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בתוספתא מנחות )פרק ח( "נסכים בכל מקום שנינו 
לא יביא אלא מן החולין מכאן אמרו אין 
מביאין מנחות ונסכים מנחת בהמה ולחמה 
של תודה מן הטבל ומן התבואה מעשר 
ראשון שנטלו תרומתו ומעשר שני והקדש שנפדו מן המדומע ומן החדש ומפירות 
שביעית ואם הביא הרי אלו פסולין". היינו שפירות שביעית ומעשר שני והקדש - 
אף כשכבר נפדו אין מביאים מהם נסכים משום שדבר שבחובה אין מביאים אותן 
אלא מן החולין – וכפי שעולה מן ההקשר בהלכות הקודמות להלכה זו שבתוספתא. 

האחרונים נתקשו מאוד בדין זה הלא שביעית הרי כחולין כמעט לכל דבר וענין, 
וודאי שמעשר שני והקדש שנפדו לא נותרה בהם קדושה ואין בהם כל דין, אם כן 
מפני מה לא יובאו לנסכים ואם הביאם הרי הם פסולים? )ואף בגליון זה נעשה נסיון 
להוכיח הלכות על פי תוספתא זו, אלא שדברינו כאן אינם עולים בשיטה אחת עם 

בעל המאמר הנזכר(. 

ולכאורה מתבהר ועולה כאן ביאור וטעם מחודש בהלכה זו שדבר שבחובה אין 
מביאים ממנו אלא מן החולין, והוא כי מה שנאכל ומתקבל משולחן גבוה אינו 
בדין שניתן יהיה להשיבו ולתיתו כמתנה כלפי מעלה. כי הנתינה כלפי מעלה היא 
ממעשה אדם מן המקום שהניחו לו להתגדר בו – מה שנכלל ב'לעבדה ולשמרה' 
וניתן לו בתורת מעשה ידיו וכוחו, אך מה שקיבל מלמעלה לא ראוי שישוב ויתננו 

מתנה לאשר נתנה לו.

ומעשר שני והקדש שנפדו הן היתה בהם שייכות לרשות גבוה וממון גבוה היו 
]במעשר שני לכל הפחות לחד מאן דאמר[, ובפדיונו הרי הוא כמקבל מתנת גבוה, 

על כן בחובתו לתת נתינה לגבוה אין זה ראוי שיתן ממתנה שקיבל משלחן גבוה.

ואם כנים הדברים מופלא להבין כי גם פירות שביעית זהו עניינם - אכילה משלחן 
גבוה, ואף כי דיניהם כחולין לרוב דבריהם, מכל מקום לא ניתן להביאם עבור דבר 
שבחובה כי פירות הארץ בשנת השבע – בעת שביתת האדם, אינם ממעשי האדם 
אלא משל גבוה הגיעו ולפיכך לא ניתן להשיבם בחובת נתינה כלפי מעלה. כי כשתתן 
הארץ פיריה בלא עבודה – בלא חרישה זריעה וזמירה, תיחשב תוצרתה אכילה 

משולחן גבוה עד כדי שהשבתה כלפי מעלה אינה ראויה ופסולה.

עדיין מצויים אנו כמקבלי אכילה משולחן גבוה, בפרי העץ ובמעט הירקות, ושלהי 
שנת השמיטה עדיין מורגשים למצות הביעור ושמירת קדושת שביעית בפירות 

והירקות, שומה עלינו לנהוג כמסבים על שולחן מלכים ורואי פני מלך חיים.

גליון זה אינו כדבר שבחובה על כן יבואו בו דברים משולחן גבוה מכבשונה של 
תורה – עוד מעט בדיני שנת השבע ומעט בדיני השנה הראשונה – השנה השמינית 
וההלכות העולות בה. נתבארו בו דברים בענין קדושת שביעית ואיסור ספיחין בפרי 
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הבננה בתקופה זו, ירקות היוצאים לשמינית ודיניהם, עשה כיוצא בו, ואיסור נזרע ונעבד 
בירק היוצא לשמינית, שכח ולא ביער פירות שהגיעה זמנם ועוד מדיני שנת השבע.

לקראת ימי החנוכה המשמשים ובאים עלו הנידונים אודות חיוב חלה בסופגניות שנאפו, 
הדלקת הנר בשמן של שביעית וגדר היתר הדלקה בשמן של שביעית, ועוד.

מאמר ארוך ומחכים אודות גידול הבצל ואופני זריעתו, והמתבאר בכך בסוגיות הש"ס, 
כלאי הכרם במעבר עם עציצים תחת זמורות גפן בחצרות הבתים, מקור נאמנות משגיחי 
כשרות והעולה מכך להלכה, ירקות שעלו מאליהם בכרם בשנת השבע וגדרי מדומע 

בתרומה וחלה, ועוד ועוד.

גם בגליון זה יוחד מדור לתנובות השדה, תגובות הלומדים והמעיינים בגליונות קודמים ואנו 
בקשה בפני הציבור כי יאירו אף הם מאורם וידליקו מאור תורתם כנגד נר זה - במאמרים 

.alichotsadeh@gmail.com :ותגובות. ניתן לשלוח את התגובות לכתובת מייל

התודה והברכה לכל הכותבים והמסייעים להוצאת גליון זה, ובפרט להגאון רבי ירחמיאל 
דוברוביצר שליט"א אשר הגהותיו והארותיו פזורים על פני כל הגליון מאירים בצחצחות 

לשון נתיבי תורה, ישלם ה' פעלם ותהי משכורתם שלימה מעם ה'.

יתן ה' כי מהרה ישוב הוא ויאיר אור חדש על ציון

העורך
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בייינ ב יאאי שביוינ 

שאלת הבננות במוצאי שמיטה נוגעת ליסודי דיני ספיחין וגזירת ירקות היוצאים 
לשמינית, מאמר זה מבאר את יסודי הנידונים וההכרעות הנוגעות לפרי הבננה 

כשבכך מתבארים שאר הנידונים האמורים

רבי יוסף יקותיאל אפרתי שליט"א
ראש בינ ה דרש

בננות במוצאי שביעית 
הוראת מרן הגרי"ש אלישיב זצוק"ל

שאלת דיני הירקות למיניהם במוצאי שביעית פעמים רבות שימשנו בה קמיה רבינו מרן הגרי"ש 
אלישיב זצוק"ל, אחר ששנה שלימה נעשה מאמץ רב שכל התוצרת בחנויות המהדרין תהיה אך 
ורק מחו"ל או פירות נכרי על ידי שליחות ואוצר בית דין, עלה הקושי הן על ידי בעלי החנויות והן 
לצרכנים, וביקשנו את הוראות מרן כיצד לנהוג בירקות במוצאי שביעית, ואכן זכינו להוראותיו 

בזה, על חלקן נעמוד כאן1.

בשלהי שמיטה תשס"א – ולאחר מכן בשנת תשס"ח, פירסמנו ברבים את הוראתו של מרן 
הגרי"ש אלישיב זצוק"ל, כי בננות שנלקטו בשנה השמינית )אפילו בראשית השנה(, גם אם נלקטו 
ממטעי יהודים אין בהם איסור ספיחין ואין בהם קדושה, ומשום כך ניתן לקנותם בשוק הכללי, 
ויש להפריש מהם תרומות ומעשרות. ומשום כך בלוחות התאריכים )כמו לדוגמא ב"מועדים 
לשמיטה" שהתפרסם השנה(, נכתב, כי גמר איסור ספיחין וקדושה הינו בתחילת השנה, אמנם 
לא כתבו בלוח התאריכים "ג' תשרי" מכיון שבננה עוברת "הבחלה" )כדי להשלים את הבשלת 
הבננה בצורה אחידה, קוטפים את הבננות בשלב מוקדם ומכניסים אותם לחדר בו יש גז אתילן 
הגורם להבשלה(, ובימים הראשונים של שנת תשפ"ג יתכן שישווקו עדיין בננות שנקטפו 
בשביעית והגיעו לשווקים אחרי הבחלה בריש השנה השמינית. בחלוף מספר ימים לדוגמא 

)השנה( בהגיע התאריך של "י"א בתשרי" להערכתנו לא היה בשווקים בננות מקטיף שביעית.

והרבה פעמים אנו נשאלים לבירור הוראה זו, ופעמים מציינים השואלים כי בעבר לא הורנו כן, 
וכמ"ש הגר"ח אלבק שליט"א במכתב השתא, "בענין בננות במוצאי שביעית, מסתמא הדר"ג 
שליט"א עסק ודרש בזה גם השנה ואנוכי לא  ידעתי. ע"כ אבקשה לשאול בס' ישא יוסף שביעית 
סי' קט"ו וכן בהליכות שדה גליון 193 כתב הדר"ג שליט"א בשם הגריש"א שא"צ לנהוג קדוש"ש 
בבננות עד חנוכה, ודלא כמש"כ הדר"ג שם בגליון 92 בשם הגריש"א שצריך לנהוג. האם היתה 
חזרה בדעת הגריש"א וא"כ מעיקרא מאי קסבר ולבסוף מאי קסבר האם התחדשה אצלו סברא 

או ידיעה שבגללה הכריע לבסוף להקל?"

יסודות הוראה זו של מרן הגרי"ש אלישיב זצוק"ל, נתבארו בשו"ת ישא  יוסף )ח"ה סי' קטו( 
ואמרנו לשנות פרק זה בהרחבה.

הרבה פעמים עסקנו בבירור הוראתו של מרן רבינו הגרי"ש אלישיב זצוק"ל אודות בננות בריש שמינית,   .1
והשתא זכינו לבירור בשבת ת"ח במסגרת כולל 'זכרון יוסף' לע"נ ר' יוסף בן שרה. זכות בירור ההלכה תהא 

לע"נ.
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בבננות לא נוהג איסור ספיחים

בבננות אין איסור ספיחין, )ראה דרך אמונה, פ"ד סק"כ, חוט שני פ"ד סק"י וסקי"ח,  ומה שדן 
בזה באול"צ שביעית פ"ה( ובפשטות שתי סיבות לדבר:

א זמן גידול הבננה מתחילתה במשתלה )מהתרבית עד לפרי( הינו למעלה מעשרים חודש 	.
]וכמדומני שמה שכתבו בספר אור לציון שביעית פרק ה סעיף ד עמ' ע שכיום ניתן 
לקבל בננה בפחות משנה אינו מדויק, כי בארץ ישראל בניגוד לאיזורים הטרופיים 
גידול הבננה ארוך יותר[, ואם כן אין לעבריינים סיבה לזרוע בסתר בשביעית, דלצורך 

אכילה בשביעית הוא חייב לזרוע בתחילת שישית.

א איסור ספיחים הוא על אותם גידולים שאין באפשרותם שיגדלו בשביעית מבלעדי 	.
זריעת איסור. אולם בבננות אין רגילים לזרוע או לשתול כל שנה, כי כמה וכמה שנים 
נסמכים על הזריעה והשתילה הראשונה. כלומר, לאחר הקטיף צומח מן הפקעת  
גבעול חדש של בננה, כך שצמח הבננה נשתל אחת לשבע או לעשר שנים בארץ 
ישראל ובכהאי גוונא לא גזרו. בדרך אמונה )פ"ד צה"ל לה( כתב שאין בבננות איסור 
ספיחין "כך העידו בשם מרן דהוי לענין זה כאילן ולא כזרעים" ומלשון זה משמע 

שהטעם לכך שאין בבננות איסור ספיחין הוא הדמיון לאילן.

"הדמיון לאילן", של הבננה הינו מחמת שתי סיבות, האחת היותו מניב כמה שנים – אף שמפקעות 
שונות, )וכמו שכתבנו בטעם ב' לעיל(. אולם יתכן וגם לגובה הגזעול הדומה לאילן וכמו שכתב 
ר"ע מברטנורא )אגרות ארץ ישראל, עמ' 131( אודות הבננה "יש מין אילן שהעלים שלו ארוכים 
וגדולים יותר מקומת אדם ואינו עושה פרי אלא פעם אחת ומתייבש ומשרשיו יפרח אחר כמוהו 

שעושה פרי בשנה האחרת וכן לעולם".

היתר הבננות בשיטת הר"ש והרמב"ם

היו שכתבו שהטעם השני שהובא לעיל שמחמתו אין בבננות איסור ספיחין, תליא במחלוקת 
הר"ש והרמב"ם אם יש איסור ספיחין בירק שתחילת גידולו בשישית, בספר חוט – שני )פ"ד 
ה"ג, במהדורה חדשה עמ' קפה( כתב מרן הגרנ"ק דלפי הר"ש מכיון שהגבעול קיים לא שייך 
שיהא בהם איסור ספיחין, אולם מה ששייך לדון הינו לשיטת הרמב"ם דאזלינן בתר לקיטה 
גם לענין איסור ספיחין. אמנם ציין כי בזה יש לדון דאפשר דאף לדעת הרמב"ם חז"ל לא גזרו 
איסור ספיחין במין שהגזע שלו קיים משנה שעברה. ובהמשך דבריו הביא "משמיה דמרן החזו"א  
זצוק"ל מעידים שהורה להקל שלא נוהג איסור ספיחין בבננות אף למי שמחמיר כדעת הרמב"ם".

וגם הגרצ"פ פרנק זצוק"ל )כרם ציון הלכות פסוקות פרק ט( כתב שאין בבננות איסור ספיחין, 
שרוב גידול הבננות אינו מזריעה חדשה אלא ששורשי הבננה מוציאים ענף חדש כל שנה ובכהאי 

גוונא ליכא איסור ספיחין.

ירק במוצאי שביעית

קי"ל דבירק אזלינן בתר לקיטה )כמבואר ר"ה יד, א ורמב"ם שביעית פ"ד הי"ב(, ולפ"ז לכאורה 
כל ירק שנלקט בשמינית לא תהיה בו קדושת שביעית ואפי' נזרע בשביעית וגם אין בו איסור 
ספיחין )ומכ"ש לדעת הרמב"ם דירק שנזרע בשישית ונלקט בשביעית יש בו איסור ספיחין( 

ודינו כדין גידולי השנה השמינית.
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בייינ ב יאאי שביוינ 

אולם לדינא לא אמרינן הכי, וכמש"כ הרמב"ם )פ"ד ה"ה( דספיחי שביעית שיצאו לשמינית 
אסורים, ומקורו בתוספתא )סופ"ה דשביעית( "ספיחין של שביעית שיצאו למוצאי שביעית אין 
תולשין אותם ביד אבל חורש כדרכו ובהמה רועה כדרכה". ולמד הרמב"ם )כמו שביאר בכס"מ 
שם( שהלכה זו הינה בירק שיצא למוצאי שביעית דאם לא כן היאך מותר לחרוש. מפורש דאף 

ירק שיצא למוצאי שביעית אסרוהו חז"ל )אלא שהתירו לחרוש ולהפסיד ירק זה(.

טעם איסור ירק היוצא לשמינית

ומצאנו בדין ספיחי שביעית שנלקטו בשמינית כמה טעמים, הא' מה שכתבו התוס' )פסחים 
נא, ב ד"ה כל( שהוא משום מראית עין, שאם נבוא להתיר ירקות שיצאו לשמינית יחשדו שהוא 
אוכל ספיחין שנלקטו בשביעית וכמש"כ "וסבר ר"ש ספיחין אסורין במוצאי שביעית, דכשיראו 
אותן גדולים יסברו שלקטם בשביעית". וטעם שני מבואר בר"ש )ריש פ"ט( דהואיל וטעם איסור 
ספיחין שלא יזרע בסתר, חשו רבנן נמי שיזרע  בשביעית בסתר לצורך מוצאי שביעית, דהרי גם 
במוצאי שביעית )סמוך לר"ה( אין לו מה שיאכל. ובחזו"א )סי' ט סקי"ג( ביאר דהגזירה במוצאי 

שביעית היא כדי שלא ילקוט בשביעית ויטמין לשמינית.

ויש חילוק בין טעם הר"ש לטעמא דהחזו"א, דלהר"ש דהחשש הוא שיזרע בשביעית לצורך 
שמינית הביאור הוא דהאריכו חז"ל איסור ספיחין אף אחרי ר"ה של שמינית. אולם לפי הטעם 
של החזו"א זו גזירה נוספת, לחשוש שילקוט בשביעית לצורך שמינית, )ומסתבר דגזרו גזירה זו 
יחד עם גזירת ספיחין שנלקטו בשביעית, ומשום כך אין בזה גזירה לגזירה(. בחילוק זה יש גם 
נ"מ להלכה, דלפי הר"ש שחז"ל האריכו את המועד של איסור ספיחין לשנה השמינית, הרי כמו 
שירק שנלקט בשביעית איסורו איסור עולם, כך גם ירק שנלקט בשמינית קודם סוף זמן איסור 
ספיחין נאסר לעולם. אולם להחזו"א שזו גזירה חדשה, הרי דאם ליקט ירק בשנה השמינית בזמן 
איסור ספיחין של השנה השמינית, והמתין עמו עד לאחר זמן האיסור )כפי שיתבאר לקמן(, יהיה 
מותר באכילה, וכמפורש בדברי החזו"א )שם ד"ה והא(. אולם ירקות שנלקטו בשביעית עצמה 

ונאסרו באיסור ספיחין הרי הם אסורים איסור עולם.

סיום איסור ספיחין במוצאי שביעית

מבואר ברמב"ם )שם( ד"בצלים שיצאו משביעית למוצאי שביעית אם עשו כיוצא בהן מותרין 
ואם לאו אסורין". ועוד כתב )ה"ח( ד"מותר ליקח לוף במוצאי שביעית משירבה החדש". ]ויש 
לדון אם עשה כיו"ב וירבה החדש זמניהם שווים[. ומבואר ברמב"ם )הי"ז( דעשה כיוצא בו, אין 
צורך שבכל מקום בא"י יגדל כבר הירק הזה אלא "עשה הבכיר הותר האפיל". הרי מבואר דבזמן 
שישנה תוצרת חדשה של ירקות משל זריעת שמינית פוקע איסור ספיחים. והביאור הוא משום 
שאין טעם לגזור לא משום מראית עין, ולא משום החשש שיזרע משנה השביעית לתקופה 

זו, כיון שכעת יש תוצרת מזריעת השמינית, וגם אין חשש שלוקט בשביעית לצורך שמינית.

היתר חנוכה

עוד כתב הרמב"ם )שם ה"ו( "ומחנוכה ואילך ספיחים מותרים". ובהשגות "א"א חפשתי זו המימרא 
ולא מצאתיה לא במשנה ולא בתוספתא ולא בירושלמי", ובכס"מ ציין מקור לרמב"ם מהירו' 
בדמאי )ריש פ"ב( דגרסינן התם לפי גירסת המהרי"ק "ולענין ספיחין מר"ה ועד חנוכה איסור 
ספיחין מן עצרת ועד ר"ה היתר ספיחין, מחנוכה ועד עצרת צריכה" )כלומר ספק(. עכ"פ מבואר 
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בירושלמי שמחנוכה הספיחים מותרים וזהו המקור לדברי הרמב"ם. וטעם הדבר דמחנוכה 
כבר ישנם גידולים רבים שעשו כיוצא בהם ולכן והותרו כל המינים אף אותם שלא עשו כיוצ"ב, 
וכמש"כ החזו"א )ט' י"ג( "שכבר הוסח דעתם של בריות משביעית ואין לחוש שיתירו הנלקטין 
בשביעית". ושמענו ממרן רבינו זצוק"ל שחנוכה הכונה לתחילת חנוכה. וכ"כ מרן הגר"ח בדרך 
אמונה, אמנם כבר כתב מרן החזון איש שכל זה הוא רק בירק שנלקט בשמינית, אך ירק שנלקט 

בשביעית איסורו איסור עולם ולא פקע.

דעת החזון איש להחיל קדושת שביעית על ירקות בתקופת איסור 
ספיחין במוצאי שביעית

החזו"א )סי' י' סקי"ג( כתב "ואפשר דאפי' בדבר שאין זורעין רוב בנ"א או בשדה ניר שאין בו 
משום איסור ספיחים כמש"כ הר"מ פ"ד, יש בנלקט בשמינית דין שביעית לענין סחורה וביעור". 
והיינו כשדן החזו"א שירקות האסורים משום גזירת ספיחים במוצאי שביעית, יש בהם גם 
קדושת שביעית ]ואפי' שנלקטו בשמינית[ נקט דאפי' בירקות שאין בהם איסור ספיחים או 

שגדלו בשדות שאין בהם איסור ספיחים עכ"פ תהיה בהם קדושת שביעית.

ואף שכתב בלשון "אפשר" הרי להלכה הורה כן, שכן כתב )שם סקי"ז( בדינים העולים "הגדל 
ביד נכרי או בד' שדות או דברים שאין זורעים רוב בנ"א שאין בהם איסור ספיחים, מ"מ נוהג 
בהן קדושת שביעית, ביוצאין לשמינית עד שיעשו כיו"ב או עד חנוכה, ואם הגיע זמן הביעור 
קודם חייב לבערו". הרי דבפירות נכרים שלדעת החזו"א יש בהם קדושת שביעית צריך לנהוג 
בקדושה לענין סחורה והפסד וכדו' גם באלו שנלקטו בשנה השמינית ואפי' שאין בגידול נכרים 
איסור ספיחים. וע"כ גם בתחילת השנה השמינית – לאלו הנוהגים בשיטת החזו"א, אין לקנות 
פירות נכרים בחנויות רגילות – אלא בדרך שליחות )או ע"י אוצר ב"ד כהוראת מרן הגרי"ש 

זצוק"ל ואכמ"ל(.

והנה כידוע בהוראה זו של מרן החזו"א, רבים נתקשו בה.  ובשו"ת אבן ישראל להגאון רי"י פישר 
זצוק"ל )ח"ט סי' קכב( כתב "והדברים תמוהים, מנין לחדש דברים, שאפילו בהני שאין בהם 
איסור ספיחין בשביעית עצמה, יהיו מאלו הדברים הנלקטים בשמינית איסור סחורה וביעור, 
ולא מסתבר כלל לאסור דברים המותרים, ולהחיל עליהם קדושת שביעית לענין סחורה וביעור, 
והחזו"א בעצמו שם בסוף הדבור כתב וז"ל, ולא נתבאר בהדיא דין שביעית שיצא לשמינית 
אלא באיסור ספיחין עכ"ל, וא"כ מנא לן לחדש איסורי דרבנן בשמיטה דרבנן, ולהחיל קדושת 
שביעית אדברים שלא נתקדשו בקדושת שביעית, דין שביעית לענין סחורה וביעור, ומסתבר 

דאין הדין כן."

והגרי"י פישר – גם בגליונות שכתב על החזו"א ונתפרסמו בישורון כרך יג )עמ' תיב( כתב שלא 
כדברי החזו"א "הגדל ביד נכרי או בד' שדות או דברים שאין זורעים רוב בנ"א שאין בהם איסור 

ספיחין מ"מ נוהג בהן קדושת שביעית כו'.

נ.ב. לעיל אות י"ג כתב ואפשר, והכא אוסר בפשיטות ואיני יודע מקור לזה והא דתנן סתמא 
מאימתי מותר לאכול ירק היינו ירק האסור והוא פשוט".

גם הגאון ר"י קלופט בשו"ת דעת יואל )סי' ד( נתקשה בהוראה זו של מרן החזו"א. וממרן רבינו 
זצוק"ל שמענו להלכה למעשה כדרכו, דמכיון שכן הורה החזו"א למעשה, הרי יש לנהוג כן, 

ולנהוג קדושת שביעית בירקות הנלקטים בתחילת השנה השמינית.
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בייינ ב יאאי שביוינ 

בננות

בהליכות שדה גליון 92 חשון תשנ"ה עמ' 16 הובא הספק בדין בננות לפי הוראה זו של החזו"א. 
היה מי שרצה לומר דאפילו אליבא דהוראת מרן החזו"א דוקא באותם גידולים שיש בהם גזירת 
ספיחין כמו גידולי נכרים, או הגדל בד' שדות שהם מינים שנגזרה בהם קדושת שביעית בהם 
גזרו קדושת שביעית, אולם בגידול כדוגמת בננות שאין בו איסור ספיחין אפילו הנלקט בשנה 

השביעית, לא תהא קדושה בנלקט במוצאי שביעית.

באותו גליון צויין כי מרן הגרי"ש אלישיב זצוק"ל חשש שקביעתו של מרן החזו"א הינה אף 
על בננות. ]למרות חיפוש אודות רישומים בשם מרן הגרי"ש אלישיב זצוק"ל מאותו תקופה 

לא מצאתים[.

ואכן בלוח התאריכים שהוכן לקראת שמיטה תשס"א נרשם כי יש קדושה.

בשלהי שמיטה תשס"א נשאל מרן הגרי"ש זצוק"ל בענין שוב, ואחרי ששו"ט הורה שאין לנו 
לגזור גזירה מעצמנו, ומכיון שדברי החזו"א נסבו אודות מינים שיש בהם איסור ספיחין, ובבננות 
ליכא איסור ספיחין כמו שנתבאר, ובפרט אחרי שנתבאר שאין הכ"ת שיהיו בננות שנזרעו 
בשביעית – שילקטו בשביעית בתחילת השנה השמינית, הורה שבננות שנלקטו בשמינית אין 

קדושת שביעית כלל.

וסברא כזאת מופיעה בחוט השני למרן הגר"נ קרליץ מהדו"ח עמ' קצג )פ"ד ה"ו(, רק כתב שם "מן 
הראוי להחמיר ולהמתין מלקנות בשוק בננות היוצאים לשמינית עד שלא נמצא בשוק מלקיטת 
שביעית, שהרי למשל בשבוע הראשון של מוצאי שביעית יש להסתפק אם הם משביעית". ולכן 

הורה להמתין עד שלא יהיה בשוק מפירות שנלקטו בשביעית.

אמנם מה שכתב שם להמתין ארבע חמש שבועות בתחילת השנה, נדמה שהמציאות אינה כן, 
ולדוגמא בשנה זו )תשפ"ג( אחרי כמה ימים מריש השנה לא היה פרי שנלקט בשביעית כאמור לעיל.

ויש לעיין במה שכתב בחוט השני פ"ד ה"ג )עמ' קפו(, שכתב "אף אי נימא דלא נוהג איסור ספיחין 
בבננות, מ"מ נוהג בהם קדושת שביעית ואיסור סחורה וביעור, עד חנוכה". ויש ליישב הדברים. 

איסור נעבד בבננות

והנה שמעתי שיש המבקשים לדון להחמיר בזה –  )לא מחמת הגזירה של החזו"א אלא( מחמת 
חשש איסור נעבד בבננות.

והנה אחרי שמבואר שהבננות אינם קדושות בקדושת שביעית יש להסתפק אם יש איסור נעבד 
בדבר שאין בו קדושת שביעית – ובדרך אמונה )פ"ד בצה"ל אות קפ"ח( הסתפק בזה, - ואולי 
תלוי הדבר בטעם איסור נעבד דאם האיסור הינו כקנס )כמעשה שבת או מבטל איסור( ואז עצם 
העבודה אוסרת אף שאין קדושת שביעית, אולם יש הטוענים כי בעבודה בשמיטה הוא מראה 
בעלות והרי זה נכלל באיסור שמור שאינו שבת. )ויש מטין כן משמיה דמרן רבינו זצוק"ל, וכמ"ש  
בספר שבות יצחק(, ולטעם זה איסור נעבד הינו דווקא בפירות הקדושים קדושת שביעית אמנם 
לטעם הראשון דאיסור נעבד הינו קנס יש מקום לומר שיש איסור נעבד גם בדבר שאינו קדוש 

בקדושת שביעית.

והנה עמא דבר, להשתמש בפירות הדר בחורף השנה השביעית )פירות אלו אינם קדושים 
בקדושת שביעית והם שייכים לשנה שישית( ואין מי שחושש למלאכה אסורה וטעמו של דבר 
ניתן להתפרש בכמה סיבות, ובנידון דידן אודות חשש נעבד בבננות בשמינית הוא הדין שיש 
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להקל – שהרי מדובר במלאכות דרבנן )כמבואר לעיל שאין כאן חשש נזרע( ומסתמא רוב 
המלאכות שנעשות הרי הם למניעת היזק ניכר לעץ או לפרי, ויתכן כי אם היו באים לשאול 

אם  לעשותן, היה מקום להתירם ואם כן מהיכן נדון לאוסרם מדין נעבד. 

ובספר אורחות רבינו )ח"ב עמ' שמא ושמד( כתב, "בחשון תשכ"ו אמר לי מו"ר אף לאוסרים 
נעבד מותר לאכול פרי הדר שחנטו בשישית ונכנסו לשביעית ונעבדו משום שאין בהם קדושת 
שביעית" ויתכן כי זה מפורש בחזו"א )סי' ט ס' יז( אודות פירות שישית. ואין בזה סתירה למ"ש 
בדרך אמונה )פ"ח ס"ק פו( דבערבות אם נזרעו בשביעית הרי לדעת הראב"ד יש לחוש, דיש 
לחלק בין איסור דרבנן לדאוריתא, וגם באיסור דרבנן יש לחלק בין מה שאפשר לתלות שהוא 

מחמת פסידא או מחשש לאוקמי.

ותבנא לדינא, שהגם שמרן הגריש"א החמיר בנעבד, לא חשש לדין נעבד בבננות הנלקטים 
בתחילת שמינית – ולדעתו אין בהם קדושת שביעית ולא איסור נעבד.
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יריינ שייאאיו לש ייינ לאיייר ינימיל יידישנ שביוינ

סיכום דיני ירק היוצא לשמינית, קדושתו ואיסור ספיחין בו, ומקורותיהם, כיצד 
מחשבים את עשה כיוצא בו המתיר את הירק בשמינית והנידונים העולים בדין 

זה, כל אלה מבוארים במאמר.

רבי שאול רייכנברג שליט"א
 מבר ינר ‘ שנטי ארץ'

ירקות שיוצאים לשמינית לאיסור ספיחין 
וקדושת שביעית

ירק אחרי לקיטה למעשרות ולשביעית

הכלל הוא שבירק הולכים אחרי הלקיטה כמו שאומרת הגמרא בראש השנה )יג,ב( לענין מעשרות 
לקבוע לאיזו שנה הירק שייך ואם חייב במעשר שני או במעשר עני. ושם )יד,א( הגמרא דורשת 
זאת מפסוקים. ומבואר בראשונים שגם לגבי שביעית הלקיטה קובעת האם יחולו על הירק דיני 
שביעית כשנלקט בשמיטה או יפקעו ממנו דיני שביעית כשנלקט בשמינית. ]ויש בזה חידוש, 
שבמעשרות הלקיטה רק משנה את ההשתייכות לשנה אבל לענין שביעית הכניסה לשביעית 
מכילה על הירק את כל דיני שביעית והיציאה לשמינית מורידה את כל הדינים[. כך מבואר 
בתוס' קידושין )ג,א( ששואלים הרי חיוב תרו"מ בירקות הוא מדרבנן ואיך דורשים מפסוקים 
שהולכים אחרי הלקיטה. ואומר ר"י שעיקר הדרשה היא לגבי שביעית שהיא מדאורייתא 
גם בירקות. וכן הר"ש )פ"ט מ"א( הוכיח שגם לשביעית הולכים בירק אחרי לקיטה. וכך פסק 

הרמב"ם )פ"ד הל' יב, יג(. 

בקהילות יעקב שביעית )סי' ג( דן מה מפקיע מהירקות שיוצאים לשמינית את דיני שביעית, 
האם הלקיטה בשמינית וכל זמן שלא נלקטו הם בדיני שביעית או כיון שנגמרה שביעית פקעה 
הקדושה. ולכאורה מוכח בחזו"א שכאשר יוצאת השנה השביעית פקע מהירק דין שביעית. 
שכתב )טו,ג( שירק שיצא לשמינית אינו מציל מהביעור כיון דאין בו קדושת שביעית אע"פ 
שהוא עדיין לא נלקט, וכך גם כתב שמסתבר שירק משישית שעתיד לצאת לשמינית מ"מ הוא 
קדוש בשביעית אע"פ שלא נלקט בשביעית. גם המנחת שלמה )תנינא סי' קכה( דן בזה בארוכה 
ומפרש שירק כאילו בטל לקרקע ומקבל את דיני הקרקע, וכשנגמרת שנת שמיטה נגמרים גם 

דיני שביעית מהירק.

וא"כ לכאורה כל הירקות שנלקטים בשמינית צריכים להיות מותרים בלי קדושת שביעית ובלי 
איסור ספיחין.  

הראשונים מביאים ראיה מארבע מקומות שיש איסור ספיחין גם בירק שיצא לשמינית.

א איתא בתוספתא )שביעית פ"ג ה"ז( “בצלים שנכנסו מערב שביעית לשביעית ויצאו 	.
משביעית למוצאי שביעית אם עשו כיוצא בהן מותרין ואם לאו אסורין. אמר רבי יוסי 
מעשה שזרעו כרם גדול )ר"ש, מקום שנקרא כרם גדול( בצלים בציפורי, למוצאי שביעית 
זרעוהו שעורין והיו פועלין יורדין ומנכשין בתוכו ומביאין ירק בתוך קופותיהן, ובא מעשה 
לפני רבי יוחנן בן נורי ואמר אם עשו כיוצא בהן מותרין ואם לאו אסורין". תספתא זו הובאה 
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בתוס' )פסחים נא,ב( ובר"ש )פ"ו מ"ד( להוכיח שירק שיוצא משביעית לשמינית אסור, עד 
שיעשה כיוצא בו מזריעת שמינית. 

א  התוס' )שם( מביאים גם מהא דאיתא בירושלמי )דמאי פ"ב ה"א(, מראש השנה עד חנוכה 	.
איסור ספיחין, מחנוכה ועד ראש השנה היתר ספיחין

א תוספות הרשב"א )פסחים נא,ב( מביא גם את התוספתא )פ"ה הט"ו(, ספיחין של שביעית 	.
אין תולשין אותן ביד אבל חורש כדרכו ובהמה רועה כדרכה. מזה שכתוב חורש כדרכו 
מוכח שמדובר במוצאי שביעית שמותר לחרוש, ולא תלושים אותם ביד מחשש שיאכלם, 

מוכח שהם אסורים באכילה. 

א איתא במשנה )פ"ו מ"ד( מאמתי מותר אדם ליקח ירק במוצאי שביעית משיעשה כיוצא 	.
בו, עשה הבכיר הותר האפיל, רבי התיר ליקח ירק במוצאי שביעית מיד. ואפשר לפרש 
את המשנה לענין קניה במוצאי שביעית מחשוד. שמאמתי מותר לקנות ירק מחשוד ולא 
חוששים שהירק מהנלקט בשביעית ואז אין ראיה שירק היוצא משביעית לשמינית אסור. 
אך בר"ש )על המשנה( נראה שכלל במשנה את שני הדברים וכן בר"ש )פ"ט מ"א( ובתוס' 
ראש )פסחים שם(, הביאו את המשנה כראיה שאסרו ירקות היוצאים משביעית לשמינית.

הטעם שספיחים אסורים במוצאי שביעית

התוס' )פסחים שם( הביאו בשם רבי ניסים גאון שרבנן אסרו ספיחין שיוצאין למוצאי שביעית 
משום שיחשבו שלקטו אותם בשביעית והטמינו למוצאי שביעית ויחשבו שגם מה שנלקט 
בשביעית מותר במוצאי שביעית )שיחשבו שמה לי גדל בשביעית ונלקט בשביעית מה לי 
גדל בשביעית ונלקט בשמינית(. בר"ש )פ"ו מ"ד( משמע שהטעם שגזרו הוא משום שחיישינן 
שילקטו בשביעית ויטמינו משביעית לשמינית ויאמרו שלקטו בשמינית, ועוד שירק שנגמר 
גידולו בשביעית אע"פ שיצא לשמינית אסור מצד הדין )שיטת הר"ש שירק נגמר גידולו ואינו 
גדל יותר דינו כנלקט( וחיישינן שיגידו על ירק שנגמר בשביעית שהוא נגמר בשמינית )הטעם של 
התוס' דומה לטעם של הר"ש אלא שלתוס' הגזירה משום הקונים ולר"ש גם משום המוכרים(. 

המהר"י קורקוס )פ"ד סוף ה"ו( כתב שהטעם שאסרו ספיחין כשיוצאים למוצאי שביעית הוא 
מאותו הטעם שאסרו ספיחין בשביעית, שמא יזרעו בסתר בסוף שביעית בשביל מוצאי שביעית. 

החזו"א )סי' ס"ק ו ד"ה שם, ס"ק ז ד"ה ירו', ס"ק יג ד"ה פ"ו וד"ה ואם, ס"ק יז ד"ה הגדל( כתב 
שכיון שטעם איסור ספיחין בירקות היוצאים למוצאי שביעית הוא משום שמתחלף בירקות 
שנלקטו בשביעית )כתוס' והר"ש(, מאותו הטעם נראה שרבנן אמרו גם שיש קדושת שביעית 
לירקות של נכרים או לירקות שגדלים בד' שדות שיצאו למוצאי שביעית, אע"פ שגם בשביעית 
אין בהם איסור ספיחים. מ"מ יש בהם קדושת שביעית, גזירה שמא לא ינהגו בשנה השמינית 
קדושת שביעית גם במה שנלקט בשביעית. אך הוא כותב שמה שנאמר במפורש הוא רק איסור 
ספיחין. והחזו"א מוסיף )בס"ק יג( שאע"פ שיש בהם קדושת שביעית אין בהם דין הפקר כיון 
שהפקר הוא כשהירקות מחוברים לקרקע ובמחובר אין חשש שיחליפו בנלקט בשביעית. כמו 
כן כתב )בס"ק ו( שלבהמה מותר לאכול ספיחין המחוברים לקרקע במוצאי שביעית, אע"פ 
שספיחין אסור להאכיל לבהמה, שכיון שאוכלת במחובר לא גזרו שלא יבואו להתיר גם מה 

שנלקט בשביעית.

החזו"א כתב את דבריו לפי הטעם של התוס' והר"ש, אבל לפי מה שכתב המהר"י קורקוס שטעם 
האיסור במוצאי שביעית הוא משום עוברי עבירה שיזרעו בשביעית בשביל מוצאי שביעית, 
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יריינ שייאאיו לש ייינ לאיייר ינימיל יידישנ שביוינ

אין סיבה לגזור קדושת שביעית בירקות נכרים שאין להם איסור לזרוע בשביעית, ולא בצומח 
מעצמו בד' שדות.

עד מתי הספיחים אסורים במוצאי שביעית

במקורות שהבאנו לאיסור ספיחין במוצאי שביעית מצאנו כמה זמנים. בבריתא של בצלים כתוב 
שמשעשו כיוצא בהם מותרים. בירושלמי שהביא התוס' כתוב שעד חנוכה אסור, ובמשנה לפי 
הסבר הר"ש שמדובר גם על ירקות שיודעים שיצאו משביעית לשמינית, גם כתוב משעשו 

כיוצא בהם מותרים.

בראשונים לא כתוב מתי מותר משעשה כיוצא בו ומתי מחנוכה. ויש בזה כמה שיטות באחרונים.

כתוב ברמב"ם )פ"ד הלכות ה-ז(: “ספיחין של שביעית שיצאו למוצאי שביעית אסורין באכילה 
ואין תולשין אותן ביד אלא חורש כדרכו ובהמה רועה כדרכה. ועד מתי אסורין ספיחי שביעית 
במוצאי שביעית, מראש השנה ועד חנוכה ומחנוכה ואיך ספיחין מותרין. בצלים שיצאו משביעית 
למוצאי שביעית, אם עשו כיוצא בהם מותרים ואם לאו אסורין. וכן שאר פירות אין לוקחים 
אותם במוצאי שביעית אלא אם עשו כיוצא בהן מפירות מוצאי שביעית. עשה הבכיר הותר 
האפיל. ומותר ליקח ירק במוצאי שביעית מיד". ויש להבין ברמב"ם מתי חנוכה ומתי כשעשה 

כיוצא, וכן מה כוונת הרמב"ם וכן שאר פירות ומה כוונתו שירק מותר מיד.

שיטת החזו"א לפרש את הרמב"ם, שספיחין שנלקטו בשביעית אסורים לעולם. ולספיחין שנלקטו 
במוצאי שביעית יש שני זמנים להיתר או משעשה כיוצא בו מזריעת שביעית, או מחנוכה אף 
לדברים שעדיין לא עשו כיוצא בהם. והטעם שמותר מזמנים אלו: “דכיון שכבר מצוי מין זה ואין 
הדבר ניכר שמשתמשין בפירות שביעית לא גזרו, ועוד שאין דרך להטמין משנה שעברה על זמן 
שיש בו כבר החדש. ואם הגיע חנוכה הותרו אף אותן שלא עשו כיוצא בהן כמ"ש הרמב"ם פ"ד 
שכבר הוסחו דעתם של הבריות משביעית ואין לחוש שיתירו הנלקטים בשביעית". והחזו"א 
מוסיף שגם מה שנלקט במוצאי שביעית לפני שעשה כיוצא בו או חנוכה, שהיה אסור, ניתר 
כשמגיע הזמן שעשה כיוצא בו, או חנוכה. ומה שכתב הרמב"ם וכן שאר פירות הכוונה לשאר 

פירות הירק )אולי הכוונה בניגוד לירק עלים כפי שנסביר בהמשך(. 

על מה שכתב הרמב"ם “עשה הבכיר הותר האפיל" מפרש החזו"א )סי' כ ס"ק( שהכוונה שמצוי כבר 
בכיר ולא שיש רק במקום אחד. ואף כשלוקט ספיחין במוצאי שביעית במקום האפיל, הספיחים 
מותרים, כיון שכבר מצוי חדש לא יטמינו לזמן זה ולא יבואו להתיר מחמת זה הנלקט בשביעית.

כמו כן לדעת החזו"א הזמנים האלו נאמרו רק בירקות היוצאים לשמינית אבל בתבואה וקטניות 
הולכים אחרי שליש הגידול, ומה שהביא שליש בשביעית אסור לעולם ומה שהביא שליש 
בשמינית מותר מיד. והטעם כתב החזו"א )סי' ט ס"ק טז ד"ה ( משום שבירק שהולכים אחרי 
לקיטה אפשר לטעות בין נלקט בשביעית לנלקט בשמינית ולהתיר גם נלקט בשביעית, וכן 

בירקות מצוי שגדלים בתקופת ראש השנה.

כפי שאמרנו במשנה מונח עוד דין שמשעשה כיוצא בו מותר לקנות מעם הארץ ולא חוששים 
שזה מהנלקט בשביעית, שלמה יטמין לזמן שיש כבר חדש. אך דין זה הוא רק שלא יודעים 
אם הוא מהנלקט בשביעית או מהנלקט בשמינית ובזמנם שלא היו מטמינים לזמן רב. אבל 
במה שאנחנו יודעים שהוא משביעית. למשל רסק עגבניות ומלפפון חמוץ עושים כיום רק 
בקיץ שהגידול זול, אסור לקנותו )בשוק הכללי או לחוששים לקדושת שביעית ביבול נכרי( עד 
שיודעים שאינו משביעית. ואף לאחר שכבר הזמן שעושים כבר בשמינית יש לדון כיון שמראש 
הוא נעשה לזמן ארוך אזי על סמך מה נתלה שהוא משמינית אם לא שהרוב כבר משמינית. וכן 
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דלעת ודלורית לא קוטפים בסתיו ובחורף )אלא בחודש אלול( וחייבים לשמור במחסנים 
וא"כ ברור שהם משביעית. גם שום טרי ובצל יבש ועוד. ובזה אולי אפשר להסביר את מה 
שכתוב בר"ש מהירושלמי שלוף אסור עד פסח שאז עשה כיוצא בו שלו. והחזו"א )סי' ט 
ס"ק טו ד"ה שם( שואל למה לא הותר בחנוכה. אולי לא היה באותה תקופה לוף לקטיפה אלא 

או לפני ראש השנה בשמיטה או בפסח.

המהר"י קורקוס מפרש את הרמב"ם קצת אחרת. הוא מפרש שבחנוכה מותרים כל הספיחים 
אפילו מה שנלקט בשביעית. משום שכיון שאסור להנות עד חנוכה לא יבואו לזרוע בשביעית. 
מצד שני הוא מפרש ברמב"ם כמו הר"ש )ראה חזו"א סי' ט ס"ק טו( שירק שיצא משביעית 
לשמינית מותר כשעשה כיוצא בו רק אם גדל במחובר עד שעשה כיוצא בו שאז הרוב באותו 
ירק הוא מגידול שמינית )אפשר לפרש את שיטת הר"ש, שרבנן גזרו שלא תיקבע הלקיטה אלא 
הגדל בשביעית אסור ובשמינית מותר, וכשרבה גידול השביעית על השמינית, מתבטל גידול 

השביעית ומותר(. אמנם בחנוכה הוא יהיה מותר לשיטתו כמו שמותר ירק שנלקט בשביעית.

רבי התיר ירק מיד

בסוף המשנה כתוב שרבי התיר ליקח ירק במוצאי שביעית מיד. הרמב"ם פוסק כך להלכה שמותר 
ליקח ירק במוצאי שביעית מיד. וצריך הסבר על מה מדובר. אחרי שהרמב"ם כתב שספיחין 
אסורים עד חנוכה וכתב שבצלים אסורים עד שיעשו כיוצא בהם, ושאר פירות לוקחים משעשו 
כיוצא בהם )שפירשו החזו"א והמהר"י קורקוס שהכוונה לפרי הירק(. מה הכוונה שירק מותר מיד. 

בשיטתו של רבי מוזכרים שני טעמים, אחד כותב הר"ש שנראה מהירושלמי כאן, שהתירו 
להביא ירק מחו"ל )שהיה אסור להביא ירק מחו"ל לארץ מחשש שיביאו איתו גוש עפר שמטמא 
בטומאת ארץ העמים(, והוא היה רבה על הירק שמארץ ישראל ולכן הוא התיר. אמנם בשמיטה 
לא התרנו מחמת כך רק במוצאי שמיטה )ראה משנה ראשונה(. החזו"א )סי' ט ס"ק יד ד"ה והא( 
מסתפק מה כוונת רבי. אפשר לומר שהתירו לקנות מעם הארץ כאשר לא ידוע אם הירק הוא 
מהארץ ממה שהתחיל לגדול בשביעית או מחו"ל שסומכים על הרוב, אבל מה שידוע שהתחיל 
לגדול בשביעית וממשיך בשמינית אסור עד שיעשה כיוצא בו כפי הגזירה.  ואפשר לומר שכיון 
שמצוי ירק מחו"ל שרבה על של ארץ ישראל כבר לא מצוי שיטמינו משביעית למוצאי שביעית 
וגם אנשים יתלו בחו"ל ולא יתירו בגלל זה מה שנלקט בשביעית. החזו"א )סי' ט ס"ק טז ד"ה 
ואפשר( נוטה לומר שרק התירו לקנות כאשר לא יודעים את המקור, וכך גם סובר המהר"י 
קורקוס )שמהטעם הזה התירו רק לקנות, ראה בהמשך(. ]ויש להוכיח כך מהר"ש. שהר"ש כתב 
שמהירושלמי משמע שרבי התיר ירק מיד כיון שהתירו להביא ירק מחו"ל. ואח"כ הר"ש מוכיח 
מהתוספתא שגם ירק שיודעים שיצא משביעית לשמינית מותר כשעשה כיוצא בו ולא מפרשים 
במשנה שרק מותר לקנות כשלא יודעים. ועל זה כותב הר"ש שיש לישב את התוספתא כפי 
הירושלמי. וכוונתו, שלטעם הירושלמי נראה שהמשנה מדברת רק על קניה ולא להתיר את מה 

שיודעים שיצא, א"כ מה הפירוש בתוספתא[. 

