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 תודות וברכות
 

ערוך את החיבור למוד וללגם הגדיל חסדו עלי וכל הטובה שגמל איתי מעודי אודה לקב"ה על 
 הזה.

 , ראש הכולל,לישיבת כרם ביבנה וראשיה שמאפשרים לי ללמוד בשעריה ולמו"ר הרב זכריה טובי
תהיה  .את יסודותיה בבהירות ובמאור פניםאצלי לימוד ההלכה והעמיד שערי על שפתח לפני את 
 .'מאת ה משכורתם שלימה

הקב"ה יאריך יה"ר שלאורך השנים, הרב  סיועההעמל למען המשפחה ועל כל בתודה היקר לאבי 
 ובריאות איתנה. נחתמתוך ויזכה לראות בשמחת כל יוצאי חלציו ימיו בטוב ושנותיו בנעימים 

 היקרים שעומדים לצידנו תמיד, שיזכו לבריאות איתנה ולנחת מכל יוצאי חלציהם.לחמי וחמותי 

וק יותר מיום שעלה ברצוני לעסשמנשים באהל תבורך,  ,לאשתי ורדאבקש להקדיש חיבור זה 
שום מאמץ כדי לאפשר לי  חסכהלא התגייסה ברצון ובשמחה לסייע לי בדרך זו ובלימוד התורה 
יה"ר שנזכה לראות יחד דור ישרים מבורך, ו ,שלימה מאת ה'תהיה משכורתך  .לעסוק בלימודי

 עובדי ה' באמת ובשמחה מתוך בריאות איתנה ואריכות ימים.

שינחה את ילדי וב"ז בדרך אמת ויעמוד לימינם תמיד להצליחם בכל אסיים בתפילה לבורא עולם 
 בשמחה.ומעשה ידיהם ברוחניות ובגשמיות ולעובדו תמיד 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

רוח ה' תניחנה בגן עדן.  .יהי הלימוד בחיבור זה לעילוי נשמת אימי חביבה בת חנניה

 ת.נ.צ.ב.ה.  -  ע"ונלב"ע ג' חשון תש
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 מבנה הספר ואופן הלימוד המומלץ בו
הספר נערך ע"מ לתת מענה לצרכים השונים של לומד ההלכה באופן שיכלול את מקורותיה 

 המפורטים מצד אחד אך יאפשר מספר רמות של חזרה מהירה מצד שני.

מכיל את לשונות הגמרא והראשונים בכל הנושאים הנידונים, חשוב מאד  החלק "מקור ההלכה"
 שתחילת הלימוד תהיה משם כדי שתילמד ההלכה ממקורה. 

 באופן הבא:וההבנה המקורות סודרו באופן שיקל על הלימוד 

 .נעשתה חלוקה של כל סעיף לתתי נושאים והובאו המקורות לפי תתי הנושאים -

ם הודגשו תוך שימוש בצבעים כאשר הדעה המחמירה דעות הראשונים ומחלוקותיה -
סומנה באדום והמקלה בירוק, דעות ביניים כשקיימות סומנו בכתום. בנוסף כאשר 

 בקו אחדבמקור אחד מובאים מספר דעות נעשה סימון לדעה שנפסקה להלכה בשו"ע 
ת . באופן זה ניכרים יותר הדעובשני קוים שהובאו בראשונים ואילו דעות החולקים

 השונות ונעשה קישור ראשוני לפסיקת ההלכה.

נתווספו טבלאות סיכום המציגות בקצרה את תמצית דעות במחלוקות מורכבות  -
 .הראשונים

במקרים שקשה להבין מלשון הראשונים את דעתם בסוגיה, התווספה ללשון המקורית  -
 הערת צד המתמצתת את דעתו בהקשר הנידון.

 רבים להבנת דברי הגמרא והראשונים. בהלכות כלאיים התווספו שרטוטים -

סוף דבר, יש לשאוף שבסיום הלימוד בחלק זה ידע הלומד את מקורות הדינים והדעות השונות 
 בגמרות ובראשונים.

מובא עבור כל סעיף בסוף מקורות ההלכה לאותו סעיף. חלק זה מבוסס  "הלכה מבוארת" החלק
 עם התוספות הבאות: על לשון השו"ע

בסעיף, מחולקת לשון השו"ע למספר פסקאות  יםשנכלל יםנושאע"מ שלא 'ילכו לאיבוד'  -
 ע"פ תתי הנושאים הנכללים בו.

ה בלשון השו"ע משולבים הפניות לדעות הראשונים בתמצית, הן אלו שנפסקה הלכ -
 .כמותם והן דעות החולקים העיקריות

לים ותמצית מחלוקתם אי הככמו כן משולבים בלשון השו"ע ביאורים והערות מנוש -
כשקיימת עם הפניה למקור. פירוש שניתן ללא ציון מקור הובא מספר 'דרך אמונה'. 

 במקומות בודדים הובא הסבר ע"פ הבנת העורך והוא נכתב בסוגרים.

 אתסידור טבלאי מובא בסיום כל ההלכות הנוגעות לנושא מסויים ומציג ב "החלק "הלכה סדורה
של  קצרה ביותר תמציתהשו"ע בלשון פשוטה ובנוסף הכרעת עמודה להנושאים הנידונים עם 

 בלשון פשוטה. הדעות בראשונים ובאחרוניםמקורות הדין ו

 הלימוד בהלכה סדורה הינו תמציתי יותר מזה של "הלכה מבוארת" וראוי שיעשה לאחריו.בד"כ, 
 אמנם יש שכתובים בו תוספות שלא פורטו.

מהיר של נושאים למי שלא מעוניין ללמוד בעיון את מקורות חלק זה יכול לשמש גם ללימוד 
 הדינים ומעוניין רק בלימוד של ההלכה למעשה עם הרחבה קלה.

הלכה למעשה  הכולל לחזרה ושינון מהיר תוכן הענייניםכעין הוא למעשה  שינון הלכה""החלק 
ר למי שלמד חלק זה מאפש .והכל במשפט אחד לכל נושא נידון כשהוכרעה ורמזים לחולקים

בחזרה מהירה של מספר דקות על נושא שנלמד במשך מספר כראוי את החלקים הקודמים לחזור 
  שבועות.
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אותם משפטים משמשים גם ככותרת למראי המקורות בחלק "מקור ההלכה" ונותנים ללומד 
 תחת אותה כותרת.שיובאן במקורות  םן הקדמה לתכולת הנושאייכע

הכותרת מנוסחת כהכרעת ההלכה אך רומזת ע"י כוכבית גם לדעות נוספות שהובאו בראשונים, 
אם בנושא זה המחבר פסק כרמב"ם  שדי  –" פטור* כלשהו ממנו ונשאר שנקצץ אילןלדוגמא: "

נותר כלשהו מהאילן לפטור אותו מערלה לאחר קציצה, אמנם דעת הרא"ש שצריך שיוותר טפח 
יון שהוא חולק בשיעור אך לא בעיקר הדין, המילה "כלשהו" המציינת את מהאילן המקורי. וכ

 השיעור מסומנת בכוכבית.

דרך '"שינון הלכה" והבנת הרמזים המובאים בו ראה להלן בפרק -של אופן הלימוד בנוסף לפירוט 
 . 466 'עמ 'שינון הלכההלימוד ב

, מבחני הסמיכה לרבנותו בכפי שהובאשאלות ותשובות מפורטות מכיל " הלכה סמוכההחלק "
מומלץ ללמוד חלק מזה מיד לאחר הלימוד בכל נושא ולא לדחות את הלימוד לזמן הסמוך 

 פעמים שבחלק זה הובאו מקורות ופירוט שלא הובאו בחלקים הקודמים.  .לבחינה

נכתבו מקוצר זמן במבנה שונה מהמפורט לעיל אך  בהלכות תרו"מ ושמיטה פרקים העוסקים ה
באופן שהעמודה הראשונה השתדלנו לכלול בו את עיקרי המקורות ודעות הראשונים בכל אופן. 

מקבילה לכותרות של 'שינון הלכה' בעמודה השניה מובאת לשון השו"ע או הרמב"ם מבוארים 
הלכה "בפרקים אלה הלימוד ב ובעמודה השלישית מקורות, הרחבות ודעות ראשונים נוספים.

 חיוני להשלמת מקורות הדינים ופרטיהם. "סמוכה

לסיום, השתדלנו בע"ה להביא לקורא מבנה מקיף של מקורות לימוד מרמת הפירוט הגבוהה של 
לשון הגמ' והראשונים ועד לתקציר לשינון מהיר, אך מסתמא אפשר שבקוצר ידינו יושמטו 

כל שהלומד יעמיק במקורות הדינים בגמ' ובראשונים כלשונם כפי נושאים ויפלו שגיאות בחיבור. כ
וישמר משגיאות שהובאו בחלק "מקור ההלכה" מובטח לו שילך בטח לאמיתתה של תורה 

 חלק הקיצורים.אפשריות אם הובאו ב
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 מקור ההלכה והלכה מבוארת

 סעיף א
 ֱאֹלֵהיֶכם ָקְרַבן ֶאת ֲהִביֲאֶכם ַעד ַהֶזה ַהּיֹום ֶעֶצם ַעד ֹתאְכלּו ֹלא ְוַכְרֶמל ְוָקִלי ְוֶלֶחם : כג פרק ויקרא

 :ֹמְשֹבֵתיֶכם ְבֹכל ְלֹדֹרֵתיֶכם עֹוָלם ֻחַקת

 והכוסמין והשעורים החטים בחלה חייבים דברים חמשה : א משנה א פרק חלה מסכת משנה
 הפסח מלפני בחדש ואסורין זה עם זה ומצטרפין בחלה חייבין אלו הרי ושיפון שועל ושבולת

 שיבא עד אסורין לאו ואם מתירן העומר לעומר, קודם השרישו ואם העומר מלפני ומלקצור
 :הבא העומר

 אסור לאכול חדש מהתורה גם בזמן הזה*

 בן יוחנן רבן "התקין" המקדש בית משחרב:  במשנה א עמוד מא דף סוכה מסכת בבלי תלמוד
 . אסור כולו הנף יום ושיהא. למקדש זכר, שבעה במדינה ניטל לולב שיהא זכאי

 עד ביה קרינא דהשתא, לאיסורו דבר ויחזור המקדש בית יבנה מהרה? טעמא מאי. הנף יום ...ושיהא. גמרא

 אכלנו לא מי אשתקד: ויאמרו , בבניינו נמי למיכל אתיא - תורה כדין מזרח בהאיר לאכול בחורבנו נהיגי הוו ואי, הביאכם
 מזרח האיר - המקדש בית הוה דלא דאשתקד ידעי לא ואינהו. ניכול נמי השתא - מזרח בהאיר

 הרי - בשיתסר דאיבני אילימא? אימת דאיבני -. מתיר עומר - המקדש בית דאיכא השתא, התיר
 הרחוקים: תנן דהא, תשתרי ולהלן היום מחצות - בחמיסר דאיבני אלא, מזרח האיר התיר

, כלומרבליליא  דאיבני, צריכא לא -! בו מתעצלים דין בית שאין לפי, ולהלן היום מחצות מותרין

, קלאים של באבוס אותו מייבשין שהיו, בעומר הרבה טורח ויש, ליום סמוך עד העומר לקצור פנויים יהו ולא, חייש בליליא יבנה לשמא

 יוכלו שלא וזה, התם כדאמרינן, בדקה בגסה נפה עשר בשלשה אותו ומניפין, גרוסות של ברחים אותו וטוחנין, מימיו שיזובו אותו וצוברין

 סמוך בחמיסר דאיבני החמה לשקיעת סמוך, נמי אי.   חצות קודם למחר להקריבו יספיקו לא לילה מתחילת בו להתעסק

 ולא הקים וביום דכתיב, בלילה המקדש בית בנין דאין( ב, טו) בשבועות לן דקיימא נבנה אינו דבלילה קשיא ואי, היא והיא, החמה לשקיעת

 אבל, אדם בידי הבנוי בנין - מילי הני, טוב יום דוחה המקדש בית בנין דאין/( ב, טו/ שם) בשבועות לן דקיימא, טוב יום שהוא בחמיסר

 יצחק בר נחמן רב( אמר. )ידיך כוננו' ה מקדש( טו שמות) שנאמר, משמים ויבא יגלה הוא ומשוכלל בנוי מצפין שאנו העתיד מקדש
, אחריו דורש תלמידיו מתלמידי שהיה, יהודה' ר שהיה שיטה אותה אמרה יהודה רבי בשיטת זכאי בן יוחנן רבן: אמר

: וקסבר יום של עיצומו עד - הזה היום עצם דכתיב עד, אסור הוא התורה מן: דאמר, בימיו הוא גם דרש
 והא? כוותיה ליה סבר ומי .הביאכם עד - עומר יש, בכלל ועד עצם עד - עומר אין: קראי מתוקמא והכי בכלל ועד - עד

. אסור כולו הנף יום שיהא זכאי בן יוחנן רבן התקין המקדש בית משחרב: דתנן, עליה פליג מפליג
 -! ?יום של עיצומו עד - הזה היום עצם עד דכתיב, אסור הוא התורה מן והלא: יהודה רבי לו אמר
 התקין והא -. קאמר מדאורייתא - היא ולא, קאמר מדרבנן: סבר הוא. טעי דקא הוא יהודה רבי

 . )ובבית יוסף הביא את התקנה כשיטה זו שהיא מהתורה( .והתקין דרש - התקין מאי -! קאמר

 בלבד תבואה מיני מחמשה אחד כל כיצד החדש: ב הלכה י פרק אסורות מאכלות הלכות ם"רמב
, תאכלו לא וכרמל וקלי ולחם שנאמר בניסן ז"בט העומר שיקרב קודם שלו מהחדש לאכול אסור

 בין בארץ בין זמן ובכל מקום בכל התורה מן לוקה העומר הקרבת קודם חדש כזית האוכל וכל
 הותר העומר משיקרב מקדש שיש שבזמן אלא, הבית בפני שלא בין הבית בפני בין לארץ בחוצה
 אחר עד בו מתעצלין דין בית שאין חצות אחר מותרין הרחוקין והמקומות, בירושלים החדש
 שני שעושין במקומות הזה ובזמן, התורה מן אסור כולו היום כל המקדש בית שאין ובזמן, חצות
 ע"כ.  .סופרים מדברי לערב עד בניסן ז"י יום כל אסור החדש טובים ימים

כתב  א"ז הגדול, אמנם בחדש דאורייתא בזמן הזהש סמ"ג:הגהות אשירי,  רי"ף, וכן כתבו 

 : תרומת הדשן סימן קצא. מדרבנןשהוא 

 (חטים וכוסמין ושעורים ושבולת שועל והשיפון)המינים  חמשת מתבואת חדש ללאכו אסור :א שו"ע
 הזה היום עצם עד תאכלו לא וכרמל וקלי ולחם: שנאמר, בניסן ז"בט שהוא העומר שיקרב עד
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, ל"ובח. מהתורה. רמב"ם ורוב הראשונים ולא כא"ז הגדול ז"ט יום כל אסור, עומר דליכא, והאידנא (יד, כג ויקרא)
 .ח"י ליל תחלת עד ז"י יום כל מדברי סופרים. רמב"ם. אסור, ימים' ב שעושין

 שמרים של חדש בעיסהנחלקו בדין 

 א. ִנתנו לטעם ב. דבר שיש לו מתירים. לא בטלים. :ט"ז א'

 . להמחמירין במשקה דחדשבשמרים אף  להקלסימן ס"ה שכ' סמך נכון  שכנות יעקבמבשם פת"ש ג': 

ומהם עיקר החימוץ )כסובין של תרומה שמותרים( וליכא בהוא שום  נפסלו כבר מאכילת בהמההשמרים עצמם  .א

 איסור. 

 מעט השכר הנבלע בשמרים א. מיא בעלמא הוא ב. הוי זה וזה גורם ושרי. .ב

 לו שיש דבר שייך דלא שאומר מי כתב 'יש  ד, קב דעה יורה ע"בשובמקום קלקול: דשיל"מ 
עד י"ז ניסן לא  תתקלקלולכן כתב בכף החיים שאם העיסה  .'מתקלקל שהמאכל היכא מתירין

 שייך בזה דבר שיש לו מתירים לאסור.

וראה עוד ביו"ד ק"ב ג ברמ"א שלא אוסרים מצד דשיל"מ דשיל"מ במקום של עלויות גדולות: 
כלי שנאסר בבליעת איסור, בשל כך. שהשו"ע שם כתב כתב 'במקום שיגרמו הוצאות גדולות 

' והסביר הרמ"א: שנתערב באחרים ואינו ניכר, בטל ברוב ואין דנין אותו כדבר שיש לו מתירין
  .'וצא בזהלפי שצריך להוציא עליו הוצאות להגעילו, וכל כי'

  וחימץ אחר דבש שנתחמץ בשמרי חדשנחלקו בדין 

לאחר שלש אפיות וכן בב"י קט"ו  לאחר הפסח בירושלמי ערלה וכן בר' ירוחם, חמץ של כותיים מותרפמ"א א, ק"ז: 

ה"ה כאן דאם אותו דבש הוא רביעי  חלב גויים שהועמד מחלב שהועמד ע"י חלב גויים מותר לאחר שלש העמדות.

 .מותר הן לענין חדש הן לענין פסחחדש נתחמץ בשמרי שכר לדבש ש

. א. לא הובא בגמרא דידן וברוב הראשונים. ב.מה שהתירו הוא רק אין להקל :שו"ת שבות יעקב חלק ב סימן טז

 באיסורים קלים כגון חלב ופת גויים שלא ברור שהיה איסור, ולא בחדש.

 סעיף ב

 חדש נוהג* בחוץ לארץ 

 אלא נוהגת אינה - בארץ תלויה שהיא מצוה כל. 'מתני: ב עמוד לו דף קידושין מסכת בבלי תלמוד
 פ"שאע וכלאים הערלה מן חוץ ,לארץ בחוצה בין בארץ בין נוהגת - בארץ תלויה ושאינה, בארץ

 לפני מלאוכלו החדש אף: אומר 1עזריאלרבי ; כדלקמן סופרים מדברי והכלאים הלכה הערלה ל"בח אף נוהגים בארץ שתלויות

 .העומר

הלכה  והערלה .כר' אליעזר מקום בכל התורה מן אסור החדש ...: ט משנה ג פרק ערלה מסכת משנה
 .ל"בחו מותר ספקה שיהיה בסיני למשה ההלכה נאמרה שכך, מותר ספקה כ"ואעפ, ל"בחו שאסור מסיני הלכה למשה רעמ"ב:

 :סופרים מדברי והכלאים

 רב אמר ...? תלויה שאינה ומאי, תלויה מאי. 'גמ : א עמוד לז דף קידושין מסכת בבלי תלמוד
 נוהגת אינה - קרקע חובת, ל"בח בין בארץ בין נוהגת - הגוף חובת שהיא מצוה כל: ק"ה, יהודה

 -' וגו שם עבדו אשר המקומות כל את תאבדון אבד: בענין שאמור ממה ולמד צא .... בארץ אלא
 חובת שהיא כל אף, לארץ בחוץ בין בארץ בין ונוהגת, הגוף חובת שהיא מיוחדת כוכבים עבודת מה

 והכלאים. הערלה מן חוץ. ל"בח בין בארץ בין נוהגת - הגוף

 

                                                           
1
 אנציקלופדיה תלמודית. –יש גורסים ר' אלעזר והוא ט"ס לפי גמרא ל"ט.  

חדש בחו"ל: 

לחכמים  מותר

 ואסור לר' אליעזר

סתם משנה 

לאסור בחו"ל כר' 

 אליעזר
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 ונוהגות, לארץ בכניסתן ישראל נצטוו מצות שלש: אומר יוחי בן ש"ר, תניא :.לח קידושין בבלי
 עשר ששה כל אלא עולם איסור איסורו שאין - חדש ומה שינהגו הדין והוא, לארץ בחוצה בין בארץ בין

 עומר יש אם מותר איסורו עצמו עשר ששה וביום לאיסורו היתר ויש, הנאה איסור איסורו ואין, עצם עד דכתיב בניסן

 ואיסורן, לעולם הגפנים אסורים וחרצן חטה זרע עולם איסור שאיסורן - כלאים, ל"בח בין בארץ בין נוהג, קרב
; ל"בח בין בארץ בין שינהגו דין אינו, לאיסורן היתר ואין, הקדש לשון תקדש( כב דברים) דכתיב הנאה איסור

 ;איסורו ימי בתוך היתר לו ואין הוא הנאה איסור בשתים לערלה הדין והוא

 קמה ומצא לארץ ישראל שנכנסו בשעה ירמיה' ר קומי בעא יונה' רב:  פרק חלה מסכת ירושלמי
 עד. לא למה ל"א ?עד שיקרב העומר חדש משום אסורה שתהא מהו חדשה מתבואה שהיא וניכרתפני משה:  לחה
 חיטין אפילו מעתה. היא שנה' מאות דשמא קצורה' אפי יבישה אפילו ל"א ?יבישה אפילו לחה כדון

 שיהו חששו לא בעלייה שהן חטין דלאותן אלא !?הפסח בלילי מצה ישראל יאכלו לא אומר אני כך. ?בעלייה

  מתחרט הייתי מ"מבה שיצאתי לאחר דנפקות מן יונה ר"א. להעומר קודם שהוא ואף הפסח בלילי מצות אכלו ומהן חדשה מתבואה
 אכלו לא דשוב לומר אפשר ולעולם תעשה לא למצות דוחה עשה שמצות היא שנייא. ליה אמרת דלא תהית

 עשה מצות אמר דו יונה דרבי' דעתי על. )באכילה שאינה למצוה(מתירן שהעומר הפסח מחרת עד שבעלייה מהחטין' ואפי
 מצות אין אמר דו יוסי דרבי דעתיה על. ניחא בצידה כתובה שאינה פי על אף תעשה בלא דוחה
 בלילה מצה אכילת מצות קיימו היאך כ"א בצידה כתובה היתה כן אם אלא תעשה בלא למצות דוחה עשה

 וכרבי  וכדמסיק ל"בח נוהג אינו דחדש וקסבר ל"מח שהביאו להם מוכרין גוים תגרי שיהיו מה. ?פסח של הראשונה
 שבע נאמרו שנה עשרה ארבע לאחר בתורה שנאמרו ביאות כל אמר ישמעאל דרבי. ישמעאל
 בחדש' ואפי וישיבה ירושה לאחר אלא אינן בתורה שנאמרו ביאות דכל בתרא' ובפ דסוטה ז"בפ דאמר שחילקו ושבע שכיבשו

 שלא להם מותר היה ישראל של חדש מצוי היה אם ואף משמע יושבים שאתם מקום בכל מושבותיכם בכל דריש ולא ל"בח נוהג אינו ולדידיה

 .להם מוכרין גוים תגרי שהיו מה קאמר לכך שעה באותה כלום לישראל היה שלא מפני אלא שנה ד"י לאחר עד[ א עמוד יא דף] נהג

 סיכום מה אכלו בכניסה לארץ?

 אכלו מחיטים שמצאו בעליה עד הקרבת העומר וכן בליל פסח. –ר' ירמיה 

 עשה דוחה תמיד לא תעשה: בליל פסח אכלו מתבואה חדשה. –ר' יונה 

פני  - מתבואת חו"לאין עשה דוחה ל"ת כשלא כתוב בצידו: א. אכלו מה שהיו תגרי גויים מוכרים להם ) –ר' יוסי 

 משה, רידב"ז(. ב. ממה שהביאו אתם מן המדבר )רידב"ז(

 

 ובכל מקום בכל התורה מן לוקה ... כיצד ב: החדש הלכה י פרק אסורות מאכלות הלכות ם"רמב
 .הבית בפני שלא בין הבית בפני בין לארץ בחוצה בין בארץ בין זמן

 

בחוץ לארץ שאין אנו ו אם גדלה ברשות ישראל עתה ואפיל: ר' ברוך ב"ר יצחק מגרמייזאל ספר התרומה
א דמעשר דלא גזרו אלא בחוץ לארץ יר, דלא גזרו אפילו מדרבנן, דומיסמוכין לא"י, נראה להת

 משנה שסתם גב על ואף ק"כת שהלכה ל"דס והטעם י: סעיף תפט סימן פסח הלכות חיים אורח ערוך שולחן על אברהם מגן הסמוכה לא"י; 

 סתמא כן ואם ,ביצה ריש כדאיתא סתמאהוי ליה גם כן  בסתם ק"ת דברי בקידושין ששנה כיון ועוד ת.מחלוק כ"ואח סתםוי ליה ה מ"' אליעזר מכר ערלה בסוף

 .ק"כת הלכה ל"קי דוכתא דבכל לכללא הדרינן מ"מ למשנה סדר דאין גב על ואף, ג"מ דף בחולין' התוספ ש"כמ עדיף בתרא

 חדש בעציץ שאינו נקוב דינו כחו"ל

 שאינו עציץ בגידולי נוהג חדש איסור אם דנסתפקנו דהא ל"הנ אך קי: סימן א חלק מישרים דובב
 חדש נוהג אינו שפיר, הארץ קדושת דבעינן משום ל"בחו נוהג אינו חדש אם בזה תליא יהיה נקוב

 דגם [א"ע ז"ל קידושין] ל"דס למאן כ"משא, הארץ מקדושת יונק דאינו כיון נקוב שאינו עציץ בגידולי
 .ב"וז, נוהג חדש נקוב שאינו עציץ בגידולי גם, נוהג חדש ל"בחו

 חדש נוהג^ בשל גויים

:  א סימן ב כלל ש"הרא ת"שו הביא רק את דברי הראש שכתב: – רצג סימן דעה יורה יוסף בית
 בהא. ל"בחו התורה מן אסור חדש: דאמר, אליעזר כרבי הלכה אם, מורי נסתפק אשר: שאלה
 ישמעאל ורבי, )'חדש אסור מהתורה בכל מקום'( (ט"מ ג"פ) ערלה דמסכת משנה כסתם דהלכה ספיקא ליכא
 וכן. העזרי ובאבי המצות בספר וכן, אליעזר כרבי הלכה פסק אלפס ורב. כוותיה סברי עקיבא ורבי

רשב"י: חדש 

ערלה וכלאים 

 נוהגות בחו"ל

רמב"ם: חדש 

אסור מהתורה גם 

 בחו"ל כר' אליעזר

חדש תרומה: 

מותר בחו"ל 

כמעשר באינו 

 סמוך

: עביןטש  הרב מ

עציץ שאינו נקוב 

 כחו"ל

לרא"ש גוי כחו"ל 

וחייב שאין בחדש 

 לימוד של 'דגנך'
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 דמאן? כנעני בשל לנהוג לא למה: הוא תימא ודבר. כנעני בשל נוהג דחדש, החבורים בכל פסקו
. כנעני דגן ולא דגנך: מקרא ליה דריש, מעשר מידי להפקיע ישראל בארץ לכנעני קנין יש: דאמר

 בחוצה' ואפי, תאכלו לא וכרמל וקלי ולחם: כתיב ובחדש. עישורי בעי כנעני תבואת, קרא לאו ואי
 דאינה, ערלה והלא? כנעני בשל לנהוג דלא למימר לן תיתי מהיכי. מושבותיכם: דכתיב, לארץ
 הנוטע(: ב"מ א"פ) ערלה במסכת כדתנן. כנעני בנטיעת נוהגת הכי' ואפי בארץ אלא )_מהתורה( נוהגת

 .בערלה חייבין', וכו שנטע והכנעני הרבים ברשות

ועוד יש להביא ראיה ברורה בתלמוד...  מפורש אינו זה. גוי בשל בין ישראל בשל בין ש"ומ :רצג סימן דעה יורה ח"ב

בעו מיניה חברייא מרב כהנא עומר שהקריבו "דהחדש מותר בשל גוים דבפרק קמא דראש השנה )דף י"ג א( איתא 

 .ישראל בכניסתן לארץ מהיכן הקריבוהו אם תאמר דעייל ביד גוי קצירכם אמר רחמנא )ויקרא כג י( ולא קציר גוי

 -' ויאכלו מעבור הארץ ממחרת הפסח'לא סלקא דעתך דכתיב )יהושע ה יא(  ?!לא אקריבו ממאי דאקריבו דילמא

שלא הביא שליש  להן כלאמר  ?מהיכן הקריבו .דאקריבו עומר והדר אכלי .ממחרת הפסח אכול מעיקרא לא אכול

אכול מעיקרא לא והשתא אי אמרת דאיסור חדש נוהג אף בשל גוים לא צריך לומר ממחרת הפסח ע"כ.  "ביד גוי

אכול וכו' בלאו הך דיוקא נמי מצי למימר לא סלקא דעתך דכתיב ויאכלו מעבור הארץ וגו' שאם לא הקריבו היכא 

וכיון דהשתא קא  .אלא בעל כרחך דחדש אינו נוהג בשל גוים  ?הוו אכלי ממחרת הפסח והלא אסור משום חדש

להך דיוקא דממחרת הפסח אכול מעיקרא לא אכול דאי  סלקא דעתך דלא הקריבו כיון דעייל ביד גוי לכך צריך

אלא ודאי  ?איתא דעייל ביד גוי ולא הקריבו עומר מעיקרא אמאי לא אכיל הלא בשל גוי אינו אסור משום חדש

מהיכן הקריבו ומשני שלא הביא שליש ביד גוי  משל ישראלדהקריבו עומר משל ישראל ולהכי לא אכול מעיקרא 

 אורייתא אין איסור חדש אלא בשל ישראל:הרי מוכח להדיא דמד

 כל קדקדו על הכו וכבר כוכבים עובדי בשל נוהג אינו ל"דס כשיטתו ח"הב רצג: סימן דעה יורה א"הגר ביאור

 .ידו מתחת יצאה ושגגה האחרונים

 , כמעשר שרק בסמוך לא"י כרא"ש ורמב"ם ולא כסה"ת. ל"בח בין בארץ בין נוהג החדש איסור: ב שו"ע

 ולא כב"ח. כיון שרק לגבי מעשר נאמר 'דגנך' ולא עכו"ם. רא"ש. כוכבים עובד בשל בין ישראל בשל בין

 

לא דק בדברים אלו דמה שהקשה למה לא הקשה בגמ' מהיכן ולא כב"ח שהתיר בשל גוי, וט"ז: 
פשר שמתבואה ישנה משל אשתקד אין בזה אפי' התחלת קושיא דא ,אכלו והלא אסור משום חדש

 .אכלו

הגון על ההיתר בזה, ולסמוך בשעת הדחק על תנא קמא דרבי אליעזר  ללמד זכותובכל אופן אפשר 
שסובר שאין חדש בחו"ל, כמו שסומכים בגיטין י"ט. על דעת רבי שמעון בשעת הדחק בעדים 

 חתמו על הגט תוך עשרה ימים.

יר בחו"ל, מה שמלבד שפשט כל המשניות והגמרות כרבי אליעזר להחמ אין להקל בזהנקה"כ: 
שסמכו בגיטין על דעת רבי שמעון בשעת הדחק )שהקל בחתימה עד עשרה ימים( הוא כי 

 מדאוריתא הגט גט משא"כ כאן שאסור מהתורה.

 סעיף ג

 העומר מתיר תבואה שנשרשה

 מלפני ומלקצור הפסח מלפני בחדש ...ואסורין דברים חמשה : א משנה א פרק חלה מסכת משנה
קצירכם" שתהא תחילה לכל הנקצרים)"ראשית  העומר

2
 לאו ואם מתירן העומר לעומר, קודם השרישו ואם (

 :הבא העומר שיבא עד אסורין

                                                           
2
 ספרא אמור פרשה י 

ב"ח אינו נוהג 

בשל גויים מכך 

שהקריבו דווקא 

שלא  מתבואה

 יד גויבשלה ב
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 חדש מותר בספק ספיקא

 ..'. וכו מספק לחוש אין השנים בכל ודאי בתשובה ל"ז א"א וכתבג:  רצג סימן דעה יורה יוסף בית
 בודאי יודע אדם אם ליזהר דיש ('כל' ה"ד: לו) דקידושין קמא פרק בסוף כתבו התוספות וגם

 אין ומספק מהם יאכל שלא בניסן ו"י אחר דהיינו העומר הקרבת זמן אחר נזרעו שהשעורים
 בשם ראבי"ה המרדכי כתב וכן בניסן ו"י קודם נזרעו השעורים דרוב כיון השעורים כל לאסור

 .על עצמואכן הר"ם היה מחמיר  )ומכאן סיבה נוספת שלא נהגו להחמיר בשכר ולא מוכרח להסביר כב"ח שאמר שחדש מותר בגוי( 

 נזהר יהיה איך, החדש מן הנזהר החסיד בשם שאלתני אשר :.טו קלב סימן א"הרמ ת"שו
 כך כל לחוש דאין לי נראה. בבליעתו הכלי נאסר דהא נזהר שאינו בהם שמשתמש כלים בפליטת

 בעלמא ברוב בטל אסור ודאי אם אף דהא, דרבנן ספיקא אלא אינו הזה בזמן חדש כל דהרי
 רק נזהרים אינן העולם רוב ולהכי, בעלמא חומרא אלא אינו הזה בזמן חדש שכל ש"כ מדאורייתא

 דן הוי לא ודאי דאיסורא דררא היה ואם לאסרו ברבים לדרוש דאין י"מהרא וכתב. הפרושים
 .האי כולי למיחש דליכא ל"נ ולכן, הישן מן שבא דגן רוב בתר אזלינן אלא, למשתק

  תבואה שלא השרישה קודם לט"ז בניסן, אסורה עד שיבא העומר הבא. :ג שו"ע

שרי לאחר הפסח, מכח ספק ספיקא, ספק היא משנה שעברה. ואם תמצא לומר משנה סתם תבואה הגה: ומ"מ כל 

 זו, מ"מ דלמא נשרשה קודם העומר )טור בשם הרא"ש(. 

לאחר פסח, כגון במקצת מדינות שזורעין שבולת שועל ושעורים לאחר פסח, אז יש  ודאיובמיני תבואה שזורעים 

, אם  פסח לא מצטרף לס"ס, ת"ה קצ"א( םמיעוט שזורע קודגם אם יש , ומא משנה שעברהש )כיון שיש רק ספק אחד לו להחמיר אחר הקציר

שזורעין קודם הפסח )הגהות מיימוני פי"א  ורוב התבואה באה ממקום אחר, שאין דלתות המדינות נעולותלא 

 מהמ"א ותוס' ספ"ק דקידושין(. 

עים לאחר פסח דברים הנזכרים, יש להחמיר לאחר פסח, ובכל הגליל ההוא זור שימות החורף נמשכיםוכן בזמן 

 ולחוש מן הסתם. 

)ט"ז: אבל אין להורות לאחרים במקום שרוב שתייתן ואכילתן ממינים אלו, כי מוטב שיהיו שוגגין ואל יהיו מזידין 

)כן משמע בטור   (מוטב יהיו שוגגיםאין זה כדאי מלהציל על שאנו רואין חכמי ישראל כמעט רובם אין נזהרין מחדש בשום שנה ולא שייך לומר עליהם 

 בשם הרא"ש ות"ה סימן קצ"א(.

 

 ספק ספיקא משם אחד ובדשיל"מ

 מדוע לא יאסר מצד דבר שיש לו מתירים? 
 ל"י אסור ספיקא בספק' אפי מ"שיל ודבר מתירין לו שיש דבר הוי דחדש גב על ואף ש"ך ס"ק ד:

 סוף' ב כלל בתשובה ש"הרא ש"כמ העיקר והוא נ"א" וכוונתו למה שכתב בס"ק נו" ה"כ ק"ס י"ק' סי ל"כמש
 דוקא היינו אסור ס"ס אפילו מ"שיל דדבר( גמרוטנבור מ"מהר ל"ר) רבינו בשם שכתבו ומה ל"וז' א דין

' אפי תערובות י"ע בטיל דלא ל"חז החמירו מ"בדשיל ס"ס משום מותר דבעלמא ג"דאע בתערובות
 אני התבואה שעל האי כי ס"ס אבל .היתר לו יש הכי בלאו בביטול להתיר מ"נ דמאי ס"בס באלף
 לא ג"כה כלל חדש איסור כאן ואין לעומר קודם השריש שמא חדש שהוא ל"ואת ישן שהוא אומר

 .ל"עכ מ"בדשיל ס"ס אסרינן

 מדוע לא יאסר מצד ס"ס משם אחד? 
 חיטים מיני שני דיש, מידי ולא קשה דלא ד"ונלע :טו סימן דעה יורה - א חלק לציון אור ת"שו

 כמה שנזרעו ויש, והתירן העומר ובא בתחילה אסורים שהיו, העומר לפני שגדלו יש, המותרים
 היה ולא, צמחו בהיתר דכשצמחו ונמצא, בעולם חיטים היו לא העומר וכשבא, העומר קודם ימים

 לא ספק החיטים נאסרו אם ספק, שמות משני ס"ס ל"הו כ"וא, כלל איסור שם מעיקרא עליהם
 .והתירן העומר בא שמא, נאסרו ל"ואת, נאסרו

 ס"ס מתירין האחרון מן יותר מתיר הראשון שהספק כל :[כא] אבל יב קי סימן דעה יורה ך"ש
 אלחנן יצחק רבי הגאון שכתב מה פי על הוא לדבר והביאורוהסביר הרב משה יוסף במאמר:  :כזה

 אם שהרי, כלל מיחוש בית כאן שאין אומר הראשון הספק שהנה, (ג ענף לח' סי עדות' הל) יצחק נחל בספר
 תמצי אם שאף, ואומר היתר ומוסיף השני הספק ובא, כלל הספק לבית נכנסנו לא ישנה התבואה

ב"י, תוס', 

להקל  מרדכי:

כשרוב נזרעו 

קודם הקרבת 

 העומר

דשיל"מ  ש"ך:

הוא דווקא 

 בתערובות

הספק ש"ך: 

הראשון מתיר 

יותר מן האחרון 

 מותר בשם אחד.
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 מ"מ, איסור שם עליה חל כבר שמא לספק מקום כאן ויש, זו שנה מגידולי היא זו שתבואה לומר
 הראשון שהספק נמצא, האיסור והותר, הפסח קודם התבואה נשרשה שאולי לומר אפשר עדיין
 ד"למ אף, מבוארים, ספיקא ספק משום להקל א"הרמ דברי זה ולפי. השני מהספק יותר מתיר
 .אחד משם ספיקא ספק אומרים שאין

 זמן השרשה לחדש ג' או י"ד יום

 -אומר: המנכש בשלשה עשר ונעקרה בידו  רבי יהודה :תלמוד בבלי מסכת פסחים דף נה עמוד א
. בשלשה  יבש ולא ממהר לקלוט , ואין שותלה במקום הגריד שתמהר ליקלט קודם העומר שותלה במקום הטיט

לא. מכדי שמעינן ליה לרבי יהודה דאמר: כל הרכבה שאינה קולטת  -עשר אין, בארבעה  -עשר 
למה לי  -ואי סלקא דעתך ארבעה עשר מותר בעשיית מלאכה  .שוב אינה קולטת -לשלשה ימים 

והאיכא ליליא!  -אמר רבא: בגליל שנו  -שלשה עשר? והאיכא ארביסר, וחמיסר, ומקצת שיתסר! 
רב אשי אמר: לעולם כבית הלל, לפי  -. ים מלאכה בערב פסח מהלילהשאוסר אמר רב ששת: כבית שמאי -

שאין דרכן של בני אדם לנכש בלילה. רבינא אמר: לעולם ביהודה, ובהשרשה, חד מקצת היום 
  ,לא אמרינן -מנכש בארבעה עשר דמיבעי לן למימר תרי מקצת  לא אמרינן -אמרינן, תרי מקצת היום ככולו  -ככולו 

, כדמוכח בהדיא פ' ג' ימיםבעי שיזרעו כדי שישרש קודם יום הנף היינו "א: תרומת הדשן קצ
  והובא בש"ך.. מקום שנהגו

 טו'. סי'יו"ד חלק א אור לציון בשו"ת פסק וכן 

זרע בערב פסח לא נקרא שהשריש ג' ימים, כיון שלא נגמר הקליטה עד סוף  –שלא השרישה   נוב"י:  .)ד(פת"ש 

 שתרי מקצת היום ככולו לא עבדינן. אבל בדגמ"ר להן החמיר בי"ד יום.כדברי הגמ' יום ט"ז 

 

אין נוטעין ואין מבריכין ואין מרכיבין ערב שביעית פחות   :ושביעית פרק ב משנה  מסכת
אומר כל הרכבה שאינה  רבי יהודהמשלשים יום לפני ר"ה ואם נטע או הבריך או הרכיב יעקור 

 : לשתי שבתותאומרים  רבי יוסי ורבי שמעוןקולטת לשלשה ימים שוב אינה קולטת 

וקיימא לן כרבי יוסי כמובא בשו"ע רצ"ד ד' שלעניין ערלה שנה עולה בשתילה של מ"ד יום קודם ר"ה. שהם  דגמ"ר: 

 תב ג' ימים. וכן הקשה הש"ך עצמו בנקה"כ. ל' יום כדי שתעלה לו שנה. ומשמע שלא כתה"ד שכ -ו יום לקליטה י"ד

 א סי' תפט ס"ק קי כף החייםפסק וכן 

בתלתא הני תנאי' לא פליגי במציאו' ההקלטה דלכולי עלמא : שו"ת חתם סופר חלק ב )יורה דעה( סימן רפד

אך אם לא קלטה בזמנה ונאמר בטח שפסק כחה ושוב לא  .יומא קלטה ואפשר אפי' בפחות מכן והמציאו' יוכיח

 ומיהו לדינא למ"ד חדש בזה"ז דאורי' אין לסמוך על זה.  ...ובזה מיושב גם דברי תה"ד ...בהא פליגי הני תנאי...תקלוט 

 בבירה/ יי"ש בחו"לו' צדדי היתר 

שהוא חדש או רמ"א בשם הרא"ש )אלא אם ידוע  –משנה שעברה, ספק השריש קודם העומר ספק  .א
 כשהחורף התארך(

 שם -דלתות המדינה פתוחות ורוב התבואה מגיעה ממקום שזורע קודם פסח  .ב

 בלח"י – ש"יי להוציא כח אין בחדשיםמוכרח שהרוב בשיכר מתבואה ישנה כיון ש .ג

 והאחרונים כתבו שאיסורו מדרבנן. שם. –בעלמא  זיעה רק השיכר הוי  .ד

 שם. וכן בט"ז ללמד זכות בשעת הדחק בלחם. –דש בחו"ל כתנא קמא דר' אליעזר בח מקלים יש .ה

 ב"ח.  –יש מתירים בשל גויים  .ו

 ד סעיף

 זרעי חדש שהונחו בקרקע לא הותרו בעומר

בעי רבא בר רב חנן: חטין שזרען בקרקע, עומר מתירן או אין עומר מתירן? : .סט גמרא מנחותב
עומר  -דלא אשרוש, תנינא! דתנן: אם השרישו קודם לעומר  היכי דמי? אי דאשרוש, תנינא! אי

קצר אותם דחצדינהו וזרעינהו  -שהיו אסורים ואסורין עד שיבא עומר הבא! לא צריכא,  -מתירן, ואם לאו 

לר' יהודה ניתן 

לשתול בי"ד 

בניסן ויועיל 

ג' ימים  -לעומר 

 להשרשה.

לר' יוסי ור"ש 

 –קודם שביעית 

 י"ד יום לקליטה.
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קודם לעומר ואתא עומר וחליף עלייהו, וקא מיבעיא ליה: מהו לנקוטי ומיכל מינייהו?  וזרע אותם שוב
 תיקו.?  בטיל להו לגבי ארעאושרינהו עומר, או דלמא  מיאדשדייא בכדא דכמאן 

)אבל  מיירי בגידוליהן ,הבא העומר שיבוא עד אסורים השרישו לא שאם דאמרן דהאוברש"י: "

 כגידולין להו לקיט וכי ארעא אגב בטלינהו דילמא או ותרו, שהם משנה שעברה(יהזרעים עצמם 
 תיקו. ".דמו (שאסורים דשיםח)

, ובשעת העומר היתה )ועדיין צריכה עומר להיתרה( וקצרה וזרעה תבואה שנזרעה אחר העומר: ד שו"ע
אבל אם זרע תבואה . )שבטילה לקרקע ואין אומרים שעבר עליה עומר והותרה( תחת הקרקע ולא התחילה עדיין לשרש, אסור

 מותרים. ש"ך ט. כבר םמקו מכל בקרקע דמונחים כיון מתירן העומר דאין דנהי םשמותר ללקט פשוטמותרת 

 סעיף ה

 שבולת היתר שהוסיפה באיסור חדש נאסרת

 לאחר ושתלה ועקרה,  לעומר קודם שליש שהביאה שיבולת: פזי בן ש"ר בעי: .סט מנחות ועוד שם
 תוספת בתר דלמא או, ששליש חשוב כגמר פרי עומר ושרייה אזלינן עיקר בתר? מהו, והוסיפה העומר
 .והטור פסק לחומרא ... תיקו.?הבא עומר שיבא ועד אזלינן

, ועקרה אחר העומר וחזר ושתלה, והוסיפה, והותרה שבולת שהביאה שליש קודם העומר: ה שו"ע
 התוספת אוסר העיקר שהותר. 
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 הלכה סדורה
 

 והערות נושאי כלים שו"ע נושא סעיף
 אסור עד הקרבת העומר בט"ז חדש בזמן הקרבן א

 בניסן
 

  מהתורה יום ט"זכל אסור  בזמן הזה 
  מדרבנן כל יום י"זאסור  יום שני של גלויות 
תנו לטעם לא בטלים, נִ  ט"ז:  שמרים של חדש 

 ודשיל"מ.
בטלים  משכנות יעקב:

מאכילת  כבר נפסלושמרים 
 בהמה.

דבש רביעי לשכר  
 שהתחמץ בחדש

בחדש, ולא  אסור שבו"י: 
כחלב גויים ופת פלטר שהם 

 קלים.
כדין פת וחלב  מותר פמ"א:

גויים שמותר לאחר שלש 
 העמדות.

שרק כספר התרומה ולא  )כרבי אליעזר. רמב"ם ורא"ש( אסור חדש בחו"ל ב
במקומות הקרובים לא"י 

 ומדרבנן.
וראיה מלשון הגמ'  מותר ב"ח:  אסור חדש של גויים 

 על בנ"י בכניסה לארץ
אפשר בשעת הדחק  ט"ז:

לסמוך על ת"ק דרבי 
 אליעזר.

מותר:  בית לחם יהודה:  יי"ש 
רובו מתבואה ישנה,  והוא 
זיעה בעלמא, ולסה"ת 

 תבואת חו"ל מותרת.
סתם תבואה לאחר  ג

 הפסח.
 רמ"א: 
ספק משנה שעברה וספק  מותרת:

 הושרשה קודם העומר.

 

רוב התבואה מקומית  
 ונזרעת לאחר הפסח

 רמ"א:
אסור, המיעוט שנזרע קודם הפסח 

 )ת"ה(לא מצטרפת לס"ס 

 

שתי שבתות  דגמ"ר, נקה"כ:  תקופת ההשרשה 
כר' יוסי ור' שמעון וכנפסק 

 בערלה.
ג'  תרומת הדשן, ש"ך:

 ימים.
בדיעבד  :בהבנת החת"סילקו"י 

כידוע שנקלטו ניתן להקל 
 ילקו"י. בג' ימים.

להוציא מהקרקע  ד
היתר  זרעיולאכול 

שלא השרישו קודם 
 העומר

 אפשטיה במנחות סט.לא  אסור מספק שבטלו לקרקע.

שיבולת שהותרה  ה
ולאחר העומר נעקרה 
ונשתלה שוב וצמחה 

 באיסור.

תוספת הגדילה אוסרת את העיקר 
 שהותר.

 לא אפשטיה במנחות סט.
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  מקור ההלכה והלכה מבוארת

 סעיף א
ּוְנַטְעֶתם ָכל ֵעץ ַמֲאָכל ַוֲעַרְלֶתם ָעְרָלתֹו ֶאת ִפְריֹו ָשֹלש ָשִנים )כג( ְוִכי ָתֹבאּו ֶאל ָהָאֶרץ :  ויקרא פרק יט

 ִיְהֶיה ָלֶכם ֲעֵרִלים ֹלא ֵיָאֵכל:

 משעת נטיעתו. ?ערלה מאימתי הוא מונה לו: ירושלמי ערלה פרק א הלכה ב

 הערלה אסורה בהנאה 

אין לי אלא איסור  -לים לא יאכל גמ'. בערלה מנלן? דתניא: ער:  בבלי קידושין דף נו עמוד ב
אכילה, הנאה מנין שלא יהנה ממנו, ולא יצבע בו, ולא ידליק בו את הנר? ת"ל: וערלתם ערלתו, 

 לרבות את כולם.

 איסור בפרי ובטפל לוה

רא"ש,  .שלקו עד שלא הביאו שליש ויש אומרים משהביאו שלישענבים פירוש ַעְנקֹוְקלֹות  : משנה מסכת ערלה פרק א משנה ח

קליפי רמון והנץ  משרת פסולת הענביםוהתמד שלהם  פות שעל הענביםיהקלוהחרצנים והזגים הלכות קטנות ערלה סי' ז 
כדתניא פרי קליפי אגוזים והגרעינים אסורים בערלה ובאשרה ובנזיר ומותרין ברבעי  פרח שעל הפטמאשלו 

ר"א ור' זירא חד אמר תמרא דזיקי תמרים שהרוח משירן. וחד אמר בושלי כומרי. תמרים והנובלות , רא"ש אתה פודה ואי אתה פודה לא בוסר ולא פגים

 כלם אסורות: .3ברכות מ:. רא"ש ערלה ע"פ שאינן מתבשלין באילן ונותנין אותו במחצלות להתחמם שיהו ראויין לאכילה

 הטפל לפריו, את -פריו  אתוערלתם ערלתו : תלמוד בבלי מסכת ברכות דף לו עמוד ב

 .פגים ולא בוסר לא לענין רבעי פודה אתה ואין פודה אתה פרי תני  א ה: פרק ערלה ירושלמי

 ברבעידין הנובלות 

והתמרים שאינם מתבשלים והענבים שלקו ואין נגמרין  :יורה דעה הלכות ערלה סימן רצדטור 
 , ב"יאתה פודה לא בוסר ולא פגין וכן משמע מדדרשינן פרי אתה פודה ואי ופטורין מרבעיבבישולן כולן חייבין בערלה 

אסורין והנובלות מכל מיני הפירות כשהן פגין ח: על משנה מסכת ערלה פרק א משנה רמב"ם 
 ובאשרה ובנזיר, וזה פשוט. וברבעי, כלומר בערלה בכל

אבל בית יוסף עלה על דעתו דהרמב"ם מחייב ברבעי תמרים שאינן : ב"ח יורה דעה סימן רצד
ולפע"ד נראה דלא דק  פליג עליה וכן כתב בשולחן ערוך )ס"א( שתי סברות בזהמתבשלין ורבינו 

דליכא פלוגתא בהא דפשיטא דאינו חייב ברבעי אלא תמרי דזיקא אבל תמרים שאינן מתבשלין 
ואמוראי לא פליגי אלא בנובלות תמרה דדמאי ואיכא למאן דאמר דתמרי דזיקא  .פטורין מרבעי

קר הילכך פטורין מן הדמאי וכן פירש הרמב"ם במשנה ריש דמאי וכן כיון דאינן חשובות רובו הפ
 .פסק ריש פרק י"ג מהלכות מעשר

 איסור ערלה לעולם

יכול בתוך שלש שנים הוא אסור ולאחר שלש  "שלש שנים : "ספרא קדושים פרשה ג סוף פרק ה
 .לכם ערלים לא יאכל"יהיה . "שלש שנים "יהיה"שנים יהיה מותר תלמוד לומר 

 דר עץ מאכלג

 שאינו וכל ירק זה הרי מעיקרו עלין המוציא כל הכלל זה כ: הלכה ה פרק כלאים הלכות ם"רמב
 אילן. זה הרי עלין מוציא

                                                           
3

סופי ענבים שאין מתבשלין לעולם, וכן על הנובלות שהם תמרים   :אורח חיים רב, טלעניין ברכה פסק השוע  
 שבישלם ושרפם החום ויבשו, מברך: שהכל.
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 והדר לגווזא איתיה לפירי ליה שקלת דכי היכא - העץ פרי בורא מברכינן היכא :.מ ברכות בבלי
 פרי בורא עליה מברכינן לא - מפיק דהדר לגווזא ליתיה לפירי ליה שקלת דכי היכא אבל ,מפיק

 .האדמה פרי בורא אלא העץ

 ונחלקו הראשונים בהבנת ההגדרה, מהי הגווזא שצריכה להמשיך להתקיים:

 גווזא הוא הענף של העץ כך שצריך שהענף יהיה רב שנתי. – דעת רש"י -

תחדשים גווזא היא גזע ולכן די שהגזע יהיה רב שנתי ואפילו אם הענפים מ – שיטת הגאונים -
 משנה לשנה עדיין דינו כעץ.

 כל שאין צורך לזרוע אותו כל שנה הוא עץ ואפילו מתחדש מעצמו מהשורש. – שיטת הרא"ש -

אילן'  זה הרי עלין מוציא שאינו וכל ירק זה הרי מעיקרו עלין המוציא כתב 'כל הרמב"ם -
 ונחלקו הפרשנים לאיזו דעה דבריו מתאימים.

 

 קריטריונים נוספים שבספק ניתן לצרפם לגדר ירק:אמנם האחרונים הביאו 

 רדב"ז, ברכ"י, רב פעלים, יחוו"ד, גרמ"א. אך לא לחזו"א. –נותן פרי תוך שנה )חציל, פאפיה, פאסיפלורה(  .א

 מהר"י חאגיז -   גזע חלול )חציל, פאפיה( .ב

 חזון איש והרדב"ז חולק -  אינו מתקיים ג' שנים )חציל(  .ג

 מהר"ם אלשיך – מתמעטת עם השנים )חציל(כמות ואיכות הפירות  .ד

 

וכל הפירות ירושלמי ערלה, א,ב , מונה לו ג' שנים מעת נטיעתו ונטעתם כל עץ מאכל הנוטע עץ מאכלשו"ע א: 
 , .ן ש"ךואין להם פדיו שנאמר "יהיה". ספרא.  לעולם שנאמר וערלתם ערלתו בהנאהשיהיו בו בתוך ג' שנים אסורין 

, כגון קליפי אגוזים ורמונים, שנאמר "את פריו" את הטפל לפריו הגרעינים בין הקליפותבין עיקר הפרי בין 
והפגים והתמרים שאינם מתבשלים והנץ שלהם והזגין והגרעינין של ענבים והתמד העשוי מהם 

דבנטע רבעי כתיב  )רא"ש,טור( מרבעי ופטורים, כולם חייבים בערלה והענבים שלקו ואין נגמרים בבישולן

. תמרים שאינם מתבשלים אף ברבעי שאוסר. ויש מי , ט"זודרשינן פרי אתה פודה ולא מה שאינו פרי "את"ו ולא כתיב פרי
ושלא כדת השיג עליו הב"ח ואדרבה איפכא קשיא לי למה כתב סברת הטור בסתם וסברת רמב"ם בלשון יש מי שאוסר איפכא הוי ליה למעבד דהא  )רמב"ם(.

 ש"ך ה. הרמב"ם וכ"נ עיקר. כל המפרשים הסכימו לדעת

 פטורים מערלהקנה סוכר 

הקנים המתוקים שסוחטין אותן ומבשלין מימיהן עד ה : הלכה  רמב"ם הלכות ברכות פרק ח
שיקפא וידמה למלח, כל הגאונים אומרים שמברכין עליו בורא פרי האדמה, ומקצתם אמרו בורא 

ואין  שאין זה פריפרי העץ, וכן אמרו שהמוצץ אותם קנים מברך בורא פרי האדמה, ואני אומר 
 מברכין עליו אלא שהכל, 

כן אני אומר לענין תרומה ומעשר שאין זו פרי לא של עץ ולא :  קסגשו"ת רדב"ז חלק א סימן ת
 אלא מים היוצאין מן העץשל אדמה שלא נקרא פרי אלא הגדל מן העץ או מן הירק אבל זה אינו 

אין נוהג בו  ,ולא נקרא זה פרי ומכאן למדתי שאפילו תימא שהוא עץ שאין זורעין אותו בכל שנה
אמר רחמנא ולא המים היוצאים מעצו ואין זה דומה לדבש  ערלה דוערלתם ערלתו את פריו

בעצמו  עץבעצמו שמתמעך ונעשה דבש אבל הסוכר הוא מים מן ה פריהתמרים שזה יוצא מ
 .ומבשלין אותו עד שנקרש הילכך אין זה פרי ואין נוהגין בו לא תרומה ומעשר ולא ערלה
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 סעיף ב

 פטורים מערלה העלים ושאר חלקי העץ

המים  ומי גפנים ., פימ"שהפריחה היוצאת בראשי הענפים בעודם רכים מאד והלולבים  העלים:  , זמשנה ערלה א

ניכרים לאחר שנפל  ענביםכשה: רש"י קידושין נדשממנו יוצא הבוסר. וב הפרחרמב"ם: וסמדר  הנוזלים מן הגפן אם נפצע בזמן הרביעה

רבי יוסי אומר הסמדר אסור מפני שהוא  .בערלה וברבעי ובנזיר ואסורים באשרה מותרים ח;הפר
פרי רבי אליעזר אומר המעמיד בשרף הערלה אסור אמר ר' יהושע שמעתי בפירוש שהמעמיד 

 בשרף העלים בשרף העיקרים מותר בשרף הפגים אסור מפני שהם פרי:

ודאי אסורים בערלה. ילקו"י ערלה ה' י'. ובכל אופן גם לרמב"ם נחלקו הפוסקים אם ההיתר בסמדר הוא דווקא בענבים, זיתים וחרובים או בכל העצים ובבוסר 
 .130שבכל מקום מתייחס לחניטה כשליש גידול, בערלה מודה שנאסר כבר בוסר או סמדר. הלכות הארץ 

 

אבל העלים והלולבים ומי גפנים, דהיינו כשחותכין הגפן נוטף ממנו כמו מים, מותרים  שו"ע ב':
כאשר העלים מגודלים לאכילה חיים כסוגי צבר מסויימים, חייבים בערלה, ואפילו אמנם ו, ש"ך. י' לפרי אלא לאילן עצמשאין טפלים אפ משום ערלה

 שיש גם פרי שנאכל. התורה והארץ.

 ועלים שמיועדים לתיבול ונזרקים פטורים והגרמ"א מחייב.שם.

 סעיף ג

 דין הקפריסין והתמרות וערלה בחו"ל

 )הפרי( זורק את האביונות -של ערלה בחוצה לארץ  4: צלףיהודה אמר רברב אמר  בבלי ברכות לו.
. למימרא, דאביונות פירי וקפריסין לאו פירי? ורמינהו: על מיני נצפה על ואוכל את הקפריסין

 - הקפריסין אומר בורא פרי העץ!העלים ועל התמרות אומר בורא פרי האדמה, ועל האביונות ועל 
רבי מתעשר תמרות ואביונות וקפריסין,  -אומר: צלף  רבי אליעזרתנן, הוא דאמר כרבי עקיבא; ד

אי  -ונימא: הלכה כרבי עקיבא!  - אין מתעשר אלא אביונות בלבד, מפני שהוא פרי.אומר:  עקיבא
הלכה כמותו  -אפילו בארץ, קמשמע לן: כל המיקל בארץ  -אמר הלכה כרבי עקיבא, הוה אמינא 

ונימא: הלכה כרבי עקיבא בחוצה  -, אבל בארץ לא. התורה, הלך אחר המיקל. דאינה מן דכיון בחוצה לארץ
גבי  -אי אמר הכי, הוה אמינא: הני מילי  -הלכה כמותו בחוצה לארץ!  -לארץ, דכל המיקל בארץ 

אימא בחוצה לארץ נמי  -מעשר אילן, דבארץ גופא מדרבנן, אבל גבי ערלה דבארץ מדאורייתא 
 נגזור, קמשמע לן.

אמר רב יהודה אמר רב צלף של ערלה זורק את האביונות :  מסכת ברכות דף כה עמוד ב רי"ף
 .ואוכל את הקפריסין

 
אבל והצלף חייב בערלה האביונות בלבד  :הלכות מעשר שני ונטע רבעי פרק י הלכה גרמב"ם 

 .הקפריסין מותרות

 . פרי ולא חילק בין הארץ לחוצה לארץ ועוד בח"ל הוה סבר לה כר"ע דאמר אין מתעשר אלא אביונות בלבד מפני שהואשם: רדב"ז 

ועלה בדעתי לומר דהרמב"ם לשיטתו, דאיהו פסק בפ"א מתרומות הלכה כ"ו דתרומה בזמן  :צל"ח מסכת ברכות דף לו עמוד א

שנאמר כי תבואו ביאת "ולא משום דנתבטלה קדושת עזרא אלא שלא נתקדשה כלל לענין תרומות אפילו בימי עזרא,  דרבנןהזה 
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 הם הפירות של הצמח. 'אביונות'א. 

הם, לדעת רש"י )ברכות לו ע"א(: 'קליפה גדולה שסביבות הפרי, כעין קליפה הגדילה סביב אגוזים  'קפריסין'ב.
שהם מסביר  ערך צלף(ספר הערוך )"ד מ"ז(: 'אוכל יבש דומה לעצים ולעלים'. ודקים'. ולדעת הרמב"ם )מעשרות פ

ואילו  .הנץ שעומד קצתו ע"ג הפרי והוא ראוי לאכילה"שומר האביונות ונקרא נצא דפרחא". ובר' יונה הסביר שהוא 
 שטיינזלץ(.חכמי הטבע היום מסבירים שהוא פקעי הפרחים )כך במאמר של ד"ר משה רענן וכן ההסבר במהדורת 

בתוך העלים גדלים כמין תמרות ובולטין בעלה כמו בעלין של  -, רש"י )ברכות לו ע"א( הסביר: 'התמרות 'תמרות'ג.
. , כלומר נצרים צעיריםערבה'. ה'ערוך' הסביר שהתמרות הן לולבי הצלף כשהם רכים לפני שמתייבשים ומתקשים

 .הניצן הן -לדעת הרמב"ם )פיה"מ מעשרות פ"ד מ"ז( התמרות 
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לא כולכם כמו בירושה ראשונה בימי יהושע וכמו שהן עתידין בירושה שלישית לא כמו שהיתה בימי עזרא ביאת מקצתן ולפיכך 

 ."חייבה אותן התורה

פי' צלף הוא אילן קטן ונקרא בערבי :  על הרי"ף מסכת ברכות דף כה עמוד ברבינו יונה 
מסופקים ב"ש אם נדון אותו כמו ירק והיו אומרים דמספק אלקפא"ר ומפני שהוא קטן היו 

דיינינן ליה כירק והוי כלאים בכרם ולענין ערלה דיינינן ליה כאילן ונוהגין בו ערלה וב"ה אומרים 
דודאי אילן הוא שהשרשים נשארין בו בכל שנה וגדל בו הפרי לשנה אחרת ואינו נוהג בו אלא דין 

 .ערלה בלבד

תמרות ואביונות וקפריסין והתמרות הם רכים כמו לולבי גפנים וראוין  ,מיניןובצלף יש בו שלשה 
לאכילה והאביונות הוא הפרי עצמו והקפריסין הם שומרי הפרי ואומר' שזהו הנץ שלהם שעומד 
קצתו ע"ג הפרי והוא ראוי לאכילה ונחלקו ר' אליעזר ורבי עקיבא גבי מעשר דר' אליעזר סבר הכל 

מתעשר תמרות ואביונות וקפריסין ור"ע סבר שאינו נוהג בו מעשר אלא באביונות דיינינן ליה פרי ו
בלבד והשאר לא נדון אותו כפרי לא לענין מעשר ולא לענין ערלה ורב אמר כיון שאנו רואין 
שנחלקו ר' אליעזר ור' עקיבא דר' אליעזר לחומרא ור"ע לקולא בחוצה לארץ נפסוק הלכה כדברי 

כפרי לענין ערלה אלא האביונות בלבד וזורק את האביונות ואוכל את  המיקל ולא נדון אותו
 הקפריסין:

ועל כרחן אית לן ... בחו"לותימה הוא למה סתם דבריו הרי"ף ז"ל ולא כתב בפירוש צלף של ערלה 
דכיון שרב לא אמר אלא בחו"ל היאך יכול לא היתה להתיר אפי' בא"י למימר שכוונת הרי"ף ז"ל 

ם רב מה שהוא לא היה מתיר ואפשר שמפני שהביא המעשה דרב אשי שהיה להקל ולהתיר בש
 .בח"ל לא הוצרך לפרש יותר. מפי מורי הרב נר"ו

וכתב רב אלפס ז"ל וכן כתוב במקצת ספרים נוסחא מבעל :  מסכת ברכות פרק ו סימן גרא"ש 
א גבי ברכה נמי ה"ג והלכתא זורק את האביונות ואוכל את הקפריסין ומדלגבי ערלה לאו פירא הו

דמשמע דהא  ולא נהיראלאו פירא הוא ולא מברכינן עליהם ב"פ העץ אלא בורא פרי האדמה. 
דאכיל מר בר רב אשי קפריסין לאו משום דהלכה כר"ע אלא משום דהמיקל בארץ הלכה כמותו 

. וכיון דבא"י פירא הוא לענין ברכה נמי פירא הוא ואין חילוק בברכה בין חו"ל לא"י וקי"ל 5בח"ל
כההיא ברייתא דעיקר היא דפרכינן מינה לרב לעיל ומשמע דרב ס"ל כוותיה אלא דמיקל כר"ע 

 .בחו"ל

 סיכום דעות בצלף

וברים מחלוקת תנאים לעניים כלאיים: בית שמאי מחמירים שהוא ספק ירק ובית הלל ס .1
 שהוא עץ.

 : לרבי אליעזר הכל מתעשר ולרבי עקיבא רק האביונות.מעשרות ד,ומחלוקת תנאים במעשר  .2

 כר' עקיבא שאוכל את הקפריסין ולא חושש לערלה. בחו"ללעניין ערלה דעת ר' יהודה  .3

 דעות הראשונים בערלה: .4

 קפריסין מותרים. ולא חילק בין הארץ לחו"ל. רמב"ם: .א

 ם בארץ ומותרים בחו"ל מספק.קפריסין אסורי רא"ש: .ב

 הביא רק דעת ר"ע ופשטו שמותרים גם בארץ. ור' יונה מסביר בו אחרת. רי"ף: .ג

 ערלה בורדים

עוד שאלת, הורדין אם יש בהן משום ערלה.  :החדשות )מכתב יד( סימן קמוהרשב"א שו"ת 
לברך  ואמרת כי פעמים רבות שמעת ממני שדעתי מסכמת לדעת הרב ר' אברהם ב"ר דוד ז"ל

עליהן שנתן ריח טוב בפירות. ואמרת שראיה מצאת במסכת שביעית פרק שביעי הורד והלוטם 
 .והכפר יש להן שביעית
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, הרב דרך אמונה .וכתב בחזו"א מעשרות סי' ב' סק"ו דגם לדעה זו התמרות מותרות וכ"כ בקיצור פסקי הרא"ש 
 : ציון ההלכה הלכות מעשר שני פרק י ס"ק )מח( - קנייבסקי
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אבל ... שאלה זו כבר נשאלה ממני זה כמה, ואמרתי אני לפי דעתי שערלה נוהגת בהן תשובה
 .ומשמע שמתיר גם בארץ. חזו"ע ח' ז"ל מתיר הראב"ד

:  עוד באת ללמד היתר על הורדים לומר שאין בהם משום ערלה שנזחלק ז סימן הרשב"א שו"ת 
לפי שעליו נכמשים אם יום או יומים יעמדו שלא ילקטוהו ועוד שיש לו פרי אחר והוא הזרע 

 שזורעים אותו ומצמיח: 
אני כבר כתבתי לפניך עיקר מה שאני נשען עליו לאוסרו משום ערלה מההיא דנדה והטענה  תשובה

או מידי פרי מפני שהוא נכמש בעמידתו איני רואה בה ממש שכל הפירות נכמשים שאמרת להוצי
בעמידתן יותר על הראוי להן ואין לך חשוב בפירות יותר מן התאנים והנה אמרו דרך דרש שהן 

שאם אתה אומר  שאין הדבר הנזרע עיקר הפרינתלעין בעמידתן. גם טענת הזרע אינה טענה בעיני 
של זיתים יהא עיקר הפרי ועוד שלא אסרו שם בשביעית זרע הורד כמו כן אף גרעיני תמרה ו

שאסרו עיקר הלוף והדנדנה ועוד שכבר כתבתי לפניך למעלה שמתוך סדור המשנה נראה לי שהורד 
ולא הזרע ולא עוד אלא  שנאכליםהורד הם  ועליבכלל הפירות לפי ששנה אותו בפסקת הפירות 

ם לא גרע הורד משומר פרי ושומר לפרי אסור לערלה כפרי שאפי' היה כמו שאתה אומר מכל מקו
 ז"ללראב"ד חקרתי ובדקתי אחריו ומצאתי  מפני שיש בו צורך לבריות להתירו חסת עליוומאשר 

עליו ואמר שהזרע הוא הפרי והפרחים הן כמו עליו ולפיכך אין חוששין להן משום ערלה  שנסתפק
אי כדשקלת ליה כשהוא  ,ן הדבר הזה ברור אצלנולפי שאינו פרי ולא שומר לפרי ואעפ"י שאי

מותר הנה לך הרב  6סמדר מקלא קלי פירא או לא אלא שלא נזהר בהם משום ערלה בחוצה לארץ
הגדול ז"ל שיודע לטהר את השרץ מן התורה ואעפ"י שאין דעתי סומכת בכל זה להלכה לו שומעין 

 שהוא רב מובהק וכל המחמיר עליו להביא הראיה:

ראב"ד על עצי הורד כתב ה (215)הל' ערלה סי' יט עמ' כתב בארחות חיים : יוסף יורה דעה סימן רצדבית 
שאין חוששין להם משום ערלה ולא ראינו אדם נזהר על זה לעולם ואפשר מפני )תשובות ופסקים סי' סו( 

ב כתבו שחייב בערלה וכן כת תוספותשהוא ספק ערלה בחוצה לארץ שמותר ע"כ ועל הורדים 
 כתב הראב"ד נסתפק בזה עכ"ל. )שם סי' שנז( ובמקום אחר  )ח"ז סי' שיב ושנו( הרשב"א

 .והרמב"ן כתב על זה והמחמיר תבא עליו ברכה וכן השיב הרשב"א

ועלי הורד של ערלה, יש אומרים  :דיני ברכת הריח -ילקוט יוסף קצוש"ע אורח חיים סימן רטז 
להריחו ולברך עליו ברכת הריח, וכל שכן שאסור  שנוהג בו דין ערלה בארץ ישראל, ואסור

באכילה. ויש חולקים ואומרים שאין נוהג בו דין ערלה, ומותר להריח בו ולברך עליו ברכת הריח. 
ולדינא, יש להחמיר בו בארץ ישראל לענין אכילה, אך מותר להריח בו, ואף לברך עליו ברכת 

 הריח.

ן ערלה נוהג בו, שהתורה אמרה ונטעתם כל עץ מאכל הורד אין דיחזו"ע הלכות ערלה סעיף ח': 
 והורד לאו עץ מאכל הוא כי עיקר נטיעתו לריח ולא לאכילה... וההדס אין ערלה נוהגת בו.

כתוס' ורא"ש שפסקו כר' אליעזר ולא כרמב"ם  של צלף חייבים בערלה והקפריסיןהאביונות והתמרות   שו"ע ג':

בארץ ישראל, אבל בחוצה לארץ, האביונות חייבים ותמרות . במה דברים אמורים, שפסק כר"ע
  וקפריסין פטורים

 הקפריסין בארץ ישראל

דהא קי"ל כר"ע אף  ודבריו נראיןאבל הרמב"ם פסק דגם בא"י אינו נוהג אלא באביונות  גר"א:
 בדאורייתא נגד ר"א.
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דעה יורה  -שו"ת מהרי"ט חלק ב  צריך לעיין בקולת הראב"ד האם התיר רק בחוץ לארץ ורק במצב סמדר. וכן ב 
ולענין ערלה כתב הראב"ד שאין חוששי' לפי שאינן הפרי ממש ואין להם דין שומר לפרי דלא ידעינן אי כתב " סימן לד

". מותר ואפשר כי מפני ספק ערלה בחוצה לארץשקלינן להו סמדר אי לקוט פירא או לא ולא ראינו אדם נזהר בזה 
"ד שלא חזר בו לדחות ודאות עצמו מפני ספקו של הראב"ד ועוד צריך לעיין אם הרשב"א חזר בו מדעתו לאסור ולענ

 אלא שסמך על ספק הראב"ד בחו"ל ששם מקלים אפילו בספק רחוק. וגם זה כתב מפני דוחק הבריות.
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ם בערלה מן התורה בצלף של ערלה בארץ ישראל האביונות הם חייבי:  יורה דעה סימן רצד לבוש
 .באכילה והקפריסין מותריןשהם עיקר הפרי, והתמרות חייבים בארץ ישראל מדברי סופרים, 

כ' העט"ז דקפריסין בא"י נמי פטורים ולא נהירא וכן מוכח  :יורה דעה סימן רצד ס"ק זש"ך 
 .דהוין טפי פרי מתמרות !להדיא בש"ס פרק כ"מ )דף ל"ו( דמאן דמחייב בתמרות כ"ש בקפריסין

 סעיף ד 

 מנין שנות ערלה לאחר קליטה

 ולירקות לנטיעה וליובלות ולשמיטין לשנים השנה ראש בתשרי באחד א:, א השנה ראש משנה
 :בו עשר בחמשה אומרים הלל בית שמאי בית כדברי לאילן השנה ראש בשבט באחד

אחד המרכיב, ערב שביעית שלשים תנו רבנן: אחד הנוטע, אחד המבריך, ו בבלי ראש השנה ט:
עלתה לו שנה, ומותר לקיימן בשביעית. פחות משלשים יום לפני ראש השנה  -יום לפני ראש השנה 

אסורין עד חמשה עשר בשבט, אם  זולא עלתה לו שנה, ואסור לקיימן בשביעית. ופירות נטיעה  -
רבעי. מנא הני מילי? אמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן, ומטו בה  -ערלה, ואם לרבעי  -לערלה 

נָּׁה ' משמיה דרבי ינאי: אמר קרא ובשנה הרביעית ְרִביִעת ּוַבשָּׁ  ובשנה החמישית ''ַלה ִהּלּוִלים קֶֹדׁש ִפְריֹו כָּׁל יְִהיֶה הָּׁ

נָּׁה ועדיין אסורה משום ערלה, ופעמים  -, פעמים שברביעית ְתבּוָאתֹו' לָּׁכֶם ְלהֹוִסיף ִפְריֹו ֶאת תֹאכְלּו ֲחִמיִׁשתהַ  'ּוַבשָּׁ
 ועדיין אסורה משום רבעי. -שבחמישית 

 משום עולמית הן אסורין עדיין - מיד רביעית שנה של השנה ראש לאחר פירות בה חנטו אם שנה לו עלתה שאמרנו פי על ואף :י"רש

 מתחדשת שנתה אין לפיכך, אילן נעשית כבר וזו, לאילן השנה ראש בשבט עשר חמשה - לנטיעה תשרי השנה שראש פי על שאף, ערלה

 לשנה עשר ובחמשה, בירושלים לאכול עליהם רבעי דין - פירות בה יחנטו אם, ולהלן משם אבל, בשבט עשר חמשה עד ערלה מידי לצאת

 ועד בשבט עשר מחמשה התירה שממהר, השנה ראש שלפני שלושים לה הועילו לכך, ואילך מכאן בה החנוטים פירות רבעי מידי יצאו הבאה

 .השנה ראש

 זמן קליטה לנטיעה

אין נוטעין ואין מבריכין ואין מרכיבין ערב שביעית פחות משלשים יום לפני  : ו ,משנה שביעית ב
 לשלשה ימיםר"ה ואם נטע או הבריך או הרכיב יעקור רבי יהודה אומר כל הרכבה שאינה קולטת 

 :רבי יוסי ורבי שמעון אומרים לשתי שבתותשוב אינה קולטת 
 

אמרי בי  )יבמות פג:(גרסינן בפרק הערל  )סי' ב(א"ש והר )ב:(וכתבו הרי"ף  :בית יוסף יורה דעה סימן רצד
הלכה כרב  )בכורות מט:(ואף על גב דשמואל פליג עליה קיימא לן  הלכה כרבי יוסירב משמיה דרב 

 )ה"י(:באיסורי וכן פירש הרמב"ם בפרק ט מהלכות מעשר שני ונטע רבעי 

ג' שנים הללו אינם נמנים מיום ליום, אלא הולכים בהם אחר שנות העולם שהוא שו"ע ד: 
 מתחיל מתשרי, ואם נתעברה נתעברה לערלה ולרבעי. 

  ?ופעמים שאינו אלא שתי שנים ומ"ד יום, ופעמים שהם יתרים על ג' שנים. כיצד

שהוא לעולם מלא וכ"ט יום דאלול חמשה עשר יום דאב  , שנשאר עדיין מ"ד יום עד ר"ח תשרינטע מקודם ט"ז באב

, כיון שהגיע כר' יוסי רי"ף ורא"ש -, ש"ך.דקי"ל שלשים יום בשנה חשוב שנה לענין נטיעה אלא שאין נטיעה קולטת פחות מי"ד יוםחסר.  שהוא לעולם
 ר"ח תשרי עלתה לה שנה ומונה עוד שתי שנים. 

 י הבא ג' שנים שלמים. , מונה מראש חדש תשרואם נטע ביום ט"ז, ומיום ט"ז ואילך
ט"ו קודם  ט"ז אב. שו"ע סתם ה' קודםבאילן שניטע ולאחר ר"ח תשרי של שנה רביעית, כל הפירות שיחנטו בו 

דאילן  , רש"י, ט"ז. ב(שאף שתשרי ראש השנה לנטיעות חמשה עשר בשבט הוא ראש השנה לאילנותא(   יש להם גם כן דין ערלה בשבט

אף על פי ר"ן, ש"ך.  עברה וכל שהוא חונט קודם חמשה עשר בשבט היינו מחמת יציקת מים שלפני ראש השנהגדל על רוב המים של שנה ש
. והנחנטים בו מט"ו בשבט של שנה רביעית עד ט"ו בשבט של שנה חמישית,  שנגמרים אח"כ

דהאידנא כתב הרא"ש בהלכות ערלה יראה  נקראים רבעי. ולאחר ט"ו בשבט של שנה חמישית הם חולין גמורים

)אמנם היום בשסק, שקד, אפרסק ואתרוג עשויה להיות חניטה  :., ט"זאין חניטה בשום אילן קודם חמשה עשר בשבט ולכן אין נזהרין בערלה אלא שלש שנים

 קודם ט"ו בשבט. מכון התורה והארץ(
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 ספק בחו"ל לאחר חזקת איסור

הנה בדבר הספק בנטיעות שנטע בקיץ שנת תקע"ב לפ"ק, לכאורה  :שו"ת שיבת ציון סימן מט
הדבר פשוט שהפירות שגדלו באותן נטיעות בשנת תקע"ה מותרים אף שהוא ספק אם עברו ג' 
שנים או לא מ"מ הלא קיי"ל דספק ערלה בח"ל מותר וכתב הרמ"א בסי' רצ"ד סעיף ט' בהג"ה 

מחבר שם סעיף י' דכרם שהוא ספק ערלה שכ"ש בכרם שהוא ספק ערלה שהוא מותר וכן פסק ה
ואפי' מאן דסבר מותר בסוריא ובחוצה לארץ וא"כ מותר לישראל עצמו ללקט מאותן פירות, 

דספק ערלה יורד ולוקח אבל לא יראה לוקט ולא ילקוט בעצמו זהו כשיש בודאי כרם של ערלה רק 
אבל בספק אם יש כאן  בזה יש לחלק בין לוקט ללוקח, שהוא ספק אם הפירות מערלה או לא

וא"כ  ...ערלה כגון בנדון דידן אין סברא לחלק, ובכל גוונא ספק ערלה מותר בח"ל שכן היא הלכה
אף כוונת הרמ"א בהג"ה בסעיף ט' לבאר כוונת המחבר בסעיף י' שלאחריו דגם בספק ערלה 

 מותר בח"ל. שאיתחזק איסורא

 ג' ימים להשרשה בחו"ל

ועיין בתשובת חתם סופר סימן רפ"ו שצידד לומר : רצד ס"ק  פתחי תשובה יורה דעה סימן
דלענין ערלה בח"ל שספיקו מותר וכל המיקל כו' לא בעינן י"ד יום להשרשה וסגי בג' ימים קודם 

 .למ"ד יום שלפני ר"ה וסיים מ"מ להלכה אני אומר כן ולא למעשה

 סעיף ה

 נטע מט"ז אב עד סוף אלול

 ?לנטיעה הוא ה"ר בתשרי' שבא אמרו ענין ? באיזהכיצד לנטיעה :פני משה ב ירושלמי ראש השנה פרק א הלכה
ועלתה לו שנה שלימה  לנטיעות ה"ר שהוא בתשרי' א כשיגיע הנוטע והמבריך והמרכיב ל' יום לפני ר"ה'תני 

 הבא בתשרי אחד עד לערלה פחות מל' יום לפני ר"ה ולא עלתה לו שנה שלימה .מותר לקיימו בשביעית
מ"ט  '.עד ט"ו בשבטאסורין  ה"ר לפני יום' ל שנטעה אבל אמרו פירות נטיעה זו .אסור לקיימן בשביעית
נָּׁה ' בשנה הרביעיתור' יסא בשם ר' יוחנן  ְרִביִעת ּוַבשָּׁ  אסורין כ"ג הרביעית בשנה דלפעמים ''ַלה ִהּלּוִלים קֶֹדׁש ִפְריֹו כָּׁל יְִהיֶה הָּׁ

רבי בא . מה את ש"מ אמר רבי זעירא שלש שנים יהיה לכם ערלים לא יאכל ובשנה. אמר ערלה  משום
 ה"ר לפני יום' ל בשנטעו אמרו דבדוקא נראים דברים בשנטעו שלשים יום לפני ר"ה ר' זעירהקומי  בר ממל

ם לפני ר"ה. אבל אם נטעו פחות משלשים יו :בשבט ו"ט עד' הג שנה של ה"ר אחר דאסורין הוא זו נטיעה דפירות
 כלומר ?"  שנה שלימה מונין לו ותימר הכיגרסת הראב"ד: "?! עלתה לו ואת אמר הכין (לא)איתא חמי שנה שלימה 

ואין כיני ואפילו נטעו ר' זעירה א"ל  בשבט? ו"ט עד ערלה משום אסורין' יהי תיתי מהיכי שלימות שנים' ג עליהן שעברו דמכיון
 אותן עם שנים שתי והיינו שנים' ג עליהן שעברו פי על ואף עד ל' יום לפני ר"השלשים יום לפני ר"ה יהא אסור 

' ג הן שאז השנה ראש שלפני האחרונים יום שלשים עד הרביעית שנה כל הן אסורין ה"אפ לשנה נחשבין והן הקודמין ה"ר שלפני יום שלשים

 שנה של השנה ראש שלאחר בשבט ו"ט עד אלא אסור שאינו דקאמרת טעמא בעינן והשתא מאי כדון יום?! אל מיום שלימות שנים

 היינו משלים שנתו א"ר מנא מכיון שהוא עומד בתוך שנתו של אילן הקודמין יום' הל עם רביעית שהיא השלישית

 בזה לנו ודי דמי יום אל מיום שנים' ג עליהן שעברו כמו והיינו שנתו הוא משלים אילן של שנתו שהוא בשבט ו"לט שהגיע מכיון טעמא

 .:מחמרינן לא מהכי וטפי בשבט ו"ט עד רביעית שהיא השלישית שנת אחר של ה"מר לאסור שנחמיר

ואם נטע ביום ט"ז ומיום ששה עשר ואילך מונה מר"ח : יורה דעה הלכות ערלה סימן רצד טור 
תשרי הבא שלש שנים שלימים ולאחר ראש חדש תשרי של שנה רביעית כל הפירות שיחנטו בו 

לא שנא היו שלשה שנים שלימים יש להם גם כן דין ערלה אף שנגמרים אח"כ  ט"ו בשבטקודם 
 .ם כגון שנטע מקודם י"ו באבכגון שנטע מששה עשר באב ואילך לא שנא היו מקוטעי ערלה

 
  הלכות מעשר שני ונטע רבעי פרק טרמב"ם 

נטען בי"ו באב משנת עשר לא עלתה לו שנת עשר אלא הרי הוא ערלה שנת י"א וי"ב : הלכה יא
 .ולא עד טו בשבט הבא סופהוי"ג כולה, והרי הוא נטע רבעי מראש השנה של שנת י"ד עד 

לערלה ומיום  מיום ליוםנטע הנטיעה מראש חדש תשרי עד ט"ו בשבט מונה לה ג' שנים : הלכה יב
דוקא לחושבן שנה חשבינן ימי קליטה דלא ככ"מ שם וכ"ה  גר"א:. קליטהימים של  ד"י ועוד הנטיעה מיום כסף משנה: ליום לרבעי

דברים בחשבון ערלה ורבעי אין  , וראיתי לגאונים נטיעהבת"כ הנ"ל ובירושלמי פ"ק דערלה מאימתי כו' משעת 
 ראוי להאריך ולהשיב עליהן ובודאי טעות סופרים הם והאמת כבר ביארנו דרכה.
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 ראיות לשיטת הרמב"ם
 הלכה י"א:  ראב"ד הלכות מעשר שני ונטע רבעי פרק ט

א"א דבר זה הוציא מן הירושלמי של מסכת ר"ה כשאמרה הברייתא פירות נטיעה זו  .א
אסורה עד ט"ו בשבט א"ר בא בר ממל קומי רבי זעירא נראים דברים בשנטע שלשים יום 
לפני ר"ה אבל אם נטע פחות מל' יום לפני ר"ה שנה שלימה מונין לו ותימר הכי אלמא כל 

 מוסיפין לו, היכא שיש לו ג' שנים שלימות אין 
מכלל שנטעה קודם טו, באב אסורים עד טו בשבט זו ופירות נטיעה שם והאי סברא מסתייעא מדקתני  .ב

 .דאיכא נטיעה דלא אמרינן הכי
שברביעית ועדיין אסורה משום ערלה פעמים הוא דאמרינן הכי  פעמיםועוד מדאמרינן  .ג

  .ולא כל שעה
לפני ר"ה יהא אסור עד שלשים יום לפני  ומאי דאקשו עלה אי הכי אפילו נטעו שלשים יום .ד

ר"ה כלומר כיון דקפדינן על ג' שנים שלימות ולמה אין מוסיפין לה אלא עד שבט תהא 
אסורה עד שלשים יום לפני ר"ה של שנה רביעית שלא יהו שנים מקוטעות מאי כדון א"ר 

א שבט מונא מתוך שעומד בתוך שנתו של אילן משלים שנתו פירוש שנתו של אילן והו
כלומר די לנו בכך עתה לזה הטעם דוקא בשנטעה ל' יום לפני ר"ה מוסיפין לו עד שבט 
אבל פחות מל' יום הואיל ויש לה ג' שנים שלימות חוץ מקליטתה אין מוסיפין לה כלום 

 .אלא מראש תשרי לראש תשרי
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 :  הר"ן על הרי"ף מסכת ראש השנה דף ב עמוד ב
אסורין עד ט"ו בשבט. איכא מ"ד דדוקא נטיעה שהקלנו עליה  והא דאמרי' ופירות נטיעה זו

בתחלתה שעלו לה שלשים יום לשנה שלימה ולפיכך מחמירין עליה בסופה להמשיך שנתה עד ט"ו 
דמשמע דוקא זו וכן דעת הרמב"ם ז"ל  זובשבט שהוא ר"ה לאילן והיינו דאמרינן פירות נטיעה 

הלוי ז"ל כתב שכך הדין בכל נטיעה ואפילו באותה בפ"ט מהל' מעשר שני ונטע רבעי אבל הר"ז 
שלא הקלנו עליה בתחלתה וכי קאמר ופירות נטיעה זו היינו לומר שהנטיעה שהיא גורמת לה 

וה"נ מסתברא משום דהא  ...איסור ערלה היא מושכתה עד ט"ו בשבט. ופלוגתא היא בירושלמי 
דמילתא דכיון דאילן גדל על רוב  מילתא בטעמא תליא ולאו משום חומרא בעלמא והיינו טעמא

מים של שנה שעברה וכל שהוא חונט בין בתשרי לט"ו בשבט היינו מחמת יניקת מים שלפני ר"ה 
ומאותה יניקה חנטו פירות הללו ולפיכך הרי הן כאילו חנטו קודם תשרי דחנט' זו משרף שלפני 

ים יום לפני ר"ה או פחות מכן תשרי הוא וכיון דהיינו טעמ' דמילתא ליכא לאפלוגי בין נטעה שלש
וכי תימא אי הכי דכולהו נטיעות אסורין עד ט"ו בשבט למאי אמרי' ר"ה של נטיעה תשרי י"ל 
דנפקא מינה שאם עשו לה ט"ו בשבט ר"ה היינו אומרים שאילו נטעה ל' יום קודם ט"ו בשבט 

 עלתה לו שנה:
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הא דאמרינן שלאחר ר"ח תשרי של שנה רביעית כל הפירות שחנטו קודם ט"ו בשבט   שו"ע ה':
כר' בא בר יש להם גם כן דין ערלה אף על פי שנגמרים אח"כ, דוקא בנטיעה שהקלנו עליה בתחלתה 

נטעו קודם ראש השנה הרבה יותר ממ"ד יום כגון ואפי'  שנהשכיון שעברו עליה מ"ד יום עלתה לה  ממל בירושלמי, רש"י ורמב"ם

ודי בג' שנים שלימות מיום ליום. כרמב"ם. ואם  7הא לאו הכי, לא ,, לפיכך החמרנו עליה בסופה, ש"ךחמשה עשר בשבט או יותר

יא שאילן עד טו בשבט גדל על רוב מים של כיון שהסברא ה .כר' זעירה. רז"ה ,טור, ר"ן 8וי"א דלא שנאשנה רביעית. סוף זרע לאחר ט"ז אלול עד 

 שנה שעברה, אין לחלק. ר"ן. וכן החמיר החזו"א וכרם ציון.

 סעיף ו 

 קדש פירות שנה רביעית

 ה'.ִהּלּוִלים לַ  ֹקֶדׁשּוַבָשָנה ָהְרִביִעת ִיְהֶיה ָכל ִפְריֹו  :כד ,ויקרא פרק יט

המחלל פירותיו להעלות הדמים לירושלים אין צריך ומש ב"ש אומרים: אין לו ח -כרם רבעי  בבלי קידושין נד:

בשנה שלישית וששית של שמיטה שהמעשרות מתבערים מן הבית שאסור להשהותן יותר  ואין לו ביעור להוסיף חומש ואפי' בעליו

מ"ט דב"ה? גמרי קודש קודש ממעשר, מה מעשר יש  ..., וב"ה אומרים: יש לו כדכתיב כי תכלה לעשר וגו'
 לו חומש ויש לו ביעור, אף כרם רבעי יש לו חומש ויש לו ביעור.

 מיד* לאחר הפדיוןנטע רבעי מותר 

שכתוב בהם ופירות שנה רביעית  הלכות גדולותויש :  מסכת ראש השנה דף י עמוד א תוספות
 .ת ושבוש הוא דבהני לא איירי בשמעתין כללבתר דפריק להו אסורין עד דנפקא ועיילא חמישי

דאותן שחנטו ברביעית קודם ט"ו בשבט אסורין לעולם והחנוטין ברביעית אחר ט"ו בשבט שרו 
 .לאחר פדייה לאלתר

                                                           
7
 וכן פסק להקל בחזו"ע ערלה ע"מ טו סעיף ב 

8
 ע"פ החזון איש 50הערה  128ב"הלכות הארץ" עמ'  בארץ ישראלוכן כתבו להחמיר  
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בפרק י מהלכות מאכלות אסורות )הי"ח( הורו  הרמב"םכתב : בית יוסף יורה דעה סימן רצד 
מקצת הגאונים שאף על פי שפדה פירות שנה רביעית או חללן אסור לאכלן עד שתכנס שנה 
חמישית ודבר זה אין לו עיקר ויראה לי שזו שגגת הוראה ופסוק הטעם לפי שכתוב ובשנה 

את פריו בלא פדיון ככל  החמישית תאכלו את פריו ואין ענין הכתוב אלא שבשנה החמישית תאכלו
בסוף הלכות ערלה )סי' ט( כתב שאותה  הרא"שחולין שבעולם ואין להוראה זו עיקר עכ"ל. וגם 

 הוראה נמצאת בקצת הלכות גדולות )סי' ו( וכתב שהיא שיבוש. 

 מעשר שני פודים לכתחילה במחובר לקרקע

ן אותו ענבים אלא יין ובית בית שמיי אומ' אין פודי: הלכה יט מסכת מעשר שני פרק התוספתא 
 .שאין פודין במחובר לקרקעהלל אומ' יין וענבים אבל הכל מודין 

 
הרוצה לפדות נטע רבעי פודהו כמעשר שני, :  הלכות מעשר שני ונטע רבעי פרק ט הלכה ברמב"ם 

ואם פדהו לעצמו מוסיף חומש, ואין פודין אותו עד שיגיעו לעונת המעשר שנאמר להוסיף לכם 
תו עד שיעשה תבואה, ואין פודין אותו במחובר כמעשר שני והרי הוא ממון גבוה כמעשר, תבוא

לפיכך אינו נקנה במתנה אלא אם נתנו בוסר, ודינו בשאר הדברים לענין אכילה ושתיה ופדייה 
 כמעשר.

והצנועין מניחין את המעות, ואומרים כל הנלקט מזה מחולל על המעות :  בבלי בבא קמא סט.
 . שעתידין ללקוט אמרי: לא תימא כל הנלקט מזה, אלא אימא כל המתלקט מזה ...הללו! 

 משמע דחל פדיון במחובר לקרקע - אימא כל המתלקט:  מסכת בבא קמא דף סט עמוד אתוספות 
שהרי קודם לקיטה היה מתחלל שהרי אחר שנלקט שבא לרשות אחרים אין לבעלים כח בהן לחלל 
ותימה דבתוספתא משמע דאין חילול במחובר דתניא בסוף מעשר שני כרם רבעי ב"ש אומרים אין 
פודין אותם ענבים אלא יין וב"ה אומרים ענבים ויין והכל מודים שאין פודין במחובר לקרקע 

ויש לומר דהתם לא הוי טעמא אלא משום דמחובר אין  .א דילפינן קדש קדש ממעשרונראה דטעמ
 דמיו ידועין ולכך אין פודין אפילו על פי שלשה והיינו נמי טעמא דב"ש.

ופדיון אפשר דאינו במחובר וכדתניא בתוספתא דמעשר שני.  :שו"ת הרשב"א חלק א סימן תשמד
וב"ה אומר יין וענבים. הכל מודים שאין פודין אותו  ב"ש אומר אין פודין אותו בענבים אלא יין

ומעשים בכל יום כן. וכן  דפודין במחוברהכי אסיק  וספותובתז"ל.  הרמב"ןבמחובר. וכן דעת 
ז"ל. וההיא דאין פודין במחובר כתב רב אחא ז"ל דטעמא משום  רב אחא משבחאנראה מדברי 

לב"ש. וההיא דאמרינן בצנועין דמחללין  דלא בקיאי בשומא בעודו במחובר מידי דהוה אענבים
. התם תקנתא עבוד שלא יכשלו. והילכך בזמן הזה דקיי"ל )דף ס"ט ב'(במחובר כדאמרי' במרובה 

כשמואל דאמר הקדש שוה מנה שחללו על שוה פרוטה מחולל מוקמינן ליה אדינא דאורייתא ואף 
 במחובר שפיר דמי.

נן דאין פודין אותו במחובר היינו דוקא לפדותו שיחול דהא דאמרי :יורה דעה סימן רצדבית יוסף 
החילול בעודו מחובר אבל לפדותו בעודו מחובר ומפרש שלא יחול החילול עד שיתלקט שפיר דמי 

כיצד פודין נטע רבעי  (ה', ד' שעוסקת בשומת פירות מעשר המחוברים לקרקע)ובהדיא תנן בפרק בתרא דמעשר שני 
מניח את הסל על פי שלשה וכו' ומניח את המעות ואומר כל הנלקט מזה מחולל על המעות האלו 

כיצד  )הי"ז(ואף על פי שכתב הרמב"ם בפרק י' מהלכות מאכלות אסורות ... מכך וכך סלים בסלע
בסוף הלכות שאוסף אותם מברך וכו' וגם הרא"ש כתב  אחרפודין פירות נטע רבעי בזמן הזה 

כל הכרם מחלל כל הענבים על פרוטה א' אורחא דמילתא נקטו  ולאחר שנלקטערלה )סו"ס ט( 
ועוד דטעמא דאין בקיאין בשומא בעודו במחובר לא שייך אלא בזמן שהיו מעלין .... ולאו דוקא

 הפירות או דמיהן לאכלן בירושלים אבל האידנא דאי אפשר להעלותם מפני הטומאה ודמי פדיונם
הולכים לאיבוד ולפיכך הם נפדין בשוה פרוטה מה לנו אם אין בקיאין בשומא הילכך יכולין 
לפדותן בעודן מחוברים ומכל מקום יפרש שלא יחול החילול עד שיתלקט ושפיר דמי למיעבד הכי 
כדי שלא יכשלו בהם ונראה שלא ישליך הפדיון לאיבוד עד שיגמור ללקט כל הכרם שאם לא כן 

 ?ונה על מה יחול קדושתוהנלקט באחר
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 על שווה פרוטה לכתחילהלחלל בא"י מותר* גם 

דבחוצה לארץ דוקא מחללן על שוה פרוטה  ר' יונה נראה מדברי:  בית יוסף יורה דעה סימן רצד
 )פ"י ממאכ"א הי"ז( הרמב"םאבל בארץ ישראל אינו מחללן לכתחלה אלא בשויין ואין נראה כן מדברי 

שהרי כתבו סתם דבזמן הזה נפדין על שוה פרוטה ולא חילקו בין ארץ ישראל  )ערלה סו"ס ט( והרא"ש
הרי מבואר שלא חילקו בחילול שוה פרוטה  ...לחוצה לארץ: ומה שהביא ה"ר יונה ממסכת ערכין

לזמן הזה ולא הוזכר חילוק בין )דאיכא פסידא( בין חוצה לארץ לארץ אלא בין זמן שבית המקדש קיים 
 אלא לענין שדה החרם ולא לענין נטע רבעי:חוצה לארץ לארץ 

 על פירות אחרים מותר* גם בארץ ישראל לחלל

וכן אם חילל מעשר שוה מנה על שוה :  הלכה ג הלכות מעשר שני ונטע רבעי פרק ברמב"ם 
פרוטה מפירות אחרות ה"ז מחולל, ושורף את הפירות שחילל עליהם כדי שלא יהיו תקלה 

מובא בהלכה  הראב"דהשגת  בזה"ז כמו שבארנו בהלכות איסורי מאכלות. לאחרים, כפדיון נטע רבעי

א"א תמה אני אם אמרו הגאונים שיפדה מעשר שני אפילו בזה"ז פירות על פירות אלא במעשר  ב'
 שני של ח"ל שעשאו כדמאי.

 כמעשר פירות רבעי פטורין מלקט ושכחה ופרט ועוללות

ואין לו  חומשלו הבעלים צריכין להוסיף אומרים אין  בית שמאיכרם רבעי  :משנה מעשר שני ה, ג
בית שמאי  דילפי קדש קדש ממעשרובית הלל אומרים יש לו  דחומש וביעור לא נאמרו בכרם רבעי אלא במעשר ביעור

אומרים כולו בית הלל והעניים פודין לעצמן ו דסברי ממון בעלים הוא עוללותויש לו  פרטאומרים יש לו 
 :גבוה הוא כמו מעשרדסברי ממון  לגת

. כן כתב הרמב"ם בפרק ט שכחה בלקטשאינו חייב הטור ומ"ש  :בית יוסף יורה דעה סימן רצד
 מהלכות מעשר שני )ה"ד( ונראה שטעמו משום דיליף להו מדין פרט ועוללות:

לחייב בחומש וביעור ולפטור מפרט ועוללות. ב"ה משנה מ"ש ה,ג,.  פירות רבעי יש להם דין מעשר שני לכל דבר שו"ע ו':

, ובזמן הבית היו צריכין להעלותן לירושלים לאכלם שם, או , ט"זדגמרינן קודש דכתיב ברבעי מקודש דמעשר שני
 לפדותם ולהעלות הפדיון שם, 

 . כתוס' ולא כבה"ג שממתין לחמישית אחר הפדיון מידוהם מותרים 

פרי אתה פודה לא בוסר ולא פגין,  .שאין יכולין להעלותם לירושלים, פודים אותם אחר שיגמרווהאידנא, 

 ירושלמי ערלה.

כשמפרש  )כתוס' ורשב"א( ובב"י כ' דלאו דוקא אלא יכול לפדות לכתחלה אפי' במחובר כתוספתא "הכל מודים שאין פודין במחובר" ל' הרמב"ם. ויתלשו

לפדות  משמע דאין חילוק יש ליזהר לכתחלה שלא (סמ"ג וסמ"ק ואשר"י)מכל מקום נראה כיון דפשט שאר דברי הפוסקים  ...שלא יחול החלול עד שיתלקט

  , ש"ךאלא בתלוש ממש אבל בשעת הדחק וכה"ג יש לפדות במחובר שלא יחול עד שתלקט
רק בזמן המקדש דאיכא פסידא ואפילו בארץ ישראל. שהאיסור היה  .ויכול לפדות את כולם בשוה פרוטה, אפילו הם רבים

 , דהקדש. כרמב"ם ורא"ש ולא כר' יונה. ב"י.
או ישחקנה ויפזרנה לרוח או  לשחוק כרמב"ם הוא דווקא בחמץ, גר"א גםוהמחמירים  וישליך הפרוטה לים הגדול
 ישליכנה בנהר אחר שחיקה, 

 יון רבעי, : אשר קדשנו במצותיו וצונו על פד.קודם שישליכנו, ש"ך ויברך בשעת פדיון

, ואפילו בא"י כרמב"ם. ולגר"א נראים דברי הראב"ד שרק בחו"ל התירו פדיון בפירות שווה פרוטה או יפדה בפירות שישוו שוה פרוטה
שהוא אחד מל"ב במעה כסף שהיא אשפיר"ו אוטמאני"ם  ששוקל ט"ז גרעיני שעורה שהוא 

 . )לשון עצמו( ו"ע חו"מ פ"ח א, ש"ך, ששיעור הפרוטה, משקל חצי שעורה של כסף נקי רביע דר"הם

אלא שלפי שפרוטה היא שמינית ווינר  : ומטבע הרגילה במדינות אלו, החצי וי"נר, הוא יותר משוה פרוטה פודין עליוהגה

מזעיר יש לומר דלא סגי אי נמי לפי מה שכתב הסמ"ע שם דבזמנינו זה שאין יכולין לקנות בפרוטה כי אם מעט כך. שאין מטבע קטנה מחצי ווינר לכך כתב 

  .: )תה"ד סי' קצ"ב(בפרוטה לכך צריך כאן שיהא שוה חצי ווינר

 . כב"ה במשנה שהוא ממון גבוה כמעשר ופטור פירות רבעי פטורין מלקט ושכחה ופרט ועוללות
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 סעיף ז

 וי"ח בפירות חו"לנוהג נטע רבעי 

דין נטע רבעי נוהג בחוצה לארץ יראה לי שאין  :הלכות מאכלות אסורות פרק י הלכה טו רמב"ם
אלא אוכל פירות שנה רביעית בלא פדיון כלל שלא אמרו אלא הערלה, וקל וחומר הדברים ומה 
סוריא שהיא חייבת במעשרות ובשביעית מדבריהם אינה חייבת בנטע רבעי כמו שיתבאר בהלכות 

ישראל נוהג בה בין  מעשר שני, חוצה לארץ לא כל שכן שלא יהיה נטע רבעי נוהג בה, אבל בארץ
שכרם רבעי לבדו פודין אותו בחוצה  )וכן התוס' להלן( והורו מקצת גאונים בפני הבית בין שלא בפני הבית

 לארץ ואחר כך יהיה מותר באכילה ואין לדבר זה עיקר.

. מנא הני מילי? דתנו רבנן: קדש גמרא .... כיצד מברכין על הפירות?משנה בבלי ברכות לה.
מלמד שטעונים ברכה לפניהם ולאחריהם, מכאן אמר רבי עקיבא: אסור לאדם  -הלולים לה' 

הלולים לשון   והאי קדש הלולים להכי הוא דאתא? האי מיבעי ליה -שיטעום כלום קודם שיברך 

וחד: ללמדך חלולים; חד מינייהו אתא לאורויי: אחליה והדר אכליה, הוציאהו לחולין על ידי פדיון אם באת לאוכלו חוץ לירושלים, 

 -חד: דאמר רחמנא  .דבר שמהללין בו טעון חלול, וזהו יין -שלא נאמרה תורת רבעי אלא בכרם, שנאמר קדש הלולים 
אין טעון חלול,  -טעון חלול, ושאינו טעון שירה  -אחליה והדר אכליה; ואידך: דבר הטעון שירה 

חמני אמר רבי יונתן: מנין שאין וכדרבי שמואל בר נחמני אמר רבי יונתן; דאמר רבי שמואל בר נ
שופטים ט,יג שנאמר  ?הלוים שיר של קרבן במקדש אלא על היין, כשמנסכין נסכי מזבח  אומרים שירה אלא על היין 

אלהים  -, אם אנשים משמח 'ותאמר להם הגפן החדלתי את תירושי המשמח אלהים ואנשים'
כולה סיומא דפרכא  חא למאן דתני נטע רבעיבמה משמח? מכאן, שאין אומרים שירה אלא על היין! הני

דאית ליה כל פירות האילן בתורת רבעי, ולא דריש מהכא דבר  -והכי קאמר: הניחא הא דילפת ברכה מהכא למאן דתני נטע רבעי , הוא

הא מיבעי ליה  , אלא למאן דתני כרם רבעי מאי איכא למימראייתר ליה חד הלול לברכה. -דטעון הלול טעון חלול 

? דאתמר: רבי חייא ורבי שמעון ברבי, חד תני: כרם רבעי, וחד תני: מדרש שאין חלול אלא במקום הלולל
הניחא אי יליף גזרה שוה, דתניא: רבי אומר, נאמר כאן:  -נטע רבעי! ולמאן דתני כרם רבעי 

מה להלן כרם אף כאן כרם, אייתר ליה חד  -להוסיף לכם תבואתו, ונאמר להלן: ותבואת הכרם 
 הלול לברכה;

ועתה קיימא לן דרבעי נוהג אף בח"ל מיהו  -ולמאן דתני כרם רבעי וכו' : ברכות לה א תוספות
וכרם רבעי בזמן הזה מחללין  .בכרם נוהג ולא בשאר אילנות דכל המיקל בארץ הלכה כמותו בח"ל
 .על שוה פרוט' ושוחקו ומטילו לנהר וכן מפורש בשאלתות דרב אחאי

היה אומר שזו אינה  רבינו יצחק הזקן ז"ל: הרי"ף מסכת ברכות דף כד עמוד ברבינו יונה על 
ראיה מפני שנוכל לדחות ולומר שלא אמרו כל המיקל בארץ הלכה כמותו בחוצה לארץ אלא גבי 
צלף אם נוהג בו ערלה שנחלקו רבי אליעזר ור"ע דרבי עקיבא אומר שאינו נוהג בו ערלה אלא 

קפריסין אינם פרי לענין מעשר ולא לענין ערלה ור' אליעזר היה באביונות בלבד והתמרות וה
מחמיר ואומר שהכל פרי ובכל נוהג מעשר וערלה ואמרינן התם דבחוצה לארץ עבדינן כדברי 
המיקל וזורק את האביונות בלבד ואוכל את הקפריסין אבל בשאר מילי לא אזלינן לקולא דהיכא 

 .דאיתמר איתמר היכא דלא איתמר לא איתמר

מפני שלמדו  הרמב"םוהרשב"א כתב בתשובה שטעמו של  :בית יוסף יורה דעה סימן רצד
בקידושין )נד:( רבעי ממעשר שני בגזירה שוה דקדש קדש וסבר הרב ז"ל דמה מעשר שני אינו נוהג 

)שם ד"ה ולענין(  וה"ר יונה והרשב"א התוספותבחוצה לארץ אף הרבעי אינו נוהג בה. אבל דעת 
ף בחוצה לארץ נוהג אלא שכתבו שאינו נוהג אלא בכרם ולא אש פרק כיצד מברכין דברי והרא"ש

 .בשאר אילנות וכן דעת רב אחא גאון

 סיכום דעות הראשונים בנטע רבעי בחו"ל

מה שהתרנו בחו"ל במחלוקת הפוסקים הוא רק לענין צלף  חייב בכל עצי הפרי. –ר"י הזקן  -
 רבעי חייב גם בפירות חו"ל.ולכן למרות המחלוקת נטע  ולא בכל ספק

 כיון שנחלקו בזה בגמ' נוקטים כדעה המקלה בחו"ל.חייב רק בכרם.  –רמב"ן, רא"ש  -
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קל וחומר מסוריא שפטורה מנטע רבעי למרות  –פירות חו"ל פטורים מנטע רבעי  –רמב"ם  -
 שחייב במעשר ובשביעית שלא כחו"ל.

  אלא בכרם לרוה"ר בגפן יחידיתנוהג רבעי בחו"ל אין 

דלמאן דתני כרם רבעי אין רבעי נוהג רב אחא בשם ( הר"ן)וכתב עוד : בית יוסף יורה דעה סימן רצד
)ר"ה י. ד"ה אבל( הקשה עליו וכתב דאפילו בגפן  והרמב"ןאלא בכרם שלם אבל בגפן יחידית לא 

כתב בריש פרק כיצד מברכין )שם( כדברי רב אחא וזה לשונו קיימא  והרשב"איחידית נוהג רבעי 
והילכך אין נטע רבעי נוהג  בחוצה לארץלן כמאן דתני כרם רבעי דכל המקל בארץ הלכה כמותו 

כגון ג' גפנים : ר"ש כלאים ד ו)עכשיו אלא כרם רבעי ולא גפן יחידית אלא שתים כנגד שתים ואחת יוצאה זנב 

ז"ל עכ"ל:  בעל המאורוכן כתב הרב  .דהיינו כרם( ושתים בשורה שניה כנגד שתים הסמוכות מן השלש נטועים בשורה א' 
 שבחו"ל אינו נוהג אלא בכרם. סימן קנ"ו להרמב"ן שהיו מיוחסות הרשב"א בתשובות]בדק הבית[ וכן כתב 

 מותרת רבעיאסורה ובפגי הנאה משרף פגי ערלה 

שמעמיד בשרף פגי ערלה אסור כי סמדר מותר  ט"ו אות ל"א )קמא ע"ג(נתיב  רבינו ירוחםכתב  :בדק הבית
 מותראפילו של כרם הנוהג בזמן הזה  נטע רבעיאבל בפגין של  )ערלה פ"א מ"ז(ופגין אסור משום ערלה 

 פרי אתה פודה ולא בוסר ולא פגין עכ"ל: )ירושלמי שם פ"א ה"ה(כדאמרינן 

  כר"י הזקן. שקולת חו"ל בספק נאמר דווקא בצלף.  לארץדין נטע רבעי נוהג אף בחוצה   שו"ע ז':

, אבל בחוצה לארץ פירות הבאים אחר רמב"ם. וק"ו מסוריא שפטורה ויש מי שאומר שאינו נוהג אלא בארץ
 .  , ש"ךהלכך נראה דבין בכרם רבעי ובין בנטע רבעי יש לפדות בח"ל בלא ברכה שעברו שני ערלה מותרים בלא פדיון

דכתיב ביה הלולים ודרשינן חלולים פירוש דבר שמהללים בו טעון  שאינו נוהג בחוצה לארץ רק בכרם, ולא בשאר אילנות וי"א) 

( אם רבעי נוהג בנטיעות שאינם כרם. ומקלים בחו"ל רבי חייא ורבי שמעון ברבי, ט"ז. ע"פ ברכות לה. מחלוקת חילול וזהו יין שאומרים בו שירה על הנסכים

 .גר"א: וכן עיקר אונים ורמב"ן ורא"ש וע"פ()טור בשם הג

 סעיף ח

 מהלכה למשה מסיני בחוץ לארץנוהגת ערלה 

כל מצוה שהיא תלויה בארץ אינה נוהגת אלא בארץ : משנה מסכת קידושין פרק א משנה ט
רבי אליעזר אומר  חוץ מן הערלה וכלאיםושאינה תלויה בארץ נוהגת בין בארץ בין בחוצה לארץ 

 אף מן החדש: 

 -, והכלאים הלכה -ערלה אסור מן התורה בכל מקום,  -תנן התם: החדש  בבלי קידושין לח:
 הנהיגוהו הם עליהם בחוצה לארץ : הלכתא מדינהשמואלמדברי סופרים. מאי הלכה? אמר רב יהודה אמר 

: אין ערלה בחוצה לארץ. בדיתאחריפי דפומאמרי ... : הלכה למשה מסיני.רבי יוחנן; עולא אמר 
ספיקו מותר ודאה אסור והיתר ספיקא סתמיהו  ; שלח ליה: סתום ספיקארבי יוחנןשלחה רב יהודה לקמיה ד

, והכרז על הואיל והן מקילין אל תתיר להם לספק זה אצל זה אלא אבד אותם הפירות בידים ואבד ודאה להורות בהצנעה
לא יהא לו נין ונכד משליך  -ים גניזה, וכל האומר אין ערלה בח"ל שטעונשל אלו המקילין בה פירותיהן 

חבל בגורל בקהל ה'. ואינהו כמאן סברוה? כי הא דתניא: רבי אלעזר בר' יוסי אומר משום ר' יוסי 
בן דורמסקה, שאמר משום רבי יוסי הגלילי, שאמר משום רבי יוחנן בן נורי, שאמר משום ר' 

 ל. ולא? והאנן תנן, רבי אליעזר אומר: אף החדש! תני: חדש. : אין ערלה בח"אליעזר הגדול

 של גויאסורה גם מערלה 

כי תבואו ונטעתם, פרט לשנטעו גוים עד שלא באו לארץ, או : ספרא קדושים פרשה ג סוף פרק ה
 9כל עץיכול שאני מוציא את שנטעו גוים משבאו לארץ, תלמוד לומר 

                                                           
9

בשדה של " אבל שם פרשו הראשונים "חייב בערלה...והעובד כוכבים שנטע נכתב " משנה ערלה א, בואמנם גם ב 
" וממילא אין מכאן ראיה לנכרי שנטע בשדהו. והגרא הפנה כאסמכתא למשנה הזו ויתכן שכוונתו לתחילת ישראל

וכן  ה ולא מצד שנטעו ע"י נכרים.המשנה שהיתר הנטיעות שהיו בביאתם לארץ הוא דווקא מצד שנטעו קודם ביא



 מבוארת והלכה ההלכה מקור

37 
 

 ערלה בגוי: ראיות לחיוב תוספות קידושין לו ב

בירושלמי פריך אמאי לא תני לה  -והכלאים  הערלהכל מצוה התלויה בארץ כו' חוץ מן  .א
חלה ומשני לפי שאינה בעיסה של עובדי כוכבים ולא מיירי מתני' אלא בדברים הנוהגים 

ומן הירושלמי שהבאתי יש להוכיח דערלה וכלאים נוהגים ... ובעובדי כוכביםבישראל 
 בשל עובדי כוכבים

דקאמר התם מפני מה גבינות העובדי כוכבים  )ע"ז דף לה:(וכן משמע בפרק אין מעמידין   .ב
אסורין מפני שמעמידין אותם בשרף של ערלה ומיירי בערלה של עובדי כוכבים דדוחק 

 הוא לומר דמיירי בערלה של ישראל 

קט ועל דקאמר ספק ערלה בח"ל יורד ולוקח ובלבד שלא יראנו לו )דף לח:(וכן משמע לקמן  .ג
כרחך מיירי בערלה דעובד כוכבים דאי בערלה דישראל הלא אסור למכור דדמי ערלה 

 .אסורין

וסמ"ג  )סי' תקא(והמרדכי  )טו. ד"ה מתני'(והר"ן  )סי' סב(הרא"ש כן דעת ו: בית יוסף יורה דעה סימן רצד 
וכן כתב  )ח"א סימן תשל"ד(בה וכן כתב הרשב"א בתשו)פ"ג מ"ט( וכן כתב ר"ש בסוף ערלה  )לאוין קמו נד ע"א(.

כתב בענין אחר  )ערלה פ"א מ"ב( המשנהואף על פי שבפירוש  )ה"ה(הרמב"ם בפרק י' מהלכות מעשר שני 
 אין לסמוך אלא על מה שכתב בחיבור:

, 10בה גמ' שם לט. שרב אויא ורבב"ח שחיו לאחר החורבן נזהרו ובכל זמן משנה קידושין א,ט ערלה נוהגת בכל מקום  שו"ע ח':
א. בירושלמי הסביר שדווקא ערלה וכלאיים מוזכרים במשנה כנוהגים בחו"ל ולא חלה כיון שהם נוהגים גם בגוי ב.איסור  בין בשל עובד כוכבים

מן בין בשל ישראל, אלא שבשל ארץ ישראל היא . גבינת נכרים מוסבר שמעמידים בשרף ערלה, תוס' וכל הראשונים
ובחוצה לארץ . 124ל יושביה' בערלה. ואפילו במקום כיבוש עו"מ. נטע הילולים ולא כמשנה למלך. הלכות הארץ כיון שלא נאמר דין 'כ התורה

  .כר' יוחנן בקידושין לח: הלכה למשה מסיני
: ואסור ללקוט לנכרי פירות מאילן שלו שהוא ערלה, משום שנהנה במה שמחזיק לו הנכרי טובה על זה )כל הגה

בסימן קל"כ, ש"ך. ושם לעניין יין נסך נאסר כל שיש ליהודי הנאה מהיין או שרוצה בקיומו כגון לשמור לנכרי על היין ואפילו  כמו בו וב"ה בשם א"ח(.

 בחינם.

  פתחי תשובה ז
עיין )בת' חתם סופר סימן רס"ו( שהעלה דערלה של עובד כוכבים בחוץ לארץ דרבנן בעלמא הוא 

ועוד הביא שם  כיון שלא מצאתי זה להדיא בקדמונים ע"ש[: ולא הל"מ אך סיים הואיל ואנו מדמין כו'

 ראיות מהראשונים לסתור ולהוכיח שאינו דרבנן.

 סעיף ט'

 מותר - כרם זקן שיש בו גם נטיעות ערלה – בחו"ל ספק ערלה

 -, והכלאים הלכה -ערלה אסור מן התורה בכל מקום,  -תנן התם: החדש  בבלי קידושין לח:
 עליהם בחוצה לארץ הםהנהיגוהו  : הלכתא מדינהשמואלמדברי סופרים. מאי הלכה? אמר רב יהודה אמר 

. א"ל עולא לרב יהודה: בשלמא לדידי דאמינא הלכה מסיני: הלכה למשה רבי יוחנן; עולא אמר 
דתנן: ספק  ( רי סופריםוכלאים מדב"מ ערלה הל)ש למשה מסיני, היינו דשני לן בין ספק ערלה לספק כלאים

ישראל ולוקח מן העובד כוכבים יורד יורד ולוקח  -מותר, בחוצה לארץ  -אסור, בסוריא  -ערלה בארץ 

והא דתניא לעיל  ישראל כשהוא לוקט מן הערלה ובלבד שלא יראנו לוקט הלוקט מפרדס שיש בו נטיעות ילדות וזקנות

ואילו גבי כלאים תנן: כרם הנטוע ירק   לו לך רד ולקוט אבל לכתחלה אינו אומרכשנלקט כבר בסוריא מותר 
עובד כוכבים ולוקט מן ולוקט  יורד –מותר, בחוצה לארץ  -אסור, בסוריא  -וירק נמכר חוצה לו, בארץ 

ניתני: או זה וזה יורד  ]לט.[ ; אלא לדידך,החבר עצמו ילקוט בידובלבד שלא   ומוכר לחבר הכלאים ממש
יורד ולוקט! האמר ליה שמואל לרב ענן, תני: או זה וזה יורד ולוקח, או זה וזה ולוקח, או זה וזה 

 .יורד ולוקט. מר בריה דרבנא מתני ליה לקולא: זה וזה יורד ולוקט, ובלבד שלא ילקוט ביד

                                                                                                                                                                      
ומ"ש בנכרי שנטע בין לעצמו בין לישראל. הכי משמע קצת בירושלמי דלא ממעט אלא שנטעו גוים עד כתב בב"י "

 "שלא באו ישראל לארץ

10
 נראה שזו כוונת הגר"א שהפנה לשם 
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. רב לקוט שלא בפני שיהיה ספק אצלי ואנא איכול ובערלה קאי אמר ליה לוי לשמואל: אריוך, ספק לי ואנא איכול 
 .. אויא ורבה בר רב חנן מספקו ספוקי להדדי.

הלכה למשה מסיני. א"ל ר' זירא לרבי אסי, והתניא:  -אמר רבי אסי אמר ר' יוחנן: ערלה בח"ל 
אי ודאה בח"ל הלכה היכי מזלזלינן   יורד ולוקט -מותר, בחוצה לארץ  -אסור, בסוריא  -ספק ערלה בארץ 

 : ספיקא מותר, ודאה אסור.הלכה למשה כך נאמר ! אישתומם כשעה חדא, א"ל, אימאבספיקא

 

 דרבנן -ספק כלאיים  הל"מ –ספק ערלה  
 אסור אסור ארץ ישראל

כשלא ידע שהובאו  שו"ע: )רש"י(מותר כשכבר נלקט  סוריא

 .מאותו הכרם
  מותר לומר לגוי רד ולקוט

 חוץ לארץ
יורד ולוקח מהגוי הלוקט מפרדס שיש בו 

ובלבד שלא יראנו נטיעות ילדות וזקנות 
 לוקט.

ונותן  )רש"י(ממש  מהכלאייםיורד גוי ולוקט 
 לחבר ובלבד שהחבר לא ילקוט ביד

 

כל האוכל מהם מה שכתב בסעיף הקודם ש " במה דברים אמורים : רמב"ם הלכות מאכלות אסורות פרק י הלכה י

ל איסור ערלה בחוצה לארץ בנוטע בארץ ישראל שנאמר כי תבאו אל הארץ וגו', אב" כזית לוקה מן התורה
 .בחוצה לארץ אסורה וספיקה מותר "ודאי הערלה"ש .הלכה למשה מסיני

 . שכך נאמרה הלכה, קידושין לט. ספק ערלה בא"י, אסור. ובחוצה לארץ, מותר  שו"ע ט:

מקום הולכים דווקא, אבל בריחוק  , וענבים נמכרים חוצה לווגם של היתר. ש"ך נטיעות של ערלה בוכיצד, כרם שיש 

 , אחר הרוב. רדב"ז תקפ
ולא הולכים אחר הרוב כיון שזהו ; כריטב"א ולא כרמב"ם ורשב"א שרק כשהכרם כולו ערלה נאסר בא"י חוצה לו. שם. בארץ ישראל, אסור -  

 מקום קביעותו. התורה והארץ.

 ובסוריא, מותר, והוא שלא ידע שהובאו מאותו הכרם;  -  
 ובחו"ל, מותר, אפילו יודע שהובאו מאותו הכרם, רק שלא יראה שנבצרו מנטיעות של ערלה. -  
כשמוכרים חוצה לו בחו"ל, ולקחת בידיים אסור לרמ"א בכרם ספק ולא כמחבר  ספק ערלה שהוא מותר כלומר כולו )וכל שכן שכרם שהוא  

( )כן נראה מהטור והרא"ש ומרדכי ר לרמ"א בספק ערלה בידיים כמחבר, פת"שבסעיף י' שהתיר, ש"ך וכן דעת הט"ז טו'. ושו"ת שיבת ציון התי

 פרק קמא דקדושין(.

 פירות הנמכרים בשוק

על ענין ספק ערלה בא"י שהוא אסור כדתנן במתני' שאלה: , פת"ש ח': שו"ת רדב"ז חלק א סימן תקפ
מוצא פוסק בזה ירחיב ורוב פירות הארץ הזאת הם בספק זה ובפרט הענבים והיוצא מהן ואיני 

 ...הדבר בענינים האלו

כי רצו עבדיך את אבניה וכ"ש פירותיה ויפה עושין חכמי א"י שלא נהגו חומרא כזו וכן  תשובה
נמצאת למד שאם הענבים ... עשיתי אני כשישבתי בירושלים לא נמנעתי מלאכול את פירותיה 

ערלה מותר ואין בזה  שכולוכרם נמכרים ברחוק מקום שנתחזק בו האיסור אפילו שנתחזק שם 
ואם לא נתחזק אלא קצת נטיעות של ערלה איכא   ... דרוב וקרוב הלך אחר הרובחולק כלל. חדא 

וכ"ש אם המקום אשר ספק מאותו כרם ספק מעלמא ואפילו תימא מאותו הכרם ספק מהנטיעות החדשות ספק מהזקנות  תרי ספיקי
בים יותר מאותו כרם של איסור דאיכא רוב וקרוב נמכרים שם הענבים יש כרמים של התר קרו

שלא נסתפקת בזה אלא במי שהולך לקחת  ולפיכך אני אומרוספק ספיקא וכל זה פשוט מאד 
כגון דידעינן שיש ודאי נטיעות של ערלה  הענבים מהכרם בעצמו או מחוצה לו ונתחזק שם איסור

הזכיר קודם והוא הריטב"א. אבל לרש"י, רמב"ם ורשב"א הוכיח שרק ש לדברי המחמירים לחושבזה ודאי יש ואפילו מיעוט הכרם 

אשכול של ענבים אסור דאיכא  שםולפיכך אני אומר כי לאכול  מוחזק כערלה נאסר לקנות מהסמוך לו בא"י  כשכולו
למיחש שמא מן הערלה נלקט אבל לקחת מהם הרבה לעשות יין מסתברא לי שהוא מותר דהא 

אבל ללקוט הישראל מן הערלה  .וכבר נתבטל האיסור ביד העכו"ם ערלה עולה באחד ומאתים
ולהוסיף עליה אסור דאין מבטלין איסורין לכתחילה. ומיהו אם יש בכרם ילדות הרבה עד שאינם 
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עולים באחד ומאתים אסור לקחת מאותו הכרם או מחוצה לו. ואפילו אם תרצה להחמיר שלא 
צריך לנהוג פרישות שאתה יכול לקנות בתוך ביתך או לקחת מן הכרם או מחוצה לו מ"מ אין אתה 

  11בשוק.

היכא דלא איתחזק איסורא לא תיבעי לך והיכא דאתחזק איסורא לא תקנה מן  כללא דמלתא
אלא מהנמכר בשוק ואין כאן בית מיחוש ולא תהרהר אחר  ואפילו כולו איסור הכרם שנתחזק בו האיסור

 כתבתי.מנהגן של ישראל כי תורה היא. והנל"ד 

פירות הנמצאים בשוק, מותר מן הדין לקנות מהם, ולא לחוש דשמא פירות חזו"ע עמ' כו סעיף ו: 
ערלה הם, כי רוב הפירות אינם ערלה, וקי"ל כל דפריש מרובא פריש. והמחמיר לקנות רק 

 מהחנויות שיש להם תעודה תבוא עליו ברכה.

אמנם יש מחמירים בערלה ט מהרשד"ם, מבי" 12כל דפריש מרובא פריש ואפילו בערלה .א
כתב להתיר יין סתם גם  סעיף י"זוהשו"ע  כמשמע כאן ברדב"ז תק"פשצריך שיהיה מאתיים כנגדו 

 .13גפנים לאו ערלה נינהו" רובבא"י "ש

מה שהמוכר לוקח לפעמים ממקום הקביעות יש צד להתיר לסוברים א. שסוף סוף  .ב
למוציא ממקום הקביעות נאסר  ודווקארשב"א לנו נולד הספק מחוץ למקום הקביעות 

ב. גם במקום הקביעות ספק נבצרו כבר פירות הערלה ואינו כתשע חנויות שודאי 
אחת מוכרת טריפה ג. שחלקם מובאים ע"י גויים שלגביו אין דין קבוע וגם ישראל  

  חזו"א. מומר לאכול נבלות לתאבון דינו כגוי בזה

כדעת התוס' שניה לא קדשה לעתיד לבוא יש הסוברים שערלה בזמן הזה מדרבנן דקדושה  .ג

ממילא ספיקא מותר גם בארץ. אמנם מרן כאן כתב משנה למלך, פרי האדמה  וסיעתו בתרו"מ וע"פ
ומשמע שסובר שהיא דאוריתא גם בזה"ז. סעיף ג "ספיקא אסור" וכן החמיר באביונות 

אמנם ביד אברהם רצה להוכיח שדעת מרן להקל היום ממה שלא חייב לשרוף 
 הערלה.

הרבה פירות מקורם מאשקלון ודרומה ומעכו וצפונה שלא נכבשו ע"י עולי בבל ולהם  .ד
 דין חו"ל לערלה.

ש"ך קי ס"ק קו ואפילו שהספק ניתן לבדיקה בלוחות של הרבנות ויש שכתבו שחיבים לברר,  .ה

ים שאין הכרח לברר נוקטים כפוסק ע"פ רשב"א בחדושיו. וכן דעת הרב אליהו בערלה שהארגז מוכיח. ויש חולקים.
כבהמה אלא במה שכבר הוחזק באיסור רמ"א ס"ס קי. שער המלך מקואות כלל ג' ע"פ סמ"ג סה"ת ומרדכי. פר"ח. 

ועוד שגם למחמירים חיוב הברור הוא רק במקום שניתן  שאסורה בחייה. וזוהי חומרת הרשב"א. נוב"י.
 .נובי"ק יו"ד נ"זלברר את כל הספקות 

 נות למומחה לזהות פירות ערלהאין נאממטע מעורב: 

במקום שיש במטע גם נטיעות ערלה והעובד הגוי טוען שיכול לזהות  פת"ש ט': ,שו"ת חתם סופר חלק ב )יורה דעה( סימן רפו

העלה דלא שייך לומר כאן דאפשר לברר ע"י אומנין בקיאין אותם ואם נקבל דבריו יבוא הפסד ליהודי שחכר עכשיו השדה 
דאינם בקיאין להשכיל ה אינו, פרי הוא מתוך ג' שנים ואומן לא מרע אומנתו. דזהמבינים איזה 

 .בין השרישם קודם ט"ז אב או אח"כ

                                                           
11

י היתרא שלא שייכים בזמן אמנם כיון דחזינן בתשו' הרדב"ז דצירף כמה צדד :שו"ת מנחת יצחק חלק ז סימן צו 
הזה, היינו הא דלא הוי אלא מיעוטא דמעוטא, והנה מתחדשים חדשים לבקרים בתחבולות שונות, ומתרבים פירות 

, וגם ההיתר של קרוב לא שייך, דמביאים מכל המקומות הקרובים לקרוב למחצהערלה עד שכמה מהם הגיעו 
כר, וגם בשאר היתרים הנ"ל, יש כמה עקולי ופשורי כנ"ל, וביותר והרחוקים כנ"ל, וגם הוחזקו ערלה בכמה שדות כנז

שייך מה דאיתא בש"ס )קידושין ל"ט( סתום ספיקא, ופרש"י להורות בצנעא כיון דמקילין בה וכו' עיין שם, וכן בזה"ז 
היתרא, אף אם הי' מקום להקל, שלא תצא תקלה מתחת  לדרוש בפרקאבעוה"ר מקילין הרבה בה, ראוי לסתור ולא 

 ידינו ח"ו.

12
כלומר רק בתערובת, שיש בה ודאי ערלה, החמירו חכמים שצריך בה ר' לבטלה. אבל כשיש פרי אחד לפנינו ואנו  

מסתפקים במקורו, כל דפריש מרובה פריש. וכמו שבבשר הנמצא בשוק תלינו ברוב ולא בשישים כך בפרי הנמצא 
 ש"מע' הל, לרב קנייבסקי אמונה דרך; יד ק"ס לז' סי ד"יו, איש חזוןתולים ברוב ולא במאתיים. וכך פסקו גם  בשוק

אמנם דעת הרב אלישיב לדונו  .יד' סי ד"יו א, משה ישועת; צו' סי ז"ח, יצחק מנחת ת"שו(; שנא' עמ) מח ק"ס  ט"פ
 .ע"פ הרב פרידמן, מכון התורה והארץ –כקבוע ודעת הרב אריאל לדונו ע"פ מיעוט המצוי 

13
" ואולי של היתר מאתייםועל פי זה יש להתיר דמסתמא לנטיעה אחת של ערלה יש אמנם בבית יוסף כתב בזה " 

 כיון שבעשיית יין בוצרים כל הפירות יחד וממילא יש כן מציאות של תערובת.
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 מוחזקים כערלהפירות משונים דקים וקלושים במקום ספק, 

ולכן פשוט בנ"ד דכל אילן שפירותיו נגמרים ככל הפירות אין לספק בו כלל ואין להחמיר שם: 
ובפרט בערלה בח"ל שכך נאמרה הלכה ספיקה מותר. אמנם בהמצא שם אילנות שבאמת 
פירותיהם משונים דקים וקלושים ואף על גב דנמצא כן לפעמים גם באילנות זקנים מ"מ הוא ספק 

אמנם היום ישנם עצים שנותנים יבול כלכלי כבר בשנה משני ערלה אין בידינו להתיר להדיא. הרגיל וקרוב לודאי שהם 

 השלישית כגון אפרסק, נקטרינה וענבים ללא גרעינים.

 ולבערםאחר פירות הערלה אין  חובה לחפש 

והנה כתבתי במ"א דלא מצאתי בש"ס שמחוייב אדם לשרוף ערלה ורמב"ם נמי לא מייתי שם: 
כלל אלא בהל' פסולי מוקדשי' דרך אגב אשר מזה נ"ל מעולם לא נצטוה לבער ערלה  ליה במקומו

דלא סגי בהכי בשר בחלב מן העולם אלא שאסור בהנאה וסגי ליה בשריפה להתיר אפרן לאפוקי בב"ח 
אבל שיהיה מצוה להדר לשורפו לא מצאתי וכן לא ראיתי מעולם מרבותי ששורפים רק הניחום 

אותן פירות דקים וקלושים איה הם ואם  ין הבעלים צריכים להדר לחפוש אחרנמצא א ...וירקבו 
ואם הגננין מוכרי פירות ומייתי להו מעות לבעלים פשוט שאין  .יבא לידם יהא להם איסור הנאה

 צריכים לחוש בחליפי ערלה לאחר שעבר ומכרן שמא היה בהן מהני פירות עכ"ד. 

 "ישים עיונו על הדבר אשר יראה בעיניו יעשה יורה יורהואינני אומר למעשה רק פר"מ " :וסיים

 סעיף י'

 כרם שהוא ספק ערלה

ולרש"י דווקא  אפילו ללקוט ביד. רמב"ם. ספק ערלה בארץ ישראל אסור ובסוריא מותר : משנה ט משנה ערלה ג

לבד שלא יראנו . ובדווקא בספקמהגוי ואפילו בודאי ערלה. רמב"ם. ולרש"י ורא"ש ובחוצה לארץ יורד ולוקח  כשנלקט כבר.
לוקט כרם נטוע ירק וירק נמכר חוצה לו בארץ ישראל אסור ובסוריא מותר ובחוצה לארץ יורד 
ולוקט ובלבד שלא ילקוט ביד החדש אסור מן התורה בכל מקום והערלה הלכה והכלאים מדברי 

 סופרים:

כרם בארץ ישראל אסור, ספק ערלה וכלאי ה:  רמב"ם הלכות מאכלות אסורות פרק י הלכה יא
בסוריא והיא ארצות שכבש דוד מותר, כיצד היה כרם וערלה וענבים נמכרות חוצה לו, היה ירק 
זרוע בתוכו וירק נמכר חוצה לו, שמא ממנו הוא זה שמא מאחר, בסוריא מותר ובחוצה לארץ 

יראה אותו  אפילו ראה הענבים יוצאות מכרם ערלה או ירק יוצא מן הכרם לוקח מהן, והוא שלא
 כלומר הרמב"ם החמיר גם כלאיים שלא יראנו לוקט. בוצר מן הערלה או לוקט הירק בידו.

מה שהשוה כלאים לערלה להחמיר אפשר דהיינו מדחזינא דמר :  בית יוסף יורה דעה סימן רצד
בריה דרבינא דהוא בתרא משוה ערלה לכלאים וכעין שכתב הר"ן ואף על גב דאיהו משוה להו 

אנן כיון דלא אפשר לאקושינהו לקולא מדרבי יוחנן דאמר הערלה הלכה למשה מסיני לקולא 
 .מקשינן להו לחומרא

 בספק  ייםביד ולקיטהבודאי ערלה  לקיחה מהגוי -חו"ל 

ספק ערלה דהיינו כרם שהוא ספק )לרמב"ם( והכי פירושא דמתניתין :  בית יוסף יורה דעה סימן רצד
או או כרם שהוא ערלה ודאי ופירות נמכרים חוצה לו ספק ממנו אם עברו עליו שלש שנים אם ל

ואם הוא  .בארץ ישראל אסור ובסוריא מותר ואין צריך לומר בחוצה לארץ ,הוא ספק מכרם אחר
וכו' ועל כרחך צריך לומר כן דאי לא תימא הכי מהגוי שלא ראהו בוצר  ודאי ערלה בחוצה לארץ יורד ולוקח

כיון דקתני בסוריא מותר דמשמע דמותר ליקח מכרם שהוא ספק ערלה וכל שכן בחוצה לארץ 
דהא דקתני בסוריא  )ד"ה ובלבד( רש"ימאי הא דקתני ובחוצה לארץ יורד ולוקח וכו' ומה שפירש 
משום דלישנא הרמב"ם ינו נראה למותר בשנלקט כבר אבל אינו אומר לו לכתחלה רד ולקוט א

דמותר סתמא לגמרי משמע דאי כפירוש רש"י לא הוה שתיק תנא מלמיתני הכי בהדיא הילכך 
משמע ליה לפרושי מתניתין כדפרישית וכתב תחלה חד גוונא דספק ערלה דשריא בסוריא דהיינו 

ר מותר ובחוצה כרם שכולו ערלה ודאי וענבים נמכרות חוצה לו ואינו יודע אם ממנו אם מאח
לארץ אפילו ודאי מותר והוא שלא יראנו בוצר והדר כתב גוונא אחרינא דספק ערלה דהיינו שכולו 
ספק אם עברו עליו שלש שנים אם לאו או שיש בו נטיעות ערלה וזקנות דבסוריא מותר ואין צריך 
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כך בחו"ל  דמותר ללקוט בילומר בחוצה לארץ ומשמע דכשכל הכרם ספק אם עברו עליו ג' שנים 
 .נראה לי לפרש דברי הרמב"ם ז"ל

 בוכרם שהיו  )סי' תקב(שם דף תר"ח ע"א  מרדכיוב:  דרכי משה הקצר יורה דעה סימן רצד אות )ג(
ד' נטיעות של ערלה ולא נודעו מקומותיהם ואסר מורי כל הכרם ולי נראה הלכה למעשה דהכל 

דספק ערלה מותר ואפילו קוט ביד בספק בחו"ל( )=ללבמחובר לקרקע  לאכול מן האשכולותמותר ואפילו 
מאותן שמביאין לו הגוי הואיל בחוץ כרם שכולו ערלה ואין בתוכו היתר יכול לקנות ענבים ממנו 

פרק י' מהלכות מאכלות אסורות )הי"א( והאריך הרמב"ם ואינו לוקט ממש עכ"ל וכן הוא דעת 
דאין מותר  .לכות דערלה )סי' א( אינו נראהבהרא"ש בית יוסף בפירוש דבריו אבל מדברי רבינו וה

 לקנות אלא בספק ערלה ואף שם אסור ללקוט ביד:

 לספק לחבירו בודאי ערלה בחו"ל, ספק הקרוב לודאי

דהכא אצטריך למשרי כל שנולד בו שום ספק :  על הרי"ף מסכת קידושין דף טו עמוד בהר"ן 
דכל המיקל  )ברכות דף לו א(בעולם ואף על פי שאינו כדאי להתיר במקום אחר דמשום הכי אמרינן 

 ואפילו קרוב לודאיבארץ הלכה כמותו בחוצה לארץ ואפילו יחיד במקום רבים דכל ספקא שריא 
  .י עובר משום לפני עורואפילו לספוקי להדדי נמי שרי ואילו בשאר איסורין ודא

נלע"ד דזה שלא כתבו זה לאו משום דאין הלכה כן אלא משום  :ערוך השולחן יורה דעה סימן רצד
דוודאי חכמי הגמ' כשעשו ספק הוה ספק גמור וכדין עשאו אבל למסור זה להלכה לרבים א"א 

איסור ויש לדייק זה כמובן שלא יעשו הספק כראוי וליהוי רק כי חוכא ואיטלולא ויפגעו בוודאי 
מהש"ס עצמו דלמה לו ללוי להגיד לשמואל שיעשה לו הספק אטו לא היה לו איש אחר שיעשה לו 
הספק אלא דה"ק ליה אם אתה תעשה לי הספק אוכל ולא אחר וכן ר"א ורבה סמכו רק זה על זה 

 .ולא על אחרים ולפ"ז מעיקר הדין השמיטו זה כנלע"ד ברור בס"ד

כא למידק על הרמב"ם ורבינו למה לא כתבו דאפילו מי שיודע בפירות שהן ואישם: בית יוסף 
ערלה מותר לספק לחבירו ולהאכילו וכדאמר ליה לוי לשמואל וכדעבדי רב אויא ורבה בר בר חנא 
)קידושין לט.( יש לומר דסבירא להו דהנך רבנן סברי כשמואל דאמר ערלה בחוצה לארץ הלכת 

 סבר הלכה למשה מסיני היא אסור:מדינה היא אבל לרבי יוחנן ד

 

ארץ  
 ישראל

 חו"ל סוריא

א. ספק אם עברו עליו 
 שלש שנים

 ב. יש בו נטיעות ערלה
 אסור

 : מותררמב"ם
: אם כבר נלקט מותר רש"י

 ולא אומר לו ללקוט

 מותר ללקוט ביד רמב"ם:
 קונה מהגוי רא"ש:

הכרם ודאי ערלה אך 
  אסור נמכר מחוץ לו

מותר לקנות, כי ספק  רמב"ם:
 אינו ממנו.

 הכרם ודאי ערלה אסור, רא"ש:
 . דרכי משה-

לקחת מהגוי בכרם 
  אסור ודאי ערלה

: יורד ולוקח מהגוי רמב"ם
 ובלבד שלא יראנו בוצר

 

בארץ ישראל, אסור; ובסוריא, מותר, ואין צריך ספק עברו עליו ג' שנים  כרם שהוא ספק ערלה שו"ע י:
 .. גר"א.  כרמב"ם. ולא כטור שהתיר רק לקחת מגוי )ואפילו רואים שבוצר(14אפי' לוקט ביד מותרש לומר בחוצה לארץ
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נטיעות ערלה. לכאורה ְמָחלּוַקת  בובכרם שיש צריך לעיין בדעת המחבר והרמב"ם האם מותר לקחת בידיים גם  
הסעיפים ט,י ומהסבר הבית יוסף קולא זו נאמרה ברמב"ם רק בספק ערלה כלומר ספק עברו ג' שנים. אמנם מדברי 
המרדכי והדרכי משה קצר אות ג', הרמב"ם לא מחלק בזה ומתיר לקחת בידיים גם בכרם שיש בו נטיעות ערלה. וכן 

 דעת המרדכי.
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 סעיף יא

 במקום ישראליין או ענבים הטמונים בכרם ערלה 

 חש ולא דאישתכח בפרדיסא דערלה, שריא רבינא חביות יין ההוא חצבא דחמרא:  בבלי בבא בתרא כד.

סובר רבינא  אלא הרוב, אחר לילךסבר לה דרבי חנינא! [ רש"י, רשב"ם, תוס' – ]לאמשום ד . לימא,זה היין גנב זה מכרם שמא

אצנועי בגויה לא מצנעי.  -שאני התם, דאי מיגניב מינה  מנכרים. יותר מצויים ישראלבקרוב  הקרוב. וכאן אחרלילך 
. רבא שרנהו, קופאי בי דאשתכחן דחמרא נודות זיקי הנהו והני מילי חמרא, אבל עינבי מצנעי.

' כר לה סבר רבא ר' גרשום: לעולם. נינהו ישראל דרובא דשפוכאי, התם שאני! חנינא לדרבי לה סבר לא, לימא

 ידן ועל נינהו ישראל יין ושופכין שדורכין העיר אותה של רובן כלומר דשפוכאי דרובא שרינהו ה"ומש ישראל רוב איכא נמי והתם רוב בתר אזלינן דודאי חנינא

. נפול דרכים מעוברי אימור, זוטרי אבל, ברברבי מ"והומותרין. אצנעינהו ישראל ודאי ישראל גופני בי נמי ואישתכח הכל. הולך
 החמור. משא להשוות מנחי הוה באברורי אימור, בהדייהו רברבי איכא ואי

ז"ל דהנך עובדי דחצבא וזיקי מותר  ר"חוכתב  : מסכת בבא בתרא דף כד עמוד א הרמב"ןחידושי 
 .ולא מחוור לן ולא בשתיהבהנאה 

חבית יין הנמצאת טמונה בפרדס של ערלה : הלכות מאכלות אסורות פרק י הלכה י רמב"ם
אסורה בשתייה ומותרת בהנייה שאין הגנב גונב ממקום וטומן בו, אבל ענבים הנמצאין טמונים 

 שם אסורים שמא משם נלקטו והצניען שם.

שאין הגנב  מותרחבית של יין הטמונה בכרם של ערלה  :  טור יורה דעה הלכות ערלה סימן רצד
גונב בכרם זה וטומן בתוכו אבל ענבים שנמצאו טמונים בו אסורין שקרוב הדבר שגנבה ממנו 

 וטמנה בתוכו

כא א"ר חנינא רוב וקרוב הלך אחר הרוב ואף על גב  :מסכת בבא בתרא פרק ב סימן כארא"ש 
דרובא דאורייתא וקורבא דאורייתא אפילו הכי רובא עדיף וכן הילכתא ומילתא דפשיטא הוא 

אלא רבי חנינא אפילו קורבא דמוכח  ובנמצא הלך אחר הרוב אפילו נמצא קרוב לנבילהדתניא 
רבי זירא לאו משום דפליג עליה אלא אתא לאשמועינן דאזלינן בתר רובא ואף על גב דאותביה 

 .לישא וליתן כדי לברר דבריו

 סיכום דעות הראשונים ביין שנמצא בכרם שרוב סביבותיה ישראל
 יין ענבים 

 מותר בהנאה ולא בשתיה אסור ר"ח, רמב"ם
 מותר גם בשתיה אסור רמב"ן
 מותר ט"ז -מותר  רא"ש

 

כשאין לחשוש ליין נסך, ש"ך. שרוב הכרמים סביבותיה של  הטמונה בכרם של ערלה, מותר ייןחבית של שו"ע י"א: 

 15, שאין הגנב גונב מכרם זה וטומן בתוכו. אבל ענבים שנמצאו טמונים בו, אסוריםישראל, ט"ז
שקרוב הדבר שגנבם  ט"ז ,אכרמב"ם. שכאן נמצאו כאן היו. אבל לרא"ש גם ענבים מותרים שלהלכה רוב וקרוב הולכים אחר הרוב כר חנינ

 ממנו וטמנם בתוכו.
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" ונראה שהבין שדין זה דווקא בחו"ל. וכן ברדב"ז על הרמב"ם שם ר"ל אף על פי שספק ערלה מותרב הגר"א "כת 
שהמעשה היה בחו"ל. ואכן רבינא היה מאמוראי בבל בדור השישי. אמנם בערוך השולחן הסביר את דעות הרמב"ם 

ו"ל כך שלמעשה אינם חולקים. ולפי והטור במצא ענבים שאיסור הרמב"ם והשו"ע הוא בא"י והיתר הרא"ש הוא בח
הסברו יוצא שהיתר יין בכרם לרמב"ם היא אפילו בארץ ישראל. ולפי דרכו אפשר להסביר שחומרת הרמב"ם בשתיית 

 יין היא מכך שדין זה הוא בא"י אבל בחו"ל יתיר גם בשתיה כרמב"ן ורא"ש וגם בזה לא חולקים. 
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 סעיף י"ב

 מותר בדיעבד זה וזה גורם בפרי ערלה

ואין נוטעין אגוז של ערלה  שהעץ מותר בהנאה רבי יוסי אומר נוטעין יחור של ערלה:  משנה ערלה א, ט
  ואסור בהנאה מפני שהוא פרי

ירקות בימות הגשמים אבל לא בימות )של עץ אשרה( . זורעין תחתיה מתני' בבלי עבודה זרה מח:
ר' יוסי ; שהצל יפה להם לעולם לא בימות החמ' ולא בימות הגשמים - חסה והחזירין שהצל יפה להם החמה

 , מפני שהנביה נושרת עליהן והוה להן לזבל. אומר: אף לא ירקות בימות הגשמים

מותר, הא איפכא  -זה וזה גורם אסור, ורבנן אמרי:  -גמ'. למימרא, דרבי יוסי סבר: זה וזה גורם 
אלא לעולם הא רבי יוסי והא רבנן, ר' יוסי לדבריהם דרבנן אמר להו: )סוף דף מט.:( ... שמעינן להו!

לדידי זה וזה גורם מותר, לדידכו דאמריתו, זה וזה גורם אסור, אודו לי מיהת אף ירקות בימות 
 .זו"ז גורם מותר אמר רב יהודה אמר שמואל: הלכה כרבי יוסי...הגשמים.

; ואם נטעו, הפירות שיוצאים ממנו, , ש"ך דזה וזה גורם אסור לכתחלה  אסור ליטע פרי של ערלהשו"ע י"ב: 
ומותר ליטע יחור  ולאחר שלש שנים, ט"ז. .בדיעבד כר' יוסי בע"ז מותר פי' הפרי דאיסור וקרקע דהיתר מותרים, דזה וזה גורם

 ן ערלה אלא בפרי.של ערלה, שאי )פי' ענף מן האילן(

 סעיף י"ג

 חלוקת שנות הערלה לשותף גוי צריכה* תנאי מראש

דעובד כוכבים נקיט בשבתא וישראל בחד  זורעי גנות כרכוםהנהו מוריקאי :  בבלי עבודה זרה כב.
ישראל ועובד כוכבים שקיבלו שדה "בשבתא, אתו לקמיה דרבא, שרא להו. איתיביה רבינא לרבא: 

מותר,  -ישראל לעובד כוכבים טול חלקך בשבת ואני בחול, ואם התנו מתחלה בשותפות, לא יאמר 
כלומר לרש"י בשבת והתנו מתחילה מותר לבוא חשבון אח"כ, אלא מילתא באנפי נפשה היא לאו אהתנו מתחלה קאי   ואם באו לחשבון

ועשו סתם ועייל העובד כוכבים בשבת וישראל בחול ולא צווהו ישראל ובאו לחשבון לאחר זמן סתם כלומר אם קיבלו וראה ראב"ד 

 דהתנואיכסיף. לסוף איגלאי מלתא  "אסור! -  לומר כמה ימי שבת נטלת אתה ואני אטול כנגדן ימי החול. 
רלה מעיקרא הוו. רב גביהה מבי כתיל אמר: הנהו שתילי דערלה הוה, עובד כוכבים אכיל שני דע

ואמר לו  אף על גב דקיבלוה יחד לכתחילהדהיתר גמור הוה דהא  וישראל שני דהתירא, אתו לקמיה דרבא, שרא להו

ישראל היה אתה עובד בג' שנים הללו ואני ג' אחריהם אין כאן איסור שליחות דהא ישראל נמי שרי לעובדה ואי משום אכילה שישראל אוכל 

וא"כ   והא אותביה רבינא לרבא! .רן אין זה נהנה שכן המשפט שנה שזה עובד הוא אוכל.כנגדן ונמצא נהנה מפירות ערלה שמכ

מדקתני התנו לכתחילה מותר אלמא כי   לסיועי סייעיה גבי שבת איסור שליחות במלאכה מה שאין כן בערלה ?מאי תיובתא

אכסיף! לא היו דברים מעולם. . והא ליכא איסור שליחות דמלאכה שרי ואף על גב דמטיא הנאה לישראל וה"ה לערלה
שקיבלו סתם ועשו סתם עובד כוכבים בשבת וישראל בחד בשבת ולא אמר ישראל מעולם טול איבעיא להו: סתמא מאי? 

מותר, הא  -ת"ש: אם התנו מתחילה   אתה את השבת ואני בחול מהו לחלוק סתם בשוה ולא יזכיר ישראל את השבת
 דאף בשעת חלוקה סתם מותראסור, הא סתמא מותר!  -בון . אימא סיפא: אם באו לחש סתמא אסור

 .אלא מהא ליכא למשמע מינה

רב גביהה מבי כתיל אמר הנהו שתילי דערלה הוה  :מסכת עבודה זרה פרק א סימן כהרא"ש 
יכול הישראל  ואפילו לא התנו מעיקראדעובד כוכבים אכל שני ערלה וישראל אכל שני דהיתירא. 

לומר טול אתה שני ערלה ואני שני היתר. דאיסור של שליחות ליכא דגם הישראל מותר בעבודת 
שני הערלה. ואי משום אכילה דישראל אוכל כנגדו ונמצא נהנה מפירות שני ערלה שנתן הישראל 

בשני  חלקו בהם לעובד כוכבים כדי שיתן לו כנגדו בשני היתר. כיון שהישראל אינו עובד הגפן
ערלה אין לו לישראל כלום בפירות כ"א לעובד כוכבים שכן מנהג השתילים בשנה שהוא עובד 
אוכל הפירות בשכר עמלו ואין לשותפו חלק בפירות. איבעיא להו סתמא מאי. תא שמע אם התנו 
מתחילה מותר הא סתמא אסור. אימא סיפא אם באו לחשבון אסור הא סתמא מותר. אלא מהא 

 .כיון דלא איפשטא ספיקא דרבנן היא ואזלינן בה לקולאמיניה.  ליכא למישמע
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 הואיל ,לימים שחלקו מתחילה שהתנו אע״פ אסור לחשבון באו ואםע"ז כב.: חידושי הראב"ד 
 ימכור השבת במכירת הגוי ואם הותיר, בחול זה מכר ומה בשבת זה מכר מה מחשבין הם ולסוף

 היה לא שמתחילה וכיון, זה על חשבון לו יש לימים שחולקיןאע״פ . ימים שני בחול כנגדו ישראל
 להו והשתא איתחזי שבת של על חול של ולא חול של על שבת של חבידו על שיותירו אחד יודע
 .דקא מתנו הוא השתא להכירו א׳ ומשלים לחשבון שבאין בשעה, הכי

 שותפין בנטיעה אם התנונכרי וישראל שהיו :  הלכות מאכלות אסורות פרק י הלכה ידרמב"ם 
שיהיה הנכרי אוכל שני ערלה וישראל אוכל שלש שנים משני היתר כנגד שני  מתחלת השותפות

הערלה הרי זה מותר, ואם לא התנו מתחלה אסור ובלבד שלא יבאו לחשבון, כיצד כגון שיחשוב 
ה אסור שהרי כמה פירות אכל הנכרי בשני ערלה עד שיאכל ישראל כנגד אותן הפירות אם התנו כז

 זה כמחליף פירות ערלה.

ובודאי שדבריו  ...:  וראיתי להר"ם במז"ל על הרי"ף מסכת עבודה זרה דף ז עמוד אהר"ן 
מחוורים שמכיון שקבלו ישראל ועובד כוכבים שדה זו בשותפות זכה ישראל בחציין של פירות 

נים של היתר נמצא שנוטל הללו ואם יאמר לו להעובד כוכבים טול אתה חלקך בשני ערלה ואני בש
ונראה לי שהוא ז"ל מפרש אותו כך רב גביהה מבי כתיל אמר הנהו שתלי דערלה .... חלופי ערלה

הוו וכיון שכן רבא ודאי לא שרא אלא בהתנו מעיקרא דבשלמא בשבת כדקא סלקא דעתך 
אי דגוי מעיקרא לרבא הך ברייתא דישראל וגוי לא סבירא ליה והוה סבירא ליה דעובדא דמוריק

לקיט בשבתא שריא דגוי אדעתא דנפשיה עביד והוה ליה כאריס וישראל כי קא מתהני הנאה 
דממילא הוא אבל בשתילי דערלה אפילו לא שמיע ליה הך ברייתא יודע היה רבא שפירות ערלה 
אסורים בהנאה ואי אפשר להתיר להחליף אותם לכתחלה ולהכי קאמר דודאי בהתנו מתחלה 

 .ה אלא סייעיה ולא היו דברים מעולם דאיכסיףשרא ולא אותבי

 סיכום הראשונים:

 אם לא עשו תנאי מתחילה: -בערלה . 1

 עדיין מותר לחלק השנים ביניהם. כיון שאין איסור עבודה בערלה ממילא אין פה בעייה של שליחות וכל אחד אוכל שנות עבודתו.  לרש"י ורא"ש

 גם בערלה חייב תנאי מתחילה, אחרת ישראל זוכה בחצי מפירות הערלה ונמצא שכשלוקח שאר שנים במקומם נהנה מחלופי ערלה. לרמב"ם

 אם התנו מתחילה שישראל נוטל ימי חול: -בשבת . 2

 מותר גם לבוא חשבון אח"כ על הכמות כי לשון הגמרא "אם באו חשבון" לא מתייחס לעשו תנאי והוא כמַתנַה שנותן לו הגוי.  לרש"י

 אסור לבוא חשבון אפילו כשהתנו מתחילה כיון שמוכח למפרע שהתנו לעשות חשבון שאסור.  לראב"ד

 ויש מחלוקת בדעת הרמב"ם בשבת.

לאכול אח"כ העובד כוכבים  ., אסור16ותפין בנטיעה, אם לא התנו מתחלהנכרי וישראל שהיו ש שו"ע י"ג: 

כרמב"ם כיון שכבר זכה בחצי מפירות הערלה ועכשיו נהנה מחלופיהן, ר"ן. ולא כרש"י ורא"ש שהתירו ללא תנאי בתחילה  .שני ערלה והישראל שני היתר כנגדן

  כשלא עושה חשבון.
בים אוכל שני ערלה וישראל אוכל ג' שנים משני ואם התנו מתחלת השותפות שיהא העובד כוכ

היתר כנגד שני ערלה, ה"ז מותר, ובלבד שלא יבואו לחשבון. כיצד, כגון שיחשוב כמה פירות 
אכל העובד כוכבים בשני ערלה עד שיאכל ישראל כנגד אותן הפירות, שזה אסור מפני שהוא 

  כמחליף פירות ערלה.

אפילו לא סור עבודה וממילא אין בעיית שליחות. וגם לא קיימת בעיית הנאה כי מקובל שהעובד הוא האוכל בערלה שאין בה אי: ויש מתירין הגה

)טור  התנו מתחלה, רק שהישראל אומר לעובד כוכבים: טול אתה שני הערלה ואני אטול שני היתר כנגדן

אבל לבוא חשבון בכמויות אסור לכו"ע, ש"ך. ויש סוברים שלרמב"ם מותר כשהתנו מתחילה. ב"ח. והרא"ש(.
17 

                                                           
16

אם בנו אינם יהודים לישראל בית בשבת, באיסור, נכון להחמיר  . ושם: '"א"ח סי' רמ"ד סעיף גש"ך: "צריך עיון ב 
שלא יכנסו בו. הגה: מיהו אם התנה ישראל עם א"י שלא לעשות לו מלאכה בשבת, והאינו יהודי עשאה בעל כרחו 

ולא  - למהר להשלים מלאכתו, אין לחוש )מרדכי ריש פרק מי שהפך ורבי' ירוחם ובית יוסף, וע"ל סימן תקמ"ג(.
 ידעתי מה כוונתו להקשות.

17
. ובספר פרשת ערלה. אך בב"ח נכתב גם בדין שבתההיתר לבוא חשבון לאחר תנאי נאמר במ"מ ובב"י בהלכות  

מרדכי או"ח י"א כתב לחלק, שבשבת העיקר שלא יראה כשכר שבת וממילא התנאי בתחילה מועיל. אומנם בערלה יש 
 לעולם אסור. ילקו"י רס"ב.בעיה של חליפין בעצם ולכן חשבון 
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 התנו מתחילה ואח"כ באו חשבון לרמב"ם

המשתתף עם הגוי במלאכה או בסחורה או בחנות, אם התנו : פרק ו הלכה יז שבתרמב"ם הלכות 
אחד כנגד יום השבת לישראל  בתחלה שיהיה שכר השבת לגוי לבדו אם מעט אם הרבה ושכר יום

לבדו מותר, ואם לא התנו בתחלה, כשיבואו לחלוק נוטל הגוי שכר השבתות כולן לבדו והשאר 
חולקין אותו, ואינו מוסיף לו כלום כנגד יום השבת אלא א"כ התנה בתחלה, וכן אם קבלו שדה 

 בשותפות דין אחד הוא.

