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בשבת ישראל על אדמתם בטח היו ימים אלו מן העצרת ועד החג ימי שמחה. ימי אסיף 

והודיה, ימי הבאת ביכורים – ימים עליהם נאמר: “ושמחת בכל הטוב" )דברים כו, יא( שיאם 

בימי ביכורי ענבים – שהרי ה"יין ישמח לבב אנוש" “ותירוש ינובב בתולות". 

נשווה בנפשנו את המראה המרומם: בכל יום שיירה ממקום אחר בארץ הקדש באה ועולה 

בית ה', משכימה לכפרים ולנה בערים, כמתואר בפרק ג של מסכת ביכורים, וכולה הלל 

והודיה לאשר ממנו כל ואליו הכל. ימי שמחת בית ה' אשר מכנף הארץ נשמעה בהם זימרה 

והודיה, ביכורי כל מעשה ארץ מעלים הם לבית ה' ברננה ואיתם אנשי מעמד בתפילה ובקשה. 

מכל קצוות הארץ תבוא שירה ותהיה ירושלים כולה נגינה ושמחה.

אבל מעת ערבה כל שמחה, לא בכדי ימי החורבן וצערה של ירושלים נקבעו ועלו בימים 

אלו, תחת השמחה תבוא בכיה ותחת רננה תוגה. תחת אשר בימים אלו נשמח במצוות הארץ 

ומעלה לירושלים בשיירות פרי האדמה ונביע ונאמר “הגדתי היום כי באתי אל הארץ" - 

כאבלים נשב עליה ונבכה את חסרונה ובדידותה של ירושלים כי רוחקנו ממנה.

מצוות הארץ שלובות זרוע הן עם העליה אל בית ה' לומר כי עשינו ככל מצוותיו אשר ציוונו, 

ובימים אלו שתחת שמחה – אבל, שומה עלינו להגות יותר במצוותיה של הארץ אותם זכינו 

לשוב ולקיים, ללמוד עוד מאמריה ולדעת חובותיה.

וברצות רוענו יהפך מהרה לששון יגוננו, וימים אלו ישובו להיות ימי רננה לפני אלוקינו 

בשיירה ובשירה לאמר לפניו כי שבנו אליה והנה פריה.

גליון זה עוסק גם הוא במצוות הארץ וחובותיה, תחילה מובאים בו דברי זיכרון על מרן 

הגרי"ש אלישיב זצוק"ל שיום פטירתו כ"ח תמוז חל בימים אלו, מי שהיה לנו לעיניים ועל 

יסוד הכרעותיו עומד בית המדרש והמכון לחקלאות על פי התורה. עוד יובאו בו מבירור 

מקחו של צדיק, סבי מורנו הגאון רבי קלמן כהנא זצוק"ל שיום פטירתו יחול בי"א אלול, 

עמד בראשות בית המדרש להלכה בהתישבות וזכה להעמיד את פסקי מורו מרן החזו"א 

בענייני המצוות התלויות בארץ ולהנחילם הלכה למעשה בארץ הקדש.

בימים אלו חל יום הזיכרון הראשון למורנו הגאון רבי אליקים שלנגר זצוק"ל אשר אכסניא 

זו שלו היא, הוא שהעמיד את מרבית ר"ט גליונותיה הטיבה והרבה והשביחה והמובא כאן 

מכוחו בא. עם המרחק מהסתלקותו מעמנו מעמיקה תחושת חסרונו הנורא, אין מי שידקדק 

כחוט השערה, ידייק בפרטי הלכה ויצרף הסברא לכדי דבר הראוי להיאמר ולהיכתב. בימי 

חורבן אלו צפה ועולה דמותו היושבת בארץ ומקוננת עם חצות היום על שכינתא בגלותא 

והבית החרב - ושקולה הסתלקותם של צדיקים כשריפת בית אלוקינו. היה ר' אליקים מי 

שאצלו הליכות שדה הם הליכות עולם – אל תקרי הליכות אלא הלכות, קיים בין את ה'תקרי' 

ובין את ה'אל תקרי', בדקדוק הדין וביראת השמים וההודאה כלפי מעלה שאפפו את כל 

הליכותיו וארחותיו. וכפי שציטט הוא זצ"ל בהקדמה לספרו ‘מבוא לתרו"מ' את דברי החוה"ל: 
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“לא יישן כי אם על יצועי אהבתו ואל יקיץ כי אם במתיקות זכרו", הגאון ר' אליקים היה 

העדות החיה לחיים מסוג זה. יתן ה' ויקיצו וירננו שוכני עפר יחד עם תרועת השמחה 

בהוסד ביתו הגדול ואזי נעלה כולנו לציון ברנן ושירה. בגליון יובאו דברי זיכרון לגאון וצדיק. 

עוד מובא בגליון, בירורי הלכה בענייני הרכבת אילנות, איסור כלאים בעציצים – נקובים 

ושאינם נקובים, חידושים בהגדרת אילן סרק לגבי היתר הרכבה, בירור בענין המנהג לחזר 

אחר חיוב הפרשת חלה, והגדרת מעשה הפרשת תרומות ומעשרות והעולה מן הדברים.

במדור ‘שדה הוראה' יובאו מאת רבני בית ההוראה ע"ש ש.א. רוזנברג, תשובה לשאלה 

שהזמן גרמא בימי הסגר, בדבר חילול מעשר שני על מעות שאינם ברשותו ואינו יכול 

להגיע אליהם והדין בחילול על מעות ‘קרן המעשרות' במצב זה, עוד תשובה בעניין חיוב 

הפרשת חלה בעיסה שרובה אינו מקמח, וכן בירור מתי צריך לומר בחילול מעשר שני 

שיהא מחולל ‘הוא וחומשו'.

במדור ‘שיח השדה' תובא שאלה חמורה אודות צירוף סל ונשיכה לחיוב חלה מקמח משתי 

שנים, ובירור מה הקמח המצוי כיום. במדור ‘מעשה השדה' יובאו עלים מתוך הספר ‘מחיר 

יין' הרואה אור בימים אלו ובו פרקים בעניין תעשיית יין מענבים הבאים מחו"ל, הקוניאק 

והבראנדי והלכותיו לגבי תרומות ומעשרות. ב'שדה הספר' יובא מבוא מתוך הקונטרס הרואה 

גם הוא אור בימים אלו על ידי בית המדרש, העוסק בדיני תרומות ומעשרות לאריז"ל ועוד 

ועוד כאשר תחזינה עיני המעיין.

תפילתנו לפני אדון כי יתהפכו רחמיו עלינו וישוב מהרה לגאלנו וישמחנו כשנות ראינו 

רעה בשובו עלינו מהרה.
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יום השנה לפטירת מרן רבינו 
הגרי"ש אלישיב זצוק"ל

הרב יוסף י. אפרתי שליט״א

 בכ"ח תמוז ה' תשע"ב נתבקש מרן רבינו הגרי"ש אלישיב זצוק"ל לבית עולמו. 
חלפו שמונה שנים, תמו ואף עברו ימי ההספד, שהרי מבואר ברמב"ם )פי"ג מהלכות 
אבלות הל' י( “וכן אין מספידין יתר על שנים עשר חודש, אין לנו בחכמה גדול 
מרבינו הקדוש, ושנים עשר חודש בלבד נספד". אולם במס' יבמות )קכב, א( כתב 
רש"י “ובתשובת הגאונים מצאתי, כל הנך ריגלי דאמוראי היינו יום שמת בו אדם 
גדול קובעים אותו לכבודו, ומדי שנה בשנה שמגיע אותו יום מתקבצים תלמידי 
חכמים מכל סביביו ובאים על קברו עם שאר העם להושיב ישיבה שם". נמצאנו 
למדים, שיום השנה היה מיועד באופן מיוחד להושבת ישיבה. לא נתבאר בדברי 
רש"י מה נלמד באותה ישיבה בריגלא. ואולי דבר זה מבואר בדברי רש"י מהדו"ק, 
כמו שהביא בשיטמ"ק במסכת כתובות )ק, ב ד"ה יתמי( “ריגלא קרי נמי כי מיית 
להו צורבא מרבנן הוו מכנשי כולי עלמא יומא חדא בשתא וספדי עליה, וכיומא 
דשוקא הוי". מבואר מדברי רש"י והשיטמ"ק שכינוס גדול זה נעשה לצורך הספד 
על הת"ח שנפטר, וכן היה מנהגם לעשות בכל שנה )יומא חדא בשתא(. ולכאורה 
בעצם הדבר יש להתבונן, הרי ברמב"ם למדנו שאין מספידים יותר מי"ב חודש, 
ואם כן היאך כותב רש"י )במהדו"ק( שהיו מתאספים להספד? על כרחך אתה 
למד שכמה חלקים יש לו להספד, ואחד מחלקי ההספד קיים בכל שנה - חובת 

ההתבוננות שאיננה באה כבכי על ההעדר, אלא המתאספים מושיבים ישיבה 
שמטרתה להתחזק וללמוד מדרכיו ומאורחותיו של הנפטר, ובהמשך לקבל 
על עצמם לילך בדרכיו, ודבר זה נהגו החכמים לעשותו מדי שנה. ולאו 

דווקא בתוך י"ב חודש.

ההעדר והחיסרון לכלל ולפרט מיום שנתבקש מרן רבינו לבית עולמו 
ידועות הן לכל, אבל אנו באים ביומא דהילולא של מרן רבינו להתבונן 

ב"לילך בדרכיו".

חובת ההתבוננות וההליכה בדרכיו לבני חבורה של מקום תורה שזכינו בו, 
שלמעלה משנות דור שמרן רבינו היה לנו לעיניים בהדרכה ובהוראה, ובפרט 

בתחום הייחודי של מצוות הארץ, שבהלכות אלו נתמעטו המוסרות, כמו 
שכתב הכפתור ופרח בהקדמה לספרו כי הוא מבקש להסיר את החלודה 

ממצוות אלו. והכל יודעים שכמעט היתה הארץ חרבה מקיום מצוות 
אלו כהלכה, ואחד היה מרן החזו"א שיסד וביסס והטביע חותמו להסיר 
את החלודה מהן. ולאחר הסתלקות מרן החזו"א מי שביקש להרבות 

פעלים ולהרחיב את שומרי משמרת הקודש המבקשים לקיים את 
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מצוות הארץ כהלכה, ראה לפניו שאלות רבות הזקוקות להכרעה. לדוגמא, אם מצליחים 
לתקן תרומות ומעשרות בשוק מסוים, מה מותר לעשות עם התרומת מעשר, שאם לא נמצא 
פתרון לתרומת המעשר יתכן שחלילה יהודים יכשלו באכילת תרומת ומעשר, וכן כשמוקמת 
קרן מעשרות לסייע לקיים חילול מעשר שני כדין, היכן יאוכסנו המטבעות. ועוד שאלות 
כבדות משקל של הגדרת אילן וירק, גידול בעציצים נקובים על מנת למנוע מכשול בערלה, 
ובהגיע שביעית - התוויית דרכי המאבק כנגד היתר המכירה לצד הוראה והדרכה לחקלאים 

אודות המלאכות המותרות והאסורות. 

וכך מידי יום – מצאנו עצמנו עם שאלות על המותר והאסור, וזכות ארץ הקודש ומצוותיה 
עמדה לביהמ"ד  שזכינו להדרכתו ולהכוונתו המעשית והיומיומית של מרן רבינו זצוק"ל.

וכגודל הזכות כן חובת ההליכה בדרכיו – ללמוד וללמד לשמור ולעשות, עד שנזכה שמצוות 
אלו כולן יהיו מדאורייתא בגאולת הארץ כהלכה על ידי רוב יושביה.

 יום השנה  למורנו הגאון 
רבי אליקים שלנגר זצוק"ל 

תנו רבנן: שלושה דברים עלו במחשבה ליבראות, ואם לא עלו - דין הוא שיעלו: על המת 
שיסריח, ועל המת שישתכח מן הלב, ועל התבואה שתרקב" )פסחים נד,ב(.

ככל שעובר הזמן, המת משתכח מן הלב אך אינו משתכח מן המוח. לאחר זמן אפשר בראיה 
אמיתית ופקוחה יותר להעריך ולהבין את חסרונו של הנפטר.

עת אנו מגיעים ליום הזיכרון  הראשון לפטירתו של הרה"ג אליקים שלנגר זצ"ל עולה לפנינו 
דמותו ואנו כואבים את מה שחסר.

לא נבא בזה לספר על הרה"ג אליקים שלנגר זצ"ל, כיון שהוא ברח מן הכבוד באמת ואין זה 
רצונו שנספר בשבחו. אך ודאי אינו מקפיד אם נספר מה הוא נתן לנו.   

בעשרים שנותיו האחרונות עת הצטרף ללומדים הקבועים בבית המדרש, זכינו להנות 
מאורו בכל התחומים.

בידיעותיו הרבות בהלכה בכלל ובמצוות התלויות בארץ בפרט, סייע רבות לאברכי בית 
המדרש להכניסם לסדר זרעים, ללמדם מושגים בהלכה ומושגים במציאות החקלאית, דבר 
שאברכים בני עיר הרגילים ללימוד סדרים אחרים מהש"ס לא בקיאים בהם. למרות הפרשי 
הגיל בינו לבין האברכים, ענה והסביר בסבלנות ובמאור פנים ברוח שפלה כשווה בין שווים.

את כשרונו בכתיבה ברורה ונכונה העניק גם לאחרים כאשר עבר בסבלנות על מאמריהם 
להליכות שדה שהוא היה עורכו. ולימדם לדייק במובאות, לדייק בהבנת הדברים, ולדייק 
בהצגת הדברים בפני הקורא. למרות הקפדתו בכל הנ"ל, ידע לתקן ולהעיר באוירה נעימה, 

שלא יצרו תחושה רעה אצל הכותב, אף שהיא מלאכה קשה שבקשות לבקר מחד 
ולכבד ולהאיר פנים מאידך.

ואף הלומדים הוותיקים שבסדר זרעים חשים שאזיל גברא דמיסתפינא מיניה, 
דייקנותו וחדותו של הרב שלנגר היו לשם דבר, ולפני הרצאת חידושים בפניו בין  
בעל פה ובין בכתב חובה היתה לברור ולדייק את הדברים מפני החשש מביקורתו 

הישרה והנעימה.  

בדברים אלו אין מי שימלא את החלל שנוצר בבית המדרש, אך מה שהספקנו 
ללמוד ממנו במשך השנים הוא שמסייע לנו רבות להמשיך.

חסרה לנו דמותו במזרח בית המדרש שלמרות גילו המופלג לומד תורה בקביעות 
וברעננות, תמיד צהלתו על פניו, ואמרה שנונה שגורה בפיו, ענוותן ושפל ברך גם 

בפני אברכים צעירים.

בספריו על מצוות התלויות בארץ שקרא להם בענוותו "מבוא ל..." למרות שהם 
טרקלין גדול ורחב ידים ולא מבוא. ידיעותיו, גאונותו, והקפדתו בדיוק הדברים, 

ניכרים בספריו ויש בהם בכדי לגלות ולו מעט מדמותו הגדולה והרמה. 

פועליו בבית המדרש ממשיכים לתת את פירותיהם ויהיו לעילוי נשמתו. 

הרב שאול רייכנברג   
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חילול מישל שני יל מעבי שאינע בלשותו

החזו"א מעשרות )סי' ז ס"ק כג( מביא שתי ראיות שאפשר לחלל על מטבעות של אחר 
ולא אומרים שצרת הכסף בידך הכוונה בבעלותך. 

אחת מהירושלמי )מעשר שני פ"ד ה"ג( שהאומר פדה לך משלי אינו מוסיף חומש, דהיינו 
שאומר שתפדה את הפירות שלך על המטבעות שלי.

והשניה מהגמרא קידושין )כד,א( שהגמרא אומרת שאשה שמחללת מעשר שני אינה 
מוסיפה חומש, במקרה שירשה מעשר שני מאביה וכיון שמעשר ממון גבוה הבעל לא 
זכה במעשר, והוא נשאר של האשה, וכשהיא פודה אותו על כסף של בעלה היא לא 
מוסיפה חומש ]כך מפרש שם רש"י[. רואים שני דברים, אחד - שיכולה לחלל על כסף 
של בעלה, שני - שבמקרה זה אינה מוסיפה חומש. כיון שמוסיפים חומש רק כאשר 
הוא ופדיונו משלו, ששניהם שלו הפירות והכסף, אבל אם אחד מהם של אדם אחר לא 

מוסיפים חומש.

וכך כותב הרמב"ם הל' מעשר שני פ"ה ה"ד, וכל מעשר שני שאין הוא ופדיונו משלו אינו 
מוסיף חומש, והכסף משנה מציין לגמרא בקידושין ולירושלמי.

אחרי שאמרנו שאפשר לחלל על מעשר שני של אחר, ברשות מי צריך שיהיו המטבעות. ג. 
האם מספיק שהם ברשות בעל המטבעות או צריך שיהיו ברשות המחלל שהוא בעל 

הפירות. 

הדין הוא שמי שקיבל פירות מעשר שני מחברו כיון שמעשר שני ממון גבוה, אי אפשר 
לתתו במתנה והמעשר לא נעשה בבעלותו של המקבל לכן כאשר הוא פודה אותו אינו 
מוסיף חומש )רמב"ם פ"ה ה"א(. מה הדין כאשר מישהו חילל את פירות המעשר שני 
שלו על מטבע של אחר, ואח"כ בעל המטבעות פודה אותם על פירות לאכול בירושלים, 
או בזמן הזה הוא פודה אותו על כסף יותר קטן, במקרה זה הוא כן יוסיף חומש בגלל 
שהוא נעשה בעלים גמור של המעשר שני, שהרי המטבע שכבר היה שלו נעשה מעשר 
שני. ונראה לומר, שה"ה כאשר בעל הפירות מחלל את המעשר שני שלו על המטבעות 
של אחר, לא צריך שהמטבעות יהיו ברשותו של בעל הפירות, אלא שיהיו ברשותו של 
בעל המטבעות שהרי הוא נעשה בעלים על המעשר שני. אמנם יש משמעות מהחזו"א 
)מעשרות סי' ז ס"ק כג( שצריך שיהיו שיירות מצויות גם בין המקום שנמצא בעל הפירות 

למקום שנמצא בעל המטבעות והמטבעות, וצ"ע. 

כידוע מסיבות שונות שלא נפרט עכשיו המטבעות שבקרן הן שלי ולא של המנויים ד. 
והמנויים מחללים את המעשר שני שלהם על המטבעות שלי. כאשר התחלנו את קרן 
המעשרות לפני ארבעים שנה חיפשנו מקום שאפשר לשמור בו את המטבעות. חשבנו 
לשמור אותם בכספת בבנק )יכלו אז לשכור כספת במרתפי הבנקים(, והלכנו לשאול 

אם אין בזה חסרון של אינו ברשותו בגלל שיש זמנים שהבנקים סגורים.

מבואר בגמרא ב"ק סח, ב שאדם לא יכול להקדיש דבר שלו אבל אינו ברשותו, למשל 
גזלו ממנו חפץ והוא לא התייאש, שהגזלן לא קנה את הדבר הנגזל, והדבר הנגזל עדיין 
שייך לבעלים, אך הוא נחשב אינו ברשותו ולכן אינו יוכל להקדישו. וכך נפסק בשו"ע 
)יו"ד סי' רנה סעיף ח(. ושם כתוב שפקדון כן נחשב ברשותו אע"פ שאינו אצלו, אלא 
הוא מופקד אצל אחר, כיון שהנפקד מחזיק את הדבר בשביל המפקיד ובכל עת הוא 
יכול לקחתו ממנו. אבל אם זה פקדון שהוא כופר בו נחשב לאינו ברשותו עד שתתברר 

התביעה בבית הדין.

רבי שאול רייכנברג שליט"א
מחבר ספר משפטי ארץ

חילול מעשר שני על מטבע 
שאינה ברשותו

נשאלנו בימים האחרונים כשהיה הסגר על בני ברק, האם תושבי בני ברק יכולים לחלל על 
המטבעות שבקרן המעשרות כיון שבפועל אינם יכולים להגיע אליהם משום הסגר, האם יש 
בזה חסרון של חילול על מטבע שאינו ברשותו. וכן נשאלנו מתושבי חו"ל הסומכים לחלל 
על מטבעות הקרן )אע"פ שהם מטבעות ארץ ישראל( האם בזמן שלא מאפשרים לתושבי 

חו"ל להיכנס לארץ ישראל הם יכולים לחלל על המטבעות שבארץ ישראל. 

כתוב במשנה מעשר שני פרק א משנה ב שאין מחללים מעשר שני על מטבע שאינו א. 
ברשותו. דין זה נדרש מהפסוק שנאמר בחילול מעשר שני וצרת הכסף בידך, בידך ברשותך. 

הר"ש על המשנה מביא את המשנה בפרק ד משנה ה שמי שהיה בגורן ורוצה לעשר 
ואין בידו מעות כדי לחלל את המעשר שני, הוא יכול לחלל על מעות שבביתו. ולומד 

מכאן שבידך לא הכוונה בידך ממש אלא אפילו במקום אחר.

א"כ מה נחשב אינו ברשותו שאי אפשר לחלל.

הגמרא ב"ק צח, א מביאה ברייתא: “אין מחללין על מעות שאינן ברשותו, כיצד, היו לו 
מעות בקסטרא, או בהר המלך או שנפל כיסו לים הגדול אין מחללין". 

רש"י מפרש: “היו לו מעות בקיסטרא, מקום, והוא רחוק מאד, ויש בו סכנת דרכים, ואין 
שיירות מצויות שם". 

הרא"ש על המשנה )שם( מפרש שאינם ברשותו הכוונה שהם במקום רחוק וצריך להוציא 
הוצאה מרובה כדי לקחתם, וכן הוא מפרש בנפל כיסו לים הגדול שצריך להוציא כסף 
בשביל לשכור צוללן כדי שיעלהו מהבור לכן נחשב אינו ברשותו.  כך גם מביא המאירי 
מרבותינו הצרפתים שקסטרא זה מקום של סכנת דרכים, ונפל כיסו לים אע"פ שאפשר 

להחזירו ע"י אמודאי הואיל ודבר רחוק הוא נחשב אינו ברשותו.

מסקנת הדברים שכאשר יש לאדם מטבע במקום שקשה להגיע אליו, אינו   יכול לחלל 
עליו מעשר שני משום שנחשב שהמטבע אינו ברשותו, אינו בידו כלשון הפסוק. אבל אם 
הוא במקום שאפשר להגיע אליו בקלות אפילו שהוא במקום אחר מהמקום שנמצאים 

הפירות ואינו במקום שנמצא בעל הפירות, אפשר לחלל.

האמור הוא כאשר אדם מחלל על מטבעות שלו הנמצאות במקום אחר. מה הדין כאשר ב. 
אדם מחלל על מטבעות של אחר.
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חילול מישל שני יל מעבי שאינע בלשותו

מסקנת הדברים

יותר מסתבר שהמטבעות צריכות להיות ברשותו של בעל המטבעות ואינם צריכות א. 
להיות ברשותו של בעל הפירות.

אפילו אם נאמר שהם צריכות להיות גם ברשותו של בעל הפירות, נראה כיון שהסגר וכן ב. 
מניעת האפשרות להגיע מחו"ל היא זמנית בלבד וידוע שהדבר ישתנה לאחר זמן, אין 
בזה חסרון של אינו ברשותו. אף במקום רחוק שהשיירות היו מצויות לא היתה שיירה 
שיוצאת בכל יום, ובלי שיירה לא יכלו להגיע לשם מ"מ נחשב הדבר לברשותו. ולא רק 
לדעתו של מרן הגרש"ז אויערבאך זצ"ל, אלא אף לדעת מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל. משום 
שהוא דיבר במקום שבאופן קבוע ניתן להגיע אל המטבעות רק כמה שעות ביום, אבל 
במקום שבעוד כמה שבועות יהיה אפשר להגיע אליהם תמיד לא מסתבר שיש חסרון 

של אינם ברשותו.

אם כן, לכאורה כאשר מניחים כסף בבנק בכספת שמורה ואותו כסף שמניח שם נשמר 
עבורו, הרי זה כפקדון שנחשב ברשותו. אלא שהיה מקום לדון שאולי במעשר הגדר של 
אינו ברשותו שונה. שהגמרא ב"ק שם אומרת שאי אפשר לחלל על מטבע שאינו ברשותו 
שכתוב וצרת הכסף בידך שצריך שיהיה מצוי בידך ואולי פקדון אינו נחשב מצוי בידו. 
אך זה לא מסתבר, שהרי מצינו שלא צריך שיהא בידו ממש. אלא השאלה היתה כיון 

שהבנק פתוח רק בשעות מסוימות, א"כ הבידך מוגבל לשעות של הבנק.  

שאלנו בזמנו את מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל והוא שלח אותנו לעיין ביעב"ץ על הגמרא 
בב"ק שזכרנו שכאשר המעות בקסטרא אי אפשר לחלל עליהם שאינם ברשותו. וכך 
כותב היעב"ץ מה זה קסטרא: “הוא בנין חזק שמשימים שם מעות לשומרם היטב והוא 
כעין בנקא שנמסרים בו מעות הרבים שמפקידים אותם שמה בשכר שנותנים למלך או 
לאנשי העיר, ]כעין בנקא של ויניציא, אמשטרדם והמבורג[, שיהיו מעותיהם שמורים 
מגניבה ואבדה, והם מוחתמים בפנקס של הבנקא, ובעלי המעות לוקחים אותם כשנצרכים 
להם או נותנים אותם בכתב ידם לאחרים שייטלו לצרכם ויוצג לחשבונם". מכאן אמר 
מרן הרב אלישיב זצ"ל שהפקדה בכספת בבנק מחשיבה את המטבעות לאינם ברשותו. 
היה אפשר להבין את דבריו כמו שאמרנו, שכיון שהזמן שאפשר לקבל את הכסף מוגבל 
מראש, אע"פ שזה פקדון זה נחשב לאינו ברשותו. אבל את המקרה של היעב"ץ עדיין 
צריך להבין איך התנהל שם הבנק. אם כל אחד הפקיד כסף ואותו הכסף נשמר בעבורו, 
אזי זה בדיוק המקרה שלנו. אך לא כ"כ מסתבר שזה היה כך, שהוא כתב שמקבלים את 

הכסף כפי הרשום בפנקסים ולא כל אחד את החבילה שלו.

אמנם לאידך גיסא מסתבר שאז לא היה כמו הבנקים שלנו, שכל מה שמפקידים שם 
הוא הלואה ולא פקדון, אלא מסתבר שהם לא השתמשו בכסף לדברים אחרים, אלא רק 
שמרו את הכסף אך לא שמרו לכל אחד על הכסף שלו אלא שמו הכל מעורב בכספת 
אחת, וכל אחד קיבל משם לפי הסכום שרשום בפנקסים של הבנק. א"כ זו לא רק שאלה 
של אינו ברשותו, אלא  איך אפשר לחלל, על מה יחול החילול, הרי הוא לא יקבל אח"כ 
את הכסף שלו, וא"כ זה יכול לחול רק אם אנו אומרים שיש ברירה והכסף שמקבל אנו 
אומרים שמראש עמד להיות הכסף שלו. אבל להלכה בדאורייתא אנו פוסקים שאין 
ברירה רק בדרבנן אנו אומרים שיש ברירה ונחלקו הבית יוסף והמהרש"ל האם בתרומות 
ומעשרות שבזמן הזה דרבנן אבל עיקרם מן התורה, יש ברירה או לא. ויותר נראה לומר 
שהיעב"ץ לא התכוון שהקסטרא הוא בדיוק כמו הבנק שבימיו, אלא הוא התכוון דוגמא, 
ולדעתו כוונת הגמרא שבאמת אותו הכסף שלו היה מונח שם בכספת ואותו כסף שמר 
עבורו, אלא כיון שהיה מקום שמור והיו זמנים והיו כללים איך לקבל את הכסף לכן 

נחשב כבר שאינו מצוי בידך.

לעומתו דעת מרן רבי שלמה זלמן אויערבאך זצ"ל היתה, שזה ככל פקדון ונחשב שישנו 
ברשותו. ואמר לי במתק לשונו הרי פקדון נחשב ברשותו ואם אתה תפקיד אצלי חפץ 
ותבוא באמצע הלילה ותעיר אותי ותגיד שאתה רוצה את הפקדון, אני אזמין את המשטרה 
שאתה מעיר אותי באמצע הלילה. או למשל אם בערב יום כיפור כאשר אני כבר יוצא 
מהבית ללכת לכל נדרי, תבוא לבקש את הפקדון, אני אגיד שאני מצטער אבל עכשיו 
זה לא הזמן. ואעפ"כ פקדון נחשב ברשותו, שכאשר יש הגבלות סבירות לזמן שאפשר 

לקבל את הפקדון זה לא מגרע, ונחשב ברשותו.
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אמילת ועוא וחומשוו בחילול מישל שני

ביאורים: 

חיוב הוספת חומש, והחיוב כשפודה הכל על פרוטה

הפודה מעשר שני שלו צריך להוסיף חומש כמו שכתב בפסוק "ואם גאל יגאל איש ממעשרו 
חמישיתו יוסף עליו". וכן נפסק ברמב''ם פ''ה מהלכות מעשר שני הלכה א, ובשו''ע סי' שלא 

סעיף קלח. 

והנה מעיקר הדין צריך לפדות המעשר שני בשוויו ולהעלות המעות לירושלים ולאוכלו שם 
בקדושה, אולם בזמנינו שאין אנו יכולים לאכול המעשר שני בירושלים מפני שצריך לאוכלו 
בטהרה, וגם צריך שיהא מזבח בנוי, נוהגים לפדות את המעשר שני על שוה פרוטה, וכמו 
שכתב הרמב''ם )מעשר שני פרק ב הלכה א(: הורו הגאונים שבזמן הזה אפשר לכתחילה 

לפדות אפי' שוה מנה בפרוטה.

ויש אומרים שבזמן הזה שאין פודין המעשר שני בשוויו אלא בפרוטה אין צריך להוסיף 
חומש, וכן כתב הכפתור ופרח )פרק מ כרך ב עמוד תי בהוצאת ביהמ''ד( וז''ל: "ומסתברא 
שכשאדם פודה מעשרו כדין תורה כלומר שדמיו ידועים ופודהו בשוויו שאז מוסיף חומש 
וקורא לו שם חומש, והמחללו על שוה פרוטה אין צריך לקרוא שם לחומשו, ולזה אינו נזכר 
כלל במשנה כשאמר ומעשר שני מחולל על המעות שאינו מזכיר וחומשו בשום מקום, ואם 

אמרו יפה הוא". 

ולכאורה הסברא בזה דכיון דממילא לא ניתוסף שום דבר למעשר שני, שהרי מחלל הכל 
על פרוטה אחת, אין תועלת במה שמוסיף ומחלל גם את החומש. ועיין בקובץ מוריה )גליון 
שעה במאמרו של הגר''א ברלין(  שכתב ביאור נוסף בדעת הסוברים דא''צ להוסיף חומש 
בזמן הזה, ע''פ דברי רבינו יונה )ריש פרק ז דברכות(, דהטעם דהבעלים מוסיפין חומש "כדי 
שלא יערים ויפדה אותו בפחות משוויו", וכעין זה כתב הרמב''ם )תמורה פרק ד הי''ג( וטעם 

זה אינו שייך בזמנינו כשמחללין לכתחילה על שוה פרוטה, יעו''ש.

והנה הרמב''ם )הלכות מאכלות אסורות פרק י הי''ז(, כתב שבזמן הזה מחללין נטע רבעי על 
שוה פרוטה, ולא הזכיר הוספת חומש, וכתב שם הכסף משנה דבזמן הבית אין פודין אלא 
בשוויו וצריך להוסיף חומש. ומשמע מדבריו דבזמן הזה דאין פודין אלא על פרוטה אין צריך 
להוסיף חומש, ולכאורה הוא הדין לענין מעשר שני שהרי דינם שוה. וכן משמע מהא דלא 
הזכיר השו''ע בדיני חילול רבעי )יו''ד סי' רצד סעיף ו( דין הוספת חומש, רק שיכול לחלל 
הכל על שוה פרוטה. ]אמנם בסימן שלא בדיני תרומות ומעשרות הזכיר דין חומש[, וכן 
סתם הרמב''ם בהל' נטע רבעי )פרק ט ה''ב( דהפודה לעצמו מוסיף חומש, אולם יש לומר 
דשם לא איירי בזמן הזה כשפודה על פרוטה, אלא כשפודה כעיקר הדין בשוויו. ויעויין מה 

שיתבאר בזה לקמן[.

וכן כתב במנחת שלמה )סימן סו( שבזמנינו שמחללין המעשר שני על שוה פרוטה, ואם כן 
אין החומש שוה פרוטה, אין צריך להוסיף חומש. וזה ע''פ מש''כ הרמב''ם )מע''ש פ"ה ה''ה( 
דמעשר שני שאין בחומשו שוה פרוטה פטור מחומש  וכן כתב בשו''ת אור לציון )יו''ד ח''א 
סי' כה(, ובשו''ת רבי עקיבה יוסף )יו''ד סימן קמא( וכן היה דעתם של הגאון רבי דוד בהר''ן 

רבי מרדכי צבי שאהן שליט"א
מרבני בית ההוראה

אמירת 'הוא וחומשו' 
בחילול מעשר שני

שאלה
בנוסח שיש בידי לעפלשת תלומות ומישלות וחילול מישל שני, כתוב "יעא 
מחולל עוא )וחומשו( יל ..." עמילע וחומשוו נמצאת בתוך סוגליים. עאם צליך 

לאומלו או לא. 

וכמו כן יש נוסחאות שכתוב ויעא מחולל עוא וחומשו יל פלועע ולבייו, עאם 
צליך לומל יל פלועע ולביי, או די לומל יל פלועע כמו שכתוב בלוב ענוסחאות. 

תשובה: 
במקלע של חילול מישל שני שבו עמישל שני ועמיות יליעם מחלל שייכים א. 

לאיש אחד צליך לעוסיף חומש יל עחילול. אך כשעפילות ועכסף עם לא 
של אותו אדם אין צליך לעוסיף חומש - בין אם אדם אחל מחלל את עפילות 
יל מעבי שלו, ובין אם עוא יצמו מחלל את עפילות יל מעבי של חבילו 
אין צליך לעוסיף חומש. לכן מנויים בקלן עמישלות אינם צליכים לעוסיף 
חומש יל עפדיון כיון שעמעביות עם של עממונע יל קלן עמישלות ואינם 
של עמנוי יל עקלן - עפילות ועמיות עם לא של אותו אדם. ולכן עמנויים 

יל בקלן אינם צליכים לומל עוא וחומשו.

כשמחלל יל מעבי שלו וחייב בחומש, יש מחמילים לומל שיחולל עוא ב. 
וחומשו יל פלועע ולביי, אמנם בנוסחאות שסודלו יל פי עחזוווא לא חשש 

לזע, וענוסח עוא שיחולל עוא וחומשו יל פלועע.

כשחושש שאין עחומש שוע פלועע, או שיש ספק שמא עמישל שני פעול 	. 
מחומש כגון פילות שנחשבים דמאי, או אשע שפודע פילות משלע, יאמל 

שיעא מחולל עוא וחומשו יל פלועע ולביי שבמעבי.

אם פדע מישל שני ואמל שיעא מחולל עוא וחומשו יל פלועע, ולא אמל יל ד. 
פלועע ולביי ועתבלל לו שעיע פעול מחומש, יש סובלים דלא חל עחילול, 
ויש אומלים דבדייבד חל עחילול, ולכן אם אפשל לאוי לחזול ולחלל את 
עמישל שני בלא עחומש יל שוע פלועע, ואם אין לו אפשלות לחזול ולפדות 

יש לסמוך שחל עפדיון אף שעוסיף חומש שלא כדין.
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אמילת ועוא וחומשוו בחילול מישל שני

]ויעויין לעיל שהבאנו שיש סוברים שלדעת הרמב''ם פטור אף מדרבנן[ וכיון דמן התורה פטור 
מחומש, נמצא שחילל המעשר שני שחיובו מן התורה על פחות משוה פרוטה, והחומש שחייב 
רק מדרבנן לא יכול להשלים את המעשר שני לשיעור פרוטה, כדאיתא בגמרא )בבא מציעא 
דף נג, א( "דאורייתא ודרבנן לא מצטרפי" ]ואף שבזמן הזה בלא"ה החיוב הוא מדרבנן, מ"מ 
חד דרבנן ותרי דרבנן חשיבי ב' דרגות חיוב, וכמו שאין חיוב דרבנן משלים חיוב דאורייתא, 
כמו כן אין חיוב שהוא תרי דרבנן משלים חיוב של חד דרבנן[ והמחלל מעשר שני ששוה 
פרוטה על פחות משוה פרוטה לא חל החילול כלל כדאיתא שם בגמ' ולכן באופן זה שאין 
בחומש שוה פרוטה צריך לומר שיחולל הוא וחומשו על פרוטה ורביע וכך חילול המעשר 
שני שהוא מהתורה יהיה מחולל על פרוטה שלימה. ולכן אם חושש שמא אין בחומש שוה 
פרוטה יש ליזהר לומר בנוסח החילול שיחולל הוא וחומשו על פרוטה ורביע שבמטבע, 

וכ''כ הדרך אמונה )הלכות מעשר שני פ''ה ס''ק כז(.

אבל במקרה שהחומש לבדו שוה פרוטה, כתב החזו''א )שם( דאף שהוא מוזיל ומחלל את 
המעשר והחומש בפחות משוויו על פרוטה אחת, לא נחשב שבחומש אין שוה פרוטה, כיון 
שבאמת החומש שוה פרוטה, וממילא חיובו מן התורה, ויכול לחלל את המעשר וחומשו 
על שוה פרוטה. ]וזה דלא כדעת האחרונים שהוזכרו לעיל דס''ל דכל היכא דמחלל הכל 
בשוה פרוטה, נמצא דמחשיב המעשר שני לשוה פרוטה, והחומש לפחות משוה פרוטה[. 

וכ''כ הגרצ''פ פרנק זצ''ל )כרם ציון ערלה פי''ט בגאון צבי ס''ק ב(.

מעשר שפטור מחומש ואמר בנוסח שמחלל את המעשר שני וחומשו 
על פרוטה

הפוסקים דנו האם כשאומר הוא וחומשו אבל המעשר שני פטור מחומש יש לחוש דהמעשר 
שני מתחלל על פחות משוה פרוטה, וכמו שהבאנו לדעת החזו"א במקרה שהחומש לא שוה 
פרוטה שחיובו הוא מדרבנן, וכגון המעשר פירות שאינם שלו שפטור מחומש, ומצוי הדבר 
בפודה פירות רבעי, שבדרך כלל הפירות לא גדלו אצלו אלא קנאם מאחרים, וכיון דהרבעי 

הוא ממון גבוה שאינו נמכר, א''כ הקונה ומחלל פטור מחומש שהרי הפירות אינם שלו. 

וכן מצוי חשש זה בפירות שיש לדונם כדמאי, דפירות דמאי פטורין מחומש כמו שכתב 
הרמב''ם )מעשר שני פרק ה ה''ד( 'ומעשר של דמאי אין מוסיף עליו חומש', ואף שאין דין 
זה אלא בדמאי ולא בספק טבל, אבל יתכן שזה נ''מ במי שמפריש לחומרא פירות שנקנו 
והם תחת השגחה טובה, ורוצה להדר ולעשר לחומרא, שדעת הרבה פוסקים שדינם כפירות 

דמאי, ונמצא שהם פטורים מחומש.

וכן במעשר שני של אשה, דדעת הרמב''ם )מעשר שני פ''ה ה''ב( דאשה הפודה פירות מעשר 
שני שלה אינה מוסיפה חומש, ויש ראשונים שחולקים וסוברים דחייבת בחומש, וכן מי 
שחושש כשקונה פירות מירקן שמא המעשר שני שלהם הוא בתוך הפירות שקנה, ומחלל 
המע''ש שקנה על שוה פרוטה, והמעשר שני לא שלו ופטור מחומש, שהרי מעשר שני הוא 

ממון גבוה ואינו נמכר או ניתן במתנה.

ובכל המקרים הללו כיון שיתכן שהמעשר שני פטור מחומש, ואומר בנוסח הרגיל שיחולל 
הוא וחומשו על פרוטה יש לפרש דבריו שהמעשר שני מתחלל על פחות מפרוטה, דהרי 
חילל המעשר שני והחומש על פרוטה, ונמצא דחלק מהפרוטה נתפסה בתמורת המעשר שני 

זצ''ל )בספר אורח לדוד(, והגאון מטעפליק )כרם ציון ערלה עמ' קד( וע''פ זה כתבו 
דאדרבא עדיף שלא להזכיר חומש, כפי שיבואר לקמן דאם מוסיף חומש כשאינו חייב 
בחומש ומחלל הכל על פרוטה יש לומר דלא חל הפדיון כלל כדלהלן. ]אמנם דעת החזו''א 
דמש''כ ברמב''ם שכשאין בחומש שוה פרוטה פטור מחומש, זהו מהתורה אבל מדרבנן 
חייב. עוד נחלק החזו''א, שכשהמעשר והחומש שוים יותר מפרוטה, אף שמחלל על שוה 

פרוטה לא נחשב כחומש שאין בו שוה פרוטה, וכמו שיבואר להלן[.

