ויובלות וקדשו ערי חומה, וז"ל רש"ס "וכי לא עשו כן לאו אסוכות אלא הכי קאמר  לא עשו מה 
ולקבל עליהם המצות התלויות בארץ"(  ניהו קדושת הארץ  ומאי  שעשו לסוכך שכינה בארץ 

מה ביאתן בימי יהושע פטורים היו ונתחייבו אף ביאתן בימי עזרא פטורים היו 
ונתחייבו. ממה נתחייבו  )מהי דרגת החיוב( רבי יוסי בר חנינא אמר מדבר תורה 
נתחייבו, הדא הוא דכתיב ]דברים ל ה[ והביאך ה' אלהיך אל הארץ אשר ירשו 
אבותיך וירשתה הקיש ירושתך לירושת אבותיך מה ירושת אבותיך מדבר תורה 
אף ירושתך מדבר תורה, והטיבך והרבך מאבותיך )הרבך משמעו שעדיפי מאבותם, 
ושואל במה( אבותיך פטורים היו ונתחייבו ואתם פטורים הייתם ונתחייבתם, )מאי 

רבותא להם על אבותם, ומתרץ( אבותיכם לא היה עליהם עול מלכות ואתם אף על 

פי שיש עליכם עול מלכות, אבותיכם לא נתחייבו אלא לאחר ארבע עשרה שנה 
שבע שכיבשו ושבע שחילקו אבל אתם כיון שנכנסתם נתחייבתם, אבותיכם לא 
נתחייבו עד שעה שקנו כולה אבל אתם ראשון ראשון קונה ומתחייב.  )כלומר 

עדיפי מאבותם שהם מתחייבים במצות התלויות בארץ ללא כיבוש וחילוק(.  

לומד  חנינה  בר  יוסי  ר'  בחזקה,  סגי  או  כיבוש  בעינן  האם  נחלקו  א"כ  ובזה 
מוירשתה והיטבך והרבך שנתחדש להם בימי עזרא אופן לקדש את ארץ ישראל 
מחויבים  היו  ישראל  בארץ  החזיקו  בבל  עולי  כאשר  ולכן  כיבוש  בלא  בחזקה 
מהתורה בתרומות ומעשרות, ר' אלעזר חולק ומצריך לחיוב תרומות ומעשרות 
כיבוש כמו בכיבוש יהושע ולא דורש את והרבך, ושואל הירושלמי בהמשך "מה 
יתקיים  )לעתיד  לבא"  לעתיד  לבא  לעתיד  לה  פתר  מאבותיך  והרבך  ר"א  מקיים 
ולא רק שבע(, ולדעתו לתרו"מ מיהא מעכב כיבוש כמו  רבותא שיכבשו עשר עמים 
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בימי יהושע שלא נתחייבו עד שכבשו וחלקו2. כל זה כתבנו בדרכו של הבית 

הלוי ולאור דבריו נראה לפרש את הקטע הבא בירושלמי שהובא למעלה שר' 

אלעזר מביא ראי' לשיטתו מכריתת האמנה ונוכל לומר שראיתי היא מהמילים 

"ובכל זאת" שכך אמרו כורתי ברית האמנה הגם שאנחנו איננו כובשים והי' לנו 

להיות פטורים מתרומות ומעשרות הרי אנו מקבלים מאילינו להפריש תרומות 

שניה  בביאה  חנינה שנתחדש  בר  יוסי  לר'  ואילו  וללוי,  לכהן  ולתת  ומעשרות 

שבחזקה בלבד מתחייבים בתרו"מ עליו שאל הירושלמי "בכל זאת מאי עביד 

לי'" כלומר מה השייכות בין שיש עלינו עול מלכויות ושאיננו כובשים ואין אנו 

שולטים שליטה גמורה אם לא צריך כיבוש.