לא הזכיר באו לחשבון. נראה שהוא מפרש  רבינו ז"ל:  הלכות שבת פרק ו הלכה יזמגיד משנה 
וגם לא אמר לו טול אתה חלקך בשבת ואני בחול  אם לא התנה מתחלהכפירש"י ז"ל שפירש דה"ק 

בשעת  אלא שעמד זה ונטל את חלקו מעצמו בשבת ולסוף באו לחשבון אסור דנכרי שלוחיה הוה

 ר.העבודה, אבל אם התנו מתחילה אז בשעת העבודה אינו שלוחו ומות

 לאו להתנו מתחלה קאי רש"יפירש  ואם באו לחשבוןא )ב( ועל ה: אורח חיים סימן רמבית יוסף 
אלא מילתא באנפי נפשה היא כלומר אם קבלוה סתם ועשו סתם ונטל הגוי בשבת וישראל בחול 
ולא צוהו ישראל ובאו לחשבון לאחר זמן לומר כמה ימי שבת נטלת אתה ואני אטול כנגדך ימי 

בפ"ו  הרמב"םוכן נראה שהוא דעת החול אסור דשכר שבת הוא נוטל דגלי דעתיה דגוי שלוחו היה 
מ"ש הרב המגיד וכ"כ רבינו ירוחם בחי"ב )ני"ב פב סוע"ב( וכן נראה מדברי סמ"ג )שם( )הי"ז( וכ

 )ע"ז ז. דיבור ראשון(שהזכיר הר"ן )חי' ע"ז כב. ד"ה ואם(  הראב"דכפירוש  ודלאוהתרומה )סי' קמו( וכ"כ רבינו 
תהא דאם באו לחשבון אהתנו מעיקרא קאי כלומר אף על פי שהתנו אם אח"כ יבואו לחשבון ו

אלא שאם התנו מותר בכל  חלוקתן שוה אסור דכיון שבאו לחשבון אשתכח דמעיקרא הערמה בעלמא הוה

 אופן בשבת ואפילו באו חשבון אח"כ.

ומשמע מדבריו לשם דדוקא בהתנו מתחלה גם כן בזה שיבואו לחשבון :  יורה דעה סימן רצדב"ח 
התנו מתחלה אלא שהגוי יאכל שני ערלה וישראל  אבל אם לאכלומר שבזמן התנאי כבר סיכמו להתחשבן וכו' 

בשלב  אפילו באו לחשבוןיאכל ג' שנים משני היתר כנגדן אם כן מדינא אין שם חיוב חשבון הילכך 

וותר הגוי כנגדו שיאכל ישראל כנגד אותן הפירות שאכל היא זו שְמ  דמַתנהאין שם איסור מאוחר יותר 
 .גוי בשני ערלה

אבל לי נראה ברור שהוא מפרש האי דקאמר בש"ס ואם באו : ד ס"ק כזיורה דעה סימן רצש"ך 
לחשבון אסור דלא כפרש"י אלא כפי' הראב"ד שהביא הר"ן דאהתנו קאי וס"ל דה"פ מה שאמרנו 
ואם התנו מותר היינו דוקא בשהתנו שיאכל העובד כוכבים שני ערלה והישראל שני היתר בין מעט 

שיאכל העובד כוכבים בימי  כזה אם באו בחשבון דהיינו שהתנובין הרבה ולא דקדקו בחשבון אבל 
איסור עד שיאכל הישראל כנגד אותן הפירות אם התנו כזה אסור דדוקא כשהתנו סתמא שיטול 
העובד כוכבים בשבת והישראל בחול בין מעט בין הרבה אם כן הוי השדה בימי איסור של עובד 

בימי היתר של ישראל לגמרי אבל כשהתנו שיחשבו  כוכבים ואין לישראל חלק בו וכן היתה השדה
 18.אח"כ א"כ הוי כמחליף פירות ערלה ואינו חשוב תנאי

ולעד"נ שזה אסור דכיון שחולקים ביחד ... ודקדק מו"ח: ... יורה דעה סימן רצד ס"ק כט"ז 
פירות אומרים כן בפירוש יהיה מאיזה צד שיהיה מ"מ אי לאו שאוכל עובד כוכבים פירות איסור 
לא היה מסכים ליתן לו כ"כ פירות של היתר וכיון שאומר כן בפירוש הוה כמחליף כו' ורמב"ם דכ' 

לה מהני מ"מ תנאי כזה לא מהני אם התנו בזה הוא לרבותא דאף ע"פ דברישא אמר דהתנו תח
אפילו בתחלה וכ"ש בלא התנו תחלה וכן מוכח כוונת הרמב"ם שהרי בפ"ו מהל' שבת כ' ג"כ דינים 
אלו ולא כ' שם אלא אם התנו תחלה שיהיה שכר שבת לעובד כוכבים לבדו אם מעט אם הרבה 

שבאו לחשבון אם לא ושכר יום א' כנגדו לישראל לבדו מותר עכ"ל. ואם איתא דיש כאן היתר כ
התנו תחלה היה לו להודיענו זה גם לענין שבת אלא פשוט שלרבותא כ' כאן כן וגם בהל' שבת 
קמ"ל רבותא זאת דצריך שבתנאי הראשון יהיה בדרך זה שלא יהיה ע"פ החשבון של השכר אלא 

כ הן רב הן מעט ואם לא עשה כן לא מועיל התנאי שלו תחלה וכ"ש אם לא התנה שאסור אח"
לעשות ע"פ החשבון וכן משמעות הטור בהדיא שכ' אפילו התנו תחלה אם באו לחשבון כו' אסור 
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לכאורה הש"ך אוסר בפירוש רק כשהתנאי ההתחלתי היה עם חשבון. אמנם בראב"ד נראה שגם כשהתנאי  
 ההתחלתי היה תקין ומאוחר יותר נעשה חשבון, בטל התנאי למפרע. והש"ך מעמיד את הרמב"ם כראב"ד.
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וכן עיקר הן כאן הן לענין שבת  ובלבד שלא יבואו לחשבון משמע בכל גווניוכן הש"ע כאן כ' 
 כנלע"ד:

 . מפרש ואם באו כו' קאי אפי' אהתנו  :יורה דעה סימן רצד ס"ק מאביאור הגר"א 

 סעיף י"ד

 מותר להחליף שדה ערלה עם שדה בוגר של גוי

ישראל וגוי שלקחו בשותפות לנטוע כרם יכול  :תולדות אדם וחוה נתיב כא חלק ב -רבינו ירוחם 
טול אתה שני ערלה ועבוד אותה באותן השנים ואני שני אפילו לא התנו מתחלה ישראל לומר לגוי 

ל יכול לעבוד בשני ערלה. ומשום שהישראל התר ואעבוד אותה דאיסור שליחות ליכא דאפי' ישרא
לוקח פירות שני התר כנגד שני ערלה כיון שהישראל אינו עובד בשני ערלה אינו נהנה מהם שכך 
הדין מי שעובד לוקח הפירות בשני' שעובד כך פשוט בעבודה זרה אבל אינו מחשב עמו לומר כך 

לגוי בשני ערלה עבוד  מותר לומרו'. וכך פירות אכלת בשני ערלה כך וכך אטול אני בשני' מותר
כרמי ותטול פירותיה וכן להחליף ולומר לגוי עבוד כרמי וטול פירותיה ותן כרמך לפי שעברו עליה 

כך דקדקתי אני מההי' שכתבתי  שני ערלה ואעבדנה ואטול פירותיה כי העובד דינו שיטול הפירות.
 .ידי למעלה דישראל וגוי ושאלתי לרבותי על זה והסכימו על

גוי שיש לו אילן של ערלה  )סי' צב ס א(וכתב הכל בו :  דרכי משה הקצר יורה דעה סימן רצד אות )ד(
 אסור לישראל ללקוט ממנו לגוי אפילו בחנם לפי שישראל נהנה ממה שהגוי מחזיק לו טובה:

מותר לומר לעובד כוכבים בשני ערלה: עבוד כרמי ותטול פירותיה, ותן לי כרמך   שו"ע י"ד:
   כיון שהעובד דינו שיטול פירות. רי"ו. שעברו עליה שני ערלה ואעבדנה ואטול פירותיה.

דווקא בשותפות מחייב  , ש"ך:עט"זכיצד דברי רי"ו שפסק בשותפות כרא"ש, שאין צורך להתנות מראש בערלה, מתיישבים לשו"ע שפסק כרמב"ם שמחמיר? 

 ודוחק שעדיין הוא חליפי ערלה.  גר"א: הרמב"ם להתנות בתחילה כי מצוי ששותף טורח בשביל חבירו.

 .דהוה כמו מכירה שמוכר לו הקרקע שלו בשכר שנותן לו קרקע שלו לעבדה ט"ז:

 סעיף טו 

 מותר למכור לגוי פירות שנות ערלה קודם שגדלו

כתב הראב"ד על זה שמותר למכור לגוי פירות שני ערלה לשלש  : נד פרק 19ספר כפתור ופרח
הפירות לא באו לעולם ואין אדם מקנה דבר שלא בא לעולם, ולא מכר לו אלא מקום  שנים, 

 ועצי ערלה מותרין.)מקום צמיחתן, ב"י( הסוכות 

. לעולםמותר למכור לעובד כוכבים פירות שני ערלה לשלש שנים, מאחר שלא באו  שו"ע ט"ו:
וא"כ מדוע בשותפין הצריך שיתנו מתחילה ולא היה די שיתנו קודם שיבואו . ונמצא שלא מכר אלא העצים ועצי ערלה מותרין. כפתור ופרח בשם הראב"ד

 הפירות? וצ"ע דין זה. ט"ז.
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[ ונפטר בארץ ישראל בערך בשנת קט"ו 1280ה"א מ' ]ר' אשתורי ]יצחק בן משה[ הפרחי נולד בפרובנס בערך בשנת  
[. הוא למד תורה בישיבות בפרובנס, וכן למד את חוכמת הרפואה ומדעים אחרים. הוא עלה לארץ ישראל, קבע 1355]

את מושבו בבית שאן שבה שימש כרופא, ובמשך שנים רבות עבר לאורכה ולרוחבה של הארץ ובמקביל חקר ולמד 
ים ההלכתיים הקשורים לארץ ישראל. בעקבות מסעותיו ומחקריו כתב את הספר המקיף 'כפתור היטב את כל התחומ

ופרח', שעוסק בענייני גבולות הארץ וישוביה, ההלכות התלויות בארץ, וכן בהשוואת מידות ומשקלות, ערכי מטבעות, 
 סוגי לבוש בדורות השונים ובארצות השונות, זיהוי צמחים וכלים ועוד ועוד.
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 סעיף ט"ז

 וגוש אדמה עמו אם יכול לחיות פטוראילן הנעקר 

העפר שסביב השרשים קרוי סלע, לפי שהוא נעשה שם קשה אילן שנעקר והסלע עמו :  משנה ערלה א, ג

כסלע. וקאמר שאם היה אותו עפר עמו והוסיף עליו עפר ונשרש שם בארץ רואים, אם יכול לחיות מן העפר שבא עמו 

בלא תוספת עפר אחר, ]הרי[ הוא כנטוע במקומו הראשון ופטור מן הערלה. ואם לאו הרי הוא כאילן העולה מאליו 

פו נהר והסלע עמו אם יכול לחיות פטור ואם לאו חייב נעקר הסלע מצדו או שזעזעתו שט וחייב
 המחרישה או שזעזעו ועשאו כעפר אם יכול לחיות פטור ואם לאו חייב:

 המבריך והמרכיב חייב בערלה

, ערב שביעית שלשים אחד המבריך, ואחד המרכיבתנו רבנן: אחד הנוטע,  בבלי ראש השנה ט:
, ומותר לקיימן בשביעית. פחות משלשים יום לפני ראש השנה עלתה לו שנה -השנה יום לפני ראש 

 לא עלתה לו שנה, ואסור לקיימן בשביעית. -

פרט למרכיב ולמבריך, ונטעתם פרט לעולה מאיליו, ונטעתם    :ספרא קדושים פרשה ג סוף פרק ה
מותר, רבי מאיר אומר מקום מיכן אמרו סיפוק גפנים, סיפוק על סיפוק אף על פי שהבריכה בארץ 

שכחה יפה מותר, מקום שכחה רע אסור, אין לי אלא שנטע אגוז ושקד, נטע ייחור מנין תלמוד 
 .לומר כל עץ

ואיכא למידק אשמעתין דהכא משמע דנהגא : על הרי"ף מסכת ראש השנה דף ב עמוד אהר"ן 
בריך ומרכיב יש לומר ערלה בהברכה והרכבה ואילו בספרי תניא ונטעתם כל עץ מאכל פרט למ

דהברכה אהברכה לא קשיא דההיא דספרי בשלא נפסקה מן האב והיא יונקת ממנו והא דהכא 
בשנפסקה א"נ לא נפסקה אלא שאינה יונקת ממנו וכל כה"ג נוהגת בה ערלה ומונין לה משעה 

ומרכיב אמרכיב נמי ל"ק דההיא במרכיב באילן הנטוע למאכל . שיונקת מעצמה ולא מן האב
מש"ה לא נהגא ערלה בהרכבה דקי"ל ילדה שסבכה בזקנה בטלה כדאיתא בפרק משוח מלחמה ו

שניה נמי שריא והכי מוכח התם  ,ואפילו ילדה בילדה נמי לכי מטו שלש לילדה ראשונה )דף מג ב(
והא דהכא בשנטעה לראשונה לסייג ולקורות לפי שאין בראשונה משום ערלה כלל ומש"ה אין זו 

שכחת לה נמי בשהרכיב בתוך אילן סרק ואף על פי שאינו רשאי משום כלאים והכי בטלה לגבה ומ
איתא בירושלמי דתני נכרי שהרכיב אילן מאכל ע"ג אילן סרק אף על פי שאין ישראל רשאי לעשות 

ואנן לא נהיגינן השתא ערלה בהברכה  ערלה מאימתי מונין לה משעת נטיעתה:כן יש בו משום 
וכיון דקי"ל כל המיקל בארץ הלכה כמותו בחוצה לארץ לא נהגא  ... הרמב"ן וכתב, ובהרכבה

 ז"ל: הרמב"ןערלה בחו"ל בהברכה והרכבה כלל זהו דעת 

וכבר נתבאר לעיל דנקטינן להלכתא דאין דין :  (דרכי משה הקצר יורה דעה סימן רצד אות )ה
 :בחוצה לארץערלה במבריך ומרכיב 

: אחד הנוטע, ואחד המבריך, ואחד המרכיב בעי פרק י הלכה ידהלכות מעשר שני ונטע ררמב"ם 
בד אחד מן האילן והבריכו בארץ או הרכיבו באילן אחר, אבל אם מתח בד  בשחתךחייב, בד"א 

אחד מן האילן הזקן והבריך בארץ, או הרכיבו באילן אחר ועיקר הבד מעורה באילן הזקן הרי זה 
והוא תמוה מאד דאם הרכיב ילדה בזקנה בטלה ילדה  )שחייב כשחתך( והרמב"ם כתב דה"ה למרכיב :ס"ק מח ביאור הגר"א יורה דעה סימן רצד פטור.

 .ואפי' נקצץ ואם זקנה בילדה כ"ש שבטלה הזקנה ואפי' לא נקצץ

מנהג עובדי אדמה שחופרים גומא ולוקחים יחור אחד מן האילן וטומנין אותו  אילן שנעקר ובו בריכה :  ה משנה ערלה א

 באותו גומא ויוצא שורש היחור מצד אחר ונעשה שם אילן, וראש היחור נשאר מחובר באילן. ואין דין ערלה נוהג בו בעודו מחובר לאילן ויונק

והוא חיה  ממנו אף על פי שהוא יונק גם מן הקרקע. ואם נעקר אילן הזקן מן הקרקע ונמצא שכל חיותו ויניקתו עתה מן הבריכה
ושניהם, הזקנה והבריכה הוו כאילו נטעו עתה ומונים להם שלש שנים משעה שנעקר  היות כבריכהממנה חזרה הזקינה ל

 לאחר שהגדילה בריכה ראשונה לקח ממנו יחור והבריכו בארץ וכן עשה כמה פעמים זה אחר זההבריכה שנה אחר שנה  האילן
ארוכה מגפן זו ומושכים אותה לגפן  דרך עובדי אדמה שלוקחים זמורהסיפוק הגפנים  .ונפסקה מונה משעה שנפסקה

וסיפוק על גבי סיפוק אף על פי שהבריכן בארץ  שבצדה ומרכיבין הזמורה בגפן וזהו הנקרא ספוק ופטור מן הערלה 
מותר רבי מאיר אומר מקום שכחה יפה מותר ומקום שכחה רע אסור וכן בריכה שנפסקה והיא 

 מלאה פירות אם הוסיף במאתים אסור:
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אם באיזו מציאות חולקין חכמים ורבי מאיר במשנה? מה נן קיימין :  למי מסכת ערלה פרק א הלכה גתלמוד ירוש
דבר בריא הוא שהוא חי מכח הזקנה דברי הכל מותר. ואם דבר בריא שהוא חי מכח הילדה דברי 
הכל אסור. אלא כי נן קיימין בסתם. כיצד הוא יודע רבי ביבי בשם רבי חנינה אם היו העלים 
הפוכין כלפי הילדה דבר בריא שהוא חי מכח הזקנה ואם היו העלים הפוכין כלפי הזקנה דבר 

 בריא שהוא חי מכח הילדה. אמר רבי יודן בר חנין סימנא דאכיל מן חבריה בהית מסתכל ביה.

אחד הנוטע גרעין או יחור או שעקר כל האילן ונטע במקום אחר, ואחד המרכיב   שו"ע ט"ז:
, ואחד והוא שהרכיב ְלנטיעה ילדה שהיא חייבת מצד עצמה או שלא מנו לה מעולם כגון שנעשתה לסייג כר"ן. ט"ז. ר"ה ט. ריחור באילן אח

המבריך, דהיינו שעושה גומא אצל האילן ומשפיל אחד מענפי האילן ומטמין אמצעיתו בגומא 
זה מעיקר ודוקא שחתכו מצד  וראשו יוצא מהצד האחר ונעשה אילן, כולם חייבים בערלה

. אבל כל זמן שהוא מחובר ויונק ממנו חשוב כאחד מענפיו, ופטור האילן, או שאינו יונק ממנו
 . וגם מחובר מתחייב כשמפסיק לינוק, כירושלמי הובא בר"ן וב"י. ט"ז

הבריך ממנו עוד ענף אחר בארץ ועשה כן כמה פעמים זה אחר  ,ואם לאחר שגדל הענף שהבריך
זה, כל זמן שהראשון מחובר לעיקר האילן כולם פטורים. הפסיק הראשון מעיקר האילן, חייבים, 

ונפסקה מונה משעה  . הבריכה שנה אחר שנהכמשנה ערלה א, ה. ומתחילים למנות להם משעה שהפסיק, והעיקר פטור

  שנפסקה
קר מהקרקע חוזר להיות טפל לענף שהבריך ומונין בין לעיקר בין לענף משעה ואם נעקר העי

 .שם: אילן שנעקר ובו בריכה חזרה הזקנה להיות כבריכה שנעקר

 סעיף יז

 פטורה בערלה הברכה והרכבהבחו"ל 

והתיר ר"י ז"ל לשתות יין מגפני העובדי כוכבים :  )מנחות( הלכות ערלהרא"ש הלכות קטנות ל
דספק ערלה מותר אבל בכרמים של ישראל בזו הארץ  )דף לט א(בפ"ק דקידושין משום דאמר 

שישראל עובדין אותן ומבריכים בכל שנה והוא ידוע בכל שנה לא מצאתי היתר. ואני רואה שפשט 
ההיתר בכל אלו הארצות ואין משגיח בדבר. ותרתי אני בלבי אם אוכל למצוא שום היתר להציל 

גבי אלו חוזרין ממערכי  )דף מג א(ח מלחמה רבים ממכשול. ומצאתי און לי בגמ' דסוטה פרק משו
ולא חיללו פרט למבריך ומרכיב והא אנן תנן אחד הנוטע ואחד המבריך " :המלחמה דקתני התם

טע ה"נ נַ  ואחד המרכיב. ומשני רבי יוחנן הא מני ראב"י היא ולאו אמר ראב"י כרם כמשמעו
בכלל  כיב ה נמי לא הוי מבריך ומרוא"כ לראב"י לענין ערל "טע אין מבריך ומרכיב לאכמשמעו נַ 

ונטעתם דכתיב גבי ערלה ואין דין ערלה נוהג בהברכה והרכבה. ואף על גב דלית הלכה כראב"י 
לענין חוזרין ממערכי המלחמה אלא כסתמא דמתני' דקתני אחד המבריך ואחד המרכיב. מ"מ 

ן נטע רבעי נוהג בחו"ל כמאן דתני דאין די )ריש כיצד מברכין(לעניין ערלה עבדינן כוותיה. כי פסק ר"י 
כרם רבעי. דקי"ל כל המיקל בארץ הלכה כמותו בחו"ל. וא"כ לענין ערלה נמי בחו"ל נאמר 

 ונטעתם נטיעה אין מבריך ומרכיב לא כראב"י:

, ואנן לא נהיגינן השתא ערלה בהברכה ובהרכבה: הר"ן על הרי"ף מסכת ראש השנה דף ב עמוד א
וכיון דקי"ל כל המיקל בארץ הלכה כמותו בחוצה לארץ לא נהגא ערלה בחו"ל  ... הרמב"ן וכתב

 בהברכה והרכבה כלל זהו דעת הרמב"ן ז"ל:

 נטיעות ערלה שנתערבו מותר לבצור עם הכשרות

הרי זה לא  -תנן: נטיעה של ערלה ושל כלאי הכרם שנתערבו בנטיעות אחרות  בבלי גיטין נד:
אף ; ר' יוסי אומר: ביטול בכוונת ללקט ובלבד שלא יתכויןומאתים, יעלו באחד  -ילקט, ואם ליקט 

הא אתמר עלה, אמר רבא: חזקה אין אדם אוסר את כרמו . יעלו באחד ומאתים -ללקט  המתכוין
אין לך אדם  בנטיעה אחת. וכן כי אתא רבין א"ר יוחנן: חזקה אין אדם אוסר את כרמו בנטיעה אחת.

לא סימן ואוסר כרמו בשביל נטיעה אחת וכיון דלא שכיחא לא אחמור בה רבנן אבל נפילת איסור נוטע ערלה בין שאר נטיעות ב

 .בהיתר שכיחא
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נטיעה של ערלה שנתערבה בנטיעות, וכן :  הלכות מאכלות אסורות פרק טז הלכה כהרמב"ם 
מן הכל, ואם היתה נטיעה במאתים  לכתחלהערוגה של כלאי הכרם בערוגות, הרי זה לוקט 

נטיעות וערוגה במאתים ערוגות הרי כל הנלקט מותר, ואם היו בפחות מזה כל הנלקט אסור, 
ולמה התירו לו ללקוט לכתחלה והיה מן הדין שאוסרין לו הכל עד שיטרח ויוציא הנטיעה והערוגה 

 יודעה היה מוציאה.האסורה, שהדבר חזקה שאין אדם אוסר כרמו בנטיעה אחת ואילו היה 

ואיכא למידק הרי תקנו לדרים בחוצה לארץ אבל הדרים בארץ  :בית יוסף יורה דעה סימן רצד
ישראל היאך יהיו מותרים לאכול ענבים ולשתות יין שהרי ספק ערלה בארץ ישראל אסור ומבריך 

סורה כמו ומרכיב בארץ ישראל אסור כרבנן דפליגי ארבי אליעזר בן יעקב וערלה אף בשל ע"א א
ומייתי לה  )מ"ו(וי"ל דהא מילתא תליא בפלוגתא דרבי יוסי ורבנן בפרקא קמא דערלה  ?שנתבאר

נטיעה של ערלה ושל כלאי הכרם שנתערבה בנטיעות הרי זה לא ילקוט ואם  )גיטין נד:(בפרק הניזקין 
ט ויעלה ליקט יעלו באחד ומאתיים ובלבד שלא יתכוין ללקוט רבי יוסי אומר אף יתכוין ללקו

באחד ומאתיים והלכה כרבי יוסי משום דאמוראי מפרשי טעמיה וכן פסק הרמב"ם בפרק יו 
דמסתמא לנטיעה אחת של ערלה יש א. יש להתיר ועל פי זה  )הכ"ה(מהלכות מאכלות אסורות 

ועוד יש להתיר מטעם אחר משום דקודם שיעברו שני ערלה אינם עושים ב. מאתיים של היתר 
אך למבריכים אם אינם  ים הם דקים וקלושים שאינם ראויים לעשות מהן ייןפירות ואם עוש

ואז ודאי  )וא"כ מתחייבים בערלה לאחר שכבר נותנים פירות יפים( פוסקים אותם מאביהם עד שהם נפסקים מאליהם
 .עושה יין טוב צריכים אנו לטעם ראשון

לשתות יין מגפני בחו"ל  שנה, מותראף על פי שמנהג עובדי אדמה להבריך גפנים בכל שו"ע י"ז: 
. שבחו"ל פוסקים כמקלים ולראב"י אין ערלה בהברכה אלא בנטיעה בלבד. רא"ש. העובדי כוכבים, משום דספק ערלה מותר

ואפילו בכרמים שישראל עובדים אותם ומבריכים אותם בכל שנה, מותר, משום דמבריך ומרכיב 
 .הרא"ש כתב ההיתר בחו"ל גם לכרמי ישראלארץ.  אינו חייב בערלה אלא בארץ אבל לא בחוצה ל

דגפנים לאו  דרובאויש למצוא היתר גם לבני ארץ ישראל ביין של כרמי העובדי כוכבים, משום 
ודי ברוב רגיל וראיה מיין שנמצא בכרם שכתבו התוס' שהותר מצד רוב וקרוב הלוך אחר הרוב. גר"א ערלה נינהו

. ואפילו בכרמים 20
בהם ערלה, יש להתירה משום דקודם שיעברו עליה שני ערלה אינם עושים  שידוע ודאי שיש

והלכה כר' יוסי בגיטין נד: שמותר ללקוט . פירות, ואם עושים, הם דקים וקלושים שאינם ראויים לעשות מהן יין

 .לכתחילה כשבטלים במאתיים כיון שאין אדם אוסר כרמו בשביל נטיעה אחת

 סעיף יח

 נו כלשהו* פטורונשאר ממ אילן שנקצץ

 21, רימב"ץפי' כאילו עכשיו נטעןולמטה כנטיעה  מטפחאילן שנגמם והוציא חליפין :  משנה שביעית א, ח
 דברי ר"ש:זקן מטפח ולמעלה כאילן 

רבי שמעון ורבי ליעזר בן יעקב :  תלמוד ירושלמי )ונציה( מסכת שביעית פרק א דף לג טור ג /ה"ו
דאמר רבי שמואל בר נחמן רבי יונתן בשם רבי ליעזר בן יעקב הגומם את  שניהן אמרו דבר אחד

 .מעם הארץדברי חכמים עד שיגום  .חייב בערלה מפני מראית העין מטפחכרמו פחות 

והחליף חייב  מעם הארץאילן שקצצו :  הלכות מעשר שני ונטע רבעי פרק י הלכה יגרמב"ם 
 בערלה ומונין לו משעת קציצה.

                                                           
20
  שו"ת מנחת יצחק חלק ז סימן צוע"פ  

21
ר' יצחק בן מלכיצדק מסימפונט חי בראשית המאה הי"ב, ונקרא ע"ש עירו סיפונטו שבדרום איטליה. היה בקשר  

עם ר"ת ואף שלח אליו שאלות. מאוחר יותר היו מתלמידי ר"ת שפנו אליו בשאלותיהם. ריבמ"צ כתב פירוש למשנה 
ך רק הפירוש על סדר זרעים שרד. בפירושו היסודי משווה ריבמ"צ את פירוש המשנה לפחות לסדר זרעים וטהרות, א

בבבלי עם הפירוש בירושלמי, ומפרש פעמים רבות את המשנה לפי הירושלמי. בין השאר הוא מפרש בשיטתיות את 
 הלשונות הלועזיים שבמשנה. ר"ש משאנץ והמפרשים שאחריו השתמשו רבות בפירושיו.
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דמשנתו קב ונקי וגם ר"ש סבר  כראב"יול"נ הלכה  :)מנחות( הלכות ערלהלרא"ש הלכות קטנות 
 כוותיה:

אילן שנקצץ וחזר וגדל מהשורש, אינו חייב אלא אם כן נקצץ מעל הארץ, ומונין לו  שו"ע י"ח:
כחכמים ורמב"ם ולא כראב"י ורא"ש שמחמיר בפחות  , פטור.כל שהוא. אבל אם נשאר ממנו מפני מראית העין משעת קציצה

מטפח מפני מראית עין כיון שהועמדו דבריו כשיטה
 והש"ך הסתפק לחשוש לראב"י לאסור עד טפח כיון שאפשר שאין דין 'שיטה' בירושלמי.. 22

אלא נראה דעת הרא"ש נכונה דלא אמרינן כל כה"ג שיטה היא  :ש"ך יורה דעה סימן רצד ס"ק לא
... כא דלא איפסקא הלכתא בהדיא כחד מינייהו או דלא אזלא סוגיא דעלמא כחד מינייהואלא הי

 .וצ"ע... או אפשר דלא אמרינן כל כה"ג שיטה הוא אלא בש"ס בבלי אבל לא בש"ס ירושלמי

 סעיף יט

 שיעור החיות כשנעקר

ר ואם לאו פטו אם יכול לחיותאילן שנעקר והסלע עמו שטפו נהר והסלע עמו : משנה ערלה א, ג
 .חייב

 ?זמן שיכול לחיות כמה הוא ,על דבר זה נתחבטתי כמה ימים:  שו"ת הרשב"א חלק ג סימן רכה
פוטרו ואפי' אינו יכול לחיות  קצת ימיםיגעתי ולא מצאתי. ומסתברא לי דאפי' יכול לחיות ממנו 

טוע ועברו עליו וטעמא נראה לי דכיון שכבר היה נ ...שלש שנים כשני ימי ערלה. ומנא אמינא לה
ואף על פי שנעקר לגמרי ונטע במקום אחר אכתי אהני ליה נטיעתו  .ממקום פטור בא ,שלש שנים

ראשונה ופטורו כל שיכול לחיות קצת. והיינו טעמא נמי דכי לא נעקר ממקומו לגמרי אלא שעדיין 
מחובר כל דהו במקום נטיעתו ואפי' כחוט הסרבל אותו המועט פוטרו ומעמידו על היתר הראשון 

אם נעקרו גושיהן  דבחוצה לארץ ומשום כך נראה לי להלכה. כללאעפ"י שאינו יכול לחיות ממנו 
ממנו פטורין, אלא שבתוספתא דערלה שנינו דבר שמספק לי דתניא סתם כיצד  קצתויכולין לחיות 

יודע אם יכול לחיות אם לאו חופר גומא בארץ ונוטעו בה אם יכול לחיות פטור ואם לאו חייב, 
 .ע"כ

שטפו נהר והוליכו למקום אחר, ומהעפר שסביב שרשיו עמו,  אילן שעקרו רוח או שו"ע י"ט:
והוסיף עליו שם עפר ונשרש שם בארץ, אומדים אותו אם היה יכול לחיות בעפר הראשון שבא 

 23משנה ערלה א,ג. ואפילו יכול לחיות קצת ימים עמו בלא תוספת עפר אחר, הרי זה כנטוע במקומו ופטור מהערלה

 ואם לאו, חייב. וראה פת"ש. .ה בא ממקום פטור, רשב"אכיון שעברו עליו שנות ערל

 כמה צריך לחיות והעברה לכתחילה

שהעלה דבעינן ח"ב סי' ע"ה עיין בתשו' פרח מטה אהרן :  פתחי תשובה יורה דעה סימן רצד ס"ק יג
שיבת ציון  . ובתשובת)אך זה שלא כרשב"א שהובא בב"י שדי בקצת ימים בחו"ל( שיכול לחיות שלש שנים כשני ערלה

 כתב שבחו"ל די בקצת ימים.

ובלבושי שרד כתב שלכתחילה אסור להעביר. כי דין המשנה והשו"ע הוא בדיעבד שעקרו רוח. 
 ובכל אופן אין למחות ביד המתיר אם יעשה ע"פ בקיאים.

                                                           
22

כשמנו בתלמוד את שמות החכמים העומדים באותה שיטה, בא הדבר ללמדנו, שאין הלכה  - טהאין הלכה כשי 
כאותם החכמים וכאותה שיטה. טעם הדבר הוא, לפי שאם מונים את החכמים העומדים באותה שיטה, הרי זו 

 הלכה כרבים". -הוכחה שהחולקים עליהם הם הרבים, ומנו את המיעוט כדי לקצר, ו"יחיד ורבים 

23
ולמעשה נוקטים שיכול לחיות שבועיים בגוש המקורי ומומלץ להוריד את העלווה ולהשקות בטפטפות את הגוש  

בתקופה זו בכמות שהשקה קודם העקירה. לאחר שבועיים אם העלים מתייבשים או קמלים סימן שאין הגוש מספיק 
 "הלכות הארץ" ערלה ה' ד'. –למחייתו. 



 מבוארת והלכה ההלכה מקור

51 
 

 סעיף כ 

 פטור נעקר ונשתייר בו שורש מחובר

וכמה יהא השורש רבן גמליאל אומר משם אילן שנעקר ונשתייר בו שורש פטור  :משנה ערלה א, ד
גרסינן, כלומר שיעור עובי השורש כמחט  -כמחט של מתוח  רבי אלעזר בן יהודה איש ברתותא כמחט של מיתון:

 שהאורגים מותחים בו הבגד, אחר שארגוהו, להפשיטו ולהרחיבו

גד לאחר אילן שנעקר ונשאר משרשיו מחובר, אפילו כעובי המחט שמותחין בו הב שו"ע כ':
 .משנה ערלה א' ד' אריגה, בידוע שיוכל לחיות בלא תוספת עפר, ופטור אפילו הוסיף עליו עפר הרבה

 סעיף כא

 חייב לעולם שתיל נמוך מטפח

 -רב דימי אמר רבי יוחנן משום רבי אליעזר בן יעקב: ילדה פחותה מטפח אתא כי  בבלי סוטה מג:
והני מילי שתים כנגד שתים ואחת יוצאה זנב,  חייבת בערלה כל שנותיה, דמתחזיא כבת שתא.

להכי נקט שתים  .הכל אומרים כרם יש לפלוני משונה מכל הכרמים ויודעין שהיא זקינה קלא אית ליה. -אבל כוליה כרם 

 כו' דסבר לה כמאן דאמר במסכת ברכות )דף לה( כרם רבעי תנן שאין ערלה נוהגת בנטיעה אחת אלא בכרם שלם.

, שנראה כאילו 24ה שאינה גבוהה טפח, חייבת בערלה לעולם, משום מראית העיןילד שו"ע כ"א:
היא בת שנתה. במה דברים אמורים, בנטיעה אחת או אפילו שתים כנגד שתים ואחד יוצאת זנב 

 גמ' סוטה מג: אבל אם כל הכרם כך, שרי, דאית ליה קלא.

 סעיף כב

 אחד ממאתיים נאסר עיקר היתר שהוסיף באיסור

בעי ר"ש בן פזי: שיבולת שהביאה שליש קודם לעומר, ועקרה ושתלה לאחר  מנחות סט:בבלי 
העומר והוסיפה, מהו? בתר עיקר אזלינן ושרייה עומר, או דלמא בתר תוספת אזלינן ועד שיבא 
עומר הבא? תפשוט ליה מהא, דאמר ר' אבהו אמר רבי יוחנן: ילדה שסבכה בזקנה ובה פירות, 

אסור, ואמר ר' שמואל בר נחמני אמר ר' יונתן: בצל ששתלו בכרם ונעקר  - אפילו הוסיף במאתים
אסור! היא גופה קא מיבעיא ליה: מפשט פשיטא להו לרבנן דבתר  -הכרם, אפי' הוסיף במאתים 

עיקר אזלינן, לא שנא לקולא ולא שנא לחומרא, או דלמא ספוקי מספקא להו, ולחומרא אמרינן, 
 לקולא לא אמרינן? תיקו.

חזרה הזקינה להיות  אילן שנעקר ובו בריכה והוא חיה ממנה: פרק א משנה השנה ערלה מ
הבריכה שנה אחר  עתה ומונים להם שלש שנים משעה שנעקר האילן ושניהם, הזקנה והבריכה הוו כאילו נטעוכבריכה 

 וכן בריכה שנפסקה והיא מלאה פירות אם הוסיף במאתים ...שנה ונפסקה מונה משעה שנפסקה 
אם תלשן מיד, הן מותרין מפני שגדלו בהיתר. ואם הניחן באילן וגדלו לאחר שנפסקה ואין בפירות שגדלו כבר מאתים לבטל  אסור

 :התוספת, אסור, דערלה אוסרת עד מאתים. והוא הדין באילן זקן שנעקר ובו פירות, וחזר ושתלו

לא סוף דבר בריכה אלא  בריכה שנפסקה. אמר רבי יודן: מסכת ערלה פרק אתלמוד ירושלמי 
 ושתלו כיון שהשריש מעשר לפי כולועישרו ,אפילו אילן דאמר רבי יסי בשם רבי יוחנן בצל שעקרו

גר"א: הירושלמי פשט את ספק הגמרא במנחות שדווקא לחומרא הולכים אחר  .מעשר גם את העיקר, כי כיון שהשריש הרי זו כזריעה חדשה

 העיקר ולא לקולא.
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בחיובה עד טפח ושונה מנקצץ שבא ממקום פטור ולכן מתחייב רק בסמוך לארץ וכיון שבאה ממקום חיוב נותרת  
 ממש. ע"פ הרשב"א בנקטם.
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וכבר ביארנו שהפירות שבבריכה אינן חייבין :  מסכת ערלה פרק א משנה העל משנה רמב"ם 
בערלה כל זמן שעיקר הענף מחובר באילן הראשון כלומר בזקנה, ואם היו בו פירות ונכרתו קצות 
הענפים מן הזקנה הרי זו חייבת בדין הערלה מכאן ולהבא כמו שאמר מונה משעה שנפסקה, 

מפני שגדלו בהתר, ואם הניח אותן הפירות עד שהוסיפו אחר ומותר לאכול אותם הפירות מיד 
שנפסקה אחד ממאתים שהוא שעור איסור הערלה כמו שיתבאר, הרי נאסרו אותן הפירות ונעשו 

 ערלה.

 אסור לעולם עיקר איסור שהוסיף בהיתר

cckh bsrho bz: hangtk tha fpr hnt’ utnrh kv tha fpr shnt’ vgkv chsu: cmk ageru יעית בשב
ונטעו בשמינית ורבו גידוליו על עיקרו, והכי קא מיבעיא ליה: גידוליו היתר ועיקרו אסור, כיון 
דרבו גידוליו מעיקרו, אותן גידולי היתר מעלין את האיסור, או לא? אתא לקמיה דרבי אמי, לא 

רבי  רבי חנינא תריתאה אמרהוה בידיה; אתא לקמיה דרבי יצחק נפחא, פשט ליה מן הדא, דאמר 
: רבי זריקא, ואיתימא ר' ירמיהמותר. א"ל  -: בצל של תרומה שנטעו, ורבו גידוליו על עיקרו ינאי

: ילדה שסיבכה בזקינה ובה א"ר אבהו א"ר יוחנןשביק מר תרין ועביד כחד. מאן נינהו תרין? 
גידולין דהיתר ומעלין  אלמא דלא אתו אסור – דשאר ערלה בטלה במאתיםפירות, אף על פי שהוסיפה מאתים )בילדה( 

 אסור.  -: בצל שנטעו בכרם ונעקר הכרם שמואל בר רבי נחמני א"ר יונתן; וא"ר את האיסור

וכן אילן זקן שנעקר ובו פירות וחזר ושתלו כך הוא :  )מנחות( הלכות ערלההלכות קטנות לרא"ש 
ילן זקן הפירות אם הרכיב ענף מלא פירות של ערלה בתוך א אבלדינו שאם מוסיף מאתים אסור 

 אפילו גדלו הרבה שאין גדולי היתר מעלין את האיסור. אסורים לעולםשל הענף 

 גידולי ההיתר* לא נאסרים בעיקר איסור

לאו רבייה בלחוד קאמר אלא רבייה  - ורבו גדוליו על עיקרו:  מסכת נדרים דף נז עמוד בהר"ן 
שכיוצא בה במידי דאתי מעלמא היה בה כדי לבטל את האסור מיהו בגדולין מספקא ליה אי גדולי 
היתר מעלין את האיסור או לא ונ"ל דעיקר ספיקיה אי אמרינן דגידולין כיון שנמשכין ויוצאין מן 

כהיתר ומעלין את האסור ובדין הוא  העיקר שאינו כלה אי הוו להו כעיקר ואסירי אי הוו להו
מיהו הא בהא תליא דאי גידולי היתר מעלין את  גידולין עצמן שרו או אסירידהוה ליה למיבעי 

כך נראה בעיני ובסמוך  ואי אין מעלין פשיטא דאסירי דאי שרו היו מעליןהאיסור פשיטא דשרו 
 תראה מה שהזקיקני לפרש כך.

פשיטא לי דגדוליו גידוליו היתר ועיקרו אסור. :  עמוד במסכת נדרים דף נז הרא"ש פירוש 
המעביר עציץ נקוב נמצא בפסחים כה.: אפי' לא רבו כי העיקר אינו יכול לבטל הגידולין כדדרשינן בחולין  מותרין

 :זרוע ובא .בהשרשה :כתיב המלאה וכתיב הזרע הא כיצד זרוע מעיקרו"  אסור -בכרם, אם הוסיף מאתים 
אלמא אף על גב שגדל האיסור מעט מעט לא אמרינן קמא  "לא - מאתיים לא הוסיף .אין –הוסיף 

קמא בטיל וה"ה נמי גידולי היתר בעיקר האיסור לא בטלי כי קא מבעיא לי אם רבו גידולי היתר 
על העיקר אם מבטלין אותו ברוב ואף על גב דעיקר לא מבטל גידולין היינו משום שגידולין חשיבי 

והולכין או דילמא כי היכי דלא מבטל עיקר לגידולין הכי נמי לא מבטלין גידולין שתמיד גדלין 
לעיקר ולא דמי לשאר איסורין שמבטלין ברוב משום דהנך לא מתערבי לגמרי יחד אלא נתוספו 

 גידולין על העיקר:

 כיצד משערים במאתיים

רב ביבי בשם רבי חנינא לוקט  ?כיצד הוא בודק:  תלמוד ירושלמי מסכת כלאים פרק ה הלכה ה
 זה מוסיף: פוחתאחד ומניח אחד מה שזה 

 -" כשאחזור אלקטנו" .מותר -" כשאגיע לו אלקטנו"הרואה ירק בכרם ואמר ה ה: משנה כלאים 
אף על פי שהוסיף מאתים עד שלא הגיע לו מותר, מאחר שאינו מתעצל בכלאים, אבל כשאחזור  אם הוסיף במאתים אסור

 דנתעצל ונתייאש אסור משום

פי' לוקח ירק אחד ומשער אותו שהוא כמו ירק אחר מאותו המין :  רא"ש מסכת כלאים פרק ה
ושוהה כפי הזמן שנשתהה אותו ירק בכרם לאחר  .שהוא מחובר לא פחות ולא יותר אלא כמוהו

שיאמר לכשאחזור אלקטנו עד שעת לקיטתו, אם הוסיף המחובר אחד ממאתים על אותו שנלקט 
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אחד ממאתים, ולישנא דזה פוחת זה מוסיף אינו מיושב )הקודם שנתעצל בלקיטתו( דוע שהוסיף הנלקט בי
 דהו"ל למימר מה שזה מוסיף כן הוסיף זה. 

וכיצד משערין שיעור זה, רואין אם נחתך ירק זה או מין : הלכה כב רמב"ם הלכות כלאים פרק ה
ש עד שלא תשאר בו לחה במאה שעה, אם , הגע בעצמך שיבייבשתבואה זה מן הארץ בכמה זמן 

  נשתהה בארץ משהגיע לו חצי שעה הרי הוסיף במאתים לאסור, ואם שהה פחות מחצי שעה מותר.
 הרמב"ם הסביר לפי פשט דברי רב ביבי שהבדיקה נעשית בהפחתת משקל.

א כיצד בודקין רב ביבי בר חנינ"א"א עיקר הדברים הללו בירושלמי  :השגת הראב"דהלכה כא 
ועל דבר זה בנה בנינו ולא האיר דבריו  "אמר עוקר אחד ומניח אחד כל מה שזה פחות זה מוסיף

עוקר שתי  ?כיצד .כל הצורך עד שריבה עליו תחבולה גדולה, ואומר אני אפי' בחצי שעה יוכל לדעת
שבלים או כמה שירצה ושוקל אותם בשעת עקירה ולחצי שעה ישקול אותם ואם היו עשרים 
אוקיאות ועכשיו פחתו אוקיא הרי שבחצי שעה ג"כ הוסיפו הנטיעות אוקיא הנה כי כל הנטיעות 

 הוסיפו אחד על עשרים וכן למאה אוקיאות וכן למאתים.

  סיכום שיטות מדידה בנתעצל

 "ניח אחד מה שזה פוחת זה מוסיףלוקט אחד ומ"

 בודקים כמה הוסיף פרי מחובר באותו פרק זמן. רא"ש:
בודקים בכמה זמן מתייבש פרי קטוף לגמרי ומחלקים לחשב כמה הוא מתייבש בפרק  רמב"ם:

 הזמן שהמתין. וזהו גם מה שהוסיף בזמן זה.
 שוב הזמן המלא.בודקים כמה התייבש פרי קטוף בזמן קצר ועושים מכפלות לחי ראב"ד:

, וכן היתר. שגדלו קודם שנפסקה וכן בשאר דוגמאות והיא מלאה פירות והתחייבה בכך בערלה בריכה שנפסקהשו"ע כ"ב: 
ושתלו במקום אחר, או שלקח ענף מלא פירות מאילן זקן והרכיבו  אילן זקן שנעקר ובו פירות

 ' חלקים על התוספת, אסורבילדה, אם נתוסף בפרי עד שאין בפרי הראשון שהוא היתר ק' ק
 . ואם לאו, מותר. כמשנה א' ה' שהפרי נשאר בהיתרו עד שמוסיף חלק מאתיים באיסור

אבל אם הרכיב ענף מלא פירות של ערלה בתוך אילן זקן, הפירות של הענף אסורים לעולם, 
כר' ינאי שם. ולעניין הגידולין עצמן השו"ע פסק כרא"ש שהקל שאין גידולי היתר מבטלין איסור, כר' יוחנן בנדרים נז: ורא"ש ולא  אפילו גדלו הרבה

 . וסברת הרא"ש שכיון שאינם מעורבים באיסור אלא מתווספים עליו לא בטלים לו.25ולא כר"ן שאסר. ש"ך

 סעיף כג

 פטור נוטע לסייג ולקורות

דכתיב )ויקרא יט( ונטעתם כל פטור מן הערלה  שיהיה האילן גדר לכרםהנוטע לסייג ולקורות א:  משנה ערלה א

ר' יוסי אומר אפילו אמר הפנימי למאכל והחיצון  את שהוא למאכל חייב, לסייג ולקורות ולעצים פטור מאכלעץ 
 .הפנימי חייב והחיצון פטורוהכל אילן אחד לסייג 

גמ' הנוטע לסייג כו'. כתיב ונטעתם כל עץ מאכל את שהוא :  תלמוד ירושלמי מסכת ערלה פרק א
מאכל חייב. לסייג ולקורות ולעצים פטור. מעתה אותו של מאכל אפי' חישב עליו לסייג יהא ל

 .. חייב. ת"ל עץ מאכל.

 דוקא כשניכר* בנטיעה שהיא לסייג פטור

תני רבן שמעון בן גמליאל אומר בד"א בזמן שנטע לסייג ולקורות ולעצים דבר שהוא ראוי שם: 
יאות אמר  א מועיל מה שחשב בהם לשם גדר כיוון שסתמם עומדים לאכילהול להם. נטע דבר שאין ראוי להם חייב

 א"ר זעירא ַבְמַשֶנה שחולקים עליו ואומרים אפילו אם העץ אינו ראוי לקורות הולכים אחר מחשבתו? רשב"ג מ"ט דרבנין

                                                           
25

נראה שהש"ך מדייק בשו"ע "הפירות של הענף אסורים לעולם" כלומר דווקא מה שהיה בענף והיה אסור נשאר  
את העיקר אינו יכול לבטל אבל הרא"ש כתב דגידולין ודאי שרו כי באיסורו. וכן בב"י מסיים בדעת הרא"ש "

 "הגידולין
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את העצים להסקה, נוטע  אם רוצהלעצים ברוצף   וניכר מדרך נטיעת העצים שאינו רוצה להשתמש בהם למאכלסדר נטיעתם 

אם מעוניין להשתמש בענפי העץ לקורות במשפה  אותם ברצף ואינו מרחיק את האילנות זה מזה כמו שעושה כשרוצה אותם למאכל

עליו נוטע אותם בסוף השדה שהוא מקום לסייג מקום הסייג מוכיח  לקורות, קוצץ את הענפים כדי שיתעבו ויהיו לו קורות עבות

 .הראוי לגדר

בירושלמי דריש ונטעתם כל עץ מאכל את  -פטור מן הערלה  :מסכת ערלה פרק א משנה ארא"ש 
בהם שהם נטועים לכך, לעצים  ובלבד שיהא ניכרשהוא למאכל חייב לסייג ולעצים ולקורות פטור 

רצופות שלא הרחיק זה מזה כדרך שעושים לעץ מאכל, לקורות במשפה ענפים כדי שיתעבו ויהיו 
 ג מקום הסייג מוכיח עליו.גסים, לסיי

השמיט הירושלמי הזה ואפשר שהוא זכרונו לברכה הרמב"ם אבל : בית יוסף יורה דעה סימן רצד
מפרש דרבי זעירא לא קאמר שצריך שישנה סדר נטיעתן אלא הכי קאמר כיון שדרך לשנות סדר 

 נטיעתן מותר ואפילו לא שינה כשינה דמי:

 ערלהנטע חלקו למאכל, אותו חלק חייב ב

ילמד דבר מתחילתו ממשמע שנאמר  הוא אמורא ומפרש טעמו של ר' יוסי במשנהרבי יוסי : 26ירושלמי שם
שלש שני' יהיה לכם ערלים לא יאכל. וכי אין אנו יודעין שבעץ מאכל הכתוב מדבר מה ת"ל 

לסייג  ואותו חלק שהואחייב  אפילו אם רק חלק מהעץ הוא למאכלונטעתם כל עץ מאכל את שהוא למאכל 
למד דבר מסופו ממשמע שנאמר  בא להסביר טעמו של ר' יוסי במשנהולקורות ולעצים פטור. רבי יונה 

ובשנה החמישית תאכלו את פריו להוסיף לכם תבואתו. וכי אין אנו יודעין שבעץ מאכל הכתוב 
 מדבר מה ת"ל ונטעתם כל עץ מאכל את שהוא למאכל חייב לסייג ולקורות ולעצים פטור.

נטע אילן וחשב שיהיה הצד הפנימי שלו  :"ם הלכות מעשר שני ונטע רבעי פרק י הלכה גרמב
למאכל והחיצון לסייג, או שיהיה הצד התחתון למאכל והעליון לסייג, זה שחשב עליו למאכל חייב 

 .בערלה, וזה שחשב עליו לסייג או לעצים פטור, שהדבר תלוי בדעתו של נוטע

 ייב בערלהכל שעירב בו מחשבה למאכל ח

מועילה   טעו לסייג וחישב עליו למאכל בא במחשבה: נהלכה א תלמוד ירושלמי מסכת ערלה פרק א

. נטעו שנה אין בכוחו להפקיע ממנו דין ערלה  . למאכל וחישב עליו לסייג לא כל הימינומחשבתו וחייב בערלה
הואיל וכבר   יוב יהא חייבראשונה לסייג מכאן ואילך חישב עליו למאכל מכיון שחישב עליו מחשבת ח

. והתנינן רבי יוסי אומר אפילו מיד בתחילהבשעת נטיעה חשב מחשבה כזו שתחייבו בערלה לבסוף חייב הוא בערלה 
הפנימי למאכל והחיצון לסייג הפנימי חייב והחיצון פטור. תמן למאכל למאכל לעולם. לסייג לסייג 

 א חייב. לעולם. ברם הכא מכיון שעירב בו מחשבת חיוב יה

 הרביעית בשנה הוסיף השלישית בשנה שחנט מה נטעו שלש שנים לסייג מיכן ואילך חישב עליו למאכל והוסיף
רבי בא אמר התוספת  ערלה חיוב בה ואין הרביעית בשנה צמח שהרי רבי ירמיה אמר התוספת פטורתוספתו 

א"ר יוחנן דברי רבי   .... ערלה דיני התוספת על יש, השלישית בשנה הייתה שהחנטה וכיון, החנטה אחר שהולכים סובר חייב
. רבי ,ערלה דין בפירות נהגה הראשונות השנים בשלש אם רק נוהג רבעי נטע אין ישמעאל כל שאין לו ערלה אין לו רבעי

א"ר יונה עיקר ערלה צריכה ליה אין עיקר ערלה פחות  ?יוחנן בעי עד שיהא לו שלש שנים ערלה
 שיש לעיל לגמרא פשוט שהיה שראינו ומה. שנים' מג בפחות ערלה דין בהן נוהג האם, למאכל ונמלך לסייג חישב אם ]משלש[ שנים

כוונת ר'  האם א"ר יוסי עיקר רבעי צריכה ליה כל שאין לו ערלה אין לו רבעי .יוחנן' לר ספק יש בזה, ערלה דין

 דין בהן נוהג גם, שתיים או שנה כגון, ערלה משני חלק נהגו אם אפילו או, ערלה שני' ג כן לפני נהגו אם רק נוהג רבעי שדין ישמעל,

 ?רבעי

הנוטע אילן מאכל ודעתו עליו שיהיה סייג :  רמב"ם הלכות מעשר שני ונטע רבעי פרק י הלכה ב
לגינה, או שנטעו לקורות לא לפירות ה"ז פטור מן הערלה, נטעו לסייג וחזר וחשב עליו למאכל או 

זר וחשב עליו לסייג, כיון שעירב בו מחשבת חיוב חייב, נטעו שלש שנים לסייג שנטעו למאכל וח
 ומכאן ואילך למאכל אין לו רבעי, שכל שאין לו ערלה אין לו רבעי.
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להיות גדר לשדה או בשביל רק. חזו"א  אלאדעתו לצורך אכילה,  ואיןהנוטע אילן מאכל  שו"ע כ"ג:
. והוא שיהא ניכר שאינו ע לסייג ולקורות פטור. ערלה א,א' רמב"ם ורא"שמשנה: הנוט העצים לשרפן או לבנין, פטור

כר"אש ופשט הירושלמי ערלה א א שנטע בפועל באופן הניכר לשריפה, רצופים  שנטעןלצורך אכילה, כגון אם הוא לשריפה 

אם הוא לבנין שמשפה ואינו מרחיק בין אילן לאילן כראוי, ו בנין וגדר ולא כרמב"ם שהשמיט הגמ' ודי לו שדרכו בכך
 הענפים כדי שיתעבו, ואם לגדר שהוא במקום שצריך לגדור, 

לצורך אחד מאלו, וצדו השני  עליוןואפילו אם צדו האחד בין פנימי בין חיצון בין תחתון בין 
כרי יוסי במשנה והסבר הירושלמי שם בריבוי מילות אכילה  "לא יאכל" "עץ . לאכול, את שלצורך אכילה חייב, והשאר פטור

דשאני התם דפירות ערלה היו ניכרים קודם  מאכל" "תאכל את פריו". וכן רמב"ם ורא"ש. ושונה מילדה שהרכיבה בזקנה שפירות הילדה נשארים באיסורם, 

 ם , ב"י. ש"ךך האיסור הוה ליה כמו זה וזה גורשגדל ההיתר אבל הכא שהפירות גדלים בבת אחת מתוך ההיתר ומתו
וברבעי, ומונין לו משעת  מתחילה אחר כך לאכילה, חייב בערלה בזמן הנטיעה שיהיה ואם חשב עליו

רבעי, שאין  ערלה כר' ירמיה שם וכן אין לו שנה שלישית, אין בו דין סוףנטיעה. אבל אם לא חשב עליו עד 
, שאין בכוחו . ואם נטעו למאכל ואחר כך חשב עליו לאחד מאלו, חייבםכר' ישמעל ש דין רבעי בלא ערלה

 .שם .לעקור חיוב שכבר נוצר

נחלקו האחרונים אם סיבת ההיתר היא כי אינה נטועה לאכילה )רעק"א, ערה"ש( או כיון שאינה נטועה לפרי )הר צבי זרעים ב ה', הנוטע לנוי או ריח הפירות: 

 נוטע לנוי או ריח הפירות.מנחת שלמה עא ד.( , ונפק"מ ל

 סעיף כד

 חייב בערלה נוטע לצורך מצווה

רב חונא שאל אתרוג שנטעו למצותו מהו שיהא : הלכה א תלמוד ירושלמי מסכת ערלה פרק א
לא לכאורה ו  חזר רב חונא ואמר אתרוג שנטעו למצותו חייב בערלה. הרי לא גידלו לשם אוכל! חייב בערלה

 לכםשלא יקח ארבע מינים מכסף מע"ש. וגם כאן נדרוש שלש שנים יהיה  ?ולא מן המצוה לכםכן תנינן ולקחתם 

שלא יקח ארבע מינים  תמן ולקחתם לכם בדמים לא מן המצוה ועונה !ערלים, שלכם ולא נטיעה שנטע לשם מצוה

. מצוהלא דורשים לכם ולא מן הו . ברם הכא כמה דתימר גבי שופר יום תרועה יהיה לכם מ"ממכסף מע"ש
מה בינו  ולכאורה כך גם בערלה, אין לדרוש לכם ולא מן המצוה.  וכא שלש שנים יהיה לכם ערלים לא יאכל מ"מ

כשם שהוא רוצה בפריו כך הוא  הרי בשניהם אינו מעוניין בפרי לאכילה? ודוחה שבסייג למשמר פירותיו לעצים
וכל מה שמגדל את האילן הוא לשם הפרי,  רוצה בעצו רוצה הוא בפריו ואינו במגדל פרי למצווה ברם הכא רוצה בעצו

אין אדם יוצא בה שדין האתרוג כנוטע לעצים אם אומר עצו  עץ הדר ועוד מן הדא דא"ר חנינא פרי לכן חייב.
 ולחייבו למצותו שנטעו אתרוג לדין פני משה:מה דמי לה אמנם . שהרי הוא לקח עץ והתורה אמרה לקחת פרי ידי חובתו בחג

זית שנטעו להדליק בו בחנוכה. א"ר יוסי בר בון זה דבר תורה וזה מדבריהן  מצוה? לשם בשנטעו אף בערלה
מה דמי לה זית שנטעו ?! תורה דבר שהיא לערלה תפטור דרבנן דמצוה ד"ס דהיכי הוא פשיטא ואת אמר הכין

  .באתרוג דאמרינן כמו בערלה וחייב הוא ת"ד וזה דזה להדליק בו את המנורה זה דבר תורה וזה דבר תורה

הנוטע למצוה כגון שנטע אתרוג ללולב, או :  הלכה ז רמב"ם הלכות מעשר שני ונטע רבעי פרק י
ואח"כ נטע פטור מן הערלה, נטע ואח"כ  דרך אמונה. את הקרקע לבדק הבית.זית למנורה חייב בערלה, הקדיש 

 .. שםפקע כיון שכבר נתחייב האילן בשעת נטיעה תו לא הקדיש חייב בערלה

ואינו דומה לנוטע לסייג כיון שכאן דעתו על . הנוטע לצורך מצוה, כגון לצורך לולב או אתרוג, חייב שו"ע כ"ד:

 הפירות בלבד. ואפילו בזית לשמנו ואפילו במצווה דאוריתא כהדלקת המנורה. ירושלמי א א רמב"ם.

 סעיף כה

 חייבהנוטע בתוך שלו לרבים 

דכתיב כי תבואו אל הארץ ונטעתם, פרט  שבאו אבותינו לארץ מצאו נטוע פטורעת : משנה ב משנה ערלה א

  בין ישראל בין עובדי כוכבים לאחר שבאו לארץנטעו אף על פי שלא כבשו  .לנטעו עובד כוכבים עד שלא באו לארץ

 יהודה פוטר  ר' ערלים להביא הנטוע לרבים לכםדכתיב יהיה  חייב לצורך רבים ברשותושנטע הנוטע לרבים  .חייב

 סבר ונטעתם נמי משמע לרבים ואין רבוי אחר רבוי אלא למעט. 
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לרבות את  - לכםלכדתניא:  -ואלא השתא דכתיבי הנך קראי, לכם למה לי?  בבלי פסחים כב:
. רבי יהודה אומר: להוציא את הנטוע לרבים. מאי .עובר לכל הדרך באמצע כגון, רבים לצורך לרבים הנטוע

 וחד חד ולכל, לנטוע רבים דרך דאין ליחיד משמע לרבים לא משמע -דכתיב ונטעתם  - טעמא דתנא קמא

ונטעתם משמע בין לרבים  -להביא את הנטוע לרבים. ורבי יהודה  - 'לכם', כתב רחמנא ונטעתם קאמר
 בין יחיד בין רבים משמע, הוי רבוי אחר רבוי, ואין רבוי אחר רבוי אלא למעט. -בין ליחיד, ולכם 

 של רבי יהודהדתני רבי שמעון בן אלעזר אומר משמו  :מוד ירושלמי  מסכת ערלה פרק א הלכה בתל
הנוטע לרבים חייב ברשות ורשב"א מסביר הנוטע לרבים חייב בערלה. עלה מאיליו פטור מן הערלה. 

ברשות כלומר, אם נטע לרבים הרבים פטור. הנוטע לרבים חייב בנוטע בתוך שלו. לרשות הרבים פטור. 

הרבים, מודה ר' יהודה שפטור. ומתי אמר הנוטע לרבים חייב, כשנטע בתוך שלו ומסר את הנטיעות לרבים. אבל אם נטע ברשות הרבים, 

 יהיה פטור.

הנוטע לרבים בתוך שדהו חייב בערלה :  הלכות מעשר שני ונטע רבעי פרק י הלכה דרמב"ם 
 בל בחוצה לארץ פטור.שנאמר ונטעתם אפילו לרבים, בד"א בארץ ישראל א

 אפשר טעמא ידעתי ולא ל"הנ בירושלמי א"כרשב  סא: ק"ס רצד סימן דעה יורה א"הגר ביאור
 לרבים בנוטע דפוטר י"דר משמיה קאמר א"דרשב הכי משמע ולא' למתני מפרש א"שרשב דמפרש

 בכך. מפליג והוא

חייב וכתב הרמב"ם בד"א הנוטע בתוך שלו לצורך רבים :  טור יורה דעה הלכות ערלה סימן רצד
 ז"ל לא חילק בזה:רא"ש בא"י אבל בח"ל פטור וא"א ה

כרמב"ם ורע"ב שדברי המשנה לחייב דווקא בתוך שלו. אמנם לרש"י, גר"א . לצורך רבים, חייב בתוך שלוהנוטע  שו"ע כ"ה:

 וחזו"א גם הנוטע לרבים ברה"ר חייב.

וכהסבר רבי שמעון בן אלעזר בירושלמי שמדובר בנוטע בתוך שלו. פסחים כב:כחכמים במשנה ומריבוי המילים "ונטעתם" ו"לכם". 
27

 

 סעיף כו

 הנוטע ברשות הרבים חייב

: אומר יהודה רבי. עובר לכל הדרך באמצע כגון, רבים לצורך הנטוע לרבים את לרבות - לכם: כב פסחים בבלי
 לא לרבים משמע ליחיד - ונטעתם דכתיב - קמא דתנא טעמא מאי. לרבים הנטוע את להוציא

 בין לרבים בין משמע ונטעתם - יהודה ורבי. לרבים הנטוע את להביא - לכם רחמנא כתב, משמע
 למעט. אלא רבוי אחר רבוי ואין, רבוי אחר רבוי הוי, משמע רבים בין יחיד בין - ולכם, ליחיד

 בערלה חייב שדהו בתוך לרבים הנוטע  ד: הלכה י פרק רבעי ונטע שני מעשר הלכות ם"רמב
 .פטור לארץ בחוצה אבל  ישראל בארץ א"בד, לרבים אפילו ונטעתם שנאמר

 את שמקלקל ליעקר שעומד משום דהטעם ונראה דפטור רבנו דעת ר"ברה לרבים נטע אבל דרך אמונה:
 :ומחייבים ז"ע חולקים ויש בזה לרבים להו ניחא ולא ר"רה

 הרבה של והוא י"ברה בנוטע פלוגתייהו מוקי' ובירו ערלה: הלכות( מנחות) ש"לרא קטנות הלכות
 .עצמו לצורך ר"ברה והנוטע בירושלים כגון אדם בני

 לרבים הנוטע דאפילו דמשמע כן כתב למה ידעתי לא רצד: סימן דעה יורה יוסף בית
 מאליו. מעולה גרע דלא חייב הרבים ברשות

 דלדעת, עולם גאוני פליגי זו בהלכה וראיתי רמד: סימן יא חלק הלוי שבט ת"שו
 יחיד לצורך הרבים ברשות וכן, יחיד צד דאיכא כיון חייב לרבים יחיד ברשות, הדרישה

, פטור הרבים ברשות לרבים נטיעה לרבים לגמרי' יהי אם אבל, יחיד צד דאיכא כיון חייב
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כאן הקשה שדברי רשב"א מתייחסים לר"י במשנה שפוטר בנוטע לרבים וכיצד דבריו עולים להסבר והגר"א  
 ההלכה כחכמים שמחייבים?
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 רבים לצורך דרבים איפכא דהסברא, ח"הב כדעת להחמיר נוטה היתי כדאי דאיני ולולא
 י"בא בפרט בזה להחמיר עלינו ד"ולענ, חייב יחיד לצורך ה"בר' אפי אלא, חייב בודאי

 ם"והרמב ע"השו סתימת וכן, ערלה פטור סבת הוא להלכה רבים דסבת הכרעה לנו דאין
 בתוך הנוטע שם ם"ורמב ע"השו כ"ומש, שם י"הב רבינו' וכס תנאי שום ה"בר כתבו דלא
 דמה יוצא וממילא, רבים לצורך רבים רשות לפטור לדיוקא נכתב אינו, רבים לצורך שלו

 .מהלכה בערלה חייב הרבים ברשות סביב מאכל עצי פעמים הרבה שנוטעים

 חייבת נטיעת גזלן

והגזלן שנטע  בשדה של ישראל והעובד כוכבים שנטע  לצורך עצמוהנוטע ברה"ר : משנה ב משנה ערלה א
אף על פי שאינה נקובה, אם היא של חרס לפי שאין כלי חרס  והנוטע בספינה  שגזל קרקע ונטעה, ונתיאשו הבעלים ממנה

 חייב מאליו והעולה .. אבל של עץ בעי נקיבה)ירושלמי( עומד בפני השרשים והן מפעפעין דרך החרס ויונקים מן הקרקע
 בערלה.

בשגזל  איך מדובר כאן? אםבמשנה, הגזלן חייב בערלה. דנה הגמרא, : תלמוד ירושלמי מסכת ערלה פרק א הלכה ב
אמר רבי הילא אף על פי שאין קרקע נגזל יש  ?הרי הקרקע בחזקת בעליה עומדת ?!ויש קרקע נגזל ?קרקע

כמו שאמר במסכת כלאים דף לד ע"א, האנס שזרע את הכרם ויצא מלפניו וכו' מאימתי הוא נקרא אנס משישקע.  יאוש לקרקע

 28.ף על פי שאין קרקע נגזל יש ייאוש לקרקע, ובכה"ג שנשתקע שם הבעלים קרקע נגזלתובגמרא, ויש קרקע נגזל? אמר רבי לא א

 )ר' שמעון בן אליעזר בירושלמי ערלה א ב( נראה ליישב דמשמע ליה לרשב"א:  בית יוסף יורה דעה סימן רצד
מדכתיב ונטען ומאי דמשמע דאי אייאוש פטור אפשר דהיינו נטיעות דגזלן שנטע דחייב היינו בגזל 

לכם ודריש משלכם ולא מן הגזל וכשלא גזל חייב אפילו ברשות הרבים מדכתיב ונטעתם לשון 
י"ל דקרקע של ד' או ה' אחין  ?רבים. ומה שכתב דרשות הרבים לא שייך ביה יאוש דמאן מייאש

 או שותפין מיקרי שפיר הרבים ושייך בהו יאוש:

 ספינה של עץ ושל חרס

והספינה של חרס היא ואינה צריכה לינקב אם  ,וזרעו בספינה וצמחה הבא בספינה לארץעפר חו"ל  בבלי גיטין ז:

. חייב במעשר ובשביעית, א"ר יהודה: אימתי? בזמן שהספינה  היתה מונחת בקרקע כדאמר במנחות )דף פד:(
 פטור. -, אבל אין הספינה גוששת מגששת בקרקע שאין המים עמוקים גוששת

מביא וקורא, ותניא אידך: מביא  -: שבגג ושבחורבה שבעציץ ושבספינה תני חדא בבלי מנחות פד:
משום  וקוראמביא  חרסספינה אספינה לא קשיא: כאן בספינה של עץ, כאן בספינה של  ...ואינו קורא; 

 .דשל ארץ היא

אף על פי שאינה נקובה אם )משנה שם( והנוטע בספינה  :הלכות קטנות לרא"ש )מנחות( הלכות ערלה
של חרס ומפרש בירו' שאין כלי חרס עומד בפני השרשין והן מפעפעין דרך החרס ויונקין מן היא 

 הקרקע. אבל של עץ בעי נקיבה.

פי' בקונטרס  -כאן בספינה של עץ כאן בספינה של חרס :  תוספות מסכת מנחות דף פד עמוד ב
בנקובה כאן בשאינה ספינה של חרס מביא וקורא והא דלא משני אידי ואידי בספינה של עץ כאן 

והשתא לא הוי דומיא דאינך  .נקובה משום דאין דרך ספינה להיות נקובה שלא יכנסו בה המים
גבי עפר חוצה  )דף ז:(שינויי דבכולהו מזכיר ברישא ההוא דמביא וקורא וכמו כן פי' בפ"ק דגיטין 

חרס היא ואינה של פירש שם בקונטרס דספינה דלעיל  ...לארץ הבא בספינה לארץ חייב במעשר
אמרי'  )דף כא:(אם היתה מונחת בקרקע כדאמר במנחות והקשה ר"ת דבפ"ב דגיטין  צריכה לינקב

ה' מדות  )שבת דף צה:(משמע דחרס בעי נקיבה ואמרינן בסוף המצניע  נקובכתבו על חרס של עציץ 
כדמשמע בכלי חרס ניקב כשורש קטן טהור מלהכשיר את הזרעים ועוד דסתם עציץ של חרס הוא 

מאן דתלש פיטרא מאונא דחצבא כו' ופריך עלה מהתולש מעציץ )שם דף קח.( בפרק שמנה שרצים 
דבשל חרס מהניא נקיבה אבל בשל עץ אפי' נקוב לא ונראה לר"ת ... נקוב וסתם חצבא דחרס הוא
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ונראה שהיאוש הוא תנאי להחשב גזלן בקרקע אבל אינו תנאי לחיוב ערלה שהרי קודם יאוש הוא כנוטע בתוך שדה  
 ס"ק צ'. ציון ההלכה מעשר שני פרק י -דרך אמונה חבירו. וכן משמע ב
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 דמתלחלח מן הקרקע יותר בעיתחילה היה רגיל ר"ת לפרש דבשל עץ אפי' נקיבה לא ... מידי מהני
 .משל חרס ונקיט השתא ברישא ההוא דמביא וקורא כמו באינך

 חייב בערלה ביתתוך נטע ב

רבי יוחנן בשם רבי ינאי אילן שנטעו בתוך הבית : הלכה ב תלמוד ירושלמי מסכת ערלה פרק א
ופטור מן המעשרות דכתיב עשר תעשר את כל נאמר בו ונטעתם, ונטיעה בתוך הבית נטיעה היא  חייב בערלה 

ומשמע מכל מקום, ומצד דכתיב ושבתה הארץ שבת לה' יש ספק . ובשביעית צריכ' השדהתבואת זרעך היוצא 

 לא תזרע וכרמך לא תזמור: שדךוכתיב שני 

אילן שנטעו בתוך הבית חייב בערלה, זה :  רמב"ם הלכות מעשר שני ונטע רבעי פרק י הלכה ט
כו"ם עד שלא באו אבותינו לארץ פטור, אבל משבאו לארץ אף מה שנטעו עכו"ם חייב שנטעו ע

 שנאמר כי תבאו אל הארץ ונטעתם משעת ביאה.

 חייב* נטע על הגג או בעציץ שאינו נקוב

וששאלת בכרם הנטוע על הגג ובנין הכרם כך הוא בנה תחלה הגג :  שו"ת הרא"ש כלל ב סימן ד
ובקין זה בזה ואחר כך רצפו כלו ברובדין של אבן ומלאו עפר ונטע בקורות גדולות ובנסרים מד

 מן התרומה וכן יהיה פטור מן הערלה.  לעציץ שאינו נקוב שפטורכרם. וראית לדמות 

יראה לי דכל כה"ג חייב בתרומה ובערלה. דלא איירי בגמרא לפטור אלא מן הזרוע בדבר  תשובה
המטלטל כגון עציץ וספינה דלא הוי זרוע בארץ ואין דרך לזרוע כך. ולא חייבה התורה להפריש 
מעשר אלא תבואת זרעך כדרך שהעולם זורעין והיוצא השדה שנה שנה וגו' ואין דרך לזרוע בדבר 

ל כשהוא נקוב חשוב כמחובר לארץ כי השרשים יונקים יתקיימו מלחלוחית הארץ המטלטל. אב
 ...וכן לענין טומאה... וכן לענין שבת .. וקרינן ביה היוצא השדה וגם דרך לזרוע כך.

 שהשרישו בצלים דמעשרות ה"בפ ש"ממ ש"הרא של ראייתוסג:  ק"ס רצד סימן דעה יורה א"הגר ביאור
 ולא אמרו טומאה לענין דדוקא תמוה הוא אבל. בתשובה ש"כמש חייב מעשרותו בתרומות דאף ולמד' כו

 דמעשרות. ג"פ בתוספתא ש"כמ מ"לתו

, אף בעציץ שאינו נקוב חייב בערלההנוטע  :רמב"ם הלכות מעשר שני ונטע רבעי פרק י הלכה ח
 על פי שאינו כארץ לזרעים הרי הוא כארץ לאילנות.

רבי יצחק בר חקולה בשם חזקיה הנוטע בעציץ הלכה ב:  תלמוד ירושלמי מסכת ערלה פרק א
אף שלגבי מעשרות אינו חייב אלא בעציץ נקוב, זה רק לזרעים. אבל לנטיעת אילן לא צריך עציץ   שאינו נקוב חייב בערלה

מפעפעין אותו. רבי יונה מפיק של האילן, שהם חזקים משרשי זרעים  . רבי יוסי אמר מפני שהשרשיןנקוב
  ?!עומד בפני שרשין חרשכלי  בלשון אחרשנטיעה בעציץ חייבת בערלה אומר את הטעם  לישנא

, לרש"י, ב"י, ב"ח ושבט הלוי אפילו לצורך הרבים מתחייב. ולרא"ש והדרישה דווקא לצורך יחיד הנוטע ברשות הרביםשו"ע כ"ו: 
נטעתם ומשעת ביאה מתחייבים מכל שנאמר כי תבואו ו והעובד כוכבים שנטע בין לעצמו בין לישראל והגזלן שנטע

 מקום. רמב"ם,
, שאינו נקובוהנוטע בספינה, או בעציץ אף על פי . הנוטע בבית ועל גג שמילאו עפר ונטע בו

הוא של שלעניין אילנות דינו כארץ ושונה מלענין זרעים. רמב"ם. כיון שהשרשין מפעפעין אותו. ירושלמי. ולא כרא"ש שפוטר בעציץ המטלטל אלא אם חייב. 

 ס"מ נקב. הלכות הארץ. 2.5 -חרס. וגדר נקוב הוא כ
ץ חרס חייב ואפילו בעציץ עץ חייב כרמב"ם. כיון שרק בספינה מחלקים בין עץ לחרס שהמים מלחלחים אותה. ולא כרש"י ורא"ש )ע"פ ירושלמי( שדווקא בעצי

 שהוא כארץ. גר"א.
 כן לחזו"א ערלה ל"ב חייב מדרבנן ולגרשז"א פטור.לא שייך הטעם של 'שורשים מפעפעים', ול בעציץ פלסטיק

 סעיף כז

 ליחיד חייב בערלה העולה מאליו

 חייב בערלה: .ודוקא במקום ישוב, אבל במקום יערים ומדברות לאוהעולה מאליו ...משנה שם: 
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והעולה מאליו, הוא הצומח בלי שיטעו אותו. :  רמב"ם על משנה מסכת ערלה פרק א משנה ב
, אבל עולה מאליו לרבים אינו חייב בערלה ועל זה אמרו בספרא שיצמח ברשות היחידובתנאי 

פטור מן  לרביםונטעתם פרט לעולה מאליו. ובפירוש ביארו בתוספתא ואמרו העולה מאליו 
 הערלה.

הנוטע ברשות הרבים או בספינה, והעולה :  רמב"ם הלכות מעשר שני ונטע רבעי פרק י הלכה ה
 , ועכו"ם שנטע בין לישראל בין לעצמו, והגזלן שנטע חייבין בערלה וברבעי.ידברשות היחמאליו 
 משנה שם פ"ק דערלה והוסיף רבינו וכתב ברה"י משום דתני בתוספתא דערלה העולה מאליו פטור.  :כסף משנה

 פטור כשעושה מעט הנוטע במקום שאינו ישוב

שצמחה מאליה   בן יוצדק גפן שעלתרבי יוחנן בשם ר"ש :  תלמוד ירושלמי מסכת ערלה פרק א

. והתנינן העולה מאליו במקום חורשין פטורה אמר ר' יוסי אפילו נטעהבמקום חורשין פטורה מן הערלה. 
הדא  רבי ליעזרתמן כשנטעה במקום ישוב ברם הכא שנטעה במקום חורשין. אמר  ?!חייב בערלה

 אבל אם היתה עושה כדייכסה את ההוצאות  שאם ימכור את הפירות, לא דתימר כשאינה עושה כדי טפילתה
 טפילתה חייבת.

במקום שאינו יישוב פטור, והוא  כרי יוסי הנוטעהעולה מאליו במקום טרשים פטור, אפילו :  הלכה ו
שלא יהיה עושה כדי טיפול שמטפל בפירותיו עד שמביאן ליישוב, אבל אם היה עושה כדי טיפולו 

 חייב בערלה.

 , פטור)פי' סלעים חזקים וקשים(. במקום טרשים, 29יו )ברשות היחיד, חייב(העולה מאלשו"ע כ"ז: 

 )וכ"כ רע"ב(. . ש"ךאבל בישוב אפי' עולה מאליו חייב דמסתמא ע"י עבודת אדמה שעבדו מתחלה עלה

, פטור, והוא שלא יהיה עושה כדי טיפול כר' יוסי בירושלמי ורמב"ם במקום שאינו ישוב הנוטעאפילו 
 . כר' ליעזר שם בפירותיו עד שמביאם לישוב. אבל אם היה עושה כדי טיפול, חייבשמטפל 

 סעיף כח

 איו נכרי נאמן לאסור כשמשבח מקחו

פירות   עובד כוכבים שהיה מוכר פירות בשוק, ואמר פירות הללו של ערלה הן:  בבלי יבמות קכב.

, של נטע מעוזק וגדר סביב לו לשומרו והיא שנת שביעית מפרדס , של עזיקה הןנטיעה הן וישנם משובחים מפירות אילן זקן
 לא נתכוון אלא להשביח מקחו.לאוסרם על כך אלא הלך אחר הרוב שזה משקר  לא אמר כלום -רבעי הן 

 מוכר העצים קודם שיצאו פירות ערלה

בשם הראב"ד  )ח"א סי' אלף קכא(כתב הרשב"א בתשובה בדק הבית:   -בית יוסף יורה דעה סימן רצד
 דמותר למכור פירות ערלה שלא באו לעולם דאינו מוכר אלא מקום עצים ועצי ערלה שרו בהנאה. 

 קנין בפירות ערלהאין 

וכתב רבינו האי האי מאן דזבין מחבירו מדברים האסורים בהנאה כגון פירות ערלה או הקדש לא 
 קנה דלאו מידי יהיב ליה והביא ראיה לדבר. 

 לצורך נכריאפילו ערלה ות אסור ללקוט פיר

וכתב עוד שם אם יש לגוי אילן של ערלה אסור ללקוט ממנו לצורך הע"א ואפילו בחנם לפי 
שישראל נהנה ממה שהע"א מחזיק לו טובה וגם אסור לישראל להשקות לע"א ממנו בין בשכר בין 

 בחנם עכ"ל. 
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 אסורים למוכר בלבד מדרבנן דמי ערלה

אם מכרן אין תופסין  םערלה וכלאי הכר : וחוה נתיב כא חלק ב תולדות אדם -רבינו ירוחם 
דמיהן מן התורה שאין תופסין מן התורה אלא שביעית וע"ז אבל כל שאר איסורי הנאה אין 

ולו גם כן אסור לקנות מהן  .אבל לאחרים מותרים ,ומ"מ דמיהן אסורין לו מדרבנן .תופסין דמיהן
כי הן חליפי  םמותרי ד או פירות בדיעב םאבל אם קנה מהן כלי תכלומר מדמיהן כלים ופירו

לכתחלה לקדש באלו כמו  רא"כ אם קדש אשה בדמיהן אף על פי שאסו ן.חליפי ולא גזרו בהם רבנ
אלא לו והיא מקודשת לו כך מוכח  ןשכתבתי בדין קדושין היא מותרת ליהנות בהן שאין אסורי

ש וכן מוכח בנדרים. וי"מ דאפילו חליפי חליפין אסורין לו בקדושין. ובעבודה זרה. וכן כתב הר"א
 ולגבי אשה התירו לקדשה לכתחלה בחליפי חליפין וראשון נראה עקר.

עובד כוכבים שהיה מוכר פירות ואמר: של ערלה הן, או של נטע רבעי הן, אינו שו"ע כ"ח: 
 .מקחו ורובם משקרים גמ' יבמות קכב: שבא להשביח נאמן, ואפילו אמר: מאיש פלוני לקחתים.

 במינו בר' בשאינו מינו בס'ביטול ערלה 

דערלה שנתערבה אינה בטלה אלא בר' והיינו לעיל נתבאר : ש"ך יורה דעה סימן רצד ס"ק לו
אז אפי' ביבש לא אמרי' חד בתרי בטל עד ר' אבל שלא במינו לעולם בטלה בס' כשאר , ובמינו

 איסורים:
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 הלכה סדורה
 

 הרחבה ופוסקים נוספים רמ"א שו"ע נושא סעיף

עץ מאכל ג' שנים  א
 מנטיעתו

   ויקרא יט.אסור. 

וערלתם ערלתו, אסור. " הנאה בערלה 

". קידושין  לרבות את כולם
  נו.

 "יהיה לכם". ספרא. לעולם

  

משנה: החרצנים והזגים... אסורים חייב.    הטפל לפרי 

 לפריו.בערלה. ברכות לו: "את פריו" את הטפל 

   חייבים  נובלות בערלה 

רא"ש. פרי אתה פטורים.  נובלות ברבעי 

  פודה לא בוסר ולא פגין. ב"י.
 רמב"ם.ויש מחייבים. 

 גם הרמב"ם פוטרב"ח:  
: הרמב"ם מחייב וכך רוב ש"ך

 הראשונים וכן עיקר

פטור שהוא מים  רדב"ז:   קנה סוכר 
היוצאים מהעץ כרמב"ם לעניין 

 ברכות

עלים, לולבים, מי  ב
 גפנים

משנה א,ז. מותרים. 

 שטפלים לעץ ולא לפרי. ש"ך.

  

חייבים בארץ  קפריסין ג
כרא"ש ופטורים בחו"ל 

ור' אליעזר שקפריסין 
מתעשרים. ולא כרמב"ם ור' 

 עקיבא שפטורים.

מקלים בקפריסין  גר"א, לבוש: 
 כרמב"ם שהלכה כר"ע מחברו. 

 קפריסין אסורים.ש"ך: 
התמרות מותרות  אבלחזו"א: 

 בארץ לכו"ע )ולא כלבוש(.

 נטה להקל,  ראב"ד:   ורדים באכילה 
אוסר וסמך על הראב"ד  רשב"א:

 בחו"ל להקל.
 המחמיר תע"ב. רמב"ן:
מותר כיון שעיקר נטיעת חזו"ע: 

 הורד לריח ולא לאכילה.

הפירות שחנטו  נטע קודם ט"ז אב ד
לאחר טו בשבט שנה 

שהם כשנתיים רביעית 

 מותרים ומחצה

שהם שתי שבתות לקליטת  
הנטיעה כר' יוסי ור' שמעון 

במשנה. ולא כר"י שם שדי בג' 
 ימים.

ספק בחו"ל לאחר  
חזקת איסור. 

ספק חלפו שלש 
 שנים

מותרים גם לרמ"א  שיבת ציון:   
ואפילו ישראל לוקט כיון שאין 

 ודאות שיש פה ערלה.

 עד אב ז"מט נטע ה
 אלול שנה י' סוף

עד סוף שנה  סתם:
רמב"ם. שזהו פשט י"ג. 

 הירושלמי. ראב"ד.
עד ט"ו  יש אומרים:

רז"ה. בשבט שנה י"ד. 

שעד אז גדל על רוב מים של 
 שנה שעברה. ר"ן.

 חזו"ע: כסתם שו"ע 
 חזו"א: בא"י להחמיר כי"א

נטע מראש השנה  
 עד טו בשבט

ג' שנים  רמב"ם:
 מיום ליום.

עד ט"ו בשבט  רז"ה:
 שנה רביעית.

  

שנאמר כמעשר שני.  דין פירות רבעי ו

"קודש" בשניהם וחייבים 
בחומש ופדיון ופטורים מפרט 

 ועוללות. ב"ה במשנה.
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   כתוס' ולא כבה"גמיד.  היתר לאחר פדיון 

   לאחר גמר פרי זמן הפדיון 

רמב"ם. ותוספתא  אסור. פדיון במחובר 

"הכל מודים שאין פודין 
 במחובר"

הרמב"ם שיכול לחלל כוונת ב"י:  
קודם תלישה רק יכוון שהפדיון 

יחול לאחר התלישה כתוס' 
 ורשב"א.

לפדות בתלוש  ש"ך: לכתחילה
 כסמ"ק, סמ"ג ואשיר"י.

פדיון בפרוטה לכל  
 כמות

מותר ואפילו בא"י 
 כרמב"ם ורא"ש

 : רק בחו"לר' יונה 

פדיון בפירות  
 שווה פרוטה

מותר ואפילו בא"י 
 כרמב"ם

 רק בחו"לראב"ד, גר"א:  

פרוטה שלא ניתן  
לקנות בה אלא 

 מעט מזעיר

לא מחללים עליה  
סמ"ע. ש"ך בתירוץ שני 

 לרמ"א.

 

לקט, שכחה פרט  
ועוללות בפירות 

 רבעי

   כב"ה במשנהפטורים 

ר' הזקן שקולת חו"ל חייב.  נטע רבעי בחו"ל ז

 בספק היא רק בצלף.

רמב"ם.  ויש פוטרים.

 וק"ו מסוריה שפטורה.

נוהג רק בכרם 
רמב"ן. רא"ש. גר"א שבחו"ל 

מקלים כסוברים "כרם 
 רבעי"

 ש"ך: פודה ללא ברכה

רבעי בגפן יחידית  
 בחו"ל

אסור  ולרמב"ןר' אחא, רשב"א, ורז"ה פטור   

 גם ביחידית. ב"י.

 

חלות ההיתר  
 לאחר הפדיון

שממתין כרמב"ם ורא"ש ולא ככתוב בבה"ג מיד   

 עד חמישית שהוא שיבוש. ב"י.

 פגיהנאה משרף  
 ערלה ורבעי

שדווקא אסור בערלה ומותר ברבעי   

 פרי בשל מתחייב בפדיון. רי"ו.

   הלכה. משנה קידושיןחייב.  ערלה בחו"ל ח

   חייב  ערלה בזמן הזה 

כל הראשונים. חייב.  ערלה בשל גוי 

 שנאמר 'כל עץ'

  

לקיטה של פירות  
 ערלה עבור גוי

שנהנה מכך אסור  

 שמחזיק לו טובה

 

לקנות בא"י סמוך  ט
 שיש בולכרם 
 ערלה

: מותר. האיסור רמב"ם, רשב"א  .כריטב"א אסור.
 .שכולו ערלהרק מחוץ לכרם 

בכל אופן בריחוק מקום  רדב"ז:
 הולכים אחר הרוב.

לקנות בחו"ל   
סמוך לכרם שיש 

 בו ערלה

מותר ואפילו יודע 
מהכרם רק שהובאו 

 שלא יראה הבצירה.

  

כרם שכולו ספק  
 ערלה בחו"ל.

 כלשכן שמותר 
 ש"ך,ט"ז: לקנות חוצה לו

 שיבת ציון: גם לקחת בידיים

 

סתם פירות  
הנמכרים בשוק 

 בא"י

כשאינם סמוך  מותרים רדב"ז:  
לכרם שמוחזק שיש בו ערלה, 

 ואין כאן בית מיחוש. 

 ברובמותרים  חזו"ע ורוה"פ:
 והמחמיר תע"ב.

 תלוי במיעוט המצוי.הרב אריאל: 
אסורים כי ניתן : הרב אליהו

 .לברר

שוק דינו כקבוע הרב אלישיב: 
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 לאסור.

שימוש במומחה  
לזיהוי פירות 
 ערלה צעירים

לא נחשב שאפשר חתם סופר:   
לברר כיון שלא יכול לדעת אם 

 נטעו קודם טו באב.

חיוב ביעור  
)שריפה( בפירות 

 ערלה

לא חייב לבער  חתם סופר:  
וממילא לא צריך לחפש אחריהם 

 מחשש הנאה מחליפיהן.

 בידייםללקוט  י
בספק ערלה 

 בחו"ל

אוסר כרש"י ש"ך:  .רמב"םמותר. 
 וטור. 

מותר  שיבת ציון:
 גם לקחת בידיים.

ובדרכ"מ הביא דעת 
המרדכי שמתיר כרמב"ם 
וגם בכרם שיש בו נטיעות 

 ערלה.

לקחת מגוי : דווקא רש"י, טור
 שלקט.

 

לקחת מגוי מכרם  
 ערלה בחו"ל ודאי

 מותר רמב"ם:  
 : אסור רש"י, טור

ספק הקרוב  
לודאי ולספק 

)כלוי לחבירו בחו"ל 

שאמר לשמואל לקוט שלא 
בפני שיהיה ספק אצלי ואני 

 אוכל(

 : לדידן שערלה הל"מ אסור.ב"י  
מותר אך אינו הוראה ערה"ש: 

  לרבים.
 ספק.: התירו כל ר"ן

חבית יין שנמצאה  יא
 בכרם ערלה

 : דווקא בהנאה.רמב"ם  מותר
 : אפילו בשתיה.רמב"ן

ענבים שנמצאו  
 בכרם ערלה

כאן אסורים כרמב"ם 

 נמצאו כאן היו
 הולכים אחר הרוב מותרים רא"ש: 

לזרוע לכתחילה  יב
 פרי ערלה

   אסור

להנות מנטיעה של  
 פרי ערלה

זה וזה גורם  –מותר 
 בע"ז מח: כר' יוסי

  

לטעת לכתחילה  
 יחור מערלה

אין ערלה  –מותר 
 אלא בפרי

  

שותפות עם נכרי:  יג
תנאי מראש 

ששנות היתר 
 לישראל. 

   מותר

לעשות חשבון על  
 כמות הפירות

רש"י, וכן רמב"ם למגיד משנה   אסור
: גם בערלהולב"ח בהלכות שבת וב"י 

אבל אם התנו מתחילה מותר 
 לבוא חשבון אח"כ.

ראב"ד. ש"ך וט"ז בדעת 
אסור לבוא חשבון הרמב"ם: 

 אפילו כשהתנו.

אכילת שנת היתר  
במקום שנת ערלה 

 ללא תנאי מראש

חליפי ערלה.  –אסור 

 רמב"ם.
כל אחד  -מותר 

אוכל שנות 
עבודתו. רש"י, 

 רא"ש.

 

החלפת שדה עם  יד
 גוי לשנות הערלה

רי"ו. כיון שהעובד מותר. 

כאן דינו שיטול פירות ואין 
 חליפי ערלה.

  

מכירת פירות  טו
ערלה לגוי קודם 

 שגדלו

 שמכר העצים.מותר. 
 ראב"ד.

  

   חייב בערלהנוטע גרעין, יחור  טז
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 או אילן שנעקר

חייב כשחתכו או  מבריך  
הפסיק לינוק 

מהזקנה. וכן שאר 
 הברכות שממנו.

  

ר"ן, ט"ז בהסבר השו"ע: והוא   חייב  מרכיב 
ילדה שהיא שהרכיב ְלנטיעה 

חייבת מצד עצמה או שלא מנו לה 
 מעולם כגון שנעשתה לסייג

הבריך ונעקרה  
 הזקנה

מונים לזקנה 
ולהברכה משעת 

 עקירת הזקנה.

  

 והברכה הרכבה יז
 ל"בחו

כראב"י שאין הברכה מותר. 

 בכלל נטיעה. ר"י, רמב"ן.
  

ביטול לכתחילה  
בלקיטת פירות 

 ערלה והיתר.

שאין מותר כשיש מאתיים כנגדם    

אדם אוסר כרמו בשביל נטיעה ולא גזרו. כר' יוסי 
 רמב"ם. ב"י. בגיטין נד:

יין מגפני העו"כ  
אפילו בארץ 

 ישראל

גפנים אינם  שרובמותר. 

  ערלה
  

יין מכרמים שידוע  
שיש בהם ערלה 

 בא"י.

שפירות מותר. 
ערלה דקים 

וקלושים ואינם 
 ראויים ליין.

  

אילן שנקצץ וחזר  יח
 וגדל

סמוך אם נקצך 
מתחייב  לארץ

כחכמים בירושלמי  בערלה. 

 שביעית ורמב"ם.

אפילו תוך ראב"י, רא"ש, ש"ך:  
כר' שמעון טפח מהארץ מתחייב 

  במשנה וראב"י בירושלמי שביעית.

אילן שנעקר  יט
 ומעפרו עמו

אם יכול לחיות 
בעפרו שנעקר עמו 

 פטור מערלה

ובחו"ל אפילו לחיות : רשב"א 
 וכן בתשובת שיבת ציון.קצת ימים. 

ג' שנים כשנות : פרח מטה אהרון
 ערלה.

 ההיתר רק בדיעבד.לבושי שרד: 

נעקר ונשתייר בו  כ
 שורש מחובר

אפילו השורש כעובי 
מחט לא מתחייב 

משנה ערלה שוב בערלה 

 א,ד

  

שתיל בודד שנותר  כא
 נמוך מטפח

 לעולםחייב בערלה 
משום מראית העין. 

 סוטה מג:

  

כרם שנותר כולו  
 נמוך מטפח

מותר לאחר ג' שנים. 
 .דאית ליה קלא שם.

  

עיקר היתר  כב
 שהוסיף באיסור

מותר כל עוד יש 
מאתיים כנגד 

האיסור שהתווסף. 
  משנה א,ה

  

עיקר איסור  
 שהוסיף בהיתר

נשאר באיסורו 
לעולם ואפילו עלו 

מאתיים היתר כנגד 
כר' יוחנן בנדרים האיסור. 

 נז: ורא"ש.

  

גידולי ההיתר  
עצמם שנווספו על 

 עיקר האיסור

ש"ך: לשו"ע  
 מותרים  כרא"ש.

פשוט שמותרים. שהעיקר רא"ש:  
לא יכול לבטל הגידולין כיון 
שאינם מעורבים בהם אלא 

 נתווספו עליהם.
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אסורים. כיון שלא מעלים ר"ן: 
האיסור משמע שבעצמם אינם 

 היתר.
 

נוטע לסייג  כג
 ולקורות

 כמשנה.פטור מערלה 
שאפילו צד  וכר' יוסי
 אחד.

ואפילו חלק מהעץ ר' יוסי:  
 למאכל, חלק הסייג פטור.

לטעת באופן שלא  
 ניכר שהוא לסייג

צריך שיהיה ניכר בנטיעה רא"ש:   חייב כרא"ש
 שהוא לסייג

כיון שדרך לשנות מותר רמב"ם: 
 ב"י.ואפילו שבפועל לא שינה. 

טעו לסייג נ 
חישב בהמשך ו

 עליו למאכל

 ירושלמי.מתחייב ממחשבתו ,   

למאכל נטע  
חישב בהמשך ו

 עליו לסייג

שאין בכח נשאר בחיובו.   
מחשבתו לעקור חיוב שכבר נוצר. 

 ירושלמי שם.

לסייג. ובזמן  
הנטיעה חשב 

יהיה  שמַשנה ב'
 למאכל

מתחייב בערלה 
 ירושלמי.. מעכשיו

  

   חייב נוטע לצורך מצווה כד

נטע בקרקע  
שהקדישה 

 למקדש

 פטור שאינו לכם.רמב"ם:   

הנוטע בשלו  כה
 לרבים

 בחו"ל פטוררמב"ם:   כחכמים במשנה.חייב. 
 תמיד חייברא"ש: 

הנוטע לעצמו  כו
 ברשות הרבים

   משנהחייב. 

ואפילו גזל נטיעות ולא   משנה.חייב.  נטיעת גזלן 
 דורשים לכם משלכם. ב"י.

עכו"ם שנטע  
 ואפילו לעצמו

   משנה.חייב. 

 ירושלמי.חייב.  נטע בבית 
 

נאמר ונטעתם ונטיעה בתוך הבית  
. ירושלמי, רמב"ם. ופטור מן נטיעה היא

 המעשרות שאינו "היוצא השדה"

בחרס אפילו רש"י, רא"ש:   משנה.חייב.  הנוטע בספינה  
 שאינו נקוב בעץ דווקא בנקוב.

בחרס דווקא נקוב בעץ ר"ת: 
 פטור אפילו כשנקוב.

בחרס דווקא נקוב ר"ת בתחילה: 
 בעץ חייב תמיד.

הנוטע בעציץ  
 שאינו נקוב

.שלעניין רמב"םחייב. 

נטיעה דינו כארץ. ואין בעציץ  
חילוק בין עץ לחרס כבספינה. 

 גר"א.

שפטור שכל  משמערא"ש:  
שמטלטל פטור מן הערלה 
כתרומה למעט עציץ חרס כיון 

 שהשורשים מפעפעים אותו.
 

חייב בערלה  נטע על הגג 
הפטור במעשר ובמעשר. 

הוא רק בעציץ המטלטל. 
 תשובת הרא"ש.

  

העולה מאליו  כז
 ברשות היחיד

משנה וחילוק חייב. 

 הירושלמי. רמב"ם.

 דווקא ברשות היחידרמב"ם:  
 דווקא במקום ישוברע"ב: 
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העולה מאליו  
 במקום טרשים

   פטור.

הנוטע מחוץ  
 לישוב

חייב כשעושה כדי 
 ירושלמי ורמב"ם.טיפולו. 

  

עדות מוכר נכרי  כח
 לאסור

   גמרא יבמות.לא נאמן. 

הנאה מפירות  
ערלה קודם שבאו 

 לעולם.

 . תשובת הרשב"א שנהנה מהעץ., מותר  

העושה קניין  
בפירות ערלה 

 ואיסורי הנאה.

 רבינו האילא קנה.   

 מערלה לקיטה 
 נכרי לצורך

אסור. שמחזיק לו טובה ונהנה   
 שם.מערלה. 

אסורים למוכר בלבד ר' ירוחם:    דמי ערלה 
ומדרבנן. ובדיעבד אם קנה הקנין 

 וכן בקידושין. מותר.
גם בדיעבד ויש אוסרים  

 ומתירים לקידושין לכתחילה.
 עיקר. וראשון

 במאתיים.במינו:    תערובת ערלה 
 ש"ך ס"ק ל"ו.בשישים. שלא במינו: 
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סימן רצה 

 כלאי אילן
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 מקור ההלכה והלכה מבוארת 

 סעיף א

 איסור כלאיים

ִכְלָאִים ּוֶבֶגד ֶאת ֻחֹקַתי ִתְשֹמרּו ְבֶהְמְתָך ֹלא ַתְרִביַע ִכְלַאִים ָשְדָך ֹלא ִתְזַרע , פס' יט:  ויקרא פרק יט
 .ִכְלַאִים ַשַעְטֵנז ֹלא ַיֲעֶלה ָעֶליָך

והטעם בכלאים, כי השם ברא המינים בעולם, :  רמב"ן ויקרא פרשת קדושים פרק יט פסוק יט
 ..., )בראשית א(וצוה בכחם שיוציאו למיניהם ולא ישתנו לעד לעולם, שנאמר בכולם "למינהו"  ...

ומכחיש במעשה בראשית, כאילו יחשוב שלא השלים הקדוש ברוך  משנה א. והמרכיב שני מינין,
והמינים בבעלי ב. הוא בעולמו כל הצורך ויחפוץ הוא לעזור בבריאתו של עולם להוסיף בו בריות. 

חיים לא יולידו מין משאינו מינו, וגם הקרובים בטבע שיולדו מהם כגון הפרדים יכרת זרעם כי 
 ברים האלה, פעולת ההרכבה במינים דבר נמאס ובטל:הם לא יולידו. והנה מצד שני הד

אילן מאכל באילן מאכל מין בשאינו מינו או אילן סרק באילן  אין מביאין אילן באילן  : משנה ז משנה כלאים א

 ולא אילן מין שאינו מינו ירק בירק מאכל אבל אילן סרק באילן סרק כיון שאין שום א' מהם עושה פרי כמין אחד חשוב ושרי 
 :ואין הלכה כרבי יהודה בירק ולא ירק באילן ר' יהודה מתיר ירק באילן

 סוגי כלאיים

  זה.בזה  אילן או ירק איסור הרכבת שני מיני צמחים: כלאי אילן 

  מספקת. גפנים ללא הרחקה לידאיסור זריעת זרעים : כלאי הכרם 

 זה. לידות זה תבואה, קטניות או ירקשל איסור זריעת שני מיני זרעים  :כלאי זרעים 
 

כלאי הכרם אסורין מלזרוע ומלקיים ואסורין בהנאה כלאי זרעים  :משנה א משנה כלאים ח
 .אסורים מלזרוע ומלקיים ומותרין באכילה וכל שכן בהנאה

 כלאי אילן אסורים בחו"ל מהתורה

כל מצוה שהיא תלויה בארץ אינה נוהגת אלא בארץ ושאינה תלויה : משנה ט משנה קידושין א
כלאי זרעים אך כלאי הכרם בחוצה לארץ מדרבנן.  בארץ נוהגת בין בארץ בין בחוצה לארץ חוץ מן הערלה וכלאים

 רבי אליעזר אומר אף מן החדש: מותרין לזרעם בחוץ לארץ

דבר תורה. אמר ליה רבי בח"ל אמר רבי אסי אמר רבי יוחנן: לוקין על הכלאים   :בבלי קידושין לט.
, איסורו מדרבנן מדברי סופרים! לא קשיא: כאן בכלאי הכרם -אנן תנן: הכלאים אלעזר בר' יוסי, וה
מדלא כתיב ושמרתם את  אל, דאמר שמואל: את חקתי תשמורו ; כדשמואיסורו מהתורה כאן בהרכבת האילן

לא תזרע  חקתי משמע את חקתי אשר מעולם תשמרו מלמד שהזהיר את נח ובניו עליהן ואלו הן החקים בהמתך לא תרביע שדך

ומהכא נפקא לן בסנהדרין )דף ס(  הרכבהואיזו זריעת כלאים שאני אומר שחקקתים לך כבר דומיא דבהמה דבר המסויים והיינו 

חוקים אף שדך בח"ל.  דהא חובת הגוף היאדבני נח הוזהרו עליהן והכא אתה מוסיף ללמוד מהיקש זה דומיא דבהמה אפי' בח"ל 
מה בהמתך בהרבעה, אף שדך  -יע כלאים שדך לא תזרע בהמתך לא תרבשחקקתי לך כבר, 

ואלא הכתיב:  בהרכבה; ומה בהמתך נוהג בין בארץ בין בח"ל, אף שדך נוהג בין בארץ בין בח"ל.
משום דאפקיה דכלאי הכרם בח"ל ד  ההוא, למעוטי זרעים שבח"ל המיוחד לך וח"ל לא הקנו לך מן השמים.  שדך! 

 ... .בלשון זריעה כתב שדך
וקס"ד אפי' כלאי   מדברי סופרים -. א"ל אביי, והאנן תנן: הכלאים ולא בכרם רב יוסף מערב ביזרני וזרע

, כאן בכלאי מדברי סופרים ! א"ל, לא קשיא: כאן בכלאי הכרםאיה כי היכי דבא"י אסירי מדאורייתזרעים נמי אסרו ב
 -, כלאי הכרם דבארץ אסורים בהנאה .נפקותקדש דמשדך לא תזרע כלאים  לא כתיב בהם פןמותרים, כי   זרעים

 בח"ל נמי לא גזרו בהו רבנן. -בח"ל נמי גזרו בהו רבנן, כלאי זרעים דבארץ לא אסירי בהנאה 

נמצא דין כלאים עכשיו בחוצה לארץ נחלק לשלש פנים הרכבת  :רא"ש מסכת קידושין פרק א
 האילן מדאורייתא כלאי הכרם מדרבנן כלאי זרעים מותר.
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 הרכבת ירק בירק אסורה 

 ְפִרי ֹעֶשה ְפִרי ֵעץ ,ֶזַרע ַמְזִריעַ  ֵעֶשב ֶדֶׁשא ָהָאֶרץ ַתְדֵשא ֱאֹלִהים ַוֹּיאֶמר  יב:-יא, א פרק בראשית
 ְפִרי ֹעֶשה ְוֵעץ ְלִמיֵנהּו ֶזַרע ַמְזִריעַ  ֵעֶשב ֶדֶשא ָהָאֶרץ ַותֹוֵצא:  ֵכן ַוְיִהי ָהָאֶרץ ַעל בוֹ  ַזְרעוֹ  ֲאֶשר ְלִמינוֹ 
 :טֹוב ִכי ֱאֹלִהים ַוַּיְרא .ְלִמיֵנהּו בוֹ  ַזְרעוֹ  ֲאֶשר

ולא אילן בירק ולא ירק באילן ר' יהודה  ירק בירקאין מביאין אילן באילן :  ז משנה כלאים א,
 מתיר ירק באילן:

דאמר מדעתן יצאו דשאים  בעי רבינא: הרכיב שני דשאים זה על גב זה לר' חנינא בר פפא:  בבלי חולין ס.

מא: כיון דהסכים אידיהו לא מיחייב, או דיל -, מהו? כיון דלא כתב בהו למינהו למיניהם ולא נצטוו על כך
 .תיקוכמאן דכתיב בהו למינהו דמיא?  - הקדוש ברוך הוא הסכים על ידם

מתני' היא דאין  ?מאי קא מיבעיא ליה...  תימה - וירק בירק:  ר"ש מסכת כלאים פרק א משנה ז
 ?!מביאין ירק בירק

 וכן דעת הרא"ש. גר"א.. י כלאי זרעים ואסירא הרכבת האילןדשר בחוצה לארץויש לומר דמיבעיא ליה 

דאמר עד שיזרע חטה ושעורה וחרצן במפולת יד  לרבי יאשיהמיבעיא ליה  אפי' בארץאי נמי 
 וכן דעת הרמב"ם. גר"א. .דדלמא מתני' דהכא כרבנן

 וכן דעת הגר"א.. מיבעיא ליה דשרי בכלאי זרעים ואסירי בהרכבת האילן לבני נחאי נמי 

 

כלאי האילנות הרי הם בכלל מה שנאמר שדך לא תזרע : ה ההלכ רמב"ם הלכות כלאים פרק א
כלאים, כיצד המרכיב אילן באילן כגון שהרכיב ייחור של תפוח באתרוג או אתרוג בתפוח הרי זה 
לוקה מן התורה בכל מקום בין בארץ בין בחוצה לארץ, וכן המרכיב ירק באילן או אילן בירק 

ואף על גב דבמתני' תנן דירק בירק נמי אסור השמיטו רבינו משום  : ק א הלכה הכסף משנה הלכות כלאים פר לוקה בכל מקום.

דבהאי בבא אתא לאשמועינן דלוקה בכל מקום ואילו ירק בירק בחו"ל מישרא שרי וכדאמרינן דשדך אתי למעוטי זרעים שבחו"ל וסובר 

לרבינו למכתב דאם הרכיב ירק בירק בא"י לוקה ויש לומר רבינו דמהרכבה נמי ממעט לחו"ל דהא בהרכבה משתעי קרא. ואכתי קשה דה"ל 

 דהא לא איצטריכא ליה שאם על זריעת שני מיני זרעים בא"י לוקה מכ"ש על הרכבתן.

' ב הרכיב( א ס דף) טריפות באלו לן דמבעיא והא כלאים: הלכות( מנחות) ש"לרא קטנות הלכות
 אילן הרכבת דשאים הרכבת חשיב אי לן עיאומיב שרו' זרעי דכלאי ל"בחו היינו. מאי' דשאי מיני

 לך שחקקתי חקים בכלל והוי[ בצאתם( ]בעשייתם) למינהו דכתיב משום ל"בחו עליהן להתחייב
 מינו בשאינו מין אלא הרכבה מיקרי ולא. לא בצוואה למינהו בהו כתיב דלא כיון דלמא או כבר
 .שרי במינו מין אבל

 סיכום השיטות בהרכבת ירק בירק

 בא"י אסורה מהתורה ובחו"ל מותרת. לכס"מ: רמב"ם
 .הוא הספק שלא נפשט בא"י מהתורה ובחו"ל רא"ש:

בכל מקום שהאיסור מהתורה בירק הוא רק במפולת יד כר'  : אסורה מדרבנןרמב"ם לגר"א
 יאשיה ולא בזה אחר זה.

 ספק בגוי.הואיסורו מהתורה  בכל מקום גר"א:

 
 ץ ישראלבאר

 בחוץ לארץ
 הנאה קיום

אסור מהתורה שכבר נאסר לבני  מותרים מותרים  כלאי אילן
 נח

כלאי 
 אסור מדרבנן אסורים אסורים  הכרם

כלאי 
 מותרים  אסורים זרעים

 מותר באכילה
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  )ויקרא יט, יט(כלאי האילנות, הרי הם בכלל מה שנאמר: שדך לא תזרע כלאים סעיף א: 

כיצד, המרכיב אילן באילן, כגון שהרכיב יחור של תפוח באתרוג או אתרוג בתפוח, ה"ז לוקה 
חובת  כר' יוחנן בקידושין לט. שהרכבת אילן הוקשתה להרבעת בהמה בכלאיים והיא. מן התורה בכל מקום, בין בארץ בין בח"ל

 ולכן אסורה גם בתוך בית וגם בעציץ שאינו נקוב. מעדני ארץ כלאים עמ' עז.. הגוף שנוהגת בחו"ל

לשון הרמב"ם והשמיט ירק בירק. כס"מ: בא"י הוא  , לוקה בכל מקוםמשנה א,ז וכן המרכיב ירק באילן או אילן בירק

מהתורה ק"ו מזריעה ובח"ל מותר. גר"א: לרמב"ם ירק בירק מדרבנן.
30

 . 

 מותר לערב זרעי אילן ואפילו בא"י.

דנ"ל מלשון זה שכתב כאן דכלאי אילנות בכלל שדך לא תזרע  בדרישהוכ' :  יורה דעה סימן רצה ס"ק אט"ז 

ב' מיני אילנות בא"י לא גרע איסורו מכלאי זרע השדה כו' וחוץ מכבודו לא עיין ברמב"ם פ"א  זרעכלאים דאם 

דכלאים שכתב בהדיא וכן מותר לערב זרעי אילנות ולזרען כאח' שאין לך כלאים באילנות אלא הרכבה בלבד עכ"ל. 

 הדיא:וזה אפי' בארץ ישראל שהרי כתב שאין לך כלאים כו' וכן מוכח בבכורות דף נ"ד ב

 סעיף ב'

 הרכבת אילן אסורה גם ע"י נכרי

 ?זרע ליה. וליתן ליה לתינוק ישראלו נכרי לתינוקרב משרשיא יהיב ליה פרוטה :  בבלי שבת קלט.
 לגוי להניח אסור בכרמא כשותא דאפילובית יוסף:  .אתי לאיחלופי בישראל - ?וליתן ליה לגדול נכרי -למיסרך.  אתי -

 .בכרמו לזרוע

ת מפי הקבלה שבני נח אסורין בהרבעת בהמה ובהרכב:  לכות מלכים פרק י הלכה ורמב"ם ה
 ., ואין נהרגין עליהן31אילן בלבד

 ואסור לישראל להניח לנכרי שירכיב לו אילנות כלאים,  :רמב"ם הלכות כלאים פרק א הלכה ו

 על מוזהר נ"ב דאין ופסקו ז"ע חולקין הראשונים רוב אבל ו: הלכה א פרק כלאים הלכות אמונה דרך

 ואפשר האיסורין. בכל דאסור לגוי אמירה משום מדרבנן אסור לו להרכיב לגוי לומר מ"ומ והרבעה הרכבה

 הוא ואם כלאים אינו שמא ס"ס יש דאורייתא האיסור דלגבי להרכיב לגוי לומר מותר כלאים הוא אם דבספק

. ע"וצ' א בספק להקל יש לגוי אמירה של דרבנן האיסור ולגבי מוזהר נ"ב דאין כהפוסקים הלכה שמא כלאים

 :הראשונים רוב כדעת דהעיקר א"בחזו ומצדד

כיון שאסורים לגוי ועובר בלפני עוור, ולכן . כלאים אילניאסור לישראל להניח לעובד כוכבים שירכיב לו סעיף ב: 

אמנם דעת רוב הראשונים שאין בן נח מוזהר על  שירכיב לו. שבת קלט. ולנכרי קטן רב משרשיא שילם .לא נאמר בכלאי זרעים כיון שאינו אסור בהם. גר"א

 כלאי אילן אך עדיין יש איסור אמירה לנכרי בכל האיסורים. וכ"פ החזו"א. ד"א.

 סעיף ג'

 מותר לערב זרעי אילן וזרעי שדה ואפילו בא"י*

ן משדך לא ואף על פי דכלאי אילנות נפקא ל :ג )מנחות( הלכות כלאיםלרא"ש הלכות קטנות 
אילנות זה בזה  זרעתזרע כלאים. לא אסיר אלא הרכבה דומיא דהרבעה דבהמה. אבל מותר לערב 

שאיסור כלאי זרעים הוא בזרעי תבואה, קטניות וירקות ולא בזרעי  ולזורען וכן זרעי השדה עם זרעי האילנות ולזורען יחד

  .אילנות

                                                           
30

אלת החיוב בהרכבת שני מיני דשאים למרות שמשנה מפורשת אוסרת ירק בירק, בחולין ס. הגמרא לא פשטה ש 
הכס"מ הסביר ברמב"ם שבארץ הוא מהתורה ובחול הוא מותר. הגר"א הסביר ברמב"ם  שאיסורו מדרבנן ואפילו 
בארץ. לרא"ש בא"י הוא מהתורה והספק רק לגבי חוץ לארץ. לגר"א עצמו לישראל ירק בירק אסור מהתורה בין 

 בארץ בין בחו"ל והספק רק בגוי. 

31
 הביא שבני נח נאסרו רק בהרכבת אילן מאכל באילן מאכל.אות ד  שו"ת בצל החכמה חלק ה סימן יגב 
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מותר לערב זרעי אילנות ולזורען כאחד  ומותר לזרוע זרעים וזרע אילן כאחד וכןשם: רמב"ם 
 שאין לך כלאים באילנות אלא הרכבה בלבד.

נחלקין לשלשה שנאסרו בסעיף הקודם משום כלאי זרעים הזרעונין : הלכה ח רמב"ם הלכות כלאים פרק א
והיא חמשה מינין החטים והכוסמין והשעורין ושבולת  תבואהחלקים, האחד מהם הוא הנקרא 

, והן כל זרעים הנאכל לאדם חוץ מן התבואה, כגון קטניתוהשני מהן הוא הנקרא שועל והשיפון, 
הפול והאפונים והעדשים והדוחן והאורז והשומשמין והפרגין והספיר וכיוצא בהן, והשלישי מהן 
הוא הנקרא זרעוני גינה, והן שאר זרעונין שאינן ראויין למאכל אדם, והפרי של אותו הזרע מאכל 

ר והקצח וזרע לפת וכיוצא בהן, וזרע פשתן הרי הוא אדם, כגון זרע הבצלים והשומין וזרע החצי
בכלל זרעוני גינה, כשיזרעו כל מיני זרעונים אלו ויצמחו נקרא הצמח כולו כל זמן שלא ניכר הזרע 

 .ירקדשא ונקרא 

דבירושלמי פרק ראשון  .ומותר לזרוע זרעים וזרע אילן. א"א דבר זה אינו מחוור :השגת הראב"ד
ונות תחת הגפן אם היו מקצת עליו מגולין אינו חושש משום כלאים וכו' בפסקא דהטומן לפת וצנ

למה לי גפן אפילו שאר אילנות וכו', פירוש אם היו  זרעים באילןגרסינן מה אנן קיימין אי משום 
העלין מגולין תחת כל האילנות נמי חושש משום כלאים ואי משום שאינו רוצה בהשרשתן למה לי 

ברים, פירוש אם תאמר משום רישא נקט לה גפן שאם היו עליו מגולין לפת וצנון אפילו שאר ד
 נראה מכאן שהזרעים עם האילן אסורין בזריעהאפילו תחת גפן מותר לפי שאינו רוצה בהשרשתן, 

הט"ז כתב שאיסור הראב"ד הוא רק  ים זה עם זה, וכן נראה מן המשנה.וכן נראה מכאן שהלפת עם הצנון כלא

 בא"י.

מותר לערב זרעוני אילנות עם זרעוני שדה ולזורען  :ה הלכות כלאי אילן סימן רצהיורה דעטור 
 כלומר בא"י אסור לערב זרעוני אילנות.. אלא הרכבת אילן באילן בח"לביחד שלא אסרה תורה 

נראה מדבריו דבארץ ישראל אסור לערב זרעי אילנות עם זרעי שדה ולזרען יחד :  יורה דעה סימן רצהבית יוסף 

דרשה דשמואל דאף שדך בהרכבה בארץ ישראל מיירי ואפילו הכי לא אסר אלא הרכבה  ]בדק הבית[לא דק דהא 

 .מתניתין והרמב"ם בארץ ישראל מיירי ואפילו הכי שרו ודבר פשוט הוא ]עד כאן[דוקא וכן 

מיהו בא"י ודאי אסור לערב זרעוני אילנות עם זרע שדה ולזרען יחד כדכתבתי בסמוך :  סימן רצהיורה דעה ב"ח 

בשם התוספות לענין כלאי זרעים וה"ה לכלאי זרעוני אילנות וירקות שהרי הן דומים לענין היתר אכילה  )סו"ס א(

אצל מ"ש רבינו ואסור לקיים המורכב דאע"ג דאסור לזרען ולקיימן מותרין באכילה כמו שנתבאר בסוף סימן זה בב"י 

אבל הפרי היוצא ממנו מותר ע"ש והרב ב"י כתב דרבינו לא דק דהא מתניתין והרמב"ם בא"י מיירי ואפ"ה שרו ודבר 

פשוט הוא עכ"ל וכ"כ בש"ע )ס"ג( בסתם דמותר לערב זרעים מין בשאינו מינו ולזרעם יחד ושרי ליה מאריה כי דבר 

 ני מינים ולזרען יחד בא"י וכן מבואר ברמב"ם פ"ה דכלאים היפך דברי בית יוסף ע"ש:פשוט הוא דאסור לערב ש
32

 

ולע"ד נראה דסבר רבינו דבארץ ישראל אף שאינו נאסר משום הרכבה מכל :  יורה דעה סימן רצה אות ד פרישה

והרמב"ם לא  מקום נאסר משום דלא גרע מכלאי זרעים מה שאין כן בחוצה לארץ דכלאי זרעים מותרים והמשנה

אשמעינן אלא דאינו נאסר מחמת הרכבה דאם נאמר דשרי ממש לא ידענא מאי סברא יהיה זה דגרעיני זרעים 

אסורים בארץ ישראל לזרוע יחד וגרעיני זרעים עם גרעיני אילן יהיה מותר אפילו בארץ ישראל. ומיהו י"ל דשאני 

שנשאו )א יב(  נכרי וכמו שכתב רש"י בפרשת בראשיתאילנות דלא שייך בהו כלאים כל כך דכיון דגדולים הן מי

דשאים קל וחומר בעצמן וכו' ע"ש ואף על גב דבכלאי כרם מיתסר כרם שאני דהא גם שם נאסר בהנאה מה שאין 

 כן בכלאי זרעים והרכבה:

ובטור כ' אבל מותר לערב זרעוני אילנות עם זרעוני שדה ולזורען :  יורה דעה סימן רצה ס"ק ה ביאור הגר"א

ביחד שלא אסרה תורה בח"ל אלא הרכבה כו' וכתב ב"י משמע מדבריו שבא"י אסור. וח"ו לתלות טעות כזה עליו 

מדקאמר תירוש ויצהר כלאים והוא בא"י דוקא כמ"ש בקדושין שם וכמ"ש בסי'  בא"י הואדגמ' הנ"ל דבכורות ע"כ 

 ו אלא ט"ס הוא וצ"ל ולא אסרה תורה כו' והוא מילתא בפ"ע וכ"ד הרא"ש:רצ"

 סיכום סיכום הדעות בערבוב זרעי אילן וזרעי שדה 

 מותר בכל מקום רמב"ם, רא"ש:

 : מותר רק בחו"לראב"ד, טור, ב"ח
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וקשה שברמב"ם כתוב בפרוש שכלאי זרעים הם דווקא בתבואה, קטנית וירק ולא מזכיר אילנות. ואפשר שהב"ח הבין שהב"י התיר גם בירק ומכאן  

 .כתב בפירוש היתר זרעי אילןהרמב"ם כן הט"ז הקשה על הב"ח שו תמיהתו.
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 מותר להרכיב מין במינו אפילו כשמובדלים בצבע וכה"ג

 לכאורה משמע כלאים מהמלה כלאים תזרע לא שדך (יט, יט ויקרא) כתיב : א הלכה זכלאים פרק  ירושלמי

 כמו שעורים מיני שני ואפילו חטים מיני שני אפילו לאסור אומר הייתי ולכן, שהוא ערבוב כל אסרה שהתורה

 להרביע לאסור אומר הייתי כאן וגם כלאים תרביע לא בהמתך (שם) נאמר כן כמו. ב"וכיו ירוקה חיטה עם לבנה חיטה
 לא שעטנז כלאים ובגד (שם) נאמר כן כמו. שחור גבי על לבן שור או, לבן שור גבי על שחור שור אפילו
 !פשתים מיני שני ואפילו לבן צמר עם שחור צמר צמר מיני שני אפילו ללבוש לאסור אומר הייתי, עליך יעלה

 ופשתים צמר שעטנז תלבש לא בגדים בכלאי העוסק בפסוק בבגדים פירשה התורה פירש שהרי, כך הדבר אין אבל
 אלא! פשתים או צמר של הוא בתורה האמור בגד שכל נגעים בענין למדנו כבר שהרי מיותרות יחדיו ופשתים צמר המלים ולכאורה יחדיו

 שני כשהם אלא תורה אסרה לא, כלומר מינין שני אלא אסרתי לא לך שאסרתי בגדים כלאי מה ללמדנו התורה באה

 צמר, מינים משני נעשה הבגד אם אלא בגד ללבוש איסור אין, כלומר זה ממין זה ולא זה ממין זה לא יקח שלא, מינים

 כלאי, כרם כלאי מקום בכל לך שאסרתי כלאים אף אדום וצמר לבן מצמר שנעשה בגד ללבוש איסור אין אבל. ופשתים

 שניהם אם אבל, שני ממין וזה אחד ממין כשזה אלא תורה אסרה לא זה ממין זה ולא זה ממין זה לא בהמה כלאי, זרעים

 .כלאים איסור בו אין, אחר מצבע וזה אחד מצבע וזה מין מאותו

תני מניין שאין מרכיבין עץ סרק על גבי עץ מאכל ולא עץ : רושלמי מסכת כלאים פרק א הלכה זי
ובהמשך הפסוק  את חקותי תשמורו ]ויקרא יט יט[מין בשאינו מינו מניין תלמוד לו'  מאכל על גבי עץ מאכל

   שדך לא תזרע כלאים.

 הרכבה בין אילנות סרק מותרת

איירי דתני בירושלמי מנין שאין  מאכלבעץ  -אילן באילן  :רא"ש מסכת כלאים פרק א משנה ז
מרכיבין עץ סרק על עץ מאכל או עץ מאכל על עץ מאכל מין בשאינו מינו ת"ל את חקתי תשמרו, 

דגרסי מנין שאין  ואית ספרים, כיון שרק שילובים של עץ מאכל הוזכרו לאיסור על עץ סרק מותרמשמע דעץ סרק 
ומסתבר כגירסא ראשונה דעץ סרק כיון שאינו פרי או על מאכל,  אילן סרק על עץ סרקמרכיבין 

 כחד מינא חשיב:

ואפילו בארץ ישראל כרמב"ם וכ"פ הגר"א .מותר לזרוע זרעים וזרע אילן כאחד: סעיף ג
33

.  ולטור ולב"ח אסור בא"י משום כלאי 

  זרעים. וכ"פ הש"ך. והראב"ד כתב להחמיר בזרעי השדה וזרעי אילן וכוונתו בא"י. ט"ז.

לשון . וכן מותר לערב זרעי אילנות ולזרעם כאחד, שאין לך כלאים באילנות אלא הרכבה בלבד

 , ן בפסוק לכלאי בהמה. קידושין לט.הרמב"ם. שכלאי אילן הוקש

,  ואפילו עץ סרק על עץ הכל במשנה כלאיים א,ז, בין אילן בירק, בין ירק באילן, בין ירק בירק שאינו מינו
 .וכ"פ הרמ"א סעיף ו' .אבל שני עצי סרק דינם כמין אחד ומותר. רא"ש. מאכל או עץ מאכל על עץ סרק

 השרישו אין למחותלהרכיב זרע תבואה בבסיס יחור אילן ל

כי כן ראיתי לא' מבני ביתי עשה כן בגינתא דבי רב : ז. פת"ש א'שו"ת חתם סופר חלק ב )יורה דעה( סימן רפ

ומחיתי בידו משום דלא בריר לי היתרא אבל מ"מ אין בידי למחות לאחרים במה מניח חיטה בבסיס יחור של ורד דידי 

נלע"ד דלא שייך הרכבה אלא בשני המינים מגודלים למעלה מהקרקע או י ג"כ איסורא דשנהגו בזה היתר דלא ברי ל

לכל הפחות שעתידים שניהם לעלות מהקרקע משא"כ הכא שהחטה הזאת כלה ובלה בארץ רק גורמת שתשרש 

 .השושנה כו' ע"כ איני אומר בזה לא היתר ולא איסור והמחמיר תע"ב

 האבקה מפרח זכרי לנקבי להוציא מין חדש -הכלאה 

דאין חילוק כלל בין מרכיב ענף, או ולפי דעתי אין מקום כלל להקל בזה, :  חלק ט סימן רכד"ת שבט הלוי שו

ט"ז, אלא שכ' כב' דהתם יוצא ע"י השרף ענף, משא"כ  -כאשר הביא כב' בעצמו מחזון איש כלאים ב  מרכיב שרף

תי צ"ע לדינא, דגם בזה הלא יש לזרע מין בהכלאה הנזכרת שהיא פעולה שונה לחלוטין ויוצא ממנה רק פרי, ולפי דע

הזכר כח ההלדה, ואנו עושים פעולה שיוליד ממין השני וכמו שרף שכ' החזון איש, ובזה אינו דומה כלאי אילן 

להרבעת בהמה כמש"כ החזון איש שם בהג"ה, וגם לדעתו שרצה לבנות על היתר הח"ס אינו דומה דהח"ס איירי 

וכמובן כ"ז אם ...תר עפ"ז איסור הרכבת מין בשאינו מינו בתחלה עדין לא הוזכר שםמאיסור מקיים, אבל שיהי' הי

יוצא ע"י פעולה זו פרי של מין שלישי חדשה, דאם הוא רק לחזק הפרי הראשונה עיין פסחים נ"ו ע"א דאין איסור 

 בזה, ועיין בחזון איש שם.
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 סעיף ג'. והוא למעט גפן משום כלאי הכרם. 178וכן פסק למעשה להקל בהלכות הארץ עמוד  



 מבוארת והלכה ההלכה מקור

73 
 

שזה אינו בכלל האיסור. כיון שהכלאה נעשית  בנוגע להכלאה, נראה:  121התורה והארץ ג' עמ' הגר"ש ישראלי 

, לא מצאנו איסור הרכבה אלא בדומה ובהיקש מהרבעה, והשינוי שיכול להופיע הוא לא באילן עצמובפרחים, 

כמבואר במקורות, וזהו רק כשעושה החיבור בגוף העץ. ע"כ גם לפי מה שהעלינו סברא לדון, שעיקר איסור ההרכבה 

עשית ההאבקה שמולידה )או יכולה להוליד( מינים חדשים, מ"מ אין לנו אלא מה שאסרה הוא דווקא מצד שעי"ז נ

 .תורה, ובזה לא כלולה הכלאה. כן נראה לעניות דעתי

הנדסה גנטית
34

 

נראה שאין איסור כלאים בהנדסה גנטית בצמחים על פי ההלכה משלוש     : 28אמונת עיתך הרב דב ליאור 

 סיבות:

הוא רק כשמערבים את המינים בדרך הטבעית והמקובלתא. איסור כלאים     
35
. 

כלאים אין האזהרה בו אלא למראית "ש (פיה"מ פ"ג מ"א)הרמב"ם ב. מראית העין הינו כלל גדול בכלאים, וכ"פ     

ובהנדסה גנטית אין היכר ולכן הותרו צמחים סמוכים המובדלים במחיצה למרות ששורשיהם יונקים זה מזה. " העין

 המינים. לתערובת

בפני עצמו ואילו בגן אין  מסוגל להתפתח ולצמוחשיש בו כח הולדה וג. התורה אסרה כלאים רק בעצם או יחור     

 כח להתפתח. 

 

בדבר הנדסה גנטית, שמכניסים חלקיקי תאים מבריה אחת לשניה,  :אות כזחלק ב סימן צז שו"ת מנחת שלמה 

ראה דאין להתיר איסור כלאים מכיוון שאין חלקיקים אלה נראים לעין ועל ידי זה משנים את תכונותיה של השניה. נ

האדם, כיוון שאנשים מטפלים בחלקיקים אלה ומעבירים אותם ממין אחד לאחר, הרי זה חשיב ממש כנראה 

לעיניים, ולא דמי כלל לתולעים שאינם נראים. אמנם בבעלי חיים נראה לעניות דעתי דאין בעצם העשיה שום איסור 

הרבעה, כיוון שזה רק על ידי העברת חומר ממין אחד, תוך מין של בעל חיים אחר. ורק בהרכבת עצים נראה של 

דשפיר אסור, אף אם ההרכבה היא רק על ידי זריקה של מיץ אשר אם היה זורע את המיץ באדמה לא היה צומח 

ת ארבעת המינים ואפשר שבאתרוג קל כי נעשה ושונה מהמובא בשמו בספר כשרו .כי סוף סוף "השדה" זרועה משני מיניםכלל, 

 על ידי דבורים מה שאין כן כאן שנעשה ע"י אדם.

 סעיף ד

 זורע על הברכת גפן בקרקע בעומק ג' טפחים 

המבריך את הגפן בארץ אם אין עפר על גבה שלשה טפחים לא יביא זרע  : משנה א משנה כלאים ז
אבל מן הצד מותר דזרעים לצדדים לא משתרשי, אלא שעושין העפר תיחוח ומלקין יסודות הכותל כשנזרעים אצלו, אבל אין השרשים עליה 

והוי שלהן מהלכין מן הצד. וטעמא דלא יביא זרע על הגפן המוברכת אפילו חוץ לעבודתה לפי שהגפן רך ונכנסים שרשי הזרעים בגפן 

שתחב הגפן בתוך הדלעת או בתוך הסלון אסור אפילו הבריכה בדלעת לנות שאינן רכין שרי , אבל שאר איהרכבת ירק באילן

משום דשרשי הזרעים נוקבים ומפלשין עד הגפן כשאין על גבה שלשה טפחים עפר. ומשום זרעים בדלעת לא מתסר כגון שהדלעת 

. דבסלון של מתכת אין צריך עפר שלשה טפחיםצינור ומרזב וסלון אחד הוא. ובסלון של חרס דוקא מיירי  או בסילון: יבישה
  ירושלמי כלאיים א.ז.

 ג' אצבעות בעומקבסלע קשה ע על הברכת גפן זור

 . שלש אצבעות מותר להביא זרע עליה הבריכה בסלע אף על פי שאין עפר על גבה אלאשם: 

בסלעים  הבריכה בסלע. הדא דתימא בהדין צלמא : תלמוד ירושלמי )וילנא( מסכת כלאים פרק ז

ת ִהיא" ברם בהדין רכיכה מתפתפת היא האלה הקשים חַּ ַּ ת  ַּ כך היא הגירסה. אבל בסלעים האלה הרכים הסלע  "ִמְתפ 

 .מתפוררת והשרשים עוברים דרכו

 .ידעתי למה השמיטוהו הרמב"ם והרא"ש ז"ללא  - מתפתחת היא :בית יוסף יורה דעה סימן רצה
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באופן זה אפשר למשל, לשנות צבעם של פירות. כמו כן אפשר לקחת את התכונה שרוצים לסלק מהכרומוזומים של  
הברית יוצרו גויאבה בלי ריח, תפוח אדמה שסופג פחות שמן בטיגון, אורז עשיר בחלבונים  אותו פרי, למשל בארצות

)הוסיפו לאורז ֵגנים של אפונה(. כמו כן, החליפו את ההורמון האחראי להבשלה של העגבנייה בהורמון איטי יותר, כדי 
 ץ.מתוך מאמר של הרב שמואל דוד במכון התורה והאר –. להאריך את חיי המדף שלה

35
 וצ"ע אם היום קולא זו תקיפה שכן זוהי כבר הדרך המקובלת. 



 אילן כלאי רצה סימן

74 
 

 מותר לזרוע לצד ההברכה

גפן יחידי שאין בזרעים שאצלם משום עירבוב דאין כרם בפחות  בארץ תנן: המבריך את הגפן יט:בבלי בבא בתרא 

לא  -, אם אין על גבה עפר שלשה טפחים   מחמש גפנים שתים כנגד שתים ואחת יוצא זנב אלא שלא ינק הזרע מן הגפן
 .אילך ואילך אבל זורע את הצדדין: יביא זרע עליה, ותני עלה

 נראית מרחיק ו' טפחיםכשעיקר הגפן 

שמרכיבין יחור של גפן  הארכובה שבגפן אין מודדין לה אלא מן העיקר השני:: ... משנה כלאים ז, א

ו' טפחים כדי עבודת גפן יחידית והיינו לקולא דאם מן התחתון מודד היה צריך  )העליון( והתחתון עב מן העליון ומודדין מעיקר השני

 . ר"ש.להרחיק יותר

בשאין הראשון נראית אבל שהקלנו למדוד מהעליון והאי  הלכה א: ירושלמי מסכת כלאים פרק זתלמוד 
. תדע לך ולא די בשלשה טפחים עפר אם היה הראשון נראה נותן ששה טפחים לכאן וששה טפחים לכאן

, להצריך רםנחשבים כשתי שורות ויש להם דין של כ שהוא כן דתנינן דבתרה המבריך שלשה גפנים ועיקריהן נראין

 נחשב לשתי שורות ולכן דין כרם להן ג' גפניםשאם יש שם . ותני עלה במה דברים אמורים לענין הכרם הרחקה של ד' אמות
אבל לענין עבודה להרחיק הזרעים מהן אף אם  אבל לענין עבודה נותן ששה טפחים לכאן וששה טפחים לכאן

מ"מ דינן כגפן יחידית ואף על פי שהבריכן הואיל ועיקריהן נראין צריך שיהא נותן ששה  )שהם פחות מג' גפנים(  אין ביניהן כשיעור הזה

 :. פני משה. טפחים לכל רוח ורוח

הבריכה בסלע אף על פי שאין עפר על גבה אלא שלש : הלכה ח רמב"ם הלכות כלאים פרק ו
ל אם נראה צריך אצבעות מותר להביא זרע עליה, במה דברים אמורים שאין עיקר הגפן נראה, אב

להרחיק ששה טפחים לכל רוח ואחר כך יזרע כמו שמרחיק מכל גפן יחידית שלא הוברכה כמו 
 שיתבאר.

 יש איסור הרכבה אפילו תחת הקרקע,   :סעיף ד

זמורת הגפן שהבריכה תחת הקרקע, אסור לזרוע עליה ירק, אלא אם כן יש על משנה כלאים א,ז, כגון 
, או וכיון שיבשה אין איסור כלאיים בין הגפן והדלעת. ר"ש הבריכה בתוך דלעת שיבשה גבה עפר ג' טפחים. ואפילו

ולטור של עץ. ש"ך בתוך סילון של חרס
36
 , מפני שנשרש בה והוה ליה מרכיב ירק באילן. .

ב"ב יט:. שאיסור הרכבה הוא באילן ולא . ואם היה על גבה פחות מזה, אסור לזרוע על גבה ומותר לזרוע בצדה

  .ורש. רא"ש. כיון ששרשי האילן משתרשים ישירות מטה וכן שרשי הגפן משתרשים מטה ג' טפחים קודם שמתפשטים לצדדים. ר"ןבש

 אבל הבריכה בסלע קשה, אפילו אין עליה עפר אלא ג' אצבעות, מותר להביא זרע עליה. 

רוח ואח"כ בד"א, כשאין עיקר הגפן נראה. אבל אם נראה, צריך להרחיק ששה טפחים לכל 
 .רמב"ם. ע"פ ירושלמי כלאיים ז' א'ה. דית שלא הוברכזורע, כמו שמרחק מכל גפן יחי

 סעיף ה

 של שאר אילנות  הברכהמותר לזרוע על 

גמ' לא יביא זרע עליה הא מן הצד  :עם פירוש הר"ש במשנה -הלכה א' פרק ז כלאיםמסכת  ירושלמי
למה לי גפן אפילו שאר כל  שי הזרע נכנסים בשרשי הגפניםששר מותר. מה נן קיימין אי משום זרעים באילן

אלא כר'  של גפן יחידית אי משום עבודה ניתני ששה ?כדתנן בפרק קמא )משנה ז( אין מביאין ירק באילןאסור,  האילן
 שלשה. אין כרבי עקיבה אפילו מן הצד ניתני שלשהשעבודת גפן יחידית היא עקיבה דרבי עקיבה אמר 

ולא משום  משום זרעים על גבי הגפן . רבי ירמיה בשם רבי חייה בר אבאמן הצד מותרומשמע על גבה אסור 

. תמן תנינן מרחיקין  כלאי הכרםאלא משום דבאין השרשים עד הגפן ואסור משום הרכבת ירק באילן ולאו משום  עבודה
ירמיה אמר רבי חמא בר את הזרעים ואת המחרישה ואת מי רגלים מן הכותל שלשה טפחים. רבי 
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וקשה שבסימן רצ"ד סעיף כו' דעת הטור כרא"ש שחרס חדירה לשורשים ועץ אינו חדיר אלא כשנקוב. וא"כ דווקא  
בחרס ראוי לאסור משום חדירת שורשים ובעץ להתיר. ועוד קשה לשו"ע שפסק שם כרמב"ם שעציץ שאינו נקוב אסור 

 גם כשאינו של חרס מפני חדירת השורשים ןמדוע כתב כאן לאסור רק בשל חרס?



 מבוארת והלכה ההלכה מקור
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עוקבא מקשי תמן את אמר אין השרשין מהלכין מן הצד והכא את אמר השרשין מהלכין מן הצד. 
אמר רבי יוסי כאן וכאן אין השרשין מהלכין מן הצד. אלא שהן עושין עפר תחוח והן מלקין 

רה של גפן לתוך אבטיח מפני שהוא אילן ומיהו קשה מיהא דתנן לעיל בפרק קמא )משנה ח( אין תוחבין זמו ארעיתו של כותל.

אז  אבטיח אסור אבל בנגיעה לא כיון דאין עיקריהן נראין לתוךבירק ומוקי לה בירושל' )שם( במעמיק שורש בארץ ואפילו הכי דוקא 

ודוקא על גבי הגפן  ם באילןזרעיוצריך ]לומר[ דמסקנא דהכא נמי משום  .קשה איך אוסרים פה מצד כלאי כרם אפילו בנגיעה של שורשי הזרוע בגפן

דאין מהלכין מן הצד וההיא דפרק לא יחפור אף על פי  ומן הצד אפילו בגפן שרי לפי שהוא רך נכנסין בו שרשי הגפנים אבל שאר אילנות שרי

 שאין מהלכין מן הצד מקלקלין ארעיתו של כותל דהיינו היסוד לפי שנעשה עפר תחוח:

 הלכה א' כלאים פרק זומדקדק עליה בירושלמי  סימן ד: כלאים הלכות קטנות לרא"ש )מנחות( הלכות
אמאי אסור אי משום שהשרשין נכנסין בגפן ואסור משום הרכבת ירק באילן מאי איריא גפן 
אפילו כל אילן נמי מדתנן בפ"ק דכלאים אין מביאין ירק באילן. ואי משום עבודה שצריך להרחיק 

ומשני לעולם משום .. בצד הזרעים. נתני ו' כדין עבודה.מן הגפן שתחת הזרעים כמו מן הגפן ש
שאר אילנות קשין הן ואין נכנסין . אבל 37הרכבה ושאני גפן דרכיך ונכנסין שרשי הזרעים לתוכו

נמי כשזורע אלמא שמעינן מהך מתני' דמתרצי' דשייך הרכבה אפילו תחת הקרקע ואם כן לתוכו 
יהא אסור  הגפן. ונהי דהזרעים מותרים מכל מקוםבצד הגפן נכנסין שרשי הזרעים בתוך שרשי 

ונראה לי דאף על גב דשייך הרכבה תחת הקרקע ה"מ דמבריך  .לזרוע משום הרכבת ירק באילן
 אילן עליה קודם שהבריכה.  ֵשםזמורה תחת הקרקע שכבר היה 

רוע ראה לה"ר שמואל מאיוור"א דטוב ליזהר שלא לזונא: תוספות מסכת קידושין דף לט עמוד 
 זרעים סמוך שלשה טפחים מעיקרו של אילן דנראה כמרכיב זרעים בתוך האילן.

 גפן מותר לזרוע שורשעל 

לא יביא זרע  -המבריך את הגפן בארץ, אם אין על גבה עפר שלשה טפחים  בבלי בבא בתרא יט:
 .עליה, ותני עלה: אבל זורע את הצדדין אילך ואילך

לא מיקרי הרכבה דאין שם אילן אבל מה שנכנסים שרשי הזרעים בתוך שרשי האילן  רא"ש שם:
תדע לך שהרי גפן יחידית עבודתה ו' טפחים אף על פי שהשרשים מתפשטים חוץ לו' על השרשים 

ולא חיישינן להרכבה. ועוד האמר היה גדר בנתיים זה סומך לגדר גפן מכאן וזה סומך לגדר 
שנכנסה שרשי התבואה לתוך שרשי הגפן אלמא לא מיקרי הרכבה מה תבואה מכאן. ואף על פי 

 שנכנסין תחתיה לתוך השרשים כיון דאין שם אילן עליה:

תוך ג' טפחים לגפן שהוא מוברך  ואפי' לחרוש: הר"ן על הרי"ף מסכת קידושין דף טז עמוד א
 )דף יט ב(לא יחפור בארץ מותר ולא חיישינן להרכבה כדתנן בפ"ז ממסכת כלאים ומייתי לה בפרק 

המבריך את הגפן בארץ אם אין עפר על גבה ג' טפחים לא יביא זרע עליה ותני עלה אבל זורע הוא 
את הצדדין אילך ואילך והיינו טעמא משום דליכא למיחש להרכבה אלא בזורע על הגפן ממש 

גפן אבל בזמן שאין שם עפר שלשה טפחים לפי ששרשי הזרעים יורדין כנגדן ונכנסין בתוך ה
כדאיתא התם וכ"ת ונהי דשרשי הירק לא בצדדין לא משום דזרעים לאו לצדדין משתרשי 

יש לומר ובאין שרשי הירק ונכנסין בהן הגפן דלצדדין משתרשי  לשרשימשתרשי לצדדין ניחוש 
דשרשי הגפן ג"כ אין מתפשטין לצדדין עד שהן יורדין כנגדן ג' טפחים ושוב אין שרשי הזרעים 

ומשמע שהר"ן חולק על הרא"ש וסובר ששייך איסור הרכבה אפילו בשרשי הגפן ולא רק בהברכה. רק שהמציאות פה שאינה נפגשים. וראה  בהןנכנסין 

 .ש"ך ס"ק ה'

 ודוקא בכהאי גוונא שנקרא עליו שם אילן קודם שהבריכה. : סעיף ה

האילן, כיון שאין על אבל מותר לזרוע אצל האילן, אף על פי ששרשי הירק נכנסים בתוך שרשי 
  כר' איורא. ש"ך ה'. להרחיק ג' טפחים כר"ן ולכתחילה טוב להחמיר. רא"ש ולא כר"ן. השרשים שם אילן

ואפילו במבריך, דוקא בזמורת הגפן מפני שהיא רכה ושרשי הזרעים נכנסים בה. אבל המבריך 
 .ירא"ש ע"פ ירושלמר"ש ו ענף מאילן אחד, מותר לזרוע על גביו אפילו אין עליו עפר שלש אצבעות

                                                           
37
 זה אינו כתוב בפרוש בירושלמי אלא הוא מסקנת הדברים להבנת הרא"ש והר"ש. 
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 סעיף ו

 הרכבה של מין באינו מינו אסורה אפילו כשדומין בעלים או בפירות

הם והפרישים  מין אגסים קטנים הדומים לעפציםובאילן האגסים והקרסתומלין : משנה ד משנה כלאים א

ימין אף והעוזרדים אינם כלאים זה בזה התפוח והחזרד הפרסקים והשקדין והשיזפין והר חבושים
 על פי שדומין זה לזה כלאים זה בזה:

רבי יוסה בשם רבי יוחנן כולהון זוגות הלכה א:  תלמוד ירושלמי )וילנא( מסכת כלאים פרק א
חמשה ירקות פסחים לט. זוגות. מה על כל פירקא אתאמרת או על הדא הלכתא. מן מה דאמר רב 

שאדם יוצא בהם ידי חובתו בפסח כולם מותרין ליזרע בערוגה ואמר הדא דרב פליגא על ר' יוחנן 
הדא אמרה על כל פירקא איתאמר'. רבא בשם רב כולהון זוגות זוגות. מחלפא שיטתיה דרב. תמן 

כולם יוצא ידי מה שרב אמר שבוהכא הוא אמר הכין. לא דרב אמר כולן מין אחד  כולן מין אחדהוא אמר 

הן וכולן מותרין ליזרע  לא אמר אלא מיני ירקות  חובת מרור, אין הכוונה שהם מין אחד ומותר לזרעים בערבוביא
  בא רב ללמדנו שהחמישה שמנו חכמים בפסחים שראויים למרור, מיני ירקות הן ומותר לזרוע אותם בערוגה בהרחקה מועטת. בערוגה

שלמן בר לוי אחוי דזבדי בר לוי בשם רבי יהושע בן לוי : כה דא הלירושלמי מסכת כלאים פרק 
 כולהון מין אחד. רב אמר ורק עם בן זוגו אינו כלאים, אבל אחד מזוג זה כלאים עם אחד מהזוג השני. כולהון זוגות זוגות

. מתני' פליגא מדבר על אילנותשראינו לעיל מה שרבא אמר בשם רב בכל פירקא זוגות זוגות, הכוונה לירק, וכאן  ואינם כלאים. ומה
. התיב ר' יוסי בי ר' בון והתני אף ואם זוגות זוגות קתני, מי הבן זוג של הבכיים? על רב דתני אף הבכיים

בשוקי של ציפורין היו מרכיבין  אינם כלאים, וגם מכאן ראיה שאינו מדבר בזוגות כי אין לו בן זוג.הרוגייני' 
יד אחד אמ' להן אסורים אתם הלכו וקצצום ובאו ושאלו קרוסטמלין על גבי אגס. ראם תלמ

 הוא, ואין הלכה כמותו. הן מי שפגע בכם מתלמידי בית שמאיביבנה אמר ל

 בפירות או שדומין זה לזה בעליןוכן באילן שיש שני מינין :  רמב"ם הלכות כלאים פרק ג הלכה ד
הואיל והן שני מינין הרי אלו כלאים, כיצד התפוח עם החזרד, והפרסקין עם השקדים, והשזפין 
עם הרימין אף על פי שדומין זה לזה הרי הן כלאים זה בזה, אבל האגסים עם הקרוסטמלים, 

 .ונראה מלשונו שפסק כרב שההיתר נאמר בזוגות בלבד והפרישים עם העוזרדין אינן כלאים זה בזה

 כלאים אלו הרי לפרי דומה והפרי לזה זה דומין שהעלין פי על אף הנפוס עם צנון אבלה ו: ובהלכ
 ביותר זה פרי מטעם רחוק זה פרי וטעם הואיל

 ויש הפרי אחר שהילכו מהן יש רבי אמר( ה' הל) ירושלמי ה: משנה א פרק כלאים מסכת ש"ר
 התיבון העלין אחר הילכו והנפוס הלפת הפרי אחר הילכו והצנון הלפת העלין אחר שהילכו מהן
. הפרי טעם אחר הילכו בזה יונה רבי אמר כלאים אמרת ואת דומין והעלין הפרי והנפוס צנון הרי

 :להחמיר הטעם אחר וכן להחמיר העלין אחר וכן להחמיר פרי אחר פירוש

 מין במינו מותר אפילו בשינוי שם או צבע 

הקשות והמלפפון אינם כלאים זה בזה רבי יהודה אומר כלאים חזרת : משנה ב משנה כלאים א
וחזרת גלים עולשין ועולשי שדה כרישים וכרישי שדה כוסבר וכוסבר שדה חרדל וחרדל מצרי 

 :אינם כלאים זה בזהודלעת המצרי והרמוצה ופול מצרי והחרוב 

יב תאינה שחורה על גבי מעתה אסור להרכ: ז תלמוד ירושלמי )וילנא( מסכת כלאים פרק א הלכה
אמר רבי אבין ולא מכלאי הבגדים למדת. מה כלאי בגדים שאסרתי לך שני מינין לא  ?תאינה לבנה

 זה ממין זה ולא זה ממין זה. אף כלאים שאסרתי לך בכל מקום לא זה ממין זה ולא זה ממין זה.

שחורות בלבנות א. ילו והלכתא מותר להרכיב אילנות מין במינו אפ:  אורחות חיים הלכות כלאים
שיש להם שם לווי אבל אילן נושא פירות באילן שאינו נושא פירות ג. ודקות בגסות אף על פי ב. 

 אסור להרכיבן וכל שכן מין בשאינו מינו:

  



 מבוארת והלכה ההלכה מקור

77 
 

יש באילנות דומים זה לזה בעלין או בפירות, ואף על פי כן הואיל והם שני מינים הרי : סעיף ו
 אלו כלאים. 

 )פירוש פירסק"י בלע"ז( הפרסקין וחיזור( ירוש מין תפוח יערי תרגום וכפתור)פ עם החזרד כיצד, התפוח
עם הרימון, אף  )פי' הרכיב זיתים על רימון, שהם פרי דומה לזית, יוצא מהם שזפין( עם השקדים, השזפין

 על פי שדומים זה לזה, כלאים זה בזה, 

 עם העוזרדין )פי' קודוציו( והפרישן )פי' מין אגסים( עם הקרוסטומלין )פי' פיר"י בלע"ז( אבל האגסים

 . משנה א' ד'לשון הרמב"ם ע"פ  אינם כלאים זה בזה )פי' סורבוליי(

 הפירות. ולר"ש נדרש דמיון בשלשתם. אולרמב"ם נחשבים מין אחד כשדומים בטעם ובנוסף במראה העלים 

משנה ודקות בגסות, אף על פי שיש לו שם לווי ירושלמי א,ז הגה: וכן מותר להרכיב מין א', אפילו שחורות בלבנות 

 )כל בו וב"ח בשם א"ח(. א' ב' 

 כך כתב הטור והסביר שכל אילנות סרק הם כמין אחד. .וכן סרק על גבי סרק, שרי, אף ע"פ שאינו מינו )כן משמע מהטור(

כלומר אפילו במוזכרים בשו"ע להיתר.  בשם סמ"ק(.ומ"מ הואיל ואין רוב העולם מכירין רוב המינין, טוב ליזהר מכולן )ב"י 

 גר"א.

 הרכבת תפוח יער בתפוח. פת"ש ב'

 : חידושי דינים סי' ק"ולבושי שרד 

  אפילו פירותיהם נאכלים ע"י כבישה לא אומרים שהם כמין תפוח אלא דינם כאילן סרק
 בעץ תפוח. ואסורים בהרכבה 

  רחוק מטעם עצי הפרי, אסורים בהרכבה אם פירותיהם טובים לאכילה אך עדיין טעמם
 כמין שאינו מינו כמובא ברמב"ם.

 : סימן ס"ומשכנות יעקב 

  חלוקיןעל אותן שהם ב' מינים להחשיב ריחוק טעמים כשני מינים רק הרמב"ם כתב 
על זה  ,מפני שווי ודמיון העלין וצורתן היה עולה על הדעת להתיראלא ש בשמן ובטבען

. אבל כה"ג לא גרע משקדים מרים ומתוקים ותאנים ם הפריכתב שהלכו בזה אחר טע
 .38ובנות שוח שודאי אינם באיסור הרכבה

 הרכבה בין פירות הדר

ולימון ואתרוג ואשכליות ותפו"ז יש להסתפק בהן אם הן מין אחד :  דרך אמונה הלכות כלאים פרק ג הלכה ד

המורכב בלימון בסדן לימון, ומיהו אם ע"י ההרכבה מצד השתוותן בכמה דברים ולכן אסור להרכיב יחור של אתרוג 

נדמה לאחד מהמולידים ובא לכלל השתוות הפירות והעלין הותר עם מין הנדמה לו כדלקמן סקל"א ולכן נראה 

ותפו"ז יערי  .דמותר להרכיב אתרוג המורכב באתרוג שאינו מורכב שהפירות דומין דמיון גמור וע"ל פ"א סקמ"ב

 ן א' עם התפו"ז:חושחש נראה דהוא מי

 סעיף ז

 אסור לקיים המורכב בכלאיים

אם רואה אותם ומתייאש מלעקרם אסור,  כלאי הכרם אסורין מלזרוע ומלקיים:  משנה א משנה כלאים ח

דכתיב )שם( פן תקדש, תוקד אש, מלמד שהן טעונים שריפה  ואסורין בהנאהאלא שאינו לוקה אלא אם כן עושה מעשה 

כלאי בגדים  .ומותרין באכילה וכל שכן בהנאה זרעים אסורים מלזרוע ומלקייםכלאי ואסורים בהנאה 
ואינם אסורים  כלאי בהמה מותרים לגדל ולקייםמותרין בכל דבר ואינן אסורין אלא מללבוש 

 כלאי בהמה אסורים זה בזה: .אלא מלהרביע

                                                           
38

ובחזו"א כתב שלא נתבאר טעם המתיר מנ"ל שהוא מין א' ואין בזה :  דרך אמונה הלכות כלאים פרק ג הלכה ד 
 .אלא שיקול הדעת
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זורע דמה דרכו של זורע לצמוחי דהיינו נמי  לוקה –תניא: המנכש והמחפה בכלאים :  בבלי עבודה זרה סד.

, ר"ע אומר: אף המקיים; מ"ט דר"ע? אמר קרא: שדך לא תזרע פירי מכוין הא נמי לצמוחי פירי מכוין
דְָך ֹלא ִתזְַרע " על הפסוק כלאים, אין לי אלא זורע, מקיים מנין? ת"ל: לא כלאים ְבֶהְמְתָך ֹלא ַתְרִביַע כְִלַאיִם שָּׁ

מדלא כתיב בהמתך לא  "כלאים שדך לא"כלאים דהרבעה קא דריש מדסמך כלאים דלא תרביע גבי שדה דרשינן )מו"ק דף ב:(  ":כְִלָאיִם

 .כלאים בשדה שלא יהותרביע כלאים ולא תזרע שדך כלאים ש"מ שדך אכלאים דלעיל נמי דרשינן ומשמע דמזהיר הכתוב 

לא תזרע כרמך כלאים. אין לי אלא  []דברים כב טכתיב : הלכה א חרושלמי מסכת כלאים פרק י
 הזורע. מקיים מניין ת"ל וכרם ולא כלאים מה כרבי עקיבה דר"ע אומר המקיים עובר בלא תעשה

. אמר רבי יוסי דברי הכל היא הכל מודים באסור שהוא אסור המקיים לוקה. וחכמים חולקים עליולכן 
. כהדא דתני המחפה בכלאים גם לחכמים בשלא קיים ע"י מעשה. אבל אם קיים ע"י מעשה לוקה

 לוקה.

ועל על הרכבת האילן  שלוקין אף על פי:  סימן ג )מנחות( הלכות כלאיםלרא"ש הלכות קטנות 
אפ"ה הפרי מותר. וכן מותר ליקח יחור מן האילן המורכב ולנוטעו בארץ דאין לך בכלאים  קיומו

אם ראם ונתייאש מלעקרם אבל  -ומלקיים : ירובפירוש המשנה הבה. שיאסר הפרי והעץ אלא כלאי הכרם
 אינו לוקה עד שיעשה מעשה בקיומן כדתנן המחפה בכלאים לוקה:

ו אלא עוקרן ואם ואסור לאדם לקיים כלאי זרעים בשדה:  הלכות כלאים פרק א הלכה ג רמב"ם
  .קיימן אינו לוקה

ואיך אפשר  א"א ואם אמרו בחוצה לארץ יאמרו בארץ והלא אף המקיים לוקה ראב"ד:
שלא ינכש אותם ולא ישקה אותם והלא הוא מקיים בידיו, ועוד אמירה לנכרי באיסור 

 לאו בעיא ולא איפשיטא ולחומרא בבבא מציעא.

לכן נ"ל ללמד זכות על כלל ישראל, דמדברי הרמב"ם פ"א מהל'  :יורה דעה סימן לו 'חלק ישו"ת יביע אומר 

, ורק כלאי הכרם וכלאי זרעים אסור לקיימן. והרי כל עיקר ור לקייםאין איסכלאים מוכח שבאילנות מורכבים 

האיסור של הרכבת האילנות למדנו מהרבעת בהמה, וכיון שבכלאי בהמה שנינו שמותר לגדל ולקיים, ממילא גם 

 בכלאי אילן מותר לגדל ולקיים.

לקוצצה איך מותר ליקח ממנו  וק"ל דאם האילן אסור בקיומו ומחוייב  י"ח: יורה דעה סימן רצהערוך השולחן 

ייחור ולנוטעה ולהיפך אם הענף מותר למה כל האילן נאסרה מה לי ענף אחד ומה לי הרבה ענפים אלא וודאי דגם 

כוונת הרא"ש אינו כמו שתפסו רבים דכוונתו לקצוץ האילן אלא ה"פ דהנה הרא"ש וודאי אינו סובר כל הני דקדוקים 

סור קיום כלל וס"ל דלא גרע מכלאי זרעים האמנם כוונתו מיד אחר ההרכבה שדקדקנו דאין בכלאי אילנות אי

כשעדיין לא נתגדל האילן כלל מחויב ליטול המורכב מעצם האילן וזהו כמו בזרעים באמצע הגידול אבל כשכבר 

יסור נשתרשה ונעשית אילן הוי היתר גמור ולכן כתב דמותר ליקח ייחור ממנה וליטע אותה כיון שכבר נתגדלה וא

ונמצא לפ"ז דלדעת הרמב"ם ליכא כלל איסור מקיים באילנות ואפילו להרא"ש אינו אלא הנאה אין בה 

מיד כשמרכיבן אבל כשהישראל קונה פרדס או כרם ויש בהם מורכבים שמכבר נעשו אילנות אין בזה 

 ]כנלע"ד[ איסור כלל

ולא מצינו איסור במקיים אלא בכלאי הכרם :  מסכת קידושין דף לט עמוד אהריטב"א חידושי 
  .)ע"ז ס"ד א'(דכתיב בהו לא תזרע תרי זימני כדאיתא התם 

 .ואף על פי שהמרכיב כלאים לוקה מותר לקיים המורכב:  סימן צאספר כלבו 

ומהרמב"ם שלא הזכיר איסור קיום המורכב אין ראיה כלל, ואדרבא משמע :  יורה דעה סימן רצהברכי יוסף 

איפכא מדבריו, דהרי בתחילה כתב )פ"א ה"ג( דאסור לקיים כלאי זרעים, ואחר זה כתב )שם ה"ה( כלאי אילנות הרי 

 הם בכלל מה שנאמר שדך לא תזרע כלאים. ומסתמות דבריו משמע דאסור לקיים המורכב. 