אמנם מפורש בתוספות בכמה מקומות )ב''מ נד, א בד''ה או דלמא, ובגיטין סה, א בד''ה 
ואמה, ובר''ה לא, ב בד''ה וביקש( דגם בזמן הזה שמחללין על פרוטה יש להוסיף חומש, 
וכן משמע משאר הראשונים שסתמו ולא כתבו דבזמן הזה אין צריך להוסיף חומש. וכן 
משמע ממה שסתם הרמב''ם )מעשר שני פרק א ה''א( דהפודה מעשר שני מוסיף חומש, 
ולא חילק בין היכא דמחלל בשוויו או על פרוטה, ואף שהזכרנו למעלה שיש שדייקו ממה 
דלא הזכיר במחלל נטע רבעי בזמן הזה על שוה פרוטה דצריך להוסיף חומש, מכל מקום 
כיון דלא הזכיר חילוק זה בהדיא, יש לומר דסמך על מה שכתב בתחילת דבריו דהפודה 
נטע רבעי צריך להוסיף חומש, ובפרט דבהלכות מעשר שני סתם בכל הפרק דצריך להוסיף 
חומש, ואף שכתב דבזמן הזה יכול לפדות על פרוטה לא הזכיר דאין צריך חומש, משמע 
דבכל אופן צריך להוסיף חומש, וכן הוא סתימת השו''ע בסי' שלא סעי' קלח, דמוסיף חומש 
כשפודה מעשר שני שלו אף דאיירי שם בהדיא לענין חילול בזמן הזה, ]ויש דוחין דלא כתב 
שם השו''ע אלא בדרך אגב, ולא הזכיר בהדיא שצריך להוסיף חומש[ ומשמע דגם בזמן 
הזה צריך להוסיף חומש, ]אלא שאפשר לדחות כשפודה המעשר שני בשוויו ולא כשפודה 
בשוה פרוטה[ וכן כתב החזון איש לדינא, )דמאי סימן ג ס''ק ט''ז ובעוד מקומות( וכן נקטו 

רוב הפוסקים דגם בזמן הזה מוסיפין חומש.

האם אפשר לחלל גם את החומש על אותו פרוטה, או צריך להוסיף 
על הפרוטה

והנה יש הסוברים שבזמנינו שמחללים את המעשר שני על פרוטה אחת, יש להוסיף עוד 
פרוטה ועליה לחלל את החומש, ולומר שיחולל הוא וחומשו על פרוטה ורביע. וכן דייק 
החזו''א )דמאי סימן טו ס''ק יא( מדברי התוס' בגיטין )דף סה, א ד''ה ואמה( דבזמן הזה 
"יכול לחלל שוה מנה על שוה פרוטה וחומש", ומשמע שאי אפשר לצרף את החומש יחד 

עם הפרוטה.   

אמנם התוס' בבבא מציעא )דף נד, א ד''ה או דילמא( כתבו בהדיא דיכול לחלל את המעשר 
שני וחומשו על פרוטה, וכ''כ התוס' הרא''ש )שם ד''ה איבעיא(, וכן כתב התוס' בראש השנה 
)דף לא, ב ד''ה וביקש( "והלא על שוה פרוטה יכול לחלל הכל קרן וחומש". וכן הוא בנוסח 
הפרשת תרו''מ מהאריז''ל שכתב בשער המצות למהר"ח ויטאל )פרשת וילך(. וכן פסק 
החזו''א למעשה )דמאי סימן ג' ס''ק טז( דיכול לחלל את החומש יחד עם המעשר שני על 

אותה פרוטה, וכן הוא בנוסח הפרשת תרומות ומעשרות שתוקן על ידו. 

וכתב החזון איש )שם( דאף שיכול לחלל את החומש עם המעשר שני על פרוטה אחת, מ''מ 
אם החומש לא שוה פרוטה לא יחלל את החומש יחד עם המעשר שני על פרוטה אחת, ע''פ 
מש''כ הרמב''ם )מעשר שני פ''ה ה''ה( שאם אין החומש שוה פרוטה אין צריך להוסיף חומש, 
וסובר החזו"א שדעת הרמב"ם היא שאינו חייב מדאורייתא אבל מדרבנן צריך להוסיף חומש, 

1617

ה
א

ור
ה

ה 
שד

ה
א

ור
ה

ה 
שד

ה  
שד

ת 
כו

לי
ה

 

ה  
שד

ת 
כו

לי
ה

 



אמילת ועוא וחומשוו בחילול מישל שני

שבזמנינו כל ההפרשה היא מדרבנן, ובחד דרבנן ותרי דרבנן לא חיישינן שאינם מצטרפים 
לפרוטה, ואף שבספרו חשש החזו''א גם בזה י''ל דכיון דלא מצינו בהדיא דגם בתרי דרבנן 
אין מצטרפין הקיל בזה למעשה, וגם יש לצרף לענין דיעבד דעת הראשונים דפטור מחומש 

אפי' מדרבנן, ולכן לא רצה להכביד בנוסח במה שאינו מוכרח. 

העולה לדינא

יש מהפוסקים שכתבו דבין היכא דפטור מחומש, ובין אם החומש אינו שוה פרוטה, אם 
חילל הכל על פרוטה אחת לא חל החילול כלל, דנמצא שפדה מעשר שני על פחות משוה 
פרוטה, וכ''כ במנחת שלמה )סי' סז סק יד( ובקיצור הלכות תרו''מ )פי''ב סק''י( ובשו''ת אור 

לציון )יו''ד ח''א סי' כ''ה(.

ובחידושים וביאורים )מע''ש סי' ג ס''ק יד( כתב דכשאין חיוב חומש יש לומר שיחולל על 
פרוטה ורביע, ומכל מקום מצדד דהיכא דאין המעשר חייב חומש כיון שיודעים שרוצה 
שיתחלל כל המעשר שני על שוה פרוטה, אנן סהדי שאם אינו חייב חומש אז דעתו שיתחלל 
המעשר שני עצמו על כל הפרוטה, ושפיר חל החילול. וע''ע באמרי יושר )סימן מו( שנסתפק 

בזה אם נחשב שחילל על פחות משוה פרוטה.

ולפי דברי הדרך אמונה שהובא לעיל היכא דהפירות פטורין מחומש, אין חיסרון כלל בהא 
דמוסיף חומש על הפרוטה, ואפי' היכא דהחומש אינו שוה פרוטה שבזה יש להחמיר לומר 
שיחולל על פרוטה ורביע, בדיעבד אינו מעכב וחל החילול גם כשחילל הכל על פרוטה אחד. 

וכן כתוב בספר בירור ההלכות על תרו''מ אות לג דבדיעבד חל החילול.

ולכן היכא דמסופק אם חייב בחומש יש לומר בנוסח החילול שיחולל הוא וחומשו על 
פרוטה ורביע שבמטבע, ואם אמר שיחולל הוא וחומשו על פרוטה ונתברר לו שהיה פטור 
מחומש יחזור ויחלל המעשר שני על פרוטה, אבל בדיעבד כשאינו יכול לחזור ולחלל יש 
לסמוך דחל החילול וכמו שכתב בדרך אמונה דכן נראה ממה דלא חש החזו''א וכן בשאר 
נוסחאות הישנות לכתוב בנוסח שיחולל על פרוטה ורביע אלא שיחולל על פרוטה, ועיין 

במשפטי ארץ פרק טו סעיף ה'.

וחלק מהפרוטה בתמורת החומש, וכיון דאין הפירות חייבים בחומש לא נתפס החומש 
כלל בפדיון, ונמצא דהמעשר שני או הרבעי התחלל בפחות משוה פרוטה שלא חל כלל. 

ומצינו כעין חשש זה בחזו''א )דמאי סי' טו ס''ק יא( על הנוסחאות שכתוב בהם שהפירות 
הללו מחוללין על פרוטה, ולא כתוב שהמעשר שני יחולל וכו', דכיון דאין המעשר שני אלא 
עשירית מכלל הפירות ונמצא שחילל את המעשר שני על עשירית פרוטה, ואף דאפשר 
לפרש דמה שאומר הפירות הללו הכוונה למעשר שני שבפירות אלו, מ''מ מסיק ''אבל קשה 
להקל באיסורין בסברא שאינה מוכחת'', ולכאורה ה''ה בנידון דידן דאם אומר שיחולל הוא 

וחומשו על פרוטה כשאינו חייב חומש לא חל החילול. 

ולכן יש שכתבו ]מנחת שלמה סי' סז ס''ק יד ובקיצור הלכות תרו''מ פרק יב ס''ק י[ שטוב 
לומר בכל פעם בנוסח החילול שיחולל הוא וחומשו על פרוטה ורביע ובזה חילל שפיר 
גם לפי השיטות שסוברות דבזמנינו שמחללים את כל המעשר שני על פרוטה אחת צריך 
לחלל על פרוטה וחומש פרוטה. וגם יוצא מידי חשש שמא המעשר פטור מחומש, או שאין 

החומש שוה פרוטה, שהרי מ''מ חילל את המעשר שני על שוה פרוטה.

אמנם בדרך אמונה ]פ''ה ה''ב בבהה''ל ד''ה ואשה[ כתב להוכיח ממה "דלא כתב מרן מעולם 
בכל נוסחאות המעשר שהדפיס בחייו יהא מחולל הוא וחומשו על פרוטה ורביע אף על גב 
שמצוי הרבה פעמים שמחללים דבר הפטור מחומש ויותר קשה מנטע רבעי שכתב גם כן 
הוא וחומשו על פרוטה ובדרך כלל נטע רבעי אינו משדהו רק מה שקנה... ופטור מחומש... 
וכן בכל נוסחאות המעשר הישנים כגון בסוף ספר מטה יוסף ובספר של רי"ז מסלנט ז"ל 
בכולן נזכר יהא מחולל הוא וחומשו על פרוטה ולא נזכר על פרוטה ורביע". מזה מוכח 
דאין חשש כשמוסיף חומש כשהמעשר שני פטור מחומש, דכיון דאין החומש דבר שיש בו 
ממשות שאפשר לחללו, רק חיוב שעליו להוסיף על ערך המעשר שני, אין זה שייך אלא 
כשיש עליו חיוב להוסיף חומש, אבל כשאינו חייב להוסיף חומש הוי כמו שאומר שהמעשר 
שני ומחצה שלו או שליש שלו יחולל על פרוטה, דהכל הוא מהמעשר שני, ונמצא שחילל 

המעשר שני על פרוטה. 

ואין זה דומה למה דחשש החזו''א לומר על פרוטה ורביע משום שהוא כמי שמחלל פירות 
חולין ביחד עם המעשר שני על פרוטה, שאז נתחלל המעשר שני בפחות מפרוטה, משא''כ 
כשמוסיף חומש שאין בו ממשות, ]וכאילו אומר המעשר שני וגם קצת אויר יחולל על 
הפרוטה[ וכן אינו דומה למה שחשש החזו''א כשאין בחומש שוה פרוטה, שמכיון שיש חיוב 
להוסיף חומש מדרבנן ואינו יכול להשלים את הפרוטה מדאורייתא הוי חילול על פחות 
משוה פרוטה, משום שכשאין לו חיוב להוסיף חומש ואינו מחלל עוד דבר יחד עם המעשר 

שני, אין חשש במה שאמר גם את החומש משום שחשב שחייב בחומש.

וכן הוכיח הדרך אמונה מדברי הכפתור ופרח שהבאנו לעיל דס''ל דבזמן הזה פטור מחומש, 
ואף על פי כן כתב דאם אמרו יפה הוא, ומשמע מדבריו דאף שמחלל הכל על פרוטה, ואינו 

חייב להוסיף חומש, לא מקלקל במה שמוסיף החומש. 

וכתב הדרך אמונה )שם וכן בפ''ג דתרומות בצהה''ל ס''ק תמו( שלכתחילה טוב לומר 
שיחולל על פרוטה ורביע משום שלפעמים אין החומש שוה פרוטה, שעל זה כתב החזו''א 
דצריך לחלל על פרוטה ורביע, משום שהחומש שחייב מדרבנן לא מצטרף למעשר שחייב 
מדאורייתא. אמנם בדיעבד היכא דלא אמר כן אלא שיחולל על פרוטה, שפיר חל החילול. 
והוכיח כן ממה דלמעשה לא חשש החזו''א להוסיף כן בכל הנוסחאות שתיקן, ויש לומר דכיון 
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מאפע שיש בו שייול חלע אך לובו לא דגן 

נשפכת כמים לא מתחייבת באפיה. ועיי"ש שביאר שהטעם שטרוקנין חייב בחלה אפילו 
שהיא רכה משום שאינה בלילה רכה אלא היא עיסה שנעשית בגלגול ונקראת רכה משום 
כשמניחים אותה היא מתפשטת. גם רבינו יונה בברכות )לח, א( הביא שנחלקו הראשונים 
בבצק שלא מגלגלים אותו אלא מגבלים אותו אם מתחייב באפיה. וכן דעת רבינו דוד 

בפסחים )לז, א( בשם רבו שעיסה מבלילה רכה לא מתחייבת באפיה.

אך להלכה השו"ע )סי' שכט סעי' ב( פסק שבלילה רכה כשאפה או עשאה באילפס 
חייבת בחלה. ובסעיף ה כתב שטרוקנין היא עיסה רכה ששופכין בגומא שבכירה ונאפית 
שם חייבת בחלה. וכן פסק החלת לחם פרק סוף ס"ק עב, ובתורת הארץ פרק ד אות 
צב-צח. וכן הוא באבני נזר )יו"ד סי' תיג אות יב-יג(. ורק טריתא שהיא עיסה רכה ודקה 
מאד גם לאחר האפיה פטורה. ]עיין מגן אברהם בהל' ברכות )סי' קסח ס"ק ח( על דברי 
הטור והשו"ע בסעיף טו שבלילה רכה חייבת בחלה והם לא חילקו כמה היא רכה והמגן 
אברהם כתב שהיא רכה מאד עיי"ש בפרי מגדים אשל אברהם ס"ק מא ובלבושי שרד שם. 

מכיון שהחיוב של ההפרשה בבלילה רכה הוא רק לאחר האפיה, לכן יש להפריש רק 
לאחר האפיה ולכוון שההפרשה תהיה גם על מה שבלוע בתנור ובתבניות האפיה. 

ועתה נבוא לברר את הנידון של השאלה האם יש חיוב הפרשת חלה הוא כשהרוב אינו ב. 
קמח. המשנה בחלה )פ"ג מ"ז( אומרת "העושה עיסה מן החיטים ומן האורז אם יש בה 
טעם דגן חייבת בחלה ואדם יוצא בה ידי חובתו בפסח, ואם אין בה טעם דגן אינה חייבת 

בחלה ואין אדם יוצא בה ידי חובתו בפסח".

במשנה זו דנו הראשונים ב' נידונים:

האם כדי להתחייב בהפרשת חלה צריך שיהיה שיעור של קמח שחייב בהפרשת חלה א. 
]דהיינו ה' רבעים קמח שהוא מ"ג ביצים וחומש[ או שאם יש בעיסה שיעור ה' רבעים 

אפילו אם בקמח לבדו אין שיעור מכל מקום כל שיש בעיסה טעם דגן חייבת בחלה.

אף כשיש שיעור קמח החייב בחלה, מה הדין כשאין בבצק רוב קמח אלא הרוב הוא ב. 
ממינים הפטורים מחלה האם חייב בחלה. נידון זה קשור בנידון שאלתנו על עוגות 

ומאפים שהרוב הם ביצים שמן סוכר גבינה וכדומה.

האם צריך שיעור דגן החייב בהפרשת חלה

והנה בנידון הראשון הביא הירושלמי )חלה פרק ג הלכה ה( מחלוקת, וכך איתא "מתניתא ג. 
כרבן שמעון בן גמליאל, דרשב"ג אומר לעולם אינה חייבת בחלה עד שיהא בה דגן כשיעור. 
רבי יעקב בר אידי בשם רשב"ל הלכה כרשב"ג" ]הרבה מהראשונים גרסו בירושלמי 

מתניתא דלא כרשב"ג[.

ונחלקו הראשונים היאך פסקינן, יש מהראשונים שפסקו שצריך שיהיה בעיסה שיעור 
של דגן מהמינים שחייבים בחלה בהפרשת חלה, ובלא זה אין חייבים בהפרשת חלה. 
וכך כתב הרמב"ן )הלכות חלה( והרשב"א )פסקי חלה( והראב"ד )בהשגות פ"ו מבכורים 

הי"א( והאור זרוע )סי' רלט( והתשב"ץ )פרק ה הל' כ( ועוד. 

אך מאידך הרמב"ם )בכורים פ"ו הל' יא( פסק שאין צריך שיעור דגן שכתב "המערב קמח 

 רבי מיכאל גלעדי שליט"א
מרבני בית ההוראה

 מאפה שיש בו שיעור חלה 
אך רובו לא דגן

שאלה:
יוגות ומאפים שיש בעם שייול עפלשת חלע אך לוב עלכיבים אינם ממיני דגן 
אלא ביצים שמן סוכל גבינע וכדומע ]כגון יוגות עולע ודבש וכן ביוגות גבינע 
שמילבים קמח ים גבינע, שאין בעם עלבע קמח[ עאם עם חייבים בעפלשת 

חלע?

תשובה: 
יוגת עולע ]אי"פ שעיא נישית מבלילע לכע[ חייבת בעפלשת חלע ובתנאי 
שיעיע בע שייול של קמח ממיני דגן עחייב בעפלשת חלע, בדלך כלל כמות זו 

מצויע במאפיות ומוסדות אבל לא ביוגות ביתיות. 

כשיש שייול של קמח אך לוב מלכיבי עיוגע אינם קמח עחייב בעפלשת חלע, 
יש מחלוקת עאם חייב בעפלשת חלע ולכן יש לעפליש חלע בלי בלכע מפני 

שספק בלכות לעקל. 

ביאורים: 

חיוב בלילה רכה בהפרשת חלה

נקדים שיש נידון האם בהפרשת חלה חייבים רק אם עשו עיסה ]בצק[ או שגם בלילה א. 
רכה חייבת. ולמעשה נקטינן כהתוס' בפסחים )לו, ב ד"ה פרט לחלוט( שכתבו שבלילה 
רכה קודם אפיה לאו לחם הוא, ואחר אפייתו הוא דחשיב לחם. דעה זו היא דעת רבינו 
תם המובאת בתוס' בברכות )לח, א ד"ה לחם( שביאר בזה את המשנה בחלה )פ"א מ"ה( 

כל שתחילתו סופגנין וסופו עיסה חייב בחלה וכך מבואר בתוס' בעוד מקומות.

אמנם יש שיטות ראשונים שסוברים שבלילה רכה שאפו אותה פטורה מחלה, כמבואר 
במאירי בפסחים )לז, א( בשם הרמב"ן שבלילה רכה שלא נעשית על ידי גלגול אלא 
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מאפע שיש בו שייול חלע אך לובו לא דגן 

נחשב הכל כדגן, וכל שטעמו דגן חייב בחלה וכמבואר בזבחים )עח, א( שהגמ' ביארה 
את דין המשנה מצד טעם כעיקר עיי"ש. ומה שהירושלמי ביאר שהוא מצד גרירה ביאר 
הרא"ש שהוא משום שמה יהני שהולכים בתר טעמא והרי העיסה אינה באה לידי חימוץ 
כיון שהרוב אורז והיאך יוצא בה ידי חובת מצה. ולכן הוצרך לפרש שטעם החיטה גורר 

את האורז וגורם לו לבוא לידי חימוץ.

ויש מן האחרונים שכתבו שלדעת הרא"ש דין זה שהולכים בתר טעמא הוא לאו דוקא 
בחיטין ואורז אלא אף בשאר מיני דגן עם האורז או בחיטה עם שאר מינים. ובטור )סי' 
שכד( כתב העושה עיסה מהאורז ומהדגן אם יש בה טעם דגן חייבת בחלה אע"ג דרובה 
אורז ואם לאו פטורה. וכתב הב"י בשם הרשב"א שדין זה נאמר דוקא בחיטים ואורז דוקא 
משום שהאורז נגרר אחר החיטים אבל שאר המינים אין נגררין. אמנם הב"ח כתב שמדברי 
הטור מבואר שלאו דוקא חיטים אלא בכל מין דגן. ובסי' תנג מפורש יותר בטור שכתב 
"ואם עירב אורז עם אחד מאלו המינים ועשה מהן עיסה אם יש בה טעם דגן יוצאים בה 
וחייבת בחלה אע"פ שרובה אורז".  וכן כתב הש"ך )ס"ק יז( שמהטור משמע דה"ה בכל 

ה' מיני דגן, והוסיף שכן משמע באשר"י דתלה הטעם דכיון דטעם כעיקר דאורייתא. 

ושורש הנידון הוא האם מה שכתב הרא"ש שאף אחר שאומרים שטעם כעיקר מ"מ הואיל 
והעיסה לא באה לידי חימוץ צריך גם את הדין של גרירה, הוא רק לגבי מצה שצריך 
שתיעשה מעיסה שיכולה להגיע לידי חימוץ, או שגם לגבי חלה צריך שהעיסה תיעשה 
בעיקרה ממין העשוי לידי חימוץ ולכן אם הרוב אורז לולא הדין של גרירה לא מספיקה 

הסברא של טעם כעיקר לחייב בחלה. 

לפי דברי הב"ח והש"ך הסוברים שאף בשאר מינים אם הם רוב העיסה פטורה, יש לומר 
שגם באופן שיש רוב ממין אחר כל שיש טעם דגן יהיה חייב בחלה ]ובתנאי שיהיה שיעור 
דגן לאותם הסוברים שצריך[. וממילא יש לדון האם דין זה נאמר גם לגבי דברים שהם 
בכלל לא מכלל העיסה כגון שמן סוכר וביצים שאם הם הרוב העיסה פטורה או שדין 
זה נאמר רק בדברים שהם חלק מהעיסה כגון מין דגן ואורז וכיו"ב אבל לא כאשר הרוב 

משמן סוכר וכיו"ב1. 

ויש בזה עוד שיטה והוא דעת רבינו חיים שהובא ברא"ש דאע"פ שלא בעינן רוב דגן 
מכל מקום בעינן שיהיה מהדגן שיעור של כזית בכדי אכילת פרס. ואם אין כזית בכדי 

אכילת פרס אינו חייב בחלה. 

וע' בשו"ת בית אפרים )או"ח סימן יג( שהסתפק לאותם הסוברים שלצאת ידי חובת 
מצה בעינן כזית בכדי אכילת פרס, האם גם בחלה יסברו כך שיהיה בעיסה כזית בכדי 

1.  הערת העורך:

לכאורה יש להוכיח שלשיטת הרא"ש שמן וביצים לא מצטרפים לשיעור חלה מדברי הרא"ש בתשובה 
שדן בעיסת ביצים שתפחה הרבה, האם דנים את הקמח כמות שהוא בתחילת העיסה או בסופה כך 
שגם אם בתחילה לא היה בו שיעור ה' רבעים ואחרי התפיחה יש בו שיעור, חייב בחלה. והכריע שרק 
אם בתחילה יש בו שיעור ה' רבעים חייב בחלה. ואם כשיש בהם טעם דגן אף הביצים מצטרפות, אף 
אם דנים את הקמח כמות שהוא בתחילת העיסה ואין בו שיעור, הלא בצירוף הביצים יש בו שיעור 
חיוב, והרי לו הביצים היו אורז הן היו מצטרפות לחיוב. מבואר שגם הרא"ש שסובר שהאורז ]ואולי גם 
שאר מיני קמח – כמבואר למעלה[ מצטרף לשיעור חיוב, מ"מ ביצים לא מצטרפות לחיוב. ולפי זה יש 
לדון מהו הגדר המדוייק שבחילוק בין הביצים לאורז ונפקא מינא לשאר מינים כקקאו וכדומה, האם 

הם דומים לאורז או לביצים.

חיטין וקמח אורז ועשה מהן עיסה אם יש בה טעם דגן חייבת בחלה ואם לאו פטורה". 
והקשה הכסף משנה מדוע פסק הרמב"ם שאין צריך שיעור אחר שבירושלמי דחו את 
המשנה מההלכה. ועיי"ש בישוב שיטת הרמב"ם והמקור לדבריו. ולשיטתו לא צריך 

שיעור ה' רבעים קמח בעיסה.

גם הרא"ש )סוף הלכות קטנות חלה( כתב שאין צריך שיעור דגן אם יש טעם דגן. ]עי' להלן 
שיטת רבינו חיים שסובר שצריך שיהיה שיעור כזית בכדי אכילת פרס[. וכן פסק הטור 
והשו"ע )סי' שכד סעי' ט( שאין צריך שיעור דגן אם יש טעם דגן ועיי"ש בט"ז )ס"ק ט(.

אכן דין זה שאין צריך שיעור דגן מבואר בפוסקים ]עי' ב"י בשם הרשב"א ובט"ז ועוד[ 
נאמר דוקא בחיטים ואורז ומשום שהחיטים גוררים את האורז להיות כמותם, ואז גם 
האורז מצטרף לשיעור החיוב, ונמצא שאם ביחד עם האורז יש שיעור הוי הכל מין דגן, 
אבל בשאר מינים אחרים בין אם זה שעורה ושיפון וכיו"ב עם אורז, או חיטה עם שאר 
דברים שאינם מין דגן ]חוץ מאורז[ צריך שיהיה שיעור של קמח כדי שיתחייב בהפרשת 
חלה. אך יש חולקים וסוברים שגם אם אין שיעור דגן אם יש טעם דגן יש להפריש, עי' 
ב"ח )יו"ד סי' שכד( וש"ך )שם ס"ק יז( שכתבו כך בדעת הרא"ש, וטעמם שכיון שהטעם 
שהאורז מצטרף לקמח לחייב בחלה, הוא לא משום גרירה אלא משום טעם כעיקר, אין 

הבדל בין אורז לשאר מינים, ועי' משנה ברורה סי' תנג  סעי' ב מה שכתב בזה.

כשיש שיעור הפרשת חלה האם צריך שיהיה רוב קמח

הנידון השני שדנו הראשונים הוא שאף אם נאמר שצריך שיהיה שיעור דגן בעיסה שחייב ד. 
בהפרשת חלה, מכל מקום יש לדון האם בעינן שיהיה רוב דגן או שאפילו שיש רוב אורז 

נמי חייב כל שיש בעיסה טעם דגן.

הרמב"ן בהל' חלה )אות יג( האריך בזה והביא שזו מחלוקת בירושלמי האם בעינן רובא דגן 
וטעמא דגן, או סגי בטעמא דגן אע"פ שאין רובה דגן. ופסק כרב הונא שאם יש טעם דגן 
חייב בחלה אע"פ שאין רובה דגן. והטעם הוא שכיון שהחיטים גוררים את האורז להיות 
כמותם חייבת בחלה אפילו שאין רובה דגן. וכתב הרמב"ן שכל זה הוא רק בחיטים ואורז 
אבל בשאר מינים אם אין רוב דגן פטורה מחלה. ומשום שרק באורז וחיטים שיש גרירה 

לא בעינן רוב דגן, אבל בשאר מינים רק אם רובא וטעמא דגן חייבת, ואם לאו פטורה.

גם הרשב"א )פסקי חלה סוף שער א( נקט שרק בחיטים ואורז שיש גרירה מהני אפילו 
שאין רוב דגן, אבל אורז ושאר מיני דגן או חיטה ושאר מינין חוץ מאורז בעינן שיהיה 

טעם דגן ורובה דגן. 

וכן מפורש בתשב"ץ )ח"ב סי' רצא פרק ה( שכ' וז"ל "ודין זה אינו אלא בחיטים עם אורז, 
אבל חיטים עם שאר מינים שאינן חייבין בחלה העושה עיסה מהן אם יש כשיעור חלה 
במין המחוייב ויש בו רוב וטעמו דגן חייב בחלה, ואם אין בו רוב דגן אינו לחם ופטור 

מן החלה", עכ"ל. 

לדברי כל הנך ראשונים כל הדין של המשנה שעיסה שאין בה רוב דגן חייבת בחלה הוא 
רק באורז ומשום גרירת החיטים את האורז, אבל בשאר מינים בעינן רוב דגן.

ובדעת הרא"ש מבואר דלא בעינן לתנאי שיהיה רוב דגן כדי להתחייב בחלה, וביאר את 
הדין של המשנה בחיטים ואורז שהוא משום שכשיש בה טעם דגן היות וטעם כעיקר 
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מאפע שיש בו שייול חלע אך לובו לא דגן 

מינין שאין חייבין ולש מהן עיסה ביחד, אם אין בעיסה כשיעור חלה ממין שחייב בחלה 
פטורה מחלה, אפילו אם הרוב ממין שחייב בחלה וכו'. ואם יש בעיסה כשיעור חלה ממין 
החייב בחלה, אם אותו מין שחייב בחלה הוא הרוב חייב בחלה וצריך לברך עליה, אבל 
אם המין שאינו חייב בחלה הוא הרוב רק שיש בהמין שחייב בחלה כדי ליתן טעם בעיסה 
יש בזה מחלוקת הפוסקים אם חייבת בחלה ומפרישין ממנה חלה בלא ברכה וכו'" ע"כ.

וכן כתב הדעת קדושים )מקדש מעט סי' שכד בגידולי הקודש ס"ק ז ובמקד"מ סוף ס"ק 
כא( שלדעת הרמב"ן והרשב"א והתשב"ץ פטור מלהפריש חלה עד שיהיה רובא דגן וגם 

שיעור מהדגן, וטוב לחוש לענין ברכה. 

אמנם עי' בתורת הארץ )פרק ד אות פז ואילך( שהאריך בזה ולדבריו כל שיש בו טעם דגן 
חייב בחלה, ולפי זה בלקע"ך ובעוגות טורט וגבינה אם יש טעם דגן חייבים בהפרשת חלה. 
ונמצא שנחלקו האחרונים האם בגוונא שאין רוב דגן פטור מהפרשת חלה או שיפריש 
בלי ברכה, ויש אומרים שהכל תלוי אם יש טעם דגן, ובכה"ג שיש טעם דגן ]וכפי הנראה 

הוא כך ברוב העוגות[ יש להפריש חלה.

ערוך השולחן )סי' שכט סעיף ו( כתב שדובשנין שקוראים לעק"ך אין על זה שם פת ו. 
ואינה אכילה לשביעה אלא לפרפרת בשתיית יי"ש, ולדבריו אפילו שלפי הרמב"ם הוא 

חייב בחלה אבל דעת רוב רבותינו להקל, ומסיק להקל בחלת חו"ל וכתב שכן המנהג.

והגרש"ז אויערבך זצ"ל בספרו מנחת שלמה )סי' סח דף שסד בהערה( העיר על דבריו 
שאין זה נכון, דאם יש בהם כשיעור חייב ודאי להפריש חלה בברכה וכו' כיון שאם קבע 

סעודתו מברך עליהם המוציא לחם וגם חייב בנטילת ידים ובברכת המזון, עכ"ד.

ובספר מנחת שי )סי' לב אות ו( הביא ששאל לפני הגרש"ז אויערבך זצ"ל, שכל מה שכתב 
על דברי הערוך השולחן הוא רק על הטענה שאינו נקרא לחם, אבל עדיין יש לפטור 
עוגות טורט מחלה משום שרובו אינו דגן וכסברת הצמח צדק. והשיב לו הגרש"ז שכיון 
שבשו"ע )סי' קסח סעי' ו( מבואר דמברך עליהם המוציא וברכת המזון הרי שהם לחם, 

ואין אנו פוסקים כהרמב"ן שכתב שברובו אינו דגן לא הוי לחם.

ועוד אמר שאפילו הרמב"ן והרשב"א יודו בעוגות טורט שכיון שהביצים והסוכר לטעמא 
עבידא א"כ הם בטלים להדגן אפילו שרובו אינו דגן. ועל דברי הצמח צדק שכתב לפטור 
אמר ששם מיירי באיזה בלילה רכה ואפיה רכה, עיי"ש. והאריכו בזה בשו"ת להורות נתן 

)חלק ח סי' עט – פא ובשו"ת מנחת שי סי' לב( עיי"ש.

נמצינו למדים שנחלקו הפוסקים מה דין עיסה שיש בה שיעור קמח אך רובה אינה קמח 
האם חייבת בחלה או לא כמו כן יש לדון אולי מחלוקת זו היא רק בעיסה העשויה מקמח 
דגן ומתערובת קמחים שאינם חייבים בחלה, אך אם היא עשויה מקמח דגן אלא ששאר 
מרכיביה הם שמן וביצים וכיו"ב, אולי כולי עלמא מודו שחייבת, ומ"מ לענין הלכה יש 

להפריש חלה בלי ברכה משום שספק ברכות להקל. 

אכילת פרס או שבחלה מכיון שיש שיעור חלה אין צריך כזית בכדי אכילת פרס, וכל 
דברי הרא"ש בשם רבינו חיים הם לשיטת רבינו חיים שלא צריך שיעור חלה וסגי בכזית 
בכדי אכילת פרס אבל לדידן כיון שיש שיעור חלה אין צריך שיהיה כזית בכדי אכילת 
פרס. והסיק שמהתשב"ץ )ח"ב סי' קצא פרק ה( מבואר בשיטת הרשב"א שבעינן גם 
שיהיה שיעור דגן בשיעור חלה וגם שיהיה כזית בכדי אכילת פרס. ובטעם הדבר צריך 
לומר שכל שאין כזית בכדי אכילת פרס לא מיקרי עיסת דגן אפילו שיש קמח כשיעור.

הדרינן לנד"ד שבעיסות שיש בהם שיעור קמח אך אין הרוב קמח, לדעת הרמב"ן והרשב"א 
והתשב"ץ עיסה זו פטורה מחלה. ולדעת רבינו חיים תלוי אם יש בזה כזית בכדי אכילת 
פרס, ולדעת הרא"ש יש להסתפק בזה האם טעם דגן מהני אפילו שהרוב דברים אחרים.

ובטעמא דמילתא מדוע בעינן שיהיה רוב קמח ]בפרט אם מדובר שיש טעם דגן שבעלמא 
אמרינן טעם כעיקר[, מדברי הרמב"ן נראה שהטעם הוא משום שאזלינן בתר רובא, והחלק 
שחייב בהפרשת חלה בטל ברוב. וכך מבואר במאירי )בית הבחירה חלה פ"ג משנה ז( 
שכתב וז"ל, "ואע"פ שיש בו שיעור, כל שטעמו או רובו משאר מינין הפטורין נתבטל 
החייב בפטור". והוסיף "ויש חולקין ברובה דגן שכל שיש בה טעם ושיעור אינו מתבטל, 
אלא שמכל מקום לחיוב תורה נראה כדעת ראשון דהא חד בתרי בטיל" עכ"ל. ומבואר 
שמדין ביטול אתינן עלה, ואף שתערובת בעיסה היא בנותן טעם וכל שיש טעם המיעוט 
לא בטל ברוב, אפילו הכי לגבי יצירת שם לחם וחיוב חלה אף שהמיעוט לא בטל כי הוא 
ניכר בטעמו מ"מ אינו נחשב כהרוב לקבוע על העיסה שם לחם והרוב מגדיר את העיסה 
אם היא לחם או לא.  משא"כ לפי הרא"ש אי נימא שחייב כשיש בה טעם דגן אף כשאינו 
רוב דגן כל שיש טעם דגן והמיעוט לא בטל הרי הוא קובע את שם העיסה להיות לחם.

דברי האחרונים בעיסה שאין הרוב קמח

והנה מצאנו לכמה מהאחרונים שדנו בשאלה זו ונביא דבריהם, בשו"ת צמח צדק )סי' ה. 
רלו( דן בעוגת לעק"ך שלא נהגו במקומו להפריש מהם חלה ועל זה הביא את מש"כ 
התשב"ץ שאם אין הרוב דגן פטור מחלה, והביא שכך דעת הרשב"א. אך לפי הרמב"ן 
והר"ש חייב. ובדעת הר"ש כתב שהחיוב הוא רק באופן שיש כזית בכדי אכילת פרס, 
אבל אם אין כזית בכדי אכילת פרס לא. ]ומה שהביא מהרמב"ן שחייב, כבר העירו על 
דבריו שאדרבא ברמב"ן מבואר להדיא שפטור. ובספר תורת הארץ )פרק ד אות פז( כתב 
לבאר בזה שהצמח צדק ראה את דברי הרמב"ן שהובאו ברא"ש )סוף הלכות חלה( ושם 

לא הובאו כל דבריו, ואת הדין שבשאר מינים בעינן רוב דגן לא הביא[.

עוד כתב הצמח צדק, שבעוגות הלעק"ך שהרוב הוא דבש יש לומר שכיון שטעמו מתוק 
בהפלגה הרי הוא מבטל טעם הדגן ביותר, ורק אם רובו קמח אפילו שיש טעם של דבש 
חייב בחלה לפי דעת הט"ז )סי' קסח סק"ז( שחולק על המהרש"ל שסובר שאם הלעק"ך 
התבלין והדבש עיקר והקמח מעט אין לברך עליו בורא מיני מזונות, והט"ז פליג על זה 
וכתב שכיון שהרוב קמח מברך מזונות. וממילא כתב הצמח צדק שה"ה להפרשת חלה 
שאפילו שהוא מאד מתוק כיון שהרוב דגן צריך להפריש, אבל אם הרוב מין אחר לא. 

ולדבריו עוגות לעק"ך וטורט וגבינה שאין בהם רוב דגן פטורים מהפרשת חלה.

לעומת זאת בדרך החיים )דיני חלה והפרשתה ומינין החייבים אות ה עמ' יט( מבואר 
שיפריש בלי ברכה וז"ל "הנוטל קמח מאחד מחמשת מיני דגן שחייבין בחלה ומשאר 
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שתי צולות עפתח עיובלות זו תחת זו 

זכה מורנו הגאון רבי קלמן כהנא זצוק"ל שיסד ועמד בראש בית המדרש 
להלכה בהתישבות, להיות ידא אריכתא דמרן החזו"א זצוק"ל בהרבה 
גופי תורה, ובראשם – הנחלת וחיזוק שמירת השביעית בארץ הקדש 
להלכה ולמעשה, ובכתיבת הלכות מעשיות הנוגעות לחקלאים וליחידים 
בכל ענייני מצוות הארץ ובהתייחס לכל פרטיה ודקדוקיה. גם את הלכות 
נידה והביא לכל בית לטהרו ]ואף זכה שמרן החזו"א ישיב בעצמו 
להשגות שנכתבו על ספרו[. בספר חזו"א יורה דעה )סימן קפב ס"ק 
יט( מובא כי שמע מ"איש נאמן" שמשקל מטבע הגר"ם הוא שתי 
שעורות, ולימים נתברר כי אותו “נאמן" הינו הגאון רבי קלמן שזכה 
להיות ה"נאמן" על מרן החזו"א שסמך ידיו עליו בבירורי ההלכות 
והנחלתם הלאה להעבירם בתכלית הדקדוק ולעמוד לשרת בקדש 

ולהבדיל בין הקדש ובין החול ובין הטמא לבין הטהור. 

בספר הלכות ערלה וכלאים שיצא בשנת ת"ש, הובא שצורת הפתח 
החוצה צורת הפתח, דהיינו צורת הפתח אחת העומדת מצפון לדרום, 
וחוצה אותה מתחתיה צורת פתח ממזרח למערב שתיהן פסולות, 
לאחר השנים עקב השמטה התעורר דיון מחודש בהלכה זו הנוגעת הן 
לענייני כלאים והן לענין מחיצת עירוב, ורבים ביקשו לדעת מקורה. כפי 
שהתברר הלכה זו יצאה מכתב ידו של מרן החזו"א וכך הכריע להלכה.

התודה לבנו הרה"ג ר' בנימין שליט"א שהעביר לנו את אשר בירר בענין 
זה קמיה מרן הגר"ח קניבסקי שליט"א.

לקראת יום הזיכרון י"א באלול.

 רבי בנימין כהנא שליט"א
בן הגאון רבי קלמן זצוק"ל

 שתי צורות הפתח 
העוברות זו תחת זו

במשך השנים מאז פטירתו של אבא זצ"ל נשאלתי מספר פעמים אם יש בידי מידע או מסמך 
בקשר להלכה הנפוצה ברבים בשם מרן החזון איש זצוק"ל ששתי צורות הפתח העוברות 

אחת מעל השניה – דרום צפון, מזרח מערב – שתיהן פסולות.

הנה בספר “הלכות כלאים וערלה" שהדפיס אבא בשנת ת"ש על פי פסקי החזו"א מקדים 
אבא “הלכות כלאים נסדרו על ידינו, רובם על פי הפסקים שקבלנו ממרן הגאון החסיד 
האמתי בעל “חזון איש" שליט"א, ומקצתם על ידי העתקה מספרו של מרן להלכות כלאים. 
מרן שליט"א עבר על הלכות אלו לפני שנמסרו לבית הדפוס, והסכים להדפיסם כלשונם, 
אחר שינויים והוספות מידו. “והנה שם בפרק הראשון “הלכות כלאי זרעים" כותרת משנה 
“ההפסקים" סעיף יז נכתבה ההלכה “שתי צורות הפתח העוברות זו תחת זו מבטלות זו את 
זו". והובאה הלכה זו מספר הנ"ל, על ידי מרן שר התורה פוסק הדור הגאון רבי חיים קניבסקי 
שליט"א, ב"הערות" בסוף ספרו “שונה הלכות" סימן שס"ב סעיף ע"ט, ואף דן שם בדברים.

בס"ד הגיע לידי מכתב ששלח אבא לחזו"א בתאריך א' מטו"מ )כ"ב תמוז( תרצ"ט מקיבוץ 
נוער אגודתי בכפר סבא. בין השאלות שם ישנה שאלה “יש לנו צוה"פ המפסקת בין החצר 
שלנו ובין גינת הירקות לשם היתר טלטול בשבת בחצר. צוה"פ זו עוברת ממזרח למערב. 
מלבד זה עוברת צוה"פ מצפון לדרום לשם הפסק בגינה בין שני מינים אשר הינם כלאים 
זב"ז. והקורה של צוה"פ האחת היא עוברת מעל לקורה של צוה"פ השני'. האם צוה"פ האחת 
מפסיקה בעד השני' וצריכים לסדר צוה"פ ככה שלא תעבור אחת מעל לשני'." בצירוף 
למכתב זה שלח אבא לחזו"א סיכום פסקי הלכות כלאים שכתב על פי פסקי הלכות שקבל 
מהחזו"א. וכפי שכותב בסוף המכתב הנ"ל “נא לעיין ברוב טובו בעלים הרצו"פ אשר בהם 
רשמתי לי פסקי הדר"ג בענין כלאים ולהודיע אם חו"ח לא טעיתי בהוראותיו, פנו אלי גם 
מקיבוץ חפץ חיים אשר בגדרה, וגם עוד חברים פרטיים אחרים, בבקשה להמציא להם פסקי 
כת"ר  בעניני כלאים. אולי היה מן הראוי להדפיס אי אלו פסקים מאחר והלכות אלו רופפות 
בידי רבים." ואכן ישנו מכתב שכתב מפי החזו"א ידיד נפש של אבא הגאון רבי שמרי' גריינמן 
זצ"ל, אשר השתתף עם אבא בעריכת ההלכות והדפסתם, ובמכתב הערות הוספות ותיקונים 
של החזו"א לפסקי ההלכות הנ"ל, ושם נכתב “הערה ב' – ב' צוה"פ העוברים זה תחת זה 
מבטלים זא"ז", הרי שמקור ההלכה הינו הוספה של החזו"א עצמו לספר פסקי ההלכות 
הנ"ל. והיא התשובה לשאלה הנ"ל במכתבו של אבא לחזו"א. במקביל לדברים אלו נמצאת 
בידי מחברת בה רשם אבא שאלות ששאל את החזו"א וכן את תשובות החזו"א. ושם שאלה 
2, כותב בקיצור את השאלה הנ"ל “צוה"פ ממזרח למערב בשביל היתר חצר )מחמת גינה( 
ומצפון לדרום צוה"פ להתיר כלאים וקנה של אחת עובר במקום אחד תחת קנה השני', אי 
מותר?" ובדף התשובות תשובה 2, מביא תחלה את שו"ת “זכר שמחה" סי' מ"ה ומ"ו. ואח"כ 

כותב “והח"א דעתו שמבטלות זא"ז".

