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 פתח דבר
 

 דר ולחלקהיות מיושבי בית המדרש, ואשר זיכני ברחמיו בחכמה ובדעת לסאודה ה' בכל לבב על אשר זיכני ל

 .ולהאיר לרבים אורן סיכום תמציתי בהלכות מצוות התלויות בארץ
מלפנים זאת, שכל מחבר חבור מקדים הקדמה בראש חיבורו. מהם נהגו להודיע ולהיוודע מה ראו על ככה 

ומהו תוכן חיבורם, מהם נהגו להקדים תכלית כוונת תועלת חיבורם, ומהם עקבותיהם עקב ענווה ויראת ה' 

 הקודמת לחכמתם.

לבעל דין מקום לומר, מה לתבן את הבר, ובמקום דזיקוקין דנורא ובעורין דאשא, מאן מעייל בר  היות והיהו

רבה בשאר חיבורים דומים לחיבורי זה, לכך  . מ"מ, ראיתי לחבר חיבור זה עקב ראותי אריכותנפחא לתמן

כרון הדברים יזללסיכום ו ר יועיל ללומדי הלכות מצוות התלויות בארץתכלית, אשראיתי לחבר חיבור תמציתי ב
 לאחר כל אריכות השקלא וטריא אשר בדברי הטור וב"י שו"ע ונושאי כליו.

אשר הינה "לחלק ולסדר" כל סעיף וסעיף על כדרך מטרת הקונטרס  "חלקת אליהו"קראתי שם חיבורי לזה, 

המבקשים  לתועלת ללומדי הלכות מצוות התלויות בארץ כדי שיהיההסדר, בתמציתיות ובסיכום מסודר. ב

 לעשות סדר בסידור ה"בסיס להלכה" והם הטור וב"י יחד עם השו"ע ונושאי כליו על דף השו"ע.

ת, או בפת"ש ארוך וכדו', ובסוף לימודו מבקש "לסכם" פעמים רבות מאריך הלומד בלימוד דפי הב"י באריכו

 והוא הבסיס לכל זכירת מה שלמד יום שלם. –בראשו את כל הדעות ומה יצא לו מכל עיון ההלכה 
דווקא בשביל שלא יסתבך הלומד בשיטות  –לכך ראיתי לחבר "סיכום מתומצת ומסודר" בלי תוספות מרובות 

 נוספות אשר לא למדם על הדף בבחינת תפשת מרובה לא תפשת.

ראש  משה פנירי שליט"א ה"גרהלמו"ר ובעמדי בשערי חיבורי, הנני רואה חובה לעצמי להודות בפי רבים, 

בהלכות נדה. אשר  המומחה הכי גדול בדורנו בארץ ובעולם. בתי ההוראה "אפיקי מים" בכל תפוצות ישראל

הדרכנו ומדריכנו בשימוש מעשי מעמיק ויסודי להיות מורי הוראות בישראל, בטרחה והשקעה גדולה על 

 חשבון זמנו היקר. 
בתוך  ויראת ה', למו"ר רה"י הג"ר אליהו ציון סופר שליט"א, אשר הדריכנו ללמדנות התורהברצוני להודות 

 ישיבת רכסים בחבורא קדישא ומעלייתא. מעטירהמחיצות אוהל תורתו בישיבה ה

ברצוני להודות למו"ר הרה"ג עמי מזרחי שליט"א אשר לימדנו והדרכנו בדרך הברורה בלימוד ההלכה, עד 

 הגיענו לכדי חיבור זה.

אשר עזרוני רבות רבות, ולא חסרו מאונם  ברצוני להודות להורי היקרים אא"ר שלום הי"ו וא"מ אורנה תחי'
, עוסקים בתורת ה' כדרך ישראל סבא בגוף נפש וממון מתוך אהבה רבה, ברצונם לראותנו ומהונם בטרחה

ויזכו לראות כל יוצאי חלציהם ת"ח עובדי ה' כשאיפת ליבם, באריכות ימים ליבם לטובה,  ימלא ה' כל משאלות

 ושנים עד ביאת גואל צדק בב"א.

הבית ועזרתי בחיים מרת נעמה תחי' מנשים באוהל ואני אברך ולי נאה לברך את נות ביתי רעיתי היקרה עקרת 

. יהי . ואשר כל התעלותי בתורה בזכותה היאתבורך, אשר לרוב מסירותה הגדולה בכל מכל כל הגענו עד הלום

רצון שנזכה יחדיו לראות כל זרענו לימודי ה' עוסקים בתורה, ומזכים את הרבים, ללמוד וללמד לשמור 
ולעשות, ולא תמוש התורה מפינו ומפי זרענו ומפי זרע זרענו עד עולם. ונזכה לבריאות איתנה ונהורא מעליא 

 . לאורך ימים ושנות חיים וכל טוב
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   הלכות חדש -אליהו חלקת  סימן רצג 
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 הלכות חדש
 

 רצג סימן
 

  סעיף א'
 איסור חדשגדר 

חמשה דברים חייבין בחלה: החיטים, והשעורים, והכוסמין, ושבולת שועל,  – )ע.(מנחות  )פ"א מ"א(מקור: חלה 
הרי אלו חייבים בחלה ומצטרפים זה עם זה, ואסורין בחדש מלפני הפסח ומלקצור מלפני העומר. ואם  –והשיפון 

 אסורים עד שיבוא העומר הבא. –העומר מתירן, ואם לאו  –השרישו קודם לעומר 
  המינים. חמשת מתבואת חדש לאכול דאסור –פסק השו"ע 

 זמן האיסור: ❏
 וכרמל וקלי "ולחם: שנאמר, בניסן ז"בט שהוא העומר שיקרב זמנו אסור עד – בזמן ביהמ"ק שהיה עומר נוהג 
 )שו"ע(הזה".  היום עצם עד תאכלו לא

 )טור(מחצות ואילך.  –ולקרובים היה מותר מזמן שיודעים שקרב העומר. ולרחוקים  «
טעמא, דרחוקים מותרים מחצות ואילך, מפני שהם יודעים שאין בית דין  – )סח.(מקור: מנחות 

 מתעצלים בו.
 ,עומר: שאין וכיום בזמנינו 

 . ז"ט יום כל אסור – בארץ ישראל «
עומר מתיר, דכתיב: עד הביאכם את קרבן אלהיכם.  –טעמא דבזמן דאיכא עומר  – )מא.(מקור: סוכה 

 כל יום הנף אסור. –בזמן דליכא עומר 
 ח."י ליל תחלת עד ז"י יום כל אסור –ימים ' ב שעושין, ל"ובחו «

מחלוקת אמוראים, והלכה כרבינא דאמר: אמרה לי אם, אבוך לא הוה אכיל חדש  - )סח:(מקור: מנחות 
 אלא באורתא דשיבסר נגהי תמניסר.

 

 )פת"ש(אף היא יש בה איסור חדש כמו בחלה.  – תבואה שלא הביאה שליש ❏

 מחלוקת – חדש של בשמרים שנלושה עיסה ❏
  .'בס ביטול כאן מהני ולא העיסה כל ט"ז: אסור

 הטעם: 
 בטיל.  לא באלף' אפי עבידי דלטעמא מידי דכל .א
 בטיל. לא באלף' ואפי מתירין לו שיש דבר חדש ל"דהו .ב

 )ט"ז ופת"ש(פת"ש בשם המשכנות יעקב: מקל בשמרים אף להמחמירין במשקה חדש. 
]ועי' לקמן סעיף ג' לגבי  )ערוך השולחן(לאסור כט"ז, ואין להתיר אלא בשמרים יבשים.  –וצידד הערוך השולחן 

 שמרים יבשים[
 
 
 

  סעיף ב'
 היכן נוהג האיסור?

 לכו"ע בארץ ישראל. נוהג החדש איסור

  ל"בחו ❏
 מחלוקת, ר' אלעזר: חדש אסור בין בארץ בין בחוצה לארץ. דלא כחכמים. - )לו:(מקור: קידושין 

 נחלקו בזה הראשונים
 רא"ש: חדש נוהג בשל גוים, ואף בחו"ל.

 )ב"י(יש להתיר.  –בחו"ל שאין אנו סמוכים לארץ ישראל  –רבי ברוך: אפילו אם גדלה ברשות ישראל 
 מחלוקת –להלכה 

 שו"ע: דנוהג אף בחו"ל.
 השולחן: אינו נוהג בחו"ל, כר' ברוך.ערוך 

 מעיל מנחם ורבינו זרוע האור בעל יצחק ורבינו הכהן אבגדור ורבינו א"וריב ברוך כרבינו סוברים דהעולם «
 )ערוך השולחן(דרבנן.  ל"בחו דחדש - ל"ומהרי גדול ומרדכי צדק
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 למי נוהג? ❏
 מחלוקת –כוכבים  עובד בשל בין ישראל בשל בין

 : אף בשל עכו"ם נוהג חדש.)בסעי' ג(שו"ע ט"ז וש"ך 
 מחלוקת –גדר הדין  «

 תוס': רק מדרבנן, ולא מהתורה.
 )ערוך השולחן(רא"ש: נוהג אף מדאורייתא בעכו"ם. 

 )שו"ע ט"ז וש"ך(חדש.  נוהג אינו כוכבים עובד ב"ח: בשל
 
 
 
 

 סעיף ג'
  )שו"ע( הבא. העומר שיבא עד אסורה – בניסן ז"לט קודם השרישה שלא תבואה

  )ש"ך( .מתירה העומר העומר, אחר עד נקצרה שלא פ"אע – העומר קודם נשרשה אם אבל ❏
 מחלוקת –זמן ההשרשה  «

 ימים.' ג היינו העומר קודם דנשרש ש"ך וערוך השולחן:
 )ש"ך ופת"ש וערוך השולחן(פת"ש בשם דגמ"ר: היינו שתי שבתות. 

  הפסח. לאחר מותרת – תבואה סתם כל ❏
 קודם נשרשה דלמא מ"מ, זו משנה לומר תמצא ואם. שעברה משנה היא ספק, ספיקא ספק הטעם: מכח

  (רמ"א) העומר.
  ספיקא? בספק מותר ואינו מתירין לו יש דחדש גב על אף קשה, «

כלל.  איסור כאן שאין האיסור בגוף ספיקא בספק ולא איסור, וודאי כאן יש פ"שעכ בתערובות דזהו ,ל"י
  )ש"ך וערוך השולחן(

 אם לי ומה התירו לא או העומר התירו אם ספק אחד שם הכל הא זה, הוא ספיקא ספק איזה ,קשה עוד «
  לעומר? קודם זו משנה או שעברה משנה

 את ממנו מביאין אין שעברה משנה הוא דאם הספיקות שני בין מ"נ דיש ספיקא ספק הוי דשפיר י"ל,
  קצירך. סוף ולא קצירך ראשית דבעינן העומר

 באיזה הספיקות בין מ"נ שיש דכל ספיקא בספק הוא וכללא העומר את ממנו מביאין זו משנה הוא ואם
)ערוך ספיקא.  ספק בכללי י"ק' הש"ך בסי ש"כמ ספיקא ספק לה חשיב ז"בזמה נוהג שאינו אף לדינא פרט

 השולחן(
 נשרשה שהמיעוט פ"אע העומר אחר נזרע או ,לעומר קודם נשרשה לא תבואה אותה מין שרוב ידוע אם אבל ❏

 )ש"ך(ס. "ס הוי ולא אסור, – לעומר קודם
 

  פסח לאחר ודאי שזורעים תבואה ובמיני ❏
  )רמ"א(הקציר.  אחר להחמיר לו יש אז –פסח  לאחר ושעורים שועל שבולת שזורעין מדינות במקצת כגון:

 דמותר. –הפסח  קודם שזורעין אחר ממקום באה התבואה ורוב, נעולות המדינות דלתות אא"כ אין «
  (רמ"א)

 

 יש – הנזכרים דברים פסח לאחר זורעים ההוא הגליל ובכל, פסח לאחר נמשכים החורף שימות בזמן וכן ❏
 . הסתם מן ולחוש להחמיר

  אלו. ממינים ואכילתן שתייתן שרוב במקום לאחרים להורות אין אבל
 מחלוקת –הטעם  ❏

 מזידין. יהיו ואל שוגגין שיהיו דמוטברמ"א בשם הטור: 
 בשום מחדש נזהרין אין רובם כמעט ישראל חכמי רואין שאנו על מלהציל כדאי זה ט"ז: חולק על הרמ"א, דאין

  .'כו שוגגים יהיו מוטב עליהם לומר שייך ולא שנה
 שעורים שכר בשתיית תלוי אדם של דחייו הדחק שעת שהוא אלו דבמדינות ולומר לדון לנו יש כן ואם

 בגמרא בפירוש הלכה איפסקא דלא כיון הדחק בשעת עליו לסמוך קמא התנא הוא כדאי שועל ושבולת
 הדחק. בשעת עליו לסמוך אליעזר' ר הוא דכדאי. א"כר

 החמים, בארצות היו דהם עיקר כל דחק זה אין שלהם דבארצות בזה הדחק לשעת חשו שלא והפוסקים
 החורף זמן קרירות בהם שיש בארצות אבל חדש. איסור שנה באותה שיהיה יזדמן לא שנים ובהרבה

 שתיה שעיקר בזה ממש תלוי אדם של שחייו כיון בזה להקל לסמוך שיש מודים ודאי פסח עד נמשך
 )ט"ז(שעורים.  שכר הוא שלהם

 וליתא למאכל לפעמים רק שועל ושבולת לשעורים צ"וא יין המדינה שתיית רוב דאם –וצידד הש"ך  «
 )ש"ך(לאיסור.  להם להורות עם בהמון למחות מצוה – חדש מאיסור להפריש במידי דציבורא דוחקא

 )ט"ז(ב"ח: דאף הגדולים המקילים בזה ס"ל דחדש בשל עכו"ם מותר ]אך לא בשל עכו"ם אסור[. 
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 ג 

 )ש"ך(מותר.  מהן היוצא שהמשקה מטעם מחדש הלח"מ: מצא היתר על שכר שעורים הנעשה
 )ש"ך(שאסור.  משמע מדברי הפוסקים כי בדבר להתיישב דצריך דבריו:ודחה הש"ך  «
 )ערוך השולחן(מלקות.  בו שאין אלא דאורייתא איסור בזה יש וכן הערוך השולחן דחה דבריו: דבוודאי «

 על גזרו דרבנן, לא דהוי וכיון לספיקא. חיישינן דרבנן, ולא לארץ בחוץ דחדש -הערוך השולחן תירץ: ע"פ האור זרוע 
 הקרובות המדינות על רק גזרו לא ל"חו על רבנן כשגזרו בארץ התלויות מצות דכל ישראל מארץ הרחוקות מדינות

 ל."בחו גזרו לא בהנאה ומותר לאו הוא שהאיסור דכל מפורש הרי – י"לא
 מאריכים היו לא שלנו במדינות זה מאיסור הצער גודל לפי היתר למצוא שטרחו הגדולים ראו ואלמלי «

 )ערוך השולחן(בפלפולים. 
 

  האוסרים. לשיטת אף בקל היתר להמציא יש – כביר לא מזמן שנתהוו היבשים והשמרים ש"ביי ❏
 ההעמדה, בשביל רק מעט בהם נכנס והשעורים חורף, של ומדגן אדמה מתפוחי הם עשייתם עיקרש כיון
 דרבנן. רק זה אין מעמיד הוא אם ואפילו מששים, יותר הרבה השעורים כנגד ויש
 פשיטא בטוב, יותר ההעמדה השעורים עם רק העמדה יש בלעדם שגם ,בזה מהבקי שמעתי כי אינו זה וגם

)ערוך החמץ.  מפני אסורים בפסח שהרי מתירין לו שיש דבר ואינו בששים, ובטל בזה חשש שום שאין
  השולחן(

 
 
 
 
 

 סעיף ד'

 – לשרש עדיין התחילה ולא הקרקע תחת היתה העומר ובשעת, וזרעה וקצרה העומר אחר שנזרעה תבואה
 )שו"ע(אסור. 
 דדמיין נימא או ,ולאכלה עומר בשעת בקרקע המונחת התבואה ללקוט מותר אם ,ספק בגמ' - )סט.(מנחות  מקור:

 ולא איפשיטא. –בכלי  כמונחין
 ?'ג בסעיף העומר קודם השרישה קשה, מדוע אינו דומה ללא «

  הכא. כן שאין מה הגדולים משום דאסור .א
 )ערוך השולחן(מספק.  ואסור דמי כגדולים בקרקע דמונחים כיון נימא או .ב

 ללקטן דמותר פשוט כן אם ישן דנעשית כיון העומר קודם נזרע אבל הראשון העומר אחר בנזרע ודוקא «
 )ערוך השולחן(מותרים.  כבר מקום מכל בקרקע דמונחים כיון מתירן העומר דאין דנהי

 
 
 
 
 

 סעיף ה'
 העיקר אוסר התוספת – והוסיפה, ושתלה וחזר העומר אחר ועקרה, העומר קודם שליש שהביאה שבולת

 )שו"ע(שהותר. 
 ספק בגמ' דלא איפשיטא. - )סט:(מקור: מנחות 
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 הלכות עורלה
 

 סימן רצד
 

 'אסעיף 
 גדר איסור עורלה

 יליף מקראי דערלה אסורה בהנאה ואין לה פדיון. - )נו:(מקור: קידושין 
 )שו"ע(וכל הפירות שיהיו בו בתוך ג' שנים אסורין בהנאה לעולם.  -הנוטע עץ מאכל, מונה לו ג' שנים מעת נטיעתו 

 

 מה אסור בעורלה? ❏
 את הטפל לפריו. -"את פריו" - )לו:(. ברכות )פ"א מ"ח(מקור: עורלה 

ץ שלהם והזגין והגרעינין של ענבים, בין עיקר הפרי בין הגרעינים בין הקליפות, כגון קליפי אגוזים ורמונים, והנ
כולם חייבים  –והתמד העשוי מהם, והפגים, והתמרים שאינם מתבשלים, והענבים שלקו ואין נגמרים בבישולן 

 )שו"ע(בערלה ופטורים מרבעי. 
 )ט"ז וש"ך(את הטפל לפריו.  –הטעם: דכתיב את פריו 

 מחלוקת – תמרים שאינם מתבשלים ❏
 מחלוקת –לשו"ע 

 חייב רק בערלה, אך פטור מרבעי. לטור:
 לרמב"ם: אוסר תמרים שאינם מתבשלים אף ברבעי.

 לב"ח: אין כלל מחלוקת
 הרמב"ם דיבר בתמרי זיקי שחייב.

 )ש"ך( ואילו הטור מדבר בבושלי כמרי דפטור.
  דהא מוכח מדברי הרמב"ם דמדבר אפילו בבושלי כמרא. –ודחה הש"ך דברי הב"ח  «

 מחלוקת –להלכה 
 משמעות השו"ע: כטור, ופטור מרבעי.

 אך הש"ך: חלק וס"ל כרמב"ם דחייב ברבעי.
 
 
 
 

  'בסעיף 
 דין העלים הלולבים ומי גפנים

 )פ"א מ"ז(מקור: ערלה 
 )שו"ע(מותרים משום ערלה.  –אבל העלים, והלולבים, ומי גפנים ]דהיינו כשחותכין הגפן נוטף ממנו כמו מים[ 

 
 
 
 

  'גסעיף 
 של צלף  )והקפריסין(האביונות והתמרות  –צלף 

 צלף של ערלה בחו"ל זורק את האביונות ואוכל את הקפריסין. – )לו.(מקור: ברכות 
 חייבים בערלה.  – בארץ ישראל 

 מחלוקת ראשונים
 ר' יונה: כולם חייבים בעורלה בארץ ישראל.

 )ב"י וערוך השולחן(רים. רי"ף ורמב"ם: גם בא"י מותרין הקפריסין, ורק האביונות אסו
 מחלוקת –להלכה 

 שו"ע וש"ך: חייבים בעורלה.
 )ש"ך וערוך השולחן(עט"ז גר"א: כרי"ף ורמב"ם, שכן עיקר לדינא. 
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 שו"ע(האביונות חייבים. ותמרות וקפריסין פטורים.  – אבל בחוצה לארץ( 
הטעם: דמשום חומרא דא"י חשבינן הכל כפירי, ובחו"ל מאחר דערלה דרבנן לא חשבינן הכל כפירות 

 )ט"ז(אלא אביונות שהן עיקר הפירות. 
 

 מחלוקת ראשונים –הוורדים  ❏
 רשב"א: ערלה נוהגת בהם.

 ראב"ד: מתיר.
 )בדה"ב(רמב"ן: המחמיר תבא עליו ברכה. 

 
 
 
 

 'דסעיף 
 העורלהממתי מונים את שנות 

מנא לן? דכתיב "שלש שנים יהיה לכם ערלים",  - )ט:(באחד בתשרי ראש השנה לנטיעה. ובגמ'  – )ב.(מקור: ר"ה 
 וכתיב "ובשנה הרביעית", ויליף שנה שנה מתשרי, דכתיב "מראשית השנה".

 יל מתשרי. ג' שנים הללו אינם נמנים מיום ליום, אלא הולכים בהם אחר שנות העולם שהוא מתח –פסק השו"ע 

 נתעברה לערלה ולרבעי.  – ואם נתעברה ❏

 וישנו חילוק באיזה זמן נטע את העץ ❏
ר"א: אין נוטעין ואין מבריכין ואין מרכיבין ערב  –מחלוקת תנאים כמה זמן קודם ר"ה חשוב שנה  - )י:(מקור: ר"ה 

יעקור. ר' יהודה: כל הרכבה שאינה קולטת בשלשה  –שביעית פחות מל' יום לפני ר"ה ואם נטע או הבריך או הרכיב 
ה בר אבוה, לדברי האומר שלשים צריך ימים שוב אינה קולטת. ר' יוסי ור"ש: לשתי שבתות. אמר רב נחמן אמר רב

 שלושים ושלושים...
 ופעמים שאינו אלא שתי שנים ומ"ד יום, ופעמים שהם יתרים על ג' שנים.  –פסק השו"ע 

כיון שהגיע ר"ח תשרי עלתה לה שנה  –כיצד? נטע מקודם ט"ז באב, שנשאר עדיין מ"ד יום עד ר"ח תשרי 
 ומונה עוד שתי שנים. 

 מחלוקת – ט"ז, ומיום ט"ז ואילך ואם נטע ביום ❏
שו"ע: מונה מראש חדש תשרי הבא ג' שנים שלמים. ולאחר ר"ח תשרי של שנה רביעית, כל הפירות שיחנטו בו 

 קודם ט"ו בשבט יש להם גם כן דין ערלה, אע"פ שנגמרים אח"כ.
ולכן אין נזהרין בעורלה אלא ג'  –רא"ש ]וכן משמעות הט"ז להכריע[: כיום אין חנטה בשום אילן קודם ט"ו בשבט 

 )ש"ך וט"ז(שנים. 
 תלוי הדבר במחלוקת רמב"ם ורז"ה והשו"ע לשיטתו כרמב"ם. –למעדני מלך  «

 )ש"ך(אך הש"ך דחה דבריו. 

 והנחנטים בו מט"ו בשבט של שנה רביעית עד ט"ו בשבט של שנה חמישית, נקראים רבעי.  ❏
 )שו"ע(הם חולין גמורים.  –ולאחר ט"ו בשבט של שנה חמישית  «

 

 'הסעיף 
מתי מוסיפים שלאחר ר"ח תשרי של שנה רביעית כל הפירות שחנטו קודם ט"ו בשבט יש להם גם כן דין 

 חלוקתמ – ערלה אע"פ שנגמרים אח"כ
רמב"ם: דוקא בנטיעה שהקלנו עליה בתחלתה שכיון שעברו עליה מ"ד יום עלתה לה שנה, לפיכך החמרנו עליה 

 לא.  –בסופה, הא לאו הכי 
 )שו"ע(רז"ה ור"ן: דלא שנא. ותמיד מוסיפים. 

 )ב"י(רא"ש: כיום אין חנטה בשום אילן קודם ט"ו בשבט, ולכך אין נזהרין בערלה אלא ג' שנים. 
 "ע הביא את דעת הרמב"ם בסתמא, ואת דעת הרז"ה והר"ן כי"א.השו

 
 
 
 

 'וסעיף 
 גדר פירות רבעי 

יש להם דין ד – "קדש" הים" וגמר קדש קדש ממעשר דכתיב ביבכרם רבעי כתיב "קדש הלול - )נד:(מקור: קידושין 
 מעשר שני לכל דבר. 

 ל, דאמר רחמנא אחליה והדר אכליה.קדש הלולים דכתיב בנטע רבעי, הוא לשון חילו - (לה.)ברכות 
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 מתי נוהג: ❏
היו צריכין להעלותן לירושלים לאכלם שם, או לפדותם ולהעלות הפדיון שם, והם מותרים מיד אחר  –בזמן הבית •  

 הפדיון. 
 )שו"ע(ויתלשו.  שאין יכולין להעלותם לירושלים, פודים אותם אחר שיגמרו – כיום•  

 דרך הפדייה: ❏
 )שו"ע( לפדות את כולם בשוה פרוטה, אפילו הם רבים.יכול •  

 האם צריך לחללן בכדי שווין.  –ונחלקו בזה הראשונים 
 )ב"י(לכו"ע אין צריך אלא די בשוה פרוטה.  –בחו"ל  «
 מחלוקת –בארץ ישראל  «

 ר' יונה: אינו מחללן לכתחילה אלא בשויין.
 )ב"י וד"מ(פודה אפילו רבים בשווה פרוטה.  ב"י ע"פ הרמב"ם ות"ה: אין לחלק בין א"י לחו"ל ובכולם

 )ד"מ(יכול לעשות רק שכל פעם יפדה מה שנתלש.  –אם אינו רוצה לפדותו כולו כאחד  ❏  
  )שו"ע וש"ך(]קודם שישליכו לים המלח[: אשר קדשנו במצותיו וצונו על פדיון רבעי.  ויברך בשעת פדיון • 

אחר הברכה יאמר: רבון העולמים, גלוי וידוע לפניך בזמן שבית המקדש קיים היו פירות רבעי להקדש,  «
 )ד"מ(יהי רצון לפניך שתהא פרוטה זו להקדש ויצאו פירות אלו לחולין.  –ועכשיו שאין בית המקדש קיים 

 )שו"ע(. יקהוישליך הפרוטה לים הגדול או ישחקנה ויפזרנה לרוח או ישליכנה בנהר אחר שח • 
 )ד"מ(כשמשליך דמי הפדיון לנהר צריך גם כן שחיקה תחילה.  «

, שהוא אחד מל"ב במעה כסף שהיא אשפיר"ו אוטמאני"ם ששוקל ט"ז או יפדה בפירות שישוו שוה פרוטה • 
  )שו"ע(גרעיני שעורה שהוא רביע דרה"ם. 

 )רמ"א(ומטבע הרגילה במדינות אלו, החצי וי"נר, הוא יותר משוה פרוטה פודין עליו.  «
 ב' הסברים בכוונת הרמ"א: ❏

כול לפדות אף פודים בחצי ווינר. אך באמת, הפודה בשווה פרוטה י –א. לפי שאין מטבע קטנה מחצי ווינר 
 בשוה שמינית ווינר.

לכך לא מועיל אלא  –ב. היות וכתב הסמ"ע שבזמנינו אין אין יכולין לקנות בפרוטה אלא מעט מזעיר 
  )ש"ך(דווקא חצי ווינר דווקא. 

 מחלוקת ראשונים – לפדות אותו במחובר או בתלוש • 
 טור ור' יונה: אין פודין אותו במחובר. 

 הטעם:
 רמב"ם: משום דלמד קדש קדש ממעשר. .א
  )ב"י(קיאין בשומא בעודו מחובר. שאין ב ר"ש ותוס': לפי .ב

 רשב"א וב"י: פודין במחובר, ומעשים בכל יום כן. 
הטעם: דקיי"ל כשמואל דאמר הקדש שוה מנה שחללו על שוה פרוטה מחולל, ומוקמינן לה אדינא 

 )ב"י ובדה"ב(דאורייתא, ואף במחובר שפיר דמי. 
 מחלוקת –להלכה 

ב"י: לאו דווקא תלושין, אלא יכול לפדות לכתחילה אפילו במחובר, כשמפרש שלא יחול החלול עד שיתלקט. 
 ]ודווקא במחובר בלבד ללא שמפרש אסור[. 

 לא שייך בקיאות בשומא, ומותר לפדות אף במחובר.  –כיון דהאידנא פודין אפילו בפרוטה 
 ב"ח: דווקא בתלוש מותר, אך לא במחובר. 

 )ש"ך(דבמהרה יבנה המקדש, ועדיין שייך הטעם דאין אנו בקיאין בשומא.  –שיג על טעם הב"י והב"ח ה
דיש ליזהר לכתחילה שלא לפדות אלא בתלוש ממש, אבל בשעת הדחק וכה"ג יש לפדות במחובר  –הכריע הש"ך 

 שלא יחול עד שיתלקט. כיון דפשט דברי הפוסקים דאין בזה חילוק. 
ת מד' רוחות הכרם ואחד מאמצעיתו, ולומר ג' פעמים תחול קדושה דזה הפרדס על להביא חמישה אשכולו • 

 מחלוקת – חיטים ושעורים אלו
 ר' ירוחם: יעשה כן.

 )ב"י(ב"י: אין טעם להנהגות אלו. 
 

 )שו"ע(. פירות רבעי פטורין מלקט ושכחה ופרט ועוללות ❏
ב"ש אומרים: יש לו פרט ויש לו עוללות והעניים פודים לעצמם. וב"ה  –מחלוקת, כרם רבעי  – )פ"ז מ"ו(מקור: פאה 

 )ב"י(אומרים: כולו לגת. 

 מחלוקת ראשונים – אחר שפדה פירות שנה רביעית ❏
 גאונים: אסור לאכלן עד שתכנס שנה חמישית.

ו את פריו בלא פדיון ככל חולין רמב"ם: מותרים באכילה, ואין ענין הכתוב אלא רק שבשנה החמישית תאכל
 )ב"י בסעי' ז'(שבעולם. 

 אפילו של כרם מותר.  – בוסר ופגין של ערלה ❏
 )בדה"ב בסעי' ז'(פרי אתה פודה ולא בוסר ולא פגין.  – )פ"א ה"ה(מקור: ירושלמי ערלה 
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 'זסעיף 
 היכן נוהג דין רבעי

. וחד תני: )כלומר דכל מין נטיעה של אילנות חייב ברבעי(דפליגי ר' חייא ור"ש ברבי, חד תני: נטע רבעי  – )לה.(מקור: ברכות 
 . )דרק כרמים של ענבים חייבים ברבעי ולא שארי מינים(כרם רבעי 

 נחלקו בזה הראשונים
 ם בלא פדיון.  רמב"ם: אינו נוהג אלא בארץ, אבל בחוצה לארץ פירות הבאים אחר שעברו שני ערלה מותרי

)ב"י ערוך מה מעשר שני אינו בחו"ל, אף רבעי כן.  -הטעם: כיון דילפינן רבעי ממעשר שני בג"ש דקדש קדש 
 השולחן(

 )טור וב"י(גאונים ורא"ש: שאינו נוהג בחוצה לארץ רק בכרם, ולא בשאר אילנות. 
 )ב"י(הטעם: דכל המקל בארץ הלכה כמותו בחו"ל. 

)ב"י תלמוד שאפשר שדין נטע רבעי נוהג אף בחוצה לארץ. ]אך צידד שנהגו העולם כגאונים[.  ר' יונה: פסק זה צריך
 השולחן( ךוערו

 מחלוקת –להלכה 
 השו"ע הביא את דעת הר"י בסתמא, ואת דעת הרמב"ם כיש מי שאומר.

 ואילו הרמ"א הביא את דעת הגאונים.
רבעי, ולכן יפדנו בלא ברכה כיון דלדעת הרמב"ם אין  וכן הכריע הערוך השולחן: דכרם רבעי נוהג בחו"ל ולא נטע

 רבעי נוהג כלל בחו"ל.
 ש"ך: בין בכרם רבעי ובין בנטע רבעי יפדה בלא ברכה.

 מחלוקת ראשונים  – בגפן יחידית ❏
השאלתות: גם בכרם אינו חייב בגפן יחידית ברבעי, רק בכרם שלם דהיינו לכל הפחות שתים כנגד שתים ואחד יוצא 

 זנב.
 )ב"י וערוך השולחן(רמב"ן: אפילו בגפן יחידית נוהג רבעי. 

 

 רבעי בשל עכו"ם ❏
 לדברי כולם בשל עכו"ם וודאי דאין רבעי נוהג אף בא"י. 

  )ערוך השולחן(הרי הוא קדש כנטע רבעי של ישראל.  -אא"כ בא לנהוג במצוה זו 
 
 
 
 

 'חסעיף 
 מדיני העורלה

 ערלה נוהגת בכל מקום ובכל זמן.  ❏
 מבואר שם דנוהגת אף בחו"ל. – )לז.(מקור: קידושין 

 גדר הדין: ❏ 
 )שו"ע(בשל ארץ ישראל היא מן התורה. ובחוצה לארץ הלכה למשה מסיני.   

אם  –הסתפק הערוך השולחן: בדין ערלה בחו"ל הלכה למשה מסיני ושכך נאמרה ההלכה דספק מותר  «
 נאמרה ההלכה דהוא בכלל הלאו שבתורה בוודאה, או שאינה בכלל הלאו אלא שמהלכה בלבד אסור. 

ות ונפק"מ לעניין מלקות: דאם הוא בכלל הלאו חייב מלקות, ואם אינה בכלל אינו לוקה דלא מצינו מלק
 מהלכה למשה מסיני 

)ערוך והכריע: דמהרמב"ם משמע הרי דבחו"ל אינו לוקה דעיקר איסורו הוא מהלל"מ מסיני ולא מקרא. 
 השולחן(

 

 )שו"ע(. נוהגת העורלה בין בשל עובד כוכבים בין בשל ישראל ❏

)רמ"א ואסור ללקוט לנכרי פירות מאילן שלו שהוא ערלה, משום שנהנה במה שמחזיק לו הנכרי טובה על זה.  ❏
 ובדה"ב בסוף הסי'(

 מחלוקת – עורלת עכו"ם בחו"ל ❏
 משמעות השו"ע: אסור מהל"מ.

מפורש חת"ס: היה נראה לומר דעורלה של עכו"ם בחו"ל הוא דרבנן בעלמא, ולא הל"מ, אך צידד שלא מצא כן 
 )פת"ש(בקדמונים. 
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 ח 

 'י-'טסעיף 
 כרם שיש בו נטיעות של ערלה וענבים נמכרים חוצה לו  –ספק ערלה 

אמר רבי אסי אמר רבי יוחנן: ערלה בחו"ל הלכה למשה מסיני. אמר ליה רבי זירא: והתניא  - )לט.(מקור: קדושין 
לזלינן בספיקה? אשתומם כשעה חדא, אמר ליה: ספק ערלה בחוץ לארץ יורד ולוקט ואי ודאי אסור בחו"ל היכי מז

 אסור.  –מותר, ודאי  –אימא כך נאמרה ספיקה 
שמואל פליג ואמר: לא מיתסרא אלא מהלכות מדינה... א"ל לוי לשמואל ספק לי ואני איכול. רב איויא  - )לח:(שם 

 ורבה בר ר"ח מספקו ספוקי להדדי.
 תר. מו -אסור. ובחוצה לארץ  -בא"י  –פסק השו"ע 

 כיצד? כרם שיש בו נטיעות של ערלה, וענבים נמכרים חוצה לו.  ❏
 אסור.  –בארץ ישראל •  
 מותר, והוא שלא ידע שהובאו מאותו הכרם.  –ובסוריא •  
 מחלוקת ראשונים –ובחו"ל •  

לוקט ממנו ר"ן ע"פ הרש"י ]ורמב"ם[: מקילים אפילו "בודאי" לעשות ממנו ספק, בענין שלא יראה שהעובד כוכבים 
 דמותר. –

אין לעשות  –טור: מותר רק כשכבר נעשה ספק ללקוט בענין שלא יראה שהעכו"ם לוקט ממנו. אך בערלה ודאי 
 )ב"י(ממנו ספק. 

 )ד"מ(מורו של המרדכי: אסר כל הכרם. 
 כטור, דבחו"ל מותר דווקא בספק עורלה ולא בודאי. ]ואין הלכה כאותם אמוראים שנהגו ספק –פסק השו"ע 

 )ב"י שו"ע וט"ז(לכתחילה[. 
אך צידד הערוך השולחן: אפשר שהלכה שאפשר לעשות ספק מלכתחילה, אלא דמשום דוודאי חכמי הגמ' כשעשו 
ספק הוה ספק גמור וכדין עשאו. אבל למסור זה להלכה לרבים א"א כמובן, שלא יעשו הספק כראוי וליהוי רק כי 

 )ערוך השולחן(אין מקילים למעשה בזה.  לכך –חוכא ואיטלולא ויפגעו בוודאי איסור 
 מחלוקת – מתי מותר בספק «

 שו"ע: מותר אפילו יודע שהובאו מאותו הכרם, רק שלא יראה שנבצרו מנטיעות של ערלה. 
 )שו"ע וט"ז(ב"ח: אסור אפילו ברואה אותו לוקט מכרם זה אע"פ שאינו רואה בפירוש שלוקט מן העורלה. 

 וצידד הט"ז: דודאי כל שיש ספק בדבר אדרבה קיל טפי בערלה מכלאים.  ❏
והטעם: דגבי כלאים יש ספק איסור אע"פ שהוא מדרבנן, מכל מקום כל הרחקות שנוכל לעשות לכתחילה 
אמרינן הרחק מן הכיעור. משא"כ בערלה שבפירוש אמרה תורה דספיקו מותר, אם כן כל שאין ודאי 

 )ט"ז(ר והיתר גמור יש בדבר כאלו ודאי לנו שאין שם ערלה. ערלה אין מקום להחמי
 מחלוקת – האם יכול ללקוט בידים בספק עורלה דהכא «

 לט"ז: יכול ללקוט אפילו בידים.
 )ט"ז וש"ך(לש"ך ולדרישה: אף לשו"ע אסור ללקוט בידים כאן ]בשונה מכרם שהוא ספק עורלה[. 

 
 

 כרם שהוא ספק ערלה  ❏
 אסור.  –בארץ ישראל •  
 )שו"ע סעי' י'(מותר.  –ובסוריא וחו"ל •  

 מחלוקת – ללקוט בידים בכרם שהוא ספק עורלה ❏
 ט"ז: דספק ערלה פשיטא שמותר ואף ללקוט בידים.

הטעם: דבערלה בפירוש אמרה תורה דספיקו מותר, אם כן כל שאין ודאי ערלה אין מקום להחמיר והיתר 
יש היתר אפילו לישראל ללקוט  –גמור יש בדבר כאלו ודאי לנו שאין שם ערלה. ונמצא שבכרם ספק ערלה 

 )ט"ז(משם. 
 ש"ך: נחלקו בזה השו"ע והרמ"א. 

 מותר, והרי הוא ככרם היתר.  –לשו"ע 
ללמד שאסור ללקוט בידים גם בכרם כמו  –אך לרמ"א: מכך שכתב בסעי' ט' וכ"ש כרם ערלה כוונתו 

 בסתם עורלה.
דרישה ועט"ז: גם בספק ערלה לא התיר ללקוט הישראל בעצמו, אלא ילקוט אותם ישראל אחר שלא בפניו או 

  )ט"ז וש"ך(עכו"ם אפילו בפניו. 
 )ש"ך(דחה הש"ך דבריו. השיג על העט"ז דאסור. ו –המעדני מלך  «

 כט"ז. –הכריע הערוך השולחן 

 



   הלכות עורלה -אליהו חלקת  סימן רצג 

 ט 

שכתב וז"ל: שבארץ ישראל הוא מן התורה ובחו"ל הלכה למשה מסיני הלכך בארץ ישראל ספיקו  בדברי הטור ❏
 אסור, ובחו"ל ספיקו מותר. עכ"ל. 

דודאי שאר הל"מ דמשמע מדרי הטור דמשום דאינה אלא הל"מ ספיקה מותר. ולכאורה, הא ליתא,  –והקשה הב"י 
 אלא דכאן נאמר כן בפירוש כמו שזכרנו? –ספיקה אסור 

 –מתרץ הט"ז: דדברי הטור נכונים, דמכך שיש חילוק בין דין א"י לחו"ל גילתה לנו התורה, דיש בזה חילוק דין 
אל נכתב דהיינו בחו"ל קיל בספיקה. ואם כן יפה כתב הטור כיון שאנו רואין שינוי באזהרת איסור זה דבארץ ישר

 )ט"ז(הלכך יש חילוק ביניהם.  –בפסוק, ובחו"ל הל"מ 

 )רמ"א(שהוא מותר.  – דכל שכן שכרם שהוא ספק ערלה -כתב הרמ"א בספק ערלה בסעי' ט'  ❏
 ונחלקו האחרונים בפירוש דברי הרמ"א

 )ט"ז(. לדרישה: היינו בסגנון שלפניו דהיינו לקנות מהענבים הנמכרים חוצה לו. ורק שלא ילקוט בידים
 –לט"ז ]לשיטתו[: ללמדנו שהכרם עצמו מותר, בלי שום הצטרכות למכור עכו"ם בחוץ, ואף ללקוט ישראל בידים 

 )ט"ז(מותר, כיון שכל ספק מותר הוא לגמרי. 
לש"ך: רצה לבאר שחולק על השו"ע דאף בכרם עצמה שהיא ספק עורלה אין ללקוט בידים, כמו בספק עורלה 

 )ש"ך(שדיבר בה השו"ע בסעי' ט'. 

בארץ ישראל אסור. ובסוריא מותר.  –כרם שהוא ספק ערלה או ספק כלאים  -, שכתב וז"ל בדברי הרמב"ם ❏
 עכ"ל.

, הרי קיי"ל כר' יוחנן דאמר ערלה הלכה למשה מסיני, ואילו כלאים הוו למה השווה דין שניהם –ותמה עליו הב"י 
 רק מדברי סופרים?

 הר"ן תירץ: דס"ל כיון דמר בריה דרבינא מתני לקולא נקטינן כוותיה.
 ב"י תירץ: דהשוה כלאים לערלה להחמיר.

ב"י במסקנה תירץ: לא השוה הרמב"ם אלא בערלה פסק יורד ולוקח ובלבד שלא יראנו לוקט וכן הוא בכלאים פסק 
 )ב"י(דיורד ולוקח ובלבד שלא ילקוט ביד. 

 

 – ומתברר לו מהבעלים וכן מעיד הפועל זה עשרים שנה שיש בשדה עורלה –ישראל שחכר שדה לי"ב שנים  ❏
הוי ספק הרגיל  –ירות מותר לגמרי. אך אילנות שפירותיהם משונים דקים וקלושים אילן שפירותיו נגמרים ככל הפ

 וקרוב לודאי שהם משני ערלה ואין בידינו להתיר במפורש. אך אין הבעלים צריכים לחפש ולחזר אחר אותן פירות. 
 )פת"ש(אין צריך לחוש בזה.  –ואם הגננין מוכרין הפירות ומביאים לו מעות  «

 
 
 
 

 א"יסעיף 
 מותר. –חבית של יין הטמונה בכרם של ערלה 

  )כד.(מקור: ב"ב 
 )שו"ע(הטעם: שאין הגנב גונב מכרם זה וטומן בתוכו. 

 לעניין איסור יין נסך  «
 בזמנם: לתוס' רוב גנבי ישראל, ולכך מותר.

 )ש"ך וט"ז(בזמנינו: מדובר שרוב הכרמים בסביבותיה היו של ישראל ולכך אין חשש ליין נסך. 
 )ב"י(לר"ח: באמת מותר בהנאה ולא בשתייה. 

 מחלוקת – אבל ענבים שנמצאו טמונים בו ❏
 לרש"ל ודרישה: מחלוקת ראשונים

 הרמב"ם: היין אסור בשתייה ומותר בהנאה משום חשש יין נסך. 
 והרא"ש: מותר בכל גווני אפילו בענבי.

 בתוכו.דאסורים, מפני שקרוב הדבר שגנבם ממנו וטמנם  –והכריע השו"ע 
דהקשו הרש"ל והדרישה: דדין זה הוא בב"ב ]כ"ד א[ ולפי מסקנא דשם דקיי"ל כר"ח דרוב וקרוב הלך  «

 אחר הרוב גם ענבים מותרים דאזלינן בתר רובא דעלמא שאינם ערלה? ולכך הסיקו שיש בזה מחלוקת.
 לט"ז: לכו"ע אסורים.

בל ענבים אצנועי מצנע בגויה משמע דאע"ג דהלכה כר"ח מ"מ מלשון הש"ס שאומר א -דתירץ הקושיא  «
 שהאמת כן וסברא גדולה היא דגנבום מכרם זה.

 לערוך השולחן: אין מחלוקת, ובא"י אסורים שקרוב הדבר שגנבם ממנו וטמנם בתוכו. אך בחו"ל מותרים.
י ערלה ובכה"ג מיירי הרא"ש דשם אינו עוסק בדינ –דוודאי בחו"ל שאיזה ספק שהוא מותר וודאי מותרים הענבים 

 בהפרש שבין ארץ ישראל לחו"ל. 
כוונתם כאן על א"י, ולא חשו להאריך ולבאר  -והרמב"ם והטוש"ע בכאן שכתבו דיני ערלה בא"י ובסוריא ובחו"ל 

 דבחו"ל מותר שממילא מובן ממ"ש מקודם. 
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 ב"יסעיף 
 אסור. –ליטע פרי של ערלה 

 )פ"א מ"ט(מקור: ערלה 
 שיוצאים ממנו, מותרים, דזה וזה גורם מותר.הפירות  –ואם נטעו  «

  (מח:)מקור: ע"ז 

 מותר. – של ערלה )ענף(ליטע יחור  ❏
  (פ"א מ"ט)מקור: ערלה 

 )שו"ע(הטעם: שאין ערלה אלא בפרי. 
 
 
 
 

 ג"יסעיף 
 נכרי וישראל שהיו שותפין בנטיעה 

שרא להו. איתיביה  –הנהו מוריקאי דגוי נקיט בשבתא וישראל בחד בשבתא, אתו לקמיה דרבא  – )כב.(מקור: ע"ז 
רבינא לרבא: ישראל וגוי שקיבלו שדה בשותפות לא יאמר ישראל לגוי טול חלקך בשבת ואני בחול, ואם התנו 

 מתחלה מותר. ואם באו לחשבון אסור. איכסיף, לסוף איגלאי מילתא דהתנו מעיקרא הוו.
רב גביהה מבי כתיל אמר הנהו שתילי ערלה הוו, גוי אכיל שני דערלה וישראל שני דהיתרא, אתו לקמיה דרבא שרא 

 להו, והא אותביה רבינא לרבא? סיועי סייעיה. והא איכסיף? לא היו דברים מעולם.
 מחלוקת – אם לא התנו מתחלה 

 רמב"ם: אסור. 
טור ורא"ש: מתיר אפילו לא התנו מתחלה, רק שהישראל אומר לעובד כוכבים: טול אתה שני הערלה ואני אטול 

 )טור וב"י(שני היתר כנגדן. 
 מחלוקת –להלכה 

 שו"ע: כרמב"ם דאסור.
 רמ"א: כטור ורא"ש דמותר.

הטעם: דכאן הרי המלאכה מותרת אפילו בערלה. ואי משום שאוכל הפירות ונמצא שנהנה מפירות ערלה 
  )ט"ז(אין כאן נהנה, שכן המשפט שנה שזה עובד הוא אוכל.  -כאלו מכרן 

 תלוי במחלוקת הנ"ל –כשנוטל הישראל פחות מג' שנים מפני ששני ערלה פירותיהן מועטין  «
י ובלא חשבון אינו מותר אלא כשנוטל הישראל ג' שנים אחרות כנגד שני לרמב"ם ושו"ע: אפילו בתנא

אסור, דזהו גופה הוי כעשיית  –הערלה, אבל כשנוטל פחות מג' שנים מפני ששני ערלה פירותיהן מועטין 
חשבון והוה כחליפי ערלה דלמה נוטל פחות, מפני ששנה של ערלה אינו שוה כשנה שאינו של ערלה, ואין 

 חשבון גדול מזה.לך עשיית 
מה לי אם  -לטור ורא"ש ורמ"א: מותר אפילו כשמתרצה על פחות מג' שנים, דכיון דמתנה בעלמא הוא 

  )ערוך השולחן(נותן לו מתנה שנה או ג' שנים. 
  שיהא העובד כוכבים אוכל שני ערלה וישראל אוכל ג' שנים משני היתר  אם התנו מתחלת השותפות -לכו"ע

 ה"ז מותר.  –כנגד שני ערלה 
  ובלבד שלא יבואו לחשבון.  -לכו"ע 

שזה אסור,  –כיצד? כגון שיחשוב כמה פירות אכל העובד כוכבים בשני ערלה עד שיאכל ישראל כנגד אותן הפירות 
 מפני שהוא כמחליף פירות ערלה. 

 מחלוקת – התנו מתחילה, ולבסוף באו לידי חשבון אם «
 ב"ח: אפילו באו לחשבון אין שום איסור.

ט"ז וש"ך: אסור, דכיון שחולקים ביחד פירות אומרים כן בפירוש, וכיון שאומר כן בפירוש הוה כמחליף. 
 )ט"ז וש"ך(

 
 
 
 

 ד"יסעיף 
 להחליף כרם עם הגוי בשני העורלה

מותר לומר לעובד כוכבים בשני ערלה: עבוד כרמי ותטול פירותיה, ותן לי כרמך שעברו עליה שני ערלה ואעבדנה 
 )שו"ע(ואטול פירותיה. 

וכאן גם הרמב"ם מודה שמותר, שהרי אין כאן שותפות כלל והוי כמכירה בעלמא, שזה מוכר לו קרקע  «
  ערוך השולחן()ט"ז ש"ך ושלו וזה מוכר לו שלו על משך איזה שנים. 

 
 
 



   הלכות עורלה -אליהו חלקת  סימן רצג 

 יא 

  ו"טסעיף 
 מחלוקת –למכור לעובד כוכבים פירות שני ערלה לשלש שנים 

 שו"ע: מותר. 
הטעם: מאחר שלא באו לעולם ואין אדם מקנה דבר שלא בא לעולם, ולא מכר לו אלא מקום צמיחתן, 

 )שו"ע ובדה"ב(ועצי ערלה מותרים. 
 קשה, הרי מכר לו הפירות ולא העצים? די"ל דהוי כמו דקל לפירותיו.  «

דאל"כ הרי נהנה מערלה, וגם הקניין אינו חל מפני שזהו  -ואף על גב דלא אמר הכי, אנן סהדי דכוונתו כן 
  )ערוך השולחן(אלא וודאי דכוונתו כן הוא.  -דבר שלא בא לעולם 

נו כן אלא גרמא בעלמא הוא. ולא מצינו באיסורי הנאה דאיי"ל, קשה, הרי סוף סוף נהנה מערלה?  «
 )ערוך השולחן(שגרמא שלה אסור. 

 )ט"ז(ט"ז: נשאר בדין זה בצ"ע, דאין מקור לדין זה, ומאי שנא מסעי' י"ג וכו'. 
דמקור הדין בבדק הבית בשם תשו' הרשב"א ועוד, ושאני מסעי' י"ג דהתם יטול  –ודחה הנקוה"כ דבריו  «

 )נקוה"כ(חלקו כנגדו אחר שבאו לעולם, משא"כ כאן דמכירה הוא מעכשיו. 
 
 
 
 
 

 ז"טסעיף 
 לענין ערלה –העברת האילן, הרכבה והברכה 

 מבריך ומרכיב יש בו משום ערלה. - (ט:)מקור: ראש השנה 
 פרט למבריך ומרכיב. -"ונטעתם" - )קדושים ג, ב(ספרי 

 חייב בערלה.  –אחד הנוטע גרעין או יחור או שעקר כל האילן ונטע במקום אחר • 
 חייב בערלה.  –ואחד המרכיב יחור באילן אחר • 

 )הרי בספרי איתא דמרכיב אין בו משום עורלה(כיצד מדובר?  «
אבל הכא מיירי שהרכיב באילן הנטוע לסייג ולקורות דפטור מערלה ע"כ חייבת הנטיעה המורכבת  .א

 בערלה 
)ויש בזה פלוגתא בירושלמי פ"ק דערלה אם באילן סרק הרכיבה אע"ג דעביד איסורא מ"מ יש בה דין ערלה.  .ב

 לחן()ב"י ט"ז וערוך השו חייבת בערלה ויש מי שסובר שבטילה היא לגבי הסרק הזקינה(
מרכיב חייב בערלה היינו ילדה בילדה שאף אותו ענף חייב בערלה, ואע"ג שקצצו מזקנה נעשה עכשיו  .ג

 )ט"ז(. )ובספרי מדובר שהרכיב נטיעה ילדה באילן זקן שבטל לגביה(ילדה שזו היא נטיעתה. 
ומ"מ, אם הרכיב ילדה בילדה בת שנה או בת שתים כשיעברו שני ערלה להנרכבת פטורה גם 

  )ט"ז וערוך השולחן(המורכבת. 
ואחד המבריך, דהיינו שעושה גומא אצל האילן ומשפיל אחד מענפי האילן ומטמין אמצעיתו בגומא וראשו יוצא • 

 כולם חייבים בערלה.  –מהצד האחר ונעשה אילן 
 בר?כיצד מדו «

 דוקא שחתכו מצד זה מעיקר האילן. .א
 דחייב. –או שאינו יונק ממנו  .ב

 חייב.  -ואף אם לא נפסק מן הראשון נוהג בה ערלה כל שאינה יונקת ממנה אלא מעצמה  ❏
וניתן לדעת זאת: ע"י שנראה אם היא יונקת מהאב היא הופכת עלין שלה שלא יעמדו כנגד העלין של 

 )ט"ז(האב. 
 )ערוך השולחן(ולא הביאו הפוסקים דין זה, משום דלא שכיח כן. 

 )שו"ע(אבל כל זמן שהוא מחובר ויונק ממנו חשוב כאחד מענפיו, ופטור. 
כל  –ואם לאחר שגדל הענף שהבריך הבריך ממנו עוד ענף אחר בארץ ועשה כן כמה פעמים זה אחר זה  «

 זמן שהראשון מחובר לעיקר האילן כולם פטורים. 
 חייבים, ומתחילים למנות להם משעה שהפסיק, והעיקר פטור.  –סיק הראשון מעיקר האילן הפ

חוזר להיות טפל לענף שהבריך ומונין בין לעיקר בין לענף משעה שנעקר.  –ואם נעקר העיקר מהקרקע  «
 )שו"ע(
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 ז"יסעיף 
 שתיית יין מגפני העכו"ם

מותר לשתות יין מגפני העובדי כוכבים. משום דספק ערלה  –אע"פ שמנהג עובדי אדמה להבריך גפנים בכל שנה 
 )שו"ע(מותר. 

 

 שתיית יין מגפני ישראל העוברים על ערלה ❏
 מחלוקת  – בחו"ל•  

 מותר.  –שו"ע: אפילו בכרמים שישראל עובדים אותם ומבריכים אותם בכל שנה 
 הטעם: משום דמבריך ומרכיב אינו חייב בערלה אלא בארץ אבל לא בחוצה לארץ. 

השאג"א: חלק על הטעם שאין עורלה במבריך ומרכיב בחו"ל, והוכיח מייתור קרא דמבריך ומרכיב גבי עורכי 
 המלחמה דוודאי דלעניין ערלה גם ראב"י מודה דאיכא עורלה בחו"ל במבריך ומרכיב.

 חה דבריו, והכריע כשו"ע.אך הערוך השולחן: ד «
 מחלוקת ראשונים – בארץ ישראל • 

 רא"ש: מותר, דאין מרכיב ומבריך חייב בערלה אלא בארץ ישראל, אבל לא בחוצה לארץ.
והוכיח דבריו משיטת ראב"י בסוטה מג: מקרא דולא חללו פרט למבריך ומרכיב שאינו חוזר מעורכי 

 מורה ולא מבריך ומרכיב.והלכך ונטעתם ג"כ היינו נטיעה ג –המלחמה 
 )ב"י ובדק הבית(תרומת הדשן: אף בארץ ישראל יש להתיר, מב' טעמים. 

 דיש למצוא היתר גם לבני ארץ ישראל ביין של כרמי העובדי כוכבים.  –השו"ע ובבדק הבית הכריע כתרומת הדשן 
 הטעם: 

 מאתיים של היתר.משום דרובא דגפנים לאו ערלה נינהו. דמסתמא לנטיעה אחת של ערלה יש  .א
ואפילו בכרמים שידוע ודאי שיש בהם ערלה, יש להתירה משום דקודם שיעברו עליה שני ערלה אינם  .ב

 )שו"ע(עושים פירות, ואם עושים, הם דקים וקלושים שאינם ראויים לעשות מהן יין. 
ממין גדול  דההיתר השני הוא היתר פשוט, אך אין זה רק בענבים ושארי פירות –וצידד הערוך השולחן  «

 כמו תפוחים וכיוצא בהם דוודאי בשני ערלה אין בהם פירות הגונים. 
אבל בפירות ממינים קטנים כמו וויינפערלאך אגרעסין מאלינא וודאי דעושים פירות הגונים גם בתוך שני 

 )ערוך השולחן(ערלה ואין לנו רק ההיתר הראשון משום דבח"ל מותר מבריך ומרכיב. 
 
 
 
 
 
 

 ח"יסעיף 
 אילן שנקצץ וחזר וגדל מהשורש 

מטפח ולמעלה כאילן דברי ר'  - והוציא חליפין מטפח ולמטה כנטיעהאילן שנגמם  – )פ"א מ"ח(מקור: שביעית 
 שמעון.

ר"ש וראב"י אמרו דבר אחד, דאמר רבי שמואל בר נחמן רבי יונתן בשם ראב"י  – )פ"א ה"ו(ואיתמר עלה בירושלמי 
 חייב בערלה מפני מראית העין. וחכמים אומרים: עד שיגמום מעם הארץ.הגומם את כרמו פחות מטפח 

 מחלוקת ראשונים – אם לא נקצץ מהשורש 
רמב"ם: אם נשאר ממנו כל שהוא, פטור. ואינו חייב אלא אם כן נקצץ מעל הארץ. ]דכיון שאמרו דר"ש וראב"י 

 אמרו דבר אחד הוה ליה שיטה ולית הלכתא כוותיהו[.
רא"ש: אפילו נשאר בו עד טפח חייב, ורק מטפח ומעלה פטור. ]דהלכה כראב"י דמשנתו קב ונקי, וגם הר"ש סבר 

 )ב"י וש"ך(כמותו[. 
 מחלוקת –להלכה 

 שו"ע: כרמב"ם, אם נשאר ממנו כל שהוא, פטור. ואינו חייב אלא אם כן נקצץ מעל הארץ.
 ח ומעלה פטור. ש"ך: כרא"ש, ואפילו נשאר בו עד טפח חייב, ורק מטפ

 )ש"ך(בא להורות דהלכתא ג"כ כאידך פלוני.  –דס"ל, דכי אמרינן פלוני ופלוני אמרו דבר אחד  «
)ערוך הגר"א הוכיח דהדין כרא"ש כדמוכח מילדה שאינה גבוהה טפח. ודחה הערוך השולחן את דבריו.  «

 השולחן(
 שו"ע(צה. לכו"ע חייב בערלה, ומונין לו משעת קצי – אך אם נקצץ מעל הארץ( 
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 יג 

 ט"יסעיף 
 אילן שעקרו רוח או שטפו נהר והוליכו למקום אחר 

 )פ"א מ"ג(מקור: ערלה 
חופר גומא בארץ  –דבר שמספק לי דתניא התם כיצד יודע אם יכול לחיות אם לאו  – )פ"א ה"ג(בתוספתא דערלה 

 ונוטעו בה, אם יכול לחיות פטור, ואם לאו חייב. 
  אם מהעפר שסביב שרשיו עמו והוסיף עליו שם עפר ונשרש שם בארץ 

הרי זה כנטוע במקומו ופטור  –אומדים אותו אם היה יכול לחיות בעפר הראשון שבא עמו בלא תוספת עפר אחר 
 מהערלה. 

  שו"ע(חייב.  –ואם לאו( 

 מחלוקת – כמה עפר צריך לחיות ❏
 פת"ש בשם פרח מטה אהרן: בעינן עפר שיכול לחיות ג' שנים. 

ערוך השולחן: איני יודע הגדר בזה, דוודאי דאם לפי ראות עיני הבקיאים ביכולתה לחיות מעפר זה די. ובפרט 
 )פת"ש וערוך השולחן(בחו"ל. ואין עיקר לדברים הללו. 

 )פת"ש(דווקא בארץ ישראל צריך שיעור ג' שנים, אך בחו"ל די אם יכול לחיות כמה ימים.  –לכו"ע 

 מחלוקת – להעביר עץ לכתחילה ממקום למקום ❏
פת"ש בשם לבושי שרד: אסור לכתחלה להביא אילן זקן עם העפר שסביבה שיכולה לחיות ממנה וליטע אותה 

 במקום אחר.
 )פת"ש וערוך השולחן(טעם לעשות גזירות חדשות. ערוך השולחן: אין בזה שום 

 
 
 
 

 'כסעיף 
 אילן שנעקר ונשאר משרשיו מחובר 

 )פ"א מ"ד(מקור: ערלה 
אפילו כעובי המחט שמותחין בו הבגד לאחר אריגה, בידוע שיוכל לחיות בלא תוספת עפר, ופטור אפילו הוסיף עליו 

 )שו"ע(עפר הרבה. 
 
 
 
 

 א"כסעיף 
 גבוה טפחאילן נמוך שאינו 

 חייבת בערלה לעולם. –ילדה שאינה גבוהה טפח  – בנטיעה אחת או אפילו שתים כנגד שתים ואחד יוצאת זנב 
 הטעם: משום מראית העין, שנראה כאילו היא בת שנתה. 

 שו"ע(מותר, דאית ליה קלא.  – אבל אם כל הכרם כך( 
 

 השולחן סעי' י"ח()ערוך אין בהם דין ערלה.  – אילן שאין צורתו כאילן ❏

 תלוי בברכת העץ.  – גדר עורלה ❏
ומדלגבי ערלה לאו פירא נינהו לגבי ברכה נמי לאו פירי נינהו ולא מברכינן עליה בורא פרי העץ  - )לו:(מקור: ברכות 
 אלא האדמה.

 )ערוך השולחן סעי' י"ח(ולמדנו מזה דכל שמברכין עליה העץ נוהג בה ערלה. 

העולם אין  –שהאילנות קטנות  אכבאגרעסי"ן וויינפערלא"ך מאלינ" – סתם אילנותאילנות שאינם בצורת  ❏
 נוהגין ערלה באלו הג' פירות. 

 ובאמת אלו ינהגו ערלה בהם אסורין יהיו לעולם דכל ג' שנים בערך מוכרחים לעוקרן ולנוטען מפני רפיונן.  «
עץ י"ל דלא אמרו שם אלא באילן ואי משום דאמרינן בברכות שם דברכה תלוי בערלה וברכתן וודאי ה

 גמור ובפרטי פירותיה כאביונות וקפריסין. 
אבל בעיקר האילן צריך בערלה אילן גמור ואלו אינם בדמיון לאילנות כידוע, דאינו בצורת סתם אילנות. 

 )ערוך השולחן סעי' י"ח(
 
 
 
 



    הלכות עורלה –אליהו חלקת   רצדסימן 

 יד 

 ב"כסעיף 
 אם חל עורלה אחר גדילת הפירות

 אם הוסיף במאתיים אסור. –בריכה שנפסקה והיא מלאה פירות  – )פ"א מ"ה(מקור: ערלה 
כגון: בריכה שנפסקה והיא מלאה פירות. וכן אילן זקן שנעקר ובו פירות ושתלו במקום אחר. או שלקח ענף מלא 

 –אם נתוסף בפרי עד שאין בפרי הראשון שהוא היתר ק' ק' חלקים על התוספת  –פירות מאילן זקן והרכיבו בילדה 
 מותר.  –סור. ואם לאו א

 מחלוקת – כיצד ניתן לשער ולעמוד לידע אם הוסיף «
ר"ש בשם הירושלמי: לוקח ירק אחד ומשער אותו שהוא כמו ירק אחר מאותו מין הנשאר מחובר לא 
פחות ולא יותר אלא כמוהו, ושוהה כפי הזמן שנשתהא אותו ירק בכרם לאחר שאמר לכשאגיע אלקטנו 

וסיף אותו המחובר אחד מק"ק על אותו הנלקט בידוע שהוסיף הנלקט אחד עד שעת לקיטתו, אם ה
 מק"ק.

רמב"ם: רואין אם נחתך ירק או תבואה מן הארץ בכמה זמן ייבש עד שלא נשאר בו ליחה וכשיעור 
הוי  -שהייתו לייבש נשתהא לצמוח, כיצד? הרי ששהא לייבש עד שלא נשארה בו ליחה משנעקר ק' שעות 

פרי במאה שעות. ואם נשתהא הירק בכרם חצי שעה אחר שראהו בידוע שהוסיף ק"ק. יודע שגדל כל ה
 )ב"י(

 

הפירות של הענף אסורים לעולם, אפילו גדלו הרבה.  –אבל אם הרכיב ענף מלא פירות של ערלה בתוך אילן זקן  ❏
 )שו"ע(

 )נז:(מקור: נדרים 
 מחלוקת ראשונים – אבל הגידולים עצמן «

 אסירי, דאי שרו היו מעלין.ר"ן: גידולין עצמן 
 )ב"י(נו יכול לבטל את הגידולין. רא"ש: גידולין ודאי שרו, כי העיקר אי

 )ש"ך(דפוסק כרא"ש דהגידולין מותרין.  –משמעות השו"ע 
 
 
 

 ג"כסעיף 
 הנוטע אילן מאכל ואין דעתו לצורך אכילה 

 הנוטע לסייג ולקורות פטור מן הערלה. – )פ"א מ"א(מקור: ערלה 
פטור...  -חייב. לסייג ולקורות ולעצים  -את שהוא למאכל  –כתיב "ונטעתם כל עץ מאכל"  – )פ"א ה"א(ובירושלמי 

 מה טעמון דרבנין? אמר רבי זעירא: במשנה סדר נטיעתן לעצים ברוצף לקורות במשפה לסייג מוכיח עליו.
  )שו"ע(פטור.  –ן דכגון: להיות גדר לשדה או בשביל העצים לשרפן או לבני –פסק השו"ע 

  והוא שיהא ניכר שאינו לצורך אכילה ❏
 נחלקו בזה הראשונים

רא"ש: צריך שיהא ניכר בהם שהם נטועים לכך, לעצים שנטען רצופות שלא הרחיק זה מזה כדרך שעושים לעץ 
 מאכל לקורות במשפה הענפים כדי שיתעבו ויהיו גסים לסייג מקום הסייג מוכיח עליו.

 )ב"י(ך שישנה סדר נטיעתן, אלא כיון שדרך לשנות סדר נטיעתן מותר, ואפילו לא שינה כשינה דמי. רמב"ם: אין צרי
 כרא"ש, דצריך שיהא ניכר שאינו לצורך אכילה. –פסק השו"ע 

 שנטען רצופים ואינו מרחיק בין אילן לאילן כראוי.  –כגון: אם הוא לשריפה 
 שמשפה הענפים כדי שיתעבו. –ואם הוא לבנין 

 )שו"ע(שהוא במקום שצריך לגדור.  –ואם לגדר 

 ואפילו אם צדו האחד בין פנימי בין חיצון בין תחתון בין עליון לצורך אחד מאלו, וצדו השני לאכול  ❏
 הפנימי חייב והחיצון פטור. –רבי יוסי אומר אפילו אמר הפנימי למאכל והחיצון לסייג  – )פ"א מ"א(מקור: ערלה 
 צורך אכילה חייב, והשאר פטור. דאת של –פסק השו"ע 

 קשה, אע"ג דהעליון גדל מתוך האיסור של תחתון אמרינן גידולי היתר מעלין את האיסור?  «
שם אין גידולי היתר מעלין את האיסור, דשאני התם דפירות ערלה היו ניכרים קודם שגדל ההיתר. י"ל, ד

 )ב"י וש"ך(הוה ליה כמו זה וזה גורם.  -אבל הכא שהפירות גדלים בבת אחת מתוך ההיתר ומתוך האיסור 
 

 ואם חשב עליו אחר כך לאכילה  ❏
 )פ"א מ"א(מקור: ירושלמי ערלה 

 חייב בערלה וברבעי.  –פסק השו"ע 
 ומונין לו משעת נטיעה.  «

 אין בו דין רבעי, שאין דין רבעי בלא ערלה.  –אבל אם לא חשב עליו עד סוף שנה שלישית 

 )שו"ע(חייב.  –ואם נטעו למאכל ואחר כך חשב עליו לאחד מאלו  ❏
 

 פטור מן הערלה  –בהם ולא לאכלם, ויש היכר בזה  כשנטע להריח ❏
  )ערוך השולחן(וכן אם פירות אלו אינן מאכל בריאים ונוטעים אותם רק לרפואה פטורים מן הערלה. 



   הלכות עורלה -אליהו חלקת  סימן רצג 

 טו 

 
 
 
 

 ד"כסעיף 
 הנוטע לצורך מצוה 

 הנוטע אתרוג למצוה או שמן למנורה חייב בערלה. - )פ"א ה"א(מקור: ירושלמי ערלה 

 לכו"ע חייב. – לצורך אתרוג ❏
הטעם: דאע"ג דאינו למאכל מ"מ כיון דצריך להפירי נהי דצריך למצוה סוף סוף נוטע לפירי וחייב 

  )ערוך השולחן(בערלה. 

 מחלוקת ראשונים – דקל לצורך לולב ❏
 דס"ל דלולב אינו חייב בעורלה. –הזכיר דין לולב רק אתרוג וזית למנורה רמב"ם: לא 

 הטור: חייב בעורלה.
 מחלוקת –להלכה 

 שו"ע וערוך השולחן: כטור, דהנוטע לצורך מצוה כגון לצורך לולב או אתרוג חייב. 
ם וצ"ל משו -שנדקדק למה חייב באתרוג למצוה הא בתורה עץ מאכל כתיב והמצוה אינה לאכילה  «

מ"מ המצוה  -וממילא דגם כשנטע דקל לשם לולב ולא לשם התמרים  –דהמצוה אחשביה והוי כלאכילה 
  )ערוך השולחן(אחשביה לנטיעה זו והוי כמו שנטע לשם אכילה והתמרים בני אכילה נינהו. 

