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וראו חיבתם של ישראל, אשר קבעו להם מועד בואו
בו  היום  בשבט,  ט"ו   - לאילנות  השנה  בראש 
מתחלפת שנת המעשר לפירות האילן הוא הוא היום אשר ראו לקבוע בו מועד 

בעיצומם של ימי החול והחורף. 

לאמר זהו היום לו קיוינו, היום לו ציפינו, מיום זה נוכל לקיים את מצות מעשר 
עני, מיום זה נוכל לקיים את מצות מעשר שני – בהתאמה לשנים. ולפיכך יום זה 
איננו ככל הימים, ראש השנה לאילנות יום מועד הוא ליהודי, יען כי בו מתחדשת 

לו מצוה ממצוות הארץ.

ולא בכדי, יען ומצוה זו מן המצוות התלויות בארץ - מצוות שהארץ תלויה בהם, 
ברית תורה וברית עם ישראל וארץ ישראל כולן מותנות בשמירת המצוות התלויות 

בה ופעמיים בשמיטה נבוא לומר כי קיימנו חלקנו בברית - בוידוי מעשרות.

כי אינה דומה שנה בה עשירית מן הפירות – עשירית מן התוצרת ניעשה בה 
שותפים לאכול משולחן גבוה לפני אלוקינו, לשנה בה ניעשה שותפים לגבוה 

לרחם עמו לפרוס מפיתנו לאביון.

אך שני חלקים הם המשלימים זה את זה, שנתיים בהם נאכל בירושלים עם 
אביוני עמנו, ומהם נלמד לשנה בה נאכיל את האביון בשערינו ונשביעו לחם, 
ומתוך רצוא ושוב זה, אחרי פעמיים בהם ננוע מן העליה לירושלים לאכול לפני 

ה' ונפרוס לאביון מלחמנו - נזכה לשמוט את הארץ בידיעה כי לה' היא.

גליון זה יוצא עתה לקראת ט"ו בשבט של שישית, שנת מעשר עני, ערב שנת 
השבע שנת השמיטה, יוצא הוא בשלב העליה אלי שנת מעשר עני בואכה שביעית 
ושמיטת ארץ, מרום דרגא זו נוסיף להעמיק ולחקור, ללמוד ולהבין חובותינו 
בארץ. יובאו בו בגליון הוראות למעשה מן ההלכות הנובעות מהתחלפות שנת 
המעשר בט"ו בשבט, קריאה לתיקון מצות נתינת מעשר עני, ושאלה למעשה 

בדיני הפרשה מן הרע על היפה במעשר עני.

עוד יובאו בו, בירור דעת החזו"א בענין גידולי מים בשביעית ושאר מצוות 
התלויות בארץ, הפרשת תרומת מעשר ממעשר ראשון על ידי הישראל, חסה 
שהושארה לזרעים האם צריך להרחיק בינה לבין הירק כדין תבואה וקטנית, 
האם מותר להעביר יחדיו עציצים משני מינים שהם כלאים זה בזה, עציצים 
קטנים שגידוליהם אינם יכולים להוציא פירות טובים – האם מותרים בכלאים.

כמו כן יובאו בגליון מאמרים אודות גדרי עץ וירק להלכותיהם, חילול מעשר שני 
על מטבע שאינה ידועה האם הוי בכלל אין שייריה ניכרים, וביאור בדין ברירה, 
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מהו שיעור הקמח המחייב בחלה בעוגות טורט ושאר עיסות העשויות מבלילה 
רכה, וביאור בדין ממעט במעשרות כשטעה באומד הפירות שבידו.
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העורך
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סיכומי הלכות רבים ומתומצתים הותיר אחריו הגאון רבי משה טבאל זצוק״ל 
שנלב״ע ח באייר בשנה זו, מעמודי בית המדרש להלכה בהתישבות ‘אמונת 
איש׳ ומערכת כשרות למהדרין, מי שהיה לנו לעינים, אשר ידע ועמל להוציא 
הלכה מזוקקת ובהירה, הוראה למעשה. לרגל ט״ו בשבט של שנת מעשר עני 
מובא סיכום מכתב ידו בענין ‘צדק משלך ותן לו׳ האמור לגבי ספק מעשר עני. 
התודה להרב מרדכי צבי שאהן שליט״א על כתיבת ופתיחת הציונים והמקורות 

לדברים, לתועלת הרבים.

רבי משה טבאל זצ״ל
מורה ודאין בכשרות למהדרין ומרבני בית המדרש

ספק מעשר עני
א. ירק1 שנלקט בשנה שישית ונגמר גידולו בשנה חמישית, דלדעת הרמב''ם חייב 
במעשר עני, ולדעת תוספות חייב במעשר שני, כתב החזון איש שיש להקל ואין 

צריך לתת המעשר עני לעני2. 

1.  מעשר ירק הוא מדרבנן לכולי עלמא )יומא פג, ב(, ובפירות האילן נחלקו הראשונים, דעת 
רוב הראשונים )רש״י ברכות לו, א, ר״ש ריש מעשרות ועוד רבים( שאף הם מדרבנן, מלבד דגן 
תירוש ויצהר שהם מן התורה, ולדעת הרמב״ם )הל׳ תרומות פ״ב( פירות האילן חייבים גם הם 

מן התורה.

2.  קביעת השנים לירק תלויה בשנת לקיטתו, ודעת הרמב״ם שאם נלקט בשנת מעשר עני אף 
שנגמר גידולו בשנת מעשר שני חייב במעשר עני, וכן כתב בהלכות מעשר שני )פרק א הלכה 
ד( "הירק בשעת לקיטתו עישורו, כיצד אם נלקט ביום ראש השנה של שלישית אף ע"פ שבא 
לעונת המעשרות ונגמר בשנייה מפרישין ממנו מעשר עני, ואם נלקט ברביעית מעשר שני". 
אולם דעת התוספות )ראש השנה יג, ב ד"ה אחר גמר פרי( ששנת המעשר נקבעת בזמן גמר 
גידולו, ואם נגמר גידולו בשנה שניה, ונלקט בשלישית, חייב במעשר שני, והא דאיתא בגמרא 
בהרבה מקומות דבירק תלוי לפי לקיטה הוא משום שבדרך כלל זמן לקיטה הוא סמוך לזמן 

גמר הפרי.

בשו''ע )יו''ד סימן שלא סעיף קכו( פסק כדעת הרמב''ם, וכתב בחזון איש )שביעית סימן ז 
ס"ק ט''ז( "ובשו''ע הוכרע כהרמב"ם וראוי להתנות שיהא מעשר שני אם צריך אבל לענין 

ליתן לעני יש להקל".

ובדרך אמונה )מע''ש פ''א בצהה''ל סקנ''ג( כתב דאפשר לומר דאף דס''ל לחזו''א דבספיקא דדינא 
יש להחמיר ולתת המעשר עני לעני, אין זה במחלוקת הפוסקים. והגאון רבי קלמן כהנא זצ׳׳ל 
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ספע מקשמ קפי

ב. ספיקא דדינא בפירות, אם חייב במעשר שני או מעשר עני, חייב ליתן לעני3.

ג. ספק תערובת לדעת הרמב''ם המוציא מחבירו עליו הראיה, כיון שלא נתחייב 
בודאי מעשר עני, ולדעת הראשונים צריך לתת מספק4.  

ד. ספיקא דדינא בירק נראה שאפשר להקל ע''פ מה שכתב החזו''א ז, טז לגבי ירק 
שנלקט בשנת מעשר עני ונגמר בשנת מעשר שני5.

בספרו האיש וחזונו )עמוד סט( כתב בשם החזו׳׳א דרק בספק מעשר עני דאורייתא החמירו 
לתת אפילו מספק, אבל במעשר ירק שעיקרו דרבנן, י׳׳ל ספק דרבנן לקולא, כיון שבנוסף לזה 

יש לומר המוציא מחבירו עליו הראיה, הובאו דבריו במשפטי ארץ )פרק טז הערה 17(. 

3.  ברמב׳׳ם )מעשר שני פרק א הלכה ז( כתב דאביונות הגדלים באילן צלף שיש בזה ספק בגמרא 
אם מתעשרין כאילן, וראש השנה שלהם בט׳׳ו בשבט, או כירק דר׳׳ה שלהם באחד בתשרי, 
ולכן מספק מעשר מעשר שני ופודהו, וגם מעשר עני, ונותן הפירות לעניים. וביאר החזון איש 
)סימן ז סקט״ו( דבספיקא דדינא מחמירים דצריך גם לתת את המעשר לעני, וכדאיתא בגמרא 
חולין דף קלד, א דספק לקט לקט, דילפינן מהפסוק “עני ורש הצדיקו״, “צדק משלך ותן לו״. 

4.  היינו כשיש לו פירות החייבים במעשר עני ופירות החייבים במעשר שני, ויש לו ספק האם 
הפירות שלפניו פירות הם אלו או אלו – דהנה כתב הרמב׳׳ם )מעשר שני פרק א הלכה יא( 
פירות שנה שנייה שנתערבו בפירות שלישית, או של שלישית ברביעית, הולכין אחר הרוב, 
מחצה למחצה מפריש מעשר שני מן הכל, אבל לא מעשר עני שמעשר שני חמור שהרי הוא 
קדש ומעשר עני חול, וכן פירות שהן ספק אם פירות שנייה הם או פירות שלישית מפריש 

מהן מעשר שני. 

וכתב חזון איש )שביעית סימן ז סקט''ו( דאי אפשר לפרש שהספק בנתערב סאה של פירות 
שניה בתוך פירות של שנה שלישית, דכיון דאין בילה אלא בדבר לח, אין תקנה אלא להפריש 
ממקום אחר, אלא מיירי באוצר שיש שם קופות של שניה ושל שלישית ואינו יודע על זה מהו, 
דמעשר לפי הרוב. ומבואר ברמב׳׳ם דאף שיש ספק שמא יש כאן מעשר עני, אין צריך לתת 
לעני, וכתב בחזון איש דסובר הרמב׳׳ם דאף דיש ספיקא דדינא אם חייב במעשר עני צריך 
לתת מספק, כדאיתא בחולין דף קלד, א “צדק משלך ותן לו״, אבל כשיש לפנינו משתי השנים 
והספק מה הפירות האלו, אומרים המוציא מחבירו עליו הראיה. ועיין דרך אמונה )מעשר שני 
פ׳׳א ס׳׳ק קד( שכתב לחלק בין ספק בדין שבו אומרים “צדק משלך ותן לו״ לספק במציאות 

שבו אומרים המוציא מחבירו עליו הראיה.

וכתב חזון איש שם “אבל דעת הראב׳׳ד והר״ש והרא׳׳ש והרע׳׳ב דגם בספק תערובת צריך ליתן 
מספק, וכן דעת הגר׳׳א סימן של״א ס׳׳ק קצ׳׳ד׳׳, ובדינים העולים שם ס״ק טז נראה שדעתו 

להחמיר כדעת הראשונים. 

5.  בחזון איש )שביעית סימן ז טז( הקיל בירק שנגמר גידולו בשני ונלקט בשלישי, דיש בזה 
מחלוקת אם חייב במעשר שני או מעשר עני, ומספק יש להתנות ולעשר שני המעשרות, אבל 
אין צריך לתת. ובטעם הדבר נתבאר דיש אומרים משום דאין מחמירים לתת ספק מעשר 
עני אלא בספק בדין, ולא בספק במחלוקת הפוסקים, ולפי׳׳ז יש לומר דגם בירק צריך לתת 
המעשר עני אם יש ספיקא דדינא, אולם לפי מש׳׳כ הגאון רבי קלמן כהנא זצ׳׳ל בשם החזו׳׳א 

דטעם הקולא, משום דירק עיקרו דרבנן מסתברא דמקילין בירק גם בספיקא דדינא. 

ה. ירק שגדל בבית דלדעת הרמב''ם חייב מדרבנן ולדעת הראב''ד פטור אף מדרבנן, 
ובדרך אמונה הכריע שיפריש בלא ברכה. ויש לעיין האם חייב בנתינה6. 

ו. ירק שגדל בבית בעציץ שאינו נקוב, האם חייב בנתינה?7.

6.  דעת הרמב״ם )מעשר פרק א הלכה י( דפירות הגדלין בבית, אף שפטור ממעשרות מן התורה, 
חייבין מדרבנן. והראב״ד שם חולק וסובר דפטור אף מדרבנן. ופסק בדרך אמונה )שם בצהה׳׳ל 
ס׳׳ק צט( דלכן יש לעשרם בלא ברכה. ויש לדון בירק שגדל בתוך הבית, דכיון דיש מחלוקת 
אם חייב או פטור, דאף שמחמירים כהרמב׳׳ם לענין מעשר, אבל אפשר להקל לגבי נתינה, 
וכמו דהקיל החזון איש לגבי ירק בנגמר גידולו בשנת מעשר שני, ונלקט בשנת מעשר עני 
דפטור מנתינה, כיון דלתוספות אין בו חיוב מעשר עני. והסברא לפטור היא בין לפי הסברא 
דבירק שעיקרו מדרבנן מקילין, ובין לפי הסברא דבספק מחמת מחלוקת הפוסקים מקילים. 
או שנאמר דמעיקר הדין נקטינן כהרמב׳׳ם דחייב מדרבנן, ולכן צריך גם לתת לעני, ורק משום 

ספק ברכה להקל, מעשרין בלא ברכה.

עציץ שאינו נקוב חיובו במעשרות הוא רק מדרבנן, והיכא דגדל בבית לראב׳׳ד פטור, ולרמב׳׳ם   .7
חייב מדרבנן, ובעציץ שאינו נקוב הוי תרי דרבנן, ולכן יש סברא שאפילו אם ננקוט שירק הגדל 
בבית צריך לתת לעני משום שהעיקר כדעת הרמב׳׳ם שהגדל בתוך הבית חייב במעשר מדרבנן, 
מכל מקום בצירוף תרי דרבנן אולי יש להקל בירק דעיקרו דרבנן, דכיון שיש ספק אם יש חיוב 

מעשרות, פטור מנתינה לעני. 
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לעמאת שפת מקשמ קפי לפימות תאילן

לקראת שנת מעשר עני 
לפירות האילן

רבי יוסף יקותיאל אפרתי שליט"א
ראש בית המדרש

אתא שנת תשפ"א – שנה שישית למחזור השנים שבין שמיטה לשמיטה, והיא שנת 
מעשר עני, כדרכם של שנות המעשר כניסתה המעשית של שנת המעשר באה 
בהדרגה – ראשונה מתחייבים במעשר עני הירקות הטריים שנלקטו אחרי ראש 
השנה, )מירב גידולי גרגרים יתחייבו בשנת מעשר עני יותר מאוחר מפני שהשלב 
הקובע את השתייכות הקטניות לשנת מעשר זה אינו הלקיטה כי אם שליש הגידול(, 
בעוד הירקות הנמכרים בתור תוצרת משומרת אינם חייבים עדיין במעשר עני כי 
חולף זמן עד אשר ישווקו הירקות שנלקטו בשנת מעשר עני בתור שימורים. בקרוב 
בט"ו בשבט יחול ראש השנה לאילנות – ואז יתחייבו פירות האילן במעשר עני. 
מעט סבוכה היא סוגית הצטרפותם של פירות האילן לשנת מעשר עני, האתרוג 
מתחייב מיד עם לקיטתו בט"ו שבט במעשר עני, פירות ההדר ספק אם לקיטתם 
או חנטתם משייכת אותם לשנת מעשר עני ולכן יפרישו מהם גם מעשר שני וגם 
מעשר עני ואילו שאר פירות האילן רק שיגיעו לחנטתם )לרוב השיטות - שליש 
גידולם(, בשנת מעשר עני – מתחייבים במעשר עני. הרי שפעמים ספק מעשי רב 
לפנינו )האם הפרי ו/או הירק שלפנינו שייך לשנת מעשר שני או לשנת מעשר עני, 
אנו גם לא בטוחים במועד לקיטתו או במועד הגיעו  לשליש הגידול, או שהוא פרי 
הדר שקיים לגביו ספק הלכתי לגבי השתייכותו לשנת מעשר עני(. ספק זה יביאנו 
למסקנה בהרבה מקרים של ההפרשות ]בפרט בהפרשה הביתית[ שטוב נעשה 
אם נפריש גם מעשר שני וגם מעשר עני. כלומר, בנוסח ההפרשה נאמר "מעשר 
שני בדרומו וכו'. ואם צריך מעשר עני וכו' ". ]משום כך, אנו ממליצים למנויי הקרן 
לחילול מעשר שני ורבעי של בית המדרש להמשיך ולהיות מנויים בקרן המעשרות 
גם בשנת מעשר עני מן הטעם הפשוט, כי גם בשנה זו יזדקקו המנויים לחלל את 

המעשר שני שברשותם על פרוטה במטבעות הקרן[.

ב. האמור לעיל, הינו פתיח לכאב ולזעקה, לבקשה ולתחינה – הבה נפריש מעשר 
עני. ונפרש דברינו – אכן ברוב המתנות איננו מקיימים מצות נתינה – )או שהכהן 
אין לו  טעם לקבלה, או שסומכין על הפוסקים שהלוי אינו יכול לחייב את הבעלים 

לתיתה(, לא כן במעשר עני, הרבה עניים לצערנו סובבים במקומותינו, והתוה"ק 
זיכתה אותם במעשר עני. אין גם מקום לומר כי פטורים אנו מהנתינה לעני, משום 
שבניגוד למצוות לקט שכחה ופאה, במעשר עני יש חיוב נתינה, שלא כלקט שכחה 
ופאה שאותם אנו מצווים אך להניח בשדה, ואם אין עניים מגיעים לשדה ליטול 
מתנות אלו – איננו חייבים להניחם לעופות השמים )"לך ולא לעורבים"(. במעשר 
עני אחרי הפרשתו עלינו מוטל לקיים מצות נתינה, ובהעדר נתינה – לגזלנים היינו 

ולמבטלי מצות עשה. 

ישאל הקורא, האם התוצרת שאני רוכש בחנויות בהשגחה זו או אחרת ומגיעה 
לביתי חייבת בנתינת מעשר עני? התשובה היא – ברוב המקרים – לא, התוצרת 
המגיעה למטבח הביתי איננה מוגדרת כטבל ודאי, הכרעת רבותינו -  ובראשם 
מרן החזו"א זיע"א כי אין נותנים מעשר עני בתוצרת שהיא ספק טבל, או בתוצרת 

שספק אם היא המעשר עני שהופרש.

אך הדברים מופנים אל ועדי הכשרות והרבנויות שבכל אתר ואתר.

ידעתי מך ערכי -  ובסוד גדולים מי יעמוד, וודאי שבכל ועד כשרות ורבנות ישנם 
ממונים שקטנם עבה ממתני, ומה יערוץ זה הזבוב בשריקת קולו בין הכפירים – אבל 

כבר כתבו רבותינו, אהוב מן החכמים אשר תאהב, אבל את האמת אהוב  יותר.

ועדי הכשרות והרבנויות המפרישות – בבתי חרושת, בשווקים סיטונאים, יודעים 
ברוב המקרים את מקורה של התוצרת החקלאית, ומשום כך הם גם יודעים 
שהתוצרת הינה טבל ודאי והיא חייבת בהפרשה ובכלל זה בנתינה מעשר עני – 
והיאך עוצמים הם את עיניהם, והמשגיח קורא שם מעשר עני כתחינה בעלמא 
ואין מקיימים מצות מעשר עני כהלכתה, ]ואיננו מדברים לדעת מרן הגרש"ז 
אויערבך זצ"ל שלדעתו עדיף למכור טבל הטבול למעשר עני מאשר למכור או 
לתת אפשרות מכירה לתוצרת שהיא גזולה מן העניים[, הלא את המשנה במסכת 

אבות )פ"ה( למדנו.

בשנים עברו של שנות מעשר עני, היו מפרסמים בעיתונים החרדיים רשימות של 
חנויות שבהם התוצרת מתוקנת כדין, בעיקר בעקבות דברים שאותם שמענו כמה 
פעמים ממרן הגרי"ש אלישיב זצוק"ל, שודאי רצו וראוי למי שיכול לרכוש תוצרת 
חקלאית ממקומות שבפיקוח ועדי כשרות שתוצרתם אינה מעורבת ובלולה בגזל 
מתנות עניים, )ברכישת תוצרת שלא קוימה בה נתינת מעשר עני יברר כל קונה אם 
אין בזה לפנ"ע, ואולי סיוע לעבריינים, ופעמים גם אכילת גזל, כי יש ועדי כשרות 
שקובעים מעשר עני בכל פרי ופרי בכדי להינצל משאלות של תערובת, וחלילה 
לי לומר הוראה כזו, או לדבר בשבח אותם ועדי כשרות שנוהגים בדרך שהורה 
מרן הגרי"ש אלישיב זצוק"ל בזה, נהפוך הוא - מטרת המאמר היא למנוע יחודיות 
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גיטולי מיי בשמיטת 

של מספר ועדי כשרות שמשקיעים עצמם בנושא, ולעורר פניה לאותם ועדי 
כשרות גדולים וחזקים עתירי מעש ומרובי זכויות – אנא, קיימו נתינה מעשר 
עני כדת וכדין למרות כל הקשיים, וזכות זו תעמוד לכלל לזכות להנצל מן הדבר 

ולזכות בקיום מצוות ארץ חמדה מדאורייתא.

רבי שאול רייכנברג שליט״א
מחבר ספר ‘משפטי ארץ׳               

גידולי מים בשמיטה 
לפני כשבעים שנה התעוררה לראשונה השאלה האם יש איסור זריעה בשמיטה 

וקדושת שביעית ב״גידולי מים״. 

לגידול במים במקום באדמה יש כמה חסרונות בסיסיים. 1. כל צמח צריך אוכל 
כדי לגדול, שהם החומרים הכימיים הנמצאים באדמה, במים אין חומרים או מעט 
מאד חומרים כימיים. אמנם בשלב הראשון של נביטת הצמח מהגרעין הוא ניזון 
מהחומרים שבגרעין עצמו, עד שהוא משריש וניזון מהאדמה, אך החומרים שבגרעין 
מספיקים לו רק לגידול הראשוני ובוודאי לא להוצאת פירות ראויים. 2. כדי שהצמח 
יגדל ולא יפול וכד׳, הוא צריך שיהיה מה שמחזיק אותו, ואלו השורשים שמשריש 
באדמה. כאשר זורעים במים אין מה שיחזיק את הצמחים. 3. בשטח גדול של מים 
המגדל לא יכול להגיע אל הצמחים בלי להיכנס בתוך המים, שזה דבר לא מקובל.

בגידולי המים שגידלו בשנים ההם היו שתי שיטות,

לקראת שנת שמיטה תשי״ב גידלו בחצאי חביות ממתכת ]חתכו את החביות לשתיים 
לאורכם[, את החביות החצויות מילאו מים ובתוכם שמו חומרים כימיים כפי הצורך. 
מעל המים שמו רשת ועליה שטחו נסורת עץ. הנסורת נגעה במים ובתוכה זרעו 
או שתלו. שורשי הצמחים נכנסו למים וקיבלו משם מים ואוכל, והנסורת והרשת 
נתנו לצמחים אפשרות להחזיק את עצמם. את חצאי החביות סידרו בשורות עם 

רווחים ביניהם, כך שיכלו להגיע בקלות אל הצמחים. )ראה תמונה 1(.

לאחר מכן עברו לגדל בחצץ במיכלי אסבסט, ובבריכות מאסבסט ומבטון באורך 30 
מטר וברוחב 1 מטר. בתוך הבריכות שמו חצץ, שם שתלו ירקות והצמחים השרישו 
בין האבנים וכך החזיקו את עצמם. בתוך הבריכות זרמו כל הזמן מים עם חומרים 

כימיים. )ראה תמונה 2(.

כיום יש שיטות שונות לגדל במים. יש שיטה לנקוב חורים לאורך צינור פלסטיק 
רחב, בחורים שותלים את שתילי הירקות ובתוך הצינור זורמים מים עם חומרים 
כימיים. לחילופין משתמשים בתעלות מפלסטיק )ראה תמונות 3,4. השתילים 
גדלים בספוג שמוכנס לחורים שבתעלות(. יש גם בריכות גדולות עם מים וחומרים 

כימיים והשתילים נשתלים בקלקר מנוקב, וכך הם צפים על פני המים.
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גיטולי מיי בשמיטת 

שמיטה בעציץ שאינו נקוב

אנו נוקטים להלכה שדיני שמיטה נוהגים גם בעציץ שאינו נקוב. כמו שגזרו חיוב 
תרומות מעשרות בעציץ שאינו נקוב, וכמו שאסרו לזרוע שני מינים שהם כלאים 
בעציץ שאינו נקוב )מנחות ע,א(, כך נוהגים בו גם דיני שמיטה. והטעם הוא לכאורה 

משום שגזרו אינו נקוב אטו נקוב )ראה יומא פג,ב(.

גידול במים

אמנם כל זה מצינו כאשר יש אדמה בתוך העציץ. השאלה מה הדין כשיש בו מים.

לכאורה השאלה היא מה הדין לגדל בשמיטה בשלולית מים. אם בה אסור לגדל 
ה״ה שאסור בעציץ נקוב עם מים וממילא יהיה אסור גם בעציץ שאינו נקוב.                                            

האם זריעה במים נחשבת זריעה לאיסור שבת

כתוב ברמב״ם הלכות שבת )פ״ח ה״ב(  ומובא בשו״ע )סי׳ שלו סעי׳ יא(: “השורה 
חיטים ושעורים וכיוצא  בהם במים הרי זה תולדת זורע וחייב בכל שהוא״. וכתב 
המגיד משנה, שהמקור של הרמב״ם הוא מהגמרא זבחים )צד,ב( שם כתוב שהזורק 
זרע פשתן למים בשבת חייב. ושואלת הגמרא משום מה הוא חייב, אם משום 
זורע למה דוקא פשתן אפילו חיטים ושעורים. אלא חייב משום לש, כיון שזרעי 
הפשתן נדבקים אחד לשני ונעשים כעיסה, חייבים משום לש, וחיטים ושעורים 
לא נדבקים זה לזה. ושואל המגן אברהם )שם ס״ק יב( שאדרבה משם יש ראיה 
שלא חייבים על זריעה במים, שרק ההו״א של הגמרא היתה שכשזורק זרעי פשתן 
למים חייב משום זורע, אבל למסקנה שכשזורק פשתן למים חייב משום לש 
וכשזורק חיטים ושעורים למים אינו חייב, רואים שאין בזריקה למים איסור זורע. 
וכך נפסק ברמב״ם )הלכות שבת פ״ח הט״ז(: “והנותן זרע שומשמין או זרע פשתן 
וכיוצא בהן במים חייב משום לש, מפני שהן מתערבין ונתלין זה בזה״, ולא כתב 
שחייב גם משום זורע. ומאידך כאמור הרמב״ם כתב שהשורה חיטים במים חייב 
משום זורע. ומתרץ המגן אברהם שאם משהה את הזרעים במים לזמן רב כמו 
חצי יום שהם מתחילים לצמוח, חייב משום זורע, אבל כשמשהה אותם רק לזמן 
מועט אינו חייב משום זורע )יש להבין מה שכתב שאם משהה את הזרעים במים 
חצי יום שמתחילים לצמוח חייב משום זורע, הרי אין השרשה בחצי יום ]נראה 
שהעיר על כך בשער הציון שם בסוגריים[. ואפשר לומר שכוונתו שאם שמים 
במים לזמן קצר כאשר עדיין לא מתחיל התהליך של הגידול, זה לא נחשב זריעה 

כלל. אבל כשמשרה לכחצי יום שכבר מתחיל התהליך של הגידול, זה נחשב זריעה 
אף שעדיין לא משריש, כמו כל זורע בשבת שחייב אף שמשריש רק בחול(. ולכן 
חייב רק משום לש )בזרעי פשתן( שהלישה נעשית מיד. ובזה מובן מדוע הרמב״ם 
שינה מלשון הגמרא וכתב השורה חיטים או שעורים במים, שמשהה זמן רב, ולא 
הזורק למים כלשון הגמרא. אמנם הוא שואל מנין לרמב״ם שהמשהה במים לזמן 
רב חייב משום זורע, אולי זריעה במים אינה נחשבת זריעה. וי״ל שהמגיד משנה 
הבין שזו לא רק הו״א בגמרא שחייב משום זורע, אלא כוונת הגמרא שע״כ המימרא 
שהזורק פשתן למים חייב, אין כוונתה שחייב משום זורע שא״כ למה רק פשתן, 
ובע״כ כוונתה משום לש, ומדובר בזמן מועט שבכה״ג אין חיוב של זורע, אבל לזמן 
ממושך יהיה חייב גם משום זורע. בשו״ת הרדב״ז )ח״ה סי׳ רמח( כתב שאין כוונת 
הרמב״ם שהשורה חיטים חייב משום זורע, אלא שע״י השריה הוא מכשיר אותם 
לזריעה וגם הכשרה לזריעה היא תולדת זורע, עי״ש. א״כ לדעת המגן אברהם זריעה 
במים בשבת היא מלאכת זורע או תולדת זורע, ולרדב״ז לא, אלא שהכנה לזריעה 
היא גם תולדת זורע ואסורה בשבת. במנחת חנוך )מצוה לב מלאכת הזריעה(, כתב 
שזריעה במים אסורה בשבת מהתורה, אלא שיש הבדל בין זריעה באדמה לזריעה 
במים. שזורע באדמה, הזריעה עצמה היא המלאכה, ואפילו אם לקט את הזרעים 
לפני שהשרישו, עבר על איסור זורע, ואפילו כשהיתה דעתו מראש ללקט את 
זרעים לפני ההשרשה. אבל הזורע במים, עבר על איסור זריעה רק אם הזרעים 
השרישו, אבל אם הוציא את הזרעים מהמים לפני שהשרישו לא עבר על איסור 
זריעה, כמו שמי ששם תבשיל בתנור והוציאו מהתנור לפני שנתבשל שלא עבר על 
איסור בישול. משום שזריעה באדמה הזריעה עצמה היא מלאכה, אבל זריעה במים 
שאינה דומה לזריעה שהיתה במשכן אינה מלאכה האסורה, ורק ההשרשה שאח״כ 
היא דומה להשרשה שהיתה במשכן, וכמו שכתב )במצוה רח״צ( שגם קליטה בשבת 
היא איסור, )הביא דבריו גם בסי׳ לב, הזריעה, ס״ק א(, ]הוא לא כתב אם כוונתו 
כשהשרישו בשבת )אם זה 
שישרישו  להיות  יכול 
באותו יום שנזרעו(, אבל 
אם השריש במוצאי שבת 
פטור וכמו כששם בתנור 
במוצאי  ונאפה  בשבת 
שבת שפטור )כמו שכתב 
ח(,  אות  רח״צ  במצוה 
או כיון שלבסוף נשארו 
חייב  שגדלו  עד  במים 
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גיטולי מיי בשמיטת 

אף שהשרישו בחול[. האגלי טל )זורע ס״ק ח, טז, יז( כתב שאם כששם את 
הזרעים במים מתכוין להשאירם עד שיצמחו, עבר מיד על איסור זורע אפילו 
נמלך והוציאם מהמים קודם שצמחו, ואם מתכוין שלא להשאירם עד שיצמחו, 
אינו חייב כיון שהכנסה במים אין זו זריעה ממש, ואפשר לפרש את המעשה לא 
כזריעה, לכן הדבר תלוי במחשבתו. רואים שגם לדעת המנחת חנוך והאגלי טל 

זריעה במים נחשבת זריעה לאיסור שבת.    

גידול במים לאיסורי שמיטה

בספר שדה הארץ )יור״ד הל׳ שמיטה שאלה כח(, דן על גידול פרח ה״חבצלת״ 
שלוקחים ייחור שלו )חתיכת ענף( ומניחים בכלי זכוכית שיש בו מים ומעט עפר 
והוא משריש וגדל, האם מותר לעשות זאת גם בשנת שמיטה. וכותב שכיון שצמח 
החבצלת חי גם ממעט העפר הרי זה בכלל הגזירה שאסרו מדרבנן לזרוע בעציץ 
שאינו נקוב. משמע שם שאם היה שם את ייחור החבצלת  במים לבד היה מותר, 
אך לא ביאר הטעם. וכ״כ בספר נחפה בכסף )יור״ד סי׳ ה(, שאין איסור זריעה 
בשמיטה במים ואפילו אם היה יכול לגדול במים וגם לעשות פירות, משום שהתורה 
כתבה ושבתה הארץ וארץ זה אדמה ולא מים. והסביר כך את מה שפסק הרמב״ם 
בהלכות שמיטה )פ״א ה״ו( ששורין את הזרעים בשביעית לזרעם במוצאי שביעית, 
אף שכאמור לעיל הרמב״ם כתב שבשבת אסור לשרות את הזרעים שנחשב תולדה 
של זורע. וצ״ל שבשבת אסורה הצמחה לאו דוקא באדמה ובשמיטה אסורה זריעה 

רק באדמה.  

אך בשו״ת מהרי״ל דיסקין )פסקים סי׳ כז אות א( כתב, שאסור לשים בשנת שמיטה 
ייחור בצלוחית עם מים כדי שיוציא שורשים ואחרי שמיטה ישתלו אותו בשדה. 
רואים שסובר שיש איסור נטיעה גם במים ולא רק באדמה. וכן בהר צבי )כרם ציון 
השלם אוצר השביעית, ובהר צבי זרעים ח״ב סי׳ לא, ומועתק בחלקו בהר צבי או״ח 

א סי׳ רח( כתב שהזורע במים בשביעת חייב  כמו זורע באדמה. 

בהר צבי )שם( מעיר מהרמב״ם הלכות שמיטה פ״א ה״ו שכתב ששורין את הזרעים 
בשמיטה כדי לזרעם במוצאי שמיטה, ומשמע שאין איסור זריעה בשביעית במים, 
והרי הרמב״ם כתב שהשורה חיטים במים בשבת זה תולדת זורע. והוא מיישב לפי 
הרדב״ז שהבאנו לעיל שהאיסור לשרות במים בשבת הוא רק משום הכנה למלאכה, 
והכנה למלאכה אינה אסורה בשביעית אף לא מדרבנן. ולשיטת המגן אברהם 
שהשריה במים בשבת היא עצמה מלאכת זורע, יש ליישב את הסתירה ברמב״ם, 
שאף שאסור להשרות זרעים במים בשבת, מותר בשמיטה, שכיון שבמים לבד 
הזרעים יכולים לגדול רק מעט, אין זו זריעה לענין מצות שמיטה שזו זריעה שלא 

יכולה לגדל ממש, אבל לשבת זו זריעה שמ״מ הזרעים צומחים מעט. וכך הסביר 
החזו״א )שביעית סי׳ כ ס״ק ה ד״ה ואפשר( את הרמב״ם )פ״א ה״ו( שבודקים את 
הזרעים בגללים, וכתב באחד התירוצים, שמדובר בעציץ נקוב ואם היה בו עפר 
אסור מעיקר הדין, אבל כשיש בו גללים של זבל הגס מותר כיון שאינו מגדל. וזו 
הכוונה שבזבל הגס מתחיל לצמוח אבל לא גומר את הגידול. למהרי״ל דיסקין 
שאוסר לשים בשנת שמיטה ייחור במים אע״פ שבמים הוא יכול רק להתחיל את 
הגידול, צריך להסביר למה התיר הרמב״ם להשרות זרעים במים בשמיטה. וי״ל 
שמה שהתיר הרמב״ם להשרות את הזרעים במים בשמיטה כוונתו להשרות פחות 
משלושה ימים שאינם משרישים )וכמו שכתב החזו״א שביעית סי׳ כ ס״ק ה ד״ה 
הא, לפרש את הרמב״ם שהתיר לבדוק את הזרעים בעציץ מלא גללים, שכוונתו 
לשים אותם בגללים פחות משלושה ימים(, אבל בשבת חייבים על כל הצמחה 
אפילו פחות משלושה ימים שמ״מ צומח. וכמו שכתב המג״א שמשרה לחצי יום 

חייב וכמו שהוסבר לעיל.