 י אילן כלאאכילה והנאה ב

 .ומותרין באכילה וכל שכן בהנאה ומלקייםכלאי זרעים אסורים מלזרוע שם: משנה 

הזורע זרעים כלאים וכן המרכיב אילנות כלאים אף על פי :  רמב"ם הלכות כלאים פרק א הלכה ז
שהוא לוקה הרי אלו מותרין באכילה ואפילו לזה שעבר וזרען שלא נאסר אלא זריעתן בלבד, 

 יחור מן האילן שהורכב כלאים ולזרוע מזרע הירק שנזרע כלאים.ומותר ליטע י
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אף על פי שלוקין על הרכבת האילן ועל :  סימן ג הלכות קטנות לרא"ש )מנחות( הלכות כלאים
קיומו אפ"ה הפרי מותר. וכן מותר ליקח יחור מן האילן המורכב ולנוטעו בארץ דאין לך בכלאים 

 .שיאסר הפרי והעץ אלא כלאי הכרם

תני גוי שהרכיב אגוז על גבי פרסק אף על פי שאין ישראל :  הלכה ד מסכת כלאים פרק א רושלמיי
רשאי לעשות כן נוטל ממנו ייחור והולך ונוטע במקום אחר מה נפק מינהון קדריה פרסקיה. הרכיב 
תריד על גבי דרכון אף על פי שאין ישר' רשאי לעשות כן נוטל הימינו זרע והולך וזורע במקום 
אחר. מה נפק מינהון כורבי לבנון. זרגון ולפת מה נפק מינהון פטר פיטרא. סילינון לוזון ובוטמין 

 מה נפק מביניהון פיסטקין. זיתין ורימון מה נפק מביניהון שיזפין:

הזכיר איסור ולערוה"ש כוונתו דווקא בסמוך להרכבה אבל נעשה אילן מותר.ברמב"ם  רא"ש.. אסור לקיים המורכב כלאים: סעיף ז

קיום רק בזרעים.
39 

. , ואפילו לזה שעבר והרכיבולזרעים וה"ה לכלאי אילן. וכן ברמב"ם וברא"ש  א'משנה ח' . אבל הפרי היוצא ממנו, מותר
 . לחוטא. גר"א רק בכרם שחמור אסרו בירושלמי את הפרי

 רמב"ם רא"ש. .ירושלמי א' ד'. ומותר ליקח ענף מהמורכב ולנטעו במקום אחר

 כום דעות במקיים בכלאייםסי

 פניני הלכה ליקוטים ג' יא': 

 . רצה, ז, שו"ע יו"ד רצה, הטור אמנם רק קודם שגדל הל' כלאים סי' ג'הסוברים שיש איסור קיום של עץ מורכב הם: הרא"ש 

 דעות בהגדרת איסור הקיום:  ג'

אמנם  .צריך לעקור את העץ המורכב  .כלאים ב, טו החזון איש,. וכן דעת כ"ד ושו"ת דברי יוסף, בברכ"י רצה, ז לחיד"א -

  .במצב של ספק אם נעשה איסור, החזו"א מקל לקיים את העץ ולטפל בו מחמת ספק ספיקא

 , אין איסור להשאירו בשדה, ורק לטפל בו אסור. כ"ד לר"ר זרחיה גוטה ושו"ת משנת ר"א -

ח"ו ליקוטים כ"ה תם סופרחל -
כל איסור הקיום נמשך רק עד לשעת  דעת הרא"ש את רצה, יח, ערוה"ש וכן מבאר, 40

ובמשפט כהן סי' יג סמך על זה רק  , (!)אם חייבים לקצצו כיצד מותר לקחת ממנו יחור?  האיחוי, אבל לאחר מכן אין איסור לטפל בעץ

 . בשעת הדחק

אין כלל איסור : רמב"םב, יו"ד רצה, יז מבאר ערוה"שוכן  ר' בלשונות הרמב"ם אלף תקס"ד רדב"ז, קידושין לט ריטב"אל -

 לקיים אילן מורכב הם:. 

 קיום בנטיעות שנקנו מגויים

בהא סליקנא דלדעת התוספות מותר לקיים בלי . פת"ש ד': שו"ת חתם סופר חלק ב )יורה דעה( סימן רפח

יהודאי ואולי על זה סמכו חכימי ד .לקיים שלא ע"י מעשה מעשה אפילו לר"ע אפילו בא"י ולרמב"ם בח"ל מיהת שרי

 .על העברשנהגו ע"פ מנהג אבותיהם אף על גב שמפשטות לשון הש"ע לא משמע להקל בכך מ"מ למדנו זכות 

אילן המורכב כלאים, יש  :ט דין כלאי האילן -סימן רצה  -ילקוט יוסף קצוש"ע יורה דעה הלכות כלאים 

אומרים שאסור לקיימו, ויש לעקור אילן כזה. וכל שכן שאסור לעשות בו פעולות לקיים האילן, כגון להשקותו, לנכש, 

לעדור, וכדומה. והאיסור הוא גם להשקותו בממטרה אוטומטית. ואמנם יש חולקים ואומרים שמותר לקיים אילן 

תן לאילן שיגדל לבד, ולא לעשות בו פעולות בידים. ולדינא נראה, שיש מקום כזה, ואין צריך לעוקרו, אך צריך לי

 להקל בקיום האילנות המורכבים, אך טוב להחמיר שלא להשקותם ולנכשם, אלא רק על ידי גוי. 

ואם נתאחה האילן המורכב לגמרי ונעשה כאחד ומהות הגזע נעשית כאחד, שפיר דמי לקיימו אפילו על ידי מעשה. 

 ריך לעקור את האילן.ואין צ

  

                                                           
39

שונים ובאחרונים נחלקו באיסור קיום ונראה ששורש החילוק הוא שמצד אחד כלאי אילן נלמדו מכלאי זרעים ברא 
ומשנה מפורשת היא שאסור לקיימם ומצד שני הוקשו בירושלמי בפרטי דינם להרבעת בהמה ושם הקיום הותר 

ור אסור לטעת )משפט כהן כ, כג. . למעשה כתב בהלכות הארץ שלרוב הפוסקים עץ שהורכב באיסח' א'בפירוש במשנה 
 חזו"א כלאיים ב, ט( אסור להשקותו ולעשות מלאכות לקיומו )שו"ע כאן( ולכתחילה יש לעקור אותו 

40
וזאת לדעת דאסור לקיימו היינו כ"ז שלא נתאחדו והי' לאחד אבל :  ליקוטים סימן כה -שו"ת חתם סופר חלק ו  

 בה שוב ניכר בהם שוב אין בהם איסור קיום וזה פשוטבשכבר נתאחדו והי' לאחד באופן שאין ההרכ
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 הלכה סדורה
 

 הרחבה ופוסקים נוספים שו"ע נושא סעיף

בכלל אסור בהרכבה מהתורה  איסור כלאי אילן א
מה שנאמר: שדך לא תזרע 

 . כלאים

 

 אסור.  כלאי אילן בחו"ל 
 

חוקים שחקקתי לך כבר.  –כדברי שמואל 'את חוקותי תשמורו' 
 קידושין לט.

 בהמה והיא חובת הגוף. ירושלמי.וכן שהוקשתה להרבעת 

  משנה א.ז.לוקה.  הרכבת ירק באילן  

 . "םכרמבהשמיט האיסור.  הרכבת ירק בירק 
 

במשנה א' ז' אין מביאין ירק בירק ובחולין ס. הגמ' 
 מסתפקת במיני דשאים ומסיימת בתיקו.

  רמב"ם:
 .מהתורה בחו"ל מותרכס"מ: בא"י אסור ל    

 מדרבנן.גר"א: איסורו ל     
 בא"י מהתורה וספק בחו"ל. רא"ש:
 בכל מקום מהתורה וספק בגוי. גר"א:

 וכן בט"ז ודחה את הדרישה.מותר. רמב"ם, רא"ש:  סעיף ג'. .מותר תערובת זרעי אילן בא"י 

 כיון שנלמד מכלאי זרעים.יש לאסור. דרישה: 

אסור להניח לעכו"מ שירכיב  הרכבה ע"י נכרי ב
 לו. 

 למחלף בישראל. שבת קל"ט.כיון שאתי 
כיון שהוזהרו עליו ועובר על לפני עיוור. 

 גר"א. 

 כלאי אילן בנכרי
אסורים בזה ויש באמירה איסור תורה של רמב"ם: 

 ני עיוור.פל
לא נאסרו בזה ויש כאן איסור  רוב הראשונים:

 דרבנן כללי של אמירה לנכרי.
ואיסורם דווקא בהרכבת  שו"ת בצל החכמה:

 אילנות מאכל.

שאילנות נאסרו רק בהרכבה דומיא  .: מותררמב"ם, רא"ש .כרמב"ם ורא"שמותר.  תערובת זרע אילן וזרע שדה. ג

 דהרבעה.
 מותר רק בחו"ל.אסור בא"י ו , ב"ח, ש"ך:טורראב"ד, 

מותר. ואפשר שהבנת הטור בראשונים  פרישה:

 שמותר מצד הרכבה אך אסור משום כלאי זרעים.
 ודאי גם הטור מתיר והוא טעות סופר. גר"א:

 מותר. תערובת זרעי אילנות שונים 

שאילנות נאסרו רק דומיא דהרכבת  
 בהמה. רמב"ם. רא"ש.

 

  כרא"ש.השמיט ומותר.  הרכבה בין אילנות סרק 

 .ותרמ :רמ"א בסע' ו'

שבירושלמי הוזכרו לאיסור רק עץ מאכל עם מותר.  רא"ש:

 סרק. ויש גורסים אחרת. ועוד שכל אילנות הסרק מין אחד.

 המחמיר תע"ב. חת"ס:   זרע תבואה בשורש אילן  
אך מהדין נראה שהאיסור רק כששני המינים עולים מעל 

 הקרקע.

האבקה מפרח זכרי  -הכלאה  
 לנקבי להוציא מין חדש

דאין חילוק כלל בין מרכיב ענף, או אסור שבט הלוי:  
מרכיב שרף כאשר הביא כב' בעצמו מחזון איש 

 .כלאים
לא מצאנו איסור הרכבה אלא  הגר"ש ישראלי:

בדומה ובהיקש מהרבעה, וזהו רק כשעושה החיבור 
 .בגוף העץ

הנדסה גנטית לשיפור תכונות  
 הפרי

העירוב  מותר. א. אין זו דרךהרב דוב ליאור:  
שהתורה אסרה. ב. אין מראית עין והיכר לתערובת 

מינים. ג. אין איסור כלאים בֶגן אלא ביחור בעל 
 יכולת התפתחות עצמית.

בזרעים אסור כין שס"ס השדה זרועה מנחת שלמה: 
 משני מינים.

גפן שתחת  הברכתלזרוע על  ד
 הקרקע.

אסור אלא אם יש עפר ג' 
 משנה ז' א'. טפחים.

 

  אסור שהשורשים חודרים. על הברכה שבדלעת יבשה לזרוע 

שנשרש בה.  של חרס אסור לזרוע על הברכה שבתוך צינור  

 רמב"ם.

 של חרס אסור. רמב"ם:
 ש"ך.של עץ אסור.  טור:
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 דעות ראשונים. וראה רצ"ד סע' כ"ד

בסלעים קשים מותר אפילו  לזרוע על הברכה שבסלעים  
 בג' אצבעות עפר.

שבירושלמי כתבו לאסור בסלעים רכים אסור.  ב"י:

 ברכיכה, ולא ידעתי למה השמיטו הרמב"ם והרא"ש.

ב"ב יט: ששרשי האילן והגפן  מותר. לזרוע לצידי הברכה 

 משתרשים קודם מטה. ר"ן.
 

לזרוע לצידי הברכה שניכר  
 עיקרה

ירושלמי  מרחיק ו' טפחים.

 ורמב"ם כדין עבודה בגפן יחידית.
 

 מותר.  על הברכת שאר אילנות לזרוע ה
והאיסור הוא בגפן שהיא  שהם קשים

 ר"ש, רא"ש. רכה.

דווקא מותר.  ר"ש בהסבר הירושלמי ז' א', רא"ש:

  אסור כיון שהיא רכה. שאר אילנות מותר גפןהברכת לזרוע מעל 
שנראה טוב להזהר עד ג' טפחים.  ר' שמואל מאיוורא:

 לט.כמרכיב באילן. הובא בתוס' קידושין 

דווקא בהברכה אסרו שנקרא כבר שם אילן . רא"ש:מותר כרא"ש. מותר. גפן. שרשילזרוע על  

 עליה קודם שהוברכה.

הר"ן כתב היתר צידי ההברכה  משום שלא אסור. ר"ן: 

 נפגשים השורשים. ממילא אם נפגשים אוסר.
 : לכתחילה להחמיר כר"ן., הלכות הארץ ש"ך

כגון  – בפירות או בעלים כשדומין אפילו אסורה   מינו באינו מין של הרכבה ו
 התפוח והחזרד. משנה א' ד'.

הרכבת מין במינו בשינוי שם כגון  
אגסים עם קרוסטמלין, פרישן 

 עם עוזרדים

שהסבר המשנה ירושלמי,  מותר.

" האגסים והקרסתומליןבהיתר "
 הוא שהם אותו המין.

מדמים איסור כלאי אילן לכלאי בגדים כמו ששם זה 
דוקא צמר ופשתים שהם שני מינים כך בכלאי אילן. 

 ירושלמי א' ז'.ר' אבין ב

הרכבת מין במינו  השונים בשם  
 לוואי.

  מותר. רמ"א:

 חזרת וחזרת גלים וכו' משנה א' ב'
 

הרכבת מין במינו  השונים בצבע  
 או בגודל

מותר כגון שחורות  רמ"א:
 בלבנות או דקות בגסות.

ירושלמי א' ז' נלמד מכלאי בגדים 
 שדווקא כצמר ופשתים.

ולמעשה כיון שלא  רמ"א:
 מכירים טוב להזהר מכולם.

 

תפח בתפוח יער:  פרי יער שטעמו  
רחוק מטעם פרי השדה ושווה 

 בשמו וטבעו.

אם טעמן רחוק או שאחד נאכל  לבושי שרד: 
רק ע"י כבישה הם שני מינים ואסורים 

 בהרכבה.
אם שמם וטבעם שווה מותרים  משכנות יעקב:

 בהרכבה כמין במינו. 

ספק ואסור. אלא ממורכבים  דרך אמונה:  הרכבה בפירות הדר 
כשהפירות והעלין שווים כגון אתרוג באתרוג 

 מורכב. וכן תפוז בחושחש הוא מין אחד.

  אסור. קיום בכלאי אילן ז

 כרא"ש. וכן במשנה ח' א' בכלאי זרעים.
וכתב הרא"ש בפירוש המשנה שהמקיים 

 במעשה לוקה

 המקיים לוקה, רא"ש:
 יש לעקור. ברכ"י:

 די שלא מטפל.רז"ג, משנת שכיר: 
  נתאחה מותר. חת"ס, ערה"ש:

 קיום מותר בכלאי אילן ריטב"א, כלבו:
ללמד זכות, מותר ככלאי  יבי"א:
 בהמה.

 

 מותרים. אכילה מפירות כלאי אילן 

 רמב"ם. רא"ש ירושלמי. משנה שם.
שרק בכרם אסרו ואפילו למרכיב. 

 לו. גר"א

 

  ירושלמי א' ד' .מותר נטיעת יחור מכלאיים 
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 וסימן רצ

 הכרםכלאי 
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 מקור ההלכה והלכה מבוארת 

 סעיף א

 גדר איסור כלאי הכרם

 שני שיזרע עד חייב שאינו מלמד כלאים' כרמך תזרע 'לא כתיב ח' א': כלאים ירושלמי תלמוד
 [יט יט ויקרא] כתיב יונתן דרבי דעתיה על .אחד מין' אפי אמר יונתן רבי. יאשיה רבי דברי בכרם מינים

 עליו להחמיר אמרין חברייא. 'כלאים כרמך תזרע לא' נאמר דבר לאיזה 'כלאים תזרע לא שדך'
 כרמך תזרע לא' נאמר דבר לאיזה 'כלאים תזרע לא שדך' יאשיה דרבי דעתיה על. אחד מין אפילו

 .לוקה כרמך משום ,לוקה שדך משום בו התרו שאם להתרייה אמרין חברייא. 'כלאים

 -כרבי יאשיה בכלאים  ...אמר רב נחמן בר יצחק נהוג עלמא כהני תלת סבי:: בבלי ברכות כב.
ירושלמי: ומדוע הקדים המילים "לא תזרע" ל"כרמך" מוכח שזורע גם את הכרם באותו מעשה עם הכלאיים  כדכתיב לא תזרע כרמך כלאים,

שלשתן במפולת  במפולת ידשל ענב רבי יאשיה אומר: לעולם אינו חייב עד שיזרע חטה ושעורה וחרצן ולכן 

 .יד, דהוו להו כלאי זרעים וכלאי הכרם כאחת

ופר"י אעפ"י שכמה משניות וברייתות וסוגיות דא :  הלכות קטנות לרא"ש )מנחות( הלכות כלאים
ימיו של רב נחמן בר יצחק חזרו לנהוג קולא  אלא שבדורות האחרונים בסוף... דלא כרבי יאשיה

באלו שלשה וחברם רב נחמן בר יצחק יחד ואמר האידנא נהוג עלמא ונשתנה בהן המנהג כי עד 
 הנה לא נהיגי כן. 

ז"ל כתב הא דבעי רבי יאשיה חטה ושעורה וחרצן במפולת יד היינו דוקא לענין מלקות  והראב"ד
במפולת יד. כדתנן המעביר עציץ נקוב בכרם קדש. ונראה לפי אבל לענין איסור לא בעינן שיזרעם 

כיון דלא אסרה תורה אלא ג' יחד מנלן דמיקרי כלאי  מדרבנןדעתו דהאי איסורא ליתא אלא 
 הכרם אם לא עשה כן. 

מדפירש דהני סתם מתניתין דלא כרבי יאשיה  ליה דאפילו איסורא דרבנן ליתנראה  ר"יולדעת 
ואי סבר רבי יאשיה דאסירי אתיין שפיר כוותיה. ואף לדעת הראב"ד ז"ל נראה דלא אסיר בחוץ 
לארץ אף על גב דאסיר בהנאה בארץ. כיון דלא אסיר ליה אלא מדרבנן לא עדיף מכלאי זרעים 

 דאסירי מדאורייתא בארץ ולא גזרו עליה בחוץ לארץ. 
ז"ל כתב דמודה רבי יאשיה דאם זרע ביני גופני בארץ דאסור ואפילו חד מינא דזרעים "ה הרמו

 אבל אם זרע שני מיני זרעים בין הגפנים גזרו ביה רבנן בחו"ל. ...אסור אבל בחוץ לארץ שרי.
כל השיעורין האלו שמרחיקין בין הגפנים והתבואה או הירק : הלכות כלאים פרק ח הלכה יגכתב  רמב"םוה

אינן אלא בארץ ישראל או בסוריא, אבל בחוצה לארץ מותר לזרוע בצד הגפנים בתוך הכרם 
 :רא"ש במפולת יד עם החרצןלכתחלה, ולא אסרו בחוצה לארץ אלא לזרוע שני מיני ירק או תבואה 

מותר, אבל  , ואם אמר לתינוק נכרי לזרוע לו בחוצה לארץ. לזרוע שני מינים בצד הגפניםבחו"ל משמע שמותר לכתחלה 
ואף על פי שמותר לזרוע הירק בצד הכרם בחוצה .  לא יאמר לנכרי גדול שלא יתחלף בישראל

אסור באכילה ואפילו ואין ידוע אם נזרע במפולת יד או נזרע בצד הגפנים  :רא"שלארץ הרי אותו הירק הזרוע שם 
אבל אם ידוע לו שנזרע בצד הגפנים ולא  :רא"ש בחוצה לארץ, והוא שיראה אותו לוקט ומוכר אבל ספיקו מותר

: מוכח מדברי הרמבם בהלכות מאכלות אסורות שבארץ . ב"יבמפולת יד מותר ללקטן ולאכלן וכן לכתחלה מותר לזרוע בצד הגפנים ב' מיני זרעים ולאוכלן

תר לזרוע ואסורים באכילה ולרמב"ם ר' יאשיה לא בא ישראל אסור מהתורה לזרוע לצד הגפנים ואפילו שלא במפולת יד ואם זרע אסורים בהנאה ובחו"ל מו

 לחלוק על כל המשניות אלא רק לעניין מלקות.

 

 סיכום ראשונים בדעת ר' יאשיה

ובכל  להבנת הטור והב"י. הרא"שוכן דעת רק כששלשתם במפולת יד.  הוא כלאי הכרםאפילו בא"י איסור  – ר"י

 אופן אסור בשני מינים מצד כלאי זרעים.
 בא"י אסור מדרבנן אפילו מין אחד ובחו"ל מותר. - ראב"ד
 - רמב"ם

בא"י אסור אפילו מין אחד עם חרצן ובחו"ל דווקא שניים עם החרצן של  :ע"פ הרא"ש
 הגפן והכל דווקא במפולת יד. ואם זרע שם לצד הגפן מותר באכילה.
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יאשיה מקל אסור לזרוע ואפילו לצד הגפנים ואם זרע אסור בהנאה ור'  בא"י :ע"פ הב"י
רק לענין מלקות. ובחו"ל מותר לזרוע לצד הגפן אך אסור באכילה. ולזרוע שלשתם 

 במפולת יד אסור גם בחו"ל.
 בא"י אסור מדרבנן אפילו מין אחד ובחו"ל דווקא שני מינים. - רמ"ה

 
 בחו"להאיסור  בא"יהאיסור  

 רק כששלשתם במפולת יד רק כששלשתם במפולת יד ר"י, רא"ש

 מותר אפילו מין אחד ומדרבנן  ראב"ד

 שלשתם במפולת יד מין אחד עם חרצן במפולת יד רמב"ם לרא"ש

 שלשתם במפולת יד אפילו לצד גפן קיים רמב"ם לב"י

 בשני מינים ומדרבנן אפילו מין אחד ומדרבנן  רמ"ה

 

 כלאי הכרם בחו"ל מדרבנן

נוהגת אלא בארץ ושאינה תלויה כל מצוה שהיא תלויה בארץ אינה : משנה ט משנה קידושין א
כלאי זרעים אך מדרבנן.  כלאי הכרם בחוצה לארץ בארץ נוהגת בין בארץ בין בחוצה לארץ חוץ מן הערלה וכלאים

 רבי אליעזר אומר אף מן החדש: מותרין לזרעם בחוץ לארץ

מדברי  -הכלאים . א"ל אביי, והאנן תנן: ולא בכרם רב יוסף מערב ביזרני וזרע  :בבלי קידושין לט.
! א"ל, לא א וקס"ד אפי' כלאי זרעים נמי אסרו ביה כי היכי דבא"י אסירי מדאוריית  סופרים

לא כתיב בהם פן תקדש דמשדך , כי מותרים  , כאן בכלאי זרעיםמדברי סופרים קשיא: כאן בכלאי הכרם
רבנן, כלאי  בח"ל נמי גזרו בהו -כלאי הכרם דבארץ אסורים בהנאה ., לא תזרע כלאים נפקו

 בח"ל נמי לא גזרו בהו רבנן. -זרעים דבארץ לא אסירי בהנאה 

נמצא דין כלאים עכשיו בחוצה לארץ נחלק לשלש פנים הרכבת האילן  :רא"ש קידושין פרק א
 כלאי זרעים מותר. כלאי הכרם מדרבנןמדאורייתא 

 ספק כלאיים בחו"ל
 הרחבה בהלכות ערלה סעיף י'בראה דינו כספק ערלה ו

בארץ ישראל אסור ובסוריא מותר ובחוצה לארץ יורד ולוקח ובלבד  ערלהספק  :משנה ערלה ג, ט
וירק נמכר חוצה לו בארץ ישראל אסור ובסוריא מותר ובחוצה  כרם נטוע ירק .שלא יראנו לוקט

החדש אסור מן התורה בכל מקום והערלה הלכה  .לארץ יורד ולוקט ובלבד שלא ילקוט ביד
 סופרים: והכלאים מדברי

 מחלוקת רמב"ם ורא"ש בכלאי הכרם/ ערלה בחו"ל

 נטעו באיסורספק אם 
 מותר ללקוט ביד רמב"ם:
 קונה מהגוי רא"ש:

 ודאי כלאיים אך נמכר מחוץ לוהכרם 
 מותר לקנות, כי ספק אינו ממנו. רמב"ם:
 . דרכי משה- הכרם ודאי כלאיים אסור, רא"ש:

 יורד ולוקח מהגוי ובלבד שלא יראנו בוצר :רמב"ם לקחת מהגוי בכרם ודאי כלאיים

 כלאי כרם אסורים גם בתוך בית

 ואילו. כאן לזרוע מותר - כאן גפנים, מקורה אינו וחציו מקורה שחציו בית :.צג עירובין בבלי
 אסור. – קרויו את השוה

 .יח הלכה ז פרק כלאים הלכות ם"רמבוכן הובא להלכה ב
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ולא אימעיט בית. ע"כ. ומשמע שלחזו"א  רחמנא: מסתבר דכלאים בעירוב קפיד שביעית כו ד חזו"א
אינו בספר תורת הארץ רצה ללמוד מהפס' 'שדך לא תזרע כלאים' שאמנם הוא איסור תורה. 

. והוסיף שאולי יש לחלק בין כלאי הכרם שאסורים מהתורה לכלאי זרעים אלא מדרבנן ראסו
 כהן סי מ"ט. תפק במשפט. וכן הסשמותרים מהתורה

 כלאי כרם אסורים בזריעה, קיום והנאה

כלאי זרעים אסורים  כלאי הכרם אסורין מלזרוע ומלקיים ואסורין בהנאה:  משנה כלאים ח, א
 .ים ומותרין באכילה וכל שכן בהנאהמלזרוע ומלקי

 רק זרעים הדומים לכרם בכלל איסור התורה 

שמינים הללו אין התלעה וחרישה מועלת בהן, לפי  או לוף היתה שדהו זרועה קנבוס: משנה ה משנה כלאים ב

 .לא יהא זורע ובא על גביהם שאינן עושין אלא לשלשה שנים שמתקיימים בארץ שלשה שנים ואינן מתליעין

(, שאר זרעים מדרבנן הוא ...הכי השתא, התם קנבוס ולוף אסרה תורה, )דתנן בבלי מנחות טו:
 .דאסירי

 וכיוצא בהןואינו חייב מן התורה אלא על קנבוס, ולוף : הלכה ג ה רמב"ם הלכות כלאים פרק
מזרעים שנגמרים עם תבואת הכרם אבל שאר הזרעים אסורים מדבריהם, וכן אסור מדבריהם 

  לזרוע כלאי הכרם בחוצה לארץ.

תורה שהם ומפרש רבינו דדוקא קנבוס ולוף וכיוצא בהם ממיני זרעים שאינם נאכלים הוא שאסרה  :כסף משנה 

נגמרים עם תבואת הכרם דמדכתיב כרמך כלאים משמע דבזרעים הדומים לכרם דוקא הוא דאסור אבל שאר מיני 

זרעים אינם אסורים בכרם מן התורה אלא מדבריהם מיהו ה"מ בנאכלים אבל זרעים שאינם נאכלים מותרים אפילו 

 .מדבריהם

 זרעים מיני ומקדשים. התורה מן אסורים וירקות דתבואה ש"כמ דבריו ביאור : רצו סימן דעה יורה השולחן ערוך

 מדרבנן אסור אבל מקדש אינו כלומר מקדש אינו המצרי דפול שכתב וזה מקדשין. ואינו מדרבנן אסורין הנאכלים

 המדינה בני רוב אם ולרפואה שלבהמה ומה תורה אסרה ולוף וקנבוס לגמרי מותרים ואילנות נאכלים שאין וזרעים

 [בכוונתו ד"כנלע] מקדשין ואין אסורין לאו ואם ומקדשין אסורין מקיימין

 ירק שהם זרעים היינו מדרבנן אסורים זרעים דמיני שאמר דמה ל"ונ ג: הלכה ה פרק כלאים הלכות קורקוס י"ר

 אסירי והנהו א"פ כתב כאשר מיקרי זרעים ותבואה דירק גפן וצמר כקנבוס הכרם עם נגמרין שאין אלא תבואה או

 אבל לתבואה שדומה ירק או בתבואה אלא גזרו לא הכרם ותבואת דכתיב משום זוטא בהקומץ כדאיתא מדרבנן

 וקנבוס. ספק בלי הבצלים ממיני מין שהוא דפאה ו"פ רבינו כתב כאשר הוא ירק מין ולוף מותרים זרעים מיני שאר

 חזר ולכך בהם וכיוצא שאמר במה ונכללו וקינדס גפן צמר שמקדש כמו ומקדש תורה אותו אסרה ירק שאינו י"אעפ

 איצטריך דלא לוף הזכיר ולא ירקות מיני כשאר אותן אסרו ואמר וקנדס גפן צמר עם קנבוס הפרק בסוף והזכיר רבינו

 לגמרי מותרים ירקות או תבואה מיני שאינן זרעים ושאר ספק בלי ירק הוא כי

 אינן זרעים מיני כל ושאר המלך ושושנת והקיסוס הארוס ה: פרק כלאים הלכות ד"הראב השגת
 מין המלך ושושנת והקיסוס האירוס הוא כך והעיקר זה הוא טעות לי נראה א"א .בכרם כלאים
 כלאים שאינן דשאים במיני כן כמו ויש מהן מקיימין שאין לפי והטעם בכרם כלאים ואינן זרעים
 .בתוספתא הוא וכן מהן מקיימין שאין לפי בכרם

-לירקות ) זרעים בין מחלק ם"דהרמב אחרת... כלומר דרך לו יש ל"ז ד"והראב : רצו סימן דעה יורה השולחן ערוך

 דומיא מקיימים כמוהו שאין לדבר מקיימים שכמוהו דבר בין רק הוא דהחילוק כן ואינו שזרעים אסורים רק מדרבנן(

 שלא מודה ד"הראב גם התורה מן אבל ש"כמ ם"הרמב שחילק אדרבנן רק הוא דהשגתו ונראה בכרם דקוצים

 שאר אבל' וכו אסור דאין שכתב מה על והשיגו זה דין על השיגו לא ולכן ולוף וקנבוס תבואה מיני רק תורה אסרה

 האירוס בדין לקמן דבריו שביאר וכמו מקיימים שכמוהו במה אלא תלוי בזה דלא השיגו ובזה' וכו מותר זרעים מיני

 והקיסוס.

 לאו תורה אסרה ולוף קנבוס התם אמרינן דכי ל"י :א עמוד מז דף חולין מסכת ף"הרי על ן"הר
 שאין גנה זרעוני שאר לאפוקי אלא ת"מה הן כלאים ודאי המינין חמשת דכל ושעורה חטה אפוקיל

 המלך ושושנת והקסום הארוס בתוספתא כדתניא בכרם כלאים שאינו ולוף דקנבוס דומיא נאכלין
 ועושין ערבוביא ואיכא הרבה שגדלים לפי ולוף דקנבוס אלא בכרם כלאים ואינן זרעים מין

 .הכרם כלאי משום אסורין כגפנים אשכולות
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 מותרים מדרבנן מהתורה 

 כס"מ לרמב"ם
 תבואה ה' מיני 

 הדומים לכרם כקנבוסזרעים )וירק( 

 ואפילו אם לא נאכלים.

זרעים )וירק( נאכלים שאינם דומים 

 לכרם

 .זרעים שאינן נאכלים

 תבואהה' מיני  ר"י קורקוס ברמב"ם

 ירק או תבואה שדומים לכרם.

  זרעים  דומים לכרם כקנבוסשאינם ירק 

 (.ירקות או תבואה מיני שאינן)

 ערוה"ש ברמב"ם
 .תבואה

 .ירקות

 כרם כקנבוסזרעים הדומים ל

 .זרעים שאינם נאכלים .שאר זרעים הנאכלים

 אב"דערוה"ש בר
 .תבואה

 .ירקות

 כרם כקנבוסהדומים לזרעים 

 זרעים שאין דרך לקיימם שאר מיני זרעים

 תבואה דרך אמונה ברמב"ם

 קנבוס ולוף

 כל מיני זרעים שאר ירקות 

 אין עודרין עם העכו"ם אבל עוקרין עמו

עמו להשליכן לאיבוד ואף על גב אבל עוקרין  אין עודרין עם העובד כוכבים בכלאים, בבלי עבודה זרה סג:

  , כדי למעוטי את התיפלה ומן שלא יעקרו מאליהן עד שיעקרם הואדרוצה בקי

הזורע שני מיני תבואה או שני מיני ירקות עם זרע הכרם, הרי זה ה':  -לשון הרמב"ם פרק ה' הלכה א': סעיף א
)דברים ואחת משום לא תזרע כרמך כלאים  )ויקרא יט, יט(לוקה שתים, אחת משום שדך לא תזרע כלאים 

  כב, ט(
עד שיזרע בא"י חטה ושעורה וחרצן  )דברים כב, ט( 'לא תזרע כרמך כלאים'משום  לוקהואינו 

 כר' יאשיה וכהסבר הב"י ברמב"ם שגם לר' יאשיה אסור מהתורה ורק פטור ממלקות.. במפולת יד

 .לוקה -א"ר ינאי, בחבורה נמנו וגמרו: החופה בכלאים  מכות כא.. וכן אם חפה אותם בעפר, לוקה

אם זרע שני מיני ירק וחרצן, או זרע אחד ירק וזרע אחד מין תבואה וחרצן במפולת יד, הרי וכן 
 זה לוקה. 

, מזרעים שנגמרים עם תבואת וכן חמשת מיני דגן ואינו חייב מן התורה אלא על קנבוס ולוף וכיוצא בהם
אבל  . ט"זשגדלים הרבה ואיכא ערבוביא ועושין אשכלות כגפניםלפי  כמו גפן שניתר מערלה לאחר ג' שנים. ובר"ן 41כלומר שעושים לג' שנים הכרם

 כס"מ: שאר זרעים הנאכלים. ר"י קורקוס: שאר ירקות. ד"א: כל ירקות גר"א ז: ודווקא במפולת יד. גר"א ז'.. מדבריהםאסור  שאר הזרעים

  קידושין לט.כיון שבארץ אסורים בהנאה גזרו עליהם בחו"ל.  וכן אסור מדבריהם לזרוע כלאי הכרם בחוצה לארץ

, אבל עוקרין עמו כדי ע"ז סג. שנהנה מהכלאיים בזה שרוצה בקיומם ואין עודרין עם העובד כוכבים בכלאים
 .. רש"י. כיון שיש מצווה בעקירתו כדלהלן סעיף ג'ולמרות שרוצה בינתיים בקיומם לשכרו למעט התיפלה

 סעיף ב

 אסורים משום כלאי הכרםמינים ה

 אלא מיני תבואה ומיני ירקות בלבד.  אין אסורים משום כלאי הכרםלשון הרמב"ם פרק ה' הלכה ו':  : סעיף ב

 , מותר לזרעם בכרםשאינם נאכלים. כס"מ. כל שאינו תבואה או ירק ואפילו זרע נאכל.ר "י קורקוס. ד"א.  אבל שאר מיני זרעים

 . ואין צריך לומר שאר אילנות. יים אותםולראב"ד רק אם אין דרך לק

 .182למעשה אסור לזרוע בכרם כל צמח חד שנתי ואפילו זרעים כיון שאין הגדרה ברורה ַלפטור של מיני זרעים. הלכות הארץ 

                                                           
41
 עושה לג' שנים 

ו באדמה שהוא צומח והענין ברור שהוא צמח שאם נכרת ונשארו שרשי: רמב"ם על משנה כלאים פרק ב משנה ה
 .אחרי שלש שנים

שנים ואין  והנך מינים אין להם התלעה וחרישה שעומדים בקרקע ג': כלאים פרק ב משנה ה , רא"ש, רע"בר"ש
 .מתליעין

 משמע שסובר שמוציא פירות אחת לג' שנים.תוספות יו"ט שם: 
ל"א קנבוס ולוף אסרה תורה דכתיב כרמך כלאים זרעים הדומין : : ד"ה אסרה תורה וט"ז בשם ר"ןרש"י מנחות טו

 .לכרם ובהנך תולין אשכולות כעין ענבים
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 סעיף ג

 אסורים בקיום והנאה  כלאי הכרם

 .כלאי הכרם אסורין מלזרוע ומלקיים ואסורין בהנאה : משנה א משנה כלאים ח

 תקדש. ונאמר להלן פןמניין שהוא אסור בהנייה נאמר כאן :  ירושלמי כלאים פרק ח הלכה א

תוקש בו. מה פן האמור להלן אסור בהנייה אף פן שנאמר כאן אסור בהנייה. ואית  פן בעבודת כוכבים
. מה קדש מזומן משכב זכר מבני ישראל קדשונאמר להלן ולא יהיה  תקדשדבעי מימר נאמר כאן פן 

נאמר להלן אסור בהנייה אף כאן אסור בהנייה. אמר רבי חונא ביאתו אסורה בהנייה. אית דבעי ש
 :תוקד באשפן תקדש פן נישמעינה מן הדא דאמר רבי חנינא 

קליפי אגוזים ורמונים,  תנו רבנן: תנור שהסיקו בקליפי ערלה או בקשין של כלאי הכרם בבלי פסחים כו:

שהרי על ידי  יותץ –, חדש   הכל אסור, דבכלאים לא כתיב פרי. -משום ערלה, וכן קשין של כלאי הכרם שאף הם בכלל פרי, ואסורין 

 .שלא יאפה בו פת בהיסק זה -יצנן  יוצן –, ישן היסק זה של ערלה נגמר ומתקיים כולו

בצד הירק  אסור לזרוע ירקות או תבואה בצד הגפנים, או ליטע גפןלשון הרמב"ם פרק ה' הלכה ז':   :סעיף ג
, הרי זה קידש ונאסרו כיון שלא נעשה במפולת יד וכר' יאשיה או התבואה. ואם עשה כן, אף על פי שאינו לוקה

 , ולר"ן מותר במין אחד ולא נאסר. ט"ז. שניהם בהנאה הירק או התבואה והגפנים

, שנאמר: פן תקדש ערוה"ש: לאו דווקא לשרוף אלא שהוא אסור ולא בר פדיון כהקדש. הלכות הארץ: לשרוף. .ושורפין את שניהם
. ואפילו ולומדים איסור הנאה מ "פן" מע"ז וכן "קדש" מזנות וכן נוטריקון "תוקד אש". קידושין נו: ירושלמי ח' א' )דברים כב, ט( המלאה הזרע

שם רק  שלא כערלהפסחים כו.  ו אסורים בהנאה ושורפים אותםהקש של תבואה והעצים של גפנים האל

 . אך לאחר שריפתן העפר מותר גר"א , ולא יסיק בהם תנור וכירים, ולא יבשל בהם בעת שריפתןהפירות אסורים. רש"י.

 סעיף ד

 אין* אדם אוסר תבואת חבירו
הרי זה קדש וחייב באחריותו רבי המסכך את גפנו על גבי תבואתו של חבירו  ', ה':משנה ד משנה כלאים ז

אמר רבי יוסי מעשה באחד שזרע את כרמו  יוסי ורבי שמעון אומרים אין אדם מקדש דבר שאינו שלו:
 .בשביעית ובא מעשה לפני ר"ע ואמר אין אדם מקדש דבר שאינו שלוכלאים 

ושמואל  אמרי בי רב משמיה דרב: הלכה כרבי יוסי באנדרוגינוס ובהרכבה,:  בבלי יבמות פג.
הרי זה קדש וחייב  -קידוש, דתנן: המסכך גפנו על גבי תבואתו של חברו .. אמר: בקושי ובקידוש.

באחריותו, דברי רבי מאיר; רבי יוסי ורבי שמעון אומרים: אין אדם אוסר דבר שאינו שלו. 
: אין הלכה רב הונא אמר רבקידוש מה לי אמר רב? אמר רב יוסף: ת"ש, דאמר  ...איבעיא להו:

: הלכה רב אדא אמר רבכרבי יוסי. אמר ליה אביי: מאי חזית דסמכת אהא? סמוך אהא, דאמר 
 כרבי יוסי! אמרי בי רב מנו? רב הונא, ורב הונא אמר: אין הלכה.

קי"ל הלכתא  )האם גם בקידוש הלכה כר"י( וכיון דפליג רב אדשמואל: סימן ח' 'מסכת יבמות פרק חרא"ש 
 .כרב באיסורי

מר אדם אוסר דבר ומיהו קיימא לן כמאן דא:  מסכת עבודה זרה דף נט עמוד בחידושי הרשב"א 
ובפרק הערל )ס"ג א'( אסיקנא נמי המסכך גפנו על גבי תבואתו של חברו  ...שאינו שלו במעשה

 דאין הלכה כר' יוסי דאמר אין אדם אוסר דבר שאינו שלו.

הנוטע ואחד המקיים כיון שראה כלאים צמחו אחד :  הלכות כלאים פרק ה הלכה חרמב"ם 
בכרמו והניחם הרי זה קדש, ואין אדם מקדש דבר שאינו שלו, לפיכך המסכך גפנו על גבי תבואתו 
של חבירו קדש גפנו ולא נתקדשה התבואה, סכך גפן חבירו על תבואתו קדש תבואה ולא קדש גפן 

ן, ומפני זה הזורע כרמו בשביעית לא חבירו, סכך גפן חבירו על תבואת חבירו לא קדש אחד מה
דכיון דשמואל פשיטא ליה דהלכה א.  :ומאחר דקי"ל דהלכתא כרב באיסורי ה"ל למיפסק דאין הלכה כרבי יוסי משמע לרבינו  כסף משנה: קדש.
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"ע סבר כוותיה ועוד שעשה מעשה ועוד דרג.  .ועוד דבירושלמי משמע דרב סבר הלכה כר"שב.  .כר' יוסי ואיכא מ"ד דרב סובר כוותיה נקטינן הכי

 וקי"ל מעשה רב: 

 כיון שראה בכרמו והניחם קידש

דלא עביד איסורא לא קנסוה בעל הכרם י דעביד איסורא קנסוה רבנן, האהזורע האי :  בבלי מנחות טו.
 .רבנן

גם ר' יוסי ור' שמעון  אמר ר' יוחנן הכל מודים בענבים שהן אסורות: 42ז הלכה גירושלמי כלאים פרק 

  . אמר ליה ר' לעזר האוסר אינו נאסר ושאינו אוסר נאסרשהענבים אסורות, שהרי שלו הן ויכול לאוסרןמודים 

בתמיה! האוסר, היינו התבואה שאוסרת את הענבים, היא עצמה אינה אסורה, הענבים שאינם יכולים לאסור את התבואה, לא כ"ש שלא 

במסכך את גפנו על גבי תבואתו של חבירו. אבל המסכך וחנן ור' אלעזר בדעת ר' שמעון? ר' ימה פליגין  ייאסרו!
כלומר, שהתבואה שהיא שלו תיאסר ע"י הגפנים   את גפנו של חבירו ע"ג תבואתו כל עמא מודיי שהאוסר נאסר

המסכך  תו ונראה כאילו הגפן שלו.ואף שהם עצמם אינם נאסרים, והטעם הוא כיון שעשה מעשה בגפנו של חבירו לסככו על גבי תבוא
נישמעינה מן הדא אמר רבי יוסי מעשה באחד שזרע את  :גפנו של חבירו ע"ג תבואתו של חבירו

כרמו בשביעית ובא מעשה לפני רבי עקיבה ואמר אין אדם מקדיש דבר שאינו שלו. הרי אין הגפן 
הקשה על חכמים מהמעשה של ר'  ' יוסי במשנהשהרי בשביעית הכל הפקר, ואעפ"כ ר שלו ואין התבואה שלו ואיתתבת

 :עקיבא. משמע שגם כשהתבואה וגם הגפן אינה שלו סוברים חכמים שיכול לאסור בכלאים.

אחד הנוטע ואחד המקיים, כיון שראה כלאים צמחו בכרמו והניחם, הרי זה : לשון הרמב"ם ה' ח' סעיף ד
 . משנה ה' ה' קידש

לפיכך המסכך גפנו ב"ם. כשמואל שפסק כר' יוסי יבמות פ"ג ולא כרא"ש שפסק כרב. רמ ואין אדם מקדש דבר שאינו שלו
כר' יוחנן בירושלמי ז' ג' ולמרות שהתבואה לא נאסרה  על גבי תבואתו של חבירו, קידש גפנו ולא נתקדשה התבואה

 . ולא כר' אלעזר

כלאי זרעים למדו "שדך" שהאיסור הוא ולמרות שב סיכך גפן חבירו על תבואתו, קידש תבואתו ולא קידש גפן חבירו

 . רק כששני הזרעים שייכים לאדם אחד, בכלאי הכרם חמור. ערוה"ש

סיכך גפן חבירו על תבואת חבירו, לא קידש אחד מהם, ומפני זה הזורע כרמו בשביעית לא 
 . כמעשה דר' עקיבא במשנה ז' ה' קידשו

 סעיף ה

 בעה"ב אוסר לכל אדם והרואה אוסר^ לעצמו

הרואה ירק בכרם ואמר כשאגיע לו אלקטנו מותר כשאחזור אלקטנו אם : משנה כלאים ה, ו
 הוסיף במאתים אסור:

בעל הבית שקיים ירקות שדה בכרם אסור לו ואסור לכל הלכה יב:  תוספתא מסכת כלאים פרק ג
 .מכל מקום שקיים ירקות שדה בכרם אסור לו ומותר לכל אדן אחר .אדם

 לו 'כשאגיע דבאומר דתנן הא רבי יוסי בר חנינא אמר בפועל שנו: פני משה הלכה ה ה לאים פרקכירושלמי 

 אינו אם אבל בעל הבית שהוא עסוק במלאכתו עשו אותו כפועל .מיירי הכרם במלאכת שעוסק בפועל מותר' אלקטנו

בעל הבית שקיים ירקות  במאתים. הוסיף אם ואסור כלאים מקיים הוא הרי מיד עקרו ולא הכלאים את כשראה במלאכתו עסוק
 ולפי שקיים ירקות שדה בכרם אסור לו ומותר לכל אדם פועל ,שדה בכרם אסורין בין לו בין לאחר

 הבית. לבעל' אפי ומותר לו אלא אוסר ואינו מיקרי כאחר ה"אפ מקיים הוא ב"הבעה דבשביל ג"דאע 'פועל' קתני לרבותא דהכא גירסא

. אלא כרבי שמעון ?אם מותר לכל אדם יהא מותר לו ?לכל אדם וקשיא אם אסור לו יהא אסור
ו דאמר אין אדם מקדיש דבר שאינו שלו. אף על גב דרבי שמעון אמר אין אדם מקדיש דבר שאינ

 בשראה היינו בלקטן אחר )שאינו אוסר לבעה"ב(דמי  כאחר דפועל בברייתא דקתני הא .שלו מודה הוא הכא שאסור לו

 וקיים ב"הבעה בשביל בכרם הוא ליקט אם אבל אסור בין לו בין לכל אדם אבל אם ליקט הוא קרע ולא וקיים הכלאים
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 לרב ברלב אלא אם מצויין אחרת נפש מספר ידידהוא פירוש הירושלמי בהלכות כלאי הכרם  
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 שאוסר לענין דמי הבית כבעל ב"הבעה בשביל עכשיו ועושה דהואיל אדם לכל בין לו בין אסור' דמתני בסיפא וכדתנן לו כשהגיע הכלאים

 .אדם כל על

הרואה כלאים בכרם חבירו וקיימן הרי זה הרואה אסור :  הלכה ט רמב"ם הלכות כלאים פרק ה
 בהנייתן וכל אדם מותרין בהן, ואילו קיימן בעל הכרם היה מקדש אותן לכל אדם כמו שבארנו. 

 א"א ירושלמי בפועל שנו ובעל הבית שעושה במלאכתו עשו אותו כפועל. :השגת הראב"ד

ירק בכרם לא חשש לבאר דדוקא בעוסק במלאכה מיירי משום דמלישנא דכשאגיע לו ורבינו כשכתב לקמן בפרק זה דין הרואה : כסף משנה 

 אלקטנו משמע שהוא מעוכב מלילך מיד לעקרו מפני שהוא עסוק במלאכה. זה נ"ל לדחוק בדעת רבינו שהשמיט הירושלמי הזה:

ע הרואה ירק בכרם ואמר כשאגיע לו אלקטנו מותר, הגי: הלכה כא רמב"ם הלכות כלאים פרק ה
 .לו ועבר מעליו ואמר כשאחזור לו אלקטנו אם שהה עד שהוסיף אחד ממאתים הרי זה קדש

 האם בעה"ב אוסר לעצמו כשטרוד במלאכתו

הא דקתני שאם אמר כשאגיע לו אלקטנו מותר ה"מ בפועל שהוא עסוק במלאכה ומש"ה כשאומר כשאגיע כלומר  כסף משנה:

במלאכה ואמר כשאגיע לו אלקטנו כיון שלא הלך מיד ללקטו הוי יאוש ואם הוסיף לו אלקטנו לא הוה יאוש אבל אם אינו עסוק 

והדר מפרש דפועל שאמרו לאו דוקא פועל דה"ה לבעה"ב אם הוא עוסק במלאכתו אם אמר כשאגיע לו . במאתים אסור לו

אלא לאשמועינן דאפי' שאינו  אלקטנו מותר שפירוש פועל כאן עוסק בין שהוא בעה"ב בין שהוא אחר ולא הוציאוהו בלשון פועל

 .שלו אם נתייאש ממנו אסור לו

ונ"ל דהך פועל היינו אפילו אינו עוסק במלאכתו מ"מ יש לו שייכות לילך בכרם ע"כ יכול לילך  :ט"ז יורה דעה סימן רצו ס"ק ג 

עוסק במלאכתו וטרוד שם לעקור הכלאים וכיון שלא עשה כן אסור לו מטעם קנס ולא לאחרים ואח"כ אמר דב"ה בשעה שהוא 

  .בה הוה דינו כמו פועל שאינו אוסר לאחרים כשאומר לכשאחזור אלקוט אבל בשעה שאין עוסק ואינו טרוד אסור גם לאחרים

ומ"מ יש חילוק בין לכשאגיע או לכשאחזור כמ"ש סעיף ט"ז ובירושל' שם מסיים הך חילוק דבין פועל לב"ה לענין אוסר לאחרים 

ירושא לרישא לפרש למאי עשאוהו כפועל כנ"ל ועכ"פ משמע דאחד הרואה בכרם חבירו אין בו שום קנס לפי ונראה הסיפא הוא פ

 הירושלמי

א"כ סיפא דקתני כשאחזור אלקטנו אם הוסיף במאתים אסור נמי בפועל או  :מראה הפנים מסכת כלאים פרק ה הלכה ה 

היה לו להרמב"ם לחלק בין פועל ובין אדם אחר דהא מהסוגיא  ולפ"ז בבעה"ב מיירי ומדקתני סתם אסור משמע שאסור לכל אדם

שמעינן דאחר דקתני בתוספתא היינו אדם אחר ממש דהוא אינו אוסר אלא לעצמו בלבד אבל הפועל דינו כבעה"ב כדמוכח 

ק בחילוף וליישב דעת הרמב"ם נראה דזה החילו .מהמתני' לפי אוקימתא דהש"ס דבפועל שנו וכו' זהו כוונת הראב"ד בהשגה

אחר מ"מ שקיים "הנוסחאות בהתוספתא תלי' דגי' הראב"ד היא כמו שכתוב לפנינו בהתוספתא בהסיפא כמו שהבאתי בפנים 

והלכך פי' דהאי אחר אינו כולל גם להפועל אלא דהפועל דינו כבעה"ב עצמו ואוסר גם לכל אדם כדנראה לכאורה  "וכו'

וכו' וא"כ דין  "פועל שקיים"ם סמיך על הגי' דהכא דגריס בסיפא דהתוספתא מאוקימתא דמוקי להמתני' כדאמרן אבל הרמב"

פועל כאדם אחר הוא ואחר הוא דקתני בהתוספתא כולל גם להפועל ומתני' לא קשיא דהרי בפועל שליקט בכרם מיירי ובהדיא 

הכרם דאז כאחר דמי ובין  מחלק הכא לענין אם אוסר לכל אדם או לא בין פועל שראה הכלאים בשעה שאינו מתעסק במלאכת

פועל שליקט דאז כבעה"ב דמי כדפרישית בפנים להא דלקמן אבל אם ליקט הוא וכו' דא"א לפרש דעל הבעה"ב קאי דהא כבר 

תנינן לעיל בעל הבית שקיים וכו' וע"כ דאפועל קאי ולחלק כדמחלקינן והשתא תרתי פיסקי דהרמב"ם עולין יפה הן דבהלכה ט' 

אה ובזה דין פועל כדין אחר והלכך סתם וכתב הרואה כלאים בכרם חבירו וכו' דגם לפועל בכרם חבירו הדין כן לא מיירי אלא ברו

הוא וכשאינו מלקטו ובהל' כ"א שכתב לדינא דהמתני' ובמלקט בכרם מיירי דהא קאמר כשאגיע לו וכו' וזה פשוט הוא והלכך מי 

ן לקולא דרישא ובין לחומרא דסיפא דכשלוקט בשביל הבעה"ב ומתייאש סתם דבריו גם כאן דדין פועל שליקט כבעה"ב הוא ובי

 הוא ומקיים אוסר הוא ג"כ לכל אדם:

ולענ"ד ה"פ בפועל שנו כלומר דוודאי אחר שאינו שייך לכרם כלל לא שייך לומר שבהעדר  :ערוך השולחן יורה דעה סימן רצו 

בעה"ב דינו כפועל בזה כדין המשנה ואח"כ הביא התוספתא שהבאנו ביטולו יהיה אסור אף לו אלא בפועל שנו ואח"כ קאמר דגם 

הכוונה על פועל ולא אחר לגמרי ואח"כ אמר דאפילו פועל אימתי מותר לאחרים כשלקט  "אחר"וחידש בה דגם שם במה שאמרה 

כ כוונתו על אחר בעדו אבל מה שלקט בעצמו הירק אסור לכל אדם וממילא דגם הרמב"ם שנקיט לשון המשנה והתוספתא ג"

פועל ובוודאי פשטא דלישנא כן הוא דאל"כ מה שייך על איש זר לומר כשאגיע אלקטנו וכן בתוספתא מה שייך אחר שקיים ולכן 

 .לא חש הרמב"ם לבאר זה רק תמיהני למה לא העתיק סוף הירושלמי דבליקט בעצמו אסורין לכל אדם

 סיכום הבנות האחרונים:

 אחר פועל  בעה"ב 

 אוסר על עצמו שדינו כבעה"ב אוסר על אחרים אוסר על אחרים הבנת הראב"ד:בפני משה 

פני משה וכסף משנה בהבנת 

 אוסר על אחרים הרמב"ם:
דינו כבעה"ב לאסור על  -  במלאכתואם הוא 

 כולם.

 . על עצמורק אוסר  -ואם אינו בתפקיד 

 אוסר על עצמו

אסור  –מה שליקט בעצמו לאחר שקיים  אוסר על אחרים ט"ז, ערוה"ש:

 לכולם.

 מותר לאחרים. –מה שליקטו אחרים 

 אינו אוסר
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כסף משנה:  הרואה כלאים בכרם חבירו וקיימן, הרי זה הרואה אסור בהנייתה: לשון הרמב"ם ה' ט' סעיף ה

וכל אדם מותרים בהם. ואלו קיימן בעל הכרם  ואפילו זר. ט"ז, ערוה"ש: דווקא אם הוא פועל שם ויש לו רשות להלך וללקוט
 היה מקדיש אותם לכל אדם, כמו שביארנו. 

 אין לחשוש בשוק לכלאי הכרם ואפילו בשכיח^

 הנמכר ירק לסתם חוששין אין'. וכו מותרים אדם וכל רצו אות א: סימן דעה יורה יוסף ברכי
 דלא במידי ובפרט, מחזקינן לא איסורא דאחזוקי, הוא הכרם מכלאי שמא ישראל בארץ בשוק
, ו"ת חברון ק"עה בעירנו כמו, דשכיח במקום אף נראה ולי. ג"קצ סימן ם"מהרשד ועיין. שכיח
, בשוק הנמכרים הקישואין להתיר נראה זה כל עם, דרכם כן כי, בכרם קשואין נוטעים שנה שבכל

 אם אבל. כלאים חשש בהם שאין, לעיר מחוץ באין הקישואין ורוב, רובא בתר דאזלינן לפי
 שהוא כיון, מכוין מקחו להשביח אמרינן ולא, אסורים בודאי, מהכרם שהם ת"מסל ם"העכו
 הם הקשואין בהם שזורעין הכרמים שכל, להתיר יש ועוד. ח"כ דין ד"רצ סימן לעיל ועיין. ת"מסל

 . פירות עושין ואינם ילדות

 סעיף ו

 אם נשתקעו או נתייאשו אנס שזרע כלאיים בכרם מקדש

שחזר הכרם לבעליו כשהוא  ויצא מלפניוכלאים שזרע את הכרם  שגזל כרם וזרעו האנס : משנה ו משנה כלאים ז

ואף על פי שאינו דבר האבד שאין אדם אוסר דבר שאינו שלו, אעפ"כ מפני מראית העין התירו לקצור  קוצרו אפילו במועד זרוע

כלאים בכרם. א"נ אם הוא ירא שמא יוסיף מאתים במועד אז הוי דבר האבד, דאף ע"ג דהאנס לא אסרן במועד שלא יהא נראה כמקיים 

דאין אדם אוסר דבר שאינו שלו מכל מקום אם הוסיפו מאתיים לאחר שחזרה לבעלים קדש, דלא גרע מלכשאחזור אלקטנו או סערתו הרוח 

יתר מכאן קוצר כדרכו  .עד שליש קור את הכלאייםכדי לע עד כמה הוא נותן לפועלים לפניו דתנן לעיל שקדש:
מאימתי הוא נקרא  ולא נחשב שהתייאש מהכלאיים בזה שלא רצה להוסיף לפועלים יותר משליש והולך אפילו לאחר המועד

ותה שם הבעלים מן הכרם ויקרא ע"ש הגזלן, מא משישקע לאסרו בזריעה לו  ש  לומר מאימתי נקרא הכרם על שם האנס להחשב כ    אנס

  :שעה תהיה הכרם חשובה כשלו ויקדש כל מה שיזרע בה:

 יאוש דאין[ ב' ל] דסוכה ג"רפ מוכח דלהדיא ועוד מדרבנן רק איסורו למה כ"דא לקרקע יאוש יש תורה דמדין הכוונה ואין :רצו סימן דעה יורה השולחן ערוך

 [וקרקע ה"ד שם סוכה' ותוס ש"ר] הכרם שתיאסר זה לעניין יאוש שיש קאמר מדרבנן אלא לקרקע
 

מאימתי נקרא אנס משישקע. אמר רבי : הלכה ד תלמוד ירושלמי )וילנא( מסכת כלאים פרק ז
. נתייאשו תוס': דאנן סברי שמייאשי אחא נשתקעו הבעלים ולא נתייאשו הבעלים איסורו דבר תורה

כאן יאוש בעלים, הרי קרקע  בתמיה! איך מועיל הבעלים ולא נשתקעו הבעלים איסורן מדבריהן. ויש קרקע נגזל

. אמר רבי לא אף על פי שאין קרקע אינה נגזלת והיא עומדת ברשות הבעלים, ואיך האנס יאסור אפילו מדבריהם! ועונה
 :אמרו חכמים שהגזלן יקנה לענין שיאסור, אף על פי שאין הגזלן קונה קרקע. נגזל יש ייאוש לקרקע

מאימתי נקרא שם אנס על הכרם ליחשב כשלו רושו... והכי פי :תוספות מסכת סוכה דף ל עמוד ב
שיאסר בזריעתו משישקע שם בעלים ממנו ונקרא על שם האנס ואף על פי שלא נתיאשו הבעלים 

ואפילו אמרי דלא מיאשי נעשה כצווח על  דאנן סברי דמיאשידלא אמרו ווי ליה לחסרון כיס 
נתיאשו ולא נשתקעו לא מיתסר  ספינתו שטבעה בים ומיתסרא דאורייתא בזריעת האנס אבל

מדאורייתא דקרקע אינה נגזלת אבל מדרבנן אסור ופריך ויש קרקע נגזלת כלומר לאסור אפילו 
מדרבנן ומשני דיש יאוש לאסור מדרבנן משום כלאים אבל מדאורייתא אין יאוש מדלא אסור 

של כלאיים איסורו מדאורייתא ומיהו היכא דנשתקע שם בעלים אפילו מדאורייתא יש יאוש מדהוי 

 .דבר תורה

 האנס שזרע כלאים בכרם חבירו, אם נשתקעו הבעלים  לשון הרמב"ם פרק ה' הלכה י, ע"פ ירושלמי ז' ד': : סעיף ו

 . דאנן סברי דמייאשי. תוס'. שלא נתייאשו, הרי זה קידש מן התורה דאמרי אף על פי כלומר שהכרם נקרא כבר על שם הגזלן

וכתוב בספר  ירושלמי. ם, אף על פי שנתייאשו, אינו מקדש אלא מדברי סופריםואם לא נשתקעו הבעלי

 כסף משנה. ל.נשתקעו ולא נתייאשו אינו מקדש כלהבתים מלשון הר"ם שמענו שאם לא 
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 סעיף ז

 אוסרת התבואה כשלא סילק רוח שעקרה פארות הגפן

כמו גודר בתמרים כלומר  מידהרוח שעלעלה את הגפנים על גבי תבואה יגדור : משנה ז משנה כלאים ז

 מחזיר  הנוטה תחת הגפןוכן בירק  תבואתו שהיא נוטה תחת הגפן .אם ארעו אונס מותר יחתוך וילקוט

אם לא החזיר אינו מקדש, דהא דתנן לעיל תחת הגפן אוסר ומקדש היינו כשעיקר התבואה תחת  ואינו מקדשהתבואה והירק למקומן 

  הגפן אבל כשעיקר התבואה עומדת חוץ לגפן ונוטה תחת הגפן אינו מקדש

אם  עקרה מהקרקע כי דווקא ראשי הענפים אך לא הרוח שעקרה פארות הגפן ע"פ משנה ז' ז':כה יא ה הלרמב"ם פרק לשון ה :סעיף ז

כך למה יאסור? ר"י קורקוס
43

פי' יחתוךושלחה אותם על התבואה, יגדור . 
44

אותם מיד. ואם אירעו אונס ולא . 
אמנם כשהתבואה נוטה אל תחת הגפנים אינה . . דרך אמונהתרכיון דדעתו לגדור כשיוכל מו. סילקן, הרי אלו מותרים ולא נתקדשו

 גפנים. משנה ז' ז'נאסרת כיון שהאיסור רק במצב שעיקרה הוא תחת ה

 סעיף ח

 כשיצא האנס יקצור הבעלים מיד

עד כמה הוא נותן לפועלים עד שליש. רב הונא ורב :  תלמוד ירושלמי )וילנא( מסכת כלאים פרק ז
 :כלומר לשווי הכרם. . וחרנא אמר שליש לדמיםהפועלים ששת חד אמר שליש לשכר

שאחרת  אנס שזרע את הכרם, כשיצא האנס יקצור הזרע מידלשון הרמב"ם פרק  ה' הלכה יב'. ע"פ משנה ז' ו':  :סעיף ח

ולא  , ואפילו בחולו של מועד. ואם לא מצא פועלים, יוסיף להם עד שליש בשכרןנראה שנח לו בכלאים

 זה מבקש בנחת וקוצר. . בקשו ממנו יותר, או שלא מצא פועלים, הרי בשווי הכרם וכר' הונא בירושלמי 

 ויאסרו שניהם.  משום מקיים. גר"א. עד שיגיע לעונה שמקדש, הרי זה קידשבלא אונס. גר"א. ואם נשתהה הזרע 

 סעיף ט

 תבואה או ירק מתקדשים משירישו וענבים מפול הלבן

משעה שיתפשטו שרשים בקרקע. ואית  מאימתי תבואה מתקדשת משתשריש...משנה כלאיים ז משנה ז: 

וענבים משיעשו   דגרסי משתשליש כלומר משתביא שליש דרחמנא אמר )דברים כב( ותבואת הכרם ופחות משליש לא מקרי תבואה:
שאם זרע תבואה או ירק בכרם שלא הגיעו ענביו להיות כפול הלבן ועקר הזרע קודם שיגיעו הענבים להיות כפול הלבן ה"ז  כפול הלבן

לא קדש. וכן ענבים שנעשו כפול הלבן וזרע בצדן תבואה או ירק ולקט הזרע קודם שישריש, או קודם שיביא שליש למאן דגריס משתשליש, 

ונטע גפן בצד התבואה שיבשה כל  רכה וענבים שבשלו כל צרכן אין מתקדשותתבואה שיבשה כל צ  ה"ז לא קדש:

צרכה או זרע בצד ]הענבים שבשלו[ כל צרכן אינן מקדשות, דאמר קרא )דברים כב( פן תקדש המלאה הזרע אשר תזרע ותבואת הכרם, אינו 

ו שליש לא הגיעו לכלל מלאת זרע, וכן לאחר שיבשו מקדש עד שיהיה שם מלאת זרע ותבואת כרם, ותבואה וירק שלא השרישו או שלא הביא

 :שוב אינן קרוין מלאת זרע, וענבים קודם שיגיעו להיות כפול הלבן או לאחר שבשלו כל צרכן אינן קרויין תבואת כרם

                                                           
43

 בדור חי" קודמים של כת"ל ייךש (.1565) ה"שכ בשנת בערך נפטר(, 1492) ב"רנ שנת לפני נולד - קורקוס יוסף רבי 
 ז"הרדב ובתשובת'( וב א"ק סימנים" רוכל אבקת)" י"הב מרן עם התכתב הוא. תקופתו מגדולי והיה מספרד הגירוש

 הדרך מסוללי אחד קורקוס י"בר לראות ניתן ".חברין קורקוס יוסף ר"כה החכם כתב זה כל: "כתב מ"ש סימן א"ח
 את לברר ובקיאות בחריפות מקיף חיבור שיטתי באופן שכתבו מהראשונים היותו בזכות וזאת, החזקה היד לפירושי

 קרבנות עבודה, זרעים בספרים במיוחד פעמים מאות מדבריו העתיק משנה הכסף .חלקיו ד"י בכל ם"הרמב דברי
 .בתורתו לעסוק שהרבו למלך והמשנה משנה הלחם ואחריו וטהרה

44
יש כאן ד' נוסחאות יגדוד יגרור יגדור יגרוד ולכולהו הכונה שיחתוך :  דרך אמונה הלכות כלאים פרק ה הלכה יא 

מהני להחזירם אלא שצריך ויקצצם מיד וי"א שאפי' לא נשברו רק הרוח כפפם על התבואה ואפי' אפשר להחזירם לא 
לחתכם מיד מפני מראית העין וי"א דסגי שיעשה גדר ביניהן וכ"ז אם הרוח כפף את הגפן אבל אם הרוח כפף את 
התבואה או הירק תחת הגפן לכ"ע סגי שיחזיר לצד השני ואם לא החזיר ג"כ אינו מקדש דתבואה נוטה קילא מגפן 

 ענפי התבואה: נוטה כיון שאין עיקר התבואה תחת הגפן רק
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מאימתי תבואה או ירק מתקדשין משישרישו, ענבים : הלכה יג הלכות כלאים פרק הרמב"ם 
ה הזרע אשר תזרע ותבואת הכרם עד שיזרע זה ויהיה זה משיעשו כפול הלבן, שנאמר המלא

ולרמב"ם גם לא מקדשים  תבואה, אבל תבואה שיבשה כל צורכה וענבים שבשלו כל צורכן אינן מתקדשות

, ]כיצד תבואה שיבשה כל צרכה ובא ונטע גפן בתוכה וכן ענבים שבשלו כל צרכן . דרך אמונה כאן.אחרים
  ל פי שזה אסור אינן מתקדשות[.וזרע תבואה או ירק בצדן אף ע

בירושלמי )שם( תני כיני מתני' אינן מתקדשין  -כפול הלבן :  מסכת כלאים פרק ז משנה זר"ש 
 .אבל מקדשין אחריםכלומר כיון דגמרו כל צורכן דשוב לא יוסיפו מאתים 

 ועד שיבשה כל צרכה. .מאימתי תבואה או ירק מתקדשים, משישרישו הלכה יג: 'ם פרק ה"לשון הרמב  :סעיף ט
"תבואת הכרם". רמב"ם וירושלמי פרק ז' הלכה  -ו אים "מלאת זרע"רשאחרת אינם נק ועד שבשלו כל צרכם. .וענבים, משיעשו כפול הלבן

 וכן לא מקדשים את התבואה. ד"א. ולר"ש מקדשים את התבואה גם כשיבשים. ה'.

 סעיף י

 אסורין עשו כפול הלבןש המקצת

תבואה שהשרישה הרי זו אסורה ומקדשת ומתקדשת : הלכה יב כלאים פרק דתוספתא מסכת  
גפנים שהשרישו הרי אילו אסורין ומקדשין אבל אין מתקדשין עד שייעשו כפול הלבן מקצתן עשו 

 .את שעשו כפול הלבן אסורין ואת שלא עשו כפול הלבן מותרין ,עשוכפול הלבן ומקצתן לא 

 קודם שנעשו כפול הלבןקנסו* התבואה והירק גם כשזרע 

כפול הלבן אלא עדיין הן  כרם שלא הגיעו ענביו להיות: הלכה יד רמב"ם הלכות כלאים פרק ה
ואוסרין הזרע, קונסין אותו בוסר, וזרע בתוכו ירק או תבואה והשרישו הרי זה לא קדש, ואעפ"כ 

בהנייה, מקצתן  שיעשו הענבים כפול הלבן הרי זה מותר עקר הזרע קודםאבל הבוסר מותר ואם 
 נעשו כפול הלבן ומקצתן לא נעשו, את שנעשו נתקדשו ואת שלא נעשו מותרין. 

  .בהנאהכרם שלא הגיעו ענביו להיות כפול הלבן וכו'. א"א מותר  :השגת הראב"ד

ויש לדחוק ולומר דאוסרים בהנאה אף על פי שעדיין לא הגיעו לכפול הלבן והיינו בשלא עקרן מאחר : כסף משנה

  ומ"מ זו איני יודע מנין לו.  .שעתידין להיות כפול הלבן אבל אם עקרן נחתינן להו דרגא ולא אסרינן להו באכילה

 ת"מה אחרים מקדשין אבל מתקדשין אין הלבן כפול שנעשו לפני דענבים ש"הר דעת אבל יג הלכה ה פרק כלאים הלכות אמונה דרך

 . והמקל לא הפסיד.מתקדשת ואינה מקדשת שליש שתביא קודם תבואה וכן

 סיכום הדין כשלא השריש / עשה כפול הלבן

 מותרים אפילו באכילה וקנסו לאסור בהנאה. מהתורהכס"מ לרמב"ם:  -

 מהורה אסורים באכילה וקנסו לאסור בהנאה. גר"א לרמב"ם: -

 ם בהנאה. ונראה שאסורים באכילה. מותרי ראב"ד: -

 התורה לא מתקדש אבל מקדש את השני.מ ר"ש: -

 

כרם שלא הגיעו ענביו להיות כפול הלבן אלא עדיין הם בוסר, וזרע  יד: הלכה 'ם פרק ה"לשון הרמב :סעיף י
מהתורה ומותר באכילה. כס"מ. בהנאה. גר"א. אבל ר"ש: אינו מתקדש אבל  .בתוכו ירק או תבואה, והשרישו, ה"ז לא קידש

 מקדש. 

בהנאה. כרמב"ם ולא כראב"ד שמותרים  ואוסרין הזרעמצד שעתידים להאסר ו קונסין אותאם לא עקרן. כס"מ )וכן להלן(. ואעפ"כ 

 באכילה, כס"מ.  ., אבל הבוסר מותרבהנאה

 ובאכילה. כס"מ.  ואם עקר הזרע קודם שיעשו הענבים כפול הלבן, הרי זה מותר בהנאה

 מקצתן נעשו כפול הלבן ומקצתן לא נעשו, את שנעשו נתקדשו, ואת שלא )נעשו(, מותרים. 
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 סעיף יא

 מותר בהנאה* עקר הזרע קודם שהשריש

ענבים שנעשו כפול הלבן וזרע בצדן תבואה או מיני ירקות ולקט  הלכה טו: 'ם פרק ה"לשון הרמב :סעיף יא
דכיון שעדיין לא השרישו כמאן  שאין תבואה מתקדשת אלא משתשריש. משנה ז' ז'. בהנאההזרע קודם שישריש, הרי זה מותר 

 ואם השריש, אסור.  . דרך אמונה. וכן באכילה מותר. ראב"ד. לא מוכרח. כס"מ.דמנחי בכדא דמו ולא קנסו כלל

 סעיף יב:

 ואינה מקדשתלזרוע בצידה  אסורכחורף גפן שיבשה 

אסור לזרוע בתוך עבודתה משום מראית העין,  ואינה מקדשת גפן שיבשה אסורה ...: משנה ב משנה כלאים ז

ואם זרע אינה מקדשת. ולא מבעיא בחורף שאסור לזרוע תחתיה דאיכא למיחש למראית העין שכל הגפנים נראים כיבשים, אלא אפילו בקיץ 

רבי מאיר אומר  :. ירושלמי כאן.יבשים והן אינן יבשיםדניכר שהיא יבשה אסור, משום דגם בקיץ איכא גפנים שנושרין עליהן ונראין כ
אם זרעו על גבי גפן  אף צמר גפן אסור ואינו מקדש רבי אלעזר בר צדוק אומר משמו אף על גבי הגפן

 אסור ואינו מקדש: המוברכת בקרקע ואין על גבה עפר ג"ט

 מקדש ואינו שם לזרוע דאסור שיבשה בגפן הרמב"ם פסק וגם  :רצו סימן דעה יורה השולחן ערוך
 א"ר אמר[ ג"ה] ב"ובפ שם דבירושלמי דכיון זה על תמה ואני ז"פ דריש ובמשנה' ל' בסעי ש"וכמ

 על שחולק מי מצינו ולא ש"ע שם לזרוע לכתחלה אף דמותר פליגי וחכמים מ"דר אליבא זו דמשנה
 :ע"וצ ?!כן ם"הרמב פסק לא למה א"ר

 מקדשעציץ נקוב מקדש ואינו נקוב אינו 

אם הניחו בכרם או בארבע  מקדש בכרם שיש בו נקב כדי שרש קטן וזרע בתוכו עציץ נקוב: משנה ח משנה כלאים ז

ש אומר זה וזה אוסרין ולא ושאינו נקוב אינו מקדש ור" אמות של עבודת הכרם מקדש כאילו נזרע בארץ
 .מקדשין

שלה ונפלו כדרך שתיבש הגפן בימי הקור, גפן שיבשו העלים הלכה ט"ז:  'ם פרק ה"לשון הרמב :סעיף יב
 , ואם זרע לא קידש. אבל אם יבשה לגמרי מותר. רמב"ם פי"מ. ראב"ד. .אסור לזרוע בצדה ירק או תבואה

כיון שהמשנה  , ומכין אותו מכת מרדותמשנה ז' ח' נקוב המונח בכרם, לא קידש שאינווכן הזורע בעציץ 

 אבל עציץ נקוב, הרי הוא כארץ.  .כתבה "אינו מקדש" ולא "מותר". כס"מ.

 סעיף י"ג

 זריעה ללא כוונה אינה מקדשת ויעקור מיד

, פרט לזרע שיצא עם "הזרע" ...פן תקדש המלאה הזרע, : ספרי דברים פרשת כי תצא פיסקא רל
תלמוד  ?יכול שאני מוציא הזורע והרוח מסייעתו .הזורע והרוח מסערתו ,הזבלים או עם המים

 ַהכֶָּׁרם( ּוְתבּוַאת ִתזְרָּׁע ֲאֶׁשר ַהזֶַרע ַהְמֵלָאה ִתְקַדׁש ֶפן כְִלָאיִם כְַרְמָך ִתזְַרע )ֹלא ."אשר תזרע"לומר 

או שיצאו עם הזבלים או עם המים  היה עובר בכרם ונפלו ממנו זרעים: משנה ז משנה כלאים ה
סיערתו הרוח  תזרע כרמך בכוונה משמעוכל הני שלא בכוונה נזרעו שרי, דלא  הזורע וסיערתו הרוח לאחריו מותר

ואם אביב  יחרוש ויהפך שרשי העשבים אומר אם עשבים יופך ר' עקיבא  אם סיערתו הרוח לפניו וראה אסור לפניו
 :והכל אסור ואם הביאה דגן תדלק הזרע מן השיבולת והקשין מותרין והדגן אסור ינפץ שכבר צמח הזרע אלא שלא הביא שליש

ר' זעירא ר' שמעון בן לקיש משום ר' :  הלכה ו )וילנא( מסכת כלאים פרק התלמוד ירושלמי 
הקשין  -אם אביב ינפץ  כי כל זמן שלא צימח דגן, אין כאן איסור כלאי הכרם הכל מותר - אם עשבים יופךהושעיא 

בין בעשבים בין אביב,  הכל אסוררבי יוחנן אמר הכל אסור.  - מותרין והדגן אסור. אם הביאה דגן תדלק
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מהו הדא דתנינן אם עשבים יופך אם אביב ינפץ ואם הביאה דגן תדלק. כההיא דתנינן  הכל נאסר
 תמן הערלה וכלאי הכרם את שדרכו לשרף ישרף. את שדרכו ליקבר יקבר.

או עם היה עובר בכרם ונפלו ממנו זרעים, או שיצאו עם הזבלים הלכה י"ז:  'ם פרק ה"לשון הרמב :סעיף יג
אבל  וסיערתו הרוח לאחוריו ונפלו הזרעים בכרם וצמחו בשדה לבןהמים, או שהיה זורע או זורה 

 עוזה לא זר , הרי זה לא נתקדש, שנאמר: אשר תזרעהוא עסוק בעבירה וחייב גם בסיערתו הרוח לאחריו. כס"מ בכרםעושה 
 . וחייב לעקור כשיראה, ואם קיימו הרי זה קידש. בכוונה

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

. ואם מצאם שנעשים דגן, הרי זה תשרף. ואם ראה כר' יוחנן בירושלמי ולא רק משנעשה דגן. שהכל אסור בהנאה
 הסמוכות להם.  עם הגפניםקיימם, הרי אלא ישרפו אותם ו

 סעיף יד

 באותו מקום מקדש מה שדרך לזורעו

מקיימין קוצים בכרם  שכן בערביא המקיים קוצים בכרם רבי אליעזר אומר קדש: משנה ח משנה כלאים ה

אלא באותן מקומות  א לא קדשוחכ" כדי שירעו גמליהם, ומאחר שמקצת בני אדם מקיימים אותם בשדותיהם הוו כלאים בכל מקום

  .באותו מקום אלא דבר שכמוהו מקיימין שמקיימין אותן. כירושלמי להלן

אמר רבי בא בר זבדא כרבי ליעזר דתנינן תמן :  תלמוד ירושלמי )וילנא( מסכת כלאים פרק א
המקיים קוצים בכרם רבי ליעזר אומר קידש וחכמים אומרים לא קידש. אמר רבי אבהו טעמא 

ליעזר שכן מקומות מקיימין אותן לגמלים בערביא. מה דרבנין סברין מימר אין מקומות  דרבי
רבנין אמרין מקום שמקיימין אותן אסורין . !. ויבדקווחולקין במציאות? מקיימין אותן לגמלים בערביא

ומקום שאין מקיימין אותן מותרין. מה טעמא דרבי ליעזר מכיון שמקיימין אותן במקום אחד 
 מינן בכל מקום שהוא. נאסור

 בכרם   *מקדשים דשאים שעולים מאליהם

ואינן האירוס והקיסום ושושנת המלך מיני זרעים  :הלכה יג:  פרק ג תוספתא מסכת כלאים
החשיפה והאיטן והגמי : הלכה יד. כלאים בכרם ר' דוסתאי בן יהודה אומ' מיני דשאים הן כלאים

. )זוהי גרסת הרמב"ם, אך הר"ן והרשב"א כלאים בכרםוכל הגדילין באפר מיני דשאים הרי הן 
ונמצא לגרסה זו שהלכה זו כחכמים והם חולקים  –בכרם'  כלאים ואינם, דשאים גרסו כאן: 'מין

 על ר' דוסתאי בן יהודה בהלכה הקודמת.(

 אינן זרעים מיני ושאר המלך ושושנת והקיסוס הארוס ה הלכה יט: פרק כלאים הלכות ם"רמב
 מיני כל וכן, בכרם ומקדשים ירקות מיני כשאר הן הרי גפן וצמר והקנרס הקנבוס, בכרם כלאים

, מקדש ואינו הוא זרעים מין המצרי ופול ,בכרם מקדשין הן הרי בשדה מאיליהן שעולין דשאים
 . בכרם כלאים ואינן הן אילן מיני והאטדין והוורד הקנים

 מין המלך ושושנת והקיסוס האירוס הוא כך והעיקר זה הוא טעות לי נראה א"א ד:"הראב השגת
 כלאים שאינן דשאים במיני כן כמו ויש מהן מקיימין שאין לפי והטעם בכרם כלאים ואינן זרעים
 .בתוספתא הוא וכן מהן מקיימין שאין לפי בכרם

 -' מהו פפא בר חנינא' לר כאחד דשאים שני הרכיב' א: עמוד ס דף חולין מסכת ן"הרמב חידושי
 ק"בפ וכדמפורש קראי כדכתיבי מדאורייתא ובארץ נינהו זרעים כלאי והא ליה דקשיא איכא

 וקטנית תבואה מיני אלא לרבנן כלאים משום אסור שאינו קושיא זו ואין, ?!'(א ט"ל) דקידושין
 .לא דשאים אבל גינה וזרעוני

 להקל דיש כלאים ונראה משום בדשאים שאין סק״ז הסכים רצ״ו סי׳ הגר״א אבל חזו"א כלאים סימן א ס"ק יב:

, ולוף דרבנן מקנבוס חוץ ירקות שאר אי בדרבנן והיא ור״ן רמב״ן שכן דעת אחרי לבהמה איתו שמקיימין אף, כהגר״א

 שרי. בכרם אחד מין תו׳ דלדעת ועוד
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 צמחים שאינם ראויין אלא לרפואה אינם כלאים

 הראויין הזרעים אלא זרעים כלאי משום אסור אין ד: א הלכה פרק כלאים הלכות ם"רמב
 לרפואה אלא ראויין שאינן העיקרין מן בהן וכיוצא המרים עשבים אבל, או בהמה. כס"מ. אדם למאכל
 .זרעים כלאי משום בהן אין בהן וכיוצא

 דבר כל אלא אדם מאכל רבינו נקט דוקא דלאו ל"נ ד: הלכה א פרק כלאים הלכות משנה כסף
 אלא לשלול רבינו נתכוון ולא בהמה למאכל בקיומו רוצה אם' ואפי בזה זה אסור בקיומו שרוצה

 .בלבד המרים העשבים

 ע"פ החזו"א בדשאים. 186וכן פרחי נוי מותרים. הלכות הארץ 

הרואה בכרם עשב שאין דרך בני אדם לזרעה, אף על פי שהוא   יט:-הלכה י"ח 'ם פרק ה"לשון הרמב :סעיף יד
רוצה בקיומו לבהמה או לרפואה, הרי זה לא קידש עד שיקיים דבר שכמותו מקיימים רוב העם 

שרוצים בקוצים לגמליהם, הרי  בַערב. כיצד, המקיים קוצים בכרם,  כחכמים במשנה ה' ח' באותו מקום
 זה קידש. 

 . כתנא קמא בתוספתא המלך ושאר מיני זרעים, אינם כלאים בכרם האירוס והקיסום ושושנת

 הקינדוס וצמר גפן, הרי הם כשאר מיני ירקות ומקדשים בכרם. 

וכתב הראב"ד שאם אין מקיימים אותם   בכרםמקדשים וכן כל מיני דשאים שעולים מאליהם בשדה, הרי הם 

. והסבירו בדעתם כיון וכן דעת הגר"אאינם כלאים.  דמיני דשאיםהרמב"ן והר"ן  ודעתאינם כלאיים וכן כתב הרמב"ם עצמו בתחילת ההלכה כאן. 

 ע"פ החזו"א. 183. דרך אמונה. וכ"פ להקל בהלכות הארץ עמ' מקיימין אותן לאדם או לבהמהדרך לזרעם מותרים ואפילו אם אין ש

 שא נזרע לנוי ולא למאכל, והגרמ"א מחמיר. שם.ולכן בזריעת גפן ליד דשא כתב שבט הלוי להקל בצירוף שיטת הגר"א וכן שהד
והסיבה לרדב"ז כאן היא שזרעים אינם בכלל איסור כלאי הכרם וכן דעת ר"י קורוקוס וד"א  ופול המצרי, מין זרעים הוא ואינו מקדש.

 לעיל סעיף ב. אמנם לכס"מ שם יש לומר שזרעי הפול המצרי אינם נאכלים ולכן אינם כלאים בכרם.

 סעיף טו

 ירק  הואל המוציא עלין מעיקרו כ

הקנים והחגין והוורד והאטדין מין אילן ואינן : הלכה טו תוספתא מסכת כלאים )ליברמן( פרק ג
כל המוציא עליו מעיקרו הרי זה ירק וכל שאין מוציא עליו מעיקרו הרי זה  זה הכללכלאים בכרם 

 .אילן

 דבר אלא קדש לא א"וחכ קדש אומר אליעזר רבי בכרם קוצים המקיים: ח משנה ה כלאים משנה
 רבי הקנבס בכרם כלאים אינן זרעים מיני וכל המלך ושושנת והקיסום הארוס מקיימין שכמוהו

 :בכרם כלאים והקינרס כלאים אומרים וחכמים כלאים אינו אומר טרפון

האירוס אירסיה. הקיסוס קיסוסא. :  הלכה ז תלמוד ירושלמי )וילנא( מסכת כלאים פרק ה
ואינן כלאים בכרם. השיפה  אילןמין  והאטדיןושושנת המלך קרינטון. הקני' והאגין והוורד 

)והחיטין( והאיטן והגמי ושאר כל הגדלים באפר מין דשאים ואינן כלאים בכרם. והתני רבי 
מה שר' הושעיא דיבר זה לענין  . תמן לברכהוהאטדהקינרס והחלמה והדמוע  דשאיםהושעיה אילו הן מיני 

אבל לענין  וכאן לכלאים ברכה, וכיון שאין אוכלים מהאטד אלא את התמרות, מברך עליהם בורא מיני דשאים כי אין הם עיקר העץ

אמר ר' יוסי הדא אמרה אתרוג אף על פי שאתה אומר עליו בורא פרי  הוא מין אילן. כלאים עיקר האטד 
ואינו )לו בורא מיני דשאים. הצלף בית שמאי אומרי' כלאים בכרם העץ את אמר על התמורות ש

כי ברור להם  . בית הלל אומרים אינו כלאים לא בכרם ולא בזרעיםשמא מין זרעים הוא בזרעים]ו[ (כלאים

. תני לב"ה הוא מין אילן, ולב"ש הוא ספק אילן, וספיקא דאורייתא לחומרא . הכל מודין שהוא חייב בערלהשהוא מין אילן
 .הגזע שמתקיים משנה לשנה, מה שיוצא ממנו דין אילן יש לו מין אילן -רבי חיננא בר פפא את שהוא עולה מגזעו 

מין ירק. התיבון הרי הכרוב הרי הוא עולה  - אותם עצים שהגזע מתחלף בכל שנה, מה שעולה מן השורשים משרשיו
לן או מין ירק אז את שהוא עולה מגזעו מין אילן, משרשיו מין ירק. אם יש ספק אם הוא מין אי כאן בודאי כאן בספק ?!מגזעו

 על מ"מ עולין הן גזעו מן שלו שעלין שנראה לפעמים שתמצא פי על פני משה: אף אבל ברור שיש שעולה מהגזע והוא מין ירק כמו הכרוב.

 שרשיו והרי הן ספק לעניין כלאיים ולהחמיר. מן הן הרוב
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 והדר לגווזא יתיהִא  לפירי ליה שקלת דכי היכא - העץ פרי בורא מברכינן היכא :.מ ברכות בבלי
 פרי בורא עליה מברכינן לא - מפיק דהדר לגווזא ליתיה לפירי ליה שקלת דכי היכא אבל ,מפיק

 .האדמה פרי בורא אלא העץ

 בהבנת ההגדרה, מהי הגווזא שצריכה להמשיך להתקיים: דעות הראשונים

 .שהענף יהיה רב שנתיגווזא הוא הענף של העץ כך שצריך  – דעת רש"י -

ואפילו אם הענפים מתחדשים  שהגזע יהיה רב שנתיגווזא היא גזע ולכן די  – שיטת הגאונים -
 משנה לשנה עדיין דינו כעץ.

 הוא עץ ואפילו מתחדש מעצמו מהשורש. שאין צורך לזרוע אותו כל שנהכל  – שיטת הרא"ש -

' אילן זה הרי עלין מוציא שאינו וכל ירק זה הרי מעיקרו עלין יאהמוצ כלכתב ' הרמב"ם -
 ונחלקו הפרשנים לאיזו דעה דבריו מתאימים.

 

מיני אילן הם  )פי' ערוך מין הדס(, הקנים והורד והאטדין  הלכה י"ט ע"פ תוספתא שם: 'ם פרק ה"לשון הרמב :סעיף טו
 ואינם כלאים בכרם. 

מעיקרו, הרי זה ירק. וכל שאינו מוציא עלין מעיקרו, הרי זה אילן. זה הכלל: כל המוציא עלין 
 . כבית הלל שאינו כלאים. ירושלמי ה'  והצלף, אילן לכל דבר

 כירק^ -גזע שאינו מתקיים ג' שנים או שהולך ומתקלקל וכן נותן פרי מיד 

 הגזע כלה וגזע המתקיים שנתים או ג' שנים ואח"כ: דרך אמונה הלכות כלאים פרק ה הלכה כ
והשרש קיים ומוציא גזע אחר או שגם השרש כלה וחוזר וצומח מזרע הנופל כל שאין מתקיים עד 

 .דאין סברא שיהא אילן שפירותיו לעולם אסוריןאחר שנות ערלה ורבעי ודאי לאו אילן הוא 

גזע ובאדינגא"ן ]שקורין היום חצילים[ שנחלקו בזה האחרונים מוציאין העלין והפירות מהגזע וה
 שמשנה ראשונה ואילך הולך ומתקלקלמתקיים עד ג' שנה ומסקנת האחרונים שהוא ירק משום 

ואין טעם זה עיקר אלא העיקר שאין מתקיים שנים הרבה ולפמש"כ כל שאין מתקיים יותר מג' 
שהשרש ג"כ כלה וצריך שנה מקרי שאין הגזע מתקיים בין שחוזר השרש ומוציא גזע אחר ובין כ

 .לזרוע מחדש

ואין לזה מקור  דכל שהגרעין מוציא פרי בשנה ראשונה ודאי הוא ירקוהרדב"ז כתב עוד טעם 
ואולי פירש כן בירושלמי. ונראה לדינא דכל שהגרעין מגדל פרי בשנה ראשונה וגם הגזע אין 

 מתקיים יותר מג' שנה אין בו משום ערלה ואף שפירותיו כעין עץ ומוציא מהגזע:

 
 ירק: דעות האחרונים לגדר

 רדב"ז, ברכ"י, רב פעלים, יחוו"ד, גרמ"א. אך לא לחזו"א. –נותן פרי תוך שנה )חציל, פאפיה, פאסיפלורה(  .ה

 .מהר"י חאגיז -   גזע חלול )חציל, פאפיה( .ו

 חזון איש והרדב"ז חולק -  אינו מתקיים ג' שנים )חציל(  .ז

 מהר"ם אלשיך – עם השנים )חציל( כמות ואיכות הפירות מתמעטת .ח

 טז סעיף

 אם הוסיף קידש -מותר. כשאחזור  –המקיים, כשאגיע 

-כשאחזור אלקטנו  .ירק בכרם ואמר כשאגיע לו אלקטנו מותר הרואה: משנה ו משנה כלאים ה
 אם הוסיף במאתים אסור:

ואפילו  הרואה ירק בכרם ואמר: כשאגיע לו אלקטנו, מותרהלכה כ' ע"פ משנה ה' ו':   'ם פרק ה"לשון הרמב :סעיף טז

. הגיע לו ועבר מעליו ואמר: כשאחזור לו אלקטנו, אם שהה עד שהוסיף אחד בק' הוסיף אחד במאתיים
 ק', הרי זה קידש. 
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 סעיף יז

 קידש. -אסור לעבור בעציץ ירק נקוב בכרם, שהה

בארבע  אם הניחו בכרם או מקדש בכרםשיש בו נקב כדי שרש קטן וזרע בתוכו עציץ נקוב : משנה ח משנה כלאים ז

ושאינו נקוב אינו מקדש ור"ש אומר זה וזה אוסרין ולא  אמות של עבודת הכרם מקדש כאילו נזרע בארץ
 .המעביר עציץ נקוב בכרם אם הוסיף במאתים אסור .מקדשין

ובו תבואה שהביאה שליש,  - המעביר עציץ נקוב בכרם: רא"ש מסכת כלאים פרק ז משנה ח
ו תחת הגפנים ולא הניחו בארץ אם ]הוסיפו[ הזרעים דרך בכרם שהגיעו ענביו לכפול והעביר

העברתו אחד ממאתים ממה שהיו תחלה אסור העציץ אבל הגפן מותר כיון שלא הניחו על גבי 
 קרקע.

 ומכין קדש לא בכרם המונח נקוב שאינו בעציץ הזורע טז: הלכה ה פרק כלאים הלכות ם"רמב
 .כארץ הוא הרי נקוב עציץ אבל, מרדות מכת אותו

או תבואה שהביאה שליש. לעבור בעציץ נקוב שזרוע בו ירק  מדרבנן. רדב"ז. אסור הלכה כג: 'ם פרק ה"לשון הרמב :סעיף יז

  ואם העביר והוסיף הזרע, לגר"א אסור באכילה ולחזו"א בהנאה. .בתוך הכרםרא"ש. 

אבל . ואסור בהנאה. קידשואם הניחו תחת הגפן ונשתהה שם בארץ כדי להוסיף אחד ממאתים, הרי זה 

 בכרם אסור אפילו שאינו נקוב רמב"ם ה' טז'.  המונחלזרוע בעציץ 

 סעיף יח

 גידולי היתר שהתווספו על איסור אינם מתירים

ר' יונתן בצל של כלאי הכרם  בשםדאמר ר' זעירא :  תלמוד ירושלמי )וילנא( מסכת כלאים פרק ה
אפילו מוסיף כמה אסור שאין גידולי איסור מעלין א צומח בהיתר במקום אחר, ועכשיו הוושתלו  מהכרם שעקרו

 :כלומר גידולין הבאין מחמת האיסור אף על פי שהן בעצמן נתוספו בהיתר אין מעלין את העיקר האיסורפני משה:  .את האיסור

שנטעו בכרם ואח"כ נעקר הכרם, ואחר  וכד' שאין הזרע כלה. ערוה"ש. בצל הלכה כד: 'ם פרק ה"לשון הרמב :סעיף יח
 אותוכך צמחו בצלים מן העיקר הנטוע, אף על פי שרבו הגידולים על עיקרו במאתים, הרי 

, שאין ומשמע שהתוספת מותרת כרא"ש בסימן רצ"ד כ"ב ולא כר"ן שם. גר"א. אבל בערוה"ש כתב שנאסרו כי קמא קמא בטל באיסורו העיקר
 ר האסור. גידולי היתר מעלין את העיק

 סעיף יט

 בתוך כרם מרחיק ט"ז אמה

שהם הרי זה מקדש ארבעים וחמשה גפנים  הנוטע ירק בכרם או מקיים: משנה ה משנה כלאים ה

ואז בריבוע  פירוש שיש בין כל שורה ושורה ד"א אימתי בזמן שהיו נטועות על ארבע ארבעהנמצאים בטווח של ט"ז אמה מהירק 

ואז במעגל של ל"ב אמה רק ל"ז גפנים אך עיגול זה  או על חמש חמש של ל"ב אמה יש מ"ט גפנים ובניכוי הפינות שהם מחוץ לתחום נותרים מ"ה

מ"ה גפנים. ברטנורא נידון כאילו כולו מלא ירק וממילא הוא אוסר גם מהשורות החיצוניות במרחק ד' אמות בכל רוח וכאילו המעגל הוא מ' אמה ובו נופלים 

היו נטועות על שש שש או על שבע שבע הרי זה  .לד' וכן דעת הגר"אכרמב"ם. אבל התוי"ט פירש שמרחק ה' הוא משום גזירה 
 מקדש ט"ז אמה לכל רוח עגולות ולא מרובעות:
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הנמצאים  45מרחק ד' אמות בית השורות נאסרים 
 בטווח ט"ז אמה:

 

 מרחק ה' אמות בין השורות

נאסרים ל"ז גפנים בטווח ט"ז אמה ועוד שמונה גפנים 
 .45במרחק ד' אמות מהם סה"כ 

 

 

 

כמה הוא שיעור הרחקת התבואה והירק מן הגפנים ואם לא הרחיק : סעיף לג ערוך השולחן יורה דעה סימן רצו

 :נתקדשו מצינו ד' מיני הרחקות והיינו

הנוטע ירק בכרם או מקיים וכו' ה"ז ]פ"ה מ"ה[ וזהו ששנינו במשנה  ט"ז אמותההרחקה הוא  :הכרם בתוךלזרוע  -

 אמות ז"ט אילן יניקת דשיעור שם ב"בב ואמרינן "יניקה שיעור" . וזהומקדש ט"ז אמה לכל רוח עגולות ולא מרובעות

ש"ע
45
: 

ץ ישראל היה ד' כלומר רוחב המחרשה בארשזהו עבודת הכרם  כמבואר בפ"ד ד' אמותההרחקה הוא  :הכרם בצדוהזורע  -

  .אמות ]בבא בתרא כו.[

  .ומבואר בפ"ג ששה טפחיםההרחקה  :ומגפן יחידית -

 ]בבא בתרא כ"ו א[וכך שנינו בלא יחפור  כלל א"צ הרחקה :וכשיש ביניהם גדר גבוה עשרה טפחים -

 

 

הזורע תבואה או ירק בכרם או המקיימו עד שהוסיף במאתים, הרי   ם פרק ו הלכה א:"לשון הרמב :סעיף יט
, עגולות ולא שזהו שיעור יניקת שורשי אילן. ערוה"ש מן הגפנים שסביבותיו י"ו אמה לכל רוח מקדשזה 

מרובעות, ורואים כל העיגול שרחבו ל"ב אמה כאלו הוא כולו מלא ירק, וכל גפן שתהיה בתוך 
  אלא אם סמוכה ד' אמות לעיגול כבסעיף הבא. וכל שחוץ לעיגול אינה מתקדשתעיגול זה נתקדשה עם הירק, 

 סעיף כ'

 לצד הכרם מרחיק ד' אמות

 שריגי עליה ומדלין המטות את שמסרגים כדרך ערס כמו קנים שמסרגים הוא עריסעריס  איזהוא:  משנה ו כלאים משנה

 עמוק שהוא חריץ בצד או טפחים עשרה גבוה שהוא הגדר בצד גפנים חמש של שורה הנוטעהגפנים 
 שיהיו עד כרם אינו ד"בפ לעיל דאמרי קבעי הלל דבית ואליבא אמות' ד עבודתו לו נותנין ארבעה ורחב טפחים עשרה

 עקיבא רבי רוח לכל טפחים ששה הגפן עבודת היא וכמה כרם הוי נמי אחת דבשורה מודו ובעריס שורות שתי שם
 :שלשה אומר

 הגפן עבודת שהם ט"ו הגפן ועבודת הגפן תחת מקדשין... אבל ולא אוסרין אלוג:  משנה ז כלאים משנה

 :מתקדשות אלו הרי שבכרם אמות וארבע יחידית
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 דמה מזה זה השרשים ליניקת חוששין אנו שאין בכלאים הוא גדול כלללד:   רצו סימן דעה יורה השולחן ערוך 
 חכמים שנו וכן כלאים לשון כמשמעות מלמעלה בזה זה יתערבו שלא הקפידה והתורה לן איכפת לא הקרקע שתחת
 העין מראית מפני אלא גזרו לא חכמים שאסרו מה שכל המשנה ל"וז זרעים כלאי לעניין[ ה"מ] דכלאים ג"פ במשנה

 יניקה שיעור אחר הלכו בזה הם גמורים דכלאים היכר שום דליכא הכרם בתוך אמנם... הוא כן הכרם בכלאי ואף
 שם ב"בב ואמרינן יניקה שיעור צריך בתוכה אבל לכרם מחוץ דזהו הכרם עבודת שייך לא דבזה א"א אחר דבאופן
 :ש"ע אמות ז"ט אילן יניקת דשיעור
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 מחוץ לט"ז אמה של הכרם מרחיק* ד' אמות נוספות 

 שלשים בקוטרו שיש העיגול שהקף ניומפ :ה משנה ה פרק כלאים מסכת ם"לרמב המשנה פירוש
 שתי שבין ריוח בתוך ויהיה, אחת אמה החיצונות השורות מן שורה לכל חוץ יוצא אמות ושתים
 להוסיף צוה, בלבד אמות ארבע לעיגול שמחוץ השורות מן שורה מכל הקפו מרחק ויהיה, שורות
' ז על שורות שבשבע הגפנים כל יהיו כן כשייעשה, הגפנים לשורת הקפה שיגיע עד שלה בקוטר
 שהמשכנוהו אחרי העיגול קוטר אז ויהיה, הזויות שבארבע גפנים מארבע חוץ, העיגול בתוך שורות

 לכל אמה עשרים קדש זה שירק ונמצא, אמה ארבעים החיצוניות לשורות שהגיע עד שאמרנו כמו
 .עגולות רוח

וכל מ"ש זה המחבר אין לו שרש אלא שקשה לו איך ישארו מ"ה  השגת הראב"ד כלאיים ו' ב': ...
גפנים בתוך העיגול והלא מרובע יתר על העיגול רביע ועל כן הוצרך המאסף הזה להוסיף על שפת 
העיגול ולחוץ ארבע אמות מצומצמות לאסור וכל זה מדעתו שלא מהגמ' כלל וכלל, ואולי תירוץ 

שמואל והוא שתהא האמצעית עגולה ירק כלומר הרבה  הקושיא זהו שאמרו בגמרא ר' אבין בשם
ירק סביבותיה, ואפשר שיהא העיגול רוחב שתים אמות מרווחות מכל צדדיה שיגיעו ט"ז אמות 

 .אבל חוץ לט"ז אמות לא תאסר כלוםלסוף שתי השורות שבצד האמצעות ולא יגיעו לקרנות, 

במה דברים אמורים, כשהיה בין שפתי העיגול הזה ובין שורות  ם פרק ו הלכה ב':"לשון הרמב :סעיף כ
 הגפנים שחוצה לו יותר על ד' אמות. 

, רואים אמות 5כמו המקרה במשנה שהמרחק בין שורות הגפנים  אבל אם היה ביניהם ד' אמות מצומצמות או פחות
כל גפן שתפול את העיגול כאילו הגיע לשורה הסמוכה לו וכאלו רוחב העיגול מ' אמה, ורואין 

 . ולראב"ד לעולם אינו נאסר אלא ט"ז אמה לכל צד בתוך עיגול זה של מ' אמה הרי היא מתקדשת

 סעיף כא

 הזורע ד' אמות מחוץ לכרם מקדש שתי שורות

 ממנה להרחיק וצריך בית שמאי אומרים כרם גפנים חמש של שורה הנוטעה:  משנה ד כלאים משנה

 שם שיהו עד יחידית כגפן טפחים ששה אלא להרחיק צריך ואין כרם אינו הלל אומרים ובית הכרם עבודת כדי אמות ארבע
 אומרים שמאי בית הכרם עבודת של אמות ארבע בתוך כלומר שבכרם אמות ארבע הזורע לפיכך שורות שתי

 ובית כרם מקריא אחת שורה, הכרם ותבואת תזרע אשר הזרע המלאה תקדש פן( כב דברים) תורה אמרה דכי אחת שורה קידש
 שורות שתי דקדשה תורה דאמרה הכרם ותבואת הלכך, שורות משתי פחות כרם נקרא דאין שורות שתי קידש אומרים הלל

 :משמע

 כתב ד"הראב למה יודע ואיני זו משנה מתוך להתבאר יכולים רבינו ודברי ...שבכרם אמות ארבע הזורע ד"בפ:  ג הלכה ו פרק כלאים הלכות משנה כסף

.רבינו כדברי ג"סמ ודברי שורש לו שאין
46

 

 לא אם כלומר האמצעי כנגד זרע...'גמ: פני משה הלכה ג ד פרק כלאים מסכת( וילנא) ירושלמי תלמוד

 את אוסר שמאי דבית דעתיה על: ומכאן שמכאן השורה שבקצה הגפן כנגד ולא בלבד האמצעיים גפנים שלש כנגד אלא זרע
 :ומכאן מכאן השורה שבקצה הגפנים את כ"ג אוסר האמצעיים שלש כנגד הוא והזרע מיקריא שורה נמי גפנים דשלש דכיון. השורה כל
 הראשונה שבשורה שלש אוסר מיקריא שורה גפנים ושלש שורות, שתי דאוסר. שלש כנגד שלש אוסר הלל דבית דעתיה על

  :מיירי שורות כמה בו שיש ובכרם שניה שבשורה כנגדן ושלש

 מרחיק ו' טפחיםמגפן יחידית 

 :שלשה אומר עקיבא רבי רוח. לכל טפחים ששה הגפן? עבודת היא וכמה א:, ו כלאים משנה
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אפשר שכוונתו כיון שזרע בצד הכרם מבחוץ, כיצד לבית הלל נאסרת השורה השניה הפנימית, הרי היא רחוקה  
מהזרע יותר מארבע אמות? אלא מוכח שפעמים מוסיפים על שיעור האיסור לזרוע הרחקה נוספת לקדש בשיעור 

 עבודת הכרם.
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במה דברים אמורים, בזורע או מקיים תוך הכרם. אבל בזורע חוץ  ם פרק ו הלכה ג':"לשון הרמב: סעיף כא
כל הזרע, ויתר לכרם וסמוך לו, הרי זה מקדש שתי שורות של גפנים הסמוכות לזרע, ר"ל באורך 

כב"ה במשנה ד' ה' וכרמב"ם שמתייחסים לשטח שמתקדש כאילו כולו מלא זרעים וממילא יש עוד ד' אמות מקצהו שגם בהם  ד' אמות חוץ לזרע

באורך כל השורה של בלבד , ומתקדש מן הזרע רוחב ד' אמות נאסרים הגפנים למרות שרחוקים מהזרע יותר מד' אמות
 אי שכל השורה הראשונה נאסרת.כב"ה ולא כבית שמכרם. 

 . כחכמים במשנה ו' א' ואם זרע בצד גפן יחידית, אינו מקדש מהזרע אלא ששה טפחים לכל רוח

 סעיף כב

 גפן הפחותה מטפח אינה מקדשת בכרם קטן

 מטפח הפחותה ילדה: יעקב בן אליעזר' ר משום יוחנן רבי אמר יצחק רבי ואמר :מג סוטה בבלי

 המלאה תקדש בהו דכתיב הכרם כלאי משום הזרעים את מקדשת אינה - טפח עד לעולם תגבה לארש"י שלענין ערלה הסביר 

 אשאר רבנן גזור לא כרם האי ובכי נינהו מדרבנן זרעים שאר תורה אסרה ולוף קנבוס:( טו דף) במנחות כדאמרינן דקסבר לי ונראה הזרע

 גזור וחשיבה הואיל קומה שפלת שהיא גדול כרם כולי אבל, זנב יוצאה ואחת שתים כנגד שתים מילי והני. זרעים

 .מקדיש – עליה

 בין זה בדין חילק שלא רבינו מדברי כן נראה )על פירוש רש"י( ואין : ד הלכה ו פרק כלאים הלכות משנה כסף

 :מסיני למשה הלכה שהם שיעורים בכלל זה שדין לי ומשמע. זרעים לשאר ולוף קנבוס

 כרם נקרא זנב יוצאה ואחת שתים כנגד שתים חכמים אמרו דלא וטעמא :ד הלכה ו פרק כלאים הלכות ז"רדב

 כרם נקרא שפיר ננס כולו שהכרם בזמן אבל כרם נקרא לא מטפח פחות אבל הכרמים כשאר שהוא בזמן אלא

 בכרם דמיחלף משום כך כולו שהכרם בזמן אלא גזרו ולא עליו גזרו שרבנן אלא כרם נקרא לא ננס כרם נ"א. ומקדשי

)ונפק"מ לשתי השיטות אם כרם ננס גדול הוא דאוריתא או  :גזרו לא זנב יוצאה ואחת שתים כנגד שתים אבל אחר

 דרבנן(

לרמב"ם אפילו בזרעי קנבוס  ילדה, פחותה מטפח, אינה מקדשת את הזרעים ם פרק ו הלכה ד':"לשון הרמב: סעיף כב

ולוף הל"מ ולא כרש"י. כס"מ
47 . 

 אמורים, בשתים כנגד שתים ואחת יוצאת זנב, אבל אם כל הכרם כן, הרי זה מקדשבמה דברים 

כיון שחכמים לא גזרו על כרם שתים כנגד שתים אלא כשהוא מפותח כשאר כרמים או שחכמים לא גזרו על על כרם ננס אלא כשהוא בכרם שלם 

 שמיחלף. רדב"ז.

  סעיף כג

 אויר הכרם עד י' טפחים אוסר סיכוך הירק 

 עשויה התחתונה זו גב על זו גינות : שתיו הלכה ב' פרק כלאים מסכת( וילנא) ירושלמי תלמוד
 חייא בר בון רבי .עשרה לאויר מגיע שהוא עד העליונה את זורע כרם עשויה אינה והעליונה כרם
, טפחים' מי למטה ולזרוע להמשיך יכול אינו מדוע כלמטן המדרגה שיפוע אמרה הדא לית זעירא רבי קומי בעי

, כלומר הכרם לאויר נוטין זרעים משום ליה אמר. !שלמטה לשדה מצטרף ואינו לעצמו רשות הוא שהשיפוע אמרנו הרי

, מהסיכוך להתעלם יכול אינך, עצמו בפני כרשות חשוב העליון שהחלק פי על אף ולכן, הגפנים על מסככים הירק עלי טפחים' מי למטה

 התחתונה את זורע ככרם עשויה אינה והתחתונה ככרם עשויה העליונה. אסור, טפחים' מי למטה וכשהסיכוך
 למטה אלא הגפנים לעיקר כאן לית יוסי רבי אמר. הגפנים לעיקר מגיע שהוא עד המדרגה ואת

 טפחים משלשה למטה שבכרם אמות ארבע לתוך נכנסיןשם צמח  פיאה שרשי דתני כהדא .משלשה
 :מותרין אלו הרי
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 ברמב"ם שהשתמש במילה זרעים כי דעתו כרש"י למעט קנבוס ולוףאבל הר"י קורקוס כאן הבין  

 כרם

 טפחים 10 כרם תבואה

 תבואה
 פחיםט 3
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 אפילו לגפן יחידית יש אויר י' טפחים

 אומר צדוק' ר בר אלעזר רבי...  מתנ'::  הלכה ב' ז פרק כלאים מסכת( וילנא) ירושלמי תלמוד
 יצחק רב בר שמואל רבי בשם חייא בר בון רבי ...גמ'... מקדש ואינו אסור הגפן גבי על אף משמו
 הגפן ג"ע אותו והעמיד יתידות ג"שע נקוב בעציץ שזרע וכגון קאמר עשרה אויר לענין פני משה: הכא מתניתא היא עשרה לאויר

 נקוב עציץ העביר אם וכן מקדש אינו זרע אם אבל עשרה באויר לזרוע דאסור הוא דלכתחילה וקסבר דמי ככרם הכרם אויר עשרה ועד

 ואם אויר לה אין יחידית גפן אויר לו יש כרם סברין הוינן יוסי רבי אמר :.פרקין בסוף כדתנן הגפן ג"ע זרוע

 יצחק רב בר שמואל' ר בשם חייא בר בון רבי דאמר מה מן. אבל. כלל כלאים שם אין, עליה סככו הירק עלי
 של גובה בתוך הגפנים עלי על יסככו שהזרעים אסור שלכתחילה היא המשנה ששכוונת שאמר מזה מתניתא היא עשרה לאויר

   :אויר לה יש יחידית גפן' אפי אמרה הדא טפחים עשרה

שתי גנות זו על גב זו, התחתונה עשויה כרם זורע את העליונה עד  ם פרק ו' הלכה ה':"לשון הרמב: סעיף כג
שהוא מגיע לאויר י' טפחים קרוב לכרם, שאויר עשרה טפחים סמוך לכרם או לגפן יחידית אסור 

וכן אם העמיד עציץ על יתידות בכרם אסור עד . שהזרעים שצמחו נוטים ונכנסים לאויר הכרם שאוסר עד י' טפחים. ירושלמי ו' כיון לזרוע בו זרעים

 . עשרה, ואפילו באויר גפן יחידית. שם ובערוה"ש.

ואם היתה העליונה עשויה כרם, ה"ז זורע את התחתונה עד שהוא מגיע למטה משלשה טפחים 
 מעיקר הגפנים. 

 כדסעיף 

 שדה ירק הופכה במחרישה ואח"כ נוטע גפנים

 אטע יאמר לא גפנים לנוטעה ונמלך תבואה זרועה שהיתה לנוטעה ונמלך זרועהד:  משנה ב כלאים משנה
  נוטע... כ"ואח הופך אלא אופך כך ואחר

מי שהיתה שדהו זרועה ירק או תבואה ונמלך ליטע בה גפנים, הופך : ם פרק ו הלכה ו':"לשון הרמב סעיף כד
 נטע אם דבדיעבד לי ויראהשמא יתרשל מזה. את הזרעים במחרישה ואחר כך נוטע. ולא יטע ואחר כך יהפוך. 

 ..ערוה"שדמותר היפך כ"ואח

 סעיף כה

 היתה נטועה משרש או גומם ואח"כ זורע )ומשרש(

 אם זורע. כ"ואח משרש אלא אשרש כ"ואח אזרע יאמר לא לזורעה ונמלך : ...נטועהמשנה שם
 :משרש כ"ואח זורע מטפח, פחות עד הקרקע מן גבוה ישייר שלא לקרקע סמוך הגפן כורת כלומר גומם רצה

היתה נטועה גפנים ונמלך לזרוע בה זרעים, משרש את הגפנים ואחר כך זורע את שם: : סעיף כה
 .הזרעים

הגפנים עד שלא ישאר מהן אלא פחות מטפח סמוך לארץ, הרי זה מותר ואם רצה לקוץ את  
 אחרי לזה מוכרח יהיה שהוא מפני ישרש לא שמא חששו לא לזרוע ואחר כך יחזור וישרש את הנשאר בארץ מהגפנים.

 . ערוה"ש.לתבואה ולא לגפנים לא ראוי הקרקע אין כ"דאל שקצצן

 סעיף כו

 צטרפים לשאר* הגפניםהמבריך ג' גפנים ועיקריהם נראים מ

 בארץ חופר אחת מגפן זמורות שתי כשיוצאין המבריך דרך נראים ועיקריהם גפנים שלש המבריך: ב, ז כלאים משנה

 בר אליעזר רבי ששה עושים גפנים משלש נמצא, גפן ונעשית אחר מצד ראשה ומוציא גומא באותה הקרקע תחת הזמורה ומשכיב
 .מצטרפות אינן לאו ואם מצטרפות אלו הרי שמונה ועד אמות מארבע ביניהם יש אם אומר צדוק
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 . כרם וייעשו זולתן ועם זו עם זו מצטרפות ל"ר :שם ם"רמב
 כלו' בעצמם. שיש פה יותר משתיים כנגד שתיים ואחת יוצאת זנב(). כרם להיות - מצטרפין אלו הרי :שם ש"ר

 אפילו חכמים שאמרו מצטרפות כי כהוגן רבו לו פירש לא א"אט':  'על הרמב"ם וראב"ד 
 וראש אחת כגפן שהעיקר גפנים כשש נידונות שהן כרם להיות מצטרפות הן יותר שם אין

 .אחרת גפן ממנה היוצא הבריכה

 ל"והו מצטרפות ואין מצטרפות לשון מהו קשה הוה ם"דלהרמב לי ויראה : רצו סימן דעה יורה השולחן ערוך

 עדיפי אטו פשיטא' וכו" לאו "ואם תני למאי די? ועוד בשתים הא' ג צריך דלמאי ועוד כרם ואינו כרם ז"ה לומר

 הוא ם"הרמב' פי פ"ועכאחרות.  לגפנים הוא דההצטרפות פירש ולכן ש"ע ש"הרא כן הקשה וכבר גמורים?! מגפנים

 .ק"ודו השגה זה ואין השיגו ד"והראב מרווח' פי

כלומר , אם יש ביניהם והם כששה גפנים המבריך ג' גפנים ועיקריהם נראים: ם פרק ו הלכה ט'"לשון הרמב : סעיף כו

לשאר גפנים העומדות, וכאילו לא  מצטרפיםמד' אמות עד ח' הרי אלו בין עיקריהן. ד"א ע"פ ר"י מיגא"ש. 
השגה. ערוה"ש: אין זה וכן עיקר. :גר"א .ולר"ש ולראב"ד הם בעצמם כרם לעניין הרחקות ואפילו אין אחרות הבריכן

48
ואם לאו, אינם  

 מצטרפות. 

 , וזורע. כדין גפן יחידית היו פחות מג', אינם מצטרפים אלא מרחיק מהם ששה טפחים לכל רוח

 סעיף כז

 הזורע תחת השריגים והעלים אוסר כל הגפן

 היא' אפי תבואה גבי על מודלה שהיתה גפן של זמורהי:  הלכה ד פרק כלאים מסכת תוספתא
 מקדש ואינו מחזיר הגפן תחת שנוטה תבואה ופירותיה. היא אסורה כולה הגפן כל אמה מאה

 היו .יספר' אומ עזיי בן יחזיר' אומ עקיבא' ר' אומ שאול אבא הגפן לתוך שנוטין והירקות הגפנים.
 אמות ארבע בתוך יוצאין פיאה שרשי .שיעקור מודים הכל אמות ארבע בתוך יוצאין שרשין

 .מותר טפחים משלשה למטה )בירושלמי כלאיים ו' המילה "אפילו" מושמטת( ('אפי) שבכרם

 במקום נטועה שהיא גפן'. וכו השריגים תחת הזורע כל :.כז דין. ג רצו סימן דעה יורה יוסף ברכי
 יותר גביו על וסככו עלו והעלים והשריגים, ביניהם מפסיק והכותל, אחד במקום ושומים אחד

 ראיתי וכן. ח"כ סימן י"כ בתשובותיו חביב בן ם"מהר הדור גדול הרב. מותר הכל, טפחים מעשרה
 .ז"פ סימן י"כ בתשובותיו מולכו יעקב ר"מהר החסיד הרב להתיר עצמו זה בנדון שכתב

 קשה מהרמ״ט ומאד כהוראת מולכו והר״י ב״ח מהר״מ בשם הביא ובברכ״יחזו"א כלאים יג ח: 
 סק״ה א׳ סי׳ כמש״כ מיהו, זו הוראה לקיים מקום נראה שום לא אבל, רבוותא הני כל על לחלוק

 ב״ב תו׳ כתבו הגפן והכא תחת, להקל הר״ן דעת מינא ובחד, יד מפולת בלא דדינא דהוא ספיקא
 .להקל לצדד מקום יש דרבנן שהוא ב׳ פב:

 תרהדלה על אילן סרק לא יזרע תחת המֹו

 אם המותר תחת אל זרע יביא לא אפיפירות מקצת על הגפן את המדלהג:  משנה ו כלאים משנה
 הוסיף אם המותר תחת שנזרע הזרע אסור האפיפירות כל ומלא שריגים והוציא הגפן שגדל החדש הלך ואם קידש לא הביא

 :סרק אילן מקצת על המדלה וכן .עליהן החדש שהלך לאחר מאתים

 תרהדלה על אילן מאכל זורע תחת המֹו

 תחת אל זרע להביא מותר מאכל אילן מקצת על הגפן את המדלהד:  משנה ו כלאים משנה
 רבי אצל יהושע רבי שהלך מעשה המותר ויזרע תחילה שהיה למקום יחזירנו החדש הלך ואם המותר

 תחת אל זרע להביא אני מה לו אמר תאנה מקצת על מודלה גפן והראהו עזיז לכפר ישמעאל
 שהוא גפן והראהו המגנייה לבית משם והעלהו גפנו מפני תאנתו מבטל אדם שאין מותר לו אמר המותר
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כתב שהרמב"ם מודה לר"ש ולראב"ד כשהם כששה שהם כרם. אלא שהמקרה פה שרק עיקריהן נראים  הרדב"ז 
כתב שמדובר כאן בהרחקה מראש ההברכות,  החזו"אולא ראשיהם וממילא נראים כשלשה ולא נחשבים כרם. 

 כרם דינם ככרם להרחיק ד' אמות ולא ו' טפחים וזה דווקא בג' שהוברכו ורחוקים זמ"ז.שלמרות שרחוקות מאד מה
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 והשאר אסור זו הקורה תחת לו אמר הרבה קורות ובו שקמה של וסדן הקורה מקצת על מודלה
 :עצמו בפני כאילן וקורה קורה כל רואה שאני מותר

 זה קידש כל הזורע תחת השריגים והעלים היוצאים מן הגפן, הרי ם פרק ו' הלכה יב':"לשון הרמב :סעיף כז

 . תוספתא ד' י' ואף על פי שהזרע רחוק מעיקר הגפן כמה אמות את כל הגפן. משנה ו' ג'

)פי' עצים או קנים ארוגים שמדלין עליהם שריגי הגפנים כשהם  הדלה את הגפן על מקצת אפיפירות

האפיפירות ואף על פי שאין עליהם לא עלים ולא שריגים. ואם  מותרלא יזרע תחת  ארוכים הרבה(,
זרע, הואיל ואין הזרע תחת סכך הגפן, הרי זה מותר. וכן אם הדלה הגפן על מקצת בדי אילן 

 לא יזרע תחת שאר הענפים אפילו לא הדלה עליהם. שאינו עושה פירות, כגון הארז והברוש

ותר לזרוע תחת בדי האילן שלא נמשכו עליהם אבל אם הדלה על מקצת אילן מאכל, הרי זה מ
, שאין אדם מבטל אילן מאכל אך הענף מאכל שעל מקצתו נמשך הגפן, כולו אסור לזרוע תחתיו. ערוה"ש מח. שריגי הגפן

ועושהו אפיפירות לגפן. ואם נמשכו השריגים אחר שזרע, וסככו על הזרע, הרי זה מחזירם 
 . לא מועיל להסיט הסריגים אם נמשכו. רדב"ז ובסעיף הבאאבל באפיפרות ואילן סרק  למקום אחר

 סעיף כח

 עוקר הזרע* –הדלה על אילן סרק ונמשכו השריגים 

הזורע תחת מותר האפיפירות, או תחת מותר האילן שאינו עושה  ם פרק ו' הלכה יג':"לשון הרמב: סעיף כח
לרמב"ם  לקיימו או להחזיר השריגיםפירות, ונמשכו שריגי הגפן וסככו על הזרעים, הרי זה אסור 

והחזו"א כתב בשם הר"ש ורע"ב שגם הגפן  הזרע, אלא כיצד עושה, עוקר אפילו לא הוסיף הזרע מאתיים ואילו רע"ב כתב כשהוסיף

 נאסרת. ד"א.

 סעיף כט

 עודפי קנים שאינם לצורך העריס מותר לזרוע תחתם

 ערס כמו קנים שמסרגים הוא עריס העריס מן העריס לסדר חוץ שבולטין היוצאים הקנים: ח משנה ו כלאים משנה

 שורות שתי שם שיהיו עד כרם אינו ד"בפ לעיל דאמרי קבעי הלל דבית ואליבא הגפנים שריגי עליה ומדלין המטות את שמסרגים כדרך

 שחס מפני אלא הגפן עליהן להדלות שדעתו מחמת שם הניחן שלא לפסקן עליהם וחס כרם הוי נמי אחת דבשורה מודו ובעריס

 החדש עליהן שיהלך כדי עשאן תחתיהן לזרוע מותר הלכך האפיפירות מן חשובים שאינן לפי מותר כנגדן בלבד עליהן

 :אסור ויגדילו כשיצמחו הגפן שריגי גבן על שידלה

49קנים היוצאים מן העריס ם פרק ו' הלכה יד':"לשון הרמב: סעיף כט
 יסמך הגפן()פי' העצים או קנים אשר עליהם  

, הרי זה מותר ואינו מתכוון להדלות עליהם כדי שלא ישחית האפיפירותלחתוך את עודפי הקנים וחס עליהם לפסקן 
לזרוע תחתיהן. ואם הניחם כדי שיהלכו עליהם השריגים והעלים היוצאים, הרי זה אסור לזרוע 

 תחתיהן. 
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, מבארים ויש; סוכה כעין יוצרים ושריגיהן, בזה וכיוצא גדר גבי על או עמודים גבי על המודלות גפנים שורת 
 הרב יהודה חיון. .עריסה כמין עשויות המודלות שהגפנים
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 סעיף ל

 גפן הבולט מן העריס כנגדו אסור

 ובולט יוצא הגפן מן שגדל מה כלומר(, ו שיר) הגפן הפרחה מלשון העריס מן היוצא הפרחט:  משנה ו כלאים משנה

 פני על למטה בחבל מורידים שהבונים הברזל הוא אסור כנגדו בו תלויה מטוטלת כאילו אותו רואין לעריס חוץ

 יותר העריס זמורות שגדלו כגון מיירי והכא. הפרח תחת מכוונים הזרעים אם משערים ובו ישרה החומה[ אם] הבנין את בו לראות החומה

 פרחה אם עריס שאינה כלונסות גבי על המודלית יחידית גפן בדלית וכן: אסור פרח שם אין אפילו עבודתו דבתוך, לחוץ ופרח מעבודתו

 ומכאן מכאן הצדדים מן אבל הזמורה תחת אסור תחתיה לאילן מאילן זמורה המותח עבודתה. שהם טפחים לששה חוץ

 גמי או חבל בראשה וקשר לאילן מאילן שתגיע ארוכה הזמורה היתה שלא מותר הספוק תחת בגמי או בחבל ספקה מותר

 לזרוע אסור, החדש עליו שיהלך כדי הספוק עשה אם אבל. מותר הספוק תחת אסור הזמורה תחת. האילן עד שתספיק כדי אותה להאריך

 :אסור החדש עליו שיהלך כדי עשאה תחתיו

)פי' הגפן יחידית  מן העריס או מן הדלית ובולט היוצא כלומר גידולי הגפן פרח: ם פרק ו' הלכה יד'"לשון הרמב: סעיף ל

אבל אין  תחתיורואין אותו כאלו משקולת תלוים בו עד הארץ ואסור לזרוע המודלית על גבי כלונסות(, 

 .צורך למדוד מהם ד' אמות כמו מעיקר הגפן

 מאילן לאילן, אסור לזרוע תחתיה.  של גפן וכן המותח זמורה

, הרי זה מותר לזרוע ואין לו כוונה שהגפן תהלך עליו קשר חבל או גמי בזמורה וקשר הראש האחד באילן
 תחת החבל. 

 ואם מתח חבל זה כדי שיהלכו עליו השריגים והעלים, הרי הוא כאפיפירות ואסור לזרוע תחתיו. 

 סעיף לא

 ת ולגפן יחידית ו' טפחיםלצד כרם מרחיק ד' אמו

 זורע - מחיצה עיקר עד הנטוע כרם? כיצד; ולהחמיר להקל הכרם במחיצות יש :.צג עירובין בבלי
 הכרם מחיצות הוא וזה, וזורע אמות ארבע מרחיק מחיצה שם אין שאילו, ואילך מחיצה מעיקר
 .להקל

ולפי זה כל אותן המשניו' דמס' כלאים דאסרי :  ספר מצוות קטן, הגהות רבינו פרץ מצוה קסח
זרעים בגפן אתאן דלא כר' יאשיה ומיהו מורי רבינו יחיאל הביא מירושלמי ראיה דקאמר והכל 
מודי' לענין איסור שהוא אסור ולא נחלקו אלא לענין מלקות וכן נראה מספר רבינו מב"מ ז"ל 

א דהוה זרע חיטי ושעורי ביני גופני כו' ומיהו ק"ק מההוא דסוף פ' קמא דקידושין גבי ההו' גבר
ליזהר באותן גפנים שלא לזרוע  וטובואמר ליה לא חווריתו לא קיימא לן כר' יאשיה בתמיה 

תחתיהם וחוצה להם אלא א"כ הרחיק ד' אמות בכרם שיש בו חמשה גפנים ובפחות מחמשה 
משום דכל המיקל בארץ ירחיק לפחות ששה טפחים כדין גפן יחידי או שלשה טפחים לרבי עקיבא 

 הלכה כמותו בח"ל או להפסיק במחיצה או בצורת פתח ואפי' מן הצד כדאיתא בפ"ק דערובין.

הבא לזרוע בצד הכרם, מרחיק ארבע אמות מעיקרי הגפנים,  ם פרק ז' הלכה א':"לשון הרמב: סעיף לא
 , מרחיק ממנה ששה טפחים, וזורע. או יותר עד חמש בשתי שורות כב"ה וזורע. ואם גפן יחידית היא

 סעיף לב

 שורה אחת של גפנים אינה כרם

 ובית הלל אומרים כרם בית שמאי אומרים גפנים חמש של שורה הנוטעה:  משנה ד כלאים משנה
 קידש אומרים שמאי בית שבכרם אמות ארבע הזורע לפיכך .שורות שתי שם שיהו עד כרם אינו

 :שורות שתי קידש אומרים הלל ובית אחת שורה
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 לא אם כלומר האמצעי כנגד זרע...'גמ: פני משה הלכה ג ד פרק כלאים מסכת( וילנא) ירושלמי תלמוד

 את אוסר שמאי דבית דעתיה על: ומכאן שמכאן השורה שבקצה הגפן כנגד ולא בלבד האמצעיים גפנים שלש כנגד אלא זרע
 :ומכאן מכאן השורה שבקצה הגפנים את כ"ג אוסר האמצעיים שלש כנגד הוא והזרע מיקריא שורה נמי גפנים דשלש דכיון. השורה כל
 הראשונה שבשורה שלש אוסר מיקריא שורה גפנים ושלש שורות, שתי דאוסר. שלש כנגד שלש אוסר הלל דבית דעתיה על

  :מיירי שורות כמה בו שיש ובכרם שניה שבשורה כנגדן ושלש

 כרם גפנים המרוחקים למעלה מח' אמות^ אינם

 ... לשם זרע להביא מותר אמה עשרה שש אמה עשרה שש על כרמו את הנוטע ט: , ד כלאים משנה
 עשרה שש בעינן ולא מותר אמות שמונה שמונה על כרמו את הנוטע אף אומרים שמעון ורבי מאיר רבי

 :הלכה וכן. דיו אמות שמנה מרחקי כי מעיקרא בנוטע אבל חרב בכרם אלא אמה

 להיות דמצטרפין  לשם זרע יביא לא אמות שמונה ביניהן אין אם שורות שתי הנוטע: ח ד כלאים משנה

 זו משורה טפחים וששה זו משורה טפחים ששה ומרחיק, יחידית כגפן הן והרי מצטרפים אין הגפנים ממקום חוץ שמנה רחוקים אבל, כרם

 שבאמצע... אמות ששה וזורע

 כרםשתי שורות הסמוכות למטה מד' אמות אינם 

 אינו אומר שמעון רבי אמות מארבע פחות פחות על נטוע שהוא כרםב:  משנה ה כלאים משנה
 :אינן כאילו האמצעית את ורואין כרם אומרים וחכמים כרם

' אומרי שאתם אותם שמעון רבי להם אמר 'גמ :ה פרק כלאים מסכת( וילנא) ירושלמי תלמוד
, אותו לעבוד אפשר אי כי צפוף יישאר לא שהכרם ברור, כלומר כרם של עיקרו הן הרי אינן כילו האמצעיות את רואין

 עומדות החיצוניות הגפנים ודווקא. אחר במקום אותם ולנטוע אותם לעקור, הזה במקום גפנים כמה לגדל מעוניינים שהבעלים אלא

 אבל. שש כנגד שש כשהיו נאמרו כרם שאינו ש"ר דברי, כלומר, אומרת זאת אמרה הדא חנניה רבי אמר !לעקירה
 אינן כילו האמצעיות את רואין שהן מודיי עמא כל גפנים' ה נטועות שורה בכל אם חמש כנגד חמש היו אם

 יודה, גפנים שלש ישארו' ד' ב את יעקור ואם. שתים רק ישארו' ה' ג' א הגפנים את יעקור אם, אחת ולהשאיר אחת לעקור ורוצה מאחר

 . כרם של דין להן ויש, נשארות' ה' ג' א ואילו' ד' ב הגפנים את היינו, האמצעיות את יעקור ב"שבעה ש"ר

. ע"וצ אינם כאילו האמצעיות רואים שהם מודו עמא כל שלש היו אם אבל שתים כשהיו אמרה הדא גורס שהיה נראה ורבינו :ז פרק כלאים הלכות משנה כסף

 ליה דסבירא משמע דבריו מפרש דאמורא ומאחר איצטריך ש"ר דברי לפרושי דבסמוך חנניה רבי דאמר דהא משום שטעמו ואפשר. ש"כר פסק למה ע"צ וכן

 :כוותיה דהלכתא

היתה שורה אחת של גפנים זו בצד זו, ואפילו הן מאה, אין זה כרם אלא כגפן שם: : סעיף לב
 . כב"ה במשנה ג' ה' שדין כרם הוא דווקא בשתי שורות יחידית, ומרחיק מן השורה ששה טפחים, וזורע

, הרי זה כרם וצריך להרחיק ד' אמות מכל צד, ואח"כ יזרע. וכמה יהיה בכל שתי שורותהיו 
ומה שהחמרנו כבר בשניים כנגד שניים ואחת יוצאת זנב הוא מדין זנב הכרם שרואים כאילו קיימת גפן שלשית גם  .שורה, ג' גפנים או יותר

 . בשורה השניה ומרחיקים ממקומה ד' אמות

ח'  או בין הגפנים בד"א, כשהיה בין כל גפן וגפן מד' אמות ועד ח'. אבל אם היה בין שתי השורות
, חוץ ממקום הגפנים, הרי אלו ' שמעון במשנה ד' ט' שאינו דומה לקרחת שכבר היה לה דין כרםוכר' מאיר ור אמה. ולא ט"ז אמות

 כמובדלות זו מזו ואינם כרם אחד, ואינו מרחיק אלא ו' טפחים מכל שורה. 

ואפילו  היה ביניהם פחות מד', הרי אלו כגפן אחת ומרחיק ו' טפחים לכל רוחבכרם של שתי שורות וכן אם 

אמנם היום שמרחק הנטיעה הנהוג בין הגפנים הוא פחות מד' אמות עדיין אסור אפילו בב' שורות. . רה כר' שמעון במשנה ה' ב' ולא כחכמיםהיו ששה בשו

 .154משום שהגדרת כרם הוא ע"פ הרגילות. הלכות הארץ הערה 

 סעיף לג

 ג' שורות אפילו צפופות מד' אמות הם כרם

 אינו אומר שמעון רבי אמות מארבע פחות פחות על ענטו שהוא כרםב:  משנה ה כלאים משנה
 כרם אומרים וחכמים עליו כרם שם אין ביניהם בשוורים לחרוש יכול שאין דכיון, השאר את וזורע טפחים ששה ומרחיק כרם

 כרם ולהעשות להתקיים שראויין ואותן ביחד הרבה רצופות שורות ליטע אדם בני שדרך לפי :אינן כאילו האמצעית את ורואין



 מבוארת והלכה ההלכה מקור

107 
 

 עצים הם כאילו אותם רואים לשורה שורה בין להיות הראוים הריוח בתוך הנטועים האמצעיים אלו הלכך לעצים יהיו והשאר כרם ישארו

 :כרם להיות מצטרפים והחיצונים בעלמא

כחכמים היו ג' שורות, אף על פי שיש ביניהם פחות מד', הרי אלו כרם ם פרק ז' הלכה ג': "לשון הרמב :סעיף לג

 . ונותרות שתי שורות שביניהם פחות מח' אמות וזהו שיעור כרם ורואין את האמצעיות כאלו אינםבמשנה ה' ב' שסוף האמצעיות לעצים 

 סעיף לד

 ג' שורות מרווחות מח'* עד ט"ז מותר לזרוע בתוכו

 זרע יביא לא אמה עשרה שש לחברתה שורה בין אין אם שלש ...היו: ח[ משנה ד ]כלאים משנה שם
 חרבה אבל. אמה עשרה שש שהוא הכרם קרחת כדין נדון מהן שורות שתי כל שבין והמקום גדול ככרם הוו שורות שלש דאיכא דכיון לשם

 חרבה דכי שורות וחמש ארבע בן לכרם דמי ולא, כרם נשתייר דלא כיון קרחה שיעור ביניהם בעינן לא קמא תנא לדברי, האמצעית השורה

 חכינאי בן חנינא משום אומר יעקב בן אליעזר רבי: אמה ז"ט המוקרח המקום בעי הלכך כרם נשאר אכתי האמצעית
 כרם כבר שהיה מאחר לשם זרע יביא לא אמה עשרה שש לחברתה שורה בין ואין האמצעית חרבה אפילו

 :אמות בשמונה מותר זה הרי נטען מתחלה שאילו אמה ז"ט וצריך לו יש כרם דין עתה אף

 רחוקה גפנים של שורה שכל אמה עשרה שש אמה עשרה שש על כרמו את הנוטע: ט משנה ד כלאים משנה

' ר אמר יחידית גפן כעבודת, השורה מן טפחים ששה אלא להרחיק צריך ואין לשם זרע להביא מותר אמה ז"ט מחברתה
 שתי שער הופך והיה אמה עשרה שש עשרה שש על כרמו את שנטע באחד בצלמון מעשה יהודה
 הבור את וזורע אחר למקום השער את הופך היה אחרת ובשנה הניר את וזורע אחת לצד שורות

 הגפנים וראשי, שתים שתים השורות מצרף והיה, תבואתו ג"ע גפנו לסכך רוצה היה ולא אמה ז"ט מחברתה רחוקה שורה שכל היה גדול כרם

 ולשנה, טפחים ששה שמניח אלא וזורע זה ומצד זה מצד פנוי המקום ונשאר, אלו כלפי אלו אחד לצד הופך ושתים שתים כל של השער דהיינו

 מעשה ובא: זריעה ובלא חרישה בלא בור אותו מניחים אחרת לשנה אחת שנה בו שזורעים מקום דרכם היה שכך. להפך עושה אחרת
 שמונה שמונה -לא פחות מ על כרמו את הנוטע אף אומרים שמעון ורבי מאיר רבי .והתירו חכמים לפני

 ולא, השאר את וזורע טפחים ששה לשורה סמוך ומניח, יחידית כגפן ליה הוה אמות שמנה השורות דרחוקות כיון קסברי מותר אמות

 :הלכה וכן. דיו אמות שמנה מרחקי כי מעיקרא בנוטע אבל חרב בכרם אלא אמה עשרה שש בעינן

 על כרמו את הנוטע אף, אומרים מאיר ורבי שמעון' ר, במשנה ראינו:  ד פרק כלאים מסכת( וילנא) ירושלמי תלמוד

 וזרע עבר בדיעבד שאם אלא מ"ור ש"ר אמרו לא, כלומר לזרוע ואסור הזרע מותר רב בשם יונה' ר מותר אמות שמונה

[ ומותר הזרע] מותר הלכתא רב בשם יוסי' ר. אמות ז"ט שם יש אם אלא לזרוע אסור לכתחילה אבל, הזרעים נאסרו לא
 מה מה ושואל. שמעון' ור מאיר' כר הלכה רב בשם אשי בר חייא רב. .לכתחילה גם לזרוע מותר, כלומר לזרוע

 אם בדיעבד רק או לזרוע לכתחילה מותר האם, כלומר לזרוע ואסור הזרע מותר או לזרוע ומותר הזרע מותר ?כוונתו

 מטע כרמי את לי מדד חייא' ר כרמי אשי בר חייא רבי לי משח בא רבי דאמר מה מן ועונה? נאסרו לא זרע
 ומותר הזרע מותר' אמר הדא השורות בין לזרוע שאוכל כדי אמות שמונה לשורה שורה בין והרחיק שמונה על שמונה
 .לכתחילה לזרוע מותר לזרוע

 הרי מארבע פחות ביניהן שיש פי על אף שורות שלש היו  :ג הלכה ז פרק כלאים הלכות ם"רמב
 שמונה ושורה שורה כל ובין שורות שלש היו אם וכן, אינם כאילו האמצעיות את ורואין כרם אלו

 השורות בין זורע זה הרי יותר או אמות

 שורה בין אין אם שורות שלש היו דתנן כהא הלכתא דלית משמע כך ומתוך ש"ור מ"כר הלכה בירושלמי ופסק:  ב הלכה ז פרק כלאים הלכות משנה כסף

 חכינאי בן חנינא דמשום הכא דשאני למימר איכא ונקי קב דמשנתו גב על ואף כוותיה ל"קיי לא הכי סבר י"דראב גב על ואף לשם זרע יביא לא ז"ט לחבירתה

 .כרם הוי אחת דשורה ש"כב ל"ס י"דראב בירושלמי דקאמר ועוד ל"ס לא דליה ואפשר לה קאמר

 המשנה לפי א"א'. וכו שורות שלש היו אם וכן:  ז פרק כלאים הלכות ם"רמב ד"הראב השגת
 בין זורע זה הרי יותר או אמות ז"ט ושורה שורה בין היה שאם בכאן לומר לו שהיה לי נראה

' ובח השלש כמו כרם תבנית לה אין שהשתים לשלש שורות שתי בין הפרש שראיתי לפי השורות
 ברחוק אלא כרם מתורת יוצא ואינו כרם תבנית להן יש השלש אבל כרם מכלל יוצאה היא אמות

 אמה ז"ט
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 ג' שורות מרווחות מח' עד ט"ז מרחיק* מהחיצונה ד'

 החיצונה משורה להרחיק צריך לו חוצה זרע אם אבל : ... ד הלכה ז פרק כלאים הלכות ם"רמב
 .הכרמים כשאר אמות ארבע

 מפני אמר ואם בירושלמי עיקר לזה מצאתי לא א"א'. וכו לו חוצה זרע אם אבל ד"הראב השגת
 בתוכו. ש"כ העין מראית

 רבינו ולדעת'. וכו בירושלמי עיקר לזה מצאתי לא א"א ד"הראב כתב :ב הלכה ז פרק כלאים הלכות משנה כסף

 ונראה אמות שמונה ביניהם שיש מבחין אינו נטועות שורות שלש מבחוץ שהרואה איפכא ליה דמשמע לומר אפשר

 :בדבר לחלק לנו מנין ע"צ מ"ומ. רב מרחק ביניהם שיש הוא ניכר בתוכו אבל גמור כרם שהוא לו

 יהא שלא קטן לכרם מחול שאין בירושלמי אמרינן דהא ע"צ ז"אבל כ  :נד ק"ס רצו סימן דעה יורה א"הגר ביאור

 נמי. הכא ה"ה כ"א מתוכו לו חוצה חמור

, הרי זה כמסקנת הירושלמי שורות ובין כל שורה ושורה ח' אמות או יותר היו ג' לשון הרמבם שם:: סעיף לד
 .ולא כראב"ד שחייב עד ט"ז אמה כדין קרחת. כי דינם כגפן יחידית ולא מצטרפים כר' מאיר ור' שמעון במשנה זורע בין השורות

יא זרע , מותר להבאו יותר לפיכך הנוטע את כרמו מתחלה, והרחיק בין כל שורה ושורה ח' אמות
 לתוכו ומרחיק מכל שורה ושורה ששה טפחים בלבד. 

אפילו שבתוכה אין דין כרם, . אבל אם זרע חוצה לו, צריך להרחיק משורה החיצונה ד' אמות כשאר הכרמים

 בפנים.. ולראב"ד וגר"א אין עיקר להחמרה בחוץ יותר ממפני מראית עין שמבחוץ נראה כרם גמור אבל בתוכו ניכר שיש מרחק רב. כס"מ

שלרמב"ם כאשר יש בו ג' שורות המצומצמות מח' אמה  .ואין דין בין השורות של זה הכרם ככרם שחרב באמצעו

קיבלו שמונה אמות ולא  מתחלה נטעם מרוחקים פה שהרי והאמצעית נחרבה ]רדב"ז כאן[,   צריך טז' אמה ביו השורות מצד קרחת הכרם

  צריך ט"ז אמה. דין כרם. ולא כראב"ד שגם במרווחת מתחילה

 סעיף לה

 שורה בשדהו ושורה בשדה חברו מצטרפות לכרם

 ששורה כגון ומיירי חבירו של בתוך אחת ושורה שלו בתוך אחת שורה : הנוטעז משנה ד כלאים משנה

 אדם דאין קדש לא חבירו של תבואתו גבי על גפנו המסכך גבי לקמן דאמר שמעון רבי ואפילו. שלש של אחת ושורה גפנים שתי של אחת

 שאין באמצע הרבים ודרך היחיד ודרך חבירו ושל שלו דאיכא כיון הזרעים לאסור דמצטרפין מודה הכא, שלו שאינו דבר אוסר

 טפחים מעשרה נמוך שהוא וגדר: מצטרפות דאין פרקין בשלהי אמרינן אמות שמנה דברוחב, אמות שמנה רחב מהם אחד
 רבי מצטרפות אינן טפחים מעשרה גבוה וצריך להרחיק ארבע אמותלהיות קרויין כרם  מצטרפות אלו הרי

 הגדר שבצד אותם עם מזה הגדר שבצד אותם ומתערבין הגדר גבי על הגפנים ראשי שהעלה מלמעלה ערסן אם אומר יהודה

 :מצטרפות אלו הרי ערש להן שעשה כלומר, ו פרק בריש לקמן דתנן עריס איזה לשון הוא ועירסן. מזה

 

היתה בשדה זו שורה אחת של גפנים, ובשדה חבירו שורה אחרת ם פרק ז' הלכה ה': "לשון הרמב :סעיף לה
קטנה מח' ואין הכוונה לט"ז אמה  אף על פי שמפסיק בניהם דרך היחיד או דרך הרבים כנגדה, קרובה לה,

הוא או גדר שהוא נמוך מעשרה טפחים, הרי אלו מצטרפות להיות שתיהן כרם. ו כערובין. ראב"ד.
 משנה ד' ז'. ולא ככלאי זרעים שהאיסור הוא דווקא בשדה של אותו אדם כדלהן רצז כב'.שיהיה ביניהם פחות מח'. 

 סעיף לו

 שורה בארץ ושורה במדרגה נמוכה מי' מצטרפים

 מן גבוה אם במדרגה ואחת בארץ אחת הנוטע אף אומר אליעזר רבי ב: משנה ו כלאים משנה
' בב אלא בעריס מיירי לא והשתא :עמה מצטרפת זו הרי לאו ואם עמה מצטרפת אינה טפחים עשרה הארץ

 יש יחידית גפן דין אלא כרם להיות מצטרפות שורות שתי אין, עשרה גבוה המדרגה אם. זנב יוצאת ואחת שתים כנגד שתים גפנים של שורות

 .ושורה שורה לכל
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בארץ ושורה אחת במדרגה, אם גבוהה המדרגה נטע שורה אחת ם פרק ז' הלכה ו': "לשון הרמב : סעיף לו
 . ר' אליעזר במשנה ו' ב' מהארץ עשרה טפחים, אינם מצטרפים. פחות מכאן, מצטרפין

 סעיף לז

 כרם קטן הוא ב' כנגד ב' ואחת יוצאה זנב

 בשורה נטועות גפנים' ג ברטנורא: כגון זנב יוצאה ואחת שתים כנגד שתים הנוטעו:  משנה ד כלאים משנה

 או בינתים ואחת שתים כנגד שתים כרם. זה הרי  .כזנב השלש. רמב"ם: יוצא מן שתים כנגד שנייה בשורה ושתים, אחת

 :זנב יוצאה ואחת שתים נגד שתים שיהו עד כרם אינו באמצע ואחת שתים כנגד שתים

 שתיים כנגד שתיים ואחת יוצאת זנב, הרי זה כרם: 

לרמב"ם
50

ברטנורא ועוד ראשוניםלר"ש, רא"ש,         · : ::    
51

  :. : : 
 אינו כרם:

         : · :ואחת באמצע:        . :  :ואחת בינתיים:  

 רבי. מודד ד' אמות מהאלכסון לכסן במורד אמר שמואל:  ד פרק כלאים מסכת( וילנא) ירושלמי תלמוד
 ומודדים מהגפן המדומה. כאן נטועה אחת כילו רואה את יוחנן רבי בשם זמינא בר יוסי

הנוטע חמש גפנים, שתים כנגד שתים ואחת יוצאת זנב, הרי זה ם פרק ז' הלכה ז': "לשון הרמב: סעיף לז
ולא נוהג בו דין מחול הכרם כדלהלן נקרא כרם קטן

למרות שאין שישה גפנים, הל"מ.  וצריך להרחיק מהן ד' אמות לכל רוח 52

 . כס"מ

אבל אם נטען שתים כנגד שתים ואחת באמצע, או ג' בשורה  ושתים כנגדן בשורה שניה, אינם 
 כרם ואינו מרחיק מהם אלא ו' טפחים לכל רוח. 

 סעיף לח

 כרם שחרב

53סאה לבית גפנים עשר ללקט בו יש אם שחרב כרם: א משנה ה כלאים משנה
 סאה בית של בקרקע שיש  

 פחות ולא אמות ז"ט מזו זו רחוקות ואין זנב יוצאה ואחת שתים כנגד שתים דהיינו  כהלכתן ונטועות מכן פחות לא גפנים עשר

משמע שרלמב"ם אפילו במרווחים גדולים נקרא כרם דל, והר"ש והרא"ש כברטנורא. . זנב יוצא ואחת שתים כנגד שתים רמב"ם: שיהיו: אמות מארבע

 מאמצעו חרב דאותו הכרם קרחת זה ואין. ()ואסור לזרוע בכולולו  יש כרם דין כ"ואעפ מועטים שגפניו דל כרם נקרא זה הרי ד"א.

 : צד מכל נחרב וזה

                                                           
50

וכן בגרסאות כתב יד שלו, ואז האמצעית עולה לכאן ולכאן. פירוש הרמב"ם לרב כזנב נראה שהרמב"ם הבין  
 קאפח.

51
" ונשמע שמוסיפים גפן ומתקבל שלש כאן נטועה אחת כילו רואה את" ]כלאיים ד' ד'[ והוא כדברי רבי יוחנן בירושלמי 

 כנגד שלש. וכן הסביר שם הפני משה.

52
 ש גדר בטווח הזה ובקטן מותר בד' אמות.שבכרם גדול אסור לזרוע י"ב אמה לצידו כשי 

53
 ד"ה "עשר נטיעות"[ ג: קטן מועד י"רש[ אמה חמישים על אמה חמישים והוא, תבואה סאה בו לזרוע שאפשר שטח 
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כרם שחרב, אם יש בו ללקט עשר גפנים לכל בית סאה ויהיו ם פרק ז' הלכה ח': "לשון הרמב: סעיף לח
, או יש בו כאמור בסעיף לד ולר"ש ולרא"ש. גם המרחק בין חמשת הגפנים הוא נטועות שתים כנגד שתים ואחת יוצאת זנב

 לכוין ג' כנגד ג', ה"ז נקרא כרם דל ואסור לזרוע בכולו. 

 סעיף לט

 כרם שנטוע ערבוביא אם אין בו כרם קטן מכוון אינו כרם

 זה הרי שלש נגד שתים לכוין בו יש אם כשורה מכוונים הגפנים שאין ערבוביא נטוע שהוא כרםמשנה שם: 
 מכוון אינו שהנוף פי על אף זנב יוצא ואחד שתים כנגד שתים מכוון הגזע ומוצא ומותח חוט שיביא כגון, שלש כנגד שתים הכרם בכל כרם

 מאיר רבי ומרחיק ו' טפחים וזורע כרם אינו לאו ואם: כרם זה אין מכוון אינו והגזע מכוון הנוף מוצא אם אבל. כרם זה הרי
, כשיטת הראב"ד וח' אמות לרמב"ם(  –) אמות ז"ט הרחקה ובעי כרם זה הרי הכרמים כתבנית נראה והוא הואיל אומר

 . מאיר כרבי הלכה ואין

כרם שאינו נטוע שורות שורות, אלא מעורבב, אם יש בו לכוין ם פרק ז' הלכה ט': "לשון הרמב: סעיף לט
שתים כנגד שלש הרי זה כרם. ואם לאו, אינו כרם אלא דיו להרחיק ו' טפחים מכל גפן וגפן, 

 . וזורע

 סעיף מ

 כיוון הגפנים צ"ל בעיקרם ולא די בנוף

. כרם זה הרי שלש כנגד שתים לכוין בו יש אם, במשנה : ה הלכה א פרק כלאים מסכת( וילנא) ירושלמי תלמוד

 הנוף. כרם זה הרי מכוון אינוהעלים  והנוף ממול הגפן עיקר כנגד מכוון הגפן של עיקרו הוא הכורת אם ואומר
. כרם זה הרי מכוונות הם והרי העבו מכוונות ואינן דקות היו. כרם אינו מכוון אינו והכורת מכוון
. מבחוץ תני תניי ואית מבפנים תני תניי אית. ומותח חוט מביא הן מכוונות אם יודע הוא כיצד
 . בהן נוגע שיהא צריך מבחוץ דאמר מאן. טפח בתוך מבפנים דאמר מאן יונה רבי אמר

היו העיקרים מכוונים והנוף אינו מכוון, הרי זה כרם. הנוף מכוון  פרק ז' הלכה י': ם"לשון הרמב: סעיף מ
ירושלמי  והעיקר אינו מכוון, אינו כרם. היו דקות ואינן מכוונות, העבו והרי הן מכוונות, הרי זה כרם

 . ה' א'

 סעיף מא

 כיצד יודע אם מכוונת

 . ירושלמי שם מדה ומותח מזו לזוכיצד יודע אם הם מכוונות, מביא חוט השם: : סעיף מא

 סעיף מב

 קרחת הכרם שנחרב אם יש ט"ז אמה זורע בריחוק ד'

 בו ונשתיירו אמצעו שחרב כרם? הכרם קרחת היא זו איא:  הלכה ג פרק כלאים מסכת תוספתא
 זו כנגד זו רוחות משתי ובין רוחות משלשת בין רוחות מארבע בין גפנים וחמשה ארבעה

 הלל ובית אמות וארבע עשרים אומרים שמאי בית הכרם קרחת א: משנה ד כלאים משנה
 שש אומרים שמאי ביתהשטח בין הכרם לגדר שאסור בזריעה. משנה ב'.  הכרם מחול אמה. עשרה שש אומרים

 מאמצעו שחרב כרם ?הכרם קרחת היא ואיזו .אמה עשרה שתים אומרים הלל ובית אמה עשרה
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 משני אלא גפנים שאין הכרם רוחב פני על הקרחת הלכה אם וכן, אמה עשרה שש על אמה עשרה שש שהיא הקרחה סביבות כל גפנים ויש

 עבודתה לה נותנין אמה עשרה שש שם היו לשם זרע יביא לא אמה עשרה שש שם אין אם הקרחת צדי
 :המותר את וזורע

 זרע בקרחת הכרם בדיעבד אינו מקדש

 חרבן מותר שריפה טעון הזרע אין זרע שאם מקדשין ולא בו לזרוע המקום אוסרין אלוג:  משנה ז כלאים משנה
 הכרם מחול מותר. קידש לא אמות שבע וזרע אמה ו"ט אלא שם היו לא אם אמה ז"ט הכרם קרחת לעיל דתנן הא כגון הכרם
 לשם. משנה ו' ו' זרע יביא לא אמות' ח שם יש אם מכאן גפנים' וה מכאן גפנים חמש בו ונשתיירו מאמצעו שחרב עריס עריס פסקי מותר

הגפן  ועבודת הגפן תחת אבל עצים או קנים ארוגים שמדלין עליהם שריגי הגפנים כשהם ארוכים הרבה רמ"א כ"ז: אפיפירות מותר
 :מתקדשות אלו הרי שבכרם אמות וארבע ו' טפחים

גר"א: או אפילו רק מב' או ג'  סביביו מכלכרם שחרב באמצעו ונשאר שלם  ם פרק ז' הלכה יא':"לשון הרמב: סעיף מב

, אם יש בקרחת שבאמצע י"ו, ה"ז מרחיק מעיקרי הגפנים ארבע אמות לכל צדדים. תוספתא ג' א', ירושלמי ד'
 . 54רוח, וזורע באמצע הקרחת

. אמות. ט"ז שאז ד' האמות הצמודות לגפנים הריהם כגפנים ומרחיקים מהם ד' ואם אין בה י"ו אמה, הרי זה לא יביא זרע לשם
 ואם הביא, הואיל והרחיק ד' אמות לכל רוח מהגפנים של כרם, הרי זה לא קידש. 

 סעיף מג

 מחול הכרם, אם יש בין כרם לגדר י"ב אמה מרחיק ד' וזורע

 מחולות כמו, סביב לגדר כרם בין פנוי מקום לגדר כרם בין הכרם? מחול היא איזוב:  משנה ד כלאים משנה

 לשם. זרע יביא לא אמה עשרה שתים שם אין אם( לא ירמיה) במחול בתולה תשמח אז לשון בסבוב כשמרקדות הנשים
 שם אין אם אבל .השאר וזורע כרם לעבודת אמות' ד נותן, הלל בית כדברי עבודתו לו נותנין אמה עשרה שתים שם היו

 כדי הכותל תקון מפני מזדרעי דלא כיון כותל דלהדי אמות וארבע, הכרם עבודת כרם דלהדי אמות דארבע, לשם זרע יביא לא אמה ב"י

 לא ואי חשיבי אמות' ד איכא אי ואמצעיות. להו מפקר אפקורי יסודותיו ויתחזקו נדוש העפר ויהיה לכותל סמוך קרקע גבי על אדם שיהלך

 :המותר את וזורע: טפחים ששה בת באמה אמות הנך וכל. אחד מצד אלא האסור שאין עשרה שש בעינן לא והכא, כרם לגבי בטלי

 אין מחול לכרם קטן

 מתנה רב בשם יסא' ר זעירא רבי אמר:  א הלכה ד פרק כלאים מסכת( וילנא) ירושלמי תלמוד
 לכרם מחול ולא. לו זקוק אתה שאי גדול לכרם זנב אין. קטן לכרם מחול ולא גדול לכרם זנב אין

 כנגד שלש קטן כרם זהו ואי ?!עשרה שתים לו וחוצה שמונה תוכו ?מתוכו יותר לו חוצה לוסר קטן
 :מחול לו יש[ 55]כנגד שלש שלש כנגד שלש הא. שלש

 מחול הכרם אינו מקדש בדיעבד

 מותר. אמות ארבע הכרם מחול : מותרהלכה ב ז פרק כלאים מסכת( וילנא) ירושלמי תלמוד
 בנתיים .טפחים ששה אפיפירות מותר. טפחים ששה עריס פיסקי מותר. אמות ארבע הכרם חורבן

 מצטרפות שהשורות אמה ז"ט לחבירתה שורה ובין גדול לכרם והכוונה? מקדשים ואינם אוסרים ושדינם נזכרו שלא בכרמים הדין מה מהו

 גם שמקדש או, מקדש אינו ובדיעבד לכתחילה רק שם זריעה איסור האם, )לדעת רוב הראשונים. אך לרמב"ם משמונה אינו מצטרפות( לכרם

 מה ל"ר על ושואל מקדש ואינו אסור אמר לקיש בן שמעון רבי ומקדש אסור אמר יוחנן רבי בדיעבד
  מטעתו אפילו חורבנו לי למה גדול בכרם מדובר אם "'וכו הכרם חורבן "מותר, במשנה הכרם אם הוא גדול כרם נפשך

 שנטוע[ שורות' ג בו שיש] גדול בכרם זו הלכה לכתוב יכול היה הרי, מקדש אינו הכרם חורבן במותר זרע אם במשנה נקט מדוע, כלומר

                                                           
54

 אמות' בח כרם צירוף דשיעור ג"בה דפסק הרמב"ם לדעת:  (נח) ק"ס יא הלכה ז פרק כלאים הלכות אמונה דרך 
 ד"הראב לדעת אבל .גפנים' ג של שורה כל' ואפי אמות' מח פחות מקורבות צד מכל שורות' ב פ"עכ שישאר כאן צריך
 . ע"כ. קרחת דין לו יש' א מצד' וא' א מצד שורות' ב נשאר אם' אפי' כוותי ל"דקי

 משמע שיש לרמב"ם דין קרחת אפילו בג' שורות. ג הלכה ז פרק ם"הרמבוברדב"ז על 

55
וכן בפני משה ובערוה"ש. ונראה שמכאן מחלוקת האחרונים  יג הלכה ז פרק כלאים הלכות משנה כסףכך גרס ב 

 בגדר כרם גדול.
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 זה, אמות' ח וביניהן שורות שתי שנטע מדברת המשנה אם הוא קטן כרם! מקדש ואינו אוסר שם זרע אם שגם אמות עשרה שש מטע

 מחול גם מונה ובמשנה, הכרם מחול של דין אין קטן בכרם מחול לו אין שהרי, קטן בכרם המשנה את להעמיד יכול ואינך יתכן לא

 אבל, הכרם מחול של דין בו ויש שורות' ג בו שיש כרם גדול בכרם קיימין נן כי אלא! קטן בכרם מדבר שאינו ודאי כ"א, הכרם

 מקדש אינו, חרב הזה הכרם שאם ללמדנו ובא. קטן כרם מטע שהוא אמות' ח רק יש לשורה שורה ובין קטן כרם מטע על שנטעו

 מתחילה שנטעו גדול כרם למד אתה מכאן, שאמרנו זה אמרה הדא [א עמוד לג דף] זעירא רבי אמר. בתוכו שנזרע מה

 לו חוצה ומקדש אסור תוכו עשרה שש על עשרה שש מטע תימר אין. מחול לו אין שמנה על שמנה
 :הכרם עיקר על אלא לוקין אין יוסי רבי אמר. שכן כל לא

 

מקום שנשאר פנוי בלא גפנים בין סוף הכרם ובין הגדר שלו, וכן  יג:-ם פרק ז' הלכה יב"לשון הרמב: סעיף מג
כיון שד'  והוא הנקרא מחול הכרם, אם יש בו י"ב אמה מרחיק מהגפנים ד' אמות וזורע את השאר

 אמות שייכים לכרם וד' אמות לחזוק הגדר ע"י ההליכה וצריך באמצע ד' אמות מקום חשוב לזריעה. ערוה"ש.
, לא יביא זרע לשם. ואם הביא, הואיל והרחיק שהיתרה באמצע קטנה ובטלה לכרםכך  היה בה פחות מי"ב אמה

 ד' אמות, הרי זה לא קידש. 