חייב כמו מעיו"ט: כרמב"ם, דפטור מערלה. דהירושלמי לא קאמר רק כשנטע לשם הפירי למצוה כמו אתרוג וזית 
 )ערוך השולחן(אבל הדקל לשם לולב, הא נטע לשם עצים למצוה.  -לאכילה 

 
 

 דין הקדש ❏
 בהקדש למקדש שהקדישה לבדק הבית•  

 פטור מן הערלה.  –הקדיש ואח"כ נטע 
 ולא לגבוה.  -הטעם משום דכתיב שלש שנים יהיה לכם ערלים לכם 

 חייב בערלה. –נטע ואח"כ הקדיש 
 )ערוך השולחן(נוהג ערלה ביתר הזמן.  –ואם פדאו באמצע זמן הערלה מן ההקדש 

 הוי כהדיוט. –אבל הקדיש לבהכ"נ או לצדקה  • 
 )ערוך השולחן(ולכן השמיטו הטור ושו"ע דין זה לפי שאינו נוהג בזמה"ז.  «

 
 
 
 
 
 

 ה"כסעיף 
 הנוטע בתוך שלו לצורך רבים

 מחלוקת, ת"ק: הנוטע לרבים חייב. ור' יהודה: פוטר. – )פ"א מ"ב(מקור: ערלה 
 מחלוקת ראשונים

 טור: הנוטע לרבים בתוך שדהו חייב בערלה, שנאמר ונטעתם אפילו לרבים. ואין חילוק בין ארץ ישראל לחו"ל. 
 )טור(רמב"ם: דווקא בא"י חייב, אבל בחו"ל פטור. 

 מחלוקת –הטעם  «
ב"ח: משום דקרא מיירי בירושלים כדאיתא בירושלמי שאומר שם בנוטע ברה"י והוא של הרבה בני אדם 

 )ערוך השולחן(כגון בירושלים. 
ערוך השולחן: הביא טעם אחר דהנה במשנה דפ"ק דערלה נחלקו ר"י וחכמים בדין זה ור"י פוטר. וקיי"ל 

 )ערוך השולחן(כל המיקל בארץ הלכה כמותו בחו"ל. 
 כטור, דתמיד חייב. ואין חילוק בזה דגם בחו"ל חייב.  –ק השו"ע פס

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    הלכות עורלה –אליהו חלקת   רצדסימן 

 טז 

 ו"כסעיף 
 החייבים בעורלה

 חייב. – הנוטע ברשות הרבים

 חייב. – והגזלן שנטע ❏

 חייב. –בין לעצמו בין לישראל והעובד כוכבים שנטע  ❏
רק מה שנטעו הכנענים קודם ביאת ישראל לארץ פטור מערלה. אך משבאו אבותינו לארץ אף מה שנטעו  «

  )ערוך השולחן(הכנענים חייב שנאמר כי תבואו אל הארץ ונטעתם משעת ביאה. 
ואין בו חיוב נטע  -שאם בא לנהוג במצוה זו הרי הוא קדש כנטע רבעי של ישראל  -יש לעכו"ם נטע רבעי  «

 )ערוך השולחן(רבעי כמו שאין בו חיוב במער"ש, אלא שאם רצה ה"ז קדש. 

 חייב.  –שמילאו עפר ונטע בו  והנוטע בבית, ועל גג ❏

 מחלוקת ראשונים – הנוטע בעציץאו  והנוטע בספינה ❏
 אם נקוב חייב, ואם אינו נקוב פטור. –אפילו אינו נקוב חייב. אך בעץ  –רא"ש: חרס וספינה 

לא צריך כלל נקוב ואפילו אינו נקוב חייב,  –תוס': של חרס צריך שתהיה נקובה, ואם אינו נקוב פטור. אך בשל עץ 
 דהיא מחלחלת יותר מן החרס.

 קוב לא מועיל כלל.ר"ת: של חרס מועיל נקיבה. אבל בשל עץ אפילו נ
 חייב.  –בכל עציץ  –רמב"ם: אפילו בעציץ שאינו נקוב 

 כרמב"ם, דהנוטע בעציץ אע"פ שאינו נקוב, חייב. –פסק השו"ע 
 
 
 
 

 ז"כסעיף 
 העולה מאליו 

 )פ"א מ"ב(מקור: ערלה 
 פרט לעולה מאליו. -"ונטעתם" –ספרי קדושים פ"ג א( 

 חייב.  – ברשות היחיד•  
 אפילו הנוטע במקום שאינו ישוב, פטור.  – טרשיםבמקום •  

 פטור. –והוא שלא יהיה עושה כדי טיפול שמטפל בפירותיו עד שמביאם לישוב  «
 חייב. –אבל אם היה עושה כדי טיפול  «

 חייב, דמסתמא ע"י עבודת אדמה שעבדו מתחלה עלה. –אבל בישוב אפי' עולה מאליו  ❏
 
 
 
 

 ח"כסעיף 
 עובד כוכבים שהיה מוכר פירות ואמר: של ערלה הן, או של נטע רבעי הן 

 להשביח מקחו אומר כן מפני שפירות של ילדה טובים מזקינה. - (קכב.)מקור: יבמות 
 דאינו נאמן.  –פסק השו"ע 

 )שו"ע(ואפילו אמר: מאיש פלוני לקחתים.  «

 נאמן. –אם לא היה טעם זה  ❏
אלולי טעם  -ובאמת גם בלא זה דבריו לא מעלין ולא מורידין לא לאיסור ולא להיתר, אלא דבכאן דהפירות שלו הם 

 )ט"ז וש"ך(זה היה נאמן דמגלה חסרונם, לזה אמרינן שלדעתו אין חסרון בזה ואדרבא מעלה הוא. 

 )ט"ז(יש לחוש ולהחמיר  – מיהו אם נראה שלפי תומו אומר כן ❏
 

 רבה ערלה שנתע ❏
 אינה בטלה אלא בר' והיינו במינו. ואז אפי' ביבש לא אמרינן חד בתרי בטל עד ר'. –במינה •  
 )ש"ך(לעולם בטלה בס' כשאר איסורים.  –אבל שלא במינו •  

 

לא קנה, דלאו מידי יהיב ליה.  –כגון פירות ערלה או הקדש  – מי שקנה מחבירו מדברים האסורים בהנאה ❏
)בדה"ב(

 
  



   הלכות עורלה -אליהו חלקת  ימן רצהס 

 יז 

 אילן הלכות כלאי
 

 סימן רצה
 

 'אסעיף 
 גדר איסור כלאי האילנות 

 כלאי האילנות הרי הם בכלל מה שנאמר: "שדך לא תזרע כלאים" 
 )שו"ע(הרי זה לוקה מן התורה.  –כיצד? המרכיב אילן באילן, כגון שהרכיב יחור של תפוח באתרוג או אתרוג בתפוח 

 היכן נוהג? ❏
 נוהג בכל מקום, בין בארץ בין בחו"ל. וכן המרכיב ירק באילן או אילן בירק, לוקה בכל מקום.

כלאים נוהגין אף בחוצה לארץ... אמר ר' אסי אמר ר' יוחנן: לוקין על הכלאים... מה  - )לז. לט:(מקור: קידושין 
בהמתך נוהג בין בארץ בין בחוצה לארץ אף שדך נוהג בין בארץ בין בחוצה לארץ. ואלא הא כתיב שדך? ההוא 

 למעוטי זרעים שבחוצה לארץ. רב יוסף מערב ביזרני וזרע.
  

 מחלוקת –האם יש בזה איסור כלאים  – ראלזריעת ב' אילנות יחד בארץ יש ❏
דרישה בדעת הטור: כלאי אילנות בכלל שדך לא תזרע כלאים דאם זרע ב' מיני אילנות בא"י לא גרע איסורו מכלאי 

 זרע השדה. ורק בחו"ל אינו אסור דממעטינן ליה מדכתיב שדך.
לך כלאים באילנות אלא הרכבה בלבד.  רמב"ם: מותר לערב זרעי אילנות ולזרען כאחד אפילו בארץ ישראל, שאין

 ]ועי' לקמן סעי' ג' שהאריכו בזה[ )ט"ז(
 

 , למה לא כתב ירק בירק כבמשנה דאף בו יש כלאים? קשה, לשיטת הרמב"ם ❏
מהרש"א: וודאי לשיטת הרמב"ם יש בזה איסור. ולא התייחס הוא אלא דווקא לגבי חיוב המלקות. ולכן הרמב"ם 

 אבל איסור יש. –ירק בירק דמיירי במלקות לא כתב 
הערוך השולחן: ירק בירק לא שייך כלל שם הרכבה על זה, דהנה הרכבה למדנו מהרבעה דבר של קיימא שמזה 
יוצא זרע, וזרע זרע, וכמו כן הרכבה באילנות או ירק באילן או אילן בירק דהאילן הוא מתקיים שנים רבות וממנו 

  נוטעים נטיעות רבות ומהנטיעות נטיעות.
אין על זה שם הרכבה כלל, אלא זריעה בעלמא, ואינו אסור יותר מכל  -אבל ירק בירק דבמהרה כלה כדרך הירקות 

 דבזמן קצר יתגדלו ויבולו כדרך ירקות. -כלאי זרעים. דמה לי אם זורען כאחת או תוחב הירק בירק אחד 
אבל ירק בירק הוא כלאי זרעים בעלמא, דהא עיקר הפרק שם הוא בכלאי זרעים, ולכן הרמב"ם דמיירי כאן 

 )ערוך השולחן(בהרכבה לא חשיב לה. 
 
 
 
 
 

  'בסעיף 
 )שו"ע(. אסור לישראל להניח לעובד כוכבים שירכיב לו אילני כלאים

 אסור להניח לגוי לזרוע בכרמו. –אפילו כשותא בכרמא  – )קלט.(מקור: שבת 
הטעם: משום לפני עור לא תתן מכשול ובני נח נצטוו על הרבעה והרכבה. כמ"ש הרמב"ם דמפי הקבלה 

 שבני נח אסורין בהרבעת בהמה ובהרכבת אילן בלבד ואין נהרגין עליהן.
 רוך השולחן()עואילו הש"ך כתב: דהרמב"ם פסק דמותרין בני נח בהרכבה.  «

 
 
 
 
 
 
 



    הלכות כלאי אילן –אליהו חלקת   רצהסימן 

 יח 

 'גסעיף 
 מותר לזרוע זרעים וזרע אילן כאחד

 זורעים זרעים וזרעי אילן כאחד. - )כלאים פ"א ה"י(מקור: תוספתא 
 נוטל אדם מעה מפיטמא של תפוח ומעה מפיטמא של אבטיח ונותן לתוך גומא ומתאחין. –ירושלמי כלאים 

 מחלוקת – היכן מותר? ❏
 משמע דבא"י אסור בזה.  –ב"י בדעת הטור: מזה שכתב הטור: דמותר בחו"ל 

 ואפ"ה התירו. -דלא דק דהא מתניתין ורמב"ם בא"י איירי  –אך חלק הב"י 
 דרישה: רצה ליישב דאותו היתר היינו מחמת איסור הרכבה, אבל מ"מ יש איסור מחמת כלאי זרעים. 

 ואח"כ דחה אותו תירוץ. «
 ב"ח: כתב כן בפשיטות דכ"כ הרמב"ם בהדיא שלא כדברי ב"י. 

 )ב"י וט"ז(והיינו בא"י.  -ט"ז: הכל ניחא דודאי הטור ס"ל כהראב"ד דמחמיר 
 

, בין אילן בירק, בין שאין לך כלאים באילנות אלא הרכבה בלבד –וכן מותר לערב זרעי אילנות ולזרעם כאחד  ❏
 )שו"ע(נו. ואפילו עץ סרק על עץ מאכל או עץ מאכל על עץ סרק. ירק באילן, בין ירק בירק שאינו מי

מנין שאין מרכיבין עץ סרק על עץ מאכל או עץ מאכל על  – )פ"א ה"ז(. ירושלמי כלאים )פ"א מ"ז(מקור: משנה כלאים 
 עץ סרק בשאינו מינו, ת"ל: את חוקתי תשמורו".

 מחלוקת ראשונים – עץ סרק על עץ סרק ❏
 ר"ש: מותר.

 )ב"י(בדעת הטור: משמע דדווקא במינו מותר, אך בשאינו מינו אסור. ב"י 
 )ד"מ(ד"מ בדעת הטור: מותר. 
 דמותר, אפילו באינו מינו. –הכריע השו"ע ע"פ הש"ך 

 וכן פסק הרמ"א במפורש לקמן בסעי' ז'
 
 
 
 
 
 

  'דסעיף 
 יש איסור הרכבה אפילו תחת הקרקע

 )פ"ז ה"א(המבריך את הגפן בארץ וכו'. ירושלמי  – )פ"ז מ"א(מקור: כלאים 
 אסור לזרוע עליה ירק.  –כגון זמורת הגפן שהבריכה תחת הקרקע 

 הטעם: מפני שנשרש בה, והוה ליה מרכיב ירק באילן. 
 )שו"ע(אא"כ יש על גבה עפר ג' טפחים.  «
 אסור.  –ואפילו הבריכה בתוך דלעת שיבשה, או בתוך סילון של חרס  «

 מחלוקת –באיזה סילון מדובר  ❏
 שו"ע: סילון של חרס. 

 )ש"ך(טור: סילון של עץ. 

  )שו"ע(אסור לזרוע על גבה, ומותר לזרוע בצדה.  –ואם היה על גבה פחות מזה  ❏

 אבל הבריכה בסלע קשה: ❏
 אפילו אין עליה עפר אלא ג' אצבעות, מותר להביא זרע עליה.  –כשאין עיקר הגפן נראה •  
צריך להרחיק ששה טפחים לכל רוח ואח"כ זורע, כמו שמרחיק מכל גפן יחידית שלא הוברכה.  –אבל אם נראה •  

 )שו"ע(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   הלכות עורלה -אליהו חלקת  ימן רצהס 

 יט 

 'הסעיף 
 לזרוע אצל האילן
 מחלוקת ראשונים

 רא"ש: מותר. אע"פ ששרשי הירק נכנסים בתוך שרשי האילן, כיון שאין על השרשים שם אילן. 
אלא בזורע על הגפן ממש, לפי ששרשי הזרעים יורדים כנגדן ונכנסין בתוך הטעם: דאין שייך הרכבה 

 הגפן, אבל בצדדים הזרעים לאו לצדדים משתרשי.
ושרשי הגפן גם כן אין מתפשטין לצדדין עד שהן יורדין כנגדן ג' טפחים, ושוב אין שרשי הזרעים יכולים 

 ליכנס בהם.
 )ב"י(ר"ן ור"ש מאוורא: טוב ליזהר שלא לזרוע זרעים סמוך ג' טפחים מעיקרו של אילן. 

 מחלוקת –להלכה 
שו"ע: מותר, אע"פ ששרשי הירק נכנסים בתוך שרשי האילן. דלא שייך ביה הרכבה כיון דלא נקרא שם אילן עליו 

 אם כן אפי' באין שרשי הירק ונכנסין בשרשי אילן שרי. 
 וונא כגפן שנקרא עליו שם אילן קודם שהבריכה אסור.ודוקא בכהאי ג «

ש"ך: לכתחילה יש להחמיר כהר"ן, דטוב ליזהר שלא לזרוע זרעים סמוך ג"ט לעיקרו של אילן דנראה כמרכיב 
 )ש"ך(הזרעים בתוך האילן. ומשמע דאם זורע על גבי השרשים ממש וידוע שנכנסים לתוכו אסור מדינא. 

  )ערוך השולחן(אף שלא הובא דעה זו בשו"ע מ"מ נכון ליזהר בזה.  דעל –הכריע הערוך השולחן 
 

 ה"ה המבריך באילן  ❏
 מותר לזרוע על גביו אפילו אין עליו עפר שלש אצבעות.  –המבריך ענף מאילן אחר 

 )שו"ע(אסרו, מפני שהיא רכה ושרשי הזרעים נכנסים.  –ודוקא בזמורת הגפן  «
 
 
 
 

  'וסעיף 
 האסורים בכלאיםסוגי האילנות 
 )פ"א מ"ד(מקור: כלאים 

 )שו"ע(יש באילנות דומים זה לזה בעלין או בפירות, ואע"פ כן הואיל והם שני מינים הרי אלו כלאים. 
אע"פ שדומים זה לזה, כלאים זה  –כיצד? התפוח עם החזרד. הפרסקין עם השקדים. השזפין עם הרימון  «

 בזה. 
 אינם כלאים זה בזה.  –שן עם העוזרדין אבל האגסים עם הקרוסטומלין. והפרי «
 . )רמ"א ובדק הבית(אע"פ שיש לו שם לווי  –וכן מותר להרכיב מין אחד, אפילו שחורות בלבנות ודקות בגסות  «
 )רמ"א(מותר, אע"פ שאינו מינו.  –וכן סרק על גבי סרק  «

 )רמ"א(ר מכולן. דהואיל ואין רוב העולם מכירין רוב המינין, טוב ליזה –ומ"מ, מצדד הרמ"א  ❏
 

  גדר כלאיים בין ב' מיני אילנות פרי ❏
 הואיל והם שני מינים הרי אלו כלאים.  –באילן שיש שני מינים שדומין זל"ז בעלין או בפירות •  
אע"פ שהן שני מינין בטבען, הואיל ועלין של זה דומין לעלין של זה או  –וכן אם יש שם זרעים ואילנות אחרות •  

לא חששו להם לכלאים זה עם זה,  –דומה לפירי של זה דמיון גדול עד שיראו כשני גוונין ממין אחד  פירי של זה
 שאין הולכין בכלאים אלא אחר מראית העין.

דאז אפילו אם העלין דומין זל"ז, או תמונת הפירי  –כל שאנו רואים מינים נפרדים לגמרי שאינם מסוג אחד כלל •  
 הוה כלאים.  –דומה זל"ז 

כגון תפוחים שיש מהם  –אבל אם הם רק שני מינים בטבעם כלומר: שהכל מין אחד, אך בטבעם אין להם דמיון •  
מתוקים כדבש, ויש מהם חמוצים כחומץ ויש שיש בהם כמו טעם יין ועוד כמה מינים פרטיים ולכולם יש להם שם 

 הכולל ושם הפרטי. 
שיש מהן נקרא  -כמו אצלינו: תפוח אנטאנאווסק"י, תפוח ציטאווק"י, וכן בתפוחי בערנע"ס  «

אבל בכולל הן מין  –סאפיזאנקע"ס בארגאמאטי"ן, ויש בהן גדולים וקטנים ומראות ממראות שונות 
ם אומר הרמב"ם דכשהעלין דומין זל"ז או הפירות דומין דמיון גדול אינ –אחד ורק בטבעם משתנים בזה 

 כלאים זה בזה. 
אף על פי שיש בהן גדולים הרבה וקטנים מאד והמראה אינו דומה לחבירו והטעם אינו  –וכן בתפוחי עץ  «

 דומה מ"מ דמות אחד להנה והעלים דומים זל"ז דמיון גדול. 
מ"מ לפי מראית עין כולן דמות אחד הן העלין, וכן התמונה של  –ואף אם אולי יש איזה הפרש בין זל"ז  «

כגון תפוחים כולן עגולות והבערנע"ס חדים בתחתיהם ועגולים בראשם, אלא שההפרש הוא  –ירי הפ
 )ערוך השולחן(בגודל וקוטן וממילא שגם הטעם משתנה בין זל"ז וכולן מין אחד הן. 

 
 
 
 



    הלכות כלאי אילן –אליהו חלקת   רצהסימן 

 כ 

 'זסעיף 
 אסור לקיים המורכב כלאים

 מותר, ואפילו לזה שעבר והרכיבו.  –אבל הפרי היוצא ממנו  ❏
 )שו"ע(ומותר ליקח ענף מהמורכב ולנטעו במקום אחר. 

אע"פ שאין ישראל רשאי לעשות כן, נוטל ממנו  –גוי שהרכיב אגוז על גבי פרסק  – )פ"א ה"ד(מקור: ירושלמי כלאים 
 ייחור והולך ונוטע במקום אחר.

ילן באילן הטעם: מפני שאין לך בכלאים שיאסר הפרי אלא דווקא בכלאי הכרם, ומדמים הם הרכבת א
 )ב"י(לכלאי זרעים שהן מותרים באכילה. 

בכל המדינות רובם ככולם הכרמים והפרדסים מורכבים וכמעט שנה שנה דרכם להרכיב והישראל קונה הכרם  ❏
 מחלוקת – או הפרדס

ום הרי מחוייב לעקרן ואין מי שיעשה כן ונמצא שכולם עוברים בכל י -כנסת ישראל וגדולים: כיון שאסור לקיימן 
 על לאו דמקיים כלאים. 

 מחלוקת –האם פסולים לעדות  «
 כנסת ישראל: רצה לפסלם לעדות.

ערוך השולחן: אינו כן, דאינו פסול לעדות אלא בלאו שע"י מעשה דלוקין עליו וכאן אין הישראל עושה 
 מעשה.

 אך הערוך השולחן: חלק וס"ל דבכלאי אילן ליכא כלל איסור דמקיים כלאים. 
 הטעם: 

דהא כלאי אילן למדנו מכלאי בהמה מקרא דבהמתך לא תרביע כלאים שדך לא תזרע כלאים מה  .א
בהמתך בהרבעה אף שדך בהרכבה, וכיון שכל עיקר האיסור למדנו מכלאי בהמה הרי דכלאי בהמה 

 מותרין לגדל ולקיים, וממילא דגם כלאי אילן כן הוא. 
באמצע גידולן וכשיתגדלו יתלשום לגמרי שייך ועוד דבשלמא כלאי זרעים וכלאי כרם שעומדין עתה  .ב

 קיום בעת שהם בגידולם והיינו להניחם שיתגדלו. 
אבל בכלאי אילן האיסור הוא רק לשעה קלה ואח"כ עומדת העץ לעולם ואין עושים לה מאומה 

וא"כ מה שייך בהם מקיים כלאים. ועוד  -והפירות גדילים מאליהם והרי הם מותרים באכילה 
 לן איסורא נמי איכא משום לא תשחית את עצה.דלקצוץ אי

ולכן כתב דמותר ליקח ייחור ממנה וליטע אותה  -אבל כשכבר נשתרשה ונעשית אילן הוי היתר גמור 
 כיון שכבר נתגדלה ואיסור הנאה אין בה.

ואפילו להרא"ש, אינו אסור אלא מיד כשמרכיבן, אבל כשהישראל קונה פרדס או כרם ויש בהם 
 )ערוך השולחן(כבר נעשו אילנות אין בזה איסור כלל. מורכבים שמ

 מחלוקת – האם יש חילוק בין א"י לחו"ל כשאינו עושה מעשה ❏
 חת"ס: טרח לחלק בין א"י לחו"ל כשאינו ע"י מעשה, דאפילו לר"ע לא אסר בלא מעשה. 

 )ערוך השולחן(ערוך השולחן: א"א לומר כן. 

 מחלוקת –תפוחי יער עם תפוחי פרדס  ❏
 לבוש: תפוחי יער הוי כלאים עם תפוחי פרדס. 

 משכנות יעקב והגרא"ז מרגליות: דחו דבריו דמין אחד הם. 
  )ערוך השולחן(ועכ"פ כולם הרעישו על מה שאין נזהרין בזה.  «

 
 
 
 
 

  



   הלכות כלאי הכרם -אליהו חלקת  ימן רצוס 

 כא 

 הלכות כלאי הכרם
  

 סימן רצו
 

 'אסעיף 
 גדר חיוב כלאי הכרם מדאורייתא

 מחלוקת ר' יונתן ור' יאשיה בכלאי הכרם  - )לט.(מקור: קידושין 
כלומר שלא  -דר' יונתן סבר: דכשזורע מין ירק או תבואה בכרם לוקה כפשטא דקרא "לא תזרע כרמך כלאים"

תזרע בכרם ויהיו כלאים גפנים בזרעים. אבל א"צ שני מיני זרעים בהכרם, דא"כ גם בלא הכרם יש לאו דכלאי 
 זרעים.

אבל ר' יאשיה ס"ל: דאינו חייב משום כלאי הכרם עד שיזרע חטה ושעורה וחרצן במפולת יד, והיינו כדרך זריעות 
אין איסור רק כשיזרע  –אות. וכן אם הגפנים כבר נטועות שמפילין ביד על פני השדה ואז יצמחו גפנים ושני מיני תבו

 שני מיני תבואות או ירקות סמוך להגפנים. 
 נחלקו בזה הראשונים  – על מה מדבר ר' יאשיה

 הטור: לא אוסר אלא בארץ. אבל בחו"ל גם בשני מינים מותר. 
 תוס': ר' יאשיה קאי גם אחו"ל שאסור. 

הוא רק לעניין מלקות. אבל לעניין איסור אפילו מין אחד של תבואה או ירק  רמב"ם וראב"ד: ס"ל דהך דר' יאשיה
 )ב"י וערוך השולחן(ובכרם ולא במפולת יד אסור בהנאה. 

 מחלוקת ראשונים – בגדר האיסור ❏
 ראב"ד: האיסור הוא רק מדרבנן, דכיון דלא אסרה תורה אלא ג' יחד מנלן דמקרי כלאי הכרם אם לא עשה כן. 

 איסור דרבנן אין כאן.ר"י: אף 
 )ב"י וערוך השולחן(רמב"ם: וודאי סובר שהאיסור מן התורה. 

הרי זה לוקה שתים, אחת משום  –כרמב"ם, הזורע שני מיני תבואה או שני מיני ירקות עם זרע הכרם  –פסק השו"ע 
 שדך לא תזרע כלאים, ואחת משום לא תזרע כרמך כלאים. 

 כלאים", עד שיזרע בארץ ישראל חטה ושעורה וחרצן במפולת יד. ואינו לוקה משום "לא תזרע כרמך 
 לוקה.  –וכן אם חפה אותם בעפר  «
הרי זה  –וכן אם זרע שני מיני ירק וחרצן, או זרע אחד ירק וזרע אחד מין תבואה וחרצן במפולת יד  «

 לוקה. 

 . ואת הכרםואינו חייב מן התורה אלא על קנבוס ולוף וכיוצא בהם, מזרעים שנגמרים עם תב ❏
 אסור מדבריהם.  –אבל שאר הזרעים 

 אמרינן קנבוס ולוף אסרה תורה בכרם. שאר זרעים מדרבנן אסירי.  - )טו:(מקור: מנחות 
 נחלקו הראשונים בפי' הגמ'

רש"י: משום דקנבוס ולוף אין זרען כלה, או משום שיש להם אשכולות כמו גפנים, וכתיב כרמך כלאים זרעים 
 הדומים לכרם.

 )ערוך השולחן(רמב"ם: מפרש מפני שהם נגמרים עם תבואת הכרם. 
אסורים משום כלאי  -הר"ן: קנבוס ולוף אסורים לפי שגדלים הרבה ואיכא ערבוביא, ועושין אשכולות כגפנים 

 )ט"ז(הכרם. 
 כרמב"ם, דהכל תלוי מזרעים שנגמרים עם תבואת הכרם. –פסק השו"ע 

 )ט"ז(כמו שתבואת הכרם אינו מותר עד ג' שנים.  דהיינו שאין עושים אלא לג' שנים, «
לא בא למעט חטה ושעורה דכל ה' מינים ודאי כלאים מן התורה. אלא לאפוקי שאר זרעוני גנה שאינם  «

 )ט"ז(נאכלים דומיא דקנבוס ולוף. 

 חוצה לארץ ❏
 נחלקו בזה הראשונים

 בחו"ל.  –הטור: גם בשני מינים מותר 
 "ל שאסור. תוס': ר' יאשיה קאי גם אחו

רמב"ם וראב"ד: ס"ל דהך דר' יאשיה הוא רק לעניין מלקות. אבל לעניין איסור אפילו מין אחד של תבואה או ירק 
 )ב"י(ובכרם ולא במפולת יד אסור בהנאה. 

 אסור מדבריהם לזרוע כלאי הכרם בחוצה לארץ.  –פסק השו"ע 
 [ועי' בסוף הסימן]
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 כב 

  בכלאים.ואין עודרין עם העובד כוכבים  ❏
 )שו"ע(אבל עוקרין עמו, כדי למעט התיפלה. 

  )ערוך השולחן(ומותר לעקור עימו אפילו בשכר.  «
 
 
 
 

 'בסעיף 
 איזה זרעים אסור ומותר לזרוע

 אין אסורים משום כלאי הכרם אלא מיני תבואה ומיני ירקות בלבד.  • 
 מותר לזרעם בכרם.  –אבל שאר מיני זרעים •  
 )שו"ע(שמותר.  –ואין צריך לומר שאר אילנות •  

 
 
 
 

 'גסעיף 
 לזרוע בצד הגפן

  אסור לזרוע ירקות או תבואה בצד הגפנים, או ליטע גפן בצד הירק או התבואה.

אע"פ שאינו לוקה, הרי זה קידש ונאסרו שניהם בהנאה הירק או התבואה והגפנים, ושורפין את  – ואם עשה כן ❏
 שניהם, שנאמר: פן תקדש המלאה הזרע. 

 מחלוקת – דין הקש של תבואה והעצים של גפנים האלו ❏
 שו"ע: אסורים בהנאה ושורפים אותם.

 ו"ע()שולא יסיק בהם תנור וכירים, ולא יבשל בהם באש שריפתן. 
 )ערוך השולחן(ולאו דווקא שריפה, אלא אורחא דמילתא קאמרי כדי שלא יכשלו בזה רבים.  «

 )ערוך השולחן(גר"א: דהעצים מותר. 

 מחלוקת – גדר האיסור ❏
 שו"ע: יש בזה איסור, אע"פ שאינו לוקה.

 )ט"ז(ר"ן: חולק ע"ז וס"ל דאפי' איסורא ליכא. 

 ומניין לנו שאסרה תורה בהנאה?  ❏
ובאה הקבלה דתקדש הם שני תיבות תוקד אש, וזהו כפשטא דקרא פן תקדש  -דכתיב: "פן תקדש" .א

 שתהיה כקדש שאסור בהנאה.
מה להלן אסור בהנאה, אף כאן  –ובירושלמי: כתיב הכא "פן" וכתיב "פן תנקש בו" בעבודת כוכבים  .ב

  )ערוך השולחן(אסור בהנאה. 
 
 
 
 

 'דסעיף 
 המקיים כלאים בכרמו

 )פ"ג הי"ב(מקור: בתוספתא דכלאים 
 הרי זה קידש.  –אחד הנוטע ואחד המקיים, כיון שראה כלאים צמחו בכרמו והניחם 

 
 

 ואין אדם מקדש דבר שאינו שלו.  ❏
 )שו"ע(לפיכך, המסכך גפנו על גבי תבואתו של חבירו, קידש גפנו ולא נתקדשה התבואה. 

 )ערוך השולחן(ולא של אחרים.  -הטעם: משמע בירושלמי משום דכתיב "כרמך"

 קידש תבואתו ולא קידש גפן חבירו.  –סיכך גפן חבירו על תבואתו  ❏

 לא קידש אחד מהם.  –סיכך גפן חבירו על תבואת חבירו  ❏
 )שו"ע סעי' ד'(ומפני זה הזורע כרמו בשביעית לא קידשו.  «
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 כג 

  'הסעיף 
 הרואה כלאים בכרם חבירו וקיימן 

 הרי זה הרואה אסור בהנייתה, וכל אדם מותרים בהם. 
 )שו"ע(ואלו קיימן בעל הכרם היה מקדיש אותם לכל אדם. 

 כיצד מדובר?  «
 שהוא עסוק במלאכתו עשאוהו כפועל.בירושלמי אמרו: בפועל שנו, בעל הבית 

 ונחלקו הפוסקים כיצד לפרשו
בכ"מ פירש: דפועל העוסק במלאכה קאמר, וכן בעל הבית העוסק במלאכתו שוים לאיסור כשאומר 

 כשאחזור אלקטנו והוסיף בק' ק'. דאם אמר כשאגיע לו אלקטנו אין איסור. 
 דמותר.  –ואח"כ אמר דבעל הבית דינו כפועל אם עוסק במלאכתו אם אמר כשאגיע לו אלקטנו 

עוסק", בין שהוא בעל הבית בין שהוא אחר. ולא אמרו לשון פועל אלא פירושו " -דמ"ש כאן "פועל" 
 דאפי' מי שאינו שלו אם נתייאש ממנו אסור לו.  -להשמיענו 

היינו אפילו אינו עוסק  -היינו מי שיש בידו לעקור או לקיימו. והך "פועל"  -ט"ז פירש אחרת: דהרואה 
ל לילך שם לעקור הכלאים, וכיון שלא עשה כן אסור במלאכתו, מ"מ "יש לו שייכות לילך בכרם" ע"כ יכו

 לו מטעם קנס ולא לאחרים. 
הוה דינו כמו פועל שאינו אוסר  -ואח"כ אמר דבעל הבית בשעה שהוא עוסק במלאכתו וטרוד בה 

 לאחרים כשאומר לכשאחזור אלקוט. אבל בשעה שאין עוסק ואינו טרוד אסור גם לאחרים. 
 ם חבירו אין בו שום קנס. ועכ"פ משמע דאחד הרואה בכר

 )ט"ז(כל שיש לו רשות לילך לכרם חבירו ואין מקפיד עליו הוה כפועל.  -וה"ה אחר 
כט"ז, דה"פ בפועל שנו כלומר דוודאי אחר שאינו שייך לכרם כלל לא שייך לומר  –וצידד בערוך השולחן 

 )ערוך השולחן(שבהעדר ביטולו יהיה אסור אף לו, אלא בפועל שנו. 
 
 
 
 

 'וסעיף 
 האנס שזרע כלאים בכרם חבירו 

  שו"ע(אע"פ שלא נתייאשו, הרי זה קידש מן התורה.  –אם נשתקעו הבעלים( 
 קשה, וכי יש קרקע נגזלת?  «

ומתרץ, אע"פ שאין קרקע נגזלת מ"מ יש יאוש לקרקע. ומדרבנן קאמר, שיש יאוש לעניין זה שתיאסר 
 )ערוך השולחן(הכרם. 

  שו"ע(אע"פ שנתייאשו, אינו מקדש אלא מדברי סופרים.  –ואם לא נשתקעו הבעלים( 
 

 'חסעיף 
 ועזב מן השדה –אנס שזרע את הכרם 

 כשיצא האנס יקצור הזרע מיד. 
 ואפילו בחולו של מועד.  «

 יוסיף להם עד שליש בשכרן.  –ואם לא מצא פועלים  ❏

 הרי זה מבקש בנחת וקוצר.  –בקשו ממנו יותר, או שלא מצא פועלים  ❏

 )שו"ע(הרי זה קידש ויאסרו שניהם.  –ואם נשתהה הזרע עד שיגיע לעונה שמקדש  ❏
 
 
 
 

 'זסעיף 
 יחתוך אותם מיד.  –הרוח שעקרה פארות הגפן ושלחה אותם על התבואה 

 )שו"ע(הרי אלו מותרים ולא נתקדשו.  –ואם אירעו אונס ולא סילקן  ❏
 

 כל הגפן כולה אסורה היא ופירותיה.  –זמורה של גפן שהיתה מודלה על גבי תבואה אפילו היא מאה אמה  ❏
 )ערוך השולחן(מחזיר ואינו מקדש והירקות שנוטין לתוך הגפן יחזיר.  –תבואה שנוטה תחת הגפן 

 יכוך גפנים על התבואה חמיר טפי מנטיית התבואה תחת הגפנים. ומזה מבואר דס «
והטעם דנטיית התבואה הוי השורש רחוק מהגפנים, משא"כ כשהגפנים על התבואה הרי הגפנים 

 )ערוך השולחן(מתייחדים עם השורש. 
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 'טסעיף 
 מאימתי מתקדשים

 משישרישו.  –תבואה או ירק מתקדשים •  
 )שו"ע(משיעשו כפול הלבן.  –וענבים •  

 

 'יסעיף 
 כרם שלא הגיעו ענביו להיות כפול הלבן אלא עדיין הם בוסר, וזרע בתוכו ירק או תבואה, והשרישו 

 הרי זה לא קידש. ואעפ"כ קונסין אותו ואוסרין הזרע, אבל הבוסר מותר. 

 הרי זה מותר בהנאה.  –ואם עקר הזרע קודם שיעשו הענבים כפול הלבן  ❏

 מותרים. – )נעשו(נתקדשו, ואת שלא  -את שנעשו  –מקצתן נעשו כפול הלבן ומקצתן לא נעשו  ❏
 

  א"יסעיף 
 ענבים שנעשו כפול הלבן וזרע בצדן תבואה או מיני ירקות, ולקט הזרע 

 ה. הרי זה מותר בהנא –קודם שישריש •  
 )שו"ע(אסור.  –ואם השריש •  

 
 
 
 

 ב"יסעיף 
 אסור לזרוע בצדה ירק או תבואה.  – גפן שיבשו העלים שלה ונפלו כדרך שתיבש הגפן בימי הקור

 )שו"ע(ואם זרע לא קידש.  «
 מחלוקת –ואם יבשה לגמרי ]גם בקיץ[  «

 ירושלים: ג"כ אסור, דגזרו זה מפני זה. דיש מקומות שאף בקיץ יבש הגפן.
)ט"ז וערוך ראב"ד וט"ז: דביבשה לגמרי מותר לכתחילה. ואין איסור כלל לזרוע בצדה, כי עץ בעלמא היא. 

 השולחן(
 

  וכן הזורע בעציץ ❏
 לא קידש, ומכין אותו מכת מרדות.  –עציץ שאינו נקוב המונח בכרם •  
 )שו"ע(הרי הוא כארץ.  –אבל עציץ נקוב •  

 
 
 
 
 

 ג"יסעיף 
 אלא נזרע מאליו כשלא זרע בכוונה,

היה עובר בכרם ונפלו ממנו זרעים, או שיצאו עם הזבלים או עם המים, או שהיה זורע או זורה בשדה לבן וסיערתו 
 הרי זה לא נתקדש.  –הרוח לאחוריו ונפלו הזרעים בכרם וצמחו 

 וזה לא זרע.  -הטעם: שנאמר "אשר תזרע"

 הרי זה קידש.  –וחייב לעקור כשיראה. ואם קיימו  ❏

 הרי זה כזורע.  –ואם סיערתו הרוח לפניו וראה הזרעים שנפלו לכרם  ❏
ינפץ אותו אביב כדי להשחיתו,  -יהפכם במחרישה ודיו. ואם מצאם שנעשו אביב  -וכיצד יעשה? אם צמחו העשבים 

 תשרף. הרי זה  -שהכל אסור בהנאה. ואם מצאם שנעשים דגן 
 )שו"ע(הרי אלו ישרפו עם הגפנים הסמוכות להם.  –ואם ראה אותם וקיימם 
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 אילו מיני צומח אסורים ומותרים משום כלאים 

  ד"יסעיף 

 הרואה בכרם עשב שאין דרך בני אדם לזרעה 
הרי זה לא קידש עד שיקיים דבר שכמותו מקיימים רוב העם באותו  –אע"פ שהוא רוצה בקיומו לבהמה או לרפואה 

 מקום. 
 הרי זה קידש.  –כיצד? המקיים קוצים בכרם, בערב שרוצים בקוצים לגמליהם 

 אינם כלאים בכרם.  –האירוס והקיסום ושושנת המלך ושאר מיני זרעים •  
 הרי הם כשאר מיני ירקות ומקדשים בכרם.  –הקינדוס וצמר גפן •  
 )שו"ע(הרי הם מקדשים בכרם.  –וכן כל מיני דשאים שעולים מאליהם בשדה •  
 )שו"ע וערוך השולחן(מין זרעים הוא ואינו מקדש.  –ופול המצרי ושאר מיני זרעים הנאכלים •  

 )ערוך השולחן(אינו מקדש אבל אסור מדרבנן.  «
 

  ו"טסעיף 
 מיני אילן הם ואינם כלאים בכרם.  – )מין הדס( הקנים והורד והאטדין

 הרי זה ירק.  –: כל המוציא עלין מעיקרו זה הכלל ❏
 הרי זה אילן.  –וכל שאינו מוציא עלין מעיקרו 

 )שו"ע(אילן לכל דבר.  – והצלף ❏
 
 
 
 

 ז"טסעיף 
 כיצד מתקדש

 מותר.  –הרואה ירק בכרם ואמר: כשאגיע לו אלקטנו  ❏

 )שו"ע(הרי זה קידש.  -אם שהה עד שהוסיף אחד בק' ק'  –הגיע לו ועבר מעליו ואמר: כשאחזור לו אלקטנו  ❏
 )ערוך השולחן(משמע זריעה דניחא ליה.  -הטעם: כיון דלא ניחא ליה בזה דכתיב "לא תזרע כרמך"

 

 ? במאתיים אם לאווכיצד יודעין אם הוסיפו  ❏
רואין אם נחתך ירק זה או תבואה זו מן הארץ בכמה זמן יתייבש לדוגמא אם נתייבש לגמרי עד שלא  .א

ידענו שבחצי שעה מוספת חלק ממאתים. ואם נשתהה בארץ מזמן שהגיע  –ישאר בו ליחות במאה שעה 
 ר. להירק ולא לקטו חצי שעה הרי הוסיף במאתים ואסור, לא נשתהה חצי שעה מות

 –ויש דרך אחרת לידע והיינו שעוקר איזה שיבלים או מקצת ירק ושוקלם ואח"כ בחצי שעה ישקלם  .ב
וכשפיחתו במשקל חלק עשירית, ידענו שבחצי שעה מוסיפים חלק עשירית. שכל שמתחלת להתייבש 

 )ערוך השולחן(נפחתת במשקל וממילא דבקרקע להיפך וכן כל כיוצא בזה. 
 
 
 
 

 ז"יסעיף 
 בכרםעציץ 

 אסור לעבור בעציץ נקוב שזרוע בו ירק בתוך הכרם. 

 )שו"ע(הרי זה קידש.  –ואם הניחו תחת הגפן ונשתהה שם בארץ כדי להוסיף אחד ממאתים  ❏
 ]ועי"ע לעיל סעי' יב[

 
 
 
 

 ח"יסעיף 
 בצל שנטעו בכרם ואח"כ נעקר הכרם, ואחר כך צמחו בצלים מן העיקר הנטוע 

על עיקרו במאתים, הרי אותו העיקר באיסורו, שאין גידולי היתר מעלין את העיקר אף על פי שרבו הגידולים 
 )שו"ע(האסור. 
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 כו 

 'כ-ט"יסעיף 
 בזורע ומקיים בתוך הכרם –כשהוסיף מאתיים ונתקדש  -כמה יש לאסור 

 הזורע תבואה או ירק בכרם או המקיימו עד שהוסיף במאתים: 
  הרי זה מקדש מן הגפנים  – שורות הגפנים שחוצה לו יותר על ד' אמותכשהיה בין שפתי העיגול הזה ובין

 שסביבותיו י"ו אמה לכל רוח, עגולות ולא מרובעות. 
ורואים כל העיגול שרחבו ל"ב אמה כאלו הוא כולו מלא ירק, וכל גפן שתהיה בתוך עיגול זה נתקדשה עם הירק, וכל 

 )שו"ע סעי' י"ט(שחוץ לעיגול אינה מתקדשת. 
דיש גפנים בזויות הריבוע נוסף על העיגול והם יותר על שיעור שש עשרה מן  –ואין משערים במרובעות  «

הירק שזרע בכרם שהוא מלא גפנים. ואנן קיימא לן שאין האיסור מתפשט אלא עד שש עשרה אמות מן 
 )ט"ז(המקום שזרע שם הירק. 

 רואים את העיגול כאילו הגיע לשורה הסמוכה לו וכאלו  – אבל אם היה ביניהם ד' אמות מצומצמות או פחות
 )שו"ע סעי' כ(רוחב העיגול מ' אמה, ורואין כל גפן שתפול בתוך עיגול זה של מ' אמה הרי היא מתקדשת. 

 
 

 א"כסעיף 
 הזורע ומקיים חוץ לכרם

זה מקדש שתי שורות של הרי  –במה דברים אמורים, בזורע או מקיים תוך הכרם. אבל בזורע חוץ לכרם וסמוך לו 
 גפנים הסמוכות לזרע. 

 ר"ל באורך כל הזרע, ויתר ד' אמות חוץ לזרע.  «
 ומתקדש מן הזרע רוחב ד' אמות באורך כל השורה של כרם.  «

 )שו"ע(אינו מקדש מהזרע אלא ששה טפחים לכל רוח.  – ואם זרע בצד גפן יחידית ❏
 

  סיכום ד' מיני הרחקות בכלאי הכרם: ❏

  בתוך הכרם ההרחקה הוא ט"ז אמות.לזרוע 
בזה הלכו אחר שיעור יניקה דבאופן  -הטעם: אמנם בתוך הכרם דליכא שום היכר דכלאים גמורים הם 

ושיעור  -אחר אי אפשר, דבזה לא שייך עבודת הכרם דזהו מחוץ לכרם. אבל בתוכה צריך שיעור יניקה 
 יניקת אילן ט"ז אמות.

  .והזורע בצד הכרם ההרחקה הוא ד' אמות 
 הטעם: דד' אמות זהו מפני שזהו שיעורא דעבודת הכרם.

בכל זאת  –ולא פלוג רבנן בין מקום למקום, ואפילו בבבל שהיה להם מחרישה קטנה של ב' אמות  «
 מצריכם ד' אמות לעבודת הכרם.

 .ומגפן יחידית ההרחקה ששה טפחים 
 ם, לפי שכך היא עבודת גפן יחידית. הטעם: מגפן יחידית ו' טפחי

  א"צ הרחקה כלל.  –וכשיש ביניהם גדר גבוה עשרה טפחים 
הטעם: דכלל גדול הוא בכלאים שאין אנו חוששין ליניקת השרשים זה מזה דמה שתחת הקרקע לא 

 איכפת לן והתורה הקפידה שלא יתערבו זה בזה מלמעלה כמשמעות לשון כלאים. 
שכל מה שאסרו חכמים לא גזרו אלא מפני מראית העין. אבל  -וכן שנו חכמים במשנה פ"ג דכלאים ]מ"ה[ 

 )ערוך השולחן(ליניקה לא חיישינן אפילו בכלאי הכרם דאורייתא. 
 
 
 
 

 ב"כסעיף 
 גפן ילדה, פחותה מטפח 

 אינה מקדשת את הזרעים.  –בשתים כנגד שתים ואחת יוצאת זנב  • 
 )שו"ע(הרי זה מקדש.  –אבל אם כל הכרם כן •  

 
 
 
 
 
 
 



   הלכות כלאי הכרם -אליהו חלקת  ימן רצוס 

 כז 

 ג"כסעיף 
 שתי גנות זו על גב זו 

דאויר של הכרם בגובה מעל הארץ עשרה טפחים דינו כהכרם עצמו. דלא כרבי אלעזר בן  - )פ"ז ה"ב(מקור: ירושלמי 
 )ערוך השולחן(צדוק במשנה שם דעל הגפן אינו מקדש. 

 פסק השו"ע:
  זורע את העליונה עד שהוא מגיע לאויר י' טפחים קרוב לכרם.  – כרםכשהתחתונה עשויה 

 שאויר עשרה טפחים סמוך לכרם או לגפן יחידית אסור לזרוע בו זרעים. 
 הרי זה זורע את התחתונה עד שהוא מגיע למטה משלשה טפחים מעיקר  – ואם היתה העליונה עשויה כרם

 )שו"ע(הגפנים. 
 
 
 
 

 ד"כסעיף 
 הופך את הזרעים במחרישה ואחר כך נוטע.  – שדהו זרועה ירק או תבואה ונמלך ליטע בה גפניםמי שהיתה 

 )שו"ע(ולא יטע ואחר כך יהפוך.  «
 

 ה"כסעיף 
 היתה נטועה גפנים ונמלך לזרוע בה זרעים 
 משרש את הגפנים, ואחר כך זורע את הזרעים.

הרי זה מותר לזרוע, ואחר כך  –ח סמוך לארץ ואם רצה לקוץ את הגפנים עד שלא ישאר מהן אלא פחות מטפ ❏
 )שו"ע(יחזור וישרש את הנשאר בארץ מהגפנים. 

הטעם שהתירו בזה: משום שלא רצו לאסור עליו הזריעה עד שישרש שלזה צריך זמן רב, ועכ"ז לא חששו 
שמא לא ישרש מפני שהוא יהיה מוכרח לזה אחרי שקצצן, דאל"כ אין הקרקע ראוי לא לגפנים ולא 

 )ערוך השולחן(לתבואה ובע"כ ישרשם. 
 
 
 
 

 ו"כסעיף 
 המבריך ג' גפנים ועיקריהם נראים 

המבריך ג' גפנים ועיקריהם נראים אם יש ביניהם מד' אמות ועד ח' הרי אלו מצטרפות.  - )פ"ז מ"ב(מקור: במשנה 
 ואם לאו אינם מצטרפות. 

 ונחלקו הראשונים בפירוש המשנה
שעשה שתי זמורות מגפן אחת שלא השכיבה כולה בקרקע אלא ראשה יוצאה מצד אחר ר"ש רא"ש וראב"ד: ה"פ 

ונעשו מג' ששה. ויש בהם שתים כנגד שתים ואחד יוצאה זנב. והשלישית א"צ הברכה, דבלא הברכה יש ה' כמובן 
עים לא פחות מד' אם יש בין גפן לגפן וכן בין השתים שיצאו מאחת מד' ועד ח' שזהו שיעור שבין גפן לגפן כדרך הנוט

דיותר מח' כל אחד הוי כגפן יחידית, הרי אלו מצטרפין  -אמות, דפחות הוי רצופין ועומד להתעקר. ולא יותר מח' 
אין מצטרפות. וא"צ להרחיק רק ששה טפחים  -כדין עבודת הכרם. ואם לאו  -להיות כרם. וצריך להרחיק ד' אמות 

 כדין גפן יחידית.
דהמבריך ג' גפנים ועיקריהם נראים אם יש ביניהם מד' אמות ועד ח' הרי אלו  -ה אחרת רמב"ם: הטה המשנה לכוונ

אינם מצטרפים, אלא  -מצטרפות לשאר גפנים העומדות וכאלו לא הבריכן, ואם לאו אינם מצטרפות. היו פחות מג' 
 )ערוך השולחן(מרחיק מהם ו' טפחים לכל רוח וזורע. 

 הרי אלו מצטרפים לשאר גפנים העומדות, וכאילו לא הבריכן.  –ות עד ח' אם יש ביניהם מד' אמ –פסק השו"ע 
 אינם מצטרפים.  –ואם לאו 

 )שו"ע(שה טפחים לכל רוח, וזורע. אינם מצטרפים, אלא מרחיק מהם ש – אם היו פחות מג' ❏
 לקמן[ ל' עי'-ז]סעיפים כ"

 
 

 א"לסעיף 
 שיעור ההרחקה מן הגפן

 מרחיק ארבע אמות מעיקרי הגפנים, וזורע.  –הבא לזרוע בצד הכרם  ❏

 )שו"ע(מרחיק ממנה ששה טפחים, וזורע.  – ואם גפן יחידית היא ❏
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 צורת גפן המחייבת

 מ"א-סעיף ל"ב
  ., ואפילו הן מאההיתה שורה אחת של גפנים זו בצד זו ב."ל

מחלוקת, כרם שהוא נטוע על פחות פחות מד' אמות ר"ש: אומר אינו כרם. וחכ"א: רואים  – )פ"ה מ"ב(מקור: כלאים 
 את האמצעיים כאלו אינם. 

 ומרחיק מן השורה ששה טפחים, וזורע.  –אין זה כרם אלא כגפן יחידית  –פסק השו"ע 

 הרי זה כרם וצריך להרחיק ד' אמות מכל צד, ואח"כ יזרע.  – היו שתי שורות ❏
 ג' גפנים או יותר.  –וכמה יהיה בכל שורה  «
 בד"א, כשהיה בין כל גפן וגפן מד' אמות ועד ח'.  «

הרי אלו כמובדלות זו מזו ואינם כרם  –אבל אם היה בין שתי השורות ח' אמות, חוץ ממקום הגפנים 
 אחד, ואינו מרחיק אלא ו' טפחים מכל שורה. 

 )שו"ע(אחת ומרחיק ו' טפחים לכל רוח.  הרי אלו כגפן –וכן אם היה ביניהם פחות מד'  «

 )שו"ע(הרי אלו כרם, ורואין את האמצעיות כאלו אינם.  – אע"פ שיש ביניהם פחות מד' –היו ג' שורות  ג."ל
 

  היו ג' שורות ובין כל שורה ושורה ח' אמות או יותר ד."ל

 הרי זה זורע בין השורות.  – לזרוע בתוכו 
מותר להביא זרע לתוכו ומרחיק  –לפיכך הנוטע את כרמו מתחלה, והרחיק בין כל שורה ושורה ח' אמות  «

 מכל שורה ושורה ששה טפחים בלבד. 
 צריך להרחיק משורה החיצונה ד' אמות כשאר הכרמים.  – אבל אם זרע חוצה לו 

 )שו"ע(טעם מרוחקים. ואין דין בין השורות של זה הכרם ככרם שחרב באמצעו, שהרי מתחלה נ ❏
 

 היתה בשדה זו שורה אחת של גפנים, ובשדה חבירו שורה אחרת כנגדה, קרובה לה  ה."ל
הרי אלו מצטרפות להיות  –אע"פ שמפסיק בניהם דרך היחיד או דרך הרבים או גדר שהוא נמוך מעשרה טפחים 

 שתיהן כרם. 
 והוא שיהיה ביניהם פחות מח'. «

 

 נטע שורה אחת בארץ ושורה אחת במדרגה  ו."ל

  אינם מצטרפים.  –אם גבוהה המדרגה מהארץ עשרה טפחים 
  שו"ע(מצטרפין.  –פחות מכאן( 

 

 גדר כרם קטן ז."ל
הרי זה נקרא כרם קטן וצריך להרחיק מהן ד' אמות לכל  –הנוטע חמש גפנים, שתים כנגד שתים ואחת יוצאת זנב 

 רוח. 

אינם כרם, ואינו  – שתים כנגד שתים ואחת באמצע, או ג' בשורה ושתים כנגדן בשורה שניהאבל אם נטען  ❏
 )שו"ע(מרחיק מהם אלא ו' טפחים לכל רוח. 

 

  כרם שחרב ח."ל
אם יש בו ללקט עשר גפנים לכל בית סאה ויהיו נטועות שתים כנגד שתים ואחת יוצאת זנב, או יש בו לכוין ג' כנגד ג' 

 )שו"ע(רם דל, ואסור לזרוע בכולו. הרי זה נקרא כ –
 

  כרם שאינו נטוע שורות שורות, אלא מעורבב ט."ל

  הרי זה כרם.  –אם יש בו לכוין שתים כנגד שלש 
  שו"ע(אינו כרם, אלא דיו להרחיק ו' טפחים מכל גפן וגפן, וזורע.  –ואם לאו( 

 

 הנוף והעיקרים שאינם מכוונים זה לזה .'מ

  הרי זה כרם.  –היו העיקרים מכוונים והנוף אינו מכוון 
  אינו כרם.  –הנוף מכוון והעיקר אינו מכוון 

 )שו"ע(הרי זה כרם.  – היו דקות ואינן מכוונות, ואח"כ העבו והרי הן מכוונות ❏

 )שו"ע(מביא חוט המדה ומותח מזו לזו.  – כיצד יודע אם הם מכוונות א."מ
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  ב"מסעיף 
 כרם שחרב באמצעו ונשאר שלם מכל סביביו 

 הרי זה מרחיק מעיקרי הגפנים ארבע אמות לכל רוח, וזורע באמצע הקרחת.  –אם יש בקרחת שבאמצע י"ו אמה •  
 הרי זה לא יביא זרע לשם.  –ואם אין בה י"ו אמה  • 

 הרי זה לא קידש.  –הואיל והרחיק ד' אמות לכל רוח מהגפנים של כרם  –ואם הביא  «
 
 
 
 

  ג"מסעיף 
 מחול הכרמים

  )פ"ד סוף ה"א(מקור: ירושלמי 
 והוא מקום שנשאר פנוי בלא גפנים בין סוף הכרם ובין הגדר שלו, והוא הנקרא מחול הכרם: 

 בכרם גדול: ❏
 מרחיק מהגפנים ד' אמות וזורע את השאר.  –אם יש בו י"ב אמה 

 לא יביא זרע לשם.  –היה בה פחות מי"ב אמה 
  )שו"ע(הואיל והרחיק ד' אמות, הרי זה לא קידש.  –ואם הביא  «
הטעם בזה דבעינן י"ב אמות: לפי שד' אמות שייכים לעבודת הכרם, וד' אמות שאצל הכרם שייכים  «

ע"כ צריך שיהיה נשאר ד' אמות  -כדי לילך שם ולהחזיק הכותל על ידי ההליכה  לכותל שמניחים שם
  )ט"ז(מקום חשוב לזרע. 

 )ט"ז(לפי שאין גפנים כאן רק מצד אחד.  –והא דלא בעינן ח' אמות בנתיים כדלעיל  «
 )שו"ע(אין לו מחול.  –אך כרם גדול שהיה בין כל שורה ושורה שמונה אמות או יותר   

 )שו"ע(אין לו מחול אלא מרחיק ארבע אמות מסוף הגפנים, וזורע עד הגדר.  – בכרם קטןאבל  ❏
 

 ד"מסעיף 
 גדר הגדר שיש לה מחול

אין לו מחול,  –היה הגדר המקיף את הכרם פחות מעשרה טפחים, או שהיה גובהו י' טפחים ואין בו רוחב ד' טפחים 
 )שו"ע(אלא מרחיק מסוף הגפנים ד' אמות וזורע עד המחיצה. 

 )שו"ע(ואפילו היה בין הגפנים ובין המחיצה ד' אמות ומחצה, זורע את חצי האמה.  «
 הטעם שאין נותנים לו מחול: «

ו"ע וט"ז: דוקא כשיש גדר חשוב דהיינו גובה י' ורוחב ד' אז נותנים מחול לכרם זה דהיינו ד' אמות ש
 הוי כאילו אינו לגמרי וזורע חוץ לד' אמות מופנים. –לכותל הגדר. אבל כל שאינו כותל חשוב 

אין לו מחול שאין דרך שם  –בלבוש כתב: או שהיה בו גובה עשרה טפחים אפילו אין בו רוחב ארבעה 
 מקום פנוי לעזוב הואיל ואיכא גדר חזק. 

 )ט"ז(דא"כ בגובה עשרה ורוחב ארבעה כל שכן שאין ליתן מחול.  –אך דחה הט"ז דבריו 
 
 
 
 

 דיני מחיצה החוצצת בין הכלאים

  ה"מסעיף 
 בין הכלאים גדר החוצצת

הרי זה מותר ליטע כרם בצדו מכאן וירקות  –גדר שהוא גבוה י' טפחים, וכן חריץ שהוא עמוק י' טפחים ורחב ד' 
 בצדו מכאן. 

 )שו"ע(אם אין בין קנה לחבירו ג' טפחים, הרי זו מבדלת בין הכרם והירק, כגדר.  –אפילו מחיצה של קנים  «

  ו"מסעיף 
 נפרצה הגדר

 גדר המבדיל בין כרם וירק שנפרץ עד עשר אמות, הרי זה כפתח ומותר.  –נפרץ עד עשר אמות  • 
 אסור עד שירחיק מן הגפנים כשיעור.  -כנגד הפרצה  –היתה פרוצה יותר מעשר •  
 הרי זה מותר כאלו אין שם פרצה. אך אם היה פרוץ מרובה על  -אם היה העומד כפרוץ  –נפרצו בו פרצות רבות •  

 )שו"ע(לא יזרע כנגד כל המקומות הפרוצים, עד שירחיק כשיעור.  –העומד     
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  ז"מסעיף 
 ממתי מתקדש כשנפרצה הגדר

 מחיצת הכרם שנפרצה, אומרים לו: גדור. נפרצה, אומרים לו: גדור. 
 )שו"ע(הרי זה קידש.  –ולא גדרה  נתייאש ממנה

  ח"מסעיף 
 מחיצת גוד אחית

 מותר לזרוע ירקות בצד האחד.  –בית שחציו מקורה וחציו אינו מקורה וגפנים נטועים בצד זה 
 שהרי פי תקרה כאלו ירד וסתם ונעשה ביניהם כמחיצה.  «

 )שו"ע(אסור.  –ואם השוה את קרויו  ❏

לעניין כלאים.  גם -לא אמרינן פי תקרה יורד וסותם בקרן זוית, ולא בגג משופע, ולא כשאין בהקירוי ד' טפחים  ❏
 )ערוך השולחן(ומ"מ, בכלאים אמרינן אף בד' מחיצות. 

 

  ט"מסעיף 
 חצר גדולה וחצר קטנה

 אסור לזרוע בקטנה.  –חצר קטנה שנפרצה במילואה לגדולה, והיו הגפנים בגדולה 
 הזרעים אסורים, והגפנים מותרים.  –ואם זרע  «

הרי היא כמובדלת מן הקטנה, ואין  –מותר לזרוע בגדולה, הואיל ויש בגדולה פסין מכאן ומכאן  –היו גפנים בקטנה 
 )שו"ע(הקטנה מובדלת מן הגדולה. 

 
 
 
 

 'נסעיף 
 חריץ שהוא עובר בכרם, עמוק י' ורחב ד' 

  הרי זה נראה כבין שני הכרמים ומותר לזרוע בתוכו.  –אם היה מפולש מראש הכרם ועד סופו 
 ובלבד שלא יהיו הגפנים מסככין עליו.  «
  הרי הוא כגת שבאמצע הכרם, שאע"פ שהיא עמוקה י' ורחבה ד' או יותר, אסור לו לזרוע  –ואם לא היה מפולש

 )שו"ע(בתוכה, אא"כ היה מקרחת ט"ז אמה. 
 

  א"נסעיף 
 שביל שבין שני הכרמים 

 אם יש ביניהם ט"ז אמה מרחיק מזה ד' אמות ומזה ד' אמות וזורע את המותר.  –הרי הוא ככרם שחרב באמצעו 
 )שו"ע(לא יביא זרע לשם.  –ואם היה פחות מכאן 

 
 
 
 

 ב"נסעיף 
 שומירה שבכרם 

  )פ"ה מ"ג(מקור: כלאים 
 מחלוקת –מהי שומירה  «

 בית דירה שעושים לשומר השדה שבכרם.המפרש בשו"ע: 
)ערוך ערוך השולחן: שומירה שבכרם והוא תל גבוה שהשומר עומד עליו לשמור הכרם ורואה למרחוק. 

 השולחן(
  'אם גבוהה עשרה ורחבה ד 

מותר לזרוע בראשה ירק. ובלבד שלא יהיו השריגים נוגעים בה, כדי שלא יראה ירק בתוך  –במרובעת  «
 הכרם מלמעלה. 

צריכה שיהיה בתוכה חלל ארבעה טפחים, כדי שתהיה מופלגת מן  –אבל אם היתה השומירה עגולה  «
 )שו"ע(הארץ, וצריכה עפר על ראשה מלמעלה שלשה טפחים. 

הטעם: דהעיקר דלעגול צריך היכר רב ולא למרובע משום דאין מרובע מששת ימי בראשית 
 )ערוך השולחן(וניכר לכל שהוא מעשה ידי אדם משא"כ בדבר עגול. 

  'אסור. –אך אם לא היתה גבוהה עשרה ורחבה ד 
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 ג"נסעיף 
 הבית שבכרם 

 זורעים בתוכו ירק.  –אם היה יתר משלשה טפחים על שלשה טפחים •  
 )שו"ע(הרי הוא כסתום ואין זורעים בתוכו.  –ואם היה פחות משלשה על שלשה •  
 )ערוך השולחן(הוי כיותר משלשה.  –ואם היו בג' מצומצמות •  

 
 
 

  ד"נסעיף 
 גפן יחידית שהיתה נטועה בתוך הבקעה או בתוך החריץ 

 מרחיק ממנה ששה טפחים לכל רוח, וזורע את כל החריץ כדרך שהוא עושה במישור. 

בכל זאת אסור לזרוע בתוכו אף על פי שהרחיק  –ואם היה עמוק עשרה, והיה רחב שפת החריץ למעלה ארבעה  ❏
 )שו"ע(ששה. 

 

  ה"נסעיף 
 גפן יחידית שהיתה מוקפת גדר גבוה י' ורחב ד' 

 לא יזרע בכל המחיצה ואע"פ שהרחיק ו'. 

 לא קידש.  –ואם הרחיק ו' וזרע  ❏

 ד"א לכל רוח, ואח"כ יזרע שאר החריץ או שאר המקום המוקף גדר. –וכמה ירחיק לכתחילה ויזרע  ❏
 
 
 
 

 אפיפירותהעריס והדיני 

 ו"נסעיף 
 דינים בכרםג' סוגי 

 הם הנקראים כרם.  –הגפנים שגדלו בברייתן והרי השריגים והאשכולות שלהם מושלכים בארץ •  
אבל העושה כמו מטה או כמו שבכה גבוהה מעל הארץ כדי שיהיו האשכולות והשריגים נמשכים עליה, והגביה נוף •  

 הרי זה נקרא עריס.  –הגפנים מעל הארץ על אותה המטה והדלה אותן 
הן הנקראים אפיפירות,  –ואותן הקנים וכיוצא בהם שעשה מהם מטה או כמו שבכה והדלה עליהן את נוף הגפן •  

 ודינין אחרים יש בעריס.
 

 הרי זה קידש.  – כל הזורע תחת השריגים והעלים היוצאים מן הגפן ז."כ

 ואע"פ שהזרע רחוק מעיקר הגפן כמה אמות.  «

לא יזרע  – שריגי הגפנים כשהם ארוכים הרבה(את עליהם  םגים שמדלי)עצים או קנים ארוהדלה את הגפן על מקצת אפיפירות  ❏
 תחת מותר האפיפירות, ואע"פ שאין עליהם לא עלים ולא שריגים. 

 הואיל ואין הזרע תחת סכך הגפן, הרי זה מותר.  –ואם זרע  «
 וכן אם הדלה הגפן על מקצת בדי אילן שאינו עושה פירות, כגון הארז והברוש.  «

 הרי זה מותר לזרוע תחת בדי האילן שלא נמשכו עליהם שריגי הגפן. – אבל אם הדלה על מקצת אילן מאכל ❏
 הטעם: שאין אדם מבטל אילן מאכל ועושהו אפיפירות לגפן. 

 )שו"ע(הרי זה מחזירם למקום אחר.  –ואם נמשכו השריגים אחר שזרע, וסככו על הזרע  «
 

הזורע תחת מותר האפיפירות, או תחת מותר האילן שאינו עושה פירות, ונמשכו שריגי הגפן וסככו  ח."כ

 הרי זה אסור לקיימו או להחזיר השריגים.  –על הזרעים 
  )שו"ע(אלא כיצד עושה? עוקר הזרע. 

 

  קנים היוצאים מן העריס ט."כ
 הרי זה מותר לזרוע תחתיהן.  –כשחס עליהם לפסקן כדי שלא ישחית האפיפירות 

 )שו"ע(הרי זה אסור לזרוע תחתיהן.  –ואם הניחם כדי שיהלכו עליהם השריגים והעלים היוצאים  ❏
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  )הגפן יחידית המודלית על גבי כלונסות( פרח היוצא מן העריס או מן הדלית .'ל
 הפרח היוצא מן עריס רואין אותו כאלו מטוטלת תלויה בו כנגדו. - )ספ"ו(מקור: כלאיים 

 ואסור לזרוע תחתיו.  –רואין אותו כאלו משקולת תלוים בו עד הארץ  –פסק השו"ע 

 אסור לזרוע תחתיה.  –וכן המותח זמורה מאילן לאילן  ❏

 זה מותר לזרוע תחת החבל.  הרי –קשר חבל או גמי בזמורה וקשר הראש האחד באילן  ❏
 )שו"ע(הרי הוא כאפיפירות ואסור לזרוע תחתיו.  –ואם מתח חבל זה כדי שיהלכו עליו השריגים והעלים  «

 

הנוטע שורה אחת של ה' גפנים או יותר וערסן על גבי כותל גבוה י' וכיוצא בו, או שנטען בצד חריץ  ז."נ

יך להרחיק מן העריס ד' אמות ואח"כ יזרע, כדרך שמרחיק מן הרי אלו נקראים עריס, וצר – עמוק י' ורחב ד'
 הכרם. 

 מחלוקת ראשונים – ומהיכן מודדין ❏
רמב"ם: אוסר ד' אמות בשדה לכל רוח משפת העריס, ואף על גב דבכל עריס מודד הד' אמות או מהגדר או מעיקרי 

 הגפנים.
 השולחן()ערוך ראב"ד: רק מעיקרי הגפנים ולא מקרקע שתחת העריס. 

 )שו"ע(כרמב"ם, דמודדים מעיקר הגדר שערסן עליו.  –פסק השו"ע 

מודד מן הכותל ד'  –הרחיק את השורה של גפנים מן הכותל, אמה, ונמצא העריס מן הגפנים ולכותל  כיצד? ח."נ
 אמות וזורע, ונמצא בין הזרע ובין עיקרי הגפנים חמש אמות. 

מרחיק מעיקרי הגפנים ד' אמות, שנמצא רחוק מן הכותל ה' אמות. ועל דרך זו  –ואם בא לזרוע מצד הגפנים  ❏
 )שו"ע(דנין בכל עריס. 

 

 הואיל וערסן, הרי זה עריס.  – אחד הבונה את הגדר ואחר כך נטע, או שנטע ואחר כך עשה את הגדר ט."נ
 )שו"ע(הרי כל השורה כגפנים יחידים. אין כאן עריס, אלא  –נהרס הגדר או נסתם החריץ 

 

 פסקי עריס .'ס
זהו הנקרא פסקי  –עריס שחרב אמצעו ונשתיירו בו ה' גפנים בצד הגדר מכאן וה' גפנים בצד הגדר האחר מכנגדן 

 עריס. 