ועתה נבוא לפרש בדרך זו את תירוץ הירושלמי אליבא דר' יוסי בר חנינה שאף 

מעלה  יפות  פנים  בסבר  שקיבלו  כיון  מהתורה  ומעשרות  בתרומות  שחייבים 

עליהן כאילו קבלו מעצמן )מכיון שקבלו את המצות ברצון חתם על קבלתם הקב"ה כאילו 

קבלו מעצמם - רש"ס(. ונראה לפרש שגם דברי ר' יוסי בר חנינה שקבלו בסבר פנים 

יפות זהו  פירוש  למילים "ובכל זאת" שכאמור הכונה לומר בכל הדברים הרעים 

עלינו  מלכויות  ישראל שעול  ארץ  את  יורשים  אנו  והמצב הקשה שלנו שאין 

מכאן למד ר' אלעזר שכיבוש מעכב, ר' יוסי בר חנינה מתרץ זאת ועונה בכל זאת 

ירושת  והוא שאין אנו תולים את כריתת האמנה בעבור  בא לומר משהו אחר 

הארץ, אלא אף שאין לנו את ארץ ישראל אנו מקבלים עלינו עול מצוות התורה, 

ואין אנו מתנים קבלתנו בירושת הארץ, ונראה שכאן מקור לדברי הרמב"ן בשבת 

פח, א, שאם כי בהר סיני קיבלו את התורה כתנאי לירושת הארץ, בזמן עזרא 

קיבלו עליהם ברצון גמור שלא על תנאי ירושת א"י. ונעתיק דברי הגמ' והרמב"ן 

ונפרש מעט לדבריו.  

הגמ' )שבת דף פח.( אומרת ויתיצבו בתחתית ההר, אמר רב אבדימי בר חמא בר 

ואמר להם אם  כגיגית,  חסא מלמד שכפה הקדוש ברוך הוא עליהם את ההר 

אתם מקבלים התורה - מוטב, ואם לאו - שם תהא קבורתכם. אמר רב אחא בר 

יעקב: מכאן מודעא רבה לאורייתא. מפרש רש"י מודעא רבה - שאם יזמינם לדין 

למה לא קיימתם מה שקבלתם עליכם - יש להם תשובה, שקבלוה באונס. אמר 

רבא אף על פי כן, הדור קבלוה בימי אחשורוש. דכתיב קימו וקבלו היהודים, 

2.  ממה שקושיית הירושלמי היא "והרבך מאי עביד ליה" ולא מקשה מה"וירשתה" לומד 
ר"א  שלדעת  תרו"מ  לגבי  היא  מחלוקתן  וכל  מהתורה  הקידוש  לר"א  שגם  הלוי  הבית 
]ולגבי כלאים וערלה הוי קידוש[, וריב"ח למד מ"והרבך" שלא בעי  לתרו"מ חייב כיבוש 
כר"א  עזרא  בזמן  ומיושב פסקי הרמב"ם שפסק בהל' תרומות שתרו"מ  כיבוש,  לתרו"מ 
דמאיליהן קבלו ומצד שני פסק דביאה שניה קידשה לעת"ל - ע"י חזקה וזה כריב"ח, שלא 
נחלקו אלא לגבי תרו"מ. וע"ע בהל' שמטה ויובל פרק יג הל' טו שכתב וז"ל מה ביאתן 
בימי יהושע מנו שמטין ויובלות וקדשו בתי ערי חומה אף ביאתן בימי עזרא וכו'. בפשוטו 

משמע מהתורה ראה ד"א שם.  
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הנס שנעשה  - מאהבת  בימי אחשורוש  רש"י  כבר. מפרש  קיימו מה שקיבלו 

להם. 

לאורייתא  רבא  מודעא  אגדה(  )בענין  דאמרינן  והא  שם  בחידושיו  הרמב"ן  וז"ל 

ומתרץ כבר קבלוה בימי אחשורוש. קשה לי וכי מה קבלה זו עושה מסופו של 

עולם לתחלתו, אם קודם אחשורוש לא היו מצווים למה נענשו ואם נאמר מפני 

שעברו על גזירת מלכם א"כ בטלת מודעא זו, ועוד למה הצריכם לקבלה וברית, 

]שאלת הרמב"ן אם קבלת התורה מתוך כפיה אינה מחייבת ופוטרת מעונש על 

העובר על המצוות למה נענשו על מה שעברו לפני שהדר קבלוה מרצון, ואם 

מלכם, קשה  גזירת  על  מצד שעברו  להענש  ראויים  התורה  קבלת  ברית  בלא 

בתרתי, א' אם כן ביטלת את טענת המודעא, ב' לשם מה בכלל יש צורך בברית[. 