, ב' שורות אבל בקטן ר"י קורקוס. ג' שורות של ג'. כס"מ ורה"פ . ואחרים פרשו ב' שורות של ג'. במה דברים אמורים, בכרם גדול
 וזורע עד הגדר.  אין לו מחול אלא מרחיק ארבע אמות מסוף הגפנים,

שלרמב"ם אינו כרם. אבל . וכן כרם גדול שהיה בין כל שורה ושורה שמונה אמות או יותר, אין לו מחול

 מרחיק מצידו ד' אמות משום מראית עין כדלעיל סע' לד'.

 סעיף מד

 מחול הכרם נוהג רק בגדר חשובה

 מרחיקין שיהו התקינו דינו ובית גמליאל רבן: א הלכה ד פרק( ליברמן) כלאים מסכת תוספתא
 ארבע ביטל ארבעה ורחבה עשרה גבוהה לכרם מחיצה העושה .לגדר גפנים מעיקר אמות ארבע
 ונותנין אמות ארבע דין ממנו שנתבטל "אמות ארבע בטל" רבינו מפרש: אפשר ש יד הלכה ז פרק כלאים הלכות משנה כסף שבכרם אמות

  : אמות בארבע סגי ארבעה ומרוחב' י מגבוה פחותה אם הא ומשמע )כלומר י"ב אמות( מחול לו

היה הגדר המקיף את הכרם פחות מעשרה טפחים, או שהיה  ם פרק ז' הלכה יד':"לשון הרמב : סעיף מד
גובהו י' טפחים ואין בו רוחב ד' טפחים, אין לו מחול אלא מרחיק מסוף הגפנים ד' אמות וזורע 

 לעבודת אמות' ד רק צ"דא וממילא להילוך אמות' ד לו להניח בחשיבות אינוו ,שדין מחול הוא דווקא בגדר שהיא מקום חשוב. גר"א עד המחיצה

כך משמע  אפילו היה בין הגפנים ובין המחיצה ד' אמות ומחצה, זורע את חצי האמה ערוה"ש. .הכרם

 . מתוספתא ד' א'. כס"מ

 סעיף מה

 מועילים בין ירק וכרם מחיצה וחריץ חשוב 

 עשרה עמוק שהוא וחריץ טפחים עשרה גבוה שהוא גדר? הוא ...איזהג:  משנה ד כלאים משנה
 :ארבעה ורחב

וגם ארֹוך ד'. ר"ש וברטנורא במשנה ד' ד'. וי"א ג' טפחים.  גדר שהוא גבוה י' טפחים ם פרק ז' הלכה טו':"לשון הרמב : סעיף מה

, ה"ז מותר שאחרת אפשר לפסוע מעליו ואינו מחיצה שהוא עמוק י' טפחים ורחב ד' )טפחים(, וכן חריץ ריטב"א )ד"א(
 ליטע כרם בצדו מכאן וירקות בצדו מכאן. 

אפילו מחיצה של קנים, אם אין בין קנה לחבירו ג' טפחים, הרי זו מבדלת בין הכרם והירק, 
 '.ורק לענין חומרת מחול הכרם צריך שתהיה חשובה ורחבה דכגדר. 
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 מחיצה של צוה"פ מועילה בכרם

 פינות בארבע קונדיסין ארבע שנעץ חורתן בית מבקעת אחד באדם מעשה :.יא עירובין בבלי
: לקיש ריש ואמר - כלאים לענין לו והתירו, חכמים לפני מעשה ובא, עליהם זמורה ומתח, השדה
, לו התירו - לכלאים: אמר יוחנן רבי. שבת לענין לו התירו כך - כלאים לענין לו שהתירו כדרך
. אסור - מעשר יותר, מותר - בעשר: ליה וקאמר, הצד מן - לאו אלא.. .לו התירו לא - שבת לענין
 .מינה שמע

' ד שנעץ אחד באדם מעשה אמרינן דבעירובין תמיהני וביותר :רצו סימן דעה יורה השולחן ערוך
 כלאים לעניין לו והתירו חכמים לפני מעשה ובא עליהן זמורה ומתח השדה פינות בארבע קונדיסין

 הוא הפתח כשהצורת רק ההיתר אין מעשר דביותר שם ס"הש ומסקנת י"בפירש ש"ע כגדר שדינו
 מאומה זה בכל ם"הרמב הזכיר לא ולמה ש"ע מותר הצד מן גם מעשר ובפחות הצד מן ולא גבן על

 :ג"וצע

אבל צוה"פ מרוח אחד , מהצד מועיל בצורת הפתח ואפילו הקיף כלאים יא ח ד"ה נקטינן:חזו"א 
 צריך עיון.

 ע"פ הלכות הארץ.: מותר גם ברוח אחד. לו סימן א חלק שלמה מנחת ת"שו

 סעיף מו

 זורע כנגד פרצה עד י' אמה כשאין הפרוץ מרובה 

 הגדי שיכנס כדי טפחים שלשה לחבירו קנה בין אין אם הקנים מחיצתד:  משנה ד כלאים משנה
 לסמוך מותר כנגדו ואפילו כפתח היא הרי אמות עשרה עד שנפרץ וגדר דמי כלבוד' מג פחות דכל כמחיצה זו הרי

 מרובה העומד אם . משלש. ר"ש ויתרות מעשר פחותותהרבה  פרצות בו נפרצו אסור. הפרצה כנגד מיכן יתר
 מותר העומד כנגד אבל אסור הפרצה כנגד העומד, על מרובה הפרוץ ואם הפרוץ. ר"ש. כנגד אף מותר הפרוץ על

  .אסור העומד כנגד אף מארבעה פחות אבל, ארבעה רחב הוא אם

 :מותר כעומד פרוץ דאמר פפא כרב דהלכה מסיק דעירובין קמא בפרק :טז הלכה ז פרק כלאים הלכות משנה כסף

וכן אם השאירו כזה  גדר המבדיל בין כרם וירק שנפרץ עד עשר אמות ם פרק ז' הלכה טז':"לשון הרמב: סעיף מו

 . מבחוץהפרצה  כנגדלזרוע  ., הרי זה כפתח ומותרלכתחילה

 היתה פרוצה יותר מעשר, כנגד הפרצה אסור עד שירחיק מן הגפנים כשיעור. 

כאלו  כרב פפא בערובין ט"ז. , אם היה העומד כפרוץ, הרי זה מותרמי' אמה. ר"ש פחותות נפרצו בו פרצות רבות
. היה פרוץ מרובה על העמוד, לא יזרע כנגד כל המקומות הפרוצים, כנגד הפרצהוזורע  אין שם פרצה

 וכנגד העומד רק כשרחב ד' טפחים. רע"ב. .עד שירחיק כשיעור

 סעיף מז

 קידש -מחיצה שנפרצה חייב לגדור ואם לא גדר והוסיף 

 התבואה יוסיף שלא גדור לו אומר - שנפרצה הכרם מחיצתדף ק עמוד א:  קמא בבא מסכת בבלי תלמוד

 הזרע הוציא כך ובתוך גדרה ולא ממנה נתייאש, גדור לו אומר - נפרצה, ותאסר פרוצה המחיצה בעוד ממאתים אחד

 .באחריותו וחייב קידש ז"ה - בהיתר בה שהיו המאתים מן אחד

לו: נפרצה, אומרים  .מחיצת הכרם שנפרצה, אומרים לו: גדור ם פרק ז' הלכה יז':"לשון הרמב: סעיף מז
 הרי זה קידש. ,והוסיף אחד ממאתיים גדור. נתייאש ממנה ולא גדרה
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 סעיף מח

 בכלאים פי תקרה יורד ומפריד כמחיצה לכו"ע

 חוץ כאן לזרוע מותר הקירוי תחת כאן גפנים, מקורה אינו וחציו מקורה שחציו : בית.צג עירובין בבלי

 .הרחיק כן אם אלא אסור -, הבית כל שקירה קרויו את השוה ואילו ,מיד לקירוי

 תקרה פי משום - כאן לזרוע מותר כאן גפנים מקורה חציו:  א עמוד צג דף עירובין מסכת תוספות
 חננאל רבינו לגירסת 56מחיצות' ד כשיש אלא לשמואל תקרה פי אמרינן לא שבת דלענין גב על אף
עד י'  מהצדשם התיר ר' יוחנן למסקנת הגמרא צורת הפתח  .יא דף) ק"בפ כדמשמע לשבת כלאים בין לחלק יש מ"מ ת"ור

 לכלאים אף גדולה של כפתחה הוי דקטנה לעיל אמרינן דקא והא (אמות לעניין כלאיים למרות שלא מתיר בשבת
 .כפתחה הויא מילי לכל ליה משמע גדולה של כפתחה שהיא מפני' במתני דקתני מיתורא

בית שחציו מקורה וחציו אינו מקורה וגפנים נטועים בצד זה,  יח':ם פרק ז' הלכה "לשון הרמב: סעיף מח
ומקלים  מותר לזרוע ירקות בצד האחד, שהרי פי תקרה כאלו ירד וסתם ונעשה ביניהם כמחיצה

 , אסור.תקרההפי התקרה כולה וביטל את  כלומר השלים . ואם השוה את קרויובכלאיים אפילו בארבע רוחות. ד"א.

 זוית ובגג משופע ויש בד' מחיצות אין פי תקרה בקרן

 בגג ולא זוית בקרן וסותם יורד תקרה פי אמרינן דלא ודע: רצו סימן דעה יורה השולחן ערוך
 ה"ה ומסתמא ש"ע א"שס' סי ח"בא כמבואר טפחים' ד בהקירוי כשאין לדעת הרמ"א ולא משופע
 דבשבת חילוק דיש נראה זה לעניין מיהו להדדי בה דמדמי [א ג"צ] בעירובין משמע דכן כלאים לעניין

 שהרי מחיצות' בד אף אמרינן ובכלאים שם לשמואל אחת במחיצה רק תקרה פי אמרינן לא
 :[חציו ה"ד שם' תוס] ט"ס' בסעי ש"כמ מחיצות' בד הפתח צורת כלאים לעניין התרנו

 סעיף מט 

 חצר קטנה שנפרצה לכרם בגדולה נאסרת בזריעה משא"כ בהיפוך

 אוסרין הקטן בני ואין, שלמטה בית כלי לו להוציא מותר הגדול לקטן סמוך גדול גג: ב משנה ט עירובין משנה

 וכגון. סתימה וחשיבא הגגות שסביב כמעקה, מכאן ומעט מכאן מעט העודפים גפופים באותן ושרי היא פתחא פרצה הך גדול דלגבי. עליו

 חצר .:במלואו לו נפרץ שהרי עליה אסרי גדול דבני הבית כלי לו להוציא אסור קטן אבל אסור והקטן. מעשר יותר הפרצה שאין
 אסורה וקטנה כפתח פרצה הך הוי ומכאן מכאן לה שנשארו הגפופין בשביל מותרת גדולה לקטנה שנפרצה גדולה

 אבל השבת קודם כשנפרצה ודוקא .במלואה נפרצה שהרי גדולה של כפתחה שהיא מפני

 לכולה הותרה שנפרצה קודם שבת למקצת שהותרה שכיון, מותרת הקטנה אפילו בשבת נפרצה אם

 במלואו ר"לרה הפונה הכותל שנפל הרבים לרשות שנפרצה חצר: שבת

 מרשות או היחיד לרשות מתוכה המכניס מעשר ביותר או
 וחכמים אליעזר' ר דברי היא ר"דכרה חייב לתוכה היחיד

 לתוכה הרבים מרשות או הרבים לרשות מתוכה אומרים
. כרמלית אלא היא ר"רה דלאו, אסור אבל ככרמלית שהיא מפני פטור

 כחכמים' והל

 

 דיורי ואין אצלן אותה מושלין בקטנה ומושכין  גדולה בקטנה דיורי: ממתניתין מינה : שמע .צב עירובין בבלי
 כולה קטנה דהויא דכמאן ,הקטנה את לזרוע אסור - בגדולה גפנים? כיצד. למשכה אצלה בגדולהמושלין קטנה 

 מפני מתניתין דקתני, אסור הכא - ולזרוע להרחיק מותר הגדולה בתוך שאפילו, הגפנים מן אמות ארבע מרחיק ואפילו, דמי גדולה בתוך

 קטנה דיורי אין דהא מותרין גפנים ,אסורין זרעין - זרע ואם. לה משוה פתח כחד כולה: אלמא, גדולה של כפתחה שהיא

 ואפילו, הוא כמחיצה פתח וכל: פיתחא גדולה דלגבי, לכתחלה .הגדולה את לזרוע מותר - בקטנה גפנים. בגדולה מושלין
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רק בשתיים )ולרא"ש  ]תוס' שם[לרב מועיל פי תקרה אפילו בארבע דפנות. ולר"ת  ]ערובין צ"ד "אבל בשלש"[שלדעת רש"י  
 דווקא כשדבוקות כמין גאם( ולר"ח רק בדופן רביעית ורק אם יש לה כבר גיפופין ואינה פרוצה במלואה.

מכאן ומכאן  )פסין( גיפופין
 ומותרת הוי כפתח

 נפרצה במלואה

 ואסורה
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, מכאן לגדר סומך וזה, מכאן לגדר סומך זה - בנתיים גדר היה(: א כו בתרא בבא) כדתנן ,לכתחלה הגדולה את לזרוע מותר לגפנים סמוך

 כרם את שזרע באחד מעשה(: א, טו) שני פרק במנחות דאמר, הגפנים את אוסרים אין - בקטנה גדולה דדיורי גב על אף, הזרעים וכשיגדלו

 זרעים שאר, תורה אסרה ולוף קנבוס - טעמא מאי: ואמר, הגפנים את והתירו הזרעים את ואסרו חכמים לפני מעשה ובא, חבירו של

 ליכא שלו שתיהם אפילו, זרעה בהיתר - הגדולה את וכשזרע הואיל, נמי הכי, רבנן קנסו לא - איסורא עבד דלא הך, אסירי מדרבנן

. קדמו שלה וגפנים, אחרים של קטנה אם שכן וכל, למקנסיה
57 

 י"לר נראה... - הגדולה את לזרוע מותר בקטנה גפנים:  ב עמוד צב דף עירובין מסכת תוספות
 גפנים ולהכי הגדולה על קטנה שם ואין הקטנה על גדולה דשם משום דשמעתין טעמא לפרש

 שם על קפיד דרחמנא לזורעה אסור בקטנה גפנים דאין גב על ואף הקטנה על כרם שם הוי בגדולה
 דלכשיזרענה גב על אף בגדולה לזרוע מותר בקטנה גפנים אבל כלאים כרמך תזרע לא דכתיב כרם
 כרם תטע לא שדך כתיב לא דהא שדה אשם קפיד לא דרחמנא לחוש אין הקטנה על שדה שם יהיה
 .שדה אשם דקפיד משמע דהוה

חצר קטנה שנפרצה במילואה לגדולה, והיו הגפנים בגדולה,  ם פרק ז' הלכה יט':"לשון הרמב: סעיף מט
 נים מותרים. ; ואם זרע, הזרעים אסורים והגפכי יש שם כרם גם על הקטנה. תוס' אסור לזרוע בקטנה

וגם כשיגדלו לא יאסרו הזרעים כי זרע בהיתר. רש"י. כי זריעה נאסרה ב"כרם" ואין שם כרם  היו גפנים בקטנה, מותר לזרוע בגדולה

הרי היא כמובדלת מן  ואין ברוחב הפתח י' אמות. ערוה"ש עב. , הואיל ויש בגדולה פסין מכאן ומכאןעל הגדולה. תוס'
 בבהקטנה ואין הקטנה מובדלת מן הגדולה. 

 סעיף נ

 זורע בחריץ חשוב שבכרם אם הוא מפולש

 יעקב בן אליעזר רבי ארבעה ורחב עשרה עמוק בכרם עובר שהוא חריץג:  משנה ה כלאים משנה
 דחשיב  בתוכו וזורעים כרמים שני כבין נראה זה הרי סופו ועד הכרם מראש מפולש היה אם אומר

 עשרה עמוק שבכרם והגת כגת. הוא הרי לאו ואם. ומפולש ארבעה ורחב עשרה דעמוק כיון אחרת ורשות הפסק
 גבוהה שבכרם שומרה וכן דעת ראב"י. .אוסרים וחכמים בתוכה זורעים אומר אליעזר רבי ארבעה ורחב

 מתערבים היו שער קרויין שהן הגפנים של שהשריגים כותש שער היה ואם בתוכה זורעין ארבע ורחבה עשרה

 :אסור במכתש כעלי ז"זעג השומרה ג"ע למעלה ומסתבכים

חריץ שהוא עובר בכרם, עמוק י' ורחב ד', אם היה מפולש מראש  ם פרק ז' הלכה כ':"לשון הרמב: סעיף נ
כיון שהוא מהווה הפסק ורשות אחרת. וכדברי ר'  .הכרם ועד סופו ה"ז נראה כבין שני הכרמים ומותר לזרוע בתוכו

 . כדין השומרה במשנה , ובלבד שלא יהיו הגפנים מסככין עליואליעזר בן יעקב במשנה ה' ג'

הרי הוא כגת שבאמצע הכרם, שאע"פ  או אפי' מפולש אבל לא עמוק י ורחב ד'. ר"ש. ברטנורא. ,ואם לא היה מפולש
אלא א"כ היה  כיון שהיא משימושי הכרם. ערוה"ש., אסור לו לזרוע בתוכה שהיא עמוקה י' ורחבה ד' או יותר

 . כחכמים שם .מקרחת ט"ז אמה
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 מיירי דהכא נראה י"ולר תוס':. שייכא גדולה בתר קטנה דכולה, בקטנה כעומדת היא שהרי מתגרשת - בקטנה וגט בגדולה אשה 
 שמה בהכי הוי לא הקטנה לה שהשאילו בקטנה אשה הקטנה על גם שמה הוי גדולה לה דכשהשאילו וקאמרינן אחת חצר להאשה בשהשאילו

 צבור ושליח בגדולה צבור. מתגרשת אינה - בגדולה וגט בקטנה אשה. הגט אצל עיקר שהיא והאשה הואיל מאירי: .גדולה על
 ידי יוצאין אין - בגדולה צבור ושליח בקטנה ציבור שייך הכא - בקטנה דקאי ציבור דשליח .חובתן ידי יוצאין - בקטנה
. מצטרפין אין - בגדולה ואחד בקטנה תשעה, מצטרפין - בקטנה ויחיד בגדולה תשעה משתדו לא חד בתר דרובה .חובתן
 .בגדולה שמע קריאת לקרות מותר - בקטנה צואה, בקטנה שמע קריאת לקרות אסור - בגדולה צואה
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 סעיף נא

 שביל בין הכרמים צריך ט"ז אמה כקרחת הכרם

 הוא ואיזה "הכרם גדר" אלא המקום שבין גדר לכרם זה אין אומר יהודה רבי: ג משנה ד כלאים משנה
 איזה .נדון הוא באמצעו שחרב ככרם כרמים' ב שבין מקום סבר ק"ות הכרמים שני בין ?אמות ב"י שצריך "הכרם מחול"

 :ארבעה ורחב עשרה עמוק שהוא וחריץ טפחים עשרה גבוה שהוא ?גדר הוא

 והיה הכרם" "גדר והכרם הגדר שבין המקום שם קורא היה י"ר רבינו' ופ הלכה כא: ז פרק כלאים הלכות ז"רדב

. .. שחרב כדין דינו הכרמים שני בין שיש מה כי סבר ק"ות ... שני הכרמים שבין הפנוי המקום הכרם" "מחול קורא

 אחד ככרם הוא הרי אלא מפסיק אינו בו ועוברין שביל שהוא' דאפי לאשמועינן שביל" הפנוי" למקום רבינו וקרא

 : באמצעו שחרב

כת"ק במשנה ד'  הרי הוא ככרם שחרב באמצעו שביל שבין שני הכרמים ם פרק ז' הלכה כא':"לשון הרמב: סעיף נא

 ; כדלעיל סעיף מב' , אם יש ביניהם ט"ז אמה מרחיק מזה ד' אמות ומזה ד' אמות וזורע את המותרג'

 . ואפילו הוא מפולש, כדין קרחת הכרם. ד"א ואם היה פחות מכאן, לא יביא זרע לשם

 סעיף נב

 זורע בגג שומירה שבכרם כשהיא גבוהה ורחבה

 למרחוק ורואה הכרם לשמור עליו עומד שהשומר גבוה תל שבכרם שומרה ...: ג משנה ה כלאים משנההמשך 

 מקיפה הכרם אויר ואין גבוהה שהיא לפי אליעזר רבי על רבנן פליגי לא ובהא בתוכה זורעין ארבע ורחבה עשרה גבוהה

 מתערבים היו שער קרויין שהן הגפנים של שהשריגים כותש שער היה ואם הלכה וכן רבנן אסרי מקיפה הכרם שאויר בגת אבל

 יהיו אבל ברמב"ם: שלא. השומירה גבי על למעלה מתערבים במכתש. וכן בר"ש: שהשריגין כעלי ז"זעג השומרה ג"ע למעלה ומסתבכים

 :אסור  .בה נוגעין השריגין

 בשם חייא רבי: פני משה א עמוד כו דף ה פרק כלאים מסכת( וילנא) ירושלמי תלמוד
 רב בר שמואל רב אמר הארץ מן מופלגת שתהא כדי ארבע חלל שם שיהא צריך יוחנן רבי

 מן הרוחב נתמעט העגול שבדבר מכיון למעלה ארבעה רחב מהני לא דבעגולה בעגולה דתימר הדא יצחק

 אבל: בתוכה ארבעה חלל שם שיהא צ"א ע"בפ חשוב מקום והויא צדדיה מכל' ד דרחבה במרובעת אבל הצדדין
 שיהא צריך אמר שאול בן חלפתא רבי. ארבעה חלל שם שיהא צריך אינו במרובעת

 אינו במרובעת אבל בעגולה דתימא הדא יוסי' ר אמר. מלמעלן עפר טפחים שלשה שם
 דאמרן ומטעמא מלמעלן עפר ט"ג גם שיהא צריך מלמעלה עפר טפחים שלשה שם שיהא צריך

 :סגי בלחוד ט"ד מלמעלן ברחבה אלא מלמעלן ט"ג לעפר גם צריך אין במרובעת אבל הצדדין מן דמתמעטת

 

והוא טעות שר"מ )פי' בית דירה שעושים לשומר השדה( שומירה ם פרק ז' הלכה כב':"לשון הרמב: סעיף נב
58

ור"ש ורע"ב  

שבכרם, אם גבוהה עשרה ורחבה ד', מותר  ". ערוה"ש.למרחוק ורואה הכרם לשמור עליו עומד שהשומר גבוה תלביארו "
ולר"ש  , ובלבד שלא יהיו השריגים נוגעים בהלפי שהיא גבוהה מאויר הכרם שהוא עד עשרה טפחים ירק בראשהלזרוע 

האיסור הוא רק כשמעורבים על גביה
 , כדי שלא יראה ירק בתוך הכרם מלמעלה. 59

ולכן אין ארבעה  . אבל אם היתה השומירה עגולהעצמו שגגה הוא מקום חשוב בפני במה דברים אמורים, במרובעת

, צריכה שיהיה טפחים ישרים בגגה להיות מקום חשוב. פני משה. כי עגולה צריכה יותר היכר כיון שלא ניכר בה שנעשתה בידי אדם. ערוה"ש.
בתוכה חלל ארבעה טפחים, כדי שתהיה מופלגת מן הארץ, וצריכה עפר על ראשה מלמעלה 

 . שלשה טפחים

                                                           
58
 ' ואפשר שהוא כפירוש הרמ"א.הכרם שומר בו יושב גבוה מקוםאמנם בפיה"מ כתוב ' 

59
 וממילא פשוט שלא יכול לזרוע על גבה ומה החידוש? אבל לשון המשנה 'זורעין בתוכה' ומובן. 
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 סעיף נג

 זורע בבית שבכרם כשרחב ג' טפחים

 והגפנים הואיל אמרינן ולא  בתוכו זורעין גפנים יש הבית שסביבות שבכרם והביתד:  משנה ה כלאים משנה

 .מועילות המחיצות אין רוחותיו מארבע אותו מקיפים

 פחות' מתני היא ארבעה ועד משלשה :הלכה ג' ה פרק כלאים מסכת( וילנא) ירושלמי תלמוד
 .מיד וזורע ארבעה משלים ארבעה ועד משלשה כסתום משלשה

 כעין והן (ב קב דף) כור בית' דפ נקעים מלשון נקע:  ד משנה ה פרק כלאים מסכת ש"ר
 משלים' ד עד' מג כסתום' מג פחות מתניתין היא' ד עד' מג( שם בפרקין)' בירושל' ואמרי גומות

' ב וארוכין טפחים' ג רחבין 60ונקע בגת מתניתין מיירי זו שיטה לפי והשתא מיד וזורע' ד
 :אמות' וג

 משנה'. וכו יתר היה אם שבכרם הבית:  כג הלכה ז פרק כלאים הלכות משנה כסף
 :שבכרם אבית קאי דירושלמי רבינו וסובר ה"בפ וירושלמי

או  שלשה טפחים משלשה טפחים על יתר הבית שבכרם, אם היה ם פרק ז' הלכה כג':"לשון הרמב: סעיף נג

פחות משלשה על שלשה, הרי הוא  החלל הפנימי. ד"א., זורעים בתוכו ירק, ואם היה אפילו ג' בדיוק. רדב"ז.
אבל לר"ש הירושלמי מדבר בנקע ולא בבית וממילא בבית צריך ד'  . ירושלמי.אלא בהרחקה כדין קרחת הכרם. כסתום ואין זורעים בתוכו

 טפחים.

 סעיף נד

 לא די לה בו' טפחים חשובגפן בחריץ 

 וזורעטפחים  'ו עבודתה לה נותנין שאינו חשוב בנקע או בגת נטועה שהיא גפןד:  משנה ה כלאים משנה
  הכרם. מחול כדין לשם זרע יביא לא אמות ארבע שם אין אם אומר יוסי רבי המותר. את

 ביטל ארבעה ורחבה עשרה עמוקה לגפן מחיצה העושהב:  הלכה ד פרק כלאים מסכת תוספתא
 שבגפן טפחים ששה

גפן יחידית שהיתה נטועה בתוך הבקעה או בתוך החריץ, מרחיק  ם פרק ז' הלכה כד':"לשון הרמב: סעיף נד
כת"ק במשנה ה' ד' שאין צורך  ממנה ששה טפחים לכל רוח, וזורע את כל החריץ כדרך שהוא עושה במישור

 . להרחיק ד' אמות

למעלה ארבעה, אסור לזרוע בתוכו אף על פי  שפת החריץואם היה עמוק עשרה, והיה רחב 
 61.שדינה כמוקפת גדר להלן שצריך הרחק ד' אמות. ד"א. שהרחיק ששה
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 לר"ש שמפרש את הירושלמי בנקע ידרוש בבית ד' טפחים כדין כל מקום חשוב. 

61
 ואין עצמו בפני נחשב ארבע ורוחב' י עמוק שכשהחריץ נראה והטעם :כד הלכה ז פרק כלאים הלכות קורקוס י"ר 

 ג"ובכה לו שחוצה המישור כמו ואינו לעצמו רשות חלק וזה זה כי מחיצה במוקף וכן לחבוש ודמי כמישור אותו דנין
' ר ארבעה ורחבה עשרה עמוקה שבכרם הגת שם ששנינו ממה כן שכתב נראהובכס"מ כתב ' .טפחים בששה שרו לא

' ע"כ. ושם הדין בט"ז אמה כדין קרחת הכרם כחכמים דהלכה וידוע אוסרים וחכמים בתוכה זורעים אומר אליעזר
 וק"ק הדמיון שהרי אין כאן כרם כלל.
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 סעיף נה

 גפן מוקפת גדר חשובה צריכה לכתחילה ד' אמות

 אמות ארבע קיןמרחי שיהו התקינו דינו ובית גמליאל רבןא:  הלכה ד פרק כלאים מסכת תוספתא
 שבכרם אמות ארבע ביטל ארבעה ורחבה עשרה גבוהה לכרם מחיצה העושה לגדר. גפנים מעיקר

וכן גפן יחידית שהיתה מוקפה גדר גבוה י' ורחב ד', לא יזרע  ם פרק ז' הלכה כה':"לשון הרמב : סעיף נה
ירחיק לכתחלה ויזרע, בכל המחיצה ואף על פי שהרחיק ו'; ואם הרחיק ו' וזרע, לא קידש. וכמה 

 , ואח"כ יזרע שאר החריץ או שאר המקום המוקף גדר. כתקנת רבן גמליאל בתוספתא ד"א לכל רוח

 סעיף נו

 דינים אחרים יש בעריס

הגפנים שגדלו בברייתן והרי השריגים והאשכולות שלהם  ם פרק ח'' הלכה א':"לשון הרמב: סעיף נו
העושה כמו מטה או כמו שבכה )גבוהה( מעל הארץ מושלכים בארץ, הם הנקראים כרם. אבל 

כדי שיהיו האשכולות והשריגים נמשכים עליה, והגביה נוף הגפנים מעל 
הארץ על אותה המטה והדלה אותן, הרי זה נקרא עריס. ואותן הקנים 
וכיוצא בהם שעשה מהם מטה או כמו שבכה והדלה עליהן את נוף הגפן, 

וכן ַהגָּׁדֵר שבהמשך העריס דינה כעריס חרים יש בעריס. הן הנקראים אפיפירות, ודינין א

 ש"ממשיך העריס עד שם". ערוה"ש.

 

 סעיף נז

 בעריס מרחיקין ד' אמות ככרם ומעיקר הגדר

 שריגי עליה ומדלין המטות את שמסרגים כדרך ערס כמו קנים שמסרגים הוא עריסעריס  איזהוא:  משנה ו כלאים משנה

 עמוק שהוא חריץ בצד או טפחים עשרה גבוה שהוא הגדר בצד גפנים חמש של שורה הנוטעהגפנים 
 עד כרם אינו ד"בפ לעיל דאמרי קבעי הלל דבית ואליבא אמות' ד עבודתו לו נותנין ארבעה ורחב טפחים עשרה

 מעיקר אמות ארבע מודדין אומרים שמאי בית כרם הוי נמי אחת דבשורה מודו ובעריס שורות שתי שם שיהיו
 על עולים והזמורות גדר של למזרחה נטועים הגפנים היו אם כגון לשדה הגדר מן אומרים הלל ובית לשדה הגפנים

 מן אמות ארבע להרחיק צריך אלא, הגדר מן להלאה שהן גפנים של מעיקרן אמות ארבע מונין אין גדר של למערבה לזרוע בא אם, הגדר

 כן האומרים כל טועים נורי בן יוחנן רבי אמר הלל בית וחומרי שמאי בית מקולי וזו. עליו מודלות הגפנים ששריגי הגדר
 אמרו לא דלעולם המותר את וזורע עבודתו את לו נותנין ולגדר גפנים מעיקר אמות' ד שם יש אם אלא

 שאם זה לענין אלא בעריס אמות' ד דין הוזכר ולא, אמות' ד לשדה ממנה שירחיקו להצריכה כרם גפנים של אחת שורה של דעריס הלל בית

, הגדר עד המותר את וזורע יחידית לגפן שנותנים כמו טפחים ששה עבודתו את לו נותנין עליה מודלות שהן לגדר גפנים מעיקר אמות' ד יש

 דלעיל בפרקין יוסי' ר דאמר בנקע או בגת נטועה שהיא אגפן דהוה מידי, לשם זרע יביא לא הגדר עד הגפנים מעיקר אמות' ד אין ואם

 עבודת היא וכמה: בירושלמי בהדיא מפורש והכי אחד דבר אמרו יוסי' ור נורי בן יוחנן' ור, לשם זרע יביא לא אמות' ד שם אין אם
 :שלשה אומר עקיבא רבי רוח לכל טפחים ששה הגפן

הנוטע שורה אחת של ה' גפנים או יותר וערסן על גבי כותל גבוה  ם פרק ח'' הלכה ב':"לשון הרמב: סעיף נז
י' וכיוצא בו, או שנטען בצד חריץ עמוק י' ורחב ד', הרי אלו נקראים עריס וצריך להרחיק מן 

ואפילו שהלכה כבית הלל שגדר כרם דווקא בשתי שורות, מודים  .העריס ד' אמות ואח"כ יזרע, כדרך שמרחיק מן הכרם

 . בעריס

שלרמב"ם גם לגדר נותנים דין כרם כיון שהוא עושה את הכרם ודעת הראב"ד להלן  .שערסן עליו הגדרומהיכן מודדין מעיקר 

 . שהגדר חוצץ
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 סעיף נח

 הזורע בצד גדר העריס מרחיק* ממנה ד' אמות

 הזורע בצד הגפנים מרחיק מהגפנים* ד' אמות

 הגפנים מעיקר דאמר כמאן בין: פני משה  ו הלכה א פרק כלאים מסכת( וילנא) ירושלמי תלמוד
 לן מיסתבר לא הגפנים מצד לזרוע בא אם דודאי כלומר ביניהון מה מושחין הגדר מעיקר דאמר כמאן ובין מושחין

 שהוא פי על אף לזרוע מותר הגדר מן א"ד יש ואם הגדר מן מודדין ה"ולב הגפנים מעיקרי אמות' הד מודדין ש"דלב בהא דפליגי לומר

 מעיקרי להרחיק שצריך פשיטא כ"א הגדר בצד והוא הואיל מיקרי כרם ג"דכה מודו ה"ב דאם ליתא ודאי דהא הגפנים מעיקרי א"ד בתוך

 כן אם הן לגדר סמוכין הגפנים ואם דפליגי הוא להגדר חוץ האחר מצד לזרוע בבא פליגי דכי כרחך על אלא הכרם שאר כדין א"ד הגפנים

 דתיפתר יונה' ר וקאמר מזה הגדר מצד או הגפנים העיקרי מצד מתחילין א"הד אם כזה מועט בדבר דפליגי לומר שייך דלא בינייהו מאי

 אמות ארבע בתוך מקצתן נתונין הכרתין שהיו תיפתר יונה' ר אמר: ג"בכה אף בינייהו דאיכא לה דמשכחת
 והגפנים מעוקם בעריס כגון' וכו מקצתן נתונין מקומות בכמה כדלעיל כך שקרויין הגפנים עיקרי והן אמות לארבע חוץ ומקצתן

 כדי א"ד הגדר בליטת שבצד הגפנים מן למדוד באת ואם להגדר הצד מן במעוקם להלן יוצאין ומקצתן למבפנים הגדר בליטת בצד הן מקצתן

 בגונא אף בינייהו דאיכא היינו כ"וא כזה אמות ארבע בתוך הן להגדר הצדדין שמן' הגפני אבל א"לד חוץ הן הגפנים שאלו תמצא שם לזרוע

 מקום מושחין הגדר מעיקר דאמר מאן. ניחא מושחין הגפנים מעיקר דאמר מאן: להגדר סמוכות שהן
 וחוץ שבצדדין הגפנים אלו על להקפיד אין כ"וא הגדר מן היא דהמדידה דסברי ה"לב אבל מותר והשאר אסור כלה שהחוט

 הצדדין שבגפני אמות' ד בתוך שהוא פי על ואף מותר והשאר לזרוע שאסור הוא כלה שהחוט מקום עד הגדר מן א"ד מודד אלא לגדר

: הלל לבית וקולא שמאי לבית חומרא לה משכחת ג"ובכה לא ותו דמושחין הוא הגדר ומן הוא להגדר שמבפנים הגפנים על העריס דעיקר

 דאמר מאן. אמות שתי אלא אסור אינו מושחין הגפנים מעיקר דאמר מאן אמות שתי שם היו
 שיש אלא לגדר סמוכות הגפנים בשאין בינייהו איכא ועוד כלומר .אחר אמות שתי עד אסור מושחין הגדר מעיקר

 לגדר הגפנים שבין אמות' ב דאותן אמות שתי אלא להגדר חוץ אסור אינו א"הד מושחין הגפנים מעיקר ד"למ כ"וא אמות שתי מרחק ביניהם

 הגדר דמן אחרות אמות שתי עוד אסור כ"א מושחין הגדר מעיקר דסברי ה"לב אבל הגדר מן אמות' ב ההרחק אחר לזרוע ומותר הן בחשבון

 :לחומרא ה"וב לקולא ש"ב ג"ובכה המכוון בעריס שפיר לה משכחת והאי א"ד שיהיה צריך

 עלה לא מעולם א"א'. וכו השורה את הרחיק כיצד: הלכה ג ח פרק כלאים ד הלכות"הראב השגת
 והזרע הגפנים בין מפסיק הכותל שהרי הכותל מאחורי הרחקה צריך שיהא מפרש שום דעת על

 שתי היו ואם לשדה הגדר מן סברי ה"וב לשדה הגדר מן או לשדה הגפנים מן או הרחקה כל אלא
 דאמרי ש"וב אמות שתי אלא אסור אינו ה"ב דהיינו מושחין הגדר מן ד"למ לגדר הגפנים מן אמות

 .+בירושלמי איתא והכי אחרות אמות שתי עד אסור מושחין הגפנים מן

 :משלנו מהופכת בירושלמי גרסתו שהיתה נראה ,כפירושו איתא דבירושלמי שכתב ד"והראב : ב הלכה ח פרק כלאים הלכות משנה כסף

כיצד, הרחיק את השורה של גפנים מן הכותל, אמה, ונמצא העריס  ם פרק ח'' הלכה ג':"לשון הרמב: סעיף נח
, ונמצא שדין הגדר כדין הגפן .ירושלמי. ולא כראב"ד שהגדר חוצץ מן הגפנים ולכותל, מודד מן הכותל ד' אמות וזורע

 בין הזרע ובין עיקרי הגפנים חמש אמות. 

ד' אמות, שנמצא רחוק מן  ולא כראב"ד שמונים מהגדר ואם בא לזרוע מצד הגפנים, מרחיק מעיקרי הגפנים
 ך זו דנין בכל עריס. הכותל ה' אמות. ועל דר

 ד' אמות ד' אמות
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 כך צייר בדרך אמונה

 ברמב"ם

 סעיף נט

 דין עריס גם כשגפן קדמה לגדר

 אחת נטע כ"ואח גדר שבנה בין שנייא ולא: הלכה ד ו פרק כלאים מסכת( וילנא) ירושלמי תלמוד
 עריס כאן יש האמצעית נפסקה כ"ואח גדר בנה כ"ואח גפנים עשרה אחת שנטע בין גפנים עשרה

 .עריס פיסקי ולא עריס כאן אין הגדר חרב. עריס פיסקי כאן ויש

אחד הבונה את הגדר ואחר כך נטע, או שנטע ואחר כך עשה את  ם פרק ח'' הלכה ד':"לשון הרמב: סעיף נט
הגדר, הואיל וערסן, הרי זה עריס. נהרס הגדר או נסתם החריץ אין כאן עריס אלא הרי כל 

 ירושלמי ו ד.השורה כגפנים יחידים. 

 סעיף ס

 להרחקה הרחוקים אינם* ככרם פסקי עריס

 בהם אין בכרם חכמים שאמרו מדות וכל .ועוד אמות שמנה עריס פסקי: ו משנה ו כלאים משנה
 גפן וחרב הגדר בצד גפנים א"י שנטע כגון מאמצעו שחרב עריס עריס פסקי הן אלו .עריס מפסקי חוץ ועוד

 יש אם מכאן גפנים' וה מכאן גפנים חמש בו ונשתיירו גפנים מחמש פחות עריס שאין, עריסין שתי ונעשו האמצעי
 עריס חשיב דלא נורי בן יוחנן' לר עבודתו כדי לו נותנין ועוד אמות שמונה לשם זרע יביא לא אמות' ח שם

 ואינו לזה אמות וארבע לזה אמות ארבע שיתן צריך כרם ליה דחשיב ולמאן, המותר את וזורע לזה טפחים וששה לזה טפחים ששה נותן כרם

 ועוד, הכרם בקרחת כמו אמה ז"ט עריס בפסקי בעי מדלא, מילי לכל לאו כרם עריס דחשיב מאן אפילו מיהו. ועוד אותו אלא לזרוע יכול

 :המותר את וזורע[: ג"מ ז"פ] כדלקמן מקדש לא ואילך טפחים מששה עריס פסקי מותר והזורע מקדש בכרם אמות' ד דהזורע

 ועוד אמות שמונה עריס פיסקי' מתני: ד הלכה ו פרק כלאים מסכת( וילנא) ירושלמי תלמוד
 חוץ ועוד בהם אין בכרם חכמים שאמרו מידות וכל. אחד משישה לראב"ד ורוב הראשונים:אחד משישים באמה  לרמב"ם:

 וחמש מיכן גפנים חמש בו ונשתיירו מאמצעו שחרב עריס עריס: פיסקי הן אילו. עריס מפיסקי
 וזורע עבודתו לו נותנין ועוד אמות שמונה. לשם זרע יביא לא אמות שמונה שם יש מיכן אם גפנים

 .המותר את

 

 

מדובר בשני עריסים שביניהם היתה שורת גפנים שחרבה כשיש לרמב"ם: 

ח' אמות מקלים שלא צריכים להרחיק ד' אמות מהעריסים הנותרים כדין 

 עריס אלא די בהרחקה של ו' טפחים לזרוע.

 

 

מדובר שהיה עריס של אחת עשר גפנים בשורה וחרבה : ברטנוראר"ש, 

הגפן האמצעית כך שנותר עריס של חמישה גפנים בכל צד. ומקלים שדי 

 אמה כדין קרחת הכרם. במרחק של ד' אמות ול"צ ט"ז

 

 

 

 

 .באמה טפחים מששה אחד ?ועוד הוא כמה: ט הלכה ד פרק( ליברמן) כלאים מסכת תוספתא

 עריס כאן' שהי משמע' דמתני מלישנא'. וכו עריס פיסקי הן אלו  : ד הלכה ו פרק כלאים מסכת הפנים מראה

 גפנים עשרה אחת שנטע בהדיא' בגמ וכדמפרש האמצעית גפן שנפסקה והיינו שחרב הוא ואמצעי גפנים מהרבה

 הבנת הראב"דנראית כך 

 ברמב"ם
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 והסוגיא' דהמתני פשטה משמעות הוא וכך' ה בהלכה ח"בפ בהשגה ל"ז ד"הראב' פי וזהו' במתני כדפרישית' וכו

 היכולת בכל ולעיין לחפש מקום בכל כדרכי הרבה וטרחתי שם ש"כמ' דמתני בפירושא אחרת דרך ל"ז ם"ולהרמב

 לדבריו. סמך מצאתי לא וכאן בחיבורו דבריו להעמיד כדי

 הגדר בצד גפנים חמש בו ונשתיירו אמצעו שחרב עריס:  ה הלכה ח פרק כלאים הלכות ם"רמב
 אמות שמונה ביניהן יש אם, עריס פסקי הנקרא זהו מכנגדן האחר הגדר בצד גפנים וחמש מכאן
 תחת יזרע שלא והוא, וזורע טפחים ששה שורה מכל מרחיק זה הרי באמה מששים ואחד

 . שבארנו כמו האפיפירות

 מצד העריס איסור שאין הראשון הטעות מן זה א"א. 'וכו אמצעו שחרב עריס :ד"הראב השגת
 שחרב עריס נקרא לא וגם הם עריסים שני אלא עריס פסקי נקרא לא הוא ש"ומ השני הכותל

 כעין שהיא האמצעית וחרבה גפנים א"י שם שהיו אלא הוחרב ולא שם היה לא שהרי באמצעו
 לו די אחת שורה אלא שאינו בעריס אמה ז"י בעינן הכרם שבקרחת פי על ואף הכרם קרחת

 .+בירושלמי איתא והכי, יותר טפח והוא ועוד אמות בשמונה

עריס שחרב אמצעו ונשתיירו בו ה' גפנים בצד הגדר מכאן וה'  ם פרק ח'' הלכה ה', ו':"לשון הרמב: סעיף ס
ולר"ש, ברטנורא פסקי עריס הם כשהיו י"א בשורה וחרבה הגפן  גפנים בצד הגדר האחר מכנגדן, זהו הנקרא פסקי עריס

 ; האמצעית

אינו רואה את כל שורת  הזרע במרווח זריעהכיון שב .וזה קולא בעריס על כרם שלא צריך ט"ז אמה כדין קרחת. ר"ש אם יש ביניהם ח' אמות

ו' , ה"ז מרחיק מכל שורה ד משש שהוא טפחולראב"ד ורוב הראשונים אח ואחד מס' באמה , . גר"א.ואינו ככרם ממש העריס
 . שהגפן אמורה להתפשט עליהם .והוא שלא יזרע תחת האפיפירות. וזורעד' אמות, כדין כרם.  ברטנוראולציור הר"ש ו טפחים

היה ביניהם ח' אמות בצמצום, ה"ז לא יזרע לשם; ואם זרע, הואיל והרחיק מכל שורה ו' 
 טפחים, ה"ז לא קידש. 

, שאין כאן לא עריס ולא פסקי אפילו כשאין ח' אמות ועוד גדר, מרחיק מכל שורה ו"ט וזורע ואם אין שם
 עריס. חזר ובנה הגדר, חזר העריס למקומו וחזרו פסקי עריס למקומן. 

 סעיף סא

 גינה ד"א שהיא מוקפת עריס זורעים בה ללא הרחקה

 גנה ועל ... ביבנה בכרם םחכמי לפני ישמעאל רבי אמר דברים שלשהד:  משנה ב עדויות משנה
 הענבים בוצר בה שיעמוד כשיעור גדולה הגינה אם מכאן וסלו בוצר כמלא בה יש אם עריס מוקפת שהיא קטנה

 שירחיק והוא. הגינה תזרע מכאן וסלו בוצר ומלא העריס צדדי מכל הענבים מלקט כשהוא לתוכו הענבים שמכניס סלו עם

 על ואף תזרע לא כך כל גדולה הגינה שאין לאו ואם: השאר וזורע, רוח לכל טפחים ששה שהם הכרם עבודת כדי הגפנים מן הזרע

 :כלאים הם כאילו הכרם עם נראה שהזרע מפני. הכרם עבודת כדי שמרחיק פי

ש"רש
62 

 וכעין. )"'כו ט"ו שהם הכרם עבודת "כדי גפנים חמש עריס ה"ד ב"בהרע : ד משנה ב פרק עדויות מסכת

' ועי ד"ובכ( כו) ב"ובב( צג) ובעירובין א"מ דכלאים ו"בפ כדתנן אמות?!' ד הוא כ"עבוה הן( ם"הרמב לשון הוא זה

)*   :ד"הראב' בפי' ועי שם נ* בכלאים"כריב ל"ס דרבי ישמעאל או גפנים' ה בו שאין דמיירי ל"צ והכא ב"מ ה"פ לקמן

 שורות ואפילו בעריס(א',  סובר ר' יוחנן בן נורי שאין כרם לב"ה אלא בשתי  ו'  במשנה
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 נשא הוא (.1872) ב"תרל בשנת בזאסקעוויץ נפטר (1794) ד"תקנ בשנת נולד - (ש"הרש) שטראשון שמואל רבי 
 של תלמידו היה שמואל רבי. רבנן ומוקיר חסד בעל, בווילנא ועשיר גדול סוחר - שטראשון דוד רבי של בתו את לאשה

 התורה בעולם והתפרסם נודע שטראשון שמואל רבי". אדם חיי" המפורסם ההלכה ספר מחבר דאנציג אברהם הרב
 .ובעמקותם הקצר בלשונם ידועים אלו חידושיו" ש"הרש וחידושי הגהות" - התלמוד מסכתות על חידושיו בעקבות
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 מבחוץגנה קטנה שהיא מוקפת גדר, וערס את הגפנים סביב לה  ם פרק ח'' הלכה ז':"לשון הרמב: סעיף סא

על כל כתליה, אם יש בה מלא בוצר וסלו מכאן ומלא בוצר  ולראב"ד הגפנים לצד הגינה שאחרת המחיצה חוצצת להקל
ללא  , הואיל והיא מוקפת גדר זורעים בתוכה ירקותרקוס ע"פ ירושלמי כאןכלומר ד' אמות על ד' אמות. ר"י קו וסלו מכאן

הרחקה
63
  ר"י קורקוס. כיון שהגדר הוקמה לצורך הגינה ולא הגפנים. ערוה"ש.  .ואין כאן חומרת עריס כיון שהזרעים מוקפים מחיצה מכל צידיהם ,

 צ"לולראב"ד ואם אין בה כשיעור הזה, אין זורעין בתוכה, מפני שנראה הכל כעריס אחד וירק בתוכו. 

 שאין חמישה גפנים בכל שורה. רש"ש.

 סעיף סב

 גפנים במדרגה שיכול לבצור מהקרקע אוסר גם ד' אמות בשדה

 יעקב בן אליעזר ביר מדרגה כמין עשוי גבוה מתל המדרגה מן יוצא שהוא עריסו משנה ב:  כלאים משנה
, בעריס התלוין הענבים ללקט יכול בשדה אמות ארבע אוסר זה הרי כולו את ובוצר בארץ עומד אם אומר

 הוא לכתחלה ודוקא, ולחוץ העריס משפת רוח לכל בשדה אמות ארבע ואוסר, ושרשן הגפנים עיקר מקום הוא כאילו העריס כל את רואים

 אלא אוסר אינו לאו ואם(: ז) בפרק דלקמן עריס פסקי אמותר דהוה מידי טפחים ששה אלא מקדש אינו אבל לזרוע דאוסר
 ואפילו, מותר לו וחוצה, בלבד העריס תחת אלא לזרוע אסור אין, בסולם או במדרגה שיעלה עד, הענבים כל ללקוט יכול שאינו  כנגדו

 בארץ אחת הנוטע אף אומר אליעזר רבי: הלכה וכן, המדרגה על ועומדים הואיל עריס של הגפנים עיקר של אמות' ד בתוך
 מצטרפת זו הרי לאו ואם עמה מצטרפת אינה טפחים עשרה הארץ מן גבוה אם במדרגה ואחת
 אם. זנב יוצאת ואחת שתים כנגד שתים גפנים של שורות' בב אלא בעריס מיירי לא והשתא, כרם שיחשבו כדי שצריך שורות משתי עמה

אליעזר. רמב"ם:  כרבי הלכה ואין. ושורה שורה לכל יש יחידית גפן דין אלא כרם להיות מצטרפות שורות שתי אין, עשרה גבוה המדרגה

 .אליעזר' כר והלכה. יעקב בן אליעזר' כר והלכה

 

 מג' עד י' טפחים ואפשר שמד' טפחים.ד"א גפנים שהיו זרועים במדריגה גבוהה ם פרק ח' הלכה ח':"לשון הרמב: סעיף סב
והעריס שלהן יוצא ומסכך על השדה, אם עומד בארץ ובוצר את כולו, רואין כל המקום שתחת 

וזה חומרה בעריס  העריס כאלו הוא מקום עיקרי הגפנים, ואוסר ד' אמות בשדה לכל רוח משפת העריס

 . מכרם,  שבכרם מונים מעיקרי הגפנים

 ואם אינו יכול לבצור עד שיעלה במדריגה או בסולם, אין אסור לזרוע אלא תחת העריס בלבד
 . משנה ו' ב'

 סעיף סג

 עריס היוצא מהכותל

, גדר בצד הנטועות גפנים חמש כגון וכלה הקרן מתוך הכותל מן יוצא שהוא עריסז:  משנה ו כלאים משנה

 הכותל זויות בשני אלא גפנים שם אין הכותל ובאמצע, מזה השני הקרן בראש ושתים מזה הקרן בראש שלש אלא הגדר כל את מחזיקות ואין

 לבינה כמו שנעשה עד והולך מיצר והיה, הקרן מתוך אומרו והוא כותלים שני שבין זוית מתוך העריס התחיל שאם אמר רמב"ם:: עומדות

 הכותל ובין שכלה הקצה בין שיהיה עד אומר יוסי' ור. והעריס הכותל בין וזורע טפחים ששה והיא עבודתו שמרחיק אמר: זו כצורה משושלת

 וששה מכאן טפחים ששה עבודתו לו נותנין. יוסי' כר הלכה ואין. שציירנו כמו המותר את וזורע עבודתו לו נותן ואז, אמות ארבע
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 ויש שכתבן ו' טפחים כי פרשו שהגפנים לצד הגינה, ממילא נותנים לה עבודת גפן יחידי. ד"א. 

 בארץ עומד אםא. 
 זה הרי כולו את ובוצר

 אמות ארבע אוסר
 בשדה

  לאו ואםב. 
 כנגדו אלא אוסר אינו
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 שם אין אם אומר יוסי' ר המותר את וזורע אמות ארבע הכותל אורך שאין פי על ואף, הכותל שאר וזורע מכאן טפחים
 דלא ל"קמ והכא, אמות' ד שם אין אם ונקע גת גבי דלעיל בפרקין דאסר לטעמיה יוסי' ר לשם זרע יביא לא אמות ארבע

 ואי. לא אימא רוחות מארבע מוקף שאינו כותל אצל אבל אמות ארבע יוסי רבי דמצריך הוא רוחות מארבע שסתומים ונקע בגת דוקא תימא

 אלא שם שאין ונקע גת גבי אבל, כותל של קרנות שני בין גפנים'[ ה] כאן דיש משום אמות ארבע יוסי' ר מצריך בהא[ א"ה. ]בהא אשמעינן

 :יוסי כרבי הלכה דאין כתבנו ולעיל. צריכא לא אימא יחידית גפן

 

 

 

 הגדר כל מחזיקות ואין הגדר בצד הנטועות גפנים חמש ש"ר ופירש  : ט הלכה ח פרק כלאים הלכות ז"רדב

 הכותל זויות בשתי אלא גפנים שם אין הכותל ובאמצע מזה השני הקרן בראש ושתים מזה הקרן בראש שלש אלא

 הכותל אורך שאין פי על אף הכותל שאר וזורע מכאן טפחים וששה מכאן טפחים ששה עבודתו לו נותנין עומדות

 כיון זה פירוש על ל"וק. להו מצריך ובירושלמי ונקע גת גבי דלעיל בפרקין דאמר לטעמיה דאסר יוסי ורבי אמות ארבע

 מכאן ששה שמרחיק אחר ביניהם לזרוע מותר הגפנים מחברים הכותלים דאין לאשמועינן אלא ק"ת אתא דלא

 כיון קשה ותו. הוא הכי נמי עריס בלא דנקט עריס מאי יוסי' מדר ולאפוקי יחידיות גפנים עבודת כדי מכאן וששה

 הוי לא אחת בשורה גפנים חמש הוו דלא דכיון ל"וי. העריס מכנגד להרחיק וצריך עריס הוא הרי גפנים חמש דאיכא

 זרע יביא לא אמות' ד שם אין אם עריס כמין ועשאן חמש דהוו ג"דאע יוסי' דר רבותא משום עריס דקתני והא עריס

 הקרן מן יוצאין גפנים דהחמש דכיון סובר שהוא נראה רבינו ומדברי. 'מתני ד"הראב מפרש היה שכך ואפשר לשם

 העריס כלה לא ואם לזרוע מותר העריס כלה ואם אמות' ד הגפנים מעיקרי להרחיק וצריך להם יש עריס דין וערסן

 .העריס שכלה אחר אלא זורע אינו כשיעור שהרחיק פי על אף

 

 העריס קצה בין ריחוק אמות ארבע והצריך שם נחלק יוסי ורבי:  ט הלכה ח פרק כלאים הלכות קורקוס י"ר

 בנקע או בכתלו נטועה בגפן כמו 64טפחים' ו שיעור רק הצריך שלא ק"כת פסק ורבינו הקרן ובין המשולש דהיינו

 

הסמוכים זה לזה והגפנים נטועים בזויות ביניהם, שני כתלים  ם פרק ח'' הלכה ט':"לשון הרמב: : סעיף סג
ד' אמות. ובציור הר"ש די בו'  והעריס יוצא עם הכתלים מתוך הקרן וכלה, מרחיק מעיקרי הגפנים כשיעור

, וזורע במקום הכלה שאין עליו עריס. ואף על פי שהזרע מכוון בין שני הכתלים טפחים. רדב"ז
 , הרי זה זורע בין הכתלים. שביניהם העריס, הואיל והרחיק כשיעור

 סעיף סד

 מודדים מהארכובה שבגפן

 על ונכפפת עקומה גפן השני העיקר מן אלא לה מודדין אין שבגפן הארכובה ...א:  משנה ז כלאים משנה

 שהוא ממקום השני העיקר מן מודדין יחידית גפן עבודת שהן טפחים ששה למדוד כשבאים, עקומה ארכובה כמין ונזקפת וחוזרת קרקע גבי

 שהוא וניכר נראה הראשון העיקר אם אבל, כפיפתה במקום נטועה היא כאילו דומה אלא נראה הראשון העיקר כשאין מילי והני. וזוקף חוזר

 :הראשון העיקר מן אלא מודדין אין העקומה הגפן שרש

 שמרכיבין (ב נה דף) שנהגו מקום דפרק דקלים מרכיבין מלשון :א משנה ז פרק כלאים מסכת ש"ר
 והיינו יחידית גפן עבודת כדי טפחים' ו השני מעיקר ומודדין העליון מן עב והתחתון גפן של יחור

 בשאין מיני דהני( שם) בירושלמי ואמרינן  יותר להרחיק צריך היה מודד התחתון מן דאם לקולא
 מעיקרן טפחים' ו נותן נראה הראשון היה אם אבל נראה הראשון
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וכן בפיה"מ. אמנם יתכן שמה שכתב ר"י קורקוס ו' טפחים הוא דווקא בקצה העריס כפי שכתב בעצמו ואינו חולק  
 כאן. )וכעין זה בסעיף ס'( על הבנת הרדב"ז שצריך להרחיק ד' אמות מהגפנים עצמם. וכן חילק למעשה בד"א 

 / ר"שרע"בלפירוש 

 הרמב"םרוש ילפ
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 :לפירוש הר"ש

להרחיק מהיחור הדק כשאין הכנה מקלים 
 העבה נראית

 לרע"ב והרמב"ם:

 להרחיק מהארכובה הקרובה מחמירים

  

 

גפן שעלה העץ שלה מן הארץ מעט, ואח"כ נעקם ונמשך על  ם פרק ח'' הלכה י':"לשון הרמב: סעיף סד
כשמודדין בין הזרע ובין הגפן  ,)פי' כרעא דאדם דדמי לנו"ן כפופה( הארץ וחזר ועלה כמו ארכובה

משנה ז' ששה טפחים או ארבע אמות, אין מודדין אלא מסוף הארכובה, ולא מעיקר הגפן הראשון. 

 א' כפרוש הרמב"ם. ולר"ש המשנה להקל למדוד מיחור דק אע"פ שמורכב על כנה רחבה.

 סעיף סה

 שלא יסככו הגפן והזרע
 מקורות בסעיף כ"ז

כבר נתבאר שאף על פי שמרחיק בין הזרע ובין הגפן כשיעור,  ק ח' הלכה יא':ם פר"לשון הרמב: סעיף סה
 . תוספתא ד' י' וראה סעיף כ"ז צריך להזהר שלא תסכך הגפן על הירק או הירק על הגפן

 סעיף סו

 זרע בהיתר וסיכך עליו גפנים הקשין מותרים והדגן אסור

 בן שמעון רבי בשם אידי בר יעקב רבי :ה הלכה ו פרק כלאים מסכת( וילנא) ירושלמי תלמוד
 הקשין גבן, על וסיכך בהיתר זרע עבידא? היאך. ..אסור והדגן מותרין שהקשין  פעמים לקיש

  אסור. והדגן מותרין

כי  65זרע ירק או תבואה, וצמחה, ואח"כ סיכך עליה את הגפן, הקשין מותריםשם:  :סעיף סו
 . וכ"ש הענבים. ד"א. והדגן ידלק ה' ו' כר' יעקב בר אידי בירושלמיהזריעה היתה בהיתר 

 סעיף סז

 שרשי גפן שיצאו לתוך ד' אמות של זרע יעקור

 אמות ארבע בתוך יוצאין הגפן. כס"מ שרשין היו ...: י הלכה ד פרק( ליברמן) כלאים מסכת תוספתא
)בירושלמי כלאיים ו'  (')אפי שבכרם אמות ארבע בתוך יוצאין הזרע פיאה שרשי .שיעקור מודים הכלשל הזרע 

 .מותר טפחים משלשה למטה  המילה "אפילו" מושמטת(
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 ושונה מסעיף י"ג שפסק כר' יוחנן שגם הקשים אסורים כי שם זרע תחת הגפן וכאן סיכך לאחר שצמחה. כס"מ. 
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 לתוך הד' אמות שבין הכרם והתבואה, יעקר. הארץ. ד"אגלויים על  היו שרשי הגפן יוצאיםשם:  :סעיף סז

ודווקא תחת הקרקע ועמוק מג' טפחיםלתוך הד' אמות, מותר.  היו שרשי התבואה יוצאים
66

בסעיף כ"ג בדין . גר"א. וכן מוכח 

שתי גינות ובתחתונה תבואה. ד"א.
67 

 סעיף סח

 כל ההרחקות בטפחים שוחקות

 שוחקות הללו אלא, ששה בת באמה אמות כל: אמר נחמן דרב משמיה ורבא  :ג עירובין בבלי
 .לחומרא, מצומצמות עצבות ומבוי סוכה ושל, גדולים בטפחים מודדין כלאים אמות עצבות והללו

כל ההרחקות והשיעורים האמורים בכלאים, באמה בת ו' טפחים  ם פרק ח' הלכה יב':"הרמב לשון: סעיף סח
68שוחקות

 . אחד מארבעים ושמונהשמוסיפים לכל אמה חצי אצבע והוא  

 סעיף סט

 אמירה לנכרי 

וכלאים בכרם, או אילן הוא  -ירק הוא  כשותא בכרמא מהו ...שלחו ליה בני בשכר ללוי: :   בבלי שבת קלט.

שלח להו. שלח  -? אדאזיל, נח נפשיה דלוי. אמר שמואל לרב מנשיא: אי חכימת ואינו כלאים בכרם -
כדרבי טרפון? דתניא: כישות, רבי טרפון צד היתר בה  עירבובא. ולישלח להו -. כשותא בכרמא ..להו: 

גבי ערלה, והוא בברכות, בפרק כיצד  אומר: אין כלאים בכרם, וחכמים אומרים: כלאים בכרם. וקיימא לן

הלכה כמותו בחוץ  -: כל המיקל בארץ הדין לכלאים, שאף היא מצוה התלויה בארץ, ואינה נוהגת מן התורה אלא בארץ.
. מכריז רב: האי מאן דבעי למיזרע ומקילי טפי לפי שאינן בני תורהענה רב מנשיה מדוע לא הקל להם לארץ? 

יהיב ליה פרוטה לתינוק  רב משרשיאלויה, רב עמרם חסידא מנגיד עי ליזרע –כשותא בכרמא 
וליתן ליה  משני, שלא ילמדו להקל. -קסבר בחוץ לארץ שרי, ומיהו, כל כמה דאפשר כשותא בכרמא שהיא במחלוקת  נכרי וזרע ליה

 .אתי לאיחלופי בישראל -וליתן ליה לגדול נכרי!  -אתי למיסרך.  -לתינוק ישראל! 

ומותר לומר לנכרי לזרוע לו אסור לזרוע כלאים לנכרי, :  הלכות כלאים פרק א הלכה גרמב"ם 
, ואסור לאדם לקיים כלאי זרעים בשדהו אלא עוקרן ואם קיימן אינו לוקה, ומותר כלאי זרעים

לישראל לזרוע כלאי זרעים בידו בחוצה לארץ ואפילו לערב הזרעים לכתחלה ולזורען בחוצה לארץ 
א"א ואם אמרו בחוצה לארץ יאמרו בארץ והלא אף המקיים לוקה ואיך  : ומותר לומר לנכרי:ב"דהשגת הראמותר ודברים אלו דברי קבלה. 

ור"ל אפי' טור: אפשר שלא ינכש אותם ולא ישקה אותם והלא הוא מקיים בידיו, ועוד אמירה לנכרי באיסור לאו בעיא ולא איפשיטא ולחומרא בבבא מציעא. 

ראיה שכן מדובר דווקא בכשות שנמצא  אין משרשיא: ומר' ב"י ?!שאסור לקיימו היאך יהא מותר לומר לנכרי לזורעם .בשל ישראל  ואיני יודע למה כיון

 במחלוקת ומהדין מתירים בחו"ל.

ואסור להניח לעובד כוכבים שירכיב באילן של  :)מנחות( הלכות כלאיםהלכות קטנות לרא"ש 
ילו כשותא בכרמא אסור להניח לעובד כוכבים דאפ )דף קלט א(ישראל. כדאמר במס' שבת פ' תולין 

כיון דלוי אסר לבני בשכר לפי שאינם בני תורה אנן השתא לאו בני תורה אנן טפי מבני בשכר וכמו שכתבו ולא התיר אפילו כשות : ב"י לזורעו בכרמו:

 לענין מת ביום טוב שני:)שם ע"ב ד"ה יום טוב( התוספות 

ואם אמר לתינוק נכרי לזרוע לו בחוצה לארץ מותר, : ... רמב"ם הלכות כלאים פרק ח הלכה יג
 אבל לא יאמר לנכרי גדול שלא יתחלף בישראל.
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 דוקא אלא הוא ס"ט' אפי דהאיכאן:  בגר"אואמנם בתוספתא נכתב "אפילו" ומשמע שגם בפחות יהיה מותר אך  
 למטה אלא הגפנים לעיקר כאן לית י"אר" :ו"פ בירושלמי ש"וכמ ט"מג למטה אוסר הכרם שאין מותר ט"מג למטה

 "משלשה

67
 יןקולת שרשי התבואה שא  הסביר ש"ערוהאמנם לשיטתם לכאורה אין הבדל בין שרשי הגפו ושרשי התבואה אך ב 

 .ויתערבוימשיכו להתפשט  יעקור לא אםשבה  הגפן כשרשי כך כל מתפשטין התבואה שרשי

68
" ומכאן למדו שבמקום להחמיר אלא מצמצמים שאין הכלאים במדות יצמצם ולאמשיך וכותב "ובלשון הרמב"ם מ 

 שהחומרה היא לצמצם כגון בד' אמות שבין הגפנים מודדים בצמצום, ד"א. אך השו"ע השמיט סיומת זו.
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 כלאי הכרם בחו"ל

כשאינו ב' מינים  לארץ בחוצה הכרם בצד הירק לזרוע שמותר פי על ואף :ח פרק כלאים הלכות ם"רמב

: דווקא כשיש חשש שנזרע רא"ש: אפילו בזרע יחיד בכרם. כס"מ באכילה אסור שם הזרוע הירק אותו הרי וחרצן במפולת יד

 שבארנו כמו מותר ספיקו אבל ומוכר לוקט אותו שיראה והוא, לארץ בחוצה ואפילו במפולת יד.
 .אסורות מאכלות בהלכות

בזריעה בחו"ל: סיכום דעות הראשונים
69

 

 וכ"פ בשו"ע. )ר"ן וכס"מ( אע"פ שמותר לזרוע, הזריעה נאסרת באכילה ואפילו ללא מפולת יד –רמב"ם  .א

והוסיף . וכן כתב בתה"ד שלא במפולת יד מותר, ומה שנאסר הוא מה שנמצא ויש עליו ספק מפולת יד מה שזרע –רא"ש בהבנת הרמב"ם  .ב

 וכתב לחוש שלא יכנסו שרשי הזרע בענף ההברכה משום הרכבה. שהיום הכל מותר כיון שלא שכיח כלל לזרוע חרצנים.

 .ב' מינים נאסרים ואפילו לא במפולת יד זורעכאשר  –רמ"ה, נימוק"י  .ג

 וכ"פ הרמ"א.מה שמותר לזרוע מותר גם באכילה ולא נאסר בחו"ל אלא ב' מינים וחרצן ובמפולת יד  –ראב"ד, ר"י, רא"ש, מרדכי  .ד

, כל השיעורים האלו שמרחיקים בין הגפנים והתבואה או הירק ם פרק ח' הלכה יג', י"ד:"לשון הרמב: סעיף סט
אינם אלא בא"י או בסוריא. אבל בחו"ל, מותר לזרוע בצד הגפנים בתוך הכרם, לכתחלה. ולא 

 אסרו בח"ל אלא לזרוע שני מיני ירק או תבואה עם החרצן במפולת יד. 

לתינוק עובד כוכבים לזרוע לו בח"ל, מותר. אבל לא  לאו דווקא אלא יכול לכתחילה. ט"ז כרב משרשיא ואם אמר
 וכבים גדול, שלא יתחלף בישראל. יאמר לעובד כ

ואף על פי שמותר לזרוע הירק בצד הכרם בחוצה לארץ, הרי אותו הירק הזרוע שם אסור 
הגה: וי"א  באכילה, ואפילו בחוצה לארץ, והוא שיראה אותו לוקט ומוכר, אבל ספיקו מותר.

גהות מיימוני פ"י מהלכות מ"א דהואיל ומותר לזרוע ירק בצד הגפנים בח"ל, מותר לאכול אותו ירק גם כן )ה

ותה"ד סימן קצ"ד(. ואין לחוש אלא במקום דאיכא למיחש שנזרע ב' מיני ירק או ב' מיני תבואה עם חרצן 

במפולת יד )מרדכי פרק קמא דקדושין(; ועל כן נהגו להקל במדינות אלו בירקות הנמצאים זרועות בכרמים, כי 

 לא שכיח שנזרעו באיסור.

 ז"בזה' אפי י"בא אבל ל"בחו ז"כ מיהו: (עח) ק"ס יד הלכה ח פרק כלאים הלכות אמונה דרך
 כדין לאסור בה החמירו מ"מ מדרבנן אלא ואינה הארץ קדושת בטלה ז"דבזה להסוברים' ואפי
 על אף כ"מכה הן שמא י"בא הנמכרין ירקות לסתם לחוש צ"א מ"ומ אסור וספיקו מקודשת ארץ

 :רובא בתר' דאזלי כ"כה של כרמים שיש שידוע פי
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 קצדסימן ותרומת הדשן  (עח) ק"ס יד הלכה ח פרק כלאים הלכות אמונה ע"פ דרך 
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 הלכה סדורה
 

 רמ"א חולק על השו"ע בסימן זה רק בסעיף ס"ט בדין כלאיים בחו"לה

 הרחבה ופוסקים נוספים "עשו נושא סעיף

אופן איסור כלאי  א
 הכרם

 כרמב"ם לב"י. לוקה בג' במפולת יד 

הגפן.  לצדאך בא"י אסור אפילו לזרוע 
 סעיף ג'.

 ובחו"ל דווקא ג' מינים ובמפולת יד 

סעיף סט וראה שם שאסורים באכילה גם כשנזרעו 

 בהיתר.

 .ואפילו בא"י דווקא שני זרעים וחרצן ובמפולת יד – ר"י

בא"י אסור אפילו מין אחד עם חרצן  – רמב"ם לרא"ש
 במפולת יד ובחו"ל שני מינים עם חרצן ובמפולת יד.

בא"י אסור אפילו לזרוע לצד גפן ורק פטור  – רמב"ם לב"י
ממלקות, בחו"ל מותר כשאינו ג' במפולת יד ובכל אופן 

 אפילו רק זרע לצד הגפן נאסר באכילה.

בא"י איסורו מדרבנן אפילו במין אחד בין גפנים  –רמ"ה 
 ובחו"ל דווקא בשני מינים.

 קידושין לט. מדרבנןכיון שבארץ אסורים בהנאה בחו"ל אסורים   כלאי הכרם בחו"ל 

 בשלשה מקרים הרמב"ם מקל והרא"ש מחמיר בחו"ל:  ספק כלאיים בחו"ל 

 ללקוט בידיים. –כרם שהוא ספק איסור  -

 לקנות מהגוי. –מחוץ לכרם ודאי כלאיים  -

לקחת מגוי כשלא ראהו  –בתוך כרם ודאי כלאיים  -
יש לתלות שמא הונח בכרם ממקום אחר והרמב"ן חת"ס: שבוצר. 

 חולק.

 אסורים.  כלאי כרם בתוך בית 

, מקורה אינו וחציו מקורה שחציו בית. צג עירובין בבלי
 .אסור – קרויו את השוה ואילו. כאן לזרוע מותר - כאן גפנים

אפשר שמדרבנן 'שדך לא  תורת הארץ:: מהתורה. חזו"א
 תזרע כלאים'.

 משנה ח, אאסור   קיום בכלאי הכרם 

גידולים האסורים  
הכרם בכלאי 

 מהתורה

תבואה, ירקות וקנבוס ולוף וכיוצ"ב 
כרמב"ם.  הנגמרים עם תבואת הכרם.

ודדוקא מה שרוב בני האדם מקיימים הוא מקדש. 

 ערוה"ש.

 

 "אינן עושים אלא לג' שניםקנבוס ולוף וכיוצ"ב " תגדרה

ו באדמה צומח אחרי שלש אם נכרת ונשארו שרשי: רמב"ם
 .שנים

 .בקרקע ג' שנים ואין מתליעיןעומדים : , רא"ש, רע"בר"ש

 משמע שמוציא פירות אחת לג' שנים.יו"ט שם:  תוספות

 ועושין ערבוביא ואיכא הרבה שגדלים לפי "ן:ר ,רש"י
 .כגפנים אשכולות

ירקות האסורים  
 בכלאי הכרם מדרבנן

 . הנאכליםשאר זרעים 

 אבל שאינם נאכלים מותרים. רמב"ם וכס"מ.

 :לרמב"םסוגי גידולים סיכום 

 תבואה, ירקות וכן זרעים הדומים לקנבוס ולוף. אסורים מהתורה:

 שאר זרעים הנאכלים. אסורים מדרבנן:

 ערוה"ש .זרעים שאינם נאכליםזרעים שאין דרך לקיימם. ולרמב"ם גם  :מותרים

סיוע לעכו"ם  
 בכלאיים

 ע"ז סג: עוקרים אבלאין עודרים  

  וירקות בלבדתבואה מינים האסורים  ב
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 בכה"כ

חייב לבער ואפילו כשזרע מין אחד לצד  חיוב ביעור והנאה ג
 הגפן

 איסור אכילה רק כשזרע במפולת יד. –רא"ש 

נאסר דווקא בשני מינין וכרם ואפילו לא נזרעו יחדיו.   -ר"ן
 א מז דף חולין ף"הרי על ן"ר

 השריפה האפר מותר. גר"א.ולאחר  ולא כערלה שם האיסור רק על הפירות חייב חיוב שריפה בקש 

  כיון שראה כלאיים והניחם קידש הנוטע או מקיים ד

אין אדם מקדש דבר  –כשמואל ור' יוסי במשנה רמב"ם:  כרמב"ם.אין אדם מקדש דבר שאינו שלו  לאסור תבואת חבירו 
 .שאינו שלו

אדם אוסר דבר שאינו  –: כרב ות"ק במשנה , רשב"ארא"ש
 שלו

המסכך גפנו על  
 תבואת חבירו

 

ר' יוחנן קידש גפנו ולא נתקדשה התבואה 

 בירושלמי

ולא כר' אליעזר שם שסובר שאם התבואה לא נאסרת אי 
 אפשר לגפן להאסר.

סיכך גפן חבירו על  
 תבואתו

  שם קידש תבואתו ולא נתקדש הגפן

סיכך גפן חבירו על  
 על תבואת חבירו

כמעשה דר' עקיבא  לא קידש אחד מהם

 במשנה שלא התקדשו כה"כ בשביעית.

 

כלאיים  המקיים ה
 בכרם חבירו

 : לעולם אוסר על כולם.קיום של בעה"ב לכס"מ אפילו בזר.המקיים אסור בהנאתם 

: לראב"ד דינו כבעה"ב לאסור. לרמב"ם כשעוסק קיום פועל
בליקוט ואמר 'כשאחזור' אוסר על כולם כשאינו עוסק 

 אוסר רק על עצמו כזר.בליקוט 

: לכס"מ ברמב"ם אוסר על עצמו. לט"ז קיום של זר
 אינו אוסר. עצמוולערוה"ש אפילו על 

אנס שזרע כלאיים  ו
ונשתקע ֵשם  בכרם

 הבעלים

 קידש מהתורה. 

 דאנן סברי דמייאשי. תוס'

 

נתייאשו אך טרם  
 נשתקע שמם.

 .כלל מקדש אינו נתייאשו ולא נשתקעו לא אם :משנה כסף קידש מדרבנן
 ספר הבתים.

רוח שעקרה פארות  ז
הגפן ושלחה אותם 

 על התבואה

  כלומר יחתוךיגדור מיד. 

התעכב באונס  
 מלגדור

  מותרים

בעלים שחזרו לכרמם  ח
 הזרּוע

יקצרו ואפילו בחוה"מ ואפילו יוסיפו 
 שליש בשכר הפועלים

הפועלים ולא כר' חרנא שליש  כר' הונא שמוסיף שליש לשכר
 .משווי הכרם
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נשתהה והגיע לעונה  
 שמקדש

 קידש. 

 כשלא היה אנוס. גר"א

 

שלב התקדשות  ט
 הגידולים מהתורה

 תבואה, ירק: משירשו ועד שיבשו.

 ענבים: מפול הלבן ועד שיעשו כל צרכם.

 "תבואת הכרם" -שאז נקראים "מלאת זרע" ו

  לקדש אחרים:

 משיבשו/ נעשו כל צרכם גם לא מקדשים. :רמב"ם

 עדיין מקדשים. :ר"ש

 

קנס לאסור הזרעים  י
גם קודם שנעשו 

 הענבים כפול הלבן

 : לאסור קודם הבשלה קנס אוסרים הזרע

 שלא מתקדש קונסין אותו ואוסר הזרעכגם רמב"ם: 
)כס"מ: כלו' אם לא עקר עד שנעשו כפול הלבן אוסרים 

 למפרע(

 בהנאה: מותר ראב"ד

מקצתן עשו כפול  
 הלבן

  תוספתא ד' יב'אלו שעשו נתקדשו 

 

עקר הזרע קודם  יא
 שהשריש

 ולראב"ד גם באכילה ובכס"מ מפקפק. מותר בהנאה

אם יבשה רק כגפן בשלכת אסור עדיין  גפן שנשרו עליה יב
לזרוע סמוך לה מפני מראית העין אך 

 משנה ז,באינה מתקדשת 

 

זורע בעציץ המונח  
 בכרם

אסור גם באינו נקוב אך מקדש רק 
 בנקוב.

 

 ִתְזָרע ֲאֶׁשר ַהֶזַרע ַהְמֵלָאה ִתְקַדש ֶפן ִכְלָאִים ַכְרְמָך ִתְזַרע ֹלא לא נתקדש שנאמר "אשר תזרע"  זריעה ללא כוונה יג
 ַהָכֶרם ּוְתבּוַאת

חייב לעקור ואסורים בהנאה בכל שלב  דין הצמחים שנאסרו 
 מילכר' יוחנן בירושגידול. 

 

סוג הזרעים  יד
 המקדשים בכרם 

דווקא אלו שדרך בני אדם באותו מקום 
 כחכמים במשנה ה' ח'לזרוע 

 

מיני דשאים שעולים  
 מאליהם

דשאים אינם מקדשים. כיון שאין דרך לזורעם  רמב"ן, ר"ן: רמב"ם.מקדשים. 
 ואפילו שדרך לקיימם.

גדר ירק לעניין  טו 
 כלאיים

. תוספתא ד' טו'כל המוציא עלין מעיקרו 
 כב"הוכן הצלף 

 דעות הראשונים בגדר אילן בברכות

 שהענף יהיה רב שנתי.– רש"י -

 שהגזע יהיה רב שנתי.– גאונים -

כל שאין צורך לזרוע אותו כל שנה ואפילו  – רא"ש -
 מהשורש.מעצמו מתחדש 

גידולים הכלים או  
מתמעטים לג' שנים/ 

נותנים פרי בשנה 
 ראשונה

 גדר ירקדעות אחרונים ב 

רדב"ז,  –נותן פרי תוך שנה )חציל, פאפיה, פאסיפלורה(  -
 ברכ"י, רב פעלים, יחוו"ד, גרמ"א. אך לא לחזו"א.

 מהר"י חאגיז. -גזע חלול )חציל, פאפיה( -
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שאין סברא שיהיו חזון איש  -אינו מתקיים ג' שנים )חציל(  -

 והרדב"ז חולק אסורים לעולם

 –כמות ואיכות הפירות מתמעטת עם השנים )חציל(  -
 מהר"ם אלשיך

ונראה לדינא דכל שהגרעין מגדל פרי בשנה ראשונה וגם הגזע אין מתקיים 

 . ד"איותר מג' שנה אין בו משום ערלה

 -    המקיים בכרם:   טז
 כשאגיע אלקטנו

  משנה ה' ו'מותר 

הגיע ואמר  - 
 כשאחזור אלקטנו

  במאתיים קידשאם הוסיף אחד 

 נקובעציץ  להעביר יז
 בכרם

"א ואם הוסיף אחד ממאתיים לגראסור מדרבנן. 

  ."א אף בהנאהוזאסור רק באכילה ולח

 

בעציץ נקוב בכרם הרי הוא כקרקע וחיובו מהתורה  לזרוע
 .'טז' ה ם"רמבכזריעה בכרם. 

 שם.מדרבנן.  אסור בכרם המונח נקוב אינוש בעציץ לזרוע

עציץ נקוב תחת  הניח 
 הגפן.

  .אסור בהנאהלכן ואם הוסיף קידש. 

שהוסיפו גידולי היתר  יח
 מאתיים על האיסור

כר' זעירא חלק האיסור נשאר באיסורו. 

בירושלמי לענין בצל איסור שעקרו ושתלו בהיתר 

 והוסיף

והתוספת מותרת כרא"ש בסימן רצ"ד כ"ב ולא כר"ן גר"א: 
 שם. 

  משנה ה' ה'מקדש ט"ז אמה.  זורע בתוך כרם יט

ד' אמות נוספות  כ
 מחוץ לט"ז אמה

 כך שטווח האיסור נעשה מ'נאסרים 
 .כרמב"ם .אמה

אסור בזריעה ומתקדשת כאילו כל הט"ז אמה  רמב"ם:
 מלאים ירק.

 חוץ לט"ז אמה לא תאסר כלום.: ראב"ד

 משנה ו' א' צריך להרחיק ד' אמות.  זורע לצד כרם כא

לכרם הזורע סמוך  
 מבחוץ

ובטווח של  מקדש שתי שורות חיצוניות
 כב"ה במשנה ד' ה'. ד' אמות מרוחב הזרע

וכרמב"ם שהשורה השניה נאסרת כיון שרחוקה ד' 

 . כס"מ.מהשטח שנאסראמות 

 

 שתי שם שיהו עד כרם אינו א"בה: 'ה 'ד כלאים משנה
 אומרים שמאי בית שבכרם אמות ארבע הזורע לפיכך שורות
כיון  .שורות שתי קידש אומרים הלל ובית אחת שורה קידש

 שלב"ה רק שתי שורות נחשבות כרם. שם.

 . שם וכרבי עקיבאו' טפחים  גפן יחידית 

 של ילדות כרם קטן כב
  מטפח ותהפחות

 

 ושאר זרעיםכי מהתורה נאסר רק לוף וקנבוס  :, רש"ירע"ב אינה מקדשת את הזרעים
 מדרבנן ולא גזרו בשאר זרעים בגפן הפחותה מטפח.

 .הל"מלא נראה לחלק בזה בסוג הזרע. אלא זוהי  כס"מ:

 מדרבנן ואינו אלא בגבוהות. כרם קטן א.: רדב"ז

 מדרבנן ולא גזרו אלא בכרם גדולה. גפן ננסב.              

שתי גינות זו ע"ג זו  כג
 והכרם בתחתונה

זורע העליונה ואת השיפוע עד שמגיע 
ירושלמי ו' ב' לאויר י' טפחים של הכרם. 

 שמא הזרעים יסוככו על הכרם.
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שתי גינות זו ע"ג זו  
 והכרם בעליונה

זורע התחתונה ואת השיפוע עד ג' 
 טפחים מעיקר הגפנים

 

  משנה ב' ד' הופך את הזרעים ואח"כ נוטע זרועה ונמלך לנוטעה כד

 משרש את הגפנים ואח"כ נוטע ונמלך לזורעהנטועה  כה

לחלופין: קוצץ עד פחות מטפח וזורע 
 שם ואז משרש.

 אין כ"דאל שקצצן אחרי לזה מוכרח יהיה שהוא מפני ישרש לא שמא חששו לא

 . ערוה"ש.לתבואה ולא לגפנים לא ראוי הקרקע

 גפנים' ג המבריך כו
 נראים ועיקריהם

ח' אמות. -אם יש בין עיקריהם ד'
ומצטרפים לאחרים  כשלשהנחשבים 

להיות כרם, אחרת אינם מצטרפים 
 כהסבר הרמב"ם במשנה ז' ב'.ודינם כיחידית. 

 ראה בשו"ע רמב"ם:

 והם כרם בעצמם. כשישהנחשבים  ראב"ד:ר"ש, 

 השריגים תחת הזורע כז
שמתפשטים מעיקר 

 הגפן

כל הגפן נאסרת ואפילו מאה אמה 
 תוספתא ד' י'

 

הדלה הגפן על  
 אפיפרות/ סרק

לא בדיעבד לא יזרע תחת המותר, ו
אם התפשטו עליו השריגים מקדש. ו

 ו' ג'משנה  קידש

 

מותר לכתחילה לזרוע תחת המותר ואם  הדלה על אילן מאכל 
 משנה ו' ד'התפשטו מסיט חזרה ודי 

  אילן מאכלשאין אדם מבטל 

זרע תחת מותר  כח
ונמשכו עליהם  הסרק

 השריגים

אפילו לא הוסיף אחד ממאתיים תחת השריגים רמב"ם:  חייב לעקור הזרע ואסור לקיימו
 קדש. )אפשר שהוא כיון שמלכתחילה זרע באיסור(

 דווקא כשהוסיף חייב לעקור.: רע"ב

 גם הגפן נאסרת ולא רק הזרע. חזו"א:

 העודפים קנים כט
 מהעריס

אין כוונתו להדלות עליהם, מותר אם 
 לזרוע תחתיהם.

אם כוונתו להדלות אסור לזרוע תחתם 
 משנה ו' ח' אפילו קודם שידלה.

 

  אסור לזרוע תחתיו. גפן הבולט מהעריס ל

מתח חבל מהזמורה  
 לאילן

אם נועד שהגפן יהלך עליו אסור לזרוע 
 משנה ו' ט'תחתיו. 

 

  מרחיק ד' אמות  הרחקה מצד הכרם לא

מתירה לזרוע ממנה והלאה ואפילו אין  מחיצה וצוה"פ בכרם  
ערובין צ"ג, הגהות סמ"ק ד' אמות מהכרם. 

 קסח.

  דווקא כשצוה"פ מד' צדדיםחזו"א: 

 גם מצד אחד.: מנחת שלמה

  ששה טפחים הרחקה מגפן יחידית 
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זרע כנגד הגפן  לב
 האמצעית בשורה

בשורה שאחריה, שרק ב' שורות  אוסר ג' סמוכות וג'ב"ה:  
 הם כרם.

 ירושלמי ד'אוסר השורה הסמוכה שהיא כרם. : ב"ש

מרחק מירבי בין  
 עיקרים להחשב כרם

  משנה ד' ח'שמונה אמות 

מרחק הקטן ביותר  
להחשב  עיקריםבין 
 םכר

  וכר' שמעון במשנה ה' ב'ארבע אמות 

כב"ה שכרם אינה כרם ומרחיק ו' טפחים  שורה של מאה גפנים 

 הוא בשתי שורות לפחות

 

ג' שורות צפופות מד'  לג 
 אמות

  כרם. ורואים האמצעיות כמי שאינן 

 מרווחות שורות' ג לד
 לזרוע :ז"ט עד' מח

 בתוכו

 כרמב"ם מותר לזרוע בין השורות 

אמנם אם בתחילה היה שורות צפופות 
כנדרש ונחרבה שורה אמצעית צריך ט"ז 

 אמה כדין קרחת הכרם.

אין להם דין כרם ומרחיק , רמב"ם: משנה ד' ט' ר"מ, ר' שמעון
 כגפן יחידית. 

 זדינם כקרחת הכרם שאסור בט": ראב"ד ,משנה ד' ח' חכמים
 .אמה

 מרווחות שורות' ג 
 לזרוע :ז"ט עד' מח

 לצידם

 מקצה הכרם משום מראית העין מרחיק ד' אמות רמב"ם: כרמב"םמרחיק ד' אמות 
 .כס"מ מבחוץ שיש בינהם ח' אמות.שאינו ניכר כיון 

כשהמרחק בין השורות גדול מד' אמות לא חייב ראב"ד: 
 להרחיק מבחוץ.

שורה בשדהו ושורה  לה
 בשדה חבירו

אם אין ביניהם גדר עשרה או דרך 
 משנה ד' ז'. שמונה מצטרפים. 

 ולא ככלאי זרעים ששיכים רק בשל אותו אדם.

שורה בארץ ושורה  לו
 במדרגה

למטה מעשרה טפחים  במדרגה
 מצטרפים

 

: : שורה של ג' ושורה של ב' כנגד שתיים מהן.  ר"ש,רא"ש:  שתיים כנגד שתיים ואת יוצאת זנב גדר כרם קטן לז

. 

  ביניהם.בהמשכם וכזנב שתי שורות של שתיים וגפן : רמב"ם

  : :· 

חמש גפנים שאינן  
 כרם

 ואחת בינתיים:

   : . :        

 :באמצע ואחת

 : · : 

 

 אם  כרם שחרב/ כרם דל לח

)נ' יש בו י' גפנים לבית סאה  .א

 אמה על נ' אמה(

 גדר נטועות כהלכתן

 עומדות שתיים כנגד שתיים ואחת יוצאת זנברמב"ם: 

גם המרחק בין חמשת הגפנים צ"ל בין ד' לח'  ר"ש, רא"ש:
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 מסודרות ככרם קטןיש שו  .ב

 כרמב"ם. אסור לזרוע בכולו 

 אמות.

מכוונים  שעיקריהםאם יש בו חמישה  שנטוע ערבוביהכרם  לט
כרם לענין  כולוככרם קטן הרי הוא 

 משנה ה' א'הרחקות. 

 

 דווקא הגפנים כיוון מ
 בעיקרם

ירושלמי ה' אבל מכוונות רק בנוף אינו כרם 

 א'

 

  ירושלמי ה' א'מביא חוט המידה ומותח  כיצד יודע שמכוונות מא

כרם  –קרחת הכרם  מב
 שחרב באמצעו

אם יש ט"ז אמה יכול להרחיק ד' אמות 
 ולזרוע לכתחילה.

ואם אין ט"ז והרחיק ד' אמות וזרע לא 
 קידש.

 מבנה הכרם בקרחת:

 שו"ע –סביבות הקרחת  מכלנשאר שלם רמב"ם: 

אפילו נשאר כרם רק מב' צדדי רע"ב, גר"א ע"פ תוספתא: 
 .הקרחת

 

מקום  -מחול הכרם  מג
הכרם  פנוי בין קצה

 .לגדר

אם יש בו י"ב אמה מרחיק ד' אמות 
 משנה ד' ב'.וזורע. 

ואם אין י"ב לא יזרע ובדיעבד אם 
 הרחיק וזרע לא מקדש.

 

ירושלמי ד' א' אבל לכרם קטן אין מחול  מחול בכרם קטן 

 ומרחיק תמיד ד' אמות וזורע.
 גדר כרם גדול 

  כס"מ ורה"פג' שורות של ג'. הוא  לרוה"פ

 ר"י קורקוס. פרשו ב' שורות של ג' ואחרים

פחותה מי'  דרגָ  מד
טפחים או צרה מד' 

  טפחים

ודי שעומדת  הכרם מחול דין ממנה אין
 ע"פ תוספתא ד' א' ד' אמות מהכרם.

 

מחיצה גבוהה או עמוקה עשרה ואפילו  מחיצה בין כרם לירק מה
מועילה להפריד לעניין בלבוד דקים ו קנים

 .כלאיים

 המחיצהלגבי אורך 

 ד' טפחים לפחות ר"ש, רע"ב:

 ג' טפחים לפחותריטב"א: 

 לא הזכיר רמב"ם:

מחיצה שנפרצה עד ג'  מו
 טפחים

 משנה ד' ד'עד ג' טפחים היא כלבוד. 

 

 

מחיצה שנפרצה עד י'  
 אמות

 כנגדהפרצה כפתח ומותר לזרוע 
.  וצריך שיהיה בה לפחות עומד הפרצה
 שםכפרוץ. 

 

מחיצה שנפרצה יותר  
מי' אמות או שאין 

 בה עומד כפרוץ.

 סע' מהראה לעיל  לזרוע כגדו העומד המנימאלי אורךלגבי  שם העומדיכול לזרוע כנגד 

 חייב לגדור. נתייאש ולא גדר והוסיף מחיצה שנפרצה  מז
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 בבא קמא ק.קידש. -הזרע  באופן האוסר

המחמירות לעניין שבת להקל רק בדופן רביעית כאן מתירים בכל ואפילו לשיטות  מועיל להפריד בין כרם לירק פי תקרה כמחיצה מח

 כפי שהתירו צוה"פ מהצד לכלאיים. תוס' ערובין צג. אופן

חצר קטנה שנפרצה  מט
במלואה לגדולה והיו 

 גפנים בגדולה

 . אסור לזרוע את הקטנה

הזרעים אסורים והגפן  זרע בקטנה
כיון שהפסין מבדילים את הגדולה  מותרת.

 והקטנה פרוצה לגמרי לגדולה.מהקטנה 

 רש"י–כי דיורי גדולה מושלין בקטנה ולא להפך  -

 תוס' -כי מכח הגדולה נעשה שם כרם על הקטנה, והיא בכלל כרמך לא תזרע -

 שהפרצה כפתח והוא שאין ברוחב הפרצה י' אמות. ערוה"ש עב.  מותר לזרוע את הגדולה.  היו גפנים בקטנה 

לזרוע בחריץ שעובר  נ
 בכרם

 מותר אך בג' תנאים:

 שיהיה עמוק י' ורחב ד' טפחים. -

 שיהיה מפולש על כל הכרם. -

כפי שלא יהיו הגפנים מסככים עליו.  -

 שנכתב בשומרה.

 

 .משנה ה' ג'. כר' אליעזר בן יעקב. כיון שאז הוא כרשות אחרת ומפסיק

דינו כגת ומותר רק בט"ז אמה כקרחת  חסר אחד מהתנאים 
 שם.חכמים במשנה הכרם. 

 

 הריהו ככרם שחרב וצריך ט"ז אמה שביל בין הכרמים נא

 משנה ד' ג' וכת"ק.

 

 מותר לזרוע על גבה בתנאים  הבאים: שומרה שבכרם נב

 שתהא גבוהה י' ורחבה ד' . -
אם גגה מעוגל שיהיה בחללה ד' ועליו  -

 . ירושלמי ה'.עפר ג'

. שלא יהיו השריגים נוגעים בה -
 כרמב"ם.

כי גבוהה ואין אויר הכרם  ,לחכמיםוקל מגת שאסורה 

 מקיפה.

 המרחק המותר בין השריגים לשומרה:

 שלא יהיו השריגים נוגעים בשומרה.רמב"ם: 

 שלא יהיו השריגים מתערבים ע"ג השומרה. ר"ש:

זורעים בתוכו ובלבד שמידותיו  בית שבכרם נג
הפנימיים ג' טפחים על ג' טפחים 

 ג'.. כהבנת הרמב"ם בירושלמי ה' לפחות

 גודל מינימאלי של בית לזרוע בתוכו:

 ג' טפחים כירושלמי  רמב"ם:

ד' טפחים ככל מקום חשוב והירושלמי מדבר על גת  ר"ש: 
 ונקע.

גפן יחידית בחריץ  נד
 שאינו עמוק ורחב

זורע שאר החריץ בהרחק ו' טפחים 
 כת"ק במשנה ה' ד'כמישור 

 

גפן בחריץ עמוק י'  
 ושפתה רחבה ד'

 לא די בו' טפחים לזרוע בחריץ. 

 

שדינה כמוקפת גדר כבסעיף הבא.  .ד' אמותמרחיק אלא 
 ד"א. 

גפן המוקפת גדר  נה
 גבוהה י' ורחבה ד'

כתקנת רבן גמליאל מרחיק ד' אמות וזורע. 

 .בתוספתא
 



 סדורה הלכה

135 
 

 ואם הרחיק ו"ט וזרע לא קידש.

 גבוהההעושה כמו מטה או כמו שבכה  הגדרת עריס נו
מעל הארץ כדי שיהיו האשכולות 

וכן כשמדלה על  .והשריגים נמשכים עליה

 חריץ חשוב כדלהלן.

 

ד' אמות ככרם ואפילו בשורה אחת של  הרחקה מעריס נז
ואפילו לב"ה שאין כרם אלא בב' חמישה גפנים. 

  שורות.

וה"ה כשמדלה על חריץ עמוק י' ורחב 
 ד'.

 

 לגדר מעבר זורע נח 
 העריס

כהבנת מרחיק מהגדר ד' אמות וזורע 

 הרמב"ם וכגרסה דידן בדעת ב"ה בירושלמי ו' א'.

 ד' אמות מהגדר. מרחיקרמב"ם: 

 .הגדר מפרידה בין הזרעים לגפן ואין צורך להרחיק ראב"ד:

זורע בצד עיקרי  
 הגפנים

שלא מסתבר פני משה: מרחיק מעיקרי הגפנים ד' אמות.  רמב"ם:  מרחיק מעיקרי הגפנים ד' אמות

 .שב"ה יקלו לזרוע פחות מד' אמות מהגפנים

 די שמרחיק ד' אמות מהגדר וזו קולא בעריס לב"ה. ראב"ד:

הקדים הגדר לגפנים  
 או להפך

  ירושלמי ו' ד'דינו כעריס בכל אופן 

 נסתם או הגדר נהרס 
 החריץ

 שם.הרי הם כגפן יחידי 

 בשו"ע ס'.ומרחיק ו' טפחים וזורע 

 

צריך ביניהם ח' אמות ועוד אחד  פסקי עריס  ס
ולראב"ד ורוה"פ  .כרמב"םמשישים באמה. 

ואז מרחיק ו' טפחים  אחד משש שהוא טפח.
 וזורע אך לא תחת האפיפרות.

 הגדרת פסקי עריס:

: מדובר בשני עריסים שביניהם היתה שורת גפנים רמב"ם
שחרבה ומקלים שלא צריכים להרחיק ד' אמות מהעריסים 
הנותרים כדין עריס אלא אם יש ח' אמות די בהרחקה של ו' 

 טפחים.

עשר גפנים  : מדובר שהיה עריס של אחתר"ש, ברטנורא
פן האמצעית כך שנותר עריס של חמישה בשורה וחרבה הג

גפנים בכל צד. ומקלים שדי במרחק של ד' אמות מכל צד ולא 
 ט"ז אמה כדין קרחת הכרם.

 ראה ציורים בחלק העיון

גינה שהיא מוקפת  סא
 עריס

אם היא גדולה שיש בה מלא בוצר וסלו 
זורעים שהוא ד' אמות על ד' אמות מכל צד 
 בתוכה.

 כיצד העריס מקיף וכמה מרחיקים?

ָגֵדר העריס נמצאת לצד הגינה ואין צורך להרחיק רמב"ם: 
 כלל. 

 כיון שהזרעים מוקפים מחיצה מכל סביבהם אין כאן חומרת עריס :ר"י קורקוס

 לב"ה.

 כיון שהגדר הוקמה לצורך הגינה ולא העריס אין כאן עריס)!( ערוה"ש:

הגפנים לצד הגינה ומקלים להרחיק ו"ט כגפן  ראב"ד:
 ומיירי שאין בו ה' גפנים ולכן נפטר מדין עריס.רש"ש. יחידית.

אם עומד בארץ ובוצר את כולו אוסר  גפנים במדרגה גבוהה סב
החוצה, גם ד' אמות משפת העריס 

 אחרת אוסר רק תחת העריס.

 מה גובה המדרגה?

 היא ואם .כקרקע היא הרי מג״ט תפחו היא אם אבל ד״ט עד גבוהה מג״ט ודוקא

 ובוצר הארץ על עומד ואינו ובוצר המדרגה על עולה מסתמא מד״ט יותר גבוהה

 בד״ט דגם ואפשר .רתמו ובוצרבארץ  שעומד דאיו ידוע אפי׳ י״ט גבוהה אס מיהו

. דרך אמונה למטה לזרוע רתומו ותדע בטלה ובוצר ארץב שעומד בודאי ידעי׳ אפי׳

 על רמב"ם ח' ח'.
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גפנים נטועים בזוית הכתלים מרחיק  עריס היוצא מהכותל סג
ולא צריך כשיעור וזורע הגפנים מעיקרי 

 להרחיק משארית הגדר

 ציור עריס היוצא ושיעור ההרחקה

פינה של שני כתלים מרחיק ד' גפנים נטועות לאורך רמב"ם: 
 אמות מהגפנים לזרוע בהמשך הכתלים.

נטועות לאורך כותל ישר בשתי קצותיו ר"ש, ברטנורא: 
וריקן באמצע ומרחיק ו' טפחים כגפן יחידית לזרוע במרכז 

 הכותל.

 ראה ציורים בחלק העיון

גפן שנמשך על הארץ  סד
ומשם עלה כמו 

 ארכובה

מודדין מסוף הארכובה ולא מעיקר 
 משנה ז' א' כפרוש הרמב"םהראשון. 

המשנה עוסקת ביחור דק שמורכב על כנה רחבה  ולר"ש
 שמקלים למדוד מהיחור הדק כשאין העבה נכרת.

 ראה ציורים בחלק העיון 

שלא יסככו הגפן  סה
 והזרע

אע"פ שמרחיק כשיעור צריך להקפיד 
 תוספתא ד' י'גם שלא יסכך הגפן על הזרע 

 

 וסיכך בהיתר זרע סו
 גפנים עליו

הקשין מותרים כי הזריעה היתה 
שגדל באיסור. ירושלמי ה'  בהיתר והדגן ידלק

ו' וכר' יעקב בר אידי. ובמקום שהקשין גדלו באיסור 

 גם הם יאסרו כר' יוחנן וכסעיף י"ג.

 כל שכן שנאסרת. ד"א. –והגפן 

 

טפחים מהזרעים אינה ברכי יוסף: כשהגפן למעלה מי' 
 אוסרת.

 שיצאו גפן שרשי סז
 של אמות' ד לתוך

 זרע

 . תוספתא ד' י'יעקר 

 

הגפנים  מעיקריכי ההרחקה היא תמיד  גלויים על הארץ שהשרשיםומדובר 

 מתפשטים תמיד תוך ד' אמות לזרע. ד"א. השורשיםנמצא ש

שרשי תבואה יוצאים  
 לד' אמות של של גפן

 תוספתא ד' י'מותר 

 

 . א"גר.  טפחים' מג ועמוק הקרקע תחת ודווקא

 .א"ד. גינות שתי בדין ג"כ בסעיף מוכח וכן

ובערוה"ש כתב שדרך שרשי הגפן להפשט מהר ולכן אסרו אותם כבר כשנכנסו 

 לד' אמות שלא יתערבו משא"כ בשרשי התבואה.

 ההרחקות כל סח
 שוחקות בטפחים

 וברמב"ם סיים שהוא לחומרא. 

  שבת קלט.מותר בתינוק עכו"ם.  לנכריאמירה  סט

מותר לזרוע לכתחילה בצד שו"ע:  כלאי הכרם בחו"ל 
הכרם אבל נאסר באכילה אם רואהו 
לוקט ומוכר. ושני מינים וחרצן במפולת 

 כרמב"םיד אסור אף לזרוע. 

לא נאסר באכילה אלא כשיש : רמ"א
חשש שזרעו שני מינים וחרצן במפולת 

 כבר מצוי יד, ונהגו להקל שאינו
 . רא"ש.שזורעים חרצן

 אך הזריעה, לזרוע כשאינו ג' במפולת יד מותר – ם"רמב .א
 .ע"בשו פ"וכ( מ"וכס ן"ר) באכילה נאסרת

 יד במפולת שלא שזרע מה – ם"הרמב בהבנת ש"רא .ב
 מפולת ספק עליו ויש שנמצא מה הוא שנאסר ומה, מותר

 שלא כיון מותר הכל שהיום והוסיף ד"בתה כתב וכן. יד
 חרצנים. לזרוע כלל שכיח

 ואפילו נאסרים מינים' ב זורע כאשר – י"נימוק, ה"רמ .ג
 .יד במפולת לא

 גם מותר לזרוע שמותר מה – מרדכי, ש"רא, י"ר, ד"ראב .ד
 ובמפולת וחרצן מינים' ב אלא ל"בחו נאסר ולא באכילה

 .א"הרמ פ"וכ יד
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 והלכה מבוארת מקור ההלכה 

 סעיף א

 כלאי בהמה נוהג בחיה, בהמה ועופות

 ָשְדָך ֹלא ִתְזַרע ִכְלָאִים ּוֶבֶגד ִכְלַאִים ְבֶהְמְתָך ֹלא ַתְרִביַע ִכְלַאִיםֶאת ֻחֹקַתי ִתְשֹמרּו : א פרק יטויקר
 .ַשַעְטֵנז ֹלא ַיֲעֶלה ָעֶליָך

אחד שור ואחד כל בהמה לנפילת הבור ולהפרשת הר סיני ולתשלומי כפל  משנה בבא קמא ה' ז':
דהרבעה, אף על גב דכתיב )ויקרא י"ט( בהמתך לא תרביע כלאים, הוי נמי  לכלאים ,לחסימה ,לפריקה ,ולהשבת אבידה

דברים כ"ב( ילפינן שור שור משבת, חיה ועוף בכלל, דילפינן בהמה בהמה משבת. וכן לענין כלאים דהנהגה דלא תחרוש בשור ובחמור יחדיו )

דהוא הדין לכל שני מינים של בהמה חיה ועוף. ומיהו לענין פסק ההלכה מן התורה אינו חייב אלא כשחורש ומנהיג בשני מינים שאחד טמא 

יב שורך דכת ולשבת ואחד טהור דומיא דשור וחמור, אלא שאסרו חכמים כל שני מינים, בין ששניהם טמאים בין ששניהם טהורים:

וכן חיה ועוף כיוצא בהן. א"כ, למה נאמר שור וחמורך וכל בהמתך, וחיה בכלל בהמה. וכל, רבויא הוא לרבות עופות 
 . בדבר הרגיל להיות או חמור? אלא שדבר הכתוב בהווה

אי כלאים דחרישה, יליף שור שור משבת; אי כלאים דהרבעה,  -לכלאים  :בבא קמא דף נד עמוד ב
המתך משבת. וגבי שבת מנלן? דתניא, ר' יוסי אומר משום ר' ישמעאל: בדברות יליף בהמתך ב

וכל בהמתך,  ושורך וחמורך, ובדברות האחרונות נאמר ובהמתךהראשונות נאמר עבדך ואמתך 
חיה  -והלא שור וחמור בכלל כל בהמה היו, ולמה יצאו? לומר לך: מה שור וחמור האמור כאן 

  ועוף כיוצא בהן.ועוף כיוצא בהן, אף כל חיה 

 כלאי בהמה נוהג בטמאים ובטהורים

בהמה עם חיה וחיה עם  .בהמה עם בהמה וחיה עם חיה: משנה מסכת כלאים פרק ח משנה ב 
אסורין  ,טמאה עם טהורה וטהורה עם טמאה .טמאה עם טמאה וטהורה עם טהורה .בהמה

  לחרוש ולמשוך ולהנהיג:

 ים עם מין יבשה כלאי בהמה נוהג במינים שבים וכן במין

לוקה. מאי טעמא? אמר רב אדא בר אהבה  -המרביע שני מינים שבים : בבא קמא דף נה עמוד א
קשר קרון לעז ודג זה  בעי רחבה: המנהיג בעיזא ושיבוטא משמיה דעולא: אתיא למינהו למינהו מיבשה.

ת בים ושיבוטא לא סליק , מהו? מי אמרינן: כיון דעיזא לא נחיצף על המים וזה מושך עמו על שפת הים
לא כלום עביד, או דלמא השתא מיהת קא מנהיג? מתקיף לה רבינא: אלא מעתה, חיבר  -ליבשה 

חטה ושעורה בידו, וזרע חטה בארץ ושעורה בחוצה לארץ, הכי נמי דמחייב! אמרי: הכי השתא, 
אם היה מנהיג  ואאידי ואידי חיובא ה -ארץ מקום חיובא, חוצה לארץ לא מקום חיובא, הכא  -התם 

 .דהא דרשינן למינהו למינהו מיבשה ספינה בים בשני דגים של שני מינין חייב

 כלאי בהמה נוהגת בחו"ל 

 לא בהמתך, כבר לך שחקקתי חוקים - תשמורו חקתי את: שמואל דאמר  :.לט קידושין בבלי
 בארץ בין נוהג בהמתך ומה; בהרכבה שדך אף, בהרבעה בהמתך מה - תזרע לא שדך כלאים תרביע

 מלמד תשמרו מעולם אשר חקתי את משמע חקתי את ושמרתם כתיב מדלא .ל"בח בין בארץ בין נוהג שדך אף, ל"בח בין

 דומיא ?כבר לך שחקקתים אומר שאני כלאים זריעת ואיזו 'תזרע לא שדך' 'תרביע לא בהמתך' החקים הן ואלו עליהן ובניו נח את שהזהיר

 דומיא זה מהיקש ללמוד מוסיף אתה והכא עליהן הוזהרו נח דבני( ס דף) בסנהדרין לן נפקא ומהכא .הרכבה והיינו המסויים דבר דבהמה

 .ל"בח שדך אף היא הגוף חובת דהא ל"בח' אפי דבהמה

 כלאי בהמה נוהגת עם בהמת חבירו

 בהמת על בהמתך מנין, בהמתך על בהמתך אלא לי ואין :יד ד פרק ב פרשה קדושים ספרא
 חוקותי את לומר תלמוד מנין אחרים בהמת על אחרים בהמת, בהמתך על אחרים בהמת אחרים

 שדבר לפי בהמתך דנקט נאמר ולזה, שיהיה אופן בכל, תמיד אותו תשמרו בכם שחקקתי חוק שירצה  :ד פרק ב פרשה קדושים אהרן קרבן .תשמורו

  .בהווה הכתוב
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ו במיני חיה בין בבהמה, בין בחיה ובעופות, אפילהמרכיב זכר על נקבה שאינו מינו,  :סעיף א
משמע אפילו טהורה בטהורה הוא מהתורה, כטור ולא כרמב"ם בסע' י להלן שמהתורה רק בטהורה וטמאה כשור וחמור. . לוקהשבים, הרי זה 

 .ט"ז

 מותר להושיב עוף לדגור על ביצים של מין אחר

' כו חשש בזה אין אחר עוף ביצי על טהור וףע להושיב: א ק"ס* רצז סימן דעה יורה תשובה פתחי
 הבל המוסיפין דברים מעשה אלא עושה התרנגולת שאין הטעם וכתב (ח"נ סימן ב")ח ץ"התשב גם כ"כ

 .מוכין בתוך אותם כמטמין אחר מין ביצי על תרנגולת והמושיב

 סעיף ב

 מהתורה אסור רק כמכחול בשפופרת ומדרבנן כל שסייע במעשה ההרבעה

עד  -ובכלאים  המנאפים כדרך שיראו עד - ובמנאפים: שמואל דאמר: מציעא דף צא עמוד אבבא 
 עד שיכניס בידו אבר הזכר בנקבה כמכחול בשפופרת, כדרך בני אדם להכניס מין במינו. חייבאינו  שיכניס כמכחול בשפופרת

מתיב רב אחדבוי הכחול במכחול ומעביר על העין קיסם או כנף שמכניסין בשפופרת חלולה שהכחול לתוכה, ומוציאין מן כמכחול: 
הייתי אומר: לא יאחוז אדם הבהמה בשעה ולא נאמר כלאיים  בר אמי: אילו נאמר בהמתך לא תרביע

מאי  -, תלמוד לומר כלאים. לאו מכלל דכלאים אחיזה נמי לא? ואפילו מין במינו שעולה עליה זכר
 .מעליא לישנא -הכנסה, ואמאי קרי לה אחיזה  -אחיזה 

אינו לוקה, עד שיכניס בידו כמכחול בשפופרת. אבל אם העלם זה על זה בלבד, או  :סעיף ב
 . משום ונשמרת מכל דבר רע, שבגמ' להלן הותרה רק הכנסה לדיר יחד. ר"י קורקוס ררם בקול, מכין אותו מכת מרדותשעו

 סעיף ג

 מותר להכניס שני מינים לדיר אחד

 מהו: גלותא ריש נחמיה רב דבי מינאי בעו מילתא הא: אשי רב אמר :צא מציעא בבא בבלי
 הכי אפילו - דלמא או, גריר מיניה בתר - מיניה דאיכא כיון, לדיר מינו ושאינו ומינו מין להכניס

 .דעבדי פריצותא משום, כהלכתא דלא לאיסורא להו ופשטי? לא

, ואם ראה אותם רובעים זה את זה אינו זקוק 70מותר להכניס שני מינים לדיר אחד :סעיף ג
 .  להפרישם

( )נ"י פרק שחוששים שירביעו אותם. ש"ך )ובמקום דאיכא למיחש לפריצות, דעבדי איסורא, אסור להכניסם אפילו לדיר

 . (אבל שאר ראשונים לא הביאו חשש זה להלכה ומשמע שמתירים גם במקום חשש פריצות. ערוה"ש. השוכר

 סעיף ד

 נח אסור בכלאי בהמהבן 

 גילוי, זרה עבודה, השם וברכת, דינין: נח בני נצטוו מצות שבע: רבנן : תנו .נו סנהדרין בבלי
 נח בני מותרין. הכלאים על אף: אומר אלעזר רבי  ...החי מן ואבר, וגזל, דמים ושפיכות, עריות
 .האילן ובהרכבת בהמה בהרבעת אלא אסורין ואין, כלאים ולזרוע, כלאים ללבוש

 ושמרתם כתיב מדלא כבר לך שחקקתי חוקים - תשמורו חקתי את: שמואל דאמר:  .לט קידושין בבלי

 ואיזו תזרע לא שדך תרביע לא בהמתך החקים הן ואלו עליהן ובניו נח את שהזהיר מלמד תשמרו מעולם אשר חקתי את משמע חקתי את
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שמפשט הגמרא משמע שההיתר הוא רק כשיש בדיר גם ממינו ואחרת פשוט לאסור. ואפשר שההיתר ערוה"ש: צ"ע  
 הוא כל שברור שאין כוונתו להרביע באיסור וקיום מינו הוא רק דרך לבירור כוונה זו.
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 לא שדך כלאים תרביע לא בהמתך, הרכבה והיינו המסויים דבר דבהמה דומיא כבר לך שחקקתים אומר שאני כלאים זריעת
 בהרכבה שדך אף, בהרבעה בהמתך מה - תזרע

 אילן ובהרכבת בהמה בהרבעת אסורין נח שבני הקבלה מפי  :ו הלכה י פרק מלכים הלכות ם"רמב
 .עליהן נהרגין ואין, בלבד

 ברכת ועל, ז"ע על: הראשון אדם נצטווה דברים ששה על: א הלכה ט פרק מלכים הלכות ם"רמב
 בידינו קבלה הן שכולן פי על אף, הדינים ועל, הגזל ועל, עריות גילוי ועל, דמים שפיכות ועל, השם

 החי מן אבר לנח הוסיף, נצטוה אלו שעל יראה תורה דברי מכלל, להן נוטה והדעת, רבינו ממשה
 .מצות שבע נמצאו, תאכלו לא דמו בנפשו בשר אך שנאמר

 על נצטוו נח בני' פי. כבר שחקקתי חקים  :א עמוד לט דף קידושין מסכת א"הריטב חידושי
 '(ב ו"נ) בסנהדרין הכי ליה דאית אליעזר לרבי היינו מיהו, מהכא '(א' ס) בסנהדרין כדמוכח הכלאים

 למינהו בהם שנאמר בראשית במעשה כבר שחקקתי פירושו הוי כוותייהו לן דקיימא לרבנן אבל

 וממילא לא נצטוו בני בח על כלאיים וכן דעת התוס', הרא"ש, רי"ו ועוד ראשונים.

לרמב"ם ולגאונים הוא דאוריתא של 'לפני עיוור' שאסור  אסור לישראל ליתן בהמתו לעובד כוכבים להרביעה :סעיף ד

 .  שגם לרמב"ם אין מצווים אלא על ז' מצוות הש"ךדעת אבל  פר"ח., ערוה"ש, גר"א, . דרישהגם לבני נח. ולשאר ראשונים משום אמירה לנכרי

 71)וכן כל אמירה לעובד כוכבים, אפילו באיסור לאו, אסורה )שם(, אם לא שהעובד כוכבים עושה להנאת עצמו

 ( )הגהות מרדכי דשבת(. שאז אין איסור אמירה, אבל איסור לפני עיוור קיים גם להנאתו. ערוה"ש.

 ה בהנאה, ולא כסירוס. ט"ז.ובכל אופן הבהמה לא נאסרת בז

 סעיף ה

 מותר לגדל ולקיים כלאי בהמה 

 מלהרביע, אלא אסורים ואינם ולקיים לגדל מותרים בהמה כלאי ...א:  משנה ח כלאים משנה
 :בזה זה אסורים בהמה כלאי

 כלאי בהמה מותרים בהנאה ובטהורות גם באכילה

. היא עצמה בפני בריה א"וי הצביה על הבא תיש שהוא אומרים יש ישראל חכמי בו נחלקו כויח, י:  משנה ב ביכורים משנה

 שוה כיצד ... לבהמה שוה דרכים בו ויש לחיה שוה דרכים בו יש בהמה אם היא חיה אם חכמים בה הכריעו ולא
 בכסף נלקח ואינו כרת עליו חייבין ואין בהמה כחלב .72מותר דבשרו משמעכאן:  יוסף בית אסור חלבו לבהמה

 עליו מחברו שהמוציא פוטר אליעזר רבי וקבה ולחיים בזרוע וחייב בירושלם לאכול מעשר
 :הראיה

 מותר לרכוב על גבי פרדה

 גבי על לרכב אסור אמר עקביה בן איסי : הלכה ב ח פרק כלאים מסכת( וילנא) ירושלמי תלמוד
 שאת בהמה. בתערובתן אסור את זה על זה ללבוש מותר שאת בבגדים אם ומה וחומר מקל פרדה
 על איש וירכבו [כט יג ב שמואל] כתיב והא. עליה לרכוב אסור את שכן כל לא זו עם בזו בה להנהיג אסור
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נחלקו הראשונים האם יש איסור אמירה לנכרי בבהמת ישראל: להגהות אשר"י  במקום שההנאה כולה לנכרי 
וכן נראה ברמ"א  עצמו כוכבים העובד מלאכת לעשות כוכבים לעובד' לומ לישראל מותר בשבת' אפימותר ו ולמ"מ

כאן. אבל רש"י, תוס, רא"ש ונימוק"י אוסרים בבהמת ישראל בכל אופן וכן משמע במחבר ס"ס ה' באבהע"ז שאסר 
אמירה לנכרי בסירוס ולא חילק בהנאה. ש"ך. וכן דעת הגר"א להחמיר. )אמנם לסוברים שבני נח מצווים על 

התיר בתשובות חוות יאיר לצוות לנכרי ינה מגוף האיסור ובמקום שההנאה אהכלאיים ממילא אסור מצד לפני עיוור( 
 להביא מהנהר עצים בשור וחמור שלו שאינו דומה לסירוס שם נהנה מגוף האיסור אך בפת"ש השאיר בצ"ע.

72
שלא מצינו [ .פ חולין בבלי]ר' יהודה במחלוקת עם ר' נחמן. ונראה שאין להקשות שמא המשנה כמ"ד בריה בפני עצמה היא  

ו אותה כראיה וממילא נראה שהיא מתיישבת גם לעניין כלאי בהמה. ולכאורה היה נראה להביא ראיה מנוסח שהביא
מלהרביע' ומשמע שהנאה מותרת כקיום. ואפשר שאין זו ראיה כיון ש'אין למדין אלא המשנה 'ואין אסורים 

 ]ערובין כ"ז.[מהכללות ואפילו במקום שנאמר בהם חוץ' 
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 אשר הפרדה על בני שלמה את והרכבתם [לג א א מלכים] כתיב והא. המלכות מן למדין אין. וינוסו פרדו
 .היתה בראשית ימי מששת בריה. לי

 פרדה גבי על לרכוב אסור' אומ הבבלי : איסי ו הלכה ה פרק( ליברמן) כלאים מסכת תוספתא
 מקום בתערובתן אסור הוא הרי כאחד חלוקות שני ללבוש שמותר במקום אם ומה וחומר מקל

 את והרכבתם' או הוא הרי לו אמרו בתערובתן שאסור דין אינו כאחד בהמות שתי לנהוג שאסור
 הרי לו אמרו מתקוע משיבין אין להן' אמ גחון אל אתו והורדתם לי אשר הפרדה על בני שלמה

 החתי אוריה בדבר רק צוהו אשר מכל סר ולא' ה בעיני הישר דוד ויעש' אומ הוא

 התקוע מן למידין אין להן אמר קתני ובתוספתא  :כלאים הלכות( מנחות) ש"לרא קטנות הלכות
 סר ולא' ה בעיני הישר ויעש אומר הוא הרי ל"א. עשה כדין ושלא הלכה לדבר עצמו תקע פירוש

 טפי בהמה בכלאי חומרא דאין. הוא פריכא מעיקרא ו"ק דהאי לדאיסי וליתא. צוהו אשר מכל
 בהו דכתיב חבור בלא בהמה כלאי אין נ"ה חבור בלא בגדים כלאי דאין היכי דכי בגדים מבכלאי

 .בגדים בכלאי כמו יחדיו

 וס"ל להפוסקים דאיסי יחידאה הוא וחכמים פליגי עליה. : ערוך השולחן יורה דעה סימן רצז*

כרא"ש ולא כאיסי בן עקביא שאסר  .מי שעבר והרכיב בהמתו כלאים, הרי הנולד מהם מותר בהנאה :סעיף ה

 לרכב על פרדה. גר"א. 
שמצינו בכוי שרק חלבו אסור. ב"י. וכן הנרבעת מותרת באכילת חולין.  .ורה עם מין טהורה, מותר באכילהואם היה מין טה

 ט"ז. )אמנם בבכורות ז. מצינו שטמאה וטהורה כלל לא מולידים. ערוה"ש.(

 ו סעיף

  בכלאי בהמה גם מינים דומים אסורים זה בזה

 הסוס והרחלים היעלים והצבאים העזים והשועל הכופרי כלב והכלב : הזאב ו, א כלאים משנה
 :בזה זה כלאים לזה זה שדומין פי על אף והערוד החמור והחמור הפרד והפרד

 אמר! פשיטא. בזה זה כלאים - ופסיוני טווס תרנגול: רבי שנה כאן, ל"ר אמר .נה קמא בבא בבלי
 .ל"קמ, הוא חד מין דתימא מהו, הדדי בהדי דרבו משום: חביבא רב

 מגדל שזה ל"ז ד"הראב' פי - 'הדדי בהדי דרבו': א עמוד נה דף קמא בבא מסכת א"הרשב חידושי
 כ"א זה עם זה שגדלים מפני דאילו, אחד מין הן כאלו זה של אפרוחים מגדל וזה זה של אפרוחים

 .לכלאים מינין' ב והן אלו עם אלו גדלים ועזים כבשים

ושונה מכלאי זרעים שהקלנו בדומה כי שם שורש האיסור  כל ב' מיני בהמה או חיה, אף על פי שדומין זה לזה :סעיף ו

ומתעברין זה מזה, הואיל והם ב' מינים,  ואפילו מגדלים אפרוחים זל"ז. ראב"ד. רשב"א. וגדלים זה עם זה הוא מראית עין
 , ב"ק נה. אסורים משום כלאים

עם  ודומה לשועל()פירוש כלב שמגדלין בני הכפרים והוא קטן כיצד, הזאב עם הכלב וכלב כופרי 
ולעניין פרד  השועל; העזים עם הצבאים; היעלים עם הרחלים; הסוס עם הפרדה; הפרד עם החמור

 כלאים זה עם זה.  ,)פי' חמור הבר שגדל במדבר(; החמור עם הערוד בפרדה ראה להלן סע' ט' שתלוי באמהות

 ז סעיף

 מדברי וישובי אינם כלאיים אלא כשיש הבדל מהותי בגופם מין

 אמרין רבנין. בהמה מין בר : שורע"פ ידיד נפש ד הלכה ח פרק כלאים מסכת( וילנא) ירושלמי תלמוד
 עיקריה אמר יוסי רבי. וממילא הוא אותו מין למדבר וערק, בישוב גדל היה שתחילה אומרים חכמים לתמן וערק הוה מיכא

 יוסה דרבי יוסה כרבי דלא כלאים אינן בר שור עם שור הא. אחר מין יש ובישוב, במדבר תחילתו הוה תמן מן
 .יוסה כרבי וראמנין בר ותורי דמתרגמין ואילין. כלאים אמר
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: חנן רב בר רבא לה מתקיף .בזה זה כלאים - הבר ואווז אווז: שמואל : אמר .נה קמא בבא בבלי
 פרסא גמלא, מעתה אלא, קועיה זוטר והאיחרטומו  קועיה אריך דהאי משום אילימא? טעמא מאי

 אלא! בזה זה כלאים דהוו נמי הכי, קועיה קטין והאי צוארו עב קועיה אלים דהאי, טייעא וגמלא
 הא: אמר פפא רב. מבפנים ביציו וזה, מבחוץ הבר באווז ניכרין הזכרות ביצי מבחוץ ביציו זה: אביי אמר

 כמה טעונה והא, הראשונה את שתלד עד שניה ביצה טוען אינו בר אווז אחת בטעינה בשיחלא ביעתא חדא טעונה
 .בשיחלא ביעתא

)פירוש סוס; מן בני הרמכים( עם השור; והרמך  73מין שיש בו מדברי וישובי, כגון שור הבר :סעיף ז

 עם הסוס מותרים זה עם זה.  )אסתר ח, י(

יציו מבחוץ, אבל האווז עם אווז הבר, כלאים זה בזה, מפני שהאווז ביציו מבפנים ואווז הבר ב
 . אמנם הבדל קטן כמו אורך החוטם או רוחב הצוואר אינו שינוי מין ומותרים כגון בגמל פרסי וערבי. ב"ק נה. .שהם ב' מיניםמכלל 

 סעיף ח

 כוי כלאים עם החיה ועם הבהמה

 ועם החיה עם כלאים משום אסור לבהמה ולא לחיה לא שוה אינו כיצד הכוי  יא: ב, ביכורים משנה
 הבהמה.

 אין לוקין עליו, מפני שהוא ספק. כלאים עם החיה ועם הבהמה, והכוי, : סעיף ח 

 סעיף ט

 הנולדים מן הכלאים מותרים כשאמותיהן שוות אך אסורם במין אמן

 מותרין חמור שאביהן פי על אף  הסוס מןשאמם  הנולדים כל אומר יהודה רבי :ד, ח כלאים משנה
 מן הנולדים אבל .זה עם זה מותרין סוס שאביהם פי על אף החמור מןשאמם  הנולדים וכן ז."זע

 :זה עם זה אסורים מחמור הנולדים עם הסוס

, האב לזרע חוששין אין דאמר, יהודה' ר דברי זו: שמואל אמר יהודה רב ואמר :.עט חולין בבלי
, האב לזרע חוששין דאמר, הוא חנניה - חכמים מאן, הן אחת פרדות מיני כל אומרים חכמים אבל

 מיפשט: להו איבעיא. נינהו מינא חדא כולהו - וסוסיא חמרא בר והאי, וחמרא סוסיא בר והאי
 - מינה נפקא למאי? ליה מספקא ספוקי דלמא או, האב לזרע חוששין דאין יהודה' לר ליה פשיטא

 ספוקי: אמרת ואי, שרי האם עם פרי - ליה פשיטא מיפשט: אמרת אי. האם עם פרי למישרא
: יהושע דרב בריה הונא רב דאמר, ש"ת? עלה הוי מאי ... ? מאי, אסור האם עם פרי - ליה מספקא

 .מ"ש, ליה מספקא ספוקי - מינה שמע, שאסור - האם עם בפרי מודין הכל

 מותר אחד מין אמותיהן היו אם הכלאים מן הילודים:  ו הלכה ט פרק כלאים הלכות ם"רמב
 הרכיב אם וכן, לוקה הרכיב ואם זה על זה להרכיבן אסור מינין שני היו ואם, זה על זה להרכיבן

 .לוקה אמו מין על אפילו הנולד זה

 תמוהין ודבריו... כתב ל"ז ם"והרמב :ה סימן כלאים הלכות( מנחות) ש"לרא קטנות הלכות
 והדר. האב לזרע חוששין דאין ליה פשיטא אלמא לוקה מינין משני אמותיהן היו אם מדקאמר

 ואם. האב לזרע דחוששין ליה פשיטא אלמא לוקה אמו מין על' אפי הנולד זה הרכיב אם קאמר
 :ניחא הוי מרדות מכת לוקה או אסור בשניהם מזכיר היה

                                                           
73

רמ"א סימן כ"ח מחלוקת בשור הבר שיש סוברים שהוא חיה וכיצד המחבר התיר אותה עם הש"ך הקשה שמצינו ב 
וערוה"ש כתב שהספק כתוב על  וכן מוכח שם שפסק שהמנהג לא לכסות את דמו שור?! הגר"א תרץ שהמחבר סובר שהוא שור

ה שהוא בהמה ולא צריך בופאלו ואינו שור הבר אלא איל הבר ובשור הבר אין ספק. ועוד שגם בופאלו העיקר לדינ
 כיסוי.
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 סומכים על סימנים לזיהוי האם בכלאי בהמה

 הסוס צעקת לשון והוא צלול קליה צניף, חמורה היתה אמו חמרא בר - קליה עבי: אביי דאמר  : .עט חולין בבלי
 ורבה אודניה זוטרן, חמרא בר - זנבו גנובתיה וזוטרא אודניה רברבן: פפא רב ואמר; סוסיא בר -

 רוכב שהיה עגלה בריספק כודנייתא לי מעיילת אי: לשמעיה אבא' ר ליה ... אמר! סוסיא בר - גנובתיה

 לי. ועייל, בכלאים מנהיג משום ובזנב באזנים להדדי דדמיין להנך עיין -  בה

, מותר וגם אבותיהם מין אחד. ש"ך. ערוה"ש. הנולדים מן הכלאים, אם היו אמותיהן מין אחד: סעיף ט 
 להרכיבן זה על זה. 

כר' יהודה במשנה  ואם היו אמותיהן שני מינים, אסור להרכיבן זה על זה, אף ע"פ שאבותיהם מין אחד

שאפילו לר' יהודה היחוס  להרכיב זה הנולד אפי' על מין אמו. ואסור ח' ד' ולא כחנניה בחולין עט. שסובר שכל מיני פרדות אחת הן

  וממילא חוששים שבא צד אב ומשתמש בצד אם. ש"ך. אחר האם הוא רק מספק. גמ' שם.
פרד שאמו חמורה מותר להרכיבו על פרדה שאמה חמורה, ואסור להרכיבו אפילו על  ?כיצד

. אבל פרד שאמו סוסיה, אסור והשו"ע השמיט המלקותהרמב"ם כתב שלוקה ,הרא"ש הקשה עליו שהוא ספק  החמורה
 להרכיבו על פרדה שאמה חמורה, וכן כל כיוצא בזה. 

מחמורה אוזניו  לפיכך הרוצה להרכיב פרד על פרדה או למשוך בשתי פרדות, בודק בסימני אזנים וזנב

זה, בידוע שאמן ממין אחד, , אם דומים זה למסוסיה דק חמורה קולו עבמ וקולגדולות וזנבו קצר, מסוסיה להפך 
  .נח אהע"ז תניינא נוב"י. ודווקא אוזניים וזנב יחד הם סימן ולא אחד מהם בנפרד ולכן אם נחתך אחד מהם אין כאן סימן.  .םומותרי

 סעיף י

 אסור לעשות כל מלאכה בשני מינים

 :ַיְחָדו ּוַבֲחֹמר ְבשֹור ַתֲחֹרש : ֹלא י פסוק כב פרק דברים

 והיושב הדש לרבות מנין חורש אלא לי אין, תחרוש לא :רלא פיסקא תצא כי פרשת דברים ספרי
 פרט, יחדו. לרמך פרט, יחדו. ביושב פוטר מאיר רבי .מקום מכל 'יחדו' לומר תלמוד והמנהיג

 .לגמלים הלבדקס ואת הקרון לאחר או הקרון לצדי הסוס את לקושר

 עם טמאה בהמה עם וחיה חיה עם בהמה חיה עם וחיה בהמה עם בהמה: ב משנה ח כלאים משנה
 :ולהנהיג ולמשוך לחרוש אסורין טמאה עם וטהורה טהורה עם טמאה טהורה עם וטהורה טמאה

 והיה כאחד חיה או בהמה מיני בשני מלאכה העושה כל:  ז הלכה ט פרק כלאים הלכות ם"רמב
 ובחמור בשור תחרוש לא שנאמר מקום בכל לוקה זה הרי טמאה מין והשני טהורה מין מהן אחד

 .יחדיו

 שור דילפינן ג"דאע ליה דסבירא ונראה : ה סימן כלאים הלכות( מנחות) ש"לרא קטנות הלכות
 דשור דומיא בעינן ומיהו. וחמור כשור וחיה בהמה כל לעשות ילפינן הכי בבא קמא נד: משבת שור

 אין טמאה בהמה מיני שני או טהורה בהמה מיני שני אבל. טהור ואחד טמא אחד שיהא וחמור
 טהורה עם טהורה טמאה עם טמאה יחד כוללת דמתניתין. נראין דבריו ואין מדרבנן אלא אסורין
 באיסורן שוין שכולן אלמא ולהנהיג ולמשוך לחרוש אסורין טהורה עם טמאה טמאה עם טהורה
 .טהורה עם טמאה כמו טהורה עם וטהורה טמאה עם טמאה

בספרי  כחכמים מלאכה בשני מינין, כגון לחרוש ולמשוך בקרון וכיוצא בזה אסור לעשות: סעיף י 

 שלומדים מ'יחדיו' לרבות כל מלאכה בנוסף לחרישה.
, בין ששניהם טמאים, בין ששניהם ואיסורו מהתורה לכל הדעות כ'שור וחמור' בין שאחד טמא ואחד טהור

עם בהמה כחזיר עם הכבש, או חיה עם חיה , בין בהמה ואז לרמב"ם הם מדרבנן ולרא"ש מהתורה טהורים
 צא בהן. כיחמור עם הפיל, או חיה עם בהמה ככלב עם )העז(, או צבי עם החזיר וכיו
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 סעיף יא

 אפילו הנהיגם בקול לוקה

 שור בכלאים והמזווג בה דש וחבירו, הדישה על העבירה ולא הפרה את החוסם: רבנן תנו :צ מציעא בבא בבלי

 דש אלא לוקה ואינו, המנהיגו זה אלא לוקה ואינו( כב שם) כתיב תחרוש הראשון לא פטור, והנהיג חבירו ובא, לקרון וחמור
. פטור: אמר לקיש ריש, חייב: אמר יוחנן רבי, בקול והנהיגה בקול חסמה, איתמר. בלבד ומנהיג

 .מעשה הוי לא קלא, פטור: אמר לקיש ריש. מעשה הויא פיו עקימת, חייב: אמר יוחנן רבי

 איסור כלאיים כל שקשורים יחד ונושאים אפילו את החבל

 דמאי תקשהלענין הו"א של הגמ' ששייך כלאיים באדם שמחזיק חבל של בהמה  : א עמוד נד דף שבת מסכת תוספות
 נמי אי דבר שום שמושכין ומיירי .. ל"וי ... ?!ובקרון בעגלה מושך שאינו כיון הכא שייך כלאים

 .החבלים את שניהם שנושאים מה משיכה דחשיב ל"י

 ה"ראבי את אפרים רבינו ששאל בתשובה ראיתי :כלאים הלכות( מנחות) ש"לרא קטנות הלכות
 משום לוקה הוא אם הסוס אצל כלבים בחבל ומשוך להביא ציד לצוד הסוס על רוכב ישראל אם

 אבל זה-אחר-בזה חייב שאין אלא למעט אלא לי אין וחמור דשור מכלל.. .בכלאים מנהיג
 שאין נוטה דעתי של הראבי"ה: התשובהדברי ר' אפרים. ... ע"כ ואמו אביו דמכה דומיא לוקה יחד כשמנהיגן

 בתרא' בפ ותנן יחד קשורין דאינן ועוד. מלאכה בשעת אלא כלל איסור שאין חדא. איסור צד בו
 מ"ור לגמלים הלובדקי את ולא הקרון לאחר ולא הקרון בצידי לא הסוס את קושרין אין דכלאים

 בלא אבל היא דוקא מ"ש קשירה ומדנקט אסור ה"ד ובעליה בירידה מסייעין היו ואם. מתיר
 בשעת מ"ש אסור שהוא מודים הכל ובעליה בירידה מסייעין היו אם נמי ומדנקיט. לא קשירה
 בצידי כשקושרין מ"ר דמתיר ורישא. בקרון דוקא מ"ש הקרון בצידי מדנקט ועוד. בעינן מלאכה
 מפני רבנן אסרי ה"ואפ בעלמא לקרון שקושרין אלא כלל מסייעין שאין מיירי הקרון לאחר הקרון

 .העין מראית

 והיה כאחד חיה או בהמה מיני בשני מלאכה העושה כל  :ז הלכה ט פרק כלאים הלכות ם"רמב
 ובחמור בשור תחרוש לא שנאמר מקום בכל לוקה זה הרי טמאה מין והשני טהורה מין מהן אחד

 בקול ואפילו כאחד הנהיגם או כאחד אבן או עגלה בהם המושך או הזורע או החורש אחד, יחדיו
 .ינהיג או שימשוך עד פטור קושר יחד ללא הנהגה או מלאכה המזווגן אבל, מקום מכל יחדיו שנאמר לוקה

 בקשורים אלא מחייב לא ם"דהרמב לומר נכון ויותר [הבית בדק]: רצז סימן דעה יורה יוסף בית
 שיהיו והוא חייב שהנהיגם בקול אלא ביד הנהיגם ולא משכם לא שאפילו אלא לומר בא ולא יחד

 [כאן עד] יחדיו ביה קרינן לא הכי לאו דאי יחד קשורים

 בו ופגע, ובשוורים בסוסים דכלאים עגלה מוליך חובו בעל נכרי: שאלה:  רצח סימן הדשן תרומת
 ? לאו או רם בקול עמו לדבר רשאי חובו בעסקי עמו לדבר ורצה בדרך

, יוחנן' כר לוקה בקול והמנהיג: ל"וז ק"בסמ דכתב גב על ואף, בדבר לחוש דאין יראה: תשובה
 שלפעמים בכלאים המנהיגים לנכרים שלום לפרוס שלא ליזהר נכון ומכאן ה"בהגה עלה וכתב

 מאריך שהרי שכן מכל דידן נדון לאסור היה זה לפי. ל"עכ הקול מחמת ללכת ממהרות הבהמות
 ק"דסמ זו ה"דהגה לומר דנוכל נראה אמנם. טפי למיחש ואיכא, שלום מבפריסת בדברים יותר

 רק אלא מתכוין שאינו בדבר שמעון רבי כדברי ל"קי דלא דסברי אחאי דרב כשאלתות ל"ס
 מתכוין שאינו פי על אף אסור ולהכי יודא כרבי ל"קי איסורים שאר בכל אבל, שבת באיסורי

 דבכל גמורות בהוכחות שכתבו שם אשירי וכן שרצים ח"דפ' בתוס י"לפר אבל. הבהמות להנהיג
 רישיה פסיק לא כ"ע שהרי, שרי ק"דסמ ה"הגה ההיא כן אם, שמעון כרבי ל"קי שבתורה איסורי

 ש"וכ, הוא דרגילות כתב ולא הקול מחמת ללכת ממהרות הבהמות שלפעמים כתב דהא, הוא
 העגלה עם הולך והוא ישראל של שהמשא היכא ליזהר שיש נראה אמנם.... הוא ודאי דלאו

 הואיל לחוש דיש, האופנים שילכו יעשו היאך ילמדם לא מלכת נכבשים הגלגלים כאשר ולפעמים
 בכל וכן, לעשות העגלים כדרך שילכו הבהמה אל ויצעוק ישכח ושמא הליכה בתקון הוא ועסוק
 או כובשת שהעגלה הוא רגילות כי חשש האי משום מרחוק שילך טוב העגלה עם הולך אשר הדרך

 .כתבתי ד"לע הנראה, תלך שלא בגומה או באבן מתעכבת
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הב"ח פירש   אחד החורש או הזורע או המושך בהם עגלה או אבן כאחד, או הנהיגם כאחד: סעיף יא

 .וכן משמע בבדק הבית . ט"ז כתוס' וראבי"ה.74אפילו ללא משא כר' אפרים וכן הבין הגר"א בדעת המחבר. ויש פרשו דוקא עם משא ואפילו חבל הקשירה
 . , לוקה'יחדיו' בא לרבות איסור מכל מקום. ספרי. ערוה"ש. ב.כיון שעקימת פיו הוי מעשה. כר' יוחנן ב"מ צ:  א. ואפילו בקול

הגה: עובד כוכבים המנהיג בכלאים, מותר לישראל לפרוס לו שלום או לדבר עמו בקול רם, דלא חיישינן שמא 

ולא כשאלתות וסמ"ק שהוא רק  .ילכו הבהמות משום קולו, דבכל האיסורין דבר שאינו מתכוין שרי, אם אינו פסיק רישא

  .בהלכות שבת

 של עובד כוכבים שמנהיגה כלאים משא של ישראל על העגלהאבל אם ישראל הולך עם העובד כוכבים בדרך, ו

, לא ילך הישראל סמוך לעגלה, דלפעמים העגלה נכבשת והוא יצעק על ולכן יש חשש שישראל יצעק על הבהמות. ש"ך.

)ת"ה  אבל אין איסור בזה שמולכים משאו בכלאיים כיון שלא צווהו. ערוה"ש. .הבהמות שילכו במהרה, וזהו אסור משום מנהיג בכלאים

 סי' רצ"ח(. 

הגה: ויש אומרים שאינו אסור , פטור עד שימשוך או עד שינהיג. קושר יחד ללא הנהגה או מלאכה אבל המזווגן

(, ולכן מותר לרוכב למשוך םהבית את הרמב"-וכן העמיד בבדק להנהיגן או להמשיכן, רק בקשורין יחד )טור בשם הרא"ש

 )שם בשם אבי העזרי( .בחבל כלב אצל הסוס

. טור הדף ג"ע לישב מותר עליהן מונח ודף יחד קשורין ואינן זה אצל זה שהולכין וחמור סוס
 "ש.אך זוהי דעה יחידאה ולכן אין לגעור במקלים. ערוה )שם בשם ר' אפרים(. ומחמירים כשאינם קשורים . ויש חולקיםבשם רי"ו

 סעיף יב

 אסור לישב בעגלה הרתומה לכלאיים

 פוטר. מאיר רבי הארבעים את סופג בקרון והיושב' הארבעי את סופג המנהיג:  ג, ח כלאים משנה

 את סופג המנהיג: דתנן. אנן נחזי: יהודה רב לי אמר, יוסף רב אמר :ח מציעא בבא בבלי
 שמואל ומדאפיך. בקרון היושב את פוטר מאיר רבי, הארבעים את סופג בקרון והיושב, הארבעים

 רכוב לשמואל סבירא מינה שמע קני לא לחודיה רכוב: מינה שמע, בקרון היושב את פוטרין וחכמים: ותני

 במקום רכוב שכן וכל כרבנן פטורא לאוקמא למתניתין אפכה - כרבים הלכה ורבים דיחיד ומשום, עביד מעשה מידי לאו
 .מנהיג

 דפליג אמורא אשכחן דלא כשמואל פסק ל"ז י"רו: כלאים הלכות( מנחות) ש"לרא קטנות הלכות
 לה מוקי בהמה ג"ע רוכבים שנים דהיו' ומתני לכולהו שני הא טובא ליה דפריך גב על ואף. עליה

 משמע כצורתה המשנה הביא אלא כלל שמואל דברי הביא לא ל"ז האלפסו ברגליו במנהיג שמואל
 דשנויי ל"ז אלפס לרב לו נראה דשנינהו ג"ע ואף. טובא ליה דפריך משום דשמואל להך דליתא
 דלא משום. מחמתיה דאזלי משום לוקה בקרון והיושב'. למתני מפכינן ולא קני ורכוב נינהו דחיקי

 :מעשה קעביד דבדבוריה משום דלוקה בקול מהנהיגה גרע

 ורבשאינו עושה מעשה  לוקה שאינו י"ר פסק עליו היושב :רצז סימן בהמה כלאי הלכות דעה יורה טור
 .ש"הרא א"א מסקנת הוא וכן לוקה שהוא כתב אלפס

 שתי כתב ש"שהרא פי על אף. ל"ז א"א מסקנת היא וכן ף"הרי דברי על רבינו ש"ומ : רצז סימן דעה יורה יוסף בית

 זה אין אבל באחרונה דבריו שהביא מאחר ף"הרי כדעת סובר שהוא לרבינו משמע ביניהם הכריע ולא הסברות

 ילקה דלא כלאים לגבי שכן כל כן ואם קני לא דרכוב כשמואל פסק( טז' סי) דמציעא קמא בפרק ואדרבה הכרע

 .לוקה בעגלה שהיושב ף"הרי כדברי פסק( ט"הל ט"פ) ם"והרמב
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ואמנם לפי מה שהעמיד בבדק הבית את הרמב"ם שלעולם אינו חייב אלא כשקשורים, נראה שאין נפק"מ בין  
השיטות. שהרי גם למקלים ללא משא, החבל עצמו נחשב משא. וממילא לעולם כשקשורים חייבים אפילו לא עושים 

 מלאכה נוספת.
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עגלה שהיו מושכין אותה כלאים, אסור לישב בה אף על פי שלא הנהיג, מפני : סעיף יב
י שפסק כשמואל להתיר כיון שאינו עושה שלא גרע ממנהיגה בקולו. רי"ף, רמב"ם. ולא כר" העגלה שישיבתו גורמת להם שימשכו

 יות אחד יושב בעגלה ואחד מנהיג. וכן אסור לה .מעשה

 סעיף יג

 אפילו מאה שהנהיגו כאחד לוקים

 .לוקין כולן כאחד כלאים שהנהיגו מאה : ואפילו ט הלכה ט פרק כלאים הלכות ם"רמב

 שנים לאווין חייבי דבכל מזה ללמוד יש ולכאורה:  ט הלכה ט פרק כלאים הלכות מלכו ישועות
שיהיו  בחלב בשר שבשלו לשנים מ"ונפק ,שעשאו שנים אימעט וכרת לקרבן ודווקא .חייבין שעשאו

 .ע"וצ חייבים

 לענין אלא מסייע של הללו דברים נאמרו שלא מסתברא ועוד :כח סימן א חלק א"הרשב ת"שו
 וכשזה. בעשותה דכתיב פטורין שעשו שנים אמרינן שבת דלענין משום וטעמא. זב ולענין שבת
 שינשא דבעיא משום בזב נמי אי. פטורין שניהם והילכך מסייע נקרא יהודה לרבי יכול וזה יכול
 .עליו רובו

רשב"א. או רק לענין קרבן וכרת.  ואין קולת 'שניים שעשוה' אלא לעניין שבת וזב.. אפילו מאה שהנהיגו כאחד, לוקים: סעיף יג

  ישועות מלכו.

 סעיף יד

 אסור להוסיף חמור אפילו כשהסוסים יכולים בלעדיו

 סוסים שני אם ר"ש, רא"ש, רע"ב: אסורה לרצועות קשורה שהיא והשלישית ...ג:  משנה ח כלאים משנה

 השלישית העגלה אותה ל"ר :רמב"ם .דליתיה כמאן לחמור חזינן ולא, אסור קאזלי חמור דבלא גב על אף חמור שם וקשר בקרון קשורים

 .הקרון אותו מושכים שכלאים בזמן בה לישב אסור בקרון התלויה

הסוסים יכולין קשר שני סוסים בקרון אחד, אסור לקשור עמהם חמור, אף ע"פ ששני : סעיף יד
 משנה ח' ג' וכפירוש הר"ש.  למשכו בלא החמור

 סעיף טו

 אפילו בצידי או אחורי הקרוןלא יקשור מין אחר 

 עגלה דרךר"ש:  הקרון לאחר ולא הקרון לצדדי לא הסוס את קושרין איןד:  משנה ח כלאים משנה

 על אף הקרון את למשוך ללמדו כדי לאחריה או הקרון בצדי סוס לקשור בא ואם( ב יז דף) הרגל כיצד בריש כדמשמע הקרון מושכת להיות

 לפי רע"ב:. אחד בקשר והבקר הסוס בין מאחד שהוא מפני הקרון מצדדי לצד סוס לקשור ואסר רמב"ם: אסור משיכה דרך זה שאין פי

 :בגופו ומנהיגו הקרון את דוחף הקרון שאחר הסוס שפעמים

 נן מה. בשערן קשרן בעי ירמיה רבי : ידיד נפש הלכה ג ח פרק כלאים מסכת( וילנא) ירושלמי תלמוד
 יונה רבי ?!...חבירתה גבי על בהמה להרכיב אסור אומרים אנו כך בשערו בשקשרו אם ?קיימין

 נושא וזה זה של עצלותו נושא שזה מפני אמר יוחנן רבי. יוחנן ורבי רב חולקים איתפלגון, אמר
 את נושאין שהן מפני אמר רב בסחיבת העגלה לו עוזר שבצד והסוס מתעצל)הסוס הקדמי(  שזה פעמים זה של עצלותו

 אם, כלומר. הגירסה היא כך בחבל קשרו ועונה? למעשה הלכה ביניהם ההבדל מה ?ביניהון מן נפק מה. שבנתים החבל

 שהרי לו יכאב כי לעזור ירצה לא שבצד זה כי שייך לא כאן 'וכו לזה עוזר שזה שאמר י"לר. הקרון שבצד זה של לשערות החבל את קשר

 בין חבל בלי הקרון שבצד זה את קשר אם בשערו קשרו אבל .בחבל נושא שבצד זה גם כי אסור יהיה, לרב אבל. לשערו קשור החבל
 .החבל את נושאות אינן כי פטור יוחנן דרבי דעתיה על בין דרב דעתיה על



 מבוארת והלכה ההלכה מקור

147 
 

, לא בצידי הקרון ולא אחר בחבלעגלה המושכת בקרון במין אחד, לא יקשור מין אחר : סעיף טו
כי  ולמרות שזו אינה דרך משיכה. ר"ש. מפני שמאחד בין הסוס והבקר בקשר אחד. רמב"ם. ) מפני שדוחה הקרון בהליכתם( )טור(הקרון, 

 פעמים שהסוס שאחר הקרון מסייע. רע"ב.

 ואילו הדרישה לימד זכות על הקצבים שעושים זאת דרך אקראי.  "ש. ט"ז.וכבש. ערוה וגדי עגל וכן הקרון תחת כלב לקשור שלא ליזהר יש ולכן

 (75את העוף הניצוד לאוכף הסוס. ש"ך בשם ב"ה וא"ח. )ונראה שהאיסור הוא דווקא כשהעוף קשור אך פורח. או"זוכן אסור לקשור 

 סעיף טז

 בהמה או חיהעם מותר לעשות מלאכה באדם 

 ובחמור בשור תחרוש לא [י כב דברים] : כתיב ד הלכה ח פרק כלאים מסכת( וילנא) ירושלמי תלמוד
 :אדם עם בחמור אדם עם בשור את חורש אבל. חורש את אין ובחמור בשור. יחדו

מותר לעשות מלאכה באדם ובבהמה או חיה כאחד, כגון אדם שחורש עם שור, או : סעיף טז
 עץ אצל מלאכה כעושה הוא והרי, כלל חברה עמה לו אין כי לאדם צער הבהמה התחברות שאין מפני .מושך עגלה עם חמור, וכיוצא בו

 .החינוךאחת. ספר  אבן או אחד
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 יושבים והם באוכף והנץ הכלב קשר אם'  :]רצא סימן כלאים הלכות - א חלק] ב עליו האור זרועכעין זה כתב ר' אפרים וכת 
 ?!מינה שאינה בהמה ג"ע בהמה להרכיב לאסור לנו יש וכי ?אסור' יהי למה פורח אינו והעוף רץ אינו שהכלב הסוס על

 בשערו אהדדי להגְ ועֵ  סוס שקשר' פי 'בשערו קשרו בעי' ירמי' ר' בירושלמי לעיל אמר והכי !כלל הנהגה כאן אין הא
 שעל דאותה כלל הנהגה כאן אין הא' פי'. בתמי בהמה ג"ע בהמה להרכיב אסור אומר אני כך קיימין אנן מה ומסיק

ע"כ. וכן  הסוס' אצל פורח והעוף הסוס אצל רץ שהכלב כגון אלא אסר לא אפרים דרבינו בעיני ונראה .זזה אינה גבה
 הסוס שפעמים ,הסוס בה שמושכת העגלה אחרי פרדה לקשור וכןנראה שניתן לדייק בדברי הא"ח שכתב בסמוך '

ולא כתב שיש חשש מצד שהסוס סוחב את הפרדה אלא שמסייעתו  'מסייעתו העגלה שבאחורי והפרדה יותר ירוץ
 בהמה אבל משא נושאים כששניהם רק אסור אינו דהאבסחיבת העגלה. והסיבה בזה כהסבר הרידב"ז לירושלמי: '

ולכן דווקא כשהעוף פורח שניהם מסייעים בנשיאת החבל שמקשר ביניהם ואסור אבל  'ההשני לשאת מותר אחת
 כשמונחים זה על זה מותר )וכן נראה כשאחת בתוך הקרון ואחת סוחבת לבדה את הקרון, שאינה מסייעתו.(
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 הלכה סדורה

 הרחבה ופוסקים נוספים שו"ע נושא סעיף

בדברות ראשונות נאסרו על שביתת בהמה ובאחרונות  לוקה בכולם ועופות חיהם בבהמה, כלאי א
 ב"ק נד:פרטו שור וחמור. לרבות חיה ועוף בכל מקום. 

 מין עם ְשָבַים במינים בהמה כלאי 
 יבשה

 ב"ק נה. כיון ששניהם מקום חיוב לוקה

אינו לוקה אלא בערוב של טמאה וטהורה  :רמב"ם משנה ח' ב' לוקה בכל אופן ובטהורים בטמאים בהמה כלאי 
 .כשור וחמור

 וכן פסק השו"ע. ט"ז. לוקה בכל אופן.טור: 

ר"י כיון שהיא מצווה התלויה בגוף ולא בארץ. -אסור    ל"בחו בהמה כלאי 

 קורקוס

בכל אופן שיהיה. ספרא שנאמר את חוקותי תשמורו   -אסור   חבירו בהמת עםכלאי בהמה  

 קדושים.

להושיב עוף לדגור על ביצי מין  
 אחר

 פת"ש א' בשם התשב"ץ.שהוא כמטמין בתוך מוכין  -מותר  

  לוקה מהתורה הרביע כמכחול בשפופרת ב

כי רק הכנסה לדיר יחד  מכת מרדות העלה זע"ז או עוררם בקולו 

 הותרה. ר"י קורקוס
 

 במקום דאיכא למיחש לפריצות מותר ולא צריך להפרישם להכניס שני מינים לדיר אחד ג

שכן אסר ריש  אותם חוששים שירביעו .אסור: נימוק"י

 הרמ"א קוכן פס גלותא בב"מ צא:

 לא סוברים האיסור.שאר ראשונים: 

 אסור. אמירה לבן נח בכלאי בהמה ד
 רמ"א: אלא אם עושה להנאת עצמו

 איסור לפני עיוור בהרבעת בהמה בנכרי

 כר' אלעזר בסנהדרין נו.  יש, כיון שגם בני נח מצווים: רמב"ם

כחכמים שב"נ  הלכה תוס', רא"ש, ריטב"א ועוד:
 . ואסור רק משום אמירה לנכרי.נצטוו רק שבע מצוות

 לנכרישכל ההנאה לנכרי בבהמת ישראל כאמירה 

 .כאןרמ"א  - .מותר הגה"א, מ"מ:

 – בבהמת ישראל לעולם אסוררש"י, תוס', רא"ש: 
 ש"ך, גר"א.

  משנה ח' א'מותר  לגדל ולקיים כלאי בהמה ה

 לרכוב ע"ג פרדה מותר  הנאה בכלאי בהמה 

ים שאסור כלא ק"ו מבגד ,אסוראיסי בן עקביה: 
 ללבוש.

בבהמה , אין חומר מותר רא"ש ושאר ראשונים:
ואיסי  מבגדים ואין איסור אלא כשמחבר כעת שני מינים.

 יחידאה הוא. ערוה"ש.

  שבכוי רק חלבו נאסר מותר אכילה בכלאי בהמה 

 התירו בדומיםלכן ולא ככלאי זרעים שם האיסור עיקרו במראית עין ו משנה א' ו'אסורים זה בזה  מינים דומים או שגדלים יחד ו

 ב"ק נה. אסורים זה בזה  מינים שגדלים יחד 

 ראב"ד: ואפילו מגדלים אפרוחים זל"ז.

 

אינם כלאים אלא כשיש הבדל  מין מדברי וישובי ז
 בבב"ק נה. מהותי בגופם

אותו מין נחשב  –שינוי ברוחב צוואר או אורך חרטום 
 ב"ק שם. ומותרים זה בזה.

 שני מינים ואסוריםנחשב  –ביצים פנימיים וגלויים 
 .זב"ז
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ביכורים אסור עם חיה וגם עם בהמה  כוי ח

 ב' יא'. ואין לוקים מספק.

 

מותרים זב"ז רק כשאימותיהם  הנולדים מהרבעת כלאיים ט
 שוות וגם אביהם שווים.

 אסורים במין אמם.

 מלקות במין אמם

 לוקה שחוששים לזרע האברמב"ם: 

 שהאיסור הוא מספק ,פטוררא"ש: 

מועילים. סומכים בפרדות על  סימני זהות בכלאי בהמה 
סימני אזניים, זנב וקול לזהות מין 

 האמא.

 

ריבוי 'יחדיו' לכל  אסורה כל מלאכה מלאכה בשני מינים י

 מלאכה

 מלקות בשני טהורות או שני טמאות

 שרק בטמאה וטהורה לוקה כשור וחמור.פטור. רמב"ם: 

 . המשנה לא חלקה בזה.חייב רא"ש:

כר' יוחנן שעקימת שפתיו הוי מעשה לוקה  הנהיגם בקול יא

 ב"מ צ:

 

לדבר בקול עם נכרי המנהיג  
 כלאיים

 רמ"א:
 דבר שאינו מתכוין שרי. -מותר 

ואם משא ישראל בעגלה, אסור. 
 חוששים שיצעק בכוונה. 

 ע"פ תרומת הדשן.

 

לקשור שני מינים ללא הנהגה  
 )המזווגן(

  פטור עד שימשוך או ינהיג

 מותר, האיסור רק כשקשורים. : ראבי"ה רמ"א: יש מתירים ויש אוסרים להנהיגן יחד כשלא קשורים  

פשט הרמב"ם שכל הנהגה יחד אסורה ובבדק  רמב"ם:
 הבית העמיד הרמב"ם כראבי"ה שדווקא כשקשורים.

מותר. האיסור רק כשעובדים יחד ', ראבי"ה: תוס  הנהגה ללא מלאכה 
וכן את החבל שמקשר ביניהם ואפילו אם רק נושאים 

 .הבנת הט"ז

וכן  אסור כל שמנהיגם יחד אפילו בלי מלאכה ר' אפרים:

 דעת הב"ח והגר"א בדעת המחבר.

 קנין/ מעשה ברכוב משנה ח' ג'  אסור לישב בעגלה הרתומה לכלאים יב

 לא קונה כי לא עשה מעשה –שמואל, ר"י 

קונה, ולוקה בכלאים כי לא גרע  – משנה, רי"ף, רא"ש
 ממנהיג בקולו והעיקר שמזיז את הבהמה.

בב"מ פסק כשמואל. ב"י. ואפשר שבכל מקרה לענין כלאים הרא"ש אבל 
 מחייב כיון שלא גרע ממנהיג בקולו.

 שנים שעשוה בשאר איסורים כולם לוקים מאה שהנהיגו כאחד יג

 חייב ופטרו רק בשבת ובזב רשב"א:

 חייב ופטרו רק מקרבן וכרת.ישועות מלכו: 

תוספת חמור לסוסים כשלא  יד
 נדרש

ולא אומרים החמור כמי שאינו אפילו אסורה 

 כשאפשר בלעדיו. ר"ש ח' ג'.

 

לקשור מין אחר באחורי קרון או  טו
 צדיו

מפני שמסייעו בסחיבת העגלה. ר' אסור 

יוחנן. או מפני שנושאים יחד החבל שבינתיים. 
 רב.

 לקשור כלב , עגל או כבש תחת הקרון

 אפשר ללמד זכות שעושים דרך אקראי.: דרישה

 אסור ואין מקום להקל. ט"ז, ערוה"ש:

 לאוכף הסוסאו הכלב לקשור העוף 

 אסור. –, בדק הבית, ש"ך ארחות חייםר' אפרים, 

כשהכלב רץ וההעוף פורח רק  הכוונה לאסור –אור זרוע 
. אבל לקשור זע"ז ביניהםואז נושאים החבל ש אצל הסוס

 בצמוד פשוט שמותר.