הרי זה מרחיק מכל שורה ו' טפחים וזורע, והוא שלא יזרע תחת  –אם יש ביניהם ח' אמות ואחד מס' באמה  ❏
 האפיפירות. 

 נחלקו הראשונים כיצד משערים «
 רמב"ם: הועוד הוא אחד מששים באמה. 

 )ערוך השולחן(ר"ש וראב"ד: גורס אחד מששה באמה והיינו טפח. 
 )שו"ע(ה"ז לא קידש.  –ו' טפחים הואיל והרחיק מכל שורה  –ואם זרע  «

 מרחיק מכל שורה ו"ט וזורע, שאין כאן לא עריס ולא פסקי עריס.  –ואם אין שם גדר  ❏

 )שו"ע(חזר העריס למקומו, וחזרו פסקי עריס למקומן.  –חזר ובנה הגדר  ❏
 

  גנה קטנה שהיא מוקפת גדר, וערס את הגפנים סביב לה מבחוץ על כל כתליה א."ס
 הואיל והיא מוקפת גדר, זורעים בתוכה ירקות.  –אם יש בה מלא בוצר וסלו מכאן ומלא בוצר וסלו מכאן •  
 אין זורעין בתוכה.  –ואם אין בה כשיעור הזה •  

 )שו"ע(הטעם: מפני שנראה הכל כעריס אחד וירק בתוכו. 
 

  גפנים שהיו זרועים במדרגה גבוהה והעריס שלהן יוצא ומסכך על השדה ב."ס
רואין כל המקום שתחת העריס כאלו הוא מקום עיקרי הגפנים, ואוסר ד' אמות  –אם עומד בארץ ובוצר את כולו  • 

 בשדה לכל רוח משפת העריס. 
 )שו"ע(אין אסור לזרוע אלא תחת העריס בלבד.  –ואם אינו יכול לבצור עד שיעלה במדרגה או בסולם •  
 

והגפנים נטועים בזויות ביניהם, והעריס יוצא עם הכתלים מתוך הקרן שני כתלים הסמוכים זה לזה  ג."ס

 מרחיק מעיקרי הגפנים כשיעור, וזורע במקום הכלה שאין עליו עריס.  – וכלה
הואיל והרחיק כשיעור, הרי זה זורע בין  –ואע"פ שהזרע מכוון בין שני הכתלים שביניהם העריס  «

 )שו"ע(הכתלים. 
 

 ן הארץ מעט, ואח"כ נעקם ונמשך על הארץ וחזר ועלה כמו ארכובהגפן שעלה העץ שלה מ ד."ס
אין מודדין אלא מסוף הארכובה, ולא מעיקר הגפן  –כשמודדין בין הזרע ובין הגפן ששה טפחים או ארבע אמות 

 )שו"ע(הראשון. 
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  ה"ססעיף 
 יזהר שהגפן לא תסכך על הירק ולהיפך
 צריך להיזהר שלא תסכך הגפן על הירק או הירק על הגפן. –אע"פ שמרחיק בין הזרע ובין הגפן כשיעור 

 

  ו"ססעיף 
 )שו"ע(הקשין מותרים, והדגן ידלק.  – זרע ירק או תבואה, וצמחה, ואח"כ סיכך עליה את הגפן

 

  ז"ססעיף 
 היו יוצאים זה לזה 

 יעקר.  –היו שרשי הגפן יוצאים לתוך הד' אמות שבין הכרם והתבואה •  
 )שו"ע(מותר.  –היו שרשי התבואה יוצאים לתוך הד' אמות  • 

 
 
 
 

 ח"ססעיף 
 באיזה אמה משערים

 )שו"ע(כל ההרחקות והשיעורים האמורים בכלאים, באמה בת ו' טפחים שוחקות. 
 
 
 
 

 ט"ססעיף 
 כלאי הכרם בחו"ל

מותר  –א. אבל בחו"ל כל השיעורים האלו שמרחיקים בין הגפנים והתבואה או הירק, אינם אלא בא"י או בסורי
 לזרוע בצד הגפנים בתוך הכרם, לכתחילה. 

 ולא אסרו בחו"ל אלא לזרוע שני מיני ירק או תבואה עם החרצן במפולת יד.  ❏

 לומר לעכו"ם ❏
 מותר.  –אם אמר לתינוק עובד כוכבים לזרוע לו בחו"ל •   
  )שו"ע(שלא יתחלף בישראל.  –אבל לא יאמר לעובד כוכבים גדול  •  

 )ערוך השולחן(וזהו בחטה ושעורה וחרצן במפולת יד כמובן.  «
 קשה, דלאיזה תועלת יצוה לו לזרוע כיון שנאסרו?  «

  )ערוך השולחן(אולי דלעניין ספיקא יהא מותר. י"ל, ד

 האם מותר לאכול פירות אלו  ❏
 מחלוקת – בודאי 

הרי אותו הירק הזרוע שם אסור באכילה, ואפילו  –שו"ע: אע"פ שמותר לזרוע הירק בצד הכרם בחוצה לארץ 
 בחוצה לארץ. 

 , דכיון דמותר לזרוע איך אסור באכילה? קשה «
י"ל, דכל שאסור מן התורה בהנאה גזרו בחו"ל, וא"כ ממילא דלזרוע חטה ושעורה וחרצן במפולת יד 

גזרו גם בחו"ל. אבל הזריעה בכרם אין עיקר האיסור לא גזרו. אבל כיון שמן דזהו עיקר האיסור בא"י 
דספיקא  -התורה נאסרה בא"י ההנאה כשזרע בתוך הכרם ממילא דגזרו גם בחו"ל בוודאי ולא בספיקו 

דרבנן לקולא וגם לא אסרו רק הירק כיון שהוא הגורם ולא אסרו הענבים אף על פי שבא"י גם הענבים 
 )ערוך השולחן(דיו בחו"ל לאסור הירק בלבד. אסורים מ"מ 

 מותר לאכול אותו ירק גם כן.  –רמ"א: הואיל ומותר לזרוע ירק בצד הגפנים בחו"ל 
 ואין לחוש אלא במקום דאיכא למיחש שנזרע ב' מיני ירק או ב' מיני תבואה עם חרצן במפולת יד.  «
 )רמ"א(כי לא שכיח שנזרעו באיסור.  –ועל כן נהגו להקל במדינות אלו בירקות הנמצאים זרועות בכרמים  «

 דיש להקל כרמ"א. –הכריע הערוך השולחן 
  מותר לכו"ע, דלא אסר השו"ע אלא דווקא כשראה אותו לוקט ומוכר. אבל ספיקו מותר.  –בספיקו 
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 כלאי זרעים
 

 מן רצזסי
 

 'אסעיף 
 גדר כלאי זרעים

 לוקה, שנאמר: "שדך לא תזרע כלאים".  – הזורע שני מיני זרעים כאחד בארץ ישראל

 גדר הזריעה ❏
אחד הזורע, או המנכש, או המחפה, כגון שהיתה חטה אחת ושעורה אחת או פול אחד ועדשה אחת מונחים על 

 לוקה.  –הארץ וחיפה אותם בעפר בין בידו בין ברגלו בין בכלי 

 זרע בעציץ ❏
 אחד הזורע בארץ או בעציץ נקוב. 

 )שו"ע(מכין אותו מכת מרדות.  –אבל הזורע בעציץ שאינו נקוב 
 

 מחלוקת ראשונים  – איסור כלאי זרעים מדאורייתא או דרבנן גדר ❏
 רוב הפוסקים: כלאי זרעים בא"י אסור מן התורה. 

 )ערוך השולחן(רש"י: כלאי זרעים מדרבנן. 
 
 
 

 'בסעיף 
 לזרוע כלאים לעכו"ם

 )שו"ע(אסור לזרוע כלאים לעובד כוכבים. 

 ומותר לומר לעובד כוכבים לזרוע לו כלאי זרעים. ❏
 מחלוקת –האם גם לצורך ישראל מותר  ❏  

 רמב"ם ושו"ע: מותר לומר לו אף בשביל שיזרע לצורך ישראל.    
דדוקא בעובד כוכבים קטן מותר ולא  -ומקשה הט"ז: הא גבי כלאי הכרם בחו"ל פסק בסוף סימן רצ"ו  «

 בגדול? ועוד מקשה מאי שנא מסירוס דאסור לעשות ע"י עובד כוכבים?
בזה אסור אפי' אמירה לעובד  -מב"ם כל מה דאסור אפילו בחו"ל הוה חובת הגוף ותירץ: דס"ל לר

לא הוה חובת הגוף, ומותר בו אמירה לעובד  -כוכבים. משא"כ בכלאי זרעים דאין איסור אלא בא"י 
 כוכבים. 

 ט"ז: מותר לומר לעובד כוכבים שיזרע לצורך עצמו של עובד כוכבים, אבל לא לצורך ישראל.  
 )ט"ז(מ"מ מותר לעכו"ם לומר לצורך עכו"ם אחר.  –וקמ"ל, דאף שאין קנין לעובד כוכבים בא"י 

הראב"ד והטור: מה שייך שמותר לומר לעכו"ם לזרוע כלאי זרעים ואיך יקיימן, והרי אסור הקשו  «
 לקיים? 

 ויש שרצו לומר דכוונתו שהשדה הוא של עכו"ם. .א
ערוך השולחן: כיון שהאיסור לקיימו אינו אלא לאחר שהשרישו, ולכן מותר לומר לעכו"ם לזורעם  .ב

 )ערוך השולחן(וקודם ההשרשה ימכור אותה לעכו"ם או יתנה במתנה. 
הראב"ד: הרי אמירה לעכו"ם בשארי דברים חוץ משבת הוא בעיא בב"מ אם מותר בשארי  עוד הקשה «

 איך מותר לומר לו לזרוע בעדו? איסורין אם לאו ולא איפשטא, ו
ס"ל להרמב"ם, דעד כאן לא קמיבעי ליה באמירה לעכו"ם אלא בדבר שהאיסור נעשה מיד כמו  .א

סירוס וחסימת פי פרה. אבל בזריעת כלאים אין האיסור נגמר עד לאחר השרשה ואם יטלם מהארץ 
 וע לו.נתבטל האיסור, דמ"מ עצם האיסור אינו מיד ולכן מותר לומר לעכו"ם לזר

 )ערוך השולחן(ויש להוסיף עוד: שהרי יהיה מוכרח למוכרו, לכן לא שייך כאן איסור אמירה לעכו"ם.  .ב

 ואסור לקיים בשדהו, אלא עוקרן.  ❏
 )שו"ע(אינו לוקה.  –ואם קיימן   
 

 כלאי זרעים בחו"ל ❏
מותר. ודברים  –ומותר לישראל לזרוע כלאי זרעים, בידו, בחו"ל, ואפילו לערב הזרעים לכתחילה ולזרעם בחו"ל 

  )שו"ע(אלו דברי קבלה. 
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 לה 

 
 
 
 

 'גסעיף 
 )שו"ע( אין אסור משום כלאי זרעים אלא הזרעים הראויין למאכל אדם.

 )ט"ז(אסור. ולא בא להוציא אלא רק השייך לרפואה.  –וה"ה למאכל בהמה  «
אין  –כגון עשבים המרים וכיוצא בהם, מן העיקרים שאינם ראויים אלא לרפואה וכיוצא בהן  – אבל לצורך רפואה

 )שו"ע(בהן משום כלאי זרעים. 
 

  הזרעונים מתחלקים לג' חלקים: ❏
 האחד נקרא תבואה והם חמשת מיני דגן. •  
 והאורז והדוחן והשומשמין והפרגין והספיר, וכיוצא בהן.והשני נקרא קטנית, כגון הפול והאפונים והעדשים •  
והם שאר זרעים שאינם ראויים למאכל אדם, והפרי של אותו הזרע מאכל אדם, כגון זרע  –והג' נקרא זרעוני גנה •  

 )שו"ע(הבצלים והשומין וזרע החציר וזרע לפת וכיוצא בהן. וזרע הפשתן הרי הוא בכלל זרעוני גנה. 
 

 'דסעיף 
 סוגים בזרעוני גינהג' 

 ונקרא ירק.  –נקרא הצמח כולו, כל זמן שלא ניכר הזרע, דשא  –כשיזרעו כל מיני זרעונים אלו ויצמחו •  
 ואלו נקראים מיני זרעים.  –ויש מזרעוני גנה זרעונים שדרכן לזרוע מהם שדות, כגון הפשתן והחרדל •  
מהם אלא ערוגות ערוגות קטנות, כגון הלפת והצנון והתרדים  ויש מזרעוני גנה זרעים שאין דרך בני אדם לזרוע•  

 )שו"ע(ואלו נקראים מיני ירקות.  –והבצלים והכסבר והכרפס והמרור וכיוצא בהם 
 
 
 
 

 'ו-'הסעיף 
 זרע שנתערב בו זרע אחר ]כשלא נתכוין לערב או לזרוע הב' מינים שנתערבו[

 – זה בזה, או שנתערבה תבואה בקטניות או קטניות בתבואהכשנתערבו מיני תבואה זה בזה, או מיני קטניות  ❏
הרי זה אסור לזרוע את המעורב עד  –אם היה אחד מכ"ד, כגון סאה של חטים שנתערבה בכ"ד סאה של שעורים 

 שימעט את החטים או יוסיף על השעורים. 
 לוקה.  –ואם זרע  «
 מצטרף לאחד מכ"ד.  –וכל שהוא כלאים עם הזרע  «

הרי זה לא  –כיצד? כ"ד סאה של חטים שנתערבו בם שני קבין שעורים ושני קבין עדשים ושני קבין פולין 
יזרע הכל עד שימעט סאה של תערובות ויבור מקצתה או יוסיף על החטים, שהשעורים והעדשים והפול 

 )שו"ע(כולם כלאים עם החטים. 

שעורן אחד מכ"ד ממה שזורעין בבית סאה מאותו  – בקטניותאבל זרעוני גנה שנתערב אחד מהם בתבואה או  ❏
 המין, אם נתערב בסאה של תבואה או קטניות, לא יזרע עד שימעט או יוסיף על התבואה. 

אם נתערב ממנו אחד מכ"ד מן הקב  –כיצד? חרדל שנתערב בתבואה והרי החרדל זורעים ממנו קב בכל בית סאה 
 ב למעט. בסאה של תבואה או של קטניות, חיי

 זורעים ממנו סאתים בכל בית סאה.  –וכן אם היה מין זה מזרעוני גנה 
 ימעט.  –ואם נתערב ממנו חצי קב בכל סאה של תבואה או של קטניות 

 ה"ז ימעט.  –אם היה שלשה רביעיות בכל סאה  –לפיכך, תבואה שנתערב בה זרע פשתן  «
ו שלשה סאין זרע פשתן, ועל דרך זה משערים בכל אינו צריך למעט, לפי שבית סאה זורעין ב –ואם לאו 

 )שו"ע(הזרעים האחרים. 
 
 

 'זסעיף 
 אבל אם מתכוין לערב זרע בזרע אחר

 )לזרוע(בד"א, כשלא נתכוין לערב וכשלא נתכוין לזרוע הב' מינים שנתערבו. אבל אם נתכוין לערב זרע בזרע אחר, אם 
 )שו"ע(אפילו היתה חטה אחת בתוך כרי של שעורים אסור לזרעה, וכן כל כיוצא בזה.  –הב' מינים 

 פי' בשעת כינוס התבואה נתערב שלא מדעתו.  - בירושלמי: מוקי לההיא דמותר כשנתערבו דרך מכנס ❏
 ונחלקו הפוסקים בגדר כוונתו:

 –הראב"ד: פירש דאם היתה כוונתו לאכילה ונמלך לזורעה ימעט ודיו. ומה שאמרו במתכוין אפילו חטה אחת 
 אסור, היינו במתכוין בשעת כינוס התבואה לזורעה. 

בכ"מ: פירש דלעיל נפל שלא במתכוין ונתערב ואח"כ בשעת הזרע לא ניחא ליה שיצמח אותו המין שנתערב. אבל אי 
 )ט"ז(ודאי אסור אפי' בחטה אחת.  –ת נפילה או אח"כ הוה ניחא ליה בשע
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 'ט-'חסעיף 
 הזורע מין מן המינים, וכשצמח ראה בו כלאים, או היה המין האחר אחד מכ"ד בשדה 

 הרי זה ילקט עד שימעטנו. – בזמן שיש מקום לחשד 
 הטעם: מפני מראית העין, שמא יאמרו: כלאים זרע בכוונה. 

, או זרעוני גנה בתבואה וקטניות ובזרעוני )וקטניות(בין שהיה המין האחר שצמח תבואה וקטניות בתבואה  «
 גנה.

 )שו"ע(אינו צריך למעטו.  –ואם היה הצומח פחות מכאן  «
 קשה, הרי אמרינן בסעיף ב' ואם קיימן אינו לוקה, משמע דמ"מ איסור מן התורה יש בדבר?  «

התם מיירי דניחא ליה בקיום. והכא אמר אף דלא ניחא ליה בקיומן מ"מ אחרים יאמרו דניחא ליה י"ל, ד
 )ט"ז(בכך. 

 אין מחייבים אותו למעט.  – אבל בזמן שהדברים מראים שאין זה מדעתו של בעל השדה, אלא מאליהם עלו 
ה מיני עשבים, שזה מפסיד הוא. וכן כיצד? כגון תבואה שעלו בה ספיחי אסטיס, ותלתן שזרעם למאכל אדם, שעלו ב

 כל שיוצא בזה. 
 ובמה יודע שהתלתן זרועה למאכל אדם? כשהיתה זרועה ערוגות ערוגות ולה גבול סביב. 

אין מחייבין אותן לעקור, שהרי הדבר ידוע שאינו רוצה שיצמח צמח  –וכן מקום הגרנות שעלו בה מינים הרבה 
 במקום הגרנות. 

אומרים לו: עקור הכל חוץ ממין אחד, שהרי גילה דעתו שרוצה בקיום השאר.  –אך אם הסיר מקצתן  «
 )שו"ע(

 
 
 
 
 

 'יסעיף 
 סדן של שקמה

 )פ"א מ"ח(מקור: כלאים 
 )שו"ע(וכיוצא בזה.  )תאנה שנקצץ ונשאר שרשיו בארץ(אין נוטעין ירקות בתוך סדן של שקמה 
 השולחן()ערוך הטעם: זהו מאיסור הרכבה. 

 
 
 
 
 

 א"יסעיף 
 הטומן אגודת לפת וצנון וכיוצא בה תחת האילן, אפילו תחת הגפן 

 מחלוקת ראשונים
 רמב"ם: הצריך דווקא אגודה ומקצת עלין מגולין דבזה ניכר שאינו רוצה בהשרשתן. אבל בחסר חד מינייהו אסור.

 )ערוך השולחן(ראב"ד: השיג עליו דבחדא מינייהו סגי. 
 אינו חושש, שהרי אינו רוצה בהשרשתן.  –אם אגודים ומקצת העלים מגולים , וכרמב"ם –פסק השו"ע 

 )שו"ע(חושש משום כלאים.  –אם אינם אגודה, או שלא היו העלין מגולין אך 
 
 
 
 

 

 ב"יסעיף 
 שדה שהיתה זרועה וקצר הזרע ונשארו העיקרין בארץ 

 מחלוקת ראשונים
אע"פ שאין מוציאין צמח אלא אחר כמה שנים,  –רמב"ם: שדה שהיתה זרועה וקצר הזרע ונשארו העיקרין בארץ 

 לא יהיה זורע באותה שדה מין אחר עד שיעקור העיקרין. 
 )ערוך השולחן(ראב"ד: כשזרע וכבר קצר התבואה שוב אין שום חשש. 

לא יהיה זורע באותה שדה מין אחר עד  –כמה שנים  כרמב"ם, דאע"פ שאין מוציאין צמח אלא אחר –פסק השו"ע 
 שיעקור העיקרין.
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 ג"יסעיף 
 היתה שדהו זרועה חטים, ונמלך לזורעה שעורים 

קודם שיצמחו החטין, ימתין לה עד שיפסדו ויתליעו בארץ כמו ג' ימים, אם היתה שדהו רוה. ואח"כ יהפכם 
 במחרישה ויזרע המין האחר. 

ולה עד שלא תשאר חטה שלא נעקרה, אלא חורש השדה כדרך שחורשין אותם ואינו צריך להפוך את כ «
 קודם המטר כדי שתרוה. 

 יהפוך ואח"כ יזרעם.  –צמחו החטים ואח"כ נמלך לזורעה שעורים  «

 )שו"ע(הרי זה מותר לזרוע מין אחר.  – ואם הוריד בהמתו לתוכו וקרסמה את הצמח ❏
 
 
 
 

 ד"יסעיף 
 מינים הדומים זה לזה

יש מינים בזרעים שיהיה המין האחד נפרד לצורות הרבה מפני שנוי  – מין אחד המשתנה בין מקום למקום ❏
ואע"פ שאין דומין זה לזה, הואיל והם מין אחד אינם  –המקומות והעבודה שעובדים בארץ, עד שיראה כשני מינים 

 כלאים זה בזה. 
והכרישין עם כרישי שדה, והכסבר עם כסבר כיצד? החזרת עם חזרת גלים, והעולשים עם עולשי שדה, 

 אינם כלאים זה בזה.  –הרים, והחרדל עם חרדל מצרי. ודלעת מצרית עם דלעת הרמוצה 
וכן החטים עם הזונין, והשעורים עם שבולת שועל, והכוסמין עם השיפון. הפול עם הספיר, והפורקדן עם 

 –הכרוב עם התרובדור, והתרדין עם הלעונים הטופח, ופול הלבן עם השעועות, והקישות עם המלפפון, ו
 אינם כלאים זה בזה. 

כשיש בזרעים שני מינים שהם דומין זה לזה וצורת שניהם קרובה להיות צורה אחת,  – אך כשהם ב' מינים ❏
 הרי אלו אסורים זה עם זה.  –ואעפ"כ הואיל והם שני מינים 

אע"פ  –יונית עם דלעת מצרית או עם דלעת הרמוצה כגון: הצנון עם הנפוסים, והחרדל עם הלפסן, ודלעת 
 שדומים זה לזה, הרי אלו כלאים זה בזה. 

 וכן באילן, שיש שני מינים שדומים זה לזה בעלין או בפירות, הואיל והם שני מינים הרי אלו כלאים. «
 

  ו"טסעיף 
 כשהם ב' מינים אך העלין או הפירות דומים

 :כשטעמם דומה זה לזה 
יש זרעים ואילנות אחרים, אע"פ שהם שני מינים בטבעם הואיל ועלין של זה דומין לעלין של זה או פרי של זה דומה 

 לא חששו להם לכלאים זה עם זה.  –לפרי של זה דמיון גדול עד שיראה כשני גוונים ממין אחד 
 אינם כלאים זה בזה, מפני שפרייהן שוים.  –כיצד? הלפת עם הצנון  «
  )שו"ע(אינם כלאים זה בזה, מפני שהעלים שוים.  –הנפוס  והלפת עם «
 מחלוקת ראשונים –בדין לפת עם הצנון  «

 רמב"ם: כיצד הלפת עם הצנון אינם כלאים זה בזה מפני שפרייהן שוין. 
 )ערוך השולחן(ראב"ד: הם כלאים. 

 כרמב"ם. –פסק השו"ע 
 :אך כשטעמם שונה ביותר 

הרי אלו כלאים, הואיל וטעם פרי זה רחוק  –אע"פ שהעלים דומים זה לזה והפרי דומה לפרי  –כצנון עם הנפוס 
 )שו"ע(ביותר. וכן כל כיוצא באלו.  )פרי זה(מטעם 

 
 
 
 

  ז"טסעיף 
 שיעור ההרחקה בין הכלאים

 כדי שיהיו מובדלים זה מזה.  –כמה מרחיקים בין שני מיני זרעים שהם כלאים זה עם זה 

 הרי זה אסור.  –אבל אם נראים שנזרעו בערבוביא  ❏

 הכל לפי גודל השדה הנזרעת, ולפי רוב העלין ושילוח היונקות.  –ושיעורים רבים יש בהרחקה זו  ❏
מרחיק ביניהם בית  –רוע בצדה מין תבואה אחרת בשדה אחרת כיצד? שדהו שהיתה זרועה מין תבואה, ובקש לז

 רובע, והוא כעשר אמות וחומש אמה על עשר אמות וחומש אמה מרובע. בין מן האמצע בין מן הצד. 
 )שו"ע(אסור, ואינו לוקה עד שיהיו קרובים בתוך ששה טפחים.  –ואם לא היה ביניהם כשיעור הזה 

 



    הלכות כלאי זרעים –אליהו חלקת   רצזסימן 

 לח 

 ח"י-ז"יסעיף 
 תהרחקה בין ב' שדו

 מרחיק בין שני השדות ו' טפחים על ו'  –, אפילו דלעת היתה שדהו זרועה ירק ובקש לזרוע בצדה שדה ירק אחר
 טפחים מרובע, בין מן הצד בין מן האמצע. 

 אסור.  –ופחות משיעור זה  «
 )שו"ע(ואינו לוקה עד שיהיו קרובים בתוך טפח.  «
  שו"ע(מרחיק ביניהם בית רובע.  – ירק או דלעתהיתה אחת משתי השדות זרועה תבואה והשניה שבצדה( 

 

 הרחקה מן השדה ורוצה לזרוע בצידה שורה ט."י
במה דברים אמורים שצריך להרחיק כשיעורים האלו, בין שתי שדות, אבל אם היתה שדהו זרועה ירק ורוצה לזרוע 

 ו' טפחים בלבד, ורחבו כעומקו.דיו לעשות בין השדה ובין השורה תלם א' ארכו  –בצדה שורה של ירק ממין אחר 
 

 )שו"ע(מרחיק ביניהם ו' טפחים.  – היתה שדהו זרועה תבואה ורוצה לזרוע בתוכה שורה של ירק .'כ
הטעם: דיניקת תבואה הוא ג' טפחים ולכן אינו לוקה עד שיהיו קרובים זל"ז בו' טפחים דאז מתערבים 

 היניקות משא"כ כשרחוקים ו' טפחים. 
 )ערוך השולחן(ר אמרו חכמים ששדה תבואה ההרחקה ממנה בית רובע במרובע. מ"מ, מפני ההיכ

 מרחיק ביניהם ו' טפחים.  –אפילו שורה של דלועין שהעלין שלהם ארוכין ומסתבכין  ❏
יעקור מן התבואה שלפני הדלעת עד שלא יתערבו העלין.  –ואם נמשכו העלין של דלעת ונכנסו לתבואה ונסתבכו בה 

 )שו"ע(
 שדיו להיות ביניהם תלם אחד. –ן צריך לומר שאם זרע שורה ממין זה ושורה ממין אחר ואי ❏

 מחלוקת –כמה הוא שיעור תלם  «
 רמב"ם: ר"ע אומר לאורך ו' טפחים ]התלם[ ורוחב מלואו דזהו עומקו. 

 ר"ש והרע"ב: פירשו דזהו ו' טפחים ומילואו כלומר כמילוי האורך. 
 )ערוך השולחן(ראב"ד: פי' כמלא העול שחורש בו התלם. 

 
 

 לעניין חיוב מלקות: ❏
גם בפחות מן ו' טפחים אינו לוקה,  –דמרחיק בית רובע  -כשרוצה לזרוע בהשדה האחרת ירק  –בין שדה לשדה •  

 ודיו בג' טפחים וחצי.
 שהרי יניקת הירק רק חצי טפח. «

דגם לכתחילה א"צ הרחקה  -אבל אם רוצה לזרוע באותה שדה שורה של ירק אפילו של דלועין שהעלין מתפשטין •  
 אין חייב מלקות אלא עד שיהיה פחות מג' טפחים וחצי.  –רק ו' טפחים 

ם שיעורו בד' טפחים, דתל –אבל שני מיני תבואה בשדה אחת, או שני מיני ירק שדיו להיות ביניהם תלם אחד •  
 )ערוך השולחן(הוא ד' טפחים. 

 מחלוקת –אם העלים נוטים יעקור  -דההרחקה ו' טפחים  -אבל כשרוצה לסמוך שדה ירק לשדה ירק ממין אחר •  
 רמב"ם: מלקות עד שלא יהיה ביניהם טפח. 

 דיניקת הירק הוא רק חצי טפח דהכי ס"ל לר' יהודה בפ"ג מ"ג ע"ש, וס"ל להרמב"ם דבזה לא פליגי רבנן «
 עליה.

 ראב"ד: חולק עליו וס"ל דלרבנן אוסר עד ששה טפחים ולוקה.
 ונמצא דלהראב"ד יניקת ירק הוי ג' טפחים  «

 )ערוך השולחן(רש"י: יניקת ירק הוה טפח ומחצה, ולכן ההרחקה האחרונה הוה ג' טפחים. 
 
 
 

 

  א"כסעיף 
 ין זה הרחיק בין ב' המינים הרחקה הראויה להם, והיה מין זה נוטה על גבי מ

הכל מותר, שהרי הרחיק  –בין שנטתה תבואה על התבואה או ירק על התבואה או תבואה על הירק, או ירק על ירק 
 )שו"ע וערוך השולחן(כשיעור. 

 )שו"ע(לפיכך אם נטתה יעקור מלפניה.  –חוץ מדלעת יונית שהיא נמשכת הרבה  ❏
 
 
 
 



   הלכות כלאי זרעים -אליהו חלקת  ימן רצזס 

 לט 

 ב"כסעיף 
 היה דבר המבדיל בין הכלאים

היה בין שני המינים בור, או ניר, או גפה, או דרך, או גדר שהוא גבוה עשרה טפחים ורחב ארבעה, או אילן שהוא 
הרי זה מותר לסמוך לצד אחד מאלו, והמין האחר  –מיסך על הארץ, או סלע שהוא גבוה י' טפחים ורחב ארבעה 

 לים זה מזה. לצד השני, הואיל ואחד מכל אלו מבדיל ביניהם הרי הם נראים מובד
 

 כשזורע סמוך לשדה חבירו ❏
מותר לחבירו לזרוע  –בד"א שצריך הרחקה או דבר המבדיל, כשזרע בתוך שדהו. אבל אם היתה שדהו זרועה חטים 

 בצדה שעורים. 
אין האיסור אלא כשיזרע שדהו כלאים, שלא נאמר: הארץ לא  -הטעם: שנאמר "שדך לא תזרע כלאים"

 תזרע כלאים. 
ולא עוד, אלא אפילו זרע בתוך שדהו שעורים סמוך לחטים, ומשך זרע שעורים עד שסמכו לשדה חבירו  «

 )שו"ע(הרי זה מותר. מפני שנראו השעורים שבתוך שדהו שהם סוף שדה חבירו.  –שהיא זרועה שעורים 
 

  ג"כסעיף 
 היתה שדהו זרועה חטים, ושדה חבירו בצדה זרועה חטים 

 "ז()פ"ב מ כלאיםמקור: 
 מותר.  –בצד חטים שלו הסמוך לשדה חבירו  ורוצה לזרוע תלם אחד של פשתן 

הטעם: שהרואה יודע שאין דרך לזרוע תלם אחד של פשתן, ולא נתכוין זה אלא לבדוק שדהו אם היא 
 ראויה לזרוע פשתן אם לא, ונמצא כזורע להשחתה. 

 אסור לזרוע בין שתי שדות אלו שהם ממין אחד, עד שירחיק בתוך שלו. – אבל מין אחר 
 

 ד"כסעיף 
 רוצה לזרוע חרדל וחריע בין שדהו לשדה חבירו

 )פ"ב מ"ח( כלאיםמקור: 
 לא יזרע ביניהם חרדל וחריע, אפילו תלם אחד.  – היתה שדהו ושדה חבירו שבצדו זרועים שני מיני תבואה 

 הטעם: מפני שהעם זורעים מאלו תלם אחד. 
 מותר לזרוע ביניהם חרדל או חריע, שמותר להקיף חרדל לכל  – אבל אם שתי השדות זרועים שני מיני ירקות

 )שו"ע(מין. חוץ מן התבואה, מפני שאינם מזיקים אותה. 
 
 
 

 

 ה"כסעיף 
 היתה זוית של זרע זה נוגעת בצלע של זרע האחר בתוך שדהו 

 הרי זה מותר, מפני שהם נראים מובדלים זה מזה. 
ואין צריך לומר אם היתה זוית של זרע נוגעת בזוית של זרע האחר, מפני שהם נראים כסוף שדה שהוא מותר בלא 

 הרחקה ובלא הבדלה.
 
 
 

 

 כ"ח-ו"כסעיף 
 צורת הזריעה המותרת בקישואין דלועין ופול המצרי כ"ו.

י שורות זו בצד זו של קישואין, ושתי שורות בצדן של דלועין, ושתי שורות של פול מותר לזרוע שת – ב' שורות•  
 המצרי, ותלם בין כל מין ומין. 

אבל לא יזרע שורה אחת של קישואין ושורה אחת של דילועין ושורה אחת של פול המצרי, אף על פי  – שורה אחת • 
 שהתלם מבדיל בין כל מין ומין. 

עלים שלהם ארוכים ונמשכים ומסתבכים, ואם זרעם שורה בצד שורה יתערב  הטעם: מפני שמינים אלו
 הכל ויראו כנזרעים בערבוביא.

 מחלוקת –האם מותר לסמוך שורה אחת של דלעת או פול המצרי  –כשיש שתי שורות של קשואים ביחד  ❏
 תוי"ט: מותר לסמוך אפילו שורה אחת של דלועים ושורה אחת של פול המצרי.

ערוך השולחן: רק שורה אחת מותר לסמוך, ולא שתי שורות של שני מינים. דכיון דאנו דנין שתי שורות כשדה אינו 
  )ערוך השולחן(רשאי להסמיך לה שיעור שדה. 
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 היתה שדהו זרועה מין ממיני ירקות, וביקש לזרוע בתוכה שורות שורות של דלועים  ז."כ
עוקר מהירק מקום שזורע בו שורה של דלועין, ומבדיל בינה ובין הירק כתלם, ומניח מן הירק רוחב י"ב אמה, 
ועושה שורה שניה של דלועים, ומבדיל בינה ובין הירק כתלם, וכן עד מקום שירצה, שנמצא בין כל שתי שורות של 

 דילועין י"ב אמה. 

 אסור.  –אבל פחות מכאן  ❏
 שמסתבכין מכאן ומכאן בירק שביניהם, ונראה הכל כאילו נזרע בערבוביא.  הטעם: מפני העלין

 )ערוך השולחן(וה"ה בקשואין ופול המצרי, דדלועין לאו דווקא.  ❏
 

 היתה שורה של דלעת זרועה, אפילו דלעת יחידית, ובא לזרוע בצדה תבואה  ח."כ
  )ספ"ג( כלאיםמקור: 

 והחזיקה מקום גדול.מרחיק בית רובע, שהרי נמשכו עליה 
 
 
 
 

 ט"כסעיף 

 בשיעור ההרחקה של בית רובע
  )פ"ב מ"י( כלאיםמקור: 

 )שו"ע(כל דבר שהיה בתוך בית רובע שמרחיקין בין שני המינים עולה מן המידה, כגון הקבר והסלעים וכיוצא בהן. 

, דכיון דמעט הוא לזריעהצריך דווקא קרקע הראוי  –דהרחק ששה טפחים וצידד הערוך השולחן: דלמדים מזה  ❏
 )ערוך השולחן(הריוח אין היכר כשאינו ראוי לזריעה. 

 
 
 
 

 'לסעיף 
 התלם או אמת המים שהם עמוקים טפח 

 )פ"ג מ"ב(ים מקור: כלא
 )שו"ע(אחד על שפת התלם מכאן, ואחד מכאן, ואחד באמצע.  –זורעים לתוכו שלשה מיני זרעים 

 מחלוקת –האם צריך הרחקה כשיעור יניקה  ❏
 רמב"ם: משמע להדיא דבזה א"צ הרחקת יניקה כיון שיש היכר. 

 )ערוך השולחן(ר"ש והרע"ב: פירשו דרוחב התלם ו' טפחים וצריך הרחקה טפח ומחצה לזה כשיעור יניקה לשיטתם. 
 

 א"לסעיף 
 לנטוע שני מינים בתוך גומא אחת

 )פ"ג מ"ה(כלאים מקור: 
 מותר לנטוע שני מינים בתוך גומא אחת, ואפילו קישות ודלעת. 

 והוא שיהיה מין זה נוטה מעל שפת הגומא לכאן, והמין האחד נוטה לצד השני ויראו נבדלין זה מזה. 

 הרי זה מותר. –וכן אם נטע ארבעה מינים בתוך הגומא והפכן לד' רוחותיה  ❏
 
 

 

 ל"ג-ב"לסעיף 
 מכל מין ומין  )ערוגות ערוגות( הרוצה לזרוע שדהו משר משר

מרחיק בין כל משר ומשר שני אמות על שני אמות ומיצר והולך, עד שלא ישאר ביניהם בסוף המשר אלא כל שהוא, 
 )שו"ע סעי' ל"ב( שהרי הם נראים שלא נזרעו בערבוביא.

 
 רצה לעשות שדהו קרחת קרחת מכל מין ומין 

 לא יעשה בתוך כל בית סאה יותר על ט' קרחות, כל קרחת מהן בית רובע. 
 ונמצא רחוק בין קרחת וקרחת קרוב לעשר אמות פחות רביע, מכל בית סאה חמשים על חמשים. 

 )שו"ע סעי' ל"ג( שהמשר ארוך והקרחת מרובעת. –ומה בין המשר לקרחת  ❏
 



   הלכות כלאי זרעים -אליהו חלקת  ימן רצזס 

 מא 

  ה"ל-ד"לסעיף 
 מיני ירקות שאין דרך בני אדם לזרוע מהם אלא מעט 

 בערוגה שהיא בחורבה ואין שם זרע חוצה לה : 
 מותר לזרוע מהם אפילו חמשה מינים בתוך ערוגה אחת, שהיא ששה על ששה טפחים. 

יינקו זה והוא שיזרע ד' מינים על ד' רוחות הערוגה ואחת באמצע, וירחיק בין מין ומין כמו טפח ומחצה, כדי שלא 
 מזה. 

לא יזרע, אע"פ שמרחיק ביניהם. לפי שמינים הרבה בערוגה כזו הרי הם  – אבל יותר על ה' מינים «
 כנטועים בערבוביא.

 אסור לזרוע בה חמשה מינים, שאם יזרע בכל רוח בערוגה זו ובכל רוח מערוגות  – אבל ערוגה בין ערוגות
 שסביבותיה, יראה הכל כמעורב. 

 מותר.  –עד שיראו מובדלין  שבערוגה זו לכאן ועלין שבערוגה שבצדה מכאןואם הטה עלין  «
 )שו"ע(מותר.  –בין כל ערוגה וערוגה  וכן אם עשה תלם «

 מחלוקת –וההפרש בין זרעים לירקות  ❏
 רמב"ם: משום שבירקות אין דרך לזרוע אלא מעט לפיכך התירו משא"כ בזרעים.

 )ערוך השולחן(יקה יותר מבירקות. שארי רבותינו: פירשו משום דבזרעים הינ

קשה, ויש להבין דבפ"ג דין י' כתב דאינו לוקה בירקות עד שיהיו סמוכין זל"ז בתוך טפח וכמ"ש בסעי' ל' ע"ש  ❏
 וא"כ היניקה פחות מטפח וחצי?

 וצ"ל, דעיקר היניקה הוא פחות מטפח, ורק התפשטותה עד טפח וחצי. 
וא ג' טפחים ומדבריו בכאן משמע דגם של הצדדין צריך להיות הפסק טפח ושיטת רש"י ותוס' והראב"ד דהיניקה ה

 )ערוך השולחן(ומחצה. 
 

  ו"לסעיף 
 אסור.  –, ואפילו כנגד הקרנות של ערוגה שאין בה זרע לזרוע חוץ לערוגה בלא תלם ובלא נטייה

כנגד הזויות, ונמצא  הטעם: גזירה שמא יזרע ד' המינים בד' זויות הערוגה, ויזרע מינים אחרים חוצה לה
 הכל כמעורב.

 
 ז"לסעיף 

 , והיה לה גבול גבוה טפח ורחב טפח סביב היתה הערוגה ששה על ששה
 דריש לה מקרא... וקים להו לרבנן דחמשה בשיתא לא ינקי מהדדי.  - )פט(שבת  )פ"ג מ"א(מקור: כלאים 

 ל וגבול וששה באמצע. מותר לזרוע בה אפילו שמונה עשר מינים, ג' על כל גבו –פסק השו"ע 
 וירחיק בין כל מין ומין טפח ומחצה. 

 ולא יזרע ראש הלפת בתוך הגבול, שמא ימלאהו. 

 יותר על זה לא יזרע  ❏
 אסור לזרוע בערוגה מיני זרעים בענין זה, מפני שהם נראים כלאים.  –במיני זרעים •  
 מעט מעט, הרי זה מותר. הואיל ואין דרך בני אדם לזרוע מהם אלא –אבל מיני ירקות •  

 
 ח"לסעיף 

 כשר, כיון שהיה כשר מתחילתו. –מאחר שנזרע בו  גבול שהיה גבוה טפח וזרעו בו מינים הרבה, ונתמעט מטפח
 

 ט"לסעיף 
 הרוצה למלאות כל גינתו ירקות רבות ולא ירחיק ביניהם 

 עושה כל הגינה ערוגות מרובעות, אפילו ו' על ו'.
 עיגולין ד' בארבע רוחותיה ואחד באמצע, וזורע מין בכל עיגול.  ועושה בכל ערוגה חמשה

 וזורע ד' מינים אחרים בד' קרנות ערוגה. 
 נמצאו ט' מינים בכל ערוגה והם נראים מובדלים זה מזה. 

ואינו מפסיד אלא מה שבין העיגולים בלבד שהוא מניחו חרב כדי שיראו העיגולים מובדלים מן הקרנות ומובדלים 
 זה מזה. 

 -זורע מה שביניהם ערב. ואם היו זרועים ערב  -אם היו העיגולים זרועים שתי  –ואם רצה שלא יפסיד כלום  ❏
 זורע מה שביניהם שתי, כדי שיראו מובדלים:

 



    הלכות כלאי זרעים –אליהו חלקת   רצזסימן 

 מב 

 'מסעיף 
 בגדר ההרחקה

אין חוששין  –מכל אלו הדברים נתבאר, שבזמן שיש בין ב' המינים הרחקה הראויה להם כדי שלא יינקו זה מזה 
 למראית העין. 

 )שו"ע(אין חוששין ליניקתן, אפילו הם זה בצד זה.  –ובזמן שיראו מובדלים זה מזה 
 
 
 
 
 

  



   הלכות כלאי בהמה -אליהו חלקת  ימן רצזס 

 מג 

 הלכות כלאי בהמה
 

 צזסימן ר
 

 'אסעיף 
 גדר איסור הרבעת כלאי בהמה

דיליף לה  –ולאו דווקא בהמה אלא ה"ה חיה ועוף  –כתיב "בהמתך לא תרביע כלאים"  - (נד: נה:)מקור: בב"ק 
 בהמתך בהמתך משבת.

 )שו"ע(הרי זה לוקה.  – זכר על נקבה שאינו מינוהמרכיב  ❏

 )שו"ע(הרי זה לוקה.  – בין בבהמה, בין בחיה ובעופות ❏
 מחלוקת ראשונים – אפי' בהמה טהורה עם טהורה «

 רא"ש וטור: לוקה.
 רמב"ם: ס"ל דאינו לוקה בזה אלא אסור מדרבנן.

 )ש"ך(כדעת הרא"ש, דלוקה.  –משמעות השו"ע 

 )שו"ע(הרי זה לוקה.  – שבים אפילו במיני חיה ❏
 

 אין בזה חשש. – להושיב עוף טהור על ביצי עוף אחר ❏
 )פת"ש וערוך השולחן(הטעם: שאין התרנגולת עושה אלא מעשה דברים המוסיפין הבל. 

 
 

  
 

 'בסעיף 
 דרך איסור ההרבעה

  (צא.)מקור: ב"מ 
 )שו"ע(דאינו לוקה, עד שיכניס בידו כמכחול בשפופרת.  –פסק השו"ע 

 )שו"ע(מכין אותו מכת מרדות.  – אבל אם העלם זה על זה בלבד, או שעוררם בקול ❏
 מחלוקת –בגדר האיסור  «

 טור: מדרבנן עביד איסורא.
 )ט"ז(פרישה: איסור דאורייתא הוא. ]והט"ז דחה דברי הפרישה[. 

 
 
 
 

  'גסעיף 
 להכניס שני מינים לדיר אחד 

]וירושלמי ריש פ"ח דכלאים יכול לא יעמיד זכרים אצל נקבות ונקבות אצל זכרים ת"ל בהמתך לא  (צא.)מקור: ב"מ 
 [.)בערוך השולחן(תרביע כלאים, אין אסור אלא להרביע 

 דמותר, ואם ראה אותם רובעים זה את זה אינו זקוק להפרישם.  –פסק השו"ע 

 מחלוקת –שיעשו איסור  ובמקום דאיכא למיחש לפריצות של העבדים ❏
נ"י ובד"מ: אסור להכניסם אפילו לדיר, דאיכא למיחש לפריצותא דעבדי שסתם עבדים פרוצים הם ויש לחוש 

 שירביעום בידים.
רי"ף ורא"ש וט"ו והרמב"ם והאגודה ושאר פוסקים: השמיטו הך דפריצותא דעבדי, דס"ל דאין לחוש לפריצותא 

 )רמ"א וש"ך(דעבדי. 
 

 
 
 
 



    הלכות כלאי בהמה –אליהו חלקת   רצזסימן 

 מד 

 'דסעיף 
 להרביע כלאיםליתן לעכו"ם 

איבעיא להו מהו שיאמר אדם לגוי חסום פרתי ודוש בה? מי אמרינן אמירה לגוי שבות הני מילי  – (צ.)מקור: ב"מ 
 ולא איפשיטא. –לענין שבת דאיסור סקילה, אבל חסימה דאיסור לאו לא. או דילמא לא שנא? 

 ם להרביעה. לחומרא, דאסור לישראל ליתן בהמתו לעובד כוכבי –פסק השו"ע ובב"י 

 מחלוקת – הטעם ❏
 בב"י ובעט"ז ובב"ח: הטעם משום אמירה לעובד כוכבים שבות אפילו בשאר איסורים.

 דרישה: הטעם משום דבני נח מצווין על הרכבת אילן והרבעת בהמה. 
 )ש"ך(דהא קי"ל דז' מצות נצטוו בני נח ותו לא. וכן ברמב"ם לא משמע כן.  –ודחה הש"ך דברי הדרישה  «

 דחו דברי הש"ך, דהרי לא תלו האיסור באמירה כלל.  –אך בערוך השולחן ופת"ש 
 )ערוך השולחן(ולפ"ז אפילו כשעושה להנאת עצמו אסור. 

 , מדוע אם עבר ועשה כן אין חייב למכור הבהמה כמו שאמרו גבי סירוס בהמה? קשה «
 )ט"ז(כאן מילתא דלא שכיחא לא גזרו בו קנס. י"ל, ד

 )רמ"א(אסורה.  –לעובד כוכבים, אפילו באיסור לאו  וכן כל אמירה ❏

 מחלוקת – אם העובד כוכבים עושה להנאת עצמו ❏
 הגהת אשרי ורמ"א: מותר באיסור לאו אפי' הוא של ישראל.

דדבר שאין העובד כוכבים מוזהר כמו על חסימה שרי למימר לעובד כוכבים חסום פרתי ודוש בה דישה  «
 ו לא.שלך, אבל לדוש בה תבואה של

 תוס' והאגודה והרא"ש והנ"י: אפילו העובד כוכבים עשה להנאת עצמו אסור בדבר של ישראל. 
 )רמ"א וש"ך(כדעת ההגהות אשרי דמותר.  –משמעות השו"ע 

 )פת"ש(לכתחילה לא יתן לעכו"ם בהמתו, משום לפני עור.  – אם יודע שירביענה הגוי אפילו בלא אמירה ❏
 

כגון: ישראל שיש לו עץ מונח על שפת הנהר ורוצה לומר לעכו"ם ליקח  – מגוף האיסורכשאין הישראל נהנה  ❏
 מחלוקת –בהמותיו להביא לו עץ לביתו אע"פ שיודע שאין לו רק סוס ושור ויקח שניהם 

 חוות יאיר: מותר, כי אין היהודי נהנה מגוף האיסור, והעכו"ם בעבידתיה טריד לצורך עצמו. 
 וש קח סוסך ושורך והבא לי עץ או סחורה ממקום פלוני מותר.ואפילו אומר לו בפיר «

 )פת"ש(והפת"ש: נשאר בצ"ע על דבריו. 
 
 
 
 

 'הסעיף 
 מי שעבר והרכיב בהמתו כלאים 

 משמע דבשרו מותר. –משמע מדין כוי, דכוי חלבו אסור  – )פ"ב מ"י(מקור: ביכורים 
הרי הנולד מהם מותר בהנאה. ואם היה מין טהורה עם מין טהורה, מותר  -דמי שעבר והרכיב  –פסק השו"ע 

 )שו"ע(באכילה. 
אסור באכילה אפילו היה הזכר  –והנולד אינו מותר אלא בטהורה עם טהורה, אבל כשאחד מהם טמאה  «

 )ערוך השולחן(טמא דחוששין לזרע האב. 

 מחלוקת –תרת באכילה במין טהור להיות מו דין הנרבעת עצמה ❏
ט"ז: פשוט שמותרת באכילה. דאין שייך זה וזה גורם דהא שניהם גורמים לאיסור שהולד נוצר באיסור אפ"ה מותר 

 כ"ש האם, ותו דאיסור רביעה אינו אלא לגבוה.
 )ט"ז(מורה אחד: אסר תרנגולת אחת שנרבעה מאינה מינה. 

 
 
 
 

 'ז-'וסעיף 
 בכלאים סוגי הבהמות האסורים

 )פ"א מ"ו(מקור: כלאים 
כל ב' מיני בהמה או חיה, אע"פ שדומין זה לזה וגדלים זה עם זה ומתעברין זה מזה, הואיל והם ב' מינים, אסורים 

 משום כלאים. 
כיצד? הזאב עם הכלב. וכלב כופרי עם השועל. העזים עם הצבאים. היעלים עם הרחלים. הסוס עם הפרדה. הפרד 

 )שו"ע סעי' ו'(כלאים זה עם זה.  –ר עם הערוד עם החמור. החמו
 



   הלכות כלאי בהמה -אליהו חלקת  ימן רצזס 

 מה 

 מין שיש בו מדברי וישובי  ❏
 מחלוקת, ת"ק: שור הבר מין בהמה. ר' יוסי אומר: מין חיה. – )פ"ח מ"ו(מקור: כלאים 

 אינם כלאים. דלא כר' יוסי.  –שור עם שור הבר  – )פ"ח ה"ד(ירושלמי 
 מחלוקת  –כשור הבר עם השור  • 

 שו"ע: שור הבר כו' מותרים. 
 )שו"ע וש"ך(ש"ך: הרי שור הבר מין חיה הוא, וא"כ פשיטא דאסור עם השור. 

הערוך השולחן מקשה עוד על השו"ע, שהרי יש מסתפקים בבופל"י שהוא שור הבר שמא הוא מין חיה  «
 וצריך כיסוי ע"ש, ואיך מותר להרביעו עם שור?

ולא שור הבר, דאלו היה שור פשיטא שאינו  -א הוא איל הבר ותירץ: דהמסתפקים בו מסתפקים בו שמ
חיה, ובשם לא חש להאריך ולכן באמת הבופל"י אין להרביע על בהמה. וכאן הוא בשור הבר וודאי. ועוד 

  .עיקר לדינא גם בשם דא"צ כיסוידה
  )ערוך השולחן(ובזה מתרץ הוא גם את קושית הש"ך על השו"ע.  «

 מחלוקת – הרמך עם הסוס • 
דהכא מין א' הוא. שעיקרו מן היישוב היה אלא  -שו"ע וש"ך: מותרים זה בזה. דנ"מ לענין כלאים ול"ד לשני מינים 

 שברח למדבר ונעשה שור הבר.
 )ש"ך(תוס' יום טוב: דאלו לענין כלאים לא נ"מ דכל שני מינים אפילו שניהם מין בהמה או חיה אסורים זה עם זה. 

 כלאים זה בזה.  – עם אווז הבראבל האווז  • 
 )פ"ח ה"ד(מקור: כלאים 

 הטעם:  «
 )שו"ע(מפני שהאווז ביציו מבפנים ואווז הבר ביציו מבחוץ, מכלל שהם ב' מינים.  .א
 )ב"י(הא טעונה חדא ביעתא בשיחלא, והא טעונה כמה ביעתא בשיחלא.  .ב

 

 לוקה.  –שנפדה אפילו על מינו  המרביע שור פסולי המוקדשין ❏
הטעם: דעשאו הכתוב שני גופין שיש עליו תורת חולין שמותר באכילה וכו' ותורת קדשים שאסור בגיזה 

 )ערוך השולחן סעי' טז(ועבודה. 
 
 
 
 
 

 'חסעיף 
 הכוי 

 )פ"ב מי"א(מקור: ביכורים 
 כלאים עם החיה ועם הבהמה. –פסק השו"ע 

 )שו"ע(אך אין לוקין עליו, מפני שהוא ספק.  ❏

 הוי כלאים עם שניהם ואין מרביעין אותם אלא במינם.  –וכן הבופל"י למאן דמצריך כיסוי מספק  ❏
 )ערוך השולחן(ועל כל אלו אין לוקין מפני שהן ספק.  –וכוי עם בופל"ו הוה כלאים דיותר נוטה הדעת שהוא בהמה 

 
 
 
 
 
 

 'טסעיף 
 הנולדים מן הכלאים 

 מותרים זה עם זה. –יהודה אומר: הנולדים מן הסוס אע"פ שאביהם חמור  מחלוקת, ר' – )פ"ח מ"ד(מקור: כלאים 
 –מי פשיטא ליה לר' יהודה דאין חוששין לזרע האב, או דילמא ספוקי מספקא ליה  –ספק בגמ'  – )עט.(ובחולין 

 למישרי פרי עם האם. והכריע רב הונא בריה דרב יהושע: דספוקי מספקא ליה.  –למאי נפק"מ 
ולק: חוששין לזרע האב, וממילא כל מין פרדות מותרים, שכולן שוין שבכולם יש שני צדדים. ]נפק"מ: אך חנניה ח

אין היתר להרכיבן  -למ"ד אין חוששין מותר להרביען. ולמ"ד ספק  –כשהאמהות שוות אף על פי שהאבות חלוקין 
 אא"כ שווין באבותיהן ובאמותיהן[.

 כר' יהודה. –פסק השו"ע והטור 
 מותר להרכיבן זה על זה.  –אם היו אמותיהן מין אחד • 
 אסור להרכיבן זה על זה, אף ע"פ שאבותיהם מין אחד.  –ואם היו אמותיהן שני מינים • 
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 ואסור להרכיב זה הנולד אפי' על מין אמו.  ❏
בל כיצד? פרד שאמו חמורה מותר להרכיבו על פרדה שאמה חמורה, ואסור להרכיבו אפילו על החמורה. א

 פרד שאמו סוסיה, אסור להרכיבו על פרדה שאמה חמורה, וכן כל כיוצא בזה. 

לפיכך, הרוצה להרכיב פרד על פרדה או למשוך בשתי פרדות, בודק בסימני אזנים וזנב וקול, אם דומים זה לזה,  ❏
 )שו"ע(בידוע שאמן ממין אחד, ומותרים. 

: עבי קליה בר חמרא. צניף קליה בר סוסיא. ואמר רב פפא: סימנין דאורייתא... אמר אביי – (עט.)מקור: חולין 
 בר סוסיא. –בר חמרא. זוטרן אודניה ורבה גנובתיה  –רברבן אודניה וזוטרא גנובתיה 

 

 סתירה בשיטת הרמב"ם ❏
דכתב הרמב"ם דאם היו אימותיהן משני מינים  –הקשה הרא"ש: סתירה בדבריו אם אין חוששין לזרע האב או לא 

פסק דלוקה, משמע  –יבן לוקה, משמע דאין חוששין לזרע האב. ומצד שני בהרכיב על מין אימו אם הרכ –
 דחוששין?

 בספר אחד: מחק והעביר קולמוס על ואם הרכיבן לוקה. «
 היינו מכת מרדות. –אפשר דלוקה  «
  )ב"י(יותר נכון היה לגרוס בשניהם אינו לוקה, אילו היינו מוצאים ספר שכתוב בו כן.  «
הערוך השולחן ביאר דברי הרמב"ם: דלעניין היא עצמה חוששין לזרע האב, ולכן להרכיב זה הנולד על  «

מין האם עצמו הוי כלאים, מיהו להרכיבו על מין שמצד אמו כיוצא בו אף על פי שמצד האבות מחולקין 
 )ערוך השולחן(אין חוששין לזרע האב. 

 
 
 
 

 א"י-'יסעיף 
 ן אסור לעשות מלאכה בשני מיני

 כגון: לחרוש ולמשוך בקרון וכיוצא בזה. 

 מחלוקת – באיזה סוג בהמות אסור ❏
שיהא אחד טמא ואחד טהור. אבל שני מיני בהמה טהורה, או שנימיני בהמה  –רמב"ם: בעינן דומיא דשור וחמור 

 אין איסור אלא מדרבנן. –טמאה 
 )ב"י(סור כמו טמאה עם טהורה. א –רא"ש: כולן שוין באיסורן, טמאה עם טמאה, טהורה עם טהורה 

כרא"ש, דאסור בכל גווני, בין שאחד טמא ואחד טהור, בין ששניהם טמאים, בין ששניהם טהורים,  –פסק השו"ע 
בין בהמה עם בהמה כחזיר עם הכבש, או חיה עם חיה כיחמור עם הפיל, או חיה עם בהמה ככלב עם העז, או צבי 

 '()שו"ע סעי' יעם החזיר וכיוצא בהן. 

 )טור(אסור להנהיג, אלא שאין לוקין עליו.  – אפילו במין של ים עם מין יבשה ❏
 בעיא דלא איפשיטא. – (נה.)מקור: בב"ק 
 )ב"י(משום דכיון דספיקא הוא אין מכין על הספק.  –דאפילו מכת מרדות אין בו  –והוסיף הב"י 

 

 סוגי המלאכות האסורות ❏
 )שו"ע(לוקה.  –אחד החורש או הזורע או המושך בהם עגלה או אבן כאחד, או הנהיגם כאחד 

 מחלוקת – הנהגה לחוד ללא מלאכה ❏
 רמב"ם: חייב אפילו אם אין להם שום מלאכה ביחד או משא שום דבר.

 תוס' והרא"ש: מה שאמרו המנהיג בכלאים חייב היינו שיש שם עגלות שנמשכות על ידיהם.
 מחלוקת –אך אינו עושה בהם מלאכה  -קשורים ביחד והאדם מנהיגן אם הם  «

אין זה כלום, ומנהיג מקרי כשמנהיגם והמה  –ט"ז: אפילו קשורים יחד והאדם מנהיגן בלא שום מלאכה 
 מושכים שום דבר.

 )ט"ז(לו בהנהגה בלא מלאכה לוקה. ב"ח: בקשורין ביחד אפי
 )ערוך השולחן(דהעיקר כט"ז.  –הכריע הערוך השולחן 

אין לקשור ב' מיני עופות בחד חבל כדי שלא  –דכיון שהאיסור הוא משום משוי החבל  –והוסיף הט"ז  «
יברחו, דהא כשמנענעים עצמם כדרך העופות שמזיזים עצמם ממקום למקום אפילו כשהם כפותים ואז 

 )ט"ז(נושאים חוט המשיחה שנקשרים בהם. 
 –ין להם לקשור בחבל שהעוף נקשר בו בתפוס מן האוכף מן הסוס א –הצדין ע"י עוף הנקרא אשפרויר  «

 )ש"ך(שהן כלאים. 
 מחלוקת ראשונים – אך אינם יחדיו –מנהיגם  «

 טור בדעת הרמב"ם: אפילו אינם יחד אסור. 
 )ב"י(בדק הבית בדעת הרמב"ם: דווקא כשהם קשורים חייב, ואז אף כשהנהיגם בקול בלבד חייב. 
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 )שו"ע(לוקה.  – אפילו בקול ❏
 מחלוקת אמוראים. ר' יוחנן: לוקה. ריש לקיש: אינו לוקה. - (צ:)מקור: ב"מ 

 

 פטור עד שימשוך או עד שינהיג.  –המזווגן יחד  ❏
 מחלוקת ראשונים – האם צריך שיהיו ג"כ קשורים יחד «

 רא"ש: אינו אסור להנהיגן או להמשיכן, רק בקשורין יחד. 
 )רמ"א(חבל כלב אצל הסוס. למשוך בולכן מותר לרוכב 

 )ב"י(תר, כי האדם מפסיק ביניהם. מו –ולכן אם מוליך אחד בחבל ביד ימינו, והאחד ביד שמאלו 
 )ב"י ורמ"א(הר' אפרים: אפילו אינם קשורים חייב בהנהגתם. 

 

 מחלוקת – לישב בעגלה שהפרה קשורה בה והסוס מוליך את העגלה ❏
 העושים כן. דכאן הוא איסור דאורייתא ומה לי לפי שעה או לזמן מרובה. ט"ז: אסור, ויש למחות ביד הקצבים

 )ט"ז(דרישה: למד זכות על הקצבים שאין עושין כן אלא לפי שעה באקראי בעלמא. 
 

 מחלוקת ראשונים – עובד כוכבים המנהיג בכלאים ❏
 תרומת הדשן: רשאי לדבר עמו בקול רם ואין לחוש בדבר.

פרוס שלום לגויים המנהיגים כלאים, שלפעמים הבהמות ממהרות ללכת מחמת הקול. הגהות סמ"ק: נכון שלא ל
 )ב"י(

 דמותר לישראל לפרוס לו שלום או לדבר עמו בקול רם.  –פסק הרמ"א 
דלא חיישינן שמא ילכו הבהמות משום קולו, דבכל האיסורין דבר שאינו מתכוין שרי, אם אינו פסיק  «

 רישא. 
לא  –ומשא של ישראל על העגלה של עובד כוכבים שמנהיגה כלאים  העובד כוכבים בדרך,אבל אם ישראל הולך עם 

 ילך הישראל סמוך לעגלה. 
הטעם: דלפעמים העגלה נכבשת והוא יצעק על הבהמות שילכו במהרה, וזהו אסור משום מנהיג בכלאים. 

  )רמ"א(
לית לן בה, כיון  – ל ע"י כלאיםאבל מה שהעכו"ם מוליך סחורת ישרארק הישראל לא ילך סמוך לעגלה,  «

 )ערוך השולחן(דהישראל לא צווהו לעשות כן ולצוות וודאי אסור דאמירה לעכו"ם שבות בכל האיסורים. 

ויזהר כשהמשא של ישראל והוא הולך עם העגלה ולפעמים כשהגלגלים נכבשים מלכת לא ילמדם היאך יעשו  ❏
מות שילכו כדרך העגלים לעשות. וכן מחמת כך בכל הדרך ילך דיש לחוש שמא ישכח ויצעק לבה –שילכו האופנים 

 )ב"י(מרחוק. 
 
 
 
 

 ב"יסעיף 
 לישב בעגלה שהיו מושכין אותה כלאים 

מחלוקת, ת"ק: המנהיג סופג את הארבעים והיושב בקרון סופג את הארבעים. ור"מ:  – )פ"ח מ"ג(מקור: כלאים 
 פוטר את היושב בקרון.

 שמואל מפיך למתניתין... - )ח:(ב"מ 
 נחלקו בזה הראשונים

 ר"י: אינו לוקה, וכדשמואל.
 )ב"י(רי"ף: גם היושב בקרון לוקה, משום דאזלא מחמתיה משום דלא גרע ממנהיגה בקול דלוקה. 

 מחלוקת –בדעת הרא"ש  «
 טור: כרי"ף.
 )ב"י(ב"י: כר"י. 

 כרי"ף, דאסור לישב בה אע"פ שלא הנהיג, מפני שישיבתו גורמת להם שימשכו העגלה.  –פסק השו"ע 

 )שו"ע(וכן אסור להיות אחד יושב בעגלה ואחד מנהיג.  ❏
 
 
 
 

 ג"יסעיף 
 לוקים. – אפילו מאה שהנהיגו כאחד
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 ד"יסעיף 
 כשניתן להימשך גם ללא תוספת הכלאיים

 אסורה. –השלישית הקשורה לרצועות  – )פ"ח מ"ג(מקור: כלאים 

 נחלקו הראשונים בפי' המשנה ❏
 רא"ש ור"ח: דרך עגלה למשוך בקרון ואסור לקשור סוס בין בצדי הקרון בין מאחריו כדי ללמדו למשוך כו'.

רמב"ם: עגלה היינו עגלה קטנה שיושב בה אדם והיא נמשכת על ידי הקרון שנקשרה בו והסוסים מוליכים הקרון. 
 )ב"י וט"ז(

אסור לקשור עמהם חמור, אע"פ ששני הסוסים יכולין למשכו בלא החמור.  –היו מושכין שני סוסים  –פסק השו"ע 
 )שו"ע(

 

 ו"טסעיף 
 לקשור לעגלה מין אחר

 אין קושרין את הסוס לא לצדדי הקרון ולא לאחר הקרון. – )פ"ח מ"ד(מקור: כלאים 
 ן: מפני שזה נושא עצלותו של זה. רב אמר: מפני שנושא חבל שבנתיים.מפני מה? ר' יוחנ – )פ"ח ה"ג(ירושלמי 

  )שו"ע(דעגלה המושכת בקרון במין אחד, לא יקשור מין אחר בחבל, לא בצידי הקרון ולא אחר הקרון.  –פסק השו"ע 
 )רמ"א(הטעם: מפני שדוחה הקרון בהליכתם. 

 מחלוקת ראשונים –אם יקשרנו בשערו  ❏
 ואינו מושך. –מותר, מפני שכואב לו אם ימשוך רא"ש: לכו"ע יהיה 

 )ב"י(רמב"ם: בכל גווני שהוא מושך לוקה, ואם אינו מושך אינו לוקה. והדבר ניכר לעין אם מושך או לא. 
 
 
 
 

 ז"טסעיף 
 עשיית מלאכה בחיה ואדם יחדיו

עם חמור, וכיוצא בו.  מותר לעשות מלאכה באדם ובבהמה או חיה כאחד, כגון אדם שחורש עם שור, או מושך עגלה
 )שו"ע(
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 הלכות כלאי בגדים
 

 סימן רצח
 

 'אסעיף 
 גדר בגדים האסורים בכלאיים

 אין אסור משום כלאים, אלא צמר רחלים ואילים עם פשתן. 
 

 סוגי בגדים נוספים:
 מותרים בפשתן.  – אבל צמר גמלים וצמר ארנבים ונוצה של עזים וכל שאר מינים • 
 מותרים אפילו בצמר רחלים ואילים.  – קנבוס וצמר גפן וכל שאר מינים•  
 משי•  

 חכמים אסרו מפני מראית העין משי עם צמר, לפי שדומה לפשתים.  –בזמנם 
לפיכך אין בו משום מראית העין ומותר עם הצמר ועם  –משי מצוי בינינו והכל מכירים בו  –אך כיום בזמנינו 

 )שו"ע(הפשתן. 
 אסרוהו מפני מראית העין עם הפשתן. –כלך •  

 מהו כלך? «
 הים על האבנים שבים ]המלח[ ודומה לצמר.שו"ע: הוא מין שגדל בכרכי 

 )שו"ע וערוך השולחן(ערוך השולחן: מין משי. 
 
 
 
 
 
 

 'בסעיף 
 דברים האסורים בכלאים רק משום מראית העין

 רחל בת עז עם פשתן ❏
 )שו"ע(צמרה אסור עם פשתן, מפני מראית העין. 

 

 קנבוס וצמר ❏
  אסור לתפור בגד קנבוס תחת בגד צמר במקום דלא שכיח קנבוס, משום מראית העין  –במקום שאינו מצוי

  )רמ"א(
 )ש"ך(וה"ה דאסור לתפור בחוטי קנבוס בגד של צמר היכא דלא שכיח קנבוס.  «
  וכן מפשטות דברי השו"ע בסעי' א' משמע שאף הוא מתיר[. )רמ"א(מותר.  –אך במקום שמצוי[ 

  )ש"ך(נוהגין היתר בבגד קנבוס כי הוא מצוי לרוב.  –ובזמנינו במדינותינו  ❏
 בפת"ש: הא קיי"ל דדבר שנאסר אף שבטל הטעם צריך מנין אחר להתירו? קשה  «

ובערוך השולחן הביא דברי המג"א לתרץ: דלא שייך לאסור מטעם דבר שנאסר במניין, דכיון דהאיסור 
 )פת"ש וערוך השולחן(הוה כאלו פירשו דאם יהיה מצוי מותר.  –היה מפורש מפני העדר המציאות 

 )ש"ך(וכיון שמצוי נוהגין היתר אע"פ שלא נמצא מי שמכירו להבין שהוא בגד קנבוס כי אם על המעט.  «
בערוך השולחן, אמנם באמת יש לעיין, דזה ידוע אצלנו שלפי מראית העין אחת הם פשתן וקנבוס  קשה «

ין הא יש כאן וההכרה ביניהם קשה מאד. ונהי שמצוי בינינו, הא מ"מ כיון שהמשנה אסרה מפני מראית ע
 מראית עין? 

 ואפשר לומר דאחרי שמצוי, אין כאן מראית עין שיתלו בקנבוס ולמה יתלו באיסור.  .א
ב"ח: מלשון הרא"ש משמע דווקא שהכל מכירים בו, ובין פשתן וקנבוס לא נמצא מי שמכיר אלא על  .ב

 שולחן()ערוך ההמעט וכו' וסוף דבריו דאין מותר רק לתפור תחת הבגד במקום שלא יראו. 
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בערוך השולחן, דבדבר המפורסם לכל לא שייך חדרי חדרים, ודבר ידוע אצלנו שמדבקים  קשה «
הקליאקק"א בכל הבגדי צמר כשהם של קנבוס ויש שהולך הכשר על זה, א"כ הוה פירסום גדול והיה לנו 

 לאסור?
כיון שהדבר מפורסם הרבה ואצלנו יש הרבה קנבוס ובמעמקי מדינת רוסיא עיקר הזריעה הוא י"ל, ד

לא שייך כלל מראית העין  –הקנבוס, והולכים במסחור הרבה יותר מפשתן והמה בזול הרבה נגד פשתן 
 )ערוך השולחן(אלא העדר ידיעה, אבל הרואה למה לו לתלות באיסור. 