אך ברמב"ם זה עדיין לא מובן שכתב שלוקחים שאר פירות רק משיעשה כיוצא בו וירק לוקחים 
מיד. למה שאר פירות לא אומרים שהם מחו"ל ואולי שאר פירות הכוונה פרי הירק כמלפפון 
קישואים ודלועים, וירק הכוונה ירק עלים. אך לא ברור למה את זה הביאו מחו"ל ואת זה לא. 
ואולי כך היתה המציאות מאיזו סיבה. ועוד עדיין דברי הרמב"ם סתומים שאם הותר בגלל 
שהביאו מחו"ל מה הדין כשלא מביאים מחו"ל ולמה הרמב"ם לא כתב זאת. אם אז אסור למה 

הרמב"ם סתם. אולי כשהתירו ובטלה הגזירה, היא בטלה כבר לעולם, וצ"ע.

 הרע"ב בפירושו השני והגר"א בשנות אליהו פירש את רבי על פי הירושלמי בפאה )פ"ז ה"ג( 
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יריינ שייאאיו לש ייינ לאיייר ינימיל יידישנ שביוינ

שהתיר כיון שירקות עלים גדלים בזמן קצר, לכן לא גזרו עליהם כלל ומותר גם מה שידוע שיצא 
משביעית לשמינית. וכן המהר"י קורקוס מביא ברמב"ם את שני הפירושים בדברי רבי. הראשון 
כדי להתיר לקנות והשני כדי להתיר את מה שיצא משביעית לשמינית. וגם כאן צריך להסביר 
מה הדין כיום שאין ירק שגדל בכמה ימים האם חזר הדבר לאיסור או לא. החזו"א )סי' כ ס"ק 
ג( אכן שואל על זה הרי רק באותו מקום גדל כ"כ מהר ולא בכל ארץ ישראל. ולמה זה שינה את 
הדין הרי מה שכתוב עשה הבכיר הותר האפיל הכוונה שמצוי כבר בכיר, ולא רק במקום אחד. 

וכן מה הדין כיום שאין ברכה כזו.

לאור כל הספיקות בדברי רבי לא נהגו לסמוך על כך ולהתיר ירקות שידוע שגדלו בארץ אף 
בסוגי ירקות שמביאים גם מחו"ל. 

שתילים ממשתלות

כיום כמעט ולא זורעים ירקות בשדות, אלא זורעים את הגרעינים במשתלות ואחרי כמה 
שבועות שותלים בשדה את השתילים שצמחו במשתלה. ומכיון ששותלים בשדה שתילים בני 
כמה שבועות, מהשתילה עד שיש ירקות לשיווק עובר פחות זמן מאשר אם היו זורעים בשדה. 
והתעוררה שאלה ממתי לחשב את הכיוצא בו, מהזריעה במשתלה במוצאי שביעית או מהשתילה 

בשדה במוצאי שביעית שאז כיוצא בו הוא כמה שבועות פחות.

המחשבה הראשונה היא שחז"ל התירו משעה שיש ירקות משתילת היתר, וגם במשתלה אסור 
לשתול. אלא שכיום בדרך כלל הזריעה וההנבטה במשתלות, שזה נמשך כמה ימים, נעשים בעציץ 
שאינו נקוב בתוך בית, שכידוע כתב החזו"א שאפשר לסמוך ולזרוע אף בשמיטה עצמה בעציץ 
שאינו נקוב בתוך בית. א"כ אם יש שתילים משתילה בהיתר לכאורה נחשב לעשה כיוצא בו. 
אך יתכן לא כך משום שהתירו רק מזריעה של מוצאי שביעית אפילו שיש זריעה של שביעית 
בהיתר. ועוד שהנוהג במשתלות שאחרי ההנבטה מוציאים את השתילים הקטנים לעוד כמה 
שבועות בחממה או בבתי רשת, ורק אח"כ לוקחים אותם לשדות. ושם לא תמיד זה עציץ שאינו 
נקוב וכמו כן יש הרבה הסוברים שחממה ובית רשת אינם נחשבים כבית א"כ ההוצאה אליהם 
אסורה. וכן אין פיקוח שעושים שם רק מלאכות מותרות. אזי לכאורה היו צריכים למנות את 
הכיוצא בו משעה שזורעים במשתלה. ואכן מרן הגרי"ש אלישיב חשש לזה לכתחילה ובלוח 
“מועדים לשמיטה" בהערה 24 פרסמנו כמה צריך להוסיף לשיטתו מהתאריך שכתוב בלוח עצמו.

והסברא שמ"מ אפשר להקל, כיון שיכולים להיות גם שתילים שכל התהליך נעשה בהיתר בעציץ 
שאינו נקוב בתוך בית, ואלי זה מספיק שאין גזירה על זמן זה. או משום שהחשש של אחלופי 
בשל שביעית הוא על מה שגדל בשדה ואנשים לא מתיחסים לזמן של המשתלה, וממילא לא 
יבוא להתיר בגלל זה את מה שנלקט בשמיטה, וכמו כן לא יטמינו בשמיטה לזמן שיש כבר ממה 
שנזרע בשדה מאחרי שמיטה, משום שלקנות את השתילים אע"פ שנעשו באיסור יש מקום להקל. 

סיכום

א לדעת הר"ש והתוס' גזרו רבנן איסור ספיחין על ירק היוצא משביעית לשמינית, גזירה 	.
שמא יחליפו בין היוצא לשמינית למה שנלקט בשביעית ויתירו גם הנלקט בשביעית. 
לדעת המהר"י קורקוס גזרו משום עוברי עבירה שיזרעו בשביעית בשביל מוצאי שביעית.

א לדעת מרן החזו"א גזרו גם שיש קדושת שביעית בירק של נכרים היוצא משביעית לשמינית, 	.
וכן בירקות הזולים שגדלים בר )והם נאכלים לאדם או בהמה( או בגדל בד' שדות. לדעת 

המהר"י קורקוס נראה שאין גזירה זו.
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א לדעת מרן החזו"א, ירק שנלקט בשביעית אסור באיסור ספיחין לעולם, ירק שנלקט במוצאי 	.
שביעית מותר משעשה כיוצא בו מגידול שמינית או מחנוכה – הקודם משניהם. אף ירק 
שנלקט קודם שעשה כיוצא או קודם חנוכה בו ניתר משעשה כיוצא בו או מחנוכה. וכך נוהגים.

א לדעת מהר"י קורקוס, ירק שנלקט בשביעית ניתר בחנוכה. ירק שנלקט בשמינית לפני 	.
שעשה כיוצא בו ניתר רק בחנוכה, ירק שנלקט בשמינית אחרי שעשה כיוצא בו מותר.

א יש להסתפק אם כיום מחשבים את הזמן שעושה כיוצא בו מהזמן שזורעים את הזרעים ה.
לשתילים במשתלה או מהזמן ששותלים את השתילים בשדה.  
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הודעה בענין איסור חדש במוצרים מיובאים מחו"ל

בתקופה זו של השנה מיובאים מוצרים שיתכן שכלול בהם מחמשת מיני דגן 
שאסורים באיסור חדש. 

מוצרים המיוצרים בארצות הברית ומכילים קמח חיטה, או שעורה, וכן שיבולת 
שועל שתאריך האריזה שלהם הוא מאמצע חודש אוגוסט, יש לחשוש שיש בהם 

משום איסור חדש. 

מוצרים שמכילים לתת שעורה עדיין אין בהם חשש, כל שתאריך האריזה שלהם 
הוא לפני חודש דצמבר.

מוצרים שמכילים קמח כוסמין ושיפון שמיוצרים בארה''ב, אין בהם חשש.

יש לדעת שהרבה וועדי הכשרות בחו"ל, גם בהשגחות מהודרות, מקילים לסמוך 
על השיטות שאיסור חדש אינו נוהג בחו"ל, אלא אם כן מצוין במפורש על המוצר 

שנעשה מקמח ישן.

ואף שיש מן האחרונים שכתבו ללמד זכות על המקלים באיסור חדש בחו"ל כתב 
המשנה ברורה )סי' תפט ס"ק מה( שכל בעל נפש יחוש לזה ולא יסמוך על היתרים 
הללו ויחמיר לעצמו בכל מה שאפשר, וכדאיתא בשו''ע )יו''ד סימן רצג סעיף ב( 
שאיסור חדש נוהג אף בחוץ לארץ ואף בשל גוים. וכך נוהגים בועדות הכשרות 

המהודרות בארץ ישראל.

לכן המדקדקים צריכים להקפיד שלא לקנות מוצרים שיש בהם מחמשת מיני דגן 
שנארזו מתאריך הנ''ל, אלא אם כן מצוין עליהם שהם מקמח ישן.



ב' שאלינ בוייל שבב בביויר נירינ שביוינ

רבי מיכאל גלעדי שליט"א
 רביי בינ ההיראה ו"ש הרב ש.א. ריזיברב 
יראש כילל זכריל  שה שו"י בינ ה דרש

ב' שאלות בענין שגג בביעור פירות שביעית

שאלה א:
אדם שהכין כמות גדולה של קומפוט ממשמשים והניח אותם במקפיא, לאחר 
שעבר זמן הביעור נזכר בקומפוט ושאלתו מה דין הקומפוט אחר שעבר זמן 

הביעור ולא ביערו מחמת שכחה?

תשובה:
פירות שעבר זמן ביעורם נאסרו באכילה, ואם לא ביערם בשוגג נחלקו האחרונים 
האם נאסרו באכילה ויש להחמיר. אמנם בנד"ד שמדובר בתבשיל שמצד עצמו 
אינו יכול להתקיים זמן רב, אם מדובר במקום הפסד וטורח מרובה יש לסמוך 
על השיטות שסוברים שתבשיל אין צריך לבער ויפקיר אותו עתה בפני שלושה 

ויחזור ויזכה בו.

שאלה ב:
מי שהפקיר פירות שביעית שהגיע עת ביעורם על ידי שליח, ושאלתו האם כיון 
שיש הסוברים שלא מועיל הפקר על ידי שליח עליו לחוש שנאסרו הפירות 

שעבר כבר זמן ביעורם. 

תשובה:
נחלקו הפוסקים בשאלה זו י"א שהפירות מותרים כיון שבדיעבד הפקר על ידי 
שליח הוי הפקר. אך י"א שהפירות נאסרו כיון שנקטינן שהפקר על ידי שליח לא 
מהני. בשאלה זו י"א שאין את ההיתר שפירות שלא נתבערו בשוגג לא נאסרו, 
משום שלדעתם אי ידיעת ההלכה שהפקר על ידי שליח לא מהני, אין זה נחשב 

שוגג אלא מזיד. 

ביאורים ומקורות לתשובה א: 

שכח ולא ביער

תחילה יש להקדים שנחלקו הראשונים מהו הביעור, דעת הרמב"ם )פרק ז מהלכות שמיטה 
ויובל הלכה ג( שכשהגיע זמן הביעור צריך לשרוף ולכלות מן העולם את הפירות. ולכן הנוהגים 

19

אה
ור

 ה
דה

ש
  
דה

ש
ת 

כו
לי

 ה



כדברי הרמב"ם אין להם מקום להסתפק ואסור להם לאכול את הפירות וצריכים לכלות את 
הפירות מעת שהגיע זמן הביעור ואפילו עבר הזמן1. 

אמנם דעת הרמב"ן על התורה )ויקרא כה, ז( והר"ש והרא"ש )שביעית פרק ט מ"ח( ועוד ראשונים 
שהביעור הוא הפקרת הפירות לכל אדם בפני ג' אנשים ולאחר מיכן יכול לחזור ולזכות בהם. 
ולדבריהם יש לדון מה הדין אם כשעבר זמן הביעור ולא ביער נאסרו הפירות באכילה או לא. 

והנה התוס' בפסחים )נב, ב ד"ה מתבערים( כתבו "ואומר ר''י הא דמשמע בכל מקום לאסור 
לאכול אחר הביעור היינו כשמשהה בביתו בחזקת שלו אבל אם מפקירו ומוציאו מרשותו שיאכל 
כל מי שירצה הן אדם והן חיה מותר להכניסו ולאכלו אחר הביעור". וביאר החזון איש )סימן יא 
ס"ק ו ד"ה ובענין( שכל מה שהפירות נאסרו רק אם לא יבערו אותם, אך אם יבערו אותם אף 

שעבר זמן הביעור ישובו להיתרם. וכן דעת רבינו פרץ )שם(. 

אמנם דעת הרמב"ן על התורה )שם( שאם לא הפקיר את הפירות וקיים בהם את מצות הביעור 
בזמנה הפירות נאסרים. ועיי"ש שהסתפק האם מה שנאסרו הפירות הוא מדאורייתא או מדרבנן, 

]ועוד העלה צד שאפשר שכל מצות הביעור היא מדרבנן[. 

וכך נקט החזון איש לדינא בסדר השביעית )סימן כו אות א( וז"ל "עבר זמן הביעור ולא ביער 
נאסרו הפירות ואסורין באכילה לכל אדם וטעונין קבורה או שריפה ובכל דבר המאבדן", ועי' 
גם מש"כ בספרו סימן יא ס"ק ו. וכך כתב בשמו בדרך אמונה )פרק ז מהל' שמיטה ויובל ס"ק 
יז(. ]ותמוה מה שיש מורים על פי החזון איש שאם לא הפקיר יכול לאוכלם ובזה מקיים את 

הביעור, שהעיקר הוא לא להשאירם[.

והנה מקור הדין שהפירות נאסרים הוכיח הרמב"ן מנדרים )נח, א( ששם הגמ' אומרת ששביעית 
הוי דבר שאין לו מתירין לענין ביעור, ופירש הרמב"ן שהכוונה שיש איסור אכילה אם עבר זמן 
הביעור ולא ביער. וכן הוכיח החזון איש )שם( מהירושלמי )שביעית פרק ט הלכה ו( שאם מצא 
פירות עבירה לא יגע בהם, ופירשו הר"ש והרא"ש במשנה ט שהכוונה לפירות שלא נתבערו 

בשביעית שהן אסורים לעולם.

אמנם מילתא בטעמא בעי מדוע נאסרו הפירות, ומנ"ל לחז"ל איסור זה. ועיין בחזון איש )שם( 
שעמד בזה וכתב וז"ל "ואין לדין זה מקור וכו' וצריך לומר שילפינן מסברא דכיון שלא ביער 
בזמן הביעור כבר ביטל המצוה, ואי אפשר לקיימה, וכל שאוכלן אחר כך הוי בלאו הבא מכלל 
עשה, שהותרו לאחר שיכלה מן הבית אבל לא בשלא כלה, וכל שאוכל הוי כעובר על עשה 
דביעור באכילה זו". ובחידושי הגר"ד לנדא שליט"א )סימן יב אות ב( כתב שאין הכוונה שיש 
בזה איסור אכילה כתרומה טמאה, אלא שאחר הביעור נאסרה הנהגת בעלות, ואם הוא אוכל אז 
את הפירות הרי הוא נוהג מנהג בעלים ]ועיי"ש דזה שייך גם באדם אחר שאינו בעל הפירות[. 

1.  בשו"ת אור לציון )שביעית פ"ג עמ' נה( כתב שבני ספרד צריכים לנהוג כדעת הרמב"ם במקום שמרן השו"ע 
לא גילה דעתו, ולכן צריכים לבער את הפירות מהעולם. אמנם עי' בכסף משנה )שם( שכתב בשם המהר"י 
קורקוס שיש לסמוך על השיטות שהביעור הוא הפקר בלבד. ואין צריך לשורפם ולבערם כדעת הרמב"ם. 
והחזון איש )סימן כג ס"ק ה( הביא ראיה מדברי הכס"מ הנ"ל שאין צריכים לנהוג כדעת הרמב"ם. ועיין בשו"ת 
ישא יוסף )שביעית חלק א סימן עט( שמרן הגרי"ש אלישיב הסתפק בדבר, אמנם למעשה הורה לבני ספרד 

שיסמכו על השיטות שהביעור הוא בהפקר.

יש לציין שהחיי אדם בספרו שערי צדק )יט, ו( כתב "ומי אשר מילא ידו לה' ויכולת בידו לקיים מצות 
ביעור על ידי שריפה, נ"ל שיעשה כן שאיזה ימים קודם שיגיע לזמן הביעור יחלק הכל לעניים וישאיר 
לעצמו מעט מכל מין כדי לקיים בו מצות ביעור בשריפה". וכבר העיר על דבריו הגרי"י דיסקין )הובא 
בספר השמיטה פ"ט הערה 3( דזו היא חומרא דאתי לידי קולא ששורף פירות שביעית שראוים לאכילה.
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ב' שאלינ בוייל שבב בביויר נירינ שביוינ

ומשמיה דהגרי"ד סולובייצי'ק זצ"ל כתבו שגדר הדברים הוא שאחר הביעור האיסור אכילה 
אינו מדין הביעור אלא מדיני שביעית שנקראת קודש כמבואר בכמה דוכתי, והתחדש בפסוק 
"לאכלה" שיש היתר אכילה עד זמן הביעור ותו לא ]אם לא יפקיר[, ואם לא ביער חזרו הפירות 

לדינם שהם קודש ואסורים באכילה.

פירות שלא נתבערו בשוגג

והנה בנד"ד הפירות לא התבערו בשוגג, ויש לדון האם באופן שלא התבערו הפירות בשוגג הם 
גם נאסרים. והחרדים )פרק נה( כתב לדייק מלשון הרמב"ן על התורה )שם( שכתב אם עכבן 
בביתו אחר הביעור כדי לאוכלן אסורים הם באכילה לגמרי, שמשמע שדוקא אם עכבן אבל אם 

נאנס או שגג ולא ביער אין הפירות נאסרים, שהרי לא עכבן.

אמנם עי' בחזון איש )סי' יד ס"ק יג( שכתב שלא נתבאר בהדיא בדברי הרמב"ן מה הדין שלא 
ביער מחמת שנאנס. אמנם אם שכח ולא ביער בשוגג דעת החזון איש שהפירות נאסרים, והביא 
ראיה מהא דמצינו בזבחים )עה, ב( שאין קונים תרומה מדמי שביעית, וטעם האיסור הוא בין 
מחמת הפסד פירות שביעית שאם הפירות יטמאו צריך לשורפם, ובין מחמת הפסד התרומה 
שאינה נאכלת אחר הביעור. והקשה החזו"א מדוע חשיב הפסד התרומה והרי יכול להפקיר 
בזמן הביעור ויהיה מותר באכילה. ואת"ל שנפסל בהיסח הדעת ]דהיינו שבתרומה יש דין של 
משמרת תרומתי לשמור על התרומה שלא תיפסד ונמצא שאין יכול להפקירה[, דחה החזון איש 
הרי יכול לשומרה עד שיזכה הוא או אדם אחר. אלא על כרחך שחיישינן שמא ישכח ולא יבער, 

ויאסר. ונמצא שיש מחלוקת על פירות שלא התבערו בשוגג האם נאסרו או לא. 

פירות נכרים שעבר זמן הביעור

ונבוא לדון מה הדין בפירות נכרים שעבר זמן הביעור, והנה אם הפירות היו ביד גוי לאחר זמן 
הביעור, דעת המהרי"ט והשל"ה שאסורים, דהיינו שאפילו שאין חיוב על הנכרי לבער, מכל 
מקום נאסרו מכיון שלא התקיימה בהם חובת הביעור, ומסתבר שס"ל שהוא הדין בישראל 
נאסר גם באונס. אמנם החרדים )שם( כתב שהם מותרים, והטעם כיון שהגוי לא מצווה בביעור 
לא נאסרו הפירות, וכך נקט לדינא החזון איש )סימן יא ז ד"ה וירק( והוסיף שרק לרמב"ם הם 

אסורים, אבל לרמב"ן הם מותרים וכשיבואו ליד ישראל יפקירם. 

אמנם פירות עכו"ם שהיו ביד ישראל לנוהגים קדושת שביעית בפירות נכרים כדעת המבי"ט 
וסיעתו, והישראל שכח לבערם, לדעת המהרי"ט והשל"ה הם נאסרו כמבואר לעיל. אמנם לדעת 
החולקים שהתירו כשישראל לא ביער פירות שביעית באונס יש לדון בזה, ובספר משפטי ארץ 
)פרק לב סעיף ז הערה 21( כתב משמיה דהגרי"ש אלישיב זצ"ל שאם שכח לבער אין צריך לאבד 
את הפירות משום שיש ג' צירופים א. שהרי דעת הבית יוסף וסיעתו שאין בפירות נכרים קדושת 
שביעית בכלל. ב. גם לדעת המבי"ט וסיעתו שיש קדושה מכל מקום עי' בתשובת המבי"ט )ח"א 
סימן שלו( ובאבקת רוכל )סימן כג( שהביאו את דעת הר"ש הזקן שפירות נכרים פטורים מביעור. 
ג. גם להלכה שפוסקים שפירות נכרי חייבים בביעור ונתחייבו בביעור יש אומרים שבשוגג לא 

נאסרו הפירות. 

התחיל בחבית הרי הוא כמבוער 

והנה בנידון השאלה שעשו כמות גדולה של קומפוט ממשמשים ושכחו לבער, מלבד מה שכתבנו 
לעיל שיש צדדים שלא נאסרו הפירות גם משום השיטות שאחר הביעור אפשר להפקיר וגם 
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משום שבשוגג לא נאסרו. ישנו צירוף אחר להתיר והוא מה שמצינו לגבי מעשר שני את 
הדין של תבשיל הרי הוא כמבוער, וכן מצינו כאן בביעור פירות שביעית התחיל בחבית הרי 
הוא כמבוער ואין צריך לבער וכפי שיתבאר להלן, וממילא יש לדון לגבי תבשיל קומפוט 
וכן ריבות שעשו מפירות שביעית האם אמרינן בהם הרי הוא כמבוער, ונפטרו מביעור, ובפרט 

אם התחילו לאכול מהם.

ונבאר הדין, בירושלמי )פרק ט הלכה ד( איתא "חזקיה אמר התחיל באוצר הרי הוא כמבוער" 
ובביאור דבריו מצינו כמה פירושים:

א א. הפני משה ביאר שהכוונה שאם התחיל להכניס לאוצר בית דין שבעיר הרי הוא כמבוער 	.
ויכולין הכל לאכול ממנו אחר הביעור.

א ב. והמהר"א פולדא ביאר שאם הגיע זמן הביעור והתחיל לבער את הפירות מן האוצר הרי 	.
הוא כמבוער, ומה שנשאר שעדיין לא ביער הרי הוא כאילו חזר וזכה בו שאין צריך יותר 

לבערו, וכן פירש הגר"א בביאוריו. 

א ג. והרש"ס ביאר שדברי חזקיה נסובים על המשנה "הכובש שלושה כבשים בחבית אחת", 	.
ועל זה אמר שאם התחיל לפתוח את הכלי שיש בו כבשים הרי הוא כמבוער ואין צריך 
לבער, והטעם שכיון שפתחו לאכול לבני הבית בני הבית יכלוהו וככלה דמי ואין צריך 

להוציאן לפתח ביתו כדי להפקיר. 

והנה הרמב"ם )פ"ז מהל' שמו"י פ"ז הלכה ו( כתב "הכובש שלושה כבשים בחבית אחת כל 
שכלה מינו מן השדה יבער מינו מן החבית. ואם התחיל בה הרי הוא כמבוער". וכתבו המהר"י 
קורקוס והכס"מ שהמקור של הרמב"ם הוא דברי חזקיה שאם התחיל באוצר הרי הוא כמבוער.

אמנם הרדב"ז )שם על הרמב"ם( הקשה על הדין הזה שהתחיל באוצר הרי הוא כמבוער "וכי 
משום שהתחיל באוצר הכל יהיה כמבוער ויניחנו בלא ביעור, וא"כ כל אדם יתחיל באוצרו ויניח 
השאר". ולכן כתב הרדב"ז שהרמב"ם שינה ולא כתב התחיל באוצר, אלא התחיל בחבית וכוונתו 
שאם היה לו חבית כבשים של כמה סוגי פירות שביעית, והגיע זמן הביעור של אחד מהם 
והתחיל כבר לאכול מן החבית חייב לבער את הכל אפילו אותם שעדיין לא הגיע הזמן שלהם.

אמנם עי' במראה הפנים )פ"ט הלכה ה( שכתב שהטעם שהרמב"ם שינה וגרס התחיל בחבית 
ולא התחיל באוצר, משום שהרמב"ם לשיטתו שאין היתר לאחר הביעור אפילו במה שהיה ביד 
אוצר בית דין וכל מה שביד בית דין גם צריך לבער, ועל כרחך שהכוונה בירושלמי התחיל בחבית 
והיינו שאם התחיל בחבית מכיון שהדרך שאם מתחילים להשתמש צריכים למהר לגמור את הכל, 
ואם לא המאכל מתקלקל, לזה אמר שאם התחיל בחבית הרי הוא כמבוער, שאין צריך לבער כי 
ממילא סופה להתקלקל. וכמו שמצינו בב"מ )מד, א( לגבי חבית יין, וה"ה גם בנכבשין בחבית. 

וכן פירש בדרך אמונה )פ"ז ס"ק כח( ברמב"ם שאם התחיל לאכול קצת מן החבית נחשב כמבוער 
ואי"צ לבערו, ומותר לאוכלו לאחר זמן הביעור. והטעם שכיון שהתחיל אם ישאירנו כך יפסד 

ובוודאי שיאכלנו בסמוך לזמן שהתחיל ולכן כבר עכשיו נחשב כמבוער.

ולענין הלכה מצינו שהשערי צדק )פרק יט סעיף יח( והפאת השולחן )סימן כז סעיף ח( והערוך 
השולחן )סימן כז סעיף כד( פסקו כך שאם התחילו לאכול מחבית שיש בה כבשים הרי הכל 

כמבוער, ובערוך השולחן הוסיף שהלשון כמבוער משמע כפירוש זה. 

ועיין בחוט שני )עמ' שסא( שכתב שהדין שאם התחיל בחבית הרי הוא כמבוער הוא דוקא בגוונא 
שאם יחזור ויסגור את החבית לא יתקיים המאכל שבה זמן מרובה, אבל אם כשיסגור את החבית 

לאחר שפתחה יתקיים המאכל שבה זמן מרובה, מסתבר שאינו חשוב כמבוער.
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ב' שאלינ בוייל שבב בביויר נירינ שביוינ

והנה מצינו דין דומה לזה במעשר שני לגבי ביעור מעשרות שהמשנה )פרק ה משנה ו( אומרת, 
התבשיל בית שמאי אומרים צריך לבער, ובית הלל אומרים הרי הוא כמבוער. ופירשו הרא"ש 
והרע"ב שמדובר בתבשיל שיש בו מפירות שביעית או פירות מעשר שני בשעת הביעור, שלפי 
דעת בית הלל הרי הוא כמבוער, והטעם הוא משום שהכמות של השביעית או המעשר שני היא 

קטנה ואין ממשן ניכר, ולכן הוא פטור מביעור.

אמנם הרמב"ם )בפירוש המשניות שם( פירש באופן אחר והוא שאם היה אצלו תבשיל שכולו 
מעשר שני, שלפי בית הלל אין צריך לבערו שהרי הוא כמבוער, והטעם לפי שאם ישהה אותו 

יפסד. ומדבריו מבואר שכל תבשיל מכיון שאינו יכול להשהות אותו זמן רב הרי הוא כמבוער.

והנה לפי הרמב"ם י"ל דה"ה לגבי שביעית אם יש לו תבשיל בזמן הביעור הרי הוא כמבוער, כיון 
שאם ישהה אותו יפסד. ודין זה הוא כמו הדין שמצינו בשביעית שאם התחיל בחבית הרי הוא 
כמבוער. וכ"כ בביאור ההלכה )שמיטה ויובל פ"ז הלכה כב ד"ה זה הכלל(. אלא שהקשה הבה"ל 
מדוע בכבשים בעינן שיתחיל בחבית כמבואר ברמב"ם שדוקא אם התחיל אין צריך לבער, ואילו 
בתבשיל אפילו בלא התחיל אמרינן שהרי הוא כמבוער. ותירץ שיש לחלק שדוקא בכבשים שהם 
מתקיימים זמן רב אמרינן שרק אם התחיל הרי הוא כמבוער, כיון שבלא התחיל יכול להתקיים 
זמן רב, אבל בתבשיל שלא מתקיים זמן רב, גם בלא התחיל הרי הוא כמבוער. ונמצא שלדעת 

הרמב"ם ועוד כל תבשיל שלא ביערוהו אינו נאסר לפי שהוא פטור מביעור. 

ובתבשילים שמתקיימים זמן רב כמו ריבות, מצינו מחלוקת האם להחשיבם כתבשיל או לא, 
דעת הגר"נ קרליץ )שם( שאין בהם את ההיתר של תבשיל או שהתחיל בחבית וחייבים בביעור. 

אמנם דעת הגרי"ש אלישיב זצ"ל שגם בהם יש את ההיתר.

והנה בימינו שיש מקפיאים ומקררים והמאכלים יכולים להתקיים זמן רב, יש לדון האם גם בזה 
אמרינן שכיון שמתקיים זמן רב אין את ההיתר של תבשיל שפטור מביעור וכן את ההיתר של 
התחיל בחבית. ובספר שיח השמיטה )פרק יג סעיף יג( כתב בשם הגר"ח קניבסקי זצ"ל שמאכלי 
סלטים למיניהם שאינם מתקלקלים במשך חודש ימים כי נתנו בהם חומר משמר אפילו הכי 
נחשבים לתבשיל ואינם צריכים ביעור, והטעם כיון שמעיקרא לא עשוי להתקיים ימים רבים 

אלא לאכול מיד, ולכן לא איכפת לן מה שעשו שיכול להתקיים כמה שבועות. 

ולפי זה ה"ה בתבשיל שלא עשוי להתקיים לזמן רב אינו חייב בביעור, ואפילו ששמו אותו 
במקפיא, מכל מקום כיון שמצד עצמו עשוי לאכול מיד פטור מביעור.

אכן נראה שגם לדברי הגר"ח קניבסקי פירות שביעית הנמצאים בקופסאות שימורים שמראש 
הם עומדים לימים רבים, צריכים ביעור ואם לא ביערום נאסרו. ורק אם כבר פתחו את הקופסאות 

הרי הם כתבשיל רגיל שאינו עומד להתקיים ימים רבים ופטור מן הביעור.

וכן נראה לגבי בקבוק מיץ ענבים ]בגוונא שכבר יש לו מזון ג' סעודות[ וכבר פתחו את הבקבוק 
שאפילו שלא התחיל לשתות ממנו הוי כמבוער, כיון שמצד עצמו הוא מתקלקל ואינו מתקיים 

ימים רבים. 

אך לגבי בקבוק יין יש שמתקיימים זמן רב גם לאחר הפתיחה, ויש שאפילו שמתקיימים אך 
טעמם משתנה, ומסתבר שבאותם שמשתנה טעמם נאמר בהם הדין של התחיל בחבית שאין 
חייב לבערם. אך בדבר שמצד עצמו אינו מתקלקל, וכגון בקבוק שמן זית שיכול להשאר זמן רב 

מאד אפילו שפתחו את הבקבוק אין את ההיתר של התחיל בחבית ויש להפקירו. 

העולה מן האמור, בנידון השאלה ששכחו לבער קומפוט ועבר זמן הביעור, נראה שאם מדובר 
בהפסד מרובה וטירחה גדולה יש להתיר את התבשיל ]אפילו שנשאר במקפיא[, שכן יש לצרף 
את דעת התוס' שהפירות לא נאסרו אם עכשיו יפקירם. וכן את השיטות שבדיעבד אם שכח 
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לבער הפירות לא נאסרו. וכן את השיטות הסוברות שתבשיל אין צריך לבערו אפילו בלא 
התחיל לאכול, וכן שאם התחיל בחבית הרי הוא כמבוער. ]ויש להוסיף שאם הוא יתן לאחרים 

לאכול את הפירות הללו הרי שיש מקום יותר להקל כמבואר בהערה2[. 

ביאורים ומקורות לתשובה ב: 

הפקר על ידי שליח

עד עתה דיברנו על שוגג ששכח לבער פירות שביעית, ועתה נדון באופן אחר של שוגג והוא 
באופן ששגג בדין, ועובדא הוה במוצאי שמיטה תשס"א באחד שהיה לו בשעת הביעור שני 
ארגזי יין, והנה קודם לכן הוצרך לצאת לחג הפסח לחו"ל ולא היה סיפק בידו להפקיר את היין, 
ובערב פסח בהגיע זמן הביעור התקשר לשכנו שיש לו את מפתח הבית, וביקש ממנו שיוציא 
את הארגזים של היין ויפקירם בפני ג' כדין, ואם לא יזכו שיחזירם לביתו. ושכנו עשה כבקשתו 

והפקיר בפני ג' את היין, ומשלא לקחום החזירם לבית השכן.

לאחר הפסח כשהגיע לארץ ישראל סיפר לפי תומו לת"ח אחד שהפקיר את היין ע"י שכנו, 
העיר לו אותו ת"ח שלכאורה ההפקר לא חל, שהרי הפקיר על ידי שליח ולא מועיל להפקיר 
על ידי שליח כמבואר במשנה ברורה סימן תלד ס"ק טו. והשאלה באה לפני חו"ר בית ההוראה 

מה דינו לאחר שכך עשה, ומה היה עליו לעשות.

והנה מקור הדין שלא מועיל להפקיר על ידי שליח הוא בר"ן בפסחים )ג, ב מדפ"ה( שדן האם 
אפשר לבטל חמץ על ידי שליח, ובתחילה הביא את דעת בעל העיטור שאפשר. ועל זה כתב 
"ואחרים חולקין דכיון דביטול מתורת הפקר נגעו בה שליח ודאי לא מצי מבטל, שהרי אם אמר 

אדם לחבירו הפקר אתה נכסי אין בכך כלום".

והבית יוסף )או"ח סימן תלד( הביא את דברי הר"ן וכתב שהטעם הוא על פי מה שכתב הרמב"ם 
הלכות נדרים )פרק ב הלכה יד( ההפקר הרי הוא כנדר, וכמו שלא מהני שליחות לגבי נדר שאילו 

אמר אדם לחבירו קבל נדר זה בשליחותי אינו כלום, ה"ה שלא מהני שליחות להפקיר.

ובברכי יוסף )סימן תלד ס"ק ה( האריך בזה, וכתב משום שכל דבר שאדם יכול לעשותו על ידי 
דיבור בעלמא בלי טירחה כל שהיא ואין לו שום צורך בשליחות לא מועילה בו שליחות.

ובספר יד המלך ]לנכד הנו"ב ר"א לנדא נדפס תק"פ[ )פ"א מהל' שלוחין ושותפין הל' א( כתב 
טעם אחר משום שהפקר צריך להיות הפקר לכל ואם יפקיר על ידי שליח נמצא שאין השליח 
יכול לזכות באותו זמן שהרי אינו יכול להיות גם המפקיר וגם הזוכה ונמצא שאינו הפקר לכל.

אכן הגרע"א בחידושיו לגיטין )לב, א( הביא את דברי הר"ן שאי אפשר לבטל על ידי שליח כמו 
שאי אפשר להפקיר על ידי שליח והקשה וז"ל "ולא זכיתי להבין איך פשוט לו להר"ן דלא מהני 
הפקר על ידי שליח דאמאי לא". וכתב דהיה אפשר לומר משום דמילי לא מימסרן לשליח, אך 
הקשה דמביטול חמץ והפרת נדרים חזינן דאין חיסרון מצד מילי. והביא שגם הבית מאיר )אבן 
העזר סימן קכ ס"ד( ג"כ הקשה על הר"ן כך. והבית מאיר הביא את דברי המהרי"ט )ח"א סימן 
קכז( שאי אפשר להקדיש על ידי שליח משום דהוי מילי, ושאל על זה מדין הפרת נדרים וכן 

מדין של ביטול הגט.

2.  עי' בחזון איש )סימן יא סק"ו ד"ה ובתו'( שלדעת התוס' אפילו שהפירות נאסרו מכל מקום זה רק לבעלים, 
אבל אדם אחר שאינו בעלים ולא זכה בפירות מותר לו לאוכלם. ]אכן אין לומר כן בדעת הרמב"ן[. וכן מצינו 
עוד צד ברידב"ז בהגהות למשמרת הבית )עמ' כה הערה לה( שכל זמן שהפירות ברשותו אסור לאחרים, אך 
אם ניתנו לאחר במתנה או בירושה או קנה אותם מותר למקבל להפקירם ואח"כ לאוכלם ועי' בזה במנחת 

שלמה )סימן נא אות יז( בארוכה.
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ובביאור הענין שלא מועיל הפקר על ידי שליח ביאר הגרש"ש בשערי יושר )שער ה סוף פרק כג( 
וכתב וז"ל "ועל פי מה שכתבנו י"ל דשאני הפקר מכל הני ענינים שהבאנו, דבכל הענינים הוא 
עושה שליח לעשות איזה ענין כהקדש ומעשר בהמה הפרת נדרים וביטול שליחות, ויסוד לכולם 
מהא דילפינן מקרא דלתרומה מהני שליחות דכל אלה נעשים על ידי מחשבה וכונה ומחשבה 
וכונה חשובים כמעשה, דשייך ענין שליחות. אבל ענין הפקר שהוא ענין רצון לחוד, לפי מה 
שכתבנו היינו תכלית ההפקר וגמרו שהוא שיסלק כל זכות בעליו מנכסיו, ענין זה הוא רצון לחוד 
שרוצה בכך שלא יהיה לו שום זכות, ועל ענין רצון לא שייך שליחות דהוא מידי דממילא. ועל 
פי זה י"ל דעל התייחדות לחוד שיהא ההשתמשות רשות לכל אדם אפשר דמהני שליחות, אבל 
בעיקר ההפקר שיצאו הנכסים מרשותו שזה נגמר על ידי רצון לחוד ומעשה ההתייחדות של 
ההשתמשות הוא רק לגלות רצונו י"ל דלא מהני שליחות כנלענ"ד בביאור שיטת הר"ן" עכ"ל.

ועיין גם בכתבי קהלות יעקב החדשים )גיטין סימן לא( שביאר באופן אחר והוא שבכל הפקר 
הטעם שלא יכול לחזור בו משום שחוץ מההפקר יש דין דבל יחל שאין בכוחו לחלל דיבורו, 
אכן באופן שההפקר נעשה על ידי שליח א"כ אין בכח הדיבור של השליח לפעול שיש בל יחל 
ונמצא שיכול לחזור בו מטעם דאתי דיבור ומבטל דיבור, וכיון שכן לא הוי גמר הדבר והוא כאומר 

אמרו ולכן לא מועיל שליחות בזה.

]אכן לגבי ביטול על ידי שליח עיין ב"י )סימן תלד( שאפילו שאי אפשר להפקיר על ידי שליח, 
מכל מקום אפשר לבטל על ידי שליח, והטעם כיון שחמץ אינו ברשותו של אדם ועשאו הכתוב 
כאילו הוא ברשותו, בגילוי דעתא דלא ניח"ל דלהווי זכותא בגוויה סגי. וכן שאין הביטול ענין 
כנדר ולכן מהני. אמנם בב"ח שם חלק שאי אפשר להקל בביטול על ידי שליח וכן דעת המ"ב 

שם ס"ק טו והכה"ח )ס"ק מו([.

והעולה מן האמור דאיכא פלוגתא בראשונים ובאחרונים האם מהני הפקר על ידי שליח, ולהלכה 
פסק המשנה ברורה )סימן תלד ס"ק טו( להחמיר כדעת הר"ן שלא מועיל להפקיר על ידי שליח. 

וא"כ בנדון דידן אם הפקיר את היין על ידי שליח לא מהני ההפקר.

אלא שיש לדון האם בכה"ג ששגג בדין ]שלא ידע הדין[ האם נקרא שוגג או מזיד, ומצינו בזה 
מחלוקת באחרונים, הט"ז )יו"ד סימן צט סק"ט( הביא את דברי המהרש"ל שאם שגג בדין לא 
מיקרי שוגג אלא מזיד, והט"ז שם פליג עליו והוכיח מדברי התוס' בבכורות ומדברי השו"ע 
והרמ"א והמהרי"ק ששגג בדין מיקרי שוגג. ועי' בפמ"ג )משב"ז שם( שאחר שהביא את דברי 
הט"ז נקט כך להלכה, אפילו שהביא שדעת הפרי חדש והבית לחם יהודה שלא נקרא שוגג. ועיין 
גם במשנה ברורה )סימן שיח ס"ק ו( שכתב בשם הרמב"ן לגבי המבשל בשבת שבשוגג מותר, 

שאם שגג בדין או שכח כל זה בכלל שוגג הוא. 

ונמצא שבנד"ד שהפקיר על ידי שליח יש מחלוקת האם הוי שוגג ומשו"כ אין זה דומה לסתם 
שוגג שכתבנו לעיל שבאופנים מסויימים אפשר להקל. ]מיהו כנגד יש צד שההפקר הועיל כיון 

שי"א שמהני להפקיר על ידי שליח, ואכתי י"ל דהוה שוגג שסבר כדעה הזו[.

ומרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל נשאל בשאלה זו והורה שהיין נאסר. ויש מהפוסקים שהורו שבדיעבד 
יכול להפקיר את המיץ ענבים ושוב יזכה בו. ]ובטעמם י"ל או דס"ל שהפקר על ידי שליח מהני 

בדיעבד, או דס"ל כדעות שגם זה חשיב שוגג וסמכו על הצירופים הנ"ל שבשוגג לא נאסר[.
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רבי אהרן פרנקל שליט"א
 רביי בינ ההיראה ו"ש רבי ש.א. ריזיברב

 הפרשת חלה במאפיות 
מבצק שעומד לסופגניות

שאלה: 
מי שאופה בביתו סופגניות בתנור, ואת הבצק הוא קונה ממאפיות שמוכרות בצק 
מוכן לסופגניות, וקודם המכירה הפרישו חלה במאפיה האם מועילה ההפרשה 

שנעשתה במאפיה או שעליו לשוב ולהפריש בביתו.

תשובה:
היות ובסתם העיסה עומדת לטיגון יתכן שההפרשה לפני שהלוקח חשב לאפות 

את הבצק לא הועילה ועל כן יש להחמיר לחזור ולהפריש חלה בלא ברכה.

ביאורים ומקורות:

עיסה שתחילתה סופגנים וסופה עיסה

במשנה מסכת חלה פרק א משנה ה מבואר: "עיסה שתחלתה סופגנין וסופה סופגנין פטורה מן 
החלה תחלתה עיסה וסופה סופגנין תחלתה סופגנין וסופה עיסה חייבין בחלה". מבואר שעיסה 
שתחילתה סופגנין וסופה סופגנין פטורה מחלה, אך אם רק או תחילתה או סופה סופגנים חייבת. 
וביארו הראשונים שסופה סופגנים היינו עיסה שלא נאפתה אלא התבשלה, אך נחלקו מהו 
‘תחילתה סופגנים', לדעת ר"ת הכוונה היא לעיסה העשויה בתחילתה מבלילה רכה – וסופה 
סופגנים היינו כאמור שלבסוף בישלה, ולדעת הר"ש אפילו אם בתחילתה העיסה היא מבלילה 
עבה מ"מ אם בתחילתה עשאה על דעת לבשלה נחשבת שתחילתה סופגנים, וסופה סופגנים 

היינו שאכן בישלה לבסוף ולא אפאה. 

ולפי זה כיון שהסופגניות עשויות מבלילה עבה והדרך היא לבשלן בשמן נחשב שנעשית על 
דעת לעשותן סופגנים, ולכן לדעת ר"ת שתחילתה סופגנים היינו שתחילתה מבלילה רכה כיון 
שהסופגניות הינן מבלילה עבה העיסה חייבת בחלה שהרי תחילתן עיסה, אך לדעת הר"ש 
שתחילתה סופגנין היינו שדעתו לבשלן הרי היא פטורה שהרי בדרך כלל סופגניות מתבשלות 

ומיטגנות בשמן ולא נאפות וממילא בסתם לכך הן עומדות. 

הפרשה מעיסה שלדעת הר"ש תחילתה סופגנים 

השו"ע )יו"ד שכט, ג( פסק כדעת הר"ש לפטור עיסה שנעשתה על דעת לבשלה, אולם הש"ך 
שם כתב “מיהו הרבה פוסקים חולקים דהיכא דבלילתה עבה אפי' גלגלה ע"ד לבשלה חייבת 
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הנרשנ מלה ב אניינ  באי שוי ד ליינבייינ 

בחלה דמיד נתחייבה משעת גלגול כדאיתא בב"י לכן יש להחמיר להפריש חלה בלא ברכה או 
לאפות מעט ממנה שע"י כן תתחייב כולה בחלה וכדבסעיף שאחר זה וכמו שכתב הרא"ש וטור 
ופוסקים בשם מהר"ם". ובאו"ח קסח יג כתב השו"ע עצמו שירא שמים יחמיר את שיטת ר"ת 

ובעיסה עבה שנעשתה על דעת לבשלה ובישלה יש לחוש שהיא כבר לחם.

ולפי זה לדעת ר"ת ההפרשה שנעשתה במאפיה מועילה שהרי העיסה נעשתה מבלילה עבה 
והיא ברת חיוב חלה, אך לדעת הר"ש יש לעיין האם ההפרשה שנעשתה בזמן שהעיסה היתה 
במאפיה מועילה, שהרי בסתמא עמדה לבישול ולא לאפיה ויש מקום לומר שרק לאחר שהקונה 
נמלך לאפותה העיסה מתחייבת בחלה ועד שנמלך נחשבת עיסת פטור שלא ניתן להפריש ממנה 

חלה, וממילא ההפרשה שנעשתה לא הועילה.

