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הקדמה

כתב רבינו האחיעזר בהקדמת ספרו:

"מחשבות תוגה מתרוצצות בקרב לב חושב האם שעת חירום כזאת מכוונה 
להוצאת ספרים לאור העולם. הלא ישאל השואל, עם ישראל טובע בים 
של דמעות ואתם אומרים שירה? מהרסינו ומחריבנו מבית ומבחוץ חותרים 
חתירה תחת יסודות התורה, בחמרים מורעלים ומפוצצים באים לקעקע 
את הבירה כולה, ואתם באים לפאר את היכליו בצעצועים ופרחים? היכל 
ה' כולו בוער באש, הלהבה אחזה את ארון הקודש, הלוחות והגוילים 
משוקעים באש ואתם מתעסקים בקישוט פרחי חמד. אולם זה כח ישראל 
סבא לאלוקיו ולתורתו בכל הדורות ובכל התקופות והזמנים, גם כשחרב 
חדה היתה מונחת על צוארו, תורת ה' היתה שעשועיו כל היום, גם בעת 
החורבן אשר כל קיום הלאום היה בסכנה ובעת התחזקות הצדוקים בימים 

ההם לא הסיחו הפרושים רגע מתורת ישראל" 

אלו מעט מדבריו, ודי בהתבוננות זו להשתדל ולהחשיב הוצאת וכתיבת חידושי 
תורה והלכה בכל עת ושבעתים בעת ימוטו שערי עולם.

שמחים אנו להגיש לפני הלומדים יראי ה' ומבקשי שמו את גליון 'הליכות שדה' 702, גליון זה 
יוצא בע"ה ערב פסח תש"פ ומטבע הדברים עוסק בחלקו הגדול בדיני המצוות התלויות בארץ 
הנוגעים לימים אלו, הפרשת תרומות ומעשרות מחיטים למצות, הפרשת חלה במצות ועוד.

טעם מיוחד יש בגליון בו מתקשרת מצוות אכילת מצה עם קיום מצוות התלויות בארץ, 
משום שעניינם אחד בבחינת מוסיף והולך - מאכילת לחם שמים, לחם שאינו מחמיץ, הנאכל 
עם קרבן ה' - נהמא דמיהמנותא, עֹלה אל המן אשר ירד להם כל זמן היותם במדבר במסע 
עם ה', מסע בו מאכלו יהיה אך לחם שמים, עד בואם אל ארץ נושבת לאכול לחם מן הארץ 

אשר למטר השמים תשתה מים. 

ובארץ זו אשר עיני ה' אלוהיך בה מראשית שנה ועד אחרית שנה, כל מאכלם הוא מה' הרי 
הוא שותף עמהם בכל תבואתם ואף בפירותיהם. כל הנהגתם בלחם זה היא כלחם שאינו 
שלהם, פירות האילן אינם נאכלים בג' ראשונות כי הראשית לא לנו היא, ובשנה הרביעית 
באים לאכלם לפניו סועדים משולחנו. מכל תבואתם תורמים את חלק הגבוה כבלחם הפנים 

ומעשרים את חלקו לתתו למשרתיו ולאכלו בסעודתו אשר בירושלים.

בעבודות הארץ לא ינהגו כבשלהם ולא יערבו מין בשאינו מינו, אלא כמשרתים בשל גבוה 
שאין להם אלא מה שיצר ועשה אדונם.

ומתבואתם לא יאכלו לפני שהניפו לפני ה' מן התבואה החדשה.
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ואף אחר אשר הכינו לחם בביתם מאשר קיבלו מעימו, ירימו ממנו חלק גבוה אשר 
מתחילה היה איתם עמם בחלקם.

אכילת המצה – אותה אכלנו כשיצאנו ממצרים - ונאכל בימים הבעל"ט מזכירה ומעמידה 
אותנו במצב בו לחמנו לחמו, ממנו קיבלנו ואליו נשיבו. ולכן למחרת הפסח עוד טעם המצה 

בפינו נניף לפניו מעומר התבואה החדשה. ונדע כי לחמנו לחם שמים.

כפי שנאמר גליון זה עוסק בעיקר בענייני חיוב חלה במצות, במדור "שדה ההוראה" מובא 
מענה לשאלות שנשאלו בבית ההוראה כגון צירוף סל שנעשה על ידי מצות שנוהגו בהם 
חומרות שונות אלו מאלו, ומה סדר ההפרשה ב'חבורה' שלא הפרישו תרומות ומעשרות 

מן החיטים עד אחר האפיה, ועוד.

במדור "מעשה השדה" מובאים ומבוארים פרטים שיש לשים לב ולהיזהר בהם בדיני חיוב 
חלה והפרשתה במצות חבורה, כמו כן תיעשה בקוצר אמרים סקירה רחבה של השאלות 
המתעוררות בתרומות ומעשרות בחיטים הנקצרות ביד על ידי חבורות למצות, והדרכה 

כיצד להפרישם. 

במדור "שדה ההלכה" מבוארת שיטת מרן הגרי"ש אלישיב בדבר כשרות לפסח של פטריות 
הגדלות על מצע חמץ, כמו כן יובאו עוד מהוראות הגר"צ ובר שליט"א בשיעור שמסר בפרטי 
הפרשת חלה במצות ואימתי צריך להחמיר בספק חיוב חלה בכל ימות השנה ובליל הסדר 

ובדין דבר שיש לו מתירין. 

עוד זכינו לדברים חדשים בעניין חיוב וחלה ויציאה ידי חובה בקמחים ללא גלוטן למיניהם, 
המשמשים לחולי 'צליאק', האם ניתן לברך ברכת האילנות על עצים מורכבים ועד כמה יש 

לחוש להם ועוד ועוד.

ויה"ר שיעלו הדברים קמיה מלכים – מאן מלכי רבנן ויעוררו לאמיתה של תורה ולקיום 
מצוותיה.

העורך
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בימים אלו הסתלק מעמנו הגאון ר' אברהם יצחק ברזל זצ"ל מי שהיה 
במוחו ליבו ונפשו כולו קודש לה' שלהבתי-ה, כל הליכותיו ומשאיו 
רוממות וטפחיים ממעל. ראינו בנותן טעם להביא בבחינת דבריהם הם 
זכרונם, מן הדברים שנשא לאחר הנחת אבן הפינה לבית המדרש להלכה 
בהתיישבות – אמונת איש שהתקיימה בח' סיון תשע"ג בנוכחות רבותינו 
מאורי האומה ובראשם מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל, כשלאחר מכן התכנסו 

העוסקים במלאכת הקדש ולפניהם נשא הגרא"י זצ"ל דברים.

 כבוד התורה 
וכבוד מחזיקי התורה

"אבן מאסו הבונים היתה לראש פינה", אפשר לפרש את הפסוק ע"פ הגמ' בסוכה דף נב 
ע"א שאחד משמותיו של יצר הרע הוא אבן, זה אחת הבחינות של יצר הרע. ומבואר בזה 
שכדי לבנות בית להקב"ה התנאי הוא שימאסו הבונים את לב – האבן, וירצו שה' יתן להם 

לב – בשר ובזה יהי' ראש פינה לבנות בית להקב"ה מכון לשבתו עולמים.

האור החיים הקדוש שואל למה לא נמצא שאמרו שירה על קבלת התורה כמו שאמרו שירה 
על הים. על הים שרו מפני שעשה הקב"ה ניסים ונפלאות לכלל ישראל, וכי קבלת התורה 
לא חסדים וניסים שנעשו לכלל ישראל במעמד הר סיני, ולמה לא מוצאים שירה על זה. 
מתרץ האור החיים שגם במעמד הר סיני שרו, ושירה זו כתובה בפרשת חוקת )במדבר כא, 
יז(, "אז ישיר ישראל את השירה הזאת עלי באר ענו לה", שירת הבאר זאת שירת התורה. 
האם זו קושית אור החיים או קושית הכותב צריך להדגיש הרי שירה זו שרו בסוף ארבעים 

שנה שהיו במדבר כמפורש ולמה לא שרו מיד אחר קבלת התורה.

כמו כן מצאנו )דברים לב לד( מקרא אצל משה רבינו בסוף ימיו )ויבא משה וידבר את כל דברי 
השירה הזאת באזני העם" והנה גם כאן מוצאים אנו "את כל דברי השירה", שפרשת האזינו 
נקראת שירה. ולכאורה הדבר תמוה, אם היו אומרים שפרשת יתרו ששם קיבלו את התורה 
ובנ"י היו בשמחה – קרויה שירה היה מובן, אבל בפרשת האזינו היא שירה, הרי כל כולה צער, 
יגון ויסורים, שכל היסורים שהיו ויהיו לכלל ישראל עד ביאת המשיח כתובים ורמוזים שם, 
ובכל זאת רואים שפרשת האזינו נקראת שירה. וכן הלוים בבית המקדש בשבת במנחה היו 
משוררים את פרשת האזינו, וקשה איזו שירה היא זאת, וכי פרשה זו יכולה להיקרא שירה.

והאמת, מתי אפשר לשיר את שיר התורה, זה רק אחרי שמחשיבים ומייקרים את הדבר אז 
אפשר לשיר. גם בים סוף רק אחרי שראו את הניסים וייקרו והחשיבו את הנס שנעשה להם 
יכלו לשיר, גם כאן לגבי התורה צריך קודם להעריך את התורה ואז ניתן לשיר ולכן שירת 

התורה נאמר לסוף ארבעים, שעמדו על דעת רבם.
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הפסוק )משלי לא ל( אומר "שקר החן והבל היופי אשה יראת ה' היא תתהלל" ואומרים 
חז"ל )סנהדרין כ, א( שקר החן – זה דורו של משה ויהושע, והבל היופי – זה דורו של 
חזקיהו המלך, אשה יראת ה' היא תתהלל – זה דורו של ר' יהודה ב"ר אלעאי שהיו שישה 

מתכסים בטלית אחת.

ומסביר המהר"ל, שקר החן – זה דורו של משה, הכוונה שלא היה ולא יהיה בכלל ישראל אף 
דור בו כל כך הרבה חן ויופי כמו דורו של משה, וכי יתכן חן יותר מדורו של משה הרי היו אז 
משה רבינו, אהרן הכהן, שבעים זקנים, והמשכן והענן, כל זה הרי יופי של חן. אבל בזה עדיין 
לא רואים את הכח של כלל ישראל, שהרי בודאי כשיש בדור אדם כמו משה רבינו שכל כולו 
קדושה בודאי שכולם מתנהגים אחרת, שכל מי שרואה את הקדושה ממילא מתנהג אחרת, 
אבל בזה עדיין לא רואים את הכח של התורה, לכן מתאים לומר שקר החן על אותו הדור.

הבל היופי – זה דורו של חזקיהו המלך, בזמן חזקיהו היה דור של פאר, שהרי כלל ישראל 
כולו למד תורה, ונאמר אז שאור בית המדרש היה חובל עול סנחריב, מפני שמנו של חזקיהו 
שהיה דולק בבתי כנסיות ובבתי מדרשות, ולא מצאו תינוק ותינוקת מהצפון ועד הדרום 
שלא היו יודעים ענייני טומאה וטהרה, שהלכותיהם הם הקשים שיש בתורה. ואיך יתכן 
שכולם ידעו, אלא שחזקיהו שהיה מלך קבע לחוק שכל מי שלא ילמד תורה ידקר בחרב – 
חיבים ללמוד תורה, ולכן היה ריבוי של תורה בכלל ישראל. וע"ז ביקש הקב"ה לעשות את 
חזקיהו למלך המשיח. ובכל אופן גם בזה עדיין לא רואים את הכח של התורה, בודאי אם 
המלך יושב ולומד וכולם יושבים לומדים אז יש הרבה תורה אבל לא  מתגלה בזה הכח של 

התורה, ונחשב מצב זה "הבל היופי".

מתי כן רואים את הכח של התורה, "אשה יראת ה' היא תתהלל", דורו של רבי יהודה ב"ר 
אלעאי שהיה דור של חורבן, של צרות, של יסורים ושל רעב, ששה תלמידים מתכסים 
בטלית אחת. ועל רב יהודה עצמו אומרת הגמ' בנדרים מט, ב שלו ולאשתו היה בגד אחד, 
כשרב יהודה יצא לרחוב הוא לבש את החלוק, וכשאשתו הלכה לרחוב היא לבשה את 
החלוק. והקשה ר' חיים שמואלביץ זצוק"ל איך הם לבשו את הבגד הרי יש בזה איסור של 
"לא ילבש", ותירץ שרואים מכאן שבסמרטוט אין חשש של לא ילבש. בדור שהעניות בו 
כזו שהבגד של שנים אינו בגד ולשישה טלית אחת, עניות כזו כמו שהיתה באותו דור ובכל 
אופן היתה אהבת תורה כאן מתגלה ומופיע לעין כל הכח של אהבת התורה, את הכח של 
עם ישראל שבזמן שיש צרות כאלו ועניות כזאת ובכל אופן מוסרים את הנפש, זה שירה, וזה 
מה שאומרת התורה על פרשת האזינו השירה הזאת. לא בדור שהיה במעמד הר סיני אלא 
דוקא בסוף הדורות כשיהיו זמנים של נסיונות קשים, של הסתר פנים ברוחניות ובגשמיות 
ואף אחד לא יודע מה זה כח של תורה, ובכל אופן יבואו כמה יהודים ימסרו נפשם לתורה 
– זה שירה. ולכן מובן שפרשת האזינו נחשבת לשירה שעל אף היסורים בכל אופן דבקים 
בתורה וזה השמחה הגדולה לקב"ה. החפץ חיים אומר יצאנו לגלות רק עם חמשה חומשי 
תורה, ומה אנו מביאים לאחר גלות של אלפיים שנה, גלות שיש בה יסורים ורדיפות, אנו 
מביאים משניות, ש"ס בבלי, ש"ס ירושלמי, זוהר, תורת כהנים ומדרשים, ספרים של ראשונים 

ואחרונים זו השירה שאנו מגישים לקב"ה.

והנה ב"ה הנדיב רבי רפאל הי"ו שר הרבה שירים בצרפת עם כל המוסדות הנפלאים שיש 
לו, וכאן בארץ הוא גם שר, אין זה אלא שמגלגלין זכות על ידי זכאי. מרן הרב שך זצוק"ל 
היה מספר, כשר' מאיר שפירא יסד את הישיבה בלובלין, שאל אותו החפץ חיים איזה מצוה 
עשית לפני כן שזכית למצוה גדולה כזו. גם כאן זו זכות גדולה להעמיד בארץ ישראל תורה, 
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כבוד התורה כבוד מחזיוי התורה

ולא סתם תורה, אלא תורה של ארץ ישראל של זרעים, תורה של מצוות התלויות בארץ. 
הרי שיש ששה סדרי משנה  והחלק הראשון זה סדר זרעים, ולכאורה היו צריכים להתחיל 
קודם בסדר מועד שיש בו מס' שבת פסחים ועוד, ורק אח"כ סדר זרעים שזה עניני החרישה 
בשדות, ולמה בכל אופן סדר זרעים הוא הראשון, בגלל שכתוב )ישעיה לג' ו'( "והיו אמונת 
עתיך, חוסן ישועות חכמת ודעת", אמונת – זה סדר זרעים, אדם לוקח גרעין ושם אותו 
באדמה ורואה שהוא נרקב, ועל מה הוא סומך שבאמת זה יגדל, אלא הוא מתפלל להקב"ה 
וכמו שכתב תוס' מאמין בחי העולמים וזורע, הוא מאמין שחי העולמים יצמיח את הגרעין, 
הדבר הראשון זה אמונה בקב"ה, ולכן הסדר הראשון הוא סדר זרעים. וכשמחזיקים ישיבות 
וכוללים, ועכשיו בונים גם מבצר של סדר זרעים הרי מקיימים את האמונה בכלל ישראל 

שלימוד סדר זרעים הוא כל כולו אמונה.

זכה הרב אפרתי שליט"א להקים רשת של כוללים ברחבי הארץ וזה הרי מרבה אמונה בכלל 
ישראל, זה קירבה ושמחה גדולה להקב"ה, ובמיוחד בזמן כזה כמו שלנו. אנחנו נמצאים 
עכשיו בסוף פרשת האזינו שהוא סוף הצרות, והסוף של הגלות, וזו תקופה מאוד קשה, 
ומי שזוכה עכשיו להקים תורה בעם ישראל אין גבול לשכרו, ואין אנו יודעים לשער עד 
כמה השכר גדול עבור זה. ובמיוחד הזוכה לגדור בבקעה הזאת להרבות תורת זרעים תורת 

אמונה בכלל ישראל.

ולסיום אומר עוד דבר מה ששמעתי מאבי ז"ל. כתוב בפרשת נשא שהנשיאים הקריבו קרבנות 
כל יום ואפילו בשבת הקריבו אף שזה קרבן יחיד, וזה פלא עצום שהרי קרבן יחיד אינו קרב 
בשבת. אלא כיון שהיה בקרבנות אלו חביבות עצומה, לכן בהוראת שעה הקריבו את זה גם 
בשבת. ובמה זכו הנשיאים להקריב קרבנות אלו, אומרים חז"ל הם הביאו את העגלות ואת 
השוורים כדי שיהיה לבני לוי אפשרות לשאת את המשכן, שהרי קשה יהיה ללויים לשאת 
ביד ובכתף, ובשכר זה זכו גם לקרבנות, מצוה גוררת מצוה. וכתב רש"י, כשהביאו את העגלות 
משה רבינו לא רצה לקבל מהם שנאמר "ויקריבו אותם לפני המשכן", אמר לו הקב"ה "קח 
מאיתם והיו לעבוד את עבודת אהל מועד". והסביר אבי ז"ל, מפני מה משה רבינו לא רצה 
לקבל מהם, אמר משה, לשם מה העגלות כדי להקל עליהם, הרי זו מצוה שישאו את זה 
בידם, הרי זו מצוה, לקיים מצוה יש להתאמץ ולעמול. אמר הקב"ה חביב עלי הרצון של 
הנשיאים לעזור, חביב עלי שבאים לשאת בעול עם חבירו, להקל מעליהם את משאם, נכון 
שמצד בני לוי עדיף שלא יהי' להם עגלות, אבל הדבר הזה שיהודי רוצה לעזור לאחרים 
חביב בעיני יותר, ולכן קח מאתם. וכתוב בחז"ל שהשוורים האלו קיימים לעולם ולעולמי 
עולמים שכתוב "והיו", וזה הטעם שהם זכו גם לקרבנות. היום שיש ב"ה יהודים יחידים 
כמו ר' רפאל הי"ו שרוצים לעזור זה הדבר החביב בעיני הקב"ה, והקב"ה אומר קח מאתם. 
באמת היו צריכים לאמר לרב אפרתי שליט"א אדרבה תתאמץ עמול ועבוד, אבל לא, שהרי 
חביב הדבר לפני הקב"ה שר' רפאל שיחי' רוצה לתת ולעזור שילמדו תורה, שילמדו תורת 
זרעים, ולכן קבל ממנו. ובזכות זה זוכים לדרגות גבוהות ברוחניות ובגשמיות ונחת בעז"ה 

מהילדים ומכל המוסדות.

ה' יעזור שזה הבית גדול יהיה, ויזכו בקרוב לחנוכת הבית מתוך שמחה  והצלחה, ושהלומדים 
ילמדו שם בשקידה רבה. ויזכה הרב אפרתי שליט"א שהוא עושה הכל בעצה עם מרן הגאון 
הרב אלישיב שליט"א והכל ע"פ פסקיו ובודאי שיש בזה נחת רוח לפני הקב"ה, שבקרוב 

יוכל לאמר שיר להקב"ה בשמחה וגאולה שלמה במהרה.
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רבי מיכאל גלעדי שליט"א
מרבני בית ההוראה וראש כולל בוקר 'זכרון משה'

ע"ש הרב משה יוסף בן הרב שמעיה זצ"ל

סדר ההפרשה כשצריך להפריש 
חלה מחיטים של טבל

שאלה: 
חבורה לאפיית מצות וצרו חיטים וטחנו אותם אך לא הפרישו תרומות ומעשרות, 
ונמצא שהם צריכים להפריש תרומות ומעשרות בד בבד עם הפרשת חלה, 
ושאלתם האם הפרשת חלה היא לאחר הפרשת כל התרומות ומעשרות או 
לא, ועוד הסתפוו האם יברכו על הפרשת חלה או שמצווה זו נכללת בברכת 

הפרשת תרומות ומעשרות?

תשובה: 
כשמפרישים חלה מחיטים שהן טבל ודאי צריך להפריש את החלה בין המעשר 
ראשון לשני, ולא יברכו בנפרד על הפרשת חלה משום שהיא כלולה בברכה 

להפריש תרומות ומעשרות. 

אכן אם החיטים הם דמאי ומפריש מהם גם חלה, יכולים להפריש חלה לאחר 
הפרשת כל המעשרות ואין צריך לדודו להפריש בין המעשר ראשון לשני. 

ביאורים:

המשנה בדמאי )פ"ה משנה א( אומרת, הלוקח מן הנחתום כיצד מעשר, נוטל כדי תרומת 
מעשר וחלה ואומר אחד ממאה שיש כאן הרי זה בצד זה מעשר ושאר מעשר סמוך לו, 
זה שעשיתי מעשר עשוי תרומת מעשר עליו, והשאר חלה, ומעשר שני בצפונו או בדרומו 

ומחולל על המעות.

ומבואר במשנה כשמפריש חלה מעיסה שצריך גם להפריש ממנה תרומות ומעשרות, 
הפרשת החלה היא בין המעשר ראשון לשני.

וצריך להבין שבפשטות מכיוון שחיוב החלה הוא משעת הגלגול א"כ הפרשת החלה צריכה 
להיות בסוף כל המעשרות ומדוע התנא סובר שצריך להפריש חלה לפני המעשר שני.

והנה הירושלמי )שם( הקשה "תנינן חלה בין ראשון לשני", וביאר הרש"ס שכוונת הירושלמי 
להקשות מדוע התנא כתב את ההפרשה של החלה בין ראשון לשני והרי החיוב של החלה 

הוא משעת הגלגול וא"כ הפרשת חלה צריכה להיות אחרונה.  
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סדר ההפרשה כשצריך להפריש חלה מחיטים של טבל

אמנם המהר"א פולדא והפני משה והגר"א ביארו שקושית הירושלמי היא להיפך שאדרבא 
ראוי שיפריש את החלה בתחילה קודם הפרשת תרומות ומעשרות משום דרחמנא קריא  
ראשית. ואם יאחר ויפריש קודם תרומות ומעשרות הרי הוא עובר על האיסור שאסור 
להקדים מעשר למעשר כמו שכתוב 'מלאתך ודמעך אל תאחר'.  ותירץ הירושלמי רבי יונה 
בשם רבי זעירא זאת אומרת חלה אין בה משום בל תאחר, דהיינו שאפילו אם  יקדים את 
החלה למעשר שני אינו עובר על הלאו ויכול להפרישנה מתי שירצה, ומהפסוק ילפינן רק 

לגבי ביכורים, תרומה ומעשר שני.

וא"כ מצאנו ב' דעות בדעת רבי יונה בירושלמי האם יפריש את החלה באחרונה או יקדים 
את החלה לכל התרומות והמעשרות. 

ובהמשך הביא הירושלמי את דעת רבי יוסי בשם רבי זעירא שאין משנה זו אמורה על הסדר, 
וגם בזה נחלקו מפרשי הירושלמי לדעת הרש"ס כוונת רבי יוסי שצריך להפריש את החלה 

באחרונה, ולדעת הרא"פ והפ"מ והגר"א צריך להפריש את החלה בתחילה. 

ודעה שלישית הביא הירושלמי בסוף הלכה א והיא דעת רבי מתניא שמשנה זו היא בדווקא 
וצריך להפריש את החלה בין המעשר ראשון למעשר שני. 

בטעם הדבר שלפי רבי מתניא הפרשת חלה היא בין המעשר ראשון למעשר שני מבאר 
הירושלמי שבדין היה שתקדום חלה לכל ]כיון דראשית קריה רחמנא[, ולמה קדמה ראשון 
מפני שקדמה לגורן וכתב בו ראשית, דהיינו שיש למעשר ראשון ב' קדימויות לחלה: א. 
שחיובו מתחיל בגורן ולא בגלגול העיסה כמו בחלה. ב. מפני התרומת מעשר שנקראת 
ראשית, אך במעשר שני אע"פ שחיובו מתחיל בגורן, מאידך גיסא לא כתיב בו ראשית, ולכן 
החלה קודמת למעשר שני כיון שבחלה כתיב ראשית. ]ועי' בתוס' רעק"א שביאר שכל 
המעלה שחיובו מתחיל בגורן הוא רק אם כתוב בו ראשית, אבל בדבר שלא כתוב ראשית 

לא, ובזה יישב את קושיית התויו"ט, עיי"ש[.  

נמצינו למדים שיש ג' דעות בירושלמי במי שמפריש תרומות ומעשרות ביחד עם חלה מתי 
יפריש את החלה: 

לדעת רבי יונה בשם רבי זעירא בחלה אין בה דיני קדימה ומתי שרוצה יפרישנה בין בתחילה 
ובין בסוף. 

לדעת רבי יוסי נחלקו המפרשים האם דוקא צריך להפריש חלה בתחילה דהיינו קודם 
להפרשת תרו"מ, או להיפך שצריך דוקא להפריש חלה בסוף דהיינו לאחר הפרשת כל התרו"מ. 

לדעת רבי מתניה צריך להפריש את חלה בין המעשר ראשון ]והתרומת מעשר[ למעשר שני.

והנה הרמב"ם )הל' מעשר פ"ט הל' ו( הביא את ההלכה מתי מפרישים חלה, לגבי הפרשת 
תרומות ומעשרות של דמאי, ונקט כדעת רבי מתניא שיפריש את החלה בין המעשר ראשון 
לשני. ויש לעיין האם לדעת הרמב"ם דין זה הוא גם במפריש טבל ודאי שצריך להפריש את 

החלה בין המעשר ראשון למעשר שני. 

והנה אי נימא שכן, צריך להבין מדוע הרמב"ם לא הביא דין זה במקומו בהלכות תרומות פרק 
ג הלכה כג ששם כתב את כל דיני הקדימות בהפרשות וז"ל "כשמפרישין תרומה ומעשר 
מפרישין אותן על הסדר. כיצד מפריש בכורים תחילה לכל. ואח''כ תרומה גדולה. ואח''כ 
מעשר ראשון. ואח''כ מעשר שני או מעשר עני. והמקדים שני לראשון. או מעשר לתרומה. 
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או תרומה לבכורים. אע''פ שעבר על לא תעשה מה שעשה עשוי. ומניין שהוא בלא תעשה 
שנאמר )שמות כב-כח( מלאתך ודמעך לא תאחר, לא תאחר דבר שראוי להקדימו ואין לוקין 
על לאו זה", עכ"ל. וצריך להבין מאחר שהרמב"ם הזכיר את סדר ההפרשה בביכורים ותרומות 
ומעשרות מדוע לא הזכיר מתי מפריש חלה כשמפריש חלה ביחד עם תרומות ומעשרות. 

ובספר מצות הארץ )הערה יג( כתב ששלח שאלה זו להגאון רבי יצחק יעקב וייס זצ"ל 
גאב"ד העדה"ח פעה"ק ירושלים, והשיב לו ]תשובה זו נדפסה בשו"ת מנחת יצחק ח"ו סי' 
קיח[ שטעמו של רבי מתניה שקדמה ראשון משום שקדמה לגורן וכתיב בו ראשית א"כ גם 
בודאי וגם בטבל הדין כן, וכתב שהרמב"ם בפירוש המשניות הביא את טעמו של רבי מתניה  
וכן הרא"ש והרימב"צ הביאו את פירושו ש"מ שגם הם סוברים כאן. ושוב הביא שהמנחת 
חינוך )מצוה עב( כתב בפשיטות שאם אפה עיסה של טבל יפריש חלה בין מעשר ראשון 

למעשר שני. 

ואם כן צריך להבין מדוע הרמב"ם לא הביא דין זה בהלכות הקדימה. ומדוע רק בהלכות 
דמאי זכר דין זה. 

ונראה לבאר שבהלכה זו שאין להקדים מתנה אחת לחברתה ישנם ב' הלכות ודינים שונים, 
הדין הראשון הוא מה שלומדים מהפסוק "מלאתך ודמעך לא תאחר" שיש איסור לאחר 
מה שראוי להקדים, לפי הסדר שמנה הרמב"ם שביכורים קודמים לכל, ואחרי זה התרומה 
גדולה, ואחרי זה המעשר ראשון, ואח"ז המעשר שני או עני, ואם הקדים המאוחר עבר על 

לאו של בל תאחר ]ומכל מקום הפרשתו חלה כמבואר בתמורה ה, ע"א[.

אמנם בסדר ההפרשה יש עוד נפק"מ והיא, שכל המוקדם מחבירו פטור מהמתנה הבאה 
אחריו, וכגון הביכורים פטורים מתרומה גדולה, וכן מה שמפריש לתרומה גדולה פטור 

משאר המעשרות, וכן מה שמפריש למעשר ראשון פטור ממעשר שני או עני. 

והנה בהפרשת חלה כשאנו דנים לגבי איסור בל תאחר מבואר בירושלמי הנזכר לעיל שהוא 
פלוגתא בין רבי יוסי לרבי יונה, ולדעת רבי יוסי מי שמקדים חלה לפני המעשרות עובר 
בבל תאחר. אכן אף לשיטות שיש בל תאחר ואסור להקדים לחלה את מה שמאוחר ממנה, 
וכן אסור לאחר את החלה למה שהיא מוקדמת ממנו, מכל מקום הדין השני שהזכרנו שכל 
המוקדם מחבירו פטור מהמתנה שאחריו לא שייך בחלה, משום שהפרשת חלה אינה 
קשורה לסדר הפרשת תרומות ועמשרות כיון שהחיוב של התרומות ומעשרות הוא קודם 
גלגול העיסה, ואילו חיוב חלה נעשה בשעת גלגול העיסה ולכן החלה חייבת בכל המתנות 
]ומה שמקדימים אותה למעשר שני הטעם הוא משום שנקראת ראשית וכדלעיל[ ולכן 
אפילו לשיטות שצריך להפריש חלה בין המעשר ראשון למעשר שני מכל מקום החלק של 

ההפרשת חלה חייב במעשר שני.

ולפי זה יש לומר שהטעם שהרמב"ם לא כתב מתי מפרישים חלה בפרק שלישי מתרומות 
ששם איירי בהלכות הקדימה, כדי שלא יבואו לטעות שיסברו שגם בחלה יש את הכלל 
שהקודם את חבירו פטור מהמתנה שאחריו, והיו טועים לחשוב שהחלה פטורה ממעשר 
שני, ולכן כתב הרמב"ם דין זה בהלכות דמאי אחרי שהקדים בתחילת ההלכה שבדמאי 
אין דין שלא לאחר את המוקדם ומותר להפריש מעשר ראשון קודם השני, וא"כ אין מקום 
לטעות ולומר שהקודם את חבירו פטור מהמתנה שאחריו שהרי לא יעלה על הדעת לפטור 
פירות דמאי ממעשר ראשון בגלל שהקדים את המעשר שני. ובהלכה זו כתב הרמב"ם גם 
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סדר ההפרשה כשצריך להפריש חלה מחיטים של טבל

את הדין שצריך להפריש חלה בין המעשר ראשון למעשר שני שהרי לא יבואו לטעות ולומר 
שהמעשר שני פטור מן החלה.

ונמצא שעיקר החידוש של הרמב"ם בהלכה זו הוא לגבי הפרשה בטבל שצריך להקדים את 
הפרשת חלה למעשר שני, שהרי בדמאי מותר להקדים, והעיר מזה הדרך אמונה )ס"ק נא( 
וז"ל "אע"ג שבדמאי מותר להקדים, מכל מקום הרמב"ם נקט הסדר הראוי גבי טבל ודאי". 

ויש לברר האם לכתחילה בדמאי יש להקדים את החלה למעשר שני. והגר"ח קניבסקי שליט"א 
השיב )במכתב כת"י( שבדמאי אין צורך להקפיד על סדר ההפרשה, ]וזה כוונתו מש"כ בדרך 
אמונה שהובא לעיל שבדמאי מותר להקדים דהיינו שאין להקפיד בזה אפילו לכתחילה[. 

אמנם נראה שאם קונה במקום שאין השגחה מוסמכת, שיש לפירות דין של ספק טבל נראה 
שצריך להקפיד להפריש את החלה בין המעשר ראשון למעשר שני.

 האם יברך להפריש חלה או שנפטר בברכה 
של להפריש תרומות ומעשרות

פש גבן לבירורי, האם ומתי יברך את ברכת הפרשת חלה, והנה הירושלמי )פ"ה הל' ב( 
אחרי שהביא את הדין של הרוצה להפריש תרומה ותרומת מעשר וחלה כאחת, כתב, רבי 
שמואל בר נחמן בשם רבי יונתן צריך לברך חמש ברכות, תני רבי חייא כוללן בברכה אחת. 
דהיינו אם מפריש כל מתנה לחוד מברך על כל מתנה בפני עצמה, אבל אם מפריש את כל 
התרומות והמעשרות ביחד מברך ברכה אחת לכולם. וכך פסק הרמב"ם )מעשר פ"א הל' 
א( וכתב "ואם הפריש הכל ביחד זה אחר זה מיד ולא סח ביניהן, כוללן ברכה אחת ומברך 

להפריש תרומות ומעשרות". 

והנה הרמב"ם לא הזכיר בנוסח להפריש חלה, ובפשוטו הוא משום שלא דיבר על זה. אך 
מצאנו בפירוש הרש"ס על הירושלמי )שם( שכתב בשם הראב"ד שכוללן בברכה אחת ויאמר 
אשר קדשנו במצותיו וציונו להפריש תרומה ומעשר ותרומת מעשר וחלה ומעשר שני. 
דהיינו לשיטת הראב"ד צריך להוסיף בברכה בפירוש לפני המעשר שני את הפרשת חלה.

אך נראה שלדעת הרמב"ם שנוסח הברכה כשמפריש כמה מתנות ביחד הוא "להפריש 
תרומות ומעשרות", שכלול בזה גם חלה, ואין צריך לומר בפירוש בנוסח הברכה חלה, שהרי 
חלה נקראת תרומה ]ולדעת השו"ע והגר"א נוסח הברכה הוא "להפריש תרומה" כמבואר 
ביו"ד )סי' שכח סעי' א(, ויש נוסחאות שאומרים "להפריש חלה תרומה" עיי"ש[. ומשום 
כך נראה שאין צריך להוסיף בברכה להפריש תרומות ומעשרות וחלה גם לשיטות שנוסח 
ההפרשה הוא "להפריש חלה" כיון שחלה בכלל תרומה, וכך מבואר בדרך אמונה )מעשר 

פרק א ס"ק קיא(.
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רבי מרדכי צבי שאהן שליט״א
מרבני בית ההוראה

האם מצות שנעשות בחומרות שונות 
מצטרפות לחיוב חלה

שאלה: 
האם מצות שנעשו בחומרות שונות מצטרפות בסל לשיעור חיוב חלה, לדוגמא 
האם מצות מומח שנטחן בריחיים של יד מצטרפות עם מצות מומח שנטחן 

בריחיים של מכונה וכיוצא בזה.

תשובה:
אם בעל המצות מופיד שלא יתערבו המצות ואין בכל אחד מהסוגים שיעור 
חיוב, אפילו אם הסיבה להופדה היא רו משום שהם משתי חבורות שונות וכל 
חבורה רוצה דווא את המצות שנאפו בחבורה שלה, וכל שכן כשמופיד שלא 
לערב המצות משום שחלו מהמצות הם מומח שנטחן בריחיים של יד וחלו 
מריחיים של מכונה, או שחלו הם מחטים שנוצרו בוצירת יד וחלו מוצירת 
מכונה, או שחלו מהמצות נאפו לאחר ח''י דוות וכן כל כיוצא בזה. אף אם לא 
מופיד אם המצות יהיו בסל אחד או שיגעו המצות אלו באלו, דעת רוב הפוסוים 
שהמצות לא מצטרפות בסל ולא מתחייבות בחלה. אמנם יש סוברים דאם אין 
מופידים שלא יגעו המצות אלו באלו המצות מצטרפות לשיעור חלה, ולכן טוב 

להחמיר ולהפריש חלה בלא ברכה. 

בכל האופנים שנתבארו שיש להפריש חלה מספו וללא ברכה, אם חזר וצירף 
מצות אלו למצות שלא הופרשה מהם חלה ואינו מופיד על תערובתם, יש לחזור 

ולהפריש מהם חלה בלא ברכה, משום שיתכן שעכשיו נתחייבו בחלה.

ביאורים: 

צירוף עיסות לחיוב חלה כשיש קפידא על עירוב העיסה

בריש פרק ד דחלה איתא שתי נשים שעשו שני קבין, ונגעו זה בזה, ]וכתבו הראשונים 
דמה שכתוב נגעו, היינו נשיכה[ אפילו הם ממין אחד פטורים, ובזמן שהם של אשה אחת, 

מין במינו חייב, ושלא במינו פטור. 

ובירושלמי )שם ה''א( ביאר מה החילוק בין אשה אחת לשתי נשים, ''א"ר יוחנן סתם אשה 
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האם מצות שנעשות בחומרות שונות מצטרפות לחיוב חלה

אחת אינה מקפדת שתים מקפידות הן, אשה אחת שהיא מקפדת עשו אותה כשתי נשים, 
שתי נשים שאינן מקפידות עשו אותם כאשה אחת.. נקי וקיבר מקפדת היא''. ומבואר 
בירושלמי דאין חילוק בין אשה אחת לב' נשים, אלא הכל תלוי בקפידא, ואורחא דמילתא 
דבסתמא שתי נשים מקפידות הם, וה''ה באשה אחת כשידוע שמקפידה, וכן נקי וקיבר אף 
באישה אחת בסתמא מקפידה. ודברי הירושלמי הובאו בר''ש וברשב''א ובשאר הראשונים.

ויש לדון מהי ההקפדה שפוטרת בצירוף העיסות, האם רק כשמקפיד שלא ינשכו העיסות זו 
בזו, או שגם כשאין מקפיד על הנשיכה רק מקפיד שלא יתערבו העיסות גם כן נחשב למקפיד 
שלא מצטרף לחיוב חלה. וממה שכתב בירושלמי דסתם נשים מקפידות הן ואפי' במין אחד, 
משמע קצת דאפילו שלא מקפידה על הנשיכה, אלא רק שלא יתערבו העיסות גם נחשב 
בכלל מקפידה. ובפרט למש''כ בירושלמי דסתם נקי וקיבר הוי קפידא ואפילו באשה אחת, 
שהרי מסתמא אישה לא מקפידה שעיסתה לא תישוך בעיסת חברתה וכ"ש שלא מקפידה 

שלא תישך עיסת פת נקי בקיבר, אלא מקפידה שלא יתערבו העיסות.

וכן מוכח ממה שכתב בתרומת הדשן )סי' קפט( במי שעשה שני עיסות באחד עם כרכום 
ובאחד בלא כרכום, משום דאין מספיק כרכום לשני העיסות, דאין העיסות מצטרפות, כיון 
דהוי בכלל מקפידות, וכן פסק הרמ''א )יו"ד סי' שכו סעיף א(. ומשמע שם דאין קפידא על 
נשיכת העיסות, שהרי היו רוצים שהכל יהא עם כרכום, רק משום שאין מספיק לשני העיסות, 
עושין העיסות בנפרד וכמו שכתב שם "דודאי מקפיד על תערובתן הוא, דאין הכרכום מספיק 
בחזותא וטעמא לשתי העיסות", ואעפ''כ אין העיסות מצטרפות. וכן משמע ממש''כ בשו''ת 
מהר''ח או''ז )סי' לד( דחיטין וכוסמין בסתמא נחשב למקפיד על התערובת אף אצל אדם 

אחד, ודוחק לומר דהסתמא שמקפיד אף על הנשיכה.

אמנם יעוין בלשון הרע''ב )ריש פ''ד( ובכפתור ופרח )פרק טו( דמשמע שהקפידה היא 
כשמקפיד על הנשיכה, ויש לומר דכוונתו דאף כשאין מקפידים על עירוב העיסות, וכגון 

ששני העיסות הן ממין אחד, אעפ''כ אם מקפידים על הנשיכה אינם מצטרפים. 

ועוד יש מקום לחלק דבאדם אחד לא הוי קפידא אלא אם מקפיד אף על הנשיכה, ובשני 
אנשים מספיק שמקפיד שלא יתערבו העיסות, וכן יש לדיין  מלשון האורחות חיים שכתב 
לגבי צירוף של שני אנשים ''ואם ידוע שאין מקפידין על עירוב העיסות מצטרפין''. ובעיסה 
של אדם אחד כתב ''ואם הי' מקפיד שלא יגעו זה את זה וכו' אין מצטרפין''. וכן נראה מלשון 
הכפתור ופרח )שם( וכן משמע קצת מלשון הרמב''ם והטוש''ע בסי' שכ''ו דשינו קצת בלשונם 

בקפידא בין אדם אחד לשני אנשים. ועיין עוד מש''כ בזה בפרי הארץ ח''ה )עמ' שכב(. 

אמנם מדברי החזו''א )ליקוטים סי' ב'( משמע דגדר קפידא תלוי רק בנשיכה, וי''ל דכן הוא 
לשיטתו דפטור של מקפידות הוא רק תנאי בע''מ לחלק, וי''ל דסבירא ליהדרק אםיש קפידא 
שלא יגעו וישכו זה בזה הוה חילוק גמור, ובלא''ה אין כאן ע''מ לחלק, משא''כ למש''כ הפוסקים 
דיש שני פטורים, שפיר י''ל דגם קפידא על עירוב העיסות פוטר. ועוד י''ל דמש''כ בחזו''א 
שם דתלוי אם מקפיד על הנשיכה, הוא רק כשהיתה עיסה אחת וחילקה לשתים, ולשיטתו 
דבכה''ג יש פטור דעל מנת לחלק, וזה אינו אלא אם יש קפידא גדולה שאינו רוצה אפילו 
שישכו זה בזה, משא''כ כשהיו שתי עיסות ורוצים לצרפם יחד כל שאינו רוצה שיתערבו 
הוי קפידא ואינו מצטרף, וכמו שכתב בתרוה''ד ושאר הפוסקים דבשני עיסות בכה''ג שאינו 

רוצה שיתערבו העיסות אינו מצטרף. 
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האם סל מצרף כשיש קפידא על עירוב העיסות

והיה מקום לומר דמה דאמרינן דהקפדה על עירוב העיסות נחשב לקפידא, זה רק כשעושין 
את הצירוף ע''י נשיכה, מה שאין כן כשהצירוף הוא על ידי צירוף סל לא אכפת לנו מה 
שמקפיד שלא יתערבו העיסות. אמנם מדברי הראשונים נראה דהוא הדין בצירוף סל אמרינן 
כן, דהרי כתבו הר''ש והרא''ש )בריש פ''ד דחלה(  דבאופן שיש קפידא כגון שני נשים לא 
מצטרף גם ע''י סל, וז''ל ''ואין מועיל לא נשיכה ולא צירוף סל כיון דמקפידות". וכ''כ הרשב''א 
)פסקי חלה שער ב( ובאור זרוע )סימן רמב( ובעוד ראשונים, ומשמע דאף שאין מקפידים 
שיהא בסל אחד, ואף אין מקפידים שלא יגעו זה בזה מ''מ נחשב מסתמא שיש הקפדה 
משום שמקפידים על עירוב העיסות. וכן מסתבר דכמו שלגבי צירוף בנשיכה אמרינן דאף 
שאין מקפיד על הנשיכה אם מקפיד על עירוב העיסות אינו מצטרף, הוא הדין בצירוף סל 

דמצרף כמו בנשיכה, כל שמקפיד על עירוב העיסה אינו מצטרף. 

וכן הוכיח בחלת לחם )סי' ה סעי' ד, ה, כ( מכמה מקומות דאף שאין קפידא על הנגיעה 
או על הנשיכה, כל שיש קפידא על עירוב העיסות פטורים, ואינו  מצטרף לא ע''י נשיכה 
ולא בסל. וכן מבואר בש''ך )בנקודת הכסף סי' שכו( וכ''כ ביד אפרים )סי' תקו סק''ח( דאין 
צירוף אלא א''כ אינו מקפיד ''שיחזירם לסולתן ויתערבו'', וכן פסקו בדרך החיים )סי' נג( 
ובישועות יעקב )סי' שכו סק''א( וכ''כ בפתחי זוטא )הלכות חלה כלל ז(. וכן דעת הגרשז''א 
זצ''ל )שמירת שבת כהלכתה, פרק מב הערה מג( דאף שאינו מקפיד על הנגיעה כל שאינו 
רוצה שיתערבו יחד נחשב לקפידא לענין צירוף סל. וכ''כ במועדים וזמנים )ח''ז סי' קעג(. 
וכ''כ בדרך אמונה )הל' ביכורים פ''ו ס''ק קלה, ובצהה''ל ס''ק רחץ(, וכ''פ בשו''ת שבט הלוי 
)ח''ח סי' קיז(. וכ''כ בשם הגרי''ש אלישיב זצ''ל )חלה כהלכתה פ''ה ס''ק כח, ובאשרי האיש 

פנ''ב ה''ז(  דרק כשאינו מקפיד על העירוב יש לחוש שיש צירוף לחלה.