אי אפשר להקל בזה, אא"כ מכיר בעצמו שזהו קנבוס, או  – הוא קנבוסאם אין הישראל אומר בבירור ש «
שלפי המקח בוודאי הוא קנבוס שהוא בזול יותר מהפשתן, כיון דעצם ההיכר בזה ידוע רק לסוחרים 

 )ערוך השולחן(ולאומנים. 
 

 כלאים דאורייתא במראית העין ❏
 פני מראית העין אפילו בחדרי חדרים אסור. ב"ח: דווקא בכלאים דרבנן, דבכלאים דאורייתא כל מה שאמרו מ

  )ערוך השולחן(רע"א: התיר במקום שאינו נראה אפילו בכלאים דאורייתא, דכשגם בשוק הוא מוצנע מותר. 
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 נא 

 סימן רצט
 

  'אסעיף 
 צמר רחלים וצמר גמלים וכיוצא בו שטרפן זה בזה וטווה מהם טוה

 הרי הכל כצמר והרי הוא כלאים עם הפשתן.  –אם היה החצי מהרחלים  • 
 מותר לערבו עם הפשתן.  –ואם היה הרוב מהגמלים •  

הטעם: מפני שצורת הכל צורת צמר גמלים, ואין חוששין לנימות של צמר המעורבים בהם, מפני שאינם 
 חוטי צמר. 

מותר לתפרן בחוטי פשתן, ואין חוששין לנימות של צמר,  –לפיכך עורות הכבשים שעושים מהם מלבושים  «
 חוטי הפשתן שתפרו בו, שהרי בטלו במיעוטן.  )שנכרכו( בכללאע"פ 

 בוס והפשתן שטרפן זה בזה. וכן הקנ «
 מותר לארוג הטווי מהם עם חוטי צמר.  –אם רוב מהקנבוס •  
 אסור.  –ואם היו מחצה למחצה •  

 

 מי שכבר נתערב לו צמר עם פשתן  ❏
 מחלוקת – קודם שיעשו חוטים 

 שו"ע: מביא מין אחר ומערבו עמהם, ומבטל אחד מהם.
 גר"א: חלק בזה. 

 בשיטת הרמב"ם והשו"ע: ❏ 
יותר משאר איסורים כגון בשר בחלב וכיוצא  הקשה בדרישה, מאי שנא כאן דמבטלין איסור לכתחלה «

 בו?
ודחק לתרץ ע"ש. ]אך דחה הט"ז דבריו: דודאי גם בשעטנז לא ניחא ליה בההוא חוט שקשור דודאי לא 

 ניחא ליה באיסורא[. 
 יר הט"ז: דדבר זה במחלוקת שנויה.והסב

דלרמב"ם: הטעם שבטל במיעוטו אינו שיבוש, שהרי מפורש בירושלמי צמר ופשתן שטרפן אסור, 
 א ליטרא ועוד צמר גמלים ומבטלן. כיצד הוא עושה מבי

אך לראב"ד: אינו מועיל ביטול ברוב בצמר ופשתן עצמן אפילו באינן חוטין עדיין. ואין היתר מצד 
 ול ברוב אלא מצד שהוא ספק דרבנן.ביט

ינים אלו בלא תערובת התיר בעורות של כבשים מצד ביטול ברוב במדמ הסביר את שיטת הרמב"ם: בכ"
 מין שלישי. 

דהרמב"ם סבירא ליה בעורות של כבשים הוה ג"כ מין שלישי דהיינו העור עצמו  –אך דחה הט"ז דבריו 
של העור ובהך שחלק ממנו מה שתפירה בתוכו הוא מעורב עם קישור חוט התפירה של פשתן עם הצמר 

 סברא נראה דפליגי הראב"ד ורמב"ם.
כאן אין איסור אלא החבור אוסרם דוקא  –ומה שהקשה בדרישה הא אין מבטלין איסור לכתחלה  ❏

ושפיר יש לנו רשות לבטל החבור ע"י שהמין הג' יבטלו ולא אמרו אין מבטלין איסור אלא כל שיש איסור 
 )ט"ז(ההיתר שיבטל האיסור בתוכו. על  מצד עצמו ונתערב בהיתר שאין לך להוסיף

והערוך השולחן חולק על הט"ז ומתרץ: אמנם האמת דהרמב"ם עצמו דקדק בדבריו מפני שהם נימין  ❏
עדיין ואין בהם חשיבות שם ונקרא על שם חוטי פשתן ולא על שם נימי צמר הכרוכין בהן, ומהנימין האלו 

. ובזה אתי לא יהיה לעולם לא בגד ולא חוטין. ולכן אמרנו דלעשות מהם בגד בהכרח צריך למין שלישי
 )ערוך השולחן(שפיר כל קושיות הדרישה והט"ז. 

דאלו הנימות כבר בטלו במיעוטן דכל זמן שהן נימות ולא חוטין אין עליהם  –אף הנימין היוצאין בטילין  «
  )ערוך השולחן(שום שם חשיבות, וממילא דנתבטלו ברוב. 

 ב כמו בצמר רחלים וגמלים?קשה, ואי קשיא דא"כ מה צריך מין אחר, נלך בהם בעצמם אחר הרו «
דא"כ אח"כ כשיעשו מהם בגד הא בע"כ יש בו כלאים, אבל כשמביא מין אחר ומרבה על האחד מהם י"ל, 

נתבטל המועט כאלו אינו כלל כיון שלא היה עליו עדיין חשיבות שם, וקודם שנעשה בגד כבר אבד שמו. 
 )ערוך השולחן(

 
 לא שייך בזה ביטול ואין לכלאים שיעור, אפילו חוט כל שהוא של צמר בבגד גדול של  – אבל אחר שנעשו חוטים

 פשתן או של פשתן בצמר, אסור. 
 )רמ"א(לא שייך ביה בטול, ואסור.  –ואפילו נאבד החוט ולא ידענו מקומו  «
 מחלוקת – מה הטעם החוטין אינן בטלים «

מעורב בהיתר, אבל כלאים ששניהם היתר ונאסרים תוס' בנדה: דלא שייך ביטול ברוב אלא כשהאיסור 
 ע"י תערובות כך אסור המרובה כמו המועט.
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 נב 

אך הסמ"ג הוסיף עוד על התוס', וה"ק: דכל ששני הדברים היתר לא שייך ביטול וכל אחד שמו עליו, 
ם והטעם פשוט דהתורה שגזרה לילך אחר רוב היינו בדבר שזה חלוק מזה באיסור ובהיתר כמו אחרי רבי

להטות בדיינים שזה מחייב וזה פוטר, אבל דבר ששניהם שוים בהיתר או שניהם באיסור מה שייך ביטול. 
 )ערוך השולחן(

דלא שייך ביטול ברוב אלא איסור שנתערב  קשה, מדוע לא אמרינן שיבטל ברוב מאחר שאין מקומו ניכר «
יטול, דאין כאן אלא חתיכה אחת בהיתר, אבל היתר שנתערב בהיתר וע"י תערובתם נאסר לא שייך ביה ב

 של איסור?
עט"ז: ל"ד לבשר בחלב דקי"ל שבטל דהתם טעם הבשר או החלב מתפשט ונתערב בכולו ואין כאן מקום 
מיוחד לאיסור והוי כאילו נאבד מן העולם. אבל הכא שהאיסור יש לו מציאות במקומו ולא נתפשט אלא 

הש"ך דבריו: דהרי קי"ל בעלמא דאפי' יש לאיסור שאין אנו מכירים אותו לא שייך ביטול. ]ודחה 
 מציאות במקומו כגון שנתערב יבש ביבש בטל[ 

ש"ך וט"ז: לא דמי לבשר בחלב לפי שהתם אין האיסור אלא מחמת שיתן טעם והלכך כשבטל הטעם בטל 
 )ש"ך וט"ז(האיסור. 

 

 של משי. אסור לתפרו עם הצמר אע"פ שרובו  – בגד שהשתי של משי והערב של פשתן ❏
 )רמ"א(ולכן אסור לעשות טליתו מבגדים שקורין פירכו"ט, כי הערב של פשתן והוי כלאים עם הציצית. 

 
 
 
 

  'בסעיף 
 העושה בגד כולו צמר גמלים או ארנבים או קנבוס, וארג בו חוט של צמר מצד זה וחוט של פשתן מצד זה

 מחלוקת –
 שו"ע: הרי זה אסור משום כלאים.

 )שו"ע ורמ"א(מותר.  –רמ"א: מותר בכה"ג, אא"כ ארג חוט של צמר אצל החוט של פשתים. אבל אם אינם נוגעים יחד 
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 סימן ש 
 

  'אסעיף 
 הכלאים חלות איסור
מחלוקת, א"ר אחא בריה דרב ייבא משמיה דמר זוטרא: האי מאן דרמי חוטא דכיתנא בגלימא  - )סא:(מקור: נדה 

דעמרא ונתקיה ולא ידע אי נתיק אי לא נתיק ש"ד. מ"ט? מדאורייתא שעטנז כתיב עד שיהא שוע טווי ונוז. אך לרב 
 אשי: אימא או שוע או טווי או נוז. והלכתא כמר זוטרא.

 נחלקו בזה הראשונים
 רש"י ורמב"ם: דבר תורה לא הוי כלאים אא"כ עירב הצמר והפשתן יחד וסרקם יחד במסרק וטוואם וארגם ביחד.

ר"ת: הוי כלאיים דאורייתא אפילו סרק כל אחד ואחד לבדו וטוואו לבדו ושזרו לבדו ואח"כ חיברו ביחד ע"י אריגה 
  וב"י()טור או קשרם או תפרם יחד בשתי תכיפות. 

 אסור משום כלאים.  –כיון שנתחבר הצמר עם הפשתן צד חיבור בעולם  –פסק השו"ע 
כיצד? צמר ופשתן שטרפן זה עם זה ושע אותם ועשה מהם לבדים, או שטרפן וטווה אותם כאחד, וארג 
 בגד מטווי זה, או שתפר בגד צמר בשל פשתן, אפי' תפרן בחוטי משי וקנבוס, או שתפר בגד צמר בחוטי

 )שו"ע(הרי זה כלאים.  –פשתן או בגד פשתן בחוטי צמר, או קשר חוטי צמר בחוטי פשתן או גדלן 

, כיון דקי"ל הלכתא בגמרא שוע וטווי ונוז ביחד דוקא, למה פסק דבלבדים שאין והוקשה לב"י דברי הרמב"ם ❏
 שם אלא שוע דהוי כלאים?

 הטור הגיה ברמב"ם: אין זה כלאים. 
 דא"א לומר כן, אלא ודאי שעיקר הנוסחא הרי זה כלאים.אך הב"י חלק: 

 לכך מסביר הב"י בכ"מ בדעת הרמב"ם: דס"ל דנהי דבשוע בלבד הוי כלאים, בטווי לא הוה כלאים אא"כ הוא ארוג.
אך הט"ז חלק: וס"ל דהרמב"ם אוסר בכל אחד מהני תלת בפני עצמו, וחולק הוא על הראב"ד והטור: דס"ל כמר 

 )ט"ז(היו כולהו בעינן. זוטרא דעד שי
 )ערוך השולחן(והערוך השולחן העמיד דברי הרמב"ם כשיטת הטור. 

 

 מחלוקת –, להניחו בבגד צמר נייר שלנו הנעשה מבלויי סחבות של צמר ושל פשתן ❏
 נשמת אדם: דומה ממש ללבדים דהוי כלאים.

 פוסקים: מותר לגמרי.לשו"ע ורמב"ם הוי כלאים דרבנן. אך לרמ"א ושאר  –ובנייר עב ופשוט  «
 אסור לכו"ע מדרבנן, וירא שמים יזהר בזה. –הנייר הרך  «
 לכו"ע אינו שעטנז. –אך הנייר העב בעצמו  «

 )פת"ש(ואין בהם חשש כלאים.  –לחם הפנים בשם הבאר עשק: מותר לחבר ניירות גסות תוך מלבושי צמר 
 
 
 
 

 'בסעיף 
 לכו"ע אינו חיבור ואין זה כלאים.  – בגד צמר שחברו עם בגד פשתן בתכיפה אחת

 מחלוקת ראשונים – קבץ שני ראשי החוט כאחד, או שתכף שתי תכיפות ❏
 אפילו אינם קשורים ביחד הוי חיבור. –רמב"ם: אפילו תכיפה אחת וקושר שני ראשי החוטים או שתי תכיפות 

 )טור וב"י(רא"ש: לא הוי כלאיים אא"כ קשר. 
 מחלוקת –להלכה 

 רי זה כלאים. שו"ע: ה
אף על גב דבשבת התופר שתי תפירות חייב והוא שיקשור ראשי החוטין מכאן ומכאן כדי שתעמוד  «

צריכין לומר דשאני חבור דכלאים דחשיב חבור אפילו בכל דהו מדכתיב יחדיו שלא  –התפירה ולא תשמט 
חשבת יהיה להם צד חבור אפי' לפי שעה. משא"כ לענין קשירה דבשבת צריך שיהיה דבר קיים דמלאכת מ

 )ט"ז(אסרה תורה. 
 רמ"א: לא הוי כלאים אלא בב' תכיפות וקשר ב' ראשי החוט.

הטעם: דכל שהחוט מתקשר בחוץ על שפת הבגד יתקלקל מהר כשיגיע באיזה דבר כי החוט הוא דבר דק 
 )ט"ז(ואין מגין עליו. 

ובזה ניחא לי מה שקשה למה הוצרכה התורה להתיר כלאים בציצית והלא חיבור שלהם בבגד על ידי  «
 קשירה מבחוץ? 

דדוקא בכלאים שמחבר שני דברים להדדי ובמהרה ינתק החוט כל שהוא מבחוץ, מה שאין כן בציצית 
 שאין שם רק דבוק החוטין להבגד ולא במהרה ינתק.

 )ט"ז(להחמיר אפילו בקשירה מבחוץ.  «
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לכו"ע הוי חיבור. דדווקא בתכיפה אחת התיר הרמ"א.  –אפילו תוחב המחט פעם אחת  –בב' קשרים  –לכו"ע  ❏
 )פת"ש(

 )פת"ש(אסור.  –ג' תכיפות אפילו ללא קשר  –לכו"ע  ❏
 
 
 
 

 'גסעיף 
 )שו"ע(מותר לפרוף אותו בחוטי פשתן, וקושר.  – בגד צמר שנפרם

 )ש"ך(הטעם: כיון דיכול להוציא ב' ראשי הקרעים בלא התרת הקשר. 
 )ט"ז(דהיינו כשהיה קושר הבגד צמר עם הבגד פשתן עצמו.  –קושר  «
 אסור.  –ואם עושה נקבים בבגד עצמו ומחברם בחוט ע"י קשר קיום  «

 )ט"ז(והרבה נכשלין בזה שקושרין הטלומ"ק של בגד במשיחה של פשתן וקושרין בצד אחד קשר של קיום. 
 קשה, הרי קשירה הוי חיבור?  «

כיון דיכול להוציא שני ראשי הקרעים בלא התרת הקשר שהרי הם בולטים כמ"ש, לא הוי חיבור  [מ"מ
 )ערוך השולחן(הצמר להחוטי פשתן. 

 ולכן אם אינם בולטים והקשירה על גבי ראשי הקרעים אסור.  «
 )ערוך השולחן(וכן אם עושה נקבים בבגד צמר עצמו ומחברן בחוט ע"י קשר דאסור. 

 )שו"ע(אבל לא יתפור.  ❏
יש לאסור, דחיישינן שמא תשמט העניבה ויקשור, כיון שמשיחה זו אילו לא  –ואף קשר עניבה מב' צדדים  «

 )פת"ש(ילות הוא לקשרה בקשר של קיימא, עכשיו ג"כ חוששים שמא תסתור העניבה. היתה כלאים, רג
 

 מחלוקת ראשונים – ליתן צמר בשק או כר או כסת של פשתן, אע"פ שתופר כל סביביו ואינו יכול להוציא הצמר ❏
 טור: מותר, ואין בו משום כלאים.

 )ב"י וט"ז(רמב"ם: הוי כלאים. 
 דמותר, דהוי כשק של פשתים שממלאו צמר ותפר פיו, שאין בזה משום כלאים.  –פסק הרמ"א 

מותר, דהרי יכול ליקח הצמר משם בלא התרת התפירה. אלא רק ע"י  –ואפילו תחב התפירה בצמר עצמו  «
  )רמ"א וש"ך(קרע קטן. 

 )ט"ז(ת יחד. ואין חוט התפירה מחבר לבגד בתפירה זאת רק שהוא מדבק ב' בגדים החיצונו «
  )רמ"א(אסור בכה"ג, שהרי אי אפשר ליקח משם הבגדים בלא התרת התפירה.  – אבל בבלאי בגדים של צמר

 מחלוקת –כשאין תוחב בתוך התפירות  «
 ט"ז וש"ך: אסור. 
 )ט"ז וש"ך(עט"ז: חולק בזה. 

 

נקבים, ומכניסים , או קרסים בבתי נפש של פשתן שיש בו לחבר בתי זרועות של צמר שיש בהם קשרים ❏
  :הקשרים או הקרסים תוך הנקבים

  מותר.  –כשהם רפויים 
הטעם: הואיל והם רפויים ויכול להוציאן משם באצבעו, ואין צריך לקרוע הנקבים, אע"פ שמניחן כך 

 )רמ"א(תמיד. 
  רמ"א(הוי חבור ואסור.  –אבל אם הם אדוקים כ"כ, שאי אפשר להוציאן משם בלתי קריעת הנקבים( 

 
 
 
 

 'דסעיף 
 ללבוש חלוק של צמר על גבי חלוק של פשתן ולקשרם יחד 

 )פ"ה ה"י(מקור: תוספתא כלאים 
 מחלוקת ראשונים

 רשב"א: מותר. ואפילו מחוברין בתכיפה אחת מותר.
ר' יהונתן הצרפתי: אסור משום חשש כלאים, אא"כ מפסיק ביניהם בגד אחר שאינו של צמר ושל פשתים, ]וראיה 

 )ב"י(ב ובנו דמצטרפין לכלאים[. מא
 מחלוקת –להלכה 

 שו"ע ]ע"פ הבנת הב"ח[: מותר, אע"פ שאינו יכול לפשטן בלא התרת הקשר, ואפילו הוא קשר של קיימא. 
 )שו"ע(ובלבד שלא יחברם זה לזה עם המשיחה בשתי תכיפות.  «
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 נה 

וס"ל שאף לשו"ע אסור לקושרם בקשר של קיימא, ולא כתב  –אך הט"ז חולק על הב"ח בהבנת השו"ע   «
 )ט"ז(דבריו אלא לגבי חגורה שמותר לקושרה בכל גווני. 

 רמ"א וב"ח: אוסר בקשר של קיימא.
קשה, כיון דסופו להתיר הקשר כשיפשטם מה איכפת לן וכי גרע זה מתפירת פיו של שק דמותר כיון  «

 שחוזר וקורע התפירה? 
 ב"ח: פירש דהכוונה הוא שיפשוט שתי החלוקות בלי התרת הקשר. 

)ערוך ערוך השולחן: דכשמחוברים יחד ע"י קשר של קיימא דהיינו שתי תכיפות אסור אפילו לשעה. 
 (השולחן

 )ערוך השולחן(דהעולם נהגו להקל בזה.  –הכריע הערוך השולחן 

שעוברת בהן הנה והנה כמו רצועה מעברתא  אותן בתי שוקיים שעשוין של צמר ועושים בהם משיחה –לכו"ע  ❏
 מותר אפילו המשיחה של פשתן או איפכא.  –דתפילין 

הטעם: דמאחר דאפשר להוציא משם המשיחה בלא התרת התפירה, אינו אלא כחוגר במשיחה של פשתן 
 על גבי חלוק של צמר. ואע"פ שקושר המשיחה כשלבשן, לא מקרי קשר של קיימא. 

 אסור לרמ"א.  – אבל אם עושה קשרים בב' ראשי המשיחה «
 הטעם: דהא אי אפשר להוציא משם. 

 ד של פשתן ואחד של צמר, זו על זו ללבוש ב' בתי שוקיים, אח «
 מחלוקת – כשיש להם למטה צורת מלבוש על הרגל• 

 רמ"א: אסור.
הטעם: מאחר שאי אפשר לפשוט התחתונה בלא העליונה הוי כחבור. ולא דמי לב' חלוקים זו על זו 

 על זו דאפשר לפשוט התחתון בלא העליון.
 )רמ"א וט"ז(לבוש: אין צריך ליזהר בזה כלל. 

 מחלוקת –בדעת האור זרוע  ❏
לב"י: אסר באנפילאות, וה"ה שיאסור בבתי שוקיים. אך כל זה דווקא כשהם צרים ודחוקים. דלא כשאר 

 פוסקים שחלקו עליו.
 לד"מ: אסר האור זרוע אפילו כשאינם צרים.

לכו"ע אף לרמ"א מותר, שהרי יכול לפשוט התחתון ללא פשיטת  –כשאין להם צורת מלבוש ע"ג הרגל  •
 )ט"ז(העליון. 

 
 
 

 'הסעיף 
 רצועה אחת של צמר והשניה של פשתן 

 אסור לחגור בה אע"פ שרצועה של עור באמצע. 
 )שו"ע(הטעם: מפני שקושר שני ראשיה ביחד כשחוגר בה. 

 מחלוקת – ינם זה אצל זהאבל אם באמצעיתה צמר במקום אחד ופשתן במקום אחר, וא ❏
 )ב"י(רמב"ן ורשב"א: מותר. 

 הטעם:  «
 רשב"א: דכלאים אלו הן מדרבנן והולכים בספקו להקל.

ר' שמשון: הטעם שהחוטין שבהם העורות תפורים לא חשיבי ובטלים לגבי העור והואיל ואינו רק לחבר 
 )ש"ך(העורות אין בהם משום כלאים. 

ולפי זה מותר לחבר עורות התפורות בפשתן תחת בגדי צמר, ואע"פ שאפשר שיכניס חוט הקנבוס של  «
 )שו"ע(התפירה, שמחבר העור עם הבגד בתוך חוט של תפירת העור. 

 )ב"י(הרא"ש: היה חוכך להחמיר בדבר, אבל לא היה מורה להחמיר לאחרים. 
ורה, ואפילו נתן צמר ופשתים בשק או קופה וכרכן, הוי לרמב"ם ]ע"פ שיטת הטור ושו"ע[: כל זה כלאים מן הת

 )שו"ע(כלאים מדאורייתא. 
 מחלוקת מה דעת הרמב"ם «

 ב"י בשיטת הרמב"ם: הוה זה כלאים דאורייתא. ואין הבדל בין קשר ללא קשר.
ערוך השולחן בשיטת הרמב"ם: מודה דאינו כלאים, ]והיה לב"י גירסא משובשת בטור[, דלא אסר אלא 

 וי כמו תפירה וקרינן בהו יחדיו. הצמר עם הפשתים בתוך השק והקופה שנתערבו ממש והכריכה הבנותן 
משא"כ כשמשים צמר בכר של פשתן שניכר לכל שזה עומד בפ"ע וזה בפ"ע ואינם מעורבים זל"ז ואין 

ים אין זה בגדר כלאים כלל שהרי אינם כלא –מתחברין זל"ז וגם יכול ליטול הצמר בלא התרת התפירה 
 )ערוך השולחן(לא בתערובת ולא בהתחברות. 

 השו"ע הביא את דעת הרשב"א בסתמא, ואת דעת הרמב"ם כדעה שנייה.
 מחלוקת –להלכה 

 רמ"א: הכריע דמותר.
 )רמ"א ופת"ש(משכנות יעקב: החמיר כדעת הרמב"ם. 
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 'וסעיף 
 המנהיג בהמות ומכניס חבלים לתוך ידו, מהם פשתים ומהם צמר 

 אבל מכניס הוא לתוך ידו חבלים, ובלבד שלא יכרוך... ואוקמוה בגמ' לענין כלאים דחבלים. – )נד.(מקור: שבת 
 שו"ע(הרי זה מותר, ואע"פ שכורכן על ידו.  – כשלא קשרם ביחד( 
 מחלוקת ראשונים – אבל אם קשרם כולם 

 ידו.אסור לכורכן סביב  –רמב"ם: אפילו לא קשר החבלים אלא בקשר אחד 
 )ב"י(ר"א ממיץ: אין אסור אלא דווקא בב' קשרים, אך בקשר אחד מותר. 

 מחלוקת –להלכה 
 שו"ע: נעשו כלאים, ואסור לו לכרכם על ידו. 

 )ש"ך(הטעם: דידו מתחממת בהם והוי דומיא דלבישה. 
 קשה, מלקמן סי' ש"א סעיף ו'? «

 . ב"ח: הכא הוי פסיק רישיה, דמחמת אחיזתן א"א שלא תתחמם ידו
 )ש"ך(הפרישה: הניחו בצ"ע. 

 מחלוקת –איזה סוג קשר אסור  «
 ט"ז: סתם קשר הוא קשר של קיימא דהיינו שני קשרים זה על זה.

 )ט"ז(ב"י: משמע לו קשר אחד. 
 )ערוך השולחן(אך הערוך השולחן דחה דברי הט"ז בשיטת הב"י, דבבדק הבית חזר בו מזה.  ❏

 רמ"א: מתיר, הואיל ואינו מתכוין.
 
 
 
 
 

 'זסעיף 
 )שו"ע(מצטרפין לכלאים.  – השק והקופה

 כלאיםמסכת מקור: סוף 
 ונחלקו הראשונים בביאור המשנה

 ר"ש ורא"ש: כשחתיכת בגד פשתים מחוברת לשק.
רמב"ם: כשיקבוץ בגד צמר ופשתים ויחבירם בחתיכת שק או קופה שכבר החבירם אצל השק או הקופה קצתם עם 

 קצתם ויש להם קצת חיבור.
 )ש"ך(דינם כשק וקופה.  –"ה, אם מחוברים לשאר כלים ה «

 

 . אב ובנו מצטרפים לכלאים ❏
 בעי דר' ירמיה. – )סוף כלאים(מקור: ירושלמי 

 דמצטרפים לכלאים. –פסק הרמ"א 
 )רמ"א(כיצד? היה חתיכת צמר באחד מהם וחתיכת פשתן בשני, ותפרן ביחד, הוי כלאים. 

 )ש"ך(וה"ה שאר ב' בני אדם.  «
 )ש"ך וערוך השולחן(אסור.  –ואפי' לא חגר חגורות  «
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 סימן שא 
 

 'אסעיף 
 כלאיים שלא בדרך לבישה

 (סט.)יומא  )פרק בתרא ה"א(מקור: ירושלמי כלאים 

 מן התורה מותר.  –לישב על מצעות של כלאים  ❏
 אבל אתה מציעו תחתיך.  -שנאמר: "לא יעלה עליך"

אסור לישב על העליון, שמא תכרך נימא  –ומדברי סופרים, אפילו עשר מצעות זו על גבי זו והתחתון שבהם כלאים 
 )שו"ע(על בשרו. 

שמא תיכרך נימא על בשרו, אלא אף  ואיכא חידוש ברמב"ם ]יותר מן הטור[, דלא רק בשינה חוששים «
 )ערוך השולחן(בישיבה אסור. 

 גדר האיסור  ❏
 ערוך לכו"ע דווקא בשוכב ערום יש איסור שאז יש חשש שתיכרך נימא על בשרו. אך בלבוש מותר.  – באינו ערום(

 השולחן(
  אם יש הפסק בינו לבין הכלאיים 

 מחלוקת – כשיש "מצע" ולא בגד מפסיק
אין האיסור אלא דווקא כששוכב ערום. וגם כשאין הפסק  –גר"א ]ור"ן[: לפי טעם זה שמא תכרך נימא על בשרו 

 בינו להכלאים. 
אבל כשיש הפסק מותר, ורק כשאין הפסק אפילו שוכב על דבר שאין דרכו ללבוש כמו כר וכסת וכיוצא בזה אסור 

 מפני הטעם שמא תכרך.
אינו ראוי ללבוש. ואין איסור אא"כ שוכב ערום על המצע של כלאים מטעם שמא אבל במצעות בלבד מותר כיון ש

 תכרך. 
ערוך השולחן: והנה זה שכתב דאין האיסור בשמא תכרך רק בערום אף שלא נתבאר זה בדברי הרמב"ם והטור מ"מ 

 אפשר לומר כן. 
אמנם מה שכתב דלפי טעם זה אין האיסור רק כשאין הפסק בינו להכלאים. בזה וודאי דהרמב"ם והטור לא ס"ל 

 כן. 
 לכו"ע אסור. – אבל כש"בגד" מונח תחתיהם

 הטעם: מחלוקת «
 לגר"א: אסור אפילו אם הוא מלובש מטעם שמא ילבוש.

ן האיסור אא"כ בגד מונח תחת לערוך השולחן: מה שכתב שיש עוד טעם גזירה שמא ילבוש ולפ"ז אי
ג"כ לא ס"ל כן שהרי הרמב"ם כתב להדיא עשר מצעות והתחתון שבהם כלאים אסור לישב על  –המצעות 

הרי מפורש דחששא דשמא תכרך הוא אפילו בעשר מצעות ואין בגד תחתיהם.  -העליון שמא תכרך וכו' 
 )ערוך השולחן(

ים וכסתות שהם קשים וליכא למיחש שמא תכרך נימא עליו, מותר , אבל כרבד"א, ברכין, כגון יריעות ושמלות ❏
 לישן עליהם ובלבד שלא יהא בשרו נוגע בהם. 

 דמותר.  – בד"א, כשהם ריקנים ונתונים על גבי איצטבא של עץ או של אבן ❏
 מחלוקת ראשונים – אבל אם הם מלאים, או אפי' ריקנים

 , אסור, לפי שנכפף תחתיו ונכרך על בשרו. טור: אם הם נתונים על גבי מטה או על גבי תבן
 )ערוך השולחן(רמב"ם: ס"ל כיון דהש"ס שלנו לא חילק בזה אין לנו לחוש להירושלמי. 

 כטור, דאסור.  –הכריע השו"ע והערוך השולחן 
 –אין אסור בכרים אלא דווקא כשנכפפים על צידי האדם, אבל בכרים וכסאות שאינן נכפפות מן הצדדים  «

 )פת"ש(מותר אף במלאים. 
 מחלוקת –במטה של עץ קשה שאינו נשקע  «

ר"ש ותוי"ט והערוך השולחן: מותר, ואין אסור אלא דווקא במטה של חבלים שנשקע תחתיו, וצידי הכר 
 ערוך השולחן()פת"ש ועולים עליו. 

 לחן()ערוך השומותר ואין חשש שמא תכפף.  –וה"ה על ספסל קשה 
פף ונשקע פת"ש: גם המטה של עץ אסור אם הכר רחב והמטה קצרה וצידי הכר כשמגיע לדפנות המטה נכ

  )פת"ש(שם ועולה עליו. 
סור לישן עליהם. אם הניח תבן על הקרקע או שאר דבר רך והניח עליו כרים וכסתות של כלאים א -לכו"ע 

  )ערוך השולחן(
דכל זה מיירי בכלאים דאורייתא, אבל בכלאים דרבנן והם קשים, מותר לישב עליהם בכל ענין, דהואיל  ❏

  )רמ"א(וכשרכים הם אינו רק דרבנן, בקשים לא גזרו. 
 (רמ"א)ומ"מ לכתחילה לא יעשה של כלאים. 
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 )רמ"א(. לפרוס עליו אהל של כלאיםוכן מותר להעלותם עליו שלא בדרך חמום, כגון  ❏
 )ט"ז(ומותר אפילו מדרבנן.  «
קצת אנשי מעשה נזהרים  –לישב בעגלות שיש להם אוהל תפור בגד פשתן בבגד צמר וקורין אותו פאקליט  «

לישב באותן עגלות, אבל רוב העולם נוהגים בו היתר, ונראה שהם סומכים שירחיקו עצמן מליגע באותן 
 )ט"ז(הצדדין. 

מותר לישב בסמוך להם  –אם קבע בגדי רקמה בכתלים ומחברם למעלה ולמטה ומן הצד במסמרות  «
 )פת"ש(ולסמוך עליהם. 

 וכן לפרוס בגד כלאים על גיגית שרוחץ בה, כדי להעמיד החום. ❏
  )רמ"א(הטעם: דאינו אסור אלא דרך לבישה או להעלותם עליו דרך חמום. 

 )ט"ז(ומותר אפילו מדרבנן.  «
 
 
 

 

  'בסעיף 
 הני קאפאנאג"ש דידן 

 כלאים בקשים מותרין, כי הא דאמר רב הונא בריב דרב יהושע: האי נמטא גמדא שנרש שריא. – )טו.(מקור: ביצה 
 נחלקו הראשונים בגדר האיסור

 לרמב"ם: אסור מדאורייתא.
תוס' והרא"ש: מעיקר הדין נמטא דנרש מותר, אך אין אנו יודעים אם אלו ג"כ הגיעו לאותו רמת קושי, ולכן יש 

 )ב"י(ליזהר בזה. 
כתוס' ורא"ש, דפסק אם הם תפורין בפשתן, יש ליזהר מלהעלותם עליו ואפילו מלהציען תחתיו,  –משמעות השו"ע 

 )שו"ע(עד שיתפרם במשי או בקנבוס. 
 )ש"ך(ן לימא לן דהקאפאנאגש קשים הם, הלכך אסור להציען תחתיו אפילו עשר מצעות. הטעם: דמא

  

 מחלוקת ראשונים – כובעים שאנו מכסים את ראשנו ❏
 מרדכי: מותר אפילו בהעלאה.

 )ב"י(צפנת פענח: אסור, שהרי מגין הוא בחמה מפני החמה, ובגשמים מפני הגשמים. 

 מחלוקת – גויים של –כרים וכסתות הקשים וכובעים  ❏
 רשב"א: מותר.
 ר' יונה: אוסר.

 )ב"י(דאפילו לאוסרים מוטב שיהיו שוגגים ואל יהיו מזידים.  –הכריע הב"י 
 

 כל בגדים הקשים   ❏
 )ש"ך(אסור.  –אם אינו נוגע בשרו בהם מותרים. אך אם נוגע  –בהצעה מתחתיו  • 
 )רמ"א(ואסור ללבשן. •  

 הלבדים  ❏
 בלבישה. אסור אף –רכים  • 
 מחלוקת –הקשים •  
 טור: מותרים אפילו בלבישה, הואיל ואפילו רכים אינם אלא מדרבנן.   
 )רמ"א(רמב"ם בשיטת הב"י: מחמיר בלבישת הלבדים.   
 )ערוך השולחן(רמב"ם בשיטת הערוך השולחן: הרמב"ם אינו חולק על כל הפוסקים. ]כפי מה שביאר בריש סי' ש'[   
 
 
 

 

 'גסעיף 
 בגד גדול וכלאים מצד אחד 

 דריש לה מקרא. – )פרק בתרא ה"א(מקור: ירושלמי כלאים 
 )שו"ע(אסור ללובשו אפי' מצדו הב', אע"פ שהצד שבו הכלאים נגרר על גבי הקרקע. 

 מחלוקת – בגד של צמר גמלים ויש בצד אחד כלאים שנתחבר שם חוט צמר רחלים בחוט פשתן ❏
שכל הבגד נעשה כלאים, ותלה הדבר במחלוקת הרמב"ם והרא"ש, דלרמב"ם: אסור. נו"ב: נסתפק בזה אי אמרינן 

 ואילו לרא"ש: ספק.
הערוך השולחן הכריע: דאין שום ספק בזה דדין זה הוא מפורש בתוספתא פ"ה ובירושלמי ריש פ"ט ודריש לה 

 וסוף סוף הרי הוא בגד שיש בו כלאים. מקרא דלא יעלה עליך.
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 'דסעיף 
 ים דרך עראילבישת כלא

 אין עראי לכלאים. – )פ"ט מ"ב(מקור: כלאים 
 נחלקו בזה הראשונים

 ר"ש: איירי בטלית קטנה, אע"פ שאין הגדול יוצא בו עראי.
 )ב"י(רא"ש: גדול יוצא בו עראי. 

 )שו"ע(אסור ללבוש כלאים אפילו דרך עראי, כגון טלית של קטן אע"פ שאין הגדול יוצא בה עראי.  –פסק השו"ע 
 ובב"י הביא שהיה ט"ס בדברי הרא"ש[]

פשוט שכאן נתכוין אפילו בגד של קטן שאינו מתכסה ראשו ורובו אסור לגדול לילך בו אפילו לשוק  «
 )ט"ז(במקום שהוא מתבייש מכל מקום בכל גווני אסרה תורה כלאים. 

 
 
 
 

 'ו-'הסעיף 
 הלובש כלאים ואינו מתכוין להנאתו
 לא ילבש כלאים אפילו על גבי עשרה, אפילו לגנוב את המכס. – )פ"ט מ"ב(מקור: מחלוקת בין המשניות, כלאים 

 מוכרי כסות מוכרין כדרכן. – )פ"ט מ"ה(כלאים 
 )שו"ע(לא ילבש אדם כלאים עראי, ואפילו על גבי עשרה בגדים שאינו מהנהו כלום.  –פסק השו"ע 

 מחלוקת ראשונים – או שלובשן כדי להראות מדתן לצורך מכירתןלבישה לצורך לגנוב את המכס  ❏
 רמב"ם: אסור.

 )ב"י(טור ורא"ש: מותר. 
 )ט"ז(הטעם: דהוי ליה דבר שאין מתכוין. 

הא הוה דבר שאין  -ר"י על מה שכתב הרא"ש דאסור לכרוך כלאים על ידו כשמנהיג הבהמות  הקשה «
 מתכוין כמו כאן?

אין מותר אלא דוקא שהאיסור נעשה כבר, אלא שזה אין בודל ממנו לפי שעה. אבל ודאי לא ד י"ל,
יעשה איסור כלאים להעלותו תמיד על סמך שלא יתכוין להלבישו רק בשביל הנהגת הבהמות דכיון 
שהוא עשוי לכך עד עולם זהו עיקר עליה שלו ודרך לבישה מקרי. משא"כ בהנך מוכרי בגדים וכיוצא 

תחלה אין עשויים להיות עליו בשעת מכירתן כי זהו אינו אלא לפי שעה ואין עיקר עשייתן בהם שמ
 )ט"ז(לכך מש"ה מותר שלא במתכוין. 

 מחלוקת –להלכה 
 שו"ע: אסור.

 רמ"א בסעי' ו': מותר.
 )ט"ז(מה שהוא לפי דינא דמלכותא ודאי אסור לגוזלו, כיון ששכרו מן המלך.  –לכו"ע 

 

 תופרי כסות  ❏
 תופרים כדרכם ובלבד שלא יתכוונו בחמה מפני החמה ובגשמים מפני הגשמים. והצנועין, תופרין בארץ. 

וכן מוכרי כסות מוכרין כדרכן, ובלבד שלא יתכוונו בחמה מפני החמה ובגשמים מפני הגשמים. והצנועים מפשילין 
 במקל.
 ?מאי שנא מהגונב מן המכס שאסר שם –קשה לרמב"ם ושו"ע  «

קא שם שלובש דרך לבישה אסור אפילו שלא במתכוין, מה שאין כן כאן וכן במוכרי כסות אין ב"י: דדו
 )ט"ז וערוך השולחן(לובש ממש עליו אלא נושא על כתיפו. 

ט"ז וש"ך: יש חילוק בדבר, דבמכס יש לו הנאה מן הלבישה, דבלא הלבישה היה חייב ליתן מכס, נמצא 
ת כמו הנאת שאר לובש מלבוש כלאים שאסרה תורה. משא"כ והוה הנאה זא –דהלבישה היא לו הכרח 

במוכרי כסות שאין המכירה תלויה בזה אלא שהוא עושה כן להקל במשאו כשהוא עליו או להראות 
 וכיון שאין מתכוין להנאתו מותר. ע"כ אין הלבישה הכרחית לו,  –מידתו והיה אפשר לעשות בדרך אחר 

סור. דבדין הקודם אף שאינו מתכוין מ"מ הוה פסיק רישא דא"א ב"ח: שאני מכס דהוי פסיק רישיה וא
שהבגד לא יחמם אותו. אבל במוכרי כסות לא הוה פסיק רישא דהעלאה בעלמא לשעה קלה אפשר שלא 

 )ט"ז וערוך השולחן(הט"ז דבריו[. יחממנו, וכ"ש בתופרים שמעלים רק מקצת בגד על רגליהם ]ודחה 
אינו מכוין ללבישה, אבל בדין הקודם הרואין יאמרו שמתכוין ללבישה ערוך השולחן: התם הכל רואים ש

 )ערוך השולחן(ן הוה דברים שבלב. ומה שמחשב בלבו לאיזה טעם עושה כ
מרכבת המשנה: ודאי דבר שאין מתכוין מותר אע"ג דעושה האיסור ממש, שהרי בנתפזרו מעותיו לפני 

בפועל, ואין לך פסיק רישא גדול מזה. ועיקר  ע"ז אין אסור אלא משום מראית עין אע"ג דמשתחוה
דלא חשיב פסיק רישא הוא, דכשמתכוין לאיזה דבר היתר וא"א לעשות דבר היתר זה שמתכוין  –הסברא 

אא"כ עושה דבר איסור. ולכך בגונב המכס ומרדעת א"א ללבוש שלא יתחמם, הלכך מה שמתכוין ללבוש 
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פרי כסות אין כוונתם להעלות עליהם אלא בשביל לטעון חשיב כאילו מתכוין לחמם. משא"כ מוכרי ותו
כיון שכוונתו רק להוליך והרי אפשר  –לא חשיב פסיק רישיה, אע"פ שמעלה על כתפו בפועל  –ולהוליך 

 )פת"ש(מותר.  –להוליך בידו ובמקל שלא יתחמם, וכן תופר אפשר לו שלא יניח על ברכיו 
 

 מחלוקת – הוצאת זבל ❏
 שאין מתכוין דהא אינו נוטל המרדעת אלא כדי שלא ילכלך בגדיו ומתכוין להציל בגדיו.ש"ך: לא הוי דבר 

 )ש"ך(עט"ז: חשיב ליה דבר שאינו מתכוין. 
 

 מחלוקת – כשעושה רק בכדי להינצל מן החמה או הגשמים למנוע טינוף ❏
 פרישה: מותר, כדין המסתפרין.

 )ט"ז(אסור, כפי שבגד המסתפרין אסור מפני דהוי מלבוש.  –וך ט"ז: היות וכאן הוא בגד גמור, ומכסה בו מפני הלכל
 
 
 
 

 'זסעיף 
 תכריכי המת 
אהא דתניא דעושין מכלאים תכריכין למת. זאת אומרת מצוות בטלות  - (סא:), נדה )פרק בתרא מ"ד(מקור: כלאים 

לעתיד לבוא. א"ל אביי: והא אמר ר' אמי א"ר ינאי: לא שנו אלא לספדו, אבל לקברו אסור. א"ל לאו איתמר עלה, 
 ות.כיון שמת אדם נעשה חפשי מן המצו -אמר ר' יוחנן: אפילו לקוברו. ור' יוחנן לטעמיה דאמר "במתים חפשי"

 )שו"ע(דמותר לעשותן מכלאים, אפילו לקברו בהם.  –פסק השו"ע 
 )ט"ז(הטעם: דכתיב במתים חפשי כיון שמת אדם נעשה חפשי ממצות. 

  )ט"ז(וכל שכן בבגדים שעושין לו להספד.  «
 קשה, דליתסר משום לועג לרש? «

 שאני מצות ציצית ששקולה כנגד כל המצות. .א
 )ב"י(ר דלא מיתהני כלל. שאני כלאים דבחי דומיא דמת לא אסו .ב

 
 
 
 

 'חסעיף 
 מרדעת החמור 

 )פרק בתרא מ"ד(מקור: כלאים 
 לעשותה מכלאים ויושב עליה.מותר ד –פסק השו"ע 

הטעם: כתב הסמ"ג דהוא משום דכיון דלאו אורחייהו בלבישה לא גזרו. ]דלא כרמב"ם דאסר אפילו אין 
 )ב"י סעי' א(דרכו בהעלאה כעשר מצעות[. 

 מחלוקת ראשונים – שיגע בבשרוהאם מותר  «
 רמב"ם: אם בשרו נוגע בה אסור, כדין כרים וכסתות.

 )ב"י( רא"ש: אפילו בשרו נוגע בהם מותר. דמרדעת קשה ושונה מכרים וכסתות.
 כרמב"ם, דאין מותר אלא דווקא כשלא יהיה בשרו נוגע בה.  –פסק השו"ע 

 , אפילו להוציא עליה את הזבל. ולא יניח מרדעת זו על כתפו «
 )שו"ע וב"י(הטעם: דאין מותר מפני שהוא קשה אלא בהצעה שהיא מדרבנן אבל לא בהעלאה. 

 ודוקא שכלאים ניכרים וידועים בבגד. ❏
 (סא:)מקור: נדה 

 אסור לעשות ממנו מרדעת לחמור.  –אבל בגד שאבד בו כלאים ואין מקומו ניכר 
 )שו"ע(דכיון שאין מקומו ניכר שמא ישכח ויקח ממנו טלאי לתפרו על גבי בגדו. 

  )ערוך השולחן(אבל בכלאים הניכרים הא קא חזי ליה ולא יבא לידי קלקול.  ❏

 )שו"ע(שמא יחזור וימכרנו לישראל.  – ולא ימכרנו לעובד כוכבים ❏

 מבואר דעושיהו תכריכים למת. )סא:(ובגמ' נדה  –? מה יעשה בבגד שאבד בו כלאים ❏
 )ערוך השולחן(ואם אין זה ראוי לתכריכים ישרפנו. 

 

 )בדק הבית(מותר לנשאן על הכתף.  – המת והבהמה שהיו לבושין כלאים ❏
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 'טסעיף 
 מטפחות 

מחלוקת, מטפחות הידים מטפחות הספרים מטפחות הספג. ת"ק: אין בהם משום  – )פרק בתרא מ"ג(מקור: כלאים 
 כלאים. ר' אליעזר: אוסר.

דמטפחות שמקנחים בהם את הידים ומטפחות שמסתפגים בהם הכלים והקרקעות ושמסתפגים  –פסק השו"ע 
 אסורים משום כלאים.  –בהם אחד הרחיצה ומטפחות ספרים 

 )שו"ע(הם והם נכרכים על היד תמיד ומתחממין. הטעם: שהרי הידים נוגעות ב
 

וכן אסור לעשות מטפחות שפורסים על השלחן שאוכלין עליו או שקורין עליו בבית הכנסת, מכלאים, מפני  ❏
 )רמ"א(שלפעמים מקנח בהם ידיו ומתחמם בהם. 

 
 
 

 'יסעיף 
 מטפחות שמסתפרין בהם 

 אסור משום כלאים. –ולובשין אותו כדרך לבישה  אם יש לו בית ראש 
 שו"ע(מותר.  – אך אם אין לו בית ראש( 

הטעם: דמטפחת זאת שעיקר עשייתה תחילה הוא שלא לשם בגד אלא להגן מפני לכלוך השערות מפני 
 התגלחות, ומשום הכי אם אין לה בית ראש אין עליה שם מלבוש והוא עכשיו אינו מתחמם בה ע"כ מותר. 
משא"כ אם יש לה בית קבול דהוה עליה שם מלבוש ונעשה מתחילה לשם מלבוש דהיינו שהוא רך אע"פ 

 )ט"ז(שאין נהנה בה אלא משום אצולי לכלוכית אסור. 
 
 
 

 א"יסעיף 
 וילון 

משלחין כלאים ביו"ט... אלא בוילון. והא אמר עולא מפני מה אמרו וילון טמא מפני שהשמש  - )יד:(מקור: ביצה 
 מתחמם כנגדו.

 נחלקו בזה הראשונים
 רמב"ם ורא"ש: וילון אסור ג"כ מצד כלאים, כיון שמתחמם כנגדו.

 )ב"י(תוס' ]ע"פ הבנת הב"י[: וילון אינו אסור משום כלאים, ולא אמרו בגמ' אלא לגבי טומאה ולא לגבי כלאים. 
 )ש"ך(אך הש"ך: דחה הבנת הב"י בתוס'.  «

 כרמב"ם ורא"ש, דיש בוילון משום כלאים. –פסק השו"ע 
 אסור לעשותו מכלאים.  – אם הוא רך 

 הטעם: מפני שהשמש מתחמם בו לפעמים. 
 )ש"ך(אין בזה איסור בוילון.  –ואם פורס הסדין מפני החמה והגשמים  «
 שו"ע(מותר.  – ואם היה קשה( 
 ערוך השולחן(יש להחמיר. וצריך להבחין מה מקרי רך ומה מקרי קשה.  –קשה או רך  בספק( 

 מחלוקת –האם ניתן להבחין  «
 ב"י וב"ח: אין אנו בקיאין בזה. 

 )ערוך השולחן(בקיאות שייך בזה. ערוך השולחן: חלק בזה, דמה 
 

 מותר להיות מכלאים. רמ"א( – אבל פרוכת שלפני ארון הקודש, או המפות שפורסין בארון או סביב התורה ❏
 מחלוקת ראשונים – באיזה מפות מותר

 הגהות אשר"י: מפה שפורסין בארון הקודש תחת ספרי תורה או סביב התורה. 
 רמב"ם בפי' המשניות: מפות ספרים היינו מספר תורה שיאחז בהם ספר תורה בשעת קריאתו יש בו משום כלאים. 

 מחלוקת –להלכה 
 רמ"א: המפות שפורסין בארון או סביב התורה מותר להיות מכלאים.

מכלאים, דהרי ט"ז: ודאי אסור לעשות המעיל של ספר תורה שקורין מענטלי' או המפה שכורכין סביב הס"ת עצמה 
 אנו רואין שהשמש אוחזה הרבה פעמים בידו ויש לחוש לחימום בעת הקור.

ובהגהת אשר"י לא מיירי מזה אלא שעושין בארון הקודש עצמו איזה מפה תחת הס"ת או סביב התורה.  «
 )ט"ז(אבל אין אותם המפות נכנסות ויוצאות עם הס"ת אלא נשארו בארון הקודש לעולם. 

והערוך השולחן תמה על דבי הט"ז: דהא פשיטא שאסור לו לכוין להתחמם, וא"כ דבר שאין מתכוין  «
 )ערוך השולחן(מותר, ופסיק רישא וודאי דאין כאן כמובן. וזהו טעמו של רבינו הרמ"א. 

 
 
 



    הלכות כלאי בגדים –אליהו חלקת   שאסימן 

 סב 

 ב"יסעיף 
 השתמשות בכלאים בכדי לא להיכוות

 )פרק בתרא ה"ב(מקור: ירושלמי כלאים 
 דלא יקח אדם ביצה חמה בבגד כלאים בידו  –פסק השו"ע 

 )שו"ע(הטעם: שכיון שהוא ניצול מליכוות בחום הביצה חשיבה הנאה כמניעת הקור. 
 
 
 
 

 ג"יסעיף 
  )כלי שלובשין אותו תחת המנעל(ערדילרין 

 )טו.(מקור: ביצה 
 )שו"ע(אין בהם משום כלאים.  –אם עשו אותו של צמר כנגד העקב 

 : מחלוקת ראשוניםהטעם ❏
 רש"י: מפני שהערדילדין הם קשים.

 )טור וב"י(גאונים: לפי שהעקב קשה ואינו מתחמם. 
דהא איתא בסעיף ג' בגד גדול וכלאים מצד אחד אסור אפילו צדו השני כו' ולמה מותר  הקשה בדרישה, «

 כאן ליהנות שאר הרגל?
 דרישה: צ"ל כיון דלפי עשייתו אין בו אף מקום אחד שיהנה מהכלאים לא דמי לשם.  .א
 וזה שייך בבגד ולא במנעל. -דרישה: ועוד דשם ילפינן מ"לא יעלה עליך" .ב
דרישה: ועוד דשם יש חשש שמא יעלה עליו אותו צד שיש בו הכלאים, אבל בכאן א"א זה כמובן.  .ג

  )ערוך השולחן(
י"ל דצמר זה שכנגד העקב אינו מחובר כלל להפשתן והוא חתיכה בפני עצמה, ערוך השולחן: ואולי  .ד

אלא שנושאם ביחד בהמנעל שזה מחובר להמנעל וזה מחובר להמנעל. אבל ביחד אין להם חיבור, 
ומ"מ אם במקום העקב היה שייך חימום הרי צמר ופשתים מחוברים כאחד ע"י המנעל. אבל 

  )ערוך השולחן(חיבור זל"ז אף על פי שסמוכים זל"ז. כשבהעקב לא שייך חימום אין להם 
ט"ז: דכל שהוא מלבוש דוקא אמרו כן. מש"ה כאן אין שם מלבוש על זה כיון דלמטה מוטלה בעור  .ה

רק שכנגד העקב יש צמר ואי היה מחמם היה אסור מכח החימום על כן התירו בזה שאין שם חימום 
 ואינו בגד.

המנעל ממעל לרגל וכן תחתיו במקום שהרגל עומד עליו והטעם  ע"כ התירו לתת כלאים תחת העור
שכאן אין שם בגד על הכלאים שיש במנעל שהרי סביב העקב אין שם כלום דאלו היה שם ג"כ  –הוא 

בגד היה אסור מצד שהוא לבוש, אבל עכשיו אין איסור אלא מכח חימום וברגל כולו אין שום 
 )ט"ז(חימום. 

אסור מטעם בגד כלאים, דאנו חושבין  – ב יש עור המנעל וגם שם תפור בבגדאך אם גם כנגד סביב העק «
 )ט"ז(הבגד שתפור בפנים כאלו הוא בגד בפני עצמו בלא עור המנעל. 

 

 )רמ"א(מותר ללבשו, שעור הרגל קשה ואינו נהנה כשאר עור הגוף.  – מנעל שהוא כלאים ואין לו עקב ❏
ומשמע, דעקב גרע טפי,  –שהוא מקור דברי הרמ"א הנ"ל  ט"ו()פ"י הל'  קשה לערוך השולחן על הרמב"ם «

 והוא תמוה דחזינן דעור העקב יותר קשה? 
וכתבו דזה שכתב ואין לו עקב לאו משום דינא הוא, דה"ה ביש לו עקב. אלא דכך הוא מלאכת  .א

 המנעל ]כ"מ[.
 ה ממנו ]ב"י[. ועוד אפשר לומר דכשיש לו עקב כיון דמיחזי כמלבוש אסור אפילו אין הגוף נהנ .ב
 ויש מי שאומר שצריך לגרוס ברמב"ם ואין לו אלא עקב ]תוי"ט[. .ג
ויש מי שאומר שהוא מנעל שאין לו אלא עור מתחת לרגל ונמשך למעלה מעט נגד האצבעות וצדדיו  .ד

 -ופי' אין לו עקב  –ואחורי העקב מעט מזעיר ועושים בו נקבים וקושרים אותם במשיחה למעלה 
 העקב ]באה"ג[.  שאין לו עור סביב

 )ערוך השולחן(ויש מי שאומר דאין לו עקב כוונתו דאין העור קשה כמנעלים שלנו ]יש"ש[.  .ה

ובתוכם סביב סביב צמר אדום ותחת הצמר  -המנעלים של גומ"א שנושאין אותן על המנעל שקורין קאלאסי"ן  ❏
והאמת הוא שאינו פשתן אלא  –ת המנעל מונח כעין חתיכה פשתן על כל אורך המנעל בתחתיתו ואינו הולך על דפנו

 )ערוך השולחן(קנבוס גרוע. 
 
 
 

 



   הלכות כלאי בגדים -אליהו חלקת  אימן שס 

 סג 

 ד"יסעיף 
 אין אסור משום כלאים אלא בגדים שהן דרך חמום 

מחלוקת, רב פפא: הני צררי דפשיטי אין בהם משום כלאים, דבזרני יש בהן משום כלאים.  – )סוף פ"א(מקור: ביצה 
 רב אשי אמר: אחד זה ואחד זה אין בהן משום כלאים, אין דרך חימום בכך.

 אסטמא אין בה משום כלאים. - (נז:)שבת 
 אין אסור משום כלאים אלא בגדים שהן דרך חמום. –פסק השו"ע 

 צנפת והמכנסים והאבנט והשמלה ובגדים שמחפין בהם השוקיים ואת הידים וכיוצא בהם. כגון: הכתונת והמ

אבל צלצלים קטנים שעושים אותם העם בבית יד שלהם לצרור בהם מעות או תבלין, וסמרטוט שמניחים עליו  ❏
 חימום בכך. הרי אלו מותרים אע"פ שבשרו נוגע בהם, שאין דרך  –רטיה, או מלוגמא או אספלנית וכיוצא בהם 

שתלה בה חוטי צמר וחוטי פשתן מדולדלים על פני האדם כדי להפריח  ,ציץ של עור או משי וכיוצא בהם ❏
 )שו"ע(אין בו משום כלאים, שאין דרך חימום בכך.  –הזבובים 

 
 
 
 

 ו"טסעיף 
 אותות שעושים הכובסים והגרדים בבגדים כדי שיהיה מכיר כל אחד את שלו 

 )שו"ע(הרי זה אסור, אע"פ שאינו חשוב אצלו.  –אם היתה אות של צמר בפשתן או פשתן בצמר 
 

 בדיקת הבגד אחר כביסה ❏
דר' שמואל כשהביאו לו בגדים מכביסה היה מושיב חייטים להכיר אם אין שם אותות של  -ואיתא בירושלמי 

 כלאים. 
 ונראה דזהו בכובסת עכו"ם, דישראלית לא תעשה כן. 

שלא יתערבו החוטים  -עוד איתא שם שהיה מצוה לבני ביתו שלא יעמידו מטוה של צמר אצל מטוה של פשתן  ❏
 )ערוך השולחן(מזה לזה. 

   



    הלכות כלאי בגדים –אליהו חלקת   שבסימן 

 סד 

 סימן שב
 

 'אסעיף 
 שאבד בו כלאיםבגד 

אמר רב חסדא בגד שאבד בו כלאים צובעו ומותר דעל ידי הצבע הוא ניכר דצמר ופשתים ביחד  - )סא:(מקור: נדה 
לא סליק בהו הצבע בשוה שהפשתן קשה לקבל הצבע יותר מהצמר ויכיר מקום הפשתן או הצמר. ואם אינו ניכר 

 זהו סימן שנפל האחד מהם.
 בכלאים דרבנן 

צובעו, שאין הצמר והפשתן עולים בצבע  –בגד צמר שאבד בו חוט של פשתן או בגד פשתן שאבד בו חוט של צמר 
 אחד ומיד הוא ניכר לו ושומטו. 

 הרי זה מותר, שמא נשמט והלך לו, שהרי בדק ולא מצא.  – ואם לא ניכר ❏ 
 מחלוקת – האם ודאי נשמט או ספק נשמט «

 דאין זה וודאי.מבואר  –רמב"ם: כתב שמא נשמט 
 )ערוך השולחן(: ס"ל דוודאי נפל. רש"י

 כרמב"ם. –משמעות השו"ע 
 מפני שכל איסור ספיקות מדברי סופרים ולפיכך הקילו בספק. – הטעם שמותר לרמב"ם «

והקשה עליו הראב"ד: אמת הוא שכל הספיקות אינן של תורה, מיהו קיימא לן כל ספק איסור תורה 
 לחומרא ובדרבנן לקולא? 

דספק דאורייתא לחומרא י"ל שחז"ל שאמרו כן הם אמרו  -בכסף משנה תירץ קושיית הראב"ד  .א
 ]והקשה עליו הט"ז דזהו וודאי שכיח[. )ט"ז(דספק זה יהיה לקולא משום דהיא מילתא דלא שכיחא. 

ט"ז: מן התורה כיון שבדק בטל האיסור לגמרי, אלא דמדרבנן לא בטל האיסור והוי כאיסור דרבנן.  .ב
 ז()ט"

ערוך השולחן: הרמב"ם הולך לשיטתו בכל מקום דאע"ג דספיקא דאורייתא לחומרא מ"מ כיון  .ג
שהאיסור הוא מדרבנן לכן יש מקומות שהחכמים הקילו בספק כפי מה שנראה להן. שכך ראו 
חכמים להקל בספק זה מטעם שלא יפסיד הבגד. וברוב פעמים הבדיקה עולה, ודין זה הוא אפילו 

 )ערוך השולחן(תא. בכלאים דאוריי
 

 מחלוקת ראשונים –האם גם בדאורייתא מהני הבדיקה דצביעה  - אבל בכלאים דאורייתא 
 לב"י והרמ"א: יחלוק הטור על הרמב"ם והראב"ד, דדברי הטור קאי נמי אצביעה.

 לטור: בדאורייתא אין מועילה בדיקה ע"י צביעת הבגד.
  )ט"ז(לרמב"ם וראב"ד: מועילה הבדיקה אף בדאורייתא. 

 דכולהו מודי דצביעה מהני אפילו בכלאים דאורייתא. -לט"ז: אין שום מחלוקת בזה בין הטור להרמב"ם והראב"ד 
לא קאי  –ומה שכתב הטור: בד"א בכלאים דרבנן אבל בכלאים דאורייתא אין תולין בספיקא להקל עכ"ל  «

אלא אחלוקה השניה שכתב או ינתק חוט אחד ממנו, והוא מותר שאנו תולין לומר שהסיר חוט של כלאים 
 כו'. אבל לא אחלוקה הראשונה דהיינו הצביעה.  

הרואה יראה לעין שהטור הרכיב שני דינים אלו ביחד ובחדא  שהרי –והערוך השולחן דחה דברי הט"ז  «
 )ערוך השולחן(גוונא. 

 מחלוקת –להלכה 
 שו"ע: כרמב"ם, דמותר בכל עניין מספק אף בדאורייתא.

 רמ"א: כטור, דיש לחלק בין כלאים דאורייתא לכלאיים דרבנן.
 אפילו בכלאיים דאורייתא מועילה הבדיקה. –ט"ז: לכו"ע אף לטור 

 

 מחלוקת – אם ינתק חוט אחד ממנו ❏
 ב"י: מותר, אך לא לכתחילה.

 )ב"י(טור ע"פ הב"י: מותר לעשות כן אף לכתחילה. 
הטור מדבר אחר שנודע התערובות הלך והסיר חוט אחד מהם בכוונה כדי  –אך הט"ז חלק על הב"י  «

 בכלאים דרבנן.  אפילו כך מותר, דמדובר כאן –לתלות בו אך אינו יודע אם ניתק האיסור או לא 
 )ט"ז(רמב"ם: אין מותר, דיש כאן איסור דאורייתא. 

 

: ויש לי בזה שאלה דא"כ למה שנינו שם בברייתא דבגד שאבד בו כלאים לא ימכרנו ולא מקשה הערוך השולחן ❏
 יעשה מרדעת אך עושיהו תכריכים דמשמע דליכא תקנה אחרת, והא איכא תקנתא בצביעה? 

בגד שאבד בו כלאים. האחד: שנתערבו איזו חוטי צמר בבגד פשתן או להיפך ובזה יש תקנה י"ל, דתרי גווני יש ב
 בצביעה. 

בזה לא שייך הכרה זו כיון שאין כל חוט עומד בפ"ע,  –אבל כשנתערבו חוטי צמר ופשתן ששזורים וארוגים יחד 
 )ערוך השולחן(ובזה מיירי הברייתא. 

 
 
 



   הלכות כלאי בגדים -אליהו חלקת  בימן שס 

 סה 

 'בסעיף 
 כוכביםהלוקח כלי צמר מהעובדי 

צריך לבדקן יפה יפה, שמא הם תפורים בפשתן. והקונה בגדים מן העובד כוכבים, צריך להתיר תפירתן ולתפרן 
  )רמ"א(בקנבוס. 

משמע דאין חשש, משום שאין דרך לתפור  – לקנות כלי פשתן ולחוש שמא תפורין בצמר -אבל להיפך  «
 )ערוך השולחן(בחוטי צמר. 

 )שו"ע(אינו נאמן.  –שתפרן בקנבוס  מסיח לפי תומוואפי' אם העובד כוכבים  ❏
הטעם: כי הוא ידוע לכל העובדי כוכבים שחייטים ישראל מחזרים על הכפרים לקנות מהן מטוה של 
קנבוס לתפור, כי אינו מצוי כמו הפשתן, והלכך איכא למימר זה עובד כוכבים להשביח מקחו הוא אומר. 

 )ש"ך(
 קשה, לאיזה צורך הוצרכו לטעם זה, דהא ס"ל דאין עובד כוכבים נאמן במסל"ת אפי' באיסור דרבנן? ❏

דהיינו דוקא היכא דאיתחזק איסורא, אבל הכא דלא איתחזק איסורא והוה נאמן אם לא שידוע לכל י"ל, 
 )ש"ך(העובדי כוכבים ולהשביח מקחו הוא אומר כן. 

 )שו"ע(יש לסמוך להתיר.  – ובמקומות שהפשתן ביוקר מן הקנבוס «
והר"ש התנה תנאי שני עוד דהיינו שטוב לתפור בו  –, הרי מקור דברי השו"ע הם שיטת הר"ש קשה ❏

 רק מחמת שהפשתן ביוקר? –מחמת שהוא חזק, ואילו השו"ע פסק כאן להתיר בתנאי אחד 
להתיר על טעם זה בלבד. ב"ח וש"ך: דחק לתרץ דשו"ע מיירי בדיעבד. וממילא דוקא דיעבד יש לסמוך 

 ורק יחד עם הטעם השני יש להתיר לכתחילה.
אינו תנאי כלל דודאי  -ט"ז: עיקר התנאי הוא שהפשתן ביוקר, ואילו התנאי השני מפני שהוא חזק כו' 

בכל המקומות חזק יותר. אלא שלא תקשה מאי מהני מה שהוא ביוקר מ"מ יש סברא כנגדו דהפשתן טוב 
לזה כתב שהקנבוס יותר חזק לתפור ואינו נקרע בתפירה.  -שהוא חלק יותר מקנבוס יותר לתפירה מחמת 

 )ט"ז וש"ך(
 

 המבקש מעכו"ם חייט לתפור לו בגד

 , אע"פ שפשתן יותר ביוקר. אסור לומר לעובד כוכבים לתפור לו בגדים בחוטי קנבוס ❏
 )רמ"א(הטעם: דנקל לתפור בפשתן מבקנבוס. 

 מחלוקת – קנבוסאבל אם נותן לו חוטי  ❏
, ולא חיישינן לאחלופי, מאחר שיש לעמוד על הדבר שחוטי פשתן כשמדליק כבה מהר ושל קנבוס מתירמ"מ: ה

 הולך ושורף. 
 )ש"ך(הטעם: דכיון דהוא אומן לא מרעא אומנתיה. 

 )רמ"א(רשב"א: מחמיר. ה
 מחלוקת –להלכה 

 כשמדליק כבה מהר, ושל קנבוס הולך ושורף. רמ"א: דנוהגין להקל. מאחר שיש לעמוד על הדבר שחוטי פשתן
 וכן צידד הערוך השולחן: דהנה הסימן שכתב בחננו איזה פעמים ונמצא שכן הוא. 

אך השל"ה ופנ"י: ערערו על זה ואומרים שאין זה סימן מובהק ולפעמים אינו כן ואין לסמוך על סימן זה. ועוד 
 שיודעים שהישראל לא ידקדק לבדוק אחריו אם תפרן בקנבוס או בפשתן. 

 ריהם. כי כל הגויים יודעים האמת שרובא דרובא דישראל אין בודקים אח –ועוד שבזמנינו עיקר דרך ההיתר פירכא 
)רמ"א פת"ש וערוך והוסיף הפנ"י שאסור לסמוך על בדיקה זו, והגס ליבו בהוראה לסמוך על זה עתיד ליתן את הדין. 

 השולחן(
: שמעתי מחייטין ישראלים שבודקים הקנבוס בענין זה שמושכין החוט המע"מ הביא דרך בדיקה נוספת «

 )ש"ך(בידוע שהוא קנבוס.  -עד שנמשכין כמין שערות ואם אותן שערות ארוכות הרבה 
 נאמן הגוי כשהפשתן ביוקר:  -שאמר שלקנות בגדים מגוי הסבר דברי הרמ"א, שאינו חולק על השו"ע  «

לש"ך: דהן אמת דבמקומות שהפשתן ביוקר יש לסמוך ולהתיר זהו בדיעבד כשכבר קנה הבגד סומכין על 
יש לו מעלה שנוח לתפור בפשתן מבקנבוס זה. אבל לכתחלה לומר לו אין לסמוך על זה מפני שכנגד היוקר 

 ויתפור בפשתן ויאמר שתפר בקנבוס.
לערוך השולחן: דבבגדים שלוקח מן העכו"ם שעשה הבגדים לעצמו וודאי תפרן בקנבוס כדי שיהיה חזק 
יותר. משא"כ כשהישראל נותן לו בגד לתפור שאינו חושש לחיזוקו ולכן אין להאמינו שיתפרם בחוטי 

 )ש"ך וערוך השולחן(ם הם לתפירה. בזול נגד חוטי פשתן מ"מ קשי קנבוס אף שהם
לכן אינו  –לט"ז: דווקא אם אין נותן לו יש לו לתרץ ולתקן עוותו ולומר טעיתי והייתי סבור שזה קנבוס 

לא יוכל לתקן מעשיו שהיה לו להזהר במה  -נאמן. משא"כ בנותן לו קנבוס ואח"כ רואה שהוא פשתן 
 ט"ז()ולכן מותר. ואפשר דגם השו"ע מיירי בדרך זה.  –שנתן לו ולייחד לו מקום מיוחד 

 )רמ"א(דינו כעובד כוכבים.  –לתפור כלאים  וישראל החשוד ❏
 

 )רמ"א(לא יתפור בגד צמר בקנבוס לבן, שלא יחשדוהו שהוא פשתן, ולכן צובעין הקנבוס.  – קנבוס לבן ❏
   



    הלכות כלאי בגדים –אליהו חלקת   שגסימן 

 סו 

 סימן שג
 

  'אסעיף 
 הרואה כלאים של תורה על חבירו או על עצמו

 בדאורייתא 
 מחלוקת ראשונים

 אפילו הוא שוגג.  –רמב"ם: אפילו היה מהלך בשוק, היה קופץ לו וקורעו מעליו מיד, ואפילו היה רבו 
הטעם: דבמקום שיש חילול השם אין חולקין כבוד לרב. דגורס בברכות בגמ' המוצא כלאים בבגד חבירו 

 )ש"ך וערוך השולחן(ולא בבגדו כגרסתנו. וס"ל דזה מקרי קום ועשה כיון שהוא יודע מזה. 
 וגג. טור: אם היה הלובש שוגג, אין צריך לומר לו בשוק, דמשום כבוד הבריות ישתוק, ואל יפרישנו מש

הטעם: דס"ל דדווקא כשהלבוש מוצא בעצמו שהוא מזיד, ולא הרואה על חבירו והלבוש לא ידע והוא 
 דזה מקרי שב ואל תעשה שהותרה מפני כבוד הבריות. –שוגג ישתוק משום כבוד הבריות 

 מחלוקת –להלכה 
 שו"ע ושאגת אריה: כרמב"ם.

