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הרב חיים דגן זצ"ל
בחודש האחרון נסתלק לבית עולמו הרב חיים דגן זצ"ל, שנים הרבה זכינו לעבוד 

במחיצתו, שימש כאחד המפקחים במדור למצוות התלויות בארץ ברה"ר.

נתייחד והתאפיין הרב דגן בחרדתו לעבודת הקודש לטהר ארץ ישראל ויושביה 
מאכילת פירות ערלה ומלהיכשל בטבל, ובעיקר כפי שהיה מרגליה בפומיה כן נהג 
למעשה, היה אומר "אני עובד אצל המלך", וכוונתו, שהוא איננו שכיר יום אשר 
חובת הנאמנות היא למעסיקיו ודי בכך אם יעסוק בדבר לפי תוכנית עבודה שתינתן 
לו ע"י המעסיק, לא ולא, ר' חיים זצ"ל הרגיש שהוא משולחן גבוה קא זכה, וחובתו 
עד כדי מסירות נפש לפעול – בכל התחומים בעיר ובכפר לקיום מצוות התלויות 

בארץ כהלכה. 

משום כך גם אם לא סיפקו לו רכב להגיע למקומות ומטעים ושדות בקצווי ארץ, 
אין הדבר מרתיעו, ומקו אוטובוס אחד לקו אוטובוס שני ואחרי זה גם בהילוך רגלי, 
היה משתרך ומגיע לאותו מקום שהיה צריך לתקן בו הפרשת תרומות ומעשרות 

או למנוע שיווק פירות ערלה.

ואכן, יש במערכת מחברי שזוכרים מקרה בו היו חייבים לשבת למשא ומתן עם 
גורמים שאינם אנשי דמעלי ]יאמר ברורות, עם אנשים הנמנים לדאבון לב עם עולם 
הפשע, אולי בעזה”י כבר שבו בתשובה[ כדי להציל מהפצת טבל בשווקים רבים, 
ונשלחו לדבר שני שליחים, וחד מהם רבי חיים זצ”ל, והנה השליח השני מעיד על 
עצמו כי היתה השלוחים בדאגה ואף בפחד ויותר מכך, אולם רבי חיים ישב שליו 
ובטוח שהרי הוא “שלוחו של המלך” המאמין באמונה שלימה כי גם כי אלך בגיא 

צלמוות וגו’.

אחד הקשיים המביאים לכשלים בכשרות הינו השגרה והעייפות המצטברת, ומשום כך 
פעמים אנו מוצאים משגיח שפעל כראוי וכהגון בתחילת דרכו, וכשעומד שנים אחר 
כך, נדמה כי כהתה עירנותו. לא כן ר' חיים זצ"ל, מכיון שעבודתו היא אצל ה,מלך', 

אין אתה מוצא שינוי והבדל בין עבודתו ביום הראשון עד ליום שפרש מעבודתו.

נדמה שעלינו העוסקים בכשרות בכלל ובתחום מצוות התלויות בארץ בפרט, לנסות 
וללמוד מדרכיו. חז"ל הקדושים למדונו )יומא לה ע"ב( שהלל מחייב את העניים 
ור"א בן חרסום מחייב את העשירים, ולא תועיל לו לאדם הטענה – הכיצד אני נתבע 
הרי אותם תנאים קדושים הינם יחידים, אלא אומרים חז"ל הלל ור"א בן חרסום 
מחייבים כל אחד ואחד מאתנו להגיע למקסימום בעבודת הקודש לפי דרגתנו. ר' 
חיים זצ"ל לימדנו ומחמת כן שבעתיים הוא מחייב כל אחד ואחד מאיתנו, לשאוף 

בעבודת הקודש בכשרות - לעבודה תמה ובמסירות.

י. אפרתי
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זה מנסה גם הוא ליטול את חלקו בשאיפה לחיזוק גליון 
מצות הארץ ושמירתה כדין בהביאו מפירות תורתה 
בדברים העומדים ברומו של עולם. יובאו בגליון דברים 
בענין איסור והיתר נזרע בשביעית, חילול רבעי בפירות 
שביעית, הפרשה בטבלים המצויים ביד גוי – בעיה שלא נמצא לה פתרון מניח דעת, ביעור 
והפקר על ידי שליח, החובה לתת לכל אחד להיכנס מן הפירות המבוערים, תגובות בענינים 

אלו ותגובות להם ומאמר בענין ביעור בירקות עבר הירדן.

בשדה ההוראה יובא קונטרס מקיף ובו טעויות מצויות בהפרשת חלה ונדון גדול בענין 
חובת ביעור בפחות ממזון ג' סעודות הנקנים מן הנכרי אחר זמן הביעור.

עוד יובאו בגליון, מאמר מקיף אודות גידול בצל מבצלצלים ממנו עולות השאלות הנוגעות 
למעשה בתקופה זו, טבלה לברכת שהחיינו על פירות ולוח ערלה לפירות חורף תשפ"ג 

ועוד ועוד.

התודה והברכה לכל הכותבים והמעשים השותפים בהוצאת גליון זה יזכו להפיץ מעיינותיהם 
מתורץ הארץ ומצוותיה ולברכת שמים ממעל, ובראשם להרב ירחמיאל דוברוביצר שליט"א 

אשר הגהותיו והארותיו שזורים בגליון זה מריש עד כלה.

יתן ה' וזכות מצות הארץ ושמירתה תעמוד לראות עוני עמו לשוב את שיבת ציון מהרה 
להגלות בה באור חדש.

העורך
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הרראה תרט הנרי"ש אלישיב זנר "ל בלבר רזר  בשבי יה ררל ט בשתיריה

שאלת הנזרע בשביעית הנוגעת בחלק ממיני הירקות המצויים כבטטות, פלפל, 
ועוד ועוררה דיון רב בבתי מדרשות ובקרב שומרי מצוה, מתבארת ומתפרטת 

במאמר זה לגלגוליה בשמיטות האחרונות.

רבי יוסף יקותיאל אפרתי שליט"א
ראש ביה התלרש

הוראת מרן הגרי"ש אלישיב זצוק"ל בדבר 
נזרע בשביעית ונלקט בשמינית

אחת מהשאלות התכופות בימים אלו של חודשי החורף מוצאי שנת השבע התשפ"ג היא שאלת 
הנזרע בשביעית.

להלכה כל ירק הנלקט בשביעית - בשדה של יהודי אסור באיסור ספיחין עד עולם, אולם ירקות 
שנזרעו בשביעית ונלקטו בשמינית יש לדון האם מותר לאכלם.

ותחילה לדברים, בהגיע חנוכה פוקע מירקות אלו איסור ספיחין )רמב"ם פ"ו ה"ד( ובגדלים 
בשדות נכרי – פוקעת מהם הקדושה )לדעת החזו"א שאף בירק הנלקט בשמינית בשדה נכרי 
יש קדושה עד למועד פקיעת איסור ספיחין, חזו"א סי' ט סקי"ג, וס"ק יז(, אך עדיין יש לדון 

האם ירקות שנזרעו בשביעית באיסור ואין בהם איסור ספיחין מותר לאכלם.

וביסוד שאלה זו עומדים לפנינו שלושה נידונים הלכתיים. דין פירות שנעבדו באיסור, נשמרו 
באיסור ושאלת הנזרע בשביעית.

איסור שמור 

נקדים את יסודי הדברים. בתחילת גידולם בשנת השבע, היה צריך להפקירם ואסור לשומרם, 
ואם כן הרי שמרום שלא כדין בשנה השביעית. ובעצם דין פירות שביעית שנשמרו שלא כדין, 
נחלקו רבותינו הראשונים ומקור מחלוקתם בדברי התו"כ )פ' בהר( על הפסוק "ואת ענבי נזירך 
לא תבצור" דאיתא שם, "מן השמור בארץ אין אתה בוצר, אבל אתה בוצר מן המופקר. לא 
תבצור - לא תבצור כדרך הבוצרים". לדעת רש"י פירות השמורים לא נאסרו באכילה )יבמות 
קכב, א ד"ה של עזיקה(, ואת דברי התו"כ "מן השמור אין אתה בוצר" פירש כדרך הבוצרים, אולם 
בשינוי אתה בוצר והפירות מותרים באכילה. ואילו לדעת ר"ת )שם תוס' ד"ה של( אין הפירות 
מותרים באכילה "דהא בהדיא תניא בתו"כ, ואת ענבי נזירך לא תבצור מן השמור אי אתה בוצר 

אבל אתה בוצר מן המופקר". הרי דמן השמור אסור אפילו בשינוי, והפירות אסורים באכילה.

ובדעת הרמב"ם נחלקו האחרונים, דיש שפירשו דס"ל דפירות השמורים מותרים וסמכו דבריהם 
על דברי הרמב"ם )פ"ח הל' יב( דבדין לוקח לולב מע"ה דמבליע לו דמי האתרוג כתב, "במה 
דברים אמורים בזמן שהיה מוכר פירות שכמותן בשמור...", הרי דס"ל שפירות שמורים מותרים. 
)במהר"י קורקוס הוכיח עוד מדברי הרמב"ם פ"ד הל' כד דכתב "וכל הנועל כרמו או סג שדהו 
בשביעית ביטל מצוות עשה". ולא כתב דהפירות אסורים(. אולם הרש"ס )שביעית פ"ח ה"ו( 

ס"ל דהרמב"ם אוסר פירות שמורים. 

דברים אלו נתבררו בע"ה בשבת ת"ח במסגרת כולל 'זכרון יוסף' לע"נ ר' יוסף בן שרה. זכות בירור ההלכה   .1
7תהא לעילוי נשמתו.
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אלא שבנידון דידן שתחילת גידולם בשביעית ונשמרו באיסור אך נלקטו בשנה השמינית – 
ועתה אין בהם קדושת שביעית אולי זה דומה למי ששימר שעה אחת והפקיר ואולי קיל אף 
טפי שכל השימור האסור הוא דווקא בפירות שבשעת לקיטתם קדושים בקדושת שביעית, ואם 
כן אפשר דאף אותם ראשונים האוסרים פירות שמורים לא יאסרו ירקות אלו, שבזמן לקיטתם 
אינם קדושים בקדושת שביעית. דכל המקור לאיסור שמור הינו מבצירת פירות שביעית. )עיין 
בחזו"א סי' י ס"ק ד – ה( ועיין עוד בחזו"א )סי' יב סק"ד( בדין שימר שעה אחת וחזר והפקירו.

איסור נעבד

עוד יש לדון אם יש מקום לאסור את הנזרע מדין נעבד, כמו כל תוצרת שגדלה בשנה השביעית 
באיסור שנחלקו הראשונים אם נאסרה באכילה. ומקורו בתו"כ )פ' בהר פרשתא א פ"א ד(, "והיתה 
שבת הארץ לכם וכו' מכאן אמרו שדה שנטיבה ב"ש אומרים אין אוכלים פירותיה בשביעית 
וב"ה אומרים אוכלים". )ועי' חזו"א שביעית ס"י סק"ו ואכמ"ל(. ואותם ראשונים האוסרים נעבד, 
יבארו דדעת ב"ה להתיר רק אופנים מסוימים. אלא שגם בזה יש לדון הואיל והירקות אינם 
קדושים בקדושת שביעית, )שהרי נלקטו בשמינית( יש להסתפק אם יש איסור נעבד בדבר שאין 
בו קדושת שביעית – ובדרך אמונה )פ"ד בצהה"ל אות קפח( אכן הסתפק בזה - ואולי הדבר 
תלוי בטעם איסור נעבד, אם האיסור הינו כקנס ]וכמו שמצאנו אף בדברים שמעיקר הדין הם 
מותרים באכילה שנאסרו אף לכל העולם כמו מבטל איסור במזיד או מעשה שבת במזיד אליבא 
דר"י[, ואז העבודה אוסרת אף שאין קדושת שביעית )וראה מ"ש בזה בהליכות שדה גליון 121(.

והנה עמא דבר, להשתמש בפירות הדר בחורף השנה השביעית )פירות אלו אינם קדושים 
בקדושת שביעית והם שייכים לשנה שישית( ואין חוששים לשאלה של נעבד. אולם יש לחלק 
כי בפרי הדר של השנה השישית ה"ז ספק נעבד באיסורי דרבנן ובזה ודאי ניתן להקל. ויתכן 

וטעמו של דבר, שאף האוסרים נעבד הקלו בנעבד .

דעת מרן החזו"א בשמור ונעבד

הלכה למעשה בענין שמור ונעבד ישנם הוראות שונות בדברי מרן החזו"א זצוק"ל. בסדר השביעית 
)סי' כו אות א( כתוב "עבר הבעלים ולא הפקיר כרמו להחזיק בו כבשאר שנים, נאסרו הפירות 
לכל אדם ואסור לאוכלן", ובעוד מקומות כתב כן )סי' ט סקי"ז ד"ה תבואה וקטניות וראה ס"ס 
כא(. לעומת זאת בדבר אתרוגים )סי' י סק"ו( כתב להתיר שמור ונעבד, וכן בסדר השביעית 
)שהו"ל הרה"ח ר"ז שפירא( אודות ירקות שנלקטו בשביעית – ]שלא היו באוצר ב"ד[ וא"כ 
מקורם משדות של אינם שומרי שמיטה, ציין לקנותם בהקפה, ואינו חושש לשמור ונעבד, )הגם 

שמכיון שנזרעו בשישית אין בהם נעבד מדאוריתא(.

ובקריינא דאיגרתא )מהד"ת, אגרת תצא, עמ' קפח( כתב, דדרכו של החזו"א במקום שההלכה 
רפויה ויש צדדים להקל, להתיר ליחיד השואל, אבל לא רצה להתיר לכלל, ולכן אף שהחזו"א 
בספרו )מעיקר הדין( הקל בשמור ונעבד, בסדר השביעית )בספרו( שהוא הלכה לכלל הציבור 

כתב לאסור. נמצא לדעת הקהילות יעקב, היתר החזו"א תלוי בצורך השעה ועיני המורה.

בענין שמור התפרסם מכתב הגאון ר' שמריהו גריינמן זצ"ל אשר בו הוא מבאר את הסתירה 
בדברי החזו"א בדין שמור. וביאר הגר"ש גריינמן זצ"ל, דלהלכה היקל החזו"א בשמור, אולם 
מכיון שאסור לקנות מהמשמרים משום קנס הרי סתם לאיסור, אולם לאחר שהתברר שהקנס 
הפך להיות נגד שומרי שביעית, דהמשמרים בין כך ובין כך מכרו פירותיהן, ודווקא יראי ה' שומרי 
שמיטה כדין לא היה להם מה לאכול, ובנוסף לכך הקונים לא קנו ישירות מהמשמרים אלא 
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מן הסוחרין ומסתמא יש מקום לדון שהקנס הוא דווקא על "המגדלים והמשמרים", לכן כתב 
החזו"א להקל. הגרש"ג מוסיף וכותב, "זהו הטעם שהסביר מרן זללה"ה לשואליו ע"ד הסתירה 

בין סי' י לסדר השביעית". הרי דהחזו"א היקל בדין שמור מעיקר הדין.

איסור נזרע

והנה בנידון דידן אף אם ניתן להקל בירקות אלו שאין איסור מחמת שמור ונעבד, הרי יש לדון 
שמא נזרע באיסור הוא איסור בפני עצמו. ודבר זה הינו במחלוקת הראשונים, דכתב הרמב"ם 
)פ"ד הטו( דפול המצרי שזרעו לירק הואיל ונלקט בשמינית בין ירקות בין זרעו מותר וע"ז כתב 
הראב"ד, לא מצינו בזורע בשביעית שום היתר. ועיין בתוספות בר"ה )ט, א( דמשמע דנזרע 
אסור מן הפסוק שדך לא תזרע, ותמהו האחרונים ובכללם מרן החזו"א דמנ"ל שאם זרע נאסרו 
הפירות. ובחזו"א )סי' ג סקכ"ה( ציין דהחינוך והר"ש )פ"א מ"ד( ס"ל, דהנזרע באיסור מותרין 

הפירות באכילה מה"ת.

אולם יש מי שאומר כי אוסרים נזרע מן התורה ודברי הרמב"ם מבוארים בתשובות הרמב"ם 
"עבר וזרע הרי הוא מותר מן התורה כמו כלאי זרעים שאסור לזרעם ומותר לאכול הדבר היוצא 
מאליו ורבנן הוא דגזור עליו שלא לגרום מכשול לעוברי עבירה ויבוא לזרוע" – הרי דבעבר וזרע 
כל האיסור הוא מגזירת ספיחין )פאר הדור סי' טו(. ברידב"ז בסימן ג, ממה שהתו"כ )שם( כתב 
"מן השבות בארץ אתה אוכל ואין אתה אוכל מן השמור", ופירוש שמור הכוונה נעבד, ]לעבדה 
ולשמרה, אמנם יש לעיין כי במהלך זה של הרידב"ז הוא למד איסור אכילה אף בפירות גוי ראה 
שם בבית רידב"ז עמ' כד, ב – וכה, א. אמנם אין הכרח ללמוד כן, והאוסרים נזרע יאמרו שהכוונה 
לאסור רק נזרע של יהודי ואכמ"ל[. ובערוך לנר )ר"ה ט ד"ה וקציר( למד שמקור האיסור ממה 
שנאמר לא תאכלו כל תועבה, אמנם כבר כתבו האחרונים דבראב"ד לא נזכר שטעם האיסור 

הוא משום לא תאכלו כל תועבה.

והנה הגרצפ"פ זצוק"ל )ראה מורי' אלול תשל"ט וחקר ועיון להגר"ק כהנא זצ"ל ח"ד( ציין דבפרישה 
חו"מ סי' קמא סעיף יג כתב דהזורע בשביעית נאסרו הפירות מדין דלא תאכלו כל תועבה.

אמנם נראה דדעת רבותינו האחרונים דאף לראב"ד איסור נזרע בשביעית הינו באיסור דרבנן 
– מחמת קנס.

דעת מרן הגרי"ש אלישיב 

מעתה נפן לברר דעת מרן רבינו הגרי"ש אלישיב זצוק"ל בנידון זה. כאשר זכינו במתנת חינם 
לשאלו במוצאי שביעית התש"מ, היתה תשובתו, דהואיל והמנהג וההוראה של רבני ירושלים 
לדורותיהם לאסור מה שגדל באיסור, א"כ אין להשתמש בירקות אלו. ודבריו היו ברורים כי לא 
מהכרעת ההלכה שיש איסור בנזרע בשביעית, אלא שנהגו בירושלים עפ"י רבני העיר, וכלשון 
הרידב"ז "יצא הקול מחומות ירושלים כהלכה פסוקה קבועה לדורות". וכך נדפס בבית הרידב"ז 
)עמ' לד( – תחת הכותרת "מודעה רבה לאפרושי מאיסורא" כנגד השמועה להתיר "פירות 
שנתגדלו ע"י עבודה בשביעית", לאמר, כי אסור להשתמש בפירות שנעבדו באיסור. ולכרוז 
זה צירף חתימתו הגר"ח ברלין, וכתב וז"ל: "אך למותר להוסיף ולקיים את הנאמר בצדק, וכל 

שגידולו באיסור אין היתר לאיסורו".

ומשום כך הורה מרן זצוק"ל שאין להתיר נזרע בשביעית "מחמת מנהג והוראת רבני ירושלים". 
ואכן בפירסומים ובהוראות בי"ד שנכתבו במדריך הכשרות של העדה החרדית, במשך כמה מוצאי 
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שביעית )ראה לדוגמא תשמ"א עמ' יא( וכתב, "מיני ירקות שידוע בודאי שנזרעו בשביעית 
נמשך איסור שביעית שלהם גם אחרי חנוכה )ההדגשה במקור(.

אולם יעויין בשו"ת משנת יוסף )ח"א סי' יט( שביאר בריש דבריו שאכן הנזרע בשביעית אין היתר 
לאיסורו גם לאחר שפקע איסור ספיחין. אמנם הוסיף וכתב כי דיבר בענין עם הרבנים הגאונים 
חברי וועדת הכשרות של העדה"ח בירושלים, שאמרו לו דמכיון שהקפדה בנושא זה כרוכה 
בהוצאות מרובות )קניה מהנכרי גם ברוב השנה השמינית, וזה דבר שאין הציבור יכול )או רוצה( 
לעמוד בו, משו"כ הם מקילים בדבר. והוסיף וכתב, שכבר כך היה לעולמים, כמו שכתב בשו"ת 
משנת רבי עקיבא להרה"צ ר' עקיבא פרוש זצ"ל )סי' ד( שהעולם סמכו על המקילים. וראה עוד 
בספר נתיבות אדם )ר"נ דייטש( סי' ע שהאריך בזה לבאר ולישב המנהג שנזרע בשביעית נאסר 
רק בכה"ג שיש קדושה על הפירות עי"ש. ור"ע בספר הלכות שביעית להגר"ב זילבר זצ"ל )סי' 
ג(. אולם כאמור המושכל ראשון של מרן רבינו היה שאם נוהגים איסור שהוא בבחינת כעין קנס 
על התוצרת שנזרעה בשביעית, ומנהג העיר )עיה"ק ירושלים( לאסור, הרי יש להחמיר בדבר. 

מחמת כן בער"פ תשמ"א בהורמנא דמרן רבינו זצוק"ל פורסמה הודעה מטעם המכון חקל"ת 
לאותם שמקפידים שלא להשתמש בנזרע – כי החזרת שהיתה בכלל החנויות כולל המהדרין 
הינה מזריעת שביעית, ]בחזרת – הנושא מורכב יותר, הואיל ויתכן ובחזרת בשמינית יש לחוש 
לספיחין ואף לקדושת שביעית אולם בהודעה שכתבנו היתה רק מחמת כן ואכמ"ל[ וראה מ"ש 

בזה בישא יוסף )ח"ה סי' קיב(. 

ובעקבות זה כתב לנו הרה"צ ר"י נויבירט זצ"ל בשם מרן הגרשז"א זצוק"ל, שלדעתו בירושלים 
הקלו בנעבד ואף כנראה בנזרע, במוצאי שביעית, כאשר אין איסור ספיחין.

המנהג בלוחות

אולם כאמור המנהג הרווח בועדות השמיטה בעבר אנו יכולים ללמוד מעיון בלוחות התאריכים 
לשמיטה שפורסמו )בין היתר ע"י המכון לחקר החקלאות(, על המועדים בהם יש להימנע מקנית 

תוצרת בשווקים הכלליים, ולוחות אלו נתפרסמו בהדרכתם ובהתייעצות עם גדולי ישראל. 

בלוח התאריכים שנדפס עוד בחיי חיותו של מרן החזו"א זצוק"ל, הופיעו רק המועדים בהם יש 
בשווקים בשנת השמיטה תוצרת ספיחין. )ראה דרך אמונה קונטרס סדר השביעית עמ' 390(, 

ולא הופיע מועד "גמר איסור ספיחין וקדושה" בשנה השמינית.

אולם גם, בלוחות התאריכים שנדפסו בשנים מאוחרות יותר, בהם צויין גם המועד של גמר 
איסור ספיחין במוצאי שביעית, נאמר באופן מפורש כי מחנוכה הותרו כל הירקות שנלקטו 
בשמינית. לדוגמא, ראה בלוח התאריכים שנדפס )בשנת תשכ"ו( בספר מצוות הארץ להרה"ג 
ר"ק כהנא זצ"ל שי"ל ע"י המכון לחקר החקלאות, )עמוד צח( "לוח התאריכים לירקות היוצאים 
לשמינית", נכתב בצורה מפורשת "מחנוכה ואילך הותרו כל הירקות שנלקטו בשמינית". ואם 
נתבונן בלוחות פרטניים באותם שנים )בהם מצוינים סוגי הירקות לפי סדר הא"ב, אבטיח, 
אספרגוס וכו'(, נראה שמועד גמר איסור ספיחין – ברוב מיני הירקות הינו "חנוכה". לעומת זאת 
באותם ירקות מהירי צימוח )כגון, מלפפון, צנון( הסתיים איסור ספיחין אף קודם לחנוכה כי יש 
מירקות אלו שאף שנזרעו אחרי שביעית – נלקטו קודם לחנוכה ולכן הם מותרים )במועד "עשה 
הבכיר הותר האפיל"(. ורק ירקות שמועד לקיטתם הוא בשנה השביעית – סוף איסור ספיחין 
בשווקים יחול כשתתחיל להגיע תוצרת שמינית )כגון, דלורית אשר עד לחודש תמוז של השנה 

השמינית משווקת תוצרת ספיחין שנקטפה בשביעית(.

נמצינו למדים כי מועד "גמר איסור ספיחין" – והיתר לקיחת ירקות בשווקים היה תלוי רק באיסור 
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ספיחין בלא לחוש לאיסור נזרע. לדוגמא, בלוח צויין חנוכה כמועד גמר איסור ספיחין של גזר, 
למרות שהגזר שבשווקים הוא נזרע בשביעית. )כי משך הגידול של גזר הינו למעלה ממאה 
ימים ולכן אף אם ילקט הגזר בתחילת טבת של מוצאי שביעית – הרי זריעתו היתה בשביעית(. 

בירור הוראת החזון איש על ידי מרן הגר"ח קניבסקי

בשנת תשמ"א גם בשמיטות שלאחר מכן הועלתה השאלה שוב ושוב לפני מרן. ונטענה הטענה 
כי מרן החזו"א הקל בזה ]יתירה מזו, גם אם הורה להקל מעיקר הדין בשמור ונעבד הרי ודאי 
החמיר בזה לעצמו, ואילו בשאלת נזרע הנלקט בשמינית אחרי חנוכה – הקל למעשה ]וגם אמר 
לקרוביו שיכולים ליקח ירקות אחרי חנוכה בכל מקום[, הורה מרן רבינו זצוק"ל לשאול ולברר 
קמיה מרן הגר"ח זצוק"ל בדבר הנהגת החזו"א, )עיין ישא יוסף שביעית סוף סימן קטו( והשיבו 
מטעמו "כמדומה שהחזו"א לא בירר במוצאי שביעית אם נזרע בשביעית וכיון שבגמ' כתוב 
שמותר התיר". והוסיפו וכתבו "ואפילו אם נזרע בשביעית מתיר החזון איש אפילו בשביעית 
עצמה אי לאו משום ספיחין, ובמוצאי שביעית לא חשש לזה". וכשזכיתי לאחר זמן לראות פני 
מרן הגרח"ק הוסיף ואמר שמרן החזו"א אף אמר לאחד מקרוביו )וציין הגרח"ק השם( שיכול 

לקנות מחנוכה את הירקות בשוק.

ויש בנותן טעם, שמרן הגרח"ק )שהוא העדות עליה סמך מרן רבינו( היה מעורר אולי בשנת 
תשי"ב היו הירקות )בחלקם או ברובם( בחנוכה מזריעת שמינית, ומשום כך הקל החזו"א. אך 
כשבדקו את הדבר התברר כי בתשי"ב היו יותר ירקות אחרי חנוכה מזריעת שביעית מאשר 
כיום, ועיין בספר "הערות למעשה בעניני שמיטה" – כתביו להגר"ח נאה זצ"ל )שעיקרם בירורים 
הלכתיים שנדפסו בעתון "המודיע" בשנת השמיטה תשי"ב ובמוצאי השנה תשי"ג, מובא מכתב 
תשובה ממנהל תחום הירקות )כנראה במשרד החקלאות( ושם נכתב שכל הירקות הנזכרים 
במכתב השאלה של הרב נאה )שם בספר עמ' קט( והם גזר, בצל, חציל, כרובית, כרפס שורש, 
פטרוזיליה שורש, פלפל, שום, תפו"א, בטנים, תירס = "הם נזרעו בלי ספק לפני ר"ה רק חלק 

מהבצל נזרע אולי לאחר ר"ה".

ודבר ברור הוא, שאם כן – אם התיר מרן החזו"א ליטול בחנוכה בלא בדיקה ודאי שהתיר כל 
שנלקט בשמינית אף אם נזרע בשביעית. )אגב מה שעולה בספר הנז"ל לעיל – כך גם בירושלים 

נהגו. ואם כן כדמות ראיה למ"ש הגר"י נויבירט זצוק"ל בשם מרן הגרשז"א(.

ובעקבות זאת, )כמעט מידי שמיטה( כשהיינו שואלים בנ"ד היה מרן רבינו זצוק"ל מורה שאחרי 
שמרן החזו"א הקל בדבר, "אי אפשר לאסור לרבים ומעיקר הדין אפשר להקל", אולם היה מוסיף 
שלבעל נפש ראוי להחמיר. והנני מעתיק ממה שכתב הגאון ר"מ טבאל ביום י"ג חשון תשס"ט, 
"ענה מרן שליט"א", דבחנויות אפשר להקל אבל בפירסומים יש גם לציין כי בעל נפש ראוי שלא 
ישתמש בנזרע בשביעית". ובפעמים אחרות רשום אצלנו שהיה מציין כי לדעתו בפרט בעיה"ק 

ת"ו היו מחמירים בנעבד )וק"ו בנזרע( ולכן בעל נפש ראוי שיחמיר.

ומשום כך בכל הפירסומים של ביהמ"ד המכון וכשרות למהדרין מוסיפים "טור" אודות המועד 
שבו רוב התוצרת שבשווקים הינה מזריעת שמינית ובחנויות שבהשגחתינו אנו פועלים ומנסים 
להביא תוצרת שאין בה איסור נזרע בשביעית. כאשר קיים קושי בדבר, אנו מביאים אף אם 

לא נזרעו בשמינית - שהרי מרן זצוק"ל הורה דבחנויות אפשר להקל ומפרסמים זאת בעתון.
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פירות רבעי בשנת השמיטה המשווקים על ידי אוצר בית דין, האם וכיצד יכול 
בית הדין לחללם, שאלה מצויה למעשה בחלק מתוצרת השנה השביעית.

רבי שאול רייכנברג שליט”א
תחבר ספר ‘תשפטי ארץ’

 חילול פירות רבעי 
על ידי בית הדין בשנת שמיטה

רבעי נוהג בפירות השנה שביעית ושביעית נוהגת בפירות רבעי, כמבואר בגמרא ובתוס’ )ב”ק 
סט,א( וברמב”ם )הל’ מעשר שני ונטע רבעי פ”ט ה”ז(.

פירות שביעית שנמצאים תחת אוצר בית דין הם הפקר גם אחרי שנקטפו ע”י שליחי בית הדין, 
והלוקחים מחלוקה של אוצר בית דין זוכים מן ההפקר, כפי שהורה מרן החזו”א.

ויש לדון האם בית הדין יכול לחלל את פירות הרבעי לפני החלוקה, שהרי הם הפקר.

שיטת הרמב”ם בסוגיא דצנועים

הרמב"ם )הל' מעש"ש פ"ט ה"ז(: "מי שהיה לו נטע רבעי בשנת שמיטה שיד הכל שוה, צריך 
לציינו בקזוזות אדמה כדי שיכירו בו ולא יאכלו ממנו עד שיפדו. ... והצנועין היו מניחין את 
המעות בשנת שמיטה ואומרין כל הנלקט מפירות רבעי אלו מחולל על המעות האלו, שהרי אי 
אפשר לפדות במחובר כמו שביארנו". ומביא הכסף משנה את הרמב"ן ששואל שהרי מבואר 
בגמרא )ב"ק סט,א( וכך אנחנו פוסקים שאין אדם יכול להקדיש דבר שגזלו ממנו כיון שאינו 
ברשותו, וה"ה אדם לא יכול לחלל דבר שאינו ברשותו, ואיך יכול להגיד שכל מה שלקטו ]כל 
הנלקט[ יהיה מחולל הרי הוא אינו ברשותו. וגם כל המתלקט ]כל מה שילקטו יהיה מחולל 

למפרע מעכשיו[ א"א לומר כיון שאנו פוסקים שאין ברירה. ממילא צנועין אינם להלכה. 

חילוק בין הקדש לחילול

הכס"מ מתרץ את הרמב"ם שכל סוגית הגמרא שם היא כפי שהגמרא סברה שכמו שאי אפשר 
להקדיש דבר שאינו ברשותו כך אי אפשר לחלל דבר שאינו ברשותו. אך סוגיא זו אינה להלכה 
כיון שאין לדמות הקדש לחילול )כמו ששאלו התוס' שם סח,ב ד"ה הוא(, וחילול אפשר לחלל 
אפילו את מה שלא שלו וודאי את מה שאינו ברשותו. כמו שכל אחד יכול לחלל הקדש. כך 

כותב גם המאירי. 

ממון גבוה יכול לחלל אף כשאינו ברשותו

המשנה ראשונה )מעשר שני פ"ה מ"א( והחזו"א )ב"ק סי' יח ס"ק ה( כתבו שהרמב"ם סובר 
כרבא )ב"ק סט,ב( שאמר שלר"מ רבעי הוא ממון גבוה ומ"מ אוקמא רחמנא ברשותו לחלל 
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חילרל פיררה רב י  ל ילי ביה הליט בשרה שתיטה 

ולהוסיף חומש, ה"ה כשאינו ברשותו אוקמא רחמנא ברשותו של הבעלים לענין חילול, והרי 
אנחנו פוסקים כר"מ שרבעי ממון גבוה. 

]אמנם עדיין צריך להסביר את דבריהם, שהרי הרמב"ם דיבר בשמיטה שהפירות הפקר כבר 
במחובר ומהיכי תיתי שיעמידו את הפירות לענין חילול ברשות הבעלים של העצים שהרי הפירות 
הפקר ואינם שלו. ודוחק לומר ששביעית לא נוהגת ברבעי כמו שמסתפקים התוס' )ב"ק סט,א 
ד"ה והצנועין(, ומה שכתב הרמב"ם ששביעית שיד הכל שוים בה, כוונתו שבפועל לוקחים כיון 

שלא יודעים שזה רבעי או לא יודעים שרבעי אינו הפקר. וראה גם רמב"ם שם פ"ט ה"ו. 

ואולי י"ל שכיון שרבעי ממון גבוה ומ"מ אוקמא רחמנא ברשות הבעלים לענין חילול, גם בשביעית 
שאמנם חלים בו כל דיני שביעית ומותר לכל אחד לקחת, אך את הבעלות על החילול לא הפקיעו 

מבעלי העצים וכשהם פודים בשביעית ממה שלקח מהעצים שלהם הם מוסיפים חומש[. 

חילול באופן של זכין לאדם

רע"א על המשניות )מעש"ש פרק ה משנה א( והקצות בשם אחיו )סי' סא ס"ק ג(, כתבו שהרמב"ם 
מדבר דווקא בשמיטה ואז הלוקטים זוכים מן ההפקר, וממילא אפשר לחלל מדין זכין לאדם. 
ואילו הגמרא מדברת בשאר שני שבוע, שאז הלוקטים שלא ברשות לא זוכים בפירות והרבעי 
שלקחו גזול בידם, ממילא אי אפשר לחלל מדין זכין. ]ומה שכתוב בגמרא )קידושין נד,ב( שאי 
אפשר להקנות רבעי כיון שהוא ממון גבוה י"ל שזה מאדם לאדם אבל מהפקר של שביעית כן 
אפשר לזכות, או שלבעלות לחילול כן אפשר לקנות אבל לא לבעלות גמורה להוספת חומש 

ועל הוספת חומש הגמרא אומרת שאי אפשר לזכות[.

כשאין בעלים כל אחד יכול לחלל

הגר"ח מתרץ שבשביל חילול לא צריך בעלות אלא שאם יש בעלים אז הזכות היא לו ואחר 
לא יכול לחלל אלא מכוחו, אבל כשאין בעלים כל אחד יכול לחלל. וס"ל שבשמיטה כיון שהוא 
ממון גבוה אי אפשר לזכות )כגמרא קידושין הנ"ל( והלוקטים בשביעית מהפקר לא זוכים במה 
שלקטו, ממילא זה רבעי בלי בעלים שכל אחד יכול לחלל. והגמרא דיברה בשאר שני שבוע 

וכמו שמבואר בתוס' ב"ק שם(.

העולה משיטות אלו: 

לדעת הכסף משנה כל אחד יכול לחלל רבעי ולא רק הבעלים. 

לדעת הגר"ח בשמיטה שהפירות הפקר כל אחד יכול לחלל. 

לדעת המשנה ראשונה והחזו"א לכאורה אוקמא רחמנא ברשות הבעלים של העצים ואז הוא 
יכול לחלל, ולא מצינו מקור שגם בית הדין יכול לחלל. 

אמנם לדעת רע"א ואחי הקצות אין הוכחה שאפשר לחלל הפקר.

הוכחה בדעת הרמב”ם שאפשר לחלל את המופקר

אבל לכאורה יש להוכיח מהרמב"ם שגם בשמיטה הבעלים של הפירות יכול לחלל. שהרמב"ם 
כתב: ... "ואומרים כל הנלקט מפירות רבעי אלו מחולל על המעות האלו, שהרי אי אפשר לפדות 
המחובר כמו שביארנו". ולכאורה גם אם היה אפשר לפדות במחובר אינו יכול לפדות כיון שהפירות 

13

כה
הל

ה 
שד

  
דה

ש
ת 

כו
לי

 ה



הפקר אפילו במחובר. ומוכח שהבעלים רשאים לחלל בשמיטה מהפירות שלהם אף שהם 
הפקר וכמו שכתבנו לעיל. אמנם שבית הדין יכול לחלל אין לנו עדיין ראיה.

כיון שאין אנו יודעים להכריע בשאלה זו. בפירות ספק רבעי שהיו באוצר בית דין של “קרן 
השביעית”, בית הדין חילל את הפירות לאחר קטיפתם. ונוסף לכך הורו ללוקחי הפירות לחלל 

שוב מספק אחרי שזכו בפירות.
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שאלרה תנרירה בט רירה  רה ררבה בהפרשה חלה

רבי מיכאל גלעדי שליט"א
תרברי ביה ההרראה  "ש הרב ש.א. ררזרברנ זנ"ל 
רראש כרלל "זכררט תשה" ש ל ילי ביה התלרש

 שאלות מצויות בטעויות 
ותערובת בהפרשת חלה

שאלה א – נזכרו באמצע האפיה שלא הפרישו חלה כיצד ינהגו

שאלה ב – בורקסים ממולאים בבשר ששכחו להפריש חלה מהעיסה האם עדיף להפריש 
מעיסה אחרת או אפשר להפריש חלה לאחר אפיה מהבורקסים עצמם, והאם אפשר 

להפריש מהבשר שבלוע בו טעם החלה על כל העיסה

שאלה ג – הפרישו חלה לאחר אפיה ונאכלה בטעות האם צריך להשאל על ההפרשה כדי 
שלא יהיה בידי האוכל עוון אכילת חלה בשוגג

שאלה ד – אכלו מהחלות ללא הפרשת חלה האם ניתן להפריש מהם חלה

שאלה ה – הפרישו חלה ואפו את חתיכת החלה בתבנית לצד שאר החלות, מה דין החלות, 
ומה דין התנור

שאלה ו – הפרישו חלה וטעו והחזירו את החלה לתוך הבצק ולא זוכרים היכן הניחוה 
כיצד יש לנהוג בבצק

שאלה ז – התערב בצק שהפרישו ממנו חלה עם בצק שלא הפרישו ממנו חלה מה יעשו

שאלה ח – התערבו מיני מאפה מופרשים עם מאפים שאינם מופרשים ואינו יודע מה 
חייב בחלה ומה לא

שאלה ט – לקחו את חתיכת החלה כדי לשורפה על הגז, ונפלה לתוך תבשיל רותח מה 
דין התבשיל

שאלה א

נזכרו באמצע האפיה שלא הפרישו חלה מה יעשו

שאלה: הכינו עיסה ושכחו להפריש ממנה חלה, ונזכרו באמצע האפיה באופן שחלק 
מהחלות כבר נאפו, חלקן בתנור באמצע האפיה, וחלקן עדיין עיסה, האם יש דינים 

מסוימים בהפרשה כאשר מפרישים לאחר האפיה או בשעת האפיה? 

תשובה: אף שתמיד עדיף להפריש קודם האפיה, מכל מקום בנידון זה שחלק מהחלות 
אפויות וחלקן לא - אם אין צורך גדול אין להפריש במצב זה שכן אין זו הפרשה מן המוקף 
אלא ימתינו עד שכל העיסות ייאפו ויקרבו אותם שתהיה הפרשה מן המוקף ואז יפרישו.
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בהפרשה עצמה אין הבדל ויש להפריש כרגיל אחר האפיה1, אלא שיש לשים לב 
ולהפריש גם על הבליעות בתנור ובתבניות האפיה, וכן אם מילאו את הבצק במילוי 
ואפו אותו ]כגון בורקס תפוחי אדמה או עוגות ממולאות[ צריך להתכוון להפריש גם 

על הטעם הבלוע במילוי. 