 בהר צבי שם רוצה לדחות את דבריו שגידולים במים נחשבים כמו גידולים באדמה, 
מהתוספתא בכלאים )פ״א ה״ט(: הזורע על גבי סלע ועל גבי אמת המים פטור. 
רואים שזריעה במים אינה כזריעה באדמה ולכן לא חייבים משום כלאים. ומבאר 
שכוונת התוספתא שמה שנזרע באמת המים גדל רק מעט ולכן אינו בכלל איסור 
הזריעה שבתורה וכמו על גבי הסלע, אבל בגידולי מים שעושים היום שהצמחים 
גדלים ומוציאים פירות, זריעה כזו היא כזריעה באדמה. ונסביר הדברים, כמו 
שכתבנו לעיל. שכל זרע שזורעים צריך חומרי גידול בשביל לגדול, ובזרע עצמו יש 
מעט חומרי גידול ומזה הצמח חי עד שהוא משריש ויונק את החומרים מהאדמה. 
לעומת זאת כמעט ואין במים חומרי גידול, לכן מי שיזרע באמת המים הזרעים 
יצמחו קצת מהחומרים שבזרעים וממעט החומרים שבמים אבל הם לא יגיעו 

לשלב של גידול פירות וכך גם הזורע על הסלע משום שאין שם אדמה. 

של  הפירוש  זה  ואולי 
בהמשך  שכתוב  מה 
אותה תוספתא: “הזורע 
כלאים דבר המצמיח על 
גבי ביצים ועל גבי חילת 
חייב״. ומפרש החסדי דוד  
שכוונת התוספתא שזורע 
על ביצה של מים עומדים 
שאינה ראויה להצמיח רק 
קנים. או על אדמת חול, 
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גיטולי מיי בשמיטת 

לגדול  שיכולים  דברים 
כלאים  חייב משום  שם, 
לצמוח.  הם  ראויים  דמ״מ 
רגילים  לא  שודאי  ואע״פ 
לגדל שם, מ״מ אסור לזרוע 
שם כלאים דברים שיכולים 
לגדול שם. וכוונתו שבביצה 
כיון שהמים עומדים נוצרים 
ויש  צמיחה  חומרי  במים 
דברים שיכולים לגדול שם 

ועליהם חייבים.

לטענת הנחפה בכסף שמים אינם ארץ ולכן לא חייבים בשמיטה, כנראה שהמחייבים 
סברו ששלולית מים היא גם ארץ, וגם ביצה של מים היא ארץ, שהם בטלים לקרקע 
והם חלק מהארץ )אמנם הריטב״א גיטין ז,ב כתב שנהר הוא רשות לעצמו והוא 

כחוץ לארץ, נהר שונה משלולית וביצה וכדו׳(. 

אמנם עדיין יש לדון מנלן שאסור גם בעציץ שאינו נקוב משום שיש לטעון שאם 
האיסור בעציץ שאינו נקוב הוא גזירה אטו נקוב, ממילא כיון שאי אפשר לשים 
מים בעציץ נקוב )שהם יצאו מהנקב(, מסתבר שלא גזרו בעציץ שאינו נקוב. וי״ל 
שמשכחת עציץ בלי נקב שנחשב נקוב כגון של עץ או של חרס )כשיטות של רש״י 
ותוס׳ גיטין ז,ב ועוד( או בנוטע אילן שלכו״ע עציץ של חרס נחשב נקוב. וכן כלי 

אדמה וכלי גללים, ראה לכל זה במשנה למלך )ביכורים פ״ב ה״ט(. 

ואמנם בימי חז״ל לא גידלו במים, שאז עדיין לא גילו את האפשרות להמיס חומרים 
במים, ומסתבר שאז לא היתה גזירה על עציץ שאינו נקוב שיש בו מים. אבל בזמננו 

שקיים כבר גידול כזה הרי הוא לדעתם בכלל הגזירה של עציץ שאינו נקוב.

גם במנחת שלמה )תנינא קכג,ה ח״ג קנח,ח( בתשובתו להגרי״מ טוקצינסקי זצ״ל 
)הגרי״מ טוקצינסקי מתיר גידולי מים בשמיטה, ראה ספר השמיטה(, נראה שנוקט 

שיש איסור זריעה במים בשמיטה, עי״ש.  

דעת מרן החזו״א זצ״ל

כאמור בשמיטה תשי״ב גידלו בקיבוץ חפץ חיים גידולי מים בחצאי חביות, ושם 
הקפידו על פי הוראת מרן החזו״א זצ״ל שיהיה מעליהם גג, כדי שיהיו עציץ שאינו 
נקוב בתוך בית, כפי שהחזו״א סובר שאפשר להקל בזה אפילו כאשר יש בעציץ 

עפר כמבואר בספרו )שביעית סי׳ כב ס״ק א וסי׳ כו ס״ק ד(.

בספרו של הרה״ג קלמן כהנא זצ״ל האיש וחזונו )ספר זכרון על מרן החזו״א זצ״ל 
שיצא בשנת תשט״ו במלאת שנה לפטירתו( כתב: גם התעניין מרן זצ״ל במציאת 
פתרון זה או אחר ע״י ניצול הישגי המדע החקלאי. והיות ואפשר להתיר זריעה 
בעציץ שאינו נקוב בבית עלה הרעיון שאפשר לגדל בשמיטה ירקות בדרך של 
“גידולי מים בבריכות, שאפשר לכסותם בגג ולהעמיד קירות על ידיהם. מרן זצ״ל 
התעניין בשיטת גידול זו והמריץ באנשי “חפץ חיים״ לערוך נסיונות בשטח זה, 

ואף השתתף במימון ההוצאות הראשונות של נסיונות אלה. 

וכן בישא יוסף )או״ח ח״א סי׳ צד( מביא מכתב מהרה״ג ק. כהנא זצ״ל: ... “ולמעשה 
יש לנו הוראה ברורה ממרן בעל החזו״א זצ״ל לחשוב גידולי מים כדין גידולים 
בעציץ שאינו נקוב ולברך עליהם ברכת הנהנין כעל גידולי קרקע, וכן להפריש 

מהם המתנות כדין ולנהוג בהם כלאים״.

כך גם שמענו ממנו תמיד שמרן החזו״א זצ״ל התיר “גידולי מים״ בשמיטה רק 
בעציץ שאינו נקוב ובבית.

גם הרב משה פלס זצ״ל שהיה רבו של קיבוץ נתיבה בשנת שמיטה תשי״ב, כתב 
במחברותיו )מובא בספר נתיב השמיטה( בשם החזו״א שאין הבדל בין עציץ עם 
עפר לעציץ עם מים. וכן שהיתה שאלה אצל החזו״א אם הגג שעשו בחפץ חיים 

“לגידולי מים״ )שק יוטה( נחשב אכן לגג שעושה בית.

   בספר תולדות חיים של ר׳ מאיר שוורץ )הוא התחיל בארץ את הניסיונות בגידולי 
מים וחצץ( כתוב: “שיחתי הראשונה עם מרן הגאון הרב אברהם ישעיהו קרליץ 
זצ״ל )בעל החזו״א( היתה בחפץ חיים, כאשר ביקר בקיבוץ. גידולי המים דאז נעשו 
בתוך חביות חצויות לאורכן, ממולאות במים ובתמיסת מזון. הצמחים עצמם גדלו 
על רשתות שמולאו בנסורת עץ. הדבר נראה למרן כפתרון הולם לשביעית. נדון 
אז גם נושא ה״גג״. והתקנו יריעות יוטה )שק( מעל הצמחים. נדונו לא רק שאלות 

בענייני שמיטה, אלא גם 
שאלת הברכה על היבול 
לברך  שיש  פסק  )מרן 
הברכה הראויה לגידולי 
קרקע, שהרי אין לשנות 
הברכה(. ... מרן לא הביע 
בחצץ  לגדל  התנגדות 
אלו  בערוגות  המונח 
)ערוגות אסבסט וערוגות 
ביטון טרומי(, אך הובעה 
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שיקומ תמתעת ולאיי בימעות שתשאימו אותי לרמקיי

על ידו משאלה ... לייצור הפרדה נוספת בין הצמחים והקרקע״. )בהמשך מסופר 
שם שהוא נסע אל החזו״א וישב אצלו כשעתיים שדנו על כך פרטי גידולי המים, 
והחזון איש שאל את ר׳ יצחק גרשטנקורן אם יכול להעמיד לרשותי 350 לירות 

ישראליות כדי לממן את פיתוח הרעיון(.

בשנת תש״ס הגיע שאלה לגבי גידול חסה במים במכולה. “גידול החסות נעשה 
בשיטת ה״הידרופוניקה״, המבוססת על מים ללא אדמה. הצמחים יושבים בתוך 
מצעים עשויים קלקר השטים באמבטיות מים. שיטה זו של “מצעים מנותקים״ 
מאפשרת גידול בקומות וחיסכון במקום. הזריעה, השתילה, הקטיף, חיתוך השורשים 
ואריזת החסות בתוך שקיות הן פעולות המתבצעות כולן על ידי יד רובוטית, ללא 
מגע יד אדם. אפשר להציב את מכולות הגידול בכל מקום – ליד סופרמרקט, מסעדה 

או מרכזי מזון מהיר ואפילו בחצר ליד הבית״.

שאלתי את מרן הגר״נ קרליץ זצ״ל אם אפשר להשתמש בזה בשמיטה כדין עציץ 
שאינו נקוב בתוך בית, אע״פ שמכלי המים גדולים יותר מ 40 סאה וכתוב באגלי 
טל )קוצר סעי׳ ג ס״ק י, ראה משפטי ארץ שביעית פ״ה הערה 26( שעציץ שאינו 

מיטלטל מחמת גודלו נחשב כמחובר לקרקע. 

והוא ענה לי: אמנם האגלי טל חשש למיכלים גדולים שדינם כגג של הרא״ש 
ואין דינם כעציץ, אך זה לא מוסכם. כמו כן המכולה היא בית )שיטתו של מרן 
הגר״נ שחממה שנעשית בשביל גידול אינה בית, אך מכולה שאני(, ובבית יש ספק 
בירושלמי ופאת השלחן הכריע לקולא, אמנם אנחנו מחמירים. גם במים לא ברור 
שחלים כל דיני שמיטה. לכן בצירוף כל אלה אפשר להתיר להשתמש בזה.        

איסור ספיחין 

כל הדיון הוא לאיסור זריעה בשביעית ושאר המלאכות ולקדושת שביעית, אבל 
לאיסור ספיחין, כאשר הגידול הוא במה שנחשב עציץ שאינו נקוב )תלוי גם בגודל 
הכלים ובחיבור לקרקע, ואכמ״ל(, אין איסור ספיחין. כך מבואר במנחת שלמה 
)תנינא קכג,ו, ח״ג קנח, יב( שאין איסור ספיחין בגדל בעציץ שאינו נקוב, וכך שמענו 

ממרן הגרי״ש אלישיב זצ״ל, וממרן הגר״נ קרליץ זצ״ל.

רבי אהרן פרנקל שליט״א
מרבני בית ההוראה ע״ש הרב ש. א. רוזנברג

שיעור הרחקת כלאים 
בירקות שהשאירו אותם 

לזרעים
שאלה

 מי שגיטל תסת לצט בצל ותמתיע ביפיתי מע טפת ומתצת וטין תמתעת בין 
ולאי ימע, וקתת פמלך בטקתו ומוצת לתשאימ תלע מן תתסת ותלע מן תבצל קל 
מפת שיוציאו רמקיי שיוול לרמוק מתי בקתיט, תאי מותמ לו לתשאימי ואשמ 
ממתיע ביפיתי מע טפת ומתצת או שצמיך לתמתיע ביפיתי וטין עטפיות י׳ אמת 

ותומש )6.12 מ׳ לשיקומ תרו״א(.

תשובה
 ימע שמשאימו לגיטול רמקיי, לאתמ שפיומ תרמק טיפו ומיפי רמקיי שתתמתעת 
ביפיתי תיא ועטפיות ותבואת, תתרו״א מצטט שבמיפי ימעות שיוצאין בתי יטי 
תובת ממומ וגון קולשין אף לאתמ שפיומ תרמק טיפי וימע, אמפי בתרמת )תסת( 
פמאת טקתו שטיפת ועטפית, אך מול מעוי תומקת תתרו״א בפסעיו שאין לתשאימ 
שוי ימע לתתעשות לרמק, טתייפו שטיפו ועטפית, ולפיוך צמיך לתמתיע בין תתסת 

ובין תבצל שפשאמו לרמקיי י׳ אמות ותומש )6.12 מ(.

ביאורים ומקורות:

שיעורי ההרחקה וטעמם

שני מינים שהם כלאים זה בזה צריך להרחיק ביניהם, אך שיעורי ההרחקה בין 
תבואה או ובין ירקות שונים זה מזה, הרחקה בין מיני ירקות יחידים נחלקו בה 
הראשונים, שיטת רש״י ודעימיה שהיא ג׳ טפחים ושיטת הרמב״ם ודעימיה שהיא 
טפח ומחצה, להלכה הורה מרן החזו״א שצריך להרחיק בין ירקות טפח ומחצה. 
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שיקומ תמתעת ולאיי בימעות שתשאימו אותי לרמקיי

הרחקה בין מיני תבואה יחידים לדעת הר״ש היא ג׳ טפחים, ובדעת הרמב״ם 
סבר החזו״א וכן הכריע למעשה שצריך להרחיק מדאורייתא ו׳ טפחים ומדרבנן 

כשיעור בית רובע שהוא י׳ אמות וחומש ]6.12 מ׳, ע״פ שיעור חזו״א[. 

הטעם שצריך להרחיק יותר בין מיני תבואה מבין מיני ירקות מבואר בר״ש שהוא 
משום שהיניקה שלהם חזקה וגדולה יותר, ודבר זה הוא כשיטת הר״ש שההרחקה 
בתבואה היא ג׳ טפחים שהוא שיעור יניקה. אולם ע״פ המובא לעיל שדעת הרמב״ם, 
וכן הכריע החזו״א, ששיעור ההרחקה בתבואה הוא י׳ אמות וחומש א״א לפרש 
שהטעם הוא משום שיניקת הקטניות חזקה יותר, שהרי לא מצאנו יניקה יותר 

מג׳ טפחים ובהכרח שטעמו אחר. 

וברמב״ם )פיהמ״ש פ״ג מ״ב( ביאר וז״ל: “הירקות זורעין מהן מעט, ולפיכך נזרעין 
ערוגות ערוגות, ומיני זרעים שזורעין מהן חלקות גדולות אינן נזרעין ערוגות ערוגות״, 
וכעין זה כתב ביד החזקה )פרק א ה״ט(. ויש להבין למה משום שהדרך היא לזרוע 
מהם שדה גדולה אנו אומרים שהגידולים נראים כעירבוביא וצריך להרחיק ביניהם 
מרחק גדול יותר. ונראה ביאורו, לפי שאף בירק צריך להרחיק בין ב׳ שדות יותר 
מאשר בין שני יחידים, ]בין שתי שדות ירק צריך להרחיק ו׳ טפחים, שדה ירק היא 
כל שזרוע ו׳ טפחים על ו׳ טפחים, כמבואר בחזו״א[, ונראה שהטעם הוא משום 
שככל שהזריעה מרובה ההפסק הקטן אינו ניכר בהם , וצ״ל שמין שהדרך לזרוע 
ממנו הרבה ולעשות ממנו שדה, גם כשזורעים ממנו מעט נחשב כשדה ולכן צריך 

להרחיק ביניהם יותר, וצ״ע.

ואולי ביאור הדבר הוא שההרחקה בכלאים תיתכן או ע״י הפרדה בשדות, שיהיו 
שני מקומות שונים, או על ידי הפרדה בגידולים שלא יראו מעורבים אלא כל גידול 
כיחידה לבדה. ודבר שהדרך לזרוע ממנו שדות צריך שהחלוקה בינו לבין חבירו תהא 
כחלוקה בין שדות, שהיא הפרדה גדולה יותר שתגדיר שהם שני מקומות נפרדים, 
אך גידולים שאין דרך לעשות מהם שדה מספיק מה שניכר שכל יחידה היא בפני 
עצמה ואינה מעורבת עם הגידולים האחרים, ולזה מספיקה הפרדה קטנה, כי לא 

צריך שהמקומות יהיו נפרדים אלא רק היכר של הבדלה ביניהם.

אמנם המאירי )פסחים לט, ב( כתב טעם אחר, ז״ל: “ודבר זה דוקא בזרעוני גינה 
כגון כרפס וכוסבר וחזרת וכרוב שהן נאכלין כירק והוא הנקרא בסוגיא זו מיני 
ירקות וטעם היתרם מפני שאין דרך לזרוע מהם אלא מעט, אבל מיני זרעים והם 
אותם שאין אדם אוכל אלא הזרע כגון תבואות וקטניות ופשתן וחרדל, אין נזרעין 
בערוגה אחת מפני שאדם זורע מהם הרבה ויבואו לידי מכשול. וחזרת או כרוב 
שכללנו במיני ירקות אפי׳ הוקשה קלח שלהן וגדל אין צריך להרחיב לו מקום ר״ל 
להרחיק ממנו שלא יזרעו בסמוך לו מין אחר בשיעור זה אלא בהרחקה יתירה עד 

בית רובע״. דהיינו הטעם הוא משום שבזריעת דבר שדרך לזרוע ממנו הרבה צריך 
להרחיק יותר משום שעלול להיות שיבואו לידי מכשול.

כיון שכתב המאירי שצריך להרחיק בית רובע משום שחוששים שמא יכשל נראה 
הדבר ששיעור הרחקה זו הוא מדרבנן וכשיטת הר״ש שהובאה לעיל שהרחקת 
יחידים בתבואה מדינא היא ג״ט, אלא שמ״מ סבר שהוסיפו רבנן על ההרחקה 
להצריכו בית רובע, אך יתכן שסבר המאירי כדעת החזו״א שמרחיקין בין יחידים ו״ט 
ומ״מ הוסיף טעם למה החמירו חכמים עד ב״ר. וזו תהיה הסברא גם לגבי תבואה.

אולם החזו״א פירש טעם אחר, וז״ל: “והא דתבואה חשיב כלאים טפי נראה משום 
שאינם ממהרים להתבשל וקביעותן בארץ הוא לזמן ארוך וגם מושרשין וינקי טפי 
והלכך כל שאין לכל קלח מקומו אלא משתתף במקומו מין אחר חשיב כלאים 
אבל ירק שמתבשל מהר ונלקט סגי לי׳ במקום קטן ואין כאן כלאים כל שיש לו 
מקום קטן לעצמו, ומש״כ הר״מ פ״ד ה״ט והי״ג משום שדרך לזורען מעט ולא 
שדות אפשר לפרש על כונה זו שאין נותנין להן קבע בארץ ומפני שמתבשלין 
מהר סגי לעולם בזריעת גנות״. פירוש דבריו, שמין שגדל בקרקע זמן רב ונצרך 
לה, הקרקע מתייחסת אליו והוא קובע את שמו עליה, וע״כ אסור לזרוע בקרקע 

ש׳שייכת׳ לו, מין אחר.

הגדרות מיני זרעים

במשנה, בגמרא ובראשונים התפרשו רק דיני ההרחקות בין מיני תבואה ובירקות, 
אך לא התפרשו דיני ההרחקה בין מיני קטניות, הקרויים בלשון המשנה “מיני 
זרעים״, ויש לדון האם הם כירקות - טפח ומחצה או ג׳ טפחים, או שהם כתבואה י׳ 
אמות וחומש, ובחזו״א כתב שמיני קטניות דינם כתבואה, ולפיכך בין גרגרי חומוס 

לעדשים או שעועית - לדוגמא, צריך להרחיק י׳ אמות וחומש. 

כל   – זרעים  מיני  הגדרת 
החלק  הוא  הנזרע  שחלק 

הנאכל. 

שיעורי  מהם  לברר  ויש 
גידולים  במיני  ההרחקה 
המתהפכים מירקות וזרעים, 
אך  ירק,  שהיא  חסה  כגון 

ערוגת חסה אחר שלקטו את רובה לאכילה

2223

ה
א

ור
ה

ה 
שד

ה
א

ור
ה

ה 
שד

ה  
שד

ת 
כו

לי
ה

 

ה  
שד

ת 
כו

לי
ה

 



שיקומ תמתעת ולאיי בימעות שתשאימו אותי לרמקיי

כאשר משאירים אותה להמשיך בגידול היא מוציאה מקל ועליו פריחת שבה 
גדלים הזרעים.

שנינו במתני׳ )כלאים פ״ג מ״א( מותר לזרוע 
חמישה מיני ירקות בערוגה, ומבואר בהמשך 
)שם מ״ב( שדין זה לא נאמר אלא בירקות אבל 
בתבואה וקטנית אינו כן, ובהמשך שם דנו אלו 
מינים נחשבים ירק ואלו קטנית, ולדעת החזו״א 
שגם לגבי הרחקות קטניות דינם כתבואה, 
מה שנחשב כקטנית לגבי הדין שאין זורעים 
ממנו חמישה מינים בערוגה נחשב קטנית 
גם לגבי הדין שצריך להרחיק ממנו י׳ אמות 

וחומש - כתבואה.

ובר״ש )שם( הביא את דברי התוספתא “החרדל 
והפונין השופין מין זרעים שזרעם לירק אין 
נותנין אותן על גבי ערוגה, האפונין הגמלונין 
ופול המצרי שזרעם לזרע אין נותנין אותן על 
גבי ערוגה זרען לירק נותנים אותם על הערוגה״. 
מבואר שישנם מינים שקבעו חכמים שתכלית 
ייעודם הוא לזרע ואף אם זרעם לירק בטלה 
דעתו, ויש שתלוים בדעתו, וע״פ מה שביאר 
החזו״א דבזריעה לזרע אינם ממהרים להתבשל 
וקביעותן בארץ הוא לזמן ארוך וגם מושרשין 
וינקי טפי, מבואר דין התוספתא בפשיטות 
שאם רוצה בקטנית צריך להשאיר את הגידול 
בקרקע זמן רב שישריש ויקבע בארץ ולכן 
צריך להרחיק ביניהם יותר, אולם לפי פשטות 
הרמב״ם שהטעם שצריך להרחיק בין תבואה 
וקטניות יותר הוא משום שהדרך היא לזרוע 
מהם שדות גדולות, צ״ב וכי באותו המין אם 
זורע לירק זורע קצת ואם זורע לקטנית זורע 
הרבה, ואולי אין הכי נמי כשכוונתו לזרע כיון 
שהזרע משתמר זמן רב, אכן זורע ממנו הרבה, 
אמנם כפי שהובא לעיל החזו״א סובר שאף לדעת הרמב״ם עיקר הטעם משום 

שנותנים להם קבע בארץ.   

תפרחת בצל

גידול חסה לזרעים - שלב 
ראשון - צמיחת עמוד הקלח 

)אחר 5 שבועות(

גידול חסה לזרעים - שלב שני - 
צמיחת עמודי התפרחת )אחר 

שבועיים(

ובסו״ד התוספתא שם “ושאר זרעוני גנה שאין נאכלין אף על פי שזרען לזרע 
נותנין אותן על הערוגה״. הרי לנו שאף שקטניות הנאכלות דינם כתבואה, מכל 
מקום זרעוני גינה שאינם נאכלים אלא נזרעים לזרע דינם כירק ושיעורי ההרחקה 

ביניהם הם כהרחקה בין שני מיני ירקות.

הגדרות הרמב״ם במיני זרעים

הרמב״ם סוף פ״ק דכלאים )פ״א הל׳ ח, ט(, חילק את מיני הזרעים לשלושה: תבואה, 
קטניות ו״זרעוני גינה שאינם נאכלים״. וכתב בכס״מ “זהו הצעה לשמות שיבואו 

בפרקים הבאים״. 

ובהמשך דבריו כתב הרמב״ם “ויש מזרעוני גינה זרעונים שדרכן לזרוע מהן שדות 
כגון הפשתן והחרדל ואלו הן הנקראים מיני זרעים, ויש מזרעוני גינה זרעונים שאין 
דרך בני אדם לזרוע מהם אלא ערוגות ערוגות קטנות כגון הלפת והצנון והתרדים 

והבצלים והכסבר והכרפס והמרור וכיוצא בהן ואלו הן הנקראים מיני ירקות״.

לכאורה דברי הרמב״ם שבזרעוני גינה שאינם נאכלים יש בהם כלאים כאשר הדרך 
לזרוע מהם שדות, הם שלא כדברי התוספתא שזרעוני גינה שאינם נאכלים אף 
כשזרעם לזרע זורעים אותם בערוגה, דהיינו ששיעור הרחקתם הוא כירק. אך 

יתכן לפרש את דברי התוספתא דזורעים 
אותם בערוגה רק בזמן שהם עדיין ירק, ודברי 
הרמב״ם לאסור מיני זרעים שדרכם בזריעת 
שדות הם לאחר שהוקשו ומגדלים את זרעם, 
שאז הם כבר לא בכלל ירק. אך א״א לפרש 
כך שהרי דברי הרמב״ם שמיני זרעים אינם 
נזרעים בערוגה מוכיחים ששמם זרע מיד 
בזריעתם. ועל כן נראה לפרש להיפוך שדברי 
התוספתא קאי על מיני ירקות שאע״ג שזרעם 
לזרע דינם כירק, וזו הכוונה זרעוני גינה שאינם 
נאכלים, היינו ירקות שזרעם לזרע אך נאכלים 

רק כירק וזרעם לא נאכל כלל.

טעם הדבר שזרעוני גינה שאינם נאכלים 
לא נהפכים למיני זרעים ע״י מחשבתו, הוא 
לכאורה משום שבטלה דעתו, וכמו שנתבאר 

לעיל לגבי קטניות שעיקרם לירק ולא לזרע. אך 
סברא זו קשה שהרי כך היא הדרך לרבות מהם זרעים - שמשאירים את מיעוטם 
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שיקומ תמתעת ולאיי בימעות שתשאימו אותי לרמקיי

לזמן רב עד שיוציאו זרעים, לכן נראה לבאר שהטעם הוא משום שתכלית 
הצמח היא לאכילה ועל כן לא ניתן לקבוע בו ייעוד הפוך ממהותו, ואף שנזרע 

לזרע עיקרו ומהותו לירק. 

ירקות שניכר בהם הזרע

עד לכאן נתבאר דין הירקות בשעת זריעתם, אולם עדיין יש לדון מה דין הירקות 
שהשאירם לזרע - לאחר שהוקשו וגדל בהם הזרע, ובחזו״א )כלאים ח, ג ד״ה 
ותניא( כתב מסברא בפשיטות שדינם כקטניות שצריך להרחיק ביניהם י׳ אמות 

וחומש, וצריך תלמוד האם 
יש מקור לדין זה או שהוא 
רק מסברא ונראה שדבריו 
מוכרחים בדברי הרמב״ם, 

וכמו שיתבאר:

והנה לאחר שחילק הרמב״ם 
כתב  הזרעים  מיני  ג׳  את 
“כשיזרעו כל מיני זרעונים 
אלו ויצמחו נקרא הצמח כולו 
כל זמן שלא ניכר הזרע דשא 

ונקרא ירק״.

מינים  “כל  הרמב״ם  לשון 
אלו״ משמע שעל ג׳ המינים שהביא עד הכא מיירי, ולפי זה לכאורה עולה מדבריו 
שתבואה  קודם שהוכר הזרע דינה כירק שצריך להרחיק בין מיני תבואה רק טפח 
ומחצה או ג׳ טפחים לכל חד כדאית ליה, ורק לאחר שהוכר זרעה צריך להרחיק 
ביניהם יותר, והרי מין זרע אינו נזרע בערוגה לכו״ע ומכיון שברור שלא זו כוונת 
הרמב״ם, צריך לומר דמיני זרעונים שכתב עליהם הרמב״ם שדינם כירק כל עוד לא 
הוכר זרעם כוונתו רק לגבי המין השלישי שהם זרעוני גינה שאינם נאכלים שבו 
עסק באחרונה, וקמ״ל דלאחר שניכר הזרע דינם כזרע ולא כירק, ומבואר כדברי 

החזו״א שירק שהוקשה לזרעים דינו כתבואה.

ד״ז מתבאר בלשון החזו״א שכתב )ח, ג( “בא רבינו לשלול דכשמתקשה וניכר הזרע 
יש לו דין זרעים״, אולם הגר״א כתב בביאור דברי הרמב״ם “בזה תירץ מ״ש בכל 
המכילתין הנוטע ירק בכרם, הכל בירק, שהכל נקרא ירק״. וכוונת דבריו שנתקשה 
למה הוזכר גבי כלאי הכרם מוזכר תמיד ירק, כגון “הנוטע ירק בכרם״ או “הרואה 
ירק בכרם״ ולא נזכרה תבואה או זרעים בכרם, ובהכרח שכל מיני התבואה ג״כ 

תפרחת חסה בחממה

נקראים ירק, וזה אשר בא הרמב״ם ליישב שהתבואה ומיני הזרעים בתחילתם 
נחשבים ירק. ולדבריו אין ראיה מדברי הרמב״ם לגבי ירקות שהוציאו זרעים, אולם 

כבר נתבאר לעיל שדברי החזו״א כתבם מסברא פשוטה ובלא ראיה.

העולה מדברים אלו שבמיני זרעים ]קטניות, או זרעוני גינה הנכללים במיני זרעים[ 
כבר בתחילת גידולם צריך להרחיק ביניהם כדין תבואה י׳ אמות וחומש, ואילו 
במיני ירקות גם כשזורע אותם לזרע, דינם כירק להרחיק טפח ומחצה, אבל אחר 

שהוקשו וניכר הזרע צריך להרחיק ביניהם כתבואה.

סוגיית הגמ׳ לגבי כרוב וחסה

איתא בגמ׳ )פסחים לט, א, ב( “אמר רב הונא אמר רב ירקות שאמרו חכמים שאדם 
יוצא בהן ידי חובתו בפסח כולן נזרעין בערוגה אחת״ ואקשינן פשיטא הא מיני ירק 
הן, ומסקינן דהחידוש הוא בחזרת דהו״א כיון דסופה להקשות ניתיב ליה רווחא 
טפי כמו שאמר ריב״ח לגבי כרוב שהוקשה מרחיבין לו בית רובע ]י׳ אמות וחומש 
כשיעור תבואה[ קמ״ל. פירוש, שכרוב בתחילתו גדל כשאר ירקות ואחר כך מתעבה 

גזעו ונהיה קשה, ובזמן זה מרחיקין לו בית רובע.

והקשה החזו״א, דמפשטות הגמרא משמע דהו״א שכיון שסופה של החזרת 
להקשות צריך להרחיק ביניהם בית רובע אף מתחילה קודם שהוקשו, משום 
שסופה להקשות, ואילו לגבי כרוב נראה שרק לאחר שהוקשה נותנין לו בית רובע.

ותירץ החזו״א “וצ״ל אלמא דיש מקום לומר דצריך ב״ר, ואולי צ״ל אימא כיון דסופה 
כו׳, ור״ל דרב איצטריך לאשמעינן דנזרעין בערוגה משום דבסופה באמת צריך ב״ר 
וכדאמר ריב״ח, והוי ס״ד דכל כרוב יהבינן לי׳ ב״ר וה״נ בחזרת קמ״ל דכל זמן שלא 
הוקשה נזרע בערוגה״. פשטות לשונו מורה דלמסקנא אף חזרת הרי היא ככרוב, 
אלא שגם בחזרת וגם בכרוב בתחילה כשהם ירק אין צריך להרחיק ביניהם כתבואה 
וקטנית ורק לאחר שהוקשה צריך להרחיק ביניהם בית רובע כדין תבואה, והנה 
בגמרא בפסחים לט, א מבואר שחזרת היינו חסה, ולפי זה חסה שהניחה לזרעים 
בתחילה צריך להרחיק ממנה כדין ירק, ביחידים טפח ומחצה ובשדה ו׳ טפחים, 

אך לאחר שהוציאה זרעיה צריך להרחיק בינה לבין מין אחר בית רובע.

אלא דתימא דהחזו״א שם מסיק “והר״מ לא הביא הא דריב״ח וצ״ע למה, ומ״מ 
אנו אין לנו אלא מה שאמרו בגמ׳ וקלח כרוב שהוקשה צריך ב״ר״, ולא הזכיר 
דאף חזרת בכללו. וכן בהמשך דבריו “ולא הביא הר״מ דירקות שיוצאין בהן בפסח 
מותרין לאחר שניכר הזרע דלא לישתמע דשאר אסורין ובאמת יש עוד מותרין 
ולכן סתם להו״. ולכאורה מדויק בדבריו שכל הירקות שיוצאין בהם בפסח דינם 

כירק ולא הדגיש שחזרת שאני שאחר שהוקשתה דינה כתבואה.
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זה(, כאשר התעבו ולא ניכר הזרע, אף בכרוב אין צריך הרחקה כקטנית, ואילו לאחר 
שהוקשה וניכר הזרע כרוב דינו כקטנית, ובחזרת תלוי אם דינה ככרוב, אבל שאר 
מיני מרור השנויים במשנה שיוצאים בהם ידי חובת מרור אין דינם כקטנית. ושאר 
מיני ירקות יש מהם ככרוב ויש מהם כמיני מרור ולא התפרשו. ]וכפי שהוזכר, 
צריך תלמוד בדברי הדרך אמונה שציטט דברי החזו״א שמיני מרור מותרים ולא 

כתב לדון לגבי חזרת שהוא ככרוב[.

אמנם בפסקי החזו״א כתב בסתימה שלא להשאיר שום ירק להתקשות לזרע וכלל 
בדבריו בין חזרת ובין שאר מיני מרור ולא חילק.

וברבינו חננאל בפסחים מבואר לכאורה דחזרת אינה ככרוב, שכתב בפי׳ מסקנת 
הגמ׳ “קמ״ל דלא״ דהיינו שקמ״ל שחזרת דינה אינו ככרוב, וגדולה מזו מצאנו 
במאירי שכתב דמסקנת הסוגיא שאף כרוב שהוקשה אין הלכה כריב״ח ובין חזרת 
ובין כרוב גם אחר שהוקשו דינם כירק, ובזה ניחא מה שהרמב״ם השמיט דין כרוב 

שהוקשה.

מהו זמן של ‘הוקשה׳

אמנם יש לברר מהו שלב זה של הוקשה שעליו דנו אי יצא מכלל ירק וצריך 
להרחיק ממנו כתבואה, ובתחילה כתב החזו״א שהוא קודם לזמן שניכר הזרע 
בירק, ולפי״ז כל ירקות שיוצאים בהם בפסח והוקשו, דינם כירק אבל אם ניכר 

הזרע דינם כתבואה שלא דנו בגמ׳ אלא בהוקשו. 

אולם בהמשך דבריו מצדד דהוקשו והוכר הזרע היינו הך, ומ״מ חלוק כרוב שהוא 
מתעבה ומשא״כ שאר ירקות שאינם מתעבים ולפיכך דינם כירק. וז״ל “ואפשר 
דקלח של כרוב שהוקשה היינו כבר ניכר הזרע וכן חזרת שסופו להקשות כבר ניכר 
הזרע ושאר ירקות שיוצאין בהן הן דקין אף לאחר שניכר הזרע, והר״מ כתב מלתא 
פסיקתא דקודם שניכר הזרע הוי כולהו ירק ולא כתב בהדיא דלאחר שניכר הזרע 
הן זרעים דאין כל המינים שוין, אבל כיון שלא נתפרשו בגמ׳ חילוק המינים כולהו 
אסירי לאחר שניכר הזרע, ולא הביא הר״מ דירקות שיוצאין בהן בפסח מותרין 
לאחר שניכר הזרע דלא לישתמע דשאר אסורין ובאמת יש עוד מותרין ולכן סתם 
להו״, ונמצא לפי״ז דיש ירקות שניכר הזרע ומ״מ מותרים, ולענין חזרת יהיה תלוי 
בביאור מסקנת הגמ׳ האם קמ״ל דחזרת אינו ככרוב או שהוא ככרוב ורק קודם 

שהוקשה דינם כירק.