אמנם בבית מאיר )סי' תנז סק''ח( משמע דבצירוף סל לא איכפת לן שיש קפידא על עירוב 
העיסות, דכתב לגבי שני עיסות ואחד נילוש עם שומן ובשמים ובאחד בלא, דאף דלפני 
האפיה אינו מצטרף כמוש''כ הרמ''א )סי' שכו( ע''פ תרומת הדשן, מ''מ בסל מצטרף. וכן 
משמע ממש''כ במקור חיים )סי' תנז סק''א( לפי דברי הפר''ח ]אמנם עיין בדרך החיים הל' 
חלה פסק להדיא דבמקפיד אין הסל מצרף[. וכן נסתפק בזה הפמ''ג )במשב''ז סי' תנז סק''א( 
אבל משמע דלמעשה מצדד ע''פ דברי הר''ש דגם בצירוף סל אינו מצטרף כשיש קפידא. 
ועי' בלקט העומר )פ''ו סק''י( במש''כ די''ל דמצטרף בסל היכא דאין קפידא בנגיעה, ולכן 
טוב להפריש חלה בלא ברכה, גם אם מקפיד שלא יתערבו בסל, ובפרט כשאינו מקפיד על 

נגיעה דאין קפידתו גדול כל כך, יש לחוש שמא נצטרף בסל ולהפריש בלא ברכה.
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רבי מרדכי צבי שאהן שליט״א 
מרבני בית ההוראה

 חיוב חלה במצות חבורה 
כשלא נשאר ביד כל אחד כשיעור

שאלה
באפיית מצות יד נוהגים לעשות כל עיסה פחות מכשיעור, ואחר האפיה מצרפים 
את המצות בסל בשביל שיתחייבו בחלה, השאלה היא האם המצות מתחייבים 
על ידי הצירוף בסל גם כשמדובר בבני חבורה שעושים את הצירוף על דעת 
לחלו את המצות ביניהם ו"ג אחד לכל אחד, כך שלבסוף ישאר ביד כל אחד 

פחות משיעור חיוב חלה. 

תשובה: 
אם עושים את הצירוף בסל לפני שמחלוים את המצות לבני החבורה, והמצות א. 

עדיין שייכים לבעל המאפיה, או לאחראי על החבורה של אפיית המצות, ויתכן 
שישאיר בידיו את כל המצות שבסל, או יכול להימלך ולמכור את המצות שבסל 
לאדם אחד, הסל מצרף את המצות ומתחייבות בחלה, ויש לברך על ההפרשה. 

אך אם בני החבורה כבר חילוו ביניהם את המצות לפני שצירפו אותם בסל, או  ב. 
שמלכתחילה היו שותפים במצות וכל אחד לווח את חלוו, או אפילו כשאינם 
שותפים אבל כל אחד אמור לובל את המצות שהזמין, ואין באפשרות בעל 
המאפיה או החבורה לחזור בו ולהשאיר את המצות אצלו או למוכרם לאיש 
אחד, יש להסתפו אם המצות פטורות משום שהצירוף היה על דעת לחלו, 
ולכן יש להחמיר ולהפריש חלה בלא ברכה, ויש סוברים דאפשר גם לברך 

על הפרשה זו.
במורה שהמצות וודאי עומדות להתחלו כבסעיף הוודם, אלא שחלו עומדות ג. 

להתחלו לפחות משיעור חיוב חלה וחלו ליותר משיעור חלה כגון שחלו 
נוטלים רו ו"ג אחד ]למשל[ וחלו מבני החבורה נוטלים 4 ו"ג , ]ויש בסל 
כ-5 ו''ג מצות[ יש סוברים שאותן מצות שעומדות להתחלו לפחות משיעור 
חיוב חלה פטורות כדין העושה עיסה על מנת לחלו, ויש להחמיר להפריש 

מהן בלי ברכה וכמו בסעיף הוודם. 
היות ובדרך כלל לא יודעים מראש אלו מצות עומדות להתחלו לפחות מן ד. 

השיעור ומאלו מצות יהיה כשיעור ביד וונה אחד, יש לובוע מראש מצות 
מסוימות בשיעור חיוב חלה ומהן להפריש על כל השאר, דאם יחזור ויצרף 
מצות אלו למצות שלא הופרש מהם חלה, יש בזה כמה ספיוות בחיובם 

לחלה ובהפרשתה. 
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ביאורים: 

צירוף סל במצות

איתא בפסחים )מח, ב( "אמר רב יוסף הני נשי דידן נהוג למיפא קפיזא קפיזא לפיסחא ]נהגו 
ללוש עיסות קטנות לפסח, שלא ימהר להחמיץ[ אמר ליה אביי מאי דעתיך לחומרא חומרא 
דאתי לידי קולא הוא דקא מפקע לה מחלה ]דאין בה שיעור חלה, ומפקיע ממצות חלה[ 
אמר ליה דעבדן כרבי אליעזר דתנן רבי אליעזר אומר הרודה ונותן לסל הסל מצרפן לחלה 

ואמר רב יהודה אמר שמואל הלכה כרבי אליעזר".

ואיתא בשו''ע )או"ח סימן תנז סעיף א( "מפני שצריך לדקדק בשיעור העיסה שלא להרבות 
בה משום חשש חימוץ, ומוטב שימעט בה, לכן טוב לקרב העיסות יחד בשעת הפרשת חלה 
שישיקו זו בזו, דשמא יש בהם שלא היה בה כשיעור. ואם אי אפשר להפריש חלה בעודה 
עיסה מפני המהירות, יפרישנה אחר אפיה מיד, שיתן כל המצות בסל והסל מצרפם לחלה 

וזהו הדרך היותר נכון".

העושה עיסה על מנת לחלקה, פטור מחלה

קיי''ל דהעוסה עיסה על דעת לחלקה בעודה בצק אף שיש בה שיעור חלה, ]לרוב הפוסקים 
על דעת לחלק היינו לחלק את הבצק לכמה אנשים וישאר לכל אחד פחות מכשיעור[, 
העיסה פטורה מחלה, וכדאיתא בשו''ע )יו"ד סי' שכו סעיף ב(. והמקור הוא בירושלמי )חלה 
פ''א הלכה ה( שרבי יוחנן ביאר את הטעם דאמרינן )חלה פ"א מ''ז( שנשים שנתנו לנחתום 
לעשות להם שאור אם אין בשל אחת מהן כשיעור פטורה מן החלה, דהעושה עיסה על 

מנת לחלקה בצק פטורה מן החלה.

ונקטינן לדינא דפטור דעל מנת לחלק הוא רק כשדעתו לחלק העיסה בעודה בצק, אבל אם 
מחלק רק לאחר אפיה חייב, וכמו שדייק הב''י )יו"ד סימן שכו( מדברי הרשב''א, וכדמשמע 
מדברי רבי יוחנן בירושלמי "העושה עיסה ע''מ לחלקה בצק פטורה מן החלה". ואף שדייק 
הב''י דמדברי הסמ''ג משמע דאף אם דעתו לחלק לאחר אפיה פוטר, למעשה כתב דאין 

הכרח לפרש כן בדבריו. וכך היא סתימת השו''ע )יו"ד סי' שכו( ושאר הפוסקים. 

האם בצירוף סל אחר אפיה יש פטור על מנת לחלק

ונסתפקו האחרונים האם הא דאמרינן דעל מנת לחלק לאחר אפיה אינו פוטר זהו רק 
כשנעשה חיוב חלה בעודה בצק, כגון שלש הכל ביחד, או שצירף כל העיסות בנשיכה או 
בסל יחד בעודן בצק, אבל אם בשעת האפיה לא היה עדיין חיוב חלה, משום שהיה פחות 
מכשיעור והצירוף לחיוב נעשה אחר אפיה, והצירוף היה על דעת שיחלקוהו, כבנידון דידן 
שצירוף של המצות לשיעור חיוב חלה נעשה רק בצירוף סל לאחר האפיה, יש לומר דאף 
שהחלוקה נעשית אחר האפיה, המצות לא מצטרפות לחיוב, וגם זה נכלל בדין דהעושה 

עיסה על מנת לחלק פטור מחלה, ולקמן יתבארו צדדי הספק. 
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חיוב חלה במצות חבורה כשלא נשאר ביד כל אחד כשיעור

על דעת לחלק בנחתום

אמנם במקרה הראשון שהזכרנו, שהצירוף נעשה כשבעל המאפיה או האחראי על החבורה 
יכולים לחזור בהם ולהשאיר ברשותם את המצות, או לתת לאחד מבני החבורה את כל 
המצות שבסל, אין את הפטור של על מנת לחלק. וכדאיתא בפ''ק דחלה דנחתום שעשה 
שאור על מנת לחלק חייב בחלה. ואיתא בירושלמי שם דאף דלרבי יוחנן כל העושה עיסה 
על דעת לחלק פטור, נחתום שאני, "נחתום לא בדעתו הדבר תלוי, בדעת הלקוחות הדבר 

תלוי, שמא ימצא לקוחות והוא חוזר ועושה אותה עיסה''. 

וביארו הראשונים דכיון דבנחתום אין וודאות שיחלקו את העיסות, שאולי ימצא לקוח שרוצה 
הכל, ויש מהראשונים שגורסים שמא לא ימצא לקוחות וכל העיסה תישאר אצלו, לכן הכל 
חייב. ]ולשני הגירסאות הטעם דנחתום שאני, כיון שהעיסה לא וודאי עומדת להתחלק[ 
ועל פי זה כתבו הפוסקים דכל שיש ספק  שלא יחלק חייב, וכמו הנחתום דעושה העיסה 

ע''מ למוכרו כן, ולא לחזור ולעשותו עיסה, דמ''מ יש ספק שמא בסוף לא יחלקו העיסה.

ובחלת לחם )סימן ה( ביאר דכיון דיש עיסה בשיעור שחייב בחלה, אי אפשר להפקיע חיוב 
זה אלא כשיש וודאות גמורה שיחלקו את העיסה. וכן כתב בחזו''א )ליקוטים סימן ב סק''ב( 
"כל שאין עתיד מבורר של פטור פתיכי בו צד חיוב, וזה מחייב מן התורה, וכדאמר בנחתום, 
אע"ג דלפי ראות עיניו ימצא לקוחות לשאור ועושה על דעת כן, מ"מ כיון שאין החלוקה 

בטוחה שמא לא ימצא לקוחות ויעשה עיסה חייב".

ולכן היכא דיש אפשרות לבעל המאפיה או האחראי על החבורה שלא לחלק את המצות 
שהצטרפו בסל, אף שההסתברות היא שיחלקו את המצות שבסל בין הרבה אנשים, ולכל 
אחד יהיה פחות משיעור חיוב חלה, מכל מקום אין בזה את הפטור דעל מנת לחלק, וצריך 

להפריש חלה בברכה.

 נחתום שיתכן שישאר אצלו כשיעור חלה, 
אבל יש חלק מהעיסה שודאי יתחלק לפחות משיעור

אמנם אם יש בסל יותר ממה שיתכן שישאר בידי אחד, או בידי בעל המאפיה, ולדוגמא אם 
מחוייבים לתת לכל אחד לפי מה שהזמין, ויש בסל 5 ק''ג, ואחד מבני חבורה הזמין כ-4 ק''ג 
מצות, ואחר הזמין רק ק''ג אחד. נסתפקו הפוסקים אם בכה''ג דינו כנחתום והכל נתחייב 
בחלה, דכיון שחלק מעיסה זו אינו מתחלק ויש בו כשיעור חיוב חלה, מתחייב הכל, או אמרינן 
דכיון דיש חלק שהוא על דעת לחלק, אותו חלק פטור משום דהוא הוי על מנת לחלק, ויש 

סוברים דזה תלוי אם אומרים דיש ברירה או אין ברירה. 

והנה מלשון המשנה בפ''ק מ''ז דחלה, "נשים שנתנו לנחתום לעשות להן שאור אם אין בשל 
אחת מהן כשיעור פטורה מן החלה", משמע דרק אם אין בשל אחת מהם כשיעור פטור, אבל 
אם יש באחת כשיעור, אף שאין לכולם כשיעור הכל חייב. ובחלת לחם דייק עוד מהירושלמי 
בפ''א ה''ה, וכן מדברי התרומת הדשן והמהרי''ל שהביא הרמ''א בסי' שכד סעיף יא דגם 

בכהאי גוונא חייב.
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אמנם מכמה ראשונים משמע שלא הכל מתחייב אלא אם כן העיסה לא מתחלקת כלל, 
וכן משמע מפירוש המשנה להרמב''ם שכתב "וכן נשים שנתנו לנחתום לעשות להן שאור 
ויש בשל כל אחת ואחת שיעור חלה חייב בחלה, ואם אין בשל אחת מהן כשעור פטורה מן 
החלה". וכן משמע מלשון הרשב''א )שער ב הלכה ב( והתשב''ץ )סימן רצא( דחייב רק אם 

יש לכל אחת כשיעור.

ובשו''ת צמח צדק )יו''ד סימן רלה( ובתורת הארץ )פרק ד ס''ק קא( נסתפקו בזה, ומצדדים 
דאם יש ברירה החלק הקטן פטור. וכן פסק במקדש מעט סי' שכו. אמנם בחלת לחם )סימן 
ה( פסק דהכל מתחייב, ואף אם ס''ל דיש ברירה בדרבנן, הוא רק משום ספק, ובנידון דידן 
כיון דיש ספק איזה חלק עומד להתחלק, אז כל העיסה מתחייבת כמו שכתבנו בדין נחתום, 
וכן בשו''ת מנחת שלמה )סי' סח בהערה( מצדד דהכל מתחייב ע''פ הסברא שכתב דכל מה 
שעל מנת לחלק פוטר הוא משום דחסר בחשיבות השם לחם שהוא רק בשיעור ה' רבעים, 
משא''כ כאן דיש חשיבות בעיסה, לא איכפת לן מה שחלק מהעיסה מתחלקת, והקטן נטפל 
לגדול, ולמעשה נשאר בצ''ע. וכן בחלת לחם )שם סעיף יא( כתב אף דנראה דחייב "אמנם 
למעשה אני חוכך בזה, יען לא מצאתי בדברי הפוסקים". ולכן מספק יש להפריש חלה בלא 
ברכה. ]וזה כפי השיטה שיתבאר לקמן דבצירוף סל אף שמחלקה לאחר האפיה י''ל דאינו 

מתחייב.[ 

ויש מהפוסקים שכתבו עוד דאם סוברים דאין ברירה, יש לחוש דא''א להפריש מכל התערובת, 
דיש לחוש שנתערב ממה שעומד להתחלק, ויש תערובת חיוב ופטור, וצריך להפריש 

ממקום אחר.

וכדי לצאת מכל חשש יש לקבוע מראש מצות מסויימות בשיעור חיוב חלה שאותם לא 
יחלקו בין אנשים שונים, אלא יהיו לאיש אחד ואז מצות אלו וודאי התחייבו בחלה, ומהן 

יפריש על כל השאר בברכה.

ביאור הפטור בעיסה שנעשתה על דעת לחלק

לעיל כתבנו שהסתפקו האחרונים האם הדין שהעושה עיסה על מנת לחלק פטור רק כשעושה 
כן על דעת לחלקה כשהיא בצק, הוא רק כשגם הצירוף לחיוב נעשה בעודה בצק, או שגם 
כשמצרף בסל אחר אפיה על מנת לחלק כיון שלא מחלק בעודה בצק אלא אחר אפיה, לא 
נפטר משום שנעשה על דעת לחלק. ולהבנת צדדי הספק יש להקדים בביאור יסוד הפטור 
של העושה עיסה על מנת לחלק, ולמה הפטור הוא דוקא כשמחלקה בעודו בצק. ויעוין 
בחידושי הגר''ח )הל' ביכורים פ''ו הלכה יט( שכתב ''צ''ע בעיקר הך דינא דעושה עיסה ע''מ 
לחלקה דפטורה מן החלה, אם יסוד דין זה הוא בדין עיסה, דמחשבת חלוקה משוי לה כחלוקה 
מהשתא, וכל שדעתו לחלקה בטל מינה השתא צירופא דשיעור עיסה, ומשו''ה פטורה מן החלה 
כיון דהיא כשתי עיסות נפרדות שכל אחת מהן פחותה מכשיעור. או דנימא דבאמת אין 
במחשבת חלוקה דין חלוקה כלל מהשתא, וכל זמן שלא נתחלקה עדיין, הרי היא בצירופה 
ובדין שיעור עיסה שלה, ואך דהוא זה דין מסויים בחיובא דחלה, דזה שסופה להיות פחותה 
מכשיעור ולהיות פטורה מחיוב חלה בשעת אפיה שאז הוא שעת חלות הדין לחם, זהו גופא 
פוטרתה השתא מחיוב חלה, ומשום דדין לחם הוא יסוד דין המחייב בחלה, וכדכתיב בקרא 
''מלחם הארץ'', ועל כן חיוב חלה שמשעת עיסה מיתלא תלוי בדין לחם העתיד להיות בה 
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חיוב חלה במצות חבורה כשלא נשאר ביד כל אחד כשיעור

אח''כ, ועל כן כל שעומדת בשעת עיסה להיות פטורה מחיוב חלה בשעת חלות הדין לחם הוי זה 
דבר הפוטרה מחיוב חלה, וכדתנן דעיסה שתחלתה סופגנין וסופה סופגנין פטורה מן החלה''. 

וכעין זה דן בחלת לחם בפתיחה לסימן ה.

ומצינו בדברי הראשונים כשני הדרכים הנ''ל, דהרשב''א )פסקי חלה שער ב אות י( כתב 
דהטעם לפטור הוא דדעתו לחלקה והוי כמחולקת מעיקרא וכדרך הראשון שכתב הגר''ח, 
וז''ל ''דכיון שעשאה לחלקה הרי היא כמחולקת... דכל שעומד ליחלק בעיסה כמחולק דמי... 
אבל נשים שנתנו לו והיא עירב את הכל ולש להם עיסה אחת שלא מדעתם הרי זו כמחולקת 
משעת לישה ואינן מצטרפות ולפיכך פטורה עד שיהא כשיעור בכל אחת ואחת''. וכן כתב 
במאירי )פרק ד משנה א( ''הואיל ובשעת לישתן דעתן לחלק הרי היא כמוחלק משעת לישה''. 
וכן משמע ממש''כ תוס' )ברכות דף לז עמוד ב ד''ה לחם( "ורבינו יחיאל ז"ל היה מסופק אם 
וירמשיי"ש חייבין בחלה משום עושה עיסתו בצק כדי לחלקה פטורין מן החלה דלית בהו 
שיעורא" ומבואר דהטעם דעל מנת לחלק פטור משום דהעיסה כבר מחולקת ולכן נחשבת 

כפחותה משיעור חלה. וכן משמע בראב''ד )הל' ביכורים פ''ז ה''ט(.

אך יש מהראשונים שסוברים שלא נחשב שהעיסה כבר מחולקת, אלא שהעושה עיסה על 
מנת לחלק פטורה משום שנחשב שעושה את העיסה במחשבת פטור וכמו שמצינו בעושה 
עיסה על מנת לבשלה ]סופגנין[ וכדומה שאינה חייבת בחלה, שכל עיסה שעומדת להיות 
במצב של פטור אח''כ פטורה כבר משעת לישה, וזה כדרך השני שכתב הגר''ח, וכן מבואר 
בר''ש וברא''ש )חלה פ''א מ''ה(, וכן כתב ברמב''ן )הלכות חלה אות ו( בדין זה ''ושמעינן מינה 

שהעושה על דעת לפטור פטורה, ואע''פ שנתגלגלה בעניין חיוב''. 

הטעם שעל דעת לחלק לאחר אפיה אינו פוטר

והא דלא מהני לפטור כשדעתו לחלק לאחר אפיה, יש מן האחרונים שכתבו דכיון שנגמרה 
עשיית הלחם בחיוב, כבר נתחייב בחלה ולא מיפטר במה שדעתו לחלקה אח''כ, כן כתבו 

הערוך השולחן )שכו סעיף ד( תורת הארץ )פרק ד(, ופתחא זוטא )כלל ז( ועוד. 

ובשו''ת אבני נזר )יו''ד סי' תיט( הקשה למה אם עושה על מנת לחלק לאחר אפיה אינו 
פוטר, ומאי שנא מעושה עיסה להקדש, דאיתא בפ''ק דחלה )מ''ו( דאם עושה עיסה על 
דעת להקדישה פטור, ומבואר בר''ש שם דפטור אף שאין דעתו לקדש העיסות אלא לאחר 

האפיה, ובשעה שנגמרה עשיית הלחם ליכא פטור. 

ולכאורה קושיא זו היא רק לפי הסוברים דפטור על מנת לחלק הוא משום דהוי כעושה 
עיסה על דעת פטור וכדעת הר''ש והרמב''ן, דאם הפטור משום דהעיסה כמחולקת מעיקרא, 
אינו דומה לפטור דעושה עיסה על דעת להקדישה, דשם אי אפשר לומר שנחשב שכבר 
הוקדשה מעיקרא, אלא הפטור הוא מכיון שהעיסה לא נעשתה בשביל הדיוט אלא להקדש 

חסר בדין "עריסותיכם".

ובשו''ת שבט הלוי )ח''ב סי' קעט( כתב לחלק בין עושה על מנת לחלק לבין העושה על דעת 
להקדיש, משום דפטור עיסת הקדש מחיוב חלה הוא משום דאינו בכלל 'עריסותיכם', היינו 
שעיסה שאינה לצורך אכילת הדיוט אינה בכלל 'עריסותיכם' ומסתברא דאין חילוק בין אם 
הקדיש לפני האפיה או לאחר האפיה, אלא כל שבדעתו להקדישו פטור. משא''כ כשפוטרים 
על מנת לחלק משום דאינו בכלל 'עריסותיכם', היינו דלא הוי כדרך עיסת מדבר שהיה בו 
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כשיעור, אבל כשבדעתו לחלק לאחר אפיה ליכא חיסרון של 'עריסותיכם' דכן דרך עיסה 
שאופין אותה כאחת ואח''כ מחלקים אותה לאכילות נפרדות. 

וכעין סברא זו כתב בשו''ת מנחת שלמה )סי' סח( שהדין של ה' רבעים קמח, הוא משום 
שבשיעור זה יש חשיבות וכעיסת המדבר, ואם בדעתו לחלקה בעודה בצק מגרע חשיבותו 
של שיעור זה, אבל מה שמחלק לאחר שנעשה לחם אינו מגרע מחשיבות העיסה, דכל לחם 

עומד להתחלק ולאכול מקצתו היום ומקצתו מחר.

אמנם לכאורה סברות אלו הם רק אם סוברים דהטעם דעל מנת לחלק פטור, משום דהוי 
כעושה עיסה במחשבת פטור, אבל אם טעם הפטור הוא משום דכשדעתו לחלקה נחשב 
כמחולקת משעת הלישה, דכל העומד ליחלק כחלוק דמי, יש מקום לומר דאף בדעתו 

לחלקה לאחר אפיה פטור, דמ''מ בשעת לישה כמאן דמחולק דמי.

ובשו''ת מנחת שלמה )שם( ביאר עוד ע''פ מש''כ החת''ס )סי' קצה( לגבי חציצה דלא 
אמרינן כל העומד ליקצץ וכו' אלא כשעומד להיעשות מיד בלי הפסק דבר אחר בינתיים, 
וי''ל דה''ה לענין בצק שדעתו לחלקו, דלא נחשב כמחולק מהשתא, אלא אם החילוק הוא 
מיד בלא מלאכה בינתיים, אבל אם עושה מעשה אפיה בינתיים לא אמרינן דכמאן דמחולק 
דמי. וכן דייק בספר ערך שי )סי' שכו( מדברי התוס' )ב''ק עו, ב ד''ה כל העומד(. וכעין זה 
כתב בשו''ת שבט הלוי )שם( דמסתברא דכשחסר עוד מעשה אפיה אין רואים את העיסה 

כמחולקת מעכשיו. 

 סברות האחרונים האם צירוף סל על דעת לחלק פטור, 
אף שהחילוק לאחר אפיה

ובנידון דידן שהצירוף לחיוב חלה נעשה לאחר שכבר נאפו המצות, יש לדון האם גם בכהאי 
גוונא אנו אומרים שעל מנת לחלקה לאחר אפיה לא פוטר. והנה לפי הטעם שכתבנו דהטעם 
שהחלוקה לאחר אפיה אינה פוטרת כיון שבשעה שנגמרת עשיית הלחם כבר נתחייב בחלה, 
אם כן כאן שבשעה שנגמר ונעשה לחם לא היה עדיין חיוב, יש לומר דאף חלוקה לאחר 

אפיה פוטרת. 

וכעין זה כתב בתורת הארץ )פ''ד ס''ק ק( דיש לומר דדוקא כשלש כשיעור ואינו מחלק אלא 
לאחר אפיה, דיש מעשה חיוב בינתיים, לא נפטר, משא''כ כשנצטרף בסל ודעתו לחלק ואין 

מעשה חיוב בינתיים, פטור. 

וכן לפי הסברא שכתבנו דכל שיש מעשה בינתיים לא אמרינן דכל העומד ליחלק כמחולק 
דמי, כאן שאין מעשה בין הצירוף סל להחלוקה, יש לומר דעל מנת לחלק פוטר אף שמחלק 

לאחר אפיה. 

ולאידך גיסא יש לומר דהיכא דעושה צירוף סל לא שייך כלל פטור דעל מנת לחלק, וכן דן 
במנחת שלמה )שם( דיש לומר "שכל הענין של ע"מ לחלק שייך דוקא בעיסה דאינה חייבת 
כלל מחמת עצמה אלא רק מחמת מחשבתו לעשות ממנו לחם, שהרי אם חישב לבשלה 
פטור, לכן אם בשעת הגלגול היה בדעתו לחלק לפני האפיה, נמצא דבשעה שיגיעו לכלל 
לחם כבר יהי' פחות מכשיעור אז הוא דלא מתחייב, משא"כ בצירוף שלאחר אפיה שהחיוב 
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חיוב חלה במצות חבורה כשלא נשאר ביד כל אחד כשיעור

הוא מחמת עצמו משום דהוי עכשיו לחם חשוב של ה' רבעים, שפיר חייב אף אם הצירוף 
הוא רק לשעה". וכן נסתפק בתורת הארץ )שם(.

ועוד כתב במנחת שלמה )שם( לפי הסברא שהוזכרה לעיל דאין חיסרון במה שעומד 
להתחלק לאחר אפיה, דכל לחם עומד להתחלק ולאכול מקצתו היום ומקצתו מחר, ולכן 
מה שבדעתו לחלק לאחר אפיה לא מגרע את החשיבות, דכבר נתחייב בחלה מיד שנצטרף 

והיה בו שיעור כשהיה לחם.

אמנם לכאורה סברות אלו לחייב בצירוף סל על מנת לחלק אתו שפיר לסוברים דטעם 
דפטור דעל מנת לחלק הוא משום דהוי גלגול עיסה במחשבת פטור, אבל לסברא דכל 
העומד ליחלק כחלוק דמי, לכאורה גם כשהצירוף נעשה אחר אפיה נחשב שמעולם לא 

הצטרף בסל כשיעור חיוב חלה ויש לפוטרו. 

ואף לסברא שהובאה לעיל שעל מנת לחלק אחר אפיה חייב משום שנעשה מעשה בינתיים, 
האפיה שבין הגלגול לחלוקה, כשהצירוף נעשה אחר אפיה ועומד להתחלק מיד י"ל שנחשב 

כבר מחולק ולא מצטרף.

אמנם במנחת שלמה שם משמע דסברא זו דאין גריעותא במה שמחלקו לאחר שנעשה 
לחם, הוא אף אם סוברים דטעם הפטור משם דכל העומד ליחלק כחלוק דמי, ומשום דלא 
אמרינן כחלוק דמי רק אם יש איזה חיסרון במה שעומד ליחלק, וכיון דאחר אפיה ליכא 

חיסרון במה דעומד ליחלק, אין זה פוטר.

ולדינא הגם שיש כמה אחרונים שנקטו דצירוף סל על דעת לחלק פטור מחלה, וכ''כ בשו''ת 
ארץ צבי )סי' מט( ובשו''ת חדות יעקב )ח''ב סי' נד( בשם זקנו מהרא''ך ]חתנו של החוות 
דעת[ מ''מ דעת רוב הפוסקים דמידי ספיקא לא נפקא, וכ''כ החלת לחם )סי' ה( דאף דמצדד 
לפטור מ''מ מסיק דיש להפריש בלא ברכה. ובמנחת שלמה )סי' סח( מצדד דדין זה תלוי 
בפלוגתא דר''ת והר''ש )סי' שכט( בדין עושה עיסה על מנת לבשל, ונשאר בצ''ע. ובתורת 
הארץ )פרק ד ס''ק ק( מצדד דחייב בחלה, ולמעשה נשאר בצ''ע, וכן בדרך אמונה )הל' ביכורים 
פ''ו  בצהה''ל ס''ק שצ( נשאר בזה בצ''ע ]והביא ראיה מהירושלמי ריש פ''ד דחלה דפטור, 
וכתב דאפשר לדחות הראיה[, וכן פסק בשו''ת מנחת יצחק )ח''ח סי' מב( דיש להפריש בלא 
ברכה, והביא שכן דעת הרבה פוסקים שכ''כ, בשו''ת משנה שכיר )סי' מה( ובספר ערך שי 
)יו"ד סי' שכו( ובספר פתחא זוטא )הל' חלה כלל ז סי' יג( ועוד. וכ''כ בשו''ת ישועות משה 

)ח''ג סי' צד(, וכ''כ בשם הגר''נ קרליץ זצ''ל. 

אמנם בשו''ת שבה''ל )ח''ב סי' קעט( נקט לדינא דבדעתו לחלקה לאחר שנעשית לחם ליכא 
פטור דעל מנת לחלק, וז''ל ''ולדידי בעניי אין הדברים נראין כן דטעם לחלקה בצק כתבנו 
למעלה... משום דהוא סופו לסתור מה שעשה וזה לא שייך רק בעשה עיסה שלמה משיעור, 
ושוב דעתו לחלקה ולהרסה וחשבינן גם עכשיו כנסתר בנינו, אבל בצרוף סל דבלא"ה לחמים 
נפרדים הם וכך דרך העולם שיהי' מחולקים ולחלקם, אין בזה שינוי מכלל עריסותיכם. 
והכי נראה.'' עכ''ל. וכן מצדד במועדים וזמנים )ח''ח סי' רסח(, ועיין עוד בשו''ת להורות נתן 
)חי''ג סי' פה( דישב מה שהרבה נוהגין לצרף בסל ולהפריש חלה בברכה אף שדעתן לחלק.
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הפטריות והכמהין הינם נושא רב ענין בפרט בסדר זרעים, פטור הפטריות 
מפאה וממעשרות, הנידון לגבי שביעית, אך גם בהלכות אחרות אנו נזקקים 
לשאלה אודות דינה של פטריה, כגון בהלכות ברכות. והגם שקצר המצע 
מהשתרע ביקשנו להביא לפחות בקצרה את ההוראה שקבלנו בזמנו ממרן 

רבינו הגרי"ש זצוק"ל אודות כשרות הפטריות לפסח.

רבי יוסף יקותיאל אפרתי שליט״א
ראש בית המדרש

  פטריות בפסח ודינם
לגבי ברכה, תרו״מ ושביעית

הגדרת מיני הפטריות, יש בה נפק״מ לכמה וכמה נושאים, לברכה, לחיוב פאה תרו״מ 
ושביעית, והנה מרן רבינו הגרי״ש אלישיב זצוק״ל נשאל האם מותר להשתמש בפטריות 

בפסח כאשר הם גדלים על גרגרי חיטה מוחמצים )כפי שיבואר בהמשך(.

להבנת ענין זה, נקדים כמה יסודות בעניני פטריות.

 א. פטריות לברכה:

בגמ׳ בברכות )מ ע״ב( איתא, “ועל הכמהין ופטריות אומר שהכל״, וביארו רבותינו הראשונים 
)ראה  תר״י, וערוך( דגם כמהין הינם סוג פטריות הגדל בתוך הקרקע לעומת שאר הפטריות 
הגדלים על גבי קרקע. ובהמשך הגמ׳ “למימרא דכמהין ופטריות לאו גידולי קרקע נינהו, 
והתניא הנודר מפירות הארץ אסור בפירות הארץ ומותר בכמהין ופטריות, ואם אמר 
גידולי קרקע עלי,  אסור אף בכמהין ופטריות, אמר אביי מירבא רבו מארעא מינקי לא 
ינקי מארעא״. וכעין זה )נ״ה ע״ב( “מינק מאוירא ינקי ולא מארעא״. מבואר בגמרא דהשוני 
בין גידולי קרקע רגילים לפטריות, הינו ביניקה – דאין לפטריות יניקה מן הקרקע, ולכן 
אין הפטריה אף שהיא גדלה בארץ. נחשבת כגידולו מן הקרקע או מן הארץ, ולכן ברכתם 

שהכל ולא בורא פרי האדמה. 

ב. הפטריה בימינו:

ומעתה עלינו לברר מהי הפטריה – לידע האם מה שנקרא בזמנינו “פטריה״ שונה מאותן 
פטריות שבגמרא.

הנה המקובל אצל רבותינו, שפטריות שעליהם דיברו חז״ל הן הן אותם הנקראים גם כיום 
בשם זה, אמנם רש״י בברכות )מ ע״ב, ד״ה מירבא( כתב שפטריות “מלחלוחית הארץ הם 
גדלים על עצים ועל כלים״ אבל אין כוונתו לשלול פטריות “רגילות״, אלא לציין שהפטריה 
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פטריות בפסח

יכולה לגדול גם על עצים ועל כלים, שהרי בהיותה “טפיל״ היא יכולה למצוא מזונה – גם 
בעצים וכלים. וראה ברש״י שבת )קח, א( ובתענית )כג, א( – שכתב לתרגם פטריות )בולין( 

בולייץ שכך נקראים פטריות בצרפתית עתיקה. 

אך למעשה יש שינוי בגידול הפטריות בין זמננו לזמן חז״ל, בעבר היו הפטריות גדלות 
באופן טבעי “מעצמן״ במקומות כמו מערות, או איזורי טחב, כיום הפטריות עליהם אנו דנים 
גדלים באופן “מתורבת״ על ידי תהליך מסודר הכולל בתוכו גידול “מנבג״ )שהוא תא זעיר 
הנלקח מחלקים של פטריה קיימת( עד לפטריה השלמה. יצויין כי פטרית ה״כמהין״ אותם 
פטריות שגדלות בתוך הקרקע, בהם אין כמעט גידול מתורבת וכל האסיף של פטריות אלו 
הינו בחפירה בקרקע ובאמצעים לאיתור הפטריה, ויש בנותן טעם להעתיק מה שכתב מרן 
הגר״נ קרליץ זצוק״ל )חוט שני שביעית, מהדורה חדשה עמ׳ פח(  “ובזמנינו יש שמפרישים 
תרומות ומעשרות מפטריות, וצריך לומר לדבריהם דמה שאנו קורין היום פטריות זה לא 
אותן פטריות שהגמ׳ דיברה עליהן, אך אילו היה פשיטא להם שהם אותן פטריות שהגמ׳ 
דיברה עליהן ודאי שלא היו מפרישים מהם תרומות ומעשרות ועל כן אין שביעית נוהגת 
בהן וכדלעיל״ – הרי שהעתיק דעה כי יתכן והפטריה בזמנינו אינה שווה לפטריה בזמן חז״ל 

אולם לא סבירא ליה הכי.

להבנת הענין העתקנו מה שכתב אחד מהעוסקים בגידול פטריות )כמובן הדברים מובאים 
בקיצור לצורך הבנת הנושא(.

ג. דרך גידול הפטריות )המתורבתות(

1. מכינים “נבגים״ )התא הראשוני ממנו צומחת הפטריה( – שנלקח מ״כובע״ פטריה קיימת.

לאחר מכן נוטלים גרעיני חיטה ומבשלים אותם במשך חצי שעה ומוסיפים חומרים כימיים 
כדלהלן: אבקת סיד )קלציום קרבונט( קלציום סולפט, ואבקת טלק. מערבבים ע״מ להגיע 

לרמת חומציות מסוימת  )מצב שעדיין אינו פוסל החיטה כשלעצמה מאכילת כלב(.

ממלאים את התערובת הנ״ל בשקיות ניילון ומעקרים אותה ע״מ להשמיד את החיידקים 
והאורגניזמים האחרים. ואז מוסיפים נבגים )המתבונן יוכל להבחין בנקודות קטנות 
לבנות המודבקות על גרעיני החיטה( ולאחר זמן – וע״י פעולה של חימום וקירור וכו׳ 

מתפתחים הנבגים בשקיות ומוכנים לשתילה.

הכנת מצע השתילה:  .2

 מערבבים קש של חיטה, או אורז, בתוספת זבל של תרנגולים, )חומר כימי חריף הנמצא 
באופן טבעי גם במי רגלים אך ניתן ליצרו ע״י תערובת אמוניאק, גפת של גרעיני כותנה 

)עוגות כותנה הנשאר לאחר מיצוי השמן(, וקלציום סולפט.

ע״י תהליך עיבוד )של חימום וקירור, תסיסה והחלפת מקום וכו׳( התערובת מתמלאת 
בחנקן ולאחר מכן מעקרים אותה ולבסוף הקש מגיע למצב של רקבון, הטמפרטורה 

מורדת באופן איטי והמצע מוכן לשתילה.

3. השתילה ונביטה

שותלים את הנבגים עם השקיות הנ״ל על המצע הנ״ל )קומפוסט( ומכסים )“עפר עליון״( 
בתערובת של חימר, בוץ ופסולת,  מקררים לטמפרטורה נמוכה של 21 מעלות.
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עד שמכסים הדברים בעפר עליון אין )“הנבג״( הפטריה מתחילה לגדול, רק לאחר מכן 
כביכול הנבג הצמוד לחיטה, “חושש שהוא עומד למות״ ומייצר קורים נוספים ע״מ לשמר 

את המין, חוטי התפטיר אלה גדלים ומתפתחים לפטריה שאנו מקבלים.

ע״כ מדברי הכותב הנ״ל.

בבואנו לעסוק בדברי רבותינו בהגדרת הפטריה, יש לציין להקדים כי תהליך הגידול בפטריה 
ואכילתה שונה מתהליך הגידול בצמחים או בבעלי חיים. כידוע הצמחים נבראו בצורה 
שבכוחם לבצע פעולה של “פוטוסינטזה״. לאמר, הם נוטלים מהקרקע חומר גלם שאינו 
מעובד דיו ואחר היניקה הצמח “מפרק ומטפל״ בחומר ומתאים אותו לצרכיו, לעומת זאת 
בעלי החיים אוכלים את האוכל כמות שהוא. ובניגוד לשני מינים אלו ברוב הפטריות יש 
תהליך יחודי  כאשר “קורי״ הפטריות דרך זרזים )אינזימים( של עיכול  “מטפלים״ בחומרים 
שנמצאים מסביב ולאחר מכן בהתהליך הגידול הפטריה שואבת לתוכה את החומרים הללו. 
נמצינו למדים שהבהמה אוכלת אוכל שמתאים ומוכן לה, הצמח יש לו כח לקלוט חומר 
שאינו מעובד דיו בשבילו, ובתהליך הפוטוסינטזה הופכו למאכל שמסייע בגידולו, ואילו 

הפטריה צריכה לבצע פעולה מסויימת בחומר שסביבותיה שאחר כך “יאכל״ על ידה.

ד. פטור פטריות מפאה ומעשרות

במשנה בפאה )פ״א מ״ד( מצאנו – שחיוב פאה קיים רק במה שגידולו מן הארץ ומבואר בגמ׳ 
פסחים )נו, ב( למעט כמהין ופטריות. ובביאור הדבר כתב הרמב״ם )שם בפירוש המשניות( 
“וגידולו מן הארץ רצונו לומר שיהיו לשרשיו שריגים משתרגים תחת הארץ ובהם יפרה, 
להוציא מכללם הכמהין והפטריות שאינם חייבים בפאה מפני שאמר הכתוב קציר ארצכם״ 
– לאמר, לפטריה אין מערכת שורשים. לעומת זאת בר״ש כתב “כמהין ופטריות אין להם 
שורש בארץ ויוצאים משמנונית הקרקע ומאוירא קא רבו״. )ועיין תוס׳ נדה נ ע״א ד״ה 

וגידולו(.– ובריבמ״צ והרא״ש ציינו “לאפוקי כמהין ופטריות דמאוירא קא רבו״.

גם לגבי חיוב מעשרות מבואר במשנה שחיובם רק כאשר גידולו מן הארץ, ובירושלמי ריש 
מסכת מעשרות נשאל ר׳ יוחנן, כמהין ופטריות מהו שיהיו חייבין במעשרות, א״ל כתיב עשר 
תעשר את כל תבואת זרעך, דבר שהוא נזרע ומצמיח יצאו כמהין ופטריות שאינן נזרעות 

ומצמיחות. רבי יונה מפיק לישנא מפני שהארץ פולטתן.

ולכאורה שני טעמים בירושלמי לפטור פטריות במעשרות. האחד שפטריות אינם דבר 
שנזרע ומצמיח. בביאור טעם זה כתב המהר״א פולדא )שם( כמין שני מהלכים, “שאין 
גידוליהן באה ע״י זריעה, שאם נטע כמהין ופטריות אינן מצמיחין, ועוד שמעצמן הן גדילים 
בלא זריעה ונטיעה כלל״. למעשה, גם הראשונים מפרשי המשנה, הרימב״ץ והר״ש הביאו 
את דברי הירושלמי בביאור המשנה, וכתבו שהפטריה אינה נזרעת. אמנם בריבמ״צ הביא 
כלשון הירושלמי לפנינו “שאינם נזרעים ואינם מצמיחים״ ]ועיין במהדורת הירושלמי 
של ביהמ״ד אמונת אי״ש, שיש שהגיהו בריבמ״צ במקום “ואינם״ – צ״ל “והינן״, הרי שלפי 
גירסה זו פטריות נצמחים אף שאינם נזרעים[. טעם נוסף נאמר בירושלמי שהארץ פולטתן, 
ובביאור פולטתן כתב המרא״פ “ולא ינקי מן הארץ לפיכך אינן נקראים זרע הארץ״. ענין 
זה שלא ינקי מן הארץ הוא השוני המובא בברכות )מ, ב(, ובנדרים )נה, ב(, הרי דההסבר 
הראשון בירושלמי רואה את העדר הזריעה – כשוני שבין גידולי קרקע ופטריות לגבי פטור 
מעשרות, ]אלא שבביאור הענין שאין הפטריות נזרעות כתב באמרי נעם להגר״א במסכת 
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ברכות )מ, ב(, שאינם גדלים פרי מפרי שאין זורעים אותם שיהיו גדלים אחד מאחד[ ואילו 
הפירוש השני רואה בהעדר היניקה את היחודיות של פטריות.

כאמור מהר״א פולדא ציין בריש דבריו “שאם נטע כמהין ופטריות אינם מצמיחין״, אמנם 
כיום מגדלים פטריות בבתי גידול בדרך של זריעה על גבי מצע גידול, אולם הדבר אינו 
מוכיח שינוי מפטריות דידן לדברי המהר״א פולדא המרא״פ, הואיל והמהר״א פולדא התכוון 
לזריעה בקרקע, ]ועיין רמב״ם שביעית פ״א ה״ו דבעציץ מלא גללים אין זה זריעה רגילה 
ודו״ק[ ואילו הפטריה היום גדילה על “קומפוסט״ בשילוב זרעי חיטה או דוחן ומצע גידול 
זה נותן מזונו לפטריה בתהליך ריקבון, כך שאכן אין הפטריה נזרעת מבלי שיהיה לה את 
אותו מצע גידול, המשמש תחליף לחומר המשמש את הפטריה בטבע )וכמו שיובא להלן(, 

ואין אפשרות לגדל פטריה על קרקע רגילה.

לסיכום מצאנו  אם כן ג׳ טעמים לפטור פטריות בפאה ומעשרות:

חז״ל הגדירו כי הפטריות יונקות מהאויר ולא מן הקרקע, הסבר זה מפורש בכמה סוגיות,  א. 
ולפי  מה שהבאנו ממהר״א פולדא זהו הטעם השני שמופיע בירושלמי במעשרות.

יש שינוי בין הצומח לבין הפטריה, הפטריה איננה דבר שנזרע ומצמיח. ודבר זה ניתן  ב. 
להתפרש בשני דרכים,  הראשון שאינו בר צמיחה, מזריעת פטריה בקרקע. או שגידולו 

עצמאי מבלעדי זריעה.

השינוי במערכת השורשים. שהרמב״ם פירש שאין לפטריה מערכת שורשים ואילו הר״ש  ג. 
צירף להסבר זה את היניקה מהאויר.