בדיעבד אם לא כיוון להפריש על הבלוע אמרינן דתנאי בית דין הוא שמתקן את הכל. 
ויש אומרים שכיון שלא מצינו תנאי בית דין על חלה כמו שמצינו על תרומה לכן אין 

אומרים תנאי בית דין . 

כל האמור שהפרשה לאחר אפיה מועילה גם על הבלוע הוא רק כשההפרשה היא בתוך כ"ד 
שעות מהאפיה ]מעת לעת[, אבל אם בעת שהוא מפריש עברו כבר כ"ד שעות מהאפיה 
הרי שהטעם הבלוע בתנור ובכלים נחשב טעם פגום ויש אומרים שכבר אי אפשר להפריש 
עליו. ולמעשה נחלקו הפוסקים האם במקרה כזה אפשר להקל בלא להכשיר את התנור 

והתבניות, או שצריך להכשיר את התנור והתבניות מהטעם הבלוע בו.

1.  אין צריך לצרף את הכל בסל אחד כיון שכל מה שצריך צירוף סל הוא רק כשלא היה שיעור בעיסה אבל 
כשהיה שיעור בעיסה אין דין לצרף.

מקורות וביאורים: 

זמן ההפרשה לכתחילה

לכתחילה יש להפריש חלה קודם האפיה כמו שכתב המהר"י קורקוס )פ"ח מהלכות בכורים 
הלכה ג(, וכן כתב הב"י )או"ח סימן תנז ד"ה ומשמע( ודייק כן מהרמב"ם ועוד ראשונים, דראשית 
עריסותיכם אמר רחמנא בעודה עיסה. והביאו דבריהם המגן אברהם )שם ס"ק ב( והפרישה )ס"ק ג(. 

אמנם אם לא הפריש קודם אפיה, צריך להפריש מיד אחר אפיה כמו שכתב הב"י שם. ]יש 
מקרים שאי אפשר להפריש קודם אפיה כגון אם הבצק היה נוזלי - עיסה רכה, שאינו מתחייב 

רק לאחר אפיה כמבואר לעיל[. 

הפרשה מן המוקף עדיפה

אמנם בנידון דידן על אף שיש עיסות שעדיין לא נאפו ולכאורה ראוי היה להפריש מהם עתה 
קודם האפיה, מכל מקום כיון שיש חובה להפריש מן המוקף כמבואר במשנה )פ"א משנה ט( 
וברמב"ם )פ"ה מהלכות בכורים הלכה יג(, דין זה דוחה את חובת ההפרשה בעוד העיסה בצק 
ואדרבה יש לאחר את ההפרשה עד שיוכל לצרף את כל החלות האפויות למקום אחד, ולכן 

במקרה זה יש להמתין עד שיאפו החלות שבתנור ואז יקיפם ויפריש.

הפרשה על הבליעות

אלא שבהפרשה לאחר אפיה יש לשים לב שהתנור ותבניות האפיה כבר בלעו מהטבל ויאסרו 
את התבשיל והמאפה שיתבשלו בהם אחר כך, ולפיכך כשמפריש חלה יכוין לפטור גם את הבלוע 

בתנור ובתבניות האפיה ובזה מתירם. וכמבואר בפתחי תשובה )סימן שכד סס"ק ג(.
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שאלרה תנרירה בט רירה רה ררבה בהפרשה חלה 

תנאי בית דין 

ואם לא כיוון על התנור והתבניות יש לדון שההפרשה חלה עליהם ממילא והוא משום דאמרינן 
דתנאי בית דין הוא שהפרשתו חלה גם על מה שנבלע בכלים ובתנור שכל המפריש על דעת 

בית דין הוא מפריש. 

דין זה שההפרשה חלה על הכל בתנאי בית דין מצינו כמותו לגבי תרומה וכמו שפסק הרמב"ם 
)תרומות פרק ד הלכה כא(, וז"ל "התורם את הגורן צריך שיכוין את לבו שתהיה זו תרומה 
על הכרי ועל מה שבקוטעין ועל מה שבצדדין ועל מה שבתוך התבן. התורם את היקב צריך 
שיכוין את לבו לתרום על מה שבחרצנין ועל מה שבזגין. התורם את הבור של יין צריך שיכוין 
את לבו לתרום על מה שבגפת. ואם לא נתכוון אלא תרם סתם נפטר הכל. שתנאי בית דין הוא 

שהתרומה על הכל".

אלא שיש לדון האם אמרינן תנאי בית דין לענין חלה שאע"פ שחלה כתרומה מכל מקום בחלה 
לא מצינו שתקנו תנאי בית דין, וכמו שלענין מעשרות לא מצינו שתקנו תנאי בית דין וכמבואר 

דרך אמונה )שם ס"ק ריט( שבמעשרות לא אמרינן תנאי בית דין כיון שצריך לתת במדה. 

אמנם בדיעבד כתב בבה"ל שם )ד"ה שתנאי(, שדן בזה לגבי מעשרות בזמן הזה שאין רגילין 
להפריש אלא רק קובעים להם מקום שאפשר לסמוך על תנאי בית דין, ]ולא אמרינן כיון שרבנן 
לא תקנו בזמנם גם כיום אין את התנאי[ והביא מספר התרומה והמעשר שכתב שאפשר לסמוך 
בדיעבד על תנאי בית דין גם במעשרות וכן הביא ששמע משמיה דהגרי"ש אלישיב זצ"ל. וא"כ 

י"ל שה"ה לגבי חלה אמרינן בדיעבד שיש תנאי בית דין ואין צריך להכשיר את הכלים.

 ומי שרוצה להחמיר שלא מהני תנאי בית דין צריך להפריש ולכוין לפטור את התנור והתבניות 
ובתנאי שיפריש בתוך זמן של מעת לעת דהיינו כ"ד שעות משעת האפיה, אך אם עבר זמן של 
מעת לעת יש אומרים שכבר אי אפשר להפריש על הבלוע משום שלאחר מעת לעת הטעם 

פגום ואי אפשר להפריש על טעם פגום. 

אם לא הפריש מזמן של מעת לעת נחלקו הפוסקים האם התנור והתבניות נאסרו ויש להכשירם 
או שיש להקל בזה בלא הכשר. דעת הגרי"ש אלישיב זצ"ל )הוב"ד במשפטי ארץ חלה פ"ג סעי' 
הערות 29-31( שצריך להכשיר את התנור והתבניות ]אופן ההכשרה הוא בליבון ולכן ינקה את 
התנור מכל ממשות הלכלוך שדבק בו וידליק על חום גבוה במשך חצי שעה ואת התבניות ילבן 
וכדלהלן[. ודעת הגרש"ז אויערבך זצ"ל שיש להקל בזה ואין איסור להשתמש בכלי שבלוע בו 

בליעות שאינן בני יומן, עי' מנחת שלמה )סימן סב אות ח(.

שאלה ב

הפרשה ממאפים ממולאים 

שאלה: עשו בורקסים ממולאים בבשר ושכחו להפריש חלה מהעיסה האם עדיף להפריש 
מעיסה אחרת או אפשר להפריש חלה לאחר אפיה מהבורקסים עצמם והאם אפשר 

להפריש מהבשר שבלוע בו טעם החלה על כל העיסה?

תשובה: בורקסים ממולאים בשר שלא הפרישו מהם חלה לפני האפיה לכתחילה יש 
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להפריש מעיסה אחרת ולפטור את הבורקסים. ולדעת רוב הפוסקים אפשר גם 
להפריש חלה מהבורקסים עצמם. 

לגבי הפרשה מהבשר שקיבל טעם חלה על העיסה נחלקו הפוסקים האם בזמן הזה שאין 
מפרישין כשיעור אפשר להפריש מהבשר או שצריך דוקא להפריש מהעיסה ולא יהני 
שיפריש מהבשר, ויש לחוש לדבריהם. אכן אם רוצה לאכול רק את הבשר יכול להפריש 

מהבשר על הבשר.

מקורות וביאורים: 

הפרשה מפשטיד"א

בהפרשה מפשטיד"א מכיון שהבצק נאפה ביחד עם בשר נמצא שנכנס טעם הבשר בתוך 
העיסה ודנו הפוסקים האם אפשר לתקן את העיסה שנאפתה ביחד עם הבשר כיון שאינו אלא 
טעם בעלמא, ונשאל בזה המהר"ם מרוטנבורג )סי' שט( וז"ל "האופה פשטיד"א שיש בה בשר 
ושכח ולא הפריש חלה אם יכול לתקן על ידי הפרשה, הואיל ואין בבשר רק טעם דמי למפריש 
מן החיוב על הפטור. והשיב שמכיון שמדאורייתא טעם כעיקר אין זה כמפריש מן החיוב על 
הפטור". ]ומבואר שאם נוקטים שטעם לאו כעיקר אי אפשר להפריש על העיסה ממקום אחר[.

וכך פסק הרמ"א )סימן שכד סעיף יב(, וז"ל "האופה פשטיד"א מעיסה שלא הורמה חלתה ובתוכו 
בשר מותר להפריש מעיסה אחרת החייבת בחלה על זו ונפטר גם כן טעם העיסה הנכנס בבשר".

והנה הרמ"א כתב שמותר להפריש מעיסה אחרת על העיסה הזו, ולא כתב שיכול להפריש 
מהעיסה עצמה, וכתב הט"ז )ס"ק טו( שדברי הרמ"א הם בדוקא, דהיינו שאפשר להפריש רק 
מעיסה אחרת על הפשטיד"א ואי אפשר להפריש מאותה עיסה, והטעם מכיון שיש בה טעם בשר. 

אמנם הדגול מרבבה הקשה על זה דמה בכך שיש בה טעם בשר ואטו בשביל זה לא יוכל להפריש 
חלה ממנו. גם בדרך החיים כתב על דברי הט"ז דהוא תמוה שטעם הבשר שנבלע בתוך העיסה 

אינו מבטל מהעיסה את חיובה עד שאי אפשר יהיה להפריש ממנה.

וביאר הלבושי שרד )סימן שכד על הש"ך ס"ק יב( את דברי הט"ז, שכמו שמצינו שדעת רבינו 
תם שאם לש עיסה על דעת סופגנין שהיא חייבת בחלה ומברכין עליה המוציא, ומכל מקום 
כתב הט"ז )סימן קסח ס"ק יא( שאם בישלה בשמן ותבלין הוי פת הבאה בכיסנין ואין מברך 
המוציא, וה"ה שפטורה מחלה. דהיינו שעיסה שעירבו עמה טעמים שונים עד שבטל ממנה טעם 
לחם פטורה מחלה, א"כ גם כאן בפשטיד"א שהיתה חייבת בחלה אמנם עתה יש בה טעם בשר 
אין יכול להפריש ממנה, וכמו שאין יכול להפריש מהבשר על החלה, ה"ה שאי אפשר להפריש 

מהעיסה עצמה שהיא כמו הבשר עיי"ש. 

אמנם לענין להלכה נקטו הפוסקים שלא כהט"ז אלא כשיטות שאפשר להפריש אפילו מיניה 
וביה ואין צריך דוקא מעיסה אחרת וכמבואר בש"ך ובדגול מרבבה ובדרך החיים. 

הפרשה מטעם עיסה

ויש לדון האם יכול להפריש מהבשר עצמו שבלע טעם חלה על העיסה עצמה, שהרי אנו 
אומרים טעם כעיקר. ומצינו בזה מחלוקת הפוסקים הפרי מגדים )סי' צב שפתי דעת ס"ק י( 
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שאלרה תנרירה בט רירה רה ררבה בהפרשה חלה 

והלבושי שרד )שם( והפתחי תשובה )שכד סק"ד( סוברים שאי אפשר. אמנם החזון איש )יו"ד 
סי' קצו ס"ק ב וס"ק ה( כתב שאפשר להפריש מהבשר על הבשר. ורק לענין להפריש מהבשר 
על העיסה בזה כתב החזון איש שהדבר תלוי שבזמן שהיה צריך להפריש כשיעור אי אפשר 
להפריש מטעם על העיסה דליכא שיעור. אבל בזמן הזה שהחלה נשרפת וסגי בכל שהוא יכול 
להפריש מהבשר על העיסה דהיינו מהטעם על העיקר. ונראה דגם לשיטות שאי אפשר להפריש 
מהבשר על העיסה אך אם רוצה רק לאכול את הבשר שנמצא בתוך הבורקס לבדו יכול להפריש 

מהבשר שקיבל טעם של חלה.

שאלה ג

אכל בטעות את החלה האם ישאל על הפרשתו

שאלה: הפרישו חלה לאחר האפיה ושמו בצד את העוגה שהפרישו אותה לחלה כדי 
לשורפה, ובטעות אחד מבני הבית אכל את העוגה הזו שהיא החלה, האם צריך להשאל 

על ההפרשה בכדי שלא יהיה בידי עוון אכילת חלה בשוגג? 

תשובה: יש אומרים שיש להשאל על החלה ואע"פ שלאחר השאלה יתברר למפרע שאכל 
טבל, מכל מקום שיטתם שכיון שאיסור תרומה יותר חמור מאיסור טבל יש להשאל, 
אמנם להלכה הורו הפוסקים שלא ישאל, ובפרט שיש לחוש שעל ידי השאלה נמצא 

שברכתו היתה לבטלה.

ביאורים ומקורות: 

בגמ' יומא )פג, א( פליגי תנאי האם איסור טבל חמור יותר מאיסור תרומה או שאיסור תרומה 
חמור מאיסור טבל, וכך איתא "ת''ר מי שאחזו בולמוס מאכילין אותו הקל הקל וכו', טבל ותרומה 
תנאי היא דתניא מאכילין אותו טבל ואין מאכילין אותו תרומה, בן תימא אומר תרומה ולא 
טבל, וכו' מר סבר טבל חמור אבל תרומה חזיא לכהן. ומר סבר תרומה חמורה אבל טבל אפשר 
לתקוניה", עיי"ש. והרמב"ם )הלכות מאכלות אסורות פרק יד הלכה יז( כתב "טבל ותרומה אם 
אי אפשר לתקן הטבל, מאכילין אותו טבל שאינו קדוש כתרומה". והיינו שפסק שאיסור תרומה 

יותר חמור מאיסור טבל. 

ועל פי זה כתב המנחת חינוך )מצוה רפא( שמי שאכל חלה או תרומה יש לו להישאל על הפרשתו 
בכדי שאז יתברר למפרע שעבר על איסור טבל שהוא יותר קל. וכתב שבין אם אכל במזיד ובין 
אם אכל בשוגג כך יעשה. ובציון ההלכה )פרק י מהלכות תרומות ס"ק לא( הקשה על דבריו "ויש 
לעיין דגם אם ישאל ישאר עליו עונש בידי שמים של אוכל טבל". ובביאור ההלכה )תרומות 
פרק ד הלכה יז בבה"ל ד"ה כדרך( תירץ שאפילו הכי יש להשאל כיון שאיסור תרומה הוא יותר 
חמור, ועוד הוסיף שם שלפי דעת הרא"ש יש להשאל שהרי יש באכילת תרומה חיוב מלקות 

אף אם לא התרו בו. 

וכן יש להוכיח שיש להשאל על תרומה מדברי הש"ך )סימן שכג סק"ו( שהביא את דברי הדרכי 
משה שכתב "ונ"ל דוקא בכה"ג שעדיין העיסה קיים ויכול ליטול חלה אחרת, אבל אם כבר נאכל 
העיסה אי אפשר לשאול עליה דאם כן אכל למפרע טבל". ועל זה כתב הש"ך "ואע"ג דהשתא 
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נמי כשלא ישאל עליה אכל למפרע חלה שאסורה לזרים, מכל מקום כיון דלהרבה פוסקים 
בטלה ברוב שרי, אבל טבל אסור לכו"ע", ומדוייק מדברי הש"ך שרק משום הטעם של ביטול 
ברוב כתב שלא להשאל, אבל במקום שאין שם את הטעם של ביטול ברוב כגון הכא שאכל את 

החלה או התרומה שעדיף שישאל. 

ובציון ההלכה )תרומות פרק י ס"ק לב( כתב שיש חולקים על זה, וזו דעת רבי עקיבא איגר )יו"ד 
סימן רלד סק"ט בהגהות על סעיף כ( שכתב שאם אכל במזיד ולא התרו בו אין לו להשאל. וה"ה 
אם אכל בשוגג שאין להשאל. ]ורק בהתרו בו שיש עונש מלקות יש להשאל[. וכך נקט בספר 
ציץ הקודש )ח"א סימן כ אות א( שאין להשאל. ועי' במש"כ בזה במעדני ארץ )תרומות פרק 

ד הלכה יז אות ב – ג(. 

ובסברת טעמם שלא להשאל אפילו שלכאורה הוא ממעט באיסור, אפשר לפרש על פי מה 
שכתב הש"ך )יו"ד סי' שכג ס"ק ז( שאין להשאל על הפרשת חלה אלא מדוחק לפי שהוא כמו 
נדרי הקדש שמצוה לקיימם ואין נשאלין עליהם אלא מדוחק כמבואר בשו"ע יו"ד )סי' רג סעי' 
ג(, ומשו"כ כיון שכבר נאכל ולא מרויח אלא שהאיסור יותר קל עדיף לא להשאל, ועי' בשו"ת 
באר יצחק )יו"ד סי' כז( שחשש לזה. ועוד אפשר לבאר טעם אחר שלא להשאל שכיון שחלה 
דינה כתרומה, נמצא שאחרי שהפרישו אותה יש דין של משמרת תרומתי שהוא דין לשמור על 
התרומה וכלול בזה גם שלא להשאל עליה, וכך כ' האתוון דאורייתא )סימן טו( וכמו שמצינו 
באבני מילואים )תשובות סימן יח( שבכלל האזהרה שלא להפסיד תרומה נכלל בזה שלא יבטל 
את התרומה. עוד יש נידון אחר בשאלה על התרומה אם היא לא לפנינו עי' בזה בחזון איש 

)דמאי סימן ד ס"ק כא ויו"ד סימן קצד ס"ק א( במש"כ בזה.

והנה מלבד הנידון האם צריך להשאל כדי שלמפרע יתברר שלא עבר על איסור חמור, יש נידון 
אחר שמטעם זה לא רצוי להשאל, שהרי יש שנוקטים שבכל פעם שנשאל נמצא שברכתו היתה 
לבטלה. עיין בפתחי תשובה )יו"ד שלא סק"ו( שהביא בזה הדעות בזה שדעת החתם סופר )יו"ד 
סי' שכ( שאין לחוש לכך, וביאר הטעם שענין הפרשת תרומה הוא שיישאר לו כח לשאול עליהם 
וכה ציונו להפריש תרומה על דעת זה שיכול לישאל וכן עשה והפריש. וכן כתב בהלכות קטנות 
)ח"א סי' מח( שהברכה הראשונה מועילה גם למה שמפריש אחר כך, וכן הוא ברש"ש בנדרים נט, 
א ומבואר שאין הברכה לבטלה. אמנם מאידך החות יאיר )סי' קל( וכן הנפש חיה )סימן צא( ועוד, 
נקטו שיש חשש שהברכה היא לבטלה. ולכן ההוראה המקובלת היא שלא ישאל על ההפרשה, 
וכל המבואר בגמ' שאיסור טבל הוא קל מאיסור תרומה הוא רק באופן שצריך לתת לחולה או 
טבל או תרומה שהדין הוא שמאכילים אותו הקל הקל ויאכל טבל ולא תרומה, אך אם כבר אכל 

ועבר על האיסור, בזה לא אמרינן שכדי שיהיה איסור יותר קל צריך לישאל. 

שאלה ד

אכל בטעות ממאפה שלא הפרישו חלה האם יש עניין להפריש לאחר 
האכילה

שאלה: אכלו מהחלות האפויות ללא הפרשת חלה ונשאר מעט פירורים האם ניתן 
להפריש מהם?

תשובה: אם כבר אכלו את כל החלות או המאפים אע"פ שנשארה חתיכה קטנה לא מועיל 
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שאלרה תנרירה בט רירה רה ררבה בהפרשה חלה 

להפריש חלה על מה שכבר אכלו, ואף שבחלת חוץ לארץ מצינו שאפשר להפריש אחר 
האכילה אינו דומה לחלת ארץ ישראל שהרי בחו"ל אפשר אף לכתחילה לאכול ולהפריש 
לאחר האכילה. אמנם יש מי שאומר שגם בחלת ארץ ישראל יפריש לאחר שאכלו ויועיל 

להציל קצת מהאיסור ]אך בודאי שלא יברך על הפרשה זו[. 

ביאורים ומקורות: 

לגבי חלת חוץ לארץ מצינו בגמ' )בכורות כז, א( "אמר שמואל תרומת חוץ לארץ אוכל והולך 
ואחר כך מפריש". ופירש"י "אוכל והולך הטבל וישייר כדי תרומה ויפרישנה באחרונה". 

וצריך להבין אם העיסה טבל איך יכול לאכול ורק אח"כ להפריש. ומצינו בזה באחרונים דרכים 
שונות: 

א המהר"י וייל )סי' מח הובא בט"ז שכד ס"ק טו( ביאר שמהני מדין ברירה וכיון שחלת חוץ 	.
לארץ היא דרבנן, קיי"ל דבדרבנן יש ברירה והוברר הדבר למפרע שהפרישו חלה, עיי"ש.

א החזו"א )דמאי סי' יג ס"ק יד( כתב דתנאי בית דין הוא, דתיכף לחיוב העיסה בחלה תוקדש 	.
החלה אותה שעתיד להפריש, וכיון שקבעו חכמים כן תקנה קבועה לכל ישראל, וכל 
ישראל עושה על דעת חכמים, הוי כהתנה כל אחד על עיסתו בשעה שמגלגלה. ולפי זה 
יהני אפילו אם חיוב חלה הוא דאורייתא, ועיין בחלת לחם )סי' ב ס"ק כא( שכתב שלפי זה 

אפילו בדאורייתא יש צד שיהני בדיעבד אם יפריש לאחר שאכל והיינו למפרע.

א המהרי"ט אלגאזי )הל' חלה פרק רביעי אות מז סק"ב( שביאר שתקנת חז"ל בעיסת חוץ 	.
לארץ היא שצריך להפריש אבל לא תיקנו שהעיסה תהיה טבל כל זמן שלא הפריש, ומשום 
כך יכול לאכול, וכעין שמצינו במעשר בהמה שחייב להפריש ומ"מ אם לא הפריש העדר לא 
נאסר כטבל. והאריכו בזה האם צריך בהפרשה לאחר אכילה מוקף ושייריה ניכרים ואכ"מ.

חלת ארץ ישראל ששכח ואכל בלא להפריש האם יפריש על מה שכבר 
אכל

והנה דין זה נאמר בחלת חוץ לארץ שלכתחילה יכול לאכול ולהפריש אחר כך, אך בארץ ישראל 
בוודאי שאסור לעשות כן. אך יש לדון האם בדיעבד כשכבר התחיל לאכול יהני להפריש על מה 
שכבר אכל, ]ונפק"מ דאם מהני הפרשתו ונשאר לו מעט פירורים קטנים להפריש שיכול אף 
לברך אפילו שאין יותר מה לתקן. וכן אפשר לומר עוד נפק"מ במי שמפריש כשיעור אחד ממ"ח 

)כמבואר בשו"ע ועוד שכך יש לנהוג אף בזה"ז( האם יפריש כשיעור חלה גם על מה שאכל[. 

והנה לפי המבואר בב"י )סי' תנז( ובפר"ח )שם( היא קולא מיוחדת בחלת חוץ לארץ ולא שייכא 
בחלת ארץ ישראל, ולדבריהם אם כבר אכל ולא הפריש ונזכר באמצע אכילתו לא יפריש על 

החלק שכבר אכל אלא רק על מה שלא אכל. 

השיטות שהפרשה אחר אכילה מועילה

אמנם מצינו לכמה מן האחרונים שכתבו שדין זה שייך גם על חלת ארץ ישראל, התוס' יו"ט )גיטין 
פ"ג מ"ח( כתב שאע"פ שכבר אכלו אם נשאר חייב להפריש, והביא דבריו להלכה המהרש"ק 
בשו"ת טוב טעם ודעת )סוף ח"ב סי' קפד(. וכן הברכי יוסף )סי' שכג סק"א( כתב "אם בארץ 
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ישראל קרה מקרה דשכחו להפריש תחלה וכבר אכלו רוב הפת בבלי דעת אף שהוא בארץ 
יפריש מהמותר על הכל גם על מה שאכל לתקן מה שאפשר דדיעבד מפריש שלא מן המוקף". 
והחלת לחם )סי' ב ס"ק כא( הביא את דברי התוס' יו"ט וכתב שהשער המלך )פ"ה מהל' תרומות 

הל' כד( הקשה על דברי התוי"ט מכמה מקומות שמבואר שלא מהני הפרשה לאחר שאכל. 

וכתב החלת לחם שיש ליישב דהנה מצינו ברמב"ם )הלכות מעשר פי"ב הי"ב(, שכתב שאע"פ 
שאוכל בשבת ע"פ עם הארץ שאומר שעישר, מ"מ במוצאי שבת לא יאכל עד שיעשה דמאי על 
הכל גם על מה שאכל בשבת וגם על מה שנשאר, ומבואר דשפיר מפריש על מה שאכל. וכתב 

שלגבי חלה יש לחלק בין לכתחילה לבין דיעבד, שבדיעבד מהני הפרשתו גם על מה שאכל.

ולכאורה היה מקום לתלות דין זה בטעמים שהבאנו לעיל שמהני בחלת חו"ל להפריש לאחר 
אכילה, שלפי הטעם משום דבדרבנן יש ברירה, א"כ יש לומר דה"ה גם בחלת ארץ ישראל בזמן 
הזה שלדעת רוב הפוסקים היא מדרבנן יהני לאכול ואח"כ להפריש. ואע"פ שבחלת ארץ ישראל 
יש לומר שכיון שעיקרה דאורייתא החמירו שיהיה לה דין דאורייתא ]כמבואר בתוס' עירובין 
לז, ב ד"ה מאן[ כל זה לחומרא לענין שלכתחילה אין להקל להפריש לאחר אפיה אבל בדיעבד 

שכבר אכל לכאורה יהני שלא אכל איסור. 

אמנם לפי ביאור המהרי"ט אלגאזי שהטעם שמהני אוכל והולך בחלת חוץ לארץ משום שכל מה 
שתיקנו הוא רק מצות הפרשה ולא איסור טבל על העיסה, י"ל שבחלת ארץ ישראל שעיקרה 
דאוריתא כל דתקון רבנן כעין דאורייתא תקון ויש על העיסה דין טבל, וא"כ לא יהני שיפריש 
לאחר שאכל. וכן אי נימא כביאור החזו"א במהר"י וייל שהוא תנאי בית דין שתוקדש החלה 

שעתיד להפריש י"ל שבחלת ארץ ישראל אין כזאת תקנה שעיקרה דאורייתא.

ועיין בשו"ת הר צבי )זרעים ח"א סימן מב( שהאריך טובא בדברי התוס' יו"ט הנ"ל, וכן בדברי 
הבית יצחק )יו"ד חלק ב סי' קלד( ולדבריו דברי התוס' יו"ט לא מהנו להציל את האיסור שאכל 

אלא רק לענין ממונות וגזל השבט. ועיין בספר המעשר והתרומה )פרק ד אות כז( מש"כ בזה.

ולהלכה כתב בדרך אמונה )פ"ה מהל' תרומות הל' כד בבה"ל ד"ה וצריך( דבפשטות לא מהני 
להפריש על מה שאכל, וכל דברי התוס' יו"ט הם לחומרא שחלת ארץ ישראל לא גרע מחלת 
חוץ לארץ. ואה"נ אם נשאר לו חתיכה ורוצה לחשוש לדברי התוס' יו"ט יפריש על מה שאכל 

אך בודאי שלא יברך על הפרשה זו.

שאלה ה

אפו את החתיכה של הפרשה החלה בתוך התנור עם שאר החלות

שאלה: הפרישו חלה ובמקום לשרוף או לזרוק לפח את החלה אפו את החתיכה בתבנית 
לצד שאר החלות, מה דין החלות, ומה דין התנור?

תשובה: יש חילוק האם החתיכה היתה גלויה או עטופה וכן יש חילוק האם מדובר בבצק 
רגיל או בבצק שומני וכדלהלן:

א א. אם חתיכת החלה היתה עטופה בנייר כסף, נמצא שטעם החלה לא עבר לכל המאפים 	.
ולתנור ולתבניות והכל מותר. 

ב. אם חתיכת החלה לא היתה עטופה אלא גלויה, אם מדובר בבצק של חלות רגילות, 
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שאלרה תנרירה בט רירה רה ררבה בהפרשה חלה 

נקטינן להלכה שלחם הוא דבר כחוש שאין מעביר זיעה וממילא החלות מותרות ורק 
התבנית צריכה הכשר באותו מקום שהיה מונח בה החלה. ואם הניחו אותה על קרקעית 

התנור לא צריך לעשות כלום.

ג. אכן אם מדובר בבצק שומני כגון בצק שעושים לפיצה וכיו"ב, אם יש במאפים שהיו 
בתנור פי מאה מהחתיכה הכל מותר, ואם אין מאה כנגד החלה יש להשאל על ההפרשה 

בפני שלושה אנשים ושוב פעם להפריש ויכוון גם על בליעות הטבל שיש בתנור. 

ד. אם אי אפשר להשאל ]כגון שכבר אכלו חלק מהמאפים[ אין תקנה לחלות ויש לזורקם 
ואת התנור והתבניות יש להכשיר בליבון בחום הגבוה ביותר. ובמקום צורך גדול יעשו 

שאלת חכם האם יש תקנה לחלות כמבואר בביאורים.

ביאורים:

יש להעיר שלכתחילה אין לשרוף את החלות בתנור ובפרט עם שאר החלות כיון שיכולה לצאת 
תקלה, ואם רוצה אפשר לעטוף את החלה לאחר האפיה ולשורפה בתנור, מכיון שחתיכת החלה 
בתוך הנייר אלומיניום אינה נשרפת כל כך ונשארת בתוכה חתיכה בציקית ולכן יש לרדדה 

ולשוטחה לפני שעוטפים אותה בנייר כסף, וכך לשורפה.

כשחתיכת החלה היתה עטופה בנייר כסף

אם כבר שרפו את החלה בתוך התנור ישנו הבדל אם שרפו את הפרשת החלה בתוך התנור 
חשמלי כשהחלה הייתה מונחת ישירות על גבי התבנית, או אם החלה הייתה עטופה בנייר 
כסף. אם החלה היתה עטופה בנייר כסף הרי שלא העבירה טעם לשאר החלות ולתנור, והזהירו 
הפוסקים שכך צריך לשרוף בתוך התנור ולא לשרוף בלא לעוטפו בנייר אלומיניום שאף שקיי"ל 
שריחא לאו מילתא מכל מקום לכתחילה חיישינן דריחא מילתא. גם כשמכניס לתוך התנור לא 
יניח על התבנית אלא מחוץ לתבנית משום שדינו כשני כלים שאסור לכתחילה אבל בדיעבד 

שני כלים אינו אסור.

כשחתיכת החלה היתה גלויה

אמנם אם הניחו את החתיכה כשהיא גלויה, יש הבדל בין בצק של חלות שאין בו שמן לבצק 
שומני, שאם מדובר בבצק של חלות נקטינן להלכה שהוא דבר כחוש וממילא אין בו זיעה, 
וממילא גם החלות וגם התנור מותרים. אלא שיש לדון מצד הסוגיא אם ריחא מילתא, וגם בזה 

קיי"ל )יו"ד סימן קח( דריחא לאו מילתא. 

אלא שתלוי היכן בתנור שרפו שאם שרפו בקרקעית התנור במקום שלא מניחים עליו מאכלים, 
אזי התנור לא נאסר אמנם אם שרפו בתבנית, אותו המקום שהיה מונח בתבנית נאסר וצריך 
להכשירו, ויש לעיין כיצד להכשירו. והנה מכיוון שבלע שלא באמצעות מים הרי הכשרו צריך 
להיות גם כן באופן זה, אולם כאן הרי בלע איסור ולא היתר כבשר בחלב, ואם כן תיקונו בכה"ג 
הוא ללבנו עד שיהיו ניצוצות ניתזים הימנו כמבואר בשולחן ערוך )או"ח סי' תנא ס"ד, ויו"ד סי' 
קכא ס"ד( וזה לא יתכן בתנורים ותבניות שלנו שיצא ניצוצות, והורו הפוסקים שיסיק את התנור 
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בחום הגבוה וניתן בכהאי גונא לסמוך על השיטות הסוברות שיש להתיר מדין כבולעו כך 
פולטו. ויש שהורו שהתבנית נאסרה. 

כשהמאפה הוא שומני

אמנם אם עשו את הבצק עם כמות של שמן כגון שעושים בבצק לפיצה וכדומה, שהחלה העבירה 
שמנונית לכל המאפה והתנור ונמצא שגם התנור והתבניות בלעו איסור תרומה, וכן המאפים 
]הפיצות וכיו"ב[ גם בלעו טעם חלה. ובזה הדין כך שאם יש במאפה מאה כנגד החתיכה הכל 
מותר שהרי תרומה וחלה בטלים באחד ומאה. אך אם אין מאה כנגד, אין אפשרות להכשירם 
והדרך היחידה היא להשאל על ההפרשה בפני ג' אנשים ולהפריש שוב גם על הבליעות בתנור 

]דהיינו הבליעות של הטבל שכיון שנשאלו על הפרשת החלה האיסור הפך להיות טבל[.

אכן אם אי אפשר להשאל, כגון שכבר אכלו חלק מהחלות ]שאז על ידי השאלה אנו גורמים 
לאותו שאכל מהמאפים המופרשים שיאכל טבל[ לגבי החלות אין להם תקנה, ויש לזורקם כיון 
שבלעו בהם טעם של הפרשת חלה שהוא אסור באכילה כמו תרומה. ]ואף לכהנים בזמן הזה 
אסור לאוכלם משום שהם בחזקת טמאי מתים[. והתנור והתבניות צריכים הכשרה וכדלעיל 
שיסיק בחום הגבוה ביותר ]ויש אומרים שצריך להקפיד שמכאן ואילך לא יניח דברי מאכל על 
המקום בו הונחה החלה או שיניח באותו מקום שנגע דבר החוצץ כגון נייר כסף כדי שלא יגע 

ישירות באותו מקום והוי כדין שתי קדירות הנוגעות זו בזו[.

במקום צורך גדול שאי אפשר לזרוק את החלות, מצינו עצה שכתב הנפש חיה )יו"ד סימן צא( 
במקרה שהתערבה החלה שהפריש בעיסה שיכול להשאל על רוב החלה שהפריש אך חיטה אחת 
שדי בה לפטור את הכרי דכתרומת הגורן היא, וכיון שנשאר רק כלשהו חלה בטל הוא בק"א. 
והנפש חיה מביא בשם חמיו הגר"י מקוטנא שהסכים לעצה זו ואמר בשם הגה"ק מהר"א מטשכנוב 
שאמר כעי"ז עצה לשואל על תרומה וחלה שלא יהיה ברכתו למפרע ברכה לבטלה, שישאל 
על רוב התרומה חוץ ממשהו ששוב בטל בק"א. ועי"ש מה שהוכיח שבכה"ג לא אמרינן הואיל 
והותר מקצתו הותר כולו. ועיין בספר מעדני ארץ )תרומות פרק ד הלכה יז אות ב( מה שפקפק 
בזה ומה שכתב ליישב. ולכאורה עצה זו שייכת גם כאן ויש לשאול חכם לענין לסמוך על זה. 

יש לציין שאם החלה נגעה בעיסה צריך נטילת מקום כמבואר בשו"ע )סימן קה( שאם נשכה 
ממנה היינו נדבקה אליה יסיר קצת מן הבצק בו נשכה ]ועי' סימן צא סעי' א[. ואם נאפתה 
החלה יחד עם העיסה ונגעה בה יטול את מקום נגיעתה היינו שיעור נטילת מקום שהוא עובי 

רוחב אצבע שהוא שני סנטימטר.

שאלה ו

התערבה החתיכה של הפרשת חלה בבצק

שאלה: הפרישו חלה ומחוסר מחשבה החזירו את החתיכה של החלה לתוך הבצק ולא 
ניתן למצוא כעת את חתיכת החלה כיצד יש לנהוג בבצק?

תשובה: 

א. חלה שנתערבה בבצק חולין בין באותו בצק שממנו הופרשה החלה ובין בבצק אחר, אם 
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שאלרה תנרירה בט רירה רה ררבה בהפרשה חלה 

יש בחולין כמות של פי מאה מהחלה, התערובת מותרת. ונחלקו הפוסקים האם צריכים 
להוציא מהתערובת חתיכה כגודל החלה שהתערבה, או שבזמן הזה אין צורך להוציא 

חתיכה כנגד החלה ומותר לאכול את כל התערובת בלי להוציא כלום.

ב. אם אין בחולין פי מאה מהחלה שהתערבה, כל התערובת אסורה באכילה. אם עדיין 
לא אכלו מהבצק ]או מהמאפה[ שהחלה הופרשה מהם אפשר להשאל על ההפרשה בפני 

שלושה אנשים ולאחר מכן לשוב ולהפריש.

ג. אכן אם כבר אכלו מהבצק אי אפשר להשאל, והעיסה אסורה. ועיין בביאורים אם מותר 
להוסיף עוד בצק לתערובת בכדי שיהיה מאה כנגד האיסור.

ד. כל האמור שחלה מתבטלת במאה הוא רק כשהיא עדיין עיסה, אבל אם כבר אפו את 
החלות והפרישו חלה לאחר אפיה את אחת החלות והחלה התערבה, אפילו אם יש מאה 
חלות כנגד החלה לא בטלה משום שהוא דבר שבמנין, וקיי"ל שדבר שבמנין אינו בטל, 

]ואם כבר אכלו מהחלות אין להשאל וכל החלות אסורות[. ולבני ספרד יש לעיין בזה.

ה. במקום צורך גדול יעשו שאלת חכם האם יש תקנה לחלות כמבואר בביאורים.

ביאורים ומקורות: 

תרומה בטלה באחד ומאה 

המשנה בערלה )פרק ב משנה א( אומרת שחלה ותרומה עולים באחד ומאה. דהיינו תרומה וחלה 
אינם כשאר איסורים שבטלים בשישים, אלא צריך שיהיה מאה כנגד האיסור. 

הט"ז )יו"ד סי' שכג ס"ק א( הביא מחלוקת ראשונים במקרה שהחלה נאפתה עם החולין והחלה 
ניכרת והוציאו אותה, האם גם באופן זה צריך אחד ממאה כדי להתיר את כל החולין שנשארו 
]מחמת הבליעות שבלעו מהחלה[, או שמספיק שיש אחד משישים כמו בשאר איסורים, והטעם 

כיון שנשארו בליעות לחוד, ואף בזה כתב דלהלכה אין להקל ובעינן אחד ממאה.

כשהחלה התבטלה האם צריך להרים חתיכה 

אמנם אע"פ שיש בחולין כמות של פי מאה כנגד החלה עדיין אסור לאכול מהחולין אלא א"כ 
הרימו חתיכת חולין שהיא בגודל החתיכה של החלה, וכך מבואר במשנה בתרומות )פרק ה משנה 
ב( שאפילו בתרומה טמאה שנפלה למאה חולין צריך להרים כנגד החלה שנפלה. והטעם שצריך 

להרים הוא משום גזל השבט וכמבואר ברע"ב ערלה )ריש פרק ב(.

אמנם בזמן הזה שהחלה לא נאכלת לכאורה אין כאן גזל השבט וממילא הדין נותן שאין צריך 
להרים. אך מצינו באור זרוע )הלכות חלה סימן ריג בשם השאילתות( ובביאור הגר"א )יו"ד סימן 
קט סק"ז( שכתבו שגם בזמן הזה שהחלה לא נאכלת צריך להרים. וכן כתב המקדש מעט )סימן 
שכג ס"ק יד(. וכן דעת החזון איש )דמאי סימן טז ס"ק טו(, ועיי"ש בד"ה הב' שכתב שקודם 

שהרים אסור הכל באכילה. וכן כתב בדרך אמונה )פי"ג מהל' תרומות סק"ט(.