בתקופה האחרונה של חיי החזו"א פנה אל החזו"א הרב יעקב שאול וינפלד זצ"ל בעל הוצאת 
ספרים “אשכול", בבקשה שיכתוב פסקי הלכות של מצוות התלויות בארץ, על מנת להוסיפם 
בסוף ספר “קיצור שלחן ערוך" שבדעתו להדפיס. החזו"א אמר לו שבזה כבר זכה הרב כהנא, 
והפנה אותו אל אבא על מנת שיכין לו פסקי הלכות אלו. ואכן אבא ערך מחדש את שלשת 
הספרים שזכה להדפיס עד אז “הלכות כלאים וערלה", “הלכות שמיטת קרקעות", “הפרשת 
תרומות ומעשרות", וקיבצם למקום אחד. ונוספו הלכות אלו משנת תשי"ד לקיצור שו"ע ע"י 
“אשכול". ובשנת תשכ"ו הדפיס אבא את ספרו “מצוות הארץ" באותה מתכונת. והנה בעריכה 
חדשה זו השמיט אבא את ההלכה הנ"ל, ותמהו רבים לסיבת השמטה זו. והנה בעיון העריכה 
חדשה זו רואים בבירור שהושמטו ממנה עוד הלכות ולדוגמא – ברשימת ההרחקות שבהל' 
כלאים בספר שיצא בת"ש נמצאות הרחקות של “מרובע", ואילו בעריכה החדשה הושמטו כל 
הרחקות ה"מרובע" מהרשימה. להערכתי מהדורת ת"ש נכתבה בהתאם לשאלות שהתעוררו 
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שתילים מולכבים  - כלאי אילן 

בקיבוצים ומאנשים פרטיים כפי שנראה במכתבים ובהקדמה לספר, לכן כללה הרבה 
יותר פרטים השייכים לאנשים שבשדות ולמציאות שהיתה באותו זמן. ואילו המהדורה 
החדשה שנוספה לקיצור שו"ע נערכה בצורה יותר עממית, והושמטו ממנה הלכות פחות 
מצויות, והותאמה לכל עמך בית ישראל, ואף לתלמידים הלומדים קצשו"ע בבית תלמודם, 
וכמו שכותב בהקדמה שם. ואין בהשמטת ההלכה הנ"ל סיבה הלכתית, ולא חוסר הבנה 
בדברי החזו"א כפי שניסה לשער בספר “זכר צבי" בהערות שם. משום שכאמור מקורה של 
הלכה זו היא הוספה של החזו"א עצמו לספר “הלכות כלאים וערלה" שערך אבא באותו 

זמן, ביחד עם הגר"ש גריינימן זצ"ל.

בגליון זה מובאים כמה נדונים הקשורים באילנות המורכבים באיסור, 
מאמר זה סוקר את הרכבת האילנות לצורותיה ואת האסור והמותר 

בהרכבות השונות.

                                                                  רבי שאול רייכנברג שליט"א
                                                                 מחבר ספר “משפטי ארץ"

 שתילים מורכבים
 - כלאי אילן 

שתילים מורכבים          

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

על מינם.

שתילים מורכבים הנפוצים 
כיום, אינם שתילים שצמחו 
מגרעין או מייחור ]ייחור הוא 
חתיכת ענף באורך כ 15 ס"מ 
ששותלים אותו[ שנלקחו 
מעץ מורכב. אלא השתילים 
– השורש,  חלקם התחתון 
והחלק התחתון של הגזע - 
מין עץ אחד, וחלקם העליון 
– הגזע העליון והענפים – הוא 
מין עץ אחר. החלק התחתון 
נקרא “כנה" והחלק העליון 

נקרא “רוכב" )תמונה 1(.

לצורך הרכבה מגדלים שתיל 
מגרעינים )תמונה 2. התמונות 

1. שתיל לימון מורכב לאחר שהתאחה כיון ההרכבה היתה בצד 
רואים בכיפוף את מקום ההרכבה

חלק מהתמונות קבלנו מהרב אלחנן בקרמן שליט"א שעתיד לפרסמם בספרו "עניני זרעים בש"ס"
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שתילים מולכבים - כלאי אילן  

7. רוכב מורכב על כנה

העולם, עץ פרי עושה פרי למינו[, בהמתך 
לא תרביע כלאים, שדך לא תזרע כלאים, 
מה בהמתך בהרבעה אף שדך בהרכבה". 
מאיסור הרבעת בהמות כלאים אנו לומדים 
שלא רק לזרוע זרעים של שני מיני תבואה 
או ירקות אסור, אלא אסור גם להרכיב 
אילנות משני מינים. וכך כתב הרמב"ם 
)כלאים פ"א ה"ה(: “כלאי האילנות הרי הם 
בכלל מה שנאמר שדך לא תזרע כלאים. 
כיצד המרכיב אילן באילן, כגון שהרכיב 
ייחור של תפוח באתרוג או אתרוג בתפוח, 
הרי זה לוקה מן התורה בכל מקום בין 

בארץ ובין בחו"ל".

החזו"א )כלאים סי' ב ס"ק ט ודיני כלאים 
אות לה( כתב שגם השותל שתיל שהורכב 
ע"י אחר עובר באיסור מן התורה כמו 
מרכיב. וז"ל: “כשעוקרן כשהן מורכבין 
ולחזור ולנוטען כשהן מורכבין הוי בכלל 
הזריעה.  הוא  זיווגן  שעיקר  הרכבה, 
והמרכיב ב' תלושים ונוטען הוי מרכיב 
גמור. והלוקח שתילים מורכבים מן הנכרי 
ועוקרן ונוטען בתוך שלו חייב משום מרכיב 
ואינו ענין למקיים. ונראין הדברים אפי' אם 
נוטלן עם גושיהן, דכיון שאינן מתקיימין 
מקיימן  וכשזורען  ארוך  זמן  בגושיהן 

בזריעה גמורה חשיב מרכיב".

קיום עץ שמורכב באיסור

איתא במשנה )כלאים פ"ח מ"א(: “כלאי 
הכרם אסורין מלזרוע ומלקיים ואסורין 
מלזרוע  אסורים  זרעים  כלאי  בהנאה. 
ומלקיים ומותרין באכילה. כלאי בגדים 
אלא  אסורין  ואינן  דבר  בכל  מותרין 
מללבוש. כלאי בהמה מותרים לגדל ולקיים 
ואינן אסורים אלא מלהרביע". לא כתוב 
במשנה מה הדין לקיים כלאי הרכבת אילן. 
אפשר לומר שכיון שאיסור זה נכלל בכלל 
שדך לא תזרע כלאים, אסור לקיים כמו 
כלאי זרעים, ואפשר לומר כיון שהאיסור  4. שתילים של כנה מוכנים להרכבה

6. הכנת הרוכב

5. עשיית החריץ בכנה 2. שתילי הכנה שצמחו מגרעיני אבוקדו מזן שלא 
טעים למאכל

3. קוטם ראש הכנה

של תהליך ההרכבה הם בעצי אבוקדו 
שהכנה גם היא מין אבוקדו( או מייחורים 
ממין חזק שעמידים בפני מחלות ומתאימים 
לסוג הקרקע שבה עומדים לנטוע אותו. 
בדרך כלל אלה עצים שפירותיהם לא 
משובחים. אחרי שגדלו זמן מסוים קוטמים 
את ראשיהם ועושים בהם חריץ )תמונות 
3, 4, 5( ומרכיבים בגזע הנשאר חתיכת 
ענף מעץ שפירותיו משובחים )תמונות 6, 
7, 8(, פעמים מרכיבים זן אחר מאותו מין, 
ופעמים מרכיבים מין אחר. הענף שהורכב 
מתחבר אל העץ שעליו הוא רוכב ונעשה 
חלק ממנו, והוא גדל ומוציא ענפים, עלים 

ופירות )תמונות 9, 10(. 

כשעובר זמן מההרכבה, ה"רוכב" וה"כנה" 
מתאחים עד שקשה- למי שאינו מומחה 
- להבחין שהעץ מורכב )תמונות 11, 12(.

ישנה צורה נוספת של הרכבה הנקראת 
ענף  של  מצדו  לוקחים  “עין".  הרכבת 
“עין" ]הניצן שעתיד לגדל ענף[ )תמונה 
13( ומכניסים אותו תחת הקליפה של 
הכנה )תמונה 14(, חותכים את השתיל 
מעל המקום שהרכיבו את העין, ומהעין 

מתפתח העץ. 

גם להרכיב עין ממין אחד במין אחר אסור 
אע"פ שהעין עצמה אם ינטעו אותו באדמה 
הוא לא יצמח, מה שאין כן ייחור כשנוטעים 
אותו באדמה הוא צומח, אך כיון שכאשר 
מרכיבים את העין בעץ אחר הוא צומח, 
אסור מן התורה להרכיבו על מין אחר 
כהרכבת ייחור )ראה חזו"א כלאים סי' ב 

ס"ק טז ועוד(.   

איסור כלאים בהרכבת 
אילנות

איתא בגמרא )קידושין לט,א(: “דאמר 
חוקים  תשמורו,  חקתי  את  שמואל, 
בבריאת  ]שנאמר  כבר  לך  שחקקתי 

3031

ה 
לכ

ה
ה 

שד

ה 
לכ

ה
ה 

שד

ה  
שד

ת 
כו

לי
ה

 

ה  
שד

ת 
כו

לי
ה

 



שתילים מולכבים - כלאי אילן  

)חזו"א כלאים סי' ג ס"ק ה(, או ענבים שמרכיבים 
על גפן אמריקאית שברור שהיא מין גפן בצורת 
העץ, צורת העלים והפירות[. ופעמים הדבר ברור 
שאינו אותו מין ]כגון אגס שמרכיבים על חבוש[, 
אך יש מיני בר שמשתמשים בהם ל"כנות" ולא 

ברור איזה מין הם.

מבואר ברמב"ם )הל' כלאים פ"ג הל' א – ו(, שיש 
צמחים שהם שונים זה מזה ובכל זאת הם מין 
אחד ויש צמחים שהם דומים זה לזה ובכל זאת 

הם שני מינים. 

החזו"א )כלאים סי' ג ס"ק א( כתב להסביר על פי 
מה נקבע אלו צמחים הם מין אחד ואלו שני מינים: 
“יש שהכריעו חכמים שהן מין אחד, דבמעשה 
בראשית יצא מין אחד בצורות חלוקות כמו תאנה 
שחורה ולבנה וכיו"ב. וסידור המינים  הוא על פי 
קיבוץ הרגשות הרבות, כי מלבד התבנית והמראה 
והטעם, אצור בכל פרי מזון אחר ... ובהרגשות 
פנימיות מכיר האדם בחלוקת המזון של כל פרי 
ופרי. והכריעו חכמים ברוח קדשם מה הן מין 
אחד ומה הן מינים חלוקים". החזו"א הוסיף )שם 
ס"ק ו(: “נראה דאף בדורותינו רשאים החכמים 
לסמוך על הכרעתם בצורות המשתנות איזה מהן 
מין אחד ואיזה ב' מינים, בין שהנדון במין אחד 
שנברא בצורות מתחלפות ובמהות ומזג אחד, 
ובין בנידון דמיון הפירות והעלין שהתיר הרמב"ם 
]הרמב"ם התיר להרכיב שני מינים שדומים זה לזה 
דמיון גדול עד שנראים כמין אחד, שאע"פ שהם 
בעצם שני מינים, אין בהם איסור כלאים. אמנם 
הר"ש נראה שחולק וסובר שהדמיון יכול לקבוע 
שהם מין אחד אבל אם ברור שהם שני מינים אין 
היתר בגלל הדמיון, אך נראה בחזו"א סי' ג ס"ק 
א – ז שפסק לסמוך למעשה על הרמב"ם[, ואין 
צריך לומר אם שינוי צורתן מפני שינוי המקומות. 
ואע"ג דהתנא האריך לפרש לנו הפרטים כדי 
ללמוד מהם כיוצא בהם ואנחנו איננו בקיאים 
בדקדוק הדבר, מ"מ כל שדעתנו מכרעת הכרע 
גמור שאין בו ספק, סומכים להתיר. ומיהו מה 
שנקראין בשם אחד אין זו עדות שהן מין אחד, 
שהלשון הוא רק הסכמת בני אדם, ומ"מ אפשר 
שהוא סניף להתיר שהרי הסכים עליהם דעת 

12. עץ מורכב אחרי כמה שנים 
כשמתבוננים מבחינים בהרכבה סמוך 

לקרקע

13. חיתוך העין מהענף כדי להרכיבה בכנה

14. הרכבת עין

נלמד מההיקש לכלאי בהמה מותר לקיים 
כמו כלאי בהמה ]כמו שלומדים מכלאי בהמה 
שאסור להרכיב כלאים בחו"ל אע"פ שמותר 

לזרוע כלאים בחו"ל[.

הראשונים נחלקו בזה, ודנו בזה אחרונים 
בתשובותיהם.

הרא"ש )הלכות כלאים אות ג( כתב שלוקים על 
קיום כלאי אילן. מאידך התוס' רא"ש )סוטה 
מג,א( מסתפק בדבר. ובריטב"א )קידושין 
לט,א(, כתב שאין איסור קיום בכלאי אילן. 
הרמב"ם לא הזכיר אם מותר לקיים כלאי אילן 
או אסור. אמנם בחזו"א )כלאים סי' ב ס"ק ט( 

כתב שכולם מודים שאסור לקיים מדרבנן.

בטור ובשו"ע )יור"ד סי' רצה סעי' ז( פסקו 
שאסור לקיים את האילנות המורכבים כלאים. 
ובפשטות לא רק לקיים ע"י טיפול בהם אסור 

אלא גם להשאירם בלי טיפול אסור.

אמנם כאשר האילן מורכב על מין שספק אם 
הוא מינו או מין אחר ]יבואר בהמשך[, כתב 
החזו"א )כלאים סי' ב ס"ק ט( שיש לצדד להקל 
לקיים אותו משום שמן התורה ספק אם קיום 
אסור, ואף אם קיום אסור אולי עץ זה מורכב 
על מינו, והוי ספיק ספיקא. ואמנם לכו"ע אסור 
מדרבנן לקיים, אך כאשר יש ספק אם מורכב 
על מינו הוי ספק דרבנן ולקולא. ולכאורה הוא 
הדין לשיטתו אם יש ספק האם העץ מורכב, 
על מינו או על מין אחר, אפשר להקל לקיימו.

הגדרת המינים

כאמור מרכיבים על שתיל ממין שהוא חזק 
ועמיד במחלות, ובדרך כלל פירותיו אינם 

משובחים לאכילה. 

פעמים הדבר ברור שאע"פ שפירותיו של מין 
הכנה אינם טובים כל כך למאכל אבל הוא אותו 
המין של הרוכב ]למשל, פעם נהגו להרכיב 
שקדים על שקד מר, שאע"פ שהוא מר, ברור 
שהוא אותו מין עם השקד המתוק שאנו אוכלים  11. עץ הדרים מורכב אחרי כמה שנים המקל 

מצביע על מקום ההרכבה

8. סגירת הרכבה בסרט פראפילם

9. כמה חודשים אחרי, הרכבה נקלטה

10. מקום ההרכבה עוד כמה חדשים אחרי 
שהרכיבו
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שתילים מולכבים - כלאי אילן  

פ"א ה"ב והובא בר"ש משנה ב( נראה שכל מין שנוצר משני מיני צמחים אסור עם שניהם. 
כך שלכאורה מה שנוצר מהאבקה של שני מינים אסור עם שניהם. 

אמנם שיטת הרמב"ם )כלאים פ"ג( ששני מינים הדומים זה לזה דמיון גדול בעלים או בפירות 
ואינם שונים בטעם הפרי אינם כלאים זה בזה אע"פ שהם שני מינים. ובחזו"א נראה שנקט 
שאפשר לסמוך בזה על הרמב"ם. לכן פעמים שאפשר להתיר את המין שיצא מהכלאה של 

שני מינים עם אחד מהמינים, אם הוא דומה להם מאד.

קנית שתילים למעשה     

מצורפת בזה רשימה של ההרכבות המצויות כיום. בסוגים שלא מקובל להרכיב או מקובל 
להרכיב רק על מינו, אפשר לקנותם בכל מקום. ]יש להעיר שהרשימה מתייחסת לשתילים 
שמייצרים יהודים, על מה שמייצרים ערבים אין לנו אינפורמציה[. אך במינים שיש הרכבות 
על מינם ויש גם על מין אחר אין לקנות בלי לוודא על מה הם מורכבים. ובזה מי שלא ירא 
שמים אינו נאמן, גם בדרך כלל במקומות שמוכרים שתילים לחצרות הבתים ולגינות, אינם 
יודעים על מה השתילים מורכבים כיון שלא הם מכינים את השתילים אלא הם קונים אותם 

מאחרים, ומה שהם אומרים הוא אינו מה שבמציאות )ראה תמונות 15, 16, 17(.

הבריות שהן מין אחד. ... ובסמ"ק כתב שטוב להזהר מכולן לפי שאין המון העולם 
מכירים רוב המינים והביאו הרמ"א סי' רצ"ה, ונראה דר"ל דאף המכיר יזהר אבל אינו 
מכיר אסור מעיקר הדין. ומ"מ נראה דשינויים קלים שבפירות ושאנו מחזיקים אותם למין 

אחד מותרים כמו כמה מיני תפוחים וכיו"ב". 

החזו"א )כלאים סי' ג ס"ק ז( ועוד אחרונים מסתפקים בכל פירות ההדר ]תפוזים אשכוליות 
ולימון[ שמא הם מין אחד. ומחמת ספק זה כתב החזו"א שאסור להרכיב שני מיני פירות הדר 
וכן אסור לשתול שתיל מורכב, אך מותר לקיים אחרי שהרכיבו. לעומת זה מין כנה הנקרא 
“חושחש" כתב החזו"א )כלאים סי' ב ס"ק ט( שהוא מין אחד עם תפוז. יש שדנו אם ספק 
זה של החזו"א שמתיר לקיים את המורכב, מועיל גם להתיר לקיים את המורכב על כנות 
חדשות שיש כיום של מין הדר מסין הנקרא “תלת עלה" ]כל עלה שלו משלושה חלקים[ 

כיון שהוא שונה בכמה דברים ממיני ההדר שלנו. אך נהגו להקל גם בזה.

כנות של מיכלואים

עץ המורכב על מין אחר, כפי המציאות שאנו מכירים כיום, הפירות תמיד יהיו כמו הפירות 
של העץ שממנו לקחו את ה"רוכב". אמנם יש השפעה ל"כנה" על גודל הפרי, טעמו, וכמות 
היבול, אך הפרי ישאר כמו הפירות של העץ שממנו לקחו את הייחור או העין להרכיב. ]מה 
שמשמע בחז"ל ובראשונים שבהרכבה הפרי משתנה, לא מוכר לנו על פי המציאות של היום[. 

אך יש מה שנקרא כיום “הכלאה". כל פרי יוצא מפרח וכל פרח מגדל פרי רק אחרי שהוא 
הופרה ע"י אבקה שגם היא גדלה בפרח. פעמים הוא מופרה מאבקה של אותו הפרח ופעמים 
מאבקה מפרחים מעצים אחרים מאותו המין. ]יש מינים שיש בהם עצי זכר ועצי נקבה 
שבאחד הפרחים רק מפרים ואינם מגדלים פירות ובשני גדלים הפירות, למשל בתמר[. 
העברת האבקה למקום שצריך בפרח כדי שיצא פרי, נקראת האבקה. פעמים שהאבקה 
נעשית ע"י הרוח, פעמים ע"י דבורים שבאים לפרח לקחת צוף ואגב כניסתם לפרח גופם 
מאבק אותו ]מאבקה מאותו פרח או מאבקה שנדבקה לגופם בפרח אחר[. פעמים שהאדם 

הוא שמאביק ]תמרים למשל מאבקים אותם[. 

כאשר מביאים אבקה מזן אחר של אותו מין או ממין אחר, אם אותה אבקה תיקלט בפרח, 
בדרך כלל הפרי יצא כאילו קיבל האבקה מאותו מאותו המין אבל כאשר יזרעו את הזרעים 
של אותו הפרי יצמח עץ שונה שניכר בו בדרך כלל שני הזנים או שני המינים גם בעליו 

וגם בפירותיו.

חלק מה"כנות" שמשתמשים בהן כיום הם מינים שנוצרו מהכלאה של שני מינים, בחלקם 
נעשתה ההכלאה בידי אדם וחלקם הם מינים שנוצרו מהכלאה שנעשתה בטבע.

אין הכרעה הלכתית ברורה אם מותר להכליא שני מינים מכיון שהאבקה לבדה אינה יכול 
לצמוח לענף נפרד )ראה חזו"א כלאים סי' ב ס"ק טז(. 

אמנם יש לדון באילן שקיבל האבקה ממין אחר, מה נחשב המין הצומח. האם נחשב מין 
של העץ שצמחו עליו הפרי והזרעים, או שנחשב מין חדש או מין שיש בו את שניהם ויהיה 
אסור עם שניהם. בכלאים של  בעלי חיים, יש סוגיא בגמרא )חולין עט( לאיזה מין שייך 
הנולד מהרבעת כלאים. אך לא ברור שדין בעלי חיים ודין צמחים שווה. בירושלמי )כלאים 

17. עלים שבחזית התמונה הם מהרוכב השסק העלים 
שבצד הם מהכנה החבוש

15. שתיל של מישמש שהתברר שמורכב על 
שקד אפרסק

16. עץ שסק שיצא מהכנה  עלים של חבוש ראה 
בתמונה הבאה
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שתילים מולכבים - כלאי אילן  

מורכב על מינו בלבדאבוקדו

כל אחד מורכב על מינו בלבדאגוזי מלך, פקאן, מקדמיה

אגס
חלק מורכב על חבוש שהוא כלאים, וחלק מורכב על כנת 
בטוליפוליה שנראה שהוא מינו, וחלק אגס זריע, ועל כנות 

OHF   – המותרות.

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

מורכב על מינו בלבד.אנונה

מורכב על מינו בלבד.אפרסמון

אפרסק ונקטרינה

חלק על מיכלואי שקד ואפרסק: הנסן, קדמן וקינג ועוד שלא 
הוכרעו להיתר, וחלק על כנות שקד ואחרות שהם כלאים. חלק 
מהשתילים מורכבים על כנות אפרסק המותרות )בלאדי, 
נמאגרד, GF305 ,198-12(, חלק גדול על המיכלוא  של 

שקד ואפרסק GF677 שהותר, 

אשכולית
מורכב כרגיל על כנות הדרים וולקה )וולקה מריאנה( ואחרים, 

שהם ספק כלאים.

כמו דובדבןגודגדן

מורכבת על מינה בלבדגויאבה

דובדבן 
רוב השתילים על כנת מהלב, שעדיין לא הוכרע הגדרתה 
עפ"י ההלכה. וכן על מיכלוא של מהלב ומזרד שלא נבדק 

הלכתית. חלק על כנת קולט שהוא מינו.

מורכב על מינו בלבד ]או בלתי מורכב[.זית

מורכב על מינו בלבדחבוש

מורכב על מינו בלבד ]או בלתי מורכב[.חרוב

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

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

לימון

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

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

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

מינו והם כלאים.

מורכב על מינו בלבד ]או בלתי מורכב[.מנגו

מורכב על מינו בלבדענבים

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

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

אינו מורכב.פיטאיה ]וכן פרי גן עדן קובו[

מורכב על מינו בלבד ]או בלתי מורכב[.פפאיה

אינו מורכב.צבר

על כנות הדרים – חושחש, וולקה, שהם ספק כלאיםקומקווט )תפוז סיני(

מורכב על מינו בלבד ]או בלתי מורכב[.קיוי

קליפים )קלמנטינות ומנדרינות(

רוב הקליפים מורכבים על וולקה שהוא ספק מינם, וכן על 
מיכלואי התלת עלה )c35 ,812, טרואייר(. מיעוטם מורכבים 
על חושחש, שלגבי מינאולה אורטניק וטמפל– הקליפים 
הגדולים -  הוסכם שהוא מינם. לגבי שאר הקליפים עדיין 
לא הוכרע להוציאם מספק כלאים, ויש מתירים. כנת 

הקליאופטרה מותרת לקליפים אך כמעט ואינה מצויה.

מורכב על מינו בלבד ]או בלתי מורכב[.רימון

שזיף

כנראה הרוב על כנות בעיתיות שהם 677 ועל השקד שהם 
כלאים, או על כנות חדשות הנראות כשזיף )סיטיישן, פרסיאנה, 
מירן( ועדיין לא נבדקו הלכתי. חלק מהשתילים מורכבים 

על כנות שזיף )מריאנה( המותרות, 

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

רובו על מיכלואי 677 והנסן שנראה שהם כלאים, מעט על שקד
שקד מר או על אלנם שהם מינו.

מורכב על מינו בלבד ]או בלתי מורכב[.תאנה

אינו מורכב.תמר

תפו«ז

רובו מורכב על וולקה שהוא ספק מינו, חלק על מיכלואי 
התלת עלה )c35 ,812, טרואייר( שנראה שהם ספק מינו, 
ומעט על קליאופטרה ורנגפור שלא הוכרע להוציאם מגדר 

ספק מינו. מעט על חושחש שהוא מינו,

מורכב על מינו בלבד.תפוח
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דית עלמב"ן בגדל אילן סלק לעלכבת כלאים

מן התורה אסור להרכיב אילנות משני מינים שונים, וכמובא באורך 
גם בגליון זה, פעמים רבות עצי הנוי העומדים למכירה או ניטעים 
בשדרות הרחובות מורכבים הם במינים אחרים. עצים אלו פעמים הם 
עצי סרק גמורים אך פעמים יש להם פירות אלא שהפרי שלהם גרוע. 
ויש לדון האם מותר לנוטעם ולקיימם ]האיסור אינו רק להרכיב אלא 
גם לנטוע ולקיים את האילן מורכב[, ולהשקותם וכל כיוצא בזה. מאמר 
זה מברר את דין ההרכבה באילנות סרק ומה נחשב אילן סרק, ועולים 
ממנו חידושים גדולים שבחלקם לא זכינו להכרעת רבותינו, אי לכך 

מוגשים הדברים ליתן עליהם את הדעת ולבדר השמועה.

רבי יחזקאל יעקובזון שליט"א
מרבני בית המדרש

דעת הרמב"ן בגדר אילן סרק 
להרכבת כלאים

אסור מן התורה להרכיב אילנות משני מינים זה בזה, ויש לברר האם האיסור הוא רק להרכיב 
אילנות מאכל  או שאסור להרכיב אילנות סרק במאכל, וכן האם מותר להרכיב אילנות סרק 

אלו באלו, עוד יש לברר מה נחשב אילן סרק.

והנה בירושלמי )כלאים פ"א הל' ז( אמרינן: "תני מנין שאין מרכיבין עץ סרק על עץ מאכל 
ולא עץ מאכל על עץ מאכל מין בשאינו מינו ת"ל את חקותי תשמורו" מבואר שהאיסור הוא 
גם באילן סרק על גבי אילן מאכל. אך ברמב"ם )הל' כלאים פ"א ה"ה( פסק: "כלאי אילנות 
הרי הם בכלל מה שנאמר שדך לא תזרע כלאים כיצד המרכיב אילן באילן כגון שהרכיב 
יחור של תפוח באתרוג או אתרוג בתפוח הרי זה לוקה" ע"כ. בפשטות ממה שלא הזכיר 
הרמב"ם באיסור הרכבה אלא שאסור להרכיב אילנות מאכל זה בזה, ולא הביא את האיסור 
להרכיב אילן סרק על גבי אילן מאכל משמע שלא סבר לאסור הרכבת אילן סרק במאכל. 

אך בהלכות מעשר שני )פ"י ה"י( כתב הרמב"ם: "גוי שהרכיב אילן מאכל ע"ג אילן סרק 
חייב בערלה", ולכאורה ממה שנקט דווקא גוי שהרכיב ולא ישראל, משמע שלישראל 
אסור להרכיב אילן מאכל באילן סרק, ומבואר ברדב"ז שמקורו של הרמב"ם הוא ממש"כ 
הירושלמי )ערלה פ"א ה"ב( גוי שהרכיב אילן מאכל על אילן סרק חייב בערלה, "אע"פ שאין 

ישראל רשאי לעשות כן", מבואר שאסור לישראל להרכיב אלן מאכל בסרק. 

אולם עדיין צ"ע שדברי הרמב"ם קשים מיניה וביה, שהרי בהל' מלכים פ"י ה"ו מבואר דגוי 
אסור בהרכבת אילנות, ואם כן מלבד הקושי למה בהלכות כלאים השמיט הרמב"ם את 
איסור הרכבת אילן מאכל בסרק, קשה עוד מיניה וביה מה שנקט הרמב"ם גוי שהרכיב, 

הלא לכאורה אין חילוק בין גוי לישראל ודינם שווה לאיסור הרכבת אילנות.

וברמב"ן )ר"ה ט, ב( הביא גירסא אחרת בירושלמי "גוי שהרכיב אילן מאכל ע"ג אילן סרק 
אע"פ שישראל רשאי לעשות כן חייב בערלה", וא"כ יש לומר דס"ל להרמב"ם כהך גירסא 
שרשאי לעשות כן ואם כן אין לדקדק ממה שנקט גוי שהרכיב שלישראל אסור וכמו שמצינו 
בירושלמי. ולפי"ז יוצא שדעת הרמב"ם היא שרק עצי מאכל אסורים בהרכבה ולא כשאחד 

מהם סרק, ודלא כהרדב"ז ויש לעיין. 

אף שיש לציין שהרמב"ן עצמו ס"ל כגירסא האחרת שמצא "אע"פ שאין ישראל רשאי לעשות 
כן" וכפי הגירסא בירושלמי שלפנינו1.

הרכבת אילן סרק בסרק

והנה דברי הירושלמי בכלאים שהובאו לעיל הם מקור לאסור הרכבת אילן מאכל בסרק, 
וממשמעות דברי הירושלמי משמע שרק כשאחד מהם מאכל אסור אבל סרק בסרק מותר, 
אך הר"ש הביא שתי גירסאות בתוספתא ואחת מהן היא: "מנין לאסור סרק בסרק" וכו'. 
ומצאנו בטור שכתב )יו"ד רצה(: "אסרה התורה בחו"ל הרכבת אילן וכו' ואפי' עץ סרק ע"ג 
עץ מאכל" ודייק הב"י שממה שלא כתב גם לאסור אילן סרק בסרק משמע שמותר. אלא 
שהעיר דלקמן כתב הטור "סרק ע"ג סרק מאכל ע"ג מאכל והוא מינו מותר" משמע שסרק 
בסרק לא הותר אלא כשהם ממין אחד אבל כשהם שני מינים אסור. אך בדרכי משה כתב 
דמה שכתב הטור מינו הוא רק לגבי עץ מאכל, אבל סרק בסרק מותר גם באינו מינו. וכן 
היא דעת הרא"ש בפסקיו דסרק בסרק מותר גם מין על שאינו מינו, וכן נראה מדברי השו"ע 

והרמ"א בסעיף ו ובש"ך סק"ג ובבהגר"א סק"ז וסקי"ז ע"ש. 

עלה בידינו שאף שנמצאו בזה שתי גירסאות בתוספתא לגבי סרק בסרק, ואף שברמב"ם 
לא הובא כלל לאסור אפילו מאכל בסרק, מכל מקום להלכה נקטינן שסרק בסרק מותר 

וסרק במאכל אסור. 

אמנם אף על פי שהעיקר להלכה שהרכבת אילן סרק בסרק מותרת, בחת"ס )הובא בפת"ש 
יו"ד רצה סק"ג( כתב דשומר נפשו ירחק ממנו. 

מה נחשב לסרק 

כיוון שהרכבת אילן סרק באילן סרק מותרת יש לנו לדון מה נחשב לאילנות סרק שמותר 
להרכיבם. בשו"ע )או"ח רג ס"ד( כתב בשם שבלי הלקט: פירות שמוציאין אילני סרק מברך 
שהכל, וביאר הט"ז שם סק"א דכל אילן דלא נטעי להו אינשי מחמת שפירותיו גרועים מיקרי 
אילן סרק ]אף שפירותיו ראויים למאכל[. בפתחי תשובה )רצה סק"ב( הביא דברי שו"ת נאות 

1.  ובעצם פשט הגירסא אע"פ שישראל רשאי לעשות כן חייב בערלה, אולי יש לומר דאם רשאי לעשות 
כן ע"כ דלא נחשב נטיעה מחמת עצמה והוי רק הוספה על הראשון ואין עליו שם נטיעה להתחייב 
בערלה משא"כ אם אינו רשאי לעשות כן חזינן דיש כאן שני נטיעה חדשה, וזהו החידוש דמ"מ חייבים 

בערלה, ואין כאן מקומו.
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דית עלמב"ן בגדל אילן סלק לעלכבת כלאים

דשא מבעל הלבושי שרד בסימן יב, שהוא הדין לגבי כלאים, כל שמוציא פירות גרועים 
נחשב אילן סרק ולכן אסר להרכיב תפוח על תפוח יערי שפירותיו גרועים, משום שזו 

הרכבת אילן מאכל על אילן סרק. 

ובמשכנות יעקב יו"ד סי' סט חלק על דברי הלבו"ש בתרתי: א. דדברי הט"ז לא נאמרו רק 
באילן שאין כמותו עץ פרי כלל, אבל באילן שיש שיש ממנו שפירותיו טובים ויש שפירותיו 
גרועים מחמת שגדל ביער, ודאי מיקרי עץ פרי וברכת פירותיו בורא פרי העץ. ב. גם אם 
נימא שתפוח יערי נחשב אילן סרק מ"מ הוא אילן סרק ממין תפוח אלא שנתקלקל, ולכן אף 
אם נחשבת הרכבת מאכל בסרק הרי היא הרכבת מן במינו שמותרת. והביא ראיה לדבריו 
מדברי הרמב"ן עה"ת פ' בראשית )א, יא( שהקשה היכן הוזכר בכתוב בריאת אילני הסרק, 
וכתב ליישב שאולי זו כוונת חז"ל שאמרו שאף אילני סרק עשו פירות ורק מקללת האדמה 
נעשו סרק2. ולפי זה ודאי שתפוחי היער נחשבים כתפוחים שהתקלקלו ומותר להרכיב 
עליהם עץ תפוחים משום שהיא הרכבת מין במינו, וכמו שמצינו בירושלמי )כלאים פרק 

ה"א( שהזונין אינם כלאים עם החיטים משום שהם חיטים שנתקלקלו.

נמצא שנחלקו הלבו"ש והמשכנות יעקב בשתי מחלוקות, האחת, האם אילן ממין שיש ממנו 
זנים שמגדלים פירות טובים והוא מהזנים הגדלים ביער ופירותיהם אינם ראויים למאכל, 
נחשב אילן סרק או אילן מאכל שפירותיו נתקלקלו. והשניה, גם אם הוא נחשב כאילן סרק 

האם אילן סרק ממין מסוים ואילן מאכל מאותו המין נחשבים כלאים זה בזה.

והנה ברמב"ן בר"ה )שם( הביא את דברי הירושלמי על מה שאמרו בברייתא שהרכיב אילן 
מאכל על אילן סרק מונים לאילן שנות ערלה משעת נטיעת האילן ולא משעת ההרכבה, 
ודן הירושלמי באיזו הרכבה אנו מונים שנות ערלה משעת הנטיעה ולא משעת ההרכבה, 
ומביא שדעת ריש לקיש שרק באילן סרק שהוא בתורת חיוב ערלה, שיכול לבוא לידי 
חיוב ערלה אם יחשוב על הפירות לאכילה, כמו חרובי צלמונה שבסתמא אינם עומדים 
לאכילה ולכן פטורים מערלה אבל כשחושב עליהם לאכילה חייבים בערלה. ורק בהרכבת 
אילן מאכל על גבי אילן סרק כזה מונים לאילן משעת נטיעה, משום שהנטיעה הראשונה 
שלו שייכת בערלה אם היה חושב עליו למאכל. אבל במרכיב על גבי אילן סרק גמור מונים 
משעת הרכבה, משום שרק בשעת ההרכבה נעשה אילן מאכל ששייך בו חיוב ערלה. ופירש 
הרמב"ן דחרובי צלמונה הם פירות שאינם חשובים ולכן בדרך כלל לא נאכלים, ולפיכך אם 

לא חישב עליהם למאכל פטורים מערלה וממעשר.

מבואר לכאורה מדברי הרמב"ן חידושא רבתא, שלפי אותה גירסא שמותר להרכיב אילן מאכל 
באילן סרק, אותו אילן סרק שמדובר בו אינו אילן סרק גמור שאין לו פירות, או שפירותיו 
לא ראויים למאכל, אלא אפילו אילן שפירותיו ראויים למאכל אך הם לא מספיק טובים 
ובדרך כלל לא ניטע למאכל, נחשב אילן סרק ומותר להרכיבו עם אילן מאכל. ומ"מ ברור 
שכשהאילן הוא ממין שעומד לאכילה אלא שמשתמשים בו גם לסייג לא יהא היתר להרכיבו3. 

ולפי זה גם לגירסא שאסור להרכיב אילן מאכל על סרק אבל מותר להרכיב אילנות סרק 
אלו באלו, יהיה מותר להרכיב אילנות כחרובי צלמונה אף שראויים למאכל, כל שאין דרך 

לנוטעם למאכל.

2.  ובספר מעלות התורה לר"א אחי הגר"א ראיתי שמביא מהמדרש, ד"כל שיח השדה" )ב, ה( אלו אילני 
סרק.

3.  וכ"כ בס' עמק הלכה להגאון ר' יעקב אורנשטיין סימן טו

ואם אכן כך מבואר ברמב"ן חידוש גדול מאשר נתחדש בדברי הלבו"ש, שבדברי הלבו"ש 
לא מצאנו שהחשיב אילן סרק אלא אילן יערי שפירותיו גרועים, אבל ברמב"ן מבואר שגם 
אילן שפירותיו ראויים למאכל אם בדרך כלל לא נוטעים אותו למאכל נחשב סרק ומותר 

להרכיבו באילן ממין אחר. 

אולם עיין בר"ש )כלאים פרק א מ"ד(  על המשנה "התפוח והחזרר אע"פ שדומין זה לזה 
כלאים זה בזה" ופי' שהחזרר הוא מעין תפוח ומשליכין פריו לחזירים וממשמעות הר"ש 
דסיבת היותו כלאים עם התפוחים היא  משום שבאמת אינו ממין התפוח, ולא משום שנחשב 
אילן סרק. ומבואר לכאורה שהר"ש  לא סובר כשיטת הרמב"ן, שהרי הוא פרי שמשתמשים 
בו כמאכל לחיות ומ"מ הוא נחשב לאילן מאכל. ומסתבר שהוא פרי גרוע שאם לא כן היו 
משתמשים בו למאכל אדם ואעפ"כ הוי אילן מאכל, ומבואר דלא כהלבושי שרד. ובלבו"ש 
הביא את דברי הר"ש ותמה עליו. ובאגרות משה )ח"ד תשו' קכג( דן לגבי לולב הקנרי ונקט 

כדברי הר"ש כאן, ולא הביא את דברי הרמב"ן.

למדנו אם כן, לכאורה, שלוש שיטות מה נחשב אילן סרק:

שיטת המשכנות יעקב שרק אילן שפירותיו אינם נאכלים כלל ואין בדומה להם שנאכלים א. 
נחשב אילן סרק.

שיטת הלבו"ש שכל שפירותיו גרועים שאין נוטעים מאילן זה הוי אילן סרק.ב. 

שיטת הרמב"ן יתירה עליו, שאף אילן שפירותיו ראויים אם בדרך כלל לא נוטעים אותם ג. 
לאכילה גם הוא נחשב אילן סרק.

לעיל הבאנו שהמשכנות יעקב והלבו"ש נחלקו גן בשאלה האם מותר להרכיב אילן מאכל 
באילן סרק כשהן ממין אחד, כמו להרכיב עץ תפוח על תפוח יערי שנחשב לסרק לדעת 
הלבו"ש שסבר המשכנות יעקב שגם אם כדברי הלבו"ש מ"מ מותר להרכיבם יחד משום 

שהוא ממין אחד אף שזה סרק וזה עץ פרי. 

ונראה לבאר טעם מחלוקתם ביסוד ההיתר של הרכבת אילן סרק בסרק, דהנה הר"ש כתב 
דמדלא תני בגמ' לאסור אלא סרק במאכל, חזיינן דסרק בסרק שרי. וכתב "ושמא ה"ט כיון 
דעץ סרק הוא אפי' מין בשאינו מינו כחד מינא חשיב", שוב כתב דאית דגרסי מנין לאסור 
סרק בסרק ע"כ. ועיין בפירוש הרש"ס שהוכיח כהך גירסא שאסור להרכיב סרק בסרק, 
דאם נתיר בסרק משום דלא חשיבא א"כ גם בסרק במאכל צריך להיות מותר, אולם מדברי 
הר"ש חזינן שהסברא להתיר סרק בסרק הוא משום שנחשב כחד מינא ואף על פי כן אסור 

להרכיב אילן מאכל בסרק ודלא כסברת הרש"ס. 