ה. פטריות בשביעית

נמצינו למדים, שפטריות פטורים מפאה וממעשרות אולם לא מצאנו  התיחסות מפורשת 
לגבי קדושת שביעית בפטריות,  והשמטה זו עומדת ביסוד הדיון באחרונים בזה. ומשנים 
הרבה קבלתי מהרה״ג ר״ק כהנא זצ״ל מכתב, שקיבל ממרן הסטייפלער זצוק״ל אודות קדושת 
שביעית בפטריות, )המכתב נדפס בכתבי קהלות יעקב החדשים ח״א סי׳ כב( שכותב שלא 
מצא דבר מפורש אם יש קדושת שביעית בפטריות, הוסיף וכתב “והדעת נותנת לכאורה 
שכמו שאין בהם דין פאה ומעשרות וכו׳ ה״נ אין בהם דין שביעית״. וביקש לתמוך הדברים 
מסוגיא דע״ז )יד, א(, דאיתא שם “זה הכלל כל שיש לו עיקר יש לו שביעית וכל שאין לו 
עיקר אין לו שביעית״, ומכיון שרבותינו הראשונים פירשו שעיקר הכונה שורש )עי׳ תוס׳ 
שם ד״ה תורניתא( א״כ כמהין ופטריות שאין להם שורש, )כמו שהבאנו מדברי הרמב״ם 
ועוד ראשונים( הרי אין להם שביעית. ומרן הסטיפלער זצוק״ל כתב בסיום דבריו ששמע 
שמרן החזו״א דן בזה בשמיטה הקודמת )תשי״ב( “ואין אדם זוכר מסקנתו ז״ל ואנחנו לא 
נדע״ הרי דבמכתבו לא הכריע. יצוין שבצילום מודעה משנת תשי״ב שהתפרסמה ביתד נאמן 
בשנת תשס״ב, מופיעה מודעה, בה נאמר – “לבקשת רבים אנו מפרסמים הירקות והקטניות 
המותרים עדין באכילה עפ״י רשימת הזמנים שסידר המומחה של הגאון בעל החזון איש 
שליט״א״, ושם נכתב “כמהין ופטריות שצמחו מאליהן אין בהם  קדושת שביעית ופטורין 
ממעשר״ אלא שיתכן ששורה זו לא היתה בהוראת מרן החזו״א זצוק״ל – ורק הזמנים היו 

עפ״י “המומחה של החזו״א״.

אלא שיש להתבונן במה שכתב הסטיפלר להוכיח מהסוגי׳ בעבודה זרה, הרי הראשונים 
התחבטו בביאור כלל זה עד כדי כך, שכתב הרמב״ן )שבת צ, א( ש״כלל זה אינו מחוור״. 

27

ה
לכ

ה
ה 

שד
ה  

שד
ת 

כו
לי

ה
 



ובתוספות רי״ד )ע״ז שם( הסיק “ונ״ל דלא גרסינן זה הכלל כל שיש לו עיקר״ כלומר לא 
מצאו אפשרות בהירה להסביר את הכלל הזה ולכאורה לדברי הסטיפלער זצוק״ל אפשר 
היה להסביר דכלל זה ממעט כמהין ופטריות, ומדלא כתבו כך הראשונים מוכח שדעתם 

היא שכמהין ופטריות חשיבי שיש להם עיקר ויש להם שביעית.

אמנם במאירי עבודה זרה )יד, ב ד״ה ולענין שביעית( כתב דמהאי כללא ממעטינן כמהין 
ופטריות, וז״ל “ויש מפרשין כל שיש לו עיקר כל דבר שהפרי גדל מן השרש, כגון רוב פירות 
או כולם שיש להם עיקר ומקום באילן שגדלין ממנו, ולהוציא כמהין ופטריות וכשות שאין 
להם שרש שגדלין ממנו״. ואם כן אולי הדבר הינו מחלוקת ראשונים, שמדברי שאר הראשונים 

בסוגיא ניתן להוכיח שכמהין ופטריות יש בהם קדושת ניתן שביעית.

מרן רבינו הגר״ח שליט״א )בקובץ קדושת שביעית ח״ג, ונדפס שוב בשיח השדה סוף ח״ב 
בקונטרס הליקוטים סי׳ ב( האריך בדין קדושת שביעית בכמהין ופטריות, והגדיר דהפטריות 
גדלים מן הקרקע אבל אינם חשובים כגידולו מן הארץ “ויש לו רק חיבור לארץ כעין חיבור 
בית לארץ״, וסיים “א״כ מסתבר לכאורה דגם לענין שביעית וכלאים אין שייך בו״. )ובענין 

מה שהזכיר כלאים עיין דרך אמונה רפ״ג מהלכות כלאים בביהה״ל ד״ה יש מינים(. 

לעומת זאת בספר הוד צבי להגאון הגדול רבי צבי יהודה אידלשטיין זצ״ל )סי׳ ד( הסתפק 
בדבר, ובפרט מחמת דלגבי שביעית לא מובא הכלל דבעינן גידולו מן הארץ בשביעית, הרי 
יתכן ובשביעית די שיהא חיבורו לקרקע )וכלשון הר״ש דכמהין ופטריות “גדלים משמנונית 
הקרקע״( יעויין שם, ובמסקנת דבריו כתב ההוד צבי דענין קדושת שביעית בכמהין ופטריות 
הינו במחלוקת ראשונים, דלדעת הרמב״ם ור״ת )בע״ז יד( יש בהם קדושת שביעית ולדעת 
הר״ש אין בהם קדושת שביעית. וראה עוד בכרם ציון שביעית בגידולי ציון )פרק יג, הערה 

יב( שהביא דהגרא״י קוק זצ״ל החמיר לנהוג בהם קדושת שביעית יעו״ש.

עד כעת היה הנידון אודות כמהין ופטריות  הגדלים באופן טבעי ובזה הבאנו דהכרעת מרן 
רבינו הגרח״ק שליט״א שאין בהם קדושת שביעית, מעתה יש לדון אם צורת הגידול העכשוית 
של פטריות תחייב קדושת שביעית ואולי אף איסור ספיחין. ובמכתבו של מרן בעל הקה״י 
שהוזכר לעיל כתב “ובאותן פטריות שמטפלים בהם לגדלם, אם עושין בשבילם איזו מלאכה 
האסורה בשביעית, כגון זיבול וחרישה אפשר דאפילו אין בהם קדושת שביעית אסורים 
משום ספיחין, דהא איסור ספיחין נוהג אפי׳ בדבר שאין בו קדושת שביעית מטעם גזירה, 
כדמשמע בירושלמי מעשרות, וכמש״כ בחזו״א סי׳ י׳ סקי״ב, וצריך לברר מקודם כיצד הוא 
הטיפול בגידול פטריות״. ובשיח השדה )הנ״ל( כתב “כעת נודע לי שיש היום מקומות שזורעין 
כמהין ופטריות בתוך זבל ומתפשטין מהן שרשים דקים, ואם נאמר דבתוך זבל מקרי זריעה 
)עי׳ תוספתא שביעית פ״ב הי״א( אפשר דיש בזה ג״כ איסור ספיחין )עי׳ חזו״א שביעית סי׳ 
ט סס״ק י״ז( וזה תלוי במה שנתבאר לעיל בעיקר דין כו״פ וצ״ע״, )וראה עוד מנח״י ח״ח סי׳ 
צט(. ומה שנסתפק בשיח השדה נפשט בדבריו בדרך אמונה הלכות שמו״י )פרק ד׳ סי״ק 
יז בביאור ההלכה סד״ה כגון( “כמהין ופטריות אין בהם קדושת שביעית וספיחין״. וכן כתב 
בחוט השני )שמו״י מהודרה חדשה פרק א׳ ה״ב( שכתב “נראה דלא נוהג בהם דיני שביעית, 

והן לענין ספיחים וקדושת שביעית וכו׳ שאין  להם יניקה מהקרקע״. 

ו. פטריות על מצע חיטה

השאלה אם מותר להשתמש בפטריות בפסח הינה דוקא בפטריות “המתורבתות״, הואיל 
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ובתהליכי הגידול של הפטריות יש חיבור לחמץ. הובא בתחילת הדברים שה״נבג״ מודבק על 
חיטה מוחמצת וכך מתחיל גידולו, ולכן יש שעוררו שאין ראוי לאכול פטריות אלו בפסח. 

להסבר הענין עלינו להקדים נידונים דומים כגון, גידולי איסור ובהמה שנתפטמה באיסור. 
הדין בגידולי איסור מבואר במשנה )תרומות פ״ט מ״ד( שגידולי תרומה - תרומה אולם 
ביארו הראשונים )שם( שאיסורם מדרבנן, מי״ח גזרות שגזרו חכמים )שבת, יז, ב(, שסברו 

שהגידולים אסורים מן התורה. )יעויין בארעא דרבנן אות ג ובהגהות עפרא דארעא שם(.

אמנם בדבר שאין זרעו כלה יש איסורי הנאה, כמבואר במשנה  ערלה פ״א פ״ט( דאין לטעת 
)לזרוע( פרי ערלה – אולם אם עבר וזרע כתב השו״ע )יו״ד רצד סעיף יב( “הפירות שיוצאים 
ממנו מותרים״ ]אחרי עבור שנות ערלה מהנטיעה[, וטעם ההיתר מובא בנושאי כלים )ט״ז 
שם ס״ק יח( משום דזה וזה גורם, שהרי העץ גדל מכח פרי הערלה ומכח הקרקע. אף שלדעת 
התוספות במסכת ע״ז )מט, א( אין אומרים זה וזה גורם כאשר מדובר ב״שני ענינים שונים״ 
קרקע ופרי ]עיין שם בע״ז אודות זריעה תחת אשרה[. וכבר ציין הרעק״א )שם בהגהות 
לשו״ע( “ודעת התוספות לאסור״. ]וראה עוד תוספות רעק״א נדרים פ״ז מ״ב[. ובשו״ת 
פרי יצחק )ח״א סי׳ ט( כתב דהראשונים ]רובם[ נקטו להתיר. ועיין עוד בדרך אמונה )פ״י 
מהלכות מעשר שני ציון ההלכה אות ריד(. ויש מרבותינו הראשונים )תוס׳ רי״ד נדרים שם( 
שהביאו בשם הירושלמי טעם אחר שאין העץ נאסר – אפילו אם נאמר דזוז״ג בכה״ג אסור, 
הואיל שהאגוז ]שהוא פרי הערלה[ כבר כלה כאשר העץ צומח. ועוד דנו האחרונים בדבר 
זריעת חיטה כמה ימים לפני פסח אם יש לחוש שהחיטה מחומצת והוי איסור הנאה, אם 
הגידולים מתרייעין ב״ת חם סופפ )או״ח י׳ קד( עיי מנחת משה )או״ח סי׳ טו(, מדין חליפין.

עד כה דברנו בגידולי איסור, אבל יש נידון אם גידולי היתר מעלים את האיסור. לדוגמא, 
]נטיעה שהיא[ ילדה שלא עברו עליה ג׳ שנים ויש עליה פירות, וקצצה והרכיבה ]בנטיעה[ 
זקנה שעברו עליה ג׳ שנים, דמבואר בגמ׳ נדרים )נז, ב( שאע״פ שהוסיפה מאתיים אסורה, 
ואף על פי שתוספת זו באה מן הזקינה, הרי הפירות אסורים, וכמ״ש בודאי באה מן הזקינה. 
וכתב הר״ן )שם( “אע״פ שגידולים של היתר מזקנה קאתו וקיי״ל ילדה שסיבכה בזקנה בטלה, 
אפ״ה כיון שפירות הללו כבר היו בה קודם שסיבכה אין גידולים שבהם מבטלים את העיקר״.

העולה מן האמור לעיל שלדעת רוב הראשונים מן התורה באיסורי אכילה אין איסור בגידולי 
איסור, ואף באיסורי הנאה רבו המתירים, או מצד זוז״ג או בגלל שהאיסור כלה.

אולם כאשר גידולי האיסור אסורים אף כשנתווסף עליו היתר, כמו ילדה שיש בה פירות 
ערלה שמחמת החיבור לזקנה גדלו הפירות יותר, אין אנו אומרים שהגידולים שנתווספו 

מבטלים את העיקר אלא הפירות נשארים באיסורם.

עד כה עסקנו בהיתר בגידולים – שיצאו ישירות מן האיסור כנטיעה מאגוז של ערלה. 

לעומת זאת כתב הרמ״א יור״ד )סימן ס סעיף א( שבהמה שנתפטמה בדברים האסורים 
מותרת, ורק אם נתפטמה כל ימיה בדברים האסורים אסורה. ויש שהקלו בזה כמ״ש הפר״ח 
והפרי תואר )עיין כף החיים סקי״א(. אמנם יש מן המקילין דס״ל דההיתר הא רק בתפנטמה 
באיסורים בעלמא אבל אם כל ימיה נתפטמה באיסור הנאה – אסורה, ]ואף אם במעל״ע 

האחרון לא אכלה איסורים[ ואכמ״ל.

ואף דבאכילת איסור לבהמה – לא מצאנו אריכות דברים ברבותינו האחרונים לא כן בשאלה 
- אם מותר לשתות חלב מבהמות שאכלו חמץ שדנו בהם רבותינו, אך יש לציין שרוב הנידון 
המעשי היה בדבר בהמות בבעלות גוי. ובשדי חמד )מערכת חמץ ומצה סי׳ ב אות ד( הביא 
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ממ״ש החיד״א במחזיק ברכה )או״ח ריש סי׳ תסח( שהביא ממה שהוא גופא כתב ביור״ד 
)סי׳ ס( וסיים דבריו “וצריך לעיין בדין זה וזה גורם וצריך להתיישב למעשה״. ומעיון 
בדבריו ביור״ד מסיק השד״ח דלדלעת החיד״א כל הנידון הוא מכיון שחמץ בפסח הינו 
איסור הנאה, אבל בהמה שאוכלת איסורים – ודאי שמותרת היא וחלבה. ]וראה מ״ש לעיל[. 

והלא דבר הוא, מה שכתב החיי אדם )נשמת אדם הלכות פסח אות ט( “אני לא ראיתי שום 
דבר בזה באיזה ראשון או אחרון״. ובמה ששתקו הקדמונים האריכו רבותינו האחרונים. 
וראה בעיקר בשדי חמד )מערכת חמץ ומצה ס׳ ב׳ אות ד( ומעדני שמואל )סי׳ קיז׳ סי״ק סא( 
שהביאו כשלושים דעות של אחרונים בענין זה. וראה מה שביאר בענין בטוטו״ד הגאון רבי 

אליקים שלנגר זצ״ל ב״הליכות שדה״ )גליון 172(.

ומנהגם של ישראל קדושים להחמיר שלא להשתמש בחלב בהמה שאכלה חמץ בזמן האיסור, 
אולם להלכה נסתפקו בזה האחרונים אם מותר לשתות חלב של בהמה שהאכילה נכרי חמץ 
בפסח, אם נחשב שנהנה מחמץ שאסור בהנאה בפסח, ובספר תשובה מאהבה )ח״ג יו״ד 
סימן ס( הביא, שמהר״ד אופנהיים אסר לשתות חלב זה, וכך גם כתב במועד לכל חי )מהר״ח 
פלאג׳י סי׳ ב אות כב( וכך כתב גם בבן איש חי בפרשת צו. ובמשנה ברורה )סי׳ תמח סקל״ג( 
בענין חלב בהמת גוי שאוכלת חמץ, הביא דעת הפרמ״ג להתיר את החלב שנחלב אחרי מעת 
לעת מזמן אכילת חמץ, אבל הוסיף דיש מקילים אפי׳ בו ביום אם אוכלת “שחרית וערבית״ 
מדברים המותרים, כלומר חלב שנוצר כל כולו מאכילת חמץ אסור בהנאה, ואילו בחלב 
שנוצר מזה וזה גורם, דברים המותרים שאכלה הבהמה ביחד עם חמץ, יש מקילים אפילו 
בו ביום. וראה בזה עוד בדעת תורה )יו״ד)סימן ס ס״ק יב(. וודאי בהמה שאכלה חמץ קודם 
פסח לא מצאנו שיהא בו איסור, למעט מה שהביא בשד״ח מערכת חמץ ומצה )סימן ב( הביא 
שיש אוסרים אף חלב בהמה שאכלה קודם זמן האיסור, וכתב עליו “מה שהפריז בספר רינון 
יצחק לאסור אף החלב מן הבהמה שאכלה עד זמן איסור חמץ, אין נראה שיהיה כן שאר 
דעת פוסקים האוסרים הנ״ל, דלא אסור אלא אם הבהמות אוכלות חמץ בזמן איסורו״, ואפי׳ 
לדעתו של הרינון יצחק וודאי “בהמה שהפסיקה לאכול חמץ כ״ד שעות קודם זמן איסור 

חמץ, חלבה מותר בפסח אליבא דכו״ע״ ]ועיין מעדני שמואל סי׳ קיז[.

]וכבר הבאנו בהליכות שדה גליון 172, שיש לפקח על הרפתות אף קודם חג הפסח למנוע 
חשש שח״ו ישאר חמץ או יאכילו חמץ בפסח ע״ש מה שהבאנו בשם מרן רבינו הגרי״ש 
אלישיב זצוק״ל[. והנה כבר ציינו לעיל, דדברי רבותינו נאמרו בחלב של בהמת עכו״ם 
שהאכילוה חמץ, אבל אין זה מחמת שבבהמת ישראל הדין שונה, וראה מה שכתב בשו״ת 
אגרות משה )או״ח א סי׳ קמז עמ׳ רסא( דאכן חלב של בהמה שנתפטמה בחמץ בלבד בימי 
הפסח, מותר מעיקר הדין וכמו שכתב, “היוצא מזה שבהמה ועופות שנתפטמו מחמץ בפסח 
וכל איסורי הנאה אף בלא אכילת היתר כלל מותרות לאכילה בו בביום, וכן מותר גם חלב 
שלה אף מבהמת ישראל ואף שעבר על איסור בל יראה ואיסור הנאה מותרות דאיסורא 
דעבד עגד, אבל הבשר והחלב לא נאסרו מזה״. אמנם הוסיף “אבל לבעלי נפש ודאי טוב 
שיחמיר לעצמו כי יש אוסרין, ולא לאכול החלב ולא לשחוט העוף שידוע שנתפטמה מחמץ 

לבד, ובסתמא אין לחוש אף לבעלי נפש״.

נמצינו למדים, שאף בבהמה או עוף שאכלה כל ימי איסור ואפילו איסור הנאה יש דס״ל 
דאין איסור לאכלה. 

עלה בידנו, שבצומח אנו מבחינים בזרע הנקלט בקרקע וממנו צומח גידול חדש, ובבהמה 
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פטריות בפסח

אנו רואים אכילת איסור שיתכן והיא מקיימת את הבהמה. והנה הפטריה בניגוד לבהמה 
ולצמחים, מתרבה מהיצירה הראשונית של “נבג דבוק לחיטה״ כאשר הנבג צומח וגדל כ״חוטי 
תפטיר״ הרבים ומתרבים עוד ועוד ולכן היו שביקשו לדמות את הפטריה לשיכר הנעשה 
מחיטה, שהרי הפטריה היא ריבוי של ה״נבג הראשוני הדבוק לחיטה״ ואין בזה את ההיתר 

של פנים חדשות שאנו רואים בצמח ובבהמה.

ישנו שלב נוסף, בו הפטירה “נפגשת״ בחמץ – את ה״נבג״ הדבוק בחיטה שותלים על גבי 
קש. והרבה פעמים קש זה הוא של חיטה אשר אנו חוששים שיש בו גרעיני חיטה וכמו 
שכתב הרמ״א )סי׳ תסה סעי ג( ויש להיזהר שלא להבהב עופות בקשין שמא יהיו שם חיטים 
או דגן מחומץ. ואם כך כתב הרמ״א לגבי הבהוב בקש בבית, שמסתמא המהבהב רואה את 
אשר לפניו, וזהו רק זהירות וחשש רחוק שיהיו שם חיטים, ]ראה בנו״כ[, ק״ו כאשר מדובר 

בכמויות גדולות של קש, שמאוד מסתבר שיהיה בקש חיטים מחומצות. 

אולם דבר זה אינו גורם אף לסרך שאלה כלפי אכילת הפטריות בפסח, שהרי קש זה עבר 
תהליכים שנדמה שלא יוותר בהם מיני דגן, וגם אם נותר בהם מיני דגן נפסלו מאכילת כלב, 
ומבואר בשו״ע )סי׳ תמב סעי׳ ט( חמץ שנתעפש קודם זמן איסורו ונפסל מאכילת כלב וכו׳, 
מותר לקיימו בפסח, ועיין במשנ״ב דאף איסור אכילתו כמות שהוא הוא מדין אחשיבה, 

ומדרבנן.

ויתרה מזאת אותו חמץ שנפסל מאכילת כלב אם נפל ממנו לתוך מאכל אין איסור לאכול 
המאכל. וא״כ מצע זה שפסל מאכילת כלב קודם שתילת הנבג בתוכו, ודאי שפטריה הגדלה 

בו מותרת באכילה.

להלכה למעשה הורה מרן רבינו, שלכתחילה פטריות שאנו מבקשים ליתן להם כשרות 
לפסח אין לגדלם ב״נבג של חיטה״, אלא על דוחן או קטנית, וטעם דבריו שיש ספק כיצד 
להגדיר פטריה הגדלה על חמץ, הוראה זו היתה על דרך של לכתחילה, אולם מאידך גיסא 
כאשר בא חנווני שביקש למכור בפסח פטריות שגדלו על חיטה ולהחשיבם ככשרים לפסח, 

אמר רבינו שא״א למונעו.

31

ה
לכ

ה
ה 

שד
ה  

שד
ת 

כו
לי

ה
 



מדיני צירוף סל במצות ומתי צריך להחמיר בספק חיוב חלה מי שנזכר 
בליל הסדר שמצותיו הצטרפו לחיוב חלה בשלחן ללא לבזבזין ולא 
הפריש מהם חלה, האם צריך להחמיר משום דבר שיש לו מתירין. 
והאם מצות שמקפיד עליהם שלא יתערבו באחרות מצטרפות לחיוב.

רבי צבי ובר שליט״א
רבה של שכונת נווה יעקב

חיוב חלה במצות על ידי 
צירוף סל ודיני ספיקות

צירוף עיסות שאין להם שיעור ע״י נשיכה או סל

במשנה בחלה )פרק ב מ״ד( ‘העושה עיסתו קבים ונגעו זה בזה פטורים מן החלה עד שישוכו 
רבי אליעזר אומר אף הרודה ונותן לסל הסל מצרפן לחלה׳. ופירש הר״ש שהנשיכה היינו 

שאם בא להפרידן נתלש מזו לזו, וכן כתב הט״ז )ס״ק א( מהתרומת הדשן )סי׳ קפט(.

למדנו שנשיכה או צירוף סל מצרפים לשיעור חיוב חלה ושצירוף סל מצרף ]גם[ לאחר 
אפיה. וכן פסק בשו״ע )יו״ד שכה, א(.

ובמשפטי ארץ )פ״ב אות ו ובהערה שם( כתב לדון, דהנה מי שהפריש חלה מעיסה שלא היה 
בה שיעור אין זה מועיל, כמבואר במשנה חלה )פ״ד מ״ד( שנחלקו בזה רבי עקיבא וחכמים, 
שדעת רבי עקיבא שהמפריש מעיסה שאין בה שיעור חיוב חלה, ופירשו בירושלמי דס״ל 
שהוא כמפריש פירות קודם שנגמרה מלאכתן שמהני בדיעבד, אבל חכמים חולקים עליו 
והלכה כחכמים. ולכך אם הפריש מעיסה פחות משיעור ואח״כ נוסף קצת עד שנעשה שיעור 

בעיסה, צריך להפריש ובברכה. 

וא״כ מי שהיה לו עיסה בשיעור 1,250 שמחמת הספק מפריש בלא ברכה, אם צירף אח״כ עוד 
קילו ועכשיו יש לו שיעור עיסה בתורת ודאי, צריך לחזור ולהפריש. שהרי אפשר ששיעור 
העיסה שהיה לו קודם לכן אינו שיעור חלה ונמצא שהפרשתו הראשונה לא הועילה ועכשיו 
נתחייבה העיסה בחלה, אלא שאינו מברך על הפרשה זו דשמא כבר בתחילה היה שיעור 

בעיסה ובהפרשה הראשונה נפטרה מחלה.

היה שיעור קטן והפריש מספק ואח״כ הוסיף מעט עיסה 

אלא שיש להסתפק מה הדין כשהוסיף רק 100 גרם על העיסה, אם צריך לחזור ולהפריש, 
שהרי מספק כבר הפריש על העיסה וגם עכשיו עדיין אין לו שיעור חלה בתורת ודאי. ונראה 
שבאמת כל מעט שהוסיף יהיה מחוייב להפריש, שהרי מרן הגריי״ק הסתפק בשיעור כיון 
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חיוב חלה במצות על ידי צירוף סל ודיני ספיוות

שחשש לשיעור האגודל אם הוא 1.9 ס״מ או 2.4, ובאמת אפשר ששיעורו הוא באמצע, 
וא״כ בכל מעט שנוסף אנו מסתפקים שמא קודם לכן לא היה שיעור לחיוב ועכשיו כבר יש 
שיעור חיוב בעיסה. וכן יש ספק אם משערים לפי נפח בלא ניעור הקמח בקערה או אחר 
ניעור, וגם זה אינו ברור כמה הוא הניעור, ואם כן כל מעט שנוסף אפשר שאותו מעט יוצר 

את השיעור לחייבו בחלה.  

והיא חומרא גדולה ומצויה מאוד, שפעמים שנשאר ביד האשה מעט בצק בידיה ואם מחזירה 
את הבצק לעיסה, יתכן שהיא יוצרת חיוב חדש להפריש חלה, ]ומצד שני אסור לה שלא 
להחזיר את הבצק לעיסה מחמת חשש זה, שהרי יש איסור להערים ולעשות עיסה קטנה 

כדי שלא יתחייב בחלה[.

וכמו כן במצות מצוי שמצטרף בסל שיעור קטן ומפרישים ממנו לחומרא, ולאחר מכן 
מוסיפים עליו עוד מעט מצות, כגון שרוצה לקנות מעט יותר ממה שלקח בתחילה, דלפי 

מה שנתבאר צריך להפריש חלה שוב מהכמות הגדולה. 

אם בצירוף סל צריך שיגעו זה בזה

ובדין צירוף סל הנה מבואר במשנה )שם( שדעת רבי אליעזר שצירוף ע״י כלי מהני אף בלא 
נשיכה. אלא שמבואר בב״י )יו״ד שכה( ובדרכי משה )שם, א( שצריך שיגעו זה בזה, ובשו״ע 
סתם בזה ולא כתב שצריך שיגעו זה בזה. ועי׳ משנ״ב סי׳ תנז )ס״ק ז( שכתב ג״כ שצריך שיגעו 
זה בזה, וכן פסק הגר״א )ס״ק ג(. אבל הט״ז )סי׳ תמז ס״ק ב( כתב שכל מה שמצינו שיש דין 
שיגעו זה בזה היינו לענין שיהא מן המוקף, כמבואר בתוספות בפסחים )מו, ב ד״ה הואיל(, 
אבל לעניין חיוב חלה, אף אם אינם נוגעים זה בזה כל שהם בכלי אחד מחייבים בחלה, וכתב 

שלזה סתמו הטור והמחבר שצירוף סל הוי צירוף ולא התנו שיגעו זה בזה.  

צירוף סל בכלי שאין לו דפנות כגון שולחן

בגמרא בפסחים )מח, ב( בעי רבי ירמיה טבלא שאין לה לבזבזין מהו, תוך כלי בעינן והא ליכא, 
או דילמא אויר כלי בעינן והא איכא, תיקו. ובשו״ע )יו״ד שכה, א( פסק שאינם מצטרפים, 

וביאר הש״ך )ס״ק ב( שכיון שחלה בזמן הזה דרבנן אזלינן לקולא ואי״צ להפריש. 

סתירה בשו״ע אם ספק חלה צריך להחמיר 

אלא שיש להבין, שהרי מצינו להלן )יו״ד  של, ד( שהשו״ע פסק שנכרי שנתגייר אם עשה 
את העיסה קודם שנתגייר פטור מן החלה, לאחר שנתגייר חייב בחלה, ואם ספק אם נתגייר 
קודם שעשה את העיסה חייב, ומבואר דס״ל לשו״ע שבספק חיוב חלה מחמירים. ואמאי 
כאן שהגמרא נשארה בתיקו כתב המחבר להקל. ובאמת כמה פוסקים כתבו שיפריש בלא 
ברכה, במאירי )פסחים מח, ב(. וכן ביד אברהם )סי׳ של, ד( כתב להחמיר מספק בדבר שיש 
לו עיקר מן התורה. ובערוך השולחן )שם, ד( כתב שכוונת המחבר לפטור לגמרי מהפרשה 

רק חלת חו״ל, והוא דוחק. 

ובאמת מצאנו מחלוקת ראשונים בספק בדרבנן בדבר שיש לו עיקר מן התורה, שדעת הרשב״א 
בעירובין )יא, א( להחמיר בספק עירובין שהוא מדרבנן כיון שיש לו עיקר מן התורה, אבל 
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הרא״ש לגבי שמיטה )מכות פרק א סי׳ ג( על ספק הגמרא לגבי מלוה את חברו לעשר 
שנים אי שביעית משמטתו, כתב להקל כיון ששביעית בזמן הזה דרבנן, ואף ששביעית 

עיקרה מן התורה. ובחזו״א לענין שביעית )סי׳ כב ס״ק א ד״ה ועיקר( מחמיר. 

וכן מצאנו לענין צירוף ע״י תנור, שכתב הרשב״א )הל׳ חלה שער שני אות ו( שהוא מחלוקת 
בגמרא )פסחים מח, ב( שלר׳ יהושע מצטרף ולר״א אין מצטרף, ומסיק הרשב״א שכיון שהוא 
ספק יש להקל בחלת חו״ל ולהחמיר באר״י. והוא לשיטתו שדעתו להחמיר בדבר שיש לו 
עיקר מן התורה. אכן בשו״ע לא הזכיר דין התנור וסתם כאן להקל וכסתימת הרמב״ם, וכן 
איתא במהר״ם חלאווה להקל, וכן מנהג העולם להקל בזה, אלא שצריך ביאור הטעם, וגם 

צריך ליישב הקושיא מדברי השו״ע )בסימן של( להחמיר בספק חלה.

אם יש להחמיר מספק משום שחלה הוי דבר שיש לו מתירים

עוד יש לדון שמלבד הטעם שאין להקל בדבר שיש לו עיקר מן התורה שבו נחלקו הפוסקים 
כמש״כ, יש עוד טעם שלא להקל בספק חיוב חלה, משום שהוא דבר שיש לו מתירים, שיכול 
להפריש, כמו שכתב החזו״א לענין מעשר )מעשרות סי׳ ז, טז(, וא״כ ה״נ לענין חלה הוי דבר 
שיש לו מתירים. וכתב שם החזו״א שאין לומר שאי״ז דבר שיש לו מתירים כיון שמפסיד 
את התרומה, דממה נפשך אינו מפסיד במה שקורא שם, שהרי אם הפירות הם טבל ודאי 
מחוייב להפריש, ואם אינו טבל הרי לא עשה כלום, ולאחר מכן יכול לאכול מה שהפריש 
משום ספק דרבנן, ונמצא שבהפרשה אינו מפסיד כלום. וכמו״כ לעניין חלה היה לנו לומר 

כן, וא״כ צ״ע למה לא יפריש מספק, ]ואח״כ אם ירצה יאכל את החלה[. 

מצות שהיו על שולחן אחד ולא הפרישו

ולפי מה שנתבאר שלדברי החזו״א מלבד מה שעיקרו דאורייתא צריך להחמיר ]שבזה נחלקו 
הפוסקים[, צריך להחמיר גם מצד דבר שיש לו מתירין, נראה שכשאופים מצות ובדרך כלל 
מניחים אותם אח״כ על שולחן אחד בלי דפנות, אם שכחו ולא הפרישו יש לו לחשוש שנתחייב 
בחלה מספק. אכן נראה שאם נזכר בליל הסדר שלא הפריש חלה מן המצות באופן שלא 
צירף כל המצות ע״י כלי שיש לו דפנות, יש להקל, שזה אינו נחשב דבר שיש לו מתירים, 

כי ודאי קנה מצות אלו כדי שיהיה לו אותם בליל הסדר.   

מקצת למעלה מן דפנות הכלי 

כתב הרמ״א )יו״ד שכה, א(: ולכן כשמצרפם בכלי יזהר שלא יצא שום דבר למעלה מדופני 
הכלי, דהיינו שיהא כל ככר אחד או עיסה למעלה מדופני הכלי. 

ומקור דבריו מהטור שכיון שפסק שהטבלא אינה מצרפת וצריך דפנות, ממילא רק הככרות 
שבתוך גובה הדפנות מצטרפות, לכך יש ליזהר שלא יהא שום דבר למעלה מדופני הכלי. 
מיהו כתב הפרישה שאין הכוונה שאם מקצת מהעיסה או החלה בתוך הכלי ומקצת למעלה 
מהכלי לא מצטרף מה שלמעלה מהכלי, וכל שמקצת החלה בתוך מקום הדפנות סגי, אלא 
כוונת הטור שיזהר שלא תהיה חלה אחת כולה למעלה מהכלי, וכן כתבו הט״ז )ס״ק ב( 

והגר״א )ס״ק ז(. 
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חיוב חלה במצות על ידי צירוף סל ודיני ספיוות

ובבית יוסף הביא מהסמ״ג בשם ר״י שחולק, ודעתו שכל שיש מעט דפנות אפילו הייתה 
הטבלא גדושה הכל מצטרף, דכמו אויר הבית שהוא מצרף כן יש דין שאויר הכלי מצרף. 
ובפמ״ג )סי׳ תנז מ״ז ס״ק א( נסתפק אם הפריש מהעליונות על התחתונות אם צריך לחזור 
ולהפריש, שהרי הוא ספק דרבנן ולקולא, אכן מסיק שם שבאופן שלתחתונות בפני עצמן 
יש שיעור חלה יפריש מן התחתונות בלא ברכה ]כי מה שבתוך הדפנות ודאי נתחייב בחלה, 
ומה שלמעלה אינו אלא ספק, ואפשר שאומרים בזה אין ספק מוציא מידי ודאי[. אבל הביאור 
הלכה )סי׳ תנז ד״ה שיתן( פסק שאי״צ לחזור ולהפריש דיכול לסמוך על הסמ״ג להקל בדרבנן.  

דין צירוף ע״י מפה

ובהמשך השו״ע )שם( כתב: ויש מי שאומר שאם מכסה הפת במפה חשוב כמו כלי לצרפן. 

וכתב הש״ך )ס״ק ה( שאינו יודע למה כתב כן השו״ע בשם יש מי שאומר, שהרי אין מי 
שחולק על זה. והכיסוי ע״י מפה כתב הש״ך בשם מהרי״ל שמניח ע״ג המפה ויכסה המפה 
גם כן עליהם. ובביאור הלכה )סי׳ תנז ס״א ד״ה והסל( הביא מהפרי מגדים )מ״ז שם ס״ק 
א( שאף אם באמצע מגולה קצת מצטרף הכל כיון שהצדדים מכוסים, ושם בפמ״ג מבואר 

שבאותה מפה מכסה מלמטה ומלמעלה.

ב׳ בצקים בב׳ כלים ומצרף ע״י מפה

והנה בפמ״ג שם כתב שאם מניח על טבלא ולמעלה במפה אין זה מועיל, אבל הביה״ל )שם( 
כתב שצריך עיון למעשה, כי בסמ״ק )בהג׳ ר״פ סי׳ רכב אות י( משמע דסתם כיסוי ג״כ מהני 
]שכתב ליזהר שלא יצאו המצות מעל מחיצות הכלי, וסיים ‘ואם עוברות למעלה מן המחיצות 
יפרוש עליהם סדין או מפה ויכסה אותן׳[, וכן משמע במחצית השקל. וכתב הביה״ל שבאופן 
שיש מעט מחיצות לכלי רק שהעיסה או המצות גבוהות מן המחיצות, בזה ודאי מסתבר 
להקל ע״י סתם כיסוי, מאחר שהסמ״ק מיקל בזה לגמרי, ועוד כתב שכמו שמהני כשנותן 

מפה מלמעלה, הוא הדין שמועיל אם כיסה מלמעלה בכלי.

צירוף סל במקום שמקפיד ובאינו מינו

והנה מפשטות הפוסקים נראה שאם יש לו ב׳ עיסות שהוא מקפיד שלא יתערבו, אף אם 
עושה צירוף סל אין זה מועיל, שאין חילוק בין צירוף ע״י נשיכה לצירוף ע״י סל. אולם הבית 
מאיר )סי׳ תנז ס״א אות ח( כתב שכל הדין שבמקפיד אין העיסות מצטרפות ]כמבואר להלן 
סי׳ שכו[, היינו דוקא בעיסה שמהני שם צירוף ע״י נשיכה, ובזה אין מועיל כשמקפיד, אבל 
אם צירף אחר אפיה שהצירוף ע״י סל, מהני אף במקפיד ]והסברא בזה, שבעיסה שהוא 
צירוף ע״י נשיכה, היינו שע״י הצירוף נעשה כעיסה אחת, ולכך כשמקפיד אין כאן צירוף, 
אבל בצירוף אחר אפיה אי״ז שנעשה כעיסה אחת[. ובמקור חיים )תנז סוף ס״ק א( כתב 
שאפילו חמץ מצטרף לשל מצה, ולכאורה הוא צ״ע איך מצטרפים, והרי ודאי הוא מקפיד 

שלא יתערבו, ואפשר דס״ל כדעת הבית מאיר. 

אבל סתימת הפוסקים שאין מצטרף, וכמו שהאריך בפמ״ג )מ״ז שם(, שהיה סברא לומר 
שבצירוף סל אף מין בשאינו מינו מצטרפים, שדוקא בנשיכה הוא מקפיד אבל אינו מקפיד 
שלא יהיו בסל אחד ]ומבואר בפמ״ג שהבין שמין בשאינו מינו שאין מצטרף הוא מדין 
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מקפיד, ויעוי׳ בר״ש )רפ״א דכלאים( שכתב שם ב׳ תירוצים ולתירוץ השני חלוקת המינים 
הוא מדין מקפיד אולם לתירוץ הראשון משמע שאי״ז מדין מקפיד, אלא דין הוא שאין 
להפריש אלא ממין אחד דוקא[, אכן כתב לדייק שם מהר״ש ורע״ב ומכס״מ שגם בצירוף 

סל מהני רק במין במינו, והיינו משום שגם בצירוף סל בעינן שלא יהא מקפיד שיתערבו.

מצות שמקפיד שלא יתערבו אם מצטרפים

ולפי זה מצה שמורה ואינה שמורה לא מצטרפות, שהרי הוא מקפיד שלא יתערבו. ובמנחת 
יצחק )חלק ח סי׳ קט( כתב שאפילו כששם מצות שלו בשקית מיוחדת, כיון שמאותו רגע 
מקפיד שלא לערבם עם אחרות כפי שרבים מקפידים בפסח, אין זה מצטרף. והיד אפרים 

)סי׳ תקו על המג״א ס״ק ח( ג״כ חולק על המקור חיים. 

והנה במשנה בחלה )פ״ד מ״א( איתא שמין בשאינו מינו אין מצטרף, וכתב הר״ש בין בנשיכה 
ובין בסל, ומבואר שגם בצירוף סל בעינן מב״מ. אולם אי״ז קושיא מהמשנה, שהב״מ יבאר 
במשנה שמפריש קודם אפיה, אבל אה״נ אחר אפיה שלא איכפ״ל שיגעו, וממילא מצטרף 

]ואם מקפיד שלא יגעו גם אחר אפיה, גם לב״מ אינו מצטרף[.

נפק״מ למעשה

והוא נפק״מ גדולה למעשה, דיש לדון אם נתן כמה עוגות במקרר אם מצטרפים זה לזה 
לשיעור חלה ]וכמו״כ יל״ד ברכב שיש בו כמה מיני עוגות[, ויבואר להלן שהדבר תלוי בכמה 
נידונים, והנה אם נחשוש לדעת הבית מאיר א״כ אפילו היו עוגות ממינים שונים, יל״ד שמא 

מצטרפים לשיעור חלה ע״י צירוף כלי של המקרר. וצ״ת אם חוששים לדעת הבית מאיר.

עוגות במקרר או בתנור אם מצטרפים להתחייב בחלה

ובעיקר הנידון אם מקרר מצרף לשיעור חלה, הנה ברמב״ם )בכורים פ״ו הט״ז( כתב שאין 
התנור מצרף לחלה, אלא שבפשטות הטעם הוא משום שהתנור מחובר לקרקע ולא חשיב 
כלי. אבל בדרך אמונה )ביהה״ל שם ד״ה ואין( כתב הטעם שאין בנ״א מניחים בתנור כדי 
לשמור בתוכו, אלא רק לאפיה, לכך לא חשיב כלי לצרף. ]ויל״ד באלו שרגילים להשאיר חלות 
ועוגות בתנור כדי לשומרם שם, אם לפי״ז יהיה צירוף ע״י תנור[. וא״כ במקררים שרגילים 
להניח שם עוגות וחלות, וגם אין המקרר דבר המחובר לקרקע ]ואף שהוא מחובר ע״י חוט 

חשמל אין זה נחשב חיבור[, לכאורה המקרר יצרף לחלה.   

אכן יש לדון בזה, דאף אם נחשיב את המקרר ככלי לצרף כל מה שבתוכו, הרבה פעמים 
מניחים במקרר או במקפיא דברים בתוך כלים, והדרך אמונה )ביהה״ל שם( הביא מאביו 
בעל ה׳קהלות יעקב׳ שאם נתן כמה כלים בכלי אחד גדול ומחיצותיה גבוהות משני הכלים 
בתוך כלי הגדול מצטרפים, וכ״כ בשם השלמת חיים. אלא שכתב הדרך אמונה )ביהה״ל שם( 
שנכון שיהיו הכלים פתוחים עיי״ש שהאריך בזה. ויל׳ד אם היו לו עוגות שונות, כל אחד בכלי 
אחר, אם נחשוש שמחוייבים בחלה, שיש כאן כמה צדדים להקל: א. משום הדעות החולקות 
על הבית מאיר וסוברות שלא שייך בזה צירוף סל, שהרי העוגות ממינים שונים. ב. יש כאן 
צד להקל מחמת שהם בכלים נפרדים. ונראה שכשהעוגות בכלים סגורים יש להקל שאינו 

מצטרף אחרי שיש בזה כמה ספיקות.
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חיוב חלה במצות על ידי צירוף סל ודיני ספיוות

אכן אם היו הכלים פתוחים, לכאורה אין בזה צירוף שיטות. וכמו״כ אם היו העוגות בתוך 
שקית ניילון עי״ש בדרך אמונה )ביהה״ל שם בסו״ד( שהביא בשם הגרי״ש אלישיב ששקיות 
ניילון אינם נחשבים כלי כיון שהם טפילים לאוכל. וא״כ אין כאן צירוף שיטות ולדעת הבית 

מאיר מצטרפים לשיעור. 

ויש עוד צד להקל במקרר, שבדרך אמונה )שם ס״ק קלח( כתב שאם היה כלי שיש בו ארבעים 
סאה אינו מצרף לחלה ]ומקרר ומקפיא לפעמים יש בו שיעור ארבעים סאה וכל שכן רכב 

יש בו מ׳ סאה[, אכן הביא בשם הגרי״ש שאף כלי שיש בו ארבעים סאה מצרף. 

והנה באמת דעת רוב הפוסקים וכן מסיק הגר״א שאין צירוף סל אלא א״כ נוגעים זה בזה, וכן 
פסק המשנ״ב )תנז, ז ובשעה״צ שם( עכ״פ שאין לברך עד שיגעו, וא״כ באופן שאין נוגעים 
זה בזה נראה שיש להקל שאינו חייב בשיעור חלה בשני מינים, שאי״צ לחשוש לדעת הבית 

מאיר, כיון שבלא״ה דעת הרבה פוסקים שאין צירוף עד שיגעו זה בזה. 

ומאחר שנתבאר שבלא שיגעו זה בזה אינו צריך להפריש, יל״ד באופן שיש כמה עוגות 
במקפיא וביניהם דברים אחרים אם חשיב כנוגעים זה בזה, דהנה לעיל סי׳ שכד )ס״ו( מבואר 
שאם היה קב חיטים וקב חיטים וביניהם קב של עכו״ם, אינם מצטרפים, וחזינן שדבר שאינו 
חייב בחלה שנמצא ביניהם מנתק, וה״נ לגבי נגיעה אם היה דבר אחר שאינו חייב בחלה 
ביניהם, מנתק ולא חשיב שנוגעים זה בזה. ובאמת נידון זה הוא אף לדעות שאי״צ שיגעו 
זב״ז, שבאופן שיש ביניהם דבר שאינו חייב בחלה, יש מהפוסקים )חלת לחם סי׳ ד ס״ה( 
דס״ל שאינם מצטרפים, וא״כ יש בזה צד היתר נוסף לבד מה שנתבאר לעיל. מיהו מסתבר 
שלא חשיב הפסק אלא כשהוא גבוה, אבל אם יש ביניהם דבר נמוך, הרי בחלק בעליון של 
העוגה אינו מפסיק. וכמו דקיי״ל בצירוף סל, כשמקצתן בחוץ, מצטרפים זה לזה, וטעמא 
דמילתא, שאף שלמעלה אין צירוף כלי, עכ״פ למטה הם בתוך הכלי ומצטרפים, וא״כ ה״נ 
אם יהיה הפסק ביניהם רק למטה מסתבר שאין זה הפסק, כיון שעכ״פ למעלה יש צירוף. 