הארץ  להם  נתן  לא  מ"מ  מודעא  להם  שהיה  פי  על  אף  דמתחלה  לומר  ונ"ל 

אלא כדי שיקיימו התורה כמו שמפורש בתורה בכמה פרשיות, וכתיב )תהלים 

גוים ועמל לאומים ירשו בעבור ישמרו חוקיו ותורותיו  ויתן להם ארצות  ק"ה( 

ינצורו, והם עצמן מתחלה לא עכבו בדבר כלל ולא אמרו במודעא כלום אלא 

ברצון נפשם מעצמם אמרו כל אשר דבר ה' נעשה ונשמע, לפיכך כשעברו על 

התורה עמד והגלם מן הארץ, משגלו מסרו מודעא על הדבר מדכתיב )יחזקאל 

כ'( והעולה על רוחכם היה לא תהיה אשר אתם אומרים נהיה כגוים וכמשפחות 

האדמה לשרת עץ ואבן, וכדאמרינן באגדה )סנהדרין ק"ה א'( רבינו יחזקאל עבד 

שמכרו רבו ]אשה שגרשה בעלה[ כלום יש לזה על זה כלום[, לפיכך כשבאו 

לארץ בביאה שניה בימי עזרא עמדו מעצמם וקבלוה ברצון שלא יטענו עוד שום 

תרעומות, והיינו בימי אחשורוש שהוציאם ממות לחיים והיה זה חביב עליהם 

מגאולה של מצרים. עכ"ל.

מבואר שמעבר לחיוב מצד שהוא מלכנו יש מחייב של "ברית" וטענת מודעא 

היא על "הברית" כלומר קבלת התורה היתה ברית3,  ואומר הרמב"ן שהברית 

קבלו ברצון גמור בעבור מתנת הארץ, ולכן כל ימי היותם בארץ לא יכלו להפטר 

מעונשי הברית ורק לאחר שהגלנו מהארץ היתה הטענה שבטלה הברית והרי 

הם כאשה שגרשה בעלה ומבלעדי הארץ אינם מחויבים לחיובי הברית4, ומסיים 

ניתן שוב לטעון  באופן שלא  ברצון  בבל שנית לארץ מקבלים  עולי  שמשבאו 

ברצון שלא  וקבלוה  בביאה שניה עמדו מעצמם  לארץ  "שבאו  הברית  שהופר 

ארץ  לקבלת  כתנאי  התורה  את  מקבלים  שלא  כלומר  תערומת"  עוד  יטענו 

3.  וראה בזה בהקדמת עונג יו"ט אות כ-כד. 
4.  בפסוקים רבים כתוב שהיחס השלם שבין הקב"ה לעם ישראל הוא בארץ ישראל ושם 
וכמו שמאריך הרמב"ן בפרשת אחרי מות שעיקר ברית  "להיות לכם לאלקים"  מתקיים 
וארץ  נישואין,  ברית  וכמו  הברית  מהות  הוא  זה  שיחס  יובן  ומעתה  בארץ  היא  התורה 
ישראל הוא הבית שבו מתקיים הברית, וכתב הרמב"ן שם שלכן משגלו מהארץ טענו רשעי 
ישראל שהרי הם כאשה שגרשה בעלה כברית שהופרה. הביאור בדברי הרמב"ן שמעתי 