ויש לפרש את דברי הר"ש שאילנות סרק נחשבים כמין אחד כמשמעו, שכל אילנות הסרק 
כיון שאין להם שינוי מינים בפירותיהם שהרי אין להם פירות, נחשבים מין אחד. ועוד יש לומר 
שבאמת כל מין נחשב מין בפני עצמו, אלא שלגבי כלאים לא נחשבים שני מינים לאיסור כיון 
שאין להם יעוד ותפקיד שונה, ומצינו ברמב"ם שלגבי איסור כלאים אינו תלוי רק בחלוקת 
המינים לפי האמת, אלא מינים הדומים – אף אם נחשבים ב' מינים אין בהם משום כלאים4. 

4.  ועי' במעדני ארץ למסכתין ובמשנת יעב"ץ יו"ד סי'כב סק"א שסוברים שאע"ג דהרכבת סרק בסרק 
מותרת משום דכחד מינא חשיבי וכמו שכתב הר"ש, מ"מ הרכבת ירק סרק באילן סרק אסור, משום 
שירק ואילן אינם נחשבים מין אחד אף כשאין להם פירות שונים. ולמה שנתבאר י"ל שסברא זו נכונה 
רק אם נאמר שהטעם להתיר סרק בסרק הוא משום שנחשבים ממש כחד מינא, שאז יש לומר דירק 
ואילן אף כשהם סרק הם ב' מינים. אבל אם נאמר שטעם ההיתר בסרק בסרק הוא משום שלגבי איסור 
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כלאי זליים בשני יציצים נפלדים

ויש לומר שגם מחלוקת המשכנו"י והלבו"ש באילן שיש לו פירות גרועים תלויה בסברא 
זו, דהלבו"ש ס"ל שסרק בסרק אינם נחשבים לגמרי כמין אחד, ולכן תפוח יערי בתפוח 
הם כלאים כי האחד הוא ממין סרק והשני ממין מאכל. אך המשכנו"י ס"ל דתפוח סרק 
הגם שהוא סרק נחשב מין תפוח שהרי סרק בסרק לא נחשב כמין אחד ממש, אלא שלגבי 
כלאים אין בו איסור וממילא כשהוא מינו ממש – תפוח, לא הוי כלאים אף שהאחד הוא 

אילן סרק והאחד אילן מאכל5.

העולה מן הדברים ]להלכה ולא למעשה[

אסור להרכיב אילן מאכל באילן סרק.א. 

אם האילן סרק הוא מאותו מין אילן של הפירות נחלקו הפוסקים לדעת הלבו"ש אסור ב. 
להרכיבם ביחד ולדעת המשכנו"י מותר ודעת החזו"א עי' בסי' א סקי"ח דנראה דמספק"ל.

ואם הוא מאותו המין וגם מוציא פירות אפילו גרועים נראה דגם החזו"א מחשיבו לאותו ג. 
מין ומותר להרכיבו במינו. ]אולם דעת הלבו"ש שאסור להרכיבו דחשיב מין סרק, ובכל 
אופן אם מה שאינו מוציא פירות טובים הוא מחמת היותו ממין הזכר יהא מותר כמבואר 

בפסחים נו, א[  

 אילן סרק באילן סרק אחר תלוי בגירסת התוספתא שהביא הר"ש וקי"ל להקל, אלא ד. 
דבשו"ת חת"ס כתב דשומר נפשו ירחק מזה. 

אילן העומד לסייג ולקורות אין להתיר בו הרכבה כדין אילן סרק אף לדעת הרמב"ן. אבל ה. 
אילנות שאין דרך ליטע אותם למאכל, לדעת המשכנו"י הם עץ מאכל, אבל לכאורה מדברי 

הרמב"ן שהובאו כאן מבואר שנחשב אילן סרק ויש להקל בו וצ"ע לדינא.

כלאים נחשבים כחד מינא, י"ל דגם ירק סרק באילן סרק לא נחשבים כלאים לאסור. וכן מצאנו דס"ל 
למרן החת"ס בשו"ת יו"ד סי' רפז )הובא בפתחי תשובה רצה סק"א( במה שדן לאסור הרכבת אילן סרק 
בירק מאכל, מכיון דאילן מאכל אסור להרכיב על אילן סרק ואילן בירק אסור, א"כ ה"ה אילן סרק בירק 
מאכל. מבואר שסובר שכל האיסור הוא רק באחד מהם מאכל, אבל אם הירק סרק והאילן סרק מותר 

ודלא כהמשנת יעב"ץ והמנחת שלמה, והטעם יש לומר כמו שכתבתי.

5.  בגמ' פסחים )נו, א( איתא "מרכיבין דקלים זכרים עם דקל נקיבה" וצ"ע הרי דקל נקיבה אינו עושה פירות 
ולמה לא נחשב סרק במאכל, ובחזו"א )כלאים ב, יח( עמד בזה והוכיח מזה שמה שאנו אומרים שכל 
מיני סרק נחשבים מין אחד אין הכוונה דכחד מינא ממש, וע"כ דבאמת כיון שמין דקל הוי, הרי הוא חד 
מינא עם הזכר הגם שהנקיבה היא סרק. ומה דנחשבים חד מינא אינו אלא "שאין חילוק המינים חשוב 
בסרק למיסר משום כלאים" וזה לכאורה כדברי המשכנו"י שאילן סרק נחשב מינו של אילן מאכל הדומה 
לו, ולכן אינו אסור במינו הנותן פירות, ולדברי הלבו"ש יקשה. אולם יעוי"ש בחזו"א שכתב יישוב נוסף 
"ואפשר דאף דקל נקיבה חשוב אילן מאכל אף שאינו עושה פירות אלא בהרכבה, מ"מ הוא עומד לכך 
]להעמיד פירות ע"י הרכבתו עם דקל הזכר[ וכולן מין אחד" ולפי זה אין להוכיח מהיתר הרכבת דקלים 
זכר בנקבה שלא כדברי הלבו"ש. וע"ש עוד שכ' ליישב ע"פ רש"י בעירובין )כח, ב( דגם דקל הנקיבה 
עושה פירות שהרי הם עושין כפניות ואף שהדקל הזכר עושה תמרים והוא אינו עושה כבר לא נחשב 
סרק ומה דמותר להרכיבו י"ל דס"ל דכל שעושה פירות דקל חד מינא הוי. ואולי נימא דכיון שהזכר 
ג"כ עושה כפניות אף שאצלו אי"ז גמר פריו ואינו ראוי כ"כ מ"מ חזינן דכפניות הוו כמו חצי תמרה אלא 

שבזכר אינו ראוי למאכל ובנקיבה ראוי הוא ולכן הוי כמין אחד.

כלאים בעציצים הם מן השאלות המצויות אף בבתי היראים ולא רבים 
יודעים שלדעת מרן החזו"א זצ"ל כלאים אלו אסורים, בין בעציץ נקוב 
ובין בעציץ שאינו נקוב. במאמר שלפניכם מתבארת בטוב טעם דעת 
מרן החזו"א ומקורותיה מן הסוגיא. כמו כן עולה כי אף רבותינו שנחלקו 
עם החזו"א להיתר אין דעותיהם שוות להתיר בכל גוונא, ולכל אחד 
שיטה בפני עצמה בהגדרת האסור והמותר בכלאים בעציצים ודינים 

שונים עולים ממנה למעשה.  

מאמר זה עוסק בעצם חיוב ההרחקה בין מינים בעציצים נפרדים, והוא 
מתייחס למציאות השכיחה ששני העציצים מונחים בקרקע שוה. 
בגליונות הבאים יובא אי"ה מאמר נוסף בענין ההרחקה בין עציצים, 

והדינים בהבדלי גובה בין עציצים.       

רבי שמואל פליסקין שליט"א
מרבני בית המדרש

כלאי זרעים בשני עציצים 
נפרדים

איסור ‘כלאי זרעים' הוא שלא לזרוע שני מינים של צמחי מאכל יחדיו או סמוכים זה לזה. 
כלאי זרעים נוהגים גם בזמן הזה מן התורה, והאיסור חל על כל סוגי הצמחים הראויים 
למאכל – ירקות, דגן, קטניות ועשבי תבלין. והלכך בכל זריעה או שתילה של צמחי מאכל 

משני מינים יש חיוב להרחיק בין מין אחד לשני בשיעורי ההרחקה המבוארים בפוסקים.

כלאי זרעים נוהגים גם בשני צמחים הגדלים בעציץ, בין אם הוא נקוב ובין אם אינו נקוב. 
ואף כאשר העציץ מונח בתוך הבית או במרפסת. מצוי ששותלים כל מין בעציץ נפרד אלא 
שאין הרחקה בין העציצים. במאמר שלפנינו  נבאר בע"ה את דעת החזון איש שיש חובה 
להרחיק גם בין שני עציצים שבכל אחד גדל מין אחר. לדוגמא, שני עציצים שבאחד גדל בצל 
ובשני נענע, צריך להרחיק את העציצים זה מזה כמו אילו היו גדלים שני הצמחים בקרקע 

אחת. ]שיעורי ההרחקה יובאו בסוף המאמר[.

מקור הדין של זריעה בעציץ

כלאי זרעים הוא מן המצוות התלויות בארץ, ואיסורו מן התורה הוא רק כאשר זורע את א. 
שני המינים בקרקע, או בעציץ נקוב שדינו כקרקע. זריעת כלאים בעציץ שאינו נקוב 
אסורה מדרבנן, כדאמרינן בגמ' )מנחות ע.( "הזורע כלאים בעציץ שאינו נקוב אסור". וכן 
פסק הרמב"ם )הל' כלאים פ"א ה"ב( "הזורע בעציץ שאינו נקוב מכין אותו מכת מרדות". 

דברי הגמ' במנחות באו ללמד שלמרות שזריעה בעציץ שאינו נקוב מהתורה אינה נחשבת 
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כלאי זליים בשני יציצים נפלדים

זריעה, מכל מקום גזרו חכמים לאסור איסור כלאים בעציץ שאינו נקוב כמו בקרקע 
“דמדרבנן הוי זריעה" )לשון הגמ'(, וא"כ הלכה זו הוצרכה למקרה שזורע את ב' המינים 
שהם כלאים בתוך העציץ, אך לכאורה אין מכך ראיה למקרה שזורע שני מינים בשני 

עציצים נפרדים.

שני מינים בעציצים נפרדים

אמנם החזו"א )כלאים יג, טז( כתב על דברי הגמ' “הזורע כלאים בעציץ שאינו נקוב אסור, 
זה כולל בין שב' המינים בעציץ אחד, ובין שמין אחד בארץ ומין אחד בעציץ, ובין מין אחד 
בעציץ זה ומין אחד בעציץ שאצלו" עכ"ל. ויש לעיין אם כונתו שיש משמעות לדינים אלו 
מתוך גמ' זו עצמה )אולי משום שהגמ' סתמה ואמרה שזריעה בעציץ שאינו נקוב אסורה, 
ולא חילקה(, או שדינים אלו פשוטים מסברא וממילא נמצא שההלכה המבוארת בגמ' שיש 

כלאים בעציץ שאינו נקוב כוללת את שלושת האופנים.

בהמשך דבריו כתב החזו"א הסבר לדינים אלו )ד"ה ואם הן זרועים( “כללו של דבר דחשבינן 
את העציץ כתל עפר בשדה", והיינו שהכלי שהעפר נמצא בתוכו אינו מהווה הפסקה והבדלה 
כלל לענין כלאים, וממילא אנו מחשיבים את העפר שבעציץ כמו תל עפר בשדה שזרוע 
על גביו מין אחד, ובאופן זה הלא אסור לזרוע בסמוך לו מין אחר בלי הרחקה ראויה, בין 
שהמין האחר זרוע בקרקע סמוך לתל העפר, ובין שהמין האחר זרוע ג"כ על תל עפר נוסף.         

יש מן הפוסקים שחלקו על החזו"א והתירו לזרוע שני מינים קרובים כאשר אינם בעציץ 
אחד. אמנם מהעיון בדבריהם עולה שכל אחד מהחולקים על החזו"א נקט בדבריו טעם 
שונה להיתר, וממילא הם חלוקים זה מזה באיזה אופן ניתן להתיר. במאמר דלהלן נביא את 

דבריהם וננסה לבאר בע"ה את דעתם ואת דעת החזו"א בדינים אלו.

היתר ה"הר צבי" בעציץ שאינו נקוב

בהר צבי )ענייני זרעים ח"ב סי' כד אות ג( הביא מה ששנינו גבי איסור כלאי הכרם )משנה ב. 
כלאים פ"ז מ"ח( "עציץ שאינו נקוב אסור ]בזריעת כלאי הכרם[ ואינו מקדש ]לא החמירו 
בו חכמים לאסור את הגידולים[" וכתב דמיירי כשהזרעים בעציץ שאינו נקוב והגפנים 
נטועים בארץ, והוא חידוש דין דחשיב כלאים מדרבנן אף שאין הגפנים והזרעים במקום 
אחד אלא הם כמו בשני מקומות נפרדים. והוסיף שדין זה לא מצינו בכלאי זרעים, ומסתבר 
שהמעביר עציץ שאינו נקוב שזרוע חטים בתוך שדה שזרוע שעורים לא אסרוהו משום 
כלאים, דבכה"ג לא חשיב זריעה בעירבוביא כיון שהעציץ מפריד ביניהם. ורק בכלאי 

הכרם מצינו חומרא זו וכמו שיש כמה דברים שהחמירו בכלאי הכרם. ע"כ דבריו.

ומדברי ההר צבי מתבאר שהסברא שכתב שהעציץ מפריד בין שני מינים שהאחד זרוע 
בתוך עציץ ואחד חוצה לו והם כמו בשני מקומות נפרדים, אין זה אלא לגבי עציץ שאינו 
נקוב. אבל אם מין אחד בעציץ נקוב ומין שני זרוע בקרקע חוצה משמע דשפיר חשובים ב' 
המינים כזרועים במקום אחד. והטעם נראה פשוט דהוא משום דעציץ נקוב דינו כמחובר 
לקרקע לכל דבריו, ואם כן גם הזרוע בתוך העציץ חשוב כזרוע במקום אחד עם המין שחוץ 
לעציץ, וכהסברא שכתב החזו"א דחשבינן העציץ ‘כתל עפר בשדה' ואין שום מעלה לעציץ1.   

ולפי"ז גם לדעת ההר צבי אין טעם להתיר כאשר שני המינים גדלים בעציצים נפרדים אם 
שניהם נקובים, שהרי שניהם חשובים כמחוברים לשדה והרי זה כלאים בשדה אחת.

1.  ולפי הטעם שכתב החזו"א שעפר שבעציץ הוא כמו תל עפר בשדה, יש לדון דהוא הדין לשאר מצוות 

ביאור מחלוקת ה'חזון איש' וה'הר צבי' בעציץ שאינו נקוב

אבל בעציץ שאינו נקוב כתב ההר צבי שהם כמו בשני מקומות נפרדים. ואילו החזו"א כתב 
שבין בנקוב בין באינו נקוב חשבינן העציץ כתל עפר בשדה. ויתכן לבאר שנחלקו בגדר 
הגזירה של עציץ שאינו נקוב. שההר צבי סבר שגזרו על גידולי עציץ שאינו נקוב שינהגו 
בהם המצוות התלויות בארץ כמו בגידולי עציץ נקוב, אבל סוף סוף עציץ שאינו נקוב הוא 

מקום לעצמו, ואין לו יחס ושייכות עם הקרקע שתחתיו.

והנה כפי שהובא ההר צבי הקשה לנפשיה ממה שמצינו בכלאי הכרם שעציץ שאינו נקוב 
בכרם אסור, שבמשנה כלאים סוף פ"ז תנן "עציץ נקוב מקדש בכרם, ושאינו נקוב אינו 
מקדש" ומשמע שעציץ שאינו נקוב ]שיש בו זרעים של תבואה והוא מונח בכרם[ יש בו 
קולא שאינו מקדש והיינו שאינו אוסר את הגידולים, אבל מכל מקום יש איסור של זריעה, 
וכך פסק הרמב"ם )פ"ה הט"ז( "וכן הזורע בעציץ שא"נ המונח בכרם לא קדש ומכין אותו 
מכת מרדות. אבל עציץ נקוב הרי הוא כארץ". ומתרץ ההר צבי שמשום חומרא של כלאי 
הכרם החמירו, ויש כמה דברים שמצינו שהחמירו בהם בכלאי הכרם, אבל בכלאי זרעים 

אין איסור בעציץ שאינו נקוב.

אמנם החזו"א סבר שהגזירה שאינו נקוב כנקוב למצוות התלויות בארץ היתה שנדון את 
העציץ הזה כאילו הוא עצמו נקוב, וממילא צריך לנהוג בו לענין הרחקה של כלאים כמו 
עציץ נקוב, שהעפר שבו חשוב כמחובר לקרקע שתחתיו כמו תל עפר שבשדה. ולא סבירא 

התלויות בארץ. ועי' בדרך אמונה הל' מתנו"ע פ"א הי"ד )באוהה"ל ד"ה אלא באר"י( שנסתפק אם אפשר 
להפריש פאה מתבואת עציץ על חבירו, דאפשר דכל אחד נחשב שדה בפני עצמה ואם כן אי אפשר לחייב 
בפאה אלא אם כן קוצר בתוך העציץ. ע"כ. וספקו הוא גם לענין עציץ נקוב יעו"ש ]ולפי מה שמצדד שעציץ 
נחשב כשדה בפנ"ע, מה שנקט ב' עציצים לכאורה הוא לאו דוקא דהוא הדין בעציץ אחד בתוך שדה הרי"ז 

נחשב לשדה בפנ"ע[. אבל לכאורה לפי המבואר בחזו"א כאן לעולם נחשבים ב' העציצים לשדה אחת.

הן אמת שגם בדעת החזו"א חזינן שעציצים אינם כשדה ממש, שהרי כתב )יג, טז סוף ד"ה והזורע 
ירק( שאם זרע הרבה עציצים ממין אחד ומצטרפין לשיעור שדה ]דהיינו בית רובע, והוא כשהאורך י' 
אמות וחומש והרוחב יותר מי' אמות וחומש[ יש להרחיק ביניהם לבין מין אחר כדין הרחקה משדה. 
ומכל מקום אם יש בין עציץ לעציץ ד' טפחים נראה דאין מצטרפין להחשב שדה, ואפשר דבג' טפחים 
אין מצטרפין, ואפשר דאף בטפח אחד ביניהן אין מצטרפין. עכ"ד. הרי שעציצים אפילו נקובים אינם 
ממש כזרועים בשדה לכל הלכותיהן. וצ"ב אם כן מדוע לענין הרחקה היה פשוט לחזו"א שאין העציצים 

מועילים להפסיק בין שני מינים.

ונראה הביאור בזה, דשאני צירוף זרעים ]ממין אחד[ לשיעור שדה, שצריך שיחשב כל השטח של בית 
רובע כאילו הוא מלא זרעים, שאם אין הזריעה רצופה הרי זה כהרבה זרעים יחידים ואין כאן שיעור 
'שדה'. ובשביל שיחשב שהזרעים רצופים צריך שלא יהא ביניהם ריוח בשיעור הגורם הפסק )ג' טפחים( 
או שהוכלים אחר דרך הזריעה של מין זה, וכדכתב החזו"א )סי' ו' סק"א ד"ה שטח שדה( יעו"ש )הובא 
בדר"א פ"ג ס"ק לט(. וכמו כן בשביל צירוף עציצים לשיעור שדה צריך שהזרעים שבתוכם יחשבו כרצופים 
לפי דרך הזריעה בעציצים דוקא. אלא שנסתפק החזו"א אם ביטול הרציפות הוא בד"ט או ג"ט או טפח, 
שמצינו במקומות אחרים שבפחות משיעורים אלו חשבינן ליה כביטול רשות ]ד"ט[ או כמחובר ]לבוד 

בג"ט[ או כסתום ]טפח[, ודוק.

אבל לענין הרחקה בין ב' מינים, הרי איסורן אינו משום שהם רצופים אלא משום שהם בקרקע אחת, 
ואפילו שהם רחוקים זה מזה. וממילא גם ב' עציצים חשובים כקרקע אחת אף אם אינם כרצופים. ]ולפי"ז 
לענין פאה י"ל שהעציצים נחשבים כשדה אחת, כיון דקיימא לן כר' עקיבא שקרקע כל שהוא חייבת 
בפאה ואין אנו צריכים לצרף את ב' העציצים לשיעור, ורק צריך שלא יהיה הקרקע מופסק והרי עציצים 
אינם מפסיקים את הקרקע. ובאמת לדעת שאר התנאים ]במשנה פאה פ"ג מ"ו[ שחיוב פאה צריך שיעור 

בקרקע, יתבטל הרציפות בעציצים בד"ט או בטפח כנ"ל[.  
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כלאי זליים בשני יציצים נפלדים

ליה שיש חילוק בדבר זה בין כלאי הכרם לכלאי זרעים, אלא לעולם דנים את העציץ 
שאינו נקוב כאילו הוא עצמו נקוב. 

היתר ה'שבט הלוי' בשני עציצים נקובים

בשו"ת שבט הלוי )ח"ו סי' קסו( הביא את דברי הגמ' במנחות שהזורע כלאים בעציץ ג. 
שאינו נקוב לוקה מכת מרדות, וכן פסק הרמב"ם, וכתב שדברי הגמ' והרמב"ם נאמרו 
בזורע שני מינים בתוך עציץ אחד “אבל בזורע ב' מינים כל אחד בעציץ מיוחד זה על יד 
זה, לא מיבעיא בעציץ שאינו נקוב דמותר, אלא גם בעציץ נקוב אין ראיה לאסור. וזה 
עצמו שאין אדמה ביניהם ועומדים גלוי כל אחד בפני עצמו אין לך היכר כלאים גדול מזה".

ובהמשך הביא השבט הלוי את דברי החזו"א שאוסר בכה"ג, וכתב ע"ז “דשיטתו נובעת ממש"כ 
הגאון שם, כללו של דבר דחשבינן את העציץ כתל עפר בשדה עכ"ל, ולדידי צע"ג דפשוטם 
של דברים שחשבינן את העציץ כיונק מן הארץ במקום שהוא עומד, אבל לא חשבינן העפר 
שבתוך העציץ כתל עפר בלי מחיצות העציץ, אלא כעפר שנתון בתוך הכלי אלא שבנקוב 
יונק מלמטה ובאינו נקוב גזרינן אטו נקוב, וא"כ כיון שאין אדמה מפסקת מלמעלה כלל 

וניכר כל כלי היטב בפנ"ע, מנ"ל לחדש חומרא זו שאינה במשמעות הש"ס וכו'".

ובתשובה אחרת )ח"ט סי' רמג( נשאל מהמפורש במתני' דכלאים סופ"ז )הובא בפסחים כה, 
א( שהמעביר או מניח עציץ נקוב בכרם אסור, ואם הוסיף מאתים קידש, חזינן דאין העפר 
שבעציץ מפסיק לענין כלאים. והשיב שלפי שיטתו שאין ב' העציצים כב' תילי עפר של 
השדה עצמה, אז אם יונקים שניהם מן השדה לא נעשו כלאים, ורק אם היו יונקים זה מזה 
אסור, וכיון שהם נפרדים מי יאמר שיש יניקה מעציץ זה לעציץ זה דרך השדה. אבל בעציץ 
נקוב בכרם הלא יונק מהכרם שאוסרו וממילא יש חיבור ביניהם לענין כלאים, משא"כ ב' 

עציצים אין התחברות ביניהם.

ולשיטתו אין היתר אלא בב' עציצים אפילו הם נקובים, אבל עציץ אחד שיש מין אחר בקרקע 
חוצה לו, נראה שאוסר אפילו אם העציץ אינו נקוב, שהרי לענין כלאי הכרם קיי"ל הזורע 
בעציץ שא"נ המונח בכרם לא קדש ומכין אותו מכת מרדות כדהבאנו לעיל, והשבט הלוי 
אינו מחלק בדינים אלו בין כלאי הכרם לכלאי זרעים, ומאחר שהנקוב אסור משום שיונק 
מלמטה מקרקע האסור, גם אינו נקוב אסור דגזרינן אטו נקוב. וכן מבואר ממש"כ שכיון 
שאין אדמה ביניהם וניכר כל כלי היטב בפנ"ע הרי"ז היכר כלאים, אבל בכלי אחד המונח 

ע"ג הקרקע אין היכר2.

ביאור דעת ה'שבט הלוי' באיסור עציץ נקוב בכרם

והנה דברי השבט הלוי צ"ב, דלפי דבריו הגדל בעציץ נקוב אינו נחשב כזרוע בקרקע שתחתיו 
אלא רק יונק משם, אבל מקום זריעתו הוא רק בעפר העציץ, וא"כ למה לא נתיר גם מין 
אחד בעציץ כשיש מין אחר בקרקע שבצידו, הרי אינו זרוע עימו בקרקע אחד. ואם משום 
שהיניקה של ב' מינים מקרקע אחת גורמת איסור לכלאים ואין צריך שהעפר יהא מחובר, 

הכי נמי ב' מינים בב' עציצים שיונקים מהקרקע שתחתיהם יאסרו משום כלאים.   

2.  וכן מבואר ממש"כ בעל השבט הלוי במקום אחר )ח"ב סוף סי' קסה( שהביא דברי הרמב"ם )פ"ה הט"ז( 
“וכן הזורע בעציץ שאינו נקוב המונח בכרם לא קדש ומכין אותו מכת מרדות" וכתבו הכס"מ והרדב"ז 
שמקור הרמב"ם שיש איסור בזרעים שבעציץ שאינו נקוב המונח בכרם הוא ממתני' סוף פ"ז “עציץ 
שאינו נקוב לא קידש" ומדלא קתני מותר משמע דאיסורא מיהא איכא מדרבנן, וא"כ ה"נ מכין אותו מכת 
מרדות. ותמה עליהם השבט הלוי שהדבר מפורש במנחות ע. שיש איסור בזורע בעציץ שאינו נקוב, 

ויתכן בכונתו ]והעירני לזה הרה"ג גבריאל מאיר שליט"א[ שאיסור כלאי זרעים הוא לזרוע 
מין אחד ב'שדה' של מין אחר ]וכן איסור כלאי הכרם הוא לזרוע מין אחר ב'כרם'[, והיניקה 
לבדה אינה מספיקה כדי להפוך את השדה שתחת העציץ לשדה של אותו המין הזרוע 
בעציץ, אלא רק נחשב שהוא זרוע שם. ולכן כשמין אחד זרוע למטה הרי זה שדה של אותו 
המין, ובכה"ג יש איסור במין שבעציץ מחמת שעכ"פ הוא זרוע בשדה מין אחר והוי כלאים, 
אבל כאשר שניהם זרועים בעציצים אין השדה שלמטה שדה של אחד המינים, ומשום יניקה 

לחוד מקרקע אחת אינם נאסרים. 

ולפי דבריו נמצא שמותרים גם שני עציצים סמוכים שבאחד נטוע גפן ובאחד זרעים, אף 
אם שניהם נקובים, כיון שאינם יונקים זה מזה, וגם אין כאן מין אחד שזרוע בשדה מין אחר 

או בכרם3.

ביאור דעת החזו"א באיסור עציץ נקוב בכרם

ובדעת החזו"א יש לבאר בפשיטות שאיסור עציץ בכרם אינו משום יניקה גרידא מן הכרם, 
שהרי איסור כלאים אינו תלוי באם יש יניקה זה מזה אלא אם הם במקום אחד. ואם יש גדר 
בין שני מינים או בין זרעים לכרם הרי זה מותר )משנה כלאים פ"ב מ"ח לענין כלאי זרעים 
ופ"ד מ"ג לענין כלאי הכרם( ואף שיונקים זה מזה ביארו הראשונים בכמה מקומות )שבת 
פד, ב. ב"ב יט, ב. כלאים רפ"ג ועוד( שכלאים תלויים בעירבוב הגידולים מלמעלה ולא רק 
בעירוב היניקות4. וא"כ אם היינו אומרים שעציץ הוא כשדה בפנ"ע לא היה איכפת לנו 
מהיניקה. אלא על כרחך ע"י היניקה חשיב עפר העציץ כמחובר לקרקע הכרם, וממילא 
הזרעים הרי הם זרועים בכרם. ומה"ט אין לחלק כלל בין עציץ אחד לב' עציצים שהרי גם 

בב' עציצים שניהם מחוברים לקרקע. ואין חילוק בדבר זה בין כלאי הכרם לכלאי זרעים5.

ולמדוה ממתני' תרומות שמדרבנן נוהגין מצוות התלויות בארץ גם בעציץ שאינו נקוב, ומשמע שאין 
לדייק זאת ממתני' דכלאים. ע"כ. והנה ההר צבי )הנזכר לעיל( עמד ע"ז וכתב דממתני' דכלאי הכרם אין 
ראיה, דהתם משום חומרא דכה"כ אסרו גם כשהזרעים לחודייהו הם בעציץ שאינו נקוב, אבל בכלאי 
זרעים אם מין אחד בעציץ שאינו נקוב הרי הוא מותר כשיש מין אחר חוצה לו )וכדלעיל(, והגמ' במנחות 
ע"כ מיירי כשב' המינים בעציץ אחד. אמנם השבט הלוי ס"ל דמאחר שגזרו אינו נקוב אטו נקוב הרי שווין 
כלאי זרעים וכלאי הכרם שבשניהם יש איסור כאשר רק מין אחד הוא בעציץ ואפילו שאינו נקוב. ]וכן 
יש ללמוד מהגהות הגרי"ב )יו"ד סי' רצו( המובא בהר צבי שם שכתב ג"כ שדין הרמב"ם בכלאי הכרם 

היא גמ' ערוכה במנחות שם[.   

3.  וביותר י"ל לפי שיטתו שיש היתר בכלאי הכרם אף באופן שהזרעים למטה והגפן בעציץ, משום שבכלאי 
הכרם הגפן היא האוסרת לזרוע זרעים במקומה )עי' תוס' עירובין צב, ב ד"ה גפנים, חזו"א כלאים ג, 
יט. ושם ו, א ד"ה היכי דבעי(, וכיון שנתבאר בדבריו שהעציץ אינו מחשיב את הקרקע לקרקע הכרם, 
ממילא בכה"ג יהיה מותר. משא"כ בכלאי זרעים כל מין אוסר את חבירו ומשו"ה אסור כשמין אחד זרוע 
בקרקע )הערת הרה"ג גבריאל מאיר שליט"א(. אבל לשיטת החזו"א שעציץ חשיב כתל בשדה פשיטא 
דגפן בעציץ נקוב אוסר מן התורה לזרוע בצידו )משפטי ארץ כלאים פ"ה הערה 51(. וכן הוא לדעת 

ההר צבי והגרשז"א זצ"ל, כדלקמן הערה 7. ובאינו נקוב אסור מדרבנן. 

4.  ומדברי רש"י שבת ריש פה. )בד"ה תוציא( משמע שאיסור כלאים אינו תלוי כלל ביניקה אלא במראית 
עין, וההרחקה בשיעור יניקה אינו אלא משום היכר וכן פי' המהר"ם שם. ומאידך ברמב"ם בהלכותיו )סוף 
פרק ד'( מבואר דתרתי בעינן בשביל לאסור שיעור יניקה ומראית העין, אבל עכ"פ אין היניקה לחודא 
גורמת איסור. ועי' תורת זרעים )ריש כלאים עמ' מ' ד"ה ונראה( וחזו"א )ב, י(. וע"ע מקורות וציונים 

ברמב"ם פרנקל סוף פ"ד שהובאו שיטות הראשונים בזה.  

5.  וכך ג"כ נראית דעת ההר צבי הנזכר לעיל שבעציצים נקובים יש איסור בכל גוונא. ]ודעת הגרשז"א זצ"ל 
שיובא לקמן לחלק בזה בין כלאי הכרם לכלאי זרעים, ובכלאי הכרם יש איסור גם כשהגפן והזרעים בב' 

עציצים נפרדים[.  
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כלאי זליים בשני יציצים נפלדים

ודברי השבט הלוי דאיסור כלאים תלוי ביניקה גרידא משדה שיש בו מין אחר צ"ע, דמהו 
המקור לזה. וגם צריך ביאור איך יתיישבו הדברים עם מה שכתבו הראשונים שאיסור 

כלאים תלוי בעירוב הגידולים בשדה אחת, אבל יניקה גרידתא אינה גורמת איסור.  

האם עפר שבעציץ נקוב נחשב כמחובר לקרקע

עוד נשאל השבט הלוי בתשובה הנזכרת )ח"ט סי' רמג( על מה שנקט שעפר שבעציץ ד. 
נקוב אינו מחובר לקרקע אלא רק יונק ממנו, מהמשנה בעוקצין )פ"ב מ"י( לענין הכשר 
זרעים דתנן “עציץ נקוב אינו מכשיר את הזרעים ושאינו נקוב מכשיר את הזרעים" ופירשו 
הר"ש והרע"ב שבין זרעים שגדלים בעציץ חשובים כמחוברים ואין הזרעים נכשרים 
לקבל טומאה אלא לאחר שנתלשו, ובין מים המונחים בתוך העציץ אינם מכשירין פירות 
תלושין לפי שאין המים מכשירין כשהן במחובר לקרקע, דבעינן שיהיו המים תלושים, 
ומים המונחים בעציץ נקוב כמונחים בקרקע דמו. וכן מבואר בפיהמ"ש שם. ומבואר 

שגם העפר שבעציץ חשיב כמחובר לקרקע.

והשיב דלא קשה כלל דשאני הכשר דמהני חיבור כל דהו, שהרי בגמ' )שבת צה, ב( אמרו 
שאפילו רבי שמעון שסובר בכל מקום שעציץ נקוב אינו כקרקע, מודה בהכשר זרעים שהוא 
כקרקע “דהתורה ריבתה טהרה אצל זרעים, שנאמר על כל זרע זרוע אשר יזרע", ופרש"י 
אשר יזרע כדרך שאדם מוציא לזריעה למעוטי מחובר כל דהו. והוסיף דאין לומר שרק רבי 
שמעון סובר דהתורה ריבתה טהרה לזרעים, אבל לרבנן דר"ש הכללים שווים בין הכשר 
זרעים ובין לכל דיני מחובר, דהא מצינו לענין עציץ על גבי יתידות שרבא בגיטין )ח, א( סובר 
דאוירא מפסיק ואינו כמחובר למצוות התלויות בארץ, ואילו לענין הכשר איתא בתוספתא 
דהוא כמחובר ואינו מכשיר לזרעים, והחזו"א )ערלה א, טז אות ה( תירץ דהתורה ריבתה בהן 
טהרה. ומבואר שהחזו"א גופיה ס"ל שגם לרבנן אמרינן התורה ריבתה בטהרת זרעים6. ע"כ.

והנה הא דגם לרבנן אמרינן התורה ריבתה טהרה אצל זרעים ]דהיינו שיש דברים שהם 
כמחובר לענין הכשר זרעים אף שאינם כמחובר לשאר דיני התורה[ הוא מבואר כבר במשנה 
מעשרות )פ"ה מ"ב( "בצלים שהשרישו בעליה טהרו מלטמא" ובירושלמי אמרו דהרי הן 
בחזקתן למעשרות ולשביעית, דהיינו שלשאר דברים אינן כזרועין, ורק לענין טהרת זרעים 
הם כזרועין שהתורה ריבתה בטהרת זרעים. והביאוה הר"ש הרא"ש והרע"ב שם והכס"מ 
)פ"ב מטומאת אוכלין הי"ט(. והחזו"א הנ"ל הוסיף שכן צריך לומר גם לענין עציץ ע"ג יתידות 
אליבא דרבא, מכח הדין המפורש בתוספתא. אבל בענינינו צריך ביאור מה ההכרח לומר 
זאת, ולכאורה אחר שמצינו בהדיא גבי הכשר זרעים שעפר העציץ הוא כקרקע, צריך ראיה 
שלענין שאר דיני התורה אין העפר מחובר לקרקע ורק גבי טהרת זרעים סגי בחיבור כל דהו7.

6.  ומדברי השבט הלוי מבואר שאם היה דין העפר שבעציץ כמחובר לקרקע גם בשאר דיני התורה, על 
כרחך היה אסור מן התורה לזרוע ב' מינים בב' עציצים כיון שהם חשובים כקרקע אחת ]ובזה הוא כסברת 
החזו"א וההר צבי[ אלא שנקט שאין דין העפר כמחובר. והגרשז"א זצ"ל שיובא לקמן כתב שאפילו שדין 
העפר כמחובר לקרקע סוף סוף יש היכר במה שאין ב' המינים זרועים בקרקע אחת ממש, ולכך לענין 

כלאי זרעים אין איסור כשמין אחד בעציץ, משא"כ בכלאי הכרם דלא מהני היכר.  

7.  וכעי"ז נחלקו הפוסקים בדין נוף הנוטה חוץ לעציץ ששנינו בעוקצין שם )פ"ב מ"ט( קישות שנטעה 
בעציץ שאינו נקוב ויצאת חוץ לעציץ טהורה, דהנוף משווי ליה כמחובר. ולדעת התוס' )גיטין כב, א( 
והמשנה למלך )ביכורים  פ"ב ה"ט( וחיי אדם )הל' שבת כלל יב ס"ב( והחזו"א )ערלה א, טז אות ט( הוי 
כמחובר אף לחיוב תרו"מ. אבל בספר טל אורות )מלאכת קוצר( ושו"ת בית דוד )סי' א( כתבו ]בדעת 
הרמב"ם והפוסקים שסתמו הדין שעציץ שאינו נקוב אינו כמחובר ולא אישתמיט לפרש חילוק בנוף 

הנוטה[ שלא נאמר דין זה אלא לטהרת זרעים )ועי' קובץ תשובות הגריש"א זצ"ל א, רלב(. 

מחלוקת האחרונים בדין עפר שבעציץ קודם הזריעה ואחר הזריעה

והגרשז"א זצ"ל בשו"ת מנחת שלמה )קמא סי' מ( האריך הרבה בשאלה זו והביא )בסק"ב 
וסק"ו( שבישועות מלכו )הל' תרומות פ"א הכ"ב( כתב שלעולם גוף העציץ והקרקע שבתוכו 
אינו נחשב כמחובר. ורצה לומר אפילו אחר שנזרעו בו זרעים. ומאידך במרכבת המשנה 
)טומאת אוכלין פ"ב ה"ט( ביאר שעציץ נקוב חשוב כמחובר משום שהעפר שבעציץ יונק 
מלחלוחית קרקע עולם יעו"ש. ולפי"ז נמצא שהעפר כמחובר אפילו קודם שזרע בתוכו. 
והגרשז"א כתב )סק"ד( דממתני' דעוקצין הנ"ל יש לפשוט נידון זה שהרי מפורש בראשונים 
שם שמים המונחים בעציץ הרי הם כמונחים בארץ, ומשמע שלגמרי חשיב העפר כארץ ולא 
רק להכשר זרעים8. אך מ"מ נקט דלא חשיב כקרקע לכל דבר אלא אחר שכבר יש בעציץ 

זרעים שיונקים מן הארץ. וכן צידד החזו"א )ערלה א, טז אות ו(.                 

והעולה מהדברים שנחלקו האחרונים בשאלה האם עפר שבעציץ הוא כמחובר ויש בדבר 
ג' שיטות וכמובא לעיל. אמנם השבט הלוי נקט בפשיטות שעפר עציץ נקוב אינו כמחובר, 
ודעתו שגם אחר שכבר צמחו הגידולים אינו כמחובר ]וכדעת הישועות מלכו[ שהרי בדבריו 
בא להתיר את הזריעה בשני עציצים למעשה, ואם כן על כרחך ס"ל שגם אין איסור לקיים 

את הזרעים אחר שצמחו9. 

דברי הגרשז"א המובאים בספר מעדני ארץ

בספר מעדני ארץ כלאים )פ"א סוף ה"ב( ]שהו"ל מתוך כתבי הגרשז"א זצ"ל[ כתב ה. 
שנראה להתיר בכה"ג שזרע חיטה בעציץ נקוב ושעורה בקרקע שבצידו, משום שיש 

ובאמת גם החזו"א )ערלה שם( כתב דממתני' דעוקצין אין ראיה לתרו"מ, דאפשר לומר דהתורה ריבתה 
טהרה לזרעים, אלא שמסוגייה דגיטין )כב, א( יש ללמוד זאת יעו"ש. ומשמע מדבריו דבסתמא אין 
ללמוד מהאמור גבי הכשר שהוא כמחובר לשאר דינים. אבל יתכן דכונתו רק שאין זה ראיה מוכרחת 

משא"כ מהגמ' גיטין.   

8.  והוסיף המנחת שלמה שכך משמע מלשון הר"ש שכתב “דחשיבי המים כמאן דמסקו אארעא". ויש 
להוסיף שהר"ש בריש דבריו כתב דהא דעציץ נקוב אינו מכשיר הוא אפילו לרבי שמעון דמשוי נקוב 
כאינו נקוב בשאר דינים, וכדאמרי' בשבת )צה, ב( שבהכשר זרעים מודה דהתורה ריבתה טהרה. ומשמע 
מהר"ש דאליבא דרבנן דין המשנה אתיא בפשיטות דהוא משום דנקוב חשיב כמחובר גם בשאר דינים, 
והלא במשנה נכלל גם דין חיבור הזרעים וגם דין חיבור המים כדלעיל. ]והרמב"ם בפיהמ"ש כתב “וכבר 
ביארנו פעמים כי עציץ נקוב הרי הוא כארץ וכו'" הרי שמפרש המשנה בפשוטו אליבא דרבנן שעציץ 
נקוב הוא כקרקע לענין שאר דינים, ויל"ע אם כונתו שגם הדין שהמים הם כמחוברים הוא מטעם זה 

יעו"ש[.     