והעולה למעשה במי שהיו לו ב׳ עוגות ממינים שונים במקרר: אם היו בכלים נפרדים, יש 
להקל שאינם מצטרפים, ואם היו בניילון אין זה נחשב כלים נפרדים, ומ״מ אם אינם נוגעים 
זה בזה יש להקל. מיהו כל זה דוקא בב׳ מינים שונים, אבל במין אחד אין להקל ושייך שיבא 
לידי צירוף. ]והכלל בזה שאם יש לו ב׳ צדדים יש להקל, עכ״פ בשבת שהוא שעת הדחק, 
אבל אם יש רק ספק אחד אין להקל, שהרי בספק חלה חוששים לספק כמו שנתבאר לעיל 

)שיעור ט([.

נתן המצות בב׳ סלים הנוגעים זה בזה

והנה אם המצות מונחות בשני כלים פתוחים הנוגעים זב״ז, פשטות דברי המ״ב )תנז סק״ז( 
שהסל מצרפם, ולפי״ז מוכח שמהני צירוף סל אע״פ שהמצות לא נוגעות זב״ז כל שהכלים 
נוגעים זב״ז, ועכ״פ כתב הגרח״ק )ביאור ההלכה שם( שהגרי״י קנייבסקי נהג שאם מלמעלה 

המצות נוגעות זב״ז ע״י שנותן מצה על גביהן, מצטרפים לחלה.  
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ישנם כיום קמחים נטולי גלוטן שנעשו בשיטות שונות לייצור ולגידול 
קמח ללא גלוטן, לפי הידוע הגלוטן הוא החלק המחמיץ שבדגן וקמח 
נטול גלוטן אינו יכול להחמיץ. ומתעוררת שאלה האם מצות העשויות 
מקמחים אלו יוצאים בהם ידי חובה בפסח, האם עיסותיהם חייבות 
בחלה. והאם שאלה זו תלויה באיזה שלב הקמח נעשה ללא גלוטן, 
מאמר זה מברר את שיטות הראשונים בסוגיית “הראויים להחמיץ״ 
במצה ובחלה ]שאלה זו נוגעת מאוד לחולי צליאק שיכולים לאכול 
רק קמח ללא גלוטן ורוצים להשתמש בו למצה. הכרעה למעשה יקבל 

כל אחד כהוראת רבותיו[ 

רבי גבריאל מאיר שליט"א 
מרבני בית המדרש

קמחים מחמישה מיני דגן 
שאינם ראויים להחמיץ האם 
חייבים בחלה והאם יוצאים 

בהם באכילת מצה
בהא דבעי ראוי להחמיץ בחלה

מנחות )ע, א( "החיטין, והשעורין, והכוסמין, והשיבולת שועל, והשיפון הרי אלו חייבין א. 
בחלה, ומצטרפין זה עם זה, ואסורים בחדש מלפני הפסח, ומלקצור מלפני העומר" 
ומבואר בגמ׳ )מנחות ע, ב( ובירושלמי )חלה פ״א, א( שהואיל ובמצה למדנו שיוצאים 
ידי חובה רק בדברים הבאים לידי חימוץ, וילפינן גזירה שוה “לחם לחם״ ממצה לחלה, 
שכמו שבמצה בעי ראוי להחמיץ כך גם חלה אינה חייבת אלא בדברים הראויים להחמיץ, 

מזה ילפינן שרק חמישה מיני דגן אלו שהם ראויים להחמיץ חייבים בחלה.

וכן לענין חדש ילפינן )שם( בגזירה שוה “לחם לחם״ ממצה שחמישה מינים אלו אסורים 
באיסור חדש לפני העומר.
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ומחים מחמישה מיני דגן שאינם ראויים להחמיק

והנה בפשטות הלימוד לגבי חלה הוא על המינים, שמינים הראויים לבוא לידי חימוץ 
חייבים בחלה, וכן מבואר להלן )פ״ב מ״ב( שהעושה עיסה במי פירות חייבת בחלה ועיי״ש 
בירושלמי שאיכא מ״ד שסובר שפטורה מן החלה מפני שמי פירות לא עושים חיבור 
בעיסה, והרי קיי״ל שמי פירות אין מחמיצים )פסחים מ, א(, ומבואר שלכו״ע מה שמי 
פירות לא מחמיצין והעיסה אינה בת חימוץ לא פוטר את העיסה מחלה, ומוכח דלא 

בעינן שהעיסה תהיה בת חימוץ אלא שתהיה עשויה ממין שהוא בר חימוץ.

וכן מפורש בהל׳ חלה להרשב״א )שער א(, שעיסה שנילושה במי פירות חייבת בחלה, 
משום שכל מה שילפינן חלה ממצה הוא רק לומר שבעינן שהעיסה תעשה ממין שהוא 

בר חימוץ, אבל לא צריך שהעיסה עצמה תהיה ראויה לחימוץ.

בדין קמח חיטים שלא הביאו שליש לענין חלה

ויעויין במשנה )חלה פ״ב, ג( שעיסה שנעשתה מחיטה שלא הביאה שליש חייבת בחלה, ב. 
ועיי״ש בירושלמי הטעם שכיון שחיטה שלא הביאה שליש ראויה לחימוץ ויוצאים בה 
ידי חובת מצה חייבת גם בחלה, מבואר שאם לפני הבאת שליש לא היה ראוי לחימוץ 
לא היתה חייבת בחלה, ולכאורה זה סותר למה שנתבאר שהלימוד הוא רק שבעינן מין 
הראוי לחימוץ, שהרי אף אם כשלא הביאה שליש החיטה לא היתה ראויה לחימוץ, הא 

מכל מקום הלא היא ממין הראוי לחימוץ.

וצריך לומר שהילפותא אינה על מין הדגן שכמותו ראוי לחימוץ, אלא ילפינן דבעינן 
עיסה שנעשית ממין קמח הראוי לחימוץ, ולכן אם קמח מחיטה שלא הביאה שליש לא 
היה ראוי לחימוץ הוא לא היה חייב בחלה, דזה היה נחשב למין קמח שאינו בר חימוץ.

ולהאמור יש לעיין בדברי המג״א )סי׳ תנד ס״ק א( שדן בעיסה העשויה מסובין שלדעת 
רש״י יוצאים בה ידי מצה, דאף אם נימא שעיסה כזו אינה יכולה להחמיץ מ״מ יוצאים 
בה כיון שהיא ממין הראוי להחמיץ, ולכאורה דבריו נסתרים מהירושלמי הנ״ל שהוצרך 
לומר שעיסה העשויה מחיטה שלא הביאה שליש יוצאים בה ידי חובת מצה וחייבת 
בחלה מפני שהיא ראויה להחמיץ, דשם מוכח שצריך שהקמח יהיה ראוי להחמיץ, וא״כ 
לכאורה אם סובין אינן מחמיצים אין יוצאים בהם ידי חובת מצה, שהרי קמח זה אינו 

ראוי להחמיץ, וצ״ע.

ויש ליישב דחיטה שלא הביאה שליש אם אינה ראויה להחמיץ לא היתה ראויה אף פעם 
להחמיץ, ולכן נתמעטה מהיקישא דמצה לחמץ, דהיא בגדר מין שאינו ראוי להחמיץ, 
משא״כ סובין שהיו חלק מהחיטה שהיא ראויה להחמיץ, אף שאח״כ הפרידו אותם 
מהחיטה ועכשיו אינם ראויים להחמיץ, מ״מ הם בכלל מין הראוי להחמיץ, ועיין מה 

שיתבאר בזה להלן.

שיטת הרמב״ם דעיסה שנלושה במי פירות יוצאים בה ידי חובת מצה

ועיין רמב״ם )הל׳ חמץ ומצה פ״ו הל׳ ה( שפסק שעיסה שנילושה במי פירות יוצאים  ג. 
בה ידי חובת אכילת מצה, ]חוץ מיין שמן דבש וחלב, שהיא מצה עשירה ואין יוצאין בה 
ידי חובה מפני שאינה לחם עוני[. ובמ״מ שם מביא שיש חולקים הסוברים ]היא דעת 
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הרמב״ן במלחמות בפסחים כמו שיבואר בסמוך[ שלא יוצאים בה ידי חובה כיון שאינה 
ראויה לחימוץ.

ועיי״ש בלח״מ שביאר דעת הרמב״ם שכיון שהקמח מצד עצמו ראוי לחימוץ, נחשבת 
העיסה ראויה לחימוץ אלא שחסרון המים גורם שאינה מחמיצה, מבואר שגם לגבי מצה 

מספיק מה שהקמח ראוי לחימוץ אבל לא בעינן שהעיסה תהיה ראויה לחימוץ. 

וזה כמו שנתבאר לענין דין חלה הנלמד ממצה, דלא בעינן עיסה הראויה לחימוץ בפועל 
אלא מין הראוי לחימוץ, ה״ה לגבי מצה עצמה סגי שהיא עשויה ממין הראוי לחימוץ ולא 

בעי עיסה הראויה לחימוץ בפועל. 

 צריך עיון להרמב״ן שאין יוצאים בה ידי חובת מצה, 
למה חייבת בחלה

אמנם דעת הרמב״ן במלחמות )פסחים י, ב מדפי הרי״ף( שעיסה שנילושה במי פירות אין  ד. 
יוצאים בה ידי חובת מצה כיון שאינה ראויה לחימוץ. וז״ל: וילפינן ושמרתם את המצות, 
מצה המשתמרת לשם מצה ולדברי הכל יצאה זו שאינה משתמרת כלל, מבואר בשיטתו 

שגדר הלימוד במצה היינו שבעינן עיסה הראויה לחימוץ בפועל.

ולשיטת הרמב״ן יש לעיין, דכיון שזהו הדין במצה שצריך שתהיה המצה עצמה ראויה 
להיות חמץ, וילפינן חיוב חלה ממצה בגז״ש ד״לחם לחם״, א״כ גם בחלה צריך להיות 
גדר הדין דבעינן עיסה הראויה לחימוץ, וא״כ למה עיסה שנילושה במי פירות חייבת 
בחלה, הרי אינה ראויה לחימוץ, וכמו שאינה כשירה למצה, ה״ה שצריכה להיות פטורה 

מן החלה, וכן הקשה בקוב״ש פסחים אות קעו, עיי״ש1.

עוד יש להקשות על דברי הרמב״ן, שהרי הובא לעיל שגם הדין שאיסור חדש אינו נוהג 
אלא בחמשת מיני דגן נלמד מגזירה שוה ד״לחם לחם״ ממצה, וכמו שלמדנו ממצה 
לחלה למדנו ממצה לאיסור חדש, ולגבי איסור חדש הילפותא היא לא על עיסה אלא 
על חיטים כמו שהן, שהרי גם קלי וכרמל נאסרו, ולגביהם וודאי הלימוד אינו אלא מה 
הם המינים החייבים, שרק מינים הראויים לחימוץ אסורים משום חדש, ואם כן כיצד 
לומד הרמב״ן לגבי מצה שגם עיסה שאינה ראויה להחמיץ, אף שהיא ממינים הראויים 

להחמיץ אין יוצאים בה ידי חובה.

בדין ראוי לחימוץ בעושה עיסה מן החיטים ומן האורז

ה.  והנה תנן במסכת חלה )פ״ג, ז( העושה עיסה מן החיטין ומן האורז אם יש בה טעם דגן 
חייבת בחלה ויוצאים בה אדם ידי חובתו בפסח, ומבואר בירושלמי )פ״א ה״א( הטעם 

1.  וכד מעיינינן בלשון הרשב״א בהלכות חלה יש גם לדקדק בו, דהרשב״א כתב שעיסה שנילושה במי 
פירות חייבת בחלה, כיון שילפינן ממצה רק מין הראוי לחימוץ, ואח״כ הוסיף שגם במצה עצמה מסתברא 
שיוצאים בה, ומשמע שמה שחייב בחלה בתחילת דבריו אינו תלוי שמה שנקט בסוף מסברא שגם בפסח 
יוצאים בה, אלא לגבי חלה ילפינן רק מין הראוי להחמיץ, וצריך ביאור שאם לגבי מצה לא יוצאים, 
דבעינן ראוי להחמיץ בפועל, מאי שנא חלה דילפינן משם לגבי מין הראוי להחמיץ, וכמו שהקשינו 

לדעת הרמב״ן.
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ומחים מחמישה מיני דגן שאינם ראויים להחמיק

משום גרירה, שהחיטה גוררת את האורז להתחייב בחלה ולחול עליו שם מצה. ומבואר 
דתרתי בעינן, חדא שיהיה בעיסה טעם חיטה, ועוד שהאורז יגרר לחול עליו שם לחם. 
ועיין ברא״ש )סוף הלכות חלה( שבעצם מצד טעם כעיקר נחשבת כל העיסה כחיטה 
ולחם, ומ״מ בעינן גרירה דבלא״ה האורז מונע את העיסה מלהחמיץ. ויש לעיין שאם 
הדין שבעינן ראוי לחימוץ היינו רק דבעי מין הראוי לחימוץ, א״כ מכיון שמכח טעם 
כעיקר חל על התערובת שם חיטה הרי הוא מין הראוי לחימוץ, ומאי איכפת לן שמחמת 

האורז אינו מחמיץ בפועל.

ועיי״ש במעדני יו״ט שמשמע שלגבי חלה באמת לא בעי הדין גרירה, אלא רק לגבי 
מצה, דבמצה בעי ראוי לחימוץ בפועל, מבואר שיש חילוק בין מצה לחלה, שלגבי חלה 
סגי במין הראוי לחימוץ, וזה כבר מתקיים בתערובת על ידי דין טעם כעיקר, אבל לגבי 
מצה בעי ראוי לחימוץ בפועל, ולכן בעינן דין גרירה. וצ״ב גם בזה, שאם לגבי מצה צריך 
עיסה הראויה לחימוץ וממצה לומידם לחלה למה לא לומדים שגם בחלה צריך שתהיה 

העיסה ראוי לחימוץ בפועל.

ובדעת הרא״ש יש מקום ליישב, שהרי במצה הדין הוא שצריך שימור לשם מצה, וכשאינו 
ראוי לחימוץ לא שייך שימור לשם מצה, וכמו שמבואר ברמב״ן במלחמות )שם( ]שבמצה 
עשירה מלבד הטעם שאינה ראויה לחימוץ, יש עוד פסול בעיסה שנילושה במי פירות 
שלא שייך בה שימור לשם מצה[, ויש לומר שמה שכתב הרא״ש שצריך גרירה בכדי 
שהאורז לא ימנע את העיסה מחימוץ אינו משום שצריך עיסה הראויה לחימוץ מצד 
עצם הדין, אלא משום הדין של שימור לשם מצה וממילא אין להקיש ממנו לחלה שבה 

אין דין שימור לשם מצה. 

יישוב שיטת הרמב״ן בדין ראוי לחימוץ

ו.  והנראה בדעת הרמב״ן ]ועיקרי הדברים מבוארים בס׳ דברי יחזקאל )סי׳ יא(, ואין ביהמ״ד 
בלא חידוש[, דהנה כאמור זה פשוט שמהגזירה שוה ד״לחם לחם״ לומדים רק דינים 
השייכים לשם לחם של המצה, אבל לא לומדים דינים השייכים לשם מצה שבמצה, 
וכמבואר בלשון הדרשה בירושלמי, מה לחם האמור במצה דבר הבא לידי מצה וחמץ, 
אף לחם האמור בחלה דבר הבא לידי מצה וחמץ, ולכן לא לומדים שצריך לחם עוני ודין 
שמירה לשם מצה, משום שהם דינים השייכים לשם “מצה״, ולא לשם “לחם״ שבמצה.

ולפי זה יש לומר דבהיקש של מצה לחמץ תרתי אית ביה, דלשון הפסוק שבו הוקשה 
מצה לחמץ בפסחים )לה, א( “לא תאכל עליו חמץ שבעת ימים תאכל עליו מצות לחם 
עוני״, הרי שגם מצה וגם לחם הוזכרו בהך קרא, ושניהם הוקשו לחמץ, נמצא שבמצה 
עצמה יש דין שתהיה כמו חמץ, וגם בשם לחם של המצה יש דין שיהיה כמו חמץ, ולכן 
מסתבר שלגבי השם מצה ילפינן שצריך שתהיה עיסה הראויה לחימוץ, אבל בשם לחם 

מסתבר שילפינן רק שיהיה לחם ממין הראוי להחמיץ2.

וממילא כיון שילפינן חלה ממצה בגז״ש דלחם לחם, ילפינן ממצה רק דינים ששייכים לשם 
לחם של מצה, ולכן לגבי חלה סגי במין הראוי להחמיץ.

2.  והוא מדוייק להפליא בהבדל הלשון שבין הסוגיא במנחות )ע, ב( לסוגיא בפסחים )לה, א(, דבפסחים 
כשהגמרא מביאה את ההיקש מחמץ למצה היא מביאה רק את תחילת הפסוק “לא תאכל עליו חמץ, 
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וניחא שאף שלגבי מצה ס״ל לרמב״ן שבעינן עיסה הראויה להחמיץ, ולכן עיסה שנילושה 
במי פירות אין יוצאין בה ידי חובת מצה מכח ההיקש לחמץ, כיון שבשם מצה יש דין 
שיהיה ראוי לחימוץ בפועל כמו חמץ, מ״מ היא חייבת בחלה, דלחיוב חלה לומדים רק 
מהדינים השייכים לשם לחם של מצה, ובזה סגי במין הראוי להחמיץ, כמו שביאר הרשב״א.

 שיטת החת״ס דבעינן שהמשקה שהעיסה נילושה בו 
יהיה הראוי להחמיץ

ז.  ויעויין במג״א )סי׳ תעא ס״ק א( שכתב מסברא דיליה כמו הרמב״ן, שעיסה שנילושה במי 
פירות כיון שאינה ראויה להחמיץ אין יוצאים בה ידי חובת מצה, גם בלי החסרון של 
מצה עשירה, ובדגול מרבבה הקשה שהמג״א סותר את דברי עצמו שכתב )סי׳ תנד ס״ק 
ה( שלא בעינן ראוי להחמיץ בפועל אלא סגי במין הראוי להחמיץ, ולכן עיסה העשויה 
מסובין יוצאים בה ידי חובת מצה לדעת הרי״ף, ובהגהות החת״ס כתב ליישב, דשאני עיסה 
שנילושה במי פירות, שכמו שבעינן מין קמח הראוי להחמיץ בעינן גם מין משקה הראוי 
להחמיץ, משא״כ בקמח סובין שבין הקמח ובין המקשה הם ממין הראוי להחמיץ, עכ״ד.

ומבואר מדברי החת״ס דס״ל דההיקש של מצה לחמץ הוא בין על הקמח ובין על המשקה 
שלשים בו את העיסה, דבשניהם ילפינן דבעינן מין הראוי להחמיץ, כיון שהעיסה נעשית 

משניהם.

מקשה על דברי החתם סופר

ח.  ויש להעיר על דברי רבינו החת״ס, דלפי זה החסרון בעיסה שנילושה במי פירות הוא 
שהעיסה עשויה ממין שאינו ראוי להחמיץ, דהעיסה נקראת גם על שם המים, ואם 
המים שנילושה בהם לא ראויים להחמיץ אינה לחם, ולפי זה הו״ל למילף גם לגבי חלה 
שנילושה במי פירות פטורה מחלה, שהרי הוא לחם שאינו ראוי להחמיץ, וילפינן לחם 
לחם ממצה דבעי מין הראוי להחמיץ, וכמו שלמדנו דבעי ראוי להחמיץ לגבי הקמח, 
צריך גם ללמוד דבעי ראוי להחמיץ לגבי המים, דמאי שנא, וא״כ קשה ממשנתנו דעיסה 

שנילושה במי פירות חייבת בחלה, כמו שהקשינו לשיטת הרמב״ן.

ועל כרחך שהחסרון בנילושה במי פירות אינו במין המשקה, אלא הוא חסרון בעיסה 

שבעת ימים תאכל עליו מצות״ בלי הסוף שהוא “לחם עוני״, אבל במנחות הגמרא מביאה את כל הפסוק 
“לא תאכל עליו חמץ, שבעת ימים תאכל עליו מצות, לחם עוני״, אף שגם שם היא מביאה את הפסוק 

לגבי ההיקש של מצה לחמץ.

ולמה שנתבאר הלשון מדוייק היטב, שבפסחים כיון שכל הדרשה באה לפסול מצה שאינה מחמשת מיני 
דגן לא צריך להגיע לפסול מצד שאינו לחם, אלא סגי במה שאינו מצה כיון שאינו יכול להחמיץ, אבל 
במנחות שהגמרא מביאה את הלימוד של הפסול במצה בכדי ללמוד ממנו לחלה, שם צריך ללמוד את 
הפסול מצד הדין לחם שבמצה, בכדי שנוכל ללמוד משם לחלה, ולכן שם הגמרא מביאה גם את הסוף 

של הפסוק “לחם עוני״, שגם הלחם שבמצה הוקש לחמץ, וממנו לומדים לחלה.

וכן מדוייק בלשון הגמרא, דבפסחים הלשון “אין אדם יוצא בהן ידי חובתו במצה״ )ובלשון הר״ח שם 
“אינה חשובה מצה״(, אבל במנחות הלשון “אין אדם יוצא בהן ידי חובתו בפסח״, ולהאמור הוא מדוייק 
מאוד, דבמנחות לא עסקינן בדין מצה, ולכן שינה הש״ס הלשון דאינו יוצא בו ידי חובתו בפסח, משום 

דאין עליו שם לחם כלל, ודין זה ילפינן גם לחלה.
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ומחים מחמישה מיני דגן שאינם ראויים להחמיק

עצמה, אלא שאינו חסרון בשם לחם שבה אלא בשם מצה שבה, ולכן לא ילפינן דין זה 
לגבי חלה, וכמו שנתבאר, וצ״ע.

הטעם דלא בעי משקה הראוי להחמיץ

ט.  ובביאור הטעם שבמשקה שהעיסה נילושה בו לא בעינן מין הראוי להחמיץ, נראה דשם 
המחמיץ הוא על הקמח שהוא המחמיץ, רק שבלי מים אין כח חימוצו יוצא לפועל, ולכן 
כשלומדים מצה מחמץ ולחם לחם ממצה, הלימוד הוא רק לגבי הקמח שהוא עושה את 

החימוץ.

ויעויין )ביצה לח, א( שהגמ׳ דנה בשתי נשים שעשו עיסה, ואחת הביאה את הקמח ואחת 
את המים, אם תחום שבת של העיסה נקבע גם אחר בעלת המים, ועיי״ש בתוס׳ שכתבו 
שיש סברא שבתחומין אזלינן בתר שם בעלים, והעיסה נקראת על שם בעלת הקמח, 
ולא על שם בעלת המים. וכמו כן יש לומר כאן שהשם לחם הוא על שם הקמח ולא על 
שם המים, ולכן כשלומדים הלכה בלחם הלימוד הוא לגבי הקמח ולא לגבי המים, ודו״ק.

העולה מן הדברים למיני קמחים שאינם ראיוים להחמיץ

ועל פי מה שנתבאר לעיל יש לדון בנפקא מינא לדינא לגבי חלה ומצה. עיסות העשויות  י. 
ממיני דגן באופן שאינן יכולים להחמיץ, כגון חיטה שהפרידו ממנה את הגלוטן ]שלפי 
הידוע הוא החלק ה״מחמיץ״ בדגנים[, או עיסה העשויה משיבולת שועל שאין בה גלוטן 
]שיבולת שועל הגודלת בסביבה שאין בה חיטה ואינה מופרית על ידי אבקני החיטה, 

אין בה גלוטן[, שנוהגים להכין מהם מצות לאנשים הרגישים לגלוטן3.

דהנה כתבו האחרונים )עיין חיי אדם הל׳ פסח, בנשמת אדם שאלה טו( לגבי מחלוקתו 
של הרמב״ן עם הרמב״ם והרשב״א אם יוצאים ידי חובה בעיסה שנילושה במי פירות, 
שבשעת הדחק יש לסמוך על הרמב״ם והרשב״א שלא צריך שתהיה העיסה ראויה 
להחמיץ אלא מספיק שהקמח הוא ממין הראוי להחמיץ, וראיתי חכם אחד שליט״א 
שכתב שלפי זה לאנשים הרגישים מאוד לגלוטן שהוא שעת הדחק ממש, אפשר לסמוך 
לצאת ידי חובת מצה בדגנים הנ״ל, דהיינו חיטה שהפרידו ממנה את הגלוטן או שיבולת 
שועל שגדלה בלי גלוטן, שהרי להרשב״א שסגי במין הראוי להחמיץ אותם עיסות עשויות 

ממין הראוי להחמיץ.

וכ״ש שלענין חלה הנלמדת “לחם לחם״ ממצה, העיסות העשויות המינים הנ״ל חייבות 
בחלה, שכיון שיוצאים בהן ידי חובת מצה, הם בכלל לחם גם לענין חלה.

3.  בענין עשיית מצות מקמח שבולת שועל או שאר מינים חוץ מחיטה, דנו גדולי הפוסקים אם ראוי 
לעשות כן כיון שאין לנו מסורת במהירות החימוץ שלהם ואיך לשמור אותם מחימוץ בשעת עשייתן, 
עיין שו״ת מנחת יצחק )חלק ט סי׳ מט(, ושו״ת תשובות והנהגות להגר״מ שטרנבוך שליט״א )חלק ה סי׳ 
קל(, אמנם הם דנו באופן שיש בהם כח חימוץ, ונדון דידן הוא באופן שאין בהם כלל כח החימוץ ]ודבר 
זה צריך בירור אצל מומחים, שיש קמח שיבולת שועל אין בו גלוטן כלל ואינו ראוי לחימוץ, ויש קמח 
שיבולת שועל שיש בו קצת גלוטן וא״כ הוא ראוי לחימוץ[, וראה במאמרו של הרה״ג ר׳ פנחס פרנקל 

שליט״א בקובץ דרכי הוראה א׳ עמ׳ קצג מה שכתב בנושא זה.

43

ה
לכ

ה
ה 

שד
ה  

שד
ת 

כו
לי

ה
 



הוכחה מהירושלמי שחיטה שאינה ראויה לחימוץ לא נחשבת ממין 
הראוי לחימוץ

אמנם יש לדון בזה טובא, שהרי לעיל הובאו דברי הירושלמי שחיטה שלא הביאה שליש  יא. 
חייבת בחלה ויוצאים בה ידי חובת מצה מפני שהיא ראויה להחמיץ, חזינן שגם דבר 
שהוא מין חיטה אם בפועל לא היה ראוי להחמיץ אין יוצאים בו ידי חובת מצה, ואינו 
חייב בחלה, דזה נחשב כמין שאינו ראוי להחמיץ, כיון שהקמח הזה עצמו אינו ראוי 
להחמיץ, ודווקא עיסה שנילושה במי פירות שהקמח עצמו ראוי להחמיץ לא איכפת לן 

שבפועל לש אותו בצורה שאינו מחמיץ.

ולפי זה מסתבר ששיבולת שועל שאין בה גלוטן ואין הקמח שלה ראוי להחמיץ, אין 
יוצאים בהה ידי חובת מצה, וגם אינה חייבת בחלה, דמין זה של קמח אינם ראוים להחמיץ, 

ולא עדיף מקמח שלא הביא שליש אם לא היה מחמיץ.

מחלק בין קמח שיבולת שועל לקמח שהפרידו ממנו את הגלוטן

יב.  וכל זה בקמח שבולת שועל, שמתחילתה אינה ראויה להחמיץ, וכמו שנתבאר דלא עדיף 
מקמח חיטה שלא הביאה שליש, שאם לא היה מחמיץ לא היה כשר למצה ולא היה חייב 
בחלה ]וכן הדין בחיטה שאין בה גלוטן על ידי הנדסה גנטית, שמתחילתה אין בה גלוטן[.

אבל קמח מחיטה שהפרידו ממנה את הגלוטן, יש לומר שכיון שהוא מחיטה שמתחילתה 
היתה ראויה להחמיץ אף שלאחר מכן עשו בה שינוי שלא תוכל להחמיץ, חשיב מין 

הראוי להחמיץ וחייבת בחלה.

וראיה לזה מהמבואר בירושלמי )חלה פ״א ה״ב( ונפסק בשו״ע )סי׳ שכו סעיף ו( שעיסה 
שלשו אותה מקמח קלי חייבת בחלה, והרי קמח קלי אינו ראוי להחמיץ, כמבואר בגמ׳ 
)פסחים לט, ב( ונפסק ברמב״ם הל׳ חמץ ומצה )פ״ה הל׳ ג(, ועל כרחך שכיון שמתחילתו 
היה ראוי להחמיץ הוא בכלל מין הראוי להחמיץ, וא״כ ה״ה בקמח חיטה שהפרידו ממנה 
את הגלוטן, כיון שמתחילתה היא ראויה לחימוץ חשיב מין הראוי לחימוץ, וחייבת בחלה4.

וכן מוכח ממה שנתבאר לעיל ליישב את דברי המגן אברהם שיוצאים ידי חובת מצה 
בעיסה העשויה מסובין, אף שהסובין לבדו אינו יכול להחמיץ והקשינו מדברי הירושלמי 
שאם חיטה שלא הביאה שליש אינה יכולה להחמיץ לא היתה מתחייבת בחלה, ונתבאר 
שהסובין הם חלק מחיטה שבפועל ראויה להחמיץ, אבל חיטה שלא הביאה שליש אם 
אינה מחמיצה בעצמותה עדיין אינה ראויה לחימוץ. וה״ה בחיטה שהוציאו ממנה את 

החלק המחמיץ שאינה גרועה מסובין. 

האם יוצאים  בקמח זה ידי חובת אכילת מצה

ולענין אם יוצאים בה ידי חובת מצה, תלוי בפלוגתא בין הראשונים שהובאה לעיל, 

4.  ודמי למה שכתב במג״א סי׳ תנד ס״ק ה שעיסה העשויה מסובין אף אם אינה ראויה להחמיץ, יוצאים בה 
ידי חובת מצה לדעת הרי״ף דהוא מין הראוי להחמיץ, דכיון שהסובין הם חלק מהחיטה )וכל זמן שלא 
הפרידו אותם מהחיטה הם מצטרפים לשיעור חלה, ולשיעור כזית למצה(, חשיבי מין הראוי להחמיץ 

אף לאחר שהפרידו אותם מגרעין החיטה וכבר אינם מחמיצים.
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ומחים מחמישה מיני דגן שאינם ראויים להחמיק

דלהרמב״ם והרשב״א שיוצאים בעיסה שנילושה במי פירות, יוצאים גם בעיסה העשויה 
מחיטה  שהפרידו ממנה את הגלוטן, דלשיטתם גם לגבי מצה לא צריך עיסה הראויה 

להחמיץ בפועל.

אבל לשיטת הרמב״ן שעיסה שנילושה במי פירות אין יוצאים בה ידי חובת מצה, דבעי 
ראויה להחמיץ בפועל, נראה פשוט שאין יוצאים בעיסה הנ״ל כיון שאינה ראויה להחמיץ5.

וא״כ בשעת הדחק יוצאים בה ידי חובה, אבל לכתחילה ראוי להחמיר בזה כמו שכתבו 
האחרונים, וכ״כ הגר״ש וואזנר ז״ל בקובץ מבית לוי כרך יח עמ׳ קיז. 

העולה מכל הנ״ל להלכה ולא למעשה

ההכרעה נתונה בידי רבותינו גדולי הפוסקים שליט״א:

ומח רגיל שהפרידו ממנו את הגלוטן ואינו יכול להחמיק, או ומח ולוי, חייב א. 
בחלה לכולי עלמא.

לענין אכילת מצה לדעת רוב הראשונים יוצאים בהם ידי חובה, ואפשר ב. 
לסמוך עליהם בשעת הדחו, אבל לכתחילה ראוי לחוש לשיטת הרמב״ן 

שאין יוצאים בו ידי חובה.

ומח שבולת שועל שמתחילתו אין בו גלוטן, או ומח מחיטה מהונדסת ג. 
גנטית שצומחת בלי גלוטן, אינו חייב בחלה, ולכולי עלמא אין יוצאים בו ידי 

חובת מצה.

5.  ולשיטת הרמב״ן נראה שגם עיסה העשויה מקמח קלי אף שהיא חייבת בחלה כמבואר בירושלמי, מ״מ 
אין יוצאים בה ידי חובת מצה, דלא עדיפא מעיסה שנילושה במי פירות, כיון שאינה ראויה להחמיץ 

בפועל, ולגבי מצה לשיטתו בעינן ראוי להחמיץ בפועל. 
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בגליון מס׳ 202 התפרסם מאמר העוסק בשאלה מהו השלב בגלגול 
העיסה ממנו ניתן להפריש חלה וממתי נעשית טבל, ועל פי זה העירו 
שיש להקפיד שהפרשת החלה תהיה לאחר גמר הלישה, או להפריש 
את חלק החלה משאר העיסה רק לאחר קריאת השם ושלא כפי 
שעושים בחלק מן המאפיות למצות מכונה, בהם מפרישים ומרימים 

את החלה בעוד הבצק עדיין פירורי ולא מגובש לבצק אחיד.

מאמר זה עורר תגובה ומשא ומתן בין החכמים כדרכה של תורה 
ומן העיון בסוגיא נתחדשו דברים ופנים חדשות באו לכאן. לבקשת 
העורך הרב שלנגר זצ״ל הועלה המו״מ והחידושים בענין על הכתב, 
אך למגינת לב לא זכינו שהרב שלנגר זצ״ל יעביר את שבט ביקורתו 

על הדברים שלפניכם.

רבי יהושע אידלשטיין שליט״א רבי מרדכי דוד איתמר שליט״אֿ 
מרבני בית המדרש ראש כולל ‘מעייני הישועה׳ 

הזמן הראוי להפרשת חלה 
ממצות מכונה

א

עיסה שהתחלקה לפני גמר הלישה

במאמר הנדפס בגליון הליכות שדה 202 הבאתי דברי האבנ״ז )סי׳ תכד סק״ב( והחזו״א 
)ליקוטים לזרעים סי׳ ג סק״ה( שעיסה שעדיין לא נתגלגלה אלא רק ניתנו בה המים לקמח, 
אע״פ שכבר אפשר להפריש ממנה חלה, מ״מ מכיון שלא נטבלה עדיין לחלה, אם יחלק 
את העיסה לשני חלקים שאין בכל אחד מהם שיעור חלה, תפטר העיסה ולא יוכל לקבוע 
שם חלה על אחד מהחלקים, כיון שכבר אין בו שיעור החייב בחלה, ורק אם שני החלקים 
עדיין מצורפים בכלי ויש בהם יחד שיעור חלה, אזי יכול לעשות חלק האחד חלה על כל 
השיעור המצורף יחד בכלי. ועל פי זה העיר האבנ״ז )שם ג( שכשמפריש חלה על עיסה 
שלא נתגלגלה ולא חל עליה עדיין תורת טבל, אינו יכול להוציא את החלק שמפריש לחלה 
מהכלי קודם שקורא לו שם, מכיון שאז לא יהיה לו צירוף עם מה שבכלי, אלא יקרא לו שם 

בעודו בכלי ואח״כ יוציאנו. עכתו״ד האבנ״ז.
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הזמן הראוי להפרשת חלה ממצות מכונה

ועל פי דברים אלו הערנו שישנן מאפיות של מצות מכונה שמפרישים חלה כשהעיסה 
עדיין אינה גמורה, וכמו שכתבנו שם: סדר עשית הבצק למצות מכונה, בתחילה נילושה 
העיסה במיקסר גדול המערב את הקמח עם המים ערבוב ראשוני מהיר, משם מעבירים 
את התערובת – העיסה למכונה המרדדת את הבצק ע״י גלגלים רחבים לפסים ארוכים של 
בצק ואח״כ נחתכים למצות בגודל הרצוי ומשם לתנור. מכיון שמקובל לעשות למצות בצק 
יבש מאד, דהיינו מעט מאד מים ביחס לקמח, לכן בחלק מהמאפיות הלישה במיקסר אינה 
מצליחה לגמור את הבצק לבצק אחיד, אלא הוא נעשה פירורי בצק רבים הדבוקים זה לזה 

בדיבוק קל ורק אח״כ נגמרת מלאכת הלישה עם רידודו של הבצק בגלגלים.

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

בשעורים, שאינו מועיל בחטים.

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

להפריש אחר הרידוד שכבר נעשתה עיסה גמורה או אחר האפיה. 

קושי בדברי האבני נזר

אמנם נתקשינו בדברי האבני נזר, ממש״כ בירושלמי שהובא בר״ש )חלה פרק ג, א( שהכהנות 
היו נוהגות להפריש מיד עם נתינת המים מקצת מהעיסה לשם חלה, מכיון שרצו לשמור 
את החלה בטהרה ושמא תוך כדי הגלגול תטמא העיסה, ולימדום להתנות שהחלה תחול 
רק אחר גמר הלישה, כיון דפעמים שבשעת נתינת המים עדיין לא נתערבו חמשה רבעים 
קמח במים. והתם לא שייך לקיים את העצה של האבנ״ז לקרוא לה שם חלה ורק אח״כ 
להפרישו מהעיסה, שהרי כאן עדיין לא נעשתה חלה עד גמר הגלגול, וקשה טובא, היאך 

יצטרף החלק המופרש מהעיסה לשאר העיסה להתחייב אחר כך בחלה.

עד כאן חלק מן הדברים שהובאו במאמר שם.

חידוש הגר״ח בגדר הדין שמפרישים משעת ניתינת המים

על דברים אלו שלח הרב יהושע אדלשטין תגובה וכה דבריו:

מש"כ הרב מרדכי דוד איתמר שליט"א במאמרו על הפרשת חלה במצות מכונה, והניח 
בצ"ע את דברי הירושלמי במסכת חלה לגבי מנהג הכהנות שהפרישו חלה מיד לאחר 
נתינת המים לקמח, כדי לשמור את החלה בטהרה, שלא תטמא בשעת הגלגול, נראה 
שיש לשדות נרגא בהנחתו  - שהיא יסוד הדברים, שנטילת חלק מהעיסה של קמח 
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המעורב במים, נחשבת כחלוקת העיסה לשנים, דאינו כן, אלא שהדבר נחשב "מעשה 
הפרשה". ואין זה רק שינוי השם, אלא שיש בכך נפק"מ להלכה וכדלהלן.

בביאור הדין המבואר במשנה )חלה פ"ג, א( "כיון שהיא נותנת את המים מגבהת חלתה" 
כתב בחידושי רבינו חיים הלוי )הלכות ביכורים פ"ח, ו( "ויסוד הדין דנתינת המים 
נראה דהוא זה דין הנאמר במסויים לענין דין הפרשה דחלה, דמשעת נתינת המים 
חל בה קריאת שם דחלה, אע"ג דלענין החיוב לא חייל בה עוד מידי, ואין נתינת המים 
מועלת כלל לזה, מ"מ חל בה קריאת שם, וכדאיתא בירושלמי שם והובא ברמב"ם 
בפ"ח מביכורים שם דהא דכיון שנותנת המים מגבהת חלתה הוא זה מקרא דראשית 
עריסותיכם, ופירושו דאע"ג דלענין החיוב לא חשיבא אכתי שום שעת חובה כלל, מ"מ 
זהו גזה"כ דראשית עריסותיכם דחל בה מ"מ הפרשה דחלה" ]וראה גליונות חזו"א שם 

ומ"מ נראה דגם לדבריו שם יש לומר כדלהלן[.

ונראה דלדבריו פשוט הוא דאחר שאיכא גזה"כ דמהני הפרשת חלה משעת נתינת המים, 
לגבי הלכות מעשה ההפרשה הוי העיסה כעיסה מחוייבת לכל דבר, ולכן כאשר נוטל 
חלק מן העיסה הבלולה במים לצורך חלה הוי כנוטל מעיסה גמורה. וכשם שהנוטל 
חלק מעיסה גמורה לא הפקיע בזה את חובת אותו חלק שהפריש, כך הנוטל חלק מן 
העיסה הבלולה במים לצורך הפרשה לא הפקיע בזה את אפשרות החלק שבידו ]כמו 
גם את החלק הנותר[ ממעשה הפרשה, דכל זה בכלל הגזה"כ דמהני מעשה הפרשה 
של חלה משעת נתינת המים. ובזה גם מבואר דינא דהירושלמי לגבי מה שלימדו את 
הכהנות, דמה שהם עשו הוי "מעשה הפרשה". והמעיין בלשון החזו"א )ליקוטים זרעים 
סימן ג, ה( יווכח שדן לגבי חלוקת העיסה לצורך אכילה, שהרי בזה מיירי הירושלמי 
שרוצה לאכול חלקה אכילת קבע, אך דבריו לא נאמרו לגבי נטילה לצורך הפרשה 

שזהו בכלל הגזירת הכתוב דמהני הפרשת חלה משעת נתינת המים.

עד כאן דברי הרב אדלשטין שליט״א ויש לדון בדבריו כדלהלן:

מה שהעיר מדברי הגר״ח הלוי )הל׳ ביכורים פ״ח( שכתב לבאר את ההיתר להפריש חלה 
משעת נתינת המים, שאע״פ שאינו דומה להפרשת תרו״מ קודם מירוח, ]שגם שם קיימת 
אפשרות זו להפריש קודם שחל איסור טבל, שהרי איסור טבל חל רק משעת מירוח וגמ״מ 
ולא לפני כן, ואף על פי כן ניתן להפריש תרומות ומעשרות כבר משעה שהפירות ביאו 
שליש ונתלשו[, שהרי שם כבר יש פירות שחייבים בתרו״מ, אלא שלא נשלמו תנאי החיוב 
שלהם בתרו״מ, ומשא״כ לענין חלה שכל שלא נתגלגלה העיסה אין כאן כלל את הדבר החייב 
בחלה, – מ״מ נתחדש במצות חלה דין מחודש שחל בה קריאת שם אע״פ שאין עדיין חיוב.

ועפ״ז טען הרב אדלשטין, שמכיון שאפשר להפריש חלה אע״פ שאין כאן חיוב כלל, א״כ י״ל 
שנתחדש בזה שכלפי מצות הפרשת חלה אנו דנים כאילו כבר נתחייבה העיסה, וממילא אע״פ 
שע״י ההפרשה נתחלקה העיסה לחלקים שאין בהם שיעור חלה, מ״מ תחול כאן הקריאת 
שם, מכיון שכלפי ההפרשה אנו דנים שכבר נעשה טבל לחלה, ואי״ז דומה לחלוקת העיסה 

לצורך אחר שבאמת יפטור את העיסה מלהתחייב.

וכוונתו לומר, שאף אם נקבל את הנחת האבני נזר שחלוקת העיסה מפקיעה את החלק 
שאין בו שיעור חלה בפנ״ע, שאינו נטבל לחלה וממילא אי אפשר להפריש אותו לחלה, מכל 
מקום לענין הפרדת החלק מהעיסה לצורך הפרשת חלה, יש לומר ע״פ דברי הגר״ח שאין 

בזה את החסרון של חלוקת העיסה, ודלא כהאבני נזר.

48

ה
לכ

ה
ה 

שד
ה  

שד
ת 

כו
לי

ה
 



הזמן הראוי להפרשת חלה ממצות מכונה

ב

ביאור אחר בדברי הגר״ח

אמנם מלבד מה שיש לדון בגוף סברא זו, יש להקשות מהמעשה דכהנות שהבאנו לעיל, 
דשם הלא לא חל עדיין שם חלה על מה שהפרישו אלא רק אחר גמר העיסה, וא״כ הרי אין 
כאן עדיין מעשה הפרשה, ואע״פ כן הועילה ההפרשה ולא אמרינן שיתבטל שם טבל ממה 
שהפרישו מאחר שאין בו שיעור חלה בפנ״ע ועדיין לא נתחייב חלק זה עם כל שאר העיסה.

עוד יש לדון, במה שלמד הרב המשיג שליט״א מדברי הגר״ח שבהיתר שהתירה תורה 
להפריש קודם גלגול, מונחת ההגדרה שכלפי מצות הפרשת חלה התורה דנה את העיסה 
כאילו היא כבר גמורה ומגולגלת כבר משעת נתינת המים, עד כדי שלא נצריך צירוף וחיבור 
לחלק המופרש לחלה בשביל לחושבו כחלק מהעיסה, - דמנלן כל זה, דילמא התורה רק 
החשיבה את העיסה כמו בתרו״מ קודם מירוח ואע״פ שעדיין אין כאן תחילת עיסה, - שלא 
כמו בתרו״מ שכבר יש פרי אלא שעדיין לא נתמרח ולא נגמ״מ, וזהו החידוש שמתכוין לו 
הגר״ח, ומנא ליה לומר שהתורה חידשה שכלפי הפרשה דנים את העיסה כחייבת לגמרי. 

ובדברי רבינו הגר״ח הלוי לא נתבאר דבר בענין זה.

שיטת הראשונים דלא כהגר״ח

ועוד בה שלישיה, אף אם נקבל שלדעת רבינו חיים הלוי שהביא, כך הם הדברים, ודאי שאין 
כן דעת הרבה ראשונים בסוגיא זו, וכמשי״ת מדבריהם לקמן דלא ס״ל כלל את סברת הגר״ח. 