שאין לו עמה חברה כלל והוא כעושה  -ספר החינוך ירושלמי ח' ד'מותר  לעשות מלאכה באדם ובהמה יחד טז
 מלאכה אצל עץ.
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 מקור ההלכה והלכה מבוארת 

 א סעיף

 איסור כלאים אפילו בזרע אחד מכל מין

 כלאים אינו אומר יהודה רבי כלאים ז"ה כאחת ושעורה חטה הזורע...: ט משנה א כלאים משנה
 :וכוסמת ושעורה חטה או שעורים ושתי חטה או ושעורה חטים שני שיהו עד

 כלאי זרעים אסורים מהתורה*
 לרמב"ם כלאי זרעים מהתורה:

 .לוקה, ישראל בארץ כאחד זרעים מיני שני הזורע': א הלכה' א פרקכלאיים  ם"רמב

 :עיקרם מדרבנןלרש"י כלאי זרעים 

 ארבעה, זרעונין חמשה בתוכה שזורעין, טפחים ששה על ששה שהיא, לערוגה מנין:  פד שבת בבלי
 זרעה, תצמיח זרועיה וכגנה צמחה תוציא כארץ כי שנאמר באמצע ואחת הערוגה רוחות ארבע על
 .זרועיה אלא, נאמר לא

 ואין, לזה זה סמוכין הקרנות אצל שכל פי על ואף ב: עמוד פד דף שבת מסכת י"רש
 כלאים דגבי, מיחוש בית כאן אין - מזה זה ויונקים, טפחים שלשה הרחקה ביניהם
 חיישינן לא ליניקה אבל, קרא קפיד אכלאים דהא, עירבוב להוי דלא דבעינן הוא היכרא
 סומך וזה, מכאן לגדר סומך זה(: א, כו בתרא בבא) כדתנן, דאורייתא הכרם בכלאי אפילו
, ליניקה חיישינן דלא דרבנן זרעים כלאי שכן וכל, מתתאי דינקו גב על ואף, מכאן לגדר

 ;גדול היכר כאן יש והרי, שורות שתי וגבי, בשמעתין לקמן תור ראש גבי כדתנן
 ככס"מ שרק במפולת יד הוא דאוריתא.בערוה"ש רצז ב,ג' הסביר את רש"י  -

 הסביר ברש"י שכלאי זרעים מהתורה רק בתבואה ומדרבנן בשאר זרעים. בישועות מלכו כלאים א א -

 מפולת יד כתנאי לאיסור תורה

 בצדה לזרוע ובקש תבואה מין זרועה שהיתה שדהו כיצד ט: הלכה ג פרק כלאים הלכות ם"רמב
 .טפחים ששה בתוך קרובין שיהיו עד לוקה... ואינו ביניהן מרחיק אחת בשדה אחרת תבואה מין

 וחרצן ושעורה שיזרע חטה עד חייב אינו לעולם בכלאים עלמא ברכות כב א: נהוג 76המאורותספר 
 אין ואם. הכרם כלאי משום ואחת כלאי זרעים משום אחת, שתים וחייב פירוש, יד במפולת
 פטור וחרצן חטה ואם זרעים כלאי משום חייב חטה ושעורה זרע אם, יד במפולת שלשתן

 מכלאים.

 מיבעיא יאשיה לרבי נמי אי :א עמוד נה דף קמא בבא מסכת תוספות שאנץבשם  מקובצת שיטה
 הני כל בעי דלא גב על דאף יד במפולת וחרצן ושעורה חטה שיזרע עד כלאים זריעת ליה דלית ליה

 הוה נמי זרעים בכלאי מקום מכל עקיבא רבי אמר בפרק כדפרישנא הכרם דכלאי חיוב משום אלא
 וכן בפירושו למשנה )ר"ש( כלאים א' ז'. .יד במפולת ושעורה חטה בעי

 מיני תרי כל מלקות לענין ..כתב ל"ז ד"והראב ב: עמוד פב דף חולין מסכת א"הרשב חידושי
 נמי מיני תרי כל זרעים כלאי ומשום הכרם כלאי משום יד במפולת חייב חרצן עם נמי זרעים

, זריעה בשעת כלאים' בעי כלאים תזרע לא שדך כתיב דהא יאשיה' כר יד במפולת ודוקא, חייב
 יד במפולת נזרעו שלא פי על אף וחרצן ולוף בקנבוס הכרם דכלאי הפירות איסור לענין מיהו

 זרוע בתוספת ובא זרוע ומתרצינן הזרע וכתיב המלאה כתיב'( א ז"קט) כדדרשינן אסורים
 .בהשרשה מעיקרא

                                                           
76
 '13 -, רבו של ר' מנוח חי בתחילת מה שמכונה 'המאה הונהמנרב המעילי שמעון ב״ר מאיר לרבינו 
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 יד במפולת מינים' ב כשזרע אלא תורה אסרה דלא לרבנן להו קים הלכה טז: ד פרק כלאים הלכות משנה כסף

  77.יד במפולת שלא אפילו אסרו דרבנן .הכרם כלאי גבי וכדאמרינן 'כלאים תזרע לא דשדך' דקרא משמעות הוי דהכי

 דאוריתא* כלאים בזמן הזה
 לרמב"ם כלאי זרעים מהתורה:

 .לוקה, ישראל בארץ כאחד זרעים מיני שני הזורע': א הלכה' א פרקכלאיים  ם"רמב

ולכן החיוב מהתורה בעינו של המצוות התלויות בארץ  קדושת עזרא קדשה לעת"ללרמב"ם 
 .ה הלכה א פרק תרומות הלכות ם"רמבכמובא ב

אמנם בנושאים שתלויים בביאת כולכם שהם חלה, תרו"מ ושמיטת כספים אין חיובם היום אלא 
 הלכותלענין תרו"מ ב .ו הלכה ה פרק ביכוריםהלכות  ם"ברמבמדרבנן. )כמובא לענין חלה 

. ולדעת ב'הלכה ט' לענין שמיטת כספים בהלכות שמיטה ויובל פרק  כו. הלכה א פרק תרומות
 ר"י קורקוס שם כן דעת הרמב"ם לענין כל דיני שמיטה(.

החיוב אינו תלוי בשאלה אם קדשה לעת"ל אלא  סז: סימן דעה יורה חלק מלכו ישועות ת"שו
 .29חוקות הארץ עמ' ברגע שנכנסו אליה ישראל חייבים דבר תורה לעולם בכל גבול עו"מ.  

 . שם.: גם בעבר הירדן המזרחי החובה מהתורהתורת הארץ ח"ב "פ"ב אות נו, נז

 לתוס' בזה"ז כלאי הכרם דרבנן:

 יוחנן רבי, ושוק בחזה מאכילה ואין בתרומה מאכילה: ל"ר אמר - אנדרוגינוס : .פא יבמות בבלי
 נמי תרומה, דאורייתא? ושוק חזה שנא מאי, לקיש ולריש. ושוק בחזה מאכילה אף: אומר

 ,לא? מאי, קיים ק"שבהמ בזמן אבל. דרבנן, הזה בזמן בתרומה - עסקינן במאי הכא! דאורייתא
 .עולה בעגולים עיגול: שונה שאני, אין: ל"א? דרבנן ז"בזה תרומה סברת מי: ל"לר יוחנן' ר ל"...א

 הזה בזמן דתרומה כיון ל"לר ת"וא - היא מאי א: עמוד פא דף יבמות מסכת תוספות
 'שדרכו כל' תני ואמאי .דרבנן נמי הכרם כלאי כ"א ,הארץ קדושת בטלה אלמא דרבנן

 דבזמן דרבנן חדא הכרם דכלאי ל"וי ... ?שדרכו כל אוסר אין בדרבנן הא להמנות שנינו, שאינו בטל
 דאפילו ועוד הארץ קדושת דבטלה חדא דרבנן תרתי עיגול אבל .דאורייתא הוי ק"בהמ
 ...נמי אי .דרבנן תאנים תרומת המקדש בית בזמן

 למשנה למלך בזה"ז גם חדש וערלה דרבנן 

. אסור י"בא הכרם וכלאי ערלה ספק: יא הלכה י פרק אסורות מאכלות הלכות למלך משנה
 לבא לעתיד קדשה לא ראשונה דקדושה משום מדרבנן ז"בזמה דתרומה ליה דאית דמאן אליבא

 .מדרבנן א"כ איסורו אין י"בא אף הזה בזמן הכרם כלאי ,לבא לעתיד קידש לא דעזרא כ"ג ל"וס
 הערל' בפ' התוס כ"כ .הכרם כלאי לגבי בטלה נ"ה ,תרומה לגבי הארץ קדושת דבטלה היכי דכי

 ה"דה מדרבנן ל"בח דחדש ליה דאית דמאן אליבא לחדש ה"דה ונראה. ש"יע מאי ה"ד( א"פ דף)
 דכך משום מותר ספיקה ל"דבח ל"דקי ערלה וכן מדרבנן אם כי אסור לא י"בא אף ז"בזמה

 :הארץ קדושת דבטלה משום מותר ספקה י"בא אף ז"בזמה בסיני למשה הלכה נאמרה

 מצרים לסבורים שכלאים דאוריתא הדין בגבול עולי

 שביעית וכן ויובל שמטה שנות במספר שתלויות ומעשרות תרומות דוקא ג:"ע יד דף, דוד הגאון מקרלין בספר יד

 ותיכף, הארץ קדושת בהם נזכר שלא הכרם וכלאי ערלה אבל', וכו מדרבנן אלא ז"בזה נוהגים אינם, ביובל התלויה

 דין נוהג בבל עולי כבשום ולא מצרים עולי רק שכבשום במקומות אף לכן, בהם נתחייבו לארץ שנכנסו ומיד

 לענין גם י"א קדושת נתבטלה בבל שבגלות ולומר להתעקש שהוא מי ירצה אם' ואפי. ת"מה הכרם וכלאי ערלה

 ביאת לזה בעינן דלא, שוב י"א נתקדשה עזרא שקידש בקדושה ז"עכ, לדעתי מאד רחוק שזהו אף, הכרם וכלאי ערלה

 דין נוהג בבל עולי שכבשו במקומות פ"עכ לכן, תרומות' מה א"בפ ם"הרמב ש"כמ, נתבטלה לא עזרא וקדושת, כולם

 .כד סימן דעה יורה - ו חלק אומר יביע ת"שומתוך  .התורה מן הכרם וכלאי ערלה

                                                           
77

 אסור' יד מפולת בלא אפילו זרעים כלאי 'ולענין א הלכה ה פרק כלאים הלכות משנה ויש שהקשו ממה שכתב בכסף 
 ולכאורה אפשר לחלק בפשיטות ש'אסור' הוא מדרבנן.
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 ביתאסורים גם בכלאי זרעים 

 שגדל אלא לי אין בשדה דדרשינן ביכורים גבי ב"ע ד"פ דף מנחות ועיין :א פרק כלאים הלכות מלכו ישועות

 כמו תקרה לה ביש] חורבה נמי אימעט דמשדה אלמא 'בארצך אשר כל ביכורי' ל"ת ?מניין ובחורבה שבגג בשדה

 מיתסר ולא דפטור י"לר ל"ס 'שדה' אלא 'ארץ' כתיב דלא בכלאים כ"א .ארץ בכלל דהיא נתרבו דמארץ אלא[ בית

 וגרע שדה בכלל לאו נמי נקוב דעציץ במנחות שם דמבואר דכיון ל"דס ל"י ואולי זו איבעיא השמיט ורבינו .מדרבנן רק

 דברים דחה לכן דכלאים ז"בספ כמבואר חייב נקוב בעציץ דהזורע ל"דקיי וכיון במנחות שם כמבואר ומגג מחורבה

 וממילא אסורים מהתורה. .מהלכה הללו

 כלאי איסור מקורה בבית דיש ג"צ' דעירו מהא שהקשה ומה  מט: סימן( ישראל ארץ ענייני) כהן משפט ת"שו

 ניחא. מדבריהם חייב מעשר לגבי דגם ם"הרמב לדעת הנה -? כרם אינו נ"ה שדה שאינו כשם לומר ראוי' והי, הכרם

 אם תימא כ"כ אין, לגמרי פטור מעשר דגבי ד"הראב לדעת ואפילו, מדבריהם הכרם כלאי איסור שיש בפשיטות

 גם לאסור מבמעשר יותר בו שהחמירו כמו, בבית גם מדבריהם לאסור הנאה איסור בו שיש הכרם בכלאי החמירו

 .ט"ל בקדושין' כדאי, ל"בחו

 המנכש והמחפה בכלאיים לוקה ולא המקיים 

ובגמרא דעת  המקיים אף: אומר עקיבא רבי, לוקה - בכלאים והמחפה המנכש: תניא :כא מכות בבלי

 .רבא שת"ק חולק במקיים וכן פסקו הרמב"ם והשו"ע

 עציץ נקוב מקדש שאינו נקוב אסור מדרבנן

 וזה זה אומר ש"ור מקדש אינו נקוב ושאינו בכרם מקדש נקוב עציץ: ח משנה ז כלאים משנה
 :מקדשין ולא אוסרין

 - נקוב שאינו בעציץ כלאים הזורע: שמואל אמר קיסנא בר טביומי רב אמר: .ע מנחות בבלי
? ל"קמ מאי אסור אלא, שפיר - מדרבנן מרדות מכת לוקה אשמעינן אי בשלמא: אביי אמר. אסור

 .זריעה הויא דמדרבנן

 אותו ומכין קדש לא בכרם המונח נקוב שאינו בעציץ הזורע וכן ה טז: פרק כלאים הלכות ם"רמב
 .כארץ הוא הרי נקוב עציץ אבל, מרדות מכת

 לא נקוב שאינו בעציץ ומדקתני במשנה שם זה גם טז: הלכה ה פרק כלאים הלכות משנה כסף
וכ"כ הרדב"ז  .מרדות מכת אותו ומכין מדרבנן איכא מיהא דאיסורא רבינו למד מותר קתני ולא קידש

 אך בשו"ת הר צבי זרעים כלאים כד ג נטה שאיסורו בכלאי הכרם מהתורה.

 הרחקה בין עציצים

 ואם בשדה. עפר כתל העציץ את דחשבינן דבר של כללו : זרועים הן ואם ה"ד טז אות יג סימן כלאים חזו"א

 .  ביניהן ט"י כמחיצה דהוי צד בשום כלאים בהן אין ט"ד וביניהן ט"י גבוהין

: ונמצא דדינו של הרמב"ם בפ"ה דכלאים לאו מילף הוא ממימרא של שמואל במנחות, דשם מיירי כלאים כד גהר צבי 

רי שהגפנים הם בארץ, ורק הזרעים נזרעו בתוך ששני מיני הכלאיים שניהם נזרעו בתוך העציץ, ודינו של הרמב"ם מיי

 שרי. זרעיםדבכה"ג בכלאי )שאינו נקוב( העציץ 

 בעציץ מינים' הב מזורע מדברים ם"ורמב ס"דהש יראה ישר מעיין כל והנה  :קסו סימן ו חלק הלוי שבט ת"שו

 לא זה יד על זה מיוחד בעציץ אחד כל מינים' ב בזורע אבל, נקוב עציץ אטו נ"שא בעציץ כלאים זורע וגזרו, אחד

 ועומדים ביניהם אדמה שאין עצמו וזה לאסור' ראוי אין נקוב בעציץ גם אלא, דמותר נקוב שאינו בעציץ מבעיא

 דפשוטם ג"צע ולדידי ...איש החזון ישראל לגאון דראיתי אלא ....מזה גדול כלאים היכר לך אין עצמו בפני א"כ גלוי

 עפר כתל העציץ שבתוך העפר חשבינן לא אבל, עומד שהוא במקום הארץ מן כיונק העציץ את שחשבינן דברים של

 כיון כ"וא, נקוב אטו גזרינן נקוב ובאינו, מלמטה יונק שבנקוב אלא הכלי בתוך שנתון כעפר אלא, העציץ מחיצות בלי

 ס"הש במשמעות כלל שאינה זו חומרא לחדש ל"מנ, ע"בפ היטב כלי כל וניכר כלל מלמעלה מפסקת אדמה שאין

 ?!כלל ם"הרמב לשון במשמעות ולא, דמנחות

דפנות העציץ מהוות היכר להרחקה ואין צורך להוסיף הרחקות עליהם וה"ה בין עציץ לזרוע  :רוה"פכן דעת ו

 בשם הר צבי, ארץ חמדה, שבט הלוי והרב אלישיב. 175הלכות הארץ  באדמה.

 סיכום כלאי זרעים בעציצים

 אסור. -בעציץ אפילו שאינו נקוב  שני מינים 

 וה"ה אחד באדמה ואחד בעציץ. לרוה"פ מותר לחזו"א אסור. - שני עציצים שאינם נקובים צמודים 

  לרוה"פ אסור ולשבט הלוי מותר. –שני עציצים נקובים 
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אבל להסמיך מין למין  לוקה, ישראל בארץ כאחד זרעים מיני שני הזורע: ב' -לשון הרמב"ם פרק א' הלכה א' סעיף א:

 (יט, יט ויקרא) כלאים תזרע לא שדך: שנאמר, אחר שכבר זרוע איסורו לרש"י ולכס"מ מדרבנן אך לתוס' ורמב"ם דאוריתא. ערוה"ש ב' 

 פול או כת"ק במשנה א' ט'. אחת ושעורה אחת חטה שהיתה כגון, המחפה או (המנכש או) הזורע ואחד 
מכות  לוקה, בכלי בין ברגלו בין בידו בין בעפר אותם וחיפה הארץ על מונחים אחת ועדשה אחד

 . כא:

, נקוב שאינו בעציץ הזורע אבל. בשיעור שיצא ממנו שרש קטן. משנה עקצין ב' י' נקוב בעציץ או בארץ הזורע ואחד
 דווקא כשזורע שני הזרעים באותו העציץ. הר צבי. שבט הלוי. אמנם לחזו"א העציץ כתל עפר. ולרוה"פ. מנחות ע. מרדות מכת אותו מכין

 ב סעיף

 אבל עוקרין  בכלאים הגוי עם עושין אין

 דלמא או, אסור בקיומו דרוצה כיון: אמרינן מי? מהו, נסך ביין לשבור שכרו :סג זרה עבודה בבלי
 עם עודרין אין: ליה מסייע לימא. ברכה עליו ותבא ישבור: נ"אר? דמי שפיר תיפלה למעוטי כל

 התיפלה. את למעוטי כדי, עמו עוקרין אבל ,בכלאים כוכבים העובד

 בכלאי בין בכלאים הגוי עם עושין אין תניג הלכה ז:  פרק ערלה מסכת( וילנא) ירושלמי תלמוד
 ובאימה באינה כגון ישראל בארץ המובלעות עיירות אבל כדמסיים מיירי י"בא זרעים בכלאי בין הכרם

 . שלו בשדה הגוי את לסייע דשרי ל"בח ש"ומכ בכלאים עמהן עושין ובחברותיה

 מותר* לומר לנכרי לזרוע לו בכלאים

 .זרעים כלאי לו לזרוע לנכרי לומר ומותר רמב"ם:
 ינכש שלא אפשר ואיך לוקה המקיים אף והלא ?בארץ יאמרו לארץ בחוצה אמרו אםו ראב"ד:

 ולא בעיא ,לאו באיסור לנכרי אמירה ועוד ?!בידיו מקיים הוא והלא אותם ישקה ולא אותם
 .מציעא בבבא !ולחומרא איפשיטא

 
  סרוס ע"י נכרי עבור ישראל נאסר

 וממילא הוא מצד לפני עיוור: שייך גם באיסורי לאוים או מצד שסרוס אסור גם לנכריהוא מוכח שממילא ולנכרי  מצד איסור אמירה האיסור אמנם לא נפשט אם

 כי: אמרינן מי, בה ודוש פרתי חסום לנכרי אדם שיאמר מהו: להו איבעיא:  .צ מציעא בבא בבלי
. לא - לאו דאיסור חסימה אבל, סקילה דאיסור, שבת לענין מילי הני - שבות לנכרי אמירה אמרינן

 ישראל בעליו ומאהבת, לבעלים מחזירין כך ואחר, אותם ומסרסין יתהון ומגנחין ארמאי דגנבין ?שנא לא דלמא או

 עלייהו אערימו, בהו אתעביד הערמה: להו שלח -? מהו, לחרישה יפה שיהא כדי ומסרסו, מכירו שהוא הנכרי גונבו
 אסורה נמי דלאו באיסור: אלמא, בו יחרוש שלא יקנסוהו לפיכך - לחרוש יפה שיהא כדי עשה הוא, בעבירה ישראל יהנה ולא ויזדבנון

 וקא, הסירוס על מצווין נח בני: דאמר, חידקא כרבי לה סברי מערבא בני: פפא רב אמר .לנכרי אמירה
 . שרי לך אימא - עליו מוזהר הנכרי שאין בדבר אבל מכשל תתן לא עור ולפני משום עברי

 נוקטים בזה לחומרא ויש איסור אמירה גם באיסורי לאוים. :ראב"ד, ר"ן

מסוגיית סרוס היתר אמירה כי משמע בגמ' שלדידן אין איסור סירוס לנכרי  אי אפשר לומר שהרמב"ם לומדשמתיר אמירה:  עיון בדעת הרמב"ם –ב"י 

 וממילא יותר מוכח שקיים איסור אמירה.

. דלוי נפשיה נח, אדאזיל...? מהו בכרמא כשותא ...: ללוי בשכר בני ליה שלחו:  .קלט שבת בבלי
 ולישלח. עירבובא - בכרמא כשותא ...: להו שלח. להו שלח - חכימת אי: מנשיא לרב שמואל אמר
 כלאים: אומרים וחכמים, בכרם כלאים אין: אומר טרפון רבי, כישות: דתניא? טרפון כדרבי להו

: רב מכריז .תורה בני שאינן לפי -? לארץ בחוץ כמותו הלכה - בארץ המיקל כל: לן וקיימא. בכרם
 יהיב משרשיא רב, עילויה מנגיד חסידא עמרם רב. ליזרע - בכרמא כשותא למיזרע דבעי מאן האי
 ליה וליתן .להקל ילמדו שלא, משני - דאפשר כמה כל, ומיהו, שרי לארץ בחוץ קסבר ליה וזרע נכרי לתינוק פרוטה ליה

 .בישראל לאיחלופי אתי -! נכרי לגדול ליה וליתן -. למיסרך אתי -! ישראל לתינוק
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ואמנם אפשר ללמוד שהיתר הרמב"ם נלמד מכאן כיון שאמנם קולת ר' משרשיא מובאת לגבי חו"ל אבל אם  –ב"י 

מצד זה לא היה צריך נכרי כי יש קולא בכשותא. וממילא יוצא שהקולא היא מצד אמירה שמותרת. מצד שני אם כך 

הסביר כר"י קורקוס שמדובר באמירה מדוע התיר הרמב"ם אמירה רק בכלאי זרעים ולא בכלאי הכרם?! אלא יש ל

לנכרי לזרוע בשדהו של הנכרי ואפילו לצורך ישראל וקושיית הראב"ד שממילא אסור לקיים ומה יועיל?! נשיב שיתכן 

שחידוש רב משרשיא הוא להתיר קיום בחו"ל לכישות מכח קולת ר' טרפון. ולגבי כלאי זרעים בא"י גם בלי קיום יכול 

 כרי אחר בדמים מרובים יותר ונמצא שהאמירה הועילה.למכור אותה עכשיו לנ

 בדבר אלא ם"לעכו באמירה ליה קמיבעי לא כאן דעד ם"להרמב ל"דס ל"ונ  :רצז סימן דעה יורה השולחן ערוך

 מותר ולכן ... לאחר עד נגמר האיסור אין כלאים בזריעת אבל פרה פי וחסימת סירוס כמו מיד נעשה שהאיסור

 .לו לזרוע ם"לעכו לומר

 כלאי זרעים אסורים בקיום אך מותרים באכילה

כלאי הכרם אסורין מלזרוע ומלקיים ואסורין בהנאה כלאי זרעים אסורים :  משנה כלאים ח, א
 .מלזרוע ומלקיים ומותרין באכילה וכל שכן בהנאה

 שמחים בתים בעלי והיו ומשליכין עוקרין היו בראשונה טז: הלכה ב פרק כלאים הלכות ם"רמב
 בה שימצאו והוא, כלאים בו שימצאו השדה כל את מפקירין שיהיו התקינו שדותיהן להן שמנקין

ולפי זה כתב באהלה של תורה ד' כז ו' שמועיל הפקר במקום  .בה יגעו לא מיכן פחות אבל ועשרים מארבעה אחד אחר מין

 קיום למנוע אסור התבואה.

 כלאי זרעים מותרים בחו"ל

כל מצוה שהיא תלויה בארץ אינה נוהגת אלא בארץ ושאינה תלויה : טמשנה  משנה קידושין א
זרעים כלאי אך כלאי הכרם בחוצה לארץ מדרבנן.  בארץ נוהגת בין בארץ בין בחוצה לארץ חוץ מן הערלה וכלאים

 רבי אליעזר אומר אף מן החדש: מותרין לזרעם בחוץ לארץ

 זרעים למעוטי, ההוא! השמים מן לך הקנו לא ל"וח לך המיוחד שדך: הכתיב ואלא  :בבלי קידושין לט.
. א"ל ולא בכרם רב יוסף מערב ביזרני וזרע ...שדך כתב זריעה בלשון דאפקיה דמשום ל"בח הכרם דכלאי ל"שבח

וקס"ד אפי' כלאי זרעים נמי אסרו ביה כי היכי דבא"י  מדברי סופרים -אביי, והאנן תנן: הכלאים 
לא , כי זרעים, כאן בכלאי מדברי סופריםאסורים  קשיא: כאן בכלאי הכרם! א"ל, לא א אסירי מדאוריית

בח"ל  -כלאי הכרם דבארץ אסורים בהנאה  .בהם פן תקדש דמשדך לא תזרע כלאים נפקו כתיב
 בח"ל נמי לא גזרו בהו רבנן. -כלאי זרעים דבארץ לא אסירי בהנאה  נמי גזרו בהו רבנן,

נמצא דין כלאים עכשיו בחוצה לארץ נחלק לשלש פנים הרכבת האילן  :רא"ש קידושין פרק א
 .כלאי זרעים מותר כלאי הכרם מדרבנןמדאורייתא 

ואפילו בשדה נכרי כיון שאין לו קנין בארץ. ר"י  כוכבים לעובד כלאים לזרוע אסור: לשון הרמב"ם פרק א' הלכה ג' סעיף ב:

 , קורקוס.

בשדה הנכרי ולכן לא קיים איסור אמירה אפילו לצורך ישראל. ר"י קורקוס.  זרעים כלאי לו לזרוע כוכבים לעובד לומר ומותר

 ואסור, כס"מ. אמנם לערוה"ש אפילו בשדה ישראל ומוכר קודם שהשריש כיון שלא נעשה איסור מיד בזריעה אלא בהשרשה. ולראב"ד מותר רק בחו"ל
 . עוקרן אלא, אחר. כס"מ.משנה ח' א'. והועילה אמירה למכירה לנכרי  בשדהו לקיים

  כס"מ. וכרבא שם שר"ע חולק. .כת"ק במכות כא: שרק המנכש והמחפה לוקה ולא כר"ע שגם המקיים. לוקה אינו, קיימן ואם

, ל"בח ולזרעם לכתחלה הזרעים לערב ואפילו, ל"בח, בידו, זרעים כלאי לזרוע לישראל ומותר
 . לכתחילה נאסר בהנאה, בחו"ל מותרכיון שבא"י לא . קבלה דברי אלו ודברים. מותר

 ג סעיף

 תבואה, קטנית וזרעונים הראויים למאכל אסורים בכלאיים

במשנה הקודמת דובר שתערובת זרעים שיש בה שני מינים ביחס של אחד לעשרים וארבע)רובע הקב לסאה( : ב משנה ב כלאים משנה

 וקטנית בקטנית תבואהוכן  בקטנית וקטנית בתבואה תבואה אמורים דברים במהאסורה בזריעה 
 לבית בנופל וארבע מעשרים אחד מצטרפין נאכלין שאינן גנה זרעוני אמרו באמת לעומת זאת בתבואה
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 אמרו כך להחמיר שאמרו כשם אומר שמעון רביכלומר כיון שזורעים פחות זרעים לבית סאה נאסרים ביחס מחמיר יותר  סאה
  :סאה לבית בנופל וארבעה מעשרים אחד מצטרפת בתבואה הפשתן :להקל

 ומתוך שהמשנה דנה ביחסים האוסרים דווקא בזרעים של תבואה, קטנית וזרעוני גינה, למדנו שדווקא זרעים אלה אסורים משום כלאיים.

 או בהמה*אדם  למאכל ראוייןב אלא זרעים םכלאי אין

 הראויין הזרעים אלא זרעים כלאי משום אסור אין: ד הלכה א פרק כלאים הלכות ם"רמב
 ולא כתב 'אוכל אדם' כמו בתרו"מ וכתבו בשם הרב אלישיב שזה בא לרבות עלי תבלין ותה ששייכים בכלאיים. הלכות הארץ. אדם. למאכל

 המקיים'( ח משנה) ה"בספ תנן דהא זה על לתמוה ישד:  הלכה א פרק כלאים הלכות משנה כסף
 דוקא דלאו ל"נ .. לכן.מקיימין שכמוהו דבר אלא קידש לא א"וחכ קידש אומר אליעזר' ר קוצים

 למאכל בקיומו רוצה אם' ואפי בזה זה אסור בקיומו שרוצה דבר כל אלא אדם מאכל רבינו נקט
 בלבד. המרים העשבים אלא לשלול רבינו נתכוון ולא בהמה

 ודוקא בין ירק זרעים בין תבואה בין המינים בכל מה״ת נהוגים זרעים כלאיכלאים א יד: חזו"א 
, כלאים משום בו אין איתו מקיימין אין מן המינים אחד אם אבל, זה מין ומקיימין זורעין ברוב

 לריח ולרפואה אותו אם מקיימין אף לבהמה ולא לאדם לא ראוי אין מן המינים אחד אם וכן
 אין בהמה במאכל מיהו] כלאים משום אין בו[ תיקון ע״י לאדם ראוי אין שאם ואפשר] ולמוגמר

 המינים אינן ב׳ ואם[ ליונים אותו דמקיימין משום כלאים הן דזונין' דמפירש בירו כיון כלל להקל
 עומדין שאין כיון תיקון ע״י אם ראויין אף ואפשר בזה זה כלאים אינן לבהמה אלא לאדם ראוין

  .לתקנן

 כלאים שאין כלאים אינם אסטיס ספיחי והלא למידק ואיכא  ט: ב פרק כלאים הלכות ז"רדב
 בעשבים דאיירי משמע לא נמי עשבים בו שעלו ותלתן לאכילה אותם שזורעין בדברים אלא נוהג

 .אדם למאכל ראוי שלו הירק אסטיס דספיחי לומר וצריך אדם למאכל ראויים שהם

 או לאכילה שיזרע לי מה בזריעה תלוי שהדבר כיון רנג: אלפים ב סימן ו חלק ז"רדב ת"שו
 העין? ...והרוצה למראית או לאכילה הם אם יודע כלום אותם שרואה מי ותו. העין למראית

 מרים שאינם גב על אף אלא מרים דוקא לאו אדם... מאכל שאינם דשאים מיני יזרע כן לעשות
 בראייתן ליהנות זרען אם לי ומה לרפואה זרען אם לי ומה אדם למאכל ראויים שאינם כיון מותר

 ליהנות זרען אם ש"כ מותר להו זרע אדם למאכל סוף דסוף לרפואה זרען דאם הוא ש"דכ ואפשר
  :אצלי ברור וזה מראייתן

 כלל.וכשלא ראויים אין בהם כלאים  .כשראויים למאכל אדם אסור לזרוע כלאים גם לנויהעולה לרדב"ז: 

 במה יש איסור כלאיים?סיכום 

 כל מה שדרך לרצות בקיומו. כס"מ:

 .מאכל אדם או בהמה חזו"א:

 רק במאכל אדם.רדב"ז: 

 אבל ב'הלכות הארץ' כתבו שאם אחד המינים הוא מאכל אדם והשני דרך לזרוע ממנו שדות שלמים כגון פרחי נוי 

או כותנה שייך בו כלאיים. אמנם הוסיפו שלחזון איש איסור כלאים קיים רק כששדה אחד הוא מאכל אדם והשדה 

 חזו"א כלאים א יד ד"ה כלאי. – השני מאכל אדם או בהמה )ולא נוי או כותנה(

לאו  אדם למאכל הראויין הזרעים אלא זרעים כלאי משום אסור אין: לשון הרמב"ם פרק א' הלכה ד' סעיף ג:

 המרים עשבים אבל, ואפילו לבהמה. כס"מ. אבל הרדב"ז ב' ט' אסר רק במאכל אדם. וכן דעת הרמב"ן והר"ן כל שדרך לקיימודווקא אלא 
 זרעים כלאי משום בהן אין, בהן וכיוצא לרפואה אלא ראויים שאינם העיקרים מן, בהם וכיוצא

 . מכאן מבוסס על דבריו בהלכה ח' רמב"םלשון ה כ"ע

 , ע"פ משנה ב' ב' חלקים' לג מתחלקים הזרעונים

 . דגן מיני חמשת והם תבואה נקרא האחד
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 והדוחן והאורז והעדשים 79והאפונים הפול כגון, 78צמחים שהזרעים שלהם נאכלים קטנית נקרא והשני
 קטנית מין ספיר ופירוש בלעז ו"פשאור זרעים מלא רמון כעין פרגין' פי) והספיר והפרגין והשומשמין

 , בהן וכיוצא (ז"בלע ל"ציצירק

 מאכל הזרע אותו של והפרי, אדם למאכל ראויים שאינם זרעים שאר והם, גנה זרעוני נקרא' והג
 בכלל הוא הרי הפשתן וזרע. בהן וכיוצא לפת וזרע החציר וזרע והשומין הבצלים זרע כגון, אדם

 . גנה זרעוני

 ד סעיף

 זרעוני גינה מתחלקים למיני זרעים ולמיני ירקות

 חרדל בערוגה זורעין ירקות מין וכל בערוגה זורעים אין זרעים מין כל: ב משנה ג כלאים משנה
 .ירק מין הגמלנים אפונים זרעים מין השופין ואפונים

 זמן כל, כולו הצמח נקרא, ויצמחו אלו זרעונים מיני כל כשיזרעולשון הרמב"ם פרק א' הלכה ח', ט':  ד: סעיף
 . ירק ונקרא, דשא, הזרע ניכר שלא

 הפשתן כגון, שדות מהם לזרוע שדרכן זרעונים'זרעים שאינם ראויים למאכל' חלוקים לשני סוגים:  גנה מזרעוני ויש
 . זרעים מיני נקראים ואלו, והחרדל

 הלפת כגון, קטנות ערוגות ערוגות אלא מהם לזרוע אדם בני דרך שאין זרעים גנה מזרעוני ויש
 ו"קוליאנדר חיור כסברא י"ת (ז, יא במדבר; לא, טז שמות) גד כזרע' פי) והכסבר והבצלים והתרדים והצנון

ונפק"מ בין שדה לערוגה הוא לענין הרחקות כמובא . ירקות מיני נקראים ואלו, בהם וכיוצא והמרור והכרפס (ז"בלע

 בסעיף לד.

 ה סעיף

 מיני זרעים שנתערבו עד רובע לסאה זורע. ויכול למעט.

 1:24ולאחר שהתמעט מיחס של  ימעט אחר ממין הקב רובע בו שיש שהיא ששה קבין סאה כל:  א, ב כלאים משנה

 בין אחד ממין בין ת היחס המותר חייב להוציא את כל המין האחר כדי לזרוע.כיון שעבר א יבור אומר יוסי רבי מבחוץ יכול לזרוע
 אחד ממין שכל שיעור רובע הקב האוסר בא אלא אמרו לא אומר שמעון רבי מצטרפים לשיעור רובע הקב לאסור מינין משני

 מהן אחד כל היה אם, יותר או מינים השני שאלו כלומר לרובע מצטרף בסאה כלאים שהוא כל אומרים וחכמים

, חטין רובע פחות בסאה זונין ושעורין רובע למשל נתערב אם אבל. ימעט בסאה רובע מכולם כשיתערב הרי, הסאה אותה עם כלאים

 :פימ"ש ם"רמב. לשעורים מצטרפין אינן אלו הריכיון שהזונין הם סוג חיטה שהצמיחה הארץ בדור המבול  החטים עם כלאים אינם והזונין הואיל

  .אבל לת'"ק כיון שהזונין כלאיים עם השעורין מצטרפים לאסור את החיטין

 לא ואילך מיכן העין למראית חשו כאן עד הלכה א: ב פרק כלאים מסכת( וילנא) ירושלמי תלמוד
 כן לא. הסאה על מוסיף או רובע מן פוחת או ממעט הוא צד כאיזה: ימעט: העין למראית חשו
 תמן ?אסור מזיד מותר שוגג עליהן שריבה האיסורין כל יוחנן רבי בשם אבהו' ר יוחנן רבי אמר

 :עין מראית מפני לבטל מרבה את הכא ברם תורה איסור לבטל מרבה את

 לקודם אבל מוסיף הזריעה בשעת אם אפילו אלא לכך הוצרך דלא ל"ונ:  רצז סימן דעה יורה השולחן ערוך

 פסח קודם חמץ תערובת לעניין ב"סק סוף ו"תרכ' סי ח"בא ז"הט ש"כמ] איסור כאן אין עדיין שהרי לזה צ"א הזריעה

  [: ש"ע' ד אות ז"תמ' בסי זקנים העטרת כ"וכ ש"ע הפסח קודם עליו להרבות שיכול

                                                           
78
 בתרמיל. ממילא אינה כוללת אורז, דוחן וכו'למרות שההגדרה המדעית שונה מההלכתית ומאופיינת בגידול  

79
 אותן נותנין לירק זרען. ערוגה גבי על אותן נותנין אין לזרע שזרען המצרי ופול הגמלונין האפונין' בירושלמי ג' ב':  
מינים ' ויוצא שיש ערוגה גבי על אותן נותנין לזרע שזרען פי על אף נאכלין שאין גינה זירעוני ושאר. ערוגה גבי על

 :שעשויים להזרע לשימושים שונים ודינם משתנה בהתאם ויש שמותרים בערוגה אפילו כשזרען לזרע. ערוה"ש.
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 חטים של סאה כגון, ד"מכ אחד היה אם, אחר זרע בו שנתערב זרעלשון הרמב"ם פרק ב' הלכה א': ה: סעיף 
כת"ק  החטים את שימעט עד המעורב את לזרוע אסור זה הרי, שעורים של סאה ד"בכ שנתערבה

ומותר כיון שאינו בא לבטל איסור אלא מראית עין.  השעורים על יוסיף אובמשנה ב' א' שאין צורך לברור כולו אלא להפחיתו מאחד לכ"ד 

 . לוקה זרע ואם, ירושלמי ב' א'

 שני בם שנתערבו חטים של סאה ד"כ, כיצד. ד"מכ לאחד מצטרף, הזרע עם כלאים שהוא וכל
 של סאה שימעט עד הכל יזרע לא ז"ה, פולין קבין ושני עדשים קבין ושני שעורים קבין

 עם כלאים כולם והפול והעדשים שהשעורים, החטים על יוסיף או מקצתה ויבור תערובות
 . ומשמע כחכמים במשנה ב' א' שזונין שאינם כלאיים בחיטים אינם מצטרפים לשיעור לאסור למרות שהם כלאיים בשעורים. כס"מ החטים

 ו סעיף

 זרעוני גינה שנתערבו משערים לפי דרך זריעתם

 וארבע מעשרים אחד מצטרפין נאכלין שאינן גנה זרעוני אמרו באמת...: ב משנה ב כלאים משנה
כלומר אם זורעים פחות זרעים לבית סאה אוסרים כבר בכמות מועטת יותר  .סאה בית בו שזורעין זרע כמותאחד מכ"ד מ סאה' ל'בית בנופל

שזרעיו גסים  בתבואה הפשתן :להקל אמרו כך להחמיר שאמרו כשם אומר שמעון רביכשנופל לסאה של חיטים. 

  :סאה לבית בנופל וארבעה מעשרים אחד מצטרפת ונזרעים בכמות של יותר מסאה ל'בית סאה'

 וקטנית לעולם*משערים ביחס של קב לסאהתבואה ב

 הא "קבין וארבעת קבין שלשת כגון" עלה ותני:  ב פרק כלאים מסכת( וילנא) ירושלמי תלמוד
שלשה כלומר גם מה שקבענו בתבואה ששיעורה בתערובת קבוע הוא דווקא אם התבואה הזו נזרעת לפחות  וארבע מעשרים אחד קביים

. לעזר ר"א. באמת: קבין לבית סאה אבל אם זרעיה דקים ונזרעת פחות, דינה כזרעוני גינה לשער אחד מעשרים וארבע מדרך זריעתה לבית סאה
 את הכא. ברובע קביים הא. קב וחצי קב כגון עלה ותני. מסיני למשה הלכה באמת ששנו מקום כל

פסק  והר"ש. . והגמרא לא מכריעה המחלוקת ?!וארבעה מעשרים אחד קביים אמר את והכא. ברובע קביים' אמ

כל סוגי התבואה והקטנית דינם זהה לאסור  אבל לרמב"ם ה.כירושלמי שתבואה דקה )שנזרעת פחות מג' או ב' קבין לב"ס( משערים אחד מכד' כזרעוני גינ

 התערובת לזריעה ביחס של אחד לכ"ד

 זה תבואה מיני כשנתערבו, -24שנאסרת התערובת לזריעה ביחס של אחד ל א"דבלשון הרמב"ם פרק ב' הלכה ג': ו: סעיף 
כמשנה ב' ב' ולא כר"ש  בתבואה קטניות או בקטניות תבואה שנתערבה או, בזה זה קטניות מיני או, בזה

 . שפסק  כירושלמי שגם תבואה דקה שנזרעת פחות מג' או ב' קבין לב"ס משוערת לפי דרך זריעתה

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

 . התבואה

שהוא שישית  סאה בית בכל קב ממנו זורעים כיון שדק מן התבואה החרדל והרי בתבואה שנתערב חרדל, כיצד

כלומר אחד מכ"ד משישית שהוא  בסאה הקב מן ד"מכ אחד ממנו נתערב אם, מסאה שהיא כמות הזריעה של חיטה באותו שטח

 , למעט חייב, קטניות של או תבואה של -144אחד ל

 סאתיםכפול מכמות הזריעה של תבואה  ממנו זורעיםשזרעיו עבים מהתבואה ולכן  גנה מזרעוני זה מין היה אםגם להקל  וכן
. ימעט קטניות של או תבואה של -12שהוא אחד ל סאה בכל קב חצי ממנו נתערב ואם, סאה בית בכל

שהוא אחד  סאה בכל רביעיות שלשה היה אם, שהוא עבה אפילו יותר  פשתן זרע בה שנתערב תבואה לפיכך

 ועל, פשתן זרע סאין שלשה בו זורעין סאה שבית לפי, למעט צריך אינו לאו ואם ,ימעט ז"ה -8ל
 ובכל אלה נקבע לפי הזרע שנתערב ולא לפי המין אליו נפל. ד"א.. האחרים הזרעים בכל משערים זה דרך
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 ז סעיף

 ערב בכוונה* אסור לזרוע התערובת 

 במתכוין אם כיצד מדובר שנתערבו הזרעים? קיימין נן מה:  ב פרק כלאים מסכת( וילנא) ירושלמי תלמוד
 אסור שהוא כל אפילו ע"מ למכור  לערב אם. משום כלאיים אסור אחת חיטה אפילו ע"מ להנות משניהם. כס"מ. לזרע
 כיריו מתוך צרורות הבורר רב בשם חייא בר אבא אחא בר יעקב רבי וראיה לזה מזה שאמר .משום אונאה לערב

כלומר למרות שבסתם מכירה הקונה מקבל עליו רובע טינופת, לאחר שהוצאה  תחתיהן יפות חטין לו להעמיד חייב חבירו של

 לערב שמותר את אמר אם ,לערב אסור שהוא אומרת זאת יוסי רבי אמר הפסולת צריך הבורר לתת לו יפות
 מין שם נפל ,לאוצר תבואתו מכנס כשהיה כלומרר"ש:  מכנס דרך בשנתערבו אלא ...? תחתיהן יפות חטין לי למה

 :וכך נראה עיקר לראב"ד. לזורען ונמלך ביתו לאנשי להאכיל עירבן נמי אי . וכך נראה עיקר לרמב"םאחר

 נתכוון בשלאו לערב נתכוון בשלא אמורים דברים במהו:  הלכה ב פרק כלאים הלכות רמב"ם
 היתה אפילו מינין השני לזרוע או אחר בזרע זרע לערב נתכוון אם אבל, שנתערבו מינין השני לזרוע
 . בזה כיוצא כל וכן לזורעה אסורה שעורים של כרי בתוך אחת חטה

 בראש למעלה אדידיה דידיה קשיא א"א'. כו אחר זרע עם זרע לערב נתכוין אבל :ד"הראב השגת
 והלא לזרוע מותר מיהא ממעט וכי החטים את שימעט עד המעורב את לזרוע אסור אמר הפרק

 לזרוע במתכוין אי קיימין אנן מה הכי מקשו בירושלמי כי הוא ואמת ?!מינין שני לזרוע מתכוין
 בשעת במתכוין .אסור אחת חטה אפילו לזרוע במתכוין שאמרו מה ואולי, אסור אחת חטה אפילו
 כוונתו היתה אם אבל לזרעה היה כוונתו המעורבת זו תבואה שכנס בשעה קאמר התבואה כנוס

 .ודיו ימעט לזרעה ונמלך לאכלה

 אדידיה דידיה הקשה למה יודע ואיני'. וכו אדידיה דידיה קשיא ד"הראב : וכתב ב פרק כלאים הלכות משנה כסף

. אדידיה דידיה רבינו על להקשות ולא לפרשו ל"ה פירוש צריך הירושלמי ואם הירושלמי כדברי כתב שהוא מאחר

 משניהם ליהנות כדי מינים שני לזרוע מתכוין שהוא היינו לזרע דמתכוין בענין אחר שהוא ל"נ הירושלמי פירוש ולענין

 ימצא ולא יראה שלא חפץ היה האחר והמין בלבד האחד המין אלא לזרוע מתכוין שאין היינו לזרוע מתכוין ואינו

 :בעיני פשוט הוא זה ופירוש

אלא נתערבו באקראי בזמן כינוס  לערב נתכוין כשלא שהתירו לו לזרוע תערובת זרעים א"בדלשון הרמב"ם פרק ב' הלכה ו': ז: סעיף  

כלומר שלא מעוניין בזריעת מין המיעוט שם כלל. כס"מ.  ולא  שנתערבו מינים' הב לזרוע נתכוין וכשלאהתבואה. ירושלמי. ובנוסף 

[ לזרוע] או, אחר בזרע זרע לערב נתכוין אם אבל כראב"ד שמתיר למעט אם בזמן שהתערבו התכוין לאכילה ואח"כ נמלך לזרוע
 . בזה כיוצא כל וכן, לזרעה אסור שעורים של כרי בתוך אחת חטה היתה אפילו, מינים' הב

 ח סעיף

 שדה זרועה מעורבת חייב למעטה*

 מועד של בחולו ואכלאים :בחול המועד למעט שדות מעורבים הכלאים על אף ויוצאין:  .ו קטן מועד בבלי
 את קורין בו עשר בחמשה, הכלאים ועל השקלים על משמיעין באדר באחד: ורמינהו? נפקינן

 צרכי כל ועושין, המקואות ולמוד, הרחובות ולתקן, הדרכים את לקווץ ויוצאין, בכרכים המגילה
 רביומוכח שמקדימים לטפל קודם פסח בכלאיים ולא בחול המועד ! הכלאים על ויוצאין, הקברות את ומציינין, רבים

 על, באדר עשר בחמשה יוצאים הבכירות על .באפיל - כאן, בבכיר - כאן: אמר חד; חנינא בר יוסי ורבי אלעזר

 – כאן, לירקות שקודמין, באדר עשר בחמשה יוצאין התבואה על בזרעים – כאן: אמר וחד. דפסח מועד של בחולו - האפילות
 כל: ששנינו כאותה: יצחק בר שמואל רב אמר ?לבטלו דחייב כלאים הוי כמה ועד ... .שיוצאין בפסח בירקות

 .ימעט – אחר ממין זרע בסאה וארבעה מעשרים אחד, הקב רובע בה שיש סאה

' ר סיפא קתני דהא לזרוע כשרוצה פירוש - רובע בה שיש:  א עמוד ו דף קטן מועד מסכת תוספות
 מיהו לה מייתי( ושם. צד דף ב"ב) פירות המוכר ובפרק כבר בנזרע שייך לא והא יבור אומר יוסי

משמע לתוס' שאין חילוק בכללי המיעוט בין קודם זריעה לאחריה וגם בשדה  .פליגי דלא לומר יש כבר בנזרע דאיירי בשמעתין

 זרוע מותר שיהיה אחד בכ"ד.
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 שהתחיל דכיון הכל את לעקור שצריך נראה ולי:  א עמוד ו דף קטן מועד מסכת ש"הרא תוספות
 דכלאים ב"בפ שנינו בו וכיוצא, כלאים כמקיים נראה' הי מקצת משייר היה אם הכל את לעקור

 מיני שעלה תלתן וכן הרבה מינין בה שעלו הגרנות מקום וכן סטיס ספיחי בה שעלו תבואה'
 אין' פי אחד' ממין חוץ הכל עקור לו אומר כסח או נכש ואם לנכש אותו מחייבין אין עשבים

 הילכך לעקור וסופו התבואה את מכחיש שהוא לפי התבואה מתוך הסטיס לנכש אותו מחייבין
 כי זרעים בו שעולים בעיניו קשה גרנות מקום וכן כלאים כמקיים נראה אינו מיד מנכש אינו אם
 עשבים לנכש הגרנות במקום התחיל אם אבל לדישה אותו ומקלקלים הקרקע את מלחלחים הם

 כמקיים נראה הכל את יעקור לא אם בהו ליה דניחא דעתיה דגלי כיון הכל את לעקור צריך רעים
 למעט צריך אין מרובע דבפחות מודה יוסי' דר'( ב ד"צ) פירות המוכר' בפ קאמר נמי והכי, כלאים

 היה קצת ומשייר קצת מסיר היה דאם הכל להסיר צריך שהתחיל כיון למעט דצריך ברובע אבל
ולא להסתפק  הנוספיםהמינים ואמנם אפשר לישב לרוב הראשונים שכוונת המשנה שם היא שצריך לעקור את כל שאר  .כלאים כמקיים נראה

היתר שלא רק בעקירת אותו המין שמזיק לו, אבל עדיין מכל אחד מהמינים הנעקרים רשאי להשאיר מיעוטם כמובא במו"ק ו. ועיקר החידוש של המשנה הוא ב

 ים גדולה כיון שמוכח שאין זה לדעתו כמובא בסעיף הבא.למעט אפילו כשכמות הכלאי

 האחר המין היה או, כלאים בו ראה וכשצמח, המינים מן מין הזורעלשון הרמב"ם פרק ב' הלכה ז':  ח: סעיף
ודי בזה וכן בתוס' ובראב"ד ולא כרא"ש שאם התחיל למעט צריך לעקור  שימעטנו עד ילקט ז"ה, מועד קטן ו.שדהב ד"מכ אחד

 , בכוונה זרע כלאים: יאמרו שמא, העין מראית מפני, הכל

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

פחות כלל ואפילו יש מקום לחשדו שערב בכוונה, כיון שלא ערב וגם הוא  למעטו צריך אינו, מכאן פחות הצומח היה ואם

 . משיעור מותר. ערוה"ש

 ט סעיף

 במקום ניכר שעלו מאליהם אינו חייב למעט

, ו"אנדיק ז"ובלע ל"ני בערבי לו קורין לתכלת דומה צבעו אסטיס ספיחי בה שעלה תבואה: ... ה, ב כלאים משנה

 וכן: ספיח קרוי קצירה בשעת הנופל הזרע מן שצומח מה נמי אי. ספיח נקרא שנייה פעם שצומח ומה, וצומח וחוזר אותו שכורתים ורגילים
 מחייבין אין צמחים מיני שהעלה תלתן וכן הרבה מינין בהן שעלו וקטנית תבואה בו שדשים הגרנות מקום
 קשים נמי הגרנות ומקום, אדם למאכל כשנזרע לתלתן קשים והעשבים לתבואה קשה שאסטיס לפי לעקרם סופו הכי דבלאו לנכש אותו

 הכל את עקור לו אומרים כיסח או נכש אם: דישה למקום תו חזי ולא אותה ומלקים הקרקע את שמחלידים הזרעים לו
 נראה שהוא מפני הכל את עקור לו אומרים, מזה חוץ הכל עקר שהרי הנשארים באותם ליה דניחא דעתיה גלי דהשתא אחד ממין חוץ

חוץ מהעיקרי אך רשאי להשאיר מהם אחד בכ"ד ממנו. ולרא"ש  מיניםלעקור את "כל" ה לרמב"ם ורוב הראשונים אפשר להסביר שמחוייב. כלאים כמקיים

 לעקור את כל הזרעים הנוספים.

 עתיד כ"שע בקונטרס פירש - לעקור אותו מחייבין אין:  א עמוד פא דף קמא בבא מסכת תוספות
 משמע מחייבין דאין ירושולפ וקשה ומשמע לשיטתו שלא רשאי להניחם לגמרי התלתן את שמפסידין לפי ליטלם

 איסור איכא דהא נחייבנו לא למה לעוקרו ומתעצל מתייאש דאם ועוד בהנאתו אסור שאין
 מותרין אלקטנו שם לכשאגיע ואמר בכרמו ירק הרואה (ו"מ ה"פ) כלאים במסכת כדתנן כשמתייאש
 איסורא דליכא לעקור אותו מחייבין דאין י"לר ונראה אסור מאתים והוסיף אלקטנו לכשאחזור

 .עשבים להו דקשו כיון ליכא בכלאים מקיים ומשום באו מאליהן אלא זרעו לא הוא הרי

                                                           
80

נראה בלשון הרמב"ם שלאחר זריעה מודדים בשטח היחסי של השדה בו נזרע הכלאיים ולא בנפח הזרעים כפי  
ר נעשה כפי קודם הזריעה. בנוסף שמדדנו קודם ומזה כתב החזו"א שהרמב"ם והתוס' חלוקים שלתוס' השיעו

למחלוקת בסוף הסעיף שבמיעוט לאחר זריעה לא מחלקים בסוג התבואה ובצורת הזריעה שלה. ד"א. אמנם לענ"ד 
הזרעים למידת שטח  נפחאפשר שאין כאן מחלוקת ראשונים שהרי ההבדל בין היחסים בזרעי הגינה השונים הוא ב

היא זהה בכל מיני הזרעים. וממילא כשמשערים בשטח  ים למידת שטחהזרעכמות כיוצא מעובי הזרעים ואם כך 
לאחר זריעה מקבלים אותה תוצאה לכל סוגי הזרעים וכפי שהיינו מקבלים בשיעור קודם זריעה וכן נמצא בערוה"ש: 

 אחד כ"ג הגידולים יהיו הזרעים דכשיגדלו וכמותן באיכותן שוים בזרעים זהו ד"מכ באחד שכשיערו מובן דבר'
. ועוד שבשינוי הלשון למדידה בשטח הרויח הרמב"ם לרבות מצב שֶזרע הכלאיים התפשט יותר ואז גם   'ד"מכ

 לחזו"א מודים כל הראשונים שמשערים לפי המצב לאחר ההתפשטות.



 זרעים כלאי רצז סימן

162 
 

 בזמן אבל. לחשד מקום שיש בזמן, אמורים דברים במהי':  -לשון הרמב"ם פרק ב' הלכה ח'ט: סעיף 
 למעט אותו מחייבים אין, עלו מאליהם אלא, השדה בעל של מדעתו זה שאין מראים שהדברים

 כיון שאין איסור לקיים כשמזיקים ועלו מאליהם. תוס'. שבלאו הכי סופו לעקרם כיון שמזיקים. רש"י,רע"ב. 

, אדם למאכל שזרעם ותלתן (,שצובעין זרע מין פירוש) אסטיס ספיחי בה שעלו תבואה כגון, כיצד
 למאכל זרועה שהתלתן יודע ובמה. בזה כיוצא כל וכן. הוא מפסיד שזה, עשבים מיני בה שעלו
, הרבה מינים בה שעלו הגרנות מקום וכן, סביב גבול ולה ערוגות ערוגות זרועה כשהיתה, אדם
 . הגרנות במקום צמח שיצמח רוצה שאינו ידוע הדבר שהרי, לעקור אותן מחייבין אין

 בקיום שרוצה דעתו גילה שהרי, אחד ממין חוץ הכל עקור: לו אומרים, מקצתן הסיר ואם
סעיף ח' וכן כתב בערוה"ש יח'. אבל בתוי"ט הנשאר כדלעיל הנוספים עד שלא ישאר מהם אחד מכ"ד במין  המיניםאת כל  אפשר לפרש שיעקור. השאר

 ור הכל.כתב שכאן חמור מסעיף ח' כיון שמהדין אינו מחוייב לעקור, בכך שהחל בעקירה והשאיר חלק גילה דעתו שרוצה במינים שהשאיר ולכן חייבו לעק

 י יףסע

 אין נוטעים ירק בסדן של השקמה

 שנחתך לאחר ,ביערים שגדל תאנה אילן שקמה של סדן בתוך ירקות נוטעין אין: ח משנה א כלאים משנה

 גבי על ז"בלע א"רוד לו שקורין עשב פיגם מרכיבין אין באילן ירק דהוי לתוכו ירק נוטעין ואין, סדן נקרא בארץ שרשיו ונשארו
 בעומק יורדים ששרשיו ירק מין החצוב לתוך תאנה של יחור נוטעין אין באילן ירק שהוא מפני לבנה קדה

 חם שהוא החצוב מקררת התאנה שתהא קור לשון מקירו שיהא הארץ את יהושע תיחם ובו, ולכאן לכאן נוטים ואינם ביושר הארץ

 מימיה זורקת שתהא האבטיח לתוך גפן של זמורה תוחבין אין קורה לשון לצל עליו שתהיה אחר פירוש. ביותר
 א"כובוז בערבי החלמית לתוך דלעת זרע נותנין אין בירק אילן שהוא מפני מים ומלא לח שהאבטיח לתוכו

 : בירק ירק שהוא מפני משמרתו שתהא א"מלוו ז"ובלע

 ונשאר שנקצץ אילן, סדן פירוש) שקמה של סדן בתוך ירקות נוטעין אין: לשון הרמב"ם פרק ב' הלכה יא'י: סעיף 

 כיון שהוא ירק באילן. ברטנורא. רדב"ז וכל המפרשים.. בזה וכיוצא (יערית תאנה מין ושקמה, בארץ שרשיו

 זורע שאין דאף ל"וקמ ז"זב כלאים שהן ירקות מיני' ב לתוכו שזורע מיירי כאןוקשה שאין סימן זה עוסק בכלאי אילן? אלא ש  : ההלכה ביאור - אמונה דרך

 ר. וכן פירש ר' נתן על המשנה.ואסו זריעה מקרי מ"מ הסדן בתוך רק הקרקע בתוך

  יא סעיף

 טומן לפת וצנונות תחת אילן

 גלי שתילה כדרך שלא הקרקע תחת נשמרים שיהיו כדי הגפן תחת וצנונות לפת הטומן : ט משנה א כלאים משנה

, נקטיה שבת משום מגולין עליו מקצת היו אם יחד צנונות של ואגודה לפת של אגודה שטמן כגון, בהשרשתן רוצה שאינו דעתיה

וברמב"ם . בכרם:ר"שרש"י,  כלאים משום לא חושש אינו בידים עפר שיזיז לא אם ליטול אפשר אי מכוסין העלין כל היו דאם

 משום ולא בשביעית זורע משום ולא כלאים זורע משום לא שביעית משום ולא כתב אפילו תחת אילן והוא כירושלמי להלן
 היא זריעה לאו והאי, הארץ מזרע הארץ מעשר וכל( כז ויקרא) דכתיב שהטמינם ממקום אותם כשיתלוש לעשר חייב אינו מעשרות

 ואינו היתר דבר לצורך הצד מן טלטול ממקומו עפר דמזיז גב על ואף. ומוציאן המגולים בעלים ואוחז, דמו דכתלושים בשבת וניטלים

  מותר האסור בדבר נוגע

 וצנונות לפת אלא שנו לא אמר חזקיה' גמהלכה ט:  א פרק כלאים מסכת( וילנא) ירושלמי תלמוד
 כל שאר היא צנונות היא לפת היא שנייא לא אמר יוחנן רבי. לא דברים שאר האשלדעתו הם כלאיים זב"ז 

 כל שאר אפילו וצנונות גפן לי למה באילן זרעים משום אי' קיימי נן מה [ב עמוד ד דף]. הדברים
 מן. הדברים כל שאר אפילו וצנונות לפת לי למה בהשרשתן רוצה שאינו משום אי. האילו הדברים

 שאינו משום)= אלא(  דלא טעמא לית הוי'. צנונו של ואגודה לפת של אגודה כגון חייה' ר דתני מה
 הוי וכלומר דשייכא במקום ג"וכה' וכו טעמא לית דקאמר מקום בכל הוא 'אלא' הזה ס"בהש 'דלא' האיפני משה:  בהשרשתן רוצה

 מקצת ושיהו אגודות שיהו בעינן דתרתי בזה להשמיענו בא דהתנא בהשרשתן רוצה דאינו טעמא אלא אחר טעם לנו דאין הוא ודאי כ"דע

 עלין מקצת שיהו נמי ובעינן נשמרין שיהו כדי בארץ אגודות אגודות אותן להטמין בכך שדרכן לפי וצנונות לפת נקט והלכך מגולין עלין

 :המגולין בעלין אותן יוציא דכשירצה בהשרשתן רוצה שאינו דעתיה גלי דבהכי מגולין
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 כלאים משום חושש, מגולין העלין היו אם לא

 .בידים עפר שיזיז לא אם ליטול אפשר אי מכוסין העלין כל היו דאם, נקטיה שבת משוםרע"ב: 
 . כלאים משום חושש, מגולין העלין היו שלא או, אגודה אינם ואם רמב"ם:
 ביחד דוקא וצנון לפת שאין להודיע אלא "אגודה" תפסו שלא ראיתי השמועה מפלפולראב"ד: 

 שכן וכל הגפן עם כלאים בו אין אחת לפת אפילו מגולין עלין היו אם לפיכך צנונות או לפת או אלא
 שאין פי על ואף בהשרשתן רוצה אינו שהרי כלאים בהן אין אגודות היו אם או אילנות השאר עם

 .מגולין עלין

 נקט בשבת וניטלין למתני דבעי משום - מגולים עליו מקצת:  ב עמוד נ דף שבת מסכת תוספות
 גאון האי רב בשם דפירש נקט כולהו דמשום משמע ובערוך .בקונטרס כדפירש מגולים עליו מקצת
 מעולה זריעה זו הרי מגולים והעלים בקרקע טמונים האמהות שאם מגולים מקצתם היו אם דגרס
 .היא זריעה דלאו ושביעית כלאים משום חושש אינו מגולים מקצתן דוקא אלא

שאר  בה וכיוצא שכן הדרך להטמין באגודות ולזרוע ביחידות וצנון לפת אגודת הטומן לשון הרמב"ם פרק ב' הלכה יא':יא: סעיף 

 מקצת היו אם, הגפן תחת אפילו, האילן תחת ולא באיסור לפת בצנון בכלאי אילןירקות. כר' יוחנן בירושלמי א' ט' שמדובר 
 אינו שהרי, חושש אינו גר"א מגולה. הגוףולא כרה"ג שצריך שיהיה מקצת  משה.וניכר מזה שמתכוין למושכן. פני  מגולים העלים
 . ולכן אפילו ישרישו מותר לרוה"פ. ד"א. בהשרשתן רוצה

ולא כראב"ד שמתיר בהתקיים תנאי אחד. ולא  כלאים משום חושש, מגולין העלין היו שלא או, אגודה אינם ואם

 כרע"ב שלענין כלאים רק האגודה היא נפק"מ.

 יב סעיף

 לא יזרע שדה שהיתה זרועה וקצרה*

 מועלת וחרישה התלעה אין הללו שמינים רע"ב, ר"ש: לוף או קנבוס זרועה שדהו היתה: ה משנה ב כלאים משנה

 לשלשה אלא עושין שאינן גביהם על ובא זורע יהא לא מתליעין ואינן שנים שלשה בארץ שמתקיימים לפי, בהן
 .שנים

 ונשארו נכרת שאם צמח שהוא ברור והענין:  ה משנה ב פרק כלאים מסכת משנה על ם"רמב
 שיעקור עד גביהן על יזרע לא כן פי על אף אמר, שנים שלש אחרי צומח שהוא באדמה שרשיו

 .שרשיהן

 ולא במשנה לא ועיקר שרש מצאתי לא זו א"אב הלכה יב:  פרק כלאים הלכות השגות הראב"ד
 על ובא זורע יהא לא ולוף קנבוס זרועה שהיתה שדה אמרו במשנה אבל בירושלמי ולא בתוספתא

 צמחו ולא בשזרען אלא וקצור בזרוע מדבר אינו הענין וזה שנים לשלש אלא עושים שאין גביהם
 .ומצמיחים לשנה משנה הארץ תחת גדול זמן שוהין שהן פעמים אלא שהתליעו עליהן יחשב שלא

 פי על אף, בארץ העיקרין ונשארו הזרע וקצר זרועה שהיתה שדהלשון הרמב"ם פרק ב' הלכה יב':  יב:  סעיף
 שיעקור עד אחר מין שדה באותה זורע יהיה לא, שנים כמה אחר אלא צמח מוציאין שאין

 עד ג' שנים. ולראב"ד מדובר באותו נידון אך חרישה מועילה. אין מועיל חרישה בהםב מדובר בזרע וטרם הצמיח וורע" לר"ש. העיקרין

 יג סעיף

 שדה חיטים שנמלך לזרוע בה שעורים, מתליעה הופך ו*זורע

 שתתליע עד לה ימתין שעורים לזרעה ונמלך חטים זרועה שדהו היתה: ג משנה ב כלאים משנה

: הזרע יצמח שלא בשביל במחרישה הקרקע יהפוך  ויופך יותר צריך וביבשה לחה בקרקע ימים שלשה בארץ כשתשהה הוי ושיעורה

 ?חורש יהא כמה .זורע כך ואחר הופך אלא אופך כ"ואח אזרע יאמר לא צימחה אם .יזרע כ"ואח
 אדם בני שדרך כתלמים הרביעה כתלמי אלא, לזה זה סמוכים קטנים תלמים תלמים לחרוש צריך שהוא תאמר שלא הרביעה כתלמי
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 ישאר שלא סאה לבית רובע ישייר שלא כדי אומר שאול אבא: גדולים תלמים שחורשים הרביעה שתרד אחר לחרוש

 .שאול כאבא הלכה ואין. סאה לבית קב רובע דהיינו חורש שהוא בקרקע ד"מכ פחות אלא מהופך שאינו מקום בארץ

 שתהא כדי עד מזרעת היא כמה עד' גמ הלכה ב: ב פרק כלאים מסכת( וילנא) ירושלמי תלמוד
 כן ותני. יתר היא בעיא שהיא יבשה הגריד במקום לא אבל שהקרקע לחה הטינא במקום ימים שלשה בארץ

 זו הריוקרסמה  וקירטמתה לתוכה בהמתו והוריד צימחה ואם .הטינא במקום ככולו היום מקצת
 .מותרת

 הזרע את הופך אלא בתוספתא כך נשנית לא א"אב הלכה יג:  פרק כלאים הלכותהשגות הראב"ד 
 מה הלשון לזה נמצא, הטינא במקום ימים שלשה תשהא כמה ועד שיתליע עד לה ימתין הפך לא

' והצריך שתתליע עד יפוך לא' גורס ם"והרמב. ליה סגי ובחדא קאמר יופך או ויופך שיתליע עד ימתין במשנה ששנו

 שניהם. ערה"ש.

 שיצמחו קודם שעורים לזורעה ונמלך, חטים זרועה שדהו היתה לשון הרמב"ם פרק ב' הלכה יג': יג: סעיף 
 היתה אם, שמקצת היום ככולו. ירושלמי ב' ב' ימים' ג כמו  משנה ב' ג' בארץ ויתליעו שיפסדו עד לה ימתין, החטין
. ואם צמחו קודם יכול להפוך חרישהאו ולא כראב"ד שצריך התלעה   האחר המין ויזרע במחרישה יהפכם כ"ואח, רוה שדהו

 . ולזרוע קודם. ד"א

 חורש אלא, שהעיקר שמראה שאינו חפץ בחיטים נעקרה שלא חטה תשאר שלא עד כולה את להפוך צריך ואינו
 . כת"ק במשנה שתרוה כדי המטר קודם אותם שחורשין כדרך השדה

 . שם יזרעם כ"ואח יהפוך, עוריםש לזורעה נמלך כ"ואח החטים צמחו

ונראה שבהורדת  ירושלמי שם. אחר מין לזרוע מותר זה הרי, הצמח את וקרסמה לתוכו בהמתו הוריד ואם

 . הבהמה לכרסם יש גילוי דעת שאינו מעוניין בחיטים

 יד סעיף

 צורות שונות מאותו מין אינם כלאיים זה בזה

 היתה דרכם את המבול דור שכשהשחיתו לפי בזה זה כלאים אינן והזונין החטים: ה – משנה א א כלאים משנה

, כלאים הוי תבואה מיני שאר עם אבל. החטים עם כלאים הוי לא הלכך, זונין ומוציאה חטים זורעים והיו פירותיה את מזנה היא גם הארץ

 שועל ושבולת השעורים: כלאים הוו יונים למאכל למקום ממקום אותו שמוליכים כיון מקום מכל אדם למאכל חזי דלא גב על ואף

 מין הכוסמין[ א ט דף] במנחות דאמרינן והא. בזה זה כלאים הם זה מזוג' וא זה מזוג אחד, בזה זה כלאים אינם זוג זוג במשנה השנוים כל

 הכוסמין בזה זה כלאים הוו כלאים לענין אבל חלה לשיעור זה עם זה שמצטרפין חלה לענין מילי הני, שעורים מין ושיפון חטים
 אינם והשעועים הלבן ופול והטופח הפורקדן והספיר הפול בזה זה כלאים אינם להדדי דמוד משום והשיפון
 יהודה רבי בזה זה כלאים אינם והמלפפון קשואין הקשות   :זוגו בן עם אחד כל זרע אם בזה זה כלאים

 שדה וכוסבר כוסבר שדה וכרישי כרישים שדה ועולשי עולשין גלים וחזרת חזרת .כלאים אומר
 שהזרע שתרמיליו לפי חרוב לו וקורין, קטנית מין והחרוב מצרי ופול והרמוצה המצרי ודלעת מצרי וחרדל חרדל

 הלפת לעלי דומים ועליו צנון מין הוא הלפת   :בזה זה כלאים אינם: המצרי פול ממין והוא כחרובין ועקומין דקין הן בתוכו

 ע"ר הוסיף בזה זה כלאים אינם והלעונים התרדים בתור התרו והכרוב והנפוץ כלאים הוו לא הלכך
 נקרא לפיכך בצלים משאר קטן מדברי בצל והבצלצול הבצל בגנים הגדל השום מן קטן והוא מדברי שום והשומנית השום

 אותו ואוכלים פעמים שבע אותו ששולקים מאד מר ידוע קטנית מין ותורמוס הוא תורמוס מין והפלסלוס והתורמוס בצלצול

 לעפצים הדומים קטנים אגסים מין והקרסתומלין האגסים ובאילן   :בזה זה כלאים אינן סעודה בקנוח

 ז"בלע הפרסקים יערי תפוח והחזרד התפוח בזה זה כלאים אינם והעוזרדים חבושים הם והפרישים

   :בזה זה כלאים לזה זה שדומין פי על אף והרימין והשיזפין והשקדין לשקדים דומין קטנים וכשהן ס"פירשאג
 כלאים לזה זה שדומין פי על אף והרמוצה המצרית עם יונית ודלעת והלפסן החרדל והנפוץ הצנון

 :בזה זה
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 מפני הרבה לצורות נפרד האחד המין שיהיה בזרעים מינים יש ד':  -לשון הרמב"ם פרק ג' הלכה א'יד: סעיף 
 זה דומין שאין פי על ואף. מינים כשני שיראה עד, בארץ שעובדים והעבודה המקומות שנוי
 . בזה זה כלאים אינם אחד מין והם הואיל, לזה

 כ"ואעפ, אחת צורה להיות קרובה שניהם וצורת לזה זה דומין שהם מינים שני בזרעים ויש
 . זה עם זה אסורים אלו הרי מינים שני והם הואיל

 עם והכסבר, שדה כרישי עם והכרישין, שדה עולשי עם והעולשים, גלים חזרת עם החזרת, כיצד
 שממתקין מר דלעת מין' פי) הרמוצה דלעת עם מצרית ודלעת. מצרי חרדל עם והחרדל, הרים כסבר

 . שכולם מין אחד ונפרד רק משינוי המקומות ועבודת הארץ בזה זה כלאים אינם (חם אפר שהוא ברמץ אותה

, הספיר עם הפול. השיפון עם והכוסמין, שועל שבולת עם והשעורים, הזונין עם החטים וכן
 בירושלמי' פי ומלפפון ה"לנביא בערבי ושעועות. דקים זרעונים מיני וטופח פרקדן' פי) הטופח עם והפורקדן

 הוא והתרובדור. ו"ציטרול ז"בלע הנקרא הפרי שהוא א"וי. והטופח מהאבטיח או והקישות האבטיח מן הבא פרי

, צנון מין הם והנפוסים, התרדין ממין הם והלעונים, ז"בלע י"בוליט ירק מן הם והתרדין, קטנים שעליו כרוב מין

 עם והכרוב, המלפפון עם והקישות, השעועות עם הלבן ופול (ז"בלע ו"מארוי הערוך' פי והלפתן
 . שכולם מין אחד רק שיצאו צורות שונות במעשה בראשית בזה זה כלאים אינם, הלעונים עם והתרדין, התרובדור

 דלעת עם או מצרית דלעת עם יונית ודלעת, הלפסן עם והחרדל, הנפוסים עם הצנון אבל
 . בזה זה כלאים אלו הרי לזה זה שדומים פי על אף, הרמוצה

'דמיון גדול' או שטעם פירותיהם 'רחוק אך אינו  בפירות או בעלין לזה זה שדומים מינים שני שיש, באילןבהרכבה  וכן

 . ה"רצ בסימן שנתבאר כמו, כלאים אלו הרי מינים שני והם הואיל, ביותר' כדלהלן

 בימינו להתיר דמיון מינים

ונראה דאף בדורותינו רשאין החכמים לסמוך על הכרעתם בצורות :  דרך אמונה הלכות כלאים פרק ג הלכה א

ואיזה מהן ב' מינים בין כשהנידון במין א' שנברא בצורות מתחלפות ובמהות ומזג המשתנות איזה מהן מין אחד 

אחד ובין בנידון דמיון הפירות והעלין שהתיר רבנו ואצ"ל אם שינוי צורתם מפני שינוי המקומות, וכל שדעתנו מכרעת 

ן מין א' שהלשון הוא רק הכרע גמור שאין בו ספק סומכין אנחנו להתיר, ומיהו מה שנקרא שם אחד אין זו עדות שה

הסכמת בני אדם ומ"מ אפשר שהוא סניף להתיר שהרי הסכים עליהן דעת הבריות שהן מין א' ולכן אם דומין גם 

 במראיתן וטעמן אפשר להתיר אבל לפרט הדברים צריך לשקוד עליהן ולהכריע:

 טו סעיף

 מין זהה דומה בטעם וכן בצורת הפרי או* העלים

 מהן ויש הפרידמיון  אחר שהילכו מהן יש יונתן ר"א:  א פרק כלאים מסכת( אוילנ) ירושלמי תלמוד
. העלין אחר בהן הילכו והנפוס הלפת. הפרי אחר בהן הילכו והצנון הלפת. העליןדמיון  אחר שהילכו
 אחר בהן הילכו בזה יונה ר"א. ?!כלאים ותימר דומין והעלין דומה פרי הרי ונפוס צנון הרי התיבון

 ג"דבכה זה של מטעם הרבה ונבדל רחוק זה של טעם שאין באלו אלא הדמיון אחר לפעמים שהולכין אמר דלאפני משה:  :הפרי טעם

 והואיל הוא העין מראית משום דכלאים דחששא כלאים אינן ה"אפ בלבד בפרי או בעלין כמו במקצת אלא לגמרי דומין אין שהן פי על אף

 אלא המראה אחר הולכין אין בזה זה של מטעם הוא ורחוק הרבה משונה זה של שטעם ונפוס צנון אבל כלאים הוו לא צד באיזה דומין והן

 :בזה זה כלאים הוו זה עם זה וכלל כלל דומה אינו שלהן שטעם מכיון

 הטעם אחר וכן להחמיר העלין אחר וכן להחמיר פרי אחר פירוש: א פרק כלאים מסכת ש"ר
 וכן דעת הראב"ד בפרק ב' הלכה י"א שהלפת והצנון כלאיים זה בזה. . להחמיר

 שוין ולפת דצנון להקל הפרי אחר שהלכו מפרש ורבינו: ו הלכה ג פרק כלאים הלכות קורקוס י"ר
 הקלו ולכך בעלין שוין ונפוס ולפת. בפרי שדומין אחר מין או אחר לפת מין שהוא ואפשר בפרי

 והפרי כלאים דהוי ונפוס צנון והרי מקשה ולהכי כלאים ונפוס צנון אלא' במתני תנן דלא והיינו
 או לחוד עלין מפני דהקלו דקאמרת כיון שפיר פריך קאמר להקל יונתן רבי אי אבל ... שוין והעלין

 רחוק זה דטעם כיון ומשני לטעם יחושו ולא להקל דראוי תרתי דאיכא היכא ש"כ לחוד פרי מפני
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 אמה  10.2
 אמה לארץ חמדה 60-כ
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 ריחוקן שאין הנפוס ולפת וצנון בלפת כן שאין מה ופרי עלין דמיון מפני הקלו לא ביותר זה מטעם
 .ביותר רחוק שכתב במה רבינו דקדק וזה בו דומין שאין אחר דבר מפני הקלו ולכך גדול רחוק

 זה של ועלין הואיל בטבעם מינים שני שהם פי על אף, אחרים ואילנות זרעים ישטו: סעיף 
 עד . ר"י קורקוס.וכן אין ריחוק גדול בטעמים שלהם גדול דמיון זה של לפרי דומה זה של פרי או זה של לעלין דומין

. 'העין מראית אחר אלא בכלאים הולכין שאין' זה עם זה לכלאים להם חששו לא, אחד ממין גוונים כשני שיראה

 .  רמב"ם כאן

ולא כר"ש וראב"ד שהם כלאיים כיון שצריך שוויון גם  בזה שוים פרייהןש מפני, זה כלאים אינם הצנון עם הלפת, כיצד

 . שוים העליםש מפני, בזה זה כלאים אינם הנפוס עם והלפת. בפרי גם בעלים וגם בטעם

, כלאים אלו הרי, לפרי דומה והפרי לזה זה דומים שהעלים פי על אף, הנפוס עם צנון אבל
כלומר בטעמים שאינם רחוקים ביותר . באלו כיוצא כל וכן. ביותר( זה פרי) מטעם רחוק זה פרי וטעם הואיל

 עלים אך בטעמים רחוקים ביותר מחמירים בכל אופן. ר"י קורקוס. אומקלים בדמיון פרי 

 טז סעיף 

 ע ולמלקות ששה טפחיםב  רּולשדות תבואה בית רובע מ  

 צריך שעורים בה לזרוע ורוצה חטין זרועה שדהו היתה רובע בית בתבואה תבואה ...: י משנה ב כלאים משנה

 רוחות' מד השעורים את מקיפים חטין יהיו שלא ובלבד, (רוחב אמות עשר על אורך ומחצה טפחים' וב אמות עשר) רובע בית להרחיק

 רצה אם אבל, הכי דבעינן הוא במרובע ודוקא טפחים ששה בירק ירק: אחת מרוח פתוח שיהא עד הרחקה מהניא לא דהתם

, מבשורה טפי במרובע שהחמירו טפחים ששה רוחב על ומחצה אמות עשר של שורה אורך עושה תבואה של שדה בתוך ירק של שורה לעשות

 טפחים ששה בתבואה ירק אומר אליעזר' ר .רובע בית בתבואה ירק בירק תבואה: בירושלמי אמרינן והכי

 :א"כר הלכה ואין. מבשורה טפי במרובע מחמרינן לא דסבר

 משלשה יפחות לא טפחים שלשה הגדר מן משוכות היו: ו הלכה ב פרק כלאים מסכת תוספתא
 אין טפחים עשרה שגבוה וגדר הרבים ודרך היחיד דרך .כשורה נראין שיהיו כדי מפולשין תלמים

שצריך להרחיק  רובע בית מידת היא כמה רובע בית למדת עולה טפחים מעשרה נמוך .רובע למדת עולה

 כשנים ארכה אפילו' אומ יוסה' ר מרובעות 'מחצה'ו אמות עשר על 'מחצה'ו אמות עשר בין שדות
 .ותשכח דוק חומש אלא דאינו דוקא לאו בתוספתא דקתני ומחצה .בעינן דמרובעות ק"כת דהלכה וידוע:  ג פרק כלאים הלכות משנה כסף ברחבה

 על' ו ללקות רובע בית באיסור אמרין דרבנין המַ כְ  : א פרק כלאים מסכת( וילנא) ירושלמי תלמוד
 . טפח ללקות ששה על ששה באיסור אמר יודה' ר כן ששה

 סוגי הזריעה להרחקות

[. שורה] משר. מרובע, שדה. בהרחקות חילוקים' ד ל"חז וקבעו :ג פרק כלאים הלכות אמונה דרך
 . יחידי

 השטח שרטוט הגדרה שם

שטח מלבני שנכנס בתוכו  חזו"א, ילקו"י: שדה
 רובע.ריבוע בגודל בית 

 1.5מקום זריעת ט' קבין שהוא  ארץ חמדה:
  מ"ר. 825פעמים בית סאה שהוא 

לענין חלוקת שדה  ם"רמב)ואפשר שמקורו במשנה וב
 כדי בה שאין שדה וכלהלכה ד' ' א פרק שכניםבהלכות 

 '(שדה קרויה אינה קבין תשעה זריעת
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   טפחים ששהשטח רבוע שדופנו לפחות  מרובע

 אמות' יל טפחים' שטח מלבני שרחבו בין ו שורה
  .וחומש

 

  שטח שרוחבו פחות מו' טפחים. יחידי

 

 

 כדי ?זה עם זה כלאים שהם זרעים מיני שני בין מרחיקים כמהט':  -לשון הרמב"ם פרק ג' הלכה ז'טז: סעיף 
 יש רבים ושיעורים. אסור ז"ה, בערבוביא שנזרעו נראים אם אבל. מזה זה מובדלים שיהיו

 ושילוח העלין רוב ולפי כגון שמרחיקין לשדה יותר מלשורה הנזרעת השדה גודל לפי הכל, זו בהרחקה
 כגון דלעת יוונית שמתפשטת הרבה ומחמירין בה כשנטתה. היונקות

אך לא תהיה חבושה בד'  בצדה לזרוע ובקש תבואה מין זרועה שהיתה שהיא בגודל בית רובע לפחות שדהו, כיצד

 בשדה אחרת תבואה מין . ד"א., ואפילו מוקפת גדרדווקא תבואה בתבואהדין חבוש . ו81"פ ירושלמי ב' ח'רוחותיה מהמין האחר. כס"מ  ע
 אמה וחומש אמות עשר על אמה וחומש אמות כעשר והוא, רובע בית ביניהם מרחיק, אחרת
 . . ד"א82תוספתא ב' ז'. ור"ל שבשאר השטח המרווח הולך וקטן הצד מן בין האמצע מן בין, כת"ק בתוספתא ב' ו' מרובע

שזהו  טפחים ששה בתוך קרובים שיהיו עד לוקה ואינו, אסור, הזה כשיעור בינהם היה לא ואם

 כיון שתבואה יונקת עד ג' טפחים. ערוה"ש.. השיעור מהתורה לכלאים וכחכמים בירושלמי שם

 יז סעיף

 הרחקה בין שדות ירק ו' טפחים מרובע

 של שורה לעשות רצה אם אבל, הכי דבעינן הוא במרובע ודוקא טפחים ששה בירק ירק ...: י משנה ב כלאים משנה

 אמרינן והכי, מבשורה טפי במרובע שהחמירו טפחים ששה רוחב על ומחצה אמות עשר של שורה אורך עושה תבואה של שדה בתוך ירק

 :בירושלמי

 כאילו אותה רואין טפחים ששה אחר בירק ירק עבודת: ז הלכה ב פרק כלאים מסכת תוספתא
 האמצע מן בין טפחים ששה עבודתה לה נותנין אחד קלח אלא שם אין' אפי מרובעת טבלה היא
 הצדדין מן ובין

 טפח* מלקותעניין ירק לשדות הרחקה ב

' ר זעירא ר"א ?!כלאים אינו' או יודה' ר כהדא:  א פרק כלאים מסכת( וילנא) ירושלמי תלמוד
 יליף זעירא' דר הדא על מקשיא דבעי מאן יוסי ר"א. טפח ירק' בשד אמר יודה' דר כדעתיה יהודה

                                                           
81

בערוה"ש למד ברמב"ם שאין לו דין חבוש ורצה להביא ראיה מהמשך ההלכה שכתב 'בין מן האמצע ובין מן הצד'  
 הכס"מ והחזו"א פשוט שעניינו לדין מצר והולך. ומהסבר

82
 והוא כראש תור שהותר במשנה ג' ג' מצד שניכר שהוא קצה שדהו ואינו מעורב 
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 אמר יודה' ר כן ששה על' ו ללקות רובע בית באיסור אמרין דרבנין המַ כְ  דרבנין מן' יוד' דר הדא
 . טפח ללקות ששה על ששה באיסור

 . טפח בתוך קרובין שיהיו עד לוקה ואינו הלכה י': ג פרק כלאים הלכות ם"רמב

 לאסור חכמים לדעת אבל יהודה' ר לדעת אלא אמורים הללו דברים אין א"א :ד"הראב השגת
 .בטפח וללקות בששה לאסור יהודה ולרבי טפחים בששה וללקות רובע בבית

 בירק ירק מיירי יודא רבי אלא פליגי לא ורבנן יודא' דר רבינו ומפרש : ג פרק כלאים הלכות משנה כסף

 בתבואה. איירו ורבנן ירק בשדה במילתיה וכדמפרש

 אפילו, אחר ירק שדה בצדה לזרוע ובקש ירק זרועה שדהו היתהלשון הרמב"ם פרק ג' הלכה י': יז: סעיף 
שדרך ירק לינוק פחות מתבואה  כר' עקיבא במשנה ג' ג'. מרובע טפחים' ו על טפחים' ו השדות שני בין מרחיק, דלעת

, זה משיעור ופחותתוספתא ב' ז'. ובשאר השטח המרווח מצר והולך. ד"א.  האמצע מן בין הצד מן בין., שצריכה בית רובע. ד"א
שזהו השיעור מהתורה וכהבנת הרמב"ם בירושלמי שחכמים אינן חולקים על ר'  טפח בתוך קרובים שיהיו עד לוקה ואינו, אסור

 יהודה. כס"מ. ובראב"ד נראה שלחכמים לוקה ב ו' טפחים גם בירק.

 יח סעיף

 הרחקה משדה תבואה לשדה ירק בית רובע

 בתבואה ירק אומר אליעזר' ר רובע בית בתבואה ירק בירק תבואה ...': י משנה 'ב כלאים משנה
 :טפחים ששה

 הרחקה משדה תבואה לדלעת יוונית יחידית בית רובע

 רובע בית לה נותנין ובתבואה טפחים ששה דהיינו כירק בירקיחידית  ניתויו דלעת: ז משנה ג כלאים משנה

וראה להלן במשנה ששורה קלה . הקב רובע זריעת מקום והוא, אמות עשר על ומחצה טפחים ושני אמות עשר שהוא התבואה עבודת כשיעור

 מדלעת יחידת.

 או ירק שבצדה והשניה תבואה זרועה השדות משתי אחת היתהלשון הרמב"ם פרק ג' הלכה יא': יח: סעיף 
ולענין מלקות נראה שהוא ג' טפחים וחצי שיניקת . משנה ב' י' כת"ק רובע בית ביניהם מרחיק, יוונית אפילו יחידית. משנה ג' ז'.  דלעת

 .לוקה בטפח. ערוה"שבין מיני ירק תבואה ג' ויניקת ירק חצי שהרי 

 יט סעיף

 ארוך ו"ט. תלםירק  לשורתהרחקה בין שדה ירק 

 רבי אחר ירק של שורה בתוכו ליטע מבקש והוא ירק זרוע שדהו היתה...: ג משנה ג כלאים משנה
 אומר עקיבא רבי ראשו ועד השדה מראש צדדיו משני פתוח מפולש התלם שיהא עד אומר ישמעאל

 שרי רוחותיו משלש מקיפו אחר שזרע פי על אף טפחים ששה ארוך הזרוע התלם שיהא אלא מפולש בעינן לא טפחים ששה אורך

 דכיון למלתיה פירש דלא גב על אף במלואו התלם רוחב בעי נמי ישמעאל' ור תלם רוחב שיעור שהוא טפחים ששה היינו מלואו ורוחב

 רבי: כעמקו רחבו שיהיה מלואו רוחב' פי ם"ורמב. דמחמיר ישמעאל' ר ש"כ מלואו רוחב בעי מפולש בעי ולא דמיקל עקיבא דרבי
 מקרא לה דמפיק משום טפח רוחב קאמר ולא פרסה רוחב דקאמר והא טפח והיינו הפרסה רוחב כמלא רוחב אומר יהודה

 .פרסה רוחב דהיינו הרגל להנחת מקום לירק ירק בין להיות שצריך, הירק כגן ברגלך והשקית( יא דברים) דכתיב

 בערוגות ירקם ושיטות להרחקה לשיעורי

 בהן וזורעין מרובעות מלבנות בגנות לעשות דרך:  א משנה ג פרק כלאים מסכת משנה על ם"רמב
 אחר אלא בכלאים הולכים שאין, והם, אלו כללים בלבך ושים. ערוגות הנקראות והן, ירקות

 כמו לו סמוך היה אפילו מותר זה הרי השניה מן מובדל הצמח שנראה זמן וכל, העין מראית
 ומחוברות השני הצמח לצלע סמוכה זה צמח זוית היתה אם לפיכך'. וכו חטים תור בראש שאמרנו

 צלע היה אם אבל זה לזוית סמוכה זה זוית היתה שכן וכל. תור ראש שהוא מפני מותר ז"ה לו
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 ההבדלה ואופן. כלאים ונעשה הכל שמתערב מפני לשני אחד לסמוך אסור השני צלע מול זה צמח
 טפחים ששה וארכו טפח שעומקו חריץ ביניהם שיחפור האחד, דרכים' מג אחד על הוא ביניהם

. טפח ורחבו טפח גבהו גבול ביניהם שיעשה או, זה בפרק שיתבאר כמו ירק המינין שני היו אם
 שיטה השלישי והדרך. מזה זה יינקו שלא שיעור והוא ומחצה טפח ביניהם שירחיק השני הדרך

 .מובדלין וייראו שיובדלו כדי האחר לצד השני הצמח ועלי אחד לצד זה צמח עלי

 שתי בין, האלו כשיעורים להרחיק שצריך אמורים דברים במהלשון הרמב"ם פרק ג' הלכה יב': סעיף יט: 
 לעשות דיו, אחר ממין ירק של שורה בצדה לזרוע ורוצה ירק זרועה שדהו היתה אם אבל, שדות

כלו' שיחפור  .כעומקו ורחבו, כר' עקיבא במשנה ג' ג' בלבד טפחים' ו ארכו ,'א תלם השורה ובין השדה בין

ואם היה עמוק אמה יהיה כך גם רוחבו. פיהמ"ש. ואם לא חפר יכול להרחיק טפח וחצי כערוגה או לעשות גבול ע"י תל   Uלפחות טפח לעומק ולרוחב כזה

שג' תלמים  שגובהו ורוחבו לפחות טפח. חזו"א. ולר"ש רוחב התלם ששה טפחים )ולסמ"ג טפח כר' יהודה ולגר"א כלשהו. ד"א. ובערוה"ש כתב ד' טפחים כיון

   סברו בירושלמי כשתי אמות(של משנה ב' ו' הו

 כ סעיף

 הרחקה בין שדה תבואה לשורת ירק ו' טפחים באורך י' אמות ומחצה

או ירק  דלועין של שורה לתוכה ליטע ובקש תבואה זרועה שדהו היתה ...: ז משנה ג כלאים משנה

 ששורה לפי, רובע בית צריכה בתבואה יחידית דדלעת, יחידית מדלעת שורה וקילא  טפחים ששה לעבודתה לה נותניןאחר. 

 במתניתין אתפרש לא אורך שיעור אבל רוחב שיעור הוי הכא דתנן טפחים וששה, יחידית בדלעת כמו ערבוב וליכא עצמה בפני מנכרא

 יעקר, טפחים ששה בתוך הענפים ונכנסו השורה הגדילה ואם: ומחצה אמות עשר האורך שיעור שיהיה דצריך פירשו ובתוספתא
 אמות ארבע עבודתה לה נותנין אומר יוסי רבי זה שיעור בתוך ונכנסו שנתפשטו הענפים כל מלפניה יעקור מלפניה

 מצינו להן אמר ?הגפן מן זו התחמיר לו אמרו התבואה מן אמות ארבע להרחיק שצריך, אמות ארבע הדלועים שורת של
 בית לה נותנין יחידית ולדלעת טפחים ששה עבודתה לה נותנין יחידית שלגפן הגפן מן חמורה שזו

 בית לתוך זרע יביא לא סאה לבית דלועין שלשה כל ישמעאל רבי משום אומר מאיר רבי .רובע
 זרע יביא לא כור לבית דלועים שלשה כל ישמעאל רבי משום אמר אפרתי החוטף בן יוסי רבי סאה
 סאה בית שלישית לה דנותנים איהו וסבר רובע בית לה נותנים בתבואה יחידית שלדלעת דאמר קמא אתנא פליג מ"ר   כור בית לתוך

 דלעת היא במתניתין השנויה ודלעת. בלבד קמא כתנא אלא כולם כדברי הלכה ואין. כור בית שלישית סבר אפרתי החוטף בן יוסי ורבי

 :ירקות כשאר דינן דלועין שאר עם מצרית דלעת אבל, טפי ומסתבכים ומסככים רחבים שלה שעלים בלבד יונית

 שדה לתוך ירק של שורה לעשות הרוצה דתני: ב פרק כלאים מסכת( וילנא) ירושלמי תלמוד
 .ששה רוחב על ומחצה אמות עשר אורך שורה אורך עושה זה הרי תבואה

, ירק של שורהאו בצידה  בתוכה לזרוע ורוצה תבואה זרועה שדהו היתהלשון הרמב"ם פרק ג' הלכה יג': כ: סעיף 
והאורך  טפחים' ו ביניהם מרחיק, ומסתבכין ארוכין שלהם שהעלין םיווני דלועין של שורה אפילו

  כדלעיל בין שדות עשר אמות ומחצה. רדב"ז. לאורך כולה. ד"א.
 התבואה מן יעקור, בה ונסתבכוולא רק לתחום ו' טפחים  לתבואה ונכנסו דלעת של העלין נמשכו ואם

  הכל במשנה ג' ז'.. העלין יתערבו שלא עד או מעלי הדלעת שבאו לתבואה. רדב"ז. הדלעת שלפני

ולא  אחד תלם ביניהם להיות שדיו, אחר ממין ושורה זה ממין שורה זרע שאם לומר צריך ואין

אבל  תלם נקרא והגבוה גדודים יקראו החרישה בקעי פירוש)חוששים ששתי שורות נראים כמעורבים יותר משדה ושורה. ר"י קורקוס. 

 (. משמע שהחריץ נקרא תלםכעמקו מלשון הרמב"ם שכתב על תלם שרחבו 

 כא סעיף

 זרע כראוי ונטו זה על זה מותרים ובדלעת יעקר

 נכפפים גדלן מתוך שהשבולים אלא כהלכתן שנזרעו כגון תבואה גבי על נוטה תבואה: יא משנה ב כלאים משנה

 יונית מדלעת חוץ מותר הכל תבואה ג"ע ירק ירק ג"ע תבואה ירק ג"ע וירק כולן וכן, זה על זה ושוכבים

' ר כלאים ומיחזו מינין שאר מכל יותר ומתקשרין מסתבכין הן ירק או תבואה ג"ע נוטין וכשהן ביותר ומתפשטין ארוכים שלה שעלין
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 וכן. יונית כדלעת ומסתבכין מסבכין בהן שאין מדברי דבריהן את אני ורואה המצרי ופול הקשות אף אומר מאיר

 .יונית מדלעת חוץ מותר שהכל הלכה

 על נוטה זה מין והיה, להם הראויה הרחקה המינים' ב בין הרחיקלשון הרמב"ם פרק ג' הלכה יד': : כא סעיף
 גדר שבכל או חריץ שמפסיק או והולך במיצר או תור שהיו סמוכים בהיתר כגון בראש התבואה על תבואה שנטתה בין, זה מין גבי

, מותר הכל, או ירק על ירק. ערוה"ש לה' הירק על תבואה או התבואה על ירק או אלה לא צריך בית רובע הפסק. ד"א.
 ; ולא חוששין למראית העין כשיעור הרחיק שהרי

 . מלפניה יעקור נטתה אם לפיכך, ומחזי ככלאים. רע"ב. הרבה נמשכת שהיא יונית מדלעת חוץ

 כב סעיף

 המועיל ללא הרחקה סוגי הפרדה בין שדות

 סומך, יותר או רובע בית וזרוע חרוש שאינו בור מקום תבואה של שדה בתוך יש אם רּולב וסומך: ח משנה ב כלאים משנה

 היחיד דרך אם ולדרך טיט בלא חומה כעין סדורות אבנים דר ולגפה חרוש מקום והוא ניר אצל סומך וכן, ולניר אחר זרע שם

 עשרה עמוק שהוא ולחריץ טפחים עשרה גבוה ולגדר בזו' א ומין בזו' א מין לזרוע מותר שדות שתי בין מפסקת
 לסמוך מותר זרע תחתיו יש אם, טפחים שלשה הארץ מן גבוה נופו שאין הארץ על מיסך שהוא ולאילן ארבעה ורחב

 לאשמועינן אלא, מזו גדולה מחיצה לך דאין למתנייה אצטריך לא ארבעה ורחב עשרה גבוה ולסלע דמי דכגדר אחד זרע מבחוץ

 .להפסיק מחיצה שמה אין מכאן דבפחות רוחב ארבעה בעינן סלע דאפילו

 בקצה שדהו בסמוך למין אחר שלו מותר חבירוזרע מין 

 שדה של המין מאותו לו לסמוך מותר ,אחר מין חבירו ושל חטים שלו...: ז משנה ב כלאים משנה

 דהיינו בשדהו הזרוע המין מאותו החטים בעל לסמוך מותר רא"ש: .חבירו שדה כסוף דנראה משום בשדהו ככלאים נראה ואין )!( חבירו

 כל דחלוק שרי ה"ואפ היכירא וליכא בזה זרוע זה הכא אבל היכרא ואיכא תור ראש שדהו סוף הוי דהתם ליה שמעינן לא ומרישא, חטים

 כלאים ואינו חבירו זרע ממין חבירו לשדה לסמוך מותר החטים בעל מפרשים ויש, זה כפירוש משמע לא המין מאותו ומיהו, מחבירו שדה

  : חבירו שדה כסוף שנראה מפני שדהו במקצת הזרועים חטים עם

 סמוך שעורים שדהו בתוך זרע אפילו אלא עוד ולא: הלכה ט"ז ג פרק כלאים הלכות ם"רמב
 מפני, מותר זה הרי שעורים זרועה שהיא חבירו לשדה שסמכו עד השעורים זרע ומשך לחטים
 . חבירו שדה סוף שהן שדהו שבתוך השעורים שנראו

 לדעת אלא לכתחלה כך לעשות מותר שאינו המשנה ומן הגמרא מן נראה לי א"א :ד"הראב השגת
 אבל בזרעים שלו שאינו דבר חורש אדם אין וכן בכרם שלו שאינו דבר מקדיש אדם אין דאמר ש"ר

 בשדות המשנה וכן בסוף שמפורש כמו זרועות בשדות להמשיך מותר אבל לחרוש רשאי אינו לרבנן
 .שדה כסוף נראים ולבסוף נזרעו בהיתר כשבתחלה ובהמשכה שנויה היא זרועות

 השדות שתי נזרעו כשבתחלה אלא התיר לא רבינו שגם אומר ואני: הלכה טז ג פרק כלאים הלכות משנה כסף

 מבואר וזה שעורים הזרועה חבירו שדה עד והמשיכם שעורים זרע חטים הזרועה שדהו בתוך כך ואחר בהיתר

 :בלשונו

 לחטים סמוך שעורים שדהו בתוך לזרוע לכתחלה רשאי אינו דזה הוא פשוט:  רצז סימן דעה יורה השולחן ערוך

 [:ש"ע מ"הכ ש"כמ ד"הראב השגת סרה ובזה] 83מותר כן עשה אם דבדיעבד אלא שעורים זרועה חבירו כששדה אף

                                                           
83

 לסמוך דמותר לפרש נראה ואמנם מלשון המשנה "מותר לסמוך" משמע שהוא לכתחילה. וכן בר"ש שכתב: 'ויותר 
וגם  חברו' שדה כסוף דנראה משום בשדהו ככלאים נראה ואין חברו שדה של המין מאותו שלו חטים שדה אצל

מסתייג מההיתר לזרוע בשדהו חיטים ושעורים יחד בו זמנית אבל אם שדהו כבר זרועה אמנם בכס"מ אפשר להבין ש
חיטים בהיתר יכול לכתחילה לזרוע בה אח"כ שעורים בהמשך לשדה השעורים של חבירו ועד החיטים שלו. ואמנם 

אבל בהקשר בתוך ההלכה משמע שהוא לכתחילה שכן  ד,ע... הרי זה מותר" שמשמע קצת בדיעבהרמב"ם כתב "זר
במקרה הראשון כתב 'מותר לחבירו לזרוע' שהוא ודאי לכתחילה והמשיך 'ולא עוד אלא אפילו... הרי זה מותר' 

 כמשנה.וומשמע שהוא אותו היתר והוא לכתחילה 
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 שאינו חרוש וזרוע רּוּב . הלכה"א ע"פ  רדב"ז.  הרחק ד' אמות. המינים שני בין היהטז':  –לשון הרמב"ם פרק ג' הלכה טו' : כב סעיף
 דרך או (טיט בלא זו גב על זו סדורות אבנים גדר פירוש) גפהשלא היה מרחק כשיעור אך היה  או מקום חרוש. ניר או

 זה חוטין' ד י"ע הגדר לעשות ויכול ואפילו עבה כלשהו. טפחים עשרה גבוה שהוא גדר או רחבה ד' אמות. רדב"ז. ד"א. ע"פ תי"ט.

 עשרה עמוק שהוא חריץ או) וכן יכול בצוה"פ ואפילו מהצד כשהיא עד י' אמות.ד"א לבודין ולא צריך שתי וערב בכלאים. מזה למעלה
 על מיסך שהוא אילן או ארבעה ורחב( והוא בשדה אבל בין שורות ירק מועיל תלם טפח על טפח כדלעל סעיף כ' טפחים
 ז"ה, ארבעה ורחב טפחים' י גבוה שהוא סלע אואילן שנופו לבוד לארץ כמחיצה ומין אחד זרוע תחתיו. רע"ב.  הארץ
 הרי ביניהם מבדיל אלו מכל ואחד הואיל, השני לצד האחר והמין, מאלו' א לצד לסמוך מותר
 . ואפילו שבפועל היניקות מתערבות מזה זה מובדלים נראים הם

, חטים זרועה שדהו היתה אם אבל. שדהו בתוך כשזרע, המבדיל דבר או הרחקה שצריך א"בד
 לסמוך. ד"א.ק"ו מההיתר במשנה ב' ז' כדלהלן. וזהו בשדה אבל שורות של אנשים שונים אסור  שעורים בצדה לזרוע לחבירו מותר

: נאמר שלא, כלאים שדהו כשיזרע אלא האיסור אין (יט, יט ויקרא) כלאים תזרע לא שדך: שנאמר
 . אבל בכלאי הכרם אסור כדלעיל רצו לה כלאים תזרע לא הארץ

 שסמכו עד שעורים זרע ומשך, לחטים סמוך שעורים שדהו בתוך זרע אפילו אלא, עוד ולא
 השעורים שנראו מפני, בדיעבד. ערוה"ש. וראה הערה מותר זה הרי, שעורים זרועה שהיא חבירו לשדה
 . משנה ב' ז' חבירו שדה סוף שהם שדהו שבתוך

 כג סעיף

 מותר לזרוע תלם פשתן סמוך לשדהו 

 תלם ולא פשתן של תלם לו לסמוך מותר חטים חבירו ושל חטים שלו ...: ז משנה ב כלאים משנה
 תלם לזרוע עשוי אדם שאין לפי, לאו אם פשתן בה לזרוע טובה אם שדהו לבדוק כדי אלא שם זרעוהו שלא יודע שהרואה אחר מין של

, אסור שדהו לבדוק אלא זרעו לא אפילו, בלבד אחד תלם ממנו לזרוע עשוי דאדם אחר מין של אבל. תועלת שום בו לו שאין פשתן של אחד

 שהרואה, אחד תלם לסמוך אסור המינין כל ואחד פשתן זרע אחד אומר ש"ר בו ליהנות כדי זרעו לצרכו אומר שהרואה

 יודעים שהכל פשתן של בתלם לבדוק מותר שדהו באמצע אף אומר יוסי רבי עושה הוא שדהו דלבדוק יודע אינו

 .הפשתן לקיים מתכוין שאין כלומר ר"ש: :קמא כתנא והלכה. לפשתן יפה היא אם שדהו לבדוק אלא הפשתן לקיים מתכוין שאין

' אפי לבדוק במתכוין אם קיימין נן מההלכה ה:  ב פרק כלאים מסכת( וילנא) ירושלמי תלמוד
 במתכוין. המינין כל שאר אפילו פשתן זרע לי למה לבדוק מתכוין בשאינו אם. מותר שדהו באמצע
 .העין למראית חששו ורבנין. העין למראית חשש לא יוסי רבי. קיימין אנן לבדוק

 מותר, חטים זרועה בצדה חבירו ושדה, חטים זרועה שדהו היתהלשון הרמב"ם פרק ג' הלכה יז': : כג סעיף
 שאין יודע שהרואה, משנה ב' ז' חבירו לשדה הסמוך שלו חטים בצד פשתן של אחד תלם לזרוע לו

שאין בתלם אחד שום תועלת. וצריך להסמיך לחבירו כי כך ניכר שאין אפשרות להרחיב הפשתן לשדה  פשתן של אחד תלם לזרוע דרך

 ונמצא, ירושלמי ב' ה' לא אם פשתן לזרוע ראויה היא אם שדהו לבדוק אלא זה נתכוין ולא, . ערוה"ש. שלם
 . כת"ק במשנה ב' ז'. 84להשחתה כזורע

כיון שדרך לזרעם תלם אחד הרואה סובר שכוונתו  אחד ממין שהם אלו שדות שתי בין לזרוע אסור אחר מין אבל

 .שלו בתוך שירחיק עד, להנות מהם

                                                           
84

ת ישאיר להשחת בארץ וראייתו מלשון הר"ש. ואפשר שאינו מוכרח בדרך אמונה כתב שמוכרח שיעקור או לפחו 
שהר"ש כתב "שאינו מתכוין לקיים" ומשמעו שיתכן והם מתקיימים רק שהולכים אחר כוונתו. וכן הרמב"ם כתב 

 זורע להשחתה" משמע שהמציאות שאינו משחית ורק דינו כמשחית. כ"נמצא 
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 כד סעיף

   וחריע חרדל תבואה לשדה סומכין אין

 הן וחריע חרדל דהיינו הללו מינים ושני  וחריע חרדל תבואה לשדה סומכין אין: ח משנה ב כלאים משנה

 הלכך, שלו לתבואה סמוך המינים אלו משני אחד שיזרע אחר לאדם מניח היה לא בקיומם ורוצה זרעם השדה שבעל לא ואם לתבואה מזיקין

 לשדה סומכין אבלאסור  ר ולכןלתבואה וממילא לא יעקו אינו מזיקוברמב"ם בהלכות כתב הפוך, שחרדל  :בשדה כלאים כמקיים נראה
 .וחריע חרדל ירקות

 יזרע לא, תבואה מיני שני זרועים שבצדו חבירו ושדה שדהו היתהלשון הרמב"ם פרק ג' הלכה יח':  :כד סעיף
 . אחד תלם מאלו זורעים שהעם מפני, אחד תלם אפילו, וחריע חרדל ביניהם

 להקיף שמותר, חריע או חרדל ביניהם לזרוע מותר, ירקות מיני שני זרועים השדות שתי אם אבל
   .אותה מזיקים שאינם מפני, התבואה מן חוץ, כיון שהם מזיקים לירקות וממילא יבוא לעקרם. ר"י קורקוס. מין לכל חרדל

 כה סעיף

 נגיעת "ראש תור" מותר בין שדות 

 ירק שדה לתוך נכנס ירק אחר שדה לתוך נכנסת מחודדת זוית קרן תור ראש היה: ג משנה ג כלאים משנה
 .ככלאים מיחזי ולא וניכר שדהו ףסוֹ כְ  נראה שהוא מפני מותר אחר

 ואפילו ששני הזרעים האחר זרע של בצלע אך לא מובלעת. ד"א  נוגעת זה זרע של זוית היתהרמב"ם שם:  כה: סעיף
 . "ראש תור" במשנה ג' ג' מזה זה מובדלים נראים שהם מפני, מותר זה הרי, שדהו בתוך

 שדה כסוף נראים שהם מפני, האחד זרע של בזוית נוגעת זרע של זוית היתה אם לומר צריך ואין
 שניכר. ד"א. כיון כלאים נקרא לא דזה ל"חז קבלו שכך תור ראש מהני דאורייתא בכלאים' ואפי הבדלה ובלא הרחקה בלא מותר שהוא

 סיכום היתרים בזריעת שדות 
 הרחקה : א.זרעים בכלאי היתרים' ד יש שנתבאר מה לפי: מא' רצז סימן דעה יורה השולחן ערוך

 תלם לזרוע מותר אדם בני שני של שדות שתי ובין .חבירו שדהד.  תור ראש כמו היכרג.  הבדלהב.
 .שלימות שדות בזריעת בארנו זה וכל וחריע חרדל גם ירקות של שדות ובין פשתן

 כו סעיף

 במינים המסתבכים אסור לזרוע שורות בודדות סמוכות 

 של שורות שתי דלועים של שורות שתי קישואין של שורות שתי הנוטע: ד משנה ג כלאים משנה
, למין מין בין מפסיק תלם דאיכא והוא ערבוב כאן ואין הכירא ואיכא עצמה בפני כשדה נראית שורות שתי דכל מותר המצרי פול

 ומין מין כל בין מפסיק דתלם גב על אף אסור המצרי פול של שורה דלועים של שורה קשואים של שורה אבל

 יחד כולן נזרעו כאילו נראין ומין מין מכל אחת שורה אלא שם וכשאין, זו עם זו ומתערבים מתפשטים שלהם עלים הללו מינים ששלשה לפי

 המצרי פול של שורה דלועים של שורה קשואים של שורה בהן ניכרת התלם הפסקת ואין ככלאים ומיחזו יד במפולת
 להו חשבינן לזו זו סמוכות שאינן פי על אף קשואין של שורות שתי ואיכא הואיל קסבר מתיר אליעזר רבי קשואים של ושורה

 בהרחקת להו וסגי קשואין של בשדה נטועות כאילו הוו המצרי פול של ושורה דלועין של ושורה קשואין של שדה כאן ויש סמוכות הן כאילו

 קשואין של שורות שתי שאין לפי אוסרין וחכמים': וכו אחר ירק בתוכו ליטע מבקש והוא ירק זרועה שדהו היתה לעיל כדתנן, תלם

  כחכמים והלכה, בהן מועלת התלם הפסקת ואין ערבוב כאן ויש ככלאים ומיחזי קשואין של כשדה חשיבי לא לזו זו סמוכות
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 בצדן שורות ושתי, קישואין של זו בצד זו שורות שתי לזרוע מותרלשון הרמב"ם פרק ד' הלכה א':  כו:סעיף 
 . ומין מין כל בין ותלם, המצרי פול של שורות ושתי, דלועין של

 אף, המצרי פול של אחת ושורה דילועין של אחת ושורה קישואין של אחת שורה יזרע לא אבל
 אלו שמינים מפני ובד"כ תלם מועיל בין שורות ירק כמובא בסעיף י"ט, כאן אסור ומין מין כל בין מבדיל שהתלם פי על

 ויראו הכל יתערב שורה בצד שורה זרעם ואם שבת פה: ומסתבכים ונמשכים ארוכים שלהם עלים
 . והחזו"א כתב שבהרחקה של טפח וחצי מותר גם במינים אלו המסתבכים בערבוביא כנזרעים

 כז סעיף

 בין שורות של מינים המסתבכים צריך יב' אמה של ירק רגיל 

 רבי דלועים של שורות בתוכה ליטע ומבקש בצלים זרוע שדהו היתה: ו משנה ג כלאים משנה
 של שורות שתי וכשעוקר, רוחב אמות' מד פחות אין השורה שיעור אחת שורה ונוטע שורות שתי עוקר אומר ישמעאל

 ומניח: מכאן תרו  ו  ב   אמות' וב מכאן תרו  ו  ב   אמות' ב נשתיירו אמות' ד שהיא דלועים של אחת שורה באמצען ונוטע אמות' ח שהן בצלים
 של' א שורה באמצען וזורע אמות' ח כן כמו שהן שורות שתי ועוקר רוחב אמות שמונה שהן שורות שתי במקום בצלים קמת

 בין בורות אמות ושתי, אמות' ח הבצלים וקמת בורות אמות שתי הבצלים לקמת דלועין של ראשונה שורה בין נמצא, אמות' ד שהיא דלועין

 שורות שתי ועוקר: לעולם וכן אמה ב"י דלועים של לשורה דלועים של שורה בין הרי, דלועים של שניה לשורה הבצלים קמת
 בצלים קמת ומניח שורות שתי ונוטע שורות שתי עוקר אומר עקיבא רבי .אחת שורה ונוטע

 לקמת דלועים של שורות שתי בין להפסיק צריך שאין קסבר שורות שתי ונוטע שורות שתי ועוקר שורות שתי במקום

 הבצלים קמת של אמות שמנה מפסיקים דלועים של לשורות דלועים של שורות ובין. ירקות בשאר בפרקין לעיל כדתנן, התלם אלא הבצלים

 של הזרע את יקיים לא אמה עשרה שתים לחברתה שורה בין אין אם אומרים וחכמים בלבד
 שתי הפסק מצריך ישמעאל רבי מיהו, אמה ב"י לחברתה דלועים של שורה בין שיהיה שצריך להו סבירא ישמעאל' כר חכמים  בינתיים

 תלם אלא מצרכי ולא בצלים של קמה אצל דלועים של שורה לסמוך מתירים וחכמים בצלים של לקמה דלועים של שורה בין בורות אמות

 כדי הרבה ומתפשטות רחבות שלהן עלין שהדלועים לפי חכמים בעו לחברתה דלועים של שורה בין אמה ב"י אבל. ירקות כשאר בלבד אחד

 :כחכמים והלכה. ודלועים בבצלים מעורבבת השדה כל תראה שלא

 רוחב ערוגה ד' אמות.

 בין ערוגות צמודות יש תמיד מרחק תלם שהוא טפח בעומק טפח לפחות

 ר' ישמעאל

בין דלועין י"ב אמות בין הדלועין לבצלים שתי אמות, נמצא 

 לדלועין

 עקיבאר' 

 לא מרחיק בין דלועין לבצלים אלא התלם טפח 

 ח' אמותנמצא בין הדלועין 

 חכמים

אך אין צורך להרחיק בין  י"ב אמהדי שבין הדלועין יש 

 הדלועין לבצלים יותר מתלם.
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 וביקש, רגילים שאינם ממינים המסתבכים ירקות ממיני מין זרועה שדהו היתהלשון הרמב"ם פרק ד' הלכה ב':  כז:סעיף 
, דלועין של שורה בו שזורע מקום מהירק עוקר, 85דלועים של שורות שורות בתוכה לזרוע

 ועושה, בתוספת תלם מכל צד אמה ב"י רוחב כחכמים במשנה ג' ו' הירק מן ומניח, כתלם הירק ובין בינה ומבדיל
 כל בין שנמצא, שירצה מקום עד וכן, כתלם הירק ובין בינה ומבדיל, דלועים של שניה שורה
 ומכאן מכאן שמסתבכין העלין מפני, אסור, מכאן פחות אבל. אמה ב"י דילועין של שורות שתי
ולכן חמור משורות סמוכות של מינים המסתבכים שכולם עליהם גדולים ודי  בערבוביא נזרע כאילו הכל ונראה שביניהם בירק

 . בשתי שורות הפסק שלא יראו כערבוביא. ערוה"ש.

 כח סעיף

 בין דלעת לשדה תבואה מרחיק בית רובע

 עבודתה ירק אצל דלעת ליטע הבא רובע בית לה נותנין ובתבואה כירק בירק דלעת: ז משנה ג כלאים משנה

 ושני אמות עשר שהוא התבואה עבודת כשיעור רובע בית לו להרחיב צריך בתבואה דלעת ליטע בא אם אבל. טפחים ששה דהיינו כירק

 .הקב רובע זריעת מקום והוא, אמות עשר על ומחצה טפחים

 לזרוע ובא, יחידית דלעת אפילו, זרועה דלעת של שורה היתהלשון הרמב"ם פרק ד' הלכה ג':  כח:סעיף 
אבל אם התבואה קדמה, די בהרחקת  גדול מקום והחזיקה עליה נמשכו שהרי, רובע בית מרחיק, תבואה בצדה

 . ו' טפחים כיון שלא מתפשטת ואינו נראה כזורע בערבוביא. ר"י קורקוס. ולחזו"א ה"ה גם כשהתבואה קדמה

 כט סעיף

 רובעשטחים שאינם ראויים לזריעה עולים למידת בית 

 פי על אף, מים מלאים נקעים כגון רובע בית במדת עולה רובע בית בתוך שהוא כל: י משנה ב כלאים משנה

 כדי דהיינו, סביבותיה ואוכלת תופסת שהגפן מה הגפן אכילת ומין מין בין הרחק ליחשב רובע בית למדת עולים לזריעה ראוים שאינם

 .רובע בית במדת עולין והסלע והקבר, עבודתה

ואפילו שלא  המינים שני בין שמרחיקין רובע בית בתוך שהיה דבר כללשון הרמב"ם פרק ד' הלכה ג':  כט:סעיף 

 .כגון נקעים מלאים מים. ר"ש. בהן וכיוצא והסלעיםואינו נחשב כנהנה ממנו. ירושלמי.  הקבר כגון המדה מן עולה ראוי לזריעה
   ולערוה"ש צריך דווקא קרקע הראויה לזריעה שיהיה היכר.ובשאר הרחקות כגון ו' טפחים לחזו"א הדין זהה 

 ל סעיף

 זורעים שלשה זרעונים סביבות תלם עמוק טפח ללא* הרחקה

 זרעונין שלשה לתוכן זורעים טפח עמוקים שהם המים ואמת התלם ...: ב משנה ג כלאים משנה
 עד מין מכל וזורע והולך התלם באמצע ואחת האחרת בשפה ואחת לרחבו התלם בשפת באמצע ואחד מיכן ואחד מיכן אחד

 בשפת  וכן בר"ש:. כחבוש דמיחזי דאסר מאן איכא דבירושלמי משום נקט לרבותא טפח עמוקים ושהן ומחצה טפח מזה זה מרוחקין שיהיו

 התלם ורוחב ומחצה טפח מזה זה מרוחקין שיהו עד ומין מין מכל וזורע התלם באמצע ואחד האחרת בשפה מכאן ואחת לרחבו התלם

 .ששה

 טפח הרחקה וצריך טפחים' ו התלם דרוחב פירשו ב"והרע ש"הר אבל : רצז סימן דעה יורה השולחן ערוך

 זרעים לעניין מ"דנ ל"ונ המים?! ואמת תלם לזה צריך מה כ"דא ותמיהני לשיטתם יניקה כשיעור לזה ומחצה

 ואין שחולק יש בירושלמי אך זורעים המים ואמת בתלם אבל שיתבאר כמו בריחוק אף זורעין אין דבערוגה
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וכן כתב בדרך אמונה ע"פ החזו"א. מקשאות לרבות קשואין ופול המצרי בערוה"ש כתב שחומרא זו היא גם בשאר  
 '.צריך אין המצרי ופול קישואין של אבל הרבה נמשכין שענפיהם דלועין לזרוע כשבא דדוקא ונראהאבל הרדב"ז כתב '
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 מה שפיר אתי ז"ולפ ש"ע טפי גרע דתלם כתבו ב"והרע ש"הר אך יאסר למה בהרחקה ואי אחד מין רק מתיר

 :בפשיטות שפיר אתי ם"ולהרמב מבואר והדוחק שהקשינו

ורוחב התלם  טפח עמוקים שהםשיבשה וראויה לזריעה. ר"ש.  המים אמת או התלםלשון הרמב"ם פרק ד' הלכה ד':  ל:סעיף 

, מכאן התלם שפת על אחד, זרעים מיני שלשה לתוכו זורעים, טפח. ,ערוה"ש, חזו"א. ולר"ש ששה טפחים.לרמב"ם 
 . ואין צורך להרחיק ביניהם. ולר"ש צריך הרחקה טפח וחצי באמצע ואחד, מכאן ואחד

 לא סעיף

 מותר ליטוע ד' מינים בגומא אחת לרוחות שונות

 מינים שאר ש"וכ זו עם זו ומתערבים מתפשטים שלהן שהעלים ודלעת קישות אדם נוטע: ה משנה ג כלאים משנה
 זו של ושער לכאן זו של שער ונוטה זה לצד נוטה וזו זה לצד נטה זו שתהא ובלבד אחת גומא לתוך
 לא חכמים שאסרו מה שכל להן מועיל זה לצד וזו זה לצד זו העלים הטיית, להן מועיל תלם של הפסק דאין ג"דאע לכאן
 :העין מראית מפני אלא גזרו

 שדהו בתוך לעשות אדם הוא מותר תני: הלכה ד ג פרק כלאים מסכת( וילנא) ירושלמי תלמוד
 כהנא בר אבא רבי. רוחותיה לארבע ולהפכן זירעונין ארבע בתוכו ולזרע טפח עמוקה קטנה גומא

 הגומא, כלומר שנו לחורבה בנוטין לקיש בן שמעון רבי בשם נרשייה שמעון

 ריק המקום כי כלאים שם עושה לא, לצדדים העלים את כשמטה לכן, ריק במקום נמצאת הזאת

 מיכן שנים. שמונה ניתני לחורבה בנוטין אם בעי מנא רבי ושואל. מסביב
 שהרי הוא וההסבר. באמצע ארבעה ועוד מיכן ושנים מיכן ושנים מיכן ושנים

 בשמונה גם כלאים כאן אין, באלכסון עושה ואם, רוח באותו נשארים הם, העלים את כשמטה

 .מינים

 עקרי ממני ונעלמו מעיני ונסתרו ממני החבאו כלאים בתי :ה משנה ג פרק כלאים מסכת ש"רא
 חטה הזורע ק"פ סוף תנן והא אחת בגומא כלאים שהם זרעונים מיני לזרוע מותר היאך יסודותיה

 .ע"וצ. כחבוש שנראה ש"כ טפח עמוקה שהגומא בשביל ואי כלאים זה הרי כאחת ושעורה

 בזרע אלא אסורים כלאים שאין רבינו בדעת שנראה מה והנה ד: הלכה ד פרק כלאים הלכות קורקוס י"ר

 כלאים תזרע לא שדך כדכתיב וזרען הזרעים ערב הזריעה שבעת ובערבוביא ביחד וזרען כלאים לזרוע בכוונה

 אין בזריעה ערבן ולא כלאים בכוונת זרען שלא כל אבל משמע בכוונה תזרע דלא ה"בפ כרם גבי דרשו וכן

 שאסור מקומות בכמה רבינו ביאר וכן ובכונה בערבוביא שנזרע הרואה שיחשוב העין מראית מפני אלא אסורין

 אחת בבת זורען שאינו דגומא בהא ומעתה דחייש הוא זריעה דלשעת מוכח בערבוביא נזרעו כאלו שיראו לפי

 בערבוביא שנזרעו הרואה שיחשוב לחוש שאין מותר מובדלין נראין כי וגם כלאים חשוב אינו כלאים בכונת

 הגומא שפת על נוטין אלו ועלין מכאן הגומא שפת על נוטין אלו שעלין מובדלים אותם שרואה כיון ובכונה

 לזרוע יכול אין זרעונים שאר דודאי ונראה מובדלים? יראו במה ארוכים עלין להם שאין מינין ת..."וא. מכאן

 ' א לצד נוטה מין כל שיהיה לעשות שיוכל באופן יזרעם אלא ממש בגומא למטה

ודוקא נטיעה כי יש כבר עלים שיכולים להיות מוטים לצדדים שונים. ר"י קורקוס. ובזריעה  לנטוע מותרלשון הרמב"ם פרק ד' הלכה ה':  לא:סעיף 

 והוא, ודלעת קישות ואפילו, אחת גומא בתוךאפילו  מינים שני צריך להעמיד קנים שיכריחו לנטות החוצה. ד"א.
 מזה זה נבדלין ויראו השני לצד נוטה האחד והמין, לכאן הגומא שפת מעל נוטה זה מין שיהיה

 . משנה ג' ה'. וכתב בערוה"ש שהיתר הטיה הוא כשיש הרחקה נדרשת והחשש הוא רק ממראית עין

כבריתא בירושלמי ג' ד'. ונראה שלא  .מותר זה הרי, רוחותיה' לד והפכן הגומא בתוך מינים ארבעה נטע אם וכן

כגון שזרען במפולת יד לכס"מ ]ד' ט"ז[ ולגר"א ]שנות אליהו[ לא מועילה הטיה ולחזו"א מותר.  בכלאיים דאורייתאהתיר נטיעת שמונה שהובא בירושלמי. ד"א. 

 ד"א. 
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 לב סעיף

 במשר מרחיק בין מיני תבואה ב' על ב' אמות ומצר והולך

 מין מכל לבדו אחד ממין ערוגה וכל ערוגות ערוגות משר משר שדהו לעשות הרוצה: ו משנה ב כלאים משנה
( כח ישעיה) אדמתו וישדד יפתח מלשון מחרישה של תלמים שלשה ריוח למשר משר בין מניח כלומר תלמים שלשה אומרים ש"ב

, שהו כל אלא המצר בסוף ביניהן ישאר שלא עד ירצה אם והולך מיצר כ"ואח, אורך אמות שתי על רוחב אמות שתי שהם מפרש ובירושלמי

, בשרון בו שחורשים העול רוחב כמלוא השרוני העול מלא א"ובה .פתיח של: בערבוביא נזרעו שלא נראים הן בכך שהרי

 :אלו כדברי להיות אלו דברי וקרובין: בהר בו שחורשים העול מן רחב שהוא, בבקעה דהיינו
 

 רובה חייה רבי בשם לעזר רבי זעירא רביהלכה ד:  ב פרק כלאים מסכת( וילנא) ירושלמי תלמוד
 דתימר הדא יונה רבי אמר. שהוא כל אפילו והולך ומיצר אמות שתי על אמות שתי עושההגדול 

 ירצה אם, לשורות מחולקת הייתה לא והשדה, שדה בצד שורה זרע אם אחד משר בעשויה אבל משרין משרין בעשויה

 חקלי זרע אנא יכיל ינאי רבי דאמר כיי ואתיא. וצריך להרחיק ביניהם בית רובע  בדא לא מינים שני השדה בתוך לזרוע
 . מיכא' וחמש ועשרין מיכא וחמשה' עשרי מינין חמשין

' פי) משר משר תבואה. ולרוה"פ קטניות כתבואה להרחקות. חזו"א. שדהו לזרוע הרוצהלשון הרמב"ם פרק ד' הלכה ו':  לב:סעיף  

 מין מכלרכה גדול מרחבה ורוחב ערוגה צ"ל בין ו' טפחים לי' אמות וחֹמש, פחות מכך נידון כיחידי ויותר מכך כשדה. ד"א. שא (ערוגות ערוגות
 ביניהם ישאר שלא עד, והולך ומיצר אמות שני על אמות שני ומשר משר כל בין מרחיק, ומין
 . בערבוביא נזרעו שלא נראים הם שהרי, שהוא כל אלא המשר בסוף

 לג סעיף

 בבית סאה יכול לזרוע תשע קרחות מרובעות ממיני תבואה וקטנית

 קרחת קרוי מרובע כשהוא זרוע שאינו פנוי מקום  קרחת קרחת שדהו לעשות הרוצה: ט משנה ב כלאים משנה

 חמשים על אמה חמשים הוא סאה ובית'. א מין זורע קרחה ובכל סאה לבית קרחות וארבעה עשרים עושה מין מכל

 לבית מקרחת: רוחב אמות עשר על אורך ומחצה טפחים ושני אמות עשר קרחה כל נמצאת קרחות ד"כ בו עושה וכשאתה, אמה
 כל בתוכה וזורע רובע בית קרחה לכל הרי קרחות וארבעה לעשרים אותם תן קב של רביעית וארבעה עשרים בסאה יש שהרי רובע

 או אחת קרחת היתה מזו זו ומובדלות מופרשות נראות הן דמרובעות דכיון כלל הרחקה מאיר רבי מצריך ולא שירצה מין
 אבל, תבואה שדה בתוך חרדל כשדה נראה דאינו חרדל זורעם קרחות שתי או רובע בית של אחת קרחת תבואה שדה בתוך שתים

 אינן קרחות שלשה אפילו מינים ושאר. גדולה שדה החרדל מן לזרוע רגילות שאין לפי תבואה שדה בתוך חרדל כשדה נראות קרחות שלשה

 .מ"ר דברי ,חרדל כשדה נראית שהיא מפני חרדל יזרע לא שלש :ביחד הרבה מהן לזרוע שרגילין כיון כשדה נראין
 לסמוך אוסרים וחכמים, שירצה מין מכל קרחות ד"כ כל דזורע מאיר רבי דקאמר, קמהדר ארישא מותרות קרחות תשע א"וחכ

 ראשונה שורה של ראשונה קרחה וזורע קרחות מחמש שורה וכל שורות חמש דהיינו קרחות ה"כ סאה לבית עושה אלא אחר מין אצל מין

 חמישית וזורע בורה רביעית ומניח שלישית וזורע בורה שאצלה שניה ומניח

 ושלישית ראשונה קרחה שלישית משורה וזורע בורה כולה שניה שורה ומניח

 קרחה חמישית משורה וזורע בורה כולה רביעית שורה ומניח וחמישית

 עשר: סאה לבית זרועות קרחות תשע הרי וחמישית ושלישית ראשונה
 קרחת כשיעור וקרחת קרחת כל בין מפסיק שיהא שצריך אסורות

שיטת ר' ינאי לניצול 

השדה בהתבסס על קולת 

 :"מיצר והולך"

של הרחקה יוצר כל ריבוע  

אמות )גודלו  2

2.82X2.82 וחוסם  אמות

כן ו ישר(  2x2בתוכו ריבוע 

חלקי שתי המרחק בין 

  .השדה

בכל משולש שמתקבל 

של  ניתן לזרוע מין אחר

 .תבואה או קטנית

  ע"פ פ' ידיד נפש. 

2x2 
 אמות

 חיטים

 שעורים

חלוקת בית סאה לט' קרחות 

של תבואה או  לזריעת מינים שונים

 .כחכמים ולהלכה קטנית

גודל השדה חמישים על חמישים 

)בית סאה( כך שכל קרחת כעשר 

 על עשר שהיא כבית רובע
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 בתוכה יעשה לא כור בית שדהו כל אפילו אומר יעקב בן אליעזר' ר כחכמים והלכה. בקירוב רובע בית דהיינו
  .אתפרש לא יעקב בן אליעזר דרבי וטעמא. סאים' ל אחת מקרחת חוץ

 י' אמות-במרובעת מחמירים להרחיק בתבואה וקטנית כ

 בית ומניח רובע בית' א בכל שזורע ,ביניהן מפסיק בור ורובע רובע בית' ג שורה בכל זורע ר"ש:
 בורשהוא עשר אמות וחומש  רובע בית שיש רביעיות תשע זורע נמצא רביעית וכן .בורה כולה ושורה רובע

 :יסמוך שלא השאר לזרוע אפשר ואי' וא' א כל בין מפסיק

 .היכרא ואיכא לעצמו שדה חשוב וקרחה קרחה בכל רובע בית דאיכא דכיון רא"ש:

 .רביע פחות אמות לעשר קרוב וקרחת קרחת בין רחוק ונמצא רמב"ם:

של תבואה או קטנית אבל ירק  ומין מין מכל קרחת קרחת שדהו לעשות רצהח': -לשון הרמב"ם פרק ד' הלכה ז' לג:סעיף 

 ונמצא, רובע בית מהן קרחת כל, קרחות' ט על יותר סאה בית כל בתוך יעשה לא, קל יותר כבסעיף הבא
ששדה רבוע קל קצת ממלבני שהרחקו י' אמות וחומש. ד"א. ולר"ש  רביע פחות אמות לעשר קרוב וקרחת קרחת בין רחוק

 . חמשים על חמשים סאה בית מכל, צריך י' אמות וחומש

 ומתוך כך ניכר ההבדל ארוך שהמשר, אמותשמחמירים להרחיק י'  לקרחת שהתרנו בו בהרחק ב' אמות מרובעות המשר בין ומה
וכן החמירו במרובעות לאסור לזרוע קרחות שניה ורביעית בשורות הפנויות למרות שהיה אמור להיות מותר מצד ראש תור כיון . מרובעת והקרחת

 שהחמירו במקום ריבוי מינים. ערה"ש.
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 לד סעיף

 מיני ירקערוגה בודדת של ששה על ששה טפחים זורעים בה חמישה 

 חמשה בתוכה זורעים טפחים ששה על טפחים ששה שהיא ערוגה א: משנה ג כלאים משנה
 ולא זרעים מיני חמשה בה לזרוע אפשר ששה שהיא בערוגה באמצע ואחד הערוגה רוחות בארבע ארבעה זרעונים

 ערוגה אבל שנינו בחרבה דבערוגה עקיבא' ר פרק בגמרא ואמרינן, טפחים ד"כ הערוגה בזו שנזרע מה מדת ויהיה: צורתה וזו כלאים תהיה

 .כמעורב הכל יראה שסביבותיה שבערוגה רוח ובכל זו שבערוגה רוח בכל יזרע שאם מינין חמשה בה לזרוע אסור הערוגות בין

 לזרוע מותר, מעט אלא מהם לזרוע אדם בני דרך שאין ירקות מיני לשון הרמב"ם פרק ד' הלכה ט': לד: סעיף
 מינים' ד שיזרע והוא, טפחים ששה על ששה שהיא, אחת ערוגה בתוך מינים חמשה אפילו מהם
 כמו ומין מין בין וירחיק ונמצא שרוחב כל מין קטן מו' טפחים ולכן דינו כיחידי ,באמצע ואחת הערוגה רוחות' ד על

 שמרחיק פי על אף, יזרע לא מינים' ה על יותר אבל. מזה זה יינקו שלא כדי, ומחצה טפח
 . בערבוביא כנטועים הם הרי כזו בערוגה הרבה שמינים לפי, ביניהם

  לה סעיף

 תלם או הטייהמערוגה בין הערוגות צריכה הרחק 

 - ערוגות שסביבותיה לא אבל, זרעונין חמשה בה להתיר, במשנתנו שנינו בחורבה ערוגה: רב : אמר .פה שבת בבלי

 שברוחות אותן ולזרוע שבתוכה אותן בין להרחיק תוכל לא - סביבותיה ערוגות תזרע ואם, שבתוכה זרעונין הפרש אלא לך פירשו לא שהרי

 טפחים שני אלא ביניהן שאין, גבולה אצל בחברתה הנזרע זרע אצל מקריבו שאתה לפי, כשיעורו האמצעי מן להרחיקה לגבול סמוך הערוגה

 !קרנות מקום והאיכא. . פירוש המשנה ג' א' הובא בסעיף י"זטפח וחצי: הרחק בין ערוגות ולרמב"ם . בעינן שלשה ואנן, הערוגה גבולי של

כלומר אם נקיף ערוגה כזו   – (כזה) שמונה שהן ערוגות שלשה צד מכל מוקפת, הערוגות בין בערוגה לאוקומיה דלא דוחקיה מאי

 קרנות מקום ערוגה בכל איכא והא, זרעונין חמשה בכולן וכן, באמצע ולזרוע, בשמונה ערוגות זהות לא תהיה מניעה מצד סמיכות הזרעים בקרנות

 אצל גרעינין אותן ולזרוע, למערב זו ושל, למזרח זו של, לדרום זו ושל, לצפון זו של גבולן בצד שתזרע גרעין זרע להמשיך יכול ואתה, זויותיה

 רב בי אמרי? שנינו שבחורבה בערוגה רב אמר ואמאי, טפח הפרש אלא, מבפנים שבחבירו אותן מכנגד להמשיכן צריך ואינך, הקרנות
 רוח וכן, למערב המזרח  מן לצפון ערוגה של הרוח כל את בממלא מתניתין מוקי רב הקרנות את בממלא: דרב משמיה

 לצפון שאצלה בערוגה עוד לזרוע יכול אתה אי, הלכך ( כזה, )ומכאן מכאן הפרש ויניח, מעט זורע והמערבי המזרחי אבל, דרומי

 הקרנות ואת, צד מכל ערוגות ויקיפנה מגואי לימלי ולא,   מאבראי וליזרע. .הערוגות שתי של עירבוב מפני - לדרום ושאצלה

 כך ואחר הקרנות את ימלא שמא גזירה !היא אלא שם שאין, שבחורבה בערוגה לאוקמיה דרב דוחקיה ומאי, ימלא לא שבתוכה

 תור ראש אלא יהא ולא -. הערוגות שתי של עירבוב ללבו ישים ולא, האמצעית זרע כאשר מתוכה הגבול אצל בחברתה יזרע
 אלא נדון יהא לא, בכך מה - שבזו זרע לבין בינו כשיעור הפרש ואין, בחברתה אחד גרעין זרע כך ואחר אותו מילא אפילו: כלומר  ירק?

, חיישינן לא וליניקה, היכירא ואיכא, ממנה שיוצא מזו אלא, לה שנכנס מזו שאינו יפה שנראה, זו לשדה זו משדה ובא הנמשך ירק תור כראש

 תור ראש היה: תנן לא מי, תור כראש באלכסון ולימשך, החרישה מתקצרת להיות השדה לסוף דרך שכן לפי ליה קרי תור ראש
 ראש היתר תורת אין בערוגה תור ראש אין -! שדה סוף שנראה מפני, מותר - אחר שדה לתוך נכנס ירק

 - ערוגות שתי אבל, גדולה שדה לתוך גדולה משדה או, גדולה שדה לתוך מערוגה או, ערוגה לתוך גדולה משדה אלא, לערוגה מערוגה תור

 -. שנינו הערוגות בין ערוגה: אמר ושמואל .נפשה באפיה חדא כל חשיבא דלא, אחת הן כאילו דומה אלא, היכר הוי לא
 זו רוח ושל, צפונית מזרחית קרן בצד זו רוח של ממשיך לכאן ושורה לכאן שורה בנוטה -! בהדדי מיתערבי קא והא

 שמא שמואל גזר ולא, קרנות דמקום דלעיל אתקפתא גבי שפירשתי כמו, זה כנגד זה יהיו שלא להרחיקן כולן וכן, דרומית מערבית לצד

 בכל גם, הרבה בה גמגומים לי ויש, גבולין אלו - קרנות: פירשו שהם, כן רבותי פירשו ולא, בעיני זו שיטה נראית כך,  הקרנות את ימלא

 . לפ' הרמב"ם ורע"ב.חמישה מיני ירק בשטח כולל של כד' טפחים רבועים :זריעה בערוגה בת ששה טפחים

 השרטוט המובא משמאל מקורו ברע"ב וכן בפירוש המשנה לרמב"ם ופרוש הרדב"ז לרמב"ם . 

ונראה שנאלץ בכך כדי לקיים דברי הרמב"ם להרחק טפח  : הסביר את הסוגיה כך שם "מאמנם בכס

 . , שהרי בשרטוט פה הקולא מבוססת על ראש תור ולא על הרחקומחצה

 והר"ש צייר כך 
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 רבינו ותשובת, הגולה אבי גרשום רבינו מפי אמי אחי הזקן שמעון רבי של ביסודו סמך לי ומצאתי, זויות אלא קרנות שמעתי לא התלמוד

 .בעיני ישרו לא - פנים בשלש שהושיבה יהודה בן יצחק

 לזרע שבצפון מזרע שהעביר מהו כולה פני על אחד תלם הפקיע: במערבא בעו, עולא אמר  :פה שבת בבלי

 רב אמר -? לא או, אחד תלם בשביל ערוגה הלכות שורה תורת מבטל מי, מהו, ששי ממין או המינין מאחד וזרעו, האמצעי דרך שבדרום
 איתיביה. השורה את מבטל עירובו אין: אמר אסי רב. ואסור השורה את וביטל ערבוב בא: ששת

 פול של שורות שתי, דילועין של שורות שתי, קישואין של שורות שתי הנוטע: אשי לרב רבינא
 - המצרי פול של אחת ושורה, דילועין של אחת ושורה, קישואין של אחת שורה. מותר - המצרי

 שראכא דאיכא - הכא שאני - [ עירבוב הוי אחד תלם: אלמא, לנפשה שדה חד כל חשיבא דלא, ]עירבוב הוי אחד מכל !אסור

 הרבה במקומות עירבובן ונראה, מלמעלה הרבה ומתערבות ארוכות זמורותיהן

 

כרב  שלא סמוכה לערוגות נוספות בחורבה שהיא בערוגה, אמורים דברים במה הרמב"ם פרק ד' הלכה י':לשון  סעיף לה:

 . לה חוצה זרע שם ואין בשבת פה.

 רוח ובכל זו בערוגה רוח בכל יזרע שאם, מינים חמשה בה לזרוע אסור, ערוגות בין ערוגה אבל
 . כיון שהמרחק בין ערוגות הוא רק טפח. ד"א כמעורב הכל יראה, שסביבותיה מערוגות

כשמואל  מותר, מובדלין שיראו עד מכאן שבצדה שבערוגה ועלין לכאן זו שבערוגה עלין הטה ואם

 . בשבת פה. ולא כרש"י שהבין שרב ושמואל חלוקים 

 . כר' אשי בשבת פה. ותלם ארוך ו' ורחב לפחות טפח ועמקו כרחבו כדלעיל מותר, וערוגה ערוגה כל בין תלם עשה אם וכן

 לו סעיף

 גזרו לאסור זריעה בערוגות סמוכות אלא בהפסק תלם או נטיה
 לעיל דברי רב בשבת פה. 

, כשלא מרחיק טפח ומחצה נטייה ובלא תלם בלא לערוגה חוץ לזרוע אסור לשון הרמב"ם פרק ד' הלכה יא':לו: סעיף 
, הערוגה זויות' בד המינים' ד יזרע שמא גזירה, זרע בה שאין ערוגה של הקרנות כנגד ואפילו
וכאשר פינות הערוגות נושקות זל"ז באת למחלוקת רב ושמואל אם יש ראש תור בערוגה או היתר  כנגד לה חוצה אחרים מינים ויזרע

 רק בשדה וכן נחלקו הראשונים.

 לז סעיף

 יב' מיני ירק בגבולות ואחד או ששה באמצעבערוגה עם גבול זורע 

 גבול כל על שלשה עשר שלשה בתוכה זורעין טפח גבוה גבול לה היה... א: משנה ג כלאים משנה
 ששה אומר יהודה רבי ממלאהו שהוא מפני הגבול בתוך הלפת ראש יטע אל באמצע ואחד וגבול

  :באמצע

 

 

 

 

רק  שיהיה מתיר אינו יהודה' שר, מחלוקתם וענין:  א משנה ג פרק כלאים מסכת משנה על ם"רמב

 על כלאים נראין הגבול שעל המינין והיו, המין מאותו כולה הערוגה שנראית מפני באמצע אחד
 הזה הענין ולהתיר, זה את מתיר קמא ותנא. חרדל כשדה שנראית מפני באמרו לנו שקדם הדרך

זריעה בערוגה עם 

. וראה גבול לת"ק

בפרוש הרמב"ם 

להלן שת"ק מתיר גם 

בציור של ר' יהודה 

ומוסיף עליו שלא 

חוששים בערוגה 

גדולה שיראה  אחת

 ככלאים

זריעה בערוגה עם 

גבול לר' יהודה. על 

כל גבול ג' זרעים 

מרוחקים טפח 

ומחצה )לרמב"ם( 

 ועוד שישה באמצע. 
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 שנתברר ומה. בתלמוד המסקנא זאת אין אבל, באמצע ששה אמר ולא באמצע אחד באמרו נתכון
 כמו באמצע ששה לזרוע גם לו ומותר, באמצע אחד לזרוע לו שמותר הוא בתלמוד ונתקים זה מכל

 .שציירנו

 מיני זרעים אסור לזרוע בערוגה חלוקה

 עשר ושלשה. בערוגה זרעונים חמשה לעיל דשרינן הא בערוגה זורעים אין זרעים מין כל : ב משנה ג כלאים משנה

 שדה מהן לזרוע שדרכן זרעים מיני אבל, ערוגות ערוגות לזרעם שדרך ירקות במיני מילי במיני מילי הני, טפח גבול לה כשיש זרעונים מיני

 בערוגה זורעין ירקות מין וכל 'טפי לינק דאלימי'גדולים  וכן ברמב"ם אבל הר"ש כתב:. ככלאים דמיחזו משום, לא גדולה
  ירק מין הגמלנים אפונים זרעים מין השופין ואפונים חרדל

 ורחב טפח גבוה גבול לה והיה, ששה על ששה הערוגה היתה יג': -לשון הרמב"ם פרק ד' הלכה יב' לז:  סעיף
 86עשר שמונה אפילו בה לזרוע מותר, אבל גבול רחב למעלה מב' טפחים יש אוסרים שנראה כערוגה אחרת. ד"א סביב טפח
, באמצע וששה וגבול גבול כל על' ג, כר"י במשנה ג' א' אבל אפשר גם עם מין אחד באמצע כת"ק. ר"י קורקוס, פיהמ"ש מינים
 . ומחצה טפח ומין מין כל בין וירחיק

 . כיון שדרכו להפשט וימלא את הגבול אבל בערוגה מותר ימלאהו שמא, הגבול בתוך הלפת ראש יזרע ולא

 . יזרע לא זה על יותר

 מיני אבל. כלאים נראים שהם מפני, זה בענין שדרך לזרעם שדות. סעיף ד' זרעים מיני בערוגה לזרוע ואסור
והר"ש  שנתבאר כמו, מותר זה הרי, מעט מעט אלא מהם לזרוע אדם בני דרך ואין הואיל, ירקות

 . הסביר שמדובר בזרעים גדולים שיניקתם חזקה

 לח סעיף

 ונתמעט, הזרעים מותריםגבול שנזרע כשהיה גבוה טפח 

 גבוה שהיה אדם רגלי לדריסת לערוגה סביב שעושין מגובל טיט של אצטבא כמין גבול...: ב משנה ג כלאים משנה
' אפי בו שגדלים הזרעונים מותרים ונתמעט[ זרעונים מיני עשר שנים בו] כשזרעו מתחלתו כשר שהיה כשר ונתמעט טפח

 לאחר[ בתחילה] בו לזרוע יכול אינו ומיהו זריעה בשעת מתחלתו כשר שהיה כיון כלאים מקיים משום לעקור צריך ואין שנתמעט לאחר

  טפח גובה על שיעמידנו עד שנתמעט

, שנתבאר כמו הרבה מינים בו וזרעו טפח גבוה שהיה גבול לשון הרמב"ם פרק ד' הלכה יד':לח: סעיף 
אבל לזרוע שם אסור עד שיעמידנו על . מתחלתו כשר שהיה, כשר, בו שנזרע מאחר, לאחר הזריעה מטפח ונתמעט

 טפח בחזרה.

 לט סעיף

 יכול למלא כל גינתו ירק

 כל עושה מינין הרבה של ירק גינתו כל למלאות הרוצה: יוחנן רבי אמר כהנא רב אמר :פה שבת בבלי

]האחרונים הסבירו ברש"י שמדובר בעיגול חמישה  חמשה ערוגה בכל  חמשה בה ועוגל, ששה על ששה ערוגה מרובעות ערוגותיה

 וערוגה ערוגה כל את הסובב טפח חצי וזורע, לחברתה ערוגה בין להרחיב צריך ואין, לדבר הרבה היכר ויש, אחד מין בעוגל וזורע, טפחים[

                                                           
86
שהקשה שלשיטה זו יש ששה זרעים באמצע בעוד שהרמב"ם התיר  הלכה יב ד פרק כלאים הלכות קורקוס י"ראה ר 

' א ומין מכאן' א מין לזרוע ומותר בירקות הפסק נחשב טפח ורחב טפח גבוה דגבול רק חמישה ובדרך אמונה הסביר: '
 לעצמו רשות חולק טפח גבוה דגבול כלום הגבול שעל המינים לבין בינו להרחיק צ"וא לזרוע מותר הגבול על וגם מכאן
 ומותר' ח על' כח הערוגה דנחשב זה לענין לערוגה הגבול מצטרף מ"דמ חידוש עוד להוסיף רבנו בא וכאן זה לענין

 בתוכה לזרוע מותר כאן י"ה ל"כנ מינין' מה יותר בה לזרוע אסור' ו על' ו דבערוגה גב על אף מינין' מה יותר בה לזרוע
 התירו לא מינין' מו יותר אבל ומחצה טפח ומין מין כל בין ומרחיק מינין ב"י' אפי בו שזורע הגבול ג"מע חוץ מינים' ו

 ' וערוה"ש תירץ בהמשך שבמקום שיש 'היכר גדול' מקלים יותר.טפחים' ו של ערוגה היא מ"דמ כיון בתוכה לזרוע
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 דביני איכא והא. שירצה מה כל קרנותיה וממלא. לעצמו חלוק מקומו נראה ואחד אחד שכל לפי מינין משאר
 והוי, הערוגות ריבוע היקף את מחברים - כשיזרעם גבולין ואותן - מגבולין חוץ ששה ערוגה: למעלה שאמרנו הערוגה גבולי הן !וביני

 לאו - יוחנן' ר דקאמר ולמלאות, זורען ואינו הביניים בין במחריב: ינאי רבי דבי אמרי. מינין שני של הם שהרי עירבוב

 הערוגות ריבוע היו אם: אמר אשי רב. מגבוליהן חוץ ולעולם, מליאות ערוגותיה כל שיהיו אלא, קאמר הגנה כל למלאות דוקא
 בירק ירק עבודת: אשי לרב רבינא איתיביה. שתי זורען - ערב, ערב הביניים בין זורען - שתי זרועין

; היא ערוגה לאו עגולה אלמא מרובעת כטבלא אותם ורואין, ששנינו כמו, זרעונין לחמשה טפחים ששה - אחר
 תור ראש להתיר - אחרינא קולא בה לאקולי התם -! אסור - הכי לאו הא, דשרי הוא כטבלא

, בערוגה תור ראש אין לעיל דאמר הא יוחנן' לר ליה ולית', כו תור ראש להתיר, קאמר שדה לאחשובה מרובעת דבעי הימנה היוצא

 .תור ראש יש - לערוגה משדה אבל, לערוגה מערוגה ליה אית: נמי אי

 

 

 עושה, ביניהם ירחיק ולא רבות ירקות גינתו כל למלאות הרוצה לשון הרמב"ם פרק ד' הלכה טו': סעיף לט:
 בארבע' ד עיגולין חמשה ערוגה בכל ועושה', ו על' ו אפילו, מרובעות ערוגות הגינה כל

 נמצאו, ערוגה קרנות' בד אחרים מינים' ד וזורע; עיגול בכל מין וזורע, באמצע ואחד רוחותיה
 מפסיד ואינו, 'בהיכר גדול' ולכן  מותר יותר מחמישה מינים. ערוה"ש מזה זה מובדלים נראים והם ערוגה בכל מינים' ט

 הקרנות מן מובדלים העיגולים שיראו כדי חרב מניחו שהוא בלבד העיגולים שבין מה אלא
 שביניהם מה זורע שתי זרועים העיגולים היו אם, כלום יפסיד שלא רצה ואם. מזה זה ומובדלים

 . כרב אשי בשבת פה: מובדלים שיראו כדי, שתי שביניהם מה זורע ערב זרועים היו ואם, ערב

 מ סעיף

 שלא כדי להם הראויה הרחקה המינים' ב בין שיש שבזמן נתבאר הדברים אלו מכל סעיף מ:
 זה מובדלים שיראו ובזמן. כאמור בסעיף כ"א להיתר כשנטו העלים העין למראית חוששין אין, מזה זה יינקו
 כהיתרים שנאמרו בהפרדת עיגולים, שתי וערב, ראש תור ומחיצה. .זה בצד זה הם אפילו ליניקתן חוששין אין, מזה

 

 הסבר הרמב"ם והשו"ע 

שגודלה אפילו ו' על ו'  אחת לערוגה טהשרטו

 .וכמוה יש בסמיכות רבים טפחים.

עוגל בה חמישה וממלא קרנותיה מה ר' יוחנן: 

  שירצה

אמרי דבי רבי ינאי במחריב 

 בין הביניים

רב אשי אמר אם היו זרועים 

 שתי זורען ערב. 

עוגל בה ערוגה  להסבר התוס', רשב"א, ריטב"א:

 כלשהובהפסק של חמישה טפחים. ומסביבה 

. ואת יתרת חצי הטפח ממלא בכיוון ריבוע חמישה

 הפוך שתי או ערב.

יש קולא בשיטה זו על שיטת הרמב"ם שהפסק 

כלשהו מועיל כשניכר צורה אחרת כדוגמת הריבוע 

והעיגול. וחומרא שלא התרנו יותר מחמישה זרעונים 

 בערוגה של ששה טפחים כדלעיל ואפילו שניכרים.
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 בדבר הדרכים באלו להתיר לנו מניין לתמוה ויש הלכה טז: ד פרק כלאים הלכות משנה כסף
 מינים' ב כשזרע אלא תורה אסרה דלא לרבנן להו דקים משום שהטעם ל"וצ ?!תורה איסור שהוא

 דרבנן הכרם כלאי גבי וכדאמרינן כלאים תזרע לא דשדך דקרא משמעות הוי דהכי יד במפולת
 .הנזכרים בדרכים ולאסור להחמיר רצה ולא יד במפולת שלא אפילו אסרו

 :זרעים בכלאי הרחקות דיני קיצור
 טז הלכה ד פרק כלאים הלכות אמונה דרך

 תבואה מיני' בב

 יחידי בין או, ליחידי מרובע בין או למרובע מרובע בין או, ליחידי שדה בין או למרובע שדה בין או לשדה שדה בין

 . וחומש אמות' י - ליחידי יחידי בין או למשר

 .אמות' ב - למרובע משר בין או לשדה משר בין או למשר משר בין

 .ירק מיני' בב

 , טפחים' ו - לשדה שדה בין

 .ומחצה טפח האופנים כל ושאר

 .לירק תבואה בין

 יחידי בין או, ירק לשדה תבואה מרובע בין או ירק למרובע תבואה שדה בין או, למרובע מרובע בין או לשדה שדה בין

 . וחומש אמות' י - ירק לשדה תבואה יחידי בין או ירק למרובע תבואה

 . אמות' ב - ירק למרובע תבואה משר בין או ירק לשדה תבואה משר בין

 או ירק למשר תבואה מרובע בין או, ירק ליחידי או ירק למשר תבואה שדה בין או, ליחידי יחידי בין או למשר משר בין

 .טפחים' ו - ירק ליחידי

 

 

 ירק יחידי ירק  משר מרובע ירק שדה ירק תבואה יחידי משר תבואה מרובע תבואה שדה תבואה 

 שדה תבואה
 בית רובע מרובע

 לוקה בו' טפחים
 ]ט"ז[

קרוב  -לג 
לעשר אמות 
 פחות רביע

  
 רבועבית רובע 

 טפ' 3.5 לוקה ב
 ]י"ח[

 ו' טפחים 
 ]כ'[

 

         מרובע תבואה 

   משר תבואה
ב' אמות מרובע 

 ומיצר
 ב[ל"]

    ? 

    תבואה יחידי
אבל בארץ 

 2.5חמדה כתב 
 אמות

  ?  

     שדה ירק

ו' טפחים 
 מרובע

 ולוקה בטפח
 ]י"ז[

   

         מרובע ירק

   [יז]       שורה  ירק

 [לד]        ירק יחידי
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 הערות לטבלה

חזו"א.  , ויש  –יש להוסיף ד' אמות להרחקה כדי שיעור התפשטותם  בדלעת יוונית .1
ארץ  -מוסיפים לכל הירקות המתפשטים דלעת, דלורית, מלפפון, קישוא, מלון, אבטיח 

 .172עמ'  חמדה וכ"פ בהלכות הארץ

דינם כתבואה. לארץ חמדה דינם כירק. ובהלכות הארץ  גר"י אריאל, לחזו"א –קטניות  .2
 הכריעו להרחיק כחיוב תורה בתבואה שהוא ו' טפחים.
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 הלכה סדורה
 

 הרחבה ופוסקים נוספים שו"ע נושא סעיף

כמות זרעים מכל מין לעניין  א
 כלאי זרעים

כת"ק במשנה  זרע אחד מכל מיןאפילו 

 א' ט'

 זרע בסמוך לזרע קיים ממין אחר:

 .דרבנןרש"י, ר"ש, ראב"ד, כס"מ, גר"א: 

 דאוריתא.תוס', רמב"ם, חזו"א: 

 כר"ע שם שגם המקיים לוקהולא  בבלי מכות כא: לוקה מנכש ומחפה בכלאיים 

 נקוב: דאוריתא  כלאיים בעציץ 
 מנחות ע.שאינו נקוב: דרבנן 

ולרוה"פ איסור דרבנן באינו נקוב דווקא כשזורע שני 
הזרעים באותו עציץ אבל בשני עציצים או עציץ  וקרקע 

 מותר. 

ולחזו"א העציץ כמי שאינו והוא כ'תל עפר' וצריך כל 
 ההרחקות.

 אסור לישראל לזרוע לנכרי בארץ. בנכריכלאי זרעים  ב
 מותר לומר לנכרי לזרוע. 

לכס"מ דווקא בשדה נכרי ולערוה"ש אפילו 
בשדה ישראל ומוכר קודם שישריש כל שאין 

 בעייית קיום.

 אמירה לנכרי בכלאים

 מותר אפילו בארץ רמב"ם:

 רק בחו"ל ויש איסור אמירה בלאוים ראב"ד:

 אסור.  קיום בכלאי זרעים 
 וכלאי זרעים מותרים בהנאה.

 

 חמשת מיני דגן – תבואה סוגי זרעים באיסור כלאיים ג

 זרעונים שנאכלים –קטנית 

נאכלים רותיהם יזרעונים שפ – זרעוני גינה

 .לרבות פשתן

 

 במה יש איסור כלאיים? אין בהם כלאים עשבים מרים לרפואה 

 כל מה שדרך לרצות בקיומו. כס"מ:

 .או בהמהמאכל אדם  חזו"א:

 רק במאכל אדם.רדב"ז: 

דרך לזרוע מהם שדות כגון  –מיני זרעים  שני סוגים בזרעוני גינה ד

 פשתן וחרדל

דרך לזרוע מהם ערוגות  –מיני ירקות 

 כלפת וצנון

 

תערובת זרעי תבואה או  ה
 קטנית

אם יחס החלקים אחד לכ"ד לא 
 יזרע עד שימעט או יוסיף

שכלאיים עם המין כל מינים המצטרפים לשיעור 
 הראשי כחכמים במשנה ב' א'

לרמב"ם הוא דווקא שנתערב מעצמו בזמן גדר ההיתר 
 וראה סעיף ז'. כינוס התבואה.

 שזורעין ממה ד"מכ אחד שעורן זרעוני גינה שנתערבו ו
 המין מאותו סאה בבית

 

תבואה שנזרעת פחות מקב  
 לבית סאה

תבואה וקטנית לעולם באחד מכ"ד 
 כרמב"ם

 ד"באחד מכמשערים לעולם  תבואהרמב"ם: 

 משערים כדרך זריעתם, כירק.ר"ש: 

 לזרוע ערב לצורך אכילה ונמלך אסור לזרוע בכל יחס ערב בכוונה ז

 אסור לזרועמב"ם: ר

 מותר לזרוע עד אחד בכ"ד כיון שערב בהיתר.ראב"ד: 

 כולה או די במיעוטהאם צריך לעקור  מפני מראית העיןחייב למעטה  שדה זרועה מעורבת ח

 די למעט רמב"ם, תוס', ראב"ד:

 חייב לעקור כולה רא"ש:

 האם יכול לקיימם לתמיד אינו חייב למעט ניכר שעלו מאליהם  ט

יכול לקיימם כיון שמזיקים ועלו : רמב"ם, תוס'
 מאליהם
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 כי ממילא יעקורלעקור מזיק לא חייבו  רש"י, רע"ב:
 בשדה.לא ניתן להשאיר אותם מעצמו אך 

 האם יכול להשאיר אחד מכ"ד משאר מינים עוקר הכל חוץ ממין אחד הסיר מקצתן  

 יכול להשאיר אחד מכ"ד.: ערוה"ש

חייב לעקור הכל כיון שכאן עקר מרצונו ולא  תוי"ט:
 מחיוב מגלה דעתו שנח לו בנשארים.