9.  ועיין בספר אפיקי ים )ח"ב סי' מג( ששמע להקשות בשם הגר"ח אמאי עציץ נקוב חייב בתרו"מ והרי 
יונק גם מעפר העציץ, ואין דין מחובר על עפר העציץ ולא קדושת אר"י, והו"ל כאילו מקצתו בחו"ל וכו' 
דטבל וחולין מעורבין. ותירץ האפיקי ים בשם בנו דמ"מ עיקר היניקה מן הקרקע ואזלינן בתרה. והאפיקי 
ים תירץ עפ"י מה שייסד באורך דע"י נקב בטל שם כלי לגבי הזרעים וממילא הכל כמחובר. ומדברים 
אלו עולה לכאורה שהגר"ח סבר שעפר העציץ אינו כמחובר ורק הזרעים יונקים מהקרקע )והעתיקו 

הדברים בחי' הגר"ח סטנסיל סי' י(, ואילו האפיקי ים חידש שע"י נקב נעשה גם העפר כמחובר. 

אולם יש להעיר שמן הדברים המובאים בארוכה בחי' הגר"ח )סטנסיל סי' י"ג( נראה שלא היתה קושית 
הגר"ח אלא לשיטת הרמב"ם בעציץ ע"ג יתידות, דאף שיונק לחייב בתרו"מ מ"מ אינו כמחובר, אבל 
בעציץ נקוב המונח ע"ג קרקע נראה דפשיטא ליה להגר"ח שהוא כמחובר, יעו"ש היטב. ומאחר שכל 
קו' הגר"ח הוא דוקא בעציץ ע"ג יתידות ולא בעציץ סתם, הרי הקושיה במקומה עומדת. ורק תי' קמא 

דאזלינן בתר עיקר היניקה ניחא.  
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כלאי זליים בשני יציצים נפלדים

ביניהם הפרש גדול, שהחיטה בקרקע המטלטל ואילו השעורה זרועה בקרקע שאינו 
מטלטל  וממילא יש היכר ואין כאן עירוב ]ור"ל אף שע"י היניקה מן הנקב דין החיטה 
כמחובר לקרקע השעורה[, וקיל טפי מ'ראש תור' דחשיב היכרא לענין כלאים ]מתני' 
כלאים פ"ב מ"ז היה ראש תור חטים נכנס בתוך של שעורים מותר מפני שנראה כסוף 
שדהו[. ונראה בכונתו שבדין ראש תור מבואר שמועיל היכר מצד צורת השטח הזרוע 
הגם ששני המינים בקרקע אחת ממש, כל שכן כאן שאינם בקרקע אחת ממש שזה 

בקרקע המטלטל וזה באינו מטלטל. 

והא דתנן “המעביר עציץ נקוב בכרם מקדש" דמוכח מינה שעציץ נקוב חשיב חיבור לענין 
כלאים, תירץ דשאני כלאי הכרם שאינו תלוי בעירוב למראית העין, אלא הוי איסור לזרוע 
ב'מקום הכרם', ולכך אין בכרם היתר ראש תור. וכיון שיש יניקה הרי"ז כזרוע בכרם. וייסד 
דבריו על מה שהאריך במנחת שלמה )קמא סי' לו( לבאר החילוק בין כלאי הכרם לכלאי 

זרעים יעו"ש10. 

ולפי דברי הגרשז"א שני עציצים סמוכים שבאחד נטוע גפן ובאחד זרעים, אם שניהם נקובים, 
נוהג בהם איסור כלאי הכרם מן התורה. שכיון שיש לשניהם יניקה מהקרקע שתחתיהם הרי 
הם כזרועים בקרקע אחת והרי זה זרעים בכרם ]וכדהבאנו לעיל שלמסקנת דבריו במנחת 
שלמה סי' מ' ע"י יניקת הזרעים נחשב גם העפר שבעציץ כמחובר לקרקע, וממילא מועילה 
יניקת הגפן שבעציץ להחשיב את הקרקע שתחתיו כמקום הכרם[, ולא התיר כשמין אחד 

בעציץ אלא לענין כלאי זרעים.

דעת החזו"א בהיתר ראש תור

ובדעת החזו"א נראה לבאר שאי אפשר ללמוד היתר מהדין של ‘ראש תור' לעציץ, כי מה 
שראש תור מתיר לסמוך חיטה לשדה שעורה, הוא דוקא משום שיש היכר מכח צורת שטח 
הזריעה, וכדתנן “היה ראש תור חטים נכנס בתוך של שעורים מותר מפני שנראה כסוף 
שדהו", שהוא היכר מצד הצורה והסדר של הזריעה עצמה. וכן שאר דרכים של היכר כגון 
‘מיצר והולך' וכדו'. אבל מה שזה בקרקע המטלטל וזה באינו מטלטל אינו היכר מצד אופן 

הזריעה, ומאחר שדינם כקרקע אחת הרי יש כאן שני מינים שזרועים באותה קרקע. 

ועדיין יש מקום לדון שיהא היתר של מראית העין כשמין אחד בעציץ, אפילו אם אינו מטעם 
ראש תור, שהרי הכלל הוא שכלאים תלויים בעירבוב לפי מראית העין ולא במה שהם יונקים 
זה מזה, כדהוכיחו הראשונים מההיתר לסמוך שני מינים כשגדר מחלק ביניהם, וכדהובא 
לעיל, ואם מין אחד הוא בעציץ ניכר שהוא מובדל מהזרוע חוצה לו. אולם דעת החזו"א 
היא שדרכי ההפסקות בין שני מינים הם רק אלו שנתפרשו בדברי חז"ל, ולא מצינו הלכה 
שעציץ גורם היכר של מראית העין. וגדר שמועיל להפסיק בין שני מינים הוא רק בגבוה 
י' טפחים שיש לו תורת מחיצה, ואין אומרים שגם בפחות מכן יהיה עכ"פ היכר שהמינים 

מובדלים. והכי נמי עציץ אין לו תורת מחיצה11.    

10.  ויש לציין שבודאי גם החזו"א סובר את עצם החילוק בין כלאי זרעים לכלאי הכרם, והרבה דינים בכלאים 
נובעים מכח זה. וכ"כ החזו"א )סוף סימן יב( "דבכלאי זרעים כל דאיכא היכירא לאו כלאים הוא שהרי 
זרועה שתי מותר לזרוע ערב, וריש תור מתיר וכו', אבל בכלאי הכרם לעולם הכרם ניכר לעצמו ו]אעפ"כ[ 
צריך להרחיק מן הכרם". ומ"מ סובר החזו"א שאין להתיר מטעם היכר אלא באופנים שנתפרשו בדברי 

חז"ל וכמשי"ת.

11.  ולעיל הובא שגם ההר צבי והשבט הלוי סוברים שאין להתיר מטעם שעציץ גורם היכר, ורק בעציץ 

סיכום הדברים

עציץ שאינו נקוב שגדל בו מין אחד, ומין אחר זרוע בקרקע חוצה לו – לדעת ההר צבי 
והגרשז"א אין צריך להרחיק בין המינים. ולדעת החזו"א והשבט הלוי צריך להרחיק בין 

המינים מדרבנן.

שני עציצים נקובים שבכל אחד גדל מין אחר – לדעת הגרשז"א והשבט הלוי אין צריך 
להרחיק בין המינים. ולדעת החזו"א וההר צבי צריך להרחיק, ולפי שיטתם חיוב ההרחקה 

הוא מהתורה12. 

עציץ נקוב שגדל בו מין אחד, ומין אחר זרוע בקרקע חוצה לו – לדעת הגרשז"א אין צריך 
להרחיק בין המינים. ולדעת החזו"א וההר צבי והשבט הלוי צריך להרחיק, ולפי שיטתם 

חיוב ההרחקה הוא מהתורה.

]הדברים אמורים לענין איסור כלאי זרעים. אך לענין איסור כלאי הכרם, בחלק מהמקרים 
הדין חמור יותר כפי שהתבאר לעיל[.

שיעור ההרחקה בין שני מינים

לדעת החזו"א שנתבארה כאן צריך להרחיק בין שני עציצים בין נקובים ובין שאינם נקובים. 
ויש ליתן את הדעת על כך משום שמצוי שמניחים את העציצים בקירוב. ישנם שלשה 

שיעורים להרחקה בין שני מינים ]כתבנו את המידות לפי שיטת החזו"א[:

בין ירק לירק צריך להרחיק 15 ס"מ ]טפח וחצי[. )ויש אומרים שלשה טפחים(. א. 

בין דגן וקטניות לדגן וקטניות צריך להרחיק 6.12 מטר ]עשר אמות וחומש[.ב. 

בין ירק לדגן וקטניות צריך להרחיק 60 ס"מ ג. 
]ששה טפחים[.

יש להדגיש שחיוב ההרחקה לדעת החזו"א בין שני 
מינים שבשני עציצים, אינו בין העציצים אלא רק בין 
הצמחים עצמם, שדנים את שני המינים כמו שהם 

זרועים בקרקע בלי עציצים.  

לדוגמא במקרה שגדלים שני מיני ירקות בשני עציצים 
נפרדים, והגבעולים של שני המינים אינם צמודים 
לדופן העציץ אלא יוצאים במרחק מסוים מהדופן, 
מותר לקרב את העציצים זה לזה אם נשמר מרחק 
של 15 ס"מ בין הגבעולים של שני המינים )בנקודת 

יציאתן מן האדמה(. ראה תמונה. 

ֿ

שאינו נקוב היקל ההר צבי. והשבט הלוי התיר בשני עציצים עפ"י מה שנקט שעפר שבעציץ אינו 
כמחובר. עיין הערה 7. 

12.  היינו כאשר הזרעים נמצאים בתוך השיעור האסור מן התורה. ]להלן הובאו ההרחקות למעשה, אמנם 
חלק משיעור ההרחקה הוא מדרבנן[.  

ההרחקה בין ירק לירק הוא טפח וחצי )15 
ס''מ לשיעור חזו''א( - ההרחקה בשיעור 
הנדרש הוא בין גבעולי הצמחים )בנקודת 

יציאתם מהאדמה( ולא בין העציצים
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בדבל עמנעג לחזול אחל חיוב חלע 

מנהג נשות ישראל לחזור אחר חיוב חלה אף שבזמן הזה נעשית 
בטומאה, אך מן העיון בסוגיא נראה כי אין הדברים מוסכמים על 
דעת כל הראשונים, ואף שדעתם לא נפסקה להלכה, יש מקום לדון 
האם החולקים עליהם סוברים שאף שמי שבאה לידו חובה זו אין לו 

להשתמט ממנה מכל מקום אין לחזור אחריה. ומנהג ישראל תורה.

רבי אליהו קצבורג שליט"א
מרבני בית המדרש

 בדבר המנהג לחזור 
אחר חיוב חלה

נהגו נשות ישראל להשתדל להביא עצמן לידי חיוב חלה ולהפרישה ולקיים מצוותה, ופשט 
המנהג ונפוץ הדבר כי גם כאשר ימעט הבית מהיות בו שיעור של חיוב חלה, ישיתו עצות 
בנפשם ומרבים בחבילה, ועורכים ולשים מלא העומר לקיים מה שנאמר וראשית עריסותיכם 

תתנו לכהן להניח ברכה אל ביתך.

מקור נביעת המנהג הוא מדברי הרמ"א )הל' שבת סי' רמא, א( אשר מזרז את עמך בית 
ישראל על כך בזה"ל "נוהגין ללוש כדי שיעור חלה בבית לעשות מהן לחמים בשבת ויום 
טוב" עכ"ל. ברם הני צורבי מרבנן השוקדים ללמוד מסכת חלה, שאלתם בפיהם, ומקשין על 
המנהג ועל דברי הרמ"א, דלכאורה הם בסתירה להלכה המפורשת במשנה, דהא תנן במס' 
חלה )פרק ב משנה ב( "מי שאינו יכול לעשותו בטהרה יעשנה קבין ואל יעשנה בטומאה" 
והרי אנו בעוונותינו חדלה ואפסה טהרה ועלינו ציוו חכמים יעשנה קבין, ולא רק שלא אמרו 
להשתדל להתחייב בחלה, אדרבה חייבונו לחלק העיסות שלנו עד שיהו פחותות משיעור חלה.

והן אמנם במאפיות וקונדיטוריות – פלטרין ונחתומין - מבואר בירושלמי על משנה דידן, 
דלגבי אותם העורכים עיסה גדולה מאד, וטירחא רבה היא לחלקה לכלים מכלים שונים, אזי 
פטרו אותם חכמים מלחלקה והתירו לו להפרישה שלא בטהרה, אבל לדידן בעיסות הנערכות 
איש איש וביתו, לכאורה מוטלת חובת חכמים לחלקה. ואיך אם כן כתב לנו הרמ"א להיפך 
ממש, ולא די שלא מחלקים העיסות עוד הורו לנו לאסוף ולצרף שיעור חלה בכוונה תחילה.

ואחר העיון נמצא בידינו ג' תשובות לשאלה קשה זו, ובשום לב נתבררו בזה הלכתא רבתא 
ונפק"מ להלכה בזה.

אכן כל קושיא זו בטעות יסודה דהרי הרמ"א ורוב הפוסקים היה מדורם בחוץ לארץ א. 
וחלתם היא בכלל "תרומת חו"ל" שהיא שונה במינה ובדינה לגמרי מחלתינו שהיא חלת 
הארץ, וכי תעלה על דעתך לגבי חלת חו"ל אשר לכתחילה נעשית בטומאה שיהא נתבע 
בה לעשותה קבין, אבל אנו הזוכים לחלת הארץ, חלה אשר בה דיברה תורה, נזכה גם 

להוראת המשנה בקול גדול ולא יסף "יעשנה קבין". 

כדברים האלו נשמע דברים מפורשים יוצאים מפי ראשון לראשונים הרמב"ן ז"ל שדבריו 
ברור מללו בספרו הלכות חלה וז"ל מי שאין יכול לעשות עיסתו בטהרה יעשנה קבין, 
והני מילי בארץ אבל בחו"ל דליכא טהרה והיא גופא נאכלת בטומאה יעשנה בטומאה 
ולא יעשנה קבין, עכ"ל. והנה לדברי הרמב"ן אסקינן שמעתתא אליבא דהלכתא דבארצינו 
הקדושה לעת עתה יש לנוס ולברוח מחיובי חלה, וק"ו שלא לעשות תחבולות להתחייב 

בה, כי לא לרצון הוא לפני ה'.

דינא דמתניתין הוא דוקא בזמן התנאים שהיה להם אפר פרה, אבל בזמן הזה שכל עיקר ב. 
מצוות חלה מתקיימת שלא בטהרה לא קפדינן בהכי, וגם כדי שלא תשתכח תורת חלה.

והנה כתב הרשב"א בספרו 'פסקי חלה' בשער השני וז"ל "ואע"ג דקימ"ל כתנא קמא 
דאין הלכה כר"ע מחבריו, מי שאינו יכול לעשות עיסתו בטהרה ישער קבין, שלא תשכח 
תורת חלה, וע"ז שנינו ג' ארצות לחלה, הילכך כאן בזמן הזה אסור להערים ולעשות 

עיסתו קבין", עכ"ל.

הרי לנו לכא' סברא חדשה דאם נמנע מלהתחייב בחלה תשתכח תורת חלה, ומשמע 
שחולק על הרמב"ן, ובעוד הרמב"ן מחלק בין הארצות, הרשב"א מחליף בין הזמנים, 
ולהרמב"ן חלוק חו"ל מארץ ישראל, ולהרשב"א חלוק זמן המשנה מזמן הזה. ובבית 

יוסף סו"ס שכד העתיק דברי הרשב"א אלו. 

אמנם יש לדון האם כוונתו של הרשב"א לנטות מדברי הרמב"ן או דחדא טעמא הוא, 
דהנה יל"ע מה ראה הבית יוסף לפסוק כהרשב"א ולא כהרמב"ן, ולמה לא הביא דברי 
הרמב"ן. וכן למה הרשב"א עצמו נטה מדברי הרמב"ן בלא לשאת ולתת בדבריו. גם בלשון 
הרשב"א נזכר תיבה אחת הצריכה ביאור דכתב "הילכך כאן בזמן הזה", והנה ב' תיבות 

אלו 'כאן' ו'זמן' הם שני מימדים של מקום וזמן, וצ"ב.

ומכל זה יש מקום לומר דכל סברת הרשב"א היא ג"כ רק בחוץ לארץ, ושיעור דברי 
הרשב"א הוא שחפצא של חלה אשר כל חובתה הוא משום "שלא תשכח" אמרינן 
שיהיו דיניה תלויים ב'שלא תשכח' אבל בארץ ישראל שחלתה הוא מעיקר הדין אדרבה 
עשייתה היא לפי עיקר הדין. ]וכיון שבזמנו של הרשב"א לא היה כ"כ ישוב בא"י לכן לא 
חש להאריך בנקוידת החילוק במקום ורק זמן נקט, אף כי הוסיף וכתב כאן, ויש לציין 

שכך נקט הגר"י הלוי בהגהותיו לפסקי חלה של הרשב"א בכוונתו[.

ברם הבית יוסף לא העתיק תיבת 'כאן' וגם יש לפרש דכוונת הרשב"א כאן ללשון אוקימתא 
כלשון הנזכר בש"ס 'כאן ב...' ואין כוונתו למקום ויש לדון.

דס"ל להרמ"א דפסקינן הלכתא כרבי עקיבא דקאמר במשנה רבי עקיבא אומר יעשנה ג. 
בטומאה ואל יעשנה קבין ואפשר דהלכתא כוותיה. והנה כתב הרמב"ן בהל' חלה והרשב"א 
המובא לעיל, דהלכה כת"ק, והוא לפי הכלל דאין הלכה כר"ע מחביריו, וכן משמע 
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מישע עעפלשע בתלומות ומישלות

בירושלמי הכא, דמקשי על ר' אמי דהורי לעשות עיסה בטומאה ומקשינן כמאן כרבי 
עקיבא ודוחה הירושלמי דעיסה גדולה היתה, עיי"ש ומשמע דהלכה כרבנן.

וכן נראה שנקט רבינו הגר"א )יו"ד שכד, סקכ"ג( שהלכה כרבנן. 

אכן ברמב"ם בפירוש המשנה אף שבמהדורא קמא פסק כרבנן, אך במהדורא בתרא 
הדר ביה, ופסק כרבי עקיבא, וכ"מ ביד החזקה )הל' ביכורים פרק ח הי"א(. וכבר הקשו 
על הרמב"ם מה ראה על ככה לפסוק כר"ע. ולשיטת הרמב"ם אתי שפיר המנהג לחזר 
אחר חיוב חלה, אמנם לענ"ד היה מקום לדון דאפשר דכל מה דפליג ר"ע הוא רק משום 
שמנגד לחשש טומאה יש גם דררא דאיסורא בעשיית קבין, וכמבואר )פסחים מח, ב( 
דאסור לעשות קפיזא קפיזא, וסובר ר"ע דעשיית טהרה לא דוחה איסור דעשיית קפיזא 
קפיזא, אך הנוהגים לכוין מלאכתם ולערוך בפעם אחת עיסות לשבתות הרבה, אולי מודה 

רבי עקיבא דלא אריך למעבד הכי.

וחזינן בחזון אי"ש )ליקוטים סי' ב סק"י( וז"ל ריהטת הסוגיא דאין הלכה כר"ע, אלא משום 
דעיסה גדולה היתה והתירם משום טורח, ונקטינן לדעת ר"ע יעשנה בטומאה וגם לרבנן 
דאיכא טורח הדין כן, אבל הרמב"ם פסק כר"ע ולא אתפרש טעמא, והרמב"ן בהלכות חלה 
כתב דהלכה כת"ק וסיים דוקא בארץ ישראל אבל בחו"ל כיון דנאכלת בטומאה יעשנה 
בטומאה, ומשמע דבא"י אף בזמן הזה שאין לנו טהרה אין ראוי לעשות קבין לעולם, והמנהג 

לעשות בטומאה ואפשר שהוא כדעת הר"מ, עכ"ל.

מבואר אם כן בחזו"א שבא לפסוק לעשות בארץ ישראל קפיזא קפיזא דוקא, אמנם בסיום 
דבריו הניח למנהג.

ובדרך אמונה )ביכורים פ"ח הי"א סקע"ט( העתיק דברי החזון אי"ש, ובציון ההלכה )קלט( 
הביא עוד ראשונים דסבירי להו כהרמב"ן שבא"י בזה"ז יעשנה קבין.

ויש מקום לומר שאף שהלכו רבותינו אחר המנהג שמי שצריך לשיעור חלה יעשנה בטומאה 
ואל יעשנה קבין, שהרי אם יעשה קפיזא קפיזא יתכן דעביד איסורא וכשיטת הרמב"ם ופשטות 
דברי הרשב"א והבית יוסף, ושלא להפקיע חובת חלה. אבל מי שלא נזדמן לו שיעור חלה 
יתכן שאף לשיטתם עדיף שלא לחזר אחר חיוב חלה דשב ואל תעשה עדיף אחר שהרבה 

מרבותינו נקטו שאסור לעשות עיסה בטומאה ואף לעשותה קבין כשנזדמנה לו כזו.

ויש לעיין בזה עוד ולא באתי אלא לעורר לב המעיינים.

ההלכה שצריך מינוי שליחות להפרשת תרומות ומעשרות היא מן 
הסוגיות העמוקות והנוגעות למעשה לכל אחד ואחד, בין אם הוא סומך 
על ההפרשה שעל ידי מערכת הכשרות ובין אם הוא מן המדקדקים 
להפריש בבית. סוגיא זו והכרעתה להלכה נידונה רבות בידי רבותינו 
הפוסקים, אולם דברי תורה לעולם יש בהם חידוש. במאמר שלפנינו 
יבוארו גדרי מעשה ההפרשה בתרומות ומעשרות והנוגע מדברים אלו 

לשיטת הרמב"ן והרמב"ם למינוי שליחות להפרשה. 

רבי חיים הירשמן שליט"א
 לע"נ אאמו"ר הגה"ח רבי שמואל ב"ר ישראל זצ"ל הכ"מ
נלב"ע ז' שבט תש"פ

מעשה ההפרשה בתרומות 
ומעשרות

ביאור מה הצד שחש"ו יכולין להפריש תרומה כשגדול עומד על גביהם, ובירושלמי יש מ"ד 
שסובר כך,

ובמה חלוק חלות הפרשת תרומה משאר חלויות, שבהם לא מועיל גדול עומד על גביו.

ביאור ספק הירושלמי האם אפשר להפריש תרומה של הפקר, באופן שהם חייבים בתרומה, 
שהפקיר כריו אחר מירוח.

ביאור למה צריכים לימוד מיוחד שאי אפשר להפריש פירות שאינם שלו, מה הצד שיוכל 
להפריש פירות ששייכים לחבירו.

ביאור בדברי הרמב"ן שסובר שלהפריש תרומה של חבירו לא צריכים מינוי שליחות, אלא 
סגי גילוי דעת מבעה"ב שהוא נותן רשות לתרום.

ולפי"ז מבואר דברי הרמב"ם שסובר אם אמר בעה"ב כלח אצל יפות תרומתו תרומה, אפילו 
לא עשאו שליח.    

ומה שיש לחוש לפי זה כשהפריש בלי מינוי שליחות.                

א 

במשנה בתרומות )פרק א משנה א(: "חמשה לא יתרומו ואם תרמו אין תרומתן תרומה, 
החרש והשוטה והקטן וכו' אין תרומתן תרומה". ובירושלמי הקשו "ויוכיח מעשה שלהן 
על מחשבתן, דתנינן תמן, העלו חרש שוטה וקטן אע"פ שחישב שירד עליהן הטל אינן 
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מישע עעפלשע בתלומות ומישלות

בכי יותן מפני שיש בהן מעשה ואין בהן מחשבה, ואי זהו מעשה שלהן, רבי חונא אמר 
בתפוש בהן בטל". ]הגמ' שואלת, על מה ששנינו במשנה חרש ושוטה וקטן אין תרומתן 
תרומה, הרי מצאנו בהכשר טומאה שאם עשו מעשה המוכיח על מחשבתם מהני ההכשר 
לטומאה, ואם כן למה כשתרמו לא אומרים שיוכיח מעשה שלהם על מחשבתם ותהיה 

תרומתם תרומה[, ועיי"ש בתירוץ הגמרא.

 וצ"ב מהי קושית הגמ', הלא לכאורה אין דמיון בין תרומה להכשר טומאה, שהרי הכשר 
טומאה אינו "חלות", אלא שיש דין שצריכים רצון, ובזה אמרינן שאפילו שקטן אין לו 
מחשבה, מכל מקום כשהמעשה מוכיח על המחשבה כן מועילה מחשבתו, אבל תרומה 
הרי היא "חלות" שצריכים לה דעת בעלים, ולכן לכאורה אף אם מעשה שלהם יוכיח על 
מחשבתם לא תהני תרומת חרש שוטה וקטן שהרי אין להם דעת בעלות כלל, וצ"ב מאי 

מקשינן מהכשר טומאה להפרשת תרומה.

ויותר קשה, דאמרינן שם בירושלמי "ר' יעקב בר אחא רבי חייה בשם ר' יוחנן חלוקין על 
השונה הזה, מהו כדון, אתיא דר' יוחנן דתרומות כר' ישמעאל בנו של ר' יוחנן בן ברוקה 
דקידושין וכו', דתנן חש"ו שקידשו אין קידושיהן קידושין, ר' ישמעאל בנו של ר' יוחנן בן 
ברוקה אומר בינו לבין עצמו אין קידושיהן קידושין בינו לבין אחרים קידושיהן קידושין". 
]ר' יוחנן אומר, שר' ישמעאל בנו של ר' יוחנן בן ברוקה סובר שחרש שוטה וקטן שתרמו 
כשגדול עומד על גביהם מהני, כמו שהוא סובר בקידוש מי חטאת שחש"ו שקידשו מי 

חטאת אם גדול עומד על גביהם מהני1[

וגם זה צריך ביאור רב, מה הדמיון בין הפרשת תרומה לקידוש מי חטאת, דקידוש מי 
חטאת אינו חלות של בעלות, הוא רק דין שצריכים כוונה, אבל הפרשת תרומה היא חלות 
שצריכים לה דעת בעלים, וא"כ איך מועיל כאן גדול עומד על גביו, ומה הקשר בין תרומה 

לקידוש מי חטאת.

1.  כן מבואר בביאור הגר"א שם כת"י ב', שהכונה דגדול עומד על גבו מועיל בתרומה, אליבא דר' ישמעאל 
בנו של ר' יוחנן בן ברוקה, אבל שאר מפרשי הירושלמי שם, מפרשים את הירושלמי באופן אחר, ולפי 

דבריהם אין ראיה דגדול עומד על גביו מועיל בתרומה.

וכן בתוס' )חולין יב, ב ד"ה ותיבעי ליה מעשה, בסופו( מבואר שלא פירשו בירושלמי שגדול עומד על 
גביו מועיל בתרומה, שהרי תוס' שואל שבתרומה נמי יועיל בגדול עומד על גביו, והתוס' עצמם מביאים 
את הירושלמי, מוכח שתוס' לא למדו שהירושלמי אומר שגדול עומד על גביו מועיל בתרומה, ]ועיין 

שם במהרש"ל מהר"ם ומהרש"א[. 

ב

ולכאורה הפרשת תרומה דומה לגיטין וקידושין, ובפשוטו חש"ו אינם יכולים לקדש או לגרש 
אשה כשגדול עומד על גביו, מכיון שהיא חלות שצריכים לה דעת בעלים.

וכמו שכתב בחידושי רבינו חיים הלוי על הרמב"ם, )הלכות יבום וחליצה פרק ד הט"ז(, שמוכיח 
שלא מועיל גדול עומד על גבי חרש שוטה וקטן לעשות גיטין וקידושין, וביאר הדבר דבגיטין 
וקידושין צריך לדעת בעלים על עצם הגירושין והקידושין, משום דעיקר הקידושין וגירושין 
נעשה ע"י הבעלים, שהם האוסרים והם המתירים, ולא מהניא מה שאחרים מלמדין אותן, 
כיון דהם בעצמן לא בני דעה נינהו, משא"כ בחליצה, ומצוה שיש בה דין לשמה, אין בהם 
דין דעת בעלים, ורק כוונה הוא דבעינן בעצם מעשה חליצה, והפטור ממילא בא מדין תורה.

 והיינו דהגר"ח מבאר דחלוק עשית גו"ק מלשמה וחליצה, משום דגו"ק נעשה ע"י הבעלים, 
ולכך לא מועיל גדול עומד על גביו, משא"כ חליצה ולשמה אין בהם דין דעת בעלים ורק 

כוונה הוא דבעינן, ולכך מהני בחש"ו אם גדול עומד על גביהם.

ומבואר כמו שהקשינו לחלק בין עשיית "חלות" לכוונה ולשמה, ואם כן שוב צ"ב מה שמדמה 
הירושלמי דין כוונה ולשמה לחלות עשית תרומה, דלכאורה הפרשת תרומה היא חלות 
גמורה שצריכים לה דעת בעלים, מה שאין כן בהכשר טומאה, וכן מה שרבי יוחנן מדמה 
קידוש מי חטאת להפרשת תרומה צ"ב, דבהכשר טומאה וקידוש מי חטאת בעינן רק כוונה 

ולא צריכים לזה דעת בעלים.

הן אמת, דהפירוש הנפלא על הירושלמי, הוצאת בית מדרש להלכה בהתישבות, הנקרא 
תרומה דרבנן )ג, ב ס"ק מה(, מביא מכמה אחרונים, הנו"ב, הרש"ס, הבית מאיר והפתחי 
תשובה, שמבארים בדברי הירושלמי דהא דאמר ר' ישמעאל בנו של ר' יוחנן בן ברוקה, חש"ו 
שקידשו וגדול עומד על גביהם קידושיהן קידושין, הכוונה לקידושי אשה ]ולא לקידוש מי 
חטאת[ שחרש שוטה וקטן שקידשו אשה כשגדול עומד על גביו קידושיהם קידושין, ולפ"ז 

מבואר בירושלמי שחש"ו יכולים גם לעשות חלות קידושין כשגדול עומד על גביהם.

אך עיי"ש עוד )ס"ק מח(, שמביא את לשון חת"ס )ח"ד סימן קנ(, שכתב על אלו שסוברים 
שמועיל בגיטין וקידושין גדול עומד על גביו, שדברים אלו מצוה לפרסם טעותם. 

ג

והמוכח מהירושלמי, שחלות הפרשת תרומה אינה דומה לשאר חלויות כגיטין וקידושין 
או מקח וממכר, דלמקח וממכר וגיטין וקידושין צריכים דעת המתחייב של הבעלים, דהם 
הבעלים לעשות הגיטין והקידושין או המקח, וכל החלות נעשית רק ע"י דעתם ורצונם, ואין 
לחש"ו שום שייכות לזה, ולזה לא מועיל אף כשגדול עומד על גבי החרש השוטה והקטן, 
דאין להם כלל דעת המתחייב ואין משמעות למה שמעשה שלהם מוכיח על מחשבתם, 
דלחלות מקח וממכר וגו"ק בעינן דעת הבעלים עצמם, וחש"ו אין להם דעת בעלים, ורק 
בהכשר טומאה דלא צריך לזה דעת בעלים רק כוונה בלבד, בזה מועיל מעשיו מוכיח על 

מחשבתו, דמעשיו מוכיח על מחשבתו מועיל לכוונה ולא לדעת בעלים. 

אבל הפרשת תרומות ומעשרות אינן דומות לשאר חלויות, משום שעצם החיוב של תרומה 
חל על הפירות ללא דעת הבעלים, דהפירות לפני הפרשה הם טבלים לתרומה מדין תורה, 
וקודם ההפרשה יש חיוב לתת לכהן תרומה מהפירות, וממילא מעשה ההפרשה של התרומה 

הוא רק הפרשה והבדלת חלק החיוב שיש כאן בפירות לכהן.

דהיינו דהפרשת התרומה אינה חלות נתינה, כמו מקח וממכר שכל התחייבות בנתינה צריכה 
להיעשות מדעתו של הבעלים, כחלות גיטין וקידושין שכל החלות נעשית מדעתו ורצונו 
של הבעלים, אבל הפרשת תרומה עצם החיוב לתת תרומה אינו צריך לדעתו של הבעלים, 
דהחיוב חל על הפירות מדין תורה, והבעלים רק מפרישים את הפירות וקובעים את החלק 

שהוא המחוייב לכהן.

ובזה מבואר מה שהירושלמי מדמה הפרשת תרומה להכשר טומאה, כלפי מעשה מוכיח על 
מחשבת חרש שוטה וקטן, וכן לענין שהפרשת חרש שוטה וקטן כשגדול עומד על גביהם, 
דגדול עומד על גביו, וכן מעשה מוכיח על המחשבה, מהני רק לענין כוונה ולא לענין דעת 
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בעלים, ודעת בעלים בהפרשת תרומה דומה לכוונה בהכשר טומאה וקידוש מי חטאת, 
שהרי היא רק מעשה הפרשה והבדלה שיש בפירות לכהן.

ד

לפי הדברים האלו, יש לבאר מה שלכאורה צ"ע, דהמשנה אומרת: "חמשה לא יתרומו ואם 
תרמו אין תרומתן תרומה וכו' והתורם את שאינו שלו". ושם בירושלמי על המשנה מבאר 
"מנין שהתורם שאינו שלו אין תרומתו תרומה, דכתיב וזאת התרומה אשר תקחו מאתם, 

פרט לתורם את שאינו שלו".

ודבר זה צריך תלמוד, מה הס"ד שאפשר לתרום את שאינו שלו, שצריכים לימוד מיוחד 
שאינו מועיל, וכי יעלה על הדעת שאחר יכול להקנות דבר של חבירו, או לגרש אשת חבירו.

והיה מקום לומר, דהו"א שאפשר לתרום את שאינו שלו, מדין זכין לאדם שלא בפניו, אבל 
אי אפשר לומר כן, דהרי התרומת הדשן )סי' קפח(, כתב שבמקום שברור לנו שהיא זכות 
גמורה, מהניא שפיר לתרום פירות חבירו מדין זכין לאדם שלא בפניו, אם כן לפי התרוה"ד 
אי אפשר לומר, שהכתוב ממעט שלא מועיל לתרום את שאינו שלו מדין זכין, דבמקום 

שהיא זכות סובר שבאמת יכולים לתרום.

וגם לדעת הקצות החושן )רמג, ח( החולק על התרוה"ד וסובר שאי אפשר לתרום את שאינו 
שלו, אפילו במקום זכות גמור לבעלים, ג"כ אין לומר שזה הלימוד בא למעט, דהרי הקצה"ח 

חולק על התרוה"ד, משום שסובר דזכין לאדם אמרינן, אבל זכין מאדם לא אמרינן.

היינו שאפשר רק להקנות לאדם מדין זכין, אבל להוציא דבר מבעלותו של אדם אי אפשר, 
אפילו שזה זכות גמור, דלקחת דבר מהבעלים צריכים לזה דעת בעלים, ואדם אחר אינו 

יכול לעשותו בלי דעת הבעלים.

ולכן גם לפי הקצות החושן אי אפשר לומר שזה בא הכתוב למעט, דהרי הקצות סובר 
שבכל חלות אי אפשר להוציא מהבעלים בלי דעת הבעלים, אפילו במקום שזה זכות גמור 
לבעלים, וא"כ חזרנו לקושייתנו, אמאי צריכים לימוד מיוחד בתרומה, מאי שנא חלות 

תרומה משאר חלות.

אבל לפי מה שנתבאר יש לומר דחלות הפרשת תרומה אינה דומה לשאר חלויות, כמו 
גיטין וקידושין או מקח וממכר, שאותם חלויות פשיטא שאי אפשר לעשותם שלא מדעת 
הבעלים, דעצם גוף החלות עושה הבעלים, משא"כ הפרשת תרומה, עצם חיוב התרומה 
חל על הפירות בלי דעת הבעלים, והחלות הוא רק מעשה הפרשה, ולכך היה הו"א שאפשר 

לתרום את שאינו שלו, ולכך צריכים לימוד מיוחד שאי אפשר לתרום את שאינו שלו.

ה

ונראה  דאף אחר דילפינן מאתם פרט לתורם את אינו שלו, אין המיעוט מלמדנו דחלות 
הפרשת תרומה דומה לחלות גיטין וקידושין או מקח וממכר, שצריכים דוקא דעת בעלים, 
ולכך אי אפשר לתרום את אינו שלו, שהרי נתבאר דהגמ' מדמה הפרשת תרומה לכוונת הכשר 
טומאה וקידוש מי חטאת, ור' ישמעאל בנו של ר' יוחנן בן ברוקה סובר שמהני הפרשת תרומה 
אם גדול עומד על גביו, וזה לא שייך בשאר חלויות, מוכח מזה שגם לאחר הלימוד מאתם 
פרט לתורם את אינו שלו, אינו דומה הפרשת תרומה לחלות גיטין וקידושין ומקח וממכר.

אלא מ"אתם" למדנו, דאפילו שמכוח חלות הפרשת תרומה היה שייך לתרום את אינו שלו, 
דהפרשת תרומה אינו חלות כגיטין וקידושין אלא הוא דין הבדלה והפרשה כמבואר, מ"מ אי 
אפשר לתרום את אינו שלו, דילפינן מינה שבתרומה צריכים דוקא שהבעלים הוא שיפריש 
את התרומה ולא אחר, שהתחדש דין מיוחד בתרומה שרק הבעלים עצמו יפריש את התרומה 

ולא אחר, דבעל הפירות הוא צריך להפרישו ולתת אותם לכהן ולא אחר.

וראיה לזה שהלימוד הוא דין מסוים בתרומה שצריכים דוקא הפרשה והנתינה ע"י הבעלים, 
ולא משום דתרומה דומה לגיטין וקידושין, דהנה הלימוד שהביא הירושלמי הוא דדרשינן 
"אתם" "אתם" ממשכן לתרומה, דכתיב בתרומת המשכן "דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה 
מאת כל איש אשר ידבנו לבו תקחו את תרומתי וזאת התרומה אשר תקחו מאתם" )שמות כה, 
ב ג( ובתרומה כתיב "כן תרימו גם אתם" )במדבר יח, כח( וצ"ב הלא בתרומת המשכן לא היה 
חיוב לתרום, דכתיב "אשר ידבנו לבו", ואילו בתרומות ומעשרות חייבים להפריש מהפירות, 
והפירות הם טבלים ואסורים באכילה לפני ההפרשה, דהיינו שהחיוב חל עוד קודם הפרשה.

ואם כן איך אפשר ללמוד תרומת פירות מתרומת המשכן, שאחר אינו יכול לתרום את שאינו 
שלו, דבתרומת המשכן פשוט שאי אפשר לתרום שאינו שלו, דהרי אין שום חיוב על הבעלים 
לתרום לתרומת המשכן, ממילא ברור שאחר אינו יכול לתרום את שאינו שלו, דאיך אפשר 
לקחת ממון חבירו לתרומת המשכן בלי רשות של בעל הממון, משא"כ תרומת הפירות הרי 
יש כבר חיוב על הפירות דהם טבלים, ולפני ההפרשה יש כבר חלק בפירות שהם מחוייבים 

לכהן ומנא לן שגם בכה"ג אחר אינו יכול להפריש עבורו2.

2.  וכן בתוס' )נדרים יב, א ד"ה כחלת(, מבואר הטעם דתרומה לא הוי דבר הנדור, דאין האיסור שבתרומה 
בא ע"י הפרשה, שהרי קודם לכן נמי היה אסור משום טבל, וא"כ צ"ע איך אפשר ללמוד תרומת פירות 

מתרומת המשכן.

ו

אלא מוכח שהלימוד מאתם בא ללמדנו דהא דאחר אינו יכול לתרום אינו שלו, הוא לא 
משום חסרון בעלות, אלא שיש דין מיוחד בתרומה שהבעלים עצמו צריך להפרישו, וזהו 
מה שלומדים מתרומת המשכן, שהבעלים עצמו צריך לתרום את התרומה, אפילו לו יצויר 
שאחר יוכל לתרום ולא יהיה החסרון של דעת בעלים ג"כ לא מהני, דצריכים שהבעלים עצמו 

יתרום התרומה  משום שהתרומה במהותה צריכה להגיע על ידי הבעלים. 

ובאמת נראה דלתרומת המשכן לא צריכים כלל לימוד דאחר אינו יכול לתרום אינו שלו, 
כמו שנתבאר דהאחר אין לו שום זכות וכח בעלות בממון חבירו, וכל הלימוד מאתם בא 
ללמד שבתרומת פירות שבה כן היה מקום לומר שאחר יכול לתרום את שאינו שלו כמו 
שביארנו, ולומדים מ"אתם" שלהפרשת תרומה צריכים שהבעלים עצמו יפריש את התרומה.

כלומר דמאתם לומדים שהצורה של הפרשת תרומה צריך להיות דוקא ע"י הבעלים עצמו, 
ולא מפני שלבעלים יש הכח והזכות בממון ולהאחר אין שום זכות בממון, דזה פשוט ולא 
צרכים לזה לימוד, אלא לומדים שאפילו לו יצויר שמכח דין הממון היה אחר יכול להפריש, 
יש דין מסוים בתרומה שהתרומה צריכה להיות ע"י הבעלים ולא ע"י אחר, וזה נוגע לענין 

תרומת פירות.  

5859

ה 
לכ

ה
ה 

שד

ה 
לכ

ה
ה 

שד

ה  
שד

ת 
כו

לי
ה

 

ה  
שד

ת 
כו

לי
ה

 



מישע עעפלשע בתלומות ומישלות

ז

3.  ומה שהביא האבי עזרי תוס' נדרים לד, ב, שאפשר להקדיש חפץ של הפקר משום שבידו לזכות, עיין 
שם בתוס' שזה רק לתירוץ אחד, ולתירוץ אחר בתוס', וכן בהר"ן וברא"ש שם, זה דוקא בתוך ד"א מפני 

שד"א קונה לו.

והנה הירושלמי כאן, דן על הא דתנן אינו תורם את שאינו שלו האם פירות הפקר ]במפקיר 
אחר מירוח שהפירות התחייבו כבר בתו"מ[ אפשר לתרום, והספק הוא האם צריכים דוקא 
שהפירות יהיו שלו וממילא אי אפשר לתרום פירות הפקר דפירות הפקר אינם בבעלותו, 
או דעיקר המיעוט הוא שאינו יכול לתרום פירות חבירו, אבל פירות הפקר שאינם בעלות 

אחרת כן אפשר לתרום.