והנה בדרך אמונה הביא על דברי הרמב״ם את החזו״א דיש מהם שאף אחר שהוכר 
זרעם דינם כירק, כגון מיני ירקות שיוצאין בהם ידי חובת מרור, וצ״ת בתרתי, האחד 
שהביא את סוף דברי החזו״א בפשיטות, אע״ג דבתחילה ר״ל דהוקשה הוא קודם 
הוכר הזרע. אך תגדל התימה שלא כתב דחזרת שאני שאע״ג שיוצאין בה יד״ח 

מרור מ״מ כשניכר הזרע נעשה לזרעים שצריכין הרחקה יתירא, וצ״ע.

המורם מן האמור: 

ב׳ מיני ירקות יחידים מרחיקין ביניהם טפח ומחצה, וכאשר הוקשו ועדיין לא הוכר 
הזרע, לצד קמא דהחזו״א כרוב ויתכן שאף חזרת )חסה( שהוקשו דינם כקטנית, 
אבל שאר מיני ירק שהוקשו דינם כירק. ובהוכר הזרע מרחיקים בין כולם כקטנית. 

ולצד השני של החזו״א, וכן נראה מסקנת דבריו )ע״פ דברי הדר״א שהביא ביאור 
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תאי תישמאל יוול לתפמיש תמומת מקשמ 

בנוסחאות הפרשת תרומות ומעשרות אחר שמפריש מעשר ראשון, מופיע 
המשפט: “אותו אחד ממאה שעשיתיו מעשר ראשון עשוי תרומת מעשר״. 

שפירושו שהישראל מפריש את התרומת מעשר. 

כפי שיבואר להלן דין זה שישראל יכול להפריש תרומת מעשר הוא מחלוקת 
תנאים ולדעת חלק מהפוסקים אין הישראל יכול להפריש תרומת מעשר. 

אחד התלמידי חכמים שליט״א הציע שבכדי לצאת ידי כל השיטות ראוי שכל 
אחד שמפריש תרומות ומעשרות ]לכל הפחות מטבל ודאי[ יסכם עם לוי 
שמקנה לו את המעשר ראשון, והלוי נותן לו רשות להפריש את התרומת מעשר. 

במאמר שלפנינו יתבאר יישוב למנהגם של ישראל בזה שהישראל מפריש 
תרומת מעשר גם ללא שקיבל רשות מהלוי. 

רבי מיכאל גלעדי שליט״א
 מרבני בית ההוראה ע״ש הרב ש. א. רוזנברג
וראש כולל “זכרון משה״ שעל ידי בית המדרש

האם הישראל יכול להפריש 
תרומת מעשר 

ביאור השאלה, קיי"ל שהתורם את שאינו שלו אין תרומתו תרומה וכיון שהמעשר 
ראשון שייך ללוי לכאורה רק הלוי יכול להפריש תרומת מעשר, וא"כ איך אנו נוהגים 

שהישראל מפריש תרומת מעשר. 

ואין לומר משום שסומכים על מה שרבים נוהגים להשאיר את המעשר ראשון ולא 
לתיתו ללוי, או משום שאין להם ייחוס שהם לויים או משום טעמים אחרים, שהרי מכל 
מקום המעשר ראשון ודאי אינו של הישראל, ואם כן ניצבת השאלה איך יכול הישראל 

להפריש את תרומת המעשר מהמעשר ראשון שאינו שלו. 

א[ הנה בעיקר השאלה האם הישראל יכול להפריש את תרומת המעשר במקום 
הלוי, אע"פ שהמעשר ראשון שייך ללוי, נחלקו בזה כבר תנאים כמבואר בגמ' בגיטין 
)ל, א(, "ישראל שאמר ללוי מעשר יש לך בידי אין חוששין לתרומת מעשר שבו, כור 
מעשר יש לך בידי חוששין לתרומת מעשר שבו". והקשתה הגמ' "וכי יש לו רשות 
לבעל הבית לתרום תרומת מעשר" ]הלא אין המעשר שלו אלא של לוי והוי ליה 

תורם שלא מדעת, רש"י[. ומתרצת הגמ', "אין, אבא אלעזר בן גמלא היא דתניא 
אבא אלעזר בן גמלא אומר ונחשב לכם תרומתכם בשתי תרומות הכתוב מדבר 
אחת תרומה גדולה ואחת תרומת מעשר, כשם שהתרומה גדולה ניטלת באומד 
ובמחשבה, כך תרומת מעשר ניטלת באומד ובמחשבה, וכשם שיש לו רשות לבעל 

הבית לתרום תרומה גדולה, כך יש לו רשות לבעל הבית לתרום תרומת מעשר".

דהיינו הברייתא היא כדעת אבא אלעזר בן גמלא שסובר שבעל הפירות ישראל 
יכול להפריש תרומת מעשר אפילו שהמעשר ראשון אינו שלו דכך התירה התורה.

וכך פסק הרמב"ם )תרומות פרק ג הלכה יב( וז"ל: "ויש לישראל להפריש אותה 
וליתנה לכהן, ויתן המעשר ללוי אחר שהפריש ממנו תרומתו שהיא מעשר מן 
המעשר". והקשה הרדב"ז על הרמב"ם והרי לא קיי"ל כאבא אלעזר בן גמלא 
כדכתיבנא לעיל, ]כוונת הרדב"ז שהרי אבא אלעזר בן גמלא אמר ב' הלכות: א. 
שהתרומה גדולה ניטלת באומד ובמחשבה. ב. שהישראל יכול להפריש תרומת 
מעשר, ובהלכה הראשונה שאמר שתורמים מאומד לא פסקינן כוותיה[. ותירץ 
הרדב"ז שאע"פ שלענין הפרשה מאומד לא פסקינן כוותיה, אבל לענין הפרשה 

במחשבה ולענין שהישראל יכול להפריש תרומת מעשר פסקינן כוותיה. 

והמהרש"ל בספרו ים של שלמה )גיטין סימן כה( כתב שרבנן כלל לא פליגי בזה על 
אבא אלעזר בן גמלא, וז"ל: "א"כ מכל שכן דמודים רבנן דשרי לתרום בעל הבית 

תרומת מעשר דאין בו חשש וטעם לאיסור". 

אמנם בספרי )סוף פרשת קורח יח, לב( מבואר שישראל יכול להפריש תרומת 
מעשר רק אם נטל רשות מלוי, והיינו כדעת רבנן, ונמצא שלספרי רבנן פליגי על 
אבא אלעזר בן גמלא. וכן כתב הריטב"א )גיטין לא, א ד"ה ובהא( להדיא שרבנן 

ודאי פליגי על אלעזר בן גמלא. 

וכן מבואר בר"ש בדמאי )פ"ה משנה ב( שהקשה על המשנה שאומרת שישראל 
שרוצה להפריש תרומה גדולה ותרומת מעשר כאחד וכו' היאך ישראל מפריש 
תרומת מעשר והלא מעשר ראשון דלוי הוא ועליו להפריש. ותירץ דילמא אלעזר 
בן גומל הוא ויחידאה הוא. ומבואר מכל הנך רבוותא שרבנן פליגי על אלעזר בן 

גמלא ודלא כהרדב"ז והמהרש"ל. 

השיטות שאין הישראל יכול להפריש תרומת מעשר

ב[ והנה אף שהבאנו שהרמב"ם פסק כאבא אלעזר בן גמלא שישראל יכול להפריש 
תרומת מעשר, אמנם מצאנו לחלק מהאחרונים שלא סבירא ליה הכי, ולדבריהם אין 
הישראל יכול להפריש תרומת מעשר, וכך דעת המהרי"ט בתשובה )סי' פה( וז"ל: 
"ואותם שקוראים שם למעשר ראשון לבד ומפרישין ממנו תרומת מעשר חוששני 
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תאי תישמאל יוול לתפמיש תמומת מקשמ 

להם מעון שבמיתה דהו"ל תורם את שאינו שלו, שהמעשר הזה משקרא לו שם 
שוב אינו שלו אלא של לוי הוא, ואינו רשאי לתרום עד שיגיע לידו של לוי והוא 
יתרום, או מי שיתן לו רשות דאמרינן בסוף פרק כל הגט וכו' ורבנן פליגי עליה 
ולית להו הך היקשא דמקיש תרומת מעשר לתרומה גדולה, וכרבנן קי"ל דתרומת 

מעשר אינה נטלת באומד וכו' אלמא רבנן פליגי עליה ומתני' רבנן היא" עכ"ל. 

ועל השאלה שהר"ש הקשה מהמשנה בדמאי והעמידה כיחידאה כתב המהרי"ט: 
"ולי נראה להעמידה בכהן ולוי התורמים שגם הם צריכים להרים להוציאן מידי 
טבלם וכו'". יש לציין שאת דברי המהרי"ט הביא להלכה השיירי כנסת הגדולה 

)סי' שלא אות כח( וסיים בשם מורי ]שהוא המהרי"ט[.

בספר אורים גדולים ]למהרא"י זאבי מחכמי חברון שנת תקי"ח סי' יא לימוד נז[ 
כתב וז"ל: והנה הטור )יו"ד סי' שלא( כתב ויפריש אחד מעשרה ויתננו לכהן או 
)הלוי( ללוי, והכהן או הלוי יפריש אחד מעשרה ויתננו לכהן, ולא הורה לנו דיש 
רשות לישראל לתרום תרומת מעשר, וסתמו משמע דלא סבר לה, דהא כתב והלוי 
יפריש, ואע"ג דהשמיט לכתוב בפירוש דאינה ניטלת באומד אפשר דסמך על מאי 

דכתב אחד מעשרה דמשמעו הוא בדווקא. 

והוסיף האורים גדולים "גם מרן ז"ל בשלחנו הטהור אשר העתיק רוב דיני המעשר 
מהרמב"ם ז"ל והעתיק דאינה ניטלת מהאומד כי אם במדה ובמשקל, השמיט הא 
דיש רשות לישראל לתרום תרומת מעשר, משמע דגירסתם בברייתא דר' יוסי בפ' 
יש מותרות כגירסתינו דליכא למשמע מינה, וגם לא סמכו על הירושלמי שכתב 
סמ"ג אפשר שהוא מכח ההיא דר' אשי כדאמרן, באופן דמשמע דלית להו דלית 

הלכתא כאבא אלעזר בן גומל דיחידאה", עכ"ל. 

ומבואר בדברי האורים גדולים שלדעת הטור והשו"ע אין הישראל יכול להפריש 
תרומת מעשר. 

הברכי יוסף )סי' שלא ס"ק יב( האריך בדברי המהרי"ט הללו ובתחילה הקשה 
בשם מהר"י הכהן שהיה תמה על המהרי"ט והרי הרמב"ם פסק כאבא אלעזר בן 
גמלא ואיך פשיטא ליה דקיי"ל כרבנן עד שכתב שאותם המפרישים חוששני להם 
מעון שבמיתה. והוסיף הברכ"י דגם הסמ"ג )ריש עשין קלד( פסק כאבא אלעזר 
בן גומל, וסיים ובאמת שהיא פליאה נשגבה על המהרימ"ט. וסיים הברכ"י וז"ל: 
"ולענין דינא קיי"ל כהרמב"ם והראב"ד והסמ"ג דפשיטא להו דהלכתא הכי ולא 
שבקינן מאי דפשיטא להו משום משמעות הר"ש והרא"ש ורבינו עובדיה. ומיהו 
לכתחילה בפירות ישראל שגדלו בקרקע שלו טוב לחוש ולא להפריש הבעה"ב 
תרומת מעשר, אבל דיעבד מה שעשה עשוי, וכדאי הם הראב"ד והרמב"ם והסמ"ג 

לסמוך עליהם בדיעבד", עכ"ד.

יש מהאחרונים שהביאו את דברי המהרי"ט והברכ"י הללו וחששו להם, עיין בספר 
ארץ חפץ ]לרבי משה נחמיה כהנוב מחכמי ירושלים שנת תרמ"ד )נתיב ד סעיף כד 
ושם אות מה([ שהביא את דברי הברכי יוסף שלכתחילה המצוה מוטלת על הלוי 
שהוא יפריש את התרומת מעשר, אבל מכל מקום אם רוצה הישראל יכול הוא 

להפריש התרומת מעשר וליתנו לכהן ואחרי ליתן המעשר ראשון ללוי.

גם החיי אדם בשערי צדק )פרק י' סע'י י' בבינת אדם אות ב( תמה על המהרי"ט 
מדברי הרמב"ם והוסיף דזה גם כוונת השו"ע בסעיף כח כל הרוצה להפריש תרומה 
ותרומת מעשר. וכתב שמה שכתב המהרי"ט שכל זה הוא שיטת רבי אליעזר בן גומל, 

צריך לומר שע"כ לא פליגי רבנן עליה רק לכתחילה, אבל בדיעבד גם רבנן מודו.

נמצא שלדעת המהרי"ט והשכנה"ג לא מועיל כלל שהישראל יפריש תרומת מעשר, 
ולדעת האורים גדולים כך היא דעתם של הטור והשו"ע. ולפי חלק מן האחרונים 
ה"ה הברכי יוסף והשערי צדק והארץ חפץ לכתחילה לא יפריש הישראל תרומת 

מעשר, אך בדיעבד אם תרם תרומתו תרומה. 

ג[ לעומת זאת מצאנו שיטות שאין לחשוש והישראל יכול להפריש תרומת מעשר 
אף לכתחילה ונביא דבריהם, החרדים )פרק נב אות יט( כתב "ואם ירצה הישראל 
מפריש מן המעשר שהפריש תרומה זו ונותנה לכהן כמו שכתבו כל הפוסקים 

בראיות ברורות מן הגמרא". 

וכן דעת הערוך השולחן )תרומות סי' סא סעיף ו( עיי"ש שהביא ראיה מהתוספתא 
תרומות פרק א' הל' יא. 

גם החזון איש במכתב ]נדפס בסו"ס דרך אמונה ח"ג סוף מכתב יב[ חולק על זה 
וסובר שאף לכתחילה יכול הישראל להפריש תרומת מעשר, וז"ל: בדין שבעל הבית 
יכול להפריש תרומת מעשר ודאי הדין כהר"מ )פ"ג הי"ב(, וכן דעת הראב"ד )שם 
הל' כ( ולא מצינו מי שחולק עליהם. ומרן ב"י נאמן עם פסקי הר"מ אף במקום 
שחולקין עליו, ומעולם לא יצא לחלוק על הר"מ רק היה כפוף לפסקיו, ואיך יתכן 
להאמין שחלק על הר"מ בלא שום טעם עד שלא חשש להביא דעתו, אבל הא 
דשו"ע סעיף כ הוא העתק דברי הר"מ )פ"ו מהל' מעשר הל' ו( שהתחיל להעתיקם 
בסעיף יט, וכל פ"ג דתרומות לא הובא בשו"ע כי לא העתיק רק פרקים אחדים 
הנוגעים לכתחילה, וכבר חלקו על מהרי"ט, ואילו הביא דברי הר"מ וחלק עליהם, 

אבל לא הביאם כלל" עכ"ל1. 

1.  יש לציין שהחזון איש )מעשרות סי' ז ס"ק יד ד"ה ויש( דן לאידך גיסא והוא האם רשאי בעל 
הבית לתת ללוי מעשר טבול דהא קיי"ל דבעלמא אין רשאי חבר לשלוח טבל אפילו לחבר, 
ועיי"ש שרצה להוכיח מדברי התוס' והרמב"ם, וכתב ומכל מקום נראה שאין הידור מצוה 
למסור ללוי בטבלו שא"כ היה חזקה שאם חבר נתן הוא הפריש את התרומת מעשר שיש 
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תאי תישמאל יוול לתפמיש תמומת מקשמ 

וכן נקט הדרך אמונה )פ"ג מתרומות ביאור ההלכה ד"ה ויש לישראל( בפשיטות 
דלא כהמהרי"ט, ועל דברי הברכי יוסף והארץ חפץ שכתבו שלכתחילה ישראל 
לא יפריש תרומת מעשר מטבל שגדל בקרקע שלו, הקשה וז"ל: "ואינו מובן 
דאדרבא הואיל וסתם משנה כן, מסתמא קיימא לן כן", והביא כן בשם הדברי אמת. 
ועל הדיוק שכתב השערי צדק שמזה שכתב הרמב"ם ויש לו לישראל להפריש 
תרומת מעשר ולא כתב ומותר, השיב הדרך אמונה שמצינו בכמה דוכתי שלשון 

"יש" מתפרש אפילו על לכתחילה בלא דחק כלל, עיי"ש.

ועיין בביאור ההלכה שם כתב שקצת משמע מלשון הרמב"ם שמצות תרומת מעשר 
שיפרישנה בן לוי משמע שעל הלוי יש מצוה אבל על הישראל אין מצוה אלא רשות. 
וכתב "ומכל מקום נראה פשוט דגם כשהישראל מפריש מברך אקב"ו להפריש 
תרומת מעשר דנהי שאין עליו מצוה חיובית מכל מקום כשמפריש מקיים מצוה".

גם הגרש"ז אויערבך זצ"ל בספרו מעדני ארץ )תרומות פ"ג יב אות ב( האריך בזה 
ונקט בפשיטות שהישראל יכול להפריש תרומת מעשר ודייק כדברי השערי צדק 
מהשו"ע, שבסעיף כח גילה השו"ע דעתו שהישראל יכול להפריש תרומה גדולה 
ותרומת מעשר כאחת, ומזה שלא כתב שדין זה הוא רק בכהנים ולוים מוכח שגם 
ישראל יכול להפריש תרומת מעשר. ועיי"ש מה שכתב שלדעת הרמ"א )סימן 
שלא סעי' יט( שאפשר בזמן הזה לתת מעשר ראשון גם לכהן ]ולא רק ללוי כדעת 
השו"ע[ א"כ פשוט שהישראל יכול להפריש תרומת מעשר דאם לא כן היה צריך 

להיות שנותנים ללוי כדי שיתן לכהן.

ועיין בדברי האדר"ת )הודפס בצוהר אהל ברוך עמוד פה( שכתב שזכה לקיים בארץ 
ישראל מצות הפרשת תרו"מ וז"ל: "ואת המעשר נתתי בטבלן לידידי הרב ר' אלי 
הלוי מפושאטאט למען יקיים הוא מצות הפרשת התרומת מעשר. ואף שיכולתי 
בעצמי להפרישו כמו שפסק הר"מ )פ"ג מתרומות ה"כ( וע"ש בפי' הרדב"ז שנדפס 
מחדש דלענין זה גם חכמים מודים לאבא אלעזר בן גמלא שהוקש תרומת מעשר 
לתרומה גדולה, יעוי"ש. ]ומהרי"ט )ח"א סי' פה( כתב להלכה שאסור ולא הזכיר 
מדברי הרמב"ם אלו[. ולמען יברך בהפרשתו התרומת מעשר לא רציתי להפסידו 
הברכה ואני לא הייתי מרויח זה, בשגם יקיים הוא מצות ההפרשה והנתינה לדעת 
הרמב"ן ז"ל דהיא מצוה אחרת. אמנם מה נשתוממתי כשאמר לי שלא בירך כלל 
מפני שבספר שערי דמעה כתב שלא לברך, וגם הוא לא ידע טעם המחבר. והשגתי 
אותו ספר הקטן שהוא תפילות על מקומות הקדושים ונתחבר מאת הרב בעל מנחת 
שמואל על מס' ברכות ובסופו כתב בקיצור דיני תרו"מ, וכתב שם המנהג שלא 
לברך ולא כתב כלל טעם למה, והוא תמוה מאוד. ובמחילת כבוד תורתו הגדולה 
נתן מכשול למי שאינו יודע הדברים לאשורן, הן בימיו עוד לא היו שדות וכרמים 

חזקה שרוצה לעשות המצוה מן המובחר וכו', ובלאו הכי אין לנו לחדש דברים שלא נאמרו 
בגמ', עיי"ש.

לאחב"י והכל היה דמאי, על כן אין צריך לברך, אבל עתה אשר כבר זכינו בעזה"י 
קולינות מיושבות בשכלולם ושוקי ירושלים נעטרים בפירות שדות אחב"י כה 
ירבו ויעצמו, א"כ חייבים להפרישם מן הדין, וצריכים לברך מן הדין. וגם לדבריו 
לא היה לו לכתוב והמנהג, אלא שמן הדין אין צריך לברך ומטעם שהוא דמאי, 
ולא לסתום דבריו ולסתום במנהג, שמזה טועים גם עתה שלא לברך, על זה אמרו 
חכמים הזהרו בדבריכם. אמנם האשמה ביד המדפיסים שמדפיסים שלא ברשות 

והם אינם יודעים שנשתנה הדין מזמן מחבר הספר עד עתה", עכ"ל.

כאמור דעת רוב הפוסקים כדעת הרמב"ם שהישראל יכול להפריש תרומת מעשר, 
וכן עמא דבר. ועיין בחקר ועיון להגר"ק כהנא זצ"ל )חלק ה עמודים נג – סג( שדן 

בכל ענין זה באריכות. 

הטעם שמקילים כיום שהישראל מפריש תרומת מעשר

ד[ כמו שהתבאר בזמן הזה נהוג עלמא שהישראל מפריש תרומת מעשר ולא 
חוששים למהרי"ט שסובר שאינו יכול להפריש ואף אם יפריש התרומת מעשר לא 
תחול, ואף שביארנו שנקטו כהרמב"ם שהלכה כאבא אלעזר בן גמלא, מכל מקום 

יש ליתן טעם אף לסוברים דרבנן פליגי עליה, ויש לבאר בב' אופנים:

א. הנה הירושלמי )תרומות פרק א הלכה א( הסתפק מה הטעם שהתורם את 
שאינו שלו אין תרומתו תרומה האם משום שיש בעלות אחרת שמעכבת או משום 

שהמפריש הוא לא הבעלים, עיין בהערה שהבאנו את הסוגיא2. 

2.  וז"ל הירושלמי "אתם פרט לתורם את שאינו שלו, מה את עביד ליה כתורם את שאינו שלו, או 
כתורם את של חבירו, נישמעינה מן הדא הבקיר כריו ומירחו וחזר וזכה בו, אין תעבדיניה כתורם 
את שאינו שלו אין תרומתו תרומה, ואין תעבדיניה כתורם את של חבירו תרומתו תרומה". 
ביאור דהנה המשנה בתרומות )שם( אומרת חמשה לא יתרומו ואם תרמו אין תרומתן תרומה, 
וא' מהם הוא התורם את שאינו שלו. והסתפק הירושלמי מאיזו סיבה התורם את שאינו שלו 
אין תרומתו תרומה, האם מחמת שאין זה ממונו של התורם ואין הוא הבעלים על הפירות. או 
שהטעם הוא משום שישנה בעלות אחרת על הפירות והבעלות מעכבת מלתרום. והנפק"מ 
בספק זה אומר הירושלמי הוא, בהפקיר כריו ותרמו בעודו הפקר, שאם הסיבה היא משום 
שתורם את שאינו שלו, א"כ גם התורם פירות הפקר אין תרומתו תרומה, אבל אם הסיבה היא 

משום שתורם את של חבירו א"כ בהפקר שאין על הפירות בעלות אחרת תרומתו תרומה.

ובפשטות הספק של הירושלמי לא נפשט דמהדין שהגזבר יכול לתרום ספק זה, אין להוכיח 
כיון שהגזבר חשוב כבעלים לענין ההפרשה.

אמנם הגאון רבי איסר זלמן מלצר במכתבו לקונטרס לאפרושי מאיסורא ]שבסוף ספר מעדני 
ארץ[ כתב דנראה שהירושלמי הכריע שאפשר להפריש פירות של הפקר, שהרי הירושלמי 
הוכיח מגזבר שיכול לתרום ודחה הירושלמי דגזבר הוא כבעלים. אך במעשרות )פ"ה ה"ג( 
פליגי בירושלמי רבי יוחנן וריש לקיש בדין זה האם גזבר כבעלים או גזבר כאחר, ודעת רבי 
יוחנן שהגזבר כאחר, וכיון שהלכה כרבי יוחנן שגזבר כאחר והרי אם גזבר כאחר אין צריך 
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תאי תישמאל יוול לתפמיש תמומת מקשמ 

והנה לפי הצד שהטעם שאין יכול להפריש דבר שאינו שלו משום שיש בעלות 
אחרת, יש לומר שלפי מה שנוהגים בזמן הזה שאין מחייבים לתת את המעשר 
ראשון ללויים, נמצא שהלויים הסיחו דעתם מהמעשר ראשון ומתייאשים ממנו, 
וא"כ אע"פ שאין המעשר ראשון שייך לישראל, מכל מקום אין על זה בעלות 
אחרת שמעכבת להפריש תרומת מעשר, וכמבואר בהערה שלפי צד זה בירושלמי 
שהרבה אחרונים נקטו כך להלכה, אם אין בעלות אחרת אפשר להפריש תרומה, 
ולכן שפיר יכול הישראל לעשות תרומת מעשר כדי לתקן את החלק של המעשר 
ראשון שיהיה מותר באכילה, משום שכמו שהלוי אינו יכול לתבוע את המעשר 

לעצמו כך אינו יכול לעכב את הישראל מלהפריש את תרומת המעשר.

ה[ ובאופן אחר יש לפרש שהטעם שהישראל יכול להפריש תרומת מעשר על פי 
מה שכתב הגבורת ארי )יומא ט, א(, לגבי דמאי וספק טבל שהישראל יכול להפריש 
תרומת מעשר מכיון שהישראל יכול לומר ללוי הבא ראיה שאתה לוי ואם לא איני 
נותנו לך שהרי המוציא מחבירו עליו הראיה, לכן הוי הישראל בעלים על המעשר 
ראשון ויכול להפריש תרומת מעשר והוי ליה תורם את שלו כיון שמדינא שלו הוא. 

גם הגרש"ש בספרו שערי יושר )שער ה פרק א( האריך בסברא זו לגבי כמה וכמה 
דינים בדיני ממונות ונקט כך להלכה, וז"ל: "נקטינן ספק ממון לקולא וראוי לבאר 

למה נגרע איסור גזל משאר איסורים וכמו דקיי"ל דכל איסור תורה לחומרא". 

והביא הגרש"ש כמה תירוצים: א. תירוץ המהר"י באסן שכתב שאם נחמיר על 
התובע יהיה ספק גזל ביד הנתבע, והביא שהאחרונים השיגו על זה. ב. תירוץ האורים 
ותומים )סי' כה( שכתב שהלאו של לא תגזול הוא רק כאשר הגזל הוא בודאי אבל 
בספק גזל אין איסור של לא תגזול. גם על זה הקשה כמה קושיות עיי"ש. ג. תירוץ 
הקונטרס הספיקות )כלל א סימן ו( שכתב וז"ל: "יראה לי דפירוקא דהאי מילתא 
כך הוא, שלא אסרה התורה את הגזל אלא מה שהוא של חבירו מצד הדין, אבל מה 

להיות בעלים על ההקדש, וא"כ כמו שהגזבר יכול להפריש פירות של הקדש, כך כל אדם יכול 
לתרום פירות של הפקר.

ומאידך גיסא בדרך אמונה )פ"ב מהל' תרומות הל' יא בבאה"ל ד"ה ההפקר( כתב איפכא, 
שאפילו שהספק כאן בירושלמי לא הוכרע, מכל מקום בירושלמי בפסחים )פ"ג הל' ג( הוכרע 
הספק ששם הגמ' שאלה איך מפרישין חלה בטומאה בפסח שלא יוכל לאפותה אח"כ ביו"ט 
ותחמיץ. והק' חברייא וישליכנה לאשפה ויקדשנה ]כלומר שישליך לאשפה ויוציאנו מרשותו 
ויפקירנה קודם שתבוא לידי חמץ ואח"כ יקרא לה שם[, ומשני ויש אדם מקדיש דבר שאינו 
שלו, כלומר שאחרי שהפקירה אינו יכול לעשותה חלה, הרי מבואר שאי אפשר לעשר משל 
הפקר. ונמצא דנחלקו רבותינו בדעת הירושלמי האם אפשר להפריש פירות שאין להם בעלים. 
ובדעת הבבלי מצינו לכמה מהאחרונים שסוברים שאפשר להפריש פירות של הפקר. והארכנו 

בזה בהליכות שדה 203.

שהוא שלו מצד הדין לא אסרתו עליו התורה, והלכך ספק ממון שהדין בו המוציא 
מחבירו עליו הראיה גם דררא דאיסורא לית בה כשאינה מחזירה" וכו'. 

והגרש"ש ביאר על פי דרכו של הקונטרס הספיקות והוסיף וז"ל: "ולפי זה נלענ"ד 
ברור דספק גזל אסור מן התורה ככל ספק איסור תורה, אלא דספק גזל הוא דבר 
רחוק מן המציאות, דבכל ספק ממון הורו לנו חכמים איזה משפט עפ"י תורת 
המשפטים, וכיון שאיכא בזה איזה דין משפטי כבר ליכא ספק איסור גזל, אלא או 
שהוא ודאי גזל, או שהוא ודאי היתר, דאם יתפוס התובע במקום שנפסק הדין דלא 
מהני תפיסה הוא גזל ודאי, ובמקום דמהני תפיסה הוא ודאי היתר, וספק גזל היכא 
דליכא בזה שום משפט דיני ממונות כגון לגזול מאיש שהוא ספק נכרי ספק ישראל 

למאן דאמר גזל נכרי מותר בכה"ג יהיה ספק איסור ככל איסורי תורה וכו' עכ"ל.

והנה על פי הדברים הללו כיון שמצד משפטי הממון הלוי לא יכול להוציא את 
המעשר מיד הישראל כיון שאין לו ראיה על יחוסו שהוא לוי, א"כ מצד משפט 
התורה הישראל הוא עתה בעלים על המעשר ראשון, ושפיר יכול להפריש את 
התרומת מעשר. וכמו שכתב הגרש"ש שם בריש פרק ו שכל הספיקות בדיני איסור 

והיתר המסתעפים מדיני הממונות יוכרעו מדיני המשפטים עיי"ש.

והנה כל דבריהם מיירי בספיקות ]דמאי וספק טבל כמבואר בדבריהם[ שבזה אמרינן 
שהמוחזק חשיב בעלים. אך יתכן לומר שגם בטבל ודאי נימא כך שאע"פ שאין צד 
שהמעשר שייך לישראל ]יש שרצה לומר ששפיר חשיב שהישראל מוחזק, שהרי 
יש ספק רחוק שמא הוא לוי. אך כבר דחו האחרונים סברא זו, ואכ"מ[, מכל מקום 
מכיון ששום לוי אינו יכול להוציא מהישראל את המעשר ראשון נמצא שהלויים 
התייאשו והסיחו דעתם מהמעשר ראשון, בזה הבעלים הישראל שמוחזק במעשר 
זוכה ראשון, ומשום כך שפיר חשיב הישראל בעלים על המעשר ראשון להפריש 

תרומת מעשר.

ו[ עוד יש להעיר שקושית המהרי"ט איך הישראל מפריש את התרומת מעשר 
והרי המעשר ראשון שייך ללוי, אינה לכל השיטות, לפי מה שדנו האחרונים האם 
אפשר להקדים תרומת מעשר למעשר ראשון עיין מנחת חינוך )מצוה רפד, ב( 

ובהר צבי )זרעים א סי' סד(. 

ובספר אפיקי ים )סי' יא( האריך לבאר שנחלקו בזה הראשונים שדעת הר"ש )בכורים 
פ"ב משנה ג( שאי אפשר להפריש תרומת מעשר עד שיפריש מעשר ראשון. וכן 
הוא בר"ש בחלה )פ"ג משנה ח(, ואילו לדעת הרמב"ם והחינוך יכול להקדים תרומת 
מעשר למעשר ראשון. ]והעיר שם שברמב"ם בפירוש המשנה )דמאי פ"ה משנה 

א( מבואר שאי אפשר, עיי"ש. 

והחזון איש )דמאי סי' א אות ה( עמד בקושיה על הרמב"ם )מאכלות אסורות פרק י 
הלכה כ, ובהל' מעשר פרק ט הל' ה( איך אפשר להקדים תרומת מעשר לפני מעשר 
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תאי תישמאל יוול לתפמיש תמומת מקשמ 

ראשון והרי התרומת מעשר היא רק לאחר המעשר ראשון ומתוך המעשר 
ראשון, ואיך שייך להקדימה לפני שהפריש מעשר ראשון. וביאר החזון איש 
דתרומת מעשר הוא חובת הכרי ולא חובת המעשר. ונמצא לפי הצד הזה שגם 
הישראל יכול להפריש תרומת מעשר כיון שפירות הטבל הם טבולים לתרומת 
מעשר מזמן גמר המלאכה ואין זה קשור להפרשת המעשר ראשון שהרי עוד לפני 
שהיה שייך ללוי יכול להפריש. וממילא אתי שפיר שדעת רוב הפוסקים שהישראל 
יכול להפריש תרומת מעשר כיון שהוא חובת הכרי ואין זה קשור למעשר ראשון 

ששייך ללוי.

אלא שעל הצד הזה שאנו אומרים שהתרומת המעשר הוא חובת הכרי הקשה הגר"ד 
לנדו שליט"א שא"כ לאחר שנתן הישראל את המעשר ראשון ללוי יצטרך לברר 
האם הלוי הפריש את התרומת מעשר, שהרי הפירות שנשארו לו עדיין טבולים 
לתרומת מעשר, ולא מצאנו דין כזה. וביאר שמה שאנו אומרים שהפירות טבולים 
לתרומת מעשר הוא רק עד שיוציא את המעשר ראשון מתוך הפירות, ולאחר 
שהוציאן רק המעשר ראשון טבול לתרומת מעשר ולא כל הכרי כיון שהתרומה 
הוצאה מהפירות. ]וקצת ראיה יש לדבריו ממה שכתב רש"י על התורה )במדבר 
יח, כד( על הפסוק "כי את מעשר בני ישראל אשר ירימו לה' תרומה נתתי ללוים 
לנחלה" פירש רש"י אשר ירימו לה' תרומה – הכתוב קראו תרומה עד שיפריש 
ממנו תרומת מעשר. ומבואר שכל החלק שנמצא אצל הלוי הוא נקרא תרומה 
עד שיפריש תרומת מעשר, ואילו החלק של הפירות לאחר שנתן את המעשר 
ללוי אינו נקרא תרומה והיינו משום שאחרי שהוציאו את המעשר ראשון אין כל 

הפירות טבולים לתרומת מעשר[. 

ז[ עוד יש להעיר שעיקר דין זה שאין הישראל יכול להפריש תרומת מעשר משום 
שאינו שלו, הוא תלוי במחלוקת האם מה שיש קצת בעלות לישראל לתיתו למי 
שירצה, מהני שיכול גם להפריש תרומת מעשר, וסברא זו מצינו בריטב"א )קידושין 
נח, ב( על המשנה המקדש בתרומות ומעשרות שהישראל יכול לקדש במעשר 
אשה, וז"ל "אי נמי דלמ"ד טובת הנאה ממון חשוב הוא כאילו כולו שלו וכדתנן 
המקדש בתרומות ומעשרות ומשמע דישראל דומיא דכהן דמקדש בתרומה ממש 
ולא בטובת הנאה שיש לו בה, וכן עיקר". ונמצא שמחמת זה שיכול ליתנו לכל לוי 
שירצה יש לו קצת בעלות על המעשר ראשון ושפיר חשיב בעלים לעשותו תרומת 
מעשר. וכך מבואר בקצות החושן )סי' רד ס"ק ג( שדלברי הריטב"א שטובת הנאה 

חשיב כולו בעלים שיכול גם לתרום עיי"ש. 