אפיית מקצתה

לעיל הובא לשון הש"ך שכתב להחמיר כדעת רבינו תם שעיסה מבלילה עבה הגם שנעשתה 
על דעת לבשלה חייבת בחלה ולהפריש חלה בלא ברכה, או לאפות ממנה מעט דעל ידי זה 
תתחייב כולה בחלה. וביאור מה שכתב הש"ך לאפות ממנה מעט הוא ע"פ המובא בטור )יו"ד 
שכט( “ומיהו כתב הר"ש אפילו כשעושה אותה על דעת לבשלה אם דעתו לאפות ממנו מעט 
אפי' אין באותו המעט שיעור חלה כולה מתחייבת ע"י וכן היה מנהג הר"מ מרוטנבורג בביתו 
כשהיו עושין עיסה כדי לבשלה במים או לטגנה בשמן לאפות מעט ממנה ועי"כ נתחייב כולה 

בחלה" וכתב הב"ח שבאופן זה מפריש בברכה.

וצ"ע הלא הראשונים ביארו שהטעם שאם אפאה מקצת חייבת בחלה שכשם שראינו שנמלך 
על המעט לאפותו כך חוששים שימלך על הכל, ומבואר שההפרשה שהעושה עתה לפני שנמלך 
מועילה לשלב שאחרי שימלך על כולה, ולכאורה הוא הדין אם לא אפאה במקצת תועיל ההפרשה 
עתה על הצד שימלך אח"כ על אף שאנחנו לא חוששים שימלך, ואם כן למה כתב הש"ך שרק 
אם יאפה מעט תוכל לברך הלא ההפרשה צריכה להועיל גם קודם שנמלך ודומה הדבר להפרשה 
קודם גמ"מ מפירות שמפרישין בברכה, על אף שאם לא יעשה גמר מלאכה הפירות לא יטבלו.

והנה במהרש"ל )הובא בב"ח ובדרישה שם( מבואר שאף לאחר שאפה מקצתה המהר"ם לא 
היה מברך על ההפרשה, ודבר זה טעון תלמוד שהרי כיון שההפרשה מועילה גם עבור החשש 

שימלך על הכל, אם כן מוכרח שההפרשה חלה מדאורייתא ולמה לא יברך. 

פתיך ביה צד אפיה

ולכאורה מבואר בדעת המהר"ם שכאשר יש בעיסה רק מחשבת בישול נחשב הדבר שאין 
צד חיוב בעיסה וההפרשה לא מועילה כלל, אולם כאשר מעורב גם צד אפיה אף שאין צד זה 
מחייב את העיסה מכל מקום הדבר מועיל שההפרשה תחול מדאורייתא ודומה הדבר להפרשה 
קודם גמר מלאכה שמועילה מדאורייתא אף שעדיין אין חיוב מדאורייתא. ודעת מהר"ם דאף 
שמועילה ההפרשה מהעיסה עדיין אין מברכין עליה, וזה גרוע יותר מהפרשה לפני גמר מלאכה, 
כיון ששם הדגן שממנו ועליו מפרישים הוא גמור ולא חסר בו חיוב מצד עצמו, אולם בהפרשה 

לפני השלמת מחשבת הלחם של האפיה אין מברכין על הפרשה זו.

מן האמור נלמד דהפרשה מבלילה עבה הנעשית על דעת להתבשל ולהיות סופגנין לא מועילה 
לפני שפתיך בה צד לחם, ולפי זה ההפרשה הנעשית במאפיה על בצק העומד לסופגניות לא 
תועיל ואם נמלך עליה או קנאה על מנת לאפותה בתנור התחייבה בחלה וצריך לשוב ולהפריש 

ממנה חלה.
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הפרשה מאיטריות

בנוגע להפרשת חלה מקוגל איטריות, סבר מרן הגרי"ש אלישיב זצוק"ל שלא מהני מה 
שמפרישים מהאיטריות במאפיה קודם המכירה, וטעמו משום מה שנתבאר לעיל בדברי הש"ך 
והמהרש"ל דקודם שנמלך לא מהני הפרשתו. והוסיף שעל אף שבפועל מוכרים את האיטריות 

גם לעשיית קוגל מכל מקום אין זו מחשבה שמועילה לחייב וממילא ההפרשה לא מועילה.

אולם יש מקום לדון בזה, דאף שהעיסה עומדת בעיקרה לבישול, מכל מקום היות ודעת בעל 
המאפיה שחלק מהעיסה ילך גם לאפיה הרי זה דומה למחשבה לאפות חלק מהעיסה שבזה 

מועלת הפרשת החלה. 

ולפ"ז מה שהפרישו בבצק העשוי לסופגנין, לדעת המהרש"ל לא הועילה ההפרשה כיון שחסר 
בה שם  לחם, ורק לאחר שמערב בה שם לחם מהני, אולם יש מקום לומר להיפוך שבנחתום 
בכל גווני יש מחשבה מעורבת ולא חסר בזה שם לחם, ויהיה חייב בחלה מעיקר הדין ואף אם 

לבסוף יעשנה בבישול. 

והיה מקום לדון שכאשר אופה אדם מן העיסה שעמדה לסופגניות מתחייבת כל העיסה שהרי 
דומה הדבר לעיסה ע"ד בישול שאפו ממנה, שכל העיסה מתחייבת אולם נראה פשוט שאין 
הימלכות אדם אחד מחייבת את חבירו, אולם אה"נ אם הוא עצמו עושה חלק מהעיסה באפיה 

יתחייבו כל העיסות שלו בחלה.
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בדר  די ו

מהי הגזירה המיוחדת בדין דימוע ובירור בדברי הירושלמי והראשונים האם 
מדומע חשוב כולו כתרומה או רק כתערובת שהתרומה והחלה שבה לא בטלה 

והנ"מ בזה מתבנים ומתבארים במאמר שלפנינו.

רבי משה פטרובר שליט"א
ראש כילל 'א רי יישר'

גדר מדומע
א הגמ' בנידה מו, א – מז, א דנה בדעת ר' יוסי אם דעתו שחיוב תרומות ומעשרות בזמן הזה 	.

הוא מן התורה. הגמ' תלתה זאת בשאלה אם קדושה שניה שקידש עזרא את הארץ קידשה 
לשעתה ובטלה בגלות ישראל מעל אדמתן בחורבן הבית, או שקדושה שניה שקידש עזרא 

קידשה לשעתה וקידשה לעתיד לבוא וקדושתה היא קדושה עולמית. 

הגמ' רוצה להוכיח ממה שמצאנו שר' יוסי ור"ש פוטרים מדומע מן החלה - "סברוה מאן 
דאמר תרומה ]בזה"ז[ דאורייתא ]כיון שקדו"ש לא בטלה[ חלה דאורייתא ]שאף היא תלויה 
בקדושת הארץ שלא בטלה[, מאן דאמר תרומה ]בזה"ז[ דרבנן ]משום דס"ל שקדו"ש 
בטלה[ חלה ]ג"כ חיובה בזה"ז[ דרבנן, אי אמרת בשלמא קסבר ר' יוסי חלה בזה"ז דרבנן, 
אתי דימוע דרבנן ומפקע חלה דרבנן, אלא אי אמרת חלה ]חיובה[ דאורייתא ]כיון שקדו"ש 
לא בטלה[, אתי דימוע דרבנן ומפקע חלה דאורייתא ]בתמיה[". ודוחה הגמ' "דילמא קסבר 
ר' יוסי תרומה בזה"ז דאורייתא ]שקדו"ש לא בטלה אך אעפ"כ[ חלה דרבנן, וכדאהדר רב 
הונא בריה דר' יהושע וכו' אפילו למ"ד תרומה בזה"ז דאורייתא חלה דרבנן, דתניא וכו' ת"ל 
בבואכם ביאת כולכם אמרתי ולא בביאת מקצתכם, וכי אסקינהו עזרא לא כולהו סלוק".

ובדעת ר"מ ורבי יהודה שם שחלקו על ר' יוסי ור"ש וס"ל דמדומע חייב בחלה – פירש 
רש"י – משום דס"ל שחיוב חלה אף בזה"ז דאורייתא, עיי"ש ברש"י שביאר בד"ה חייבת 
בחלה "ולא אמרינן דתרומה פוטרת לה ]למדומע מחיוב חלה[, ואע"ג דתרומה אינה חייבת 
בחלה, מדומע חייב בחלה, מ"ט, דדימוע דרבנן היא, דמדאורייתא חד בתרי בטיל וכו' ורבנן 
הוא דאצרוך אחד ומאה, הלכך לא אתי דימוע דרבנן ומפקע חלה אפילו בזה"ז, דקסברי 
ר"מ ורי"ה חלה בזה"ז דאורייתא". נמצא לפי"ז שרבי מאיר ורבי יהודה פליגי על דרשת 
ר"ה בריה דרי"ה שחלה בזה"ז דרבנן משום שחסר ביאת כולכם, וכן מוכח בדעתם שקדושה 

שניה קידשה לשעתה וקידשה לעתיד לבוא.

א לולא דברי רש"י היה אפשר לבאר שנחלקו התנאים בגדר דין מדומע, שבפשטות גדר דין 	.
מדומע הוא שחכמים תקנו שהתרומה לא בטלה בששים אלא במאה אך החולין נשארו 
בתורת חולין, וכך היא דעת ר"מ ורי"ה, שלכן אף אם חלה בזה"ז דרבנן, מ"מ חלק התרומה 
שבעיסה אינו פוטר מחלה אלא רק את חלק התרומה בתערובת אך חלק החולין נשאר 
בחיוב חלה, ודעת ר' יוסי ור"ש שחכמים תקנו שכל התערובת מקבלת דין תרומה ותרומה 

אינה חייבת בחלה, ולכן אם חיוב חלה או מדרבנן אתי דימוע ומפקע מחיוב חלה דרבנן.

וכן נראה שבזה נחלקו התנאים, שהרי בהך ברייתא שהביאה הגמרא בנידה מבואר שהתנאים 
נחלקו אף אם עיסה שנדמעה נפסלת בטבול יום, דהכי איתא התם – "עיסה שנדמעה או 
נתחמצה בשאור של תרומה חייבת בחלה ואינה נפסלת בטבול יום דברי ר"מ ורבי יהודה, ר' 
יוסי ור"ש פוטרין מן החלה" ולא הובאה שם דעת ר' יוסי ור"ש אם עיסה שנדמעה נפסלת 
בטבול יום, אך במשנה במס' טבול יום פ"ג מ"ד שנינו "עיסה שנדמעה או נתחמצה בשאור 
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של תרומה אינה נפסלת בטבול יום, ר' יוסי ור' שמעון פוסלים" ובפשטות מחלוקת התנאים 
אם עיסה שנדמעה נפסלת בטבו"י היא אם חכמים נתנו למדומע דין של תרומה מדרבנן או 
שחכמים תקנו רק שהתרומה לא בטילה אך החולין נשארים בדינם, ולכן הברייתא כרכה 
בדעת ר"מ ורי"ה את דין עיסה שנדמעה אם חייבת בחלה ואם נפסלת בטבול יום בחדא 
מחתא. וכן מבואר בתוס' בנידה שם בטעמו של ר' יוסי שמדומע פטור מן החלה "שהחולין 
נחשבו כתרומה ליפטר מן החלה כאילו הכל תרומה" עי"ש בדבריהם. וממילא י"ל בפשטות 

שר"מ ורי"ה חולקים על כך שהחולין נחשבים כתרומה.

א והנה אף הר"ש בפירושו למשנה בטבול יום פ"ג מ"ד פירש כרש"י בטעמם של ר"מ ורי"ה 	.
שמדומע חייב בחלה משום דס"ל שחיוב חלה בזה"ז מן התורה, ולכן לא אתי דימוע דרבנן 
ומפקע מחיוב חלה דאורייתא, ולא פירש שנחלקו התנאים בגדר דין מדומע, ה"ז משום 
שהר"ש לשיטתו במסכת חלה פ"א מ"ד. דהנה שנינו שם שהמדומע פטור מן החלה ]הך 
מתניתין אזלא כדעת ר' יוסי ור"ש[, ופירש שם הר"ש דמיירי באוקימתא שיש שיעור 
מצומצם של חמשת רבעי קמח, ואין בחולין שבעיסה שיעור שחייב בחלה אלא בצירוף 
חלק התרומה, ולכן השאלה אם מדומע כהאי גוונא חייב בחלה תלוי רק אם חיוב חלה 
בזה"ז הוא מן התורה, מאחר ואין בחולין שיעור החייב בחלה אלא בצירוף חלק התרומה 

שבטל מן התורה.

א ובעיקר הענין אם גדר מדומע הוא רק שהתרומה לא בטלה או שנתנו לחולין דין תרומה, 	.
לכאורה הוא מחלוקת רבי אליעזר וחכמים בתרומות פ"ה מ"ו אם מדומע אוסר לפי חשבון, 
שדעת חכמים שמדומע אינו אוסר אלא לפי חשבון, וכך נראה בסברא, דמדוע חכמים צריכים 

לחדש שהחולין מקבלים דין תרומה והרי סגי בכך שהתרומה לא בטלה.

א אלא יל"ע בשיטת הרמב"ם שפסק בפ"ו ביכורים הל' ד שמדומע פטור מן החלה ולא כתב ה.
כר"ש דמיירי דווקא כשיש שיעור מצומצם של חיוב חלה, ומאידך פסק בפי"ג מהלכות 
תרומות הל' ג שמדומע אינו אוסר אלא לפי חשבון, וכן פסק בפ"ח מהלכות טומאת אוכלין 
הל' טו "עיסה שנדמעה או שנתחמצה בשאור אינה נפסלת בטבו"י". שו"מ שכן הקשה 

בשוהם וישפה שהובא בספר הליקוטים לרמב"ם בהוצאת ר' שבתאי פרנקל.

א ובמש"כ הר"ש שפטור מדומע מחלה הוא רק בשיעור מצומצם של חלה –בתוס' נידה מז, ו.
א מבואר שהפטור הוא בכל מדומע, וכן משמע מסתימת דברי הרמב"ם וכ"מ ברמב"ן 
ביבמות.  והמשנה בחלה פ"ג מ"ב – "נדמעה עיסתה עד שלא גלגלה פטורה שהמדומע 
פטור, ומשגלגלה חייבת" – משמע כדבריהם, שהרי לר"ש שהעמיד פטר מדומע מחלה 
בעיסה של חמשת רבעי קמח מצומצמים וא"כ מאי נ"מ אם נדמעה לפני גלגול או לאחר 
גלגול )ובשו"ת מהרי"ל דיסקין בכתבים סי' קד התקשה כן בדעת הר"ש, ועי"ש שהעמיד 

את המשנה באוקימתא רחוקה והוא דוחק(.

שו"ר בספר לבוש מרדכי על מסכת ב"ק סי' ג שהאריך בגדר מדומע שהתרומה אוסרת 
את כל התערובת, ושכן מבואר בתוס' נידה מז, א, ומקור גדר זה הוא באסמכתא ממנו 
לומדים דין מדומע מדכתיב את מקדשו ממנו, וכשם שחובת הפרשת התרומה ותרומת 
מעשר גורמת לאיסור  טבל, כך הם אוסרים את החולין המתוקן. )ועי"ש שכתב לבאר מדוע 

המדומע אינו אוסר אלא לפי חשבון(.

א אלא שיל"ע מאחר והרמב"ם פסק בפי"א מהלכות שאר אבות הטומאה הל' טו – "הטבל 	.
והמדומע וגידולי תרומה הרי הן כחולין, והראשון טמא בהן והשני פסול, ואין בהן שלישי", 
ובפ"ח מהלכות טומאת אוכלין הל' טו פסק הרמב"ם שעיסה שנדמעה או התחמצה בשאור 
של תרומה אינה נפסלת בטבול יום, נמצא שעל אף שלטבל ומדומע ועיסה הטבולה לחלה 
יש זיקה לחלק התרומה, מ"מ להלכות טומאה הם נידונים כחולין, א"כ כל מה שתיקנו 
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בדר  די ו

חכמים שמדומע הכל מקבל דין של תרומה אין לו נפקא מינה אלא לקולא לפוטרו מן 
החלה ]בזמן שחיובה מדרבנן[, וד"ז צ"ב.

א ומצאנו נ"מ לדינא להחמיר במה שחכמים נתנו דין תרומה אף לחלק החולין שבמדומע, 	.
והוא במשנה בתרומות פ"ה מ"א. ששנינו שם "סאה תרומה טמאה שנפלה לפחות ממאה 
חולין בין טהורין בין טמאין ירקבו", והר"ש שם הביא את דברי הירושלמי שהקשה – "ניחא 
טהורין ירקבו" ]ניחא כשנפלה תרומה טמאה לפחות ממאה חולין טהורין הכל ירקב ולא 
אמרינן שאפשר לשרוף את התערובת[ ומבאר הר"ש "דכיון שנפלה לפחות ממאה הן נחשבין 
הכל כתרומה והו"ל כתרומה טמאה שנתערבה בטהורה דאסורה באכילה משום טמאה  
ובהדלקה משום תרומה טהורה, דאסור לשרוף תרומה טהורה", ומקשה הירושלמי –"טמאין 
ירקבו" ]בתמיה – מדוע סאה תרומה טמאה שנפלה לחולין טמאין אין היתר לשרוף את כל 
התערובת[. מבואר בר"ש בגדר דמאי שחכמים נתנו לכל התערובת דין תרומה שלכן אסור 
לאבד את התערובת כדין תרומה. וכ"כ שם הרא"ש בפירוש המשנה – "ואמרינן ]בירושלמי[ 
ניחא טהורין ירקבו, דלא חזו לכהן לא לאכילה ולא להדלקה, דכיון שנפלה לחולין טהורין 
פחות ממאה נחשבו כתרומה טהורה והו"ל כתרומה טמאה שהתערבה בטהורה דאסורה 

באכילה משום טומאה  ובהדלקה משום טהורה דאסור לשרוף תרומה טהורה".

א והנה בסיפא דמתניתין תרומות פ"ה מ"א שנינו סאה תרומה טהורה שנפלה לחולין טמאין, 	.
יאכל לכהן באופן שהחולין הטמאין לא יטמאו את התרומה הטהורה, והקשו הר"ש ורא"ש 
מאחר ואיסור טבל הוא כאילו הכל תרומה א"כ אף החולין אסור לאוכלן בטומאה, ועיי"ש 
מש"כ לתרץ דכיון שהחולין הטמאין נאסרו מחמת תרומה טהורה לכן אף לחולין הטמאין 

יש היתר אכילה כתרומה.

אלא שיש לעיין, מאחר שהר"ש ביאר את המשנה בתרומות פ"ה מ"א ע"פ הירושלמי 
שהחולין מקבלים דין תרומה, מדוע לא ביאר הא דשנינו בסתמא דמדומע פטור מן החלה 
באוקימתא דחוקה שיש שיעור מצומצם של חיוב חלה בצירוף עם חלק התרומה, אוקימתא 
שהיא קשה כמובא לעיל אות ו. ואולי י"ל דס"ל לר"ש שרק להחמיר אפשר לתת לחולין 

דין תרומה ולא להקל לפטור מחיוב חלה.

א והנה הגמ' בנדרים נט, א הביאה את המשנה בתרומות – סאה תרומה שנפלה לפחות ממאה 	.
חולין תרקב, ופירש שם הר"ן שלא התירו להסקה משום דחיישינן לתקלה כדאיתא בפסחים 
כ, ב. ועיי"ש ברא"ש שהביא כן מהירושלמי – "דבירושלמי פריך לה אליבא דריו"ח דאמר 
בפרק כל שעה דמדליקין בחיטין של תרומה טמאה דלא חיישינן לתקלה, ומשני דדימוע 
קיל להו לאינשי והכא חייש להו לתקלה דילמא אתי למיכל מינה". ויל"ע שהרי הר"ש 

והרא"ש בתרומות הביאו טעם אחר מדוע לא ישרפו.

ונראה לבאר ד"ז, דהנה הירושלמי שם המשיך להקשות מדוע סאה תרומה טמאה שנפלה 
לחולין טמאין תרקב, ומדוע לא יתנו לכהן להסקה, ותירצו בירושלמי משום חשש תקלה 
– ואף לריו"ח שלא חשש לתקלה, צריך לומר דמדומע קיל לאינשי ולכן אף ריו"ח חייש 
לתקלה. והנה טעם זה הוא גם לסאה תרומה שנפלה לחולין טהורין, ולכן הרא"ש בנדרים 

הביא טעם זה. 

והנה היה אפ"ל שהירושלמי חזר בו מהטעם של תרומה  טמאה שהתערבה בחולין טהורין, 
משום שהחולין הטהורין קיבלו דין של תרומה טהורה שאסור להפסידה, אך מהא דהר"ש 
והרא"ש הקשו על סיפא דמתניתין שתרומה טהורה התערבה בחולין טמאין, מדוע אפשר 

לאכול את החולין הטמאין ומ"ש מרישא דמתניתין, מוכח דס"ל שהירושלמי לא חזר בו.
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אחת השאלות המצויות מאוד בתקופה זו היא האם פירות שביעית שהיו ביד 
ישראל בזמן הביעור ולא נתבערו נאסרו באכילה, שאלה זו מתחלקת לכמה 
וכמה אופנים, מזיד ושוגג ואונס, פירות נכרי ופירות ישראל. מאמר זה מבאר 

את יסודי השיטות. 

רבי צבי ובר שליט"א
רבה של שכיינ ייה יויב 

 שכח או נאנס ולא ביער –
 האם הפירות נאסרו

מצות ביעור

כתב הרמב"ם )הלכות שמיטה ויובל פרק ז הלכה ג( “מי שהיו לו פירות של שביעית, והגיע זמן 
הביעור שורפם באש או משליכם לים המלח". אמנם דעת שאר הראשונים )הובאו דבריהם 
בדרך אמונה שם ס"ק יז( שהפירות לא נאסרים מיד אלא כשמגיע זמן הביעור חייב להפקיר 
את הפירות ולהוציאם מרשותו, ורשאי לחזור ולזכות בהם. אך אם עבר זמן הביעור והוא לא 
הפקיר את הפירות נאסרים הפירות באכילה, כמבואר בתוס' בפסחים )נב, ב ד"ה מתבערין( וכן 

כתב החזו"א )סימן יא ס"ק ו(.

מחלוקת החרדים והחזון איש במי שלא ביעור בשוגג

והנה שיטת החרדים )סימן נה( שאם השהה את הפירות בשביל לבערם, ושכח בשוגג להפקירם 
קודם הביעור לא נאסרו הפירות, וכל שכן שאם נאנס ולא הפקירם קודם הביעור לא נאסרים 
הפירות, דלא קנסו שיאסרו הפירות באכילה אלא בפושע שנמנע מלבער. אמנם דעת החזו"א 
)סימן יד ס"ק יג( שאף אם לא ביער בשוגג נאסרים הפירות, והביא ראיה מהסוגיא בפסחים 
)עה, ב( דמבואר שם שאסור לקנות תרומה בדמי שביעית, והטעם משום שחוששין שיעבור 
זמן הביעור של הפרי שבדמיו הוא קנה את התרומה, ויאסרו הפירות באכילה ונמצא מפסיד 
את התרומה, ובתוס' שם הקשו שיכול לחלק את הפירות קודם הביעור שיהיה לכל אחד פחות 
ממזון ג' סעודות דבכה"ג אינו צריך לבער הפירות, ותירצו דחיישינן דבאופן שיהיה לו כמות 

גדולה הוא לא יוכל למצוא מספיק אנשים שיהיה לכל אחד מהם רק מזון ג' סעודות.

אלא דעדיין יש להקשות מדוע אינו יכול להפקיר את הפירות ובכך הם לא יאסרו, ובחזו"א שם 
רצה לומר שאסור להפקיר פירות שביעית משום שצריך לשמור את הפירות שלא יפסדו, אך 
דחה תירוץ זה שהרי הוא יכול להפקירם ולשמור על הפירות שלא יפסידו אותם עד שיחזור 
ויזכה בהם ]וכמבואר בדרך אמונה )שם( שיכול להפקיר בפני ג' אוהביו שהם לא יזכו בפירות[. 
ותירץ החזו"א דעל כרחך חששו שמא ישכח ולא יבערם ויאסרו הפירות, ומוכח דאף אם שכח 
לבערם נאסרים הפירות אפילו שהוא שוגג. אמנם כתב החזו"א שם דעדיין לא נתבאר אם גם 

באונס נאסרים הפירות.

ועולה לדינא דמי שלא ביער הפירות בשוגג, לדעת החרדים לא נאסרים הפירות, ולדעת החזו"א 
נאסרים הפירות. וכשלא ביער באונס הסתפק החזו"א אם הפירות נאסרים.
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שכמ אי יאיי ילא ביור ע האו הנירינ יאירי 

שוגג אטו מזיד בדבר שישראל חשודים עליו

ונראה דיש להביא ראיה לדברי החזו"א דאף אם לא ביער את הפירות בשוגג נאסרים הפירות, 
משום דקיי"ל בכמה מקומות דגזרינן שוגג אטו מזיד, והנה מבואר ברמב"ם )פרק א הלכה יב(: 
“הנוטע בשביעית בין בשוגג בין במזיד יעקור מפני שישראל חשודין על השביעית, אם תאמר 
בשוגג יקיים יאמר המזיד שוגג הייתי". ומבואר דלגבי הקנס שצריך לעקור עץ שנטעו בשביעית 
גזרו שוגג אטו מזיד, משום שישראל חשודים על השביעית, ולפי זה מסתבר דהוא הדין לגבי 

הקנס שנאסרים הפירות אם לא ביער דגזרו שוגג אטו מזיד שהרי גם לזה ישראל חשודים.

]ובעיקר דברי הרמב"ם מבואר דמשום שנחשדו ישראל על השביעית אמרינן דגזרו שוגג אטו 
מזיד, ובאחרונים הקשו שהרי בלא"ה דעת רבי יהודה דבדאורייתא גזרו שוגג אטו מזיד. וותירץ 
בביאור ההלכה )שם ד"ה הנוטע( דהרמב"ם נצרך לטעם זה לשביעית בזמן הזה שהיא רק מדרבנן, 
ובדרבנן לא אמר רבי יהודה דגזרו שוגג אטו מזיד. וכבר האריכו האחרונים בעניין זה אם שביעית 
בזמן הזה נחשבת כאיסור דרבנן, או דכיון שעיקרו מן התורה אמרינן שנידון כשל תורה, וצריך 

להחמיר בזה ולגזור שוגג אטו מזיד[.

שוגג אטו מזיד במילי דאורייתא

עוד טעם לומר שלגבי  ביעור גזרו שוגג אטו מזיד דמצינו בכמה מקומות שבמילי דאורייתא גזרו 
שוגג אטו מזיד, דהנה בש"ך )יו"ד סימן צט ס"ק ז( הביא פלוגתת האחרונים אם האיסור שלא 
לבטל איסור לכתחילה הוא איסור דרבנן או דאורייתא, ובהגהות רעק"א שם מבואר הנפק"מ 
בזה שאם הוא איסור מן התורה, אז גם אם הוא עירב איסור בשוגג גזרו שוגג אטו מזיד. והיינו 
דבכל מילי דאורייתא קנסינן שוגג אטו מזיד ובדרבנן לא קנסינן. וכן מצינו בפרי חדש )סימן צט 

ס"ק יב( דבכל עניין בדאורייתא גזרו שוגג אטו מזיד.

]ובשו"ע )סימן קי סעיף ז( לעניין חתיכה הראויה להתכבד שנפלה לים הגדול מבואר דאיכא 
מידי דגזרו שוגג אטו מזיד אפילו בדרבנן וע"ש בט"ז ס"ק ח[. 

איסור הפירות אחר הביעור מדאורייתא או מדרבנן

ואם שגג ולא ביער הפירות יל"ע אם הוא חשיב כנידון ב'דרבנן' שלא גזרו שוגג אטו מזיד, או 
כנידון ב'דאורייתא' דיש לגזור שוגג אטו מזיד. והנה בדרך אמונה )הל' שמיטה פרק ז ס"ק יז( 
הביא שהרמב"ן )עה"ת פרשת בהר( מסתפק אם האיסור לאכול פירות שלא נתבערו הוא איסור 
מדרבנן או איסור מדאורייתא. ובביאור ההלכה )הלכה א ד"ה פירות( הביא דדעת כמה ראשונים 
שהאיסור לאכול פירות שלא נתבערו הוא איסור דאורייתא ע"ש, ולפי"ז לכאורה יש לגזור שוגג 
אטו מזיד. אמנם עדיין יש להסתפק אי חשיב כנידון דרבנן משום דשביעית בזה"ז אינה נוהגת 
אלא מדבריהם, או שכיון שעיקרו מן התורה נידון כדאורייתא כמו שמצינו בחזו"א בכמה מקומות 

)כגון בסימן כב ס"ק א ע"ש(.

ואם איסור הפירות הוא רק דין מדרבנן יתכן שיש להקל שבדרבנן לא קנסו שוגג אטו מזיד, אך 
כיון שמצינו בכמה מקומות שספק דשביעית נידון כספק בדאורייתא נראה שיש לחוש לדברי 

החזו"א שאם לא ביער את הפירות בשוגג נאסרים הפירות דגזרו שוגג אטו מזיד. 

גזרו אונס אטו מזיד

אמנם לעניין מי שעבר באונס מבואר בפר"ח שם דנקט בפשיטות שבאונס ודאי לא גזרו אונס 
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אטו מזיד. אלא דלגבי איסור חמץ שעבר עליו הפסח מבואר להדיא )שו"ע סימן תמח סעיף 
ג( שאם עבר על בל יראה ובל ימצא אפילו באונס נאסר החמץ בהנאה.

וביד יהודה )סימן צט ס"ק יט( כתב דהכלל הוא שכל קנס שקנסו גם את בנו נאסר גם באונס, 
אך מה שנאסר רק לו ולא נאסר לבנו לא גזרו באונס. ולכן כתב שלגבי שדה שנטייבה דגזרו 
שלא יזרע בה, ומבואר ברמב"ם )פרק א הלכה יג( שאם מת הזורע מותר לבנו לזרוע בה, הוא 
הדין שגם בנאנס לא גזרו שלא לזרוע בה ]וע"ש בתבואות שור )סימן טז ס"ק ז( שדקדק מלשון 
המשנה שרק לבנו מותר לזרוע לאחר מותו, אך לאחרים אסור לזרוע בחייו כי הוא נהנה בכך 
שהם זורעים. והביא דבריו בהגהות הרעק"א )יורה דעה סימן שיג( לגבי הצורם אזנו של בכור 
דהתירו את הבהמה דווקא לבנו אחר מותו. ולפלא שהדרך אמונה )שם ס"ק קח( הביא מהראב"ד 
בסתמא דשרי לאחרים לזרוע והשמיט דברי התבואות שור דההיתר הוא דווקא לבנו לאחר מותו[. 

ולפי כלל זה יוצא דהכא לעניין פירות שלא נתבערו דמסתימת הפוסקים נראה שהפירות 
אסורים גם לבנו, א"כ ה"ה דנאסרים גם באונס. והובא לעיל שאף החזון איש כתב שדין זה לא 

נתבאר, וצ"ע לדינא.

לאכול ירקות נכרי אחר הביעור

ולגבי ירקות של נכרי שהגיע זמן הביעור ולא ביער אותם יש לדון אם נאסרים ]וזה מצוי בירקות 
המשווקים בקופסאות שימורים כגון מלפפונים חמוצים, כרוב בתקופה זו, תפוחי אדמה וכדומה[, 
והנה בספר משפטי ארץ )פרק לב סעיף ו( צידד שבזה יש להקל שלא נאסרים הירקות משום 

שיש בזה כמה צדדים להקל 

א שהרי יש שיטות שאין קדושת שביעית בפירות נכרי.	.

א גם למ"ד שיש בו קדושת שביעית בפירות נכרי מ"מ שיטת הר"ש הזקן שאין דין ביעור 	.
בפירות של גוי. וכמו שיבואר לקמן.

א שיטת החרדים הנ"ל שאם לא ביער בשוגג לא נאסרים הפירות. 	.

א דעת הראב"ד )הו"ד בדרך אמונה פרק א ס"ק קח( שהאיסור בשדה שנחרשה הוא רק לו 	.
עצמו, ולאחרים לא נאסר, וה"ה הכא שלא נאסר לאחרים ]וכ"כ הרידב"ז )משמרת להבית 

עמוד כה הערה לה( דאם ניתן לאחר במתנה אינו נאסר[.

אך נראה דמסתבר להחמיר בזה שהרי כבר נתבאר דבחזו"א מבואר דלא כדברי החרדים, ושכן 
מצינו בכמה מקומות דגזרו שוגג אטו מזיד, וגם מה שצירף השיטות שאין קדושת שביעית 

בפירות נכרי הרי הרבה נהגו כיום להחמיר שיש קדושת שביעית בפירות נכרי. 

ומה שצירף את שיטת הר"ש הזקן יש כמה ראיות דלא קיי"ל כוותיה כמו שיבואר בסמוך, ומה 
שצירף דעת הראב"ד כבר נתבאר לעיל דברעק"א )יורה דעה סימן שיג( ציין לדברי התבואות 

שור )סימן טז ס"ק ז( דדעתו שנאסר גם לאחרים, ולא הותר אלא לבנו לאחר מותו.

חובת ביעור בפירות נכרי

הנה שיטת הר"ש הזקן )הובא במבי"ט תשובה כא( שאף אם יש קדושת שביעית בפירות נכרי 
אין עליהם חובת ביעור, והוא על פי דברי הגמרא בבכורות )יא, ב( דאיתא שם שאם קנה טבל 
מגוי ומירחם ישראל דמתחייב במעשר מדאורייתא, מ"מ ילפינן מפסוק שאינו צריך לתת את 
הפירות של המעשר ראשון ותרומת המעשר ללוי ולכהן, אלא מוכר את תרומת המעשר לכהן 
ואת המעשר ראשון משאיר לעצמו, והטעם משום דישראל הבא מכח הגוי יכול לומר קאתינא 
מכח גברא דלא מצית אישתעיה דינא בהדיה. היינו שהיות ומהגוי לא היה ניתן להוציא את 
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שכמ אי יאיי ילא ביור ע האו הנירינ יאירי 

תרומת המעשר והמעשר ראשון והישראל בא מכוחו זכה בהם ומפרישם והם שלו. ועל פי זה 
סבר הר"ש הזקן דהוא הדין לגבי ביעור, פירות שנקנו מן הגוי אינו מחוייב לבערם דיכול לומר 

קאתינא מכח גברא שאינו מחוייב בביעור.

מתי אומרים סברת ‘קאתינא'

והנה ברמב"ם )פרק א מתרומות הלכה יא( כתב “ואם לקחן ישראל ]מן הגוי[ אחר שנתלשו קודם 
שתגמר מלאכתן וגמרן ישראל חייבין בכל מן התורה, ומעשר ראשון היא שלו מפני שהוא אומר 
ללוי במעשר ולכהן בתרומת מעשר אני באתי מכח איש שאין אתם יכולין ליטול ממנו כלום, 
ומפני מה אמרו לא יתן תרומת מעשר לכהן כתרומה גדולה לפי שנאמר בתרומת מעשר כי תקחו 
מאת בני ישראל את המעשר". ובתחילת דבריו הביא סברת ‘קאתינא', אך בהמשך מביא דילפינן 

לה מקרא ד'כי תקחו מבני ישראל' שאם בא מגוי אין צריך להפריש. 

ובחזו"א )סימן כה ס"ק כה( העיר על דברי הר"ש הזקן שהרי מבואר שם בגמרא דסברת קאתינא 
לא מועילה לעניין שהלוקח מן הגוי לא יצטרך להפריש תרומה גדולה, אלא רק לעניין תרומת 
מעשר, וע"כ דלא אמרינן סברת קאתינא בלחוד אלא רק מה שנלמד מהפסוק של ‘כי תקחו' 
ולכן כיון שדין תרומה גדולה לא נלמד מינה חייב לתיתה לכהן אף כשאתא מכח גברא שלא 

מצי לאישתעיה דינא בהדיה.

ויש להביא ראיה לדברי החזו"א דהנה בגמרא בבכורות )מז, ב( מבואר דכהן שנולד לו בן חלל 
ומת האב לאחר ל' יום אין צריך פדיון הבן, אך אם מת בתוך ל' יום נחלקו שם בגמרא אם צריך 
פדיון שהרי הבן אינו כהן, או דמשום סברא של ‘קאתינא' א"צ פדיון, שהרי הוא מגיע מכח 
האב שלא היה מחוייב לפדותו. ולדינא פסק הרמב"ם )פרק יא מביכורים הלכה יב( דצריך פדיון, 
ומוכח כנ"ל שלא אמרינן סברת קאתינא בלחוד, ורק לעניין תרומת מעשר שיש דרשא של ‘כי 

תקחו' אמרינן סברת קאתינא.

עוד יש להביא ראיה מדברי המהרי"ט )חלק א סימן מב( שנחלק עם הבית יוסף אם יש קדושת 
שביעית בפירות נכרי, ודעת הבית יוסף שם דאין קדושת שביעית בפירות, ומשום כך צריך 
להפריש מעשר עני, והמהרי"ט הקשה עליו דמדוע הוא צריך להפריש מעשר עני הרי יש סברת 
‘קאתינא' דהוא בא מכח הנכרי שאינו חייב במעשרות. אכן ברמ"א )יו"ד סימן שלא סעיף יט( 
מבואר להדיא שהקונה פירות מן הגוי וגמר מלאכתו ביד ישראל צריך לתת מהם מעשר עני, 
ומוכח דדעת הבית יוסף והרמ"א שלא אומרים סברת ‘קאתינא' במעשר עני, אלא רק בתרומת 
מעשר דילפינן לה מקרא וכנ"ל. ועיין בדרך אמונה )הלכות תרומות פרק א בצה"ל ס"ק רסז,רסח( 

שציינו למהרי"ט והחרדים שחולקין בזה.

המורם מן האמור

עלה בידינו דדעת הבית יוסף והרמ"א דלא אמרינן סברת קאתינא אלא רק בתרומת מעשר 
דילפינן מהפסוק של ‘כי תקחו', וכדעת החזו"א הנ"ל שהחמיר שיש דין ביעור בפירות נכרי, 
ודלא כהר"ש הזקן דלא אמרינן סברת קאתינא אלא בתרומת מעשר. ומטעם זה נהגו להחמיר 

שיש דין ביעור גם בפירות נכרי.

וכיון ששיטת הר"ש הזקן אינה מוסכמת, ובפירות נכרי נהגו להחמיר, ובתוס' מבואר דלא כהחרדים 
מסתבר שאין להקל במי ששכח ולא ביער ונאסרו הפירות. 
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מהי נאמנות מערכת כשרות? מקורותיה וכוחה? באלו תנאים ניתן לסמוך עליה? 
האם ישנם הגבלות והלכות להם המשגיחים אינם נאמנים? סוגיא גדולה הנוגעת 
לכל אחד ואחד ולכל מאכל ומאכל, מאמר זה סולל דרך בדין זה ומעלה מדרך 

זו נפקא מינה למעשה.

רבי ישראל בונים שרייבר שליט"א
ראש ישיבנ יניב הדונ יבאב"ד מייכי הישיבינ אשדיד

 נאמנות משגיחי כשרות 
על תיקון והכשר המוצר

עד אחד ואיתחזק איסורא

יש לעיין בהא דאנו סומכים על הכשרים על ידי החתימות שעל גבי המוצרים, דהנה ההכשרים 
מתחלקים לשני אופנים, יש דלא איתחזק איסורא ויש דאיתחזק איסורא, והנה אלו דלא איתחזק 
איסורא כגון שביעית וכיו"ב בזה הא עד אחד נאמן ונאמן גם עד מפי עד וגם מפי כתבם, וע"כ 
שפיר מהני חתימת הבד"ץ המכשיר על גבי המוצר, אבל באלו דאיתחזק איסורא כהפרשת 
תרו"מ וערלה ושחיטה וכיו"ב בזה הא אין עד אחד נאמן אא"כ הוא בידו, ובזה הא לא מיבעיא 
שהבד"ץ החותם הוא אינו בידו לעשותו, והלא גם המשגיח הממונה מטעמם אינו בידו דמי יימר 
שבעל התבואה ובעל הבשר יתן לו לשחוט למלוח ולהפריש, והגם דכשהבעלים שותק מהימן 
גם כשאינו בידו מ"מ אם הטעם הוא מחמת השתיקה כהודאה של הבעלים הרי כשהבעלים הוא 

חשוד ומומר אין זה מועיל כלום.

אם המשגיח נחשב ‘בידו'

ואמנם בזה איכא למימר דבעל המפעל ירא שיסירו ממנו ההכשר וע"כ הוי בידו של המשגיח, 
והגם דמ"מ הוא תלוי ברצון בעל המפעל, מ"מ כיון שהסברא היא שבעל המפעל ודאי יסכים 
הוי בידו, אבל לכאורה זה רק להסוברים דבידו מהני מטעם מיגו, אבל אם הוא מטעם בעלים 
לכאורה אין זה מועיל כלום דלא הוא הבעלים והוא תלוי בהחלטת השני, ואמנם מבואר בתוס' 
ריש גיטין דמה שבידה לשכור אחרים שישחטו הוי בידו הגם דמי יימר דמזדקקו לה מ"מ כיון 
שיש לה אפשרות זו ותלוי בה לעשותו הוי בידו, )והגם דלענין בידו בדבר שלא בא לעולם אין 
זה נחשב בידו מ"מ לגבי בידו באיסורים מהני, ואכ"מ בביאור דבר זה(, וא"כ ה"ה הכא דהא בעל 
המפעל חושש מהמשגיח שאם לא יתן לו לעשות מה שצריך לא יתנו לו הכשר דא"כ ודאי הוי 
בידו שבעל המפעל יעשה וימנהו שליח לעשות מה שצריך, הגם דיש לחלק דכשבידה לשכור 
הרי נחשב כאילו היא עושה דהלה פועל שלה ולכן הוי היא בעלים על האיסור שבידה לעשותו, 

אבל הכא סוף סוף לא הוא הבעלים כי אם בידו לעשות שאחר יעשהו, ויש לדון בזה.

אי ערלה נחשב איתחזק איסורא

ועוד דהא יש דברים שאינו בידו כערלה וכיו"ב ובעינן לזה שני עדים, ואמנם אם ערלה נקרא 
איתחזק איסורא יש לדון בזה, משום דדעת רש"י בקידושין לח, א דערלה נקרא אין איסורו 
איסור עולם לפי שמהשנה הרביעית הוא מותר, וחלק עליו ר"ת דהא הפרי שגדל בג' השנים 
הראשונות נשאר באיסורו לעולם, והפרי שגדל מכאן ולהבא מעולם לא נאסר, ולכאורה ביאור 
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המחלוקת הוא מה הוא גדר האיסור דערלה, אם הוא איסור על הפרי או על העץ, דהיינו דאיכא 
למימר דהאילן אסור בהנאה לענין פירותיו היוצאים ממנו ואיכא למימר דהאיסור הוא רק על 
הפרי, ולכאורה נראה דבהא פליגי דלר"ת האיסור הוא על הפרי וממילא הפרי שנאסר אסור 
לעולם, והפרי שלא נאסר הא לא נאסר, אבל לרש"י האיסור הוא על האילן שהנאתו אסורה 
לענין פירותיו היוצאים ממנו, וזה אין איסורו איסור עולם כי הרי מהשנה הרביעית הוא ניתר, 
והשתא כשנבוא לדון אם ערלה הוי איתחזק איסורא הנה לשיטת תוס' ודאי דאינו נחשב 
איתחזק, כיון דהנידון על הפרי הזה ואם אינו ערלה הלא מתחלת ברייתו לא נאסר, אבל לרש"י 
דהאיסור הוא על האילן הנה הוא היה ודאי אסור והספק אם ניתר והוי איתחזק איסורא, אבל 
באמת דגם לרש"י אינו איתחזק, כיון דהספק אינו על אילן מסוים אם כבר כלו שנות הערלה 
שלו, אלא הספק הוא על הפרי הזה אם הוא בא מאילן מותר או שהוא בא מאילן אסור, ומעולם 

לא איתחזק שפרי זה בא מאילן אסור.

אבל אכתי מה נעשה לאיסור חדש דזה הוי איתחזק ואינו בידו, ולדעת הקצות במשובב בסי' 
לח בעינן שיעידו דוקא בב"ד, וממילא לכאורה נמי דלא מהני מפי כתבם ולא עד מפי עד וא"כ 
איך אנו סומכים על חותמת ההכשרים, אמנם ג"ז יש ליישב דהגרע"א בכתובות דף יג והפנ"י 
בקידושין דף סג כתבו דהא דעד אחד לא מהימן באיתחזק היינו דוקא היכא דהוא בגדר מהיכ"ת 
אבל היכא דיש ספק לפנינו רק דיש חזקה קמייתא בזה שפיר עד אחד מהימן, וכיון שכן ה"ה 
בחדש דהרי הספק הוא אם הוא מתבואת שנה זו או מתבואת שנה שעברה, ול"ש לומר מהיכ"ת 
בזה, דמנ"ל לומר שהוא מתבואת שנה זו טפי מאשר תבואת שנה שעברה, ויש כאן ספק אמיתי 
וממילא כל מה שיש לדון הוא דממ"נ נולד באיסור והספק אם הותר האיסור וזה רק חזקה 

בעלמא, ונגד חזקה כשיש ספק לפניך שפיר מהימן עד אחד.

חזקה אומן לא מרע נפשיה

והיה מקום לדון דבלא"ה נאמן מצד לא מרע נפשי' כדמצינו באומן דנאמן מצד לא מרע נפשי' 
וכדנפסק ביו"ד סי' קיד ס"ה וכדדנו נמי הרבה מרבותינו דזהו הנאמנות דקפילא מצד לא מרע 
נפשי', ויש כאן לא מרע נפשי' הן מצד בעל המפעל והן מצד המשגיח דזה פרנסתו, וגם היכא 
דא"א לבודקו נמי מהימן כמבואר באו"ח סי' כ לגבי טלית מצוייצת וכדהוכיח כן הר"ן בע"ז דף 
יא )מדפי הרי"ף(, אבל הרי דעת המג"א שם בסי' כ דרק היכא דמרע נפשי' בעצם אומנותו אבל 
לא לגבי אם הוא כשר דאל"כ יהא עכו"ם מוכר בשר נאמן לומר שהוא כשר מחמת דלא מרע 
נפשי', וע"ש במ"ב שהביא ב' הדיעות ולא הכריע, אלא שכתב שם דאם זהו עסקו למכור ציצית 
כשר לישראל שפיר מהימן, וא"כ עכ"פ המשגיח הא זה ודאי עסקו לראות שיהא כשר וא"כ יהא 
נאמן מחמת דהוא כאומן לזה, אבל הנובי"ת או"ח סי' עב כתב דהיכא דצריך לעשות מעשה זיוף 
אז איכא סברא דלא מרע נפשי', אבל לסמוך על דיבורו בעלמא כל שע"פ דין אינו נאמן אין 
סומכים עליו גם אם איכא סברא דלא מרע נפשי', דמאי דאינו נאמן אינו מחמת דחשדי' שישקר 
כי אם דקבעה תורה כללים מי נאמן ומי אינו נאמן, - וצריך להוסיף על דבריו דהגם דבקפילא 
מהימן היינו משום דעבידא לאיגלויי אבל היכא דלא עבידא לאיגלויי שם לא מהימן, ודא"כ הכא 
דלא עבידא לאיגלויי מה הוא, ואין היכ"ת שיתוודע לקונים מה היה ממילא לית לי' כלל נאמנות 
זו להנוב"י, וכ"ה דעת החכם צבי בסי' לט, וחש להו להלכה המהרש"ם בח"ג סי' י, וממילא גם 
המשגיח עד כמה שבתורת עד אחד לית לי' נאמנות לא יועיל מאי דלא מרע נפשי', וגם דדעת 

המשיב דבר בח"א סי' מז דרק היכא דיתוודע שקרו מהני האי טעמא, והכא לא יוודע לעולם.