ובאמת שהמנחת שלמה )ח"א סימן ס אות א( וכן בספרו במעדני ארץ )תרומות קובץ הערות 
סימן ז אות א( הקשה על זה שכיון שכל החיוב להרים הוא משום גזל השבט, א"כ כיום שאין 
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הכהנים מעוניינים לקבל תרומה בין טהורה ובין טמאה, הדר דינא למה שכתב הרמב"ם )פ"יג 
מתרומות ה"א( "וכל שתרומה שאין הכהנים מקפידין עליה כגון תרומת הכליסין והחרובין 
ושעורים של אדום אינו צריך להגביה הואיל ונפלה במאה בטלה במיעוטה והכל מותר לזרים". 
ולפי זה מה שמצינו במשניות שיש חיוב להרים זה היה בזמנם שתרומה טהורה הייתה נאכלת 

ולא פלוג חכמים וחייבו להרים גם בתרומה טמאה. 

נמצינו למדים שיש מחלוקת בפוסקים האם כיום צריך להרים חתיכה כנגד החלה שנפלה או 
שאין צריך.

הדין כשחלה שלמה אפויה התערבה בחלות אפויות

כל האמור הוא רק כשהחתיכה של החלה היא עדיין בצק והתערבה בעיסה, אבל במקרה שלא 
הפרישו חלה מן העיסה ואפו כבר ממנה חלות, ולאחר האפיה לקחו חלה אחת והפרישו אותה 
חלה, ואותה החלה התערבה בשאר החלות, כאן הדין שונה שאפילו שיש מאה חלות כנגד אין 
החלה מתבטלת. והטעם משום שהכלל הוא שכל דבר שבמניין אינו בטל, וכיון שאפו את החלה 

היא מקבלת שם של דבר שבמניין שאינו מתבטל, וכמבואר ברמ"א )יו"ד סימן קי סעיף א(. 

אמנם לדעת השו"ע יש לעיין בזה כיון שהשו"ע שם כתב שרק שבעה דברים הם בכלל הדבר 
חשוב שאוסר בכל שהוא והז' דברים הם, אגוזי פרך, רימוני בדן, חביות סתומות, חלפות תרדין, 
קלחי כרוב, דלעת יונית, וככרות של בעל הבית, ויש לעיין האם חלות רגילים שאופים בבית הם 
בכלל כיכרות של בעל הבית שאינן בטלים משום חשיבותם, או שכיום אין להם חשיבות והרי 

הם ככיכרות של נחתום שהם בטלים.

האם מותר להוסיף כדי שיהיה מאה כנגד

יש לדון אם אין מאה כנגד החלה שהתערבה האם מותר להוסיף עוד בצק כדי שיהיה מאה כנגד 
החלה שהתערבה, בדבר זה נחלקו הפוסקים לדעת השו"ע )יו"ד סימן צט סעיף ו( מותר להוסיף 
בה עוד עיסה עד שיהיה בה שיעור ביטול, והטעם שכל מה שאסור להוסיף בידים כדי לבטל, 
הוא רק באיסור דאורייתא, אבל באיסור דרבנן אע"פ שיש לו עיקר מהתורה מותר להוסיף עליו, 
כמו שמצינו בביצה )ד, ב( בעצים שנשרו מן הדקל לתוך התנור ביום טוב שאע"פ שהן מוקצין 
ואסור להשתמש בהם מכל מקום יכול להרבות עליהם ולבטלם. וה"ה בחלה שבזמן הזה היא 
מדרבנן אע"פ שיש לה עיקר מהתורה מותר להוסיף. אך לדעת הרמ"א אסור להוסיף אפילו 
באיסור שאין לו עיקר מן התורה, וכתב הרמ"א "וכן נוהגין ואין לשנות". ]גם לדעת השו"ע יש 
אומרים שאי אפשר להוסיף כמבואר בב"י )יו"ד סימן צט( בשם הרשב"א )תורת הבית( שדין 

חלת ארץ ישראל ככל איסורי דאורייתא, ורק בחלת חוץ לארץ שרי להוסיף[.

העצה להשאל על ההפרשה

כאמור אם אין מאה ]ולדעת השו"ע אם אי אפשר להוסיף[ אין תקנה לעיסה שהתערבה בה 
החלה, אמנם אם עדיין לא אכלו מהעיסה אפשר להשאל על הפרשת החלה בפני שלושה אנשים 

ולעקור את ההפרשה למפרע, ושוב פעם להפריש. 

אמנם כל מה שאפשר להשאל הוא רק באופן שלא אכלו מהעיסה אבל אם כבר אכלו מהעיסה 
אי אפשר להשאל, שכן בשאלה זו אנו גורמים למפרע לאותו אדם שאכל שאכל טבל, שהרי 

26

אה
ור

 ה
דה

ש
  
דה

ש
ת 

כו
לי

 ה



שאלרה תנרירה בט רירה רה ררבה בהפרשה חלה 

השאלה עוקרת למפרע את ההפרשה. וכמבואר בש"ך )סימן שכג ס"ק ו( שהביא את הדרכי משה 
שם שכתב שאם נאכל מן העיסה אי אפשר להשאל, וכל העיסה אסורה באכילה. 

ובמקום צורך גדול יעשו שאלת חכם האם לסמוך על העצה של הנפש חיה שהובאה בשאלה 
הקודמת שעל פיה אפשר להשאל על רוב ההפרשה עד שישאר בחלה פחות מאחד ממאה, 

וממילא תתבטל והכל יהיה מותר באכילה וכפי שהובא לעיל. 

שאלה ז

בצק של חולין שהתערב עם בצק הטבול לחלה 

שאלה: התערבו שתי בצקות אחת שלא הפרישו ממנה חלה ואחת שהפרישו ממנה חלה 
מה יעשה? 

תשובה: מכיון שהתערובת הזו היא מין במינו, הדין הוא שאין ביטול לא בשישים ולא 
במאה ואוסר בכל שהוא ולכן אסור לאכול בלא הפרשה. כיצד יפריש, יש מקילים לערב 
את ב' הבצקות היטב ולהפריש חלה מהתערובת. ויש מחמירים שמא לא יתערבו הבצקים 
היטב ויקח מהבצק הפטור על החייב, ולדבריהם אפשר להפריש רק מבצק אחר החייב 

על התערובת. 

ביאורים ומקורות: 

טבל אוסר במינו בכל שהוא

במקרה שהתערבו שתי בצקות אחד מתוקן שהפרישו ממנו חלה ואחד טבול שלא הפרישו 
ממנו חלה, אין לומר שהולכים אחר הרוב משום שהלכה בידינו שהטבל אוסר במינו בכל שהוא, 
וכמבואר במשנה בחלה )פרק ג משנה י( וברמב"ם )הלכות מאכלות אסורות פרק טו הלכה ו(. 

ונמצא שאסור לאכול מהעיסה הזו שהתערבה עד שיפרישו ממנה.

אלא שיש לדון היאך יפרישו חלה מהעיסה שהרי החיוב והפטור מעורבים כאן ביחד, ואם יקח 
מן התערובת שמא יקח חתיכה שהיא מהפטור ואין מפרישין מהפטור על החיוב.

בילה בעיסה

והנה לגבי דבר לח כגון יין ושמן שהתערבו אמרינן דיש בילה, דהיינו שאנו אומרים שהכל מעורב 
היטב, וכשלוקח מעט יש בו גם מהחיוב וגם מהפטור ונמצא שהוא פוטר בזה שלוקח מיניה וביה.

ויש לדון האם גם לגבי בצק אנו אומרים שיש בילה שהכל מעורב היטב וממילא יכול לקחת 
חתיכה מהבצק ולהפריש חלה, או שבצק יותר דומה לתערובת יבשה שלא אומרים בה יש בילה. 

והנה לגבי עיסה שהיא בשותפות של ישראל ושל גוי ויש בחלק של הישראל שיעור חלה, דעת 
הרא"ש )הלכות חלה סימן ו( שאפשר להפריש מהתערובת, ולא אמרינן שמא מה שהוא לקח 
הוא מהחלק של הגוי, משום שיש בילה בדבר לח, ובשיעור חלה שיפריש אי אפשר שלא יהיה 

בו משל ישראל, וחלה אין לה שיעור מהתורה. וכדעת הרא"ש סובר גם הסמ"ק. 
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אך המרדכי בשם המהר"ם מרוטנברג והמהר"ח אור זרוע סוברים שאין בילה אלא ביין ושמן 
בלבד, ולכן אי אפשר להפריש מהעיסה. וכן דעת הגר"א בביאוריו על השו"ע )סימן של ס"ק ה(.

ולהלכה הטור והשו"ע )סימן של סעי' ג( פסקו כהרא"ש שאפשר להפריש מיניה וביה מהעיסה, 
אלא שאין מפורש בדבריהם האם מדובר בתערובת של בצק או של קמח, שהרי יתכן לומר 

שאפילו אם בבצק אין בילה, מכל מקום בקמח יש בילה, ורק בזה יכול להפריש מיניה וביה.

אך מצינו בש"ך )סימן שכד ס"ק יח( שכתב להדיא שאם נתערב עיסה של שאור שלא הורמה 
חלתה לתוך עיסה שהורמה חלתה שאפשר להפריש מיניה וביה, וטעמו דיש בילה בדבר לח 
ובשיעור חלה שיפריש אי אפשר שלא בו מעיסה שלא הורמה חלתה וחלה אין לה שיעור מן 

התורה. ומבואר שאף בבצק אמרינן דיש בילה.

הפרשה ממקום אחר

אך לשיטות שלא אומרים יש בילה בבצק אין להפריש מיניה וביה אלא צריך להפריש ממקום 
אחר, דהיינו שיעשו בצק אחר בשיעור חלה ויפרישו ממנו גם על הבצק המעורב. 

אלא שגם העצה הזו לא מועילה בכל אופן, כיון שיש חילוק בין אם הרוב הוא מבצק שלא 
הפרישו ממנו חלה לבין אם הרוב הוא בצק שהפרישו, שאם הרוב מבצק שלא הפרישו בכה"ג 
יכול להפריש חלה מבצק אחר החייב על המעורב וכמבואר בשו"ע )סי' שכד סעיף יב( שאם 

הטבל לא בטל מפריש ממקום אחר.

אכן אם הרוב הוא מבצק שהפרישו ממנו חלה אי אפשר להפריש מבצק אחר שיש בו חיוב חלה 
כיון שהבצק שלא הפרישו ממנו חלה בטל מהתורה בבצק שהפרישו, ואם יפריש עליו מבצק 
אחר שחייב בחלה תהיה זו הפרשה מהחיוב על הפטור ]שכיון שהחיוב הוא רק מדרבנן הוי כמו 

הפרשה מהחיוב על הפטור[.

אמנם כשאין עצה אחרת אפשר להקל בזה ולהפריש מבצק אחר שחייב בחלה, כיון שכל הטעם 
שאי אפשר להפריש מבצק אחר משום דהוי כהפרשה מהחיוב על הפטור, אך בזמן הזה מכיון 
שאין החלה נאכלת דעת החזון איש )סימן יב ס"ק יט ד"ה והא וסימן יג ס"ק ד ד"ה ועיסה( 
שאפשר להפריש מהחיוב על הפטור. והוא ע"פ מש"כ בדרך החיים )סוף הל' חלה( עיי"ש והוסיף 
שכך דעת הדרכי משה. ]אמנם בלבושי שרד מבואר שגם בזמן הזה שהחלה נשרפת אין מפרישין 

מהחיוב על הפטור, ולדבריו אין להקל בזה[.

שאלה ח

תערובת של מאפים שיש מהם שלא הפרישו מהם חלה

שאלה: מה הדין כשהתערבו מיני מאפה שהפרישו מהם חלה עם מיני מאפה שלא הפרישו 
מהם, ואינו יודע מה חייב בחלה ומה לא.

תשובה: אם התערבו מיני מאפה שמחלקם הופרשה חלה ומחלקם לא הופרשה, ואינו 
יודע מה חייב בחלה ומה לא, אם הרוב חייב בחלה יכול להפריש ממאפה אחר החייב 
על הכל. ואם הרוב לא חייב בחלה יש אומרים שאפילו הכי יכול להפריש מהם על הכל, 
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שאלרה תנרירה בט רירה רה ררבה בהפרשה חלה 

ולכתחילה יפריש מכל חלה וחלה או שיצרף כמה חלות ביחד שאחת מהם בוודאי חייבת 
ויאמר שכוונתו להפריש מהחתיכה החייבת על כל מה שחייב.

ביאורים ומקורות: 

פת שהתערבה

השו"ע )סימן שכד סעיף יב( כתב שמי שנתערב לו פת שהפריש ממנו חלה עם פת שלא הופרש 
ממנו, אם יש לו קמח יעשה עיסה מחמש רבעים ויצרפנה עם הככרות בכלי ויפריש ממנה על 

אותם ככרות שנתערבו. 

וכל זה שהרוב חייב בחלה, אך אם הרוב לא חייב בחלה הרי שהחייב בטל מן התורה ואין מפרישים 
מהחייב על הפטור, ולכן אין יכול להפריש ממקום אחר. אלא שלפי המבואר בשו"ת הרא"ש 
)כלל שני סי' ב( נראה שיכול להפריש ממקום אחר ומשום שכיכרות הם חשובות ואינן בטילות, 

ולכן ההפרשה לא נחשבת מהחיוב על הפטור. 

דבר חשוב שלא מדרבנן

אולם בהגהות רבי עקיבא איגר על השו"ע )שכד ס"ק ד( העיר שהרי הדין שכיכרות הם חשובות 
ואינן מתבטלות הוא מדרבנן, וא"כ ההפרשה היא מדבר החייב מדאורייתא על החייב מדרבנן. 

אך גם לפי דברי הרעק"א אפשר להביא מאפה שאין בו שיעור חיוב לבד ועם המאפה המעורב 
החייב יש בו שיעור ולצרפם בכלי אחד ואז יכול להפריש ממה שהביא על המעורב דחיובו הוא 
אותו חיוב. ויש להזהר להביא ממה שכבר אפו ואינו בצק לפי מה שכתבו הדרישה )שכד ס"ק 

ד( והרעק"א )שכד על הט"ז ס"ק יד( שאי אפשר לצרף בצק ואפוי דהוי כשני מינים.

אם אין לו מאפים להביא יש עצה שיקח מהחלות האפויות כמות של חלות שודאי יש שם חיוב 
כגון אם התערבו לו ארבע כיכרות שחייבות עם שלוש כיכרות שפטורות, שיפריש מחמשה 
כיכרות מכל אחת מעט ויאמר שכוונתו להפריש מהחתיכה שחייבת על כל מה שחייב. ועצה זו 
הזכירה בשולחן ערוך שם בדין מי שהתערב לו לחמים שלא הפרישו חלה עם לחמים שהפרישו 
חלה ואין לו קמח אחר לעשות עיסה כדי לפטור, שכתב "ואם רוצה להפריש מיניה וביה, צריך 
להפריש מעט מכל ככר וככר, או יצרפם כולם בכלי אחד ויפריש מכל א' על כולם עד שיפריש 
מכדי חשבון הככרות ומאחד יותר, כגון אם ה' שהופרש עליהם נתערבו בעשר שלא הופרש 
עליהם יפריש מששה שאז ודאי הפריש מאחר שלא הופרש עליו", עכ"ל. והכי נמי במקרה זה עליו 
להפריש מכמות של הלחמים שהיא יותר ממה שהתערב ואז בוודאי הפריש מהחיוב על החיוב.

שאלה ט

שאלה: לקחו את חתיכת החלה כדי לשורפה על הגז, ובטעות נפלה חתיכת החלה לתוך 
סיר עם תבשיל רותח שהיה על האש מה דין התבשיל?

תשובה: אם נפלה החלה לתוך תבשיל רותח כיון שאינו ממין החלה נאסר התבשיל כל 
שאין בו פי שישים מהחלה שנפלה, וצריך להגעיל את הסיר. ואם יש שישים הרי היא 
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בטלה בשישים כשאר איסורים ואם ניכרת בתוכו חייב להוציאה משם גם לאחר 
שנתבטלה, אכן התבשיל לא נאסר. 

אמנם אם עדיין לא אכלו מהחלות אפשר להשאל עליהם ושוב פעם להפריש ויכוין לפטור 
גם את המרק ואת הבליעות בסיר.

ביאורים ומקורות: 

טבל שנתערב בשאינו מינו

אע"פ שחלה דינה כתרומה שבטלה באחד במאה כמבואר לעיל, מכל מקום כשהחלה נפלה 
לתוך תבשיל רותח היא בטלה באחד בשישים ככל שאר האיסורים. ולכן כל שיש בתבשיל פי 
שישים כנגד החתיכה שנפלה, צריך רק להוציא את החתיכה החוצה והתבשיל והסיר מותרים. 
הטעם שכאן מספיק ביטול בשישים ולא צריך ביטול במאה ביאר בלקט העומר )פרק יד( מכיון 
שהתבשיל אינו ממין החלה, אלא הוא מין אחר, וכל הדין שתרומה וחלה צריכים אחד במאה 
הוא רק כשתערובת היא מאותו המין של החלה, אבל אם התערבו במין אחר הדר דינא לכל 
איסורי התורה שניתרים באחד בשישים, וכמבואר ברמב"ם )הל' תרומות פרק יג הלכה ב( ובשו"ע 

)סימן שכג סעי' א(.

אם החתיכה אינה ניכרת מעיקר הדין אפשר להתיר בלי להוציא כלום אך עיין פתחי תשובה 
)סי' שכג ס"ק ב( דראוי להחמיר להרים כשיעור החתיכה שנפלה אפילו שאינה מכירה ולשורפה.

אכן אם לא היה בתבשיל שישים כנגד החתיכה כל התבשיל נאסר ואת הסיר צריך להגעיל.

להשאל על ההפרשה

אמנם במקרה שלא היה פי שישים יש אפשרות להשאל על ההפרשה ושוב פעם להפריש על 
הכל גם על הטבל הבלוע בתוך הסיר והתבשיל. אך עי' בחתם סופר )יו"ד סי' שיט( שכתב שכל 
מה שאפשר להתיר על ידי שאלה הוא רק אם נפלה למקומה כגון לעיסה, אך אם החלה נפלה 
לתוך תבשיל שלא במקומה אי אפשר להשאל וכתב ]על אופן כזה[ לא הייתי מתיר אלא לצורך 
גדול. אמנם להלכה לא הזכירו הפוסקים חומרא זו ואפשר להשאל ולהפריש שוב ועיין פתחי 

תשובה )ס"ק ב( שדן בכעין זה וכתב שאפשר להשאל. 
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 ריה נ’ ס רלרה לאחר הבי ררע  תחררירה שאירמ ת פילימ   ל  לרשה שבי יה ביר רה רכרי

רבי אהרן פרנקל שליט”א
תרברי ביה ההרראה  ”ש הרב ש.א. ררזרברנ זנ”ל

 קנית ג’ סעודות לאחר הביעור,
  מחנויות שאינם מקפידים 

על קדושת שביעית בירקות נכרי

שאלה:
 הנוהג קדושת שביעית בפירות נכרי האם יכול לקנות פרי או ירק אחר שעבר זמן 
ביעורו בשיעור ג’ סעודות מחנות שלא נוהגים בה קדושת שביעית בפירות נכרי. 

תשובה: 
הקונה פירות או מי שהיו בידו פירות באותו היום שבו כלה מאותו המין לחיה 
מן השדה, מותר לו להשאיר בידו כשיעור מזון ג’ סעודות, מ”מ הקונה פרי או 
ירק אחר זמן הביעור אפילו קנה פחות מג’ סעודות מנכרי ]או מאדם שלא ביער 
באונס או בשוגג לשיטות שהפירות לא נאסרו[ נראה שחייב לבערם מיד ואחרי 
שמפקיר יכול לשוב ולזכות בהם אם ודאי עבר זמן הביעור. אולם יש המצדדים 
להקל שהקונה מן הנכרי אחר שכלה מאותו המין פחות משיעור ג’ סעודות אינו 

חייב לבערם.

מקורות וביאורים: 

שיעור מזון ג’ סעודות אחר זמן הביעור

בגליונות קודמים הובאה מחלוקת האחרונים האם פירות שלא התבערו בשוגג או באונס נאסרו 
באכילה, ויש לדון האם לאותם השיטות שהפירות לא נאסרו - כשנזכר, או כשחלף האונס ועתה 

יש לו רק פחות ממזון ג’ סעודות האם חייב לבערם. 

וכמו כן יש לדון בקונה מנכרי לאחר שהגיע שעת הביעור שהכרעת החזו”א בסדר השביעית 
שחייב לבערם באותו יום, האם יכול להשאיר אצלו מזון ג’ סעודות.

היתר שיעור מזון ג’ סעודות

במשנה פ”ט מ”ח מובא שכאשר מגיע זמן הביעור מחלק את הפירות שביעית כדי שלוש סעודות 
לכל אחד ואחד, ומבואר בר”ש שיכול להשאיר בידיו מזון ג’ סעודות לכל אחד מבני ביתו ואת 
השאר לחלק לאחרים, וצריך לבאר מהו גדר ההיתר להשאיר אצלו פירות שביעית לכל אחד 

מבני ביתו ואינו צריך להוציא ולבער את כל מה שיש תחת ידו.

והנה מצינו בירושלמי )פ”ט ה”ה( ונפסק ברמב”ם הל’ שמיטה ויובל פ”ז ה”ו, שאם התחיל לאכול 
31מן החבית הרי הכל כמבוער, ובטעם הדבר כתב הרש”ס שכיון שפתחו לאכלו יאכלוהו בני הבית. 
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ויש מפרשים שלאחר שהתחיל לאכול ממנו יופסד אם יקיימוהו. ולכאורה זהו גם כן הביאור 
בדין מזון ג’ סעודות - שנחשב כמבוער, משום ששיעור כזה נחשב כעומד לאכילה מיד וכמו 

שחבית שהתחיל בה דינה כמבוערת הוא הדין שיעור מזון ג’ סעודות כמבוער הוא.

אולם יתכן לפרש בדרך אחרת, דההיתר להשאיר בידו מזון ג’ סעודות לכל אחד הוא היתר מסוים 
להשאיר לעצמו אוכל ליום הביעור. כלומר היות וביום הביעור עצמו עדיין היה לחיה בשדה 
וע”כ אכילת אותו יום היא אכילה מותרת שהרי עדיין לא כלה. ונמצא לפי”ז דעל ג’ סעודות 
של אותו יום לא חלה חובת ביעור כלל ולא צריך להגיע בזה לסברא ששיעור מזון ג’ סעודות 

הרי הוא כמבוער.

אם חייב לאכול את המזון כשיעור ג’ סעודות באותו היום או יכול לשייר 
ליום אחר

החזו”א )שביעית טו, ז( כתב לדון האם את אותם ג’ סעודות ששייר לעצמו חייב לאכול ביום 
הביעור או שיכול לשיירם לאכלם ביום אחר, ולכאורה יש לתלות ספקו בנידון הנ”ל, משום 
שאם מותר לו להשאיר לו כשיעור מזון ג’ סעודות משום שכמבוער דמי מסתבר שמותר לו 
להשאירו לאכלו ביום אחר, אבל אם אין זה היתר משום שהוא כמבוער, ואין כאן היתר מחודש 
אלא שכיון שבפועל עדיין לא כלה יכול לשייר לו מזון ג’ סעודות עד למחר שאז יכלה לחיה מן 
השדה לכאורה אינו יכול להשאיר כשיעור מזון ג’ סעודות ליום אחר ורק לאותו הזמן של שעת 

הביעור שהוא באותו יום שלא כלה לחיה.

אך יתכן דגם אי נימא דהיתר שיעור מזון ג’ סעודות הוא רק שמותר להותיר לעצמו סעודה ליום 
שלא כלה לחיה, יתכן שהיות ולא חלה חובת ביעור על פירות אלו יכול להשאירם גם ליום אחר.

ונפק”מ לענין מה שנסתפקנו לעיל בקונה מן הגוי אחר שכלה לחיה מן השדה מאותו המין פחות 
משיעור מזון ג’ סעודות, שכיון שדינו לבערו ביום קנייתו י”ל דאם שיעור מזון ג’ סעודות נחשב 
כמבוער יכול להשאירם אצלו בלא ביעור, אבל אם ההיתר להותיר בידו מזון כשיעור ג’ סעודות 
הוא משום שהותרה לו אכילת היום שלא כלה לחיה הרי שכאן כיון שכבר כלה לחיה מן השדה 

אינו יכול להותיר בידו כשיעור מזון ג’ סעודות וחייב לבערו.

ואם כן הוא הכי נמי יש לומר לגבי קונה מישראל שלא ביער, שאפילו כשקונה ממנו פחות 
משיעור ג’ סעודות, ]באופן שלא נאסר אצלו וכגון שנאנס ולא ביעור ולדעת החרדים שבאונס 
לא נאסר כדלעיל[, חייב לבער שהרי כבר כלה לחיה מן השדה ולא הותר לו להותיר כשיעור 

מזון ג’ סעודות אלא כשעומד ביום שבו כלה לחיה מן השדה.

והנה לגבי החידוש במשנה שמחלק מזון ג’ סעודות לכל אחד ואחד כתב החזו”א )שביעית יא, 
ו(, “אע”ג דכבר הגיע ביעור וכבר יש בידו מזון ג’ סעודות וכבר נתחייב בביעור” ולכאורה מוכח 
בדבריו שההיתר של מזון ג’ סעודות הוא להותיר לעצמו את אכילת יום הכילוי, שהרי אם 
ההיתר הוא משום ששיעור מזון ג’ סעודות הוא משום שהוא כמבוער מה החידוש במה שיכול 
לחלק - אדרבה הלא הוא חייב לבער את אותם הפירות ובחלוקתו לכל אחד מזון ג’ סעודות 
הרי הוא מבערם, ורק אי נימא שההיתר להותיר בידו מזון ג’ סעודות אינו משום שהוא כמבוער 
אלא משום שמשאיר אכילה ליום הביעור בזה היה מקום לומר שחלה על הכל חובת ביעור אלא 

שהותר לו לייחד אכילה לאותו יום ומנין להתיר לו לחלק מזון ג’ סעודות לאחרים.

ויש לפרש שבאמת הטעם שבכל זאת הותר לו לחלק לכל אחד ואחד הוא משום שסוף סוף הכל 
נכלל בתוך שיעור ג’ סעודות, וכמו שאם באו אליו אורחים ביום הביעור יכול להאכילם ונכלל 
הכל בשיעור מזון ג’ סעודות שלו, כמו כן החלוקה נכללת בתוך שיעור ג’ סעודות כלומר שג’ 

סעודות לא נקבע עד לשקיעת החמה.
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 ריה נ’ ס רלרה לאחר הבי ררע תחררירה שאירמ ת פילימ  ל  לרשה שבי יה ביר רה רכרי  

התחיל בחבית

ולגבי הדין שהוזכר לעיל שאם התחיל בחבית הרי הוא כמבוער ואינו חייב לבערה, יש לעיין 
האם מועיל להתחיל בחבית ביום הביעור, שיתכן שרק אם התחיל בחבית לפני יום הביעור אינו 
חייב לבערה משום שהגדרת “הרי הוא כמבוער” איננה שהתקיים בזה דין ביעור פירות שביעית 
]לדעת הר”ש ודעימיה שהביעור אינו לבער מן העולם אלא להפקיר לאחרים[, אלא הכוונה הרי 
הוא כמבוער מהעולם ועל כן לא חלה עליה חובת ביעור, אבל באופן שכבר חלה חובת ביעור על 
הפירות הדרך היחידה היא על ידי הפקר. ]ויש לדון בזה אף לדעת הרמב”ם שהדין הוא לבער 

מן העולם לגמרי, אך אכמ”ל[.

ולפי ביאור זה יש לומר שאף אם נפרש שג’ סעודות יסוד דינם הוא כמו התחיל בחבית שהרי 
הוא כמבוער, מכל מקום אין הכוונה שהוא קיום דין ביעור אלא שלא חלה עליהם חובת ביעור, 
]ומ”מ בהתחיל בחבית יתכן שרק אם התחיל בה קודם יום הביעור ובג’ סעודות הוא כמבוער 

אף שייחד לו מזון ג’ סעודות ביום הביעור עצמו עד שקיעת החמה[. 

עלה בידינו שבין אם הביאור בהיתר מזון ג’ סעודות הוא שהוא כמבוער ובין לביאור שהוא היתר 
אכילת יום שכלו הפירות - גידרו הוא שלא חלה חובת ביעור על פירות אלו ולא שמתקיימת 

בהם מצות הביעור.

ולפי זה יש לומר שאף אם נאמר הקונה מהגוי שיעור מזון ג’ סעודות אינו חייב לבערם, זהו רק 
משום שחובת הביעור לא חלה אצל הגוי שהרי הגוי אינו מצווה בביעור וממילא כשקנה הישראל 
את הפירות לא חלה חובת ביעור עכשיו על מזון ג’ סעודות, אולם הקונה ממי שנאנס או שגג 
ולא ביער שהושלמה חובת הביעור לגמרי אין מקום להיתר להותיר לעצמו מזון ג’ סעודות 

וחייב לבער כל מה שקנה.

דברי רבותינו

לענין הלכה מרן הגר”נ קרליץ זצ”ל צידד שהקונה ג’ סעודות מן הנכרי אינו חייב לבערם שלא 
חלה עליהם עדיין חובת ביעור, ולדעת הגרי”ש אלישיב זצ”ל גם הקונה כשיעור ג’ סעודות חייב 
לבערם בו ביום, ולפי המתבאר לעיל נראה שאף לדעת הגר”נ קרליץ הקונה מישראל שהיה שוגג 

אין להקל בזה גם אם לא נאסרו הפירות בידיו.

קניה ברשתות מזון

יש להוסיף שאף לשיטות שפירות שביעית שלא התבערו בשוגג לא נאסרו זהו רק באופן 
שהישראל לא נחשב למזיד, אולם כשקונה ברשתות מזון בבעלות יהודי שאינו שומר תורה 

לכאורה הוי כמזיד והפירות נאסרו ולא יועיל להפקירם אח”כ.

אמנם שמעתי מרבי יחזקאל יעקובזון לדון ע”פ מש”כ המשנה ברורה בסי’ שיח ס”ק ב שבספק 
פלוגתא אין קנס כיון שנחשב לספק דרבנן, הרי מי שנוהג קדושת שביעית בפירות נכרי לא 
כהכרעת ההלכה וכדעת החזו”א אלא כחומרא בפלוגתת הפוסקים יש לומר שיכול לנהוג שלא 

נאסור הפירות אצל הנוהג בהם לקולא כיון שהוא ספק פלוגתא, וצ”ע למעשה.
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רבי שמואל אליעזר שטרן שליט”א
נאב”ל ת רב ברי בר 

 בדין הפקר ע"י שליח ובגדרי ההפקר
לענין ביעור פירות שביעית

תגובה
בס"ד, כבוד ידידינו הדגול הגאון המפואר רבי יוסף אפרתי שליט"א, מגדולי מפיצי תורת 

הארץ,

הנני מתענג מפעם לפעם לראות את קובצי הליכות שדה, המלאים מזן אל זן, זה עתה איקלע 
לידי הקובץ מחדש כסליו השתא, בין המאמרים החשובים נמצא מאמר נכבד מהרב גלעדי 

שליט"א בענין הפקר על ידי שליח. 

בעל המאמר הנ"ל הרחיב את הדיבור בענין קיום חובת ביעור פירות שביעית לאחר מועד הביעור 
על ידי שליח שמינהו הבעלים להפקיר את פירותיו, האם מתקיימת בכך מצות הביעור כהלכתה, 
ולאחר שדן בנידון זה נקט שם דיש להחמיר כהסוברים דלא מהני הפקרה ע"י שליח ובאופן כזה 

אין כאן ביעור, עיי"ש, והנה ברצוני להעיר הערה פורתא בדבריו וכדלהלן. 

יש לתמוה למה לא דן במאמר זה האם בהפקר שבא על ידי מעשה הפקרה ולא על ידי דיבור 
האם גם הפקר בכה"ג נמי ליתא בשליחות, דלכאורה הם שני גדרי הפקר שונים במהותם, והרי 
להר"מ בפ"ב מהל' נדרים דס"ל דהפקר יסודו מדיני נדרים פשוט וברור דזה שייך רק בהפקר 
הבא על ידי דיבור אבל בהפקר שבא על ידי מעשה אין לו שייכות לעניני נדרים, וכיון שכן נהי 
דבהפקר ע"י דיבור לא מהני שליחות היינו טעמא משום דהוא מדיני נדרים דליתנייהו בשליחות 
וכמבואר בדברי הר"ן בפ"ק דפסחים ונתבאר בדברי הב"י או"ח סי' תל"ד, אבל הפקר שחל מכח 
פעולה ומעשה מה לו ולעניני נדרים ומהיכי תיתי נימא דליתא בשליחות. ]ומיסתבר לענ"ד 
דבאבידה מדעת, כגון משליך כיסו לרה"ר, דהוי הפקר לדעת הטור חו"מ סי' רס"ב, אם יאמר 

בעה"ב לאדם: השלך כיסי לרשות הרבים, לכאורה פשוט דהוי הפקר לכו"ע וראה להלן[. 

ונהי דאנן מחמרינן לענין ביעור פירות שביעית להפקיר גם בדיבור פה בפני ג', נראה דהיינו 
לכתחילה למהדרין אבל מעיקר הדין נראה פשוט לענ"ד דסגי בהפקר בינו לבין עצמו על ידי 
הוצאה מרשותו ללא דיבור בפני ג' וכמבואר להדיא בדברי הירושלמי פ"ט משביעית, דאם אין 
אצלו ג' אוהבים יוציאם לרשות הרבים ללא נוכחות אנשים וכההיא דאבידה מדעת הנ"ל לשיטת 
הטור, והגר"א בביאורו לירושלמי שם מבאר דרק בהפקירא בדיבור בענין שיהא בפני ג', אבל 
בהפקר שע"י מעשה לא בעינן, עיי"ש. ]ובאמת יש לתמוה מדברי הגר"א בביאורו לשו"ע חו"מ 

סי' רס"ב, דלכאורה סותר דבריו, יעויי"ש והערתי בזה בשביבי אש על שביעית[. 

ואע"ג דנראה לענ"ד בפשיטות דבאבידה מדעת נמי חל ההפקר מכח הבעלים ולא מחמת 
המציאות, ואינו דומה לזוטו של ים דהוי אפקעתא דמלכא מכח המציאות, אבל באבידה מדעת 
חלות ההפקר הוא מכוחו של המאבד ואם אדם אחר יוציא חפץ של הבעלים שלא מדעתו ויניחם 
ברשות הרבים יתכן שלא יהא הפקר, מ"מ פשוט שאינו מדין נדר אלא דין הפקר אחר ושפיר 

מצינן למימר דהפקר כי האי איתא בשליחות, ודו"ק.

אמנם לאחר העיון בזה נראה לומר דאע"ג דלא בעינן בפני ג' אבל עכ"פ בענין הפקרה בפה 
בנוסף למעשה ההפקרה, וכן מפורש בתורי"ד פסחים שכתב בביאור דברי הירושלמי וזה לשונו: 
"אמר להן ]ר' אמי[: כשתראו השוק פנוי מאנשים הוציאו הפירות לשוק וצעקו: הפירות הללו 
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בליט הפ ר  "י שליח רבנלרי ההפ רל ריט בי רר פיררה שבי יה 

יהיו הפקר וכיון שיתחילו האנשים לבא וליקח, קידמו וזכו בהם אתם", ומוכח להדיא דלא סגי 
בהפקרה במעשה אלא בעי נמי דיבור של הפקר, ובאמת דכן נראה מדיוק לשון הירושלמי 
דקאמר: "מפקא לשוקא ומבקרין ליה", ]ואגב יל"ע דמקמי הכי גרסינן בירושלמי שם בשינוי 
לשון: "ואפקרה קומיהון"[, עכ"פ נראה מלשון זה דתרתי בעינן ומלבד ההוצאה צריך הפקרה 

בפה אלא דלא בעינן בפני ג' וכ"כ בפני משה שם. 

אמנם באמת בביאור הגר"א שם משמע דההוצאה עצמה הוי הפקירא וכלשונו "דמה שמוציא 
לשוק ועושה מעשה שהיא הפקר הוי הפקר אף שלא בפני ג'" וכההיא דאבידה מדעת, ובאמת 
יש לתמוה להני דאית להו דבעינן תרוייהו אמאי לא סגי באמת בהוצאה מרשות גרידא, דלכאורה 
כשם דבאבידה לדעת לשיטת הטור סגי במעשה הפקרה גרידא מבלי דיבור אמאי נימא דלענין 

חובת מצות ביעור לא סגי לה במעשה גרידא וצע"ט.

ונראה לענ"ד דיש לצדד ולומר דהא דבעינן אמירה גבי ביעור אינו משום דלא סגי לה במעשה 
גרידא, דבאמת במעשה הפקרה והוצאה גרידא סגי למיחל חלות הפקר מחמתו, אלא הוא דין 
מיוחד בביעור פירות שביעית, דעיקר מהותו של הביעור הוא שיוודע ויתפרסם לאנשים שיש 
כאן מציאות של הפקר דכך היא צורת קיום חובת הביעור, ובאמת אין האמירה פועלת מידי 
בחלות ההפקר אלא הוא לפרסומי מילתא בעלמא והוא שונה מכל הפקר דעלמא. וכעי"ז מצינו 
בחזו"א שביעית סי' י"ג סק"ז דאפילו למ"ד דהפקר בחד סגי אבל לענין ביעור בעינן בפני ג' 
משום 'דלענין ביעור בעינן הוצאה יותר חשובה', והמהר"ם חלאוה בפסחים דף נב. נקט בלשונו: 

'שהביעור היה בפרהסיא'.

ויתירה מכך מצינו בדרך אמונה פ"ז שביעית, ציוה"ל סקכ"ט, דמביא ששמע משמו של החזו"א 
דהא בעינן הוצאה מרשות הבעלים היינו דוקא לאחר שנתחייב בביעור אבל לפני שהגיע זמן 
הביעור אינו צריך להוציא מרשותו, כלומר דלפני זמן הביעור סגי בהפקר סתמא בכדי שלא יחול 
עליו חובת ביעור ולזה סגי בלא הוצאה מרשות הבעלים, ורק לאחר שחל עליו החיוב אז בעי 
הפקר אלים טפי שיש בו הוצאה, והיינו דמדיני הביעור בעינן שיוציאנו לחוץ אבל מדין הפקר 

סגי אפילו בלי הוצאה מרשותו.

ובאמת כן נראה מוכח מהתוספתא בפ"ח משביעית דאין האמירה מגדרי הפקר כלל, דתנן התם 
כיצד מצות הביעור: "מוציא ומניח על פתח ביתו ואומר: אחינו בני ישראל כל מי שצריך ליטול 
יבוא ויטול", והאי לישנא פשוט וברור שאין לשון הפקר כלל ומוכח להדיא דענין האמירה היא 

רק לפרסומי ענין ההפקר. ועיין היטב בדברינו בשביבי אש שביעית סי' כ"ו. 

]ויל"ע אי הא דאיתא בתוספתא הנ"ל 'פתח ביתו' היינו פתח ביתו לחצירו ובהא גרידא סגי, או 
הכוונה פתח ביתו לרשות הרבים וכדברי הירושלמי. ועיין בלשון מהר"י בן מלכי צדק פ"ט מ"ב: 
"וכיצד מבער, מניחו בביתו או בחוץ ואומר: אחינו בני ישראל כל מי שצריך ליטול יבוא ויטול", 
עיי"ש ובציהה"ל שם סק"ל נקט בפשיטות דלא סגי בהוצאה לחצר אלא בעינן דוקא לרשות 

הרבים וצע"ט[. 