אמנם ברשב"א ובר"ן )נדרים פד, ב( מבואר שאין הפירות נחשבים שלו בגלל הטובת 
הנאה שיש לו בה, ועי' גם בדברי האמרי בינה )תרו"מ סימן ד( שאף אי טובת הנאה 
חשוב כולו שלו מכל מקום אין לו בזה אלא קנין פירות לחוד דומיא דקנין לזמן, ובזה 
פשיטא שאין יכול לעשר אלא מדעת בעל הגוף. ובודאי שהמהרי"ט ס"ל כוותייהו.

לסיכום: 

דעת הרמב"ם כרבי אלעזר בן גמלא שהישראל יכול להפריש תרומת מעשר. א. 

מחלוקת האחרונים האם רבנן חולקים על רבי אלעזר בן גמלא וסוברים שאין  ב. 
הישראל יכול להפריש תרומת מעשר.

שיטת המהרי"ט ודעימיה שאין הישראל יכול להפריש תרומת מעשר.  ג. 

הטעם שמקילים כיום שהישראל מפריש תרומת מעשר ולא חוששים למהרי"ט  ד. 
מפני ב' טעמים: א. משום שהלוים איבדו את חזקתם נמצא שהמעשר ראשון 
אין עליו בעלות וכל דבר שאין בעלות אפשר להפריש. ב. משום שכיון שאין 
הלוי יכול להוציא מהישראל את המעשר ראשון והוי יאוש, והישראל שמחזיק 

את המעשר נחשב כבעלים.

בירור ששאלת המהרי"ט היא לא לפי השיטות שסוברים שהתרומת מעשר היא  ה. 
חובת הכרי, ולפי השיטה הנ"ל שפיר יכול הישראל להפריש תרומת מעשר. 

בירור אחר ששאלת המהרי"ט היא לא לפי הראשונים הסוברים שמשום שיש  ו. 
לישראל טובת הנאה שיכול לתת ללוי את המעשר ראשון לכל לוי שירצה, 
בגלל זה הוא חשוב כבעלים על המעשר ראשון, ולפי השיטה הנ"ל שפיר יכול 

להוציא את התרומת מעשר. 
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מקשת תשטת

נחלקו הראשונים מהי חנטה, והעיקר להלכה3 כדעת הרמב״ם4 שחנטה היא ג. 
הזמן שבו הפרי מגיע לשליש גידולו, אמנם חוששים גם לדעת התוספות5 

שחנטה היא הזמן בו הפרח נופל ומופיע הפרי, דהיינו תחילת גידולו.

מבואר בגמרא6 שאף שבפירות האילן הולכים אחר חנטה, מכל מקום אתרוג ד. 
יש בו צד ירק והולכים בו אחר לקיטה, לכן אתרוג שנלקט אחרי ט״ו בשבט 
מפרישים ממנו מעשר עני ואין מפרישים ממנו על אתרוג שנלקט לפני ט״ו 

בשבט.

פירות הדר הסתפק בהם החזו״א7 האם הולכים בהם  אחר לקיטה כאתרוג, ה. 
או אחר חנטה כשאר פירות האילן, לפיכך פירות הדר שחנטו קודם ט״ו בשבט 
ונלקטו לאחריו, ממספק נוהגים במעשר שלהם גם מעשר שני וגם מעשר 
עני, ומחללים אותו ונותנים אותם לענים אף שהוא ספק ממון, משום שנאמר 

“צדק משלך ותן לו״8.  

השסק, אפרסק נקטרינה שקד המצוים בין ט״ו אדר לט״ו אייר בדרך כלל החנטה ו. 
שלהם היא בתקופת ט״ו בשבט, ומכיון שכך הם ספק מעשר שני ספק מעשר 
עני ויש להחמיר בהם כשניהם, לימונים שיהיו בשוק מתקופת תמוז והלאה 

גם בהם יש לחוש שיש ספק.

3.  חזון אי״ש שביעית סימן ז, ס״ק יא, יב, יט

4.  הלכות מעשר שני פרק א הלכה ב

5.  ר״ה יב, ב ד״ה התבואה

6.  ר״ה יד, ב

7.  שביעית ז, ט

8.  חזו״א שביעית ז, טז, ושונה מירק כפי שהביא הגר״ק כהנא זצ״ל בחקר ועיון ח״ה עמ׳ סח 
הערה 11

רבי יחיאל איתמר שליט״א 
מרבני בית המדרש

מעשה השדה

1.  שביעית ז, יג טז

2.  תרומות פרק א משנה ה

מדיני ט״ו בשבט למעשה

פירות האילן שחנטו מט״ו בשבט בשנה זו שנת תשפ״א עד לראש השנה של א. 
השנה הבאה שנת תשפ״ב – שנת השמיטה, נוהג בהם מעשר עני, וצריך להפריש 
את המעשר השני לשם העניים ולתיתו להם. ]הכרעת החזו״א1 שמראש השנה 
של השנה הבאה שנת תשפ״ב עד לט״ו בשבט תשפ״ב פירות האילן חייבים 
במעשר שני ולא במעשר עני, ולא כפי שנכתב בטעות בגליון מן השרש 210[.

אין מעשרים מפירות שחנטו לפני ט״ו בשבט על פירות שחנטו לאחר ט״ו ב. 
בשבט, משום שאין מעשרים משנה על חברתה2. 

פריחת אפרסק בתקופת ט"ו בשבט. ניתן לראות על העצים 
אפרסקים שכבר חנטו והביאו שליש יחד עם פרחים שיוצאים עתה
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טיפי עטימת בבמוות

כתב המגן אברהם )סימן קלא ס״ק טז(: ראש השנה לאילנות. ונוהגין האשכנזים 
להרבות במיני פירות של אילנות )תיקון יששכר דף ס״ב כ״ה(, משום כך מובא 
בזה מאמר מאת מחבר הספר ‘וזאת הברכה׳ המתמצת את דיני קדימה הלכה 
למעשה באכילה מפירות הארץ מן המינים שהשתבחה בהם ובשאר מינים.

רבי אלכסנדר אריה מנדלבוים שליט״א
מחבר ספר ‘וזאת הברכה׳

דיני קדימה בברכות
סעודת ט״ו בשבט, מסיבת ברכות וכדומה

להלן הדרכה מעשית כיצד לנהוג בסדר אכילת מיני מאכלים, בסעודת ט״ו בשבט, 
מסיבת פירות וברכות וכדומה )על פי דיני קדימה שהתבארו בספר ליבון הברכה 
סי׳ י״ח, ובספר וזאת הברכה פרק י״ג(. תחילה נרשום את הכללים ואחר כך נרשום 

כיצד מיישמים אותם כללים בפועל, בע״ה.

הכללים

ברכותיהם שוות

א. אדם שלפניו כמה מאכלים שברכותיהם שוות, והוא רוצה לאכול מכולם – תקנו 
חז״ל )לכתחילה( להקדים ולברך על המאכל היותר חשוב ולפטור בברכתו את 
המאכל הפחות חשוב, מפני שלא ראוי לברך על המין הפחות חשוב ולפטור על 
ידו את המין היותר חשוב )ריא מ״ב א(. אחרי שהאדם אכל משהו מהפרי שברך 

עליו, יכול הוא לאכול את הפרי השני )ריא כה״ח ט(.

סדר קדימה

שבעת המינים

שלם

חביב

גדול

לדוגמא, אם לפניו תפוח וענב, יקח בידו את הענב שהוא משבעת המינים ויברך 
עליו ‘העץ׳ ויפטור בברכה זו את התפוח )ריא, א(. על דרך זה, אם מונח לפניו אגס 
שלם ותפוח חתוך, יקח בידו את האגס השלם ויברך עליו ‘העץ׳ ויפטור בברכה זו 

את התפוח. ואפילו אם התפוח חביב יותר מהאגס יברך על האגס )ש׳שלם׳ קודם 
ל׳חביב׳(.

ברכותיהם שונות

ב. אדם שלפניו מאכלים שיש להם ברכות שונות, תקנו חז״ל להקדים ולברך את 
הברכה היותר מבוררת )פחות כוללנית( והחשובה יותר.

סדר קדימה

מזונות

הגפן

העץ

האדמה

שהכל

לדוגמא, אדם שלפניו תפוח עץ ויוגורט, מקדים לברך ‘העץ׳ על התפוח, ואחר כך 
‘שהכל׳ על היוגורט. ש׳העץ׳ היא ברכה יותר מבוררת וחשובה מ׳שהכל׳ )ריא מ״ב לה(.

‘האדמה׳ ו׳העץ׳

ג. הכלל האמור שמקדימים את הברכה היותר חשובה, נאמר גם כאשר המאכל 
השני )שברכתו פחות חשובה( שלם או חביב על האדם יותר מהמאכל הראשון 
)שברכתו חשובה יותר(. היוצאים מן הכלל הזה הם ברכות ‘העץ׳ והאדמה׳, שביחס 
לשתי הברכות הללו, מקדימים את ‘העץ׳ רק אם פרי העץ שמברך עליו הוא לא 
פחות חביב מפרי האדמה שרוצה לאכול, אבל אם פרי האדמה חביב ממנו )או 
שפרי האדמה הוא ממין שבעה, או שלם, ופרי העץ אינו ממין שבעה או אינו 
שלם(, מקדים את פרי האדמה. וטעם הדבר, שברכות ‘האדמה׳ ו׳העץ׳ הן קרובות 
זו לזו במעלותיהן, ולכן חשיבות הברכה איננה דוחה דין קדימה לחביב )או לשבעת 

המינים ושלם( )ריא מ״ב ט, יח, לה, ובה״ל ד״ה י״א בסופו(.

סדר קדימה

חביב

שבעת המינים
שלם1

העץ

1.  הסתפק ה'שער הציון' )ריא, ה( אם יש להקדים 'שלם' לפני 'חביב', או שמקומו אחרי ז' המינים. 
ולכן במקרה של 'העץ' ו'האדמה' ואחד שלם והשני אינו שלם אך חביב או ממין ז', טוב להוציא 

את השלם מהחדר כשמברך על הפרי השני, כדי לא להיכנס לספק.
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טיפי עטימת בבמוות

מה עושים - השלבים למעשה

א. מחלקים את המאכלים לחמש קבוצות: מזונות, הגפן, העץ, האדמה, שהכל. 

ב. בוחרים את המאכל המועדף בכל קבוצה )קבוצה של מאכלים שברכתם מזונות, 
קבוצה של הגפן, קבוצה של העץ, האדמה ושהכל(, לפי הסדר: שבעת המינים2, 

שלם, חביב וגדול. 

במלים אחרות: אם יש מין משבעת המינים, בוחרים אותו. אם אין פרי משבעת 
המינים, בוחרים פרי שלם3. אם אין פרי שלם, בוחרים את החביב בדרך כלל. אם 
אין שם חביב בדרך כלל, בוחר את החביב עכשיו )כף החיים ריא, כח(. אם אין פרי 
החביב, בוחרים את הפרי ה׳גדול׳ מבין הפירות )ליבון הלכה שם(. אם אין פרי חביב 
או גדול, בוחר את המינים שישראל נמשלו להם, כגון אגוז ותפוח וכו׳ )כף החיים 

ריא, ז(. ויש שכתבו שפרי הגדל בארץ ישראל יש להקדימו.

חמשה קבוצות מג״ע א״ש

שהכל6האדמה5העץ4בורא פרי הגפןמזונות
שלםשבעת המיניםשבעת המיניםחביבשבעת המינים7

חביב שלםשלםשלם

גדולחביבחביבחביב

גדולגדולגדול

ג. לוקחים את המאכל המועדף בכל קבוצה, ומברכים עליו, ופוטרים את כל המאכלים 
השייכים לאותה קבוצה. וזה סדר הקבוצות )לפי חשיבות הברכה(: מזונות, הגפן, 

2.  כסדר זה: זית, תמר, ענב, תאנה ורימון.

3.  הערה, פרי מקולף מקליפתו שלא נאכלת, נקרא שלם, כגון תפוז מקולף נקרא שלם ואף פלח 
של תפוז נקרא שלם, וכן בוטן ושקד המקולפים מקליפתם החיצונית הקשה, נקראים שלמים.

4.  זיתים, תמרים, רימונים, חמוציות, תפוזים, אגסים, קיווי, תפוחים, תפוז ננסי, אבוקדו, שקדים, 
חרובים, ערמונים וכדומה.

5.  בננה, אננס, מלון, אבטיח, פאפיה, חיטה תפוחה וכדומה.

6.  קליפות הדרים מסוכרים, פטריות, נבטים, לימון, שוקולד, במבה, ביצה, גבינה וכדומה. הערה 
חשובה: כל הפירות המרוסקים שנשתנה צורתם: במבה, פירות מרוסקים, שוקולד, סוכריה, 
קליפת תפוזים, נבטים וכדומה – אף על פי שמברכים עליהם שהכל, בכל אופן הם ספק 
'האדמה' או 'העץ'. ולכן יש להוציא אותם מהחדר ולכוון שלא לפטור אותם כאשר מברך 
העץ או האדמה. כי אם הם לפניו ומברך על פרי העץ והאדמה יש ספק אם יכול לברך עליהם 
שהכל שמא נפטרו כבר. ועוד יש להעיר, שאדם הנמצא תוך כדי סעודת לחם, אין לו לברך על 

הדברים הבאים מחמת הסעודה כגון נבטים, פטריות, זיתים.

7.  הסדר לחמשת המינים הוא: חיטה, שעורה, כוסמין, שיפון, שבולת שועל.

]העץ-אדמה[, שהכל. לדוגמא, קודם מברכים מזונות על עוגה, ואחר כך הגפן על 
יין, ואחר כך העץ על תפוז או האדמה על מלון, ואחר כך שהכל על קרמבו.

ד. לגבי ברכות העץ והאדמה לא תמיד מברכים העץ לפני האדמה אלא יש להקדים 
לפי סדר זה: חביב, שבעת המינים, שלם והעץ. לדוגמא, אם יש לפניו אבטיח )האדמה( 
וזית )העץ(, והאבטיח חביב מהזית - מקדימים לברך האדמה על האבטיח ואחר 
כך מברכים העץ על הזית. שאף על פי שהזית משבעת המינים שנשתבחה בהם 
ארץ ישראל מקדימים לברך על האבטיח החביב יותר. ואם שניהם חביבים כאחד 
מקדים את הזית שמשבעת המינים לפני האבטיח שלא משבעת המינים וכן הלאה8.

נספח

ברכה בתוך סעודה

אדם באמצע סעודת לחם, אינו מברך ‘העץ׳ על הפירות שרגילים לאכלם בתוך 
הסעודה לסעוד וללפת את הפת, כגון זית, אבוקדו וכן כל כיוצא בזה. ולכן אין הם 

באים בחשבון הקדימה – לגבי ברכת ‘העץ׳.

דיני ‘שהחיינו׳ בסעודת פירות

א. פרי שמברכים עליו ‘שהחיינו׳ דינו כחביב, שמקדימו אחרי הפירות שמשבעת 
המינים ו׳שלם׳. )ע״פ שו״ת שרגא המאיר ח״ו סי׳ ד(9. 

ב. יש לשים לב במיוחד לברך ‘שהחיינו׳ על הפירות המחוייבים בזה. לדוגמא, בסביבות 
ט״ו בשבט הפירות החייבים ב׳שהחיינו׳ )אם לא אכל מהם בעונה הנוכחית( הם 
תפוז, תפוז ננסי, לימון ננסי, מלך המדבר, גויאבה, קלמנטינה, אשכולית, פומלה, 
פמלית, כוכבית, ערמונים )אפויים( וכו׳. וכן ענבים המיובאים )מדרום אפריקה 
וכדומה( – חייבים ב׳שהחיינו׳ אם לא היו מצויים בשוק ולא אכל מהם שלושים 

8.  אם מקדים לברך על מין ‘העץ׳, יש לבדוק את הפרי אשר דינו להקדימו בקבוצת ‘האדמה׳ – 
אם הוא ספק ‘העץ׳ או שהוא ודאי ‘האדמה׳ )שהרבה פירות מברכים עליהם ‘האדמה׳ מצד 
ספק, כי ‘האדמה׳ מוציא ‘בורא פרי העץ׳( – ואם הוא ספק ‘העץ׳, יש להוציא אותו מהחדר 
לפני שמברך ‘העץ׳, ולכוון בברכת ‘העץ׳ שלא לפטור אותו. )שאם יברך ‘העץ׳ תחילה, ולפניו 
פרי ‘האדמה׳, יש בזה ספק שמא הוא נפטר בברכת ‘העץ׳. וראה ערוך השלחן רו ח בסופו 
וכן מסקנת דברינו בבירור הלכה לא, א שמועילה כוונה שלא לפטור – אם הוציאו מהחדר(. 

דוגמאות לפירות ‘האדמה׳ שהם ספק ‘העץ׳: פאפיה, שעונית. 

9.  אם יש שם פרי החביב עליו תמיד או חביב עליו עכשיו, וגם יש שם פרי שברכתו ‘שהחיינו׳ 
יש להסתפק מה להקדים, ולצאת מספק יש לקחת שניהם ביד ולברך על שניהם )ראה שו״ת 
לב אברהם סי׳ ל, סידור הרב פ״י טו ועוד – התבאר בליבון הלכה(. אם יש פרי ‘העץ׳ המחוייב 
ב׳שהחיינו׳ ופרי ‘האדמה׳, ופרי ‘האדמה׳ הוא תמיד חביב יותר מפרי ‘העץ׳ הזה שברכתו 
‘שהחיינו׳, יקדים פרי ‘האדמה׳ לפני שמברך ‘שהחיינו׳ שהוא קודם במעלת חביב. ויש אומרים 
שאין מקדימים החביב תמיד על ה׳שחיינו׳, בפרט שי״א שמקדימים ‘העץ׳, ולכן אם רוצה לברך 

‘שהחיינו׳ על פרי ‘העץ׳ קודם, יש לו על מי לסמוך.
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גטמי קי וימע לקפין קמלת

יום, וכן שעונית. חרובים מהעונה הנוכחית – אם לא אכלם ושמח בהם, שהם 
חשובים לו, מברך; ואם אין הם חשובים לו, אינו מברך. )על קוקוס, וכן על 
אתרוג, על פירות בשימורים ופירות מסוכרים, אגוזים ופירות יבשים – על כל 

אלו אין מברכים ‘שהחיינו׳(.

ג. אם הפרי שמברך עליו ‘העץ׳ הוא גם כן ‘שהחיינו׳, מברך ‘העץ׳ תחילה ואחר כך 
‘שהחיינו׳ )כך המנהג(, ויפטור את כל יתר הפירות שהם ‘שהחיינו׳ בברכת ‘שהחיינו׳ 
שמברך )ויניחם לפניו בזמן הברכה(. אם הפרי שבירך עליו ‘העץ׳ אינו ‘שהחיינו׳ 
אבל יש פרי ‘העץ׳ אחר שהוא ‘שהחיינו׳, יברך על הפרי החשוב רק ‘העץ׳, וכשיחזור 
לאכול מפירות ‘העץ׳ יברך על הפרי המחוייב ב׳שהחיינו׳ – ‘שהחיינו׳ ולא ‘העץ׳, 

כי ברכת ‘העץ׳ כבר בירך בפרי החשוב.

ד. אם היו לו כמה סוגי פירות שברכותיהם ‘שהחיינו׳, יניח את כולם לפניו, ויברך 
‘שהחיינו׳ על פרי שחייב בודאי, ויפטור את כולם בברכה אחת )אגרות משה ח״א 
פז, וכתב האגרות משה שם, שאפשר שאף אם כיוון שלא להוציא את יתר המינים 
נפטרו כולם ממילא ממה שלפניו(. גם אם היו לפניו שני סוגי פירות, ‘העץ׳ ו׳האדמה׳ 
יפטור את שניהם בברכת ‘שהחיינו׳ אחת, אף שמפסיק בברכה בין שני המינים 

)אשל אברהם מבוטשאטש רכה ד״ה ‘אם הביאו׳(. 

ה. בירך ‘שהחיינו׳ על פירות ‘העץ׳ שלפניו, והיה פרי ‘האדמה׳ בחדר אחר כשבירך 
‘שהחיינו׳, כשרוצה לאכול את פרי ‘האדמה׳ יברך עליו ‘שהחיינו׳ מחדש, מאחר 
שלא היה לפניו בברכת ‘שהחיינו׳ שבירך על פרי ‘העץ׳, וגם הוא ברכה אחרת שלא 
נפטרה בברכתו, זה נחשב שמחה אחרת ויברך עליו בנפרד. אבל אם יכול להכניסו 
בעת שמברך ‘שהחיינו׳ על הפרי בחדר זה, עדיף להכניסו, שלא להרבות בברכות 

)ראה בדי השולחן י, קצה״ש סג, ואשל אברהם מבוטשאטש סי׳ רכה(.

ו. פירות המצויים כל השנה או שהם לא עונתיים לא מברכים עליהם שהחיינו, כגון: 
אגוזים, קוקוס, אגסים, אתרוגים, תפוחים, אננס, בננה, פפאיה, פירות בשימורים, 

פירות יבשים, קיווי10.

10. קיווי ישראלי, הניכר בחידושו מברך עליו שהחיינו. דוגמא לסימנים של ניכר:  א, הקליפה שלו 
יותר כהה ]חום חזק[ מאלו המיובאים מחו״ל; ב, הגודל של הפרי הישראלי אינו אחיד לעומת 
אלו מחו״ל שהם בגודל אחיד; ג, הפרי הישראלי יותר מחוספס ויותר שעיר; ד, הפרי הישראלי 

יותר שטוח והפרי מחו״ל הוא יותר דמוי ביצה.  

שאלה עתיקה ורחבה אלו גידולים נחשבים למיני אילן ואלו גידולים למיני 
ירק, וכבר נשאו ונתנו בזה רבותינו שבכל הדורות, שאלה זו נוגעת בדיני ברכות 
ערלה כלאים ותרומות ומעשרות, בגליון הליכות שדה 100 ובישא יוסף זרעים 
בתשובותיו הראשונות הובאו הכרעות הפוסקים בשאלות אלו, מאמר זה מציג 

זווית חדשה לסברות השונות שנאמרו בסוגיא זו.

רבי יעקב לנדו שליט״א 

גדרי עץ וירק לענין ערלה
ערלה נוהגת רק בעץ, ועלינו לדעת מהי הגדרת עץ

בבריאת העולם חלקה התורה את הצמחים ל׳עשב מזריע זרע׳ ו׳עץ עושה פרי׳, 
החלוקה כאן היא בין עשב לעץ, ורואים אנו שהתורה מייחסת פרי רק לעץ ואינה 
אומרת עשב עושה פרי, אף שודאי יש גם לעשבים )- גבעולים( פירות, ושמא 
הטעם הוא לפי שהפירות אינם מיוחסים לעשבים רק לאדמה, ורק הזרע שממנו 

יצא שוב עשב הוא כן מיוחס לעשב.

וכשאנו באים לבחון מה נכלל בהגדרת עץ מאכל המחוייב בערלה, ודנים על כל 
מיני עצים משונים הן בגדלם, הן בצביון הענפים שלהם, הן בשנות עמידתם, כמו 
בננות, חצילים, פטל, ועד פסיפלורה שדנו בה, יש לעיין מהו גדר הנדון בהם, ויתכן 
בב׳ פנים, א. שהנידון הוא על הגבעולים שמגדלים אותם האם שמם עץ או שיח, 
]אמנם ליתר דיוק ֵשם שיח בבראשית )ב פסוק ה( הכוונה ָשם לאילן בתחילת 
צמיחתו, ואין שיח תחליף לעץ, ולכך צריך להגדיר שהנדון הוא האם שמם עץ או 
עשב1[. ב. שאין הנדון על הגבעול או העץ שמגדלם, אלא על הפרי הגדל האם שמו 

פרי העץ או פרי האדמה. שכן ירק שאינו חייב בערלה שמו פרי האדמה.

ויתכן לומר, שאף אם שמם של הגבעולים יהיה עץ ומשום שהגדרת עשב לא 
תתאים להם, מכל מקום הפרי הגדל מהם ייחשב פרי האדמה ולא פרי העץ, כי 

1.  כפי שנווכח בהמשך, יש נ״מ גדולה האם הדיון על דבר שאינו עץ הגדרתו עשב או שיח, שישנם 
אחרונים שכתבו שעץ נמוך אינו עץ אלא שיח ]ברכי יוסף שהובא במאמ״ר או״ח רג[, וכל זה 
אם ההגדרה היא שיח, אבל אם שיח הוא עץ וכל הנדון הוא מה נחשב עשב, קשה לשמוע 

שגזע קשה ועב ייחשב עשב. ודו״ק בהבחנה זו.
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גטמי קי וימע לקפין קמלת

אם למשל הפרי גדל מיד בשנה ראשונה, וכן כל שנה יש לזרוע את השרשים 
מחדש, לא  שייך לייחס את הפרי לעץ ואין העץ אלא ִצנור להעביר את יניקת 

הפרי מהאדמה, ולכן אין לעץ כל עמידה, וכן מיד יוצא פרי בטרם התחזק העץ.

מקור להבחנה זו, שיתכן שלגבעולים ייקרא עץ ולפירות לא יקרא פירות העץ, מצינו 
בדברי הרא״ה והריטב״א )ברכות מג, הובא בבה״ל סי׳ רטז( וז״ל: סמלק וחילפי הם 
עשבים בעלי ריח בגופן ואינם רכים כמו עשבים אלא קשין כמו עץ, ואי הוו להו 
פירא ברכתן פרי האדמה, ולא פרי העץ משום דעץ הנזכר בבורא פרי העץ רוצה 
לומר אילן והני לאו אילן....... וכיון שכן הני שהן קשין ואית להו ריח בגופן לענין 

גופן עץ מקרי, וכו׳ ובודאי פשתים אינו אילן וקרי ליה עץ. עייש״ה.

רהיטת לשונו שיש הגדרת הגבעול, וכל שהוא קשה הגדרתו עץ ואם הוא רך הגדרתו 
עשב. מאידך פירותיו עדיין אינם פרי העץ עד שיהיה העץ אילן, כלומר עץ רב 
השנים ורב החוזק שהוא הוא מגדל את הפירות ומקור יניקתם. ]אך יעויין לשונו 

בפנים, ויתכן ששם עץ האמור בדבריו אינו דיני אלא לשוני וצ״ע[. 

ויש להוסיף את דברי החזו״א )ערלה א ס״ק ח, ט( שכתב שעיקר דין ערלה באילן 
תלוי ולא בפירותיו, ואילן שעברו עליו ג׳ שנים פירותיו מותרים, ולכן תנאי של עץ 
מאכל אינו תנאי בפירות אלא באילן, ולפי״ז יש מקום להכריח שגם הנדון מהו 
בכלל פירות האילן, אינו נדון על הפירות אלא נדון על העץ האם עץ הוא או עשב.

דברי הראשונים בכללא דפרי העץ

מצינו בראשונים ברכות וטור או״ח סי׳ רג, מחלוקת קדמאי מהו כללא דפרי העץ, 
לעומת פרי האדמה, ]ובריטב״א סוכה לה, א כתב דהך כללא קובע נמי לגבי ערלה[. 
והוא על האמור בגמרא ברכות מ, א לבאר מדוע חיטה אינו פרי העץ אף למ״ד 
שעץ שאכל אדה״ר חיטה היה. ומבארת שכיון שכל שנה יש לגדל העץ מחדש 
אין זה פרי העץ אלא פרי האדמה. ונחלקו הרא״ש והגאונים ]הובא בטור ובב״י סי׳ 
רג, ומאמר מרדכי שם באורך[, האם חשוב פרי האדמה דוקא אם זורעים כל שנה 
את השורש מחדש, או אף אם השורש קיים אלא שכל שנה הגזע וענפיו צומחים 
מחדש מהקרקע, גם כן חשוב פרי האדמה ולא פרי העץ שאין לו קיום רק לשנה 
אחת. ונ״מ במחלוקת זו לענין בננה, ששרשה קיים כמה שנים אבל הגבעול והגזע 

מתחלף כל שנה. 

ולהלכה במחלוקת זו: פסק השו״ע כהגאונים שברכת הבננה אדמה אף שהשורש 
קיים משנה לשנה, וכן פסק החזו״א לענין ערלה, אבל המאמ״ר שם כתב שיתכן 
שרק בברכה הכריע לברך בורא פרי האדמה שבזה יוצא אף מספק, ואין ראיה להקל 
בערלת א״י. וכן נקט הנשמת אדם )נא, ז( שאין הכרעה במחלוקת הרא״ש והגאונים.

כלל חדש של הנשמת אדם

לעומת זה שנקט הנשמת אדם שלא הוכרע מחלוקת הרא״ש והגאונים לענין שורש 
קיים משנה לשנה, וגזע וענפים מתחדשים בכל שנה, חידש כלל חדש, ע״פ הגמ׳ 
עירובין לד, ב בגדר משתמש באילן בשבת, שיש חילוק בין רך לקשה, ומטעם זה 
מחלקת הגמ׳ שם בין קנים הרכים לעוזרדין הקשין, שהקשין שם עץ עליו. ובאמת 
שמצינו כן גם בד׳ רש״י שבת סו, א לענין טומאה שהקשין שם עץ עליהם, וחשיבי 

יוצא מן העץ.

ולכן חידש שגבעול שלעולם הוא רך אין שם פרי העץ על פירותיו, ואף אם אינו 
מתחדש בכל שנה ברכתו אדמה.

והנה הנשמת אדם לפי יסודו כתב שהיינו כללא דהגאונים שתלו הדבר האם הגזע 
נמשך יותר משנה, שכוונתם שבאופן זה הוא ודאי מתקשה ושמו עץ אבל אם נובל 

בסוף השנה אות הוא לרכותו ואין שם עץ עליו.

]ואף שיסד שיטת הגאונים על כלל זה, לא הכריע מחמת כן כמותם נגד שיטת 
הרא״ש, אלא כתב להחמיר גם כשיטת הרא״ש, וא״כ להלכה מחמיר גם בגבעול רך 
אם שרשו מתקיים, ולא נתברר בדבריו שם האם עכ״פ ברך ממש מודה הרא״ש, 
שהלא לפי שיטתו שהכל תלוי ברך וקשה, לכאורה מוכרח שמחלוקת הרא״ש 
והגאונים הוא רק בעץ שרכותו בינונית שבזה להגאונים כל שהגזע נובל בסוף 
השנה אות הוא לדרגת רכות שאינה בשם עץ, והרא״ש חולק כל שהשורש קיים 
כמה שנים, אבל ברך ממש לכאורה גם להרא״ש אין דינו כעץ אף ששרשו קיים 
כמה שנים, ומ״מ לא נתברר פרט זה בדבריו, ויתכן שהרא״ש כללא כאיל שכל 

שהשורש קיים שם עץ עליו[.

ולפי מה שהעלינו לעיל, הנה אכן גבעול שאין שמו עץ אין פירותיו פרי העץ, אבל 
מה שנקט שאם הוא קשה שמו עץ וע״כ פירותיו פרי העץ זה אינו מוכח, שכפי 
שנתבאר יתכן ששם הגבעול עץ, ומ״מ פירותיו פרי האדמה, ונ״מ לגבעול קשה 
שיבול בסוף שנה, שלהנשמ״א יהיה פרי העץ ]וכאמור לעיל שכל מחלוקתם 
הוא רק ברכות בינונית, אבל בקשה ממש סובר הנשמ״א שלכו״ע הוא עץ[, ולמה 
שנתבאר יהיה פרי האדמה לשי׳ הגאונים, לפי שבאופן זה שהגבעול עומד רק שנה 
אנו רואים אותו כצינור להעביר יניקת האדמה, והפירות נחשבים גידולי האדמה.

שיטת הטור אליבא דהנשמ״א

והנה הנשמ״א עמד על כך שהטור פסק כהרא״ש וכהר״י שכל שהשורש קיים אף 
שהגזע נובל אחר שנה שם פרי העץ עליו. וכתב שיש לחוש לשיטתם, אלא שמ״מ 
כתב שלא בכל גוונא חשוב עץ, וביאר בדברי הרא״ש שמלבד כלל הגמרא אם כלה 
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גטמי קי וימע לקפין קמלת

השורש, יש עוד כלל של התוספתא אם יוצאין העלין מהשורש ולא מהגזע 
אות הוא שאין שם עץ עליו, והמכוון בזה, שאם העלין אינם יוצאים מהגזע זה 
מוכיח שגזע זה אינו עץ, או כלך לדרך זו, שמוכח שהאדמה מגדלת הפירות ולכן 

גם העלים יוצאים משם.

היתר הבננות

ונפיק לן בענין הבננות, שהם תלויים במחלוקת הרא״ש והגאונים, והחזו״א הכריע 
כהגאונים, ואילו הנשמ״א והמאמר מרדכי כתבו שאין להקל לענין ערלה,  אבל 
להנשמ״א לכו״ע לאו פרי העץ כיון שהעלים שלהם יוצאים מהשורש ולא מהגזע. 

היתר החצילים

ובענין החצילים, הרחיבו הפוסקים ולמעשה נקטו האחרונים להקל, אף שגזעם 
קיים משנה לשנה, וביאר הרדב״ז משום שמוציא פרי בשנה ראשונה, והך סברא 
איננה בשם הגבעול שמחמת כן אינו בתואר עץ אלא שהפרי אינו פרי העץ אלא 
פרי האדמה. ומבואר לכאורה שהבינו שזהו סברת הגמרא בענין חיטה שכיון שאין 
הגזע קיים אין הפרי פרי העץ אלא פרי האדמה ולכן כתבו עוד סיבות שמחמתם 

אינו פרי העץ.

ואולם החזו״א חידש שיסוד ההיתר משום שאין הגזע קיים, אלא שזמן קיום הגזע 
הוא לפחות ארבע שנים, הא פחות מכאן אין נחשב לגזע קיים, שהלא בוודאי לא 
אמרה תורה  לאסור עץ לכל זמנו, וזה מוכיח שקיום לפחות מארבע שנים אינו קיום. 
וכבר דן בזה במאמר מרדכי )או״ח רג( אלא שלא מלאו לבו להקל מחמת סברא זו.

ובאמת גם החזו״א היקל בצירוף סברת אחרונים שמוציא בשנה ראשונה. ובדינים 
הוסיף החזו״א שהנדון באילנות הרכות, ובדבריו בספר לא נתפרש שיש הבדל בין 
רך לקשה, שכאמור לא מצינו כן בראשונים רק בנשמ״א, ויתכן אם כן שסתם בא 

להורות על המציאות ואין זה מתנאי ההיתר.

פאפיה

הנה בענין פרי הפאפיה הרחיבו פוסקי ההלכה, ועץ זה מתמעטים פירותיו משנה 
רביעית, עד שהרבה מגדלים עוקרים אותו בשנה הרביעית, ולכן רוב היבול שלו 
הוא מג׳ שנים הראשונות, ומכבר נתפרסם הוראת מרן הגריש״א זצ״ל להחמיר 
ולא להשתמש בפאפיה מהארץ, אולם יש שנהגו להקל בה משום שיטת השו״ע 
הרב )הלכות ברכות פרק ו הלכה ז( שחידש כלל חדש שאם הפרי גדל מהגזע ולא 
מהענפים אינו נחשב אילן אלא ירק, ונקטו שזו המציאות בפאפיה שהפרי גדל מהגזע, 

ולכן הקלו בה. ואף שאין נראה כן מדברי שאר הפוסקים, מ״מ יש שנסמכו על דבריו בצירוף 

עוד צדדי קולא, ויסוד הסברא בדברי השו״ע הרב מבוססת על ההנחה שאין הנדון על שם 

העץ, האם הוא עץ או גבעול, אלא הנדון על הפרי האם גדל מהעץ או שגדל מהאדמה 

דרך העץ, וזהו סברת השו״ע הרב שאם אינו גדל מענפים כדרך כל פירות העץ, לאו שם 

פרי העץ עליו, ואנו רואים את הגזע כאילו אינו אלא צינור להעביר יניקת האדמה לפירות, 

ואינו כדרך כל העצים שמגדלים פירותיהם דרך הענפים המתחדשים משנה לשנה. ]ודעת 

לנבון שאם זהו הסברא יש מקום גדול לומר שרק לענין ברכה מהניא הך סברא ולא לענין 

ערלה ששם מתלי תלי כל הנדון רק בשם עץ[. למעשה לאחרונה בירר ידידי הגר״א לייכטר 

שליט״א שפירותיו גדלים על ענפים שחבויים קצת בפירות העמוסים מסביבם, ולא כמו 

שטעו שגודל על הגזע ולכן גם לדעת השו״ע הרב אין להתירו.
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בטין תממקט בשיקומתמומת גטולת 

הטועה וממעט בתרומה יכול לשוב ולתרום, ואף שיכול לשוב ולהפריש 
פירותיו מתוקנים כבר, מאמר זה עומד על מה שנראה כסתירה בין הלכות 
אלו ומתוך תפיסה במהותה של תרומה הנשזרת בכמה וכמה הלכות יחודיות 

לה מתישבת סתירה זו. 