 )שו"ע רמ"א פת"ש(רמ"א: כטור. 
 גם בבגדו כשהוא רואה א"צ להסירו בשוק עד שיבא לביתו. ואינו קורעו  -אף לרמב"ם, בדרבנן  –לכו"ע  – בדרבנן

 )שו"ע(מעליו ואינו פושטו בשוק, עד שמגיע לביתו. 
 )פת"ש(אפילו חבירו יכול לקורעו מעליו מיד אף שאינו אלא כלאים דרבנן.  – וכשמגיע לביתו «
אובן יודע ששמעון עובר איסור תורה ושמעון שוגג בדבר שא"צ ואין ללמוד מזה לשארי איסורים כשר «

דשאני הכא שהוא לשעה קלה דכשיבא לביתו יגיד לו ויפשוט. אבל באיסור תמידי מחוייב  -להגיד לו 
 )ערוך השולחן(להגיד לו. 

 )ערוך השולחן(מחויב להגיד לו ואין למנוע מצד כבוד הבריות.  – אפילו באיסור דרבנן תמידימ"מ,  «
 )רמ"א(ורואה עליו כלאים דרבנן א"צ למהר לצאת, ולא כן בכלאים דאורייתא.  וכן כשיושב בבית המדרש «
  )ש"ך(אם אחר שמצאו ישהנו עליו נמצא שהוא משהה אותו במזיד עליו.  «

 
 
 
 

 'בסעיף 
 )שו"ע(אסור להלביש את חבירו כלאים. 

 )ש"ך(הטעם: משום לפני עור לא תתן מכשול. 

 מחלוקת ראשונים – האם לוקה ❏
 רמב"ם: המלביש את חבירו כלאים אם היה הלובש מזיד הלובש לוקה והמלביש עובר משום ולפני עור.

לוקה כשהלובש שוגג, ורק כשהלובש מזיד א"א ללקות שנים על  –הטעם: דכיון שהמלביש עשה מעשה 
 בסי' שד()ערוך השולחן לאו אחד, דהלובש שהוא מזיד הוא בעל מעשה יותר מהמלביש. 

 )ב"י(כ"מ: אי אפשר שהמלביש ילקה. 
 
 
 
 
 
 
 

  



   הלכות כלאי בגדים -אליהו חלקת  בימן שס 

 סז 

  סימן דש
 

 לקיים הכלאים
 )שו"ע(כלאי בגדים מותר לעשותם ולקיימם, ואינם אסורים אלא בלבישה. 

בענין שאין לחוש שיתכסה בהן לזה כגון שהוא בגד של עובד כוכבים ועושין אותו לעובדי  –מדובר כאן  «
 )ש"ך(כוכבים וכה"ג. 

 )ערוך השולחן(החידוש בדין זה: שאפילו מדרבנן מותר, ולא גזרינן שמא ילבשנו.  «
 

  חייב מלקות על כל התראה ❏
 אם לא היתה התראה אינו חייב אלא אחת.  –היה לבוש בכלאים כל היום כולו 

אם התרו בו ואמרו לו פשוט פשוט והוא  -והוציא ראשו מן הבגד והחזירו שוב ושוב  -אך אם התרו בו שוב ושוב 
 )ערוך השולחן(. הרי זה חייב על כל שהייה ושהייה שהתרו בו עליה –לבוש בו ושהה כדי לפשוט וללבוש אחר שהתרו בו 

 קשה, איך יתחייב על כל שהייה ושהייה הלא אין כאן רק מעשה אחת?  «
י"ל, דכלאים לא דמי לאיסורי אכילה שהאיסור נאבד מן העולם וכל רגע שאינו מסיר הכלאים מגופו הוי 

 )ערוך השולחן(כאלו לבשו ולכן חייב על כל התראה. 
 
 

 םמחלוקת ראשוני – בגדי כהונה לכהן הדיוט ❏
לוקין, מפני האבנט שהוא כלאים ולא הותרו  –רמב"ם: כהנים שלבשו בגדי כהונה שלא בשעת עבודה אפילו במקדש 

 בו אלא בשעת עבודה שהיא מצות עשה כציצית.
 וכוונתו על כהן הדיוט, דאלו כהן גדול גם בחשן ואפוד יש כלאים.  «

 )ערוך השולחן(הראב"ד: במקדש אפילו שלא בשעת עבודה מותר. 
 
 
 
 
 

  



    הלכות חלה –אליהו חלקת   שכבסימן 

 סח 

 הלכות חלה
 

 סימן שכב 
 

  'אסעיף 
 מצות עשה להפריש תרומה מהעיסה וליתנה לכהן 

 שנאמר: "ראשית עריסותיכם תרימו תרומה". - )שלח פסקא קי(מקור: ספרי 
 

 לא עשה כלום, עד שישייר מקצת.  – והעושה כל עיסתו חלה ❏
 לא אמר כלום עד שישייר מקצת.  –האומר כל גרני תרומה וכל עיסתי חלה  – )פ"א מ"ט(מקור: חלה 

 )ב"י וט"ז(ששיריה ניכרים.  -טעמא, דכתיב בהו "ראשית" - )קלו:(חולין 
 

 שיעור ההפרשה 

ה, אפילו הפריש כשעורה, פטר את העיסה. אך מן התורה וראשית זה אין לו שיעור מן התור –בגדר השיעור  ❏
 )שו"ע(מדרבנן יש לה שיעור. 

 דבמצות הפרשת חלה יש ב' עניינים  «
 ולזה אין לו שיעור כלל מן התורה, וחטה אחת פוטרת כל הכרי. –להפקיע איסור טבל מן העיסה  .א
 )פת"ש(נתינה.  צריך שיהיה כדי -ובזה יש לו שיעור מן התורה, כיון דכתיב "תתנו" –ליתנה לכהן  .ב

  כמה הוא שיעור ההפרשה ❏
אמר רבי יהודה: מפני מה אמרו בעל הבית אחד מכ"ד מפני שעינו יפה  - )ה"ג(ובירושלמי  )פ"ב מ"ז(מקור: חלה 

בעיסתו ונחתום עינו רעה בעיסתו. וחכמים אומרים: לא משום זה, אלא בעל הבית עיסתו מעוטה ואין בה כדי מתנה 
 לכהן, נחתום עיסתו מרובה ויש בה כדי מתנה לכהן.

 להלכה:
 מכ"ד מן העיסה.  לשאר בני אדם: מדברי סופרים מפרישין אחד•  
והנחתום: העושה למכור בשוק, מפריש אחד ממ"ח. ואם נטמאה העיסה בשוגג או באונס, אף בעל הבית מפריש •  

 )שו"ע(אחד ממ"ח. 
 הטעם:

 עט"ז: משום הפסד ממכרו הקילו בו.
 )ש"ך(רמב"ם: הטעם לפי שהנחתום עיסתו מרובה ויש בשיעור זה כדי מתנה. 

 )ערוך השולחן(ועי' בערוך השולחן שהביא שהחשבון הוא שיעור מדויק.  «

 ואפי' עושה עיסה קטנה מפריש אחד ממ"ח שלא לחלק בעיסת הנחתום.  ❏

מפריש אחד מכ"ד שלא לחלק בעיסת הבעה"ב.  -וכן בעל הבית אפי' עושה עיסה מרובה כגון למשתה בנו וכה"ג  ❏
 )ש"ך(
 וקת ראשוניםמחל –דליכא טהרות  בזמן הזה ❏

טור וא"ח: אין שיעור לחלה רק בזמן שהיו נותנין לכהן נתנו בו חכמים שיעור בעל הבית אחד מכ"ד, ונחתום אחד 
 ממ"ח. 

רמב"ם: אפילו בארץ ישראל שלא החזיקו בה עולי בבל הואיל והיא ארץ ישראל מפרישין בה אחד ממ"ח ושורפים 
ומאת המת מפרישין חלה אחת בכל ארץ ישראל אחד ממ"ח אותה. ובזמן הזה שאין שם עיסה טהורה מפני ט

 ושורפים אותה.
 )ב"י וד"מ ריש סי' שכח(ת"ה: עכשיו נוהגים ליטול רק כזית מעיסה גדולה ולשרפה. 

  ()ש"ךכרמב"ם, דכל עיסה טמאה, א"כ אף של בעל הבית לעולם הוי אחד ממ"ח.  –הכריע הב"י ובש"ך 
 הכריע כת"ה. –אך הרמ"א בסעי' ה' 

 
 דיני עיסה טהורה:

 נולד לה ספק טומאה בהעיסה דממילא א"א לאכול החלה  ❏
יכולה לגומרה בטומאה ולטמאה בידים, דעדיין חולין  –אם נולד הספק קודם שהגיע זמן חלה והיינו קודם גלגול •  

 הוא, ומותר לגרום טומאה לחולין שבא"י. 



   הלכות חלה -אליהו חלקת  ימן שכבס 

 סט 

מ"מ אסור  –ים טהורים, ואף שחלתה אסורה לכהן אבל אם נולד הספק אחר הגלגול מחויב לגומרה בכל•  
 לטמאותה ביד, דחולין הטבולין לחלה כחלה דמי, ואסור לגרום טומאה לחלה כמו לתרומה. 

לא נאכלת ולא נשרפת אלא היא תלויה בספק, עד שתכלה מעצמה שתרקב או תתעפש.  –ומה דינה של חלה זו  ❏
 )ערוך השולחן(

 
 
 
 

 'בסעיף 
 אין חייבים בחלה מן התורה אלא בארץ ישראל בלבד 

ביאת כולכם ולא ביאת  -שנאמר: "והיה באכלכם מלחם הארץ". ובזמן שכל ישראל שם שנאמר "בבואכם"
 מקצתכם. 

 )שו"ע(אפילו בימי עזרא בארץ ישראל, אינה אלא מדבריהם.  - לפיכך חלה בזמן הזה ❏
 
 

 'גסעיף 
 סופרים.  מפרישין חלה בחוצה לארץ מדברי

 )כז.(מקור: בכורות 
 )שו"ע(הטעם: כדי שלא תשכח תורת חלה מישראל. 

 

 להפריש מספק בחו"ל ❏
א"צ להפריש מספק כשם שלא נחשדו כל ישראל בארץ  –הלוקח מנחתום עם הארץ בסוריא וא"ל הפרשתי חלה 

 ישראל על תרומה גדולה כך לא נחשדו בסוריא על החלה. 
צריך להפריש חלה מספק. אבל הלוקח מבעה"ב ואצ"ל המתארח אצלו א"צ להפריש  -והלוקח בחו"ל מן הנחתום 

 )ערוך השולחן(חלה. 
 

 חייבין בחלה מן התורה בעת שרוב ישראל עליה.  –תבואת חו"ל שנכנסו לארץ ועשה מהם עיסה  ❏

 מן התורה.  פטורות – ולהיפך תבואת ארץ ישראל שיצאו לחו"ל ועשה מהם עיסה ❏
שמה אתם חייבים בין בתבואת א"י בין בתבואת חו"ל,  -הטעם: שנאמר: "אשר אני מביא אתכם שמה"

 דחיוב חלה הוא בשעת גלגול. 
 )ערוך השולחן(ולכן תלוי במקום שהעיסה נעשית, ולא במקום שהתבואה גדלה. 

 
 
 
 

 'דסעיף 
 ג' דינים לחלה בשלש ארצות 

 רבן גמליאל אומר ג' ארצות לחלה... – )פרק בתרא מ"ח(מקור: חלה 
 חלה אחת.  -תנן שלש ארצות לחלה: מא"י עד כזיב 

 ב' חלות, אחת לאור ואחת לכהן. של אור יש לה שיעור, ושל כהן אין לה שיעור.  -מכזיב עד הנהר ועד אמנון 
 ושל כהן יש לה שיעור.  שתי חלות, אחת לאור ואחת לכהן. של אור אין לה שיעור, -מן הנהר ועד אמנון ולפנים 

מחלוקת, לת"ק: דווקא טבול יום אוכלה. אך רבי יוסי אומר: אינו צריך  –האם צריך שיהיה טבול יום  «
 טבילה. ומ"מ, אסורה לזבים ולזבות לנדות וליולדות. 

 נחלקו בזה הראשונים
 התוס' והרא"ש: גם בארץ ישראל צריך ב' חלות.

לפי שאותו המקום הוא סמוך לארץ העמים והוא מקום טומאה,  -זו הטעם  ודין שתי חלות שנזכר במציעתא במשנה
לכך חלה אחת לאור,  –ואין יכולין לשמור עצמם ופירותיהם בטהרה וחלותיה טמאות וטעונות שריפה כחלה טמאה 

ותקנו להפריש עוד אחרת לכהן לאכילה שלא תשתכח תורת חלה. אבל אותה של אור היא מדברי תורה יש לה 
 ר.שיעו

כיון שאינה אלא משום שלא תשתכח תורת  -וטבול יום אוכל החלה השניה אף ע"פ שלא העריב שמשו  «
 חלה.

נדה קוצה חלה ואכיל כהן קטן, ואי ליכא כהן קטן שקלא לה בריש מפה ושדייה  -ויש עוד דין רביעי  «
 כהן שהוא גדול.לתנורא, והדר מפרישה חלה אחרת, כי היכי דלא לישתכח תורת חלה, ואכיל לה אפילו 



    הלכות חלה –אליהו חלקת   שכבסימן 

 ע 

והדין הרביעי איירי במקומות הרחוקים כגון בבל ולא מתחזי כחלת א"י, לא גזרו איסור מחמת טומאת 
 עצמו, ונאכלת לכהן קטן, ולא הצריכו להפריש חלה אחרת. 

הרמב"ם: יש לו שיטה אחרת דהיינו שעושה מן דין הג' והדין הד' הכל אחד, וחשיב הכל לחו"ל, ואין מפליג בין 
 דגם בקרוב הוה הדין כמו שנזכר בדין הד'.  –רוב לא"י או רחוק ק

דברישא הוה א"י ממש לכל דבר דהיינו שאותו הגבול כבשוהו עולי  -ועיקר החילוק בין מציעתא לסיפא הוה בזה 
 ע"כ אין שם אלא חלה אחת.  –מצרים וגם עולי בבל 

 ע"כ מפרישין ב' חלות. –ובמציעתא הוה מקום שכבשוהו עולי מצרים ולא עולי בבל 
בשניהם מפריש שתי חלות אחת לאור כדי שלא יאמרו ראינו תרומה טמאה  נןאמרי –דין השלישי והרביעי דלעיל וב

ובשני דינים האלו מהני כהן טהור שאין צריכין להפריש רק חלה  -נאכלת, ומוטב לרבות בנאכלת שתהיה כשיעור 
 )ב"י וט"ז(אחת. 

 כרמב"ם.  –הכריע השו"ע 

 מפרישין בה חלה אחת, כשיעור, והיא נאכלת לכהנים.  –כל הארץ שהחזיקו בה עולי בבל עד כזיב  - ובזמנם ❏
 -מפרישין בה שתי חלות  –ושאר ארץ ישראל, שהחזיקו בה עולי מצרים ולא עולי בבל, שהוא מכזיב ועד אמנה 

 לכהן לאכלה. הראשונה אחד ממ"ח והיא נשרפת. והשניה אין לה שיעור, ונותנים אותה 
מפרישין שתי חלות, הראשונה אין לה שיעור, והיא  –וכל הארץ מאמנה ולחוץ, בין בסוריא בין בשאר ארצות 

 ונאכלת.  –נשרפת. והשניה א' ממ"ח 
 ומותרת לטמאים אפילו לזבים וזבות.  «

ממ"ח, ושורפין מפרישין חלה אחת בכל ארץ ישראל, א'  –, מפני טומאת המת ובזמן הזה, שאין עיסה טהורה ❏
 אותה ]במדורת כהן וכהנת[, מפני שהיא טמאה. 

 מפרישין שנייה לכהן לאכילה, ואין לה שיעור, כשהיה הדבר מקודם. –ומכזיב ועד אמנה 

בזמנם שהיה צריך לתת לכהן חייבת להפריש שנית. אבל בזמן הזה  – הפרישה חלה ובא עוף ואכל החלה ❏
 )פת"ש(אין צריך להפריש שנית.  – ךשלשריפה הול

 

הערוך השולחן: למה בחלה תקנו שתי חלות ולא תקנו כן בתרומה בזמן הש"ס שהיו מפרישין תרומה  מקשה ❏
 במקומות הקרובין לא"י כסוריא ובבל? 

הירושלמי בפ"ד דחלה ]הל' ד'[ שאל שאלה זו ותירץ: דחלה אין אחריה כלום. אבל תרומה יש אחריה  .א
אם אומר אתה להפריש תרומה שניה נמצאת השניה טבולה למעשר, שהרי באמת  -ר ומעשר תרומת מעש

אינה תרומה והוא בא לידי תקלה, דסברי תרומה היא ולא יפרישו ממנה מעשרות ולפיכך לא תקנו ב' 
 תרומות.

התוס' בבכורות: כתבו טעם אחר, משום דבחלה יש יותר לחוש שלא לשתכח דשייכא בכל אדם, משא"כ  .ב
 )ערוך השולחן(רומה אינה אלא בבעלי קרקעות. ת

 
 
 
 

 'הסעיף 
 חלת חוצה לארץ דרך אכילת 

אע"פ שהיא טמאה, הואיל ועיקר חיובה מדבריהם, אינה אסורה באכילה אלא על כהן שטומאה יוצאה עליו מגופו, 
 והם בעלי קריים וזבים וזבות ונדות ויולדות. 

 מותרים לאכלה.  –אבל שאר הטמאים במגע הטומאות, אפילו טמאי מת 

 מפריש אחד ממ"ח.  –לפיכך, בין בסוריא בין בחוצה לארץ  ❏

 מחלוקת – אם רוצה להפריש ב' חלות ❏
 אם רוצה להפריש ב' חלות מפריש, ואם רצה אחד מפריש. -שו"ע: הכל תלוי ברצונו 

אין צריכין להפריש רק חלה אחת,  –בארץ ישראל, גם בשאר מקומות רמ"א: כיון שאין חלה נאכלת בזמן הזה 
 ולשרפה. אפילו אין שם כהן טהור. וכן המנהג פשוט בכל מדינות אלו, שאין מפרישין רק חלה אחת בלא שיעור.

הטעם: לפי שצריך לשמרה מזרים ומעובדי כוכבים וגם פעמים שנותנין אותם בקערה במרק רותח, ועתה 
 )ש"ך(ה בקערה. אסור זר לאכל

 

 מי יכול לאוכלה ❏
הרי זה מותר לאכול חלה הראשונה, ואינו צריך להפריש  –אם היה שם כהן גדול שטבל משכבת זרעו או מזיבתו 

 שניה בחוצה לארץ.
 מחלוקת – כיצד מדובר ❏

 מרדכי ו שו"ע: אע"פ שלא העריב שמשו. 
 )ד"מ ושו"ע(ר"ן ורמ"א: צריך הערב שמש. 
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 עא 

 מחלוקת – לאוכלה האם קטן יכול ❏
 שו"ע: נאכלת לקטן שעדיין לא ראה קרי, או לקטנה שעדיין לא ראתה נדה, ואינו צריך להפריש שנייה. 

 אין ליתן להם לאכלה רק שורפין אותה. -רמ"א ]ע"פ הש"ך[: היכא דאיתא כהן קטן או גדול טהור 
 הטעם:  «

 מהרש"ל: משום דלא מחזקינן בזמן הזה בכהן ודאי. .א
 מהרי"ל: שלא יאמרו חלת חו"ל נאכלת.  .ב
 מהרי"ו: דחיישינן שמא יפרר ואתי לידי תקלה. .ג

 )ש"ך(אף לרמ"א, מאכילין אותו לכהן קטן האידנא בחלות דמצה.  –לכו"ע  «
רמ"א ]ע"פ הערוך השולחן[: הרמ"א כתב נוסח הברכה על אכילת חלה כמ"ש שם משום דדעתו שמי שרוצה להאכיל 

 )ערוך השולחן(ביכולתו לעשות. ולא כתב זה מפורש משום דממהרי"ל ומהרי"ו לא משמע כן.  לכהן קטן כדברי הש"ס
 
 

 דרך ההנהגה בחלה

 שורפין אותה כמו שהיו עושין כשמפרישין שתי חלות, שחלת האור לא היה לה שיעור.  ❏
 ומ"מ נוהגין ליטול כזית.  «

 כששורפין החלה עושין לה היסק בפני עצמה, דישראל אסור ליהנות ממנה.  ❏
 )רמ"א(ונוהגין להשליכה לתנור קודם שאופין הפת.  «

 והאוכל חלה, אפילו בחוצה לארץ  ❏
 )רמ"א(מברך תחלה על המין שרוצה לאכול, ואח"כ מברך: אשר קדשנו בקדושתו של אהרן וצונו לאכול תרומה. 

 

 אן שהעתיק דברי הש"ע כאן והם דעת הרמב"ם והכניס הוא בתוכה קצת דברים מדעת הרא"ש. כ – דברי הלבוש ❏
דהיינו שעשה חלוקות בין עיירות חו"ל עצמן בין קרובים לרחוקים דהיינו שכתב שמן העיירות שמן אמנה ולחוץ בין 

ק התיר לבעל קרי וזבים בסוריא בין בשאר הוי החלה השניה דהיינו של כהן אסורה לזבים וזבות, ובחו"ל הרחו
 שזהו דעת הרא"ש.  –וזבות 

ואם בא לפסוק כדעת הרא"ש לא היה לו לכתוב דבין בסוריא בין בשאר ארצות דמהני כהן קטן שאין צריכין 
והרי סוריא היא סמוכה לא"י כמ"ש הוא עצמו תחלה ושם לא מהני כהן קטן אלא לעולם  -להפריש אלא חלה אחת 

 שזהו כדעת הרמב"ם. –צריך להפריש ב' חלות 
 )ט"ז(לכך כתב הט"ז: דנמצא פסקיו של הלבוש סותרים זה את זה. 
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 עב 

 סימן שכג 
 

 חלת חוצה לארץ 
 שמותרת לכהן טהור מקרי 

 חלת חוצה לארץ נאכלת עם הזר על השולחן. – מ"ח()פ"ד מקור: חלה 
הורה רבי אבהו בבצרה שהיא צריכה רוב, אמר ר' יונה: מלמד שהיא עולה בפחות מק'  – )פ"ד ה"ד(ירושלמי חלה 

 ואינה נאסרת. א"ר זעירא: מתניתין אמרה אפילו אחד באחד.
 נחלקו בזה הראשונים

טור: כל חלה שהיא מדרבנן ניתנת אפילו לכהן עם הארץ, ואינה טובלת שמותר לאכול מהפת ולהפרישה אח"כ, 
 ויכול לערבה ברוב חולין לאכלה בימי טומאתו. 

 רמב"ם: יכול אפילו זר לערבה שוה בשוה עם חולין ולאוכלה. דהלכתא כר' זעירא.
בטילה בחולין אלא בק"א כתרומה דאורייתא. דלית ר"י ורא"ש: אסור לבטלה כדי להאכילה לזר אלא אינה 

 )טור וב"י(הלכתא כר' זעירא. 
 מחלוקת –להלכה 

 שו"ע: כרמב"ם, רשאי לאכלה עם זר על שלחן אחד. 
 )שו"ע(ואפילו נתערבה שוה בשוה.  «
 הטעם:  «

 שו"ע: לפי שאינה מדמעת.
 )ש"ך(ש"ך: דלא גזרינן העלאה אטו אכילה כיון דחלת חו"ל אינו אלא דרבנן. 

דווקא בחלה אסור, כיון דלחם הוא שכיח ביה תערובת, לכך אי לאו דאינה מדמעת הוה גזרינן. אבל  «
  )ש"ך(בשאר איסורין לא חיישינן דלמא יתערבו. 

 רמ"א: כר"י ורא"ש, דאוסרת תערובתה עד מאה ואחד, אם הוא במינה, ושלא במינה עד ס'. 
ל שדעת הרא"ש כדעת הרמב"ם. לכך הסומך להתיר וס" –ובספר מ"מ חלק על הרמ"א בשיטת הרא"ש  «

 ברובא לא הפסיד.
 )ש"ך(אך הש"ך חלק עליו בזה. 

 מחלוקת – אם הסיר האיסור -כיצד מדובר  «
משמעות הרמ"א: נראה דהיינו אם היא בעין אלא שאינה ניכרת, אבל אם הסירו החלה מן התבשיל 

 שנפלה לתוכה אע"פ שהתבשיל ממין החלה אין צריכין ק' וא' ובטלה בס' כשאר איסור. 
 סיר האיסור בעינן ק' וא' לבטלו. רש"י: במין במינו אפי' ה

 )ט"ז(דאין לנו להקל.  –ריע הט"ז והכ
  )ערוך השולחן(דפשוט הוא דגם אם נפלה החלה בשלא במינה דמהני ג"כ שאלה.  -ערוך השולחן וצידד ה

 – האם צריך ליזהר בה שלא יאכלם כהן בקערה במרק רותח שלא יאסר הזר מלאכול באותה קערה «
 מחלוקת

 סמ"ג: צריך ליזהר בזה.
נים אותה בקערה רותח ספר התרומה: שמא הטעם לפי שצריך לשמרה מזרים וגוים, גם פעמים שנות

 )ב"י(ואסור לזר. 
 מחלוקת –האם צריך להכשיר גם הכלי  ❏

התבשיל ימכר או ינתן לכהן  -ב"ח: צריך ליזהר כשנפלה חלה בתבשיל ואין בקדרה כדי לבטל החלה 
 בדאיכא רוב חולין, והכלי צריך הכשר, ואם כלי חרס הוא ישבר. 

 )ש"ך(ש"ך: ודאי הכלי חרס נכשר ג"כ בהגעלה שלש פעמים בחלת חו"ל, כיון שאין לו עיקר מדאורייתא. 
ט"ז: הרי אין אנו נותנין לכהן עכשיו, ומה שהחמיר בזה לא ידעתי למה לא נסמוך להקל במילתא דרבנן 

 )ט"ז(לבטל ברוב. 
 הכריע הערוך השולחן: דלהלכה יש להקל אף להזר בביטול ברוב. 

 מיהו כל זה במינה, אבל שלא במינה אין ראיה כלל וצריך ס'.  «
 מחלוקת –להתיר גם בתבשיל  «

 משכנ"י: רצה להתיר.
 )ערוך השולחן(ערוך השולחן: תמה עליו בזה. וצידד שאולי כוונתו על מינו. 

 

 בשיטת הרמ"א - אם חזרה ונתערבה בעיסה, ואין ק"א לבטל ❏
 מחלוקת – אם לא אכל העיסה 

 רמ"א: ישאל לחכם עליה ויתיר לו כנדר, דנשאלין על ההקדשות, ויחזור ויטול חלה אחרת. 
 )ט"ז(דע"י השאלה נעקרה קדושת החלה מעיקרא.  «
 )ערוך השולחן(ופשוט הוא דלשאול אין ביכולת רק הבעה"ב או בעלת הבית ולא אחר.  «



   הלכות חלה -אליהו חלקת  ימן שכגס 

 עג 

דדווקא אם סיבת השאלה היא מעצם ט"ז: דלא מהני שאלה כלל אם השאלה היא מפני התערובות שלא יאסר, 
כמו בנדר כשיש שאלה או חרטה בעיקר הנדר. אבל אם  -הפרשת החלה שהיתה שלא כרצונו בזה מהני שאלה 

 וממילא אין לסמוך בזה להקל. –השאלה והחרטה היא מפני סבת התערובות לא מהני שאלה כלל 
 –מכח תערובת שנתערב עכשיו ודחה הבית יעקב את דברי הט"ז: דאם מתחרטת על הנדר מעיקרו  «

 )פת"ש(מועילה שאלה. 
 )פת"ש(באר יעקב: יש להקל במקום הפסד קצת או לצורך שבת. 

 ש"ך(אי אפשר לשאול עליה, דא"כ כבר אכל למפרע טבל.  – אך אם אכל כבר העיסה( 
 אפילו אין ק"א בעיסה מותר בכל ענין. – ואם לא הפריש חלה כלל 

יש ליטול עדיין ויטול מעט שיהא בשאר  – עיסה שנתבשלה ולא ניטל ממנה החלהסר, אף לרמ"א שאו –לכו"ע  ❏
העיסה ק"א נגד החלה, ולא יהא נאסר העיסה מן החלה. דבכהאי גוונא שלא היה עליה שם חלה מעולם אין 

 )ש"ך(להחמיר. 
שרי, מטעם סלק את מינו כמי שאינו ושאינו מינו רבה עליו  –ואם היה במים שנתבשל בהן העיסה ס'  «

 )ש"ך(ומבטלו וא"כ יכול ליקח מעט עד שיהא במים ס' כנגדו ושרי. 

 מחלוקת – חלה שחזרה לעיסה שלה ❏
 שאילת יעב"ץ: אינה בטילה דהדרא לטיבלא, דדווקא בנפלה למקום אחר הוא דבטילה.

 כנ"י: יפריש ממקום אחר.
חתם סופר: עם התרת הנדר ג"כ יש לסמוך להתיר בלי פקפוק, מה שאין כן שלא במקומה לא הייתי מתיר ע"י 

 )פת"ש(שאלה אלא לצורך גדול. 
 

 לאוכלה כהן בימי טומאתו 
 טומאתו. אמר שמואל: תרומת חוצה לארץ בטלה ברוב. רבה מבטלה ברוב ואכיל לה בימי – )כז.(מקור: בכורות 

 נחלקו בזה הראשונים האם הביטול ברוב הוא לכתחילה או רק בדיעבד
 בדיעבד מותר לבטלה ברוב, אך לכתחילה אין לבטל בעירוב ברוב. -רמב"ן: דווקא אם נתערבה כבר 

 )ב"י(רשב"א: אפילו לכתחילה נוטל ומבטל. 
  )שו"ע וש"ך(מ"א[. מותר לבטלה ברוב, ואוכלה בימי טומאתו. ]והוא אף לשיטת הר –להלכה 

 קשה, מדוע צריך רוב, הרי לעיל אפילו שוה בשוה מועיל? «
 ב"ח: שאני לאכלה לזרים.

 בד, אבל לערבה לכתחילה צריך רוב.ב"י: היינו בדיע
 )ש"ך(ש"ך: מחלק בין תרומה לחלה, דבחלת חו"ל סגי שוה בשוה, ולא בתרומת חו"ל. 

כנגדה מותר להוסיף עליו לכתחילה עד ק"א, והיינו יבש אם נתערבה כבר אלא שלא היה ק"א  –לכו"ע  «
 ביבש דלא שייך בו חנ"נ, אבל במקום ששייך חנ"נ צ"ע.

 )ש"ך(מותר, כיון דבלאו הכי יש פוסקים המתירים לערב אפילו לכתחילה.  –אם עשה כן במזיד  «

 )שו"ע(. ויכולין ליתנה לכהן עם הארץ ❏
 לכל כהן... בין לכהן חבר בין לכהן עם הארץ.וניתנת  - )פ"ד ה"ד(מקור: ירושלמי חלה 

 מחלוקת –כיצד מדובר  «
 ב"י בדעת הטור: אפילו במקום שאין מפרישין אלא אחת.

 )ש"ך(אסור.  –ש"ך בדעת הטור: דווקא במקום שמפרישין שתים, אך במקום שאין מפרישין אלא אחת 

 מחלוקת ראשונים – האם יש בה משום כהן המסייע בבית הגרנות ❏
 רש"י: יש בזה איסור מסייע, ואין לכהן לסייע כדי שיתנו לו תרומת חו"ל.

 )ב"י וש"ך(רמב"ם: אין בזה משום כהן המסייע במתנותיו. 
 )שו"ע וש"ך(כרמב"ם, ואין בה משום כהן המסייע במתנותיו שהוא אסור. דבחלת חו"ל היקלו בזה.  –פסק השו"ע 

 
 ואם רצה לאכול תחלה ואחר כך יפריש החלה  ❏

 אמר שמואל: חלת חוצה לארץ אוכל והולך ואח"כ מפריש. – )ט.(מקור: ביצה 
 מותר, מפני שאין עיקרה אלא מדבריהם.  – בחו"ל 

 מחלוקת ראשונים –כמה צריך לשייר  «
 רש"י: אוכל כל הפת ומשייר בה כדי חלה ומפרישה באחרונה.

 )ב"י(ששיריה ניכרים.  -ן "ראשית"יותר מכדי חלה כדי להפריש עליו חלה, משום דבעינרא"ש: צריך לשייר 
 כרא"ש, דצריך לשייר מעט יותר משיעור חלה שמפריש, כדי שיהא שיריים בשעה שמפריש. –פסק השו"ע 

ודוקא לעיסה שנתחייב עם חלה זו יכול לפטור שלא מן המוקף, אבל עיסה שנילושה בפני עצמה, אין  «
 שין חלה מעיסה אחרת שלא מן המוקף.מפרי

 מחלוקת –ערב פסח שחל בשבת ושכח להפריש חלה  «
 מג"א: אסור לאכול ממנו, דהא יצטרך לבער החמץ.

 )פת"ש(פנים מאירות: בדיעבד יש תקנה. ומ"מ, לכתחילה יש ליזהר בזה. 



    הלכות חלה –אליהו חלקת   שכגסימן 

 עד 

 לא יאכל עד שיפריש. ואינה ניטלת אלא מן המוקף כתרומה.  – אבל חלת ארץ ישראל 
 ואינה ניטלת מן הטהור על הטמא, לכתחילה.  «
 וכל שבתרומה לא יתרום ואם תרם אינה תרומה, כך בחלה.  «
 וכל שבתרומה לא יתרום מזה על זה, כך בחלה.  «
 וכל שאינו אוכל תרומה אינו אוכל כך חלה.  «
 שו"ע()וכל האוכל תרומה אוכל חלה.  «

 
 
 
 
 

  



   הלכות חלה -אליהו חלקת  ימן שכדס 

 עה 

  סימן שכד
 

  'אסעיף 
 שיעור חיוב חלה ומינים המצטרפים

 אין חייב בחלה אלא חמשת מיני תבואה.  ❏
 מייתי לה מקרא. - )ע.(. מנחות )פ"א מ"א(מקור: חלה 

 שיעור עיסה החייבת בחלה ❏
 )פ"ב מ"ו(מקור: חלה 

ואין חייב אלא חמשת רבעים. ומדה שמחזיק מ"ג ביצים וחומש ביצה, ממלאים אותו קמח, ואותו קמח הוא שיעור 
 )שו"ע(חלה. 

 מחלוקת ראשונים – כיצד משערים «
רא"ש: ס"ל משערינן לפי התבואה, כמו עומר של עיסת המן, שהיו מלקטים מלא העומר ואח"כ טוחנו 

 ממילא בקמח הוא צריך יותר וע"כ יש למדוד בקמח בגודש.  -ברחיים 
וע"כ אין צריך גודש. דא"א לנו לדעת כמה ניתוסף במן אחר  -רשב"א: ודאי אין משערינן אלא בקמח 

ם משום ברכה לבטלה הוי ליה חומרא דאתי לידי קולא, דלעתים לא הוו אלא ה' שנטחן ברחיים. ועוד שא
 ופטרי להו מחלה וקא אכיל בטבלא. רבעים קמח לבד

 כרשב"א, דאין צריך גודש. וכשממלאים המדה קמח, תהיה מחוקה ולא גדושה. –פסק השו"ע 
 )ש"ך(ולרמז חומש יש ה' בסוף תיבת חלה.  –הוא כמנין חלה  –רמז לשיעור  «

 כמה הוא שיעור חמשת רבעים: ❏
  )שו"ע(: ומשקל חמשת רבעים קמח הוא תק"כ דרה"ם מקמח חטים שבמצרים. בדרה"ם • 

דכבר כתב הרמב"ם: שאין לשער שיעור חלה במשקל. לפי שאין כובד החטים  -אך צידד הערוך השולחן  «
 )ערוך השולחן(והשעורים שוה ולא מיני הקמח כולם משקלם שוה וכו'. 

הוא שיעור  –: כלי המחזיק עשר אצבעות על עשר אצבעות, ברום שלש אצבעות ותשיעית אצבע בקרוב באצבעות•  
 )רמ"א(החלה. 

, ברום ז' אצבעות פחות ב' תשיעיות )על ז' פחות ב' תשיעיות אצבע(וכן מדה שיש בה ז' אצבעות פחות ב' תשיעיות אצבע 
 הוא העומר.  –אצבע 
 )רמ"א(וכל האצבעות אלו הם רוחב גודל של יד.  «
 מחלוקת –באלו מידות משערים  «

 עט"ז: צ"ע אם מרובעות או עגולות.
 )ש"ך(ש"ך: מרובעות. 

הביצה שלימה שלנו הוא כחצי ביצה מהביצות שבהם  –הביצות המצויות בינינו  –מידות של זמנינו  «
ת מ"ג ביצים שלנו יקח החלה בלא ברכה עד שיעורי התורה, ולכן היה מזהיר הצל"ח שעל מדה שמחזק

 )פת"ש(שיהיה כמדת פ"ו ביצים שלנו אז יברכו. 
 מחלוקת –לשער במשקל ג' לטרות קמח  בלטרות:•  

 יש משערים במשקל ג' לטרות קמח שיעור חלה. 
 ערוך השולחן: טעות הוא מטעם שכתב הרמב"ם אלא השיעור הוא במידה ג' קווארט פחות מעט.

 ווארט וקוואטירל שהוא רבע קווארט.מג"א: ג' ק
ואנחנו מורים ובאים על ג' קווארט בשוה הוי שיעור חלה ואף שהוא פחות מעט מי  -וצידד הערוך השולחן  «

 יוכל לשער המעט. 
ולכן יש ליזהר או ללוש הרבה פחות מג' קווארט ואז פטורה או ללוש ג' שלימים וזהו במדות של כלים ויש 

 )ערוך השולחן(שיעורים במדידת אצבעות. 
 
 
 

 

 'בסעיף 
 צירוף חמשת מיני תבואה יחד

 ... כאן בנשוך כאן בבלול.)ע.(מנחות  )פ"א מ"א(מקור: חלה 
  חמשת מיני תבואה מצטרפין, שאם אין בעיסה אלא חמשת רבעים מחמשתן, מצטרפין.  –כשערבן קמח 

 מחלוקת –עירב העיסות יחד  «
מצטרפין כשאין בכל  -ט"ז: ה"ה אם עשה מכל אחת עיסה בפני עצמה ועירב העיסות עד שנעשו גוף אחד 

 אחד כשיעור.
 )ט"ז(פרישה: אפי' בעירב העיסות וחלקן אין מצטרפין. 



    הלכות חלה –אליהו חלקת   שכדסימן 

 עו 

  אם לש כל אחד לבדו, ואין בו כשיעור, ומדבקו למין אחראבל  
 בנשוך. )שם(החיטים אינם מצטרפין אלא עם הכוסמין... ואוקמוה בירושלמי  – )פ"ד מ"ב(מקור: חלה 

. רבנן: שיפון מין כוסמין, ושיבולת )שיבולת שועל ושיפון(מחלוקת, ר' יוחנן בן נורי: שאר מינים מצטרפים זה עם זה 
 שעורין ואין מצטרפין. שועל מין

 נחלקו בזה הראשונים 
טור: כרבנן, ואין מצטרפין אלא בזה הסדר: החטים אין מצטרפין אלא עם הכוסמין, והכוסמין מצטרפין עם כל 
אחד ואחד. השעורים מצטרפים עם הכל חוץ מעם החטים. שיפון מצטרף עם שעורים וכוסמין, ולא עם שבולת שועל 

 וחטים. שבולת שועל מצטרף עם שעורים וכוסמים, ולא עם חטים ושיפון. 
  )ב"י ושו"ע(רמב"ם: כר' יוחנן בן נורי, דכוסמין ושבולת שועל ושיפון מצטרפים. 

דכל שהוא כלאים זה בזה לא  -מקשה הב"י: כיצד בנשוך מפרישין חלה מזה על זה, הרי איתא בתרומות  «
 יתרום מזה על זה?

 גבי חלה תלוי הטעם לפי שעיסותיהם דומות זו לזו. .א
ין ממין על שאינו מינו כדרך שאין תורמין ממין על שאינו מינו. כשיש לכל אחד שיעור אין מפריש .ב

 )ב"י(
 השו"ע הביא את ב' הדעות, דעת הטור בסתמא, ואת דעת הרמב"ם כדעה שנייה.

 

 אין מפרישין אלא על מינו.  – ואם לש כל מין ומין לבדו, ויש בו כשיעור, ורוצה להפריש ממין זה על זה ❏
כיצד? אין מפרישין חטים על שום אחד מהם, ולא משום אחד מהם עליהם. וכוסמין ושיפון מפרישין מזה על זה, וכן 

  )שו"ע(שבולת שועל ושעורים מפרישים מזה על זה. 

 , הרי ברישא לענין צירוף ושיעור חלה מהני אפילו בכוסמין וחטין או שעורין וכוסמין? קשה ❏
שהם חלוקים לענין כלאים אלא במה שהעיסות דומות זו לזו. אבל כאן שיש כשיעור  ט"ז: התם לא איכפת לן במה

 אזלינן בתר דין כלאים, וכל שהוא כלאים הוה שלא במינו. -לכל אחד אלא דבעינן מין במינו 
ונראה דאם יש בעיסה אחד כשיעור ובאחד אין שיעור ורוצה לצרפו לעיסה הגדולה הוה דינו כמו ברישא  «

 . לצירוף חלה
ונפקא מיניה אם יוסיף אח"כ עיסת חיוב על אותו שעשה שאין בה שיעור אין לחייבו בחלה כי כבר נפטר  «

 )ט"ז(מחמת צירוף. 
לפיכך כשאין בכל אחד  -ש"ך: ה"ט דלענין הצטרף להתחייב בחלה כיון דבעיסה תליא רחמנא דכתיב עריסותיכם 

 ב בחלה אע"פ שאינם מין אחד. כשיעור אמרינן כל היכא דהעיסות דומות מצטרפות וחיי
 -אבל לענין לפטור מן החלה דהיינו כשיש בכל אחד שיעור חיוב חלה ורוצה לפטור זה ולהפריש עליו ממין אחר 

אמרינן כיון דתרומה קרייה רחמנא הוי דומיא דתרומה שאין מפרישין ממין על שאינו מינו אע"ג דהעיסות דומות. 
 )ש"ך(

 

חייב  –, וחלקו אח"כ והוסיף על כל אחד רובע הקב ממינו חר מעיסה שאינו מינועירב קב מעיסה עם קב א ❏
 בחלה, כיון שלא נצטרפו כשהיו מעורבים. 

פטור.  –והוסיף על כל אחד רובע הקב ממינו  )וחלקם(אבל אם עירב קב קמח עם קב קמח ממין אחר על דעת לחלקו 
 )רמ"א(

הטעם: כיון דאין מצטרפין לא באו לכלל חיוב מעולם, משא"כ בסיפא בעירב קב קמח כו' מאחר שהיתה 
אף לאחר שהוסיפו עליהם  -חייבת כבר והיה להן שעת חובה ונפטרו מאחר שעל דעת לחלק עירבן 

 פטורים. 
 דיפריש בלא ברכה. –וצידד בש"ך  «

 
 
 
 

 'גסעיף 
 לחמש רבעים הללו השאור והסובין והמורסן האם מצטרפים 

 )פ"ב מ"ו(מקור: חלה 
  השאור והסובין והמורסן מצטרפין להשלים.  –אם לשן בלא הרקדה 
  שו"ע(אינו מצטרף.  –אבל אם ריקד והפריש מורסן מתוכם, וחזר ועירבן עמו( 

הטעם: ד"עריסותיכם" אמר רחמנא, ואין זה דרך עריסה לערב בו מורסן וסובין לאחר שהפרישן מן 
 )ש"ך(הקמח. 

 מחלוקת –ואם ריקד והפריש "סובין" וחזר ועירבן עמו  «
 ב"י: דוקא המורסן כשניטל וחזר לתוכו אינו מצטרף ולא הסובין. 

 )ערוך השולחן(משמע דס"ל דה"ה סובין.  -טור: מזה שכתב "ניטל סובן ומורסן וחזר לתוכן פטור"
 

 
 
 



   הלכות חלה -אליהו חלקת  ימן שכדס 

 עז 

 'ה-'דסעיף 
 קב חטים מצד זה וקב שעורים מצד זה, וקב כוסמין באמצע מחברן 

ל תורם מכ –קב חטים וקב שעורים וקב כוסמין הרי אלו מצטרפין. כשהוא תורם  - )פ"ב ה"ג(מקור: תוספתא דחלה 
 אחד, שאין תורמין ממין על שאינו מינו וכו'.

 )שו"ע(הרי אלו מצטרפין, וצריך להפריש מכל מין ומין.  –פסק השו"ע 
 הטעם:  «

ט"ז: כיון שהכוסמין באמצע ונושכים עם החטים מצד אחד ועם השעורים מצד אחד, הלכך תורם מכל 
אין  -אחד ואחד שאין תורמין ממין על שאינו מינו, ואע"פ שהכוסמין מחייבין את החטים ואת השעורים 

בצירוף עם תורמין מכוסמין עליהם, לפי שגם הכוסמין מתחייבין במה שנושכים מחטים ושעורים ודי לו 
 )ט"ז(אחד מהם. 

ערוך השולחן: הטעם פשוט דוודאי אם היה חצי קב כוסמין באמצע דבע"כ זה החצי קב היה עושה שיעור 
לשניהם היה מפריש מהכוסמין ודיו, אבל כיון שיש קב באמצע אמרינן שא"צ לחיבור החטים והשעורים 

עור חלות הן, ואם יפריש מהכוסמין בלבד ונמצא ששני שי -אלא שדינן חצי קב לחטים וחצי קב לשעורים 
שמא הוא מפריש מהצד השייך להחטים וישארו השעורים בלא חלה או להיפך, ושיצמצם ליטול מאמצע 

)ערוך ולכן מהחטים והשעורים מוכרח להפריש, ומהכוסמין באמת א"צ להפריש.  –ממש אי אפשר לצמצם 
 השולחן(

 מחלוקת – האם צריך להפריש גם מהכוסמין ❏
 הרא"ש ובדרישה נסתפק בסעיף זה במה שכתב שצריך להפריש מכל מין ומין אם צריך להפריש גם מהכוסמין. 

ט"ז: היאך יפריש ג' חלות, הא אין כאן שיעור ג' חלות. אלא ברור דהכוסמין עושה החיוב ומכח זה יחייב החטים 
 )ט"ז(והשעורים ותו לא, דהוא פטור עמהם. 

ש"ך ובנקוה"כ בשם העטרת זהב ומע"מ: יפריש ג' חלות. ]וצידד שאפשר דהעט"ז ומע"מ מיירי כשיש ע"י צירוף 
 )ש"ך ונקוה"כ(הכוסמים שיעור ג' חלות[. 

 מחלוקת – ואם לא היה אלא חצי קב מכל צד ובאמצע קב כוסמין ❏
 פרישה: לא היה מצטרף, דלא שדינן כל הכוסמין לצד זה ולצד זה.

אי אי ליכא אלא חצי קב בחטים וחצי קב בשעורים ממילא עם הכוסמין לא הוי שיעור שתי חלות והיאך ט"ז: וד
יפריש שתי חלות. אלא פשוט דבעינן שיהיה בכל אחד מן הקצוות שיעור שעם צירוף האמצעי יהיה שיעור ב' חלות 

 ואז יפריש שתי חלות מן הקצוות. 
אף על פי שיש ספק לאיזה מהם נצרף הכוסמין מכל  -וקצת יותר אבל אם אין עם הצירוף רק שיעור חלה אחת 

מקום כיון שמפריש על החטים ממילא נצטרפו הכוסמין עמהם ונפטרו הכוסמין כולן, ממילא אין צריכין להפריש 
 )ט"ז(אחר כן על השעורים, שהרי אין בהם שיעור. 

 

מצטרפים, ותורם מן הכוסמין על  – ין באמצעחצי קב חטים מצד זה, וחצי קב שעורים מצד זה, וחצי קב כוסמ ❏
 )שו"ע סעי' ה'(שלשתן. 

ליכא שיעור עד שיצטרפו שלשתן, ונמצא דכוסמין שהוא  -הטעם: היות וליכא אלא חצי קב בכל אחד 
 )ט"ז מסעי' ד'(מצטרף עם שניהם חייב וחטים ושעורים דאין מצטרפין זה עם זה פטורים. 

 
 
 
 
 

 'ז-'וסעיף 
 חיבור ב' קבים נפרדים ע"י עיסה אחרת באמצע 

 )פרק בתרא ה"ב(מקור: ירושלמי חלה 
כגון: קב חטים מצד זה וקב חטים מצד זה וקב  –קב חטים מצד זה וקב חטים מצד זה, וקב פטור מחלה באמצע •  

 )שו"ע(אינם מצטרפים.  –אורז באמצע, או קב של עובד כוכבים, או קב של חלה 
 )רמ"א(מצטרפין.  –ביניהם עיסה שכבר הורמה חלתה  אבל אם היה•  
 )שו"ע סעי' ז'(מצטרפין.  –היה ביניהם קב של מין אחד מחמשת המינים, או קב משל אשה אחרת •  

אין מצטרפין אלא דווקא כשבהצדדין מין אחד או מין המצרף ביחד כחטין וכוסמין  –וכשמצטרפין  «
אינו כלום דמה מועיל שמחברן ביחד הא אינו מצטרף  –וכיוצא בזה. אבל כשמהצדדין הם שני מינים 

 )ערוך השולחן(זל"ז. 
 
 
 
 
 



    הלכות חלה –אליהו חלקת   שכדסימן 

 עח 

 'חסעיף 
 קב של תבואה חדשה וקב של ישנה 

מחלוקת, קב חדש וקב ישן שנשכו זו בזו. ר' ישמעאל: יטול מן האמצע. וחכמים  – מ"ד()פרק בתרא מקור: חלה 
 אוסרין.

 )שו"ע(אינם מצטרפים.  –פסק השו"ע 
הטעם: כיון דמין אחד הן גזרו בדבר, שאם אתה אומר שיצטרפו יאמרו שתורמים מזה על זה ואסור 

 )ש"ך(לתרום מן החדש על הישן או להיפך. 
, מן החדש על החדש, ומן הישן יש על כל אחד ואחד מעיסה אחרת שלא הורמה חלתהומ"מ, צריך להפר «

 על הישן. 
דכיון דמין התורה חייבים בחלה מצטרפים וחייבים בחלה, ודאי לא אתי גזירה דרבנן לאפקועי איסורא 

 )ש"ך(לפוטרה מחלה וקאכיל טבלא. 
 

  )שו"ע(מצטרפין.  – היה קב של ישן מצד זה וקב ישן מצד זה, וחדש באמצע ❏
 )רמ"א(חדש משני הצדדים וישן באמצע.  -וה"ה איפכא  «

 
 
 

 'טסעיף 
 העושה עיסה מהחטים ומהאורז 

 )פ"ג מ"ז(מקור: חלה 
  שו"ע(חייבת בחלה אע"פ שרובה אורז.  –אם יש בה טעם דגן( 

 מחלוקת ראשונים – האם צריך שיהיה דגן כשיעור בעיסה «
 טעם דגן.רמב"ם: אין צריך אלא רק 

 )ב"י(בת עד שיהא בה דגן כשיעור. ראב"ד: אין חיי
 )ט"ז(משמע אע"ג דלית שיעור חלה בדגן לחוד.  –משמעות השו"ע 

 )ט"ז(דוקא באורז אמרו כן לפי שנגררים אחר החטין, אבל שאר המינים לא.  «
  שו"ע(פטורה.  – אין בה טעם דגןואם( 

 מחלוקת ראשונים – האם אזלינן בתר טעם גם בכל חמשת המינים ❏
 רשב"א: משמע דווקא בחטין ואורז אזלינן בתר טעם.

 טור: משמע להדיא דה"ה לכל ה' מיני דגן.
 )ש"ך(דתלה הטעם דכיון דטעם כעיקר דאורייתא.  «

 )שו"ע וש"ך(כרשב"א, דדווקא בחיטים ואורז.  –פסק השו"ע 
 
 
 

 'יסעיף 
 נתן שאור מעיסת חטים לתוך עיסת אורז 

 )פ"ג מ"י(מקור: חלה 
 מחלוקת ראשונים

 רמב"ם: כל שיש בה טעם דגן חייבת אפילו אין בה כשיעור.
 ראב"ד ורשב"א: אין חייבת אא"כ יש בה שיעור דגן.

 )שו"ע(אם יש בה טעם דגן חייבת בחלה.  –פסק השו"ע 
ל ומ"מ, צריך להפריש על כל אחד ואחד מעיסה אחרת שלא הורמה חלתה מן החדש על החדש ומן הישן ע «

 הישן.
 
 
 

 א"יסעיף 
 , והכל ממין אחד נתן שאור מעיסה שלא הורמה חלתה לתוך עיסה שהורמה חלתה

 )פ"ג מ"ח(מקור: חלה 
  )רמ"א(לכתחילה יסמוך על זה, ולא יתן שאור של פטור בעיסה של חיוב. 

 אבל אם כבר עבר ועשה: ❏
 מפריש ממנו על זה השאור לפי חשבון, דהיינו אחד ממ"ח  – אם יש לו קמח או עיסה שלא ניטל ממנה חלה

 בשאור.



   הלכות חלה -אליהו חלקת  ימן שכדס 

 עט 

הטעם: לפי שאין השאור בטל ועושה הכל טבל, על כן אם מפריש ממקום אחר די בהפרשה לפי שיעור 
 )ט"ז(השאור לחוד דהא השאור הוא הגורם החיוב. 

  )רמ"א(ואפילו אין בזה שעור חלה, ובלבד שיניחנו אצל העיסה הגדולה.  «
 .אם ירצה יביא רובע הקב מקמחו ויערבנו עם זו העיסה ויפריש ממנו או «

דגם בזה אינו מפריש אלא לפי חשבון. דאין צריכין שיערבנו בעיסה אלא אף נותן אותה בצד עיסה אם 
 )ט"ז(ירצה. 

אז מותר להפריש עליו מעיסה אחרת החייבת בחלה, דאז לא הוי  – ודווקא כשאין ס' בעיסה נגד השאור «
מן החיוב על הפטור, משום דגם מדאורייתא לא נתבטל, דשאור ועיסה הוי אינו מינו לענין זה דאזלינן 

 בתר טעמא.
אסור להפריש עליו מעיסה  –אבל אם יש ס' בעיסה נגד השאור דאע"ג דהוא מחמץ בטל מדאורייתא 

חלה, דהוי מן החיוב על הפטור. ולא יועילו לו אא"כ יעשה עיסה קטנה שאין בה שיעור אחרת החייבת ב
 )פת"ש(חלה ויצרף לזה התערובות ויפריש מהעיסה הקטנה על הכל. 

 שו"ע(מפריש אחד ממ"ח בכל העיסה, לפי שנעשית כולה טבל.  – ואם לאו( 
הטעם: כיון שאינו מפריש ממקום שחייב בחלה רק מחמת שקבלה העיסה טעם מהשאור ונעשה כולה 

  )ט"ז(חייבת, על כן יפריש כשיעור מן העיסה כולה דאזלינן בתר מעשה הפרשתו. 
 מחלוקת – באיזה שאור מדובר «

היינו דוקא ולפ"ז הא דשרי הרא"ש בשאור לפרוש מיניה וביה  –ת"ה: ס"ל דמודה הרא"ש דאין בילה 
 בשאור שלא הורמה חלתה. 

אין להפריש מיניה וביה להרא"ש, דהא אין בילה, ואיכא  –ולפ"ז בשאור של עובד כוכבים שנתערב בעיסה 
למיחש דלמא אתי לידו שאור של עובד כוכבים ומפריש מן הפטור על החיוב. והשתא ליכא למימר 

 שהוא.  אינו טבל שיאסר בכלדנעשית כולה טבולה, דהרי שאור של עובד כוכבים 
כוכבים  טור הביא דברי הר"ף: ס"ל דגם הרא"ש סובר דיש בילה אף בשאור, לכך ס"ל דבשאור של עובד

 יכול להפריש מיניה וביה.
 )ש"ך(כטור ור"פ, דיכול להפריש בשאור של עכו"ם מיניה וביה, דיש בילה אף בשאור.  –הכריע השו"ע 

כשנתערב בעיסה  –כגון אחר פסח שלוקחין שאור של עכו"ם  - והעיסה של חיוב והוא הדין אם השאור של פטור ❏
 מחלוקת  –החייבת 

 )שו"ע(שו"ע: מפריש אחד ממ"ח בכל העיסה. 
וצריך להפריש חלה גדולה יותר ממה שהיה עיסה של עובד כוכבים שנתערב, דממה נפשך יש באותה חלה  «

 )ד"מ וט"ז(מעיסה של ישראל. 
אלו למהר"ש אחר פסח על עיסה שנתנו בה שאור של עובד כוכבים איך להפריש ממנה חלה היה מהרי"ל וד"מ: כשש

 מורה שיפרישו חלה נגד השאור "ומעט יותר".
ומהר"ש היה מורה אל אשתו הרבנית ללוש שתי עיסות אחת בשאור של עובד כוכבים ואחת כשיעור חלה  «

 נתחמצה בשאור של עובד כוכבים על הכל. ויטול חלה מאותה שלא -בלא שאור ולקרב העיסות להדדי 
 )ש"ך(דמכל מקום יש להחמיר.  –הכריע הש"ך 

אין כאן חשש כיון דמועטת היא הנשאר מסתמא  -דאפילו להמחמירים לומר דאין בילה  –אך צידד הערוך השולחן 
 יופרש מהרוב ובפרט בחלת חו"ל בוודאי יש לסמוך על זה בלי שום פקפוק. 

אולי היה שאור מרובה. אבל  –ממהרי"ל שהחמיר ליטול יותר מהשאור דילמא יטול מהפטור ]ומה שהביא הש"ך 
 )ערוך השולחן(בדידן אין לחוש וכן יש להורות[. 

 

 מחלוקת –כשנתערב עיסה שאינה של שאור שלא הורמה חלתה לתוך עיסה שהורמה חלתה  – עיסה בעיסה ❏
 ט"ז: דוקא שאור אינה בטלה בעיסה, אבל עיסה כל זמן שאין לה שיעור חלה לא טובלת. 

ש"ך: אם נתערב עיסה שאינה של שאור שלא הורמה חלתה לתוך עיסה שהורמה חלתה דינה כשאור בעיסה, דטבל 
 )ט"ז וש"ך(אוסר בכל שהוא. 

יש בזה הפרשה מן החיוב על איך מועיל בזה פרנסה ממקום אחר, הרי  –הקשה השער המים על הש"ך  «
 הפטור?

 ותירץ השער המים: דהש"ך מיירי שיש רוב בעיסה החייבת, או שהן שוין.
 אך הלבוש דחה תירוצו זה בש"ך. 

יכול להפריש מעיסה אחרת  –דאם העיסה החייבת היא רוב או שניהם שוים  –אך פסק דבריו לדינא 
יכול להפריש ממקום אחר, אלא באופן שיעשה  החייבת בחלה. אבל אם עיסה הפטורה היא הרוב אינו

  )פת"ש(עיסה קטנה. 
 

 , והשאור נימוח בתוכו ואינו ניכר:כשחימצו בשאור שהוא טבל המשקה הנקרא בארשט ❏
 מפריש חלה מעיסה החייבת בחלה עליה ועל הבארשט. –אם אין ס' בבארשט נגד השאור •  
   - על הפטור דמחמץ אינו אלא מדרבנןאי אפשר להפריש ממקום אחר, דהוי מן החיוב  -אבל אם יש ס' נגד השאור •  

 ולכן הבארשט אסור וגם הכלי צריך הגעלה, ואפילו אם הוא כלי חרס מועיל הגעלה ג' פעמים.   
מפריש מעיסה זו  –ואם נזדמן עיסה שהורמה חלתה שנתחמצה בשאור של חיוב ויש ס' בעיסה נגד השאור  «

 )פת"ש(על הבארשט וניתר הבארשט וגם הכלי. עליה ו
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קשה, דבירושלמי פ"ג ]הל' ה'[ דחלה אומר דר"י ור"ל  – מקשה הערוך השולחן על מה שהטבל אוסר במשהו ❏
אבל בטבל שנטבל מדבריהן כל עמא  -פליגי בזה ואומר שם א"ר בא מה פליגין ר"י ור"ל בטבל שנטבל דבר תורה 

)ערוך ונשאר בצע"ג.  –מודים שהטבל בטל ברוב ע"ש, וא"כ בחלת ח"ל דרבנן האיך פסקו הפוסקים דאוסר במשהו 
 השולחן(

 
 

  ב"יעיף ס
 מי שנתערב לו פת שהפריש ממנו חלה עם פת שלא הופרש ממנו 

 )פ"ג מ"ח(מקור: חלה 

מחמש רבעים ויצרפנה עם הככרות בכלי, ויפריש ממנה על אותם ככרות  אם יש לו קמח יעשה עיסה אחרת ❏
 שנתערבו. 

 )ט"ז(ואפילו אם עושה עוגה קטנה פשיטא דמצטרף.  «
 מחלוקת –צירוף פת ועיסה יחד  «

 רע"א: כתב דפת עם עיסה הוי כשני מינים. ה
 )ערוך השולחן(ערוך השולחן: נשאר בזה בצ"ע. 

צריך להפריש מעט מכל ככר וככר, או יצרפם כולם בכלי אחד ויפריש מכל  – ואם רוצה להפריש מיניה וביה ❏
 אחד על כולם עד שיפריש מכדי חשבון הככרות, ומאחד יותר. 

יהם נתערבו בעשרה שלא הופרש עליהם, יפריש מששה, שאז ודאי הפריש כגון: אם חמישה שהופרש על «
  )שו"ע(מאחד שלא הופרש עליו. 

 

מותר להפריש מעיסה אחרת החייבת בחלה על זו,  – האופה פשטיד"א מעיסה שלא הורמה חלתה, ובתוכו בשר ❏
 )רמ"א(ונפטר ג"כ טעם העיסה הנכנס בבשר. 

אשמועינן דיכול להפריש חלה על הבשר גופיה דאף על גב דבבשר ליכא אלא טעמא לחוד לא אמרינן דהוי  «
 )ש"ך(כמפריש מחיוב על הפטור דטעם כעיקר נמי דאורייתא. 

 מחלוקת  – הפרשה מעיסת הפשטידא עצמה «
 עם בשר. ט"ז: מהני הפרשה עליה דווקא ממקום אחר, אבל מעיסת הפשטיד"א עצמה לא כיון שיש בו ט

 )ט"ז, פת"ש, וערוך השולחן(דגמ"ר וערוך השולחן: חולקים בזה. 
יש להתיר, דלא נעשה נבלה פת הצנומה,  –שנתבשל עם הפת הצנומה  ואם לא נשאר כי אם הבשר והרוטב «

 )פת"ש(כיון דבשעה שהיה בעולם אין שם איסור עליה דיכול להפריש. 
 

 וקתמחל – העיסה שלא נטלו ממנו חלה ונתבשלה ❏
 לא שייך הכא ביטול, דכל העיסה טבל כיון שלא הורמה חלתה.  -מהרי"ו: העיסה שלא נטלו ממנו חלה ונתבשלה 

ומ"מ נראה דאיכא תקנה כגון ליטול ממנה חלה לאחר שנתבשלה ויקח ממה שישער בעיסה יותר ממאה  «
דבדרבנן אמרינן  ואחת, ואע"ג דכשנתבשלה היתה הכל טבל מ"מ כיון דאחר כך הפריש אמרינן ברירה

 ברירה.
ב"ח: חולק על זה, דאין שייך ביטול באחת ומאה אלא כשכבר הורמה ואח"כ נפלה לתבשיל, משא"כ כאן דכשיפריש 

 יתוקן כל מה שנתבשל. 
 דדברי מהרי"ו נכונים. –הכריע הט"ז 

מאד עד שתהיה  וכן ראוי לנהוג במי ששכח להפריש חלה דדינו שאוכל ואחר כך מפריש, שיפריש אח"כ חלק קטן
 )ט"ז(באותה עיסה שאפה ק"א נגדה. 

 
 
 

 ג"יסעיף 
 משערים לפי שעת הגלגול

  )שו"ע(פטורה.  –עיסה שאין בה כשיעור, ובעת אפייתה תפחה וגדלה עד שנראה כאלו יש בה כשיעור 

 )רמ"א(פטורה.  –וה"ה אם תפחה קודם אפייה  ❏
 
 
 

 ד"יסעיף 
 )שו"ע(אסור.  – להפקיע ממנו חיוב חלהלעשות עיסתו פחות מכשיעור כדי 

   



   הלכות חלה -אליהו חלקת  ימן שכהס 

 פא 

 סימן שכה

 

  'אסעיף 
 דרכים לחייב שתי עיסות שאין בשום אחת כשיעור 

 מצטרפים. – אם נוגעות זו בזו עד שנדבקים מעט זו בזו 
 )פ"ד מ"א(מקור: חלה 

  )שו"ע(אם הם ממין הראוי להצטרף, כפי מה שנתבאר בסימן שכ"ד.  «
 )ש"ך(ודוקא שהם של אדם אחד, אבל לא של שתי נשים.  «
 )ט"ז(כנשיכה, והיינו שמדבק כל כך שכשיפרדו יתלשו אחת מחברתה מעט.  –גדר ההדבקות  «
 הסל מצרפן ואפילו אחר שנאפה ונעשה פת.  –אע"פ שאין נדבקים  ואם הם בסל אחד 

מחלוקת, העושה עיסתו קבין ונגעו זה בזה. לת"ק: פטורים מן החלה עד שישוכו. ר' אליעזר  – )פ"ב מ"ד(מקור: חלה 
 אומר: אף הרודה ונותן לסל הסל מצרפם לחלה. והלכתא כר"א.

 רפים.אינם מצט –ואם נתנם על טבלא שאין לה לבזבז  «
 איבעיא בגמ', ונשאר בתיקו. - )מח:(מקור: פסחים 

ולכן כשמצרפם בכלי יזהר שלא יצא שום דבר למעלה מדופני הכלי, דהיינו שיהא כל ככר אחד או עיסה  «
  )רמ"א(למעלה מדופני הכלי. 

 מחלוקת –אבל אם רק מקצתה בפנים  «
ב"י רמ"א וט"ז: מצטרף, דלא הוי דומיא דטבלא. דלמה לא יועיל מידי דהוה אעיסות שנוגעים ע"י 

  )ט"ז(נשיכה. 
 )ב"י וש"ך(ב"ח ומשמעות הטור: חולק בדבר. ומקפיד אפילו על מקצת מן הכיכר שלא יצא. 

 מחלוקת –האם צריך שגם יגעו זה בזה  «
 גם בסל. סמ"ג, רא"ש, ב"י וגר"א: מ"מ נגיעה זל"ז צריך 

 )ערוך השולחן(ט"ז: חולק בזה. 
 מחלוקת ראשונים –כשלש פחות מכשיעור  «

תרומת הדשן: אין לסמוך על צירוף סל אלא כשלש כשיעור עיסה ונחלק. אבל אם לש עיסה שאין בה 
 אין לצרפו אלא ע"י נגיעה. –כשיעור 

 )ד"מ(מכשיעור. ד"מ: מועיל אפילו בפחות 
 דמועיל צירוף סל אפילו בפחות מכשיעור.כד"מ,  –משמעות השו"ע 

  )ערוך השולחן(צירוף סל לא מהני אלא ממין אחד או ממינים המצטרפים זל"ז כמו לגבי נשיכה.  «
 )ערוך השולחן(בלא כלי א"צ מוקף כלל. ובכלי צריך מוקף.  «
 מחלוקת  –האם צירוף סל עושה ממש כנלוש ביחד אם לאו  «

אם נאמר דהוי כנלוש ביחד א"כ א"צ  -פר"ח: הוי כנילוש. ונפק"מ במצה, אם נצטרפו כולם בכלי אחת 
 להפריש מכל מצה. 

סל אינו אלא במינו  מק"ח: צירוף סל אינו כלישה ביחד, שהרי בלישה כל המינים מצטרפין זל"ז ובצירוף
 כמו בנשיכה. 

 )ערוך השולחן(כמק"ח.  –הכריע הערוך השולחן 
 שו"ע(חשוב כמו כלי לצרפן.  – ם מכסה הפת במפהא( 

 
 תנור לצירוף 

 מחלוקת, ר"א: הסל מצרפן לחלה. ר' יהושע: תנור מצרפן. - )מח:(מקור: פסחים 
 נחלקו בזה הראשונים

 רמב"ם: אין תנור מצרפן.
 רא"ש: תנור מצרפן. 