ולפי מה שנתבאר בדברינו בס"ד נראה לכאורה דשפיר מהני הך הפקרה לענין חובת ביעור אף 
ע"י שליח, דלענין גוף חלות ההפקר שפיר סגי בהוצאה מרשות הבעלים לשוק ע"י שליח, אלא 
דמלבד זה צריך לגלות ולפרסם שכל אחד רשאי ליטול ולזכות בהם וכנ"ל ומיסתבר דשפיר מהני 
במה שהשליח יגלה ויפרסם, וכמו כן יתכן דאם הבעלים מגלים ומפרסמים שהפירות המונחים 

שם בשוק רשאים ליטלם נמי מהני, כנלענ"ד בס"ד. 

]ובאמת בעיקר הדבר היה מקום לצדד ולומר דכיון דהאי דינא דהפקר ע"י שליח בפלוגתא דרבוותי 
תליא וכיון דחובת הביעור אינה אלא מדרבנן יש מקום לומר דהפקר ע"י שליח לענין ביעור הוי 
ספיקא דרבנן ואזלינן ביה לקולא. אלא דיש לעיין דכיון דהוי הפקר רק מספק א"כ אין בפועל 
אפשרות לזכות בזה וכיון שכן לא חשיב כהפקר כלל, ואפילו אי נימא דבעלמא חשיב בכה"ג 
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כהפקר מספק כיון דאם מאן דהו יזכה בה תהא שלו מספק, אבל לענין ביעור יותר נראה 
לענ"ד דלא סגי בהפקר כה"ג וכדכתיבנא לעיל דעיקר ענין הביעור מתקיים במה שבפועל 
אתי לידי זכיה. ויעויין בדרך אמונה שמוי"ו פ"ד הלי"ב סקפ"ט לענין שביעית באתרוג שחנט 
בשישית דהוי הפקר מספק בשביעית ואין הבעלים רשאים לעכב על הזוכה אבל אין הזוכה 

רשאי לזכות בו מספק והוא מחזו"א סי' ז' סקי"ד, ועיין באהה"ל שם, וצ"ע בכ"ז[.

ואגב, מה שהובא במאמר הנ"ל מספר יד המלך פ"א שלוחין לבאר אמאי לא מהני הפקר ע"י 
שליח משום שאינו הפקר לכל דומיא דשמיטה, כיון שהשליח עצמו אינו יכול לזכות במה 
שהפקיר, עכ"ד כפי מה שהובא במאמר שם, ולענ"ד הדברים תמוהים ביותר, דהך דינא איתמר 
בשו"ע חו"מ סי' קפ"ה לענין שליח להקנות דאינו יכול לקנות לעצמו כיון דאינו יכול להיות גם 
המקנה וגם הקונה דלא יתכן שהאדם יקנה לעצמו, אבל לענין הפקר ברגע שהוא אומר בשליחות 
הבעלים שהדבר יהא הפקר, לאלתר חייל ההפקר ועתה הוא זוכה מן ההפקר ומה ימנע ממנו זכיה 
זו, והרי גם הבעלים המפקירים יכולים אחר כך לזכות לעצמם ולמה יגרע השליח מהם, ודו"ק.

ועוד יש להעיר בדברי בעל יד המלך, דכבר הארכתי במק"א בס"ד דעיקר החסרון בהפקר שאינו 
לכל הוא כשהבעלים משיירים בהפקרם ואינם מוציאים את הדבר המופקר מרשותם לגבי עשירים 
וכדומה, אבל כשהחפץ המופקר יוצא לגמרי מרשות המפקיר ללא כל שיור ורק מסיבה אחרת 
אינו יכול לזכות אין בכך כל חסרון והפקר דעבד עברי יוכיח שאין אחד יכול לזכות בו וכמבואר 

בפנ"י קידושין דף טז. ועוד אחרונים ואכמ"ל. 
...

עוד ראיתי בקובץ הנ"ל במאמרו של כבוד הרב דרייפוס שליט"א דנקט בפשיטות דאף לענין 
ביעור פירות שביעית נמי איכא הפקירא דארעא לצורך לקיטת הפירות וזכאי כל אחד ליכנס 
לחצר ולזכות בפירות השביעית לאחר שנתקיים בהם חובת הביעור ועדיין לא זכו בהם הבעלים, 
והוא חידוש גדול ולא ידעתי מאין לו הא מילתא, דבשלמא לענין פירות שביעית רחמנא אפקרה 
לארעא כמבואר בנדרים דף מג: אבל לענין חובת הביעור מנא לן דנכלל בזה גם הפקרת הרשות 
לצורך זכיה, דהיינו בכדי שיוכל ליכנס ליטול את הפירות, ולענ"ד פשוט דחובת הביעור מתקיימת 
או בהוצאה לרשות הרבים ושם זוכה בהם הזוכה, או שעל הזוכה לבקש רשות מהבעלים ליכנס 
וליטול או לבקש מהבעלים שיוציאו את הפירות החוצה, וכהא דמצינו אף בפירות שביעית שהן 
הפקר אפקעתא דמלכא וארעא נמי רחמנא אפקרה ומ"מ לאחר שנת השבע אין רשות דריסת 
רגל ועל הבעלים להוציאם מחוץ לרשותו וכמו שכתב בעל הדרך אמונה בפ"ז הלי"ח, עייש"ה+.

הערה בשולי הגליון 

ואגב, ראיתי דבר מחודש בחזו"א שביעית סי' ט"ו סקי"ב ]והובא בדרך אמונה פ"ז סקי"ז[ דפשיטא 
ליה דגם בלא הפקירו הבעלים את הפירות בשעת הביעור, הוי הפירות הפקר מאליהם ורשאים 
אחרים לזכות בהן, ובעניי לא זכיתי למצוא מקור לזה, דאף בפירות שביעית להני דסברי דבעי 
הפקר מצד הבעלים כדעת הב"י ודעימיה, מ"מ אם לא הפקירוהו הבעלים אינו הפקר והנוטלם 
הוא גזלן וכמבואר במנח"ח מצוה פ"ד ועוד, וכיון שכן מנא לן לחדש דלענין ביעור דלכו"ע הוי 
חובת הפקרה המוטל על הבעלים מהיכי תיתי נימא דהוי הפקר מאיליו אף בלא שהבעלים 

יפקירום בפועל, וצריך לי תלמוד.
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בי רר  ל ילי שליח

רבי מרדכי צבי שאהן שליט"א
תרברי ביה ההרראה  "ש הרב ש. א. ררזרברנ זנ"ל

ביעור על ידי שליח
תגובה לתגובה

בנידון השאלה כשהפקיר ע”י שליח בזמן הביעור, הנה בדידי הוי עובדא שהפקרתי ע”י שליח בזמן 
שהותי בחו”ל, והשליח הוציא היין לחוץ והפקיר לפני ג', והורה מרן הגרי”ש אלישיב זצ”ל שלא 
מועיל ההפקר דהפקר ע”י שליח לא מועיל אלא לענין הפקרת חמץ וכמו שכתב במשנה ברורה 
)או"ח סימן תלד ס"ק טו( על דברי השו"ע )שם סעיף ד( דשליחו יכול לבטל החמץ וז''ל "דאע"ג 
דבטול הוא מטעם הפקר והאומר לחבירו לך והפקר נכסי אין בכך כלום עד שיפקירם הוא בעצמו 
הכא לענין חמץ יש להקל שהרי החמץ בשעה שעובר עליו בבל יראה ובל ימצא אינו שלו שהרי 
אסור בהנאה אלא שהתורה העמידו ברשותו לענין שיעבור עליו לפיכך בגילוי דעת בלבד שהוא 
מגלה דעתו דלא ניחא ליה דליהוי ליה זכותא כלל בגויה סגי ויש מחמירין בזה ובשעת הדחק יש 
להקל דרוב הפוסקים הסכימו לדעת המחבר ומ"מ כ"ז דוקא כשעשה שליח ע"ז ובלא שליחות 
אין יכול לבטל חמצו של חבירו אף היכא דזכות הוא לו כגון שהוא בדרך ושכח לבטל", אבל בשאר 

הפקר שאינו ביטול חמץ לא מהני ביה שליח, ולכן הורה הגרי"ש שהיין נאסר.

והלום ראיתי את הערת הגאון הגדול הרב שמואל אליעזר שטרן שליט”א שצידד לומר דאף אם 
נאמר דהפקר ע”י שליח לא מועיל מ"מ כל זה הוא רק בהפקר שנעשה על ידי דיבור, וכמו שביאר 
הב”י על פי הרמב”ם דהפקר הוא מדין נדר ולכן אינו מועיל על ידי שליח, אבל מכל מקום יש לומר 
דהפקר ע”י מעשה אינו מדין נדר כמו הפקר ע”י דיבור, אלא הוא מגדר אחר ולכן מועיל אף ע”י 
שליח, ולכן לפי דעת הטור דאבידה מדעת הוי הפקר, וכגון המשליך כיסו לרה”ר, ה”ה אם השליך 
ע”י שליחו דהוי הפקר. ולפי זה רצה הדר”ג לומר דהיכא דהשליח הוציא הפירות שביעית לחוץ 

והפקירו מועיל אף אם הפקר ע”י שליח אינו מועיל כיון דהוי הפקר ע”י מעשה.

ולכאורה גם אם צדקו דבריו, דהפקר ע”י מעשה הוי גדר אחר ואינו כגדר של הפקר שהוא מטעם 
נדר, לכאורה אינו ענין לנידון דידן שהשליח מוציא לחוץ הפירות שביעית ואומר לפני ג' שהפירות 
שביעית הפקר וחוזר וזוכה בה כשרואה שאין האחרים זוכין. דלא אמרינן דהוי אבידה מדעת אלא 
כשניכר מחשבתו מתוך מעשיו דהוי הפקר, וכמוש”כ בש”ך )סי' רסא סק”ג(, משא”כ כשמוציא 
פירות על פתח ביתו, פשוט דלא הוי הפקר ע”י מעשה, אלא ע”י דיבורו, דהרי ברור הדבר דאחד 
שהוציא לפני פתח ביתו ארגזי פירות, ולא הפקירו בפירוש, דאינו חשוב אבידה מדעת ומי שלוקח 
הוי גזלן. וכל מה שיש על הפירות דין הפקר זה מחמת דיבורו שאומר לפני שלשה אנשים דהפירות 
הם הפקר, וכשעושה כן ע”י שליח אינו מועיל לפי מש”כ הר”ן והב”י דהפקר ע”י שליח אינו מועיל. 

ואה”נ אם משליך פירותיו לרחוב ומניחו שם יש לדון דהוי הפקר ע”י מעשה, ובכהאי גוונא שביקש 
משליחו שיזרוק פירותיו לרחוב באופן דהוי אבידה מדעת אפשר דמועיל גם ע”י שליח. 

ולכן בעובדה שהביא הרב גלעדי הנ"ל שהשכן הוציא שני ארגזי יין על פתח ביתו, אינו נידון של 
הפקר ע”י מעשה, אלא הפקר ע”י דיבור ולא מהני ע”י שליח. ומ"מ בהפקר ע”י מעשה כשעשה 
מעשה הפקר של אבידה מדעת, באופן שאינו צריך לומר שהוא הפקר יש לדון כדברי הדר גאונו. 
אבל אין זה האופן הרגיל שנוהגין להפקיר ומכוונים לחזור ולזכות בהם כשרואים שאין אחרים 

זוכין בהפירות, דבכהאי גוונא אף שהוציאו לחוץ ליכא מעשה הפקר כלל, כך נלענ"ד. 
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רבי אשר בורובסקי שליט”א
תרברי ביה ההרראה  ”ש הרב ש.א. ררזרברנ זנ”ל

ביעור על ידי שליח
 תגובה לתגובה 

העיר הרב הגאון שליט”א, דאף דלא מהני שליחות להפקר כמבואר בר”ן ונפסק בב”י ומ”ב סי’ 
תלד, מ”מ כל זה כשהחלות ההפקר באה ע”י דיבור, אבל כשחלות ההפקר באה ע”י מעשה 
פשיטא דלא צריך מעשה של הבעלים אלא מהני גם מעשה של שלוחו של הבעלים ]או אפילו 

בהסכמת הבעלים[. 

עוד העיר דאף דאנן ‘מחמרינן’ לבער בהפקר בפני ג’ ע”י דיבור נראה שהוא לכתחילה ‘ולמהדרין’, 
אבל מעיקר הדין פשוט שמקיים מצות ביעור ע”י הוצאה מרשותו ללא דיבור ולא בפני ג’, 
וכדמוכח בירושלמי שיוציא לרשות הרבים כשאין אנשים וביאר דהיינו כדין אבידה מדעת, 
וכ”נ שם בפי’ הגר”א, ומ”מ ‘פשוט’ שאינו כדין הפקר בעלמא שהוא מדין נדר אלא הוא ‘הפקר 

אחר’ דאיתא גם בשליחות. 

והוכיח מירושלמי שאף דבעי דיבור מ”מ לא בעי בפני ג’. ומהגר”א שם נראה שרק עושה מעשה 
שהוא הפקר. 

וכתב על זה עוד: “ובאמת לא הבנתי... אמאי לא מהני הכא מעשה הפקר גרידא כאבידה מדעת 
לשיטת הטור. עוד כתב, דבאמת במעשה הפקר והוצאה גרידא סגי למיחל חלות הפקר, אלא דין 
מיוחד בשביעית ‘שיוודע ויתפרסם לאנשים שיש כאן מציאות של הפקר... ונמצא דאין האמירה 
פועלת מידי בחלות ההפקר אלא לפרסומי מילתא בעלמא... וכ”ה בחזו”א יא ז’, ‘דלענין ביעור 
בעינן הוצאה חשובה יותר’. ומוכח מתוספתא שמקיים ביעור באמירת אחינו בנ”י כל מי שצריך 

ליטול יבוא ויטול’. ואין באמירה זו משום חלות הפקר”. עכת”ד הגאון שליט”א.

א במש”כ שהוא ‘פשיטא’ דאם מפקיר ע”י מעשה אין צריך לדיני שליחות ומהני שיפקיר 	.
הבעלים ע”י אחר – צ”ע שלא מצינו חלות חדשה של הפקר ולא נזכר דבר כזה בגמ’ וראשונים. 

א ומה שכתב דביעור שאנו נוהגין להפקיר בפיו ובפני ג’, הוא ‘חומרא’ ‘ולמהדרין’ ומעיקר 	.
הדין מהני מה שרק מוציא מרשותו וכדאיתא בירושלמי, ופירש בירושלמי הנ”ל פירוש 
חדש שלא נזכר בראשונים ואחרונים שביעור הירושלמי מהני מדין אבידה מדעת המועילה 
לשיטת הטור ]ודלא כהרמב”ם[, אמנם נראה דלכאורה קשה לפרש שיטת הירושלמי ופי’ 

הגר”א מדין אבידה מדעת, ויבואר לקמן. 

הנה ידוע דנחלקו הרמב”ם והטור ונמשכה מחלוקתם לשו”ע חו”מ רסא ס”ד למחבר 
והרמ”א בדין אבידה מדעת, לרמב”ם ושו”ע אינו הפקר אלא רק פטור מהשבת אבידה, 
ולטור והרמ”א הוא הפקר. וז”ל השו”ע “השליך כיסו ברשות הרבים והלך לו הרי זה איבד 
ממונו לדעתו”. וע”ז פליג הרמ”א וס”ל שנעשה הפקר. – מבואר דכל מחלוקתם רק כשהלך 
משם הבעלים, בזה מקרי מאבד הדבר לדעתו, אבל כל שלא נסתלק לגמרי מן החפץ אין 
כאן איבוד, והרי כאן עצת הירושלמי פ”ט ה”ד, ‘מבקרין ליה וחזרין וזכיין ביה’, שמפקיר 

וחוזר וזוכה, ולא מקרי מאבד ממונו. 

מבואר דמפקיר בפיו שהוא ‘חלות’ הפקר והפקעת הבעלות, שונה ממאבד לדעת שמעשה 
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בי רר  ל ילי שליח

האיבוד הוא אבדן השליטה, ותוצאתו שנעשה החפץ הפקר. וכמו שמצינו הפקר ע”י מעשה 
שהעירו האחרונים במכנשתא דבי דרי ]ב”מ כא[ דכל אבידתו משום שהבעלים ‘הלך לו’, 

שהוא מעשה איבוד השליטה.

ומה שהביא מלשון הגר”א בפירוש מ”ד בירושלמי שהוצאה לשוק הוא ‘מעשה הפקר’ 
ואף שאינו בפני ג’. 

יש להעיר תחילה ששאר האמוראים בירושלמי לא נתנו עצה זו אלא אמרו שצריך דוקא 
בפני ג’ ולפי’ הגר”א נראה דפליגו על מ”ד הנ”ל. 

ועוד גם הפי’ בדבריו שאין כאן הפקר בפיו הוא פירוש מחודש בירושלמי, דהרי בראשונים 
הריבמ”ץ והתוס’ רי”ד בפסחים נא, פי’ כשתראו השוק פנוי מאנשים הוציאו הפירות לשוק 
וצעקו הפירות הללו יהיו הבקר, וכיון שיתחילו האנשים לבוא וליקח קדומו וזכו בהן אתם. 

שאיירי דווקא שהפקיר בפיו. 

ואם נסביר כדברי הגר”א שהוא מדין אבידה מדעת, צריך לומר דאיירי שהלך לו משם וחזר 
אחר זמן מרובה, וזה צ”ב. 

ועוד יש טעם לומר דלא מהני כאן מעשה הפקר בלא אמירה, שהרי בביאור הגר”א ]חו”מ 
רעג ח[ כתב ששיטת הרמ”א באבידה מדעת היא מדברי הנמי”ו בב”מ ל, ושם כתב הנמי”ו 
]וכ”ה בתוס’ בנדרים מה[ דדין הפקר בפני ג’ שאמרו בגמ’ הוא רק במעשר משום דחיישי’ 
להערמה, וז”ל “לאפטורי ממעשר דשייך ביה טעמא דשיהא אחד זוכה ושנים מעידים 
כדי שלא יערים”. וסברא זו שייכת גם בביעור שהרי איירי שרוצה להערים ולזכות חזרה 
בפירות והוא ממש טעם דצריך ג’ למעשר, ולפ”ז צ”ב דברי הגר”א, אא”כ כוונת הגר”א 

שעוזב בשוק והולך לו ואחרי זמן חוזר ואם הוא עדיין שם יקחנו. 

וכן לשון הגר”א ‘הפקר ע”י מעשה’ לא מצאנו רק במקומות שהבעלים עזב והלך לו, והיינו 
שהמעשה הוא במה שעזב הפירות והלך, שהרי אבידה מדעת אינה צריכה מעשה, כמש”כ 

הרמב”ם ]גזילה יא יא[, הניח פרתו ברפת שאין לה דלת ולא קשרה והלך לו.

א ומש”כ ‘דין מיוחד בשביעית ‘שיוודע ויתפרסם לאנשים שיש כאן מציאות של הפקר..’ 	.
צ”ע דלא נזכר בראשונים עיקר דין ההפקר ‘לפרסם’. ודברי התוספתא ‘אחינו בנ”י וכו’, 
שאין בה חלות הפקר. אכן אינו אמירה של חלות הפקר, משום דהתוספתא איירי שחילק 
לעניים ואח”כ לשכניו ומיודעיו ואח”כ עומד וקורא לכולם לבוא ולקחת אין לך מאבד גדול 
מזה שמחלק לכולם וקורא לכולם לבוא ולקחת. וכן מש”כ מרן בחזו”א ‘לענין ביעור צריך 
הוצאה יותר חשובה’, שאלתו שיועיל הפקר בפני א’ כדין תורה ובזה תירץ שצריך יותר מזה, 
ר”ל לא רק סילוק דין הבעלות אלא גם שיעמוד הדבר לרבים, אבל לא בא החזו”א למעט.
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רבי בנימין דרייפוס שליט”א
ראש כרלל ‘ ריט אברהמ’ ש ל ילי ביה התלרש

 החובה לתת להיכנס לביתו 
ליטול מפירות הביעור

תגובה לתגובה
יישר כוחו שליט”א ששם עיונו העמוק בדברי בענין הפקרת הפירות בזמן הביעור שהבאנו 
מהגאון המופלא רבי אברהם גנחובסקי זצוק”ל שהקשה איך מהני הפקר לפירות שביעית בזמן 
הביעור כשהפירות ברשותו והא עדיין יכולים הבעלים לעכב כל אחד מלקחתם וביארנו דמכלל 
חובתו להפקיר הפירות הוא גם ליתן רשות ליכנס בביתו ליקח הפירות וכעין הפקר דהשביעית 

תשמטנה דרחמנא אפקריה לקרקעו.

 וכת”ר הגדולה תמה מנין לחדש הא מילתא וכתב שהזוכה יבקש מהבעלים רשות ליכנס וליטול 
הפירות אם אינם מוציאים אותם החוצה. ושמחתי שזכיתי לדעתו הגדולה דפשוט שמחובת 

ביעור המוטלת עליו לאפשר לזוכה ליכנס וליטול הפירות שהפקיר או להוציאם מרשותו.

 ודימה כת”ר שליט”א להמבואר פ”ט משנה ז דמשתרד רביעה שניה אין יכולים ליכנס בפרדס 
ליטול פירות שביעית לפירוש הר”מ וכ”פ פ”ז משביעית הי”ח. וכתב כת”ר דאז צריך הבעלים 
להוציא הפירות מרשותו ליתן שיוכלו לזכות בפירות דהוו הפקר וציין לדרך אמונה שם. וכוונת 
כת”ר לדבריו שם בביהה”ל שהביא לחזו”א בס’ טו ס”ק יא שתמה איך יכול למנעם מליטול 
הפירות כיון דרחמנא אפקרה לקרקעו, ובאמת החזו”א כתב דעל כרחך חייב להניח להם דרך ליכנס 
בשדהו ליטול הפירות ורק יכול למנעם מלילך דרך הפרדסות. ובביהה”ל תמה בדברי החזו”א 
וכתב לחדש דהתורה הפקירה הקרקע רק בשביעית ואחר השביעית נהי שהפירות עדיין הפקר 

אבל הקרקע כבר אינה הפקר ויכניס הפירות לביתו ויחלקם יעויין בדבריו שם.

 ודברי ביהה”ל הם חידוש גדול דמהיכי תיתי לחלק דרחמנא אפקרה לקרקע רק בשנת השביעית 
והרי הפקר הקרקע הוא לקיום דין הפקר הפירות, ועד כמה שהפירות עדיין הפקר למה לא יוכלו 

הבעלים ליכנס ליטול הפירות וזו תמיהת החזו”א. 

ואולי ניתן ליישב דרחמנא אפקריה לקרקעו כל זמן שהקרקע עומדת לפירות שביעית שבה, 
אבל משתרד רביעה שניה שמזמן זה הכניסה לקרקע קשה לה אזי הקרקע כבר משמשת לגידול 
שמינית סברא יש שלא הפקירה התורה לקרקעו כשהיא עומדת לגידול פירות שמינית, ויש 

להאריך בסברא זו ואכ”מ. 

ובד”א שם בפ”ז ס”ק יז הביא את דברי החזו”א שבשעת הביעור הוו הפירות הפקר גם אם 
הבעלים לא הפקירם. ותמה כת”ר שליט”א דמנין שהפירות הפקר מעצמם והרי להשיטות דפירות 
שביעית צריך להפקירם אם לא הפקירום הבעלים הנוטלם הוי גזלן ומהיכי תיתי דהכא אינו כן. 

והתבוננתי בחזו”א ס’ טו ס”ק יב ושם איירי כשהבעלים נותנים הפירות בשעת הביעור שאם לא 
כן הרי כשהבעלים לא מבערים נאסרים הפירות, וז”ל החזו”א שם “מן הדין לאחר הביעור הפירות 
הפקר אף אם לא ביערן, ויש מקום לומר שהמקבל זוכה מההפקר ואע”ג דהנותן דעתו למתנה אין 
לנו עסק במחשבתו וכיון שהנותן הסיח דעתו מהן והן הפקר מעצמן הוי כאילו נתקיים הביעור 
והמקבל זוכה מן ההפקר” ומבואר דהחזו”א איירי כשהבעלים נותנם רק שלא הפקירן, וחידש 
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החרבה להה להיכרס לביהר ליטרל תפיררה הבי רר 

החזו”א דכיון שהגיע זמן הביעור והבעלים נותנם לא אכפ”ל בדעתו וכיון שהסיח דעתו מהן 
והן הפקר נתקיים הביעור. ועדיין חידוש הוא שנעשים הפקר מעצמם וכדתמה כת”ר שליט”א.

ומעין הפתיחה יישר כוחו על דבריו היקרים

ויגדיל תורה ויאדיר 

בהערכה ובתפילה 

ב. דרייפוס  
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סוגיית ההפרשה בטבל של גוי הינה מן הסוגיות החמורות להלכה ולמעשה 
הנוגעות לרבים מן הטבלים המצויים, והיא מן הבעיות הבלתי פתורות בהפרשות 
הנעשות על ידי ועדות כשרות, מאמר זה דן בעולה מן הסוגיות בשאלה חמורה 

זו ואף הוא אינו מביא מנוח.

רבי שאול רייכנברג שליט”א
תחבר ספר ‘תשפטי ארץ’

 הפרשת תרומות ומעשרות 
מפירות טבל של נכרים 

להלכה ולא למעשה

ישנם בתי אריזה ומפעלים שהם בבעלות נכרים או בשותפות נכרים, שקונים מחקלאים יהודים 
תוצרת חקלאית שהיא חייבת בתרומות ומעשרות. ויש לדון האם ניתן להפריש ממנה תרומות 

ומעשרות אחרי שהיא בבעלות הנכרי או בשותפות של הנכרי.

כדי להכריע בשאלה זו יש לדון בכמה נושאים: א. האם נכרי יכול להפריש תרומות ומעשרות 
מטבל שלו. ב. האם יש שליחות או זכיה לנכרי. ג. האם כדי להפריש תרומות מעשרות מטבל 

של אחר חייבים להיות שליחים של בעל הפירות.

א האם נכרי יכול להפריש תרומות ומעשרות.	.

איתא במשנה )תרומות פ"ג משנה ט(: "העובד כוכבים והכותי תרומתן תרומה ומעשרותן 
מעשר והקדשן הקדש ... תרומת העובד כוכבים מדמעת וחייבים עליה חומש, ורבי שמעון 

פוטר".

ומפרש הר"ש שלת"ק נכרי יכול להפריש תרומות ומעשרות ותרומתו תרומה לכל דיניה 
ולרבי שמעון אינו יכול להפריש. והוא מציין לגמרא קידושין )מא,ב(. וכך מפרשים התוס' 
וכל הראשונים בגמרא קידושין )שם(. והתוס' כותבים שלרבי שמעון נכרי לא יכול להפריש 
תרומה משום שנאמר בתרומה 'בני ישראל' )כדאמרינן בזבחים מה,א(, שנאמר בתרומה 
)במדבר יח,ח(, “...הנה נתתי לך את משמרת תרומתי לכל קדשי בני ישראל לך נתתים...”. 
ונאמר במעשר )במדבר יח,כד(, “כי את מעשר בני ישראל אשר ירימו לה’ תרומה נתתי 

ללוים לנחלה...”. 

בפשטות נראה שלדעת הראשונים שפירשו כתוס’, פוסקים להלכה כחכמים שגוי שיש 
לו טבל של ישראל שחייב בתרומות ומעשרות, יכול להפריש והפרשתו חלה והשיריים 

נעשו חולין. 

רש”י מפרש שם אחרת ויש לדון אם הוא חולק על התוס’.

ברמב”ם )תרומות פ”ד ה”ט”ו( נראה שפירש את כל הסוגיא אחרת, ונחלקו האחרונים האם 
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הפרשה הררתרה רת שררה תפיררה טבל של רכרימ  

לשיטתו גוי שהפריש מטבל הפרשתו תיקנה את השיריים או לא, ראה אריכות ומראה 
מקומות בזה במעדני ארץ תרומות פ”ד הט”ו אות ב.

א ישראל שמפריש מטבל של גוי בשליחותו.	.

אף לשיטות שגוי יכול להפריש תרומות ומעשרות מטבל שלו, מ”מ יש לדון אם ישראל 
יכול להפריש מטבל של גוי.

איתא במשנה )תרומות פ”א מ”א( שהתורם את שאינו שלו אינה תרומה שרק הבעלים יכול 
לתרום. ומבואר במשנה )פ”ד מ”ד( ששליח יכול לתרום וכדילפינן )קידושין מא,ב( מהפסוק 
כן תרימו גם אתם, גם לרבות שליח. או שלומדים מגירושין וקודשים ששלוחו של אדם 
כמותו. וילפינן שם שהשליח צריך להיות כמו ‘אתם’, מה אתם בני ברית אף השליח בן ברית 
אבל נכרי לא יכול להיות שליח. וה”ה אמרינן )בב"מ עא,ב( מה אתם בני ברית אף המשלח 
צריך שיהיה בן ברית ולא נכרי. וכך נפסק ברמב"ם )הל' שלוחין ושותפין פ"ב ה"א( ש"אין 
ישראל נעשה שליח לעכו"ם לדבר מן הדברים" וכך הוא בטור ושו"ע )חו"מ ריש סי קפח(.

א”כ לכאורה אף אם הגוי יכול להפריש בעצמו, ישראל לא יכול להפריש מטבל של גוי כיון 
שאינו יכול להיות שליח של גוי.

א האם צריך דווקא שליחות כדי להפריש תרו”מ.	.

איתא במשנה )גיטין סו,א( שמי שהיה מושלך לבור ואמר כל השומע קולי יכתוב ויתן גט לאשתי, 
הרי הוא נותן והגט חל. הרמב"ן מקשה שאיתא בגמרא )נדרים לו,ב( שהמודר הנאה מחברו תורם 
לו תרומותיו ומעשרותיו. ומקשה הגמרא הרי שליחותיה קעביד ונהנה ממנו. ומתרצת הגמרא 
באומר כל הרוצה לתרום יתרום. וחזינן שבכה"ג שאומר כל הרוצה אינו שליח אלא כנותן רשות, 
א"כ למה כותבים ונותנים גט לאומר כל השומע קולי הרי בגט צריך שליחות. ומתרץ הרמב"ן 
דהתם כל הרוצה לתרום קאמר ומדעתו ואינו אלא כנותן רשות, לאו שליחות היא, וגבי תרומה 
אפילו גילוי דעת מהני כדאמרינן בפרק אלו מציאות כלך אצל יפות אם נמצאו יפות מהן תרומתו 
תרומה. ]אמרינן בגמרא שם ת"ש כיצד אמרו התורם שלא מדעת תרומתו תרומה הרי שתרם 
שלא ברשות ובא בעל הבית ואמר לו כלך אצל יפות אם נמצאו יפות מהן תרומתו תרומה. ושם 
זה רק גילוי דעת שמסכים והגמרא מוכיחה משם כמ"ד יאוש שלא מדעת הוי יאוש, ולכן אנחנו 
אומרים שמה שמסכים עכשיו הסכים גם מקודם, ותרומתו תרומה. רואים שלא צריך שליחות 
שהרי לא מינהו שליח[. אבל האומר כל השומע יכתוב זו היא שליחות, שמצוה לכתוב למי 

שישמע קולו ולכן זה מועיל בגט.

מפשטות דברי הרמב"ן נראה שבשביל להפריש מפירות של אחר לא צריך שליחות אלא נתינת 
רשות. אך הר"ן שואל על דברי הרמב"ן, שהרי הגמרא )ב"מ שם( אמרה בהמשך שמדובר כשעשה 
אותו שליח, אלא שלא אמר לו אם לתרום מיפות או מפחות יפות. שאם לא כן שלא עשאו שליח 
איך מועילה ההפרשה אפילו למ"ד יאוש שלא מדעת הוי יאוש הרי אמרינן מה אתם לדעתכם אף 
שלוחכם לדעתכם, ולא מועיל אף למ"ד יאוש שלא מדעת הוי יאוש כיון שההפרשה לא היתה 
לדעתו. ואיך מביא הרמב"ן מההו"א בזמן שהמסקנא חולקת. לכן הר"ן מפרש שגם כל הרוצה 

לתרום זו שליחות, אלא כיון שלא מצוה לו אלא אומר כל הרוצה אין זה נחשב שמהנה אותו. 

רע"א )ב"מ כב,א( מתרץ את הקושיא על הרמב"ן, שכוונת הרמב"ן שכאשר אמר כל הרוצה 
לתרום, יכול לתרום מטעם זכין לאדם שלא בפניו. ומה שאמרה הגמ' שרק כששויה שליח 
תרומתו תרומה הוא משום שצריך שתהא ידיעה שניחא ליה שזה זכות לו בשעת השליחות ולא 
מועיל לזה יאוש שלא מדעת לגלות למפרע שניחא ליה. אבל כאשר אומר כל הרוצה לתרום 
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יתרום, ידוע כבר כשתורם שזו זכות בשבילו לכן יכול לתרום. לפי זה גם לדעת הרמב"ן צריך 
שליחות להפריש תרו"מ משל אחר אלא מועיל גם זכיה מטעם שליחות, וכך מפרש החזו"א 

)מעשרות ז ס"ק טו(.

 א"כ לדעות אלו ישראל לא יכול להפריש מטבל של גוי שאין שליחות לגוי ואין זכיה לגוי.

אמנם, אולי אפשר לפרש את הרמב"ן אחרת, כיון שברמב"ן לא הוזכר שההפרשה היא מטעם זכיה.

 איתא בירושלמי )תרומות פ"א ה"א( "התורם את שאינו שלו מה את עביד ליה כתורם את שאינו 
שלו או כתורם את של חברו". ומפרשים את הירושלמי שספיקו של הירושלמי האם צריך בעלים 

כדי להפריש או שאי אפשר להפריש כשיש בעלים אחר. 

ונ"מ להפריש מטבל שהפקירו אחרי גמר מלאכה. שהוא טבל גמור ואין לו בעלים, האם יכול 
כל אחד להפריש. בירושלמי הספק לא הוכרע )הירושלמי הביא ראיה שאפשר להפריש ודחה 

את הראיה, ראה רש"ש ב"מ מט,א(. 

ואפשר לומר שהרמב"ן ס"ל שאפשר להפריש משל הפקר אלא שכשיש בעלים הוא מעכב, 
אבל הוא יכול לותר על זכותו ואז זה כמו טבל הפקר שכל אחד יכול להפריש. לכן כשאמר כל 
הרוצה לתרום יתרום שלא ייחד אדם מסויים אלא אמר כל הרוצה, יכול כל אחד להפריש שהרי 
זה כהפקיר את זכותו. אבל כשנותן רשות לאחד להפריש אינו יכול להפריש רק אם יעשה אותו 

שליח כיון שלא ויתר לגמרי על זכותו אלא הוא נשאר בעלים על ההפרשה. 

ולפי זה יש לבאר שהרמב"ן מפרש את הגמרא כך: תחילה הגמרא סברה שאם בא ואמר כלך 
אצל יפות ונמצאו יפות מהם זאת אומרת שהסכים למה שהפריש, וכיון שלא ידע מראש מי 
מפריש, אנו מפרשים את דבריו שיש כאן ויתור על זכות ההפרשה, ולכן זה כמו יאוש שמועיל 
למ"ד יאוש שלא מדעת הוי יאוש. ועל זה אומר אביי שמדובר ששויה שליח ומשום שהסכים 
רק לאחד ולא אמר כל הרוצה, הרי אין בהסכמה אח"כ ויתור על זכות ההפרשה, אלא שליחות 
או זכין אך בשביל שליחות או זכיה צריך שיהיה ידוע בשעת השליחות או הזכיה, לכן בע"כ 
ששויה שליח. במעדני ארץ שביעית בסוף הספר בקונטרס לאפרושי מאיסורא )סי' א ס"ק ד(, 

גם לומד ברמב"ן שמספיק נתינת רשות, אך מפרש את הגמרא בדרך שונה. 

לפי זה יהיה שאפשר להפריש משל גוי אם הגוי מוותר על זכותו. )ואולי יש לומר עוד שמשל 
גוי אפשר להפריש אפילו בלי הסכמתו, משום שכיון שאינו מצווה להפריש לא ניתנה לו זכות 

זו וכל אחד יכול להפריש את של הגוי(.

חלוקה כזו בין כשיש בעלים שצריך שליחות לאין בעלים שלא צריך את כח הבעלים, מצינו 
בחידושי הגר"ח הל' זכיה ומתנה פ"ד ה"ו. שם הוא מביא את השאלה על הרמב"ם )הל' מעש"ש 
פ"ט ה"ז( שכתב שהצנועים כשהיה להם רבעי בשביעית אמרו כל הנלקט מזה יהיה מחולל, 
דהיינו כל מה שלקטו יהיה מחולל. ושואל הרמב"ן הרי מסקינן )ב"ק סט,א( שאדם לא מחלל 
דבר שאינו ברשותו. וכותב הרמב"ן שצנועים לא יכולים להיות להלכה, כיון שאם אומר בבקר 
כל המתלקט דהיינו כל מה שילקטו יהיה מחולל למפרע א"א לומר כיון שאמרינן אין ברירה 
בדאורייתא. ואם אומר כל הנלקט דהיינו שיתחלל אחרי שלקט, אי אפשר בגלל שאינו ברשותו. 

הגר"ח מתרץ את הרמב"ם, שבשביל חילול לא צריך בעלות אלא שאם יש בעלים אז הזכות היא 
לו ואחר לא יכול לחלל אלא מכוחו. וס"ל שבשמיטה כיון שזה ממון גבוה אי אפשר לזכות ברבעי 

וגם הלוקטים לא זוכים, ממילא זה רבעי בלי בעלים ממילא כל אחד יכול לחלל.

בדרך זו אולי אפשר להסביר גם את הרמב"ם )תרומות פ"ד ה"ג(: "התורם שלא ברשות, או שירד 
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הפרשה הררתרה רת שררה תפיררה טבל של רכרימ  

לתוך שדה חברו וליקט פירות שלא ברשות כדי שיקחם ותרם. אם בא בעל הבית ואמר לו כלך 
אצל היפות, אם היו יפות ממה שתרם, תרומתו תרומה".

ושואלים על הרמב"ם שהרי הגמרא )ב"מ כב,א( העמידה דווקא בדשויה שליח וכתבה שחייב 
להיות ששויה שליח שהרי נלמד מגם אתם, מה אתם לדעתכם אף שלוחכם לדעתכם. וברמב"ם 
לא כתוב בשויה שליח. ויש פירשו ברמב"ם שגם הוא מתכוין כשעשה שליח. ויש פירשו שכוונת 

הרמב"ם שההפרשה חלה רק מכאן ולהבא, ואכמ"ל. 

המהר"י קורקוס כתב שהרמב"ם הוכיח מסוגיות אחרות, שלא מדובר בשויה שליח. ואי משום מה 
אתם לדעתכם, "כיון דסתמא ניחא ליה בגלל מצוה והשתא אמר ליה כלך אצל יפות, סגי למפרע 
ולדעתכם מיקרי". ובפשטות נראה שמועיל כמו שליחות או מטעם זכין שזכיה מטעם שליחות. 
וכ"כ הב"י )על הטור יור"ד שלא, לא( שהוי כאילו שויה שליח, וכ"כ הש"ך והט"ז )שם סעי' לא(. 

אך אולי יש לומר כמו שכתבנו, שכשאמר כלך אצל יפות זו הוכחה שהוא מוותר על זכותו להפריש 
ולכן זה כמו יאוש, אלא שמשום מצוה וכיון שעומד להפריש אמרינן שמועיל הויתור למפרע 

אפילו אם יאוש שלא מדעת לא הוי יאוש, וכמו שמוכיחים מסוגיות אחרות. 

אך כאמור האחרונים פירשו ברמב"ם שמועיל משום זכין והוי כשויה שליח. אלא שבמעדני ארץ 
)תרומות פ"ד ה"ג וקונטרס לאפרושי מאיסורא שבסוף מעדני ארץ שביעית אות ו-ח( פירש 

בדעת הרמב"ם שסובר שמועיל נתינת רשות כדי להפריש תרומות ומעשרות.