רבי יהושע אלעזר איתמר שליט"א
ראש כולל 'תרומת כהן' שעל ידי בית המדרש

 בדין הממעט בשיעור
תרומה גדולה

א )הקדמה(

כתב הט"ז יו"ד א סקי"ז בדעת הרא"ש דאילם וכל מי שאינו יכול לברך שוחט לכתחילה 
ושומע הברכה מאחר המברך עבורו. אבל הפרשת תרו"מ ששנינו )תרומות פ"א 
מ"ו( אילם לא יתרום ואין נותנים לאחר לברך עבורו, ושונה היא משחיטה. וביאר 
הט"ז משום ששחיטה אין בה מצווה אלא בכדי להתיר המאכל. לפיכך ברכתה דינה 
כברכת השבח וכל ישראל שייכים לברכה זו )שהרי על כולם חל האיסור לאכול 
בלי שחיטה(, וכשם שהרב מברך ברכת אירוסין ולא החתן. אבל הפרשת תרומה 
מצוה היא ואפי' כשאינו רוצה לאכול, ושם הברכה היא על קיום המצוה ולא על 

איסור טבל, לפיכך לא יתרום זה ויברך אחר.

רע"א בהגהותיו לשו"ע שם תמה על דברי הט"ז שלא מצאנו בשום מקום מצוה 
להפריש תרו"מ אלא כשרוצה האדם לאכול. וציין בדבריו למג"א באו"ח סי' ח 
)סק"ב(. המג"א שם מבאר את ההבדל בין ברכת ציצית הטעונה עמידה לברכה 
בהפרשת חלה דרשאי לישב בה, "דהפרשת חלה אינה מצוה כל כך דאינו עושה 
אלא לתקן מאכל דומיא דשחיטה". הרי שהשווה המג"א הפרשת חלה )הדומה 

להפרשת תרו"מ( לשחיטה.

הגר"א שם תמה תמיה רבתי על המג"א וכותב שלדבריו אין שחר שהרי אסור 
לאדם לעשות עיסתו קבין בכדי להיפטר ממצות הפרשת חלה. נמצא א"כ לכאו' 
דחובה גמורה היא על בעל הפירות להפריש תרו"מ ואין כאן היתר לאיסור בלבד.

והנראה לבאר בזה )קרוב ללשון הט"ז( דאמנם לא מצינו חובה על כל בעל פירות 
לתקנם אלא כשעומד לאכלם ובזה באמת דומה הפרשת תרו"מ לשחיטה, כדברי 
המג"א. אבל כאשר בא האדם לתקנם אין תיקונם נעשה ע"י מעשה בגופם כשחיטה 
שכל כולה אינה אלא הכנת הבהמה לאכילה וכן אירוסין אינם אלא הכנת האישה 
להיות נשואה לו. אבל הפרשת תרומה היא קיום מצוה של הענקת חלק מפירות 
ההדיוט לעבדי המלך. בכך נפטרים הפירות מחובתם וניתרים לכל אדם. נמצא 
דכשבא האדם להכשיר פירותיו לאכילה אינו עושה בהם מעשה להתירם כבשחיטה 
וקידושין, אלא מקיים מצוה לתת מהם תרומה לכהנים ואסור לאדם להפקיע 
עיסתו ממצוה זו. הרי שאמנם תיקון והכשר המאכל יש כאן כבשחיטה אבל אופי 
ההכשר שונה כי אינו מעשה בגוף הדבר הניתר אלא נתינה ממנו לאחרים ובכך 
הותרו השיריים. לפיכך שונה אופי המצוה וממילא גם אופי הברכה, דבשחיטה אין 
כאן אלא מניעה לאכול מאכל עד שיתוקן ועל כך יש ברכת השבח שאסורים אנו 
באכילה ללא תיקון אבל בתרומה יש לנו מעשה נעלה של הענקה לכהנים ועליו 

הברכה, לא על תיקון המאכל.

ב

הממעט בשיעור ההפרשה בתרומה יש לדון בו בכמה אופנים:

הממעט בכוונה לעבור על דברי חכמים, הטועה בהערכת הכמות שבידו וממעט משום 
כך, המפריש ויודע שכמות תרומתו פחותה ודעתו להמשיך אחר כך להפריש עוד, 
והמפריש מעט בלא מחשבה כלל. במאמר זה נעסוק באופן הראשון ובעיקר בשני.

המפריש מעט ודעתו לתקן בזה את כל הכרי בזדון, דן בזה המל"מ מתנות עניים א, 
טו ודעתו דלרמב"ם אין התרומה תרומה כלל כל שפחת משיעור חכמים. האחרונים 
האריכו לתמוה עליו מראיות רבות ובין היתר דקדקו בלשון הרמב"ם תרומות ג, 
א "ולכתחילה לא יפריש אלא כשיעור שנתנו חכמים", הרי שבדיעבד מהני. וכך 
העלו כולם להלכה להיפך, שבדיעבד אין מקום כלל להפרשה נוספת. אכן טעמא 
בעי אמאי באמת יצאו הפירות מטבלם אף מדרבנן. ונראה לבאר דהנה שונה אופי 
הפרשת תרו"ג מכל יתר ההפרשות בכך שאין לה שיעור וגם כשאמרו חכמים 
שיעור לא נתנו לו צורה קבועה ותלאוה בנדיבות לב הבעלים. מצות תרומה גדולה 
צורתה - מתנה שנותן האדם משל עצמו, ברצונו, לכהנים ולא כמס המוטל מאת 
המלך על פירותיו. לפיכך גם כשהחמירו חכמים לתת לה שיעור לא עקרו את אופי 
המצוה שמן התורה אלא הטילו חובה על המפריש להתנדב בשיעור מסוים. א"כ אין 
כאן חומרא דרבנן בדין טבל שהפירות ישארו טבולים עד שיפריש מהם כשיעור 
אלא חובת הגברא לקיים מצוותו באחד מחמשים. על כן המפריש בכוונה לעבור 

על דבריהם, מתוקן טבלו אף מדרבנן ואין לו מה להוסיף בהפרשה.
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בטין תממקט בשיקומתמומת גטולת 

ג

בדין הטועה בהערכת הכמות שבידו מדברת המשנה תרומות פ"ד מ"ג ואומרת 
"תרם ועלה בידו אחד מששים, תרומה ואין צריך לתרום )להוסיף ולהשלים את 
הכמות שהיה בידו לתרום(. חזר והוסיף חייב במעשרות. עלה בידו אחד מששים 
ואחת, תרומה ויחזור ויתרום כמות שהוא למוד במידה במשקל ובמנין. ר' יהודה 

אומר אף שלא מן המוקף".

דין תרומה גדולה הוא להפרישה באומד דוקא, הגם שנתנו לה חכמים שיעור. באמת 
יפלא הכיצד ניתן שיעור ונאמר עליו להפרישו דוקא באומדן הניתן לטעות ואסור 
לדקדק בו. אמנם לפי המבואר מובן דהשיעור נקבע כשיעור לנדיבות הלב שזהו 
אופיה של הפרשת תרו"ג ולא השתנתה צורת המצוה בדין דרבנן. המפריש במידה 
מוציא את שלא נועד לו וכחולק עם שותפו את המגיע לו. המפריש באומד נראה 

כמי שהכל שלו ומשלו הוא נותן.

כל המבואר, בהפרשה שמתקיים בה דין תרומה דאורייתא. אבל כאן שידי דין תורה 
כבר יצא בהפרשתו הראשונה כנדבת ליבו וכל מה שחוזר ומפריש אינו אלא לקיים 

מצות חכמים, בזה לא הקפידו שיתן דוקא מאומד.

ועדיין לא נחה דעתנו, א"כ מדוע דוקא כאן התירו חכמים למדוד והרי לא משום 
שתרומה דרבנן היא הקילו שהרי הרבה תרומות מדרבנן הם ולא הקילו בהם )ע' 
בדברי המגיה למל"מ ג, יז( ותו קשיא דעת חכמים, אמאי בענין האומד מקילין ולא 

בדין המוקף ובמאי פליגי חכמים ור' יהודה.

אכן, הא פשיטא דכל ענינה של ההפרשה בשיעור, לצורך הנתינה לכהן היא ולא 
מפני עצם ההפרשה שהרי תרומה בזמן הזה אין מפרישין אלא כדין תורה. לפיכך 
כשהופרשה התרומה מדאורייתא כנגד כל הכרי כמתנה מנדבת לב הנותן, הרי 
המופרש עתה ונועד להצטרף לתרומה הקודמת בכדי שינתן לכהנים יותר, וגם 
כשהופרש במידה הרי מצורף הוא לתרומה שמנדבת לב ובסופו של דבר מרובה הוא 
היוצא מרשותו לכהנים. מאידך, דין ההפרשה מן המוקף )אשר עכ"פ לדעות שמן 
התורה הוא, נראה ענינו ג"כ להיראות כנתינה מתוך יבולו כמבואר לעיל, ומשו"ה 
להלכה דוקא בתרו"ג נאמר דין זה( הרי ברור שאינו אלא צורה למעשה ההפרשה. 
בזה יש מקום לדון כל מעשה כשלעצמו שכן אין שום היכר הנראה לעין המחבר 

את המעשה השני לראשון.

ד

למדנו כאן שהמוסיף על הפרשתו שטעה בכמותה אין להפרשתו השניה דין הפרשה 

גמורה מדאורייתא, שכן בראשונה שרצה לתקן בה כל הכרי קיים דין תורה. וא"כ 
יקשה טובא דמשמע במשנה וכ"פ הרמב"ם תרומות ג, ו להדיא שהתרומה הנוספת 
פטורה מן המעשר. ותמוה הדבר שהרי מדאורייתא הכרי מתוקן ואינו מפריש עתה 
אלא לקיים דברי חכמים ואם מדאורייתא הפירות אינם תרומה כיצד נפטרים מן 

המעשר, בינותי בספרים וראיתי שעמדו בזה האחרונים ונלאו למצוא הפתח.

והנראה לבאר בזה דהמפריש תרומה על כל הכרי וכסבור שמספיק מה שבידו, 
אמנם מדאורייתא מתוקן כריו אבל את מעשה ההפרשה עדיין לא השלים. והרי 
מצינו בפירוש הרא"ש לפ"ד מ"א שהתורם מקצת ודעתו להשלים חשיבי שתי 
הפרשותיו כמעשה אחד וכלשונו "דכשאדם תורם כריו א"א לו להוציא כל התרומה 
בבת אחת" ולפיכך הגם שהמקצת הראשון תרומה עדיין בידו להפריש שנית מתוך 
כרי זה ואין לחוש שמא חולין עלו בידו, דלעולם נחשבת ההפרשה השניה כאחת 
עם הראשונה ויוצאת מתוך הטבל לפי שהיא המשך לראשונה. דבריו העמוקים 
טעונים ביאור אבל עכ"פ למדנו מהם שיתכן דהפרשה תחול ועדיין יש לה המשך 

ונידון ההמשך כאילו נעשה בפירות הטבל שהיו תחילה.

בנידון דידן פשוט הדבר יותר, מאחר שהגברא לא השלים קיום המצוה בצורה 
הנדרשת ממנו, הגם שפירותיו כבר יצאו מכלל טבלם מדאורייתא, הרי ההפרשה 
היא מעשה מצוה, לתת משלו לכהנים כפי שהקדמנו. מצוה זו לא נשלם קיומה 
מדרבנן ומאחר שרצון המפריש היה להפריש כתקנת חכמים לעת עתה לא קיים 
אלא חצי המצוה, והגם דמאחר שרצה בזה לתקן כל פירותיו, כולם באמת כבר 
מתוקנים מדאורייתא, אבל למעשה זה של קיום מצות הגברא לתת תרומה לכהנים 
יש המשך, כי נועד להמשך. וכל שנועד להמשך אמנם אין חיובו להפריש פעם 
שניה אלא מדרבנן דמדאורייתא מתוקן כל כריו, אבל לכשיפריש בפעם השניה 
מאחר ונועדה הפרשתו הראשונה להמשך, תרומתו תרומה מדאורייתא. לפיכך אמנם 
אינו מפריש מאומד ואולי אף אין צריך מן המוקף שהרי מדאורייתא כל פירותיו 
מתוקנים, אבל משהפריש פטורה תרומתו מן המעשרות ובודאי האוכלה במיתה 
בידי שמים, שכן הצטרף המעשה השני לראשון להקרא קיום אחד ממושך של 

מעשה הפרשת תרומה מנדיבות ליבו.

והנה על משנתנו שעלה בידו פחות מאחד משישים איכא פלוגתא דאמוראי בירושלמי 
האם חוזר ומפריש כלימודו או רשאי גם להרבות. במפריש מקצת ודעתו להמשיך 
לא היה שום דיון. התם פשיטא דמאחר ואכתי אין פירותיו מתוקנים לגמרי רשאי 
האדם להוסיף מרצונו, מאחר ויש כאן פירות שמדאורייתא אינם מתוקנים. אבל 
במשנתנו היות ומדאורייתא מתוקנים כל פירותיו, כל עיקרה של הפרשתו השניה 
לא באה אלא להשלים מצות ההפרשה מדרבנן כפי שחז"ל חייבו וא"כ אפשר שאין 
מקום לחלות שם תרומה אלא למה שנועד להיות המשך מעשה ההפרשה הראשון.
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תקבמת שפי קציציי שרמוק בתי מיפיי שופיי  

ודוק בזה, אילו היתה ההפרשה השניה חלה רק מפני הצורך בתיקון הפירות 
שעדיין טבל הם מדרבנן, אמנם יכול היה להוסיף ולהפריש כרצונו מפני דין 
טבל זה, ומאידך לא היתה התרומה אלא מדרבנן וחייבת במעשרות מדאורייתא. 
אבל מאחר ואין דין הטבל כאן שורש חיובו אלא חובת הגברא לקיים מצותו בדרך 
התנדבותו בה בחר, כ"עין יפה" או "עין רעה" נמצא שמה שיוסיף עד לשיעור שהיה 
בדעתו הוא בכלל ההפרשה הנחשבת כאחת מדאורייתא אבל יותר מכך אפשר 
שאינו ראוי להצטרף למעשה ההפרשה הראשון. )אמנם פלוגתא היא בתוספתא 
ובירושלמי דמאידך גיסא איכא למימר מאחר וסו"ס מעשה ההפרשה הראשון 
לא נשלם, ביד האדם להשלימו ככל העולה על רוחו כשם שבראשונה היה בידו 

להפריש יותר מלימודו(.

ה

תרם ועלה בידו אחד מששים וחזר והוסיף חייב במעשרות. כך הוא לשון המשנה 
וכ"פ הרמב"ם. סתימת הלשון משמע דרק לענין חיוב המעשרות שונה תרומה מזו 
מכל תרומה אבל מצות נתינה לכהן קיימת בה וכן משמע לשון הרמב"ם בפיה"מ 
שכתב דחייבת התוספת במעשרות ואח"כ יאכלנה הכהן. וצ"ב אמאי, הרי כאן ודאי 
מתוקן הכרי לגמרי בהפרשה הראשונה שנעשית כדין ומה מקום יש להפרשה 
שניה כלל. אבל נראה שלפי העולה בידינו עד כה אמנם שקיים המצוה כהלכתה 
א"א לדון את ההפרשה הבאה כהמשך ההפרשה מדאורייתא שכן אין עליו שום 
חובה להמשיך בהפרשה, אבל מאחר וסו"ס דעתו היתה להפריש יותר, מכח דעתו 
זו להחשיב עכ"פ מדרבנן את הפרשתו הבאה כהמשך מעשיו הראשונים, שהרי 
לדרכנו אם היה בדעתו לקיים את המצוה בעין יפה כל מה שיתן בשיעור זה ראוי 
להיחשב חלק מקיום המצוה להעניק משלו לכהנים על כן תרומתו תרומה מדרבנן 

אלא שחייבת במעשרות לכהנים.

הרמב"ם תרומות יא,כב מונה תוספת תרומה בין התרומות שאינן בכל חומר דיני 
תרומה וגידוליהם מותרים והיא כדין מדומע, תרומת חוץ לארץ ועוד. בביאור המושג 
תוספת תרומה דנו האחרונים ורבים מהם נקטו דכוונתו למי שהוסיף תרומה שניה 
על הראשונה שהוסיף בטעות אחת מס"א. אמנם לדרכנו יקשה לפרש כן שהרי 
משהופרשה תרומה זו הרי היא כדין תרומה דאו' ופטורה ממעשר, אלא נראה 
לכאו' שכוונתו למוסיף על מה שבטעות עלה בידו אחת משישים שגם בזה תרומתו 
תרומה אבל אינה אלא תרומה מדרבנן, לפי שמדינא לא היה מחוייב להוסיף, וכן 

פי' החזו"י בתוספתא פ"ח ה"ב.

שאלה מצויה שנשאלה בבית המדרש, פעמים שקונים שתילים ממינים 
שונים ומעבירים אותם לנטיעה בחצר וכדומה, ובשעת העברה שני השתילים 
נמצאים יחד ואינם רחוקים זה מזה כשיעור ההרחקות המתחייב בכלאים, 
וידוע כי דעת החזו״א שגם בין עציצים נפרדים נוהג איסור כלאים, מעתה 
התעוררה השאלה האם בשעת העברת העציצים צריך להרחיק בין המינים 
השונים, הדברים תלויים בהגדרות העולות ממשנת המעביר עציץ נקוב בכרם 

ושאר דיני כלאים ומובאים כאן בזה.

רבי גבריאל מאיר שליט״א
מרבני בית המדרש

העברת שני עציצים שזרוע 
בהם מינים שונים  

שאילתא דשאילנא קדם רבנן שליט״א בבית המדרש, האם מותר להוליך יחד שני 
עציצים ובהם שני מינים שהם כלאים זה בזה, בשני כלים או על גבי כלי אחד, או יש 

בזה איסור כלאים.

עיקר דין כלאים בעציץ העובר ממקום למקום

שנינו בכלאים פרק ז משנה ח “המעביר עציץ נקוב בכרם אם הוסיף במאתים  א. 
אסור״, מבואר לכאורה שגם בהעברה בעלמא איכא איסור כלאים.

דעת רוב האחרונים )לשון הדרך אמונה פרק ה ס״ק קנד “כל האחרונים״1( 
שאיסור העברת כלאים אינו מן התורה, אבל דעת החזו״א אליבא דהרמב״ם 

שהוא מן התורה.

בדרך אמונה )פ״ה הל׳ כג בהה״ל ד״ה בעציץ נקוב( דן אם גם עציץ שאינו נקוב 
אסור להעבירו בכרם, ותלה הדבר במחלוקת זו, דלהאחרונים כיון שגם בעציץ 
נקוב אינו מן התורה מסתבר שבאינו נקוב מותר לכתחילה2, אבל לדעת החזו״א 

1.  הר״י קורקוס, הרדב״ז, התויו״ט, והגר״א, וכן מבואר לכאורה בדעת הרא״ש בפירוש המשנה.

2.  אף שגם כלאים מדרבנן אסורים בעציץ שאינו נקוב, כוונת מרן לכאורה שכאן קיל טפי משאר 
דרבנן שאינו מקדש, ולכן מסתבר שאינו אסור בעציץ שאינו נקוב, ולפי זה בכל כלאים דרבנן 
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תקבמת שפי קציציי שרמוק בתי מיפיי שופיי  

שבעציץ נקוב הוא מן התורה מסתבר שבאינו נקוב אסור מדרבנן, דכל שאסור 
מן התורה בעציץ נקוב אסור מדרבנן באינו נקוב.

ולפי זה לכאורה בנדון דידן שמעביר שני עציצים ביחד, בעציצים נקובים ודאי 
אסור, ובאינם נקובים תלוי במחלוקת החזו״א והאחרונים.

ואף שיש מקום לחלק שכיון שמוליכם ביחד גרע ממעביר בכרם, דבמעביר 
בכרם, הכרם עומד במקומו והעציץ עובר בתוכו, ולכן העציץ לא שייך לכרם 
וליכא עירבוביא, משא״כ בנדון דידן שהוא מעבירם ביחד ורוצה שיהיו ביחד גרע 
טפי, וא״כ יש לומר שגם בעציץ שאינו נקוב  אסור, אך מ״מ כשאינם מועברים 
בכלי אחד אלא אוחזם בידיו או בשני כלים פשוט שכל אחד כלפי השני נחשב 
כמעביר בכרם, כיון שאינם מצורפים וכל אחד בפני עצמו הוא עובר ולא מונח.

אמנם נראה שיש לדון אפילו אם מעביר את שני העציצים על גבי כלי אחד, 
כיון ששני העציצים אינם קבועים והנחתם על גבי הכלי היא רק בכדי להעביר 
אותם ממקום למקום, הרי כל אחד מהם כלפי השני הוא בכלל מעביר, ולפי 
זה לדעת האחרונים החולקים על החזו״א יש להתיר העברת עציצים שאינם 

נקובים יחדיו.

דין מעביר עציץ שנטוע בו גפן על גבי שדה שיש בו זרעים

והננו דנים בקרקע לפני חכמים שיש מקום להתיר להעביר אפילו עציצים  ב. 
נקובים ביחד, דהנה במתני׳ דמעביר עציץ נקוב איירי במעביר עציץ עם זרעים 
בכרם, דבכלאי הכרם - הכרם הוא האוסר, כלומר האיסור הוא לזרוע בכרם, 
וכמו שמבואר בכמה דוכתי, ולכן כיון שיש כרם למטה, המעביר בו עציץ עם 
זרעים הוי כזורע בכרם, דהכרם אוסר את אוירו ]עיין חזו״א ג כח ו-יג ז ט שמעל 

י׳ טפחים מותר שזה כבר לא אויר הכרם[.

אבל לא נתבאר במתני׳ או בגמרא מה הדין של מעביר עציץ ]אפילו נקוב[ 
שנטוע בו גפן בשדה שיש בה זרעים, ואם מעבירו מעל ג׳ טפחים פשוט שהוא 

מותר3, ונראה שיש מקום להתיר אפילו אם מעבירו בתוך ג׳ טפחים.

שאינם מקדשים )כגון תחת מותר אפיפירות, או קרחת הכרם מחוץ לד׳ אמות של הגפנים( 
יש לדון להתיר בעציץ שאינו נקוב.

אמנם יש להוסיף שכאן הוא מדרבנן מפני שאינו שייך כ״כ לכרם, כיון שהוא בדרך העברה, 
לכן בעציץ שאינו נקוב שההיתר שלו הוא גם מפני שאינו שייך לכרם כיון שאינו יונק ממנו, 
מסתבר שבכה״ג לא אסרו, ולפי זה בשאר דרבנן שאינם מקדשים אסור גם בעציץ שאינו נקוב. 

3.  היינו כשמעבירו בצד זרעים תוך ו׳ טפחים, אבל אם מעבירו מעל הזרעים ממש אוסר מדין 
סיכוך גפן על הזרעים, ובזה דעת החזו״א שאוסר אפילו למעלה מי׳ טפחים.

ביאור הדברים, דאיתא בירושלמי פרק ו הל׳ ב דשתי גינות הנטועות זו מעל זו 
במדרגה, גפן בעליונה וזרעים בתחתונה אם הגפן גבוהה ג׳ טפחים מהזרעים 
מותר, ומסיק משם החזו״א לדינא )ב א, יב כד(, שבכל אופן שהגפן נטועה מעל 
ג׳ טפחים אינה אוסרת את השדה שלמטה ומותר לזרוע שם, וטעמא דמילתא 
משום שבכדי לאסור את השדה צריך שיחול עליו שם כרם, וכיון שהגפן גבוהה 
ג׳ טפחים היא כנטועה במקום אחר, ואף שאינה ברשות אחרת והיא סמוכה 

ממש לשדה שלמטה, מ״מ אינה מחילה עליו שם כרם ומותר לזרוע שם.

 דן להתיר מעביר עציץ שנטוע בו גפן
אפילו בתוך ג׳ טפחים של הזרעים

ולהאמור נראה לדון להתיר בכהאי גונא אפילו בתוך ג׳ טפחים, דיש לומר דהא  ג. 
דבעי ג׳ טפחים גובה זהו רק בנוטע את הגפן או מניח שם עציץ עם גפן בקביעות, 
אבל בדרך העברה בעלמא מותר להעביר עציץ עם גפן גם בתוך ג׳ טפחים של 
הזרעים, שהרי כדי לאסור את הזרעים שלמטה אנו צריכים שהגפן שבעציץ 
תתן על השדה שלמטה שם כרם, ומכח זה הזרעים שבו יהיו אסורים משום 
כלאי הכרם, ולכן מעל ג׳ טפחים הגפן אינה אוסרת, כמו שנתבאר. ומכיון שלא 
מצאנו במשנה או בגמרא שאסור להעביר עציץ שיש בו גפן בשדה, מסתברא 
מילתא שבאמת אין בזה איסור אפילו בתוך ג׳ טפחים, שמכיון שהוא בדרך 
העברה בעלמא אין הגפן אוסרת, דלא חל מכחה דין כרם על הקרקע שלמטה, 
וממילא אין איסור כלאי הכרם כלל על הקרקע שלמטה ולא עדיף מעביר בתוך 
ג׳ טפחים מנוטע מעל ג׳ טפחים. ולפי סברא זו יש להתיר בדרך העברה אף אם 

הגפן נטועה בעציץ נקוב4.

דין מעביר עציץ שיש בו זרעים על שדה של מין אחר

ולאור האמור לעיל ניתי אנן ונחזי מה הדין לגבי כלאי זרעים, דהנה בכלאי זרעים  ד. 
מבואר בחזו״א )ו א ד״ה היכי דבעי( שאסור לזרוע שני מינים אף כשאחד מהם 
זרוע במדרגה מעל ג׳ טפחים, ואסברה לן מרן ז״ל דכלאי זרעים לא דמו לכלאי 
הכרם, דבכלאי הכרם הכרם הוא האוסר, ולכן כשהוא מעל ג׳ טפחים אין בכוחו 
לאסור השדה שלמטה ומותר לזרוע שם, אבל בכלאי זרעים כל אחד אוסר את 
חבירו, וממילא כשזורע אחד מעל השני למעלה מג׳ טפחים, אף שמצד העליון 

4.  וזה סברא להתיר גם לשיטת החזו״א דס״ל שמעביר עציץ נקוב בכרם אסור מן התורה, דשם 
הכרם קבוע למטה ואוסר את אוירו, משא״כ כאן הגפן אינה קבועה ולכן אינה אוסרת את 

השדה שלמטה.  
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תקבמת שפי קציציי שרמוק בתי מיפיי שופיי  

אין איסור לזרוע למטה משום שאין בכוחו לאסור את השדה שלמטה שהרי 
הזרעים תופסים למטה מהם רק ג׳ טפחים, מ״מ אסור מכח הזרע שלמטה, 
שהזרע שלמטה אוסר אוירו עד י׳ טפחים וממילא הזרע שלמעלה אסור, דגם 

בכלאי זרעים נאמר שאוירם אסור עד עשרה טפחים.

וממילא פשוט שאסור להעביר עציץ שיש בו זרעים בתוך י׳ טפחים של שדה 
שיש בו מין אחר, דהשדה שלמטה אוסרת אוירה עד י׳ טפחים, כמבואר בחזו״א, 
ולא מהני מה שהעציץ שלמעלה הוא רק בדרך העברה, דהשדה שלמטה היא 
האוסרת. ]אולם כאמור להרבה אחרונים הוא מדרבנן שכיון שאינו קבוע ליכא 

עירבוביא מן התורה[.

והוא הדין שעציץ המונח בדרך קבע במקום אחד, אסור להעביר לידו עציץ 
עם מין אחר, דהעציץ המונח הוא כקרקע ואוסר את אוירו עד י׳ טפחים כמו 

ששדה אוסרת את אוירה.

דן להתיר להעביר ביחד שני עציצים שיש בהם מינים 
שונים

אמנם בנדון דידן, שמעביר שני עציצים שיש בהם שני מיני זרעים האחד  ה. 
ליד השני, ששניהם אינם מונחים שם בדרך קבע, יש לומר שאין בכל עציץ 
כח להחיל על העציץ הסמוך לו שם שדה של המין שלו, ]וכאמור לא עדיף 
מעביר אפילו כשהוא תוך ג׳ טפחים, ממניח מעל ג׳ טפחים שאין בכח העליון 
לאסור את התחתון, כמו שנתבאר[, כיון שהוא מעבירו שם רק בדרך העברה 
בעלמא, וממילא אין איסור להעביר את המין השני עמו ]והחזו״א בכל מקום 
שדן בעציצים הסמוכים זה לזה איירי במונחים על גבי קרקע או על גבי יתדות 
באויר, ודן אותם כ״תל עפר בשדה״ כלשונו סי׳ יג טז, וזה לא שייך כשמעביר 
אותם באויר[, משום שלא נחשב שהם נזרעו ביחד, ומהאי טעמא יש להתיר 

אפילו בעציץ נקוב.

ואפילו אם מניחם בדרכו לפי שעה, יש לומר שכיון שאינו בדרך קביעות כלל, 
וניכר מצורת הנחתם שאינו אלא דרך העברה בעלמא, לא חל שם שדה כלאים 

על הסמוך לו כמו שנתבאר, ואין בזה איסור כלאים.

כל זה נראה פשוט כשמוליך את העציצים בשני כלים או בשני ידיו, אמנם 
אפילו מוליכם על גבי כלי אחד יש לדון שאין זה נחשב קביעות האחד כלפי 
השני, כיון שכל הנחתם על גבי הכלי היא רק בכדי להעבירם ממקום למקום, 
יש לומר שגם בכה״ג נחשבים כל אחד כלפי השני כהעברה בעלמא, ואינם 

אוסרים האחד על השני.

מחלק לענין מעשה בין עציץ נקוב לעציץ שאינו נקוב

ולמעשה קשה עלינו להכריע לקולא מכח סברא בלי ראיה, אך מכיון שדעת כל  ה. 
האחרונים שמעביר אינו אסור אלא מדרבנן אף אליבא דהרמב״ם, וכן נראית 
דעת הרא״ש, ומבואר בדרך אמונה שלפי שיטתם בעציץ שאינו נקוב אין בו 
איסור העברה כלל, א״כ נראה שבעציץ שאינו נקוב יש לסמוך על סברא זו 

להקל, אף דחיישינן לשיטת החזו״א במעביר עציץ בכרם.

אמנם בעציצים נקובים קשה עלינו להקל מסברא בלי ראיה, וצריך להציע את 
הדבר בפני חכמי הדור שליט״א.

המורם מן האמור:

מותר להעביר ולהניח עציץ שיש בו גפן, בשדה שיש בה זרעים, מעל ג׳ טפחים,  א[ 
אפילו בתוך ו׳ טפחים של הזרעים, ]והוא שלא תסכך הגפן על הזרעים עצמם[, 

ואין חילוק בין עציץ נקוב לעציץ שאינו נקוב.

יש להקל להעביר עציץ שאינו נקוב שיש בו גפן אפילו בתוך ג׳ טפחים של  ב[ 
הזרעים, ואפשר שמותר אפילו להניחו כל שאינו מניחו באופן קבוע אלא רק 

בדרך העברה בעלמא, אבל בעציץ נקוב קשה להכריע להקל.

אסור להעביר עציץ שיש בו זרעים על גבי שדה שיש בה מין אחר, בתוך י׳  ג[ 
טפחים, וכן אסור להעבירו על גבי עציץ שיש בו מין אחר המונח על גבי קרקע.

בעציץ שאינו נקוב בכה״ג הוא תלוי במחלוקת החזו״א עם האחרונים, אם יש  ד[ 
איסור העברה בעציץ שאינו נקוב בשדה זרעים בתוך י׳ טפחים, או מעל עציץ 

המונח על גבי קרקע.

יש להקל להעביר ביחד שני עציצים שאינם נקובים שיש בהם שני מיני זרעים,  ה[ 
אף אם הם סמוכים האחד ליד השני, ואולי אפילו להניחם ביחד בדרך עראי 

מותר, כיון שכל אחד מונח שם רק בדרך העברה.

להעביר שני עציצים נקובים ביחד יש לדון אם מותר. ו[ 
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שיקומ תעמת לתיוב תלת בקיסת מבלילת מות  טומטש

על פי מנהג העולם לרוב עוגות טורט פטורות מן החלה משום שכמות הקמח 
המצויה בהם מועטה, אך יתכן שמכיון שהקמח שבהם תופח עוד טרם שהתחייבו 
בתנור יהיו חייבות בחלה באם הקמח שבהם הגיע לשיעור ה׳ רבעים, שאלה 
זו תלויה בטעם לפיו נקבע שיעור חלה בתחילת העיסה, מאמר זה מביא את 

מחלוקת הראשונים בענין והעולה ממנה. ומנהג ישראל תורה.

רבי יחיאל איתמר שליט״א
מרבני בית המדרש

שיעור הקמח לחיוב חלה 
בעיסה מבלילה רכה ]טורט[

ידוע בשער בת רבים ששיעור ה׳ רבעים שבו מתחייבים בחלה הוא בקמח, וכמבואר 
במשנה בחלה )פ״ב משנה ו(: “חמשת רבעים קמח חייבים בחלה״. ומשום כך בין 
בעיסה עבה, ]בלילה מוצקה שאינה נשפכת כעיסת לחם וכדומה[, ובין בעיסה רכה 
]עיסה מבלילה דלילה נוזלית כעיסת עוגות בחושות[. אף שהעיסה היא יותר מה׳ 
רבעים, היא איננה חייבת בחלה משום שבדרך כלל עיסה ביתית היא איננה כה 
גדולה ואין קמח בשיעור ה׳ רבעים, משום כך העיסה פטורה, ממילא כמעט שלא 
משכחת לה עיסה מבלילה רכה שחייבת בחלה, אלא במאפיות או מוסדות גדולים 
שמכינים בהם עיסות גדולות מאוד ששיעור הקמח שבהם מגיע לה׳ רבעים, כך 

הוא המקובל.

אלא שיש לדון בהנחה זו, משום שלכאורה נחלקו רבותינו הרא״ש והרשב״א מפני 
מה דנים את שיעור חיוב החלה לפי שיעור הקמח שבתחילת העיסה, שלדעת 
הרשב״א הוא דין בעצם, שחיוב חלה הוא כאשר העיסה נעשית משיעור ה׳ רבעים 
קמח כפי שהוא בהיותו קמח, אבל מדברי הרא״ש נראה שטעמו הוא מכיון שחיוב 
חלה הוא בתחילת העיסה, ולכן דנים לפי כמות הקמח שיש בעיסה בתחילת 
עשייתה, ולו יצויר שהקמח היה תופח ועולה לשיעור חלה ברגע עשיית העיסה, 
היתה העיסה מתחייבת בחלה גם אם לפני שניתן בעיסה היה הקמח בשיעור קטן 

מחיוב חלה, וכפי שיתבאר בדבריו בהמשך. 