ממו"ר הג"ר משה שפירא זצ"ל, וכעי"ז מבואר בעונג יו"ט הנ"ל.
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ישראל כקבלתנו בביאת יהושע. נראה ברור שכוונת הרמב"ן לכריתת האמנה, 
יפות"  פנים  "הסבר  זהו  הארץ  ירושת  תנאי  ללא  שקבלתם  נראה  דבריו  ולפי 
ונעוץ כל התוכן הזה במה שאמרו "ובכל זאת אנו כורתים אמנה" שהכונה לומר 
שלמרות שאין לנו את הארץ בשלטון גמור בכל זאת אנו כורתים ברית לשמור 
את התורה מבלי לתלות את קבלת התורה בירושת הארץ, ונמצנו למדים שהן 
ר' אלעזר והן ר' יוסי בר חנינה למדו את המילים ובכל זאת כל חד כשיטתו ר' 
אלעזר למד שכיבוש מעכב ור' יוסי בר חנינה לומד שקבלו בסבר פנים יפות, 
שקבלוה מרצון ואינם תולים זאת בירושת הארץ באופן שאין פתח לתערומת 
ומודעא, וכל זה כלשון הרמב"ן "מהיות וחביב עליהם שהוציאם ממות לחיים". 
ומעתה מובן ענינה של קבלה חדשה זו שהיא מעמדת ברית קבלת התורה בארץ 
קוב"ה  היות  הוא בעצם  בכיבוש הארץ אלא הברית  בלתי תלוי'  אך במחויבות 

ישראל ואורייתא חד הוא.

* * *

לאור דברי הרמב"ן שכריתת האמנה באה ממה שהיה חביב עליהם שהוציאם 
בשיר  הפסוקים  שני  בחריזת  פרפרת  לנו  עלה  אחשורוש,  בימי  לחיים  ממות 
השירים  ]ה, ד-ה[. קמתי אני לפתוח לדודי וידי נטפו מור עובר על כפות המנעול.  
פסוק זה מפרש הגר"א שם על התעוררות עולי בבל לשוב לארץ ולבנות בית 
המקדש, ובספרו "יהל אור" )ח"א דף י טו"ד( על התיבות ידי נטפו מור עובר על 
כפות המנעול, כתב הגר"א משם האר"י שמרמז על מרדכי הנקרא מור עובר על 
שם "ויעבור מרדכי". ובפסוק "פתחתי אני לדודי" מפרש הגר"א על שכרתו עם 
ישראל ברית אמנה, וז"ל אחר שבנו בהמ"ק וכרתו ברית עם הקב"ה וחתמו על 
הברית אנשי כנסת הגדולה כמש"כ בנחמיה. ודודי חמק עבר פי' כי במקדש שני 
הי' חסר ה' דברים וכו' עכ"ל. לאור דברי הרמב"ן נדרש סמיכות הפסוקים לא רק 
משום שהיו בתקופה אחת אלא שנסבב הא' מהשני והכריתת האמנה היא מפרי 

פעולת מרדכי הצדיק.  
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לוח אחוזי הערלה/ ד"ר מ. זקס

נטיעות זמן קטיףתכונות ותיאורמין וזן
ע"ז 

)דונם(

השטח 
הכללי 
)דונם(

 %
ערלה

מאב תשע"ט – אב אבוקדו1
תש"פ 

אוגוסט עד  
יולי

70051008590.59

דמוי זן גליל, קטן ודק טיג
יותר

החל מ 10 
באוגוסט

0850.47

דמוי זן גליל, קטן ודק דיי
יותר

החל מ 20 
באוגוסט

1104802.3

כמו אטינגר בהיר וחלק גליל
יותר

החל מ 20 
באוגוסט

25028500.7

קליפה דקה, אגסי, אטינגר
בהיר, ירוק

אמצע ספטמבר 
600183000.3עד דצמבר

קליפה דקה, אגסי, פוארטה וחורשים
ירוק

נובמבר עד 
מרץ

580000.01

פינקרטון )כולל 
פינו(

אגסי, מחוספס, ירוק 
)כולל פינו, חלק יותר(

דצמבר עד 
מרץ

217133000.17

קליפה עבה, מחוספס, האס ודומיו2
קטן, שחור מעט אגסי

נובמבר עד 
יולי

4500400001.2

דומה להאס אך ירוקארד 
דצמבר עד 

אפריל
1522600.07

לוח  אחוזי הערלה לסתיו וחורף תש"פ
ד"ר משה זקס

לתועלת הציבור
בית המדרש מפרסם מידע חודשי על אחוזי הערלה המצויים בשוק. 

במשרדי "בית המדרש" בטלפון 02-6488888 שלוחה 32.

המידע מבוסס על לוחות אחוזי הערלה הכלליים המתפרסמים
 ב"הליכות שדה" בעריכת ד"ר משה זקס הי"ו.