 )ב"י(והרשב"א רצה לחלק בין חלת הארץ דאורייתא דמצרפין. לבין חלת חו"ל שאין מצרפין. 
 כרמב"ם. –משמעות השו"ע 
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 'בסעיף 
 אם יש בכל עיסה כשיעור, ורוצה להפריש מזו על זו 

 דעד שלא גפן תורם ומעשר מזה על זה. –גבי קנקנים של יין הסמוכין זה לזה  – )פ"ג מי"ב(מקור: מעשר שני 
 נחלקו בזה הראשונים

ספר התרומה: המעט עיסה שיקרא לה שם חלה יגע אל אחד מעיסות גדולות בשעת קריאת שם ]או שמא בחלת 
 חבירתה.וצירוף מ"מ יעשה כדי לפטור מאחת על  -חוצה לארץ אין צריך מוקף בשעת קריאת שם[ 

 )ב"י(רמב"ם: אין צריך שום צירוף כלי ולא נגיעה. 
 כרמב"ם, אין צריך לא צירוף כלי ולא נגיעה, אלא כיון ששתיהן לפניו מפרישין מזו על זו. –פסק השו"ע ובב"י 

דינן כב' עיסות שיש בכל אחת מהן כשיעור, דאפילו  – בב' עיסות אחת יש בה כשיעור ואחת אין בה כשיעור ❏
 לא בעי, אלא שיהו סמוכות.  נגיעה

ומפריש מן העיסה שיש בה כשיעור שיעור חלה וגם מפריש עוד ממנה אחד ממ"ח על העיסה שאין בה 
 )ש"ך(כשיעור, ולא צריך צירוף סל וכיסוי. 

 

 שאין בכל עיסה כשיעור  -בפסח  ❏
 צריך צירוף סל לחלה. •  
אוכל בלא חלה כדין חלת חו"ל שאוכל והולך, ואח"כ מפריש ומשייר מכל  –ואם שכח ליטול חלה קודם הפסח •  

 מצה חתיכה. ובמוצאי יום טוב מניח כל החתיכות אצל כל המצות בצירוף סל או בפריסת סדין ונוטל חלה בברכה. 
 מחלוקת –האם צריך להפריש מכל אחת ואחת •  

 , וממילא אוכל כולם ומניח מצה אחת.לפר"ח: צירוף הוי כנילוש
 למק"ח: צירוף לא הוי כנילוש, וממילא צריך לשייר ולהפריש מכל אחת ואחת.

פשיטא שאין לזה שום תקנה אלא באפיית  –ואם הניח המצה בשני כלים ולקח חלה מכלי אחת ומאחת לא לקח •  
 עיסה חדשה. 

מאותה הנלוש ביחד עם החלה שהפריש מכלי להפריש מכלי שניה דילמא יטול החלה  י אפשרדבכאן א «
 הראשונה וכבר נפטרה והוי מפטור על החיוב. 

יש תקנה שיטול ממספר מצות מכלי השניה באופן שתהיה  –אך אם נטל מהכלי הראשונה ממצה אחת 
 )ערוך השולחן(אחת יתר מכפי מה שאופין מעיסה אחת. 
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 'אסעיף 
 שתי עיסות שיש בשתיהן שיעור החייב בחלה, ואין באחת מהן כשיעור ונגעו זו בזו ונשכו זו את זו 

 אם היו של שנים: 
 )פ"ד מ"א(מקור: חלה 

 פטורים מן החלה, שסתם שנים מקפידים.  –אפילו הם ממין אחד  ❏
 )ש"ך(ודוקא שאינם שותפים, אבל אם הם שותפים חייב בחלה.  «

 )שו"ע(הרי אלו מצטרפות.  –ואם ידוע שאינם מקפידים על עירוב העיסות  ❏

  )רמ"א(סתמא אינם מקפידים.  –ותלמידים הלומדים לפני רב  ❏
 

 חד ואם היו שניהם של איש א
 ובירושלמי שם. )פרק בתרא מ"א(מקור: חלה 

 כשאין שיעור בכל אחת 
 מצטרפין וחייבים בחלה.  –אם היו ממין אחד כפי מה שנתבאר בסימן שכ"ד  «
 אין מצטרפין, שסתם אחד אינו מקפיד.  –ואם משני מינים היו  «
 אפי' היו מין אחד אין מצטרפות.  –ואם היה מקפיד שלא תגע עיסה זו בזו ולא תתערב  «
  )שו"ע(מסתמא מקפיד ואינו מצטרף.  –ואם האחת פת קיבר והאחת פת נאה, אפילו הן של אדם אחד  «
 )רמ"א(אינו מצטרף.  –ה"ה שתי עיסות שיש באחת כרכום ובשנית אין בה  «
  רמ"א(מאחת על חבירתה אם הן של אדם אחד.  מפריש –אבל אם יש בהן שיעור( 

 מחלוקת –כיצד מפריש  «
אז אין  -ט"ז: אם יש שיעור מפריש אחד על חבירו ע"י נגיעה ונשיכה, ורק כשאין שיעור בכל אחת 

 מצטרפות אפילו על ידי נגיעה או נשיכה. דשאני הכא דהוי דבר שמקפיד עליו.
מפריש מאחד על חבירו אם הם  -פת כרכום ובשני אין בו  לבוש: אם יש בכל אחד שיעור חלה אע"פ שאחד

צריך נשיכה  -אפילו בלא נשיכה, אלא שהם לפניו דהא ממין אחד הם. ורק כשאין שיעור  -של אדם אחד 
 )ט"ז(חד שיעור חלה ורוצה לצרפם. כשאין בכל א

דאנו רואין כאלו הן  דדווקא לענין צירוף יש לחלק, דהא עיקר חיובא הוא –והנקוה"כ ביאר דעת הלבוש  «
רו עיסה אחת מצורפים יחד והרי הוא מקפיד עליהן לצרפם יחד, אבל לענין מוקף שמפריש מאחד על חבי

 אין צריך שיהיו מצורפים יחד. 
 והערוך השולחן הכריע כט"ז.

 
 
 
 
 
 
 

 'בסעיף 
 נחתום שעשה עיסה לעשותה שאור לחלקה 

מחלוקת, לר' יוחנן: חייבת, דנחתום לאו בדעתו הדבר תלוי, שמא ימצא לקוחות  – )פ"ד ה"א(מקור: ירושלמי חלה 
 ונטבלו מיד. אך לריש לקיש: נחתום לאו דווקא ופטורה.

 נחלקו בזה הראשונים
 רמב"ם: חייבת בחלה, כר' יוחנן.

 )ב"י(ראב"ד: פטורה, כריש לקיש. 
 )שו"ע(. כרמב"ם, דחייבת בחלה, שאם לא תמכר יעשנה פת –פסק השו"ע 

אף אותה  – אם מכוין בפירוש שלא יפטור רק העיסה ולא האחרתעל אף שחלה אחת פוטרת כולם, מ"מ,  «
הוא מטעם ברכה שאינה צריכה[.  –כתרומה. ]ומה שאסרו לחלק בצק גדול  –שנילוש עמה אינה פוטרת 

 )פת"ש(

 



    הלכות חלה –אליהו חלקת   שכוסימן 

 פד 

 )שו"ע(פטורה.  – אבל שאר אדם העושה עיסה לחלקה בבצק

 מחלוקת – תו לחלקה בצק אע"פ שדעתו לחלקה אחר אפיהאבל אם אין דע ❏
 רשב"א וב"י: חייב.

  )ב"י וט"ז(סמ"ג: פטור. 

 מחלוקת –]ולא לאנשים הרבה, וכמנהג הנשים לעשות לחמניות קטנות מעיסה גדולה[  אם מחלק לעצמו ❏
 לבוש דרישה וב"ח: לא מקרי עושה לחלק, וחייבת.

 בית אפרים: אין לחלק בזה, ואך כאן פטורה. 
 –דדווקא אם דעתו לחלקו באופן שלא יבואו אח"כ לידי צירוף לעולם  –אך מיישב המנהג שמפרישות  «

 שאז היא חלוקה המתקיימת פטורה. ואין חילוק בין איש אחד לאנשים הרבה.
 )פת"ש( לא מקרי חלוקה דאין סופה להתקיים. –אבל אם דעתו לצרפה בעת האפיה 

 מחלוקת – אם מחלק עיסת בצק לאפות מיד הכל ❏
 מעדני מלך: לא נפטר, דדווקא אם מחלקה שלא לאפות עכשיו הכל אלא מסעודה לסעודה אחרת כשחרית וערבית.

 )פת"ש(תפל"מ: דחה חילוק זה. 
 

די שיעור המנהג בקצת מקומות שנחתום ישראל עושה עיסה גדולה, ובאות הנשים ולוקחות ממנו כל אחת כ ❏
 מחלוקת – חלה, וכל אחת נוטלת חלה מעיסה שלקחה מהנחתום

 משאת בנימין: שפיר עבדי הכי, דבדעת האדם תליא מילתא. 
כמו דאמרינן הכא לקולא דאם דעתו לחלק בצק פטורה הכי נמי אזלינן לחומרא בתר דעתו והוה כאילו 

 חלה שלו.כל בצק נילוש בפני עצמו וחייב כל אחד ליטול חלה משיעור 
 ב"ח וש"ך: הדבר פשוט שזה טעות. 

 הטעם: «
דהלא מיד שגלגל הנחתום העיסה הגדולה חייב להפריש ממנה חלה אפילו היה דעתו למכרה  .א

 לחלקים קטנים פחות מכשיעור. 
ועוד, דכיון דבהפרשת חלה של הנחתום פטורה כל העיסה לית לן למכרה לחלקים ושיברך כל אחד  .ב

 )ש"ך(כה שאינה צריכה. ברכה בפני עצמו משום בר
דהאי נחתום שיש לו מכירין שרגילין ליקח ממנו כל ער"ש  -ט"ז: מיישב המנהג כמשאת בנימין, אך מטעם אחר 

ואתי לידייהו בשעת  -והוה להו כאילו קנו ממנו קודם שעושה העיסה  -והם קונים על מנת כן שהם יפרישו חלה 
 חיוב דהיינו בשעת הגלגול.

 והוה כאילו הקנה להם הנחתום תחלה חלקם קודם שמגלגל העיסה. -ם לעשות בענין המועיל דודאי דעת הנחתו
 אבל לא באופן אחר. «
 ובנחתום עובד כוכבים פשיטא שאין שייך דבר זה דאינו מקנה רק אחר החלוקה.  «
ובחתונה שעושות הנשים לחם אחד גדול ולוקחין הרבה נשים מאותה עיסה שיעור חלה ומפרשת כל אחת  «

 )ט"ז(זהו פשיטא דאסור.  –חלה ואח"כ חוזרין ומערבין העיסה ועושין מהם לחם אחד 

 מחלוקת – אם נוטלת ממנה עיסה כשיעור חלה ומכוונת לבלי לפטור רק חתיכת עיסה זו ❏
דכשנלוש ביחד חלה אחת פוטרתה, מ"מ אם נוטלת ממנה עיסה כשיעור חלה ומכוונת לבלי  הגאון מליסא: אע"ג

 אין שאר העיסה פטורה מחלה.  –לפטור רק חתיכת עיסה זו 
ערוך השולחן: בודאי אינו כן, דאל"כ למה צעקו כל הגדולים על העיסות של חתונות שכמה נשים נוטלות שיעור חלה 

 )ערוך השולחן(תום כיון דכוונה מועיל. ומברכות וכן מה שלוקחות מנח
 
 
 
 
 
 

 'גסעיף 
 שנים שנתנו קמח לנחתום לעשות להן שאור 

  )שו"ע(פטורה.  –אם אין בשל אחד מהן כשיעור, אע"פ שיש בכללן כשיעור 
 )רמ"א(חייב שהרי אינן מקפידין.  –ודוקא שערבן שלא מדעתן. אבל מדעתן  «

 
 
 
 
 
 



   הלכות חלה -אליהו חלקת  ימן שכוס 

 פה 

 'דסעיף 
 שנים שעשו עיסה כשיעור וחלקוה, ואח"כ הוסיף כל אחד על חלקו עד שהשלימו לכשיעור 

 )פ"ג ה"ד(מקור: ירושלמי חלה 
דהרי זו פטורה, שכבר היתה להם שעת חובה, והם היו פטורים באותה שעה מפני שעשאוה לחלק.  –פסק השו"ע 

 )שו"ע(
 

 מחלוקת ראשונים – באדם אחד שעשה ב' קבין ודעתו לחלקם, וחלקם ❏
 רמב"ם: הרי זו פטורה.

ראב"ד: צעק על זה ככרוכיא דאין לסמוך על זה הירושלמי דמה בין זה לעושה עיסתו קבין והשיכן שחייבת בחלה. 
 )ב"י וערוך השולחן(

 דה"ה דפטורה גם באדם אחד העושה ב' קבין ודעתו לחלקם וחלקם.  –פסק השו"ע 

 )רמ"א(לא מהני החלוקה אח"כ.  –אבל אם לא עשאם ע"מ לחלקם  ❏
 
 
 
 
 

 'הסעיף 
 המפריש חלה מעיסה שאין בה שיעור 

 מחלוקת תנאים, לרבנן: אינה חלה. לר"ע הויא חלה. – )פ"ד מ"ה(מקור: חלה 
 דאינה חלה, כרבנן.  –פסק השו"ע 

שתי עיסות שאין בשום אחת מהן כשיעור, והפריש מכל אחת חלה ואח"כ עירב העיסות ועשאן עיסה  ,לפיכך ❏
 )שו"ע(חייבת בחלה.  –אחת 

 )ערוך השולחן(הטעם: כיון שהעיסות הראשונות לא היו חלה כלל. 
 
 
 
 
 
 

  



    הלכות חלה –אליהו חלקת   שכזסימן 

 פו 

 סימן שכז 
 

 'אסעיף 
 המפריש חלתו קמח

מחלוקת, ר' יהושע: אע"פ שהכהן צריך להחזירה אסור לזר לאכלה, משום מראית העין.  – )פ"ב מ"ה(מקור: חלה 
 דלא כרבנן דפליגי עליה. 

 נחלקו בזה הראשונים
 טור: כדברי חכמים.

 כר' יהושע, אך לא כתב בו לאיסור. טור בדעת הרמב"ם: אין הלכה
 )ב"י( ב"י בדעת הרמב"ם: פסק כר' יהושע.

 )שו"ע(דאינה חלה, וגזל ביד כהן, ושאר העיסה חייבת בחלה.  –פסק השו"ע 
לא אמרינן דודאי גמר ונתן לשם מתנה, דטעמא משום דאתי  -אפי' יודע הנותן שאין מפרישין חלה קמח  «

 )ט"ז(ן הדין על בוריו. לידי חורבא זימנין דלא ידע כה
 קשה, למה הוצרך בגמ' לומר טעמא דחורבא, ולא מתרץ בקיצור דאין אדם יודע שפיר הטעם בחלה?  «

ע"כ לא פלוג רבנן דגזרינן באינו תלמיד  -ודאי כיון שיש לחוש שיבוא לידי חורבא ויבוא לידי איסור י"ל, ד
 )ט"ז(חכם שיבוא לידי איסור. 

ה"ז מפריש ממנה חלה. ודוקא באומר שיחול  –אם יש בו עומר ועשהו עיסה  –ואותו הקמח שהפריש לשם חלה  ❏
 עליה שם חלה בעודו קמח. 

 )שו"ע(דבריו קיימים.  –אבל המפריש קמח ואומר: כשתיעשה עיסה יחול עליה שם חלה  ❏
 
 
 
 

 'בסעיף 
 אימתי מפרישין חלה

 )פ"ג מ"א(מקור: חלה 
 ויערב הקמח במים. כשיתן המים 

 והוא שלא ישאר שם בעריבה קמח שלא נתערב במים שיעור עומר.  «
ודווקא כשיש באותו המתערב שיעור חלה, ומ"מ צריך שלא ישאר שם בעריבה שום קמח שלא נתערב  «

 )ש"ך(במים כשיעור חלה. 
 מחלוקת –האם מצרף הקמח לחלה אע"פ שלא היה מוקף  «

 לר"ש: אינו מצרף.
  )ב"י(לתוספתא: מצרף. 

שאמר: ה"ז חלה על העיסה ועל השאור ועל הקמח שנשתייר, ולכשתעשה כולה עיסה אחת תתקדש  – ואם התנה ❏
 ה"ז מותר.  –זו שבידי לשם חלה 

 וכן אם מתנה שתחול החלה אף על הקמח שיתערב אח"כ בשעת עריכה.  ❏  
 )רמ"א(אם יש לחוש שיתערבו שיעור חלה אח"כ.  -וטוב ללמד לנשים להתנות כן  «

 )ש"ך(אין צריך ללמדם כן.  –אך עכשיו נהגו שאין מפרישים עד אחר גמר לישה 
 

 )שו"ע(. וצריך ליזהר שלא לשרוף החלה עד אחר כל העריכה ❏
 )ט"ז(דאל"כ אינה חלה על המתגבל אחר כן אע"פ שהתנה.  «

 
 
 
 

 'גסעיף 
 )שו"ע(, שתיעשה כל העיסה גוף אחד. טוב להמתין מלהפריש חלה עד אחר גמר לישה האידנא

 
 
 
 



   הלכות חלה -אליהו חלקת  ימן שכזס 

 פז 

 

 'דסעיף 
 אוכלים עראי מן העיסה 

 (ע.)וירושלמי. מנחות  )פ"ג מ"א(מקור: חלה 
 מחלוקת ראשונים –בשאר דברים 

 אוכלין עראי עד שתתגלגל. –רשב"א: כירושלמי, דהולכים אחר הטמטום להחמיר, אך כיום שאין חלה דאורייתא 
 )ב"י(רמב"ם: ה"ה גם בשאר הדברים ככוסמין שיבול שועל ושיפון. דס"ל דהבבלי חלוק על הירושלמי. 

 עד שנתגלגל בחטים ויתערב הקמח במים ותטמטם בשעורים ותעשה כל העיסה גוף אחד. –פסק השו"ע 
הטעם: דהשעורים כשילוש אותם עיסתו מתפרדת ואינו יכול לגלגל יפה ע"כ מטמטמו ביד עד שידבקו 

 )ט"ז(קצתם בקצתם עד שיהיו גוף אחד. 
 
 
 
 

 'הסעיף 
 )שו"ע(הרי זה מפריש מן הפת.  – אם לא הפריש החלה בצק, אלא אפה הכל

ל אחת אין בה כשיעור, ובהכרח לצרף כולן בהכרח לעשות כן, כיון שאופין עיסה עיסה לבדה, ובכ – אך במצה ❏
 )ערוך השולחן(לסל אחד ממילא שנוטלין החלה אחר האפייה. 

 
 
 
 
 
 

  



    הלכות חלה –אליהו חלקת   שכחסימן 

 פח 

  סימן שכח
 

 'אסעיף 
 דין ברכת חלה 

 מחלוקת ראשונים – כיצד מברכים ❏
 רמב"ם: להפריש חלה.

מקשה הערוך השולחן: דיש לתמוה על המנהג שנהגו לומר חלה ולא תרומה? ואם שאינו מעכב מ"מ  «
 בוודאי מנהג ישראל תורה?

וודאי הדבר פשוט דמה שניתנת לכהן נקראת תרומה כמו תרומה דלשון הרמה שמרים מחלקו ונותן י"ל, ד
לכן אצלנו שאין אלא חלת  –חלה דמה שייך עליה שם תרומה כיון שנשרפת לאחד. וזו של אור נקראת 

 )ערוך השולחן(האור מברכין להפריש חלה. 
 בעל המנהיג: להפריש תרומה. משום דחלה שם העוגה.
 )ב"י(סמ"ק: אין להקפיד בין יזכירו חלה בין יזכירו תרומה. 

 מחלוקת –להלכה 
 במצותיו וצונו להפריש תרומה. שו"ע: בשעה שיפריש חלה יברך: אשר קדשנו

 רמ"א וט"ז: יכול לברך או להפריש תרומה או להפריש חלה. 
 ב"ח ורש"ל: תרומה חלה.

אך הט"ז דחה דבריו: ותמה דאכתי נימא שמא חלה היא העיקר ולא תרומה, וא"כ הוה תיבת תרומה  «
 הפסקה בין הברכה לתיבת חלה אלא מה שירצה יברך כסמ"ק.

 רך להפריש תרומה.ש"ך: עדיף יותר לב

 בנוסח הברכה וההפרשה: ❏
 )ט"ז(אין צריכין לומר מן העיסה אלא די כשאומרות להפריש חלה.  • 
 )ב"י(ואח"כ קורא לה שם ואומר הרי זה תרומה. •  

 מחלוקת – בפסח ❏
פשיטא שטעות הוא בידם, דמה שינוי  -ט"ז: אותן נשים שמשנות בפסח בחלה מן המצות ממה שאומרים כל השנה 

 יש בזה לענין ברכה. 
 )ט"ז וש"ך(ש"ך: בפסח נוהגות הנשים לומר להפריש תרומה חלה. 

 )רמ"א(לא יברך רק כשמפרישין הראשונה.  –ובמקום שמפרישין ב' חלות  ❏
 

 ההנהגה בעת הברכה:

 לברך ערום ❏
 האשה יושבת וקוצה לה חלתה ערומה, מפני שהיא יכולה לכסות עצמה, אבל לא האיש. – )פ"ב מ"ג(מקור: חלה 

 אסור לאיש להפריש חלתו ערום, מפני שאי אפשר לו לברך כשהוא ערום.  - איש•  
 )שו"ע(מותרת, והוא שיהו פניה שלמטה טוחות בקרקע.  - אבל האשה•  

 מחלוקת – מעומד לברך מיושב או ❏
 לכך מותר לברך מיושב. –מג"א: הפרשת חלה אינה מצוה כ"כ דאינו עושה אלא לתקן מאכלו 

 ישועות יעקב וערוך השולחן: כשאפשר לעשות בעמידה אינו רשאי להיות בישיבה. 
דעיקר הטעם שאין לישב הוא משום שנחשב כמזלזל בדבר ואין פחד ה' לנגד עיניו, אך כשעושה הדבר  «

 )פת"ש וערוך השולחן(ת הכרח אין בזה שום זלזול. מחמ
 

אך יש לחייבו מדרבנן  –מן הדין פטורה מחלה כיון שאינה ראויה לאכילת ישראל  – פת מקמח שהתליע במילבין ❏
 משום מראית עין.

 אך לא יברך. «
 :והרוצה להחמיר להפריש גם בברכה ❏

 ישראל, ויסיים אח"כ ברוך אשר צונו להפריש חלה.יאמר דרך תפלה פסוקים של ויברך דוד בא"י אלקי  • 
 מחלוקת –לומר בריך רחמנא מרא אשר צונו להפריש חלה  • 

 הפ"י בברכות: ג"כ אין בזה הזכרת שם ומלכות לבטלה, ויוצא בזה ידי ברכה.    
 )פת"ש(פת"ש: אפילו בלשון חול ג"כ שייך הזכרת שם לבטלה.     

 
 
 
 
 



   הלכות חלה -אליהו חלקת  ימן שכחס 

 פט 

 'בסעיף 
 )שו"ע(מפרישין חלה לכתחלה.  – הסומא והשכור

דדווקא בתרומה חיישינן שמא יתרמו מן הרעה על היפה. אבל בחלה אין בעיסה רעה ויפה שיכוונו  «
 )ש"ך(להפריש מן הרעה על היפה. 

לא הוי חלה.  –החרש, והשוטה, והקטן, וכותי שתרם אפילו בשליחות הישראל, חרש המדבר ואינו שומע  «
 )ערוך השולחן(

 
 

 

 'גסעיף 
 אין מפרישין חלה בלא רשות בעל העיסה 

 דהתורם שלא ברשות אין תרומתו תרומה. – )פ"א מ"א(מקור: תרומות 

 מחלוקת – אם המגבל הפריש בלא רשות בעל הבית ❏
 סמ"ק: אם המגבל הפריש בלא רשות דהוה חלה. ]וראיה מפועלים שאם תרמו תרומתם תרומה[.

ב"י: אינו חלה. ]דהקשה על ראיה הסמ"ק דאינה ענין לחלה, דהתם שאני שלכך השכירם להפריש לו תרומה 
 )ב"י ט"ז וש"ך(בטהרה[. 

הוי  –דמכל מקום בדיעבד אם הפריש הגבל בלא רשות וניחא ליה לבעל הבית שהפריש  –וצידד הש"ך  «
 חלה ואין צריך לחזור ולהפריש. 

 )ש"ך(דיעבד לא הוי חלה וצריך לחזור ולהפריש. אפילו  –אבל אחר שאינו גבל 
 

  אם ידעינן דזכות הוא לבעל העיסה ❏
 )רמ"א(מותר ליטול חלה בלא רשותו, דזכין לאדם שלא בפניו.  –שהיתה העיסה מתקלקלת  :כגון

 

יכולה ליטול חלה בלא רשותו, כיון שרגילה היא לפעמים שבעלת הבית נותנת לה רשות.  – וכן משרתת שבבית ❏
  )רמ"א(

וז"ל: על שפחה משרתת שלשה עיסה להאשה והלכה האשה ועכבה עד שנתחמצה כל  מקור הדין מן התרומת הדשן
דשפיר  –ת הבית צרכה ואם תשהה עוד תתקלקל העיסה, ובשביל כך רוצה המשרתת להפריש חלה בלי רשות בעל

 דמי למיעבד הכי: 
 דכיון דמתקלקלת העיסה זכות הוא לה לבעלת הבית וזכין לאדם שלא בפניו.  «
 והכי נמי המשרתת נעשית שלוחה אפי' שלא מדעתה מטעם זה.  «

אמרינן דזכות הוא לה, כיון דרגילות הוא לפעמים שבעלת הבית נותנת  –ואפי' אין כאן אלא חשש קלקול העיסה 
 הפריש חלה אפי' בפניה, וכן יש לה כח לעשות שליח וכו' רשות ל
 דבהפרשת חלה בזמן הזה דהכל שוין בו ליטול בכזית אין לומר כלל שיש קפידא מי יפריש ויתרום.  «
 ותו דאיכא למימר מטעם שיש לחוש לקלקול העיסה ליכא קפידא כלל. עכ"ל. «

 ונחלקו האחרונים בדעת התרומת הדשן מתי מותר: 
מעות הרמ"א[: מותר למשרתת להפריש אפילו אין כאן חשש קלקול, דהיינו שיש היתר בלאו הכי מצד ט"ז ]ומש

 שרגילות הוא שנותנת רשות. 
 ומ"מ, לא סמך הת"ה על זה להתיר בלא חשש קלקול עיסה. «

 )ט"זב"ח ונקוה"כ: מדובר דווקא כשיש חשש קלקול, ולא קלקול ודאי דבזה דוקא מותר למשרתת להפריש חלה. 
 ונקוה"כ(

 מחלוקת – ולכך, אם אחר הפריש במקום שאין חשש קלקול ❏
ט"ז: בערב שבת שמנהג הנשים להקפיד על זה שכל אחת תטול חלה ונחשבים בעיניהם לחיוב לעשות לחמים לכבוד 

 אז לא תפריש שום משרתת בלא צווי בעלת הבית, אם לא שיש חשש קלקול עיסה. –שבת בשביל החלה 
מותרת המשרתת או אחד מבני ביתה כיון שרגילה לתת להם להפריש דאינה מקפדת על  –שבוע אבל בשאר ימי ה

 )ט"ז(זה. 
אסור להפריש שלא מדעתה אע"פ שהיא מגבלת העיסה. ואחר  –ש"ך: כל שאינה משרתת, ואין כאן חשש קלקול 

 )ש"ך(לא הוי חלה וצריך לחזור ולהפריש.  –שאינו הגבל שהפריש 

  )ערוך השולחן(אין חלתה כלום.  –י ליטול ונטלה ותה לה לבליאם צ ❏

 )ערוך השולחן(תטול, ואין צריכה דעת בעלת הבית.  –אם הבעל הבית מצוה לה ליטול חלה  ❏
 

 אין צריכין ליטול רשות זה מזה.  – ב' שותפין ❏
  )רמ"א(צריך ליטול רשות משניהם.  –אבל אחר 

 

 )שו"ע(אפילו בעודו קמח, מועיל, אע"פ שעדיין לא נתחייב.  – ומ"מ אם נתן רשות לאחר להפריש ❏

צטרך ליטול והאורח יאמר לבעלת הבית להפריש לו חלה מכל עיסות שתעשה לו בעוד שיהיה בביתה, כדי שלא ת ❏
 )שו"ע(רשות בכל פעם. 

   



    הלכות חלה –אליהו חלקת   שכטסימן 

 צ 

 סימן שכט 
 

 'אסעיף 
 אין חיוב חלה אלא בלחם 

 )פ"א מ"ד(מקור: חלה 
פטורים מן החלה.  –לפיכך הסופגנין, דהיינו רכים העשויים כספוג, והדובשנין והאיסקריטים, והם מטוגנים בדבש 

 )שו"ע(
 -כלומר, בעיסה שראויה לבא לידי לחם דכתיב "ראשית עריסותיכם וגו' והיה באכלכם מלחם הארץ וגו'" «

 )ש"ך(וסתם לחם אינו אלא העשוי מקמח ומים. 
 
 
 
 

 'בסעיף 
 עיסה שבלילתה רכה ואפאה בתנור או במחבת 

 הדובשנין והסופגנין והאסקריטין וחלת המסרת ומדומע פטורים מן החלה. – )לז.(מקור: פסחים 
אמר ריש לקיש: הללו מעשה אלפס הן. ור' יוחנן אמר: מעשה אילפס חייבין, והללו שעשאן בחמה... בהרתיח 

 ולבסוף הדביק מודה ריש לקיש דחייב בחלה, דנהמא הוא.
 נחלקו בזה הראשונים

 ר"ח: כריש לקיש, דפטורין.
 )ב"י(אילתות תוס' ורמב"ם: כר' יוחנן, דחייבין. ש

 חייבת בחלה.  –כר' יוחנן, ובין שהרתיח ואחר כך הדביק, בין שהדביק ואח"כ הרתיח  –פסק השו"ע 

 )שו"ע(ובלבד שלא על ידי משקה.  ❏
 )ב"י(דגם ר' יוחנן מודה בזה, כדמוכח מירושלמי שם.  «

 
 
 
 

 'גסעיף 
 עיסה שבלילתה עבה 

  מחלוקת ראשונים – דעת לבשלה או לטגנה או לעשותה סופגנין או ליבשה בחמה, ועשה כןגלגלה על 
 ר"ש, רא"ש ורמב"ם: פטורה.

ר"ת: אפילו היה בדעתו בשעת גלגול שאחר כך יבשלה מכל מקום כיון שבשעת גלגול היתה עבה חייבת, אלא אזלינן 
 )ב"י וט"ז(בתר דעתו שהיה לו בשעת גלגול והיינו לפטור כגון שנתכוין לבשלה. אבל להיפך לא אזלינן בתר דעתו. 

 מחלוקת –להלכה 
 לדעת הר"ש. ב"י: הכריע דפטורה, כרמב"ם והרא"ש שהסכימו

דמשום פלוגתא זו היה מנהג מהר"ם לצוות לבני ביתו לאפות מעט מעיסה כזאת דהיינו שהיה  –אך צידד הט"ז 
 )ט"ז(בדעתו לבשלה כדי שע"י זה יתחייב כל העיסה בחלה. 

דיש להחמיר להפריש חלה בלא ברכה, מלבד האפשרות לאפות מעט ממנה שע"י כן תתחייב כולה  –והש"ך הוסיף 
 )ש"ך(ה. בחל

 צידד דאין להפריש אף בלא ברכה.  –אך הערוך השולחן 
הטעם: א. חדא דרוב רבותינו חולקים עליו. ב. ועוד דאפילו לדעת ר"ת אין זה רק בעיסה עם מים, אבל 
בביצים כמו שהמנהג אצלנו הא יש לנו דעת הירושלמי דעיסה של מי פירות פטורה מן החלה ואין לנו 

 )ערוך השולחן(ת בחלה דעיקרה דרבנן בחו"ל. להחמיר חומרות יתירו
 מחלוקת – עיסת לאקשין «

 לר"ת: חייב בחלה. ראשונים ור' יונה: פטור. -מחלוקת  –למרדכי 
 אף לר' יונה חייב. –פנים מאירות ל

 )פת"ש(דירא שמים יפריש בלא ברכה כדי לצאת דעת ר"ת.  –לכך הכריע הפת"ש 
 )ב"י(אף לר"ת אין מברך המוציא, משום דלית עלייהו תוריתא דנהמא.  – לענין ברכת לחם העיסה «
 חייבת, שכבר  – גלגלה לעשות ממנה לחם, ונמלך לבשלה או לטגנה או לעשותה סופגנין או ליבשה בחמה

 )שו"ע(נתחייבה משעת גלגול. 
 שו"ע(חייבת.  – גלגלה על דעת סופגנין וכיוצא בהן, ונמלך לעשותה לחם( 

 
 
 



   הלכות חלה -אליהו חלקת  ימן שכטס 

 צא 

 'דיף סע
 עשאה לבישול אך דעתו לאפות ממנה מעט

אפילו כשעושה אותה על דעת לבשלה וכיוצא בו, אם דעתו לאפות ממנה מעט, ואפאו, אפילו אין באותו מעט שיעור 
 )שו"ע(כולה מתחייבת על ידו.  –חלה 

 )ש"ך(הטעם: דחכמים גזרו בדבר שמא ימלך ויאפה ממנו שיעור חלה. 

 מחלוקת – מתי צריך להפריש ❏
 מחלוקת –לב"י 

מרדכי: דווקא אחר שאפה אותו מעט, אבל אם לא אפה אותו משום שהיה בדעתו לאפותו לא מחייבה. 
 דאפילו בשאפאו לא מחייב אלא משום גזירה, והבו דלא לוסיף עליה לחייבו.

 : הפרשת חלה בזה תהיה קודם שיקח ממנה אותו מעט לאפותו.רא"ש
 אין מחלוקת –לט"ז 

 דיבר כשנתכוין בשעת גלגול העיסה לבשלה במים ולאפות קצת ממנה נתחייבה כולה תכף. הרא"ש
והמרדכי דיבר שבשעת לישה וגלגול נתכוונה לבשלה כולה במים אלא דאח"כ נוטלת ממנה מעט לאפות 

 לא מספיק בזה עד שתהיה אפויה ממש אע"ג דבנמלך לעשותה לחם חייבת בחלה תכף אחר ההמלכה.

 מחלוקת – ריך לברך על ההפרשההאם היה צ ❏
דרישה בשם רש"ל: לא מברכין, אלא שהיות ואסור להפריש חלה בחינם דעובר על בל תשחית לדידן שכולה נשרפת, 

 משום כך היה מצווה בו כדי למצוא שיתחייב בחלה.
 )ט"ז(ט"ז: חייב הוא כדינו להפריש בברכה. 

 
 
 

  'הסעיף 
 עיסה שבלילתה רכה ושופכין אותה על הכירה ומתפשט עליה ונאפית  -טריתא 

 )לז: לח.(מקור: ברכות 
 פטורה.  –אין לה גומא •  
  )שו"ע(חשוב לחם וחייב.  –אבל אם יש בכירה גומא ושופכין אותה לתוכה •  
 

 )רמ"א(פטור.  –בצק שאופין אותו בשפוד ומושחים אותו בביצים או בשמן או במי פירות  ❏
 
 
 

 'וסעיף 
 פטורה.  – העושה עיסה ליבשה בחמה בלבד

 )ש"ך(דהוא ודאי לחם מיקרי.  –אך כשהתחיל ליבשה בחמה וגמר לאפות כתקנה או איפכא  «

 פטור.  –פייה וכן קלי שלשו אותו במים או בדבש, ואוכלין אותו בלא א ❏
 חייב. –וקלי שלשן כדי לאפותו 

 )פ"א ה"ד(מקור: ירושלמי חלה 
 
 
 

 'זסעיף 
  :מעשיה מוכיחים עליה – לחם העשוי לכותח

  שו"ע וט"ז(חייב להפריש, ובברכה.  –עשאה כעבין, דהיינו שערכו ועשאו כצורת לחם(  
 )ט"ז(הטעם: דכל שהוא כעבין יש בו חשש שמא ימלך לאפות ממנו כשיעור חלה. 

  שו"ע(פטור.  –ואם לאו( 
 
 
 

 'חסעיף 
 עיסה שנלושה במים רותחין 

מחלוקת, ב"ש: מחייבין. ב"ה:  –מחלוקת, ב"ש: פוטרין. וב"ה: מחייבין. החליטה  -המעיסה  – )פ"א מ"ו(מקור: חלה 
 פוטרין.... ותברא מי ששנה זו לא שנה זו. ]כלומר מאן דמחייב מחייב בתרוויהו ומאן דפטר פטר בתרוויהו[.



    הלכות חלה –אליהו חלקת   שכטסימן 

 צב 

פה בתנור או באלפס בלא חייבת, בין שא –בין שנתן רותחין על גבי קמח בין שנתן קמח ברותחין  –פסק השו"ע 
 משקין. 

 )ש"ך(הטעם: כיון דהדר אפיה בתנור בלא משקין לחם קרינן ביה. 
 
 
 

 'טסעיף 
 עיסה שנלושה במי פירות 

ר"א בר יהודה  –עיסה שהוכשרה במשקה ונילושה במי פירות ונגע בה טבול יום  – )פ"ב ה"א(מקור: ירושלמי חלה 
 לה. ר"ע אומר משמו: לא פסל אלא מקום מגעו. איש ברתותא אומר משום ר"י: פסל את כו

ר' חייא בשם ר' יוחנן: דברי הכל היא, מודה הוא שמי פירות מחברים לחלה. ריב"ל  –ונחלקו בזה האמוראים 
 אומר: אין לך מחבר אלא ז' משקין בלבד. 

 מחלוקת ראשונים
 רמב"ם ורשב"א: אפילו בלא שום מים, חייבת בחלה.

 רא"ש: פוטר.
 מחלוקת –מדבר הרא"ש כיצד  «

 מהר"נ הירץ: הא דפוטר הרא"ש היינו במי פירות שהם חוץ מז' משקים. אבל בז' משקין ודאי חייב.
 )פת"ש(בית הלל: לא דק. 
 )ש"ך(הברטנורה: מסתפק בדבר. 

 מחלוקת –להלכה 
 שו"ע: כרמב"ם, אפילו בלא שום מים חייבת בחלה.

ש"ך: יש להפריש בלא ברכה, או אם יש לו עיסה שלא הורמה יניח עיסה זו שנלושה במי פירות אצל עיסה שלא 
  )ש"ך(הורמה חלתה ויפריש חלה מעיסה שלא הורמה חלתה גם על זו שנילושה במי פירות. 

 )פת"ש(ומשמע שיפריש מעיסה שחייב בה בחלה על חלה זו.  «
לכך מסיק דאסור  –עיסה זו חייבת בחלה ומפריש מן החיוב על הפטור לבוש: תמה על הש"ך, דהרי שמא אין 

להפריש עליו מעיסה אחרת, אא"כ יש לו עיסה שאין בה שיעור חלה יכול לצרפה עם עיסה זו ומפריש חלה בלא 
 ברכה מאיזה מהם שירצה.

 

 )פת"ש(יפריש בלא ברכה.  –עיסה הנעשית ע"י סוכר  ❏

 )פת"ש(שמפרישים ממנו בלא ברכה.  נהגו העולם שלא כדין –לעקיך  ❏
 
 
 

 'יסעיף 
 וש במי פירות שאינם משבעה משקים יש ליזהר מלל

לשרפה אינו יכול כיון שהיא טהורה ואין שורפין  -הטעם: שאם ילוש שיעור חלה מה יעשה מחלתה 
  )ט"ז(קדשים טהורים, ולאכלה אינו יכול דרובן בחזקת טמאי מתים. 

 )ט"ז(אלא ילוש במי ביצים שהם אינם מכשירים את המאכל לקבל טומאה.  «
 )פת"ש(הולכין אחר הרוב.  –תערובת מי פירות ושבעה משקין  «
 )פת"ש(שהרי אם נלתת כבר קיבל טומאה.  –מדובר בקמח שלא נלתת  «
 )פת"ש(מדובר שלא נתן בעיסה מלח שלנו הבא ממים לתוך העיסה, שהרי אם נתן כבר קיבל טומאה בזה.  «

 )שו"ע(שמותר.  – אלא א"כ יערב עמהם אחת משבעה משקים ❏
דוקא יערב בשעת לישה קודם שחל חיוב חלה. ]אפילו אחר ששפך המי פירות ועדיין לא נתערב הקמח יפה  «

  )ש"ך ופת"ש(מועיל[. 
 )ש"ך(אין לערב בו שאר משקין.  –אחר שלש במי פירות ונתחייב בחלה אבל 

 מחלוקת – כשעירב מעט מים «
 רמב"ם: מים כלשהו הרי הכל משקה ומטמא טומאת משקין ומכשיר, ולא צריך רוב.

  )פת"ש(ו בתערובת מים צריך רוב. ראב"ד: אפיל
 אז הולכים אחר הרוב.  –ן זה בזה דאם מערב המשקי –צידד הפת"ש  ❏

לא שייך ביטול ומכשיר אפילו בכל  –אבל אם מתחילה לש במי פירות ואח"כ הוסיף עוד אחת מז' משקין 
 )פת"ש(שהוא. 

 

 )רמ"א(לא ישרוף החלה, אלא יתן אותה לכהן קטן.  – ואם עבר ולש בלא ז' משקין ❏
 

 )רמ"א וש"ך(יין דבש שמן חלב טל דם מים. וסימנך: י"ד שח"ט ד"ם.  – מה הם השבעה משקין ❏
   



   הלכות חלה -אליהו חלקת  ימן שלס 

 צג 

 סימן של 
 

 'אסעיף 
 דין עיסת עכו"ם

 )פ"ג מ"ה(מקור: חלה 
 פטורה, אפי' לשה ישראל.  –עיסת עובד כוכבים 

 ולא של עכו"ם. -הטעם: דכתיב "עריסותיכם"

 חייבת, אפי' לשה לו עובד כוכבים.  – ושל ישראל שלשה עכו"ם ❏

  נתנה לישראל במתנה: ❏
 חייבת.  –אם עד שלא גלגלה נתנה לו •  
 )שו"ע(פטורה.  –ואם לאחר שגלגלה נתנה לו •  

 מחלוקת –במקומות שהנשים קונות בצק מאופה עובד כוכבים ולוקחים ממנה חלה בברכה  ❏
 דרישה: יש לסמוך על זה. 

 הטעם:  «
 הואיל ומדאורייתא מעות קונות והם נותנין המעות קודם הגלגול.  .א
כיון דדרכן כך, אפשר בלא נתינת מעות קודם לכן מותר, כיון דהעובד כוכבים יודע מנהג ישראל  .ב

 ואדעתא דהכי לש מתחלה ודינו כאילו נתנו לישראל במתנה קודם שגלגלו. 
 )ש"ך(המשאת בנימין: לאו שפיר עבד, ויש לבטל המנהג. 

 ברכה.הערוך השולחן: הכריע לאיסור. אך צידד דטוב ליטול חלה בלא 
דדברים תמוהים הם דהרי רק משיכה קונה גם מן התורה בישראל וכותי, ורק לרש"י והרמב"ם מעות 

 קונות ודיינו לסמוך על דעתם לעניין ההפרשה בלבד ולא לעניין ברכה. 
ועוד הטעם שכתבו כיון דדרכן בכך תמיד והנחתום יודע מזה אדעתא דהכי לש מתחלה והוי כאלו נתנו 

על כן טוב ליטול חלה בלא  –גם זה תמוה, דעכ"פ במה זכה הישראל  –קודם הגלגול לישראל במתנה 
 )ערוך השולחן(ברכה. 

 

 )רמ"א(אינו כלום, ותאכל לזר.  – עובד כוכבים שהפריש חלה ❏
 ומודיעין אותו שאינו צריך. «

 )ש"ך(הטעם: שלא יחשוב העובד כוכבים שהזר אוכל חלה. 
 
 
 
 
 

 'בסעיף 
 )שו"ע(חייבת.  – עיסת השותפין

  )קלה:(מקור: חולין 
 
 
 
 
 

 'גסעיף 
 ישראל שהוא שותף עם העובד כוכבים

 פטורה.  – אם אין בחלק הישראל כשיעור 
 חייבת. – ואם יש בה כשיעור 

 ונחלקו הראשונים כיצד מפריש «
ונמצא  –רא"ש: אי אפשר להפריש מיניה וביה, דכשיעור חלה שיפריש אי אפשר שלא יהא בו מעיסת גוי 

 שמפריש מן הפטור על החיוב.
  )ב"י(דיש בילה בדבר לח לכו"ע, וחלה אין לה שיעור מן התורה.  –ר' ירוחם וב"י: יכול להפריש מיניה וביה 

 דיכול להפריש מיניה וביה. –פסק השו"ע 
  )ש"ך(וחייבת אפילו העובד כוכבים עומד עליו ומפורסם שיד העובד כוכבים באמצע.  «



    הלכות חלה –אליהו חלקת   שלסימן 

 צד 

 מחלוקת – יחד אם קנו הקמח «
 ב"י בשם מורו: פטורה, דבכל מעט יש לגוי חלק בו. וחייבים דווקא כשקנו כל אחד הקמח בפני עצמו.

 )ש"ך(חייבת.  –ש"ך: אפילו קנו הקמח ביחד 

 עיסת ארנונית ❏
 )ו.(מקור: פסחים 

חייבת בחלה, אע"ג דלא מצי מסלק ליה בזוזי אפי' אין בו שיעור  –דוקא בשיש לה שותפות. אבל עיסת ארנונית 
 )ב"י וש"ך(חלה בשל ישראל, דשמא ימלך העובד כוכבים שלא ליטלה. 

 
 
 
 

 'דסעיף 
 עובד כוכבים שהיתה לו עיסה, ונתגייר 

 )פ"ג מ"ו(מקור: חלה 
 פטור.  – גלגלה קודם שנתגייר•  
 חייב.  – אחר שנתגייר•  
 חייב. –אם ספק •  

 )ש"ך(הטעם: משום דספק איסורא לחומרא. 
 מחלוקת – כיום דכל חלה היא מדרבנן «

 פטור מספק.  –ש"ך: דוקא מדינא חייב בספק, אבל האידנא דכל חלה היא מדרבנן 
 בלא ברכה.יש להפרישה  -וה דרבנן ועכ"פ היכא דאיכא ספק בדבר בחלה כיון דבזמן הזה דה

 )ש"ך(תם דין זה, ולא חילקו בזה. האחרונים: כתבו בס
ט"ז בשם רש"ל: דוקא בחלת ארץ ישראל שהיא דאורייתא וספיקא לחומרא, אבל חלת חו"ל שהיא דרבנן 

 )ט"ז(לא. 
 
 
 
 
 

 'הסעיף 
, והוסיף כל אחד על חלקו אחר שנתגייר עד שני עובדי כוכבים שעשו עיסה כשיעור וחלקוה, ואח"כ נתגיירו

 )שו"ע(הרי זו חייבת.  –שהשלימו לכשיעור 
 
 
 
 

 'וסעיף 
 עיסת עכו"ם וישראל בשותפות ונתגייר העכו"ם אח"כ

 חלקו של ישראל חייב. חלקו של גוי פטור. – )פ"ג ה"ד(מקור: ירושלמי 
 נחלקו בזה הראשונים

 רמב"ם: כירושלמי.
 יה, זה וזה חייב, דהירושלמי צריך לקרוא בתמיה.ראב"ד: איפכא מיבעי ל

כרמב"ם, היתה העיסה בין עובד כוכבים וישראל בשותפות, וחלקו, ואח"כ נתגייר והוסיף כל אחד על  –פסק השו"ע 
 שלו עד שהשלים והוסיף לכשיעור: 

 של ישראל חייבת, ושל עובד כוכבים  – כשעשאוה מתחילה בשותפות על מנת שלא לחלקו, ונמלכו לחלקה אח"כ
 פטורה. 

קשה, אף על גב דשני ישראלים שעשו שני קבים ביחד וחלקוה ואחר כן הוסיף כל אחד שלו והשלימו  «
 לכשיעור אמרינן לעיל סימן שכ"ו ס"ד דפטורים? 

 שאני התם שכבר היה לעיסה זו שעת חובה קודם חלוקה אלא שהיתה פטורה משום שהיה דעתםי"ל, ד
 והוי זו העיסה כאלו הורמה ממנה חלתה ושוב לא תחזור לחיובה.  -לחלקם 

הלכך עכשיו כשיושלם  -אבל הכא לא היה לזו העיסה שעת חובה לעולם בין קודם חלוקה בין אחר חלוקה 
 )ש"ך(שיעורו חל עליו חיוב הרמת חלה וחייב להפריש חלה. 

 שו"ע ורמ"א(כוכבים חייבת. אף של עובד  – אבל אם עשאוה מתחלה על מנת לחלק( 
 
 
 
 



   הלכות חלה -אליהו חלקת  ימן שלס 

 צה 

 'זסעיף 
 עיסת הפקר

 )סז.(מקור: מנחות 
 חייבת.  –הפקיר עיסתו קודם שנתגלגלה, וזכה בה ואח"כ גלגלה, או הפקירה אחר שגלגלה וחזר וזכה בה 

 )שו"ע(פטורה.  –הפקירה ונתגלגלה בעודה הפקר, ואחר כך זכה בה 
 )ערוך השולחן(ודווקא כשלא היתה הערמה בההפקר, אבל כשהיתה הערמה בכל ענין חייבת.  «

 
 דינים נוספים:

אף על פי שפטורין מן התרומה חייבין בחלה,  –הלקט והשכחה והפיאה וההפקר ותבואה שלא הביאה שליש •  
 העיסות.דתרומה הולך אחר מירוח, וחלה אחר גלגול, ובשעת גלגולה היא שלו ככל 

 חייבת בחלה.  –עיסה של מעשר שני בירושלים ועיסת שביעית וספק מדומע •  
פטור מן החלה. ומדומע הוא כשנתערב תרומה בחולין בפחות מק', דתרימו תרומה כתיב ולא  –בל המדומע א • 

 שכבר נתרמה.
 חלות תודה ורקיקי נזיר •  

 פטורות, שהרי הן קדש.  -עשאן לעצמו  «
חייבין בחלה, לפי שבדעתו אם לא ימכרם יאכלם בעצמו  -כרן לנזירים ולמקריבי תודות ואם עשאן למו «

 )ערוך השולחן(ועל תנאי עשויין, ולכן אם לא מכרן חייבות בחלה. 
 
 
 
 

 'חסעיף 
 )שו"ע(פטור.  – העושה עיסה לבהמה ולחיה

 שלכם חייבת, ושל חיה אינה חייבת. -"ראשית עריסותיכם" – )שלח אות כא(מקור: ספרי זוטא 
 
 
 
 

 'טסעיף 
 עיסת הכלבים 

אי זהו עיסת הכלבים. ריש לקיש אמר: כל שעירב בה מורסן. ר' יוחנן אמר: כל שעשאה  – )פ"א מ"ח(מקור: חלה 
 כעכין.

 מחלוקת ראשונים
 לב"י ובדה"ב: מחלוקת

ואם לאו, פטורה. ודוקא שניכר בה שהיא לכלבים, כגון  טור: בזמן שהרועים אוכלים ממנה, חייבת.
 שאינה ערוכה ועשויה כצורת לחם, הא לאו הכי חייבת.

 –רמב"ם: אפילו עשאה כמצתו של שלמה ולא עשה בה שום שינוי ולא שום גריעותא, ולא שום היכר 
 מאחר שעשאה משעה ראשונה שלא יאכלו הרועים ממנה פטורה. 

אלא דאינהו מפרשי  -דוודאי אם עושה מפורש לשם כלבים פטורה בכל ענין  –לוקת לערוך השולחן: אין מח
 דמסתמא הוה עיסת כלבים ולכן הוצרכו לפרש שיש היכר.

 פטורה.  –חייבת. ואם לאו  –כטור, דבזמן שהרועים אוכלים ממנה  –פסק השו"ע 

 )שו"ע(חייבת.  –הא לאו הכי  ודוקא שניכר בה שהיא לכלבים, כגון שאינה ערוכה ועשויה כצורת לחם. ❏
 ]ולערוך השולחן אין צריך לטעם זה[. )פת"ש(הטעם: משום מראית עין. 

 מחלוקת –האם יש חילוק בין חלת חו"ל לחלת ארץ ישראל  «
פסקי תוספות: דווקא בחלת ארץ ישראל שהיא דאורייתא חייבת בחלה, אבל חלת חו"ל פטורה, דלא 

רק בדבר שיש בו חשד שעובר על דאורייתא, אבל בדבר שעיקרו אמרינן דאפילו בחדרי חדרים אסור 
 דרבנן לא.

 )פת"ש(פרי תבואה: לא קיי"ל כהתוס' בכתובות, אך בכל זאת יפריש בלא ברכה. 
   



    הלכות תרומות ומעשרות –אליהו חלקת   שלאסימן 

 צו 

 ומעשרותהלכות תרומות 
 

 סימן שלא
 

  'אסעיף 
 היכן נוהגים תרומות ומעשרות

 בין בפני הבית בין שלא בפני הבית.  -אינם נוהגים מן התורה אלא בארץ ישראל  – מן התורה• 
שיהיו נוהגים אפילו בארץ שנער, מפני שהיא סמוכה לארץ ישראל ורוב ישראל הולכים ושבים  ונביאים התקינו• 

 שם. 
 התקינו שיהיו נוהגים אף בארץ מצרים ובארץ עמון ומואב, מפני שהם סביבות לארץ ישראל.  הראשוניםוחכמים  •

 וכן בסוריא, הקונה בה שדה חייבת בתרומות ומעשרות מדברי סופרים. 
 )שו"ע(אך בשאר הארצות, אין תרומות ומעשרות נוהגות בהן. 

 
 
 
 

 'בסעיף 
 גדר החיוב בזמן הזה

מחלוקת תנאים, ר' יוסי סבר: קדושה שנייה קדשה לשעתה ולעתיד לבא. ורבנן סברי: לא  - )פב:(מקור: יבמות 
 קדשה אלא לשעתה.

 מחלוקת ראשונים
 רמב"ם: אינו אלא מדרבנן, שהרי אפילו בימי עזרא לא היה מדאורייתא כיון שלא עלו כולם.

 ()טורר' יצחק: מדאורייתא, דקדושה שנייה שקידשוה בימי עזרא לא בטלה. 
 מחלוקת –להלכה 

אין חיוב תרומות ומעשרות מן התורה, אלא  –שו"ע: אפילו במקום שהחזיקו בו עולי בבל, ואפילו בימי עזרא 
 מדבריהם. 

 משמע ביאת כולכם, ולא ביאת מקצתן, כמו שהיתה בימי עזרא.  -הטעם: מפני שנאמר: "כי תבואו"
 עשרות מדאורייתא. רמ"א בשם ר"י: חייבין עכשיו בארץ ישראל בתרומות ומ

 דלא נהגו כן. -אך צידד הרמ"א  «

דדוקא גבי חלה  -שכתב על הרמב"ם דס"ל גבי תרומה נמי דרשינן ביאת כולכם דוקא. דזה אינו  דעת הטור ❏
אמרינן כן דגבה כתיב בבואכם ואיני יודע מה קושיא דהא דדרשינן כן בפרק שני דכתובות גבי חלה הא אמרינן 

ן דאמר תרומה בזמן הזה דאורייתא חלה דרבנן דכתיב בבואכם בביאת כולכם וכיון דלמאן בלשון זה אפילו למא
דאמר תרומה דאורייתא אנו מוכרחים לחלק בזה בין תרומה לחלה ואמרי' דדוקא גבי חלה הקפידה תורה על ביאת 

 בזה. כולכם, ממילא למאן דאמר תרומה בזמן הזה דרבנן כדקיימא לן להלכה הוה תרומה וחלה שוין 
 דצ"ע על הטור בזה. –וכתב הט"ז 
חלה דרבנן,  –דדעת הטור נכונה, שהרי אפילו למ"ד תרומה בזמן הזה דאורייתא  –דחה דברי הט"ז  –והנקוה"כ 

 בביאת כולכם, אלמא דבבואכם אחלה דוקא קאי, ולא ילפינן תרומה מיניה. –דכתיב בבואכם 

 על הרמב"ם, דקיי"ל כרבי יוחנן דאמר תרומה בזמן הזה דאורייתא?  הקשה הראב"ד ❏
דהתם בפרק הערל אליבא ]דתנא[ דסדר עולם הוא, דאמר רבי יוחנן דתרומה בזמן הזה דאורייתא, אבל  .א

 תני לה ולא סבר לה. -לרבנן לא הויא בזמן הזה אלא מדרבנן ואפילו רבי יוסי 
היינו לומר דקדושה שנייה קדשה  -בזמן הזה דאורייתא ועוד י"ל: דאפילו מאן דאמר התם תרומה  .ב

 לשעתה ולעתיד לבוא, ואילו היו עולים כולם בימי עזרא היו מתחייבים בתרומה מדאורייתא.
 )ב"י(התם לא לענין תרומות ומעשרות מן התורה קאמר, אלא לענין שאר דברים התלויים בקדושת הארץ.  .ג
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 צז 

 'גסעיף 
 מפריש תרומות ומעשרות.  – רץ ישראל, וחזר ישראל ולקחה ממנועובד כוכבים שקנה קרקע בא

 )שו"ע(מה שאין כן בסוריא.  «
 
 

 'דסעיף 
 פירות תלושין של העובד כוכבים שגדלו בקרקע שקנה בארץ ישראל 

 פטורין מכולם.  –, ומרחן העובד כוכבים אם נגמרה מלאכתו ביד העובד כוכבים 
 ,חייבים, ומפריש  –שלקחן ישראל אחר שנתלשו, קודם שתגמר מלאכתן, וגמרן בעצמו  אך אם גמרן הישראל

 תרומה ומעשר ראשון ותרומת מעשר.
ומשייר לעצמו מעשר ראשון, והוא שלו, מפני שהוא אומר ללוי: אני באתי מכח איש שאין אתה יכול  «

 )שו"ע ורמ"א(ליטול ממנו. והתרומת מעשר מוכר לכהן ונוטל דמיה. 
 מחלוקת –ת מעשר של דמאי בתרומ «

 טור: מוכר לכהן ואין צריך ליתנה בחינם.
 )פת"ש(תפארת ישראל: צריך ליתנה בחינם. 

 
 

 'הסעיף 
 מכר העובד כוכבים הפירות שלו לישראל כשהן מחוברים לקרקע 

 חייב בכל ונותן כל מעשר ראשון ללוי.  –, ונגמרו ביד ישראל אם עד שלא באו לעונת המעשרות 
 מפריש תרומות ומעשרות ונותן המעשר ללוי לפי חשבון. – מכרן אחר שבאו לעונת המעשרות ואם 

מפריש תרומות  –כיצד? לקח תבואה זרועה מעובד כוכבים אחר שהביאה שליש, ונגמרה ביד ישראל  «
 )שו"ע(ומעשרות ונותן ללוי שני שלישי המעשר ראשון. 

 
 

 'וסעיף 
 גמרן העכו"םישראל שמכר פירותיו לעובד כוכבים ו

 פטורין מן התרומה ומן המעשרות.  –קודם שיבואו לעונת המעשרות, וגמרן העובד כוכבים •  
 )שו"ע(אע"פ שגמרן העובד כוכבים, חייב בכל.  –ואם אחר שבאו לעונת המעשרות •  

 
 

 'זסעיף 
ים ברשות מכר עובד כוכבים לישראל פירות מחוברים, אחר שבאו לעונת המעשרות, ומרחן העובד כוכב

 אינם חייבים בתרומה ומעשרות.  –ישראל 
הטעם: הואיל ובאו לעונת המעשרות ברשות עובד כוכבים ומרחן העובד כוכבים, אע"פ שהם ברשות 

 )שו"ע(ישראל אינם חייבים. 
 

 
 דיני סוריא

 הקונה פירות מעובד כוכבים בסוריא  ❏
אע"פ שמרחן ישראל,  –המעשרות, בין תלושים בין מחוברים לא קנה הקרקע אלא רק הפירות שלא הגיעו לעונת •  

 פטורים.
)שו"ע סעי' קרקע, חייב לעשר. הואיל וקנה אותם עם ה –אע"פ שלא הגיעו לעונת המעשרות  –ואם לא קנה הקרקע •  

 ז'(

  'חסעיף 
 פירותיו פטורים.  – ישראל שהיה אריס לעובד כוכבים בסוריא

 )שו"ע(ע כלום. הטעם: לפי שאין לו בגוף הקרק

 )שו"ע(פירותיו פטורין.  –בסוריא וכן החוכר והמקבל והשוכר שדה מהעובד כוכבים  ❏



    הלכות תרומות ומעשרות –אליהו חלקת   שלאסימן 

 צח 

  'טסעיף 

 קנה מהגוי וחזר ומכרה בסוריא
ישראל שלקח בסוריא שדה מהעובד כוכבים עד שלא הביאה שליש, וחזר ומכרה לעובד כוכבים אחר שהביאה שליש 

 )שו"ע(, שהרי נתחייב ביד ישראל. חייבאם חזר ישראל ולקחה פעם שניה,  –

  'יסעיף 

 אריס בסוריא
 הרי אלו פטורים.  –ישראל שהיה לו קרקע בסוריא, והוריד לה אריס ושלח לו האריס פירות 

 )שו"ע(הטעם: שאני אומר: מהשוק לקחן. והוא שיהיה אותו המין מצוי בשוק. 
 
 

  א"יסעיף 

 שותפות העובד כוכבים 
 :בזמנם 

 חייבת בתרומה ומעשרות. שהמעשרות של תורה, ובשל תורה אין ברירה. –ישראל בארץ  «
אפילו חלקו שדה בקמתה, ואין צריך לומר אם  –כיצד? ישראל ועובד כוכבים שלקחו שדה בשותפות 

חלקו גדיש, הרי זה טבל וחולין מעורבים בכל קלח וקלח מחלקו של עובד כוכבים, אע"פ שמרחן העובד 
 ים מדבריהם. כוכבים, וחייב

הואיל והמעשרות שם מדבריהם, אפילו חלקו הגדיש, חלקו של עובד  –אבל אם לקחו שדה בסוריא  «
 כוכבים פטור מכלום. 

 :גם בא"י חלקו של עובד כוכבים פטור  –שאין חיוב תרומות ומעשרות בעובד כוכבים, אלא מדבריהם  בזמנינו
 )שו"ע(מכלום. 

 
 
 

 

 ב"יסעיף 
 לחו"לפירות א"י שיצאו 

 פטורים מתרומות ומעשרות.  –אם יצאו חוצה לארץ ]לא לסוריא[ •  
 )שו"ע(חייבים.  –ואם יצאו לסוריא •  

 )שו"ע(אחר שנכנסו לארץ.  )ביד ישראל(חייבים, אם נקבעו למעשר  – ופירות חוצה לארץ שנכנסו לארץ ❏
 
 
 
 

 ג"יסעיף 
 גדר החייבים בתרומה

 כל אוכל אדם.  • 
 )פת"ש(אין נוהג בהם תרומה ומעשר.  –קני הסוכר  «

 הנשמר. •  
 )שו"ע(שגידוליו מן הארץ. •  

 
 

 ד"יסעיף 
 ירק בחו"ל אף במקומות שחייבו חכמים

 אין מפרישין תרומות ומעשרות מהירק בחו"ל, אפילו במקומות שאמרנו שחייבום חכמים. 

 )שו"ע(אע"פ שיש עפר בעיקריהן, הרי זה פטור.  –וכן ירק הבא מחוצה לארץ לארץ  ❏
 
 

 ו"טסעיף 
 פטורים מתרומה ומעשרות.  – התבואה והזיתים שלא הביאו שליש

 )שו"ע(ומנין יודע? כל שזורעה ומצמחת, בידוע שהביאה שליש.  «



   הלכות חלה -אליהו חלקת  אימן שלס 

 צט 

 
 

  ז"י-ז"טסעיף 
 ההפקר 

 פטור מתרומה ומעשרות. 

 )שו"ע(חייב בתרומה ומעשרות.  –אבל הזורע שדה הפקר  ❏

)שו"ע פטורין מתרומה ומעשרות.  – דברים שאין דרך רוב בני אדם לזרעם בגנות ובשדות, אלא חזקתן מן ההפקר ❏
 סעי' יז(

 
 

 ח"יסעיף 
 נתערבו פירות החייבים בתרומה ומעשר בפירות הפטורים 

  שו"ע(מוציא מהם, לפי חשבון פירות חייבים שבתערובות.  –אם יש לו פירות אחרים החייבים( 
 )ש"ך(נותן הכל לכהן או מוכר לו המותר לפי חשבון.  –אבל תרומה ותרומת מעשר דאסור לזרים  «
  ם מוציא תרומה ותרומת מעשר על הכל, ומפריש מעשר ראשון ושני, לפי חשבון פירות חייבי –ואם לאו

 )שו"ע(שבתערובות. 
 ]ועי' לעיל סעי' קכח[

 
 
 
 

  ט"יסעיף 
 סדר הפרשת התרומות והמעשרות

  דין תרומה גדולה ❏
 תרומה גדולה בזמן הזה שהיא עומדת לשריפה מפני הטומאה, שיעורה כל שהוא. –שיעור התרומה •  
 נותן בזמן הזה לכל כהן שירצה, בין חבר בין עם הארץ.  –למי נותנה •  

 ואפילו אינו מיוחס רק שמוחזק בכהן.  «
 ליהנות מהתרומה:•  

הכהן שורפה, ויכול להניחה ולשרפה, עד שיכול ליהנות ממנה  –בתרומה שהוכשרה, דאז נטמאת ומותר לשרפה 
 בשעת שריפתה. 

 אבל זר אסור ליהנות ממנה בשעת שריפתה, אם לא שכהן נהנה עמו.  «
 אבל שאר הנאות שאינו מכלה אותה, מותרת אפילו לזרים.  «
כהן שאוכל אצל ישראל, נותן בנר שמן של תרומה, ואע"פ שעומד הכהן והולך לו, אין צריך לכבותו עד  «

 שיכבה מעצמו. 
 אסור לשורפה.  –אבל אם לא הוכשרה, שלא נטמאת 

  )רמ"א(וטוב להכשיר אותם קודם מירוח, כדי שתקבל טומאה ויהא מותר לשרפה.  «
 הטעם: כתב הטור, כדי שתטמא וישרפנה מיד פן יבא לידי מכשול ליהנות ממנה. 

 והקשה ב"י: שהרי בסמוך כתב הטור שאין חשש תקלה עכשיו כיון שאין תרומה נאכלת? ❏
 שש, שהרי לא יעכב הרבה בשריפה.ויש מתרצים: דבמקום שיש היתר בשריפה אין ח

ט"ז: תיבת מיד הוא ט"ס בדברי הטור, וכוונתו היתה שאם לא יטמאנה ויצטרך לקברה יש לחוש שמתוך 
שהיא טהורה לא יניחנה בכלי שמחזיק שם תרומה טמאה שהיא מצוה לשרפה בשעה שירצה, אלא יניחנה 

שרפה ממילא לא יבא לידי מכשול כי תיכף ע"כ טוב יותר שיטמא אותה ויוכל ל -כך ושמא יטעה לאכלה 
 )ט"ז(יניחנה בכלים טמאים המיוחדים לכך. 

 

 דין מעשר ראשון ❏
 ואחר כך מפריש מן השאר אחד מעשרה, והוא נקרא מעשר ראשון. 

הטעם: שנאמר בתורה: "כי את מעשר בני ישראל וגו'. ולבני לוי הנה נתתי את כל מעשר בישראל וגו'". 
  )שו"ע(

 מחלוקת –נותנו למי  «
 שו"ע: נותנו ללוי. 
 )שו"ע(רמ"א: אף לכהן. 

 

 דין מעשר שני ❏
 ואח"כ מפריש מהשאר אחד מעשרה, והוא נקרא מעשר שני, והוא לבעליו.

 הטעם: שנאמר: "עשר תעשר".
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 וזהו סדר השנים להפרשה:  ❏
 תרומה גדולה ומעשר ראשון ושני.  –בשנה ראשונה מהשבוע, ובשנייה וברביעית ובחמישית 

אחר שמפרישין מעשר ראשון מפרישין מהשאר מעשר אחר, ונותנים לעניים,  –אבל בשלישית ובששית מהשבוע 
 והוא נקרא מעשר עני. 

נים תוציא את כל מעשר ואין בשתי שנים אלו מעשר שני אלא מעשר עני, ועליו נאמר: מקצה שלש ש «
 תבואתך וגו' ובא הלוי וגו'. 

 כולה הפקר, ואין בה לא תרומה ולא מעשרות כלל.  –בשנת השמיטה 
מפרישין בשנת השמטה בארץ מצרים ובעמון ומואב מעשר ראשון  –ובחוצה לארץ שאין בה שמטת קרקע 

]לפי שהם סמוכים לא"י תקנו במקום מעשר שני מעשר עני כדי שיבואו שם עניי א"י  )שו"ע(ומעשר עני. 
 [)ש"ך(ויסמכו עליהם ויתפרנסו ממנו. 

 )שו"ע(ובארץ שנער, מפרישין בה מעשר שני, כמו ברוב השנים. 
 )שו"ע(ושנת השמטה האמיתית היתה שנת השי"ג.  «
 מחלוקת – כתו ביד ישראלאם עובד כוכבים מכר פירות בשביעית לישראל, וגמר מלא «

 רמ"א: חייבים בתרומה ומעשר, ומפריש מעשר עני כדין עמון ומואב.
 )רמ"א(משמעות השו"ע: דאין צריך. 

 
 

 'כסעיף 
 הפרשת תרומת מעשר

 מעשר ראשון שלוקח הלוי מפריש ממנו אחד מעשרה ונותנו לכהן, והוא נקרא תרומת מעשר. 
 הטעם: שנאמר: "ואל הלוים תדבר וגו'".

 ודין תרומת מעשר כדין תרומה גדולה.  «
 )שו"ע(ומ"מ, אפילו בזמנינו צריכים ליתן כשיעור.  «

 
 
 
 

 בדרך אמירת ההפרשה

  א"כסעיף 

 המרבה בתרומה 
 הואיל ושייר מקצת חולין, הרי זה תרומה. 

 )שו"ע(לא אמר כלום.  –אבל אם אמר: כל הפירות האלו תרומה  ❏
 )ט"ז(הטעם: דכתיב ראשית דגנך בעינן ראשית ששיריה ניכרים. 

 

  ב"כסעיף 

 האומר: תרומת הכרי לתוכו
 קרא שם וחייב להפריש ממנו תרומתו.  –אם ציין מקום ואמר: בצפונו, או בדרומו •  
 )שו"ע(לא אמר כלום.  –ואם לא ציין המקום •  

 

  ג"כסעיף 

מקום שנסתיימה תרומתו של הראשון שם נסתיימה תרומתו של  – בזהאמר: תרומת הכרי הזה בזה והכרי הזה 
 )שו"ע(שני. 