ולפי זה יש לדון שהואיל וכפי שיובא להלן, עיסה רכה אינה מתחייבת בחלה אלא 

משעת אפיה, אבל כל זמן שהיא לא נאפתה ולא התמצקה היא בכלל בלילה רכה 
שאיננה חייבת בחלה, אם כן אף שבתחילת העיסה לא היה בקמח כשיעור חלה, 
מכל מקום כיון שבשעת האפיה העיסה תפחה ויש בקמח שיעור ה׳ רבעים, וזמן 
האפיה בעיסה רכה מקביל לזמן הגלגול בעיסה עבה, חייבת בחלה אף שהקמח 

ששם בו מתחילה היה פחות משיעור חיוב חלה.

בדברים שלהלן יתבאר בדברי הרא״ש שאכן שיטתו היא כמו שכתבתי, לאחר מכן 
נברר את הדין שעיסה רכה מתחייבת רק בשעת אפיה.

אלא שיש להקדים הדבר הפשוט שאין צריך לפנים ששיעור חלה הוא בנפח בלבד, 
לא במשקל ולא במנין, ובאמת שאין צריך להוכיח כן, אך מגוף תשובת הראשונים 
המובאים לפנינו, שדנו על תפיחת העיסה שתחייב בחלה, חזינן שדנים אחר הנפח 

בלבד שהרי רק הנפח הוא שהשתנה, ופשוט.

וזה החלי: 

הרא״ש דן לפני הרשב״א, בדין עיסת ביצים שתפחה הרבה עד שהגיעה לידי שיעור 
חלה, אם חייבת בחלה משום שבאותה תפיחה הגיעה לידי שיעור חיוב חלה, והכריע 
שאינה חייבת, וביאר טעמו משום שזמן חיוב חלה הוא בתחילת העיסה ואין סיבה 
לחייבו לאחר מכן. והרשב״א הסכים עימו במה שפסק אלא שכתב שלא היה צריך 
הרא״ש לכל מה שהאריך אלא הטעם הוא משום ששיעור חיוב חלה הוא בקמח. 

אך מפני שדברי הרא״ש והרשב״א אינם מבוארים כל הצורך, ונטו בדבריהם לבאר 
ולענות מסוגיות שונות, ואפילו הרשב״א אחר שכתב שהרא״ש לא היה צריך לכל 
מה שהאריך, הוסיף להאריך בדין זה, היו מחכמי ורבני בית המדרש שפירשו 
בדבריהם שלא כמו שכתבתי, לפיכך אביא כאן את דברי הראשונים בתוספת ביאור 

בין השיטין בכדי לעמוד על שיטתם נכונה.

וז״ל הרא״ש: בשו״ת כלל ב סימן יד: ... הנה נא הואלתי לדבר לאדוני על עיסה שנילושה 
במי בצים בלא תערובת מים ובעת אפייתה תפחה וגדלה מאד. ושאלוה אם נטלה חלתה 
ואמרה האשה לא היה בה שיעור חלה. ושאל השואל למה לא תתחייב בחלה אף כי לא 
היה בה חמשת רבעים קמח, הואיל וחובת חלה בפת אם לא הורמה מן העיסה ניזיל 
בתר השתא ויש כאן חררה גדולה כפלים מחררה הנעשית מחמשת רבעי׳ קמח ואיכא 
השתא שיעורא. מידי דהוי אשכחה, דתניא בפ״ד דפאה )מ״ו( נכרי שקצר שדהו ואחר 
כך נתגייר פטור מלקט שכחה ופאה, רבי יהודה מחייב בשכחה שאין השכחה אלא בשעת 
העמור, ]אלמא לרבי יהודה אף על גב דשייך גם בקמה שכחה ובההיא שעתא לאו בר 
חיובא הוא מ״מ בשעת העמור[ דבר חיובא הוא מחייב. ורבנן נמי לא פטרי אלא משום 
דקרא קדרשי, כדמפרש בירושלמי טעמא דרבנן כתיב ושכחת קמה ושכחת עמר את 
שיש לו שכחת קמה יש לו שכחת עמר את שאין לו שכחת קמה אין לו שכחת עמר. 
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שיקומ תעמת לתיוב תלת בקיסת מבלילת מות  טומטש

ובחלה ניזיל לכ״ע בתר השתא ואיכא שיעורא. שאלת השואל היתה משום שסבר 
שכשם שמצינו בהא דנכרי שנתגייר ושכח בעמרים, שאף שהיה פטור משכחת 
קמה מכל מקום בשכחת עמרים מתחייב והוא הדין לעיסה שבתחילתה לא היה 
בה שיעור חיוב חלה ותפחה ויש בה חיוב חלה, אף שתחילת העיסה פטורה, מכל 
מקום כשהעיסה תפוחה היא מתחייבת. היינו שהשואל הבין שחיוב חלה יש לו שני 
זמנים, בתחילת העיסה – שעת גלגול ושוב בשעת אפיה, ודימה בין זה ובין קמה 
ועמרים.  ואמרתי לו דלא דמי לשכחה, דהתם איכא שכחה בקמה ואיכא שכחה בעמרים 
זה אחר זה הילכך דינא הוא דמחייב בשכחת עמרים אף על גב דלא הוי בר חיובא בשעת 
קמה. אבל בחלה דאינה אלא פעם אחת כיון דלא הוה בה שיעורא בשעת חיובא דהיינו 
משתטיל מים בקמח אעפ״י שתפחה העיסה ונתרבית אזלינן בתר מעיקרא. הרא״ש 
מחלק בפשיטות בין שכחה שיש בה כמה חיובים כל אחד בפני עצמו, אחד בקמה 
ואחד בעמרין, לעומת חלה שזהו חיוב אחד שאם בתחילת העיסה היה פטור מן 
החיוב אינו חוזר ומתחייב כי הכל המשך של תחילת העיסה וזמן האפיה לדבריו 

אינו זמן מתחייב בפני עצמו. 

וגם לא דמי לההיא דפ׳ כל המנחות באות מצה )נד, א(, דגרסינן התם תנן התם בשר 
העגל שתפח ובשר זקנה שנתמעך משתערין לכמות שהן, ורבי חייא ורבי יוחנן אמרי 
משתערין כמות שהן, שמואל ור׳ שמעון ברבי ור״ל אמרי משתערין כמות שהן. ומסיק 
התם אמר רב כל היכא דמעיקרא הוה בה שיעורא והשתא לית בה הא לית בה, מעיקרא 
לא הוה בה והשתא אית בה מדרבנן. הנה כאן יראה המעיין שהרא״ש הקשה מכיוון 
אחר, שאף שמדינא הוא פטור כי בחלה אין שני חיובים, מכל מקום אכתי יש 
לחייבו מדרבנן כמו בבשר עגל שתפח שאף שלא היה בו שיעור מתחילה, גזרו בו 
רבנן טומאה, כמו כן נאמר בחלה שאם לא היה בה שיעור מתחילה, שאף שפטורה 
מדינא,  ליגזרו שתהיה חייבת בחלה. דהתם ראו חכמים טעם וסברא לגזור טומאה או 
איסור, כיון דהשתא איכא שיעורא והרואה סבור דהוה בה שעור מעיקרא אי מטהרת 
ליה אי שרית ליה מחלף בההוא דהוה ביה שיעורא מעיקרא. וטעם זה לא שייך בחלה, 
שהרואה חררה גדולה אחר אפייתה כסבור שנטלה חלתה מן העיסה. וטעם החילוק 

פשוט בין אופן שהרואה יכול לטעות לאופן שאין הרואה יכול לטעות. 

וגם לא דמי לההיא דמס׳ תרומות )פ״ה מ״ט( סאה תרומה שנפלה לפחות ממאה חולין 
וטחנן והותירו כשם שהותירו החולין כך הותירו התרומה ואסור, ואם ידוע שהחטי׳ של 
חולין יפות משל תרומה מותר. והתירא דהתם דמי לנפיחת העיסה ואזלינן בתר השתא 
אפי׳ לקולא, וכ״ש בחלה לחומרא. שוב הקשה הרא״ש ממה שמצינו שאם התערבו 
חיטים של תרומה בחולין ואין מאה כנגדם ולא בטלי, ועל ידי שטחנו את הקמח רבו 
החיטים של החולין ויש בהם מאה כנגד התרומה, התרומה בטלה. חזינן שהולכים 
בתר השתא אפילו לקולא כ״ש הכא לחומרא שנאמר שכיון שעכשיו הקמח תפח 

ויש בו שיעור חיוב חלה שחייב. לא דמי, דהתם מיהו קמח הוא וקמח בקמח מדומע 
ונתרבה ההתר. וכל האסורין שרבה עליהן שוגג מותר, ואעפ״י שטחנן מזיד נקרא שוגג 
לענין ביטול דלא נתכוין לבטל אלא לטחנן ולאכול. כדאיתא בירושלמי תניא אף טוחן 
לכתחלה ומותר, אמר רבי זירא שכך דרך כהנים שטוחנין מדומעות בבתיהם כדי לאכלו. 
כלומר כיון שהכהנים טוחנין המדומע בבתיהם כדי לאכלו הילכך אפילו ישראל טוחנן 
במזיד ומבטלו ואינו נראה כמתכוין לבטל. אבל בחלה ילפינן שיעור חלה מעריסותיכם 
כדי עיסת מדבר הילכך בעינן שיעור מעיקרא כעמר המן. כלומר יש לחלק בין שיעור 
שהוא ענין של חשיבות, ככזית לטומאה ושיעור חיוב חלה, שבזה אם בתחילה לא 
היה בו שיעור אינו שב מתחייב אלא מדרבנן כי איכא למיטעי, לבין ביטול ברוב 
שהוא ענין טכני שאם עכשיו הוא יותר בטל ברוב, ואין כאן חשיבות ו׳שם׳ מסוים1. 

לכאורה דברי הרא״ש ברור מיללו דמה שאנו דנים על שיעור הקמח הוא משום 
שזהו השיעור בתחילת העיסה. ולדבריו אם שעת החיוב תהיה בשעה שהקמח 
כבר תפח והוא בשיעור ה׳ רבעים, יתחייב משום שיש בו שיעור חלה. ולאחר מכן 
דן הרא״ש לחייבו מדרבנן ודחה, ושוב דן לדמות לריבוי של רוב על מיעוט ודחה. 

אבל לא הזכיר בדבריו כלל שהשיעור הוא דוקא בקמח לפני שניתן בעיסה.

והרשב״א בשו״ת חלק א סימן תסא, כתב וז״ל: תשובה דברי מר אינן צריכין חזוק. 
וכן נראה לי ברור שאין לחייב עיסה זו בחלה אף על פי שתפחה הרבה בשעת אפייתה. 
דשיעור חלה דהיינו חמשת רבעים קמח בעינן בודאי וכל שאין בה שיעור זה ממש 
פטור׳. שבכל המקומות לא שיערו חיוב חלה אלא בקמח ממש לא במלוי הכלי. בפרק 
שני של חלה )משנה ו׳( חמשת רבעים חייבים בחלה. ובפרק כיצד משתתפין )דף פ״ג 
ב׳( ראשית עריסותיכם כדי עריסותיכם. וכמה הוא עריסותיכם כדי עריסת מדבר. וכמה 
עריסת מדבר )שמות ט״ז( והעומר עשירית האיפה. מכאן אמרו חמשת רבעים קמח ועוד 
חייבין בחלה. וכן בכל מקום. ולא חלקו בין חטין ושעורין ולא בין חטין יפות שמותירות 
באפייתן לחסוכות. ואף על פי שנחלקו בזה בברייתא בפרק אלו עוברין )דף מ״ח( וחלקו 
בין חסיכאתא למעלייתא לא קיי״ל כחד מהנך תנאי. אלא בין חטים שמותירות ובין 
שעורים שאינן מותירות ובין יפות לחסוכות אין הכל הולך אלא אחר שיעור קמחן. שאם 
אין אתה אומר כן בטלת שיעור חמשת רבעים קמח. פעמים בחמשה פעמים אפי׳ בארבע׳. 
וכל שכן בשחמץ את עיסתו כי בברור תתפח העיסה. ולעולם אסור לאכול מעיסה שאין 
בה חמשת רבעים עד שתאפה ונראה אם תפחה ויש בה כשיעור עיסה שיש בה חמשת 
רבעים. ואנן תנן אלו פטורין מן החלה האורז והדוחן וכו׳ ופחות מחמשת רבעים בתבואה. 

1.  ולפיכך אין בדין זה סתירה לנידון שהביא הרא״ש לעיל אי כמות שהן או לכמות שהן, משום 
שיש לחלק בין מה שהוא דין בחפצא, ככזית לטומאה וכדומה ששם אנו מבקשים ‘שם׳ וחשיבות 
של כזית, לבין ביטול ברוב שהוא עניין מציאותי  אם יש יותר או פחות. וזה מה שדחה הרא״ש 

שגם בחלה כן הוא.
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שיקומ תעמת לתיוב תלת בקיסת מבלילת מות  טומטש

קא פסיק ותני פחות מחמשת רבעים בתבואה. לא שנא חטים לא שנא שעורים לא 
שנא יפות לא שנא חסוכות. וכן בעשרונות של לחמי תודה אין אנו משערים כמות שהן 
מותירות. הרי בודאי לפי מה שהוא קמח בלישתן ומחמת אפייתן דודאי תופחות מחמת 
אפיה. דאמרינן בפרק שתי הלחם )מנחות דף צ״ג( וליהדריה לדפוס קמא, כיון דאפינן 
לה תפחא וכ״ש בלחמי תודה בחמץ שבה דעל כרחינו נופחות ומותירות מחמת חמוצן. 
ומה הואיל רבי מאיר דאמר שאור בודה לה מתוכן מכל מקום הן בעצמן מותירות מחמת 
לישתן ואפייתן. אלא לעולם אין משתערין כמות שהן אלא לכמות שהי׳ דבעשרונות 
דמעיקרא תלנהו רחמנא. ולא נחלק רבי מאיר במביא שאור מביתו אלא באותו שחסר 
או יתר עד שלא נמדד במדת העשרון שאף הוא משתער לכמות שהיה בשעת גבול. 
וכדאמרינן התם סוף סוף כי קא כאיל עשרון קא כאיל. רבה ורב יוסף דאמרי תרווייהו 
לכמות שהן משתערי׳. אי נמי בבודה להן מתוכן ומחמצו בחוץ ומשום גזרה הא לאו 
הכי לא. ובחלה נמי )במדבר ט״ו( ראשית עריסותיכם כתיב. בראשית העריסה דהיינו 
משתטיל מים לעיסה. הא אין בה שיעור בראשית דהיינו חמשת רבעים פטורה. עד 
כאן דברי הרשב״א שונים בתכלית מדברי הרא״ש, והוא מבאר את הטעם לפטור 
עיסה שתפחה הרבה כי השיעור נמדד רק בקמח, ודוקא בקמח לא בתבואה ולא 

בעיסה, אלא בקמח ומוכיח דין זה מהרבה לשונות. 

ומה שבא השואל לחייב ומדמה לה לשכחת הגר שנתגייר נ״ל שבוש. שאם כן נכרי 
שגלגל עיסתו או אפי׳ אפאה ונתגייר יתחייב בחלה דהא איכא חיוב חלה בתר אפיה. 
ואלו בפרק ג׳ של מסכת חלה )מ״ו( שנינו גר שנתגייר והיתה לו עיסה נעשית עד שלא 
נתגייר פטור משנתגייר חייב. וכ״ש נכרי שנתן עיסתו לישראל לאחר שגלגל יתחייב 
ישראל זה בחלה. ואנן תנן התם בפרק שלישי של מסכת חלה )שם( נכרי שנתן לישראל 
לעשות לו עיסה פטורה מן החלה. נתנה לו מתנה עד שלא גלגל חייב משגלגל פטור. 
אלמא אין הולכין בחלה בתר השתא אלא בתר מעיקרא ואפילו כאן שתחלתו וגמרו ביד 
ישראל ונתנה לישראל לאחר גלגול. ודברי׳ אלו נראין לי ברורים שלא כדעת השואל 
אלא כדאמר מר. כאן תמהו רבים מאחר וכבר כתב הרשב״א ששיעור חלה הוא 
בקמח הניתן בעיסה ולא כמות שהוא בעיסה, מה דן הרשב״א שוב בחילוק בין 
פטור נכרי בקמה וחיובו בעמרין לבין חיוב חלה והסכים עם הרא״ש הלא השיעור 
הוא בקמח ותו לא מידי, ויצאו לחדש מכאן חידושים. אכן דברי הרשב״א פשוטים 
שביאר שאף לדעת השואל ]שכפי הנראה היא גם דעת הרא״ש[, שהשיעור אינו 
בקמח - בתורת קמח אלא הקמח כפי שהוא בעיסה, מכל מקום אין לחייבו משום 
השעה שתפח הקמח מכיון שתחילתה היתה בפטור וכמו בגוי שנתגייר אחר גלגול 

דפטור, וכפי שכתב “ומה שבא השואל לחייב״, 

אלא שדן בביאור סברא זו: וגם מה שחלק מר לשואל בין חיוב שכחת העומר לחיוב 
חלה. דאלו בשכחה יש שכחה בקמה ויש בעומרין זה אחר זה. וחלה אינה אלא פעם 

אחת טעם נכון הוא. אלא שיש לשואל לחלוק ולומר נהי דבפעם אחת היא מ״מ זו שלא 
הורמה חלתה מתחלה תרים עכשיו. ואם מפני שלא היה בה מתחילה שיעור מ״מ עכשו 
שיש בה שיעור תתחייב, וכמי שעשה עיסתו קבין ואחר נתן בסל שהסל מצרפן ואף על 
פי שבתחילת עריסתן לא היה שיעור בכל אחת ואחת מהן. והכא נמי מאי שנא. דהיינו 
סבר הרשב״א שיש לומר דהוי כמי שגלגל את העיסה רק בשעה שהיה בה שיעור 

חלה וכמו מי שעשה קבין וצירפם לאחר מכן. 

אלא שאני אומרה בלשון אחרת דשכחה וחלה אין דמיון אחד מקבצן. שעונת מצות 
השכחה לא חלה מצד העומר עצמו עד עכשו. דבשעת קצירה אין הכל במצות שכחה 
ולא אפילו בשנשארו שם שלשה עמרים ולא אפילו עומר שיש בו סאתים כדתנן )פיאה 
פ״ו ו׳( עומר שיש בו סאתים ושכחו אינו שכחה. ועוד דאפי׳ עומר אחד אינו בחיוב 
לא תשוב לקחתו אלא בששכחו ואין עונת מצות שכחה אלא בשעור ושכחה. ולפיכך 
כשנתגייר ואח״כ שכחו עונת מצות שכחה ושעור שכח׳ לאחר שנתגייר חלה והוי שכחה. 
ונ״ל שבלשון המשנה מוכיח כן דקתני רבי יהודה מחייב בשכחה שאין השכחה אלא 
בשעת העימור. אבל חלה כל שבא לכלל עונת חיוב חלה דהיינו משתטיל מים לעיסה 
אלא דבר אחר גורם לו ליפטר דהיינו מיעוט שעורו אי נמי שלא היו הבעלים בני חיוב 
כגר שנתגייר לעולם אין חיוב חלה חל עליה מצד עצמה. ואפילו תפחה או שנתגיירו 
הבעלים אלא אם כן בא לה חיוב מצד אחר כגון צירוף עיסה אחרת על יד תנור או סל שהן 
מצרפן ונעשו כאלו ערסן שניהן יחד. דהיינו שיש לחלק בין קמה ועמרין שהשכחה 
היא המחייבת ולפני ששכח לא התחייב מאומה, ולכן אם נתגייר קודם ששכח 
בעמרין כיון שלא הגיע זמן חיובו עדיין, חייב. מה שאין כן בחלה שעיקר חיובה 
הוא אחד מתחילת גלגול, ולכן כל שלא חזר וגלגל על ידי צירוף לעיסות נוספות 

בתנור ובסל העיסה נשארת בפטורה מתחילה. 

היינו שאף שהסכים הרשב״א עם הרא״ש בחילוקו בין קמה ועמרים לחיוב חלה, 
מכל מקום חולק עליו בסברת החילוק, שלדעת הרא״ש הטעם הוא מכיון שכל אחד 
מהם הוא חיוב בפני עצמו, ובזה נתקשה הרשב״א אדרבה גם בחלה נאמר – לדעת 
השואל ]והרא״ש[ שהחיוב הוא לפי שיעור הקמח בעת שנעשית עיסה - שיהיה 
לה חיוב בפני עצמו מעת שתפחה, ועל זה תירץ שבקמה ועמרין עדיין לא יכול 
להתחייב עד שישכח בעמרין, ולכן לא שייך לומר ששכחתו התחילה בפטור ומכיון 
דכבר נפטר אינו חוזר ומתחייב, אבל בחלה שהגלגול הוא העת שראוי לחיוב ולא 

חזר וגלגל מחדש, כבר התחילה העיסה בפטור ולפיכך אינה חוזרת ומתחייבת.

אך כמו שכתבתי זהו רק לדעת השואל, וכפי שהקדים הרשב״א שאין צריך לכל 
זה כי עיקר שיעור החיוב הוא בקמח הניתן לעיסה ולא בעיסה עצמה.

עלה בידינו שאכן נחלקו הרשב״א והרא״ש בטעם שהולכים לפי שעת תחילת 
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שיקומ תעמת לתיוב תלת בקיסת מבלילת מות  טומטש

העיסה האם משום ששיעור החיוב הוא בקמח בפני עצמו, או משום שאזלינן 
אחר תחילת העיסה.

והנה דעת רבינו תם בפירוש המשנה “...תחילתה סופגנים וסופה עיסה חייבין בחלה״ 
דהיינו בלילה רכה שאחר כך אופים אותה בתנור, משמע שאינה מתחייבת אלא 
לבסוף כשנאפית, שהרי כך קראה התנא: תחילתה סופגנים ורק סופה עיסה. וכן 
כתבו כמה מן האחרונים, }תורת הארץ פי״ח מס״ק צב והלאה, גדולי הקדש שכז 
סק״ד, מנחת שלמה קמא סח( וכתבו שאף הראשונים כהרמב״ן וסייעתיה שביארו 
את המשנה “תחילתה סופגנים וסופה עיסה״ דהיינו עיסה מבלילה עבה שעשה 
אותה על דעת לבשלה ונמלך עליה לאפותה, ולדבריהם לא דנו בעיסה שבתחילתה 
היתה בלילה רכה, מכל מקום לדינא לא נחלקו על דעת רבינו תם ודעימיה שעיסה 

זו בתחילתה אינה ראויה לחיוב ומכל מקום בשעת אפיה היא מתחייבת.  

והעלו לפי זה לדינא שלא מועיל מה שהבלילה הרכה היא אחת - משום שלא 
מועיל צירוף בבלילה רכה, ואין העיסה מתחייבת רק אם צירף את העיסה בתנור, 
או אחר התנור כשהיא בכלל עיסה הראויה לחיוב, ובלא זה היא פטורה. וכן דנו 
לפי זה שלא תועיל ההפרשה מהבלילה הרכה, אלא צריך להפריש דוקא אחר 
שנעשית עיסה, אלא שבזה יש שצידדו שמכל מקום לא גרע משעת נתינת המים 

שאם הפריש משעה זו ההפרשה חלה. והאריכו מאוד בכל זה.

עוד דנו האם הטעם שבשעת אפיה חשיבא עיסה היא משום שנעשית לחם, אף 
שלא נעשתה מעיסה, או משום שבשעת אפיה היא מתמצקת ונעשית עיסה, ונפקא 

מינה באם הצטרפו העיסות קודם שנאפו לגמרי אך אחר שהתמצקו.

ולפי כל זה, נאמר גם לחומרא, שאם עשה עיסה מבלילה רכה ויש בה קמח בשיעור 
מועט  מחיוב חלה ובשעת אפיה תפחה ואנו משערים שהקמח שבה הגיע לכדי 
חיוב חלה, אף ששאר מרכיבי העיסה אינם מצטרפים לחיוב חלה ]עיין דרך אמונה 
הל׳ בכורים פ״ק סקי״ד ובגליון הליכות שדה 210, עיין שם בהערת העורך[, מכל 
מקום לדעת הרא״ש שהטעם שאזלינן אחר תחילת העיסה משום שזהו זמן חיובה, 
ואם התחילה בפטור אינה חוזרת ומתחייבת, בכהאי גוונא כן תתחייב בחלה משום 
שבשעת האפיה שהיא שעת חיובה הקמח שבה תפח והגיע לכדי שיעור ה׳ רבעים.

ולדעת הרשב״א שהשיעור הוא בקמח הניתן בעיסה דוקא תהיה פטורה אף 
שתפחה לאחר זמן.

וצ״ע שלא שמענו מי שהחמיר בזה.

אלא שעל כל מה שנכתב יש לדון ממה שכתב הרא״ש שם )סט״ז( בתשובה שאחריה, 
שחיוב חלה בעיסה הנעשית מה׳ רבעים קמח, היינו מה׳ רבעים תבואה, כי הקמח 
בעודו בתבואה לפני שנטחן הוא צפוף הרבה יותר, ובשעת הטחינה הוא מתאוורר 

ומידתו גדלה, ולכן כתב שמשום ספק ברכה לבטלה יוסיף מעט על מידת ה׳ רבעים 
קמח כך שתשתווה למידת ה׳ רבעים תבואה והכי ניחא טפי.

ולפי מה שלמדנו מדברי הרא״ש שהטעם ששיעור הקמח נקבע לפי תחילת העיסה 
הוא משום שזו תחילת החיוב, מה הטעם לומר שנלך אחר מידת הקמח בעודו 
תבואה שהיא לפני שעת חובתה, וצע״ג. ויש לפלפל בזה לכאן ולכאן אך הדברים 

לא נתבארו דים, וה׳ יאיר עינינו.
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שימייי פיומיי בתילול מקשמ שפי ובקפין במימת

חילול מעשר שני הנעשה באופן קבוע, נעשה בדרך כלל על מטבע מבין כמה 
מטבעות, מציאות זו מעוררת שאלה האם צריך שהמטבע עליה מתחללים 
פירות המעשר צריכה להיות ידועה וניכרת, שאלה זו נוגעת בשרשי סוגיית 
ברירה וגדריה העמוקים והעדינים, מאמר זה מיישב ומבאר את דברי הראשונים 

בסוגיא זו והעולה מהם למעשה.

רבי מנחם הכהן פרידמן שליט״א
מרבני בית המדרש

שיריים ניכרים בחילול 
מעשר שני ובענין ברירה

כתב הר״מ פי״ג מהל׳ תרומה הט״ו: סאה תרומה שנפלה לתוך הכרי ואמר תרומת 
הכרי זה לתוכו במקום שנפלה אותה סאה שם נסתיימה תרומת הכרי ונדמע הכל 
 בתרומה שנפלה ובתרומת הכרי, ובהשגת הראב"ד: א"א בעיא היא בירושלמי.
ומקורו הוא מדברי הירושלמי תרומות פ"ג ה"ג, וכתבו הכס"מ, הרדב"ז והמהר"י 
קורקוס דבירושלמי שלפנינו הגירסא כרמב"ם ולא כמש"כ הראב"ד דהוא בעיא 

דלא איפשטא.

שיריים ניכרים

והנה הדין הוא שתרומה שאין שייריה ניכרים ]דהיינו שההפרשה לא מבררת מהו 
חלק התרומה ומהו חלק החולין ואין השיריים עומדים בפני עצמם בלא תערובת 
תרומה[, לא חלה, ולפיכך פסק הרמב"ם )שם פ"ג הל' ח(: האומר תרומת הכרי הזה 
לתוכו אם אמר בצפונו או בדרומו קרא שם וחייב להפריש ממנו תרומתו ואם לא 

ציין מקום לא אמר כלום.

ואף על פי כן פסק הרמב"ם שהאומר תרומת כרי זה לתוכו במקום שנפלה אותה 
סאה חלה ההפרשה, ולכאורה הטעם הוא שמשום שכלפי שמיא גליא היכן היא 
אותה סאה שנפלה וקבע את תרומת הכרי באותו מקום, נחשבת ההפרשה כמבוררת 

ושייריה ניכרים אף שאינו יכול לדעת היכן היא אותה סאה והיכן היא התרומה.

שיריים ניכרים במפריש בברירה

ובדרך אמונה שם, והאריך בזה יותר בפ"ג מהל' תרומות ה"ח, העמיד את דברי הרמב״ם 
האלו במחלוקת ראשונים, דהנה הרמב״ן והרשב״א )חולין יד, א( בשם גאון, וכן בריטב״א 
בסוכה )כג, ב( ובמכות )יט, ב( כתבו לבאר הא דבאומר שני לוגין שאני עתיד להפריש 
יהיו תרומה וכו׳ ההפרשה חלה למ״ד יש ברירה ואין חסרון בכך שהשיריים אינם 
ניכרים עתה בשעת ההפרשה. וז"ל הרמב"ן: ושמעתי בשם גאון ז"ל דלמאן דאית ליה 
ברירה כיון שאמר שאני עתיד להפריש לא בעינן למימר לצפונו או לדרומו, שכשהוא 
מפרישו הוברר הדבר למפרע שעל מה שהפריש חל המעשר ושייריה הן ניכרין 
למפרע אף על פי שלא היו ידועין באותה שעה ע״כ. דהיינו שמשום שאחר שיברר 
 את חלק התרומה נחשב שהתברר למפרע, נחשב גם כן להפרשה ששייריה ניכרים.

ואף שבגמ׳ בעירובין לז, ב ביאר רבא דטעמא דר״ש דאוסר לשתות היין באומר שני לוגין 
שאני עתיד להפריש יהיו תרומה משום דבעינן ראשית ששייריה ניכרים, הרי דבאמת 
לא יחשבו שייריה ניכרים אף באומר שני לוגים שאני עתיד להפריש, ואף דחל ע״י 
ברירה למפרע, כבר כתבו הרמב״ן והרשב״א דלא קיימא כן למסקנת הש״ס שם ובאמת 
למאן דאית ליה ברירה חשיב שייריה ניכרים, וכ״כ הגר״א בשנו״א תרומות פ״ג מ״ה, 
אמנם רעק״א בגלה״ש בעירובין שם ציין לרש״י במכות יט, ב והוא מהריב״ן דנקט דמתני׳ 
 דשני לוגין שאני עתיד להפריש הרי הן תרומה במקומה ס״ל דלא בעינן שייריה ניכרים.

והנה מהא דהוצרכו הראשונים להא דבשעת הפרשה יהיה מבורר למפרע, ולא כתבו 
דסגי בהא דכלפי שמיא גליא מה הם אותם שני לוגים שהוא עתיד להפריש, מבואר 
שסוברים שאף שכלפי שמיא גליא מה הם אותם שני לוגין, משום שלאדם לא ידוע מהו 
 חלק התרומה ומהו חלק החולין, נחשבת להפרשת תרומה שאין שייריה ניכרים ולא חלה. 
אך ברמב״ם הלא נתבאר שאם קבע את התרומה במקום מסוים, אף שלא ידוע לו 

מהו אותו מקום הוי כתרומה ששייריה ניכרים וחלה ההפרשה. 

נמצא שנחלקו הרמב״ם ושאר הראשונים האם תרומה שחלה רק כששייריה 
ניכרים היינו ניכרים לו – כדעת הרמב״ן ודעימיה, או שמספיק מה שכלפי שמיא 
גליא מהו חלק התרומה בשביל להחשיבו כשייריה ניכרים ורק כשאומר תרומת 
כרי זה בתוכו וחל באופן שאינו מסוים כלל נחשבת הפרשה שאין שייריה ניכרים 

ולא חלה – כדעת הרמב״ם.

שיריים ניכרים בחילול מעשר שני

והנה בתוס׳ ישנים )יומא נו, א( ביארו בחד תירוצא את דברי התוספתא מעשר שני 
פ״ג “מעשה ברשב״ג ור׳ יוסי ור׳ יהודה שנכנסו אצל בעה״ב בכזיב ואמר מעשר 
שני שבחפץ זה מחולל על איסר זה אמרו לו צא ואכול פירותיך השתכרת מעות 
ואבדת נפשות״, שהחילול לא חל משום שהאיסר מעורב בין מעות אחרות ואינו 
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שימייי פיומיי בתילול מקשמ שפי ובקפין במימת

מבורר, וגם בחילול מעשר שני יש דין שיהיו השיריים ניכרים ובעי לחלל על 
מטבע מבורר וידוע, וכן ביאר הר״ש סיריליאו תרומות פ״ג ה״ג.

ואינו  מסוימת  מטבע  על  לחלל  צריך  שני  מעשר  בחילול  זה  ולפי 
שאינה  משום  בסתם,  המטבעות  מן  מטבע  על  שיתחלל  לומר  יכול 
חל. לא  החילול  מבוררת  לא  מטבע  על  חילל  ואם  וידועה   ניכרת 

ואם מחלל מעשר שני על מטבע מסוימת בין מטבעות, אך אינו יודע איזו היא, כגון 
שהיו לו כמה מטבעות וחילל על המטבע האחרונה שהניח וכדומה, ואינו יודע איזו 
היא אותה מטבע, יהיה תלוי במחלוקת הראשונים, שלדעת הרמב״ם החילול יחול 
כיון שכלפי שמיא גליא מהי אותה מטבע, אך לדעת הראשונים שלא מספיק מה 
שכלפי שמיא גליא, כל שלא ידוע לנו איזו מטבע היא, לא חל החילול. וכמו תרומת 
הכרי בתוכו במקום שנפלה אותו סאה שלדעת הרמב״ם כיון דכלפי שמיא גליא 
היכן היא התרומה חשיב שייריה ניכרים ולדעת רוב הראשונים לא מהני להחשיב 

שיריים ניכרים, וכפי שהובא מהדרך אמונה.

ידי קרן המעשרות, שאף שהחילול  לדון בחילול הנעשה על  יש  זה  פי  ועל 
יהיה החילול על המטבע  כגון שקובעים שבכל פעם  לפי סדר מסוים,  הוא 
אינו  הקרן  מנהל  גם  אבל  שני,  מעשר  התמלאה  לא  שעדיין  צפונית  הכי 
כמה  יודע  אינו  שהרי  וחילול,  חילול  בכל  התחללה  מטבע  איזו  לדעת  יכול 
 פעמים חיללו בכל זמן, שלדברי הראשונים והתוס׳ ישנים החילול לא יחול.
ובהליכות שדה גליון 60 הביא הגר״ש רייכנברג שליט״א ע״פ דברי החו״ב מע״ש ג, 
טז שאין צריך לחוש לדעת התו״י דבחילול מעשר שני יש דין שיריים ניכרים, וע״פ 
דברי המעדני ארץ בשביעית )קונטרס לאפרושי מאיסורא סי׳ ד( שכתב שמה שכלפי 
 שמיא גליא מהני להחשיב כשייריה ניכרים ]כ״כ אף בדעת הראשונים ויתבאר להלן[.
אמנם יל״ע האם אין פתרון ותשובה להחיל חילול מעשר שני אף כשאינו יודע על 

איזה מטבע מחלל, לדעת התו״י ודעימיה ולדעת רוב הראשונים שהובאו לעיל.

 הטעם שבשני לוגין שאני עתיד להפריש
מותר לשתות קודם שיתברר

ונראה להציע שאף הראשונים יסכימו עם דברי הרמב״ם שכל שכלפי שמיא גליא חשיב 
שייריה ניכרים ואין להוכיח מקושייתם דכל מפריש תרומה בברירה הוי אין שייריה 
 ניכרים דאף אי כלפי שמיא גליא הוי אין שייריה ניכרים, ובהקדם ביאור בגדר ברירה.
דהנה הלוקח יין מן הכותים אומר מה שאני עתיד לשייר בשולי הכוס וכו׳, ושרי 
לשתות מיד למ״ד יש ברירה, מבואר לכאורה דהפרשת התרומות ומעשרות 
 חלה מיד קודם שקבע על איזה שני לוגין תחול התרומה דהא שותה מיד1. 

