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של ערב שביעית שובתים ממלאכה בפסח 
במטעי  ובעצרת  התבואה  בשדות 
תוספת  מצות  היא  וזו  האילנות, 
שביעית שמוסיפין מן החול על הקודש. אמנם הלכה זו נהגה רק בזמן שנוהג 
ניסוך המים, אך מאז חרב בית קדשנו ואין מנסכים מן המים על המזבח - אף 
אין מוסיפים מן החול על הקודש ומצות השמיטה חלה רק בראש השנה. כך 
היא פשטות השיטה להלכה, עוד שיטות ופרטיהם מתבארים ונלמדים בפרק 

א׳ וב׳ של מסכת שביעית.

והתמיהה בזה גדולה, מהו הקשר בין מקדש לתוספת שביעית מן החול על 
הקודש, מפני מה חלה מצות השביעית כבר בפסח רק בזמן שמנסכים מן המים 

על המזבח.

המבחין יראה בנקל את ההקבלה בין פרקים בהם העולם נידון על התבואה ועל 
פירות האילן, לפרקים מהם צריך להוסיף על השביעית, בפסח - בזמן שנידונים 
על התבואה ומקריבים מן העומר על מנת שיתברך יבול השדות, אז מוסיפין מן 
החול על הקודש ומשביתים את הארץ לה׳. ובעצרת - מזמן שנידונים על פירות 

האילן שובתים מן המלאכה לפירות האילן.

ואמרו בגמ' )מסכת ראש השנה דף טז, א( "תניא, אמר רבי יהודה משום רבי 
עקיבא: מפני מה אמרה תורה הביאו עומר בפסח - מפני שהפסח זמן תבואה 
הוא, אמר הקדוש ברוך הוא הביאו לפני עומר בפסח, כדי שתתברך לכם תבואה 
שבשדות. ומפני מה אמרה תורה הביאו שתי הלחם בעצרת - מפני שעצרת 
זמן פירות האילן הוא, אמר הקדוש ברוך הוא הביאו לפני שתי הלחם בעצרת, 
כדי שיתברכו לכם פירות האילן. ומפני מה אמרה תורה נסכו מים בחג - אמר 

הקדוש ברוך הוא נסכו לפני מים בחג, כדי שיתברכו לכם גשמי שנה..." 

נידונים אלו בהם דנים על התבואה ועל פירות האילן הינם גם על לשעבר, 
על התבואה אותה עומדים לקצור, ועל פירות האילן שכבר גדלו באילן, אך 
דנים אותם גם על העתיד, על התבואה שיזרע לשנה הבאה, ועל פירות האילן 
שינצו בשנה הבאה, ]תרי דיני מיתדנא כמבואר בגמרא שם למעלה[, לפיכך מן 
הזמן בו מביאים את העומר לידון לפניו על התבואה – של השנה הבאה אותה 
נזרע - מזמן זה שובתים, בידיעה כי השנה הבאה ויבולה לה׳ הם, ולו הארץ ורק 
ממנו נקבל, ומן הזמן בו מניפים שתי הלחם לזכות בדין על פירות האילן שינצו 

ויגדלו  - שובתים מן המלאכה בהם, כי לה׳ הארץ ומלואה והוא יצווה ברכתו.

אך מעת ערבה כל שמחה ומן המים לא זכינו לנסך על המזבח, עומר איננו 
מניפים לקבל מברכתו את התבואה, ושתי לחם איננו מעלים להמתיק מגדים 
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47 ....................................... זריעת כלאים באופן שהירקות לא יכולים לצמוח

באילן, איננו באים לה׳ להודות על העבר ולבקש על העתיד, מעת זו אף תוספת 
לקודש אין - ורק בבוא שנת השבע תחול הקדושה בפתע.

גליון זה יוצא ערב פסח של ערב שנת השבע ויש בו מתוספת לקודש, בבחינת 
נשלמה פרים שפתינו, ללמוד מעט מדיני התוספת ולעסוק בקדושת הארץ ובדינים 
העולים ממנה ויוצרים אותה. יהי רצון ששילום זה יביאנו ששים ושמחים ונזכה 

להוסיף מהחול על הקודש אף בשביתת מעשה.

יובאו בגליון זה מעט מעניני תוספת שביעית שכאמור זמנה מן הפסח, ביאורים 
בדרשת ‘בחריש ובקציר תשבות׳ שממנה נלמדת מצוות תוספת שביעית למאן דאית 

ליה, ומדיני תוספת שביעית לו אך נזכה שיעמוד מזבח במקומו, אכי״ר.

עוד יובאו בו מההלכות הנוגעות למעשה לענין חיוב הפרשת חלה ואופני הצירוף 
בסל במצות, מאת הגאון רבי משה טבאל זצ״ל יובא מכתב בענין תרומות ומעשרות 

בפרי השסק המשווק בתקופה זו - מהי שנת המעשר שלו.

ממורנו ראש בית המדרש הגאון רבי יוסף י. אפרתי שליט״א יובא מאמר בביאור 
שיטת הרא״ש בענין זריעה על גג מחובר ודעות רבותינו בענין זה הלכה למעשה 

בזריעה על גבי מצע מנותק.

עוד יובאו בגליון הודעה בדבר ערך הפרוטה בזמננו, הפרשת חלה לאחר שפקע שם 
לחם, תשובה בענין שיעור תרומה גדולה והפרשת חלה, עוד תשובה בענין האכלת 
תרומה לבהמות שהכניסה לו אשתו, זריעת כלאים באופן שהירקות אינם יכולים 

לצמוח ועל הספר ‘דיני תרומות ומעשרות לאר״י ז״ל.

ויהי רצון כי הלימוד והעיסוק במצוות קדושת הארץ יביא עלינו את הגאולה העתידה, 
אור חדש יזרח בציון ונאכל בה מן הזבחים ומן הפסחים.

העורך
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פרי השסק המצוי בימים אלו בשוק עלולה להיות בו תערובת משתי שנים, 
טבל למעשר עני עם טבל למעשר שני. פירות שחנטו לפני ט"ו בשבט שייכים 
לשנה הקודמת וחייבים במעשר שני, ופירות שחנטו לאחר ט"ו בשבט שייכים 
לשנה זו וחייבים במעשר עני. עיקרי ההלכות וההוראה למעשה בפירות אלו 
מובאים כאן ממכתבו של הגאון רבי משה טבאל זצ"ל. מכתב זה נכתב בשנת 
תשס"ה - שנה רביעית לשמיטה ויש להקביל את השנים בהתאמה, כמבואר. 
כמו כן יש לציין כי שנת תשס"ה היתה שנה מעוברת, ולהקבלת החודשים יש 

לחוש לפירות המשווקים עד ט"ו אייר לערך.

כפי הידוע לנו בשנה זו לא  היה מצוי בתקופת ט"ו בשבט פרי שסק שכבר 
הביא שליש, אבל כן היה מצוי באילן אחד גם פרחים שלא הוכר בהם עדיין 
הפרי וגם פירות ניכרים אחר נפילת הפרח – שזו החנטה לדעת התוס' וסייעתו 

כמבואר בפנים.

הגאון רבי משה טבאל זצ"ל

הפרשת תרומות ומעשרות 
בפרי השסק

שאלה: בביקור שערכנו בארץ הקודש בימים האחרונים ראינו שיש עצי פרי שנמצאים 
בשיא פריחתם, ויש אפילו שרואים בהם פירות קטנים. ובהתקרב ט"ו בשבט אנו 
מבינים שזה יכול לגרום לבעיה הלכתית שהרי כידוע בפירות האילן תלוי בחנטה, 
א"כ יש לנו פירות שחנטו קודם ט"ו בשבט ודינם כשנה שלישית שהוא מעשר 

עני, ויש שיחנטו לאחר ט"ו בשבט ודינם כשנה רביעית שהיא שנת מעשר שני.

תשובה: אין זה מדוייק שבכל הפירות ישנה חנטה בתקופת חודש שבט. למעשה, 
אנשים טועים שהפריחה הינה חנטה אך דבר זה איננו נכון )ראה חידושי ר"א 
גריידץ תחילת מעשרות(. אבל ישנם פירות שמקדימים להתבשל כמו עצי השסק 
שזמן פריחתן )בשונה מפירות אחרים( מתחיל מוקדם ונמשך זמן רב, יתכן אפילו 

בעץ אחד שיהיו ג' מצבים:

פריחה, נפילת הפרח ויציאת הפרי.
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שפתשת תתומות וממשתות ופתי ששסה

ובספק הראשון כתב הגאון רבי יוסף אפרתי שליט"א בשם מרן שליט"א שבמקום 
שאנו לא יודעים מה היה מצבם של הפירות בט"ו בשבט, אם היה כבר היכר הפרי 
או לא, כיון שלדעת הרמב"ם זה ודאי שנת מעשר מעשר שני וכן לדעת התוס' זה 
ספק אם היה היכר פרי או לא, במקום כזה יש להקל ול"צ להפריש מע"ע. אבל 
בספק השני שלדעת הראשונים ודאי היתה חנטה שהוא היכר הפרי ויש ספק אם 
הגיע לשליש, אך כבר ציינו לעיל שהחזו"א נטה יותר לשיטת הרמב"ם, בזה יש 
לחשוש וצריך להפריש מכל פרי ופרי. כלומר שיקח מכל פרי יותר מאחוז אחד, או 
שאפשר לקחת מכל הפירות שקנה יותר מאחוז מהפירות הבשלים שיש לו, ועוד 
יותר מאחוז אחד מפירות שעדיין לא בשלים )שהם עדיין ירוקים( דאז בודאי אם 
יש כאן משתי שנים הרי שמסתבר שלקח יותר מאחוז מכל שנה. ויאמר בנוסח 
ההפרשה שהתרומה גדולה תחול מכל שנה על פירות אותה שנה, וכן יאמר גם 
לגבי התרומת מעשר. ולגבי המעשר ראשון של שנה שעברה יאמר הרי הוא בצד 
צפון של הפירות של שנה שעברה. והמעשר ראשון של שנה זו הרי הוא בצד צפון 
של הפירות של שנה זו. ואף שהוא אינו יודע היכן הם הפירות של שנה קודמת 
והיכן הם הפירות של שנה שעברה כלפי שמיא גליא. וכן יאמר לגבי מעשר שני 

ומעשר עני.

דינים העולים:

פירות שסק שיגיעו לשוק בתקופה הקרובה עד אמצע אדר א' הרי הם פירות שנת 
מ"ע ויש להפריש מהם מעשר עני בלבד.

פירות שסק שיגיעו לשוק בסוף אדר ראשון ותחילת אדר שני, ויש ספק אם היתה 
נפילת הפרח לפני ט"ו בשבט. דעת מרן שליט"א שיכול להפריש רק מעשר שני, 

דלדעת הרמב"ם אין ספק ורק לדעת תוס' הוי ספק ואפשר להקל.

פירות שסק שיגיעו בין אמצע אדר ב' לפסח, הם בספק אולי הגיעו לשליש קודם ט"ו 
בשבט ואולי לאחר ט"ו בשבט, יפריש מכל פרי ופרי יותר מאחוז או שיקח מהפירות 
הבשלים ביותר ומפירות שעדיין ירוקים ואז צריך ליקח יותר משני אחוזים, אחוז 
ויותר מהבשלים ואחוז ויותר מהירוקים ויאמר בנוסח מכל שנה על שנתה כדלעיל.

פירות שסק שיגיעו לאחר הפסח ודאי שייכים לשנת מעשר שני ויפריש מעשר 
שני בלבד.

פרי קטן בגודל של יותר מכזית. ננסה לברר את ההלכות השייכות למצב זה.

הראשונים נחלקו מהי החנטה – שזה הזמן הקובע את השתייכות הפרי לשנתו. 
הרמב"ם בפ"א מהל' מעשר שני ה"ב כותב שהכל תלוי בהגיע הפירות לעונת 
המעשרות שהוא שליש הגידול של הפרי. )אם הביא שליש לפני ט"ו בשבט שייך 
לשנה הקודמת ואם הביא שליש לאחר ט"ו בשבט שייך לשנה החדשה(. וכן פסק 
השו"ע יו"ד סי' שלא סעיף קכה. הגדרת "השליש" לדעת רש"י )ר"ה יב, ב( הכוונה 
– שליש בישול. לדעת הר"ח שם וכן כתב הרימב"ץ שליש מהמשקל שעתיד להיות 

בסוף הגידול, וע"ע בחזו"א שביעית יט ס"ק כג.

אמנם, דעת הר"ש שביעית פ"ב מ"ז וכן התוס' ר"ה יב, ב  ועוד ראשונים חנטה 
היא שלב מוקדם יותר, מועד נפילת הפרח והכרת הפרי, )זה מה שנקרא בלשון 
חז"ל סמדר ועי' חזו"א שביעית סי' ז ס"ק טז שכתב שאפשר דשיעורו בוסר וגם 

זה מצב שהוא קודם שליש(.

להלכה הגם שהחזו"א )שם ס"ק יב( ציין שכבר הכריע השו"ע כדעת הרמב"ם שתלוי 
בשליש גידול, אכן בס"ק טז בדינים העולים הביא את שתי הדעות "פירות האילן 
אם הגיעו לעוה"מ בשניה, מע"ש, ולדעת תוס' ור"ש אם היה סמדר בשניה מע"ש". 
וכן בקונטרס הל' תרו"מ )שכתב ר"ז שפירא זצ"ל( הביא את שתי הדעות את דעת 
הרמב"ם בפשטות ודעת הר"ש והתוס' בשם י"א, ונראה שנטה יותר לדעת הרמב"ם.

כפי שכתבנו לעיל יש בעץ בתקופת ט"ו בשבט שסק בג' מצבים, ועפ"י בדיקות 
שערכו כמה אגרונומים ברחבי הארץ )יעמדו על הברכה(, ברוב האילנות יש פריחה 
ויש כאלו שאפילו ניכר הפרי ואפילו יש שהם בגודל של זית, אותם פירות שבהם 
ניכר הפרי ואילך הרי לדעת תוס' נחשב שכבר היתה החנטה וא"כ פירות אלו שייכים 
לשנת תשס"ד שהיא שנת מעשר עני, אבל לדעת הרמב"ם עדיין לא הגיעו לשליש 

גידולם וא"כ פירות אלו שייכים לשנת תשס"ה שהיא שנת מעשר שני.

ויש לדעת שיש היום גם פירות שכבר הגיעו לשליש והם ודאי שייכים לשנת מעשר 
עני, ופירות אלו משווקים בתקופה הקרובה עד לאמצע אדר א' ובהם אין חשש 
של ספק השנים, דגם לדעת הרמב"ם ובודאי לדעת הראשונים היתה חנטתם בשנת 
מעשר עני. וכן הפירות שיגיעו לאחר הפסח הם ודאי שייכים לשנת מע"ש שבהם 
יש בתקופה זו רק פריחה ועדיין לא נפלו הפרחים, שבזה לכו"ע לא נחשבים לחנטה. 
אכן פירות שיגיעו בתקופה שבין אמצע אדר א' לפסח בהם יש לנו שני ספיקות:

אולי  היה כבר היכר הפרי לפני ט"ו בשבט ואז לדעת תוס' חשיב שנת מע"ע ולדעת 
הרמב"ם חשיב שנת מע"ש.

אולי חלק מן הפירות כבר הגיעו לשליש גידול קודם ט"ו בשבט, וחלק מן הפירות 
הגיעו לשליש גידול לאחר ט"ו בשבט.
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זריעה על גג או על מצע מנותק - בעציצים או באופנים אחרים מעוררת 
שאלה גדולה האם דינם כמחובר לענין שבת, תרומות ומעשרות ערלה ועוד. 
שאלה זו נוגעת גם כן לגבי הקבורה בקומות שאסרוה גדולי ישראל מטעמים 
שונים, מאמר זה מאת מורנו ראש בית המדרש הגאון רבי יוסף יקותיאל 
אפרתי שליט"א, הינו חלק מבירור דעתו ההלכתית של מרן הגרי"ש אלישיב 
זצוק"ל לגבי קבורה זו. באכסניה זו הובאו הדברים הנוגעים לדיני המצוות 

התלויות בארץ. 

רבי יוסף י. אפרתי שליט"א
ראש בית המדרש 

מצע מנותק המחובר לקרקע 
האם דינו כקרקע לכל דבריו

כתב הרא"ש בתשובה )כלל ב סי' ד( אודות חיוב ערלה ותרומות ומעשרות )ועוד(, 
בגינה שעל הגג. "וששאלת הכרם הנטוע על הגג, בנין הכרם כך הוא תחילה בנה 
הגג בקורות גדולים וכו'. ומלאו עפר ונטע כרם, וראית לדמות לעציץ שאינו נקוב 

שפטור מן התרומה וכן יהיה פטור מן הערלה".

בניגוד לשואל שביקש לדמות את הכרם הנטוע על הגג לעציץ שאינו נקוב, כלומר 
מנותק מהקרקע, הרא"ש כותב שכרם זה חייב בערלה ובתרומות ומעשרות. ומבאר 
וזו לשונו: יראה לי דכל כה"ג חייב בתרומה ובערלה. דלא איירי בגמרא לפטור אלא 
מן הזרוע בדבר המטלטל כגון עציץ וספינה דלא הוי זרוע בארץ ואין דרך לזרוע 
כך. ולא חייבה התורה להפריש מעשר אלא תבואת זרעך כדרך שהעולם זורעין 
והיוצא השדה שנה שנה וגו' ואין דרך לזרוע בדבר המטלטל. אבל כשהוא נקוב 
חשוב כמחובר לארץ כי השרשים יונקים יתקיימו מלחלוחית הארץ וקרינן ביה 
היוצא השדה וגם דרך לזרוע כך ... וכן לענין טומאה והכשר חשוב נקוב כמחובר 
ושאינו נקוב כתלוש. משום דכתיב גבי טומאה על כל זרע זרוע אשר יזרע כדרך 
שבני אדם מוציאין לזריעה ואין דרך לזרוע בעציץ שאינו נקוב בתלוש הילכך הוי 
כתלוש לכל מילי. אבל בנדון זה שמילא הגג עפר ונטע בו כרם שהוא דבר קבוע 
עדיף טפי מעציץ נקוב. ואפילו לרבי שמעון דמדמי עציץ נקוב כתלוש לכל מילי 

לבד מלענין טומאה בפרק המצניע בסופו, מודה הכא דהוי כמחובר לכל מילי כיון 
שהוא מחובר וקבוע ויונק מן הארץ, והאויר שתחת הגג לא מחשיב ליה כתלוש, 
וגם דרך העולם לזרוע כך כדאיתא בפרק הבית והעליה )קיז, ב(. וכן בית הבד שהוא 
בנוי בסלע וגנה אחת על גביו ונפחת הרי בעל הגנה יורד וזורע למטה עד שיעשה 
לבית בדו כיפין. ועוד תנן )בפרק בתרא דמעשרות מ"ב( בצלים שהשרישו בעליה 
טהרו מלטמא, נפלה עליהם מפולת והן מגולין הרי אלו כנטועין בשדה. אלמא 
חזינן אפילו מפולת שנפל עליו מאליו ובעליה הוי כנטוע בשדה. כ"ש המכוין ליטע 
בגג דחשיב כמחובר גמור לכל מילי לערלה ולתרומה ולהכשר ולטומאה והתולש 

בשבת ממנו חייב. 

בדבריו מדגיש הרא"ש כי ההבדל בין גג לבין עציץ שאינו נקוב המטלטל "דלא 
הוי זרוע בארץ ואין דרך לזרוע כך", לעומת גג "דהוי כמחובר לכל מילי כיון שהוא 

מחובר וקבוע ויונק מן הארץ, והאויר שתחת הגג לא מחשיב ליה כתלוש".

הנה מדברי הרא"ש למדנו שלשה תנאים להכרעתו בגינה על הגג. בראשונה, בגללם 
הגג דבר קבוע הרי הוא נחשב כמחובר, אפילו לדעת רבי שמעון דסבירא ליה דעציץ 
נקוב הרי הוא כתלוש )שבת צה, א( "מודה הכא דהוי כמחובר בכל מילי". בנוסף 
לתנאי זה שהגג מחובר – מוסיף הרא"ש "ויונק מן הארץ ואויר שתחת הגג לא 
מחשיב ליה כתלוש" כלומר יש יניקה מן הארץ. אלא שיש לעיין מאיזה קרקע – ארץ 
הוא יונק, האם צריך ללמוד בדברי הרא"ש שהכוונה שהוא יונק מן הארץ שתחת 
לגג, ואין כאן חסרון של תלוש כי אויר שתחת הגג לא מחשיבו כתלוש. או הכוונה 
שהוא יונק מן הגג – והגג גופא הוא הקרקע והארץ ממנו הוא יונק, אלא שכנגד 
הטענה שעלולה להיטען שקרקע זו בעצמה תלושה היא, על זה כותב הרא"ש כי 
אויר שתחתיה לא מחשיב את הגג לקרקע תלושה, ויעויין מה שיובא בזה לקמן 
מדברי השבט הלוי. ובהמשך מובא התנאי השלישי, "וגם דרך העולם לזרוע כך", 
כלומר שאין חיבור לקרקע ויניקה מן הקרקע מועילים לחייב בתרומות ומעשרות 

אם לא שזו דרך העולם לזרוע.

אחת הראיות שהביא הרא"ש לשיטתו, הינה מהמשנה במעשרות )פרק ה משנה ב( 
שבצלים שהשרישו בעליה טהרו מלטמא, וא"כ רואים שעליה חשיב קרקע. ותמה 
הגר"א )יו"ד סי' רצד ס"ק סג( דבתוספתא מבואר )פרק ג הלכה ט( דרק לגבי טומאה 
חשיב כמחובר. ולכאורה הגר"א פליג על הרא"ש. אולם בחזו"א שביעית )סימן כ 
ס"ק ו( הוכיח והכריח דהגר"א חולק על הרא"ש רק בכה"ג שאין כוונתו )להשריש( 
לגדל בגג, וז"ל "גינה שעל הגג נוהג בו שביעית וכמו שכתב הרא"ש כלל ב סימן ד 
דדינו כשדה לכל דבר, והגר"א סי' רצד ס"ק סג כתב לחלוק על הרא"ש באין רצונו 
שישריש וכו' אבל בזרע ונטע בכונה מודה הגר"א להרא"ש, וכמש"כ הגר"א לענין 

ערלה דדינו של הרא"ש אמת וכדתניא בהדיא בתוספתא וכמש"כ שם ס"ק נח".
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את לחלוחית קרקע עולם" והביא שם כמה נפק"מ, כמו חרישה בעפר שבתוך עציץ 
נקוב, או כתיבת פרוזבול על עציץ נקוב אע"פ שאין בו זרעים.

ולכאורה לאותם דס"ל  דרק כאשר יש גידול בעציץ חשיב העפר כמחובר ומכ"ש 
לאותם דס"ל שרק הגידול שבתוך העציץ חשיב מחובר לקרקע כי הוא יונק, אולם 
העציץ ועפרו אינן חשובים כמחוברים, הרי מסתבר שגם הגג לדעת הרא"ש אינו 

נחשב מחובר אלא שהזרוע בו נחשב מחובר.

אמנם כבר כתב הרא"ש דדינא דגג עדיף מדינא דעציץ נקוב – דאף ר"ש מודה בו. 
אלא שזה גופא יש לדון מה המעלה שהגג מחובר עד שאפילו רבי שמעון מודה 
שחשיב מחובר, האם הכוונה שבגג מחובר כו"ע ס"ל שהוא כקרקע משום שמחובר 
לקרקע באופן קבוע עושה את הגג כקרקע, או דלמא אף לרבי שמעון החיבור של 
הגג הוא כקרקע רק לגבי הגידולים או יניקה שבו, אבל אדמת הגג עצמה אינה כן, 

ומכאן נשמע גם לרבנן שהגג אינו עדיף על עציץ נקוב. 

אמנם מלבד זאת יש לדון עוד דהנה בעציצים על הגג מצאנו לרבותינו זצוק"ל 
שעסקו בביאור שיטת הרא"ש בתשובה, עיין בתשובת מרן הגרי"ש אלישיב זצוק"ל 
להגר"ח קרלינשטיין זצ"ל )הליכות שדה, קובץ תשובות ח"ב סי' רלב( שבריש דבריו 
ביאר דברי הרא"ש, וז"ל "מבואר דיסוד החיוב בתרו"מ ושבת תלוי בזריעה בדבר 
הקבוע, והחסרון בעציץ שאינו נקוב הוא בגלל שהוא דבר המטלטל ולאו היינו 
רביתיה כמבואר בשבת קח )רש"י ד"ה לא היינו "דאין דרך זריעתן שם"(. ובהיות 
הגג מחובר, אין יניקה מגינת הגג לקרקע הארץ "שהרי בכה"ג לא שייך לומר 
שהשורשים יונקים מלחלוחית הארץ". ואם כן חיוב הגידולים בגג מחמת היניקה מן 
הגינה שבגג, שזה נחשב יניקה מדבר הקבוע "ודין יונק מלחלוחית הארץ" – כלומר, 
הגג חשיב כקרקע הארץ לגבי מה שגדל עליו במחובר, אבל עציץ נקוב על הגג 
הואיל והוא מטלטל ואיננו מחובר בו איננו נחשב מחובר, שהרי בכה"ג לא שייך 

לומר שהשורשים יונקים מלחלוחית הארץ ואין זה דבר מחובר לארץ.

וציין מרן לדברי האגלי טל )מלאכת קוצר אות ג( שהזורע בכלי גדול שאיננו נקוב 
אלא שאינו מטלטל, אפי' שיש הפסק בין הצמחים לבין הקרקע חשיב מחובר, כי 
לדעת האגלי טל המחייב להיותו מחובר הוא עצם הקביעות. אמנם מביא מרן רבינו 
זצוק"ל שבחיי אדם )הלכות שבת כלל יב( חשש שגם עציץ נקוב המונח בגג חשיב 
כמחובר לקרקע, שכתב שכל הכלים הנקובים )אפילו הם ספק נקובים( התולש 
מצמח הנמצא בתוכם הרי זה ספק דאורייתא. הרי שלדעתו גם עציץ המונח בעליה 
יחשב כמחובר לקרקע. ולעומת זאת מביא מרן הגריש"א מדברי הנשמת אדם )כלל 
קנב( שכתב דהעומד "אפילו בעציץ נקוב אלא שהעציץ עומד בבית שאין בו עפר 

זה לא נקרא אילן כלל אפילו לענין ערלה", אם כן איננו נחשב מחובר.

הרי דלדעת מרן החזו"א, הן הרא"ש והן הגר"א סבירא להו דהנוטע ב"גינה שעל 
הגג" חייב בשביעית בערלה ובמעשר, כאשר הוא זרע ונטע בכוונה. וגם לדעת 
הגר"א אין חסרון בעצם הזריעה על הגג, רק כל זמן שאין רצונו שישריש הרי זה 
אינו חשיב זורע כי בעינן שיהא דרך לזרוע, ולדעת הגר"א הדרך לזרוע תלויה גם 
בכוונתו, כי הגג פעמים משמש לזריעה ופעמים לאחסנה, ובהעדר כוונה הרי זה 
דומה לטומן. ומקור הדברים בירושלמי מעשרות )פ"ה ה"ב(, "השרישו בעליה הרי 

הן בחזקתן למעשרות ולשביעית יעו"ש".

ובתשובת בית דוד )סי' א( למד בדעת הגר"א שהזורע בגינה על הגג פטור ממעשרות, 
אולם לא מחמת שאינו מחובר לקרקע, אלא שגג חשיב "ארץ" ולא "שדה", ולדברי 
הירושלמי בריש ערלה, בחיוב מעשרות בעינן "היוצא השדה", ולכן לדעתו אין 

חיוב מעשרות בגג.

ומאידך הגאון רבי צבי פסח פרנק זצוק"ל למד )בכמה מאמרים שפירסם בכרם 
ציון( שלדעת הגר"א גם גינה שעל הגג חשיבא עציץ שאינו נקוב.

מן האמור לעיל, הרי במושכל ראשון עולה דפשטות דברי הרא"ש והגר"א )למעט 
דעת הגרצפ"פ( הזרוע בגג נחשב מחובר, ואף אם נאמר שאין זה שדה – כדעת 

הבית דוד – מכל מקום חשיב ארץ.

מהות עציץ נקוב

אלא שיש לדון לדעת הרא"ש דגידולי הגג חייבים בתרו"מ, מהי הגדרת הגג עצמו, 
משום שאף שאנו אומרים שהגג דינו כעציץ נקוב מכל מקום בעציץ נקוב עצמו יש 
לדון מה גידרו, דאף שמבואר בגמרא בגיטין )כב, א( שגם לגבי קנינים – גידולי עציץ 
נקוב נקנים בכסף שטר וחזקה לעומת גוף העציץ שנחשב כמטלטלים. לא ברירא 
שהעפר שבעציץ נחשב מחובר, ומצאנו בזה ג' שיטות, בישועות מלכו )תרומות 
פ"א הכ"ב( כתב, דלעולם גוף העציץ והקרקע שבתוכו אינו נחשב כמחובר ורק 
הצמח שבתוכו חשיב כמחובר, וכן גם מבואר באפיקי ים בשם מרן הגר"ח הלוי 
מבריסק )אפיקי ים ח"ב ס'י מג ד"ה עוד שמעתי(. לעומת זאת במרכבת המשנה 
)פ"ב מטומאת אוכלין ה"ט( משמע שהעפר יונק מן הארץ )אף שאין גידולים 
בעציץ, אולם האפיקי ים גופו מסתפק כאשר יש גידול בעציץ נקוב האם העפר 
שבעציץ הוי קרקע )וראה הערת הגר"א שלנגר זצ"ל הליכות שדה גליון 159 עמ' 
23(. והאריך בזה מרן הגרש"ז אויערבך זצ"ל בשו"ת מנחת שלמה )סי' מ(, והביא 
דאכן בישועות מלכו נקט לדבר פשוט, "שגוף העציץ והקרקע שבתוכו אינו נחשב 
כמחובר", והמרכבת המשנה ס"ל "שזה העפר שבתוך העציץ נקוב שואב דרך הנקב 

1213

ה  
שד

ת 
כו

לי
ה

 

ה  
שד

ת 
כו

לי
ה

 



מיני ייתומ סל שמיויע ומיות רוותש

נמצינו למדים שבדעת הרא"ש שהזרוע בעליה חשיב מחובר, יש לדון האם רק 
הזרוע בגג נחשב מחובר כעציץ נקוב לאותם הסוברים כן, או שגם הגג עצמו חשיב 
מחובר משום שבטל לארץ, ועוד שלדעת מרן רבינו זצוק"ל, בתשובות הרא"ש יש 
שתי הבנות: דעת האגלי טל רק הקבוע והמחובר לגג חשיב מחובר, ומבלעדי זה אין 
הגידולים חשיב מחובר, ולכן עציץ נקוב בעליה חשיב תלוש, ולעומת זאת העולה 
מדברי החיי אדם )הלכות שבת כלל יב( שגם עציץ נקוב העומד על גג חשיב מחובר.

ועל עצם שיטת הרא"ש, למרות האמור לעיל, יש לציין מה שהובא בשו"ת ישא 
יוסף ח"ג )או"ח סי' נה אות ד(, דנשאל מרן רבינו הגריש"א זצוק"ל אם אפשר לומר 
ברכת האילנות על עצים הגדלים במרפסות ובגגות, והשיב מרן רבינו "דכיון דלא 
הכל מסכימים עם דברי הרא"ש וכמו שכתב בשו"ת בית דוד, לכן ראוי שלא לברך 
על אילנות אלו". הנה לנו שנסתפק מרן )מכח דברי הבית דוד ואכמ"ל(, אם לברך 

ברכת האילנות על עצים אלו - שמא יש לחוש לחולקים על הרא"ש. 

והנה כשעסקנו בשאלה של מניית שנות ערלה אם ניתן להחשיב את האילן הנמצא 
במשתלה כנקוב, אף שעל קרקע המשתלה פרסו נילון והוי כעציץ שאינו נקוב, 
ומאידך גיסא על הנילון הניחו עפר, שאלנו לבעל השבט הלוי זצוק"ל, והשיב )שו"ת 
שבט הלוי חלק ח' סי' רלב( "הנה יסוד דברי הרא"ש ברור דאין סיבת היות כרם על 
הגג כרם גמור לכל מילי מטעם שהגג והבית מחובר לקרקע שלמטה, אלא מטעם 
שמילוי העפר שעל הגג בפני עצמו כרם גמור ושדה גמורה היא, ונדון בפני עצמו 
כשדה, היות שדרך בני אדם לזרוע ולנטוע כך". וא"כ לפי דבריו הגג הוא קרקע 
ושדה לגבי הגידולים שעליו, כלשונו "מילוי העפר שעל הגג בפני עצמו כרם גמור 
ושדה גמורה היא ונדון בפני עצמו כשדה, היות שדרך בני אדם לזרוע ולנטוע כן". 
ומכאן מסתבר שלשיטתו הגג חשיב קרקע עולם לכל מילי, בין לגבי עצם הגג ובין 
לגבי עציץ נקוב הנמצא על גביו, ולא מסתבר לומר שדבריו הם דוקא לגבי זריעה 

שתלויה בדרך שבני אדם זורעים, אלא כל מילי הגג הוא כשדה וכרם.

וזאת תורת העולה, דעת מרן הגרי"ש אלישיב זצוק"ל היתה שיש לחוש לחולקים 
על הרא"ש שגג אינו כמחובר, ואף לדעת הרא"ש סבר שיש לדון האם רק המחובר 
והקבוע בו הוי כמחובר או גם עציץ נקוב. ולדעת מרן בעל שבט הלוי זצוק"ל ניתן 

לסמוך על דעת הרא"ש ולדעתו הגג הוא כקרקע לכל מילי.

רבי מרדכי צבי שאהן שליט"א
מרבני בית ההוראה ע"ש הרב ש. א. רוזנברג

דיני צירוף סל המצוים 
במצות חבורה

במצות יד הנאפות בחבורות עולים כמה וכמה נידונים הקשורים בחיוב חלה וצירוף 
סל, כיון שנוהגים ללוש פחות משיעור חלה, כדי שתהא עיסה קטנה, והבצק לא 
ימהר להחמיץ, ואף שבאפיה רגילה במאפיה, בדרך כלל בעל המאפיה מפריש חלה 
לפני שמוכר את המצות, בחבורות פעמים רבות לא מפרישים חלה לפני שמחלקים 
את המצות לבני החבורה, ועל בני החבורה לצרף את המצות ולהפריש מהם חלה, 

ויש בזה כמה פרטי דינים.

החיוב לצרף את המצות לחיוב חלה

א. במצות יד שנוהגים ללוש כל עיסה פחות משיעור חלה, הנוטל מצות בכמות 
גדולה משיעור חלה, יש לו לצרף את המצות בסל לאחר האפיה שיתחייבו בחלה, 

ולהפריש מהן חלה כדין1. 

1.  איתא בשו׳׳ע )יו׳׳ד סי׳ שכד סעיף יד( “אסור לעשות עיסתו פחות מכשיעור כדי להפקיע ממנו 
חיוב חלה״. ובגמרא פסחים )דף מח, א( איתא ‘׳אמר רב קבא מלוגנאה )קב של אותו מקום, רש׳׳י( 
לפיסחא )שלא ללוש יותר כדי שיוכל לשומרו מן החימוץ, רש׳׳י(. וכן לחלה )בהך שיעור עיסה נמי, 
כל ימות השנה להתחייב בחלה, רש׳׳י(. ועוד איתא )שם ב( “אמר רב יוסף הני נשי דידן נהוג למיפא 
קפיזא קפיזא )שלשת לוגין, לחומרא, לשומרו מן החימוץ, רש׳׳י(. לפיסחא. אמר ליה אביי מאי 
דעתיך לחומרא )לשומרו מן החימוץ, רש׳׳י( חומרא דאתי לידי קולא הוא דקא מפקע לה מחלה, 

אמר ליה דעבדן כרבי אליעזר דתנן רבי אליעזר אומר הרודה ונותן לסל הסל מצרפן לחלה״. 

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

וזהו הדרך היותר נכון״.

והנה בשו׳׳ע כתב דיש לצרף משום חשש שמא בעיסה אחת יהא כשיעור, ובשניה לא יהא 
כשיעור, ולא כתב שאם אין בהן שיעור צריך לצרפן, אך זהו לפי מה שכתב בסימן תנו )סעיף 
א( דיש ללוש שיעור חלה מצוצמם, ולא יוסיף יותר משיעור חלה. אבל המנהג הוא ללוש מעט 
פחות משיעור חלה שהוא עישרון, כיון דמבואר בפוסקים דאם לש יותר משיעור חלה יש 
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מכונה למקפידים שלא לאכול מצות מכונה, אף שאינו מקפיד שלא יהיו שני סוגי 
מצות אלו בסל אחד, כיון שמקפיד שלא יתערבו זה בזה, ושלא יתערבו עיסה זו 
בעיסה זו, דעת רוב הפוסקים שאין המצות מצטרפים בסל להתחייב בחלה, ויש 

סוברים דמצטרף, ואם צירפם ראוי להחמיר ולהפריש חלה בלא ברכה4. 

4.  בריש פרק ד דחלה )שם( איתא שלא מהני נשיכה של שני עיסות כשהם של שני בני אדם, ואם 
הם של אדם אחד מצטרף, ומפרש בירושלמי )שם הלכה א( דשני בני אדם לאו דוקא אלא אורחא 
דמילתא שני בני אדם מקפידים על שלהם, וה׳׳ה באדם אחד שמקפיד על העיסות, וכגון שיש 
לו עיסה אחת שהיא נקי ועיסה אחרת שהיא קיבר, הרי הוא מקפיד ואינן מצטרפות, וכן שני בני 
אדם שאינם מקפידים דינם כאדם אחד שמצטרף, ודברי הירושלמי הובאו בר׳׳ש וברא׳׳ש ובשאר 

הראשונים. 