 
 
 
 
 

 מוקף ושאינו מוקף

  ד"כסעיף 

 דרך הפרשת תרומת מעשר 
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 אין מפרישין אותה באומד, אלא מדקדק בשיעורה, ואפילו בזמן הזה. 
 מונה.  -שוקל. ודבר שאפשר למנותו  -מודד. ודבר הנשקל  -דבר שדרכו למדוד  «
המונה משובח, והמודד משובח ממנו, והשוקל משובח משניהם.  –היה אפשר למנותו ולשקלו ולמדדו  «

 )שו"ע(
 מחלוקת ראשונים – האם ניטלת דווקא מן המוקף ❏

 תוספות: ניטלת שלא מן המוקף רק מדאורייתא, אבל מדרבנן אינה ניטלת אלא מן המוקף.
 )ב"י(רמב"ם: ניטלת אף שלא מן המוקף לשאר בני אדם. 

 כרמב"ם, דניטלת אפילו שלא מן המוקף.  –פסק השו"ע 
 )רמ"א(אך תלמידי חכמים אין תורמין אלא מן המוקף. 

 

  ה"כסעיף 

 תרומה גדולה רק מן המוקף
 אין תורמין תרומה גדולה אלא מן המוקף.  – לכתחילה • 

 )שו"ע(כיצד? היו לו חמשים סאה בבית זה וחמשים סאה בבית אחר, לא יפריש מאחד מהם על שניהם. 
הטעם: דכיון שאין צריכין שיעור מן התורה, אין מפרישין אותה במדה אלא באומד לכוון השיעור שנתנו 

 )ש"ך(בו חכמים ואין יכולים לאמד אלא במוקף יחד. 
 תרומתו תרומה.  –אם הפריש שלא מן המוקף  – בדיעבד•  

 ? האם צריך להיות מן השמור ❏
 בזמנם: צריך שיהיה המופרש שמור. •  

ולכך, אם היה טוען כדי יין או שמן, וראה שמשתברין, ואמר: הרי הם תרומה על פירות שבביתי, לא אמר 
 כלום. 

 )שו"ע(תרומתו תרומה.  –אך בזמן הזה: דלאיבוד אזלא מפני הטומאה •  
 
 

  ו"כסעיף 

 תרומה מכמה מקומות

 תורם מאחד על הכל.  –פירות המפוזרים בתוך הבית, או שתי מגורות שבבית אחד  ❏

 חביות  ❏
 תורם מאחד על הכל.  –כשלא סתם את פיהם  «
 )שו"ע(תורם מכל אחד ואחד.  –ומשיסתם  «

 
 
 
 

  ז"כסעיף 
 )שו"ע(אע"פ שעבר בלא תעשה, מה שעשה עשוי.  – המקדים מעשר שני לראשון, או מעשר ראשון לתרומה

 )ט"ז(לא תאחר דבר שראוי להקדימו.  -הטעם: שנאמר "מלאתך ודמעך לא תאחר"
 
 
 
 

 ח"כסעיף 
 הרוצה להפריש תרומה ותרומת מעשר כאחד 

 מפריש אחד ממאה ומעט יותר, ואומר: אחד ממאה שיש כאן, הרי הוא בצד זה שהפרשתי והרי הוא חולין. 
 והנשאר מזה שהפרשתי, שהוא המעט היתר על אחד ממאה, הוא תרומה על הכל. 

 והמעשר שראוי להיות למאה חולין אלו, הרי הוא בצד זה שהפרשתי. 
 )שו"ע(רי הוא תרומת מעשר על הכל. וזה הנשאר יותר על התרומה ממה שהפרשתי ה
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 קב 

 מי הם החייבים והפטורים בתרומה

  'לסעיף 

 חמשה אם תרמו אין תרומתן תרומה 
 חרש •  
 שוטה •  
 וקטן •  
 ועובד כוכבים שתרם של ישראל, אפילו ברשותו. •  
 והתורם שאינו שלו, שלא ברשות הבעלים. •  

 

הרי זה תרומה ותיקן פירותיהם, וטובת הנאה שלו שנותנה לכל כהן שירצה.  –אבל התורם משלו על של אחרים  ❏
 )שו"ע(

 

  ב"לסעיף 

 המדבר ואינו שומע. או ששומע ואינו מדבר. והערום. והשכור. והסומא.
  )שו"ע(תרומתן תרומה.  –לא יתרומו לכתחילה, אך אם תרמו  – בזמנם•  

 הטעם:  «
 הטעם מפני הברכה שצריך לומר ולשמוע.  –בשאינו מדבר או אינו שומע או ערום 

 )ט"ז(הטעם שאינו יכול לכוין ליטול היפות.  –ובשכור וסומא 
 דלשריפה אזלא מפני הטומאה, תורמים שכור וסומא ואפילו לכתחילה, תרומה.  – בזמן הזה • 

 )שו"ע(אבל לא מעשר לוי.  «
 )ש"ך(כיון שצריכה שיעור ומדידה ואלו אינם יכולים לכוין המדידה. 

 

  ג"לסעיף 

  קטן שהגיע לעונת נדרים
 )שו"ע(אם תרם תרומתו תרומה.  –אע"פ שלא הביא שתי שערות ולא נעשה גדול 

 )ש"ך(תרומתו תרומה, הואיל ונדריהן והקדישן קיימין מן התורה.  –ואפי' בתרומה של תורה  «
 
 
 
 

 ע"י אחרתרומה 

  ט"כסעיף 
 )שו"ע( עושה אדם שליח להפריש תרומות ומעשרות.

 )ש"ך(לרבות שלוחכם.  –הטעם: שנאמר כן תרימו גם אתם 

 מחלוקת –אם עשה שליח להפריש תרומתו, ותרם אח"כ  ❏
 משנת חכמים: מוכרח לשאול על התרומה, דכבר עשה שליחותו ואין לו דין בעלים לענין שאלה.

פשוט הדבר דשניהם יכולים לשאול השליח והבעה"ב,  –חת"ס: אין דעתו כן. והעושה שליח לתרום או להפריש חלה 
אלא אם השליח שואל על נדרו א"כ חוזר ומפריש תרומה או חלה אחרת כי עדיין לא עשה שליחותו כלל. משא"כ 

 השליח. כשהבעה"ב מתחרט צריך הוא להתחרט על עיקר מה שנתן דעתו על דעתו של 
 השליח והבעה"ב. –ומהיות טוב שיתירו להם נדרם שניהם  «
 )פת"ש(אין כאן חשש ברכה לבטלה.  –ולעניין הברכה שכבר בירך  «

 

  א"לסעיף 
 התורם שלא ברשות, או שירד לתוך שדה חבירו וליקט פירות שלא ברשות, כדי שיקחם, ותרם 

  אין  -אם היו שם יפות ממה שתרם, תרומתו תרומה. ואם לאו  –אם בא בעל הבית ואמר ליה: כלך אצל יפות
 )שו"ע(תרומתו תרומה. 

הטעם: דכיון שאין שם יפות והוא אומר לו כלך אצל יפות, משמעות לשונו הוא לשון הקפדה כאילו מוחה 
 )ש"ך(בו ולא ניחא ליה ואינו שלוחו. 

 שו"ע(בין כך ובין כך תרומתו תרומה.  –ית והוסיף ואם לקט בעל הב( 



   הלכות חלה -אליהו חלקת  אימן שלס 

 קג 

דבריש פרק אלו מציאות מביא ברייתא דתנא דין במי שלקט משדה  – מקשה הט"ז על לשון הרמב"ם הזה ❏
ה"נ מסתברא דאי לא שוייה שליח אמאי הוה  -חבירו שלא ברשות. ותרגמא רבא אליבא דאביי הב"ע דשוייה שליח 

 תרומה הא בעינן לדעתכם כו'?
 ב"י תירץ: דרמב"ם ס"ל דלא קיימא לן כהך תירוצא דמיירי בשוייה שליח. 

דאיתא התם בגמרא אחר זה דמרי בר איסק אמר לאריסיה אמאי לא אייתית לרבנן מהנך וטעמו מ «
 וממילא אזדא ליה סוגיא דאלו מציאות דמוקי בשוייה שליח.  –שפירתא וכו' 

הט"ז תירץ: דהרמב"ם ס"ל כיון דחזינן דרבא ומר זוטרא אומרים דוקא בתרומה מהני כלך אצל יפות דהוה מצוה 
וע"כ צריך אתה לומר כיון דמצוה היא אמרינן כיון דהשתא ניחא ליה ודאי  -בשאר דוכתי  וניחא ליה, אבל לא

מעיקרא נמי היה דעתו בזה, שכל הרוצה לתרום משלו מן היפות יבא ויתרום. ואין זה בכלל תורם שלא ברשות דשם 
 כיון שאין לנו הוכחה דדעתו של זה היתה בכך. -לא מהני 

דרבא לא הוה בריר ליה  -דמיירי בעשאו שליח ולא אמר דמצוה שאני  והא דתרגם רבא אליבא דאביי «
ע"כ תירץ דמיירי בעשאו שליח. אבל איהו בעצמו ס"ל  -אליבא דאביי אי ס"ל הך חילוקא דמצוה שאני 

 מצוה שאני.
 ועל כן אין כאן גזל מעיקרא דסופו דהוה מצוה מוכיח על תחלתו וכאלו לקט תחלה לשם תרומה.  «
 )ט"ז(א להכי להרמב"ם דמיירי בלא עשאו שליח ניחא גם דעת הטור. והשתא דאתינ «

 

  ד"לסעיף 

 האומר לשלוחו: צא ותרום לי, והלך לתרום ואינו יודע אם תרם
  מחלוקת ראשונים –אם אינו יודע אם תרם, ובא ומצא כרי תרום 

 לו אשה.רמב"ם: לא אמרינן חזקה שליח עושה שליחותו אלא לחומרא, כגון ששלח אחד לקדש 
 )ב"י וט"ז(ר"ת: ס"ל דחזקה זו אפילו לקולא. 

 מחלוקת –להלכה 
 שו"ע: אין חזקתו תרום, חוששין שמא אחר תרם בלא רשות. 

 רמ"א: דבכה"ג חזקתו תרום, דאמרינן: חזקה שליח עושה שליחותו, אפילו באיסור דאורייתא. 
  השליח אומר: ודאי לא יגע בו עד שידע שהוא אסור לאכול ממנו, ד –אבל אם אינו יודע אם כרי תרום או לא

 )רמ"א(תרום. 
 

  ה"לסעיף 

 פירות השותפין חייבים בתרומה ומעשרות 
 ואינם צריכים ליטול רשות זה מזה, אלא כל התורם מהם תרומתו תרומה. 

  תרם אחד מהם ולא ידע חבירו, ובא הוא ותרם ❏
 אין תרומת השני תרומה.  – אם היו ממחין זה על זה 

כגון שתרם הראשון כשיעור עין רעה והוא עין  -ואפי' לא תרם הראשון אותו השיעור שהיה הוא תורם  «
 )ש"ך(אפ"ה תרומת הראשון תרומה, ותרומת השני אינה תרומה.  –יפה 

 שאינו ידוע אם דרכן לסמוך זה על זה אם לא[:  ואם לאו[ 
 )שו"ע וש"ך(ראשון עשה שליחותו וכוון דעתו. אין תרומת השני תרומה, שהרי ה –אם תרם הראשון כשיעור 

 )שו"ע וש"ך(תרומת שניהם תרומה, דהא חזינן שלא היה שלוחו של השני.  –ואם לא תרם הראשון כשיעור 

 מחלוקת – בזמן הזה ❏
 שו"ע: ה"ה במעשר. 

 אבל לתרומה, כיון שאין לתרומה שיעור, בין כך ובין כך אין תרומת השני תרומה.
תרומת השני אינה תרומה, דבמעשר כיון שהפריש הראשון מעשר כראוי  -ש"ך: דבזמן הזה בין במעשר בין בתרומה 

הרי הפירות מתוקנים ואין בתרומת השני כלום. ובתרומה נמי בזמן הזה כיון דשיעורה בכל שהוא וזה שהפריש 
 )ש"ך(הראשון הרי הפירות מתוקנים ואין בתרומת השני כלום. 

 

  ו"לסעיף 

 האומר לאחד לתרום, והלך לתרום, וביטל שליחותו קודם שיתרום 
 אין תרומתו תרומה.  –אם שינה השליח שליחותו כגון שאמר לו: תרום מן הצפון, ותרם מן הדרום •  
 מחלוקת –ואם לאו •  

 שו"ע: תרומתו תרומה. 
 רמ"א: ס"ל דכל שבטל השליחות, אפי' לא שינה, לא הוי תרומתו תרומה. 
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  ז"לסעיף 

 אריס שתרם, ובא בעל הבית ועיכב 
 אין תרומתו תרומה.  –אם עד שלא תרם עיכב •  
 )שו"ע( תרומתו תרומה. –ואם משתרם עיכב •  

 

  ח"לסעיף 

 אפוטרופסין 
 )שו"ע(תורמין נכסי יתומים.  –להאכילן 

 )ט"ז(אין תורמין.  –להניחן 
  

  ט"לסעיף 

 תרומתן תרומה.  – הגנב והגזלן והאנס

 )שו"ע(אין תרומתן תרומה.  –ואם היו הבעלים רודפין אחריהם  ❏
 

  א"מ-'מסעיף 

  הבן והשכיר והעבד והאשה
 )שו"ע(תורמין על מה שהם אוכלין. אבל לא על השאר. 

 )שו"ע סעי' מא(תורמין, מפני שהן ברשות.  – הבן, כשאוכל עם אביו, והאשה בעיסתה ❏
 

  ג"מ-ב"מסעיף 
 הפועלים 

 אין להם רשות לתרום שלא מדעת בעל הבית.

 )שו"ע(תרומתו תרומה.  –פועל שאמר ליה בעל הבית: כנוס לי גרני ותרום, ותרם, ואח"כ כנס  ❏
ואין זה שינוי שליחות דכנוס שאמר בעה"ב ע"כ לאו דוקא שיכנוס ואח"כ יתרום שהרי אין דרך להכניס  «

 )ש"ך(אא"כ נתרם. 
 
 
 
 

  ד"מסעיף 
 בד כוכבים שהפריש תרומה משלו העו
 שו"ע(גזרו חכמים שתהא תרומתו תרומה אם הוא בארץ ישראל.  – בארץ ישראל( 

 )ט"ז(הטעם: משום בעלי כיסין שיתלו פירותם בעובד כוכבים שיפטרו מתרומה. 

 תנתן לכהן.  -ובודקין אותו, אם אמר: בדעת ישראל הפרשתי  ❏  
 )רמ"א(טעונה גניזה.  -ואם לאו  «

  )ש"ך(הטעם: שמא בלבו לשמים. 
 לא גזרו עליהן ומודיעין אותו שאין צריך לתרום ואינה תרומה כלל.  – אבל עובד כוכבים שהפריש תרומה בחו"ל

 )ש"ך(
 
 
 

 
 חלות הדיבור

  ה"מסעיף 

 טעה בלשונו
 )שו"ע(לא אמר כלום, עד שיהיו פיו ולבו שוים.  –המתכוין לומר: תרומה, ואמר: מעשר. מעשר, ואמר: תרומה 

 )ש"ך(הטעם: שהרי מקדיש הוא כמו נדר ובנדר בעינן פיו ולבו שוין. 
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 קה 

  ו"מסעיף 

 שו"ע()הרי זה תרומה, שנאמר "ונחשב לכם תרומתכם".  – הפריש תרומה במחשבתו ולא הוציא בשפתיו כלום
 

  ז"מסעיף 

 )שו"ע(אם נתקיים התנאי הרי זה תרומה.  – המפריש תרומה על תנאי
 

  ח"מסעיף 

 המפריש תרומות ומעשרות, וניחם עליהם 
 )שו"ע(הרי זה נשאל לחכם ומתיר לו, כדרך שמתירין שאר נדרים, ותחזור חולין כמו שהיתה. 

 

  ט"מסעיף 

 )שו"ע(דבריו קיימים.  – בהפךהאומר: של מעלה תרומה ושל מטה חולין, או 
 
 
 
 

 כוונת ודרך ההפרשה

  'נסעיף 

 כוונת התורם את הכרי
 לכתחילה יכוון על הכל•  

צריך שיכוין את לבו שתהיה תרומה על הכרי ועל השבולים הקטועים שלא נידושו,  –התורם את הגורן  «
 ועל מה שבצדדים, ועל מה שבתוך התבן. 

 צריך שיכוין את לבו לתרום על מה שבחרצנים ועל מה שבזגים.  –התורם את היקב  «
 צריך שיכוין את לבו על מה שבגפת.  –התורם את הבור של שמן  «

 )שו"ע(נפטר הכל, שתנאי בי"ד הוא שתרומה על הכל.  –ואם לא נתכוין, אלא תרם סתם  • 
 

  א"נסעיף 

 )שו"ע(הרי אלו פטורים, מפני שבלבו לתרום על הכל.  – הכלכלה התורם כלכלה של תאנים, ונמצאו תאנים בצד
 

  ב"נסעיף 

 לתרום מן היפה
 אין תורמין אלא מן היפה.  –בזמנם •  
 השתא דלאיבוד אזלא מפני הטומאה, אין להקפיד בכך.  –בזמנינו •  

 )שו"ע(ומ"מ, במעשר הניתן ללוי ולעני, יש להקפיד.  ❏  
 
 
 
 

 התורם מדבר אחר

  ג"נסעיף 

 אין תורמין ממין על שאינו מינו. 
 ב' מינים• 

 אין תרומתו תרומה.  –אין תורמין, ואם תרם 
 אם הוא מין אחד •

ותורם מזה  –כגון: הקישות והמלפפות מין אחד. כל מין חטים מין אחד. כל מין תאנים וגרוגרות ודבילה מין אחד 
 על זה. 

 אין תרומתו תרומה.  –וכל שהוא כלאים בחבירו לא יתרום מזה על זה, אפילו מן היפה על הרעה. ואם תרם  ❏ 
 תרומתו תרומה.  –תורם מן היפה על הרע, אבל לא מן הרע על היפה. ואם תרם  –וכל שאינו כלאים בחבירו 

 )שו"ע(חוץ מן הזונין על החטים, מפני שאינם אוכל אדם.  «
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 קו 

 

  ד"נסעיף 

 שנגמרה מלאכתודבר 
אין תורמין מדבר שנגמרה מלאכתו על דבר שלא נגמרה מלאכתו. ולא מדבר שלא נגמרה מלאכתו על  – לכתחילה • 

 דבר שנגמרה מלאכתו. 
 )שו"ע(תרומתו תרומה.  – ואם תרם•  

 

  ה"נסעיף 

 מהמחובר על התלוש
 אין תורמין מהמחובר על התלוש ולא מן התלוש על המחובר. •  
 אין תרומתו תרומה.  –ואם תרם •  

דבריו קיימין.  –אבל אם אמר: פירות ערוגה זו תלושים יהיו תרומה על פירות ערוגה זה לכשיתלשו, ונתלשו  ❏
 )שו"ע(והוא שהביאו שניהם שליש בעת שאמר. 

 )ש"ך(הטעם: הואיל ובידו לתלוש אינו מחוסר מעשה. 
 

  ו"נסעיף 

 מהלח על היבש
 אין תורמין מן הלח על היבש, ולא מן היבש על הלח.  –לכתחילה  • 
 )שו"ע(תרומתו תרומה.  –ואם תרם •  

 )ש"ך(הטעם: משום דדומה לב' מינים. 
 

  ז"נסעיף 

 מפירות שנה זו על שנה אחרת
 אין תורמין מפירות שנה זו על פירות שנה שעברה, ולא מפירות שנה שעברה על פירות שנה זו. 

 אינה תרומה, שנאמר: "שנה שנה".  –ואם תרם  ❏
אין תורמין מזה על זה, שזה חדש וזה  –כגון: ליקט ירק ערב ר"ה עד שלא בא השמש, וחזר וליקט אחר שבא השמש 

 ישן. 
אין תורמין  –וכן אם ליקט אתרוג בערב ט"ו בשבט עד שלא בא השמש, וחזר וליקט אתרוג אחר משבאה השמש 

 מזה על זה. 
שאחד בתשרי ראש השנה למעשרות תבואה וקטניות וירקות. וט"ו בשבט ר"ה למעשרות האילן.  מפני

 )שו"ע(
 

  ח"נסעיף 

 מפירות הארץ על חו"ל ולהיפך
 אין תורמין מפירות הארץ על פירות חוצה לארץ, ולא מפירות חו"ל על פירות הארץ. 

 ולא מפירות הפטורים על החייבים, ולא מהחייבים על הפטורים. 

 )שו"ע(אין תרומתן תרומה.  –ואם תרמו  ❏
 

  ס'-ט"נסעיף 

 תרומה מדמאי
 )שו"ע(תרומתו תרומה, ויחזור ויתרום מכל אחד בפני עצמו.  –אם כבר תרם מדמאי על דמאי, או על ודאי 

לא יתרום מן הדמאי על הדמאי, דשניהם ספק ושמא אחד תרם והשני אינו תרם והוה  –אבל לכתחילה  «
  )ש"ך(ליה מן הפטור על החיוב או מן החיוב על הפטור, וכל שכן שאין תורמין מן הדמאי על הודאי. 

 (עי' ס'ס )שו"עתרומתו תרומה, ולא תאכל עד שיוציא עליה תרומה ומעשרות.  – תרם מודאי על דמאי
 )ש"ך(הטעם: דשמא הדמאי כבר נתרם והוה ליה תרומתו זו עדיין טבל. 

 

  א"ססעיף 

 מהלקוח על מה שגדל בתוך שדהו
 )שו"ע(אין תורמין מן הלקוח על מה שגדל בתוך שדהו, ולא הלקוח מעובד כוכבים על הלקוח מישראל, או בהפך. 

הטעם: מפני שהלקוח אפי' מישראל אינו חייב מן התורה אלא מדרבנן והגדל בתוך שדהו חייב מה"ת. 
 )ש"ך(

 



   הלכות חלה -אליהו חלקת  אימן שלס 

 קז 

  ב"ססעיף 

 מין היוצא ממין השני
 אין תורמין שבלים על חטים, וזיתים על שמן, וענבים על יין. 

 )ש"ך(הטעם: גזירה שמא יטריח הכהן לדרוך ולכתוש. 
 )ש"ך(והחמירו בגזירה זו ואמרו שאפילו אם תרם אינה תרומה.  «

 )שו"ע(אבל תורמים שמן על זיתים הנכבשים, ויין על ענבים לעשות צמוקים. 
 

  ג"ססעיף 

 כבוש ומבושל על חי
 :בזמנם 

 לא יתרום. –לכתחילה 
 כגון: 

 תורמים זיתי שמן על זיתי כבש, אבל לא מזיתי כבש על זיתי שמן.  «
 מיין שאינו מבושל על המבושל, אבל לא מן המבושל על שאינו מבושל.  «
 מן הצלול על שאינו צלול, אבל לא משאינו צלול על הצלול.  «
מתאנים על גרוגרות במנין מגרוגרות על תאנים במדה, אבל לא תאנים על גרוגרות במדה ולא גרוגרות על  «

 תאנים במנין, כדי שיתרום לעולם בעין יפה. 
 חטים על הפת, אבל לא מן הפת על חטים לפי חשבון.  ותורמים «

 בכל אלו אם תרם תרומתו תרומה.  –ובדיעבד 
  האידנא דתרומה לאיבוד אזלא, אין להקפיד בכך וכן בשאר דברים כיוצא בהם.  –בזמנינו 

 )שו"ע(יש להקפיד כך.  –ומ"מ, במעשר הניתן ללוי ולעני  ❏  
 

  ס"ה-ד"ססעיף 

 חומץ ויין
 תורמין חומץ על יין.אין 

 (סעי' ס"ד )שו"עאבל תורמין יין על חומץ.  ❏
 )ש"ך(הטעם: כיון שהיין והחומץ מין אחד הם. 

 

  התורם חבית של יין על יין, ונמצאת חומץ
 אינה תרומה.  –אם ידוע שהיתה של חומץ עד שלא תרמה •  
 הרי זו תרומה.  –ואם אחר שתרמה החמיצה •  
 תרומה ויחזור ויתרום.  –אם ספק •  

 (סעי' ס"ה )שו"עוכן התורם קישות ונמצאת מרה, אבטיח ונמצא סרוח.  «
 
 
 

 

  ע"ג-ו"ססעיף 
 פרטי דיני מעשר ראשון

 )שו"ע(אחר שמפרישין תרומה גדולה מפריש אחד מעשרה מהנשאר, והוא הנקרא מעשר ראשון.  ס"ו.

 מעשר ראשון מותר באכילה לישראל.  ז."ס

 ומותר לאכלו בטומאה.  ❏
 לפיכך בת לוי שנבעלה בעילת זנות, נותנין לה מעשר ואוכלת.  «
קנסו אותה חכמים  –אבל מי ששמעה שמת בעלה, או העיד לה עד אחד, ונשאת ואחר כך בא בעלה  «

 )שו"ע(שתהיה אסורה במעשר. 

 כך במעשר אין מעשרין מזה על זה. –כל שאמרנו בתרומה אין תורמין מזה על זה  ב."ע
 כך במעשר אם הפריש מעשרותיו מעשרות.  –וכל שאמרנו בתרומה אם תרם תרומתו תרומה 
 וכל שהוא פטור מן התרומה פטור מן המעשר. 

 )שו"ע(וכל התורם מעשר. 

 כך אם עשרו מעשרותיהם מעשרות.  –תרומה כל שאמרנו בהם לא יתרומו ואם תרמו תרומתן  ג."ע
 )שו"ע(כך אין מעשרותיהן מעשרות.  –וכל שאין תרומתן תרומה 

 
 



    הלכות תרומות ומעשרות –אליהו חלקת   שלאסימן 

 קח 

 
 

  ס"ט-ח"ססעיף 
 כהנים ולויים במעשרות

כדי להפריש ממנו תרומת מעשר, וכן הכהנים מפרישין שאר תרומות ומעשרות  לוים וכהנים מפרישין מעשר ראשון
 )שו"ע(והם לעצמם. 

 
 אין מוציאין מעשר מיד הכהנים. 

 (סעי' ס"ט )שו"עוכן כל מתנות כהונה אין מוציאין אותם מכהן לכהן. 
 
 
 
 

 'עסעיף 
 האוכל פירותיו טבלים 

וכן לוי שאכל המעשר בטבלו, אע"פ שהם חייבים מיתה בידי שמים, אין משלמין המתנות  –בארץ ישראל •  
 ך בהם כלום עד שירימו אותם. אין ל -לבעליהם, שנאמר: "אשר ירימו לה'"

 )שו"ע(מותר לאדם להיות אוכל והולך תחלה ואחר כך מפריש תרומה ומעשרות.  –ובחו"ל  • 
 
 
 
 

 א"עסעיף 
 מעשרין ממקום זה על מקום אחר 

 ואינו צריך לעשר מן המוקף.  ❏

אינו  –אבל אין מעשרין ממין על שאינו מינו. ולא מן החיוב על הפטור. ולא מן הפטור על החיוב. ואם עישר  ❏
 )שו"ע(מעשר. 

 
 
 

 

  ד"עסעיף 
 השקדים המרים 

 )שו"ע(פטורים, לפי שאינן אוכל.  –בין בגדלן בין בקטנן 
 
 
 
 

 ה"עסעיף 
 )שו"ע( אין מעשרין אלא מן המובחר.

כשם שהמעשר שמפרישין  -הטעם: שנאמר "בהרימכם את חלבו ונחשב לכם כתרומת גורן וכתרומת יקב"
הלוים מן החלב שבו כך מעשר שמפרישין ישראל מן החלב שבו יהיה מה שמפריש מן הגורן ומן היקב. 

 )ש"ך(
 
 
 
 

 ו"עסעיף 
 אין מעשרין באומד 

 אלא במדה או במשקל או במנין. 
 משובח. וכל המדקדק בשיעור 

 )שו"ע(מעשרותיו מקולקלין שהרי הטבל מעורב בהן, ופירותיו מתוקנין.  –והמרבה במעשרות 
 
 

 

 



   הלכות חלה -אליהו חלקת  אימן שלס 

 קט 

 ז"עסעיף 
 המפריש מקצת מעשר, אינו מעשר אלא כמו שחלק את הערימה. 

 אבל צריך מזה החלק שיוציא מעשר שלו.  ❏
כיצד? היו לו מאה סאה, הפריש מהם חמשה לשם מעשר, אינו מעשר. ואינו יכול להפריש על החמש סאין מעשר 

 )שו"ע(במקום אחר, אלא מהם, חצי סאה, שהוא המעשר שלהם. 
 
 

 ח"עסעיף 
 ברכת המעשר

 המפריש תרומה גדולה או תרומת מעשר, מברך קודם שיפריש: אקב"ו להפריש תרומה. 
 ר ראשון, מברך קודם: להפריש מעשר. וכן המפריש מעש

 וכן מברך על מעשר שני.  «

כוללן בברכה אחת ומברך: להפריש תרומות ומעשרות.  –ואם הפריש הכל זה אחר זה מיד, ולא סח ביניהם  ❏
 )שו"ע(

 
 
 
 

 ט"עסעיף 
 פרי קטן שאינו אוכלו

 מיד הוא חייב במעשרות.  –ואינו מניח אותו אלא כדי להוסיף בגופו  –כל פרי שמקטנותו הוא ראוי לאכילה •  
 )שו"ע(אינו חייב במעשרות עד שיגיע לעונת המעשרות.  –וכל פרי שאינו ראוי לאכילה בקטנו •  

 )ש"ך(צה. מותר לאכול מהן כל מה שירצה ובכל דרך שיר –וקודם שתגיע התבואה אפי' לעונה זו  «
 
 
 
 

 'פסעיף 
כולו חיבור למעשרות, וכאילו הגיע כולו, ולא אותו אשכול בלבד, אלא כל  – אשכול שהגיע בו אפילו גרגיר יחידי

 הרוח שיש בה אותה הגפן שיש בה האשכול. 
 )שו"ע(כולה חיבור.  –וכן רמון שהגיע בה אפילו פרידה אחת 

 
 
 
 

 א"פסעיף 
 שמרי יין שנתן עליהם מים וסננן 

מוציא מעשר מזה היתר ממקום אחר, ואינו מפריש עליו תרומה, שהתורם מתחלה בלבו על  –אם נתן ג' ומצא ד' •  
 )שו"ע(הכל. 

 )ש"ך(שמא יפריש מים ולא יין.  -הטעם שמפריש דווקא ממקום אחר ולא מיניה וביה  «
 )שו"ע(אע"פ שמצא יתר על מדתו, ואע"פ שיש בהם טעם יין, פטור.  –ואם מצא פחות מארבע  • 

 
 
 
 

 ב"פסעיף 
, כגון: תבואה שקצרה ודשה ועדיין לא זרה פירות שהגיעו לעונת המעשרות ונתלשו ועדיין לא נגמרה מלאכתן

 אותה ולא מרחה 
 אי עד שתגמר מלאכתן. מותר לאכול מהם אכילת ער –בגומר פירותיו למכרן בשוק •  

 אסור לאכול מהם עראי.  –אך משתגמר מלאכתן 
הרי זה מותר לאכול מהם עראי אחר שנגמרה מלאכתן, עד שיקבעו  –אבל אם היתה כוונתו להוליכן לבית •  

 )שו"ע(למעשר. 
הטעם לשוני בין המוכר לשוק למוליך לביתו: דכשהוא מוליך לביתו בדעתו הדבר תלוי. וכשהוא מוליך 

 )ש"ך(שמא ימצא לקוחות ויטבלו מיד שהרי המקח קובע.  -לשוק בדעת הלקוחות הדבר תלוי 



    הלכות תרומות ומעשרות –אליהו חלקת   שלאסימן 

 קי 

 
 
 
 

 ו' דברים הקובעים למעשרות

  ג"פסעיף 

 אחד מו' דברים קובע הפירות למעשרות: החצר, והמקח, והאש, והמלח, והתרומה, והשבת. 
 וכולם אין קובעין אלא בדבר שנגמרה מלאכתם. 

נכנסו  –כיצד? פירות שדעתו להוליכן לבית, אע"פ שנגמרה מלאכתן, אוכל מהם אכילת עראי עד שיכנסו לבית שלו 
 הם עד שיעשר. לבית שלו, נקבעו למעשרות ואסור לאכול מ

שאם נכנסו הפירות לחצר דרך השער, נקבעו אע"פ שלא  –וכשם שהבית קובע למעשר, כך החצר קובע למעשר  ❏
 )שו"ע(נכנסו לתוך הבית. 

ובית קובע מן התורה כמו שיתבאר, והשאר מדרבנן שנאמר "בערתי הקדש מן הבית". וכיון שהביעור  «
 קבע עד שיכניסו לבית. צריך להיות מן הבית ממילא שמעינן שאינו נ

והחצר דכתיב ואכלו בשעריך ושבעו ואסור לאכול. וחצר דומיא דבית מה בית משתמר אף חצר  «
 )ש"ך(המשתמרת. 

לא יאכל עד  –וכן אם מכרן, או בשלן באור, או כבשן במלח, או הפריש בהם תרומה, או נכנסה שבת עליהם  ❏
 )שו"ע(שיעשר, אע"פ שלא הגיעו לבית. 

 מחלוקת –"ט קובע האם גם יו «
שער המלך: יו"ט קובע למעשר כשבת. דיו"ט ג"כ מיקרי שבת. וכן מפני שגם יו"ט בכלל וקראת לשבת 

 עונג.
 )פת"ש(צל"ח: דווקא שבת קובעת למעשר, אבל לא יום טוב. דביו"ט לא מצינו עונג אלא רק שמחה. 

 

 ה"ז אוכל מהם עראי.  – הכניסן לבית קודם שתגמור מלאכתן ❏

 מאחר שנכנסו לבית, חייב לעשר הכל.  – מלאכתן )לגמור(התחיל  ❏
 כיצד? הכניס קישואין ודילועין קודם שישפשף, משיתחיל לשפשף אחת נקבעו הכל למעשר. 

 וכן כל כיוצא בזה.  «

 מותר לאכול מהם עראי.  – וכן התורם פירות שלא נגמרה מלאכתן ❏
 )שו"ע(ה נקבעת למעשר. חוץ מכלכלת תאנים, שאם תרמה קודם שתגמר מלאכת «

 
 
 
 

 ד"פסעיף 
 להערים בכדי לא לעשר

מותר להערים על התבואה להכניסה במוץ, כדי שתהיה בהמתו אוכלת ופטורה מן המעשר. וזורה מעט מעט אחר 
 )שו"ע(שהכניס לבית, ופטור לעולם מן התרומה ומן המעשרות, שהרי אינו מתחיל לגמור הכל. 

מ"מ אסור לאדם להערים להכניס תבואתו לבית בעודו במוץ קודם מירוח כדי שיאכל ממנה הרבה פעמים  «
  )ש"ך(מעט מעט כדי שתפטר תבואה זו לעולם מן התרומה ומן המעשרות. 

 )ש"ך(אבל להאכילה לבהמתו עראי אפילו כמה פעמים לא גזרו.  «
 
 
 
 

 פ"ו-ה"פסעיף 
 מדיני גמירת מלאכת הפירות

 )שו"ע(הרי אלו טבלו למעשר.  –רותיו של חבירו שלא מדעתו הגומר פי
 

 איזהו גמר מלאכת היין 
 משיניחנו בחבית וישלה החרצנין והזגין מעל פי החבית. 

שותה עראי וקולט מן הגת העליונה ומן הצנור מכל מקום,  –אבל כשהוא בתוך הבור, כשיגביהנו להעמידו בחבית 
 (סעי' פ"ו )שו"עושותה. 

 
 
 
 



   הלכות חלה -אליהו חלקת  אימן שלס 

 קיא 

 ז"פסעיף 
 כיצד היא אכילת עראי 

 מקלף אחת אחת.  –כגון שהיה מקלף שעורים ואוכל  ❏
 חייב לעשר.  –ואם קלף וכנס לתוך ידו 

 היה מולל מלילות של חטים, מנפה מיד ליד ואוכל.  ❏
 חייב לעשר.  –ואם נפה לתוך חיקו 

 וכן נוטל מן היין ונותן לקערה לתוך תבשיל צונן, ואוכל.  ❏
 לתוך הקדרה, אע"פ שהיא צוננת, מפני שהיא כבור קטן. אבל לא 

 וכן סוחט זיתים על בשרו.  ❏
 אבל לא לתוך ידו. 

 )שו"ע(וכן כל כיוצא בזה.  ❏
 
 

 ח"פסעיף 
 האכלת בהמה חיה ועוף

כשם שמותר לאכול עראי מפירות שלא נגמרה מלאכתן, כך מותר להאכיל מהם לחיה,  –כשלא נגמרה מלאכתן •  
 לבהמה ולעופות, כל מה שירצה. ומפקיר מהם כל מה שירצה, קודם שיעשר. 

 אע"פ שלא נקבעו למעשר, לא יפקיר ולא יאכיל לבהמה ולחיה ולעופות אכילת קבע, עד שיעשר.  –ואם גמרו •  
  )שו"ע(ומותר להאכיל לבהמה עראי מן הטבל, ואפילו בתוך הבית. 

 )שו"ע(ומאכיל פקיעי עמיר עד שיעשם חבילות.  ❏
 
 
 
 

 בגדר חצר המחייבת למעשרות

  צ'-ט"פסעיף 

 תאנה העומדת בחצר 
 חייב במעשר.  –אוכל ממנה אחת אחת, ופטור. ואם צירף  –כשהיה עומד בקרקע  •  
 (סעי' פ"ט )שו"עממלא חיקו ואוכל שם, שאין אויר חצר קובע למעשר.  –אבל אם עלה לראש התאנה •   

 ה"ז אוכל ממנה בגנה כדרכו, כאילו היתה נטועה בגנה.  – היתה עומדת בחצר ונוטה לגנה ❏

 ('סעי' צ )שו"עהרי זה כנטועה בחצר שאינו אוכל שם אלא אחת אחת.  – היתה נטועה בגנה ונוטה לחצר ❏
 

  א"צסעיף 

 דרך אכילת עראי מאילן הנטוע בחצר 
 לא יטול את כל האשכול כאחד ויאכל, אלא מגרגר אחת אחת. 

 לא יטול את כל הרמון, אלא פורט את הרמון באילן, ואוכל הפרט משם.  –וכן ברמון  ❏

 )שו"ע(חותכו בקרקע, ואוכלו שם.  –וכן באבטיח  ❏
 

 ב"צסעיף 

 )שו"ע(לא יגמור עד שיעשר.  –אע"פ שיצא מן החצר  – ונכנס מן הגנה לחצרהיה אוכל באשכול בגנה, 
 

  ג"צסעיף 

  כסבר הזרועה בחצר
 מקרסם עלה עלה ואוכלו. 

 חייב לעשר.  –ואם צירף  ❏

 )שו"ע(וכן כל כיוצא בזה.  ❏
 
 
 

 



    הלכות תרומות ומעשרות –אליהו חלקת   שלאסימן 

 קיב 

 צ"ה-ד"צסעיף 
 הלוקח פירות תלושין לאכלן, נקבעו למעשר. 

 )שו"ע(משיתן דמים, אע"פ שלא משך.  –ומאימתי יקבעו?  ❏
 )טור(ואין חייב אלא מדרבנן.  «

אפילו כל היום כולו, ואע"פ שגמר בלבו ליקח, לא נתחייב  – הרי שלא נתן דמים והיה בורר ומניח, בורר ומניח ❏
 )שו"ע סעי' צ"ה(לעשר. 
 )שו"ע(, אם רצה להחזיר. משגמר בלבו מעשר ואחר כך יחזיר למוכר –ואם היה ירא שמים  «

 
 
 

 ו"צסעיף 
 )שו"ע(לא נקבעו, ויש לו לאכול מהם עראי.  – הלוקח במחובר לקרקע, או שלקח תלוש לשלוח לחבירו

 

  ז"צסעיף 
 הרי זה אוכל אחת אחת, ופטור.  – האומר לחבירו: הא לך איסר זה ותן לי בו ה' תאנים

 חייב לעשר.  –ואם צירף  «

 בורר אחת אחת, ואוכל.  – בעשרים תאנים שאבור ליהא לך איסר זה  ❏
 מגרגר ממנו באילן, ואוכל.  –באשכול שאבור לי  «
 פורטו באילן, ואוכל.  –ברמון שאבור לי  «
 סופת בקרקע, ואוכל.  –באבטיח שאבור לי  «

 חייב לעשר, שהרי לא קנה אלא הנתלש.  – ואם קצץ את התאנים וצרפם, או שקצץ האשכול או האבטיח ❏

, בשני רמונים אלו, בשני אבטיחים אבל אם אמר ליה: הא לך איסר בעשרים תאנים אלו, בשני אשכולות אלו ❏
 קוצץ כדרכו ואוכל עראי, ופטור.  –אלו 

 )שו"ע(הטעם: כיון שלא נקבעו במקח, שהרי לקחן במחובר. 
 
 
 

  ח"צסעיף 
 המחליף עם חבירו 

 שניהם נקבעו למעשרות, שהרי לקחו בתלוש.  – זה לאכול וזה לאכול 
 שניהם לא נקבעו, שאין המכר קובע דבר שלא נגמרה מלאכתו.  – זה לקצות וזה לקצות 
 זה שלקח לאכילה חייב לעשר, וזה  – לקח האחד פירות שהחליף, לאכילה, ולקח האחד חליפיהן להקצותן

 )שו"ע(שלקח להקצות לא נקבע למעשר. 
 

 
 
 

  ט"צסעיף 
 עם הארץ שהיה מוכר בשוק

 )שו"ע(אוכלים ופטורים, שאין המתנה קובעת.  –עם הארץ שהיה עובר בשוק ואמר: טלו לכם תאנים 
הטעם: דלא חיישינן שמא העם הארץ כבר הכניסם לביתו ונתחייבו בידו, שכיון שנמצאו בשוק מחזקינן 

 )ש"ך(להו שלא ראו פני הבית מעולם ואינם מתחייבים במה שנותן להם. 
 
 
 

 'קסעיף 
 השוכר את הפועלים לעשות עמו בפירות 

הרי אלו אוכלים ופטורין מן  –שהם עושים  בין בתלושין בין במחוברין, הואיל ויש להם לאכול מן התורה במה
 המעשר. 

כגון שהתנה הפועל שיאכלו בניו עמו, או שיאכל בנו  – ואם התנה עמהם שיאכלו מה שלא זיכתה להם תורה ❏
הרי זה אסור לאכול עד שיעשר, הואיל ואוכל מפני התנאי הרי זה  –בשכרו, או שיאכל אחר גמר מלאכתו בתלוש 

 )שו"ע(כלוקח. 



   הלכות חלה -אליהו חלקת  אימן שלס 

 קיג 

 

  א"קסעיף 

 המוציא פועלים לעשות לו מלאכה בשדה 
אוכלים מפירות שבשדה  –בזמן שאין להם עליו מזונות ]כגון שאינו שוכרן ללקט תאנים אלא לחרישה וכה"ג[  • 

 ופטורים מן המעשר. והוא שלא נגמרה מלאכתן. 
אוכלים  )אבל(לא יאכלו, ואע"פ שלא נגמרה מלאכתן, שאין פורעין חוב מן הטבל.  –אבל אם יש להם עליו מזונות  • 

 )שו"ע(אחת אחת מהתאנה, אבל לא מן הסל ולא מן הקופה ולא מן המוקצה. 
 
 
 
 

 בגדר האש המחייבת למעשרות

 ב"קסעיף 
 קובע למעשר.  – אחד המבשל ואחד השולק ואחד הכובש

 )שו"ע(הרי זה ספק.  –את הפירות עד שהכשירן  המעשןאבל  ❏
 )ש"ך(דמספקינן בש"ס אי הוי בכלל מבשל שאמרו חכמים שקובע למעשר.  «

 

 ג"קסעיף 
 )שו"ע(לא נקבעו למעשר.  – הטומן פירות באדמה, או בזבל, או בתבן, עד שהכשירם לאכילה

 

 ד"קסעיף 
 )שו"ע(נקבעו למעשר.  – כשהן מרותחיןהנותן יין לתבשיל חם, או שנתן שמן לקדרה באלפס, 

 

 ה"קסעיף 
 נקבע.  –מזג יין במים חמין 

 )שו"ע(ואין צריך לומר אם בישל היין. ואפילו בגת אסור לשתות ממנו עד שיעשר.  «
 

 ו"קסעיף 

 הסוחט אשכול 
 נקבע.  –לתוך הכוס •  
 )שו"ע(אינו נקבע.  –לתוך התמחוי •  

 
 
 
 

 בגדר המלח המחייבת למעשרות

 ק"ט-סעיף ק"ז
 נקבעו.  – המולח פירות בשדה ז."ק

 )שו"ע(פטור.  – טבל הזתים אחת אחת במלח ואכל ❏

 )שו"ע(פטור.  – הפוצע זיתים כדי שיצא השרף מהם ח."ק

 טובל אחת אחת במלח ואוכל.  – הנוטל זיתים מהמעטן ט."ק

 חייב.  – ואם מלח ונתן לפניו ❏

 )שו"ע(וכן כל כיוצא בזה.  ❏
 
 
 
 



    הלכות תרומות ומעשרות –אליהו חלקת   שלאסימן 

 קיד 

 בגדר התרומה המחייבת למעשרות

  י"קסעיף 

נקבע למעשר, ולא יאכל מהם עראי עד שיוציא התרומה  – התורם פירותיו תרומה שצריך לתרום אחריה שניה
  )שו"ע(שניה ויעשר. 

 
 
 
 

 בגדר שבת המחייבת למעשרות

 קי"ד-סעיף קי"א
נקבעו, ולא יאכל מהם, אפילו לאחר השבת, עד שיעשר.  – פירות שנגמרה מלאכתן וחשכה עליהם ליל שבת א."קי

 )שו"ע(
 

 )שו"ע(לא יאכלו למוצאי שבת עד שיעשרו.  – תינוקות שטמנו תאנים לשבת ושכחו לעשרן ב."קי
 

לא יאכל עד שיעשר, הואיל ופירות  – תאנה שהיתה מיוחדת לו לאכול פירותיה בשבת, וליקט ממנה כלכלה ג."קי
 )שו"ע(והשבת קובעת.  אלו מיוחדים לשבת

 

  היה אוכל באשכול וחשכה עליו ליל שבת ד."קי
 לא יגמור אכילתו בשבת עד שיעשר. 

 )שו"ע(הרי זה גומרו.  –ואם הניחן לאחר השבת  ❏
 
 
 
 

 דיני טבל 

 ו"קטסעיף 

 מה אסור לאכול מהטבל והמעשר
כך אסור לאכלו מהטבל והמעשר שלא ניטלה  –כל שאסור לזרים לאכול בתרומה, כגון הגרעינין וכיוצא בהן 

 תרומתו ומעשר שני והקדש שלא נפדו. 
כך מותר בטבל ומעשר שלא ניטלה תרומתו ומעשר שני והקדש  -וכל שמותר לזרים לאכלו בתרומה, מדברים אלו 

 )שו"ע(שלא נפדו. 
 

  ז"קטסעיף 
 מטבלהנאה 

אין מדליקין בטבל טמא. אין מחפין בטבל. ואין זורעין את הטבל. ואפילו פירות שלא נגמרה מלאכתן אסור לזרוע 
 )שו"ע(מהם עד שיעשר. 

הרי זה  –בד"א, בתבואה וקטניות וכיוצא בהן, אבל העוקר שתלים שיש בהם פירות ממקום למקום בתוך שדהו  ❏
 הפירות.  מותר, ואינו כזורע טבל, שהרי לא אסף

אם נתכוון להוסיף בגופן, מותר. ואם שתלם כדי שיקשו ויקח  –וכן העוקר לפת וצנונות ושתלם במקום אחר  ❏
 )שו"ע(אסור, מפני שהוא כזורע חטים או שעורים של טבל.  –הזרע שלהם 

 

 ז"קיסעיף 
 מכירת הטבל

 אין מוכרין טבל אלא לצורך, ולחבר. 

 )שו"ע(ואפילו חבר לחבר, שמא יסמכו זה על זה ויאכל טבל.  –ואסור לשלוח טבל  ❏
, מוכר אומר: על מנת שהם טבל מכרתי, ולוקח אמר: לא לקחתי ממך אלא המוכר פירות טבל לחבירוקיח. 

 )שו"ע(כופין את המוכר לתקן, קנס הוא לו, מפני שמכר טבל.  –מעושרות 
 )טור(רבנן. אינו אלא מד –גדר חיוב המוכר  «



   הלכות חלה -אליהו חלקת  אימן שלס 

 קטו 

  ט"קיסעיף 

 )שו"ע(, מפני שהוא כמוכרו. אין פורעין חוב מהטבל
 

 כ"קסעיף 

 )שו"ע(מעשר מזה על זה.  – הלוקח טבל משני מקומות
 
 
 
 

 א"קכסעיף 
 מעשר ונותן לו.  – החוכר שדה מהעובד כוכבים

  )שו"ע(מעשר ונותן לו.  –והמקבל שדה אבותיו מהעובד כוכבים  ❏
 
 
 
 

  ב"קכסעיף 

מוציאין התרומה והמעשרות מידיהם ונותנים  – כהן או לוי שלקחו פירות מישראל אחר שנגמרה מלאכתן
 )שו"ע(אותם לכהנים וללוים אחרים. 

 

  ג"קכסעיף 

הרי התרומה  –, ואין צריך לומר אם מכרו במחובר כהן או לוי שמכרו פירות תלושים, קודם שתגמר מלאכתן
 )שו"ע(והמעשר שלהם. 

 סט[-עוד לעיל סעי' סח]ועי' 

 
 

 
 

 ד"קכסעיף 
אע"פ שלא באו לעונת המעשרות צריך  – הנותן שדהו בקבלה לעובד כוכבים או למי שאינו נאמן על המעשרות

 )שו"ע(לעשר על ידם. 

 נתנה לעם הארץ ❏
 אינו צריך לעשר על ידם.  – עד שלא באו לעונת המעשרות • 
 צריך לעשר על ידם.  – ומשבאו לעונת המעשרות•  

 )שו"ע(כיצד הוא עושה? עומד על הגורן ונוטל, ואינו חושש למה שאכלו, שאין אנו אחראים להם. 
 

 
 
 

 ה"קכסעיף 

 ראש השנה לירקות תבואה ואילן
 באחד בתשרי הוא ראש השנה למעשר תבואה וקטניות וירקות. 

 ובט"ו בשבט, הוא ראש השנה למעשר האילנות. 
כיצד? תבואה וקטניות שהגיעו לעונת המעשרות לפני ראש השנה של שלישית, אע"פ שנגמרו ונאספו בשלישית, 

 מפרישין מהן מעשר שני. 
וכן פירות האילן שבאו לעונת המעשרות קודם ט"ו בשבט של שלישית, אע"פ שנגמרו ונאספו אח"כ בסוף שנה 

 שלישית, מתעשרין לשעבר ומפרישין להם מעשר שני. 
וכן אם באו לעונת המעשרות קודם ט"ו בשבט של רביעית, אע"פ שנגמרו ונאספו ברביעית, מפרישין מהם מעשר עני. 

 ואם באו לעונת המעשרות אחר ט"ו בשבט, מתעשרין להבא. 
 

  ו"קכסעיף 
  הירק, בשעת לקיטתו עישורו

ה, מפרישין ממנו מעשר עני. ואם כיצד? אם נלקט ביום ר"ה של שלישית, אע"פ שבא לעונת המעשרות ונגמר בשני
 נלקט ברביעית, מעשר שני. 



    הלכות תרומות ומעשרות –אליהו חלקת   שלאסימן 

 קטז 

 

 הרי הוא כירק והולכין אחר לקיטתו, בין למעשר בין לשביעית.  –, בלבד משאר פירות האילן וכן האתרוג ❏
 כיצד? אם נלקט בשלישית אחר ט"ו בשבט, מפרישין ממנו מעשר עני אע"פ שנגמרה בשניה. 

 וכן אם נלקט ברביעית קודם ט"ו בשבט, מפרישין ממנו מעשר עני. 
 נלקט בחמישית אחר ט"ו בשבט, מפרישין ממנו מעשר שני. 

אפי' היתה כזית ונעשית כככר, חייבת  –אתרוג בת ששית שנכנסה לשביעית  –ואע"פ שהולכין אחר לקיטתו  ❏
 )שו"ע(במעשרות. 

 

 ז"קכסעיף 
 האביונות של צלף 

שאם היו משנה שניה שנכנס לשלישית ונלקטו קודם ט"ו בשבט,  –נותנין עליהם חומרי האילן וחומרי זרעים 
 )שו"ע(מפרישין מעשר ראשון ואחר כך מפריש מעשר אחר ופודהו, ואחר שפודהו נותנו לעניים. 

 

 ח"קכסעיף 
 פירות שנה שניה שנתערבו בפירות שלישית, או של שלישית ברביעית 

  הולכים אחר הרוב.  – ורובמיעוט 
 מפרישין מעשר שני מן הכל, אבל לא מעשר עני.  – מחצה למחצה 

 הטעם: שמעשר שני חמור, שהרי הוא קדוש, ומעשר עני חול. 

 )שו"ע(מפריש מהם מעשר שני.  – וכן פירות שהן ספק אם פירות שניה הם או פירות שלישית ❏
 
 
 
 

 דיני מעשר שני

 ט"קכסעיף 
 במעשר שנימי החייב 

 כל הפטור ממעשר ראשון, פטור ממעשר שני ומן העני. וכל שחייב בראשון, חייב בשניה. 
 וכל התורם מוציא מעשר. וכל שאינו תורם, אינו מוציא מעשר. 

 וכל מי שאם תרם תרומתו תרומה, כך אם עשר הרי הוא מעשר. 
 ע()שו"אם הוציא מעשר אינו מעשר. וכל מי שאין תרומתו תרומה, כך 

 ל"קסעיף 
 פירות שהוציא מהם מעשר ראשון 

 הרי זה אוכל מהם עראי קודם שיוציא מעשר שני, שאין הראשון קובע לשני.  –קודם שיקבעו למעשר •  
את השני או את מעשר  אע"פ שהוציא את הראשון, אסור לאכול מהם עראי עד שיוציא –אבל משנקבעו למעשר •  

 )שו"ע(עני. 

 א"קלסעיף 
 חייבו להפריש מעשר שני בסוריא.  לא –סוריא 

 ב"קלסעיף 
 היכן המעשר שני נאכל

 מעשר שני נאכל לבעליו לפנים מחומת ירושלים, שנאמר: "ואכלת לפני ה' אלקיך במקום אשר יבחר וגו'".  ❏

 ונוהג בפני הבית ושלא בפני הבית.  ❏

מפי  -שך ויצהרך ובכורות בקרך וצאנך"אבל אינו נאכל בירושלים אלא בפני הבית, שנאמר: "מעשר דגנך תירו ❏
 )שו"ע(י לא יאכל אלא בפני הבית. השמועה למדו, מה בכור אינו נאכל אלא בפני הבית, אף מעשר שנ

 ג"קלסעיף 
  בזמן הזה, אם רצה לפדות מעשר שני שווה מנה בפרוטה

 לכתחילה, פודה ומשליך הפרוטה לים הגדול. אבל לשאר נהרות צריך לשחקה תחלה. 
 מחלוקת ראשונים –האם צריך לשחקה במשליך לים המלח  «

 טור: צריך.
 )ב"י(ב"י: אין צריך. 
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 מחלוקת ראשונים – וכן אם חילל מעשר שוה מנה על שוה פרוטה מפירות אחרות ❏
 רמב"ם: הרי זה מחולל אפילו בארץ ישראל.

 )ב"י(ראב"ד: אין מחולל אלא דווקא בחו"ל, אך לא בארץ ישראל. 
 )שו"ע(די שלא יהיו תקלה לאחרים. דהרי זה מחולל, ושורף את הפירות שחילל עליהם, כ –פסק השו"ע 

 ד"קלסעיף 
 כמה הוא שיעור הפרוטה

ושיעור פרוטה, כחצי שעורה כסף מזוקק, שהוא חלק מל"ב במעה כסף שהוא אשפיר"ו עוטומ"אני שמשקלו רביעית 
 דרה"ם. 

 נמצא שהפרוטה חלק ממ"ח בקטעא ויותר מעט. 
  )שו"ע(עשר שני שישוו כך לפחות. וצריך לדקדק שהפירות שמחלל עליהם מ

 ה"קלסעיף 
 אכילה ופדייה בירושלים

 מעשר שני שלא נטמא 
 כך אין פודין אותו שם, ואין מחללין אותו, ואין מוכרים אותו.  –כשם שאין אוכלים מעשר שני בזמן הזה בירושלים 

 אין מוציאין אותו משם ומניחים אותו שם עד שירקב.  – ואם נכנס בירושלים, אף בזמן הזה ❏  
  )המגיה(וכן אם עבר והוציאו משם, מניחין אותו עד שירקב.  «

אלא מוציאין את הפירות בטבלן חוץ לעיר, ומפרישין אותו  –לפיכך, אין מפרישין מעשר שני בירושלים בזמן הזה 
 )שו"ע(שם, ופודהו. ואם הפרישן שם בזמן הזה ירקב. 

 שו"ע(פודין אותו בירושלים.  – אבל אם נטמא( 
  )רמ"א(ויש להכשירו כדי שיקבל טומאה ויהא לו היתר בפדיון.  «

 ו"קלסעיף 

 נוסח המפריש
 הפודה מעשר שני, אומר: הפירות האלו מחוללות על מעות אלו. 

 )שו"ע(דיו, ואינו צריך לפרש, ויצאו הפירות לחולין.  –, אלא הפריש מעות בלבד כנגד הפירות ואם לא פירש ❏
 )ש"ך(הטעם: דהא אנו רואין שעוסק בפדיון. 

מעלין המעות לירושלים ומוציאין אותו שם. שנאמר: "וכי ירבה ממך הדרך כי לא תוכל  -ובזמן הבית  «
 )ש"ך(שאתו וגו'". 

 ז"קלסעיף 
 ברכת המפריש

 הפודה מעשר שני, מברך: אקב"ו על פדיון מעשר שני. 

 ואם חיללן על פירות אחרות, מברך: על חילול מעשר שני.  ❏

 )שו"ע(אינו צריך ברכה.  –ל דמאי והפודה או מחלל מעשר שני ש ❏

 ח"קלסעיף 
 על איזה מעות פודין

  :חייב היה להקפיד בדינים לקמן:בזמן בית המקדש 
 )שו"ע(אין פודין מעשר שני אלא בכסף.  «

 )ש"ך(דכתיב ונתת בכסף. 
 וכן אם פדה מעשר שני שלו, שהוא מוסיף חומש, לא יהיה החומש אלא כסף, כקרן.  «
 ואין פודה בכסף שאינו מטבע, אלא בכסף מפותח שיש עליו צורה או כתב.  «

 )שו"ע(ואם פדה בלשון של כסף וכיוצא בו, והוא הנקרא אסימון, לא עשה כלום. 
 )ש"ך(דבר שיש בו צורה.  –הטעם: דכתיב "וצרת הכסף" 

 ואין פודין בפחות מפרוטה, מפני שהוא כפודה באסימון.  «
 )שו"ע(ואין פודין במטבע שאינו יוצא באותו זמן ובאותו מקום.  «

 )ש"ך(שיהא ראוי להוציאה.  –אשר תאוה נפשך"  הטעם: שנאמר "ונתתה הכסף בכל
 )שו"ע(ואינו פודה במעות שאינם ברשותו.  «

 )ש"ך(הטעם: שנאמר "וצרת הכסף בידך". 
 אין להקפיד בכך.  – אבל עכשיו שאין מעשר שני נאכל 

או יחלל  ברשותו,ומ"מ יש לחוש בדבר, ואף בזמן הזה לא יפדה מעשר שני אלא על כסף שיש בו מטבע היוצא, והוא 
 )שו"ע(על פירות אחרים. 
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 ט"קלסעיף 

  הפודה מעשר שני קודם שיפרשנו
 לא אמר כלום, ולא קבע מעשר.  –כגון שאמר: מעשר שני של פירות פדוי במעות אלו 

 )שו"ע(הרי זה פדוי.  –אבל אם קבע ואמר: מעשר שהוא בצפון, או בדרום, מחולל על מעות אלו  ❏
 
 
 
 
 

 המעשרדיני וידוי 

  מ"קסעיף 
 וזהו הנקרא וידוי מעשר.  –לפני ה' אחר שמוציאין כל המתנות שבזרע הארץ  מצות עשה להתודות

  )שו"ע(ואין מתודין וידוי זה אלא אחר השנה שמפרישין בה מעשר עני.  ❏
  )ש"ך(קיך בערתי הקודש מן הבית. הטעם: שנאמר "כי תכלה לעשר וכו' ואמרת לפני ה' אל

 א"קמסעיף 

 אימתי מתודין? 
 )שו"ע(במנחה, ביו"ט האחרון של פסח של רביעית, ובשביעית. 

 שזהו פסח. –שכל המעשרות כלין בו ברגל  –הטעם: שנאמר "כי תכלה לעשר" 

 ב"קמסעיף 

 אין מתודין אלא ביום. 
הטעם: דכתיב "ואמרת לפני ה' אלקיך בערתי הקודש מן הבית", וסמיך ליה: "היום ה' אלקיך מצוך". 

 )ש"ך(
  )שו"ע(וכל היום כשר לוידוי המעשר.  «

 )שו"ע(חייב לבער ולהתודות.  – בין בפני הבית בין שלא בפני הבית ❏

  ג"קמסעיף 

  וידוי זה נאמר בכל לשון.

 )שו"ע(מתודים.  – ואם רצו רבים להתודות כאחד ❏
 )ש"ך(שכל אחד אומרו בפני עצמו.  –אבל מצוה מן המובחר  «

 ד"קמסעיף 

  מתודה עד שלא ישאר אצלו אחת מהמתנות.אינו 
 וערב יו"ט האחרון היה הביעור, ולמחר מתודין. 

 קשה, וכ"ת למה לא היו מבערין ערב יו"ט של פסח קודם החג שכל המעשרות כלין בו?  «
כדי שיהיה לו מה לאכול ברגל שהיה אוכל מן המעשר שני שהביא לשם לכך לא היו מבערין עד שי"ל, 

 )ש"ך(קרוב לכלות הרגל דהיינו בעיו"ט האחרון ולמחר מתודין. 

 )שו"ע(תודות, ואינו חייב לבערן. אין מעכבין אותו לה –ופירות שלא הגיעו לעונת המעשרות בשעת הביעור  ❏

 ה"קמסעיף 

הרי זה קורא שם למתנותיו ומזכה להן לבעליהן ע"ג קרקע,  – ותיו רחוקים ממנו, והגיע יום הביעורמי שהיו פיר
 )שו"ע(או למי שזוכה להן לבעליהן, ומתודה למחר. 

 אבל לא יקנה להם המתנות בחליפין.  «
 )ש"ך(מפני שנראה כמכירה ותרומות ומעשרות ושאר מתנות נאמר בהן נתינה לא מכירה. 

 ו"קמסעיף 

  מתי אינו מתוודה
 אם הפריש המתנות שלא על הסדר. •  
 או אם נשרף טבלו. •  
  )שו"ע(אינו מתודה.  –או אם הפריש מעשר בטומאה •  
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 דיני מעשר עני
נותנין לאשה תחלה ופוטרים אותה שאין כבודה להמתין שם הרבה ואחר כך נותנים  – באו איש ואשה לשאול• 

 )ש"ך וט"ז(לאיש. 
 )ש"ך(צריך ליתן לכל אחד כדי שבעו, דכתיב ואכלו בשעריך ושבעו.  – מחלקו בשדה כשהוא• 

  )ש"ך(נותן לפניהם והן מחלקים ביניהם.  -ואם אין לו ליתן לכל אחד כדי שבעו  «
  )ט"ז(ואין בו טובת הנאה לבעלים אלא העניים באים ונוטלים אותו בע"כ.  «

 )ט"ז(ואפי' עני שבישראל מוציאין אותו מידו. 

 מחלק כמו שירצה  – )כגון כשהביא לביתו שלא היה יכול להניחו בגורן מחמת גשמים( אבל המתחלק בבית ❏  
 )ש"ך(ואפילו אין מגיע לכל אחד אלא כזית, מפני שלא נאמר ושבעו אלא בשדה. 

 )ט"ז(ויש בו טובת הנאה לבעלים ונותנו לכל עני שירצה.  «

 )ט"ז(יכול להוציא ממנו ולתתו לעני אחר.  – בעל השדה ואילו בא עני ולקח שלא מדעת זה העני ❏  
 נדוניית חתן וכלה• 

 נוהגים לכוף החתן בשעת קבלת נידוניא שלו ליתן מעשר. –נדוניית אבי הכלה  «
 אלא שמחלקין את המעשר לקרובי החתן והכלה דהם קודמין לשאר עניים בזה דגם במעשר עני מצינו כן. 

 מחלוקת –נדוניית אבי החתן  «
מטעם  -י"א: דוקא מהנדן שהכלה נותנת להחתן מפריש מעשר, אבל לא ממה שאבי החתן נותן לבנו 

 שאביו נתן כבר מעשר.
ט"ז: תמה מאין הרגלים, דאטו יש חיוב על הממון כאן דתוכל לומר שהממון כבר נפטר ממעשר והלא 

ו או חותנו ודאי דעת חובת גברא הוא שהוא חייב לתת ממה שנתנו האל יתברך ומה לי שנתן לו אבי
 )ט"ז(משובש האומר כן. 

 נותן לו השני מעשר עני שלו. – אב ובנו שני אחים ושותפין שהיה אחד מהן עני• 
 . אין פורעין בו המלוה ולא משלמין בו את התגמול• 

 , וצריך להודיעו שהוא ממעשר עני.)כסעודת הבראה לאבל( אבל משלמין ממנו דבר של גמילות חסדים
 לא עושין בו שושבינות.  – שושבינות• 
 . )כשפסקו עליו בני העיר שכבר נתחייב בה דה"ל פורע חובו(אין נותנין ממנו צדקה  – צדקה• 
 אין נותן לזה ממעשר עני.  –אם חייב לתת  – פדיון שבוים• 

 ודאי יכול המפריש לתת מעשר עני שלו לזה. –אבל אם אין חייב לפדותו בלא"ה 
 )ט"ז(ונותנין אותו לחבר עיר בטובת הנאה פירות דרך דורון וכבוד.  – ירלתת לחבר ע• 

והיינו שחכם המתעסק בצרכי צבור ומפרנסין אותו מחמת טובה שעושה להם שמתעסק בצרכיהם, נותנים לו מעשר 
  )ש"ך(עני בטובה, ושולחים לו מחמת דורון וכבוד. 

ל בהלכות צדקה היינו משום דגנאי הוא לבני העיר אף על גב דאין שולחין לו צדקה מן הכיס כדאיתא לעי «
לפרנס חכם שמתעסק בצרכיהם מן הצדקה. אבל מעשר עני ששולחין לו מן הגורן לא מינכר דמעשר עני 

 )ש"ך(הוא. 
 )ש"ך(, דכתיב והנחתו בשעריך, וכתיב ואכלו בשעריך ושבעו. ואין מוציאין אותו מא"י לחו"ל• 
ומות והמעשרות אפי' מעשר עני טובלין שאסור לאכול בתרומה קודם הפרשתן. וכל התר – יש בהם איסור טבל• 

 )ש"ך(
 )ש"ך(אבל אין חייבים על טבל זה מיתה.  «

  )ש"ך(ועל כולם מברך בשעת הפרשתן ואפילו על מעשר עני, דהא מצוה להפרישו כיון שטובל את התבואה.  – ברכה• 
 

 דיני מעשר כספים ❏
 ט"ז: יש לדמות מעשר שמפרישין מן הריוח ממון לדין מעשר עני של תבואה ופירות. 

 נראה ששייך גם כן במעשר שמפרישין מן ריוח שנתן ה' לבני האדם. -וכן כל הדינים הנ"ל  «
 )ט"ז(ב"ח: המעשר של ממון שלנו אין בו חיוב לא מן התורה ולא מדרבנן. 

הוי כמו מנהג של מצוה שאין לבטל כלל  –הגא בעלמא, אך אם נהג בזה כדעת הב"ח ואינו אלא מנ –הכריע הפת"ש 
 )פת"ש(אם לא לצורך גדול. 

וכהיום אומר שרוצה ליתן כל המעשר לעניים  –אם התחייב אבי הכלה בתנאים הנהוגים לשלם המעשר מכיסו  ❏ 
אין לאבי הכלה שום טובת הנאה בזה, רק יחלקו המעשר לקרובי שניהם לעניי החתן  – הבאים מצדו צד הכלה

 )פת"ש(והכלה. 
 
 

 ובזמנינו נפק"מ לחלת חו"ל הנאכלת: – כשהיו אוכלין התרומה –דיני תרומות ומעשרות נוספות השייכות  ❏
אין הישראל חייב לטפל בתרומה להביא אותה מן הגורן לעיר, ומן המדבר לישוב אלא כהנים יוצאים לגרנות 

 וישראל נותנין להם חלקם שם. 
 ואם לא יצאו ה"ז מפריש ומניחה בגורן.  «



    הלכות תרומות ומעשרות –אליהו חלקת   שלאסימן 

 קכ 

תקנו חכמים שיטפל בה ויביאנה לעיר ונוטל שכר הבאתה  –ואם חיה ובהמה מצויים שם ואינה משתמרת שם 
  מהכהן.

 אסור לכהן שיטול תרומה או שאר מתנותיו עד שיפרישום הבעלים שאין לו זכייה לכהן עד שירימו אותם.
 זכה בהם, שאין לבעלים בהן אלא טובת הנאה, וטובת הנאה אינה ממון. –ואם לקחן שלא מדעת בעליהן 

 ואסור לכהנים ולוים לסייע בבית הגרנות כדי ליטול מתנותיהן. 
 וכן אסור לישראל להניחן לסייען, אלא נותן להם חלקם דרך כבוד.  «

 יצא ידי נתינה, ואסור לעשות כן מפני שנראה ככהן המסייע בבית הגרנות.  –נתן תרומה לכהן על מנת להחזירה 
 וכן אסור להן שיחטפו תרומות ומעשרות. 