1.  ורחוק לומר דבאמת שותה עתה טבל ורק מפני שכבר קבע שמחר יחולו התרומות ומעשרות 

והיה מקום לבאר דלמאן דאית ליה ברירה דמי למתנה על עירובו שיהיה עירוב 
לאיזה צד שהחכם יבוא, וכבר בא חכם, רק שאין אנו יודעים להיכן בא, שמהני אף 
למאן דלית ליה ברירה, כמבואר בעירובין לו, ב משום שהוא כבר קיים ומוחלט 
רק שיש לנו בו חסרון ידיעה ובירור, וכשיתברר אח״כ מתברר על מה חל אף 
שעתה אינו יודע על מה מחיל, וחידש מאן דאית לי׳ ברירה דאף היכא דמתנה על 
דבר שעתיד להתברר נחשב שהתרומה המסוימת כבר קיימת בעולם שהרי שני 
הלוגים כבר קיימים, אלא שאינם ידועים לנו ולאחר שיפריש נמצא שכבר קרא 
עליהם שם לפני כן. ולפי״ז ההפרשה לא חלה למפרע כמו שכשמתנה על עירובו 
 וכבר בא חכם העירוב לא חל למפרע, אלא שנודע לנו עתה על מה חל מעיקרא. 
ולביאור זה בברירה צ״ב מהי תשובת הראשונים שעל ידי  ברירה חשיב ששייריה 
ניכרים למפרע, הלא נתבאר שברירה עצמה איננה חלות למפרע כי אם גילוי על 
 התרומה שהסתיימה בשעת קריאת השם, וצ״ב ובשעה שחלה הלא לא היתה ניכרת. 
והנה החזו״א הקשה בהא דאמרינן בכל דוכתי דר׳ יוסי ור׳ שמעון אוסרים לשתות 
ע״י ברירה דשני לוגין שאני עתיד להפריש דחיישינן שמא יבקע הנוד ולא יפריש 
לבסוף ונמצא אוכל טבלים למפרע, והקשה החזו״א מה בכך, יאמר מה שישתייר 
יהיה תרומה, וכשיבקע הנוד מה שנשפך יהיה תרומה, והעלה החזו״א לדון שאף 
למ״ד יש ברירה אין זה אלא היכא דלבסוף הופרש, אבל היכא דבשעת הפרשה 
התרומה כבר אינה בעולם כמו בנבקע הנוד לא אמרינן שיתברר למפרע שאותו 
שנשפך הוא התרומה, ואם למאן דאית ליה ברירה התרומה חלה והסתיימה לגמרי, 
אלא שלא ידוע לנו מה היא עד שיפריש מפני מה בעינן דבשעת הברירה תהא 
התרומה בעולם, הלא אין בזמן הברירה חלות כלשהיא אלא גילוי מילתא בעלמא.

ביאור בגדר ברירה

וביותר יל״ע דהנה כל חלוקת שותפות וירושה, או מחיר כלב, תליא בדין ברירה 
ושם אין שום חלות שהוגדרה מראש לפי בירור עתידי, אלא דבשעת החלוקה חל 
 למפרע שזהו חלקו המיועד להתחלק לו מלכתחילה בשעת השותפות הראשונה2. 

למפרע מותר לו לשתות כבר עכשיו מן הטבל, דאין היתר לאכול טבל או לעבור איסור על 
דעת לתקנו אח״כ. ואף שכבר נודעו דברי הרשב״א בתשו׳ ח״ה סי׳ סח דכתב להתיר לעבור על 
נדר ע״ד לישאל עליו אח״כ, קשה להעמיד על זה דינא דלוקח יין בין הכותים דמיחל ושותה 
מיד דהוא דין לכתחילה, ומשמע מדברי הרשב״א דאף הוא לא כתב חידושו אלא בשעת הדחק 
ובדרך אפשר, דז״ל: ומשיאין לו עצה משום שלום הבית. וכשיתירו לו נדרו לא ישאר עליו עונש 

הנדר מפני שחכם עוקר הנדר מעיקרו.

2.  ואמנם כתבו תוס׳ בכמה דוכתי לחלק בדעת כמה תנאים ואמוראים, בין היכא דמברר דיבורו 
ומתנה בפירוש לבין היכא שאינו מתנה בפירוש, ואפשר דביאור החילוק דהיכא דמברר דבריו 
ומתנה בפירוש מחיל על דבר קיים רק שאינו יודע מהו וכמו שנתבאר בפנים, מ״מ הרי מבואר 
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ועוד יל״ע בזה דהנה כבר נודעו דברי התוס׳ בתמורה )ל, א( ז״ל: ואומר מורי 
הרמ״ר כלל גדול בדין זה דודאי כל דבר שהוברר האיסור מתחילה ואח״כ נתערב 
בהיתר לא סמכינן אברירה כיון שתערובתו היתה באיסור אבל הני תערובתן בהיתר 
כי האיסור לא היה מבורר קודם תערובתו ולאחר התערובת נולד האיסור אז סמכינן 
אברירה, ע״כ. דהיינו דכל איסור שלא הוכר בפני עצמו אלא חל בתערובת, למ״ד יש 
 ברירה יכול לברר את האיסור משאר התערובת ולהחליט שזהו האיסור והשאר היתר. 
וכן מבואר בדברי הראב״ד בהשגות הל׳ מעשר פ״א הט״ו, גבי הממעט במעשרות, 
שפירותיו מקולקלים כי הפירות מעורבים בחולין שתוקנו וטבל שלא תוקן כי לא 
הפריש על הכל ולא ידוע על אלו פירות חלה ההפרשה ועל אלו לא חלה, וכתב 
הראב״ד שלמ״ד יש ברירה יכול לברר את הטבל מהחולין, וכן מבואר בדברי הריטב״א 
בקידושין נא, א גבי מקדש אחת משתי אחיות שדנו אי הוו קידושין המסורים 
לביאה או לא, והק׳ הריטב״א: צ״ע גדול דהא אי אמרינן ברירה קידושין המסורין 
מתחילתן הוא. דהיינו שמדין ברירה יכול לקבוע על אחת מן השתים חלו הקידושין, 
וצ״ב מה השייכות בין ברירה בחלות - שמחיל על מה שיברר לאחר מכן, לברירה 
בתערובת שאחר שהאיסור חל בתוך התערובת יכול לברר את האיסור מההיתר.

ביאור בדין ברירה

ונראה שמבואר מזה שיסוד הברירה כך הוא, דכל חלות אשר מצד עצמה צריכה 
להתברר כגון שותפות או ירושה הראויות לחלוקה, או איסור החל בתערובת 
כולם, או כל  ידוע אוסר את  ואינו  וראוי לחול על חלק מסוים, רק שהואיל 
המחיל חלות אשר עדיין איננה מבוררת ואמורה להתברר, בכל אלו החלות 
 חלה על פי בירורה הסופי משום שזו תכליתה להתברר ולחול במישהו מסוים3.

בביצה לח, ב שלדינא אין לחלק בין שני סוגי ברירה אלו, ולהלכה קיי״ל גבי שנים שלקחו 
בהמה וחבית בשותפות דבדאורייתא אין ברירה ובדרבנן יש ברירה אף דהתם לא מברר דיבורו 
ומדמי לי׳ הש״ס התם לעירוב למקום שיבוא ממנו החכם, וכל הפוסקים שדנו להלכה להחמיר 
בדאורייתא ולהקל בדרבנן, לא חילקו בין היכא שמתנה דבריו ומברר בפירוש להיכא שלא בא 
לפרש דיבורו, חזינן דשרשם אחד רק דהיכא דמתנה בפירוש יש יותר סברא לומר שיש ברירה. 

על  לחול  וכדומה  קרבן  עירוב,  מעשר,  קנין,  גירושין,  לקידושין,  משמעות  שום  דאין    .3
לענין  מסוים  משהו  לייחד  הוא  עניינם  דכל  אפשרויות  מכמה  אחת  על  או  הספק 
מסוים. אותו  מהו  נודע  לא  עדיין  ברירה  דין  נאמר  בהם  אלו  שבמקרים  רק   מסוים 
ואף דמצינו ברירה בכמה מקומות, שבהם השאלה היא מציאותית ולא כהתנאה בחלות 
כגון גבי המת בבית ולו פתחים הרבה וחשב להוציאו באחד מהם דמצלת מידי טומאה 
על הפתחים כולן דסוף טומאה לצאת בפתח זה, ומבואר בגמ׳ בביצה לז, ב דלמאן דאית 
חלות  אינו  כלל  ושם  מיתה  לאחר  דחשב  אף  מיתה  משעת  למפרע  מציל  ברירה  ליה 
אלא ענין מציאותי של מהו הפתח אשר דרכו סוף הטומאה לצאת ואעפ״כ אמרינן ביה 
ברירה מ״מ נראה דתלוי בדין ברירה דאם נבוא לדון מהו פתח הבית בשעת מיתה נדונו 

והחידוש בדין ברירה הוא דסוף מעשה במחשבה תחילה, וניתן לסיים ולחלוט את 
החלות הראשונית ע״פ תכליתה המבוררת, והבירור הסופי אינו חלות חדשה החלה 
כנגד החלות שחלה - להגבילה או לבטלה, אלא אדרבה הבירור חל בתור פירוש, 

וסיום לחלות שכבר חלה מראש ע״פ מה שעתיד להתברר בסוף. 

שם,  קריאת  אחר  מיד  לשתות  יכול  הכותים  מבין  יין  הלוקח  ולפיכך 
ברירה  ויש  בסוף,  שיברר  במה  תלויה  שהיא  אלא  חלה,  שהתרומה  משום 
חלה. היא  מה  על  שחלה  אחר  חלות  ולסיים  לברר  יכולת  שיש   -  פירושו 
יפריש בפועל תרומה הקיימת  דבר לא  ולכן חידש החזו״א דאם בסופו של 
בעולם, לא תחול התרומה דהרי לא חלה תרומה מסוימת באופן שאינו ידוע 
בסוף4. ויתפרש  ע״פ מה שיסתיים  היא  דכל מה שחלה  היא, אלא  היכן   לנו 
ולכן ברירה בשותפות וירושה היא אותה ברירה כברירה בתרומה משום שכמו 
ששותפות ראויה להיחלק, וכן ירושה עומדת לכך שכל אחד לקבל את חלקו 

ברירה. ענין  זהו  המתברר  העתיד  לפי  נקבע  “הפתח״  ושם  יברר  אשר  העתיד   לפי 
וכן המבואר בגמ׳ בחולין יד, א בדין שחיטת בהמה ביו״ט העומדת לגדל וממילא היא מוקצה ביו״ט 
ועומדת לשחיטה ולא הוי מוקצה, דאי יש ברירה כשנשחטה הובררה דכבר בכניסת יו״ט עמדה 
לאכילה ותלתה הגמ׳ שאלה זו בדין ברירה בשני לוגים שאני עתיד להפריש וברירה דאם יבוא חכם 
עירובי למזרח ואף דהתם לא חל מידי בערב יו״ט וזה שאלה מציאותית מה היה בדעתו מ״מ עצם 
השאלה למה הבהמה עומדת בכניסת יו״ט לאכילה או לגידול תתברר ע״פ העתיד דאז יוברר למפרע 
 למה הבהמה עמדה וזהו רק מכוח דין ברירה אשר ניתן לברר ולפרש בעתיד את מצב הבהמה הנוכחי.
ובזה יתבארו דברי רמב״ן בגיטין כה, ב דס״ל דאין צריך בתנאי על דבר אחד לדין ברירה, וכל 
פלוגתא דברירה היא דוקא במתנה על שני דברים שיחול על אחד מביניהם והא דמבואר בגמ׳ 
בגיטין דע״מ שירצה האב למאן דאית ליה ברירה רצה האב מקודשת לא רצה אינה מקודשת 
ואף דהתם הוא תנאי בדבר אחד ככל התנאים, וז״ל: ועדיין אני אומר דשאני ע"מ שירצה שכיון 
שהדבר מסור ללב אין אומרים כשרצה האב עכשיו הוברר הדבר שרצה משעה ראשונה אלא 
לדברי האומר יש ברירה, עכ"ל. והנה ודאי אין כוונתו שהדיון הוא עד כמה יש לחוש שהשתנה 
רצונו משעה ראשונה עד שעת הבירור, דהיינו האם אנו יכולים להניח כי אם עכשיו רוצה גם 
קודם לכן רצה, שהרי אין זה שייך כלל לפלוגתא אם יש ברירה או לא, אלא ביאור דבריו כי 
ודאי אין אנו חוששים שמא לפני כן לא רצה האב דהרי האב לא ידע כלל בתנאי זה ולא היה 
רצון כלל, אלא דלמאן דאית לי' ברירה יכולים הקידושין לחול מכוח הרצון שיתגלה בעתיד 
והשאלה אם הקידושין שהותנו ברצון האב יוכלו לחול ע"פ רצון העתידי, שיתברר לאחמ"כ 
למפרע שבקידושין היה רצון זה בדיוק ענין ברירה ככל עשיה  החלה מכוח בירור עתידי של 

מצב שעדיין לא קיים, וכמו שנתבאר.

4.  וזהו הלשון יש ברירה, שאפשר לברר. דאם היה הגדר דחל לגמרי על מה שעתיד להפריש 
ולא איכפ״ל חוסר הידיעה כמו בשכבר בא חכם, הנוסח הנכון היה אין צריך ברירה, ואף הלשון 
שמא יבקע הנוד ונמצא זה אוכל טבלים למפרע משמע כן דהפריש תרומה הראויה להסתיים 
ולהתברר וע״י שנבקע הנוד אין לה אפשרות להסתיים ובטלה החלות ולכן נחשב אוכל טבלים 
למפרע, דאם נאמר דהחיל מראש על מה שיפריש ורק לא היה ידוע א״כ הרי כבר הופרש ולמה 
יהיה טבל, וכ״ש אם נאמר דאכל טבל ע״ד לתקנו אח״כ לא שייך הלשון אוכל טבלים למפרע.
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שימייי פיומיי בתילול מקשמ שפי ובקפין במימת

 בירושתו, החלות חלה מראש לתכליתה דהיינו דתתפרש ע״פ החלוקה בפועל5.
וזהו מה שכתבו הראשונים דאף באיסור החל בתערובות שייך ברירה דהנה כל 
איסור שחל על התערובות היה ראוי לאיסור לחול רק על האחד המבורר, כגון 
במחיר כלב או בתערובת של שותפות בקינים או בממעט במעשרות דראוי לתקן 
רק חלק מהכרי, אלא שאין מה שיקבע ויסיים מה כנגד מה, על מה חל המעשר 
ומהו מחיר הכלב ואיזו ציפור היא עולה ואיזו חטאת, ועל ידי דין ברירה יכול לסיים 
שמלכתחילה זה היה מחיר הכלב, ע״ז תוקן המעשר, וציפור זו היא עולת פלונית, 

וכן הקידושין שתפסו היא באחת מסוימת.

ביאור שייריה ניכרים על ידי ברירה

ומעתה דברי הרמב״ן ושאר הראשונים שכתבו דרק על ידי שהתרומה חלה למפרע 
מדין ברירה נחשב גם כן שייריה ניכרים למפרע, מבוארים דאע״פ שלא היה ניכר בשעת 
קריאה ובשעת שתיה, מכל מקום כיון שהחלות חלה למפרע היא מסתיימת גם כן 
למפרע, אך בלא זאת מלכתחילה לא הוי בכלל שייריה ניכרים כי גם כלפי שמיא לא היה 
 מוגדר ומסוים בשעת קריאת השם מהי התרומה והוי ככל האומר תרומת כרי זה בתוכו. 
ואין זה שייך כלל לדברי הרמב״ם דתרומת הכרי בתוכו במקום שנפלה סאה תרומה 
חשיב שייריה ניכרים, משום ששם חסרה ידיעה בעלמא היכן נמצאת אותה סאה אבל 
בקריאת שם התרומה הוגדר מיקומה ע״י מה שנפל, משא״כ בשני לוגים שאני עתיד 
להפריש לא חל מאומה ללא הבירור הסופי ורק ע״י מה שיתברר בסוף התרומה תחול 
עתה, א״כ עכשיו חסר בגוף התרומה ההגדרה על מה היא חלה, וע״כ סבר רבא בעירובין 
לז, ב שלא חל משום שאין שייריה ניכרים דהתרומה בשעת קריאת שם ובשעה 
 שהתירה באוכלין לא היתה מסוימת ומוחלטת כלל ולא מהני מה שלאחר מכן נסתיימה.
אמנם מסקנת הש״ס דהוי בכלל שייריה ניכרים מפני דכל חלות התרומה היא רק 

מכוח הבירור הסופי וכשחל חל למפרע ולמפרע שייריה נמי ניכרים6.

5.  ויש לבאר בזה מש״כ התוס׳ בכמה דוכתי דיש לחלק בין עומד הדבר להתברר בודאי, לבין 
היכא שיכול להיות שלא יבוא לידי הפרשה לעולם דאז לא נאמר ברירה דבחלות העומדת 
להתברר בודאי יותר קל להגדיר דעומדת להתפרש ע״פ סופה, משא״כ היכא דיתכן שלעולם 

לא יתברר דאז היא מתבארת ע״פ מצבה העכשוי ועכשיו איננה מבוררת.

6.  ומה שנקט ריב״ן במכות דמתני׳ דשני לוגים לא ס״ל כלל דינא דשייריה ניכרים, יש לבאר דאזיל 
כדעת מורו וחמיו רש״י דכתב במעילה כב, א בביאור מתני׳ דשני לוגים דר"י ור"ש אוסרין עד 
שיפריש ממש דקסברי אין ברירה, ואכל כוס וכוס יש לומר שהוא תרומה. דהיינו דאף למאן דלית 
ליה ברירה חלה התרומה, אלא דאסור לשתות מפני שהוא תערובת תרומה שלא שייך לבררה כי אין 
ברירה. והנה אם חלה תרומה בתערובת אשר אי אפשר לבררה א״כ ודאי לא נחשב ששייריה ניכרים, 
וא״כ אף מאן דס״ל יש ברירה ואפשר לברר מהי התרומה, אין לנו להעמיד מחלוקת נוספת בדין 
 שייריה ניכרים, ובפרט לדברי רבא בעירובין דאף למאן דאית ליה ברירה לא חשיב שיריים ניכרים,

וכ״כ רש״י בחולין יד, א דמיחל ושותה פירוש דיחלל המעשר שני מיד דכיון דיכול לחלל לא התירו לו 

ובמעדני ארץ ]תרומות פ״ג ה״ח אות ד׳ ובקונטרס לאפרושי מאיסורא שהובא 
לעיל וכן במנחת שלמה ח״א סי׳ ס[ נראה דהבין בתירוץ הראשונים דבברירה 
ס״ל  בעירובין  ורבא  גליא,  דכלפי שמיא  דהוא משום  ניכרים  שיריים  חשיב 
 דשיריים ניכרים בעי שיהא ניכר וגלוי לנו ולא סגי במה שכלפי שמיא גליא.
והנה כבר נתבאר דבברירה אין ענינה דהחלות מסוימת וגליא רק כלפי שמיא ולא 
כלפי האדם, ]דאם כך הבינו הראשונים אין זה שייריה ניכרים למפרע כתירוצם 
אלא היו ניכרים מראש רק גלויים כלפי שמיא ולא כלפי האדם[ אלא דלא נסתיימה 
כלל התרומה וא״כ מה דהתקשו הראשונים דאף למ״ד יש ברירה לא הוי שייריה 
ניכרים, אין כוונתם משום שגלוי רק לשמים, אלא בעצם זה שהתרומה איננה 
מסוימת כלל, וע״ז תירצו דכיון שבשעת הפרשה תהא מסוימת ומשעת הפרשה 
 חלה למפרע א״כ שייריה מסוימים נמי למפרע וע״ז פליג רבא וכמו שנתבאר.

ולדבריו רבא יחלוק על דברי הירושלמי שפסק הרמב״ם דהאומר תרומת הכרי בתוכו 
במקום שנפלה אותה סאה חשיב שייריה ניכרים, ולדברינו אין הכרח לאפושי פלוגתא 
 ולכו״ע אין ענין שייריה ניכרים תלוי במה ידוע אלא אם החלות חלה כלפי דבר מסוים.

ויש לבאר עוד דהדין דבעי שייריה ניכרים אינו ענין כלל לידיעה בפועל מה התרומה 
ומה החולין, שהרי אם היינו צריכים ידיעה ודאי לא מועיל מה שכלפי שמיא גליא 
להחשיבו ניכר, הלא זה גופא ביקשנו למנוע מצב שבו אין אנו יודעין מהי התרומה 
ומה החולין אלא דדין שיריים ניכרים הוא דין בתרומה שאי אפשר להחילה בתערובת 
אלא צריכה להיות מסוימת ומוגדרת7. וע״כ גם מקום שנפלה הסאה תרומה הוא 

חכמים לשתותו ולסמוך על הברירה, ומבואר דאם לא סומכים על הברירה שתה מעשר שני ולא טבל 
וכן נקט המהר״י בתוס׳ בעירובין שם. ומדוייק לשון המשנה ‘אוסרין׳ דבאמת התרומה חלה אלא דאסור 
לשתות מפני שהיא מעורבת, ואף דקרא שם רק למה שהוא עתיד להפריש ואם אינו מפריש כי אינו 
 יכול לברר למה תחול כלל התרומה בתערובת, כבר הקשה זה הרעק״א בדרו״ח עירובין מערכה ד. 
ובחזו״א בדמאי סי׳ ט אות י כתב על דברי רש״י בחולין ונראה דר״ל דאפשר דזה ששותה עומד 
לתרומה וכיון שלא הפרישו נמצא דלא בא לכלל הפרשה ונשאר הדבר בטבלו אבל לא יתכן 
דבאמת חייל תרומה על זה ששתה יעו״ש שהאריך בראיות דלמאן דלית לי׳ ברירה לא חל כלל 
והנה כל דבריו הם בדברי רש״י בחולין אמנם בדברי רש״י במעילה מבואר להדיא דחל בתערובת.

7.  ויש להטעים בזה את גדר הדין דבעינן שיריים ניכרים דאם יחיל התרומה בתערובת ללא שום 
 סיום הרי לא אהנו מעשיו מידי דמעיקרא הוי תרומה בתערובת ועתה הוי תרומה בתערובת 
דהנה מצינו בכמה מקומות בש״ס ובראשונים שהיחס לטבל הוא כתרומה וחולין מעורבין זה 
בזה, וכמו בחגיגה כה, ב דמה שנכתב במשנה שם כדי יין וכדי שמן המדומעות, ביאר רש״י 
דטבל שלא נתקן מדומע לתרומה וכן הוא לש׳ הגמ׳ בנדה ז, א גבי טבל דפתיכא בהו תרומה, 
וכן מפורש בר״ן בנדרים )פד, ב( דתרומה טובלת מאחר שהיא עצמה אסורה ראוי היא שתאסור 
תערובתה דכיון דע״כ צריך להרימה מן הכרי אינה מתבטלת שם, מבואר שסבר שגדר טבל 
הוא כתערובת תרומה, וכ״כ התוס׳ בסוכה לה, א דהא דאין יכול לצאת יד״ח באתרוג של טבל 
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סיום מקום, ולפי מה שנתבאר גם הרמב״ן ושאר הראשונים שעימו לא נחלקו 
על הרמב״ם בדין שייריה ניכרים ולכן גם אם מחלל את המעשר שני על מטבעות 
לפי סדר רק שאינו יודע איזו מטבע היא וכמו בקרן המעשרות, לא הוי בכלל אין 

שייריה ניכרים אף לדעת התו״י.

שיריים ניכרים בברירת איסור החל בתערובת 

וביסוד הענין דברירה החלה למפרע מחשיבה את התרומה כשייריה ניכרים, נחלקו 
האחרונים לפי דעת התוס׳ בתמורה שכל איסור שחל בתערובת יכול לבררו לאחר 
מכן, האם האומר שני לוגין יהיו תרומה בתוכו, למ״ד יש ברירה מותר לשתות 
ע״י שמברר שמה ששותה הוא החולין ורק הנשאר הוא תרומה, או דאין שייריה 
ניכרים וההפרשה לא חלה, שהקצוה״ח )סי׳ סא סק״ג( כתב שאין שייריה ניכרים 
ולכן הפרשה כזו לא חלה, וביאר במכתבו הנדפס בבית אפרים )יו"ד סי' עד(, שהוא 
שונה משני לוגין שאני עתיד להפריש יהיו תרומה וכו', ששם כתבו הראשונים דהוי 
שייריה ניכרים משום שמתברר למפרע, וז"ל: דשני לוגין שאני עתיד להפריש אינו 
תורם רק מה שיהיה עתיד להפריש ואם לא יפריש למחר הרי אין כאן תורם רק זה 
שיהיה עתיד להפריש, וזה שיהיה עתיד להפריש ה"ל שיריים ניכרין אבל שני לוגין 
בתוכו תרומה תיכף בתוכו רק החולין שישתה יהיה על סמך ברירה אבל בשעה 
שתורם אין כאן שיריים ניכרין ואם אח"כ כשישתה החולין יהיה ניכר ע"י ברירה 
אבל בשעה שתורם אין כאן שיריים ניכרין, עכ"ל. דהיינו דדין שיריים ניכרים הוא 
להיות ניכרים בשעת הפרשה, והיכא דחל מיד בתערובת ואף אם יבקע הנוד לא יבטל 
 למפרע לא שייך להחשיב שיריים ניכרים למפרע כיון דהחיל התרומה בכל אופן.
לשתות  שמותר  דמה  דמאחר  עב(  ובסי'  ע  )בסי'  ע"ז  השיב  אפרים  והבית 
הוא מדין ברירה דהיינו דחל למפרע, שייריה גם הם ניכרים למפרע משעת 
הפרשה, ומה לי שאם יבקע הנוד לא יהא שותה טבלים למפרע דחלה תרומה 
 בתערובת בכל אופן, ומה לי שכל מה דחל הוא מכח מה שיפריש לאחמ״כ.

דהוי כמו אתרוג של שותפין כיון שיש לכהן וללוי בו חלק, וכן לש׳ רש״י בסנהדרין פג, א ד״ה 
תרומה דטבל תרומה מעורבת בו, והרי כל מקור איסור אכילת טבל מבואר בסנהדרין פג, א 
דנלמד מקרא דולא יחללו את קדשי בני ישראל אשר ירימו לה׳ ודרשינן בעתידים לתרום 
הכתוב מדבר ומשמע דהאיסור הוא לאכול את התרומה בתערובת וכן מבואר בחינוך מצוה 
רפד וז״ל וענין הכתוב לומר שלא יחללו הקדשים בעודן מעורבין עם החולין, וזהו לשון את 
אשר ירימו שהוא לשון עתיד, כלומר שעדיין לא הורמו.  וכל מה דפליגי תוס׳ ביבמות פו, א 
על רש״י שם הוא שהקשו שלדבריו דיסוד איסור אכילת טבל הוא משום התרומה שבה, א״כ 
אמאי כהן אסור בטבל, אלא בהכרח שיש איסור טבל נפרד מאיסור אכילת תרומה, ודברי רש״י 
 יש ליישב דלא הותרה תרומה לכהנים אלא משעת הרמה וכבר האריכו בזה אחרונים, ואכ״מ.

ובאבנ״מ )סי׳ מא סק״ב( ביאר לשיטתו את דברי התורי״ד בקידושין נא, א דיישב את 
קושיית הריטב״א המובאת לעיל על המקדש אחת משתי אחיות דאם יש ברירה 
הוו קידושין המסורים לביאה מתחילתם, על ידי שיברר מי מהם קידש, ובתורי"ד 
שם תירץ וז"ל: ודאי אם היה אומר איזה שארצה היום או מחר בזה היה יכול לסמוך 
על ברירה כיון שתלה ברצונו אבל זה שקידש מתחילה מספק שלא בירר איזה 
קידש אין לומר שם ברירה, עכ"ל. וביאר האבנ"מ דדבריו שייכי אף למש"כ התוס' 
בתמורה דשייך לומר ברירה היכא דנולד האיסור בתערובת ואעפ"כ מקרי קידושין 
שאינן מסורין לביאה דכיון דקידש מתחילה בתערובת אם כן בשעת קידושין לא 
היו מסורין לביאה, ולא יהני מה שיברר לאחר מכן אחת מהן, כיון דסוף סוף בשעת 
הקידושין לא הוו מסורין לביאה, ודימה זאת לדבריו בקצוה"ח דבמחיל תרומה 
בתערובת דאף שלאחר מכן יברר את התרומה מדין ברירה לא יחשב כשיריים 
ניכרים. והנה אף לדבריו, בריטב"א לכאורה מבואר כדברי הבית אפרים דאף דהחיל 
בתערובת כיון שיברר למפרע משעת קידושין, קידושין המסורים מתחילתם הם.

גדר הברירה באיסור החל בתערובת

ונראה בביאור פלוגתם דהנה יש לעיין בכל איסור החל בתערובת, וע"י ברירה 
מבררו, האם הביאור הוא שמראש חל ע"פ מה שיתברר בעתיד, מאחר שמצד 
עצמו צריך האיסור להתברר, וכמו שנתבאר לעיל, אלא דהחלות לא הוגבלה לחול 
רק אם תתברר, או שמראש חל בתורת ספק על כל התערובת אלא דמאחר דיש 
 בכח ברירה לפרש ולברר חלות שאינה מסוימת אף אחר שחלה, יכול לברר למפרע.

ונראה דבזה פליגי, דדעת הבית אפרים היא שהאיסור חל בתערובת מראש לפי מה 
שיתברר לאחר מכן ואף שחל מיד כתערובת, וע"כ חשיב שיריים ניכרים בברירה 
 וקידושין המסורים לביאה, דלמפרע הוא חל וכמו באומר מה שאני עתיד להפריש.

ובפשוטו כן היא שיטת התוס' בבכורות נו, ב במה שכתבו לגבי מה שיכול לברר איזה 
טלה הוא מחיר כלב, וז"ל: ויש לומר שכך הוא סברת התלמוד דכיון שיש ברירה 
שיש לדבר להיות תלוי בדעתו דמסתמא כך היתה דעתו מתחלה דאותו שיברור הוא 
יהיה כנגד הכלב, ע"כ. ויש לבאר דאין כוונתם לחלוק על עיקר דברי התוס' בתמורה 
ולומר דלא שייך ברירה במחיר כלב, אלא התנה בדעתו לברר אח"כ וחשיב כדברים 
שבלבו ובלב כל אדם, אלא שמה ש"יש לדבר להיות תלוי בדעתו", הכוונה היא שמצד 
עצם החלות שהחיל בדעתו מתחלה ולא סיימה כי לא הגדיר מה כנגד הכלב, ראוי 
שיסיים ויברר את מה שהחיל, דסתמות החלות עומדת לכך שיגמור לגלות דעתו 
שלא התפרשה בתחילה מה יהיה כנגד הכלב, ואילו התורי"ד לביאור האבנ"מ וכן 
הסיק הקצוה"ח לדינא, ס"ל דאף שמצד חלות האיסור האיסור חל בספק על כל 
התערובת, בכוח הברירה לברר את האיסור אחר שחל בתערובת ולבררו למפרע, 
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שימייי פיומיי בתילול מקשמ שפי ובקפין במימת

אבל כיון דבשעת חלות התרומה מצד עצם ההפרשה לא היו שייריה ניכרים, 
דחל אז בתערובת וכן בשעת הקידושין מצד עצם הקידושין לא היו מסורים 
 לביאה, וכן הוא פשטות לשון הכלל גדול אשר אמר רמ"ר בתוס' בתמורה ל, א.

ובחזו"א דמאי )טז, ט( כתב איפכא והוא על פי מה שפירש דהתוס' בבכורות והתוס' 
בתמורה פליגי, ולדעת התוס' בבכורות רק כשברור שבדעתו היה לברר אחר כך יכול 
לברר והוי כמו שהתנה מפורש, אך בסתמא אינו יכול לברר, ודלא כתוס' בתמורה, 
ועל פי זה כתב החזו"א שדעת התוס' רי"ד היא כתוס' בבכורות שרק כשהחיל עכשיו 
על מה שיברר מחר יכול לחזור ולברר למ"ד יש ברירה אך אם לא התנה או לא 
היה בליבו ובלב כל אדם להתנות אינו יכול לחזור ולברר, והריטב"א כתוס' בתמורה 
שלעולם איסור שנלד בתערובת יכול לבררו לאחר מכן, וזה דלא כדברי האבנ"מ, 
וכן הביא החזו"א מתוס' בעירובין נ, ב ובמנחות עח, ב דכתבו דביקדשו ארבעים 
חלות מתוך שמונים אינו יכול לברר לאחר מכן אלו ארבעים מן החלות יקדשו, 
 והבין החזו"א שהוא משום דפליגי על כל עיקר ברירה באיסור החל בתערובות. 
והנה בדברי התורי"ד דפליג אעיקר דברי התוס' בתמורה ודאי צדקו דבריו, שהרי מבואר 
להדיא בתורי"ד שם דהיכא דאמר יקדשו ארבעים מתוך שמונים יאכלו כחומר תודה 
ולא מצי לברר איזה ארבעים קדושים אף למאן דאית ליה ברירה מאחר שלא תלה 
ברצונו, אלא דמה דנקט בפשיטות בדעת התוס' בעירובין ובמנחות דפליגי בעיקר דין 
ברירה בתערובות אינו מוכרח בדבריהם כלל, דכל מה שהוקשה להם הוא מאחר דר' 
יוחנן ס"ל דלא אמרינן ברירה מ"ט חלה כלל קדושה בארבעים מתוך שמונים והרי 
למאן דלית לי' ברירה לא חלה כלל החלות8, וא"כ למה קדשו כלל. וע"ז תירצו דקדשי 
כל היכא דאיתנהו דכל היכא דאי"צ את הבירור לצורך החלות חל לכו"ע, ומה שכ' 
דיפריש י"א לכל מין ומין ולא כתבו דיפריש ארבעים ויברר9, היינו לפי מה דקיי"ל אין 
ברירה בדאורייתא ועוד דריו"ח הוא וס"ל דאין ברירה וא"כ אין הכרח לבאר בדברי 
 התוס' בבכורות דלא כתוס' בתמורה ואפשר שביאור דבריהם הוא כמו שנתבאר.
ובאמת דכל שלושת הדרכים הנ"ל דהיינו דעת הריטב"א בקושייתו שכל חלות 
שהחיל בתערובת יכול לחזור ולבררה גם כשלא התנה מתחילה, דעת התורי"ד 
לפי האבנ"מ שיכול לחזור ולברר אך לא חשיב שנתברר למפרע לגמרי לענין שלא 
הוו מסורין לביאה מתחילתן וכן לא הוי בכלל שייריה ניכרים, ודעת התורי"ד לפי 
החזו"א שאינו יכול לחזור ולברר כל שלא התנה מתחילה, מבוארים בשלושת תירוצי 
הריטב"א ביבמות כג, ב דהקשו כקושייתם בקידושין נא, א למה מקדש שתי אחיות 

8.  דלא ס"ל כדעת מהר"י בתוס' עירובין לז, ב ורש"י במעילה כב, א וחולין יד, א אשר הובאו לעיל 
הערה 6 דלמאן דלית ליה ברירה חלה בתורת ספק ואיננה יכולה להתברר.

9.  וכמו שבאמת פסק הרמב"ם פסוה"מ פי"ב הט"ו וכבר האריכו האחרונים לתמוה הא בדאורייתא 
אין ברירה.