 כיון שהוא ירק באילןרע"ב, רדב"ז ושא"פ:  אסור לנטוע ירק בסדן של שקמה י

מדובר שזרע שני מיני זרעים וקמ"ל  שדין סדן : ד"א
 וכן פירש ר' נתן על המשנה. כדין קרקע לכלאי זרעים.

 :כרמב"ם מותר בשני תנאים טומן לפת וצנון תחת האילן יא
 שאין דרך לזרוע כך –א. טמן באגודה   

מוכיח שמתכוין  –ב. העלים מגולים    

 למשכם

 מקל אפילו בתנאי אחד.והראב"ד 

  לא יזרע עד שיעקור העיקרין זריעה בשדה קצורה יב

ויכול לחרוש ולזרוע רק לאחר ג'  לא יזרער"ש, רע"ב:   זריעה בשדה שלא הצמיחה 
 שנים.

 יכול לחרוש ולזרוע מיד.לא יזרע אך  ראב"ד:

נמלך לזרוע שעורים בשדה  יג
 חיטים טרם צמיחה

ממתין שיפסדו ויתליעו כמו ג' ימים 
במחרשה חרישה גסה ואז יהפוך 

 כרמב"ם. ויזרע

 התלעה במקוםחרישה מועילה : ראב"ד

נמלך לזרוע שעורים בשדה  
 חיטים שצמחו

  יהפוך במחרשה ויזרע

הוריד בהמתו וקרסמה  
 החיטין

  מותר לזרוע שעורים

  אינו כלאים זב"ז מין אחד נפרד לצורות הרבה יד

בעלים קצת הדומים  שוניםמיני  
 או בפירות

ר"י  ובתנאי והדמיון אינו גדול או שטעם הפירות רחוק. אלו כלאים הרי

 קורקוס כדלהלן

אינם כלאיים בגלל דמיון הפרי.  פריב לפת וצנון, דמיון טו
 כרמב"ם.

 ודוקא שהדמיון גדול והטעמים אינם רחוקים

אם אין ריחוק גדול בטעמים די בדמיון הפירות רמב"ם: 
ע"פ ר"י  העלים ואם הטעם רחוק אסורים בכל אופן. או

 קורקוס בהסבר הרמב"ם.
צריך דמיון גם בפרי גם בעלים וגם בטעם.  ר"ש,ראב"ד:

 ולכן הם כלאיים.

אינם כלאיים בגלל דמיון העלים.  עליםבלפת ונפוס, דמיון  
ודוקא שהדמיון גדול והטעמים אינם  כרמב"ם.
 רחוקים

עיל שצריך דמיון גם בפרי גם כדל ,כלאיים ר"ש,ראב"ד:
 .בעלים וגם בטעם

שיעור הרחקה בין שדות  טז
 תבואה

שהוא עשר מרחיק בית רובע מרובע 

 אמות וחומש.
 ובשאר מיצר והולך. ד"א.

 שדה חבושה

 לא תהיה חבושה מד' רוחותיה.כס"מ: 

 .ו דווקא בתבואהזוחומרא  ד"א:

 אין לרמב"ם דין חבוש. ערוה"ש:

בין שדות שיעור מלקות  
 תבואה

  בתבואה לוקה מששה טפחים

  מרחיק ו' טפחים על ו' טפחים שיעור הרחקה בין שדות ירק יז

 ובשאר מיצר והולך. ד"א.
 

 ראב"ד: לוקים בששה טפחים גם בירק בירק לוקה מטפח שיעור מלקות בין שדות ירק 

הרחקה בין שדה תבואה לשדה  יח
 ירק

שהוא ג' טפחים וחצי שיניקת תבואה ג' ויניקת ירק חצי. ולענין מלקות נראה  בית רובע

 .ערוה"ש

  בית רובעהרחקה בין שדה תבואה  
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 לדלעת יונית יחידית

הרחקה בין שדה ירק לשורת  יט
 או בין שתי שורות ירק ירק

מרחיק תלם אחד ארכו ו' טפחים 
 ורחבו כעמקו 

 רוחב התלם 

 ו ולפחות טפחקכעמרמב"ם: 
 טפחיםששה  :ר"ש,רע"ב

 ד' טפחים ערוה"ש:
 טפח סמ"ג:
 כלשהו גר"א:

 פיהמ"ש ג' א' - פתרונות נוספים להרחקת שורות ירק

 טפח בה טפח ורחוגבול גב -
 הרחקה טפח ומחצה -
 יטה עלי הצמח לצדדים שונים -

הרחקה בין שדה תבואה  כ
 לשורת ירק

באורך עשר אמות  מרחיק ו' טפחים

 ומחצה. רדב"ז.

 

ונכנסו  נמשכו העלים של דלעת 
 לתבואה

או יעקור מן התבואה שלפני הדלעת 

 מעלי הדלעת.

 

הרחיק כראוי בזריעה ונטו זה  כא
 על זה בצימוח

הכל מותר בתבואה ובירק למעט 
 בדלעת יוונית שיעקור

 

סוגי קרקע המועילות  כב
 להרחקה

  כל קרקע ואפילו בּור או ניר 

סוגי הבדלה המועילות ללא  
 שיעור הרחק

 רחבה ד' אמות,גדר עשרה טפחים, דרך 
  חריץ עמוק עשרה ורחב ארבעה

 

לזרוע שדהו שעורים בסמוך  
 לשדה חבירו הזרועה חיטים

לא תזרע  שדךמותר שנאמר 
 כלאיים

 ובכלאי הכרם אסור

לזרוע חיטים בהמשך לשדה  
חיטים של חבירו ובסמוך 

 לשדה שעורים שלו

מותר שנראה שהשעורים שלו הם 
 שדה חבירוהמשך 

ערוה"ש כתב שההיתר בדיעבד אמנם בר"ש ובכס"מ משמע שהוא 
לכתחילה ובלבד שלא יזרע החיטים והשעורים באותו זמן. ראה הערה 

 בחלק העיון.

לזרוע תלם פשתן בין שדהו  
 לשדה חבירו

מותר שאין דרך לזרוע תלם אחד 
 ומוכח שהוא לבדיקה.לתועלת 

 שאינו חייב לעקרו מיד. בד"א כתב שאסור להותירו בשדה, אלא

בין שדהו לשדה  ירקלזרוע תלם  
 חבירו

כי דרך  אסור עד שירחיק בתוך שלו

 לזרוע מהם תלם ומוכח שהוא לקיום

 

לסמוך חרדל וחריע לשדות  כד
 תבואה

אסור כי דרך לזרוע מהם תלם אחד 
 ואינם מזיקים את התבואה

וממילא לא  את התבואה הוא כיון שמזיקים הסביר הפוך, שהאיסורברע"ב 
 יתכן שזרעו שם אם לא מרצונו של בעה"ב.

לסמוך חרדל וחריע לשדות  
 ירק

  כיון שמזיקים לירקמותר 

  מותר כיון שנראים כסוף שדהו שדות הנושקות כ"ראש תור" כה

לסמוך שורות של מינים  כו
המסתבכים קישואים דלועים 

 ופול המצרי

מותר לסמוך שורות כפולות מכל 
ביניהם אך לא שורות  תלםמין עם 
 שנראה כערבוביא. בודדות

 

רוחב ערוגת ירק בין שורות  כז
 דלועין

לפחות י"ב אמה מן הירק בין שני 
 שורות הדלועים

 הרחקה בשאר מינים המסתבכים

 .אין צריך הרחקה מיוחדתרדב"ז: 

דלועים צריך י"ב גם בין שורות של קישואים או חזו"א: 
 אמה ירק.

בא לזרוע תבואה לצד דלעת  כח
 קיימת

מרחיק בית רובע ואפילו לדלעת 
 יחידית

 קיימת בא לזרוע דלעת לצד תבואה

די בו' טפחים כיון שאין התבואה ר"י קורקוס: 
 מתפשטת

ריעת תבואה לצד דלעת זמרחיק בית רובע כדין חזו"א: 
 קיימת

הרחקה ע"י שטחים שאינם  כט
ראויים לזריעה כגון קבר 

 וסלעים

 ו' טפחיםקרקע שאינה ראויה לזריעה לענין הרחק  מועיל למידת בין רובע

 לא מועיל שאין בזה היכרערוה"ש: 
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 .ולשון השו"ע בית רובע לאו דווקאמועיל חזו"א: 

זורע שלשה מיני זרעים שניים  זריעה על תלם עמוק טפח ל
 בצדיו ואחד בתוכו

טפח ולר"ש ורע"ב ששה טפחים ולשיטתם ממלא את  לרמב"ם רוחב התלם
התלם עד שמגיע טפח וחצי סמוך לזרוע בצד ולא חוששים שהם חבושים 

 בעומק התלם.

מותר ואפילו קישות ודלעת ודוקא  ליטוע ד' מינים בגומא אחת לא
כשכל מין נוטה על שפת הגומא לצד 

 אחר.

 דכגון בתוך טפח או במפולת י הטיה בכלאיים דאוריתא

לא מועילה הטיה במפולת יד שהיא  :ד' ט"ז כס"מ
 דאוריתא.

 .מועיל גם בדאוריתא :חזו"א

הרחקה בין תבואה וקטנית  לב
 בערוגות

שני אמות על שני אמות ומיצר 
 והולך עד כלשהו

רכה גדול מרחבה. ורוחב ערוגה צ"ל בין ו' טפחים לי' אגדר ערוגה: 

 מכך כשדה. ד"א אמות וחֹמש פחות מכך נידון כיחידי ויותר

ניצול בית סאה לריבוי ערוגות  לג
 של תבואה וקטנית

 זורע תשע ערוגות 
ולא סומכים על ראש תור 

לזרוע שניים בשורות השניה 
והרביעית. שמחמירים במקום 

 ריבוי מינים. ערוה"ש.

 ההרחקה המתקבלת בין הערוגות
 בית רובע )עשר אמות וחומש מרובע( ר"ש, רא"ש:

 עשר אמות פחות רביע רמב"ם, שו"ע:

ניצול ערוגה של ו' על ו' לריבוי  לד
 מיני ירק

. ד' ברוחות ה מיני ירקזורע חמיש
  הערוגה ואחת באמצע.

 ראה ציורים נוספים בחלק העיון

 עליםה מטה אתתלם או  מרחיק הרחקה בין ערוגות סמוכות לה
 שיראו מובדלים

 

זריעה בערוגה סמוכה ללא  לו
לקרן הבדלה אך בסמוך 

 שאינה זרועה

  אסור. גזירה שמא יזרע הקרנות

ניצול ערוגה עם גבול לריבוי  לז
 מיני ירק

זורע בה שמונה עשר 
מינים. ג' על כל גבול 

 וששה בערוגה.
ויכול גם אחת גדולה באמצע 
 במקום הששה. ר"י קורקוס.

 היקף הערוגה שגבוה טפח ורחב טפחגבול: 

 וכיצד התיר המחבר ו' בערוגה?
 ששטח הגבול נחשב גם להגדלת גודל הערוגה ד"א:

 כיון שיש היכר גדול מקלים. ערוה"ש:

גבול שנזרע כשהיה גבוה טפח  לח
 ונתמעט

מה שנזרע קודם המיעוט מותר כיון 
 שהיה כשר מתחילתו.

 

ניצול גינה לזרוע כולה במיני  לט
 ירק

א. מחלק הגינה לערוגות אפילו ו' 
 על ו'

 עושה ה' עיגולים בכל ערוגהב. 
 ג. בקצותיה עושה ד' ריבועים.
ד. את כל אלה זורע שתי ואת 

  המרווחים בית הערוגות זורע ערב.

 או כשיש מרחק שמונע יניקה כללי הפרדה ומראית עין מ
הזרעים   שנראים מובדלים.

 מותרים

 .סמוכים )למעט דלעת יונית(ואפילו נטו אח"כ שנראים  –יש מרחק 
 כראש תור למרות שהזרעים סמוכים. -מובדלים נראים 

 .הכל מותר
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 מקור ההלכה והלכה מבוארת 

  .סעיפים' ב ובו, בגדים כלאי משום האסורים דברים -סימן רחצ 

 א סעיף

 מהתורה אין אסור אלא צמר אילים ורחלים עם פשתים

 ּוֶבֶגד ִכְלָאִים ִתְזַרע ֹלא ָשְדָך ִכְלַאִים ַתְרִביעַ  ֹלא ְבֶהְמְתָך ִתְשֹמרּו ֻחֹקַתי ֶאת:  יט, יט פרק ויקרא
 :ָעֶליָך ַיֲעֶלה ֹלא ַׁשַעְטֵנז ִכְלַאִים

 :ַיְחָדו ּוִפְׁשִתים ֶצֶמר ַשַעְטֵנז ִתְלַבש ֹלא  :יא פסוק כב פרק דברים

 אילים צמר אלא סתם צמר קרוי לך אין ופשתים צמר אלא כלאים משום אסור איןא:  משנה ט כלאים משנה

 אין ופשתים צמר אלא בנגעים מטמא ואינו :'עזים צמר' 'ארנבים צמר' 'גמלים צמר', לווי שם ליתן צריך צמר שאר אבל
 . ופשתים צמר אלא המקדש בבית לשמש לובשין הכהנים

 אפילו ים של פשתן אפילו אומר הייתיהלכה א:  ט פרק כלאים מסכת( וילנא) ירושלמי תלמוד
 שם לו שאין דבר כל אף לוויי שם לו שאין צמר מה. ופשתים צמר[ א עמוד מ דף] לומר תלמוד קנבס
. נוקד היה מואב מלך ומישע [ד ג ב מלכים] כתיב לוי בן יהושע רבי אמר. לוויי שם לו שאין מניין .לוויי
 אלא צמר קרוי לך אין. צמר אלים אלף ומאה כרים אלף מאה ישראל למלך והשיב. רועה נוקד מהו
 .בלבד אלים צמר

 חכמים אסרו מינים דומים שאינם מצויים משום מראית עין

 מראית מפני אסורים אבל כלאים משום בהם אין והכלך השירייםב:  משנה ט כלאים משנה
 העין.

 יש הלכך... ביניהם מצויין היו לא הללו שיריים ומיני  :בגדים כלאי הלכות נדה מסכת ש"רא
 זה ומתוך .כלאים שלובש סבורין יהיו בהן בקיאין ואין מצויין שאינם דמתוך העין למראית לחוש

 באשכנז מצויין קנבוס בגדי שאין לפי צמר בגדי תחת קנבוס בגדי לתפור שלא באשכנז אסרתי
 מותר הלכך בהן מכירין והכל בינינו משי בגדי מצויין והאידנא. פשתן בגד שהוא סבורין ויהיו

 :צמר של בסרבל משי חוטי וגם צמר בגדי תחת משי בגדי לתפור

 פשתן.  עם זכר הכבשים ואילים נקבת הכבשים רחלים צמר אלא, כלאים משום אסור אין א: סעיף

 שאר וכלכגון  'קשמיר' העשוי משער עיזים  עזים של ונוצהכגון  'אנגורה' ארנבים  וצמר כגון צמר אלפקות גמלים צמר אבל
 בצמר אפילו מותרים, מינים שאר וכל גפן וצמר קנבוס וכן. ירושלמי ט א בפשתן מותרים, מינים
 ; ואילים רחלים

. ונראה כלובש כלאים לפשתים המשי שדומה לפי, משנה ט' ב' צמר עם משי העין מראית מפני אסרו וחכמים
 העין מראית מפני אסרוהו, לצמר ודומה שבים האבנים על הים בכרכי שגדל מין והוא, כלך וכן
 . הפשתן עם

 הצמר עם ומותר העין מראית משום בו אין לפיכך, בו מכירים והכל בינינו מצוי משי והאידנא
ה מתבטלת בביטול הטעם, לבין 'גזירה' שאינ 'תקנה'ויש לחלק בין והרי בטל טעם לא בטלה תקנה? פת"ש.  רא"ש נדה כלאי בגדים. הפשתן ועם

 בהלכות ציצית ט' ז'. ועוד שבמקום שלא שכיח, מלכתחילה לא גזרו. ט"ז הלכות שבת של"ט ג'.שסיבתה ידועה שבטלה. מג"א 
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 ב סעיף

 רחל בת עז צמרה אסור בפשתן מפני מראית עין

 על לוקין דאין מודים הכל: יעקב בר אחא רבי .. אמר'.כו עז מין שילדה : רחל .יז בכורות בבלי
 נשתנה. שלא - צמר אף, נשתנה שלא - פשתן מה, שעטנז תלבש לא: שנאמר, כלאים משום צמרו

 אסור אבל .כלאים משום עליו לוקין אין צמרה ,עז בת רחל  :ב הלכה י פרק כלאים הלכות ם"רמב
 על לוקין דאין לישנא משמע דהכי לוקין שאין אלא אסורה דמדאורייתא ל"דהל לי ותמיהא :משנה כסף .העין מראית מפני מדבריהם הוא

 :הכי למימר לן לית בתורה רמז לה אשכחן דלא דכיון ל"וי צמרה

  .ופטור מהתורה כיון שנשתנה. בכורות יז. העין מראית מפני, פשתן עם אסור צמרה, עז בת רחל ב: סעיף
כיון שאינו מוכר יטעו לחשוב  העין מראית משום, קנבוס שכיח דלא במקום צמר בגד תחת קנבוס בגד לתפור ואסור: הגה

 .דרישה הגהת, לרוב מצוי הוא כי קנבוס בבגד היתר נוהגין ובמדינותינו  שרי דשכיח ובמקום(, ש"הרא בשם טור) שהוא פשתן

  סעיפים' ב ובו, כלאים בהם נוהג מינים באיזו -סימן רצט 

 א סעיף

  וארוג טווי אלא כלאים משום אסור אין

 שעטנז תלבש לא (כב דברים) שנאמר וארוג טווי אלא כלאים משום אסור אין ח: , ט כלאים משנה
וראה להלן סימן ש' דעות  :עליו שבשמים אביו את הוא ומליז נלוז אומר א"רשב ונוז טווי שוע שהוא דבר

 הראשונים מהו בכלל איסור תורה, האם מדובר שכל מין טווי בנפרד או יחד.

 צמר רחלים שנתערב קודם טויה בצמר אחר בטל ברוב 

 מותר הגמלים מן רוב אם בזה זה שטרפן רחלים וצמר גמלים ...צמרא:  משנה ט כלאים משנה

 וכן אסור למחצה מחצה אסור הרחלים מן רוב ואם גמלים של ברוב נתבטל רחלים שצמר לפי פשתן עמהן לערב
 אזלינן. שמאובתר  ערוה"ש: :עמהם ולערב צמר להביא מותר הקנבוס מן והרוב שנתערבו בזה זה שטרפן והקנבוס הפשתן

 מותר להוסיף צמר גמלים לבטל כלאים קודם טויה

 לעזר רבי בשם ישמעאל בר עולה יונה רבי :פני משה ט פרק כלאים מסכת( וילנא) ירושלמי תלמוד
 הוא כיצד. לה נקט לבטלן דמותר הסיפא ומשום מתערובתן לטוות אסור טוואן שלא פי על אף אסור  שטרפן ופשתים צמר

 היה שלא וכגון ומבטלן גמלים צמר ועוד ליטרא מביא תערובתן להתיר ומבטלן גמלים צמר ועוד ליטרא מביא עושה

 שטרפן ופשתים צמר ירמיה רבי בשם הונא רב בר אבא. ומבטלו עליו רבה גמלים צמר דהשתא ליטרא אם כי בהצמר
 רב דאמר מה ?תערובתן מתיר ירמיה' ר וכי קמיפלגי במאי ?מפליג מה. בתערובתן אסור אמר רב. בטלן

 רב דאמר מה אלא פליגי ולא חורן עם מערבתה דבעי בההיא ירמיה רבי דאמר מה עצמו בפני בגד בשעשאו

 עם מערבתה דבעי בההוא ירמיה' ר דאמר ומה הוא מרובה שהאחד פי על ואף בזה זה בטלו דלא ל"וקמ מהתערובות ע"בפ בגד בשעשאו

 :הצמר לבטל כדי ולערבו גמלים צמר לכתחילה להוסיף תקנה דיש ל"וקמ דלעיל אלעזר' דר וכהאי אחר בדבר חורן

 הרוב אחר בעצמם בצמר ובפשתים בהם נלך אחר מין צריך מה כ"דא קשיא ואי :רצט סימן דעה יורה השולחן ערוך

 מין כשמביא אבל כלאים בו יש כ"בע הא בגד מהם כשיעשו כ"אח כ"דא כלל ק"ל דזה וגמלים רחלים בצמר כמו

 בגד שנעשה וקודם שם חשיבות עדיין עליו היה שלא כיון כלל אינו כאלו המועט נתבטל מהם האחד על ומרבה אחר

 :שמו אבד כבר

 הכי ואפילו איסור בתערובתו ונעשה בהיתר היתר כן גם בחלב בשר דהא וקשה :רצט סימן דעה יורה דרישה

 הכי ומשום והפשתן הצמר לאיסור מחשבינן לא טוויים אינן ועדיין דהואיל לומר וצריך?! ולבטלו עליו להוסיף אסור

 מועט דבר נשאר דלפעמים ואף ממש ולא טעם לא כאן אין הוי בשישים כשבטל בחלב דבבשר נראה והיותר... . שרי

 גם ונגמר נעשה הבגד פנים כל דעל בבגד שעטנז חוט בנתערב כן שאין מה אינו כאילו הוא והרי בכך ליה ניחא לא

 :חוט אותו ידי על

בטל קודם שהיה 

 לו חשיבות
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 י"ע החבור לבטל רשות לנו יש ושפיר דוקא אוסרם החבור אלא איסור אין דכאן מ"לק רצט: סימן דעה יורה ז"ט

 על להוסיף לך שאין בהיתר ונתערב עצמו מצד איסור שיש כל אלא איסור מבטלין אין אמרו ולא יבטלו' הג שהמין

 דהתם ביטול שם מועיל דאין חלב בליעת מחמת שנאסרה בשר לחתיכת דדמי ל"וא בתוכו האיסור שיבטל ההיתר

 כאן כ"משא טעם בו ונותן האיסור מן בלוע שההיתר מחמת נבילה נעשית עצמה דחתיכה איסור נעשה ההיתר אף

 :מהם אחד מבטל המין ואותו' ג מין כשמוסיף סגי כ"ע טעם שייך דאין

 מותרים פשתןשנכרכו בחוט צמר  נימות של

 פי על אף בגדים מהן שעושין הכבשים עורות לפיכך: ז הלכה י פרק כלאים הלכות ם"רמב
 הפשתן חוט בכלל שנכרכו פי על אף צמר של לנימות חוששין ואין מותרין בפשתן אותן שתופרין

 . במיעוטן בטלו שהרי בו שתפרו

 אסור הוא הרי טווי שאינו פי על אף יאמר ואם טווי שאינו לומר לו היה א"א :ד"הראב השגת
 במיעוטן שבטלו מפני ואם בקשרים נוז שהוא מפני אסור יהא זה גם כן אם הלבדים כמו מדרבנן

 .לספק חוששין אין תורה איסור בו שאין כיון אלא ברוב בטל בפשתים צמר וכי זה הוא שבוש

 למדו התוספתא שמן שיבוש אינו במיעוטן שבטלו מפני שטעם אומר : אני ז הלכה י פרק כלאים הלכות משנה כסף

 ופשתים צמר התם דגרסינן בירושלמי מפורש וכן שרק חוט אינו בטל מחשיבותו אך סיב בטל ג"סמ בשם בסמוך שכתבתי כמו

 :ומבטלן גמלים צמר ועוד ליטרא מביא עושה הוא כיצד אסור שטרפן

 תיובתיה הוא אדרבה מאד תמהתי ם"לרמב לסיועיה הירושלמי מן מ"בכ דמביא הא  :רצט סימן דעה יורה ז"ט

 לא לחוד מינים תרי הני אבל ותוספות י"ורש ד"הראב מודה ובזה אחר מין שם כשמערב אלא התיר לא שם דהא

 אלו במינים ברוב ביטול מצד כבשים של בעורות התיר ם"הרמב והרי .חבירו על אחד מין מחמת ברוב ביטול מהני

 עצמו העור דהיינו שלישי מין כ"ג הוה כבשים של בעורות ליה סבירא ם"דהרמב לומר וצריך שלישי מין תערובת בלא

 סברא ובהך העור של הצמר עם פשתן של התפירה חוט קישור עם מעורב הוא בתוכו שתפירה מה ממנו שחלק

 .ם"ורמב ד"הראב דפליגי נראה

 חוט בחלוק לא בטל

 בזמן אמורים דברים במי הרחלים וצמר הגמלים צמר: יב הלכה ה פרק כלאים מסכת תוספתא
 צמר וכולו כולו הגמלים צמר של חלוק העושה אבל וטרף ביניהן פשתן והביא בזה זה שטרפן

 אסור פשתן של אחר וחוט זה בצד צמר של אחד חוט בו וארג הארנבים

  (:ר"ותעפ ש"ע שלג' סי יראים פ"ע) בטלי ולא חשיבי חוטי פירוש:  רפג סימן לאוין גדול מצוות ספר

 הכרם בכלאי גם שהרי בחשיבות דתלוי שאמרנו מה בעיניך יפלא ואל:  רצט סימן דעה יורה השולחן ערוך

 נ"וה כלום אינו ז"זל שסמוכין פי על אף כלאים נראה וכשאינו רחמנא קפיד כלאים דאשם נתבאר זרעים ובכלאי

 .חשיבות שום בהם אין חוטים נעשו לא שעדיין וכל מעליו כלאים שם בטל חשיבות לו שאין דכל בגדים בכלאי

 דאתא  כוכבים לעובד ימכרנו לא זה הרי - כלאים בו שאבד בגד: ר"ת :רש"י מפסחים מ: סא נדה בבלי

 .  מבגדיו באחד ותופרו, מהתם ליה שקיל הדר דילמא  לחמור מרדעת יעשנו ולא, לישראל ליה ומזבן כוכבים העובד

 ת"וא - כוכבים לעובד ימכרנו לא כלאים בו שאבד בגד :ב עמוד סא דף נדה מסכת תוספות
 ברובא וליבטיל ידלק בבגד שנארג נזיר שער גבי .(לד דף) תמורה בסוף כדפרכינן ברובא וליבטיל

 כשהאיסור אלא ברוב בטול שייך דלא ל"וי בטיל ולא דחשיב צפור צורת בו שארג בצפרתא ומשני
 כמו המרובה אסור כך תערובות ידי על ונאסרין היתר ששניהם כלאים אבל בהיתר מעורב
 .המועט

 ועירובו שרי לחוד אחד דכל בחלב בשר והרי ת"וא :ב עמוד סה דף זרה עבודה מסכת תוספות
 דרך התם כדאמרינן דבטיל בהדיא קרא דגלי בחלב בשר דשאני לומר ויש... בטל?! ה"ואפ אסור
 .תורה אסרה בישול

 שייך לא נאסר זה תערובת י"וע בהיתר שנתערב היתר אבל :בגדים כלאי הלכות נדה מסכת ש"רא
 .איסור של אחת חתיכה אלא כאן דאין. ברוב ביטול ביה

 איסור דעיקר ברובא ליבטל אמר לא דבכלאים ... ברובא: ליבטל: א עמוד לד דף תמורה י"רש
 .ביטול בהו שייך ולא עירובין מתרגמינן וכלאים תערובת ידי על אלא תורה אסרה לא כלאים

לרמב"ם הנימה 

 בטלה במיעוטה

 בדרבנןלראב"ד 

 חוששיםאין 

 לספק

סיבת כס"מ: 

כיון שאינו הביטול 

 לחוט טווי

ט"ז: סיבת 

הביטול  כי יש מין 

שלישי שהוא 

 העור
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 מזה חלוק שזה בדבר היינו רוב אחר לילך שגזרה דהתורה פשוט והטעם :רצט סימן דעה יורה השולחן ערוך

 שניהם או בהיתר שוים ששניהם דבר אבל פוטר וזה מחייב שזה בדיינים להטות רבים אחרי כמו ובהיתר באיסור

 ?ביטול שייך מה באיסור

 החצי היה אם, חוטים טווי מהם וטווה בזה זה שטרפן בו וכיוצא גמלים וצמר רחלים צמר א: סעיף
 לערבו מותר, מהגמלים הרוב היה ואם. הפשתן עם כלאים הוא והרי כצמר הכל הרי מהרחלים

 ואין, גמלים צמר צורת הכל שצורת מפני ערוה"ש: ולא מצד ביטול, שהוא לא שייך בשני היתרים אלא, הפשתן עם
 .ורק חוט אינו בטל מפני חשיבותו אבל נימה בטלה צמר חוטי שאינם מפני, בהם המעורבים צמר של לנימות חוששין

  ערוה"ש.
 לנימות חוששין ואין, פשתן בחוטי לתפרן מותר, מלבושים מהם שעושים הכבשים עורות לפיכך

מתוך שאינן  כס"מ: במיעוטן בטלו שהרי, בו שתפרו הפשתן חוטי בכלל( שנכרכו) פי על אף, צמר של

כיון שלעולם לא יעשה מהם  ערוה"ש:. בטל בעור הכבשהכוונה ש :ט"זכיון שאינו טווי הוא מדרבנן ולא חוששים לספקו  ראב"ד:טוויים אינם חשובים ובטלו. 

 . חוטים אין מקום לחשוש לאיסור ומצד עצמם בטלים כי אינם חוטים

. צמר חוטי עם מהם הטווי לארוג מותר, מהקנבוס רוב אם בזה זה שטרפן והפשתן הקנבוס וכן
 . אסור, למחצה מחצה היו ואם

ואין פה ביטול  מהם אחד ומבטל, עמהם ומערבו אחר מין מביא, פשתן עם צמר לו שנתערב מי הילכך

יבטלו. ' הג שהמין י"ע החבור לבטל רשות לנו יש ושפיר ,אוסרם דוקא החבור אלא איסור כאן אין איסור. דרישה: כיון שלא טוויים, עדיין לא נחשב איסור. ט"ז:

 אחר אבל, חוטים שיעשו קודם אלא בטול בהו שייך ולא ונעשה נבילה. ושונה מבב"ח כי שם הטעמים בלועים זב"ז
 של או פשתן של גדול בבגד צמר של שהוא כל חוט אפילו, שיעור לכלאים אין חוטים שנעשו
שכל מהות איסור  רש"י:שאין כאן אלא חתיכה אחת של איסור.  רא"ש:שהם בנפרד היתר ואין היתר מתבטל בהיתר.  תוס': אסור, בצמר פשתן

  כלאים הוא בתערובת.

 בשם י"הב כ"וכ ט"רנ' סי א"רשב) ואסור, בטול ביה שייך לא, מקומו ידענו ולא החוט נאבד ואפילו: הגה

 (. ג"וסמ ש"והרא התוספות

 אסור ולכן(. טור) משי של שרובו פי על אף הצמר עם לתפרו אסור, פשתן של והערב משי של שהשתי בגד

 (. עצמו דעת. )הציצית עם כלאים והוי פשתן של הערב כי, ט"פירכו שקורין מבגדים טליתו לעשות

 ב סעיף

 צמר ופשתים הארוגים בשני צידי הבגד אסור*^

 פי על אף מתניו את בו לחגור פשתן בשל צמר של סרט יקשור ...לאט:  משנה ט כלאים משנה
 :באמצע שהרצועה

 של וסרט צמר של סרט שמחבר הוא :ט משנה ט פרק כלאים מסכת משנה על ם"רמב
 רצועה של השני והקצה צמר של בסרט הרצועה קצה שקשר כגון, עור של ברצועה פשתן
 .פשתן של בסרט

 בראשה פשתן של שמשיחות עור של רצועה כגון:  ט משנה ט פרק כלאים מסכת ש"ר
 פשתן ושל צמר של ראשיה' ב קושר בה וכשחוגר' הב בראשה צמר של ומשיחות' הא

 .דשרי פשיטא ה"דאל ביחד

 עמהן וטרף פשתן שהביא בזמן בתוספתא תניא:  א משנה ט פרק כלאים מסכת ש"ר
 חוט בו וארג ארנבים צמר כולו או כולו גמלים מצמר חלוק העושה אבל בזה זה וטרפן

 צמר של החוטים כשבאו' פי - אסור זה בצד פשתן של אחד וחוט זה בצד צמר של אחד
 אחר בצד וזה גמלים צמר שכולו חלוק של אחד בצד זה אם אבל זה אצל זה פשתן ושל

 וכן דעת הרא"ש. :מותר

 זה מצד צמר של חוט בו וארג, קנבוס או ארנבים או גמלים צמר כולו בגד העושה  ב: סעיף
 . כרמב"ם שאסר באותו בגד אפילו לא נוגעים .כלאים משום אסור זה הרי, זה מצד פשתן של וחוט
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 אינם אם אבל או שקשר אותם זב"ז. פשתים של החוט אצל צמר של חוט ארג כן אם אלא, ג"בכה דשרי א"וי: הגה

סעיף ה' ושם הביא המחבר בסתם דעת  להקל דנוהגין' ש סימן לקמן ועיין(. ש"ור ש"הרא בשם י"ב) שרי, יחד נוגעים

 . המקלים וכתב בפמ"ג שכאן חמור כיון שהם ארוגים בבגד ואילו בקשירה או תפירה הקל.

  סעיפים' ז ווב, דרבנן ואיזו דאורייתא כלאים איזו -סימן ש 

 א סעיף

 מהתורה נאסר שוע טווי ונוז וחכמים אסרו בכל צד חיבור

 דכיתנא חוטא דרמי מאן האי: זוטרא דמר משמיה ייבא דרב בריה אחא רב אמר :סא נדה בבלי
 מדאורייתא - ט"מ. דמי שפיר - נתיק לא אי נתיק אי ידע ולא, ונתקיה דעמרא בגלימיהחוט של פשתן 

, ונוז ארוג טווי יחד במסרק יחד חלוקין שיהו כלומר שעיע חלק של תרגום חלק לשון ונוז טווי שוע שיהיה עד - כתיב שעטנז

. אמנם הרא"ם העמיד את רש"י אפילו בנפרד כלומר לרש"י מהתורה אסור רק בשלשתם יחד שוע טווי ונוז. טור –וטווי שוע בלא בארוג דגזור הוא ורבנן

 רב לה מתקיף. שרי - נתקיה אי ידע דלא וכיון, ביה דגזרו הוא ורבנן ראשונים. ערוה"ש.וחוברו לבסוף יחד כשאר 
 .לישנא בחדא רחמנא מדאפקינהו, זוטרא כמר והלכתא! נוז או טווי או שוע או - אימר: אשי

 ומיהו .נוז בשאינו הוא' דגמ דכיתנא וחוטי ונוז טוי שוע הוא כשהחוט זהו דאורייתא כלאים דהוי ומשמע בטל אינו כלאים של אחד דחוט שנתבאר וזה ערוה"ש:

 :נתקו כ"אא בטל אינו ,דרבנן אפילו

 שוע שיהיה עד כתיב שעטנז דמדאורייתא תם רבינו : ומפרש ב עמוד סא דף נדה מסכת תוספות
 ואחר שהוא שזירת החוטים הטויים לעשות פתיל עבה ולא האריגה לבדו נוז וכן טווי נמי וכן לבדו אחד כל שוע .ונוז טווי

 . לחברם 'יחדיו' כך

 בנוז ורקוהוא עיקר לדינא...  ...והטור ש"והרא א"והרשב ג"והסמ' התוס ,ת"ר לדברי הסכימו רבותינו וכל ערוה"ש:

שאם שוע טווי ואריג יחד לא צריך ומודה ר"ת  ...שזור שהוא מפרש[ שיהא עד ה"ד' תוס ב' ה יבמות] ת"ור אריג שהוא א"י

 שזירה.

 עצמו בפני שוע הפשתן וכן עצמו בפני ושוע עצמו בפני טווי שהצמר:  ט פרק כלאים מסכת ש"ר
וכתב כר"ת שהצמר ופשתים מוחלקים ונטווים בנפרד וכרש"י שנוז  - יחד. ארוגין שניהן דהיינו נוז כן ואחר עצמו בפני וטווי

 הינו האריגה בבגד. ב"י.

 זה הרי בעולם חיבור צד הפשתן עם הצמר שנתחבר כיון :ב הלכה י פרק כלאים הלכות ם"רמב
 אלו הרי לבדין מהן ועשה אותן ושע זה עם זה שטרפן ופשתים צמר כיצד, התורה מן כלאים
אמנם בפירוש המשנה יש שתי גרסאות בדעת . כלאים זה הרי זה מטווי בגד וארג כאחד אותן וטוה טרפן, כלאים

 הרמב"ם ולאחת הוא סובר כר"ת. ובדעתו 'רבתה המבוכה''. ערוה"ש.

הן הן ממש כלולים מדברי רש"י ור"ת ז"ל דאחרי שביאר מקודם דצמר ופשתים שטרפן  וביאור דבריו  ערוה"ש ח':

זה עם זה וטוון כאחד וארגן ה"ז כלאים דזהו כרש"י ביאר אח"כ כר"ת כלומר דאפילו אם שלשה הפרטים שוע טוי 

בפ"ע אם חיברן אח"כ ביחד ע"י תפירה או ע"י קשר בין בגד לבגד בין חוט לבגד בין חוט לחוט ה"ז  אחדנוז הם כל ו

 כלאים דאורייתא. 

 .בלבד שוע אלא טווין שאינן התורה מן אינן לבדים א"א'. וכו לבדים מהן ועשה ד:"הראב השגת

 יחד טוואן לא אם עליה מחייבים לא תיבה בראש שאינו דכיון בדעת הרמב"ם ל"נ ויותר :ש סימן דעה יורה יוסף בית

ולכן לאחר  ונוז טווי שיהא עד אוולכן לבדים נאסרים  שוע שיהא עד פירושו כך ונוז טווי שוע שיהא עד שאמרו ומה כן גם

  .חייב לבד ארוג על אבל ארגו כן אם אלא חייב אינו טווי דעל דנהי לומר דדעתו ל"י ... שמאטויה נאסר רק באריגה

ב הלכה י פרק כלאים הלכות קורקוס י"ר
 מן כלאים הוי מהם באחד אלא שלשתן צריך שאינו רבינו דעת מ"מ :87

 .קרא קאמר נוז או טווי או ושוע התורה

                                                           
87

שמסקנת הגמרא בנידה וכן בדרך אמונה הסבירו דעת הרמב"ם 'או שוע או טווי או נוז' ואתי שפיר לענין זה והגם  
כמר זוטרא ולא כרב אשי שסובר כך, בירושלמי משמע כמר זוטרא.  ועל מה שכתב הרמב"ם בהמשך ההלכה שלאחר 

 הטויה גם ארג הסביר בד"א שאסור גם בלי האריגה אלא שאין דרך ללבוש חוטים בלבד.



 סעיפים' ז ובו, דרבנן ואיזו דאורייתא כלאים איזו - ש סימן

195 
 

 באיסור כלאים מהתורהסיכום שיטות הראשונים 

 הוחלקו, נטוו ונארגו יחד.שלב ההחלקה: כלומר מיחד רש"י:  -

 .הוחלקו ונארגו בנפרד ונטוו יחדשלב הטויה: מיחד ר"ש:  -

ומודה ר"ת שאם שוע טווי ואריג יחד לא ) .נארגו יחדבנפרד ו שזרוהוחלקו, נטוו ונשלב האריגה: כלומר מיחד ר"ת:  -

 (צריך שזירה. ערוה"ש.

 ואריגה. בטויה אוהחלקה ביחד רמב"ם לכס"מ וגר"א:  -

 אריגה.בהחלקה או בטויה או ביחד  רמב"ם לר"י קורקוס, ט"ז, ד"א:  -
 

 .כלאים משום אסור, בעולם חיבור צד הפשתן עם הצמר שנתחבר כיון א: סעיף

כרמב"ם שאוסר מהתורה גם בשוע  לבדים מהם ועשה החליק אותם ושע זה עם זה שטרפן ופשתן צמר ?כיצד

 , הוא מדרבנן כיון שאינו טווי ונוז. ונפק"מ לבגד קשה שהותר בדרבנן. ש"ך.בלבד ולרוה"פ 

 , ' ולמרות שלא שע אותם יחדיוטווי ונוז' זה מטווי בגד וארג, כאחד אותם וטווה שטרפן או

וחיבור כזה אסור לכל הראשונים גם למקלים בסעיף ה'  .וקנבוס משי בחוטי תפרן' אפי, פשתן בשל צמר בגד שתפר או

 , צמר בחוטי פשתן בגד או פשתן בחוטי צמר בגד שתפר או, כשאינם זה אצל זה. ש"ך

 . כלאים זה הרי, גדלן או פשתן בחוטי צמר חוטי קשר או

 נייר שעשוי מצמר ופשתן דינו כלבדים ובעבה כלבדים קשים

 שלנו דנייר שכתב הספר בראש אדם נשמת בספר ועיין :א ק"ס ש סימן דעה יורה תשובה פתחי
 כלאים הוי ם"לרמב כ"וא ללבדים ממש דומה פשתן ושל צמר של סחבות מבלויי הנעשה

 כ"וא כלל מחמם אינו שהרי קשים כלבדים דינו עב שהוא דנייר ל"י אך מדרבנן ע"ולכ דאורייתא
 .לגמרי מותר פוסקים ולשאר מדרבנן אסור ע"וש ם"לרמב

 ב סעיף

 חיבור לכלאים בשתי תכיפות וי"א בתוספת קשר

 אינו אחת פעם בבגד המחט שתחב אחת תפירה חבור אינה אחת תכיפה ...התוכף: ר"ש י משנה ט כלאים משנה

 של אחד חוט דאם כלאים משום בה ואין זה על הזה לא זה על הזה ואם זה נטמא לא זה נטמא שאם ולטהרה לטומאה חיבור

 דחייב פשתן של תפירות' ב לתפור מנת על כקורע הוי ולא פטור בשבת והשומטה אחת בתכיפה וחברן פשתן של אחד וחוט צמר

 האחד לצד הראשין' ב ונמצאו' הב החוט ראש והכניס וחזר החוט מן ושייר והוציאו המחט שתחב כגון אחד לצד ראשיה שני עשה

 והשומטה כלאים משום בה ויש חבור שקשרן חנה בר בר רבה אמר קיימא לא והא תפירות' ב התופר גבי כדאמר וקשרו
 פ"ג ויכניס ויחזור ויוציא שיכניס שישלש  עד אומר יהודה רבי חייב. בשבת

 פעם המחט את שהעביר כגון -'א לצד ראשיה שני:  יז סימן בגדים כלאי הלכות נדה מסכת ש"רא
 ראשיה שני נמצאו השני החוט בראש כלומריו"ט:  מעדני שנית פעם המחט את והעביר החוט כל העביר ולא אחת
 גבי (ב עד דף) גדול בכלל' כדאמרי מתקיים אינו אחר דבענין יחד החוטין ראשי שני וקשר אחד מצד
 פעם החוט את העביר אם אבל .שקשרן והוא חנה בר בר רבה אמר קיימי לא והא תפירות שתי
 .חיבור הוי לא הבגד שפת על ראשיו שני שקשר פי על אף אחת

 חבור אינו אחת בתכיפה פשתן בגד עם שחברו צמר בגד: כד הלכה י פרק כלאים הלכות ם"רמב
 .כלאים זה הרי תכיפות שתי שתכף או כאחד החוט ראשי שני קבץ, כלאים זה ואין

 אלא אחד לצד ראשיה שני שיעשה הצריך לא כ"דע לרבינו ומשמע:  כד הלכה י פרק כלאים הלכות משנה כסף

 :כלאים הוי אחד לצד ראשיה שני עשה לא אפילו תכיפות שתי היו אם אבל אחת תכיפה אלא שם שאין מפני

 מכאן החוט ראשי שקשר והוא, חייב תפירות שתי התופר ט: הלכה י פרק שבת הלכות ם"רמב
 קשר שלא פי על אף תפירות שתי על יתר תפר אם אבל, תשמט ולא התפירה שתעמוד כדי ומכאן

כיון ש: רק בשבת צריך מלאכה ומחייב ללא קשר וכלאים חמור לרמב"ם משבת  .התפירה מתקיימת שהרי חייב

 .ט"ז ., והדמיון לשבת הוא רק בחילוק בין תכיפה לשתייםצד חיבורנאסר בכל והמתקימת. רדב"ז. בכלאים כתוב 'יחדיו' 
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 צמר

 פשתן 

 צמר

 פשתן 

 צמר

 פשתן 

 

 מתי נאסר בכלאיים?  

 תכיפה אחת 

 

 עם שתי הקצוות בשפת הבגד כפולעשה קשר  רמב"ם:

  .שכך הוא בציצית והתורה הצריכה לפטור
 רא"ש: 

 חיבור הוי אחת בתכיפה קשרים שני :טו' לערוה"ש
 להטור. גם

לעולם אינו חיבור. וציצית חמור כיון שלא  לט"ז:
 מחבר שני בדים ולכן היה מתחייב גם בקשר בשפה. 

 

תכיפה אחת ועשה שני ראשיה לצד 
 אחד

 

  :)ונראה כט"ז ולא כב"ח( רמב"ם להבנת ד"א
 נחשב חיבור אם:

  )באופן שלא ימשך( א. קשר כל קצה בפני עצמו
והכניס הקצה השני ב. קשר אחד בפני עצמו 

 לקשר
: אינו חיבור. אבל בשני קשרים הוא חיבור גם רא"ש

 ע"פ מג"א בציצית. ערוה"ש טו'להטור ואפילו בתכיפה אחת. 

 שתי תכיפות

 

אך להבנת הב"ח צריך לרמב"ם שיקשור  שו"ע. –חיבור  רמב"ם:

 לפחות כל ראש חוט בפני עצמו.

ואפילו  רמ"א  -רק אם קשר ראשי החוטים יחד רא"ש:

 . קשר מבחוץ. ט"ז )וזה מצוי בתפירה מסולסלת הנעשית בשולי הבגד(
 . וכן ברמב"ם לעניין שבת

 

 

 אינו (,בבגד המחט שתחב אחת בתחיבה' פי) אחת בתכיפה פשתן בגד עם שחברו צמר בגד ב: סעיף
 . כלאים זה ואין חיבור

 זה הרי, תכיפות שתי שתכף או, מ. וקשר אותם. ט"ז.של אותה תכיפה אחת. רמב"ם, כס" כאחד החוט ראשי שני קבץ
  .אפילו לא קשר כיון שיש פה 'חיבור'. אבל בשבת צריך גדר 'תפירה' ולכן צריך שתי תכיפות וקשר. ר"י קורקוס. כלאים

 בשם טור( )אך מחמירים אפילו בקשר מבחוץ. ט"ז החוט ראשי' ב וקשר תכיפות' בב אלא כלאים הוי דלא 88אומרים ויש) 

 (.ש"הרא

  

 ג סעיף

 בגד צמר שנפרם מותר לפרוף בחוטי פשתן 

 פשתן ושל .פשתן של בחוט ופירפו שניפרס צמר של חלוקיד:  הלכה ה פרק כלאים מסכת תוספתא
 בשבת. בהן ויוצאין כלאים משום אסורין תופרן אם .צמר של בחוט ופירפו שניפרס

 של בחוט כורכו שנפרם צמר של חלוק' וספתאת: יט סימן בגדים כלאי הלכות נדה מסכת ש"רא
 אותו לכרוך מותר שנפרם צמר בגד' ל"ז ם"הרמב כתב וכן. 'כלאים משום אסור תפרו ואם פשתן

 הוא דקשר בתוספתא הוא דטעות בתשובה ל"ז ח"ר וכתב. 'יתפור לא אבל וקושרו פשתן בחוטי
 להתיר מדאיצטריך דאורייתא העליון דקשר (א לט' ד) התכלת בפרק כדאמרינן. כלאים לענין חיבור

 וקשרם סביבם החוט וכרך הקרעים ראשי שני שחבר דמיירי קשיא דלא לי ונראה. בציצית כלאים
 התרת בלא הקרעים ראשי שני להוציא שיכול כיון צמר של והחלוק פשתן חוט חיבור הוי ולא. יחד

 והצמר הבגד יחד שתופרין פי על אף בתוכו וצמר פשתן של מכסאות י"ר התיר בזה וכיוצא. הקשר
 נשארת והתפירה הצמר כל להוציא שיכול לפי והבגד הצמר יחד מחברת התפירה אין בתוכו אשר

 פשתן של כשק הוי. הצמר להוציא יכול ואין סביבותיו כל המכסה שתופר פי על ואף. קיימת
 :כלאים הוי דלא פיו את ותפר צמר שמלאו

                                                           
88
 בדרך אמונה הביא דעת החזו"א שהרמב"ם סובר כרא"ש ולא חולקים.  
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 בתחיבת שתי תכיפות מפשתים שפה צמר לבגד לעשות אסור

 אחר האורגים כאריג חוזרין שהם מפני אסור פשתן בשל צמר של ...פיוט:  משנה ט כלאים משנה

 של פיו לעשות אסור פשתן של הבגד ואם, פיו קרוי והוא הבגד שיתקיים כדי עב חוטין' וד'[ ג] שפתו על לעשות רגילים הבגד שמשלימים

 :צמר

 חוזרין שהן מפני אסור ופשתן צמר של סיף': יג סימן בגדים כלאי הלכות נדה מסכת ש"רא
 אלא הבגד בתוך אותו אורגין ואין הבגד בשפת אותו האורגין שנותנין גסין חוטין הוא סיף ' לאריג

 צמר לבגד פשתים חוטי או פשתים לבגד צמר של חוטין עשה ואם. סיף ונקרא אריגה לתוך תוחבין
 .אסור

 .תכיפות בשתי שתיכפו והוא :ש סימן בגדים כלאי הלכות דעה יורה טור

 מותר לרקום צמר על פשתן ואסורים רק ללבוש

 כלאים. משוםבלבישה. רא"ש  אסורות הכובסים ואותות הגרדין אותותי:  משנה ט כלאים משנה

 הגרדי אבל. עליו האות בעוד הבגד ללבוש אסור' פי  :בגדים כלאי הלכות נדה מסכת ש"רא
 אלא אסורין ואינן דבר לכל מותרים בגדים כלאי( ח"פ כלאים) דתנן לעשותן מותר והכובס
 :ללבוש

כ רמותר לתת צמר  תאו  ב   של פשתן כֶׁסֶׁ

 אף בתוכו וצמר פשתן של מכסאות י"ר התיר בזה וכיוצא :בגדים כלאי הלכות נדה מסכת ש"רא
 שיכול לפי והבגד הצמר יחד מחברת התפירה אין בתוכו אשר והצמר הבגד יחד שתופרין פי על

 יכול ואין סביבותיו כל המכסה שתופר פי על ואף. קיימת נשארת והתפירה הצמר כל להוציא
 .כלאים הוי דלא פיו את ותפר צמר שמלאו פשתן של כשק הוי. הצמר להוציא

ואפילו אין הצמר  וכרכן בקופה או בשק ופשתים צמר נתן אפילו :ג הלכה י פרק כלאים הלכות ם"רמב

 .כלאים אלו הריופשתים מחוברים כלל רק מונחים בשק וכרך על פיו חוט וקשר. ד"א. 

באופן שמחבר  וקושר, פשתן בחוטי אותו( לחבר' פי) לפרוף מותר(, נקרע' פי) שנפרם צמר בגד  ג: סעיף

ובמקום שאסור בקשר אסור גם בעניבה שמא  .יתפור לא אבל, . רא"שויכול להוציא בלי התרת הקשר סביבםראשי הקרעים וכורך חוט הפשתן 

  יפרם ויקשור ממש. פת"ש.

כתוס' ורא"ש ולערוה"ש גם הרמב"ם מודה בזה כיון שאסר רק בצו"פ יחדיו בתוך שק  פשתן של כסת או בכר צמר ליתן מותר וכן: הגה

 שאין, פיו ותפר צמר שממלאו פשתים של כשק הוי, הצמר להוציא יכול ואינו סביביו כל שתופר פי על אף .89סגור

 לפי אלא הושם לאניכר שש ושק פשוט מכר וכסת כיון. כיון שאין התפירה מחברת יחד הצמר והפשתים. רא"ש כלאים משום בזה
 (. בטור הוא כן) . ב"ח.שעה

ומבחינת  התפירה התרת בלא משם הצמר ליקח יכול דהרי, מותר, כשהצמר הוא סיבים עצמו בצמר התפירה( תחב) ואפילו

 . התפר בשק די בקרע קטן. ש"ך

, ש"ך וט"ז. והלבוש כתב דווקא כשתוחב התפירה בבלאי הצמר עצמם. 90ואפילו ללא תפירה ג"בכה אסור, צמר של בגדים בבלאי אבל

 (.אשה במה' פ ומרדכי ע"ד) וממילא יש חיבור בין בלאי הצמר לפשתן התפירה התרת בלא הבגדים משם ליקח א"א שהרי

, נקבים בו שיש פשתן של נפש בבתי קרסים או, קשרים בהם שיש צמר של זרועות בתי לחבר מותר וכן

 לקרוע צ"וא באצבעו משם להוציאן ויכול רפויים והם הואיל, הנקבים תוך הקרסים או הקשרים ומכניסים

 א"שא כ"כ אדוקים הם אם אבל. הוא הדין בחיבור כפתור טיק טק. מנחת יצחק י' צט'.  תמיד כך שמניחן פי על אף, הנקבים

                                                           
89

הערוה"ש תמה על הב"י שאסר ברמב"ם, אך לא מצאתי כזאת בב"י רק שהביא האיסור בכרכם יחד בשק.  אמנם 
ואפשר שאין מחלוקת בזה לא בראשונים ולא באחרונים ומסכימים להיתר בפשתים בשק של צמר ולאיסור בצו"פ 

ם לאסור אלא בשק אחר. אמנם מנוסח המחבר בסעיף ה' נראה שחולקים בצו"פ בשק אחד ואפשר שמסכימי
 שלרמב"ם איסורו מהתורה.

90
לכאורה גם בסתם צמר כתב הרמ"א שהתפירה החיצונית מונעת הוצאת הצמר, ומדוע בבלאים יאסרו משום כך?  

' כלומר בבלאים במציאות יוצא שגם התפירות בתוך ותחוב נימא כריכת בהם שמצוי כיוןאלא שהסביר הט"ז '
 תן.התפירה החיצונית מחברת אותם לשק הפש
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ולענין ציצית, הלבוש אסר קרסים למטה מהחגור  /(ו"רצ/ ו"רנ' סי ה"ת) ואסור חבור הוי, הנקבים קריעת בלתי משם להוציאן

  .מדין חיבור ולא חילק אם רפויים. ואפשר ששם יש גם חשש למראית עין של סגירה ולכן אסור בכל אופן. מג"א י' יב'

 ד סעיף

 מותר ללבוש בגד צמר על בגד פשתים וחגורה מעליהם ויש אוסרים בקשר של קיימא

 פי על אף זו גבי על זו חלוקות שתי אדם לובשטו:  הלכה ה פרק( ליברמן) כלאים מסכת תוספתא
המשיחה  יפרוף[ את שלאברמב"ם: ] שלא יטרוף[גרסת הרא"ש: ] )שיתן( ובלבד מבחוץ עליו חגורה שפונדתו

 כתפיו. בין ויקשור

 שיצטרפו מהו ובנו הוא בעי ירמיה רביהלכה ו:  ט פרק כלאים מסכת( וילנא) ירושלמי תלמוד
 על ועגלה דעמר פיסקי נסב דכיתן מאנין לביש ובריה דעמר מאנין לביש הוא עבידא האיך. בכלאים
 ואסורין כלאים זה שיעשה מהו דכיתן פיסק ה"ה אלא דוקא לאו ודעימר עליהן וכרכן תריהון על ועגלה דעמר פיסקי ולקח  תריהון

 רבי .?בזה זה נשוך אינו והלא חיבור זהו וכי בתמיה ?נשוך נו וההן יוסי רבי אמר .עליהן הכריכה של כשהפיסק ביחד לילך
 ריגלייא בחדא דעימר דרדסין לביש הוא עבידא האיך. בכלאים שיצטרף מהו עצמו הוא בעי חגיי

 בראשו היו דלא צורכה לא. בתמיה ?נשוך נו וההן יוסי רבי אמר. ריגלייא בחדא דכיתן ודרדסין
 יוסי רבי אמר. חדא על פשתן דכיתן דסמרטוט וספלני חדא על דעמר דסמרטוט סיפלני יהב פצעיות

 הצמר שיהו בלבד נשוך אלא כלאים משום אסור לך אין דמלתא כללא בלבד נשוך אלא אסור לך נשוך? אין נו וההן

 :כלל כלאים כאן ואין זה עם זה נשוך אינן הני וכל בקשירה או חיבור באיזה זה עם זה ומחוברות נושכות והפשתים

 יכול שאינו בענין יחד חלוקות שתי שיקשור כלומר סימן כ: בגדים כלאי הלכות נדה מסכת ש"רא
 קיימא של הוא אם אבל קיימא של הקשר יהא שלא ובלבדטור: . הקשר התרת בלא להפרידן

 . אסור

 כרוך מאילו טפי ביה מחמירין דאז יחד קשורין הן עצמן החלוקים בששני מיירי : יד אות ש סימן דעה יורה פרישה

 מיחשב לא לחוד דבקשר לעיל נתבאר הא קשה כן לא דאי יחד וכורכן וצמר פשתן בגד על קנבוס או משי חוט

 .ש"ע יוסף בבית מוכח וכן תכיפות' בב כן גם דנתחבר עד כלאים

 שק של פיו מתפירות קשר גרע וכי קשיא אסור קיימא של הוא דאם שכתב דמה אלא: ש סימן דעה יורה ח"ב

 אלא יחד החלוקות בקושר שרי דלא פירושו דכך ונראה הקשר ומתיר חוזר נמי הכי התפירה וקורע דחוזר כיון דשרי

 אין אם אבל' וכו לשק דמי קיימא של הקשר הוי לא דהשתא הקשר התרת ידי על זה אחר זה ולפשטן לחזור כשדעתו

 דהשתא הקשר התרת בלא יחד החלוקות' ב לפשוט דעתו אלא הקשר התרת ידי על זה אחר בזה לפשטן דעתו

 .רבינו מדברי ד"כנלע ואסור יחדיו ליה דהוי גמור כלאים ליה הוי קיימא של הקשר הוי

 וזה עצמו בפני שזה ישראל כל נהגו כך למעשה הלכה תשובה  :רכו סימן ג חלק א"הרשב ת"שו
 תכיפה דהתוכף דכלאים בתרא בפרק כדתנן. מותר אחת בתכיפה מחוברין' ואפי מותר עצמו בפני
 על לרכוב אסור אחרון פרק כלאים' בתוס וקאמרן... כלאים משום בה ואין חבור אינו אחת

 שהביא ומה... אסור ונתערבו מותר עצמו בפני וזה עצמו בפני שזה בגדים כלאי ומה ו"מק הפרדה
 שלא צמר של בחגורה והבן האב כשהקיף ודוקא תכיפות בשתי בשתכפן ההיאלאסור  הירושלמי מן

 ליה פשיטא תרויהון על עגיל לא דאי דמשמע תרויהון על ועגל צמר דנסיב וכדאמר מזה זה יחלקו
 הן הן יוסי' ר ליה מהדר דקא והאי  ...קיימא של דבר ואין להתחלק שיכולין מפני מצטרפין דלא

 היינו ונשוך זה את זה כשנושכין אלא כלאים שאין יחדיו זה אין כלומר קאמר בתמיהה כנשוך
 חבירו את כנושך זה עם מזה יבא להפרידן ותרצה תמשוך שאם כך כל קיים חבור שמחוברין

 .בשיניו ממנו וחותך

 של קשר קושרן אפילו פשתן של על צמר של חלוק ללבוש דמותר מדבריו נראה:  ש סימן דעה יורה יוסף בית

 עם לזה זה יחברם שלא היינו' וכו המשיחה יטרוף שלא ובלבד בתוספתא דקתני דהא לפרש צריך זה ולפי קיימא

 :תכיפות בשתי המשיחה

 מותר להדק שרוך פשתן על בגד צמר כשאינו מחברם קודם

 עד מולל שהוא מפני אסורות ארגמן של משיחות אומר יוסי רבי ...: ט משנה ט כלאים משנה
 :... קושר שלא
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 תני תניי אית. אסורות ארגמן של משיחות :פני משה ט פרק כלאים מסכת( וילנא) ירושלמי תלמוד
 צמר של החגורה ומחבר שכופת כלומר ביה מכפת דהוא טרסייה אילין כגון אסורות דאמר מאן. מותרות

  לה נחתא והיא גרמיה שנץ דהוא מותרות דאמר מאן. עצמו ולחגור למהר שיוכל ,שלו הפשתן החלוק עם במלילה

 .חיבור הוי לא ג"ובכה למטה מעליו להורידה יכול הוא וכך בלבד חגורה באותה מתניו את משנס אלא במלילה מחבר שאינו

 נכון להזהר מללבוש גרבי צמר ופשתן כשדחוקים זע"ז

מנעלים  דרדסין דילבש בהן אילא רבי מודה ט הלכה ד: פרק כלאים מסכת( וילנא) ירושלמי תלמוד

 פושט שאינו זמן שכל משום ארעייה שלח לא עילייא שלח דלא אסור, דהוא דכיתן דרדסין גבי על דעמר

 .לפשתן צמר כחיבור והוי התחתונים לפשוט יכול אינו העליונים מנעלים

 אנפילאות ללבוש שאסור מיכן ללמוד לי ויש:  שמא סימן טוב יום הלכות - ב חלק זרוע אור ספר
 העליון יפשיט לא אם התחתון להפשיט יכול שאינו להיפך או פשתן של אנפילאות ג"ע צמר של

שכתב הא"ז בסימן ש"ג להתיר ואפילו  פשתן של חלוק ג"ע לובשין שאנו צמר של לקוטה דומה ואינו תחילה

 .צמר של קוטה מעליו שיפשיט קודם פשתן של חלוק לפשוט הטיב יכול כיכשחוגרים מלמעלה 

 לחלוץ אפשר שאי ודחוקים צרים כך כל כשהם אלא אסור דלא פירושו דהכי ונראה  :ש סימן דעה יורה יוסף בית

 צרים אינם אם הא ויותר תכיפות' ב לזה זה כתכופים חשובים דאז עמהם התחתונים יחלצו כן אם אלא העליונים

 שהשמיטו הפוסקים על לתמוה ויש זה חילוק לפרש לו שהיה זרוע אור בדברי קיצור יש זה ולפי .מותר כך כל

 דכל ליה ומשמע אהא פליגא נשוך בו וההן ובנו אב גבי דאמר יוסי דרבי להו דסבירא לומר יש ושמא הזה הירושלמי

 .יוסי כרבי ופסקו פנים בשום אסור אינו תכיפות' ב תכוף שאינו

 על אף, בחגורה חיצונית. ט"ז. יחד ולקשרם פשתן של חלוק גבי על צמר של חלוק ללבוש מותר ד: סעיף
 זה יחברם שלא ובלבד, קיימא של קשר הוא ואפילו, הקשר התרת בלא לפשטן יכול שאינו פי

 רשב"א. בשיניו. ממנו וחותך חבירו את כנושךהשני, מ יבא שהוא כנשוך שאם תמשוך מזה תכיפות. בשתי המשיחה עם לזה

לר' יונה שהיה  או שהכוונה .טור בהבנת הרא"ש, ודווקא כשהחלוקים עצמם קשורין זב"ז. פרישה, ערוה"ש כא'קיימא  של בקשר אוסרים ויש

  מחמיר אפילו בחגורה חיצונית אבל קשורים זב"ז גם לשו"ע אסור. ט"ז.

 בהם ועושים צמר של שעשוין דהיינו, א"פורטקי אותו וקורין אלו במדינות שעושין שוקיים בתי דאותן ל"ונ: הגה

, איפכא או פשתן של המשיחה אפילו דמותר, דתפילין מעברתא רצועה כמו והנה הנה בהן שעוברת משיחה

 חלוק גבי על פשתן של במשיחה כחוגר אלא אינו התפירה התרת בלא המשיחה משם להוציא דאפשר דמאחר

 ראשי' בב קשרים עושה אם אבל. קיימא של קשר מקרי לא, כשלבשן המשיחה שקושר פי על ואף. צמר של

 (. הרב סברת הכל) משם להוציא א"א דהא, דאסור נראה, המשיחה

 דמאחר(, דביצה ק"פ י"אשיר הגהת) זו על זו, צמר של ואחד פשתן של אחד, שוקיים בתי' ב ללבוש דאסור א"י

 ולא, ובב"י הסביר כוונתו שפשיטת העליונה פושטת גם את התחתונה הדחוקה בה. כחבור הוי העליונה בלא התחתונה לפשוט א"דא

וכן דעת  ליזהר ונכון( ז"בא הטעם מצא כך) העליון בלא התחתון לפשוט דאפשר זו על זו על זו חלוקים' לב דמי

אילא בא  השל"ה והש"ך. והט"ז כתב שדברי הרמ"א דווקא בבתי שוקיים סגורים בקצותם. אך בב"י כתב ששאר פוסקים לא הביאו דין זה ואפשר שסוברים שר'

 וערוה"ש כ"ד ותמה שם מאד על האוסרים. הלבוש להתירכתבו וכן לחלוק על ר' יוסי שהלכה כמותו ואוסר דווקא בנשוך. 

 ה סעיף

 צמר ופשתן בבגד ואין סמוכים זל"ז מותר והרמב"ם אוסר

 פי על אף מתניו את בו לחגור פשתן בשל צמר של סרט יקשור לא ...ט:  משנה ט כלאים משנה
 :באמצע שהרצועה

 בראשה פשתן של שמשיחות עור של רצועה כגון:  ט משנה ט פרק כלאים מסכת ש"ר
 פשתן ושל צמר של ראשיה' ב קושר בה וכשחוגר' הב בראשה צמר של ומשיחות' הא

 .דשרי פשיטא ה"דאל ביחד

 עמהן וטרף פשתן שהביא בזמן בתוספתא תניא:  א משנה ט פרק כלאים מסכת ש"ר
 חוט בו וארג ארנבים צמר כולו או כולו גמלים מצמר חלוק העושה אבל בזה זה וטרפן

 צמר של החוטים כשבאו' פי - אסור זה בצד פשתן של אחד וחוט זה בצד צמר של אחד
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 אחר בצד וזה גמלים צמר שכולו חלוק של אחד בצד זה אם אבל זה אצל זה פשתן ושל
 וכן דעת הרא"ש. :מותר

 של וסרט צמר של סרט שמחבר הוא :ט משנה ט פרק כלאים מסכת משנה על ם"רמב
 רצועה של השני והקצה צמר של בסרט הרצועה קצה שקשר כגון, עור של ברצועה פשתן
)אך בשו"ע כתב שהוא  . ערוה"ש י'.דרבנן רק הוי לא קשירה דבלא פשיטא זהו מ"מ )ואפילו לא חיבר הרצועות זל"ז( .פשתן של בסרט

 מהתורה(

 בגד שתפר או במשי תפרן ואפילו פשתן בשל צמר בגד תפר: ג הלכה י פרק כלאים הלכות ם"רמב
 נתן אפילו גדלן או פשתים בחוטי צמר חוטי קשר או צמר בחוטי פשתים בגד או פשתן בחוטי צמר
 פשתן של בגדיל צמר של גדיל קשר ואפילו, כלאים אלו הרי וכרכן בקופה או בשק ופשתים צמר

 צמר שנאמר כלאים אלו הרי וקשרן ופשתן צמר בגדי כפל אם וכן, באמצע שהרצועה פי על אף
  נאסר שנתאחד כיון מקום מכל יחדו ופשתים

 בבגדי בפשתן התפורים' העורו לתפור נהגו טעם מה אלי כתבת:  שס סימן א חלק א"הרשב ת"שו
 ?הצמר

 דהני משום ולהקל לדון שיש אלא. בדבר טעם ל"ז החסיד' הר מורי מפי שמעתי לא אני תשובה:
 והולכין מדבריהם אלא ואינן שזורין אינן הבגדים וכן. שזורין אינן החוטין דסתם הן דרבנן כלאים

 בראשו שיש כעור זה והרי. שניהם את מחבר העור הרי מקום מכל תאמר ואם .... להקל בהן
 על ואף כלאים' משו אסור שהוא משנתינו של מפשטה דמשמע. צמר השני ובראשו פשתים האחד

 ראשים שני מיכן לאחר בשקושר דההיא לומר יש .... זה עם זה מחוברין והפשתים הצמר שאין פי
 .והצמר הפשתים כלומר

 עור של שרצועה פי על אף בה לחגור אסור, פשתן של והשניה צמר של אחת רצועה ה: סעיף
 . בה כשחוגר ביחד ראשיה שני שקושר מפני, באמצע

ר"ש, רא"ש ורשב"א  מותר., זה אצל זה ואינם, אחר במקום ופשתן אחד במקום צמר באמצעיתה אם אבל

 .בפרוש משנה ט' ט'

 חוט שיכניס שאפשר פי על ואף, צמר בגדי תחת בפשתן התפורות עורות לחבר מותר זה ולפי
כיון שהחוטים אינם שזורים  העור. תפירת שלהפשתן  חוט בתוך הבגד עם העור שמחבר, התפירה של הקנבוס

וזהו ספק דרבנן
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אך הרדב"ז כתב במציאות דומה שאסור כיון שניכר בה שהחוטים מתחברים ואין כאן ספק.  בעור. א"ז.רשב"א. כיון שחוטי הפשתן בטלים . 

  (ז"רצ' סי ה"ות ירוחם' ר) פת"ש.

 ופשתים צמר נתן ואפילו, אבל בערוה"ש כתב לרמב"ם שבלא קשירה הוא דרבנן התורה מן כלאים זה כל ם"ולהרמב
והר"ש הסביר  'לכלאים מצטרפים והקופה השק' שהשק מצרפן. ע"פ פירושו במשנה מדאורייתא. כלאים הוי, וכרכן קופה או בשק

בשק שהוא בשק צמר וקופה פשתים ותכף זב"ז בב' תכיפות. ובערוה"ש יח' דייק ברמב"ם שאוסר רק בצמר ופשתן שמעורבים בשק אך מתיר בפשתן המונח 

 צמר.

וכן כתב להקל בערוה"ש יב'. ובתשובת (. ז"רצ סימן ה"ות ס"ש סימן א"והרשב ן"הרמב כ"וכ טור) ראשונה כסברא והמנהג

'. וכן משכנות יעקב האריך לבאר שהעיקר כדעת המחמירים בחיבור ע"י דבר אחר וגם המחבר לא הקל אלא בעורות כיון שיש בהם סניפים נוספים. פת"ש ח

 יש בהו פשתן אפילו אם מופרדים מהטלית בכותנה או משי. החמיר בילקו"י ש' ב'. וכן החמיר במנחת יצחק ח' קיז בעטרות הטלית התפורות ו
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ואפשר שנקודה זו תלויה במחלוקת הראשונים בגדר כלאיים דאורייתא לעיל סעיף א' ולרמב"ם שמרחיב את איסור  

התורה לכל צד חיבור ממילא חוששים לספק חיבור זה כדין ספק דאוריתא. וצ"ע לר"ש שגדר נוז הוא החיבור ולא 
ן ספק של תורה. וכן נמצא בגר"א שתלה הענין בגדר השזירה וחייב מהתורה גם כשנטוו והוחלקו בנפרד אם הוא גם כ

 שוע טווי ונוז.
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 ו סעיף

 חבלים של צמר ושל פשתן בידו מותר, ואם קשרם אסור ויש מתירים

 ובלבד וימשוך ידו לתוך חבלים מכניס אבל וימשוך בזה זה גמלים יקשור לא ...: ג, ה שבת משנה
 לא צמר של וקצתם פשתן של קצתם בידו חבלים המכניס קאמר והכי, כלאים לענין אלא השתא מיירי קא שבת לענין לאו  יכרוך שלא

 :ואסור באחיזתן מתחממת וידו כלאים הוו להו כריך דכי, בזו זו יכרוך

 אילימא? דמאי כלאים. כלאים לענין אלא שנו לא: אשי רב אמר. מכניס אבל :.נד שבת בבלי
 צמר חבלי בהן שיש דחבלים כלאים אלא! ולמשוך לחרוש כולם עם מותר אדם: והתנן - דאדם כלאים

בגדי צמר ופשתן  התוכף: והתניא אסור מתכוין שאין דבר: וקסבר, באחיזתן מתחממת וידו, כלאים הוו להו כריך וכי, פשתן וחבלי

 אסרה לא, יחדו ופשתים צמר( כב דברים) דכתיב  חיבור אינה אחד קשר שקשר או, אחת פעם מחט ידי על כגון  אחת תכיפה

 בשתי  ויקשור יכרוך שלא ובלבד: קאמר והכי, דחבלים כלאים לעולם -! המתקיים יפה חבור אלא התורה

 .תכיפות

 ש"לר אבל יהודה כרבי יאתא דההיא א"וי: ב חלק יט נתיב וחוה אדם תולדות - ירוחם רבינו
 אש"הר על ותמהתי י"פרש וכן לכך מתכוין אינו כי מותר כן אם מותר מתכוין שאין דבר דאמר

 .כסות דמוכרי שכתבתי לההיא ודמיא שמעון כרבן ל"ק ואנן לאסור וכתב כלל בזה חלק שלא

 פי על ואף, מותר ז"ה, צמר ומהם פשתים מהם, ידו לתוך חבלים ומכניס בהמות המנהיג ו: סעיף
 . ידו על שכורכן

רמב"ם. שידו מתחממת  ידו על לכרכם לו ואסור כלאים נעשו .92בשתי קשירות שהוא של קיימא כולם קשרם אם אבל

שאנן קי"ל כק' שמעון ודבר שאין  ט"ני ירוחם ורבינו י"אשיר הגהות( )מתכוין ואינו הואיל, מתירין ויש)  . ודומה ללבישה. ש"ך.

 ( מתכוין מותר. רי"ו

 בחמה מפני החמה בגשמים מפני הגשמים'. יתכוונו שלא ובלבד, כדרכן מוכרין כסות מוכריבסעיף ו': ' שם כתב המחבר. א"ש סימן לקמן ועיין)

 (. ידו. ש"ך. שאי אפשר שלא יתחמם ,אינו דומה שכאן הוא פסיק רישא אוסריםול

 סעיף ז

 לכלאים מצטרפין והקופה השק

 לכלאים. מצטרפין והקופה השקי:  משנה ט כלאים משנה

 בגד של וחתיכה בשק מחובר צמר בגד של חתיכה אם: י משנה ט פרק כלאים מסכת ש"ר
' ב שהן פי על אף מצטרפין תכיפות' בב בזו זו החתיכות ותכף בקופה מחוברת פשתים

וכן פירש הרא"ש. אמנם צ"ע אם  .חבור ואינן קאי לחודיה והאי קאי לחודיה האי' אמרי ולא כלים

 חולקים על הרמב"ם להלן וראה ערוה"ש יח'.

 פשתים ובגד צמר בגד קבץ שאם ל"ר:  י משנה ט פרק כלאים מסכת משנה על ם"רמב
 חיבור צד בהן ונעשה זה עם זה הקופה או השק צירפן הרי אחת בקופה או אחד בשק

 'יחדו' בספרי אמרו וכך, גבו על הקופה או השק אותו לשאת לאדם ואסור, כלאים ונעשו
 .מקום מכל

 אב ובנו מצטרפים לכלאיים כשחיברו בגדיהם בשתי תכיפות

 שיצטרפו מהו ובנו הוא בעי ירמיה רבי הלכה ו: ט פרק כלאים מסכת( וילנא) ירושלמי תלמוד
 על ועגלה דעמר פיסקי נסב דכיתן מאנין לביש ובריה דעמר מאנין לביש הוא עבידא האיך. בכלאים
 ואסורין כלאים זה שיעשה מהו דכיתן פיסק ה"ה אלא דוקא לאו ודעימר עליהן וכרכן תריהון על ועגלה דעמר פיסקי ולקח  תריהון

 אין...  .?בזה זה נשוך אינו והלא חיבור זהו וכי בתמיה נשוך? נו וההן יוסי רבי אמר .עליהן הכריכה של כשהפיסק ביחד לילך
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כך כתבו הב"ח, הט"ז וערוה"ש אמנם בב"י כתב שלרמב"ם די בקשר אחד ולרש"י דווקא שתי תכיפות. אך בבדק  
  חזר בו. ערוה"ש.הב"י הבית הביא את המרדכי שהוא דווקא בשתי תכיפות ונראה ש
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 זה ומחוברות נושכות והפשתים הצמר שיהו בלבד נשוך אלא כלאים משום אסור לך אין דמלתא כללא בלבד נשוך אלא אסור לך

 :כלל כלאים כאן ואין זה עם זה נשוך אינן הני וכל בקשירה או חיבור באיזה זה עם

 כך גרסת הב"י(-) תכיפות בלא אפילו ובנו דאב דההיא לומר אני וסבור:  רכו סימן ג חלק א"הרשב ת"שו
' ר ליה מהדר דקא והאיאבל אי אפשר להסביר כך כיון ש  .קאמר ביחד חוגרן שהוא מפני אלא היא (תוספת)

 .זה את זה כשנושכין אלא כלאים שאין 'יחדיו' זה אין כלומר .קאמר בתמיהה' כנשוך הן הן' יוסי
 כנושך זה עם מזה יבא להפרידן ותרצה תמשוך שאם כך כל קיים חבור שמחוברין היינו 'נשוך'ו

 בזה זה ונגעו קבין עסתו העושה שני בפרק בחלה ששנינו וכענין .בשיניו ממנו וחותך חבירו את
' וכדגרסי. לזו מזו ונתלש להפרידן בא שאם בזו זו שמודבקות' כלומ שישוכו עד החלה מן פטורין

 .יותר ברור לי נראה וזה. משחה ממנו התולש נושך איזהו טהרות בתוספתא

וחיברם  בקופה מחוברת פשתים בגד של וחתיכה בשק מחובר צמר בגד של חתיכה אם'. לכלאים מצטרפין והקופה השק ז: סעיף

.טור. )אמנם הרמב"ם פירש קאי לחודיה והאי קאי לחודיה האי אמרינן ולא בקופה או בשק להתכסות ואסור. ר"ש. כלים' ב שהן אע"פ מצטרפין תכיפות' בב

  בצו"פ שנתונים בשק אחד, והובא לעיל סעיף ה'(.

, בשני פשתן וחתיכת מהם באחד צמר חתיכת היה, כיצד, גופים ב'שהם  אע"פ לכלאים מצטרפים ובנו אב וכן: הגה

  (טור ) .כלאים הוי, ביחד ותפרן

והרמ"א השמיט מדברי הטור הצורך בחגורה. וכן נראה ברשב"א  ' בנו ועל עליו חגורה חגרו תפירות בשתי בנו של בגד עם שלו בגד חיברהטור כתב  '

 חגירה בנוסף לתפירה בשביל לאסור. צריךשבשתי תכיפות הוא כלאיים אפילו ללא חגורה. אבל בערוה"ש כתב שכיון שמדובר בשני גופים 
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  .סעיפים ו"ט ובו, ותכריכים מרדעת ודין, תחתיו כלאים להציע מותר אם -סימן שא 

 א סעיף

 או חימום לבישה דרך אלא כלאים משום אסור אין תורה דבר

 ופשתים צמר שעטנז תלבש 'לא כתיבט הלכה א:  פרק כלאים מסכת( וילנא) ירושלמי תלמוד
. עליך' יעלה 'לא לומר תלמוד מללבוש אלא אסור אינו אומר הייתי. 'לא יעלה עליךובגד כלאים שעטנז  יחדיו

 מלבוש מה 'תלבש 'לא לומר תלמוד לאחוריו הקופה את יפשיל לא אומר הייתי עליך יעלה לא אי
 הגוף. את מהנה שהוא דבר אלא לי אין אף הגוף את מהנה שהוא דבר מיוחד

 כלאיםבהן אהלים אין 

כיון שהיא עליה  כלאים משום בהן אין אוהליםהלכה ו:  ט פרק כלאים מסכת( וילנא) ירושלמי תלמוד

 .שאינה דרך לבישה, מותרת. רמב"ם

 אלא אסור ואין ולמוכרם לעשותם מותר בגדים כלאי :יב הלכה י פרק כלאים הלכות ם"רמב
 שהיא העליה, עליך יעלה לא ונאמר, 'שעטנז תלבש לא' שנאמר בהן להתכסות או בלבד ללובשן

 .תחתיו לישב מותר כלאים שהוא אהל כגון לבישה דרך שאין עליה אבל אסור לבישה דרך

 מצעות כלאיים מותרים מן התורה וחכמים אסרו ברכים

 לא: והתניא - שרי בהצעה, דאסור הוא והעלאה בלבישה כלאים: תימא : וכי .סט יומא בבלי
 תיכרך שמא, כן לעשות אסור: חכמים אמרו אבל, תחתיך להציעו מותר אתה אבל - עליך יעלה
 רבי אמר פזי בן שמעון רבי והאמר - ביני ביני מידי ליה דמפסיק: תימא וכי. בשרו על אחת נימא

 וכלאים, זו גב על זו מצעות עשר אפילו: שבירושלים קדישא קהלא משום רבי אמר לוי בן יהושע
 .עליהן לישון אסור - תחתיהן

 נוגע בשרו יהיה שלא ובלבד כלאים משום בהם אין והכסתות הכרים ...: ב משנה ט כלאים משנה
 . בהן

 להציעו מותר אתה אבל עליך יעלה לא' (א סט דף) לו בא בריש ביומא' ואמרי לשכיבה עשויןר"ש: 
 גבי על זו מצעות עשר ואפילו בשרו על נימא תכרך שמא כן לעשות אסור חכמים אמרו אבל תחתיך

 לא נוגע בשרו בשאין דלקמן ומרדעת וכסתות כרים גבי הכא עליהן' לישן אסור תחתיהן וכלאים זו
 כלומר חומרת חכמים היא כשמתחת לעשר מצעות יש כלאים שדרכן להעלות עליך. וכן דעת הר"ן בביצה ז. בהעלאה דרכו שאין בדבר גזור

 והתחתון זו גבי על זו מצעות עשר אפילו סופרים ומדברי:  יב הלכה י פרק כלאים הלכות ם"רמב
 .בשרו על נימא תכרך שמא העליון על לישב אסורכלומר התחתון שבמצעים, למרות שאין דרכם בהעלאה  כלאים שבהן

 בריקן דתימר הדא. מותר וכסתות בכריםט הלכה א:  פרק כלאים מסכת( וילנא) ירושלמי תלמוד
 על בנתון אבל מסטווה גבי על בנתון. אסור במוכין מלאים הם אם אבל ריקנים הם אם פנימשה: אסור במלא אבל
  .אסור ריקן אפילו המיטה גבי
 .בשרו על ונכרך תחתיו שנכפף לפי: משנה ב ט פרק כלאים מסכת ש"רא

 של וכסתות כרים להתיר העולם סמכו מה על עוד נשאל:  תשסב סימן א חלק א"הרשב ת"שו
 לבדין כובעי זה מכלל. הגדולים באילני ונתלים עתיקים הדברים והשיב? בפשתן תפורין שהם גוים

 למתירים והטעם. ארצנו בכל היתר בהם ונהגו פשתן של בחוט ותפורין עור של לפיהן שפה שעושין
 שהכובעים ועוד. ונוז טווי שוע אלא דאורייתא כלאים שאין דאורייתא כלאים בהם שאין מפני

 אסרו לאוהוא קשה כדלעיל. וכן ברמ"א להלן( ) דאורייתא כלאים בו שאין וכל. הם קשים והכסתות והכרים
 .וכסתות כרים כמו עליו להעלותו דרכו שאין ודבר עלמא לכולי תחתיו להציעו

 תפור אהל להם שיש) עגלות באותן לישב נזהרים מעשה אנשי קצת שמעתי ובאמתס"ק ב:  סעיף שא סימן ז"ט

 הצדדין באותן מליגע עצמן שירחיקו סומכים דהם ונראה היתר בו נוהגים העולם רוב אבל( צמר בבגד פשתן בגד

 בזהירה די כ"ע יחדיו ונוז וטווי שוע אינו דהא דאורייתא כלאים כאן שאין כיון מ"מ בזה מליזהר קשה שדבר ואף
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 כן. דאפשר מאי כל בזה בעינן אזהרה פ"עכ אבל ומותר מתכוין שלא דבר מיקרי בו נוגע לפעמים אם ואף בזה מליגע

 :ל"נ

 לישב איסור שום אין אלה רבותינו דברי מכל שנתבאר מה לפי שא סעיף ט: סימן דעה יורה השולחן ערוך

 שוכב או דיושב דכיון בפשתן כשתפרום אפילו צמר של בכרים תפורות והדפנות הישיבה שמקום ובעגלות במרכבות

 ואפילו לבוש כשהוא עליהן ולישכב לישב מותר להעלאה ראוים שאין וכיון להכלאים בשרו בין הפסק יש הרי מלובש

 או כשיושב הכל זהו מ"מ ראוים לאינם להעלאה הראוים דברים בין חילקו שלא ע"והש והטור ם"והרמב י"לרש

 או בתפירה מדובקים כשהם ופשיטא לבוש כשהוא לא אבל נימא מכריכת חשש שיש[ א"הגר כדברי] ערום שוכב

 .פשוט שההיתר כקשין לא כרכים נדונם אם ואפילו נימא לכריכת כלל א"שא להעגלות במסמרות

 אבל (יט, יט ויקרא) עליך יעלה לא: שנאמר, כלאים של מצעות על לישב התורה מן מותר א: סעיף
  .תחתיך מציעו אתה
 אהל עליו לפרוס כגון, חמום בדרך שלא עליו להעלותםלכתחילה אפילו מדרבנן ובלבד שלא נוגעים בבשרו. ש"ך.  מותר וכן: הגה

 כדי, בה שרוחץ גיגית על כלאים בגד לפרוס וכן(. טור) שאינו דרך מלבוש. ט"ז. וה"ה למטריה. ילקו"י.. ירושלמי ט' ו' כלאים של

 דרך עליו להעלותם או לבישה דרך אלא אסור דאינו(, שם אשירי ובהגהות דביצה ק"פ מרדכי) החום להעמיד

לישב  גםמותר אך בעגלות המכוסות כלאים כתב הט"ז שנכון להזהר מליגע בכיסוי. אבל בערוה"ש כתב כיון שהאדם לבוש ואין דרכם בהעלאה  .חמום

  .עליהם
ואפילו שאין דרך לבישה במצעות  כלאים שבהם והתחתון זו גבי על זו מצעות עשר אפילו, סופרים ומדברי

רמב"ם. ולא רק לישן שאין לומר שרק  העליון על לישב אסור, כרמב"ם ולא כר"ש ורא"ש שהאיסור רק שהכלאים שתחתיהן דרכם בלבישה.

 . בשרו על נימא תכרך שמא, ם להתהפכות המצעות. ערוה"ש.בשינה חוששי

 למיחש וליכא קשים שהם וכסתות כרים אבל ושמלות יריעות כגון, ברכין, שהחמירו במצעות א"בד
 בשרו יהא שלא ובלבד עליהם לישן מותר, וכן שטיחים מקיר לקיר ומזרונים קשים. ילקו"י עליו נימא תכרך שמא
 ובמקום שאין חשש שיתכופפו כגון שמקובעים במסמרים מותר גם ברכים. פת"ש א'. בהם נוגע

, מלאים הם אם אבל, אבן של או עץ של איצטבא גבי על ונתונים ריקנים כשהם, שהקלו בקשיםא "בד
 שנכפף לפי, אסור, תבן גבי על אושל חבלים. ר"ש, ט"ז.  מטה גבי על נתונים הם אם ריקנים' אפי או

ובמיטה של עץ קשה אבל הכר רחב מהמיטה ויכול להתכופף יש להחמיר.  .ירושלמי ט' א' ורא"ש אך לא הובא ברמב"ם בשרו. על ונכרך תחתיו

  פת"ש.

אפילו  ענין בכל עליהם לישב מותר, קשים והם דרבנן בכלאים אבל, דאורייתא בכלאים מיירי זה דכל א"וי: הגה

(. ב"תשס' סי א"רשב) גזרו לא בקשים, דרבנן רק אינו הם וכשרכים דהואיל, שנכפפים כיון שאפילו לבישה מותרת. ט"ז.

 (. בו כל, )כלאים של יעשה לא לכתחילה מ"ומ

 ב סעיף

 איסור הצעת כלאים תחתיו מדרבנן ומותר בקשים

 והא -, ראשיהן תחת לעולם: אמר אשי רבהגמרא דנה כיצד יְַשנּו הכהנים עם בגדי הכהונה שהיו כלאים  : .סט יומא בבלי
 הונא רב דאמר הא כי, כלאים משום בהן אין לפיכך מחממין ואינן  הן קשין כהונה בגדי -! מכלאים מתהני קא

 דלבישה דומיא דהעלאה ,כלאים משום בו אין  שריא – שם מקום דנרש קשה לבד גמדא נמטא האי: יהושע דרב בריה

 . דאיתסר הוא חימום הנאת בה דאית

 דהוו והעלאה דלבישה ת"ר ותירץ: ...הן קשין כהונה בגדי א עמוד סט דף יומא מסכת תוספות
 גזרו לא ,דמדרבנן הצעה אבל .בקשין אפילו אסיריכאן: כלומר במקום שהוא שוע טווי ונוז  א"הריטב חידושי דאורייתא

 . והעלאה בלבישה ומותרין הן קשין שפירש י"כפרש ודלא .בקשין

 לפי התורה מן כלאים בו שאין לבד הוא דנמטא משום לישנא משמע דהכי בהעלאה אפילו לגמרי שריא דנרש גמדא ונמטאבהסבר התוס' :  א"הריטב חידושי

 .בהעלאה אפילו שרו קשה הוי וכי דאסרו הוא ורבנן ונוז טווי שוע שאינו

 גמדא נמטא האי יהושע דרב בריה הונא רב דאמר הא כי:  בגדים כלאי הלכות נדה מסכת ש"רא
 ונעשה נכווץ שהוא דבר (א קיא' ד פסחים) מסאניה גמוד כמו קשין והן לבדים בגדים הם שריא דנרש
 אסורין הלבדין דכלאים בתרא בפרק מדרבנן אסורין הרכין דלבדין בלבישה אפילו ומותרין קשה
 ושרו אדאורייתא אוקמוה ובקשין שרו מדאורייתא הילכך אינו ואריג טווי אבל שועין שהן מפני

אין כלאים  רש"י:

בקשה ומשמע 

שמותר בלבישה 

 אפילו באריג.

: ורא"ש תוס'

לבד קשה מותר 

בלבישה, אריג 

מותר  קשה

בהצעה אך אסור 

בלבישה 

 מהתורה.
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 דלא קשין שהן אלא וארוג טווי שוע שהן בבגדים מיירי בקשים אלא דקאמר והא :בלבישה אפילו
 והעלאה דלבישה בהן נוגע בשרו יהא שלא ובלבד. בהצעה שרי הילכך נימא כריכת בהו שייך

 במסכת כדתנן גזור לא ובקשין זו גב על זו מצעות עשר אפילו גזור וברכין. דרבנן והצעה דאורייתא
 ודוקא בהן נוגע בשרו יהא שלא ובלבד כלאים משום בהם אין והכסתות הכרים (ב"מ ט"פ) כלאים
 .קשין שהן פי על אף מדאורייתא אסירי והעלאה בלבישה אבל שרו בהצעה

 לבדים אריג שוע טווי ונוז 
 קשה רך קשה רך 

אסור  ללבוש
 אסור מהתורה מהתורה

 רוה"פ: אסור מדרבנן
אסור  רמב"ם:
 מהתורה

 רוה"פ: מותר
 רמב"ם: אסור מהתורה

להציע 
 תחתיו

 אסור מדרבנן
  מותר

כשאין בשרו נוגע 
 בהם

 אסור מדרבנן
 אפילו בשרו נוגע. מותררוה"פ: 

רמב"ם: מותר רק כשאין בשרו 
 נוגע.

 

 ליזהר יש, בפשתן תפורין הם אם, של צמר. ב"י מלבדיםעשוי  קשהבגד  דידן ש"קאפאנאג הני ב: סעיף
 לא ברוראסור שלשא"פ גם ו .איסור דרבנןלבדים מהתורה ובהצעה יש שלרמב"ם תחתיו.  מלהציען עליו ואפילו מלהעלותם

  .בקנבוס או במשי שיתפרם עד, שהגיעו לקושי הראוי לפטור. ב"י
כשאינם נוגעים בבשרו.  מתחתיו בהצעה מותרים ודאי. ולא כקפאנאג"ש שהם ספק. ערוה"ש.  הקשים אפילו שוע טווי ונוז בגדים כל: הגה

 . מהתורה. רא"ש,ר"ת ולא כמשמע מרש"י יומא סט. ללבשן ואסור, כיון שאיסור הצעה מדרבנן ולא גזרו בקשים כדלעיל סעיף א'ש"ך. 

 לאא אינם רכיםלבדים  ואפילו הואיל, בלבישה אפילו מותרים, הקשיםשהם שוע אך לא טווי ונוז ובנוסף הם מסוג   והלבדים

 (. טור) לרוה"פ מדרבנן

וכן הם (. ם"הרמב בשם י"ב)כי סוברים ששוע דאוריתא וממילא שייך איסור לבישה מהתורה גם בקשים  הלבדים בלבישת מחמירין ויש

 מחמירים בלהציע תחתיו כשבשרו נוגע בהם. ש"ך.

 ג סעיף

 בגד שיש במקצתו כלאיים אסור כולו בלבישה

 רבי. עליך יעלה לא נאמר דבר זה לאיט הלכה א:  פרק כלאים מסכת( וילנא) ירושלמי תלמוד
 בארץ ומונח כלאים בו יש קצתו גדול בגד היה שאם זעירא רבי בשם יוחנן רבי סבה בר ניחה

 והובא ברא"ש הלכות כלאי בגדים ס"ס ה'. .השני מצד בו יכסה לא בו אין ומקצתו

 שבו שהצד פי על אף', הב מצדו' אפי ללובשו אסור, אחד מצד וכלאים גדול בגד  ג: סעיף
 שנאמר 'לא יעלה עליך'. ירושלמי ט' א'. . הקרקע גבי על נגרר הכלאים

י אבל בבגד העשוי מצמר גמלים ובקצהו צמר רחלים ופשתן כתב פת"ש ג' בשם נוב"י שיש להסתפק בזה בדעת הרא"ש רצ"ט ב' המתיר צמר ופשתים בשנ

 .93ואין בזה ספקצידי הבגד. ובערוה"ש כתב שהוא אסור 

 ד סעיף

 עראי ואפילו בבגד קטן שבושים לצאת בו ארעי* כלאים ללבוש אסור

 ג"ע' אפי כלאים ילבש ולא ולבישת עראי שמה לבישה. ר"ש. רא"ש. לכלאים עראי איןב:  משנה ט כלאים משנה
 :המכס את לגנוב' אפי עשרה

 דהכי ד"קס  כלאים משום בה אין תכלת: שמואל אמר מתנא רב אמר זירא' ר אמר :מ מנחות בבלי

 בה דלית אילימא? פטורה טלית מאי. פטורה בטלית' ואפי, 'כו ואפילו כלאים משום בהם אין ציצית קאמר
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חגורת העור כאשר קושרים את הצמר והפשתים שבקצותיהם זב"ז ולמה שיתיר ואמנם גם הרא"ש שם אסר את  
 כאן שהצמר משולבים בפשתים בקצות הבגד?!
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 בה לצאת בוש שאינו עראי דרך בה יוצא והגדול  ורובו ראשו בו מתכסה שהקטן טלית: והתניא, שיעורא

, פטורה - עראי בה יוצא שהגדול פי על אף ורובו ראשו בו מתכסה הקטן אין, בציצית חייבת לשוק
 קטן אין דאי  דכלאים איסורא לענין וכן אילימא? כלאים לענין וכן מאי, בה והוינן; כלאים לענין וכן

 פ"שאע בכלאים עראי דין אין כלומר, בכלאים עראי אין: תנן אנן והא כלאים בה נארג אם כלאים משום בה אין בה מתכסה

94בציצית סדין לענין וכן: יצחק בר נחמן רב ואמר כלאים בה נארג אם כלאים משום בה יש עראי בה יוצא הגדול שאין
  

 הטיל? פטורה מאי אלא! כלאים משום בה יש שיעור בה שאין בטלית ציצית אלמא .בציצית סדין לענין וכן כלאים לענין וכן מאי
 רבי אמרה והא אישתרו לגמרי בציצית כלאים רחמנא שריא דכי למוטלת הטיל כגון פטורה בטלית ואפילו לעיל דקאמר  למוטלת

 .דכלאים הך איתמר כשרה למוטלת דהטיל מכלל  איתמר דחבירתה מכלל חדא! זימנא חדא זירא

 ובריש .ואסור לבישה שמה עראי דלבישת - לכלאים עראי אין :ב משנה ט פרק כלאים מסכת ש"ר
 :עראי בה יוצא הגדול שאין פי על אף קטנה בטלית דאיירי ומשמע לה מייתי( א מא דף) התכלת

 היא לבישה עראי דלבישת לכלאים עראי אין: ט סימן בגדים כלאי הלכות נדה מסכת ש"רא
 :עראי בה יוצא וגדול קטן של בטלית דמיירי התם ומשמע לה מייתי (ב מא' ד) התכלת ובפרק ואסור

 שם י"רש פירש וכן ש"הר כדברי ומשמע התכלת בפרק ועיינתי: שא סימן דעה יורה יוסף בית
 :ש"הרא בדברי הוא סופר טעות ושמא( אין והתנן ה"ד)

 פי על אף קטן של טלית כגון, אין עראי לכלאים. משנה ט ב.שעראי  דרך אפילו כלאים ללבוש אסור ד: סעיף
כר"ש ורש"י ולא כרא"ש שכתב לאסור רק כשיכול לצאת בה דרך ארעי.  .עראי לשוק מבושה מפני קטנותה אפילו דרך בה יוצא הגדול שאין

 ב"י. 

 והט"ז הסביר שכוונת הרא"ש כשאר פוסקים לאסור בכל אופן.

 ה סעיף

 לבישה אסורה אפילו כשאינו מתכוין לחימום. ויש חולקים

 המכס בו שנוטל השער יציאת כדי - המכס את לגנוב אפילו:  ב משנה ט פרק כלאים מסכת ש"ר
 בתרא הגוזל בריש כדמוכח אסור מתכוין שאינו דבר וסבר אדם שלובש מבגדים מכס נותנין שאין

 .דסיפא כסות דמוכרי אסתמא ופליג (א קיג דף)

 בגדים עשרה גבי על ואפילו עראי כלאים אדם ילבש לא:  יח הלכה י פרק כלאים הלכות ם"רמב
 .לוקה כן לבש ואם, המכס את להבריח ואפילו, כלום מהנהו שאינו

 דההיא שסובר מפני ל"זשל הרמב"ם שאוסר גם  כשלא מתכוין  שטעמו לי ונראהש:  סימן דעה יורה יוסף בית
 רבי ואפילו בה דפליג מאן ליכא המכס את לגנוב אפילו עשרה גבי על אפילו כלאים ילבש דלא

 הרי הכלאים ממש לובש שהוא דכיון .דאסור בהא מודה מותר מתכוין שאין דבר דאמר שמעון
 שאינם כסות ותופרי כסות מוכרי אבל .לוקה מתכוין שאינו ובין מתכוין ובין תלבש לא על עבר

 .מתכוין אינו אם מותר לבישה כדרך שלא עליהם אותם מעלים אלא הכלאים ממש לובשים

 ואפילו; כלום מהנהו שאינו בגדים עשרה גבי על ואפילו, עראי כלאים אדם ילבש לא ה: סעיף
 להעביר אותן לובש ואםשכתב ' בסימן יט'המג"א  נ"דוכן  כרמב"ם שלבישה אסורה בכל אופן אפילו כשאינו מתכוין לחימום. ב"י. המכס את לגנוב

את אמנם אם ְפטֹור המכס אינו מכח הלבישה אלא מכח שלא רואים 95והרמ"א חולק בהלכה הבאה כר"ש והרא"ש '.כלאים גבי כמו בציצית דחייב אפשר המכס

  אסור אפילו למדוד חליפה שיש בה כלאים. ילקו"י ט'.ו  הבגדים שעליו, מותר כיון שאין כוונתו למלבוש. פת"ש ד'.
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 דוקא, דסדין בציצית כלאים הבורא שפטר מה', פי. בציצית סדין לעניין:  א עמוד מא דף מנחות מסכת ד"רי פסקי  
, השיעור מזה פחות אבל, דציצית מצוה דאיכא בשוק עראי בו יוצא והגדול, ורובו ראשו הקטן בו להתכסות ראוי אם
 .מצוה במקום שלא כלאים ליה הוה

95
ט"ז )ו'(: ולגבי השאלה מדוע אסר הטור בחבלים למרות שאינו מתכוין והתיר במוכרי כסות י"ל שחבלים נעשים  

זמני כשאינם מתכוונים לאוחזם ולכן מחמירים. אבל מוכרי כסות עושים למכירה ומותרים להעלות עליהם באופן 
 לחימום. )והש"ך שם תרץ שבחבל הוא פסיק רישא שיתחמם(. 
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 ו סעיף

 כדרכן ובלבד שלא יתכוונו עושיםתופרי ומוכרי כסות 

 החמה מפני בחמה יתכונו שלא ובלבד כדרכן מוכרין כסות ה, ו: מוכרי משנה ט כלאים משנה
 יתכונו שלא ובלבד כדרכן תופרין כסות תופרי: במקל מפשילין והצנועים הגשמים מפני ובגשמים

 :בארץ תופרים והצנועים הגשמים מפני ובגשמים החמה מפני בחמה

 יתכוונו שלא ובלבד כדרכן מוכרים כסות מוכרי: יא סימן בגדים כלאי הלכות נדה מסכת ש"רא
 כסות תופרי. לאחוריהם במקל מפשילין והצנועין. הגשמים מפני ובגשמים החמה מפני בחמה

 תופרין והצנועין. הגשמים מפני ובגשמים החמה מפני בחמה יתכוונו שלא ובלבד כדרכן תופרין
 איכא מתכוין דאי במידי אפילו מותר מתכוין שאין דדבר (ב מו דף) כירה' בפ מוכח מהכא בארץ

 :דאורייתא איסורא

 מפני ובגשמים החמה מפני בחמה יתכוונו שלא ובלבד כדרכם תופרים, כסות תופרי ו: סעיף
 . בארץ תופרין, והצנועין. הגשמים

, .96. ב"ילבישה כדרך שלא עליהם אותם מעלים אלא הכלאים ממש לובשים שאינםושונה ממכס כיון  כדרכן מוכרין כסות מוכרי וכן
ולא כפרישה שהסתפק לומר שלחימום אסרו  הגשמים. מפני ובגשמים החמה מפני בחמה יתכוונו שלא ובלבד

  .לשון המשנה ט' ה',ו' במקל מפשילין והצנועים. לבישה אך לא להגנה מגשמים. ט"ז.
 או המכס בו להעביר כלאים שלובש כגון, להנאתו מכוין שאינו כל, כלאים ללבוש אפילו מתירין ויש: הגה

 (. ג"והסמ ש"והרא טור. )וכדומה למכרן רוצה אם מדתן להראות כדי שלובשן

 ז סעיף

 תכריכי המת מותרים בכלאים ואפילו לקוברו בהם

 המרדעת יתן לא כלאים משום בהם אין חמור של ומרדעת המת תכריכיד:  משנה ט כלאים משנה
 :זבל עליה להוציא' אפי כתיפו על

 מרדעת יעשנו ולא, כוכבים לעובד ימכרנו לא זה הרי - כלאים בו שאבד בגד: ר"ת :סא נדה בבלי
. לבא לעתיד בטלות מצות - אומרת זאת: יוסף רב אמר .למת תכריכין ממנו עושה אבל. לחמור

! אסור - לקוברו אבל, לספדו אלא - שנו לא ינאי ר"א מני ר"א והא: דימי רב תימא ואי אביי ל"א
 דכתיב מאי :יוחנן ר"דא, לטעמיה יוחנן' ור? לקוברו אפילו יוחנן ר"א, עלה איתמר לאו: ל"א

  .המצות מן חפשי נעשה - אדם שמת כיון, חפשי במתים

 .97אמי רבי של רבו שהיה יוחנן כרבי והלכהסימן י:  בגדים כלאי הלכות נדה מסכת ש"רא
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 בדעת הרמב"ם לחלק בין מוכרי כסות שהקל למעביר מכס שהחמיר נאמרו באחרונים מספר הסברים: 

הב"י חילק שאין במוכרי בגדים לבישה ממש ולכן מותר כשאינו מתכוין ובמכס הוא לובש ממש ואסור. ונשמע כך 
' והש"ך דחה בתחילה סברה זו החמה מן וכתיפ שעל הכלאים להם שיציל בחמה יתכוין לאבלשון הרמב"ם שכתב 'ש

ממרדעת שאסור להניחה על כתיפו להוציא זבל למרות שאינו מתכוין אלא שלא יטנף והשיב שמניעת טינוף היא כוונה 
 כמניעת חום בביצה משא"כ נשיאה למכירה. 

הט"ז )ז( והש"ך )ח( כתבו שבמכס הנאתו מהלבישה עצמה שפוטרת אותו מתשלום משא"כ במוכרי כסות שהנאתם 
 מהמכירה ומה שמעלין עליהם הוא רק לצורך נוחות או שיראו הבריות ויקנו ולכן הוא בכלל שאינו מתכוין. 

נכון ליישב שאינם סותרים ואיסור ובחוות יאיר כתב שכיון שרבי סידר איסור המכס במשנה וגם את מוכרי כסות 
 וחילול חשדא יהיה כלאים לובש ויראוהו שכיחי ורבים לעיר מעיר שהולךמכס הוא גזירה נוספת משום מראית עין '

 '. השם
והב"ח חילק שבמכס הוא פסיק רישא וכן כתב במרכבת המשנה והסביר שבמוכרי כסות כוונתם להוביל ואפשר בלי 

כשלובש אינו פ"ר שמחמם ואילו מעביר המכס כיון שכוונתו ללבוש ובלבוש מוכרח שיחמם  לבישה וחימום א"כ אפילו
 יש פ"ר בחימום. 

 



 בגדים כלאי
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 ואין כאן לועג לרש א.. רא"ש וכר' יוחנן בנדה סא: בהם  לקברו אפילו, מכלאים לעשותן מותר המת תכריכי ז: סעיף

  .כיון שחששו דווקא בציצית ששקולה כנגד כל המצוות ב. כיון שאין למת הנאת לבישה וה"ה בחי. ר"ש

בבגדים שרק סופדים אותו בהם. ט"ז ע"פ תוס'. ולרשב"א, ריטב"א ר"ן ועוד ההיתר מצד שעתיד הוא למרות שעתיד לקום בבגדיו וק"ו להתיר לקבור ההיתר 

 לקום בבגדים אחרים.

 ח סעיף

 מותרת בכלאים ניכרים ולא* יגע בבשרו ולא יעלה לכתיפו מרדעת

 שלא והוא עליה ויושב לחמור מרדעת ממנו ולעשות: ... כה הלכה י פרק כלאים הלכות ם"רמב
 .הזבל את עליהן להוציא אפילו כתפו על זו מרדעת יניח ולא, בה נוגע בשרו יהיה

 יהא שלא ובלבד וכסתות כרים גבי מדנקט יראהסימן י:  בגדים כלאי הלכות נדה מסכת ש"רא
 קשה דמרדעת משום שרי בהן נוגע בשרו אפילו דבמרדעת מכלל תני לא מרדעת וגבי בהן נוגע בשרו
 .הן רכין וכסתות כרים אבל

 כלאים שאינם ניכרים אסורים בשימוש ומכירה

 ומזבן כוכבים העובד דאתא כוכבים לעובד ימכרנו לא זה הרי - כלאים בו שאבד בגד: ר"ת :סא נדה בבלי

 .לחמור מרדעת יעשנו ולא לישראל ליה

כיון שאיסור הצעה הוא  הניכרים מכלאים לעשותה מותר, שטיח שעל החמור ועליו מניחים את האוכףהחמור  מרדעת  ח: סעיף

ל בנוגע כיון שקשים כרמב"ם וכדין מצעים. ולא כרא"ש שהק בה. נוגע בשרו יהיה שלא והוא, עליה ויושבמדרבנן ולא גזרו בקשים. 

 ממצעים.
כי נהנה מעצם ההעלאה  הזבל. את עליה להוציא אפילו, כיון שהעלאה היא מהתורה. ב"י. כתפו על זו מרדעת יניח ולא

 ולכן חמּור ממכס ואסור גם לרמ"א שהתיר במכס. ערוה"ש. אבל מת ובהמה הלבושים בכלאיים מותר לשאת על כתפו. ב"י בשם ארחות חיים.
, ניכר מקומו ואין כלאים בו שאבד בגד אבל, מותר לעשות מרדעת בבגד וידועים ניכרים שכלאים ודוקא
 לתפרו טלאי ממנו ויקח ישכח שמא ניכר מקומו שאין דכיון, לחמור מרדעת ממנו לעשות אסור
 . בגדו גבי על

 . נדה סא ב'לישראל  וימכרנו יחזור שמא, כוכבים לעובד ימכרנו ולא

 חוט פשתן בבגד צמר ע"י צביעת הבגד כאמור בר"ס ש"ב. ש"ך. וכלאים אלו יעשו איתם תכריכים למת ואם אי אפשר ישרפם. ערוה"ש.אמנם ניתן לאתר 

 ט סעיף

 מטפחות מגבות ומפות אסורות בכלאים

 גבי על שנותנים הְספרים מטפחות הידים את כשנוטלים בהם שמנגבים הידים מטפחותג:  משנה ט כלאים משנה

וכן פסקו  אוסר אלעזר רבי כלאים משום בהם אין שרחץ אחר גופו כל בהם שמנגב הספג מטפחות תורה ספר

 שרואה פעמים הספג ומטפחות, ומתחמם בחיקו שמשימה פעמים ספרים ומטפחות, ידיו בה מחמם שפעמים לפי ידים מטפחותבירושלמי: 

 ראש בית להן שיש לפי ק"ת מודה ובהא כלאים משום אסורות הַסָפרים ומטפחות א"כר והלכה. בה ומתעטף רבו את

 :בירושלמי מוכח והכי, מלבוש דרך אותן ולובשים

. ידיו בה שמחמם פעמים הידים מטפחת בירושלמי מפרש:  בגדים כלאי הלכות נדה מסכת ש"רא
 הספג ומטפחות. בה ומתחמם בחיקו ומשימה תיק כמין אותן עושה פעמים ספרים ומטפחות

 כשהיו זריקא רבי ואמר. אליעזר כרבי הלכה פוסק בירושלמי. בה ומתעטף רבו שרואה פעמים
 החמה מפני בחמה יתכוונו שלא על מקבל לא כלאים בה דאית במפה ביעתא אבינא' לר מביאין
 אלמא חמה מפני בחמה יתכוון שלא ובלבד כדרכן מוכרין כסות מוכרי דלקמן' ממתני ראיה ומביא
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 רבינו כן גם העתיק וכך ,הגמרא גרסת לפי ע"צ אבל:  ב אות י סימן בגדים כלאי הלכות נדה מסכת טוב יום מעדני 
 רבו ינאי שרבי לפי ינאי רבי כנגד יוחנן' ר לדברי דחה ו"ל סימן טריפות אלו ובפרק .ינאי' ר דגרס מגלחין אלו בפרק

 :ע"וצ היה יוחנן רבי של
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 במפה הביצה מקבל לא הלכך והגשמים הקור למנוע לבישה כמו הנאה לבישת חשיב החום מניעת
 כשבני - כלאים משום אסור ריםפָ הסַ  מטפחת. בביצה מליכוות שמונעתו מפני כלאים בה שיש
 לשם במכוין אמרינן :ירושלמי. בגדיהם יתלכלכו שלא כדי סדין עליהן פורסין מסתפרין אדם

 מלבוש כמין ולובשין ראש בית להן יש שלהן שמטפחות מקומות יש. לא מכוין אינו אבל מלבוש
 :ספרד בארץ שעושין כמו

 והקרקעות הכלים בהם שמסתפגים ומטפחות הידים את בהם שמקנחים מטפחות: ט סעיף
 נוגעות הידים שהרי, כלאים משום אסורים, ספרים ומטפחות הרחיצה אחד בהם ושמסתפגים

. שמחמם בהם את ידיו' 'פעמיםרמב"ם. והרא"ש החמיר כלשון הירושלמי אפילו ש  .ומתחממין תמיד היד על נכרכים והם .בהם

"י תק"אילקו
98  

 סוף אגודה וחידושי'/ ב' /ו כלל ש"הרא) עליו שאוכלין השלחן על שפורסים מטפחות לעשות אסור וכן: הגה

 ידיו בהם מקנח שלפעמים מפני(, העיר בני' פ י"אשר הגהות) מכלאים, הכנסת בבית עליו שקורין או( ביצה

 ובכלאים דרבנן התיר בילקו"י כ"א וכתב שבדרך אמונה הסתפק בזה.. בהם ומתחמם

 י סעיף

 ים אסור בכלאיים כשיש* לו בית ראשר  פָּ סינר ס  

 הידים שהרי כלאים משום אסורים ספרים ומטפחות...: כב הלכה י פרק כלאים הלכות ם"רמב
 .ומתחממין תמיד היד על נכרכין והן בהן נוגעות

 אדם כשבני - כלאים משום אסור ריםפָ הסַ  מטפחת:  בגדים כלאי הלכות נדה מסכת ש"רא
 מלבוש לשם במכוין אמרינן :ירושלמי. בגדיהם יתלכלכו שלא כדי סדין עליהן פורסין מסתפרין

 כמו מלבוש כמין ולובשין ראש בית להן יש שלהן שמטפחות מקומות יש. לא מכוין אינו אבל
 :ספרד בארץ שעושין

 כדרך אותו ולובשיןכרא"ש. והרמב"ם לא חילק בזה.  ראש בית לו יש אם, בהם שמסתפרין מטפחות י: סעיף
כיון שנעשה כמלבוש והוא רך אע"פ שכוונתו להגן מהשערות ולא להתחמם, אסור. אבל 'מטפחות' שלא נעשו . כלאים משום אסור, לבישה

 שמתחמם בהם. ט"ז.כמלבוש אסורות רק כשיש חשש 

 יא סעיף

 וילון רך אסור* בכלאים

, כלאים בהן שיש פי על ואף, תפורין שאינן בין תפורין בין, כלים משלחין .משנה :יד ביצה בבלי
 אלא, לכסויי חזו - נמי תפורין שאין; למלבוש חזו - תפורין בשלמא .גמרא ...המועד לצורך והן

 שהשמש מפני - טמא וילון אמרו מה מפני: עולא והאמר - .בוילון ...אלא? חזו למאי כלאים
, בקשין אלא  .כלאים לעשותו אסור - כנגדו דמתחממים וכיון, עליו כלי תורת יש לפיכך, בשוליו מתעטףרש"י:  כנגדו מתחמם

 .שריא דנרש גמדא נמטא האי: יהושע דרב בריה הונא רב דאמר הא וכי

 שמא אסורה רכה היתה אם כלאים שהיא הפרוכת וכן:  יד הלכה י פרק כלאים הלכות ם"רמב
 .מותרת נכרכת שאינה קשה היתה ואם בשרו על ותעלה השמש לה יסמך

 בוילון ומשני. חזו למאי כלאים בגמרא עלה וקאמרסימן כ:  בגדים כלאי הלכות נדה מסכת ש"רא
 כלאים לעשותו אסור' פי כנגדו מתחמם שהשמש מפני אסור וילון אמרו מה מפני עולא והאמר

 .שריא דנרש גמדא נמטא האי יהושע דרב בריה הונא רב דאמר הא כי בקשין אלא
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השמש מתחמם בו וא"כ אפשר שאינו שפעמים צ"ע שבסעיף יא לגבי וילון רך כתבו השו"ע והרמב"ם לאסור מפנים  
 חולק על הרא"ש.
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 לפרש ויש' אסור וילון גרס ג"ובה" : וילון אמרו מה מפני" ב עמוד יד דף ביצה מסכת תוספות
 בברייתא לא מקום בשום אשכחנא דלא נ"ול 'כנגדו מתחמם שהשמש מפני מכלאים לעשותו אסור

 .מכלאים וילון אסור דיהא במשנה ולא

 פרוכת ומפות שפורסים בארון הקודש מותרים בכלאים

 שפורסין מעיל או מפה האי:  שפו סימן קדושה ודברי הכנסת בית הלכות - ב חלק זרוע אור ספר
 כלאים בו יהא שלא להזהר צריך בו וקורין ת"ס עליה ונותנין עץ של בימה דהיינו כורסייא ג"ע

 משום בה אין תיבה מטפחת בתוספתא דכלאים בתרא בפרק נמי ותניא ידיו בה מחמם נמי דהתם
 לא דהתם משום ת"ס סביב או ת"ס תחת הקודש בארון שפורסין מעיל או מפה דהיינו כלאים
 עץ של בימה דהיינו כורסיא מטפחת אבל ספרים מטפחת לענין בירושלמי דמפרש טעמי הני שייכי

 ומתעטף בידים קרירות לו יש ת"בס כשקורא דפעמים משום כלאים משום בהו אית דהני תני לא
 :בה ומתחמם בה

רש"י,  לפעמים. בו מתחמם שהשמש מפני, מכלאים לעשותו אסור, רך הוא אם, וילון יא: סעיף

 ש"ך: אבל הנאה להגן מהחמה או הגשמים מותר בוילון רך שאסרו רק בבגד שנעשה למלבוש.  רמב"ם ורא"ש ולא כתוס'.

פת"ש בשם 'חומות ירושלים'. אך בערוה"ש כתב שלא שייך כאן  רמב"ם. אמנם אין אנו בקיאים בהגדרת רך וקשה. מותר., קשה היה ואם

 בקיאות. 

ט"ז: דווקא  .מכלאים להיות מותר, התורה סביב או בארון שפורסין המפות או, הקודש ארון שלפני פרוכת אבל: הגה

בהם. אבל בערוה"ש התיר גם היוצאים כיון שמוקדשים לספר התורה ואסור להתחמם בהם. וכשאינו מתכוין  כשאינם יוצאים עם התורה,שאין השמש מתחמם

 (. בשם אור זרוע י"אשיר בהגהות שם. )הרי מותר

 יב סעיף

 אסור ליקח ביצה חמה בבגד כלאים

 דאית במפה ביעתא אבונא' לר יהיבו זריקן ר": א ט פרק כלאים מסכת( וילנא) ירושלמי תלמוד
כמוכח ממוכרי כסות בחמה שמניעת חום נקראת  החמה' מפני 'בחמה יתכוונו שלא עד מקבל לא והוא כלאים ביה

  הנאה. רא"ש

 הביצה בחום מליכוות ניצול שהוא שכיון, בידו כלאים בבגד חמה ביצה אדם יקח לא  יב: סעיף
 . 99הקור כמניעת הנאה חשיבה

 יג סעיף

 ערדילרין קשים אין בהם כלאים

 תחת ללבשן שרגילין הגאונים בתשובת ראיתי  כלאים משום בהן אין ערדלין: פפא רב : אמר .טו ביצה בבלי

, צמר של אותן עושין יש רגל של העקב וכנגד, קרקעיתן תחת מעובדין תישים של עור עליהם+ וטולין: ס"הש מסורת( +ותולים, )מנעליהן

 .נמטי אותן וקורין

 רוחב כעין סביב סביב האצבעיים על וגם להם יש עקב אלא למעלה עור להם שאין פרישה בשם צפנת פענח:

 בו ואין ממנו נמשכת נימא ואין הלבד הוא וקשה בתוכן הרגל פרסות כל תחת( קשה בגד פירוש) לבד ומשימין אצבע

 ולא גזרו הצעה בקשה כדלעיל סעיף ב'. .תחתיך מציע אתה אבל כתיב עליך יעלה דלא כלאים משום

 אותו שעושין מנעל תחתית כעין הוא דבר של כללו:  א עמוד טו דף ביצה מסכת א"הריטב חידושי
 בהם יש ודאי רך בגד של קלסוניש אבל, העקב עד ואוחז והמנעל הרגל פרסת תחת קשה מבגד
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 גדול יותר שאפילו אינו דרך העלאה. פה החידושלכאורה לאסור במרדעת להצלה מטינוף. ואמנם בסע' ז' וכן מצינו  
ואפשר שהצלה מחום ומקור שניהם תכלית הבגד וממילא אסורים אפילו שלא דרך העלאה, והצלה מטינוף היא הנאה 

 חדשה ואינה אסורה אלא דרך העלאה.

 



 .סעיפים ו"ט ובו, ותכריכים מרדעת ודין, תחתיו כלאים להציע מותר אם - שא סימן

211 
 

 של ואפילו, מחמם שהוא כלאים של רך בגד מבפנים עור של במנעל נותנים אין וכן, כלאים משום
 .דרבנן איסורא איכא נמי דבדידהו לבדין

 משום בהן אין ודבזרני דפשיטי וצררי ערדלין וסוגיין:  א עמוד טו דף ביצה מסכת חננאל רבינו
 בכך חימום דרך שאין לפי כלאים

 אותם ולובשין וקשה גס בגד של אנפליאות: א עמוד טו דף ביצה מסכת( מאירי) הבחירה בית
 משום אי לבישה שאינה משום אי כלאים משום בו אין ערדילין בזו הנקרא והוא מנעליהן תחת
 .ונוז טווי שוע בו שאין

 הרגל שעור, ללובשו מותר עקב לו ואין כלאים שהוא מנעל: טו הלכה י פרק כלאים הלכות ם"רמב
 .הגוף עור כשאר נהנה ואינו הוא קשה

 כי הגוף עור כשאר נהנה ואינו קשה הרגל שעור מפני הטעם אם עליו לתמוה ויש:  שא סימן דעה יורה יוסף בית

 :אסור ממנו נהנה הגוף שאין פי על אף כמלבוש דמיחזי כיון עקב לו שיש דכל ל"י ושמא לישתרי נמי עקב ליה אית

 כנגד צמר של אותו שעושין ויש, מדרסים. לבוש. המנעל תחת אותו שלובשין כלי פירוש) ערדילרין  יג: סעיף

ר"ח: שאין  כלאים. משום בהם אין (הגאונים תשובת בשם י"רש' מפי( )הן דקשין, כלאים משום בהם אין, העקב

 דרך חימום בכך. מאירי: אינה לבישה וכן אינה שוע טווי ונוז. פרישה: שאין גזירת הצעה תחתיך בקשים.

לשון הרמב"ם.  .הגוף עור כשאר נהנה ואינו קשה הרגל שעור, ללבשו מותר, עקב לו ואין כלאים שהוא מנעל: הגה

מדובר שלמנעל אין עקב עור אלא בד כלאיים והתירו כי אין הנאת חימום בעקב.  . ט"ז:ולכן אסור אפילו שלא נהנה נראה כמלבושאבל עם עקב  ב"י:(. טור)

 .כיון שכל תחתית הרגל קשהומותר  מצדדיו קצת וכן האצבעות על ולמעלה מתחת עור אלא לו שאין מנעל והוא עקב'  אלאבתוי"ט הגיע 'שאין לו  פת"ש:

 מדובר בצמר ופשתים שאינם מחוברים זל"ז אלא נתונים במנעל ואין בנעל חיבור כשאינו נהנה. ערוה"ש:

 יד סעיף

 אין אסור משום כלאים אלא בגדים שהם דרך חימום*

 לתתן מותר כלאים משום בהם אין מעות בו שצרורין כלאים בגד דפשיטי צררי הני: רבא : אמר .טו ביצה בבלי

 ומחממין הם רכים שהזרעונים טור: כלאים משום בהם יש -  זרעים בו שצוררין דבזרני ,מתחמם ואינו אותו מקשין שהמעות בחיקו

 בכך. חמום דרך שאין לפי, כלאים משום בהן אין זה ואחד זה אחד: אמר אשי רב. הרטייה

 כיס של מעות או זרעים* אין בו כלאיים

 כלאים משום בהם אין ודביזרני ודפשיטי דזוזי וצררי ערדליס:  ב עמוד ז דף ביצה מסכת ף"רי
 כרב אשי לעיל. :בכך חימום דרך שאין לפי

 לתתן מותר מעות בו שצרורין כלאים בגד' פיסימן כ:  בגדים כלאי הלכות נדה מסכת ש"רא
 לתת כלאים משום בו יש זרעים בו שצוררין דבזרני מתחמם ואינו אותו מקשין שהמעות בחיקו
 ולא הזכיר הרא"ש דעת רב אשי. .בחיקו

 כלאים םאין בהורפואה תחבושת 

 משום בהן אין ורטייה מלוגמא איסטפלינית: כה הלכה ה פרק( ליברמן) כלאים מסכת תוספתא
 רא"ש, רמב"ם: שאין זה דרך חימום. כלאים

 הפרחת זבובים אין בו כלאיםלציץ 

 מטמאה ואינה, כלאים משום בה אין: באיסטמא נאמרו דברים שלושה, רבנן תנו :נז שבת בבלי
ב"י. )אולם רש"י הסביר שמדובר בבגד לבדים  –לרמב"ם איסטמא הוא הציץ להפרחת זבובים  .הרבים לרשות בה יוצאין ואין, בנגעים

 ואילו הערוך הסביר שמדובר בתכשיט מחתיכה של בגד מוזהב שקבועים בו אבנים טובות(. .והוסיפו התוס' שהוא קשה
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 הכתונת כגון, כרי"ף וכר' אשי ולא כרא"ש וכרבא חמום. דרך שהן בגדים אלא כלאים משום אסור אין יד: סעיף
 ,בהם וכיוצא הידים ואת השוקיים בהם שמחפין ובגדים והשמלה והאבנט והמכנסים והמצנפת

כרי"ף ורמב"ם ולא  תבלין או מעות בהם לצרור שלהם יד בבית העם אותם שעושים קטנים צלצלים אבל

, בהם וכיוצא אספלנית או מלוגמא או, רטיה עליו שמניחים וסמרטוט, כטור שהחמיר בזרעים כיון שהם רכים
 . בכך חימום דרך שאין, בהם נוגע שבשרו פי על אף מותרים אלו הרי

 כדי האדם פני על מדולדלים פשתן וחוטי צמר חוטי בה שתלה בהם וכיוצא משי או עור של ציץ
 . הסבר הרמב"ם ל 'איסטמא אין בה כלאים' בשבת נז: בכך חימום דרך שאין, כלאים משום בו אין, הזבובים להפריח

 טו סעיף

 כלאים  משוםבלבישה  אסורות והכובסים הגרדין אותות

 כלאים משום אסורות הכובסים ואותות הגרדין אותותי:  משנה ט כלאים משנה

 משום אסורות והכובסים הגרדיים אותות: טז סימן בגדים כלאי הלכות נדה מסכת ש"רא
' פי. אסור צמר בגד על פשתן של ובחוט. הבגדים על הבעלים שם לרקום וכובס גרדי דרך. כלאים

 כלאי( ח"פ כלאים) דתנן לעשותן מותר והכובס הגרדי אבל. עליו האות בעוד הבגד ללבוש אסור
 :ללבוש אלא אסורין ואינן דבר לכל מותרים בגדים

 (גירדי י"ת( כז כב, לט; לב, כח שמות) אורג מעשה' פי) והגרדים הכובסים שעושים אותות טו: סעיף
 זה הרי בצמר פשתן או בפשתן צמר של אות היתה אם, שלו את' א כל מכיר שיהיה כדי בבגדים

  . אצלו חשוב שאינו פי על אף,  . רא"ש.מותר בעשיה אך בלבישה. אסור
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 סעיפים' ב ובו, כלאים בו שאבד בגד דין -סימן שב 

 א סעיף

 בגד צמר שאבד בו חוט פשתן בודקו בצביעה

 בבגד הצמר חוט מכיר היה שאם כלאים בו שאבד בגד: חסדא רב אמר פפא בר רפרם אמר :סא נדה בבלי

 לקבל קשה שהפשתן הדדי כי צבעא בהו שליט לא וכיתנא עמרא כדמפרש ניכר הוא הצבע ידי שעל ומותר, צובעו וכשר נותקו הפשתן

' מתני: ל"א? הא לסבא ליה מנא: פפא בר לרפרם רבא ל"א .נפל ודאי בצבעא מינכר לא ואי הצמר מן יותר הצבע
וחיפש אחרי חלקי הטומאה עד סלע  )אדם שמוצא מת נטלה עורב אימר - ליכא ואי, לסלע ' שמגיע עד בודק דתנן, היא

 להו סליק לא - בהדדי וכיתנא עמרא: נמי הכי, משנה אהלות ט"ז ד( או עד קרקע בתולה ולא מצא אינו חייב לבדוק עוד.
  .נתר מנתר אימר - ידיע דלא וכיון, צבעא

, זה בגד תקנת וכיצד... פשתן של חוט בו שאבד צמר בגד: כז הלכה י פרק כלאים הלכות ם"רמב
 זה הרי ניכר לא ואם, ושומטו לו ניכר הוא ומיד אחד בצבע עולים והפשתים הצמר שאין צובעו
 איסור שכל אסורות ביאות בהלכות בארנו וכבר, מצאו ולא בדק שהרי לו והלך נשמט שמא מותר

 . בספק הקלו ולפיכך סופרים מדברי ספיקות

 תורה של אינן הספקות שכל זה הוא אמת א"א'. וכו אסורות בביאות בארנו וכבר ד:"הראב השגת
 .לקולא ובדרבנן לחומרא תורה איסור ספק כל ל"קי מיהו

 שהוא מפני לקולא יהא זה דספק אמרו הם כן שאמרו ל"שחז ל"י:  כז הלכה י פרק כלאים הלכות משנה כסף

 .שכיחא דלא מילתא

 לביטול מהני ובדיקה זה אחר בדק דכבר כיון לחומרא דאורייתא ספק כאן ואין:  ב ק"ס שב סימן דעה יורה ז"ט

 .דרבנן ספק הוא וזה יפה בדק לא לשמא לחוש שיש אלא דאורייתא איסור

 בגד שהיה בו כלאים וסילק מה שראה

 דכיתנא חוטא דרמי מאן האי: זוטרא דמר משמיה ייבא דרב בריה אחא רב אמר :סא נדה בבלי
 שעטנז מדאורייתא - ט"מ. דמי שפיר - נתיק לא אי נתיק אי ידע ולא, ונתקיה דעמרא בגלימיה

שהוא ספק דרבנן.  .שרי - נתקיה אי ידע דלא וכיון, ביה דגזרו הוא ורבנן, ונוז טווי שוע שיהיה עד - כתיב

 ולרמב"ם שגם שוע לבד מהתורה מימרא זו אינה מלשון התלמוד. ב"י.

 יצבענו ניכר ואינו פשתן של חוט בו ארג צמר בגד:  שב סימן בגדים כלאי הלכות דעה יורה טור
למרות שאנו יודע איזהו  ממנו אחד חוט ינתק או אחד בצבע עולין והפשתן הצמר שאין ויסירנו ניכר ויהיה

 בכלאים א"בד :כלאים של החוט שהסיר לומר תולין שאנו מותר והואחוט הפשתן משמע לטור שינתק חוט כלשהו 
 : בספיקן להקל תולין אין דאורייתא כלאים אבל דרבנן

 פי על דאף דמשמע' וכו ממנו אחד חוט דינתק שכתב רבינו אדברי לתמוה איכא כן ואם:  שב סימן דעה יורה ח"ב

 ונראה !התלמוד משמעות היפך וזה פשתן של היה שניתק שהחוט לומר ותולין' א חוט ינתק החוט מקום ידע דלא

 אלא איסורו שאין דכיון הבגד מן חוט שום ניתק לא אפילו שרי מדינא החוט ניכר דלא כיון לרבינו ליה דסבירא

 כתב וכן( ז"הכ' )י בפרק ם"הרמב כתב וכן מצאו ולא בדק שהרי לו והלך החוט דנשמט ותלינן בספיקו הקילו מדרבנן

המובחר מן למצוה מקום דמכל אלא בהשגות לשם ד"הראב
100

 החוט שהסיר לומר ותולין ממנו אחד חוט ינתק 

 :כלאים של

 מחמת בטיל שאינו איסור בתערובות י"ק דסימן מההיא ש"מ לתמוה אוסיף ואני:  א ק"ס שב סימן דעה יורה ז"ט

 שוגג אפילו אדם הפילו אם אבל מעצמו נפל ודוקא נפל האיסור דאמרינן לים מהם אחד בנפל דמותר חשיבותו

 למכרו אפילו שהרי מרובה הפסד הוא שכאן כיון... פירושו הכי ודאי אלא... חשיבי כ"ג כלאים של בחוטין וכאן אסור

 לעובד למכרו דמותר י"ק' דסי בההיא כ"משא ניתק דאיסור זה על לסמוך רבנן הקילו כן על אסור כוכבים לעובד

 .במזיד עושה אם זה על לסמוך שלא גזרו כן על מועט הפסד הוה כוכבים

 להקל חכמים ראו שכך כלומר בספק הקילו לפיכך סופרים מדברי שהוא דלפי:  שב סימן דעה יורה השולחן ערוך

 .לו והלך נשמט והכלאים עלתה היום גם מסתמא עולה הבדיקה פעמים וברוב הבגד יפסיד שלא מטעם זה בספק
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 ראה כעין זה בשו"ע יו"ד ק"ט סעיף א' ברמ"א 'ויש מחמירים' 



 בגדים כלאי
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 הוא דמדרבנן דכיון כלומר נתקיה דנתקיה כיון והאי: ב עמוד סא דף נדה מסכת ן"הר חידושי
 איסור כאן שהוחזק י"שאעפ דרבנן איסורין לכל ה"דה ומשמע אינתיק דכוליה' ואמרי לקולא' תלי
משמע בר"ן שצריך לזהות ולמשוך את חוט הפשתן והספק הוא אם נותר עוד  כולו סילקו אם לו נתברר שלא י"אעפ שסילקו כל

 :ביחד נמשך שהוא דחוט דומיא דדוקא מסתברא ומיהו מותר לאו אםממנו וכן משמע במאירי להלן 

 ניתק אם לו שנסתפק אלא ונתקו הכירו ואם:  ב עמוד סא דף נדה מסכת( מאירי) הבחירה בית
 בשוע אלא התורה מן כלאים שאין הוא סופרים מדברי זה וחוט הואיל מותר זה אף לאו אם כולו
 שהוחזק פ"שאע סופרים איסורי לכל כלל הוא כך הדור גדולי ולדעת נתקיה דנתקיה כיון ונוז טווי
 .ומותר להקל ספיקו לאו אם כלו עבר אם יודע שאינו פי על אף משם שסילקו כל איסור שם

 שאין, צובעו, צמר של חוט בו שאבד פשתן בגד או פשתן של חוט בו שאבד צמר בגד :א סעיף
  ושומטו. לו ניכר הוא ומיד אחד בצבע עולים והפשתן הצמר

כיון שספקו  בדאוריתא וגםכרמב"ם  .מצא ולא בדק שהרי, לו והלך נשמט שמא, מותר זה הרי, ניכר לא ואם

 ואין כאן ספק דאוריתא לחומרא כחשש הראב"ד כיון שבדק ולא מצא בטל איסור תורה. ט"ז. מדרבנן.ולא גזרו כשאינו שכיח. ב"י.

מותר בכלאים  טורולדעת הגר"א והט"ז גם ל (טור( )בספיקן להקל הולכין אין, דאורייתא בכלאים אבל. דרבנן בכלאים, א"בד)

  והבנת הב"י וערוה"ש בטור כרמ"א. ,101דאוריתא, שכן מוכח מהשוואת הגמרא לטומאת מת

 ואם נִיֵתק ממנו חוט אחד תולים שניתק את חוט הפשתן ומותר בכלאים דרבנן.ט"ז, ש"ך, ד"א כטור.

 ב סעיף

 הלוקח כלי צמר מגוי חייב לבודקו

    עבין ואלו דקין שאלו אלא המטות את בה ומכסים מצמר עשויין שניהם והברדסין הברסיןז:  משנה ט כלאים משנה
 פשתן יש שמא שיבדוק עד בהן ילבש לא הצמר מפסולת שעושות מנעל הפינון ומנעלות שוקים בתי והדלמטיקיון

  בקנבוס שחזקתן מפני בדיקה צריכין אינן הים וממדינת הים מחוף הבאים אומר יוסי רבי בהן מעורב
 הלוקח הלכך בדיקה צריכים כולם מ"בכ מצוי שהפשתן הזה בזמן אבל, מקום בכל מצוי הפשתן היה שלא בזמן בראשונה נשנית זו משנה

 עב בצמר או בלבדים בפנים ומחופים עור של מנעלים זרד של ומנעל יפה שיבדוק עד ילבש לא הזה בזמן הנכרי מן תפורים בגדים

 :בהם מעורב פשתים שמא חוששין אין  כלאים משום בו אין הירך עד ומגיעין

 מוכר גוי אינו נאמן אלא במקום שהפשתן ביוקר

 תפירת התפירה להתיר שלא' בנרבונ שנוהגין שמעת כי שכתבת ומה: ז סימן ב כלל ש"הרא ת"שו
 יש, המקומות בחלוק תלוי זה דבר כי דע. סומכין הם מה על יודע ואינך י"הא מן הנקנים בגדים
 הללו במקומות אבל. התפירה להתיר צריך אין המקום ואותו קנבוס רק בו נמצא שאין מקום
 לפי מסיח יהודי אינו אם ששאלת ומה. בקנבוס ולתפרם התפירה להתיר וצריך הפשתן הוא הרוב
 ידוע הוא כי. להאמינו שאין להורות תמיד רגיל אני, בקנבוס תפור הוא מוכר שאני זה אומר תומו
 מצוי אינו כי בו לתפור קנבוס של מטוה מהם לקנות הכפרים על מחזרין ישראל דחייטי י"הא לכל
 מהימנינן ולא קנבוס שהוא אומר הוא מקחו להשביח יהודי דאינו למיחש איכא הלכך הפשתן כמו
 .ליה

 חייט גוי או ישראל חשוד אינו נאמן אלא* אם נותן לו החוטים

 לחייט לתת שמותר כ"ג ונראה ל"ז א"הרשב וכתב:  ח פרק אסורות מאכלות הלכות משנה מגיד
 בו שיש מפני להחמיר כדי בו שיש אלא בפשתים בגדיו לתפור שחשוד פי על אף קנבוס חוטי ישראל

 לו לומר אסור ובודאי מחליף הוא טרחו שמפני ואפשר פשתים משל יותר הקנבוס בתפירת טורח
 חייט על אף בזה לסמוך מקומות בהרבה שנהגו עכשיו וראיתי. ד"עכ שלו קנבוס בחוטי לתפור

 פשתן לשל קנבוס של בין היכר שיש שכיון ואפשר, עצמו לבין בינו לתפור קנבוס חוטי שקונה נכרי
 א"שא בדבר אלא לחוש אמרו ולא עליו ונתפס אומנותיה מרע דהא לאחלופי אתי ולא מרתת
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אוריתא הוא מדרבנן. ואפילו לרמב"ן ולרשב"א שספק דאוריתא אסור לרמב"ם ההיתר הוא מצד שאיסור ספק ד 
 ס"ק רלא. י פרק כלאים הלכות אמונה דרך מהתורה כאן מותר כיון שהצביעה היא הוכחה גמורה שנפל הכלאים.

 

במקום שהרוב 

פשתן צריך 

 להתיר התפירות



 סעיפים' ב ובו, כלאים בו שאבד בגד דין - שב סימן
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 הולך קנבוס ושל מיד כבה פשתן דשל האש בדיקת י"ע עליו לעמוד שיש בדבר אבל עליו לעמוד
 .ל"כנ בדבר יחוש נפש ובעל להחליף הוא מתירא ונשרף

 בגדי לו למסור גוי החייט על לסמוך מותר אם עוד נשאל:  תשסא סימן א חלק א"הרשב ת"שו
 חוששין ואין הפשתן מן בזול יותר שהקנבוס מפני מתירין ויש. בקנבוס שיתפרנו לו ולומר צמר
 . ישראל את שיעביר כדי בנכסיו החייט יזיק שמא

 להעביר כדי משלו להפסיד הגוי שיצטרך דבר בכל כי והאמת. נכונה התיר לא זה שהתיר מי והשיב
 כי ואמר הגוי ותפרו הפשתן מן יותר לתפור נוח הקנבוס היה אלו כאן וגם. חוששין אין ישראל את

 מעמידן אין פרק ז"בע דאיתא דמוריסא ארבא מההיא והראיה. ומותר נאמן תפרו בקנבוס
 יותר מ"מ הפשתן מדמי קלים הקנבוס דמיש ה"שאפ. כן אינו כאן אבל'(. ב ד"ל דף/ )מעמידין/

 החייט שהרויח ממה ויותר. בהפסידו הקנבוס שכר ויוצא הקנבוס מן בפשתן לתפור נקל ויותר
 כ"וע. וחצי בשעה יתפור שלא מה בשעה בפשתן יתפור כי. תפירתו בעמל מפסיד הקנבוס בדמי

. הפשתן כדמי קרוב הקנבוס ושדמי כקנבוס מצוי שהפשתן אלו במקומות איננו עליו שסמכו הטעם
 שהיה כמעשה בדיעבד אלא אמר ולא לכתחלה בכך הגוי על לסמוך כן אומר שאין אפשר גם

 .בעיני קרוב וזה דמוריסא ארבא בההוא

 ישראלים לחייטים לתת שמותר נראה ומכאן: ב עמוד א דף חולין מסכת ף"הרי על ן"הר
 מפקפק ל"ז א"שהרשב פי על אף. חיישינן לא דלחלופי קנבוס חוטי פשתן בחוטי לתפור החשודים

 קלה הפשתן שתפירת מתוך שמא להחליף חשודין אינן בעצמו החוט שמצד פ"שאע ואומר בדבר
. נחשדו לא הגזל ועל בידם הוא גזל מחליפין שיהו צד מאיזה מ"דמ מחוור ולא מחליפין הן אצלן
' בגמ' כדאמרי להחליף חשודין שהן ש"דכ אצלן מפקידין שאין ברור הדבר הגזל על בחשודין מיהו

 בין אומן שהוא דכל ולומר להלכה לדון לי שאפשר אלא מיבעיא חלופי גזלה מגזל השתא[ ב ו דף]
 המומחה מן דנקחים ציצית גבי( ב מב דף) התכלת בפרק' מדאמרי שרי ישראל בין כוכבים עובד
 :אילן לקלא חיישינן ולא

 לסמוך על חייט 

. כמובא בשמו במ"מ לכתחילה אין לסמוך אפילו על ישראל חשוד ואפילו נותן לו חוטי קנבוס רשב"א: -

 .שו"תניתן לסמוך אפילו על גוי.  הקנבוס זולובדיעבד אם 

 החשוד על הכלאים, אלא אם חשוד גם על הגזל. ישראלאפשר לסמוך על חייט  כשנותן לו החוטים ר"ן: -

. ובעל שקונה החוטים לבד נכרימן הדין כיון שיש היכר בשריפה אפשר שניתן לסמוך אפילו על  מגיד משנה: -

 נפש יחמיר.

 

משנה  בפשתן תפורים הם שמא, יפה יפה לבדקן צריך, כוכבים מהעובדי צמר כלי הלוקח: ב סעיף

 ט ז 'לא ילבש עד שיבדוק'.

 .בקנבוס ולתפרן תפירתן להתיר צריך, במקום שרוב החוטים פשתן. רא"ש כוכבים העובד מן בגדים והקונה)

כיון שיודעים שישראל מעדיפים קנבוס.  נאמן. אינו, בקנבוס שתפרן תומו לפי מסיח כוכבים העובד אם' ואפי

 ערוה"ש. "ך.רא"ש. ואפילו שהוא דרבנן ולא הוחזק האיסור. ש
ההיתר אפילו לקחת לכתחילה, כי  ט"ז:ר"ש. רשב"א בשו"ת.  להתיר. לסמוך יש, הקנבוס מן ביוקר שהפשתן ובמקומות

 . .102בגלל יתרון הפשתן גם בדיעבד אסור גר"א:רק בדיעבד כי עדיין הפשתן חלק וקל לתפירה.   ב"ח,ש"ך: היוקר מכריע. 

 לתפור דנקל, ביוקר יותר שפשתן פי על אף, קנבוס בחוטי בגדים לו לתפור כוכבים לעובד לומר ואסור: הגה

 שזה סבור ומר הייתיליכול ליקח פשתן ו לו נותן אין דאם שרי, קנבוס חוטי לו נותן אם אבל. (א"תשס סימןא'  א"רשב) מבקנבוס בפשתן

 קנבוס ושל מהר כבה כשמדליק פשתן שחוטי הדבר על לעמוד שיש מאחר, לאחלופי חיישינן ולא,  . ט"ז.קנבוס
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 הקנבוס מן ביוקר שהפשתן לפי להתיר במקומנו לסמוך ויששורש המחלוקת נובע מההבנת דברי הר"ש שכתב ' 
 בו יש פשתן' לט"ז המציאות קבועה שהתפירה בשעת החוט חזק)הקנבוס. ערוה"ש י'(  שהוא לפי בו לתפור לאומן תריו וטוב

מהפשתן. לש"ך שני התנאים  ביוקר שהוא במהרק  תלוי הדבר כ"וע חלישתו מצד גריעותא בו ויש חליקתו מצד מעלה
משמע לרשב"א ולב"ח. ואילו לגר"א שני התנאים נדרשים להתיר לכתחילה ותנאי אחד מספיק להתיר רק בדיעבד וכן 

שכל החוטים קלים לתפירה באותה מידה ממילא לכו"ע היוקר מכריע  שהיוםוכתב בילקו"י  מעכבים ולא כרמ"א.
 לכתחילה.
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ואפשר שגם השו"ע . נוהגין וכן(. 104א"דמ ח"פ מ"במ משמע כן)וכיון שהוא אומן ויכול להתפס לא מרע אומנותיה. ש"ך.  103ושורף הולך

וכן הוסיף גם המ"מ 'ובעל נפש  (ל"הנ א"רשב) מחמירין שיש פי על אף, )שהתיר במקום שהפשתן ביוקר( מיירי בדרך שנותן לו החוטים. ט"ז.

 והפני יהושוע כתב שלא ניתן לסמוך על. . פת"ש א'ים אחריהםלא בודקלהם ש כי ידועלתת לגוי לתפור אסור בכל אופן בדבר' והשל"ה כתב שבימינו יחוש 

 הבדיקה. פת"ש ב'.

 . כרשב"א. ולר"ן רק כשחשוד גם על הגזל .כוכבים כעובד דינו, כלאים לתפור החשוד וישראל

 . (ל"מהרי). הקנבוס צובעין ולכן, פשתן שהוא יחשדוהו שלא, לבן בקנבוס צמר בגד יתפור דלא מחמירין יש
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 ל"צ) מרובות שערות אותן ואם שערות כמין שנמשכין עד החוט שמושכיןוהש"ך הביא סימן נוסף בשם חייטים  
 .קנבוס שהוא בידוע הרבה( ארוכות

104
צ"ע כמי פסק הרמ"א? שהרי המ"מ התיר אפילו כשהגוי מביא את החוטים ולא כרמ"א. ואם כן לפי הש"ך  

שהרמ"א התיר רק בדיעבד דעתו כרשב"א. ולט"ז שהיתר הרמ"א הוא לכתחילה, היא קרובה לדעת הר"ן שהבאת 
אל ואינו חשוד על הגזל והרי סתם גויים גזלנים. החוטים מועילה לחשוד על כלאים, אלא שהר"ן כתב זאת רק בישר

ונראה אם כך שדעת הרמ"א היא דעה ממוצעת בין המ"מ שהתיר בכל אופן ואפילו קונה החוטים לבד לרשב"א 
 שהתיר בדיעבד ומביאים לו החוטים.
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  סעיפים' ב ובו, בשוק אפילו מחבירו כלאים לפשוט  -סימן שג 

 סעיף א

 המוצא בבגדו כלאים מהתורה פושט אפילו בשוק

 - טעמא מאי, בשוק אפילו פושטן בבגדו כלאים המוצא: רב אמר יהודה רב אמר :יט ברכות בבלי
 .לרב כבוד חולקין אין השם חלול שיש מקום כל -' ה לנגד חשובה עצה ואין תבונה ואין חכמה אין

 - בטהורה האבל בא, טמאה ואחת טהורה אחת, דרכים שתי ולפניהם, וחזרו המת את קברו: מתיבי
 ואין חכמה אין: לימא? אמאי. כבודו משום, בטמאה עמו באין - בטמאה בא, בטהורה עמו באין

 חכמים וחשו, קבר בו שנחרש שדה והוא, מדרבנן אלא מטמא דלא  דרבנן הפרס בבית אבא רבי תרגמה'. ה לנגד תבונה

, דאסור הוא דמדרבנן וכיון, באהל ולא ובמשא במגע מטמא כשעורה ועצם, מסיטן עליהן והדורס, העצמות את המחרישה כלי דלדלו שמא

 היה שאם, לפניו  והולך הפרס בית אדם מנפח: שמואל אמר יהודה רב דאמר אבל גבי ליקרייהו דאחלוה הוא רבנן

 לאוכלי ולא, אישתרי פסח לעושה - בדיקה והך, אנפיחה למיסמך האי כולי ביה מזלזלינן הוינן לא הוא דאורייתא דאי, יראנו - עצם שם

 . טהור ברגלים  שנדש הפרס בית: דרב משמיה אשי בר יהודה רב ואמר; בקדש בחומר כדאמרינן, תרומה

 ונמצא בשוק מהלך שהיה : הרי פני משה א הלכה ט פרק כלאים מסכת( וילנא) ירושלמי תלמוד
 כלומר תורה דבר אסור דאמר מאן. מותר אמר וחרנה. אסור אמר חד אמוראין תרין. כלאים לבוש

 תסור דלא ת"הל את שדוחה הבריות כבוד גדול דאמר ז"וכדר ס"מד שהן בכלאים מיירי מותר ד"ומ ת"ד שהן בכלאים מיירי אסור ד"מ דהאי

 של לא המצוה את דוחה שהוא הרבים כבוד גדול זעירא רבי דאמר כההיא מותר דאמר מאן. פליגי ולא

 ביטול משום המדרש בבית בכלאים ולא במת מדקדקין אין תני .אחת שעה תעשה בלאמכל אשר יורוך  תסור

 ת"ת לבטל שלא יצא ולא יושב שהיה מי וכן מידי ליה אמר לא יוצא שהיה מי מת טומאת שם והיה ושונה יושב שהיה יוסי' דר וכהאי תורה

 דנפק מן. מיתא תמן והוה מתני יתיב הוה יוסי רבי. דנזיר ז"ובפ דברכות ג"בפ לעיל לה ומייתי מידי ולא ל"א לא נמי
 חד אמר מתני יתיב הוה אימי רבי. כלום ליה אמר [א עמוד מא דף] לא ליה דיתיב מן. כלום אמר לא ליה

 לו לומר לך היה שלא לו ותן בגדיך הפשט ליה ויהב מאנך שלח אימי רבי ליה אמר. כלאים לבוש את לחבריה

 .כך בשביל להפסיק לו אין ושונה יושב שהוא מכיון כלום

 הרואה כלאים מהתורה על חבירו בשוק קורעו ויש מקלים

. השם אקדושת נפשין מסרינן לא אנן, השם אקדושת נפשייהו מסרי קא הוו מאיק :.כ ברכות בבלי
 ישראל דבת סבר, בשוקא כרבלתא לבישא דהות כותית לההיא חזייה אהבה בר אדא דרב הא כי

? שמך מה: לה אמר. זוזי מאה בארבע שיימוה, היא דכותית מילתא אגלאי ;מינה קרעיה קם, היא
 .שויא זוזי מאה ארבע מתון מתון: לה אמר. מתון: ליה אמרה

 מהלך היה אפילו חבירו על תורה של כלאים הרואה:  כט הלכה י פרק כלאים הלכות ם"רמב
 שאין, חכמה שלמדו רבו היה ואפילו, ומקורו ממעשה דרב אדא בברכות כ: ב"י.  מיד עליו וקורעו לו קופץ בשוק
 הוא הרי מדבריהם שאיסורו דבר אבל ...בתורה המפורש תעשה לא איסור דוחה הבריות כבוד
 זה לאו הרי הדבר מן תסור לא בתורה שכתוב פי על ואף, מקום בכל הבריות כבוד מפני נדחה
 ואינו בשוק עליו קורעו אינו דבריהם של שעטנז עליו היה אם לפיכך, הבריות כבוד מפני נדחה

 .מיד פושטו תורה של היה ואם לביתו שמגיע עד בשוק פושטו

 כאמוראשקנס את התלמיד שעורר על כלאיים בבית המדרש  אמי רבי וסבר:  בגדים כלאי הלכות נדה מסכת ש"רא
 כלאים המוצא ודאי ,דאורייתא בכלאים נמי אי וכן כתבו הטור והסמ"ג.ב"י. דרבנן בכלאים נמי אי .דשרי
 כלאים רואה אדם אם אבל בשוק אפילו לפושטו וצריך השם לנגד תבונה ואין חכמה אין בבגדו
 הבריות כבוד דמשום לביתו שיגיע עד בשוק לו לומר אין יודע אינו כלאים והלובש חבירו בבגדי

 :משוגג יפרישנו ולא ישתוק

  

חיוב לפשוט הוא 

רק בכלאיים 

 מהתורה

חיוב פשיטת 

בגדים בכלאים 

מהתורה גם  

 בחבירו

חיוב פשיטת 

בגדים בכלאים 

מהתורה הוא 

 ולאבבגדו 

 בחבירו
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 וקורעו לו קופץ היה, בשוק מהלך היה אפילו, כרמב"ם חבירו על תורה של כלאים : הרואהא סעיף
 . ברכות יט. ש"ך.לרב כבוד חולקין אין השם חילול שיש דבמקום רבו. היה ואפילו, מיד מעליו

 ואל, ישתוק הבריות כבוד דמשום, בשוק ל"צ אין, כלומר שעדיין לא יודע שהוא כלאים. ש"ך שוגג הלובש היה דאם א"וי)

כיון שהוא לשעה קלה אך באיסור תמידי מחוייב להגיד לו. נוב"י.  (.ש"ראה בשם טור( )ובשאגת אריה חולק להחמיר. פת"ש א'. משוגג יפרישנו

 ונראה שאפילו בדרבנן. ערוה"ש.

ושם  לביתו שמגיע עד, ואפילו בשל עצמו. גר"א. בשוק פושטו ואינו מעליו קורעו אינו, דבריהם של היה ואם

  (.טור( )לצאת למהר צריך אין המדרש בבית וכן)  .אפילו חבירו קורעו מעליו אם מתעכב. פת"ש ב'

 . מיד פושטו, תורה של היה ואם

 ב סעיף

 להלביש את חבירו כלאיםאסור 

 הלובש מזיד הלובש היה אם כלאים חבירו את המלביש:  לא הלכה י פרק כלאים הלכות ם"רמב
 כלאים הוא שהבגד הלובש ידע לא ואם, מכשול תתן לא עור ולפני משום עובר והמלביש לוקה
 .פטור והלובש לוקה המלביש מזיד המלביש והיה

 ואי קאי אלובש תלבש דלא, למלביש זה מלקות מנין ידעינן ולא:  טז סימן ב כלל ש"הרא ת"שו
 105 ?המלביש ילקה נמי מזיד הלובש' אפי כ"א תלביש לא נמי דרש

משום לפני עיוור לא תתן מכשול. ש"ך.  ולעניין מלקות: לרמב"ם שייך בו מלקות ולרא"ש  כלאים חבירו את להלביש אסור: ב סעיף

 . לא

 לעשותםכלאי בגדים מותר   - דסימן ש

 א סעיף

 ולקיימם לעשותם מותר בגדים כלאי

 זרעים כלאי .בהנאה ואסורין ומלקיים מלזרוע אסורין הכרם כלאי: א משנה ח כלאים משנה
 ואינן דבר בכל מותרין בגדים כלאי .בהנאה שכן וכל ,באכילה ומותרין ומלקיים מלזרוע אסורים
 כלאי .מלהרביע אלא אסורים ואינם ולקיים לגדל מותרים בהמה כלאי .מללבוש אלא אסורין
 :בזה זה אסורים בהמה

  . משנה ח' א' בלבישה. אלא אסורים ואינם, ולקיימם לעשותם מותר בגדים כלאיא:  סעיף
 וזהו כשאין חשש שישתמש בהם הוא או ישראל אחר. ש"ך.
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ן מחלוקת הגר"א ציין לתוספתא בכלאיים ג' ז' כמקור לרמב"ם, אך שם רבו הגרסאות והפירושים ואפשר שמכא 
מכאן ) חייב מזיד והמטמא מזיד שהמלביש פי על אף ,הנזיר את המטמא ,כלאים חבירו את המלבישרמב"ם ורא"ש. '

 .היו שניהם שוגגים פטור['בגרסת עוז והדר: ( ]פטור חייב מזיד ומטמא מזיד לובש היה אם פטורבגרסת צוקרמאנדל: 
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 הלכה סדורה
 

 הרחבה ופוסקים נוספים שו"ע נושא סעיף

  .בגדים כלאי משום האסורים דברים -סימן רחצ 

 'צמר ופשתים יחדיו'  בלבדצמר רחלים או אילים  צמר האסור עם פשתן מהתורה א

כל שדומה ואינו מצוי נאסר משום  סוגי צמר ופשתים האסורים מדרבנן 
 מראית עין. 

כגון משי הדומה לפשתים או כלך 
 שדומה לצמר.

 מדוע בטלה התקנה בביטול הטעם? -ההיתר במצוי 

תקנה אינה מתבטלת אך גזירה שסיבתה  מג"א:
 הלכות ציצית ט' ז'. ידועה מתבטלת.

 .מלכתחילה לא גזרוטעות, במקום שלא שכיח  ט"ז:
 הלכות שבת של"ט ג

 אסור מפני מראית עין צמר של רחל שנולדה מעז ב
וכן קנבוס במקום שאינו  רמ"א:

מצוי אסור בצמר כיון שדומה 
 לפשתן

 

  .כלאים בהם נוהג מינים באיזו -סימן רצט 

 טווי אלא כלאים משום אסור אין א
 משנה ט' ח' וארוג

 

  

צמר רחלים שהתערב בצמר אחר  
 קודם הטוויה

  משנה ט' א'בטל ברוב 

להוסיף צמר גמלים ע"מ לבטל צמר  
 רחלים כשנתערב בפשתן

 מדוע אין פה מבטל איסור? מותר.

 כיון שלא נטוו עדיין, אין פה איסור.  דרישה:

אלא החיבור הוא  שנתערב 'איסור'אין פה ט"ז: 
איסור ולכן מועיל ריבוי לבטל החיבור. וגם שונה 

 מבב"ח שם הטעם עובר והופך הכל לאיסור.

תפירת עורות כבשים בחוטי פשתן  
 )ביטול צמר בפשתן(

 ר בפשתןביטול צמ כרמב"ם שבטלין במיעוטן.מותר. 

צמר בטל בפשתן  :. ע"פ כס"מ וערוה"ש.ט הרמב"םפש
ולפי זה התוס' . ואין לו חשיבות של חוט כשהוא סיב

 והרמב"ם לא חולקים

צמר בטל בחומר שלישי ולא בפשתן. ולעיקר  ראב"ד:
הדין הראב"ד מסכים. כיון שהוא דרבנן, לא חוששים 

 לספקו.

הצמר בטל בעור הכבש ולכן מותר  ט"ז ברמב"ם:
 .בפשתן

 .כיון שהחוט חשוב אינו בטל :סמ"ג נדה סא: אינו בטל. חוט אחד בחלוק גדול 

שכל איסור כלאים הוא בתערובת ולא שייך  רש"י:
 .ביטול

כיון ששניהם היתר 'איסור' לא שייךביטול תוס': 
ונאסרין רק ע"י התערובת. ושונה מבב"ח שבטל כיון 

כלומר  שהתורה גלתה שהאיסור הוא רק דרך בישול.

 .בנתינת טעם

 דאין כאן אלא חתיכה אחת, של איסור. רא"ש:

כרמב"ם שכל שנמצאים יחד אסור שו"ע:  צמר ופשתים בשני צידי הבגד ב

 בבגד אסור.

 .ונוהגים להקל יש מתיריםרמ"א: 
 ר"ש, רא"ש שאסורים רק כשנוגעים יחד.

 וכתבכרוה"פ..  ע בסתם להיתר"ולהלן סימן ש' סעיף ה' פסק השו
 תפירה או בקשירה ואילו בבגד ארוגים שהם כיון חמור שכאן ג"בפמ
 .הקל

 .דרבנן ואיזו דאורייתא כלאים איזו  -סימן ש 

 מהאפשרויות הבאות:  אחת גדר החיבור האסור מהתורה א

 א. הוחלקו יחד 
 באיסור כלאים מהתורהסיכום שיטות הראשונים 
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 ב. נטוו ונארגו יחד 
 ג. נארגו יחד.

 

 הוחלקו, נטוו ונארגו יחד.רש"י: 
הוחלקו, נטוו ונארגו בנפרד ונעשה בהם אח"כ ר"ת: 
 חיבור.
 .הוחלקו ונארגו בנפרד ונטוו יחדר"ש: 

מהאפשרויות הבאות:  באחתנאסר : רמב"ם לכס"מ וגר"א

 א. הוחלקו יחד ב. נטוו ונארגו יחד ג. נארגו יחד.
 באחתנאסר  רמב"ם לר"י קורקוס, ט"ז, ד"א: 

א. הוחלקו יחד ב. נטוו יחד  ג. נארגו ות הבאות: מהאפשרוי
 יחד.