אמנם, אחרי כל זה, מכיון שלדעת רוב האחרונים אין מי שסובר שמספיק רשות כדי להפריש 
תרומות ומעשרות, צריך לחפש פתרון איך להפריש מטבל של גוי.
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הרב ישראל משה דובין שליט”א
תרברי ביה התלרש

האם יש קדושה בפירות שביעית?
השם “קדושת שביעית” בדברי חז”ל

פירות שביעית ניתנו לאכילה, והתורה אף מצווה שיהיו לאכילה בלבד: “לאכלה” ולא לסחורה, 
“לאכלה” ולא להפסד, ועוד נצטווינו שיאכלו רק בזמן שעדיין קיימים פירות בשדה. כלל דינים 
אלו מכונה בפי חז”ל בכמה מקומות “קדושת שביעית” )שביעית ז, א ועוד רבים; בבלי סוכה 
מ, א; ב”ק קא, ב(. אך האם יש “קדושה” ממש בפירות שביעית? הנה תרומה היא קודש לה’, 
ומשום כך היא נאכלת רק לכהנים בטהרה, וכן מעשר שני הוא “קודש”, ומשום כך הוא נאכל 
רק בירושלים בטהרה, וכיוצא בזה כל קדשי בית המקדש נאכלים רק בטהרה לכהנים, או לכל 
הפחות בירושלים. לעומת זאת, פירות שביעית נאכלים בכל מקום לכל אדם, וכל דיניה ]שלא 
להפסידה, שלא לסחור בה ושלא לאכלה לאחר הביעור[ נראים לכאורה כמיוסדים על הפקר 
הפירות. שמאחר שאין לאדם בעלות על פירות שדהו, ודינם להיות מופקרים לכל, הרשות ניתנת 
לאדם רק לקחתם לעצמו לאכילה, ועל כן אין לו רשות להפסידם, או לסחור בהם, שבכך הוא 
לוקח דבר שלא מגיע לו, וכמו כן הרשות לאכלם הוא רק כל עוד הם מצויים לכל בשדה. וצריך 

לברר מדוע כללו חז”ל את דינים אלו בשם “קדושת שביעית”.

והנה המקור הברור והפשוט לכך הוא הדרשה המובאת בברייתא )סוכה מ, ב(: "כי יובל היא, קדש, 
מה קדש תופס את דמיו, אף שביעית תופסת את דמיה”. בפשטות, הדרשה מלמדת שפירות 
שביעית ]ויובל[ הם “קדש”, ומאחר שנקראו קודש, אנו מדמים אותם להקדש שתופס את דמיו. 
הרי מכאן שיש “קדושה” לפירות שביעית. יתר על כן, עצם הדין שהשביעית תופסת את דמיה 
לכאורה מראה על שם “קדושה”, שאם לא כן, אלא רק מוטלים איסורים מסוימים על פירות 
השנה השביעית, לא מסתבר שיהיה אפשר להעביר דינים אלו לפירות אחרים. ]ואמנם מצאנו 
גם בעבודה זרה שתופסת את דמיה, אך נראה שגם בעבודה זרה יש שם “קדושה” לעבודה זרה.[

ואולם, שמעתי טוענים שאין הדברים כמשמעותם הפשוטה שיש שם “קדושה” לפירות שביעית. 
ומה שדרשו "כי יובל היא, קדש", אין הכוונה שפירות שביעית ]ויובל[ הם בעצמם קודש, אלא 
ששנת היובל היא קודש, אלא שדרשו מהמלה "קודש" להקיש פירות שביעית להקדש לענין 
זה שתופסת את דמיה. ומה שכינו חז"ל את דיני פירות שביעית בשם "קדושת שביעית" אינו 
בדווקא. אך באמת בירושלמי הדברים מפורשים יותר שיש שם "קדושה" לפירות שביעית: "כי 
יובל היא, קודש תהיה לכם וגו', מה היא קודש אף תבואתה קודש"1. ]עיין הגהת הגר"א שם, 

ולפי כל הגירסאות.[ 

כדי לבאר היטב את משמעות שם ה"קדושה" של פירות שביעית, ראיתי לאסוף למקום אחד 
כמה דינים במשנה, בתוספתא, בירושלמי ובבבלי, שעולה מהם בבירור שדיני פירות שביעית 

הם דיני הקדושה שעליהם.

1.  הגר"א מגיה שם: “מה תבואתה קודש אף היא קודש, עיין שם, ומכל מקום גם לגירסתו מבואר בפירוש  
שיש שם "קדושה" לפירות שביעית”.
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האמ יש  לרשה בפיררה שבי יהה

אין מביאים קדשים לבית הפסולא. 

נאמר במשנה )שביעית ח, ז(: "אין מבשלין ירק של שביעית בשמן של תרומה, שלא יביאנו לידי 
פסול, רבי שמעון מתיר". ופירש הרמב"ם את טעם האיסור: "לפי שאם נפסל מחמת התרומה, 
ישרף הכל, ונמצא גורם לפירות שביעית שלא יאכלו". אולם הר"ש פירש: "שלא יביא שמן של 

תרומה לידי פסול, דשביעית עד הביעור, ותו לא". 

ולכאורה יש להראות פנים לפירוש הרמב"ם במשנה מכמה צדדים: א( לפי פירוש הר"ש, דין זה 
הוא מהלכות התרומה, והקשר למסכת שביעית הוא רק בכך שדין ביעור של פירות שביעית 
גורם לדין זה. אם כן, לכאורה היה ראוי להביא דין זה להלן במשניות העוסקות בהלכות ביעור 
)פרק ט(. מכך שזה מובא בפרק ח העוסק בהנהגה בפירות שביעית ולא בהלכות ביעור, נראה 
בפשטות שדין זה הוא מהלכות פירות שביעית, שלא להביאם לידי פסול מחמת התרומה. ]יתר 
על כן, מיד לאחר מכן המשנה ממשיכה "ואחרון אחרון נתפס בשביעית, והפרי עצמו אסור" שהוא 
מהדינים היסודיים של פירות שביעית, ואם הרישא של המשנה אמורה בדיני קדושת תרומה, 
משונה הדבר להמשיך כך בדיני קדושת שביעית.[ ב( מבחינה תחבירית ה”נושא” של המשנה 
הוא “ירק של שביעית”, שעליו נאמר שאין מבשלים אותו בשמן של תרומה, אם כן הטעם של 
הדין “שלא יביאנו לידי פסול” בפשטות חוזר על “ירק של שביעית” שהוא הנושא של המשפט. 
ג( זמן הביעור הוא פעמים רבות רחוק מאד, וחיי הירק עד שינבול הוא קצר, ולכן קשה לומר 
שגזרו לא לבשל ירק של שביעית בשמן של תרומה מחשש שדין הביעור יגרום למעט את זמן 

אכילת השמן של תרומה2.

והנה בירושלמי )שם( ובבבלי )זבחים עו, א( מקשרים את המחלוקת במשנה בשביעית למחלוקת 
אחרת בענין אכילת קדשים )זבחים י, ז(: "ובכולם הכהנים רשאין לשנות באכילתן, לאכלן צלויים 
שלוקים ומבושלים, ולתת לתוכן תבלי חולין ותבלי תרומה, דברי רבי שמעון. רבי מאיר אומר, 
לא יתן לתוכו תבלי תרומה, שלא יביא את התרומה לידי פסול". אם כן, לפי פירוש הרמב"ם 
במשנה, שהחשש הוא שיביא פירות שביעית לידי פסול, מבואר שכמו שבתרומה יש חשש 
להביא דבר "קודש" לפסול, כך גם בפירות שביעית יש חשש זה, שאם נאמר שפירות שביעית 

אין בהם קדושה, לכאורה אין מקום לדמותם לתרומה3.  

דבר שבחובה אינה באה אלא מן החוליןב. 

איתא בתוספתא "נסכים, בכל מקום לא יביא אלא מן החולין. מכאן אמרו, אין מביאין מנחות 
ונסכים... מן הטבל ומן התבואה, מעשר ראשון שנטלו תרומתו, ומעשר שני והקדש שנפדו, מן 
המדומע ומן החדש, ומפירות שביעית, ואם הביא הרי אלו פסולין". הנה מבואר שאין מביאים 
נסכים מפירות שביעית מפני שאינם נחשבים "חולין", אלא קודש, ומכאן מקור ברור ל"קדושה" 

של פירות שביעית.

אולם יש להעיר, שאיתא במשנה בשביעית )ח, ח( "אין מביאין קיני זבים וקיני זבות וקיני יולדות 

2.  יש לציין, מהבבלי משמע בפשטות כפירוש הר”ש במשנה.
3.  ויש להוסיף בדרך רמז, שבמשנה בשביעית נאמר מיד לאחר דין זה: “ואחרון אחרון נתפס בשביעית והפרי 
עצמו אסור”. והוא לכאורה תימה מה ענין תפיסת דמי שביעית לדין בישול ירק של שביעית. ולפי המבואר 
יש לומר, שמאחר שדין הרישא הוא מצד שם ה”קדושה” של פירות שביעית, שמשום כך אין מביאים אותו 
לבית הפסול, המשנה ממשיכה עם דין תפיסת דמים, שהוא היסוד שממנו נלמד השם “קדושה”, מדרשת 

“יובל היא, קדש”.    
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מדמי שביעית", וכיוצא בזה נאמר במסכת מעשר שני )א, ז( "אין מביאין קיני זבים וקיני 
זבות וקיני יולדות... מדמי מעשר שני". והר"ש במסכת מעשר שני כתב הטעם "כדדרשינן, 
כל דבר שבחובה אינו בא אלא מן החולין", אך במסכת שביעית לא כתב טעם זה. ובדרך 
אמונה )שמיטה ויובל ו, י ביאור ההלכה ד"ה ואין מביאין( כתב לגבי הדין שאין מביאים קיני 
זבות ויולדות מפירות שביעית: "וגם טעם הר"ש ]לגבי מעשר שני[, שכל דבר שבחובה אין בא 
אלא מן החולין, לא שייך כאן, שפירות שביעית חולין הן, ולא דמי למע"ש שהוא ממון גבוה 
וקודש". הרי שנקט מרן בפשיטות שפירות שביעית אינם נחשבים "קודש" לכך. אולם באמת 
יש לתמוה על כך, מאחר שמצאנו בפירוש בתוספתא שפירות שביעית אינם בכלל "חולין" לענין 
זה. ועוד יש לציין, שבתוספות יו"ט כתב הטעם שאין מביאים קיני זבות ויולדות מדמי שביעית 

שהוא משום "דכל דבר שבחובה אינה באה אלא מן החולין".

הכנסה לבית המרחץג. 

איתא בירושלמי "אין סכין שמן של שביעית במרחץ, אבל סך הוא מבחוץ ונכנס". דין זה לכאורה 
מוכיח בפשטות שיש שם "קדושה" לפירות שביעית, ומשום כך אין מכניסים אותם לבית המרחץ, 

כפי שאין מכניסים למרחץ כל דבר קדוש. 

הירושלמי שם ממשיך: "ולא שמן שריפה, לא בבתי כנסיות ולא בבתי מדרשות, מפני בזיון 
קדשים". ולכאורה הוא תמוה איזה “בזיון קדשים” יש בהכנסת שמן שריפה לבתי כנסיות ובתי 
מדרשות. והדבר פשוט שיש להגיה כדברי המפרשים “לא בבית הכסא ולא בבית המרחץ” 
]שהיה כתוב במקור “לא בב”כ ולא בב”מ”, ונפתחו הראשי תיבות בטעות “ולא בבתי כנסיות 
ולא בבתי מדרשות”[. נמצא לפי זה, שיש כאן משפט ארוך אחד: “אין סכין שמן של שביעית 
במרחץ, אבל סך הוא מבחוץ ונכנס, ולא שמן שריפה לא בבתי כיסאות ולא בבתי מרחצאות, 
מפני בזיון קדשים". אם כן, מפורש הטעם שאסור לסוך שמן של שביעית בבית המרחץ משום 

"בזיון קדשים", הרי שפירות שביעית נחשבים "קדשים".

נחשדו כהנים אשביעיתד. 

שמעתי ראיה נוספת לענין זה מהגאון רבי מנחם פרידמן. איתא בבבלי )סנהדרין כו, א(: "זאת 
אומרת, נחשדו כהנים אשביעית". ופירש רש"י "נחשדו כהנים להשהות שביעית אחר זמן הביעור, 
דמורו בה היתירא, משום דאישתרו תרומה וקדשי קדשים לגבייהו, והשביעית נמי קדושת 
הארץ היא". הרי שהכהנים סבורים שכפי שהותר להם תרומה וקדשים כך גם הותר להם פירות 
שביעית, משום שגם פירות שביעית איסורם בא מחמת קדושתם. ואמנם מה שהכהנים טועים 
בהיתר שמורים לעצמם, מפשטות הדברים נראה שהם אינם טועים במושג האיסור של פירות 

שביעית, אלא זה באמת מצד "קדושה", אלא שקדושה זו לא הותרה לכהנים.

ענין זה מבורר מעט יותר בדברי היד רמה שם )ד"ה וקייקינן(: "זאת אומרת, נחשדו כהנים על 
השביעית, להשהותה אחר זמן הביעור, דמורו התירא לנפשייהו, דאמרי תרומה וקדשי הקדשים 
מי לא אשתרו לדילן, שביעית נמי, אף על גב דאיקראי קדש, שריא לדילן”. הנה מה שכתב 
ד”איקראי קדש” הוא בודאי מיוסד על הפסוק “יובל היא, קדש”, שמשם יסוד לשם “קדושת 

שביעית”, ומבואר היטב שגדר האיסורים של פירות שביעית הוא מצד שיש בהם “קדושה”.

הבדל בין קדושת תרומה וקדשים לקדושת פירות שביעית

הקדושה שבעולם באה על ידי מעשה האדם. האדם הוא שמקדיש תרומות, מעשרות וקדשים, 
וכותב ספר תורה תפילין ומזוזות. היוצא מכלל זה היא קדושת פירות שביעית, שאינה באה 
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האמ יש  לרשה בפיררה שבי יהה

מתוך מעשה האדם; אדרבה, עיקר גדר קדושתם הוא שהם גדלים ללא מעורבות של מעשה 
אדם. ויש להטעים בזה דברי רש"י המובאים לעיל "והשביעית נמי קדושת הארץ היא", היינו 

שקדושת הפירות באה ישירות מקדושת הארץ, בלא הקדשת האדם.  

חילוק זה הוא ממש כחילוק שבין קדושת השבת לבין קדושת המועדים, כאשר קדושת השבת 
באה מעצם בריאת העולם, וקדושת המועדים באה דווקא על ידי ישראל שמקדישים מזמנם 
להקב"ה. נמצא שקדושת תרומות, מעשרות וקדשים הם בבחינת המועדים, וקדושת פירות 
שביעית הם בבחינת שבת. שהנה ענין השבת באה מצד שהעולם בעצמותו כולו קודש, מאחר 
שהוא מעשה ידי הקב"ה, אלא שהארץ נמסרה לבני אדם, אך ביום השבת חוזר העולם למצב 
של קדושתו יתברך. כמו כן הוא בגידולי קרקע, שביסודם הם קודש ואין לאדם רשות בהם, אלא 
שכאשר נברא האדם נמסר בידו הארץ "ְלָעְבָדּה ּוְלָׁשְמָרה" )בראשית ב, טו(, אך בשביעית חוזרת 
הארץ לקדושתה ונאסרת ה"עבודה" בקרקע וה"שמירה" בפירותיה, וממילא פירותיה קדושים 
בקדושתו יתברך. על הפירות חלות שם "שבת", כמו שנאמר "ְוָהְיָתה ַׁשַּבת ָהָאֶרץ ָלֶכם ְלָאְכָלה", 
ועל כן כאשר יש פגם בשביתה זו, נפגמת קדושתם והם נאסרים באכילה, כפי שדרשו חכמים 
בתורת כהנים )בהר א, ה( מפסוק זה: "מן השבות בארץ אתה אוכל, ואין אתה אוכל מן השמור".

אפשר שחילוק זה הוא שורש הטעות של הכהנים שחשבו להתיר לעצמם פירות שביעית לאחר 
הביעור. שבאמת לא הותרו לכהנים אלא קדשים ותרומות שמוקדשים על ידי האדם, מאחר 
שהכהנים הם שלוחי דרחמנא לקבל מישראל את מה שהם מקדישים לגבוה. אבל קדושת פירות 
שביעית באה מעצמות העולם, ולא מחמת הקדשת האדם, ולכן אין לכהנים בהם יד יותר מכל 

ישראל.        
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האם מי שנודע לו שיש כלאים בשדהו חייב לקום לעקרם גם בלילה, מהו שיעור 
הזמן שמותר להמתין ומה הם האופנים בהם נחשב מקיים כלאים, והאם יש 
חילוק בין מי שזרע כלאים אפילו בשוגג לבין מי שעלו כלאים בשדהו מאליהם, 

מאמר זה מפרט ומלבן סוגיא זו לפרטיה השונים.

בגליון 202 הובאה דעה שונה בענין זה מאת הרב גבריאל מאיר שליט”א ומתוך 
דברי החולקים יתלבנו ויתבררו הדברים כדרכה של תורה.

רבי שלמה ורהפטיג שליט”א
תרברי ביה התלרש

שיעור הזמן לחובת עקירת כלאים
מעשה בגננת שזרעה בגנה מיני זרעים שונים באדניות ולאחר שחזרה לביתה הרחוק משם נודע 
לה שלא הרחיקה את האדניות כדין ויש בזה איסור כלאים, האם חייבת למהר ולעקור או יכולה 

להמתין עד למחרת.

מלבד האיסור לזרוע כלאים, אסור גם לקיים כלאים, בין קיום במעשה - כשמשקה את הצמח 
וכדו’ ובין בלי מעשה - כשיודע מהכלאים ואינו עוקר, איסור זה הוא בין כשזרע כלאים ובין 
אם עלו מאליהם. אמנם איסור קיום כלאים כשעלו מאליהם הוא רק כשמקיימם מדעת, כלומר 
שמתיאש מלעקרם ומניח להם לגדול יחד, אך אם אינו יודע שעלו כלאים בשדהו, או יודע ומחזר 
אחריהם לעקרם לא נחשב כמקיים כלאים כלל, ולא עבר אפילו בשוגג דלא חשיבא כלאים עד 
שיהיה כאילו זרע – מדעת. כן מבואר בחזו”א )כלאים סי' ב ס"ק יא(, וז"ל "אלא כיון דלא ניחא 

לי' בעשבים אין כאן כלאים כלל ומותר להשקותן כאילו אין כאן כלאים".

החילוק בין כשאגיע לכשאחזור

המשנה בכלאים )פ"ה משנה ו( דנה באדם שרואה כלאים בכרמו ובכוונתו לעקרם אלא שנשתהה 
מהו האופן שבו ההשתהות לא אוסרת את הכלאים, ומחלקת המשנה בין אם כוונתו לעקרם 
לכשאגיע או לכשאחזור, וביארו המפרשים 'לכשאגיע' היינו שאינו משתהה מחמת עצלות אלא 
כבר מעתה עומד לעקרם אלא שהוא מסיים את מלאכתו טרם עקירת הכלאים ובכה"ג אין לו 
ניחותא, אבל ב'כשאחזור אלקטנו' הכלאים נאסרים כיון שאינו עסוק במלאכתו ואף שדעתו 

לעקרם, כיון שעתה אינו עוקרם נחשב שיש לו ניחותא וצריך מיד לעקרם.

ובפשטות מה שהמשנה אוסרת משום קיום כלאים הוא גם הקובע כמה מותר לו להשתהות 
על מנת שלא יחשב כמקיים כלאים. וכך מבואר בדברי התוס' בב"ק פא, א ד"ה אין מחייבין.

ההיתר להשתהות בכלאים שכוונתו לעקור בו ביום

והחזו"א )סי' ד ס"ק י( הוסיף שגם ההיתר לסיים את מלאכתו הוא באופן שכוונתו לעקור את 
הכלאים באותו יום אך אם זו מלאכה שרק למחרת יסיימה אינו יכול להמתין למחרת אלא 
צריך לעקור את הכלאים באותו יום, ואפשר שכוונת החזו"א שבאופן זה שאינו יכול לסיים 
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שי רר הזתט לחרבה   ירה כלאימ

את מלאכתו עד למחר אף עתה אינו יכול להשתהות אלא צריך לעקור את הכלאים מיד, שכל 
ההיתר הוא רק בשביל שלא יצטרך להפסיק באמצע מלאכתו ויוכל לסיימה אך אם אינו יכול 

לסיים את מלאכתו היום צריך כבר עתה לעקור את הכלאים.

ולדברי החזו”א שאינו יכול להמתין עד למחרת, יש לדון בגדר זה שרק באותו יום יכול לסיים 
את מלאכתו ולעקור, האם ביאורו שיום המחרת נחשב כבר כזמן בפני עצמו וממילא בזה אין 
את ההיתר, או שההמתנה עד למחרת הוא שיעור זמן ארוך שכבר חייבוהו לעקור, או שעצם 
מה שיעסוק במלאכתו עד הלילה ואז כבר יוכרח לישון וכדומה, שינה זו היא עצמה חיסרון של 

היסח הדעת שלא התירו לו להמתין מלעקור. 

ונפק”מ באופן שבפועל עוקר רק למחרת אבל לא משום שממתין וישן בלילה אלא שהעקירה 
לוקחת זמן, שמביא פועלים במשמרות וכדומה, שאם החסרון הוא מחמת אורך הזמן אכן זה 
חסרון שממתין מלעקור, אך אם החסרון הוא מחמת היסח הדעת של שינה בזה אין חסרון, עוד 
נפק”מ אם עושה הפסקה למנוחת צהרים או לארוחת צהרים שאם הטעם מחמת שיעור אורך 
הזמן הכלאים לא נאסרים שכן עוקר את הכלאים ביום זה, אך אם החסרון מחמת היסח הדעת 
יתכן ששינת צהרים ואפי’ ארוחת צהרים גם נחשב להיסח הדעת, אמנם לגבי נ"מ זו יש ללמוד 
זאת מדברי החזו”א )סי’ ד ס”ק י( שכתב שההיתר בכשאגיע הוא ששוהה כדרך המתעכבין, 
ומשמע דבאופן ששוהה בשדה כדרך הפועלים מותר, ולפ”ז נראה שכיון שדרך הפועלים לאכול 

בשדה אין ארוחת צהרים נחשב להיסח הדעת.

ההיתר להשתהות בכלאים רק כשאינו מסיח דעתו, ואם יועיל להניח 
שומר

עוד כתב החזו"א )שם( שבכשאגיע אינו מסיח דעתו מעקירת הכלאים משא"כ כשאחזור מסיח 
דעתו מן הכלאים.

ויש להוסיף שמצאנו בכמה מקומות ענין של היסח הדעת כמו בתפילין ובתפילה וכדומה, ושם 
הכוונה שאסור להסיח את דעתו כלל, אולם כאן ודאי שאין הכוונה שחושב על עקירת הכלאים 
כל הזמן, שהרי עסוק במלאכתו ומסיח דעתו, אלא שאינו עושה פעולה שהיא מנוגדת לעקירת 

הכלאים ובכל עת הוא מוכן לעקור את הכלאים. 

ויש לדון שמצינו בכמה מקומות דאף שאסור להסיח דעת אך אם הניח שומר מותר שעי"ז אינו 
נקרא היסח הדעת, ויש לדון האם כך גם בכלאים נאמר שאף שמסיח דעתו אך אם מניח שומר 
להזכירו שיעקור בסוף היום מותר, ואין לומר דדין שומר לא יועיל כאן כיון שדין שומר מצאנו 
רק רק במצוות דרבנן, דאף כאן האיסור כלאים הוא מדרבנן שכן הנידון במצא כלאים בשדהו 

שיש בזה רק איסור קיום כלאים מדרבנן.

אבל באמת אי”ז שייך לכאן, שדין שומר הוא במצוה שיש לה זמן, והיא מוטלת עליו לקיימה 
מכאן ועד סוף זמנה ואינו מוזהר לקיימה מיד, וע”י שומר הוא מובטח שלבסוף יקיימנה, אבל 
כאן אסור לו להמתין כדי שלא יעבור על איסור קיום כלאים, אלא שבכה”ג שדעתו לעקור ואינו 
מסיח דעתו נחשב שאין לו ניחותא, אך לא יועיל שיניח שומר כאשר הוא יכול לעקור ואינו עוקר, 

שזה גופא חשיב שיש לו ניחותא ועובר באיסור קיום.

האם ההיתר להשתהות בכלאים הוא רק בעוסק במלאכה שבסופה יגיע 
למקום הכלאים

עוד דן החזו"א )שם ס"ק יז( האם כל ההיתר הוא רק באופן שעושה מלאכה כזו שבסופה יגיע 
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למקום הכלאים ויעקרם וכמו שמנכש את השורה עד שבסופה מגיע למקום הכלאים, אבל 
אם עוסק במלאכה שאינה שייכת למקום הכלאים אין לו היתר להמתין וצריך לעקור מיד, 
]שאין ההיתר דוקא מפני שטרוד במלאכה אלא ההיתר הוא מחמת שאינו מחויב לשנות 
מהסדר ויכול להמשיך ולהגיע למקום הכלאים אך אם אינו מגיע למקום הכלאים אסור[. וכך 
משמע בלשון הר"ש שכתב שההיתר הוא באופן "שלא נתעצל ומתעסק בכל שעה לגדור", וכ"כ 
תוספות )ב"ק ק, ב, וב"ב ב, ב( "נתיאש הימנה ולא גדרה, דוקא נתיאש אבל לא נתיאש ועוסק 
כל שעה לגדור אע"פ שהוסיף מאתים מותר", ולכאורה מכיון שעתה עוסק במלאכה איך נחשב 
שמתעסק לגדור, וצ"ל שעוסק במלאכה שע"י מתקרב למקום הכלאים, וכאמור. ויש לדון לפ"ז 

באוכל או מתקן כלי לצורך המשך העבודה האם זהו בכלל מנכש והולך.

והחזו”א צידד כן אלא שכתב שמדברי הרמב”ם לא נראה כן, שמדבריו נראה שרק אם נמצא 
במקום הכלאים ואינו עוקר אסור אך אם אינו במקום הכלאים וטרוד במלאכתו מותר אף שאינו 
עוסק כלל במלאכה שמביאה אותו לעקירת הכלאים לבסוף, שהנה מדברי הרמב"ם מבואר 
שהחילוק בין כשאגיע לכשאחזור הוא האם נמצא במקום הכלאים, שבכשאגיע אינו במקום 
הכלאים ובכשאחזור נמצא במקום הכלאים, שלכך בכשאחזור אף אם דעתו לעקור את הכלאים 
ואפי' אם אינו מסיח דעתו מן הכלאים חייב מיד לעקרם שכן נמצא במקום הכלאים וכשנמצא 
במקום הכלאים ואינו עוקרם הרי זה סתירה לחסרון ניחותא ונמצא שמקיים את הכלאים, כך 
ביאר החזו"א )סי' ב ס"ק יד( את דברי הרמב"ם, ולדברי הרמב"ם נמצא דכל שדעתו לעקור הרי 
זה בכלל חסרון ניחותא ואינו צריך לעקור מיד ורק באופן שנמצא במקום הכלאים אי"ז חסרון 
ניחותא וצריך מיד לעקור. ולמעשה החזו”א הניח דין זה בצ”ע, וכן הביאו בדרך אמונה )פ”ה 

ס”ק קמג(.

עוד נידונים בגדר עוסק במלאכתו

והנה אף אם ננקוט שלא רק כשעוסק במלאכה שבסופה יגיע למקום הכלאים לא נאסר, יש לדון 
האם צריך שיהיה עוסק במלאכתו שבשדה או כל שטרוד במלאכתו אחרת אף אם היא מלאכה 
שאינה שייכת לשדה, וכן האם ההיתר הוא רק במלאכה שעומד לסיימה שהתירו לו לסיימה 
]שכל מה שהתירו לו הוא רק לסיים את מלאכתו[, או אף בכל מלאכה אף שאינו עומד לסיימה.

עוד יש לדון באופן שעומד להגיע למקום הכלאים אך לא התחיל את המלאכה, כלומר, שעוד 
בטרם שהתחיל את המלאכה ראה את הכלאים, האם יכול להתחיל את המלאכה ולהגיע למקום 

הכלאים או שמיד צריך לעקור את הכלאים. 

וראה במהר"י קורקוס )פ"ה הל' כא( שנראה מדבריו דההיתר אינו בכל אופן שטרוד במלאכתו 
אלא דבעינן שיהא עוסק במלאכתו, דיעוי"ש שביאר את דברי הירושלמי שאמרו דדין כשאגיע 
אלקטנו נאמר בפועל שטרוד במלאכתו, וכתב דההיתר הוא שלא הטריחוהו להניח מידו ולהפסיק 
מלאכתו, וז"ל "נראה דה"פ דוקא בפועל שהתירו כשאומר כשהגיע שם דכיון שהוא עסוק 
במלאכתו אין זה מתעצל ולא הטריחו אותו להניח מה שבידו וללכת שם לעקור הכלאים", 
ומשמע דרק בכה"ג שעוסק במלאכתו ואינו צריך להניח מה שבידו התירו, ולפ"ז נמצא חומרא 
גדולה בהיתר דכשאגיע אלקטנו, דהתירו רק בכה"ג שעוסק במלאכתו אך בכה"ג שרק טרוד 
במלאכתו אף שאינו מסיח דעתו לא התירו. ובדברי החזו"א לא הוזכר דין זה שצריך להיות עוסק 

במלאכתו אלא רק שצריך שבתכניתו שיהיה בדרכו לכלאים.

סיכום הדינים באלו אופנים יכול להמתין עם עקירת הכלאים

לאור האמור נראה, שאם מצא כלאים בשדהו ועתה עסוק במלאכתו, אם דעתו לעקור את 
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שי רר הזתט לחרבה   ירה כלאימ

הכלאים עד סוף היום ואינו מסיח דעתו מעקירת הכלאים יכול להמתין ולסיים את מלאכתו, 
אך אם אינו עוסק במלאכתו חייב לעקרם מיד, וכן אם דעתו לעקרם למחרת או שמסיח דעתו 
אסור. אך כאמור לעיל ענין זה של היסח הדעת אין הכוונה כפשוטו שמחשבת עקירת הכלאים 

תהיה קבועה בליבו בכל רגע, אלא שלא יפנה ממנה ע”י שעוסק במלאכה אחרת.

הדין כשאין לו ניחותא מחמת המין שמזיק או מחמת אונס

ויש להוסיף שאם היה אנוס מלעקור את הכלאים, או שהיה אנוס מחמת ממון ]וכגון שהוצאות 
הממון היו יתר על שליש שהדין הוא שאינו צריך להוציא יותר משליש[, מועיל בזה החסרון 

ניחותא שיוכל לעקור את הכלאים אף למחרת.

וכן כל זה הוא באופן שאין לו ניחותא רק מחמת האיסור כלומר שאין לו ניחותא באיסור כלאים 
ולכך אין לו ניחותא במין שצמח, אך כתב החזו”א שבאופן שלא ניחא מחמת עצם המין והדבר 
ידוע לכל, כגון שמין אחד מזיק את המין השני, בכה”ג הוא חסרון ניחותא גמור ואינו צריך לעוקרו 

כמבואר בתוס’ )ב”ק פא, א(.

זרע בידים לא מועיל חסרון ניחותא

אלא שכ"ז אינו נידון לעניננו שכן כל ההיתר ששנינו במשנה שיכול להשתהות עד שיגמור את 
מלאכתו הוא רק באופן שראה את הירק בכרם שצמח מאליו, אך אם הוא עצמו זרע ודאי אין 
בזה היתר של חסרון ניחותא וכמו שכתב החזו"א בסי' ד ס"ק יג דבכה"ג שזורע בידים אין חסרון 
ניחותא, והנה בנידון דידן הלא גננת זו היא שזרעה את הכלאים ובזה אין את ההיתר של משנתינו, 

שבזורע אי"צ ניחותא ואף אם אין לו ניחותא עובר באיסור כלאים וא"כ חייבת מיד לעקור. 

דברי הכס"מ שבאיסור קיום האיסור רק מתחילת השרשת הזרע

אולם יש לדון להתיר ע”פ דברי הכס”מ שסובר שאין איסור קיום רק מזמן ההשרשה, שהכס”מ 
חידש שחלוק איסור זריעת כלאים מאיסור קיום כלאים, דבזריעת כלאים האיסור הוא בזמן 
שהניח את הזרע ועומד להשריש אך באיסור קיום האיסור רק מזמן תחילת התהוות הצמח, ולכך 
כל עוד שלא הושרש אין איסור קיום ]וראה מש”כ בדברי הכסף משנה בפ”א מ”ט ובפ”ב מ”ג[, 
וממילא כאן גננת זו אף שעברה על איסור זריעה בשוגג, מ”מ קודם השרשה אינה עוברת על 
איסור קיום, ולפיכך י”ל שאינה צריכה לעקור מיד. ומדברי החזו”א )סי’ ב ס"ק יא ד"ה ולפיכך. 

וסי' ג ס"ק כג ד"ה והא דתניא במוסגר( שהביא את דברי הכס”מ נראה שנקט כן להלכה.

ולפ”ז יש חילוק בין שתיל לזרעים שהיתר זה שייך רק באופן שזרע זרעים באדמה שלזה צריך 
להמתין עד זמן ההשרשה, אך אם נטע שתילים שכבר מושרשים בגוש העפר שלהם, עובר על 

קיום מיד.

אלא שיש מקום לומר שהכס”מ אמר כן רק לענין עולה מאליו, שבשעת הנחת הזרעים בקרקע 
לא נעשה בהם מעשה איסור כלל ורק בהיותם בשדה עלו צמחים נוספים ואז נודע שיש כאן 
כלאים, ולכן קודם השרשה אין כאן כלאים, אבל לענין הנזרע באיסור בזה מודה שיש איסור 
קיום גם קודם השרשה, דהלא הכלאים היו בעצם הנחת הזרעים בקרקע, ואף שהם כמונחים 
בכדא עד ג’ ימים, מ”מ הוא מצב של כלאים שאסרה תורה. ובפרט למבואר בשו”ת בית הלוי 
)ח”א סי’ לה אות ג( שבכה”ג שזורע כלאים הקיום הוא המשך הזריעה, ולפ”ז נראה שגם קודם 

השרשה יש איסור קיום.

אולם ראה בדרך אמונה )בבאור ההלכה פ”א ה”ג ד”ה ומותר לומר לגוי( שנקט שדברי הכס”מ 
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שייכים גם באופן שהזרעים נזרעו באיסור, שכן הקשה על דברי הכס”מ שאם אין איסור 
קיום קודם השרשה מדוע מחפה עפר ע”ג זרעים עובר משום זורע כלאים, אף שהוא קודם 
השרשה, והלא שם מחפה את הזרעים בידים ונמצא שזורע בידים ולכך עובר באיסור קודם 
השרשה, ומבואר שלא חילק בין זרע בידים לעלו מאליהם ובתרוייהו קודם השרשה פטור. וכן 
נראה מדבריו ממה שכתב )בפ”א ס”ק טז( בדין איסור קיום כלאים שהוא בין שזרע בידים ובין 
שעלו מאליו וע”ז הביא את דברי הכס”מ הנ”ל, ומבואר שדברי הכס”מ נאמרו אף בזרע בידים.

כלאים באדניות ועציצים

ויש לציין שבאופן ששני המינים זרועים באדנית שאינה נקובה, עיקר איסור כלאים הוא מדרבנן 
)כדאמרינן במנחות ע, א וברמב”ם פ”א ה”ב(, ואם כל מין צומח באדנית נפרדת, נחלקו רבותינו 
אם יש בו איסור כלאים, שלדעת החזו”א )סי’ יג ס”ק טז( גם כששני המינים בשני עציצים 
נפרדים ואפילו שאינם נקובים נוהג בהם כל דיני ההרחקות מפני שעפר שבעציץ חשוב כתל 
עפר בשדה, ולדעת ההר צבי )זרעים ח”ב כלאים סי’ כד אות ג( מותר לזרוע מין אחד בעציץ 
שאינו נקוב כשבקרקע שבצידו זרוע מין אחר, וכ”ש אם שניהם בעציצים אינם נקובים, ולדעת 
שבט הלוי )שו”ת ח”ו סי’ קסו וח”ט סי’ רמג( אפילו אם המינים בשני עציצים נקובים אין צריך 
הרחקה ביניהם, ]אמנם באופן שהעציצים נקובים הוי פלוגתא בדאורייתא, דלהחזו”א וההר צבי 
האיסור הוא מן התורה, ואם אחד העציצים אינו נקוב האיסור לדבריהם מדרבנן[. וראה בהליכות 

שדה גליון 209 מהרה”ג שמואל פליסקין בענין כלאים בעציצים.

העולה מן האמור לעיל: 

א. הזורע כלאים בשוגג, זריעה זו חשיבא כלאים וכשנודע לו על כך חייב לעקור את הכלאים 
מיד, ולא נאמר בזה היתר שיכול להשתהות ולסיים מלאכתו ורק אח”כ ללכת לעקור. אמנם אם 
הוא בתוך ג’ ימי השרשה הבאנו לדון שיש להקל ולהמתין עד זמן השרשה1, ואין חילוק בין זרע 

בידים לעלו מאליו בדין זה, כך מתבאר בדרך אמונה. 

ב. ובאופן שעלו הכלאים מאליהם, בין ששני המינים צמחו מאליהם ובין כשזרע מין אחד והמין 
השני עלה מאליו סמוך למין הראשון, אם היה עוסק במלאכה בשדה שדרך אותה מלאכה הוא 
מתקרב לכיוון הכלאים, אינו צריך להניח המלאכה ולמהר לעקור אלא יכול להמשיך המלאכה 

כדרכו ולכשיגיע למקום הכלאים יעקור.

ואם עוסק במלאכה שאינו מתקרב על ידה לכלאים, נראה דהוא תלוי במחלוקת הראשונים 
בביאור דינא דלכשאגיע ולכשאחזור, ונסתפק בזה החזו”א לדינא.

ואם בשעה שנודע לו על הכלאים אינו עוסק במלאכה, לא מצינו היתר להתעכב וחייב ללכת 
תיכף לעקור את הכלאים.

1.  וזמן השרשה הוא ג' ימים. אכן אינו תלוי בג' ימים מלאים דאמרי' לענין זה מקצת היום ככולו, ]וראה בדרך 
אמונה )בבאור ההלכה מע"ש פ"ט ד"ה הנוטע( שיש פלוגתא אם אומרים ב' מקצת היום ככולו דהיינו גם 
בתחילה וגם בסוף, ולא הוכרעה ההלכה בזה, וא"כ צריך להחמיר שאם זרע בבוקר יום א' צריך לעקור קודם 
כניסת יום ג' שהוא יום ב' בשקיעה, שאם ישהה עד כניסת יום ג', הרי איכא ג' ימים דהשרשה, מקצת יום 

א' ויום ב' כולו, ומקצת יום ג'. ויש אומרים שמקצת היום ככולו תלוי בבוקר יום ג'[.   
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שי רר הזתט לחרבה   ירה כלאימ

הערה מכח האמור

ולפי”ז יש להעיר על מאמר שהתפרסם בהליכות שדה )גליון 202( מהרה”ג גבריאל מאיר שליט”א 
שאיסור קיום כלאים לדעת חכמים הוא רק מחמת מראית העין שיאמרו שזרע כלאים בכוונה, 
ועפ”ז כתב שבאופן שאין חשד שזרע בכוונה וניחא ליה בכלאים אינו צריך לעקור את הכלאים, 
ולפיכך אדם שנודע לו על הכלאים בזמן שאין מקום לחושדו שיש לו ניחותא בכלאים וכגון שנודע 
לו באמצע הלילה שזרע כלאים אי”צ מיד לעוקרו כיון שבזמן זה אין מקום לחושדו, ולדבריו 

נראה שאותה גננת שזרעה כלאים בשוגג אינה צריכה למהר לעקור ויכולה לעקור למחרת.

אולם למתבאר יש להעיר דכיון שגדר האיסור הוא מחמת החשד שיש לו ניחותא, א”כ כל דין 
זה תלוי בגדרי ניחותא וכיון שמדובר באופן שנודע לו שזרע כלאים בשוגג א”כ בכה”ג אין היתר 
של חסרון ניחותא שכן זרע בידים ואי”צ בזה ניחותא וכאמור לעיל, ועוד שאף אם נאמר שבזרע 
בידים צריך ניחותא הלא יש כאן ניחותא אלא שהוא ניחותא בשוגג שאינו רוצה לעבור על 
איסור כלאים אבל היה לו ניחותא בזריעת ב’ המינים. ועוד דאף אם נאמר שיש בזה את ההיתר 
של המשנה לכשאגיע אלקטנו, מ”מ אינו מועיל אלא א”כ עסוק במלאכתו, וכן אינו מועיל ליום 
אחר, וכיון שלא מדובר באופן שעסוק במלאכתו וגם אין בדעתו לעקור באותו יום, ממילא צריך 

לעקור מיד, וכאמור לעיל.
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מה דינה של תוצרת המגיעה ממדינת ירדן לענין ביעור, הצדדים בענין זה ושאלת 
קביעת זמן הביעור לתוצרת זו, מתבארים במאמר זה.