וממה שכתב בירושלמי דבנקי וקיבר אף בסתמא נחשב לקפידא, אף דמסתברא דסתם אנשים 
אין מקפידין כ׳׳כ על הנשיכה רק על עירוב העיסות, מבואר שהקפידא שמונעת צירוף היא 
מה שמקפיד שלא יתערבו, אף שאינו מקפיד שלא ישכו זה בזה. וכן משמע ממש׳׳כ בתרוה׳׳ד 
)סימן קפט( ונפסק ברמ׳׳א )סימן שכו סעיף א( דבשתי עיסות שבאחת יש כרכום ובאחת 
אין בו כרכום אינן מצטרפות, דמקפיד על עירוב העיסות משום דאין לו מספיק כרכום לשני 
העיסות וכמש׳׳כ שם “דודאי מקפיד על תערובתן הוא, דאין הכרכום מספיק בחזותא וטעמא 
לשתי העיסות״, אף דנראה פשוט דמטעם זה אינו מקפיד אפילו על הנשיכה, וכתב בתרוה׳׳ד 
דאינו מצטרף “דהואיל ומקפיד על תערובתו אין לנו בידינו לעשות ולהחשיבה כעיסה אחת 

לחייבו בחלה״.

והנה היה מקום לחלק דהא דאינו מצרף כשמקפיד על עירוב העיסות אינו אלא כשמצרף ע׳׳י 
נשיכה, משא׳׳כ בצירוף סל לא אכפת לנו מה שמקפיד שלא יתערבו העיסות. אמנם בר׳׳ש 
וברא׳׳ש )פ׳׳ד דחלה משנה א( כתבו דהיכא דיש קפידא לא מצטרף גם ע׳׳י סל. וז׳׳ל: ‘׳ואין 
מועיל לא נשיכה ולא צירוף סל כיון דמקפידות״. וכ׳׳כ הרשב׳׳א )פסקי חלה שער ב( ובאור זרוע 
)סימן רמב(, ומשמע דאף שאין מקפידים שיהא בסל אחד, או שלא יגעו זה בזה, מ׳׳מ חשוב 
הקפדה כיון שמקפידים על עירוב העיסות. וכן מסתבר דכמו שלגבי צירוף בנשיכה אמרינן 
דאף שאין מקפיד על הנשיכה אם מקפיד על עירוב העיסות אינו מצטרף, הוא הדין בצירוף 

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

וכן הוכיח בחלת לחם )סי׳ ה סעי׳ ד, ה, כ( מכמה מקומות דכל שיש קפידא על עירוב העיסות, 
אינו מצטרף לא ע׳׳י נשיכה ולא בסל. וכן מבואר בש׳׳ך )בנקודות הכסף סי׳ שכו( וכ׳׳כ ביד 
אפרים )סי׳ תקו סק׳׳ח( דאין צירוף אלא א׳׳כ אינו מקפיד ‘׳שיחזירם לסולתן ויתערבו׳׳, וכן 
פסקו בדרך החיים )סי׳ נג( ובישועות יעקב )סי׳ שכו סק׳׳א( ובפתחי זוטא )הלכות חלה כלל ז(. 
וכן דעת הגרש״ז אויערבאך זצ׳׳ל )שמירת שבת כהלכתה, פרק מב הערה מג(, וכ׳׳כ במועדים 
וזמנים )ח׳׳ז סי׳ קעג(. ובדרך אמונה )הל׳ ביכורים פ׳׳ו ס׳׳ק קלה, ובצהה׳׳ל ס׳׳ק רחץ(, ובשו׳׳ת 
שבט הלוי )ח׳׳ח סי׳ קיז(. וכ׳׳כ בשם הגרי׳׳ש אלישיב זצ׳׳ל )חלה כהלכתה פ׳׳ה ס׳׳ק כח, ובאשרי 

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

אמנם בשו׳׳ת בית מאיר )סי׳ תנז סק׳׳ח( משמע דצירוף סל מהני אף שיש קפידא על עירוב 
העיסות. וכן משמע ממש׳׳כ במקור חיים )סי׳ תנז סק׳׳א( לפי דברי הפר׳׳ח ]אמנם עיין בספרו 
דרך החיים הל׳ חלה פסק להדיא דבמקפיד אין הסל מצרף[. וכן נסתפק בזה הפמ׳׳ג )במשב׳׳ז 
סי׳ תנז סק׳׳א(, אבל משמע דלמעשה מצדד ע׳׳פ דברי הר׳׳ש דגם בצירוף סל אינו מצטרף 
כשיש קפידא. ועי׳ בלקט העומר )פ׳׳ו סק׳׳י( במש׳׳כ די׳׳ל דמצטרף בסל היכא דאין קפידא 
בנגיעה, ולכן טוב להפריש חלה בלא ברכה, גם אם מקפיד שלא יתערבו בסל, ובפרט כשאינו 

ב. ואם אינו נוטל כמות מצות כשיעור חיוב חלה, כגון שנוטל רק שלוש מצות 
לליל הסדר, אינו חייב לצרף את המצות עם אחרים כדי לחייב את המצות 

בחלה2. ולקמן יבואר האם מהני שיצרף עם אחר כדי להתחייב בחלה. 

אלו מצות מצטרפות לחיוב אחד

ג. אם יש לו עיסה משני מינים, אם יש לו מצות של קמח חיטים ומצות מקמח 
שיבולת שועל אינם מצטרפות, ואם יש לו מצות מקמח חטים ומקמח כוסמין 
ואינו מקפיד על תערובתם, מצטרפות. אמנם הרגילות שאותם שמשתמשים 
במצות שאינם של חטים מקפידים על התערובת, וכן  המשתמשים בקמח חיטה, 
מקפידים שלא יתערבו בעיסה מקמח אחר, ודעת רוב הפוסקים דבמקפידים על 

עירוב העיסות אינו מצטרף אף בסל, וכפי שיבואר לקמן באות ד3. 

ד. אם יש מצות שנאפו בדרגות חומרות שונות, כגון מצות שהם לפני שמונה עשרה 
דקות מהלישה, ומצות שנאפו אחר זמן זה, או מצות שהם מטחינת ריחיים של יד, 
וריחיים של מכונה, או קצירת יד וקצירת מכונה, וכ''ש במצות של יד ומצות של 

חשש חימוץ, ואף דאין למעט משיעור חלה כדי לא להפקיע חיוב חלה, סומכין על הצירוף 
סל שעושין לאחר האפיה. וכן כתב הש׳׳ך )יו׳׳ד סי׳ שכד ס׳׳ק כה( “ועיין באו׳׳ח סימן תנז 
נתבאר דלענין פסח יש ללוש לכתחילה עיסות קטנות פחות משיעור חלה ואח׳׳כ יצרפם בכלי 
להפריש מהן חלה״. וכן כתבו בחק יעקב )סימן תנז סק׳׳ב( ובשו׳׳ע הרב )סימן תנו סעיף ג( 
ובעוד אחרונים דטוב לכתחילה לעשות עיסות פחות משיעור חלה משום חשש חימוץ, ואין 
בזה חשש שמפקיע מחיוב חלה, כיון דמצרפן אח׳׳כ להתחייב, וכדאיתא בגמרא דעבדינן כרבי 
אליעזר דמצרף בסל. ולכן היכא דאופים בסך הכל יותר משיעור חלה, ויש לו מצות כשיעור 

חלה, יש לצרף המצות לסל כדי שלא יפקיע מצות הפרשת חלה. 
2.  בשולחן ערוך )סימן שכה סעיף יד( כתב ‘׳דאסור לעשות עיסתו פחות מכשיעור, כדי להפקיע ממנו 
חיוב חלה׳׳. ודייקו מזה הש׳׳ך )שם ס׳׳ק כה( והט׳׳ז )ס׳׳ק יז( דאין איסור אלא אם כוונתו כדי להפקיע 
חיוב חלה, אבל אם יש לו סיבה אחרת שרוצה לעשות עיסה קטנה וכגון שאין לו אלא עיסה קטנה, 
מותר. וכתבו הפוסקים דה׳׳ה כל היכא דאינו צריך עיסה גדולה, אין בזה משום מפקיע מחלה, ולכן 
כיון דבעשיית העיסות עושין אותה קטנה משום חשש שלא יחמיץ, ומי שמקבל המצות אין מקבל 
כשיעור חלה, מסתברא דאינו צריך לצרף המצות, ואין בזה משום הפקעה של חיוב חלה. אמנם יש 
מקום לומר דבאופן שיש מבני החבורה שלא יצרפו לשיעור חלה, דאז מוטל על הבעל המאפיה 
או האחראי על החבורה, להפריש חלה לפני שמחלק להאנשים, כדי שלא יפקיע מחיוב חלה, כיון 

דהיה לו כשיעור וחילקם לאנשים.
3.  בריש פרק ד דחלה )משנה א( “שתי נשים שעשו שני קבין ונגעו זה בזה אפילו הם ממין אחד 
פטורים ובזמן שהם של אשה אחת מין במינו חייב ושלא במינו פטור״. ושם במשנה ב “איזה הוא 
מין במינו החטים אינן מצטרפות עם הכל אלא עם הכוסמין והשעורים מצטרפות עם הכל חוץ מן 
החטים״. וכן פסק בשו׳׳ע )סימן שכד סעיף ב( “אין מצטרפין אלא בזה הסדר: החטים אין מצטרפין 
אלא עם הכוסמין, והכוסמין מצטרפין עם כל אחד ואחד. השעורים מצטרפים עם הכל חוץ מעם 
החטים. שיפון מצטרף עם שעורים וכוסמין, ולא עם שבולת שועל וחטים. שבולת שועל מצטרף 
עם שעורים וכוסמין, ולא עם חטים ושיפון. ולהרמב״ם, כוסמין ושבולת שועל ושיפון מצטרפים״. 
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מיני ייתומ סל שמיויע ומיות רוותש

מעל דפנותיו, כגון שהניח מצות בקופסא, וחלק מהמצות בולטים מחוץ לקופסא, 
יש לכסות הכל במפה, ובאופן זה הוי צירוף אף לענין הפרשת חלה בברכה, ויש 

מחמירים שיניח הקופסא בתוך המפה, ויכסה המפה מלמעלה8. 

ח. אין שיעור לזמן שישהה בכלי, ואף אם שהה רגע אחד בכלי מצטרף9. 

ט. כלי קבוע בקיר, כגון ארון קיר, או כלי גדול שיש בו יותר מארבעים סאה )נפח 
332 ליטר(, ספק אם נחשב כלי לענין צירוף, ואם הניח המצות בכלי כזה  של 
יש להחמיר ולהפריש בלא ברכה, ואם חזר ונצטרף עם מצות אחרות יש לחזור 

ולהפריש בלא ברכה10.

י. צריך שהמצות יגעו זו בזו בתוך הסל, ואם צירפם בלא נגיעה, יש להפריש בלא 
ברכה, ואם חזרו ונצטרפו בסל ונגעו זו בזו, או הצטרפו עם מצות אחרות טבולות 

לחלה, יש לחזור ולהפריש חלה בלא ברכה11. 

8.  בטור )סימן שכה( כתב “כשמצרפין בכלי צריך שלא יצא ממנו שום דבר למעלה מדופני הכלי 
ואם מכסה הפת במפה חשוב כמו כלי לצרפם״. ובב׳׳י שם כתב דבסמ׳׳ג משמע דכל שיש לכלי 
תוך, אפי׳ היא גדושה, וחלק מהלחמים אינם בתוך הכלי, מצטרף הכל. והרמ׳׳א )שכה סעיף א( 
פסק כדברי הטור וכתב “כשמצרפם בכלי יזהר שלא יצא שום דבר למעלה מדופני הכלי, דהיינו 
שיהא כל ככר אחד או עיסה למעלה מדופני הכלי״. ולכן לכתחילה יש להכניס את כל המצות 
לתוך הכלי, ואם אי אפשר יכסה במפה כמש׳׳כ הטור. ובפמ׳׳ג )תנז במשב׳׳ז סק׳׳א( מחמיר דלא 
מהני כיסוי שמכסה רק למעלה, וצריך שיהא המצות גם בתוך המפה, וכן כתב במקור חיים )תנ״ז 
ס׳׳ק ד( אבל בבה׳׳ל )שם ד׳׳ה שיתן, ובד׳׳ה והסל( כתב דהרבה פוסקים מקילין בכיסוי מפה אפי׳ 
בלא כלי, ומסיק “אבל בכלי שיש לו תוך רק שהמצות בולטין למעלה, בזה ודאי נראה דיש להקל 
על ידי סתם כסוי אחרי דהסמ׳׳ג מקיל לגמרי׳׳. ואם לא כיסה במפה, וחלק מהמצות לא היה תוך 
הכלי, כתב בב׳׳ח )סימן שכה(  דמספק יש להפריש חלה בלא ברכה. ועיין בפרי מגדים )סימן תנז 
משב״ז סק׳׳א( דיטול מהמצות התחתונות שנמצאות בתוך הכלי, ויפריש מהם בלא ברכה. ואם יש 
במצות התחתונות שהם בתוך הכלי ספק שיעור חלה, ודאי יש ליטול מהם את החלה, דשמא הם 

נתחייבו, ומה שלמעלה לא נתחייב.
9.  כן כתב בפרי מגדים )אשל אברהם סימן תנ׳׳ז סק׳׳א( “וסל מצרף כיון שהיה רגע שם, אף נטל 

מתוכה נתחייב בחלה, וזה פשוט״.
10.  בחלת לחם )סימן ד סעיף ו( כתב בפשיטות דכלי הקבוע בקיר או בריצפה ואינו מטלטל אינו חשוב 
כלי לענין צירוף. ודעת מהרש׳׳ם )דעת תורה, תנז סק׳׳א( דהוא ספק אם מצטרף. ובכלי שיש בו מ׳ 
סאה, נחלקו האחרונים, ועיין דרך אמונה )פ׳׳ו ס׳׳ק קלח( שהביא בזה מחלוקת אחרונים, ושדעת 
הגרי׳׳ש אלישיב זצ׳׳ל דמצטרף. ובישא יוסף )זרעים סימן יא( כתב בשם הגרי׳׳ש אלישיב להפריש 

חלה בלא ברכה. 
11.  הראשונים נחלקו אם צריך נגיעה בסל, דעת הרא׳׳ש )הלכות חלה סימן ד( וספר התרומה )סימן פא( 
וסמ׳׳ג )עשין קמא( ועוד ראשונים דצריך נגיעה, אבל דעת הר׳׳ש )פ׳׳ב דחלה מ׳׳ב( ועוד ראשונים 
דאין צריך נגיעה, וכן משמע מסתימת הרמב׳׳ם בפ׳׳ו דביכורים, וגם בטוש׳׳ע סתמו ולא כתבו 
דצריך נגיעה, וכן פסק הט׳׳ז )סי׳ תנז(. אבל דעת הש׳׳ך )נקודת הכסף סימן שכו( והגר׳׳א )סימן שכה 
סק׳׳ג( דצריך נגיעה, וכן פסק המשנה ברורה )סימן תנז סק׳׳ז( “ואם סל גדול צריך לקרבם שיגעו 
זה בזה". וע''ש בשעה"צ סק''ט, שכתב "דכן דעת הב"ח והגר"א, ושכן הסכים החק יעקב למעשה, 
ואף דבט"ז הקל בזה, מכל מקום לכתחלה בודאי נכון לנהוג כן". וכתב בדרך אמונה )פ׳׳ו בצהה׳׳ל 

ס׳׳ק שא( בשם הגרי׳׳ש אלישיב זצ׳׳ל דאם צירף ולא נגעו יש להפריש בלא ברכה. 

אופן הצירוף

ה. גם אם לא עשו צירוף סל מיד לאחר האפיה, יכול לעשות הצירוף סל לאחר 
זמן מהאפיה5. 

ו. הצירוף צריך שיהא בתוך כלי שיש לו בית קיבול, ואפשר לעשות צירוף כלי 
על ידי הכנסת המצות לתוך קופסא או שקית אחת6, וכמו כן אפשר להניח את 
המצות על מפה, ויקפל את המפה כדי שתכסה את המצות מלמעלה. אם אינו 
יכול לצרף באופנים שנזכרו יניח המצות על שולחן ויכסם במפה, דיש מקילים 
שגם המצות מונחות על השלחן ומכסה במפה מלמעלה הוי צירוף, וצ''ע לענין 

ברכה, ועיין בהערה7.

ז. אם הניח מצות בתוך כלי שיש בו בית קיבול, וחלק מהמצות אינם בתוך הכלי אלא 

מקפיד על נגיעה דאין קפידתו גדולה כל כך, יש לחוש שמא נצטרף בסל ולהפריש בלא ברכה, 
ועיין מש׳׳כ בזה בהליכות שדה גליון 207.

5.  כתב בספר החינוך )מצוה שפ״ה( “ושמעתי מפי מורי די״א דדוקא בשנתן הפת מן התנור לכלי 
שיש בו בית קיבול דוקא, אבל הניח אותו כשהוציאו אותו ע״ג לוח או על הקרקע ובכ״מ שאין לו 
תוך אע״פ שנתנו אח״כ בסל כבר נפטר מחלה וזה שאמר הרודה ונותן לסל דדוקא לסל בשעת 
רדיה מן התנור וכו׳ ]ורבים ונכבדים חולקים שאין קפידא להוצאתו מן התנור להסל[״. וכן היא 
דעת הריטב״א, רבינו דוד, ומהר׳׳ם חלאוה בפסחים )דף מח, ב( וכן משמע מלשון השאילתות שם 
שכתב הרודה פת חמה ונותן לסל. וביאר במהר׳׳ם חלאוה דבענין צירוף בשעת גמר הלחם “מיהו 
בעינן הפרשת חלה בסל ראשון שרדה לתוכו בעודו חם דהוי כעין גמר״. ובחידושי רבינו דוד כתב 
“אבל הסל שאינו גומר כלום אינו מצרפן וכנ״ל שאף ר״א לא אמר הסל מצרפן אלא כשנותנין את 
הפת בסל בשעת יציאתו מן התנור, שהסל גומר במלאכת הפת, שע״י חבורן בסל הן משביחות״. 

אולם באו״ז )סימן רכו( דחה שיטה זו וכתב דאדרבא משמע במשנה דהרודה ולאחר שעה 
נותן לסל מצרף, מדלא קתני הרודה לתוך הסל. וכן הרמב׳׳ם סתם וכתב “עשה עיסה פחותה 
מכשיעור ואפאה ונתן הפת לסל, וחזר ואפה פת אחרת ונתן לסל אם נתקבץ בסל שיעור חלה 
הסל מצרפן לחלה ומפריש החלה מן הפת, שנאמר והיה באכלכם מלחם הארץ מלמד שהוא 
מפריש מן האפוי״. וכן משמע ברא׳׳ש )ביצה פ׳׳א יג(. ונראה דהראשונים דסברי דצריך לצרף 
בסל מיד אחר האפיה, אזלי לשיטתם דסל מהני וכ׳׳ש תנור, דהוא קרוב יותר לזמן עשייתו לחם, 
והסוברים דסל מהני בכל גווני, ס׳׳ל דסל עדיף מתנור, ותנור אינו מצרף, וכן הוא דעת הרמב׳׳ם.

ולדינא בטור ובשולחן ערוך )ביו׳׳ד סימן שכה, ובאו׳׳ח סימן תנז( סתמו דצירוף סל מהני, ומשמע 
בכל גוונא, וכן נקטו כל הפוסקים לדינא דכל צירוף סל מחייב, אף אם אינו מיד אחר האפיה. 
6.  במאירי )פסחים מח ע׳׳ב( כתב “הדין כן בכל כלי שיש לו בית קבול שרדה ונתן לתוכו אפילו בית 
קבול מועט״. ובדרך אמונה )פ׳׳ו ס׳׳ק קלד( כתב בשם הגרי׳׳ש אלישיב זצ׳׳ל דגם שקית מניילון או 

מנייר מצרפן. 
7.   בטור )סימן שכה( כתב “ואם מכסה הפת במפה חשוב כמו כלי לצרפם״. ובשו׳׳ע )שם סעיף א( 
כתב כן בשם יש מי שאומר. ובש׳׳ך )שם סק״ה( הביא דברי מהרי׳׳ל בהלכות פסח שכתב “ואם 
אין לו כלי שמחזיק את כולם יניחם במפה ויכסה המפה גם כן עליהם ונקרא צירוף הגון״. וכתב 
בפמ׳׳ג )סימן תנ׳׳ז במשב׳׳ז סק׳׳א( דמש׳׳כ בשו׳׳ע ומכסה במפה “היינו יניחם במפה וישים מפה 
זו ג״כ על המצות, ואם מונח בטבלא ולמעלה במפה לא, והיינו בחדא מפה מלמטה ולמעלה ואף 
שבאמצע קצת מגולות מצטרפות הכל, כיון שמצדדין מכוסין״. ובביאוה׳׳ל )תנ׳׳ז ד׳׳ה והסל( הביא 

כמה פוסקים דמקילין בכיסוי לחוד, וסיים דצ׳׳ע למעשה. 
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יזהר שלא להניח על השולחן מצות בשיעור חלה כשאין בדעתו לצרפן לגמרי16. 
ואם הפריש מהן חלה מספק וחזרו ונצטרפו בצירוף גמור ביניהן או עם מצות 

אחרות, יש לחזור ולהפריש מהן חלה בלא ברכה17.

אלו מצות מצטרפות לחיוב

יג. מצות שכבר הפריש מהם חלה, אינן מצטרפות עם מצות אחרות שלא נתחייבו 
עדיין לחיוב חלה18. אם הופרש חלה ממצות שלא היה בהם שיעור להתחייב, מה 
שעשה אינו כלום, ומצטרף לעיסה להתחייב, וצריך להפריש בברכה19. אם הפריש 
חלה לחומרא, כגון שהיה ספק אם יש שיעור חלה, כגון שהיה כק''ג וחצי, ואח''כ 
צירף בשיעור גדול יותר כגון 2.5 ק''ג20, או שהחמיר להפריש כשהיה על שולחן 
שאין בו בית קיבול, או בשאר אופנים דיש ספק או מחלוקת הפוסקים אם נתחייב 

בחלה, אם חזר ונצטרף כהלכתה יש לחזור ולהפריש חלה בלא ברכה21.

צירוף סל על מנת לחלק

יד. אם שנים מחברי החבורה קיבלו כל אחד מצות פחות משיעור חלה, כגון 
ששניהם קיבלו ק''ג אחד של מצות, ורוצים לעשות צירוף סל להתחייב, ואח''כ 

16.  בחלת לחם )סימן ד סעיף ו( כתב דלכתחילה אין להיכנס לספיקא דרבנן, כדי לפטור מחלה.
17.  דיש ספק אם נצטרף בתחילה, ולכן לא יפריש בברכה, ומ׳׳מ צריך לחזור ולהפריש דאם לא נתחייבו 

בצירוף על השולחן, מה שהפריש אינו כלום.
18.  דהמצות שהופרשו מהם הם ‘פטור׳, ואינם מצטרפים להתחייב בחלה, וכן הוא בר׳׳ש פרק ד משנה 

ב. 
19.  כתב הרמב׳׳ם )פ׳׳ו הט׳׳ז( “המפריש חלה מעיסה שהיא פחותה מכשיעור לא עשה כלום והרי 
היא חולין כשהיתה״. וכתב עוד )פ׳׳ז ה׳׳ז( “שתי עיסות שכל אחת מהן פחותה מכשיעור שהפריש 
חלה מזו וחלה מזו וחזרו ונגעו זו בזו והרי בשתיהם כשיעור חייבין להפריש מהן חלה שהחלות 

הראשונות אינן כלום״. וכן כתב בשו׳׳ע סימן שכו סעיף ה.
20.  לפי החזון איש יש להחמיר ולהפריש חלה בלא ברכה כשיש משקל של 1.200 ק׳׳ג בקמח, ואם 
יש 2.250 להפריש בברכה, ולפי שיעור הגר׳׳ח נאה שיעור חלה לברכה הוא כשהקמח בשיעור של 
1.666 ק׳׳ג, ועיין משפטי ארץ פרק ב סעיף א. וכתבו הפוסקים )עיין משנה ברורה סימן תנו ס׳׳ק 
ז( שאין לצמצם בדיוק לפי כמות הקמח שמא יפחית מהשיעור ויבוא לידי ברכה לבטלה, ובפרט 
ששיעור הקמח במשקל משתנה בין קמח לקמח, למשל בין קמח לבן לחטה מלאה, ובאופן שבו 

נטחן. 
21.  בש׳׳ך )סימן של ס׳׳ק ח( כתב דאף דבטבלא שאין לה לבזבז פסק בשו׳׳ע דבחלה בזמן הזה שהיא 
דרבנן מקילין בה, משמע בפוסקים דבשאר ספיקות, כגון גר שנתגייר וספק אם נתגייר לפני שנעשית 
העיסה מחמירים כדאיתא בשו׳׳ע סימן של, ויש להפריש בלא ברכה. ובט׳׳ז שם ס׳׳ק ג כתב בשם 
מהרש׳׳ל דהשו׳׳ע דמחייב בספק מיירי בחלת א׳׳י שהוא דאורייתא, ומשמע דאף בזמן הזה שהוא 
מדרבנן, יש להחמיר בספק כיון דעיקרו דאורייתא. וכן כתב בהגהות יד אברהם שם ע׳׳פ המל׳׳מ 
בפ׳׳ז דתרומה, בספק תרומה בזמה׳׳ז, וכן כתב בחזון איש )מעשרות סימן ז ס׳׳ק טז( לענין ספק 

מעשר בירק דכיון דעיקר מעשרות הוא מהתורה יש להחמיר אף בספק. 

יא. אם הניח כמה קופסאות מצה בתוך כלי גדול, כגון כמה קופסאות של 
ק''ג אחד ומניחן בתוך קופסא גדולה או בתוך מפה, יש סוברים דמצטרף כיון 
שהקופסאות נוגעות זו בזו, ויש מחמירים בזה12, ולכתחילה יש להניח הקופסאות 
בכלי או מפה, ולפתוח את הקופסאות ולהניח מצה על גבי המצות העליונות 
שבקופסאות באופן שתגע במצות העליונות של שני הקופסאות, ואז מהני אף 
שהמצות שלמטה מונחות בכלים נפרדים ואינם נוגעות במצה העליונה13. ואם כל 
המצות הם בקופסא אחת,  אלא עטופות כל ק''ג בנייר או ניילון בפני עצמו, אפשר 

להקל דנחשב כמונחות בכלי אחד14.

יב. הנחת המצות על השולחן אינה מצרפת, ויש אומרים דבחלת ארץ ישראל יש 
להפריש חלה מספק. ולכן אם הניחן על השולחן, לכתחילה צריך לצרפן בכלי 
ולהפריש בברכה, ואם אין לו כלי, ראוי להחמיר ולהפריש בלא ברכה15. ולכתחילה 

12.  בדרך אמונה )פ׳׳ו בבה׳׳ל ד׳׳ה ואין התנור( נסתפק אם מהני נגיעת כלים קטנים בתוך כלי גדול, או 
הוי הפסק, דמצינו לגבי כלים בתוך חדר אחד, דהחדר מצרף וחשוב מוקף, אולם אם מונח בתוך 
כלים נפרדים אין החדר מצרפם הרי דמה שמונחים בתוך כלי נפרד מקלקל הצירוף, אלא דיש לומר 
דשאני צירוף ע׳׳י כלי, דכיון דהכל ניטל ע׳׳י כלי החיצון אין הכלים שבתוכו מפסיקים, ושם הביא 
דעת הקה׳׳י דהוי צירוף, וכן דעת הגרי׳׳ח זוננפלד )שלמת חיים סימן שצ( רק ס׳׳ל דנכון שהכלים 
יהיו פתוחים )שם סימן שצג( וכן מצדד בשו׳׳ת מנחת יצחק )ח׳׳ח סימן קט(. אולם בתורת הארץ 
)פרק ד ס׳׳ק צח( כתב בפשיטות דשני כלים הוי הפסק, וכן דעת הגרש׳׳ז אויערבאך )בשמירת שבת 

כהלכתה פמ׳׳ב הערה לט( וכן מצדד בדרך אמונה שם. 
13.  כן כתב בדרך אמונה )שם( דהרוצה לצאת ידי כל ספק יעשה באופן שכתבנו דיגעו זה בזה מלמעלה, 
ואף שלמטה מונח בקופסאות שפיר דמי, ושכן נהג הקה׳׳י, וכן דעת בעל שבט הלוי )מבית לוי חלק 

ה( דבכהאי גוונא לכו׳׳ע מהני.  
14.  בדרך אמונה )שם( כתב בשם הגרי׳׳ש אלישיב דבכהאי גוונא הנייר והניילון טפלים למצות, ונחשבים 
כאילו המצות נוגעות זו בזו. ועיין בשמירת שבת כהלכתה )פרק מב הערה לט( בשם הגרש׳׳ז 
אויערבאך דאם רק עטופים בנייר ]ולכאורה ה׳׳ה בעטוף בניילון כפי שנהוג בכמה מאפיות לשמור 
על הטריות[ נחשב לטפל להפת, ולא הוי הפסק, אבל אם מונח בתוך שקית ניילון אפשר דחשוב 
הפסק. ונראה דמחלק בין עטיפה שאין לה שימוש אחר, דבזה מסתבר שטפל להפת, משא׳׳כ שקית 
דיכול להשתמש בה גם לשימוש אחר, ואינו מיוחד להפת, דאפשר דאינה בטילה להפת, ונידון 

כמונח בכלי בפני עצמו.
15.  בגמרא פסחים )מח, ב( איתא “בעי רבי ירמיה טבלא שאין לה לבזבזין ]מסגרת ושפה סביב לה, 
רש׳׳י[ מהו תוך כלי בעינן והא ליכא או דילמא אויר כלי בעינן והא איכא תיקו״. וברמב׳׳ם )פ׳׳ו 
הלכה יז( כתב “אפה מעט מעט וקבץ הכל על לוח שאין לו תוך הרי זה ספק, ואם חלה של דבריהם 
היא אינו חייב להפריש עד שיצרף אותו כלי שיש לו תוך״. ובפסקי חלה להרשב׳׳א )שער שני( 
נסתפק אם גם בחלת א׳׳י פטור, דבזמן הזה החלה מדרבנן, או רק בחלת חו׳׳ל שעיקרו מדבריהם 

פטור מספק. ובמאירי )פסחים שם( כתב להחמיר אף בחו׳׳ל ולהפריש בלא ברכה.

ובטור ושו׳׳ע )יו״ד שכה( סתמו דפטור דכתב “ואם נתנם על טבלא שאין לה לבזבז, אינם 
מצטרפים״. ומשמע דלא חילקו בין חלת חו׳׳ל לחלת א׳׳י, אלא בכל גוונא פטור. וכתב בש׳׳ך 
)ס׳׳ק ב( וביאור הגר׳׳א )ס׳׳ק ה( דבזמן הזה כל חלה הוא דרבנן, ולכן אזלינן לקולא. אבל בערוך 
השולחן )סימן שכה סעיף ד( פירש בדעת השו׳׳ע והש׳׳ך דזה דוקא בחלת חו׳׳ל, אבל בחלת 
א׳׳י יש להחמיר מספק, וכן משמע בדרך אמונה )פ׳׳ו ס׳׳ק קנ( להחמיר בזה, וכדעת הרשב׳׳א 

והמאירי דיש להחמיר.
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שיהיו לאחד שהזמין שיעור חלה, ולהפריש ממצות אלו על כל המצות, גם עבור 
מי שישאר אצלו פחות משיעור חלה24. 

יז. אם עושים את הצירוף בסל לפני שמחלקים את המצות לבני החבורה, והמצות 
עדיין שייכים לבעל המאפיה, או לאחראי על החבורה של אפיית המצות, ויתכן 
שישייר אצלו כל המצות שבסל, או יכול להימלך ולמכור את המצות שבסל לאדם 
אחד, הסל מצרף את המצות ומתחייבות בחלה, אף שבסוף מחלקים להרבה בני 

החבורה וישאר פחות משיעור חלה, ויש לברך על ההפרשה25.

24.  האחרונים נחלקו במצרף עיסה על דעת לחלק, ולאחד ישאר שיעור חלה, ולאחר לא ישאר שיעור 
חלה, האם אמרינן דהכל נתחייב, וכמו דאיתא בפ׳׳ק דחלה )משנה ז( דנחתום שעשה עיסה על 
מנת לחלק לאנשים, העיסה חייבת בחלה, כיון שאם לא ימצא לקוחות ישאר הכל אצל הנחתום 
ויהיה לו שיעור חלה, והוא הדין הכא מלכתחילה כל חלק יכול להיות בסוף חלק משיעור החלה 
שלא התחלק, או אמרינן דהחלק שהוא על דעת לחלק פטור, ובשו׳׳ת צמח צדק )יו׳׳ד סימן רלה( 
ובתורת הארץ )פרק ד ס׳׳ק קא( צידדו דאם יש ברירה, אז החלק הקטן אינו מצטרף, וכן פסק 
במקדש מעט )סימן שכו(. ובחלת לחם )סימן ה סעיף יא( הוכיח מכמה מקומות דהכל חייב, ומ׳׳מ 
לענין מעשה כתב “אמנם למעשה אני חוכך בזה, יען לא מצאתי בדברי הפוסקים״. וכן בשו׳׳ת 
מנחת שלמה )סימן סח בהערה( מצדד דהכל מתחייב, ומ׳׳מ למעשה נשאר בצ׳׳ע. ולכן לפי מה 
שכתבנו דיש לחוש דבצירוף סל אף דמחלק לאחר אפיה, אינו מצטרף, יש לחוש שחלק מהמצות 
אינן מצטרפות, ויש לחוש עוד דאם אין ברירה אי אפשר להפריש כלל מהתערובת דיש כאן חיוב 
ופטור, וצריך להפריש ממקום אחר, ולכן לצאת מידי כל חשש יש לקבוע איזה מצות ישארו אצל 
מי שיקבל כשיעור חלה, ולהפריש מהן על כל המצות. ועיין בהליכות שדה גליון 207 שהארכנו 

בזה.
25.  כדאיתא בפ׳׳ק דחלה דנחתום שעשה שאור לחלק חייב בחלה, ואיתא בירושלמי שם דאף דהעושה 
עיסה על מנת לחלק פטור, שאני נחתום דשמא לא ימצא לקוחות ויחזור ויעשה עיסה, וכן נפסק 
בשו׳׳ע סימן שכו סעיף ב. ובחלת לחם )סימן ה( ביאר דכיון דיש עכשיו שיעור חלה, אי אפשר 
להפקיע חיוב זה, אלא כשיש וודאות גמורה שיחלקו את העיסה. וכן כתב בחזון איש )ליקוטים 
סימן ב סק׳׳ב( “כל שאין עתיד מבורר של פטור פתיכי בו צד חיוב, וזה מחייב מן התורה, וכדאמר 
בנחתום, אע״ג דלפי ראות עיניו ימצא לקוחות לשאור ועושה על דעת כן, מ״מ כיון שאין החלוקה 

בטוחה שמא לא ימצא לקוחות ויעשה עיסה חייב״.

יטלו כל אחד את מצותיהם, יש להפריש חלה בלא ברכה, ויש סוברים דאפשר 
לברך על הפרשה זו22.

טו. וכל זה כשהמצות של שני האנשים הם מאותו דרגת חומרא, אבל אם הם משני 
דרגות חומרא, כגון שהמצות של כל אחד נהגו חומרות שונות, כגון ריחיים של יד 
וכדומה, ומקפידין על התערובת, אין המצות מצטרפות וכפי שנתבאר לעיל דדעת 
רוב הפוסקים, דכשמקפיד על התערובת אין מצטרפות אף בסל, ואף דהקפידא 
היא רק מצד אחד, דהיינו מי שיש לו המצות המהודרות יותר מקפיד, והאחר אינו 

מקפיד23.

טז. אם שני אנשים מצרפים יחד את מצותיהם, ולאחר שיתחלקו ישאר לאחד 
כשיעור חלה, ולשני לא ישאר שיעור חלה, כגון שאחד הזמין 4 ק''ג מצות, וחבירו 
הזמין רק ק''ג אחד, והניחו את כל ה - 5 ק''ג בסל, נכון לייחד מראש מצות מסוימות 

22.  הלכה פסוקה )שו׳׳ע סימן שכו סעיף ב( העושה עיסה על מנת לחלק בצק פטורה מן החלה. ודעת 
רוב האחרונים דהפטור הוא כשדעתו לחלק לכמה אנשים, אבל במחלק לעצמו לכמה עיסות חייב. 
כמו כן נקטינן דאין פטור אלא אם מחלק העיסות לאנשים בעודו בצק, אבל אם מחלקה לאחר 
אפיה חייב )שם בב׳׳י וט׳׳ז שם סק׳׳ב(. ודנו הפוסקים האם הא דאין על מנת לחלק לאחר אפיה 
פוטר הוא רק כשנגמר עשיית הלחם בחיוב, דהיינו שעשה עיסה כשיעור, ואפאה על דעת לחלק 
לאחר אפיה, דכיון דנגמר הלחם בחיוב תו לא מיפטר, אבל היכא דחיוב חלה בא ע׳׳י צירוף סל רק 
לאחר אפיה, יש לומר דכיון דדעתו לחלק, אף שהחילוק הוא לאחר אפיה מיפטר. ועיין בהליכות 

שדה גליון 207 שביארנו באורך הסברות בזה האם בכהאי גוונא פטור אף שמחלק לאחר אפיה. 