הכשר אינו כעד אחד משום שאין בו עדות מפורשת

אכן עיקר הסמיכה בזה על נאמנות עד אחד באיסורים היא קשה מאד, דהנה החו"ד ריש סי' קפה 
כתב דבבאה ושוכבת אצלו עדיין אסורה לו עד שתאמר לו בפירוש טבלתי והוכיח כן מהתוס', 
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ומבואר דהגם דכשתאמר לו בפירוש טבלתי מהימנא דעד אחד נאמן מ"מ בשוכבת הא 
אינה אומרת כלום ודילמא לא טבלה, מאי אמרת נסמוך על כך שמסתמא לא תכשיל אותו 
ואותה באיסור זה לא מהני עכ"פ נגד חזקת איסור, ומכ"ש לפ"ז דאם הוא בא אליה והיא 
שותקת דודאי אינו כלום, ומכ"ש אילו יצוייר שרק הוא יעבור על האיסור ולא היא דודאי א"א 
לסמוך כלום על שתיקתה, וא"כ בכל ההכשרים הא המשגיח אינו מעיד בפנינו מאומה, וגם הרי 
אינו בא להעיד בפני הבד"ץ הממונה עליו דבר יום ביומו שהפרשתי תרו"מ, והוא סמיכה כללית 
שסומכים עליו שמסתמא עשה הכל כדין, וא"כ כל ההוכחה שיש לנו הוא רק מכח שאם לא היה 
בסדר היה מודיע וגם היה מונע הדבקת תוית ההכשר על גבי העטיפה, וזה הא אינו כלום, ולא 
עדיף משוכבת והוא כ"ש מהתם כדלעיל דכאן הקונים נכשלים ולא הוא, ואין כאן שום עדות.

תדע דהרי הא דבחבר איכא חזקה שאינו מוציא מתחת ידו דבר שאינו מתוקן מבואר ברש"י 
עירובין לב, א דהוא דכיון דסומכים עליו חייש אלפני עיוור, ומבואר דכ"ז רק בחבר, ואם בזמנינו 
ליכא דין חברים כבר האריכו בזה רבותינו הא ליכא להאי חזקה, והוא מוכרח מדברי החו"ד הנ"ל 
דאל"כ בשוכבת למה לא נאמינה מדין החזקה הנ"ל של לפני עיוור ומכל שכן שהיא הרי מכשלת 
גם את עצמה, אלא ודאי דלא סמכינן ע"ז רק בחבר, דזה הא חלק מקבלת דברי החבירות שלו 
שלא ימכור שלא כדין וכ"ז בכלל, והא דמבואר בחולין ד, א דאפשר לסמוך על כותי גם אם לא 
אמר כלום בגוונא דהוא עצמו אוכל מזה הא התם הטעם משום דרוב מצויין אצל שחיטה מומחין 
הן רק דמה שהוא כותי הוא סיבה לחוש ולזה מהני הראיה ממה שהוא עצמו אוכל, אבל לסמוך 

על זה עצמו הא ודאי אי אפשר.

המתארח אצל חבירו

אלא דא"כ מלבד מה דצ"ע כנ"ל האיך סומכים על השגחה, הן גם א"כ נמצא דהמתארח אצל 
חבירו אינו יכול לאכול אא"כ אומר לו בפירוש דבר זה כשר הוא, ואינו יכול לסמוך על מה שההוא 
נותן לו אא"כ אומר ומעיד לו בפירוש, וכמדומה דלא חשו לזה מעולם, והמתארח אצל נאמן 
אוכל ללא שיאמר מאומה, וגם לכאורה מוכח כן ממשנה ערוכה בדמאי פ"ד מ"ב במדיר חבירו 
שיאכל עמו בשבת ראשונה דשרי ובלבד שיאמר לו מעושרין הן, מבואר דרק בע"ה דאינו מאמינו 
לא התירו אלא בשבת ראשונה ושיאמר לו להדיא, אבל בחבר א"צ לומר לו, והיה מקום לדון 
דרק ע"ה, ובזמנינו נהי דליכא דין חברים מ"מ ע"ה נמי אינו, וכבר דן בזה בחזו"א בגדר חבירות 

בזמנינו, אבל הא מיהא דהרי בשוכבת מבואר דבעי אמירה, והדק"ל.

מהיכא תיתי להסתפק

והנה בהא דרשאי לאכול אצל חבירו גם אם אינו אומר לו מפורש שהאוכל כשר נראה בס"ד בטעם 
הדבר משום דאין כאן כלל כניסה לבית הספק, דמאחר והבעה"ב הוא נאמן א"כ מהיכ"ת לומר 
שיש בביתו אוכל שאינו כשר, ובודאי דאם היינו צריכים לסמוך על בעה"ב שהוא הפריש כדין 
והוא שחט ומלח כדין הרי עד שלא שחט ומלח ועד שלא הפריש היה בביתו אוכל שאינו כשר, 
ואנו באים לסמוך עליו שהפריש והכשיר כדין בזה בעינן לנאמנות דעד אחד באיסורין ובעינן 
שיאמר להדיא שהוא כשר, וכן בההיא דבאה ושוכבת אצלו דהרי היתה ודאי נדה ומספק"ל אם 
טבלה בעינן בזה לנאמנות של עד אחד באיסורין והיא הרי לא אמרה כלום, אבל בזמנינו אנו 
שכל האוכל הנקנה נקנה בהכשר וכשהוא בא אל הבית הוא כבר בא בהכשר, וא"כ הספק יהיה 
האם קנה אוכל שאינו כשר לזה לא חיישינן כלל דמהיכ"ת לומר שיש בביתו אוכל שאינו כשר 
מאחר והוא אדם כשר ונאמן ולא יחזיק בביתו דבר כזה, והרי אם היה ברי לן שרוב המאכלים 
שבביתו כשרים בגדר של רובא דליתא קמן הרי היינו סומכים ע"ז, וכאן אינו בגדר רוב אלא 
בגדר וודאות שאדם זה אינו מכניס לביתו אוכל שאינו כשר, ועכ"פ ודאי לא גרע מרוב, ומסתבר 
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דהוא נמי בגדר סומכין על החזקות, וממילא פשיטא שיכול לאכול אצלו ללא שישאל, וזהו גם 
טעם דסומכים על ההכשרים לענין ערלה חדש ושביעית וכיו"ב דבודאי בחנויות אלו שתחת 
ההשגחה אין נכנס דברים כאלו, אבל הנידון הקשה הוא לגבי לסמוך על המשגיח לגבי הפרשת 
תרו"מ דהרי כשהאוכל מגיע לחנות עדיין אינו מופרש והמשגיח מפריש בחנות, וכאן כבר יש 
לנו ספק האם הוכשר כדין והדרא קו' לדוכתא דכיון שאין המשגיח מעיד כלום על סמך מה אנו 
מתירים, )ולסמוך על חזקת חבר שאינו מוציא מתח"י דבר שאינו מתוקן גם אי נימא דבזמנינו 
כל ת"ח דינו כחבר כמו שטענו כמה מרבותינו, מ"מ הא המשגיחים הממונים בחלקם ודאי אינם 

בדרגה זו, וד"ל.(

אם ההכשר מועיל מדין רוב

ולכאורה היה נראה בזה דנהי דאמת הדבר דאין לנו עדות על כל הפרשה והפרשה בפנ"ע, אבל הא 
מיהא דודאי יש לנו עדות שבדרך כלל הוא מפריש וע"ז גופא הא באה חתימת הבד"ץ המכשיר 
שיש להם משגיח שהוא אחראי והוא הרי מדווח לממונים עליו מעת לעת את אשר הוא עושה, 
ויש כאן עכ"פ עדות שבדרך כלל הוא מפריש, וכיון שכן הרי דמדין רוב נקטינן שהוא מופרש, 
ואין זה רובא דאיתא קמן אלא רובא דליתא קמן, דאין הנידון על סחורה מסויימת המונחת 
עכשיו בחנות שרובה הופרשה ומיעוטה אין אנו יודעים, אלא דבדרך כלל משגיח מפריש וע"ז 

יש לנו עדות, וממילא יש לנו רוב שהוא מופרש וסמכינן ארובא, 

אבל א"כ הוא הדבר, הרי יש בזה כמה סירכות, חדא, דרוב התלוי במנהג אינו רוב גמור כ"א רוב 
בטבע כדכתבו רבותינו בקידושין נ, ב גבי סבלונות, ובכה"ג חיישי' למיעוטא בחומרא דא"א, 
ולדעת הש"ש בש"ד היינו טעמא דרוב דרדיא אינו רוב גמור המועיל לממון, ואמנם באיסור 
אחר אנו סומכים על רוב זה, ורק בממון או בחומרא דא"א לא סמכינן על רוב זה, אבל עדיין א"כ 
הדבר בודאי דראוי להחמיר ולחזור ולהפריש ללא ברכה דכיון דסמכינן ארובא הרי קי"ל דכל 
היכא דאיכא לברורי מבררינן, אלא דהכא ליכא לברורי כ"א דאיכא לתקוני, וזה לא שמענו, אבל 
לפמ"ש הרשב"א בטעמא דדינא דכל היכא דאיכא לברורי מבררינן משום שלא נראה כמעלים 
עין מן האיסור, א"כ לכאורה ליכא נ"מ בין איכא לברורי לבין איכא לתקוני, ודבר זה עדיין טעון 
בדיקה, אבל גם אי לא נימא הכי עדיין א"א לסמוך ע"ז דהא הוא רוב התלוי במעשה ומבואר 

בבכורות דף כ דאינו נידון כרוב, והדק"ל.

חזקה שליח עושה שליחותו

אכן יש לדון כאן מצד חזקה שליח עושה שליחותו, אלא דהרי קי"ל דלא סמכינן ע"ז בדאוריי' 
לקולא, ואי נימא דגם בזמה"ז כיון דעיקרו דאוריי' דינו כדאוריי' –כנודע הנידון בזה- הרי א"א 
לסמוך ע"ז, אלא שכבר העיר בספר משפטי ארץ לדון בזה עפמ"ש הרמב"ם בפ"א ממעשר 
הל"ח ומקורו מהירוש' דהאומר לחבירו הריני מעשר על ידך א"צ לעמוד עמו עד שיראה אם 
מעשר או לא, ובטעמא דמילתא מבואר במהרי"ק ובכס"מ דכיון שהשליח פתח לומר אעשה כן 
בזה ודאי חזקה עושה שליחותו, וא"כ ה"נ הכא שהמשגיח בא והציע את עצמו לשמש כמשגיח 
שפיר סמכינן עלי', ועוד דן שם עפ"מ שנסתפק באחיעזר ח"ג סי' עג דהיכא דהשליח מקבל שכר 
סמכינן עלי' גם בדאוריי' דלא ירצה להיות גזלן, אלא דהאחיעזר הניח שם דבר זה בצ"ע, אך 
אכתי איכא הטענה הראשונה דהשליח פתח בזה, והריני מוסיף עוד על דבריו עפמ"ש התומים 
בסי' יא דבשליח ב"ד אמרי' חזקה עושה שליחותו וא"כ י"ל דכל משגיח כשרות שמינוהו ב"ד 
לכך הוא כשליח ב"ד, אבל באמת קשה מאד לסמוך ע"ז, דהתומים בסי' צא סק"ג האריך לטעון 
דאדרבה היכא דיש לשליח נגיעת ממון א"א להאמינו כלל כדמוכח בסוגיא דשליח נעשה עד, 
וגם הש"ך דס"ל התם דסמכי' ע"ז, יעו"ש בפת"ש מה שהביא מהבית אפרים לבאר דבריו באופן 
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אחר עש"ה, אכן הרי לא נעלמו דברים אלו מרבינו האחיעזר רק שכוונתו דהיכא דעשאו 
שליח בשכר דאז הוא מחוייב ע"פ דין לעשות כן דהוא קבלן ואינו יכול לחזור בו ובכה"ג 
שהוא מחוייב לעשות כן שפיר י"ל דסמכינן ע"ז שעשה חיובו, ולא מחמת שמהימנינן לי' 
שאינו גזלן כ"א דמאחר שמחוייב לעשות כן מסתמא עשה חיובו, אבל הרי הניח דבר זה בצ"ע, 
ולא פי' הצד השני בזה, ולדברי התומים הנ"ל פשוט דאדרבה אי לא נסמוך על סברא זו אזי 
גרע אפי' מכל שליח כיון שיש לו נגיעת ממון ואינו נאמן כלל, ומאחר שהאחיעזר הניח דבר זה 

בצ"ע האיך נכריע להקל.

תקנת יוחנן כהן גדול

וראיתי מכתב תשובה ממרן הגריש"א זצוק"ל שכתב לבאר הא דסומכים על החותמת הגם שאין 
כאן עדות שהופרש, וכתב ע"פ המבואר בירוש' בסוף מע"ש ביוחנן כה"ג שבימיו א"צ לשאול על 
הדמאי שהעמיד זוגות וביאר הגר"א שהעמיד ממונין לראות אם מפרישים העם, וכ"ה בירוש' 
סוטה פ"ה הלי"א כדביאר שם בקרבן העדה שהעמיד זוגות ת"ח שישגיחו ע"ז שיפרישו, ומבואר 
דבעיקר התקנה היה כן לסמוך על ממונים ת"ח המשגיחים וה"ה הכא, עכ"ד, ולא הבנתי את 
הדברים הללו, דהא כ"ז אמת אז שהיה רוב ע"ה מעשרים ומעיקר הדין א"צ לעשר והיה תקנה 
מיוחדת לעשר והיא תקנת דמאי בזה היה התקנה שכשיש ממונים א"צ לחוש, אבל בזמנינו 
אנו שהוא ספק אמיתי מעיקר הדין, וכמ"ש החזו"א שבושים אנו לומר שרובם אינם מעשרים, 
ופשיטא שכ"ה, וא"כ מעיקר הדין צריך בירור ונאמנות מהיכ"ת לחדש שיש נאמנות של ממונים 
ומשגיחים, ומ"ש מכל האיסורים שבתורה דלא סמכינן אלא על עדות גמורה, ואמר לי הגר"י 

אפרתי שליט"א דגם מרן הגרי"ש זצ"ל לא אמר לו דבר זה אלא לגבי איסור דמאי.

 מה בין חזקה על חבר שאינו מוציא 
מתחת ידו דבר שאינו מתוקן ללא חשידי אלפני עיור

ואמנם מה שי"ל בזה דהנה בהא דחזקה על חבר שאינו מוציא מתח"י דבר שאינו מתוקן כבר 
הבאנו הא דמבואר ברש"י בעירובין לב, א דהוא מדינא דלפני עיוור, ולכאורה א"כ למה דוקא 
חבר הא כל ישראל אין חשודין על לפני עיוור ורק הכותים חשידי בזה, אלא דבעם הארץ לא 
קשיא דכיון דחשיד אמעשרות לדידי' חשיד נמי לחברי', ובפרט להמבואר בתו' בכמה דוכתי 
דהע"ה סבור שאין כאן איסור מכמה טעמים, אכן מבואר בפסחים ד, ב דהכל חברים הם אצל 
בדיקת חמץ ומספק"ל התם בגמ' אם סמכינן ע"ז, ומבואר שם בתו' הטעם לפי דאינו מכשול 
כ"כ אם אינו בדוק, אבל הא לאו הכי היינו סומכים ע"ז, ומבואר דא"צ בזה חבר ממש, והגם שלא 
אמר כלום אפ"ה סמכינן ע"ז, וא"כ ה"ה הכא, אלא שכבר האריך בזה בבינת אדם שער איסור 
והיתר סימן כט )מד( לגבי ספק אם נמלח, וכתב דאין ראיה מסוגיא זו, שהרי אפילו בבדיקת 
חמץ איבעיא דלא איפשטא אם הכל חברים אף על גב דמסתמא כולן בודקין ובביטל סמכינן על 
זה מוכח דאין כל החזקות שוין ועוד שהרי אפילו בחזקת חבר פירש רש"י בתירוץ השני דנגד 
טבל דרבנן סמכינן על חזקה זו משמע אבל נגד טבל דאורייתא לא סמכינן על חזקה זו הרי אף 
דבהדיא אמרינן חזקה על חבר אפילו הכי אמרינן שאינו מספיק לטבל דאורייתא, ע"ש באורך, 

וא"כ אי נימא דעיקרו דאוריי' נידון כדאוריי' הדרא ספיקא לדוכתא.

מניעת מכשלול ולפני עיור

אבל הנראה בס"ד בזה הוא, דהא ודאי דלא נחשדו ישראל על לפני עיוור ורק הכותים נחשדו בזה 
ודממילא כל שאם לא יודיע שלא הפריש יכשיל את כל הקונים בחנות ודאי נקטינן שהפריש, 
אלא דלפני עיוור זה הרי רק כשהוא מכשיל, אבל כשלא הוא מכשיל אלא היה בידו למנוע 
מכשול ולא עשהו אין בזה דין לפני עיוור מעיקר הדין, כי הוא הרי אינו מכשיל, ובמועד קטן 
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יא יינ  שבימי כשרינ ול ניייל יהכשר ה יאר 

ה, א דנה הגמ' מנין לציון קברות ומייתי שם קראי טובא ואביי אמר מהכא ולפני עיוור לא תתן 
מכשול ופירש"י עשו דבר שלא יטמאו הטהרות, ומבואר דלכל האמוראים אין בזה משום לפני 
עיוור כיון שאני איני מכשיל ורק יכולתי למנוע מכשול ולא מנעתי, אלא דלאביי ילפי' לה כן 
מלפני עיוור אבל פשוט דגם לאביי אינו עובר ממש בלאו והוא רק אסמכתא כמו שאר הפסוקים 
המובאים שם והוא חומרא בטהרות בלבד כדפירש"י, אבל במשגיח כשרות דעליו סומכים הרי 
הוא זה המכשיל בזה שאינו מודיע כי עליו סומכים, ודוגמא לדבר מש"כ הרמב"ם בפ"ב משכירות 
דכל שומר שפושע מזיק הוא גם בעבדים שטרות וקרקעות דליכא חיובי שמירה, הגם דהא 
הוא מזיק רק בגרמא, והיינו טעמא דכיון דעליו מוטל לשמור שלא ינזק החפץ, דהא ע"ז קיבל 
שמירה והוא פועל ע"ז, ואם היה מקיים את חיובו לא היה החפץ ניזק ממילא נחשב שהנזק 
נעשה מחמתו, דעליו היה מוטל למנוע שלא יארע דבר זה ואהכי נחשב שהנזק נעשה מחמתו, 
וה"נ הכא, ומשא"כ בבדיקת חמץ שהרי אין מוטל על המשכיר להודיע אם בדק או לא, ויברר 
השוכר אם נבדק או לא, ובכה"ג ע"פ דין ליכא לפני עיוור רק דאתינן עלה מתורת חזקה דהכל 

חברים, ובזה יש חילוקים.

ואהכי בבאה ושוכבת אצלו צריך לשאול, והגם דלכאורה הא היא מכשילתו ומ"ש ממושיט כוס 
יין לנזיר, אך לק"מ, דבכוס יין הא הלה רוצה לשתות ובזה שהוא נותן לו הוא מכשילו, אבל הנותן 
כוס יין לנזיר והוא יודע שהנזיר אינו רוצה לשתותו הרי אינו עובר שום איסור, והרי דלפ"ז הנותן 
כוס לנזיר והנזיר אינו יודע אם זה יין, והנזיר יודע שראוי להסתפק אם זה יין, ואילו ידע הנזיר 
שזה יין לא ישתהו כי אינו רוצה לחטוא, הרי אינו עובר בלפני עיוור כי הנזיר יברר אם זה יין 
או לא, ואיני מכשילו כלל, וה"נ הכא בבאה ושוכבת אצלו במה היא מכשילתו, והוא הרי אינו 
רוצה לחטוא ויברר אצלה אם טבלה, אבל הכא שהרי אין לאנשים היכ"ת לברר ואינם פוגשים 
את המשגיח, והמציאות היא הרי שכולם סומכים על ההכשר, ועליו מוטל לראות שלא יכשלו, 

ממילא הוא עובר בלפני עיוור כשאינו מודיע שלא הפריש ולא נחשדו ישראל ע"ז.

נאמנות ההכשר היא מכח חזקת המשגיח שלא יחטיא

ונמצא שאין כאן עדות שהפריש רק דסמכינן על חזקת כשרות שלו שלא יחטיא, וא"כ כ"ז רק 
כשאנו חוששים שמא לא הפריש במזיד, ובזה סמכינן על כשרותו, אבל מאחר ויש לנו עוד 
ספיקות דילמא טעה במשקל ודילמא נתערב מופרש ואינו מופרש באשמת בעל החנות, וכיו"ב 
הרבה מאד מכשולות העלולים להיות בדברים ציבוריים כאלו כנודע לכל העוסקים בדברים 
אלו, ממילא בזה ל"ש לסמוך על חזקת המשגיח כי הלא אינו מתכוין להכשיל, ואין לנו עדות 
מפורשת שהופרש כדין וכאמור, וע"כ בודאי מן הראוי לחזור ולהפריש בבית ללא ברכה כדהורו 

רבותינו, ואיני אלא כיהודה ועוד לקרא.

והנה בהא דמצת כותי מותרת ואדם יוצא בה י"ח בפסח מבואר בתו' קידושין עו, א וגיטין י, 
א וחולין דף ד דמיירי שהכותי עצמו נמי אוכל ממנה דהא חשידי אלפני עיוור, ומבואר דאע"ג 
דחשידי אלפני עיוור מ"מ הראיה מזה שהוא אוכל מהני, וצ"ע דהא כיון דחשידי אלפני עיוור 
ממילא אין להם כלל נאמנות של עד אחד באיסורים כי אין עדותן כלום דחשודים הם לשקר, 
וא"כ כל ההוכחה היא מזה שהוא אוכל, ומבואר דגם מי שאין לו נאמנות דעד אחד מ"מ אם 
יש לנו ראיה מזה שהוא עצמו אוכל ועל עצמו אינו חשוד שפיר אפשר לסמוך ע"ז, וא"כ תמוה 
הא דמבואר בתו' ריש גיטין דהמקור דעד אחד נאמן הוא מנדה מוספרה לה, ולהנ"ל מאי ראיה 
מהתם דילמא לעולם אימא לך דעד אחד אינו נאמן והתם שאני דכיון דהיא אומרת לבעלה 
שספרה וטהרה והיא עצמה נבעלת ממילא אית לן ראיה מכח מה שאת עצמה הלא לא תכשיל 
ולא גריעא מכותי, והרמב"ן ריש גיטין חלק על תו' משום דעל עצמה נאמנת בתורת בע"ד, אבל 
למ"ל לזה ותיפו"ל מה שהיא עצמה עוברת על האיסור, ובשלמא ההיא דריש חולין דקוטע 
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ראשו של אחד מהם ונותן לו אינו קו' כי שם אית לן רוב מצויין אצל שחיטה מומחין הן ורק 
דחשוד להכשיל ולזה מהני מאי דהוא עצמו אוכל להוריד החשד ולסמוך על הרוב, אבל 
הכא דליכא רובא מאיכ"ל, וכן קשה בנדה נז, א דנאמנין על הבהמה אם ביכרה ועל קבורת 
הנפלים הגם דחשידי אלפני עיוור ובגוונא דהם עצמם משתתפין בזה, וקשה כנ"ל דא"כ מאי 
ראיה מנדה דעד אחד נאמן, וכן בשו"ע סי' קיט ס"ב נפסק דהחשוד למכור ואינו חשוד לאכול 

ומשגר לו ממה שאוכל סומך עליו, ומקורו ע"פ הגמ' בע"ז לט, ב, וקשה כנ"ל.

ולכאורה נראה דל"ק, דאה"נ אי ליכא הלכתא דעד אחד נאמן א"א לסמוך גם ע"ז שהוא עצמו 
אוכל, ורק הכא דהא אחר שאמרה תורה דעד אחד נאמן הרי יש לו נאמנות דעד אחד רק דדיינינן 
מצד מה שהוא חשוד ואהא אמרי' דכיון דלעצמו אינו חשוד הרי דלגבי זה יש לו נאמנות דעד 
אחד דלגבי מה שהוא עצמו אוכל אינו נחשב לחשוד והדר דינא דלגבי זה דינו ככל עד אחד 
כשר, והוא רק טעם לדונו כאינו חשוד ואז שוב מהימן מדין עד אחד, אבל אי לא היה הלכה דעד 

אחד נאמן ל"ה זה מועיל כלום, וז"פ.

לפני עיור במה שהוא סובר שמותר וחבירו סובר לאסור

והנה מן הראוי לדון אם מותר לציבור להסתמך על מערכות כשרות הנוהגות להקל בדברים 
שאותו ציבור או קהילה נוהגים בהם לאיסור על פי הוראת רבותיהם, ומערכות הכשרות מסמנות 
עבור אותה קהילה את המוצרים בהם יש ממה שלשיטתם הוא אסור והרוצה יחמיר, ובזה יש 
לדון האם יש להם נאמנות לומר שאינו מהדברים הנ"ל, דמאחר דלדעתם הוא היתר לא איכפת 

להו בכך ואין הם מדייקים לומר את האמת בזה.

והנה בעיקר הדבר האם מותר למי שנוהג היתר להאכיל את מי שנוהג איסור כיון שלדעתו הרי 
הוא היתר ואינו מכשילו, הנה הרמ"א יו"ד סי' קיט ס"ז כתב דמי שנוהג באיזה דבר איסור מכח 
שסובר שדינא הכי או מכח חומרא שהחמיר על עצמו מותר לאכול עם אחרים שנוהגין בו היתר 
דודאי לא יאכילוהו דבר שנוהג בו איסור, והנה הודאות הזו נחלקו בה רבותינו מה היא, דדעת 
הש"ך בסק"כ דעבר אלפני עיוור, והגם דהוא סבור שזה מותר מ"מ להלה ה"ז אסור, ובפשוטו 
הוא מצד שויא אנפשי' חד"א וע"כ אסור להכשילו, וכן מבואר בריטב"א סוכה י, ב דהוא מדינא 
דלפני עיוור, וכן הביא המהרלב"ח בתשו' קכא בשם הרא"ה דהנידון הוא מצד לפני עיוור, אבל 
הפר"ח באו"ח סי' תצו כתב דאין בזה משום לפני עיוור רק דאינו מהראוי לעשות כן שמעבירו 

על דעתו.

גדר לפני עיור

ולכאורה טעם הפלוגתא אם יש בזה לפני עיוור הוא דתליא בספק הנודע בגדר איסורא דלפני 
עיוור אם הוא איסור להכשיל או דאל תאכלום אל תאכילום, דלכאורה תליא בהא דאם הוא 
מצד הכשלה הרי כיון דלדידי' הא הוא אסור מצד שויא הרי הוא מכשילו, ולא חשיד להכשילו, 
אבל אם הוא מצד לא תאכלום לא תאכילום הרי כאן כיון דלדידיה שרי ל"ש בזה איסור, אבל 
מה שתמוה הוא דמבואר גם ברא"ה וגם בריטב"א הנ"ל דהיכא דהלה יודע שזה הדבר האסור 
לו והוא נוטלו אינו חייב למונעו ורק כשאינו יודע אסור לו ליתן לו, ודלא ככל האיסורים דאסור 

גם כשיודע, והטעם הוא דאי לא ס"ל לא יאכל, ולא נתבאר מה בין זה לכל האיסורים.

וכן תמוה נמי מה"ט, דהנה הלכה זו שני מקורות יש לה, חדא, הסוגיא דחולין קיא, ב דאמר רב 
עלי' דשמואל חס לי' לזרעי' דאבא בר אבא למיספי לי מידי דלא ס"ל, והשני מהמבואר ביבמות 
דף יד דלא נמנעו ב"ש וב"ה זמ"ז דהוה מודעי להו ופרשי לקיים מה שנאמר האמת והשלו' 
אהבו, והנה לכאורה הראיה מההיא דיבמות הוא ראיה לסתור, דהרי מבואר בב"ש וב"ה לקיים 
מה שנאמר האמת והשלו' אהבו כלומר שע"פ דין ליכא חיובא רק הם עשו אמת ושלו', אמנם 
הריטב"א ביבמות שם כתב דהא דהוצרך לטעמא דאהבה ושלו' לפי דנהי דאסור לו למיספי לי' 
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יא יינ  שבימי כשרינ ול ניייל יהכשר ה יאר 

מ"מ אם רואה שהלה נוטלו בחוסר ידיעה אינו חייב למונעו כיון דלדידי' הוא היתר רק משום 
אהבה וריעות מנעום דמאי דעלך סני וכו', והדברים צ"ב למה אינו חייב למונעו הא לדידי' הוא 
אסור, ולמה ליתן לו איסור מצד לפני עיוור הגם שלשיטת הנותן הוא היתר דמ"מ כיון דלההוא 

הוא אסור מצד שויא הוי לפני עיוור, וא"כ מה"ט למה לא יהא מחוייב נמי למונעו.

 יש לחלק בין כשברור לו שחבירו טועה 
לאופן שהכריע לצד מסוים אבל לא ברירא ליה שחבירו טועה

והראב"ד בהשגות בסוכה שם הוכיח מהא דרצה ר"נ להושיבם שם דש"מ דפשיטא לי' לר"נ 
כשמעתי' ולא חש להו דאל"כ הא מוכח בההיא דחולין שאסור, מבואר בדבריו דיש שני אופנים, 
יש אופן שפשוט לו שהאמת כמוהו והצד השני טועה דאז רשאי להאכילו, ויש אופן שאינו פשוט 
לו רק דהוא סובר שהוא כך דאז אינו רשאי להאכילו, וטעם החילוק נראה פשוט דבגוונא שאינו 
פשוט לו וגם הוא מסכים שאפשר לומר בהיפך רק שהוא סבור כן אזי יש כאן שויא דהא גם 
אתה מסכים שזכותו לסבור כן ויש כזה צד, ורק היכא דפשוט לו שהלה טועה בזה ל"ש שויא כי 
הוא טעות, ובזה ניחא הא דהוצרך לטענה דהאמת והשלו' אהבו והוא עפ"ד המהרש"א ביבמות 
שם שכתב לבאר הא דהאמת והשלו' דהיינו דהגם שא"א שיהיו שני הסברות אמת לאמיתו מ"מ 
מצד השלו' שניהם אמת, וע"ש, והיינו דמסכים שגם סברת חבירו אפשרית, וא"כ ניחא דבאמת 
הוא מעיקר הדין, רק דהא אם ברור לו שחבירו טועה ליכא האי דינא כדכתב הראב"ד ואהא 

הועיל טענת השלו' שלכן שני הצדדים אפשריים ואינו טעות.

והנה מבואר ברמ"א דנאמן לומר שהוא היתר וכן הוכיח המהרלב"ח מהסוגיא בחולין דמהימן, 
אא"כ המארח הוא מסתם ע"ה דלדעת הרמב"ם חשידי לעבור על לפני עיוור, אמנם לדעת הראב"ד 
בהשגותיו נאמן כל אדם זולתי אם נדע בודאי שהוא חשוד, וההגהות מרדכי ביבמות שם מספק"ל 
אם המתיר נאמן או דהוי כחשוד על הדבר, והוכיח מהסוגיא ביבמות דמודעי להו ופרשי דש"מ 
דמהימן, והוכיח הפר"ח דליכא בזה לאו דלפני עיוור דא"כ הא אינו חשוד, דאינו חשוד לעבור 
על לפני עיוור, ומוכח דאין בזה לפני עיוור כיון דלדעתו הוא מותר, ע"ש, והריטב"א ביבמות שם 
כתב דודאי שאינו נידון כחשוד וח"ו שיהא פסול להעיד בדבר כיון שהוא סבור לעשות ע"פ דין.

 אם המתיר נאמן לומר שאין כאן 
מן האיסור כשסובר שהאוסר טועה

אמנם הרי מבואר בראב"ד הנ"ל דהיכא דברור לו שהצד השני טעות יכול להאכילו שלא מדעתו 
דאין כאן לפני עיוור, וא"כ בכה"ג א"א להאמינו, וא"כ יש לנו מקום עיון גדול אם ניתן להאמין 
לגוף כשרות הסובר שאינו צריך להודיע כלל לאחרים מה אסור לשיטתם, ונהג שלא להודיעם 
משום שסבר ששיטת האוסרים מופרכת, ולכן לא הוצרכו להתייחס לזה וכדברי הראב"ד, ולאחר 
מכן רק מסיבות כלכליות וכדומה התחילו לסמן את המוצרים על פי אותה שיטה וזאת על אף 
שלא שחזרו בהם מעצם הדבר אלא מסיבות תועלתיות כאמור, וא"כ איך יש להם נאמנות, והנה 
הרי נוהגים כן בכמה וכמה מערכות כשרות שכותבים גלאט כשר על בשר שלדעת הב"י אינו 
כשר, אלא דיש מקום ליישב דבר זה דזה ודאי הם מודים שדעת הב"י מחייבת להלכה, ושציבור 
בני עדות המזרח כך מחוייב לנהוג, ומה היתר יש להם לכתוב גלאט כשר, וע"כ י"ל שבמקום 
שכו"ע ידעי שהכשר זה ניתן לפי הנהגה מסויימת ולפי שיטה מסויימת וע"כ כל הקונה קונה 
אדעתא דהכי, ויחוש לעצמו, וא"כ שוב לא בטלה נאמנותם כי אין ראיה שהם סבורים שהצד 

השני הוא טעות ושמותר להם להכשיל.

לפני עיור – עצה שאינה הוגנת

אכן באמת אינו לפני עיוור גמור, שכבר הבאנו הא דמבואר ברא"ה ובריטב"א דרשאי ליתן לו 
אם הוא יודע, וכן מבואר בריטב"א דאינו חייב למנוע ממנו, וטעמא דמילתא נראה בס"ד, דהא 
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בכל לפני עיוור איכא תרי מילי, הן איסור להכשיל והן איסור ליתן עצה שאינה הוגנת, וכבר 
נודע מש"כ רבותינו – עי' אחיעזר ועוד - בהא דמבואר בראשונים בספ"ק דע"ז דליכא דין 
לפני עיוור מדאוריי' באיסור דרבנן דזה רק אם הוא מזיד ולא כששגג, משום דמצד שאסור 
להכשיל אזי מדאוריי' אינו נחשב עבירה, ואינו נחשב כמכשול, אבל הא מיהא דודאי עכ"פ הוי 
עצה שאינה הוגנת, ורק דזה שייך רק בשוגג אבל במזיד ל"ש לומר שהוא עצה שאינה הוגנת, 
דהא הוא יודע, וה"נ הכא כשהוא סבור שזה היתר ליכא דין לפני עיוור מצד מכשול כיון שהוא 
סבור שזה מותר, אבל הא מיהא דהוי עכ"פ עצה שאינה הוגנת כיון דהא לדידי' היא הנהגה 
אסורה כי שויא, ואהכי זה אסור רק כשאינו יודע, דבמזיד ל"ש עצה שאינה הוגנת, ואהכי נמי 

אינו חייב להפרישו כשנוטל לבד דאין כאן לאפרושי מאיסורא כיון שהוא סבור שזה מותר.

חילוק בין נאמנות להכרעה

אכן כ"ז רק אי נימא דס"ל דיש כאן שני צדדים אבל אם הם סבורים שהצד השני טעות ליתא 
לכ"ז ואין להם שום נאמנות, זאת ועוד, דלכאורה יש מקום עיון גדול בכל ענין זה דנאמן כי לא 
יכשיל את השני, די"ל דנאמן רק כעד ולא כדיין, כלומר דלהעיד על הדבר מה אירע עמו בזה 
לא ישקר כי אינו חשוד על לפני עיוור, אבל היכא דיש ספק בדין בכל מיני ספיקות ואני צריך 
לסמוך על הכרעתו של אותו מכשיר שזה כשר גם לשיטתי בזמן שהוא סבור שבלא"ה אין שיטה 
זו נכונה, בזה יש לדון אם אפשר לסמוך על הכרעתו כיון שדבר זה מזולזל בעיניו אין לו בזה 

שיקול דעת אמיתי ואינו מתייחס לענין בכובד הראש הראוי, וצריך לי חיפוש בזה.

לפני עיור במכירת מאכל שנחלקו רבוותא אם הוא מותר באכילה

וראיתי בשו"ת מנחת יצחק חלק ז סימן סב מה שדן אי שייך לפני עיוור במכירת מאכלים שלשיטת 
המחבר יש בהם משום בישולי עכו"ם ולהרמ"א אין חשש זה, וכתב דיש בזה ג' פלוגתא דרבוותא, 
חדא, דעת האמונת שמואל שהובא בפוסקים )ביו"ד סי' סב( דאין בזה משום לפני עיוור, היכא 
דלו עצמו הוא מותר, ורוב הפוסקים חולקים, ואם המקבל שוגג, הנה הפרישה והסמ"ע )חו"מ 
רס"י ע( שהוכיח מדברי רש"י )ב"מ ע"ה, ב(, דהיכא דהעובר שוגג ליכא משום לפני עיוור, אבל 
המון פוסקים שחולקים ע"ז, וגם בענין אם באיסור דרבנן שייך לפני עיוור, דהנה בס' יד מלאכי 
)סי' שסד( הביא מהרדב"ז )ח"ב קובץ ג סי' רטו מלשונות הרמב"ם( דלא אמרינן כן אלא באיסורי 
תורה, והוא חולק עליו, וכן ס"ל לרוב הפוסקים, ויש שס"ל דאינו עובר רק לפני עיוור דרבנן ויש 

דס"ל דעובר על לפני עיוור דאו' עיין שם, וע"ש שצירף עם עוד כמה קולות.

ואני בער ולא אדע מה שדימהו לההיא דהיכא דלו עצמו הוא מותר, דשם דבר זה מותר לו, אבל 
הכא הא גם לו אסור דבר זה, רק שהוא סבור שאין זה הדבר הזה, ואמנם להאמור דהנידון מצד 
מכשול הנה גם בההיא דלו הוא מותר למה לא יאסר מצד מכשול, אבל אינה קו' דאה"נ בשוגג 
זה אסור רק במזיד מותר דאז ליכא מכשול, וגם בדרבנן ודאי דעכ"פ מצד מכשול זה אסור וכנ"ל 
מדברי האחיעזר, ומש"כ לגבי שוגג הנה ודאי דגם בשוגג איכא לפני עיוור וכמבואר ברמ"א בסי' 
קיט, וכל הנידון הוא רק לגבי כופר חוב דשם האיסור הוא גזילה וגזלן בשוגג שאינו מתכוין לעכב 

ממון חבירו אצלו אין כאן מעשה גזילה כלל ואהכי ליכא לפני עיוור.  
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יריינ שיזרוי בשביוינ ייאאי לש ייינ

שיטת הראשונים בכלל ושיטת הרמב"ם בפרט באיסור נזרע ונעבד בירקות 
היוצאים לשמינית, מקורותיו  וגדריו, מתבארים ומתפרטים במאמר זה, שבסופו 

הערה גדולה בענין קביעת הביעור בירקות.

רבי שריאל רוזנברג שליט"א
באב"ד בינ דיל אדי ביי ברי

ירקות שנזרעו בשביעית ויצאו לשמינית

א.

איסור נזרע בשביעית

יש לדון בירקות שנזרעו בשביעית ונלקטו בשמינית, שאין בהם איסור ספיחין וקדושת שביעית 
שהרי בירק הולכים אחר לקיטה, ]אמנם ישנה גזירה דרבנן שיש בהם קדושת שביעית ואיסור 
ספיחין עד שיעשו כיוצא בהם או עד חנוכה, אך משעבר זמן זה הותרו מאיסור ספיחין גם 
הירקות שנלקטו אחרי ראש השנה[ אם יש לאסור את הירקות מפני שנזרעו באיסור בשביעית. 

ונידון זה מפורש ברמב"ם )פ"ד הט"ו(, לענין פול המצרי, "עבר וזרעו בשביעית ויצא לשמינית 
אם זרעו לזרע ]שאז דינו שהולכים אחר גמר פרי, ומיירי שנגמר פריו בשביעית[ בין זרעו בין 
ירקו אסור במוצאי שביעית כשאר הספיחים, ואם זרעו לירק ]שאז דינו כירק שהולכים אחר 
לקיטה[ הואיל ונלקט בשמינית בין ירקו בין זרעו מותר", הרי שירק שנזרע באיסור בשביעית 

ונלקט בשמינית הרי הוא מותר.

והראב"ד בהשגות חולק עליו, "א"א לא מצינו בזורע בשביעית שום היתר שהרי אמרו )פ"ב 
מ"ו( הנוטע והמבריך פחות מל' יום לפני ר"ה אסור לקיימן בשביעית והנוטע בשביעית במזיד 
יעקור ואין הולכין לא לחנטת פרי ולא לגמרו אלא מהשריש בשביעית יעקור". ומבואר, דכל 
הנזרע בשביעית אסור שהרי חייבו אותו חכמים לעקור נטוע. ורק בנזרע על ידי גוי, או במקומות 

שהשביעית מדבריהם, בזה אין דין שיעקור והפירות מותרים ]אם אינם ספיחין[.

חילוק בין נוטע בשביעית לנוטע בערב שביעית

ומהר"י קורקוס תי' את קושיית הראב"ד, דאע"ג דאסור לזרוע ואם זרע אפי' בשוגג יעקור, מ"מ 
הכא בעבר וזרע ולא עקר מיירי, וכבר נתבאר ברמב"ם ספ"ג )הי"א( שאע"פ שהדין נותן לעקור 
אם עבר ולא עקר הפירות מותרין, ואמנם כ"ה ברמב"ם בסוף פ"ג לענין נוטע בערב שביעית, 
אך בנוטע בשביעית כתב הר"מ )פ"א הי"ב( דיעקור, ולא הזכיר דאם לא עקר הפירות מותרים, 
ומשם אפשר שקשה על הרמב"ם. אך הראב"ד הביא ראי' גם מנוטע ערב שביעית, וע"ז תירץ 

מהרי"ק שפיר דהפירות אינם אסורים.

]והראב"ד שאוסר, מפורש בדבריו דבא לאסור גם אם נזרע בשישית, כמו שכתב משהשריש 
בשביעית יעקור, ובאמת לזה אין ראי' מנוטע בשביעית שמעשה הנטיעה הי' בשביעית עצמה 

ודו"ק[.
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אי איסור נזרע הוא מקנס דרבנן או מהתורה

ובקהילות יעקב )בכורות סי' יט אות ב( הביא מדברי הראב"ד ראיה, דנזרע בשביעית אסור 
מדרבנן ולא מה"ת, שהרי הביא ראיה מנוטע ובנוטע אמרינן דהוא קנס דרבנן, והסתפקנו בזה, 
אם הוא איסור דרבנן או קנס, דבגמ' )גיטין נג, ב( נזכר רק דבנוטע בשוגג הוא קנס אטו מזיד, אך 

במזיד אפשר דהוא אסור מדינא. ונפקא מינה אם קנסו בנו אחריו, עי"ש בסוגיא[.

והביא שם הקה"י מדברי הראב"ד בתמים דעים, דהאיסור דנזרע בשביעית הינו מהלאו ד"לא 
תאכל כל תועבה, דלא תאכל כל שתיעבתי לך", )ע"פ ספרי פר' ראה פרק צט, וע"פ הגמ' חולין 
קיד, ב( ולפי"ז משמע דהוא איסור דאוריתא וצ"ע. ואפשר דהכונה היא דאסור מדרבנן משום 
לתא דלאו זה דלא תאכל כל תועבה. ובפרישה )חו"מ סי' קמא ס"ק יב( משמע דהוא איסור 

דאוריתא גמור, ע"ש.

ובביאור הגר"א לירושלמי )פ"ט ה"א( מבואר ג"כ, דנזרע ביד בשביעית אסור מה"ת, ע"ש ]ובתוס' 
ר"ה )ט, א ד"ה וקציר( כתבו, דר"ת אסר ספיחין כדין נזרע ביד, ומשמע דנזרע ביד בודאי אסור 

ואין מי שחולק בדבר אך אפשר דהוא רק איסור מדרבנן, ודו"ק[.

ב.

נעבד בשביעית

והנה נחלקו הראשונים בדין נעבד בשביעית, האם מה שנעשה בפירות עבודה האסורה אוסר 
את הפירות באכילה, או לא. ונידון זה אם נזרע מותר או לא, לכאו' הוא רק למאן דס"ל דנעבד 
מותר, דמ"מ בנזרע שכל הוויתו באיסורא אפשר דחמיר טפי. אבל למ"ד דנעבד בשביעית אסור 

בודאי דנזרע בשביעית אסור.

ובמתני' פ"ו מ"א, "כל שהחזיקו עולי בבל לא נאכל ולא נעבד". ופי' הרמב"ם בפירוש המשנה 
"שאסור לנו עבודת הארץ ההיא ואם תעבד ע"י אחר אסור לאכול ממה שתוציא" הרי שסובר 

הרמב"ם דנעבד אסור.

אמנם ידוע כי פיה"מ שלפנינו הוא מהדו"ק, ובמהדו"ק ס"ל להרמב"ם דלרבנן דר"ע ספיחין 
מותרין, ורק ר"ע סובר דספיחין אסורים ואיסורם מה"ת. ובמהדו"ב חזר בו הרמב"ם וכפי שביאר 
בתשובה, וסובר דלרבנן דר"ע ספיחין אסורים מדרבנן. ולפי"ז פירש את המשנה הזו, דלא נאכל 
היינו ספיחי ירק תבואה וקטניות, שאינם נאכלים משום איסור ספיחין,  ולפי פירוש זה, אין מקור 

ממתני' דנעבד אסור.  ואולי מה"ט הוא סובר בחיבורו דנזרע בשביעית מותר.