1 רוב הנטיעה באבוקדו היתה "דו שנתי" וחלק "חד שנתי".

2 בזן זה קיים חשש ל"קבוע" - שעצי ערלה נפוצים בכל מקום.
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לוח אחוזי הערלה /ד"ר מ. זקס

נטיעות זמן קטיףתכונות ותיאורמין וזן
ע"ז 

)דונם(

השטח 
הכללי 
)דונם(

 %
ערלה

קצת יותר בהיר מהאס מלומה
ובכיר יותר

אוקטובר עד 
פברואר

23209.2

15206.4ינואר עד מאידמוי האסמנדס )כרמן( 

קליפה עבה, גדול, ירוק, נבאל
07000ינואר עד מאיעגול

דומה לפוארטה, אך ארדיט
24557000.35ינואר עד מאיפחות ארוך

דומה לאטינגרמוטי
ינואר עד 

אפריל
0440

דומה לפוארטה, מבריק וורץ
יותר

פברואר עד 
מאי

03300

קליפה עבה, ירוק, חלק, ריד
102588000.88מרץ עד יוניגדול מעוגל

 )משווק  מקירור, יש אגס ספדונה
גם ייבוא(

יולי עד 
אוגוסט

90140000.1

יש  ייבוא משומר(, אוכמניות
ערלה מסורים

אוגוסט עד 
אוקטובר

210030

אנונה
מאוגוסט עד 

פברואר
307001.36

אפרסמון
מספטמבר עד 

דצמבר
30180000.02

פחוס, עובר הבחלהכולל אפרסמון טריומף
מאוקטובר עד 

דצמבר
25170000.014
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לוח אחוזי הערלה/ ד"ר מ. זקס

נטיעות זמן קטיףתכונות ותיאורמין וזן
ע"ז 

)דונם(

השטח 
הכללי 
)דונם(

 %
ערלה

1086270000.88אפרסק ס"ה

-50-ספטמברציפה צהובה, גדול מאודסמרסט ופיירטיים

צבע וציפה צהובסוויט ספטמבר, )580(
ספטמבר 
אוקטובר

392003.4

אדום, ציפה לבנה, גדול1881
אוגוסט עד 

ספטמבר
26010006.1

ספטמבר וסקרלט סנואו
אדום כהה, ציפה לבנה 

עם מעט אדום
9065000.4ספטמבר

)452( 1880
אדום, ציפה לבנה, חריץ 

בולט, חמצמץ
ספטמבר 
אוקטובר

352003.1

1952 )סנואו פול, 440(
גדול, צבעוני בהיר, ציפה 

לבנה
ספטמבר 
אוקטובר

7620010.6

עם ציפה לבנהנקטרינה
אוגוסט עד 

ספטמבר
65050004.33

)יתכן גם מסורים(גויאבה
ספטמבר עד 

דצמבר
902200

0.65-
0.75

גואיבה תותית
ספטמבר עד 

נובמבר
1280.5

זית מאכל
ספטמבר 
אוקטובר

100218000.13

זית לשמן ס"ה
ספטמבר עד 

דצמבר
1125300000.65

בעיקר לשמן, מאורך, זית ברנע  
עם חוד

125110002.5
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לוח אחוזי הערלה /ד"ר מ. זקס

נטיעות זמן קטיףתכונות ותיאורמין וזן
ע"ז 

)דונם(

השטח 
הכללי 
)דונם(

 %
ערלה

1000555000.33סורי ועוד

חבוש
ספטמבר עד 

דצמבר
105000.36

חרוב
אוקטובור עד 

דצמבר
0

מנגו
יולי עד 
נובמבר

800190000.11

ענבים ללא חרצנים

אדום ענב בינוניקרימסון 
אוגוסט עד 

ספטמבר
7526000.54

לבן מארך664 ואוטם קריספ 
אוגוסט עד 

אוקטובר
4089509.3

שחוראוטם רויאל
אוגוסט עד 

ספטמבר
202701.5

01100ספטמברשחור גדול וארוךבלק פינגר

10011001.85ספטמבראדוםסקרלוטה

ענבים עם חרצנים

ירוק אליפסי גדולזני
ספטמבר 
אוקטובר

10030000.42
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לוח אחוזי הערלה/ ד"ר מ. זקס