ולענין דינא דעת הרבה אחרונים דפטור, וכ׳׳כ בשו׳׳ת ארץ צבי )סי׳ מט( ובשו׳׳ת חדות יעקב 
)ח׳׳ב סי׳ נד( בשם זקנו מהרא׳׳ך ]חתנו של החוות דעת[. אמנם דעת הרבה פוסקים דמידי 
ספיקא לא נפקא, ויש להפריש חלה בלא ברכה, וכ׳׳כ החלת לחם )סי׳ ה(. ועיין במנחת שלמה 
)סי׳ סח( דתלה דין זה במחלוקת ר׳׳ש ור׳׳ת האם העושה עיסה על מנת לבשל פטור. ]ובסי׳ 
שכט סעיף ג׳ פסק בשו׳׳ע כהר׳׳ש דעושה עיסה ע׳׳מ לבשל פטור[. ובתורת הארץ )פרק ד 
ס׳׳ק ק( מצדד דחייב בחלה, ולמעשה נשאר בצ׳׳ע, וכן בדרך אמונה )פ׳׳ו הל׳ ביכורים, בצהה׳׳ל 
ס׳׳ק שצ( נשאר בזה בצ׳׳ע. ועיין בשו׳׳ת מנחת יצחק )ח׳׳ח סי׳ מב( דהביא הרבה פוסקים 
דנסתפקו בזה ומסיק דיש להפריש בלא ברכה, וכ׳׳כ בשו׳׳ת ישועות משה )ח׳׳ג סי׳ צד(, וכ׳׳כ 

בשם הגר׳׳נ קרליץ זצ׳׳ל. 

אמנם בשו׳׳ת שבה׳׳ל )ח׳׳ב סי׳ קעט( נקט לדינא דמצטרף להתחייב בחלה, וכן מצדד במועדים 
וזמנים )ח׳׳ח סי׳ רסח(, וע׳׳ע בשו׳׳ת להורות נתן )חי׳׳ג סי׳ פה( דיישב מה שהרבה נוהגין לצרף 

בסל ולהפריש חלה בברכה אף שדעתן לחלק. 

ולפי הסוברים דיש ספק אם המצות מצטרפים להתחייב, אם חזר וצירף ממצות אלו למצות 
אחרות שיש לו בבית שלא הופרש מהם חלה, יש לחזור ולהפריש חלה מספק, דיתכן שמקודם 

היה פטור ולא נצטרף, ועכשיו מצטרף לשיעור חלה. 
23.  כן הוכיח בחלת לחם )סימן ה ס״ק יז( דכיון שיש קפידא בתערובת, כבר אין העיסה חשובה כעיסה 
אחת ואינה מצטרת להיות אחת להתחייב, וכן משמע בשו׳׳ת שואל ומשיב  )מהדו׳׳ק ח׳׳א סימן 

קסז( וכן פסק בדרך אמונה )פ׳׳ז ס׳׳ק י(. 
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שימות שפתשת רלש ותתומש גמולש

רבי מיכאל גלעדי שליט״א
מרבני בית ההוראה ע״ש הרב ש.א. רוזנברג

שיעור הפרשת חלה ותרומה 
גדולה

שאלה:
משו שימות שיתיך להרת לשפתשת רלש וימינו ושאע יש מהות שומתו פסר 

ששימות שונש משאת ימות ששנש. 

ומשו שימות תתומש גמולש וזמן שזש.

תשובה: 
ממת שתמו"ע וששו"מ שגע וימינו שימות רלש שוא  ארמ מאתומיע ושמונש ותן 
ממת תוינו שאת"י ז"ל. אמנע שמנשג שפשוט שאין מפתישין ארמ ממ"ר אלא תל 
ששוא, ואין רילוה וין מתו פסר לשאת ששנש. וי"א שלתל שפרות פמע ארת 

ושנש יפתיש ארמ ממ"ר. 

ומנשג וני אשתנז וזמן שזש שמפתישיע תזית ממיסש שיש וש תשימות רלש.

תתומש גמולש שימותש לממת שתמו"ע וששו"מ שוא תל ששוא, ושטמע משוע 
ששתתומש שולתת לאיוומ. ולממת שאת"י ז"ל ומומ ארתוניע יתיך לשפתיש ארמ 
מרמישיע, ולממת שגת"א מפתישיע ארמ משישיע, ולממשש לא נשגו תן, אלא 

תותמיע תל ששוא. 

תתומת שמן טמא שתאוי לשמלהש, לממת שמשתי"ט יש לתת תשימות ששתי נותניע 
אותש לתשניע לששתמש וש. אמנע שמנשג תיוע שגע תתומת שמן לשמלהש לא 

נותניע לתשניע וממילא אין מפתישין תשימות אלא תל ששוא.

ביאורים:

המשנה בחלה )פ"ב משנה ז( אומרת "שיעור החלה אחד מעשרים וארבעה, העושה 
עיסה לעצמו והעושה עיסה למשתה בנו אחד מעשרים וארבעה. נחתום שהוא 

עושה למכור לשוק וכן האשה שעושה למכור בשוק אחד מארבעים ושמונה". 

ומבאר הירושלמי )שם( את החילוק "תני אמר רבי יהודה מפני מה אמרו בעל 
הבית אחד מעשרים וארבעה ונחתום אחד מארבעים ושמונה, אלא שהנחתום 
עינו יפה בעיסתו, ובעל הבית עינו רעה בעיסתו, וחכמים אומרים לא משם הוא 
זה ולא מטעם זה אלא ונתתם ממנו את תרומת ה' לאהרן הכהן עשה שינתנו לכהן 
בכהונתו אלא שהנתחום עיסתו מרובה ויש בה כדי מתנה לכהן ובעל הבית עיסתו 

מעוטה ואין בה כדי מתנה לכהן". 

ובפשטות נחלקו רבי יהודה וחכמים האם שיעור החלה הוא מדאורייתא או מדרבנן. 
ובספרי )פרשת שלח( על הפסוק כתרומת גורן כן תרימו אותה דרשו הרי היא 
כתרומה גדולה שאין לה שיעור. וכתבו היראים והסמ"ג שהדרשה הזו היא אסמכתא 
בעלמא. וכן מבואר ברמב"ם פ"ה מהל' בכורים הל"א שכתב וראשית זו אין לה 

שיעור מהתורה אפילו הפריש כשעורה פטר את העיסה. 

אכן יעויין בשו"ת נודע ביהודה )תנינא סי' רא( שחידש דאע"פ שלענין להפקיע 
מטבל סגי במשהו מ"מ לענין לקיים מצות נתינה לכהן אינו מקיים אלא א"כ הוא 
יתן שיעור חשוב, וכדבריו מצינו בעוד ראשונים לגבי תרומה עי' בתוס' רי"ד קידושין 
)נח, ב(, ובחידושי מהר"ם חלאוה )פסחים לב, ב ד"ה ואין(, וביראים סו"ס קנא1, וכן 

ברא"ש )פאה פ"ח מ"ה(. 

וכעין זה מצינו ברדב"ז כאן בפירושו על הרמב"ם שהקשה דכיון שחיטה אחת 
פוטרת את הכרי היכי מתקיים הכתוב תתן לו, תן לו דבר הראוי ליתן לו במתנה. 
ותירץ דמהראשית ילפינן שחיטה אחת פוטרת את הכרי, אבל אם בא לעשות את 
המצוה כתיקנה צריך ליתן לו כדי נתינה ושיערו חכמים כמה הוא כדי נתינה בכל 
דבר ודבר. והאריך בזה בדרך אמונה )פ"ה מהלכות בכורים הלכה א בהה"ל ד"ה 

וראשית(.

ולכאורה כל אלו השיעורים היו בזמן שהיו נותנים לכהן שיש דין לתת לו שיעור 
נתינה אבל בזמן הזה שהכהנים טמאים ואין הם יכולים לאכול חלה, הדר דינא 
שאפשר לתת כל שהוא. אכן ברמב"ם ובשולחן ערוך מפורש שגם בזמן הזה יש דין 
לתת אחד ממ"ח וכמבואר ברמב"ם )פרק ה מהלכות בכורים הלכה ט( וז"ל: בזמן הזה 
שאין שם עיסה טהורה מפני טומאת המת מפרישין חלה אחת בכל ארץ ישראל 
אחד מארבעים ושמונה ושורפין אותה מפני שהיא טמאה, ע"כ. וכן פסק השולחן 
ערוך )סי' שכב סעי' ד(. גם רבינו האר"י ז"ל כתב בשער המצוות )פרשת שלח( וז"ל: 

א. היראים סו"ס קנא כתב לגבי תרומה דהא דאמר שמואל שתרומה אין לה שיעור וחיטה אחת   .1
פוטרת את הכרי, הוא דוקא להפקיע את הטבל, אבל לקיים מצות נתינה בעינן שיעור. ואילו בסי' 
קמח כתב דהוי אסמכתא בעלמא. ועי' בתועפות ראם סו"ס קנא שכתב דצ"ל שגם השיעור שכתב 

שהוא מדאורייתא היינו אסמכתא בעלמא.
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שימות שפתשת רלש ותתומש גמולש

"ולפי סודן של דברים יקח שיעור של אחד מארבעים ושמונה כשיעור המוזכר 
במשנה למי שמפריש בטומאה". 

דהיינו אחרי שרבנן תיקנו שיש לחלה שני שיעורים, שיעור של אחד מעשרים 
וארבעה ושיעור של אחד מארבעים ושמונה, א"כ צריך להפריש לכל הפחות 

כשיעור הקטן מבהם, ואי אפשר להפריש פחות משיעור זה. 

אמנם יש להבין מדוע לגבי תרומה גדולה הדין שונה, שהרי גם תרומה גדולה 
מהתורה אין לה שיעור, וחכמים קבעו שיעור כמבואר במשנה בתרומות )פרק ד 
משנה ג( שיעור תרומה עין יפה אחד מארבעים וכו', והבינונית מחמישים, והרעה 
משישים. ובירושלמי שם הביא מקור לזה מהפסוקים ביחזקאל מה, יד דכתיב 
זאת התרומה אשר תרימו שישית האפה מחומר החיטים ושישיתם האפה מחומר 
השעורים ]עיין בתוס' קידושין מא, א ד"ה תורם שביארו את צורת הדרשה[. ואפילו 
הכי פסקו הרמב"ם )פ"ג מתרומות הלכה א( והשולחן ערוך )סימן שלא סעיף יט( 

שבזמן הזה שהתרומה הולכת לאיבוד יפריש כל שהוא.

ובאמת שמצאנו שיטות שגם בתרומה גדולה בזמן הזה יש להפריש כשיעור 
וכמבואר בדברי רבינו האר"י ז"ל בשער המצוות )פרשת וילך( שכתב שיש להפריש 
אחד מחמישים. וכן כתב רבי יוסף אשכנזי בתשובתו )הודפסה בשו"ת רבי בצלאל 
אשכנזי סימן ב( וז"ל: כי אע"פ שהולכת לאיבוד צריכה שיעור. והביא ראיה ממה 

שצריך שיעור לחלה כמבואר במשנה בחלה פרק ד משנה ח.

וכן דעת הגר"א בהגהותיו על השולחן ערוך )סימן שלא ס"ק לה( שהקשה על דברי 
השו"ע וז"ל: אבל צריך עיון גדול מחלה מכזיב )חלה פ"ד משנה ח( שחלת האור 

יש לה שיעור, ודוקא בחלת חוצה לארץ של אור אין לה שיעור.

ועוד כתב בליקוט על דברי השו"ע שכתב שתרומה שיעורה כל שהוא, וז"ל "עיין 
שם מה שהקשתי מהא דחלה. וכן מצאתי בספר התרומה )הלכות ארץ ישראל עמוד 
תקס – תקסא( שהקשה גם הוא כן, ותירץ דשם שאני לפי שהן קרובים אל מקום 
טהרה. ועוד דבזמן הזה אין תרומה מן התורה )כנזכר לעיל סעיף ב( ובירושלמי 
חלה פ"ד הלכה ד מפרש דלכך יש לה שיעור משום שהיא מן התורה. וכל זה אין 
מספיק לתרץ דברי הרמב"ם )תרומות ג, א( ושו"ע דהא הם אמרו אפילו בארץ 
ישראל שיעורה כל שהוא, וכן חלה סבירא להו )רמב"ם בכורים ה, ה שו"ע סימן 
שכב סעיף ד( שהיא גם כן דרבנן, ופסקו שאף בזמן הזה יש לה שיעור. ועיין של"ה 

)שער האותיות אות ק קדושת האכילה אות קיט( שדחקם, עכ"ל.

וכבר מצינו בחרדים )פרק נב אות טו( שהקשה קושיה זו על הרמב"ם, וכתב דלית 
נגר ובר נגר לחלק בין תרומה לחלה. אלא שבהלכות בכורים כתב את שורת הדין 

שדין החלה אף בזמן הזה הוא אחד מארבעים ושמונה, אבל לענין מעשה הרשות 
נתונה להפריש כל שהוא כמו שכתב לענין תרומה.

אמנם מצאנו בדברי רבותינו האחרונים שכתבו לחלק בין 
תרומה לחלה ונביא דבריהם:

א. המבי"ט )ח"ג סי' מז( כתב לחלק שתרומה גדולה כיון שנותנים גם תרומת מעשר 
א"כ שפיר ניכרת הפרשתה, ולכך מפריש כל שהוא שביחד עם התרומת מעשר 
איכא שיעור הניכר. אבל בחלה אם יפריש רק כל שהוא א"כ לא תהא ההפרשה 

ניכרת ויבואו לזלזל בה2.

ב. האור שמח )פ"ג מבכורים( כתב דתרומה רוב פעמים לא הוכשרה בגורן, ואם 
יפריש תרומה אחרי זה כשיעור א"כ נמצא שמטמא תרומה טהורה ולכן יפריש 
כל שהוא להמעיט בטומאת תרומה, משא"כ החלה כבר הוכשרה לקבל טומאה 
משעת העיסה שבדרך כלל נילושה עם משקים המכשירים לקבל טומאה, ולכך 

צריך להפריש כשיעור.

ג. המקדש דוד )סי' נה אות ח( והמעדני ארץ )תרומות פ"ג ה"א אות ג( וכן האבי 
עזרי )פ"א ממעשר הט"ו( כתבו לחלק דתרומה וחלה חלוקים בגדריהם, דבחלה 
קבעו חכמים שהשיעור מעכב ואם מפריש פחות הרי הוי טבל דרבנן, ולפיכך אף 
בזמן הזה צריך להפריש כשיעור, משא"כ בתרומה השיעור להפקיע את הטבל הוא 
בכל שהוא גם מדרבנן אלא שחייבו לתת יותר, וכיון שבזמן הזה שורפים אותה לכן 

אף לכתחילה מפריש כל שהוא.

ועיין במקדש דוד שביאר את החילוק שבתרומה השיעור הוא רק משום הפסד כהן 
ולכך כיון שבזה"ז אין הפסד כהן יכול להפריש כל שהוא, ומשא"כ בחלה השיעור 

הוא בעצם כמו כל השיעורים לפיכך גם בזה"ז יש לו שיעור. 

ד. הגרי"ש אלישיב זצ"ל )שיעורים פאה פרק א משנה א( תירץ על פי החילוק של 
האישי ישראל בשבת, שכתב שמה ששייך לומר שיש שיעור בנתינה הוא רק לגבי 
חלה ולא לגבי תרומה, שהרי בתרומה הרי הוא חייב להפריש מכל דבר תרומה 

2.  אמנם לענין מעשה גם המבי"ט סובר שסגי בכל שהוא כמבואר בדברי החרדים )שם( ששאל את 
המבי"ט והורה לו שיפריש גם בחלה כל שהוא, וז"ל "ופעם אחת קרוב לפסח ראינו קצת בני אדם 
מונין המצות לאחר אפיה כדי להפריש אחד מארבעים ושמונה, אמרנו להם הרי כל השנה מפרישין 
כל שהוא מאי שנא השתא, ולא השיבו כי לא ידעו ולא יבינו. והלכתי אני וחברי החכם הנעלה מעיין 
המתגבר הר' אליהו ששון ז"ל ושאלנו את פי אחד מגדולי הדור הרב רבי משה מטראנ"י ז"ל כדת 
מה לעשות בהפרשת חלה, ואם יש איזה טעם לחלק בחלת פסח לחלת שאר ימות השנה, ואמר 
לנו שהרב הגדול רבי יעקב בי רב רבו שהיה רבן של כל חכמי צפת הורה הלכה למעשה להפריש 

כל שהוא לכתחילה, ואין חילוק בין פסח לכל ימות השנה תו לא מידי", עכ"ל.
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שימות שפתשת רלש ותתומש גמולש

ולפעמים שיעור הנתינה הוא קטן מאד וא"כ כשכתבה התורה נתינה בתרומה 
אין הכוונה לשם נתינה הכללי שיהיה שיעור חשוב, אלא שיהיה נתינה מכל דבר 
שאוכל, ומשא"כ לגבי חלה דיש שיעור לעיסה שממנה מפרישים חלה א"כ כאן 

י"ל שכוונת התורה ששיעור הנתינה בחלה יהיה חשוב. 

ולפ"ז ביאר  את הסתירה ברמב"ם ובשו"ע דבחלה אע"פ שעומד לשריפה מ"מ 
צריך להפריש כשיעור דמ"מ זה השיעור שאמרה תורה, ומשא"כ בתרומה אין דין 

נתינה כלל והכל מדרבנן א"כ בזה"ז לא החמירו.

ה. ועוד אפשר ליישב עפ"י דברי הרדב"ז )בכורים פרק ה הלכה ט( שכתב כדי שלא 
תשתכח תורת חלה דהיינו בזמן שנותנים לכהן והוא אוכל את החלה אפילו אם 
נותנים לו משהו קטן לא תשתכח תורת חלה. אבל בזמן ששורפים אם יפריש כל 
דהו וישרפנו אין הדבר ניכר אלא א"כ יפריש כשיעור ופחות בשיעורים הוא אחד 
ממ"ח. ולפי דבריו יש לומר שדוקא בחלה שהיא מסורה לכל רבנן חששו שתשתכח 
תורת חלה אם יפרישו כל שהוא ולכן הצריכו להפריש כשיעור, אבל תרומה שהיא 

מסורה לבעלי גרנות לא חששו וסגי בכל שהוא.

המנהג למעשה בשיעור חלה ותרומה גדולה

והנה אע"פ שהרמב"ם והשו"ע והאר"י ז"ל הצריכו להפריש שיעור חלה אחד 
מארבעים ושמונה, מכל מקום המנהג אינו כן, וכמו שכתב הברכי יוסף )סי' שכב 

ס"ק ב( "אבל לא ראיתי ולא שמעתי ששום חסיד בדורנו נהג כך". 

ובספר בן איש חי )שנה שניה פרשת שמיני הלכות חלה סעיף ג( כתב וז"ל: "ובסה"ק 
מקבציאל כתבתי כיון שרבינו הגדול אמר כן, טוב שיעשה האדם פעם אחת בשנה 
כפי דברי רבינו האר"י ז"ל ויעשה זאת האיש בעצמו לקיים פעם אחת הפרשת חלה 
בידו, ודבר בעתו מה טוב להוסיף זכות על זכויותיו". וכעין זה כתב הכף החיים )סי' 
רמב ס"ק כב( שכן יעשה האיש לקיים המצוה בשלימות שיבקש רשות מאשתו 

להפריש חלה ויקח א' ממ"ח, וכן האשה לפעמים תעשה כן.

ומנהג בני אשכנז להפריש חלה כשיעור כזית וכמבואר ברמ"א )סימן שכב סעיף 
ה( על פי המהרי"ל וכן הוא בסידור רש"י בספר הפרדס סי' קלא וכן במחזור ויטרי 
הלכות פסח, ועי' במשפטי ארץ )פרק ה הערה 24( שכתב שנפח כזית לדינים דרבנן 
הוא כחצי ביצה או שליש ביצה כמבואר במשנה ברורה סימן תפו ס"ק א וכתב 

שם שיתכן שמספיק גם בזית של זמנינו כיון שזה רק מנהג. 

ולגבי תרומה גדולה הנה אע"פ שהבאנו את שיטת האר"י ז"ל והר"י אשכנזי שצריכים 
להפריש אחד מחמישים, והבאנו את דעת הגר"א שצריך שיעור תרומה של חז"ל 
ולכל הפחות יקח אחד משישים שזה השיעור הקטן שבחז"ל. ועוד מצאנו לכפתור 

ופרח )פרק מו( שכתב שמידת חסידות לתת כשיעור ]דהיינו עין בינונית אחד 
מחמישים[. וכן החרדים )פרק נב אות יט( כתב סדר הפרשת תרומות ומעשרות 

למחמירים, ושם כתב שיפריש תרי ממאה3.

מכל מקום המנהג כדעת הרמב"ם )תרומות פרק ג הלכה א(, והשו"ע )סי' שלא 
סעיף יט(. וכן כתב הכפתור ופרח בשם רוב הגאונים, והטור בהלכות אר"י סי' יב וכן 
כתב החרדים פרק נב אות יט בשם המבי"ט בשם המהר"י בירב שיפריש כל שהוא.

ועיין ברדב"ז על הרמב"ם )תרומות פ"ג הל' א – ב( שהקשה וז"ל: "איכא למידק 
כיון שחייב ליתנה לכהן דכתיב את משמרת תרומתי בשתי תרומות הכתוב מדבר, 
והכהן מותר ליהנות בה אמאי לא יפריש כשיעור ויתן לכהן ויהנה בה". ותירץ, "וי"ל 
דלא תיקנו עין יפה ועין רעה אלא היכא שהכהן נהנה בה כדרכו לאכילה, אבל 
משום הנאה מועטת לא חייבו להפריש כשיעור שנמצא מפסיד ואין הכהן נהנה". 
דהיינו הנאה שהיא רק כדי להסיק תחת תבשילו שהיא הנאה שאיננה חשובה לא 

חייבו רבנן לתת.

ועל פי דבריו היה מקום לחלק שגם לפי האר"י ז"ל שסובר שצריך לתת אחד 
מחמישים אפשר שזה רק בזמנם שעדיין היו משתמשים בפירות להסקה, ומשום 
כך אף שהוא רק הנאה מועטת היה ענין להוציא לתרומה גדולה אחד מחמישים, 
וכמבואר בחרדים )פרק נב אות יט( שכתב שיתן התרומה לכהן להסיק תחת 
תבשילו, "שכשם שמצוה ליתן לכהן תרומה טהורה כך מצוה ליתן לו הטמאה". 
ואף במפריש תרומה גדולה מיין שלא שייך להסיק בו, מכל מקום עיין בתשובות 
המבי"ט )חלק ב סימן קצח( שכתב שראוי ליתן לכהן את היין לזילוף שהיה נוהג 
עדיין בזמנו, ולכן היה צריך לתת כשיעור, משא"כ בימינו שאין בהם שום שימוש, 

יתכן שגם לשיטתו לא צריך לתת אחד מחמישים.

ונביא את דברי החיד"א בברכי יוסף )סימן שכב ס"ק ב( שכתב וז"ל וראיתי למרן 
בספר בדק הבית סימן שכ"ח שכתב וז"ל כתב בארחות חיים ואין שיעור לחלה רק 
בזמן שהיו נותנים להכהן נתנו בו חכמים שיעור וכו' ואין כן דעת הרמב"ם שכתב 
פ"ה מהלכות בכורים וכו' א' ממ"ח ושורפין אותה וכתב עוד בזמן הזה שאין עיסה 
טהורה מפני טו"מ מפרישין חלה אחת בכל ארץ ישראל אחת ממ"ח ושורפין אותה 
והכי נקיטינן עכ"ל. ויש מקום לומר דאין זה סותר המנהג פשוט שנהגו להפריש כל 
שהוא והסכימו כל הני רבוואתא בדבר כמש"ל דמ"ש מרן והכי נקיטינן הוא כלפי 
מ"ש בארחות חיים דאין שיעור רק בזמן שהיו נותנים לכהן ואמטו להכי מייתי 

3.  עי' בציון ההלכה )תרומות פ"ג ס"ק יז( שכתב שלפי החרדים אין זה הפסד אוכלין אם מוציא 
כשיעור, משום שכך הוא עיקר הדין. ]ועיי"ש שהביא את ספר התרומה שכתב שיותר טוב שיוציא 

רק מעט, והציון ההלכה ביאר את דבריו משום בל תשחית[. 
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שימות שפתשת רלש ותתומש גמולש

מרן דהרמב"ם כתב דאפילו כששורפין אותה יש לה שיעור אחד ממ"ח וזה 
דוקא אם רצונו להפריש כשיעור הכי נקיטינן דאף דלשריפה אזלא יפריש אחד 
ממ"ח אבל אם רוצה להפריש כל שהוא האידנא דלשרפה אזלא הרשות בידו וכמו 
שכתב סימן של"א לענין תרומה וכמ"ש הר"מ פ"ג דתרומות וכמדובר וכ"כ התוס' 
בביצה דף כ"ט והסמ"ג לענין חלה עכ"ל. ומבואר שהבין שדעת הרמב"ם והשו"ע 
שגם בחלה וגם בתרומה אם רוצה הרשות בידו להפריש כשיעור, אך למעשה אין 

צורך להפריש כשיעור כיון שהם הולכים לאיבוד. 

ובזמנינו לא ראינו ולא שמענו לשום חסיד שנוהג כך, וגם אותם הנוהגים כל דבריהם 
על פי האר"י ז"ל. גם הכף החיים )סי' קע ס"ק נא( שהביא את רוב דברי רבינו האר"י 

ז"ל בשער המצוות, לא הביא את הדין שצריך לתת בזמן הזה אחד מחמישים. 

ועיין במעדני ארץ )חלק ב בסוה"ס מנחת שלמה סימן טז אות ג( שכתב וז"ל: "יתכן 
שבזמן הזה שהתרומה הולכת לאיבוד ]חוץ משמן שראוי להדלקה[, אין יכולים 
להפריש תרי ממאה רק מקובלים ויודעי ח"ן ולא סתם אנשים, וכן לענין הפרשת 

חלה שיעור של אחד ממ"ח בזמן הזה" ע"כ.

שיטת המהרי"ט לחלק בין סתם תרומה לתרומת שמן

אמנם לדעת המהרי"ט בתשובה )ח"א סימן פה(, אע"פ שאין צריך לתת שיעור 
תרומה אחד מחמישים בזמן הזה כיון דאזלא לאיבוד, מכל מקום בתרומת שמן 
שראוי לכהן להדלקה יש ליתן אחד מחמישים וז"ל: "ומה שנהגו העולם להפריש 
תרומה גדולה כל שהוא כשמואל דאמר חטה אחת פוטרת את הכרי, זהו לפי שהיא 
תרומה טמאה והולכת לאיבוד, ואין אנו נותנים אותה לכהן מוקמינן לה אדאורייתא. 
ואפילו גבי חלה דחזיא לכהן להסיקה תחת תבשילו, אין אנו מפרישין אלא כל 
שהוא, מזה הטעם דכהנים אסחוי מסחי דעתייהו מינה, דלא חשיבא עלייהו להסיקה 
תחת תבשילם. וכן בתרומת יין אע"ג דחזיא לכהן לזילוף, אין זילוף עכשיו נהוג 
אצלינו ולא קפדי כהני בהכי. אבל בתרומת שמן נראה בעיני שאין טעם לפטור 
עצמינו משיעור תרומה כדי לקיים מצות נתינה לכהן דודאי חזיא ליה להדלקת 

הנר וחשובה עליה, דסתם שמן להדלקה קאי וקפיד עליה" עכ"ל. 

ועיין בביאור ההלכה )תרומות פרק ג סעיף א ד"ה ובזה"ז( שכתב שמלשון הרמב"ם 
נראה שאין לחלק בין תרומת שמן לסתם תרומה, ואין צריך ליתן גם בתרומת שמן 
כשיעור, וכן הוא דעת הרדב"ז. והוסיף שגם למבואר בחזון איש שבזמן הזה אין 
להדר ליתן לכהן לבהמתו ]וה"ה להסקה[, כיון דלדעת הסוברים תרומה בזמן הזה 

דאורייתא אסור להם להדליק, בודאי אין מקום להחמיר בזה. 

יש לציין שהמהרי"ט לשיטתו שם בתשובה שאף בזמן הזה צריך לתת לכהנים 

תרומה משום שיש לה חזקת כהונה. אך הרבה אחרונים פליגי עליה וס"ל שאין 
צריך לתת לכהן בזמן הזה מפני שאין להם חזקת כהונה כמבואר במהרש"ל )ים 
של שלמה חולין פרק ח סי' ד ובב"ק פרק ה סי' לה( וכן בשו"ת שאילת יעב"ץ 
)סימן קנה( והובא להלכה בט"ז ובש"ך )יו"ד סוף סי' שכב(. או משום שעולים על 
פי עצמן כמבואר בחזון איש )שביעית סימן ה ס"ק ד וס"ק יב([ וא"כ לדבריהם אין 
חילוק בין תרומת שמן לשאר תרומות ולעולם מפרישין כל שהוא לתרומה גדולה.

הודעה בדבר ערך הפרוטה
לאחרונה ערך מתכת ה׳כסף׳ תנודתי מאוד ובעקבות כך שווי פרוטה אחת נע 
סמוך מאוד ל־10 אגורות, ופעמים שוויו יותר מ־10 אגורות. המחלל מעשר 
שני או רבעי על מטבע של 10 אגורות צריך לברר את הערך המדויק של 
המטבע באותו היום, או לחלל על מטבע גדול יותר. המחללים בנוסח של 

‘פרוטה ורביע׳, אינם יכולים לחלל על מטבע של 10 אגורות. 

ערך הפרוטה נקבע עפ״י מחיר שער הכסף הבורסאי לאותו יום בתוספת 
של בין 18-13 אחוזים שמוסיף המפעל המעבד את גרגירי הכסף להיות נקי 

כפי שנמכר בחנויות והוא נקרא ערך הכסף הקימעונאי ובתוספת מע״מ. 

הוראת מרן הסטייפלר זצ״ל ומרן הגרי״ש אלישיב זצ״ל כפי שנמסרה לגאון 
רבי שאול רייכנברג שליט״א היא להוסיף את המע״מ לחישוב ערך הפרוטה. 

ביהמ״ד אמונת אי״ש, מחשב את ערך הפרוטה כך: מחיר אונקיית כסף 
כפי המתפרסם ]ניתן לשמוע בטלפון של בנק ישראל[, מחלקים את מחיר 
האונקיה ב-31.1035 ]משקל אונקיית כסף הוא 31.1035 גרם[ ואת התוצאה 
מחלקים ב־40, את התוצאה מכפילים ב1.35, התוצאה המתקבלת היא מחיר 

פרוטה אחת. חשבון זה נעשה כדי לצאת מכל ספק. 

ניתן לשמוע בטלפון של בית המדרש להלכה בהתישבות 026488888 שלוחה 
33 את ערך הפרוטה ושל חמשת סלעים לפדיון הבן. 
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שאע מותת לשאתיל ושמת אשת תשן ותתומש

א. אמרי’ בשבת כה, א דתרומה טמאה מצותה בשריפה כקדשים שנטמאו. שיטת 
רש”י )ביצה כז, ב( דכמו כן מותר לכהן להאכילה לכלבו, אבל התוס’ ביצה כז, ב 
והרשב”א והרמב”ן בשבת ]שם[ דדוקא שריפה באש, וכן הכריע בחזו”א )שביעית 
ה, יב ד”ה וכהן, מעשרות ז, יג(. אכן בס’ עיר הקודש והמקדש )ח”ג עמ’ סג( פסק 
דבזה”ז אפשר לסמוך על שיטת רש”י להאכיל תרומה טמאה לבהמת כהן, וכ”כ מרן 
הגרי”ש אלישיב זצ”ל )קובץ תשובות ח”ג סי’ רלו( ז”ל, ‘וכך למעשה נוהגין כרש”י’. 

בדעת החזו”א יש כתבו )הל’ כלאים וערלה, בסדר הפרשת תרו”מ(: “תרומה טמאה 
אם אין לו עצים וחושש לתקלה קוברן וכן מותר להאכילן לבהמת כהן”. אמנם בסדר 
הפרשת תרו”מ להרה”ח ר’ זליג שפירא ז”ל עפ”י החזו”א לא כתב את ההיתר להאכיל 
את התרומה הטמאה לבהמה, וכן נקט בדרך אמונה פ”ב מהל’ תרומות אות קלט. 

ב. דעת הר”ש )תרומות פי”א מ”ט( והרע”ב וכ”ה בראב”ד )בתו”כ פ’ אמור ה, ו( 
דאסור להאכיל תרומה שהיא מאכל אדם לבהמת כהן, ורק כרשינין מותר. אמנם 
ברש”י )פסחים יג, א ד”ה להורות. שבת קכו, ב ד”ה מפנין( כתב שמותר להאכילה, 
וכן דייק בתוס’ אנש”ש )תרומות שם( בדעת הרמב”ם והחינוך, וכ”נ דעת הר”י 

קורקוס )פ”ט ה”ז(. 

בטור יור”ד סי’ שלא, פסק כדברי ספר התרומה, דתרומה טהורה בזמן הזה תקבר, 
ונסתפק בדעתו בשו”ת קול גדול )סי’ נו( דנראה שהסה”ת התיר דוקא קבורה אבל 
להאכיל לבהמתו אסור אף שאין לנו האידנא אכילת כהן וממילא אזלא התרומה 
לאיבוד. בשו”ת הר צבי )זרעים סי’ קא וסי’ קח( צירף את דעת רש”י שמותר להאכיל 
תרומה טהורה וטמאה לבהמת כהן, וגם התוס’ )ב”מ צ, א ד”ה והדשות( שהתירו 
לתת לבהמה רק כרשינים, י”ל שזהו דוקא בזמן שהתרומה עמדה לאכילת כהן 
ומקרי הפסד לתרומה, אבל האידנא דאזלא לקבורה עדיף להאכיל לבהמה, ומ”מ 
יש להתיר להניח לפניה ותאכל מעצמה דהוי גרמא ואינו מפסיד בידים, עיי”ש. 
וכן בס’ עיר הקודש והמקדש )עמ’ סד( צידד דהאידנא שהכהנים טמאים גם מאכל 

אדם עומד לבהמה ככרשינין, מותר להאכילו לבהמה. 

בדין פירות שלנו אם סתמן בחזקת טומאה או טהרה, כתב בחזו”א )שביעית שם( 
דסתם פירות הן בחזקת שלא הוכשרו ומותר לו ליתן לבהמתו, ע”כ. אכן במציאות 
שלנו פירות שעוברות בבית אריזה נשטפות ואם הפרישו תרו”מ אחרי שטיפתם 
התרומה טמאה ואם לפני טהורה, ויש שמגיעות מיד מהשדה שאלו חזקתן בטהרה. 

ג. כתב הרמב”ם )הל’ איסו”ב פ”כ ה”א(: “כל כהנים בזמן הזה בחזקה הם כהנים 
ואין אוכלין אלא בקדשי הגבול, והוא שתהיה תרומה של דבריהם אבל תרומה של 
תורה וחלה של תורה אין אוכל אותה אלא כהן מיוחס”. ודעת הראב”ד )הל’ תרומות 

רבי אשר בורובסקי שליט”א
מרבני בית ההוראה ע”ש הרב ש. א. רוזנברג

האם מותר להאכיל בהמת 
אשת כהן בתרומה

שאלה 
תשן שאשתו ]שישתאלית[ שתניסש לו ונישואישע ושמות משלש, שאע מותת 

לשאתיל ושמות אלו תתומות או יש פהפוה ומות.

תשובה 
מותת לשאתיל ושמות אלו ותתומות. 

ביאורים  

תחילה יש להקדים בקצרה האם מותר להאכיל תרומה ]טמאה או טהורה[ לבהמת 
כהן, שאלה זו נחלקת לשני נידונים שונים: א. האם כיון שתרומה טמאה מצותה 
בשריפה, כשנותנה לבהמת הכהן מבטל את מצותה. והאם הדין שונה כאשר גם 
בלי לתיתה לבהמת כהן אינה עומדת להישרף וכגון שאינו יכול לשורפה. ב. האם 
צריך כהן מיוחס להנאה של כילוי מן התרומה וכיון שליכא האידנא כהן מיוחס 

אסור להאכילה לבהמתו. 

ולשם כך עלינו לבאר תחילה את ההלכות הבאות:

א. תרומה טמאה מצותה בשריפה, ומה הדין כשאין לו עצים לשורפה לקיום מצותה. 

ב. תרומה טהורה שהיא מאכל אדם אם מותר להאכילה לבהמת כהן, ומה דינה 
בזמן הזה דאזלא לאיבוד.  

ג. תרומה דרבנן ותרומה דאורייתא אם ניתנת לכהן מיוחס או גם לכהני חזקה.  

ד. גדר יחוס הכהנים בזמן הזה.  

ה. הנאה של כילוי והאכלת בהמת ישראל אם איסורה מהתורה או מדרבנן.  

3233

ה
א

ור
ה

ה 
שד

ה
א

ור
ה

ה 
שד

ה  
שד

ת 
כו

לי
ה

 

ה  
שד

ת 
כו

לי
ה

 



שאע מותת לשאתיל ושמת אשת תשן ותתומש

אשתו אפ”ה אוכלים משום קניינו שקנה קנין, דילפינן ליה מקרא דוכהן כי יקנה 
וכו’. וכ”ה ברשב”א ביבמות סו, ובריטב”א והרמב”ן שם. וז”ל הריטב”א, ה”נ שנתנו 
להם ]פי’ לעבדים[ עבדים ע”מ שאין לרב בהם שום זכות אלא שישמשו לעבדים, 
ואף על פי שאין שום זכות והנאה לאדון הכהן בעבדים אלו השניים, גזרת הכתוב 
הוא שיהו אוכלים בתרומה כיון דקנין קנינו הם, עכ”ל. נמצא דאף אם העבדים 
או בהמות שייכים לאשת כהן או לעבדיו ואין לאדון שום הנאה בהם גזה”כ הוא 

שקנין הקנין אוכל. 

אמנם אם הם נשואים שלא כדין אסור להאכיל בהמותיו תרומה כמבואר ברמב”ם 
]שם בהל’ כ[, אלמנה לכהן גדול גרושה וחלוצה לכהן הדיוט בין כהנת בין ישראלית 
וכן שאר חייבי לאוין והכניסה לו עבדי מלוג ועבדי צאן ברזל, עבדי מלוג לא יאכלו 
אף ע”פ שהוא חייב במזונותם, ועבדי צאן ברזל יאכלו מפני שהם של בעל, עכ”ל. 
וטעמו דאינם אוכלים דרשי’ מקראי בירושלמי יבמות ר”פ אלמנה, דקנין האוכל 

מאכיל ושאינו אוכל אינו מאכיל ואלו חייבי לאוין אינם אוכלים ולא מאכילים.