והר"ש בפירושיו עד פ"ט ג"כ לא הזכיר איסור ספיחין ]לרבנן דר"ע[, רק בפ"ט מ"א כתב דלרבנן 
דר"ע ספיחין אסורים מדרבנן. ולכן גם משנה זו ]בפ"ו[ אין הוא מפרש משום איסור ספיחין 
כפי' הרמב"ם במהדו"ב, אלא הוא מפרש דאסור באכילה כשהגיע זמן הביעור אם אינו מבער. 

ולא פי' כפי' הרמב"ם במהדו"ק כי י"ל דסבר שנעבד מותר.

ובפ"ב מ"ז תנן, "האורז והדוחן... שהשרישו לפני ר"ה מותרין בשביעית, ואם השרישו אחר 
ר"ה אסורין". ופי' הרמב"ם במהדו"ק, דאסורין בסחורה והפסד, ובמהדו"ב חזר בו ופי' משום 
ספיחין. והר"ש פי' כדרך הרמב"ם במהדו"ק, דהכונה דיש בהם קדושת שביעית, ומה שלא פי' 
משום נעבד, י"ל דכיון דהזריעה היתה בשישית אין זה חשוב נעבד, ומה שהשרישו בשביעית 
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יריינ שיזרוי בשביוינ ייאאי לש ייינ

הוא ממילא, ור"ת מפרש דאסורין משום נעבד דגם השרשה דממילא חשיבא נעבד, דבזה מבטל 
שביתת הארץ.

מן השבות אתה אוכל

ובתו"כ פר' בהר )פרק א ה"ה(, "מן השבות בארץ אתה אוכל", פי' ר"ש שאינו שבות  היינו 
שנעבדה בה עבודה, ]ואין הכונה לאיסור משומר[. וכ"ה בפ' רבינו הלל. ]אמנם בפי הראב"ד 
שם, נראה דהכונה לאיסור משומר, עי"ש[. והוא מקור נוסף לאיסור נעבד ונזרע בשביעית, 

מלבד מה שנתבאר באות א.

חילוק באיסור נעבד בין פירות שיש בהם דין שביעית לפירות 
שיצאו לשמינית

וי"ל דלטעם זה לא אסור אלא בפירות שביעית שנעשתה בהם עבודה, אבל בפירות היוצאים 
משביעית לשמינית שהינם כפירות שמינית, וכגון ירק שהולכים בו אחר לקיטה, אפי' נזרע ונעבד 
בשביעית לא יהי' בו איסור זה, דאיסור נעבד הוא הלכה מהלכות שביעית, ונאמרה הלכה זו 
בפירות שביעית שאת פירותיה אוכלים מן השבות, ולא בפירות אחרים שאינם פירות שביעית.

משא"כ לטעם דלא תאכל כל תועבה, דהוא איסור לאכול כל דבר שנעשתה בו עבירה ואין חילוק 
אם הפרי נחשב פירות שביעית או לא, וכן הקנס דהנוטע בשביעית יעקור, שמוטל גם על אילן 
הנושא פירות בתשיעית ובעשירית, דהוא קנס על שעשה מעשה איסור בשביעית, ואין נפ"מ 

אם יש על הפירות דין פירות שביעית או לא, ודו"ק.

איסור נעבד בפירות נכרי

והכפתור ופרח )פרק מז בענין פירות שביעית( הקשה, דפירות הנכרים יהיו אסורים בשביעית, 
שהרי קי"ל דאין קנין לעכו"ם להפקיע מקדושת הארץ, והרי פירות אלו נזרעו בשביעית, וכמו 
נכרי שזרע בקרקע של ישראל דהפירות אסורים, ובודאי דזה יתכן רק אם איסור נעבד הוא 
מדינא, אך אם הוא מקנסא על שנעשתה עבירה הרי לא שייך לקנוס את העכו"ם שאין הוא 

מצווה בשמירת שביעית.

והנה הרמב"ם הנ"ל בפ"ד הט"ו הרי מיירי בפירות שיצאו לשמינית, ובזה הוא דכתב דאין בהן 
איסור מחמת שנזרעו בשביעית, והיה מקום לומר דבפירות שביעית מודה הרמב"ם דאסורים, 

וכמש"כ ע"פ הילפותא דהתו"כ. 

אך יש לדייק מדבריו, דגם בפירות שביעית אין איסור נזרע, שהרי כתב ד"אם זרעו לזרע ]ונגמר 
הפרי בשביעית[ בין זרעו בין ירקו אסור כשאר ספיחים", ומשמע דאין בו כי אם איסור ספיחין, 

ולא איסור בפני עצמו של נזרע, אע"פ שהם פירות שביעית.

ובפ"ד ה"א כתב הרמב"ם, "כל שתוציא הארץ בשנה שביעית בין מן הזרע שנפל בה מקודם 
שביעית בין מן העיקרים שנקצרו מקודם וחזרו ועשו, ושניהם נקראו ספיח, בין מן העשבים 
והירקות שעלו מאיליהן ואין להם זרע הכל מותר לאכלו מן התורה". ודייק בבית רידב"ז, למה 
לא הזכיר הרמב"ם גם מה שנזרע באיסור בשביעית, שמותר לאכלו מהתורה, והוכיח מזה דנזרע 
אסור מה"ת, וכשיטת הגר"א. וזה סותר למש"כ הרמב"ם בהט"ו, דנזרע מותר באכילה. וי"ל 
דבה"א מיירי הרמב"ם בפירות שביעית, ולכן נזרע אסור, ובהט"ו מיירי בפירות שמינית, ובהם 

לא נאמר דין זה דנזרע אסור וכמו שנתבאר.
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אמנם, מהדיוק הנ"ל הרי מוכח דגם בפירות שביעית אין איסור נזרע, ורק איסור ספיחין 
יש בהם,  וצ"ל דמה שלא הזכיר בה"א דנזרע מותר מה"ת דלא נחית לפרש דין מי שעשה 

איסור וזרע, ודו"ק.

ג.

ירק שנזרע על ידי נכרי בשביעית אי מציל מן הביעור

ומענין לענין באותו ענין, מה שמקובל דזמן הביעור של ירקות ]שאינם ספיחין ויש בהם קדושת 
שביעית, וכגון פירות נכרים[ הוא בשמינית, אבל בשביעית אין ביעור כי מצוי כל הזמן ירקות 
הגדלים בשדות נכרים. ]כהא דפ"ט מ"ד, "אילן שעושה פירות שתי פעמים בשנה... ה"ז אוכל 

מהן כל זמן שפירות שניות מצויות בשדה"[.

ותמהתי ע"ז, דהא תנן פ"ט מ"ד "אוכלין על המופקר אבל לא על השמור", והר"מ והר"ש 
מפרשים הטעם דאין החיה יכולה לאכול מפירות אלו. ובירושלמי איתא הטעם "את הוא גרמת 
לה שלא תאכל", דאם לא היה עובר ומשמר היו כלים גם פירות אלו ואינו בדין שמחמת האיסור 

שעשה יפטר מביעור. 

ולכאורה שייך טעם זה גם בירק של עכו"ם, דאם העכו"ם לא היה זורע בשביעית כבר לא היו 
ירקות אלו בשדה, ואת הוא גרמת לה שיהיו ירקות בשדה, ואפי' שהחיה יכולה לאכול ירקות 

אלו שאין חוסמין השדות מ"מ אם לא שנעשה בהם מעשה זריעה לא היו ירקות, ודו"ק.

וקשה לחלק בין איסור שנעשה ע"י ישראל לאיסור שנעשה ע"י גוי, דסו"ס בטלה שביתה הארץ, 
ולולא ביטול השביתה לא היה ירק זה מצוי לחיה, ודו"ק.
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בהינר ההדליה בש ל של שביוינ

גדר היתר הדלקה בשמן של שביעית והחילוק בין היתר זה להיתר צביעה באוכלי 
שביעית מביא לכמה וכמה נ"מ להלכה, מאמר זה מבאר ועומד על גדרי ההלכות 

השונות מתוככי הסוגיות והעולה מהן.

רבי יצחק אהרון רום שליט"א
רבי יעקב מאיר הלוי רוטנמר שליט"א
 רביי בינ ה דרש

בהיתר ההדלקה בשמן של שביעית
תנן בפרק ח משנה ב “שביעית ניתנה לאכילה ולשתיה ולסיכה ... קל מהן שביעית שניתנה 
להדלקת הנר" וברמב"ם בפיה"מ וכן בהלכות שמיטה ויובל פ"ה הלכה א כתב וז"ל "מפי השמועה 
למדו 'תהיה' אף להדלקת הנר" הביא דבספרי למדו היתר הדלקה בשמן של שביעית מקרא 
דתהיה, ועוד ילפינן מפסוק זה דפירות שביעית הותרו בצביעה וכדאיתא במשנה בריש פרק 
ז ובירושלמי שם. ומה"ט העירו מפרשי המשנה אמאי לא הזכירה המשנה להא דשביעית קל 
מתרומה ומעשר שני גם במאי דניתנה לצביעה שהרי הם לא הותרו בצביעה, ויעויין במלאכת 

שלמה מה שכתב בזה, וצ"ב.          

חקירה בהיתר ההדלקה כשאינה נעשית להנאת גוף האדם

והנה בדין זה דהשביעית ניתנה להדלקה יש להסתפק אי הותרה ההדלקה דוקא כשההנאה 
והתועלת באים מן ההדלקה אל האדם עצמו או דשרי גם במדליק לצורך הבהמה ואין לאדם 
תועלת מכך בגופו וכגון בגוונא שתולה עליה נר בכדי שלא תטעה בדרך וכדומה, ושורש הספק 
הוא ע"פ המבואר בירושלמי שהצביעה שהותרה בפירות שביעית לא הותרה אלא לאדם אבל 
צביעה לבהמה אסורה אפילו באופן שתבוא תועלת לאדם מצביעה זו. וכדפירש שם המהר"ש 
סיריליאו דנאסר לעשות צביעה בבהמה כדרך השרים ואף במקום שיש לאדם הנאה או ריוח 
ממוני מכך, ]דהא פשיטא שאין מחירם שוה[ וכן בעושה את הצביעה בבהמה לצורך ילדים 
שישמחו בכך וכדומה ומ"מ לא הותרה צביעה זו כיון שלא נעשה לצורך האדם עצמו אלא 
לצורך משמשיו והתועלת לאדם היא שלא בגופו. וא"כ יש להסתפק אי הדלקה נמי לא הותרה 
אלא כשנעשית לצורך האדם גופו ולא בנעשית לצורך משמשיו או דילמא בהדלקה לא נאמר 
חילוק זה בין הנאתו להנאת משמשיו, ואין להוכיח מדינא דצביעה כפי שיבואר לקמן דגדר היתר 
צביעה והיתר הדלקת הנר חלוקים הם זה מזה ובפרט דבירושלמי דן על היתר הצביעה אם הותר 
להשתמש לזה גם במאכל אדם או רק במאכל בהמה. ]יעויין בזה בחזו"א סימן יג ס"ק כא[, ואילו 
הדלקת הנר הא עיקר היתרה הוא בשמן הראוי לאכילה. ובע"כ שבצביעה מהות ההיתר היא על 
התועלת המתקבלת מן הצביעה, וכפי שכתב החזו"א שם סק"ט דהתחדש בה שהיא מתקבלת 
אצל האדם כהנאה המתקבלת באכילה, ושמהאי טעמא יש בהם דין ביעור גם לשיטת הרמב"ם 
דביעור נוהג רק במה שראוי לאכילה. וכן מבואר בחזון איש שם בסק"ז שמה"ט אין לעשות 
מלוגמא ומשרה וכבוסה בדבר המיוחד לצביעה כשאר מאכל אדם ול"ד למאכל בהמה שהותר 
לעשות מהן מלוגמא ומשרה וכבוסה, ואילו בהדלקה מהות ההיתר היא על פעולת ההדלקה ואין 
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דנים על התוצאה המתקבלת ממנה וכפי שדנים בצביעה, ולכן אף דהותרה ההדלקה במאכל 
אדם ואין איסור במה שמבטל ממנו אכילתו כיון דלכתחילה ניתן גם לצורך פעולת הדלקה 
ואף על פי כן בצביעה הסתפק הירושלמי אי חשיב הפסד כשעושה כן במאכל אדם, ולהכי נמי 
יש לומר שלא התמעט היתר ההדלקה בעושה כן  לצורך בהמה. ואף דבהדלקה לצורך עכו"ם 
או שלא לצורך כלל משמע דאסירא מ"מ הכא שהישראל משתמש לצורך בהמתו עדיפא ושרי, 
וכן לפי זה יש להתיר להדליק בשמן של שביעית לצורך המשואות שהודלקו לפרסם את קידוש 
החודש למרות שאין בהדלקה זו הנאה ותועלת לגוף האדם וכן במדליק נר בביתו כשאינו בבית 
בכדי להטעות את הגנבים או להרחיק מזיקים וכן הותרה הדלקת נר שיועיל לשמור או להעביר 
את האש למקום או זמן אחר, והטעם בכל זה הוא משום שבהדלקה מהות ההיתר היא בעצם 

פעולת ההדלקה ודלא כהיתר האכילה והצביעה שנאמרו כלפי התוצאה המתקבלת מהם.

חילוק הביעור שבאכילה ובצביעה משאר דברים

והנה בחזו"א שם סק"ח הקשה על דברי התוס' בב"ק קא, ב שכתבו דהנאת הצביעה היא הלבישה 
וחשיב הנאתו וביעורו שוה משום שהצבע הולך וכלה בכל יום ע"י שימוש האדם, והקשה מהמבואר 
בתוספתא דאין נותנים תבן וקש של שביעית לתוך הכר או לתוך הכסת משום דעשיית הכר 
והכסת אינה נחשבת ככילוי לתבן ולקש ומה"ט לא חשיב הנאתו וביעורו שוה וכן בעצים שאין 
בהם קדושת שביעית גם באותם העומדים לעשיית כלים ומשום דגם בכהאי גוונא לא חשיב 
דהנאתו וביעורו שוה וקשה מאי שנא מצבע דמתכלה בשימוש האדם ונחשב עי"ז להנאתו 
וביעורו שוים, ועוד הקשה בסימן י ס"ק יב על פשתן העומד לבגד דאמאי אין בו קדושת שביעית 
ומאי שנא מצביעה דחשיבא בהכי כהנאתו וביעורו שוה. וכתב בחזו"א דמוכח מכאן דלא סגי 
בדבר המתכלה בשעת השימוש בו אלא בעינן שביעורו יהא דומיא דאכילה שההנאה באה אל 
האדם מכח כילוי המאכל והכי נמי בצבע ששמו עליו כשהוא על הבגד – כדכתבו בתוס' דלענין 
שביעית חזותא מילתא – והתם הוא דחשיב הנאתו וביעורו שוה אבל בתבן וקש ששמם משתנה 
בעשיית הכר הוי לגבייהו כביעור קודם הנאתו ולא מהני בהו הא דמתכלים בשעת השימוש בהם, 
וכן כשעושה כלי מעץ או בגד מפשתן דמשתנה שמם מעיקרא והוי ככילוי שלא בשעת ההנאה 
ולא שרי אלא בדומיא דאכילה, והכי נמי בצביעה דההיתר הוא משום שההנאה המתקבלת אצל 
האדם  היא מכילוי גוף הדבר אך כל חידוש זה דבעינן שיהא כעין מאכל אדם נאמר רק כהגבלה 
בהיתרא דצביעה אבל בהיתרא דהדלקה שהיא פעולה שהותרה אף שאין דנים בה על התועלת 
המתקבלת ממנה שתהיה דומיא דאכילה וכדאשכחן בתרומה טמאה נמי  שניתנה להנאה זו, 
וכן במעשר שני טהור לדעת הר"ש, שפיר י"ל דניתן היתר על פעולת ההדלקה עצמה גם ללא 

ההגבלה שתהא לצורך גוף אדם וסגי בכל תועלת שיש לאדם מהדלקה זו.

ובזה תתישב הערת האחרונים על המשנה שלא הזכירה את הדין דשביעית ניתנה לצביעה, 
דדוקא נתינתו להדלקה חשיבא כהיתר בפני עצמו בכל גוונא אבל היתירו בצביעה אין זה היתר 
בפני עצמו אלא התחדש הכא דהוי בכלל מה שניתן לאכילה, ואף דתרוייהו נלמדו מחד קרא 

דתהיה מ"מ קים להו לחז"ל לפרשו בכל מקום כפי ענינו.

מחליף ב' מינים החלוקים בצביעה, הדלקה וסיכה 

ונראה דיהא בזה נפק"מ להלכה במה שכתב החזו"א שם ס"ק יח מסברא דמותר למכור פירות 
שביעית שאינם ראויים לצביעה וליקח בהם ממין הצובעין ולצבוע בהם, וביאר שם דהטעם 
דהא חזינן דגם פירות הראויים לאכילת אדם הותרו בצביעה כשדרכן בכך )למסקנת הירושלמי 
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בהינר ההדליה בש ל של שביוינ

דלעיל(, ובע"כ שאין חסרון בקדושתם במה שמשתמש בהם לצביעה, ודמי למחליף פרי הנאכל 
חי בפרי הנאכל מבושל דלא חשיב שינוי וחסרון בקדושתם והוא הדין כשמחליף פרי שאינו 
ראוי לצביעה בפרי הראוי לצביעה. אלא דהקשה ע"ז מדברי הירושלמי רפ"ז במחליף יין של 
שביעית בשמן דאסור להדליקו כיון דבא מכח יין שאינו ראוי להדלקה, ונאמר בירושלמי שבזה 
הדמים חמורים מן העיקר וא"כ ה"נ כשמחליף מפרי שאינו ראוי לצביעה לדבר הראוי לצביעה 
יהא אסור לצבוע בו, אמנם להאמור יש לחלק בינייהו טובא שהרי היתירא דהדלקה אינו בכלל 
ההיתר דאכילה והתם הוא דיש להחשיבם כקדושות חלוקות ואין לחדש קדושה בדמים שאינה 
בעיקר ולהכי שמן זה אסור בהדלקה ולא דמי לשמן שתחילתו נעשה מקדושת שביעית שניתנה 
להדלקה אבל ההיתר לצביעה דלא חשיב כקדושה וכהיתר בפני עצמו אלא דנכלל במה שניתן 
לאכילה והוי כשאר דברים הנאכלים חיים או מבושלים, וכמחליף פרי הראוי לאכילה במשקה 
דאין דינם משתנה בהחלפתם. וכעי"ז כתב בספר השמיטה ]לגרי"מ טיקוצ'ינסקי זצ"ל[ לגבי 
המחליף יין בשמן שיהא מותר לסוך בשמן שהחליף בו אף שהיין לא היה ראוי לסיכה, וז"ל 
“דאע"פ דדמי שביעית חמירי ה"מ בשאר צרכים אבל סיכה הרי היא כשתיה", ומבואר בדבריו 
שבכל ההנאות שהם כאכילה אין זה נחשב כשינוי בקדושה, וכן דייק שם מדברי הרמב"ם פ"ה 
ה"ח שלא הזכיר את ההלכה דדמים חמורים מן העיקר רק בהדלקה, וחזינן כדלעיל דהא דשביעית 
ניתנה להדלקה חשיבא טפי חלוקה בקדושת הפירות מהא דניתנו לאכילה שתיה וסיכה. ]אמנם 
יעויין שם בהערות לספר השמיטה שכתב להחמיר במחליף יין בשמן ולא מהניא הסברא דסיכה 
כשתיה אלא למחליף שמן בשמן דבירושלמי גזרו שגם בכהאי גוונא נאסר בהדלקה משום 
איחלופי במחליף יין בשמן וכתב הגרימ"ט שם דעל זה מהני הסברא דסיכה כשתיה שהמחליף 
שמן בשמן יהא מותר בסיכה, וצ"ב דכיון דס"ל דבמחליף יין בשמן אסור בסיכה מ"ט לא יאסר 
גם במחליף שמן בשמן משום איחלופי ובפרט שלפי הדיוק שהביא מהרמב"ם יש להתיר בסיכה 
גם במחליף יין בשמן, ומ"מ גם לדבריו תהא נפק"מ מן האמור לעיל שאף במחליף שמן בשמן 
אסור בהדלקה אך במחליף ב' מיני מאכל הראויים לצביעה יהא מותר לצבוע בהם כיון שהצביעה 

היא בכלל היתירא דאכילה וכדמהני בסיכה[.

בהא דלא תנן דתרומה ומעשר שני ניתנו להדלקה כל אחד בדינו 

עוד יש לדון בהא דהשביעית ניתנה להדלקה וכמבואר במשנה דקל בזה מתרומה ומעשר שני, 
אמנם כתב הר"ש דהיינו דוקא בתרומה טהורה אבל בטמאה ילפינן מקרא ד'לך' דתהא להסיקה 
תחת תבשילך להתירה בהנאה ע"י הדלקה, ]ומשמע דאף בדבר שאינו ראוי לכך, וצ"ע[ ובמעשר 
שני מפורש בקרא דאסור בהדלקה בטומאה, וכתבו הר"ש והרא"ש במתניתין לדייק מהפסוק 
דדוקא טמא אסור אבל טהור מותר אך הרמב"ם פסק דאסור בין בטמא ובין בטהור, וכ"ה ברש"י 
יבמות עג, א והוסיף שם דאדרבה עיקר איסורא הוא במעשר שני טהור וקרא איצטריך נמי לטמא 
דלא נילף מתרומה דהטומאה תתירם בהדלקה. והשתא לדעת רש"י והרמב"ם ניחא הא דתנן 
דשביעית קל מתרומה ומעשר שני, משום דעיקר הקולא דשביעית היא כלפי תרומה ומעשר 
שני הטהורים שזהו עיקר דינם אך לדעת הר"ש והרא"ש דמעשר שני טהור שרי לכאורה צריך 
לדחוק דהמשנה שכתבה דהשביעית קל בזה היינו כלפי כל אחד כפי דינו דהא תרומה אסירא 
דוקא בטהור ומעשר שני דוקא בטמא, וצ"ב. אך באמת עיקר החילוק ביניהם הוא כפי שביארו 
האחרונים דלסברת הר"ש יסוד החילוק שבין תרומה למעשר שני הוא בגדר היתר אכילתם, 
שבתרומה זכות האכילה אוסרת בהדלקה וכשנטמא חוזר להיתירו ואילו במעשר שני שבעיקר 
דינו אין לבעלים זכות שימוש בו ודוקא מתוך שהותר לאכילה בטהרה ניתן גם לכלל שימושי 
האדם, ואי"ז היתר בפני עצמו להדלקה דא"כ לא היה נאסר בטומאה. וטעם החילוק דבמעשר 
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שני זכות השימוש היא מכח הקדושה שבו – לא מיבעיא לר"מ דממון גבוה הוא ומשלחן 
גבוה קזכי אלא אף לר"י דחשיב ממונו מ"מ הא חזינן דמהני ביה פדיון – והתם במה שניתן 
לאכילה קיבל האדם זכות השתמשות גם להדלקה וכשנטמא ונסתלקה סיבת האכילה שוב 
נאסר בכל השימושים, אבל בתרומה דזכות השימוש שבו אינם כתולדה מקדושתו ואין שייך 
בזה פדיון אלא מדיני ממון הכהן להעמיד את הפירות בקדושת אכילה והתם האכילה היא 

הסיבה לאסור  בהדלקה.  

דין סחורה והפסד בשמן של שביעית שהדליקו 

וע"פ זה ניחא דעת הר"ש והרא"ש בהא דדוקא שביעית חשיבא דניתנה להדלקה וכדחזינן 
דבשביעית היא היתר בפני עצמו ואינו משתנה באם הפירות ראויים לאכילה או שאינם ראויים 
ולא דמי לתרומה ומעשר שני דלא חשיב שניתנו להדלקה כלל אלא רק דיש אופנים שהותרו 
בה. ולכאורה תהיה נפק"מ מהאמור לדינא דנעשית מצותו שכתבו לחלק בזה בין תרומה למעשר 
שני דבתרומה קיי"ל שלאחר שהכהן סך עצמו בשמן של תרומה מותר לזר והקשה המשנה 
למלך פי"א מהלכות תרומות ה"ח מהא דמשמע בתוספתא שבמעשר שני ובשביעית לא נאמר 
דין זה ואף שהם קלים מתרומה ואמאי אינם ניתרים בק"ו, ובעל כרחך שהם חלוקים בגדר 
היתרם כדלעיל שבתרומה שחיוב הכהן להעמיד את הפירות בקדושת אכילה התם שייך היתירא 
דנעשית מצותו לאחר שהשתמש בו כדינו כיון דהיתר האכילה היא הסיבה לאסור בהדלקה 
משא"כ במעשר שני שבעיקר דינו אין לבעלים זכות שימוש בו ודוקא מתוך שהותר באכילה 
הותר לכלל שימושי האדם כסיכה וכהדלקה והתם אין קדושתו מתחללת על ידי השימוש בו 
ואסור בסחורה ובהפסד גם לאחר שנעשית מצותו וכפי שדייק המשנה למלך שם, וכן בשביעית 
לגבי סיכה דנתבאר שעיקר ההיתר הוא כלפי התוצאה המתקבלת אצל האדם לא יהא ההיתר 
דנעשית מצותו ויהא אסור בסחורה ובהפסד עד שתתכלה הנאת הסיכה. אך לפי האמור לעיל 
בהא דשביעית שניתנה להדלקה שאין דנים את ההנאה המתקבלת ממנה אלא הותרה פעולת 
ההדלקה כל שנעשית לתועלת ולצורך האדם יהא בה דין דנעשית מצותו והיכא שהדליק שמן 
של שביעית יצא מקדושתו ויהא מותר בסחורה ובהפסד אף לאחר שרק התחיל להדליק בו 

שמאותה שעה כבר נעשית בו מצותו, וצ"ע.
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הדלקת נר של מצוה בשמן של שביעית, והאם יש לחלק בין נר המנורה לנר 
חנוכה, גדר שריפת אימורים ודרשת לאכלה ולא להפסד, כל אלו ועוד מתבארים 

במאמר זה הנוגע להלכה ולמעשה. 

רבי משה זאב איתן שליט"א
 ראשי ישיבנ ‘יניבינ מכ ה' י מבר ינר ‘זהב הנרי ה'

 דין הדלקת המנורה 
ונר חנוכה משמן של שביעית

האם הדלקה במנורת המקדש נחשבת כילוי ושריפה

 יש לדון אם מותר להדליק את המנורה בשמן של שביעית או שהיו צריכים להדליק בשמן של 
שנה שישית או חו"ל, דשמן הבא מכל הארצות כשר למנורה, כדתנן במנחות דף פה, ב, אבל משל 

שמיטה לא כיון שאסור ליהנות מהדלקה של מנורה, אין היא בכלל כל צורכיכם.

או שהיות ושמן של שביעית ניתן להדלקת הנר, כדתנן בפ"ח מ"ב, שמותר להשתמש להדלקה 
בשמן של שביעית, ומשום שההדלקה נכללת בכל צורכיכם, ויש לומר שכמו כן הנאת קיום 

מצוות המנורה בכלל כל צורכי האדם היא המותרים לעשות משל שביעית.

והנה הגמ' במנחות דף פד, א מקשה היאך מביאים קרבן העומר מספיחי שביעית בשנת השמיטה, 
הא לאכלה כתיב ולא לשריפה, ודריש לה מדכתיב בעומר לדורותיכם, ואי אפשר שיתבטל העומר 
בשמיטה, הרי מבואר ששריפת הקומץ מיקרי הפסד כלפי שביעית, ובעינן למקור להתיר הבאת 

עומר מן השביעית.

 וכן מבואר בגמ' בבכורות בדף יב, ב שלא חל דין בכורה בבהמת שביעית המבכרת, הואיל וכתיב 
לאכלה ולא לשריפה, ואם יהא בכור יצטרכו להקטיר את אימוריו, ואין זה לאכלה, ועל כן קדושת 

בכור לא חלה בבהמה של שביעית.

הרי מבואר שאין רואים את אכילת המזבח כאכילה לענין קיום דין לאכלה האמור בשביעית, 
אף שלענין פיגול קראו לשריפה של הקטרה אכילה, שהמחשב להקטיר חוץ לזמנו פיגול הוא, 
והוא נכלל במאי דכתיב אם האכל יאכל ביום השלישי פיגול הוא לא ירצה, היינו משום דכתיבא 
קראי בקודשים, אבל המקרא האמור בשמיטה לאכלה מתפרש מצד עצמו על אכילת הדיוט 

בלבד, ואין אכילת מזבח חשובה אכילה בפרשה זו.

הטעם שאין מביאין מנחות ונסכים של שביעית

ועל כן איתא בתוספתא במנחות בספ"ח שאין מביאים מנחות ונסכים משל שביעית, הרי מבואר 
שקיום מצוות הקרבנות להקטרה אינו בכלל קיום דלאכלה האמור בשביעית, ובפרט למאי 
דקיי"ל שהמצוות לאו ליהנות ניתנו, שאין לראות את קיום המצוה כמידי דהנאה, וממילא לאו 

בכלל כל צורכיכם הוא.
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ומשמע שהאיסור להביא מנחות ונסכים של שביעית נוהג לא רק במי שאין לו אלא אותם, 
אלא גם במי שיש לו תבואה ויין נוספים, ועל ידי שמביא קרבנותיו מן השביעית משתרשי 
לו החולין, אין הרווח סיבה לחשוב שאין כאן הפסד שביעית, ולראות את השימוש בשביעית 

כעשיית צרכיו להרוויח בו חולין, אחר שגוף השביעית נפסדת בזה אסור.

]ואכן בתוספתא שם מבואר יותר שלא יביא, ואם הביא פסול, וכבר תמה המנ"ח במצוה רצ"ט 
שבשלמא מה שלכתחילה לא יביא הוא לפי שגורם להפסד שביעית, אבל למה יהא הקרבן פסול 
בדיעבד, ולא דמי לשאר מאכלות אסורות השנויים שם, כמו ערלה וכלאים שבהם יש פסול משום 
ממשקה ישראל, שאין הם ראויים לאכילת ישראל, דבר שאינו נוהג בשביעית המותרת לאכילה.

ונדחק דשמא הפסול בשביעית הוא מדרבנן, הואיל ועביד איסורא במה שהביא של שביעית, 
והעיר שם על הרמב"ם שהשמיט דין זה.

עוד העיר בספר הר המוריה, פ"ה מאיסורי מזבח ה"ט, שבברייתא שם איתא עוד שאין מביאים 
לחמי תודה משביעית, וזה קשה הא לחמי תודה לאכילה הם עומדים, ואין בהם שריפת קומץ, 
ולמה לא יבואו מן השביעית, אלא שיש לדון בזה משום מביא קודשים לבית הפסול, כמו שאין 
לבשל שביעית בתרומה, וכמו כן משום דבר שבחובה אין בא אלא מן החולין, כמו שאמרו על 

קיני זבים וזבות מן השביעית, אכן שכל זה לכתחילה, ושם איתא דפסול, והדבר צ"ע טובא[.

לאכלה ולא לשריפה

 ונראה שדרשת הגמ' בבכורות ובמנחות למעט הבאת קרבנות משל שביעית שנאמר לאכלה 
ולא לשריפה, הינה להורות ששריפת קרבן הפסד היא, שהיה מקום לראות שריפה זו כאכילה, 
וכמו שאמרו בכמה דוכתי שאכילת מזבח שמה אכילה, ועל זה אמרו שלאכלה האמור בשביעית 
ממעט את השריפה, והיינו של קרבן, שאין אכילה זו בכלל קיום לאכלה האמור כאן, ואזי ממילא 

הפסד הוא.

ולענין מלאכת יו"ט דרשו חז"ל הוא לבדו יעשה לכם ולא ולגבוה, דבלאו הכי היה מקום לראות 
את צורך הגבוה כצורך, והכא לא דרשו מלכם לאכלה למעט גבוה, אלא מיעטוהו מלאכלה ולא 

לשריפה, ועכ"פ למעשה אין אכילת מזבח בכלל לאכלה האמור כאן.

ומדברינו אלו יש להקשות על מה שכתב בשו"ת מהר"ש אנגל חלק ב' סי' ד', להתיר הדלקת 
גבוה והדלקה של מצוה בשביעית, כיון שלא נתמעט לענין שביעית אכילת גבוה מלכם, דהא זה 
אינו שהרי הגבוה נתמעט לענין שביעית מלאכלה ולא לשריפה, שאין שריפת קודשים נכללת 

בקיום לאכלה, וממילא לשרוף שריפת קודש בכלל הפסד הוא.

אי מה שהקומץ והאימורים נאסרים הוא טעם מספיק לאסור 
לעשותם מפירות שביעית

וכן יש להקשות על דברי הציץ הקודש סי' י"ד, שהאריך לומר שקיום מצוות שריפה הנאה 
ושימוש האדם היא ומותרת בשביעית, ומה שאמרו שם ששריפת אימורים וחלה בכלל הפסד 
הוא, אין המדובר על השריפה, אלא בהיות החלק הנשרף אסור לאכילה, עצם חלות האיסור 
הוא הפסידו, אבל השריפה של מצוה לאו הפסד היא כלל, שכיון שהאדם מקיים בזה מצוה, 

מיקרי בכלל כל צורכיכם, ואינו במשמעות הגמ'.

אלא שלכאורה צדקו דבריו, שהלוא עד כמה שכבר נאסרו הקומץ והאימורים באכילה, משום 
איסור מעילה, מעתה ליכא בהו איסור הפסד שביעית, שאין דין לאכלה בדבר האסור באכילה, 
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וא''כ היאך אמרו שיש בהקטרת עומר ואימורי בכור בשביעית משום לאכלה ולא לשריפה, הא 
שריפתם אינה ביטול מצוות הלאכלה, אחר דלא חזו משום איסורם באכילה.

ולכאורה נהיה מוכרחים לומר שלשון הגמ' לאו בדוקא הוא, ועיקר הקפידא אינה השריפה כלל, 
אלא מה שחל בשביעית דין הקרבה הגורם לאיסור אכילה בקצתו, וזהו הוא הפסידו, ומעתה 
יש מקום לקבל את דבריו, ונאמר שרק זה הקפידא, ואילו השריפה עצמה היתרא הוא, שהיא 

שימוש האדם לעשות מצוה, וכדברי הציץ הקודש, וצ"ע.

וי''ל דהכי קאמר שאם היה קיום לאכלה גם בשריפה זו, בהיותה חשובה לאכילת מזבח, אזי 
היה מותר להחיל על השביעית דין קודש, אף שהוא גורם לאסור קצתו משום היותו הקדש 
וחל בו דין שריפת מקצתו, לפי ששריפה זו גם היא כמו אכילה חשובה, והמחיל דין קרבן על 
השביעית אינו מפסידו, אלא משנהו מאכילה לאכילה, שבמקום שיתקיים בו אכילת אדם, נעביד 

ביה אכילת מזבח.

ועל זה קאמר דזה אינו דבהיות ואכילת מזבח כלפי שביעית שריפה היא, ולאכלה כתיב ולא 
לשריפה, מעתה אסור להחיל דין קרבן על השביעית מפני שמפסידו, וההפסד באמת אינו 
שריפת הקומץ בפועל, שאין איסור לשרוף שביעית המופקעת מאכילה בהיותה אסורה, אלא 
שרק מאחר ששריפת הקומץ והאימורים אינו קיום של לאכלה, אף שיש בהם קיום מצוה, על 

כן כבר עצם חלות בכורה ומנחה בשביעית הפסד היא.

ובאמת שלו יצויר שאדם החיל דין קרבן על השביעית, אזי מעתה אין בו משום הפסד בשריפתו, 
שכבר נאסר הקומץ באכילה, ואין איסור הפסד שביעית בדבר דלא חזי למאכל מן התורה, 
]ומעתה באמת שיותר קשה מה ששנינו בתוספתא שאם הביא מנחה של שביעית פסול, וצ"ע[. 

ואכן כל זה לפי שאכילת מזבח לא חשיבא בכלל כל צורכיכם, וכלפי שביעית כשריפה היא חשובה, 
וממילא למדים אנו שאין הנאת קיום מצוה ודין האדם בכלל קיום דין של לאכלה בשביעית.  

ועל כן נראה פשוט שאין קדושת שביעית חלה על מידי העומד למצוה בלבד, ואין דינו כמין 
הצובעים שחלה בו קדושה, ואתרוג מקודש רק בהיותו עומד לאכילה, ואם תהיה נטיעתו לצורך 

מצוה בלבד, אפשר שלא ינהג בו שביעית, וקדושת הלולב הינה בהיותו עומד לכיבוד הבית.

וההדסים דנו הפוסקים שיהיה בהם קדושה מצד ספק הירושלמי האם נוהגת קדושה במידי 
דעביד לריח, אבל משום מצוה לא, וכאשר מקובל שאין קדושת שביעית נוהגת בערבות, הרי 
שאין שימוש של מצוה בכלל כל צורכיכם, הן לענין לגרום קדושה, והן לענין להשתמש שימוש 

של מצוה בדבר שיש בו קדושה.

אלא שאין דברינו מוכרחים לפי שאפשר שפרי המיוחד למצוה אשר דין המצוה הינו לכלות את 
החפץ שפיר תהא בו קדושה, ומה שאין נוהגת קדוש"ש בארבעת המינים מפני יחודם למצוותם, 
לפי שאין המצוה מחייבת את כילוי הפרי, ורק שימוש שהנאתו מכלה את החפץ הוא סיבה 

לקדוש"ש. 

חילוק בין שריפת אימורים להדלקת הנר

ואחר שנתבאר שאין קיום הקטרה נחשב בכלל קיום דין לאכלה, נראה היה ללמוד מזה לאסור 
שריפת שמן במנורה, כיון שאין ליהנות מאור המנורה, נמצאת הדלקה זו הפסד, ואם משום צורך 

גבוה המתקיים בזה, הא כבר הוכחנו שצורך גבוה אינו נחשב לאכלה.

 אלא שיש מקום לחלק בדברים ולומר ששריפת אימורים ומנחה, שאינה כדרך וכמשפט שימוש 
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בשר וסולת, על כן מעשה איבוד ושריפה המה, וגם אם יש לאדם תועלת צדדית בשריפה הזו 
משום קיום מצוות הקטרה, אין הדבר נותן לפעולה תורת מעשה צורך, שצורך האדם בתולדה 
הוא מצורך הגבוה, ומצד הגבוה יש כאן מעשה שריפה בעלמא, אשר בייחס לשביעית הפסד הוא.

משא"כ הדלקת המנורה, ששימוש הדלקה הינו שימוש רגיל כתיקנו של שמן, ואין הוא מעשה 
איבוד כלל, מאי אמרת כל המדליק שמן נהנה מאורו, וכאן אסור ליהנות לאורו, וממילא להוי 
הפסד, י"ל שהן אמת שמצד הנאת האור אין כאן הנאה, אבל אולי די לן במה שיש הנאה וקיום 

מצוה ודין בהדלקה זו, ושוב יש לראותה כהדלקה לצורכי האדם, והוי בכלל כל צורכיכם.     

ואמנם נראה שזה אינו שכל המדליק באופן שמעיקרא הוא בע"כ מופרש מן הנר, בהיות הנר 
קדוש, הרי פעולת ההדלקה הזו בכל מהותה אינה מעשה שימוש האדם, וכלפי שימוש דאדם 
הדלקתו כילוי בעלמא הוא, ושוב נמצאת הנאת המצוה הנאה צדדית שאינה חשובה שימוש 

בשביעית, ועל כן מסתברא מילתא שאין להדליק נר של מנורה בשמן של שביעית. 

אי הדלקה נר חנוכה בשמן של שביעית היא כהדלקת המנורה 
והקטרת אימורים

א. נראה שזה פשוט שמותר להדליק נר של חולין גם בזמנינו, אף שרוב השימוש בא מאור 
החשמל, כיון שיש תוספת אורה כל דהוא מן הנר, הו"ל בכלל צורך האדם, ומדליקים נר גם 

בזמן הזה בשמן שביעית.

וכמו כן מותר להדליק נר שבת הנעשה לשימוש לאורו בשביעית, והגם שכוונת המדליק הינה 
לקיום מצוות הדלקת נר שבת, ומבלעדי המצוה אפשר שלא היה מדליק, אחר שלמעשה הנר 

דולק ונהנים בו, ומתקיים ביה שלום בית, שפיר מותר להדליקו בשמן שביעית.

ולענין הדלקת נר חנוכה בשמן של שביעית נקטו כמה אחרונים לאסור, )וכן הוא באמרי יושר, לר' 
מאיר אריק, ח"א סי' ק, הרידב"ז בפאת השולחן פ"ה ה"ט, שו"ת שערי דעה חלק ב ס"ט, כרם ציון 
הלכות פסוקות פי"א דין יג, וכן כתב בדרך אמונה פ"ה משמיטה ויובל ס"ק מ"ט בשם החזו"א(.

והטעם שאין להדליק נר חנוכה בשמן של שביעית, לפי דקיי"ל אסור ליהנות לאורה, ואין נר 
זה מוגדר בכלל כל צורכיכם, דאי משום האור הא אינו עומד לאור, ואם משום המצוה, מצוות 
לאו ליהנות ניתנו, ואין קיום מצות הנר סיבה להיחשב בכלל שימוש של כל צורכיכם שניתנה 

השביעית לו.

והרי כבר זכרנו שהקטרת אימורים ומנחה משל שביעית הפסד הוא, ש"מ שקיום מצוות ההקטרה 
וצורך גבוה לא חשיבא בכלל לאכלה, ומעתה יש ללמוד מזה לכאורה גם לענין הדלקת הנר, 

שאין קיום מצוה בכלל צורך להתיר הפסד שביעית לו.

ואכן שבשו"ת שבט הלוי ח"א סי' קפד, ובשו"ת מנחת שלמה ח"א סי' מב צידדו שיש מקום 
להקל בזה, להתיר להשתמש בשמן של שביעית לנר חנוכה, ועיי"ש שכל אחד בא מטעם אחר.

הדלקה בשמן של שביעית לתוספת אורה וכבוד

ונבוא לבאר הצד להתיר בזה, שנראה שזה פשוט שהיתר הדלקת הנר נוהג לא רק במי שמשתמש 
באורו של נר, אלא כל שיש לאדם צורך בנר הוי בכלל היתר הדלקה בשמן שביעית, שהיתר 

הדלקת הנר יסודה לא רק לשימוש של אורה, אלא גם לשימוש של כבוד מיקרי שימוש.

ועל כן מסתברא שמותר להדליק את הנרות שהולכים בהם לחופה בשמן של שביעית, וכמו 
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כן מה שנהגו להדליק נרות בעת שמחה, וכמו בסעודת ברית, ובסעודת נישואין וכיו"ב, ופשוט 
שאין עושים זאת בזמנינו לשם תוספת אורה אלא לכבוד בעלמא, ואכן שגם זה שימוש בנר, 

וממילא שזה מותר בשביעית.

ולכן נראה גם שמותר להדליק נר בבית הכנסת, או נר של יארצייט וכיו"ב נרות המודלקות לכבוד, 
ואין צריך דווקא להשתמש בנר לאורה, שנר דולק להרבה מטרות וכולם בכלל שימוש הדלקת 

הנר שניתנה השביעית לו. 

ולפי זה היה מקום לומר שהוא הדין יהיה מותר להדליק נר חנוכה בשמן של שביעית, אף שאסור 
לו להנות מאורו דמ"מ צורך הוא לו, וכנר של כבוד שנכלל בכלל שימוש האדם וצרכיו שניתנה 

השביעית לכך.

אלא דמ"מ נראה דכל אלו נרות של כבוד המה, נרות שמותרים להשתמש לאורם, ובאשר על 
כן הדלקתם אינה מוגדרת כמעשה שריפה בעלמא, אלא הינה שימוש של הדלקה הרגיל בכל 
הנרות, ואף שבפועל לא ישתמש האדם בהם, יש להחשיב את התועלת שיש לו ממנו, לכבוד 

או לאיזה צורך למנוע ממנו שם הפסד.

אבל נר חנוכה, אשר מצד עצמו הינו אסור בשימוש, הדלקתו אינה פעולה של הדלקת נר רגיל, 
אלא הינה פעולה של שריפה וכילוי השמן, אחר שאין ההדלקה הזו ראויה להעמיד שימוש 
של אורה, ולא די במה שיש לו תועלת של מצוה לתת הגדרה לגוף פעולת ההדלקה לעשותה 
מעשה של תועלת אלא היא הנאה צדדית הבאה משריפת השמן, וזה אסור כדין שריפת אימורי 

שביעית שהיא הפסד, כמו שנתבאר.

גדר אורו של נר חנוכה

ואכן יותר נראה שההיתר של הדלקת הנר הינה בהיותה יצירת אורה הבאה על ידי הנר, ומהות 
נר חנוכה ג"כ ענינה ליצור אורה בו, שכך הוא צורת פרסומו של נס להאיר בנרות, אלא שמטרת 
האור אינה לשימוש האדם, אלא בגוף האור בעצמותו, שעל ידי אורו נזכרים בנס, וי"ל שדי בכך 

להיחשב כחפצא של הדלקת נר המותרת בשביעית, ואין זה כמעשה שריפה האסור. 

 עוד יש לטעון בזה משום שמצאנו כמה אופני שימוש שהם מותרים בנר חנוכה, עכ"פ למקצת 
דעות, חדא שדעת כמה ראשונים )הבעל המאור שבת כא, ב, והבעל העיטור, הובאו בב"י ובשו"ע 
סי' תרעג( שמותר להשתמש בנר חנוכה לצורך שימוש של מצוה, כגון ללמוד תורה, או לצורך 
סעודת שבת, שבהיות והטעם שאסור להשתמש לאורה מסקינן שהוא משום בזוי מצוה, י"ל שזה 
נוהג רק במרצה מעות לאור נר חנוכה, אבל שימוש של מצוה במצוה אחרת לאו בזוי היא ושרי.

עוד דעת כמה פוסקים )משמעות הרא"ש הביאו הב"י בסי' תרעג( שכל האיסור להרצות מעות 
הינו להתקרב לאור נר חנוכה, אבל מותר להשתמש מרחוק באור הנר, כגון ללכת לאורו, בהיות 

ואין נראה שמשתמש בנר, ואין כאן בזוי מצוה.

עוד דעת כמה פוסקים שבהיות ואנו מדליקים נר נוסף, הדבר מתיר להשתמש לאור כל הנרות 
כולם, ולא רק לאורו של השמש, כיון שיש נר חולין אין כאן בזיון, שאינו נראה כנהנה מן המצוה 

בדוקא, )ועיין בכל זה בשו"ע ובמ"ב וביאור הלכה בריש סימן תרעג(.