 או. כרש"י שוע טווי ונוז יחדיורמב"ם לערוה"ש: 
  .כר"ת אפילו הכל בנפרד ואח"כ חוברו יחד

 

 שוע יחדיו בלבד – לבדים כרמב"ם.אסור מהתורה.  שוע רך מצמר ופשתים –לבדים  
 .אסור מהתורהרמב"ם: 
 .טווי ונוזאיסורו מדרבנן שאינו רוה"פ: 

שלרמב"ם אסורים מדרבנן  קשיםהוא כלבדים   נייר העשוי מצמר ופשתים 
 פת"ש א' בשם נשמת אדם.ולשאר פוסקים מותרים. 

גדר חיבור אריגי צמר ופשתים  ב
 כלאיםאיסור ל

תכיפה אחת וקשר או שתי תכיפות 
כרמב"ם וחמור  ואפילו ללא קשר.

 משבת כי תלוי ב'יחדיו'.

פות עם שתי תכי דווקארמ"א: 
 .וכגדרו לעניין שבת כטור .קשר

 

 – בחוטי פשתן לחבר מבחוץ בגד צמר שנפרם ג
באופן שיכול למשוך הבגד בלי התרת מותר. 

 הקשר. רא"ש.

 אסור. –לתפור 
 

 

טור ורא"ש ע"פ משנה 'סיף של אסור בתכיפת שתי תכיפות.   לעשות שפה מפשתן לבגד צמר 

 צמר ופשתן אסור'

הרקמה לעולם מותרת שכלאי בגדים אינם אסורים   בצמר על אריג פשתןלרקום  
. ואסור ללבוש הבגד רא"ש ע"פ משנה ח' א' אלא בלבוש.

'אותות הכובסים אסורים משום  ט' י':  כמשנההרקום כלאים. 

 כלאים'

ואפילו כרא"ש. מותר רמ"א:  לתת גיזי צמר בכר של פשתן. 
התפירה בנימי צמר עצמו כיון 

 עדיין לקחת הצמר. שיכול

 מותר כיון שאין הצמר והפשתן מחובריםרא"ש: 

אסר בצו"פ בשק אחד. וכתב ערוה"ש  רמב"ם:
 שמתיר בצמר בכר של פשתן שאינו חיבור.

 ?רק מבחוץ האם האיסור בבלאים גם כשתופר אסור.רמ"א:  לתת בלאי צמר בכר של פשתן 

אסור ואפילו כשלא תופר בבלאים. כיון ש"ך, ט"ז: 
 החיצוניות שמצוי בבלאים נימות שמסתבכים בתפירות

 ט"ז. ונמצא חיבור.

מותר. איסור הרמ"א הוא דווקא כשתופר  לבוש:
 בכוונה גם בצמר עצמו ונמצא חיבור.

חיבור שרוול צמר לבגד פשתן  
 בקרסים באופן קבוע.

מותר כל שהם רפויים ויכול 
 להוציאם באצבעו ללא קריעה.

 

בגד פשתים  ללבוש בגד צמר על ד
 ולחגור חגורה מעל

ובלבד  רשב"א כיון שאינו כנשוךמותר. 
שלא יחבר הבגדים עצמם בשתי 

ויש אוסרים בקשר של . פותתכי
 קיימא.

 מי האוסרים בקשר של קיימא ומהו הגדר?

והכוונה . טור בהבנת הרא"ש פרישה: .א
  שהחלוקים עצמם קשורים זב"ז.

והכוונה שמתכוין לחלוץ שניהם . טור ב"ח: .ב
 כאחד. 

שהיה מחמיר אפילו בחגורה. ר' יונה.  ט"ז: .ג
אך לקשור הבגד זב"ז פשיטא שאסור גם 

 ט"ז. .למחבר
שאסר הגה"א בשם או"ז.  ערוה"ש: .ד

 אנפילאות של צמר על של פשתים להלן. 

 כשאפשר להוציא  -מותר רמ"א:  להדק שרוך פשתן על בגד צמר 
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השרוך בלי התרת התפירה. ואם 
קשר באופן שאי אפשר לשלוף 

 ירושלמי על משנה ט' ט' אסור.  -השרוך 

ללבוש גרבי צמר על של פשתן  
 כשדחוקים זה על זה

להזהר כיון שאי  נכוןרמ"א: 
אפשר לשלוף התחתונה בלי 

 העליונה.

דברי  ט"ז: נכון להחמיר כרמ"א. של"ה, ש"ך:
 סגורות בקצותם.הרמ"א דווקא בגרביים 

זו דעת יחיד ורוה"פ אינם , לבוש, ערוה"ש: ב"י
 אוסרים אלא בנשוך. ובערוה"ש תמה על האוסרים.

 של שרוכים ובצידיה עור של חגורה ה
 וקושרם זה בזה. ופשתן צמר

  .ככל הפוסקים לאסור בקשור. אסור

 צמר ופשתן בבגד ואינם סמוכים 

 

 כר"ש ורשב"א.מותר. 
 כלאים מהתורה.ולהרמב"ם זהו 

 ולדעת ערוה"ש איסורו לרמב"ם מדרבנן.
 

 והמנהג כסברא ראשונה. רמ"א:

 צמר ופשתים ואינם סמוכים בבגד

מותר. שהאיסור רק אם קושר ר"ש, רשב"א: 
 וכן פסק בערוה"ש., השרוכים של צו"פ  זה בזה.

אסור. שנאמר צמר ופשתים 'יחדיו' מכל  רמב"ם:
 ב ובילקו"י.וכן החמירו במשכנות יעקמקום. 

לתפור עור התפור בפשתן לבגד צמר  
כשיש חשש שיווצר חיבור בין בגד 

 הצמר לחוט הפשתן שבעור
 

 כר"ש ורשב"א מותר 
 ולהרמב"ם זהו כלאים מהתורה

 סברות המתירים

כיון שחוטי הפשתן אינם שזורים, איסורם  רשב"א:
 מדרבנן וספק דרבנן להקל.

 בעור. כיון שחוטי הפשתן בטליםאור זרוע: 

וכשרואים שחוטי הפשתן מתחברים לצמר רדב"ז: 
 אינו ספק ואסור מדרבנן.

שהאיסור  כר"ש ורשב"אמותר. רמ"א:  נתן צמר בכר של פשתן 

 .רק כשתכף הצו"פ בשתי תכיפות
כתב ערוה"ש: וזה מותר גם לרמב"ם כיון ש

 רק בצו"פ יחדיו בתוך השק.לאסור 

 

חבלים של צמר ופשתים מותרים  ו
 בידו 

  מותר

חבלים של צמר ופשתים קשורים  
 בידו

טור.  כיון שידו מתחממת כמלבוש. אסור. 

ש"ך. ואינו דומה למוכרי כסות שכאן הוא פסיק 
 רישא שיתחמם.

ויש מתירים הואיל ואינו רמ"א: 
 .ר' ירוחם מתכוין.

 

 מה המציאות המדוברת במשנה? מצטרפים לכלאים שני כלים כגון השק והקופה ז

 בשק מחובר צמר בגד של חתיכה אםר"ש, רא"ש: 
 ותכף בקופה מחוברת פשתים בגד של וחתיכה

 שהן פי על אף מצטרפין תכיפות' בב בזו זו החתיכות
 .ואסור להתכסות בהם. כלים' ב

 אחד בשק פשתים ובגד צמר בגד קבץ שאםרמב"ם: 
 .השק צירפן הרי אחת בקופה או

כשיש חתיכת צמר בבגד רמ"א:  שני אנשים  
של אחד מהם ופשתן בשני ותפרן 

 יחד מצטרפים לכלאים.

 האם צריך חגירה בנוסף לתפירה?

 של שניהם צורך בחגירהאין משמע ברשב"א שב"י: 
 כל תלוי בתכיפות. וכן משמע ברמ"א.שה כיון

 כיון שהם שני גופים צריך גם חגירהערוה"ש: 
 .לאסור

 .ותכריכים מרדעת ודין, תחתיו כלאים להציע מותר אם -סימן שא 

ומהנה את הגוף רמב"ם  העלאה שהיא דרך לבישה  גדר איסור כלאים מהתורה א
 ירושלמי

 רמ"א: דרך לבישה או חימום

מותרים מהתורה ואסורים  מצעות כלאים הרכים 
מדרבנן אפילו בעשר שכבות שמא 

 תכרך נימא.

 דרך להעלותוהצעה כשאין בשרו נוגע ואין 

בשאין בשרו נוגע לא גזרו בדבר שאין דרכו ר"ש: 
 בהעלאה.

 משמע שמחמיר בכל אופן. רמב"ם:
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מותר שאינו דרך לבישה רמ"א:  אהל כלאים ובגד על גיגית 
 או חימום.

 

 נכון להזהר מליגע בכיסוי. ט"ז:  עגלות המכוסות כלאים 

מותר אפילו לשבת כיון שאין דרכם ערוה"ש: 
והאדם ָלבּוש. וכגר"א שאין חשש לקשירת בהעלאה 

נימה בָלבוש )אפילו לרמבם שמחמיר באין דרך 
 להעלותו(

  מותר לישן כשאין בשרו נוגע מצעות כלאים הקשים 

  אסור לפי שנכרך על בשרו מצעות קשים על מצע שנכפף 

אפילו מותר לישב בכל ענין. רמ"א:  הצעה בכלאים דרבנן וקשים 

ולכתחילה לא יעשה  ט"ז.שנכפפים. 
 שמא יעלה עליו. ש"ך ש"ד א' כלאים

 

 . יומא סט. בבגדי כהונה.מותרת  הצעה כלאים קשים ב

לבדים ספק קשים  – ש"קאפאנאג 
 תפורים בפשתן.

  יש לזהר מלהציע תחתיו

מותר להציע תחתיו אך  רמ"א: בגדים קשים 
 . מהתורה. רא"ש.אסור ללובשם

 

ויש  כרוה"פ מותרים בלבישהרמ"א:  לבדים קשים 
רמב"ם שסובר ששּוַע דאוריתא . מחמירים

 .ואסור מהתורה גם בקשים

 

 אסור ללובשו אף מצידו האחר. בגד גדול ובמקצתו כלאים ג

 משנה ט' א'

 

אסור ואפילו שאין דרך ללובשו  לבישת כלאים ארעי ד
 ר"ש.אפילו ארעי. 

 כלאים שבושים ללובשם אפילו ארעי

וכן הבנת הט"ז  אסורים בלבישת ארעי.ר"ש, רש"י: 

 ברא"ש.

 מותרים בלבישת ארעי.רא"ש: 

לבישת כלאיים כשאינו מתכוין  ה
 לחימום. גניבת המכס.

אסור. שלבישה אסורה שו"ע: 
 . רמב"ם.בכל אופן

קיימא לן דבר שאינו : סעיף ו' רמ"א
 ר"ש.מתכוין מותר. 

 

העלאת כלאים עליו כשאינו מתכוין  ו
 תופרי ומוכרי כסות. –לחימום

משנה ט'  מותר והצנועים מחמירים.

 ו'.-ה'

 כסות החילוק לרמב"ם בין מכס למוכרי טעם

 במכס לובש, במוכרים רק מעלה על כתפו.ב"י: 

 יהנהבמוכרים  ,במכס נהנה מהלבישה ט"ז: ,ש"ך
 מהמכירה.

 במכס רבים שכיחי וגזרו מראית עין.חוות יאיר: 

ולכן  במכס כוונתו ללבוש :, מרכבת המשנהב"ח
 .יק רישאהוא פסהחימום 

 :ר"ש מדוע אין בזה לועג לרש?  מותר לעשותם מכלאים. תכריכי המת ז

לועג לר"ש הוא דווקא בציצית ששקולה  -
 נגד כל המצוות.

כגון  וה"ה בחי)כי אין למת הנאת לבישה  -
 כלאים בעקב דלהלן(

מותר בישיבה כשאין בשרו נוגע.  מרדעת עם כלאים ניכרים ח
 כרמב"ם.

 ישיבה כשנוגע בבשרו במרדעת

 וכ"פ השוע. – אסור כדין מצעיםרמב"ם: 

 מותר כיון שקשה מכרים וכסתות.רא"ש: 

העלאה לכתיפו במרדעת להוציא  
 עליה הזבל

לכו"ע כיון שנח לו בעצם ההעלאה.  אסור.

 ערוה"ש.

 

 אסור לעשותו מרדעת או למכרו  כלאים שאינם ניכרים בבגד 
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לנכרי שמא שמא ישתמשו לבגד 
 בישראל

מטפחות מגבות שנכרכים על היד  ט
 תמיד

אסורים משום כלאים שהרי 
 הידיים נוגעים בהם

 

מקנח בהם שפעמים אסור רמ"א:  מפות שולחן 
 כרא"ש.ידיו. 

 .תק"א ילקו"י שפעמים נוגעים בהם מפות

 וכ"פ השו"עאינם אסורים בשימוש ם: רמב"

 וכ"פ הרמ"א אסורים בשימוש רא"ש:

אם יש לו בית ראש אסור  ַסָפִריםסינר  י
כרא"ש. חמור ממטפחות, כיון  .בכלאים

שנעשה כמלבוש והוא רך, אסור אע"פ שאין 
 . ט"ז.כוונתו להתחמם

 סינר הספרים

 כשיש לו בית ראשאסור רא"ש: 

 אסוררמב"ם: 

אסור בכלאיים מפני שפעמים רך:  וילון  יא
 כרש"י ורמב"ם.שהשמש מתחמם בו. 

 מותר בכלאיים.קשה: 

 רך בכלאייםוילון 

 אסוררש"י, רמב"ם: 

 לא מצאנו בוילון איסור כלאיים.תוס': 

 ודוקא שאינם יוצאים וממילא לא מנגבים בהםט"ז:  אור זרוע. מותר בכלאיים.רמ"א:  פרוכת ומפה שבארון הקודש 

 אפילו שיוצאים, כיון שאסורים בהנאה. ערוה"ש:

 חמה ביצה אדם יקח לא .אסור כלאיים להצלה מכויה יב
 .כלאים בבגד

 

 ערדילרין  יג
 מדרסים קשין -

 שאין דרך חימום בכך.  ר"ח: אין בהם כלאים

 אינה לבישה וכן אינה שוע טווי ונוז.  מאירי:

 .שאין גזירת הצעה תחתיך בקשים פרישה:

 אם יש עקב אסור כיון שדומה למלבוש.ב"י:  אין בהם כלאים עקבמנעל ללא  - 

מותר כי אין שם עקב הנעל מכלאים אך  ט"ז:
 .חימום

 שכולו על תחתית הרגל והיא קשה.הכוונה  תוי"ט:

אין בו חיבור בין הצמר לפשתים אלא  ערוה"ש:
 כלואים במנעל ומותר שאינו נהנה בעקב.

 והשמלה והאבנט והמכנסים והמצנפת הכתונת בכלאיםאסורים  בגדים שהם דרך חימום יד
 וכיוצא הידים ואת השוקיים בהם שמחפין ובגדים

 .בהם

מותרים בכלאים אפילו שבשרו  בגדים שאינם דרך חימום 
 נוגע לרבות כיס של זרעים.

 כגון כיס למעות, תחבושת, פלסטר.

 רכים כיס לזרעים

 שו"ע. –. אינו כלאים שאינו דרך חימום :רמב"ם

 כלאים כיון שרכים ומחממים.טור: 

משנה ט' י'. ודדוקא בלבישה אך אסורות.  אותות הגרדין והכובסים טו

 מותרים בעשיה ככל כלאים. רא"ש.
 

 כלאים בו שאבד בגד דין -סימן שב 

צובעו, ואם ניכר שומטו ואם לא  בגד צמר שאבד בו חוט פשתן א
 ניכר בצביעה מותר, שמא נשמט.

 

 רמב"םכמועילה שו"ע:  בדיקת צבע בכלאיים דאוריתא 
הבנת הב"י ורמ"א לא מועיל רמ"א: 

 .טורב

לטור בדיקת צבע מועילה גם בדאוריתא.  גר"א, ט"ז:
 שלא כרמ"א.

ותולה  כלשהומועיל בדרבנן. מנתק חוט טור:   סילק חוט אחד מהבגד 
 שהוציא הפשתן. וכ"פ ש"ך, ט"ז וד"א.

את חוט  מזההמועיל בדרבנן. אם  ר"ן, מאירי:
 הפשתן מנתק מה שרואה ותולה שהוציא את כולו.

 השמיט הדין וכן השו"ע. רמב"ם:
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  משנה ט' ז'צריך לבדקם יפה.  לוקח כלי צמר מגוי ב

במקום קונה בגד צמר מגוי  
)ע"פ שו"ת . שרוב החוטים מפשתן

 הרא"ש(.

  טור.צריך להתיר תפירתן. רמ"א: 

אינו נאמן במקום שהפשתן זול:  גוי מוכרנאמנות  
כי יודע שישראל מחזרים על  במסל"ת.

 קנבוס. רשב"א.

יש  :פשתן ביוקרבמקום שה
 לסמוך להתיר. 

ט"ז: אפשר שגם המחבר התיר רק כשישראל 
 מביא החוטים.

 

 

 גדר ההיתר כשהפשתן ביוקר:
 לכתחילה, כי היוקר מכריע.  ט"ז:

 לתפירה.בדיעבד כי עדיין קל   ב"ח,ש"ך:

 .כי הפשתן נח לו יותר בתפירה גם בדיעבד אסור גר"א:

 רמ"א: גוי וישראל חייטנאמנות  
אסור. אם החייט מביא החוטים: 

אפילו כשהפשתן ביוקר אינו נאמן 
 .כי נקל לתפור בפשתן

 אם הישראל מביא החוטים:
כיון  מותר. ולא חוששים לחילוף.

 .שניתן לבדיקה

 לסמוך על חייט 

לכתחילה אין לסמוך אפילו על ישראל  רשב"א:
החשוד ואפילו נותן לו חוטי קנבוס ובדיעבד אם 

 הקנבוס זול ניתן לסמוך אפילו על גוי.

אפשר לסמוך על חייט  כשנותן לו החוטיםר"ן: 
גם על  ישראל החשוד על הכלאים, אלא אם חשוד

 הגזל.

כיון שיש היכר ניתן לסמוך אפילו על  מגיד משנה:
 ובעל נפש יחוש להחמיר.החוטים לבד שקונה נכרי 

 בשוק אפילו מחבירו כלאים לפשוט - גסימן ש

פושט אפילו  בכלאים מהתורה: המוצא בבגדו כלאים בשוק א
 בשוק.

ממתין שיגיע בכלאים דרבנן: 
 ושם אפילו חבירו קורעו. פת"ש. .לביתו

 

הרואה כלאים מהתורה בחבירו  
 בשוק

 קורעו ואפילו היה רבושו"ע: 
 רמב"ם

 בשוגג אין צריך להודיע לו רמ"א:
 רא"ש מפני כבוד הבריות

 
הפטור בחברו שוגג רק מצד שהוא לשעה קלה אך באיסור  נוב"י:

 תמידי מחוייב להגיד לו.

טור אין צריך למהר לצאת. רמ"א:  הרואה כלאים בבית המדרש 

ע"פ ירושלמי 'אין מדקדקים במת ובכלאים 
 בבית המדרש'.

 

לרוה"פ אין מלקות במלביש )שלא כמקיף( ולרמב"ם כשהלובש שוגג  אסור חבירו כלאיםלהלביש  ב
 המלביש חייב.

 כלאי בגדים מותר לעשותם ולקיימם – דסימן ש

היתר עשיה וקיום דווקא כשאין חשש ש"ך:  מותר ואינם אסורים אלא בלבישה עשיה וקיום של כלאי בגדים א
 שישראל ילבשנו. 
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 מקור ההלכה והלכה מבוארת 
 

' ה ובו, לארץ חוצה לחלת ישראל ארץ חלת בין שיש חלה הפרש -סימן שכב 

  .סעיפים

 א סעיף

 מצוות עשה להפריש תרומה מהעיסה

 :ֹאָתּה ָתִרימּו ֵכן ֹגֶרן ִכְתרּוַמת ְתרּוָמה ָתִרימּו ַחָּלה ֲעִרֹסֵתֶכם : ֵראִשית כ פסוק טו פרק במדבר

 אחד מכ"ד ואחד ממ"ח דרבנןומ שיעורלה מהתורה אין 

 תרימו חלה אומר שהוא לפי נאמר למה תרומה 'לה תנו:  קי פיסקא שלח פרשת במדבר ספרי
 אחד הבית בעל של חלה שיעור מדרבנן אומר אתה מיכן מהתורה חלה שעור שמענו לא אבל תרומה

 בעל של חלה אמרו מה מפני יהודה 'ר אמר .ושמונה מארבעים אחד נחתום ושל וארבעה מעשרים
 רעה עינה והאשה יפה עינו שהאיש לפי ושמונה מארבעים אחד נחתום ושל ד"מכ אחד הבית

 מתנה כדי בזה שיהא עד תרומה 'לה תתנו נאמר לכך ושמונה מארבעים תפחות לא וכשתפחות
 וארבעה מעשרים אחד לבנו משתה שעושה הבית בעל אמרו מיכן .לכהן מתנה כדי ובזה לכהן

 אחד אנוסה או שוגגת עסתה נטמאת .ושמונה מארבעים אחד בשוק ומוכרת עושה שהיא והאשה
 'ר נשכר חוטא יהיה שלא כדי וארבעה מעשרים אחד נוטלת מזידה נטמאת .ושמונה מארבעים

 .יתכוין שלא ובלבד יצא מששים אחד אלא בידו עלה לא אפלו אומר יוחי בן שמעון

 שנאמר לכהן העיסה מן תרומה להפריש עשה מצות: א הלכה ה פרק ביכורים הלכות ם"רמב
 הפריש אפילו התורה מן שיעור לה אין זו וראשית, תרומה תרימו חלה עריסותיכם ראשית

 .מקצתו שישייר עד כלום עשה לא חלה עיסתו כל והעושה, העיסה את פטר ְכְשעֹוָרה

שיעור מדויק דהנה בחלה כתיב ]שם כא[ מראשית עריסותיכם  הואולענ"ד :  ערוך השולחן יורה דעה סימן שכב

תתנו וגו' וקיי"ל דאין נתינה פחות משוה פרוטה ושיעור חלה הוא... ונמצא לפ"ז מדוייק דבבעה"ב אחד מכ"ד שוה 

 פרוטה ובנחתום אחד ממ"ח והוי שיעור זה כעין של תורה.

 העושה כל עיסתו חלה לא עשה כלום

 ראשית אומר שהוא לפי נאמר למה עריסותיכם ראשיתמ:  קי פיסקא לחש פרשת במדבר ספרי
 .כולה ולא מקצתה עריסותיכם מראשית ל"ת שבעיסות הראשונה את אני שומע עריסותיכם

 :מקצת שישייר עד כלום אמר לא חלה עיסתי וכל תרומה גרני כל : האומר ט, א חלה משנה

 ...ניכרין ששיריה ראשית בעינן - תרומה מה :קלו חולין בבלי

 ושימושהשנטמאה בעיסה חלה שיעור 

 ושמונה. מארבעים אחד אנוסה או שוגגת עסתה :... נטמאת קי פיסקא שלח פרשת במדבר ספרי
 אומר יוחי בן שמעון 'ר נשכר חוטא יהיה שלא כדי וארבעה מעשרים אחד נוטלת מזידה נטמאת

 .יתכוין שלא ובלבד יצא מששים אחד אלא בידו עלה לא אפלו

'[ ד' הל ם"רמב] טמאה כתרומה להסקה מותרת טמאה וחלהד:  שכב סימן דעה יורה השולחן ערוך

 106הישראל ולא מסיקה והכהן
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 עיסתו אדם יעשה שלא המצוה היתה [ב' ו נדה] טהרות שומרים שהיו רב זמן כ"אח וגם המקדש ובזמןשם:  
 כליו להטביל צריך שהיה והגבל טהורה חלה להפריש כדי וכליו הוא ויטהר וישתדל יזהר אלא לכתחלה בטומאה
 חלה ויפריש בטומאה יעשנה מילין' ד עד מצא לא ואם לטבילה מים למצא מילין' ד עד לטרוח מחוייב הטמאים
 טמאה. 



 .סעיפים' ה ובו, לארץ חוצה לחלת ישראל ארץ חלת בין שיש חלה הפרש - שכב סימן

227 
 

 חלה עריסותיכם ראשית: שנאמר, לכהן וליתנה מהעיסה תרומה להפריש עשה מצות: א סעיף
 (. כ, טו במדבר) תרומה תרימו

 . ספרי במדבר .העיסה את פטר, כשעורה הפריש אפילו, התורה מן שיעור לו אין זה וראשית

  .ראשית עריסותיכם. ספרימשנאמר  .מקצת שישייר עד, כלום עשה לא, חלה עיסתו כל והעושה

 אחד מפריש, בשוק למכור העושה והנחתום. העיסה מן ד"מכ אחד מפרישין סופרים ומדברי
   והעט"ז כתב שמשום הפסד ממכרו הקלו. ש"ך. . וערוה"ש כתב שכך יש בו שוה פרוטה והוא כעין של תורה. . רמב"םכי יש בו כדי מתנה לכהן .ח"ממ

והוא הדין  .ח"ממ אחד מפריש הבית בעל אף, וממילא עומדת לשריפה באונס או בשוגג העיסה נטמאה ואם

  לימינו שככל העיסות אינן טהורות. רשב"א.
שהוא   107ה מהתורה כלשהו אבל לענין נתינה לכהן שיעורה מהתורה אחד מכ"ד של עישרוןחל שיעור ִמֶטֶבללענין הוצאה  יש בחלה שני דינים.חידש הנוב"י ש

 שיעור מתנה חשובה. וחכמים תקנו שיהיה אחד מכ"ד מכל כמות. פת"ש א'.

 ב סעיף

 מן התורה אין חייבים אלא בארץ ישראל וב'ביאת כולכם'

 ֵמִביא ֲאִני ֲאֶשר ָהָאֶרץ ֶאל ְבֹבֲאֶכם ֲאֵלֶהם ְוָאַמְרָת  ִיְשָרֵאל ְבֵני ֶאל ַדֵבר( יח):  יט-יח, טו פרק במדבר
 ':ַלה ְתרּוָמה ָתִרימּו ָהָאֶרץ ִמֶלֶחם ַבֲאָכְלֶכם ְוָהָיה( יט: )ָׁשָמה ֶאְתֶכם

: וקאמרי דיתבי רב בבי לרבנן אשכחתינהו ,יהושע דרב בריה הונא רב דאמר:  .כה כתובות בבלי
השנים שעסקו  שחלקו 'וז שכיבשו 'ז שהרי, דאורייתא חלה, דרבנן הזה בזמן תרומה דאמר למאן אפלו

 תרומה ד"למ אפלו, אדרבה: אנא להו ואמינא; בתרומה נתחייבו ולא בחלה נתחייבובכיבוש וחלוקת הארץ 
 לה משנכנסו יכול, בבואכם אי - הארץ אל בבואכם: דתניא, דרבנן חלה, דאורייתא הזה בזמן
 תבאו כי כתב ולא בבואכם בה לכתב זו ביאה הכתוב דשינה כיון פירושו והכי - בבואכם: ל"ת? מרגלים ושלשה שנים

 .סלוק כולהו לאו, עזרא אסקינהו וכי, מקצתכם בביאת ולא, אמרתי כולכם בביאת

 ולא מקום הגידול בלבד  חיוב חלה לפי מקום הלישה

 אליעזר' ר לשם מכאן יצאו בחלה חייבים לארץ שנכנסו לארץ חוצה : פירות א, ב חלה משנה
 :פוטר עקיבא' ור מחייב

 הארץ ופירות, בחלה חייבין לארץ שנכנסו ל"ח פירות: ו הלכה ה פרק ביכורים הלכות ם"רמב
 הארץ פירות על בין חייבין אתם שמה 'שמה אתכם מביא אני אשר' שנאמר פטורין ל"חו שיצאו

 .ל"חו פירות על בין

 מלחם באכלכם והיה': שנאמר, בלבד ישראל בארץ אלא התורה מן בחלה חייבים אין: ב סעיף
  .(יט, טו במדבר) 'שמה'אשר אני מביא אתכם וברמב"ם למד  'הארץ

 . רש"י. ולמדו מכאן108ולא נאמר 'כי תבואו' כמו בשאר מקומות בבואכם( יח, טו במדבר) שנאמר שם ישראל שכל ובזמן
 . כתובות כה. וכר' הונא בר יהושוע מקצתכם ביאת ולא כולכם ביאת

 אלא אינה, ישראל בארץאפילו שלא עלו כל ישראל עימו. ש"ך וגמרא שם.  עזרא בימי אפילו הזה בזמן חלה לפיכך
 . .מדבריהם
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הוא 'עשירית האיפה' ושיעורו לר' חיים נאה כשתיים וחצי ליטר ואם כך שיעור החלה לבעה"ב מהתורה עישרון  
גרם שהוא אחד מכ"ד מעישרון. וראה סעיף ה' שמנהג הספרדים להפריש כלשהו ומנהג  104 -לפי הנוב"י הוא כ
 האשכנזים בכזית.

108
היום מהתורה וכן בערוה"ש כאן. אך להלן סימן  לענין תרו"מ שנאמר בהם 'כי תבואו' יש שלומדים מכך שחיובם 

 שלא ב ברמ"א הביא דעה זו וכתב 'אך לא נהגו כן'.
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 ג סעיף

 מפרישים חלה בחו"ל מדברי סופרים

 כהן משום בה אין המסייע לכהן ליתנם ויכול היא דרבנן לארץ חוצה תרומת: רבא אמר:  .כז בכורות בבלי
109הגרנות בבית המסייע

 בטילה לארץ חוצה תרומת: שמואל אמר. כהן לשמעיה ליה יהיב חמא רב 
 בימי כהן או זר לאכול יכול חולין ברוב שעירבה ולאחר ומאה אחד בעינן ולא לזר לאוכלה ברוב מבטלה כהן היה רבה. ברוב

 רמי הוה, דתרומה חמרא ליה מתרמי כי, יהושע דרב בריה הונא רב. טומאתו בימי לה ואוכל  טומאה
 חדא ושקיל של תרומה חדא רמי - ואילך מיכן, חד ושקיל, דתרומה נטלא וחדא דחולין נטלי תרי

 ואמרכיון שהתרומה שבתערובת בטלה כבר, החולין רבים על התרומה החדשה ומבטלים אותה ואין אומרים חוזר ונעור. חדושי הגרי"ז. ו מהתערובת.
 ואמר. מפריש כ"ואח באחרונה ויפרישנה תרומה כדי וישייר הטבל והולך אוכל - לארץ חוצה תרומת: שמואל
 ובעל ונדה וזבה זב כגון מגופו עליו יוצאה שהטומאה במי אלא אסורה לארץ חוצה תרומת אין: שמואל

 . בה לן לית - בנגיעה אבל, באכילה - מילי והני, שריא מת לטמא אבל קרי

בכורות כז. מישראל חלה תורת תשכח שלא כדי, סופרים מדברי לארץ בחוצה חלה מפרישין: ג סעיף

 . כדלהלן סימן שכג ושם הובאו מספר קּולֹות בשל כך

 ד סעיף

 שלש ארצות לחלה

  כזיב ועד ישראל מארץ .לחלה בדין חלוקות ארצות שלש אומר גמליאל רבן: ח משנה ד חלה משנה
 ואוכלה לכהן וניתנת אחת חלה שניה קדושה וקדשה בבל עולי וכבשוה, צפון לצד מעכו היוצאה רצועה שהיא, כזיב עד י"א כל כלומר

 ולא מצרים עולי שכבשוה לפי ממש י"א ואינה. מערב לצד אמנה ועד ומכזיב אמנה ועד מזרח לצד הנהר ועד מכזיב בטהרה

 שהיא לפי נשרפת הראשונה לכהן ואחת לאור אחת ,חלות שתי. לבא לעתיד קדשה לא ראשונה וקדושה בבל עולי כבשוה

 ארץ אינה שהרי מפורסמת הראשונה החלה טומאת שאין לפי נאכלת והשניה בבל עולי כבשוה שלא כיון העמים ארץ בטומאת טמאה

 על נותן הרואה ונאכלת שניה חלה כשמפרישין אבל נשרפת טהורה תרומה יאמרו הנאכלת שניה חלה מפרישין היו לא ואם גמורה העמים

 חלתה נראית, כבר קדושה היתה הארץ שזאת מפני שיעור לה יש אור של: לו ואומרים לחכמים שואל או, הדבר טעם להבין לבו

 סופרים מדברי שהיא לפי שיעור לה אין כהן ושל: ח"ממ או ד"מכ' א, טמאה מעיסה שמפרישים כשיעור יפריש הלכך, תורה כשל

 שתי ומפרישין, ממש לארץ, חוצה, ממנו ולפנים אמנה מתחלת וכן, ממנה ולפנים הנהר מתחלת כלומר ולפנים אמנה ועד הנהר מן

 תשתכח שלא כדי לכהן ואחת ממש העמים ארץ בטומאת טמאה שהיא לאור אחת חלות שתי סופרים מדברי ושתיהן חלות

 באותה להרבות מוטב, סופרים מדברי ושתיהן הואיל שיעור לה יש כהן ושל שיעור לה אין אור של לכהן שנתנת חלה תורת

 שאין, לקריו שטבל כהן הוא הכא דקאמר יום וטבול. ל"חו של האור לחלת אוכלה יום וטבול בנשרפת ולא שנאכלת לכהן שנותנין

 קטן כהן דאיכא היכא ל"בחו הלכך. בה מותר טומאות בשאר טמא אבל, מגופו עליו יוצאה שטומאה למי אלא אסורה ל"חו של האור חלת

 ואיכא לקריו שטבל כהן או קטן כהן ליכא ואי. לכהן ונותנה בלבד אחת חלה מפריש, לקריו שטבל בשנים גדול כהן או מימיו קרי ראה שלא

 באונס שנטמאה עיסה כל כדין, ושמנה מארבעים אחד, שיעור לה ויש לכהן ואחת שיעור לה ואין לאור אחת חלות שתי מפריש קרי בעל כהן

 צריך אינו אומר יוסי רבי: מישראל חלה תורת תשתכח שלא כדי בקריו הכהן ואוכלה, היא אונס טומאת העמים ארץ דטומאת
 לזבים שריא יוסי' לר דאילו, לה קאמרי רבנן ולזבות לזבים ואסורה יוסי כרבי הלכה ואין. ל"חו בחלת מותר קרי ובעל טבילה

 ונתנת אכילה אטו העלאה גזרינן דלא השלחן על הזר עם ונאכלת וליולדות לנדה :קרי לבעל דשריא היכי כי ולזבות
 לכהן בין, בטהרה חוליו שאוכל לכהן בין אלא, כן מוכחת הגמרא שיטת ואין. ם"רמב' פי כך הארץ עם לכהן בין חבר לכהן בין :כהן לכל

 יחזקו למען והלוים הכהנים מנת לתת( לא ב"דה) דכתיב כהונה ממתנות מתנה שום נותנין אין הארץ לעם אבל. בטהרה חוליו אוכל שאינו

 אף כהן לכל אלא, הארץ עם לכהן לאו, כהן לכל נתנין אילו לקמן דתנן הא וכן'. ה בתורת המחזיקים לכהנים אלא מנה נותנין אין' ה בתורת

 :בטהרה חוליו אוכל שאינו פי על
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 הרועים בבית המסייעים והעניים והלוים הכהנים רבנן תנו, :כו בכורותהאיסור הכללי של כהן המסייע הובא ב  
: אומר הכתוב ועליהן, חיללו - כן עושין ואם, בשכרן ומעשר תרומה להם נותנין אין - המטבחים ובבית הגרנות ובבית

 .תמותו ולא תחללו לא ישראל בני קדשי ואת: ואומר, הלוי ברית ִשַחֶתם



 .סעיפים' ה ובו, לארץ חוצה לחלת ישראל ארץ חלת בין שיש חלה הפרש - שכב סימן
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 *ההפרשה היום כתקנה ראשונה

 אלא מפרישין אין י"בא דחלה גדולות בהלכות כתוב ועוד  :ב עמוד כז דף בכורות מסכת תוספות
 צריך י"א בכל הזאה להם שאין לפי אותה ששורפין כיון דעכשיו ונראה אותה ושורפין אחת חלה

 .חלה תורת תשתכח שלא שניה חלה שמפריש אמנום ועד הנהר עד מכזיב כמו שניה להפריש

 המת טומאת מפני טהורה עיסה שם שאין הזה בזמן: ט הלכה ה פרק ביכורים הלכות ם"רמב
, התורה מן שם לה ויש טמאה שהיא מפני אותה ושורפין ח"ממ אחד י"א בכל אחת חלה מפרישין

 .מקודם הדבר כשהיה שיעור לה ואין לאכילה לכהן שנייה מפרישין אמנה עד ומכזיב

 

 מאפיין מקום
כשניתן  דין המשנה

 היה לאכול בטהרה

 שאין אפשרות לאכילה בטהרה הפרשה בזמן הזה

 רמב"ם ובה"ג
 י"א בטור
 וריצב"א

 רא"שתוס', 
 ור"ש

 ישראל מארץ
 כזיב ועד

 בבל עולי כבשוה
 קדושה וקדשה

 שניה

 לכהן ניתנתו אחת חלה
 ואוכלה

חלה אחת 
 כשיעור ונשרפת

 

  חלה אחת

א  או"ז חלק וכן כתב
  רנא סימן חלה הלכות

 בשם ריצב"א.

  

 

 

 

 

 

 חלה שאין כיון
 גם י"בא נאכלת
 המקומות בשאר

 להפריש צריך אין
 אחת אלא

 110ולשורפה

 

 שתי חלות

 תוס' בכורות כז:

 ח פרק חוליןרא"ש 
כתב בלשון ו ד סימן

 'טוב'.

 הלכותא  או"ז חלק
בשם   רנא סימן חלה
 ר"ש.

 

 

 חלה שאין כיון 
 בשום נאכלת
 שכן כל מקום

 תורת תשתכח
 ולמחר חלה
 בית יבנה

 ויהיו המקדש
 שאינו סבורים

 שתאכל דין
 .חלה שום

 

 

 הנהר ועד מכזיב
 ועד אמנה

 לפי ממש י"א אינה
 עולי שכבשוה

 כבשוה ולא מצרים
 וקדושה בבל עולי

 קדשה לא ראשונה
 .לבא לעתיד

ואינם יכולים 
לשמור חלתם 
בטהרה כיון 
שסמוכים לארץ 

 העמים. רא"ש.

 רלאּו אחת חלות שתי
ויש לה שיעור שהיא 

 לכהן ואחתמהתורה 
ואין לה שיעור שהיא 

כדי  מדברי סופרים.
שלא תשתכח תורת 

 חלה.

 

 

 

  כדין המשנה

 ועד הנהר מן
 ולפנים אמנה

מדברי  חלות שתי ממש לארץ חוצה
 לאור אחת סופרים

 שהיא ללא שיעור
 ארץ בטומאת טמאה
 לכהן ואחת העמים
 שלא כדי בשיעור
 חלה תורת תשתכח
 ושיעורה. 

"א ד כדין המשנה 

  שם ס"ק ע"ה

 

 

 ונחלקו בראשונה ובטבול יוםזבים מותרת לחלת חו"ל 

 לומר צריך ואין ולזבות לזבים ומותרת, ח"ממ אחד אכילה ושל: ה פרק ביכורים הלכות ם"רמב
 . טמאים לשאר

 מחמת, וליולדות ולנדות ולזבות לזבים ואסורה:  ח משנה ד פרק חלה מסכת משנה על ם"רמב
 לארץ חוצה תרומת אין בתלמוד שאמרו ומה. מגופן עליהן יוצאה שטומאה מפני, טומאתם חומר

 הנשרפת הראשונה לזו אותה שדמו, נכון דין זהו מגופו עליו יוצאה שטומאה למי אלא אסורה
 אלא לאכלה לו אסור גוף טומאת שטמא בשנים גדול כהן אבל, קטן לכהן להאכילה שמותר
 .נשרפת
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 אומרים יהיו שלא לכהן יפריש ולא ָלאּור ויפריש' בירוש דייק דההיאזהו הסבר הטור והריצב"א הסביר בזה:  
 אין זה טעם ולפי .נאכלת טמאה תרומה אומרים יהו שלא לאור יפריש ולא לכהן ויפריש .נשרפת טהורה תרומה ראינו
 בכל' טהור' תרומ שום אין שעכשיו נשרפת טהורה תרומה ראינו עכשיו לומר שייך דאין כהן של להפריש עכשיו שייך

 בקערה אותה שנותנין פעמים וגם ומכותים מזרים לשומרה שצריך לפיוהתוס' הסבירו ' או"ז שם.. למטעי וליכא מקום
 ' )שהרי בלעה טעם תרומה ונאסרה לזרים(בקערה לאכול הזר ואסור רותח במרק



 חלה הלכות
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 .טמאים לשאר ל"צ ואין ולזבות לזבים אסורה א"נ א"א. ולזבות לזבים ומותרת :ד"הראב השגת

 אסורה אינה מדבריהן ועיקרה הואיל ל"ח תרומת: ח הלכה ז פרק תרומות הלכות ם"רמב
 וכולן, ויולדות ונדות וזבות וזבין קריין בעלי והן, מגופו עליו יוצאה שטומאה לכהן אלא באכילה
 ,שמשן העריב שלא פי על אף לאכילה מותרין שטבלו

 ולזבות לזבים אסורה א"נ א"א ולזבות לזבים ומתרת ד"הראב כתב:  ח הלכה ה פרק ביכורים הלכות משנה כסף

 ל"ח של אפילו בתרומה לאכול אסורים טבלו' אפי וזבות שזבים תרומות מהלכות ז"בפ שכתב אזיל לטעמיה'. וכו

 אם אבל טבלו בשלא אלא אמרו לא לזבים שאסורה ל"ח בתרומת שכשאמרו הסכימו שהפוסקים שם כתבתי וכבר

 אבל טבלו בשלא דוקא היינו לזבים שאסורה ל"ח חלת גבי( ח משנה) חלה בסוף ששנינו מה כ"וא הם מותרים טבלו

 :הם מותרים טבלו אם

ו שכתב שם כמ קאי ראשונה אחלה' כו לזבים ואסורה ש": דמש ד ק"ס שכב סימן דעה יורה א"הגר ביאור

.בפירושו
111

  

 לטהרו שאפשר הגוף טומאת טמא שהוא מי אבל:  א עמוד מח דף פסחים מסכת ן"הר חידושי
 לטהרו אפשר נמי שרץ דטמא גב על ואף, בלבד' בטביל לטהרו עליו נקל למה שמש בהערב לגמרי
 מבטמא שרץ בטמא רלהחמי בדין שאינו פיכי טעמו לה התם, כלום הצריכוהו לא ה"ואפ לגמרי

 לגמור שאפשר כיון מגופו הטומאה שיצאה כל אבל, הטומאה מגופו יצאה לא שבשניהם כיון, מת
 .בלחוד בטבילה להתיר ראוי אין שמש בהערב טהרתו

 סיכום שיטות אכילת חלת חו"ל לזבים

ואין בזה הבדל בין  אפילו חלה ראשונה מותרת בחו"ל לזבים לאחר שטבלו וקודם הערב שמש. רמב"ם לכס"מ:

 ימינו לזמן טהרה.

, כיון שאפשר לגמור טהרתו אין ראוי להתירו רק לאחר הערב שמשורק חלה ראשונה מותרת בחו"ל לזבים  ר"ן:

 .בטבילה

, והיום מותרת אסורה לזבים וחלת חו"ל שניה מותרתיתה החלה ראשונה בזמן טהרה  :וערוה"ש רמב"ם לגר"א

 חלה ראשונה בטבול יום.

 .)חוששים שיטמא שוב ולאו אדעתיה( כל חלה אסורה לזבים ואפילו לאחר הערב שמשראב"ד: 

 

 שהחזיקו הארץ כל: בדין המשנה ובזמן שהיתה אכילת חלה בטהרה אפשרית ארצות בשלש לחלה דינים' ג : ד סעיף
 והיא, כשיעור, אחת חלה בה מפרישין, 112רמב"ם וסיעתולקדשה גם לעתיד לבוא  כןול כזיב עד בבל עולי בה

 ; לכהנים נאכלת

 ועד מכזיב שהוא, 113ולא קדשה לעתיד לבוא בבל עולי ולא מצרים עולי בה שהחזיקו, ישראל ארץ ושאר
, שיעור לה אין והשניה; נשרפת והיא ח"ממ אחד הראשונה, חלות שתי בה מפרישין, אמנה

 . לאכלה לכהן אותה ונותנים
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כלומר שאין הבדל  'קשה שבפירוש המשנה כתב הרמב"ם לענין אכילת זבים בשניה 'ֶשִדמּו אֹוָתה ְלזֹו ָהִראשֹוָנה 
לרמב"ם בין חלה ראשונה לשניה לענין זה, ולא הבנתי ראיית הגר"א משם. ועוד צריך הסבר למה לחלק בין דברי 

 הרמב"ם בתרומה לכאן. 

112
 ו"פ הבחירה בית ם"רמב) בטלה לא שניה שקדושה פוסקים יש אם קדושה שניה בטלה בגלות. ראשונים נחלקו  
וכן פסק  (ג"פ ופרח כפתור; קפז' סי זרעים עמוד" יראים; "שלא' סי ד"יו טור; ו"כה א"פ תרומות ד"הראב; ז"הט

 שאף, פוסקים ויש. טור(י"א )שהביא טעם לתרו"מ מדרבנן מצד שאין יושביה עליה ולא מצד ביטול הקדושה כ שלאמן יס ד"יו ע"בשו המחבר
; שמחה רבנו בשם רצט' סי ז"ע זרוע אור; א"פ קדושין גבורים שלטי; י"א הלכות התרומה' ס) בטלה שניה קדושה

 .י' ןמתןך מאמר של הרב זוין בתחומי(. קצט' סי ג"ח ץ"תשב

113
 ג"פ תרומות ד"ראב; ז"הט ו"פ הבחירה בית ם"רמב) בטלה ראשונה שקדושה, הפוסקים כל כמעט פסקו, להלכה  
 שקדושה, ישנה יחידית דעה(. ועוד, שלא סימן ריש ד"יו טור; י"א הלכות, התרומה' ס; ג"פ ופרח כפתור; ג"הי

 .שם (.החסיד קרובנו' ר בשם, פרוזבול פ אות העיטור בעל) בטלה לא ראשונה
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 לה אין הראשונה, חלות שתי מפרישין, ארצות בשאר בין בסוריא בין,  ולחוץ מאמנה הארץ וכל
 לטמאים ומותרת, . בכורות כז.כדי שלא תשתכח תורת חלה ונאכלת, ח"ממ' א, והשניה; נשרפת והיא, שיעור
.  םמגופ יצאהבחלה ראשונה ולמרות שטומאה  כוונת הרמב"ם להתיר אפילומשמע ש' ח 'ה ביכוריםב כס"מב ולגבי טבול יום .וזבות לזבים אפילו

 לר"ן ראשונה מותרת לאחר הערב שמש ולראב"ד חלה אסורה לעולם למי שטומאה יצאה מגופו.  .וכן בד"א בחלה שניהרק ואילו לגר"א מדובר 

כדעת  ישראל ארץ בכל אחת חלה מפרישין, המת טומאת מפני, טהורה עיסה שאין, הזה ובזמן

ובעשי"ת טוב להפריש אחד ממ"ח.  .שדי בכלשהו ושכן המנהגכאן  והברכ"י הפר"ח בשם המביט ווכתב ח"ממ' א, הרמב"ם ובה"ג וכתקנה ראשונה

 בא"ח שניה שמיני ג'.

 . טמאה שהיא מפני, אותה ושורפין

 וכן בחו"ל. מקודם הדבר כשהיה, שיעור לה ואין, לאכילה לכהן שנייה מפרישין, אמנה ועד ומכזיב
בחלה ב. תקנו . ירושלמי. . א. כיון שחששו שיתחייחסו אליהם כתרומה אמיתית ולא יפרישו מהם מעשרותלאכילה הפרשה שניהאבל בתרו"מ לא תקנו 

 .יג' ערוה"ש. תוס'. והכל ברק בבעלי קרקעותבתרו"מ ששייכת שייכת בכל אדם ולא ש

 ה סעיף

 בסמוכים וכן אוכל חלה בחו"ל ופוטר מחלה שניהכהן קטן טהור 

 עליו יוצאה שהטומאה במי אלא אסורה לארץ חוצה תרומת אין: שמואל ואמר:  .כז בכורות בבלי
 .בה לן לית - בנגיעה אבל, באכילה - מילי והני, שריא מת לטמא אבל קרי ובעל ונדה וזבה זב כגון מגופו

 ולא  קטן כהן לה ואוכל חלה קוצה נדה, מוזהר אינו דבנגיעה הילכך: רבינא אמר:  .כז בכורות בבלי

 מגופו טומאה יצאה ולא קרי ראה שלא קטן כהן נקט להכי א"ל כקטן הוא הרי לקריו טבל ואם מגופו עליו יצאה שהטומאה מפני גדול

 בה מליגע מזדהרא לאיזדהורי דאפשר דכמה  מסא בריש לה שקלה - קטן כהן ליכא ואי .הכי מפרש אחאי דרב ובשאלתות

 חלה תורת תשתכח דלא היכי כי, אחריתי חלה מפרשא והדר, בתנורא ושדיא, שם לה שקראה מאחר
, כי אז ט' שניםכתב פחות מ ז ק"ס תנז סימןוהמג"א בי"ג ש'קטן' הוא למטה מ מרש"י ומשמע .מצות לכלל שהגיע כהן גדול כהן לה ואוכל

 רב סליק, בארבא קאזלי הוו חמא בר ורמי עמרם ורב נחמן רב כאן. חזקה שלא ראה קרי. וכ"כ במשנ"ב שם ובד"א
 ואוכל שיטבול מהו מת טמא: להו אמרה, קמייהו עלת איתתא ההיא אתאי, לאפנויי עמרם

 הזאה עכשיו דאין דכיון הזה בזמן ?לנו יש הזאה וכי :חמא בר לרמי נחמן רב ליה אמר? לארץ חוצה תרומת

, עמרם רב אתא אדהכי? לסבא ליה ליחוש לא: חמא בר רמי ליה אמר בעי לא נמי שמש הערב הזה בזמן
 הלכתא ולית: שמש הערב צריך ואין לארץ חוצה בתרומת ואוכל טובל מת וטמא: רב אמר הכי, להו אמר

 .כוותיה

 אפילו אלא טבילה דמצריך בהא - כוותיה הלכתא ולית:  ב עמוד כז דף בכורות מסכת תוספות
 .שצריך טבילה והערב שמשמשמע לרש"י ש כן משמע לא' הקונ ולשון בעי לא טבילה

 בסוריא בין לארץ בחוצה קטן כהן שם היה אם לפיכך:  י הלכה ה פרק ביכורים הלכות ם"רמב
 קרי ראה לא שעדיין לקטן ונאכלת ח"ממ אחד מפריש אחת חלה להפריש ורצה ארצות בשאר בין
 .שנייה להפריש צ"וא נדה ראתה לא שעדיין לקטנה או

 לשורפה הצריכו ולא קטן כהן כשיש בבל בחלת שהקלו וכמו :ד סימן ח פרק חולין מסכת ש"רא
 ולזבות לזבים גם להתיר בשנייה הקילו כך. לארץ הסמוכין לאותן לעומת כמו לכהן אחרת ולהפריש

 גב על ואף טומאה בשום שנייה בחלת המותר גדול בכהן התם מפליג דלא וליולדות ולנדות
 בחלת גם החמירו שהרי ולזבות לזבים לאוסרה ישראל לארץ הסמוכין של שנייה בחלה דהחמירו

 כשיש להפריש צריך אין וברחוקים לעולם להפרישה בסמוכין קבוע השנייה שהרי ועוד. יותר האור
 .לזרים אלא אסרוה ולא טפי בה הקלו לכך לקריו שטבל גדול או קטן כהן

 דחלת ל"דקיי ג"דאע רלאּו אחת להפריש אבותינו מנהג תשובה :( תתסד) תכב סימן ג חלק ז"רדב ת"שו

 שטבל גדול כהן או נדה ראתה שלא קטנה או מגופו טומאה עליו יצאה שלא קטן כהן אותה אוכל לארץ חוצה

 הוא אם מדקדקין ואין לטבול הזה בזמן כלל נזהרין הכהנים אין מ"מ' ה' פ ל"ז ם"הרמב כתב וכן לזיבתו או לקריו

 קטנה או קטן לכהן אותה ולתת. הם טמאים שכולם אפשר אי גדול שהוא לכהן אותה לתת לפיכך זב או קרי בעל

 ומזה לזרים אסורה היא שהרי תקלה לידי ויבואו אותה וישליך ממנה יותיר שלא אכילתה בשעת עליו לעמוד צריך

 נהגו כ"וע תקלה לידי יבואו כך ובין כך בין שמא דחיישינן עליו ויעמוד קטן כהן להם שיזדמן עד להניחה אין הטעם

 רמב"ם:

 חו"לכהסמוכים 

הסמוכים  רא"ש:

 חמורים 

המנהג גם אצל 

הספרדים 

להפריש בחו"ל 

 אחת ואינו כדין



 חלה הלכות
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 ובחלה בנדה זהירות הנשים הרי חלה תורת תשתכח שמא משום ואי .לבד האור חלת אלא להפריש שלא

 אבל המנהג לקיים כתבתי זה את. היא תורה אבותינו ומנהג מהן חלה תורת שנשתכחה ראינו ולא הנר ובהדלקת

 לידי בה יבא שלא לדקדק וצריך המחלוקת ידי לצאת לאור ואחת טהור לכהן אחת שתים להפריש צריך הדין מן

 .תקלה

 אסורה אינה, מדבריהם חיובה ועיקר הואיל, טמאה שהיא פי על אף, לארץ חוצה חלת : ה סעיף
 . ויולדות ונדות וזבות וזבים קריים בעלי והם, מגופו עליו יוצאה שטומאה כהן על אלא באכילה

ולתוס' וגר"א  משמע רק לאחר טבילה והערב שמש לרש"י בכורות כז מת טמאי אפילו, הטומאות במגע הטמאים שאר בלא

 . לאכלה מותרים, אפילו לא טבלו

 רצה אם, לארץ בחוצה בין. ומפרישים שניה שאין נאכלים לקטן כרמב"ם ולא כרא"ש שמחמיר בסמוכים בסוריא בין, לפיכך
 שעדיין לקטנה או, קרי ראה לא שעדיין לקטן ונאכלת ח"ממ אחד מפריש, אחת חלה להפריש

 . שנייה להפריש צריך ואינו, נדה ראתה לא

כרמב"ם ולא כרא"ש שמחמיר בסמוכים בטומאת  .גם בסוריא מזיבתו או זרעו משכבת שטבל גדול כהן שם היה אם וכן

ודעת הראב"ד שגם   עוברין אלו' פ ן"הר( )שמש הערב שצריך א"וי)  .רמב"ם. שמשו העריב שלא פי על אף, גוף

 שניה להפריש צריך ואינו, הראשונה חלה לאכול מותר זה הרי (,הערב שמש לא מועיל כיון שיצאה טומאה מגופו
  .לארץ בחוצה

, אחת חלה רק להפריש צריכין אין מקומות בשאר גם, ישראל בארץ הזה בזמן נאכלת חלה שאין כיון א"וי: הגה

אך  וכן מנהג הספרדים. תשובות הרדב"ז ג' תתס"ד. אלו מדינות בכל פשוט המנהג וכן(. פוסקים ושאר א"י בשם טור) ולשרפה

 עושין שהיו כמו אותה ושורפין, שיעור בלא אחת חלה רק מפרישין שאין,  בחו"ל שתיים. שם. גרמ"א. להפריש  צריךהדין מ

ומשמע שלא נותנים לכהן קטן כלל וזאת משום חשש שיתפורר ותצא תקלה  .שיעור לה היה לא האור שחלת, חלות שתי כשמפרישין

 . וט"ז בשם רש"ל ט' ך. ש"114ומשום שאין חזקה לכהנים

 מנהג הספרדים כלשהו. ברכ"י כאן.לו (ל"מהרי) כזית ליטול נוהגיןלמרות ש'מפרישין ללא שיעור'  מ"ומ

 בקדושתו קדשנו אשר: מברך כ"ואח, לאכול שרוצה המין על תחלה מברך, לארץ בחוצה אפילו, חלה והאוכל 

בזמן  לאכול ומשמע שלרמ"א אפשר לתת לכהן (תרומה הלכות סוף ם"הרמב' מל והוא בו כל) תרומה לאכול וצונו אהרן של

 . הזה ולא כרש"ל. ערוה"ש כא.

' פ בתוספות הוא וכן ק"מהרי) ממנה ליהנות אסור דישראל, עצמה בפני היסק לה עושין החלה כששורפין א"וי

 לט שער הארוך והיתר איסור .לא כמהרי"קכיון שהיא דרבנן לא חוששים לריחא ו .הפת שאופין קודם לתנור להשליכה ונוהגין(. שעה כל

 .115מנחת יצחק ד יג אשפה.ובשעת צורך עוטפה בשקית וזורקה ל .כד סימן
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 הפת"ש מביא כאן מחלוקת באחרונים בתוקף הכהנים של ימינו לענין שבויה לכהן  

115
חילק בשם וראה שם שהביא מחלוקת ראשונים אם יש מצווה בשריפה. ולכתחילה העלה שמצווה לשרוף אך  

לשורפה' וממילא מוכרח  מספר אין ופוסקים ס"בש מפורש איסורהחזו"א שבמקום שהתרומה לא נטמאה ודאי יש '
לעוטפה ולהשליכה לאשפה. ועוד כתב שאפשר שבהפרשה של פחות מכזית אין מצווה לשורפה. וכן כתב ביבי"א י' יו"ד 

משום חשש בליעת תרומה בתנור ולכן השורפים ישרפו על  מ"ה. ולגבי שריפה בתנור של ימינו כתבו באחרונים להמנע
כיריים וכן כתב בדרך אמונה כאן ובשש"כ ב' פרק מ"ב הערה נ"ב. ולכן אם שרפו החלה בתנור ללא שעטפוה בנייר 

 כסף נכון להסיק קודם שמשתמשים בה לחולין.



 .אחד סעיף ובו, בחולין תערובתה ודין ונאכלת ניתנת היאך דרבנן חלה - ג"שכ סימן
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  .אחד סעיף ובו, בחולין תערובתה ודין ונאכלת ניתנת היאך דרבנן חלה -סימן שכ"ג 

 א סעיף

 וניתנת לכהן עם הארץ חלת חו"ל רשאי לאכלה עם זר בשולחן אחד

 וניתנת השלחן על הזר עם ...ונאכלת: 'מתני :ד הלכה ד פרק חלה מסכת( וילנא) ירושלמי תלמוד
 :הארץ עם לכהן בין חבר לכהן בין - כהן לכל וניתנת: 'גמ. כהן לכל

 כהן לכל וניתנת, השלחן על הזר עם נאכלת לארץ חוצה חלת: דתנן בסוף העמוד: .קד חולין בבלי
' ה בתורת למחזיקים לכהנים מנת לתת( לא ב"דה) דכתיב הארץ בחלת כן שאין מה בטהרה משמרה שאין הארץ לעם אפילו  שירצה

 .אכילה אטו העלאה גזרינן לא בדרבנן אלמא מחזיקין שאין ולא מנת להם יש מחזיקים

 דאפילו בקונטרס פירש - שירצה כהן לכל וניתנת:  ב עמוד קד דף חולין מסכת תוספות

 דהנהו דומיא הוו דהא י"לר נראה ואין לארץ חוצה חלת לו יתנו' ה בתורת מחזיק אינו
 והלחיים הזרוע בהדייהו וחשיב' כו שירצה כהן לכל ניתנין ואלו זאת משנה ראחַ  ששוֶנה
 .'ה בתורת מחזיק שאינו למי ניתנות שאינן:( קל דף) הזרוע בפרק לקמן ואמרינן והקבה

 חבר כהן איכא נמי אי חבר כהן בדליכא מייריבחלת חו"ל  דהכא יצחק לרבינו נראה לכך
 וצריך עני ה"ע וזה צריך דאין כיון לקבל רוצה ואפילו לקבל רוצה ואינו עשיר שהוא

 פי על אף ליתן דיכול ל"וקמ חולין לו לתת יצטרכו לו יתנו לא שאם להחיותו שמצווים
 אינה הארץ חלת אבל .טומאתו בימי יאכלנו שמא חיישינן ולא וטהרה בטומאה בקי שאין

 ה"ע לכהן יתננה אל חבר כהן עתה ליכא' אפי בטהרה שישמרנה חבר לכהן אלא ניתנת
 .חבר כהן לו שיזדמן עד ימתין אלא

 משום כהן המסייעבהם אין חלת חו"ל 

 כהן משום בה אין המסייע לכהן ליתנם ויכול היא דרבנן לארץ חוצה תרומת: רבא אמר:  .כז בכורות בבלי
 . כהן לשמעיה ליה יהיב חמא רב הגרנות בבית המסייע

 במינה במאה ושלא במינה בנותן טעםבטלה ארץ ישראל ת חל

 דבר כל יהושע' ר משם אומר ש"ר שהיה הכלל זה:  ו פרק נדרים מסכת( וילנא) ירושלמי תלמוד
 כל במינו מין אלא ,שיעור חכמים להן נתנו לא ְוֶהָחָדש והקדש שני ומעשר טבל כגון מתירין לו שיש

 להן נתנו הכרם וכלאי וערלה וחלה תרומה כגון מתירין לו שאין וכל. טעם בנותן במינו ושלא שהוא
 ומאה' בא וחלה תרומה ,שהוא מה לפי אלא קאמר משהו לאו שהוא כל האיפני משה:  שהוא כל במינו מין שיעור חכמים

 דבעינן דהא .טעם בנותן במינו שלא : בשיעורן כפלו בהנאה שאסורין איסורן שכפל מפני ומאתים באחד הכרם וכלאי ערלה

 .דערלה ב"פ כדתנן ט"בנ במינן שלא אבל במינן דוקא ומאתים' א הכרם וכלאי ובערלה ומאה' א בתרומה

 סוברים ברובבשווה ויש לכהן טמא בטלה חלת חו"ל 

 ומאה אחד בעינן ולא לזר לאוכלה ברוב מבטלה כהן היה רבה. ברוב בטילה לארץ חוצה תרומת: שמואל אמר

, יהושע דרב בריה הונא רב. טומאתו בימי לה ואוכל  טומאה בימי כהן או זר לאכול יכול חולין ברוב שעירבה ולאחר
 מיכן, חד ושקיל, דתרומה נטלא וחדא דחולין נטלי תרי רמי הוה, דתרומה חמרא ליה מתרמי כי

כיון שהתרומה שבתערובת בטלה כבר, החולין רבים על התרומה החדשה ומבטלים מהתערובת.  חדא ושקיל של תרומה חדא רמי - ואילך

 אותה ואין אומרים חוזר ונעור. חדושי הגרי"ז. 

. רוב צריכה שהיא בבוצרה אבהו' ר הורי: ד הלכה ד פרק חלה מסכת( וילנא) ירושלמי תלמוד
 זעירא רבי אמר. ומאה באחד נאסרת ואינה ממאה בפחות עולה שהיא מלמד יונה רבי אמר

 .השלחן על הזר עם ונאכלת דתנינן. ואחד באחד אפילו אמרה מתניתא

 מדמעת שאינה לפי אחד שולחן על הזר עם לאכלה מותר: ה פרק ביכורים הלכות ם"רמב
 כר' זעירא בירושלמי. בשוה שוה נתערבה ואפילו

חלת חו"ל ניתנת 

לע"ה במקום 

צורך וחלת א"י 

 לא. ניתנת
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 יוצאה שטומאה למי שאסורה פי על אף לארץ חוצה חלת:  ד שער א"לרשב חלה פסקי
 ברוב ומבטלה בחולין מערבה רצה אם אבל עצמה בפני לאכלה אלא אסורה לא מגופו עליו

 מבטלה[ רבה ברוב בטילה ל"חו] חלת שמואל אמר( שם) כמה עד בפרק דגרסינן ואוכל
 אבוה דבי'( א ח"י ה"ר) כדאמרינן הוה כהן ורבה, טומאתו בימי ואוכלה ברוב ליה

 תרתי רמי דתרומה חמרא ליה מתרמי כי[ יהושע דרב] בריה הונא רב, עלי מדבית דשמואל
 .חדא ושקיל חדא רמי ואילך מכאן דתרומה וחדא' דחולי נטלי

 חלת חו"ל קל ביטולה אפילו לזר ויש סוברים רק לכהן טמא

 ואפילו מדמעת שאינה לפי אחד שולחן על הזר עם לאכלה מותר: ה פרק ביכורים הלכות ם"רמב
 כר' זעירא בירושלמי. בשוה שוה נתערבה

 קאמר טמא לכהן להתירה - ברוב בטלה לארץ חוצה תרומת :א עמוד כז דף בכורות מסכת תוספות
 ולא זר לאוכלה הקונטרס שפירש כמו ולא טומאתו בימי( ואפילו) ברוב לה מבטל רבה כדקאמר

 עובד חלת גבי לזר דאסורות.( סז דף) ישמעאל רבי בפרק במנחות מוכח דבהדיא ומאה אחד בעיא
 אינה ותרומתו לזרים נאכלת חלתו פטור שהוא אותו מודיעין לארץ בחוצה ותרומתו בארץ כוכבים
גר"א ג':  .ומאה באחד אלא לזרים לאכול עולה דאינה משמע מדמעת דישראל הא התם דדייק מדמעת

 ולתוס' דברי ר' זעירא בירושלמי שבטילה לשווה בזרים הם דווקא לחלה שניה.

 .ש"הרא א"א מסקנת הוא כן טור:

 אלא אכילה אטו העלאה גזרינן דלא מינה למישמע איכא:  ד סימן ח פרק חולין מסכת ש"רא
 . הוא למיגזר דליכא משום לארץ חוצה( בחלת)

 דלא ליה דסבירא משמע 'אכילה אטו העלאה גזרינן ולא' השלחן על הזר עם דונאכלת אמתניתין שם מדכתב ב"י:

  .לא ם"הרמב כדשרי נתערב אם אבל גוונא האי בכי אלא מתניתין שריא

 אין להוכיח מכאן בדעת הרא"ש כיון שהוא לשון הגמ' אלא הוא דין מיוחד בלחם כיון ששכיח בו תערובת. ש"ך א':

 רק בדיעבדלכתחילה וי"א רוב במותר לבטלה חלת חו"ל 

 בימי לאכלה לכהן בין קאמר סתמה בטלה שמואל דקאמר והא שער ד: א"לרשב חלה פסקי
 ומבטל נוטל לכתחלה דאפילו נמי ומשמע, כאן עד שטבלה' לאח זר לאוכלה בין טומאתו

 שקיל לכתחלה דאלמא חדא ושקיל חדא רמי ואילך מכאן יהושע דרב בריה הונא דרב וכדאמרינן
 הש"ך י' כתב שדעת הרשב"א שלא מערבין לכתחילה לזר, ולא ידעתי מקורו.. לא בשוה שוה אבל ברוב דוקא ומיהו .ורמי

 טומאתו בימי ואוכלה ברוב לבטלה מותר ל"חו תרומת:  יא הלכה יג פרק תרומות הלכות ם"רמב
 ונמצא חולין לוגין שני עליו ונותן אחד לוג ממנו נוטל ל"ח תרומת של יין לו היה אם אלא עוד ולא
, ושותה לוג מארבעתן ומגביה השלשה לתוך ונותן לוג תרומה של מיין נוטל כ"ואח שלשה הכל

 התערובת מן לוג ונוטל תרומה לוג נותן וכן, ושותה לוג ונוטל וחוזר אחר לוג לתוכן ומשליך וחוזר
 . חולין של לוגין בשני לוגין כמה שנטל ונמצא, תרומה של היין כל שיכלה עד

 בימי לה ואכיל ברוב מבטלה רבה התם' ואמרי:  ב עמוד יד דף פסחים מסכת ף"הרי על ן"הר
 י"לא הסמוכים במקומות אלא מ"בכ שוה איסורה שאין לפי דמילתא דטעמא ואפשר טומאתו

 במקומות אף עליה להקל ראוי כלל נוהגת שאינה מקומות ויש שנוהגת מקומות יש ל"שבחו וכיון
 דכי דאפשר... כתב ל"ז ן"הרמב אבל ולאפותה ולבטלה שם לה לקרות הוא יכול הלכך שנוהגת
 ומבטלה חולין עליה מרבה ממנה בפחות או בכמותה נתערב שאם לומר היינו ברוב מבטלה אמרינן

 בעירוב לבטל אבל גונא האי כי איסורא מבטלין דמדרבנן( ב ד דף) דביצה ק"בפ כדאמרינן
 :לנו אין דבריהם של איסורים בשאר דלערב לא לכתחלה

 אוכל והולך ואח"כ מפרישחלת חו"ל 

 ויפרישנה תרומה כדי וישייר הטבל והולך אוכל - לארץ חוצה תרומת: שמואל ואמר:  .כז בכורות בבלי

 . מפריש כ"ואח באחרונה

 י"פרש 'מפריש כ"ואח והולך אוכל ל"חו חלת שמואל אמר: 'א פרק ביצה מסכת ש"רא
 למימר ליה הוה כ"דא נהירא ולא. באחרונה ומפרישה חלה כדי בה ומשייר הפת כל אוכל

ובטלה  לזרגם 

 בשווה

ובטלה  לכהןרק 

 ברוב

ההיתר לערב 

 לכתחילה

ר"ן: ההיתר רק 

להוסיף על 

 תערובת אקראית



 .אחד סעיף ובו, בחולין תערובתה ודין ונאכלת ניתנת היאך דרבנן חלה - ג"שכ סימן
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 משום חלה עליו להפריש כדי חלה מכדי יותר לשייר צריך משמע אלא. חלה כדי ומשייר
 כל תרומה גורני כל האומר( ט משנה) דחלה ק"פ כדתנן. ניכרים ששיריה ראשית דבעינן
 אוכל מדשריא בעינן לא ודאי מוקף ומיהו מקצת שישייר עד כלום אמר לא חלה עיסתי
 .מפריש כ"ואח והולך

 לארץ בחוץ החלה יפריש כ"ואח תחלה לאכול רצה ואם :ה פרק ביכורים הלכות ם"רמב
 .מדבריהם אלא עיקרה שאין מותר

 לחוליןותחזור המפריש תרו"מ וניחם מתירים לו כנדר 

  אומר סומכוס הגמרא דנה באפשרות לעשות ערוב לנזיר ביין ולישראל בתרומה שלכאורה לא ראויים להם באותו יום :ל עירובין בבלי
 דמתשיל אפשר - טעמא מאי, פליג לא ביין לנזיר ואילו. ולא בתרומה  בחוליןשאפשר לערב לנזיר ביין אבל לישראל רק 

 ויפתח !עילויה דמיתשיל אפשר נמי תרומה, הכי אי -. לו ראוי יין ויהא, נדרו לו ויתיר לחכם ישאל  אנזירותיה

 .וטבל לא חזי לטיבלא הדרא - עלה מתשיל אי -  הקדש אינו טעות הקדש(: א, לא נזיר) ותנן, לכך נתכוונתי לא בחרטה

 היא הרי התנאי נתקיים אם תנאי על תרומה המפריש:  יז הלכה ד פרק תרומות הלכות ם"רמב
 לחכם נשאל ז"ה עליהן וניחם ומעשרות תרומה המפריש וכן, תרומה אינה לאו ואם, תרומה
 אותה שנייה פעם שיפריש עד, שהיתה כמו חולין ותחזור, נדרים שאר לו שמתירין כדרך, לו ומתיר

 .אחרות פירות או תחילה שהפריש

 ב"י, ש"ך א'. .אפילו שהיום היא דרבנן מקלים בה אין מהתורהשעיקרה אבל חלת א"י  .שעיקרה מדרבנן לארץ חוצה חלת:  סעיף א
 ענין פירוש) מדמעת שאינה לפי, אחד שלחן על זר עם לאכלה רשאי, רימק   טהור לכהן שמותרת

הטור כתב בדעת  .כר' זעירא בירושלמי מותרת לזר. רמב"ם .בשוה שוה נתערבה ואפילו (.בחולין שנפלה תרומה הוא דמוע

 שוה' הוא רק בנתערב אך לערב לכתחילה צריך רוב וכדלהלן.'' אבל הגר"א ב' כתב שהיתר 'ומותר לזר לערבה עם חולין  שווה בשווה ולאכלה הרמב"ם
ממשו יש את ואפילו הוציאו  במינה הוא אם ואחד מאה עדלאכילת זר  תערובתה דאוסרת להו וסבירא, חולקין ויש:  גהה

 ומביאו קערה באותה מלאכול הזר יאסור שלא רותח במרק בקערה כהן יאכלם שלא בה ליזהר וצריך ת"סה וכתב .ט"ז א' להחמיר במאה ואחד כרש"י ור"ש.

' ור ח"סמ ו"ומהרי ט"שנ' סי ורוקח ש"ורא התרומה וספר י"ר בשם טור' )ס עד במינה ושלא . ש"ך ד'.הטור

 (. שמשון

כי אם ישאל  .כנדר לו ויתיר עליה לחכם ישאל העיסה אכל לא אם, לבטל א"ק ואין, 116בעיסה ונתערבה חזרה ואם

 מיימוני תשובת) אחרת חלה ויטול ויחזור .ההקדשות על דנשאלין, 'לאחר שאכל נמצא למפרע שאכל טבל. ש"ך ו' בשם דרכ"מ. 

 (.ח"א בשם ה"וב זרעים הלכות סוף

 .ההקדשות אלא בשעת דחק. ש"ך זולא נקרא דשיל"מ לחייב להשאל גם כשיש שיעור ביטול כיון שאין נשאלין על 

 ממאה לפחות שנפלה טמאה 'תרומה והוכיח מהמשנה  .ערובתתתוצאה של כמחרטה על עצם ההפרשה ולא  יכולה להעשות רקשאלה ש סובר  ט"ז ב'ה 

וכן הביא בשם החוות דעת להקל להשאל  בתשובות בית יעקב כתב שאם כתוצאה מהתערובת מתחרט על עצם ההפרשה יכול להשאל אמנםירקבו'  חולין

  .במקום הפסד קצת או לצורך שבת
 בשווה הוא כשנתערבו מאליהם. ב"י. לבטל ומה שהתיר הרמב"ם  .ברוב לבטלהלכתחילה  ומותר

ובדגמ"ר הובא כן הדין לכהן אבל לזרים אין לערב לכתחילה אפילו ברוב כדעת הר"ש. הש"ך י' כתב שהטור כתב לרמב"ם שיכול לערבו בשווה לכתחילה ו אבל

  בפת"ש ד' הוסיף שאם נתערבה וחסר בשיעור ק"א יכול להוסיף.
 . ובזה מודים גם החולקים שהחמירו בביטול ברוב לזר. ש"ך ט'כרבה בבכורת כז.  טומאתו בימיכהן  ואוכלה

רק כשאין נותנים לע"ה . והש"ך ג' הסתפק למעשה כיון שדעת התוס' ורע"ב שכירושלמי ד ' ד' רמב"ם ורש"י .הארץ עם לכהן ליתנה ויכולין

  ע"ה עני שמצווים להחייתו.כשהכהן כהן חבר או אינו מעוניין לקבל או 
 לכהן ליתנו יכול הבית דהבעל ג"דאע וטור י"רש מדברי דקדק י"וב .אסור שהוא, במתנותיו המסייע כהן משום בה ואין

  ל. ש"ך י"א."ח תרומת לו שיתנו כדי לסייע לכהן אסור מ"מ המסייעו

                                                           
116

במאה לבין נפלה למקומה  בפת"ש ב' הביא בשם שאלת יעבץ לחלק בין נפלה למקום אחר שדינה שמתבטלת 
)של הפרשת  הראשון שעוקרת את ההפרשה ומחזירה את העיסה לטבל. וסיכם בדעת החת"ס שבצירוף שאלה על הנדר

ודאי חזרה לטבלה וניתן להפריש מאותה עיסה וכתב שללא נפילה לעיסתה יש להתיר שאלה על ההפרשה רק  החלה( 
לה גם בעיסתה והוכיח כן בש"ך. וכן ביבי"א א יו"ד כט והוסיף בצורך גדול. אמנם ברש"ש נדרים נט העלה שבטי

 והביא אחרונים נוספים שבטילה גם בעיסתה.
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 .מדבריהם אלא עיקרה שאין מפני, מותר ל"בח, החלה יפריש כך ואחר תחלה לאכול רצה ואם
אמנם בשאלת יעבץ התיר  .ונמצא אוכל טבלים למפרע פת"ש בשם מג"א וכנסת יחזקאל אבל בערב פסח שחל בשבת אסור כיון שיצטרך לבער את החמץ

 .ויתן לכהן טהור או לכלבו ותרנגולתו של כהן לחם אחר מצד ענג שבתבמקום שאין 

 ש"הרא בשם י"ב) שמפריש בשעה שיריים שיהא כדי, שמפריש חלה משיעור יותר מעט לשייר וצריך: הגה

 (. ולא כמשמע מרש"י .דביצה ן"ובהר ג"וסמ

 מפרישין אין, עצמה בפני שנילושה עיסה אבל, המוקף מן שלא לפטור יכול זו חלה עם שנתחייב לעיסה ודוקא

  (.בו וכל ק"סמ בשם י"ב) המוקף מן שלא אחרת מעיסה חלה

 קרוב שהוא ממה' פי) המוקף מן אלא ניטלת ואינה. שיפריש עד יאכל לא ישראל ארץ חלת אבל

 ניטלת ואינה. ברכ"י ד' אבל אם כבר אכל רוב הפת יפריש מהנותר על הנאכל כי בדיעבד מפרישים גם שלא מן המוקף.  .כתרומה (,וסמוך
 תרומה'. גר"א י"ד. תרומתן תרמו ואם הטמא על מטהור תורמין א' 'איןובדיעבד מועיל כמשנה תרומות ב'  .לכתחלה, הטמא על הטהור מן

, זה על מזה יתרום לא שבתרומה וכל. בחלה כך, תרומה אינה תרם ואם יתרום לא שבתרומה וכל
  . חלה אוכל תרומה האוכל וכל. חלה אוכל אינו תרומה אוכל שאינו וכל. בחלה כך



 סעיפים ד"י ובו, בחיוב שנתערב פטור פת ודין, המצטרפים ומינים חלה חיוב שיעור - ד"שכ סימן
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 ובו, בחיוב שנתערב פטור פת ודין, המצטרפים ומינים חלה חיוב שיעור -סימן שכ"ד 

 סעיפים ד"י

 א סעיף

 תבואה מיני חמשת אלא בחלה חייב אין

 חייבין אלו הרי - והשיפון, שועל והשיבולת, והכוסמין, והשעורין, החיטין '.מתני :  .ע מנחות בבלי

 השרישו אם. העומר מלפני ומלקצור, הפסח מלפני בחדש ואסורים, זה עם זה ומצטרפין, בחלה
 . הבא העומר שיבא עד אסורין - לאו ואם, מתירן העומר - לעומר קודם

, דישרא - שיפון, גולבא - כוסמין; שעורין מין ושיפון שועל שיבולת, חיטים מין כוסמין: תנא '.גמ
 מילי הני מנא, לא ודוחן אורז, בחלה וחייבין מצטרפין מינין חמשת הני אין הני. תעלא שבולי - שועל שיבולת

, הארץ מלחם באכלכם והיה: הכא כתיב, ממצה לחם לחם אתיא: לקיש ריש אמר? שרק מינים אלו חייבים
' ר דבי תנא וכן, ישמעאל' ר דבי תנא וכן, לקיש ריש אמר? מנלן גופה והתם. עוני לחם: התם וכתיב

 דברים, עוני לחם מצות עליו תאכל ימים שבעת חמץ עליו תאכל לא: קרא אמר, יעקב בן אליעזר
 לידי אלא חימוץ לידי באין שאין אלו יצאו, בפסח חובתו ידי בהן יוצא אדם חימוץ לידי הבאים
 . סירחון

 בנפח וי"א במשקל שיעור חלה מ"ג ביצים וחומש קמח

 עיסת כדי - עיסותיכם וכמה. עיסותיכם כדי - ערסתכם ראשית: רבנן תנו :.פג עירובין בבלי
 קמח רבעים שבעה: אמרו מכאן .הוא האפה עשרית והעמר דכתיב - המדבר עיסת וכמה. המדבר

 ששה שהרי ירושלמית של ששה שהן, בחלה חייבת. וחומשא ביצה ועוד לוגין שבעה דהיינו, הקב רבעי - רבעים ועוד

 הוא ביצה והחומש ביצים לחמש חומש ביצה, הלוג חומש הוי וחומשא דביצה, וחומשו מדברי לוג לנו נשאר, ירושלמיות חמשה נעשו מדבריות

. ציפורי של חמשה שהן,   .חמשה נעשו אלו חומשין ששה שהרי, ירושלמי לוג נעשין והן, וחומשו לוג הרי, הששית לביצה תוספת
 מקולקל - מכאן פחות, רעבתן - כן על יתר, ומבורך בריא זה הרי, זו כמדה האוכל: אמרו מכאן
 .במעיו

 מדבר ועיסת, עריסותיכם ראשית( טו במדבר) דכתיב בחלה חייבים קמח קב של רבעים : חמשת ו, ב חלה משנה

 ב"ע הרי, לוגין' ד והקב, באיפה קבין ח"י הרי, קבין ששה והסאה, סאין שלש האיפה, הוא האיפה עשירית והעומר, לגלגולת עומר היתה

 המדות על שתות והוסיפו לירושלים כשבאו. ביצים ששה הוא שהלוג, ביצה וחומש ביצה הוא לוגין שני ועשירית, לוגין' ז' ע עשירית. לוגין

 שהיה העומר נמצא. ביצה נעשית ביצה וחומש וביצה, חמשה נעשים ששה שכל, ביצים חמשה[ הוא ולוג ל"צ' ]הז ולוג', ה[ הם] לוגין' ו נמצא

 לוגין' הו נעשו, ירושלים של המדות על שתות והוסיפו לציפורי כשבאו. לוגין ששה בירושלים נעשה, ביצה וחומש וביצה לוגים שבעה במדבר

 לתוכן שנותנין השאור ושאורן הם: לוגין' ד שהקב, הקב רובע הוא שהלוג לפי, רבעים הלוגין ונקראו. קמח רבעים חמשת והיינו. חמשה

: ומורסנן סובין עם מעורבת בעיסה פתו אוכל עני שכן, השיעור להשלים הקמח עם מצטרפין כולן. הגס הוא ומורסנן הדק הוא וסובן

 לתוכה מורסן להחזיר עיסה דרך שאין פטורין אלו הרי לתוכן וחזר מתוכן מורסנן ניטל חייבין רבעים חמשת

 :ממנה שנטל לאחר

 יצהב וגיןל בק אהס יפהא עומר שם המידה:
  6 4 6 3 1/10 מידה הבאה:שיעור ביחס ל

 43.2 7.2 1.8117 0.3 0.1 1 שיעור העומר במידה:

 1 7.2 12.96 3.888 0.3888  שיעור הביצין במידה

  וסימנך: אסקל"ב גוד"ו
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כפי שמבואר בגמרא ערובין פג: ובברטנורא, פעמיים הוגדלו המידות בשישית, בירושלים ובציפורי. נמצא שאותה  

/6 = 1.25קבים ישנים נעשתה לאחר גדילת שיעור הקב  1.8כמות שהוגדרה 
5 

x 6/
5 x1.8  קבים חדשים. והם 'חמש

 רבעים' המובאים במשנה ובשו"ע.



 חלה הלכות
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 מ"ג ביצים וחומש כנפחדעת הראשונים שחיוב חלה משוער 

 בין קמח העומר מלא בחלה שחייבת העיסה שיעור כמה: טו הלכה ו פרק ביכורים הלכות ם"רמב
 פחות קבין שני העומר שיעור הוא וכמה, לשיעור מצטרפין כולם מחמשתן בין מינים' מה מאחד
 וחצי אצבעיים ברום אצבעיים על אצבעיים והרביעית רביעיות' ד והלוג, לוגין ארבעה והקב, חומש
' י בה שיש שהמדה למד נמצאת, יד של אצבעות גודל רוחב הם האצבעות וכל, אצבע וחומש אצבע

 שיש מדה וכן, העומר הוא בקירוב אצבע תשיעית- ותשע אצבעות שלש ברום אצבעות' י על אצבעות
 אצבעות שבע ברום אצבע תשיעי שני פחות אצבעות' ז על אצבע תשיעי שני פחות אצבעות שבע בה

 43.2. וכן הוא סמ"ק 2490=13.553של  נפח ס"מ מתקבל שיעור  2לפי שיעור אצבע של  העומר מדת היא אצבע תשיעי שני פחות

 מכילה וכמה, עולים הם כאחד המדות ושתי, סימן ג' סעיף ח' לביצה כמובא בשיעורי מידות לגר"ח נאה סמ"ק 57.6ביצים לפי 
 ושני סלעים ושמונים ששה משקל והם ביצה וחומש בינוניות ביצים ושלש ארבעים כמו זו מדה

 בזמן מצרים מזוזי זוז ועשרים מאות חמש משקל שהם, שבמצרים החטים מקמח סלע שלישי
 מקמח הזה כמשקל שמכילה ומדה, 119קמח גרם 1666.7של משקל גר' מתקבל שיעור  3.205118לפי שיעור דרהם של  הזה

 .מקום בכל לחלה מודדין בה הזה החטים

 מ"ג ביצים וחומש כמשקלדעת הראשונים שחיוב חלה משוער 

 למשקל קרובים ועוד רבעים חמשת כי אמר ל"ז גאון האיי ורבהלכות חלה:  פט סימן כלבו ספר
 כשעור אלא בכלי בפסח עיסה לשין אין' :ובהלכות .בבל של כספים למשקל יותר או כספים ש"ת

 עד בפסח עיסה שעור סעדיה רב ואמר, 'חמוץ לידי ליתי דלא היכי כי ביצה וחומש ביצים ג"מ חלה
 גרם. 2307דרהם שהם  720כלומר  שלהן בזוזין זוזין ך"תש דהיינו לגולגלת עומר כדי

 חלה הארץ מלחם שלמדנו בחלה מתחייבת העומר מדת :ריב סימן פסח סדר הלקט שבלי ספר
 עומר משמים לחם מה משנה לקטו שנאמר השמים מלחם אותו למדנו הארץ ולחם תרומה תרימו

 ל"זצ גאון יהודאי' ר ובשם האיפה עשירית וזהו כן זה אף ביצה וחומש ביצים ג"מ שהוא ליום
 ובתשובות גרם =246243.2x57 גרם לביצה יוצא שיעור חלה  57לפי משקל של  העומר משקל כך הביצים כמשקל מצאתי

 המים אותן שמחזיק כלי ואותו ... ביצה שיעור הקדושה ממתיבתא כתבן מצאתי ל"זצ הגאונים
 שיעור של ביצה בתשובה כתוב וכך' אונק שיעורן הוי קמח ממלאו כשאתה בינונית ביצה שיעור

 שיעור בקרטבא ל"ז רבותינו הנהיגו וכך. כך ומשקלם ראשונים חכמים שיערוה כבר בה שמשערין
 הוא חלה דשיעור רבוותא בשם כתב הדברות ובעל. ריטילא שליש פחות רטילין ארבע פסח עיסת

 דלא ואיכא דקלילי איכא וחיטי בידינו בירור נמצא לא משקל שיעור אינון וכתב זוז נ"תש משקל
 מעלה של בהלכה הכתובה ובתשובה. לן ברור ולא קטנים ואיכא גדולים איכא נמי וביצים קלילי

ולפי שיעור  'אונק ושבעים חמשה משקל חלה ממנה ליטול שצריך עיסה שיעור הגאונים שיעורו מזו

 גרם. =233275x31.1035  שיעור החיוב במשקל יוצא בימינואונקיה 

 הם חלה ששיעור מ״ו ובסי׳בספר שערי תשובה...  םהגאוני שו׳בת מ״ש'חיים לראש' לרבי חיים פאלאג'י דף ק"י: 

 מאות שבע עולה הםדר ח״י ביצהה למשקל ביצה וחומש ביצים מ״ג עולה שכן ע״ד וצ״ל ט״ס הוא אוקיות ע״ב

 .בדקדוק וחצי הםדר העשר למספר אוקיות"ר ע משקל עולה שכן גרם  777x3.205=2490 דרהם ושבעה ושבעים

 ושבעה מאות שבע משקל קמח הוא בחלה שחייבת עיסה ושיעור  :יט סעיף צו פרשת ראשונה שנה חי איש בן

 דף לראש חיים ועיין בפוסקים' וכנז ם"דרה ח"י הביצה למשקל ביצה וחומש ביצים ג"מ עולה כן כי, ם"דרה ושבעים

 .ש"יע י"ק

 תבואהה *ולאקמח הנפח במשוער שיעור חלה 

 והפרגים והדוחן האורז החלה מן ופטורים במעשרות חייבין אלו: ד משנה א חלה משנה
 וחלת והאסקריטין והדובשנין הסופגנין בתבואה רבעים מחמשת ופחות והקטניות והשומשמין

 :החלה מן פטורין והמדומע המשרת

                                                           
118

 שלש בו יש דרהם שכל החשבון בספרי ... מבואר( ע"פ הגר"ח נאה ספר 'שיעורי תורה' סימן ב' סעיף יא שכתב: יא 
 או הקירט, )גרם 3 קירט 15 כל זהב צורפי חושבין וכן(, גרם... 3,205 דרהם כל הוא החשבון ובדקדוק) ,וחומש גרמים

 שעורות. 20הוא  והגרם, הדרהם שעורות ס״ד ע״ח קירט וזה 16 והדרהם( שעורות 4 חרוב הוא גרעין

119
ואילו הקמח של היום משקלו  =1666/2490גרם לסמ"ק:  0.669יוצא שמשקל סגולי של קמח בזמן הרמב"ם היה  

 43.2( ואם כן משקל גרם 140סמ"ק הוא  230משקל כוס קמח לבן בנפח )כפי שמובא באתר של יצרנית הקמח שטיבל ש 0.6087הסגולי הוא 
גרם. וכן כתב בתשובה של הרב לבנון באתר כושרות  1,353גרם קמח לבן של היום. ובקמח מלא  1,515ביצים יהיה 

 שיש להתאים את משקל הקמח בהפרשת חלה למשקל הסגולי שלו.



 סעיפים ד"י ובו, בחיוב שנתערב פטור פת ודין, המצטרפים ומינים חלה חיוב שיעור - ד"שכ סימן
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 יש רבעים' דה נראה היה לכאורהסימן ב:  חלה הלכות( מנחות) ש"לרא קטנות הלכות
 טוחנן כך ואחר מלקטים היו מן העומר מלא מדבר עיסת היתה שכן בתבואה למודדו
 בשביל הזה הדבר ותליתי חלה לשיעור הקמח גודשות שהנשים באשכנז וראיתי. ברחיים

 מחמשת פחות דקתני' דמתני לישנא כך משמע וקצת. התבואה מנפח רב הקמח שנפח
 .כ"כ ראיה אין ומיהו משערינן בתבואה אלמא בתבואה רבעים

 הקמח לפי לא אבל התבואה לפי אותם ומשערין: שכד סימן חלה הלכות דעה יורה טור
 צריך קמח המדה כשממלאין לכן בקמח אותן משערין היו משאילו יותר שהן פי על אף

 :לגודשה

 על תימה כן אם הקמח שמשערין להדיא משמע י"האשיר מלשון :ל"רש ל"ז:  ב] אות שכד סימן דעה יורה דרישה

 מה לפי דכתב הוא בעלמא לחומרא הטור שכתב מה ונראה לגודשה צריך ובקמח בתבואה שמשערין שכתב הטור

 .פסח בהלכות זה דין כתב לא הכי ומשום שנהגו

. שיעורו על לעמוד אפשר אי דמר כדעתיה אם תשובה: תסה סימן א חלק א"הרשב ת"שו
 ומין מין וכל. כמן יפה תבואה לך אין ובודאי. המן מתרבה היה כמה לן לימא דמאן

 שבמין כיפות הרעות רבוי ואין החטים כרבוי השעורים רבוי ואין. מינו לפי מתרבה
 שבשיעור קמח רבעים חמשת אלא בו לך אין אלא.. .ואינו לשעורין דבריך ונתת. בעצמו
 .תבואה רבעים מחמשת הבא קמח בשעור לא תורה אמרה העומר

 . תבואה מיני חמשת אלא בחלה חייב אין א: סעיף

והחומש  .'חלה'כמנין  .ביצה וחומש ביצים ג"מנפח של  שמחזיק ומדה חדש של קב רבעים חמשת אלא חייב ואין

נרמז באות ה'. ש"ך. 
כרמב"ם ורשב"א שהשיעור הוא בנפח הביצים ולא  חלה שיעור הוא קמח ואותו, קמח אותו ממלאים, 120

ולא כטור שכתב להחמיר לגדוש  גדושה ולא מחוקה תהיה, קמח המדה וכשממלאים. כגאונים שמשערים במשקל הביצים

 ועיין) ח"א בטור נתבאר, וחומש ביצים ג"מ מחזקת שהיא לדעת ישערו והיאך. תבואהגיע לשיעור בהל

 ( ו"תנ' סי ח"בא

לפי לגרע"י  .גרם  1666 שהוא לגר"ח נאה  שבמצרים חטים מקמח ם"דרה כ"תק הוא קמח רבעים חמשת ומשקל

 .גרם 2400 -כ הביצים והוא כמשקלמשערים . אמנם לבא"ח גרם 1560נמצא שיעור חלה  121גרם 3מה שהתחדש בגודל הדרהם שהוא 

 שלש ברום, אצבעות עשר על אצבעות עשר המחזיקכדורי והוא גדול יותר אם הכוונה . והלבוש הסתפק ד' מרובע. ש"ך כלי: הגה

' ז על) אצבע תשיעיות' ב פחות אצבעות' ז בה שיש מדה וכן. החלה שיעור הוא, בקרוב אצבע ותשיעית אצבעות

 רוחב הם אלו האצבעות וכל. העומר הוא, אצבע תשיעיות' ב פחות אצבעות' ז ברום(, אצבע תשיעיות' ב פחות

 (. דביכורים' ו פרק ם"רמב)סימן ג' כ"ה.  'שיעורי תורה'ס"מ.  2שהוא  .יד של ּגּוָדל

  ב סעיף 

 כשנילושו יחד חמשת מיני תבואה מצטרפין

 ושיפון שועל ושבולת והכוסמין והשעורים החטים בחלה חייבים דברים : חמשה א, א חלה משנה
 .זה עם זה ומצטרפין בחלה חייבין אלו הרי

 פטורים אחד ממין הם אפילו בזה זה ונגעו קבין שני שעשו נשים שתיא, ב:  משנה ד חלה משנה
 אינן החטים במינו מין הוא איזה: פטור במינו ושלא חייב במינו מין אחת אשה של שהם ובזמן

 בן יוחנן רבי החטים מן חוץ הכל עם מצטרפות והשעורים .הכוסמין עם אלא הכל עם מצטרפות
 .זה עם זה מצטרפין כלומר שיבולת שועל ושיפון המינים שאר אומר נורי
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 המדידה פ"ע לו שנתברר' שכ ב"ע ו"קי דף פסחים על ח"צל בספר עיין:  א ק"ס שכד סימן דעה יורה תשובה פתחי 
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 יברכו אז שלנו ביצים ו"פ כמדת שיהיה עד ברכה בלא החלה יקח שלנו ביצים ג"מ שמחזקת מדה
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 גרם. 2.83תשנ"ה שקלו אוספים של דרהם עתיקים ומשקל המטבע הכבד ביותר היה במחקר משנת  
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 הוזכרו שלא המינין שארדברי ר' יוחנן בן נורי ' פי חלה הלכות( מנחות) ש"לרא קטנות הלכות
 ואין שעורין מין שועל ושבולת כוסמין מין שיפון ולרבנן ושיפון שועל שיבולת הן במשנה

 :מצטרפין

 אחד ממין אחד של היו אם מצטרפות וכיצד:  ג הלכה ז פרק ביכורים הלכות ם"רמב
 וכן, מצטרפות אין המינין בשאר נגעה מצטרפות הכוסמין בעיסת שנגעה החטים עיסת
 ושל כוסמין עיסת וכן שיפון או שועל שבולת או הכוסמין בעיסת שנגעה שעורין עיסת

כר' יוחנן בן נורי  .מצטרפות אלו הרי בחבירתה משלשתן אחת כל שנגעה שיפון ושל שועל שבולת

 כיון שסובר שלא בא לחלוק על חכמים. בית יוסף.

 שועל שיבולת . חלה במסכת כדאמרינן איצטריך חלה לענין  חיטים מין כוסמין: תנא'. גמ:  .ע מנחות בבלי
 ; שעורין מין ושיפון

 ושיבולת חטין מין אף כוסמין קאמר דהכי לומר צריך:  שכד סימן דעה יורה יוסף בית
 .דוקא שעורים מין ושיפון שועל

 חטים
    חיטים

 כוסמין
 שהוא מין חטים ושעורין

 כוסמין 
  

   שעורים
 שעורים

 

 שבולת שועל

 םמין שעורי
  √ 

שבולת 
 שועל

 שיפון
 מין כוסמין

 √  
מצטרף 
לרמב"ם 

 ולא לרא"ש

 מצטרף לחלה רק כשנילושו יחד – . .

 שעיסותיהם דומות מצטרף לחלה כשנילושו בנפרד אם אין בהם שיעור – . .

 .זב"ז שאינם כלאים יש בהם שיעור. כדלהלןאפילו מצטרף לחלה כשינולושו בנפרד ו–  √

  כשעיסותיהם דומותבנשיכה כשנילושו בנפרד וללא שיעור מצטרפים 

 תמןבמשנה לגבי חמשת מיני דגן נאמר שמצטרפים זע"ז וקשה ש :  א הלכה א פרק חלה מסכת( וילנא) ירושלמי תלמוד
 הכל עם מצטרפין השעורין. הכוסמין עם אלא הכל עם מצטרפין אין החיטים במינו מין איזו תנינן

 .בבלול וכאן בנשוך תמן יוחנן' ר בשם יונה' ר. סתם ליה אמר יוסי' ר. ?!החיטים מן חוץ

 והא ?זה על מזה חלה מפרישין היאך בנשוך ת"וא: בשם התוס' ר"ש ורא"ש  שכד סימן דעה יורה יוסף בית

 וכוסמין דחטין תנן( א"מ) כלאים ובריש זה על מזה יתרום לא בזה זה כלאים שהוא כל( ו"מ) דתרומות' ב בפרק תנן

 לזו זו דומות שעיסותיהם לפי הטעם תלוי חלה דגבי ל"וי ושיפון שעורים וכן וכוסמין שעורים וכן בזה זה כלאים

 .(ב"ה ד"פ) בירושלמי כדאיתא

 אחד מכל תורם כוסמין וקב שעורין וקב חטים קבב:  הלכה ד פרק חלה מסכת( וילנא) ירושלמי תלמוד
 כוסמין וקב חטים קב הא. כוסמין קב שעורין קב חיטין קב אלא אמר לא. שהוא מה לפי ואחד

 בין מה באמצע כוסמין בין מה בעי דרבנין חברון' חנינ ר"א חייא בר בון רבי. בדא לא מאמצע
 במינו שהוא מפני החיטים עם מצטרפין הכוסמין אין דקיסרין רבנין בשם כהן רבי. באמצע שעורין

 כלאים שהם ראינו שהרי, אחד מין שהם מפני זה אין, הכוסמין עם מצטרפים שהחיטים שראינו מהידיד נפש:  לו מדמה' שהו אלא

 כיון ממנו רחוק שהוא מכיון אבל חלה לענין שיצטרפו חכמים אמרו, לזו זו דומות שעיסותיהם כיון מצטרפים אלא, בזה זה

 .לו' מדמ אינו השעורים מעיסת החיטים עיסת רחוקים, באמצע שהשעורים

 בזה זה ונגעו קבין עסתו העושה שני בפרק בחלה ששנינו וכענין:  רכו סימן ג חלק א"הרשב ת"שו
' וכדגרסי. לזו מזו ונתלש להפרידן בא שאם בזו זו שמודבקות' כלומ שישוכו עד החלה מן פטורין

 .יותר ברור לי נראה וזה. משחה ממנו התולש נושך איזהו טהרות בתוספתא
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 עם מינו לכלאים בנשיכה רקמצטרף כשיעור וכשנילושו בנפרד 

 על ממין תורמין שאין כדרך מינו שאינו על ממין מפרישין אין שיעור אחד לכל כשיש לפרש יש ועודבית יוסף שם: 

 לענין בזה זה כלאים חשובין וכוסמין ושעורים וכוסמין וחטיןפרישה:  .חלה דמסכת בתוספתא מוכח כן מינו שאינו

 :חלה לשיעור יחד לעיל דמצטרפין גב על אף זה

 הכוסמין שועל ושבולת השעורים בזה זה כלאים אינן והזונין החטיםא:  משנה א כלאים משנה
. בזה זה כלאים הם זה מזוג' וא זה מזוג אחד, בזה זה כלאים אינם זוג זוג במשנה השנוים כל בזה זה כלאים אינם ... והשיפון

 לענין אבל חלה לשיעור זה עם זה שמצטרפין חלה לענין מילי הני, שעורים מין ושיפון חטים מין הכוסמין[ א ט דף] במנחות דאמרינן והא

  : בזה זה כלאים הוו כלאים

 חייבים - ממינם חלק והוסיף עליהןאם לא היה לה שעת חיוב ו

 על. זה עם זה מצטרפין המינין כל תני תניי אית: ד פרק חלה מסכת( וילנא) ירושלמי תלמוד
 כשחלקן מתניה דרבי אבוה יודן רבי אמר. בלול בין מה נשוך בין מה בריא תנייא דהך דעתיה
 :פטורין בלולין חייבין נשוכין עליהן והוסיף

שלדעה זו  שנשכו שעורין וקב חטין קב פירוש:  חלה הלכות( מנחות) ש"לרא קטנות הלכות

 הוי נשוך דאי שעורין רובע שעורין קב ועל חטין רובע חטין קב על והוסיף וחלקןמצטרפין לחיוב 
 כדאיתא אין בה שיעורושהתוספת היא עיסה חדשה  פטור שהוסיף ומה נתחייבו כבר הרי דבר לכל חבור

 על וזה שלו על זה והוסיף וחלקו קבין שתי שעשו ישראלים שני( ה הלכה ג"פ) בירושלמי
 ג"דאע לנשוך בלול בין חילוק יש זה ולענין ונפטרו חובה שעת לו היה שכבר פטורין שלו

לחייב את הצירוף  לחומרא חבור דנשוך ברא תנא האי סבר מיהו בחלה להתחייב חבור דשניהם

גם  לפטורבמקרה של חלוקה שאז יצא שהצירוף אין תכליתו לחייב בהפרשה אלא  להקל לא אבללמרות שבנפרד אין בהם שיעור

. פטורין והוסיף וחלקן בלולין. חייבים והוסיף וחלקן נשוכין הילכך. הוסיף אםאת התוספת 
 שפירשתי כסדר אלא אפילו לחומרא מצטרפו לא נשוכים אלא ברא תנא כהאי הלכתא ולית

ן. וממילא עולה שקב החיטין וקב השעורין שנשכו לא היה להם שעת חובה עדיין ולכן לאחר החלוקה בהוספת הקב מאותו המי םשהכ למעלה

 ממינו נוצר חיוב פעם ראשונה לכל חלקי העיסה וחייבים בחלה.

 חמשת אלא בעיסה אין שאם,  שוה. ש"ך ו' כולן לע חלה חיוב דשם כיון מצטרפין תבואה מיני חמשת ב: סעיף
 אחת מכל עשה אם ולש אותם יחד ונראית העיסה כמין אחד. ש"ך ז'. וכן .קמח כשערבן, א"בד. מצטרפין, מחמשתן רבעים

   ערוה"ש יא.כשיעור. ט"ז ב'. אחד בכל כשאין מצטרפין אחד גוף שנעשו עד העיסות ועירב עצמה בפני עיסה

 הסדר בזה אלא מצטרפין אין, אחר למין ומדבקו, כשיעור בו ואין, לבדו אחד כל לש אם אבל

 אחד כל עם מצטרפין והכוסמין ,הכוסמין עם אלא מצטרפין אין החטים: לזו. ב"י.שעיסותיהם דומות זו 
 ולא, וכוסמין שעורים עם מצטרף שיפון. החטים מעם חוץ הכל עם מצטרפים השעורים. ואחד
 שועל שבולת. וחטים "ש שפסק כחכמים במשנה ד' ב'כרא .שעורין מין שועל ושבולת כוסמין מין שיפוןש כיון שועל שבולת עם

 ושיפון שועל ושבולת כוסמין, ם"ולהרמב .ושיפון חטים עם ולא, וכוסמים שעורים עם מצטרף
  . ב"י.ולא חולק והבנת הרמב"ם שמסביר את חכמים כר' יוחנן בן נורי שם מצטרפים

 על אלא מפרישין אין, זה על זה ממין להפריש ורוצה, כשיעור בו ויש, לבדו ומין מין כל לש ואם
 מפרישין אין ?כיצד. כשיש לו שיעור לבדו הראשונים והעמידו '. משנה תרומות ב' ו'.זה על מזה יתרום לא בחברו כלאים שהוא כל' . מינו

וברישא כשאין בהם שיעור הצטרפו לחייב בחלה, אבל לפטור  .עליהם מהם אחד משום ולא, מהם אחד שום על חטים

 שבולת וכן, זה על מזה מפרישין ושיפון וכוסמין. כשחייבים מצד עצמם לא, כתרומה שאין מפרישין ממין שלא על מינו. ש"ך ח'
 משנה כלאים א' א'.  שעורין מין שועל ושבולת כוסמין מין שיפון ,זה על מזה מפרישים ושעורים שועל

  אים.כלולא כוסמין עם חיטה או שעורה כיון שהם 
ואינם  מינים שוניםון שהם ובזה לא באו לשעת חיוב כי מינו שאינו מעיסה אחר קב עם מעיסה קב 122רא"שפשט הבנשיכה.  עירב: הגה

 מעורבים כשהיו נצטרפו שלא כיון בחלה חייב, ממינו הקב רובע אחד כל על והוסיף כ"אח ,וחלקו מצטרפים בנשיכה

  כעת חיובם הראשון.ממילא ו
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 לבד נשיכה ידי על ולא ממש העיסות דעירב ל"י אלא כן לפרש מוכרחין אין:  ד) אות שכד סימן דעה יורה פרישה  
 וחילקן משעורין עיסה עם מחטין עיסה שעירב כגון ממינו הקב רובע אחד כל על והוסיף לומר שייך הכי ואפילו
 והוסיף וחילקן שועל ושיבולת משיפון עיסה שנתערב כגון או שניהן עם דמצטרף מכוסמין קב רובע חלק כל על והוסיף
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( וחלקם) לחלקו דעת על וכיון שנילושו יחד היה לעיסה שעת חיוב אלא כיון שנעשה אחר ממין קמח קב עם קמח קב עירב אם אבל

וברובע  .שעת חיוב ונפטרה כבר העיסה היתה לעיקרכי  (טור) פטור, ממינו הקב רובע אחד כל על והוסיף .נפטרו מחלה מכח החלוקה

  וכתב הט"ז ד' בשם רש"ל שיפריש בלי ברכה. .הקב של התוספת אין שיעור חיוב

 אם מיניה ונפקא .) כשנשוכות. ערוה"ש( חלהל לצירוף ברישא כמו דינו הוה הגדולה לעיסה לצרפו ורוצה שיעור אין ובאחד כשיעור אחד בעיסה יש דאם ונראה

 ויקפיד להפריש מזו שיש בה שיעור. ערוה"ש י"ג. . ט"ז ג'.צירוף מחמת נפטר כבר כי בחלה לחייבו אין שיעור בה שאין שעשה אותו על חיוב עיסת כ"אח יוסיף

 ג סעיף

 לאחר הטחינה אינו מצטרף ןהסובין והמורסן וחזר וערב הפריד את

  הדק הוא  וסובן  לתוכן שנותנין השאור  ושאורן הם בחלה חייבים קמח רבעים חמשת:  ו, ב חלה משנה
 חמשת ומורסנן סובין עם מעורבת בעיסה פתו אוכל עני שכן, השיעור להשלים הקמח עם מצטרפין כולן. הגס הוא ומורסנן

 לאחר לתוכה מורסן להחזיר עיסה דרך שאין :פטורין אלו הרי לתוכן וחזר מתוכן מורסנן ניטל .חייבין רבעים

 :ממנה שנטל

' דמתני טעמאפני משה:  .שנו עיסה דרך יוחנן ר"א : ג' ב הלכה פרק חלה מסכת( וילנא) ירושלמי תלמוד

 דרך זה ואין עמהן מצטרף דהכל ששנו הוא עיסה שדרך לפי פטורה שהיא לתוכן וחזרו מתוכן מורסנן ניטל אם אמרו מה דמפני מפרש
 .החשבון מן זה שאין דבהכרח עפר לתוכה עירב כאלו הוי ג"דבכה ערוה"ש טו: כלומר :לתוכה ולהחזיר מתוכה המורסן ליטול עיסה

 

 הרקדה בלא לשן אם, להשלים מצטרפין והמורסן והסובין השאור, הללו רבעים חמש ג: סעיף

 , . שבת ע"ב: בלוסה בעיסה פתו אוכל עני שכן

 דרך זה ואין רחמנא אמר 'עריסותיכם'ד .מצטרף אינו, עמו ועירבן וחזר, מתוכם מורסן והפריש ריקד אם אבל

. ש"ך י"א.הקמח מן שהפרישן לאחר וסובין מורסן בו לערב עריסה
123 

 ד סעיף

 לשיעור חלה קב כוסמין מצרף קב חטים וקב שעורים שבצדדיו

 אילו הרי כוסמין וקב שעורין וקב חטין קב: הלכה ד ב פרק( ליברמן) חלה מסכת תוספתא
 .מינו שאינו על ממין תורמין שאין ואחד אחד מכל תורם תורם כשהוא מצטרפין

 באמצע נתונים שהכוסמין מיירי: סימן א חלה הלכות( מנחות) ש"לרא קטנות הלכות
 נמצאו קב אחד בכל כשיש הילכך אחד מצד' השעורי ועם' א מצד החטים עם ונושכין
 מינו שאינו על ממין תורמין שאין ואחד אחד מכל תורם חיטין צירוף בלא חייבין החטין

 לפי עליהם הכוסמין מן תורם אין השעורין ואת החטין את מחייבין שהכוסמין פי על ואף
 הילכך. מהן אחד עם בצירוף לו ודי ושעורין בחטין שנושכין במה מתחייבין הכוסמין שגם
 דצירוף דכיון השעורים על החיטין מן כתורם הוי השעורים על הכוסמין מן תורם אם

 החטין על נמי וכן. שמן על ונקראים החטין אחר הכוסמין נגררין הכוסמין מחייב החטין
 . טעמא מהאי

 אלו והרי מחברן, באמצע כוסמין וקב, זה מצד שעורים וקב זה מצד חטים קב ד: סעיף
 .ומין מין מכל להפריש וצריך, מצטרפין

השעורים. ש"ך י"ב.   על החטים מן כתורם הוי השעורים על ןהכוסמי מן תורם היה אם לפיכך מהן אחד בצירוף לו די היהש לפי עליהם הכוסמין מן תורמים איןו

 החטים לחיבור צ"שא אמרינן באמצע קב שיש כיון . ט"ז ה' בשם ר"ש.שמם על ונקראים החטים אחר הכוסמין נגררים הכוסמין מחייב החטים דצירוף דכיון

                                                                                                                                                                      
 מעיסה קב עירב בסמוך א"רמ שכתב מה :ב ק"ס שכד סימן דעה יורה ז"ט .כוסמין זה חלק ועל שעורין זה חלק על

 דהאי כתב ובפרישה .בקמח קמח עירב כמו הוה ממש העיסות עירב אם אבל י"בב כתב וכן בעלמא נשיכה בדרך מיירי
 .)וכן הסביר בערוה"ש י"ד(מאד תמוה והוא וחלקן העיסות בעירב' אפי היינו עירב

123
יש מיצרני הקמח המלא היום שטוחנים בנפרד מהגרעין את הסובין ונבט החיטה וחוזרים לערב אותם בקמח. ויש  

בנפח הקמח. אמנם ראה בגליון תמוז תשע"ו של מכון  15%-יעור חלה ויש להוסיף כשכתבו שלכן אינן מצטרפים לש
 התורה והארץ שהעלה שמצטרפים כיון שזו דרך הטחינה וממילא הוא בכלל 'דרך עיסה' שמצטרף. 
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 להחטים השייך מהצד מפריש הוא שמא בלבד מהכוסמין יפריש ואם הן חלות שיעור ששני ונמצא לשעורים קב וחצי לחטים קב חצי שדינן אלא והשעורים

 להיפך. ערוה"ש י"ט. אבל מן הכוסמין אין צריך להפריש שנפטר בחיטים ושעורים והדרישה הסתפק בזה. ט"ז וערוה"ש שם. או חלה בלא השעורים וישארו

 ה סעיף

  מחייבים חצי קב כוסמין שביניהםקב חטים ושעורים  איצח

, מצטרפים, באמצע כוסמין קב וחצי, זה מצד שעורים קב וחצי, זה מצד חטים קב חצי ה: סעיף
 זה מצטרפין שאין ושעורים וחטים .וחייב לכשיעור אותה ומשלימים עמה מצטרפין ששניהם ןדכוסמי ונמצא שלשתן על הכוסמין מן ותורם

 ש"ך י"ג. :פטורים זה עם

 ו סעיף

 עיסות שבצידהלא מצרפת לא ראויה להתחייב בחלה עסה ש

 בחלה חייבין שאין תרומה קב או אורז וקב בחלה שחייבין המינים מחמשת' א של קבים שניג:  משנה ד חלה משנה

 :בחלה נתחייב שכבר מצטרפין באמצע חלתו שנטלה דבר בחלה להתחייב מצטרפין אינן באמצע

 קב. מצטרף אינו תרומה קב. מצטרף אינו מדומע : קב ד פרק חלה מסכת( וילנא) ירושלמי תלמוד
 קב. מצרף אחרת אשה קב. ז שנמצאים בשני צדדיועיסות ממינים המצטרפים זל" מצרף אחר מין קב. מצרף אינו הגוי
. שיצרף מהו חלה קב בעי חייא בר בון' ור.  מצטרף האמצע מן חלתו שניטלה דבר קב. מצרף חדש

 הקדש. חלה בין ומה הקדש בין מה. מצרף אינו חלה קב. מצרף הקדש קב שאול בן חלפתא רבי תני
 :ולחייבה לפדותה ראוי אינה חלה. ולחייבו לפדותו ראוי

. ולחייבה לפדותה ראוי אין חלה  סימן יב: חלה הלכות( מנחות) ש"לרא קטנות הלכות
 ואין חלתה הורמה שלא מעיסה שאור בו נתן אם להתחייב ראוי חלתה שנטלה דבר אבל

 :אחר ממקום פרנסה לה

 קב או כוכבים עובד של קב או, באמצע אורז וקב זה מצד חטים וקב זה מצד חטים קב ו: סעיף
  כיון שהאורז ועיסת העכו"ם אינם בדין חלה. ש"ך י"ד. ודוקא בנשוך אבל בבלול מצטרפים כדלהלן. גר"א י"ג. .מצטרפים אינם, חלה של

( סה שלא הורמה חלתהיור מעאבה ש יתן  כיון שראויה להתחייב שוב אם מצטרפין, חלתה הורמה שכבר עיסה ביניהם היה אם אבל)

 '(. ב כלל ש"הרא)

 ז סעיף

פֶׁתשייכת בחיוב חלה עסה ש רֶׁ צָּ  ממין המצטרףאינה כשאפילו  מ 

 בירושלמי שם.

החייבים בחלה ואפילו שאינו מינו  המינים מחמשת אחד מין של קבבין שני קבים של חיטים כנ"ל  ביניהם היה  ז: סעיף

 . שני קבי החיטים זל"ז מצטרפין, אחרת אשה משל קב או, להצטרף. ט"ז ז'

 ח סעיף

 תבואה חדשה וישנה אין מצטרפין

 ממקום האמצע מן יטול אומר ישמעאל רבי בזה זה שנשכו ישן וקב חדש קבד:  משנה ד חלה משנה

 על הישן ומן הישן על החדש מן ולעשר לתרום שמותר סבור שהרואה אוסרים וחכמים: משתיהן מפריש נמצא, זה את זה שנושכין

 חלתה הורמה שלא אחרת מעיסה ואחת אחת כל על להפריש צריך[ הלכך] האמצע מן נוטל היה אם כלומר   ר"ש: : כחכמים והלכה. החדש

 :הישן על ומישן החדש על מחדש



 חלה הלכות
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 מינים שני וחיטין כוסמין ישמעאל ר"א יאות: הלכה ב ד פרק חלה מסכת( וילנא) ירושלמי תלמוד
 וחיטין כוסמין דרבנן' טעמ הילא ר"א ?!ש"כ לא וישן חדש. מצרף' או את לו מדמה שהוא י"ע. הן

 את אם הוא אחד מין וישן חדש. זה על מזה ומעשרין שתורמין לומר טועין אדם בני ואין מינין שני
 :זה על מזה ומעשרין שתורמין לומר סבר הוא אף כן אומר

 חדשה מצרפת שני קבין ישנים התבוא

 סעיף ו'בראה ירושלמי 

 מצד עליהם להפריש צריךו .מדרבנן מצטרפים אינם, ישנה של וקב חדשה תבואה של קב ח: סעיף
 כיון שהם מין אחד הרואה עשוי לחשוב שמותר לתרום מאחד על חבירו. ,ולא יטול ממקום החיבור .. ב"י, ט"ז ח' חייבים הם התורהכי מ אחר

ב כתב שהדין כן 'רק בחלה דרבנן שהם אמרו והם אמרו, וא"צ למ"ש "אבל ערוה"ש כ .וכחכמים במשנה ירושלמי ד' ב'.וב"י  ,רמב"ם ,בשם ר"ש ש"ך טז'

הש"ך'.
124  

גם  ּוְמצֵָּׁרףשכן החדש ראוי להתחייב בחלה  .מצטרפין, באמצע וחדש, זה מצד ישן וקב זה מצד ישן של קב היה

ֵרףכשאינו    (.י"ב( )באמצע וישן הצדדים משני חדש, איפכא ה"וה) .. כנ"ל סעיף ז'ִמצְטָּׁ

 ט סעיף

  החיוב ע"פ הטעם עיסת אורז ומיעוט חיטים

, החלה מן פטור דגן מין שאינו וכל, הוא דגן מין לאו האורז ומן החטים מן עיסה העושהז:  משנה ג חלה משנה

 אדם בה ויוצא חלה כשיעור בדגן דאין גב על ואף בחלה חייבת דגן טעם בה יש אם בפסח חובתו ידי בו יוצא אדם ואין
 :בפסח חובתו ידי בה יוצא אדם ואין בחלה חייבת אינה דגן טעם בה אין ואם בפסח חובתו ידי

 יש אם עיסה מהן ועשה אורז וקמח חטין קמח המערב:  יא הלכה ו פרק ביכורים הלכות ם"רמב
 בה יש אם, אורז עיסת לתוך חטים השאור היה' אפי, פטורה לאו ואם בחלה חייבת דגן טעם בה

 . פטורה לאו ואם בחלה חייבת דגן טעם

 מחלוקת ראשונים במינים אחרים

 חיטים אלא כולן עם מגרר לך אין :פני משה א הלכה א פרק חלה מסכת( וילנא) ירושלמי תלמוד
 שאם עמהם המינין לשאר שמגררין וכלומר לאינך ה"וה קמייתא להני בלישניה דנקט אלא המינין מחמשת לשאר ה"וה בלבד ושעורים

. בפסח בה יוצא אדם ויהא בחלה חייבת שתהא המינין מחמשת שהוא זה של טעם בהעיסה וניכר המינים משאר' א עם מהן' מא עיסה עשה
 אלא נגרר ואינו האורז ומן החיטים מן עיסה העושה אלא שנינו לא לקיש בן ש"ר בשם הילא רבי
 .בלבד האורז אלא המינין משאר נגרר אינו וכן השעורין עם ולא בלבד החטין עם אלא האורז נגרר אינו .בלבד החיטין עם

 לפי וחטים מאורז עיסה עושה אלא אמרו שלא משמע ומיהוא אות יט':  שער א"לרשב חלה פסקי
 אילא' ר וכדאמר .החטים אחר נגררין אין המינין שאר אבל[ בלבד] החיטים אחר נגרר שהאורז

 כאן שאמרו מה אף דתמן אילא' ר דברי ולפי'( א' הל) דחלה דמכלתין קמא בפרק לקיש ריש בשם
 חוץ המינין שאר עם חטים וכן המינין שאר עם אורז כגון מינין בשאר פירושו מינין בשאר לה פתר

 .דגן ורובה דגן טעם בה שיהא עד מאורז

 עיסה שעושה דכל, עלה דאתמר ומגמרא ממתניתין השתא שמעינןדף לב א:  חלה הלכות ן"רמב
 בה יש וכי, ג"כרשב כשיעור דגן בה בשיש אלא נגרר אינו לעולם החטים עם האורז מן אפילו

 כיון, פרס אכילת בכדי כזית אפילו בדגן שאין פי על ואף, גורר אורז דרובא גב על אף כשיעור
 עם אורז אפילו או החטים עם המינין כל שאר ואילו, שגורר אלא עוד ולא, בטיל לא טעמא דאיכא

 בה ועירב המינין מחמשת כשיעור בה ויש עיסה עשה אם ודאי אלא, כן אינו המינין ארבעת שאר
 לאו דגן רוב בה לית ואי, חייבת דגן וטעמא רובא ואי, רובא בתר אזלינן המינין שאר מכל אחד
  .הלכתא וכן, ופטורה הוא לחם
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. ערוה"ש שם. ונפק"מ שלערוה"ש כלל תורה של חלה היתה לא שני בבית דאפילו משום בירושלמי כן' פי שלא ומה 
 כשיהיה חלה של תורה מפריש מהאמצע ולא חושש ובחלה דרבנן לא מפריש.

 רשב"א ורמב"ן:

בשאר מינים 

צריך גם רוב וגם 

 טעם דגן.
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 חייבת דגן טעם בה יש אם ומהדגן מאורז עיסה העושה שכד: סימן חלה הלכות דעה יורה טור 
 .בחלה

 עיסה מהן ועשה המינים מאלו אחד עם אורז עירב ואםתנג:  סימן פסח הלכות חיים אורח טור
 .אורז שרובה פי על אף בחלה וחייבת בה יוצאין דגן טעם בה יש אם

 האם מהתורה חיוב בטעם צריך שיעור כזית כדי אכילת פרס

 כשיש פרס אכילת בכדי דדוקא ל"קיי הא שלו חלה בהלכות ן"הרמב : והקשה שכד סימן דעה יורה השולחן ערוך

 הוא התורה דמן מבואר וכאן דרבנן אלא דאורייתא לאו הוי פרס אכילת בכדי כזית כשאין אבל דאורייתא הוי כזית

 מדלא פרס אכילת בכדי כזית שיש מיירי דכאן לומר ן"להרמב ליה ניחא ולא ש"ע מצה ח"י בה יוצא אדם קתני שהרי

 כל כשאכל רק התורה מן חיוב שאין אסורות מאכלות מהלכות ו"ברפט ם"כהרמב ל"דס אפשר או זה. ס"הש הזכיר

 פרס אכילת בכדי כזית בעינן ולא בעלמא בטעם דאורייתא כעיקר דטעם ת"ר דלשיטת למדנו וממילא ש"ע הפרס

וראה בסעיף הבא דעת הראב"ד  כפשוטה. המשנה שפיר אתי ח"צ' בסי שבארנו כמו ש"הרא שיטת הוא וכן

 והרשב"א הסוברים שצריך שיעור חלה.

 לערוה"ש:  בטעם כעיקר מהתורהריכוז השיטות 

 טעם עצמו דאורייתא. –ר"ת, רא"ש 

 .בתוך ההיתר שות האיסורודווקא אם נמחה ממ –ר"ן 

 .רובת היא איסור(עשישית מהתכובתנאי שיש גם שיעור מינימום של כזית כדי אכילת פרס )כלומר  –רמב"ן 

 כזית איסור.גם ובתנאי שאוכל בפועל את כל הפרס וממילא  –רמב"ם 
 

 שרובה פי על אף בחלה חייבת, דגן טעם בה יש אם, ומהאורז מהחטים עיסה העושה ט: סעיף
אם רובה וטעמה  מיני דגן עם אורז או בחיטה עם מין אחר שאינו אורז חייב רקאך בשאר  .כי האורז נגרר אחר החיטים .פטורה, לאו ואם; אורז

 125דאורייתא. ש"ך יז'. כעיקר דטעם דכיון הטעם דתלה י"באשר משמע וכן דגן מיני' ה לכל ה"דה להדיא משמע מהטור אבלרמב"ן.  דגן. רשב"א.

 י סעיף

אֹור  שיעור בשאור *ואפילו שאין החיוב ע"פ הטעםעיסת אורז חיטים ב ש 

 בה יש אם אורז עיסת לתוך ונותן חלתה הורמה שלא חטים מעיסת ְשאֹור הנוטל י: משנה ג חלה משנה
 אוסר הטבל אמרו למה כן אם טעם דליכא כיון, אוסרה הטבל דאין פטורה לאו ואם בחלה חייבת דגן טעם

רכ   ד   משום. שהוא בכל דטבל דטעמא  טעם בנותן במינו ושלא במינו. מין שהוא?! כל  הכרי את פוטרת אחת דחטה ו  ֶהית  

 ::במינו מין אלא שייך לא טעמא והאי, איסורו כך

 דרבן גמליאל בן שמעון כדרבן[ דלא] מתניתא' גמ ג : פרק חלה מסכת( וילנא) ירושלמי תלמוד
 אידי בר יעקב רבי. כשיעור דגן בה שיהא עד[ בחלה] חייבת אינה לעולם אומר גמליאל בן שמעון

 כרבנין בין דהכא כרבנין בין הילא ר"א .גמליאל בן שמעון כרבן הלכה לקיש בן שמעון רבי בשם
 .דגן רובה שאין פי על אף דגן טעמה אמר הונא רב. דגן וטעמו דגן רובה שיהא עד אמרין דהתם

 יש אם עיסה מהן ועשה אורז וקמח חטין קמח המערב:  יא הלכה ו פרק ביכורים הלכות ם"רמב
 בה יש אם, אורז עיסת לתוך חטים השאור היה' אפי, פטורה לאו ואם בחלה חייבת דגן טעם בה

 . פטורה לאו ואם בחלה חייבת דגן טעם

. יוצא אינו בה אין שאם וממילא דגן טעם בה יש אם כתב ורבינו : הלכה ה ו פרק ומצה חמץ הלכות משנה מגיד

 פרס אכילת בכדי כזית שם אין שאפילו נראה ל"ז ן"הרמב מדברי אבל'. וכו דגן בה שיש והוא לי נראה א"א ובהשגות
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ליתר ביאור ע"פ ערוה"ש כ"ד: ישנם שני הסברים מדוע טעם החיטה באורז נידון כחיטה, הטעם הראשון שהאורז  
נגרר אחרי החיטה וכן כתב הרשב"א. ודברי הירושלמי כאן שטעם כעיקר דאוריתא הוא רק להוציא מהאפשרות 

?! ועכשיו שאין החיטים שאינם כמי עצמם שהחטים כיון 'גרירה' מהני מאי שאחרת אורז רוב לגבי בטילין חטיםהש
וההסבר השני הוא כפשט הירושלמי שיש דין  בטלים שייך לדבר על תכונת האורז להגרר אחרי החיטה שהיא עיקר.
ה"א ומה שהזכיר בירושלמי טעם 'גרירה' הוא כללי של 'טעם כעיקר' מהתורה במין בשאינו מינו. וכן כתבו הטור והג

דווקא במצה שצריך שהתערובת תהיה ברת החמצה וכוונת הגמרא לומר שהאורז משנה את טבעו ומחמיץ בתערובת 
זו. אך אין טעם 'גרירה' נדרש לתערובת חלה וממילא הטעם קובע גם ללא דין גרירה וכן סובר הרא"ש. נפק"מ בין 

בת של טעם דגן אחרת שאינה חטים ואורז שלשיטה א' זה דין פרטי באורז וחיטה ולשיטה הטעמים לענין חלה בתערו
 ב' לעולם כשיש טעם דגן הולכים אחר הטעם.

דגן  טעם טור:

מחייב בכל 

 המינים.



 חלה הלכות

246 
 

 בירושלמי מבואר וכן בדוקא ואורז חטים שהזכירו וזהו האורז את גוררין שהחטין הוא גרירה שמדין לפי בה יוצא

 החלה בדין משנתנו כתב כהונה מתנות שאר עם בכורים מהלכות' ו פרק רבינו וגם בכורות בהלכות בזה והאריך

 :עיקר וכן באלו דדוקא ומשמע אורז וקמח חטים בקמח

 כשיעור דגן בה שיהא דבעינן הירושלמי מן נראה א"א'. וכו חטים קמח המערב :ד"הראב השגת
 .דגן רוב בעינן לא מיהו כוותיה הלכה פסיק דהכי ג"כרשב

 בן שמעון כרבן דלא מתניתין אמרו'( ה' הל ג"פ) בירושלמי אבל:  א שער א"לרשב חלה פסקי
 יעקב' ר כשיעור דגן בה שיהא עד בחלה חייבת אינה לעולם אמר גמליאל בן שמעון דרבן גמליאל

 והכין ל"ז אברהם' ר הרב פסק וכן, גמליאל בן שמעון כרבן הלכה לקיש בן שמעון' ר בשם אידי בר
 .בירושלמי כן דפסקו כיון מסתברא

 126, ערוה"ש כ"ט.דווקט מעיסה שהתחייבה ראב"דלרמב"ם נראה אפילו שלא התחייבה אך לר"ש ול חטים מעיסת שאור נתן י: סעיף
 כרמב"ם כיון שהוא מין בשאינו מינו דינו בטעם ולא בכלשהו. משנה ג' י'. .בחלה חייבת דגן טעם בה יש אם, אורז עיסת לתוך

 .דגןהשצריכים שיעור חלה משפסקו כרשב"ג בירושלמי ולא כראב"ד ורשב"א  וכמשנה  ורמב"ן

 יא סעיף

 החייב נפטרת מעיסה צמודה אחרת לפי חשבון הדגן חיוב ופטורתערובת 

 חלתה שהורמה עיסה לתוך ונותן חלתה הורמה שלא מעיסה שאור הנוטל: ח משנה ג חלה משנה
 בחלה שחייב זה לשאור יצרפנו שאם כשיעור קמח מביא, זו מעיסה חוץ אחר קמח לו יש אם אחר ממקום פרנסה לו יש אם

 מחמשת להפריש שצריך חלה כשיעור ממנה ומוציא, השאור בה שיש העיסה עם ומערב עיסה ולש, חלה שיעור שהוא רבעים חמשת בו יהיה

 ונעשית, במינו שהוא בכל אוסר דטבל, העיסה כל על ד"מכ אחת חלה מוציא, קמח לו שאין לאו ואם חשבון לפי מוציא: רבעים

 :הכל על אחת חלה מוציא: לחלה טבולה כולה

 השאור שאין דאורייתא הפטור על החיוב מן כמפריש זה ואין: ג פרק חלה מסכת ש"ר
 .דאורייתא עיקר בעיסה בטל

 חוששין שיטול מהפטור *ולא חיוב ופטוריכול להפריש מתערובת 

 כמו חיוב משל והעיסה פטור של הוא שכשהשאור נראה כך ומתוך:  רמו מצוה קטן מצוות ספר
 אחת חלה שמוציא ישראל של בעיסה ונותנין גוים של שאור שלוקחין הפסח אחר לעשות שרגילין

 היא זו אחרת עיסה ללוש נוהגין שאנו ומה, החיוב על פטור משום לחוש ואין וביה מיניה הכל על
 .יתירה חומרה

 ליקח לנו יש כרחינן ועל שאור לנו שאין פסח של ט"י במוצאי שאלה:  א חלה הלכות חיים אורחות
 תהיה שיפריש החלה שמא למיחש איכא והא חלה משם נפריש היאך עיסתינו בו וללוש הגוים מן

 ?החיוב על מהפטור שמפריש נמצא כ"וא מחלה פטור והוא גוי של שאור מאותו כולה

 הפסח במוצאי מיהו.. דבמשהו שיעור לה אין האור דחלת דכיון ל"ז מקואייק יוסף ר"ה ותירץ
 יש עיסתו אדם כשלש השנה ימות שאר בכל ודאי אבל... שאור לנו שאין הדחק שעת שהוא דוקא

 שנטל לאחר עד יטלנו לא שאם העיסה מן חלה שיטול קודם אחרת עיסה להחמיץ שמניח ליטול לו
 כל יטול שמא למיחש איכא אחרת עיסה וכשילוש החלה מן פטור שאור שאותו נמצא חלה ממנה
 .יסתלק הספק מן להסתלק לו דאיפשר וכיון. החייב על הפטור מן ליה והוה ממנו החלה

ור הוא טובל את העיסה אוכיון שהוא ש חלתה שהורמה עיסה לתוך הורמה שלא מעיסה שאור נתן  יא: סעיף

 עיסה או קמח לו יש אם, אחד ממין והכל .. פרישה וט"ז בשם רש"ל127בכלשהו משא"כ עיסה סתם שטובלת רק כשיש בה שיעור
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)ולפי זה התערובת תתחייב גם אם השאור לא נתן  המעמיד דבר הוא דשאור משום הוא שהחיוב לפרש א"א אבלוכתב עוד שם ' 

 קיצרו והפוסקים ענין בכל דחייב הפוסקים וכל ד"הראב מודה באמת דמדרבנן ואפשר מדרבנן רק דזהוטעם בעיסה( 
 'בזה מאד



 סעיפים ד"י ובו, בחיוב שנתערב פטור פת ודין, המצטרפים ומינים חלה חיוב שיעור - ד"שכ סימן
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 דהיינו, חשבון לפי השאור זה על ממנו מפריש .128ויש בה שיעור חיוב כשלעצמה. ש"ך יט' חלה ממנה ניטל שלא
די בנטילה מעיסה חייבת ו טעם הוא מהתורה. ר"ש.נתינת כיון שחיוב ב מהתורה ַהפָּׁטּורעל  מהחייבמפריש שולא חוששין  .בשאור ח"ממ אחד

  מחשבון השאור כיון שהוא גורם החיוב משא"כ כשמפריש מהתערובת. ט"ז י"ב. בהפרשה

בכך  .הגדולה העיסה אצל שיניחנו ובלבד,  מכח טעם השאור החייב. כי החיוב קיים ממילא בכל העיסה חלה שעור בזה אין ואפילו)

  /(.צ"ק' /ק סימן ה"בת משמע כן( )ב ודאי. ע"פ ת"השלוקח ממקום החיו מבטיח למהר"ם וסיעתו שסוברים שאין בילה אלא ביין ושמן בלבד
יערבנו ויפריש לפי חשבון השאור  שבעיסה לשיעור חיוב טבל שיוסיף קמח לעיסה באופן שישלים את המהגה"א להחמיר הטור הציע אפשרות אחרת 

 יא'.ירצה. ט"ז  אם עיסה בצד אותה נותן אף אלא בעיסה שיערבנו צריכין דאין ל"רש וכתב 129והקמח

לא חוששין לכן ו .טבל כולה שנעשית לפי העיסה בכל ח"ממ אחד מפריש, שאין לו קמח או עיסה נוספת לאו ואם 

 . שיטול מן החלק הפטור שבתערובתשלכתחילה חוששים  ולא כארחות חיים 130שיטול רק מחלק העיסה שהורמה חלתה. ב"י ודרכ"מ כסמ"ק

כיון שיש בילה גם בשאור  .חיוב של והעיסה כגון של גוי או שנלקח מהעיסה לאחר הפרשה  פטור של השאור אם הדין והוא

  .ולא חוששים שיקח רק ממנו. ואפשר שטעם זה שייך רק כשהמיעוט פטור ולכן ברישא שהרוב פטור כתב הטעם שכולה נעשית טבל. ש"ך יח'
טֹור של שאור יתן ולא, זה על יסמוך לא לכתחלה מ"ומ: הגה כיון  (שנהגו מקום' פ מרדכי) חיוב של בעיסה ּפְּ

 מאותה .ו". ערוה"ש לקודם הפרשה ליקח לכתחילה מותר, ועשה עבר כבר אם אבל. שלמהר"ם אין בילה וקיים חשש שיפריש מהפטור

 /(. צ"ק' /ק' סי ה"ת. )ך כ"אכיון שבשתי נטילות יש ס"ס להקל. ש" לשאור בו שיהיה אחרת בעיסה וליתן עיסה

 יב סעיף

 יסה חייביםעכיכר או פריש באופן שודאי יקח מו יככרות שנתערב

 .ואחד מאה נוטל שנתערבו חולין מאה טבל מאהז:  משנה ז דמאי משנה

 בבית ככרות לתקן עיסתה עורכה אחת יהודית ל"וז שאלת אשר:  ב סימן ב כלל ש"הרא ת"שו
 חלה הפרשתי שלא ששכחתי אוי אמרה ככרות שש שתקנה ועד גלגל י"שהא והאמת י"הא

 .הפטור עם החיוב יחד נתערבו וכשנאפה בעריבה שנשארת העיסה מן חלה והפרישה

 עם ויצרפנה קמח' רבעי חמשה בה שיש עיסה יעשה, אחר ממקום פרנסה להן יעשה ככרות ולאותן
 מיניה להפריש רוצה ואם ...ככרות ששה אותן על חלה עיסה מאותה ויקח' א כלי בתוך הככרות

 לקח אז מחמשה רק מכלם ויקח' א בכלי ישימם או מעט וככר ככר מכל להפריש צריך וביה
 . בותימהחי כלומר כיון שהיו ארבעה כיכרות פטורות, אם יפריש מחמישה ודאי יהיה בהן .נתקנו שלא מאותן מסתמא

 קמח לו יש אם, ממנו הופרש שלא פת עם חלה ממנו שהפריש פת לו שנתערב מי יב: סעיף
. שנתערבו ככרות אותם על ממנה ויפריש, בכלי הככרות עם ויצרפנה רבעים מחמש עיסה יעשה

 הרי אחד )עם הפת החייבת( בסל שמצרפן כיון והרש"ל כתב שדי בעיסה קטנה וא"צ חמישה רבעים כפי שהועילה עיסה קטנה בסעיף קודם. דרישה וט"ז.
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אפשר שהסברא בזה ששאור טעמו שונה מהעיסה וממילא יש דין 'טעם כעיקר' לחייב כולה משא"כ בעיסה  
שטעמה זהה וממילא אינה מחייבת מהתורה בשיעור מועט אלא מתקנת חז"ל שטבל לא בטל בכלשהו ובשביל 

שטבל אוסר בכלשהו  כיון שהעיקרוןה"ה בעיסה הש"ך י"ח כתב שו התחייב מהתורה צריך להיות בה שיעור חלה.ל
שייך גם בעיסה והסביר בערוה"ש ל' שכוונתו רק לעניין הפרשה מניה וביה אבל בהפרשה מעיסה אחרת החיבת יש 

 חלק החיוב טעם שונה.לחשוש להפרשה מחיוב על הפטור כיון שהעיסה לא מתחייבה מהתורה שאין ב

128
בפת"ש ג' הביא בשם שער המים שהקשה על הש"ך שהרי כך מפריש מהחיוב על הפטור שכן טעם העיסות זהה  

ותירץ שדברי הש"ך כשרוב העיסה טבולה ואילו הלבושי שרד תירץ שדברי הש"ך רק להפרשה מיניה וביה ולא לפתרון 
 בארשט הנקרא המשקה טבל שהוא בשאור שחימצו פעמים כמה לפניו בא שמעשה שם עוד' וכשל צירוף עיסת חיוב. 

 חלה מפרישהעיסה חייבת בחלה מהתורה ולכן  השאור נגד בבארשט' ס אין דאם והורה ניכר ואינו בתוכו נימוח והשאור
מהחיוב על  דהוי אחר ממקום להפריש א"א השאור נגד' ס יש אם אבל. הבארשט ועל עליה בחלה החייבת מעיסה
 וגם אסור הבארשט ולכן יתכן כי אינה עיסה אלא משקה להפריש א"א ודאי וביה ומיניה מדרבנן אלא אינו דמחמץ הפטור

 של בשאור שנתחמצה חלתה שהורמה עיסה נזדמן אם אכן. פ"ג הגעלה מועיל ח"כ היא אם ואפילו הגעלה צריך הכלי
 לעשות אסור אבל. הכלי וגם הבארשט וניתר הבארשט ועל עליה זו מעיסה מפריש אזי השאור נגד בעיסה' ס ויש חיוב

 כי הוא מבטל איסור לכתחילה. כזאת עיסה בידים

 החיוב' מן יפריש ודאי ברישא דהא קולא דהוא ל"אמנם הפרישה העיר 'ונ  129
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. ע"לכ לח בדבר בילה דישוכן כתב הרא"ש בהלכות חלה סימן ו' בעניין עיסה המשותפת לישראל ונכרי והסביר: ' 
אמנם לענין שאור כתב הש"ך יח'  :'ת"מה שיעור לה אין וחלה ישראל משל בו יהא שלא א"א שיפריש חלה ובשיעור

 בשם ת"ה שאין לרא"ש בילה ואמנם הוא עדיין מתיר להפריש מינה וביה מצד שאינה בטילה ונעשית כולה טבל. 



 חלה הלכות

248 
 

ערוה"ש העיר רד ןאך רעק"א כתב שעיסה אינה מתחייבת עם פת אפויה ולכן צריך שיעור בנפ . ערוה"ש ל"ח.ודברי השו"ע כשאינם בסל אחד בחלה נתחייבה

  ע"ז 'לענ"ד צ"ע'.
 אחד בכלי כולם יצרפם או, וככר ככר מכל מעט להפריש צריך, וביה מיניה להפריש רוצה ואם

 הככרות חשבון מכדי שיפריש עד .ש"ך כגהחיוב על מהפטור מפריש דילמא כ"דאל .כולם על אחד מכל ויפריש

 יפריש, עליהם הופרש שלא בעשר נתערבו עליהם שהופרש' ה אם כגון, יותר ומאחד הפטורות
  .עליו הופרש שלא מאחד הפריש ודאי שאז, מששה

 על בחלה החייבת אחרת מעיסה להפריש מותר ,בשר ובתוכו, חלתה הורמה שלא מעיסה א"פשטיד האופה: הגה

 דיכול אשמועינן שגם אותו טעם חיובו מהתורה. מהר"ם סימן ש"ט. (. תשובה בשם י"ב) בבשר הנכנס העיסה טעם כ"ג ונפטר, זו

   ש"ך כ"ד.גר"א כ"א. הפטור.  על מחיוב כמפריש דהוי אמרינן לא לחוד טעמא אלא ליכא דבבשר גב על דאף גופיה הבשר על חלה להפריש

 והדגמ"ר והגאון מליסא התירו. פת"ש ד'.ולהפריש מהבצק שבה שיש בו טעם בשר הט"ז ט"ו אסר 
הב"ח שכשמפריש אחד  והעירי וויל שיפריש שיעור קטן כך שישאר בעיסה ק"א כנגדו כדי שיבוטל למפרע "בעניין הפרשה למפרע לאחר בישול כתב מהר

ן שבבישול התפשט טעם האיסור לא די ווויל כיוהט"ז ט"ו צידד כמהרי  כיון שיש ברירה מדרבנן וממילא לא צריך ק"א לבטל.למפרע ממ"ח נעקר האיסור 

והוסיף שכן יש לנהוג להותיר ק"א כנגד ההפרשה בכל הפרשה למפרע אך פת"ש ד' חלק על זה בשם  בברירה והוכיח כן מזרוע בשלה )וציטטו כמהרי"ו(

 תשובות ר' משולם.

 יג סעיף

 שיעור עיסה נקבע בזמן הטלת המים לקמח

 בצים במי שנלושה עיסה על כתבת .האשכנזי אשר רבי לרב:  תסא סימן א חלק א"הרשב ת"שו
 חלתה נטלה אם אותה שלשתה לאשה ושאלו. מאד וגדלה תפחה אפייתה ובעת מים תערובת בלי

 ? בחלה עכשו תתחייב אם. חלה שיעור בה היה שלא ואמרה

 הלכך. זה אחר זה בעומרין שכחה ואיכא בקמה שכחה איכא דהתם. לשכחה דמי דלא מר והשיב...
 חייב דאינו חלה אבל. קמה בשכחת חייב הוה דלא גב על אף עומרין בשכחת חייב שיהא הוא דינא
 פי על אף. חלקמ מים משתטיל דהיינו חובתה בתחלת שיעורא בה הוה דלא כיון אחת פעם אלא

 כן אם אלא הבעלים שנתגיירו או תפחה ואפילו  ...מעיקרא בתר אלא אזלינן לא ונתרבתה שתפחה
 ערסן כאלו ונעשו מצרפן שהן סל או תנור יד על אחרת עיסה צירוף כגון אחר מצד חיוב לה בא

 .יחד שניהן

 .דאפילו אם קודם אפייתה תפחה קאמר דפטורה ומשמע:  בית יוסף יורה דעה סימן שכד

, כשיעור בה יש כאלו שנראה עד וגדלה תפחה אפייתה ובעת, כשיעור בה שאין עיסה  יג: סעיף
' ב כלל ש"הרא ותשובת י"ב( )אפייה קודם תפחה אם ה"וה) .. ט"ז ט"ז. החיוב עיקר דאז אזלינן הגלגול שעת דבתר .פטורה

 (. א"תס סימן א"ורשב

 יד סעיף

 עיסה קטנה ע"מ להפטר מחלהבכוונה אין לעשות 

 עליה עיסה שם שאין לפי, יפה שתתערב בחטים שתתגלגל עד העיסה מן עראי אוכלין: א משנה ג חלה משנה

 גלגלה: ביד מטמטם אלא חטים של כעיסה יפה מתערבת ואינה מתפרדת השעורים שעיסת לפי בשעורים ותטמטם גלגול קודם
 נותנת שהיא כיון במיתה הוא וטבל מלאכתה דנגמרה מיתה חייב ממנה האוכל בשעורים וטמטמה בחטים

 היא מצוה דעיקר, העיסה תטמא שמא, בטהרה חלה להפריש למהר טהורה בעיסה היא חכמים תקנת חלתה מגבהת המים את

 נתערבו שלא קמח רביעיות חמשת ישארו שלא כלומר קמח רבעי חמשה שם יהא שלא ובלבד לישה גמר אחר עד להמתין

 .שנתגלגלו קודם שהפריש בחלה נפטרו לא רביעיות חמשת נשארו דאם, במים

 .בטומאה יעשנה ואל קבין יעשנה בטהרה עיסתו לעשות יכול שאינו מי: משנה ג ב חלה משנה

 חגיי' ר אמר'. כו העיסה מן עראי אוכלין 'גמ:  הלכה א ג פרק חלה מסכת( וילנא) ירושלמי תלמוד
 שאינו מי אמרה .. והדא.החלה מן לפוטרה מערים שהוא מפני. אסור קבע אבל עראי אלא שנו לא
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 לאדם שאסור אמרה הדא. בדא לא יכול היה אם הא. יכול שאינו מפני בטהרה עיסתו לעשות יכול
 .קבין עיסתו לעשות

 דאסור קאמר לפטרה כדי דוקא .חלה חיוב ממנו להפקיע כדי מכשיעור פחות עיסתו לעשות אסור  יד: סעיף

 ביותר. הלכות הארץ ו' ו'.וכן אם אין לו צורך  פרישה. ט"ז י"ז.. ש"ך כ"ה בשם חלה בלא לאפותו דמותר פשיטא חלה שיעור קמח לו אין אם אבל לעשותו
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  .סעיפים' ב ובו, כשיעור בהן שאין עיסות' ב דין -סימן שכה 

 א סעיף

 בנשיכה או בצירוף כלי עיסות מאותו מין מצטרפות

 ואין פטורים אחד ממין הם אפילו בזה זה ונגעו קבין שני שעשו נשים שתי: א משנה ד חלה משנה

  . פטורות ליחלק דסופן כיון, כאחד קבין שני לשו ואפילו. שמקפידות כיון, מצרפן סל וצירוף נשיכה

 הכוסמין עם אלא הכל עם מצטרפות אינן החטים במינו מין הוא איזה: ב משנה ד חלה משנה
 עם זה מצטרפין המינים שאר אומר נורי בן יוחנן רבי החטים מן חוץ הכל עם מצטרפות והשעורים

 :זה

 המינים.וראה לעיל שכ"ד ב' בצרופי 

 זה שיתדבקו שישוכו עד החלה מן פטורים בזה זה ונגעו קבים עיסתו העושהד:  משנה ב חלה משנה

 שנאפו לאחר התנור מן חלות הרודה לסל ונותן הרודה אף אומר אליעזר רבי לזו מזו נתלש להפרידם בא שאם כך כל בזה

 מילי הני, נגיעה אליעזר' ור נשיכה רבנן דמצרכי והא. אליעזר כרבי והלכה. נושכות שאין פי על ואף לחלה מצרפן הסל בסל ונותנם

 פרקין ובשלהי. לזה זה סמוכים שיהיו רק, בעי לא נגיעה אף המוקף[ מן] לתרום לענין אבל, כשיעור אחת בכל שאין יחד עיסות שני לצרף

 דבר שהוא מפני שאני וטמאה טהורה, מוקף לענין נגיעה בעינן אלמא, המוקף מן לתרום כדי באמצע מכביצה פחות נותן אליעזר רבי דאמר

 :מצרף הכלי אין תערובתו על שמקפיד

 יהודה רב ואמר. לחלה מצרפן הסל - לסל ונותן הרודה: אומר אליעזר דתנן רבי :מח פסחים בבלי
 שנו לא: לוי בן יהושע רבי אמר, עלה איתמר והא: ליה אמר - .אליעזר כרבי הלכה: שמואל אמר
 ואין וקצרין ארוכין כעכין אבל, מזו זו שנושכות בתנור זו אצל זו וכשמדביקין, ועגולות רחבות שהן , בבל של ככרות אלא

 . כעכין אפילו: חנינא רבי אמר, עלה איתמר הא -! לא - נושכין

 חלה דרבנןב לא נחשב כלי לצירוףלוח ללא שוליים 

 אויר; דילמא או, ליכא והא - בעינן כלי תוך? מהו לבזבזין לה שאין טבלא: ירמיה רבי בעישם: 
 תנור: אומר יהושע רבי, מצרפן הסל: אומר אליעזר רבי, תניא .תיקו -? איכא והא - בעינן כלי

 .מצטרפות - מזו זו שנושכות בבל של ככרות: אומר גמליאל בן שמעון רבן. מצרפן

 חלה שיעור הכל מן ונתקבץ בזו זו נושכות הככרות היו:  יז הלכה ו פרק ביכורים הלכות ם"רמב
, ספק זה הרי תוך לו שאין לוח על הכל וקבץ מעט מעט אפה, בסל שאינן פי על אף בחלה חייבין

 .תוך לו שיש כלי אותו שיצרף עד להפריש חייב אינו היא דבריהם של חלה ואם

 צריך שהלחם יהיה לפחות בחלקו תוך הכלי ע"מ שיצטרף 

 למעלה דבר שום ממנו יצא שלא צריך בכלי כשמצרפין :שכה סימן חלה הלכות דעה יורה טור
 .הכלי מדופני

 לומר דהיינו ומשמע)טבלא שאין לה לבזבזין(  בתיקו דסלקא בעיא מהאי משמע כן :שכה סימן דעה יורה יוסף בית

 למעלה שמקצתה פי על אף הכלי תוך קצתה אם אבל הכלי מדופני למעלה העיסה כל או הככר כל יהא שלא

 .מצטרפת הכלי מדופני

 אלא ליה מיבעיא לא כאן דעד \אברהם בר\ יצחק רבינו : אומר קמא סימן עשין גדול מצוות ספר
 פי על אף מצרף בגדושה אפילו לבזבז לה יש אבל סביב שפה פירוש לבזבז לה שאין בטבלא

 משום )שכאן מצטרף( והטעם, מיקדשא לא דגדושה (ב, פז ש"ע) מנחות במסכת אמרינן הקדש שבמדות
 'בית לאויר וישליכנה' (ש"ע א, כב דף) עוברים אלו דפרק בירושלמי כדגרסינן שמצטרף בית כאויר דהוי
 הבית אין תערובתו על שמקפיד דבר ומשני לחלה מצרף בית קרקע ואין לחלה מצרף בית אויר

 דבר גרסינן (א, יד דף) חלה דמסכת בירושלמי וכן מצרף הבית תערובתו על מקפיד שאין דבר מצרף
 .מצרף הכלי אין שם מגיהים העולם ורוב, מצרף הבית אין תערובתו על שמקפיד
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 לצרפן כליכ בחשו במפה הככרות כיסוי

 הנשים נהגו ולכך סל כמו מצרף מפה או וסדין :רמו מצוה פרץ רבינו הגהות, קטן מצוות ספר
 .במפה לכסות

 כאילו כולה לפניו למפרעכשמפריש בחו"ל  מועיל השירייםצירוף 

 שאוכל ל"ח חלת כדין חלה בלא אוכל הפסח קודם חלה ליטול שכח ואםה ז': שכ סימן דעה יורה השולחן ערוך

 או סל בצירוף המצות כל אצל החתיכות כל מניח טוב יום ובמוצאי חתיכה מצה מכל ומשייר מפריש כ"ואח והולך

 עיסות בשתי ולא יחד הנלושה בעיסה זהו מפריש כ"ואח דאוכל דהא גב על ואף .בברכה חלה ונוטל סדין בפריסת

 עדיין העיסה כל כאלו הוה מצה מכל שמשייר בזה מ"מ בראשונים כמבואר מוקף צריך וודאי עיסות דבשתי

ובסעיף ח' הסתפק אם צירוף  .כולן על אחת ומפריש מוקף וזהו טוב יום במוצאי לפניו העיסה ממקצת שיש כיון בשלימות

והראיה  וממילא די יהיה לשייר מפת אחת וכן דעת הפר"ח והעלה שאינו כן וצריך לשייר מכולם כדעת המקור חיים יחד ערב החג דינו כנילושמסל 

 .שצירוף סל מועיל רק במינו ואינו כנילוש שמצטרף בכל אופן

ראשון של סוכות יפריש בחג ללא ברכה למרות שנאפו ולגבי חלת א"י כתב בשש"כ א י"א ט"ז שכיון שיש חיוב אכילה מצה מהתורה וכן בערב חג 

 בערב החג. )אבל הפרשה מעיסה שנעשתה בחג מותרת לכתחילה. שו"ע תק"ו ג'(.

וזוהי  בזו זו מעט שנדבקים עד בזו זו נוגעות אם, כשיעור אחת בשום שאין עיסות שתי: א סעיף

 בסימן שנתבאר מה כפי, להצטרף הראוי ממין הם אם, מצטרפים וגם שייכים לאדם אחד. ש"ך א'. 'נשיכה'. ט"ז א'.
 . סעיף ב' כלומר כשעיסותיהם דומות .ד"שכ

 ואפילו נתחייב. פמ"ג א"א תנ"ז א'. מתוכה נטל אף, שם רגע שהיה כיון .מצרפן הסל, אחד בסל והם, נדבקים אינם ואם
. אמנם לרמב"ם לכתחילה וכ"כ משנ"ב תנ"ז ז' מ"ג והרא"ש.כדעת הס וערוה"ש ג'. ומ"מ נגיעה בעי גם בסל. גר"א ג' .פת ונעשה שנאפה אחר

 לא צריך נגיעה וכ"פ הפר"ח, הרח"פ, הגרמ"א והגרשז"א וכן נראה דעת השו"ע שכתב רק שהם בסל אחד ולא הזכיר נגיעה.
 דבזמן כיון מצטרפין שאין בסתם המחבר וכתב איפשטא דלא בעיא זהו .מצטרפים אינם, לבזבז לה שאין טבלא על נתנם ואם

  דרבנן. ש"ך ב'. חלה כל הזה
 או אחד ככר כל שיהא דהיינו, לגמרי. הכלי מדופני למעלה דבר שום יצא שלא יזהר בכלי כשמצרפם ולכן: הגה

 רק מחוברים ואינם נשיכה ידי על שנוגעים עיסותאבל אם חלקו בכלי מועיל לצרף שאינו כטבלא. בית יוסף. ש"ך ד'. כמו  .הכלי מדופני למעלה עיסה

 (. טור) ולב"ח כשחלקו בין דופני הכלי יפריש ללא ברכה. ז ב'.. ט"במקצת

ודווקא כשהפת גם  .ןלצרפ כלי כמו חשוב במפה הפת מכסה שאם .ש"ך ה'. בדבר חולק ואין סמ"ק. שאומר מי ויש

 131מונחת על המפה. פמ"ג. וערוה"ש חולק.

 בארון המחובר לקרקעצירוף בתנור או 

  ז סעיף שיעור בהם שאין עיסות' ב דין - ו-שכה סימן ולבת לאשה דינים יוסף ילקוט על הערות

 כי... זה דין בטעם לחקור ויש. חלה לחיוב מצרף התנור שאין, כתב( טז הלכה ביכורים מהלכות' ו פרק) ם"הרמב

 דכתיב משום ואי, נושכות ולא נוגעות בתנור שהרי, ליכא נשיכה משום דאי, דטעמא, כתב שם בפירושו ז"הרדב

 העוגה או הפת אם ולדבריו. כ"ע. לאכילה ראוי ויהיה מהתנור שיוציאנו עד לחם נקרא לא, הארץ מלחם באכלכם

 ואפילו. חלה לשיעור מצטרף הכל, לארון או למקרר הכניסו או, למשמרת לתנור אותם הכניסו כך ואחר, נאפו כבר

 .בקיר קבועים התנור או הארון אם

 רק מצינו ולא, בקיר קבוע שהוא משום הוא מצרף התנור שאין שהטעם, כתב( ו"ס' ד סימן) לחם חלת בספר אולם

 בכלים גם וממילא. ש"ע. מצרפים אינם בקיר הקבועים וחלונות שתיבות שם כתב ולכן, מצרף שהוא המיטלטל סל

 מנחת ת"בשו וראה. בתוכו סאה ארבעים המכיל גדול כלי כל וכן, כמחוברים שנחשבים במקומם הקבועים גדולים

 סימן) א"הגר דעת וכן, חלה לשיעור מצרף אינו דתנור להו סבירא הפוסקים דרוב, שכתב(, קט סימן' )ז חלק יצחק

 .ם"הרמב כדעת בזה דהעיקר(, ג"סק שכה

                                                           
 ונקרא עליהם כן גם המפה ויכסה במפה נהיניח כולה את שמחזיק הכלי לו אין בשם מהרי"ל 'דאםה' הש"ך  כתב

וכן  משמע שלא מועיל הכיסוי לבדו אלא דווקא כשהפת גם מונחת במפה וממילא היא כנתונה בכליוהגון'  צירוף
ה' כתב שאין ראיה מלשון הש"ך   בערוה"ש. אמנם 102עמ'  ב'הלכות הארץ'וכן כתבו  משב"ז תנ"ז א' הפמ"גכתב 

תנ"ז כ"ה כתב שמנהג העולם להקל בזה לפי פשט לשון הסמ"ק והשו"ע  ובכף החייםומפה מצרפת בכיסוי בלבד. 
 ה'. ה"שכ 'ולבת לאשה דינים' יוסף הילקוטאבל היכא דאפשר יש להחמיר. וכן דעת 
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 ב סעיף

 והוא 'מן המוקף' יש בכל עיסה כשיעור מפרישין מזו על זו ללא צירוףכש

 לא שמלאן אחר במגופה פיהן שסתם ןפָ גָ שֶ  פי על אף שני למעשר קנקנין המשאיל יב:, ג שני מעשר משנה
 עד ... מעשר שם לו שקרא קודם טבל של יין לתוכן שהכניס סתם לתוכן זלף .מעשר בקדושת הקנקן נתפס לא מעשר קנה
 :ואחת אחת מכל תורם ומשגפן מוקף דחשיב הכל על מאחת תורם גפן שלא

 נגיעה -צרוף כלי ו אליעזר' ור נשיכה רבנן דמצרכי והאה: חל הלכות( מנחות) ש"לרא קטנות הלכות
 נגיעה אפילו המוקף מן לתרום אבל. כשיעור אחת בכל שאין עיסות שתי יחד לצרף מ"ה. לדעת הרא"ש

 לזה זה הסמוכין (ג"פ שני מעשר) יין של קנקנים גבי כדאמר. בפנינו לזו זו סמוכות שיהא רק בעינן לא
 .זו על מזו תורם ןפָ גָ  שלא עד דאמר

 ובתוך כלים סגורים לאנחשבים מן המוקף כיכרות שבבית 

 נגיעה ה"ה סל צירוף צ"דא לקמיה א"הרמ דפסק חלה שיעור עיסה בכל יש אם:  ז ק"ס תנז סימן ברורה משנה

 דוקא וזהו זה על מזה להפריש ויכול מצרפן דהבית בבית מונחים כשהם בין בסל מונחים כשהם בין צריך לא להדדי

 הם דאם] למעלה פתוחים ויהיו להדדי הכלים לקרב צריך בכלים מונחים הם אם אבל כלים בלא מונחים כשהם

 חלה שיעור עיסה בכל אין אם אבל חלה שיעור עיסה בכל כשיש ז"וכ[ מהני לא מקורבים הם אפילו סתומים

 עליהם שיכסה או אחד סל בתוך יניחם כ"אא להדדי ומקורבים פתוחים שהכלים אף להקל אין לצירוף וצריכינן

 .במפה

 דדין זה על מזה והפריש ע"בפ בבית מונח כלי כל' אפי מהני ובדיעבדקנא:  ו פרק ביכורים הלכות אמונה דרך

וכתב בספר קדושת הארץ שלכן כשיש לו עיסה מרוחקת החייבת ולא יכול להגיע אליה כגון בע"ש או שיש חשש  .לכתחלה אלא אינו מוקף

 ע"פ תוס' יבמות צב: 'אלא'. שיאכלו ממנה באיסור מפריש מעיסה חייבת שלפניו ופוטר את המרוחקת.