סופ”א( והתוס’ )יבמות פב, ב מגילה י, א תמורה כא, א ועוד מקומות( שתרומה 
בזה”ז דאורייתא, ולהרמב”ם אין ניתנים אלא לכהן מיוחס. יעוי’ באחיעזר ח”ג 
סי’ לו, שהביא ממהרי”ט )ח”א סי’ קמט( שפסק דכהני חזקה מהני אף לדין תורה, 
רק החמירו בתרומה שהיא במיתה. ולפ”ז לענין האכלת בהמה שאינו במיתה ואינו 
אלא איסור עשה מהני כהני חזקה, וכן מוכח ברמב”ם ושו”ע דפטר חמור של כהן 
ולוי פטור אף שאסור בהנאה מהתורה, וכן חרמים ניתנים לכהני חזקה ויוצאים 
לחולין, וכ”ז מראה כדברי מהרי”ט הנ”ל. אך בפת”ש יור”ד שכב סק”ג הביא שו”ת 
שבו”י ח”א סי’ צג דפליג על מהרי”ט וס”ל דכהני חזקה אינם מועילים לדין תורה. 

ד. וכהרמב”ם הנ”ל דנותנים בזמן הזה תרומה לכהני חזקה, כן פסק ברמ”א יור”ד 
סי’ שלא סי”ט ז”ל, נותן בזמן הזה לכל כהן שירצה, בין חבר בין עם הארץ ואפילו 
אינו מיוחס רק שמוחזק בכהן והוא שורפה ויכול להניחה ולשֿורפה שיכול ליהנות 

ממנה בשעת שריפתה. 

ה. דעת התוס’ )שבת כו, א ד”ה אין. פסחים ט, א ד”ה כדי( דהנאה של כילוי אסורה 
מהתורה. ובר”ש )תרומות יא, ט( כתב דהנאה של כילוי אסורה מדרבנן, אמנם אף 
להסוברים דהנאה של כילוי אסורה מדרבנן, דעת הר”מ ב”ר אברהם המובא בר”ש, 

דהאכלת בהמת ישראל אסורה מהתורה, וכן דקדק המנח”ח בדעת הרמב”ם. 

באחיעזר ]ג, לו[ כתב דדעת הגר”א )יור”ד סי’ שלא ס”ק מא, ד”ה ‘אבל דעת תוס’ 
דמדאורייתא אסור’( נראה דאם הנאה של כילוי אסורה מה”ת ותרומה בזה”ז מה”ת 
לא מהני כהני חזקה, וכן דעת המג”א לענין חלה. ומסיק האחיעזר, דיש כאן ס”ס 
אי תרומה בזה”ז דאורייתא או דרבנן ואפי’ דאורייתא מ”מ הנאת כילוי מדרבנן. 
ודעת מהרי”ט )הובא לעיל( דכהני חזקה מהני אף לדאורייתא לבד מאכילת כהן 
בתרומה, וכן פשטות השו”ע יור”ד סי’ שלא סי”ט הנ”ל, אם לא דנימא דדוקא איירי 

השו”ע בשורפה ולא מאכילה דהוא אסור תורה להר”מ בר”א הנ”ל. 

בחזו”א כתב, דצריך חזקת כהונה לאכול בתרומה בזה”ז, ולדעת הר”מ לתרומה 
דאורייתא צריך כהן מיוחס, וי”א דתרומה בזה”ז דאורייתא וי”א דזר אסור מה”ת 
להאכיל בהמתו תרומה. לכן אף דיש להקל בזה מ”מ אין לחפש אחר נתינה אם 
אין הכהן רוצה בה כיון שיש בזה נדנוד עבירה לדעת מן הדעות ]ר”ל השתמשות 

הכהן לבהמתו וממילא עובר הנותן בלפני עיור[. 

ועתה נבוא לדון בשאלה דלעיל, הרמב”ם ]פ”ז מתרומות הי”ח[ כתב, בת ישראל 
שנשאת לכהן והכניסה לו בין עבדי מלוג בין עבדי צאן ברזל הרי אלו יאכלו. וכן 
עבדי כהן שקנו עבדים ועבדי אשתו שקנו עבדים יאכלו, שנאמר כי יקנה נפש קנין 
כספו אפי’ קנין הקנין אוכל. ומקורו ממתני’ ר”פ אלמנה לכ”ג ]יבמות סו.[ וביאר 
הר”י קורקוס דחידוש הדין בזה דאע”פ שעבדי מלוג אינם של הכהן אלא של 
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וויאות מיות ורתיש תשוות לשתמו״ע

ביאור נפלא בדרשת ‘בחריש ובקציר תשבות׳ לענין תוספת שביעית, בעולה 
משיטות הבבלי והירושלמי ובפסק הרמב״ם בדרשא זו והנפקא מינה העולה 

מדרשא זו לענין תוספת שביעית בחרישה.

רבי ונימין מתייפוס שליט״א 
ראש כולל ‘קנין אברהם׳ שעל ידי בית המדרש

בביאור מצות בחריש 
תשבות להרמב״ם

שביעית פרק א משנה ד תנן בחריש ובקציר תשבות, אין צריך לומר חריש של 
שביעית אלא חריש של ערב שביעית שהוא נכנס לשביעית וכו׳. ר׳ ישמעאל אומר 

מה חריש רשות אף קציר רשות יצא קציר העומר.

ובגמ׳ מו״ק ד, א אמרו אלא הלכתא לר׳ ישמעאל, קראי לר׳ עקיבא. ופירש המפרש 
שם דהלכתא לר׳ ישמעאל דלא נפיק ליה )לתוספת שביעית( מקראי, דדריש לקרא 
לדרשא אחרינא להוציא קציר העומר, והיינו דלרע״ק קרא דבחריש תשבות בתוספת 

שביעית, ולר׳ ישמעאל להוציא קציר העומר.

ובירושלמי ריש מכילתין: כתיב ששת ימים תעשה מעשיך וביום השביעי תשבות, 
וכתיב בחריש ובקציר תשבות, מה אנן קיימין אם לענין שבת בראשית והלא כבר 
נאמר ששת ימים תעבוד ועשית כל מלאכתך. ואם לענין שבתות שנים והלא כבר 
נאמר שש שנים תזרע שדך. אלא אם אינו ענין לשבת בראשית ולא לענין שבתות 

שנים תניהו ענין באיסור שני פרקים הראשונים.

והבבלי לא טרח לפרש מ״ט לא מוקמינן לקרא כפשוטו בשבת בראשית. והר״ש 
במשנה ד פירש בדעת הבבלי דאי בשבת מאי איריא חריש וקציר כל מלאכה נמי.

ובדעת הירושלמי נראה דיש להקדים הערה דמה התחיל הירושלמי כתיב ששת 
ימים תעשה מעשיך ומה זה שייך לענין. )והאחרונים הרש״ס הגר״א והפנ״מ שינו 
הגירסא(, ונראה דכוונת הירושלמי דכמו שכתוב ששת ימים תעשה מעשיך וביום 
השביעי תשבות, כעין זה כתוב ששת ימים תעבוד וביום השביעי תשבות בחריש 

ובקציר תשבות – דמזה נראה דקרא גבי שבת בראשית קאי. ומקשה הירושלמי 
דהלא כבר נאמר ששת ימים תעבוד וכו׳, והיינו דלירושלמי נראה מכח דימוי 
המקראות דקרא דבחריש גבי שבת כתיב. ולבבלי נראה דקרא גבי שביעית כתיב 

)דאי גבי שבת מאי איריא חריש וקציר(.

והר״מ ריש הל׳ שמיטה ויובל כתב דמצות עשה לשבות בשנה השביעית ממש״כ 
בחריש ובקציר תשבות. וכ״כ בספר המצוות מ״ע קלה שציונו לשבות מעבודת 
הארץ שנאמר בחריש ובקציר תשבות, וכפל הציווי בושבתה הארץ. ומבואר דעיקר 

מצות שביתה בשביעית מבחריש תשבות.

ורעק״א בגליון המשניות לקמן פ״ב מ״ב תמה כיון דקיי״ל כר׳ ישמעאל )הכי מסקנת 
הסוגיא במו״ק דף ד דר״ג ובית דינו שבטלו לתוספת שביעית בזה״ז כר׳ ישמעאל 
סברי(, א״כ בחריש תשבות נדרש על שבת בראשית דקצירת העומר דוחה שבת 

וכמבואר במנחות עב, א ואיך הביא הר״מ פסוק זה גבי שמיטה.

והפאת השולחן )וכ״כ באבי עזרי( כתב דהר״מ מפרש בר׳ ישמעאל כפירוש הריבמ״ץ 
דקרא בשביעית להתיר קצירת העומר בשביעית ומשום דהוי קצירה של מצוה. 
ובאמת דכן הוא בפשוטו בירושלמי לקמן ה״ד שאמרו דר׳ ישמעאל לטעמיה דס״ל 
דאין מביאין עומר מסוריא ובפשוטו הכונה דאם אפשר להביא מסוריא א״צ לדחות 
שביעית. ודלא כבבלי במנחות דמפורש דר׳ ישמעאל קאי בשבת בראשית. ולפ״ז 
צ״ל דהר״מ בהלכה דלא כמ״ש בפהמ״ש לקמן משנה ד׳ דלר׳ ישמעאל קאי על 

שבת בראשית.

אך קשה דא״כ היה להר״מ לכתוב הלכה דקצירה בעומר דוחה שביעית, ומדלא 
כתב הר״מ כן ע״כ דס״ל דאין קצירת העומר סתירה עם שביעית דבשביעית לא 

נאסר רק כדרך הקוצרין. וכבר עמד בזה במקד״ד ס״ד נ״ט ד״ה והנה התוס׳.

ונראה דהר״מ מפרש דר׳ ישמעאל בשבת בראשית קאי וכבבלי וזה פסק בפ״ז 
מתו״מ ה״ו דקצירת העומר דוחה שבת, אלא דהר״מ סובר דהיתר זה נדרש מקרא 
אחרינא כמבואר בסוגיא במנחות שם1. וממילא דהר״מ לא פסק כרע״ק ואף לכדר״י 

1.  וא״כ תתיישב שיטת הר״מ דבמנחות שם מבואר דאם קצר ביום כשר אין קצירת העומר דוחה 
שבת. והר״מ פסק דדוחה שבת ופוסק שקצר ביום כשר.

ולנתבאר דברי הגמ׳ שם דדרשינן לה כר׳ ישמעאל מבחריש תשבות, והר״מ פסק דדוחה שבת 
ממש״כ תקריב אפילו בשבת ושם אמרו תקריב אפילו ביום תקריב אפילו בשבת. ובתוס׳ שם 
הקשו ונדחקו דלאו בקצירה ביום איירי כ״א בהקטרה ביום. והר״מ ס״ל דהך ברייתא פליגא 

וסברה דאע״ג דביום כשר עכ״ז דוחה שבת לקיים מצותה.

ונראה דדרשינן תקריב אפילו נקצר ביום לרבות דבדיעבד מקיים מצות קצירה ביום. ובזה 
הדבר תלוי דהגמ׳ שאמרו דאם קצר ביום כשר לא דוחה שבת סברה דקצירה ביום אינה קיום 
מצות קצירת העומר, ומקיים מצות הקטרה גם בלא מצות קצירה ולהכי קצירה לא דוחה 
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וויאות מיות ורתיש תשוות לשתמו״ע

לא בעי לקרא, ע״כ מוקי בעשה יתירי שכך כתב הריטב״א בר״ה דף ט, א דבעצם 
נ״ל דקרא לעשה יתירא רק דהיכא דאיכא למדרש דרשינן.

וסובר הר״מ כבבלי דקרא לא מצי קאי בשבת בראשית )וכמ״ש הראשונים דא״כ 
מאי איריא חריש וקציר(, דאי כירושלמי הוה מוקמינן לקרא בעשה יתירי דשבת 

בראשית.

ובמנ״ח מצוה קיד חקר במצות שביתת הארץ בשביעית אי הוה אזהרה על הגברא 
שלא יעשה מלאכה בשביעית, או דהוי כמצות שביתת בהמתו שמוזהר ששדהו 

תשבות בשביעית אפילו שלא ע״י מלאכתו.

ולכאורה אי ילפינן למ״ע דשביתת הארץ מושבתה הארץ שפיר יש לחקור כנ״ל. אבל 
להנתבאר בר״מ דעיקר המצוה ממש״כ בחריש ובקציר תשבות, משמע דההזהרה 
על הגברא לשבות. וכלשון סה״מ שכתב שם שציוונו לשבות מעבודת הארץ. וכ״כ 
הר״מ ריש הל׳ שמו״י מ״ע לשבות שנאמר ושבתה הארץ ונאמר בחריש ובקציר 
תשבות. והיינו דממש״כ בחריש ובקציר תשבות ילפינן דמש״כ ושבתה הארץ הוא 
אזהרה על הגברא שישבות. ומש״כ הר״מ בהקדמה להל׳ שמו״י דהמצוה שתשבות 
הארץ ממלאכתה, היינו דרצון השי״ת שהארץ תשבות ונמסרה מ״ע זו בגדרי מצות 

הגברא שישבות.

ולמבואר דבחריש תשבות קאי על שביעית קשה דהר״מ בה״י כתב דאינו אסור 
מהתורה רק ב׳ עבודות היינו זריעה זמירה קצירה ובצירה. ולכאורה חרישה להר״מ 
נמי אסורה ממש״כ בחריש תשבות. )ובמפרש במו״ק ב, ב ד״ה וחרישה בשביעית 
מי שריא כתב דילפינן לאסור חרישה ממש״כ בחריש תשבות. ובדבריו מבואר דאף 
לרע״ק דקרא בתוספת שביעית אמרינן אי בתוספת אסור כ״ש בשביעית עצמה(.

ובתשובות הרדב״ז בלשונות הר״מ אלף תק״ס, כתב דלהר״מ קרא דבחריש תשבות 
איירי במחפה וכמ״ש באונקלוס דאסור משום זורע. ועפי״ז כתב דבתוספת שביעית 
אסור מה״ת רק חרישה בשדה האילן דהוי נוטע אבל שדה הלבן )דע״כ כשאין בו 
זרעים דאל״כ הרי התירו מקשאות ומדלעות עד ר״ה( אסור רק מדרבנן. )וכ״ה 

שבת דיכול לקצור מער״ש. והר״מ מפרש דביום כשר הוי קיום מצות קצירה, ושפיר דוחה 
שבת לקיים מצות קצירה.

ובביאור הלכה סי׳ תפט סעיף ח ד״ה בלא ברכה הקשה מנין לנהר שלום דספירה דמהני להר״מ 
ביום אינה בתורת תשלומים )נ״מ למי שהיה אונן בלילה(, ולנתבאר א״ש דכיון דמקיים מצות 
קצירה ביום להכי סופר כל היום והא דלכתחילה מונה בלילה כתב הר״מ שם הכ״ב דלכתחילה 

צריך למנות מתחילת היום לפיכך מונה בלילה.

ובמנ״ח מ׳ ש״ב כתב דפשוט דרק קצירה בלילה דוחה שבת. ובהערות שם הביאו שיירי קרבן 
שהוכיח מירושלמי פ״ק דר״ה ה״ח דקצירה ביום גם דוחה שבת, ונקט הכי בדעת הר״מ. ולנתבאר 

א״ש דקיום מצות קצירה ביום הנלמד מתקריב דוחה שבת כדדרשינן תקריב אפילו בשבת.

ברש״י ר״ה דף ט, א ד״ה חריש של ערב שביעית שכתב שלא יחרוש שדה האילן 
ערב שביעית(.

אלא דסתימת הר״מ ריש פ״ג משמע דתוספת שביעית הנלמדת מהלמ״מ הוי גם 
חרישה בשדה הלבן, וממילא ה״ה לרע״ק דיליף מבחריש תשבות. והדרא קשיא 

לדוכתא למה לא אסר הר״מ חרישה מהתורה בשביעית.

וצ״ל דסובר הר״מ דאי בחריש תשבות קאי על ערב שביעית מוקמינן לה באיסור 
חרישה וכפשטא דקרא דחרישה דהוי הכנה לשביעית אסורה, אבל להלכה דס״ל 
לר״מ דקאי על שביעית ובשביעית לא אסר הכתוב רק ב׳ אבות וב׳ תולדות ע״כ 

מפרשינן לחריש תשבות במחפה.

ובירושלמי ריש מכילתין אמרו בקציר תשבות קציר שחרישו אסור ומבואר דחריש 
בשביעית אסור ותקשי לר״מ. ולנתבאר ל״ק דהיינו לרע״ק דדריש לה בתוספת ובזה 

אה״נ חריש ערב שביעית אסור וכ״ש בשביעית.

תיקון טעות

פירות  כי  ונכתב  טעות  נפלה  שבגליון 212  השדה  מעשה  במדור 
שחנטו מר״ה של השנה הבאה שנת תשפ״ב חייבים במעשר שני.  זו 
טעות וצריך לומר שפירות שחנטו מראש השנה של שנת תשפ״ב 
שנת השמיטה קדושים בקדושת שביעית והרי הם הפקר ופטורים מן 

המעשרות.

פירות שגדלו ביד נכרי וחנטו בזמן זה אם נגמרה מלאכתם ביד ישראל 
– להכרעת החזו״א מחמירים בהם לעשרן ומעשרן מעשר עני. ויש 
שמחמירים להתנות על המעשר עני מספק שמא בשנה זו נוהג מעשר 
שני. שנת תשפ״ב שנת השמיטה מתחילה בר״ה ועל כן אין מפרישים 

מפירות אלו גם על פירות גוי שחנטו קודם ר״ה ולהיפך.

כמו כן, בגליון זה בעמוד 22 נכתב “שדה ירק היא כל שזרוע ו׳ טפחים 
על ו׳ טפחים כמבואר בחזו״א״ דבר זה טעות, וצ״ל “שדה ירק היא כל 

שזרוע י׳ אמות וחומש על י׳ אמות וחומש כמבואר בחזו״א״.
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תוספת שוימית   שלתתא למשירא 

מפסח מתחילה תוספת שביעית בזמן שנוהג ניסוך המים ומזבח עומד לגבוה, 
תפילותינו ובקשותינו חוזרות נשנות נשלשות ומרבעות את הכמיהה לשובה 
של העבודה ומצוותיה. יהיו דיני מצות תוספת שביעית המובאים במאמר זה, 
לכל הפחות, בבחינת ונשלמה פרים שפתינו, ויהי רצון שנזכה לקיימם הלכה 

למעשה בזו השנה ולהוסיף מן החול על הקדש.

רבי שמשון תוט שליט״א 
ראש חבורה בכולל ‘קנין אברהם׳ שעל ידי בית המדרש

 תוספת שביעית - 
הלכתא למשיחא

תוספת שביעית בזמן ניסוך המים

בזמן המקדש נהגה מצות תוספת שביעית והיה אסור לעשות מלאכות הקרקע 
בערב שביעית לצורך גידולי שביעית. להלכה בזמן הזה שאין בו ניסוך המים, אין 
איסור לעשות מלאכה בערב שביעית1, ויהי רצון שבקרוב בימינו - כבר בימים אלו, 
כשיחזרו לנסך מים על גבי המזבח תשוב ותנהג מצוה זו להוסיף מן החול על הקודש. 

תוספת שביעית מן התורה ומדרבנן

א. מן התורה אסור לחרוש ל׳ יום קודם ר״ה חריש המועיל לשביעית, ואיסור זה 
נאמר בין בחרישת שדה הלבן2 ]שדה הנצרכת למי גשמים ומגדלים בה תבואה 
וקטניות[, כהכנה לזריעה אף אם כוונתו לצורך שמינית3, ובין בחרישת שדה אילן 

כדי שיוציא פירות בשביעית4, או לחיזוק האילן עצמו5.

ב. מדרבנן אסור לחרוש בשדה הלבן מפסח ובשדה האילן מעצרת, וטעם שיעור 
זה כי עד אז מהני החרישה לפירות שישית ומתאריך זה אינו מועיל לפירות אלא 

1.  רמב״ם שמו״י ג, א.
2.  שביעית ב א מו״ק ג, ב.
3.  ירושלמי שביעית ג, ו.

4.  ריטב״א ר״ה ט ב תוס׳ רי״ד מו״ק ג, ב.
5.  ר״ש שביעית ב, ב.

מנבלם6 והמלאכה מתפרשת כמלאכה לצורך שביעית7 כיון שהיא מועילה לפירות 
שביעית8, או כיון שיחשבו שחורש כדי לזרוע בשביעית9.

תוספת שביעית בזמן הזה

ג. י״א שאף בזמן הזה יש חיוב להוסיף מן החול על הקודש רגע לפני שביעית׳ ]אך 
אין בזה נפק״מ שהרי אסור לעשות מלאכה באותו הזמן משום תוספת יו״ט10[, 
וי״א שבזמן הזה אסור לעשות מלאכה האסורה בשביעית כל יום כ״ט אלול שהוא 
ערב שביעית11. תוספת זו לכאורה דינה כשביעית עצמה ואסור לעשות בה כל 
מלאכה האסורה בשביעית, ולא רק מלאכה שמתפרשת כהכנה לשביעית, וכן 
במקום שהתירו בתוספת כגון בנטיעות שהתירו כדי שלא יפסדו כדלקמן לכאו׳ 

בזה יהיה אסור12, וצ״ע.

תוספת שביעית בשדות תבואה, קטנית וירק

ד. שדה לבן, היינו שדה שמגדלים בה תבואה וקטניות, מותר לחורשה רק עד 
הפסח13, ובפשטות הכוונה לשדה ריקה שחורשים אותה כהכנה לזריעה, ]ואף 
שהוא חורשו לצורך שמינית, מ״מ אסור כי מועיל שיוכל לזרוע בשביעית, או כי 
יחשבו שהולך לזורעה בשביעית[14. אמנם בשנו״א ביאר שהכוונה לשדה זרועה 
כבר וחורש בין הערוגות, ומפסח אין החרישה מועלת להם, אלא בבית השלחין 
דהיינו שדה שמשקין אותה ביד אדם או בשדה שגדלים בו קישואים או דילועים.

ה. מותר לזרוע בערב שביעית באופן שיגדלו הפירות לפני ר״ה, ]ובפשטות מספיק 
שיבוא לעונת המעשרות לפני ר״ה, ואפילו אם ילקוט את הפירות בשביעית ויהיו 
קדושים בקדושת שביעית15[, ולכן מותר לחרוש שדה לבן עד הפסח וכדלעיל, ויש 
שלמדו שאפילו אם לא יגיעו הפירות לעונת המעשרות, מ״מ אם יזרע וישריש 

6.  ירושלמי שביעית א, א.
7.  ריטב״א ר״ה ט ב, תוס׳ רי״ד מו״ק ג, ב.
8.  ריטב״א ר״ה ט, ב, תוס׳ רי״ד מו״ק ג, ב.

9.  ירושלמי שביעית א, א, הובא בר״ש שם ותוס׳ ר״ה ט, ב, ]וע״ע ברש״ס ובמהרא״פ[.
10.  דרך אמונה שם ס״ק יג, ויש לדון שנפק״מ למלאכה שאינה צריכה לגופה שדעת תוס׳ מו״ק יג, א, 

שאסור בשביעית.
11.  רש״ס שביעית א, א, ולדברי הדרך אמונה לכאורה הוא הדין שגם בזמן הזה אסור כל ערב שביעית.
12.  שהרי המקור לתוספת זו היא מתוספת שבת כמבואר בתוס׳ מו״ק ד, א, ובתוספת שבת אסור גם 
מלאכה שלא לצורך שביעית. ואין בזה היתר נטיעות ויש להאריך בזה. והנה בתוספת שביעית 

הקילו שמותר לעשות מלאכות דרבנן מסוימות כדלקמן, ויש לדון האם בתוספת זו גם התירו.
13.  שביעית ב, א.

14.  משמעות הראשונים וכ״כ בחזו״א שביעית יז, יח.
15.  וכן מוכח מהר״ש שביעית ב, ב שבית השלחין יש בו ירק לפני ר״ה, והרי לא מסתבר שזרעו לפני 

פסח ונשאר בבית השלחין עד ערב ר״ה, ועוד דא״כ לאו דודא בית השלחין.
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תוספת שוימית   שלתתא למשירא 

קודם שביעית מותר16, ויש שכתבו שדין זה הוא דוקא באורז, משום שאורז 
אזלינן בתר השרשה, שאם השריש קודם ר״ה של שביעית אינו קדוש, אבל 
שאר ירקות שלא אזלינן בהו בתר השרשה אסור לזרעם משום תוספת אף אם 
ישרישו קודם ר״ה17, אמנם דעת הר״ש )ב, ו( ותוס׳ ר״ה י, ב שאפילו אורז שישריש 
קודם שביעית אסור, אמנם נראה אם יבוא לעונת המעשרות קודם שביעית מותר18. 

ו. מותר לחרוש ולזבל ולעדור בזמן תוספת שביעית לצורך פירות שישית ואפי׳ 
בפירות שאזלינן בהו בתר לקיטה ועומד ללקטם אחרי ר״ה כך שיהיו קדושים 
בקדושת שביעית19, ובפשטות מותר לחרוש להם עד ר״ה ממש, ולא אמרינן שאם 
חורש ממש סמוך לר״ה התועלת תהיה בשביעית20, וכתב החזו״א )שביעית יז, כז( 
שהיתר זה הוא רק בפירות שהגיעו לעונת המעשרות ולא בסמדר. ומדברי הרא״ש 
נראה שאין היתר זה אלא באופן שיש בית סאה של אילנות או נטיעות עם פרי, 
אבל לנטיעה או שיח אחד אין חורשין עד ר״ה כלל21. ודעת החזו״א שאפילו לעשרה 

גידולי קישואין עם פירות חורשין כל בית סאה22.

י״א שמותר לחרוש בית השלחין עד ר״ה גם אם אין בה ירק23.

תוספת שביעית בשדה אילן

ז. אילן שנטוע לבדו כל סביבו נחשב לשדה לבן וחורשים אותו עד הפסח, אבל תחת 
ענפיו וסביביו כמלא אורה וסלו, דהיינו ב׳ אמות סביב הנוף, חורשין עד העצרת, 
ואם יש ג׳ אילנות בבית סאה חורשין כל בית סאה בשבילם24. ושיטת רש״י שלאילן 

אחד חורשין שליש בית סאה.

ח. נחלקו הראשונים האם האילנות צריכים להיות נטועים במרחקים שווים כך 
שימלאו את כל הבית סאה25 או די שיהיו בתוך הבית סאה ג׳26, ]ובתוספתא משמע 

16.  ביאור הגר״א בירושלמי ב, ב, וע״ע במפרשי התוספתא שביעית סוף פ״א.
17.  ניר שם, וע״ע ברש״ס שביאר ג״כ באורז אבל לא מחמת קדושת שביעית אלא כי יותר ניכר כי יש 

בו עסק גדול
18.  שהרי לא גרע מלחרוש לצורך אורז שכבר בא לעונת המעשרות בשביעית.

19.  ר״ש ב ב וע״ע בספר הניר.
20.  כן נקט החזו״א יז, כו בדעת ת״ק בתוספתא וע״ע במעדני ארץ ד ד שתמה בזה.

21.  שביעית ב, ב, מדהקשה שאין בית סאה לקישואין ולא תירץ שחורש רק כל צרכו כמ״ש המשנ״ר 
והרש״ס הובא במלאכ״ש, וע״ע בתורת זרעים שם.

22.  חזו״א שביעית יז, טז.
23.  מהריק״ו שמו״י ג, ט בדעת הרמב״ם, וכן נראה מסתימת הרא״ש והריבמ״ץ, לבד מהר״ש שכתב 

שבית השלחין יש בה ירק.
24.  פשטות המשנה א, ב, וכ״פ הרמב״ם שמו״י ג, ג, ושיטת רש״י היא בסוכה לד, א וע״ע בדבריו ב״ב 

כו, ב.
25.  כ״כ רש״י בסוכה ובב״ב שם, וכן נקט החזו״א יז, ה. 

26.  פשטות לשון הרמב״ם שמו״י ג, ב וכן נראה מהיד רמ״ה ב״ב כו, ב וכן נראה מביאור הגר״א בירושלמי 
א, ב, וכן נראה מהריבמ״ץ ממה שהביא התוספתא המובאת בפנים.

שבעי שלא יהיו רחוקים יותר ממרחק שווה של עשרה נטיעות בבית סאה[, ובלבד 
שלא יהיו נטועים במרחק של פחות מד׳ אמות27, אמנם לכו״ע אפשר להרבות 
באילנות עד שיעור של ד׳ אמות בין אחד לשני28. ]ובירושלמי מבואר שאם היו 
צפופים יותר והיו ה׳ אילנות, אנו דנים שהאמצעיות עומדות להעקר וחורשים 
כל בית סאה בשבילם[, ובירושלמי )א, ב( דן האם נותנים בית סאה לכל צד, וכן 
מה הדין בהיו נטועים למטה האם חורשים למעלה29, עוד נחלקו הראשונים האם 
שיעור יניקת האילן הוא בריבוע30 או בעיגול31 או בריבוע שמקיף  עיגול בשיעור 

יניקת אילן32.

ט. אילנות אלו בעי שיהיו עושות כיכר תאנים של שישים מנה, ואף באילן סרק 
משערים האם גדול הוא מספיק שאם היה עץ תאנה היה עושה סך כזה33, ונחלקו 
הראשונים האם בעי שכל אחד יעשה כיכר תאנים של שישים מנה, או שכל אחד 

יעשה לפי חשבון יחסי, או שבסה״כ ייצא מכולם כיכר תאנים34.

י. היו עשרה אילנות או יותר, בין עושים בין אינם עושים כיכר תאנים, חורשין 
להם כל הבית סאה. אמנם דעת הר״ש שבעי שיעשו עכ״פ תשיעית כיכר, וי״א 

שליש כיכר35.

יא. אף אם האילנות הם של ג׳ אנשים מצטרפים לבית סאה וחורשין אותו עד 
העצרת, וכן אם קרקע של אחד ואילנות של אחר, וי״א שכאשר האילן של אחד 
והקרקע של אחר  חורש בעל האילן להם עד ר״ה כי בודאי לא יזרע בשביעית 

קרקע שאינה שלו36.

נטיעה בתוספת שביעית

יב. נחלקו הראשונים37 האם גם נטיעה בתוספת שביעית אסורה מן התורה, דעת 
ר״ת שמותר כי לא אסרה תורה אלא חרישה בתוספת שביעית, וביארו התוספות 

27.  שביעית א, ה.
28.  שהרי מפורש במתני׳ )א, ג( היו י׳ או יותר וכו׳, אמנם בר״י מיגאש ב״ב כו, ב בפירושו הראשון 

משמע שא״א להרבות יותר מי׳ לב״ס וצ״ע.
29.  ועיין במפרשים מהי מסקנת הירושלמי.

30.  עיין ריטב״א ורשב״א ב״ב לו ב 
31.  יד רמ״ה ב״ב כו ב ורבנו יונה שם לו ב

32.  ריטב״א שם  כו ב
33.  שביעית א, ג.

34.  עיין ר״ש א, ג, ורמב״ם וראב״ד ג, ג - ד ונו״כ.
35.  שביעית א, ד.

36.  שביעית א, ה ובירושלמי, אמנם רבנו יונה ב״ב כו, ב ביאר שהוא אחר ביטול ר״ג את דין תוספת 
שביעית בזמן הזה ותמה רע״א )שביעית שם(, שא״כ אין צריך לצירוף, ובתורת זרעים רצה לחדש 
מכאן שלשדה האילן יש דין תוספת שביעית גם בזמן הזה, וע״ע בהגהות רא״מ הורביץ נדפס בסוף 

ברכות שרצה לחדש שכיון שהחורש אינו בעל הקרקע מותר לחרוש עד ר״ה.
37.  עיין ר״ש א, א, וג, ו, תוס׳ ר״ה ט, ב וברמב״ן ובריטב״א שם.
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והר״ש את דבריו שלא נאסר אלא חריש כדכתיב בחריש ובקציר תשבות, ואעפ״כ 
אסור מדרבנן. ושיטת הרמב״ן ועוד ראשונים שהטעם שמותר ליטע בתוספת 
שביעית משום שהנטיעה אינה מועלת בדוקא לשביעית38. אמנם מדרבנן אסור 
לטעת תוך מ״ד יום קודם שביעית משום שבכהאי גונא שנת הערלה הראשונה 
לנטיעה היא השמיטה, ובמנין השנים יראה כאילו נטע בשביעית. אך שיטת תוס׳ 
והר״ש שמן התורה אסור ליטוע שלושים יום קודם ר״ה. אך גם לשיטה זו מותר 

ליטע מעצרת ועד ל׳ יום קודם ר״ה ולא גזרו עליה. 

תוספת שביעית בחרישה לנטיעות 

יג. חסה התורה על ממון ישראל ולכן התירה לחרוש לנטיעות רכות עד ר״ה כדי 
שלא ימותו הנטיעות, ונחלקו התנאים עד מתי נקראו נטיעות, ופסק הרמב״ם 
)שמו״י ג, ז( שכל זמן שקורין לה נטיעה, וי״א שדוקא בת שנתה39. ושיטת הר״ש 

)א, ו( שגם אילנות הצריכים לחרישה כלולים בהיתר נטיעות40.

יד. נטיעות הנטועות עשרה בבית סאה, חורשים את כל הבית סאה בשבילם, ודעת 
רש״י שבעי שיהיו מפוזרות בשווה41, אמנם מדברי הראשונים עולה שלא בעי שיהיו 
מפוזרות בשווה42 ומשמע שעכ״פ בעי שיהיו כל אחת בעשירית בית סאה לבדו43 

]אע״פ שאינו ממש עגול בשווה[. 

היו עשויות שורה או מוקפות עטרה, אין חורשין להם אלא צרכם, דהיינו תחתיהם 
וסביב להם כמלא אורה וסלו שהוא שתי אמות שסביב הנוף44, ובפשטות חורשים 
את כל צרכם עד ר״ה45, וי״א שחורשים להם רק עד שלושים יום קודם ר״ה46, 

ובפשטות שאר השדה הוא כשדה הלבן ואין חורשין לו אלא עד הפסח47.

טו. שורה זו נראה מדברי הראשונים שהכוונה שהנטיעות נטועות במרכז הבית 
סאה בקו ישר וכחומה, ומכיון שאינם מפוזרים בכל הבית סאה, הם קובעים שם 

38.  וע״ע תוס׳ ע״ז נ, ב
39.  עיין ר״ש ורא״ש סוף פ״א דשביעית והביאם בדרך אמונה שמו״י ג, מז.

40.  לשון הר״ש שאם ירצו לחרוש ועיין תוס׳ מו״ק ג, ב, שהכוונה אם יצטרכו
41.  רש״י סוכה לד, ב.

42.  שהרי פירשו ששורה ענינה שעשויה כחומה דהיינו במבנה מסודר ולכן אינה מפוזרת בכל הבית 
סאה,  ואם נאמר שצריך להיות מפוזר בשווה א״כ אפי׳ אם אינם כשורה ממש מ״מ אינם מפוזרים 

בשווה.
43.  עיין לשון הרא״ש שביעית א, ו.

44.  ריבמ״ץ שביעית א, ב.
45.  וכ״כ במלאכ״ש שביעית א, ו.

46.  קרית ספר שמו״י פרק ג.
47.  וכ״כ הרא״ש שביעית א, ו. אמנם מדברי הגר״א בביאורו על הירושלמי שביעית א, ב, עולה לכאורה 

ששאר השדה חורשין עד לעצרת.

תוספת שוימית   שלתתא למשירא 

לעצמם מחמת צורתן ואין חורשין להם את כל הבית סאה48. ויש שפירשו ששורה 
הכוונה צפופות ואינם מפוזרות בשווה בכל הבית סאה והוא היפך ממפוזרות49, 
ומהירושלמי מבואר שהכוונה באופן שנטועות בקו ישר כחומה בבית סאה מלבנית50. 
ומוקפות עטרה נחלקו הראשונים האם הכוונה לעשויות בעיגול או בחצי עיגול, 

או שהכוונה למוקפות גדר51.

טז. היו יותר מעשרה בתוך בית סאה, נחלקו הראשונים האם אין חורשין להן 
כיון שהן צפופות מדי ועומדות להעקר52 ]ולפי״ז אין חורשין להם כלל[, או שרק 
כשנטועות בצפיפות שאין הבקר וכליו עוברים ביניהם שהוא כשיעור ד׳ אמות בין 
אחד לשני53, אין חורשין להן, אבל אם מרווחות שהבקר וכליו יכולים לעבור ביניהן 

חורשין להן כל בית סאה. 

שיטת רש״י )סוכה לד, א( שלנטיעה אחת חורשין ג״כ לפי חשבון, ויש שדקדקו 
מדברי הרא״ש שלנטיעה אחת אין חורשין כלל54. ושיטת הר״י מיגאש )ב״ב כו, ב 
בפירוש הראשון( שגם לג׳ נטיעות חורשין ובלבד שלא יהיו יותר מי׳, אמנם שיטת 
רוב הראשונים שפחות מי׳ אין חורשין להם אלא כשדה לבן עד הפסח55, ורע״א56 
מצדד שיחרשו להם כשדה אילן עד לעצרת, ורק שהיתר נטיעה עד ר״ה אין להם. 
ובירושלמי נראה שאין חילוק בין נטיעה לאילן, אלא מכיון שנטיעה בדרך כלל 
אינה עושה כיכר ממילא בעי י׳ ]וכאילנות שאינם עושים[, ואה״נ אם יעשו כיכר 

בג׳ נטיעות יחרשו להם עד ר״ה57.

יז. לכאו׳ ט׳ נטיעות ואילן אחד אסור לחרוש להם כלל עד ר״ה58 כי נמצא חורש גם 

48.  כן נראה מפרושי הרמב״ם הר״ש הרא״ש והריבמ״ץ במתני׳ שם.
49.  עיין מהרא״פ ירושלמי שם.

50.  עיין ירושלמי שם, ושם א, ב, שקישרו זה לשורה וחצובא דב״ב פג, ב לגבי מקח וממכר, ושם בודאי 
הכוונה שהבעיה היא הצורה המאורכת ולא היחס לכל השטח.