ומסתבר שאחר ששימושים הללו מותרים המה, מותר גם להדליק נר חנוכה מעיקרא על דעת 
להשתמש בו שימושים הללו המותרים בו, וכמו שלמ"ד מותר להשתמש לאורה, שמותר 
להדליק מעיקרא את הנר לצורך חנוכה ושאר שימושים, וכמבואר ברשב"א שם שלדעתו מותר 
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להשתמש באותו הנר לנר שבת ולנר חנוכה, וכן לדידן שאסור להשתמש, וצריך הנר להיות 
מיוחד עיקרו למצוה, לאפוקי שלא ידליקו ולא ישתמש בו שימוש גמור, אבל שימוש מעט 

המותר בו, מותר גם להדליק הנר על דעת שימוש זה.

ומעתה שיש בהדלקת נר חנוכה בשמן של שביעית איזה צד שימוש חולין בהיתר, י"ל שאין הנר 
הלזה מופקע מכל צורכי האדם, כדוגמת נר של מנורה, והרי פשוט שההיתר להשתמש בשמן 
של שביעית נוהג לא רק במי שמדליק נר אחד ומתקרב ליהנות מאורו, אלא גם במי שיש לו 

הרבה נרות ומדליק עוד נר נוסף משמן של שביעית לריבוי מעט אורה מותר.

האם הקובע הוא השימוש בפועל או עצם ייעוד ההדלקה

ואמנם הלוא למעשה אנו מחמירים ואין אנו משתמשים בשום שימוש שהוא מנר החנוכה, 
ומעתה שוב הדר לכאורה האיסור למקומו, שהרי נמצא שאין הנר מודלק לצורך האדם, אלא 

להנאת מצוה אשר אינה חשובה בכלל כל צורכיכם להתיר.

ואכן למה שנתבאר לעיל נראה שיש צורך להגדיר את גוף הפעולה ומהותה מהי, שהמדליק נר 
שהדלקתו אוסרתו מלהשתמש כל שימוש שהוא, יש לראותו כפעולת שריפת השמן, ואין היא 

הדלקה של שימוש כלל, ודינה כמו שריפת אימורים שמבואר בגמ' שהפסד הוא.

אבל המדליק נר באופן שמעיקר הדין מותר לו להשתמש בכמה שימושים בו, י"ל שאין גופה 
של הדלקה בכלל מעשה שריפת השמן, שאין היא משוללת בעצם מכל שימוש שהוא, ליתן 
הגדרה לפעולת הדלקתו שאינה הדלקה אלא שריפת שמן בעלמא, ומעתה גם אם בפועל אין 
הוא חושב להשתמש בנר זה, י"ל שדי לן במה שיש לו הנאה בעלמא לקיים מצוה בהדלקת נר 

זה, לראות את הדלקתו כהדלקה של הנאה.

וכן נראה שמה ששנינו שמותר להדליק את הנר בשמן של שביעית, וכי היתרו נוהג למי שמדליק 
בלילה בלבד, ואין היתר להדליק נר מבעוד ביום לצורך הלילה, לפי שעד הלילה כלה השמן בלא 
הנאה, ויעלה שאסור להדליק נר שבת מבעוד יום בשמן של שביעית, לפי שעדיין אינו נהנה בו 

עד הלילה, וזה כמדומה לא שמענו.

וכן מסתבר שהמדליק נר בשמן שביעית להנאתו אינו צריך ליהנות כל הזמן לאורו, ומותר לו 
לצאת מן החדר בלא לכבות את הנר, ובהכרח כמו שביארנו שהמדליק נר כדרך הדלקת נר, הכל 

נחשב כמשתמש בו.

ועל כן נר חנוכה אשר מן הדין יש בו אופני היתר שימוש, יש מקום לראותו כמדליק נר ששייך 
בו הנאה, ואין הדלקתו פעולת הפסד, ואחר שכן כל צד הנאה שיש לו בו מותרת. אמנם כמו 

שהובא לעיל נחלקו רבוותא בדבר מטעמים נוספים יעויין בדבריהם להלכה ולמעשה.

 

שיטת הירושלמי בגדר הדלקת נר חנוכה

א. ואכן יש לעורר סתירה בירושלמי בזה, האם יש לראות את הדלקת נר חנוכה כמעשה שימוש, 
או כפעולת כילוי, שהירושלמי בסוף תרומות, פרק יא ה"ה, דן בדין הדלקת נר חנוכה משמן של 
תרומה טמאה, וכן איתא שם, “מהו להדליק שמן שריפה בחנוכה, אמרין דבי ר' ינאי מדליקין 
בשמן שריפה בחנוכה, א"ר ניסא אנא לא אנא חכים לאבא אימא הוה אמרה לי אבוך הוה אמר 

מי שאין לו שמן של חולין מדליק שמן שריפה בחנוכה".
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והנה גדר דין שמן שריפה נחלקו בו הראשונים, שלדעת התוס' בשבת דף כד, ב תרומה שנטמאת 
נאסרה בהנאה, ופקע ממנה מצוות כהונה, והדין שנהנים משריפתה הינו היתר בעלמא ליהנות 

בהדי שריפתה, כדרך שמותר ליהנות משריפת איסורי הנאה הנשרפין שעפרם מותר.

וכן מבואר בריטב"א ובר"ן בסוכה לא, א שאתרוג של תרומה טמאה פסול משום כתותי מיכתת 
שיעורא, שתרומה טמאה דינה כערלה שאסורה היא בהנאה, ודינה בשריפה כמותה.

אבל שיטת הרמב"ם שהתרומה טמאה יש בה קיום מצוות כהונה כטהורה ממש, שכן כתב בפ"ב 
מתרומות הי"ד, “התרומה לכהן בין טהורה בין טמאה, אפילו נטמא הדגן או התירוש כולו קודם 
שיפריש ה"ז חייב להפריש ממנו תרומה בטומאה וליתנה לכהן שנאמר ואני נתתי לך את משמרת 
תרומותי אחת טהורה ואחת טמאה, הטהורה נאכלת לכהנים, והטמאה יהנו בשריפתה, אם היה 

שמן מדליקין אותו, ואם היה דגן וכיוצא בו מסיקין בו את התנור".

מבואר להדיא בדבריו ששריפת והדלקת נר של תרומה טמאה היא היא קיום מצוותה של התרומה 
הטמאה, שאינה יכולה להיאכל משום הטומאה, ומצוותה בהנאה כהדלקה ושריפה, ואין הביאור 

שהטומאה אוסרת את התרומה בהנאה, ורק שמותר ליהנות משריפתה כשריפת הערלה.

ועל כן אסר הרמב"ם להפסיד לשמן שריפה, שכן כתב בפי"ב מתרומות ה"א, “אסור לטמא את 
התרומה של ארץ ישראל כשאר הקדשים ולא יביאנה לידי טומאה ולא יפסידנה אלא אוכל 

הטהורה ומדליק הטמאה". הרי שהן הטהורה והן הטומאה באיסור הפסד תרומה.

ומעתה מה שדן הירושלמי האם מותר להשתמש בשמן שריפה לנר חנוכה, לכא' ענינו בהיות 
וקיים גם בשמן טמא חובת הדלקה י"ל שצריך ליהנות לאורו של נר, ונר חנוכה הלוא אסור 
ליהנות בו, וממה דמסיק הירושלמי שמותר להדליק נר חנוכה בשמן שריפה יש ללמוד שהדלקת 
נר חנוכה שימוש האדם הוא, ומקיים בזה הכהן מצוות התרומה, אשר דינה בטומאה בהדלקה.

ב. ויש לתמוה על זה מן הירושלמי בריש ערלה, פ"א ה"א, על הא דתנן התם שהנוטע לסייג 
ולקורות אין בו משום ערלה, לפי שאינו עץ פרי, וכתיב וערלתם ערלתו את פריו, ודן הירושלמי 
שם בדין הנוטע אתרוג למצוה, ומסיק שם דשאני אתרוג דכתיב ביה פרי עץ הדר, וע"כ פרי הוא.

והוסיף הירושלמי שמה שיש לדמות לענין של נוטע לסייג ולקורות זה את הנוטע עץ זית לעשות 
בשמנו נר חנוכה, ומבואר בדבריו שהנוטע עץ זית לשמנו חייב בערלה, אף שאינו לאכילה ממש, 
שיש שם פרי לזית ששמנו נותן הנאת הדלקה, אבל אם השמן אסור משום נר חנוכה או מנורה 

לא נחשב פרי ואינו חייב בערלה.

ואלו דבריו שם, “מה דמי לה זית שנטעו להדליק בו בחנוכה, א"ר יוסי בר בון זה דבר תורה וזה 
מדבריהן ואת אמר הכין, מה דמי לה זית שנטעו להדליק בו את המנורה זה דבר תורה וזה דבר 

תורה".

מסיק הירושלמי שהנוטע לנר חנוכה כיון שהאיסור להשתמש באורו הינו רק מדבריהם, לא 
אלים איסור זה להפקיע לדין ערלה, ]ואף שהדברים צ"ב מה לי איסור תורה מה לי איסור של 
דבריהם, עכ"פ אין השמן עומד להדלקה, ואין הזיתים הללו בתורת פרי ואכמ"ל[, ורק הנוטע 
להדליק בשמנו את המנורה, שהאיסור להשתמש באורה הינו מן התורה, הוא שמפקיע האיסור 

את השם פרי, וממילא אין נוהג בו ערלה.

ויש לתמוה אחר שמבואר בירושלמי בתרומות שהנאת נר חנוכה מיקרי הנאה, שעל כן מותר 
להשתמש בשמן שריפה לנר חנוכה, הרי שדי במה שיש איזה צד הנאה מנר חנוכה לאורה 
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להיחשב כהדלקת כהונה, א"כ להוי גם כהדלקה לענין ערלה, וכמו שנוהג איסור ערלה בכל 
זית העומד שמנו להדלקה, אף העומד לנר חנוכה דינו כך.

ג. ואיברא ממה שמבואר בירושלמי שאין בהדלקת נר חנוכה משום הדלקת נר לאיסור ערלה, 
נראה שגם אינו נחשב הדלקה לקיום מצוות שריפת תרומה טמאה, ומה שהסיק הירושלמי 
שמותר להשתמש בנר חנוכה בשמן שריפה אינו משום שההדלקה שימוש הוא, אלא שאלים 

מצוות נר חנוכה לדחות את האיסור להפסיד שמן שריפה.

ובהכרח שכן הוא שהרי הרמב"ם בפי"א מתרומות הי"ח הביא דין הירושלמי ואלו דבריו, “ומי 
שאין לו חולין להדליק נר חנוכה מדליק שמן שריפה שלא ברשות הכהן", הרי שדין הירושלמי 
בא להתיר לישראל להדליק נר חנוכה, ובשימוש ישראל לא מתקיימת מצוות התרומה כלל, 
ובהכרח שנתחדש בירושלמי דין דחייה, הנוהג רק במי שאין לו נר אחר, שמותר לו ליטול תרומה 

טמאה ולקיים בה נר חנוכה.

ויתבאר מזה כמו שכתב הראש יוסף בשבת כו, א שמה שאסר הרמב"ם להפסיד תרומה טמאה 
אינו אלא איסור מדבריהם, שלא נאמר איסור משמרת אלא לשמר את התרומה הטהורה מטומאה 

והפסד, ואין התרומה טמאה בכלל זה, ומצות נר חנוכה דוחה איסור של דבריהם.

ומעתה אדרבה הוא רק בגלל שנר חנוכה אינו עומד לאורה מותר לישראל להדליקו, שלהשתמש 
בו ישראל אפשר שאסור, שהוא מבטל מצוות החפצא, שדינה של תרומה הטומאה לשימוש כהן 
בהדלקה, אבל נר חנוכה כילוי בעלמא הוא, והאיסור להפסיד תרומה טמאה הינו רק מדבריהם, 

ונדחה מפני מצוות החנוכה. 

]ובפשוטו מדובר שם באופן שאין איסור מצד דיני הממון, וכגון שהשמן שריפה הזה של המדליק 
שלקחו מכהן, או שירש אותו מאבי אמו כהן, ומה שנוטלה שלא ברשות כהן היינו להדליקה 
בלא הנאתו של כהן, אבל כמה מפרשים פירשו שם שמשום מצוות נר חנוכה מותר לו ליטול 

ממון כהן בלא רשותו, וצ"ב[. 

ד. וזהו מה שכתב הירושלמי שהובא בטור או"ח סי' תרפא וז"ל, “ירושלמי במוצאי שבת אין 
מבדילין בנר של חנוכה שאין נהנין לאורו, ואין מברכין על הנר עד שיאותו לאורו", וקשה הא 
קיי"ל שאינו צריך ליהנות בפועל לאור הנר בעת ההבדלה, אלא שכל שאור הנר גדול שאפשר 
לו ליהנות מאורו מברכים עליו, ולמה שלא יברכו על נר חנוכה בהבדלה בלא ליהנות בו בפועל.

ואכן למה שנתבאר דעת הירושלמי שנר חנוכה מהותו אינו נר של אורה כלל, והדלקתו מעשה 
איבוד והפסד הוא, ועל כן לאו נר של אורה הוא, ואף שאין קפידא ליהנות מן הנר בפועל, עכ"פ 

אין מברכים אלא על נר של אורה.
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הורה ל ושה בהנירנ הנירינ בז ל הביויר

חובת ההפקר בביעור שביעית והדמיון והחילוק בין דיני הפקר של השביעית 
תשמטנה לדין ההפקר בביעור פירות שביעית מבוארים היטב במאמר קצר זה, 

ומעלים נפקא מינה לדינא להלכה ולמעשה.

רבי בנימין דרייפוס שליט"א
ראש כילל "יייל אברהו" שול ידי בינ ה דרש

הערה למעשה בהפקרת הפירות בזמן הביעור
כתב בדרך אמונה )הל' שמיטה ויובל פ"ז ס"ק יז( לגבי הדין להפקיר את הפירות כשמגיע זמן 
הביעור “כשמפקיר צריך להוציא הפירות לשוק ומניחן על הארץ ומפקירן בפני שלשה אנשים".

ובצהה"ל אות ט כתב שבשעת הדחק כשטירחא גדולה היא להוציא החוצה התיר מרן )החזו"א 
זצ"ל( להפקיר בפני ג' אף שלא יוציא החוצה, ואולי סמך בשעת הדחק על דברי הגר"א בירושלמי 

פ"ט ה"ד.

וכוונתו למה שנאמר בירושלמי שם “רבי יצחק בר רדיפה הוה ליה עובדא, )פירוש שהיה להם 
פירות לבער(. אתא שאל לרבי יאשיה, )היכא ליעביד(. א"ל חמי לך תלתא רחמין ואפקריה 
קומיהון, )דלהפקר צריך שלשה בני אדם(. שאלו לר' אמי בגין דלית לאילין עמא רחם איך 
צורכה מיעביד, )שאין להם אוהבים מה יעשו(. אמר לון כד חמתון רגלא צלילא, פי' שלא יהיו 
בני אדם בשוק. תהון מפקין לה לשוקא ומפקרין ליה וחזרין וזכיין בה. ופי' הגר"א “וכשמוציא 
לשוק הוא מעשה דהפקר והוי הפקר גמור אף שלא בפני שלשה, אלא כשמפקיר בפני שלשה 

אינו צריך להוציאו לשוק".

ובצהה"ל אות לא כתב דדעת הגר"א נראה דסגי בחדא מינייהו או להוציא לשוק או להפקיר 
בפני שלשה, אבל מרן נראה שלא פסק כן.

היינו דהחזו"א הצריך גם להוציא לשוק וגם להפקיר בפני שלשה אנשים אך בשעת הדחק סמך 
החזו"א על כל פנים כשמפקיר בפני שלשה גם בלא להוציא מביתו.

וראיתי בפנינים משלחן רבי אברהם גנחובסקי זצ"ל )גליון תפו( שהעיר דמבואר בחו"מ רעג 
ס"ק יג דחפץ הפקר שברשותו יכול לעכב אחרים מליכנס לרשותו לזכות בהפקר. והסתפק במי 
שהפקיר את הפירות שברשותו ולא נתן לאחרים להיכנס לקחתם אי חיילא חובת ביעור, דהא 
מצד ההפקר עצמו אינו חייב להרשות ליכנס לרשותו כדי לזכות בפירות אך דן אי חובת הביעור 

נתקיימה, והניח בצריך תלמוד.

ולכאורה נראה דהא פירות הגדלים בשביעית הוו הפקר ומבואר בגמ' נדרים מב, ב דהתורה 
הפקירה גם רשותו שיוכלו ליכנס וליטול הפירות ואם אינו מאפשר ליכנס ליטול הפירות הוה 

שמור אע"פ שהפירות הפקר.

ובפשטות הוא הדין כשמגיע זמן הביעור וצריך מי שזכה בפירות להפקירם, דדין הביעור דכלה 
לחיה מהשדה כלה מהבית הוא כדין ההפקר של השביעית תשמטנה ונטשתה, ונהי דהכא אין 
הפקר הפירות מאיליו ובעינן שיפקיר הפירות לקיים חובת ביעור, מ"מ נראה דמכלל דין ביעור 
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שיפקיר גם רשותו כשאינו מוציאם מביתו דומיא דשביעית תשמטנה דהתם התורה הפקירה 
הפירות ורשותו ויתן רשות לכל אחד ליכנס ולזכות בפירות1.

עוד כתב שם בדרך אמונה “כשיגיע זמן הביעור חייב להפקירן ורשאי לחזור ולזכות בהן תיכף". 
ומבואר דתיכף אחר שהפקיר יכול לחזור ולזכות בפירות. ויש לומר שהוא הדין לגבי נדון דידן 
כשהפקירן ברשותו ונתן רשות לכל אחד ליכנס לביתו לזכות בהן, כששהה שיהוי שיכולים ליכנס 

לביתו ולזכות בפירות יכול לחזור ולזכות בפירות2.

עוד הביא שם בצהה"ל בשם מרן החזו"א זצ"ל דכשיש ספק בזמן הביעור יכול להכניס הפירות 
לביתו אחר שהפקירן ולא יתכוין לזכות בהם עד שיעבור זמן הביעור. ולכאורה  צ"ע הא אם זמן 
הביעור באחד הימים שאח"כ נמצא שלא הוציא הפירות מביתו להפקירם רק הם מופקרין בביתו.

וי"ל דהחזו"א לשיטתו דבשעת הדחק מהני כשמפקיר הפירות שבביתו, וכל הנך ימי ספק כשעת 
הדחק דמי להוציאם בכל יום מזמני הספק שפעמים הם ארוכים מאוד שאין אנו בקיאים בקביעת 

זמני הביעור באופן מדוייק ומטעמים נוספים.

אמנם לפי מה שנתבאר שצריך ליתן רשות לכל אחד ליכנס בביתו לזכות בפירות גם לדברי 
הגר"א, הכי נמי כל ימי הספק צריך ליתן רשות ליכנס לביתו ולזכות בפירות. ועיין משפטי ארץ 

שביעית בהערה בסוף פרק לא מש"כ עוד בזה.

1.  ובזה יש ליישב דהכא הצריכו להפקיר בפני שלשה בני אדם, וגבי שביתת בהמתו כתב בשו"ע סי' רמו סעיף 
ג דיפקיר הבהמה בינו לבין עצמו. ולנתבאר התם ההפקר דלא להוי שלו ומשום הכי הקלו להפקיר בינו לבין 

עצמו דמהתורה חל הפקר כהאי גונא וכמו שכתב שם המשנה ברורה.

אבל בביעור העיקר לא רק ההפקר לעשות שהפירות יהיו לא שלו, אלא שנותן רשות לכל אחד לזכות 
בפירות ולכן צריך להפקיר בפני ג בני אדם לתת להם רשות לזכות בפירות. ויש הרבה מה להאריך בזה. 

]אמנם יעויין משפטי ארץ פרק ט סעיף ב דבשביעית כיון שאינה חמורה אצל אנשים צריך להפקיר בפני 
שלשה גם כשכל ההפקר רק דלא להוי שלו כגון חצר משותפת ששכנים עושים בה מלאכות בשביעית, וצ"ע[.
2.  וכבר הערנו דפירות שביעית מסיק החזו"א דהוו הפקר גם כשלא הפקירם בעה"ב, ובשעת הביעור צריך 
להפקירם. וגם דפירות שביעית הוו הפקר לעולם ואינו יכול אח"כ לחזור ולזכות בפירות שדהו, וכשמגיע 

הביעור שצריך להפקיר יכול תיכף לחזור ולזכות בפירות וכנתבאר.

וביאור הנך חלוקים נראה דפירות שביעית דינם להיות הפקר ולפיכך נעשים הפקר מאליהם ונשארים 
הפקר. משא"כ כשמגיע זמן הביעור דין בעל הפירות שלא יחזיקם כבעלים וצריך להפקירם שיוכלו לזכות 

בהם ואח"כ גם הוא מכלל הכלל שיכול לזכות בהם. 

ונראה דלכן הדין שיכול להפקירם בפני אוהביו שיודע שלא יזכו בפירות וחוזר וזוכה הוא בהם מיד, 
דהפקר אינו דלא להוו שלו רק שלא יחזיקם כבעלים וכשנותן רשות לזכות בהם שפיר גם אם חוזר וזוכה 

כבר אינו החזקה כבעלים ושרי.

וכן יש לבאר בזה למש"כ הגר"א הובא לעיל דכשמוציא לשוק ועושה מעשה הפקר הוי הפקר אף שלא 
בפני שלשה. וצ"ב דהא קיי"ל דהפקר בעי לכל הפחות בפני אחד שיוכל לזכות )ובחזו"א סי' יא אות ז כתב 
דאפילו למ"ד בנדרים מה, א דדבר תורה  הפקר בחד לענין ביעור צריך שלשה דבעינן הוצאה יותר חשובה(. 

ולמה שנתבאר יש לבאר בדברי הגר"א דהכא אין העיקר בהפקר דלא להוי שלו רק שאינו מחזיקו כבעלים 
וסובר הגר"א דכשמוציאו לשוק ועושה מעשה הפקר דניכר שאינו מחזיקו כבעלים אף דלא הוי בפני מי 

שיוכל לזכות סגי.
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בידיל באל יהלכיניי

ירק הבצל וההלכות הנובעים מצורת גידולו הייחודית מובאים בהרבה משניות 
בשביעית מעשרות ועוד, לפני כמה חודשים יצא לאור עולם החלק הראשון של 
ספר 'משנת השדה' מאת הרב אלחנן בקרמן שליט"א. סקירה מורחבת אודות 

הספר התפרסמה בגליון הקודם של הליכות שדה.

בגליון זה נפרסם פרק האמור לראות אור בחלק הבא של ‘משנת השדה' בתקוה 
ותפילה שייצא לאור בקרוב.

 רבי אלחנן בקרמן שליט"א

 מבר ינר ' שינ השדה'

גידול בצל והלכותיו
הקדמה

הבצל הנזכר במקומות רבים במשנה ובגמרא הוא ירק הבצל המצוי. סוגיות הש"ס העוסקות 
בגידול הבצל דנות בשתי השיטות לגידולו: גידול בצל מזרעים וגידול בצל מבצל. בין שתי 
השיטות יש נפק"מ הלכתית בעניינים שונים. בפרק זה נעסוק בגידול בצל מזרעים, ובפרק הבא 
נעסוק בל"נ בגידול מבצל מבצל ובביאור הסוגות העוסקות בעניין זה. תמונות צבע השייכות 
למאמר זה משולבות בכריכה האחורית משני צידיה. ניתן לקבל מאמר צבעוני עם תמונות רבות 

ומפורטות בכתובת הרשומה בסוף המאמר.

השיטה האחת – גידול בצל באמצעות זרעים 

זרעי הבצל אינם קיימים כמובן בבצל עצמו אלא נוצרים בהמשך הגידול. כפי שהסברנו בהרחבה 
במשנת השדה חלק א )פרק 'פירות האדמה וירקות' עמוד 273(, בירקות עלים ובבצל, הגידול 
מתחלק לשני שלבים, שלב הירק ושלב הזרע: בשלב הראשון גדל הירק הנאכל, ובשלב השני 

נוצרים הזרעים. ולאחר מכן הצמח נובל ומתייבש. 

ברוב זני הבצל תקופת הגידול מתפרשת על פני שנתיים. בשנה הראשונה גדל ירק הבצל הכולל 
שני שלבים: בצל ירוק ובצל יבש. 

יש להוציא מכלל טעות נפוצה! הבצל הירוק והבצל היבש אינם שני זנים של בצל! הם אותו צמח 
הנקטף למאכל בשלבים שונים, כאשר שני השלבים הללו מתרחשים בשנת הגידול הראשונה 
)אם כי יש זנים מסוימים שיש להם עדיפות לגידול בצל יבש, ויש זנים שיש להם עדיפות לגידול 

בצל ירוק, אך מדובר באותו מין(.

בשנה הראשונה, מבשיל הבצל היבש ונעשה ראוי למאכל. בשלב זה נכנס הבצל לתרדמת עד 
השנה הבאה. זה השלב בו הבצל היבש שנקטף משמש למאכל, ובצל שנאכל בשלב זה מסיים 

את מחזור חייו לפני שנוצרו ממנו זרעים.  

על מנת לקבל זרעים יש להשאיר את הבצל להמשך גידול שנה נוספת. בשנה השנייה מתעורר 
הבצל מהתרדמת, ואז מתחילה צמיחה חדשה של עלים ירוקים. לאחר מכן עולה מהבצל עמוד 
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פריחה גבוה, שעליו נוצרים פרחים רבים מרהיבים ביופיים. מהפרחים הללו מתפתחים זרעי 
הבצל. בפרק זה נבאר את כל השלבים הללו ואת הסוגיות העוסקות בהם.

הבצלים הנשארים בקרקע לצורך ייצור הזרעים נקראים במשנה )פאה ג, ד( 'אמהות של בצלים', 
וכך הם נקראים אף בזמננו. 

גידול הבצל באמצעות זרעים הוא השיטה הפשוטה והזולה, ורוב גידול הבצל בעולם נעשה 
בשיטה זו.

גידול צמח מזרעים, הן של שאר הצמחים והן של בצל, נקרא בלשון המשנה 'זרע כלה'. זאת 
משום שהזרע כלה באדמה, ומתפתח ממנו צמח חדש,  שלא מעורב בו כלום מן הזרע או מן 

הצמח הישן. 

השיטה השנייה - גידול בצל מבצל 

ניתן לרבות בצל וכמה צמחים נוספים אף ללא זרעים: שותלים בצל או בצלצל קטן באדמה, 
וממנו נוצר בצל חדש. במרבית המקרים מתפצל הבצל שנשתל, ונוצרים ממנו כמה בצלים 

חדשים. בפרק הבא יוסבר בהרחבה תהליך גידול זה.

בארץ ישראל, בחודשים שבט – ניסן לא ניתן לקבל בצל בגידול מזרעים שכן העונה אינה מתאימה 
לכך, והאפשרות היחידה לקבל בצל בתקופה זו היא בגידול מבצלצלים. 

גידול בצל מבצל נקרא בלשון המשנה 'זרע שאינו כלה', זאת משום שהבצל הישן אינו כלה 
אלא ממשיך להתקיים באדמה והבצל החדש יונק ממנו בתחילת גידולו עד שהבצל החדש מפתח 
שורשים ועלים חדשים, הוא כבר בבחינת 'חי נושא את עצמו', ואינו זקוק עוד ליניקה מהבצל 

הישן. בגמרא נאמר כי בבצל החדש מעורב חלק מהבצל הישן.

הסוגיות העוסקות בדין 'זרע שאינו כלה' דנות בדין תרומה או שביעית או כל איסור אחר )כגון: 
טבל, נדר, כלאי הכרם, ועוד( החל על בצל שנשתל באדמה וצמח ממנו בצל חדש. 

הנידון הוא האם הבצל החדש אסור באותם איסורים בהם היה אסור הבצל הישן, כיון שמעורב 
בו חלק מהבצל הישן. הצדדים שנידונו בגמרא ובראשונים הם: האם הבצל הישן גורר אחריו 
את כל הגידולים שיהיו אסורים כמותו, או שיש בבצל החדש תערובת איסור והיתר, או שחלק 

הבצל הישן שבבצל החדש בטל ברוב או בשישים, והבצל החדש מותר. 

נידון הלכתי זה שייך כמובן רק בגידול בשיטת 'זרע שאינו כלה' בשתילת הבצל עצמו, אך בגידול 
מזרעים בשיטת 'זרע כלה' ברור שבבצל החדש לא מעורב כלום מהזרע והבצל החדש מותר.

סוגיא זו נקראת בלשון הראשונים סוגיית 'גידולין' ונידונה במשנה במסכת תרומות )פ"ט, משניות 
ה - ז( ובמסכת שביעית )ו, ג( ובתלמוד בבלי במסכת פסחים )לד, א(, במסכת נדרים )נז, א – ס, 

א( ובמסכת מנחות )סט, ב(. וכן בתלמוד ירושלמי על המשניות הנזכרות.

צמחים נוספים בעלי חלק תת קרקעי

בפרק זה אנו עוסקים בירק הבצל, אך נציין כי קיימים צמחים נוספים שיש להם חלק תת קרקעי 
היוצר צמחים חדשים. במשנה במסכת תרומות נזכרו יחד לוף, שום ובצלים, והם נקראים בשם 

הכולל 'חסיות'. 
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בידיל באל יהלכיניי

לגבי שום נחלקו רבי יהודה וחכמים, ולא הרחבנו כאן. עוד נציין כי זיהוי הלוף שבמשנה שנוי 
במחלוקת הראשונים. 

יש צמחים שהחלק התת קרקעי שלהם הוא בצל העשוי גלדים גלדים ויש כאלו, כדוגמת תפוח 
האדמה, שהחלק הזה הוא פקעת - גבעול מעובה, ויש צמחים שיש להם קנה שורש תת קרקעי 

כדוגמת קנה סוכר. על כך הרחבנו במשנת השדה חלק א עמוד 43. 

מלבד צמחי המאכל הנ"ל, קיימים בארץ ישראל מאות מינים של צמחי נוי שיש להם חלק תת 
קרקעי, באחת משלוש הצורות שהזכרנו. המשותף לכל הצמחים האלו הוא, שמדי שנה החלק 
שמעל הקרקע מתייבש ונעלם, ובשנה הבאה צומח מהחלק התת קרקעי צמח חדש. הצמחים 
הללו הם רב שנתיים, אך החלק שמעל הקרקע הוא חד שנתי. דוגמאות מפורסמות: חצב, 
נרקיס, רקפת, קאלה, פעמוני שלג ועוד רבים. בעברית זמננו נקראים צמחים כאלו 'גיאופיטים' 

)מיוונית: צמח אדמה(. 

זרעי הבצל

בתמונה נראים זרעי הבצל: הזרעים מעוקלים בצדם 
האחד, צבעם שחור, והם קטנים מאוד - אלף זרעים 
שוקלים כארבעה גרמים בלבד! )כיום רגילים לצפות 
את הזרעים בחומר רעיל למניעת אכילת הזרעים על 

ידי מזיקים(.

זרעי הבצל אינם ראויים למאכל, ונועדו לזריעה בלבד, 
כאמור במסכת מעשרות )פרק ה משנה ח(: "זרע בצלים, 
זרע לפת וצנונות ושאר זרעוני גינה שאינן נאכלים פטורים 

מן המעשרות". מסיבה זו זרעי הבצל אינם מוכרים לרוב האנשים אשר אינם עוסקים בחקלאות. 

הזריעה

ניתן לזרוע את הזרעים בזריעה ישירה באדמה. במקרים רבים זורעים תחילה את הזרעים 
בצפיפות, וכאשר הם גדלים ודרוש להם שטח גידול רחב יותר, עוקרים אותם עם שורשיהם 

ומעבירים אותם למקום מרווח יותר. 

שיטה זו מוזכרת במסכת מעשרות )פ"ה משנה א(: "העוקר שתלים מתוך שלו ונטע לתוך שלו 
פטור". ופירש הר"ש: "דרך הגננים כשזורעין בצלים וכרישין, כשצומחין מעט תולשים אותם 

ונוטעים אותם במקום אחר ומתעבים וגדלים יותר ופטור דעדיין לא נגמרה מלאכתן".

בזמננו זורעים את הזרעים במשתלה בעציצים קטנים או בתבניות )בעיקר לצורך גידול בצל 
ירוק בחממות(, ושם נובטים הזרעים, עד שמתפתח מהם שתיל קטן. לאחר מכן שותלים את 
שתילי הבצל הללו בקרקע )ראה בהרחבה משנת השדה חלק א פרק 'זריעה ושתילה' עמוד 63(. 

בתמונה מס' 1 )בכריכה האחורית(  נראים שתילי בצל ירוק במשתלה. 

התפתחות הבצל הירוק

בתוך כחודשיים–שלושה מזריעת הבצל גדל הבצל הירוק. להבנת כמה משניות, יש להכיר את 
חלקי הבצל וצורת גידולו. הבצל הירוק מורכב משלושה חלקים, כפי שנראה בתמונה: 
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חלקו העליון של הבצל שצבעו ירוק, נקרא . 1
'טרף'. העלים הם צינוריים, כשכל עלה ועלה 

הוא למעשה גליל ארוך כצינור. 

מתחת החלק הירוק קיים החלק הלבן של . 2
הבצל הנקרא 'נדן'. 

בתחתית הבצל קיים גבעול קצר מאוד הנקרא . 	
"עוגת הבצל. אורכו של חלק זה הוא פחות 
מחצי ס"מ. מחלקו העליון יוצאים העלים, 

ומחלקו התחתון יוצאים השורשים. 

חשוב לציין, כי למעשה מדובר בעלה צינורי אחד 
ארוך, שחלקו העליון הירוק נקרא טרף, וחלקו 

התחתון הלבן נקרא נדן.

צמיחת העלים נעשית באופן זה: תחילה צומח 
מעוגת הבצל העלה הראשון שצורתו כגליל. העלה  
שמוציא הגבעול אחריו נוצר בתוך העלה הראשון, 
וכן הבאים אחריו – כל עלה בתוך העלה שקדם 

לו. לכן חלקו התחתון הלבן של הבצל נראה כקלח עבה, ולאמתו של דבר מדובר בקבוצת עלים 
הגדלים זה בתוך זה.

בטרפים - חלקם העליון הירוק של העלים, המבנה שונה: העלים מופרדים וניצבים זה לצד זה.

כיצד זה קורה? כיצד העלים שגדלו תחילה זה בתוך זה, ניצבים בחלקם העליון זה לצד זה? 
התשובה לכך היא משום שבכל עלה קיים נקב בנקודת המעבר שבין הנדן לטרף, וכאשר נוצר 
העלה הבא בתוך העלה הישן והוא מגיע לגובה הנקב של קודמו, הוא מגיח דרך הנקב החוצה 
וניצב לצדו של העלה שממנו יצא. כך גם העלה השלישי מגיח מתוך הנקב שבעלה השני וניצב 

לצידו, וכן הלאה.

חלקו הירוק של העלה נועד לקלוט את קרני השמש כפי שהוסבר בחלק א )עמוד 54( ולכן נבראו 
העלים על ידי בורא עולם בצורה כזו שלא יסתירו זה לזה את אור השמש.  הנדנים הגדלים 
זה בתוך זה כגליל עבה, נותנים לחלקו התחתון של הבצל עובי וחוזק לשאת את משא העלים 
הירוקים. במבט שטחי נראה כי החלק הלבן הוא גבעול ממנו יוצאים עלים ירוקים, ומסיבה זו 
הוא מכונה בזמננו 'גבעול מדומה'. אך כפי שהוסבר הדבר אינו כן. הגבעול האמיתי הוא 'עוגת 

הבצל' הזעירה שבתחתית הבצל, והחלק הלבן הוא בסיסי העלים הירוקים. 

חשוב לציין, כי הבצל הירוק נגוע ביותר בחרקים, ועל כן מגדלים אותו בחממות מיוחדות המגינות 
עליו מפני החרקים. כמו כן מרססים אותו בחומרי הדברה להפחתת הנגיעות. בתמונה מס' 2 
נראית חממה בה מגדלים בצל ירוק. ובתמונה מס' 3 נראה הבצל הירוק לאחר עקירתו מהקרקע. 

התפתחות הבצל היבש - התבצלות

כדי לקבל בצל יבש, אין עוקרים את הבצל הירוק, אלא ממשיכים את הגידול עוד מספר חודשים. 
בשלב מסוים מפסיק הבצל להצמיח עלים חדשים, ומתחיל שלב ההתבצלות.

ההתבצלות כשמה כן היא – יצירת הבצל. חומרי המזון האגורים בטרפים הירוקים יורדים כלפי 
מטה אל הנדנים הלבנים. הללו מתנפחים, מתעבים ונעשים גלדים בשרניים, וכך מתפתח הבצל 

1

טרפים

נדנים

עוגת הבצל 
ושורשים

ארבעת העלים  ממוספרים לפי סדר 
הופעתם. העלה הימני יצא ראשון. 
מהנקב שבצד שמאל המסומן בחץ 

הגיח העלה הבא. 

בעלה השני הנקב הוא בימין. ובשלישי 
הנקב הוא בשמאל.  מכל נקב מגיח 

הטרף של העלה הבא.

3

4

2
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הלבן היבש על חשבון העלים הירוקים אשר מתרוקנים מחומרי המזון שבהם, למעשה כל גלד 
של בצל היה בתחילת גידולו נדן של עלה ירוק. בתמונה מס' 4 נראית שדה בצל בשלב מתקדם 

של ההתבצלות. 

מנפלאות הבריאה, שמנגנון הצימוח של צמחים רבים, ובכללם הבצל, הוא עונתי ותלוי באורך 
היום והלילה. 

טבעו של הבצל הוא שבימות החורף, כשהימים קצרים והלילות ארוכים, הוא מוציא עוד ועוד 
עלים ירוקים, וכך נוספים עוד ועוד עלים, זה בתוך זה. 

כאשר הלילה מתחיל להתקצר, ושעות החושך פוחתות, מפסיק הבצל לייצר עלים חדשים, 
ואז מתחיל שלב ההתבצלות, וככל שהימים הולכים ומתארכים, תהליך ההתבצלות מואץ יותר. 

מסיבה זו, על מנת לקבל בצל יבש, יש לזרוע את הבצל במועד מדויק, כדי שעד תחילת תהליך 
ההתבצלות יהיו בבצל מספיק עלים ירוקים. זריעה מאוחרת תניב בצל קטן, שכן הבצל יתחיל 
את התבצלותו כאשר יהיו בבצל עלים מועטים. גם זריעה מוקדמת מדי אינה רצויה1. המועד 
המדויק של תחילת ההתבצלות שונה מזן לזן, ראה הערה2. זריעת בצל לקבלת בצל ירוק אפשרית 

במשך כל עונות השנה.

הבשלת הבצל - צניחה

לקראת סוף גידול הבצל, מפסיקים את ההשקייה והבצל 
מתייבש בשדה. בשלב הבשלת הבצל, העלים הירוקים 
כבר אינם טובים למאכל. החלק שהתרוקן ביותר הוא 
'צוואר הבצל'. חלק זה הסמוך ביותר לבצל היבש, מידלדל 
עד שאינו יכול לשאת את משא העלים הירוקים שבראשו, 
והוא נוטה על צידו, כורע וצונח לקרקע. צניחת הבצל 
היא הסימן להבשלת הבצל. בתמונה מס' 5 נראה שדה 
בצל בשלב הצניחה. אם כן, ברור שלא ניתן לקבל מאותו 
בצל גם בצל ירוק וגם בצל יבש, שכן הבצל הירוק תורם 

את חיותו וחומרי המזון שבו לטובת התפתחות הבצל היבש. 

בתמונה נראה בצל יבש חתוך לאורכו. בראש הבצל נראה "צוואר הבצל" העשוי משרידי העלים 
הירוקים שהתכווצו וסגרו את ראשו של הבצל היבש. בתחתית הבצל ניתן לראות את עוגת 

הבצל – הגבעול הזעיר ממנו יוצאים הגלדים כולם. 

כמו כן ניתן לראות כי לרוב הגלדים יש המשך של עלה שהתייבש ונעשה חום, למעט הגלדים 
הפנימיים ביותר. כאמור לעיל, כאשר מתחילה ההתבצלות מפסיק שלב ייצור עלים חדשים. 
הנדנים הצעירים האחרונים שנוצרו )שהם הפנימיים ביותר( עדיין לא הצמיחו טרף ירוק, אף 

הם מתבצלים, והם הגלדים הפנימיים של הבצל.

זריעה מוקדמת תגרום שהבצל יגיע לשיא גודלו לפני תחילת ההתבצלות, דבר שעלול לגרום להפרגה – יצירת   .1
פרחים מוקדמת מהצפוי, הפוגמת באיכות הבצל הנאכל. ראה הסבר בחלק א עמוד 183.

יש זנים שאינם מתבצלים, אלא רק כאשר משך היום הוא 15 שעות, והלילה - 9 שעות. זנים אלו המכונים   .2
"זני יום ארוך", אינם מתאימים לגידול בארץ ישראל, שכן משך הלילה בארץ ישראל אינו קצר כל כך אפילו 
בשיא הקיץ, והם מתאימים לגידול באיזורים הצפוניים או הדרומיים של כדור הארץ, בהם יש תקופה 
שהלילות קצרים מאוד. רוב הזנים הגדלים בארץ מתחילים את ההתבצלות כאשר משך הלילה הוא בין 11 

ל-13 שעות. במאמרנו זה לא נעסוק בשמות הזנים השונים.
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קליפות הבצל

קליפות הבצל הכהות אינן קליפות במובן הרגיל של קליפת פרי, הן בעצם הנדנים החיצוניים 
של הבצל. 

כפי שהסברנו לעיל, הנדנים החיצוניים הם העלים הראשונים שנוצרו. בתהליך ההתבצלות 
מעבירים הנדנים החיצונייים את חומרי המזון שבהם אל הנדנים הפנימיים, ומסיבה זו הם עצמם 
נהפכים לקרומים דקים ומקבלים צבע שונה )לבן, צהבהב, חום, או אדום - סגול בבצל סגול( 

ומשמשים כקליפות הבצל. 

במסכת חולין )דף קכ, א( מוזכרות שלוש קליפות הבצל, והכוונה לשלוש השכבות החיצוניות. 
בגמרא נאמר כי לעניין טומאת אוכלין, מוגדרת הקליפה הפנימית כאוכל, ושתי הקליפות 
החיצוניות הן 'שומר'. מסיבה זו הקליפה החיצונית ביותר נקראת "שומר על גבי שומר", ואינה 

מצטרפת לאוכל לשיעור כביצה לטומאת אוכלין.

עקירת הבצל

כל עוד עלי הבצל לא התייבשו לחלוטין, הבצל ממשיך לגדול ולהוסיף בנפחו ובמשקלו, ובנוסף 
לכך הוא צובר חומרים מעכבי צמיחה שיאפשרו אחסון ממושך של הבצלים. מסיבות אלו בשלב 

זה כדאי לתת לו לגדול ולהתפתח יותר.

הזמן הטוב ביותר לעקירת הבצל הוא כאשר כל הטרפים הירוקים מתייבשים. מסיבה זו נקרא 
הבצל "בצל יבש". משך זמן גידול הבצל עד להבשלה הסופית הוא כששה חודשים. בשלב זה, 
עדיין לא נוצרו זרעי הבצל. כעבור חצי שנה, כשהבצל מתעורר מתרדמתו וממשיך את גידולו 

בשנה השנייה, הוא יוצר זרעים כפי שיוסבר בהמשך.

בזני בצל מסוימים, יוצר הבצל את הזרעים עוד בשנה הראשונה בסוף התהליך של גידול הבצל. 
כיום מעדיפים להשתמש בזני בצלים שבאופן טבעי נותנים זרע בשנה השנייה	.

נגיעות חרקים בבצל יבש

כאשר הבצל יבש הוא סגור מלמעלה על ידי שרידי הטרפים הירוקים המכווצים וחרקים מתקשים 
לחדור לתוכו. אך לעתים אצה הדרך למגדלים, בעיקר בתחילת העונה כאשר יש מחסור של בצל  
בשוק, והם עוקרים את הבצל טרם התייבש לחלוטין כשהעלים הירוקים עדיין לא התייבשו 
כל צורכם, יש צורך לחתוך אותם בסכין, ואז נראה הבצל כשראשו פתוח. בצל כזה עלול להיות 

נגוע בחרקים.

תקופת התרדמה והמשך גידול הבצל בשנה השנייה

לאחר שהבצל מבשיל ומתייבש, הוא נעשה ראוי לאחסון ולאכילה, ובשלב זה נעקרים הבצלים 
שנועדו לאכילה. 

אך לא כל הבצל נאכל בשלב זה. אחוז קטן מן הבצל מושאר לשם גידול זרעי בצל שיהוו את 
דור ההמשך של הבצלים. לאחר ההתייבשות נכנס הבצל לתקופה של תרדמה שנמשכת כחצי 

3.  הסיבה לכך היא כיוון שבזנים אלו בהם הפריחה הינה בשנה הראשונה, עלולה להתרחש תופעה של 'הפרגה' 
– יצירת פרחים מוקדמת. וגם בבצלים שגודלו למאכל, יתחיל לצמוח עמוד פריחה, דבר שפוגם באיכות הבצל 

למאכל. ראה הערה קודמת.  
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בידיל באל יהלכיניי

שנה. בתקופה זו הצמח אינו מתפתח כלל – שורשיו יבשים ומנוונים, התרדמת נוצרת כתוצאה 
מחומרים מעכבי צמיחה הנוצרים בבצל בשנת הגידול הראשונה. כך ניתן לאחסן את הבצל במשך 

חודשים ארוכים ולצרכו למאכל.

בתקופה זו קיימות בפני המגדל שתי אפשרויות טיפול באותם הבצלים שנועדו לייצור זרעים: 

האפשרות הראשונה - להשאיר את הבצל בקרקע עד השנה הבאה. וייתכן שכך היו עושים בזמן 
חז"ל, ראה מסכת פאה )ג, ד( לגבי אמהות של בצלים, ולשון הרמב"ם )הלכות מתנות עניים ב, 

ב(: "וכן האמהות של בצלים שמניחין אותן בארץ ליקח מהן הזרע חייבות בפאה"4. 