ועיין בכתבי קה"י החדשים )זרעים סימן ל אות ז( שמבאר את ספק הירושלמי, אם הפרשת 
תרומה היא חלות כשאר חלויות, כמו גיטין וקידושין ומקח וממכר, שלא מועיל רק דעת 
בעלים, ממילא אי אפשר לתרום פירות הפקר שאינו שלו, או שהפרשת תרומה היא רק 
מעשה הבדלה והפרשה, ואינה חלות כגיטין וקידושין ולכן לא צריך מעשה בעלים להפרשת 

תרומות ומעשרות וממילא יכולים להפריש פירות הפקר.

ובאבי עזרי )הל' תרומות פרק ד הל"ב( פשוט לו דחלות הפרשת תרומה דומה לשאר חלויות 
כמו גיטין וקידושין ומקמח וממכר, והספק אם אפשר לתרום פירות הפקר הוא משום שהוא 

יכול לזכות בו, כמו גבי הקדש דמי שבידו לזכות אפשר להקדישו, עיין תוס' נדרים לד, ב.

ולפי דברינו, דחלות הפרשת תרומה אינו דומה לשאר חלויות כמו שהוכחנו לעיל, דהפרשת 
תרומה היא מעשה הפרשה והבדלה של הטבל מהפירות, ולא צריכים לזה דעת בעלות 
כמו במקח וממכר, י"ל שהספק של הירושלמי הוא כך, דלשני הצדדים אינו דומה הפרשת 
תרומה כחלות דעלמא, אלא הספק הוא היות שיש לימוד מיוחד מאתם פרט לתורם את 
שאינו שלו, דלמעשה הפרשת תרומה צריכים את הבעלים עצמו, בזה מסתפק הירושלמי 
האם הכוונה שדוקא הבעלים עצמו צריך להפריש ולא אחר, וא"כ אי אפשר להפריש הפקר, 
או שהתמעט שרק פירות שהם בבעלות אחרת אינו יכול להפריש מהם, מפני שהוא שייך 

לאחר, אבל פירות הפקר שאינם שייכים לשום אדם כן יכול להפריש מהם.

ח

ואם כן אזי הספק של הירושלמי אדרבה הוא רק משום שהפרשת תרומה אינה חלות שצריכים 
לה דעת בעלים, דחלות שצריכים דעת בעלים פשוט שאי אפשר לעשותה בהפקר3, דהפקר 
אינו שלו ואין לו כוח בעלות להחיל חלויות על הפקר, וכל ההסתפקות של הירושלמי הוא 
רק בהפרשת תרומה, אם שייך בפירות הפקר, מחמת שלא צריכים דעת בעלים להפרשת 

תרומה, רק יש לימוד מיוחד שאי אפשר להפריש את שאינו שלו.

בזה מסתפק הירושלמי, מהי הגזה"כ שאי אפשר לתרום את שאינו שלו, אם רק שבאופן 
שיש בעלים הוא זה שצריך להפריש את התרומה ולא אחר, אבל בהפקר שאין בעלים כן 
יכולים להפריש תרומה, או הגזה"כ הוא, שלהפרשת תרומה צריכים דוקא שהבעלים עצמו 

יפריש את התרומה, ממילא פירות הפקר אי אפשר לתרום, כי אין להם בעלים.

או אפשר לומר שהספק הוא, היות שלא צריכים דעת בעלים להפרשת תרומה, האם בזה 
שהוא יכול לזכות בפירות מהני לענין שלא נחשב אינו שלו ויכול לתרום, דבזה גופא שיש 

לו אפשרות ליקח פירות אלו, הוא כבר נחשב שלו לגבי הפרשת תרומה, וכ"ז רק מפני שלא 
צריכים כוח בעלות להפרשת תרומה, דאם היו צריכים כוח בעלים, פשוט שבזה שהוא יכול 

לזכות בפירות הפקר, עדיין אין לו כוח בעלים עליהם.

4.  הגרעק"א מתרץ את הרמב"ן על פי דרכו של התרומת הדשן, הובא לעיל )אות ד( דאפשר להתמנות 
לשליח לחבירו בלא מינוי של המשלח, לכל חלות כשזה זכות גמור, וכן מבאר החזו"א מעשרות סימן 

ז'אות טו ד"ה גיטין ס"ו.

ואנו רוצים לבאר את הרמב"ן גם לפי שיטת הקצות החושן הובא לעיל שם החולק על התרוה"ד, וסובר 
דאי אפשר להיות שליח לחבירו בלי מינוי מהמשלח לעשות חלות להוציא מבעלותו אפילו אם זה 
זכות גמור דזכין מאדם לא אמרינן, משום שהפרשת תרומה שאני משאר חלויות דאינו חלות שמוציא 
את הפירות מבעלותו של הבעלים ולא נחשב זכין מאדם, כנתבאר שעצם החיוב של התרומה חל על 

הפירות ללא דעת הבעלים. 

 והנה בדברי הקצוה"ח שם מבואר שהפרשת תרומה כן נחשב זכין מאדם, ולכך הוא חולק על התרוה"ד 
הסובר שבמקום שברור לנו שהוא זכות גמור אפשר להפריש תרומת חבירו בלי מינוי שליחות מדין 
זכין לאדם, ואפשר שגם התרוה"ד מודה שבשאר חלויות כמו מקח וממכר, אי אפשר להתמנות לשליח 
לחבירו בלי מינוי של המשלח, משום דאי אפשר לעשות חלות להוצאת דבר מחבירו בלי שהמשלח 
ימנה אותו, דזכין מאדם לא אמרינן כמו שכתב הקצוה"ח, אלא שהתרוה"ד סובר שהפרשת  תרומה לא 

נחשב זכין מאדם כנתבאר.

ט

על פי הדברים אלו, אפשר לתרץ את תמיהת הר"ן על הרמב"ן )גיטין סו, א( על המבואר שם 
במשנה "מי שהיה מושלך לבור ואמר כל השומע את קולו יכתוב גט לאשתו, הרי אלו יכתבו 
ויתנו" וכתב הר"ן שם, דהרמב"ן הקשה דבנדרים ל"ו אמרינן, דהאומר כל הרוצה לתרום יבא 
ויתרום, לא נעשה שליח של בעל הכרי, ולכן אף אם הוא מודר הנאה מחבירו מותר לו לתרום 
את תרומת הכרי, והקשה דא"כ איך האומר כל השומע יכתוב גט לאשתי, יכול השומע ליתן 

גט, הרי השומע לא הוי שליח וכי בלי שליחות מהבעל יכול ליתן עבורו גט.

ומתרץ הרמב"ן וז"ל: "ואינה קושיא דהתם כל הרוצה לתרום קאמר מדעתו ואינו אלא כנותן 
רשות, אבל לאו שליחותיה הוא, וגבי תרומה אפי' גלוי דעת נמי מהני, כדאמרי בפרק אלו 
מציאות כלך אצל יפות אם נמצא יפות מהן תרומתו תרומה", וכתב הר"ן דלפי זה בגט אי 

אמר כל הרוצה לכתוב יכתוב לא מהני משום שבגט בעי שליחות.

למדנו מדברי הרמב"ן שבהפרשת תרומות ומעשרות מספיק גלוי דעת שהוא נותן רשות 
לתרום ולא צריך מינוי שליחות מפורש, ומביא ראיה שלהפרשת תרומה לא צריכים שליחות 
ממה שנאמר בגמרא שאם בעל הכרי אמר כלך אצל יפות ונמצא יפות תרומתו תרומה, אע"פ 

שבעל הכרי לא מינה אותו  שליח.

והקשה הר"ן עליו וז"ל: "ותמהני דהתם בפ' ואלו מציאות קא אמינא, דההיא דכלך אצל יפות 
דוקא דשוויה שליח", ועיין בחידושי רעק"א )ב"מ כב, א( מה שתירץ את הרמב"ן מקושית הר"ן4.

י

ולפי דברינו, נראה לבאר את דברי הרמב"ן, בהקדם דלכאורה הגמ' שם ב"מ צ"ע, איך הגמ' 
רוצה להביא ראיה שיאוש שלא מדעת הוי יאוש ממה שאפשר לתרום את שאינו שלו, הרי 
אפילו למ"ד יאוש שלא מדעת הוי יאוש, לעשות חלות שלא מדעת בעלים לכו"ע אי אפשר 
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מישע עעפלשע בתלומות ומישלות

וכמו שאי אפשר להקנות חפץ של אדם או לגרש לו אשה שלא מדעתו, משום שלחלות 
צריכים את כוח ודעת הבעלים, ולא שייך להחיל חלות בלי מינוי שליחות מהבעלים, דאם 
הבעלים לא עשו שליח ומסרו לו כוח בעלות, אין אפשרות לעשותו, אפילו אם ישל"מ הוי יאוש.

ומחלוקתם של אביי ורבא אם יאוש שלא מדעת הוי יאוש או לא, זה רק ביאוש וכדומה 
שאינם מעשה חלות ולא צריך להם כוח בעלות. וראיה דיאוש אינו חלות, דהרי הנגנב אינו 
יכול לעשות חלות בחפץ הנגנב כמבואר בגמ' )ב"ק סח, ב( שהנגנב אינו יכול להקדיש מה 
שנגנב ממנו משום שהחפץ אינו ברשותו, ואף על פי כן אם הוא מתיאש מועיל, מוכח דיאוש 

אינו מעשה חלות, ורק דעת וכוונה של הבעלים צריכים ליאוש.

ומה שהגמ' שם מדמה הכשר טומאה ליאוש שלא מדעת מובן, דהכשר טומאה גם הוא אינו 
חלות כמבואר לעיל, אבל מעשה חלות פשיטא דלכו"ע לא שייך למחלוקת אם יאוש שלא 

מדעת הוי יאוש, וא"כ צ"ב מה שהגמ' מביאה ראיה מהפרשת תרומה ליאוש שלא מדעת.

ע"כ מוכח מינה דחלות הפרשת תרומה אינה כשאר חלויות וכמו שנתבאר לעיל, דלהפרשת 
תרומה לא צריכים כח ודעת בעלים, דהפרשת תרומה הוי רק הבדלה והפרשת הטבל מהפירות.

ולכך הביאה הגמ' ראיה מהפרשת תרומה ליאוש שלא מדעת, דכמו שהפרשת תרומה מועילה 
אף שלא מדעת הבעלים וצריכים רק ניחותא של הבעלים, והניחותא של הבעלים לבסוף 

מועילה למפרע, כמו"כ יאוש בסוף מועיל למפרע, ממילא ישל"מ הוי יאוש.

אמנם הגמ' דוחה שאין ראיה מהפרשת תרומה, משום דתרגמה רבא אליבא דאביי דשוויה 
שליח, ה"נ מסתברא דאי ס"ד דלא שוויה שליח מי הוי תרומתו תרומה, והא אתם גם אתם אמר 
רחמנא לרבות שלוחכם, מה אתם לדעתכם אף שלוחכם לדעתכם, ומפורש בגמ' שלהפרשת 
תרומה צריכים שליח, זהו מה שהקשה הר"ן על הרמב"ן על מה שכתב דלהפרשת תרומה 

לא צריכים שליחות  וסגי בגילוי דעת.                                                           

יא

ונראה דמה שכתב הרמב"ן דלהפרשת תרומה לא צריכים שליחות, כוונתו שלא צריכים 
כח שליחות כמו בשאר חלות, דבגיטין וקידושין או מקח וממכר צריכים שהבעלים ימסור 
לשליח כח בעלות לעשות את החלות, ובלי כח הבעלים אינו ביכולת של השליח לעשות 

מאומה, דלעשות חלות גו"ק צריכים כח בעלות כמבואר.

משא"כ להפרשת תרומה, לא צריכים כח בעלות והגמ' סברה בהו"א ששייך להפריש תרומה 
אפילו בלא דעת הבעלים, והגמ' דוחה שאי אפשר להפריש בלי דעת הבעלים, דיש גזה"כ 

שלהפרשת תרומה צריכים דעת בעלים, וע"כ מיירי דשוויה שליח.

ולומד הרמב"ן, דמה שהגמ' אומרת דשוויה שליחות, אין הכוונה שלהפרשת תרומה צריכים 
שליחות כמו בגו"ק, אלא הכוונה שצריכים שההפרשה תהיה מדעתו של בעה"ב קודם 
הפרשה, היינו בלי שבעל הפירות גילה את דעתו קודם ההפרשה שרצונו בה אי אפשר 
להפריש תרומה, אבל אם גילה דעתו קודם הפרשה שניחא ליה, לא צריכים לכח שליחות 

כמו בגו"ק, דלהפרשה לא צריכים כח שליחות מהבעלים כמבואר.

כלומר דהרמב"ן מפרש את המו"מ של הגמ' כך, דבהו"א סברה הגמ' שניחותא של בעה"ב 
בסוף מהני למפרע להפרשת תרומה, ולמסקנא סברה שרק ע"י ניחותא בתחילה אפשר 

לתרום את אינו שלו, ומה שהגמ' אומרת דשוויה שליח, הכוונה שבלי דעתו של בעה"ב 
בתחילה אי אפשר להפריש תרומת חבירו.

ועיקר דברי הרמב"ן הוא, לחלק בין הפרשת תרומה שאינו שלו, לשליח ליתן גט, דלהפרשת 
תרומה סגי אם אמר כל הרוצה לתרום, רוצה היינו שהתורם עושה מדעתו ואינו צריך לכח 
בעלות של בעל הפירות, דלהפרשת תרומה צריכים רק ניחותא של בעל הפירות מתחילה.

משא"כ שליח ליתן גט, אם אמר כל הרוצה לכתוב יכתוב, לא מועיל בגט, כמו שכתב הר"ן 
אליבא הרמב"ן, משום דלשליח גט צריך כח בעלות מהבעל, וכל הרוצה משמעותו שהשליח 

עושה מדעתו ולא מכח הבעל, וגט אי אפשר לעשותו בלי כוחו של הבעל.

יב

ועכשיו נבאר, את דברי הרמב"ם )תרומות פרק ד הלכה ג( דכתב התורם שלא ברשות, או 
שירד לתוך שדה חבירו, וליקט פירות שלא ברשות כדי שיקחם ותרם, אם בא בעל הבית 
ואמר לו כלך אצל היפות, אם היו שם יפות ממה שתרם, תרומתו תרומה שהרי אינו מקפיד.

ועיין בכ"מ שם, שהקשה עליו מהא שמבואר באלו מציאות דמיירי בדשוויה שליח, ואם כן 
איך פסק הר"מ תרומתו תרומה ולא כתב דוקא כשעשאו שליח, עיי"ש מה שתירץ.

ונראה דהנה המשנה למלך )שם( כתב, דהא שפסק הר"מ אם בא בע"ה וכו' תרומתו תרומה, 
מכאן ולהבא נעשית תרומה ולא למפרע, כמבואר בירושלמי פ"ק תרומות הלכה א.

וכדי לבאר את דברי הר"מ, נקדים קודם את דברי הירושלמי שהביא המ"ל, דהירושלמי 
מסתפק, האם הא דאמרינן )שם( שאם קטן תרם והסכים אביו על ידו תרומתו תרומה, האם 
התרומה חלה רק מכאן ולהבא לאחר הסכמת האב, או שעל ידי הסכמת האב התרומה חלה 

כבר למפרע.

ופושט הירושלמי את הספק שכמו התורם את שאינו שלו שלא ברשות, אם בא בעה"ב ואמר 
לו כלך אצל יפות, אם נמצא יפות תרומתו תרומה רק מכאן ולהבא, כמו"כ גם קטן שתרם 

והסכים אביו על ידיו תרומתו תרומה רק מכאן ולהבא.

ועיין בהמפרש על הירושלמי, )הוצאת בית המדרש להלכה בהתישבות, הערה קא( שהבבלי 
)ב"מ כב, א( חולק על הירושלמי, דהרי הבבלי מוקים הא דמהני כלך אצל יפות, רק באופן 

כשעשאו שליח, וכשעשאו שליח פשיטא שחל למפרע כשהפריש השליח.

יג

אולם לפי דברינו נראה דהירושלמי אינו חולק על הבבלי, אלא בין הירושלמי ובין הבבלי 
נתכוונו לדבר אחד, שלהפרשת תרומה לא מהני ניחותא של הבעלים בסוף, אלא צריכים 

ניחותא של הבעלים בתחילה.

דהרי ביארנו לעיל )אות יא( את הגמ' ב"מ אליבא דהרמב"ן, דסובר דלהפרשת תרומה לא 
צריכים שליחות, וסגי גילוי דעתו של הבעלים, והא דאמרינן בב"מ דשוויה שליח, סובר 
הרמב"ן דבתחילה סברה הגמ' שלהפרשת תרומה מהני ניחותא בסוף למפרע, ולמסקנא 
סברה הגמ' שרק ע"י ניחותא בתחילה יכולים לתרום, ומה שהגמ' אומרת דשוויה שליח 

הכוונה שצריכים דעת בעה"ב  בתחילה.

וזהו הספק של הירושלמי, דהירושלמי מסתפק אם הסכמת האב מהני לתרומת קטן, היינו 

6263

ה 
לכ

ה
ה 

שד

ה 
לכ

ה
ה 

שד

ה  
שד

ת 
כו

לי
ה

 

ה  
שד

ת 
כו

לי
ה

 



ינבי חווול שישע מעם יין באלו ישלאל

אם ניחותא דהאב לבסוף מהני למפרע, וזה דומה ממש להו"א של הבבלי, דהסכמת 
הבעלים לבסוף מהני למפרע, כמו יאוש שלא מדעת מהני לבסוף למפרע.

ומסקנת הירושלמי הוא כמו מסקנת הבבלי, שהתורם את אינו שלו צריכים דעתו בתחילה, 
כמו"כ סובר הירושלמי שצריכים דעתו בתחילה, ומכלך אצל יפות פושט הירושלמי, שלהסכמת 

האב ג"כ צריכים דעתו בתחילה.

ולפ"ז דברי הרמב"ם לא קשים כלל, דפסק שכלך אצל יפות מהני אפילו לא עשאו שליח, 
דהרי המ"ל הנ"ל כתב, שכוונת הר"מ שתרומתו תרומה רק מכאן ולהבא, ממילא מובן מאוד 
דברי הר"מ, דהר"מ לומד את הגמ' בב"מ כמו הרמב"ן, דשווייה שליח אין הכוונה שעשאו 
שליח, אלא הכוונה היא כמו הירושלמי שצריכים ניחותא בתחילה, וכלך אצל יפות תרומתו 
תרומה רק מכאן ולהבא, משום דצריכים ניחותא בתחילה, הרי פסק הרמב"ם כמו הבבלי 

והירושלמי, שניחותא של הבעלים מהני רק מכאן ולהבא.

יד

עלה בידנו שלדעת הרמב"ם והרמב"ן להפרשת תרומות ומעשרות אין צריך מינוי שליחות 
וגילוי דעת בעלמא קודם ההפרשה מהני, ולפי זה יש לדון שתהני הפרשת תרומות ומעשרות 

אף במפעלים בבעלות גויים וכדומה דאף דליתא בשליחות מ"מ גילוי דעת יועיל.

אמנם נראה דגם להרמב"ם והרמב"ן אי אפשר להפריש פירות של נכרים, דגם הם סברי 
שהפרשת תרומות ומעשרות של חבירו היא מדין שליחות, דהגמ' )בקידושין מא, ב( אומרת 
שהמקור לשליחות מהתורה היא מתרומה, דכתיב "גם אתם" )במדבר יח, כח(, אלא שהם 

סוברים שאפשר להפרישם בלי מינוי שליחות מבעה"ב.

בשאר חלויות כמו גיטין וקידושין אי אפשר לעשותם רק אם המשלח מינה אותו לשליח, 
דצריכים לזה דעת המתחייב של המשלח כנתבאר, ומינוי השליחות היא ההתחייבות של 
דעת המשלח לשליח, משא"כ הפרשת תרומה אין צריך לדעת המתחייב כמבואר, ולכך 
אפשר להפרישם בלי מינוי שליחות, אבל ההפרשה היא מדין שליחות ע"י זכיה, ולנכרי אי 

אפשר לזכות כמבואר בב"מ עא, ב.

ולפי זה לכאורה לדינא דאף שמלכתחילה אי אפשר להקל להפריש פירות חבירו בלי מינוי 
שליחות שהרי פשטות הגמ' צריך מינוי שליחות ממש, כמו שהקשה הר"ן הנ"ל על הרמב"ן, 
וכן הכריע מרן החזו"א, אבל מ"מ באופן שהפריש בלי מינוי שליחות לחומרא יש לחוש 
שההפרשה חלה ואי אפשר לחזור ולהפריש בברכה, או להפריש מפירות אלו על טבל ודאי 

שהרי זה הפרשה מספק פטור על החיוב, וצ"ע לדינא. 

בימים אלו רואה אור הקונטרס “מחיר יין" מאת הרה"ג ר' יואל חיים 
קעמעני שליט"א מרבני בית מדרשינו. הקונטרס עוסק בכלל הלכות 
תרומות ומעשרות הנוגעות ביין, הלכות חמורות שלא כולן ידועות אף 
לעושי היין הביתי, ומתבארות על ידו מגוון הלכות שכוחות שבסדר 

‘זרעים' ואור חדש מנהיר את עומקי ההלכות פרטיהן וסידוריהן. 

הקונטרס נותן מענה לכלל השאלות העולות בכל שלב משלבי הכנת 
היין הביתי: הקונה ענבים מן הגוי, ענבים העומדים לאכילה וענבים 
העומדים ליין, מהו גמר מלאכת היין בזמננו, גמר מלאכת מיץ ענבים, 
טעימה מן היין לפני הפרשת תרומות ומעשרות ועוד ועוד כאשר 

תחזינה עיני הקורא מישרים.

היות ובתקופה זו רבים נערכים להכנת יין בבית, נעתר המחבר לבקשתנו 
להעלות עלים מן הקונטרס לבסמנו מעט מיינו ולהשקותנו מפרי מגדיו, 
במאמר שלפניכם הובא פרק הדן בענבים מחו"ל שעשה מהן יין בארץ 

ועוד פרק הדן בדיני יין שרף – קוניאק ובראנדי. 

רבי יואל חיים קעמעני שליט"א
מרבני בית המדרש

ענבי חו''ל שעשה מהם יין 
בארץ ישראל

בשנה זו הכניסו לא''י בימי החורף כמות גדולה של ענבים מארצות רחוקות כגון דרום אפריקה, ונשאלת 
השאלה לגבי ישראל העושה מהם יין בא''י, האם חייב להפריש תרו''מ.

והנה, הלכה פסוקה היא, שפירות חו''ל שגמרן1 ישראל בא''י חייבים בתרו''מ, י''א שמדרבנן וי''א שמן 
התורה2. 

1.   כתב החזו''א )מעשרות סי' ג ס"ק כה( שהיינו ע''י מירוח או שאר גמר מלאכה שמתקן בו את גוף הפרי, 
אבל גמר מלאכה שאינו תיקון בגוף הפרי אינו מחייב.

2.   איתא בר''מ )פ''א מתרומות הי''א(, פירות א''י שיצאו חוצה לארץ פטורין מן החלה ומן התרומות ומן 
המעשרות שנאמר ‘‘אשר אני מביא אתכם שמה'' - שמה אתם חייבין, בחו''ל פטורין וכו'. פירות חוצה 
לארץ שנכנסו לארץ חייבין בחלה שנאמר ‘‘שמה'' - שמה אתם חייבין בין בפירות הארץ בין בפירות 

חוצה לארץ, ואם נקבעו למעשר ביד ישראל אחר שנכנסו לארץ חייבין במעשרות מדבריהם, עכ''ל. 

ועיין בביאור הגר''א )סימן שלא ס''ק יט( שהביא מקור למה שכתב הר''מ שפירות חו''ל שגמרן בארץ 
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ינבי חווול שישע מעם יין באלו ישלאל

אלא שנחלקו הפוסקים האם חיוב זה נאמר רק בפירות שהגיעו משדה של ישראל בחו''ל, 
או שגם פירות שהגיעו משדה של גוי בחו''ל נמי חייב כשמרחן בא''י, שדעת האחיעזר 
היא שפירות שהגיעו מחו''ל משדה של גוי אע''פ שמירחן בא''י פטורים מתרו''מ, וכל הנ''ל 
נאמר רק בפירות שהגיעו משדה של ישראל בחו''ל, וכן הכריע הגרש''ז אויערבך. מאידך, 
דעת החזו''א שאין הבדל בזה וגם פירות משדה של עכו''ם שגמרן בא''י חייבים בהפרשת 

תרו''מ בברכה3. 

ולכן, הקונה ענבים העומדים ליין שגדלו בחו''ל, ועושה מהם יין או מיץ ענבים בארץ, לדעת 
האחיעזר והגרש''ז פטור להפריש תרו''מ, מכיון שרוב הכרמים בדרום אפריקה הם בבעלות 
גוי, ורק היכא שידוע שהענבים הגיעו מכרם ישראל, חייב בתרו''מ בברכה, ואילו לדעת 

החזו''א חייב להפריש תרומות ומעשרות בברכה בכל מקרה.

חייבים מדבריהם, מהברייתא בגיטין )דף כא ע''א( לגבי אילן שמקצת שרשיו בא''י ומקצת שרשיו בחו''ל, 
שנחלקו בו רבי ורשב''ג, מר סבר טבל וחולין מעורבים זה בזה, ומר סבר מה שגדל בא''י חייב ומה שגדל 
בחו''ל פטור וכו', ובע''כ צ''ל שפירות חו''ל שמירחו בא''י חייבים מדרבנן ופירות א''י חייבים מן התורה, 
דאם נימא שפירות חו''ל שמרחן בא''י חייבים מן התורה, אין נפק''מ אם מייחסים את הפירות לא''י או 

לחו''ל, שהרי הכל תלוי במקום המירוח.

והקשו הכס''מ והגר''א על הר''מ, דמאי שנא חלת חו''ל שגלגל בא''י, שחייב מדאורייתא, מפירות חו''ל 
שנגמרו בא''י, שחייב במעשרות מדרבנן, דהא מחד קרא נפקי, וכתב הכס''מ ליישב שבאמת דברי הר''מ 
ש'חייב מדבריהם' קאי גם על חלה שגלגל בארץ וגם על מירוח בארץ, ששניהם חייבים מדרבנן, ועוד 
אפשר לומר שבאמת גם גלגול בארץ וגם מירוח בארץ חייבים מן התורה, אבל אם מירחן או גלגלן בחו''ל 
ואז הכניסן לא''י חייבים מדבריהם, ע''כ. ולהלכה, הש''ך )סימן שלא ס''ק כב( נקט כתירוץ השני של 
הכס''מ שפירות חו''ל שגמרן ישראל בחו''ל והכניסן לא''י, חייב לעשרן מדבריהם, והחכמת אדם הביא 
שיטה זו בשם י''א, אכן החזו''א לא חש לתירוץ זה, וכמש''כ בציון ההלכה )פ''א מתרומות ס''ק שלו(, ואף 

הוסיף שגם האחיעזר והאמרי בינה שחששו לדברי הש''ך הסיקו שספק דרבנן לקולא.

ובביאור פשטות דברי הר''מ שפירות חו''ל שמירחן בא''י חייבים מדרבנן, לעומת חלת חו''ל שגלגל בא''י 
שחייבת בהפרשת חלה מן התורה, ביאר בחידושי רבינו חיים הלוי שדוקא חלה שחיובה נולד ע''י הגלגול, 
ולא אכפת לן מקום גידול התבואה, דינה הוקבע לפי מקום הגלגול, ולכן חלת חו''ל שגלגלו בארץ חייבת 
מן התורה, משא''כ חיוב תרו''מ, שנולד ע''י שהפירות גדלו בא''י, אלא שיש תנאי המעכב בחיוב תרו''מ 
והוא מירוח הנלמד מהקרא ד''דגנך'', ולכן פירות חו''ל שמרחן בא''י אין להם קדושה מן התורה וחייב 

לעשרן רק מדבריהם ]ועי''ש בראייתו, וצ''ב[.

היוצא למסקנא, שדעת הר''מ שפירות חו''ל שנגמרו בא''י חייבים בתרו''מ מדבריהם, אבל דעת הראב''ד 
בהשגות שם והגר''א בביאורו )ס''ק כט( היא שבכה''ג חייבים מן התורה, וכמ''ש הגר''א שם שגלגול בחלה 
הוה כמו גורן למעשרות, ועי''ש שהגר''א דחה את הראיה שהביא להר''מ מהברייתא בגיטין, שהברייתא 

דיברה בפירות שאינם צריכים גורן למעשרות.

והוסיף הגר''א שם, שאין להביא ראיה מלשון השו''ע שהעתיק את דברי הר''מ והשמיט תיבת ‘‘מדבריהם'', 
מכיון שתרומה בזמננו הולכת לאיבוד, וא"כ אין נפק''מ לדינא בזה.

3.   מחלוקת זו יש בה אריכות דברים, ע' אחיעזר )חלק ב סימן לו אותיות ו-ט(, ומעדני ארץ )תרומות פרק 
א הכ"ב אות ט( וחזו''א )שביעית סי' ב ס''ק א, וע''ש בחז''א בד''ה וא''ת ]השני[( שהקשה שהרי קי''ל 
בבכורות )דף יא ע''ב( דלמ''ד יש קנין לעכו''ם בא''י להפקיע מיד תרו''מ, ישראל שקונה פירות שגדלו 
בשדה של גוי פטור לגמרי מתרו''מ אף שמירחן ע''י ישראל, ואיך שייך לומר שישראל הקונה פירות גוי 

שגדלו בחו''ל ומירחן בא''י חייב בתרו''מ מדבריהם, ועיי''ש.

אולם יש להסתפק בענבים של חו''ל העומדים לאכילה, ושינה הישראל בא''י ועשה מהם יין 
או מיץ ענבים,  האם חייבים בתרו''מ או לא4.

ולמסקנה נראה שאינו צריך לעשרן, והרוצה להחמיר יפריש בלא ברכה5.

4.   הנה הבאנו בהערה 11 דנחלקו הב''י והמבי''ט לגבי ענבים שגדלו בא''י בכרם של גוי שבצרם הגוי 
לאכילה והישראל שקונה אותם עושה מהם יין, שדעת המבי''ט הוא שמכיון שהגוי בצרם לאכילה, הרי 
בשעת הגמר מלאכה פטורים הם מתרו''מ, ושוב אין לחזור ולחייבם כשישראל עושה את גמר מלאכת 
היין, אבל הב''י סובר שכיון שענבים בעיקרם עומדים ליין אין מתייחסים לגמר מלאכת הענבים שנעשה 

ע''י הגוי, אלא לגמר מלאכת היין שנעשה ע''י ישראל.

מעתה, לדעת הב''י יש להסתפק בנידון דידן שגמר מלאכת הענבים נעשה ע''י גוי בחו''ל וגמר מלאכת 
היין נעשה ע"י ישראל בא''י, שיש לצדד שגם הכא אנו מסתכלים רק על גמר מלאכת היין, והוה כמו 
שאר פירות חו''ל שהכניסו לא''י שחייבים הם בתרו''מ, אלא שמאידך י"ל שכל מה שסבר הב''י דאזלינן 
בתר גמר מלאכת היין היינו בענבים שגדלו בא''י והם נשארים בקדושתם, שהרי קי''ל שאין קנין לעכו''ם 
להפקיע מתרו''מ, והם חייבים בתרו''מ מצד עצמם, אלא שבגלל שהגמר מלאכה נעשה בידי הגוי וחסר 
תנאי החיוב של ‘‘דגנך'' לכן הוא פטור מתרו''מ, ויתכן לומר שדוקא אז סבר הב''י שכיון שעכשיו ביקש 
הישראל לעשות יין אזלינן בתר גמר מלאכת היין, אבל הכא שחסר בענבים את כל סיבת החיוב תרו''מ, 
דהיינו גידול בא''י, כמו שביאר בחידושי רבינו חיים הלוי הנ''ל, אלא שאעפ''כ חיובוהו רבנן היכא שמרחו 

בא''י ]לדעת הר''מ[, הכא אין ראיה שסבר הב''י שחייב להפריש תרו''מ, וצ''ע. 

5.  שהרי הדבר תלוי בכמה ספיקות ]כמו שהבאנו בהערות הקודמות[, א. לדעת המבי''ט כיון שחלה גמר 
מלאכת האכילה בפטור תו לא שייך לחזור ולחייבו. ב. אף לדברי הב''י, הרי יתכן שדבריו לא נאמרו על 
פירות חו''ל. ג. אפילו אם תמצי לומר שגם בענבי חו''ל סבר הב''י שאזלינן בתר גמר מלאכת היין וחייב 
לעשר, הרי דעת האחיעזר והגרש''ז היא שזהו רק באופן שהפירות הגיעו משדה של ישראל בחו''ל, אבל 
משדה של גוי בחו''ל פטור מתרו''מ אף אם מירחן בארץ, והרי רוב הענבים מגיעים מכרמים של גוים. 
ובפרט שלפי הר''מ כל החיוב כאן אינו אלא מדרבנן. ולכן מכל זה נראה שמעיקר הדין פטור מהפרשת 

תרו''מ, והרוצה להחמיר על עצמו יפריש בלא ברכה.
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דיני תלווומ ביין שלף ש קוניאק או בלאנדי

דיני תרו''מ ביין שרף – 
קוניאק או בראנדי

תהליך עשיית הקוניאק או בראנדי היום בבתי חרושת הוא כך )בקיצור(, ראשית מחממים 
את היין המיוצר מענבים מיוחדים, והיות שאלכוהול מתבשל בחום כ-40 מעלות, שזהו 
הרבה לפני בישול המים שנעשה בחום של כ-100 מעלות, האדים שעולים מהיין בשעת 
החימום הם ריכוז של האלכוהול. לאחר מכן הם מתקררים ונהיים נוזל שמורכב מכ-70 אחוזי 
אלכוהול, ומניחים אותו בחביות לתקופת זמן, ובמשך אותו זמן מתאדה חלק מהאלכוהול,  
ואף מוסיפים כמות של מים, עד שנשאר בראנדי או קוניאק עם כ-40 אחוזי אלכוהול, ואז 

אפשר לשתותו.

והנה נחלקו גדולי הפוסקים במשך הדורות מהו גדרו ודינו של משקה זה, כפי שנתבאר 
בהערה1, והיוצא מדברינו לענין דיני תרו''מ הוא כך:

1.   נתבארו בפוסקים שני מהלכים איך להתייחס למשקה הקוניאק, י''א שהוא עילוי של היין, כשם שהיין 
הוא עילוי של הענבים, ולכן דינו כיין שמברכים עליו בורא פרי הגפן, וחייב בתרו''מ, ועושים עליו קידוש 
וכו', וי''א שמשקה זה נחשב כפנים חדשות, שאינו אלא זיעה בעלמא ואינו דומה ליין כלל, וברכתו שהכל 

ופטור מתרו"מ. ונביא דבריהם.

הראשון שראיתי שהתייחס להגדרת הקוניאק הוא המור וקציעה )או''ח סימן רב( שהתרעם על אלו 
האומרים שיין שרף שנעשה ע''י הזיעה העולה מבישול היין מברכים עליו שהכל, דהא הזיעה העולה 
ע''י רתיחת המשקה דינה כעצם המשקה, ואדרבה, נשתנה היין למעליותא ולא הפסיד ברכתו הראשונה 
והאחרונה. אכן הוסיף היעב''ץ דעלמא לא נהוג הכי ואולי מחסרון ידיעה, וכתב שם ששוב מצא לבעל 
הלכות קטנות שנותן ליין שרף כל חומרות היין, אלא שמ''מ מסיק שמברכין עליו שהכל מפני המנהג, 
וסיים היעב''ץ, שאם כי המברך שהכל יוצא יד''ח, עכ''פ יש ליזהר שלא לשתות כשיעור, כדי שלא 
להיכנס לספק ברכה אחרונה, האם לברך בורא נפשות או על הגפן. ובספר ארחות רבינו )חלק א סימן 
פו( הביא שהורו החזו''א והגרי''י קניבסקי זצ''ל לברך ברכת הגפן על יין שרף, וכ''ה בהר צבי )או''ח סימן 

צו( שהאריך מאוד בכל הנ''ל, והסיק שברכתו הוא בורא פרי הגפן.

הערת הגר''א נבנצל שליט''א ‘‘שמעתי כמדומני מאדמו''ר זל''ל שפ''א היה אורחים אצל הרב פרנק, ומזג 
להם קוניאק ואף הוא שתה עמהם ובירך שהכל, ושאלו אותו הרי הוא סובר שצריך לברך הגפן, וענה ‘‘עס 

מאכט זיך נישט קין הגפן אוף דעם'' ]אין יצא לי מהפה הגפן על זה''.

לעומת זאת, הברכ''י )שם אות ב( השיב על דברי המו''ק וההלכות קטנות, ודחאם על פי  הרשב''ץ והרדב''ז 
שהתירו מגע גוי ביין שרף ]וצ''ב, שיתכן לומר שזהו מפני שאין יין זה ראוי לניסוך[, וכתב שהדבר פשוט 
שמברכין שהכל כי נשתנה המראה והריח של היין, וטעם אחר וחדש יש בו. וכן הסיק הכף החיים )שם 
ס''ק טו(, וכך הוא המנהג הפשוט בהרבה תפוצות ישראל שמברכים ברכת שהכל על קוניאק ובראנדי.

ולענין חיוב תרו''מ בקוניאק, כתב ההר צבי )זרעים א סימן פו אות ו( בזה''ל, הנה הממונה הירושלמי 
על תרומות ומעשרות אמר לי שהגאון רבי שמואל סלנט זצ''ל הורה על כגון זה כזאת, שאם שאב מהם 
קצת משקה ליין, והשאר יבשל הזשבריס ]כלומר עם הזגים והחרצנים[ עד שיעשה קוניאק, אזי חייבים 
בתרו''מ מפני שבשעה ששאב הקצת משקה ליין נגמר מלאכתן למעשרות ונעשו טבל ]והיינו, שהיכא 
שהתחיל את הגמר מלאכה נעשה הכל טבל, וכמו שהבאנו בפרק יח, עי''ש, ומכיון שחל איסור טבל 
תו לא פקע בעשיית הקוניאק[, אבל אם לא שאב כלום אלא השאיר את כל הענבים והנסחט יחד, א''כ 
לא היה כאן כלל גמר מלאכה ליין, ורק שמהענבים עשו קוניאק, לכן הם פטורים ממעשרות דהוה ליה 
נגמר מלאכתן ביד נכרי, דלא היה כאן גמר מלאכה אחר חוץ מהענבים. וסיים בהר צבי, ולענ''ד יש לדון 

לפי השיטות שקוניאק ובראנדי הם כיין לכל דיניהם וברכתם בורא פרי הגפן, חייבים בתרו''מ 
כמו יין, ומותר להפריש מהם על יין, וכן להיפך, ואין בזה חשש 'יוצא' ]ואין הבדל אם הענבים 

הגיעו מכרם ישראל או כרם גוי. ואם הענבים הגיעו מחו''ל, עיין דברינו בפרק ה[.

אולם לפי השיטות שקוניאק ובראנדי אינם נחשבים יין אלא רק כזיעה של היין, והם כמיא 
בעלמא שמברכים עליו שהכל ]וכך נוהגים רוב ישראל[, הורה הגר''ש סלאנט זצ''ל כך: 

אם אחר שסחט את הענבים הוא גם סינן אותם, חל איסור טבל על היין ע"י הסינון, כנ"ל, 
והקוניאק והבראנדי המיוצר מיין זה חייב בהפרשת תרו''מ ]אלא שלדעת הגרי''ז שא''א 
לעשר 'יוצא', יהיה מוכרח לעשר מהיין לפני עשיית הקוניאק והבראנדי, ולמי שאינו סובר 

כן, מפריש לאחר שנעשה קוניאק או הבראנדי, מיניה וביה בברכה[.

אבל באופן שלא סינן את היין, אלא חימם אותו יחד עם הפסולת, הקוניאק והבראנדי 
פטורים מתרו''מ2.

בזה טובא, דבמקום אחר כבר הארכתי להוכיח דעל קוניאק נמי מברכים בורא  פרי הגפן, וא''כ שוב הוה 
גמר מלאכתן ביד ישראל, ולכן אפילו אם לא שאב מזה כלום ליין נמי צריך להיות חייבים בתרו''מ, עכ''ל. 
ומבואר, שדעת הגר''ש סלנט הוא כשיטת הברכי יוסף שכיון שנעשה קוניאק כבר אינו בגדר יין, אלא 
שמ"מ היכא שכבר חל איסור טבל על היין, תו לא פקע האיסור מהקוניאק, כיון שהוא ראוי לשתיה, וחייב 
להפריש ממנו תרו''מ. ]וצ''ע על מש''כ הגר''ש סלנט, ‘‘שבשעה ששאב הקצת משקה ליין נגמר מלאכתן 
למעשרות ונעשו הכל טבל'', שכלל זה נאמר במקום שכוונתו לגמור את הכל כמו שהבאנו בהערה 60 

מהכ''מ, אבל כאן שכיוון לסנן רק מקצת מהיין, איך אפשר לומר שנטבל כולו[.

ויש לציין שלדעת הגרי''ז שאין מפרישים מן ה'יוצא' מהפרי כשאינו משקה, לכאורה א''א להפריש מן 
הקוניאק וצריך להפריש מן היין לפני הבישול.  

ולדעת הגר''ש סלנט, היכא שעשה את הקוניאק מענבים סחוטים ולא סינן אותם ]שהוא גמר מלאכת 
היין[, ולא שייך גמר מלאכה לגבי הקוניאק שהוא כמיא בעלמא, אזלינן בתר גמר מלאכת הענבים דהוה 

בידי גוי, ולכן פטור לגמרי מהפרשת תרו''מ.

ולפי שיטתו יש לומר, שבמקום שקנה ענבים מישראל שגידלו אותם לאכילה, והקונה עושה מהם 
קוניאק, חייב להפריש תרו''מ מהקוניאק ]אף לדעת השערי צדק ]שהבאנו בפרק ג הערה 21[ שסובר 
שגם אחרי שחל איסור טבל על ענבים שייך להימלך עליהם לעשות יין ויפקע האיסור טבל, שאני הכא 

שאין הקוניאק חייב מצד עצמו דהוה כמיא בעלמא[.  