51.  ר״ש ורא״ש שם, וע״ע רמב״ם וראב״ד שמו״י ג, ו.
52.  ר״ש ורא״ש במתני׳ שם, וכן דעת תוס׳ ב״ב כו, ב וע״ע בדבריו לו, ב ותענית ג, א וכ״כ רשב״ם ב״ב 

לו, ב.
53.  כ״כ הרמב״ן סוף המוכר את הבית במלחמות ובחידושים, ויש לדקדק כן גם מדברי הרשב״א ב״ב 
לו, ב שהשווה בין שביעית לחזקה לגבי אילנות ונטיעות, ובחזקה כתב מפורש שמהני גם יותר 

מקורבים.
54.  תורת זרעים שביעית ב, ב, אמנם נראה שהרא״ש שם לא דיבר על היתר י׳ נטיעות אלא על היתר 

עבודה לצורך פרי שישית. 
55.  כ״כ רש״י ב״ב כו, ב וסוכה לד, א, ותוס׳ ב״ב שם ויד רמ״ה ור״י מיגאש בפרושו השני, ורשב״ם ב״ב 
לו, ב וכן מבואר בדברי הראשונים שם שדנו על שיעור זה לגבי חזקה והקדש ומכירה, וחילקו בין 
אילן לנטיעה, וע״ע בטור חו״מ קמא, ועיין תוס׳ בתענית ג, א שהוא משום שבפחות מי׳ יש לנטיעות 

רווח ואין צריכים חרישה כ״כ, ולפי״ז לא יחרשו להם כלל. וצ״ע.
56.   בהגהותיו על המשנה שביעית א, ו וצ״ע אם רק העיר על דברי הראשונים או שצידד כך למעשה.

57.  ירושלמי א, ו וכביאור הרש״ס והגר״א וע״ע מהרא״פ.
58.  וכ״כ במשנ״ר שביעית א, ז.
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לאילן שהוא חרישה אסורה, ונראה שאפי׳ י׳ נטיעות ואילן אחד ביניהם, אסור 
לחרוש להם59 ]אפי׳ אם ננקוט שאינם נחשבים כעומדים להעקר[.

יח. רוב נטיעות ומיעוט דילועין מצטרפים לבית סאה לחרוש להם עד ראש השנה, 
ויש אומרים שלא בעי רוב60 ובפשטות בעי שיהיו לכל הפחות מחצה נטיעות61, או 
אם יהיו ב׳ מינים עם הנטיעות, כגון ג׳ קישואים וג׳ דילועין, שיהיו הנטיעות רבות 
על כל מין - ד׳ נטיעות, ויש אומרים שלא מצטרף אלא בדלעת יונית. ויש לעיין 
האם דלעת אחת חורשין לה כל צרכה, ובחזו״א שביעית יז, טז נקט שאין חורשין 
לדלעת אחת כלל, וכן נקט החזו״א שדוקא בדלעת בלא פרי מצטרפת אבל דלעת 
עם פרי לא מצטרפת כלל. ]אמנם חורשים לה כדי צורך הפרי וכדלעיל[, עוד 
צידד החזו״א שלרמב״ם שאיסור ספיחים בתר לקיטה, דלעת לא מצטרפת כיון 

שפירותיה יהיו ספיחים. 

יט. על דרך הכלל לא גזרו בתוספת שביעית על מלאכות דרבנן62, ואף למ״ד תולדות 
אסורות מדאורייתא, מ״מ לא נאסרו בתוספת אלא חרישה וזריעה, ואעפ״כ יש 

מלאכות דרבנן האסורות ויש מלאכות שהתירו רק במקום הפסד63.

הרחמן הוא יחזיר לנו עבודת בית המקדש למקומה, ונוסיף מן החול על הקודש 
כדת. וישיב שופטינו כבראשונה וידונו דת של תורה לאמיתה ולאורם נסע ונלך.

שהרי שיטת הר״י מיגאש שג׳ נטיעות יש להם בית סאה ואעפ״כ הוצרכנו לצירוף של דילועין, וע״כ   .59
שאם לא היו מצטרפים היה אסור לחרוש כי יש שם גם דילועין. ויש להאריך בזה שכל ההתר הוא 

רק באופן שהוא רק לנטיעות ולא לשני דברים.
60.  מחלוקת הר״ש והרמב״ם שביעית א, ז וע״ע שמו״י ג, ו ובמהריק״ו.

61.  מהריק״ו שם וע״ע חזו״א יז, י.
62.  ר״ש שביעית ב, ב.

63.  ועיין שביעית ב, ב – ו. ובחזו״א שביעית יז, יט.

זתימת תלאיע ואופן ששיתהות לא יתוליע לימור

שאלת הכלאים בעציצים - בין אם שני המינים זרועים בעציץ אחד, ובין אם 
הם זרועים בשני עציצים נפרדים, מעוררת עוד ועוד שאלות ונידונים הנוגעים 
הלכה למעשה, מאמר זה דן בשאלה זו מזוית נוספת, האם באופן שהשתיל 
לא יכול להתפתח לפרי אין בהם איסור כלאים, שאלה זו מתפרטת לכמה 

וכמה נידונים בהלכות כלאים כפי שיראה המעיין.

רבי שלמה ורהפטיג שליט״א
מרבני בית המדרש

זריעת כלאים באופן 
שהירקות לא יכולים לצמוח

שאלה: מצוי שילדים זורעים מיני ירקות באדניות קטנות ובדרך כלל אינם יכולים 
להוציא פירות אלא פרח בלבד, לפעמים יכולה להיווצר תחילת פרי אך הוא לא 
יכול להתפתח ולגדול כפרי הראוי לאכילה, ]וכדוגמת זריעת גרעיני מלון, אבטיח, 
דלעת[, ויש לשאול האם גידולים אלו יש בהם איסור כלאים ואסור לזרוע באדניות 

כאלו שני מינים שאין ביניהם הרחקה כדין.

שאלה זו תלויה בכמה סוגיות שיש לדון בהם, האם יש להתיר משום דברי הרמב״ם 
שפסק שזורע להשחתה אינו עובר באיסור כלאים, וכמו כן נאמר כאן שאינו זורע 
לצורך הצמחת הפירות הרי הוא כזורע להשחתה, או יש לדון אם מותר משום 
שהירקות אינם יכולים לגדול ובאופן זה אינו נקרא מין ירק אלא סרק שלא נוהג 
בו כלאי זרעים, עוד יש לדון להתיר מחמת שלא ניחא ליה בגידול הפירות, וכלל 
נקוט הוא בידינו שבאופן שלא ניחא ליה אין איסור זריעת כלאים. ואף אם ננקוט 
שאין בזה איסור זריעת כלאים מן התורה, יש לדון עוד שזריעה זו אסורה משום 

מראית העין שמגדל מין הראוי לאיסור כלאים.

ומן הראוי להדגיש שבדומה לשאלה זו דן הרדב״ז )ח״ו ב׳ אלפים רנ״ג( בשאלה 
שנשאל על מי שיש לו גינה קטנה וזורע בה מיני זרעים ואין כוונתו לאכול מהם, 
אלא לנוי, האם עובר באיסור כלאים. וכתב לאסור, משום שאיסור כלאים תלוי 
בזריעה בפועל ולא בכוונת האכילה, ומכיון שזורע צמח האסור בכלאים אין כוונתו 
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יכולה לשנות דין זה. אולם אינו דומה לנידון דידן שכן שם הצמחים ראויים 
לצמוח לאכילה ורק כוונתו היא לגדלם לנוי, אך עתה באנו לדון כאשר זורע 

את הירקות באופן שאינם יכולים להצמיח פרי.

דברי הרמב״ם שהזורע להשחתה אינו עובר באיסור כלאים

תחילה נדון בדברי הרמב״ם, שהנה הרמב״ם )בפ״ג מהל׳ כלאים הלכה יז( כתב 
“היתה שדהו זרועה חטים ושדה חבירו בצדה זרועה חטים, מותר לו לזרוע תלם 
אחד של פשתן בצד חטים שלו סמוך לשדה חבירו שהרואה יודע שאין דרך העם 
לזרוע תלם אחד של פשתן ולא נתכוין זה אלא לבדוק שדהו אם ראויה היא לזרוע 
פשתן אם לא ונמצא כזורע להשחתה". ומבואר שהזורע להשחתה כלומר שזורע 
במטרה להשחית את הגידולים אינו עובר באיסור כלאים, והטעם הוא מכיון שאינו 
זורע במטרה שיצמחו הפירות אינו עובר באיסור כלאים. ולפי״ז נראה שגם במקרה 
בו אנו דנים יש להתיר שכן זורע באופן שלא יצמחו הפירות ובאופן זה אינו עובר 
באיסור כלאים שכל שאינו זורע להצמחת הפירות הרי הוא כזורע להשחתה ומותר.

אולם כבר עמדו האחרונים בביאור שיטת הרמב״ם ומה מקור דבריו שלא מצינו 
דין זה בפירוש במשניות כלאים שזורע להשחתה אין בו איסור כלאים.

והנה במשנה בכלאים )פ״ב משנה ז( שנינו שהזורע את הפשתן ע״מ לבודקו אינו 
עובר באיסור כלאים, וביאר הרא״ש את טעם ההיתר “דאין אדם זורע פשתן אצל 
התבואה לקיימו לפי שהוא מזיק לתבואה״, כלומר מכיון שהפשתן מזיק לתבואה 
ולא ניחא ליה בגידול הפשתן אין בזה איסור כלאים, שכן כל איסור כלאים נאמר 
רק באופן שנח לו בגידול זה, ולכך הותר לזרוע רק פשתן שידוע שהפשתן מזיק 

לתבואה אבל בשאר מינים אסרו חכמים מחמת מראית העין. 

וכעי״ז ביאר הגר״א )בביאורו לירושלמי, שם( שטעם ההיתר הוא משום שהוא 
כזורע לקנים כלומר שאינו זורע בשביל הפשתן אלא בשביל הקנים ובקנים אין 

איסור כלאים.

והחזו״א )כלאים סי׳ ה סקט״ו( תמה הא עיקר איסור כלאים הוא בזריעה, ויש בכח 
זריעה זו להצמיח פירות, והוא מין שרוב בני אדם זורעין ומקיימין, ומדוע אינו אסור 
בכלאים. והוסיף דהרי הוא כמי שזורע לקיים וחזר ועקרם דכיון שכבר נשרשו 

אינו מועיל מה שעתה עוקרם, וא״כ גם עתה שחשב מתחילה לעקור מה מועיל.

ויש לציין שאם זרע ע״מ לעוקרם קודם שהושרשו, כתב החזו״א )לעיל ב סק״ד( 
שכיון שאין שום השרשה בקרקע שכן בכל ג׳ ימים הראשונים הרי זה כמנח בכדא 
וכל הטעם שחייב כבר משעת הזריעה הוא מכיון שעומד לצמוח, אך אם דעתו 
לעוקרם הרי זה פטור ואין כאן כלאים. אבל כאן אין דעתו לעוקרם קודם שיושרשו 

אלא שאין בכוונתו לפירות אלא להשחתה, ומדוע אינו עובר באיסור כלאים.

זתימת תלאיע ואופן ששיתהות לא יתוליע לימור

ביאור דברי הרמב״ם דזורע להשחתה מותר דאין כמוהו 
מקיימים

וביאר החזו״א טעם ההיתר שזורע את הפשתן לבודקו באופן מחודש1, שההיתר 
הוא מדין “אין כמוהו מקיימין״, כלומר מכיון שאינו זורע את הפשתן לאכילה אלא 
רק לקנים, הרי זה בכלל דבר שאין כמוהו מקיימים שהרי אין דרך בני אדם לזרוע 

לקנים, והזורע מין שאין כמוהו מקיימים אינו עובר באיסור כלאים.

ונבאר את הדברים, הנה כלל נקוט בידינו בדין איסור זריעת כלאים שכל האיסור 
הוא רק במינים שהדרך לקיימם, וכפי ששנינו בפ״ה משנה ח לענין איסור כלאים 
בכרם, והוא הדין לאיסור כלאי זרעים, שאם זורע מין שאין דרך לקיימו אין בזה 
איסור כלאים2. וכך שנינו במשנה לענין כלאים בכרם שנחלקו רבי אליעזר וחכמים 
במקיים קוצים בכרם – מן ירק שאין דרך לזרעו, דלר״א קידש - נאסרו הפירות, 
ולחכמים לא קידש - לא נאסרו הפירות, והטעם שלא נאסרו הפירות לדעת חכמים 
הוא משום שאין כמוהו מקיימים - שאין דרך לזרוע קוצים ולקיימם. והרמב״ם 
בפיה״מ )פ״ה מ״ח( כתב שלומדים דין זה מהפסוק “אשר תזרע״ שדוקא מה שדרך 

בני אדם לזרוע נוהג בו דין כלאים.

ובירושלמי )כלאים פ״א ה״א( אמרו שמאכל בהמה חייב בכלאים מחמת שהדרך הוא 
לזורעם ולקיימם, ואף שלענין תרומות ומעשרות מאכל בהמה פטור, בכלאים אסור 
מחמת שהכל נמדד האם כמוהו מקיימים וכיון שהדרך לקיים אף מאכל בהמה הרי 
הוא באיסור כלאים. מבואר מדברי הירושלמי שאיסור כלאים אינו תלוי בחשיבות 
הגידולים כמו בתרומות ומעשרות וערלה, שפטורים במאכל בהמה, אלא תלויים 
במה שהדרך לזרוע ולקיים ממין זה. ]כלומר דהכלל שדבר שאין כמוהו מקיימים 
אין הפירוש שמכיון שזרע דבר שאין דרכו לזרוע בטלה דעתו, שא״כ היאך מוכח 
שמאכל בהמה שהדרך לקיימו נוהג בו איסור כלאים, והרי אפשר שאף שלא בטלה 
דעתו והדרך לזרעו אך עדיין אינו מין חשוב לנהוג בו איסור כלאים וכמו שמצינו 
בתרומות ומעשרות ומנין לנו שמאכל בהמה שהדרך לזרעו אסור בכלאים והרי אינו 
מין חשוב לזריעה, אלא בהכרח מבואר שדין אין כמוהו מקיימים הכוונה שצריך מין 
שהדרך הוא לזרעו ואינו שייך לחשיבות המין[, ולכן גם מינים שמקיימים למאכל 

בהמה אסורים בכלאים אף שאין בהם חשיבות אוכל3.

1.  ומדבריו נראה שביאר כן את דברי הרא״ש והגר״א, שאף לדבריהם ההיתר הוא שזורע ע״מ לקצור 
קודם שיצמח הפשתן.

2.  ויל״ע מדוע לא הביא הרמב״ם את דין זה של אין כמוהו מקיימים בכלאי זרעים. וראה עוד בחזו״א 
)א, יב( שכתב שכל דין זה הוא רק בכלאי זרעים וכלאי הכרם, אך בכלאי אילן – הרכבה, אין היתר 

להרכיב במין שאין כמוהו מקיימין, שהרי אפי׳ הרכבה באילן סרק אסור.
3.  ולפ״ז מן הראוי היה שאף מיני בשמים וכן מיני רפואה שהדרך לקיים יהיו חייבים בכלאים ואפי׳ 
מין סרק שהדרך לקיימו וכמו פרחי נוי וכדומה, ואמנם דנו בזה האחרונים ודעת החזו״א )א, יב( 
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זתימת תלאיע ואופן ששיתהות לא יתוליע לימור

ולכך כתב החזו״א לחדש שדין כמוהו מקיימים הוא אחד מתנאי החיוב של 
כלאים ואף לקולא הוא, כלומר דגם אם הוא מין שהדרך לזרעו ורק מטרתו שונה 
ואין הדרך לזרוע למטרה זו אין בזה איסור כלאים. וביאר בזה את דברי הרא״ש 
והגר״א בדין זריעת הפשתן שאף שהדרך לזרוע את הפשתן אך מכיון שבצורה 
זו שהיא מזקת את התבואה אין הדרך לזורעה הרי זה בכלל אין כמוהו מקיימים. 
ולדברי החזו״א מתבאר חידוש בהלכה זו שדבר שאין כמוהו מקיימין אינו כלאים, 
שדבר שאין כמוהו מקיימין אין הכוונה רק לסוג מין שאין כמוהו מקיימים, אלא 
אדרבה אף אם הוא מין שכן דרך לקיימו אלא שעתה בצורת גדילה זו אין הדרך 

לקיימו, הרי גם זה בכלל דבר שאין כמוהו מקיימין.

ובזה ביאר את שיטת הרמב״ם שזורע להשחתה פטור, דמאחר שזרע ואין דעתו 
על הפירות ואדרבא הפירות הולכים להשחתה הרי זו זריעת דבר שאין כמוהו 
מקיימים, ואף שאין דעתו לקוץ את האילן קודם שיוציא פירות מותר, כיון שאין 
כי״ב מקיימים – אי״ז זריעה הרגילה אצל רוב בני אדם, וצייר זאת באופן שזורע 
ודעתו להניח את הפירות ליבלות בארץ, כלומר להשאירן על העץ ולא לקוטפן 
ואף באופן זה נחשב זורע דבר שאין כמוהו מקיימים שכן אין הרגילות לזרוע על 
דעת להשאיר את הפירות שיתייבשו על העץ4. ]ובזה הרא״ש והגר״א חולקים על 
הרמב״ם וסוברים שרק באופן שדעתו לקוץ את האילן קודם שיעשו פירות מותר 
לזרוע, ולכך אין היתר של זורע להשחתה[. וסיים החזו״א דלפ״ז כל אופן שזורע 
לסייג - לתחום את שדהו ולא ע״מ ללקט את פירותיו, אין בו כלאים מן התורה, 
ורק מדרבנן אסור מחמת מראית העין5. ולכך בפשתן התירו חז״ל לזרוע לבודק 
כיון שאינו בכלל דבר שכמוהו מקיימין, והיתר זה הוא אפי׳ לכתחילה ולא אסרו 
חז״ל בזה משום מראית העין, כיון שידוע לכל שהפשתן מזיק לתבואה ולא זרע 

זאת במטרה לאכול את הפשתן אלא לבדוק את צמיחת הפשתן.

זורע באדנית הרי זה כזורע דבר שאין כמוהו מקיימין

ולפ״ז נראה שגם בנידון דידן אין איסור בזורע ב׳ מיני ירקות באדנית ללא הרחקה 
כשיעור, שכן ודאי שאינם יכולים לצמוח באדניות קטנות אלו כראוי, וממילא הם 
בכלל מין שאין כמוהו מקיימין, וכפי שמבואר בחזו״א שאף אם מה שאין כמוהו 

שרק אם יש לו שם אוכל נוהג בכלאים, וצ״ל שדין כמוהו מקיימים אינו רק דרך אם הדרך לקיימו 
בפועל, אלא צריך מין שיש חשיבות בקיומו ולכך רק כשיש לו קצת דין אוכל, וכמו מאכל בהמה 

שיש חשיבות במה שכמוהו מקיימים, נוהג בו איסור כלאים.  
4.  דברי הרמב״ם לא נתבארו כל צרכן )לביאור החזו״א( שכן אף אם נתיר זאת מחמת שאין כמוהו 
מקיימין הרי עדיין יש לאסור מדרבנן מחמת מראית העין, וכפי שסיים החזו״א שרק מן התורה 
הוא מותר, ומדוע כתב הרמב״ם בפשיטות שזורע להשחתה מותר ולא פירש שמדובר שיש היכר 

שאין דעתו על הפירות.
5.  וראה שם שכתב שנטע צמח והכוונה לכאורה זרע צמח שכן עוסקים בכלאי זרעים.

מקיימין אינו מחמת חשיבות המין אלא שמטרתו בצמיחה זו אינה בשביל אכילת 
הירק ולכן אינו בכלל דבר שכמוהו מקיימין. ולכך מותר לזרוע ב׳ מיני ירקות יחד6. 
ואף אם נאמר שכך הדרך לזורעם באדניות לנוי, נראה פשוט שאי״ז סיבה לאסור 
מכיון שאין דרך לזורעם לאכילה והרי זה כמי שדרכו לזרוע את עצי פרי שלו לסרק 

או לתחום שדהו שאינו בכלל דבר שכמוהו מקיימין.

אלא שיש לדון לאסור מחמת מראית העין וכפי שמבואר בחזו״א שרק בפשתן 
שמזיק לתבואה אין בו חשש של מראית העין, ]וכפי שסיים שם החזו״א דבנוטע 
לסייג אין בו כלאים מן התורה ומשמע דמדרבנן אסור[, ואמנם יש לומר שגם זה 
נקרא ידוע לכל שכן דבר ידוע הוא שאין מיני ירקות אלו גדלים באדניות קטנות 

ואינו זורעם במטרה לירקות.

האם ההיתר בזורע להשחתה הוא דוקא שדעתו לקצוץ 
העץ קודם שיצמחו הפירות

אולם אי״ז סוף דבר להתיר זריעה באדנית, משום שנראה מדברי החזו״א שם 
שלדעת הרא״ש והגר״א, רק אם דעתו לקצוץ את העץ קודם שיצמחו הפירות, 
נקרא מין שאין כמוהו מקיימים ואין בזה איסור כלאים, ורק לדעת הרמב״ם רצה 
לחדש שאפי׳ שדעתו להשאיר את הפירות לכשיתייבשו אין בזה איסור כלאים. 
ולפי״ז בנידון דידן ההיתר לזרוע ב׳ מיני ירקות באדנית הוא רק לדעת הרמב״ם, 
אך לדברי הרא״ש והגר״א מותר רק באופן שדעתו לתלוש קודם שיצמחו הירקות. 
וגם בשיטת הרמב״ם החזו״א לא כתב זאת בפשיטות אלא שנסתפק בזה וכפי 
שסיים על ביאורו ברמב״ם “וצ״ע״. ובחזו״א בשביעית )סי׳ כ ס״ק ה( כתב שההיתר 
הוא רק בזורע ע״מ לקצוץ קודם שיצמחו הפירות ולכך כתב דאף בזורע להתלמד 
ודעתו לקצוץ את העץ קודם שיצמחו הפירות אין בו איסור כלאים, ולא ביאר 
שזה רק לדעת הרא״ש, ומשמע מדבריו שסבור שאף לדעת הרמב״ם ההיתר הוא 
דוקא כשדעתו לקצוץ את העץ קודם שיצמחו הפירות, ולפי״ז החזו״א בשביעית 

חזר בו ממש״כ בכלאים.

אולם ראה בדרך אמונה )פ״ג הי״ז ס״ק צד( שהביא את דברי החזו״א בכלאים דכל 
שאין דעתו על הפירות אין זה כמוהו מקיימין אף אם דעתו היא להשאירן בארץ 
ולא לעוקרן, וכך גם הביא הדרך אמונה בפ״א ס״ק א, ועמד על כך שדברי החזו״א 

6.  ויש לדון לפ"ז האם כך הדין גם בזורע מין שדרך לזרעו אך למטרה אחרת וכמו שזורע מין ירק 
למטרת חומרי נקיון וכדומה, האם גם בזה אין איסור כלאים, או שנאמר מכיון שמשתמש במין 
זה אין חילוק למטרת מה השימוש בירק זה, כלומר האם מה שאינו כלאים מחמת שזרע למטרה 
אחרת, הוא דוקא באופן שזרע שלא למטרת הצמיחה אך אם זרע למטרת הצמיחה אין חילוק 
מה מטרת הצמיחה שזרע ואסור, או דלמא שכל שלא זרע למטרת צמיחה הרגילה לזרוע אין בזה 

איסור כלאים.
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זתימת תלאיע ואופן ששיתהות לא יתוליע לימור

בשביעית אינם תואמים את דבריו בכלאים, וכתב בציון ההלכה )שם אות ה( 
דנראה דמה שכתב החזו״א בכלאים זו היא היתה מסקנתו האחרונה7. ולפ״ז 
שוב יש להתיר בנידון דידן דכיון שאין הירקות יכולים לגדול אין זו זריעה 
הרגילה כרוב בני אדם. ומסתבר דאף לדברי החזו״א בשביעית דרק שדעתו לעקור 
את העץ קודם שיגדלו הפירות הוי בכלל אין כמוהו מקיימין, יש לומר דכאן הוי 
כמו שעוקרן קודם שיצמחו כיון שאינם יכולים כלל להצמיח פירות למאכל, אף 

שלפעמים מוציאים תחילת פרי.

ביאור המעדני ארץ בטעם שזורע פשתן אין בו איסור כלאים

אולם במנחת שלמה )ח״ג סי׳ קא עמ׳ שא ובמעדני ארץ כלאים פ״ב מ״ז( ביאר את 
דברי הרמב״ם שזורע להשחתה אין בו איסור כלאים באופן אחר, והוא דההיתר 
לזרוע פשתן לבדוק מדובר שזורע לבדוק את איכות הקרקע אם ראויה לזריעה 
]ולא שזורע לבדוק את הירק[, וביאר את טעם ההיתר כיון שעיקר איסור כלאים 
הוא בגידולים, מכיון שכאן אין דעתו בזריעת הירק אלא לבדוק את איכות האדמה 
אין בזה איסור כלאים. כלומר שכל האיסור לזרוע כלאים הוא רק שזורע בשביל 
הגידולים אך כשאין דעתו כלל על הצמח אלא בכדי לבדוק את הקרקע אין בזה 

איסור כלאים.

וכן נראה מדברי החכמת אדם )שערי צדק שער משפטי הארץ פ״ג ה״ה( שכתב “לא 
אסרה תורה אלא אם כוונתו בזריעה זו לתועלת ולקיום אבל אם אין כוונתו כלל 
לקיום שדהו רק לבדוק שדהו אם טובה לזרוע בה מין זה מותר״. ומבואר שההיתר 
הוא כשאינו רוצה כל בעצם הגידולים אלא רוצה לבדוק את הקרקע אם טובה 

היא אם לאו, וכפי שביאר במעדני ארץ.

ונפק״מ בזורע ע״מ להשאיר את הפירות שיתייבשו על העץ או הזורע ע״מ לעקור 
את העץ קודם שיגדלו הפירות, שלדעת החזו״א מותר משום שכל שאין דעתו על 
הפירות אי״ז בכלל מין שכמוהו מקיימין, אבל לדברי המעדני ארץ שכל ההיתר הוא 
רק כשאינו רוצה בגידולים כלל, וכוונתו רק לבדוק את הקרקע, אם אכן דעתו על 

7.  אלא שיש להעיר על דברי הדרך אמונה שבספר אהלי יצחק )סי׳ ח( הובא מכתב מדברי החזו״א 
בענין זה וכתב דנראה דגם לדעת הרמב״ם כל ההיתר שזורע להתלמד ולבדוק הוא רק באופן שזורע 
על דעת לקצוץ את האילן קודם שיצמחו, וא״כ נראה שזו היא מסקנתו להחמיר, אולם מאידך הרי 
ספר חזו״א על כלאים הודפס אחר הספר על שביעית, ונראה שזו היא מסקנתו. אך אין להוכיח 
מכך שכן דברי החזו״א בשביעית לא הודפסו יחד עם הספר על שביעית, אלא קטע זה הודפס בסוף 
ספר חזו״א על מסכת פרה - בהוספות למסכת שביעית ]וכפי שצוין בשביעית שם[, וא״כ שוב 
נראה שזו היתה מסקנתו, ולא כפי שכתב בדרך אמונה, והערה זו העיר הגר״ש פליסקין שליט״א, 
ושלחה במכתב למרן הגר״ח קנייבסקי שליט״א, והשיב לו בזה״ל “אולי״. וראה עוד בהליכות שדה 
גיליון 202 במאמרו של הגר״ש רייכנברג שליט״א שגם נקט שזו הייתה מסקנת החזו״א ושכן היא 

דעת הרה״ג קלמן כהנא זצ״ל, עי״ש.

הגידולים אסור, ואין נפק״מ באיזה שלב של הגידולים הוא רוצה, ואם חפץ בפירות 
או לאו. ולפיכך לדברי המעדני ארץ אין להתיר שתילת ירקות באדניות אלו כיון 
שדעתו היא על זריעת הצמח ולא רק בשביל לבדוק את האדמה שבתוך האדנית.

מדוע לא נאמר שבטלה דעתו בזורע ואין דעתו על הירקות

אלא שבעיקר דברי החזו״א שהזורע מין כלאים ודעתו לעקור את האילן קודם 
שיצמחו הפירות אינו עובר באיסור כלאים דאין הרגילות של בני אדם לזרוע בדרך 
זו - שלא על דעת הפירות והוי כזורע מין שאין כמוהו מקיימין, יש לעיין מדוע לא 
נלך אחר רוב העולם שזורעים מין זה לזריעה רגילה ובטלה דעתו אצל כל בני אדם 
והוי מין שכמוהו מקיימים, ובשלמא אם היה זורע מין שאין הדרך לזרוע, בזה אנו 

אומרים שאינו כלאים כיון שאין הדרך לזרוע כן ובטלה דעתו.

והיה מקום לומר בביאור דברי החזו״א שמכיון שבשעת הזריעה דעתו היא לעקור 
את האילן קודם שיצמחו הפירות נמצא שמעשיו אינם מוגדרים מעשה זריעה 
כלל, וכפי שכתב )בסי׳ ב סק״ד( שהזורע ע״מ להוציא את הזרעים קודם שיושרשו 
פטור, שדעתו קובעת שמעשהו - מעשה הנחת זרעים בקרקע אינו נחשב מעשה 
זריעה8 וכשמחשבתו מגדירה את עצם המעשה באופן שונה לא שייך בטלה דעתו.

אלא שאין הנידון דומה לראיה, שכן בזורע על מנת להוציא את הזרעים גם לענין 
שביעית ושבת הדין הוא שפטור9, וזאת מאחר שעצם מעשה הנחת הזרעים באדמה 
אינו איסור ]והרי הם כמונחים בכד[ ורק מכיון שעומדים להשתרש וכך הוא צורת 
מעשה הזריעה לכך נחשב מעשהו מעשה זריעה, ולכן כל שעומד להוציאם קודם 
שישרישו ]ג׳ ימים[ אינו אסור שכן אינם עומדים להשריש ונמצא שלא עשה כל 
מלאכה, אבל בענינינו הרי מעשהו עתה הוא מעשה זריעה גמור אלא שבדעתו 

8.  ועיקר דברי חזו"א שדעתו יכולה לשנות את צורת פעולת הזריעה וכמו זורע ע"מ לעקור קודם 
שיושרשו, נראה מדברי החזו"א )ב,ד ג,יג( שהוכיח כן מהמשנה בסוף פ"א ששנינו הטומן לפת 
וצנונות תחת הגפן שניכר ממעשיו שאינה פעולת זריעה אין בו איסור כלאים שביעית מעשרות 
ושבת. ועוד הוכיח כן מהדין שזורע לבדוק שרואים שכוונתו קובעת שאינה זריעה האסורה, וכן 
הוכיח מדברי הגר"א בביאורו לסוגיית ראש תור הבא מחורבה שסיבת ההיתר היא מכיון שדעתו 

היא להניח ראש תור.
9.  כך נראה מדברי החזו״א שהוכיח את דין זה מדין המשנה שטומן לפת וצנונות תחת הגפן וכמו 
שהובא )בהערה הקודמת(, והרי דין זה נאמר אף לענין שבת ושביעית וכמבואר במשנה שם. ]ואף 
שדנו הראשונים שלענין שבת לא נאמר היתר זה באופן שכבר הוציא שורשים, ונמצא א״כ שאין 
כלאים ושבת שווים בדין זה, אולם פשוט שרק בפרטי הדין אינם שווים אך בעיקר יסוד ההיתר 

שמעשה הטמנה הוא לא מעשה זריעה שווים הם[.

אולם במנחת שלמה )ח״ג סי׳ קא עמ׳ שא( גם כתב שזורע ע״מ לעקור קודם שהושרש פטור 
אלא שחילק בין כלאים לשבת ושביעית שרק בכלאים פטור )וכפי שהוכיח שם דרק בכלאים 
יש להתיר מחמת שכל החיוב רק עד כמה שמתחילת הזריעה עומד לקיום הצמח( אך בשבת 

ושביעית אף שעומד לעקור קודם שיושרש חייב שכן עשה מעשה זריעה גמור.  
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זתימת תלאיע ואופן ששיתהות לא יתוליע לימור

לעוקרם לפני שיוציאו פרי, וההיתר לזרוע כך אינו משום שחסר במעשה הזריעה, 
אלא שלתוצאה שעבורה הוא זורע אין כמוהו מקיימים, ואם כן צ״ב למה לא 

נאמר בזה שבטלה דעתו אצל כל אדם, וצ״ב.

דברי האחרונים בענין התפוח יערי אם נחשב כמין פרי או סרק

ואף אם ננקוט לדינא שירקות אלו הגדלים באדניות הרי הם בכלל דבר שכמוהו 
מקיימין, יש לדון להתיר לזורעם מטעם אחר, מכיון שבגידול זה באדנית אינם 
יכולים להוציא פירות, נמצא שצמח זה הוא כמין סרק, שכן לכאורה המאפיין 
של עץ פרי איננו סוג העץ אלא מה שבפועל ראוי להוציא פירות, וכיון שהנטוע 
באדנית קטנה כזו אין בכוחו להצמיח פירות הרי הוא מין סרק. ויש לתלות נידון 
זה במחלוקת האחרונים שדנו אם מותר להרכיב תפוח על תפוח יערי שפירותיו 
אינם טובים לאכילה, האם מחמת שהם שונים בטעמם מוגדרים כב׳ מינים או 
שהואיל ויש להם שם אחד ומראה אחד מין אחד הם. דעת הלבושי שרד )בשו״ת 
נאות דשא סי׳ יב( שהם ב׳ מינים ואסור להרכיבם כיון שמרכיב אילן פרי באילן 
סרק, שהתפוח יערי שאינו ראוי לאכילה נידון כמין סרק שאסור להרכיב עליו עץ 
פרי ומותר להרכיבו על מין סרק אחר, ודעת המשכנות יעקב )יו״ד סי׳ סט( שתפוח 
ותפוח יערי מותרים זה בזה, כיון שהם מין אחד אלא שפירותיו גרועים. וכך נראה 
גם שנוקט החזו״א לדינא, ]ולכאורה לכן פסק שמותר להרכיב תפוז על חושחש 

שהוא מין תפוז גרוע אף שלכאורה הוא מין סרק[.

ומתבאר מדברי הלבושי שרד שעץ פרי שאין פירותיו ראויים לאכילה הרי הוא 
מאבד את שמו - עץ פרי ונקרא כמין סרק, וא״כ י״ל שלדברי הלבושי שרד אף 
כאן בגידולים שאינם יכולים להצמיח פירות הראויים לאכילה הרי הם כמין סרק 
ואפשר לזורעם יחד, כשם שמותר לזרוע ב׳ מיני סרק שאינם עומדים למאכל ואין 
צריך להרחיק ביניהם  ואף לדעת המשכנות יעקב שהתפוח יערי אינו נקרא מין 
סרק שעדיין ראוי לאכילה בדוחק, יתכן שבאופן זה שאינו יכול להוציא פירות 

כלל הרי הוא כמין סרק10.

אולם יש לומר שהתפוח היערי אינו דומה לנידון דידן, שהרי גידולים אלו אינם זן 
שאינו מצמיח, אלא שבשלב זה כשהם באדנית אינם ראויים לצמוח ואם יעביר 
את הצמח הזה לאדמה אפשר שיצמחו מזה פירות הראויים לאכילה ולא נחשבו 

כמין סרק.

וכעין זה יש לדון עוד בעץ שהוציאו לו את כח ההולדה כלומר שנעקר ונסתרס 

10.  ראה דברי המשכנות יעקב שם באורך, אם כוונתו לחלוק על דברי הלבושי שרד מחמת שמין מאכל 
גרוע אינו נחשב סרק, כלומר דמה שפירותיו גרועים אינו סיבה להפכו למין אחר אלא שהוא רק 
זן שונה, או שנחלק על הלבושי שרד רק לענין התפוח יערי שאינו כה גרוע ואינה סיבה לחלוק לו 

שם חדש בפני עצמו. 

ואינו יכול עוד להוציא פירות האם עדיין יש לו את שם מינו, או שמכיון שאינו 
מוציא פירות מין אחר הוא ואסור להרכיב עליו את מינו ואף להרכיב עליו מין 
אחר אסור, וכן יש לדון בעץ שהתנוון )הזקין( ואינו מוציא כבר פירות האם הוא 
מוגדר כמין סרק או כמין מאכל. ולמבואר נראה שאינו מין סרק כיון שמין זה הוא 
מין מאכל ורק מסיבה צדדית אינו מוציא פירות, כלומר שההגדרה של מין מאכל 
או סרק אינו אם בפועל מוציא פירות אלא אם הוא ממין שמוציא פירות או ממין 
שאינו מוציא פירות, ולא דנים על העץ המסוים הזה אלא על מינו וסוגו. אבל לדעת 

הלבושי שרד אם עץ זה מוציא פירות גרועים נראה שהוא מין אחר.

אולם גם אם ננקוט שמותר כיון שהוא מין סרק יש לדון לאסור מחמת מראית העין, 
שכן כלל נקוט בידינו שאף כשמותר לזרוע כמה מינים מדינא, צריך שיהיה היכר 
גמור שאינו כלאים. ואפשר לומר שאין בזה מראית העין כיון שגדלים באדנית הרי 

ניכר שאינם יכולים להצמיח פרי ומותרים.

ביאור ההיתר של זורע ואח״כ הופך

אולם יש לדון עוד להתיר כ״ז מדין זריעת כלאים שלא ניחא ליה וכפי ששנינו במשנה 
בכלאים ]פ״ב משנה ג׳[ “היתה שדהו זרועה חיטים ונמלך לזורעה שעורים ימתין 
לה עד שיתליע ויופך ואח״כ יזרע. אם צמחה לא יאמר אזרע ואח״כ אופך אלא 
הופך ואח״כ זורע״. וביאור המשנה: אדם שחפץ להפוך את שדהו למין אחר וכמו 
מין חיטים למין שעורים, צריך להמתין ג׳ ימים שיקלטו הזרעים באדמה ויחרוש 
את שדהו שאז עוקר את שורשי הזרע ואינם יכולים שוב לצמוח. ומותר לו לזרוע 
אף שעדיין יתכן שיצמחו מעט מחיטים אלו, וכפי שאומרת המשנה שאם צימחו 

צריך מיד להפוך את הקרקע.