האפשרות השנייה - לעקור את הבצל, לאחסן אותו בתנאים נאותים, ובחורף הבא לחזור ולשותלו 
באדמה. וכך עושים בזמננו. כמו כן, כדי למנוע מחלות קרקע, ומטעמים נוספים, שותלים את 
הבצלים בקרקע אחרת מזו שבה הם גדלו בשנה הראשונה, וגם מרווחי השתילה בשנה השנייה 
שונים ממרווחי השתילה בשנה הראשונה, כך שבכל מקרה יש צורך לעקור את הבצל ולחזור 

ולשותלו.

חשוב לציין כי גם אם משאירים את הבצל בקרקע בתקופת התרדמת, הוא אינו יונק מן האדמה 
בזמן זה, משום שהשורשים שלו יבשים ומנוונים לחלוטין.

שלב הזרע – שנת הגידול השנייה

בהגיע החורף הבא מסתיימת תקופת התרדמת, והבצל מתעורר ומתחילה צמיחה חדשה. 
החומרים שגרמו לתרדמת הולכים ומתכלים, וכאשר הם כלים לגמרי הבצל מתחיל את צמיחתו. 

מסיבה זו גם בצל שלא נשתל באדמה, מתעורר ומתחיל לצמוח. ניתן לראות זאת פעמים רבות 
כאשר מאחסנים בצל זמן ממושך, ופתאום מתרחשת צמיחה.

חשוב לציין כי כל הצימוח של הבצל החדש נעשה  מניצני צימוח זעירים המצויים ב'עוגת 
הבצל' – הגבעול הקצר שבתחתית הבצל. בפרק הבא נרחיב ונסביר כיצד מתחיל הגידול של 

הבצל החדש מתוך הבצל הישן, מה שנוגע להבנת כמה סוגיות.

הצימוח החדש מתחיל בתחילת החורף וכפי שהביא בספר הערוך )ערך אם ב(: "האמהות של 
בצלים בפיאה, ראשי בצלים גדולים ומניחן בארץ לעשות מהזרע. ובילמדנו באם בחוקותי, 
אמר רב אחא רביעה אחת יורדת ואמהות עולות". כוונת המדרש היא שבתחילת החורף עם בא 

הגשמים מתחילה הצמיחה של האמהות שהושארו בשדה לייצור הזרעים.

תחילה חוזר הבצל ומצמיח 'בצל ירוק' כפי שנראה בתמונה מס' 6. הבצל הירוק החדש עולה 
לגובה, מפלס את דרכו בין גלדי הבצל ובוקע מלמעלה דרך צוואר הבצל. לאחר שיוצאים כמה 
עלים ירוקים יוצא עמוד הפריחה שצומח ומתארך במשך זמן 30  עד 50 ימים )בתנאי הגידול 

בארץ ישראל(, עד שהוא מגיע לגובה עצום, עד כמטר וחצי! 

כמו העלים, אף העמוד יוצא מעוגת הבצל, הוא מפלס את דרכו בתוך העלה הירוק שקדם לו, 
מגיח מתוך הנקב שבעלה, ומשם הוא מתנשא לגובה.

עמוד הפריחה הוא חלול וחלק, ואינו נושא עלים. בראשו נוצרים פרחים רבים, בדרך כלל נוצרים 

הנידון שם הוא לגבי חיוב פאה באמהות של בצלים, שנחלקו בזה רבי יוסי וחכמים. נאמרו שם בירושלמי שני   .4
ביאורים בדברי המשנה, ויש בזה כמה פירושים בראשונים עי' שם ברמב"ם ובר"ש. לפי חלק מהפירושים 
בצלים אלו אינם ראויים לאכילה אלא על ידי הדחק, ויש פירושים אחרים, ואין כאן המקום להאריך. לפי 
חלק מן הדעות ייתכן כי אם ינהגו כמקובל כיום ויעקרו את הבצלים ויניחום למשמרת עד השנה הבאה יהיה 

הדין שונה, ויש לברר סוגיא זו.
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על עמוד פריחה אחד בין 200 ל-600 פרחים )ויש בצלים שיוצרים אפילו 2,000 פרחים!(, מכל 
פרח מהפרחים הללו נוצרים עד שישה זרעי בצל, כך שמבצל בודד מתקבלים אלפי זרעים. 

נציג את שלבי יצירת הזרעים בתמונות, שאת רובן קיבלתי מחובב שור, אגרונום מומחה 
לטיפוח זני בצל וגידול בצל לזרעים בחברת 'הזרע'. התמונות המקצועיות והמיוחדות צולמו 
על ידו, ובעין טובה נתן לנו את רשותו להדפיסן בספרנו כדי לבאר את סוגיות הש"ס ולהראות 

את יפי הבריאה, להתפעל ממעשי הבורא הנפלאים. 

שלבי ייצור הזרעים

לצמיחת עמוד הפריחה נדרשים שני תנאים מרכזיים: טמפרטורה נמוכה, וגיל הבצל. כלומר: רק 
בצל שנזרע בשנה הראשונה בתקופת החורף ובמועד מוקדם מספיק והגיע לגודלו המקסימלי 

יצמיח עמוד פריחה. 

בצל שנזרע מאוחר, ולא הגיע בשנה הראשונה לגודל הנדרש, לא יצמיח עמוד פריחה ולא ייצר 
זרעים, אך יווצרו ממנו בצלים חדשים שיתבצלו אף הם. 

בראש העמוד נוצר מתחל סגור שבתוכו מתפתחים הפרחים.  מתחל הוא כינוי למעטפת העוטפת 
תפרחת שלמה שבה פרחים רבים. מקור מילה זו הוא במסכת ברכות )דף לו, ב( לגבי מתחל של 
תמרים. שם מדובר במעטפת עצית העוטפת את המכבדת כולה בשלב יצירת פרחי התמר, )ראה 
בהרחבה בחלק א עמוד 97(, כאן המתחל עשוי מעלים דקים. בתמונה מס' 7  נראים עמודי הבצל 

הגבוהים עם המתחלים הסגורים. 

עמוד הפריחה של בצל )וכן של שום וקפלוטות( נקרא במשנה )עוקצין א משניות ב – ג( "עמוד", 
וכפי שכתב שם הר"ש: "פירוש בערוך כשיזקינו הכרישין והקפלוטות והבצלים יעשה באמצעיתם 

כמין עמוד ובראשו תורמל ובו הזרע". ונרחיב על כך בהמשך. 

במסכת עירובין )כט, ב( נאמר: "תנו רבנן, לא יאכל אדם בצל מפני נחש שבו, ומעשה ברבי 
חנינא שאכל חצי בצל וחצי נחש שבו וחלה ונטה למות ובקשו חביריו רחמים עליו וחיה מפני 
שהשעה צריכה לו". רש"י )ד"ה נחש שבו( פירש שהכוונה לארס שרף הבצל. אמנם רבינו חננאל 
פירש: "העמוד שבתוכו שמתעגל בראשו כמין גבעול ומתקבץ בו זרע הבצל אותו העמוד נקרא 
נחש של בצל". פירוש זה הובא בתוס' שם )ד"ה מפני(. ברור שהכוונה לעמוד הפריחה. ויתכן 
שהחשש שהוא שמא בתוך הבצל נוצר עמוד הפריחה ועדיין לא הגיח החוצה, ועל ידי אכילת 
הבצל נאכל גם העמוד. ובריטב"א שם הביא, שיש שפירשו שהכוונה לתולעת שנוצרת בבצל 

ומסוכנת כארס של נחש.

פתיחת המתחל

8 ונגלים מאות הפרחים הצפופים הנישאים  המתחל נפשק ונפתח, כפי שנראה בתמונה מס' 
בראש עמוד הפריחה.

הפרחים ערוכים שורות-שורות, בקבוצות המונות 10-5 פרחים, סביב צירה המרכזי של התפרחת. 
משך הפריחה של כל פרחי הצמח שבועיים עד חודש ויותר, זהו שלב האבקה, במקרים רבים 
מציבים כוורות של דבורים בשדות הבצל לשיפור ההאבקה. הסבר על הפרח והתפתחות הזרעים, 
ראה חלק א פרק הפרח. בתמונה מס' 9 נראה שדה בצל לזרעים. על הכריכה הקדמית של גליון 

זה מופיעה תמונת שדה הבצל בישוב שדמות דבורה כשברקע נראה הר התבור.

לא ייאמן, עמוד הפריחה הרם, הנושא מאות פרחים, צמח מהבצל הקטן שנשתל לפני מספר 
חודשים!
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הבשלת הזרעים ואיסופם

לאחר מכן הזרעים מבשילים, בשלב זה הבצל כולו כולל התפרחת יבשים לחלוטין. בתמונה 
מס' 10 נראית תפרחת הבצל היבשה. רוב הזרעים התפזרו, ובתוך התפרחת נראים מספר זרעים 
שעדיין לא התפזרו. תכונתו של הבצל היא שהוא מפזר את זרעיו כאשר הם מבשילים )תכונה 
המצויה על פי רוב בצמחי בר(, דבר המקשה מאוד על איסוף זרעי הבצל הזעירים. ולכן בגידול 
מסחרי קוטפים את התפרחות בשלב מוקדם יותר, דשים אותן ומוציאים מהן את הזרעים. כיום 

משתמשים בקומביין משוכלל העושה את פעולות הדיש, הזרייה והעימור בבת אחת.

גידול מזרעים לעומת גידול מבצלצלים

כפי שהוסבר בתחילת הפרק ויוסבר בהרחבה בפרק הבא, קיימת שיטה נוספת לגידול בצל: 
שתילת בצל או בצלצל קטנטן באדמה באופן שמתפתחים ממנו בצלים חדשים.

גידול מזרעים הוא כמובן זול ופשוט בהרבה מגידול מבצלצלים, כיוון שבשיטה זו מפיקים מבצל 
אחד אלפי זרעים, כשמכל זרע צומח בצל. 

לעומת זאת כאשר שותלים בצל באדמה, בחלק מהזנים הבצל מתפצל לכמה בצלים, ואילו 
באחרים מתקבל בצל אחד בלבד. 

בנוסף, הגידול מבצלים הוא מורכב יותר כי הוא גידול כפול: מגדלים בשנה הראשונה בצלים, 
עוקרים אותם, מאחסנים אותם חצי שנה וחוזרים ושותלים אותם באדמה. ברור אפוא כי הדבר 

אינו משתלם מבחינה כלכלית.

למרות זאת, בעונה מסוימת בשנה יש הכרח לבצע גידול מבצלצלים; משום שזני בצל הגדלים 
מזרעים, נזרעים רק בחורף ומבשילים בקיץ. זני הבצל הבכירים מבשילים באייר, והאפילים 
בחודש אב. זנים אלו הם בעלי חיי מדף ארוכים במיוחד, וניתן לאחסנם בתנאים נאותים עד 

סביבות חודש שבט. 

אך מחודש שבט לא ניתן לקבל בצל מגידול מזרעים, ובשל כך יש לבצע גידול מבצלצלים שנזרעו 
בשנה הקודמת, על ידי שחוזרים ושותלים אותם מחדש בשנה זו, על כך עוסקות סוגיות רבות 

בש"ס. ונרחיב על כך בפרק הבא בעז"ה.

ונביא את דברי הרמב"ם בפירוש המשנה המסביר את ההבדל ההלכתי בין גידול בצל 
מזרעים לגידול בצל מבצלים: 

במשנה במסכת תרומות )ז, ז( נאמרו הדינים המיוחדים של צמח שאין זרעו כלה, ועל כך כתב 
הרמב"ם שם )העתקנו מתרגום ר"י קפאח, וכעין זה בתרגום ר"ע קורח במהדורת מכון המאור, 
ובתרגום הנדפס אין הדברים ברורים(: "ודבר שאין זרעו כלה, כגון השום והבצלים שאם זרע 
גרגר שום או גוף הבצל, לא זרע שלהם, הרי יצמח מה שצומח והעיקר קיים באדמה לא תתקלקל 
צורתו. וזה ידוע תמיד". וביאר הרמב"ם כי זריעת זרע של בצל דינה כשאר זרעים ונחשבת 'זרע 
כלה', והדינים המיוחדים לבצל, הוא כאשר שותלים את הבצל עצמו, והבצל הישן נקרא בלשון 

המשנה 'זרע שאינו כלה'.

חלקי הבצל שנזכרו במסכת עוקצין

במשניות במסכת עוקצין נידונו כמה מחלקי הבצל לגבי דיני טומאת אוכלין:  'פיטמא של בצל', 
'עמוד של בצל', 'עלי בצלים ובני בצלים'. נביא את דברי המשנה ונבאר בעז"ה מה הם חלקים אלו.
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במשנה )עוקצין א, ב( נאמר: "שרשי השום והבצלים והקפלוטות בזמן שהן לחין, והפיטמא 
שלהן בין לחה בין יבשה". ופירש הר"ש: "כעין פיטמא של רימון יש לשום ולבצלים, והוי 
שומר ומצטרף". וכן פירשו הרא"ש והרע"ב. )ראה חלק א פרק הרימון עמוד 82 שם הבאנו את 
דברי הרמב"ם שפיטמא של רימון הוא עמוד העלי שבראש הרימון(. ובפירוש רב האי גאון שם: 
"חדאן של כרישים ושל בצלים כדאמרינן לענין אתרוג, ניטלה פיטמתו". ובביאור הגר"א כתב: 
"והפיטמא, פירוש הוא כמו החותם". מדברי כולם, בין אלו שהשוו לפיטמת רימון ובין אלו 
שהשוו לפיטמת אתרוג, נראה שהפיטמא היא צוואר הבצל המשמש כשומר הפרי אף בבצל יבש. 

לגבי פיטם של אתרוג הביא רש"י במסכת סוכה )לד, ב( שני פירושים. בשם רבי יעקב ברבי 
יקר פירש רש"י שפיטם הוא החלק הנמצא בראש האתרוג )כלשוננו היום( ובשם רבינו יצחק 
הלוי פירש  שהכוונה לעץ הנעוץ בתחתית האתרוג )בלשוננו: עוקץ( שני פירושים אלו הובאו 
בטור אורח חיים )סימן תרמ"ח( לפי שני הפירושים מדובר בבליטה היוצאת מפרי, בין אם היא 

בראשו ובין אם היא בקצהו

ואף בבצל הדבר כן. למרות שמבחינה מהותית אין דמיון בין פיטם של אתרוג ופיטם של רימון 
לפיטם של בצל, אך ההשוואה היא מבחינה חזותית ובה יש דמיון ביניהם. הן באתרוג, הן ברימון 

והן בבצל, מדובר בבליטה היוצאת מדבר מעוגל והיא נקראת 'פיטם' כמו פיטם של דד.

ובפירוש המשנה לרמב"ם קיים הבדל בין התרגומים השונים. היה מקום לפרש כי לשיטת הרמב"ם 
הפיטמא היא עוגת הבצל ממנה יוצאים השרשים. אך בעיון בלשון הרמב"ם במקור בערבית על 
ידי הג"ר יהודה זייבלד שליט"א  נראה שאף לפי הרמב"ם הפיטמא היא צוואר הבצל,  ראה הערה5.

אמנם בתפארת ישראל על המשנה כתב: "הוא הראש עצמו של ג' מיני פירות הללו שממנה 

5.  בתרגום הנדפס נכתב: "ופיטמא שלהן, הן גרעינין, אשר בהן קיבוץ הגידין אשר בראש הבצל והשום והכרתי 
והן דמות חוטין מלופפין מסובבין". ובתרגום ר"י קפאח )הוצאת מוה"ק( כתב: "ופיטמא שלהן הוא הגרגר 
שיש בו צומת השרשים שבראש הבצל והשום והקפלוט והן כעין חוטין קבוצין וצמותין". ובתרגום ר"ע קורח 
)הוצאת מכון המאור( כתב: "ופיטמא שלהן, היא הפקעת שבה קובץ השרשים אשר בראש הבצל והשום 

והקפלוטות והן כמין חוטים לפופים קבוצים". 

במקור בערבית כתב הרמב"ם: "ופיטמא שלהן היא אלחבה אלתי פיהא מג'מע אלערוק אלתי פי ראס 
אלבצל ואלת'ום ואלכארת' והי שבה כ'יוט מלתפה מג'מועה".

הדברים אינם ברורים לפי אף אחד מהתרגומים, שהרי בראש הבצל אין 'גרעינין' ואין 'גרגר' ואין 'פקעת'. 
במקור בערבית המילה היא "אל חבה". וכתב לי הרב זייבלד כי מילה זו מושאלת לכל בליטה, לאו דווקא 

גרגר של זרע. והדבר מתאים לצוואר הבצל, אשר הוא כבליטה על גבי הבצל. 

אף בהמשך דברי הרמב"ם יש הבדל בין התרגומים האם הפיטמא עשויה מ'קיבוץ גידין' )תרגום הנדפס( 
או מ'צומת השרשים' )תרגום ר" קפאח( או 'קובץ השרשים' )תרגום ר"ע קורח(. ובמקור בערבית: 
"אלערוק". וכתב לי הרב זייבלד כי משמעות מילה זו בערבית היא גם שורשים וגם גידים. כלומר, - כל 

צינורית המעבירה משהו.

ביטוי זה יכול להתאים אף לעלי הבצלים הצינוריים המורידים את חומרי המזון שלהם לבצל. ומשמע 
שאף לדעת הרמב"ם הפיטמא היא הצוואר שבראש הבצל. והדבר מתאים להמשך דברי הרמב"ם שאותם 
'אלערוק' הם 'מלופפין ומסובבין' או 'קבוצין וצמותין', וכך היא המציאות בעלים היוצרים את צוואר 
הבצל ואילו השורשים אינם מלופפים ומקובצים. אם נכונים הדברים הרי שיש לתרגם את דברי הרמב"ם 
כך. )גם אם התרגום המילולי אינו מדויק ממש, שכן הרמב"ם השתמש במילים מושאלות לתיאור מבנה 
הבצל(: "ופיטמא שלהן, היא הבליטה אשר בה קיבוץ הצינוריות שבראש הבצל והשום והכרתי, והן כדמות 

חוטים מלופפים-מקובצים". 
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יוצאין השרשין כמין שיער". לכאורה כוונתו לעוגת הבצל )ואין הדבר מוכרח שהרי בתחילת 
דבריו כתב שהוא ה"ראש" וצ"ע(.

על כך יש להקשות כמה קושיות. א. הדימוי ל'פיטמא' אינו מובן, כי פיטמא האמורה בכל מקום 
היא בליטה היוצאת מעיגול. ואילו העוגה היא חלק מהעיגול עצמו )ואולי יש זנים בהם העוגה 
בולטת מעט כלפי מטה(. ב. המשמעות הפשוטה היא שהפיטמא נחשבת לשומר. ואילו עוגת 
הבצל היא לכאורה אוכל ממש, לא מבעיא בבצל לח – ירוק, אלא אף בבצל יבש יש האוכלים 
את עוגת הבצל, ועוד מדוע לא נשנה במשנה דין צוואר הבצל שאף הוא שומר. ג. בספר מי 
הדעת )הרב ידידיה מרגולין, ירושלים תשס"ח( תמה על דברי התפארת ישראל, שאם העוגה 
נחשבת לשומר, הרי שהשרשים היוצאים ממנה הם 'שומר על גבי שומר' שאין דינו כשומר 
)כאמור בעוקצין פ"ב משנה ד לגבי קליפות הבצל(. ובספר נחלת שי )הרב שמואל יצחק יפה, 
ירושלים תשס"א( כתב ליישב  דברי התפארת ישראל שהפיטמא מצטרפת בתורת אוכל ולא 

בתורת שומר. וראה בהערה דברי ראשונים נוספים הדנים בענין זה6.

עמוד של בצל

בהמשך המשנה נזכר עמוד של בצל. ונאמר במשנה כי העמוד המכוון כנגד האוכל נחשב שומר 
והעמוד שאינו מכוון כנגד האוכל אינו שומר אלא יד. הגאונים והראשונים: רב האי גאון, ספר 

הערוך, פירוש המשנה לרמב"ם והר"ש פירשו שהעמוד הוא עמוד הפריחה. 

וזה לשון רב האי גאון: "והעמוד. פירוש, כשיזקינו הכרישין והבצלים והקפליטות יעשה באמצעיתו 
כמין עמוד ובראשו תרמיל ]ובו[ הזרע". וזו היא אף כוונת דברי הרמב"ם, ובין התרגומים יש 
הבדלים קטנים ולא משמעותיים. וברור שזו אף כוונת רבינו עובדיה מברטנורא, ראה הערה7. 

ובשנות אליהו פירש באופן אחר, ראה הערה8.

בספר מגן אבות למאירי על הלכות לולב דן מהו פיטם, ובתוך דבריו שם ביאר מהו פיטם של בצל. וזה   .6
לשונו: "ושרשים אלו הם אותם החוטים שעליהם, והפיטמא הם חידוד שבראשם שאותו השיער עליהם". 
ואף בשיטתו נראה שהכוונה לצוואר הבצל כפי שכתב בתחילת דבריו שם: "שהפיטמת לדעתנו, ולפי מה 
שמצאנו בה בדרך הקש והחפוש, הוא שם מונח על בליטא יוצאת מדבר גס ועגול כדורי, או דומה לכדורי, 
והוא משתפע ומתאלכסן לצד ראשו של אותו דבר כעין שיפוי כובע". בדבריו הוא מדמה את העלים היבשים 
ל'שיער'. ויתכן שאף התפארת ישראל בדבריו "שרשין כמין שיער" מתכוון לעלים ולא לשרשים כפשוטם 

ויש לעיין. 

ומצאתי לאחד המפרשים שכתב במפורש שהפיטם הוא עוגת הבצל. בשו"ת פאר הדור – תשובות הרמב"ם, 
הכניס המדפיס בסוף הספר כמה תשובות מחכם בשם רבי סעדיה )החל מתשובה רכ"ה. התשובה הנוגעת 
לעניינו היא סימן  רכ"ח(. החיד"א )יעיר אוזן - עין זוכר מערכת נ אות יב( כתב שמחבר התשובות הוא רבי 
סעדיה אבן דנאן. רבי סעדיה חי מאות שנים אחר הרמב"ם, הוא מפלפל בתשובתו שם בדברי הטור – רבי 

יעקב בן רבינו אשר שחי כמאה וארבעים שנה אחרי הרמב"ם. 

בתשובתו הוא מסיק שפיטם של אתרוג הוא בקצהו התחתון )עוקץ בלשוננו(  וכתב על כך: "ואם תאמר 
שאי אפשר להיות פיטמא של פרי אלא בראש הפרי כמו פיטמא של דד ופיטמא של רימון אשיבה לך 
פיטמא של שומין של בצלים ושל כרישין שהם בעיקר הפרי בשרשו למטה". משמע שנקט בפשיטות 

שזו עוגת הבצל
לשון הרע"ב: "והעמוד שהוא מכוון כנגד האוכל - הוא הלב שבבצל שהזרע נולד בקצהו". וכתב על כך   .7
בתפארת ישראל: "ולא הבנתי, א"כ מה כנגד או שלא כנגד האוכל שייך בהלב שבאמצע הפרי, אולם הר"ש 
בשם הערוך כתב, וכשמזקינין השומים והבצלים, יגדל מאמצעיתן ויצמח כגון עמוד, ובראשו תורמל שבתוכו 
הזרע טמון, והוא מכוון כנגד האוכל, וכפי הנראה יוצאין מהעמוד הזה ענפים קטנים, שגם בהן זרע בראשן, 
והן שלא כנגד האוכל". פירושו של התפארת ישראל בדברי הראשונים אינו מובן, שכן לעמוד הפריחה של 

הבצל אין כל פיצולים, העמוד הוא חלק וראשו נוצרת התפרחת ממנה מתפתחים הזרעים. וצ"ע.
בביאור שנות אליהו )נקרא גם 'אליהו רבא( כתב: "והעמוד שהוא מכוון כנגד האוכל. השורש העב שהוא   .8
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עמוד הפריחה אינו אוכל. מראהו הירוק הדומה לעלי הבצל עלול להטעות כי הוא אכיל, אך 
אין הדבר כן, העמוד הוא עבה בהרבה מעלי הבצל, הוא קשה וחלול ואינו נאכל. לא נתפרש 
בדברי הראשונים מהו חלק העמוד המכוון כנגד האוכל שנחשב לשומר, ולומדי מסכת עוקצין 
מתחבטים בענין זה )ראה בהערה 7 דברי התפארת ישראל(. אבאר כפי הנראה לעניות דעתי על 

פי הכרת המציאות של גידול הבצל.

עמוד הפריחה של הבצל נוצר אחר שנוצרו כמה וכמה עלים. לאחר יציאת העלה האחרון נוצר 
עמוד הבצל. העמוד יוצא מעוגת הבצל ומפלס את דרכו בתוך העלה הירוק שקדם לו. העמוד 

עולה לגובה ומגיח החוצה דרך הנקב שבעלה ומשם הוא מתנשא לגובה. 

בסופו של דבר, רוב רובו של העמוד ניצב חשוף, כשחלקו התחתון נמצא בתוך גוש נדני העלים 
הלבנים העוטפים אותו. חלקו הנמוך ביותר עטוף אף בגלדי הבצל הישן. ניתן לראות זאת היטב 

בתמונה מס' 11. 

מסתבר מאוד שכל החלק התחתון של עמוד הבצל, הן החלק העטוף בגלדים, והן החלק שמעליו 
העטוף בתוך העלים, נקרא בלשון המשנה: 'מכוון כנגד האוכל' ומשמש כשומר כי ברור שאם 

יינטל העמוד העבה מתוך עלי הבצל, הבצל והעלים יתקלקלו במהרה.

לעומת זאת, חלק העמוד העליון שהגיח מתוך העלים ואינו בתוכם, אינו משמש כשומר, כי אף 
אם ייחתך ימשיך הבצל להתקיים. ומכל מקום חלק זה משמש כ'יד' כיון שעל ידו נקל להחזיק 
את הבצל. להבנה ברורה של הדברים, הסרנו מעמוד הפריחה את כל העלים כולם, והשארנו רק 
את העמוד היוצא היישר מעוגת הבצל. כפי שנראה בתמונה מס' 12. ניתן להבחין גם בהבדל 

הצבע בין העמוד המכוון כנגד האוכל לעמוד שאינו מכוון כנגד האוכל.

החזון איש )עוקצין א, ו( התחבט מהו "עמוד של בצל" וכתב שאם הכוונה לירק הגדל בראש 
הבצל, הדבר אינו מובן שהרי אוכלים את כולו בין החלק המכוון כנגד האוכל ובין החלק שאינו 
מכוון כנגד האוכל. והאריך בכמה קושיות ממקומות במשנה ובגמרא מהם משמע שעלי הבצלים 
נחשבים לאוכל גמור. ולפי המבואר בדברי הראשונים שמדובר בעמוד הפריחה, מיושבות כל 

הקושיות. 

בני בצלים

במסכת עוקצין )ב, ח( דנה המשנה בדינם של "עלי בצלים ובני בצלים" שהם חלולים, והמשנה 
דנה אם החלל שלהם מצטרף לשיעור כביצה לטומאת אוכלים. 

מדברי רוב הראשונים מבואר שבני בצלים הם עלים חדשים של בצל שנוצרו מבצל ישן ולכן הם 
נקראים 'בני בצלים'. כך מבואר בפירוש הרמב"ם והרא"ש. עלים אלו הם אוכל גמור, ולפי זה 
אין קשר בין 'בני בצלים' ל'עמוד של בצל' שנזכר בפרק א. אמנם בתפארת ישראל נקט בשיטת 
חלק מהראשונים שבני בצלים הם עמוד של בצל, ויתכן שזו כוונת הר"ש ואין הדבר מוכרח, 

וראה בהרחבה בהערה9.

באמצע השרשים הדקין והוא מתעקם והולך. וכשהוא נגד האוכל אפילו יבש מצטרף וכשאינו כנגד האוכל 
לח אינו מצטרף כדקתני סיפא". פירוש זה שונה מביאורם של כל הראשונים, ואינו מובן שכן לבצל יש ציצית 

שורשים ואין לו שורש עב המתעקם וצ"ע.
9.  בדברי הרמב"ם והרא"ש מפורש שהכוונה לעלים חדשים שנוצרו מבצל ישן. זה לשון הרמב"ם בפירוש 
המשנה בתרגום הנדפס: "וכן הבצל כשנגע בו המים וצמח והוא אינו מחובר לקרקע כמו שהוא מפורסם, 
יצא ממנו לב ירוק דמות עלי בצלים ובתוכו גם כן ריר, ואותו דבר הצומח נקרא בני בצלים". ובתרגום ר"י 
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בידיל באל יהלכיניי

ללומדי הדף היומי העומדים ללמוד בחודש הקרוב את סוגית גידולין במסכת נדרים )דף נז – ס(, 
ומעוניינים לקבל את חלק ב' - 'גידול בצל מבצל' עוד לפני יציאת הגליון הבא, וכן המעוניינים 
לקבל מאמר זה בפורמט צבעוני עם תמונות מפורטות.  ניתן לפנות בדואר אלקטרוני שכתובתו 

mishnat55@gmail.com ונשלח בלי נדר.

המשניות במסכת עוקצין נתבררו בלימוד עם החברותא הבה"ח נתן יחיאל לוין נ"י.

המידע המקצועי שבפרק זה התקבל ממומחים רבים שסייעו לי להבין את רזי גידול הבצל לצורך 
הבנת סוגיות הש"ס ויעמדו על הברכה, וביניהם: הרב חנן מן שליט"א; פרופ' חיים רבינוביץ, 
הפקולטה לחקלאות רחובות; אגרונום חובב שור, מומחה לטיפוח זני בצל - חברת הזרע )ותודות 
על תמונות גידול הזרעים במאמר זה(; שלמה טל מומחה לגידול בצלצלים, ישובי התענך; ישראל 

זרביב, מומחה לגידול ירקות עלים, נצר חזני.

קפאח )הוצאת מוה"ק(: "וכן בצל שבא במגע עם המים וצמח ואינו מחובר בקרקע כפי שידוע יוצאין ממנו 
עלין ירוקין כמו עלי הבצלים וגם בתוכן יש רירית, ואותו הדבר הצומח נקרא בני בצלים". וכן כתב הרא"ש: 

"בני בצלים. כשיורדים גשמים על בצלים תלושין הן צומחין ויוצא מהם עלים והם נקראים בני בצלים":

אמנם לשון הר"ש: "בני בצלים - לעמוד אמצעי קורא בן בצל". ולשון הרע"ב: "בני בצלים - עמוד האמצעי 
שהוא כמו לב )ירוק( וממנו צומחים הבצלים, לההוא קרי בני בצלים". 

ובתפארת ישראל נקט שיש כאן מחלוקת. וזה לשונו: "יש אומרים שהוא עמוד חלול האמצעי הצומח 
מראשו בין הקנים היוצאין מראש הבצל, ועליו גדל הזרע ]ובפ"ק מ"ה נקרא עמוד[, ויש מפרשים דכשיעמוד 
הבצל במקום לח, אף על גב שאינו מחובר בקרקע, יצמחו ממנו ג"כ קניו החלולין, והם נקראין בני בצלים". 
בפירוש הראשון כוונתו כנראה לר"ש שכתב שהוא 'עמוד האמצעי' והתפארת ישראל נקט שכוונתו לעמוד 
הפריחה ואולי גם לרע"ב שהזכיר בדבריו עמוד אמצעי )אמנם בהמשך דבריו כתב הרע"ב שנוצרים ממנו 
בצלים, ולא הזכיר שנוצרים ממנו זרעים( ויתכן לפרש אף בדעת הר"ש והרע"ב כדברי הרמב"ם והרא"ש, 

וכוונתם לבצלים החדשים הנראים בתחילת גידולם כעמוד אמצעי. ויש לעיין.

והנה הרע"ב כתב לגבי בני בצלים שהם "כמו לב" וגם בעמוד של בצל כתב הרע"ב שהוא "הלב שבבצל 
שהזרע נולד בקצהו". ואין הדברים מוכרח שכוונתו לאותו הדבר. שכן בשני המקרים מדובר בצמיחה מתוך 
ליבו של הבצל. יש להוסיף שהמקור של הרע"ב לדימוי "לב" לגבי בני בצלים הוא כפי הנראה מפירוש 
המשנה לרמב"ם בתרגום הנדפס, ובדברי הרמב"ם אין ספק שהכוונה לבצלים חדשים. יש לציין שבתרגום 

ר"י קפאח מילת "לב" אינה מופיעה.
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כרם שעלו בו ירקות, או גפן יחידית שעלו לידה ירקות בשנת השמיטה – שאלה 
שנשאלה כמה פעמים בין כתלי בית המדרש בשנת שמיטה זו, שאלה זו נוגעת 
לגידרי ניחותא ואין אדם אוסר דבר שאינו שלו, ובמאמר זה מתחדשים כמה 

סברות להקל בזה. 

רבי גבריאל מאיר שליט"א 
 מבר ינר ‘ ראה אנריו'

ירקות שגדלו בכרם בשביעית
מעשה שהיה בכרם שבין הגפנים שבו גדלו ירקות בשביעית, ונתעוררה השאלה האם נאסרו 
הירקות והגפנים באכילה והנאה כדין כלאי הכרם שנאסרים בהנאה. כמובן מדובר באופן שבעל 
הכרם ידע שגדלים ירקות בכרמו ולא עקרם. וכן מדובר באופן שהזרעים היו ביחד עם הענבים 
שהגיעו לשיעור פול הלבן,  כיון שלדעת הרמב"ם הירקות והגפנים אינם נאסרים אם אין בכרם 
ענבים שהגיעו לשיעור פול הלבן,  אולם לדעת הר"ש שהגפנים אוסרים את הירקות לעולם גם 
כשאין עליהם ענבים שהגיעו לכשיעור, יש לדון לגבי הירקות גם אם לא היו שם ענבים שהגיעו 

לשיעור פול הלבן.
ויש לדון בזה וכמו שיתבאר:

א נראה שהירקות אינם נאסרים, שהרי הם הפקר וקיי"ל )כלאים פ"ז מ"ה, רמב"ם פ"ה מהל' 	.
כלאים הל' ח( הזורע כרמו בשביעית מותר, שאין אדם אוסר דבר שאינו שלו, וכיון שהם 

הפקר אין בהם ניחותא דבעלים ואינם מתקדשים.
ואף שמבואר במשנה )שם( שזהו רק למ"ד אין אדם אוסר דבר שאינו שלו, ונחלקו הראשונים 
אם הלכה כהך מ"ד כמו שהובא בדרך אמונה )פ"ה מהל' כלאים ס"ק מח(, ולא הוכרעה 
ההלכה כמאן, מ"מ נראה שבנידון זה מותר אף למ"ד אדם אוסר דבר שאינו שלו, שכיון 
שהירקות גדלו מאליהם מן ההפקר, אין מי שיאסור אותם, שהרי לא נזרעו בידי אדם 
שיאסור את מה שאינו שלו, בכדי שנוכל לדון בזה בדין אדם אוסר דבר שאינו שלו ]ואף 
שהקרקע שלו, נראה שזה לא נותן לו כח לאסור בניחותא דיליה את הפירות שהם הפקר, 
אף למ"ד אדם אוסר דבר שאינו שלו, ובפרט בשביעית ש"שבח הצמיחה בקרקע אינה 
שלו" )לשון חזו"א ג, טו(, ועיין בסוף דברינו אות ו, א דלהרמב"ם גם הקרקע עצמה אינה 

נחשבת שלו בשביעית[. 
וא"כ לכאורה  גם לשיטת הרשב"א והראשונים דס"ל שהלכה כמ"ד אדם אוסר כרם חברו, 

בנדון שלנו הירקות מותרים.
ולענין איסור ספיחים אין חשש, דקיי"ל שכרם הוא בכלל ד' שדות שאין בהם איסור 
ספיחים, שכיון שאסור לזרוע שם הוי כשדה בור שאין בו איסור ספיחים, ועל כן הירקות 

מותרים באכילה.
א ולפי זה גם הענבים אינם נאסרים, שהרי גם הם הפקר וליכא גבייהו שום ניחותא, וזהו עיקר 	.

דין הזורע כרמו בשביעית, שאינו אוסר את הענבים.
אמנם מה שיש לדון בזה הוא כלפי הזמורות והגפן עצמה, דהר"ש פ"ז משנה ד-ה העלה 
שהזורע כרמו בשביעית הזמורות נאסרות גם למאן דאמר אין אדם אוסר דבר שאינו שלו 
שהרי הן אינן הפקר ]והיינו כפי מה שצידד הר"ש )שם( במשנה ז שכאשר הזמורות מוסיפות 
מאתים הן נאסרות גם כשהענבים לא נאסרים, והר"ש שם לא הכריע בזה[, ולגבייהו שייך 
איסור כלאים, ואף שהירקות לא נאסרים מ"מ אפשר לאסור את הזמורות לבדן, דקיי"ל 
)רמב"ם הל' כלאים פ"ה הל' ח( כר' יוחנן בירושלמי )פ"ז הל' ד( במסכך גפנו על גבי תבואתו 
של חברו שאף שלמ"ד אין אדם אוסר דבר שאינו שלו התבואה לא נאסרת מ"מ הגפן נאסרת.

והא דס"ל הר"ש דלגבי הזמורות חשיב דאיכא ניחותא דהזורע בכרם בשביעית, אף שכלפי 
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יריינ שבדלי בכרו בשביוינ

הזרעים נחשב שליכא ניחותא  כיון שהם הפקר, היינו כדחזינן במחיצת הכרם שנפרצה ב"ב 
ב, ב, שאם בעל הגפנים לא עשה מחיצה הגפנים נאסרות, אף דלא ניחא ליה בזרעים שאינם 
שלו, שכיון שיש רשות לבעל הזרעים לזרוע שם, והוא ניחא ליה שגפניו יהיו סמוכים אליהם, 
חשיב ניחותא דכלאים כלפי הגפנים, והכא נמי כיון שניחא ליה שגפניו וזמורותיו יעמדו 
סמוך לזרעים, והזרעים עומדים שם ברשות בשביעית, חשיב ניחותא דכלאים כלפי הגפנים.  

א והנפק"מ במה שהגפנים נאסרות - מלבד האיסור להשתמש בזמורות עצמן לשתילה או 	.
לשימוש אחר - לכאורה הוא גם כלפי הענבים שיגדלו עליהם לשנה הבאה, שכיון שהגפנים 

נאסרו, א"כ הפירות היוצאים מהם אסורים.
אך יש שדנו להתיר בזה מדין זה וזה גורם, דהגפן והאדמה גורמים גידול הפרי, אף שרש"י 
ותוס' )ע"ז מח, א( נחלקו בזרע זרע של ערלה, דדעת רש"י שהגדל ממנו מותר דהזרע 
והאדמה גורמים, והתוס' חילקו דבכה"ג לא חשיב זה וזה גורם כיון שהזרע והאדמה לא 
פועלים יחד לאותו ענין, אלא האדמה גורמת לזרע שיצמח, מ"מ להלכה קיי"ל כרש"י, 
שכן מבואר ברמב"ם )פ"י ממע"ש הכ"א לענין ערלה, דהיכא דעבר ונטע אגוז של ערלה 
האסור בהנאה היכא דזרעו כלה, הוי זוז"ג ומותר בדיעבד( וכן נקט בשו"ע )יו"ד סי' רצ"ד 
סי"ב(, וכן דעת הרבה ראשונים )ר"ן וריטב"א ורא"ה בע"ז שם, וכ"כ הרא"ש בהל' ערלה, 

וכן דעת הראב"ד(, וא"כ לכאורה גם בנדון דידן יש להתיר.
א אמנם נראה דלא דמי, דגם לשיטת רש"י אשכחן היתרא דזה וזה גורם רק בזרע הכלה 	.

וצומח ממנו ומן האדמה, דבכה"ג חשיב האדמה והזרע גורמים, אבל בנדון דידן שהפרי 
יוצא מהגפן האסורה, אף שגם האדמה מסייעת, מ"מ עיקר הגידול מהגפן, ובכהאי גונא 

גם רש"י מודה שאין היתר של זה וזה גורם.
א אולם הנה גם לשיטת הר"ש שהגפן נאסרת, היינו רק מה שהוסיפה כמבואר בלשון הר"ש ה.

דנאסרת אם הוסיפה מאתיים, וא"כ הרי עיקר הגפן אינה נאסרת אלא רק הזמורות שנתוספו 
לאחר שצמח הירק, וא"כ אפילו אם הענבים גדלו על הזמורות האסורות, מסתבר ששפיר 
שייך בזה היתר זה וזה גורם, דהגפן והזמורות גרמו לגידול הפירות ]אולם אם זומרים את 
הגפנים יתכן שיחתכו את כל הזמורות שגדלו באיסור, וממילא אין חשש לגבי הענבים 

בשנה הבאה[.
ועדיין יש לדון במה שכתבו הפוסקים דהיתר זה וזה גורם אינו לכתחילה, וא"כ יהיה אסור 
להשקות את הגפן ולעדור בה ע"מ לגדל מהזמורות האסורות את הענבים המותרים מדין 

זה וזה גורם.
א אך לדינא נראה שלגבי הענבים הגדלים מאותה גפן אין כאן בית מיחוש, דיש כמה צדדים ו.

להקל: 
א מבואר בלשון הרמב"ם בפירוש המשנה דהיתר הזורע בשביעית אינו רק מפני שהזרעים 	.

הפקר, אלא דבשביעית חשיב הכרם עצמו הפקר, כיון שהתורה הפקירה את כל הגדל 
ממנו, וא"כ לשיטתו מהאי טעמא גם הזמורות לא נאסרות כיון שהתורה הפקירתן 
לכל הגדל מהם ]וזה כוונת בעל ההפלאה כתובות פא, ב, ומיושב מה שתמה עליו 

הגרעק"א בתוס' על המשניות )כלאים, שם([.
א ואף הר"ש שהובא לעיל שחשש לאיסור הזמורות,לא ברירא ליה הא מילתא אם 	.

הזמורות נאסרות בתוספת מאתיים כשהפירות לא נאסרים, כמבואר בדבריו פ"ז משנה ז.
א אף אם הזמורות הוסיפו מאתיים ונחוש שנאסרו, נראה ששייך בזה היתר זה וזה גורם, 	.

דעיקר הגפן המותרת והזמורות האסורות גורמים צמיחת הענבים ]וכאמור אם זומרים 
את הגפנים יתכן שכל הזמורות שנאסרו כבר לא יהיו קיימות בשנה הבאה[, ואף אם 
זה וזה גורם אסור לכתחילה, כאן יש להתיר לכתחילה כיון שאינו במפולת יד )שהרי 
הירקות גדלו לאחר שהכרם כבר ניטע( וא"כ בלא"ה אין כאן כלאים מן התורה, ויש 

ראשונים המתירים בכה"ג אפילו לזרוע ירקות בכרם לכתחילה. 
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העברת עציצים בסביבת או תחת ענפי גפן נראית כמקרה רחוק, אך בדיקה קלה 
תעלה כי שאלה זו הינה שאלה מצויה בהרבה בתים ובנינים שבכניסה לחצרותיהם 
מודלית גפן. מאמר זה מבאר את פרטי ההלכות בסוגיא זו ממקורותיהם עד 

להלכה למעשה.

רבי שמואל פליסקין שליט"א
 רביי בינ ה דרש

מעבר עם עציץ ירק תחת ענפי הגפן
בחצירות וגינות רבות מצוי שגדלה גפן כשהיא מודלית על גבי מוטות או חוטים וכדומה, 
יש להיזהר שלא להעביר עציץ שגדל בו מין מאכל )ירק, דגן, קטנית, תבלין( תחת אותה 
גפן הגם שהוא רק מעביר את העציצים בהעברה בעלמא ואינו זורע בקרבת הגפן כלל, 
משום איסור כלאי הכרם, שהלכה פסוקה היא שאסור להעביר עציץ שגדל בו מין ירק 

בסמוך לגפן או תחת ענפי הגפן.

גם כאשר הגפן מודלית מעל הכניסה לבית או לבנין המגורים, באופן שהכנסת העציץ 
דרך הפתח אפשרית רק ע"י מעבר תחת ענפי הגפן )ראה תמונה(, אין היתר לעבור תחת 
הגפן עם עציץ ששתול בו ירק, ויש למצוא דרך אחרת להעביר את העציץ לבית. אם 
העציץ אינו נקוב, לדעת החזון איש ועוד פוסקים נראה שיש איסור העברה תחת הגפן, 

ויש מתירים.   

האיסור הוא בכל עונות השנה גם בימות החורף כאשר העלים של הגפן נושרים והיא 
אינה צומחת.

להלן יובאו המקורות להלכה זו, ואגב כך יתבארו בע"ה עוד פרטים הנוגעים למעשה בסוגיא זו. 

איסור מעביר עציץ בכרם הוא אפילו לרגע אחד

א. במשנה בכלאים )סוף פרק ז( “המעביר עציץ נקוב בכרם, אם הוסיף במאתים אסור", פי' 
שמעביר בכרם עציץ נקוב שגדל בו ירק או תבואה האסור בזריעה בכרם, אם הוסיף הירק 
לצמוח בשעה שהיה בכרם, ותוספת הצמיחה היא בשיעור של אחד ממאתים מגדלו הראשון 

של הירק, נאסר הירק.

והנה אף שעיקר דין המשנה בא להורות אימתי הירק נאסר בהנאה, וקמ"ל שאיסור הירק תלוי 
בהוספת אחד ממאתים אך אם לא שהה בכרם כדי הוספת מאתים לא נאסר, מכל מקום מתוך 
דברי המשנה אנו למדים שיש איסור בעצם העברת עציץ ירק בכרם, ואיסור זה אינו תלוי במשך 

הזמן שהירק שהה בכרם. שבאיסור כלאי הכרם יש שני חלקים: 

א( איסור זריעת וקיום כלאים.

ב( איסור אכילה והנאה מהירק והגפן שגדלו באיסור כלאים ]והוא הנקרא ‘קידוש'[, כמפורש בקרא 
“לא תזרע כרמך כלאים. פן תקדש המלאה, הזרע אשר תזרע, ותבואת הכרם" )דברים כב, ט(. 
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 ובר וו ואיץ ירי נמנ ויני הבנל

ויש חילוק בין שני האיסורים, שאיסור זריעה או קיום הוא על כל רגע ועובר בו מיד בשעה שזרע 
או קיים, ואילו איסור אכילה והנאה חל על הירק או הגפן רק בהוספת מאתים, ודרשו זאת חז"ל 

בגמ' )פסחים כה, א( מלשון הכתוב ‘המלאה'. 

וכך פסק הרמב"ם )פ"ה מכלאים הל' כג( וז"ל “אסור לעבור בעציץ נקוב שזרוע בו ירק בתוך 
הכרם. ואם הניחו תחת הגפן ונשתהה שם בארץ כדי להוסיף אחד ממאתים הרי זה קידש", וכן 
פסק השו"ע )יו"ד סי' רצו סי"ז(, הרי שהאיסור לעבור עם עציץ ירק בכרם הוא בכל אופן ואין 

לו שיעור, ורק הקידוש תלוי בשהיה כדי להוסיף אחד ממאתים.