רבי בנימין דרייפוס שליט”א
ראש כרלל ‘ ריט אברהמ’ ש ל ילי ביה התלרש

חובת ביעור בתצרוכת שמגיעה מעבר 
הירדן המזרחי

ישנן ועדות כשרות שמביאים תצרוכת ירקות ממדינת ירדן, ירקות אלו עשויים להגיע מכל 
מקום במדינה זו ולא רק מהמקומות הדרומיים שיצאו מכלל ספק ארץ ראובן גד וחצי שבט 
מנשה, אלא גם ממקומות מרכזיים במדינת ירדן שהם ארץ שנים וחצי השבטים, ויש לעיין אם 

צריך לחוש בתוצרת הבאה משם לחובת ביעור.

שאלה זו מתחלקת לשתים: 

א דין תוצרת המגיעה אחר זמן הביעור כשבזמן הביעור הירקות היו בבעלות הנכרים שם 	.
וכמובן לא נתבערו בזמנם.

א דין תוצרת המגעת לכאן קודם זמן הביעור ורק אח”כ כשהירקות נמצאים כאן הגיע זמן 	.
הביעור. 

כמובן כל הנידון להנוהגים קדושת שביעית בפירות נכרים. 

ויש לדון בזה בכמה נדונים: אם יש חובת ביעור בעבר הירדן המזרחי, האם לשיטה שיש קדושת 
שביעית בפירות נכרים ישנה גם חובת ביעור במה שגדל בשדות נכרים, מתי זמן הביעור בעבר 

הירדן המזרחי ומה דינם כשהביאום משם לכאן. 

אם נוהגת חובת ביעור בעבר הירדן המזרחי 

יש לדון בתרתי, ראשית במשנה פ”ט מ”ב “תנן ג’ ארצות לביעור” ואחת מהם היא עבר הירדן, 
ובפשוטו היינו עבר הירדן המזרחי, וכן נראה מהמקומות המוזכרים בירושלמי שם וכבר כתב 

הכפתור ופרח פמ”ח דהנך מקומות משמע דאיירי בעבר הירדן המזרחי.

אמנם בפהמ”ש וכן בהל’ שביעית פ”ז ה”ט נראה ברמב”ם כמו שנקט הכפתור ופרח שם בדעתו 
דמפרש למתני’ בעבר הירדן המערבי, ויש לדון אם לדינא חולק הרמב”ם בחובת ביעור בעבר 

הירדן המזרחי.

עוד יש לדון עפ”י מתני’ ריש פ”ו משביעית אם עבר הירדן הוא ככיבוש עולי מצרים או הוא 
כיבוש עולי בבל, דהרי על כיבוש עולי מצרים תנן שם בפ”ו דנאכל אבל לא נעבד ובר”ש פירש 
דנאכל לאחר הביעור, אמנם הרמב”ם בפירושו ובהלכותיו פ”ד הכ”ו מפרש דנאכל היינו לא נוהג 
שם איסור ספיחין, ואם כן להרמב”ם לא מצאנו בכיבוש עולי מצרים קולא בדין ביעור, גם בדעת 

הר”ש נסתפק במשנה למלך שם מה גדר קולא שמותר באכילה לאחר הביעור. 

ובתוס’ רעק”א על המשנה פ”ט ג’ ארצות לביעור ואחת מהן עבר הירדן, הביא לתוס’ ביבמות 
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חרבה בי רר בהנררכה שתני ה ת בר הירלט התזרחי

טז, א ד”ה עמון שכתבו בשם ר”ת להוכיח ממתני’ דעבר הירדן כבשוהו עולי בבל, ופירש רעק”א 
דתוס’ בשיטת הר”ש שהובא לעיל דבמקום שכבשו עולי מצרים יש קולא בדין ביעור ומדתנן 

דעבר הירדן יש בה ביעור ע”כ הוכיחו תוס’ דכבשוהו עולי בבל. 

אבל לשיטת הרמב”ם ריש פ”ו שמפרש שהקולא בעולי מצרים היא רק בדין ספיחין ולא הקלו 
בדין הביעור אין ראיה דעבר הירדן נכבש על ידי עולי בבל. ואכן ברמב”ם הל’ שמיטה ויובל פ”ד 
הכ”ח מבואר דדין עבר הירדן הוא כמקום שכבשו עולי מצרים ולא עולי בבל, יעויי”ש בראב”ד 

ובכס”מ. 

וסיים שם רעק”א בדברי הכפתור ופרח שעבר הירדן דמתני פ”ט היינו בצד המערבי, וכבר הבאנו 
דהכפתור ופרח פירש כן ברמב”ם. 

ויש לומר שכיון שכאמור לשיטת הרמב”ם אין הכרח לומר דאין ביעור בכיבוש עולי מצרים גם אם 
סובר דעבר הירדן המזרחי דינו כמקום שכבשו עולי מצרים לא קשה לו ממתנ’ דעבר הירדן הוי 
מג’ ארצות לביעור, אלא שבפשט המשנה פירש הרמב”ם למתנ’ בעבר הירדן והחידוש דאעפ”י 
דהנך ג’ ארצות מצד אחד של הירדן עכ”ז הוו ג’ ארצות לביעור, אולם לדינא מודה הרמב”ם 
דיש דין ביעור גם בצד המזרחי כיון שיש לו דין א”י ככיבוש עולי מצרים ולדעתו גם בכיבוש 
עולי מצרים יש חובת ביעור כדין מקום שכבשו עולי מצרים ולא כבשו עולי בבל והיינו מדרבנן. 

האם עבר הירדן ארץ לעצמה

ויש לעיין לרמב”ם מתי זמן הביעור בעבר הירדן המזרחי אם הוי כחד ארץ עם עבר הירדן המערבי 
או בפני עצמו. ובסוריא אמרו בירושלמי דאין בה ג’ ארצות ובפשטות הוי ארץ אחת לעצמה, ויש 
לעיין אם הוא הדין להרמב”ם עבר הירדן המזרחי או דטפל למערבי. ואעפ”י שסוריא לא כבשהו 
עולי בבל, כמבואר ברמב”ם שם בהל’ שמיטה ויובל פרק ד ובראב”ד ובכס”מ, יעויין ברמב”ם 
שם הכ”ז דגזרו על סוריא דיני שביעית ושמא ביעור בכלל יעויי”ש בד”א. ועכ”פ נתבאר דיש 

דין ביעור בעבר הירדן המזרחי.

ביעור בפירות נכרי

ובפירות נכרים ידועה שיטת הר”ש הזקן הובאו דבריו באבקת רוכל ס’ כג, דאף אם נוהגת בהם 
קדושת שביעית אין בהם חובת ביעור משום דחובת ביעור היא חובה ממונית ויכול לומר קאתינא 
מכח גברא דפטור והדברים עתיקים. אמנם לדינא פסק החזו”א סי’ יא ס”ק ז ד”ה וירק וסי’ כו 

סדר שביעית אות ג לנהוג ביעור גם בפירות נכרים.

ולכן תצרוכת המגיעה מעבר הירדן להנוהגים קדושת שביעית בפירות נכרים יש לנהוג בה דיני 
ביעור בהגיע זמן הביעור. 

ויש לעיין מתי זמן הביעור בעבר הירדן שהכל שם שדות נכרים ואין שדות מופקרין, ותנן פ”ט 
משנה ד אוכלין על המופקר אבל לא על השמור והרי שם כל השדות לא מופקרים. אמנם מבואר 
בחזו”א ס’ ג ס”ק לא דגם מקומות שלא נתקדשו כל שחיה יכולה לאכול שם מהני לדין ביעור 
וא”צ שתהיה דוקא שדה מופקרת מדין והשביעית תשמטנה ונטשתה אלא כל שלמעשה יש 

לחיה עדיין לא הגיע זמן הביעור. 

ויותר מזה כתב בישא יוסף שביעית ח”ב סי’ צב בשם מרן הגרי”ש אלישיב זצלל”ה דבמקום 
שהכל שמור לא יהיה זמן הביעור כשעדיין הפירות קיימים אף שאין אפשרות לחיה לגשת 
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אליהם יעויי”ש. וכ”ש אי אמרינן דלהרמב”ם עבר הירדן המזרחי טפל למערבי לענין זמן 
הביעור ודאי שייך בו מצב של כלה לחיה בצד המערבי. 

ואם כבר הגיע זמן הביעור כשהיתה התוצרת בידי נכרים הובא במשפטי ארץ בפרק לד סי’ ו 
שביום שקנה הישראל חייב לבערה עיי”ש. וכיון שלא ידוע היום זמן ביעור מקום שיצאו משם 
ומקום שבאו לכאן א”כ לדינא תוצרת המגעת ממרכז מדינת ירדן להנוהגים קדושת שביעית 

בפירות נכרים צריכים לנהוג בה דין ביעור בהגיע הזמן המוזכר בלוחות כמו שנתבאר. 
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זר  שאירר כלה   נילרל בנל תבנל

גידול בצלים מבצלצלים שהוא הבצל הנאסף מן השדה בתקופה זו של השנה 
טומן בחובו שאלות רבות בדיני שביעית, גידולי היתר מעלין את האיסור, דיכון 
ועוד. להבנת סוגיא זו, הלכותיה ודעותיה נדרשת תפיסה מקיפה של המציאות 
– כפי שניתן לקבל במאמר זה המהווה מאמר המשך, העומד גם בפני עצמו, 
למאמר שהובא בגליון הקודם אודות גידול בצל מזרעים, פרקים אלו הינם חלק 

מ'משנת השדה חלק ב'' המתעתד לצאת אי"ה על ידי המחבר.

רבי אלחנן בקרמן שליט"א
תחבר ספר 'תשרה השלה'

זרע שאינו כלה - גידול בצל מבצל
הקדמה

במאמר שפורסם בגליון הליכות שדה 221 הסברנו את שיטת גידול הבצל מזרעים הנקראת בלשון 
המשנה 'זרע כלה'. רוב גידול הבצל הוא מזרעים, זו השיטה הפשוטה והזולה ביותר לגידול בצל. 
קיימת שיטה נוספת לגידול בצל, באמצעות שתילת הבצל עצמו ממנו מתפתח בצל או כמה 

בצלים חדשים. שיטת גידול זו נקראת במשנה 'זרע שאינו כלה'.

גידול בצל מבצל אינו משתלם בדרך כלל מבחינה מסחרית ועל פי רוב אין בו תועלת מיוחדת. 
אמנם בעשרות השנים האחרונות, מגדלים בארץ ישראל בצל מבצלצלים כדי לקבל בצל 
בחודשים שבט – ניסן, בהם ברוב אזורי הארץ לא ניתן לקבל בצל בגידול מזרעים. בסוף הפרק 

נתאר את שיטת גידול זו.

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. בגמרא 
נאמר כי בבצל החדש מעורב חלק מהבצל הישן והנידון ההלכתי אם הבצל החדש מותר או 
אסור. להבנת הסוגיות יש להכיר את המציאות כיצד גדל בצל מבצל, ואיזה חלק מהבצל הישן 

מעורב בחדש. 

נידון הלכתי זה שייך כמובן רק בגידול בשיטת 'זרע שאינו כלה' בשתילת הבצל עצמו, אך בגידול 
מזרעים בשיטת 'זרע כלה' ברור שהבצל החדש מותר ואינו נגרר אחרי הזרע האסור1, בגידול 
מזרעים אין הבדל בין זרעי בצל לזרעי חיטה ושעורה ושאר המינים שזרעם כלה, כפי שמפורש 

ברמב"ם )פיה"מ תרומות ז, ז(. 

סוגיא זו נקראת בלשון הראשונים סוגיית 'גידולין' ונידונה בכמה מקומות במשנה ובגמרא2. 
בפרק זה יוסברו יסודות הסוגיא עם ביאור המציאות הנדרשת להבנת הדברים. בפרק נפרד 

1.   למעט ‘גידולי תרומה’ בהם גזרו חכמים שדינם כתרומה אף בדבר שזרעו כלה, גזירה שמא ישהה הכהן 
תרומה טמאה כדי לזורעה ויבא לידי תקלה. ראה מסכת תרומות ט, ד; מסכת שבת יז, ב; מסכת נדרים ס, א. 
2.  משנה 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(. ובתלמוד ירושלמי שביעית )ו, ג(..
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שיתפרסם אי"ה במשנת השדה חלק ב' נרחיב בביאורי הסוגיא. ניתן לקבל את הפרק בפנייה 
לכתובת הרשומה בסוף המאמר. 

המקרים שנזכרו במשנה ובגמרא

הסוגיות העוסקות בגידול בצל מבצל עוסקות בשני שלבים של הגידול. במשנה במסכת שביעית 
)ו, ג( דנה המשנה ב"בצלים שירדו עליהם גשמים וצמחו". זהו השלב הראשון של הגידול, 
המתחיל בצמיחת עלים חדשים מן הבצל. במסכת נדרים )נז, ב( דנה הגמרא בדין "בצל שעקרו 
בשביעית ונטעו בשמינית ורבו גידוליו על עיקרו". הנידון בסוגיא זו הוא לגבי סוף הגידול, כאשר 
נוצר בצל חדש מבצל ישן ורבו גידולי החדש על הישן והנידון הוא בתערובת העיקר והגידולין3. 

דברי המשנה במסכת שביעית 

"בצלים שירדו עליהם גשמים וצמחו, אם היו העלין שלהם שחורין אסורין, הוריקו 
הרי אלו מותרין. רבי חנינא בן אנטיגנוס אומר אם יכולין להיתלש בעלין שלהן 

אסורין. וכנגד כן מוצאי שביעית מותרין".

הראשונים נחלקו בביאור המציאות המתוארת במשנה, בפרק זה נבאר את שיטת הרמב"ם בפירוש 
המשנה וביד החזקה וכן היא שיטת הר"ן במסכת נדרים. הר"ש בביאורו על המשנה מבאר את 
המציאות באופן שונה, ועדיין אין בידי ביאור ברור לשיטת הר"ש. כמה חלקים במשנה ובגמרא 
מתפרשים באופן שונה לפי שתי השיטות. בבירור שיטתו נרחיב בל"נ בפרק ביאורי הסוגיות 
שיתפרסם בחלק ב של משנת השדה המתעתד לצאת לאור אי"ה. )ניתן לקבל בכתובת הרשומה 

בסוף הפרק( והזכרנו כאן מעט מנקודות המחלוקת בקיצור נמרץ.

בצלים שירדו עליהם גשמים וצמחו 

לפי פירוש הרמב"ם מדובר בבצלים שהבשילו בשישית והיו מונחים על הקרקע בשביעית. כעבור 
מספר חודשים כלים חומרי התרדמה שבבצל ובסיוע מי הגשמים הבצל מתעורר מתרדמתו 
ומתחילה צמיחה חדשה של עלים ירוקים ושורשים. תופעה זו מצויה גם בבצל המאוחסן בבית.

העלים החדשים צומחים כמובן מחלקו התחתון של הבצל. הצימוח הוא מניצני ריבוי הקיימים 
בעוגת הבצל. כפי שהוסבר במאמר שהובא בגליון הקודם, עוגת הבצל היא החלק הקשה 
שבתחתית הבצל, והיא הגבעול האמיתי של הבצל. גלדי הבצל, אשר הם בסיסי העלים שהתנפחו 
והתבצלו, מחוברים בבסיסם לעוגה. במקום חיבורו של כל אחד מהגלדים לעוגה קיים ניצן זעיר 
מאוד. בשנה השניה מתעורר הניצן ומתחיל ללבלב ומתפתחים ממנו עלים חדשים – בצל ירוק 
אשר בהמשך הגידול יתפתחו לבצל יבש. יחד עם צמיחת העלים, נוצרים אף שורשים חדשים, 

המתחילים לחדור לאדמה. ראה בהערה הסבר מורחב על גבעול הבצל4.

3.  בביאור הספק נחלקו שם הרא"ש והר"ן. לדעת הר"ן שם, הנידון הוא האם הגידולים נמשכים אחר העיקר 
ואסורים כמותו, או שהגידולין מותרים וממילא הם מבטלים את העיקר. לדעת הרא"ש, פשוט לגמרא 
שהגידולין הם היתר והעיקר איסור. והספק של הגמרא הוא בדיני ביטול, האם העיקר שהוא אסור מתבטל 

ברוב.
4.  'עוגת הבצל' היא למעשה גבעול לכל דבר, וכפי הביטוי 'גבעול' בעברית זמננו המשמש כינוי לענף מרכזי 
רך של צמח חד שנתי,  )ביאור מילת 'גבעול' בלשון מקרא ובלשון חז"ל לגבי גבעולין של פשתן ועוד, ראה 

חלק א עמוד 312(.
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זר  שאירר כלה   נילרל בנל תבנל

כאמור לעיל, בשנת הגידול הראשונה, לאחר שהבצל יבש לחלוטין, הוא נכנס לתרדמת והניצנים 
אינם פעילים. בשנה השנייה, בדרך כלל מתעוררים כמה ניצנים ומכל אחד מהם מתחילה צמיחה 
של עלים אשר יתפתחו בהמשך לבצלים. וכך נוצרים כמה בצלים מבצל אחד. לכל אחד מהבצלים 
יש גבעול – עוגת בצל משלו. אך כל הבצלים מחוברים בגבעולם, לגבעול הבצל דאשתקד וכך 

משווקים בצלים המחוברים זה לזה, ראה תמונות בהמשך. 

הבצל החדש מתחיל להתפתח מניצן הריבוי, אך לצורך צמיחתו זקוק הוא למזון. כפי שהוסבר 
בפרק 'העלה והקרקע' )משנת השדה חלק א, עמוד 53( הצמח מקבל את מזונו משני מקורות: 
מן השורשים ומן העלים. לצמח החדש המתחיל זה עתה את התפתחותו מניצן הריבוי, עדיין 
אין שורשים ועלים משל עצמו, ולשם כך הועיד לו בורא העולם את איבר האגירה, הלא הוא 
גלדי הבצל הישן, שישמשו כמאגר מזון התחלתי לצמח החדש, עד שייווצרו לו עלים ושורשים 

חדשים. כך שבשלב הלבלוב הראשוני הבצל החדש ניזון מן הבצל הישן. 

נמצא כי היווצרות בצל מבצל אפשרית בזכות שני חלקים הקיימים בבצל הישן: האחד, הוא 
ניצני ריבוי הקיימים בגבעול, והשני הוא מאגר המזון הקיים בגלדי הבצל. שני מרכיבים אלו 
מעורבים יחד בהתפתחות הצמח המתחדש בשנה הבאה ומשלימים זה את זה. כך הוא הדבר 

בבצל, בפקעת ובקנה השורש המשמשים להזנת הצמח החדש בתחילת דרכו5. 

למי שאינו בקי ברזי גידול הבצל, הדבר נראה במבט ראשון תמוה, עוגת הבצל היא חלק קטן ביותר שאורכו 
פחות מחצי ס"מ. היא מעוגלת כעדשה, ולכאורה אין כל משותף בין עוגה קטנה זו לבין הגבעול המוכר 

של צמח נושא עלים הנישא לגובה, אשר נוצרים ממנו פרחים ומסתעפים ממנו ענפי משנה. 

אך לאמיתו של דבר, מבחינה מהותית, העוגה הקטנה והעגולה היא גבעול לכל דבר - מגבעול יוצאים 
עלים, ואף מעוגת הבצל נוצרים עלים. חלקם העליון של עלים אלו מתייבש, וחלקם התחתון הוא גלדי 

הבצל, וכאן המקום להדגיש שוב את האמור בפרק הקודם - גלדי הבצל הם בסיסי עלים.

מאפיין מרכזי נוסף של גבעול הוא ניצני הצימוח הקיימים בו. ניצני ריבוי הם חלקים בצמח אשר יש בהם 
כושר צמיחה להצמיח עלים, הסתעפויות של ענפים, וכמובן, פרחים אשר מהם מתפתחים פירות. כפי 
שהוסבר בחלק א )עמוד 127 הערה 9(, ענף חדש הצומח מענף קיים או פרח היוצא מענף, אינם יוצאים 
מכל נקודה בענף, אלא מנקודות מסוימות בלבד שהן הניצנים, או כפי שמכונות עוד - 'עיניים'. בענפים, 
הניצנים נמצאים בקצה העליון של הענף )ניצן קודקודי(, וכן בחיקי העלים, כלומר במקום חיבור העלה 
לענף )ניצן חייקי(. ניתן לראות זאת בקלות בהתבוננות על ענף עץ, כל פרי או הסתעפות של ענף יוצאים 

מחיק עלה. 

וכך הוא הדבר גם בגבעול הבצל הקצר. בכל נקודה שממנה יצא עלה – גלד בצל, קיים ניצן. הניצן הקיים 
בחיקי הגלדים זהה במהותו ותפקידו לניצן החייקי הקיים בחיק כל עלה בכל צמח שהוא. הניצנים הללו 
הם זעירים מאוד, ובקושי נראים לעין. כמובן, שגם עמוד הפריחה ממנו נוצרים הזרעים יוצא מגבעול 

קצר זה. כך שהעוגה הקטנה היא גבעול לכל דבר. 

5.  מבחינה זו דומה ההתפתחות של הצמח החדש מן החלק התת קרקעי, להתפתחות צמח מזרע. גם בזרע יש 
ניצן ריבוי הנקרא 'עובר', ומאגר מזון, כפי שהוסבר בפרק 'זרע - נביטה' )משנת השדה חלק א, עמוד 31(. 
העובר - ניצן הריבוי הזעיר - הוא למעשה חלק הזרע המרכזי שממנו מתפתח הנבט, אשר בהמשך מצמיח 
את הצמח החדש. ואילו רוב נפחו של הזרע הוא מאגר מזון, שתפקידו להזין את הנבט המתפתח. מאגר 
מזון זה עובר תהליך של 'חילוף חומרים', ומחומרי המזון שבו מתפתחים השורש והעלה הראשוני. כאשר 
יש לצמח שורשים ועלים בכמות מספקת, הוא אינו צריך עוד לקבל את מזונו ממאגר המזון שבזרע, והזרע 

שבאדמה מתרוקן לגמרי. זוהי הסיבה שבמשנה נקרא גידול מזרעים 'זרע כלה'.

תהליך דומה מאוד מתרחש גם בגידול בצל מבצל, המכונה בפי חז”ל: ‘זרע שאינו כלה’. כיום, ידוע ששתי 
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בשלשת התמונות נראה בצל סגול שאוחסן זמן רב, והתחילו לצמוח ממנו עלים ירוקים 
חדשים. בחיתוך הבצל לאורכו רואים כי העלים החדשים נוצרים בבסיס הבצל ופורצים דרך 
צוואר הבצל היבש. כפי שהוסבר במאמר שפורסם בגליון הקודם, הבצל סגור בעלים מיובשים 
המכווצים בצורה כזו שהם סוגרים את הבצל, העלים החדשים פורצים ויוצאים החוצה. התחילו 

להיווצר אף שורשים חדשים.

בשלב התחלתי זה כל היניקה של הבצל החדש היא מן הבצל הישן. הדבר ברור ונראה לעין כל, 
שהרי הבצל אינו שתול באדמה, ומהיכן ירק זה חי? התשובה היא, שהוא יונק מחומרי המזון 
הקיימים בגלדים הישנים כך יכול הבצל החדש להתחיל את צמיחתו מבלי שהוא שתול באדמה. 
מעבר חומרי המזון בין הגלדים לעלים החדשים, הוא כמובן דרך הגבעול המשותף לשניהם. 
בתמונה השמאלית הבצלים החדשים הופרדו מהבצל הישן. הגבעול הישן מחבר בין הבצלים 

החדשים שנוצרו.

הנקודה היסודית החשובה להבנת דברי המשנה היא כי גם בבצל השתול באדמה ומתחיל את 
צמיחתו, בתחילת הגידול עדיין אין לבצל החדש שורשים מהם יינק מן הקרקע, שהרי השורשים 
מהם ינק הבצל בשנה הקודמת התנוונו לגמרי עם כניסת הבצל לתרדמת, וכעת מתחילה יצירת 
שורשים חדשים. כמו כן, בתחילת הגידול עדיין אין עלים לקליטת קרני שמש. ולכן גם בבצל 
השתול באדמה, בתחילת הגידול הגלדים של הבצל הישן הם המשמשים כמאגר מזון ראשוני 
לגידול החדש והוא משמש מקור אנרגיה והזנה ליצירת העלים והשורשים, בהמשך הגידול, 
כאשר נוצרים די עלים ושרשים הבצל החדש הוא בבחינת 'חי נושא את עצמו' ואינו זקוק עוד 

ליניקה מגלדי הבצל הישן. 

המשך גידול הבצל, זהה לגידול בצל מזרע. נוצרים עוד ועוד עלים, אשר בחלקם התחתון – הנדן 
הלבן, הם גדלים זה בתוך זה כצינור בתוך צינור, ובחלקם העליון – הטרף הירוק, הם גדלים זה 
לצד זה. כאשר היום מתארך מפסיקה יצירת העלים ומתחיל תהליך ההתבצלות, וכך מתקבל 

בצל חדש. ובמקרים רבים כמה בצלים חדשים המחוברים זה לזה על ידי עוגת הבצל הישנה. 

הנידון ההלכתי במשנה

המשנה דנה בבצל שישית המונח על גבי קרקע בשביעית ויוצאים ממנו עלים. ברור הדבר כי 
הבצל הוציא אף שורשים המתחילים לחדור לעומק האדמה. המשנה לא הזכירה נקודה זו משום 

שיטות הגידול הללו מתבססות על אותם עקרונות, אם כי במבט שטחי נראה התהליך שונה לחלוטין 
מצמיחת בצל מזרע. הצד השווה בשתי שיטות הגידול הוא כי קיים ניצן ריבוי המתפתח לצמח חדש, 

ומאגר מזון התחלתי המשמש להזנת הצמח החדש בתחילת דרכו.
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שהדבר ברור ומובן מאליו והדבר מצוי בבצלים המונחים על גבי קרקע )עיין מסכת מעשרות ה, ב 
"בצלים שהשרישו בעלייה"(, כל הנידון ההלכתי בבצלים אלו הוא רק בגלל השורשים החודרים 
לאדמה. )הרמב"ם מפרש כי בתחילת הגידול - כל עוד העלים החדשים יונקים רק מגלדי הבצל 
הישן, דין העלים כדין הבצל ונחשבים כיבול שישית. אך בהמשך הגידול כאשר מתחילה היניקה 

מהאדמה יש בעלים תערובת של שביעית ודין העלים כגידולי שביעית6. 

נחלקו תנא קמא ורבי חנינא בן אנטיגנוס מהו הסימן על פיו ניתן לקבוע אם העלים יונקים מהאדמה. 
נבאר את הסימנים על פי שיטת הרמב"ם וכפי הנראה כך היא אף שיטת הר"ן במסכת נדרים. 

אם היו העלין שלהם שחורין אסורין הוריקו הרי אלו מותרין

לדעת תנא קמא הסימן הוא על פי צבע העלים החדשים. 'עלים ירוקים' הם כפי הנראה עלים 
שצבעם בהיר יותר, הצבע הבהיר מוכיח שהם נוצרו מיניקה מגלדי הבצל הישן. ואילו 'עלים 
שחורים' הם עלים כהים יותר המוכיחים על יניקה מהקרקע )טרם עלה בידי לברר מציאות זו 

בזמננו(7.

רבי חנינא בן אנטיגנוס אומר אם יכולים להיתלש בעלים שלהם אסורים.

לדעת הרמב"ם הכוונה היא למשיכת העלים הירוקים ותלישתם מן הבצל, מבלי שהבצל עצמו 
ייעקר מן הקרקע. בתחילת הצימוח, השרשים אינם חזקים דיים, ומשיכת העלים תגרום לעקירת 

הבצל כולו מן הקרקע.

בתמונה מס' 1 )התמונות בכריכה האחורית משני צידיה( נראית שדה בה מגדלים בצל מבצלצלים 
אשר התחילו את צמיחתם ויצאו מהם עלים. מדובר בשלב מוקדם של הגידול, משכתי את העלים 

6.  בכך מיושבת קושית החזון איש )שביעית יב, ג( שדייק מדברי הר”ן בנדרים והמפרש שם שמדובר בבצלים 
המונחים על גבי קרקע ואינם מושרשים בו. וכתב החזון איש שצ”ל שאעפ”כ הם אסורים כאשר הם יונקים 
מהקרקע משום שיש לבצל  “השרשה קלישתא” והחזון איש תמה כיצד ניתן לבדוק על פי תלישת העלים 
אם הבצל יונק מהקרקע, הלא ברור שהבצל יתלש מן הקרקע כיון שאינו מושרש. על פי האמור הדברים 
מיושבים היטב. אכן, מדובר בבצל שהיה מונח בתחילת שנת השמיטה  על גבי קרקע. אך יחד עם צמיחת 
העלים, נוצרו שורשים חדשים והבצל השריש בקרקע. וכך ניתן לבדוק על פי תלישת העלים אם הבצל יונק 

מהקרקע, וכפי שיוסבר להלן, והדברים מובנים היטב. 
7.  בשיטת הר"ש משמע לכאורה שהעלים הנזכרים כאן, הם עלים שהיו קיימים על הבצל בשנה שעברה 
בשעה שנעקר, וכאשר התחילה היניקה מהקרקע העלים ממשיכים את צמיחתם ומתחזקים, ואם אין יניקה 
מהקרקע העלים כמשים. וכפי הגירסא בפירוש הר"ש כת"י )מופיע באוצר החכמה, ובמשנת זרעים( "אבל 
הוריקו העלים, הולך וכמש ולא מארעא רבו" וכן הוא בפירוש הרע"ב, וכן מפורש בשיטמ"ק במסכת נדרים 
בשם "פירוש" שכתב: "בצלים. של ששית שעקרן בששית עם עלה שלהן ויבשן ונטען בשביעית. וירדו עליהן 
גשמים וצמחו קצת מן לחלוחית הקרקע. אם היו עלין שלהם שחורים. שהושחרו מחמת שקלטו בקרקע. 
אסורין משום שביעית, הוריקו שעדיין לא הושחרו אלא כמושין הן כמו מתחלה. מותרין. שעדיין לא צמחו 
צמח גמור בשביעית". אמנם בחזון איש )שביעית יב, ג( משמע שנקט בדעת הר"ש שעלים אלו הם עלים 
חדשים שנוצרו מהבצל. ואולי החזון איש לשיטתו שפירש שם שמדובר בבצל שלא נעקר בשישית אלא 
שנגמר גידולו בקרקע בשישית לגמרי ולכן דינו כבצל שישית )וכן משמע בפירוש רבי אברהם מן ההר(. לפי 
זה מוכרחים לומר שעלי הבצל התייבשו וכעת צמחו עלים חדשים. אך בדברי הרשב"א )שו"ת ח"א רפז( 
משמע שהבצל נעקר בשישית, וכן הוא בשיטמ"ק בנדרים, ולפי זה, אפשר לבאר שהבצל נעקר עם העלים 

שלו, וכעת צמיחת העלים הישנים ממשיכה. 

63

כה
הל

ה 
שד

  
דה

ש
ת 

כו
לי

 ה



והבצל כולו נעקר מן הקרקע. על הרוצה לתלוש עלים ירוקים בשלב זה, להשתמש בשתי 
ידיו. בידו האחת, יחזיק את הבצל לבל ייתלש, ובידו השניה יתלוש את העלים. בשלב זה 

העלים מותרים כיון שהם עדיין יונקים מן הבצל הישן.

בהמשך הגידול, השורשים מתארכים ומעמיקים באדמה. להבנת דברי המשנה משכתי את 
העלים הירוקים והם נתלשו מן הבצל, ואילו הבצל נשאר מחובר לקרקע וכפי שנראה בתמונה 
מס' 2. שלב זה נקרא "יכולים להתלש בעלים שלהם". כלומר, ניתן לתלוש את העלים מהבצל 
באמצעות אחיזה בעלים בלבד. מצב זה מוכיח שהבצל מושרש ויונק מן הקרקע ולכן העלים 
החדשים אסורים. )הר"ש מפרש את הסימן להיפך משיטת הרמב"ם. לשיטת הר"ש אם הבצל 
נעקר כולו מהאדמה על ידי משיכת העלים, העלים אסורים משום שמוכח שהם חזקים וגדלו 

מיניקה מהאדמה, וראה הערה 7(.

דינם של הבצלים עצמם לאחר שהעלים נאסרו

כתב הרמב"ם )שמיטה ויובל ד, כא(: "הבצלים שירדו עליהם גשמים בשביעית וצמחו כל זמן 
שהעלין שלהן ירוקין הרי אלו מותרין, ואם השחירו הרי הן כנטועין בארץ ואותן העלין אסורין 

משום ספיחין, ובין כך ובין כך הבצלים עצמן בהיתרן עומדין". 

וכתב הכסף משנה שם: "ופשוט הוא". בדרך אמונה שם ביאר את מציאות גידול העלים מבצל, 
וביאר על פי זה שכל הנידון על העלים החדשים. הבצל הישן תורם מעצמו לצימוח העלים 
החדשים, אך הוא עצמו אינו חוזר וצומח כלל. ולכן הוא נותר בהיתרו אף לאחר שהבצלים 

השרישו, והדבר פשוט.

בתמונה 3 נראה בצל גדול שנשתל באדמה וצמחו ממנו בצלים חדשים. כדי לעקוב אחר גידולו 
עקרתי את הבצל מאדמה והסרתי את הגלדים הישנים העוטפים אותו. כפי שנראה בתמונות 
4-5. נראה בבירור כיצד הבצלים החדשים נוצרים מעוגת הבצל וכי הגלדים הישנים אינם חלק 
מן הבצל החדש אלא עוטפים אותו. בשלב זה הבצלים החדשים אינם יונקים עוד מהבצל הישן. 
אם היו הבצלים ממשיכים את גידולם, הם היו מתבצלים. הגלדים הישנים מרקיבים במהירות, 
ובדרך כלל עד הבשלת הבצל החדש לא נותר מהם זכר. מובנים אם כן דברי הרמב"ם שהבצלים 

עצמם עומדים בהתירם.

נציין כי ביאורנו זה הוא על פי שיטת הרמב"ם והר"ן בלבד, וכפי שנתבארו הדברים על ידי מרן 
הגר"ח קניבסקי זצ"ל בדרך אמונה8. אמנם מדברי הר"ש במשנה משמע שהבצל עצמו ממשיך 

8.  בדרך אמונה הביא שהחזון איש )שביעית ח, יד ד”ה ר”מ פ”ד( הקשה על דברי הרמב”ם מנין לחלק בין 
העלים לבצל עצמו ועוד שגם בבצל מעורב איסור והיתר ומדוע הוא מותר. וכתב בדרך אמונה שעל פי ביאור 
המציאות שמדובר בעלים חדשים הצומחים מתוך הבצל הדברים מבוארים ומיושבים וכמו שנתבאר. כמו 
כן, לפי האמור מקור דברי הרמב”ם הוא מסברא פשוטה כמו שכתב הכסף משנה “ופשוט הוא” ולא מדברי 
הגמרא “הגדל באיסור אסור הגדל בהיתר היתר” שם הנידון לגבי הצימוח החדש שבו עצמו מעורבים עיקר 

וגידולין, אך הבצל הישן כולו היתר.

נציין כי קושית החזון איש היא על פי שטת הר”ש ושאר הראשונים המפרשים את המציאות באופן שונה. 
מדבריהם נראה שמדובר בבצל שממשיך את גידולו עוד ועוד. והסימנים שנאמרו במשנה מתפרשים 
באופן שונה מאשר לשיטת הרמב”ם. אכן לפי שיטה זו לא ניתן להבדיל בין הבצל לעלים. בדרך אמונה 
כתב שכפירוש זה שנתבאר לעיל כן משמע אף במאירי, ובסוף דבריו כתב: “ובזה מיושב הרבה דברים 
שנתקשו בהן האחרונים ז”ל”. ביאורנו בפרק זה הוא על פי דברי הדרך אמונה הללו שביאר את הסוגיא 

באופן ברור ופשוט על פי שיטת הרמב”ם. 
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את גידולו בשנה הבאה. וכבר ציין למחלוקת זו בתוס' רעק"א על המשנה בשביעית ודייק כי 
לפי הר"ש אף הבצל הישן נאסר כאשר החלה היניקה מהאדמה. 

וכנגדן למוצאי שביעית מותרים

הנידון בבצל של שביעית המונח על הקרקע בשנה השמינית. כאשר על פי הסימנים הנ"ל מוכח 
שהחל לינוק מן הקרקע, לכן דינו כבצל שמינית והותר באכילה. מכאן הוכיחה הגמרא במסכת 
נדרים כי גידולין מבטלין עיקר )שהרי עדיין מעורב בעלים החלק אותו ינק מהבצל הישן(. למסקנה 
דחתה הגמרא שאין להביא ראיה משביעית לשאר איסורים שכן שביעית הואיל ואיסורה על 

ידי קרקע, לכן בטילתה על ידי קרקע.

והקשו הראשונים איך יתכן ששלב היתר העלים בשנה השמינית יהיה זהה לשלב בו נאסרים 
עלים שצמחו בשביעית מבצל שישית. הלא כשיש תערובת איסור והיתר, די במקצת איסור 
לאסור את הבצל כולו )לדעת רוב הראשונים בסוגיא( ולכן כדי לאסור בצל שישית, די במה שיש 
תחילת יניקה מהקרקע בשביעית, ואילו כדי להתיר את הבצל בשמינית, צריך שיהיה רוב הגידול 
משמינית. הר"ש יישב קושיא זו על פי שיטתו בביאור המציאות הנידונה במשנה והדברים אינם 

מתאימים לכאורה לביאור המציאות על פי שיטת הרמב"ם והר"ן9. 

הר"ן במסכת נדרים )נח, א ד"ה וכנגדן( כתב וזה לשונו: "וכנגדן למוצאי שביעית מותרין - 
משום דבעלין הללו ודאי רבו גידולין על עיקר הבצל המעורב בהן. כך נראה בעיני". יתכן 
שהר"ן בא ליישב קושיא זו, וליישב שרק העלים הללו, היינו העלים שהשחירו מותרים, ואולי 
בא לאפוקי העלים הראשונים שיצאו שנותרו באיסורם, ויתכן שאף בהם יש יניקה מהקרקע 
אך אין בהם רוב המבטל את העיקר. ויש לעיין בדברים ואין הדבר ברור אצלי כל צרכו. )כמו כן, 
הדבר תלוי בנידון אם איסור העלים כשהשחירו בשביעית הוא משום שיש מיעוט יניקה או רוב 
יניקה מהקרקע. עיין תוס' ד"ה אם יכולין, ומה שדן החזון איש )שביעית יב ז- ח( בדקדוק דברי 
הר"ש והר"ן בענין זה(. יתכן גם שהר"ן לא לחלק בין עלים לעלים, אלא בא ללמדנו שהעלים 

מותרים ואילו הבצלים של שביעית באיסורם עומדים.

כך גם לפי רבי חנינא בן אנטיגנוס, החל מהשלב בו "יכולין ליתלש בעלים שלהם" העלים 
שיוצאים מכאן ואילך מותרים, העלים הקיימים עדיין אסורים )אמנם עיין בדרך אמונה שם 

שביאר באופן אחר(. 

ביאור הסוגיא במסכת נדרים )דף נו, ב(

ישמעאל איש כפר ימא, ואמרי לה איש כפר דימא, העלה בידו: בצל שעקרו בשביעית 
ונטעו בשמינית ורבו גידוליו על עיקרו, והכי קא מיבעיא ליה: גידוליו היתר ועיקרו 

אסור, כיון דרבו גידוליו מעיקרו, אותן גידולי היתר מעלין את האיסור, או לא?