ואולם, הרבה הסתפקנו לגבי הקונה ענבים מישראל שגידל אותם ליין ועושה מהם קוניאק, וכן היכא 
שגידל ענבים לקוניאק, האם שייך גם הכא לומר שהקוניאק פטור מתרו''מ, שהרי הענבים פטורים מפני 
שליין הם עומדים, ושוב בשעת הפיכתו לקוניאק נמי פטור דהוה מיא בעלמא, או דילמא הכא שאני 
שגמר מלאכת הענבים נעשתה ע"י ישראל, ומכיון שקוניאק פטור מתרו''מ, לכן הפעולה האחרונה לפני 
הבישול היא הגמר מלאכה, כיון שלא היה שום הפקעה מהענבים מתרו''מ, ויש לצדד לכאן ולכאן, ולא 

יכולתי להגיע למסקנה ברורה, וה' יאיר עיני.

אולם, דעת הגרצ''פ פראנק היא, שקוניאק ובראנדי נחשבים יין לכל דבר, ושפיר חייבים בתרו''מ בכל 
גווני, ולפי''ז מותר לעשר מיין על קוניאק וכן להיפך.

2.   צריך לבאר כאן איך מותר לשתות מהקוניאק גם שתיית קבע, הרי קי''ל שתיכף משהגיעו הפירות 
לעונת המעשרות כבר אסרו חכמים לאכול מהם אכילת קבע, כמ''ש בריש מסכת מעשרות.

והנה בסוגיא של הכנסת תבואה במוץ לתוך ביתו ]ע' בהערה 20[ מצינו ג' שיטות עיקריות בדברי 
הראשונים, דעת הרשב''א ]שו''ת חלק א סימן שסא[ ורבינו אפרים ]הובא בתוס' מנחות סז ע''ב[ שכיון 
שהפירות נמצאים בביתו במוץ שלהם בלי דישה ועשיית גורן, והם חסרים ראיית פני הבית, פקע מהם 
דין תרו''מ ומותר לאכול מהם גם אכילת קבע. מאידך דעת הר''מ )פ''ג ממעשר ה''ו( היא שכל הפטור 
של הכנסה במוץ נאמר רק באופן שזורה בביתו מעט מעט ואינו עושה גורן, אבל אם עשה גורן בביתו 
הוקבע כל תבואתו מיד. ודעת רש''י ותוס' ]עיין ברכות לא ע''א, פסחים ט ע''א, ע''ז מא ע''ב[ שתבואה 
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אילן עיולע מן עשלשים ש לעסיל מכשול

וכל זה נאמר רק היכא שקנה את הענבים מגוי, אבל אם קנה מישראל הדבר תלוי:

אם הישראל גידל ובצר את הענבים לאכילה, חייב להפריש תרו''מ מהקוניאק או הבראנדי 
בברכה כנ''ל. אבל אם הישראל גידל ובצר את הענבים ליין, והקונה עשה מהם קוניאק או 

בראנדי, עליו להפריש בלי ברכה.

שהכניסו במוץ מותר לאכול ממנה עראי אבל אסור לאכול ממנה אכילת קבע, וכן דעת רוב ראשונים, 
עיין דר''א שם.

ולשיטתם נאמרו שני טעמים למה התבואה אסורה באכילת קבע, י''א שמכיון שאפשר לתקן ע''י שיוציא 
את התבואה מביתו וידושו אותה ויחזרו ויכניסוה לביתו, לכן שפיר לא  פקע האיסור של אכילת קבע, 

וי''א שכיון שחל האיסור אכילת קבע תו לא פקע אף אם נתבטל טעם הגזירה.

עוד מבואר בגמ' ]ברכות לה ע''ב וגיטין פא ע''א[ שדורות האחרונים היו מכניסים את פירותיהם לביתם 
דרך גגות חצירות וקרפיפות כדי לפטור את עצמם מחיוב תרו''מ, וציין הדר''א )פ''ד ממעשר ס''ק ו( 
שמ''מ גם הכא הפירות אסורים באכילת קבע וכל מה שהרויחו הדורות האחרונים הוא רק היתר אכילת 
עראי, מיהו י''א דשאני הכא שמותר גם באכילת קבע כיון שא''א לו לבוא לידי חיוב שהרי לא מועיל מה 

שהוציא את הפירות מביתו.

ולפי''ז יש להעיר בנ''ד לגבי שתיית הקוניאק הפטור מתרו''מ כנ''ל, דהוה כמו שהכניסו דרך גגות וכו', 
שאם נאמר שכיון שחל האיסור של אכילת קבע תו לא פקע, האיך אפשר לשתות מהקוניאק שתיית קבע.

ונראה לומר דשאני הכא שנשתנה גוף היין למיא בעלמא ששוב לא שייך לגזור עליו משום אכילת קבע, 
ותו י''ל, דלכאורה פשוט הוא שמי שבישל פירות קודם הגמר מלאכה ]באופן שהבישול אינו הגמר 
מלאכה בעצמו, כגון שבדעתו לעשות אחרי הבישול הכנה נוספת בפירות[, ויש בכלי שבישל בו בליעות 
מפירות אלו, שודאי א''א לומר שהתבשיל שבישל אח''כ אסור באכילת קבע, שהרי לא גזרו על בליעות 
דלאו אוכל הוא, וה''ה הכא כיון שבשעה שנעשה אדים לא שייך לגזור על אכילת קבע, לכן פקע ממנו 
האיסור אכילת קבע, וגם אחר שנעשה משקה אין צד לומר שחזר האיסור על מיא בעלמא, ולכן מותר 

לו לשתות מהקוניאק שתיית קבע.

הערת הגר''א נבנצל שליט''א יש לעיין אם שייך בקוניאק שתיית קבע, וקשה לשתות ממנו כמות גדולה בב''א.

)א.ה. יש לציין לדברי הירושלמי ]מעשרות פ''ד סוף ה''א[ בעי ר' יונה בשם ר' חלפתא בן שאול עשה היסב 
בשדה טובל ואם לאו אינו טובל, ומפרש הירושלמי דהיינו כשאכלו את הפירות בסעודה ששותים שם יין 
בהסיבה דחשיב אכילת קבע, ואם לאו חשיב עראי. הרי שגדר הקבע כאן הוא שכל ששתה יין בהסיבה בתוך 
סעודתו בשדה, הרי זה מחשיב את כל מה שיאכל בסעודה זו )אף בצורה עראית( להחשב אכילת קבע, כיון 

שמצורת הסעודה שהיא בהסיבה מראה שעוסק בסעודת קבע כמו שנמצא בביתו. 

ויש להסתפק בד' הירושלמי אלו דהיסב בשדה, שעל ידי ‘שתית יין' בהסיבה חשיב כל מה שאוכל בסעודה 
זו לקבע, מה הדין בסעודת לחם, האם ג"כ מחשיב כל מה שאוכל בסעודה לקבע, או דוקא שתיית יין 

בהסיבה הוא שמחשיב את הכל לקבע. 

וע' בראב''ד בהשגות )פי''ב משכירות ה''י( וכ''ה בשט"מ ב''מ )פט, ב( בשם הרשב''א שביאר כך בדעת 
הראב''ד דכל מה שאוכל בסעודת לחם נמי נחשב אכילת קבע.

הרי מבואר שיתכן שיהא אכילת קבע אף כשיאכל כמות קטן.(

אילן העולה מן השרשים – 
להסיר מכשול

אחת מן השאלות הקשות שעמדו בבסיס הפעולות להקטנת חשש ערלה בארץ הקדש היתה 
מאז ומעולם שאלת הסורים )ה"חזירים"( היוצאים מתחתית העצים - מן השרשים שאינם 
רואים פני חמה. בעיה זו מצויה בעצי הרימון ובאתרוגים ]ולאחרונה אף באוכמניות שהחלו 
לגדל בארץ בכמות מסחרית[, אותם ענפים חדשים מתפרצים ועולים משרשי העץ הזקן 
בעודו קיים ומוציאים פירות, מאחר ודינם כעצים חדשים צריך למנות להם שנות ערלה 
מעת שעלו מן הקרקע ופירותיהם אסורים עד שיעברו שלוש שנים. ב'הליכות שדה' גליון 
206 הובא מאמרו של הגאון רבי שאול רייכנברג שליט"א לבירור איסור זה של ערלה באילן 

העולה מן השרשים ומקורותיו.

בתגובה למאמר זה פורסם כי אין לנהוג כך להלכה, ועל אף שהכותב מודה שלדעת מרן 
החזו"א ו"גאוני גליצייא" ודאי יש לאסור בלא חולק, אך מכיון שבירר מדעתו שהלכה זו תלויה 
במחלוקת ראשונים הוסיף והכריע בה כנגד דעת מרן החזו"א תוך שימוש בשמם של מרן 

הגרי"ש אלישיב זצוק"ל ומרן הגרש"ז אויערבאך זצוק"ל.

בדעת מרן הגרי"ש אלישיב זצוק"ל תלה כי בשיחה עימו הורה להקל מעיקר הדין ולהחמיר 
רק למהדרין, ואילו בדעת מרן הגרש"ז זצוק"ל דקדק דקדוק שקשה להיתלות בו כאילו לא 

סבר שיטה זו להלכה. 

לכתחילה ראוי היה שלא להגיב לדברים כגון אלו אלא “לתת להם לדבר בעד עצמם", אלא 
מששורבב שמם של רבותינו גדולי ההוראה ויתכן שיהיו שיתלו בדברים להקל בדין תורה 

זה, אין לנו הזכות לשתוק שלא יאמרו יש דברים בגו.

מכיון שכך ובכדי למנוע הטעייה להקל בדבר שהוכרע לאיסור וכך היה המנהג, נטלנו על 
עצמנו לברר עד מקום שידנו מגעת מה היתה הוראתם למעשה, הגיעה לידנו עדותו של 
הר' חגי קירשנבוים הי"ו בדבר מעשה שהיה אתו והוראת הגרש"ז זצוק"ל. לפי דבריו אותם 
סיפר בפני ראש בית המדרש הגאון הרב יוסף אפרתי שליט"א והגאון ר' שאול רייכנברג 
שליט"א: שבדידיה הווה עובדא שנטע שתיל אתרוג בט"ו באב ולאחר מספר ימים לצד השתיל 

עלה גבעול נוסף שברור היה שהוא 
מגיע מאותו גבעול שנטע כבר, ובא 
לשאול מפי מרן הגרש"ז והכריע לו 
ומרן הגרש"ז מיד שהשתיל החדש הוא 
ערלה ולא עלתה לו שנה. הוא מעיד 
כי לא היה בטוח ששאלתו הובנה לכן 
הוציא עט על מנת לתאר את שהיה אך 
מרן הגרש"ז תפס בידו ואמר “אתה לא 
צריך להסביר, רואה פני חמה זהו סיבה 
ולא סימן, לכן זה ערלה". עד כאן עדותו.

לכאורה בעדות זו יש בכדי ללמדנו מהי 
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מכתב עגאון עגדול לבי יזליאל אוילבך שליע"א

דעת מרן הגרש"ז או יערבאך זצוק"ל באילן העולה מן השרשים. ויקשה על פי דקדוק 
לשון שלא במקומו לדחות הכרעה זו, וזאת מלבד מה שכל הבקי בתורת מרן הגרש"ז 
זצוק"ל יודע שאין דרכו לרמוז דברים כגון אלו בלא לפרש מקורותיו ולגלות מצפוניו, ללמד 
בני יהודה קשת ולבאר הוראותיו, ובפרט בדברים שהוכרעו ונסתמו לפניו על ידי כל בעלי 

הוראה בלא צד מחלוקת. 

ביקשתי ממורנו ראש בית המדרש לבירור דעתו של מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל בנידון וקיבלנוה 
בכתב, כדלהלן:

לכבוד הרה"ג ר' יחיאל איתמר שליט"א
שלום רב,

למיטב זכרוני, ובכל השנים שהבאנו קמיה מרן הגריש"א זצוק"ל את ענין אילן היוצא מן 
השרשים, והשאלה היתה שכיחה באתרוגים וברימונים. אינני זוכר אי פעם שמרן זצוק"ל 

הורה להקל כאשר האילן קיים שלא לחוש לערלה בענפים היוצאים. 
ולא שמעתי זה – יש בו ראיה, שהרי אם מרן זצ"ל היה מיקל בזה היינו יכולים להקל בכל 
חישובי הערלה ברימונים, וכן בשיווק פירות אלו לאותם המבקשים מה שמכונה בלשון הציבור 
“כשרות רבנות" והיה מונע מכשלות רבות מחקלאים המנסים להכניס ערלה לשוק ברמייה.
בברכה ורוב שלום
הרב יוסף יקותיאל אפרתי
ראש בית המדרש להלכה בהתישבות

עוד הראנו הגאון ר' שאול רייכנברג שליט"א תרשים ובו שאלות ששאל את מרן הגרי"ש אלישיב 
זצוק"ל, התרשים כולל כמה ציורים של אילן העולה מן השרשים אשר בהם היה נראה לו 
להגר"ש רייכנברג שנכון להקל בהם, משום שלא נחשבים שרשים. אולם מרן הגריש"א סירב 

לקבל הכרעתו זו ואמר שצריך לזה ראיה להתיר ע"פ אותה סברא.

עוד הגיעה לידנו מודעה שהתפרסמה בעיתונות בשנות הנ' על ידי הרה"ג ר' חיים קארפ 
זצ"ל מטעם הרבנות הראשית ת"א יפו, אודות חשש ערלה ברימונים בגלל הענפים הצעירים 
היוצאים מן השרשים ואסורים בערלה. הרה"ג הנ"ל היה מגיע להיוועץ הרבה ברבינו מרן 
זצוק"ל בכל עניינים אלו, ואם דעת מרן רבינו היתה להקל בסורים היוצאים מן השורשים לא 
מסתבר שעל זה היה עומד ומזהיר להמון העם, ואף אם הוא עצמו סבור היה להחמיר, הרי 
אם דעת מרן רבינו היתה להקל לא היה מזהיר כך בלא לעורר שהלכה זו עומדת במחלוקת 

ורבינו מתיר בה. 

מכל אלו נראה כי לא ניתן להתלות בהוראתם להקל חלילה בכגון דא. ושוב, אין כאן הכרעה על 
סמך סיפור דברים בעלמא, אלא אדרבה רהיטת הסוגיא ודרכה היא לאיסור וכך הורו רבותינו 
מאז ומעולם המה שבכתובים, אלא שבאו לערער על סמך דקדוק לא מוכרע ושלא במקומו, 
וסיפור שאינו מבוסס ואין לו מקור, לזה באנו בדברים אלו להוציא מן הטעות ולגלות הידוע לנו.

לקראת הוצאת הגליון לדפוס הגיענו מכתבו של הגאון הגדול ר עזריאל אויערבאך שליט"א 
ובו הוא מגלה דעתו כי אי אפשר להורות מן הדברים החתומים שבמנחת שלמה ואין לנטות 

מהוראת מרן החזו"א הקה"י והדר"א לאסור את האילן העולה מן השרש. מכתבו מצו"ב.

ויהי רצון שלא תצא תקלה תחת ידינו,

מערכת ‘הליכות שדה'

מכתב הגאון הגדול רבי עזריאל אוירבך שליט"א
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 שיח עשדעו 

רבי יחיאל איתמר שליט״א
מרבני בית המדרש

‘שיח השדה' 
כפי שנכתב בגליון 206 כמעט מדי יום מצטברות שאלות חדשות 
על שולחנם של יושבי בית המדרש, עיתים השאלה מגיעה מן העיון 
להלכה ולמעשה בסוגיות, ועיתים ממקרים המובאים על ידי אנשי 
מעשה וחכמים. גם על מנת לדעת מהי השאלה הנכונה שיש לשאול 
צריכים להיות מונחים בעומקה של הלכה, אך אף לאחר שהועמדה 
השאלה כצורתה לא תמיד אנו זוכים לראיה מכריעה או דעה ברורה 
שיש בה כדי לפשוט את הספיקות לענות על השאלות. לפנינו מעט מן 
השאלות שלא הוכרעו שהתעוררו על ידי העוסקים במלאכה - בלימוד 
מצוות התלויות בארץ ויהי רצון שהצגת הדברים תוביל שתיתבדר 

שמעתתא, תרבה הדעת ותוכרע ההלכה.

הדברים המובאים במדור זה לא נועדו לפסיקת הלכה, אלא לעורר את 
לב המעיינים והמדקדקים לדרוש ולברר את אמיתת ההלכה והמציאות 

לדעת את הדרך ילכו בה.

האם חוששים בהפרשת חלה להפרשה מחדש על ישן

בעיה חדשה/ישנה שהתעוררה שוב בימים אלו ונוגעת הלכה למעשה ליהודים רבים, 
עוסקת בהפרשת חלה מעיסות ‘נשוכות' או שהתחייבו ב'צירוף סל'. פעמים רבות כשאשה 
מעוניינת להפריש חלה בברכה ואין באפשרותה ללוש כמות בצק גדולה, היא מכינה בנפרד 
כמה בצקים ומצרפת אותם בסל או בנשיכה ומהם היא מפרישה חלה. כאשר ישנם כמה 
בצקים שהתחייבו בנשיכה או בצירוף סל ההפרשה מהם אינה פשוטה כלל משום שפעמים 
רבות עלינו לחוש שמדובר בעיסות שנעשו מחיטים שגדלו בשנים שונות שאף שהעיסות 
התחייבו בחלה כשהצטרפו יחד, אין מפרישים מהן מאחת על חברתה ואף אם יפריש מכל 

עיסה בפני עצמה לא יועיל, וכדלהלן.

הפרשת חלה מקמח של שתי שנים

להבנת הבעיה עלינו להקדים בקצרה את הדינים בעיסות העשויות מקמח של שתי שנים:

אין מפרישים חלה מעיסה העשויה מקמח של שנה אחת על עיסה העשויה מקמח של שנה 
אחרת. וכמו בתרומות ומעשרות שאין מפרישים מיבול של שנה אחת על יבול של שנה אחרת.

כאשר עיסה אחת נעשתה מקמח של שתי שנים, אם מדובר בעיסה בלולה משתי השנים 
על ידי שעירב תחילה את הקמח משתי השנים, או אפילו על ידי שעירב את העיסות כך 
שהעיסה היא אחת שמעורבת משתי שנים, דעת הרמב"ן וכך סברו גם חלק מן האחרונים 

ניתן להפריש מעיסה זו. 

אבל אם עשה מקמח של כל שנה עיסה בפני עצמה, אלא שצירף את העיסות לחיוב על ידי 
נשיכה או צירוף סל אף שהעיסה חייבת בחלה משום ששתי שנים מצטרפות לחיוב אחד, 
מכל מקום גזרו חז"ל לדעת רבנן שנפסקה להלכה, שלא מועיל להפריש מעיסה זו אף אם 
לקח מכל אחת מהעיסות, אלא צריך להביא שתי עיסות, כל עיסה מקמח של שנה אחרת 
שיהיו משנים המקבילות לשתי העיסות המצורפות ומהן להפריש על עיסה זו. ויש שסוברים 
שמספיק לצרף לכל אחת מהעיסות עוד עיסה מאותה שנה בהתאמה, כך שכל שנה תתחייב 

בפני עצמה. כמבואר בבית יוסף )יו"ד שכד וכס"מ הל' ביכורים פ"ז ה"ד(.

כלומר ישנו כאן דין מחודש שהעיסה מתחייבת בחלה אך לא ניתן לתקן אותה ולהפריש 
עליה כמות שהיא אלא על ידי צירוף של שתי עיסות חדשות ששנתם ידועה ומקבילות 

לשנים מהם עשויה עיסה זו ומהם להפריש עליה.

דין זה מעכב ואף אם עבר והפריש על עיסה זו על ידי שלקח משתי השנים, העיסה נשארה 
טבולה מדרבנן כמבואר בחלת לחם )ג, נה( בשם מהרי"ט אלגאזי.

המציאות בקמח כיום

ישנו קושי לדעת מאיזו שנה הקמח המצוי בשוק והשמועות בזה שונות, הנכתב כאן הוא על 
פי מידע שקיבלנו מאחת מוועדות הכשרות הגדולות שעוסקת בתחום זה ועל פי שמועה זו 

אנו דנים, ישנם שמועות שהמציאות יותר בעייתית מן הנכתב כאן.

על פי מה שנאמר, עיקר הקמח המצוי בשוק הוא מחו"ל משום שהחיטה הישראלית פחות 
מתאימה ללחם הרך שאנו רגילים בו, ואע"פ כן מחמת שיפורים שנעשו בחיטה הישראלית 
ומחמת החוק שמחייב להשתמש גם בחיטה הישראלית ]בכדי למנוע מצב שבו החקלאים 
לא יגדלו חיטה בארץ ובמצבי מלחמה השוק ייוותר ללא קמח[, ברוב הקמח מעורב בין 10% 

ל 20% מן החיטה שגדלה בארץ.

קמח שנעשה מחיטה שגדלה בארץ, רובו המוחלט הוא מחיטה שגדלה בשנה שעברה, לכל 
הפחות בתקופה שמאחרי סוכות עד לקראת סוף השנה. ]לקראת סוף השנה מצוי בשוק 
קמח משתי השנים[. אך קמח שבא מחו"ל לא ניתן לדעת מאיזו שנה הוא משום שיבוא 
החיטה הוא על פי פרמטרים שונים באיכות החיטה, כך שיכול להיות שמייבאים לארץ 
חיטה מסויימת שגדלה לפני שנה ולאחר מכן מייבאים חיטה אחרת שמתאימה יותר לצרכים 
המשתנים וחיטה זו גדלה לפני שנתיים וכיוצא בזה. כמו כן תקופת הגידול של החיטה משתנה 
ממקום למקום בעולם וישנם מקומות שהתקופה שבה החיטה יוצאת מכלל עשבים ]הזמן 
שהחיטה נהיית חיטה ומתחילים בה גרגרים – שזהו השלב הקובע את שנת החיטה לגבי 
הפרשת חלה[ יכולה להיות בתקופת ר"ה ופעמים חלק נעשה חיטה לפני ר"ה וחלק אחרי. 

גם עיסה שנעשתה בארץ מקמח שגדל בחו"ל חייבת בחלה כמבואר במשנה )חלה פרק ב משנה 
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א(. ושנתה נקבעת על פי השנה שבה גדלה החיטה - כך היא פשטות סתימת הפוסקים 
וכך נקטו רבותינו להלכה, אבל יש לציין שבתורת הארץ )הלכות חלה כג( הסתפק בזה.

למעשה אם כן, כאשר אנו קונים קמח בחנות איננו יכולים לדעת אם רוב הקמח שבחבילה 
הוא מן השנה שעברה או מזו שקדמה לה, או אפילו שנתיים ויותר אחורה ]כפי שנכתב, 

אחוז מסויים מכל חבילת קמח הוא מן הארץ שעל פי רוב הוא משנה מסויימת[.

הנוגע למעשה מהחשש שיש בו בידו עיסה משתי שנים

אם אכן כך מתעוררת לנו בעיה חמורה כאשר כפי שנכתב לעיל, אישה רוצה להתחייב 
בחיוב חלה בברכה מכינה שתי עיסות ומצרפת אותן בנשיכה, ועלינו לחוש שהעיסות הן 
משתי שנים, לדוגמא עיסה אחת היא מקמח של שנת תשע"ט ועיסה אחת מקמח של שנת 
תשע"ח העיסות מצטרפות לחיוב מן התורה אך כפי שנכתב אין אפשרות להפריש מעיסה 
זו, משום שאם קרה והאישה הפרישה רק מאחת השנים העיסה השניה נשארת טבל ודין 

זה לדעת הרבה מן הפוסקים הוא מן התורה.

ואף אם מפרישה מכל אחת העיסות הן זו של שנת תשע"ט והן זו של תשע"ח, מדרבנן 
ההפרשה לא חלה והעיסה נשארת טבל וברכת ההפרשה היא ברכה לבטלה.                                    

כמובן שגם כאשר ישנם שתי עיסות שבכל אחת מהם יש שיעור חיוב חלה בפני עצמה, יש 
לחוש ולא להפריש מעיסה אחת על חברתה שמא כל אחת מהן היא משנה אחרת. וכפי 
שהוזכר לדעת חלק מן הפוסקים אם אכן כל עיסה עשויה מקמח משנה אחרת ההפרשה 

לא חלה מן התורה.

האם צריך לחשוש שהתחלפה שנה בתוך מארז אחד

היו מן הלומדים שטענו שכשקונים קמח ממטחנה אחת במארז אחד לא מסתבר שצריך 
לחוש שבדיוק בין החבילות האלו התחלפה החיטה שממנה נעשה הקמח והן משנים שונות. 
אך לכאורה אין מקום לטענה זו משום שאנו בספק על כל קמח בפני עצמו מאיזו שנה הוא, 
ואין מה שמצרף את שני הקמחים לספק אחד מאיזו שנה הם. וכיון שאין לנו הכרעה על 
כל קמח בפני עצמו מאיזו שנה הוא, כשיש לפנינו עיסות משני קמחים אף שהם ממטחנה 

אחת וממארז אחד אנו בספק שכל עיסה היא מקמח של שנה אחרת.  

אף אם יחלוק החולק ויסבור שאין לחוש ששתי חבילות קמח מחברה אחת וממארז אחד 
הן משתי שנים, מכל מקום במקרים בהם מצרפים עיסות העשויות מקמח שנקנה בזמנים 
שונים, או ממטחנות שונות, דבר שמצוי פעמים רבות שבבית כבר יש קילו או שתיים של 
קמח וקונים עוד קמח ועושים ממנו עיסה לצרפה לחיוב חלה, ודאי שיש לחוש שכל קמח 

הוא משנה אחרת.

האם מועיל מה שבכל קמח מעורב גם משנה מסויימת

היו שטענו שניתן להפריש מעיסות העשויות מהקמח שמצוי בשוק, אף שיש לחוש שהעיסות 
עשויות מקמח משנים שונות מכיון שהקמח של חו"ל מעורב עם קמח מהארץ והקמח מהארץ 
הוא משנה מסויימת כפי שנכתב לעיל, כך שכל חבילת קמח מעורב גם קמח של שנה אחת 

משותפת. לדוגמא: הקמח שנמצא בתקופה זו בשוק שרובו מחו"ל יש בו תערובת קמח 
מחיטה שגדלה בארץ בשנת תשע"ט. גם אם קרה ועשה עיסות משתי חבילות קמח ומשתי 
מטחנות או שנטחן בזמנים שונים, ואנו חוששים שאריזה אחת היא משנת תשע"ח והשניה 
משנת תשע"ז, מכל מקום מכיון בכל אחת מהאריזות ודאי יש מיעוט של שנת תשע"ט ניתן 
להפריש מזה על זה שהרי בכל אחת מהעיסות הנשוכות יש שייכות לשנת תשע"ט ובכהאי 

גוונא אין איסור הפרשה מעיסת שתי שנים. כך היו שסברו. 

מאידך היו שאמרו שזו אינה טענה, שהרי לא מסתבר שנוכל להתיר להפריש מעיסה שעשויה 
מקמח של שנה אחת על עיסה מקמח של שנה אחרת  על ידי שנפזר בכל קמח מיעוט 
שבמיעוט מתערובת כמה שנים ועל ידי כך ייחשבו כל העיסות משנה משותפת אחת. ומה 
שעיסה בלולה משתי שנים לא גזרו עליה שאין מפרישים מעיסה של שתי שנים, ההיתר הוא 
מתיר רק להפריש מהעיסה הבלולה על עצמה מיניה וביה משום שכאשר העיסה בלולה 
משתי שנים הקמחים מצטרפים לחיוב אחד ולא כי העיסה נחשבת שייכת לשתי השנים. 
ויש להאריך בדברי הרמב"ן בהלכות חלה שהוא מקור הדין שבעיסה בלולה משתי שנים 
אין חיסרון של הפרשה משנה על חברתה, שמוכח ממה שכתב שם שסברא זו אינה נכונה.

נמצא לכאורה לפי זה שיש לחוש ולא להשיך או לצרף בסל עיסות בכדי לחייבם בחלה, 
משום שיש בזה ספק הפרשה משנה על חברתה. ואם צירף יש לדון האם יכול להקל בספק 
זה. וכן אין להפריש מעיסה אחת על חברתה כששתיהן התחייבו בחלה כל אחת בפני עצמה, 

משום שחלה מקמח של שנה אחת לא פוטרת עיסה מקמח של שנה אחרת.

למעשה הלומדים הרחיבו לדון בשאלה גדולה זו, בגדרי הדין שאין מפרישים מקמח של 
שנה אחת על קמח של שנה אחרת ובגזירת חז"ל שגם כשהצטרפו לחיוב אחד אין מפרישים 
ואפילו משתי השנים יחד, ומה הדין בספק אם אכן הקמח הוא משתי שנים, אם צריך להחמיר 
משום חזקת חיוב ואם נחשב כדבר שיש לו מתירין ועוד פרטי הלכה גדולים ורבים. בדברים 
שהובאו כאן אין כדי להכריע, אלא לעורר את לב הלומדים לענין, לעיין ולמצוא דברי חפץ 

האם אכן זו המציאות וזו ההלכה למעשה וצריך לחוש לאכילת טבל וברכה לבטלה. 

הפתרון לבעיה זו, לכל הפחות כשמצרפים עיסות הוא לערב את העיסות ולא רק להשיך 
אותם זו בזו, כך שייחשבו כבלולות ולא כנשוכות, וכפי שהבאנו מדברי הרמב"ן בבלול אין 
את החיסרון של משנה על חברתה. והסכים איתי הגאון ר' שאול רייכנברג שליט"א שאין 
צרוך לבלול את העיסות בילה גמורה שלא ישאר מאחת מהן חתיכה בפני עצמה, אלא צריך 

רק להוציאן מגדר נשוכות למעורבות שלא ניתן להפריד ביניהן.

אך פתרון זה ניתן לישום רק בעיסות ולא בצירוף לחם או מצות אפויות שצירופם הוא בסל 
בלבד ובזה יש חיסרון של צירוף והפרשה משנה על חברתה.  

לוי שהחזיר את המעשר טבול לתרומת מעשר ונתערב בפירות

אחת השאלות שהגיעה בימים אלו עסקה במעשה שהיה. יהודי שהיה בידו טבל ודאי מפירות 
שגדלו בחצירו, ולאחר שהפריש תרומה גדולה ומעשר ראשון, הביא את המעשר ראשון ללוי 
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והלוי זכה במעשר והחזירו לו. אותו אדם בטעות עירב את פירות המעשר ראשון עם 
שאר פירותיו לפני שהפריש תרומת מעשר מהמעשר ראשון, ומכיון שהמעשר ראשון 
נחשב עדיין טבל משום שהוא טבול לתרומת מעשר, כאשר אותו אדם החזיר את המעשר 
ראשון ועירב אותו בפירות החולין נעשו כל הפירות תערובת טבל וחולין, וטבל כידוע לא 

בטיל ונאסרה התערובת באכילה עד שתופרש תרומת מעשר מן המעשר ראשון.

אך לא ניתן להפריש סתם כך מתוך התערובת, כיון שרק פירות המעשר ראשון שבתוך 
התערובת טבולים לתרומת מעשר ורק מהם ניתן להפריש את תרומת המעשר, והם הרי 
מעורבים בכל הפירות ואין דרך לדעת מהם פירות המעשר ראשון. לכן במקרה כזה שיש 
לפנינו תערובת פירות חולין ופירות מעשר ראשון הטבולים לתרומת מעשר, אין תקנה 

בהפרשה מהתערובת.

אף שבדרך כלל כאשר מעשר ראשון מתערב עם החולין מורים להישאל על ההפרשה, 
ולהפריש שוב, במקרה זה כיון שהלוי זכה כבר במעשר ראשון אי אפשר להישאל על 
ההפרשה שהרי זה כמו תרומה שבאה ליד כהן שמבואר בגמרא )נדרים נט, א( שאין נשאלים 
עליה. לכן ההוראה במקרה כזה שעליו להביא מעשר ראשון טבול לתרומת מעשר ממקום 
אחר ולהפריש ממנו תרומת מעשר גם על המעשר ראשון שטבול לתרומת מעשר הנמצא 

בתוך התערובת.

מאיזה טבל צריך להפריש על התערובת

אלא שאז הועלתה שאלה חדשה המגיעה רק מתוך חישוב הסוגיות על בוריין. כידוע אין 
מפרישים תרומות ומעשרות מדרגות חיוב שונות אלו על אלו. לכן לא מפרישים תרומות 
ומעשרות מטבל 'לקוח' - פירות שנקנו לאחר שנתלשו, על טבל שהוא 'תבואת זרעך' - 
שנשאר ברשות המגדל. משום שלקוח אינו חייב מן התורה אלא מדרבנן ומדאורייתא אין 
חיוב תרומות ומעשרות אלא ב'תבואת זרעך' דהיינו תבואה שגדלה אצלו )מנחות לא, א 

ועיין בית יוסף יו"ד של בשם תשובות מהר"ם(.

האם הפירות נחשבים 'תבואת זרעך'

ומכיון שמדובר בפירות טבל שגדלו בחצירו ולא שקנה פירות טבל, והלוי החזיר את המעשר 
ראשון לבעלים חזר הטבל להיחשב 'תבואת זרעך', כמבואר בתוספות )ב"מ פח, א ד"ה תבואת( 
שמי שמכר את פירותיו וחזר וקנה אותם נחשבים הפירות כ'תבואת זרעך. ואם כן אי אפשר 
להפריש עליהם מ'לקוח'. ובשביל לתקן את המעשר ראשון שטבול לתרומת מעשר, צריך 
להפריש עליו דוקא מטבל ודאי שאינו 'לקוח'. ואם אין לו עוד פירות טבל שגדלו ברשותו 
ממין זה עליו לקנות פירות מחוברים לקרקע ורק אחרי שהם שלו לתולשם ולהפריש מהם 

על המעשר ראשון המעורב בפירותיו. וכך סברו הלומדים. 

שיטת הר"ש שלקט שכחה ופאה נחשבים 'תבואת זרעך' של העניים

אלא שהתעורר ספק משום שהר"ש )פאה א, ו( התקשה שאם לקוח מדאורייתא פטור, למה 
אמרינן שלקט שכחה ופאה פטורים מתרומות ומעשרות משום הפקר, הלא לקט שכחה 
ופאה תמיד הם 'לקוח' שהרי העני זכה ממה שגדל ברשות אחרים. ]למעט פרט ועוללות 

שמעולם לא היו של הבעלים ואכ"מ[. ומתרץ הר"ש שלקט שכחה ופאה כיון שזכי להם 
רחמנא בהאי שדה, תבואת זרעך קרינא ביה. דהיינו כיון שמראש התורה זיכתה לעניים את 
הלקט שכחה ופאה, לא נחשב שהעניים קנו מהבעלים, אלא נחשב שהשדה מראש גידלה 

להם את הלקט שכחה ופאה והוי תבואת זרעם. כך כתב הר"ש.

האם הוי 'תבואת זרעך' ללוי

ולפי זה היתה סברא לומר שדברי הר"ש קיימים גם לגבי תרומות ומעשרות, שהמעשר ביד 
הלוי לא נחשב לקוח כיון שמלכתחילה יש לו זכות לקבל את המעשר מן הפירות. אם אכן 
הפירות שביד הלוי נחשבים תבואת זרעו של הלוי, מסתבר גם להיפך, שכאשר הלוי החזיר 
לבעלים את פירות המעשר לא נחשבים תבואת זרעו של בעל השדה שהרי נחשב שגדלו ללוי. 

ואם כך, במקרה שלנו שהלוי החזיר את הפירות לבעלים והוא עירב אותם בפירותיו וצריך 
לתקן את הטבול לתרומת מעשר על ידי טבל אחר, יכול לקנות טבל בשוק ולהפריש ממנו 
על המעשר ראשון, אף שהטבל שקנה הוא לקוח, משום שגם המעשר ראשון שחזר אליו 

נחשב לקוח.

אך שאין זה ברור שכך הדין, משתי סיבות:  

לא פשוט כלל שסברת הר"ש שלקט שכחה ופאה  נחשבים זרעו של העני, אכן קיימת א. 
גם במעשר ראשון. משום שיש חילוק גדול בין מעשר שיש בו טובת הנאה לבעלים והלוי 
אינו יכול לקחת את המעשר בלי שהבעלים יתנו לו, לבין לקט שכחה ופאה שהעני יכול 
ללקוט אותם כלוקט את שלו, והבעלים אינו יכול לעכב את העניים. ולכן מה שניתן ללוי 
אולי לא נחשב שגדל עבורו, אלא הפירות גדלו לבעלים והם נותנים משלהם מעשר ללוי.

יש לומר שאף שלקט שכחה ופאה נחשבים 'תבואת זרעך' של העניים, מ"מ גם לבעלים ב. 
נחשבים הפירות בכלל 'תבואת זרעך' כיון שסוף סוף גדלו אצלו ורק בשעת הקצירה נעשו 
לקט שכחה ופאה. ואם כן אף במעשר ראשון כשהלוי קיבל והחזיר להם את המעשר 
ראשון הוי 'תבואת זרעך' לגבי הבעלים וצריכים הבעלים של התערובת של החולין והטבל 

לתרומת מעשר, לתקן ולהפריש רק מטבל שאינו לקוח. 

לפיכך במקרה זה ההוראה נותרה כבתחילה משום שאין הדברים מוכרעים. והנה הם מוגשים 
לפני החכמים לחוות דעתם.

האם 'כנה' פטורה מערלה

שאלה אחרת שהגיעה לבית המדרש, עוסקת בהרכבה: הרכבה נעשית על ידי כנה – זהו 
הגזע הנטוע בארץ, והרוכב זהו הענף ממנו גדלים הפירות והוא רוכב על הכנה. הכנה אם כן 
עשויה רק כ"מצע" לרוכב שמעליה. בדרך כלל הכוונה בנטיעת הכנה היא שלא תיתן פירות, 
עד שאם הכנה מוציאה ענף קוצצים אותו מיד משום שרוצים פירות רק ממין הרוכב. מעשה 

שהיה בכנה שלא היתה מטופלת והוציאה ענף ובו פירות בתוך ג' שנות ערלה.
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 שיח עשדעו 

והנה ידוע שהנוטע עצים לסייג או לקורות אינו חייב בערלה, כי רק אילן שניטע למאכל 
פירותיו אסורים בערלה כמבואר בתחילת מסכת ערלה. ]דין זה הוא בתנאים מסויימים, 
שיהיה ניכר על העצים שאינם עומדים למאכל ולדעת החזו"א רק כאשר בשעת הנטיעה 

החליט שלא לאכול מן הפירות כלל[. 

האם ה'כנה' נחשבת כנטיעה לסייג

משום כך נתעוררה שאלה, האם נטיעה לכנה נחשבת כנטיעה לסייג שהרי לא רוצים בפירותיה, 
וממילא אין בפירותיה איסור ערלה. או שהואיל והכנה היא "חלק" מאילן שמגדלים לפירות 

נחשבת גם הכנה כאילן מאכל ולא מתייחסים אליה כנטיעה נפרדת מהרוכב שעליה.

גם בשאלה זו ניתן אולי להביא ראיות חלקיות לאסור או להתיר אך מכלל ספק לא יצאנו 
ולכלל הכרעה לא באנו. וה' יאיר עינינו לדון נכונה ולדעת אמיתת תורתו.

פיתרון להפרשה על מחובר

מעשה אחר היה. אדם שגדלים בחצירו פירות הדר הוצרך לארח בחצירו נערים החשודים 
למגינת לב לאכול בלי להפריש תרומות ומעשרות, אותו אדם פנה בבקשה מן הלומדים 
להורות לו את הדרך ילך בה על מנת שלא להכשילם באיסור טבל ושלא יעבור הוא עצמו 

על איסור לפני עיור.

מבירור צורת החצר עלה שכפי הנראה לפחות חלק מן החצר דינה כחצר הקובעת למעשר, 
משום שהיא מוצנעת ו'אין אדם בוש לאכול בתוכה' )מעשרות ג, ב(, כך שאכן מי שיאכל 
מן הפירות בחצר יעבור באיסור, הועלתה הצעה שאותו אדם ילקט מלכתחילה מעט מן 
הפירות שבחצירו ויפריש מהם תרומות ומעשרות ויאמר שתחול ההפרשה רק לאחר שיתלשו 
הפירות שעליהם הוא מפריש. והרי הלכה פסוקה היא שכיון ש"בידו" לתלוש את הפירות 
ויוכל להפריש עליהם, יכול כבר מעכשיו להפריש עליהם לכשיתלשו )עיין קידושין סב, א(.

אך נתעוררה בעיה, החזו"א )דמאי סי' יז( סובר שדין זה שיכול להפריש לכשיתלשו הוא 
רק על חלק הפירות שגדל לפני שהפריש, אך אינו יכול להפריש על תוספת שגדלה לאחר 

ההפרשה, כיון שהתוספת איננה "בידו" בשעת ההפרשה.

האם צריך לחוש בזמן מועט לגדילת הפירות

והנה בשאלה שלפנינו יש שיהוי זמן מועט מעת שהבעלים מפריש על הפירות המחוברים 
עד שתחול ההפרשה בזמן שילקטו אותם, ולכאורה עלינו לחוש שבאותו שיהוי זמן אף שהוא 
מועט ביותר, גדלו הפירות במקצת ואותו מקצת לא נתקן בהפרשה שנעשתה מראש ואם 

כן פיתרון זה לא הועיל להצילם מאיסור אכילת טבל שהרי טבל לא בטיל. 

מחלוקת הגרש"ש והחזו"א אם אפשר לחלל מעשר שני שעדיין לא חל

בהקשר זה יש לציין את מחלוקת החזו"א )שם( והגר"ש שקאפ בשערי יושר )שער ו, יז( 
האם מכח דין זה של "בידו" שלכן יכול להפריש על מה שיתלש לאחר זמן, יכול גם לחלל 
את המעשר שני שיחול כשיתלשו הפירות, או שמכיון שחלות המעשר שני לא באה לעולם 

כלל, לא מהני מה שבידו לעשותו.