וממילא לדבריהם ודאי לא נוכל ליישב את הירושלמי ע״פ הבנה זו.

הראשונים בקידושין )מו, ב( ובסוף פ״ק דתרומות הקשו, מאי שנא תרו״מ שאפשר להפריש 
קודם מירוח ואילו לענין חלה תנן המפריש חלתו קמח אינה חלה. וכתבו בזה שני דרכים, 
דרך אחת מבוארת ברמב״ן ובריטב״א וברשב״א, דכי היכי דבתרו״מ אפשר להקדים ולהפריש 
קודם מירוח, ה״ה גם בחלה אפשר להפריש משעת נתינת המים ומה שא״א להפריש חלה 
מהקמח, גם תרו״מ אינו מפריש עד שיביאו שליש ויתלשו ושפיר דמו להדדי תרו״מ וחלה.

דרך נוספת נתבארה בר״ש וברא״ש בסוף פ״ק דתרומות, וכן הרמב״ן בתחילת דבריו נקט 
בדרך זו, דמה שאפשר להפריש תרו״מ קודם גמ״מ, היינו גזיה״כ מסוימת בתרו״מ, דחידשה 

תורה שאפשר להפריש קודם שנעשה טבל. אבל בחלה לא נתחדשה הלכה זו.

והנה לדרך זו האחרונה, פשוט שא״א לומר כדעת הגר"ח דההיתר להפריש חלה קודם 
גלגול הוא גזיה"כ מסוימת בחלה שאפשר להפריש אף שאין כאן את 'החפצא' החייב בחלה 
שהרי עדיין אין כאן עיסה ואף גרע מתרו"מ קודם מירוח, - דא"כ הרי בחלה הוא הגזיה"כ 
היותר מחודשת, שהרי אפשר להפריש אע"פ שאין כאן עיסה כלל ואיך כתבו הר"ש והרא"ש 
שבתרו"מ יש גזיה"כ להתיר את ההפרשה מקודם ולא בחלה. וגם משמע מדבריהם שרק 
בתרו"מ יש גזיה"כ כזו, אבל בחלה רק מאותה שעה שחל הטבל יכול להפריש ולא קודם 
לכן. ומה שאמרו כיון שהיא נותנת את המים מגבהת חלתה, לדבריהם יתפרש דנתינת המים 

הכוונה היא לתחילת גלגול. ויתבאר עוד בס״ד לקמן.

ולתי׳ האחר של הראשונים שנתינת המים הוא שלב המקביל לפירות קודם גמ״מ, גם 
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לדבריהם אין מקום לדברי הגר״ח, דהוא נתקשה דהפרשת תרומות ומעשרות אינה 
דומה להפרשת חלה, דהפרשת תרו״מ קודם גמ״מ והפרשת חלה קודם גלגול, ואילו הם 
כתבו להדיא שהגדרים שוים הם, ומלשון הרמב״ן אף מבואר שאפשר ללמוד זה מזה. גם 
בבי׳ הגר״א לשו״ע )יו״ד סי׳ שלא ס״ק כט( משמע דנתינת המים בחלה שווה לגמרי לעונת 

המעשרות בפירות לענין תרו״מ, עי״ש היטב.

]והנה בירושלמי )חלה ריש פרק ג( כתב טעם לאסור אכילת קבע קודם גלגול העיסה, שלא 
יערים לפוטרה מן החלה. והקשה הרא״ש בפירושו למשנה )שם(, למה לא אמרו שהוא 
מעיקר הדין וכמו בתבואה קודם מירוח שאסור לאכול אכילת קבע. ותירץ, דלא דמי, דהכא 
אין שם עיסה עליה קודם גלגול וממילא אין ראוי לאסור אכילת קבע ולא דמי לתבואה 
קודם מירוח, משום הכי צריך לטעמא דשלא יערים. וכתב ע"ז בזכרון שמואל )סי' ט סק"ח( 
בשם אחיו הג"ר יוסף זצ"ל, דמוכח מכאן כדברי הגר"ח הלוי דמה שהתירו להפריש בחלה 
קודם גלגול, היינו היתר מיוחד ולא משום דהוה כמו קודם מירוח בתרו"מ. אמנם לכאורה 

יש הכרח לפרש דברי הרא"ש באופן אחר וכמו שיתבאר לקמן[.

ג

שיטת הר״ש והרא״ש שאין שני זמנים בגלגול העיסה

אלא שהאמת יורה דרכו, שמתוך הדברים שהובאו מתבאר דאין מקום כלל לקושייתנו 
ממנהג הכהנות, דנראה לומר דהר״ש והרא״ש לא ס״ל כלל הך מילתא שיש שני זמנים בחלה, 
נתינת המים ושעת גלגול, אלא הכל אחד הוא ונתינת המים היינו תחילת גלגול, ומה שאמרו 
במשנה משעה שהיא נותנת את המים מגבהת חלתה, היינו משום שאז הוא תחילת הגלגול.

ויש להוכיח כן מדברי הר״ש והרא״ש בתחילת פ״ג דחלה שם, שעל מה שאמרו במשנה 
משעה שנותנת את המים מגבהת חלה, כתבו הר״ש והרא״ש, יותר טוב היה שתמתין עד 
שתגמר חלתה ותעשה כל העיסה גוש אחד, אלא שתיקנו חכמים בעיסה טהורה שתמהר 
להפריש בטהרה בתחלת הגלגול, שמא תטמא העיסה. עכ״ד. ולכאורה צ״ב מנא להו לומר 
שהמשנה מחדשת כאן תקנה דרבנן להפריש מתחילת העיסה, טפי הו״ל לפרש שהמשנה 
באה לחדש את גוף ההיתר להפריש משעת נתינת המים אע״פ שעדיין לא נטבלה העיסה 

משום שעדיין לא היה גלגול.

ומבואר מכאן, דעצם הדבר שאפשר להפריש משעת נתינת המים לא נחשב אצל הר״ש 
והרא״ש לחידוש מיוחד, ועל כרחך היינו משום שהם מפרשים שכוונת המשנה במלים 
‘משעה שנותנת את המים׳, לא לנתינת המים גרידא, אלא לתחילת גלגול, ואז כבר נטבלה 
העיסה וא״כ מאי קמ״ל מתני׳ דיכולה להפריש. ולכן פירשו שהמשנה כתבה כאן דין שתפריש 
בדוקא באותה שעה ולא תמתין. ואע״פ שטוב שתמתין לגמר הגלגול משום שאז העיסה 
תחשב גמור, ובודאי עדיף להפריש מן הגמור כדאיתא במשנה )תרומות פ״א משנה י(, מ״מ 

תקנו חכמים בעיסה טהורה שלא תמתין, שמא תטמא.

ואמנם לפי״ז מתבאר בדעת הר״ש דאף קודם שתעשה העיסה כולה גוש אחד, נטבלת 
ואסורה באכילת עראי, שהרי לשיטתו כבר בתחילת גלגול חשיב עיסה גמורה, אלא שאינו 
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הזמן הראוי להפרשת חלה ממצות מכונה

דבר הגמור, אבל לענין טבל כבר בתחילת הגלגול נעשה טבל ואפילו אם יחלק את העיסה 
מכאן ואילך, לא יפקע חיובה.

וכן מוכח מדברי הר״ש )חלה פ״ג משנה ב( שדן שם אם יש איסור לטמא עיסה בשעה שעדיין 
א״א להפריש ממנה חלה, והוכיח לאסור מהמשנה בגיטין שמדברת על איסור לטמא עיסה 
משעה שתטיל את הקמח למים. ומתבאר שהר״ש סובר שגם כשמפריש אחר נתינת המים, 
עדיין אין ההפרשה מועילה והרי הוא כמפריש חלתו מן הקמח דאינה הפרשה. ובהכרח 
שלדעת הר״ש נתינת המים המוזכרת במשנה כאן, אין הכוונה לנתינת המים כפשוטו אלא 
לתחילת גלגול וכמו שנתבאר, וכל כוונת המשנה היא רק לחדש שיש תקנה להפריש מיד 
ולא להמתין עד סוף מלאכת הגלגול. וכן מצאתי בחידושי מהר״ם שיף )גיטין סא, ב( שכתב 
כן בדעת הר״ש ובתוספות שם ]אמנם ראה בתוספות הרא״ש שם, וצריך עיון[. וכ״כ גם 

בגידולי הקדש על הדעת קדושים הלכות חלה )סי׳ שכז, ב(.

]ואמנם האבנ״ז בסוף דבריו נתקשה בדברי הר״ש במשנה שם וז״ל: “וראיתי לר"ש לקמן 
משנה ב' וז"ל דאם מפריש חלה קודם גילגול הרי הוא כמפריש מן הקמח ואין שם חלה עלי' 
ותמוה דהא במתניתין תני כיון שנותנת המים מגבהת חלתה״ ומבואר דהוא לא ס״ל בדעת 

הר״ש דנתינת המים הוא תחילת גלגול, וצ״ע.[

כמו כן יש להוכיח גם ממש״כ הר״ש והרא״ש בסוף פ״א דחלה, על המבואר שם במשנה שחלה 
ותרומה אין מפרישין אלא מן הגמור - דהיינו פירות משנגמרה מלאכתן וחלה משתתגלגל 
העיסה. ומבואר דאין מפרישין חלה קודם גלגול, ותמוה, דהא משנה מפורשת היא משעה 
שנותנת את המים מפרשת חלתה, ואי״צ להמתין עד שעת גלגול, וע״כ דהם סוברים שלא 
נאמר כאן היתר להפריש קודם גלגול, דודאי שעה זו היא תחילת הגלגול, ולא נאמר כאן אלא 

שאי״צ להמתין עד גמר הלישה, וכמשנ״ת בר״ש וברא״ש בתחילת פ״ג דחלה.

שיטות הראשונים בביאור הירושלמי דכהנות

ולפי״ז מיושב, דמה שהביא הר״ש מהירושלמי דהכהנות היו מפרישות משעת נתינת המים, 
לשיטתו א״ש היטב, לפי שהוא סובר שבשעת נתינת המים המוזכרת שם, כבר חלה לגמרי 
חובת הפרשה כדין טבל גמור, וממילא אפי׳ אם יחלק את העיסה לשני חלקים שאין בכל 
אחד מהם שיעור חלה, לא תפטר בזה מהחיוב שלה להפריש, מכיון שכבר נתחייבה העיסה 
לגמרי. ומה שנותר לדון הוא בדעת שאר הראשונים שכתבו בפירוש ששעת נתינת המים 
אי״ז שעת חובתה לגמרי אלא רק היתר להפריש ולא נטבלה עדיין לחלה, איך יפרשו הם 
את דברי הירושלמי במנהג הכהנות, הלא נתינת המים לא חשיבא תחילת גלגול לשיטתם, 
ויקשה כנ״ל איך הפרידו הכהנות את החלה מהעיסה קודם שנתחייבה עמה. ואפשר שהם 
יפרשו דהכהנות לא היו מפרישות משעת נתינת המים אלא אחר שתהיה תחילת לישה ממש 
ותתחייב בחלה, ולא משעת נתינת מים, דאז עדיין לא חשיב גלגול לדעתם. אבל בדעת הר״ש 

אין כאן תחילת קושיא כלל, וכאמור.

שיטת הרמב״ם בהיתר להפריש מנתינת המים

והנה באמת בדעת קדושים הנ״ל כתב גם בדעת הרמב״ם ]והשו״ע[ כמו שפירשנו כאן 
בדעת הר״ש, וכן משמע מלשונו בפירוש המשנה, דמשמע שם שמה שנתחדש במשנה 
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שאפשר להפריש משעת נתינת המים, היינו לומר שאף אם נשאר קמח שלא נתערב, 
יכול להפריש, ובלבד שלא יהיה שם חמשה רבעים שלא נתערבו. וקשה למה לא כתב 
החידוש שאפשר להפריש קודם גלגול. וע״כ דזה לא חידוש, כיון דנתינת המים הכוונה רק 
כשיש בזה גם עירוב הקמח עם המים, וזה כבר נחשב לתחילת גלגול. וכן בהלכות בפרק 
ח מביכורים כתב הרמב״ם שיכול להפריש משעה שנתן את המים ויתערב הקמח במים, 
ואח״כ כתב שמשעה שיתערב הקמח במים נעשית העיסה טבל ואסור לאכול ממנה עראי. 
ומשמע שזמנם שוה. אמנם כבר כתב שם שבכס״מ שם מבואר לא כן וכן במהר״י קורקוס 

וברדב״ז לא פירשו כן בדעת הרמב״ם.

העולה מן הדברים לגבי זמן ההפרשה במצות מכונה

נמצא לפי זה דמש״כ להעיר על מה שעושים בחלק מן המאפיות שמפרישים חלה כשעדיין 
לא נגמרה עשיית הבצק, מתלי תלי במחלוקת הראשונים, דלשיטת הרמב״ן והרשב״א שמזמן 
נתינת המים יכול להפריש אע״פ שאין כאן גלגול, צריך שעד לקריאת השם יהיה החלק 
המופרש מצורף לעיסה וכמו שכתב האבני נזר, ורק כשמפריש לאחר גמר עשיית העיסה 

שכבר נתחייבה העיסה יכול לקרות שם גם במה שכבר נתחלק מן העיסה. 

אבל לשיטת הר״ש והרא״ש שאין שני זמנים, וכשם שמשעת נתינת המים יכול להפריש, 
כך גם נטבלה העיסה ונתחייבה לגמרי, ממילא מה שמפריש משעת נתינת המים אינו יכול 
להיפטר שהרי כבר נטבל ולא צריך לצרפו לעיסה עד לקריאת השם. ואמנם, נתבאר לעיל 
שלדעת הר״ש אין כוונת המשנה לנתינת המים גרידא, אלא לתחילת הגלגול, שמשעה 
שהתחיל לגלגל בפועל, נטבלה העיסה ויכול להפריש. ומ״מ מאותה שעה, אף אם יחלק את 
העיסה לא יפטר אף החלק שאין בו שיעור חלה, כיון שכבר נטבלה.ודעת הרמב״ם, הזכרנו 
שהיה מקום לצדד בה כמו שנתבאר בדעת הר״ש, אמנם בכס״מ ובמהר״י קורקוס וברדב״ז 
פירשו בדעתו כדעת שאר הראשונים שיש שני זמנים בעשיית העיסה ואפשר להפריש חלה 

משעת נתינת המים אף שעדין לא חל איסור טבל על העיסה עד הגלגול.
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כפי שנכתב בגליון הקודם, לצערנו רוב האילנות המצויים כיום במטעים 
ובגינות הפרטיות מורכבים באיסור כלאים, ופעמים רבות בעל המטע 
או הגינה אפילו אינו מודע לכך שהעציץ אותו נטע מורכב בכלאים. 
מעבר לאיסור קיום כלאים יש לחוש לברכה לבטלה בברכת האילנות 

על אילנות אלו, כפי שיתבאר במאמר שלפניכם.

רבי אשר בורובסקי שליט״א
מרבני בית ההוראה

ברכת האילנות על אילנות המורכבים 
באיסור תורה

שאלה
בזמנינו שרוב האילנות בגינות הפרטיות ובפרדסים, מורכבים ]רוב השתילים 
נונים ממשתלות בהן מרכיבים את העציצים רוכב על כנה[ חלום באיסור תורה 
משום שהם מין בשאינו מינו, וחלום הם ספו מינו וחלום מורכבים מין במינו 

שהוא היתר, האם מברכים עליהם ברכת האילנות.

תשובה
אילנות שהם ודאי איסור תורה ]מין בשאינו מינו[ שאסור לויימם וחייבים לעוורם, 
נראה שאין לברך עליהם ברכת האילנות, ומרן הגר״ח וניבסוי שליט״א הורה 
שאף אם הודים ובירך לפני שעורו את האילן, ברכתו לבטלה. אילנות מורכבים 
על ספו מינם נחלוו הפוסוים בדינם, י״א שאסור לויימן וי״א שמותר לויימן 
וצל״ע אם יש לכתחילה לברך עליהם ברכת האילנות, אילן שמורכב בהיתר, 

שהוא מין במינו מברכים עליו ברכת האילנות. 

1.  מאמר זה הגיע עם סגירת הגליון לחשיבות הדברים והתועלת שבפרסומו מאמר זה מתפרסם ללא 
עריכת מערכת תחילה.

בנדון זה יש לברר כמה עניינים

אילן שעצם קיום צמיחתו אסור, וחייבים לעוקרו אם מותר לברך עליו.א. 

האם איסור הרכבה פוקע אחר שההרכבה מתאחה לגמרי. ב. 

האם מברכים על דבר שביאתו לעולם שלא לרצון הבורא, וקיומו בעולם לרצון הבורא ג. 
או קיומו בעולם שלא לרצון הבורא.

האם יש חלוק באילן המורכב אם הוא מין חדש או לא.    ד. 
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א. האם מברכים על אילן שאסור לקיימו וחייב לעוקרו

כהקדמה לדברים יש לדון האם מברכים ברכת האילנות על אילן תלוש מהקרקע, ובספר 
אשל אברהם מבוטשטש )סו״ס רכו( כתב וז״ל, “וכעת אני מסופק כשרואה ענפים תלושים 
ניכרים שהנצו עכשיו בשנה זו, אם שייך ע״י זה ספק על הברכה״ ]פי׳ שאח״כ כשיראה אילן 
מלבלב לא יוכל לברך משום שכבר ראה לבלוב ולא בירך[. ובדע״ת למהרש״ם הביא דבריו 
באופן אחר, ז״ל, עוד כ׳ הגאון בעל דעת קדושים ז״ל דגם אילנות תלושים אם הם מחדש 
ועליהם הלבלוב ולא נכמשו עוד, מותר לברך עליהם, ע״כ. ונראה שלמד הדע״ת שנסתפק 
הא״א על ענף תלוש המלבלב אבל אילן תלוש המלבלב פשיטא ליה שמברך עליו לכתחילה, 
ואפשר דטעם ספיקו של הא״א דאף דלשון הגמ׳ היא ‘הרואה אילנות׳ וגם לשון הברכה היא 
‘אילנות טובות׳ מכל מקום עצם הברכה היא על ראיית הלבלוב לבד. או אפשר, דמספקא ליה 
אם ענף התלוש נקרא עדיין אילן או שפקע ממנו שם אילן, מכ״מ הסיק מזה הדע״ת שאם 
כל האילן תלוש, ודאי יכול אף לכתחילה לברך עליו. והנה לא מצינו בפוסקים מי שיסכים 
לדין זה, ואף בסברא הוא נראה חידוש גדול, וכן נראה שמתבאר מתוך דברי הגרע״א ]בגליון 
השו״ע[ שאין לברך על אילן התלוש, דס״ל דאילנות שבשנות ערלה אין לברך עליהם כיון 
דאי אפשר ליהנות מפריה, ע״כ. ואף שעדיין הם פרחים ואין נוהג בהם איסור ערלה ]רק 
מחנטה והיינו אחר נפילת הפרח וניכר הפרי סמדר. חזו״א דיני ערלה אות ו[ מכ״מ צריך 
להיות שמוציא אילן זה פירות שראוין ליהנות בהם בפריחה זו, ולפ״ז אילן תלוש כבר לא 

יוציא פירות בשנה זו ואם יוציא כשיטע אותו מחדש יהיו פירותיו ערלה2.

ואם נאמר שאין מברכים ברכת האילנות על אילן תלוש, יש לדון מה דין אילן המורכב באיסור 
כלאים האם מותר לקיימו, בטור ושו״ע ]יור״ד רצה ס״ז[ כתב, “אסור לקיים המורכב כלאים״. 
ובבאור הגר״א ציין מקורו, למתני׳ רפ״ח דכלאים. ושם מבואר דכלאי זרעים אסור לקיימם 
וחייב לעוקרם. וכן ברבינו ירוחם ]תולדות אדם וחוה נתיב כא חלק א דף קעה טור ג[ ז״ל, 
“ומכל מקום אסור לקיים האילן המורכב כך פשוט בכלאים ומוכח בכמה דוכתי״. וכן בצידה 

לדרך ]מאמר ב כלל ד פי״א[ וכן דעת הברכ״י בסי׳ רצה ס״ז. 

אמנם לא נתפרש אם איסור קיום אילן מורכב הוא מה״ת או מדרבנן, בלבוש כתב, אסור מן 
התורה לקיים אילן המורכב כלאים. וכן נראה מהרא״ש בהל׳ כלאים סי׳ ג, ז״ל, “אף על פי 
שלוקין על הרכבת האילן ועל קיומו״. ]ובתוספותיו לסוטה מג נסתפק אם קיום המורכב 
מותר, וצ״ע. עי׳ חזו״א כלאים ב ס״ק ט סוד״ה ונראה[, אכן מצינו בראשונים שקצתם מתירים 
לקיים המורכב ]באורחות חיים והכלבו בהל׳ כלאים, וגם בזה כ׳ בברכ״י יור״ד רצה ס״ז 
שקרוב הדבר שהוא ט״ס[ אבל בטור ושו״ע פסקו לאיסור. יעוי׳ בחזו״א ]כלאים ב סק״ט 
ד״ה וכל זה[ שאף הריטב״א והתוס׳ רא״ש שהתירו קיום, היינו מה״ת אבל מדרבנן לכו״ע 

אסור לקיים וחייב לעוקרן. 

ועי׳ בחזו״א ]שם ד״ה המרכיב[ שחקר בגדר חובת העקירה אם היא מחמת איסור קיום 
המורכב או משום קנס על נטיעת הכלאים באיסור3 והשתא יש לדון, דאם חובת העקירה 
מחמת קנס לנוטע שהרכיב, אפשר דחובת העקירה אינה בגוף האילן אלא היא חובת גברא 
שכיון שהרכיב באיסור צריך לבטל מעשיו, ולפי זה האילן עצמו אינו עומד להיעקר מצד 

2.   ואף דיכול להרכיבו בזקנה, מסתבר שפרחים אלו בשינוי ההרכבה לא יוציאו פרי ואף אם יוציאו נראה 
דמאחר שבטלה בזקנה נחשבים כאילן הזקנה ומטעם עצמם אינם ראוים לברכה, ואכמ״ל.

3.  היינו מרכיב, ודעתו דאף המעביר מעציץ לקרקע עובר על הרכבה ולא על קיום בלבד.
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ברכת האילנות על אילנות המורכבים באיסור תורה

עצמו, או דנימא דמ״מ חובת העקירה משום קיום המורכב וסיבת חובת עקירתו היא בגופו 
של אילן, נמצא גופו של אילן עומד להיעקר ואינו ראוי לברך עליו.  

אמנם אילנות המורכבים על ספק מינם ]כפירות הדר המצויים, שהם ספק אם כולם ]תפו״ז 
אשכולית לימון פומלה וכו׳[ מין אחד או שכל אחד הוא מין בפנ״ע[ קיל טפי, דאף שאסור 
לנוטעם משום שהוא ספק כלאים דאורייתא ]אף בזה״ז[, מכל מקום לענין קיום כתב החזו״א 
]כלאים ב סק״ט ד״ה והלכך[ שמותר להקל שהרי קיום במעשה כגון השקאה וכדומה הוא 
ספק אסור מהתורה, ויש להתירו משום ספק ספיקא, דלמא הוא מינו ודלמא קיום בהשקייה 
וכדומה מותר מה״ת, ומצד איסור קיום דרבנן שאסור אפילו בלי מעשה יש להתירו שהרי 
הוא ספק מינו וספק דרבנן לקולא. ומסתברא דאף בעבר ונטע אילן מורכב בספק מינו 
שאסור לנטעו, אין בו קנס שהרי קיי״ל ]משנה ברורה שיח סק״ב[ שכל שיש פלוגתא אם 
הוא מלאכה בשבת, אם עבר ועשה בשבת בדיעבד אין בו איסור מעשה שבת כיון שהקנס 
של מעשה שבת הוא מדרבנן ספיקו לקולא, ולכאורה ה״ה בדין אילן המורכב על ספק מינו, 
אמנם יש לדון משום שהספק אם הם מין אחד או ב׳ מינים אינו מכח פלוגתא אלא חסרון 
ידיעה בחלוקת המינים, ויש להסתפק אם גם בחסרון ידיעה דייני׳ את הקנס כספק דרבנן 
לקולא, דיש לומר שהטעם בפלוגתא הוא משום שהיה לו על מי לסמוך בשעת נטיעה, וכאן 
הרי לא היה לו על מי לסמוך, אך אולי הטעם שלא קנסו אלא באיסור ברור, ובספק זה מה 

נחשב למינו לגבי כלאים אין איסור ברור. 

עוד יש לדון עפ״י מה שכתבו הפוסקים שמאחר שיש מינים שרובם מורכבים בהיתר על מינו 
ומעוטם באיסור על שאינו מינו, האם הרואה אילן ממינים אלו בלבלובו ואינו יודע אם הוא 
כלאים יכול לסמוך על הרוב שאינו מורכב ולברך עליהם או דהוי קבוע וכל קבוע כמחצה 
על מחצה. ויש לומר שכיון שנקטינן שרק כשיש ודאי איסור הוי קבוע, אבל אם אין ודאי 
איסור אלא רק חשש שיש איסור לא הוי קבוע. וכקושית הר״ש מקינון לגבי נחל איתן שכל 
אדמת אר״י תהא אסורה בעבודה מחשש נחל איתן, כיון שודאי היה פעם אחת נחל איתן 
באיזה מקום לפיכך יש לאסור כל המקומות, אבל אילו היה מקום אחד בארץ שידוע שהיה 
בו נחל איתן כבר לא היה מקום לקושית הר״ש מקינון, משום שאף אם נימא שודאי היה 
נחל איתן אחד בארץ אבל כבר אפשר שהוא זה הנחל איתן הידוע במקום פלוני, וממילא אין 
ודאי אחד שאבד, ולא דנים בזה דין קבוע. ואם כן גם בנידון דידן, אף שידוע שיש בעלמא 
אילנות המורכבים באיסור, אבל כנגדן יש מקומות ידועים שנטועים בהם אילנות המורכבים 
באיסור, ומימלא לא אמרי׳ שאבדו בכל העולם אילנות המורכבים ונאסרו כל המקומות כדין 
סברת הר״ש מקינון, אלא הוא ספק בעלמא וחוזר דינו לדין רוב. אכן כ״ז מועיל בסתמא 
אבל כשיש רגלים לדבר שלכל המקומות הגיע מן האיסור, פסק מרן הגרי״ש אלישיב זצ״ל 

שנוהגים בו דין קבוע, וכמבואר כ״ז בס׳ משפטי ארץ ערלה. 

ויעוי׳ בא״ר )סי׳ תרפח אות ה( בשם ספר דרך תמים ]לחכם ספרדי קדמון[ דכשיש חניות 
ידועות מוכרות שחוטה וחלק ידועות טריפה ויש לפניו חנות שלא ידוע אם טריפה או כשרה 
הולכים בחנות זו אחר הרוב, וכסברת הר״ן לקבוע עיירות שספק קדמה חומתן לישיבתן כדין 
הרוב ולא חייש לקבוע, כיון שהספק על עיר זאת הוא ספק בפנ״ע. הביאו בשו״מ )קמא ח״א 
רכד(, והוא הדין הכא ניזיל בתר רובא כיון שהספק על האילן הזה הוא ספק בפני עצמו אם 
הרכיבו אותו ולא רק אם הגיע מהמורכבים הידועים. אכן גם בזה הלך אחר הרוב כיון שאין 
ודאי כרך אחד שישב ואח״כ הוקף, וכן אין רגלים לדבר שמצוי כאלו כרכים, אבל אם היה 
רגלים לדבר היה צריך לחוש לקבוע, וכן נראה מלשון הר״ן )ב, א מדה״ר( ז״ל, “איכא למימר 
שהולכין אחר הרוב שעל הרוב קודמת חומתה לישיבתן שכן דרכי רוב המדינה מקיפין חומה 
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תחלה ואחר כך מיישבין אותן״. אכן יעוי׳ במג״א )רח״צ ס״ק יג( בדין ברכת הנר במוצ״ש, 
שכתב דעיר שרובא עכו״ם ומעוט ישראל, בדבר הקבוע במקומו ואינו פורש אין נ״מ 
מה הרוב ומה המיעוט לעולם דינו קבוע שהוא כמחצה על מחצה, וכ״כ בפרישה שם, 
ולכאורה צ״ב לדברי הר״ן הנ״ל אמאי לא אמרי׳ הלך אחר הרוב, ואפשר כדבארנו, שבעיר 
שרוב ומעוט מקרי רגלים לדבר ודינו כקבוע. ומה שמברך על הנר אפי׳ במחצה על מחצה 
ולא חששו לספק ברכה לבטלה, פי׳ הראשונים )ריטב״א רא״ה, ברכות נג א( דיש להתיר 
משום ספק ספיקא, ובא״ר )סי׳ רחצ ס״ק יז( פי׳ משום שבדיעבד מועיל אף על נר שלא 
שבת, אבל בנידון דידן אין לברך על אילן ספק מורכב, אם לא דנימא ספק מינו וספק דילמא 
הורכב ע״י נכרי ]אם נקטי׳ דבנכרי אין קנס, עי׳ מנח״י ג כה ב דהרכבת עכו״ם אף אם אינו 
מצוה מכ״מ מאוס הוא, וכ״כ בהליכות שלמה )תפילה פכ״ג הי״ח( שאין לברך על מורכב 

שהחיינו אף שהורכב ע״י גוי[. 

ב. האם פקע איסור הרכבה וקיום, אחר איחוי ההרכבה    

בחת״ס )ח״ו סי׳ כה( כתב להתיר קיום אילן שנתאחה ולא ניכרת ההרכבה, וז״ל, “וזאת לדעת 
דאסור לקיימו היינו כ״ז שלא נתאחדו והי׳ לאחד אבל בשכבר נתאחדו והי׳ לאחד באופן 
שאין ההרכבה שוב ניכר בהם שוב אין בהם איסור קיום וזה פשוט״ ע״כ. ואף שהחליט 
שאין איסור מקיים בנתאחה לגמרי, מכ״מ בתשובה מאוחרת יותר נשאל החת״ס )יור״ד 
סי׳ רפח( על מה שנהגו בחו״ל לקנות מעכו״ם כרמים ובתוכם אילנות מורכבים שקדים עם 
אפרסקים ומקיימין אותן, ומבואר בשו״ע )יור״ד רצד ס״ז( דאסור לקיימן אף בחו״ל, והשיב 
למסקנה, ז״ל, “בהא סליקנא דלדעת התוס׳ מותר לקיים בלי מעשה אפי׳ לר״ע אפי׳ בא״י 
ולרמב״ם בהרכבת אילן בח״ל מיהת שרי ואולי ע״ז סמכו חכימי דיהודאי שנהגו עפ״י מנהג 
אבותיהם אעפ״י שמפשטות לשון ש״ע לא משמע להקל בכך מ״מ למדנו זכות על העבר 
ואמנם לכתחלה טוב שישתתף גוי בפירות וכו׳״ עיי״ש. ולא הזכיר את הסברא שכתב דאם 

נתאחדו אין בהם איסור קיום, וצ״ע. 

ובס׳ שבט הלוי )ח״ז קפה( נתקשה בסתירת התשובות, דבאחרונה לא הזכיר סברת נתאחדו, 
ומשמע שחזר בו מהיתר זה, ותמה על מהרש״ם )ח״א קעט( דפסק להקל כהחת״ס ולא ציין 
שחזר בו החת״ס מן ההיתר. אכן שמעתי מבארים דאין כלל סתירה בין התשובות, שההיתר 
של נתאחדו והיה לאחד, אמרו החת״ס בשאלת הרכבת תפוח יערי על תפוח מדיניי, שהשוני 
ביניהם הוא באיכות הפרי בלבד ולא בגוף האילן ורק משום ריחוק טעם הפרי חששו להחשיבם 
לב׳ מינים, אבל גוף האילן שוה ששניהם תפוח, ובזה שייך לומר כשנתאחדו ואין ההרכבה 
ניכרת בהם נעשו לאחד, אבל בשאלת הכרמים נשאל על הרכבת שקד על אפרסק דבזה 
ודאי לא שייך לומר שנעשו אחד. ולפ״ז אין היתר כלל בנתאחדו רק כשמין גוף האילן שוה. 

בחזו״א )כלאים ג סק״ג ד״ה נראה[ חולק בתוקף על היתר קיום כשנתאחה ההרכבה, וס״ל 
דאף שנתאחו לגמרי ומגדלים פרי אחד ועלה אחד ולא מינכר שהם ב׳ מינים מכ״מ עדיין 
אסורים לקיימם. ונראה דנחלקו בהגדרת איסור כלאים, דלהחת״ס גדר ההרכבה שאסרה 
תורה הוא ב׳ גופים ]של ב׳ מינים[ בחיות משותפת וכשנעשו גוף אחד נפקע ממנו שם 
הרכבה משום דבמציאות יש כאן גוף אחד. ודעת החזו״א שהרכבת ב׳ מינים בחיות משותפת 
זהו גדר האיסור, ולפיכך אף שנתאחו הגופים אינו כלום דעדיין יש כאן במציאות ב׳ מינים 
מורכבים. וכן כתב בחזו״א )שו״ת וחידושים סי׳ שלח( ז״ל, “על דבר קיום מורכבים... רק 
החת״ס מיקיל כשלא ניכר שהם ב׳ מינים אחרי שאין כאן רק חד פירא וחד עלה, וחשיב 
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ברכת האילנות על אילנות המורכבים באיסור תורה

כב׳ מינים שפירותיהן ועליהן שוין, אבל קשה לסמוך על זה״ ע״כ. מבואר שלמד את היתר 
החת״ס כדברי הרמב״ם )כלאים פ״ג( שב׳ מינים שדומים בדמיון גדול אינם כלאים זה בזה. 

ובדין אילן המורכב באיסור כ׳ החזו״א )סי׳ ב סוס״ק יא ד״ה מיהו. וד״ה והא( דרשאי כל אדם 
לעוקרן כיון שכל ישראל מוזהרין לעקור כלאים אף בשדה חבירו, וכן לקוץ אילן מורכב באינו 
מינו. והובא בדר״א )כלאים פ״ב ס״ק עד(, והוסיף דבירושלמי משמע לא רק דרשאי אלא 
דמצוה לעוקרן ושכ״כ בשואל ומשיב )מהדו׳ ד ח״ב סי׳ קמז( וז״ל, “דוקא בכלאים דהמקיים 
כלאים בכרם עובר וא״כ כל ישראל מצווים לעקר הכלאים״ ע״כ. ועוד כ׳ בשו״מ שם, “ועיין 
פ״ב מכלאים הט״ז ושם משמע דכל ישראל מצווים לעקור כלאים אף בכרם חבירו״ עכ״ל. 

מבואר דס״ל שכל שהמקיים עובר איסור מצווים כל ישראל לעוקרו.

נמצא דאף החת״ס בתשובה האחרונה לא מצא היתר לקיים כשנתאחו לאחד, ואפשר דהא 
דהתיר ]בתשובה כה[ הוא רק בתפוח על תפוח כמבואר, וגם היתר מקיים שכתב הוא רק 
כשההרכבה נעשתה ע״י גוי ולא ע״י ישראל דאפשר שכבר נקנס לעוקרו כדין נוטע בשביעית 
]כמש״כ בחזו״א כלאים ב׳ סק״ט ד״ה המרכיב[ ובפי׳ הר״ש )רפ״ח דכלאים דפוס וילנא( 
כתב דהו״א לומר דאחר איחוי נפקע האיסור ומסיק דמפורש בירושלמי שחייבים לעקור 

ההרכבה אף שנתאחה. 

ג. דבר שביאתו לעולם באיסור תורה

דעת שו״ת הלק״ט )ח״א סי׳ ס, רסה( שכל שנעשה נגד רצון הבורא אין לברך ולשבח על 
החפץ עצמו כגון שאין לברך שהחיינו ששמח שראה אילן המורכב באיסור כלאים זה, וכן 
לברך על פרדה נאה ]כלאים[ שהברכה מתייחסת אליה או על גוי נאה שככה לו בעולמו, 
משום ששבח הברכה מתייחס לחפץ זה ומשבח על המצאות דבר זה בעולם, אבל הרואה 
פרדה נאה או גוי נאה יכול לברך על מעשה ה׳ בלשון ‘מה רבו מעשיך ה׳, ולדבריו הכל תלוי 

בלשון הברכה, שדבר שנעשה באיסור אין לשבח על הדבר עצמו אלא על מעשה ה׳. 

אכן היעב״ץ )ח״א סי׳ סג( פליג וס״ל דבכלאים לא מאסה התורה את התוצאה ואדרבה שבח 
וצורך גדול הוא לבריאה והתהוותו של הפרי החדש לרצון הבורא  ורק עשיית האדם נאסרה 
מחמת חסרון הכנתו לזה. ונמצא שאין כאן חפץ מאוס כלל אדרבה לרצון ושבח, לפיכך ראוי 
לשבח ולהודות עליו, וכן בפרדה אין מאוס אלא המעשה אבל התהוות הפרדה משובח ורצוי 
לקב״ה. אכן בממזר אין טעמו של היעב״ץ כן, דהרי ודאי המעשה אסור וגם התהוותו פגומה 
ואינו ראוי לבת ישראל, ואפ״ה מברך עליו שככה לו בעולמו, ]וכ״ה בשו״ע[ ונראה טעמו 
דאף שכתב שהעכו״ם עוברי רצונו וכן ממזר היה ראוי שלא ימצא בעולם, אבל השמוש בהם 
והנאה מהם מותרת לגמרי והנהנה מברך וכן נותן הודאה ושבח לבוראם על יופי בריאת 
צורתן והיותן בריאות נאות, ונראה מדברי היעב״ץ שלא התיר לברך ולשבח על עצם היותן 
בעולם, שדבר זה ודאי שלא לרצון הבורא, ורק העמיד שנקודת פגמן וחסרונן היא רק מה 
ש׳עמידתן בעולם׳ שלא לרצון הבורא וכל שלא משבח על עצם עמידתן בעולם ראוים הם  
לשבח כמו על שמוש בהם וכל כיו״ב. ]ונראה להוסיף, דכן מברכים על חכמי עכו״ם שנתן 
מחכמתו וכו׳, כיון שחכמים בז׳ חכמות כמבו׳ בשו״ע רכד ס״ז ומ״ב סק״י. והיינו כיון שאף 

שעכו״ם הוא אבל חכמתו ראוי׳ לשבח הבורא עליה[.  

ונמצא דבדבר שבא באיסור לעולם והאידנא מותר לקיימו נחלקו הלק״ט והיעב״ץ, וכתבו 
הרבה פוסקים דודאי יש להחמיר לכתחילה ולא להיכנס לפלוגתא, ]וכ״ש מצוה הבאה 
פעם בשנה ראוי יותר לדקדק בה, כידוע מכתב הגרע״א לענין פסח[. ובנידון דידן באילן 
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מורכב שחייבים לעוקרו נראה דלכו״ע אינו ראוי לברכה, כיון דבברכת האילנות חיישי׳ 
לסברת הגרע״א4 ]בדין אילן ערלה[ שחלות הברכה על אילן זה שלפניו ולא על כללות 
האילנות, דגם היעבץ התיר משום שקיום הפרדה והגוי מותר אבל מבואר מדבריו שאם 
קיומם אסור אין לברך עליהם. וכן פסקו שאין לברך על המורכב, בשו״ת רב פעלים )או״ח 
ח״ב סי׳ לו( ובשו״ת אגר״מ )ח״ב סי׳ נח( מסיק שטוב שלא לברך פרי מורכב, ומנח״י )ח״ג 
סי׳ כה( מסיק ולא יצאנו מידי ספק פלוגתא בזה, בס׳ ישא יוסף )או״ח ב נה( הביא את דעת 
מרן הגרי״ש אלישיב שאין לברך על אילנות מורכבים באיסור, וז״ל, “לדעתו אין ראוי לברך 

עליהם שהרי אילנות אלו יסודם באיסור״.

בס׳ מעשה חמד הביא ששאל למרן הגר״ח קניבסקי שליט״א על עץ מורכב באיסור, והשיבו 
שמהמשנה ברורה משמע שנוטה כדעת היעב״ץ לברך על הממזר ולדבריו אפשר לברך גם 
על אילן המורכב. אכן כתבנו שאילן שחייבים לעוקרו גרע טפי כיון שגם קיומו אינו לרצון 
ואף היעב״ץ מודה דאין לברך עליו כמו שכתבנו לעיל, וכן נשאל מרן הגר״ח קניבסקי 
שליט״א )אדר תש״פ( על ברכת האילנות על המורכבים באיסור אם מותר לברך עליהם 
והשיב שמאוס לברך עליהם, ונשאל אם בדיעבד בירך לפני שעקר האילן האם יצא יד״ח או 

ברכתו לבטלה, והשיב שברכתו לבטלה. 

הגר״מ שטרנבוך שליט״א )תשובות והנהגות ח״א סי׳ קצב( מחלק בין סוגי הרכבות, דהרכבת 
רוכב על כנה העשוי׳ לחזק כח האילן וכמעט שלא נפעל שינוי בפרי הוא מח׳ הלק״ט והיעב״ץ 
]ודעתו להקל עיי״ש[ אבל שנוצר מין חדש ע״י הרכבת איסור כמו אפרסקים שלא ברא 
הקב״ה כיוצא בו אלא נוצר במעשה בנ״א בעבירה אין לברך עליו אפי׳ הרכיבו עכו״ם כיון 
שטעמו וצורתו שונה מבריאתו לא תקנו ע״ז ברכה לכמה מגדולי הפוסקים דברכת האילנות 
ההודאה על עצם בריאתן ולא על המצאותן והשימוש בהם. וז״ל הרמב״ן )ויקרא יט, יט( 
“והמרכיב שני מינין, משנה ומכחיש במעשה בראשית, כאילו יחשוב שלא השלים הקדוש 
ברוך הוא בעולמו כל הצורך ויחפוץ הוא לעזור בבריאתו של עולם להוסיף בו בריות״ עכ״ל. 
וברכת האילנות היא שבח שלא חיסר בעולמו כלום וברא בו בריות טובות ואילנות טובות, 
ויצירת המינים החדשים הוא ממש הפך שבח הברכה. אכן לשיטה זו מינים שהורכבו בעבר 
והאידנא אינם מורכבים גם אין לברך עליהם כיון שאינם בשבח הבריאה, ונראה שהמנהג 

הפשוט לברך על מינים אלו כשהרכיב בהיתר.

אף שהראינו את צדדי השאלה והאיסור, אכן יש מגדולי ההוראה שנוקטים שנראה מהבה״ל 
)סי׳ רכה ד״ה פרי( שמסקנתו עיקר כהיעב״ץ, ומדמים דין ברכת האילנות במורכבים לנידון 
זה, ונראה דכיון שיש גדולים החולקים ואוסרים ודאי לא ראוי להיכנס בספק לכתחילה 
וכדברי הר״ן )שו״ת סי׳ עט( שאין ראוי להכניס עצמנו במקום צר ובמשעול הכרמים שלא 

מדוחק כלל, להניח את הודאי ולתפוס את הספק בענייני המצות.   

4.  בהגהת שו״ע או״ח סי׳ רכו, שמצדד לאסור לברך ברכת האילנות ]כן הסיק בדעתו בשו״ת דברי מלכיאל[ 
על אילן שעדיין בשנות ערלה כיון שאין ראוים פירותיו להנות בהם בני אדם, ומבואר מזה דלא ס״ל 

הברכה מתייחסת לכלל האילנות בעולם אלא על אילן זה שלפניו.  
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מעשה השדה
רבי יונתן נחמני שליט״א
מרבני בית המדרש

 הפרשת תרומות ומעשרות
 בחיטים למצות בקצירת יד

רבים מבני התורה המדקדקים במצוות קוצרים בעצמם חיטים למצות, חיטים אלו הינם 
טבל ודאי,  מלבד הבקיאות בדיני תרומות ומעשרות הנצרכת בכל הפרשה, בהפרשת 
תרומות ומעשרות מחיטים אלו נצרכת זהירות יתרה, מחמת שאלות וספקות שאינן שכיחות 
בהפרשות רגילות, אך שכיחות בהפרשות אלו, כגון הפרשות מפטור על החיוב, ריבוי ומיעוט 
במעשרות, כמו״כ חיטים אלו לא הוכשרו לקבל טומאה, והתרומה והמעשר טהורים, וישנם 

כמה חילוקי דינים כשהתרומה והמעשר טהורים.

והנה הראשונים נחלקו אם תרומות ומעשרות בזה״ז מדאורייתא או מדרבנן1, ואמנם אף 
שהעיקר להלכה שבזמן הזה תרומות ומעשרות דרבנן וכמבואר בשו״ע  )יו״ד סעיף שלא 
ס״ב(, ואף הרמ״א שהביא את דעת החולקים וסוברים שבזמן הזה חיוב תרו״מ מדאורייתא, 
כתב שאין המנהג כדבריהם, וכ״כ החזו״א )שביעית סימן ט ס״ק יח( שאנו סומכין על הפוסקים 

שתרומות ומעשרות בזמן הזה מדרבנן,   

מ״מ כתבו האחרונים2 שספק תרו״מ חמיר טפי, וא״א להקל בכל ספיקותיו מטעם ספק דרבנן 
לקולא, חדא דעיקרו דאורייתא, ועוד לפי שיש בה עוון מיתה החמירו חכמים בספקו, ועוד 

דתקנה קבועה היא ועשו אותה כשל תורה.    