קידושין שאינן מסורין לביאה הם, והא מסורים לביאה ע"י ברירה, ותי' וז"ל: וי"ל 
דהכא כשלא בירר אפי' לבסוף כגון שתלו במי שיברור האב או אדם אחר וליתיה 
בעולם שיברור, א"נ דהכא בשקדש סתם ולא אמר איזה שארצה או שירצה פלוני 
דבהא ליכא דין ברירה, א"נ והוא עיקר דמאן דס"ל בהא דקדושין שאין מסורים 
לביאה לא הוו קדושין ונסיב לה התם מקרא מסורין מתחלתן ממש בעי משעת 
קיחה, עכ"ל. והיינו כי בתירוץ הראשון נשאר הריטב"א כהבנתו במס' קידושין 
דנשאר בצע"ג  שיכול לחזור ולברר, וכמו שנתבאר דזהו כדברי הבית אפרים דע"י 
ברירה הקידושין מעיקרם הוו מסורים לביאה, וע"כ הוכרח להידחק באוקימתא 
דהתנה באופן שא"א לברר. והתירוץ השני הינו כהבנת החזו"א בתורי"ד שאינו יכול 
לחזור ולברר אם לא התנה בתחילה דאם לא התנה ליכא דין ברירה ודלא כדברי 
התוס' בתמורה, וכן מוכח מלשון התורי"ד דל"ש ברירה היכא דאינו מתנה בפירוש 
ברצון פלוני, והתירוץ השלישי שעליו כתב הריטב"א דהוא עיקר, דבעינן מסורין 
מתחילתן ממש משעת קיחה נראה דביאורו ע"פ מה שהבין האבנ"מ בתורי"ד שאף 
שיכול לברר לא נחשב מסורין לביאה מתחילתן משום דלא העמיד תחילה רק על 
מה שיברר והנה אף שנראה דלש' התורי"ד מוכיח דכוונתו לחלוק על עיקר דברי 
התוס' בתמורה ודלא כהסבר האבנ"מ מ"מ הריטב"א העמיד דרך זו כתירוצו העיקרי. 

והרבה יש להאריך בסוגיות חמורות ועניפות אלו ולא באתי אלא לטעום ממה 
שנשתייר בשולי הכוס של יין שאין לו סוף, ואין צריך לפנים שלא נכתבו הדברים 

אלא לעיוני ולעורר לב הלומדים.
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שית תשטת

 האם ישנה חובה להפריש מהפירות המעולים
שבתוצרת העומדת לשיווק

עומדים אנו בעיצומה של שנת מעשר עני לירק ובפיתחה של שנת מעשר עני 
לפירות האילן, לכל שנה שאלותיה ותהיותיה, גם שנת מעשר עני זו עוררה לאחרונה 
שאלה בין הלומדים בגידרי האיסור להפריש מן הרע על היפה ומה שיתכן ועולה 

מאיסור זה הנוגע לכל אחד ואחד. 

איסור הפרשה מן הרע על היפה נוהג היום כמעט רק במעשר עני, אף שהלכה 
היא שאין מפרישין מן הרע על היפה בכל תרומות ומעשרות, הלכה זו נלמדה מן 
הפסוק “בהרימכם את חלבו ממנו״, כמבואר במשנה )תרומות פ״ב משנה ו( ונפסק 
ברמב״ם )הל׳ תרומות פ״ה ה״ג(. ונאמרה הלכה זו בין לענין תרומות ובין לענין 
מעשרות )יעויין דרך אמונה הל׳ תרומות פ״ה סק״א(, מכל מקום בזמננו שלא נותנים 
תרומה גדולה ותרומת מעשר מותר להפרישם מן הרע על היפה, משום שהחובה 
להפריש מן היפה היא חלק ממצות הנתינה שהכהן והלוי יקבלו מן החלב, אך אם 
לא נותנים מותר להפריש מן הרע על היפה, וכמו שנפסק בשו״ע יו״ד שלא, נב. 

]בשמן כן נוהגת מצוה זו משום שמותר לכהן ליהנות משריפת התרומה[.

הפרשה מן הרע על היפה במעשר עני

אך כל זה הוא בתרומה גדולה ותרומת מעשר, ואף במעשר ראשון - לדעת החזון 

 שיח
השדה

רבי יחיאל איתמר שליט״א
מרבני בית המדרש

איש שבזמן הזה אין חובה לתת את המעשר ראשון ללוי, אולם במעשר עני אין 
להפריש מן הרע על היפה, שהרי ישנה חובה לתת לעני כמבואר בשו״ע יו״ד שלא, 
נב. ואף אם בהסכמה עם העני או בהסדר כלשהו, בפועל נותן לעני כסף תמורת 
הפירות, מכל מקום מסתבר שאין בזה בכדי להתיר להפריש מן הרע, משום שמדינא 
חייב לתת לעני מה שהפריש אלא שהעני מוכר לו את המעשר עני תמורת כספו 
וממילא חייב להפריש מן היפה, שהרי לא מצינו שהסכמת כהן מועילה לפטור 
מחובת ההפרשה על היפה. ובפרט שהפירות הטובים נמכרים בשוק בעלות גבוהה 
יותר והעני מרויח מכך שהפריש מן הפירות המובחרים בכך שמוכרם לחקלאי 

בשווי גבוה יותר.

מן הרע על היפה במעשר שני

ובמעשר שני בזמננו יש לדון האם מותר להפריש מן הרע על היפה, משום שאינו 
יכול לעלות עם הפירות ולאוכלם בירושלים, והפירות עומדים לחילול. ואף שכפי 
שכתבתי לגבי מעשר עני, יש לומר שמשום שהפירות הטובים שוים יותר ומן 
הדין מתחללים בדמים יקרים וממילא היה מקום לומר שגם מעשר שני יהיה 
אסור להפריש  מן הרע על היפה, אך יש להסתפק בזה האם מכיון שהלכה היא 
שבזמן הזה מותר לחלל מעשר שני פחות משויו, ושוה מנה שחיללו על שוה 
פרוטה מחולל, אין צריך להפריש מן היפה שהרי לא תהיה שום תוספת במעשר 
שני במה שיפרישנו מן היפה, שהרי כאמור הפירות עצמם לא נאכלים ומתחללים 
שלא בשויים, או דלמא סוף סוף הפירות עצמם שוים יותר ומעיקר הדין מתחללים 
בשוויים ואינו דומה לכשאין מצוות נתינה לכהן, וצ״ע. ]ובמנחת חינוך )מצוות עשה 
שמנה הרמב״ם מצוה ט סק״ב( צידד שבמעשר שני כלל לא נוהג איסור הפרשה 

מן הרע על היפה, ויעויין משפטי ארץ תרומות הערה 39[.

על כל פנים במעשר עני הדין פשוט שאין מפרישין מן הרע על היפה.

מהו רע ויפה

מבואר בגמרא שדין זה אינו רק שאין מפרישין מן הרע, אלא שצריך להפריש מן 
הטוב ביותר, שהרי בגמרא ברכות )לט, ב( הובא שנחלקו תנאים אם צריך לתרום 
מבצל קטן שלם או מחצי בצל גדול, ושם הרי אין בהם אחד רע, אלא שנחלקו 
רק איזה מהם עדיף, וכן אמרו במשנה בדמאי )פ״ה מ״ג( שאין מפרישים חלה מן 
הצוננת על החמה שהיא טריה יותר. עוד מבואר מדינים אלו שרע ויפה איננו דוקא 
כשיש ביניהם הבדלים ברורים משתי איכויות שונות בתכלית, אלא כל טיב שהוא 
מחייב להפריש דוקא מן היפה, שהרי שלם או טרי אינו טיב משמעותי ואף על 
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שית תשטת

פי כן חייבו להפריש מן היפה שבהם. הגאון הרב אליקים שלנגר זצ״ל האריך 
בפרטי ה׳יפה׳ בספרו מבוא לתרומות ומעשרות חלק א.

המציאות בבתי האריזה

והנה המציאות בזמננו היא שבבית האריזה ממניינים את התוצרת החקלאית 
ב׳בקרת איכות׳ ומחלקים אותה לרמות שונות של איכות במראה ובטעם, הסוג 
הטוב ביותר הולך בדרך כלל ליצוא, אחריו לחנויות יוקרתיות, מלונות וכדומה, 

אחריו לשיווק הכללי וכן על זו הדרך.

בדרך כלל המשגיח מפריש לאחר ‘בקרת האיכות׳ ומיון התוצרת וחלוקתה.

להאמור לכאורה על המשגיח להפריש מעשר עני בדוקא מסוג א׳ מהרמה הגבוהה 
ביותר של הפירות, ואם אינו עושה כך הוא עובר באיסור הפרשה מן הרע על היפה, 

שכפי שנתבאר אין זה רע על היפה בדוקא, אלא כל שהוא לא הכי יפה.

 האם תערובת רע ויפה שעומדת להתברר
צריך להפריש מן היפה שבה

ישנם מקרים בהם המשגיח מפריש לפני המיון ו׳בקרת האיכות׳ מן התערובת, וברור 
כי במקרה שהפירות לא עומדים למיון מותר למשגיח להפריש מן התערובת כפי 
שהיא, שהרי אינו מפריש מן הרע על היפה אלא מתערובת על תערובת, ואף אם 
קרה ועלה בידו מן הרע יותר מותר, משום שעצם העובדה שהפירות מעורבים 
יחדיו והוא מפריש ממנה כתערובת מחשיב את כל התערובת כסוג אחד. אך יש 
לדון במקרה שהפירות עומדים למיון אלא שהמשגיח מפריש לפני המיון, האם 
על המשגיח להמתין עד לאחר המיון ורק אז להפריש מן היפה כי עצם ההפרשה 
מפירות לא ממוינים העומדים להתברר נחשבת כהפרשה מן הרע על היפה – בפרט 
אם עלה בידו רק מן הרע, או דלמא כיון שבעת ההפרשה הכל מעורב יחד יכול 

להפריש ולא הוי בכלל מן הרע על היפה, וצ״ע.

 האם במקרה שלא הפריש מן היפה
בטלה השליחות משום שאין שליח לדבר עבירה

מכל מקום, במקרה שהמשגיח מפריש לאחר המיון ואינו מקפיד להפריש מן היפה, 
לכאורה יש לחוש שהואיל והמשגיח יכול להפריש רק בתורת שליח, ואין שליח 

לדבר עבירה, השליחות לא חלה.

הפרשה שלא מן המוקף

בנידון דומה דנו בבית המדרש שעל אף שעיקר הדין הוא להפריש מן המוקף, ישנם 
מקרים בהם אין ביכולת המשגיח לבצע זאת ולהצמיד את כל הכלים הפתוחים 
זה לזה, או להכניסם למבנה סגור במקרה שהפירות בכלים פתוחים בשטח פתוח, 

שהרי כלים הצמודים זה לזה נחשבים מוקף רק כשהם בבית אחד.

והיו שטענו שבמקרה שהמשגיח אכן מפריש שלא מן המוקף, על מנת להציל 
מאיסור טבל, ההפרשה לא חלה מכיון שאסור להפריש שלא מן המוקף ואין שליח 
לדבר עבירה. אמנם במקרה זה ישנם כמה צדדי קולא שיש לדון האם הם נכונים 

גם בנידון של הפרשה מן הרע על היפה.

 הטעם שאם המשגיח הפריש שלא מן המוקף 
לא הוי שליח לדבר עבירה

הטעמים להקל כאשר השליח מפריש לא מן המוקף הם, שהואיל והמניעה להפריש 
מן המוקף היא של המשגיח ומצד בעל הבית אדרבה הוא מעונין שיפריש כהלכה 
בכל דקדוקיה, אם כן מה שמפריש שלא מן המוקף אין זה חלק מן השליחות, 
השליחות היא על עצם ההפרשה ומה שעושה זאת באופן האסור שלא מן המוקף 
אין זה חלק מעצם השליחות אלא זו הצורה שבה הוא מבצע את שליחותו על 
ההפרשה, וזה לא הופך את השליחות על ההפרשה לשליחות לדבר עבירה. בחילוק 
זה נחלקו הנודע ביהודה )קמא אהע״ז עה( והקצוה״ח )קפב סק״ב( האם שליח 
שביצע שליחותו באיסור אך עצם השליחות לא היתה לאיסור, שליחותו שליחות.

אך בנידון של הפרשה מן הרע על היפה שהיא חלק מעצם ההפרשה, יש יותר 
מקום לומר שעצם ההפרשה היא באיסור וממילא בפועל הוא שליח לדבר עבירה. 
ובפרט שגם בעל הבית מעדיף שהמשגיח יפריש מן הרע על היפה משום שכפי 

שנתבאר הפירות הטובים יותר יקרים יותר. ויש לדון בזה בסברות לכאן ולכאן.

איסורא קלילא להצלת רבים מאיסור

עוד סברא ידועה להקל בהפרשה שלא מן המוקף שיש לדון אם נכון לאומרה בנידון 
דידן לגבי הפרשה מן הרע על היפה, שהרי דעת התוספות )עירובין לב, ב וגיטין מא, 
ב(  שמותר לעבור על איסורא קלילא בשביל להציל רבים מאיסורא רבה, ומבואר 
בגמרא )עירובין לב, ב( שהפרשה שלא מן המוקף ביחס לאיסור טבל היא איסורא 
קלילא מול איסורא רבה. ומכיון שהמשגיח עוסק בהצלה מאיסורא רבה של טבל, 
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שית תשטת

יש מקום לומר שכאשר לא ניתן להפריש באופן אחר צריך לעבור ולהפריש, 
וממילא לא הוי שליח לדבר עבירה.

 האם מותר וצריך לגזול מזכות העניים
על מנת להציל את הרבים מאיסור

ויש לדון האם הוא הדין לגבי הפרשה מן הרע על היפה מותר לו לעבור על איסורא 
קלילא ולהפריש מן הרע על היפה על מנת להציל מאיסורא רבה, או דלמא מכיון 
שזכות העניים היא שיפריש מן היפה וכמו שנתבאר לעיל שדין הפרשה מן הרע 
על היפה הוא חלק מחובת הנתינה ולכן אינו יכול להציל אחרים מאיסור על חשבון 

זכות העניים, גם בשאלה זו יש לדון מכמה וכמה פנים.

חילוק בין רע על יפה, לבין הפרשה מהטוב ביותר

אמנם היו שטענו שאף שאסור להפריש מן הרע על היפה, מכל מקום איסור זה 
הוא רק כמפריש מרע ממש על היפה, אבל להפריש מן הטוב ביותר הוא מצוה 
בעלמא לתת מהטוב ביותר, אבל מי שלא עשה כן לא עבר על איסור אלא לא קיים 
את המצוה כתיקנה. וכל מה שדנו בגמרא שצריך להפריש מן החמה על הצוננת 
ולא מן הצוננת על החמה, וכן מה שאמרו שצריך להפריש מן הגדול ומן השלם, 

הוא רק למצוה לכתחילה אבל לא לאיסור.

וראייתם בצידם, מהמבואר בגמרא )ב״מ כב, א( לגבי תורם שלא מדעת בעל הבית, 
במי שתרם מחיטים של בעל הבית, שאם אמר לו בעל הבית כלך אצל יפות, ונמצאו 
יפות מהן תרומתו תרומה. וממה שלא הוזכר שם לא בגמרא ולא בראשונים שיש 
לו לחוש לאיסור, וגם לא דנו שם מצד אין שליח לדבר עבירה, ולתקוני שדרתיך 

ולא לעיוותי, נראה שאין בזה כל איסור.

 אמנם למעשה קשה להכריע בזה כל שלא מצאנו מקור ברור לזה, אף כי סברתם מבוארת.

מחיצת כלאים בין עציצים

בגליון 208 הובאה באורך הוראת מרן החזו״א לאסור כלאים גם כששני המינים 
זרועים בשני עציצים נפרדים – כל שאין ביניהם כשיעור ההרחקה הנצרך בין שני 

מינים הזרועים בקרקע, בין בעציץ נקוב ובין בעציץ שאינו נקוב.

והנה מחיצת עשרה טפחים ברוחב ארבעה טפחים מועילה להפסיק בכלאים, 
ופעמים רבות ישנם עציצים שאין ביניהם הרחקה אבל יש ביניהם מחיצה, כגון 

שני עציצים משני צידי ספה או ארון וכדומה, כשדופן הספה או הארון מגיע לגובה 
י׳ טפחים, ויש לדון אם מחיצה זו מועילה להפסיק לכלאים, וכדלהלן:

מחיצה מפסיקה לכלאים רק כשהיא קבועה ולא בטלה 
לקרקע

בחזון איש )כלאים סי׳ ו סק״ו( כתב שמחיצה שאינה בטלה לקרקע אינה מחיצה 
לכלאים, וכמו שמצינו בסוכה שכלים אין אדם מבטלם ואינם יכולים למעט מגובה 
הסוכה. וכוונתו למה שמבואר בגמ׳ בסוכה שהיא גבוהה למעלה מעשרים אמה 
שהיא פסולה, שאם רוצה להכשיר את הסוכה יכול למלא את החלל בעפר ובתבן 
וכדומה כך שמקרקע הסוכה שמעל לעפר או לתבן יהיה פחות מעשרים אמה. אך 
מבואר בגמרא שצריך שיבטל את העפר או התבן לקרקע ואילולא זאת הסוכה 
נשארת פסולה, אבל כרים וכסתות העומדים לשימושם אין מועיל לבטלם משום 
שבטלה דעתו אצל כל אדם שאינם מבטלים אותם לקרקע. וכן הדין בכלים שעומדים 
לתשמישם ואין אדם מבטלם. וכותב החזו״א שהוא הדין לגבי מחיצה לכלאים, 
אם לא ביטל את המחיצה לקרקע אינה חוצצת בין הכלאים ואסור לקיימם יחד.

הטעם שצריך מחיצה בטלה לקרקע

ויש לדון האם דין זה נאמר גם לגבי מחיצה בין עציצים שאינם קבועים ומחוברים 
לקרקע או רק במחיצה בין זרעים נטועים וקבועים בקרקע. ושורש השאלה הוא 
מפני מה צריך שתהיה המחיצה קבועה ובטלה לקרקע, האם הטעם הוא כמו 
שמבואר במקור שהביא החזו״א מסוכה שבא לבטל את גובהה על ידי מילוי 
והגבהת הקרקע, ששם ההגדרה היא שהקביעה מה נחשב קרקע הסוכה ומה נחשב 
שנמצא מעל לקרקע בתוך הסוכה, תלויה בשאלה האם המילוי בטל לקרקע והוא 
חלק מהקרקע עצמה, או שהוא דבר שעומד להיטלטל ולהינטל מכאן שאז הוא 
רק מונח מעל לקרקע בעוד הסוכה עצמה מתחילה מלמטה. וסבר החזו״א שהוא 
הדין לגבי כלאים, לא מספיק מה שיש מחיצה בפועל בין הזרעים כי הקרקע עצמה 
זרועה כלאים, ומה שמחיצת כלאים מועילה הוא על ידי שהיא מגדירה את מקום 
הזרעים, שהם עצמם שני מקומות מופרדים, וממילא כל שאין המחיצה בטלה 
לקרקע, אף שהיא מפרידה בין הזרעים, מכל מקום היא לא מגדירה את הקרקע בה 
זרועים הזרעים כמקום נפרד. ואם זהו הביאור בדברי החזו״א - בין בזרוע בקרקע 
ובין בזרוע בעציץ ואפילו בעציץ שאינו נקוב לא מועילה המחיצה אלא אם היא 

מחיצה שבטלה לקרקע והיא חלק מן המקום, ולא שהיא נמצאת בתוך המקום.

או שנאמר שסברת החזו״א להצריך שהמחיצה תתבטל לקרקע הוא רק משום 
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שית תשטת

שסברא היא שלא יתכן שהמחיצה שבין הזרעים תהיה עראית מהם. והנה בדרך 
אמונה )פ״ג הט״ו( בביאור ההלכה הקשה על הדימוי של החזו״א לסוכה, הלא מה 
שמצינו בסוכה שצריך ביטול לקרקע הוא רק על מנת להגדיר את הקרקע, אבל 
למחיצה בסוכה לא מצינו שצריך דבר שבטל לקרקע. וכתב שמ״מ מסברא צריך 
מחיצה שתהיה כל זמן שהצמחים גדלים. וזו לשונו: אמנם מסברא י״ל דבכלאים בעי 
ביטול טפי שיהא קיים כ״ז שגדלים הצמחים אבל הראי׳ שהביא מסוכה צ״ע ועי׳ 
בר״ן ריש סוכה ד״ה תבן וביטלו, ע״כ. ונראה ביאור דבריו, כמו שנתבאר, שבאמת 
ברור שאין דמיון גמור בין מחיצת כלאים לקרקע הסוכה, שהרי במחיצת כלאים 
לא צריך שהמחיצה תהיה חלק מעצם הקרקע וצורתה, וכשם שבמחיצת סוכה 
לא צריך שהמחיצה תהיה בטלה לקרקע, אלא שבכלאים צריך לבטל את המחיצה 
לקרקע משום שסברא היא שמחיצה שבאה לחצוץ בין צמחים הקבועים בקרקע 
לא יכולה להיות עראית מהצמחים ביניהם היא חוצצת. שכל עוד היא עראית מהם 
היא לא יכולה להגדיר שהם חצוצים ביניהם שהרי קביעותם לא חצוצה והחציצה 

שביניהם היא עראית וזמנית ואינה מגדירה אותם כמופסקים.

צמחים חוצצים לכלאים

והנה מצאנו בירושלמי שצמחים חוצצים לכלאים, ואם, לדוגמא, גדלים קוצים 
ומפסיקים בין שני מינים האסורים משום כלאים, והקוצים הם בגובה י׳ טפחים 
ורוחב ד׳ כדיני מחיצה, מותר לזרוע ולקיים את שני המינים משום שיש ביניהם 
מחיצה המפסקת לכלאים. – כך עולה מפשטות דברי הירושלמי וכך גם נקט החזו״א. 

ולכאורה צ״ב אם מחיצה לכלאים צריכה להגדיר את הקרקע עצמה שהיא עצמה 
מחולקת לשני מקומות, ולכן צריך מחיצה קבועה, קשה לומר שהגדל בקרקע יכול 
להיות מחיצה, הלא כל עניינה של הקרקע הוא לגדל את הצמחים שבה, וממילא 
מה שגדל בקרקע מוגדר כנמצא בקרקע ולא חלק ממנה, שאי אפשר לומר שמפני 
הקוצים הללו הקרקע מוגדרת כשני מקומות, מקום אחד שבצד זה של הקוצים 
ומקום שני שבצד השני, אלא אדרבה כל הגדל בה גדל במקום אחד, הן שני המינים 

שהם כלאים זה בזה והן הקוצים שביניהם. 

ומכך שאומרים שקוצים יכולים להיות מחיצה לכלאים מבואר לכאורה שלא צריך 
שהקרקע תהיה חצוצה וכשני מקומות, אלא צריך שתהיה בין שני המינים מחיצה 

ותו לא אף שהיא לא חלק מהגדרת וצורת הקרקע.

ולפי זה לא שייך להסביר שמה שכתב החזו״א שצריך מחיצה שבטלה לקרקע הוא 
משום שמחיצת כלאים צריכה להיות חלק מהגדרת המקום, אלא טעמו משום 

שסברא היא שמחיצה שבאה לחצוץ בין צמחים הקבועים בקרקע לא יכולה להיות 
עראית מהצמחים ביניהם היא חוצצת.

מחיצה בין עציצים

ולפי זה יש מקום גדול לומר שכל זה הוא בין צמחים קבועים ונטועים בקרקע, 
שביניהם צריך מחיצה קבועה שבטלה לקרקע, שאם לא כן היא לא יכולה להיחשב 
מחיצה ביניהם, אבל עציצים שאינם קבועים והם עומדים להיטלטל ולעבור ממקום 
למקום לא צריך ביניהם מחיצה קבועה יותר מהם עצמם, וכל מחיצה תועיל 

להפסיק ביניהם, וצריך עיון לדינא.

ומצאתי בשם הגאון ר״ד לנדו שליט״א שאכן הסתפק בשאלה זו האם בין עציצים 
צריך מחיצה שביטלה לקרקע, ודן האם יש לחלק בין עציצים נקובים לשאינם 

נקובים.
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תגובות

תגובות
בס"ד, י"ג בטבת תשפ"א

לכבוד הרה"ג ר' יחיאל איתמר שליט"א

עורך קונטרס "הליכות שדה", ומרבני ביהמ"ד אמונת אי"ש

אחדש"ת.

הזדמן לידי קונטרס הנכבד – הליכות שדה - חודש כסלו, וראיתי מה שעורר מע"כ 
לגבי זרעים או קטניות ממינים שונים הזרועים בחצר המוקפת מחיצה, שמבואר 
בחזו"א שחושש לירושלמי דבכה"ג לא מועיל שיעור הרחקה בין המינים, שהמחיצות 
מצרפים, ומע"כ כתב דלפמש"כ החזו"א בכלאים סי' ו' סוף סק"ג שזה פשיטא 
שאם הקיף גדר לכל מין, אין גדר החיצון אוסרו, יש להסתפק אם כשבתוך החצר 
המוקפת יש חריץ עמוק י"ט ורחב ד"ט, אם גוד אסיק של מחיצות החריץ מועילות 

לחלק חצר מוקפת מחיצות, או דלמא מחיצת גו"א גרע טפי.

לכאורה יש מקום להשוות את הנידון למש"כ החזו"א באו"ח סי' ק"ג סק"ג וסי' 
קי"א סק"א שלדעת הרשב"א והריטב"א חריץ שעמוק י"ט ורחב ד"ט שנכנס לחצר 
]ואינו עובר דרכה מקצה לקצה[, לא אמרינן גוד אסיק מחיצות החריץ לסלק את 
גדירת מחיצות החצר, דבתוך רה"י לא שייך גוד אסיק לחלק מקום ממקום, "דכל 
רה"י כחדא רשותא הוא בגובהים ועומקים שבו". לפ"ז נראה שגם בניד"ד לא 
אמרינן גוד אסיק לחלק בין החריץ ליתר החצר, שכל החצר היא רה"י אחת ואינה 
מתחלקת בגובהים ועומקים שבה. ואע"פ שהחזו"א שם כתב להחמיר כדעת תוס' 
והראב"ד שסוברים דאמרינן גוד אסיק מחיצות החריץ לחלק את החצר לסלק את 
גדירת מחיצותיה מהחריץ, מבואר בלשונו שם שלא נקט כן בתורת הכרעה רק 
שיש להחמיר בדבר, וא"כ בניד"ד שדעת הרשב"א והריטב"א הם חומרא, הרי שיש 
להחמיר כדעתם. ובפרט שבמ"ב בסי' שנ"ו סק"י מבואר שהכריע כדעת הרשב"א 

והריטב"א אף לקולא, בודאי שלחומרא יש לחוש לדעתם.

לכאורה י"ל שכיון שמה שהחמיר החזו"א בחצר המוקפת גדר לחוש לדעת הירושלמי 
דלא מהני הרחקה, אינו איסור ברור אלא רק "נכון להחמיר" כלשון החזו"א במכתב 
שנדפס בכלאים סי' ו' סוף סק"א, א"כ לדעת החזו"א שמחלוקת הרשב"א והריטב"א 
עם תוס' והראב"ד הוא ספיקא דדינא, די לנו בצירוף שיטת תוס' והראב"ד שלא 
להחמיר לחומרת הירושלמי. אמנם מאחר שכאמור המ"ב הכריע כדעת הרשב"א 
והריטב"א אף לקולא, קשה לצרף את שיטת תוס' אפיל להקל בחומרת הירושלמי.

עוד יש לציין בענין זה מש"כ תוס' בעירובין צ' א' ד"ה הכא וכו', ולא אמרינן גוד 
אסיק לר"מ וכו' דכולן רשות אחת וכו', עכ"ל, ובשו"ת אבנ"ז סי' רס"ג סק"ג הבין 
שהגוד אסיק שכתבו תוס' הוא גוד אסיק מחיצות רגיל, והוציא מזה שגם גוד אסיק 
גמור של מחיצות לא אמרינן באמצע רה"י אלא רק בין שתי רשויות כגון שאחד 
נעשה רה"י והשני נשאר כרמלית או רה"ר. אמנם החזו"א באו"ח סי' ק"ח סק"ב 
ובגליונות חזו"א לחד' הגר"ח לרמב"ם פ"ד מסוכה הי"א סד"ה והנה וכו', פירש את 
כוונת תוס' דלא קאי על גוד אסיק של מחיצות ממש אלא על חלוקת דיורי הגג 
מכח חלוקת דיורי הבתים שתחתיהם, וכ"מ בתרא"ש, ולפ"ד אינו ענין לנידון דידן.

הכו"ח לכבוד התוה"ק ולמדי'
מאיר רוזנר
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ולאי תאילן

כלאי האילן
רוב שתילי אילנות הפרי המצוים במשתלות הינם מורכבים - הרכבה היא יצירת 
אילן משני מינים, ה׳רוכב׳ ממין אחד נטוע על גבי ‘כנה׳ ממין אחר. ה׳רוכב׳ הוא 
הענף שממנו גדל הפרי שאותו רוצים, ואותו מרכיבים על גבי ‘כנה׳ שהוא גזע 
מותאם לתנאי הקרקע, או שהוא יותר חזק וכדומה, וכך מתקבל עץ חזק ששורשיו 

איתנים ופריו משופר. 

מן התורה אסור להרכיב אילנות משני מינים זה בזה, דהיינו אסור להרכיב ‘רוכב׳ 
ו׳כנה׳ שאינם מאותו המין. 

במציאות כיום חלק גדול משתילי הפרי המצוים במשתלות שאינם מפוקחות 
מורכבים באיסור מין 

בשאינו מינו.

רבים סבורים בטעות 
כי משום שאנו פוסקים 
להלכה שמותר לקחת 
מאילן  ]ענף[  יחור 
מורכב שגדל בכלאים 
וליטוע אותו, הוא הדין 
שמותר לקחת שתיל 
אותו  וליטע  מורכב 

באדמה, וכדומה. 

אך אין זה כך, והדין 
הברור הוא שגם אילן 
שכבר הורכב באיסור 
אסור לנטעו, ולפיכך 
אסור להעביר מעציץ 
נקוב לשאינו נקוב, וכן 
שתיל  לקחת  אסור 
וליטוע  מורכב  אילן 
אותו באדמה, משום 
שפעולות אלו נחשבות 
כמבואר  נטיעה, 

בחזו״א )כלאים ב, ט ודיני כלאים אות לה(. ולא הותר אלא ליטוע יחור ]ענף[ שגדל על 
אילן מורכב, בין אם הענף הוא מן הכנה ובין אם הענף הוא מן הרוכב.

בתשובה המצורפת למאמר זה מובא מכתבו של מרן הגר״ח קניבסקי שליט״א 
ובו הוראתו הבהירה והברורה שאכן אסור ליטוע ולהעביר אילן מורכב והרי הוא 
כמרכיב מין בשאינו מינו, ולא היינו נצרכים לפנים אלא משום שהטעות בזה מצויה.

אם פעם עניינים אלו היו נוגעים רק לחקלאים או לאנשים מסוימים שגילו עניין 
בגידולי עצי פרי בעציצים או בגינות, הרי שהיום המצב שונה לחלוטין, ורבים מצאו 
בנפשם את הנטייה לעקוב אחרי התפתחות פרי בעציץ ולהשתובב למראהו, או 
לנכש תחת עץ מניב בגינה, ואכן כמה מעלות טובות של קיום מצוותיה של הארץ 
קבלו אלו, אלא שכפי שנתבאר לפתח חטאת רובץ והמכשלה מצויה, ומשום טעות 
זו קורה שגם יראים המקפידים על קלה כבחמורה נכשלים וקונים שתילים שאינם 
מושגחים, ופעמים רבות שתילים אלו מורכבים מין בשאינו מינו, וכך באי שימת 
לב - סיכוי רב הוא שבגינתם או בביתם - בעציץ תמים למראה קיים אילן מורכב 

באיסור, שנטיעתו והעברתו היא איסור גמור.

מלבד האיסור ליטוע אסור גם כן לקיים אילן מורכב, וישנה חובה לעקרו, ומכל 
שכן אסור להשקותו ולטפחו.

עוד יש לדעת כי גם הרכבות על ‘ספק מינו׳ כלומר על מיני אילנות שהסתפקו 
בהם רבותינו האם הם נחשבים מין אחד או שני מינים, אסורות כספק דאורייתא, 
ואף שלגבי איסור קיום הקלו רבותינו במקרים מסוימים מכיון שהוא איסור דרבנן 
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ולאי תאילן

וישנם צירופי ספיקות שונים שאין כאן המקום לפורטם, מכל מקום היתר זה 
הוא רק במקרים מסוימים ורק לגבי השקייה וטיפול באילן נטוע במקומו, אך לא 

בהעברת העץ וכדומה שהיא כהרכבה לכל דבריה ואסורה גם בספק.

מי שאינו מומחה לא ידע להבחין האם שתיל או אילן הוא מורכב או לא, וודאי לא 
ידע להבחין אם הרכבתו היא מין במינו או מין בשאינו מינו, שזהו עניין הדורש 
הן ידע הלכתי, על פי מה נקבעת חלוקת המינים לגבי כלאים, והן ידע מציאותי, 
בחלוקת הזנים, בדמיון העלים ועוד פרטים רבים מפרק א׳ של מסכת כלאים 
ורבותינו הפוסקים. וזאת משום שחלוקת המינים לגבי כלאים אינה תלויה בחלוקה 
הבוטנית – מדעית, אלא חלוקה הלכתית התלויה בפרטים רבים, בהכרעות בין 

שיטות הראשונים שדנו בסוגיא זו ובדברי גדולי האחרונים והוראות רבותינו.

לצערינו מכיון שאין ביקוש מסחרי להרכבות כשרות, ]שהרי האיסור הוא על המגדל 
ולא על התוצרת[, ומציאה ופיתוח של הרכבה כשרה מין במינו שתהיה איכותית 
וטובה, היא עניין שדורש זמן וממון רב, כמעט אין בנמצא עוסקים בתחום מלבד 
החלוצים לדבר ד׳ ה״ה ר׳ אריאל פוקס מקרית יערים, וצוות המשתלה שעמו 
העמלים בנושא כבר מזה שנים ולקחו על עצמם לנסות למצוא ולפתח שתילים 
כשרים, נטיעות המורכבות רק ממין על מינו על פי גדרי ההלכה ללא כל חשש. 
כפי שנכתב מדובר בעמל ויגיעה ועלות גבוהה שכל כולה לשם שמים ושלא על 
מנת לקבל פרס, בכדי ששומרי תורה יוכלו לטעת עצי פרי שאין בהם חשש כלאים.

דא עקא שלמרות שאיכא דרכא אחרינא, לא רבים שמעו את שימעה של המשתלה 
הכשרה, ולא רבים מודעים לאיסור שבדבר, וכמו כן אינם מודעים לכך שרוב האילנות 
מורכבים ורבים מהם על אינו מינו, אי לכך פנה מרן הגר״ח קניבסקי שליט״א במכתב 
אל ה״יהודים יר״ש נכשלים ח״ו וקונים לגינת ביתם שתילים מורכבים מין בשאינו 
מינו״ כלשונו, והורה כי “המבקש ליטע עצי מאכל בחצרו ומבקש שלא להיכשל 
יכול לקנות שתילים במשתלה זו״ ומכאן ילמדו שומרי תורה והלכה לקיים עליהם 

כדברי האיגרת הזו, להימנע מדבר איסור וחילול קדושת ארץ ישראל היל״ת ולהביא 
ברכה אל ביתם מתנובת ארץ ישראל להתברך בברכת יצחק אבינו כי יתן לנו הא׳ 

מטל השמים ומשמני ארץ בהיתר ולא באיסור.

המשתלה ממוקמת בלב קרית יערים ]טלז סטון[ וכבר היום מספקת מגוון נטיעות 
פרי כשרים למהדרין ללא חשש הרכבת איסור: אגסים, אתרוגים, פירות הדר, 

אבוקדו ועוד.

foxi280@gmail.com :טלפון המשתלה: 054-666-7640 דוא״ל
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