 אלא נוטלן בכבוד.  -ואפי' לשאול אותם בפיהם אסור  «
 חלל.   –רומה לשומר שדהו, ולא בכור לשומר עדרו, ולא מתנות לרועה בהמתו. ואם נתן לא יתן אדם ת

 אא"כ נתן לו שכר שמירתו תחלה.  «
 רשאי ישראל לומר לישראל הילך סלע זו ותן תרומתו זו או בכור זה או שאר מתנותי לפלוני הכהן בן בתי 

חנם, ואמר לו חבירו הילך סלע ותן לזה. בד"א שהיו הבעלים רוצים ליתן אותה לאחד משני כהנים אלו ב «
 )טור(אסור.  –אבל בעלים שאומרים לכהן או ללוי הילך חלק זה בטובת הנאה 

 מחלוקת –האם יש הבדל בין בכור זרוע לחיים וקבה לשאר מתנות כהונה  «
 רמב"ם: דוקא בתרומה ומעשר שרי למימרא הילך סלע ותנם לבן בתי כהן. אבל בבכור זרוע לחיים וקבה

 אסור. ]דס"ל כבית שמאי[.
ב"י: מותר לימנות עליו אפילו גוי, ממילא משמע דכי היכי דשרי למימר הכי בתרומה, שרי נמי בבכור 

 )טור וב"י(ושאר מתנות. 
 )טור(דוקא ישראל שרי למימר הכי לישראל חבירו. אבל כהן לכהן אסור.  «

 לכהן.אסור לעשות סחורה בתרומה ומעשרות אע"פ שלוקח מכהן ומוכר 
 כהן שנשא ישראלית מאכילה בתרומה 

 וכן אם קנה עבדים 
 ודוקא עבדים כנענים, אבל שאר עבדים אפילו נרצע אינו אוכל כיון שאין גופו קנוי לו.  «

 מאכילין לנשיהן ועבדיהם.  –וכהן אפי' ערל וטמא שאין אוכלין 
 יאכלו.  –בת ישראל שנשאת לכהן והכניסה לו בין עבדי מלוג בין עבדי צאן ברזל 

 לא יאכלו.  –ובת כהן שנשאת לישראל והכניסה לו בין עבדי מלוג בין עבדי צאן ברזל 
 יאכלו.  –לא יאכלו. ועבדי צאן ברזל  -עבדי מלוג  –כהן הדיוט שנשא גרושה והכניסה לו עבדי מלוג ועבדי צאן ברזל 

היא והעבדים אוכלין, בין של מלוג בין של צאן  –בת ישראל שנשאת לכהן ומת ויש לה זרע ממנו, ואינה מעוברת 
 ברזל. 

 לא היא ולא העבדים אוכלין עד שתלד.  –הניחה מעוברת ואין לה זרע ממנו 
אם יש בהן זכר תאכל היא וכל העבדים. ואם כולן נקבות היא ועבדי מלוג  –ואם היא מעוברת וגם יש לה זרע 
 יאכלו, ועבדי צאן ברזל לא יאכלו. 

 תאכל היא וכל העבדים אפי' קודם שתלד.  –ובת כהן שנשאת לכהן ומת והניחה מעוברת 
 לא תחזיר לבית אביה לאכול.  –ברת ויש לה זרע, או שהניחה מעו -בת כהן שנשאת לישראל ומת 

 חוזרת בת ישראל.  –מת הזרע  «
 אינה אוכלת.  –מאורסת לכהן או שומרת יבם לכהן 

 נפסלת.  –וכן בת כהן מאורסת לישראל או שומרת יבם לישראל 
 פוסלה.  –בת כהן נשואה לישראל חרש שוטה וקטן 

 אינו מאכילה.  –ובת ישראל נשואה לכהן חרש שוטה וקטן 
 אינו פוסלה.  –שראל שבא על בת כהן באונס או פיתוי י

 פוסלה.  –ואם נתעברה ממנו  «
 אינה אוכלת עד שתלד. –וכהן שבא על בת ישראל באונס או פיתוי 

 פוסל, אפי' הוא ממזר.  –מאכיל. ושל ישראל  –כל זרע הכהן 
 הרי הוא ממזר.  - כיצד בת כהן לישראל ובת ישראל לכהן וילדה בת ונשאת הבת לממזר, וילדה בן «

 תאכל, אפי' מתה אמו.  –היתה אם אמו בת ישראל לכהן 
 בת כהן לישראל לא תאכל 
 ואם הזרע עבד אינו פוסל ולא מאכיל 

 כיצד? בת כהן לישראל או בת ישראל לכהן וילדה ממנו בן והלך הבן ולקח שפחה וילדה בן הרי הוא עבד  «
 לא תאכל. –מות אביו. בת ישראל לכהן תאכל אחרי  –היתה אם אביו בת כהן לישראל  «

 פעמים שהזרע כהן גמור ופוסל 
הרי זה כהן גמור ומאכיל את  -כיצד? בת כהן לישראל וילדה ממנו בת ונשאת הבת לכהן וילדה ממנו בן  «

 אמו אפי' אחרי מות אביו. ופוסל את אם אמו שהרי זרע הישראל קיים. 
 אותו הזרע פוסלה. –ונשאת לישראל ויש לה זרע ממנו בת ישראל שיש לה זרע מכהן שאוכל בשבילו, 

 )טור(מת אותו זרע חוזרת לאכול בשביל זרעה מכהן. 
   



   הלכות חלה -אליהו חלקת  אימן שלס 

 קכא 

 הלכות מתנות עניים
 

 סימן שלב
 

 לקט, שכחה ופאה 
 פאה נוהגת בחו"ל מדבריהם, כדמוכח מאהא דרב ושמואל דאמרי תרוויהו פאה בשישים.  - )קלד: קלז:(מקור: חולין 
 אין צריך להניחם. –אם אין עניי ישראל מצויים שם ליטלם  –פסק השו"ע 

 מחלוקת – בארץ ישראל «
 –התורה אלא בארץ. ובחו"ל הם דרבנן כיון שאין נוהגים מן  –הש"ך: כתב הטעם שאין צריך להניחם 

 אין זה טענה. –דבארץ ישראל שהוא דאורייתא  –משמע מדבריו 
 )פת"ש(חת"ס: ה"ה גם בארץ ישראל אין צריך להניחם. 

 אין נוהגין בהם.  – וכיום ❏
 )רמ"א(רמ"א: לפי שהרוב עובדי כוכבים, ואם יניחום, יבואו עובדי כוכבים ויטלום.  .א
שר לומר דע"כ לא אמרו דבחו"ל חייבים אלא בחו"ל הסמוכה לארץ דכשם ב"י וש"ך: עוד אפ .ב

שחייבת בתרומה ומעשרות חייבת במתנות. אבל במקומות הרחוקים כשם שפטורים מתרומות 
 )ב"י וש"ך(ומעשרות פטורים ממתנות. 

 )ד"מ(ובד"מ דחה תירוץ זה, שהרי אין נוהגין כלל אפילו בארץ ישראל. 
 
 
 
 
 

  



    הלכות ראשית הגז –אליהו חלקת   שלגסימן 

 קכב 

 הלכות ראשית הגז
 

 סימן שלג
 

 'אסעיף 
 היכן נוהגת מצות ראשית הגז

 נהוג עלמא כתלתא סבי כרבי אלעאי בראשית הגז, דאמר: אינו נוהג אלא בארץ. - )קלו:(מקור: חולין 
 חלקו בזה הראשונים

 בארץ כרבי אילעאי.רא"ש: אינו נוהג אלא 
 רמב"ן: נוהגין גם בזמן הזה בחו"ל.

 מחלוקת –להלכה 
 שו"ע: ראשית הגז אינו נוהג אלא בארץ. 

 בין בפני הבית בין שלא בפני הבית.  «
 אלא שלא נהגו כן.  –רמ"א: דבר תורה ראשית הגז נוהג אפילו בחו"ל 

 

 מקור חיוב המצוה ❏
 )ש"ך(מישראל לתת מראשית גז צאנו לכהן. שחייב כל אדם  -דכתיב: "גז צאנך תתן לו"

 
 
 
 

 'בסעיף 
 מי חייב

  )שו"ע(אין חייבים בראשית הגז אלא הכבשים בלבד, זכרים ונקבות. 
הטעם: דכיון דתלה רחמנא טעמא דראשית הגז בשירות כהונה, דכתיב וראשית גז צאנך תתן לו כי בו 

דבר הראוי לשרת, דהיינו רחלים שצמרן ראוי לעשות ממנו תכלת לבגדי כהונה.  -בחר וגו' לעמוד לשרת 
 )ש"ך(

 )שו"ע(פטור.  –ואם היה צמרן קשה ואינו ראוי ללבישה  ❏
 
 
 
 

 'גסעיף 
 הצמרשינה 

 חייב.  –גזז הצמר ולבנו • 
 )שו"ע(פטור.  –אבל אם צבעו • 

 הלכך חייב אף אחר שלבנו.  -הטעם: שלא עשה בגוף הצמר כלום 
 )ש"ך(פטור, מראשית הגז שקנאו בשינוי.  –אבל כשגזז וצובע קודם שיתן 

 
 
 
 

 'דסעיף 
 פטור.  – הגוזז את המתה

 חייב. –, ולא גזז התולש צמר רחלים בידו ❏
 

 
 
 



   הלכות מתנות עניים -אליהו חלקת  גימן שלס 

 קכג 

 'הסעיף 
 )שו"ע(חייב באחריותו עד שיתנו לכהן.  – המפריש ראשית הגז, ואבד

 
 
 
 
 

 'וסעיף 
 )שו"ע(דבריו קיימים.  – האומר: כל גיזתי ראשית

 
 
 
 
 

 'זסעיף 
 הלוקח גז צאנו של עובד כוכבים 

 )קלה.(מקור: חולין 
 פטור מראשית הגז.  – אחר שגזזן העובד כוכבים•  
 חייב, אע"פ שגדלה הגיזה ברשות העובד כוכבים.  – לגיזתןואם לקח הצאן •  
 מחלוקת ראשונים – אם חוזרים הצאן לעובד כוכבים אחר גזיזה•  

 רמב"ם: חייב, שאין החיוב תלוי אלא בשעת הגיזה.
 )ב"י(רש"י: הכל תלוי אם הצאן שלו הוא, ולא הגיזה. 

 מחלוקת –להלכה 
 שו"ע: כרמב"ם, אע"פ כן חייב. 

 רש"י, דפטור, אם לא קנה הצאן לגיזתן. רמ"א: כ
 
 
 
 
 

 'חסעיף 
 הלוקח גז צאנו של חבירו 

 )קלה. וקלו:(מקור: חולין 
  שו"ע(חייב להפריש מהנשאר על הכל. ואע"פ שלא התחיל המוכר לגזוז.  –אם שייר המוכר מעט מצאנו להגזז(  

 )ש"ך(הטעם: דחזקה אין אדם מוכר מתנות כהונה, ומתנה דכהן גבי מוכר היא. 
  שו"ע(הלוקח חייב להפריש.  –ואם לא שייר כלום( 

הטעם: שאומר לו המוכר מתנה דכהן לא מכרתי לך, ומה שלקחתי ממך מעות לא לקחתי אלא בעד צמרי 
 )ש"ך(חוץ מחלקו של כהן. 

זה נותן לעצמו על  –ומכר מין זה והניח המין האחר  )אדומה( לבנה וגיזה שחומה ואם היו שני מינים, כגון גיזה ❏
 )שו"ע(מה שלקח וזה נותן לעצמו על מה ששייר. 

 מחלוקת ראשונים –היו גיזת זכרים וגיזת נקבות  «
 רמב"ם: זה נותן לעצמו על מה שלקח, וזה נותן לעצמו על מה שמכר.

 )ב"י(ונקבות חד מינא הוא, ואין בו אלא עצה טובה.  ר"ן וב"י: תמהו על הרמב"ם, דהרי זכרים
 

 קנה גז צאנו של חבירו  ❏
 )רמ"א(הוא חייב.  –אם שייר המוכר קצת גיזה לעצמו  • 
 )רמ"א(הלוקח חייב ליתן.  –לא שייר מהם כלום •  
 )רמ"א(שניהם פטורים.  –ואם פירש לו: אני מוכר לך הכל •  

 )ש"ך(ומ"מ, לכתחילה אסור לעשות כן למכור הצמר במחובר ולהפקיע ממונו מיד מצוה.  «
 
 
 
 



    הלכות ראשית הגז –אליהו חלקת   שלגסימן 

 קכד 

  'טסעיף 
 כמה צאן יהיו לו ויהיו חייבות בראשית הגז 

 מחלוקת, בית הלל: חמש רחלות. ר' ישמעאל ב"ר יוסי משום אביו: ארבע.  – )קלה.(מקור: חולין 
 נחלקו בזה הראשונים

 כבית הלל.רא"ש ורמב"ם: חמש, 
 )ב"י(רי"ף: ארבע, כר' ישמעאל ב"ר יוסי. 

  )שו"ע(דאין פחות מחמש.  –פסק השו"ע 
 )ש"ך(ודרשו בו שמעשות את בעליהן למצוה.  -הטעם: דכתיב "חמש צאן עשויות"

  כמה צריך להיות שיעור הגיזה בהם ❏
אחד לכהן. ר' ינאי: בשש, לכהן חמשה, מחלוקת, רב ושמואל ור' יוחנן: בשישים, ונותן סלע  - )קלז:(מקור: חולין 

 ואחד לו.
 נחלקו בזה הראשונים

 רי"ף: בשישים, דר' ינאי הוי יחיד לגבייהו.
 )ב"י(רא"ש: בשש, כר' ינאי. 

 )שו"ע(כרי"ף, והוא שיהיה בגיזה שלהם אין פחות ממשקל ששים סלע.  –פסק השו"ע 

 מחלוקת ראשונים – האם גם צריכות להיות מחומשות ❏
 אין פחות משנים עשר סלע. –צריך שלא תהיה כל אחת מחמשתן  רא"ש:

 )ב"י(רמב"ם ]לשיטת הב"י[: לא צריך שיהיו מחומשות. דהאמוראים לא הזכירו מחומשות. 
 )ד"מ(אין מחלוקת, ואף הוא ס"ל דבעינן מחומשות.  –לד"מ בשיטת הרמב"ם  «

 אין פחות מי"ב סלע.  דצריך שיהיו מחומשות, שתהיה גיזת כל אחד מחמשתן –פסק השו"ע 
 )שו"ע(אע"פ שחמשתן גוזזות ששים סלע או יותר, פטור.  –ואם היתה אחת מהן גוזזת פחות מי"ב  «

 
 
 
 

 'יסעיף 
 חייבים. – השותפים

 והוא שיהיה בחלק כל אחד כשיעור.  ❏
 )שו"ע(פטורין.  –אבל חמשה צאן בלבד של שני שותפין  «

 
 
 
 

 א"יסעיף 
 זמן ההפרשה

 מצוותה בתחילה.  –ראשית הגז  –לכתחילה  • 
 )שו"ע(יצא.  –ואם הפריש בין באמצע בין בסוף  • 

 
 
 
 

 ב"יסעיף 
 היו לו מתחילה ה' צאן ומיד אחר גיזת כל אחת ואחת מכרה 

 מחלוקת אמוראים. – )קלח.(מקור: חולין 
כשהיו לו ה' צאן וגזז אחת מהן בלבד, ומכר גיזתה, ואח"כ גזז שניה ומכר גיזתה, ואח"כ גזז שלישית  –פסק השו"ע 
 הכל מצטרפות לראשית הגז, וחייב לאחר כמה שנים.  –ומכר גיזתה 

 וה"ה אם מכר קצת הצאן לאחר שהתחיל לגזוז.  «
 ויש לו להפריש מן החדש על הישן ומזה על זה.  «
  )רמ"א(לא יתן מן הרע על הטוב, אלא יתן מכל אחד לפי שיעורו.  –היו לו שני מינים, רע וטוב  «

 
 
 



   הלכות מתנות עניים -אליהו חלקת  גימן שלס 

 קכה 

 לא היו לו מתחילה ה' צאן וכל פעם גזז וקנה עוד אחת ❏
אינם  –שאם היתה רחל אחת וגזזה, ואח"כ קנה שנייה וגזזה והניח גיזתה, ואח"כ קנה שלישית וגזזה והניח גיזתה 

 ()שו"עמצטרפין. 
 
 
 
 
 

 ג"יסעיף 
 מי שהיו לו גיזות רבות של ראשית הגז, ורוצה לחלק לכהנים 

 )קלח.(מקור: חולין 
 לא יתן לכל אחד פחות ממשקל חמש סלעים מלובן, כדי בגד קטן. 

כדי שיהיה בו אחר הליבון חמש  )מטונף(לא שילבנו ואח"כ יתן, אלא יתן לו מצמר הגיזה כשהוא צואי  «
 סלעים או יותר. 

 שנאמר: "תתן לו" שיהיה בו כדי מתנה המועלת. 

 )רמ"א(אבל אינו חייב ליתן מדרבנן רק חמש סלעים מהכל.  ❏
 )ש"ך(בכל דהו סגי.  –אך מן התורה  «

 
 
 
 
 

 ד"יסעיף 
 למי מותרת הגיזה

 ראשית הגז חולין לכל דבר. 
 )שו"ע(לפיכך נותנין אותו לכהנת, אע"פ שהיא נשואה לישראל. 

 
 
 
 
 
 

  



   הלכות שביעית –אליהו חלקת    

 קכו 

 הלכות שביעית
 

 סיכום ההלכות מספר ערוך השולחן העתיד
 

 גדר מצוות השמיטה –סימן ט"ו 
 מחלוקת – גדר מצות השביעית

 בירושלמי דדמאי: מדרבנן.
 במשנה בשביעית: מדאורייתא.ר' יוסי 

 ונחלקו בזה הראשונים
 רמב"ם: דאורייתא.

 ראשונים: דרבנן.
 מחלוקת –בשיטת הר"ת  «

 לערוך השולחן: כרמב"ם.
 לסמ"ג: כראשונים, ולא דיבר אלא על בית שני.

 
 
 
 

 פרטי איסורי השמיטה –סימן ט"ז 
 )א(אין שביעית נוהגת אלא בארץ ישראל.  – היכן נוהגת שביעית•  
 )א(לרמב"ם אין בו איסור שביעית.  – אילן שנטעו בבית•  
 חייב בשביעית. – הנוטע כרם להקדש•  
 אין חל בו שביעית כלל. – שדה עכו"ם•  
 מחלוקת – עכו"ם שמכר שדהו זרועה לישראל•  

 כ"מ כופר: אין שביעית.
 )ד(ערוך השולחן: יש שביעית. 

 אסור בשביעית. – סוריא ועבר הירדן•  
 ספיחין מותרים.אך  «
 )ו ז(ואסור לסייע בידם.  «

 )ח(בעיירות הסמוכות לספר כדי שלא יפיצו העכו"ם ויבוזו פירות שביעית.  –מטעם הבי"ד  מעמידים שומר•  
 
 
 
 

 עוברי עבירה בשביעית –סימן י"ז 
 .חשודים ישראל על השביעית • 

 חשודים לחללה שלכן בשוגג מותר לו.בשונה משבת, שאין  –ולכן אף אם זרע בשוגג אסור לו הדבר 
 .קנסוהו לעקור זרעיו ואלנותיו•  
 צריך להמתין שנה מלזורעה כל שנת מוצאי שביעית. – ואף אם הכין וחרש הקרקע•  

 אולם מותר לו לתת אותה לאיש אחר, ואין חשש להנאת טובת הנאה. «
 וכן אם מת מותר לבנו, דרק אותו קנסינן, ולא בנו. «

 כחרישה זריעה ונטיעה, אך בדרבנן מותר אפילו עשה במזיד. אלא באיסור דאוריתא אין קונסים•  
 קנסינן בכל גווני. –כשקנסינן  – אין הבדל בין עשה בעצמו או ע"י עכו"ם•  

 )ד(וה"ה, כשלא קנסינן מותר תמיד.  «
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 קכז 

 תוספת שביעית –סימן י"ח 
ר"ע למד מפסוק, ור' ישמעאל לא למד מפסוק דלא  –מחלוקת ר"ע ור"י  - )ט:(: ר"ה מקור דין תוספת שביעית•  

 ס"ל.
 פסק הרמב"ם כר' ישמעאל, דאחר החורבן רבן גמליאל ביטל התקנה. –להלכה 

 מחלוקת – בזמן הזה•  
 רמב"ם: כדי שתקלוט הנטיעה, ותשריש מ"ד יום. מפני מראית העין.

 בלבד.ר"ש ורע"ב: צריך ליזהר רק ב' שבועות קודם 
 
 וזהו ביאור דיני תוספת שביעית בזמן בית המקדש:• 

 השיעור: בשדה אילן עד עצרת, בשדה לבן עד הפסח. ❏  
 שיהיו ג' אילנות לבית סאה, וראויין לעשות ככר דבילה של ס' מנה איטלקי. –שיעור שדה אילן  «

 אורה וסלו.ואם לאו יכול לחרוש רק עד הפסח. ויחרוש רק הקרקע הסמוכה לאילנות כמלוא 
 מחלוקת –כיצד יגיעו לשיעור ס' מנה  «

 רמב"ם: שכל אחד יעשה כ' מנה. וביחד כולם ס'.
 ר"ש ורע"ב: שכל אחד יעשה ס' מנה.

 שיעור האילנות יהיה כפי תאנה, ואפילו אילני סרק. «
 אין חילוק אם הג' אילנות של אדם אחד או של ג' בני אדם. דנקרא שדה אילן. «
 מחלוקת –עצרת אך לגבי חרישה עד  «

מפני שחוששים שמא יתעצלו האחרים ויסמכו כל אחד על  –ר"ש: היקלו אפילו עד שבועיים לפני ר"ה 
 לכן היקלו. –השני 

 אך הרש"י: לא חילק בזה, וס"ל דרק עד עצרת.
אלא מספיק שג' עושים, אפילו אם שאר האילנות  –אין צריך שכולם יעשו ס'  –כשיש עד תשע אילנות  «

 חשיב כשדה אילן. –יים לעשות אינם ראו
 הלכה למשה מסיני. –אפילו אינם עושים חורשין כל בית סאה בשבילן  – מעשרה ולמעלה•  
 יש להקל בהם יותר דמותר לחרוש עד ר"ה ממש. – אך בעשר נטיעות ילדות•  

שנתה גדר נטיעה: מהמשנה משמע דכל זמן שנקראת נטיעה ואין קצבה לדבר, אך הר"ש כתב דרק בת  «
 נחשבת נטיעה.

 לנטיעות גם דילועין מצטרפין, ובלבד שהאילנות יהיו הרוב. «
 מחלוקת –אך קישואין  «

 ירושלמי: אין מצטרפין. אך לתוספתא: מצטרפין.
דין עשר נטיעות לא נאמר אלא למפוזרים בתוך בית סאה, אך אם עומדים בשורה אין חורשין להן אלא  «

 לצרכן.
 עשר הנטיעות אין בהכרח צריכות להיות במרחק שווה בין זו לזו. ❏
 עשר הנטיעות צריכות להיות דווקא עשר נטיעות ולא יותר. ❏

מלבד  –הוא כל שאסור מדאורייתא בשביעית אסור גם בתוספת שביעית  –הכלל העולה בזמן המקדש  «
 למרות שרק מדרבנן. –עידור שאסור גם בתוספת שביעית 

 אסור לעשות אחר עצרת. -מדרגות אפילו  «
 חורשין ועושין הכל עד ר"ה. בזמן הזה:

 אסור לסוכן ולנקבן קודם השביעית. מפני מראית העין. –אבל פגי שביעית שלעולם לא יתבשלו עד ר"ה  «
 
 
 
 

 מה המה המלאכות האסורות בשביעית –סימן יט 
למי, לר"א: לוקה בד' הכתובות, ואילו כל שאר מחלוקת בירוש – גדר שאר מלאכות חוץ מהד' הכתובות בתורה • 

 המלאכות מדאורייתא רק שאינו לוקה, מפני שלומד כלל ופרט וכלל.
 לר' יוחנן: אינו לוקה, ואינו לומד כלל ופרט וכלל, וממילא שאר מלאכות דרבנן.

 מחלוקת –להלכה 
 הכתובות במפורש בתורה.לחן: כר"א, ואף שאר המלאכות בעשה, רק שאינו לוקה עליהם כד' וערוך הש

 רמב"ם: שאר מלאכות אסורות רק מדרבנן.
 . אין מציתין את האור בשביל התולעים • 

 מותר. –אך רחוק מהאילנות  «
 סומכין אותו.  – אילן שהוא רך הרבה ויראין שלא ישבר•  

 וה"ה אילן שענפיו נוטים לכאן ולכאן. «



   הלכות שביעית –אליהו חלקת    

 קכח 

אין מלמדין את הפרה לחרוש אלא במקום חול, ולא במקום הראוי לזריעה משום שנראה  – לימוד הפרה לחרוש•  
 כחורש.
 וה"ה, שאסור לבדוק את הזרעים בעציץ. «

 אך מותר לבודקם בעציץ מלא גללים.
 .מותר לשרות הזרעים במים בשביעית כדי לזורען במוצאי שביעית•  
 מותר להטעינו בסלעים, או לצובעו בסיקרא בכדי שיבקשו עליו רחמים. – אילן המשיר פירותיו•  
 : השקאת שדה הצריך למים•  

 בית השלחין: לכו"ע מותר. «
 מחלוקת –בית הבעל  «

 רמב"ם: מותר. 
 תוס' ורש"י: אסור.

 כרמב"ם, דמותר. –הכריע הערוך השולחן 
 יותר מעומק טפח. כי הלוף נח לגדול.צריך להטמין לפחות ד' קבין יחד ולא יטמין  – הטמנת לוף•  
והרמב"ם לא חילק בין  –מחלוקת בירושלמי אחד אומר כלוף, ואחד אומר אפילו בפחות מותר.  – הטמנת בצלים•  

 בצלים ללוף.
 משקין העלים ומערבים העפר במים. אך לא חותכין העלין דגורם לגידולן. – אורז•  

 
 ליקוט עצים משדהו•  

 אסור, וגזרו גדולות אטו דקות. –מתוך שדה שלו  «
 מותר, ובלבד שאינו מחזיק לו טובה על כך. –משדה חבירו  «
 אסור. –משדה קרובו  «

 מותר אפילו משדה עצמו, דבהמתו וכירתו מוכיחים עליו. –להאכיל בהמתו או להסיק כירתו  ❏
דבשביעית מצווה על שביתת השדה  –אסור אפילו ע"י עכו"ם, וכ"ש ע"י שכיר וכדו' בשונה משבת  –כשאסור  ❏

 שהיא המצוה.
 
 :קציצת אילנות לעצים•  

 שנים מותר לשרשן, ג' מותר לקוצצן אך לא לשרשן. –בשל עצמו  «
 מותר לשרש אפילו בג', דאין כוונתו לתועלת הקרקע. –בשל חבירו  «

 מחלוקת ראשונים האם כוונתו גם להעבות האילנות ❏
 קא כשאין כוונתו להעבות האילנות.רמב"ם: דוו

 ר"ש: אפילו כוונתו להעבות האילנות.
 ובלבד שלא יתכוון לזימור. -לא יכסם בעפר, אבל מכסם באבנים או בקש שלא יתייבש  – המבקיע עצים•  
 )כד(ר לא לקושרו בחוזק, אלא רק ברפוי שלא יוסיף ליפול. מותר לקושרו רק שיזה – אילן שנסדק בשביעית•  

 
 
 
 
 

 דיני הוצאת זיבול בשביעית – 'סימן כ
 , אפילו אם אין כוונתו לזבלה, מפני שנראה כמזבל השדה.זיבול אסור • 
 )ב(ג"כ יש להחמיר.  –שהזבל קשה לשדות  מקומות שאין צורך בזבל כא"י•  
 רק אחר זמן הזיבול אחר שייבש הזבל בשדה. –זבלים בשדה מותר לתת  –אחר זמן הזיבול •  

 קודם זמן זה ג"כ אסור לתת בשדה. «
 אך מותר לתיתם בפתח השדה ]ויש בזה מחלוקת בירושלמי[

 .אפילו קצת זבל אסור•  
 וכנגד כל שליש סאה נותן אשפה אחת. –שלוש אשפתות לבית סאה  – שיעור האשפה•  
 )ה(מותר לתת האשפתות.  בשדה של עכו"ם•  
 )ו(בערימה אחת.  יכול לעשות כל האשפתות אשפה אחת•  
 מותר לו להוסיף עליו. – היה לו דבר מועט כבר בערב שביעית•  
 מותר לתת עליו, שכל שאינו נותן ע"ג קרקע מוכיח במעשיו דרצונו לא לזבל הקרקע. – העמיד סלע בשדה•  
 צריך לשייר מהשדה חלק שיראו שאין כוונתו לזבל השדה מחמת גללי הבהמות. – העושה דיר בהמות בשדהו•  

 ומותר לדייר עד גודל ד' סאה. «
 וגם זה יעשה בשלבים של ב' סאה ואח"כ עוד ב' סאה. «
 ישייר חלק קטן פנוי מפני מראית העין. –אם שדהו ד' סאה בדיוק  «
 מחלוקת –אם רוצה להוציא הזבל שבדיר לתוך שדהו  «

 יוציא רק כדרך האשפתות ג' אשפתות לסאה.ראב"ד: 
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 קכט 

 רמב"ם: מותר להוציא מהסהר כדרך המזבלין.
 גדירת הסהר יכולה להיעשות בכל צורה שהיא, בקש וחבלים וכדו'. «
 לא יהיה בין סהר לסהר כמלוא סהר שהוא שיעור בית סאתים. «

 
 .שדות שחוצבין מהם אבנים•  

מותר לחצוב ממנה בשביעית, דהכל  –אבן אמה על אמה ברום אמה אם חצבו ממנה קודם שביעית כ"ז אבנים שכל 
 רואים שהוא מחצב של אבנים.

 מחלוקת – אם האבנים בולטים מהארץ•  
 רמב"ם ר"ש ורע"ב: מותר בכל ענין, שהרי הכל רואים שהוא מחצב.

 תוספתא: אין צריך שיתגלו ממש ואין צריך בולטים.
 מותר. – המחצב של חבירו•  
 עשות גדר למחצב.מותר ל•  

 
 גדר של אבנים•  

 מותר ליטול אבנים קטנות כגדולות. –אם היה גובה י' טפחים או עשר אבנים 
 ישאיר טפח אבנים סמוך לארץ. –אך אם לא היה שם י' 

 מותר בכל עניין אף הקטנות, ואין חשש למראית עין. – בשדה חבירו•  
 אם גדולות בגודל שב' אנשים נושאים אותה מותר, פחות מכאן אסור. – נטילת אבנים•  
 מותר, אך הסמוכות לקרקע אסור, ובתוספת שביעית מותר בכל עניין. – סיקול אבנים•  
ערב שביעית משפסקו הגשמים אסור, דלצורך שביעית עושה. אך בשביעית אחר שפסקו  – בניית מדרגות לגאיות•  

 צאי שביעית עושה.מותר, דלמו –הגשמים 
 אסור. – למלאות הגיא בעפר•  

 וזה האיסור היחיד בזמנינו בתוספת שביעית ]ונחלקו בזה בירושלמי[. «
 מותר ליטלם, דהכל יודעים דכוונתם לבנין. – אבנים הנישאות על הכתף•  
 מותר ליטול אף הקטנות, דאינה שלו. – קיבל שדה באריסות•  
  פרצה שהיא סוגה בעפר•  

 אינה מכשלת הרבים אסור. אך אם מכשלת הרבים מותר, וכן אם היתה פתוחה לרה"ר מותר.אם 
 בניית גדר בינו לבין חבירו •  

 מחלוקת –בשדות  «
 ירושלמי: אסור.

 רמב"ם: מותר. דזהו כצורך רבים.
 לכו"ע מותר. –בכותל ביתו  «

 ומ"מ כשמותר צריך לצבור העפר כדין ג' אשפתות.
 
 
 
 

 הדין באכילת פירי אילנות בשביעיתאיך  –א "סימן כ
 לא תבצור כדרך הבוצרין אלא ע"י שינוי דכתיב "לא תבצור". • 

 אין קוצרין בכלי המיוחד להם, אלא בחרב או סכין. «
 .לא יאספם כדרך שאוספין בכל שנה•  
מכאן שחייב להפקיר שדהו. ולא יגדרנו לשומרו, ואם עושה כן ביטל מצות  – "והשביעית תשמטנה ונטשתה"•  

 עשה.
 .אין להכניס הפירות לתוך ביתו ולחלק לעניים•  
 אפילו עשירים מותרים לקחת.•  
 מותר לבעל השדה לקחת כל הפירות לצורכו ולצורך בני ביתו. –כשהפירות מועטין •  
 שוניםמחלוקת רא – דין הפירות המשומרים•  

 רש"י רמב"ם ורמב"ן: מותרים. 
 תוס' והמאור: אסורים באכילה לגמרי.

 ראב"ד: ביד ישראל אסורים, אך ביד עכו"ם מותרים.
 )ח(דאם רוצה לסמוך על דיעה הראשונה איו מוחין בידו.  –הכריע הערוך השולחן 

 ודאי אסור. –לתלוש בידיו פירות המשומרים שבעל הבית לא הפקירן  «
 אסור. – ביעית קודם שנתבשלופירות ש•  

 הטעם: מחלוקת «
 ר"ש ורע"ב: דהתורה אמרה "לאכלה" ולא להפסד.

 דאינה נאכלת עד שתהא תבואה. –רמב"ם: משום דכתיב מן השדה תאכלו את "תבואתה" 
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 משיגיעו לעונת המעשרות. – שיעור גדילתן לאיסור בבית•  
 מחלוקת –האם ג' מינים שונים משאר פירות בשדה  «

 רמב"ם: אין הבדל. ותמיד אסור רק משיגיעו לעונת המעשרות.
 ר"ש ורע"ב: יש הבדל ושונים, כגון בזיתים שהגיעו לשליש גידולן מותר.

 
 
 
 

 דיני אכילת ספיחין בשביעית –ב "סימן כ
אסורים, מפני עוברי עבירה שלא ילך ויזרע תבואה וקטניות וכו' בתוך שדהו בסתר ויאמר  – טעם איסור ספיחין • 

 ספיחין הן.
 מותר, דווקא מאילנות ועשבים שאין זורעין אותן רוב בני אדם. – בפירות האילנות•  

 כל הצומח מהם אסור. –אבל דבר שרגילות לזורעו 
 מחלוקת – איסור ספיחין•  

 ם, ואין אסורים אלא רק אחר הביעור.רש"י ורע"ב: מותרי
 רמב"ם: אסורים לגמרי.

 חייבים לנהוג בהם קדושת שביעית. –אף סוגי הספיחין המותרים •  
 .חייב להפסיד הספיחין•  

ומקשה הערוך השולחן כיצד מפסידים פירות שביעית? ודחק שיש היתר להם אחר השביעית, אך התקשה  «
 בכך שמפסידה לבהמה. וצ"ע.

 מותרים לאחר השביעית. – ספיחי שביעית שזרען•  
 מותרים בכדי שיעשו, ואם מביאים מיד מחו"ל מותרים מיד. – ספיחין במוצאי שביעית•  

 
 
 
 

 פירות שגדלו מקצת בשישית ומקצת בשביעית –ג "סימן כ
 .תלוי בעונת המעשרות –זמני הספיחין  • 
 מחלוקת – שיח ירקות שנכנס לשנה השביעית•  

 רמב"ם: אסורים כספיחין. 
 תוס': מותרים, דאין אסור אלא שגדל כספיחין.

 הולכים אחר השרשתן. – אורז ודוחן ופרגין•  
 וה"ה, לעניין גדל בשביעית ונלקט בשמינית. «

 הולכין אחר לקיטתו. –הולכין אחר גמר פירי. אך לאכילה  –לזרע  – פול המצרי•  
 בשמינית.וה"ה לעניין גדל בשביעית ונלקט  «

 מותר. –אסור כספיחין. אך זרעו לזרע  – פול המצרי שזרעו לירק ונכנסה עליו שביעית•  
 פול המצרי שעבר וזרעו בשביעית•  

 לכו"ע בין ירקו בין זרעו אסור משום ספיחין. –אם זרעו לזרע  «
 מחלוקת –אם זרעו לירק  «

 רמב"ם: בין ירקו בין זרעו מותר.
 זרעו אסור, ירקו מותר. – גם לזרעואם זרעו גם לירק ו

 ראב"ד: תמיד אסור משום שעבר וגידל בשביעית.
 ואין ניתן להקל אלא כשזרעו עכו"ם.

ג"כ חל עליו  –לכך חנט בשישית ונלקט בשביעית  –הולכים לחומרא בין אחר לקיטתו בין אחר חנטתו  – אתרוג•  
 דיני שביעית. ומאידך חייב במעשרות כשישית.

 בכמה שנים תאנים הגודלות•  
בכל המקומות יש ליזהר בהן ולסמן את כל הגודלות בשביעית כי הולכין בתר  –לג' שנים  –בנות שוח  «

 חנטתן.
תלוי בכל מקום כיצד גודלות, יש מקומות הגודלות לב' שנים ושם ינהגו בהן כבנות שוח, ויש  –הפרסאות  «

 מקומות הגודלות בשנה וינהגו בהן כשאר תאנים.
 סיםבצלים הסרי•  

 מותרים בשביעית. דזה הוי כגמר פירא. –אם מנע מהם מים ל' יום לפני ר"ה של שביעית  –בשדה שלחין 
 דגמר פריו בשביעית. –אסורים בשביעית  –ואם לאו  «

 תלוי אם מנע מהם מים ג' עונות. –בשדה בעל 
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 –עדיין ראויות לאכילה  מותר. אך אם –אם נתקשו ונפסלו לאכילת אדם קודם ר"ה  – הדלועין שהניחן לזרע•  
 אסורות.

 מותר. –אם מתאחה אסור. ואם לא מתאחה  –ניתן לבדוק הדבר ע"י שיתן מחט בעוקצו  «
 )יד(מותרות בשביעית.  – תמרות שלהם•  
מותר לעקור אותם בקרדומות של מתכת, אך לא  –שדרכם להיות טמונים בקרקע  - לוף ובצלים הקצונים ופואה•  

 במרא וחצינא משום שינוי.
אם היו העלין שחורים אסורים  – בצלים של ערב שביעית שישבו בארץ בשביעית וירדו עליהם גשמים וצמחו•  

 רקע, ולא שגדלו בשביעית.מותר, דגדל מן הבצלים ולא מן הק –שגדלו בשביעית, אבל אם הוריקו העלין 
 ה"ה בשאר ירקות. «
 מחלוקת –דין הבצלים עצמן  «

 רמב"ם: מותר, ורק התוספת אסורה.
 ורק האיסור אם נתווספו בשביעית. הוי כמניחם בבית, –דכיון שמניחם בארץ לשמרם  –הטעם 

 שאר פוסקים: גם הבצלים עצמן אסורים.
 בצלים שגדלו בשביעית ונתרבו בשמינית•  

מותרים דבטל השמינית  –גדלו בשישית וזרעם בשביעית ונתרבו ולקטם ושוב זרעם בשמינית ונתרבו אם  «
 את גידול השביעית.

 מחלוקת –אם גדלו בשביעית ובשמינית הוסיפו ונתרבו על גידול השביעית  «
 רמב"ם: מותר.

 ית אסור.תר, אך גדלו לגמרי בשביעראב"ד: דווקא אם רק הרכינו בשביעית ונתרבו בשמינית מו
 )כ(כרמב"ם, דגידולי היתר מעלין את האיסור.  –הכריע הערוך השולחן 

 
 
 
 

 ההנהגה בפירות שביעית –ד "סימן כ
 -והיינו לכם דומיא דלאכלה  -אכלה"לכל צרכיכם, וכתיב "ל -כתיב "לכם" –מקור דיני ההנהגה בפירות שביעית  • 

 מה לאכלה הנאתה וביעורה שווה, אף לכם כך הוא.
 .מותר לסוך בשרו, ולהדליק הנר, ולצביעה בפירות שביעית•  
 )א(, דהנאת הרפואה בא אח"כ. אסור לרפואה•  

 מותר. –כגון בליעת אניגרון וכדו'  – רפואה בדרך אכילהאך  «
 אסור, דכתיב "לאכלה" ולא להפסד. – פירות שביעית קודם שיתבשלו•  
 אסור, דכתיב "לאכלה". – מנחות ונסכים•  
 אסור. אך שכיר יום מותר. –כנתינה לעכו"ם או שכירו  לפרוע חוב•  
אינו חייב לאוכלו, דפירות שביעית אין חובה  –כקניבת הירק וכפת שעיפשה  – אם לא ינעם לחיכו אכילת הפירות•  

 לאוכלם רק היתר לאוכלם.
 בהוויתן תהא. -דכתיב "לכם" – אסור לשנות אותם מברייתן•  
 אסור, וה"ה שאסור להקריש משקה. –ותו מברייתו לרסק אוכל ולשנ•  

 וכן לצבוע משקה עד שמשתנה מתוארן אסור. «
 .דבר שדרכו להיות חי לא יעשנו מבושל כאוכלי בהמה•  

 וכן דבר שרגיל לאוכלו מבושל לא יאכלו חי. «
 נסתפק הערוך השולחן, והכריע דמותר. – נתינת שכר בשעורים•  
 ולכן לא יבשל פירות שביעית בשמן תרומה שמא יפסד. – שיפסדו אסור לגרום לפירות שביעית•  

 וכן יבשל מעט מעט ויאכל מיד. «
 .מאכל אדם לא יתנהו בידים לבהמה•  

 ודווקא בידים אסור, אך אם הבהמה הולכת מעצמה ואוכלת מותר. דכתיב תהיה כל תבואתה "לאכול". «
 אין לעשות בשמן של שביעית, מפני שלא ניתנה אלא לסיכת הגוף. – חסימת התנור•  
 מותר. – סיכה בשמן שביעית•  

 ובלבד שיסוך גופו ישירות דווקא, ולא יתן על שיש וכדו' ויתעגל עליו. «
 אסור, אלא יתן על רגלו ויתן רגלו במנעל. – סיכת מנעל וסנדל•  
 למרחץ.אסור. ומותר דווקא חוץ  –סיכה במרחץ •  

 הטעם:  «
 לרמב"ם: מפני בזיון קדשים במרחץ. 

ויהיה הפסד לפירות  -ערוך השולחן: מפני שודאי לא ימלט שיפול מן השמן מפני החמימות והזיעה ל
 )יד(שביעית. 

 .אין סכין השמן בידים טמאות•  
 אך אם כבר נפל על גופו מותר. «
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 שביעית, מפני שמקלקלו לאכילה. אין מפטמין שמן•  
 , דלאכלה ולא לשריפה כתיב.אין לתת שמן שביעית לתוך המדורה•  

 )טז(אסור.  –ואפילו ימכור השמן ויקנה בדמיהן שמן חול  «
 מותר, דהנאתו וביעורו שווים. – להדליק את הנר•  
 )יז(מותר להסיקם אף שיש בהם מעט מהם, מ"מ אינם חשובים ומותר.  – גפת זיתים וענבים•  
 )יח(לאדם מותרת. לבהמה אסור, דאין דרך בזה.  – צביעה•  
 דאין הנאתו וביעורו שווה. - אסור לכיבוס ושרייה•  
 כביסה באהל ובורית•  

וזה אינו ולכן אין להם גם קדושת שביעית שהרי  –לבבלי מותר דבעינן שהנאתו וביעורו שווים  –מחלוקת 
 אינם אוכל.

לכל צרכיכם. ולכך יש לו קדושת שביעית, אך  -דס"ל "לכם" הוי קדוש בקדושת שביעית –אך לירושלמי 
 )כ, כא, כב(מותר בכביסה דהוא דבר השווה בכל נפש. 

 כלל בפירות שביעית•  
 יש לו קדושת שביעית. –כל המיוחד למאכל אדם  «
 אין בהם קדושת שביעית. –אינם מיוחדים למאכל כלל לא לאדם ולא לבהמה  «
 סתם לאכילה הרי הן כפירות.אם חישב  –דבר שהם גם וגם  «

 חישב לבהמה אין להם קדושה.
 נותנין עליו חומרי שניהם, ואסור אפילו לשלוק אותו. –ואם חישב גם לאדם וגם לבהמה 

 מותר למכור לצורך אכילת אדם.  – מכירת אוכלי אדם ואוכלי בהמה•  
 )כד(שביעית. אסור משום דהוי סוחר בפירות  –אך למכור מאכל בהמה לצורך מאכל בהמה 

 , מחשש שלא יבערו הפירות בזמן הביעור.פירות שביעית אין מוציאין אותם מהארץ לחו"ל•  
 קציצת האילנות בשביעית•  

 מותר. –לא הוציאו פרי  «
 אסור. –הוציאו פרי  «
 מותר. –אחר גמר הוצאת הפרי ואין עליה כעת פירות  «

 זמן הוצאת הפרי:
 החרובין משישלשלו, הזיתים משינצו. «
 משיגרעו –הענבים  «

 ונחלקו מהו פי' יגרעו:
 והיינו בוסר. -"ם: משיגריעו מים לרמב

 רע"ב: משיוציאו עלין.
 אפילו קטנה מאד שם פירא עליה. –ערוך השולחן: משיוציא פירא 

 מותר לקוצצן בשביעית. – עצים שאינם מביאים פירות•  
 מרחץ שהוסקה בתבן ובקש של שביעית •  

 מותר לרחוץ בה בשכר, אך באדם חשוב אסור שמא יסיקו בה דברים אחרים. –ספ"ח  איתא במשנה שביעית
 לרמב"ם: מותר כיון שמאכלי בהמה מותר לאדם למלוגמא.

 קשה, דכאן התיר ואילו בהסיק בעצים של שביעית בתנור פסק דיוצן? «
 המל"מ: נשאר בקושיא.

 לעין. , בשונה מהנאת בישול שניכרכ"מ: בהנאת מרחץ אינו ניכר לעין
לחן: בתנור מדובר בהיסק ראשון שעושה אותו ראוי להיסק, ולכך הוי היסק לצורך התנור ולא וערוך הש

 לצורך האדם ולכן אסור. בשונה ממרחץ.
 גם בעצים צריך לאסור. –לראב"ד: הקשה על הרמב"ם מה ההבדל בין קש לעצים 

ולכן פירש דמותר בשכר ולא בחינם משום סחורה בפירות שביעית, ואילו באדם חשוב חינם דידיה כשכר דמיא 
 )ל לא(ואסור. 

 קליפין וגרעינין•  
 אין בהן קדושת שביעית. –אם אינן ראויין לצביעה  «
 יש בהן קדושת שביעית. –אך אם ראויין לצביעה  «

 יש בו קדושת שביעית, דראוי לאכילה. –ל והוא הרך מהקליפה הניתוסף על הדק – קור•  
  תבלין של שביעית•  

 יש בהם קדושת שביעית. –אם יש בהם עדיין טעם, או שצררן  «
 אין בהם קדושת שביעית, דהם כעץ בעלמא. –אך אם אין בהם כבר טעם  «

 יש בהם קדושת שביעית, דראויין למאכל בהמה. – תבן וקש•  
 )לב(מותר, דהוי כביעורן.  –אם לא ישן עליה שיוציאן. אך אם ישן עליה  –ואם נתנו בתוך כר  «
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 סחורה בפירות שביעית –ה "סימן כ
 ולא לסחורה, ולכן אסרו לפדות פטר חמור בבהמת שביעית. -: כתיב "לאכלה"מקור הדין • 
 הדמים נתפסים בקדושת שביעית. –סחורה בפירות •  
 עובר על לאו הבא מכלל עשה. – סחורה בפירות שביעית או בדמיהןהעושה •  

 מחלוקת –האם הוי במנין העשין  «
 רמב"ן: מנה אותו במנין העשין.
 רמב"ם: לא מנאו במנין העשין.

 מכין אותו מכת מרדות. ולא מלקות ממש. –העושה סחורה בפירות שביעית או המפסידן  «
 )ו(אסור.  –מותר. אך בשכר  –בחינם ולעצמו  – צבע בפירות שביעית•  
 במעט. –מותר למכור •  

 קשה, כיצד התירו? «
היות וטעם איסור סחורה הוא מפני שפירות שביעית חייבין בביעור, ואם יהיה מותר לסחור בהם י"ל, ד

 לכך אסרו הסחורה. –יצניעם ויתעשר למוצאי שביעית 
 וממילא דבר זה אינו שייך להתעשר במעט פירות.

 לפירות הנמכרים קדושת שביעית.והיה  «
 )ה(הוא מזון ג' סעודות.  –שיעור המעט  «

  מכירה לאחרים ❏
 יכול למכור ע"י בנו או אחר, אך לא בעצמו. –אם לוקט הוא בעצמו למכור 

 אלא אחד מתוכם ילך וימכור. –וכן חמישה שלקטו לא יתנו למישהו אחד שימכור להם  «
 אלא בבת אחת חבילה קטנה כמות שהיא. –לא במידה ולא במנין  – דרך המכירה ❏ 
 אגודות –למוכרן  ❏ 

 לב"ש: אסור לאוגדן. ב"ה: את שדרכו לאוגדן בבית אוגדין אותו בשוק. –מקור: מחלוקת ב"ש וב"ה 
 נחלקו הראשונים בהסבר המשנה

 לביתו מבטל האגד.ר"ש וראב"ד: אם דרכו לאוגדן גם בבית מותר גם לשוק, ולא שכשמגיע 
שאגד בית אינו כאגד לשוק,  –רמב"ם: מותר דווקא אגד רפוי ולא בחוזק כדרך שרגילין להביא מהשדה לבית 

 )י יא(דלשוק אוגדן בחוזק כדי לצמצם האגודות. 
 מחלוקת – למכור החבית כמות שהיא ❏ 

 דה ומנין.תוספתא: מותר, אא"כ מדדה שאז אסור אפילו כל השנה, וכ"ש שלא ימכרנה במי
 )יב(רמב"ם: אסור בכל גווני. 

 .ואין מוכרין פירות לא לכותי ולא לעכו"ם•  
בהוויתה  -דנאמר בה קדש כהקדש. ולכן יכול לחללה ולמוכרה. אך נאמר בה "תהא" – שביעית תופסת דמיה•  

 תהא, דתופסת דמיה.
 בפירי שני. –שביעית מתחללת בין דרך מקח בין דרך חילול •  

 דווקא דרך מקח ולא דרך חילול. –ראשון  אך בפירי
אלא רק שחוטים שמא יגדל מהם עדרים, ואף זכרים אסור משום דגזרינן זכרים  אין מחללין על בעלי חיים חיים•  

 אטו נקבות.
 חוזרת היא להיות חולין. – כשחילל על בהמה ואח"כ חילל אותה שוב•  

 יוצאין. דא"א להקל בדברי תורה.תופסין הקדושה ולא  –אך כשחילל פירות על בהמה 
 
 
 
 

 דברים שמותר ליקח בפירות שביעית –ו "סימן כ
מותר ליקח  –כל הדברים שמותר ליהנות ולהשתמש בפירות שביעית  –בפירות שביעית  איזה דברים מותר ליקח • 

 ולהחליף בפירות ובדמי שביעית.
 )א(אין מוכרין ליקח בהם אוכלי בהמה.  – אוכלי בהמה•  
ואם לקח יאכל כנגדן, כלומר, כנגד אותם דמים  – אין ליקח עבדים וקרקעות ובהמה טמאה בפירות שביעית•  

 יקנה משלו דברים לצורך אכילה ויאכלם בקדושת שביעית.
מדמי שביעית, למרות שנאכלות כולן לכהן. וכ"ש שאסור ליקח קרבנות אין מביאין קיני זבים, זבות או יולדות •  

 בהמה.
 אינו בא אלא מן החולין. –הטעם: דכל דבר שבחובה 

 )ב(ואם הביא יאכל כנגדן.  «
 בשמן של שביעית. אלא רק אדם עצמו מותר.אין סכין כלים או עורות •  
 מפירות שביעית או מדמיה אע"פ שזהו לגופו. אסור ליקח טלית או חלוק•  

 מתקיים לשנה הבאה.הטעם: דהתורה אמרה לאכלה בתוך הזמן ולא לסחורה, וזה 
 ולא דמי לצבע ששם נשאר רק חזותו בלבד, ולא מילתא היא.



   הלכות שביעית –אליהו חלקת    

 קלד 

 )ג(אסור ליקח בפירות שביעית. ולא בדמיהן.  – לבוש ומנעלים•  
 
הולך אצל חנוני הרגיל אצלו לקנות תמיד, ואומר לחנוני  – מי שכבר יש לו סלע של שביעית, ורוצה לקנות חלוק•  

וממילא שהסלע יצא  –רות, ונותן לחנוני הפירות במתנה, והחנוני נותן לו הסלע במתנה תן לי בהסלע של שביעית פי
 לחולין, דהא פירי שני הוא, ולא נתפס בקדושת שביעית.

 אסור לתת פירות שביעית, דרוב תשמישי המים אינם לשתייה, אלא לשאר תשמישים. – לעשות בור מים•  
 אסור, דהוי כעין סחורה בפירות שביעית. – ליתן לבלן ולספר, או לספן•  

 )ה(ובלבד שלא ידברו שמפני המתנה עושה כן.  –אך יכול לתת להם במתנה, ויעשו הם לו בול או בחינם 
 דפרעון חובות אסור בפירות שביעית. – אין פורעין חובות ואין עושין בהן שושבינות•  

 אך לשלוח להם דברים של גמ"ח מותר. «
 אסור. –]שהוא חובה עליו[  הכנסת צדקה שבבית•  
לא יאמר לו תן לי ככר בפונדיון או במעה ואשלם לך. וכן  –ליקח כיכר מנחתום בהחלפת פירות שביעית עבורו •  

 אסור ליקח ממנו אפילו בהקפה.
 מחלוקת –אם יאמר תן לי במתנה ככר שוה פונדיון ואח"כ נותן לו במתנה ירקות שילקט  ❏ 

 .כל הפוסקים: מותר
 )ז י(רמב"ם: אם כבר עשה כן מותר, אך הרי הוא כפירות שביעית. 

 
 שכרו מותר. –אומר לפועל הא לך איסר זה ולקוט לי ירק היום  – שכירת פועלים•  

 דשכרו אסור. דכשאמר "בו" הוי כמכר. –אך לא יאמר לקוט לי "בו" ירק היום  «
 ואינו מוציאו אלא באכילה ושתייה כפירות שביעית.

 הוי שכרן כדמי שביעית. וקנס הוא להם. –העושים בפירות שביעית  שכירת חמרים•  
 מפני שפועל הוי שכרו מועט בשונה מחמרים. –בשונה מפועלים  «

 שאפילו מחזיק לו טובה על כך, מה בכך. –אוכלין פירות שביעית בטובה ושלא בטובה •  
 

 קדושת שביעית.נוהג בהם  – אם קיבל פירות שביעית בירושה או במתנה•  
 מותר בדיעבד. אך לכתחילה אסור.  – קידושין בפירות שביעית•  

 הטעם: דמפני פריה ורביה היקלו.
 מותר, דפירות שביעית הפקר הן. –אפילו אם היו הפירות משדה שלה  «

 
 
 
 

 דיני ביעור –ז "סימן כ
 חובת מצוות הביעור • 

הוקשה בהמה לחיה, כל זמן שחיה  –תבואתה לאכול" "ולבהמתך ולחיה אשר בארצך תהיה כל  –מקור: ת"כ 
 אוכלת בשדה בהמה אוכלת בבית, כלה לחיה שבשדה כלה לבהמתך מן הבית.

מחלוקת במשנה. לר' יהודה: רק לעשירים, אך עניים עדיין אוכלין אותה. ואילו לר' יוסי: אין  – מי חייב בביעור•  
 הבדל ואף עניים חייבים בביעור.

 ואף עניים חייבים בביעור.  –הלכה כר' יוסי 
 הטעם:  «

 לר"ש ורע"ב: דדריש "אביוני" "ועמך". .א
 בירושלמי: דריש מ"ויתרם". .ב

 מחלוקת ראשונים – גדר הביעור•  
 רמב"ן: צריך לבערם מרשותו ולהפקירן לעניים ולכל אדם.

 היתר בביעור מביתו.ואם לא ביער זו היא שביעית שאוסרת במינה במשהו לביעור, מפני שיש לה  «
 ואם עיכבם בביתו לאחר הביעור אסורים לגמרי. «

הראשון שלא לאיבוד כשיכלו הפירות מעיר ותחומה. והשנית: כשיכלה מכל הארץ  –ראב"ד: ישנם ב' סוגי ביעור 
 לאיבוד.

ה לו הגירסא ואין אוכלין אחר הביעור ]וכך הית –רמב"ם: ביעור אחד היה ותחילתו לאיבוד אם אין לו למי להביאו 
 מחלקן לכל אחד ג' סעודות. –בגמ'[, אך אם יש לו מי שיאכל 

 כרמב"ן. –הכריע הערוך השולחן 
כדי שיהיה הפקר גמור שיהא הכל שולטין בו, ולא  –שיפקירן במקום דריסת חיה ובהמה  –והביעור יעשה  «

 )ח(יעשה הביעור רק לפנים לא רחוק מביתו. 
ם ביעור, ומזה יאכלו כל אותו זמן הביעור. ]וגם היה להם פירות כבושים שמזה אין צריכי –ירקות של שישית •  

 )ט(היו אוכלים בעת הביעור[. 
 ביעור נוהג בין בפירות ובין בדמים של שביעית. •  

 )י(ולשיטת הרמב"ם, בדמי שביעית קונה פירות ומחלקן ג' סעודות כדי שיתבערו.  «



   הלכות שביעית -אליהו חלקת   

 קלה 

 יהודה ועבר הירדן והגליל. – ג' ארצות לביעור•  
 הטעם: דאין חיה שבגליל חיה על פירות שביהודה.

 מחלוקת –בדין עבר הירדן  «
 תוס' ורמב"ם: נוהג בו ביעור כבא"י.

 ראב"ד: עבר הירדן לא כבשו אותה עולי בבל ואין נוהג בה ביעור.
ואילו לעניין ביעור  דעבר הירדן שלא כבשו עולי בבל הוא מהצד שלא בארץ ישראל. –והרע"א תירץ  «

 מדברים על עבר הירדן שבצד א"י.
 ג' הארצות נחלקות לג' חלקים במשנה  «

 לתוס': הוא בכדי ללמדנו דכל אחת חלוקה לעצמה לעניין הביעור.
לרמב"ם ורע"ב: אין חילוק ביניהם וכולם כארץ אחת. ומה שחילק לג' הוא בכדי לבאר טעמו של ר"ש 

 שחלק על חכמים.
 לגבי חרובין, זיתים, ותמרים. –' הארצות וכולן חשובין כאחת אין חילוק בג «

 וזמנם: תמרים עד הפורים, זיתים עד העצרת, ענבים עד הפסח. גרוגרות עד החנוכה.
נותנים עליו חומרי המקום שהלך אליו, וחומרי המקום  – המוליך פירות ממקום שכלו למקום שלא כלו ולהיפך•  

 )יט(קת. שיצא ממנו. ולא חוששים למחלו
לחכמים: אוכלין על המופקר ואין אוכלין על השמור. לר'  –מחלוקת תנאים המשנה בפ"ט  – לאכול על השמור•  

 יוסי: מותר אף על השמור.
כחכמים, ואם נשאר לחיה במקום המופקר מותר לאכול עדיין. אך אם נשאר רק בחצרות הבתים  –להלכה 

 הפירות. לפי שאינן מצויות לחיה שבשדה.חייב לבער ואסור לאכול  –השמורות 
 אוכלין על הטפיחין ועל הדיופטרא, אבל לא על הסיתווניות.•  

 ב' פירושים בדבר: «
טפיחן היינו כלי חרס הבנויות בכותל וציפורים מקננות שם. ודיופטרא הוא אילן העושה ב' פעמים בשנה. 

 אבל לא על פירות הגדילין בימי הסתיו שהן רעים וגרועים.
 קשין שאינם נגמרים עד סוף השנה. רמב"ם: סתוניות היינו מין אחר. וטפיחין הוא ענבים

 כשניהם. –ונוקטים להלכה 
 )כד(הרי כולן כמבוערים, מפני שבזמן מועט יתקלקלו אם לא יאכלו אותם.  –ג' מיני פירות בחבית אחת  הכובש•  
  בליעה של פירות שביעית•  

 שביעית במינה אוסרת במשהו, ושלא במינה בנותן טעם. – )ספ"ז(מקור: שביעית 
 מחלוקת –להלכה 

 רע"א: בליעת שביעית מחייבת לנהוג בפירות בקדושת שביעית, אך אינו אסור גמור שאסור להשהותו.
 אינו אוסר. –ודאי בולע ונאסר. אך שני יבשים  –מש"ר: משקה כשמן ויין ונתנו בהם דבר יבש 

 כרע"א. –הכריע הערוך השולחן 
 
 
 
 

 פרטים בשביעית ובביעורה –ח "סימן כ
חל עליהם קדושת שביעית. וממילא חייבים גם  – כל שהוא מאכל אדם או מאכל בהמה או ממין הצובעין –כלל  • 

 לבערם.
כגון עלה הלוף השוטה, ועלה הדגדגה, העולשין והכרישין והרגילה ונץ החלב  – אפילו אינם מאכלים גמורים•  

 יש בהם קדושת שביעית. –החוחים והדרדרים, ומין הצובעים כספיחי איסטיס וקוצה 
 על אף שיש בהם קדושת שביעית, מ"מ אין בהם ביעור. – דברי אוכל וצביעה המתקיימים בארץ•  
על אף שיש בהם קדושת שביעית.  –דם ולא למאכל בהמה ואינו ממין הצובעים לא למאכל א כל שאינו מיוחד•  

 מ"מ אין בהם דין ביעור.
 מחלוקת –האם הדבר תלוי במחשבה  «

 רמב"ם: אינו תלוי, בשונה מדבר שיכול להיות ראוי לעצים.
 )ה(ראב"ד: הדבר תלוי במחשבה. 

יש בהם קדושת שביעית, היות ומפירות  – זיתים ותמריםקליפי רימון והנץ שלו, וקלפי אגוזין, וגרעיני פירות כ•  
 מאכל אדם הגיעו.

 )ו(אך מ"מ, אין חייבין ביעור דלשריפה קיימי.  «
 יש להם קדושת שביעית וביעור, דכאוכל גמור דמי. – לולבי זרדים והחרובים•  
 יש להם קדושת שביעית, אך אין להם ביעור. – לולבי האלה והבטנה והאטדין•  

 שגם לדמיהן יש קדושת שביעית.ה"ה,  «
 כשנושרין מאלנותיהם וישהו מעט יבולו. – שעת הביעור לעלין•  

 אין להן ביעור, לפי שאינן נובלות וכלות. –אבל עלי זיתים ועלי קנים ועלי חרובין  «
 יש להם ולדמיהם שביעית.  – הוורד הכופר והלוטם•  



   הלכות שביעית –אליהו חלקת    

 קלו 

 אין לו שביעית. – הקטף•  
 )ט(אך הרמב"ם כתב דאין לו שביעית.  –מהגמ' בנידה משמע דיש לו שביעית לו ולדמיו  – אילן סרק•  
 יש להם שביעית, ולא יצטרך לבערם עד שייבש המתוק ]לחלוחית הארץ או הזבל[. – לקיטת עשבים לחים•  

 ולכן אסור לאוכלן בלא ביעור. «
 ולא יגבב עשבים יבשים עד שתרד רביעה שנייה במוצאי שביעית. «

  ורד חדש שכבשו בשמן•  
 ילקט את הורד, והשמן מותר. –ורד שביעית בשמן שישית  –ישן  «
 חייב בביעור. דיש בו חריפות ונותן טעם. –ישן בחדש כורד שביעית שנתנו בשמן שמינית  «

 מחלוקת – חרובין חדשים שכבשן ביין ישן•  
 חייב בביעור. –רמב"ם: תמיד, אף בישנים בחדש 

 מוורד: דחרובין תמיד נותן טעם ביין.הטעם דשונה 
 ר"ש ורע"ב: דינם כוורד בשמן. דיש הבדל בין ישן לחדש.

 תערובת פירות שביעית•  
 בנותן טעם. –בכל שהוא. ושלא במינו  –מין במינו 

 דאינו חייב בביעור. –ויש הבדל בין בלע טעם קודם שעת הביעור  ❏
 )טו(דבר שבלעו ממנו, וחייב בביעור. וודאי דינם כה –אך אם בלע לאחר שעת הביעור 

 
 
 
 

 דיני שביעית נוספים –ט "סימן כ
 ישראל שעובדין או מוכרין בשביעית. ועובר משום גררא דלפני עור לא תתן מכשול. אסור לחזק ידי עוברי עבירה•  
 כל כלי שכל ייעודו הינו למלאכה האסורה בשביעית. – ואלו הכלים שאין רשאי למוכרן לחשוד•  

 וכגון: מחרישה, ועול, והמזרה, והדקר. «
 )ג(כמגל ועגלה.  –דברים הראויים לאיסור ולהיתר  –אך מותר למכור לו 

 מותר למוכרה, שהרי יכול לשוחטה. –פרה חורשת •  
 אסור. –אך אם אומר במפורש שיחרוש עימה בשביעית  «

 מותר, דיכול להובירה. – למכור לו שדה•  
 לזורעה בשביעית. אא"כ אומר במפורש שכוונתו «

 אע"פ שיכול למדוד פירות שביעית. –מותר להשאילו סאה ומידה אחרת למדידה •  
 למרות שצריך לפועלים, דאפשר דצריך להוצאות ביתו. –מותר לפרוט לו •  

 אסור. –אך אם אמר במפורש שצריך לדבר האסור  «
 ור, אבל לא תבור ולא תטחן עימה.נפה וכברה וריחים ותנ מותר להשאיל לשכנתה החשודה על השביעית•  

 מותר להשאילה משום דרכי שלום. –ואף כשאין לה במה לתלות בהיתר  «
 דמכירה לא שייך בה דרכי שלום. –בשונה ממכירה שצריך לתלות בצד היתר 

 מותר למכור לו אפילו כלי המיוחד לאיסור, דתולים שצריך זה לאחר השביעית. – אדם שאינו חשוד•  
 
 ושמן כדי יין•  

 היוצר מוכר חמש כדי שמן וט"ו כדי יין, שכן דרכו להביא מן המופקר.
 ומותר למכור אף לחשוד. «
 מותר. –אם הביא יותר מכאן  «

 מותר למכור כדי יין בלי שיעור כמה שירצה, דלא קנסו בגוי. – עכו"ם•  
 )י(מחזיקים ידי עכו"ם לומר לו תתחזק או תצליח, אבל לא יסעדנו ביד.  ❏  

 
 מחלוקת –החשוד בסוריא  –סוריא •  

 רע"ב: מותר.
 מל"ש: גם בסוריא אסור אף בתלוש.

 כרע"ב.  –הכריע הערוך השולחן 
 )יא(בשדה עכו"ם בסוריא מותר.  –לכו"ע 

 
 דשמא לא ינהג בהם כראוי. –אין למסור לו פירות שביעית, או דמי שביעית  – עם הארץ•  

לוקח ממנו גם לולב, ויבקשנו שיתן לו  –ואין אתרוג אלא רק מעם הארץ  – המבקש לקנות אתרוג מע"ה «
 האתרוג במתנה.

 ואם לא רוצה יבליע דמי האתרוג בלולב.
 או שיקנה ממנו עצים, ויבליע דמי האתרוג בעצים.

 מותר לקנותם מעם הארץ. –כפיגם, והירבוזין, והשוטים, והחלוגלגות, והכסבר של הרים  - פירות הפקר «



   הלכות שביעית -אליהו חלקת   

 קלז 

 מותר. – פירות שיודע שלקטם הע"ה מהפקר «
יחללם על פירותיו שבביתו שאינם  –דמי פירות שביעית או פירות לע"ה באופן האסור  אם כבר עבר ומסר «

 של שביעית, וינהג בהם קדושת שביעית.
 מחלוקת –דברים שאינם חייבים במעשרות ]כשום בעל בכי וכדו'[  לקחת ממנו – עם הארץ החשוד «

 מותר לקחתן אפילו מן החשוד. ר"ש ורע"ב:
 )טו טז(רמב"ם: דווקא בע"ה סתם, אבל מי שהוא חשוד אין לוקחין ממנו כלל. 

 )יז(, וכן החשוד על המעשרות אינו חשוד על השביעית. החשוד על השביעית אינו חשוד על המעשרות «
 מחלוקת –החשוד אע"פ שאינו נאמן על עצמו  «

 ין אדם חוטא לאחרים.רמב"ם: נאמן הוא על אחרים, דחזקה א
 )יח(ראב"ד: אינו נאמן. 

חשודים על השביעית, לפי שהן אומרים הואיל והתרומות מותרות לנו אע"פ שהן על הזרים במיתה ק"ו  – כהנים•  
 פירות שביעית.

 לא ימכרו לכהנים. –ולכן שביעית שנפלה לתוך תערובת  «
 ?כי מצד חששא יפסידו פירות שביעיתקשה, ו «

כיון שהם חשודים הוי כעין מסחר, וכיון שהם חשודים מוטב שירקובו בשב ואל תעשה ממה היות י"ל, ד
 שימכורו לחשודים.

 לוקחין אפילו מהחשודים, דמורסן של שביעית לא שכיח. –שצריכים הצבענין מורסן •  
 ואין מוכרין אותו מחרוזות מחרוזות, אלא מעט מעט. «

 צדקה מאוכלי שביעית •  
מחלוקת, ר"מ: גבאי צדקה בשביעית מדלגין על פתחיהן של אוכלי שביעית.  – )ספ"ג(מקור: תוספתא דדמאי 

חכמים: אין צריכין לדקדק באוכלי שביעית, ואם נתנו להם פת מקבלין מהם, שלא נחשדו אלא אמעות וביצים 
 בלבד.

 )כג(לקנות מהם אסור.  כחכמים, ואין זה היתר אלא רק לגבאי צדקה בשביל עניים, אבל –להלכה 
 )כג(ידלגו גבאי הצדקה על כל העיר.  –עיר שכולה חשודה על השביעית  «

 ולהחזיר להם בשנה השמינית. –החשודים פירות בשנה השביעית  מותר ללוות מן העניים•  
 )כד(הטעם: דכיון שבאותה שעה לא הוי הנך בעין לאו חליפי שביעית הן. 

 )כה(שביעית משמטת את ההלוואה. •  
 