במאמר זה נדון בס״ד בכמה דינים וספיקות השכיחים שיש להזהר ולעמוד עליהם בהפרשת 
תרומות ומעשרות מחיטים הנקצרים ביד, למותר לציין שהדברים נכתבו לעורר את לב 

המעיין בלבד, ואינם הלכה למעשה.        

הפרשה ממין על שאינו מינו

1.  פלוגתת הראשונים היא בתרתי: חדא אם בזמן בית שני נהגו תרומות ומעשרות מדאורייתא או דכיון דלא 
היו כל יושביה עליה אף בבית שני לא נהג מדאורייתא, ועוד, אף אי נימא דבבית שני נהגו מדאורייתא, 
הא פליגי תנאי ואמוראי יבמות פב, ב אי בטלה קדושה שניה בחורבן הבית, ונחלקו הראשונים הילכתא 
כמאן, עיין רש״י חולין ו,ב, תוס׳ יבמות שם ד״ה ירושה, רמב״ם הל׳ תרומות פ״א הל׳ כ״ו ובראב״ד שם, 
והל׳ בית הבחירה פ״ו הט״ז, ר״ש שביעית פ״ו מ״א, ספר התרומה הל׳ אר״י סעיף ריג, רשב״א שבועות 
טז, א, כפתור ופרח פ״ג ופ״ה, אור זרוע ע״ז סעיף רצט, תשב״ץ ח״ג סעיף קצט.                                          

2.  רדב״ז הל׳ ביכורים פ״ח ה״ט, מל״מ הל׳ תרומות פ״ז הי״ז, חזו״א מעשרות סימן ז ס״ק טז, ומ״מ אין כל 
הספיקות שווים ופעמים אזלינן לקולא כמבואר במל״מ שם, וע״ע שו״ע יו״ד סימן שכה ובש״ך שם ס״ק 
ב, ובגר״א שם ס״ק ה, ובפמ״ג או״ח סעיף תנז משב״ז א, ובשו״ע יו״ד סימן של סעיף ד ובש״ך ובט״ז שם.             
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בארץ ישראל גדלים עשרות זני חיטה, זני החיטה שונים זה מזה במבנה השיבולת, 
בתכונות הגרגיר, ובצבעו, מ״מ כל זני החיטה מין אחד הם ומפרישים מזה על זה3.   

אמנם בשדות החיטה מצויים גם מיני דגן נוספים ומינים שונים הגדלים בר בין החיטים4, 
למרות הדמיון בין מיני הדגן, ניתן לזהות את המינים שאינם חיטה, ובעת הקצירה להימנע 
מקצירתם, אולם אם קצרם ונתערבו, לא מועילה ההפרשה מהחיטים עליהם ונשארות 

בטבלם, עד שיביא טבל מאותו המין שנתערב ויתקנו5.

במקרה שטחן את גרעיני החיטה יחד עם המינים הנוספים שנתערבו  יעויין לקמן מש״כ 
בענין הפרשה מפטור על החיוב בדין  בילה בקמח.

מחדש על הישן   

אין תורמין משנה על חברתה, ואם תרם אין תרומתו תרומה6, בכדי להימנע מטעות בהפרשות 
משתי שנים, ראוי לכתוב על שקי החיטים את שנת הקצירה. 

במקרה שנתערבו גרעיני חיטים משתי שנים צריך להביא חיטים של טבל ודאי משתי השנים 
שנתערבו ולהפריש על התערובת.

אם נתערבו קמחים משתי השנים יעויין לקמן מש״כ בענין הפרשה מפטור על החיוב בדין 
בילה בקמח.

מפטור על החיוב

אין תורמין לא מן החיוב על הפטור, ולא מן הפטור על החיוב, ולא מן החייב מן התורה על 
דבר שהוא חייב מדרבנן, ולא מן החייב מדרבנן על החייב מן התורה7.

וכתבו הראשונים8 דאין תורמין מתרי דרבנן על חד דרבנן, אע״ג דתרוויהו דרבנן, ואף בחד 
דרבנן אין תורמין מן הקל על החמור ומן החמור על הקל, כגון לקוח מנכרי ולקוח מישראל 
אף דתרוויהו דרבנן לקוח ישראל חמיר טפי, ודמי לפטור על החיוב, והטור והבית יוסף9 

העתיקו דבריהם.

וכתבו האחרונים10 דמהאי טעמא אע״ג דבזה״ז כל תרו״מ דרבנן הם, מ״מ אין תורמין מתרי 
דרבנן על חד דרבנן, ומדרבנן קל על דרבנן חמור.

3.  מתני׳ תרומות פ״ב מ״ד, רמב״ם הל׳ תרומות פ״ה הג, שו״ע סימן שלא סעיף נג. 

4.  מיני הדגן הם בעיקר שעורה ושיבולת שועל, ומינים נוספים שאינן מין דגן הם קנולה, בקיה, ועוד.  

5.  אם לא תקנו צריך שלא יהיה בו בנותן טעם כמבואר בגמ׳ ע״ז עג, ב וברמב״ם הל׳ מאכלות אסורות פט״ו 
הל׳ ו׳.          

6.  מתני׳ תרומות פ״א מ״ה, רמב״ם הל׳ תרומות פ״ה הל׳ יא, שו״ע יו״ד סימן שלא סעיף נז. 

7.  תרומות פ״א מ״ה, רמב״ם הל׳ תרומות פ״ה הל׳ יב, והל׳ יד, שו״ע יו״ד סימן שלא סעיף נח וסעיף סא, 
ובש״ך שם ס״ק פט, ובגר״א שם ס״ק קא.        

8.  ספר התרומה הל׳ אר״י, מהר״ם מרוטנבורג דפוס פראג סימן תכג, ובהגהות מיימוניות לספר זרעים 
אות כה, וכן משמע מדברי תוס׳ מנחות לא, א ובכורות יא, ב וע״ע כפתור ופרח פרק ד. 

9.  עיין טור סימן שלא, שהביא דברי ספר התרומה ובב״י ובשו״ע שם סימן סא, וע״ע ב״י סימן של בשם 
מצאתי כתוב והוא תשובת מהר״ם מרוטנבורג.    

10.  מל״מ הל׳ תרומות פ״ו הל׳ יז, חכמת אדם שערי צדק פ״ט ס״ט, דרך החיים סוף הל׳ חלה.      
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הפרשת תרומות ומעשרות בחיטים למצות בוצירת יד

וכן נראה מדברי החזו״א11 דס״ל לדינא דאע״ג דנקטינן דבזה״ז כל תרו״מ דרבנן, אין מפרישים 
מתרי דרבנן על חד דרבנן, ולא מתלת דרבנן על תרי דרבנן, ולא מדרבנן קל על דרבנן חמור.

ואמנם מדברי הטור והבית יוסף נראה דפעמים הקילו להפריש מתרי דרבנן על חד דרבנן12, 
ובדברי החזו״א נמי משמע דפעמים הקל בדבר13, מ״מ לא פסיקא לן אימתי אין מפרישין 

מתרי דרבנן על חד דרבנן ואימתי מפרישין, ולכתחילה ודאי יש ליזהר בזה.

 בהפרשת תרומות ומעשרות מחיטים למצות יתכנו מספר מקרים שבהם החיטים יהיו 
בדרגות חיוב שונות, או אפילו פטור וחיוב, וכדלהלן.

כיבוש עולי מצרים על כיבוש עולי בבל

אין תורמין מפירות ארץ ישראל על פירות שבחוצה לארץ, ולא מפירות שבחוצה לארץ על 
פירות של ארץ ישראל, ואם תרם אין תרומתו תרומה14.

פירות שגדלו במקומות שכבשום עולי מצרים, ולא כבשום עולי בבל, נחלקו הראשונים15 
אם חייבים מדרבנן או פטורים.

לכאורה אין להפריש מפירות שגדלו במקומות שכבשום עולי מצרים, על פירות שגדלו 
במקומות שכבשום עולי בבל, לא מבעיא להסוברים דמקומות שכבשום עולי מצרים פטורים 

מתרו״מ אף מדרבנן, דאין להפריש כיון דהוי הפרשה מהפטור על החיוב.

אלא אף להסוברים דמקומות שכבשום עולי מצרים חייבים מדרבנן, מ״מ הוו תרי דרבנן, 
דתרי טעמי איכא לפטרו מדאורייתא,חדא דבטלה קדושת הארץ, ועוד דאין רוב ישראל 
יושבים בארצם, ואילו פירות שגדלו במקומות שכבשום עולי בבל חשיבא כחד דרבנן, דחד 
טעם איכא לפוטרם     מדאורייתא דאין רוב יושבי ישראל עליה, אך קדושת הארץ לא בטלה.

כמו״כ לכאורה אין להפריש ממקום שהוא ספק חו״ל על מקום שהוא ודאי ארץ ישראל, 
משום שבזמן הזה אין מפרישים תרו״מ במקומות הסמוכים לארץ ישראל16 והוי הפרשה 

מפטור על החיוב.

מקומות רבים הם בכלל ספק ארץ ישראל, הן מחסרון ידיעת גבולות הארץ שהחזיקו בה 
עולי מצרים ועולי בבל, ובכלל זה מקומות רבים בנגב ובערבה בדרום, ומעכו ולהלן בצפון.

הן מחסרון ידיעת הכרכים וגבולותיהם במקומות שכבשו עולי מצרים והניחום עולי בבל ולא 
כבשום, ובפרט לפי מה שכתב החזו״א )שביעת סימן ג ס״ק יט( שלא הניחו עולי בבל אלא 

11.  דמאי סימן יב ס"ק יט, שביעית סעיף ג ס"ק יח, ס"ק כ וס"ק לב אות ד, ובקונטרס הל' תרו"מ סימן ג 
סעיפים ו - יד, ובקיצור הל' תרו"מ )נדפסו בדרך אמונה סוף ח"ג(, 

12.  עיין דרכי משה יו״ד סימן שכד ס״ק ד, ביאור הגר״א שלא ס״ק טז, ובעיקר הך דינא דתרי דרבנן על חד 
דרבנן ע״ע טורי אבן מגילה יט, ב, ובמעדני ארץ תרומות פ״א ה״ו,        

13.  עיין בדרך אמונה הל' תרומות פ"א מתרומות ה"ח בביאור ההלכה, ובפ"ה ממעשר שני ה"ד בביאור 
ההלכה.          

14.  תרומות פ״א מ״ה, רמב״ם תרומות פ״ה הל׳ י״ב, שו״ע סעיף שלא סעיף נח.

15.  רש״י חולין ו, ב ובתוס׳ שם וביבמות טז, ב, ר״ש דמאי פ״א מ״ג, רמב״ם הל׳ תרומות פ״א ה״ה ובראב״ד 
שם, ובר״י קורקוס, בכס״מ, וברדב״ז שם.

16.  עיין אוצר הגאונים ביצה יב, ב, ר״ש דמאי פ״א מ״ג, רא״ש ע״ז פ״ד סימן ט, תשב״ץ ח״ג סימן ר, רדב״ז 
ח״ב סעיף תרנט, ואף דלרש״י חולין ו, ב ולהתוס׳ ע״ז נח, ב, ובחולין ו, ב, והרמב״ם הל׳ תרומות פ״א, כל 
מקומות הסמוכים חייבים )ואפשר דאף הרחוקים( מ״מ האידנא לא נהגו כדבריהם וכמ״ש הרדב״ז שם, 

וע״ע דרך אמונה פ״א מתרומות ס״ק י״ב ובציון ההלכה שם.  
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הכרכים ותחומן בלבד ולא יותר, ולפיכך אף באופן של זיהוי מקום העיר שלא נכבשה 
אין לדעת את גבולותיה ותחומיה,    ובכלל ספק זה הוא בית שאן, אשקלון, קיסרין, בית 
גוברין, וכפר צמח17, והן מקומות שנחלקו אם נתקדשו ע״י עולי בבל, ובכלל זה כל רמת 
הגולן שהיא חלק מעבר הירדן, ונחלקו הראשונים אם עולי בבל כבשו את עבר הירדן כולו, 

או מקצתו, או שלא כבשוהו כלל18.      

בכדי להימנע מטעות בהפרשה ממקומות בדרגות חיוב שונים, ראוי לציין ע״ג השקים את 
מקום הקציר, ולהימנע מהפרשה ממקום אחד על מקום אחר.

הקוצר במקומות שהם עצמם מסופקים, ויש לחוש שבמקום הקצירה ישנם מקומות בעלי 
דרגות חיוב שונים, אינו יכול להפריש ממה שקצר מיניה וביה שמא מפריש מפטור על חיוב.

להסוברים דיש בילה בקמח19 יכול להפריש אחר הטחינה, דבבילה יש בהפרשה מהפטור 
ומהחיוב.

להסוברים דאין בילה בקמח אין לו תקנה, אלא יביא חיטים טבל ודאי ממקום שהוא ודאי 
עולי בבל ויפריש מהם על התערובת, ומעשרותיו מקולקלים ואינו יכול להשתמש בהם, 

אא״כ יתקן את המעשרות ממקום אחר20.  

הדבר מצוי מאוד בבקעת בית שאן שיש בה שדות חיטה רבים הנקצרים עבור מצות שמורה, 
וידוע שבאזור זה היתה העיר בית שאן שהניחו עולי בבל מלכבשה21, אך מקומה המדויק 
וגודלה של העיר אינם ידועים, גם אין ידוע מהו גודל המקום שהניחו לפוטרו וכמו שנתבאר22, 

ובכל מקום ומקום בבקעת בית שאן יש ספק שמא הוא המקום שלא כבשו עולי בבל23.

לקוח על שאינו לקוח

אין תורמין מן הלקוח על מה שגדל בתוך שדהו, דמדאורייתא לקוח פטור וחיובו הוא מדרבנן, 
ואין תורמין ממה שחייב דברי תורה על חייב מדברי סופרים דהוי כתורם מחיוב על הפטור24.

בפטור לקוח נחלקו הראשונים וד׳ שיטות בדבר.

שיטת ריב״ם )ב״מ פח, א תוס׳ ד״ה תבואת זרעך( דפטור לוקח הוא בלוקח קודם מירוח, 
אך הלוקח אחר מירוח כיון שנתחייבו הפירות במירוח אצל הבעלים תו לא פקע חיובם.

שיטת ר״ת )שם( דפטור לוקח הוא בלוקח אחר מירוח, אך לוקח קודם מירוח ומירחן הלוקח 
חייב.

שיטת הרמב״ם )הל׳ מעשר פ״ב ה״א( כעין סברת ר״ת דעיקר פטור לוקח הוא אחר גמר 
מלאכה, אלא דס״ל דגמר מלאכה ע״מ למכור  פוטר מדאורייתא, דאין חייב מדאורייתא אלא 

17.  ירושלמי דמאי פ״ב ה״א, חולין ז, א, רמב״ם הל׳ תרומות פ״א ה״ה ובכס״מ שם.      

18.  סוגיית הגמ׳ ערכין לב, ב, רש״י יבמות טז, א ובתוס׳ שם, ר״ש ידיים פ״ד מ״ג, רמב״ם הל׳ שמיטה ויובל  
פ״ד הכ״ח, ובראב״ד ובכס״מ וברדב״ז ובמל״מ שם. 

19.  עיין שו״ע יו״ד סימן של סעיף ג ובש״ך ובט״ז שם, והגר״א שם חולק וס״ל דבקמח אין בילה. 

20.  עיין תוס׳ גיטין מז, ב לענין תיקון טבל וחולין מעורבין זה בזה, וה״ה הכא.       

21.  עיין כפתור ופרח פרק ז.       

22.  חזו״א שביעית סימן ג ס״ק יט.

23.  אף שכתב החזו״א שביעית סימן ג ס״ק לב אות ד דבסתם פירות הולכין אחר הרוב ומיעוט שיזדמן 
תערובת חיוב ופטור, בפירות שבאו ממקום הספק א״א לומר כן.       

24.  שו״ע סימן שלא סעיף סא ובש״ך ובגר״א שם.
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הפרשת תרומות ומעשרות בחיטים למצות בוצירת יד

הגומר פירותיו לאוכלם לעצמו, וכל שדעתו בשעת גמר מלאכה למוכרן אחר גמר מלאכה 
פטורים הפירות מדאורייתא.

שיטת הראב״ד )כמבואר בכס״מ שם( דלקוח פטור בין שלקח קודם מירוח בין שלקח אחר 
מירוח.

חבורה שקוצרים יחדיו חיטים,  לרוב החיטים הינם בבעלות אחד מאנשי החבורה שהוא 
הקונה אותם מבעל השדה, ומוכר לשאר המשתתפים אחר גמר מלאכה חלק מהקמח.

לשיטת הרמב״ם דהגומר פירותיו ע״מ למוכרם אין הפירות חייבים מדאורייתא, בכהאי גוונא 
יש בידו תערובת של תרי דרבנן וחד דרבנן, שהרי החיטים שנגמרה מלאכתם לצורכו חיובם 
הוא חד דרבנן, והחיטים שנגמרה מלאכתם על דעת למכרם לאחרים חיובם הוא תרי דרבנן25, 
וכיון שלא ייחד חלק מהחיטים לצורכו וחלק חיטים למכירה אלא דעתו בסתם שחלק יקח 

לעצמו וחלק ימכור תלוי הך מילתא בדין ברירה.

דכתב השו״ע )סימן שלא סעיף יא, ובכס״מ הל׳ תרומות פ״א הל׳ כא( דבתרומות ומעשרות 
בזמן הזה   כיון דחיובם מדרבנן יש ברירה, וא״כ יכול להפריש באופן שחלות ההפרשה תהיה 
בברירה כך שחלק מן התרו״מ יהיה משלו על שלו וחלק מלקוח על לקוח, אלא שיש לדקדק 

בנוסח ההפרשה שיהיה בלשון ברירה, וצריך בזה בקיאות.  

אך לשיטת המהרש״ל )יש״ש ב״ק פ״ה דיני ברירה פ״א סעיף יג( דפליג וס״ל דבתרו״מ אף 
בזה״ז ליכא ברירה כיון שעיקרם מן התורה אינו יכול להפריש מהתערובת26.

אף באופן שהחיטים בבעלות משותפת של כולם, ודשו וגמרו את מלאכת החיטים לצורך 
תשמישם, ובכהאי גוונא כל החיטים בדרגת חיוב שווה דכל החיטים נגמרה מלאכתן לצורך 
הבעלים, מ״מ כיון  דהם מחלקים ביניהם את החיטים אחר גמר מלאכה, ואין ידוע אם בא 
לכ״א חלקו או חלק חבירו החלוקה נחשבת מעשה מכירה27, ולהרמב״ם איכא הכא תערובת 

של חד דרבנן ותרי דרבנן.

הרוצה לצאת ידי השיטות שאין ברירה, אפשר לו לתקן הדבר בכמה אופנים וכדלהלן:

א. קודם הקצירה יקנה אחד שאינו מהחבורה מבעל השדה את החיטים, וכל החבורה יקצרו 
וימרחו עבורו את החיטים, דעת הבעלים בעת המירוח היא למכור את כל החיטים לאחרים 
אחר המירוח, לאחר המירוח יפריש הבעלים תרומות ומעשרות וימכור את כל החיטים 

לאנשי החבורה, דבכהאי גוונא כל החיטים הם דרגת חיוב אחת.

 ב. הבעלים )בין שהוא בעלים יחיד, ובין שהם שותפין שכולם בעלים( יגמור בדעתו שהוא 
ממרח ע״ד למכור הכל, אחר גמר מלאכה ימכור הכל, ויחזור הבעלים ויקנה מהלוקח, ואף 

25.  אמנם להראב״ד, לריב״ם, ולר״ת כל החיטים בדרגת חיוב שווה.       

26.  והאחרונים נחלקו בדין זה, עיין מבי״ט ח״ב סימן קצו, ובמהרשד״ם יו״ד סימן קצב דס״ל דיש ברירה, 
ובמג״א או״ח סימן שז ס״ק ל הביא ב׳ השיטות, ובדברי החזו״א דמאי סימן ט ס״ק יב וס״ק כא, וסימן טז 
ס״ק י מבואר דנקט כהמרש״ל לחומרא דאין ברירה, וע״ע בדרך אמונה הל׳ תרומות פ״א הל׳ כא ובציון 
ההלכה שם בפלוגתת האחרונים בדין ברירה בתרו״מ בזמן הזה, ושם בהל׳ כ האריך בשיטות הראשונים 
בפטור לוקח, ואם יש הפרש בין לוקח במחובר או לוקח בתלוש, ועיי״ש עוד בציון ההלכה ס״ק שנא 
לגבי שותפין, וכתב שם דיש שסברו דבשותפין כיון שכל אחד מקבל חלקו בדין לא חשיב לוקח אע״פ 
שאין ברירה, וכיו״ב כתב נמי במעדני ארץ תרומות פ״א ה״כ, וע״ע בדרך אמונה הל׳ מעשר פ״ב ס״ק ז 

ובציון ההלכה שם ס״ק טז לגבי בעלים יחיד.                      

27.  רמב״ם הל׳ מכירה פי״ג הל׳ יב. 
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שלדעת ר״ת כתבו התוס׳ )ב״מ פח, א( דבחזר ולקחה חזרה ונתחייבה, מ״מ לדעת הרמב״ם 
כתב החזו״א )שביעית סעיף כא ס״ק י( אם גמר מלאכה ע״מ למכור ומכר, אע״פ שחזר 

ולקח אינו חוזר ומתחייב28. 

ג. להביא חיטים שהם טבל ודאי שאינם לקוח ולתקן מהם את התערובת, אמנם בכהאי 
גוונא המעשרות מקולקלים ואינו יכול להשתמש בהם, משום שלא חל שם מעשר על מה 
שמתקן את חלק הפטור, ונמצא שנשאר חלק מהמעשר בטבלו, )ואם רוצה לתקן את חלק 

המעשר עיין תוס׳ גיטין מז, ב ד״ה טבל וחולין(.

הכניסם בשיבולים 

מדאורייתא אין הטבל מתחייב במעשר עד שיראה פני הבית, הכניס תבואתו לבית בשיבולין 
מדאורייתא פטור29.

הראשונים30 נחלקו בתבואה שנכנסה לבית בשיבולין ונפטרה מדאורייתא, בתרתי.

חדא אם כשממרח חוזרת ומתחייבת מדאורייתא, איכא דס״ל דהכניס שיבולין לבית נפטרו 
אע״פ שמירחן בבית, איכא דס״ל דכשמרחן בבית חזרו ונתחייבו, ואיכא דס״ל דאם מירחן 

בבית פטורים, אך אם הוציאם לחוץ ומירחן שם וחזר והכניסם חזרו להתחייב.

עוד נחלקו אם קודם מירוח כיון שאסורים מדרבנן באכילת קבע, חייב להפריש מדרבנן 
דהרי הם טבולים מדבריהם לאכילת קבע, או דהכנסה לבית קודם מירוח הפקיע מהם שם 

טבל, ומותרות קודם מירוח אף באכילת קבע.

 הקוצרים תבואה בקצירת יד, פעמים שעושים דישה וגמר מלאכה בשדה, ופעמים ששומרים 
את התבואה בשיבולין, ואת הדישה וגמר מלאכה עושים לאחר זמן.

המקומות שמאכסנים בהם את התבואה אחר שנקצרה, וכן המקומות שעושים בהם את 
הדישה וגמר מלאכה, לרוב הם מחסנים מטחנות קמח ומאפיות, פעמים שאותם מקומות 
יש להם דין בית ופעמים שאין להם דין בית, פעמים שיש להם דין בית רק לבעלים ופעמים 

שיש להם דין בית לכולם,   והפרטים בדין זה רבו31 ואכמ״ל.     

לכן המכניס מקצת מהשיבולין למקום שיש לו דין בית, ומקצתן למקום שאין לו דין בית 
אין חיובם שווה, וכן אם מירחן במקום שאין לו דין בית, או מירחן במקום שיש לו דין בית 

אין חיובם שווה, ואין להפריש מזה על זה.

כמו״כ באופנים שלדעת רוב הראשונים נפטרה התבואה אין לברך על ההפרשה32, ואין 
להשתמש במטבע שחיללו עליו מעשר שני של הפרשה זו לחילולים אחרים הצריכים 

פרוטה חמורה. 

28.  אמנם מדברי המנ״ח שצה אות ה לא משמע כן דאפ׳ במכר קודם גמר מלאכה והלוקח עביד גמר מלאכה 
נסתפק לדעת הרמב״ם אם חוזר ומתחייב, וכ״ש היכא דהמוכר עביד לגמר מלאכה.   

29.  ב״מ פז, ב, ברכות לא, א, רמב״ם הל׳ מעשר פ״ג ה״ד וה״ו, ופ״ד ה״א, שו״ע סימן שלא סעיף פד.  

30.  עיין רש״י פסחים ט, א, וע״ז מא, ב, תוס׳ מנחות סז, ב בשם רבינו אפרים, רמב״ם הל׳ מעשר פ״ג ה״ו 
ובמהר״י קורקוס והרדב״ז שם, רמב״ן ב״מ פח, ב, רשב״א ח״א סימן שסא, ריטב״א ור״ן ב״מ פח, ב, שו״ע 

סימן שלא סעיף פג וסעיף פד, ובביאור הגר״א שם ס״ק קמז. 

31.  מעשרות פ״ג מ״ז ובר״ש שם, רמב״ם הל׳ מעשר פ״ד ה״ג – ה״ו, חזו״א מעשרות סימן ה ס״ק י, ובדרך 
אמונה הל׳ מעשר פ״ד ה״ה וה״ו בביאור ההלכה.    

32.  עיין חזו״א מעשרות סימן ג ס״ק ג, ובדרך אמונה הל׳ תרומות פ״ג ציון ההלכה ס״ק קכג.
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הפרשת תרומות ומעשרות בחיטים למצות בוצירת יד

להשהות טבל

טבל שנגמרה מלאכתו, לכתחילה ראוי לתקנו מיד שלא יבוא לידי מכשול33.

במקרה שאינו יכול לתקן את טבלו לאלתר, אם מודיע לבני ביתו שהוא טבל ואין חשש שיבואו 
בו לתקלה, לכאורה אפשר להקל להשהות טבל34, ובלבד שלא יעבור עליו בבל תאחר35.

היכא דהגיע שעת הביעור חייב לתקן את כל הטבל שנגמרה מלאכתו36.   

מכירת טבל

אין מוכרין טבל אלא לחבר ובמקום הצורך, כגון חבר שנתערב לו חיוב ופטור שצריך להפריש 
עליו ממקום אחר, ואע״פ שהוא חבר מודיעו שהוא טבל אסור כשאינו מקום הצורך37.

לפיכך הרוצה למכור או לתת במתנה מחיטים שקצר, חייב קודם להפריש תרו״מ.        

פדיון מעשר שני טהור

מעשר שני טהור אין פודין אותו בירושלים, ואם נכנס לירושלים בזמן הזה אין מוציאין 
אותו משם, אלא  מניחים אותו בירושלים עד שירקב, ואף אם עבר והוציא את המעשר שני 
הטהור מירושלים אין פודין אותו אלא מניחין אותו עד שירקב, לפיכך אין מפרישין מעשר 
שני טהור בירושלים בזמן הזה אלא מוציאים את הפירות חוץ לירושלים ומפריש מעשר 

שני בחוץ ופודהו38.

נחלקו האחרונים39 בטבל טהור שנכנס לירושלים אחר מירוח אם מותר להכשיר לטומאה 
את חלק המעשר שני קודם קריאת שם כדי שיטמא ויוכל לפדותו, ובדברי החזו״א )שביעית 

ס״ה ס״ק י( מבואר דמותר לטמאות את המעשר שני אפילו אחר ההפרשה.

גבולות ירושלים שנתקדשה אינם ידועים, וישנם מקומות שאף שהם חוץ לחומת העיר 

33.  כן מתבאר ממתני׳ דמאי פ״ג מ״ג ומפירושי הראשונים שם, ומסוגיא דפסחים ט, ב דחזקה על חבר 
שאינו מוציא מתחת ידו דבר שאינו מתוקן, וע״ע הל׳ מעשר רמב״ם פ״י ה״ב, ועיי״ש בדרך אמונה ס״ק 

כב, וע״ע מור וקציעה סימן רסא דכתב דחיוב הוא להפריש מיד.     

34.  תוס׳ קידושין כו, ב, ומדברי הרמב״ן הרשב״א והר״ן בב״מ יא, א משמע דהוא דין במכניס את הפירות 
לביתו אך כשהם בשדה אינו חייב לתקנם מיד, ואפשר שאם מכניסם למקום שאין דרך להסתפק ממנו 
לא חשיב כמכניסם לבית, ומותר לו להשהותם בטבלם, ומ״מ המתבאר מסוגיית הירושלמי שהביאו 
הראשונים, דתרומה גדולה מפריש בשדה, וא״כ בנידון דידן אפשר דלהפריש תרומה גדולה חייב להפריש 

מיד ולא מהני מה שמודיע לבני ביתו, וצ״ע.       

35.  בדין בל תאחר בתרומות ומעשרות עיין סוגיית הגמ׳ ר״ה ד, א וברמב״ם הל׳ מעשה הקורבנות פי״ד הל׳ 
יג, דברגל ראשון עובר בעשה ולאחר ג׳ רגלים עובר בלאו, ועיין תוס׳ ר״ה שם ד״ה ומעשרות, ולתי׳ קמא 
אין עובר בבל תאחר אלא אם הפריש ולא נתן, ולתי׳ בתרא עובר אף בעודו טבל, וכן הרשב״א והמאירי 
שם הביאו בזה פלוגתא אם עובר בבל תאחר בטבל שלא הפרישו, וע״ע שלטי גיבורים שם ובחזו״א דמאי 

סימן ב ס״ק ב.        

36.  מעשר שני פ״ה מ״ו, רמב״ם הל׳ מעשר שני פי״א ה״ח, שו״ע שלא סעיף קמד.

37.  דמאי פ״ה מ״ח ובירושלמי שם, רמב״ם הל׳ מעשר פ״ו ה״ו, שו״ע שלא סעיף קיז, וע״ע חזו״א דמאי סימן 
ו ס״ק י.

38.  רמב״ם הל׳ מעשר שני פ״ב ה״ד וה״ח, טור ושו״ע סימן שלא סעיף קלה.

39.  טור סימן שלא ובדרישה שם, שו״ע שם סעיף קלה, ובש״ך שם ס״ק קנא, ובט״ז שם ס״ק לא, וע״ע בדרך 
אמונה הל׳ מעשר שני פ״ד ס״ק כד ובציון ההלכה שם.
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העתיקה הם קדושים בקדושת ירושלים, והיות שהחיטים למצות לא הוכשרו לקבל 
טומאה ואי אפשר להכשירם, כדי שלא יחמיצו, לפיכך לא יפריש מעשר שני במקום 

שיש חשש שמא הוא ממקומות שקדושים בקדושת ירושלים.     

דין תרומה טהורה בזה״ז

התרומה גדולה והתרומת מעשר שמפריש מהחיטים, טהורים הם שהרי לא הוכשרו לקבל 
טומאה, ובזה״ז אסור לשורפם וצריך לקוברם40 במקום שלא יבואו בה לידי תקלה של 

אכילה, או שיצמחו.

ולתת לכהן שיאכיל לבהמתו הוא פלוגתא אם מותר להאכיל מאכל אדם לבהמת כהן41. ויש 
הנוהגים היום להניח את התרומה לפני בהמת כהן והיא תאכל מעצמה42. 

סדר ההפרשה

תרומות ומעשרות מפריש הבעלים או שלוחו, באופן שהחיטים של שותפים יכול אחד 
מהשותפים להפריש אף אם שאר השותפים לא מינוהו שליח43. 

הרוצה לקיים מצוות נתינה של המתנות כראוי, ואינו רוצה לחזור ולקנות מן הלוי את המעשר 
ראשון44, אינו יכול ליטול מעט יותר ממאה ולומר את נוסח ההפרשה המצוי, דבהפרשה זו 

המעשר ראשון מעורב בחיטים שבהם משתמש.  

בכדי למנוע תקלות של ריבוי או מיעוט במעשר, ומכשולות נוספים,  יש להציע סדר 
הפרשה כדלהלן.

ישקול בתחילה את כל שקי החיטה וידקדק במשקל45, לאחר שקילת כל שקי הטבל יוציא 
9% מהטבל ויתנו בשק אחד, ועוד 1% מהטבל ויתננו בשק אחר.

את כל שקי הטבל )כולל השק שמונח בו 9% והשק שמונח בו 1%( יניח בחדר אחד, כל 
השקים יהיו פתוחים ונוגעים זה בזה46.

40.  טור סימן שלא ובב״ח שם, רמ״א שם סעיף יב, ובביאור הגר״א שם ס״ק מח, וע״ע חזו״א שביעית סימן ה 
ס״ק י ומשמע מדבריו דאם אינו יכול לקוברה מותר לו לשורפה, דלא אסור שריפה אלא היכא דאפשר 

בקבורה.  

41.  עיין תוס׳ יבמות סו, ב, ב"מ צ, א דכתבו תרומה טהורה הראויה למאכל אדם אין להאכילו לבהמה דהוי 
הפסד לתרומה, וכ"כ הר"ש תרומות פי"א מ"ט והכפתור ופרח פ' כג, ובדעת הרמב"ם כתב מהר"י קורקוס 
הל' תרומות פ"ט מתרומות ה"ז דפליג וס"ל דמותר להאכיל לבהמה, אמנם המל"מ הל' תרומות פ"ו ה"א 
כתב דדעת הרמב"ם כדעת תוס' והר"ש, ואין להאכיל לבהמה תרומה שהיא ראויה למאכל אדם, ועיין 
חזו"א שביעית סימן י ס"ק יב דנראה מדבריו דמותר לכהן להאכיל לבהמתו תרומה טהורה, אמנם כתב 

דאין לחפש אחר נתינה לכהן אם אין הכהן רוצה אלא כדי להאכיל לבהמתו.   

42.  ספר ארץ ישראל ח״ב סימן ו בשם הגר״ש מסלנט זצ״ל.

43.  רמב״ם הל׳ תרומות פ״ד ה״א, ה״ב, וה״ח, שו״ע שלא סעיף כט, ל, לה. 

44.  שמא אינו לוי ולא זכה בו ולא מהני מה שחזר והקנה לו, וחושש לקיים בזה מצוות אכילת כזית מצה 
בלילה הראשון, ועיין דרך אמונה הל׳ תרומות פ״ו ה״ב ציון ההלכה ס״ק עז דכתב משמיה דהחזו״א דאף 

הלוי עצמו לא יוצא יד״ח במצה של מעשר ראשון שמאי אינו לוי.       

45.  תרומות פ״ד מ״ו, רמב״ם הל׳ תרומות פ״ג הי״א, שו״ע סימן שלא סעיף כד.

46.  בדין מוקף נחלקו הראשונים ורבו בו השיטות וכבר כתב הגר״א יו״ד סימן שכה ס״ק ח דבדין זה נסתבכו 
גאוני עולם, וכדי לצאת את כל השיטות יהיו השקים פתוחים ונוגעים זה בזה, עבר ותרם שלא מן המוקף 
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הפרשת תרומות ומעשרות בחיטים למצות בוצירת יד

כתב החזו״א )קונטרס הפרשת תרו״מ סימן ב סעיף ט, נדפס בדרך אמונה סוף ח״ג( וז״ל 
“נכון שיאמר קודם ההפרשה הריני מוכן לקיים מצות הפרשת תרומה ומעשר, וכל לשוני 

יתפרש על צד היותר טוב ע״פ דין תורה ותקנת חז״ל״ עכ״ל. 

לאחר מכן יקח מעט חיטים בידו47, יברך “אשר קדשנו במצוותיו וצוונו להפריש תרומות 
ומעשרות״, ויאמר: 

מה שבידי יהיה תרומה גדולה על כל הנמצא כאן.    

מעשר ראשון יהיה בשק שיש בו 1% כולו ובשק שיש בו 9% מצד צפון שבו עד תשלום 
שיעור המעשר.     

תרומת מעשר יהיה בשק שיש בו 1% מצד צפון שבו עד תשלום שיעור תרומת מעשר.

בשנות מעשר שני יאמר מעשר שני בצד דרום של השקים, בשנות מעשר עני יאמר מעשר 
עני בצד דרום של השקים.

אם הפריש מעשר שני צריך לפדותו. לפדיון מעשר שני, ייחד מטבע לפדיון48, ויברך “אשר 
קדשנו במצוותיו וצוונו על פדיון מעשר שני״, ויאמר מעשר שני וחומשו49 יהיו מחוללים 

על פרוטה במטבע שיחדתי לחילול המעשר שני.     

תרומה גדולה ותרומת מעשר אינו נותן לכהן אלא קוברם וכמש״נ לעיל. 

את המעשר ראשון נותן ללוי, וי״א שיכול ליתנו גם לכהן50.

את המעשר עני יזכה לעני, ויחזור ויקנה אותו ממנו בכסף51.

תרומתו תרומה, כמו״כ דין מוקף אינו אלא לתרומה גדולה, וחברים מקפידים אף על תרומת מעשר, אך 
מעשר ראשון ומעשר שני או עני א״צ מוקף.  

47.  לא יקח מהשק שיש בו 9% ולא מהשק שיש בו 1% שלא יתמעט שיעור המעשר, אלא משאר שקי 
הטבל.  

48.  המטבע שמייחד לפדיון צריך שתהיה מטבע מתכת, שווה לפחות פרוטה, ויוצאת באותה מדינה, המטבע 
צריכה להיות ברשותו אך אינה צריכה להיות בידו בזמן החילול.

49.  אם המטבע שמחלל עליה אינה של המחלל אלא של אחר שנתן לו רשות לחלל עליה, אינו מוסיף 
חומש.  

50.  עיין טור סימן שלא ובבית יוסף שם, ובשו״ע שם סעיף יח ובגר״א ס״ק נב.

51.  במעשר עני ליכא למיחש שמא אינו עני, לכך יכול לזכות לו את המעשר עני בכל מקום שהוא ולחזור 
ולקנותו ממנו, ומ״מ אם רוצה ליתן את המתנות לעני ולא לקנותם ממנו יכין לאחר השקילה שק נוסף 
ובו 10% מהכמות שנשארה אחרי שהכין את השק של 9% והשק של 1%, וכגון אם היה לו 100 ק״ג 
חיטים לאחר שהוציא 10% נשאר לו 90 ק״ג חיטים ומהם יוציא 10% דהיינו 9 ק״ג ויניחם בשק נפרד, 
ועליהם יקרא שם מעשר עני ויאמר מעשר עני יהיה בשק זה מצד דרום שבו עד תשלום שיעור המעשר 

עני.       

67

ה
שד

ה
ה 

ש
ע

מ
ה  

שד
ת 

כו
לי

ה
 



רבי משה אדלשטיין שליט״א

 הערות מעשיות בהפרשת חלה 
ממצות חבורה

הפרשת חלה במצות יד שונה מהפרשת חלה מעיסות רגילות בימות החול, היות ובימות א. 
החול עושים עיסה גדולה כשיעור חלה ומפרישים ממנה חלה מיד כפי עיקר הדין - שיש 
להפריש מהעיסה מיד לאחר עשיית העיסה. אולם באפיית מצות יד אי אפשר להפריש 
מהעיסה כפי שיתבאר, ולכן צריך לעשות צירוף סל לאחר האפיה ולהפריש חלה, ומחמת 
כן צריך שימת לב לעשות את ההפרשה כדין, וכן להיזהר מאכילת טבל לפני ההפרשה, 

כפי שיתבאר. 

שיעור העיסה במצות יד     

מבואר בגמ׳ )פסחים מח, ב( שאין ללוש עיסה למצות בכמות גדולה משיעור חלה, מחמת ב. 
שאין העסק מועיל בעיסה גדולה כזאת והיא עלולה להגיע לידי חימוץ. וכן פוסק השו״ע 

סי׳ תנו סעי׳ א. 

כותב המ״ב סק״ג, ששיעור הפרשת חלה במידת נפח, הוא קמח כדי כלי המחזיק ג׳ 
קוואר״ט בערך. 

נחלקו הפוסקים מהו שיעור זה במשקל, הגר״ח נאה בס׳ שיעורי תורה שם, )סעי׳ ד 
הע׳ י( כותב שהשיעור הוא משקל של 1,250 גרם, אולם מרן הקה״י בספרו שיעורין של 
תורה כתב שנהגו בחו״ל שהוא משקל 1,200 גרם. ולפי״ז יצא גם לחומרא, שיש להפריש 
חלה בלי ברכה משיעור זה, וכן המנהג להפריש בלי ברכה משיעור 1,200 גרם, כמבו׳ 

בס׳ שש״כ פ׳ מב סעי׳ ט. 

כאמור, כל זה לחומרא שלא לעשות עיסה גדולה יותר משיעור זה, היות ויש אחרונים 
שכתבו ששיעור זה הוא שיעור הפרשת חלה, אבל להפריש חלה עם ברכה אי אפשר 
עדיין להפריש משיעור זה אלא בשיעור גדול יותר, כפי הידוע שדעת הגר״ח נאה ששיעור 
הפרשת חלה עם ברכה הוא עיסה מקמח במשקל של 1,670 גרם ולהחזו״א לפי מידת 

השיעורין של תורה הוא 2,250 גרם. 

ולכן מקובל בחלק מן המאפיות לעשות כל עיסה )מיירה( במשקל 1,200 גרם, שהוא 
שיעור העיסה שמותר ללוש למצות. אולם מאחר ששיעור זה הוא רק בשיעור של 
הפרשה לחומרא, אי אפשר להפריש חלה מהעיסה, כיון שאחרי האפיה המצות יצטרפו 
בסל גדול יותר שיש בו שיעור חיוב חלה בודאי, ונמצא שאם יסתמכו על ההפרשה 
מהעיסה, לא נחשב שהפרישו חלה מהמצות, כיון שאח״כ התחייבו לשיטות שסוברים 

שהשיעור גדול יותר. 

וטעם נוסף, שאפילו אם נימא ששיעור של 1,200 הוא שיעור של הפרשת חלה, מבואר 
בשו״ע סי׳ תנז סעי׳ א׳ שטוב לצרף עיסות יחד לשיעור חלה, דכיון שהשיעור מדויק יש 
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הערות מעשיות בהפרשת חלה ממצות חבורה

לחוש שמא לא היה בעיסה אחת כשיעור, ולכן מצרפים את המצות לאחר אפיה בכמות 
שיש שיעור ודאי ומפרישים חלה. 

אכילה מהמצות לפני ההפרשה

מאחר שהתבאר שבכמות העיסה שמקובל בחלק מן המאפיות יש שיעור חלה לחומרא, ג. 
לכן אפילו עוד לפני שצירפו את המצות בסל יש להחמיר שהתחייבו בחלה, ולכן גם 
אם אחד לקח לביתו רק קילו אחד של מצות בלי לצרף בסל, צריך להפריש מהם חלה 

לחומרא שמא כמות הבצק היתה כזו שאנו חוששים שהתחייבה בחלה. 

כמו״כ פעמים שאחד מבני החבורה או מהמאפיה רוצים לטעום מהמצות, ולהאמור ד. 
הבצק התחייב בחלה לחומרא, וצריך זהירות גדולה שאף אחד לא יטעם ממצות אלו 

לפני שיפרישו מהם חלה. 

אולם במצות חבורה הפרטיות מקפידים שלא ללוש עיסות בשיעור זה, אלא עושים כל ה. 
עיסה )מיירה( חצי קילו, ובאופן זה אין שום חשש של שיעור חלה כל זמן שלא צירפו 

בסל, וכל שלא צירפו בסל לא התחייבו בחלה.   

אכילה מהמצות הכפולות או השרופות

חשש נוסף מצוי במאפיות, שמורידים מצות מחשש כפולות או שרופות וכדומה, וזורקים ו. 
את המצות אל מתחת השולחן, ובמצות של מאפיה שכבר התחייבו בחלה לחומרא כפי 

שהתבאר לעיל, צריך זהירות שלא לאכול מהן בלי הפרשת חלה.

חשש זה קיים גם בחבורות הפרטיות שאף שבעיסה לא היה שיעור, אבל במשך הזמן ז. 
עשויה להצטבר בכלי כמות שיש בה שיעור חיוב חלה. 

פעמים שזורקים את המצות על הרצפה תחת השולחן ולא בכלי, ואז המצות לא מתחייבים 
בחלה אפילו אם הצטברה כמות של שיעור חלה, היות ואין סל המצרף אותם, אבל אם 
אוספים מהם לשקיות מצטרפים בשקית לשיעור חלה, יש להיזהר שלא לאכול מהם 

בלי הפרשת חלה.   

צירוף סל למצות 

כפי שהתבאר, בעיסות של חבורה פרטית אין שיעור חיוב חלה ובחלק ממצות של מאפיה ח. 
יש רק שיעור חיוב לחומרא בלבד. 

ולכן אם לאחר האפיה מניחים את המצות על שולחן שאין לו שוליים ולא מניחים את 
המצות בכלי, וכשאורזים את המצות אורזים אותם בקרטון של קילו ולא יותר, המצות 
שהגיעו מבצק שלא היה בו שיעור כלל פטורות מחלה, והמצות שהיה בהם שיעור 
לחומרא חייבות בהפרשת חלה לחומרא בלבד, אולם יש מורים שבכל גוונא צריך לצרפם, 
דעל הצד שמועיל צירוף כפי שיבואר לקמן, יש חיוב לצרף מפני האיסור להפקיע מצות 

חלה, כמבואר ביו״ד סי׳ שכד1.