9.  הר”ש כתב: “סיפא בבצלין של ששית איירי שעקרן בששית וחזר ונטען בשביעית ועקרן לאחר שגדלו מעט 
וחזר ונטען בשמינית ומתוך שכבר גדלו בששית לא הוסיפו כי אם מעט בשביעית ונאסרו וכשחזרו והוסיפו 
מעט בשמינית חזר אותו היתר וביטל האיסור המועט שגם של ששית מסייע לבטל אחרי שסוף גידולן 
בהיתר”. הר”ש לשיטתו שהבצל עצמו גדל והולך בשנה הבאה. וכך גדל הבצל מעט בשביעית והוסיף וגדל 
עוד מעט בשמינית. וצ”ע שדבר זה מתאים במיני צמחים מסוימים שיש להם פקעת רב שנתית ההולכת 
וגדלה מידי שנה. אמנם בבצל הדבר אינו כן, מידי שנה נוצר בצל חדש לגמרי. התערובת מהבצל הישן היא 
מזערית ביותר. היא משמשת רק לתחילת הלבלוב ממש ותו לא,  כך שבעלים הצומחים בשמינית אין תערובת 

ממשית מבצל שישית )ולכל היותר מדובר בתערובת משהו כ’גידולי גידולין’( וצ”ע. 
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המקרה הנידון לפי הר"ן

מדובר בשתילת בצל שצמחו ממנו בצלים חדשים. כלשון התוס' )נז, ב ד"ה ונטעו בשמינית( 
"שכן דרך נוטעי בצלים שנוטע אחד והרבה גדלים ממנו והוא אינו כלה". בתמונה 6 נראים בצלים 
מזן 'שאלוט' )תת מין של בצל( אשר יש לו נטייה להתפצלות רבה. הבצלים הנראים בתמונה 

צמחו מבצל אחד שנשתל וצמחו ממנו ששה בצלים חדשים המחוברים יחד בבסיסם. 

כאשר שותלים בצל בשנה השניה במועד מתאים, במקרים רבים, לאחר שהתחיל לצמוח הבצל 
החדש יוצא ממנו עמוד פריחה. כאשר הבצל מתפצל ונוצרים כמה בצלים, יצא כל אחד מהם 
עמוד פריחה. אך במקרים רבים התנאים אינם מתאימים לפריחה )כפי שיוסבר בהמשך הפרק( 

והבצלים ימשיכו את גידולם עד שיבשילו.

כאמור, ההבדל בין המקרה הנידון במשנה בשביעית למקרה זה הוא בשלבי הגידול. המשנה דנה 
מהו קו הגבול בתחילת הגידול בו הבצל החדש מתחיל לינוק מן הקרקע והסוגיא כאן דנה בבצל 
שכבר גדל ואולי אף הבשיל לגמרי. רובו המוחלט גדל מיניקה מן הקרקע, אך עדיין מעורב בו 

חלק מה"עיקר". והנידון אם גידולי היתר מבטלים את העיקר האסור.

הגדרת התערובת - האם הבצל הישן מעורב בבצל החדש

לאור האמור לעיל, וכפי הסבר הדברים על פי שיטת הרמב"ם והר"ן, מובן שאין כאן תערובת 
כפשוטה. אין הכוונה שבבצל החדש מעורבים הגלדים של הבצל הישן. החלק היחיד שהיה 
קיים בשנה שעברה הוא הניצן הזעיר ממנו התפתח הבצל החדש. גלדי הבצל הישן אינם חלק 
מהבצל החדש אלא הם נרקבים וכלים, וכפי שהבאנו לעיל את דברי הרמב"ם שהבצלים עצמם 

בהיתרם הם עומדים. 

יתכן לומר שהגדרת התערובת היא חומרי המזון שעברו מגלדי הבצל הישן אל הבצל החדש 
בתחילת גידולו ואך דבר זה נחשב כתערובת לכל דבר. ונראה כי זו כוונת החתם סופר בסוגיא 
בנדרים וזה לשונו: "הבצלים החדשים הנוספים על הבצל העיקרי שאין בהם אלא כח איסור 

מהעיקר אבל לא גופו". 

תערובת זו נחשבת כתערובת לכל דבר, והראיה לכך היא מהמשך הסוגיא בה משווה הגמרא 
מקרה זה ל"ילדה שסבכה בזקנה ובה פירות" שם מדובר בפירות קטנים שהמשיכו את גידולם, 

ויש כאן תערובת גמורה של איסור והיתר10. 

חישוב שיעור התערובת

על פי האמור לעיל, ברור ומובן שבבצל החדש לא מעורב הבצל הישן כולו. רובו של הבצל 
הישן נותר בעין, בדרך כלל הוא מרקיב וכלה בשדה ועד הבשלת הבצל החדש לא נותר ממנו 
זכר, הבצל החדש ינק ממנו חלק זעיר ביותר. למרות זאת משמע בסוגיא שכדי לבטל יש צורך 

שיהיה בבצל החדש שיעור ביטול כנגד כל הבצל הישן, והדבר צריך עיון.

בדברי החתם סופר בסוגיא בנדרים מצאנו תשובה לשאלה זו וזה לשונו: "ודע שרבו גידוליו 

10.  בהמשך דבריו כתב החתם סופר כי אמנם לגבי גדרי תערובת איסור והיתר אין הבדל בין פרי הגדל לבין 
בצל שגדל מבצל, אך לענין דין “זה וזה גורם” בו דנו תוס’ במסכת נדרים יש הבדל הילכתי בין שני האופנים 
עי”ש. ובשו”ת שבט הלוי )ח”ה סימן קנא אות ב( תמה מאוד על דבריו שהרי הסוגיא משווה במפורש בצל 
שנשתל באדמה, לענף של עץ ערלה ובו פירות קטנים שהורכב בזקנה והפירות המשיכו לגדול, ומוכח שלכל 

הדינים אין חילוק בין הדברים, והוכיח כן מדברי המאירי בסוגיא שם.
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היינו הבצלים הנוספים צריך כל אחד ואחד להתרבות ולבטל כל העיקר משום דלא ידעינן כמה 
נפיק מיניה מן העיקר אל התוספת ובכוליה משערינן". 

דברי החת"ס בנויים על יסוד בסיסי בהלכות תערובות ובשר בחלב, משם המקור לביטוי לא 
ידעינן כמה נפיק מיניה. בהלכות תערובות נאמר שחתיכת בשר שנפלה לתוך קדירה עם חלב, 
אין להתיר את החלב אלא אם כן יש בחלב פי שישים כנגד כל החתיכה, זאת למרות שהחתיכה 
עצמה יצאה ואין בקדירה אלא פליטה מועטה של בשר. זו תקנת חכמים שכל שאין יודעים 
לשער את כמות הפליטה שיצאה יש לשער כנגד כל החתיכה. מקור הלכה זו מדברי הגמרא 
במסכת חולין )צז, ב( לגבי 'כחל' שנפל לקדירה עם בשר, שהקדירה מותרת רק אם יש בה כדי 
לבטל את כל הכחל משום החלב הבלוע בו ולא ידעינן כמה נפיק מיניה. דין זה נוהג הן בתערובת 
בשר בחלב והן בתערובת איסור והיתר כפי שנפסק בשו"ע )צח, ד(: "איסור שנתבשל עם היתר, 
אפילו מכירו והוא שלם וזרקו, צריך ששים כנגד כל האיסור, מפני שאין אנו יודעים כמה יצא 
ממנו. לפיכך המבשל בקדרת איסור שהיא בת יומא, או תחב כף של איסור בהיתר, צריך ס' כנגד 
כל הקדירה וכנגד כל מה שתחב מהכף, שאין אנו יודעין כמה בלעו". הלכה זו נפסקה בשו"ע 

במקומות נוספים )צד, א ועוד(. 

נראה שלכך התכוון החתם סופר. גם במקרה דנן, ברור שהבצל הישן אינו בלוע כולו בבצל 
החדש אלא רק מעט כח יניקה שנפלט ממנו. למרות זאת כיון שאין ידועה הכמות המדויקת 
יש לשער כנגד כל הבצל הישן. אמנם בסוגית גידולין במסכת נדרים )דף נח, ב( מביאה הגמרא 
ברייתא: "ליטרא מעשר טבל שזרעה בקרקע, והשביחה והרי היא כעשר ליטרין - חייבת במעשר 
ובשביעית, ואותה ליטרא מעשר עליה ממקום אחר לפי חשבון" מדברי הברייתא "ואותה ליטרא 

מעשר עליה" משמע לכאורה שכל הליטרא מעורבת בבצל החדש וצ"ע11. 

כאמור לעיל, מדברי הר"ש מבואר שהבצל עצמו הולך וגדל, לשיטתו יש כאן תערובת כפשוטה 
של חדש וישן. וברור שכל הבצל הישן מעורב בחדש, ולכן צריך ביטול כנגד כל הבצל הישן. 

ביאור דברי הגמרא "ודילמא במדוכנין"

הגמרא במסכת נדרים מביאה ראיה לדין 'בצל שעקרו בשביעית ונטעו בשמינית', מדברי המשנה 
במסכת שביעית "וכנגדן למוצאי שביעית מותרים". מכך שהעלים הגדלים בשמינית מותרים, 
מוכח שגידולי היתר מבטלים את העיקר. הגמרא דוחה ראיה זו "ודלמא במדוכנין". ואין להביא 
ראיה מכאן לבצל שעקרו בשביעית ונטעו בשמינית. במסקנת הסוגיא הוכיחה הגמרא שההיתר 
של המשנה הוא אף בבצלים שאינם מדוכנים. נאמרו כמה ביאורים בראשונים מה הן 'מדוכנין'.

הר"ן בביאורו למסכת נדרים כתב: "במדוכנין - שדך ושחק הבצלים וכיון דמדוכנין נינהו גריעי 
ולא מימשכי גידולי בתרייהו". ברור שאין כוונת הר"ן שהבצל נטחן דק דק, בצל כזה לא יחזור 

11.  יתכן שגם שם המעשר על כל הליטרא הוא לחומרא )באופן שלא יקלקל מעשרותיו(. והסיבה שאינו מפריש 
מהגלדים הישנים )אשר דינם לא משתנה כמבואר לעיל מדברי הרמב”ם(, היא משום שהמציאות היא שבדרך 
כלל עד הבשלת הבצל החדש, הגלדים הישנים מרקיבים ונעלמים לגמרי ולכן עליו להפריש ממקום אחר, 
ומספק יפריש כנגד כל הליטרא. וצ”ע. באופן נוסף אפשר ליישב שבמימרא זו לא הוזכר שמדובר בבצל 
ויתכן שמדובר באופן אחר של ‘זרע שאינו כלה’ כגון בשותל שתיל של ירק, כמבואר בסוגיות במסכת פסחים 
ובמסכת מנחות שאף זה נקרא ‘זרע שאינו כלה’ ובמקרה כזה ודאי כל הישן מעורב בחדש. אף הרמב”ם 
בהלכות מעשר )ו, ד( לא הזכיר שמדובר בבצל. ואף לא הזכיר שמדובר בזרע שאינו כלה. והראב”ד בהשגות 

שם כתב  שמדובר בזרע שאינו כלה. ודוחק. 
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ויצמיח. מסתבר שכוונת הר"ן לבצל שנדוך ואינו שלם אך עדיין הגבעול קיים, לבצל כזה 
אין חשיבות ולכן אינו אוסר את גידוליו.

להבנת העניין חתכתי בצל, השארתי רק את חלקו התחתון הכולל את העוגה ומעט מן הגדלים. 
שתלתי את הבצל והבצל הצמיח עלים חדשים וגדל בלי פגע כפי שנראה בתמונה 7. מובן שאם 

יישתל גלד ללא חלק מן הגבעול הוא לא יצמח.

יש מינים של בצלי נוי )כדוגמת נרקיס ואמריליס היפאסטרום( בהם בריבוי באמצעות בצלים 
מחלקים את הבצל לאורכו לשמונה ואף לשש עשרה חלקים. כאשר בכל פרוסה יש קטע מהעוגה 
וחלק מהגלדים. כך ניתן לגדל צמחים רבים מבצל אחד. )דוגמאות ותמונות של ריבוי כזה ראה 
'גיאופיטים לפריחה בחקלאות ישראל, גדעון לוריא, הוצאת שה"מ, תשע"ו עמוד 103( בגידול 

בצל למאכל אין תועלת בשיטה זו. 

הר"ש בביאורו למסכת שביעית, והרא"ש בביאורו על הסוגיא בנדרים, פירשו 'מדוכנין' באופן 
שונה. כמדומה שפירוש זה מתאים לשיטתם בביאור המציאות הנידונה בסוגיא, ראה פרק ביאורי 
הסוגיות שיתפרסם במשנת השדה חלק ב'12. הרמב"ם לא הביא האוקימתא של 'מדוכנין'. וביארו 
המפרשים כי פסק כמסקנת הגמרא שהבצלים הותרו אף כשאינם 'מדוכנין'. מסיבה זו אין בידינו 

ביאור שיטת הרמב"ם באוקימתא זו של הגמרא.

שיטה נוספת היא שיטת הראב"ד )בהשגות על הרמב"ם, שמיטה ויובל, ד, כא( על פי הירושלמי 
שם הגירסה "מרוכנין". והכוונה שלא הותר הבצל החדש אלא במקרה שהרכין את צוואר הבצל 
הישן. משמע מדברי הירושלמי שפעולה זו גורמת שהבצל לא יצמח. אך אם לא עשה כן, הרי 
ניחא ליה בגידולין והבצל אסור. בהמשך הפרק נדון בגידול בצל מבצלצלים הנפוץ בזמננו, ושם 

הרחבנו בביאור מחלוקת הרמב"ם והראב"ד הנוגעת הלכה למעשה בגידול זה.

גידול בצל מבצלצלים בזמננו

בתקופה מסוימת בשנה, מגדלים בארץ ישראל בצל מבצלצלים כיון שבתקופה זו כמעט ולא ניתן 
לגדל בצל מזרעים. לשם כך מגדלים בשנה אחת בצלצלים מזרעים אותם עוקרים ומאחסנים. 
בשנה הבאה שותלים את הבצלצלים ומתפתחים מהם בצלים חדשים. אספקת הבצל בארץ 
ישראל בחודשים טבת – ניסן היא בעיקר מבצלים אלו. גידול זה הוא כמובן 'זרע שאינו כלה'. 
לצערנו, אף בשנת השמיטה מגדלים את הבצלצלים באיסור, ובשנה השמינית נשתלים שטחים 

אדירים בבצלצלים אלו. 

במוצאי שביעית עולה שאלה זו על שולחן פוסקי הדור, כיצד לנהוג הלכה למעשה בבצלים אלו. 
זו הסוגיא במסכת נדרים "בצל שעקרו בשביעית ושתלו בשמינית" וסוגית הירושלמי במסכת 

שביעית בעניין זה. 

הצורך בגידול בצל מבצלצלים הוא בגלל שגידול בצל מזרעים הוא עונתי, הזרעים נזרעים בעיקר 
בסתיו ובחורף )תלוי בזן, בכיר או אפיל(. והבצל מבשיל כששה חודשים אחרי הזריעה, החל 
מהאביב המוקדם ועד אמצע הקיץ, תלוי בזן ובמועד הזריעה. בחודשים אלו ירק הבצל מצוי 

בשפע בגידול מזרעים ואין תועלת כלכלית בגידול בצל מבצל בכל צורה שהיא. 

12.  הר”ש כתב: “ומשני ודילמא במדוכנין כגון שעקרן ודכן יחד במדוכה ונתערב יחד האיסור וההיתר וביטל 
היתר המרובה האיסור המועט אבל לא דכן ועקרן וגידולי כל חד וחד לחודיה קאי אף על פי שהן מחוברים 

אין ההיתר מבטל האיסור משום דקאי באנפי נפשיה”.
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הזנים המבשילים בקיץ הם בעלי חיי מדף ארוכים במיוחד וניתן לאחסנם בקירור חודשים רבים 
עד סביבות חודש שבט, בחודשים שבט – ניסן כמעט שלא ניתן להשיג עוד בצל שגדל מזרעים 
)למעט זנים בודדים הנזרעים מוקדם מאוד בערבה הדרומית בלבד, והבצלים מבשילים בחודש 

שבט(. 

כדי לקבל בצל בחודשים אלו יש צורך בגידול בצל מבצלצלים הנזרעים בשנה קודמת, נעקרים 
מן הקרקע וחוזרים ונשתלים באדמה בשנה זו.

גידול הבצלצלים בשנה הראשונה

בשנה הראשונה זורעים בחלקות מיוחדות זרעים של בצל. זורעים אותם מאוחר ובצפיפות, 
ושני התנאים הללו גורמים לכך שמתקבל בצל שיש לו עלים בודדים בלבד. כפי שהוסבר 
בפרק שהתפרסם בגליון הקודם, כאשר היום מתארך מפסיקה יצירת העלים ומתחיל תהליך 
ההתבצלות. בזריעה מאוחרת מתחילה ההתבצלות כשבבצל קיימים עלים בודדים בלבד. אף 
הצפיפות גורמת לתחרות הצמחים על משאבי הקרקע ומונעת התפתחות עלים רבים. בסוף 

התהליך הבצל מבשיל וצונח ומתקבל בצלצל בגודל כבוהן אגודל בלבד.

את הבצלצל עוקרים כאשר הוא מבשיל ומתייבש לגמרי כדי שניתן יהיה לאחסנו לזמן ממושך. 
)האסיף הוא בדרך כלל בסביבות ניסן - אייר, המועד המדויק משתנה מזן לזן(. 

שתילת הבצלצלים בשנה השניה

את הבצלצלים חוזרים ושותלים באדמה בסביבות חודשים אלול – תשרי. את הבצלצל נועצים 
כאשר כשליש ממנו שקוע באדמה, ותו לא. למעשה, די בכך שעוגת הבצל תהיה בתוך הקרקע, 
אין צורך לכסות באדמה את כל הבצל )בשונה מגידול שום, בה יש עדיפות לכסות את כל השננה 

או לפחות רובה באדמה כדי שלא תתייבש(. 

נציג רצף תמונות של גידול בצל מבצלצלים. בתמונה מס' 8 נראית שתילת הבצלצלים בשטח. 
בתוך ימים ספורים משתילת הבצלצל, הבצלצל מלבלב ויוצאים ממנו עלים ירוקים, כפי שניתן 

לראות בתמונה מס' 9. 

כדי לעקוב מקרוב אחרי הדברים שתלתי בצלצלים בעציץ בחלון ביתי )תמונה 10(. בתוך כמה ימים 
הבצלצלים לבלבו וצמחו עלים ירוקים. הסתכלות שטחית עלולה להטעות כי העלים הירוקים 
הם המשך של גלדי הבצל, וכי הבצלצל הקטן המשיך את גידולו והוא עצמו מהווה חלק מהבצל 
החדש המתפתח. הדבר אינו נכון וחשוב להדגיש כי הגלדים הישנים אינם ממשיכים את צמיחתם. 
גלד שעבר תהליך של התבצלות בעונה הקודמת אינו חוזר ויוצר טרף ירוק בראשו בעונת הגידול 
הבאה. העלים החדשים נוצרים מניצנים חיקים זעירים מאוד הקיימים על עוגת הבצל. בחיתוך 
הבצל נראה בבירור כי כל הצימוח החדש הוא מעוגת הבצל. וכפי שנראה בתמונות שהובאו לעיל 
של הבצל הגדול שנשתל באדמה, שם נראה הדבר באופן ברור. אציין כי אחד ממגדלי הבצל 
אמר לי כי הוא משער שגלד פנימי אחד או שנים של הבצל הישן ממשיכים את גידולם בשנה 
הבאה ונעשים חלק מן הבצל החדש. אך פרופ' חיים רבינוביץ' מהפקולטה לחקלאות ברחובות, 
אשר הוא אחד המומחים הגדולים בארץ ובעולם בתחום גידול ירקות בכלל ובצל בפרט אמר לי 
כי הדבר אינו נכון כלל ומופקע מן המציאות וכי אין אפילו גלד אחד מן הבצל הישן המהוה 
חלק מן הבצל החדש. וכך אמרו לי מגדלים נוספים הבקיאים היטב בגידול הבצל, ובבירור 
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מעמיק ויסודי נראה כי כך היא אכן המציאות, וכל הגלדים הם גלדים חדשים ובשנה שעברה 
היה קיים רק הניצן הזעיר. 

בגמרא נאמר שבבצל החדש יש תערובת מן הבצל הישן. לעיל הבאנו דברי החתם סופר המבאר 
שאין הכוונה שגופו של הבצל הישן מעורב בחדש, אלא כח הבצל הישן הוא המעורב בחדש 
ונראה שהכוונה לכך שהעלים החדשים ניזונים בתחילת יצירתם מחומרי המזון האגורים בגלדים 
הישנים. אכן, בצלצלים מהווים מאגר מזון קטן לעומת בצל גדול, שכן יש להם שניים–שלושה 
גלדים בסך הכול. אך גם בזה יש די והותר כדי להזין את הבצלים החדשים בתחילת גידולם, 
עד אשר יהיו להם עלים ושורשים משלהם. ושטח העלים יהיה גדול מספיק כדי לספק את 
צרכיהם בתהליך ה'פוטוסינתזה'. יניקת הבצל החדש מן הישן היא רק בשלב הגידול הראשוני, 

החל משלב מסוים הבצל אינו זקוק עוד לבצל הישן. 

ומה קורה לבצלצל הישן? הבצל הישן עוטף בתחילת גידולו את הבצל החדש. חלק מחומרי 
המזון שלו עברו לבצל החדש דרך הגבעול מה שמפחית ממשקלו, והשאר מרקיב. בגידול 
מבצלצלים אין רואים בשדה את שרידי הבצל הישן, כיון שמדובר בבצלצל קטן מאוד, אשר 
לאחר יניקת הבצל החדש ממנו, כבר איבד חלק גדול ממשקלו, והיתר מתייבש ומרקיב, עד זמן 
האיסוף של הבצל החדש לא נותר ממנו זכר. בתמונה 11 נראה בצל שנשתל מבצלצל כחודש 
אחרי השתילה. רובו של הבצל הישן כבר אינו נראה. אך הקליפה היבשה היא שריד של הבצל 
הישן. עקרתי את הבצל הצעיר והסרתי את שרידי הגלד הישן, ראה תמונה 12 כל היתר הוא 

בצל חדש שצמח בשנה זו. 

בתמונות לעיל, )תמונות 5-3( הראינו בצל גדול שנשתל וצמחו ממנו בצלים חדשים. במקרה כזה 
הבצל הישן קיים במשך חודשים רבים כשהוא עוטף את הבצל הישן עד אשר הוא מרקיב לגמרי.

התפתחות הבצל החדש

הבצל החדש מייצר עוד ועוד עלים. גידול הבצל מבצלצל הוא מהיר מאוד ביחס לגידול מזרע. 
למעשה, בגידול בצל מבצלצל הגידול מתחלק לשתי עונות. חציו בשנת הגידול הראשונה וחציו 

בשנת הגידול השניה, כך שהבצל משלים בסך הכל כחמשה – ששה חודשי גידול בקרקע.

במאמר שפורסם בגליון הקודם הוסבר שבשתילת בצל בשנה השניה נוצר עמוד פריחה ממנו 
מתפתחים הזרעים. בשתילת בצלצלים הדבר אינו קורה משום שפריחה אפשרית רק בבצל 
שהגיע לשיא גידולו בתקופת הגידול הראשונה. הבצלצל בשנה הראשונה אמנם התבצל והבשיל, 
אך הגיל הביולוגי שלו נמוך ולכן הוא לא יפרח גם בתנאי קור מתאימים, זו אחת מהסיבות 

שמשתמשים דווקא בבצלצלים קטנים ולא בבצלים גדולים העלולים לפרוח.

הבצלצל מוציא עוד ועוד עלים ירוקים, ובתאריך מתאים כאשר היום מתארך ויש די שעות 
13 נראים הבצלים לקראת הבשלה. בסוף הגידול,  אור, הוא מתחיל להתבצל. בתמונה מס' 
הבצל מבשיל, צונח ומתייבש. בשלב זה הוא נעקר למאכל. ניתן להבחין כי הבצל אינו שקוע 
בתוך האדמה, כפי שהוסבר לעיל, שאין צורך בכך. והבצלצל ננעץ כשרובו הגדול מחוץ לקרקע. 
כמובן, ששורשי הבצל עמוקים בקרקע. עם הבשלת הבצל השורשים מתייבשים ומתנוונים, 

והבצל נעקר במשיכה קלה. 

התפצלות הבצלצלים

בחלק גדול מהזנים, הבצלצל מתפצל ונוצרים ממנו כמה בצלים חדשים, כלשון רש"י )פסחים 

70

כה
הל

ה 
שד

  
דה

ש
ת 

כו
לי

 ה



זר  שאירר כלה   נילרל בנל תבנל

לד, א ד"ה כגון(: "כגון בצלים דקים שקורין ציבו"ש וכששותלים אחת אחת לבדה - הן נוספות 
ומתחברות ששה וארבעה יחד". זאת משום שכפי שהוסבר לעיל, הבצל החדש נוצר מניצן חייקי 
הקיים במקום חיבור הגלד לעוגת הבצל. בחיק כל גלד קיים ניצן. במקרים רבים, מתעוררים 
כמה וכמה ניצנים ומכל אחד מתפתח בצל. ככל שמספר הגלדים בבצלצל גבוה יותר יותר, יש 
לו יותר ניצנים ומתפצלים ממנו בצלים רבים יותר. ראה בתמונה 14 בצלצל שהתפצל לשלשה 

בצלים. ראה לעיל תמונה 6 בצל שאלוט שהתפצל לששה בצלים. 

לכל אחד מהבצלים החדשים יש גבעול משלו - עוגת בצל ממנה יוצאים העלים. אך כל הבצלים 
החדשים מחוברים זה לזה, באמצעות עוגת הבצל הישנה. כך משווקים בחנויות בחודשים שבט 
– ניסן בצלים המחוברים זה לזה בבסיסם. באופן עקרוני ניתן להפריד אותם במהלך הגידול 
ולגדל אותם כשני צמחים נפרדים, שכן לכל אחד יש גבעול ומערכת שרשים משלו. אך הפיצול 
עלול לגרום לנזקים ולכן הם משווקים כבצלים מחוברים או שמפרידים אותם בחנות הירקות. 

הבשלת הבצלים הגדלים מבצלצלים היא החל מחודשים טבת – שבט. מגדלים זנים שונים כדי 
שיבשילו במועדים נפרדים, )התכונה ההופכת זן ל'בכיר' היא שההתבצלות שלו מתחילה במספר 
קטן יחסית של שעות אור ביחס לזנים האפילים( נוסף לכך יש גם הבדל במועד ההבשלה בין 
איזורי הגידול, כאשר באיזור הערבה בה מזג אויר חם מאוד, ההבשלה מוקדמת יותר. וכך ניתן 
לקבל בצל טרי במשך מספר חודשים מטבת ועד ניסן. כאשר הסחורה הראשונה המגיעה לשוק 

בטבת – שבט היא מהערבה, בהמשך מבקעת הירדן, ובהמשך משאר חלקי הארץ.

עקירת הבצלים ושיווקם

לעיתים בשל מזג האויר ודרישות השוק בשל מחסור בבצל, עוקרים את הבצלים הללו עוד טרם 
הבשלתם, בשלב שהעלים הירוקים טרם סיימו לצנוח, ולסגור את הבצל. המגדלים חותכים את 
העלים הירוקים בסכין, וכך מתקבל בצל עם צוואר פתוח, מצב המאפשר לחרקים לחדור לתוכו. 
זוהי הסיבה שהבצל אינו ראוי לאחסון ומתכלה במהירות בשל נידוף מהיר של נוזלים. ובגלל 

הצוואר הפתוח תתכן נגיעות גבוהה יותר בחרקים.

שיווק הבצל מבצלצלים ממשיך עד אשר מגיעים לשוק הבצלים הגדלים מזרעים שכאמור לעיל 
נזרעו בתחילת החורף. בצלים אלו מגיעים לשוק בדרך כלל החל מחודשים ניסן – אייר. על פי 
רוב ניתן לזהות את הבצלים הגדלים מבצלצלים על פי צבעם, שהוא בדרך כלל, לבן יותר. כמו 

כן הם פחות מעוגלים מבצל הגדל מזרעים. 

לסיכום הדברים: 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 עשוי להתפצל לשנים שלשה בצלים, ויש זנים שיתקבל מהם 
בצל אחד בלבד. בנוסף, הגידול מבצלצלים 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. לכן כמובן עדיפה שיטת הגידול מזרעים, 
אך עם זאת, כפי שהוסבר, בעונה מסוימת בשנה יש הכרח לבצע גידול מבצלצלים כדי לתת 

מענה למחסור בבצל הקיים בשוק. 

הנידון ההלכתי

הנידון לגבי הבצל הגדל מבצלצלי שביעית משתנה בין בצלצלים שנשתלו בשביעית עצמה 
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לבצלצלים שנשתלו בשמינית. )רוב השתילה היא בחודש ספטמבר. המועד המדויק משתנה 
מזן לזן, יש הנשתלים בסוף אוגוסט או בתחילת אוקטובר(. דין הבצלצלים שנשתלו בשביעית 
חמור יותר, ודינם כל ירק שנזרע בשביעית האסור באיסור ספיחין. ולגבי 'נזרע בשביעית 

ונלקט בשמינית' נחלקו הראשונים ואין כאן המקום לדון בענין זה. 

הבצלצלים שנשתלו אחרי ראש השנה הם הבצלים עליהם דנה הגמרא בדין "בצל שעקרו 
בשביעית ונטעו בשמינית ורבו גידוליו על עיקרו". בגמרא הובאה מחלוקת אם גידולין מבטלין 
עיקר. הגמרא הוכיחה מהמשנה בשביעית שגידולי שמינית מבטלין את העיקר האסור. ובתחילה 
דחתה הגמרא "ודלמא במדוכנין". אך במסקנה הוכיחה הגמרא שההיתר הוא בלא מדוכנין, ומכל 
מקום אין להביא ראיה משביעית לשאר איסורים כי "שאני שביעית הואיל ואיסורה על ידי 
קרקע בטילתה על ידי קרקע". וכך פסק הרמב"ם בהלכות שמיטה ויובל )ד, כא(: "בצל שעקרו 
בשביעית ונטעו בשמינית ורבו גידוליו על עיקרו העלו גידוליו את עיקרו והותר הכל הואיל 
ושביעית אסורה ע"י קרקע כך בטילתה ע"י קרקע". נמצא כי לשיטת הרמב"ם הבצלים שגדלו 

בשמינית מבצלצלים של שביעית מותרים באכילה. 

שיטת הראב"ד

הראב"ד השיג על הרמב"ם וזה לשונו: "אמר אברהם, בירושלמי לא עשה ר' אבהו מעשה אלא 
במרוכנים. פירוש מרוכנים הטי נא כדך - תרגום ארכיני כען, כלומר מעקלין הצואר שלהן שלא 
יגדלו וכיון שעשה כן גלה דעתו דלא ניחא ליה בגידוליהן ואם גדלו אותן גדולין מותרין ומבטלין 

את האיסור ואי לא, אסורין, דמינח ניחא ליה וכנטועין לכתחלה דמו". 

בירושלמי נאמר שרבי אבהו לא התיר למעשה אלא במרוכנין, והראב"ד פסק כך. מדברי הראב"ד 
מבואר ש'ריכון' היא פעולה הגורמת שהבצל לא יצמח, ואם הבצל צמח למרות פעולה זו, הבצלים 
מותרים, אך אם לא עשה כן, הבצלים אסורים. בפשטות משמע שהפעולה היא הרכנת צוואר 
הבצל, ואולי פעולה זו מפחיתה את הסיכוי ליצירת עלים חדשים. אולי יש לפרש שהכוונה 
להטיית הבצל כולו על צידו כדי שלא ישריש. לפי זה, אם שותל את הבצל בכוונה תחילה, אין 

להתיר לדעת הראב"ד.

וכתבו הכסף משנה ומהר"י קורקוס ש'מרוכנין' האמור בירושלמי הוא 'מדוכנין' שנזכר בתלמוד 
בבלי. והרמב"ם פסק כמסקנת הבבלי שההיתר הוא אף בלא מרוכנים. וכן כתב החזון איש )שביעית 
ח, ו( ובהמשך דבריו )ח, יד( כתב שאפשר שלדעת הראב"ד אין סתירה בין הבבלי לירושלמי 
וכלשון החזון איש: "ואפשר דהר"א גרס בסוגיא דנדרים מדוכנין, וכגי' שאר הראשונים והא 

דירושלמי מילתא אחריתא היא, וכן משמע מדלא הזכיר הר"א סוגיא דנדרים".

אמנם החזון איש )שביעית ח, יד( תמה על עיקר דברי הראב"ד וכתב שמסברא אין לחלק בין 
מתכוון שיצמח לאינו מתכוון שיצמח. וביאר בדברי הראב"ד באופן אחר. וכתב, שאם נוטע בצל 
בלא עלים ומכסה את הבצל כולו בעפר אף לדעת הראב"ד הגידולין מותרים )ואף אם מתכוון 
לנטיעה(, ולא החמירו להצריך 'מרוכנין' אלא כששותל בצל עם עלים ואינו מכסה את הבצל 

וחוזרים העלים וגדלים ובמצב כזה נחשב כאילו לא עקר את הבצל כלל ולכן אסור מדרבנן. 

יש לברר היטב את המציאות המבוארת בדברי החזון איש וטעם הדברים. ומכל מקום לשיטת 
החזון איש יש לדון שבמקרה הנידון לעיל, אף לדעת הראב"ד הבצלים מותרים, שכן הבצל נשתל 

ללא עלים ויש כאן צימוח חדש כפי שהוסבר. 

בתקופה זו, חודש שבט של השנה השמינית, השאלה ניצבת על שולחנם של פוסקי הדור. 
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רבים מוועדות הכשרות המהודרות מתירות את הבצלים הללו כשנשתלו בשמינית, אמנם יש 
שהחמירו כפשטות לשון הראב"ד.

שתילת בצל לצורך בצל ירוק

קיימת גם אפשרות של שתילת בצל יבש לצורך קבלת בצל ירוק למאכל. שכן כאמור לעיל, 
לאחר השתילה צומחים עלים ירוקים חדשים. בגידול כזה אין צורך לעקור את הבצל, ניתן לקטוף 
את העלים הירוקים ולהמשיך את הגידול במשך כמה חודשים עד אשר יתחיל שלב ההתבצלות 

)אפשרות זו קיימת אף בגידול מזרעים, ניתן לחתוך בצל ירוק בלי לעקור את הבצל(. 

בצל ירוק הגדל מבצל הוא מעט עבה יותר מאשר בצל ירוק הגדל מזרע, וטעמו עדיף. גידול 
כזה כמובן אף הוא 'זרע שאינו כלה'. נזכיר בקצרה את הנידון שהוסבר לעיל בהרחבה. כאשר 
שותלים בצל של שביעית בשנה השמינית, דין העלים מבואר במשנה במסכת שביעית 'בצלים 
שירדו עליהם גשמים וצמחו' העלים הראשונים הגדלים מן הבצל עצמו אסורים. וכאשר העלים 
החדשים נוצרים מיניקה מהקרקע הם מותרים. נחלקו תנא קמא ורבי חנינא בן אנטיגנוס מה 
הסימן הקובע לדעת אם היניקה היא מהקרקע וכפי שהוסבר לעיל. וכפי שהובא לעיל, דעת 
הראב"ד להחמיר כשיטת הירושלמי שיש להחמיר בכל מקרה כאשר הבצל נשתל בכוונה תחילה 

ואין היתר אלא כאשר ריכנו את הבצל במטרה שלא יגדל. 

בזמננו גידול כזה כמעט ואינו מצוי בגידול מסחרי מקצועי )גם מפני שקשה יותר לגדלו ללא 
חרקים( ובפרט שניתן לגדל בצל ירוק מזרעים במשך כל השנה כולה ואין צורך בשתילת בצלים 
לשם כך, מה שמיקר את הגידול משמעותית. אמנם במגזר הערבי בארץ שיטת גידול זו עדיין 
נפוצה, ושותלים בצל יבש לקבלת בצל ירוק. בדרך כלל לוקחים את הבצלים שאיכותם ירודה 

ונפסלו לשיווק ואותם שותלים לקבלת בצל ירוק.

זאת ועוד, במגזר הערבי כאשר שותלים בצלצל לקבלת בצלים, יש הקוטפים ממנו בחודשי 
הגידול הראשונים בצל ירוק לשיווק. הקטיף מבוצע בחלקו העליון של העלה, כדי לא לפגוע 
בהמשך גידול הבצל. הבצל מוציא עוד ועוד עלים, עד אשר הוא מתבצל כפי שהוסבר לעיל. 
כאשר עלים אלו גדלים בשמינית מבצל הגדל בשביעית, זהו הנידון במשנה לגבי בצלים שירדו 

עליהם גשמים וצמחו.

יש לציין נקודות נוספת בענין 'גידולין'. כי למסקנת הסוגיא במסכת נדרים ובמסכת מנחות, 
השותל בצל שהופרשו ממנו תרומות ומעשרות וצמח ממנו בצל חדש, הבצל החדש חייב כולו 
בתרומות ומעשרות לכולי עלמא, כיון שכך הוא דרך גידולו. ותבואת זרעך אמרה תורה, כדרך 

...שבני אדם מוציאים לזריעה.
הסוגיות במסכת נדרים נתבררו עם החברותא הבה"ח נתן יחיאל לוין נ"י.

תודות לרבנים הגאונים שליט"א שעברו על הפרק והוסיפו הוספות נכבדות: הרה"ג ר' שאול רייכנברג שליט"א 
מח"ס משפטי ארץ, והרה"ג ר' ישעיהו חיון שליט"א כולל 'בית המדרש' בני ברק.

תודות לפרופ' חיים רבינוביץ' מהפקולטה לחקלאות ברחובות, שעבר על הפרק, העיר והוסיף הוספות נכבדות. 
תודות לשלמה טל מישובי התענך, מומחה לגידול בצלצלים על עזרתו וסיור בשטח להבנת הדברים. מידע רב 
ותמונות קבלתי מחובב שור מחברת הזרע, מומחה לטיפוח זני בצל וייצור זרעים. תמונות גידול בצלים מבצלצלים 

צולמו בקיבוץ אלמוג. תודות לליאור רגב על עזרתו הרבה. 

mishnat55@gmail.com :להערות וקבלת פרק ביאורי הסוגיות ניתן לפנות לכתובת
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זמן הביעור בבצל
לאור האמור לעיל, נדון מתי הוא זמן הביעור של הבצל הגדל בשביעית. להבנת הדברים יש 
לדעת כמה כללים הנוגעים לביעור ירקות בשביעית , וביניהם: דין קדושת שביעית וחובת ביעור 
ביבול נכרי, האם ירק הנלקט בשמינית מציל מן הביעור ירקות שנלקטו בשביעית, ועוד נידונים 
אשר הרחיבו בהם הפוסקים באריכות שלא נדון בהם כאן. נדון רק בנקודות הנוגעות לביעור 

בבצל העולות מבירור המציאות בגידול הבצל בשביעית ושמינית.

הנידון הוא כמובן רק בבצל הגדל בשביעית בשדות נכרים, וכדעת המבי"ט ופסק מרן החזון 
איש זצ"ל שביבול נכרי בארץ ישראל יש קדושת שביעית וחובת ביעור כאשר כלה מן השדה.

זמן הביעור נקבע לפי המועד בו הירק כלה מן השדה. כאמור לעיל, אסיף הבצל הגדל מזרעים 
הוא בחודשי הקיץ. הזן האפיל ביותר נאסף בחודשים תמוז – אב. לאחר מכן אין בצל בשדה, 
]אף שגם אחרי האסיף נותרת כמות קטנה בשדה, מכל מקום רוב ככל השדות מעובדות לאחר 
מכן על מנת לזרוע בהם תבואה וכדומה ובתהליך החרישה ועיבוד הקרקע הבצל נשחת לחלוטין 
וכלה לחיה[. הבצל שנאסף בקיץ הוא בצל שמתאים לאחסון ממושך, והוא משווק עד חודש 

שבט בשנה השמינית. 