וצריך לבאר מדוע אכן מותר לזרוע, והרי ישנה אפשרות שיצמחו החיטים, נמצא 
שהוא בספק אם זורע כלאים ואיך מותר לזרוע לכתחילה.

וניתן היה לפרש שמכיון שעקר את זרעי החיטה אף אם אעפ״כ יצמחו מהם מעט 
אך אינו דרך זריעה, וכפי ששנינו בתחילת פ״ב שמותר לזרוע פחות מכשיעור של 
א׳ מעשרים וארבע וכפי שביאר רבנו יונה דאי״ז דרך זריעה, אלא שלפ״ז יל״ע מדוע 
אם צימחו החיטים צריך לעוקרם והרי אי״ז דרך זריעה, ויתכן שאכן אין בזה איסור 

תורה ורק מדרבנן ומפני מראית העין אסרו זאת.

אולם החזו״א )ד, כד( ביאר באופן אחר, שההיתר הוא מחמת שלא ניחא לו בזריעת 
הכלאים וכל מקום שלא נוח לו בזריעת הכלאים אין בזה איסור כלאים, אלא שבכל 
מקום מצאנו רק שכלאים שעלו מאליהם ולא ניחא ליה בהם אינו חייב לעקרם, 
אך כאן מתבאר נדבך חדש שמותר לזרוע לכתחילה את הכלאים. וביאר החזו״א 
שכאן מחמת שעושה פעולה המורה שאינו חפץ בזריעת הכלאים התירו חז״ל אף 
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זתימת תלאיע ואופן ששיתהות לא יתוליע לימור

לזרוע לכתחילה. ונעתיק את מתיקות לשונו “תוכן משנתינו ששונה עוד אופן 
שמותר לזרוע ב׳ מינים מעורבין ואין בהם משום כלאים, וזה בשהיתה זרועה 
חטים ונמלך לזורעה שעורים שחורש ועושה מעשה המורה על שלא ניחא ליה 
בצמיחת חטים, ואע״ג שלא בטוח שהצמיחה הפכה את כל החטים ואפשר שיצמחו 
בין השעורים רובע לסאה, מ״מ השתא דעביד מעשה המורה דלא ניחא ליה בהו 
לא מקרי כלאים וכשיצמחו יעקרם כדין רואה כלאים בשדהו, ואפשר דמן התורה 
מותר לזרוע בלא היפוך ע״מ לעקור את החטים כשיצמחו, וחכמים הצריכוהו 
שיהפך, ואפשר דבלא מעשה אסור מה״ת אבל כשעושה מעשה להשחית צמיחת 

החטים פקע כבר שם כלאים משדה זו״.

ביאור ההיתר גומם עד פחות מטפח ומשרש

עוד שנינו במשנה בכלאים )פ״ב משנה ד( “נטועה ונמלך לזורעה לא יאמר אזרע 
ואחר כך אשרש אלא משרש ואח״כ זורע, אם רצה גומם עד פחות מטפח ואח״כ 
משרש״. וביאור המשנה: אדם שיש לו כרם נטוע גפנים ועתה חפץ לשנות את 
כרמו לשדה תבואה, כלומר לזרוע בכרמו תבואה )חיטה שעורה וכדומה( ואין דעתו 
עוד לגדל את הגפנים, מבואר במשנה שקודם שזורע צריך לשרש את הגפנים אך 
אם לא שרש את הגפנים אלא גמם אותם לפחות מטפח מותר לזרוע את התבואה 
ואח״כ ישרש את הגפנים, אך אם לא גמם כלל אסור לזרוע את התבואה על דעת 

לעקור את הגפנים לאחר מכן.

וצריך להבין מפני מה אם גמם את הגפן יכול לזרוע את התבואה בתנאי שישרש 
אחר כך, ממה נפשך, אם צריך לשרש מדוע הותר כבר לזרוע הרי עתה הוא זורע 

איסור11, ואם מותר לזרוע תבואה ליד גפן שגממה למה צריך לשרש לאחר מכן.

ואכן בירושלמי מבואר שמן הדין אין צריך כלל לשרש את הגפן אחר שגממו ורק 
עצה טובה השמיע לנו התנא במשנה שטוב שיגמום את הגפן שמא יצמחו הזרעים 
ואז שוב יהיה כלאים12. אמנם צריך להבין מדוע הותר לזרוע בצד הגפן עד שאפילו 
אינו חייב לשרש מן הדין הרי יש כאן ספק כלאים – שיכול הגפן לצמוח. ולדרכו 
של החזו״א נראה לבאר דכיון שעשה פעולה המורה שאינו חפץ בגפן שכן גממו, 
אין כאן כלאים, ורק עצה טובה השמיע לנו התנא שמומלץ לשרש את הגפן שלא 

יבוא לידי כלאים.

ולהאמור מתבאר שהזורע כלאים באופן שמוכח ממעשיו שאינו חפץ בזריעת 
אחד המינים אינו עובר באיסור כלאים. ואף חכמים לא אסרו כן והתירו לכתחילה 

11.  דאף שהגפן הוא פחות מטפח ואינו יכול להניב כלל פירות הרי הוא באיסור כלאים וכמו שפשוט 
שאסור לזרוע כלאים בצד גפן שאינו מניב פירות.

12.  כך ביאר החזו״א )כלאים ד, כז(.

לזרוע. וא״כ י״ל שאף הזורע ב׳ מיני ירקות באדנית אחת אינו עובר באיסור כלאים 
כיון שבאופן הרגיל אין הירקות יכולים לצמוח ומוכח ממעשיו שאינו חפץ בגידול 
הירקות אלא במין הצמח של הירקות. ואף שעתה זורע את הכלאים אך מכיון 
שזורע באדניות שאינם יכולים להוציא ירקות הראויים לאכילה יש לדון זאת 
כעושה פעולה המורה על העדר ניחותא, וכפי שמצאנו שזורע בצד האילן שגמם 

שהראה את פעולת העדר ניחותא באילן.

אולם נראה פשוט שאינו דומה כלל, שכן כאן נוח לו בגידול זה שמגדלם לנוי וחפץ 
בקיומם ורק אין מטרת זריעתו בשביל הירקות ]הגע עצמך הרי אם צמח זה היה 
יכול להוציא ירקות בוודאי שהיה נח לו בזה[, ומכיון שניחא ליה בעיקר גידול הצמח, 
אף שאין לו ניחותא בפירות ואף שעושה פעולה המורה על כך שאינו מעונין, הרי 

זה בכלל איסור כלאים.

כשעושה מעשה זריעה בידים האם יש היתר ניחותא

אלא שמדברי החזו״א נראה דאין כאן היתר של העדר ניחותא בכלאים כלל, שהנה 
שנינו במשנה )פ״ב משנה א( שאם נתערב לו מעט זרעי שעורים בזרעי החיטים 
יכול לזורעם יחד ואין איסור כלאים בשיעור מועט כזה ]שיעור אחד חלקי עשרים 
וארבע[, אולם אם הוא שיעור גדול מזה אסור לזרוע מן התערובת, והקשה החזו״א 
)ד, יג( מדוע אף בשיעור גדול יותר אסור לזרוע והרי לא ניחא בזריעת השעורים שכן 
הסיבה שלא הוציא את השעורים מהחיטים אינו מחמת שחפץ בהם אלא מחמת 
שהתקשה להוציאם, וא״כ מדוע אסורה זריעת חיטים אלו. ותירץ דכאן האיסור 
כלאים חל אף שאין לו ניחותא בהם מכיון שעושה מעשה זריעה בידים, כלומר 
דבאופן שזורע בידים אסור גם כשלא ניחא ליה בהם. ביאור הדבר שהניחותא ענינה 
הוא פעולת סיבת ההתיחסות לאיסור, שבכך הכלאים מתיחסים אליו, ובאופן שלא 
עשה שום פעולה, כמו בעלו צמחי הכלאים מאיליהם חל איסור קיום רק כשיש 
לו ניחותא בהם שבזה שרוצה בהם הם מתיחסים אליו, אך באופן שזרע בידים אף 

אם אין לו ניחותא עובר באיסור כלאים גם אין לו התיחסות של רצון13.

ויש לשאול בדברי החזו״א שלדעתו באופן שעשה מעשה זריעה לא מועיל חסרון 
ניחותא, והרי החזו״א כתב שאם זרע ע״מ לעקור קודם שיושרש אינו עובר באיסור 
כלאים )וכאמור לעיל( אף שעשה בידיו את מעשה הזריעה. אולם יש לחלק שגדר 
היתר בזורע על מנת לעקור לפני שישריש אינו מחמת שלא נח לו בגידול זה אלא 

13.  ואפשר לפרש דברי החזו״א בדרך אחרת דבזה שזורע בידיים הרי הוא קובע שחפץ ומעונין בצמח 
זה ולא מועיל מה שאומר שאינו חפץ בזה, שכן מעשיו הם שקובעים וכיון שזרע בידיים הרי יש 
כאן מציאות של ניחותא, ובדומה לדין דברים שבלב אינם דברים שאנו נוקטים שחל המכירה 
אף שבליבו לא היה חפץ במכירה זו, וזאת מפאת שהרצון הקובע הוא דיבורו ומעשיו ולא הרצון 

הפנימי.
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שפתשת רלש לארת  שפהמ שע לרע

הטעם הוא מחמת שאין זו צורת זריעה והוא מוגדר כטומן את הזרע בקרקע, 
וכמו שדימה החזו״א למשנה שהטומן לפת וצנונות שכתוב במשנה שאין בו 
איסור כלאים, וכך גם מתבאר בדברי החזו״א )ג, טו בסוף הקטע הראשון( 
שכתב שאף לדבריו שזורע ע״מ לעקור קודם שיושרש אינו עובר באיסור כלאים 
אך זורע ע״מ להפקיר אף שאין איסור כלאים בהפקר, עובר באיסור כלאים, וזה 
משום שעתה זרע כלאים ורק יש לו תכנון עתידי להפקיר, ונמצא לעת עתה שהם 
כלאים גמורים, משא״כ זורע ע״מ לעקור הרי אין כאן כלאים שכן כבר עכשיו אינם 

מוגדרים זרועים אלא טמונים בקרקע.

אולם במנחת שלמה )תנינא סי׳ קב( נקט שלא כדברי החזו״א דאף אם זרע בידיו 
אם לא ניחא ליה בהם אינו עובר באיסור כלאים, וציין לדברי התוס׳ יו״ט בפ״ב 
משנה א, וראה שם תוס׳ אנשי שם שגם הוא ביאר כן בתוי״ט שכשלא ניחא ליה 

בהם אינו עובר גם בזרע בידים.

ולדברי החזו״א אין להתיר לזרוע באדנית מחמת שלא ניחא בגידול הפירות, כיון 
שעושה מעשה זריעה בידים, ורק לדברי המנחת שלמה שאף אם זרע בידים אפשר 
שלא ניחא ליה, יש לדון האם נחשב שניחא ליה, וכאמור. ואף לדברי החזו״א יש 
לדון באופן שגדלו מאליהם ב׳ מיני ירקות באדנית אחת שבאופן זה לא זרע בידים 
האם נחשב שלא ניחא ליה בהם כיון שלא יגיעו להוציא פירות. ונראה שלא שייך 
להתיר בזה משום שלא ניחא ליה, שהרי כן נח לו בגידול זה ורק אין מטרת הזריעה 

בשביל גידול הירקות, וכאמור לעיל.

עוד יתכן שאף אי נימא שמותר מאחת הסיבות שהובאו לעיל, מכל מקום יש 
לאסור משום מראית העין ]וכפי שהבאנו לדון לעיל להתיר מחמת דבר שאין 
כמוהו מקיימין[ וכפי שמבואר בחזו״א בכמה מקומות ראה הערה14, שאין להתיר 
איסור כלאים אף מדרבנן כי צריך שלא יהיה חסרון של מראית העין, וכאן מכיון 
שזרע מיני ירק יש מראית העין של איסור כלאים, אולם י״ל ]וכאמור לעיל[ שאין 
כאן חסרון של מראית העין שכן זורעם באדניות וידוע לכל שאין הירקות יכולים 

לצמוח בצורה זו.

מן האמור עולה: שאין להתיר לזרוע ב׳ מיני ירקות באדנית אחת, מכיון שאין זה 
בכלל מין שאין כמוהו מקיימין, ולא נחשב מין סרק, וניחא ליה בכלאים.

14.  לעיל הבאנו כן מהחזו״א )כלאים סי׳ ה סוף ס״ק טו( ושם כתב לענין זורע להשחתה או בשביל 
לבדוק או לסייג – גדר, שיש חסרון של מראית העין. וראה עוד סי׳ ג׳ ס״ק יג ד״ה ר״מ וד״ה מיהו 

באין. וסי׳ ה׳ סק״ד ד״ה ולענין הלכה.

האם ישנו דין מיוחד שהפרשת חלה תהיה מעיסה או לחם בדוקא, ועיסה 
שבטל ממנה תואר לחם אף שנשארה בחיובה לא ניתן להפריש ממנה חלה 
אלא רק ממקום אחר עליה, מאמר זה מברר את דעות האחרונים שסוברים 
כך ואת משמעותו של דין זה לגבי הפרשה מטעם של חלה והפרשה מקמח 

על עיסה והנפקא מינה לדינא בפת שאבד לה “תוריתא דנהמא״. 

רבי אתיש מלתיאל גתוזווסהי שליט״א

 הפרשת חלה לאחר 
שפקע שם לחם

הפרשה על טעם

בפמ״ג יו״ד סי׳ צב ש״ד סק״י כתב ז״ל: מעשה אירע בקהלה א' שעשו לכבוד שבת 
לחם משנה ולקחו מהבצק ההוא ושמו בפת הצנומה בקדירה ולא לקחו חלה, ובבוקר 
ביום שבת קודש אכלו כל הלחם משנה גם פת הצנומה, ולא נשאר כי אם הבשר 
ורוטב שנתבשל עם פת הצנומה, מהו דינו. והשיב שם, דאם נשאר מעט מהפת 
הרי כיון דבחלת חו״ל עסקינן דאוכל והולך ואח״כ מפריש, מפריש ואין בכך כלום, 
אלא אפילו אם לא נשאר אלא הטעם, מותר הרוטב והבשר בלא הפרשה, דבטל 
טעם הטבל בשישים, וז״ל, וכי תימא טבל הוה דבר שיש לו מתירין ואפילו באלף 
לא בטל, הא ליתא, חדא דאינו מינו הוא, ועוד כיון דאי אפשר להפריש מיניה וביה 
תו לא הוה דשיל"מ, עכתו"ד. ומבואר דנקט דאי אפשר להפריש מהטעם הבלוע 
ומעורב בהבשר והרוטב, ולהכי בטל ברוב דאין לו מתירין, ויש לעיין מאיזה טעם 
אי אפשר להפריש מן הטעם על הטעם מיניה וביה, הא מפורש במתני' חלה פרק 
ג משנה ח דטבל שנתערב בלח מפרישין מיניה וביה, ועוד שם משנה ט דשאור 

טבול לחלה שנתערב בעיסה מפרישין חלתו מיניה וביה ומאי שנא, וצ"ע.

אמנם בתורי״ד עבודה זרה עד, ב כתב דבנימוח הטבל ונתערב באינו מינו אין לו 
תקנה להפריש הטעם, דחשיב כמי שאינו, וז״ל: אבל כשנתערבו באחרים ונימוחו 
שוב אין להן תקנה להתירן דכיון דנימוחו ואינם בעינם כאלו אבדו מן העולם דמי 
ולא חייל שם תרומה ומעשר על מה שמפריש על אותו טבל שנימוח וגם לא חייל 
פדיון על מעשר שני שנימוח, ע"כ, ומשניות דלעיל לא קשיא, דאיירי בנתערב במינו 
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שפתשת רלש לארת שפהמ שע לרע 

ובזה חשיב הטעם בעין כמבואר בתורי"ד שם, ויש לפרש דעת הפרי מגדים כן, 
אמנם בחזו"א דמאי סי' ד סקט"ו ובסי"ג סק"ה הביא מירושלמי פ"ק דדמאי דר"י 
כד הוה אכל אפילו קופד אפילו ביעה הוה מתקן וכו', דו חשש למשקין שיש בהן, 
ע"כ, היינו שר' יוחנן הפריש טעם הבלוע בביצה מבושלת, ומבואר דמהני הפרשת 

טעם אף בנתערב באינו מינו, וזהו דלא כתורי"ד.

הפרשה על עיסה שלא באה לעולם ומעיסה שלא באה 
לעולם

והנה בתוס׳ נזיר יב, א ד״ה מ״ט שקיל וטרי אם מהני מעשה הפרשת חלה על 
קמח שיחול לאחר שיגלגל העיסה, וכתבו התוס׳ דכיון דבידו לגלגל מועיל, ואין בו 
החסרון דדבר שלא בא לעולם, וכדאיתא קידושין סב, ב פירות ערוגה זו וכו׳ יהו 
תרומה על פירות ערוגה זו מחוברת לכשיתלשו דבריו קיימין, דכל שבידו לעשות 
לאו כמחוסר מעשה חשיב ובידו לתלשן, והנה תוס׳ נקטו בלשונם דמהני הפרשה 
מעיסה על קמח, משום דבידו לגלגל הקמח, וז״ל התוס׳: ואומר רבינו תם דיש בידה 
להביא עיסה מגולגלת ולומר עיסה זו תהא חלה על קמח לכשיהיה נילוש ודברים 
שבידה קיימים, ע"כ, ומשמע דהפרשת קמח על קמח לא מהני אף דבידו לגלגל 
ההפרשה והשיריים, אמנם הטור יו"ד שכז הביא מיראים דמהני אף בהפרשת קמח 
על קמח משום דבידו, וכן העתיק שו"ע שכז ס"א, ועי' בגר"א שם דהוכיח מסוגיא 
דקידושין דאף בפירות ערוגה מחוברין על פירות מחוברין לכשיתלשו שניהם, דבריו 
קיימין, משום דבידו לתלשן, וא"כ ה"ה קמח על קמח דבידו ללוש, וכתב דעל כרחך 
צריך לומר דלישנא דתוס' לאו דוקא הוא, וכן הוא ברעק"א יו"ד שכח ס"ג, אמנם 
בשו"ת חת"ס אה"ע סי' יא ובית מאיר יו"ד שם נקטו דכונת התוס' בדוקא היא, דלא 
מהני הפרשת קמח על קמח אף דבידו לגלגל לההפרשה והשיריים, וצריך ביאור 
מאיזה טעם יצריכו התוס' בדוקא להפריש מעיסה על קמח, הא כמו דבידו לגלגל 
קמח השירים, הכא נמי בידו לגלגל קמח ההפרשה, ובבית מאיר כתב דהוי תרתי 
לריעותא, וצ"ע מאי תרתי איכא, הא חד דינא הוא ומאי נ"מ כמה צריך לגלגל, וצ"ע.

הפרשה היא רק מעיסה או לחם

ונראה בכל זה בהקדם הא דאיתא בספרי במדבר פרשת שלח פיסקא קי ז"ל: "הרי 
שלא הפריש חלה מן העיסה שומע אני שלא יפריש חלה מן הלחם, ת"ל והיה 
באכלכם מלחם הארץ", ומבואר דסלקא דעתיה שאי אפשר להפריש אלא בעודה 
עיסה אבל לא אחר אפיה, והיינו דאף שכבר נתחייב בחלה מכל מקום סלקא דעתך 
דלא מצי להפרישו לחלה, דתו לאו עיסה מקרי, וקמ״ל דכיון דיש לה שם לחם 

אחר אפיה מצי מפריש. 

והיינו דמלבד מה דבעינא שם עיסה ולחם להתחייב בחלה, עוד בעינן שם עיסה 
ולחם להפריש ממנו חלה, ]ושמא מקור הדין הוא מלישנא דקרא במדבר טו, כ, 
"ראשית עריסותיכם חלה תרימו תרומה", היינו דההרמה גופא צריכה שם עיסה 
ולחם[, ותרי דינים הם, ולהכי ס"ד דאף שכבר נתחייב ונטבל לחלה מכל מקום א"א 
להפריש ממנו אחר אפיה, דתו לאו עיסה מיקרי, וקמ"ל קרא דבאכלכם מלחם 
הארץ, דאף אחר אפיה מצי מפריש, דמקרי לחם, ומעתה יש לומר דכל זה בדאית 
ליה שם לחם, אבל בדפקע שם לחם אף אחר שנתחייב בחלה וטבל הוא, מכל מקום 

אי אפשר תו להפרישו לחלה.

ביאור במה שאין מפרישין מטעם

ומעתה נראה דזהו מה שכתב הפמ"ג דטעם טבול לחלה שנתערב בבשר ורוטב 
אין מפרישין ממנו ואפילו על טעם שכמותו, דהיינו טעמא דכיון שפקע שם לחם 
מיניה שהרי מעורב בבשר ורוטב, תו אי אפשר להפרישו לחלה, ולהכי הוא דאין 
לו מתירין ובטל בשישים, ]וצריך לומר דאף שיכול להפריש מלחם אחר לא חשיב 

מחמת זה יש לו מתירין[.

ולא דמי להא דאיתא במתניתין פ"ג דחלה הנ"ל דשפיר מפרישין טבל שנתערב לח 
בלח, דהתם לאו בטבול לחלה מיירי, ולא בעינן בהפרשתו שם לחם, ומה דאיתא 
שם משנה ט בשאור הטבול לחלה שנתערב בעיסה מפרישין מיניה וביה, התם 
היינו טעמא דנתערב בעיסה ולא פקע ממנו שם לחם, מה שאין כן היכא דנתערב 

בבשר וכיו"ב דלאו לחם הוי וא"א תו להפרישו לחלה1.

ועי׳ רמ״א יו״ד סי׳ שכד סי״ב דבאפו פשטידת בשר עם פת ונבלע טעם הפת בבשר, 
יכול להפריש עליה ממקו״א ואינו מן החיוב על הפטור דטעם כעיקר דאורייתא, 
ומשמע קצת דמהבשר א״א להפריש אף דטעם כעיקר דאורייתא, ולמה שנתבאר 
ניחא, ועי׳ חזו״א דמאי סי׳ יג סק״ה נקט דכיון דמהני הפרשת טעם לתרומה ]כמו 
שהוכיח מירו׳ פ״ק דדמאי שהובא לעיל[ הכי נמי מהני בטעם טבול לחלה המעורב 

בבשר, אך לפי מה שנתבאר יש לחלק בזה.

ביאור למה לא אמרינן בידו לעשות עיסה מן הקמח 
שמפריש ממנו

ומעתה נראה דיש לפרש על פי זה הנראה מתוס׳ דאף דמהני הפרשת עיסה על 

1.  ואינו ענין למה שדן חזו״א דמאי סי׳ ד סקי״ז ד״ה ולפי״ז, ושם סי׳ טו סק״א, דטבל שאי אפשר 
לתקנו פקע איסורו, דשאני הכא שאפשר לתקנו ממקום אחר שיש עליו שם לחם, וכמבואר בחזו״א 

דמאי סי׳ ד סקכ״ב דכהאי גונא נותר באיסורו. 
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שפתשת רלש לארת שפהמ שע לרע 

קמח מ״מ הפרשת קמח על קמח לא מהני, וקשה מאי גריעותא איכא במה 
דההפרשה היא מקמח, טפי ממה שמפריש על קמח, הא חד דינא הוא דאין 
הקמח מתחייב אלא משנעשה עיסה, ולהמבואר אתי שפיר דבאמת שני דינים 
הם, האחד, מה שאין הקמח מתחייב בחלה עד שנעשה עיסה, ומקודם לזה פטור, 
ולא מהני הפרשה אלא בדבר המחויב. והשני, מה דאי אפשר להחיל הפרשת חלה 
על הקמח משום שאין לו שם עיסה ולחם, ואף אם יצוייר שהיה חייב בחלה. וי״ל 
דנקטו התוס׳ דלחסרון זה לא מהני מה דבידו לגלגל, ולא מהני הא דבידו אלא 
להחיוב חלה דאין חלה אלא על העיסה, ויתכן הביאור בזה דרק כשהחסרון הוא 
דעדיין לא הגיע הקמח לכלל חיוב מהני הא דבידו לחייבו, אבל היכא דמצד עצמו 
אינו ראוי להפרשה לא מועיל מה שיכול לעשותו ראוי, דומיא דהמבואר קידושין 
סב, ב הנותן פרוטה לשפחתו ואמר הרי את מקודשת לי לאחר שאשחררך, דלא 
מהני אף שבידו לשחררה ומשום דמעיקרא בהמה השתא דעת אחרת, וכמו כן 

מעיקרא קמח והשתא עיסה.   

אי נמי יש לומר עוד על דרך זו, משום דהוי תרתי לריעותא, והא דבידו לגלגל לא 
מהני אלא לדין אחד ולא לשנים, וכעין שכתב הבית מאיר, ]ולפי זה אין בדברי 
התוס׳ סתירה למה שהוכיח הגר״א סי׳ שכז דהפרשת תרומה מפירות מחוברין 
על פירות מחוברין מהני משום דבידו לתלשן, דהתם חדא דינא נינהו וליכא תרתי 

לריעותא, משא״כ הכא[.

ובפתחי תשובה שכד סק״ג הביא מלבושי שרד ]נדפס בסוף ספר תבואות שור[ 
סעי׳ קיז שעמד בעיקר הדבר וכתב דעיסה טבולה לחלה שנתנה טעם בבארש״ט 
א״א להפריש מיניה וביה טעם על טעם, ורק מטעם דנבלע בעיסה אחרת מצי 
מפריש, והיינו דבנבלע בעיסה אחרת יש להטעם שם לחם ושפיר מפריש ממנו, 

מה שאין כן כשנבלע בבארש״ט וכיוצא בזה.

העולה מינה לפת מבושלת פחות מכזית והפרשת חלה על 
אטריות

ומעתה נראה דיש לדון בדבר חדש דהנה מצינו כמה אופנים דחייבים בחלה אף 
שפקע מהם שם לחם לכל מילי, עי׳ בגמרא ברכות לז, ב דבישול אחר אפיה מפקיע 
שם לחם בשאין בו כזית, ובדיבוק בלא בישול בעינן כזית או תוריתא דנהמא, ובלא 
זה פקע מינה שם לחם ומברך בורא מיני מזונות, כדאיתא שו״ע או״ח קסח, ומכל 
מקום חיוב חלה שלו מכבר ודאי לא פקע, וכן מה שכתבו התוס׳ שם דורימשיי״ש 
]והם כעין אטריות שלנו[ אין מברכין עליהן המוציא דאין בו תוריתא דנהמא, ומכל 
מקום לענין חיוב חלה כתבו התוס׳ דלר״ת אפילו בנתכוין לכך מתחילה חייבות, 

שכבר נתחייבו בשעת גלגול, וכן מצינו  עוד לדעת הר״ש בתחילתו עיסה על דעת 
אפיה, ונמלך לבשלה דמודה הר״ש בה לענין חלה דחייבת כדתנן חלה פרק א מ״ה 
תחילתה עיסה וסופה סופגנין חייבת בחלה, ובפשוטו אינו אלא לענין חלה, אבל 
לא דחשיב מה״ט לחם, וכמו שהוכיח מג״א או״ח קסח סקל״ג מרבינו ירוחם ור״ש, 
ומברכין עליה בורא מיני מזונות אפילו בקביעות סעודה דלאו לחם הוא, ובפשוטו 
מפריש מהן כעת כמות שהן, אך למה שנתבאר יש לחוש דלא תהני מכל הני 
הפרשה האידנא, שכבר פקע מהן שם לחם, ולא מהני הפרשה אלא בלחם, ועל 

כרחו יצטרך להפריש עליהם ממקום אחר שיש לו שם לחם.

ואמנם לדינא אף דכן היא דעת לבושי שרד ונתבאר דכן הוא דעת פמ״ג, מכל מקום 
מסתימת הפוסקים שלא הזכירו חשש זה נראה דלא נחתו לזה, וכן פשיטא ליה 

לחזו״א דמאי סי׳ יג סק״ה.

קיצורם של דברים

בפמ״ג כתב דטעם פת הטבולה לחלה שנבלע בבשר ורוטב אי אפשר להפרישו 
לחלה ואפילו על טעם דכותיה, וקשה עליו מכמה משניות דמפרישין חלה ותרומה 
מטעם, ויש לומר דבהפרשת חלה מלבד מה דצריך שם לחם כדי שתתחייב העיסה, 
עוד צריך שם לחם להפרשה, ואין חלה חיילא אלא על הלחם, וכן מבואר בספרי 
שהצריך מקור מקרא להפרשת חלה לאחר אפיה, אף שכבר נתחייב בעודו עיסה, 
ולכן בנתערב טעם בבשר שפקע ממנו שם לחם אי אפשר להפרישו. ובזה יש לבאר 
דברי התוס׳ דאף דאפשר להפריש חלה על קמח שיחול לאחר שיתגלגל משום 

שבידו לגלגל, מכל מקום אי אפשר להפריש קמח על קמח.

ונפקא מינה לכמה אופנים דפקע שם לחם אחר שנתחייב בחלה דיצטרך להפריש 
ממקום אחר.
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מיסש ומיות שמשוייע לירלה  

דיני צירוף סל במצות, סברות רבות והרבה חידושי הלכה נאמרו בהם, מאמר 
זה מהווה סיכום רחב של עיקרי הלכות אלו והעולה מהם לדינא. וכדרכה 
של תורה עולים ממנו פרטי הלכות חדשות בשאלות השונות המתעוררות 

במצות חבורה.

רבי דוד קולדצקי שליט״א
מחבר ספר תורת המועדים

 עיסה ומצות 
העשויים ליחלק 

]ובו יבואר כיצד מפרישים חלה מהמצות שמחלקים לכמה בני אדם[

]מאמר זה נתלבן עם הג״ר ירמיהו אדלר, הג״ר פנחס באנדי, הג״ר פנחס קירזנר, 
הג״ר דוב  שיף, הג״ר פנחס שוב[.

 עיסה ומצות של שני בני אדם

קיי״ל ]יו״ד סי׳ שכו[ שעיסה העשויה לחלק אינה חייבת בחלה, ונאמרו בזה ב' דרכים.

ברמב״ן הלכות חלה כתב “ושמעינן מינה שהעושה על מנת לפטור פטורה ואע״פ 
שנתגלגלה בענין חיוב״ וכוונתו שצריך שצריך שיהיה שיעור בשעת עיקר חיובה 
וכמו שביאר הגר״ח הלכות ביכורים פ״ו הי״ט בדעת הרמב״ם ש״אין יסוד דינו מחמת 
מחשבתו שלא יהא בה שיעור, בשעת לחם, דאי משום הא לא איכפת לן, דכיון 
דעכ״פ איכא שיעור חלה בעודה עיסה שהוא שעת טיבולה, שפיר מועיל להתחייב 
בחלה. אבל כיון שחשב דבשעת חלות דין לחם שבה תהיה פטורה, ממילא מיפטרא 
גם מהשתא, ולהכי הוא דאהני הא דעיקר חיוב חלה תלוי בשם לחם, דכל דחשב 

עליה להיות נפטרת בעת לחם מיפטרא גם מהשתא״ וכן כתב הר״ש פ״א מ״ה.

“דכל שעומד ליחלק בעיסה כמחולק דמי״ ]לשון הרשב״א פסקי חלה שער ב׳ סק״ב, 
וכ״כ המאירי חלה פ״א מ״ה, תשב״ץ ח״ב סי׳ רצא פ״ג דין ט, משאת בנימין סי׳ א, 
חזו״א בגליון על הגר״ח, בית אפרים סי׳ סט בדעת ר״ת, חלת לחם סי׳ ה סק״ה, 
וכ״כ האבני נזר יו״ד תלב אות ד[ והיינו “כל שעומד ליחלק עכשיו הוא כחלוק״ 

]גליונות חזו״א על הגר״ח[.

מה נחשב דעתו לחלק

נאמרו בזה ג׳ שיטות 

י״א שכל הקפידה כשמחלקו לאנשים הרבה, אבל אם מחלקו לבני ביתו הסמוכים על 
שולחנו אינו חשוב דעתו לחלק ]הגר״א סי׳ שכו סק״ז, וכן מבואר בלבוש ובפרישה 
ובש״ך צל״ח ברכות לז, ב[ והטעם בזה שכל שמחלק לעצמו אין החלוקה מוחלטת 
שהרי אפשר שיצרף את הככרות אח״כ בסל ואין החלוקה מוחלטת משא״כ במחלק 

לאחרים שהחלוקה גמורה ומוחלטת ]צל״ח שם ובית אפרים יו״ד סי׳ סט[.

 וי״א שאינו תלוי אם מחלק לאיש אחד או לשני אנשים, אלא כל שדעתו לחלקה 
ולהקפיד על תערובתה אחר החלוקה, כגון שדעתו לחלקן ולעשותן בדפוסים 
מיוחדים או למשוח פניהן על מקצתן בביצים או בשמן וכיוצא בזה שיקפיד על 
נשיכתן זו בזו חשיב דעתו לחלק, אבל אם דעתו לחלקן רק משום שרוצה בפתין 
קטנות ולא יקפיד על נשיכתן גם אחר חלוקה חייב, ]חזו״א ליקוטים סי׳ ב סק״ב-ג[. 

וי״א שאם מחלק לאפות חלק היום וחלק למחר נחשב על מנת לחלק, אבל אם 
עומדים להיאפות בזמן אחד  בזה אחר זה ומה שמחלקה לב׳ פעמים הוא משום 
שאין לו מקום בתנור בכה״ג אינו חשוב דעתו לחלק ]כ״כ במעדני מלך על הרא״ש 

הלכות חלה אות כ[.

טעם שדעתו בזמן הלישה לחלקו אחר אפיה חייבת

וכל זה כשבדעתו לחלק בעודו עיסה, אבל אם בדעתו לחלק רק אחר אפיה הרי 
זה מצטרף והטעם בזה לביאור הראשון שהחסרון הוא במה שלא יהיה שיעור 

כשיהיה לחם אח״כ.

“שכל הענין של על מנת לחלק שייך דוקא בעיסה דאינה חייבת כלל מחמת עצמה 
אלא רק מחמת מחשבתו לעשות ממנו לחם, שהרי אם חישב לבשלה פטור, לכן 
אם בשעת הגלגול היה בדעתו לחלק לפני האפיה, נמצא דבשעה שיגיעו לכלל 
לחם כבר יהיה פחות מכשיעור אז הוא דלא מתחייב, משא״כ בצירוף שלאחר אפיה 
שהחיוב הוא מחמת עצמו משום דהוי עכשיו לחם חשוב של ה׳ רבעים שפיר חייב 

אף אם הצירוף הוא רק לשעה״ ]מנחת שלמה סי׳ ס״ח ד״ה ועתה נבאר[.

לביאור השני שכל שדעתו לחלק חשוב כמחולק אח״כ

“כיון דעיקר חיוב חלה הוא בא בשעת גלגול כדכתיב ראשית עריסותיכם, ולכן אם 
רצונו לחלק אחר גלגול אזי מקפיד על התערובות, שאינו רוצה שיהי׳ השני קבין 
ביחד ולכן הוי כאילו נחלק ואין בהם שיעור חיוב חלה כיון שמקפיד שלא יהיה 
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מיסש ומיות שמשוייע לירלה  

החמשת רביעים ביחד, משא״כ אם רוצה לאפותם ביחד אז אף שרצונו לחלק 
הפת אחר האפי׳ כבר נתחייבת בחלה בעודו עיסה״ ]פתחא זוטא כלל ז׳ אות יב 

וכעי״ז כתב בערוה״ש סי׳ שכו סעי׳ ד[.

״דדוקא כשעומד להעשות בלי הפסק מעשה אחר ולכן אם דעתו לחלק אחר אפיה 
דוקא הרי מעשה אפיה מפסיק״ ]ערך ש״י סי׳ שכו וכעי״ז כתב במנחת שלמה 
שם בד״ה ומיהו[. וכוונתו שלא נאמר הדין של על מנת לחלק אלא דווקא באופן 
שמחלק מיד לפני שמשתנה העיסה שבכה״ג כל העומד ליחלק כחלוק, אבל אם 
מחלק אחר שמשתנה העיסה לדבר אפוי אין שייך לומר כל העומד כיון שאינו 

עומד רק אחר שינוי מעשה.

דווקא בנתחייב החלה בשעה שהיתה עיסה שכיון שבשעת החיוב “לא עמדה 
להיחלק לכן נשאר חיובא אף שעומדת לחלק אחר אפיה, דאז כבר פנים חדשות 
באו לכאן״ ]משנה שכיר הוצאה ישנה סי׳ מה[. וכעין זה כתב במנחת שלמה סי׳ 
סח ד״ה ועתה נבאר בביאור הראשון “דעיקר הטעם שהמחשבה לחלק לאחר 
אפיה אינה פוטרת הוא משום דחייב עכ״פ מחמת שם עיסה דלא הוי כלל ע״מ 

לחלק בעודה עיסה״.

לדעת ר״ת “כיון דכל הענין של חמשת רבעים הוא מחמת דשיעור כזה חשיב טפי, 
לכן אין להתחשב כלל עם זה שעומד להתחלק לאחר שכבר יהי׳ לחם כיון דכל 
לחם עומד נמי להתחלק ולאכול מקצתו היום ומקצתו מחר, ואדרבה אם לא היה 
יכול להתחלק הוי גריעותא ולא מעליותא ולכן רק אם דעתו לחלקה בצק ה״ז 
מגרע את החשיבות ולא כשמחשב לחלק אח״כ לאחר שכבר יהי׳ לחם״ ]מנחת 

שלמה שם ד״ה ומיהו[.