וכ״ז כשאף אחד לא לוקח שיעור חלה, אבל היות ויש אנשים שלוקחים כמות גדולה 

1.  ונימוקם עימהם שהרי בגמרא )פסחים מח, ב( אמרו שההיתר לעשות עיסות קטנות משיעור חלה בכדי 
שלא יחמיצו הוא רק אם מצרף את המצות בסל לאחר האפיה, דאי לאו הכי הוי חומרא דאתי לידי קולא. 
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של מצות, הרי עליהם ודאי לכו״ע יש חובה לצרף בסל ולהפריש, ויש חשש שלא כולם 
בקיאים בזה, ויתכן שבלי שימת לב יהיה אצלם צירוף להפרשת חלה, כגון שיניחו בתוך 
שקית אחת, או בתוך מדף אחד בארון, ולא ידעו שצריכים להפריש חלה, לכן במצות של 
בעלי המאפיות מקפידים לצרף את המצות בסל, ומפרישים מהם חלה, ואף שהמצרף 
מצות על מנת לחלקם נחלקו האחרונים אם מתחייב בהפרשת חלה כדלקמן, מכל מקום 
כיון שכל המצות שייכים לבעל המאפיה עד שבני החבורה לוקחים את המצות שלהם, 
לכן אין חסרון של על מנת לחלק, כמבואר בשו״ע )יו״ד סי׳ שכו סעי׳ ב(, שנחתום העושה 
עיסה על מנת לחלק העיסה חייבת בחלה, מחמת שיש רגילות שיש אנשים שקונים 
כמות שחייבת בחלה, לכן מעיקרא המצות מתחייבים בחלה אפילו שמחלקים לחלקים. 

אולם בחבורות פרטיות כולם שותפים בקמח ובמצות ומחלקים ביניהם, או  אפילו אינם ט. 
שותפים אך מאחר שברור שיחלקו את המצות כפי שסוכם מראש,  יש לדון האם יועיל 
שיצרפו את כל המצות בסל אחד כדי לחייב את המצות בחלה, ואח״כ לחלק ביניהם 

לחלקים שאין בהם שיעור. 

דהנה קיי״ל שהעושה עיסה על מנת לחלק העיסה פטורה מן החלה, אולם בעושה 
צירוף סל על מנת לחלק דנו הפוסקים. בשו״ת שבט הלוי )ח״ב סי׳ קעט אות ה( כותב 
להפריש חלה עם ברכה כיון שאין חסרון בחלוקה לאחר אפיה משום שהדרך לחלק 
לאחר אפיה, ובמנחת יצחק )ח״ח סי׳ מב( מביא כמה אחרונים שדנו בזה ומסיק להפריש 
בלי ברכה, ובמנחת שלמה )ח״א סי׳ סח( מסתפק בזה, ע״ש.  ולפי״ז לא ברור שמועיל 

אם יעשו צירוף סל. 

אולם כל זה כאשר כל אחד לוקח פחות מכשיעור, כגון שכל אחד לוקח רק קילו אחד, י. 
אבל אם יש אחד מבני החבורה שלוקח כשיעור חלה )או 1.670 להגר״ח נאה או 2.250 
לשיעורין של תורה( א״כ יש כאן שיעור של חיוב שלא מתחלק, והחלק הזה ודאי חייב. 
והפוסקים )חלת לחם סי׳ ה סעי׳ יא ומקדש מעט סי׳ שכו סק״ט ומנח״ש סי׳ סח הע׳ 
שפט( הסתפקו אם ממילא הכל חייב בחלה, או לא, ולכן צריך תחילה להכין כמות של 
הפרשת חלה ולצרפה בסל ולייעד אותה למי שלוקח לעצמו שיעור, וממנה להפריש 

חלה ולפטור מספק את שאר החלקים. 

אבל לפי זה אם אחד לקח קילו, ובבית יש לו קילו נוסף מחבורה אחרת ששם לא הפרישו 
חלה, הרי הוא בספק שמא הצטרפו עכשיו לשיעור.  

חבורות שלא מפרישים חלה במאפיה

יש חבורות שלא מפרישים בכלל חלה במאפיה, אלא כל אחד לוקח את המצות שלו יא. 
לביתו, ומי שיש לו שיעור חלה מפריש בביתו, ובאופן זה צריכים להיזהר מאד שלא 
יעשו שום צירוף סל במאפיה, כיון שאז כל המצות התחייבו בחלה, וגם זה שלקח רק 
קילו אחד אפילו שאין לו שיעור חלה התחייב כבר להפריש חלה, ואם לא יפריש נמצא 

אוכל טבל, ולא יוצא ידי חובת מצה. 

ועל כן צריכים להיזהר שלא יניחו את המצות יחד בסל אלא רק על שולחן בלי שוליים, 
ולא לתוך סלי המתכת הנמצאים במאפיה, וגם אחרי שמכניסים את המצות לקרטונים 
של קילו לא לארוז את המצות שבקרטונים בתוך קרטון גדול, כיון שהוא מצרף את 

המצות לשיעור.
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הערות מעשיות בהפרשת חלה ממצות חבורה

גם כשנזהרים שלא לעשות צירוף סל, מצוי מכשול שיש שלוקחים שני קילו מצות 
ומכניסים את כל המצות לארגז קרטון אחד. והאחראי על אריזת המצות מכניס את 
המצות לתוך הקרטון, ופעמים שכבר הכניס יותר מקילו ורבע לקרטון ואז המצות 
התחייבו בחלה לחומרא, או אפילו מכניס קילו שבע מאות והתחייבו בודאי להגר״ח נאה, 
ואח״כ כשרואה שאין לו מספיק שלימות או מסיבה אחרת מוציא מצה מהקרטון ומעביר 
לקרטון אחר של קילו, ונמצא שלקח מצה שכבר התחייבה בחלה ונעשתה טבל, ועירב 
אותה עם מצות פטורות מחלה, ואפילו אם אותו שקיבל את המצות יחמיר על עצמו 
ויפריש חלה מחשש שמא התחייב, לא יועיל כיון שרוב המצות לא התחייבו בחלה שהרי 
הם לא הצטרפו בסל, אלא רק אותה מצה שהעבירו התחייבה, וכשיפריש עליה ממצה 
אחרת שלא התחייבה הוא מפריש מן הפטור על החיוב שלא מועיל. לכן ראוי לצרף 

הכל ולהפריש חלה כדין, ואם לא עשה כן צריך להיזהר בכל הפרטים שנתבארו כאן.

לצרף את החלה עצמה לשאר המצות    

לאחר האפיה במצות של מאפיה מקפידים לעשות צירוף סל למצות ומפרישים מהם 
חלה, וצריך להקפיד לצרף גם את המצה אותה מפרישים לחלה על שאר המצות, כדי 
שגם היא תתחייב בחלה. כפי כללי צירוף סל המבוארים במ״ב סי׳ תנז ובביה״ל )ד״ה 
שיתן(, אבל פעמים קורה שמפרישים מחתיכת מצה הנמצאת על השולחן על אלו שבסל, 
והיא לא הצטרפה עדיין בסל ולא התחייבה והרי הוא מפריש מן הפטור על החיוב ולא 

חלה ההפרשה.

הפרשה ממצות שרופות    

היות והמצות יקרות ורוצים לחסוך שלא להפסיד חלק מהמצות להפרשת חלה, פעמים יב. 
שהאחראי לוקח חתיכות של מצה שרופות. והנה קי״ל שבזמן הזה לא מקפידים שלא 
לקחת חלה ותרומה מן הרע על היפה, כמבואר בשו״ע )יו״ד סי׳ שלא סעי׳ לב(, ולכן אין 

חשש במה שהמצות חרוכות קצת.

אבל פעמים שהמצה שרופה לגמרי ואינה ראויה לאכילה. ולדעת הרמב״ם אינו יכול יג. 
להפריש ממנה, דכתב הרמב״ם )הל׳ ביכורים פ״ז הל׳ יג( שאין מפרישים מעיסה שנפסלה 
לאכילת אדם, ומבאר בדרך אמונה )שם ס״ק קז( שאף בזמן הזה שהחלה נשרפת, לא התירו. 

אולם המהרי״ל כתב בהל׳ פסח שאפשר להפריש ממצה חרוכה, וכותב האליה רבה )סימן 
תנז סק״ב( שכונתו אפי׳ כשאינה ראויה לאכילה כלל, והפמ״ג )א״א ס״ס תנח( מקשה, 
שאע״פ שבזה״ז החלה הולכת לשריפה, אך צריך שיהיה לה שם לחם בזמן ההפרשה, 
דכתיב באכלכם מלחם הארץ, וכיון שאינה ראויה לאכילה אין לה שם לחם, ונשאר 
בצ״ע. ]וכתב שאין לפניו את המהרי״ל, ועיין במהרי״ל מכון ירושלים, שני נוסחאות בזה[ 
וכן בשו״ת מהרש״ם )ח״ג סימן פב( נשאר בצ״ע, ובגידולי הקודש )סימן שכט( כותב, 
שמסתמא המהרי״ל פסק להפריש רק בראויה לאכול ע״י הדחק. ועל כן צריך להיזהר 

שהמצה תהיה ראויה לאכילה קצת. 

והנה בדרך כלל יש לכל הפחות משהוא מן המצה שכן ראוי לאכילה וההפרשה חלה 
על אותו משהוא, אולם לכתחילה המנהג לקחת כזית להפרשת חלה כמבואר ברמ״א 
)יו״ד סי׳ שכב סעי׳ ד(, ולכן לכתחילה צריך שימת לב שיש כזית מצה שראויה לאכילה.    
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הפרשה ממצה שמקפיד על תערובתה 

פעמים שלוקחים חתיכת מצה מהמצות האחרונות שיצאו באפיה, ומהם מפרישים על יד. 
כל המצות. ומחוסר שימת לב לוקחים ממצה שהיא לאחר ח״י רגעים מנתינת המים, 
וישנם שמקפידים שלא לקחת מצות מלאחר ח״י, נמצא שכאשר מצרף מצה שהיא לאחר 
ח״י עם שאר המצות שהם בתוך ח״י רגעים לא מצטרפים לחלה, היות ומקפידים שלא 
יתערבו, וקי״ל שכאשר מקפידים שלא לצרף ב׳ עיסות הם לא מצטרפים לחלה, כמבואר 
בשו״ע )יו״ד סימן שכו(. וכ״ש שיש להיזהר שלא לקחת להפרשה מצה שיש בה חשש 

כפולה, או ממצה שנפלה על הרצפה. 

ונראה שיש להקפיד גם שלא להפריש מחתיכות מצות של ריחיים של מכונה )רש״ם( 
]שלא הצטרפו לחיוב חלה בפני עצמם[ על מצות של ריחיים של יד )רש״י(, כיון שמקפיד 
שהרש״ם לא יתערבו עם של רש״י, אבל אפשר לקחת לחלה מצה מרש״י על רש״ם כיון 
שלא מקפיד שהרש״י לא יתערב עם רש״ם, וכנ״ל אם יש מצות מקצירת יד ומצות מקצירת 

מכונה יש להיזהר שלא להפריש חלה ממצה של קצירת מכונה על מצות מקצירת יד.

דין זה נוגע לא רק לענין צירוף להפרשה אלא גם לצירוף לעצם החיוב, ששני מינים טו. 
שמקפיד על תערובתם לא מצרפים לשיעור חיוב, ולכן מי שלקח קילו רש״י וקילו רש״ם 
אין המצות מצטרפות לשיעור, ורק אם יהיה לו כמות של שיעור חלה מאותו סוג של 

מצות מצטרפים לשיעור. 

מוקף בשעת ההפרשה

כפי שהתבאר את המצה שמשמשת להפרשת חלה מניחים על שאר המצות כדי שיצטרפו טז. 
לחיוב, ויוכל להפריש. 

והנה הפרשת חלה מורכבת משני חלקים תחילה עושה מעשה נטילת החלה, כלומר יז. 
שלוקח חתיכה מתוך המצות ומייחד אותה שהיא תהיה החלה, ואח״כ קורא לה שם 

שאומר הרי זו חלה.

בתוס׳ )נדה ז, א ד״ה ומקפת( כותב שלא די שיהיה מוקף בשעת מעשה נטילת החלה, אלא 
גם בשעת קריאת שם צריך שיהיה מוקף, וכן דעת הרבה ראשונים. אמנם יש ראשונים 
שסוברים שדי שבשעה שלוקח את החלה יהיה מוקף, אך כותב הר״ש )טבול יום פ״ד 
מ״ז( שעכ״פ מצוה מן המובחר שיהיה מוקף בשעת הקריאת שם, והובא בדרך אמונה 
)הל׳ תרומות פ״ג ס״ק קמה(. ולפי״ז צריך להיזהר לכתחילה שהמצה של החלה תהיה 

על המצות גם בזמן ההפרשה. 

תערובת חלה עם שאר המצות 

מאחר שהתבאר שהמצה נמצאת על המצות בשעת ההפרשה, ורק אחרי ההפרשה יח. 
מורידים אותה מהמצות, יש לחשוש שתיווצר תערובת של החלה עם שאר המצות היות 
והמצה פריכה ונשברת בקל, עלולים ליפול ממנה פירורים על המצות ולהתערב בהם.

בכדי להמנע מאפשרות שכך יקרה ניתן לפתור את הבעיה, שיניח את המצה של החלה יט. 
בשקית, אולם צריך לכתחילה להקפיד תחילה להניח את המצה של החלה עצמה על 
המצות בלי שקית כדי לעשות צירוף סל בנגיעה ממש זו בזו ]כפי שכתב השש״כ בשם 
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הערות מעשיות בהפרשת חלה ממצות חבורה

הגרשז״א וכ״כ בדר״א פ״ו מביכורים הט״ז בבהה״ל ד״ה ואין, וע״ש מה שכתב בשם 
הגריש״א ויש לחלק ואכמ״ל[ ולא יניח מתחילה בשקית דיש חשש שאולי היא נחשבת 
כמפרידה את הצירוף, ורק אח״כ לפני שקורא לה שם יניח אותה בשקית, ויניח אותה על 
המצות, ואז אין חשש שהשקית מפרידה משום שאחרי שכבר הצטרף לחלה צריך רק 
לדין מוקף בשעת ההפרשה וגם כאשר החלה נמצאת בשקית נחשב מוקף ואין השקית 
מפרידה את המוקף, כמבואר במ״ב סי׳ תנז סק״י, ובצורה כזו אין חשש שיפלו פירורים.
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תגובות לגליון 206
ברכות שמים מלא חפנים לכ' המערכת הליכות שדה שליט"א

אחדשה"ט,

האיר מול עבר פני החוברת הנפלא הליכות שדה והוא מלא וגדוש בחידו"ת משמחי לב 
הנובעים ממקור מעיינות החכמה ובנויים על אדני האמת פנים חדשות באו לכאן בסגנון 

החדש של החוברת ויה"ר שחפץ ד' בידם יצליח להגדיל תורה ולהאדירה.

מאוד נהניתי ממאמרו של הרה"ג ר' אשר בורובסקי שליט"א, שנכתב בטוטו"ד, לגבי א' 
ששכח להפריש חלה ונזכר בשבת אחרי שכבר שלח מקצת מהחלות למקומות אחרים שא"א 
להודיע להם על כך, והאריך לגבי זה, שיש רבנים שוקדים על תקנת הכלל ושכל שבוע כד 

עייל שבתא הם מפרישים חלה לכל מי ששכח וכו'.

והנה מע"כ הרה"ג הנ"ל דן בזה לארכו ולרחבו, אך יש פרט א' שעדיין צריך לפנים והוא דמה 
שהרבנים מפרישים עבור כולם תלוי על ברירה, דבשעת מעשה ההפרשה אין ידוע מי ומי 
הצריכים לזה, ורק אח"כ אלו שאכלו בלי להפריש לעצמם נתברר למפרע שהם הזקוקים 
לזה אבל גם אלו ששכחו להפריש בע"ש, יתכן שיזכרו בשבת וימתינו עד מוצ"ש להפריש 
ולאכול, ונמצא שההפרשה אינה עבורם, וא"כ אפי' מי שמפריש רגע לפני שקיעה בע"ש לא 

הועיל כלום כי אם על ידי ברירה.

והנה לגבי ברירה קיי"ל דבדרבנן יש ברירה, וחלה בזה"ז מדרבנן, ובאמת כך פסק בשו"ע 
)שלא סעי' יא( דיש ברירה, אך מה נעשה שמרן מרא דעובדא החזו"א חולק וס"ל דאין ברירה, 
כיון דעיקרו באו', עי' בדבריו הקלורין לעינים בדמאי סי' ט סקכ"א )סוף ד"ה מן(, וכ' שכן 
דעת הרמב"ם והגר"א וא"כ נפל לבירא הך תקנה, וזה היה עיקר היסוד של התשובה הנ"ל 

לסמוך על הך הפרשה, וא"כ צ"ע לדינא.

אשמח לשמוע את חוו"ד בזה.

בכבוד רב,

צ.א. בלום

ראיתי את מאמרו של הג"ר אשר בורובסקי בהליכות שדה 206 לגבי הפרשת חלה בשבת 
ונהניתי,

שאלתי האם מש"כ שמצוי בשוק שנתיים שלש ולכן לא לסמוך על הפרשת הרב עד שידע 
שהם מאותה שנה.

האם זה רוב שיש שאר שנים או ספק רציני או חשש בעלמא.

והנפ"מ שהעירני ג"א שליט"א במי ששכח להפריש חלה בעיו"ט, האם יוכל כעת ביו"ט 
להפריש כי מקובלנו מהחזו"א והקה"י שבדבר חשש לחומרא אפשר להפריש ביו"ט.

בפרט לשי' שחדש וישן בחלה הוא דרבנן ולא דאו'.

ואגב אציין שבספר תורת הארץ אות כג מסתפק בקמח חו"ל שנכנס לארץ אם חדש וישן 
נקבע לפי גידולו או לפי זמן כניסתו לארץ.
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תגובות לגליון ו20

עוד אשאל מה שהעיר של"מ הפרשת הרב אם לש מין אחר כגון מחיטים על שיפון, מה הדין 
אם לש ב' מינים יחד, כגון לש 80 אחוז שיפון ו - 20 אחוז חיטה יחד, האם יכול להפריש 

עליהם מעיסה שהיא רק מחיטה.

בברכה,

ב. ט.

תגובת רבי אשר בורובסקי שליט"א:

בעניין מש״כ שהפרשת הרבנים בע״ש נעשית בנוסח הפרשה ע״י ברירה ואין מועיל לדעת 
החזו״א. אכן צדקו דבריו דלמרן החזו״א צריך להפריש ללא ברירה אף בזה״ז, אך באמת יש 
מן הרבנים המפרישים לזיכוי הרבים שמקפידים לומר נוסח הפרשה בער״ש ללא להיזקק 

לברירה, ]נוסח זה נקבע בדקדוק, כמדומה ע״י הגאון ר״י ברטלר זצ״ל[.  

בענין השאלה מאלו שנים הקמח המצוי בשווקים, שמענו כל מיני הערכות וסברות מאנשי 
מקצוע, אך אף לא אחת מתוך ידיעה ברורה, ובפרט קמח חו״ל שאין אפשרות לדעת מהי 
שנת גידול החיטים כיון שמחיר התבואה נקבע עפ״י טיב החיטה ואין למוכר חובה עפ״י חוק 
לדווח מהי שנת גידול החיטה. ]והיו שאמרו שיש חיטים שמגיעות לשוק ממחסני חירום 
לאחר שהות של כמה שנים, אך כאמור אין בדברים אלו ידיעה ברורה[ וממילא אין ידיעה 
אם יש רוב חיטים משנה אחת. ורק זאת ידוע, שרוב הקמח בארץ מגיע מחיטים של חו״ל. 

ולמעשה אחד מן הרבנים שמפרישים חלה בער״ש על מי ששכח מפריש מג׳ עיסות של 
ג׳ השנים אחרונות תשע״ז – תשע״ט, אבל אינו מתיר לסמוך על זה בסתמא אא״כ יודע 

שהפרישו חלה בשבת זו.  

כיון שנתבאר שניתן לסמוך על הפרשת הרבנים לענין להתיר להפריש לחומרא בשבת, יש 
ליזהר בשעה שמפריש שלא לגלות דעתו שלא ניחא ליה בהפרשה שהפרישו עבורו, משום 
שאז מתחייב מדינא להפריש וחזר הדין שאסור להפריש בשבת. אלא צריך שיהא בדעתו 
דניחא ליה בהפרשה שהפרישו עבורו בערב שבת והיא זכות בשבילו, ומפריש רק על הצד 
שהפרשת הרבנים בער״ש לא הועילה לחלותיו מאיזה סיבה שתהיה, וכשמפריש לחומרא 
יאמר כך: אם החלה שהופרשה בערב שבת ע״י הרבנים על מי שניחא ליה בהפרשה זו פטרה 
את החלות האלו, ניחא לי בהפרשתם, אבל אם הפרשה זו לא פטרה את החלות האלו הרי 

זו שבידי תחול על חלות אלו.

אכן איכא כמה נידונים בפוסקים, ]א[ אם דין חדש וישן בחלה הוא מה״ת וכדין הפרשת 
תרו״מ בדגן תירוש ויצהר או מדרבנן. ]ב[ עוד נסתפק בתורת הארץ )ח״א פ״ד אות כג( בקמח 
חו״ל אם שנתו למעשר נקבע לפי זמן גידול החיטים או בזמן כניסתו לארץ. ז״ל, “י״ל כיון 
דחו״ל אין כלל מקום חיוב חלה איך ניזול בתר שעת גידול התבואה שמה כיון דאין שום 
שייכות לחלה שם מן התורה וצריכין למיזל רק בתר שעת כניסתן לאר״י״. וכמו כן יש לדון 
ממה שנחלקו הגר״ח והחזו״א, בחי׳ הגר״ח הלוי, )תרומות פ״א הל׳ כב( ז״ל, “זהו שמחלק 
הרמב״ם, דדוקא בחלה דהגידול אינו שייך כלל לדין חלה, ורק הדין עיסה ומעשה הגילגול 
הוא עיקר דינה, וע״כ שפיר שייך בה הדין דשמה גם לחיובא, דהכל תלוי בתר מקום שהם 
בשעת גילגול שהוא מקום שנעשית עיסה, משא״כ בתרומות ומעשרות דיסוד דינם הוא 
הגידול, א״כ הא ודאי דדין גידולם הכל הולך בתר היניקה אם היא מארץ ישראל או מחו״ל״ 
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ובגליונות החזו״א שם פליג וס״ל דמהא דאיכא דין שנה שנה בחלה מוכח שהגידול הוא 
חלק מהמחייב בחלה. אכן בחזו״א בספר )שביעית ב, ב ד״ה איברא( מצדד כהגר״ח הלוי, 
ויש אריכות צדדים בזה, ושמעתי שנחלקו הגאון ר״י ברטלר זצ״ל והגאון ר״ג נדל זצ״ל בקמח 

חו״ל אם שנתו לחלה נקבעת לפי שנת הגידול ]כ״ה לגרי״ב[ או שנת הגילגול, וצ״ע.

נקטי׳ להלכה כדברי הרמב״ן )הל׳ חלה דף לג עמוד א( ז״ל, “דאילו בבלול חטים ואורז 
מצטרפין ונגררין, ואין צריך לומר ישן וחדש״ ע״כ. מבואר שחדש וישן שבלל לעיסה אחת 
שנת העיסה כשנת רוב הקמח, עיין במשפטי ארץ שהביא את דעות האחרונים, ושמעתי 

בשם מרן הגרי״ש אלישיב זצ״ל שלהלכה נקטינן כהרמב״ן.

למערכת הליכות שדה

בגליון 206 עמ' 102 דנו אם המחלל על מטבע של אחרים ]כגון מנויים על קרן המעשרות, 
אשה המחללת על המטבע של בעלה, בן המחלל על של אביו וכו'[ יכול להישאל על 

מעשרותיו דדילמא הוי כתרומה שבאה ליד כהן.

ויש להעיר דאין בזה כ"כ נפק"מ דעיקר השאלה התעוררה שם – כפי המסופר שם – כיון 
שהיה ממעט במעשרות והיינו ממעט בתרומה גדולה ותרומת מעשר ]ומעשר ראשון[ כיון 
שהפריש מדי קצת, אמנם המעשר שני היה על כמות מלאה ואין צורך להישאל עליו כלל, 
אלא שיש לחוש שעובר למפרע על איסור מקדים מעשר שני לתרו"ג, אולם כשיש צורך 
אפשר לעשות כן משום שבחזו"א ]דמאי סי' ב' סק"ו ד"ה וכן[ הסתפק שבמקרה של מקדים 
מעשר לתרומה בטעות הוי תרומה בטעות ופוקע גם בלי להישאל, ואם מעשר בשביל אחרים 

י"ל אין שליח לדבר עבירה.

ואכתוב כאן מעשה שהיה, שאחד ממנויי קרן המעשרות הזדמן לו להפריש תרו"מ מטבל 
ודאי ורצה לעשות לעצמו מטבע של פרוטה חמורה, ולכן עישר בנוסח הרגיל של קרן 
המעשרות אלא במקום לומר שיחולל על המטבע של קרן המעשרות אמר שיחולל על 
המטבע שלו, וכשסיפר על כך לפי תומו לחברו נענה זה ואמר שהזדמנה לו מצוה נדירה, 
דהנה בנוסח של הקרן אין המנויים מוסיפים חומש מכיון שאין המטבע שלהם, אבל זה 
שחילל על מטבע שלו נמצא שהתחייב להוסיף חומש ולא הוסיף ]שהרי עישר עפ"י הנוסח 
הרגיל של הקרן[ ועכשיו יש לו "מצות הוספת חומש" בלחוד בנפרד מהחילול הרגיל, ולא 
מצינו ברבותינו נוסח למקרה כזה ולכאו' צ"ל "החומש שהתחייבתי בחילול מע"ש ביום פלוני 
יהא בפרוטה במטבע שיחדתי וכו'" , ואם לומר "מחולל" שהרי אין זה חילול כלל. ובספר 
עולה אור ]להרה"ג ר' עמנואל טולידנו שליט"א[ מסתפק דשמא במקרה כזה א"א לחלל 
שוה מנה על פרוטה שהרי אין כאן "חילול" של שוה מנה על שו"פ ומנין לנו לומר שגם בזה 

נאמר דין דאין אונאה למע"ש ]שזהו שורש הדין שאפשר לחלל שוה מנה בפרוטה[ וכו'.

ואחתום בברכה להמשך הרבצת והפצת תורת הארץ  וזכות הרבים תלויה בכם,

יעקב שמואל חיימזון

כולל פוניבז' ב"ב

לכבוד מערכת גליון הליכות שדה שע״י ביהמ״ד להלכה בהתיישבות.

שלו׳ ורב ישע.
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תגובות לגליון ו20

בדבר השאלה שהתפרסמה בגליון מס׳ 206 בענין המחלל מע״ש על פרוטה של חבירו 
]ובהוה זהו הנידון בכל מי שמנוי לקרן המעשרות שע״י ביהמ״ד[ אי מצי למישאל עלה או״ד 
דדמי לתרומה שביד כהן דלא מצי למשאל עלה כההיא דנדרים נ״ט א׳ ונימא דה״נ בנידו״ד.

הנה בשו״ת שבה״ל ח״ב סי׳ ק״פ כ׳ להוכיח דלא כהחלקת יואב בקונטרס קבא דקשייתא 
סי׳ ל״ג שכ׳ לחדש דאף בכהן עצמו שמפריש תרו״מ ומעכבן לעצמו דא״י לישאל עליהן 
כדין בא ליד כהן וע״ז כתב בשבה״ל דלא מיבעיא לפי״ד הנוב״י יו״ד מהדו״ת סי׳ קנ״ד שכ׳ 
דטעמא דמילתא בהך דינא הוא משום דאין לו נאמנות לומר שנתחרט ואין הכהן מאמינו 
]ויעוי׳ בקרן אורה נדרים שם מה שתמה על דבריו בזה[ וא״כ כ״ז ל״ש רק בנותן לכהן אחר 
אבל לא בכהן המחזיק לעצמו דהא הוא הנודר והוא המחזיק אלא אף לפי״ד הש״ך חו״מ 
סי׳ רנ״ה סק״ו דהטעם דלא אתי דיבור ומבטל מעשה הנתינה וא״כ כ״ז ל״ש בכהן המפריש 
ומחזיק לעצמו דבהך א״צ לבטל שוב מעשה נתינה יעוי״ש בדבריו. ואף שתמה שם גם על 
דברי הש״ך דסו״ס כיון דשוי׳ הנדר טעות מעיקרא המעשה ממילא בטלה דכיון דלא היה 
תרומה מעיקרא א״כ אף נתינה אין כאן מ״מ בזה נ״ל לבאר דכעין ביאור זה מצינו בדברי 
החזו״א יו״ד סי׳ קנ״ג סק״ו וז״ל “והטעם הוא שאין כאן טעות המבטל את המעשה דא״כ 
לא הי׳ צריך ג׳ להתיר, אלא הוא מזה שאמרה תורה הוא אינו מיחל אבל אחרים מיחלין לו, 
ולא אמרה תורה אלא בזמן שהענין הוא תלוי רק בדיבור, אבל לא בנעשה מסירה, דבזה לא 

חדשה תורה וכו׳״ יעוי״ש ודו״ק מדבריו לעניננו.

ומ״מ ע״ד דברי השבה״ל בהאי עניינא נראה לבאר בעניננו עד״ז דלא מיבעיא לפי״ד ביאור 
הנוב״י דיכול הכהן לומר איני מאמינו ובנידו״ד אי״ז שייך דכל הנידון התם הוא משום דבא 
להוציא מהכהן מה שזכה בו מכבר ומש״ה לא חייב הכהן להאמינו כיון דבא לאפוקי ממונא 
ממנו ועליו הראי׳ משא״כ בנידו״ד דמי שחילל על מטבע שבבעלות חבירו וכעת שבא לישאל 
אין הוא בא להוציא מחבירו ולא כלום ומאי נפק״מ לחבירו אם הוא נשאל על קדושת מע״ש 
שהחיל על פרוטה שלו או לא ואדרבה אפשר דניח״ל בכך ]וכמדו׳ שנכתבה כעין סברא זו 
בגליון ואינו תח״י לעיי׳[ וכיון דלא בא לאפוקי ואין מוטל עליו הראיה שוב מצי הדר למשאל 
עלה. ואף לפי״ד הש״ך הנ״ל וכן על דרך דברי החזו״א אפש״ל דכל היכא דנתנה ליד כהן 
דעביד מעשה אמרי׳ דלא אתי דיבור ומבטל מעשה וכשנעשה המעשה נתינה תו לא חידשה 
התורה דנשאל על הנדר, אמנם כ״ז היכא דנעשה מעשה נתינה אבל בנידו״ד דלא היה פה 
שום מעשה נתינה והמטבע היה ועודנו אצל חבירו ורק שקיבל הרשאה ושליחות לחלל 
פירותיו על אותו מטבע שוב אכתי הוי דיבור דמבטל דיבור ולא גרע מכהן עצמו המעכב 
תרומתו אצלו ]ואפשר דביאור הש״ך וביאור החזו״א ב׳ דרכים ודו״ק אך עכ״פ הצד השוה 

בהן דאי״ז שייך לעניננו וכמשנ״ת[.

ועוד אפש״ל בסברא דהא מי שמחלל הפירות על המטבע זה נעשה בשליחות בעל הקרן וכפי 
שמפו׳ בתנאי הקרן למנויי קרן המעשרות וכיון דכל השאלה שהאדם נשאל בהוה הרי״ז כדי 
להינצל מאיסור מקדים וכמשנ״ת בחזו״א דמאי ד׳ סקכ״א בסי׳ י״ב סקכ״ד דמצוה לאתשולי 
כדי להינצל מאיסור מקדים וא״כ במה שקבע מע״ש בפירות הרי״ז היה מעיקרא באיסור 
ואף דהחילול הוא דבר נפרד מ״מ אתי ממילא אחר שקבע מע״ש בפירות וכיון דהחילול תלוי 
בהא )דאם מע״ש אין כאן אף חילול אין כאן ופשוט( הרי שרצון המשלח ]היינו בעל המטבע[ 
דהחילול שנעשה בפירות על המטבע שלו יהיה כדין דלתקוני שדרתיך וכו׳ ולא גרע ממש״כ 
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בתשובת הל׳ קטנות ח״א סי׳ קמ״ד דאף בבא ליד כהן אם ירצה הכהן דמצי למישאל עלה 
וה״ה בכה״ג דרצון המשלח שיהיה כדין וא״כ גם כן בענייננו יכול להישאל בכה״ג וצ״ת.

ב( מש״כ בגליון לדון בענין פלפל חריף שיש בנ״א שמסתפקים מהם קמעא קמעא מה 
דינם לענין גמ״מ להתחייב בתרו״מ, נראה דדל מינה דיני גמ״מ לענין חיוב בתרו״מ הא כיון 
דשימושו בפלפל לסעודתו וכל כיוצ״ב א״כ הרי״ז חשיב כיחוד לאכילת קבע ואין אכילת 
קבע נמדד לפי הכמות אלא לפי האיכות ועיי׳ חזו״א מעשרות ד׳ סק״י מש״כ בזה, ועוד כ׳ 
שם מרן זללה״ה דאיסור אכילת קבע אינו משום דהיחוד קובע למעשר אלא דחכמים אסרו 
אכילה קבועה ואחרי שהוקבעו ונאסרו חשבוה חכמים כהוקבעו יעוי״ש וא״כ ה״נ בנידו״ד 

דאף בלוקח מהערוגה פלפל א׳ שהוא מתחייב בתרו״מ.

ג( במש״כ בהנידון בשתילי עגבניות על אדן החלון אי חייב בתרו״מ, דיש להעיר דלכאו׳ דמי 
לעציץ נקוב שע״ג יתדות דמספק״ל לרבא גיטין ז׳ ב׳ דדילמא מפסיק אוירא יעוי״ש ויעוי׳ 
בס׳ תורת הארץ ח״ב פ״ה פרטי דינים בזה. ועוד יש להעיר דמקרה זה מדובר שהיה מונח 
ע״ג סורגים שע״ג החלון וא״כ חלק מן העציץ הוא כנגד הפלדה ונידון כעציץ שא״נ ואם 

קוטף כמה עגבניות ומעשרן אפשר דהוי מן הפטור על החיוב וצ״ב.

 ואחתום בברכת שלו׳ מ.ש. הלוי בירנבוים

לכבוד מערכת הליכות שדה והעומדים בראשה, אחר מבוא השלו׳ והברכה.

תיתי להו על זיכוי הרבים הנפלא בלימוד והוראת תורת הארץ לכלל ישראל. ועל של עתה 
באתי במאמרו של הרה״ג יחיאל איתמר שליט״א שפרש כשמלה במשנה סדורה את שיטות 
הראשונים בענין ט״ו בשבט למנין שנות ערלה ושביעית, וכל הרואה אומר ברקאי. והגם 
שלא זכיתי עדיין לעסוק כראוי במקצוע גדול זה, הנה משפתח הרה״ג הנ״ל לפנינו הפתח, 

נדחקתי ליכנס להבין, ואבקש להציע ולהאיר מה שנתעוררתי בס״ד. 

א. בביאור מח׳ רש״י עם בעה״מ והרשב״א שביאר הרב דשיטתם אחת שאין היתר ערלה עד 
אחר ט״ו בשבט של השנה הרביעית, אך בטעם נפרדים הם זמ״ז דלשיטת בעה״מ וסיעתו 
הטעם משום שהפירות שעד ט״ו בשבט עלו משרף האילן שמשנה שעברה שהיה העץ ערלה, 
ולשיטת רש״י הטעם משום שאמנם ג׳ שנות נטיעה כלו בר״ה שנמנים לפי שנות עולם, אך 
כיון שעתה הפכה הנטיעה להיות אילן א״כ אין לו ג׳ שנים עד שתמלא שנתו כשנות אילן 
שר״ה שלו בט״ו בשבט. ע״כ דברי הרב. וכמדומה שראוי להוסיף דבשלמא רש״י לא ס״ל 
כהבעה״מ וסיעתו דלא סבר שפרי הנוצר משרף שעלה באילן בשנות ערלתו יאסר באיסור 
ערלה, אך מה הטעם שהבעה״מ וסי׳ לא סברי טעמו של רש״י הרי באמת לאילן אין כאן 
ג׳ שנים? ונראה לכאו׳ דאית להו שכיון שכלו ג׳ שנות נטיעה נפקא לה מכלל ערלה, ואי״צ 
שיהיו לו בתורת אילן ג׳ שנות אילן, וע״כ לא נותר לנו אלא לדון על הפירות, ששורש לידתם 
מקודם. ולעומתם רש״י ס״ל דכיון שבתורת אילן לית ליה ג׳ שנים, עדיין ערלה הוא וממילא 

פירותיו אסורים.

ב. ואם כנים דברינו נוכל לבאר שיטת הרמב״ם המורכבת, באופן יותר פשוט ממה שנת׳ 
במאמר, ולא נצטרך לחדש סוג שנה חדש של ‘חורפים׳. והוא: דס״ל כיסודו של רש״י שמלבד 
ג׳ שנות נטיעה דצריך שיעברו, צריך גם שימלאו ג׳ שנות אילן להוציאו מכלל ערלה. אלא 
דס״ל לרמב״ם שכדי שיהיו לאילן בתורת אילן שם ג׳ שנים, ישנם שני דרכים: או שנות עולם 
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תגובות לגליון ו20

והיינו שיחזור התאריך שבו נקלט במעגל השנה. או שנות אילן שהם מט״ו בשבט לט״ו 
בשבט. וע״כ אם ניטע בין ר״ה לט״ו בשבט, א״כ שלמו שנותיו עוד קודם ט״ו בשבט שהרי 
מלאו שנות עולם )כוונתי חזרת תאריך הלידה –הנטיעה, ולא שנים שמר״ה לר״ה(. ואם ניטע מ״ה 
יום קודם ר״ה שנמצא שכלו ג׳ שנות נטיעה בר״ה, א״כ עדיין צריך להמתין שיכלו ג׳ שנות 
אילן דהייינו שיעברו עליו ג׳ ראשי שנים דאילן משנקלט )ובדין זה הוא ממש כרש״י(.  ואם 
ניטע באופן שהקליטה היא בער״ה )וה״ה כל שאין שלושים יום למקצת שנה אחר הקליטה( 
ולכאו׳ לפי הנ״ל הרי עברו עליו ג׳ שנות עולם שבהם סגי לאילן? אך התשובה דכאן עדיין לא 
כלו לו ג׳ שנות נטיעה, שכיון ששנות נטיעה מר״ה לר״ה, א״כ התחיל מניינה מר״ה הראשון 
שהיה לה משנקלטה, ועדיין לא מלאו לה ג׳ שנים, וכ״ז שלא יצאה מכלל נטיעה בודאי שלא 
תהיה אילן. ונמצא שבר״ה ימלאו לה גם ג׳ שנות נטיעה וגם שנות אילן, )שבעצם עוד קודם 

לכן נשלמו כלפי גדרי דין אילן ג׳ שנים, בתאריך הקליטה שלה בער״ה.( 

ומה שלא אמרינן שלושים יום בשנה חשובים שנה בניטע בין ר״ה לט״ו בשבט, כבר אינו 
קשה כלל שכיון שבאותו הזמן לא חשיבא שנה, שהרי היתה אז נטיעה ולא אילן ולא היתה אז 
מקצת שנה שייכא בה, אין שייך לומר שאחר שיהיה ר״ה השלישי שתהפוך להיות אילן, נאמר 
שעתה למפרע נחשיב את מקצת השנה שהיתה אז, להיות ‘שנת אילן׳ שהאילן לא היה אז.

ג. בקושיתו החמורה על הכרעת החזו״א שלכאו׳ יש סתירה, שבערלה פסק להחמיר כראשונים 
דעד ט״ו בשבט אסור, ובשביעית נטה להקל כרמב״ם שהפירות שחנטו מר״ה של שמינית 
עד ט״ו בשבט - אינם בקדושת שביעית. והיא קו׳ נפלאה.  אולי יש לחלק, שהרי יל״ע מדוע 
להני ראשונים לא נתיר פירות שחנטו מר״ה של שביעית עד ט״ו בשבט משום מילתא 
בטעמא שכח השרף שלהם מכח שישית הוא בא? והנראה דהני מילי בדינים שהן תלויים 
באילן כערלה, והאילן מגדל הפירות מכח של הזמן הקודם. אך גבי שמיטה שביתת הארץ 
היא, והארץ מגדלת הפירות בשמיטה )בצירוף כל הכוחות גם כוחות הקדומים שבאילן(. 
ואם נכון הדבר, א״כ גם במוצאי שביעית אמנם האילן מגדל מכח שרף שהעלה בשביעית, 
אך כלפי הארץ- גידולי שמינית שלה הם. ואכן לכאו׳ בשיטת הר״ש וסיעתו צריכים לומר 
דס״ל דסגי באחד מהענינים לתת דין קדושה בפירות - או גידולי הארץ דשביעית )בראשית 

השמיטה(, או גידולי האילן מכח שביעית )בסופה(.

ואכפול בברכה למערכת ולהעומדים בראשה דגלו לדרעייהו ונפיל נהורא דתורת ארעא 
קדישא בבי מדרשי, ויה״ר שירבה ה׳ גבולם בתלמידים מפיהם ומפי כתבם.  

יעקב י. מנת ישיבת מיר ירושלים
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בעריכת ד"ר משה זקס 

לוח ערלה קיץ תש"פ
תחזית שיעור פרי ערלה בשווקים

 למרות התחזית לשיעור ערלה גבוה, חלק גדול מהמגדלים
אינם משווקים פרי ערלה לכן אחוז הערלה נמוך בצורה ניכרת מהרשום.

תכונות ותיאורמין וזן
 קטיף 
)חודש 
לועזי(

ניטע 
עח

דונם 
ארצי

 %
ערלה 

לזן
137173020.1אגס ס"ה

-6-100קטן, צהובג'נטיל

6-752850.2גדול, מארך, ירוק, לחי אדוםאטרוסקה

75028000.2מארך צהוב לחי אדומהקוסטיה

7-850140000.04ירוק בהיר, צואר קצרספדונה )וספדוצ'ינה(

-8-50ירוק או אדום, גדול, רוב ייבואברטלט

8-97401.8בין אירופי לאסיאתיטי פי

8202500.6דומה לתפוחנאשי )אסיאתי(

85350.7חוםאוסוי )אסיאתי(

סגול, מעוגל ומעט שטוח, קטן, אוכמניות
 חלק. 

קיים סיעוף מהקרקע וחשש 
שבכל שטח יש גם ערלה.