אמנם בחודשי הקיץ של שביעית, טרם כלה מן השדה הבצל הקייצי, שתלו הנכרים בצלצלים 
לגידול בצלים )השתילה היא בדרך כלל בחודש אלול, ובבירור אצל המגדלים הערביים, נודע 
כי הקדימו את זמן השתילה בשביעית לחודש אב(. בצלצלים אלו נשתלו והתחילו את גידולם 

בשביעית. הבצלים נעקרים לאכילה כבצל יבש בחודשים טבת – שבט כפי שהוסבר לעיל.

הנידון ההלכתי הוא האם זמן הביעור של הבצל היבש הקייצי יהיה בקיץ של שביעית, או 
שהבצלצל הנשתל בקיץ שעדיין קיים בשדה, יציל מן הביעור עד שיכלה בצל זה מן השדה, 
בחודשים טבת – שבט של שמינית. ]פוסקי זמננו נקטו שהנזרע בשביעית באיסור אינו מציל 
מביעור, אך הנזרע בשביעית על ידי נכרי מציל מן הביעור, עיין משפטי ארץ שביעית )כט, ט( 

ואין כאן המקום לדון בעניין זה[.

ירק זה נלקט בשמינית ואין בו קדושת שביעית, והפוסקים דנו אם הוא מציל על ירקות שנלקטו 
בשביעית. דעת החזון איש )שביעית טו, ג( שירק של שמינית אינו מציל מביעור ירקות הקדושים 
בקדושת שביעית. אמנם דעת הרידב"ז וכן דעת הגרש"ז אויערבך )מנחת שלמה נא, טו( שירק 

של שמינית מציל.

אמנם לגבי ירקות שגידולם בשביעית ולקיטתם בשמינית דן החזון איש אם מצילים מן הביעור. 
בתחילה כתב החזון איש וזה לשונו: "נראה דאין אוכלין ירק של שביעית בשביל ירק שיצא 
לשמינית כיון דזה שיצא לא קדוש". לפי צד זה של החזון איש, ברור שהבצלים הללו אינם 
מצילים, שהרי ילקטו בשמינית, ולפי זה יש לקבוע את הזמן הביעור של הבצל בראש השנה של 
שמינית, משום שמאז הבצלצלים שנשתלו בשביעית יוצאים לשמינית ]עדיין יש לחוש שמא 
הבצלים שנלקטו בשביעית לא כלו, ומשום כך הוארך זמן הספק מעט, אך אין כאן המקום לכך[.

אמנם בהמשך דבריו כתב החזון איש שם, שאפשר שאינו כן, דלענין זה לא אזלינן בתר לקיטה, 
אלא אם הגיע הירק לעונת המעשרות בשנה השביעית נחשב פירות שביעית וקרינן בהו יש 
לחיה בשדה. והביא לכך ראיות. לענין הלכה למעשה ראה משפטי ארץ שביעית פכ"ט הערה 17 
שכתב שנראה שמסקנת החזון איש כשיטה זו לקולא. אמנם בשם הגרי"ש אלישיב זצ"ל כתב 

שרק ירק שנגמר גידולו בשמיטה מציל מן הביעור, ועי"ש לשיטות נוספות.
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משום כך בלוח הביעור בהוצאת בית המדרש להלכה בהתיישבות זו ביררו וסידרו לגבי כל מיני 
הירקות המצויים את שני הזמנים, הראשון: הוא הזמן שבו כלה לחיה הירק שנלקט בשביעית 
עצמה. זמן זה הוא סמוך מאוד לסוף שנת השמיטה, ]הוא נמשך ימים ספורים אחרי ראש השנה 
של שמינית, כיון שמצויים עדיין בשדה ירקות שנלקטו בשביעית והם מפוזרים עדיין בשדות[. 

הזמן השני, הוא הזמן שבו כלו הירקות שהגיעו לעונת המעשרות בשביעית ויצאו לשמינית. 

ולגבי הבצל, יש לדון האם הבצלצלים שנשתלו בשביעית מצילים )לפי הזמן השני(. המציאות 
היא שהבצלצלים הנשתלים מוציאים במהירות בצל ירוק, נוצרים עוד ועוד עלים, וההתבצלות 
היא רק לקראת שליש האחרון של הגידול. כך שבזמן שכלה הבצל היבש מן השדה, קיים בשדות 
רק בצל בשלב 'בצל ירוק'. אכן ,הבצל הירוק בא לעונת המעשרות כבצל ירוק, אך יש לדון אם 

הוא מציל על הבצל היבש שכלה מן השדה.

נידון זה נוגע אף לדעת הסוברים שירק של שמינית מציל מן הביעור. שכן אין בצל יבש של 
שמינית בשלב זה. והבצל היחיד הקיים בשדה הוא בצל ירוק.

ושמעתי מהג"ר יחיאל איתמר שליט"א לסבור כי בצל זה מציל מביעור ושכן הכריע והסכים הג"ר 
שאול רייכנברג שליט"א, ואף שבמשנה נזכר 'עיקר לוף שוטה' ו'עלי לוף שוטה', ומבואר שם 
שאין העיקר מציל את העלים ונחשבים כצמחים שונים לענין ביעור אף שמדובר באותו הצמח. 
אך כאן הדבר שונה בתכלית. כפי שהוסבר לעיל, הבצל הירוק כולל בתוכו אף את החלק הלבן 
שבתחתיתו, אשר הוא עצמו הבצל היבש. נדני העלים הלבנים הם החלק המתנפח ומתבצל. כך 
שכבר בשלב זה כבר קיים החלק הלבן של הבצל ולכן גם אם נאמר שהעלים לא מצילים את 
העיקר, מכל מקום כאן העיקר הוא זה שמציל את העיקר – אף שלא בא לתכלית גמר גידולו, 
מכל מקום הוא ראוי עכשיו הן למאכל אדם והן למאכל בהמה, ובא לעונת המעשרות עוד בשנת 
השביעית, ולכן לפי השיטה השניה בחזון איש, הוא מציל על הבצל. וזמן הביעור של הבצל הנלקט 
בקיץ נקבע לחודשים טבת – שבט של השנה השמינית. ]בתחילה פורסם שמועד הביעור הוא 
בין י' טבל לי' שבט, ובחודשים אלו התברר אצל המגדלים הנכרים שהם מתעתדים לעקור את 
הבצל רק מעט מאוחר יותר, ולכן התפרסמה הודעה שזמן הביעור יהיה בין כ' טבלת לר"ח אדר[. 

ואין כאן המקום להרחיב ולבאר את כללי הביעור וחישוב דיני ג' ארצות הנוגעים גם הם לסוגיא 
זו שנתבארו במאמרים וספרים רבים, ולא באנו אלא לבאר המציאות הנוגע לבצל.
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ט”ו בשבט של שמינית - הלכה למעשה
ראש השנה לפירות האילן

ט"ו בשבט נקרא ראש השנה לאילנות ליום זה ישנה משמעות הלכתית מקיפה בנוגע לדיני 
תרומות ומעשרות, ערלה ורבעי.

בשנים רגילות ביום זה 'מתחלפת' השנה עבור פירות האילן. פירות האילן שחנטו לפני ט"ו 
בשבט – נחשבים כפירות השנה שעברה, ואילו פירות שחנטו אחרי ט"ו בשבט – נחשבים כפירות 

השנה החדשה.

משמעות 'התחלפות' השנה נוגעת בשני תחומים עיקריים, תרומות ומעשרות, ואיסור ערלה 
ורבעי, וכדלהלן.

מהי חנטה, לדעת הרבה מן הראשונים החנטה היא בעת נפילת הפרח כשניכרת צורת הפרי, 
ולדעת הרמב"ם חנטה היא בהגיע הפרי לשלב הבשלה ראשונית כשהוא מתחיל להיות ראוי 
לאכילה, להלכה אנחנו מחמירים כשתי השיטות לענין חנטה – מחלוקת זו הינה ביחס לחנטה 
הקובעת לתרומות ומעשרות אבל ביחס לאיסורי ערלה הקובע הוא רק היווצרות הפרי כשניכרת 

צורת הפרי.

ולכן אין להפריש תרומות ומעשרות מן הפירות שחנטו קודם ט"ו בשבט על הפירות שחנטו 
לאחר ט"ו בשבט, וכן להיפך. שהרי אין מפרישים תרומות ומעשרות מפירות שנה זו על פירות 
שנה אחרת, שנאמר )דברים יד, כב(: "עשר תעשר את כל תבואת זרעך כו' שנה שנה", ודרשו 

חז"ל: מלמד שאין מפרישים משנה על חברתה.

וכן בנוגע למעשר שני ומעשר עני. בשנים א, ב, ד, ה למחזור השמיטה – מפרישים מעשר שני, 
ואילו בשנים ג, ו – מפרישים מעשר עני. פירות שחנטו לפני ט"ו בשבט מתעשרים במעשר הנוהג 
בשנה הקודמת, ואילו פירות שחנטו לאחר ט"ו בשבט מתעשרים במעשר הנוהג בשנה החדשה.

ראש השנה לשמיטה ולשמינית

האמור לעיל הוא ביחס לתרומות ומעשרות, אך ביחס לדיני השמיטה בין לתחילתה ובין לסופה, 
ראש השנה הוא א' בתשרי גם לאילן]1[. פירות האילן שחנטו בשמיטה, אפילו לפני ט"ו בשבט, 
קדושים בקדושת שביעית ופטורים מתרומות ומעשרות. וכן פירות האילן שחנטו בשמינית, 
אפילו לפני ט"ו בשבט, אין בהם קדושת שביעית, חייבים בהפרשת תרומות ומעשרות, 
ומפרישים מהם מעשר שני ואילו פירות שחנטו לפני ראש השנה הרי הם קדושים 

בקדושת שביעית ופטורים מתרומות ומעשרות.

ומשכך, לכאורה אין משמעות לט"ו בשבט של השנה השמינית – בנוגע לתרומות ומעשרות, 
שהרי גם הפירות שחנטו לפני ט"ו בשבט חייבים בתרומות ומעשרות ולכאורה הם נחשבים כולם 

משנה אחת שהתחילה מראש השנה השמינית עד לט"ו בשבט שבשנה התשיעית.

אמנם יש להסתפק האם אכן זה כך, וכל התקופה מראש השנה של השנה השמינית עד ט"ו 
בשבט של תשיעית הכל שנה אחת ומפרישים מפירות שחנטו לפני ט"ו בשבט על פירות שחנטו 
אחרי ט"ו בשבט, או שתקופה זו מתחלקת לשתים, מראש השנה של שמינית עד לט"ו בשבט 
השנה, ומט"ו בשבט השנה עד לט"ו בשבט של תשיעית, ולא מפרישים מפירות שחונטים לפני 
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ט”ר בשבט של שתיריה   הלכה לת שה

ט"ו בשבט על פירות שחונטים אחרי ט"ו בשבט של שנה זו. בשאלה זו כתבו הגאונים רבי שמחה 
אידלשטיין שליט"א )מפרי הארץ ח"ו(, ורבי בנימין דרייפוס שליט"א בגליון הליכות שדה 220, 
ולהלכה יש לחוש שלא להפריש מפירות שחנטו לפני ט"ו בשבט על פירות שחנטו לאחר מכן, 
ויש לסמן פירות שחנטו לפני ט"ו בשבט ופירות שחנטו אחרי ט"ו בשבט ומהם להפריש על כל 
התוצרת תרומה ותרומת מעשר ובנוסח ההפרשה לומר שתחול ההפרשה מכל שנה על שנתו.

על פי הידוע מידע זה יהיה רלוונטי לפירות: שסק, אפרסק, נקטרינה ולימון.

ט”ו בשבט לענין ערלה ורבעי

כאמור לעיל ט"ו בשבט הוא ראש השנה לפירות האילן גם לענין ערלה ורבעי.

הנוטע עץ באדמה, מגרעין או מייחור, שנת הנטיעה, וכן שתי השנים שלאחריה הן שלוש שנות 
הערלה. הפירות הגדלים בשנים אלו אסורים באכילה ויש לשורפם. ]במעביר שתיל לנטיעה 

באדמה ישנם פרטי הלכות נוספים, ויש להתיעץ עם רבנים הבקיאים בתחומים אלו[.

פירות השנה הרביעית אינם ערלה אלא רבעי, יש לחלל את קדושתם על פרוטה ואז מותר 
לאוכלם. ברם, הפירות שחונטים בשנה הרביעית לפני ט"ו בשבט – נחשבים עדיין כפירות השנה 

השלישית, והינם אסורים באיסור ערלה.

פירות השנה החמישית לנטיעה מותרים באכילה כרגיל, אך הפירות שחנטו בשנה החמישית 
לפני ט"ו בשבט נחשבים כפירות השנה הרביעית, ודינם כדין פירות רבעי.

לענין ערלה ורבעי מוסכם על כל הראשונים שהקובע הוא החנטה הראשונית של הפרי, וקביעת 
השנה תלויה בנפילת הפרח כשניכרת צורת הפרי.

שנת הנטיעה עולה לחשבון שנות הערלה רק לגבי נטיעות שניטעו לפני ט"ו באב. יש בדבר 
פרטים רבים שלא ניתן לפרטם כאן, ובכל מקרה של ספק יש לשאול לחכם.

הכלל הוא

א פירות האילן שיחנטו אחרי ט"ו בשבט השנה מנטיעות שניטעו לפני ט"ו באב תש"פ הם רבעי. 	.

א פירות שיחנטו אחרי ט"ו בשבט השנה מנטיעות שניטעו לפני ט"ו באב תשע"ט יצאו מרבעי 	.
והם מותרים בלא חילול.

א פירות שחנטו לפני ט"ו בשבט השנה מנטיעות שניטעו לפני ט"ו באב תש"פ הם ערלה 	.
ואסורים באכילה הנאה וחובה לשורפם. וכמו כן כל הפירות מנטיעות שנטעו לאחר ט"ו 

באב תש"פ.1

כך היא דעת הרמב"ם, והגם שיש מן הראשונים שחולקים, החזון איש הכריע שהלכה כהרמב"ם, וכך נוהגים.  .1
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רבי אלכסנדר יהודה מנדלבוים שליט"א
תחבר ספר ‘רזאה הברכה’

רשימה של פירות 'שהחיינו'
המספרים מתייחסים לשמות החודשים הלועזיים שהפירות משווקים בארץ ישראל )ולא 
בחו”ל(. לדוגמא: 7 < 8 הכוונה, שמשווקים את הפרי מיולי )7( עד אוגוסט )8(. לנוחיות המעיין 

רשמנו גם החודש העברי שבו מתחיל העונה. 

בפירות שספק אם מברכים עליהם ‘שהחיינו’, ציינו ^ והכוונה, שלכתחילה יפטור את הפרי 
בברכת ‘שהחיינו’ שיברך על פרי שוודאי מברכים עליו ‘שהחיינו’ )ראה כל פרי דינו, בהערה 
למטה(. טכניקת האחסון לזמן ממושך מתקדמת משנה לשנה, לכן צריכים לשים לב לשינויים 

בזמני שיווק הפירות.

חורף(
סוףא

תאקיץא)
תחיל

פירות הקיץ

^אבטיח1 עי”ש ]אדר[ 3 < 11

אפונה טרייה )למנהג בני ספרד( ]אדר, ניסן[ 3< 4

אפרסק ]ניסן[ 4 < 9

אפרשזיף )נקטרינה(2 ]ניסן[ 4 < 9

^מלון3 עי”ש ]ניסן[ 3 < 11

ענבים4 עי”ש ]ניסן[ 4 < 10 ]פסח[
פטל ]ניסן[ 4 < 9 5

שסק ]אדר[ 3 < 5

שעועית ירוקה )למנהג בני ספרד( ]אדר, ניסן[ 3< 4

1.  רוב האבטיחים המצויים בחנויות הם כלאיים, וגם אפשר להשיג אבטיח כל השנה )קטנים( - ולכן גם כאשר 
יוצאים הגדולים והם ניכרים בחידושם ראוי לכתחילה לפוטרם ב'שהחיינו' על מין אחר.

2.  יש להעיר, כיון שאפרשזיף הוא סוג של אפרסק, אם כבר בירך שהחיינו על אפרסק ולא על אפרשזיף, טוב 
לפטור את האפרשזיף ב'שהחיינו' שמברך על פרי אחר.

3.  התחדשות העונה של מלון הוא בניסן, ולכן מברך עליו 'שהחיינו' אז )אם לא טעם ממנו חודש שלם(. אבל 
כיון שאפשר להשיג מלון כל השנה, והוא לא כל כך ניכר בחידושו, ולכן אין לברך עליו בעצמו שהחיינו אלא 

יפטור אותו בפרי שוודאי שהחיינו.

4.  ישנם סוגי ענבים שניכרים בחידושם )באדר, ניסן(, ולכן מברך עליהם שהחיינו אז. ונראה שעל ענבים 
המיובאים מחו"ל אין לברך שהחיינו, כיון שאפשר להשיגם כל השנה )בחנויות מיוחדות(. ויש מקום להדר, 

שכאשר, באמצע החורף, מתחילים ליבא ענבים מחו"ל - לפטור אותם בפרי שוודאי שהחיינו.

5.  אחוזי ערלה גבוהים, ולכן אין לקנות תוצרת הארץ.
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רשיתה של פיררה 'שהחיירר'

קיץ
מצעא

	
קיץא

סוףא

אוכמניות6 ]אייר[ 5 < 10

דובדבן, גודגדן )חי(  ]אייר[ 5 < 7

ליצ’י )לונגן( ]תמוז[ 6 < 8

מישמש ]אייר, סיון[ 5 <7

פרי עדן )פיטיה עומדת( ]אייר[ 5 < 12

שזיף ]אייר[ 5 < 9

שקד )עם הקליפה הירוקה(7 ]אייר, סיון[ 5 < 7

תאנה ]אייר[ 5 < 12 
^ תפוח ענה ]סיון[ 6 < 7 8 עי”ש

אבוקדו )זן גליל, ארוכים( 9 עי”ש ]תמוז[ 8< 9 

אגס נאשי )דומה לתפוח(10 עי”ש ]תמוז[ 7

אנונה ]אב[ 8<2 

מנגו ]סיון, תמוז[ 7 <12
סברס )צבר( ]סיון, תמוז[ 7 < 4 11עי”ש

פסיפלורה )שעונית( ]תמוז[ 7< 9, + 2< 3 12

רימון ]תחילת העונה באלול[ 8 < 4

6.  אחוז גבוה של ערלה, דרוש הכשר מהודר.
7.  על שקדים רגילים, שנפל מהם הקליפה הירוקה, אין הם ניכרים בחידושם ולכן אין לברך עליהם. אבל שקד 

ירוק ואוכל את הגרעין מברך עליו שהחיינו כיון שניכר בחידושו.

8.  כיון שאפשר להשיג מיני תפוחים כל השנה, לכן אין לברך על תפוח ענה שהחיינו, אף שהוא עצמו ניכר 
בחידושו, אבל ראוי לפטור אותו בפרי אחר שברכתו שהחיינו בוודאי.

9.  זנים שונים של אבוקדו גדלים במשך רוב חודשי השנה. מכל מקום כיון שזן גליל מתחדש בתמוז והוא 
ניכר בחידושו, ויש קצת הפסק בינו לבין הזן הקודם, צריך לברך עליו שהחיינו. והמהדר יפטור אותו בברכת 

שהחיינו שמברך על מין אחר.

10.  עיקרו מיובא מחוץ לארץ ואפשר להשיגו כל השנה במקומות מסוימים וטוב לפטור אותו לכתחילה.
11.  עיקר התחדשות העונה של הצבר הוא בסוף הקיץ, מחודש תמוז, ומברך על הפרי שהחיינו אז. אבל כיון 
שאפשר להשיג פרי הצבר כל השנה, בחנויות מיוחדות, לכן עדיף לפטור אותו בפרי אחר שודאי שהחיינו 

)להידור מצוה - לצאת ידי כל חשש, ואם לא מצא פרי אחר יכול לברך עליו שהחיינו(.

12.  פסיפלורה מתחדשת פעמים בשנה )דו עונתי( – ועל כל פעם מברך שהחיינו.
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תאחורףא)סוףאקיץ(
תחיל

מצעאחורףא
	

פירות חורף   

אפרסמון ]אלול[ 9 < 12

אשכולית ]אלול[ 9 < 5

גואיבה ]אלול[ 9 < 12

חבוש ]אלול[ 9 < 12
חרוב ]אלול[ 13

מנדרינה )טמפל( ]תשרי[ 9 < 3

פומלה ]אלול[ 9 < 5

פומלית ]אלול[ 9 < 5

קלמנטינה )קליף( ]תשרי[ 9< 3

קרמבולה )כוכבית( ]אלול[ 9 < 4

תמרים צהובים14 ]אלול[ 9 < 11

תפוז ]אלול[ 9 < 5

ערמונים ]מגיע בשבט[ 11 < 115

פיג’ויה ]חשון[ 11 < 12

פיטאיה )זוחלת( ]שבט[ 12 < 3

תות שדה ]סוף כסלו[ 12 < 5

13.  בט"ו בשבט מצוי בשוק - מברך 'שהחיינו' רק אם הפרי חביב וחשוב לו ויודע שהוא מהעונה החדשה )כגון 
שקוטף מהעץ בעצמו(.

14.  על תמרים מיובשים אין מברכים שהחיינו, שאינם ניכרים בחידושם, על צהובים מברכים - אם הם ראויים 
לאכילה. אפשר לשים את התמרים הצהובים בפריזר לכ-12 שעות, שאז הם מקבלים מתיקות ונהיו ראויים 

לאכילה, ואז לברך שהחיינו.

15.  עיקר התחדשות הערמונים הטריים )לא קפואים( הוא בחורף, ולכן על ערמון טרי מברכים שהחיינו בסביבות 
חודשי טבת, שבט. ויזהר שיהיה קלוי באש לפני הברכה, כי כך דרך אכילתו. ויש להוסיף, כיון שאפשר להשיג 
במקומות מסוימים כל השנה, לכן  מי שרוצה לצאת מכל חשש יפטור את הערמון ב'שהחיינו' שמברך על 

פרי אחר )להידור מצוה, ואם לא מצא פרי אחר מברך עליו שהחיינו(.

80

דה
ש

 ה
שה

מע
  
דה

ש
ת 

כו
לי

 ה



רשיתה של פיררה 'שהחיירר'

פירות שאין מברכים עליהם שהחיינו כיון שמצויים כל השנה
אגס 16

אננס )חי ויבש( ’17

בננה
קיווי 18

פפאיה )חי ומסוכר( 19

 

16.  כי אפשר להשיג כל השנה מקירור ולא ניכר בחידושו.
17.  אפשר להשיג כל השנה ולא ניכר בחידושו.

18.  אפשר להשיג כל השנה ואינו ניכר בחידושו לכן אין מברכים עליו.
19.  גדל כל השנה, לכן אין לברך שהחיינו. 
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תנובות שדה - תגובות

 תגובה ל"נאמנות משגיחי כשרות 
על תיקון והכשר המוצר”

על  שליט"א  שרייבר  הגרי"ב  מש"כ  בענין 
נאמנות מערכת כשרות, )הליכות שדה 221(, 
בתוך דבריו כתב הגאון שליט"א לדון שההכשר 
יהיה נאמן מצד עד אחד באיסורים – על ידי 
עדות המשגיח או רב ההכשר ודן שם בדברי 
הנה"מ בענין שוכבת אצלו אי מהניא כעדות 
לאיסורים, ודחה שלא שייך לדון מצד עד 
אחד שהרי אין כאן עדות של מישהו המעיד 
שהמאכל שלפניו כשר אלא שחזקה שאם 
היה יודע בו שאינו כשר היה אומר וזה לא 
מספיק. ושוב דן בהמשך דבריו שמא ההכשר 
מהני משום שהוא כרוב שעל ידי שיש מערכת 
שבודקת ומבררת ודואגת שהכל יוכשר כדין ויש 
משגיח שמפריש תרו"מ ואם לא מפריש הוא 
מעיד על כך במערכת הכשרות ממילא מהני 
אותו הרוב להתיר ועלה הוא דקסמיך, ודחה 
שרוב זה לא מהני דהוי רוב התלוי במעשה 
ועוד טעמים לדחות, ועל כן יצא לדרך חדשה 
לומר שנאמן משום חזקה שלא יעבור בלפני 

עיוור יעויי"ש במה שהאריך שם.

ואיני מבין מספיק מש"כ, הלא באמת הרב 
המכשיר אינו יודע מאומה על המאכל המסוים 
שברשותי, וכן המשגיח אינו יודע אלא לומר 
שביום פו"פ עישר במקום פלוני, או נכנס ויצא 
במקום אלמוני, אבל איננו יכול להעיד על 
כשרות המוצר המסוים, וכל מה שהוא עצמו 
סומך כשהוא לא חושש לאיסור לפני עיוור, 

הוא על אותם ידיעות מערכתיות.

ואם כל מה שהרב המכשיר אומר שהוא יודע 
הוא רק שישנה מערכת שאמורה לפעול, אם 
כן איך אפשר לומר שהחזקה שלא יעבור בלפני 
עיוור יותר חזקה ממה שהוא עצמו יודע. והרי 

אני יודע על מה הוא סומך כשהוא מכשיר את 
המוצר שלפני - וממ"נ אם ניתן לסמוך על אותו 
רוב או אותה חזקה שהמוצר כשר כי יש מערכת 
עם משגיח, עם יוצא ונכנס ועם פיקוח מוסים 
וכו' וכו', אזי ניתן לסמוך על העד אחד שמעיד 
שיש כזו מערכת, ואם הרוב הזה התלוי במעשה 
אינו מועיל ואין חזקה למוצר היוצא מתחת יעד 
הכשרות שהוא כשר, אזי אולי הם עושים שלא 
כדין במה שנותנים אותו לפני לאכילה, כי איך 
החזקה שלא יעברו על לפני עיוור יכולה להעיד 

יותר ממה שהם בעצמם יודעים.

ואם כן צ"ב היאך העצים הגאון הכותב את 
כוחה של אותה חזקה שלא יעבור בלפני עיוור 

יותר מידיעתם עצמה, וצ"ע.

יהודה פרלמן
.....

ויישר כחם,  בס"ד, ראיתי את אשר העירו 
אמנם הדבר ברור דאם אכן המשגיח עשה 
את עבודתו נאמנה כפי הנצרך שוב אין כאן 
מה לחשוש  מעיקר הדין, כיון דאחר שהמשגיח 
עשה מה שצריך אזי מכאן ולהבא כל הספיקות 
אינם אלא בגדר אפשרויות ואחזוקי ריעותא לא 
מחזקינן ואין לנו לילך אחר האפשרויות כמבואר 
ברמב"ם, והרי כל ועדי הכשרויות מעמידים 
משגיחים ומסתפקים בזה, כי החששות שמא 
דבר  אינה  ההשגחה  אחר  גם  תקלה  יארע 
שע"פ דין צריך לחוש לו, וכל הנידון הוא רק 
על השגחת המשגיח עצמו, וע"ז איכא לפני 
עיוור, ובודאי לגבי תרו"מ ראוי לכל יר"ש 

להפריש שוב כדהורו גדולי ישראל, 

ביקרא דאורייתא, י.ב. שרייבר 
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לרח  רלה

לוח ערלה חורף תשפ״ג

שם הפרי
אחוז 
ערלה

חודשי קטיף
דונם 
ארצי

 יבול 
ארצי

ניטע 
בתש"פ 
[דונם]

יבול 
לדונם

ס"ה 
יבול 

מנטיעה 
חדשה

הערות

א. משווק 14,00028,000420.28.4יולי. - אוג.0.03אגס ספדונה 
מקירור. 

ב. יש יבוא מחו"ל

א. הרבה ערלה 1104040.10.4אוג. - אוק.30.00אוכמניות 
בגלל סורים 
היוצאים מן 

האדמה ומניבים 
פרי. 

ב. יש יבוא מחו"ל

750500250.25אוג. - פבר.1.00אנונה

18,00037,0002400.248ספט. - דצמ.0.13אפרסמון

אפרסק אפיל 
-ספטמבר 

וסקרלט סנואו

7,30026,5003800.5190ספטמבר0.72

נקטרינה 
אפילה, הבשר 
לבן אך יש גם 

צהוב

9,33019,9001,6520.5826אוג. - ספט.4.15

יתכן סורים 2,3005,8001240.449.6ספט. - דצמ.0.86גואיבה 
המניבים פרי

282000.40ספט. - דצמ.0.00גויאבה תותית 

זית מאכל - 
בעיקר גדול

19,00020,000200.24ספט. - דצמ.0.02

69,00036,0001,1250.1112.5ספט. - דצמ.0.31זית לשמן

5001,40050.52.5ספט. - דצמ.0.18חבוש

אין פרי ערלה0ספט. - דצמ.חרוב

20,00040,0001,1450.0222.9 יולי - נובמ.0.06מנגו

252500נוב - דצמ.0.00פיג'ואה

454500.40דצמ. - מרץ0.00פיטאיה צהובה

פרי  עדן - 
צורת ביצה 

מגוון, בליטות 
בפרי

600650420.416.8יוני - דצמ.2.58

כללי

מאת הר"ר ד"ר משה זקס הי"ו

ההרלה לנב' ב. נרללברנ החי'  ל  זרהה באיסרף הרהררימ רריהרחמ

המידע בלוח זה הוא רק לענין ערלה, מלבד זאת במקרים רבים יש לחוש 
גם לאיסורי וקדושת שביעית בפירות.
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שם הפרי
אחוז 
ערלה

חודשי קטיף
דונם 
ארצי

 יבול 
ארצי

ניטע 
בתש"פ 
[דונם]

יבול 
לדונם

ס"ה 
יבול 

מנטיעה 
חדשה

הערות

פיטאיה עמו־
דית - פרי בהיר 

חלק

12024100.010.1יוני - דצמ.0.42

80.000פפאיה

3,0004,50000ספט. - דצמ.0.00פקאן

יש השתרשות 3,6004,5004640.292.8כל השנה6.00צבר
של עלים חדשים 

המניבים פרי - 
יש לרכוש צבר 
רק תחת פיקוח 

ערלה גם מעלים 
משתרשים

קיוי- צורת 
ביצה, חום־

אדום

הרוב בפיקוח1,8604,0002750.127.5אוגוס - ינו.0.69

קרמבולה - 
פרי מצולע

ערלה משנה 68200203.5702-3אפר.  - ספט.35.00

יש סורים המ־26,00038,0001640.349.2אוגוס. - ינו.0.20רימון 
ניבים פרי והם 

ערלה

אוגוס. - 0.31שזיף בלק ג'ם
אוקט.

4,00010,0001040.331.2

שזיף אירופי - 
כהה

המיובש רובו 1,8005,500310.39.3אוג. -אוקט.0.17
יבוא מחו"ל

31016010.080.08אוג.- אוקט.0.05שיזף

שעונית - 
פסיפלורה, 

ערלה משנים 1,2002,0002303.5805יולי - פברואר40.25
2-3

שקד - יבול 
ללא קליפה 

יש גם הרבה יבוא45,00013,3004,5220.05226.1ספט.- דצמ.1.70

1,7001,350470.14.7מאי - דצמ.0.35תאנה ארגמנית

1,200730230.12.3מאי  - אוקט.0.32תאנים אחרות

תמר יבש - 
משווק כל 

השנה

כולל המשווק כל 65,00045,0005,4300.03162.9ספט.- נובמ.0.36
השנה

קפוא, כולל המ־4,2004,500400.031.2ספט.- דצמ.0.03תמר לח
שווק כל השנה 

0.3240,700141,6009040.50452תפוח עץ אפיל

גלה, פחוס 
ירוק פסים 

אדומים 

עד ינואר 4,50016,0001200.5601.5%אוגו - אוקט.0.38

מולינג דלישס, 
פחוס צבעוני 

אוגוס. - 0.00
אוקט.

עד ינואר 4001,00000.501%
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לרח  רלה

שם הפרי
אחוז 
ערלה

חודשי קטיף
דונם 
ארצי

 יבול 
ארצי

ניטע 
בתש"פ 
[דונם]

יבול 
לדונם

ס"ה 
יבול 

מנטיעה 
חדשה

הערות

יונתן, קטן, 
אדום קשה 

אוגוס. - 0.67
אוקט.

1,6006,000800.540

דלישס אדום = 
חרמון

עד ינואר 10,00036,0001200.5604%אוגוס.- אוקט.0.17

אוגוס. - 0.16זהוב, נקודות
אוקט.

עד ינואר 10,00040,0001240.5622%

גרנית סמית, 
ירוק גדול 

עד פברואר 10,00030,0001800.5900.5%ספט. - נוב.0.30

פינק 
ליידי,ורוד-

צהוב 

יש הרבה יבוא. 4,20012,6002800.5140ספט. - נובמ.1.11
עד פברואר 1.5%

שם הפרי
אחוז 
ערלה

 יבול ארצידונם ארציחודשי קטיף
ניטע 

בתש"פ 
[דונם]

יבול 
לדונם

ס"ה יבול 
מנטיעה 

חדשה

0.6828,70086,1001,1750.50587.5ענבים ללא חרצנים - סך הכל

2,8008,400750.5037.5אוגוס.- ספט.0.45קרימסון- אדום, ענב בינוני

סולטנינה –תומפסון + זנים 
חדשים דומים

9,00027,0003000.50150אוגוס.- ספט.0.56

1,4004,2002500.50125אוגוס.- ספט.6642.98   אוטם קריספי

9002,7003000.50150ספט. - נוב.5.56אוטם רויאל ודומיו, שחור

11033000.500אוגוס. - ספט.0.00בלק פינגר - שחור גדול וארוך

4,00012,0001800.5090ספט. - נוב.0.75סקרלוטה וקרימסון, אדום

0.126,79020,370500.5025ענבים עם חרצנים - סך הכל

זאני – כולל הזן אלול - ירוק 
בהיר, גדול, אליפטי

3,70011,100200.5010אוגוס.- אוקט.0.09

5501,65000.500אוגוס.- אוקט.0.00חילוואני - אדום

2,5007,500200.5010אוגוס.- אוקט.0.13רד גלוב + לוש -אדום סגול, עגול

40120100.505אוגוס.- אוקט.4.17אוטם בלאק, שחור

ענבים
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שם הפרי
אחוז 
ערלה

חודשי קטיף
דונם 
ארצי

 יבול 
ארצי

ניטע 
בתש"פ 
[דונם]

יבול 
לדונם

ס"ה יבול 
מנטיעה 

חדשה

0.92121,209242,41817,2260.132239.38אבוקדו - סך הכל

95190200.36אוג. - אוקט.3.16טיג -  דמוי אטינגר אך קטן

1,2002,4002000.360אוג - אוקט.2.50דיי - דמוי גליל דק

3,3106,6206150.3184.5אוג. - אוקט.2.79גליל - דמוי אטינגר, קטן, 

אטינגר - אגסי, ירוק בהיר, 
קליפה דקה

21,20042,4001,4740.3442.2אוקט. - דצמ.1.04

פוארטה וחורשים - אגסי 
ירוק, קליפה דקה

8,06016,120660.319.8נוב. - מרץ0.12

פינקרטון - אגסי ירוק, מחוס־
פס (מעט חלק)

13,97027,9401,7000.3510נוב. - מרץ1.83

ארד - מעט אגסי, ירוק 
מחוספס, קליפה עבה

2,4804,9601,0200.3306דצמ. - מרץ6.17

מלומה - דמוי ארד אך בהיר 
ובכיר מארד

9501,9005600.3168נוב. - מרץ8.84

האס - שחור אובלי מחוספס, 
קליפה עבה

42,50085,0005,5200.31656נוב. - יולי1.95

4,5009,0001,9830.3594.9נוב. - יולי6.61בי אל

נבאל - ירוק עגול קליפה 
עבה

7001,40000.30דצמ. - מאי0.00

ארדיט - כמו פוארטה, קצר 
יותר

6,35012,700750.322.5דצמ. - מרץ0.18

4488140.34.2ינו. - אפריל4.77מוטי - דומה לאטינגר

וורץ - כמו פוארטה אך קצת 
מבריק

300600550.316.5ינו. - אפריל2.75

10,55021,1001,3740.3412.2מרץ - יולי1.95ריד - ירוק חלק מעוגל וגדול

500010,00025500.3765דצמ- אפריל7.65ג'אם

אבוקדו
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לרח  רלה

שם הפרי
אחוז 
ערלה

 יבול ארצידונם ארציחודשי קטיף
ניטע 

בתש"פ 
(דונם)

יבול 
לדונם

ס"ה יבול 
מנטיעה 

חדשה
הערות

הדרים [תפוז 
אשכולית ופומלה]- 

סך הכל

1.3475,617313,31613,9820.304194.6

תפוז: 
טבורי וושינגטון

1,7637,052250.307.5ספט. - דצ.0.11

ניוהול (עם טבור 
קטן, דומה לשמוטי)

10,33041,3207660.30229.8אוקט. - פבר.0.56

תפוזי דם - קרה, 
ציפי, מורו

2,1408,5603930.2078.6אוקט. - ינ.0.92

טבורי-אפיל: (סמי, 
גילנברג, ראוסטנברג, 

סאמרגולד)

10,05440,2165510.30165.3ינ. - אפריל0.41

3001,20000ינ. - מרץ0.00המלין (לתעשיה)

21,13084,5201300.3039נוב. - מרץ0.05שמוטי

7,46529,8604,2430.301272.9פב. - מאי4.26ולנסיה רגילה

ולנסיה בכירה- 
מידנייט, נבלייט, 

קמבריה, ליינלייט, 
נבלייט

7402,960500.3015נוב. - מרץ0.51

8,27637,2422,6250.30787.5ספט. - מאי2.11אשכולית לבנה

6,60029,7001,2070.30362.1ספט. - מאי1.22אשכולית אדומה

4,67021,0152,0000.30600ספט. - מאי2.86פומלית

פומלה אדומה כולל 
פומלית אדומה

5892,6515720.30171.6ספט. - מאי6.47

1,5607,0201,4200.20284ספט. - מאי4.05פומלה לבנה (גולית)

קליפים קטנים - סך 
הכל

0.1395,924361,4931,1970.40478.8

156000ספט. - אוקט.0.00אדמוני

קלמנטינה (ירוק/
כתום)

5092,03600ספט. דצמ.0.00

18,85075,4001360.4054.4אוקט. - ינו.0.54מיכל

מירב ומירבית (כמו 
מיכל גדול)

2,50010,00090.403.6ספט. - ינו.2.25

4016000.400דצמ. - מרץ0.00וינולה

הדרים
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שם הפרי
אחוז 
ערלה

 יבול ארצידונם ארציחודשי קטיף
ניטע 

בתש"פ 
(דונם)

יבול 
לדונם

ס"ה יבול 
מנטיעה 

חדשה
הערות

קליפים בינונים - סך 
הכל

0.1471,750265,4759280.40371.2

3501,295560.4022.4ספט. - נוב.1.73ראשון

207400.400ספט. - נוב.0.00קרוולהייס ומריסול

207400.400נוב. - פבר.0.00אלנדייל

1,8706,919680.4027.2ספט. - דצמ.0.39סצומה 

10037010.400.4אוקט. - ינו.0.11עידית

נובה (כולל סנטינה, 
ינוב)

3001,11000.400אוקט. - ינו.0.00

אור (כולל אורה 
ושני)

60,120222,4447850.40314דצמ. - מרץ0.14

5018500.400דצמ. - ינו.0.00נקטר

1,9007,030150.406דצמ. - מרץ0.09מורקוט

6002,22000.400דצמ. - מרץ0.00מור

1,4205,25400.400ינו. - מרץ0.00הדס

אודם (כולל יפעת, 
דנה, מאמה, קדם)

5,00018,50030.401.2ינו. - מרץ0.01

קליפים גדולים - סך 
הכל

0.7359,560258,4404,7350.401894

2,63010,520710.4028.4דצמ. - מרץ0.27מינאולה

18072000.400נוב. - ינו.0.00תמי

5020000.400דצמ. - מרץ0.00טמפל

3,50014,00000.400מרץ - מאי0.00טופז

1.0026,600116,5002,3320.501166לימונים - סך הכל

הרבה 25,000112,5002,3000.501150כל השנה1.02לימון
תחת 

השגחה

9002,250300.206יולי - נוב.0.27לימה (ליים)

לימטה (לימה 
מתוקה)

30075000.100נוב. -פבר.0.00

5012500.200נוב. -פבר.0.00לימקואט

35087520.300.6נוב. - מרץ0.07קומקואט
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