נטיעות זמן קטיףתכונות ותיאורמין וזן
ע"ז 

)דונם(

השטח 
הכללי 
)דונם(

 %
ערלה

אדוםחילוואני
ספטמבר 
אוקטובר

05500

אדום סגול עגולרד גלוב
ספטמבר 
אוקטובר

2025000.1

10602.8אוקטוברשחוראוטם בלאק

צורת ביצה, ירוק פיג'ואה
חמצמץ,

נובמבר 
דצמבר

0250

קקטוס, פרי בצורת פיטאיה
ביצה

17261010.52

)עם ציפה צהובה(פיטאיה צהובה
דצמבר עד 

מרץ
5406.2

אדום וגם לבן, בליטות פרי עדן
צבעוניות

מאי עד 
דצמבר

15745011.3

פיטאיה עמודית 
)קובו(

פרי חלק, גם מסורים
יוני עד 

ספטמבר
10120

0.25-
0.4

80!פפאיה

אגוזי פקאן
ספטמבר 
אוקטובר

6030000.1

חשש להשתרשות צבר
עלים, יש גם בפיקוח

1704800
0.6-
1.5

צורת ביצה, חום אדוםקיוי )אקטנידיה(
ספטמבר עד 

ינואר
17618600.44
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לוח אחוזי הערלה /ד"ר מ. זקס

נטיעות זמן קטיףתכונות ותיאורמין וזן
ע"ז 

)דונם(

השטח 
הכללי 
)דונם(

 %
ערלה

צהוב ירוק דמוי פלפל קרמבולה
וצלעות

ספטמבר עד 
אפריל

10+106815

כולל מסוריםרימון
ספטמבר עד 

ינואר
4826000

0.1-
0.2

5040000.19ספטמברמהזן בלק ג'ם שחורשזיף

שזיף אירופי
אוגוסט 

אוקטובר
3418000.19

שיזף
אוגוסט 

אוקטובר
13100.05

שעונית )פסיפלורה(
יולי עד 
פברואר

230120040

יבול ללא קליפה, גם שקד
ייבוא

ספטמבר עד 
נובמבר

3900410001.59

תאנה ארגמנית
מאי עד 
דצמבר

5516000.43

תאנים אחרות
מאי עד 
נובמבר

4512000.63

שיווק כל השנהתמר יבש
ספטמבר עד 

נובמבר
1199180000.18

גם מוקפא כל השנהתמר לח
אוקטובר עד 

ינואר
6042000.04
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לוח אחוזי הערלה/ ד"ר מ. זקס

נטיעות זמן קטיףתכונות ותיאורמין וזן
ע"ז 

)דונם(

השטח 
הכללי 
)דונם(

 %
ערלה

תפוח רגיל ס"ה   
)הרבה בפיקוח(

בלי הבכירים הרבה 
בפיקוח  

750410000.26

להלן רשימת הזנים הרגילים המשווקים מקירור כל השנה, לגביהם מובא במספר הראשון 
אחוזי הערלה עד ינואר שהוא לפרי מקירור לזמן קצר, ואחריו אחוזי הערלה מינואר )בגרני 

סמית מפברואר( מקירור ממושך

גלה
קצת פחוס, ירוק עם מעט 

פסים אדומים

אוגוסט עד 
אוקטובר

304500
0.1 - 2

פחוס, צבעונימולינג דלישס
אוגוסט עד 

אוקטובר
04000

יונתן )כולל גו'ני(
אדום, ציפה קשה יחסית, לא 

גדול

אוגוסט עד 
אוקטובר

201600
0.2
2

דלישס אדום )חרמון, 
טופרד(

אדום מאורך כולל זן חדש 
אורגון ספר 2 הדומה לו

אוגוסט עד 
אוקטובר

5010000
0.05
0.3

זהוב
קליפה צהובה עם נקודות 

שחורות קטנות

 אוגוסט עד

 אוקטובר
5010000

0.06
0.1

ירוק, גדולגרני סמית
ספטמבר עד 

נובמבר
35011000

0.1
0.4

ורדו וצהוב, יש גם ייבואפינק ליידי
אוקטובר עד 

נובמבר
2503500

0.3-2

 הדרים

תפוז

טבורי וושינגטון
ספטמבר עד 

דצמבר
017000

עם טבור קטן, דומה ניוהול
לשמוטי

ספטמבר עד 
דצמבר

56290000.55
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לוח אחוזי הערלה /ד"ר מ. זקס