דעתו קודם אפיה לחלקו אחר אפיה

י״א שאם דעתו קודם אפיה לחלקו אחר אפיה ג״כ חשוב דעתו לחלק ]כ״כ בארץ 
צבי סי׳ מט אמנם משאר הפוסקים מבואר שלא כדבריו וכן מבואר להדיא בספר 

התרומה סי׳ פב, ובשערי צדק בבינת אדם פרק יד אות ד[. 

כשכל הצירוף נעשה אחר אפיה 

וכל זה כשהצירוף נעשה קודם אפיה, אבל אם כל הצירוף נעשה אחר אפיה ע״י 
צירוף סל, יש לדון בו מכמה צדדים. 

אם נימא שדין צירוף בסל הוא כדין צירופו בעיסה א״כ לטעם הגר״ח בכה״ג אין 
את הפטור על מנת לחלק שהוא מטעם שבעת שנהיה לחם שהוא עיקר חיובו, 

הוא מחולק, משא״כ צירוף סל אחר אפיה שהוא כבר לחם לא יועיל מה שבדעתו 
לחלק אח״כ לאחרים כיון שאחר החלוקה אין נעשה בו שום מעשה לחם ]תורת 

הארץ פרק ד אות ק ד״ה אך גוף הדבר[.   

אמנם לטעם של הערך ש״י כיון שכל הצירוף היה אחר אפיה אינו מצטרף שהרי 
עומד ליחלק בלי שום מעשה המפסיק ]וזה לשון הערך ש״י “אם אפה קבין ואחר 
אפיה נצטרפו בסל או בתנור למ״ד תנור מצרף ודעתו בשעת הצירוף לחלק אח״כ 
שלא יהא בכל אחת כשיעור דבזה ליתא מעשה מפסקת כיון דעומד להחלק כנחלק 
דמי ואינו מצטרף וצ״ע״ ועי׳ מנחת שלמה שם ד״ה ומיהו בדעת שג״כ הביא סברא 

זו בתחילת דבריו[.

וכן לטעם שכתב המשנה שכיר שכל סברת החיוב הוא משום שאחר אפיה הוא 
פנים חדשות לפי זה כתב ש״בערב פסח שעושין עיסה פחות משיעור חלה, נמצא 
שהחיוב בא רק אחר האפיה בשעת צירוף סל, א״כ שעת צירוף סל הוי כמו עיסה 
דעלמא קודם אפיה, דבשעת חלות החיוב עומדת להתחלק, א״כ בודאי פטור״ 
וכעין זה כתב במנחת שלמה בביאור הראשון “וכיון שכן כמו שאם צירף ב׳ עיסות 
ע״מ לחלקן בעודן בצק פטורין, כך אם צירף ב׳ מצות ע״מ לחלקם ג״כ לא מיקרי 
צירוף״ ]וכ״כ לדינא בשו״ת מהרא״ך בסי׳ תנח, חדוות יעקב ח״ב סי׳ נד, חלת לחם 

בפתיחה לסי׳ ה ועי׳ מה שכתב במנחת יצחק ח״ח סי׳ מב[. 

לדעת החזו״א שס״ל שגם בדעתו לחלק, מ״מ אם אינו מקפיד שינשכו זה בזה, 
וכל מה שמחלק רק מפני סיבה צדדית כגון שרוצה לאפותו חתיכות חתיכות, או 
שנותנו לכמה בני אדם, ולאותם בני אדם אין קפידא שיגעו זה בזה, בכל זה אינו 
חשוב עומד לחלק, לפי זה ה״ה במצות באופן שאין להם קפידא שיגעו מצות שלו 
במצות של חבירו וכל מה שמחלקו הוא מחמת שנותן המצות לכמה בני אדם 
שהרי הן מצטרפין, אמנם באופן שמקפיד לקחת דווקא המצות שלו מחמת כל מיני 
סיבות חשוב קפידא וכדיבואר כל זה לקמן ]וכ״כ בתשובות והנהגות ח״ז סי׳ קלו[. 

אם נימא שהצירוף שנעשה אחר האפיה הוא צירוף יותר קל מחמת שאין צריך 
שיהיה גוש אחד, א״כ י״ל בזה שני צדדים א׳ שמאחר שאין צריך שיהיה צירוף חזק 
כ״כ, כך גם אין חסרון במה שהוא על מנת לחלק כיון שסגי בצירוף כל דהו ]וכ״כ 
בשבט הלוי ח״ב סי׳ קעט סק״ה[. צד ב, שאדרבה כיון שנעשה הצירוף בקל, הרי 

הוא מתבטל בקל, ולכן כל שדעתו לחלק אינה חייבת.

כשהמצות שייכות לבעל המאפיה 

וכל זה כשבשעת אפיה כבר יש לכל אחד מבני החבורה חלק במצות, וכגון שנתחייב 
בעל המאפיה לבני החבורה שיתן להם דווקא מהמצות שאופה בשעה זו, שאינו 
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רשאי ליתנו לאחרים, ואפי׳ אם לא נתחייב להם בקנין רק בפה שיכול לחזור 
בו, מ״מ כיון שאסור לחזור בו משום מחוסרי אמנה חשוב על דעת לחלק.

אבל אם המצות שייכות עדיין לבעל המאפיה, אף שדעתו לחלק לבני החבורה, 
מ״מ כיון שפעמים נמלך ואינו מחלקו הרי זה חייב.

ויש שכתבו שאפי׳ לא נתחייב להם אלא שיש לקוחות המזומנים ליקח חשוב על 
מנת לחלק ]כ״כ במשנה ראשונה שם[, אמנם בדרך אמונה פ״ו צהה״ל אות שפב 
השיג על זה שכיון שאינו מחויב ליתן להם ויכול לקחת הכל לעצמו חייב בחלה 
]ונחלקו בגדר על מנת לחלק וכמו שמבואר בסמוך וע״ע מה שכתב בתורת הארץ 

פ״ד ס״ק ק – קג[.

וי״א שאפי׳ אם כבר שילמו על המצות, מ״מ כל שיש ביד בעל המאפיה להביא 
ללוקחות ממצות אחרות דינו כנחתום שחייב ]כ״כ בתפא״י אות מה - כן שמעתי 

לבאר דבריו מהגרמ״מ קארפ[. 

באופן שבשעת הצירוף היה דעתו לחלקם ונמלך שלא 
לחלקם

ובאופן שבשעת הצירוף היה דעתו לחלקם ונמלך שלא לחלקם, דעת הרבה פוסקים 
]חלת לחם פתיחה לסי׳ ה בסו״ד, אבני נזר יו״ד סי׳ תיח, מקדש מעט סי׳ שכו סק״ח, 
פתחא זוטא כלל ז סק״כ, ראשית העומר סי׳ שכו סק״י[ שבשעה שנמלך מתחייב 
]ואינו דומה לעיסת הקדש שחזר ופדאה שפטורה, משום שדווקא שם שמחוסר 
מעשה של פדיון ונחשב שהיה עומד ליפטר, ונמצא שמעשה הפדיה שעושה 
בסוף, הוא מעשה חדש ואינו עוקר מעשה הקודם, משא״כ בעיסה שעשה על 
דעת לחלק, שהעיסה בעצמה היה בה שיעור אלא שמכח מחשבתו שחשב לחלקו 
חשוב כאילו מחולק, לכן כל שחזר בו קודם אפיה ושינה מחשבתו, מועיל המחשבה 
שבסוף להוציא מידי מחשבה שבתחילה ומברר למפרע שהגלגול שעשה בתחילה 
היה על דעת להתחייב, וכמו שמצינו בתחילה סופגנין וסופה עיסה, ואינו דומה 
לעיסת השותפין שהוסיף כל אחד על שלו שאינו חוזר ומתחייב, שהרי בשותפין 
לא עקר מעשה הראשון שהרי העיסה שעשה בתחילה חילקה, ונמצא שאותה 
חלק בעיסה אינו חוזרת ומתחייבת[ ]עפ״י המנחת שלמה סי׳ סח ועדות ביעקב 
סי׳ יב בביאור דברי הרמב״ן הלכות חלה פ״א מ״ג והרא״ש הלכות חלה סי׳ ב׳ והר״ן 

פסחים ל״ז ד״ה אבל[.

אמנם בר׳ חיים הלוי פ״ו הי״ט ד״ה ולדעת הרמב״ם מבואר שבכה״ג אינו חוזרת 
ומתחייבת שכיון שהיה לה שעת הכושר להתחייב ולא התחייב לא מתחייב שוב 
אח״כ ]כן משמע מדבריו דסובר שהדין הנ״ל שייך אף בשינה מחשבתו דאל״כ מאי 

קשיא ליה שם מתחילתו סופגנין וסופה עיסה[.

באופן שבשעת הצירוף היה דעתו שלא לחלקם ואח״כ 
נמלך לחלקם

ואם בשעת הצירוף היה דעתו שלא לחלקם ואח״כ נמלך לחלקם, חייב בחלה 
]יו״ד סי׳ שכו ס״ד ברמ״א עפ״י הטור[. והטעם בזה שכיון שעשה עיסה החייבת 
בחלה על דעת לאפותה, נתחייבה העיסה בחלה ]שאין בכח מחשבה לבד לעקור 
עשיה שעשה בתחילה שלא על מנת לחלק, ואף לדעת הגר״ח שצריך שיהיה עיסה 
שנעשית לחם, הרי היא חייבת, שכיון שבשעה שלש העיסה היה דעתו לעשותה 

לחם, נתחייבה באותה שעה ואינה חוזרת ונפטרת[.

עשה עיסה שלא על דעת לאפותה

ומי שעושה עיסה על מנת ללמד עשיית מצוות חלה וכדומה ואין דעתו לאפותה, 
יל״ע האם חייבת בחלה ויש לדון בו בכמה ספיקות.

האם יש חיוב הפרשה בעיסה שאינה עומדת לאכילה ]ובדבר הזה נחלקו בזה 
הפוסקים הובאו דבריהם בדרך אמונה תרומות פ״ב סק״ח[.

לדעת המחייבים י״ל שכל זה דווקא כשדעתו לאפותה אלא שאין דעתו לאכלה 
אבל אם אין דעתו לאפותה י״ל שאין חייב בחלה שלדעת הגר״ח הרי היא פטורה 
שהרי אינה עיסה העומדת להיות לחם, ולדעת שאר פוסקים הרי היא פטורה שלא 

גרע מהעושה עיסה על דעת לחלקה שפטורה.

אמנם י״ל שכל שראוי לאפותה חייבת לכו״ע שדווקא עיסה העומדת לחלקה שלעולם 
לא יאפנה כאחת פטורה, אבל עיסה שאין עומדת לחלקה ויש בידו לאפותה בכל 
שעה, אין חסרון במה שאין עומד לאפותה ]ובמאירי ברכות לז, ב כתב לפטור לחם 

שלא נעשה על דעת לאכלו יעו״ש[.

וכל זה כשבשעת לישה היה דעתו שלא לאפותה, אבל אם בשעת לישה היה דעתו 
לאפותה, ואח״כ קודם הפרשה נמלך שלא לאפותה י״ל שאף לסוברים שעיסה שאינה 

עומדת לאכילה חייבת, כבר נתחייבה בהפרשה בשעת לישה ושוב אינה נפטרת.

ואפי׳ אם בשעת לישה היה מסופק אם יאפנה, דינו כנחתום שכל שיש צד שיתחייב 
אף שלבסוף חילקה הרי היא חייבת כנ״ל.

בעל הבית העושה על דעת לחלקם

ומי שקונה מצות על דעת לחלק חלק מהמצות לבניו הנשואים או לאנשים אחרים 
שאינם מבני ביתו, נחלקו בזה הפוסקים, י״א שרק בנחתום שמלכתחילה יודע 
שיתכן ולא יהיו לו קונים, או יהיה לו קונה שיקנה כשיעור חלה, אין דעתו לחלק 
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חשובה דעת, אבל בעל הבית שתלוי בדעת עצמו לכן כל שדעתו לחלק פטור 
מחלה ]כן מבואר בשו״ע יו״ד שכו ס״ב, ואף שיש צד שיחזור בו או יהיה שום 
אונס, מ״מ כיון שבאופן הרגיל אינו חוזר בו חשוב שלא על דעת לחלק[, וי״א שאף 
בכה״ג חייב ]כן הוא מסקנת החזו״א סק״ד שכיון “דיש לחוש שמא תמלך, חייבת 
כדין נחתום״ ולא אמרו שדעתו לחלק פטור, אלא בשותפין שאפו עיסה, על דעת 
לקחת כל אחד לביתו, שכל צירופם היה מתחילה רק לאפותם יחד, ולא לאכול 

יחד, וכ״כ החלת לחם בפתיחה לסי׳ ה ובס״ק ד ה[.

ומ״מ גם לדבריהם אין לברך בכה״ג שלא כתבו דבריהם רק בדרך אפשר.

ומ״מ גם לשיטה ראשונה, כל זה דווקא באופן שדעתו בודאות שיחלק לבניו ולקרוביו, 
אבל אם דעתו לחלק להם רק אם יסתדר לו, ואם יהיה לו קשה לא יחלק להם, אינו 
חשוב על דעת לחלק, ]ומסתבר שאם דעתו לחלק להם באופן הרגיל, אף שיודע 
בעצמו שאם יזדמן לו אונס לא יחלק, אין בזה חסרון, כיון שבודקין לפי אופן הרגיל[.  

 באופן שחלק מהאנשים לוקחים כשיעור וחלק לוקחים 
פחות מהשיעור

וכל מה שנתבאר שבעה״ב שדעתו לחלק העיסה פטורה, הוא דווקא כשדעתו 
לחלק לכל אחד פחות מכשיעור, אבל אם דעתו לחלק לאחד מהם כשיעור, י״א 

שכל העיסה חייבת מב׳ טעמים.

טעם אחד שכל שיש בו חלק מהעיסה החייבת בחלה נתחייבה כל העיסה ]חידושים 
וביאורים חלה סי׳ ג סק״ה, וכן כתב בשם טוב על הרמב״ם פ״ו מביכורים ה״כ, וכ״כ 
במנחת שלמה סי׳ סח בהגהה, שלא אמרו שהעושה עיסה על מנת לחלק פטור אלא 
כשבדעתו לחלק לפחות פחות מכשיעור שנמצא שמעולם לא נתחייבה העיסה 
בחלה, אבל אם חלק מהעיסה יש בו שיעור שנמצא שהעיסה נתחייבה בחלה, י״ל 

שהרי זה מחייב את כל העיסה בחלה[. 

ושמעתי להעיר ע״ז שי״ל שכל זה שייך בעיסה שכולה הוא דבר אחד ולכן כיון 
שנתחייבה מקצתה נתחייבה כולה, אבל מצות שנתחייבו שאינו חיבור גמור, רק 
על ידי צירוף סל, אולי י״ל שאין אומרים שכיון שנתחייבה מקצתה נתחייבה כולה. 

טעם ב׳ שכיון שכל עיסה או מצה יכול להגיע למי שלוקח כשיעור, דינו כנחתום 
שחייב מחמת שיתכן שלא יחלקנו לבסוף, וה״ה כאן כיון שכל חלק מהעיסה או 
כל מצה יכולים להצטרף ולהתחייב אין את הפטור של עיסה העשויה להיחלק, 
]כן הובא בשם הגר״ח גריינמן עפ״י דברי החזו״א ליקוטים סי׳ ב סק״ב שכל שאין 
עתיד מבורר של פטור פתיכי בו צד חיוב, וכ״כ בחלת לחם בפתיחה לסי׳ ה ובסק״ד[.

ונפק״מ בין ב׳ הביאורים באופן שעשה עיסה שאין בה שיעור וצירף לה עיסה שיש 
בה שיעור, אבל היא עומדת בפני עצמה, שלפי צד א׳ כל העיסה חייבת, אמנם 
לצד ב׳ כתב בחלת לחם שכיון שאין צד שהחלק שאין בו כשיעור יגיע למי שלוקח 

כשיעור, לכן החלק שפחות מכשיעור פטור.

וי״א שהעיסה שאין בה כשיעור פטורה, והעיסה שיש בו שיעור חייבת ולא יפריש 
ממנה עד אחר שיחלקו ]כ״כ במקדש מעט סי׳ שכו סק״ט, ומה שכתבנו שלא יפריש 
ממנה עד אחר החלוקה ביאר שם שיש לחוש שמה שלוקח לחלה הוא מהחלק 
שאין בה כשיעור, משא״כ אחר שחילקו, אף שכיון שאין ברירה, יש לחוש שבחלק 
שיש בה כשיעור נתערב מקצת מהחלק שאין בה כשיעור, מ״מ אין בזה חסרון 
כיון שהרי זה מתחייב עכשיו, שלא גרע מעיסה שחשב עליה לחלקה, ונמלך עליה 

שלא לחלקה[. 

וי״א שמטעם אחר אין העיסה מתחייבת בחלה עד שיחלקנו שכיון שדעתו לחלקה 
דינה כעיסה שלא נגמרה מלאכתה, ]כן מצדד במעשה אורג הובא בפתחא זוטא 
כלל ז אות יז עפ״י מה שביאר בירושלמי, והעירוני ע״ז שי״ל שכל זה שייך בעיסה 
שעדיין לא נגמרה מלאכתה, אבל בצירוף סל שכבר נגמרה מלאכתו י״ל שאין חסרון 

במה שאין מבורר למי שייך העיסה[.

שותפים שעושים עיסה או מצות יחד ומקפידים לחלקה 
האם העיסה שאין בה כשיעור חייבת

ולשיטות שס״ל שכל העיסה חייבת, כל זה כשהעיסה או המצות שייכים לאדם אחד 
אלא שדעתו לחלק, אבל מצות של שני אנשים שנשתתפו בקמח על דעת לחלק 
]לפני האפיה אם היה בו כשיעור, ואם לא היה בו רק בצירוף סל, אז גם בחילקו 
אחרי האפיה חשוב על דעת לחלק לכמה פוסקים כנ״ל[ לכל אחד חלקו ויקפידו 
זה על זה לאחר חלוקה שקיי״ל שאינם מצטרפות כמבואר בסי׳ שכו ס״א, בכה״ג 
גם לשיטתם העיסה שאין בה כשיעור פטורה ]ולענין אדם אחד המקפיד לחלקם 

יבואר דינו לקמן ד״ה דעתו לחלק לעצמו מחמת הקפדה[.

האיך מפרישין תערובת פטור וחיוב

ועיסה שחלק ממנה פטור וחלק חייב, מעיקר הדין יכול להפריש בברכה מיניה 
וביה ]כ״כ בשו״ע סי׳ של ס״א[ שקמח דינו כלח בלח שיכול להפריש מיניה וביה 
והטעם בזה ביאר הרא״ש )ה״ק חלה סי׳ י הובא בט״ז על השו״ע שם( “דיש בילה 
בדבר לח, ובשיעור חלה שיפריש אי אפשר שלא יהיה בו משל ישראל, והחלה אין 

לו שיעור מן התורה״.
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מיסש ומיות שמשוייע לירלה  

ואף לסוברים שקמח חשוב יבש ביבש )כן דעת תוס׳ יבמות פב, א ד״ה רבי 
יהודה בביאור השני, רע״א בדעת הרמב״ם פי״ג מתרומות ה״ד, מהרש״ל הובא 
במג״א סי׳ תל סק״א ובדגול מרבבה שם(, וכן אם נתחייבה העיסה רק בצירוף סל 
אחר האפיה, שלכו״ע המצות הרי הן יבש ביבש, מ״מ לסוברים שיש ברירה יכול 
להפריש מיניה וביה, שהרי מכוון שמה שלוקח להפרשה יהיה מהחלק ששייך 

לעיסה המחויבת.

עוד י״א שמטעם אחר יכול להפריש אף לשיטות שאין ברירה “דכיון שיש בעיסה 
זו תערובות מפטור וחיוב, ולא נתברר מעולם איזה החיוב ואיזה הפטור, חיוב חלה 
בעיסה זו מתלי תלי וקאי, ולא נגמר לחול עד לבסוף שנחלקו זה לכשיעור וזה 
לפחות מכשיעור, ולמ״ד אין ברירה חל החיוב על חלק דכשיעור משעה שנחלק 
ואילך, והחלק הפחות מכשיעור נשאר פטור״ )כ״כ בגידולי הקדש סי׳ שכו סק״ט(, 
וצ״ל לדבריו שלא אמרו שחיוב ופטור מעורבים זה בזה אלא בשותפות גוי שאינה 
עומדת ליחלק קודם אפיה ולא יתברר לעולם החלק של היהודי קודם אפיה, אבל 
בשותפות יהודי שעומד ליחלק קודם אפיה, ואז יתברר כל עיסה למי היא שייכת, 
לא חל חיוב הפרשה עד שיפריד העיסות, ושמעתי לומר שאפי׳ אם דעתו לחלק 
חלק הגוי קודם אפיה אין אומרים בזה סברת מיתלא תלי, שדווקא כאן שיש 
נפמ״ק במחשבתו ממתינים עד שיחלקו, אבל בשותפות גוי ויהודי שחלק הגוי 
תמיד פטורה, ונמצא שאין לחלק הגוי שום נפק״מ בחילוק, לכן אע״פ שהיה דעתו 

לחלקו אינו משנה ההלכה[.

אמנם בבהגר״א שם סק״ה כתב שאף למ״ד שקמח חשוב יבש, לא אמרו כן אלא 
לענין ביטול בששים, אבל לענין הפרשה, אינו יכול להפריש מיניה וביה, שיש לחוש 

שאין נבלל יפה יפה, ויקח החלה ממקום הפטור מחלה.

ומ״מ כתב שכל זה דווקא כשכל אחד הביא קמחו ועירבו זה בזה שלעולם אין אנו 
יודעים היכן נמצא קמחו של כל אחד, אבל באופן שנשתתפו מתחילה בקמח על 
ידי שקנו ביחד, בכה״ג הרי הן שותפים בכל חיטה וחיטה כמו שכתב רש״י בגיטין 
מז, ב )וכשיטתו כתב הרמב״ם פ״א מתרומות ה״כ ושו״ע סי׳ שלא סי״א(, ולכן אף 
לשיטות שחשוב יבש ביבש יכול להפריש מיניה וביה, ]ולפי מה שכתב המהרי״ט 
ח״א סוף סי׳ יח והחזו״א שביעית ס״ז סקכ״ט שאף לדעת תוס׳ שם שאינם שותפים 
בכל חיטה וחיטה, כל זה בדבר יבש שאפשר להפריד זה מזה ולומר שזה שייך 
לשותף אחד וזה שייך לשותף השני כמו חיטה וחיטה, אבל בדבר לח שא״א להפריד 
אף לדעת תוס׳ הרי הם שותפים בכל משהו ומשהו, לפי״ז יש לדון בקמח שהוא 

נבלל ואינו עומד כ״כ בפ״ע שאולי דינו כדבר לח לענין זה וצ״ע[. 

וכל זה מעיקר הדין, אבל לכתחילה נכון להפריש בכל גווני ממקום אחר, או שייחד 

קודם שיתחייב העיסה בחלה שיעור של חלה עבור אדם אחד בלבד שיקח מאותם 
מצות וממנו יפריש על כל המצות.

]הטעם בזה שלחומרא יש לחשוש לשיטות שדין הקמח והעיסה כדבר יבש ביבש 
ואין בילה, ולדעת הגר״א אף לשיטות שקמח דינו כלח, כל זה רק לענין ביטול בששים, 
אבל אינו נחשב כאחד ממש לענין שיוכל להפריש מיניה וביה, ואף באופן שקנו 
ביחד הקמח שכתב הגר״א שבכה״ג חשובים שותפין בכל משהו ומשהו, מ״מ יש 
לחוש לדעת רע״א על המשניות דמאי ו ז והמלבושי יו״ט דיני ברירה סי׳ י שכתבו 
שלדעת התוס׳ חשוב שאין מבורר היכן חלק של כל שותף, ומעתה אם יפרישו מיניה 
וביה יש לחוש שמפריש מהפטור על החיוב לשיטות שאין ברירה, אמנם כשמייחד 
מצות עבור אחד מהשותפין, בכה״ג אף שיש לחוש שמא במצות אלו נמצא קמח 
ממי שלקח פחות מכשיעור מחמת שאין ברירה, מ״מ כיון שבשעה שמתחייבת 
בחלה הרי הוא מיוחד כבר לאחד מהשותפים חייבת אותה עיסה או מצות בחלה[.

ודווקא בכה״ג שייחד, אבל אם לא ייחד קודם שנתחייב בחלה, לא יפריש אף אחר 
שכבר חילקו ביניהם שיש לחוש שמי שיש לו כשיעור קיבל חלק מהמצות של מי 
שאין לו כשיעור ונמצא מפריש מהפטור על החיוב, ואין לומר שמ״מ נתחייבו עכשיו 
כשנצטרפו אצלו, שכיון שהיו פטורים שעה אחת שוב אינם חוזרים ומתחייבים 

לדעת הרבה פוסקים.

ולכן בכה״ג אין לו תקנה רק להפריש ממקום אחר, או להפריש מכל מצה בפ״ע. 
]וכל זה לחומרא, אבל מדינא כיון שהוא רק ס״ס אין צריך להחמיר להפריש מכל 

מצה ומצה[.

ואף אלו שקיבלו פחות מכשיעור יפרישו ]אא״כ יודעים שמי שלקח כשיעור כיוון 
עליהם בהפרשתו[, שיש לחוש שמאחר שאין ברירה שמא קיבלו מהמצות שכבר 

נתחייבו בחלה.

 וי״א שמי שקיבל כשיעור יכול להפריש אחר החלוקה שאי״ז שייך לברירה שהרי 
אין כאן חלות חיוב של חלה, אלא כל שהוא עיסה אחת חייבת בחלה, וכיון שלבסוף 
נתברר שהוא של איש אחד חייב בחלה מתחילתו שהרי היה בסל אחד ואין צריך 
כאן שום חלות לפני החלוקה אלא שיהיה בפועל עיסה אחת ויתברר אח״כ החלקים 
שכבר עכשיו עומדים ליחלק, ואף שאם אין ברירה הרי הם כלקוחות ויתכן שבתחילה 
לא היו שלה מ״מ הרי לא עמדו ליחלק וחייב אף בשל שותפין ]כ״כ הג״ר שבח 

רוזנבלט בקובץ מבי דינא עמ׳ קסו[.

 דעתו לחלקו לעצמו מחמת הקפדה

וכל זה כשדעתו לחלקו לאחרים, אבל אם דעתו לקחת הכל לעצמו חייבת, ואם 
דעתו לחלק ומקפיד שלא יתערבו שני החלקים שמחלקם מחמת שרוצה לעשות 
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מיסש ומיות שמשוייע לירלה  

בכל חתיכה עיסה אחרת, נחלקו בזה הפוסקים י״א שכיון שמקפיד לחלקם 
ושלא יתערבו ביניהם דינו ככל עיסה שדעתו לחלק ופטורה ]כ״כ בחזו״א 
שם[. וי״א שחייבת ]כ״כ הרה״ג רבי משה ויא במוריה שנת תשס״ד בשם מרן 
הגריש״א בדעת הש״ך והגר״א, אמנם אין הכרח לזה די״ל שלא כתבו הש״ך והגר״א 
שהמחלק לעצמו חייב, אלא דווקא כשאינו מקפיד, אבל במקפיד אינו מצטרף וכן 

הבין בשש״כ פמ״ב סעי׳ יא[.

וי״א שמטעם אחר יש להחמיר ולהפריש, שיש לחשוש שמא ימלך ולא יקפיד 
כמו שדן החזו״א שם.

וכל זה כשהיה בתחילה עיסה אחת אלא שהיה דעתו לחלקה, אבל אם היו מתחילה 
שתי עיסות ואח״כ צירף שתי העיסות יחד על ידי נשיכה לכו״ע אינו מצטרף אם 

מקפיד ]כ״כ בסי׳ שכו ס״א[. 

מקפיד לחלקם בשביל סיבה צדדית ]כגון מחמת חלוקת המצות לזמנים שונים, 
או כגון שרוצה לשמור על טריות המצות[

וכל זה כשמחלק מחמת שמקפיד בעצם העירוב, אמנם מי שמקפיד רק מחמת 
שנוח לו בחלוקה מאחר שרוצה לחלק המצות לזמנים שונים, ואינו רוצה שיתבלבלו 
המצות אלו באלו, י״ל שמאחר שאינו מקפיד שישכו זה בזה רק מחמת סיבה צדדית, 
אינו חשוב מקפיד ]שוב מצאתי שכ״כ בחלת לחם בפתיחה לסי׳ ה׳ לענין חלוקת 

העיסה קודם אפיה לפחות מכשיעור מחשש חימוץ[.

וכן אם מקפיד שלא יגעו זה בזה מחמת שרוצה שיהיו כל כמה מצות בשקית בפ״ע, 
בכדי לשמור על טריות המצות שלא יתקלקלו המצות בכל פעם שפותח השקית 

להוציא ממנה מצות בשביל לאכול, דינו כנ״ל.

עוד שמעתי לומר שי״ל טעם אחר שאין בזה חסרון, שכל קפידא שאם יגעו זה בזה, 
לא נתקלקלו מעשיו, אלא שנגרם לו טירחה יתירה מחמת הנגיעה זו בזו, אינו חשוב 
קפידא, שתוספת טירחא אינו חשוב הקפדה גמורה, אבל באופן שאם יגעו זה בזה 
נתקלקל מעשיו שכעת אין לו אפשרות לתקן הקלקול וכגון שאחר שנתערב אינו 
יודע היכן נמצא המצות המסוימות שיחדם בפני עצמם מחמת טעמם המיוחד, 

בכה״ג חשוב קפידא ואינו מצטרף.

מקפיד בתערובות

וכל זה במקפיד על נשיכתן, אבל אם אינו מקפיד שישכו זה בזה, אלא מקפיד רק 
שלא יתערבו העיסות ויהיו אחת מחמת שאינו רוצה שטעם שיש בעיסה אחת 
תתן טעם בעיסה השניה, כגון שעושה עיסה שמקצתה עם כרכום ומקצתה בלי 
כרכום, או שקולע חלות מקצתן בצורה אחת ומקצתן בצורה אחרת, דעת הרבה 

פוסקים שאינו מצטרף ]כן מתבאר בדברי התרוה״ד סי׳ קכט, ופסקו הרמ״א שכו 
א, והש״ך בנקודות הכסף שם להלכה[.

]ויש אומרים שהרי זה מצטרף - כ״כ בחידושים וביאורים סי׳ ג סק״ד עיי״ש ראייתו, 
וכן הוא משמעות השערי צדק פרק יד סעי׳ טו[. 

וכל זה בכה״ג אבל אם מחלק העיסות מחמת שרוצה שהיה לו הרבה חתיכות 
קטנות שאינו מקפיד על עירובן. אינו חשוב על מנת לחלק ]חזו״א יו״ד סי׳ קצח 

סק״ג וראה מה שכתבנו בד״ה כשכל הצירוף אות ד[.

בצירוף סל שמקפיד בנשיכה או בתערובות ואינו מקפיד 
בנגיעה

וכשם שבמקפיד על נשיכה אינו מצטרף, ה״ה מי שמקפיד על הנגיעה בצירוף סל 
אינו מצטרף, אמנם אם אינו מקפיד על הנגיעה, אע״פ שמקפיד על הנשיכה, הרי 
זה מצטרף ]כ״כ הבית מאיר תנז סק״ח “לא נאמר אלא בעיסות שהצירוף יהיה על 
ידי נגיעה ונשיכה, אבל בנאפה כבר ולענין צירוף סל, לענ״ד אין בזה קפידה ודאי 
בנגיעה, ומצטרפים שפיר״ וכ״כ מלוא העומר סי׳ שכו ועיי״ש שכן הוא גם דעת 

הפמ״ג תנז משב״ז סק״א, וכ״כ באבן ישראל ח״ט סי׳ קה[.

ובשש״כ פרק מב הערה מג בשם מרן הגרשז״א הסכים לשיטתם, אלא שכתב שכל 
זה דווקא אם הטעם שאינו מקפיד בנגיעה הוא מחמת שאין לו שום קפידא שלא 
לערבבן יחד, אבל אם מקפיד על תערובתן מחמת שיש בו כמה מינים, וכל מה 
שכעת אינו מקפיד הוא מחמת שסומך על זה שניכרים כל אחד בפני עצמו מחמת 

צורותיהם השונות, חשוב מקפיד.

]ולולי דבריו אפשר לומר שמאחר שלמעשה כעת אינו מקפיד ואדרבה רוצה שיהו 
בסל אחד שכך הצורה שמגישים על השולחן מכמה מינים שונים, הרי זה מצטרף[

וי״א שבצירוף סל אין מספיק שאין מקפיד על הנגיעה, אלא צריך שלא יקפיד על 
נשיכה אילו היו המצות עיסה ]וטעמם שס״ל שיסוד החיוב בצירוף סל הוא משום 
שחשוב כאילו עירבם יחד וא״כ צריך להיות במצב של אינו מקפיד על עירובם - 
כ״כ ביד אפרים סי׳ תקו על המג״א סק״ח, וכן מבואר ברע״א סי׳ שכה בביאור דברי 
הפמ״ג, וכ״כ החלת לחם סי׳ ה בשירי ברכה סק״ו וסקט״ז, וכ״כ חי׳ הרי״ם סי׳ שכו, וכן 
משמע במהר״ח אור זרוע סי׳ קמה, וע״ע מה שכתב בפתחא זוטא כלל ה אות ו ז[.

ומ״מ גם לשיטתם אם בשעה שהיא עיסה אחת אינו מקפיד אלא שדעתו אח״כ 
לחלקו ולהקפיד, דינו ככל עיסה שדעתו לחלקו לעצמו ומקפיד על חלקו, שנחלקו 

בזה הפוסקים כמובא לעיל.
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מיסש ומיות שמשוייע לירלה  

צירוף שני סוגי מצות ]מצות כפולות, מצה שמורה וכל 
כיוצא בזה[

ומכאן נלמד שמי שיש לו שני סוגי מצות כגון מצות מכונה ויד, מצה שמורה 
ושאינה שמורה, מצה של תנור ראשון ותנור שני, מצה שנאפו אחד אחד במקל 
כמנהג בריסק ומצה שנאפו כמה ביחד במקל אחד, שאם מקפיד שלא יגעו זה בזה 
מחמת שחושש שלא יפלו פירורים מזה לזה לכו״ע אינם מצטרפים, אבל אם אינו 
מקפיד רק שלא ישכו זה בזה אבל אינו מקפיד שלא יגעו זה בזה תלוי במחלוקת 
הפוסקים הנ״ל ]הנה בישועות יעקב סי׳ שכו סק״א ד״ה ובזה שאין לצרף מצה 
שמורה משעת קצירה למצה שאינה שמורה, כיוצא בזה כתב היוסף דעת סי׳ 
שכה, שה״ה אין לצרף לשיעור מצה כפולה, עוד כתב באורחות רבנו ח״ג עמ׳ ריב 
בשם מרן הקה״י שה״ה מי שמקפיד שלא לערב מצות מתנור ראשון עם שאר 
המצות אין לצרפם לשיעור, ולדבריהם יש לומר שה״ה גם למי שמקפיד לקחת רק 
מצות בריסק וכל כיוצא בזה שחשוב מקפיד ואינו מצטרף, ומאידך מרן החזו״א 
)הובא באורחות רבנו ובזכרון שאול( הורה שאפשר להפריש חלה מהכפולות, וכן 
שמעתי ממרן הגר״ח קניבסקי שנוהג להפריש מהכפולות, ומרן הקה״י אמר )הובא 
באורחות רבנו מהדו״ב ח״ג עמ׳ ריב( שאף אם נחשוש להחמיר, יש לסמוך על מה 
שלוקח תמיד עוד משהו מהמצה שאינה כפולה, ולכאורה י״ל שנחלקו במחלוקת 
הנ״ל, אמנם אינו מוכרח שי״ל שגם אלו שס״ל שאינו מצטרף, ס״ל שאינו מקפיד 
על הנגיעה הרי זה מצטרף, ומה שהחמירו שלא לצרף מיירי במקפיד על הנגיעה[.

וכל זה כשכל מצה אפה בנפרד, אבל מצה שיש בו כפולה ודעתו לחתוך מקום 
הכפולה ולהשאיר שאר המצה, בכה״ג דינו כדעתו לחלק לעצמו, שתלוי במחלוקת 
של החזו״א והגר״א, ושמעתי שאפשר שכאן לכו״ע הרי זה מצטרף שכיון שקודם 
אפיה לא חילקו כבר נעשה עיסה אחת ואף לשיטות שמצות המתחייבות בצירוף 
סל ודעתו לחלק אינם מצטרפות, כל זה דווקא בכה״ג כשבשעת גלגול היתה עומדת 
ליחלק, אבל בכפולה שבשעת גלגול, לא היה דעתו לחלק שהרי עדיין לא נעשית 
כפולה, י״ל שאין בזה חסרון מה שדעתו לחלק, וגם בלאו הכי כל זה כשאפה קודם 
פסח שמותר לאכול הכפולות, אבל באפה בערב פסח או בפסח שאסור לאכול 

הכפולות חשוב הכפולות כעיסה שאינה עומדת לאכילה ואינה מצטרפת לחלה.

הקפדה בטעות, או מחמת חומרא

  ומי שמקפיד מחמת שסבור שצריך לחלקם, ואח״כ כשהפריד המצות נתברר לו 
שטעה ולא היה צריך לחלקם, יש לומר שנתברר למפרע שבשעה שצירפם לא היה 
עומד ליחלק והרי הן מצטרפים, לפ״ז י״ל שה״ה אם מקפיד מחמת חשש חומרא 

בהלכה שלא לצרפם, ואליבא דאמת, אין בזה שום חשש, שהרי הן מצטרפין שהרי 
אילו היה יודע שאין בזה חשש היה מצרפן, לפי זה בכל הדוגמאות המובאות לעיל 

שמעיקר הדין אין צריך להחמיר בזה, יש להחמיר להפריש בלא ברכה.

וכל זה בחשש חומרא שעפ״י דין אין צריך להחמיר, אבל בחשש גמור שעפ״י הלכה 
צריך להחמיר מספק שנמצא שלפי הספק שיש לו כעת, חייב להחמיר, אינו מצטרף.