9-108911030

8-2538002.2אנונה 

1944367351.55אפרסק  ס"ה

ארלי ספרינג )1334( , 
טקסס, 'וחדשים

5039000.42  4-5 ציפה צהובה, גדול, צהוב-אדום

5-4504003.3צהוב, ציפה צהובהעומר

-100-סוף  5-4ציפה לבנה אלמוג

425503סוף 4-5ציפה לבנה, דומה לאלמוגווייט ספרינג )1270(

-6-5-50דמוי סוולינג, ציפה לבנה, גדולפלורדגלו)9-82(

ציפה לבנה, כמו סוולינג, אך עודד, ספרינג סנו, 355
עם פיטם

518056000.95

610051000.6ציפה לבנה,  גדולסוולינג )רודס(

דמוי סוולינג, ציפה לבנה, בבקוק
קצה חד

6-250-

6-532000.5אדום כהה,ציפה צהובה484

6-711455.7שטוחפיתה
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לוח ערלה

תכונות ותיאורמין וזן
 קטיף 
)חודש 
לועזי(

ניטע 
עח

דונם 
ארצי

 %
ערלה 

לזן
6-720607.8ציפה לבנה, אדמדםווייט ליידי

7-81530000.13ציפה לבנה, מארך,גדולהרמוזה

דמוי סמרסט, צהוב עם לחי 12-198 ורובידו
אדום

8–7-50-

8-733065001.8אדום, ציפה לבנה, גדולשוגר לידי , סמרסנואו 

8-75520000.7ציפה לבנה לחי אדום וורודשלב

843513007.8אדום, ציפה לבנה, גדול1881

-9-50אדום,ציפה צהובה, גדול מאודסמרסט ופיירטיים

9902507.7צבע וציפה צהובסוויט ספט-מבר, )580(, 

אדום כהה, ציפה לבנה עם ספטמבר וסקרלט סנואו 
מעט אדום

99065000.4

אדום, ציפה לבנה,  חריץ בולט, 1880 )452 (
חמצמץ

10-9932003.1

10-937060010.8גדול, צבעוני בהיר, ציפה לבנה1952 )סנואו פול(

1010307מאורך לבן ורוד13 13-6

1502245702נקטרינה ס"ה 

4106500.4ציפה צהובהעומר

5-4344501.9צבע וציפה אדום188)אפריל גלואו(

-5-4-150ציפה צהובה, קטן עד בינונירדגלו

ציפה צהובה, קטן  עד בינוני, מאיגלו
אדום מבריק

5-700-

פיאסטרד, וכן 1 ג'יסי 
11 100

9-11 וכן סנרד

-5-100ציפה צהובה, בינוני

525023003.3ציפה לבנהגלי, בנימינה, ארטיקסטאר

סן סנואו,147 ארטיק ק.מ. 
אס

לבן, גם מנוקד אדום, ציפה 
לבנה

6-510020001.2

65516001.1ציפה צהובה, בינוניסן לייט,15-5

6264501.8ציפה לבנה, ורודמי ורדים

-400-סוף 6ציפה לבנה, בינוניסנואו קווין, קריסטל

6-7275013.5ציפה אדומה,  אדוםאדומה

ארטיגלואו, קווין ג'יאנט, 
סויטי,דורינה, )ארגמן( 

ליאור ווייט ליידי

713631001.55ציפה לבנה, בינוני

אינדפנדנס, נקטרד, ארלי 
סנגרנד, פלברטופ

737000.2ציפה צהובה

z60 ,222 8-721754011.6ציפה לבנה, אדום

16020002.1סוף 7-8ציפה צהובה, גדולפנטזיה,לייט פייר
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תכונות ותיאורמין וזן
 קטיף 
)חודש 
לועזי(

ניטע 
עח

דונם 
ארצי

 %
ערלה 

לזן
-8-50ציפה צהובה, גדולפליימקיס,

9-8213001.9ציפה צהובה, גדולפרליין, אוטמפרי

-9-50ציפה צהובה, קטן, צהובהונייגולד

זנים חדשים אפילים כולל 
ארטיק פרייד

8-930080001.5ציפה לבנה, גדול 

9-8305001.6ציפה לבנה, צבע אדום כהה320

10-91334807.4ציפה לבנה אדום בחוץארטיק מ., אר סי338

ראה פאפיהבאבאקו

9-1012323000.8-1ייתכן יבול גם מסוריםגואיבה2 

11-9-240גואיבה תותית

-6-712250דובדבן )חמוץ(2 

-1005200 6-7גודגדן )מתוק(2 

 דומדמניות 
כנראה שיעור ערלה גבוה

דומות לחמוציות ולאוכמניות, שיח 
גבוה, הפרי לא למאכל טרי

22

1020970000.18זית ס"ה

10120000.02 9-10שימורים כל השנה זית גדול, גם למאכל  

1000690000.28 12-9השווק נמשך שנה ויותרזית לשמן2  

9-1010160000.016שימורים כל השנהזית למאכל

12-955000.2חבוש

12-10אין ערלהחרוב

17022000.64 6-8פרי אדום - כמעט ואין ערלהליטשי

פרי דומה לליטשי אך בצבע חוםלונגן

כמעט ואין ערלה

4-111800250001.1)הרבה בהשגחה(לימון  

11-7849000.73קטן, ירוק, מעט רחב – פחוסלימה )ליים(

1-1153000.14לימה מתוקהלימטה

צורת לימון קטן ומאורך, ירוק לימקווט
צהוב

12-91600.1

7-560085001.03מישמש ס"ה

625060000.6צהוברעננה

בעיקר אדומים וגדולים אך גם 330 ושונים
צהוב וכתום

30028001.5סוף 4 ,6-5

6-73202.3אדוםורטיגו

מנגו )וכן ספוטה מעט מאד 
בשוק(

11-71145190000.05

1837287000.89ענבים ס"ה

25.33510000.44 –20.5מחממות )125, ס.ב.ס(

-15.5-15.7-50צהוב ,קטן, עגולפרלט באיזור מקדים
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לוח ערלה

תכונות ותיאורמין וזן
 קטיף 
)חודש 
לועזי(

ניטע 
עח

דונם 
ארצי

 %
ערלה 

לזן
 637 -ספרינג בלאש, אדומיניק, 

פליים, סופיריור אדום
6-7128000.32אדום , בינוני בלי חרצנים

-6-7-50אדום עם חרצניםורד-670

125 פריים,  ס.ב.ס-ארלי 
סוויט, מסטרי.  סופיריור, 

ביג פרל, 7050 

אשכול לא צפוף, ענב ירוק, 
בלי חרצנים

6-7470113000.8

6-71004004.2שחורים60-90, אס49 , יערה

תומפסון)סול-טנינה(, סופיה, 
אייבורי, רוקי. טימפסון

9-830050001.2ירוק

-9-8-50ירוק, עם חרצניםאיטליה

-9-8-1000אדוםרד גלוב

סייבל, מיד נייט ביוטי, אס 
48, ג'ט בלאק )86(, 4070 

9-85025000.3שחורים

9-8145000.47שחורים, עם חרצניםדן בן חנה,  מוסקט המבור -גי,

1389, ארא 15, אוטם 
קריספ,  9010, אס 43, 

11-1025010003.1ירוקים

11-10-16000.1ירוקים עם חרצניםדבוקי, זני,

11-1020032000.8אדוםסקרלוטה, קרימסון

11-10505001.2אדום עם חרצנים רד לוש

אוטם רויאל, ארא32, בלק 
פינגר, מלודי, אדורה 

11-103009005שחורים

פאפיה1 עגול מארך ירוק, יש 
סוברים שאין נוהג בו ערלה.

1580

12-11-25פג'ואה

487502.3קקטוס, פרי בצורת ביצהפיטאיה ס"ה

-3-12-30צהובה עם ציפה לבנהפיטאיה )זוחלת(

אדום )וגם לבן(, בליטות פרי עדן
צבעוניות

12-5416002.5

חלקה ופרי קטן יותר, גם פיטאיה עמודית )קובו(
"סורים" 

9-671200.3-0.4

קיים חשש להשתרשות צמחי צבר
בת, יש בפיקוח

48436002.7

4-11123500.36תפוז סיניקומקואט

1-98718600.44צורת ביצה, חום אדוםקיוי )אקטנידיה(

צהוב ירוק, דמוי פלפל וצלעות קרמבולה 
מחודדות

4-9106815

9-103418001.9מיובש, הרוב ייבואשזיף אירופי

1105208800.56שזיף יפני ס"ה

5-45302.2סגול בהירתומר )376(
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תכונות ותיאורמין וזן
 קטיף 
)חודש 
לועזי(

ניטע 
עח

דונם 
ארצי

 %
ערלה 

לזן
510031000.48קטן, ארגמן, פחוסרויאלזי-1200בנדורה, רוזי

54013000.46קטן, אדמדם, עגולמטלי ועוד

גולף-גולד רוז, גולד 
פרוסט

5252001.9אדום-ירוק, ציפה אדומה

-6-5-300בינוני, אדום, פחוסרד ביוט

6-5152500.9אדום, גודל בינוניאודם

6-516406שחור, ציפה אדומהבלק ספלנדר

0.585013000.69צהוב,עגולאוגדן

-6-50ציפה אדומה, אליפטימריפוזה

66402.25שחור, ציפה צהוב כתוםביצה שחורה

6-7805002.4ירוק צהוב, קצת מארךויקסון

7323001.6ירוק ,חלל בקצה גלעיןקלסי

לרודה, נוביינה, אמברה, 
בלק אמבר, פרייד

74010000.6סגול

711032000.44שחור, ציפה אדומה, גדולבלק דיימונד

-7-300ארגמן, גדולקוין רוזה

-7-800גדול, פחוס, כההפרייר

78522500.49ירוק צהוב, עגולסנגולד

75501.2אדום, קצת מארךקסלמן

-520-סוף 7שחורניו יורקר

8-7903503.5אדום -סגול,ציפה צהובהלריאן, לטיציה 

8362302.1צהוב, קטןגולדן קינג

6-5361503.6גדול,  ירוק כהה,  ציפה אדומהגרין רד - אבטיח

8-9164400.48פחוס, כההאנג'לנו

814802.33ארגמן, עגול, גדול יחסיתרדרוזה

922407.33ורוד, ציפה ורודהורדיט

99303.8דמוי צבטרטל

013305.7ורודשושן

926040000.78שחור, ציפה בהירה, גדולבלק ג'ם )440( 

9-1013000.1שיזף

5-317428000.42שסק)3( 

שעונית  סגולה1 יש סוברים 
שאין נוהג בו ערלה. 

7-12230120040

היבול בפרי קלוף -גלעין, גם  ס"ה שקד2
ייבוא והשגחה. נשמר

11-94522450003.7

4032240003.1גדול – א.א.פ.

50130000.1בינוני – 54, גלעד, שפע, 2200
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לוח ערלה

תכונות ותיאורמין וזן
 קטיף 
)חודש 
לועזי(

ניטע 
עח

דונם 
ארצי

 %
ערלה 

לזן
44080001קטן – 53

7030000.35תאנה ס"ה

12-54717000.36מזה ארגמנית

11-52313000.33מעט ממאי, הרבה ב –  8 עד 10ֿ(השאר2

מעט, אין יבול ערלהתות עץ

11-95430600000.36משווק כל השנהתמר יבש

1-104042000.03משווק כל השנה מהקפאהתמר לח

500469500.33תפוח ס"ה

0.2-0.5            7664050מארך ולא מוצקענה

8-720600)א52, א60, 9-11(בכירים שונים

460423000.32תפוח רגיל )ללא הבכירים( ס"ה

זנים שללא שמירה רבה בקירור )כמעט שאינם מצויים בשוק לאחר פברואר(

9-7102000.5תפוח ירוק )כמו גרני סמית(גרנד

-8-100שטוחאין כמוהו

להלן רשימת הזנים הרגילים המשווקים מקירור כל השנה, לגביהם מובא במספר הראשון % ערלה עד ינואר 
שהוא לפרי מקירור לזמן קצר, ואחריו % מינואר )בגרני סמית ובפינק ליידי מפברואר ( מקירור ממושך.

-9-10-2000פסים אדומים, קצת מארךאורליאן

קצת פחוס, ירוק עם מעט גלה
פסים אדומים

9-1012040000.2 – 1

-9-10-400פחוס, צבעונימולינג דלישס

אדום, ציפה קשה יחסית, לא יונתן )כולל ג'וני(
גדול

9-108016000.2-1.8

9-10120100000.1-0.25אדום, כולל אורגון ספר2 דלישס אדום, )חרמון,טופרד( 

קליפה צהובה עם נקודות זהוב2 
שחורות קטנות

9-10124100000.1-0,25

11-9180100000.2-0.5ירוק, גדולגרני סמית 

11-1028042000.3-1.7ורוד וצהוב, יש גם ייבואפינק ליידי 
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מן השרש
 השגחה 
מן השרש

מרור 
זה שאנו 

אוכלים | 88

91 | 
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כידוע ההשגחה על מוצרי מזון  לפסח מתחילה זמן רב לפני חג הפסח, אך ה’חזרת’ אותה 
אוכלים רבים מיראי ד’ בליל הסדר מצריכה השגחה מיוחדת עוד הרבה קודם לכך מיד 
לאחר חג הפסח בשנה הקודמת. הסיבה נעוצה בכך שצורת גידול החזרת היא ייחודית 
ומחייבת השגחה ותשומת לב מוקפדת. בחזרת מגידולי ארץ ישראל מקפידים על הפרשת 

תרומות ומעשרות כבר בשעת זריעת החזרת לפסח בשנה הבאה.

החזרת היא ‘שרש’ וגדלה במעבה האדמה כשרש של ירק, החזרת מתפתחת על ידי 
שמלקטים מתחת לפני הקרקע את קלח החזרת שממנו פורצים ‘שורשונים’ שהם בעצם 
שורשים דקים יחסית שיוצאים מהשורש העבה. ממיינים את ה’שורשונים’ האלו שגם הם 
ראויים למאכל, ולוקחים מהם את הארוכים והעבים ביותר אלו שקוטרם נע בין ס”מ 1 
ל – 2 ס”מ ואורכם בין 25 ס”מ ל 35 ס”מ, וזורעים אותם מחדש, אותם שורשונים ארוכים 
ודקים מגדלים עלים, מוציאים עוד ‘שורשונים’ חדשים ומתעבים לעובי החזרת שאנחנו 
מכירים, בשלב זה מלקטים את החזרת, הקלח המרכזי העבה הולך לאכילה ואילו את 
ה’שורשונים’ הארוכים יותר שלו ישתלו עד שיתעבו לחזרת נוספת וחוזר חלילה - מהם 

תתפתח עוד מערכת ‘שורשונים’.

שנת המעשר של ירקות היא לפי שעת לקיטה כמבואר בגמרא )ר”ה יג, ב( ונפקא מינה הן 
לשאלה האם נותנים מהם מעשר שני או עני, וכן שאין מפרישים ממה שהתחייב בשנת 
מעשר אחת על מה שהתחייב 
בשנת מעשר אחרת וכמבואר 
במסכת תרומות )פרק א משנה 
הדין לשרשי החזרת  והוא  ה( 
שאף שהדרך היא לזרוע אותם 
שוב, הם ראויים לאכילה כמות 
שהם וחייבים במעשר של שנת 
לקיטתם, ולכן אותו קלח שנלקט 
בשנה הקודמת ונזרע על מנת 
שיתעבה התחייב במעשר כפי 

 מרור זה
שאנו אוכלים 

שדה חזרת לאחר שלקטו ממנו את התוצרת
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שנת לקיטתו הראשונה, ואין להפריש מהחלק 
הדק על מה שהתעבה ונלקט בשנה השניה 
לאחר שנזרע שוב. וכמו כן אין להפריש ממה 
שגדל ונלקט בשנה השניה על מה שנלקט בשנה 

הראשונה, אף שחזרו וזרעו אותו שוב. 

ומכיון שכאשר מלקטים את החזרת אין אפשרות 
לדעת מה היה העובי של כל ‘שורשון’ שנלקט 
תרומות  להפריש  בעיה  תיווצר  שוב,  ונזרע 
ומעשרות מן החזרת שהרי יש בהם תערובת 
של חיוב תרומות ומעשרות משתי שנים ולא 
ידוע כמה מכל שנה. לכן מקפידים במערכת 
‘כשרות למהדרין’ להפריש תרומות ומעשרות 
בתקופה בה זורעים את ה’שורשונים’, וכך במחזור 
השני של הגידול יש לנו חזרת שחייבת רק בשנת 
מעשר אחת שהרי מהמחזור הראשון הופרשו 

כבר תרומות ומעשרות.

ישנם עוד שאלות הלכתיות האם מותר ‘לזרוע’ 
חזרת שלא הפרישו ממנה תרומות ומעשרות, 

אך אין כאן מקומם.

לשם כך מערכת ה’כשרות למהדרין’ נערכת כבר 
במוצאי חג הפסח שזו התקופה בה זורעים את 
החזרת, להשגיח על הפרשת התרומות והמעשרות 
מהמחזור הראשון של הגידול, על המשגיח לוודא  
שאכן החקלאי זורע רק מקלחי חזרת שהופרשו 
מהם תרומות ומעשרות. לאחר מכן בחודש שבט 
עומדים משגיחי ‘כשרות למהדרין’ הכן להפריש 
תרומות ומעשרות מן החזרת שגדלה נקטפה 

ומוכנה לקראת חג הפסח הבעל”ט.

גם חזרת שגדלה בחו”ל ומיובאת ארצה תחת 
השגחה  מחייבת  למהדרין  ‘כשרות  השגחת 
מוקדמת, משום שכאשר החורף כבר בעיצומו 
האדמה מתכסה שלג ולא ניתן להוציא את החזרת 
מהאדמה, אי לכך המגדלים מקדימים להוציא 
אותה עם תחילת החורף. מכיון שמדובר בחזרת 
שרובה גודלה לצורך יהודים לחג הפסח נדרשת 
הקפדה יתירה שלא יתערב אפילו משהו מחמץ או 
בליעות חמץ בחזרת, לשם כך מערכת ה’כשרות 
למהדרין’ מציידת את עובדי המפעל באוסטריה 
העוסק בחזרת בכלים חדשים שעוברים הגעלה 

 מרור זה
שאנו אוכלים 

המשגיח מציג את החדר עם התוצרת שנקטפה במיוחד 
לחג הפסח עבור יראי ד' - החדר ננעל ונפתח
כאשר מייצאים את התוצרת לארץ ישראל

במלאכת הקודש באוסטריה הרחוקה משגיח מקרוב 
על ליקוט החזרת

שורשונים יוצאים מהקלח נזרעים מחדש באדמה
ליבול של שנה הבאה
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וטבילה, העובדים מחויבים כמו כן ללבוש 
כפפות סטריליות שאין בהם חשש חמץ וכמו 
כן הקפדה שבכל שטחי המפעל לא נכנס 

חמץ כלל.

לאחר מכן החזרת נארזת ומסומנת היטב 
זיוף וכדומה  בסימונים המונעים נסיונות 
ומוכנסת למחסן עד סוף החורף  ומשם היא 
נשלחת לארץ ישראל ומשווקת לציבור יראי 

ה’.

נתינת מעשר ראשון

בחסה ובחזרת למרור מקפידים ב’כשרות למהדרין’ להפריש את המעשר ראשון וליתנו 
ללויים או להפרידו מהתוצרת המשווקת לפסח, כידוע מרן החזו”א זצ”ל הורה שבזמננו אין 
חיוב לתת את המעשר ראשון ללוי כיון שהלוויים אינם מיוחסים דים וחוששים אנו שמא על 
ידי שיראו את נתינת המעשר יחשיבו אותם כלווים גם ליוחסין ולכן לא מקפידים לתת את 
המעשר ראשון ללוי, מכל מקום הורה מרן הגרי”ש אלישיב זצוק”ל שבמרור כבמצה היות 
ויש דין ‘לכם’ יש לחוש שמא המרור שיגיע לידי הצרכן הוא מעשר ראשון שלא ניתן ללוי 
ואין יוצאים בו ידי חובה, לפיכך מהחסה והחזרת שלפני פסח מקפידים לתת את המעשר 

ראשון ללוי בפועל או לוודא הפרדה ושהתוצרת של המעשר ראשון לא תשווק לצרכנים.

פטריות ללא חשש חמץ

גם בפטריות נדון ייחודי לפסח. תהליך ייצור הפטריות בדרך כלל נעשה על ידי חיטה 
מוחמצת ]הרוצה להחכים בענין זה יוכל לעיין במאמר מאת הגר”י אפרתי שליט”א בגליון 
זה ולהבין במידת מה כיצד מתפתחת הפטריה מה’נבג’[: "הזרעים של הפטריה הם 'נבגים' 
שמודבקים על זרעים של חיטה או דוחן. הזרעים מגיעים מהולנד בטמפרטורה של 3 
מעלות והם רדומים. כאשר מפשירים ומפזרים אותם על קש, הם חוזרים לפעול והזרעים 
מתרבים על הקש. תפקידם של הזרעים הוא לייצר נקודות-נקודות של הדבקת ה'נבגים' 
בתפזורת אחידה על הקש". ומכיון שאין זו ‘זריעה’ במובנה הפשוט של המילה - שהזרע 
מתכלה וממנו צומח גבעול חדש ועליו פירות, הורה מרן הגרי”ש אלישיב זצוק”ל כי ראוי 
לכשרות למהדרין ולמדקדקים במצוות להחמיר ולא להשתמש בפטריות ש’נזרעות’ על ידי 
“נבגים” שעשויים מגרגיר חיטה מוחמץ. אי לכך מקפידים ב’כשרות למהדרין’ שהפטריות 
הכשרות לפסח לא יתפתחו על ‘נבג’ חיטה אלא מ’נבג’ דוחן בלבד. לצורך כך מתארגנים 
מפעלי הפטריות מוקדם בחודשי החורף לייצר או לייבא מחו”ל מצעי גידול ללא חיטה על 

מנת שכל הפטריות הגדלות ומשווקות לקראת חודש ניסן יהיו ללא חששות חמץ כנ”ל.

סימון המשטחים של התוצרת בהשגחה מהודרת.
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הרב מורן כהן הי”ו
משגיח מומחה לחרקים בירקות עלים

השגחה מן השרש
ברשותכם אסקור בתמצית את הנדרש ואת העשיה של המשגיח בשטח בתחום של ירקות עלים 

ללא תולעים:

תהליך ההשגחה לירקות לא תולעים הוא ארוך ומחייב אותנו המשגיחים לשהות שעות 
ארוכות בחממות לגידול הירק ללא תולעים, להכיר את החממה ולבדוק שוב ושוב. רוב 
החרקים מגיעים מהאוויר ולכן תחילה, עוד לפני ששותלים את הירקות בחממה צריך 
לעבור ולבדוק את החממה עצמה מבחוץ מכל עבר אם אין בה קרעים, שהדלתות כפולות 
ונסגרות בצורה הרמטית, כך שהחרקים לא יוכלו להיכנס. לאחר מכן על המשגיח להיכנס 
לבדוק בתוך החממה, בודק את הרשת הצפופה שבתחתית אם בה אין חורים וחרקים או 

שמא חרקים הנמצאים על האדמה יוכלו לזחול ולהיכנס דרך הרשת.

לאחר סיום את הבדיקה ואישור החממה לשתילה החקלאי מתחיל לחטא את האדמה כך 
שגם אם נשארו בה ביצים של איזה חרק או פרפר הם לא יתרבו בתוך החממה, כשמסיימים 
את כל התהליך הארוך הזה המשגיח נותן אישור לשתול ירקות בחממה. וכאן מתחילה 

העבודה הרציפה שלי כמשגיח.

פעם בשבוע אחרי השתילה אני מגיע שוב לשטח ובודק שוב את החממה אם היא נשארה 
אטומה וסגורה, לאחר מכן אני נכנס פנימה ומנסה לראות וויזואלית אם יש איזו נגיעות 
בצמחים, תמיד עלולים לקרות דברים, לעתים מישהו נכנס ולא סגר את הדלת מיד עם 
כניסתו, יתכן גם שבאותו רגע שנכנס נכנסו איתו אורחים לא קרואים ובהמשך התרבו 
בתוך החממה. לאחר שאני עושה בדיקה וויזואלית ואני רואה שהיא תקינה אני ‘דוגם’ את 
השתילים לפי גמלונים אני מעביר למעבדה דגימות מכל איזור בחממה ובמעבדה אנחנו 
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בודקים לראות את נקיות הדגימות שנלקחו מאותו איזור מה שנותן לנו אינדיקציה למצב 
המתרחש בחממה כולה. וכן מכתיב לנו מעתה  - במצב בו  עלי הירק עדיין בראשית הגידול 

- את דרכי הטיפול הנדרש בגידול הירק. 

בהמשך כשהירק כבר גדול והחשש לנגיעות גבוה יותר אני צריך לבקר בכל חממה לפחות 
פעמיים בשבוע. בביקור אני בודק את החממה ושוב נוטל דגימות מכל איזור בחממה ובודק 
במעבדה. בהמשך כאשר הירק מתקרב לקטיף אני צריך להיות בחממה  מדי יום, בודק 
ושוב בודק מדי יום את מצב הירק שאין בו נגיעות. ורק כאשר תוצאות הבדיקות האחרונות 
מלמדות שוב ושוב כי הירק נקי ]לכל חממה יש כמו תיק ‘רפואי’ מסודר מס’ סידורי לכל 
חממה רישום כל ההיסטוריה של הגידול, תוצאות מעבדה והטיפולים שנעשו וכו’[ ניתן 

אישור קטיף בכתב.

אחרי שהירק נקטף נשלח בסטריליות לבית האריזה. שוב נבדק שוב מדגמית לסגור קצוות. 
כמו כן אני צריך לשים לב בהתנהלות בבית האריזה לנושא הפרשת תרומות ומעשרות 
שתוצרת שכבר נקלטה בבית האריזה והופרשו ממנה תרו”מ לא תתערב עם תוצרת שעדיין 

לא הופרשה ממנה תרומות ומעשרות. 

כך בעצם במשך כשלושה חודשים אני מלווה את הירק ליווי צמוד בכל שלב, מלפני השתילה 
עד לשקית האטומה בהם נארזת התוצרת ונמכרת על המדף אחרי שעברה את כל מסלול 

ההשגחה והבדיקות.
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בשנתיים האחרונות מוניתי להשגיח גם בתחום למניעת חרקים בתות שדה.

התות למעשה הוא סיפור מורכב ביחס לירקות עלים.

אנחנו כרגע אחרי יותר משנתיים של בדיקות וניסויים רבים, ועלה בידינו כי הבעיה המרכזית 
בנגיעות התותים היא משום שהעלים שלהם מושכים חרקים. כרגע אני מלווה פרוייקט של 
גידול תותים ללא חרקים. אני מגיע מדי יום לבדוק ולדגום את התותים, בבדיקת התותים אני 
לא יכול להסתפק בדגימה מכל שורה אלא צריך לדגום הרבה פירות מאחר וחשש הנגיעות 
גבוה יותר. אחרי כל תהליך הבדיקות גם אם נמצא בידינו תוצרת נקיה התות עובר נקיון 

יסודי במכונת שטיפה מיוחדת שאף מברישה, מנקה ומיבשת את התות. 

כאן המקום להדגיש כי בתות אף אחרי שעשינו מאמצים רבים לנקיון ובדיקה עדיין נדרש 
הצרכן/עקרת הבית לפעול כפי ההוראות המופיעות על האריזה ]חיתוך מקום העלה עם 
מעט מבשר הפרי, שטיפה יסודית ובדיקה ויזואלית[. זכורני שהשגחתי פעם ביצור של 
תותים בסין וכשעברתי על התותים במהלך הבדיקות משהו משך את ליבי לפתוח תות שהיה 
חשוד בעיני ונמצא שהיה נגוע מבפנים, גם אחרי שחציתי אותו והעברתי אותו כמה שטיפות 
ב”ג’קוזי” עדיין מצאתי בפנים כנימות עלה חיות. מה שאומר שחשוב תמיד לבדוק שוב ושוב.

מלאכת ההשגחה בתחום זה היא מהקשות שבמקדש, בעונה של הקיץ כשהחממות מגיעות 
ל 50 מעלות חום אנחנו המשגיחים נכנסים ולא מקילים ראש. נכנסים לחממה יושבים בפנים 
ובודקים כך בשיא החום את העלים, את האדמה, את החממה ואת הירקות. בעונת החורף, 
נכנסים בגשם בבוץ, קורה לא פעם שהרכב שוקע באדמה הבוצית וצריך לחלצו עם עזרה 
מבחוץ. אין אפשרות לעצור או לדלג יום או שעה באמצע העבודה הזו, ההשגחה היא בלי 
הפסקה סביב השעון במשך כל ימות השנה ובכל מזג אויר, גם המצב הבטחוני ]חלק גדול 
מחממות הגידול ממוקמים בישובי עוטף עזה[ לא יכול לשנות את הרצף. משגיח יודע שהוא 
מחוייב למסירות נפש למניעת מכשול של מאכלות אסורות מעם ישראל וזה מה שהוא עושה. 
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 לקראת ראש השנה לאילנות תש"פ

ת.ד. 155 יד בנימין, 76812 טל: 08-6500050 פקס: 08-8592737חקלאות על פי התורה"כשרות למהדרין"

הודעה נחוצה בענין ירקות עלים למהדריןבס״ד

נראה שהוא חיוב גמורחובת ההשריה והשטיפה במים קודם השימוש

[במעבר העונות בו החרקים מצויים ופעילים מאד]בחששות נגיעות חרקים בירקות עליםנמצאים אנו עדיין בתקופה הקשה ביותר בשנה

באנו על החתום ל"ג בעומר תשע"ז

ולמזהיר ולנזהר שלומים תן וכו'

הפרשה משנה על חברתה – כידוע בפרי הדר נוהגים לחומרא גם 
אחר חנטה וגם אחר לקיטה, ועל כן אין להפריש תרו"מ מפרי הדר 
הנקטף עד ט"ו בשבט על פרי הדר הנקטף מט"ו בשבט ולאחריו 
וכן להיפך, משום חשש הפרשה משנה על חברתה. המשגיחים 
בבתי הקירור ובמחסנים הסיטונאיים תחת השגחתינו מפרידים 
ומפרישים תרו"מ מיניה וביה כנ"ל. צרכנים ביתיים המגיע לרשותם 
 פרי הדר טבל ודאי צריכים להקפיד בהפרשת תרו"מ בנפרד כנ"ל.

בימים אלו אנו עוקבים אחר מטעי שסק, אפרסקים ונקטרינה 
נוכל  והמעשרות  הקטיף  כדי שבהגיע  חנטה,  לשלבי  בהגיעם 

 
להפריד בין פירות שחנטו לפני ט"ו שבט ואחרי ט"ו בשבט ]כידוע 
החקלאים נוהגים לרסס את העצים בריסוס מיוחד להקדים את 
צעירים  מטעים  על  לב  לשימת  אנו  מצווים  וביחוד  החנטות[. 
ט"ו  קודם  החנטים  כל  את  להסיר  מערלה  זו  בשנה  שיוצאים 
בשבט – פרי שחנט קודם ט"ו בשבט עדיין לא יצא משנות ערלה.  

 

מחו"ל  המיובאים  בשווקים  כעת  הענבים   – 'שהחיינו'  באנו על החתום ערב ראש השנה לאילנות תש"פמברכים עליהם שהחיינו ככל פרי עונתי.ברכת 

 בס"ד

 נמצאים אנו עדיין בתקופה הקשה ביותר בשנה
בחששות נגיעות חרקים בירקות עלים

)במעבר העונות בו החרקים מצויים ופעילים מאוד(

חובת ההשריה והשטיפה במים קודם השימוש
נראה שהוא חיוב גמור

ולמזהיר ולנזהר שלומים תן וכו'
)בגלל פסילות - קיים מחסור בחלק מעלי הירק בתקופה זו(

באנו על החתום ל"ג בעומר תשע"ט

הודעה נחוצה בענין ירקות עלים למהדרין

"כשרות למהדרין"
חקלאות על פי התורה

ת.ד. 155 יד בנימין, 76812 טל: 08-6500050 פקס: 08-8592737

בס״ד

הודעה נחוצה בענין ירקות עלים למהדרין

חובת ההשריה והשטיפה במים קודם השימוש
נראה שהוא חיוב גמור

נמצאים אנו עדיין בתקופה הקשה ביותר בשנה
בחששות נגיעות חרקים בירקות עלים

[במעבר העונות בו החרקים מצויים ופעילים מאד]

באנו על החתום ל"ג בעומר תשע"ז
ולמזהיר ולנזהר שלומים תן וכו'

אזהרה בעניני ערלה- אוכמניות

"כשרות למהדרין"
חקלאות על פי התורה

ת.ד. 155 יד בנימין, 76812 טל: 08-6500050 פקס: 08-8592737

בס״ד

הודעה נחוצה בענין ירקות עלים למהדרין

חובת ההשריה והשטיפה במים קודם השימוש

נראה שהוא חיוב גמור

נמצאים אנו עדיין בתקופה הקשה ביותר בשנה

בחששות נגיעות חרקים בירקות עלים

[במעבר העונות בו החרקים מצויים ופעילים מאד]

ולמזהיר ולנזהר שלומים תן וכו'באנו על החתום ל"ג בעומר תשע"ז

• האוכמניות הוא פרי עץ ויש בו איסור ערלה.

לגזע  שבמקביל  בכך  מאופיין  האוכמניות  גידול  צורת   •

מגזע  ]בנפרד  מסביב  נוספים  גזעים  פריצת  יש  הראשי 

האילן העיקרי[. הגזעים החדשים מניבים פרי כבר בשנה 

ראשונה במקביל לפרי הוותיק מהגזע הראשי. ועל כן ברוב 

פרי  של  תערובת   - ערלה  חששות  מצוי  האוכמנית  עצי 

ונמצאים  מותר במקביל לפרי ערלה מהגזעים החדשים. 

המטעים במצב של חשש ערלה משך כל גידולם.

גזע חדש  כל  מיידית של  ]בעקירה  והמטע מטופל כדבעי  • אומנם במידה 

להגיע  עקרונית  ניתן  שנוצרת[  חדשה  בעיה  לכל  מתמיד  וטיפול  ובמעקב 

למצב של פרי ללא חששות. 

• כיום אין מטעמינו פיקוח על מטעי אוכמניות בארץ 

כן  ועל  כדין  המפוקח  מטע  על  לנו  ידוע  לא  אף 

הארץ  מגידולי  אוכמניות  לצרוך  שלא  היא  המלצתנו 

כלל = חשש ערלה.

הם  השגחה  תחת  בחנויות  הנמכרות  האוכמניות   •

מיבול חו"ל וכפי ההלכה שהוא מותר לכתחילה ]ספק 

ערלה בחו"ל מותר[

אזהרה על נגיעות בתמרים

בימים האחרונים נוכחנו לראות נגיעות חרקים במארזי תמרים הנמכרים 

בשווקים ]גם בכשרויות מהודרות[.

יש לבדוק עקבות חרקים בקופסא. וכן להקפיד לבדוק היטב כל תמר קודם 

האכילה בבשר הפרי וכן להתמקד על סביבות העוקץ מחשש תריפסים.

יבול פרי מגזע עץ בן שנה. 

בס"ד, י"ד כסלו תש"פ
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כפי השטרות שהנהיג רבינו מרן הגרי"ש אלישיב זצוק"למכירת חמץ [גם מכירת י"ג]

ויה"ר שנזכה לאכול מן הפסחים וכו'

בס“ד, ניסן תש"פ

  kashrut2@012.net.il :ניתן לקבל ולשלוח שטרות ההרשאה בדוא"ל •

• בשנה זו לרגל המצב המיוחד הורו רבותינו שליט"א שאפשר לשלוח את שטרות ההרשאה בדוא"ל/פקס וכדומה.
• במשרדי מערכת הכשרות, יד בנימין.• בבית המדרש להלכה בהתישבות, רח' המלמד 1 הר נוף ירושלים.

• ניתן גם לקבל:

• חסה- המעשר ראשון מופרש החוצה ואינו משווק.• חזרת- המעשר ראשון נקבע בתוצרת שתשווק אי"ה לאחר חג הפסח.

נבטים סינים נברר ונקטף מיום הששי לגידול ללא חשש קטניות - רק עם חותם כשרותנו לפסח.
שאר הנבטים אינם מאושרים לפסח.נבטי צנונית וברוקולי- נבררים בקפידה - רק עם חותם כשרותנו לפסח.

להידור מצוות מרור [משום "לכם"]
חסה מגידול מצע מנותק - חסה הגדילה במצע מנותק כשרה למצוות מרור וברכתה בורא פרי האדמה.

דעת מרן החזו"א זללה"ה כפי שהובא ע"י מרן בעל הקהילות יעקב זצ"ל ומרן הגריש"א זצוק"ל
פטריות טריות: בהתאם למה שקבלנו מרבינו מרן הגרי"ש אלישיב זצוק"ל, איננו מאשרים פטריות שגדלות
רק עם חותם כשרותנו לפסח.על מצע חיטה, כל מה שמשווק תחת השגחתנו לפסח הינו רק מהגדל על גבי מצע ללא חשש תערובת חמץ,

תפוחי עץ מיבול מקומי הציפוי הוא בהשגחה לפסח למהדרין. [וראוי לקלוף]. וביותר בחג הפסח שראוי לקלוף. תפוח עץ המיובא מחו"ל אנו מפרסמים מעת לעת על הקושי להשגיח על חומר המשיחה המרוח על התפוח

תפוח עץ [ציפוי] –

על התוצרת הנמכרת/מחולקת במקום.שבים ומזכירים: תעודת כשרות מקורית ובתוקף עם שם בית העסק, היא ההוכחה הבלעדית לכשרותנו

ש
שר

ה
מן 

95



נמצאים אנו עדיין בתקופה הקשה ביותר בשנה
 

באנו על החתום ל"ג בעומר תשע"ט)בגלל פסילות - קיים מחסור בחלק מעלי הירק בתקופה זו(ולמזהיר ולנזהר שלומים תן וכו'נראה שהוא חיוב גמורחובת ההשריה והשטיפה במים קודם השימוש)במעבר העונות בו החרקים מצויים ופעילים מאוד(בחששות נגיעות חרקים בירקות עלים

הודעה נחוצה בענין ירקות עלים למהדרין

ת.ד. 155 יד בנימין, 76812 טל: 08-6500050 פקס: 08-8592737חקלאות על פי התורה"כשרות למהדרין"

הודעה נחוצה בענין ירקות עלים למהדריןבס״ד

נראה שהוא חיוב גמורחובת ההשריה והשטיפה במים קודם השימוש

[במעבר העונות בו החרקים מצויים ופעילים מאד]בחששות נגיעות חרקים בירקות עליםנמצאים אנו עדיין בתקופה הקשה ביותר בשנה

באנו על החתום ל"ג בעומר תשע"ז

ולמזהיר ולנזהר שלומים תן וכו'
אופקים

מחסני השוק

אופק סנטר

אילת
מחסני השוק

הספן 1

אשדוד
מחסני השוק

האורגים 7, מתחם סנטר

אשדוד
אושר עד

בעלי המלאכה 6

אשדוד

גן עדן פירות וירקות 

הפלמח 20/1

אשדוד

יד שבע פירות וירקות
דב גור 5

אשדוד
מינימרקט השכונה

ינאי 7

אשדוד
מקור הטוב

חטיבת כרמלי 3

אשדוד
שוק העיר

בלפור 7,  )קניון לב אשדוד(

אשקלון 
שוק העיר

הנחושתן 10, א.ת. צפוני, 

אשקלון 
שוק העיר

אלי כהן 19, 

באר שבע
מחסני השוק

בית אשל 1

באר שבע
מחסני השוק

שד' ירושלים 10

באר שבע
מחסני השוק

מאפו 7

באר שבע
מחסני השוק

רד"ק 28

באר שבע
מחסני השוק

אורגים 1

באר שבע
מחסני השוק

המשחררים 100

באר שבע
מחסני השוק

מבצע עובדה 2

באר שבע
אושר עד

רח' הקוצר 15 

בת הדר /אשקלון
אושר עד

בת הדר

דימונה
מחסני השוק

דימונה

חדרה
אושר עד

חדרה

חיפה
אושר עד

בר יהודה 31

חיפה
השוק של מאיר

גאולה 18

חצור הגלילית

סופר ספיר )הכי זול(
תל חי 1

חריש
סופר סטור

דרך ארץ 40

טבריה
מחסני השוק

יהודה הלוי 113

טבריה
מעיין 2000

מיכאל 1

יד בנימין
מחסני השוק

יד בנימין

יקנעם
מחסני השוק

קניון ג'י התמר

ירוחם

ירקות ופירות שלמה המלך

מרכז מסחרי  

כנות
אושר עד

אדום 24, א.ת. כנות

להבים
מחסני השוק

להבים

מגדל העמק
אושר עד

האצטדיון

מגדל העמק
מעיין 2000

הזית 4

נצרת עילית
מעיין 2000

נצרת עילית

נצרת עילית
אושר עד

גלבוע 1

נשר
מחסני השוק

מתחם מבנה תל חנן

נתיבות
היפר ח. כהן

בעלי המלאכה 8

נתיבות
היפר ח. כהן

גני טל 2

נתיבות
היפר ח. כהן

רח' הרב צבן

נתיבות
הפרי והירק 

רח' זבוטינסקי 1

נתניה
קואופ שופ

הרצוג 23

עכו

סופר ספיר )הכי זול(
הרצל 20

פרדס חנה

סופר ספיר )הכי זול(

המעלה 5

צפת
מחסני השוק

לוחמי הגטאות 1

צפת

סופר ספיר )הכי זול(
ויצמן 10

קריית אתא
מחסני השוק

חנקין 1

קרית ביאליק
אושר עד

הנס מולר 6

קרית גת
מחסני השוק

דרך הדרום1

קרית גת
שוק העיר

דרך הדרום 13

קרית מלאכי
מחסני השוק

צהל 1

קרית שמונה

סופר ספיר )הכי זול(

איזור התעשיה הדרומי

שדרות
היפר ח. כהן

רח' מנחם בגין

שלומי 
מחסני השוק 

שלומי

שער בנימין
מעיין 2000

שער בנימין

הודעות נחוצות:
תופעת  על  ומזהירים  שבים  בלע"ז(-  )סברס  צבר 
השתרשות עלים בצבר, כמעט בכל עץ צבר )גם הגדלים 
במטעים מסודרים ואינם מטופלים כדין( יש חששות ערלה 
ממש, כמו"כ יש להזהיר על קטיף סברס בשדות / בצידי 
דרכים וכד'. סברס ניתן לצרוך רק בחנויות המושגחות ע"י 

נגיעות חרקים בפירות קיץ- בפירות הקיץ )כולל ענבים( מערכות כשרות שפקיע שמייהו בעבודת הכשרות.
נגיעות  עקבות  היטב  לבדוק  יש  חרקים,  נגיעות  מצוי 

)חורים וכד'(.

יבוא  מיובשות   / עגבניות לחות  לידיעת הציבור: 
כן הפסקנו את מתן כשרותנו למוצר.מחו"ל - מצאנו בזה לאחרונה חשש חרקים ועל 

המתהדרים שתוצרת הפירות והירקות הם בכשרותנו.)במיוחד בימים אלו במקומות הנופש וכדו'(מצוי שבעלי חנויות/מסעדות/באסטות וכד' שבים ומזכירים
מקורית עם שם העסק ותאריך בתוקף.אחריותנו רק כאשר במקום יש תעודת כשרות 

תחת השגחתנו למהדרין בערי השדהלהלן רשימה חלקית של מחלקות פירות וירקותלטובת הנופשים!

נמצאים אנו עדיין בתקופה הקשה ביותר בשנה
 

באנו על החתום ל"ג בעומר תשע"ט)בגלל פסילות - קיים מחסור בחלק מעלי הירק בתקופה זו(ולמזהיר ולנזהר שלומים תן וכו'נראה שהוא חיוב גמורחובת ההשריה והשטיפה במים קודם השימוש)במעבר העונות בו החרקים מצויים ופעילים מאוד(בחששות נגיעות חרקים בירקות עלים

הודעה נחוצה בענין ירקות עלים למהדרין
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הודעה נחוצה בענין ירקות עלים למהדריןבס״ד

נראה שהוא חיוב גמורחובת ההשריה והשטיפה במים קודם השימוש

[במעבר העונות בו החרקים מצויים ופעילים מאד]בחששות נגיעות חרקים בירקות עליםנמצאים אנו עדיין בתקופה הקשה ביותר בשנה

באנו על החתום ל"ג בעומר תשע"ז

ולמזהיר ולנזהר שלומים תן וכו'
באנו על החתום מנחם אב תשע"ט

היום מצורף לעיתונים
סדר ה'יהי רצון'

והנחיות לבדיקת הסימנים

הודעות נחוצות - לקראת ראש השנה תש"פ

"כשרות למהדרין"
חקלאות על פי התורה

ת.ד. 155 יד בנימין, 76812 טל: 08-6500050 פקס: 08-8592737

בס״ד

הודעה נחוצה בענין ירקות עלים למהדרין

חובת ההשריה והשטיפה במים קודם השימוש
נראה שהוא חיוב גמור

נמצאים אנו עדיין בתקופה הקשה ביותר בשנה
בחששות נגיעות חרקים בירקות עלים
[במעבר העונות בו החרקים מצויים ופעילים מאד]

באנו על החתום ל"ג בעומר תשע"ז
ולמזהיר ולנזהר שלומים תן וכו'

תווית  על  קודמת.  שנה  מגדיד  תמרים  גם  בשווקים  מצוי  שהחיינו  תמר- 

המוצר מופיע בדרך כלל עונת הגדיד ]גדיד חדש = קיץ/אלול תשע"ט/ 2019[.

רימון - גם במטעים וותיקים ייתכנו בעיית ערלה, בשל התופעה הייחודית 

לפרי הרימון של יציאת ענפים סביבות העץ ]עפ"י דין, יש למנות שנות ערלה 

מחדש לכל ענף שיצא מתחת פני הקרקע[ דבר המצריך טיפול ומניעה משך 

ויה"ר  ללא חששות.  למהדרין  מאושר  בהשגחתנו  הרימון  השנה.  ימות  כל 

שנזכה שירבו זכויותינו כרימון.

מגידול מיוחד  לוף – רק הנמכר בתוך שקיות סגורות עם חותם הכשרות 

בחממות מפוקחות. לוף קצוץ ושטוף ]משטח פתוח[ אינו מאושר בכשרותנו.

עלי סלק – רק מגידול מיוחד עם חותם כשרותינו.

תפוח עץ – תפוחי עץ משוחים בציפוי, יבוא מחו"ל ראוי לקלוף ]יש קושי 

בהשגחה על מקורות הציפוי, ויש מהפוסקים שהחמירו בזה[.

נגיעות חרקים בפירות - בפירות הקיץ ]בעיקר באיכויות של פרי בסוף עונתו[ 

יש נגיעות חרקים, יש לבדוק היטב עקבות חרקים ]חורים וכד'[. 

הפרשת תרו"מ משנה על חברתה - הירקות הטריים שילקטו בשנת תש"פ 

הבעל"ט הרי הם שייכים כבר לשנת המעשרות הבאה, המשגיחים מפקחים 

להפריד ולהפריש תרו"מ בין מה שנלקט קודם ר"ה לבין מה שנלקט לאחריו, 

וכן עוקבים מקרוב אחר ירקות שגמר גידולם הוא בשנה זו אף אם לקיטתם 

יהיה אחר ראש השנה.

בברכת כוח"ט ושנה טובה, 

והשי"ת יצילנו ממכשולות אכי"ר.

באעה"ח אלול תשע"ט
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