נטיעות זמן קטיףתכונות ותיאורמין וזן
ע"ז 

)דונם(

השטח 
הכללי 
)דונם(

 %
ערלה

טבורי אפיל, גדול )סמי, 
גילנברג, ראוסטנברג, נבלייט, ציפי, 

קמבריה( 

ינואר עד סוף 
אפריל

44390730.53

03000ינואר עד מרץהמלין )לתעשיה(

73210000.1נובמבר עד מרץשמוטי

תפוזי דם קרה קרה, 
ציפי, מורו

)ציפה אדומה(
דצמבר עד 

אפריל
29318121.6

24172000.7אפריל עד מאיולנסיה רגילה

ולנסיה בכירה 
דלתא מידנייט, מבריה ונבלייט

446630.66ינואר עד אפריל

ספטמבר עד אשכולית לבנה
מאי

1972000.01

ספטמבר עד אשכולית אדומה
מאי

28955000.12

ספטמבר עד פומלית
ינואר

7737500.06

פומלה אדומה 
צ'נדלר כולל פומלית אדומה

ספטמבר עד 
ינואר

102000.38

ספטמבר עד פומלה לבנה גולית
מאי

18910001.26
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לוח אחוזי הערלה/ ד"ר מ. זקס

נטיעות זמן קטיףתכונות ותיאורמין וזן
ע"ז 

)דונם(

השטח 
הכללי 
)דונם(

 %
ערלה

קליפים קטנים

אדמוני
ספטמבר עד 

אוקטובר
0150

אודם
ספטמבר עד 

אוקטובר
346000.01

ירוק כתוםקלמנטינה
ספטמבר עד 

דצמבר
05090

מיכל
אוקטובר עד 

דצמבר
214185000.57

כמו מיכל אך גדולמירב ומירבית
דצמבר עד 

ינואר
8.625000.14

0400דצמבר עד מרץוינולה

                                           קליפים בינונים

ראשון
ספטמבר 
אוקטובר

03500

קרוולהייס ומריסול
ספטמבר עד 

אוקטובר
0200

אלנדייל
דצמבר עד 

פברואר
0200

סטסומה
ספטמבר עד 

נובמבר
13017001.53

עידית
אוקטובר עד 

דצמבר
11000.2
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לוח אחוזי הערלה /ד"ר מ. זקס

נטיעות זמן קטיףתכונות ותיאורמין וזן
ע"ז 

)דונם(

השטח 
הכללי 
)דונם(

 %
ערלה

נובה כולל סנטינה, ינוב
אוקטובר עד 

ינואר
963003.2

280600000.1דצמבר עד מרץאור כולל אורה ושני

נקטר
דצמבר עד 

ינואר
0500

26019002.6דצמבר עד מרץמורקוט

86000.16דצמבר עד מרץמור

2314200.33ינואר עד מרץהדס

אודם, כולל יפעת, דנה, 
מאמה, קדם

350000.012ינואר עד מרץ

קליפים גדולים

10326000.59דצמבר עד מרץמינאולה

01800נובמבר דצמברתמי

0500דצמבר עד מרץטמפל

030010מרץ עד מאיטופז )אורטניק(

לימוניים

לימון2
נובמבר עד 

אפריל
3871250002.42

849000.73יולי עד נובמברלימה )ליים(

2 בזן זה קיים חשש ל"קבוע" - שעצי ערלה נפוצים בכל מקום.
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לוח אחוזי הערלה/ ד"ר מ. זקס

נטיעות זמן קטיףתכונות ותיאורמין וזן
ע"ז 

)דונם(

השטח 
הכללי 
)דונם(

 %
ערלה

לימטה )לימה 
מתוקה(

נובמבר עד 
ינואר

53000.07

לימקואט
ספטמבר עד 

סוף ינואר
13501.3

273500.54נובמבר עד מרץקומקואט