הגרש"ש סובר שכל מה שבידו מאפשר לו להחיל, הוא רק כאשר הדבר עצמו הוא בעין, כמו 
בפירות שהביאו שליש וחייבים במעשר אלא שאינו יכול לעשר משום שאין מעשר במחובר, 
בזה מועיל מה שבידו לתלוש את הפירות. אבל כשהדבר עצמו אינו בעין לא מועיל מה 
שבידו לעשותו ולכן אי אפשר לחלל מעשר שני שעדיין לא חל, אך החזו"א סובר שיכול גם 
לקבוע כבר עכשיו שכשיתלשו הפירות יהיו הפירות שבידו מעשר שני עליהם ומיד יתחללו 

על מעות מסויימות.

ולדעת הגרש"ש גם במקרה שברור שלא התווסף לפירות דבר ויכול לקבוע תרומות ומעשרות 
לכשיתלשו, בפירות שחייבים במעשר שני לא פתרנו את הבעיה, משום שאין אפשרות לחלל 

את המעשר שני לפני שהוא חל.
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עקדמע לדיני תלומות ומישלות לאליז"ל

כרוב ענייני מצוות התלויות בארץ אף דברי רבינו האריז"ל שהובאו בשער 
המצוות ]פרשת וילך[ ובהם כמה הלכות בדיני תרומות ומעשרות לא 
זכינו שיעסקו בהם להבין מה החידוש שבהם, על מה נסובו ומה באו 
להכריע. בקונטרס מופלא ‘דיני תרומות ומעשרות לאריז"ל' הרואה אור 
בימים אלו מבאר הרה"ג ר' מיכאל גלעדי שליט"א מרבני בית המדרש 
להלכה בהתיישבות, מהם הנידונים העומדים בשרשי ההלכות שהורה 
האריז"ל, מה המחלוקות והשיטות שהתעוררו בתקופתו בענייני תרומות 

ומעשרות ומה היא הכרעתו בהם.

לימוד ועיון בקונטרס יתן לקורא היכרות והבנה חדשה בשאלות הנוגעות 
גם לימינו אנו – כ'גמר מלאכת שמן הסויה', ו'האסור והמותר באכילת 
ענבים העומדים ליין' וכן ‘שתייה מהיין כשעדיין לא נגמרה  מלאכתו', 
ועוד. כמו כן יזכה הקורא בהצצה בחרך צר בסערות ההלכתיות מזמן 

הב"י והמבי"ט – מחלוקות שסופם להתקיים.

הקונטרס ארוך מדי מכדי הכילו בגליון זה, לבקשתנו ניאות המחבר 
לתת לנו את ההקדמה לו, ובה השערה שגם היא כגופי תורה מה ראה 
קדוש ישראל מרן האריז"ל להכניס בין ספריו ליקוט הלכות קצר זה 

אשר ערכו לא יסולא בפז. ומי יבוא אחר המלך.

רבי מיכאל גלעדי שליט"א
מרבני בית ההוראה

הקדמה לדיני תרומות 
ומעשרות לאריז"ל

המהרח"ו בשער המצוות פרשת וילך כתב רשימה של דינים וחומרות בהלכות תרומות 
ומעשרות ובתחילה כתב "ענין חומרות בדיני המעשר", והנה בתחילת הפרק כתב "מי שרוצה 
להיות חסיד צריך לנהוג חומרות יתירות אע"פ שאינו מחוייב בהן כפי הדין", והוסיף "ואכתוב 

קצת ממה שהזהירני מורי ז"ל ויש בהם דברים של חומרא בלבד ודברים שהם כפי הדין".

בעיון בדיני תרומות ומעשרות שכתב רבינו ז"ל אנו מוצאים בכמה מקומות שכתב: "דין זה 
הוא דין גמור כסברת כל הפוסקים", ואם כן יש להבין מדוע כתב רבינו ]האר"י[ ז"ל "ענין 

חומרות בדיני מעשר" לדינים שחייבים בהם מעיקר הדין ואין עליהם חולק. 

עוד יש לדעת מה ראה רבינו ז"ל לכתוב בארוכה דוקא בעניני מעשר את הדינים והחומרות, 
ובשאר המצוות כמעט לא מצאנו שכתב דינים וחומרות אלא זעיר כאן זעיר שם.

ואחר העיון בדברי רבינו ז"ל ובתשובות רבותינו האחרונים באותה תקופה כגון הרדב"ז, 
האבקת רוכל, המבי"ט, רבי בצלאל אשכנזי, המהרשד"ם והחרדים ועוד, ניווכח לדעת 
שכמעט כולם דנו באותם הלכות הנזכרות ב"דיני המעשר" שזכר רבינו ז"ל, חלק מהם דנו 

בכל ההלכות שנזכרו וחלק מהם בחלקם, והלא דבר הוא. 

כמו כן אנו מוצאים בחלק מהתשובות באחרונים הנ"ל ביטויים חריפים על אותם המחמירים 
להפריש תרומות ומעשרות כגון משפטים "וגם זה הבל" ]חרדים פרק נב[, או "שערוריה דקא 
מהדר לתלות בוקי סריקי במילי דחיקי על מנהג ותיקין, והקיף על המנהג תשובות חבילות 
שאין בהם ממש" או "שארי ליה מריה דהאי מנהגא תפוס בידי גדולי ישראל" ]שו"ת ר"ב 
אשכנזי[, וכן "איני רואה סמך למה שנהגו להוציא תרו"מ" ]המבי"ט סי' קצו[ ועוד. והרגיל 
בדברי רבותינו נ"ע לא ימצא ריבוי ביטויים כאלו בהלכות אחרות כנגד אותם הרוצים להחמיר 

בהלכות, והרואה תמה מדוע דוקא בנידונים אלו ראו לנכון להתבטא בצורה זו.

פשרן של דברים יתברר במאורע שאירע באותה תקופה בארץ ישראל, שכפי הנראה הוא מה 
שעומד מאחורי הצורך בכתיבת הלכות אלו ולמחלוקות שסביבם, ונקדים את הרקע לנושא. 

לאחר גירוש ספרד שהיה בשנת ה' אלפים רנ"ב ]לפני יותר מחמש מאות שנה[ החלו היהודים 
לעלות מארצות גלותם ולהתיישב בארץ ישראל, עיקר הישוב באותו זמן היה בגליל ]בעיר 
צפת לפני העליה היו רק כשלוש מאות איש, ואילו כחמישים שנה לאחר מכן בשנת ש"ב 
ישנה עדות שהיו בה כחמשה עשר אלף נפש[. ביטוי לזה אנו מוצאים בשו"ת אבקת רוכל 
למרן רבי יוסף קארו )סימן א( וז"ל "שמעו הרים את ריב ה', והאיתנים מוסדי ארץ, קינת 
דודי לכרמו, כרם היה לידידי בקרן בן שמן, כי כאשר ראה ה' עוני עמו ישראל, אשר היה זה 
קרוב לאלף וחמש מאות שנה נדחו מעל אדמתם, מגוי אל גוי ומממלכה אל עם אחר, בכמה 
גירושין וכמה שמדות, זכר להם ברית אבותם, ושב את שבותם, וקבצם מאפסי ארץ, אחד 
מעיר ושנים ממשפחה, אל ארץ הצבי, ונתיישבו בעיר צפת תוב"ב צבי היא לכל הארצות, 
והיו פרנסיה ומנהיגיה מתנהגים כהוגן לשאת במשא העם העניים והאביונים ולומדי התורה". 

עד לתקופה זו לא נהגו בארץ ישראל, שהיתה כמעט חרבה ושוממה מבלי בניה היא יושבת, 
הלכות מצוות התלויות בארץ, ובפרט דיני תרומות ומעשרות, כיון שכל הקרקעות היו ביד 
גוים, כמבואר בשולחן ערוך )חו"מ סי' תט סעי' ג( לגבי גידול בהמה דקה בארץ ישראל 

"האידנא שאין מצוי שיהיו לישראל בארץ ישראל שדות נראה דשרי".

אך לאחר שהתיישבו היהודים בארץ, התעוררו שאלות במצוות התלויות בארץ, רובם של 
השאלות היו על חיוב הפרשת תרומות ומעשרות בגידולי עכו"ם, כפי שאנו מוצאים תשובות 
רבות על ענינים אלו, בתשובות הרדב"ז והמהרלב"ח, באבקת רוכל, ותשובות המבי"ט, ובנו 
המהרי"ט, ובתשובות מהר"ם אלשיך, ורבי אלעזר בן ארחא, וכן בספר חרדים לרבי אליעזר 

אזכרי, ועוד.

המנהג הנפוץ בזמנם היה כדעת הרמב"ם )תרומות פרק א הלכה יא( שאין מפרישים תרומות 
ומעשרות בגידולים שגדלו אצל גוי ונגמרה מלאכתם ביד גוי, ומשום כך ברוב הגידולים לא 
היה שייך דיני תרומות ומעשרות, ורק אותם גידולים שגדלו ביד גוי ונגמרה מלאכתם ביד 
ישראל חייבים בהפרשת תרומות ומעשרות, ומשום כך רוב הנידונים היו בפירות שגדלו 

אצל גוי וגמר מלאכתם היה ביד ישראל כגון יין ושמן וכיו"ב.
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עקדמע לדיני תלומות ומישלות לאליז"ל

באותה תקופה עלה לארץ ישראל אחד מחכמי הדור באשכנז ה"ה רבי יוסף אשכנזי חתן 
רבי אהרון מפוזנא ]נקרא גם רבי יהוסף אשכנזי, ויש שכינוהו "התנא" על שם החיבור 
הגדול שחיבר על המשנה. חיבור זה אבד, ופירושים ממנו אנו מוצאים בפירוש המשניות 
מלאכת שלמה לרבי שלמה עדני שהשתמש בהגהותיו של הר"י אשכנזי1[. הר"י אשכנזי 
התיישב בצפת, וכשראה את ההנהגות שנוהגים העם בעניני תרומות ומעשרות לא היתה 
דעתו נוחה מהם, וסבר שלא הונהגו על ידי חכמים אלא הם הנהגות שנבעו מחסרון ידיעה 
וטעויות. בקונטרס מיוחד שכתב מנה את כל המנהגים שנוהגים המון העם ולדעתו נהגום 

בטעות, קונטרס זה הודפס בתשובות רבי בצלאל אשכנזי סימן ב2.

עיקרו של הקונטרס עוסק בחיוב תרומות ומעשרות בפירות שגדלו ביד גוי ונתמרחו ביד 
גוי וכדומה, ואחר שהאריך בזה כתב עוד וז"ל "ואינו תימה שנהגו כעת להיפך מזה, כי כמה 
וכמה מנהגים ראינו על עניין מצות הארץ אשר בוודאי מעצמן באו המנהגים ההם על ידי 
טועים ולא שהנהיגום וותיקים, וכבר טעמי כל אלו ידועים כי כל דבר שיש בו טורח וחסרון 

כיס צריך זירוז". 

בהמשך הקונטרס מונה רבי יוסף כמה מנהגים שאין עושים על פי הדין או שמקילים בהם 
ואלו הן: א. האתרוגים שלוקחים לשם מצוה הם טבל ולא יוצאים בהם ידי חובה. ב. מקילים 
בשותפות עם עכו"ם ויש שותפות שחייבת. ג. קונים ענבים שגידלו ליין ואוכלים מהם בלא 
להפריש תרומות ומעשרות. ד. לא מפרישים מעשרות משמן השומשומין. ה. נותנים רק 
חיטה אחת או טיפה אחת לתרומה גדולה. ו. לא נותנים מעשר ראשון ללוי. ז. במקום להפריש 

מעשר עני מפקירים את נכסיהם. ח. מחללים את המעשר שני על קמח. 

ובסוף דבריו כתב "אם כן כל אלו הדרכים דרכי הבל הם, ובוודאי אין ראוי לסמוך וללכת אחרי 
המנהגים האלה לא באלה ולא בכיוצא בהן, מכל שכן אחרי שראינו שמחדש באו כל אלה, 
כי כבר העיד בעל ספר כפתור ופרח שבזמנו היו נוהגים לעשר כמו שכתבנו למעלה וכו'".

קונטרס זה שלחו רבי יוסף אשכנזי לחכמי הדור בארץ ובחו"ל, חלקם השיבו לו, וחלקם 
התייחסו אליהם בספריהם כפי שמוצאים בתשובות הרדב"ז )ח"ה ב' אלפים קז(, ובתשובות 
רבי בצלאל אשכנזי )סי' א( שהתייחס לרוב דברי הקונטרס, ובתשובות המהרשד"ם )סי' 

קצב( והחרדים )פרק נב( ועוד.

בתוך המשא ומתן התעורר פולמוס גדול משום שרבי יוסף אשכנזי היה הולך ומשכנע את 
אנשי הדור להחמיר את חומרותיו, כשהחומרא העיקרית היא שצריך להפריש תרומות 
ומעשרות מפירות נכרים שהתמרחו ביד גוי, שלא כפי מה שנהגו עד אז, ועל חומרא זו קמה 
סערה גדולה שכן מנהג זה נקבע והתייסד על פי דעת הרמב"ם הסובר שאין צריך להפריש 
תרו"מ מהגדל אצל גוי ונגמרה מלאכתו ביד גוי. ]עיקרי המחלוקת עי' להלן אות א ובהערה[.

הכסף משנה )תרומות פ"א הל' יא( מתאר בקצרה את הפולמוס שאירע בזמנו וז"ל "אע"פ 

1.  על התנא רבי יוסף אשכנזי מצאנו במכתב ]הודפס בספר ירושלים א.מ. לונץ ירושלים תשכ"ט[ של 
המקובל רבי שמשון בק בשנת שמ"ד שכתב במכתב לאחר שהגיע לירושלים מצפת "יש כאן משניות 
ביד יורשי התנא האלקי כמהר"ר יוסף מווירונא שלא הניח כמותו בחסידות ועיון התלמוד והירושלמי 
והיה יודע כל שיתא סדרי משנה בעל פה. ומצויין שהמשניות הללו נכתבו זה תת"פ שנה מנוקדים". עי' 

בהערה שם שהכוונה להר"י אשכנזי.

2.  יש לציין שאין קשר משפחתי בין רבי יוסף אשכנזי ורבי בצלאל אשכנזי, וכן עם רבינו האר"י ז"ל שנקרא 
רבי יצחק לוריא אשכנזי, שכך היה המנהג אצל בני ספרד שכל מי שבא מאשכנז למקומם היו מכנים 

את שם משפחתו אשכנזי.

שהראב"ד סובר שפירות שנגמרה מלאכתן ביד גוי חייבים בתרו"מ מדרבנן, משום גזירת בעלי 
כיסים, אך המנהג הפשוט בכל ארץ ישראל כדברי הרמב"ם, ומימינו לא שמענו פוצה פה 
לחלוק על זה. ועתה קם חכם אחד ]הוא רבי יוסף אשכנזי[ נראה לו שהוא מתחסד בעשותו 
היפך המנהג הפשוט, ומעשר פירות שגדלו בקרקע הגוי ונגמרה מלאכתן ביד גוי וגם מירחן 
גוי, והולך ומפתה אחרים שיקבלו עליהם לעשות כדבריו. ונראה פשוט בעיני שראוי למנעם 
מזה משום לא תתגודדו, ועוד שמאחר שבכל אלו המדינות קבלו עליהם לעשות כדברי רבינו, 
מלבד מה שנוגע בכבוד הראשונים שנהגו כן, והרי ריב"א לא מלאו לבו לסמוך על סברתו 
לבטל המנהג3, ומי הוא זה ואיזהו אשר מלאו לבו לעשות כן. ועוד שדבר זה הוא דבר שאין 
רוב הציבור יכולין לעמוד בו, לכן יש לגזור עליהם שלא ינהגו כן, ואם יסרבו יכופו אותם 
כההיא דשמואל דאמר ליה אכול משחא ואי לא כתיבנא עלך זקן ממרא". ]עי' בדרישה סימן 

שלא ס"ק יא שהביא את עיקרי הדברים[. 

בשיטה זו עמדו רוב חכמי הדור וכך קבעו להלכה. אמנם כפי שכתב הכסף משנה "אחר כך 
נתפשטו הדברים עד שהוצרכו חכמי העיר לתקן ונתקבצו כולם, וגזרו גזירת נח"ש ]נידוי 
חרם שמתא[ שעוד כל ימי עולם לא יעשר אדם לקוח מן הגוי, אלא כמו שנהגו עד עתה 

על פי רבינו".

גם המבי"ט ]רבי משה טראני מחכמי צפת[ כותב בתשובותיו )חלק ב סי' קצו( שהשתתף 
בחרם, ובתוך תשובתו הוא מזכיר כמה פעמים שאין לחדש שום דבר לחומרא ואין להחמיר 
להפריש בזה כיון דרביע עליה הסכמת החרם. ומוסיף בהמשך דבריו "אלא שיש חשש מן 
הסכמת החרם שהסכמנו באלו הימים בסיבת המחמירים הנז' שלא יוציאו תרומות ומעשרות 
כי אם לדעת הרב ז"ל מאריה דאתרא מפני השלום". והוסיף "ואין להם רשות להחמיר מטעם 
החרם, וגם כן ניצולו מן החטא בתקנה זו, שהיו משליכים לאיבוד שם תרומה ותרומת מעשר, 

והיה בזה משום ביזוי אוכלים ומשום בל תשחית לדעת הרמב"ם ז"ל". 

בתשובה אחרת כתב המבי"ט )חלק ב סימן סח( וז"ל "ומפני שהיה נמשך מחומרות אלו מחלוקת 
בסעודות של מצוה בין איש לאשתו אשר הנשים עצלניות הן להיותן זהירות בחומרות אלו, 
הסכמנו כמה שנים בגזירת חרם וחתומים בו כל החכמים שלא יוציאו תרומות ומעשרות 
במה שאינם חייבים לדעת הרמב"ם ז"ל, והוא ידוע כי לדעתו אין שום חיוב במירוח ישראל 
בשל גוי בירק וכו', ואפילו היה איזה ספק בחיוב בעיני החכמים הפרושים האלה החרם ודאי, 
אין ספק מוציא מידי ודאי" וסיים נאום המבי"ט ודרוש שלומכם וטובתכם ביני לביניכם ולא 

יצטרך להשמיע במרום קולכם עכ"ל. 

רבי בצלאל אשכנזי )סימן א( כותב, שגם אליו נשלח הקונטרס מרבי יוסף אשכנזי ]ומכנהו 
חכם אחד בקי ומוחזק בירא חטא[ בעודו במצרים והחל להשיב על דבריו, אך ביני וביני 

3.  כוונתו לדברי הריב"א בתשובה שהביא שהסתפק היאך פסקינן במחלוקת זו וז"ל ולענין מירוח העכו"ם 
נראה בעיני דהלכה כרבי יוסי לגבי ר"מ ורבי יהודה דר"י ורבי יוסי הלכה כרבי יוסי, וכל שכן לגבי ר"מ, 
ואע"פ שאסרתי אפילו כשהיה מתחלתו של עכו"ם משום בעלי כיסין, אם היה מנהג בא"י שלא להחמיר 
לא היה בידי לבטל המנהג כי מנהג אבותיהם בידיהם, והייתי תולה הטעם שהראשונים היו סוברים כר"פ 
ורבינא, ואע"פ שקשה לי ההיא דבכורות, בהלכה רופפת הלך אחר המנהג. ונדחק לפרש וכו' ובספר 
הרמב"ם מצאתי כשהיו מתחלתן ביד עכו"ם ומירחם העכו"ם, ומפני שנסתפקתי ולא יכולתי לעמוד על 
בירור הדבר נראה בעיני להחמיר ולהפריש תרומות ומעשרות מתבואות העכו"ם אע"פ שגדלה שליש 
בידו ומירחה מפני שלאיסור באות כל ההלכות בפשיטות יותר, אלא מפני הספק יש ליזהר שלא להפריש 
מתבואה שגדלה שליש ביד ישראל ומירחה העכו"ם על תבואה שגדלה שליש ביד עכו"ם ומירחה שלא 

יהא מן החיוב על הפטור, ואם יש מנהג ראוי לעמוד על המנהג עכ"ל ריב"א.
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עקדמע לדיני תלומות ומישלות לאליז"ל

שמע שהתאספו ראשי הגליל רבנן ותלמידיהון וגזרו גזירת נח"ש שלא לעשר פירות 
הלקוחים מעכו"ם, וכותב, שבאותו קיבוץ שגזרו היו שנים מרבותיו הלא הם, הרדב"ז 
ורבי ישראל די קוריאל, משום כך מסיים רבי בצלאל אשכנזי "משכתי ידי להזקק לזה 

ומי יבוא אחר המלכים וכו"'.

אך לאחר כמה שנים עלה רבי בצלאל אשכנזי לארץ ישראל ]והתגורר בירושלים[, וכותב 
שנוכח לדעת שישנם מקצת חכמים שמחזיקים בתורתו של בעל הקונטרס ]היה זה לאחר 
פטירתו של הר"י אשכנזי[, ומאוד חרה לו הדבר וכתב עליהם דברים חמורים, והוסיף שמחמת 
שהם מדברים סרה על רבותינו שגזרו שלא להחמיר חומרות אלו, נזקק לענין וכתב תשובה 
ארוכה בזה, וז"ל "ומעיד אני וסהדי במרומים, כי זה ימים על עסקי עיר הקודש יצאתי 
בשיירה ונטפל עמי אחד מהתלמידים, והיה עייף ויגע ומוטל ברעב, וזימנתי אותו לסעוד 
עמדי והשיב שאינו אוכל בלתי מעושר, והחרשתי ולא גזרתינהו לפומיה בגיזרא דפרזלא 
כמו שאמר לעשות מי שנשתבח בענוה רבינו הקדוש ז"ל על רבי יהודה בן נקוסא, וכזה 
וכזה שמעתי מאלו המעשרין ומצערין ואני אשא ואני אסבול, ועל רבותינו ז"ל הגוזרים על 
זה מדברים תועה, לכן כשל כח הסבל ואמרתי עת לעשות להקים דגל הראשונים על תלו, 

ולהעמיד אשיות תורתם ומנהגם על נכון נגד המשחיתים וכו'". 

לאחר מיכן האריך הר"ב אשכנזי להשיב על כל דברי בעל הקונטרס וסיים "כלל הדברים 
אין בדבריו ממש וכ"ש בדברי בעל הקונטרס הנמשך אחריו ויפה גזרו רבותינו הזקנים רבני 
הגליל ז"ל שעוד כל ימי עולם לא יעשר אדם לקוח מן העכו"ם אלא כמו שנהגו עד עתה על 
פי הרמב"ם ז"ל. וגם פה בתוככי ירושלם ראוי לנהוג כן, וגרסינן בירושלמי )פרק מרובה( 
אמר רבי יהושע ירושלם הבנויה כעיר שחוברה לה יחדיו עיר שהיא מחברת את ישראל זה 
לזה ע"כ. ואיך ינהגו בה מנהג המפריד את בנו מעל שלחן אביו בלא דבר ושלא כדין, אבל 
מי שירצה להחמיר בביתו בהצנע להיות מצויין במצוות שלא יהיו עליו חדשים כשיגיעו 
זמנן במהרה בימינו, עליו תבוא ברכת טוב, אבל לא להתגדר ח"ו כי בזה תבואהו קללה ולא 

ברכה ושומע דברי חכמים ישכן בטח". 

רבי יוסף אשכנזי שלח את הקונטרס גם למהרשד"ם ]רבי שמואל די מודינא[ שהיה בסלוניקי 
ובתשובותיו על יו"ד )סי' קצב( אנו מוצאים התייחסות לכל הפולמוס שהתעורר, ]רק שאין 
מזכיר שהשולח הוא ר"י אשכנזי[, בדבריו נחלק גם על עצם החרם, ולדעתו אין להחרים 
ולנדות מי שרוצה להחמיר ולהתחסד, עיי"ש בדבריו. כמו כן המהרשד"ם דן בשאר הנידונים 
שכתב הר"י אשכנזי בתשובתו, ובחלקם אף הסכים עמו. ]בתשובה שלאחר מיכן סי' קצג 
הוא מתייחס לויכוח שהיה בין חכמי ארץ ישראל באותה תקופה האם צריך לחשוש לכלאי 
הכרם אצל גוים והוא מוזכר בדברי רבינו ז"ל אחרי דיני המעשר בד"ה ענין כלאי הכרם 
וערלה, מדבריו נראה שהיה עוד חרם גם לגבי הפולמוס של  חשש כלאי הכרם, אך יתכן 
שהכוונה על החרם שהיה על הפרשת תרומות ומעשרות כמו שרואים בתחילת התשובה 
שכתב שבעקבות הויכוח שהיה על הכלאים נמשכה המחלוקת גם לענין תרומות ומעשרות 

ושנת השמיטה[.

גם רבי אליעזר אזכרי בספרו חרדים )פרק נב( דן כמעט בכל החומרות שהזכיר רבי יוסף 
אשכנזי בקונטרס, ובתחילה האריך שאין צריך לעשר פירות נכרים שנגמר מלאכתם ביד הגוי. 
עיי"ש שהביא בזה מש"כ חבירו שמכנהו חסידא קדישא רבי שלמה אבאסן ז"ל. ובהמשך 
דבריו )אות יב( הזכיר את החשש להפריש זיתים ותורמוסין וכתב על זה בחריפות שאין 
זה אמת וגם זה הבל. אמנם בחששות אחרים שהעלה רבי יוסף אשכנזי כגון מה שמלקטין 
הישראל מן הגינה בידיהם הסכים שחייבים במעשר. וכן שיש מקום להחמיר להפריש תרומה 

גדולה גם בזמן הזה אחד מחמישים כמבואר בדבריו. כמו כן האריך בענבים העומדים ליין 
שאסור לאכול מהן אכילת קבע ויישב מנהגן של ישראל לאכול בלי להפריש. 

על פי האמור יש לתלות את הביטויים החריפים שאנו מוצאים אצל חכמי הדור על מי שמחמיר 
להפריש מפירות שגדלו אצל גוי, בכך שהיה חרם שלא לעשר מפירות גויים, וכיון שעדיין 
היו רבנים ותלמידים שנהגו בחומרא זו והתריסו נגד המנהג, לכן יצאו רבותינו האחרונים 

נגדם בביטויים חריפים, מחמת שלדעתם הם עוברים על החרם. 

מן העיון בדיני המעשר בשער המצות שכתב רבינו ז"ל אנו רואים שהתייחס לרוב הדברים 
שכתב רבי יוסף אשכנזי בתשובתו הנ"ל ]רבינו האר"י ז"ל היה מקורב לר"י אשכנזי והיה 
לומד עמו ביחד לימוד המשניות בלילות שבת, כמבואר בספר שבחי האר"י, ועיי"ש המעשה 
עם רבינו האר"י בנוגע לבנו של רבי יוסף אשכנזי ה"ה רבי אביגדור אשכנזי ז"ל[. ניתן לשער 
שכל דבריו של רבינו ז"ל בדיני המעשר הם בנויים על תשובת הר"י אשכנזי, ובא לדון על כל 

דין ודין, מה לקרב ומה לרחק, איזו הלכה היא מעיקר הדין ואיזו חומרא בעלמא.

נדגיש שאף שכמעט את כל ההלכות שהוזכרו בדברי הר"י אשכנזי אנו מוצאים בדיני המעשר 
לרבינו ז"ל, אכן את החומרא העיקרית של רבי יוסף אשכנזי שצריך להפריש תרו"מ מפירות 
נכרים שהתמרחו ביד עכו"ם, ועליה קם הפולמוס בשעתו וגזרו גזירת נח"ש, לא הוזכרה 
בדבריו כלל, ובזה היתה דעתו כפי רוב חכמי הדור וכדעת רבו רבי בצלאל אשכנזי ]שלמד 
אצלו במצרים כשבע שנים שהיה ממצדדי החרם כמבואר בתשובתו בארוכה[ שאין להחמיר 
ולהפריש, וכמבואר בדבריו כמה פעמים שפירות שנגמרה מלאכתם ביד עכו"ם פטורים 
מתרומות ומעשרות. אך נראה שלא רצה להזכיר מדבר זה בפירוש מפני כבודו של הר"י 

אשכנזי.

העיקר היוצא לדינא מדיני המעשר לרבינו ז"ל הם באותם מקרים שלדעתו נחשב שהגמר 
מלאכה הוא ביד ישראל, וכיון שהגמר מלאכה ביד ישראל על זה לא היה החרם, ומשום כך 
צריכים להפריש תרומות ומעשרות, ושלא כמו שמצינו בתשובת המבי"ט )סי' קצו( שסבר 

שגם במקרים אלו אין להחמיר משום שיש לחשוש לחרם.

לסיום הקדמה זו נציין שתי שמועות של דקדוקים שהקפידו בהם רבותינו בעקבות החרם 
של חכמי צפת שלא להפריש תרו"מ מפירות שנתמרחו ביד עכו"ם: 

א. בספר עליות אליהו )עמ' ק בהגהה אות פו( כתב על טעם חזרתו של הגר"א מלעלות לארץ 
ישראל אף שכבר היה בדרך, משום שנודע לו אז שבארץ ישראל לא מפרישים מפירות עכו"ם 
והחרימו למי שמפריש. ]הוב"ד בתשובות והנהגות )ח"ג סי' שמ( אך עי' בתשובות והנהגות 

)חלק א סי' תת"ק( שכ' שאין טעם זה ברור[.

על שמועה זו הקשה בספר המעשר והתרומה לרבי חנוך זונדל גרוסברג )תרומות עמ' סג( 
בשם חותנו רבי נטע צבי וייס זצ"ל ששמע מהמהרי"ל דיסקין שטעם זה אינו אמת, כי הגר"א 

בודאי ידע מדברי הכסף משנה קודם הנסיעה ומאי סלקא דעתיה כשיצא. 

עוד העיר הרב הנ"ל על דברי ההגהה בספר עליות אליהו שעל מה שכתב שבאר"י לא 
מפרישים מפירות עכו"ם והחרימו למי שמפריש ציין את תשובת המבי"ט. ועל זה הקשה 
הגרחז"ז שדבריו מגומגמין שהרי תשובה זו של המבי"ט אינה קשורה למחלוקת הנזכרת 
בהפרשת תרו"מ מפירות שמירחם עכו"ם, אלא היא דנה על מחלוקת אחרת שהיתה בזמנם 
לענין פירות עכו"ם בשביעית, והתמרחו על ידי ישראל האם הם חייבים בתרומות ומעשרות 
שכן גידולים שקדושים בקדושת שביעית פטורים מתרומות ומעשרות ובזה נחלקו האם 
יש קדושת שביעית בפירות נכרים. ]ויש להוסיף שהרי לעיל הבאנו שהמבי"ט כותב שהוא 
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עצמו היה בתוך אותם חכמי צפת שהשתתפו בחרם, ובתשובתו כתב כמה פעמים שיש 
להזהר בזה מאד שלא להפריש תרו"מ מפירות שגדלו ונתמרחו ביד עכו"ם מחמת החרם[.

ב. עוד שמועה הביא בספר תשובות והנהגות על הגה"ק המהרי"ל דיסקין זצ"ל שדאג 
בכל מיני דקדוקים לא ליכנס לחששות בתרו"מ, וכשאכל מפירות של נכרים היה מפריש 
תרו"מ בתנאי שיחול התרו"מ רק אם חייב, ואם לא תיבטל, וכתב שס"ל למהרי"ל דיסקין 

שבאופן זה אינו עובר על החרם. 

הגר"נ קרליץ זצ"ל בספר חוט שני )יו"ד ח"ג פ"א מהל' תרומות ס"ק כז( כתב שאף הפרשה 
בספק היא בכלל החרם, ומה שחכם אחד התיר לעשר בתנאי ]הכוונה לשמועה שכך נהג 
המהרי"ל דיסקין[, הביאור הוא שמתנה שאם להלכה צריך לחוש לדעת הריב"א אז הוא מעשר, 
ואם על פי כללי הפסק אין צריך לחוש לדברי הריב"א אינו מעושר ]והכוונה שהריב"א עצמו 

לא יוכל לאכול מזה[, ועל כן לא מיקרי שעישר כדעתו, ואינו עובר על החרם.

באופן אחר כתב האדר"ת בקונטרס "שבח הארץ" ]הודפס בספר הזכרון לר"ש רענן עמוד 
רי – ריא4[ וז"ל שמעתי שהגאון מבריסק הגרי"ל דיסקין זצ"ל החמיר על עצמו לתרום גם 
מפירות שנגמרה מלאכתם ביד עכו"ם ושלא לעבור על חרמו של מרן הב"י וסייעתו שהחמירו 
בזה שלא לתרום מפירות עכו"ם כלל המציא תחבולה לזה, לתרום ע"י שליח, לפי מה שהעלה 
הנודע ביהודה דהעיקר כתירוץ הב' שבתוס' ב"מ )י, ע"ב( דכל היכא שהוא שליח לדבר עבירה 
השליחות בטל מכל וכל ואין מעשיו כלום, א"כ ממה נפשך אתי שפיר אם ההלכה כהמהרי"ט 
וסייעתו ]דבר זה טעות וצ"ל כהראב"ד כמו שההערנו לעיל על השמועה הראשונה מספר 
עליות אליהו[ שחייבין לתרום הוי מעשה שליחות כדת והפירות מעושרין, ואם ההלכה 
כדעת הב"י וסייעתו שלא לתרום א"כ השליח עשה עבירה בעברו על דברי הב"י, על כרחך 
שליחותו בטילה ולא עשה כלום ושפתיים ישק פי צדיק יהגה חכמה" עכ"ל ועיי"ש שהעיר 
שלפי הסוברים שבאסור דרבנן אמרינן שליח לדבר עבירה א"כ הכא לא הוי אלא איסור 

דרבנן ומאי אהני בעצתו עיי"ש שיישב דבר זה5.  

הערה למעשה המנהג כיום שאין מעשרים כלל פירות שגדלו ונתמרחו ביד עכו"ם, אמנם הקונה 
פירות מהנכרים שמוכרים בצידי הדרכים במקום שיש לחוש שמא הביאם מישראל, הרי 
שפירות אלו בספק האם הם פירות שגידל הנכרי בעצמו, או שאולי הנכרי קנה אותם מישראל 
והם חייבים במעשר, ולכן יש לעשרם מספק, שבספק אם הפירות חייבים אין לחוש לחרם, 
וכמו שכ' הדרך אמונה )תרומות פרק א צה"ל רכט(. ]ומצינו כעין זה בחזון איש )מעשרות 

סי' ג ס"ק יח( שכ' שאע"ג שאנו נוהגים כהרמב"ם, מכל מקום כה"ג יש להחמיר, עיי"ש[. 

עוד כתב החזון איש )שביעית סי' א ס"ק כא ד"ה וגזרו שעוד( "שהחרם היה רק שהיחיד לא 
יחמיר, אבל אם יהיה דעת החכמים בדור מן הדורות שחייב לעשר לא שייך למגזר עליהם 

שלא לעשר", ע"כ.

4.  הערה זו של האדר"ת הודפסה בקונטרס אזני ירושלים שהוא שאלות ופסקים שנשאל מחכמי ירושלים 
ורשמם קונטרס זה נדפס בחלקו בקובץ אוצרות ירושלים ]פרושים[ חלק ה עמ' כב עם הערות. 

5.  שמועה זו הובאה גם בספר הרב מבריסק )חלק א עמוד 546( ששמע מהגאון רבי מאיר סולובייצ'יק 
זצ"ל שאביו מרן הגרי"ז שאל להגרי"מ חרל"פ זצ"ל על זה, וענה לו שמנהגו של המהרי"ל דיסקין היה 
להפריש על ידי שליח, וממה נפשך אם יש חיוב להפריש הפרשתו הפרשה, ואם לאו אין שליח לדבר 
עבירה ונמצא שעישורו של השליח אינו כלום, שהרי בתרומה בעינן דעת בעלים, ואם שליחות אין כאן 

גם דעת אין כאן ואין תרומתו תרומה, ולא עבירה על החרם עכ"ל. 
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חשש ערלה 
בפרי הצבר 

"סברס"

בצרת 
הענבים 

90

פר
ה

ה
ה 

שד
ה  

שד
ת 

כו
לי

ה
 



חשש ערלה 
בפרי הצבר - "סברס"
פרי הצבר מצוי בתקופה זו ורבים נוהגים ללקוט מפירותיו ולאכול לשובע נפשם, 
דא עקא ובפרי זה יש חששות ערלה, גם כאשר נראה שזהו אילן וותיק המוכר מימים 
ימימה. וזאת משום שדרך הגדילה של אילן זה שהעלים הנושרים ממנו משתרשים 
וגדלים לאילנות חדשים, כל השתרשות חדשה של עלה מחייבת למנות שלוש שנות 

ערלה מחדש לאילן הצומח ממנה.

במבט מן החוץ קשה להבחין מהו האילן החדש ומה הישן ומאיזה ענף צמח 
הפרי, ולכן לא ניתן לסמוך על כך שעלו לאילן שלוש שנים ואין בו חיוב ערלה.

בכדי להכשיר את פרי הסברס לאכילה יש לבצע פעולות ניכוש ותיחזוק 
בעקירת כל השתרשות חדשה בסבך העץ וסביבותיו, כך שהפירות שיעלו 
יהיו רק מן העץ הוותיק שעברו עליו כבר שלוש שנות ערלה כדין, רק כך ניתן 
להימנע מספק על ערלה במטע. ואכן ב'כשרות למהדרין' מושקע מאמץ רב 
על מנת לעקוב ולוודא כי אכן פעולות אלו נעשות ובבוא עת הקטיף לא יהיו 

במטע פירות ערלה כלל.

רק מטע שטופל כדבעי ונמצא במעקב כל השנה יקבל אישור כ"נקי מחשש 
ערלה" ויאושר לשיווק.

מידי שנה בתקופת הקיץ – עונת הסברס, נוהגת מערכת "כשרות למהדרין" 
לפרסם אזהרה לציבור בנושא:

"הודעה לציבור על זהירות בעניני ערלה בסברס. בענין "פרי הצבר" )סברס(: 
הואיל ומצוי בהם פרי ערלה יש להזהר בקניית פירות אלו, וכמו כן גם בקטיף צבר 
)סברס( הנמצא "בצידי הדרכים" – יש להזהר מחששות של ערלה, וע"כ ראוי לכל 

ירא שמים לקנות פרי זה רק במקומות שמשגיחים בהם כדבעי.

יש לציין שכשהסברס גדל כגדר חיה לחצר וכדומה, ישנם מקרים מסויימים 
שהעץ פטור מערלה ופירותיו מותרים, שהרי אילן העשוי לסייג פטור מערלה, 
כמבואר במסכת ערלה פרק א. אלא שבכדי לפטור את האילן ולהתיר את 
פירותיו עלינו לוודא כי מעת נטיעתו ולאורך כל גדילת הפירות המחשבה עליו 
היתה רק למטרת גדר ולא חישבו עליו גם למטרת אכילה – וכפי שצידד מרן 

החזו"א זצ"ל, לכן היתר זה אינו מצוי כל כך.

אך כאמור צד היתר זה אינו אלא כשמגדלים את הסברס כגדר חיה, אבל הסברס 
המצוי היום רובו גדל לאכילה ולא למטרה אחרת.
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עם התפתחות החקלאות והטכנולוגיה עברו כיום כל היקבים והכורמים לבצירת הענבים 
באופן מכני. הבצרת היא מעין מכונה ניידת ענקית העוברת בין שורות הכרם ושואבת אליה 
את אשכולות הענבים. אל הבצרת מתלווה מיכל גדול אליו מרוקנים האשכולות מעת לעת. 
]יש בצרות משוכללות שהמיכל מובנה על הבצרת ולא בנפרד[, בגמר מילוי המיכל מרוקנים 
אותו למשאית, וחוזר חלילה. הבעיה מתעוררת היות ובמיכל נצבר כמות גדולה של מיץ 

שזב מהענבים שנקטפו. 

דעת רבינו מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל להקפיד שנהג הבצרת והמיכלים יהיה שומר תורה ומצוות, 
שאם לא כן הרי משעת ההמשכה ]הפרדת המוהל מהענבים[ יש חששות של סתם יינם. 

לאור הנ"ל הנהיגו רוב היקבים בארץ ישראל המצויים תחת הכשרים למהדרין, להקפיד 

בצרת הענבים 
שנהג הבצרת יהיה יהודי שומר תורה ומצוות, ו/או להצמיד משגיח לכל בצרת, והמשגיח 

הוא זה שמפעיל את מנגנון ריקון המיכל למשאית.

בשנים האחרונות נוצרת מגמה של ייבוא יין ומיץ ענבים מחו"ל. וכיום יש כמות ייצור לא 
מבוטלת של מיץ ענבים ויין בחו"ל וייבוא לארץ ישראל תחת הכשרים למהדרין. 

הבצרת ומיכל הנלווה לצידה בשעת העבודה לאורך שורות הכרם 

המיכל מתרוקן למיכלי ענק שעל גבי משאיות, ניתן לראות בבירור את 
כמויות המיץ הנשפכות בתחילה ורק לאחר מכן יישפכו אשכולות הענבים 
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מאחר ובדרך כלל מדובר שם ביקבים ענקיים הניזונים ממס' גדול של כרמים מכל קצוי ארץ 
במקביל, קשה לפקח על הנ"ל, והנושא התעורר לפולמוס הלכתי.

במסגרת הנדון, יש שטענו כנגד המחמירים כי בפועל אין מציאות של כמות מיץ הנוצרת 
עוד בשדה ]בכל שרשרת המיכלים עד ליקב עצמו[, וכן טענות הלכתיות נוספות. 

רבני מערכת הכשרות יצאו גם לשטח בבציר כרמים כאן בארץ ישראל לבדוק את הדברים 
מקרוב בשעת הבצירה, ונוכחו בבירור כי מכל מיכל מרוקן בתחילת השפיכה כמות של 

%51-%03 מיץ ענבים.
לאחר שהנתונים הובאו קמיה רבינו מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל, חזר על פסק ההלכה משנים 

קודמות להקפיד בזה להחמיר מחשש סתם יינם.
בתמונות שלפנינו מוצג תהליך הבצירה מהחל ועד גמר השפיכה בפתח היקב, 

ריקון המיכל למתקני היקב, גם כאן ניתן להבחין בכמות המיץ שנשפך ראשונה
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