מעביר תחת ענף של גפן יחידית

ב. והגם שאיסור זה נזכר במשנה רק לענין מעביר ירק בתוך כרם, וכרם הוא דין מיוחד דווקא 
כשיש חמש גפנים ומעלה הנטועים בסדר של כרם, ובאופן זה אסור לזרוע בין הגפנים וגם תוך 
ארבע אמות בכל סביבות הכרם )משנה פ"ו מ"א(, מכל מקום דין מעביר הוא גם במעביר בצד 
גפן יחידית, וכן במעביר תחת ענף של גפן אע"פ שהוא רחוק מעיקרו של הגפן, כדמוכח 
בירושלמי )פ"ז ה"ו( שהעמידו את המשנה של מעביר עציץ נקוב בכרם שהוא במעביר תחת כל 
גפן וגפן )ועפי"ז פירשו הרא"ש והרע"ב דמתני' מיירי במעביר תחת הגפן(, ועוד אמרו “העביר 
חמשה עציצים תחת גפן אחת" וכיון שהוא נוהג במעביר תחת הגפן, על כרחך הוא נוהג גם בגפן 
יחידית ולא רק בכרם, שהרי באיסור לזרוע תחת ענפי הגפן אין חילוק כלל אם הגפן הוא של 

כרם או גפן יחידית1. 

נמצינו למדים שבכל מקום שיש איסור לזרוע משום איסור כלאי הכרם יש גם איסור להעביר 
עציץ שגדל בו ירק, וא"כ לא זו בלבד שאסור להעביר את העציץ תחת ענף הגפן עצמו, אלא 
אסור גם להעביר עציץ ירק בתוך ששה טפחים לעיקרה של גפן יחידית )משנה פ"ו מ"א(, וכן 
אסור להעביר ירק תחת ענף של גפן שהתפשט חוץ לד' אמות של כרם או ו' טפחים של גפן 
יחידית, ואף שיש מרחק רב בין הירק לעיקר הגפן, וכשם שיש שם איסור זריעה בקרקע )משנה 

פ"ו מ"ט ופ"ז מ"ג, רמב"ם פ"ו הי"א(. וכ"כ הדרך אמונה )פ"ה ס"ק קנג(. 

איסור מעביר אם הוא מן התורה או מדרבנן, ביאור דברי הרא"ש 
שמעביר אוסר את הזרעים ולא את הגפן

ג. נחלקו המפרשים אם איסור מעביר הוא מן התורה או מדרבנן, דהנה לגבי קידוש בהוסיף 
מאתים כתבו הרא"ש והרע"ב שהמשנה מיירי שלא הניח את העציץ בארץ אלא העבירו תחת 
הגפנים בלבד, אם הוסיפו הזרעים בדרך העברתו חלק אחד ממאתים על מה שהיו תחילה, אסור 

הזרע שבעציץ, אבל הגפנים לא קדשו כיון שלא הניחו בקרקע. ע"כ.

ובתוי"ט ביאר בכונת הרע"ב ]והרא"ש[ שמעביר לא נאסר מעיקר הדין כיון שלא עשה אלא 

1.  כן מבואר במשניות, וכ"כ החזון איש סי' יג סקט"ז ד"ה שם. ומה"ט הקשה החזו"א )סי' יג סק"ט( על מש"כ 
הרמב"ם ושו"ע שאסור לעבור עם עציץ נקוב בתוך הכרם ואם הניחו תחת הגפן הרי"ז קידש )וכן לשון 
התוספתא סופ"ד(, דלמה נקט הניחו תחת הגפן כיון שהוא בתוך הכרם, ותי' דנקט תחת הגפן שאז אסור 
בכל אופן אפילו העציץ גבוה י' טפחים מהקרקע שאין בכה"ג איסור מחמת הכרם אלא משום שהוא תחת 
הגפן )הובא בדר"א פ"ה ס"ק קנה(. ]ועדיין צ"ב קצת סו"ס למה נקט ציור של תחת הגפן ולמעלה מי"ט 
שהוא מקדש רק את אותו הגפן, ולא שהניחו בקרקע שאז אוסר את כל הכרם עד ט"ז אמה סביבותיו 

)כהרמב"ם ריש פ"ו([. 
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העברה בעלמא, ולכך הגפנים אינם נאסרים, אבל הזרעים אסורים מדרבנן משום קנסא לפי 
שנעשה בו צד איסור ]ויל"ע איזה איסור יש בהעברת הזרעים, והלא לדבריו איסור כלאים 

אינו אלא במניח. וי"ל שגזרו על העברה שמא יבוא להניח[. 

אבל המלאכת שלמה כתב בשם הר"ר יהוסף דמש"כ הרע"ב שהגפנים לא קדשו כיון שלא הניחו 
בקרקע, הפירוש הוא שלא נשאר תחת שום גפן שיעור שהוסיף במאתים. והיינו שמעיקר הדין 
אין חילוק בין מעביר למניח, דבכל אופן אסור משום כלאי הכרם וגם יש בכח העברת הזרעים 
לקדש את הזרעים והגפנים, אלא שכיון שמעביר את העציץ תחת כמה גפנים שונות אין העברה 
מביאה לידי קידוש הגפנים מאחר ותחת כל גפן אינו שוהה שיעור של הוסיף במאתים. וכן כתב 

בספר הון עשיר בביאור דין המשנה, והובאו דבריו בתוספות אנשי שם2.

ובמשנה ראשונה נקט ג"כ שקידוש הזרעים במעביר הוא מעיקר הדין, וביאר את החילוק בין 
הגפנים לזרעים באופ"א, שכאשר העציץ אינו מונח הרי מצד אחד העציץ טפל לכרם ]משום 
שיונק ממנו ודינו כמחובר לכרם[ ושם כרם על העציץ, והזרעים שבה כאילו הם בכרם, אבל 
אין הכרם טפל לעציץ לומר שהזרעים שבעציץ כאילו הם בכרם ולכן הגפנים מותרים. והרי זה 
דומה לדין המבואר בעירובין צב, א בחצר קטנה שנפרצה לחצר גדולה, אם נטע גפנים בגדולה 
אסור לזרוע את הקטנה, ואם עבר וזרע הזרעים אסורים והגפנים מותרים. וביארו התוס' שהחצר 
הקטנה נמשכת אחר הגדולה וכאשר גפנים נטועים בגדולה יש שם כרם גם בחצר הקטנה ואסור 
לזורעה ואם זרע מתקדשים הזרעים, אבל הגפנים אינם מתקדשים משום שאין הגדולה טפלה 

לקטנה, וביחס לדינם של הגפנים - הזרעים מובדלים מהם	.     

ביאור דברי הרמב"ם שאסור להעביר ואינו מקדש אא"כ הניח

ד. והרמב"ם בחיבורו )פ"ה הל' כג( כתב “אסור לעבור בעציץ נקוב שזרוע בו ירק בתוך הכרם. 
ואם הניחו תחת הגפן ונשתהה בארץ כדי להוסיף ממאתים הרי"ז קידש". ומשמע שבהעברה 

2.  ובתוס' אנשי שם הביא מספר יוסף אומץ שכתב שלדעת הראשונים בשבת )פא, ב( דהמגביה עציץ נקוב 
בשבת מהקרקע והניח ע"ג יתידות אינו חייב משום תולש מדאורייתא כיון דאויר לא חשוב הפסק וחשוב 
עדיין כמחובר לקרקע אם אין דבר אחר מפסיק ביניהם, ה"נ כאן הוי מחובר בהעברה והוי כלאים, ]והטעם 
שרק הזרעים נאסרים ולא הגפנים משום שיניקה שייכת רק בעליון מתחתון אבל לא בתחתון מעליון. ועי' 
מה שהקשה התוס' אנ"ש על טעם זה[, אבל לדעת הרמב"ם )פ"ח משבת ה"ד( שמגביה עציץ נקוב בשבת 
חייב משום תולש, נראה שעציץ מוגבה חשיב כתלוש ]וכ"כ בדעת הרמב"ם המנח"ח קוצר אות ד, קה"י 
זרעים סי' כה אות ב[, ולכן סובר כאן הרמב"ם )פ"ה הכ"ג( שאינו מקדש בכרם אלא א"כ הניחו ע"ג קרקע. 

וכ"כ הישועות מלכו פ"ה הי"ד. 

ולדבריהם אין חילוק אם הוא מעביר את העציץ או שהוא עומד במקומו והעציץ בידו, אלא אם העציץ 
מוגבה ]ואפילו מונח ע"ג יתידות וקבוע במקומו[ שיש הפסק אויר או מונח ע"ג קרקע. ואם מושך את 
העציץ ע"ג קרקע ואינו מגביהו לכו"ע הוי כלאים דחשיב מחובר כיון שאין הפסק אויר. אבל התוי"ט כתב 
שלא עשה אלא העברה בעלמא, והיינו שהחסרון הוא משום שאינו עומד במקומו, וכן מבואר במלאכ"ש 
והון עשיר הנ"ל דמיירי שעובר ממקום למקום, והוא פשטות לשון המשנה שהדין תלוי בכך שמעביר את 
העציץ בכרם ולא במגביה בעלמא ומניחו ע"ג יתידות ]ולדברי האחרונים הנ"ל י"ל שנקט מעביר לרבותא 

שאפילו באופן זה יש עכ"פ איסור דרבנן וכ"ש במניחו ע"ג יתידות[.    
	.  והנה המשנ"ר כתב שדין מעביר שאוסר רק את הזרעים הוא משום שאינו מונח, ואפשר דכונתו לכך שהוא 
מוחזק בידי האדם ואינו קבוע בכרם, ולפי"ז אפילו אם האדם המחזיק בעציץ עומד במקומו אינו אוסר את 
הכרם, ומאידך אם הוא מונח ואפילו ע"ג יתידות הרי הוא קבוע, ומהני לאסור גם את הגפנים ]ועי' הערה 

קודמת[.   
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אינו יכול לבוא לידי קידוש, ולכאורה היינו משום דס"ל שאיסור מעביר אינו אלא מדרבנן ולא 
גזרו בו קידוש, וכן ביארו בדעת הרמב"ם התוי"ט והתוס' אנ"ש בשם ספר יוסף אומץ, וכ"כ נקט 
בשו"ת דבר אברהם סי' כה שבשעה שמעביר אינו מחובר. אבל בספר קול הרמ"ז כתב )הובא 
בתוס' אנ"ש בקיצור( שגם הרמב"ם סובר שהזרעים נאסרים בהעברה, כיון שיונקים מהכרם, 

אלא שאין הכרם נאסר אא"כ הניח את העציץ שאז גם הכרם יונק מהזרעים4. 

ובביאור הגר"א לשו"ע )יו"ד סי' רצו ס"ק לז( כתב ע"פ דברי התוספתא שבמעביר הזרעים 
נאסרים באכילה ולא בהנאה ]ויש לדייק כן גם מהמשנה דתנן אם הוסיף במאתים אסור ולא 
תני קידש[, אבל החזו"א )סי' ג ס"ק כח, וסי' יג סק"ט( נקט שמעביר איסורו מן התורה, ותמה 
על דברי הגר"א למה לא יאסר בהנאה דמה בין מעביר למניח, ונראה כונתו דמאחר שהוא יונק 
מהכרם הרי דינו כמחובר לכרם לכל דבר, והו"ל כשאר עציץ המונח בכרם שמקדש מן התורה.

ובדרך אמונה )פ"ה ס"ק קנד( כתב שדעת כל האחרונים בדעת הרמב"ם שמעביר אין איסורו 
אלא מדרבנן ולכן אינו מקדש לא את הגפן ולא את הזרעים אפי' הוסיף במאתים, ורק אם הניחו 
מקדש מן התורה. וציין שכ"כ הר"י קורקוס והרדב"ז והתוי"ט והגר"א. ודעת החזו"א דאיסור 
מעביר הוא מן התורה, ומש"כ הרמב"ם שאם הניח מקדש אורחא דמילתא נקט דבמעביר לא 
שכיח שיוסיף מאתים ובמניח יכול לשהות עד שיוסיף במאתים. ויש להעיר שברדב"ז מבואר 
ג"כ כהחזו"א, דביאר שלדעת הרמב"ם הא דקתני במתני' ‘אסור' היינו משום דלכתחילה אסור 
להעבירו או להניחו תחת הגפן אבל אם נשתהה והוסיף קידש. ומבואר דמפרש את החילוק שבין 
הרישא לסיפא ברמב"ם, דברישא לא הוסיף מאתים ובסיפא הוסיף, אבל גם העברה אסורה מן 
הדין וראויה לקדש כמו במניחו תחת הגפן, אלא שלא משכחת לה שיוסיף במאתים בהעברה 

עד שיניח וישהה שם5.

העולה מהדברים

הא דכתבו הרא"ש והרע"ב שמעביר אוסר את הזרעים ולא את הגפנים, נחלקו המפרשים בשיטתם 
אם הוא משום שאיסור מעביר אינו אלא מדרבנן ]תוי"ט[ או משום שיש טעם לחלק בדבר 
אף מדאורייתא ]מלאכ"ש הון עשיר ומשנה ראשונה[. וגם הא דכתב הרמב"ם שאסור לעבור 
בעציץ נקוב ואם הניחו והוסיף במאתים מקדש, נחלקו בשיטתו אם מעביר אינו מקדש משום 
שאיסורו מדרבנן ]תוי"ט וכ"מ במהר"י קורקוס[ או משום דלא משכחת לה שיוסיף במאתים 

בשעת העברה ]רדב"ז וחזו"א[. 

ובסמוך לגבי מעביר עציץ שאינו נקוב יתבאר דאפשר שיש נפק"מ אם איסור מעביר הוא 
מדאורייתא או מדרבנן.  

איסור מעביר בעציץ שאינו נקוב

ה. עציץ שאינו נקוב המונח בכרם אסור מדרבנן לזרוע בו ירק, ואם זרע אין הגידולים נאסרים, 

4.  ובשו"ת הרשב"א )חלק א אלף קע( כתב “ולעולם אינו מקדש בכלאים ולא חייב במעשרות ולא בביכורים 
דבר תורה אלא בנקוב, לגבי כלאים שנינו עציץ נקוב מקדש בכרם ושאינו נקוב אינו מקדש המעביר עציץ 
נקוב בכרם אם הוסיף במאתים אסור". ומשמע דהקידוש מדאורייתא וסתמא כפירושו דמיירי מיירי במעביר.

5.  ולדברי הרדב"ז וחזו"א בדעת הרמב"ם שמעביר מקדש אם הוסיף מאתים מבואר שעציץ מוגבה אינו כתלוש, 
ולפי"ז הא דפסק הרמב"ם בהלכות שבת שגבשושית של עפר שעלו בה עשבים הגביהה מעל הארץ והניחה 
ע"ג יתידות חייב משום תולש, צ"ל שאי"ז משום דחשיב כתלוש לגמרי, אלא משום שממעט את היניקה 

ועל מיעוט יניקה נמי חייב משום תולש ]עי' קה"י זרעים סי' כה[.
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שלא החמירו בעציץ שאינו נקוב לענין קידוש הירק והגפן )מתני' פ"ז מ"ח, רמב"ם פ"ה 
הט"ז(. ומעתה יש לעיין אם יש איסור דרבנן להעביר עציץ שאינו נקוב בכרם ואולי רק עציץ 
שאינו נקוב נאסר להעבירו בכרם. וכתב בדרך אמונה )פ"ה הכ"ג באוהה"ל ד"ה בעציץ נקוב( 
שלפי דעת החזו"א )סי' יג סק"ט( שאין שום חילוק בין הניח להעביר מן התורה, מסתבר שגם 
בעציץ שאינו נקוב אסור מדרבנן. אבל לפי דברי שאר האחרונים שהעברה אינה אלא מדרבנן, 

אפשר דעציץ שאינו נקוב לא גזרו בו שלא לעבור בכרם, דהוי גזירה לגזירה.

ויש להוסיף בביאור דברי הדרך אמונה, דאמנם מצינו שגזרו שלא להעביר בכרם גם באופן 
שהאיסור הוא רק מדרבנן, וכגון במעביר תחת ענפי הגפן כשהוא רחוק מעיקר הגפן או הכרם, 
והגם שזריעה תחת הגפן איסורה הוא מדרבנן כדכתבו התוספות )ב"ב פב, ב( וכ"פ החזו"א )סי' 
יג סק"ח(, ולא אמרינן דמעביר תחת הגפן הוי גזירה לגזירה, דהתם האיסור דרבנן עשו אותו 
כעין דאורייתא שהרי תחת הגפן מקדש, משא"כ עציץ שאינו נקוב הא גם אחר שנאסר להניחו 
בכרם אינו מקדש ואינו אלא גזירה אטו נקוב, ובזה י"ל דהוי גזירה לגזירה, שגם איסור מעביר 

לדעת הסוברים שהוא מדרבנן ואינו מקדש, הוא משום גזירה אטו מניח.     

עוד הביא הדרך אמונה )באוהה"ל שם, וצהה"ל אות רנג( שברש"ס מבואר שאסור להעביר בכרם 
גם עציץ שאינו נקוב אע"ג שאיסורו מדרבנן וגם נאסר באכילה ולא בהנאה, אלא שיש לו שיטה 
אחרת בסוגיה, שעציץ שאינו נקוב נאסר באכ ילה ולא בהנאה ]אבל לדעת שאר המפרשים עציץ 
שאינו נקוב אינו נאסר כלל וכנ"ל. ולדעת הרש"ס י"ל דאי"ז גזירה לגזירה, משום שלשיטתו החמירו 
בעציץ שאינו נקוב לאסור באכילה וא"כ הוא כעין דאורייתא קצת ולא הוי גזירה בעלמא[. ויש 
לציין עוד שכך היא הגירסה בירושלמי שהיה לפני האחרונים "העביר חמשה עציצים שאינם 
נקובים תחת גפן אחת" וכדפירשו הרש"ס והפני משה, אלא שהר"א פולדא כתב שיש לגרוס 

‘עציצים נקובים' וכפי שגרס הר"ש6. 

ולפי מה שהובא לעיל שכמה אחרונים ס"ל שאיסור מעביר הוא מדאורייתא, לשיטתם לכאורה 
יש איסור מעביר גם בעציץ שאינו נקוב7. אולם יש לציין שבהון עשיר דן בהדיא אם יש איסור 
להעביר עציץ שאינו נקוב, וכתב שלפום ריהטא נראה שמה שאמרו במשנה ‘המעביר עציץ נקוב 
בכרם אם הוסיף במאתים אסור' הוא משום שרק עציץ נקוב אם הוסיף במאתים נאסר, ואילו 
עציץ שאינו נקוב אינו מקדש אפילו הניחו, אבל הוא הדין שיש איסור להעביר עציץ שאינו 
נקוב, אבל לפי האמת אינו כן, שעציץ שאינו נקוב נוסף בו קולא אחרת שהוא מותר בהעברה, 
וכפי שנראה מהרמב"ם שכתב ‘אסור לעבור בעציץ נקוב שזרוע בו ירק בתוך הכרם, ואם הניחו 
וכו' הרי זה מקדש' הרי שהעברה אסורה רק בעציץ נקוב. והנה ההון עשיר סובר שאיסור מעביר 

הוא מן התורה ואעפ"כ סובר שלא החמירו לאסור אינו נקוב בהעברה.

אלא דאכתי טעמא בעי, שאם איסור מעביר הוא מן התורה, למה נקל בעציץ שאינו נקוב, הלא 
גזרו על הזריעה באינו נקוב אטו נקוב, וכדנקט הדרך אמונה בפשיטות אליבא דהחזו"א. ויתכן 
לבאר לדעת ההון עשיר, דהנה הא דלא גזרו על אינו נקוב לענין קידוש, יש לומר בטעמו דהוה 
סגי בגזירה שלא לזרוע באינו נקוב כדי להרחיק מזריעה בנקוב, ולא הוצרכו לגזור גם שיאסרו 
הגידולים, וכעי"ז י"ל שכדי להרחיק מעציץ נקוב בכרם הוה סגי לגזור שלא לזרוע בעציץ שאינו 
נקוב המונח בכרם ולא הוצרכו לגזור גם על העברתו. אולם סברת הדרך אמונה היא שמאחר שאין 

6.  אמנם גם לגירסת הר"ש שהירו' מיירי בנקובים, אין ראיה שאין איסור העברה בעציץ שאינו נקוב, דבירו' 
אמרי' כאן דלחד מ"ד הזרעים נאסרים, וא"כ ע"כ מיירי בנקובים דבאינו נקוב סובר הר"ש שלא שייך קידוש 

כלל.    
7.  ועיין עוד בהר צבי )זרעים ח"ב כלאים סי' כד אות ג( שכתב שיש איסור מעביר בכרם בעציץ שאינו נקוב, 

ואולי אין כונתו למעביר דוקא דעיקר דבריו קאי לענין עציץ שאינו נקוב בסתם ולא לענין מעביר.
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חילוק כלל בין מעביר למניח, שכל שיונק מהכרם הרי הוא כמונח בכרם ]וכל הטעם שהגפנים 
אינם מתקדשים הוא משום שלא הספיקו להוסיף מאתים בעוד הירק תחתיהם[, א"כ אין מקום 
לחלק בגזירה שלא לזרוע באינו נקוב, ולא דמי לקידוש שהוא איסור בפני עצמו ואינו בכלל 

גזירת הזריעה בעציץ שאינו נקוב, וצ"ע8.

עציץ עטוף בניילון אטום

ולדעת הדרך אמונה אליבא דהחזו"א שהעברת עציץ שאינו נקוב הוא בכלל גזירת זריעה בעציץ 
שאינו נקוב, אפילו אם יהיה עציץ הירק עטוף כולו בתוך שקית ניילון וכדומה בשעה שעובר 
תחת ענף הגפן, אינו מועיל, דבכל גוונא הו"ל בכלל הדין של עציץ שאינו נקוב. ]אלא אם כן יש 
בין ענפי הגפן לעציץ דבר המבדיל שיש לו תורת מחיצה, וכדכתב בדרך אמונה )פ"ז ס"ק קל( 
בשם תפארת ישראל שגג מועיל להפסיק בין הזרעים לגפן. ובצהה"ל שם )אות רעג( מבואר 

שגם גג בלי מחיצות מועיל להפסיק. ועיי"ש לענין מחיצת לבוד[. 

האיסור בימות החורף

ו. איסור כלאי הכרם נוהג גם בחורף כאשר נושרים כל העלים מהגפן והיא אינה ממשיכה לצמוח, 
ונשארו רק ענפים שנראים כאילו התייבשו. לדעת הר"ש )פ"ז מ"ב ומ"ז( האיסור בחורף הוא מן 
התורה ולשיטתו הזרעים יכולים לבוא לידי קידוש אם הוסיפו מאתים אפי' שאין כלל ענבים 
בגפן, ולדעת הרמב"ם אם אין ענבים שהגיעו לכפול הלבן גם הזרעים אינם נאסרים מן התורה 
]ופירש דהיינו דתנן )פ"ז מ"ב( גפן שיבשה אסורה ואינה מקדשת, דמיירי בימות החורף. אבל 

הר"ש מפרש דמתני' מיירי שהגפן יבשה לגמרי ומתה ואסורה מדרבנן משום מראית העין[. 

אך יש לעיין אם לדעת הרמב"ם איסור הזריעה בחורף הוא מן התורה אע"פ שאינו מקדש, ובדרך 
אמונה )פ"ה ס"ק פב וס"ק צז( נקט שאיסורו רק מדרבנן, דהא קרא לא מיירי בהכי ]ור"ל שהלאו 
דלא תזרע כרמך כלאים מיירי באופן שיכול לבוא לידי קידוש דהא כתיב פן תקדש המלאה וגו'[, 
ובביאוהה"ל )שם הי"ג ד"ה אע"פ שזה אסור( כתב דאפשר שהוא דאורייתא דהא בספרי פ' כי 
תצא אמרינן אין לי אלא כרם שעושה פירות שאין עושה פירות מנין ת"ל כרם מכל מקום, וגפן 

שיבשה בחורף לא גרעה מגפן שאין עושה פירות, ועיי"ש מה שדן בזה עוד.

אולם במכתב החזו"א נמצא בהדיא שלדעת הרמב"ם איסור הזריעה בחורף הוא מדאורייתא 
64(, דהביא פלוגתת הר"ש והרמב"ם הנ"ל  )המכתב הובא בדרך אמונה חלק ה' מכתב ה' עמ' 
וכתב: "ודעת הרמב"ם דמשנתינו בימות הגשמים, ומ"מ אינו מקדש אבל אסור לזרוע בצדה מן 
התורה, והא דאינה מקדשת משום דלעולם אינו מקדש עד שיגיעו ענבים לפול הלבן", ]ומבואר 
לכאו' שהלאו של 'לא תזרע כרמך כלאים' עומד לעצמו, ואינו תלוי אם יכול להתקיים בו סיפא 

דפן תוקדש המלאה וגו'[9.   

8.  והגאון רבי שאול רייכנברג שליט"א אמר שיש להביא ראיה מהרמב"ם שגזרו על עציץ שאינו נקוב בהעברה, 
שדעת הרמב"ם שמעביר אינו מקדש אלא א"כ הניח, ויש מהאחרונים שביארו דאזיל לשיטתו בהלכות שבת 
)פ"ח ה"ד( שמגביה עפר שעלו בו עשבים והניחו ע"ג יתידות חייב משום תולש, והיינו משום שכשיש הפסק 
אויר חשיב כתלוש ]הובאו דבריהם לעיל הערה 2[, א"כ מוכח שיש עכ"פ איסור להעביר עציץ שאינו נקוב, 

דהא עציץ נקוב שמוגבה הוא כאינו נקוב. 
9.  ויש להקשות איך משכחת לה איסור דאורייתא בכה"ג, והא קיי"ל כר' יאשיה שאינו לוקה משום כה"כ עד 
שיזרע חטה ושעורה וחרצן במפו"י )ברכות כב, א, רמב"ם פ"ה ה"ב(, אלא שלדעת הרמב"ם )פ"ה ה"ז( מ"מ 
אסור מדאורייתא לזרוע בצד גפן והרי"ז מקדש ורק אינו לוקה, וטעם איסור הזריעה ביאר החזו"א )סי' א' 
סק"ו( דנלמד מהא דאסרתן תורה בהנאה דכתיב פן תוקדש, אלמא לא ניחא ליה לרחמנא בהכי, ומ"מ אינו 

83

כה
הל

ה 
שד

  
דה

ש
ת 

כו
לי

 ה



ולענין מעביר תחת הגפן בימות החורף, למאי דצידד הדרך אמונה בדעת הרמב"ם שהאיסור 
בימות החורף הוא מדרבנן, יל"ד שהעברה בחורף תלויה במחלוקת האחרונים אם איסור 
מעביר הוא מן התורה או מדרבנן, וכדרך שכתב הדרך אמונה לענין עציץ שאינו נקוב, שלדעת 
המפרשים שמעביר אסור מדרבנן, שמא י"ל שלא גזרו בימות החורף שאיסורו ג"כ מדרבנן, דהוי 
גזירה לגזירה ]שאם איסור הזריעה בחורף הוא מדרבנן י"ל דטעמו משום גזירה שמא יבוא לזרוע 
בקיץ[. אבל לדעת המפרשים שמעביר אסור מדאורייתא הרי"ז אסור גם בימות החורף. וכן 
לדעת הר"ש ודאי אסור להעביר בחורף שהרי איסורו מן התורה ומקדש. ולפי המבואר בחזו"א 

במכתב לכו"ע אסור לזרוע בחורף מן התורה.         

כשענפי הגפן למעלה מעשרה טפחים מהעציץ

ז. ובאופן שענפי הגפן גבוהים עשרה טפחים מעל הירק שבעציץ, הדבר תלוי במחלוקת הפוסקים, 
שבתשובת המבי"ט המובא בגליון שו"ע )יו"ד סי' רצו( כתב שאין איסור כלאי הכרם כשהענף 
גבוה י' טפחים מהירק, והברכי יוסף שם הביא כן בשם אחרונים נוספים. אולם החזו"א )סי' יג 
ס"ק ח( חלק על דבריהם בתוקף וכתב שבאיסור תחת הגפן לא התנו במשנה ובגמ' ירו' שום 
תנאי שיהא הגפן למטה מי' טפחים ]וכמו כן הרמב"ם כתב )פ"ו הי"א( כל הזורע תחת השריגים 
והעלין היוצאין מן הגפן הרי זה קידש ואע"פ שהזרע רחוק מעיקר הגפן כמה אמות. וכן בהמשך 

ההלכות שם הזכיר כמה פעמים דין תחת הגפן, ולא התנה שיהא הגפן פחות מי"ט[. 

והוכיח כן גם מהדין שכתב הרמב"ם )פ"ז ה"כ, ע"פ מתני' פ"ה מ"ג( ‘חריץ שהוא עובר בכרם 
עמוק עשרה ורחב ארבעה אם היה מפולש מראש הכרם ועד סופו הרי זה נראה כבין שני 
הכרמים ומותר לזרוע בתוכו, ובלבד שלא יהיו הגפנים מסככין עליו כמו שביארנו', הרי שאסר 
הרמב"ם שיהיו הגפנים מסככין על הירק הזרוע בתוך החריץ הגם שהגפנים גבוהים י"ט מעל 
הירק, שהרי לא חילק הרמב"ם בין אם הגפנים נוטים לתוך החריץ ]ויש פחות מי"ט ביניהם[ 
או שהם מסככים מעל החריץ, וכן לא חילק בין אם הירק גבוה בתוך החריץ או רק למטה, וגם 
בפשוטו מיירי שהם מסוככים מעל החריץ. יעו"ש. ולפי"ז אפי' אם הגפן גבוהה מאוד אסור 

לעבור תחתיה עם עציץ ירק.

מעביר תחת הגפן כשאינו יודע שיש כאן גפן

ח. ויש לדון באופן שהעובר תחת הגפן עם עציץ הירק אינו מבחין כלל בגפן, אם נחשב בכה"ג 
שעובר איסור בשוגג וצריך הרואה זאת למונעו. או שאין בזה איסור משום שלאיסור כלאים 
צריך שתהא ידיעה אודות שני המינים שגורמים את הכלאים וחשיב כמתעסק. ואולי הוא פחות 

אלא איסורא דאורייתא בעלמא ולא לאו אע"ג דכתיב פן ]וקיי"ל דהשמר פן ואל אינו אלא בלא תעשה. מכות 
יג, ב[, כיון דלא כתיב פן על העשיה אלא על הקידוש. ולפי"ז כתב החזו"א שזריעה בצד הגפן כשאינה מביאה 
לידי קידוש אינה אסורה מן התורה, שהרי אין בה צד איסור לא מכח הזריעה ]דלא הוי ג' מינים במפו"י[ ולא 
מכח הקידוש. וכגון זורע בשביעית שאין הגידולים נאסרים למאי דקיי"ל כמ"ד אין אדם מקדש דבר שאינו שלו 
)משנה פ"ז מ"ה, רמב"ם פ"ה ה"ח(. ולפי"ז קשה איך כתב החזו"א שלדעת הרמב"ם זריעה בצד הגפן בימות 

החורף אסורה מן התורה, הרי אי"ז מפו"י וגם אינו יכול לבוא לידי קידוש, ומאיזה צד יהא בו איסור דאו'. 

וצריך לחלק בין זורע בשביעית שהזריעה מופקעת מקידוש משום שהכל הפקר ואין בכוחו לקדש דבר 
שאינו שלו, לבין זורע בחורף שהזריעה ראויה להתקדש אם התבואה תתקיים עד שיגיעו הענבים לכפול 
הלבן, ומה שבפועל אין התבואה מתקיימת הוא דבר מקרי וחשיבא מיהת זריעה שיש בכחה לקדש, וא"כ 

י"ל דלא ניחא לרחמנא בהכי ואסורה מדאו' אף שאינה במפו"י.            
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 ובר וו ואיץ ירי נמנ ויני הבנל

ממתעסק, דבלא ידיעה אודות שני המינים אפשר דליכא שם איסור כלאים כלל ]ויתכן שיש 
בזה נפק"מ האם צריך הרואה זאת למונעו מלעבור שם[, ואכמ"ל.  

סיכום הדינים:

א אסור לעבור עם עציץ נקוב שגדל בו מין מאכל בסמוך לגפן יחידית ]בתוך ששה טפחים 	.
לגזע הגפן[, יש אומרים שאיסור העברה הוא מן התורה ויש אומרים שהאיסור מדרבנן.

א כמו כן אסור לעבור עם עציץ נקוב שגדל בו מין מאכל תחת ענף של גפן, אפילו שהוא 	.
רחוק מעיקר הגפן. האיסור לעבור תחת הגפן ]כשהוא מחוץ לששה טפחים מעיקר הגפן[ 

הוא מדרבנן.

א אם העציץ אינו נקוב, לדעת החזו"א ופוסקים נוספים נראה שיש איסור לעבור עימו בסמוך 	.
לגפן או תחת הגפן. ויש מתירים.

א האיסור לעבור עם עציץ בסמוך לגפן בתוך ששה טפחים לעיקר הגפן, כנ"ל באות א' ]כשאין 	.
ענפי הגפן מסוככים על הירק[, הוא דוקא כשהעציץ למטה מעשרה טפחים לקרקע, אבל 
אבל אם מגביה את העציץ למעלה מעשרה טפחים מהקרקע, מותר לעבור בסמוך לגפן. 

א האיסור לעבור עם עציץ תחת ענף של גפן, כנ"ל באות ב', הוא גם אם העציץ גבוה עשרה ה.
טפחים מעל הקרקע.

א יש הסוברים שאם ענפי הגפן גבוהים עשרה טפחים מעל הירק אין בכך איסור, ולדעת ו.
החזו"א אין חילוק בדבר ואסור לעבור תחת ענפי הגפן אפילו כשהם גבוהים מאוד.

א כל הדינים האלו נוהגים גם בימות החורף כשהעלים שבגפן נושרים והגפן נראה כמו 	.
שהתייבש ]תרדמת חורף[.  
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בענין קביעת זמן הביעור – תגובה ל"קביעת זמן הביעור, 
בירור דעתו של מרן הגרי"ש אלישיב זצוק"ל"

 )220 בהליכות שדה – אלול תשפ''ב )גליון 
נדפס מאמרו של ראש ביהמ''ד הגרי''י אפרתי 
שליט''א, והובא בו הנידון בפרי שיש ממנו 
כמה זנים, וב"ארץ" אחת בתוך א''י גדל רק הזן 
המוקדם, וכבר כלה שם לחיה, וב"ארץ" אחרת 
גדל גם זן מאוחר )ושם בוודאי הוא מציל על 
המוקדם(, ומביאים משם לארץ שבה כבר כלה 

הגדל שם, מה דינו לענין ביעור.

ובסיכום בסוף המאמר נכתב שכפה''נ לדעת 
מרן הגרי"ש אלישיב המביא פירות כה''ג, כולל 
פירות נכרי לדעת חזו''א או מאוצר בי''ד, חייב 
להפקירם כדין המוליך פירות ממקום שלא 
כלו למקום שכלו, שנותנים עליו חומרי מקום 
שהלך לשם וחייב לבער. )אמנם לדעת מרן 

הגר"נ קרליץ כנראה פטור מלבער(

רציתי להעיר בזה:

א בפירות שמובאים ע''י אוצר בי''ד, יש 	.
יהא פטור,  הגרי"ש  לדון שאף לדעת 
שהלוא זמן חיובם מדין המוליך וכו' הוא 
כשנכנסו לארץ שבה כלו, ואז היה הפרי 
עדיין ברשות בי''ד, כיון ששלוחי ביה''ד 
הם המובילים את הפירות, וטרם זכה 
בהם אדם, והרי הם הפקר וכמבוערים. 
ולומר דדין זה דהיה ברשות בי''ד בזמן 
החיוב שנפטר מביעור, הוא דווקא בביעור 
הרגיל ולא בביעור של המוליך וכו', ובזה 
צריך דווקא להפקיר בפועל – לכאורה 

קשה לחלק בזה.

א נראה דאף אם הפקיר הפירות כשהביאם, 	.

מ''מ כשיגיע זמן הביעור בארץ שהובאו 
משם יצטרך לבער שוב, אם עדיין יש בידו 
מזון ג''ס, לפי מה שכתב בחזו''א שביעית 
סי' יג סק''ב דדין ביעורכשמביא למקום 
שכלו הוא רק משום מראית עין )לדעת 
תוס', ושם סק''ד כתב שכ''מ ברמב''ם, 
אמנם לרש''י משמע שהוא מדינא), א''כ 
כשכלו בארץ שגדלו שם זהו זמן הביעור 
מעיקר הדין, ובפרט אם נחוש לחומרא 
לשי' הגרנ''ק שאין בזה כלל דינא דהמוליך 

וכו', א''כ ודאי יתחייבו אז בביעור.

א יש לעיין אם פירות שהתחייבו בביעור 	.
משום שהובאו למקום שכלו, ולא ביערו 
אותם אז, האם נאסרו, ככל פירות שלא 
נתבערו בזמן הביעור. והצד לחלק בזה 
הוא משום שמבואר בגמ' שאם יחזרו 
הפירות לארץ שהובאו משם א''צ לבערם, 
דאטו אגבא דחמרא קלטינהו להתחייב 
חיוב מוחלט בביעור, א''כ שמא אף באותה 
ארץ לא יאסרו ויוכל גם אחר זמן לבערם 
ולאכלם. )ושמא תלוי הדבר  במח' רש''י 
ותוס' הנ''ל אם החיוב בזה הוא מדינא 
או כדי שלא לשנות ממנהג  המקום(. 
ובשפת אמת שם דן ביותר מזה, דיתכן 
שאין כלל חיוב לבער כשהביאם, ויכול 
לכתחילה  להשהותם, וכל דינם הוא רק 

שאסור לאכלם שם ללא ביעור. וצ''ע.

בברכה,

אריה יהודה פייסט

תנובות שדה - תגובות
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נייבינ שדה ש נביבינ

דברי המבי"ט בענין לפני עיוור כשיש לחבירו על מי לסמוך 
– תגובה ל"איסור סחורה – איסור גם לקונה"

יחיאל איתמר שכיון  218 כתב הרב  בגליון 
שישנה שותפות מובנית בין המוכר ללוקח 
נחשב שגם הלוקח שותף בגוף האיסור ואינו 
יכול לומר שאינו עובר בלפני עיוור כשהמוכר 
יש לו על מי לסמוך, ובסוף דבריו שם כתב 
שיש המביאים כראיה מדברי המבי"ט )חלק א, 
כא( שכתב שמותר לקנות פירות שביעית ממי 
שסומך על הדעות שאין בהם קדושה ואין לחוש 
לאיסור סחורה, ותמה הרב הכותב על הראיה 
שהרי המבי"ט דן שם גם במי שמוכר פירות 
שביעית לאחרים ולא הזכיר את איסור סחורה, 
ולפיכך הניח שהמבי"ט כאן לא דן לגבי איסור 
סחורה כלל, אלא רק לגבי איסור מסירת דמי 
או פירות שביעית לעם הארץ, ומיירי באופנים 

בהם אין איסור סחורה, ע"כ דבריו שם. 

אבל יש להעיר שבמחילת כבודו לא דק, שהרי 
המבי"ט כשדן  שם לגבי המוכר בהדיא דן שם 
לגבי איסור סחורה, שהרי כתב המבי"ט שמוכר 

מעט שלא במידה, ואותו מעט שהזכיר המבי"ט 
בא לומר שמיירי באופן שאין בו איסור סחורה 
למוכר כי מוכר מעט וכפי שכתב הרמב"ם 
)שמיטה ויובל ו, א(, וכפי שהזכיר המבי"ט 
עצמו בתחילת דבריו שם. ואם כן חזרה ראיה 
לגבי המוכר  כדבריו, שהרי  למקומה שלא 
נקט המבי"ט שמוכר מעט בכדי שלא יעבור 
באיסור סחורה והחשש יהיה רק במסירת פירות 
שביעית לעם הארץ, שבזה כיון שהקונה יש 
לו על מי לסמוך אין לחוש ללפני עיוור. ולגבי 
לוקח דן המבי"ט מצד מסירת דמי שביעית 
לעם הארץ ולא העמיד שמדובר בקונה ממי 
שמוכר מעט – ואף שהוא שותף עם המוכר בגוף 
מעשה המכירה, מבואר שסבר המבי"ט שאין 
לאסור לקנות פירות שביעית כשיש למוכר על 
מי לסמוך שאין בהם קדושת שביעית ושלא 

כדברי הרב הכותב.

א.ד.

 לפי עיוור כשהעובר אינו רוצה לעבור –
תגובה ל"פירות שביעית שנשמרו בשוגג מה דינם"

בגליון 220 דן הגאון רבי מיכאל גלעדי שליט"א 
במטע שהפירות שבו לא הופקרו כדין האם 
נאסרו כדין ‘שמור ונעבד', ואחר מכן דן אם 
את  מפקיר  כשהוא  המטע  בעל  על  חובה 
פירותיו עתה לכתוב שהפירות היו שמורים 
בכדי שהמקפידים לחוש לשיטות הראשונים 
ששמור אסור לא יאכלו, וצידד שם בשם חכמי 
בית המדרש שכיון שיש כמה וכמה צדדים 

להיתר, וכיון שלדעת הנה"מ אין איסור דרבנן 
בשוגג כי אין המראה ממילא לא שייך לפני 
עיוור ולפיכך אין צורך לכתוב שהפירות היו 

‘שמור'. 

ותחילה אודה להגאון הנ"ל על מאמריו הבהירים 
והברורים תשוח"ח לו, ולגוף דבריו לכאורה 
יש לדון בהם משום שלכאורה כל שיש מי 
שלא רוצים לאכול מפירות אלו, ולדידם אכילה 
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מפירות אלו היא דבר שאינו נאות, הוי בכלל 
מכשול לכתוב שהם הפקר בלי לציין. וכל מה 
שיש להקל באיסור לפני עיוור כשיש לו לעובר 
על  מי לסמוך או באיסור דרבנן שאינו נחשב 
עוון באכילה בשוגג, הוא רק במי שאינו עיוור 
כפשוטו, אלא שאינו רואה דרך האמת מפני 
תאוות ליבו – כלשון הרמב"ם )הלכות רוצח פ"ב 
הי"ד(, בזה כל שיש לו על מי לסמוך או שהוא 

איסור דרבנן יש מקום להקל שאין כאן מכשלה 
אמיתית, אבל מי שלא רוצה לעבור באיסור 
והוא גורם לו שיטעה ויאכל לא גרע מכל עצה 

שאינה הוגנת לו שיש בו איסור לפני עיוור.

אמנם עדיין יתכן שיש להקל כדבריו שם שלא 
מביא לו בידיים לעבור, וצ"ע.

י. אלינסון.

קדושת שביעית בעודף מדמי שביעית – תגובה ל"עודף 
מקניה בחנות שמוכרים בה ירקות מהערבה הצפונית"

בענין מש"כ הג"ר אהרן פרנקל שליט"א בגליון 
217 בדין מי שקיבל עודף מחנויות בהם מוכרים 
פירות שע"פ דעתו דינם כפירות שביעית. 
)ערבה צפונית, פירות נכרי וכדומה, או באופנים 
אחרים( ודן שם בדיני ביטול ברוב והלך אחר 
הרוב וקבוע, ואם דמי שביעית נאסרים בספיחין, 

ועוד נידונים, יעויי"ש. 

ותמוה לי מאוד מפני מה נחשבים הדמים דמי 
שביעית הלא בזה שנתן עשרה שקלים, לדוגמא, 
וקנה בחמש וקיבל מטבע של חמש כעודף, 
הלא את אותה המטבע של חמישה שקלים 
קנה במטבע של העשרה שקלים שנתן, ואם 
כן ממילא חל חילול מכח המקח. שהרי החזון 
איש )שביעית סימן י סקי"ג( אף שבתחילה 
סבר שבדמי שביעית ניתן לעשות מקח בלי 
שיתחללו המעות, חזר בו מכח הירושלמי בריש 

מעשר שני שמבואר שם ששביעית מכירתה 
היא חילולה, ואם כן בשעה שעשה מקח שקנה 

מטבע מיד נתחללה על המטבע ששילם.

ודנו בדין זה של מטבע מדמי שביעית שניתנה 
כעודף במנחת שלמה )א, מה( ובמנחת יצחק )ו, 
קכט(, ובמנחת שלמה שם אכן הציע שבשעה 
יאמר למוכר  ומקבל עודף מעותיו  שקונה 
שיתחללו המטבעות על המטבעות שבאים 
שמקבל המוכר, וצ"ע הא שביעית מכירתה 
היא חילולה ולמה צריך שיאמר למוכר בפירוש 
שיתחללו המעות, ובמנחת יצחק )ו, קכט( ולא 

מצאתי שדנו בזה, וצ"ע.

ואולי פשיטא להו לכל הני רבוותא שקבלת 
עודף תמורת מטבע ששילם לא חשיבא מקח 

ואינה תופסת דמיה, וצ"ע.

משה שוורץ

תגובת רבי אהרן פרנקל שליט"א
נראה  זו  בסוגיא  רבותינו  דברי  מסתימת 
שהחזרת מעות העודף נחשבת כפירעון חוב 
או פסיקה, ולא כמקח. שהמעות נקנים למוכר 
במשיכה בעד המוצר הנקנה על ידי הלוקח, 
והוא מחוייב להשיב למוכר את החוב שנוצר 

ואינו ממתין עם קנייתם עד שיקבל הלוקח 
את העודף המגיע לו, ואין זה כמקח שכתב 
החזון איש שם בסוף ס"ק יג שאינו מקנה את 
החפץ עד שישלם ולכן נחשב התשלום דמי 

שביעית, יעויי"ש.

תנובות שדה - תגובות
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 בצל ירוק בגידול בחממה 
למניעת חרקים

התבצלות

שדה בצל בשנת הגידול השניה 
התחילה צמיחת העלים

שתילי בצל במשתלה

עקירת בצל ירוק למאכל

שדה בצל בשלב הצניחה

12

34

56

תמונות הסבר גידול הבצל והילכותיו



 המתחל נפתח ומתגלים 
מאות הפרחים

תפרחת בצל יבשה רוב הזרעים 
התפזרו ונותרו זרעים בודדים

 עמוד של בצל לאחר שהוסרו 
כל העלים והגלדים

 עמודי הפריחה עם המתחל 
הסגור בראשם

 שלב הפריחה כעת מתבצעת 
האבקה באמצעות דבורים

עמוד של בצל החלק המכוון כנגד 
האוכל הוא החלק העטוף בנדנים 

הלבנים
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