מקפיד רק בכזית ראשון

באופנים שנתבאר שאינו מצטרף מחמת הקפדה, אם אח״כ חזר בו ואינו מקפיד 
כגון שהקפיד מחמת שסבור שיאכלנו בכזית ראשון, ואח״כ לא השתמש בזה בכזית 
ראשון שמכאן ואילך אינו מקפיד, וכן מי שמקפיד שלא לאכול מצות מכונה בפסח 
ומקפיד שלא לערבן במצות יד, ואחר הפסח כבר אינו מקפיד, שבכל זה הרי זה 

חוזר ומתחייב.

ומ״מ בכה״ג יפריש בלא ברכה שיש לחוש לשיטות שכיון שבתחילה היה פטור 
אינו חוזר ומתחייב.

צירוף שני מינים

ומ״מ בשני מינים ממש ]דהיינו שהן כלאים זה בזה[ אינם מצטרף אפי׳ אם אינו 
מקפיד כיון שהוא גזה״כ שאינו מצטרף ]מלא העומר שם ועיי״ש שביאר כן בדברי 

הפמ״ג[.

דעתו להשתמש במצות לקמח מצה

ומי שדעתו לעשות מהמצות קמח מצה בשביל לעשות קניידלך או קציצות דגים 
וכיוצא בזה שמפקיעים מתורת לחם כמבואר במ״ב סי׳ קסח ס״י, יש לדון שה״ה 

שיהיה פטור מחלה, שמצינו שדינם שוה בהרבה דינים.

מ״מ כיון שחל חיוב חלה אחר שנעשה פת הרי זה חייב בחלה כמבואר בפ״א מחלה 
מ״ה לענין קנובקאות שהוא לחם שטוחנו ומבשלו אחר אפיה כמו שביארו שם 

במשנה ראשונה )עפ״י דברי הרא״ש( ובחזו״א או״ח סי׳ כו סק״ג.

וכל זה לדעת הרמב״ן ]הלכות חלה עמ׳ קה[ שס״ל שבכה״ג חייב מדאורייתא “כיוון 
דקאפיה לה בתנור או באילפס ונעשית לחם קודם שמחזירה לסולתה לא מיפטרא 
במחשבה דמעיקרא מאי טעמא לחם כתיב והא איתעבידא לחם״. ]ובספר נטעי 
נעמנים סי׳ מו דן לומר שאם היה דעתו בפירוש קודם אפיה לבשלה אחר אפיה, 
הרי זה פטור ולא אמרו שקונבקאות חייב בחלה אלא משום שאינו מבשלה אחר 

7677

ה
לכ

ה
ה 

שד

ה
לכ

ה
ה 

שד

ה  
שד

ת 
כו

לי
ה

 

ה  
שד

ת 
כו

לי
ה

 



אפיה רק מפררו, אמנם כבר נתבאר לעיל שברא״ש מבואר שגם אם דעתו 
לבשלה חייב[.

אבל לדעת הגר״א )בביאורו לירושלמי( שכתב שחייב מחמת שמא ימלך אבל 
מדאורייתא פטור, יש נפק״מ לחיוב דאורייתא דהיינו אם יחזור אח״כ ויתחייב 
מדאורייתא כגון שחזר וצירף המצות שלא בישל עם המצות אחרות שכעת חוזר 
ומתחייב מדאורייתא וצ״ע בכל זה, ]ובדעת הרמב״ם פ״ו הי״ג וי״ד עי׳ מה שכתב 

ברדב״ז שם ובדרך אמונה שם בבהה״ל שם[. 

עוד יש לדון לשיטות שיבואר לקמן )עי׳ מהרש״ם ח״ח סי׳ פא( שכל מה שהמצות 
שלנו חייבים בחלה הוא מחמת שמחשיבים אותו לקבוע ע״ז סעודה, אבל בלא 
זה דינו כרקיקין שפטורין מחלה, א״כ כשדעתו לבשלו שאינו מחשיבו הרי הוא 

פטור מחלה.

]והיה מקום לומר שאף לדעת הרמב״ן, כל זה דווקא כשנתחייבה בחלה קודם 
אפיה שבכה״ג אין חסרון של על מנת לחלק, אבל בכה״ג שנתחייבה בחלה רק אחר 
אפיה י״ל שכשם שאם דעתו לחלק יש פוסקים שהמצות פטורות, ה״ה כשדעתו 

לבשלו הרי הוא פטורה. 

ויש להעיר שלפי מה שכתב בערך ש״י שהובא לעיל שכל שיש מעשה המפסיק 
אין חסרון במה שעומד לשנותו, י״ל שה״ה כאן כיון שקודם שמבשלו טוחנו י״ל 

שחשוב מעשה המפסיק ואין אומרים בכה״ג כל העומד.

עוד יש להעיר בכל זה שלא אמרו על מנת לחלק אלא כשסיבת החיוב תלוי בצירוף 
סל כמו בעל מנת לחלק, אבל כשסיבת החיוב הוא מחמת האפיה, והצירוף סל הוא 

ענין צדדי, אין מה שדעתו לבשלו סיבה לבטל הצירוף סל[.

ה
לכ

ה
ה 

שד
ה  

שד
ת 

כו
לי

ה
 

7879

ה
לכ

ה
ה 

שד
ה  

שד
ת 

כו
לי

ה
 

בית המדרש להלכה בהתישבות אמונת אי״ש
רח׳ המלמד 1 ירושלים

  טל. 02-6488888

  יצא לאור במהדורה חדשה

 משפטי ארץ
שביעית
 מאת הרב שאול רייכנברג

לקראת שנת השמיטה

״משפטי ארץ שביעית״ הינו חלק מסט הספרים 
}שני כרכים{ֿ ״משפטי ארץ״ הכוללים גם הלכות 

תרמות ומעשרות,חלה, ערלה, וכלאים.

ב״משפטי ארץ -שביעית״ מובאות כל הלכות שביעית
כפי שהם למעשה במציאות של ימינו, בשדה ובגינה,

בבית בחנות ובמטבח, בצורה מסודרת ובלשון המובנת לכל 

על פי שיטתו של מרן החזו״א זצ״ל 
ופסקיהם של מרנן ורבנן זצ״ל, הגרש״ז אויערבאך, 

מרן הגרי״ש אלישיב ומרן הגר״נ קרליץ זצ״ל.
בהערות מובאות בהרחבה המקורות לכל הלכה.



אות יהתות נגלש ממר שרייע

אור יקרות נגלה מעץ החיים
“דיני תרומות ומעשרות לרבינו האר״י ז״ל״ זהו שמו של ספר חדש העוסק 
בתורת הארץ שיצא לאור על ידי בית המדרש להלכה בהתישבות ‘אמונת 
איש׳, פרי עטו של אחד ומיוחד מחכמי בית המדרש הגאון הרב מיכאל גלעדי 
שליט״א. יסודו בשני עמודים בשער המצוות לרבינו חיים ויטאל ובהם שורות 
קצרות וחתומות מהנהגות מורו הקדוש רבינו האר״י, אשר נפרשו כשמלה 

ונתבארו בספר זה בצורה מופלאה.

רבינו חיים ויטאל מסכם בשני עמודים בפרשת וילך את הוראות והנהגות האר״י 
בדיני תרומות ומעשרות המצויים בזמנו, הן אותם שהקל בהם והן שהחמיר, נידונים 
שעמדו על שולחנם של גדולי ומאורי האומה אשר מימיהם אנו שותים, ואשר 

הרחיבו והאריכו בהם בתשובות ומחלוקות כדרכה של תורה. 

קורא אשר אינו בקי בפרטי ההלכות ושרשי הדינים לא יעמוד ולא יבין אלו דברים 
הכריע רבינו, מה היתה שיטתו ומאין נובעת כל הלכה, ודינים אלו לפניו הם כספר 
חתום. זיכנו המחבר ופתח לנו פתח רחב כאולם אלי שער המצוות, ובו פירט ביאר 
הסביר כל הלכה והלכה, מה יסודה, מה הוכרע בה, מאין היא נובעת ומה הן הדעות 
השונות ביניהן הכריעה. וכפי שכתב הרב המחבר בהקדמתו כי “מי שראשו ועיונו 
לא מונח בסוגיות אלו, מתקשה לעמוד על כוונת רבינו מה בא לחדש ומה בא 
להוסיף, ובהשקפה ראשונה נראה שכתב דברים פשוטים ואין בהם חידוש, אך 

לאחר העיון והבירור מתברר שטמונים בהם הלכות וחידושים רבים״.

והכל כתב וביאר בטוב טעם ודעת, בבהירות ובסדר מופתיים להם זכה מן שמיא 
בעמל רב, מן השרש אל הפרי דרך הגזע והענפים ואף עלעלים וסנסנים לא החסיר, 

להלכה ולמעשה.

לא רבות זכינו מדברי רבותינו בהלכות המצוות התלויות בארץ, ואף על פי כן גם 
אותם דברי מועטים להם זכינו עומדים הם בקרן זוית ומחכים לרוצים לבוא וליטול 
ולהתעטר בכיתרה של תורה, וכפי שכתב מורנו ראש בית המדרש הגאון רבי יוסף 
יקותיאל אפרתי שליט״א בהסכמתו לספר: “ק״ו כאשר אנו זוכים להוצאה לאור 
של דברי רבותינו הקשורים למצוות התלויות בארץ שהכל יודעים שמכיון שלא 
היה ישוב בארה״ק הרי שלא זכינו לשפע של ביאורים בהלכות אלו, אלא נהפוך 
הוא, וכמו שכתב בעל הכפתור ופרח בהקדמתו כי נשתרגה בהם החלודה״. ואכן 

ראוי הוא הרב המחבר להתעטר בכתר תורה זה כפי שגילה ברוב כוחו בספר זה 
המאיר לרבים באור יקרות פינת יקרת זו.

הספר משתרע על פני נידונים רבים שהסעירו ועמדו על שולחנם של גדולי ישראל 
ויושבי על מדין בהלכות רבות ועמומות כגמר מלאכה בשומשומין, ובזיתים, ירקות 
שנקטפו ביד ישראל, פדיון מעשר שני פירות על פירות, הקונה ממי שאינו בקי 
בדיני תרומות ומעשרות, וסולל ביד אמן את הדרך להבין הלכות אלו מן המשנה 
לגמרא ירושלמית, דברי רבותינו ראשונים ואחרונים ועד לשאלות הנוגעות גם 
לימינו אנו ואשר נידונו והוכרעו ביד רבותינו החזון איש הגרי״ש אלישיב זצוק״ל 

והגרש״ז אוירבך זצוק״ל.

חלק נכבד בספר קבע לעצמו המבוא לספר, הסוקר את השתלשלות הנידונים 
שעמדו בפני רבותינו מחדשי הישוב היהודי כאן בארץ בהלכות המצוות התלויות 
בארץ, המחלוקות והויכוחים והחרם המפורסם שלא להחמיר בפירות שנקנו מיד 

גוי אחר שנגמרה מלאכתם בידו.

הספר מהווה חלון הצצה לרבות מהלכות תרומות ומעשרות, ומובטח לקורא בו 
תפיסה והבנה של הרבה משרשי הדינים, ובזכות בהירותו וסידורו יתענגו עליו הן 
בקיאים ומכירים בהלכות אלו, לראותם בסדר חדש כיד המחבר הטובה, והן אלו 
שעדיין לא עסקו בהלכות אלו, על ידי חיבור זה יפתח להם צהר להלכות אלו, צהר 

כשני פירושיו.
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 הודעה משמחת 
ללומדי משניות 

שביעית

לימוד משניות שביעית אינו קל, המציאות המובאת 
במשניות לא תמיד מוכרת, והמושגים חדשים.

 ניתן להשיג בחנויות הספרים 
  משניות עם פירוש “דברי שיר״ 

 מאת הרב שאול רייכנברג   
 בפירוש “דברי שיר״ על המשניות 

 יתבארו כל הדברים בלשון ברורה ונעימה, 
 כל שיטות הראשונים יתפרשו כראוי, 

וכל הקשה בהבנת המשנה יתורץ. 
לכל משנה כתובים ההלכות למעשה שנלמדות ממנה על 

פי הספר “משפטי ארץ״. 
אפשר להשיג את הספר גם במשרדי בית המדרש 

וגם למשלוח בדואר
הפצה ראשית “הפצת הספר״: 03-6765382

בית המדרש להלכה בהתישבות אמונת אי״ש
רח׳ המלמד 1 ירושלים

  טל: 02-6488888

בס״ד

ב'כשרות למהדרין' - 
"מכינים לכם את הקרקע" 

לפני השמיטה...

כבר היום, 7 חודשים לפני התקדש שמיטת תשפ"ב, עסוקים ב'כשרות 
למהדרין' בראשות הגאון רבי יוסף אפרתי, בהתארגנות מול  חקלאים 
נכרים, ובמקביל מול חקלאים יהודים שיהיו שלוחי בית דין לפירות  'אוצר 
בית דין' << השמיטה הקרובה תהיה שונה מקודמותיה, ולטובה, בכך שיבול-
חו"ל כבר אינו נחשב לתופעה נדירה, ורשתות גדולות מקבלות באופן 
קבוע מכולות-ירקות מחו"ל, מה שמבטיח סחורה איכותית, זמינה ונגישה, 
ובמחירים זהים לכל הירקות האחרים << להערכת אנשי כשרות למהדרין 
בשמיטה הבעל"ט תגדל הצריכה בכ-100%, 'ולכן אנחנו במרוץ נגד הזמן על 
מנת לאתר שטחי גידול  נכרים, ולבצע הרצה בפעילות' על מנת שבשמיטה 
הדברים כבר יזרמו << ההערכה היא שהפעם ריבי-רבבות יהודים, שאינם 

נמנים בהכרח על הגרעין הקשה של 'שומרי 
פירות שביעית בקדושה', 
יצטרפו הפעם ללגיונו של 
מלך, ויהדרו את שולחנם 
במוצרי שמיטה למהדרין
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ב'כשרות למהדרין' מתקיימת זה מכבר היערכות מסיבית לקראת שנת השמיטה 
תשפ"ב הבאה עלינו לטובה בעוד כחצי שנה. בטרם נסקור ונתאר "איך מכינים את 
הקרקע" ב'כשרות למהדרין' בכדי שעם ישראל כולו, לשבטיו ולעדותיו, יוכל לשמור 
את השמיטה בצורה הטובה ביותר, ועוד בטרם נעמוד על ההסברים המקצועיים 
מהי אותה פעילות ומדוע נצרך להתחיל בפעילות זו כבר עתה, חודשים ארוכים 
לפני התקדש שנת השמיטה, לפני הכל – נתעדכן תחילה בנתונים, במספרים 

המשמחים אותם צופים במערכת 'כשרות למהדרין'. 

ההערכות מדברות על כך שבשנת השמיטה הקרובה צריכת הירקות והפירות ע"י 
שלומי אמוני ישראל תכפיל)!( את עצמה. כלומר: אם בשמיטת תשע"ה הוצרכו 
ב'כשרות למהדרין' לדאוג לכמות מסוימת של ירקות ופירות שיגיעו לפיותיהם של 

שומרי השמיטה, בשמיטת תשפ"ב תהיה כמות זו כפולה. פי שתיים!..

מי שהיה מודע למהפך הכביר שהתחולל כבר בתשע"ה בכל הקשור למפת הצריכה 
של מוצרי השמיטה, ולמפנה המאוד-משמעותי שנוצר בהתייחסות של רשתות-
הענק ועולם הצרכנות כולו לאספקת הירקות והפירות המהודרים, עליו לדעת 
שהפעם מדובר בשינוי הרבה-הרבה יותר גדול, נתון שללא ספק אמור להביא 

שמחת-עולם לכל מי ששמירת השמיטה היא חלק ממנו ומעצמותו.

הכפלת הצריכה של הירקות והפירות הכשרים נגרמת לא רק בגלל הריבוי המבורך 
בלעה"ר שחל במגזר החרדי, שגם ריכוזי האכלוס שלו מצויים כיום לא בנקודות 
בודדות אלא בכל רחבי הארץ, עיקרה של ההכפלה הנ"ל נוצרה משתי סיבות 

נוספות, שכל אחת מהן חשובה לכשעצמה, ובעצם - האחת גוררת את השניה.

הגל המבורך של ה'התקרבות'

הסיבה האחת נעוצה בהפיכתם של ִמְצְרֵכי השמיטה לזמינים ונגישים יותר, שמחיריהם 
זהים למוצרים המגיעים מאדמות שאינן שומרות שמיטה 
רח"ל, ומה שחשוב לא פחות - שהמצרכים המהודרים 
מצטיינים ברמה איכותית גבוהה, לא פחות מכל סחורה 
אחרת. אם אחד הסמלים הידועים של השמיטה בעבר 
היה... עגבניה לא-טריה, שמחירה זינק לשמים, היום 
הכל התהפך! ומציאות זו כבר איננה קיימת כלל! ואגב, 
עובדות אלו מעוגנות בדו"ח ממשלתי רשמי שקבע 
כבר בשנת השמיטה הקודמת שמחיריהם של מוצרי 

השמיטה היה זהה לכל השווקים האחרים. 

הסיבה השניה, הנגזרת מזו הראשונה, כרוכה בגל המבורך 

של ההתקרבות למסורת של רבים-רבים מאחינו בני ישראל המעוניינים לצרוך 
מוצרי שמיטה מהודרים, ידיעה זו שהמחירים ואיכות המוצרים, זמינותם ונגישותם, 
יהיו זהים לסחורה שקנו בחנויות האחרות, יקל עליהם להצטרף לקהל הצרכנים 

הדורש כשרות שמיטה למהדרין. ומצוה גוררת מצוה.

מהפך זה מורגש כבר כיום גם ברשתות הגדולות המגלות ענין רב באספקת הסחורה 
הכשרה, ששינויים דרמטיים ומורגשים אלו מצריכים היערכות מסיבית, שככל 

שתוקדם ותתבצע בשלבים מחושבים יותר, כך ייטב לכולם.

שיחה עם ראש מערך הכשרות המנצח על כל הענין - הרב בנימין חזן, מנכ"ל 
מערכת הכשרות הרב שבתי מרקוביץ והמפקחים הרב יחיאל גשייד והרב מנדל 
מוסקוביץ חושפת בפנינו טפח מאותה היערכות והפעילות הנמרצת הנעשית 

כאמור כבר מזה תקופה.

חסרונו המורגש של הגאון רבי משה טבאל זצ"ל, שנתבקש לישיבה של מעלה 
באופן פתאומי מדום-לב לפני פחות משנה שכפי שמציינים בתוגה ועצב ראשי 
מערכת 'כשרות למהדרין', 'מה שיש לנו היום, כל ההישגים וההצלחות שצברנו 
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בס"ד בכל שש השנים וביחוד בשמיטה קודמת, הכל הגיע מכוחו ומעבודת הקודש 
הייחודית שלו  במהלך השנים'. 

ב'כשרות למהדרין' עוסקים בענייני השמיטה גם ב-6 השנים שבין שמיטה לשמיטה, 
כאשר אחת השלוחות של המערכת עוסקת בבירור מחקרים מדעיים הקשורים 
לשמיטה. כדוגמא מציין הרב חזן את הגידול ההידרופוני ]גידול על מים[, שהוא 
אחת ההצעות היעילות לשמירת השמיטה, 'אודותיו ערכנו מחקר מדעי שלם 

והתאמנו אותו לכל הדרישות ההלכתיות'.

הרב בנימין חזן, מסביר שב'כשרות למהדרין' כבר לא מדברים היום על חנויות 
השמיטה הבודדות שפעלו פעם רק בריכוזים החרדיים. 'הגענו כיום למצב שהרשתות 
והסּוֶּפרים הגדולים המבחינים בדרישה העצומה למצרכי השמיטה גם בכל ערי 
השדה, ללא יוצא מן הכלל, ומעוניינים לשווק ולמכור את הסחורה המהודרת', אומר 
הרב חזן, כשלכל זה צריך לצרף כמובן גם את פיזורו ברחבי הארץ של המגזר החרדי, 
על קהילותיו המגוונות, מה שגורם למרכולים הגדולים במקומות הללו לצרוך את 
המוצרים בכשרותינו. מי כמו בעלי הרשתות יודעים לקרוא את המפה הצרכנית, 
וכשהם מגלים שלקוחותיהם ידרשו מצרכי שמיטה כשרים, הם יעשו 

כל מאמץ להשיג את המצרכים הללו. 

גם אלה שאינם הגרעין הקשה

וזה אומר, שריבי-רבבות יהודים, שאינם נמנים בהכרח על 
הגרעין הקשה של צרכני השמיטה יצטרפו ללגיונו של מלך, 
ויהדרו את שולחנם בשמיטה כהלכתה. חלק ניכר מדאגתינו 
מוסיף הרב מרקוביץ, היא על הנעשה בערי 
השדה, ואנחנו שמחים במיוחד 
על כך שגם שם המצב 
משתפר והולך באופן 

משמעותי. 

הרב יחיאל גשייד מתאר 
את המקורות העיקריים 
מהם מגיעים הירקות בשנת 
השמיטה, ומציין שהשינויים 
הרדיקליים שעברו בשנים 
האחרונות על ה'מקורות' הללו, 

הם-הם שאפשרו ויאפשרו יותר לשווק את הסחורה במחירים, באיכות ובנגישות, 
הזהים לחלוטין לכל סחורה אחרת. 

אם נתמקד ביבול המגיע מחוץ-לארץ, נשכיל להבין את המהפך חסר-התקדים 
במושגים אלה. עד לעבר הלא-רחוק, כשדיברו על ירקות המגיעים מחו"ל היה 
זה בעיקר בשנת השמיטה; אבל כיום חלק ניכר מהירקות המשווקים בארץ בכל 
השנה מגיע מחו"ל. התנועה השוטפת של המכולות המגיעות בעיקר מטורקיה, 

אינה פוסקת לרגע. 

הירקות מחו"ל הם כל-כך זמינים ונגישים, שכיום בתוך 3 ימים מרגע ההזמנה כבר 
נפרקת הסחורה בנמל בארץ. המצב הגיע לרמות כאלו שיש רשתות שאינן מכירות 

כמעט ירקות אחרים, רק אלה המיובאים מחו"ל. 

האפשרות של שימוש ביבול-חו"ל, על כל יתרונותיו, משמשת כאחת האופציות 
הנוחות ביותר העומדות לשירותיהם של שומרי השמיטה. מכיון שמדובר גם 
בסחורה איכותית, גם זמינה, ומחירים נורמליים. הרשתות, המרכולים והחנויות 
העומדות תחת הפיקוח של 'כשרות למהדרין', משתמשות בשנת השמיטה גם 

בתוצרת  מחו"ל, שהפך להיות נוח ותועלתי עד מאוד. 

גם הערבים למדו לגדל ירקות

אם נעבור ליבול-נכרי, נוכל גם כאן ללמוד על השינויים החדים שעברו על ענף 
זה. אבל עוד לפני כן, מדגיש הרב חזן את ההתארגנות המוקדמת של 'כשרות 
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למהדרין' באיתור מגדלים-גויים, גדולים 
ככל האפשר. יש לדעת, הוא מדגיש, 
שבענין גידולי נכרי קיבלנו במערכת 
כשרות למהדרין שתי הוראות ממרנן 
ורבנן פוסקי הדור, מרן הגרי"ש אלישיב 
זצוק"ל, הורה לנו שאסור לנו לסכם עם 
הגוי על כך שיגדל כך וכך תוצרת, אלא 
שעליו לספק לנו את אותה תוצרת – 
ואם יחליט הגוי להביא אותה מחו"ל או 
מגוי אחר ויצליח להוכיח לנו שאכן כך, 
ואין תוצרת של גידולי ישראל בארץ 
ישראל, עלינו לקבלה, כך לא נעבור 
באיסור אמירה לנכרי, אלא הגוי יעבוד 

באדמה על דעתו ואחריותו. 

מלהבחל"ח  קיבלנו  נוספת  הוראה 
מרן הגר"ח קניבסקי שליט"א שעל 
אף שדעת מרן החזו"א היתה שמצות 

שביתת הארץ היא רק על בעל הבית 
היהודי שאדמתו תשבות, ולא מוטל עלינו שגוי לא יעבוד באדמתו שלו, מכל מקום 
עלינו לחוש ולהחמיר ואיננו יכולים לאתר - זמן קצר לפני התקדש השמיטה - גוי 
שעבד עד היום בעבודה אחרת, ולא היה חקלאי, והוא ֵמֵסב עתה את עיסוקיו 
ומבטיח לגדל ירקות, משום שבכך אנו פוגמים בשביתת הארץ וגורמים שארץ 
הקודש תיעבד בשביעית, אף אם לא עברנו על 'אמירה לנכרי' במקרה זה, כי לא 

אמרנו לו לעבוד. 

'ולכן אנחנו חייבים למצוא מגדלים שזה הוא עיסוקם בכל השנים, ולהשתמש 
בשירותם לאספקת סחורה סדירה' כך לא נגרום לחילול קדושת הארץ בשביעית, 

אומר הרב חזן. 

לפיכך אנו צריכים למצוא מגדלים גויים ]שלצורך הענין במקרה שלנו מדובר בערבים 
תושבי השטחים[ המספקים במשך השנים את הירקות שלהם לצריכה המקומית 
בכפרים הערביים, ורק חלק קטן, אם בכלל, מגיע לאוכלוסיה היהודית. ובשנת 
השמיטה אנו הופכים את כיווני השיווק ורוב הסחורה מיועדת לשומרי השמיטה. 

וזו אחת הסיבות העיקריות שב'כשרות למהדרין' צריכים להתארגן כבר כיום 
לכל הנושא הזה ששמו יבול-נוכרי. 'לשם כך, אומר הרב גשייד, אנו צריכים גם 

לעשות 'הרצה' לשיווק הסחורה של המגדל-הגוי, 
ולראות האם הוא עומד בתנאים ובנסיבות שלנו. 
אחת הבעיות ביבול נוכרי מתמקדת בכך שאתה 
יכול לבנות על המגדל אספקת סחורה, ולבסוף 
הוא ישתמט ממך בתואנות כאלו ואחרות, ואתה 

תעמוד בפיק ברכיים.

התקופה בה אנחנו עומדים כעת, כחצי שנה 
לפני השמיטה, מאפשרת לנו, אומר הרב גשייד, 
של  רצינותם  את  ולבדוק  כראוי,  להתארגן 
המגדלים. הוא מספר על סיכומים שהושגו מול 
מגדל בכפר פלשתיני המחזיק בבית אריזה ענק 
של תפוחי אדמה, או סיכום אחר עם פלשתיני 
המחזיק בכ-1,500 דונמים של חממות, אבל כל 
הסיכומים הללו דרושים ל'הרצה' מעשית בשטח, 
וזה מה שאנחנו עושים כבר בתקופה הנוכחית 

חודשים רבים בטרם התקדש השמיטה. 
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אחת ה'בעיות', בענף יבול-הנוכרי מתבטאת בכך שהערבים למדו את המלאכה, 
והסחורה שהם מציגים בפנינו היא אל"ף-אל"ף, והדבר מציב בפנינו אתגר כשרותי 
לא מבוטל. שכן, החשש העיקרי של היבולים המגיעים מהשטחים הפלשתינים היה 
שהמגדל 'ייבא' את הסחורה מיבול-יהודי, 'יעשה סיבוב' אל השטחים הפלשתינים, 

ויציג את הירקות כיבול נוכרי. 

כשהסחורה שלהם לא היתה זהה באיכותה מול הירקות של המגדלים היהודיים, 
נקל יחסית לזהות את התרמית, אבל כיום, כשהערבים למדו לגדל את ירקותיהם 
באופן מקצועי ומשובח, הזיהוי נעשה קשה יותר, ויש צורך להשגיח עליהם בצורה 

מהודקת. מיותר לציין שבדור המצלמות והטכנולוגיה המשוכללת של ימינו, ניתן 
לפקח על כך שהסוחר הערבי לא יוכל 'לשחק אתנו' ב'דלת מסתובבת'.

המיפויים והמדידות

ההגדרה 'יבול-נוכרי' מחייבת, כמובן, שהנוכרי יגדל את הירקות על קרקע העומדת 
בבעלותו. אם האדמות הן בחזקתם של גופים מנהליים יהודיים, כמו למשל מנהל 
מקרקעי ישראל, לא עשינו ולא כלום. כיצד אפוא מצליחים ב'כשרות למהדרין' 

להבטיח שהקרקעות של המגדל הן שלו, וברשותו הבלעדית? 

לשם כך יש מחלקה מיוחדת ב'כשרות למהדרין' העוסקת כבר חודשים במיפויים 
ובמדידות, כיום מלאכה זו הינה מלאכה אפשרית וקלה יותר מאשר בשמיטות 
הקודמות. אם פעם נאלצנו להסתמך על אישורים ותעודות, והיינו צריכים להשקיע 
מאמצים אינסופיים בהתחקות אחר בעלות הקרקע, בשיטות הטכנולוגיות של 

ימינו המשימה מתבצעת במהירות, ביעילות, ובדיוק רב.

אחד מאנשי מחלקת המדידות יוצא לשטח, מסייר עם הערבי בשטח, מודד את כל 
הזוויות האפשריות, ולאחר מכן מזין את הנתונים, ובתוך חלקיקי-שניות נפרסת 
המפה האמיתית המצביעה על בעלותו של כל סנטימטר בשטח המדובר. ולמשל: 
אם הערבי הצביע על מקום פלוני כעומד בבעלותו, יתכן בהחלט שהנתונים המּוָזנים 
יגלו שהמדינה הפקיעה מטרים ספורים מהשטח לצורך סלילת כביש, או הנחת 

צינור וכיו"ב, ואם כן המטרים הללו אינם בבעלותו. 

המשגיח יסמן אפוא לערבי, בדיוק של סנטימטרים, עד היכן מותר לו לגדל, ומאיפה 
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אסור כי השטח הזה הופקע ממנו, ושייך למדינה. בתקופתנו, 
כאשר כל המדינה מצולמת, והנתונים מסונכרנים לכל המדדים, 
אפשר להיות סמוכים ובטוחים שאכן הנוכרי מגדל את הירקות 

אך ורק באדמות העומדות בבעלותו.

מצלמות ורחפנים

נישֵאר עדיין ביבולי הנוכרים, ונתמקד מעט בנושא ההשגחה 
עצמה. כאשר מדובר בישובים בתוך שטח המדינה, בדרך כלל אין 
שם בעיה להשגיח על כל התהליכים. 'כשרות למהדרין' קבעה 
כללים קשוחים, אף אחד לא מתחיל לעבוד לפני שהמשגיח 
נמצא בשטח, והוא עצמו, המשגיח, מגיע כבר לפנות בוקר, 

והכל מתנהל כשורה. 

אך הבעיות מתחילות לצוץ כאשר הירקות אמורים להגיע משטחי 

9293

ש
שר

ה
מן 

ש
שר

ה
מן 



הגדה  ובמיוחד מכפרים פלשתינים עוינים. יש מקרים, אומר הרב חזן, שאנחנו 
מציבים מצלמות עם חצובות בשטח עצמו, בסיוע החקלאי כמובן, כשהטכנולוגיה 
מאפשרת לנו כיום להזיז את העדשה - מתוך המשרד שבו אנחנו יושבים - ולסובבה 

לכל כיוון שנרצה.

אבל יש מצבים שלא ניתן לבצע את המשימה בצורה כזו. אנו מנסים לשכנע 
את הצבא להתיר לנו להציב 'בלונים' באוויר, המכסים שטחים ענקיים, אבל כפי 
הנראה לא נקבל את ההיתר הנדרש. לכן, אנחנו בשלבי התקשרות אחרונים עם 
חברה מוכרת המפעילה רחפנים, ובצורה כזו נוכל לשלוט על השטחים הבעיתיים.

בנוסף לכך, אחד החידושים של שנת השמיטה הקרובה יבוא לידי ביטוי בהתאגדותם 
של כמה גופי כשרות גדולים ששכרו את שירותיו של בית אריזה ענק בבקעת הירדן 
ההולך ומוקם בימים אלו, שישמש בית אריזה קדמי לתוצרת הנוכרי, לשם תובא 
כל הסחורה, תישטף ותיארז, כך שכל הפעולות ההכרחיות תבוצענה במקום אחד, 
והדבר יחסוך בעלויות מרובות. המשגיח שלנו, האמור לפקח על כשרות הירקות, 
ישב גם הוא בבית האריזה ההוא, קרוב לכל המחסומים הבטחוניים המוצבים בשטח.

היתרון שבכך יהיה שהמשגיח יהיה מחובר וצמוד לכל האירועים המתרחשים 
בסמוך לבית האריזה, ואם הוא רואה שהחקלאי הערבי עזב את הֶחְלָקה שלו בשעה 
מסוימת, והדרך אמורה לקחת כמחצית השעה, והנה עברה כבר שעה ויותר, והוא 
עדיין לא הגיע, יש בכך איתות לחשד שהוא עשה משהו בדרך, וה'משהו' הזה יכול 

להיות 'דלת מסתובבת', ומעשי מרמה אחרים. 

כאמור, המשימה שלנו בימים אלה, אומרים ב'כשרות למהדרין' היא לבצע מירוץ 
בזמן, ולאתר את החקלאים הערביים, ולסכם איתם על אספקת הסחורה, תוך 

ביצוע 'הרצה' על כל הפעילות. 

מאגר החקלאים ב'אוצר בית דין'

בכל הנוגע לפירות, שדיני השמיטה שלהם מתחיל הרבה יותר מאוחר ]כשפרי 
השסק הקדוש בקדושת שביעית שחנט אחרי ראש השנה תשפ"ב, למשל, יתחיל 
רק בסוף שבט בשנה הבאה, ואבוקדו ופירות הדר קדושים בקדושת שביעית יגיעו 
רק בסוף שנת תשפ"ב[, המגמה היא לגייס ללגיונו של מלך ל'אוצר בית דין' כמה 
שיותר חקלאים, כדי להבטיח לעם ישראל אספקה סדירה של פירות בשמיטה, 
ובכדי להרבות בשמירת קדושת שנת השבע כהלכה. אוצר בית דין הוא בעלים של 

השדה והפירות ומשלם את הוצאות הגידול והפועלים.

הקמת המאגר של אוצר בית דין, עם מספר חקלאים גדול ככל האפשר, נצרך 
כדי להיערך על פי צפי הגידול והצריכה, והחלוקה באזורים ייעודיים. בשמיטה 
הקודמת, למשל, לא חישבו במדוייק את הצפי בפרי האבוקדו, ולקראת הפסח, בו 

משתמשים במיוחד בפרי זה, נוצר מחסור. 

על השאלה מדוע בכלל מצטרפים החקלאים לאוצר בית דין, משיבים במערכת 
'כשרות למהדרין' ואומרים, שמדובר – ראשית כל - בחקלאים המבקשים לשמור 
שמיטה ולהשבית את אדמותיהם; שנית, במצב החקלאות בימינו הם בטוחים 

שיקבלו לפחות את ההוצאות, והסחורה לא תישאר אצלם.

אנחנו, אומר הרב מרקוביץ, צריכים להיכנס לשנת השמיטה עם כל ההסכמים על 
אוצר בית דין, ולכן גם בנושא זה יש לנו מירוץ, במיוחד לפי מה שאמרנו בתחילת 
הדברים שהצפי הוא שצריכת הפירות בשמיטה הנוכחית תכפיל את עצמה. המדובר, 
לא ייאמן, בכמות של כ-50,000 טונות של פירות, ואת הכמות הבלתי-נתפסת הזו 
צריכים להכין לפני התקדש השמיטה, ואף לשלם כספי מקדמה לשלוחי בית הדין 

הנאמדים במיליוני שקלים. 

המסמך הרשמי

מהלך אסטרטגי נוסף של המכון לחקר החקלאות על פי התורה, אף הוא בהנהגתו 
של הגאון רבי יוסף אפרתי שליט"א, קשור לפיקוח על המשתלות לגידול פירות 
ברחבי הארץ, וההחלטה לחייב אותן בשמירת השמיטה. הנסיון רב-השנים הוכיח 
שהמשתלות זקוקות לפתרונות ההלכה של 'המכון', ולכן הוחלט ששמירת השמיטה 
במשתלות היא חלק בלתי נפרד מהפיקוח והליווי ההלכתי והמקצועי כל השנים. 
'זה לא היה קל', מדגישים בכשרות למהדרין ומציינים שמלבד הבעיה הלוגיסטית 

שהתעוררה עקב כך, נדרשנו לפתור בעיות ספציפיות משמעותיות. 

9495

ש
שר

ה
מן 

ש
שר

ה
מן 



ברם, התוצאה מהחלטתו זו של הגר"י אפרתי בענין היתה דרמטית במיוחד, והיא 
מעוגנת אפילו במסמך רשמי של המדינה. מדי שנה, לקראת ט"ו בשבט, מפרסמת 
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרטים בדבר היקף החקלאות בארץ, ומספרן של 
הנטיעות החדשות. אם ניקח כדוגמא את מה שקרה לפני ואחרי השמיטה הקודמת, 
בשנת תשע"ה, הרי שלפי נתוני הלשכה ניטעו בערב השמיטה ברחבי הארץ 48,000 

דונמים של מטעי פרי; בשנה שלאחר השמיטה, ניטעו 36,000 דונמים. 

ומה היתה כמות הנטיעות בשנת השמיטה עצמה? הנתונים מדהימים, רק 670 דונמים 
ניטעו ברחבי הארץ בשנת השמיטה. שכן, אם המשתלות אינן מספקות שתילים, 
אף אחד לא יכול לנטוע, ומכיון שלמעלה מ-90% מהמשתלות בארץ עומדת תחת 
הפיקוח של 'חקלאות על פי התורה', ממילא נמנעו אפשרויות הנטיעה בכל רחבי 
הארץ. והמדובר, במסמך רשמי של מדינת ישראל. שערו בעצמכם כמה חקלאים 

פועלים וכו' נמנעו מעבודות אסורות במטעים בשמיטה.

התוצאה הישירה הנובעת מכך, משליכה גם על נושא הערלה, המצטמצם מאוד, 
אבל עוד חזון למועד. 
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