 

 ולא כלי צירוף לא צריך אין, זו על מזו להפריש ורוצה, כשיעור עיסה בכל יש אם : ב סעיף
 . כדלעיל שכ"ד ב' אם שניהם מאותו המין. .זו על מזו מפרישין לפניו ששתיהן כיון אלא, נגיעה

שכשאין באחת רך אמונה ביכורים ו' קנא כתב אך בד ומפריש מזו שיש בה שיעור ערוה"ש ו'. כשיעור. ש"ך ו'. בה אין ואחת כשיעור בה יש אחת עיסות' וכן בב

 כלי יועיל.רק צירוף שיעור 
  כה"ח תנ"ז ל"ז. ד"א שם. .זה על מזה והפריש ע"בפ בבית מונח כלי כלכש' אפי מהני ובדיעבד

 .שם ולא כרש"י גיטין ל: ובכל אופן העיקר גם לכתחילה הוא שהחלה והשיריים נמצאים יחד ולא שהאדם נמצא איתם. הלכות הארץ ח' ג' כתוס'
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לָּש אחד -סימן שכו  ' ה ובו, ונתערבו, כשיעור מהם' א בשום ואין, עיסות שתי שֶׁ

 . סעיפים

 א סעיף

 שנים שלשו ונשכו לא מצטרפים שמסתמא מקפידים על עירוב

 פטורים. אחד ממין הם אפילו בזה זה ונגעו קבין שני שעשו נשים שתיא:  משנה ד חלה משנה
 :פטור במינו ושלא חייב במינו מין אחת אשה של שהם ובזמן

 יוחנן ר"א': כו שני שעשו נשים שתי 'ד הלכה א: גמ פרק חלה מסכת( וילנא) ירושלמי תלמוד
 כשתי אותה עשו מקפדת שהיא אחת אשה. הן מקפידות שתים מקפדת אינה אחת אשה סתם
 אותה עושה היא למה מקפדת אינה אם. אחת כאשה אותם עשו מקפידות שאינן נשים שתי. נשים
 היכן מקום לה היה אמר יונה דרבי' מילתי. ללוש מקום לה בשאין יונה' ר אמר מקומות? בשני
 שתי לעזר רבי אמר. היא מקפדת וקיבר נקי. היא מקפדת מקומות בשני אותן עושה והיא ללוש

 נשים. כשתי אותן עשו דיעות

 עיסותיהם מצטרפותאינם מקפידים ותלמידים בפני רבם 

 כגון אדם בני שני של עיסה התרומה בספר פסק: תרפט רמז הבשר כל פרק חולין מסכת מרדכי
 בין שיעור שיש כיון לבדו' הא בחלק חלה כשיעור שאין פי על אף רבנים לפני שלומדים תלמידים

 .מדעתם שלא חלקם שנתערב פי על ואף בחלה חייב שניהם

 אחד שלש שתי עיסות ונשכו אם היו ממין הדומה מצטרפות

.  פטורים אחד ממין הם אפילו בזה זה ונגעו קבין שני שעשו נשים שתיא:  משנה ד חלה משנה
 :פטור במינו ושלא חייב במינו מין אחת אשה של שהם ובזמן

 שתי עיסות ואחת מהן מתובלת אינם מצטרפות

 מספיק הכרכום דאין, הוא תערובתן על מקפיד דודאי ד"בנ ומהשתאט: קפ סימן הדשן תרומת
 לא אחת אשה' אפי המקפיד ובדבר לחלק דיש סברי הדיעות ורוב, העיסות לשתי וטעמא בחזותא

 דהוי לחייבם כדי בנשיכה ואפילו לחומרא אפילו לצרפן אין, לעיל כדברירנא נשיכה' אפי מהני
 ושכחו נאפת או נתחלק כ"ואח ביחד חלה שיעור העיסה כל כבר נילושה אם אמנם ...לבטלה ברכה

 .ל"ח בחלת ע"לכ סל צירוף מהני ודאי ג"כה, חלה ממנה ליטול כבר

 בזו זו ונגעו, כשיעור מהן באחת ואין, בחלה החייב שיעור יחד בשתיהן שיש עיסות שתי: א סעיף
, החלה מן פטורים, אחד ממין הם אפילו שנים של היו אם, או אפילו נילושו יחד. ש"ך ב. זו את זו ונשכו
 מקפידים שאינם ידוע ואם  132אבל בשותפים חייבים אפילו אם מתכוונים לחלק לאחר אפיה. ש"ך א' .מקפידים שנים שסתם

  .מצטרפות אלו הרי, העיסות עירוב על
 וכך כך בשבילו שתאפה מעות הבית לבעלת ונותן משלו אוכל תלמיד שכל כלומר מקפידים אינם סתמא, רב לפני הלומדים ותלמידים)

  (,הבשר כל פרק מרדכי( )מצטרף. ערוה"ש ה'. ביחד לכולם אפתה והיא ככרות

, סעיף ב ד"שכ בסימן שנתבאר מה כפיאו עיסותיהם דומות  אחד ממין היו אם, אחד איש של שניהם היו
 . מקפיד אינו אחד שסתם, מצטרפין אין, היו מינים משני ואם. בחלה וחייבים מצטרפין

 לחלקן שסופן כלו ,מצטרפות אין אחד מין היו' אפי, תתערב ולא בזו זו עיסה תגע שלא מקפיד היה ואם

 . . גר"א ד'. וכן הביא ב"י בשם הרשב"א להלןמקפידות אין' אפי מצטרפות אינן אפיה קודם
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 ובערוה"ש ב' הבין בש"ך מההקשר שסובר שאפילו בנשיכה מצטרפים השותפים האם בשותפים נשיכה מצרפת?
לחלק בין הוכחת שותפות שבה רק לישה משותפת מועילה לבין מציאות ידועה וקבועה של ודעת ערוה"ש  לשיעור

 שותפות בה אפילו נשיכה תועיל לצרף. ולענ"ד אפשר שלא חולקים.
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 כל וכן .מצטרף ואינו מקפיד מסתמא, אחד אדם של הן אפילו, נאה פת והאחת קיבר פת האחת ואם

  . ערוה"ש ו'. מזו זו העיסות משונות פרט כשבאיזה בזה כיוצא

 . בה אין ובשנית כרכום באחת שיש עיסות שתי ה"וה: הגה

ואפילו בלי  .אחד אדם של הן אם חבירתה על מאחת מפריש, שיעור בהן יש אם אבל, אחת בכל שיעור שאין זה וכל

 ה"ת) .133וערוה"ש וכ"כ הגר"א מקפיד על ערובן.כאן כיון שבנשיכה ולא די שהם לפניו . ש"ך ג'. לבוש. אבל ט"ז א' כתב: ודווקא כדלעיל שכ"ה ב' נשיכה ונגיעה

 /(. ט"קפ/ ט"קכ סימן

 לשימוש שונה שמקפידים על ערובו כגון חלבי ובשרי אינן מצטרפות. המיועדות זהות ות ובספר אור ההלכה הביא בשם ספר קדושת הארץ שאפילו עיס

משא"כ בטעמים שונים שרק לא  .לכתחילה יפריש מזו על זו 'מן המוקף' אאפילו יש בהם שיעור ל ,ועוד כתב שכשמקפיד אפילו על נגיעה כגון חמץ ומצה

 .כשאין בהם מצטרפות לשיעור

 ב סעיף

 חלה כיון שבדעתו גם לאפות ולמכור משא"כ בנשיםנחתום שמחלק מתחייב ב

 להן לעשות לנחתום שנתנו נשים .בחלה חייב לחלק שאור שעשה נחתום ז: משנה א חלה משנה
 להן לעשות לנחתום שנתנו נשים: ם"לרמב המשנה פירוש  :החלה מן פטורה כשיעור מהן אחת בשל אין אם שאור

 עיסה לש אם שהנחתום ואמרנו .החלה מן פטורה כשעור מהן אחת בשל אין ואם, בחלה חייב חלה שעור ואחת אחת כל בשל ויש שאור

. ויאפנה עיסה יעשנו זה שאור ממנו שיקנה מי ימצא לא שאם שדעתו מפני, חייב שהוא אדם לבני ולמכרה לחלקה כדי שאור כולה ועשאה

 :קונין ימצא אם יחלק לא : כלומרר"ש .חייב בשוק למכור אמר שכבר למה דומה וזה

' לר שסובר שגם אשה העושה לחלק חייבת לקיש בן ש"ר מתיב :א פרק חלה מסכת( וילנא) ירושלמי תלמוד
 על עיסה העושה שכן היא שנייאר' יוחנן  ל"א ...(לקיש בן ש"לר יוחנן' ר)ויש גורסים  שסובר שאשה פטורה כשעושה לחלק יוחנן
 לא ל"א. בחלה חייב לחלק שאור שעשה נחתום והתנינן ל"א. החלה מן פטורה בצק לחלקה מנת

 לקוחות ימצא שמא תלוי הדבר הלקוחות בדעת. תלוי הדבר בדעתו לא נחתום. נחתום תתיביני
 לאו ואם לקוחות ימצא שמא אלא תלוי הדבר בדעתו לא בשוק למכור שהוא שכלפני משה:  .עיסה אותה ועושה חוזר והוא

 .:בחלה וחייבות מיד נטבלו כ"וא לעצמו לאכול אותן יניח

 חייבת לחלקה שאור לעשותה עיסה שעשה חתוםנ :יט הלכה ו פרק ביכורים הלכות: רמב"ם
 .פטורה בצק לחלקה עיסה העושה אבל, פת יעשנה תמכר לא שאם, בחלה

 מנא לרבי שאלת איתא[ חדא]' גמ :פני משה ד הלכה א פרק חלה מסכת( וילנא) ירושלמי תלמוד
 סופגנין דלעיל בהלכה כדמפורש סופגנין והוא אטרי עיסתי לעשות רוצה שאני בשביל אצוותי למיעבד בעייא דאנא בגין

. החלה מן פטורה ותהא דינסבנה מהו אטרי: לא למה לה ואמר החלה מן פטורה ותהא לעשותה שאקחנה ומהו טריקטא
 ושאל מנא' ר בא כ"ואח עיסה לעשותה תימלך שמא אסור ליה אמר. לאבוי שאיל אתא. לא למה לה אמר

 מעשיה תחלת על לסמוך אסור כ"וא בחלה חייבת ג"דבכה' במתני ותנן גמורה עיסה לבסוף לעשותה תמלך שמא אסור ל"וא אביו יונה' לר

 :סופגנין לעשותה שתגמור עד

 האשה שאף הגמרא מן נראה א"א. פטורה בצק לחלקה עיסה העושה אבל ד:"הראב השגת
 ושאלת דאתת איתתא מההיא עיסה לעשותה תמלך שמא בחלה חייבת לחלק עיסתה שעשתה

 ולמה ל"א החלה מן פטורה ותהא דנסיבנא מהו אטרינא עיסתי מעבד בעיא דאנא בגין מונא לרבי
 למשמע איכא גופא וממתניתין עיסה לעשות תמלך שמא אסור ליה אמר לאבוה שאיל אתא לא

 הא דייקינן החלה מן פטורה כשיעור אחת בכל אין אם שאור להן לעשות לנחתום שנתנו נשים
 דאמר עליה פליג ל"ר פטורה דאמר הוא יוחנן דרבי גב על ואף חייבת דחמש דומיא אחת אשה

 דההיא ומעשה בחלוק חייבת אחת אשה הא חלוק לענין דוקא נשים וחמש דוקא לאו דנחתום
 .לאימלוכי חיישינן נמי אשה דבכל מוכח אתתא
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 שותפים שעשו עיסה לאפותה בשותפות מצטרפים 

 גוי של לשותפות ישראל של שותפות בין יש הפרש מקום מכל: ב שער א"לרשב חלה פסקי
 כשיעור העיסה בכל שיש כל בשותפות ולאפותה בשותפות עיסה עשו אם ישראל של דבשותפות

 גוי של אבל'( י' הל א"פ) בתוספתא וכדאיתא כזית אלא ואחד אחד לכל שאין פי על אף חייבת
 . ישראל של בחלקו כשיעור שיהא עד חייבת אינה

 ולישנא מצטרפין שתאפה אחר לחלקה שדעתן פי על אף בצק לחלקה דעתן שאין שכל מדבריו ונראהבית יוסף: 

 שחולקה פי על אף בצק חולקה שאינו דכל דייק הכי פטור עיסה לחלקה מנת על עיסה העושה דאמר יוחנן דרבי

 אפייה לאחר אפילו כלל לחלקן בדעתן יהא שלא דצריך נראה בסמוך שכתבתי ג"סמ מדברי אבל חייב אפייה אחר

 .נקט דמילתא דאורחא ואפשר

 המה דאז וכיון לישה בשעת חיובה בשעת העיקר דבחלה משום ל"נ טעמו:  שכו סימן דעה יורה השולחן ערוך

 .בחלה חייבת שותפים

 לא שאם -ה כיון שדעתו מתחיל ,בחלה חייבת, הְלַחְלקַ  שאור לעשותה עיסה שעשה נחתום: ב סעיף
יכול לכון שלא וכתב פת"ש א' בשם הגאון מליסא ש .ןכול תונפטר מאחת כשמפריש לאחר החלוקהגם ומשמע מהש"ך והט"ז ש .פת יעשנה תמכר

  .אלא הכל נפטר אך בערוה"ש כתב שבודאי אינו כן והוכיח מעיסת החתונות שלא מועילה כוונה .שאר העיסה לפטור
כגון בעה"ב שעושה לב"ב כשכל אחד אוכל  .פטורה, קודם האפיה. רשב"א. בבצק לחלקה עיסה העושה (אדם שאר) אבל

 שחוששים שתמלך ולא תחלק.חייבת כיון ראב"ד ש. ודעת הכרמב"ם. ערוה"ש ט'לעצמו. 

שיעור לכל אחת ומפרישות בברכה כתב הב"ח שהוא איסור גמור כיון שאין להשהות את כלגבי נחתום שלש עיסה גדולה ומחלקה לנשים : , ט"ז ב'ש"ך ד'

 הלישה בעת יודע המאפיה שבעל מכיון ןמשאת בנימין דחה דבריו והצדיק המנהג שכחיוב ההפרשה של הנחתום וכיון שיש כאן ברכה שאינה צריכה. אבל ה

ערוה"ש כיון שדרכם לקחת ממנו ו הט"ז ווהסביר .בנפרד חלק כל על חלה חיוב חל הלישה בשעת שכבר הרי, בנפרד חיוב שיעור מכל להפריש נשים שתבואנה

 פסק הגרמ"א.וכן . ומותר ע"מ לברך נעשית העיסה כשלהם קודם הגלגול

 שמכינים ומניחים על השולחן יש למחות שלא יטלו ממנו רק חלה אחת. )ערוה"ש: עיסה גדולה( אבל מה שיש עושים זאת בחתונות בלחם גדול

 עתידי עצמילשימוש אדם שמחלק את העיסה 
 פתחי תשובה ס"ק ב'.

 כל לאפות לעצמו לחלקו בדעתו אם כשיעור ששל   דאפילו שכתב מי יש ולכךיט:  הלכה ו פרק ביכורים הלכות קורקוס י"ר

 דעתו אם אף לחם כולה לעשות שדעתו וכיון גלגול בשעת עיסה חיוב דהא זה על וקשה החלה מן פטורה לבדו מכשיעור פחות

 דאין הפטור גלגול שהוא כיון ניחא שיפטר לחם וחציו סופגנין חציו לעשות דכשדעתו נאמר אם ובשלמא יפטר למה לחלק

 אינו אדם לאכילת ללחם שדעתו כיון אבל פטורה לסופגנין דעתו אם גמורה עיסה דאפילו שכתבתי הדרך וכפי ללחם בדעתו

 בינו לחלקה היינו פטורה בצק לחלקה עיסה העושה' ר שכתב דמה שכתבתי מה לפי העיסה.... נמצא חלוק לו שיועיל נראה

 דירושלמי יוחנן כרבי רבינו פטר לעצמו בצק לחלקה דאפילו ואפשר ימלך שמא חייבת לעצמו אבל חלקו אחד כל חבירו לבין

 אפשר (שמא תמלך לאפות כולהעל כולה בחלה  וחויבהשאפתה חלק מהעיסה המיועדת לבישול ) אתתא דההיא ועובדא משמע הכי דפשטא

 מן שקצת י"ואעפ ל"ס הכי יוחנן דרבי כיון נקיטינן הכי מותר יהא לא למה כלומר לא ולמה בפשיטות אמר מונא' דר מכיון

 .הראשונים רוב העלו וכן הראשונה השיטה' כפי להחמיר ראוי כן כתבו הראשונים

 דאם החלוקה אחר תערובתן על ולהקפיד לחלקה היינו פטורה בצק לחלקה עיסה דעושה דהא ונראה: יו"ד קצח גחזון איש 

 אבל, בזו זו ונשכו עיסות שתי מעשה אחת עיסה בתחילה שעשה מה גרע לא, בזו זו נשיכתן על מקפיד אינו נמי החלוקה אחר

 על חלוקתן אחר שיקפיד בהן וכיוצא ושמן בביצים מקצתן של פניהן למשוח או, מיוחדים בדפוסים ולעשותן לחלקן כשדעתן

, החלוקה אחר גם נשיכתן על יקפיד ולא, קטנות בפתין שרוצה משום רק לחלקן דעתן ואם, לחלק מ"ע מקרי זה בזו זו נשיכתן

 דלחלק נשמע וממילא, מקפיד לאינו חלוקה אחר מקפיד בין אלא אנשים' לב אחד איש בין חילוק ואין, לחלק מ"ע מקרי לא זה

 .מקפיד אינו אחד דסתם, חייבת אחד ולאדם, מקפידין שנים דסתם כיון, פטורה א"בנ' לב

 .פטורה בצק בעודה, לאחרים לחלקה מנת על עיסה העושה אדם שאר אבל :סעיף ב' שכו סימן דעה יורה לבוש

 .פטור חלה שיעור בו שאין חלק' א לכל הרבה לאנשים הבצק ליתן פירוש  .בצק לחלקה :(ג) שכו סימן דעה יורה פרישה

 

 סיכום דעות האחרונים בלחלק לעצמו

,חזו"אז'גר"א לבוש, פרישה, 
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 בחלוקה לאחרים.רק חייב ונפטר לעצמו  :ג חיו"ד קצ 
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קפדה על נשיכתם ואם מחלק רק כי רוצה פיתין קטנים מסתמא לא מקפיד אם החזו"א הסביר שהכל תלוי בה 
 ישוכו וכן ניתן להסביר בדעתו בחלוקה לשימוש עתידי.

ראוי ר"י קורקוס: 

להחמיר 

שהעושה עיסה 

לחלקה לעצמו 

חייב כרוב 

 הראשונים

אם לא חזו"א: 

מקפיד על נשיכתן 

אין זו חלוקה 

 שפוטרת

לבוש, פרישה: 

רק לחלקה 

 לאחרים פטור



 חלה הלכות
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 .כגון מסעודה לסעודה שחרית וערבית בזמנים שוניםלעצמו נפטר אם הוא לאפיה גם  מעדני מלך:

 בסל אחד. סופה להצטרףאין אם לעצמו נפטר גם  בית אפרים:

 
 יפריש ללא ברכה לחשוש למעדני מלך ובית אפרים. שש"כ מב י"א:

 סעיף ג

 בלישה לצרף בהסכמתם רק כשכוונתם לחלק וי"א שתלויאינו מצטרף  לנחתום קמח שנתנו שנים

 מן פטורה כשיעור מהן אחת בשל אין אם שאור להן לעשות לנחתום שנתנו נשיםמשנה שם: 
  .מדעתן שלא אחת בבת הכל ולש כשיעור יש כלן וביןר"ש:  –:החלה

 שנילושה לשנים מכאן ולמד מצטרפין מדעתן דאילו כלומר י"ר בשם( ד"ע רג קמא עשין) ג"סמ פירש וכןבית יוסף: 

 כתב כך אחר ומיהו .שמצטרפין ,יחד לאכול אלא חלקו אחד כל וליקח לחלקה דעתם ואיןב.  מדעתם א. יחד עיסתם

כשאין בדעתם לחלקה כיון  .מצטרפת מדעתן שלא נתערבה אפילו לקיש אריש( ה"ה א"פ) בירושלמי דפליג יוחנן דלרבי

 .התרומה בספר פסק וכן שבזה תלוי הכל ולא בדעת. ראה להלן בלשון הסמ"ג.

 פטורות דנשים דההיא מפרש שמואל ברבי יצחק רבינו אבל:  קמא סימן עשין גדול מצוות ספר
 לו דאין מדעתן שלא יחד עיסה ועשה עירבן והוא לנחתום לבדה אחת כל קמח בשנתנו זהו מחלה

בהמשך דוחה את הדברים ... פטורה ולכך בסוף לחלקה שדעתו מיירי נמי אי רשותן בלא עיסתן לחייב כח

 לחלקה דעתם אין וגםב.  שניהם מדעת ביחד עיסתם שנילושהא.  אדם בני ששני מכאן למדנוומסכם 
 פי על ואף לקיש לריש בין יוחנן לרבי בין בחלה חייבת יחד לאכול אלא חלקו ואחד אחד כל וליקח
 נטבלת מדעתן שלא ונתערבה נילושה ואפילו .שניהם בין אלא לבדו האחד בחלק כשיעור שאין

 .יוחנן דרבי אליבא

 סיכום דעות הראשונים בחלוקת עיסה

 .בשעת לישה לצרף דעתןהכל תלוי בהסכם  : ר"ש

 שדעתן לחלק.כ אופטורות כשצורף שלא מדעתן : ברבי שמואל רבינו יצחק

 בסוף. העיסה לחלק בדעתןהכל תלוי : מסקנת סמ"ג לר' יוחנן

 פי על אף, כשיעור מהן אחד בשל אין אם, שאור להן לעשות לנחתום קמח שנתנו שניםסעיף ג: 
  .135כמסקנת הסמ"ג כיון שסופן לחלק פטורים בכל אופן .פטורה, כשיעור בכללן שיש
: זו שגגה גדולה ז' גר"א  (.ג"סמ בשם י"ב) מקפידין אינן שהרי חייב מדעתן אבל, מדעתן שלא שערבן ודוקא: הגה

 136והמחלק לעצמו לעיסות קטנות חייב שרק בב' בני אדם פטרו  .אינו מצטרף לחלק שסופו כל אלא לא או מדעתן אם חילוק אין יוחנן' שלר שמסקנת הסמ"ג

 ד סעיף

 לשיעוראח"כ מצטרפת  *עיסה שנעשתה לחלוקה נפטרה מחלה ואינה

 על זה והוסיפו וחלקו קבין שני שעשו ישראלים : שני ג פרק חלה מסכת( וילנא) ירושלמי תלמוד
 .ונפטרו חובה שעת להן היתה שכבר פטורין שלו על וזה שלו
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כי כוונתם לחלק כשאור שהוא בצק ואם כוונתם לחלק לאחר אפיה לרשב"א מצטרפים ולסמ"ג אפשר שלא  
 מצטרפים כדלעיל בבית יוסף בסעיף ב'.

136
 בשני קמח) לנחתום שנתן אחד אדם אבל לנחתום שנתנו שנים ודוקא'': ו ק"בס שכתב ,י"כר סובר ך"שהש ואפשר 

' י ק"ובס. בדעתם הדבר תלוי שבשניים ומשמע. כ"ע. 'חייב מדעתו שלא ערבו ואפילו מקפיד אינו מסתמא(  שלבים
 '.לחלקם מ"ע עשאום שלא' לחייב נוסף תנאי כתב
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 שחלקו אחר אחד כל וחזר כך שעשו ישראלים שני אבל :ט הלכה ז פרק ביכורים הלכות ם"רמב
 פטורין היו והן חובה שעת לה היתה שכבר, פטורה זו הרי לשיעור שהשלימו עד חלקו על והוסיף
 . לחלק שעשאוה מפני שעה באותה

 ?פטור שהוא לו מאין והשלימו לחלק אותה עשו ואם מחוור זה דבר אין א"א :ד"הראב השגת
 בירושלמי כן שראה פי על ואף ?חייבין שהן בסל שצרפן או והשיכן קבין עיסתו לעושה זה בין ומה
 שהשלים כיון זה ואחד זה ואחד 137מצות אצל דחוי אין ל"דקי ועוד עליו לסמוך נותן השכל אין

 .חייב עליו

 ד"הראב ליה כדדחי דחיטאתא בגילא הירושלמי לדחות דאין סבר ם"דהרמב ל"ונ :של סימן דעה יורה יוסף בית

 ל"וי דחייב צרפן או בסל והשיכן קבין עיסתו מהעושה ליה תיקשי דלא הירושלמי לדברי טעם למצוא לנו יש כ"וע

 שכבר הכא אבל חייבת חובה שעת לה שהגיעה כל הילכך מעולם חובה שעת לה היתה לא דעדיין התם דשאני

 ליה דהוי להתחייב חוזרת אינה שוב לחלק שעשאוה מפני ונפטרה כשיעור בה היה שהרי חובה שעת לה היתה

 עד עיסתה הקדישה( ג"מ) דחלה' ג בפרק ששנינו לאותה דומה זו והרי שעה באותה חלתה ממנה הורמה כאילו

 .דמצות דיחוי אצל ענין זה ואין פטורה היתה חובתה שבשעת פטורה פדאתה כך ואחר הגזבר וגלגלה גלגלה שלא

 אם לי ומה עריכה בשעת חיוב עליה היה לא סוף דסוף מובן ואינו סעיף יב: שכו סימן דעה יורה השולחן ערוך

ועוד  ...ע'"וצ חיוב שום זו עיסה על היה לא פ"עכ והרי חלוקה מצד או עצמה מצד כשיעור בה שאין מפני הוא הפטור

 לשון איזה כ"וא ש"כמ החלוקה מהני לא כ"דאח לחלקה מנת על שעשו וודאי דהא ל"ק ותרתי הקשה על לשון הירושלמי:

 שעת היתה אימתי חובה שעת להן היה שכבר דקאמר האי מאי ועוד לחלוק שעשו לומר ל"ה וכך וחלקו שעשו הוא

 ביחד הקמח ועירבו בחלה לחייבה כדי להשתתף רצו הקמח כשלקחו אדרבה השנים דאלו פ"דה ל"נ חובה?! ולכן

 שיחלוקו לשים כן מנת ועל מחלה לעקרה שרוצים ואמרו טעם מאיזה נתחרטו עירוס קודם ותיכף המים ושפכו

 :הוא כן ם"הרמב כוונת וגם ונראה חוזר אינו ונדחה ונראה בידים דדחיוה ונמצא

 כ"ואח, בעודה בצק בענין שלא היה שיעור בשום חלק. ש"ך ז'. כרשב"א וחלקוה כשיעור עיסה שעשו שנים: ד סעיף
 כאילו הוה שיעור בו היה בעוד זו עיסה ונפטרה והואיל .פטורה ז"ה, לכשיעור שהשלימו עד חלקו על אחד כל הוסיף

 שכבר .'ונראה ונדחה אינו חוזר' ת מים וקודם לישהנשהתכוונו להשתתף וחזרו בהם לאחר נתידווקא שמדובר  כתבוערוה"ש  ש"ך ח'.. חלה ממנו הופרש
ראב"ד דעת הו .כרמב"ם וירושלמי .לחלק שעשאוה מפני שעה באותה פטורים היו והם, חובה שעת להם היתה

  .בהוספה כי אין דחוי למצוותשמתחייבים 

 לא אם אבל ש"ך ט'. .שנפטרו ולא מצטרפים אח"כ לשיעור וחלקם, לחלקם ודעתו קבין' ב שעשה אחד באדם ה"וה: הגה

וכתב עליו בב"י  טור)  אחת. ט"ז ג'. חלה אם כי ליטול צריכא אין כ"אח שיחלוק דאף ל"נ .כ"אח החלוקה מהני לא, לחלקם מ"ע עשאם

 . ש"ך י'.כ"אח החלוקה מהני לא לחלקם מ"ע עשאום ולא מקפידים אינם אם אדם בני בשני ה"וה(. 'דברים ברורים הם'

 ה סעיף

 חלה אח"כ אינה שיעור והשלימה שלא היה בה מעיסה חלה המפריש

 אחר העיסה על שהשלים והוא חלה אומר עקיבא רבי חלה שיעור בו שאין הקב מן חלה הנוטלד: , ד חלה משנה

 העיסה היתה שהפרישה שבשעה כיון חלה אינה אומרים וחכמים: למפרע חלה הויא השיעור שנשלם דכיון, חלה כשיעור כן

 .כחכמים והלכה. פטורה

 עיסה ועשאו חזר עצמו בפני זה ושל עצמו בפני זה של חלתו שנטלה קבין שני ה:, ד חלה משנה
 של חומרו קולו חומרו נמצא .מחייבין וחכמים למפרע חלה והויא דהדרא לטעמיה ואזדא פוטר עקיבא רבי אחת

 :עצמו בפני זה ושל עצמו בפני זה של חלתו שנטלה קבים בשני ולפטור להקל לו גורם, וקדשה חלה דהויא מקב חלה בנוטל לעיל דאמר ע"ר
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, כלומר' :'דחוי אצל מצוותובעוד מקומות והסביר רש"י שם ד"ה ' לג. בסוכהזהו ספק דחוי אצל מצוות  אם יש 
 הדר לא דתו, ידחה אמרת - משנשחטה ונדחת נראה דאם, קרבנות אצל שנוהגת כשם מצות אצל דחוי תורת נוהגת

ערך דחוי '. )וראה באנציקלופדיה תלמודית תמרה בעליית מיחזי הדר לא תו - כשנקטם ונדחה הואיל, נמי הכא, חזי
 שכתב בשם הט"ז במצוות כיסוי שגם הרמב"ם סובר כרב פפא שאין דחוי אצל מצוות( 247הערה 
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אם ישלים אותה לשיעור. משנה חלה ד' ד' אף למפרע  חלה אינה, שיעור בה שאין מעיסה חלה המפריש: ה סעיף

 עירב כ"ואח חלה אחת מכל והפריש, כשיעור מהן (אחת) בשום שאין עיסות שתי לפיכך. כחכמים
 .בחלה חייבת, אחת עיסה ועשאן העיסות
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  .סעיפים' ה ובו, חלה חיוב העיסה על חל מתי -סימן שכז 

 א סעיף

 חלה אינה קמח חלתו המפריש

 להחזירה וצריך כהן ביד וגזל כתיב עריסותיכם דראשית חלה אינה קמח חלתו המפריש :ה משנה ב חלה משנה

 אם חלה בתורת כהן ליד שבא והקמח בחלה חייבת עצמה העיסה פטורה שעיסתו סבור יהיה בידו תשאר שאם, לבעלים
 שלא כהן ליד שבא שראו לפי, הוא בעלמא וחומרא, כהן ליד שבא הקמח כל לזרים ואסורה בחלה חייבת כשיעור בו יש

 הוא אף להם אמר ואכלה זר זקן חטפה זר זקן וקפשה מעשה לו אמרו יהושע' ר דברי חלות אוכל זר ראינו יאמרו
  :שאכל שראוהו לפי, להתיר פתח ומוצאים, בו ותולין אוכלין שאחרים לאחרים ותיקן ואיענש דאכלה לעצמו קלקל

  .בצוארו תלוי אכילתם שעון לו הנשמעים לאחרים ותיקן באכילתה שחטא לעצמו קלקל ל"ר : ב פרק חלה מסכת( מאירי) הבחירה בית

. בחלה הוא גם חייב, אותו ולש שיתבאר כמו חלה שעור שהוא רבעים חמשת בו יש אם שהופרש בראשונה הקמח ואותו: משנה על ם"רמב

 הופרש חלה לשם וקמחה הואיל החלה מן פטורה זו שעיסה אומרים ואין. חלה כל כדין לזרים אסורהשהופרשה מהקמח  החלה ואותה

 .יהושע' כר והלכה...

 חלתו חלה ,הפריש קמח ואמר שתהיה חלה כשתעשה עיסה

 על התלוש מן תורמין אין: דמי מעשה כמחוסר לאו שבידו דכל יוחנן דרבי כותיה תניא :סב קידושין בבלי
 על תרומה יהיו תלושין זו ערוגה פירות אמר? כיצד, תרומה תרומתו אין - תרם ואם, המחובר

 לא - תלושין זו ערוגה פירות על תרומה יהיו מחוברת זו ערוגה פירות, מחוברת זו ערוגה פירות
 ר"א כן על יתר ; ולהפריש לתלוש ובידו הואיל קיימין דבריו - ונתלשו לכשיתלשו אמר אבל, כלום אמר

 זו ערוגה פירות אמר אפילו: דבר שלא בא לעולם ומקנה מקדיש אדם דקסבר בידו שאין מה אפילו יעקב בן אליעזר
 פירות על תרומה יהיו מחוברת זו ערוגה פירות, מחוברת זו ערוגה פירות על תרומה יהיו תלושין

 תבואה לאו שליש הביאה שלא דתבואה ולהפריש לתלוש בידו ואין שליש הביאו לא שעדיין שליש לכשיביאו תלושין זו ערוגה

 דבריו - ונתלשו שליש והביאו, ויתלשו. לשליש אלא לשלש תקרי אל לשלש התבואה את מועשת( יג דף) ה"בר כדגמר היא
 .קיימין

' פי כהן ביד היא וגזל חלה אינה קמח חלתו המפריש[ ה"מ] ב"פ בחלה תנן: קמח סימן יראים ספר
 חלה שם עליו יחיל עיסה כשתעשה ואמר קמח הפריש אבל חלה שם עליו יחול קמח בעודו שאמר
 .. ב"יוכתב הסמ"ג שמקורו בדברי ר' אליעזר בן יעקב לעיל .עתה פטורה שהיא י"אעפ חלה חלתו

 לפני הלומדים תלמידים כגון אדם בני שני עיסת דין פג: סימן חלה הלכות סימנים התרומה ספר
 על אף וגם בחלה חייבת שניהם בין בשעור שיש כיון לבדו אחד בחלק כשעור שאין פי על אף רבם

 כמו שהוא והתלמיד משניהם רשות ליקח צריך החלה את והמפריש' מדעת שלא חלקם שנתערב פי
 כן אחר שיקנה מאותן אפילו לו שיהא עיסות מכל חלה להפריש הבית לבעלת לומר יכול אורח
 או אלי עוגות ולושי קמח קחי לחברתה לומר יכולה אשה וכן. פעם בכל רשות ליטול צריך ואינו
 דהמפריש לחלק ראויה ולא קמח היתה הצווי בשעת כי פי על אף חלה והפרישי בזה וכיוצא פלדון
 ביד אבל... מנהג וכן להפריש לה אמר לא עיסה שנעשית ולאחר כלום ולא עשה לא קמח חלתו

 והביאו מחוברין זו ערוגה פירות כמו והוי לעשות לאחר לומר או הקמח מן עיסה לעשות האשה
 דכל תרומה דהוו האומר פרק יוחנן רבי דאמר הללו פירות על לכשתלשן יהודה רבי אמר שליש
 .מעשה מחוסר לא שבידו

וצריך להחזירה אם טעו ונתנו לו. ש"ך א'. אבל הט"ז א כתב שאפילו  כהן ביד וגזל, חלה אינה, קמח חלתו המפריש א: סעיף

 .בחלה חייבת העיסה ושארשמא יבוא הכהן לערבה בעיסתו ויסבור שהיא פטורה. ע"פ קידושין מו:   .אם ידעו לא אמרינן שנתנו במתנה

ודינה ככל  .חלה ממנה מפריש ז"ה, עיסה ועשהו עומר בו יש אם, חלה לשם שהפריש הקמח ואותו

 ר"ש. חלה שאסורה לזר כר' יהושוע במשנה ב' ה'. רמב"ם פיהמ"ש. 

 עיסה כשתיעשה: ואומר קמח המפריש אבל, קמח בעודו חלה שם עליה שיחול באומר ודוקא
 .יראים קמ"ח .קיימים דבריו, תעשה עיסה. ערוה"ש ב'.  כשגם היא חלה שם עליה יחול
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אמנם בפת"ש ובגר"א כתבו . ואפילו כשאין בידו לתלוש כי אדם מקדיש דבר שלא בא לעולם לתרום על המחוברוכתב בב"י הטעם כראב"י לעיל שמועיל 

ויש בזה נפק"מ למשגיח שהרי  וכן הסביר ערוה"ש ב'. וממילא סיבת ההיתר היא שכל שבידו ללוש לא מעכב. אלא כר' יוחנן שלהרבה ראשונים לא קי"ל כראב"י

אין בידו ללוש
138
  

 , כיון שיש בידו לתלוש.שליש ורק כשהביא ה"א סעיף סעיף נ"ה כתב השו"ע בעצמו כר' יוחנן שהפרשה על המחובר בתנאי מועילובסימן של

 ב סעיף

 שנתערב הקמח במיםאפשרית מחלה  הפרשת

 גלגול קודם עליה עיסה שם שאין לפי, יפה שתתערב שתתגלגל עד העיסה מן עראי אוכלין :א, ג חלה משנה

 גלגלה: ביד מטמטם אלא חטים של כעיסה יפה מתערבת ואינה מתפרדת השעורים שעיסת לפי בשעורים ותטמטם בחטים
 נותנת שהיא כיון במיתה הוא וטבל מלאכתה דנגמרה מיתה חייב ממנה האוכל בשעורים וטמטמה בחטים

 היא מצוה דעיקר, העיסה תטמא שמא, בטהרה חלה להפריש למהר טהורה בעיסה היא חכמים תקנת חלתה מגבהת המים את

 לא רביעיות חמשת נשארו דאם, במים נתערבו שלא קמח רבעי חמשה שם יהא שלא ובלבד לישה גמר אחר עד להמתין

 .שנתגלגלו קודם שהפריש בחלה נפטרו

 שאור ועל הזאת העיסה על חלה זה הרי ?הכהונות את למדו מה א: הלכה ג פרק חלה ירושלמי
 הוקדש אחד גוש כולה לכשתעלה תחתיה שניתן הקרץ ועל בה שנשתייר הקמח ועל בה המתערב

 .חוץ חלה לשם שבידי זה

 הוי לא הא כן אחרי המתגלגל קמח על מתנה היאך תימה וקצת א: משנה ג פרק חלה מסכת ש"ר
 היו שם קדושת שבשעת מה מוקף וחשיב המוקף מן היתה דעיקר מאחר חיישינן לא ושמא מוקף
 .מוקף היה לא הקדושה שחלה שבשעה פי על אף מוקף

 כשהיא מיד חלתה שמגבהת דקתני והא :סימן ה חלה הלכות( מנחות) ש"לרא קטנות הלכות
 כולה ותעשה הלישה גמר אחר עד שתמתין יותר וטוב המצוה עיקר זה שיהא לא. המים את נותנת
 תטמא שמא בטהרה חלתה להפריש למהר טהורה בעיסה הוא חכמים תקנת אלא. אחד גודש

 מנתינת ק"ה. עריסותיכם ראשית היא זו המים את נותנת שהיא כיון בירושלמי דקתני והא העיסה
 וכך( מגבהת ה"ד) ש"הר כתב וכך .ג"בכה המצוה עיקר שתהא ולא. עריסותיכם ראשית שפיר ביה קרינן המים

 גמר אחר עד החלה תשרף שלא ...וצריך ב"י.. (ד שער) שלו חלה בפסקי א"הרשב כתב וכן( ב"ה ח"פ בכורים) ל"ז ד"הראב כתב
 .והערבבה גיבול

 מיד ומיהו ויעשה גוף אחד. רמב"ם בפיהמ"ש, טור. במים הקמח ויערב המים כשיתן, חלה מפרישין אימתי ב: סעיף

 נתערב שלא קמח בעריבה שם ישאר שלא והוא. וכן בש"ך א' . טור.להפרישה יכול במים קמח רבעין' ה ממנה כשיתערב
 . עומר שיעור במים

 אחת עיסה כולה ולכשתעשה, שנשתייר הקמח ועל השאור ועל העיסה על חלה ז"ה: אמר ואם
ֹ טור. . מותר ז"ה, חלה לשם שבידי זו תתקדש  . הנות לומר כשהקדימו להפריש מחשש טומאה. ירושלמי חלה ג א.שכך לימדו את הכ
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שדן במשגיח שרוצה להפריש מהקמח  רה סימן דעה יורה חלק יציב דברי ת"שווראה ב -משגיח כשרות במאפיה  
)והוא לא  קמח על כלל להפריש יכול אינו דבאמת ל"דס דאית המקובץ מכל העולהמראש והביא דעות בדבר וסיכם כך: 

על העתיד והוא לא כספר התרומה  למנות יכול אינו דשליחשאדם יכול להפריש מקמח כשו"ע אבל  אומרים ויש, כפי שפסקו הטור והשו"ע(

 מהני להדיא שבאמר ל"דס הטעם בצירוף דייקא זה לו שיהיו העיסות כל על שליח למנות דיכול והסוברים, שהביא הב"י
 להפריש שיוכל אבל. ברשותו כשהקמח שדוקא או, שליחות בלא מהני דבגבל ל"דס או, עביד מצי דלא במידי שליחות

שכאן לא שייך הטעם שכתב בתרומה 'כל שבידו לא מחוסר מעשה'  לומר הדעת על יעלה לא זה, לרשותו שיבא הקמח לפטור עיסה

 שהרי אין בידו לגבלה כעת.

 הריני': הלשון בזה חלה הפרשת בכל יאמר שהמשגיח ומהנכוןשכתב  נט סימן ד חלק יצחק מנחת ת"וראה בשו
 מה על בין, חלה עוד נפרש ולא, הנחתום זה אצל ונאפה, נילוש שכבר מה כל ועל, פה שיש מה כל על זו חלה מפריש
למפרע, בארץ במציאות שיש חשש השאלה נשאלה בחו"ל שמועילה הפרשה -' נאכל שכבר מה כל על בין, שהיא מקום בכל, בעין שעדיין

 . שכבר המאפים נאכלו לא תועיל אמירה זו

[ ניתן למעשה לעקוף את בעיית השליחות בזה שהנהלת בית המדרש להלכה בהתיישבותב]הובא  ולרב אלישיב
ליקח עיסת טבל המאפיה תתן רשות בכתב למשגיח לעשות עיסה כרצונו ולשנות סדרי האפיה ובאופן זה יכול 

 .ולעשותה חלה על הקמח לכשיעשה עיסה

http://bhl.org.il/%D7%9E%D7%90%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%9D/%D7%94%D7%A4%D7%A8%D7%A9%D7%AA-%D7%97%D7%9C%D7%94-%D7%91%D7%A9%D7%A2%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9C%D7%94-%D7%91%D7%9E%D7%90%D7%A4%D7%99%D7%94/
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 שמתנה אלא מעכשיו מקדישה כאן  .עריכה בשעת כ"אח שיתערב הקמח על אף החלה שתחול מתנה אם וכן

 להתנות לנשים ללמד וטוב וזה חידש השו"ע. גר"א ד'. מותר. ש"ך ד'. ,הקמח על אף זו החלה תחול החלה כשיעור כ"אח הקמח שכשיתערב
  (.ג"סמ בשם י"ב( )ולא אמרינן דבטל ברוב. גר"א ו' .כ"אח חלה שיעור שיתערבו לחוש יש אם) כן

 א'.ג'  חלה ש"ר לאור. חלתה הושלכה אם מועיל אינו שהתנאיכיון  .העריכה כל אחר עד החלה לשרוף שלא ליזהר וצריך

 גר"א ז'. ט"ז ב'.

 ג סעיף

 טוב להמתין שתעשה גוף אחדשאין טהרה היום 

 רא"ש סימן ה'בסעיף הקודם דברי הראה 

 חלתה שתגמר לבסוף עד שתמתין היה טוב - חלתה מגבהת:  א משנה ג פרק חלה מסכת ש"ר
 שתמהר טהורה בעיסה היא דרבנן תקנה אלא כן עושין ובטמאה אחד גוש העיסה כל ותעשה
 כדאיתא חלתה ותטמא בעיסה טומאה תארע פן הגלגול בתחלת בטהרה חלתה להפריש האשה

 ראשית היא זו המים את נותנת שהיא כיון בירושלמי רבא דאמר והא עוברין אלו פרק בירושלמי
 :עריסותיכם קרינא מים דמנתינת אשמעינן נמי אי היא בעלמא אסמכתא עריסותיכם

 מלהפריש להמתין טוב למהר ולהפריש קודם שהעיסה תטמא. ר"ש שם, ש"ך ו'. צורךשכל העיסות טמאות ואין   האידנא  ג: סעיף
לתירוץ ראשון בר"ש וכן משמע בפיהמ"ש  חלה שאז ודאי חל חיוב .אחד גוף העיסה כל שתיעשה, לישה גמר אחר עד חלה

 . ד' סע' בשו"עלהלן כשנעשים גוף אחד וכן  מתחיל לרמב"ם ולטור שהחיוב

 ד סעיף

 בטמטום ודין שאר מיניםכבר עיסת שעורים מתחייבת 

 בהן מהלך את שאינם חיטים הדברים כל : ושאר א הלכה ג פרק חלה מסכת( וילנא) ירושלמי תלמוד
  .הטימטום אחר

 ותטמטם בחטים שתתגלגל עד העיסה מן עראי ואוכליןד:  הלכה ח פרק ביכורים הלכות ם"רמב
 .כשעורים והשיפון שועל ושבולת כחטים והכוסמין .בשעורים

 דהא מפרש ל"ז שהוא ל"י ושמא כירושלמי דלא פסק טעם מאיזה לתמוה ויש :שכז סימן דעה יורה יוסף בית

 .איתמר זה לענין שעורים מין ושיפון שועל שיבולת חטים מין כוסמין.( ע מנחות) ישמעאל רבי בפרק דתניא

 עיסת חיטים ודבר הפטור מתחייב בגלגול

 אחר או הגילגול אחר מהלך את מי אחר האורז ומן החטים מן עיסה עשהירושלמי שם: 
 והגמרא לא פושטת.הטימטום? 

 שאין עכשיו... הפטורין המינין ושאר החיטים מן עיסה עשה ואם:  ד שער א"לרשב חלה פסקי
 עד עראי ואוכלין דרבנן ספקי ככל להקל בה שהולכין מסתברא דרבנן אלא דאוריתא חלה

 מתפרדות אותן כשלש השעורין אבל ולגלגל יפה ללוש החיטים דרך בערוך פירש גלגול -. שיתגלגל
 .ועזבן ביד מטמטמן כן על יפה יפה ללוש יכול ואינו

 הקמח ויתערב שדרכם להיות נילושים יפה. ט"ז ג'. בחטים שנתגלגל עד העיסה מן עראי אוכלים  ד: סעיף
 אחד גוף העיסה כל ותעשה . שם.בקצתם קצתם שידבקו עד ביד מטמטמו כ"ע מתפרדת עיסתו בשעורים ותטמטם .במים

  וכן בתערובת של חיטה ומין פטור, כיון שחלה היום מדרבנן מקלים עד הגלגול.
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 ה סעיף

 בצק יפריש מהפתחלה מהלא הפריש 

 חלה יפריש שלא אני שומע העיסה מן חלה הפריש שלא הריקי:  פיסקא שלח פרשת במדבר ספרי
 מקום. מכל הארץ' מלחם באכלכם 'והיה ל"ת הלחם? מן

 וחזר, לסל הפת ונתן ואפאה מכשיעור פחותה עיסה עשה: טז הלכה ו פרק ביכורים הלכות ם"רמב
, הפת מן החלה ומפריש לחלה מצרפן הסל חלה שיעור בסל נתקבץ אם לסל ונתן אחרת פת ואפה

 .לחלה מצרפן התנור ואין, האפוי מן מפריש שהוא מלמד הארץ מלחם באכלכם והיה שנאמר

ואין לחשוש  ספרי שלח קי. .הפת מן מפריש זה הרי, הכל אפה אלא, בצק החלה הפריש לא אם  ה: סעיף

 .יד' ב' ובכל אופן ע"י הפרשה יכול לתקן אף את הבלוע. בינת אדם .שכך התירה התורהשנבלע טבל בתבנית כיון 
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  .סעיפים' ג ובו, להפרישה ראוי ומי חלה ברכת דין -סימן שכ"ח 

 א סעיף

 כשמפריש חלה יברך להפריש תרומה וי"א להפריש חלה

 וכן חלה להפריש ו"אקב תחלה מברך חלה המפריש כל  :יא הלכה ה פרק ביכורים הלכות ם"רמב

 כך הטהורה על שמברך וכשם, ל"בחו בין בארץ בין . ב"י.(פד' סי ריש) התרומה ספר בשם( קמא עשין סוף) ג"סמ כתב
 הערומה האשה אבל, לברך יכול שאינו חלה מפריש ערום האיש אין לפיכך, הטמאה על מברך

 .חלה ומפרשת מברכת בקרקע טוחות פניה וכל שישבה

 בעודה החלה את קטנה עוגה יעשה שלפסח ט"בי יעשה כיצדח דיני חלה: פס הלכות המנהיג ספר
 אליעזר' כר לחלה מצרפן והסל בסל יתנם המצות שאר עם אפייתה ולאחר ברכה בלא עיסה

, טועה חלה להפריש והמברך, העוגה היא דחלה, תרומה להפריש ו"אקב עליה ויברך ויפרישנה
 .תרומה לשם תרימו אחת חלה, תרומה תרימו חלה' עריסותיכ ראשית' הכתו' אמ שכך

 .תרומה יזכירו בין, חלה יזכירו בין יברכו אשר בברכה להקפיד ואין:  רמו מצוה קטן מצוות ספר

 'מן העיסה'יש אומרים שיברך להפריש חלה 

 העולם מלך אלהינו י"י אתה ברוך לברך צריך החלה את המפריש :ד שער א"לרשב חלה פסקי
 .(רכה סימן' א חלק) זרוע באורוכן כתב ב 'העיסה מן' חלה להפריש וצונו במצותיו קדשנו אשר

 המפריש חלה צריך לקרוא לה שם

 לה וקורא ל"ז אחא רב כתב א"א. המפריש כל :יא הלכה ה פרק ביכורים הלכות ד"הראב השגת
 .תרומה זו הרי ואומר שם

 על הראשונהרק מקום שמפריש שתי חלות יברך 

 ונוטל, תרומה להפריש ו"אקב תחלה מברך העיסה מן חלה להפריש הרוצהפט:  סימן כלבו ספר
 כדי כהן חלת יטול דבור הפסק בלי התרומה אחר ל"ז אשר ר"ה וכתב... ומפריש העיסה מן כזית

 .לשתיהן הברכה שתועיל

 קריאת שםללהפרשה וי"א  ובר לעשייתןעמברך ו

 חלה. להפריש ו"אקב תחלה מברך חלה המפריש כל :יא הלכה ה פרק ביכורים הלכות ם"רמב

 הפרשה קודם לברך צריך חלה שהמפריש שתדע צריךב:  פרק חלה מסכת( מאירי) הבחירה בית
 קרא לא ואם 'חלה זו הרי' שאומר ל"ר שם לה וקורא נוטל כ"ואח חלה להפריש' וכו קדשנו אשר

 לאחר אף לברך יכול שם לה לקרות עתיד אם מ"ומ חלה היא הרי חלה לשם והפריש הואיל שם לה
  .שם לה לקרות עתיד ועדין הואיל הפרשה

קיצוש"ע הרב  ,וחשש לברכה לבטלה כשמפרישה קודם ברכה ולא קוראת שם עג סימן ג חלק החכמה בצל ת"פסקו שווכן  -

 .85שכח ב', הלכות הארץ עמ'  סימן ולבת לאשה דינים יוסף ילקוט ,א סעיף לה סימן גאנצפריד

 והוא ואפרושיה לאקדומי מבעי מאגנא חלה למשקל בעי וכד:  ב עמוד לד דף חלה הלכות ן"רמב
 המצות כל שמואל אמר יהודה רב דאמר, חלה תהוי לימא והדר, חלה להפריש ו"קב אשר מברך

 אומר ומעשרות תרומה להפריש מהלך היה בתוספתא ותניא .לעשייתן עובר עליהן מברך כולן
 מהלך היה אידך תניא, משהפרישן עליהן מברך מאימתי. ומעשרות תרומות להפריש ו"אקב ברוך

 משום בהם אין שם להם לקרות עתיד אם הפרישן, משהפרישן מברך ומעשרות תרומות הפריש
 אין אם הילכך, נתקדשו שהפרישן כיון שם להם לקרא עתיד אין ואם שם להם שיקרא עד קדושה

  .לעשייתן עובר שיברך כדי, שיפרישן קודם מברך שם להם לקרות עתיד

 ב) תניינא שלמה מנחת ת"שושתהיה הברכה עובר לעשייתן ולא 'עובר לעובר'.   קמו סימן ד חלק הלוי שבט ת"שווכ"פ ב -

 .שאלתו לענין ה"ד קיד סימן( ג -
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כתב להפריש ולהחזיר לעיסה ואז לברך ולהפריש מחדש, ובשו"ת בצל החכמה שם ובסידור של הרב אליהו  -

 חלה מצות לשם להפריש שרצונה הבצק חתיכת את העבה העיסה מן קצת תפריד הברכה שלפני נכון'הוסיף 

 .'קצת רק לעיסה מחוברת תשאר שלא

ס' המנהיג. ונכון לברך  .תרומה להפריש וצונו במצותיו קדשנו אשר: יברך חלה שיפריש בשעה: א סעיף

וכ"כ ערוה"ש . רמב"ם, סה"ת, כלבווכן ב  (.טור( ). חלה להפריש או) , טפי. ש"ך א. עדיף תרומה להפריש בלשון המקרא שנקראת תרומה. גר"א ב'.

 '.חלה להפריש' מברכין האור' 'חלת אלא שאין אצלנוב':

 . ט"ז א'' ותמהני שמא חלה עיקר ואיכא הפסק. 'תרומה חלהוכתב הרש"ל לומר  .' ואיני יודע בו צורךמן העיסהונהגו )האשכנזים כרשב"א( לומר 'חלה 

 .וכן מנהג הספרדים כלשון הפסוק. כה"ח תנ"ז ט'. בא"ח שמיני ב' ''חלה תרומה ונראה נכון לומר
רוותו כי עיושב אפילו  .ערום כשהוא לברך לו אפשר שאי מפני, ערום חלתו להפריש לאיש אסור לפיכך

  ג'. . ערוה"שאסורשהלב רואה את הערווה ואפילו מכוסה באופן . ב' ש"ך .בולטת
כלומר יושבת, ולברך מיושב כשהיא לבושה למג"א מותר . בקרקע טוחות שלמטה פניה שיהו והוא, מותרת האשה אבל

  המנהג לעמוד ואין לשנות. ערוה"ש ה'.ו כי חלה היא רק תיקון המאכל ולישועות יעקב אסור מפני כבוד המצווה. פת"ש ב'.

לא ו . ש"ך ג'.בעלמא והשניה להיכראגר"א ד'.  יד"ח.צא ויבה כי  .הראשונה כשמפרישין רק יברך לא, חלות' ב שמפרישין ובמקום)

 (. בו כל( ). כלבו.יפסיק ביניהם בדיבור

 לחם מתולע חייב בחלה מדרבנן וללא ברכה

 מקמח פת לענין ו"ס' סי תבואה פרי בתשובת עייןא:  ק"ס שכח סימן דעה יורה תשובה פתחי
 לחייבו יש אך ישראל לאכילת ראויה שאינה כיון מחלה פטורה הדין דמן וכתב במילבין שהתליע
 בכל מרבותי קבלתי כאשר יעשה בברכה גם להפריש להחמיר והרוצה...עין מראית משום מדרבנן

 א הימים דברי) הממלכה' ה לך' כו ישראל אלקי י"בא דוד ויברך של פסוקים תפלה דרך שיאמר ג"כה

ַמיִם כֹל כִי וְַההֹוד וְַהנֵַצח וְַהִתְפֶאֶרת וְַהגְבּורָּׁה ַהגְֻדּלָּׁה' ה ְלָך :יא, כט פרק  ומלכות שם ביה דאית :(ְלרֹאׁש ְלכֹל וְַהִמְתנֵַשא ַהַמְמלָּׁכָּׁה' ה ְלָך ּובָָּׁאֶרץ ַבשָּׁ
 דמדברי עוד וכתב... לבטלה ברכה חשש ליכא ג"דבכה חלה להפריש צונו אשר ברוך כ"אח ולסיים

 ליכא כ"דג חלה להפריש צונו אשר מרא רחמנא בריך לומר דיכול נראה ב"י דף בברכות י"הפ
 דבריו דאין אך ברכה ידי יצא ה"ואפ תרגום בלשון שהוא כיון לבטלה ומלכות שם הזכרת

 :ש"ע לבטלה שם הזכרת שייך כ"ג חול בלשון דאפילו ל"די מוכרחים

 ב סעיף

 מפרישין חלה לכתחילהסומא ושיכור 

 והקטן והשוטה החרש תרומה תרומתן אין תרמו ואם יתרומו לא חמשה  ו:א,, א תרומות משנה
: תרומה תרומתו אין ברשות אפילו ישראל של את שתרם כוכבים עובד שלו שאינו את והתורם

 לא קרי ובעל והסומא והערום והשכור האלם תרומה תרומתן תרמו ואם יתרומו לא חמשה
 ותורם בורר התורם שיהא בעינן ואנן, היפה מן לברור יודעים אינם - והסומא והשכור :תרומה תרומתן תרמו ואם יתרומו

 :שכרותו מחמת המלך בפני לדבר יכול שאינו כל מקרי ושכור. מקדשו את חלבו מכל( יח במדבר) דכתיב היפה מן

 רע בעיסה שאין לכתחלה חלה מפרישין והשכור הסומא: טו הלכה ה פרק ביכורים הלכות ם"רמב
 .היפה מן ויפרשו שיכוונו כדי ויפה

 היפה על הרעה מן יתרמו שמא תרומה לכתחלה תורמין שאין גב על אף .לכתחלה חלה מפרישין, והשכור הסומא : ב סעיף

  ונכרי אין הפרשתן מועילה, כבכל תרומה. ערוה"ש ד'. 139אבל חרש, שוטה, קטן . ש"ך ד'.ם"רמב, ויפה רעה בעיסה אין אבל
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 ג סעיף

 התורם שלא ברשות אין תרומתו תרומה

 והשוטה החרש תרומה תרומתן אין תרמו ואם יתרומו לא חמשה: א משנה א תרומות משנה
 תרומתו אין ברשות אפילו ישראל של את שתרם כוכבים עובד שלו שאינו את והתורם והקטן
 :תרומה

 והשכיר כשאינו אוכל עם אביו אלא בפ"ע. גר"א. וכעת נתן לו אביו לאכול. מנחת יצחק. הבן :א פרק תרומות מסכת תוספתא
 .שלו שאינו את תורם אדם שאין הכל על יתרומו לא אבל אוכלין שהן מה על תורמין והאשה העבד

בעלה, דכיון שעוסקת באפיה הרי היא כבעה"ב על  שעושה עיסה לאכול עם בעיסתה והאשהכשאוכל עם אביו תמיד. שם.  אביו בשל הבן

 ברשות. תורמין שהן מפני תורמין אילו הרי .זה. מנחת יצחק

 .הפרשה בשעת (ב"כ מ"וב א"מ דף' קדושי) מהבעלים רשות לטול וצריך:  רמו מצוה קטן מצוות ספר

 בעה"ב נעשה כשליח ,הפריש מדעתו למנוע נזק

 לחוץ והלכה, עיסה שלה משרתת לה לשה הבית בעלת אשה: שאלה: קפח סימן הדשן תרומת
 תאפה שלא עוד תשהה שאם, צרכה כל העיסה נתחמצה שחזרה וקודם; חלה שהפרישה קודם

 למיעבד שרי, הבית בעלת רשות בלי החלה להפריש המשרתת רוצה כך ובשביל, העיסה תתקלקל
 ? לאו או הכי

 וזכין הבית לבעלת לה הוא זכות העיסה דמתקלקלת דכיון, הכי למיעבד דמי דשפיר יראה: תשובה
 גם מאתם שליחות רבינן תרומה ולענין, איתרבי שליחות מטעם זכייה ל"וקי, בפניו שלא לאדם
 .לה הוא דזכות מטעם מדעתה שלא' אפי שלוחה נעשה המשרתת נ"וה, אתם

 שליח להפרשה מועיל אפילו בעודו קמח

 לחבירתה אומרת שהאשה יום בכל מעשים דהא תאמר ואם: א עמוד יב דף נזיר מסכת תוספות
 בדבר שליח נעשה ואיך כן אומרים רבן בית של תלמידים וגם בעבורי חלה והפרישי קמח לי לושי
 בר שאינו זה מקמח חלה להפריש בעצמה יכולה היתה לא שליחות אותה שעושה בשעה הא הזה

 עיסה ולומר מגולגלת עיסה להביא בידה דיש תם רבינו ואומר ?מקמח חלה מפרישין שאין חיובא
 כיון לעולם בא שלא דבר זה דאין קיימים שבידה ודברים נילוש לכשיהיה קמח על חלה תהא זו

 .לעשות שבידה כיון לעולם בא שפיר קרוי העיסה ולגלגל ללוש שבידה

 שליח ולעשות עיסה ליקח ובידו הואיל .מועיל קמח שהוא בעוד רשות נתנו: שם קטן מצוות ספר
 שלא הפריש ואם .יפריש הגבל שיפריש ליה דניחא אומר הבית בעל דאם ונראה ממנה להפריש
 ולא, הבית בעל מדעת שלא התורמין בגת וערב שתי שהלכו אפועלים דהוה מידי חלה חלתו ברשות

וראה בב"י  .ביה שייכי קצת שהם שאני דפועלים, תרומה הויא מי שליח שוייה דלא אי דאמר להא דמי

כיון שהיתר פועלים נאמר דווקא בענבים דרוכות שהפועלים יכולים לטמאם ואילו היום כל החלות  שדחה ההשוואה של היתר פועלים בתרומה לענין חלה

 כן חלק הב"ח הובא בש"ך ה'. .נגבלות בטומאה

 ואחר צריך ליטול רשות מכולם רשות ליטול צריכים אינם השותפים

 ֲאֶשרלרבות שותפים  ַמְעְשֹרֵתיֶכם ִמֹכל' ה ְתרּוַמת לרבות שליח ַאֶתם ַגם ָתִרימּו ֵכןכח:  פסוק יח פרק במדבר
  :ַהֹכֵהן ְלַאֲהֹרן' ה ְתרּוַמת ֶאת ִמֶמנּו ּוְנַתֶתם ִיְשָרֵאל ְבֵני ֵמֵאת ִתְקחּו

 העיסה בעלי מכל רשות ליקח צריך חלה המפריש מקום ומכל :קמא סימן עשין גדול מצוות ספר
 מה (א, כב מ"ב) ואמרינן שלוחכם לרבות (ב, מא קידושין) ודרשינן 'אתם גם תרימו' כן כתיב תרומה דגבי
 :(פג פב' סי ת"סה פ"ע) לדעתכם שלוחכם אף לדעתכם אתם

 שנאמר ומעשרות בתרומה חייבות השותפין פירות :ח הלכה ד פרק תרומות הלכות ם"רמב
 ליטול צריכין אינן והשותפין, שנים של אפילו 'תרומותיכם'ולגבי תרומה נלמד בחולין קלה ב מ א. חולין קלו מעשרותיכם

  .תרומה תרומתו מהן התורם כל אלא, מזה זה רשות
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 שהתורם משלו לפטור אחרים תרומתו תרומה.א ל' "שללהלן וראה  .העיסה בעל רשות בלא חלה מפרישין אין ג: סעיף

, רשותו בלא חלה ליטול מותר, מתקלקלת העיסה שהיתה כגון, העיסה לבעל הוא דזכות ידעינן אם מיהו: הגה

  תרומת הדשן. .בפניו שלא לאדם דזכין

 רשות לה נותנת הבית שבעלת לפעמים היא שרגילה כיון, רשותו בלא חלה ליטול יכולה שבבית משרתת וכן

ובדיעבד מועיל דווקא ְבגַָּׁבל  והעלו שאין רשות לפועל שלא במקום נזק. ואז מותר לכל אדם. דאבל הב"י והב"ח דחו דברי תרוה". (ח"קפ' סי ה"ת)

אפילו אין חשש במשרתת ו דהט"ז ב' קיים את דברי הרמ"א וכתב שדברי תרוה"אמנם וכן בדיעבד מועיל במשרתת ערוה"ש ז'. ש"ך ה.  וכשניחא לבעה"ב.

  .בעצמן נשים מקפידות להפרישהש וןבע"ש כילא תתרום  אבל קלקול )ויש בהם ט"ס(

 רשות ליטול צריך אחר אבל(, דתרומות ד"פ ם"הרמב בשם י"ב) מזה זה רשות ליטול צריכין אין שותפין' ב

 (. ג"סמ בשם י"ב) משניהם

כיון  .נתחייב לא שעדיין פי על אף, מועיל, קמח בעודו אפילו, להפריש לאחר רשות נתן אם ומיהו

  .א' בידו לעשותה. פר"ח עיסה, ש"ך ו'. ואפילו אין לו .. תוס'עכשיו שבידו להביא עיסה אחרת ולהפריש
  זה. ערוה"ש ו'. על שליח לעשות יכול ולכן בשוק מצוי הרי ברשותו לא הוי כדבר שלא בא לעולם כי הקמח ואפילו אין

 כדי, בביתה שיהיה בעוד לו שתעשה עיסות מכל חלה לו להפריש הבית לבעלת יאמר והאורח
 . שכז אמובא לעיל סה"ת סימן פ"ג  .פעם בכל רשות ליטול תצטרך שלא
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  .סעיפים' י ובו, בחלה חייב פת איזה - שכט סימן

  א סעיף

 בלחם ולא בסופגנין ודובשניןדוקא  חלה חיוב

 'ַלה ְתרּוָמה ָתִרימּו ָהָאֶרץ ִמֶּלֶחם ַבֲאָכְלֶכם : ְוָהָיהיט, טו פרק במדבר

 ועשוי רכה שבלילתו לחם הסופגנין החלה... מן ופטורים במעשרות חייבין אלוד:  משנה א חלה משנה

בר"ש השמיט אבל כך פירש גם  – בדבש נילושים נ")א בדבש מטוגנים והדובשנין ואספוגין, מצות ורקיקי תרגום, דקים רקיקים א"פ. כספוג

, במחבת חלוטה חלה המשרת וחלת מאד רכה ובלילתן. אסקריטון, צפיחית תרגום והאסקריטין (הרמב"ם כאן. וראה סעיף ט'

 מן ופטור, לזרים ואסורים מדומע כולן ונעשו, חולין של סאין' מק לפחות שנפלה תרומה של סאה והמדומע משריתא, מחבת תרגום

 :החלה מן פטורין נתרמה שכבר ולא, תרומה תרימו( טו במדבר) דכתיב החלה

 בחבורו כתבה לא ולפיכך מהלכה זו משנה שדחה נראה ם"והרמב: ז סעיף שכט סימן דעה יורה השולחן ערוך

 ל"ר' וכו בחלה חייבת טריקטא אמר יוחנן' ר' וכו טריקטא הסופגנין זו משנה על אומר דבירושלמי משום ל"נ וטעמו

 חייב אינו אמר ל"ור' וכו בחלה חייב תחתיו מהלך שהאור כל אמר י"ר חורי אמר יוסי' ר' וכו בחלה חייבת אינה אמר

' וכו בחמה שנעשו בסופגנין לה פתר' וכו הסופגנין י"ר על פליגא מתניתן משקה י"ע ובלבד י"ר ל"א' וכו בחלה

 :שם ביאר זה ודין בחמה מהנעשה רק (בסופגנין ובבצקים רכים אלא) פטור ולא י"כר דהלכה ם"להרמב ל"וס[ ל"כצ]

 עשויין ואיסקריטין,  לחם מין וכולן, בדבש מטוגנין והדובשנין, כספוג עשויין הסופגנין: רבנן תנו:  .לז פסחים בבלי

 מן פטורים - והמדומע,  מחבת של תרגום המסרת וחלת, מאד  רכה עיסתן שלשין(, טז שמות) איסקריטון דמתרגמינן, כצפיחית

 מעשה הללו לקיש ריש אמר.. .טעמא מפרש ולקמיה, נינהו לחם לאו והני - הארץ מלחם באכלכם( טו במדבר) החלה דכתיב
 מעשה אמר: יוחנן ורבי אחד בתנור לחמכם כדכתיב, בתנור האפוי אלא לחם אין: סבר דקא, הוא לחם לאו לפיכך הן אילפס
 באור ולא בחמה שעשאן לפי, פטורין להכי .בחמה שעשאן והללו, חייבין אילפס

 באכלכם( ו"ט במדבר) דכתיב בלחם אלא חלה חיוב איןשכט:  סימן חלה הלכות דעה יורה טור
 מטוגנין והן והסקריטין והדובשנים רבים רכיכים כספוג העשויין הסופגנין לפיכך הארץ מלחם
 .החלה מן פטורים בדבש

  הבחל תחייב ה העשויה לפרפרתעוג

 כיון ג"י' בסעי ש"וכמ העיסות כל כדרך עבה שבלילתה דאף מבואר זה ומכל: שכט סימן דעה יורה השולחן ערוך

 על ואף פת שאינה ך"לעקא שקורין דובשנין או מאד הדקין רקיקין כמו ללחם שאינם הניכרים דברים בהם שמשימין

 בשתיית לפרפרת אלא לשביעה אכילה ואינה פת שם זה על אין לעקאך מיהו בחלה חייב דבש על הנלוש דפת גב

 כפת הוא דהתם בחלה שחייבים שבארנו חלה ל"ובוימי ן"קוכי ר"ופוט ך"לקיכלא דמי ולא כידוע וכדומה ש"י

 .כלל לחם בגדר אינם בעלמא לפרפרת רק שהם דקין ורקיקין ך"לעקא אבל אכילה בדרך לשביעה אותם ואוכלים

 ודאי חייב כשיעור בהם יש דאם ,נכון זה ואין ...השולחן הערוך כתב:  סח סימן א חלק שלמה מנחת ת"שו

 לחם המוציא עליהם מברך סעודתו עליהם קבע שאם כיון מים של תערובת בהם יש רק אם בברכה חלה להפריש

 האש על ולא בחמה כשנאפו היינו מחלה פטורין דסופגנין ד"מ דחלה ב"בפ דתנן והא, ז"ובברהמ י"בנט חייב וגם

 88.140בהלכות הארץ עמ'  "פוכ. ה משנה ש"בר ושם א"ע ז"ל פסחים' בגמ כמבואר

 

 . כלומר בעיסה הראויה להיות לחם וסתם לחם בקמח ומים וכה"ג. ש"ך א'. .בלחם אלא חלה חיוב אין : לשון הטור  א סעיף

, רמב"ם אין פטור בבלילה רכהללהבנת ערוה"ש ז' ו טור כמשנה. .כספוג העשויים רכים דהיינו, הסופגנין לפיכך
 מטוגנים והם ,מאד. שם.  רכה עיסתן שלשין כצפיחית עשויין ,והאיסקריטים בדבש. ב"י בשם רש"י פסחים לז. מטוגנין ,והדובשנין

 משנה א' ד' וטור.. .החלה מן פטורים ,בדבש
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ואמנם צריך להבין לשיטה זו מדוע הביא השו"ע סעיף זה? לשיטת ערוך השולחן התשובה ברורה, שהסעיף מוציא  
בלילה מדין חלה עיסות שנעשו לשם פרפרת אמנם לשיטת המחייבים קשה שכן דין אפיה בחמה מובאת בסעיף ו' דין 

 רכה מובאת בסעיף ז' ודין עירוב בדבש מובא בסעיף ט' וא"כ מה בא לחדש סעיף זה? ובכל אופן רוה"פ לא כערוה"ש.
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 ב סעיף

 תנורבחייבת בחלה כאה באלפס ללא מים אפבלילה רכה ש

 פטורים - והמדומע, המסרת וחלת, ואיסקריטין, והדובשנין, הסופגנין: רבנן תנו :.לז פסחים בבלי
. ,לחם כתקון נעשה אינו .בתים בעלי של חלוט זה: לוי בן יהושע רבי אמר -? המסרת חלת מאי. החלה מן

 לחם לאו לפיכך .הן אילפס מעשה הללו: אתא לוי בן יהושע' אדר לאפלוגי ולא, קאי אכולהו לקיש ריש לקיש ריש אמר

 והללו, חייבין אילפס מעשה אמר: יוחנן ורבי אחד בתנור לחמכם כדכתיב, בתנור האפוי אלא לחם אין: סבר דקא, הוא
 עשאן, והאיסקריטין והדובשנין הסופגנין: מיתיבי. באור ולא בחמה שעשאן לפי, פטורין להכי .בחמה שעשאן

 רבי לך אמר, עולא אמר -! לקיש בן שמעון דרבי תיובתיה. פטורין - בחמה, חייבין - באילפס
 ליה דהוה, הלחם בה הדביק כך ואחר  הדביק ולבסוף האילפס שהרתיח - עסקינן במאי הכא: לקיש בן שמעון

 עשאן סיפא אדתני, דפטורין נמי הכי - מאי הרתיח ולבסוף הדביק אבל - חייבין הלכך - תנור מעשה כעין
 אבל, הדביק ולבסוף שהרתיח כגון - אמורים דברים במה: בדידה וליתני ליפלוג פטורין בחמה
 שהרתיח - אמורים דברים במה: קתני והכי מחסרא חסורי -! פטורין - הרתיח ולבסוף הדביק
 .ופטורין בחמה שעשאן כמי נעשה - הרתיח ולבסוף הדביק אבל, הדביק ולבסוף

 ל"כר ח"ר פסק - פטורים אילפס מעשה עלמא דכולי :ב עמוד לז דף פסחים מסכת תוספות
 אליבא זירא' דר אחוריה יוסף ורב רבה דיתיב ועוד פטורין אילפס מעשה עלמא דכולי מדקאמר

וכן פסק הרא"ש בהלכות חלה סימן ב' וכן פסק השאלתות צו ע"ז וכ"פ הרמב"ם חלה ו' י"ב.  ל"קיי יוחנן' דכר נראה י"ולר מיירי ל"דר

 דעל י"ר ואומר יוחנן רבי לגבי לקיש כריש דהלכה' ג בהדי.( לו יבמות) בהחולץ לה חשיב מדלאב"י. 
 ר"ה כתב וכן( הלכך ה"ד: יא) ן"והר( טו' סי ב"פ פסחים) ש"הרא שם כתבו וכן' פטור אילפס דמעשה יוחנן' ר מודה משקה ידי

 בפרק חלה דמסכת בירושלמי כדמוכח המוציא עליו מברך ואין  . ב"י.(לחם ה"ד: כו ברכות) מברכין כיצד בפרק יונה
 יוצא ואדם המוציא עליו ומברכין בחלה חייב תחתיו מהלך שהאור כל יוחנן' ר אמר דחלה קמא

 בו יוצא אדם ואין המוציא עליו מברכין ואין בחלה חייב אינו אמר לקיש ריש בפסח חובתו ידי בה
 .משקין ידי על שיהא ובלבד יוחנן' ר ואמר בפסח חובתו ידי

 כך ואחר חימם את מקום ההדבקהשהרתיח  בין, במחבת או בתנור ואפאה רכה שבלילתה עיסה : ב סעיף
כר' יוחנן בפסחים פז. וכר"י שדין אלפס יבש כדין תנור כיון . 141בחלה חייבת, הרתיח כ"ואח שהדביק בין, את הפת הדביק

 . . ש"ך ג'פטורה במשקה טגנה דאילו .142משקה ידי על שלא ובלבד .בסדר ההדבקה לחלק ולא כר' חננאל שפסק כר"ל בתוס'

 ג סעיף

 מן החלה *עיסה שבלילתה עבה ונעשתה לבישול ובשלה פטורה

 עיסה תחלתה החלה מן פטורה סופגנין וסופה סופגנין שתחלתה עיסהה:  משנה א חלה משנה
 :בחלה חייבין עיסה וסופה סופגנין תחלתה סופגנין וסופה

 באילפס אפייתו סבר יוחנן' דר פליגי רכה בבלילתו דדווקא תם רבינו ואומר שם: תוס'
 עלמא כולי עבה בלילתו אבל ופטור לחם עושהו אין סבר ל"ור בחלה וחייב לחם עושהו

 בכמה כדמוכח גלגול משעת הוי חלה חיוב דהא משקה ידי על' אפי בחלה דחייב מודו
 143.דוכתי

                                                           
141

וראה להלן סעיף ה' שיש בלילה רכה הפטורה מחלה. ולכן משמע שהכוונה כאן שאמנם העיסה רכה אך המאפה  
 עליו ומברךדברי הרמ"א בסעיף יד' שמקורם כאן כתב 'אינו דק ביותר. וכן באור"ח סימן קס"ח במשנ"ב ס"ק פ"ו על 

'. וראה עוד שם סעיפים ח', טו' לענין ברכה שיש כיסנין פת בכלל הוי ה"דאל ביותר דקין היו לא אם דוקא - המוציא
בזה שלש מדרגות: עבה, רכה ורכה מאד. וברכה מאד לא שייך קביעת סעודה כלל, אבל בסתם רכה הגם שברכתו 

 יך בו קביעת סעודה ולכן גם מתחייב בחלה כאמור כאן.מזונות שי

142
 וכאן שהוא בלילה רכה לא חולק ר"ת ומה שמחמיר להלן סעיף ג' בבישול הוא רק בבלילה עבה. 

143
 ת"לר דאפילו( ב' סי) חלה ובהלכות שעה כל בפרק( ע"דכ ה"ד: לז) והתוספות( טז' סי) ש"הרא כתבוב"י:  

עכ"ל. ולפי האמור בהערה  .דנהמא תוריתא עלייהו דלית משום המוציא עליהם מברכין אין בחלה עיסתה דנתחייבה
הקודמת מובן, כי חיוב חלה מקביל לשייכות בקביעת סעודה ולא לברכה ראשונה. אמנם בשו"ע באור"ח קס"ח יג 

עשאה באלפס 

ביבש לר"ל פטור 

 לר"י חייב.

באלפס עם 

משקה מודה ר"י 

 שפטור



 .סעיפים' י ובו, בחלה חייב פת איזה - שכט סימן
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 כ"ואח רכה שבלילתה עיסה כגוןפטורה  סופגנין וסופה סופגנין שתחלתה: רא"ש
 החלה מן ופטורה לחם מקריא לא ההיא במים אותה מבשלים או בשמן אותה מטגנים

 סופגנים וסופה עיסה תחלתה. 'ג מעין ולאחריה מ"במ אלא המוציא עליה מברכין ואין
וכן כתב הטור שדעת . במים מבשלה או בשמן אותה מטגנים כ"ואח עבה שבלילתה כגון - חייבין

 נתבארה דעתו ובסיכום כתב שדעתו כדעת ר"ש וכן הלכה. וצ"ע. הרא"ש כר"ת. אמנם הב"י כתב שלא

 שאדם פעמים - חייבין סופגנין וסופה עיסה תחלתה :ה משנה א פרק חלה מסכת ש"ר
  .סופגנין אותה ועושה ונמלך עיסה לש

 (ב לז דף) מברכין כיצד' בפ כדמוכחכשסופה לעשות ע"י משקה  פטור נמי גמורה דעיסה נראה ...ומיהו
 כדתני התם ומשני חייב והתניא ופריך מחלה פטור לכותח העשוי לחם חייא' ר דתני

 ופירש פטורה כלמודין חייבת כעבין עשאה עליה מוכיחין מעשיה בי יהודה אומרר טעמא
 גלי נאות כגלוסקאות ומקוטפת ערוכה כעבין בחמה שנאפה" לכותח עשוי בקונטרס שם

 ק"במ לו ודומה עריכתו על הקפיד שלא בעלמא כנסרין כלימודין עשויה דללחם' אדעתי
 קאתי גלגול דמשעת ג"ע אף אלמא "לכסותו יין של לבור לוחות למודין לו עושין (א יב דף)

 והכי ...לחם מתורת לבטל דסופו מפטרה בחמה לאפות אדעתא דגלגל כיון חלה חיוב
 ועל ִלְבָנּה חררה לעשותה תימלך שמא בחלה חייבת כותח עיסת( ז' הל) בירושלמי איתא
 באור ואופה פורתא דשקלה כדפרישית ל"צ דברכות ההיא תיקשי שלא כדי כורחך

 בנמלך היינו סופגנין וסופה עיסה' דתחלת' ומתני כשיעור ליקח תימלך שמא' דחיישי
 .פטורה סופגנין לעשות עיסה תחלתה אבל' במתני' כדפרשי

 בהלכות עליו חולק ל"ז ן"הרמב אבל  :א עמוד יא דף פסחים מסכת ף"הרי על ן"הר
 שעשאה היינו בחלה חייבת סופגנין וסופה עיסה תחלתה התם תנן דכי ואמר בכורים
 לעשותה שנמלך פי על אף בגלגול דמחייבא היא גונא האי דבכי לחם דעת על מתחלה
 שבלילתה פי על אף סופגנין דעת על מתחלה שעשאה כל אבל מינה חיובא פקע לא סופגנין

 סופגנין וסופה סופגנין שתחלתה עיסה דתנן רישא והיינו מיחייב לא גלגול ואיכא קשה
 .עיסה מקרי לא רכה ואבלילתה עיסה לה דקרי והיינו

 ואפה ונמלך בחמה ספוגנין לעשותה עיסתו הלשא אות ו:  שער א"לרשב חלה פסקי
 עיסה( ה"מ א"פ) דתנן בחלה חייבת סופגנין ועשאה ונמלך לאפותה שעשאה או בתנור

, בחלה חייבת סופגנין וסופה עיסה תחלתה החלה מן פטורה' סופגני וסופה שתחלתה
 סופגנין ועשאה סוגפנין לדעת שעשאה כל קשה ובלילתה דגלגולה ג"דאע מהכא שמעינן
 .עיקר וכן בחלה נתחייבה גלגול משעת הא בכי אומרין ואין פטורה

 חמה מעשה לעשותה תחלה שלשה עיסה :יג הלכה ו פרק ביכורים הלכות ם"רמב
 קלי וכן, חמה מעשה לעשות והשלימה פת לאפות בה שהתחיל או, פת לעשותה והשלימה

 י.ומשמע שדעתו כר"ש. ב" .בחלה חייבין פת לאפותו שלשו

 או סופגנין לעשותה או לטגנה או לבשלה דעת על וגלגלה, עבה שבלילתה עיסה : ג סעיף
 אזלינן. ש"ך ד'.  דעתו דבתר חלה חובת עליה חל לא לבשלה ד"ע דגלגלה דכיון .רמב"ן ורשב"א כר"ש,. פטורה, כן ועשה, בחמה ליבשה

  חייבת.ט"ז ב'. עבה היתה גלגול שבשעת שס"ל כיוןולא כר"ת 

  שכט ב.. ילקו"י כד במדבר בא"ח שנה א' בחלה. ש"ך ד'. כולה תתחייב כן י"שע ממנה מעט לאפות או ברכה בלא חלה להפריש להחמיר יש לכן
, בחמה ליבשה או סופגנין לעשותה או לטגנה או לבשלה ונמלך, לחם ממנה לעשות גלגלה
 . גלגול משעת נתחייבה שכבר, חייבת

 .חייבת, לחם לעשותה ונמלך, בהן וכיוצא סופגנין דעת על גלגלה
אבל בתשובת פנים  .כיון שלא עשו אותם דרך פת כלל ואין חשש מראית עין ר"ת פטוריםדעת לגבי לאקשין וקרעפלך כתב בדרכ"מ ב' בשם ר' יונה שגם ל

 מאירות כתב שלא משמע הכי ולכן ירא שמים יפריש בלא ברכה כדי לצאת דעת ר"ת. פת"ש א'.

                                                                                                                                                                      
 על שיברך  י"ע אלא יאכל ולאחשש להבנת מהר"ם בר"ת שחולק גם לענין המוציא וכתב 'ירא שמים יצא ידי שניהם 

 '.תחלה אחר לחם



 חלה הלכות
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 ד סעיף

 בחלה כולהכל שאפה ממנה מעט מתחייבת 

 מנא לרבי שאלת איתא חדא' גמ :ע"פ הר"ש להלן ד הלכה א פרק חלה מסכת( וילנא) ירושלמי תלמוד
 מן פטורה ותהא . ר"ש.שאקח מעט לאפיה דינסבנה מהו סופגנין אטרי אצוותי למיעבד בעייא דאנא בגין

  .עיסהכולה   לעשותה תימלך שמא אסור ליה אמר. לאבוי שאיל אתא. לא למה לה אמר ?החלה

 סופגנין כעין והוא איטרי לעשותה עיסתה לשה איתתא וההיא: ה משנה א פרק חלהר"ש 
 אי איטרי כדרך שלא לאפות לקחת שרגילה מקצת באותו ליה ואיבעיא דפטורים ואסקריטין

 חלה חיוב כדי על או כולה על תימלך שמא לה ואסר ?כשיעור ביה דלית חלה בלא לאכלה יכולה
 משום מתחייב כולה היתה באור לאפות קטנה עוגה ממנה לוקח אם נמי לכותח העשויה ועיסה
 .כולה על תימלך דשמא זו גזירה

 ידו על מתחייבת כולה מעט ממנה לאפות דעתו אם דאפילו בשמו שכתב ורבינוט: שכ סימן דעה יורה יוסף בית

 בשאפאה דאפילו מיחייבא לא לאפותו בדעתו דהיה משום אפאו לא אם אבל מעט אותו כשאפה דוקא היינו נראה

 שיעור בו שאין מועט דבר לאפות בדעתו דהיה משום לחייבו עלה לוסיף דלא והבו גזירה משום אלא מיחייבא לא

 .שעה. ט"ז ד' כל פרק במרדכי כ"וכ חלה

 נראה ועוד בחלה כולה נתחייבה מעט אותו ממנה שלקחה קודם דאפילו אלמא :שכט סימן דעה יורה ח"ב

 דילמא לאפותו מעט ממנה ליקח דדעתה דכיון בחלה כולה נתחייבה המעט שלקחה קודם דוקא דאדרבה מלשונו

 מעט אלא לקחה שלא דכיון תמלך שמא חיישינן לא שוב לאפותו מעט לקחה כשכבר אבל כולו לאפותו תמלך

 לאפות שדעתו ידי דעל ש"להרא ליה דסבירא מבואר מקום מכל שיהיה ואיך לאפייה יותר תקח לא מסתמא ואפאתו

 מה לפרש שנדחק יוסף לבית מריה ליה ושרי רבינו וכדברי המעט אותו שיקח קודם בחלה כולה נתחייבה מעט ממנו

 'וכו מעט אותו כשאפה דוקא דהיינו מעט ממנה לאפות דעתו אם רבינו שכתב

 ואפאו, מעט ממנה לאפות דעתו אם, בו וכיוצא לבשלה דעת על אותה כשעושה אפילו : ד סעיף

 י.ר"ש ע"פ ירושלמ כשיעור. שמא תמלך ליקח. ידו על מתחייבת כולה, חלה שיעור מעט באותו אין אפילו

 במים לבשלה העיסה גלגול בשעת נתכוין אם דודאי כלל דעות חילוק כאן דאין ל"נ הלקיחה והאפיה של המעט. ש"ך ה'. קודםוהב"ח כתב שמתחייב ומפריש 

 סגי לא לאפות מעט ממנה נוטלת כ"דאח אלא במים כולה לבשלה נתכוונה וגלגול לישה שבשעת איירי )והב"י( והמרדכי .כולה נתחייבה ממנה קצת ולאפות

 .ב"ח.העיסה ומן ממנו ויפריש העיסה אצל אפויהה העיסה יניח ואפאו מעט אותו תחלה לקח אם . ט"ז ד'.ממש אפויה שתהיה עד בזה

לחם העשוי לכותח הפרשה בוכן הוכיח הט"ז ה' מ . ש"ך ו'.בדרישה ומביאו ל"כמהרש ודלא ,דדבריהם ספק על מברכיםו ,לברך צריך דבהפרשתו ח"הב וכתב

 ומברכה על יו"ט שני שהם ספק מדבריהם ומברכים.

 ה סעיף

 כשמתפשטת פטורה ובתבנית חייבת -בלילה רכה 

 החלה מן פטורין טרוקנין: יוחנן רבי אמר רבין אתא וכי. בחלה חייבין טרוקנין לז: ברכות בבלי

 עושה דארעא כובא: אביי אמר? טרוקנין מאי. )הרא"ש הרשב"א והגר"א גורסים 'חייבים בחלה' ולא בא ר' יוחנן לחלוק אלא לחזק(

 פטורה טריתא: אביי ואמרבזה וכן הלכה.  מחייבתובהמשך הגמ' . באלפס שעושין כמו, וקמח מים בתוכו ונותן, בכירה חלל מקום
 כשהיא הכירה על ושופכין, בכף ובוחשין, בכלי ומים קמח נותנים מרתח גביל: דאמרי איכא? טריתא מאי. החלה מן

 ואיכא; ושמן ביצים במי או בשמן תמיד אותו ומושחים בשפוד שאופין בצק דהנדקא נהמא: דאמרי ואיכא, נסקת
 סברת מי: ליה אמר? עלויה מברכין מאי דארעא כובא האי :יוסף לרב אביי ליה ... אמר: דאמרי
, עלויה סעודתיה קבע זוטרא מר. מזונות מיני בורא עלויה ומברכין הוא בעלמא גובלא? הוא נהמא
 חובתו ידי בהן יוצא ואדם: אשי רב בר מר אמר. ברכות ושלש הארץ מן לחם המוציא, עלויה וברך

 .ביה קרינן עוני לחם - טעמא מאי, בפסח

 לאפיית המיועדת עיסה כגון, ונוזלית ודלילה רכה שבלילתה עיסהשכט ד:  סימן ולבת לאשה דינים יוסף ילקוט

 אומרים יש, ונאפית מתפשטת היא, משקה ללא המחבת לתוך העיסה את שופכים וכאשר, ח"והלחו ס'הבלינצ

 וכן, ס'הבלינצ כגון, מאד דק שנאפה המאפה אם, האפייה לאחר המתקבל בעובי תלוי ממנה חלה הפרשת שחובת

 של מסויימים במינים כמו, מ"מ 8 - כ עבה הוא המאפה ואם. חלה מהפרשת פטורה, ח"והלחו, הוופל של הבצק

 בלילתה העיסה אם תלוי שהדבר אומרים ויש. ..., האפייה לאחר תיעשה וההפרשה. חלה בהפרשת חייבת, ח"הלחו

 וכגון, חלה מהפרשת פטורה, ונאפית מתפשטת היא ומיד, חם מחבת על אותה ושופכים, כמים נוזלית והיא רכה

 על או בתנור אותה ואופים, זו דלילה עיסה לוקחים אם אבל. שניות 30 - כ הוא המחבת על אפייתו שזמן ס'הבלינצ

 כיום המצוי הלחוח או טורט עוגת וכגון, חלה בהפרשת חייב, מיד נאפה ואינו, אפייה לזמן זקוק זה ומאפה, המחבת



 .סעיפים' י ובו, בחלה חייב פת איזה - שכט סימן

271 
 

 עם שמיד דק הלחוח ואם. האפייה לאחר יפריש החלה ואת[, דקות 5 - 4 - כ הוא המחבת על אפייתו שזמן]

 .חלה מהפרשת שפטור ס'הבלינצ כדין דינו, נאפה הוא המחבת על התפשטותו

 ושופכין רכה שבלילתן טרוקנין חלה סימן ג: הלכות( מנחות) קטנות הלכות ש"הרא פסקי קיצור
 גבי על אותו ושופכין הרבה רך שהוא טריתא אבל בחלה חייב לחם ונעשה שבכירה בגומא אותם
 לכותח העשוי ולחם ביצים במי או בשמן אותו ומושחין בשפוד שאופין ולחם ומתפשט כירה

 :חייב כעבין עשאם ואם פטורין למודין שעשאו

 וגלגול לישה דרך על בשנעשו שכלם ולמדת:  א עמוד לז דף פסחים מסכת (מאירי) הבחירה בית
' ואפי מחייבתם אפייה שום אין רכה בבלילה אלא וגלגול לישה כדרך שלא שנעשו כל אבל נאמרו
... :כן נראה המחברים גדולי דעת ואף אלו בדברים אצלי המבוררת השיטה היא וזו בתנור אפייה
 טרוקנין ברכות' במס שאמרו במה לדקדק צריך שאתה אלא המינין לכל למד אתה שהזכרנו וממה
 שם שאמרו וכמו רכה בלילתה זו והרי בקרקע שנאפית ל"ר דארעא כוכא בה ופירשו בחלה חייבת
 ואף המוציא עליה מברך וכן בפסח חובתו ידי בה ויוצא בחלה חייבת כ"ואעפ הוא בעלמא גובלא

 היה הרבה קמח רכה שבלילתה פ"שאע לתרצה לי ויראה... עליה סעודתו לקבוע רגיל שאין למי
 מגולגלת שאינה מצד אלא בעלמא גובלא קראוה ולא גלגול קצת שם ויש לישה כעין הוא והרי שם

 עליה מעיד שמה והרי ואילך אילך מתפשטת בקרקע אותה וכשמניחין רך בגלגול אלא גמור בגלגול
 כעין לגמרי רכה בלילה אבל מועט וגלגול ולישה בעירוב אלא גיבול ואין גבול כלומר גובלא ל"ר

 למצה לה אפי דקא כאן כתבו הפוסקים שגדולי לדעתי וזהו מחייבתו ביבש אפייה אין עכורים מים
 .מצה קרויה הוא בעיסתה שאף אימא ארעא על

 חיוב הפרשה מבלילה רכה דווקא לאחר אפיה

 הבלילה שהיתה מלעקך חלה הפרשת בענין לפנינו הציע אשר: רמד סימן ח חלק הלוי שבט ת"שו
 מעשה אופה אם והיינו דחייב עיסה וסופו סופגנין דתחלתה דחלה ק"דפ משנתינו י"עפ רכה בלילה

 דדוקא א"ע ז"כ בכורות' בתוס וכמבואר ט"שכ' סי ד"יו והפוסקים ע"השו לשון וכפשטות, לחם
 שעה כל' בפ ודובשנין סופגנין כגון אפייה לאחר עד בחלה מתחייבין שאין דברים שיש ולפי שכתב שם התוס' בדיבור המתחיל 'בריש מסא': 'אפי משעת

' העני דעתי וכן, כן מפורש ת"ובסה מקומות בכמה ועוד, חלה ממנה והפריש ואפאה לשה טחנה וכדאמר.( לז דף פסחים)
 שעת לדידן שהוא עיסה דגלגול, גלגול לשעת' האפי משעת למפרע לא ואילך מכאן דהחיוב נוטה
 לחם ותורת הארץ לחם להיות שצריך חלה דין ותנאי החיוב יסוד אבל, חיוב שעת רק הוא חיוב

 דאין או קרוב ושהמכשול בזה ידיעה אי על מעלתו מעורר ושפיר', אפי משעת זה בנדון רק מקבל
 .'האפי לפני א"ז כהלכה מפרישין דאין או, כלל מפרישין

כמו  ונאפית עליה ומתפשט הכירה על אותה ושופכין רכה שבלילתה עיסה דהיינו, טריתא: ה סעיף

 . פטורה, קרפ צרפתי

שזהו טרוקנין  וחייב לחם חשוב, כמו עוגת טורט שנעשית בתבניתלתוכה  אותה ושופכין גומא בכירה יש אם אבל

 כמר זוטרא בברכות לח. שקבע סעודתו עליה. אמנם במאירי חילק בין בלילה מימית שלעולם פטורה לבלילה רכה שמתחייבת בגומא. וכובא דארעא 

 כהסבר השני לטריתא בגמ' שם. .פטור, פירות במי או בשמן או בביצים אותו ומושחים בשפוד אותו שאופין בצק: הגה

 (. טור)

 ו סעיף

 עשאה ליבוש בחמה פטורה

 .פטורין - בחמה, חייבין - באילפס עשאן, והאיסקריטין והדובשנין : הסופגנין .לז פסחים בבלי

 קמח קלי שלשו כדי לאפותו חייב

 יוסי רבי. בחלה חייב בצק שעשאו קלי : קמחד הלכה א פרק חלה מסכת( וילנא) ירושלמי תלמוד
 .שאפיין והוא יוחנן רבי בשם

רכה  רא"ש:

בגומא חייבת רך 

הרבה. ומתפשט 

 פטור

בלילה  :מאירי

לגמרי כעין רכה 

מים עכורים 

 לעולם פטורה
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 . ש"ך ז בשם ב"י.איפכא או כתקנה לאפות וגמר בחמה ליבשה דהתחיל היכא אפוקיל בלבד בחמה ליבשה עיסה העושה : ו סעיף
 . כנ"ל סעיף ג' פטורה

 . פטור, אפייה בלא אותו ואוכלין, בדבש או במים אותו שלשו קלי וכן

 . ירושלמי א' ד'. .חייב, לאפותו כדי שלשן וקלי

 ז סעיף

 לחם העשוי לכותח כשעשאו בצורת לחם חייב

 לכותח העשוי לחם: חייא רבי תני .בחמה אלא בתנור אותו אופין אין לכותח העשוי לחםבבלי ברכות לז: 
 מוכיחין מעשיה: אומר יהודה רבי, טעמא כדקתני התם! בחלה חייב: תניא והא. החלה מן פטור
, בעלמא כנסרים כלמודין, חייבין - עשאה דללחם דעתיה גלי, נאות כגלוסקאות ומקוטפת ערוכה כעביןדף לח.:  עשאן, עליה

  .פטורים - עריסתם על הקפיד שלא

 לאכילת עשוי ואינו הואיל לכותח העשוי ולחם :ב עמוד לז דף ברכות מסכת( מאירי) הבחירה בית
 מ"ומ ברכות' וג המוציא מברך לאכלו נמלך ואם חלה בדין אינו הכותח טפילת ידי על אלא עיקר

 ודקים ארוכים עמודים כעין ל"ר כלמודים שעשאו כגון בהיכר נעשה כ"אא החלה מן נפטר לא
וכן פירש  נעשה לחם שלשם מוכחת שצורתם חייב שנוי בלא ועשויים עגולים ל"ר כעכין עשאן אבל

ובתוספות רי"ד שם. וכן כתב האוה"ח הקדוש בספרו ראשון לציון על ברכות והוכיח שכן דעת הרמב"ם מכך שכתב בנפרד דין כותח מדין  מקובצת שיטהב

 לכותח העשוי בלחם מפרשים וישעשאה בחמה. ונפק"מ לפוסקים אלו שבעשאה בחמה לעולם תהיה פטורה ואפילו בצורת לחם.  
 בכך עליהם נמלך שהוא מפני חייבת כעכין עשאו שאם כ"אח שאמר ומה בחמה אפוי שהוא

 על שגלגלה וכל פת דעת על גלגלה כבר מ"מ בחמה אותה יאפה' ואפי בחיוב אותה ואופה לאכילה
 וזהו פירוש רש"י. חייבת בה וכיוצא בחמה כגון פטור במקום שאפאו פי על אף בחיוב לאפותה דעת

 מעשיה, נעשה ביבוש בחמה. רש"י. . שטמ"ק. מאירי, פסקי רי"ד.עיקרת לאכילנאפה כתפל לכותח ולא לכותח  העשוי לחם : ז סעיף
 שהוא דכל .פטור, לאו ואם. חייב, לחם כצורת ועשאו שערכו דהיינו, כעבין עשאה. עליה מוכיחים

 . ט"ז ו'.עליה לברך דחייב הוא פשוט חיוב והאי חלה כשיעור ממנו לאפות ימלך שמא חשש בו יש כעבין

 ח סעיף

 שנלושה ברותחין ואפאה חייבת בחלה עיסה

, מחייבין שמאי בית, החליטה. מחייבין הלל ובית, פוטרין שמאי בית, המעיסה :לז פסחים בבלי
, רותחין מוגלשין גבי שעל קמח - המעיסה? החליטה ואיזהו המעיסה איזהו. פוטרין הלל ובית

, לפטור וזה זה: אביו משום אומר יוסי ברבי ישמעאל רבי. קמח גבי שעל מוגלשין - החליטה
 – בתנור, פטור - באילפס עשאן, זה ואחד זה אחד: אומרים וחכמים, לחיוב וזה זה: לה ואמרי

 יהודה רב אמר? חליטה שנא ומאי המעיסה שנא מאי, קמא ותנא .למרות שקודם ערבה ברותחין והוא כבישול חייב
. בזו מחלוקת כך בזו כמחלוקת: לוי בן יהושע רבי ואיתימא יהודה רבי אמר וכן, שמואל אמר

 חדא לאו - פלוגתייהו דמפיך ורישא, בזו פוטר - בזו והפוטר, בזו מחייב - בזו המחייב: כלומר זו שנה לא זו ששנה מי, ותברא

 הדין והוא חליטה ותנא, היא הלל בית ומקולי שמאי בית דמחומרי ליה אית תנא האי, זו שנה לא זו ששנה ומי, אהדדי וקשיין אמרינהו תנא

 .לחליטה הדין והוא המעיסה ותנא, היא הלל בית וחומרי שמאי בית דמקולי ליה אית והאי, למעיסה

 מעיקרא דחלטיה ג"דאע חייבים דתרווייהו והלכתאה: חל הלכות( מנחות) ש"לרא קטנות הלכות
 מצה דקאמרת חלוט האי (א מ דף) ביבמות אמרינן והכי ביה קרינא לחם בתנור אפייה דהדר כיון
 דחלטיה גב על ואף. בפסח חובתו ידי בה יוצא שאדם לומר רבינא אמר. הילכתא למאי הוא

וכן  .בחלה וחייב חובתו ידי בה יוצא ואדם מיקרי לחם באילפס או בתנור אפייה דהדר כיון מעיקרא

 .יב הלכה ו פרק ביכורים בהלכות ם"פסק הרמב

 פת, בתנור אפאו כ"שאח( ברותחין אותו חולטין פת כמין פירוש) חלוט :יד, קסח חיים אורח ע"שו
 וראיתי בשם הרב ליאור שזהו דוקא שלא היה ראוי לאכילה לאחר החליטה. .המוציא עליו ומברך הוא גמור

 :עשוי לכותח

א. טפל ואינו 

 עיקר במאכל.

 ב. נעשה בחמה
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, ברותחין קמח שנתן בין קמח גבי על רותחין שנתן בין, רותחין במים שנלושה עיסה : ח סעיף
 דהדר כיון מעיקרא דחלטיה גב על דאף. :רא"ש ורמב"ם ע"פ גמ' פסחים לז .משקין בלא באלפס או בתנור שאפה בין, חייבת

 .כלשון הרא"ש . ש"ך ח'ביה קרינן לחם משקין בלא בתנור אפיה

 ט סעיף

 בחלה *עיסה שנלושה במי פירות חייבת

 :מסואבות בידים ונאכלת בחלה חייבת פירות במי שנילושה ..עיסה  ב:  משנה ב חלה משנה

 דרבי אמר חנינה רבי בי יוסי רבי: פי' ידיד נפשא  הלכה ב פרק חלה מסכת( וילנא) ירושלמי תלמוד
 איש יהודה בן לעזר רבי תמן דתנינן לחלה הוא חיבור פירות שמי הסובר היא בירתותא איש יהודה בן אלעזר

 העיסה חלקי כל את מחברים פירות שמי כיון, במקצתה רק שנגע אף כולה את פסל יהושע רבי משם אומר בירתותא

 .. .מגעו מקום אלא פסל לא משמו אומר עקיבה ורבי. אחת להיות

 מחוורין פירות מי אין תמן אמר עקיבה דרבי גב על אף. היא הכל דברי יוחנן רבי בשם חייה רבי
 אין לוי בן יהושע רבי בשם חייה רבי בא רבי. לחלה מחוורין פירות שמי הכא הוא מודי לטומאה

 לחלה תימר אין. לטומאה לחלה איתאמרת מה בעי יוסי רבי. בלבד המשקין שבעת אלא מחוור לך
 . לא לחלה הא לטומאה' תימ אין. לטומאה ש"כ

 .יוחי בן שמעון דרבי תני יונה דרבי כדעתיה יונה רבי. לטומאה שכן כל לחלה ליה פשיטא יונה רבי
 כאן נאמר אומר טרפון רבי יוחי בן שמעון רבי דתני יוחי בן שמעון דרבי תני לוי בן יהושע רבי

 כאן שנאמר חלה אף. בשמן עשויה להלן שנאמר חלה מה. 'שמן לחם חלת' להלן ונאמר. חלה
 .יונה ביראה ברשב"א להלן שמשפט זה אינו מרשב"י אלא מדברי ר הוא' המשקין משבעת אחד 'ושמן. בשמן עשויה

 דעיסה במשנה הכא רבי לן דסתם ג"ע אף ונראה :חלה הלכות( מנחות) ש"לרא קטנות הלכות
 הך ומוקמינן לחלה מחברין אין פירות דמי סברי דאמוראי כיון בחלה חייבת פירות במי שנילושה

 אין כ"א מחבירו ע"כר הלכה ל"וקי ע"ר עליה ופליג ברתותא איש יהודה ברבי אלעזר כרבי סתמא
 עליה פליגי הא. לחלה מחברין פירות דמי מודה ע"דר סבר יוחנן' דר ג"ע אף. זו משנה כסתם הלכה

 דהלכה פסק ת"ר וגם. מסייעתן יוחאי בן ש"דר וברייתא יונה' ור ל"וריב חנינא בר יוסי רבי
 ובסדר. מזבנינן לא כנשתא לבי רבנן דמבי מהא( ב כו דף) ממגילה ראיה והביא יוחנן' ר לגבי ל"כריב

 לבד ביצים במי עיסה ללוש שלא ליזהר יש לכן מקום בכל ל"כריב דהלכה כתב ואמוראים תנאים
 וכן כתב בברטנורא. :חלה חיוב על הספק מן לצאת כדי מים תערובת בלא

 או רותחים מים או דבש או שמן או ביין שנילושה עיסה :יב הלכה ו פרק ביכורים הלכות ם"רמב
 בקרקע בין בתנור בין אפאה אם, ולשו לתוכו הקמח והשליך המים הרתיח או תבלין לתוכה שנתן

 מלמטה באש הרתיחן כ"ואח ובמרחשת במחבת הבצק את שהדביק בין והמרחשת המחבת על בין
 ,בחלה חייבין אלו כל הבצק הדביק כ"ואח שהרתיחה בין, הפת שנאפת עד

 מבואר זה ואין בחלה חייבת ביצים במי דבנילושה ם"הרמב בשם כתב ורבינו : שכט סימן דעה יורה יוסף בית

 ביצים מי כתוב היה רבינו שביד ם"הרמב שבנסחת ואפשר ודבש ושמן יין אלא הזכיר שלא שלנו בנוסחאות בדבריו

וכן דעת  .לפרש ליה הוה כן לא דאם ביצים למי הדין דהוא ליה דסבירא משמע דידן לנוסחא אף מקום ומכל בהדיא

 שכתב שיש חיוב חלה ללא הכשר לטומאה.הסמ"ק להלן 

 ושארי ט"וטאר ך"כלעקא אפייה מיני כל אצלינו ם"הרמב לדעת והנה: סעיף י שכט סימן דעה יורה השולחן ערוך

 לדידיה חילוק ואין... קלי או בחמה באפיה רק פטור ליכא דלדידיה כשיעור בהם כשיש בחלה חייבים מעדנים מיני

 לבשל עיסה כשלשין רק מחלה ם"להרמב פטור ואין משקין שאר או מים נתן ובין רכה לבלילתה עבה בלילתה בין

 בהם כשיש בחלה חייבים מעדנים מיני ושארי ט"וטאר ך"כלעקא אפייה מיני כל אצלינו ם"הרמב לדעת והנה

 קלי או בחמה באפיה רק פטור ליכא דלדידיה כשיעור

 עיסה ב"י בהלכה בכורים' מהל ו"בפ שכתב מה על ציין מ"והכ:  א הלכה ב פרק חלה מסכת הפנים מראה

 בן י"ר אמר דבירושלמי גב על ואף דחלה ב"בפ משנה וכתב בחלה חייבין אלו הרי' וכו דבש או שמן או ביין שנילושה

 דחמץ ודין לו נתחלף פירות במי פירות ומי תימא דברי אלא אלו דברים דאין חדא כשעה ואשתומם' וכו חנינא

 מי להו דהוו משום חימוצה על חייבין אין ודבש ושמן ביין שנילושה עיסה אמרו ה"ל דף שעה כל' דבפ להרב' אטעיי

מחלוקת בדעת ר' 

יהושוע האם מי 

פירות חיבור 

 לטומאה

בחלה  ר' יוחנן:

מוסכם שמי 

 פירות מחייבים.

בחלה רק  ריב"ל:

 ז' משקים

שמן  רשב"י:

 מחייב

הלכה רא"ש: 

כריב"ל בירו' שרק 

שבעה משקים 

 מחייבים

יין שמן  רמב"ם:

 .ודבש מחייבים

לרמב"ם גם ב"י: 

מי ביצים מחייבים 

 בחלה

ערוה"ש: 

לרמב"ם כל 

המשקים 

 מחייבים בחלה

מראה הפנים: 

לרמב"ם רק ז' 

 משקים מחייבים
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 משקה הכשר בענין הכא דהא זה על הרבה להפליא ויש איירינן פירות מי באלו נ"דה לו ונדמה מחמיצין ואין פירות

 ודבש ושמן יין והרי לא או יום דטבול' מתני כהאי לטומאה חיבור לדין לחלה חיבור דין לדמות אם ופליגי איירי

 ש"וכמ בהן וכיוצא ורמונים תותים מי כגון פירות מי בשאר אלא הכא איירינן לא כ"וא הם המכשירין משקין משבעה

 יין דאף דאמרו הוא חמץ ולענין טומאה מקבלין ולא מכשירין שאינן הן דאלו אוכלין טומאת' מהל א"בפ ם"הרמב

 ומצה חמץ' מהל ה"בפ ם"הרמב ש"כמ כלל מים בהן נתערב בשלא מחמיצין ואין פירות מי כשאר הוו ודבש ושמן

 להאריך צ"וא וממילא הרמב"ם שכתב דבש ושמן לא פסק כמשנה אלא כירושלמי עסקינן פירות מי דבשאר הוא ברור דבר וכאן

 מסואבות בידים ונאכלת דקתני האי מאי דבש או שמן או ביין שנילושה בעיסה איירי' מתני דאי עצמך על ותמה בזה

 .בזה מידי לא ותו ?טומאה לקבל הוכשרה לא כזו עיסה וכי

 

 ש"דר מברייתא עדיפא' דמתני דסתמא לי מסתברא :תשובה: תסד סימן א חלק א"הרשב ת"שו
. מדעתיה הכין לה דמפרש הוא יונה דרבי אלא יונה כרבי' בהדי תני לא' דבריית ועוד. יוחאי בן

 שהוא בשמן דוקא יוחאי בן שמעון דרבי הא דמפרש' לטעמי אזיל' כלו כדעתיה יונה רבי וכדקאמר
 במדבר) דכתב משום אלא. דוקא דלאו למימר איכא יונה רבי לאו אי אבל. המשקין משבעת אחד

. מים דוקא אמינא הוה משקין בשאר ולא במים נילושות עריסות וסתם עריסותיכם ראשית( ו"ט
 חלה כאן דנאמר משום משקין בשאר' דאפי למימר טרפון רבי משום יוחאי בן שמעון רבי אתא

 בשמן שנילושה עיסה דהא. במים שלא נילוש אפילו אלא דוקא לאו שמן וחלת. חלה להלן ונאמר
 . במים ושלא משקין שאר בכל שנילושה ה"וה. חלה בה כתב

משנה ב' ב', רשב"א והבנת הב"י . בחלה חייבת, מים שום בלא אפילו, פירות במי שנלושה עיסה : ט סעיף

 . ש"ך ט'.ברכה בלא פרישירא"ש.  ואם לש  ללא מים. ביציםלא ללוש במי שנכון בירושלמי משמע שמי פירות לא מחייבין בחלה ולכן אבל  .רמב"םב

יפריש בלא ברכה. ערוה"ש ג' ד'. וכן מהר"ן הירץ ופנים  144פשיטא שלכו"ע חייבת בחלה ורק בנוזלים אחרים ודבש ושמן חלבכלש באחד משבעה משקים ה

 . פת"ש ב'.שהבינו שגם בשאר ז' משקים חיובם מסופק מאירות ולא כספר בית הלל ולבושי שרד

  י סעיף

 צים טוב לערב מים כדי שתוכשר לטומאהילש בב

 חיוב שיעור העולם לשין כשהיו ביצים במי מקפיד היה נתנאל רבינו : ריט מצוה קטן מצוות ספר
  ?בחלתה יעשה ומה מכשירין אין פירות שמי טהורה שהיא מפני חלה

 מקום מכל מת מטומאת טהור אדם אין חטאת מי לנו שאין דעכשיו גב על דאף : שכט סימן דעה יורה יוסף בית

 אינו לשרפה ?מחלתה יעשה מה כן ואם טומאה מקבלת אינה משקה בשום הוכשרה שלא בביצים שנילושה כיון

 כדאיתא קטן לכהן ליתנה יכול היה ומיהו .טהורים רובן שאין כיון יכול אינו לאכלה וגם .טהורה שהיא כיון יכול

 ליה והוי ידיהם על מוכשרת שתהא כדי דבורים דבש או זית שמן או יין או מים הביצים עם לערב ונכון ..(כז) בבכורות

  . טמאה חלה

 .טהורה חלה לשרוף ואסור היא טהורה זו חלה כי משקים משבעה שאינם פירות במי מללוש ליזהר יש  י: סעיף

 אלאופשוט שאם הקמח נלתת או הומלח ממלח שמקורו במים מותר. פת"ש ג'.  ט"ז ז'. .י' . ש"ךטמאים רובן ואנו טהורה שהיא כיון אפשר אי כן גם ולאכלה
  בשעת הלישה קודם שנתחייבה. ש"ך י"א. (ח"רי סימן ק"סמ) .משקים משבעה אחת עמהם יערב כ"א

 . משקין השבעה הם מה בארתי ח"קצ' סי ח"בא ועיין: הגה

 שנתבאר כמו(, ג"סמ בשם י"ב) קטן לכהן אותה יתן אלא, החלה ישרוף לא, בחו"ל משקין' ז בלא ולש עבר ואם

 . סעיף ה' ב"שכ סימן לעיל
 ומכשיר ביטול שייך לא משקין' מז אחת עוד הוסיף כ"ואח פירות במי לש מתחלה ואם רובא ובמים בכלשהו. בתר אזלינן בזה זה המשקין מערב אםויש חילוק 

  .בכלשהו בכולם. פת"ש ד'

                                                           
144

 שהיה אוכל' ':ג הלכה 'א פרק אוכלין טומאת הלכות ם"רמבב כביצים וה"ה כל מי פירות שאינן שמן ויין כאמור 
 שלא מפני טהור הוא הרי המת בשר או הזב בו ונגע בלול שהוא פי על אף ורמונים תותים מי כגון פירות במי בלול

 'המשקין משבעה באחד הוכשר

משנה רשב"א: 

כל עדיפה ו

המשקין מחייבין 

  בחלה
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  .סעיפים' ט ובו, וכלבים והפקר ושותפין כוכבים עובד עיסת דין -סימן של 

 א סעיף

 לשה ישראלאם אפילו ה השייכת לגוי בזמן גלגול פטורה עיס

 לו נתנה .החלה מן פטורה ,עיסהלגוי  לו לעשות לישראל שנתן כוכבים עובדה:  משנה ג חלה משנה
 ישראל בשל אין אם כוכבים העובד עם עיסה העושה .פטור ומשגילגל חייב גלגל שלא עד ,מתנה

 :החלה מן פטורה חלה כשיעור

 של גלגול אין כוכבים עובד של שהעיסה דכיוןחלה סימן ו:  הלכות( מנחות) ש"לרא קטנות הלכות
 וכן כתבו הרשב"א והריף. ב"י. .פוטרתו כוכבים עובד של גלגול אין ישראל עיסת וכן מחייבתה ישראל

 כלום אינו, חלה שהפריש כוכבים עובד

 וחלתו, פטור שהוא אותו מודיעים - וחלה חמור פטר שהפריש כוכבים עובד .סז מנחות בבלי
, פוטר אינו כוכבים העובד מירוח: דאמר תנא האי ...והא. בו ועובד גוזז חמור ופטר, לזרים נאכלת

 הרבה קרקעות להן שיש כיסין בעלי משום א"ל כיסים בעלי משום גזירה, מדרבנן! פוטר כוכבים העובד גלגול

 גלגול ליגזור נמי חלה' אפי, הכי אי .ממעשר ליה ומפקע כוכבים עובדי וימריחום כוכבים לעובדי ויקנוהו מעשרות רוב על וחסים

 לאיערומי מצי לאערומי בעי הוה דאיכלומר  ועוד קמח רבעים מחמשת פחות לה דאפי אפשר! כיסין בעלי משום נמי

 תבואתו על אדם מערים: אושעיא רבי דאמר! אושעיא' כדר לה דעביד אפשר נמי תרומה. בהיתירא
 גגות דרך לה דעייל, נמי אי; המעשר מן ופטורה אוכלת בהמתו שתהא כדי, שלה במוץ ומכניסה

 עובדי ידי על להו עביד הלכך ממעשר למיפטר מערים פלוני שיאמרו מילתא זילא פרהסיא גגות ובדרך במוץ התם! קרפיפות ודרך

 עובדי י"ע עביד לא הלכך מילתא ביה זילא לא בצינעא גבי חלה הכא, מילתא ביה זילא בפרהסיא בצנעא כוכבים

 .כוכבים

 מודיעין אלא, חלה אינה י"בא אפילו חלה שהפריש ם"עכו: י הלכה ו פרק ביכורים הלכות ם"רמב
 ביד אותה ותלה היא ישראל של עיסה שמא לה חששנו לא ולמה, לזר ותאכל צריך שאינו אותו

 .חלה משיעור פחות עיסתו ישראל ויעשה עצמו יפטור ישראל ירצה שאם, לפוטרה וכדי ם"עכו

 חייבים בחלה וההפקר והפיאה והשכחה הלקט

 הביאה שלא ותבואה וההפקר והפיאה והשכחה הלקט: ד סעיף של סימן דעה יורה השולחן ערוך
 גלגול אחר וחלה מירוח אחר הולך דתרומה בחלה חייבין התרומה מן שפטורין פי על אף שליש

 . העיסות ככל שלו היא גלגולה ובשעת

 מנחות סז. ש"ך. ט"ז.. 'עריסותיכם' דכתיב .פטורה כוכבים עובד עיסת: א סעיף

שיש ונשים שקונות מגוי ומפרישות כתב הדרישה 'נראה שאיסור גמור' אלא אם משלמות מראש או לוקחות בקביעות ולש על דעתן. והמשאת בנימין כתב 

 , .תריח סימן ב חלק ז"רדב ת"שו .א. ואפילו אם ְמַתְקנִים העיסה שוב במים או קצת קמח פטורה אלא אם מוסיף קמח כשיעור שחייבתש"ך  .לבטל המנהג

 . שאין גלגול ישראל מחייב עיסת גוי. רא"שמשנה ג ה.  .ישראל לשה' אפי

 . קונה הקמח על חשבון הישראל. ערוה"ש א' ואפילו אין הישראל נוכח והגוי .כוכבים עובד לו לשה' אפי, חייבת, ישראל ושל

 .פטורה, לו נתנה שגלגלה לאחר ואם. חייבת, לו נתנה גלגלה שלא עד אם, במתנה לישראל נתנה
 ואמנם בתרומה החמירו במירוח גוי, אך בחלה מקלים כי אין לחשוש שישראל נתן לו לגלגל כדי להפטר מחלה שהרי יכול להפטר בצנעה ע"י עיסה .שםמשנה 

  .. מנחות סזפחות מכשיעור

 בשם י"ב( ). ש"ך ג'.חלה אוכל שהזר יחשוב שלאומודיעין אותו שלא צריך   .לזר ותאכל, כלום אינו, חלה שהפריש כוכבים עובד)

 (. ם"הרמב

לא גזרו גל גלגול 

עכו"ם כבמירוח 

כיון שיכול להפטר 

 בצנעה
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 ב סעיף

  חייבת השותפין עיסת

 וחד חד כל לקמיה דאמר הני בכל הוא מודה הגז דראשית בשותפות אלעאי' ר דפטר פי על אף רבא אמר :קלה חולין בבלי

 כתב, לא דשותפות אין דידך - דגנך דכתיב גב על אף, בתרומה אלעאי רבי מודה: טעמא כדמפרש
 גב על אף חלה. כוכבים עובד שותפות למעוטי? לי למה דגנך אלא; לשנים משמע 'תרומותיכם' רחמנא
 אף, לא דשותפות - להלן מה, הגז מראשית ראשית ראשית נילף: למימר ואיכא, ראשית דכתיב

 הוה הכי לאו הא עריסותיכם דכתיב טעמא אלא, עריסותיכם רחמנא כתב, לא דשותפות - כאן
 ראשית כתיב נמי בתרומה דהא - לחיובא מתרומה נילף, אדרבה? הגז מראשית ראשית ראשית נילף: אמינא

 כדי? בשותפות לחיובא עריסותיכם קרא לי? למה עריסותיכם אלא, נ"ה! מקשינן לחומרא וחומרא וקולא בה חייבת ושותפות
 ביצים ג"מ הרי ...מדבר עיסת וכמה בחלה חייב עכשיו של עריסותיכם כדי להם נאמר ושם תורה להם ניתנה במדבר עריסותיכם

 .וחומש

כתרומה שבה נאמר 'תרומותיכם'. ומקישים 'ראשית'  .חייבת שלא נעשית ע"מ לחלק בצק. כדלעיל שכו ב'.  השותפין עיסת  ב: סעיף

 .א ק"ס ו"שכש"ך  חייבת. לאחר אפיההאמורה בחלה לזו של תרומה. חולין קלה: ואפילו אם כוונתם לחלק 

 ג סעיף

 חייבת -בשותפות עם גוי, אם יש בחלק ישראל שיעור 

 חלה כשיעור ישראל בשל אין אם כוכבים העובד עם עיסה העושה...ה:  משנה ג חלה משנה
 :החלה מן פטורה

 עם עיסה דעושה. חלה דמסכת ההיא על למורי קשה אבלפג:  סימן חלה הלכות התרומה ספר
  (א"ע ה"קל חולין)הגז ראשית ריש ואלו. חייב כשיעור יש אם הא פטור ישראל בשל כשיעור אין אם הנכרי
 דפסחים ק"פ וכן. מיירי נמי ישראל בשל וכשעור החלה ומן מתרומה פטור ם"העכו שותפות קאמר

 דבכל. 'פטור ם"והעכו הישראל יחד הקמח קנו דכי רבינו' למו ונראה 'פטור ארנונא עיסת (א"ע' ו)
 קמחן לשין כך ואחר הקמח לבדו אחד כל בקנו מיירי דמחייבא' ומתני בו חלק ם"לעכו יש פורתא

 אמאי כשעור ישראל בשל יש' ואפי זירא' ר קומי בעא בון בר חייא' ר בירושלמי איתא והכי. יחד
 כ"א. בתמיה גידין י"ע מעורב אינו ל"א. באמצע ם"עכו וקב מכאן וקב מכאן קב יעשה חייבת
 ובראשית. לזו מזו נמשכים וחוטין שהגידין למימר שייך הוה לא דאז הקמח ביחד קנו שלא משמע

 דעיסת. זה לשון יש בפסחים כן. מחייב חיובי בתרומה ם"עכו שותפות דאמרי איכא יש הגז
 סבר פטורה ארנונא דעיסת דפסחים וללישנא. כלום לחלק צ"א זה' לפי. בחלה חייבת ארנונא
 של שותפות דאמר הגז הראשית דאמר כאיכא' ואפי. פטורה ם"עכו דשותפות הגז' דראשי כלישנא

 .ם"עכו בחלק היינו דפטר דפסחים וההיא הישראל בחלק היינו. חייב ם"עכו

 פטורה כשיעור ישראל בשל יש אפילו הגז דראשית דההיא התרומה בספר כתב עוד:  של סימן דעה יורה ח"ב

 כשיעור ישראל בשל ביש דמחייבת ומתניתין בו חלק לגוי יש פורתא דבכל והגוי הישראל יחד הקמח שקנו דמיירי

 כוותיה דלא הפוסקים ומשמעות מהירושלמי ראיה והביא יחד קמחן לשו כך ואחר הקמח לבדו אחד כל בדקנו מיירי

( ה' סי) ש"והרא( ב ב) ף"הרי כתבו   :יחד הקמח קנו אפילו בחלה חייבת כשיעור בישראל יש אם ענין בכל אלא

 בזוזי ליה מסלק מצי דלא גב על ואף בחלה חייבת ארנונא דעיסת דרבא בתרא כלישנא דהלכה דפסחים קמא בפרק

 קלא לה לית דעיסה כיון הוי וטעמא בחלה חייבת ישראל בשל חלה שיעור אין ואפילו ליטלה שלא הגוי ימלך דשמא

 בחלה חייבת העין מראית משום הילכך ואוכלה היא שלו אומר הרואה חלה הפרשת בלא וכשיאכלנה היא דלגוי

 פטורה כשיעור ישראל בשל אין הילכך גוי של היא מקום מכל יטלנה ולא הגוי ימלך אפילו הגוי שותפות גבי אבל

 :נקטינן והכי בירושלמי איתא והכי

 מקצתו בשותפות אף דהתם כ"ש' בסי טהורה בהמה לבכור דמי ולאשל סעיף ח:  סימן דעה יורה השולחן ערוך

 .לחלק אפשר עיסה אבל פוטר

 מעמידין ויש, החלה מן פטור הגוי עם עיסתו העושה בירושלמי וכתבנח:  סימן כלבו ספר
 של בחלקו יש שאם כתב ם"והרמב באמצע שידו מפורסם שהדבר עליו עומד כשהגוי הירושלמי

 .בחלה חייבת חלה שעור ישראל
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 בתערובת של חיוב ופטור יכול להפריש מיניה וביה

 חלה דבשיעור וביה' מיני להפריש א"דא ויראהחלה:  הלכות( מנחות) ש"לרא קטנות הלכות
 לש אלא. החיוב על הפטור מן שמפריש ונמצא כוכבים עובד מעיסת בו יהא שלא א"א שיפריש
 בילה דיש וביה מיניה להפריש דיוכל נראה ומיהו. לחלה ומפרישה העיסה אצל ומניח חלה כשיעור

 :ת"מה שיעור לה אין וחלה ישראל משל בו יהא שלא א"א שיפריש חלה ובשיעור. ע"לכ לח בדבר
 . ג"ע קעז ג"ח א"נכ וכ"כ ר' ירוחם

'( ב ג"י) ה"דר ק"בפ ל"קי דהא תמוה וביה מיניה שיפריש ש"במ אבל:  ה ק"ס של סימן דעה יורה א"הגר ביאור

 ג"בפ כתבו' ותוס' כו לח שדבר שכתב אטעיתיה חוץ ה"ד שם י"רש ולשון' כו חוץ ה"ד שם' ועתוס' כו בילה אין לכל

 דבר בין הוא שהחילוק ללח יבש בין תערובת לענין דוקא היא ולא לח דבר הוא שקמח מ"וש'( ב ב"כ) דמנחות

 .כאן כ"משא בעצמו העומד לדבר המתערב

 ואם. פטורה, כשיעור הישראל בחלק אין אם, כוכבים העובד עם שותף שהוא ישראל ג: סעיף
 כמשנה ג' ה'. ושונה מבכור בהמה שנפטר בשותפות כיון שעיסה אפשר לחלק. ערוה"ש. .חייבת, כשיעור בה יש

 כולהאבל עיסת ארנונה חייבת   "ך ו'. ב"ח.)ולא כסה"ת(. ש ביחד הקמח קנו ואפילו מפורסם שהגוי שותף )ולא ככלבו( אפילו חייבת שיעור בה דביש ומשמע 

  שמא ימלך הגוי ולא יקח חלקו. ש"ך ה' בשם ב"ח.

אבל דעת הגר"א ה'  ט"ז ב.  רא"ש.ואי אפשר שלא יהיה בהפרשה כלשהו משל ישראל.  ע"לכ לח בדבר ִבילָּׁה דיש .וביה מיניה להפריש ויכול

 שקמח אינו דבר לח לענין זה ולא יכול להפריש מיניה וביה.

 ד סעיף

 גלגלה אחר שנתגייר חייב

 .חייב ומשנתגייר .פטור נתגייר שלא עד נעשת ,עיסה לו והיתה שנתגייר גרו:  משנה ג חלה משנה
 עקיבא רבי חומש עליה חייבין ואין: לכהן ומוכרה חלה ומפריש, ולחומרא, איסורא ספק דהוי משום .חייב ספק ואם

 עונתה היא וזו, בתנור הפת פני שיקרמו עד חלה של מלאכתה גמר אין ע"ר דסבר בתנור הקרימה אחר הולך הכל אומר

 :ע"כר הלכה ואין. בחלה חייב, בתנור הפת פני שיקרמו קודם נתגייר אם הלכך, לחלה

 בו מיתהשהוא איסור שיש ספק בזמן הגיור חייב 

 - משנתגייר, החלה מן פטור - נתגייר שלא עד נעשית עיסה והרי: אביי ליה אמר: .קלד חולין בבלי
 וכן, חסדא רב דאמר ;לקולא ממונא ספק, לחומרא איסורא ספק: ליה אמר! חייב - ספק, חייב
 כשהיתה ילדה ספק  אשתו קרבן, לפטור וארבע לחיוב ארבע, בגר נאמרו ספקות שמונה: חייא' ר תני

 בקדשים אסור כפורים דמחוסר כפרה שתביא עד בקדשים לאכול הוא כרת איסור דספק קרבן מביאה משנתגיירה ספק כוכבים עובדת

 מחבירו והמוציא ממון דין אלא קדושה בהן אין מתנות אבל אחזקה סמכינן לא הלכך מיתה עון בה שיש איסורא ספק וחלה, כרת וענוש

 ביה לית דתו שיסתאב עד להמתין וצריך בחוץ לשוחטו כרת ספק טהורה בהמה ובכור, טמאה בהמה ובכור ,הראיה עליו

 .לפטור - חמור פטר ופדיון, הבן ופדיון, והמתנות, הגז ראשית .לחיוב – במומו הוא ואוכלו ממון דין אלא

, שנתגייר אחר. פטור, שנתגייר קודם גלגלה. ונתגייר, עיסה לו שהיתה כוכבים עובד ד: סעיף
 . שהגלגול קובע כת"ק במשנה ג' ו' ולא כר"ע שקרימת הפנים .חייב

דוקא חלת א"י אבל חלת חו"ל ו .145שהוא ספק איסור שיש בו מיתה. חולין קלד. וצ"ע שהיום שכל חלה היא מדרבנן צ"ל מותר. ש"ך ח . חייב, ספק אם

 .שהיא מדרבנן ספק פטור. ט"ז ג' בשם רש"ל

                                                           
145

ואפשר שיש לחלק בין דבר שעיקרו מדרבנן שמקלים בספקו לדבר שעיקרו מהתורה והוא דרבנן רק מכח נסיבות  
 היינו' כתב הב"י 'ה"ע לכהן אפילו ניתנת מדרבנן שהיא חלה כלזמניות. וכעין זה בריש סימן שכ"ג על דברי הטור '

 אלא שאינה דאמר למאן אפילו הזה בזמן ישראל ארץ חלת אבל לארץ חוצה חלת דהיינו מדרבנן שעיקרה לומר
 'כלל נאכלת אינה דאורייתא דעיקרה דכיון הזה בכלל אינה מדרבנן
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 ה סעיף

 והוסיפו על חלקם חייביםגוים שחלקו, נתגירו 

 שני שעשו גוים שני חייה בר בון רבי אמרד:  הלכה ג פרק חלה מסכת( וילנא) ירושלמי תלמוד
 חובה שעת[ א עמוד יח דף] להן היתה שלא חייבין שלו על וזה שלו על זה והוסיפוונתגיירו  וחלקו קבין

 . ונפטרו

, נתגיירו כך ואחר וחלקוה כשיעור עיסה שעשו ם"עכו שניח:  הלכה ז פרק ביכורים הלכות ם"רמב
 שעת לה היתה שלא, חייבת זו הרי לשיעור שהשלימו עד שנתגייר אחר חלקו על אחד כל והוסיף

  .מהן אחד כל ביד היה מכשיעור פחות שהרי ם"עכו כשהיו חובה

 על אחד כל והוסיף, נתגיירו כ"ואח, וחלקוה כשיעור עיסה שעשו כוכבים עובדי שני  ה: סעיף
 פחות שהרי שלא היתה להם קודם שעת חובה להפטר .חייבת זו הרי, לכשיעור שהשלימו עד שנתגייר אחר חלקו

 . . רמב"ם ז' ח'. ירושלמי ג' ד'. ט"ז ד.מהן אחד כל ביד היה מכשיעור

  ו סעיף

 של ישראל חייבת -שותפות של ישראל וגוי ונתגייר והוסיפו 

 על זה והוסיפו וחלקו קבין שני שעשו ישראלים שניד:  הלכה ג פרק חלה מסכת ירושלמי תלמוד
 וחלקו קבין שני שעשו וגוי ישראל. ונפטרו חובה שעת להן היתה שכבר פטורין שלו על וזה שלו

 כלום]גרסת הרמב"ם:[  מהו? גוי של חלקו. חייב ישראל של חלקו ניחא. שלו על וזה שלו על זה והוסיפו
]גרסת  פטור. גוי של חלקו חייב ישראל של חלקו ישראל?! של חלקו מחמת אלא חייב גוי של חלקו

 גוי של וחלקו חייב ישראל של חלקו גוי?! של חלקו מחמת אלא חייב ישראל של חלקו כלוםהראב"ד:[ 
  פטור?!

, וחלקו בשותפות והישראל ם"העכו ביד העיסה היתהי:  הלכה ז פרק ביכורים הלכות ם"רמב
 לשיעור עיסתו אחד כל שהשלים עד[ שלו על וישראל] שלו על הגר והוסיף ם"העכו נתגייר כ"ואח
 . פטורה ם"עכו ושל חייבת ישראל של

 היה דחלקו דכיון משום חייבת ישראל דשל ם"הרמב לדברי הירושלמי ליישב נראהשל:  סימן דעה יורה יוסף בית

 כעושה והוי מעולם חלה חיוב לידי ישראל של עיסתו עדיין בא שלא נמצא הוא חיובא בר לאו וגוי גוי של עם מחובר

 חלקו דאין כלומר גוי של חלקו מחמת לא חייב ישראל של חלקו כלום ש"וז דחייב בסל צרפן או והשיכן קבין עיסתו

 כאילו ישראל של חלקו והוי הוא חיובא בר דלאו גוי של חלקו היה חלה שיעור שהמשלים מפני אלא חייב ישראל של

 פטור גוי של חלקו חייב ישראל של חלקו זה אחר שאמרו ומה חייב לכשיעור וישלים עליו כשיוסיף הילכך לבדו נילוש

 הגוי דחלק דכיון פטור גוי של דחלקו שמעינן ממילא דאמרן מטעמא חייב ישראל של דחלקו דחזינן דכיון לומר היינו

 ונפטרה חובה שעת לה היתה וכבר חלה שיעור הגוי לש כאילו הוי כן אם הוא חיובא דבר הישראל לחלק מחובר

 שנתבאר. כמו להתחייב חוזרת אינה ושוב שעה באותה גוי שהיה מפני

 בר דהוא ישראל של לחלקו חיובא בר הוה דלא גוי של חלקו שייך דמאי...ה:  הלכה ג פרק חלה מסכת משה פני

 שהשלים השלמה ביה מהני דלא פטור גוי של וחלקו שחייב הוא ישראל של דחלקו מסתברא ודאי והלכך חיובא

 העיסה על ולא עליהן לא חיוב שעת היה לא מעולם דהתם' וכו גוים בשני דלעיל לההיא דמיא ולא שנתגייר אחר

 בחלקו להאי ליה דמחייבת היכא דכי תרווייהו על החיוב חל שנתגיירו לאחר חלקו' וא' א כל כשהשלים כ"וא

 בשל ביה דמהני גב על ואף הוא חיובא בר דהישראל וגוי בישראל אבל להאי ליה מחייבת נ"ה עכשיו שהשלים

 דלא הוא בדין הגוי של בחלקו מקום מכל חיובא שעת בה הוה לא שלו העיסה חלק דמיהת משום השלמה ישראל

 ראויה העיסה היתה כאלו דהגוי לגבי ליה הויא בהעיסה חלק חיובא בר לגברא דהיה מכיון השלמה ביה תהני

 חלק דנפטר וכיון שחלקוה בשעה נפטרה ושוב לכשיעור חלקו משלים היה רוצה היה דאלו הישראל משום לחיובא

 :כדאמרן שנתגייר אחר שהשלים השלמה ביה מהני ולא נפטר הגוי

 

 וחלקו חייב ישראל של חלקו גוי?! של חלקו מחמת לאא חייב ישראל של חלקו כלום]גרסת הראב"ד:[  
 ?! פטור גוי של
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 ם"עכו ושל חייבת אמאי ישראל של אדידיה דידה דקשיא דומה א"א :ד"הראב השגת
 גרסינן דהכי קאמר בתמיהא דירושלמי דגמרא ל"ונ, ליה מיבעי איפכא פטורה אמאי

 של חלקו ניחא שלו על וזה שלו על זה והוסיפו וחלקו קבין שני שעשו ם"ועכו ישראל
 ם"עכו של חלקו מפני אלא חייב ישראל של חלקו כלום מהו ם"עכו של חלקו חייב ישראל

 .חייב וזה זה אלא קאמר דבתמיהא משמע פטור ם"עכו של וחלקו חייב ישראל של חלקו

 כ"ואח וחלקו, ולא ע"מ לחלק כדלהלן ברמ"א בשותפות וישראל כוכבים עובד בין העיסה היתה: ו סעיף
 שיעור שהמשלים מפני .חייבת ישראל של, לכשיעור והוסיף שהשלים עד שלו על אחד כל והוסיף נתגייר

. ב"י. ושונה משני שותפים ישראלים שפטורים בתוספת כיון ששמה היתה לבדו נילוש כאילו ישראל של חלקו והוי הוא חיובא בר דלאו גוי של חלקו היה חלה

 , . ש"ךלחלק דעתם שהיה משום פטורה שהיתה אלאכבר לעיסה שעת חובה 

 שעת לה היתה וכבר חלה שיעור הגוי לש כאילו הוי כן אם הוא חיובא דבר הישראל לחלק מחובר הגוי דחלק דכיון .פטורה כוכבים עובד ושל

  .דעת הראב"ד גם של הגוי חייב. ב"י כרמב"ם. ט"ז ה'. כרמב"ם שהכל תלוי בצד שכנגד. ערוה"ש. ולונפטרה חובה

 על מתחלה עשאוה אם אבל, כ"אח לחלקה ונמלכו, לחלקו שלא מנת על בשותפות מתחילה שעשאוה ודוקא: הגה

 כיון שאין חלק הישראל שייך לגוי כלל. ערוה"ש יא. כיון שלא היתה לה שעת חובה מעולם. ב"י. .חייבת כוכבים עובד של אף, לחלק מנת

 ז סעיף

 פטורה, בה זכה כך ואחר, הפקר בעודה ונתגלגלה הפקירה

 במתנה שנתנתו או שמכרתו או עיסתה האשה שהפקירהיא:  הלכה א פרק חלה מסכת תוספתא
 כשיעור.שנשאר ברשותה. חסדי דוד.   בדגן שיהא עד בחלה חייבת אין בשעורין ותטמטם בחטים שתגלגל עד

 'המפקיר או' ה"ד ו הלכה ח פרק ביכורים הלכות ההלכה ביאור - אמונה דרךראה ב .זוהי גרסת הגרא והמפרשים

, חייבת - ופדאתה גלגלה שלא עד עיסתה הקדישה: דתנן ,פוטר הקדש גלגול:  .סז מנחות בבלי
, פטורה - פדאתה כך ואחר הגזבר וגלגלה גלגלה שלא עד הקדישה, חייבת - ופדאתה משגלגלה

 . ו הלכה ח פרק ביכורים הלכות משנה כסףהקדש. ונלמד דין הפקר מדין  .פטורה היתה חובתה שבשעת

 וחזר שגלגלה אחר הפקירה או, גלגלה כ"ואח בה וזכה, שנתגלגלה קודם עיסתו הפקיר  ז: סעיף
הקדש גלגול בכתוספתא וכדין  .פטורה, בה זכה כך ואחר, הפקר בעודה ונתגלגלה הפקירה. חייבת, בה וזכה

 ודוודקא כשלא היתה הערמה בהפקר ערוה"ש י"ב. סז. במנחותשפוטר 

 ח סעיף

 העושה עיסה לבהמה וחיה פטור

 אינה גוים בשל חייבת שלכם ללמד אם, עריסותיכם מראשיתכא:  פסוק טו פרק זוטא ספרי
 .חייבת אינה חיה של חייבת שלכם ?עריסותיכם ראשית מקיים אני מה הא .לימד כבר חייבת
 ומברכין בה ומשתתפין בה ומערבין בחלה חייבת ממנה אוכלין שהרועים כלבים עיסת אמרו מכאן
 בכסף ונקחת חמץ משום עליה וחייב מצה משום בה ויוצא טוב ביום ונאפית עליה ומזמנין עליה

 ':וכו בחלה חייבים אינם ממנה אוכלין הרועים אין ואם .אוכלין טומאת ומטמא מעשר

'. ספרי זוטא )ונראה שלומד פטור עריסותיכםשנאמר 'מראשית  .פטור, בלבד כדלהלן ולחיה לבהמה עיסה העושה ח :  סעיף

  .גויים ממקום אחר(.

 ט סעיף

 כלבים העשויה כלחם או שדרך רועים לאכול ממנה חייבת עיסת 

 בה ומערבין בחלה חייבת ממנה אוכלין שהרועים בזמן הכלבים עיסתח:  משנה א חלה משנה
 אם .בפסח חובתו ידי אדם בה ויוצא טוב ביום ונעשית עליה ומזמנין עליה ומברכין בה ומשתתפין
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 עליה מברכין ואין בה משתתפין ואין בה מערבין ואין בחלה חייבת אינה ממנה אוכלין הרועים אין
 כך ובין כך בין בפסח חובתו ידי בה יוצא אדם ואין טוב ביום נעשית ואינה עליה מזמנין ואין

 :אוכלין טומאת מטמאה

 שהיא ניכרת היא במה כלבים עיסת איזהו: פני משה א הלכה ה פרק חלה מסכת( וילנא) ירושלמי תלמוד

 ואינה מורסן תערובת בה שיש ניכרת היא בזה כלומר .מורסן בה שעירב כל אמר לקיש בן שמעון' ר. הכלבים עיסת

 אוכלים הרועים שאין פעמים ממנה אוכלין שהרועין בזמן אמר מתניתא. מורסן בלא עיסות כשאר עשויה
 תערובות בה שיש מפני ממנה אוכלין הרועים אין שפעמים משמע ממנה אוכלין שהרועים בזמן שנינו כך דהרי כלומר הן ל"ר דברי ממנה

 שעשאה כל והיינו ממנה אוכלין שהרועין בזמן ק"דה' מהמתני ראיה אין כלומר .כעבין שעשה כל אמר יוחנן רבי. הרבה מורסן

 ק"פ בתוספתא כן ותני פטורה כך עשאה לא ואם חייבת ממנה אוכלין הרועים שאז עבים ככרות כשאר יפה וקטופה ערוכה כעבין

 יפה ערכה שלא פטורה לימודין עשאה חייבת כעבין עשאן חייבת כעבין עשאה ניכרת מעצמה הכלבים עיסת כן בהדיא

 עשאה אפילו רובא [א עמוד ט דף] חייה רבי בשם אמי רבי שמואל בשם בא רבי. פטורה בעלמא כנסרים אלא
 שעשאה תיפתר. אוכלין אין אמאי יפה גלוסקא עשאה ואם ממנה אוכלין הרועין אין אם תנינן והאיפה  קלוסקין

 הרועים יאכלו ושלא בלבד הכלבים לשם עשאה בתחילה ואם ק"דה כלומר ממנה הרועים יאכלו שלא ראשונה משעה

 וחיה בהמה לאכילת אלא נעשית לא אם אבל אדם לאכילת הנעשית כתיב דעריסותיכם יפה גלוסקא בשעשאה' ואפי פטורה לעולם ממנה

 :פטורה בלבד

 סיכום הירושלמי לפטור בעיסת הכלבים:

 וכ"כ הר"ש – כשיש בה הרבה מורסן. ריש לקיש: -ר"ש  -

 כשלא ערכה יפה. ר' יוחנן: -טור  -

 עשאה לצורך הכלבים בלבד. :שמואל ור' חייא – ולא חולק עם ר' יוחנן טור ,רא"שרמב"ם,  -
 

 מורסן בה שעירב כל( שם) בירושלמי מפרש - כלבים עיסתמשנה ח:  א פרק חלה מסכת ש"ר
 כריש לקיש. ':לרועי חזיא דלא כך כל שמתערב ופעמים

 אפילו כלבים דעיסת מינה שמעינן הכי דמסקינן וכיון :חלה הלכות( מנחות) ש"לרא קטנות הלכות
 דינא נ"וה חלה מן פטורה עבד דכלבים דאדעתא כיון שלמה של כמצותו נקיה מסולת עשאה

 עשאה נמי ולבסוף הוא סופגנין לאוכלה דעת שעל כיון כדרכה העיסה דגלגלה גב על אף דסופגנין
וכן כתב הב"י על דברי הרמב"ן בטור. אבל הגר"א כאן ס"ק י' כתב  חייה רבי בשם אמי רביו שמואל בשם בא רביכ. הכל לדברי פטור סופגנין

 שהרא"ש כר' יוחנן.

, פטורה לחיה או לבהמה שלה הפת להאכיל עיסה העושה: ח הלכה ו פרק ביכורים הלכות ם"רמב
 ד"כמ שפסק רבינו מדברי ונראה :משנה כסף .בחלה חייבת ממנה אוכלין שהרועים בזמן הכלבים עיסת

 גלוסקין. עשאה דאפילו

 שמואל בשם בא דרבי פליגי לא שמואל בשם בא ורבי יוחנן דרבי סובר)הטור(  ל"ז שהוא ל"וצשל:  סימן דעה יורה יוסף בית

 קלוסקין עשאה אפילו אלא דליתא מורסן בה שעירב כל דאמר ל"אר אלא לאפלוגי אתא לא קלוסקין עשאה אפילו דאמר

 .ממנה הרועים יאכלו שלא ראשונה משעה שעשאה מאחר פטורה יפה סולת שהיא

 .בה יוצאין אין, לאו ואם; בה יוצאים ממנה אוכלים שהרועים בזמן, הכלבים עיסת :ב סעיף תנד חיים אורח ע"שו

 לרועיו גם ממנה להאכיל זה ב"בעה של דרכו אם ל"ר - אוכלים שהרועים בזמןו:  ק"ס תנד סימן ברורה משנה

 .אדם לאכילת כ"ג שתהיה מכוין הוא הרי ואפה כשלשה כ"א הישראלים

 הרועים שדרך או ממנה קצת יאכלו הרועים שגם ד"ע שנעשית דהיינו ממנה אוכלים שהרועים בזמן, הכלבים עיסתט:  סעיף

כרמב"ן וכשמואל ור' חייה בירוש' ואפילו אם עשויה סולת  .פטורה, לאו ואם. חייבת ס"ק ס'. ו ביכורים ד"א. רא"ש. משנ"ב תנ"ד ו'. ממנה לאכול

 . ערוה"ש י"ג.פטורה באקראי אדם ממנה אוכל ואפילו. שם נקיה ולא כפירוש הר"ש שהסביר כריש לקיש

כר'  .חייבת הכי לאו הא, לחם כצורת ועשויה ערוכה שאינה כגון, לכלבים שהיא בה שניכר ודוקא

וטעם החיוב משום מראית עין, ולתוס' שסובר שבאיסור דרבנן אין חשש מ"ע  .יוחנן שם. וכהבנת הב"י בטור שדברי שמואל משלימים לר' יוחנן ולא חולקים

  לי ברכה. פת"ש ב'.ל בזה כתוס' ולכן כתב שיפריש בבחדרי חדרים, בחלת חו"ל צ"ל מותר. אבל בתשובות 'פרי תבואה' כתב שלא קימ"
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 הלכה סדורה
 

 לארץ חוצה לחלת ישראל ארץ חלת בין שיש חלה הפרש -סימן שכב 

להפריש תרומה מהעיסה ולתנה לכהן  מצוות חלה א
תרימו חלה שנאמר 'ראשית עריסותיכם 

 תרומה'

 

מהתורה אין לה שיעור ומדרבנן אחד מכ"ד  שיעור חלה 
 לנחתום ואחד ממ"חלבעה"ב 

 סיבת ההיקל לנחתום

 כי יש בו כדי מתנהרמב"ם: 

 מפני הפסד ממכרו עט"ז:

למעשה שיעורי דרבנן מביאים לשווה פרוטה כך  ערוה"ש:
 שהם כעין של תורה ועיסת נחתום זולה משל בעה"ב

העושה כל עיסתו  
 חלה

 ספרי.ראשית עריסותיכם' משנאמר ' משנה א' ט' עד שישייר מקצת לא עשה כלום

גם בעה"ב מפריש אחד  -נטמאה בשוגג  עיסה שנטמאה 
 ממ"ח

 וחלה טמאה מותרת להסקה ע"י כהן  ערוה"ש:

גדר החיוב  ב
 מהתורה

שנאמר 'מלחם הארץ' וכן  .בארץ ישראל בלבד

שנאמר 'בבואכם'  .ובזמן שכל ישראל שם 'שמה'

 ולא 'כי תבואו' כמו בכל מקום. כתובות כה.

החיוב הוא לפי מקום הלישה ולא לפי  :ביכורים ה' ו'רמב"ם 
 מקום גידול התבואה.

בטלה ברוב ולא במאה ושייך בה ברירה לאכול ולהפריש ולכן בכורות כז.:   מדברי סופרים הפרשה בחו"ל  ג
 . ת בנגיעהאמהשיריים ונאכלת בטומאה שאינה מגופו ואינה נטמ

חילוקי מקום  ד
לחלה בזמן 

 אפשריתשטהרה 

חלה אחת : הארץ שהחזיקו בה עולי בבל
 לכהנים.

שתי הארץ שהחזיקו בה רק עולי מצרים: 
חלות ראשונה כשיעור ונשרפת והשניה ללא 

 שיעור ונאכלת

שתי חלות ראשונה כלשהו שאר מקומות: 
 ונשרפת ושניה כשיעור ונאכלת

 

 

חילוקי מקום  
 לחלה היום

 שו"ע. –כדין החלה בזמן טהרה רמב"ם:  . רמב"ם.כדין החלה בזמן טהרות

 רמ"א. וכן המנהג לספרדים. רדב"ז. –חלה אחת בכל מקום  י"א בטור, ריצב"א:

 .שתי חלות בכל מקוםתוס', רא"ש: 

דין החלה  
לטמאים מגופם 

בזמן שטהרה 
 .אפשרית

 אפילו חלה ראשונה לזב שהוא טבול יום. כס"מ ברמב"ם: רמב"ם.. ומותרת לטמאים אפילו לזבין וזבות

 רק חלה שניה מותרת לזבים.  גר"א וערוה"ש ברמב"ם:

   -לאחר הערב שמש מותרות  ר"ן:

 לעולם אסורות לזבים. ראב"ד:

תרומת חו"ל  ה
 לטמאים

 לטמאי מתמותרת חלת חו"ל מתי  מגופואסורה למי שטומאה יוצאת 

 רק לאחר הערב שמש: רש"י

 אפילו קודם טבילה.תוס', גר"א: 

כהן קטן בחלת  
 חו"ל

 אכילת קטן בחלה ראשונה בסמוכים לא"י . רמב"ם.אוכל חלה ראשונה בחו"ל ובסמוכים

נאכלת לקטן שלא ראה קרי או לקטנה שלא ראתה רמב"ם: 
 שו"ע. –נידה. 

 בסמוכים לא"י לא נאכלת לקטן רא"ש:

היום לא נותנים לקטן מחשש תקלה או איבוד רש"ל: 
 . ש"ך, ט"ז: וכ"פ הרמ"א. ערוה"ש: הרמ"א מתיר.החזקה

)בוגר( כהן גדול  

שנטמא מגופו 
 בחלת חו"ל

מותר לאחר טבילה ואפילו לא העריב שמשו 
 רמב"םואפילו בסמוכים. 

 ולרא"ש בסמוכים אסור
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 שרוצה המין על תחלה מברך רמ"א: ברכה על אכילה 
 קדשנו אשר: מברך כ"ואח, לאכול

. תרומה לאכול וצונו אהרן של בקדושתו

 רמב"ם.

 

דרך איבוד  
 החלה

 .י"א שצריכה היסק בפני עצמהרמ"א: 
אך  .שלא יבלע טעם תרומה בשאר הפתמהרי"ק. 

שאופין את נוהגים להשליכה לתנור קודם 
 שלא חוששים לריחא בדרבנן. .הפת

ובשעת צורך עוטפה וזורקה לאשפה ובפחות  מנחת יצחק:
 מכזית אפשר שאין כלל מצוה בשריפה.

 בחולין תערובתה ודין ונאכלת ניתנת היאך דרבנן חלה  - גסימן שכ

 גדר חלה דרבנן א
 להקל

 אבל לארץ חוצה חלת דהיינו מדרבנן שעיקרהדווקא ב"י:  
.( כה כתובות) דאמר למאן אפילו הזה בזמן ישראל ארץ חלת

 דאורייתא דעיקרה דכיון הזה בכלל אינה מדרבנן אלא שאינה
 .כלל נאכלת אינה

לתנה לכהן עם  
 הארץ

 כרמב"ם ורש"י. .מותר

 להחמיר כתוס'ש"ך הסתפק 

מותר בכל אופן למרות שאינו משמרה : רש"ירמב"ם, 
 .בטהרה

אסור אלא אם אין כהן חבר או שאינו רוצה לקבל או תוס': 
 .להחייתו שהע"ה עני שמצווים

איסור נתינה  
לכהן המסייע 
 בבית הגרנות

 מותר. 

אך דווקא מצד בעה"ב אמנם לפועל אסור לעבוד ע"מ 
 לקבל. ב"י לרש"י וטור.

 

 בשוהאינה מדמעת אפילו נתערבה  :בהלכות ביכורים רמב"ם  שיעור ביטולה  

 .ברוב לבטלה מותר ל"חו תרומתבהלכות תרומות:  רמב"ם

לכתחילה ברוב בדיעבד שכבר ב"י ברמב"ם: 
 נתערבה בשווה. וכן בגר"א.

בחלת חו"ל הקלו בשוה אך בשאר  ש"ך ברמב"ם:
תרומות חו"ל רק ברוב והכל דווקא בדיעבד 

 שנתערבו.

כשכבר נתערבו וחסר בשיעור יכול  דגמ"ר:
 להוסיף.

 ברוב ומבטלה בחולין מערבה רצה אם רשב"א:

 

 .ומבטל נוטל לכתחלה דאפילו נמי ומשמערשב"א:   ביטול לכתחילה 

 .לא לכתחלה בעירוב לבטל אבל ר"ן:

אכילה על שולחן  
אחד וביטול 

 לצורך זר

 כרמב"ם.מותר. שו"ע: 

מאה מינה באינה בטילה לזר אלא ב: רמ"א
כדין שאר  ושאינו במינה בשישים.כתוס'.  ואחת.

 איסורים.

 שאינה לפי אחד שולחן על הזר עם לאכלה מותררמב"ם: 
 כר' זעירא בירושלמי.. שוהב ואפילו מדמעת

ודברי . ומאה באחד אלא לזרים לאכול עולה דאינהתוספות: 

 הירושלמי הם בחלה שניה.

 יאסור שלא רותח במרק בקערה כהן יאכלם שלא סה"ת:
    .קערה באותה מלאכול הזר

 ואפילו הוציאו ממשו יש להחמיר בק"א. ט"ז:

ביטול לצורך  
 כהן טמא

 כרבה בבכורת כ"ז. מותר לכתחילה

 ובזה מודים גם המצריכים ק"א בזר.ש"ך: 

 

שאלה בהפרשת  
 חלה

קודם אכילה חזרה ונתערבה בעיסה רמ"א: 
 ק"א כנגדה ִיָשֵאל לחכם ויתיר לו כנדר ןואי

ש"ך: שאם כבר אכל ימצא למפרע לאחר שאלה שאכל 
ֵאל גם כשיש שיעור  טבל.  ולא נקרא דשיל"מ לחייב ְלִהשָּׁ

 .שאין נשאלין על ההקדשות אלא בשעת דחקביטול כיון 

בנפלה למקומה הראשון מחזירה את העיסה : שאלת יעבץ
 לטבלה ולא שייך ביטול.

 שאלה על הנדר ודאי חזרה לטבלה בצירוף חת"ס:

: כאיו"ד  אחזו"א דמאי טו י, יבי"א רש"ש נדרים נ"ט, 
 בטילה גם כשנפלה לעיסתה ולא חוזרת לטבלה.

 

 שאלה כתוצאה מתערובת

 נשאלין להתיר העיסה כשאין שיעור ביטול.: רמ"א
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 לא נשאלין אלא כשהחרטה על עצם ההפרשה.ט"ז: 

 

נשאלין כשהנפילה גרמה לחרטה על ההפרשה  בית יעקב:
 עצמה.

נשאלין בתערובת במקום הפסד קצת או לכבוד  דעת:חוות 
 שבת.

הפרשה לאחר  
 אכילה

 .מותר

 .וצריך לשייר מעט יותר משיעור רמ"א:
ובלבד שההפרשה תעשה מעיסה  כרא"ש

 שנתחייבה יחד עם הנאכלת.

 שיעור השיור

 .וישייר כדי תרומה אוכל הטבלרש"י: 

 ראשית דבעינן משום חלה מכדי יותר לשייר צריךרא"ש: 
 .ניכרים ששיריה

חלת ארץ ישראל  
 )שעיקרה מהתורה(

 מן אלא ניטלת אינהו שיפריש עד יאכל לא
 . כתרומה המוקף

כבר אכל רוב הפת יפריש מהנותר אם אבל  ברכ"י ד':
 על הנאכל כי בדיעבד מפרישים שלא מן המוקף.

לכתחלה , הטמא על הטהור מן ניטלת ואינה
  ובדיעבד מועיל. גר"א י"ד.

 אינה תרם ואם יתרום לא שבתרומה וכל
 . בחלה כך, תרומה

 כך, זה על מזה יתרום לא שבתרומה וכל
 . בחלה

. חלה אוכל אינו תרומה אוכל שאינו וכל
 .חלה אוכל תרומה האוכל וכל

 

 בחיוב שנתערב פטור פת ודין, המצטרפים ומינים חלה חיוב שיעור -סימן שכ"ד 

מינים החייבים  א
 בחלה

 נלמד לחם לחם ממצה, ששניהם דברים הבאים לידי חימוץ מיני תבואהחמשת 

 מ"ג ביצים וחומש קמח שיעור חלה 
 כדי - עיסותיכם וכמה. עיסותיכם כדי - ערסתכם ראשית

 .ערובין פ"ג .המדבר עיסת

 
האם משערים 

או הביצים בנפח 
 םבמשקל

 דרהם 520 יוצאם ובמשקל כרמב" .בנפח

 ברום, אצבעות עשר על אצבעות : כלי המחזיק עשרהגה
 .החלה שיעור הוא, בקרוב אצבע ותשיעית אצבעות שלש

 על) אצבע תשיעיות' ב פחות אצבעות' ז בה שיש מדה וכן
' ב פחות אצבעות' ז ברום(, אצבע תשיעיות' ב פחות' ז

 רמב"ם. .אצבע תשיעיות

 הביצים שיעור בנפח או במשקלה

 וכ"פ בשו"ע בנפח –רמב"ם 

 משקל וכ"פ בא"ח –גאונים 

שיעור קמח או  
 קמח במידה מחוקה תבואה

 משערים בתבואה ולכן בקמח צריך לגדוש –טור 

 הסתפק -רא"ש 

 וכ"פ בשו"ע –משערים בקמח  – הגה"ארמב"ם, רשב"א, 

  חמשת המינים מצטרפים  כשנלושו יחד ב

 
כשנלושו בנפרד 

ללא שיעור 
 ודובקו בנשיכה

 למעט:חמשת המינים מצטרפים 

 אלאמצטרפים אינם חיטים  -
 .לכוסמין

שיבולת שועל ושיפון מצטרפים  -
 .לרמב"ם ולא לרא"ש

 מצטרפות אינן החטים במינו מין הוא איזה :חלה ד' א' במשנה
 חוץ הכל עם מצטרפות והשעורים הכוסמין עם אלא הכל עם
 זה מצטרפין המינים שאר אומר נורי בן יוחנן רבי החטים מן
 . זה עם

 . ואין שיבולת שועל ושיפון מצטרפים.חכמיםהלכה כ: רא"ש

 ומצטרפים.חכמים על ריב"נ לא חולק  ולרמב"ם 

 ,ובשני לאחלה וכן הדין אם יש באחד שיעור  ט"ז ג':
 ויקפיד להפריש מזו שיש בה שיעור. ערוה"ש יג:שמצטרפות. 

כשנילושו בנפרד  
 ויש בהם שיעור

 מצטרפין רק כשהם מין במינו לכלאים:

 .ושיבולת שועלשעורים  -
 כוסמין ושיפון -

 הכוסמין שועל ושבולת השעורים משנה כלאים א' א': 
 .בזה זה כלאים אינם והשיפון

ערב בנשיכה  
קבים ממינים 

חייב בחלה כיון שלא נצטרפו כשהיו  הגה:
 ירושלמי ב': דרך עיסה שנו.מעורבים. 

 יחדהעיסות  לשצירוף מינים שונים אם 

 דינו כנשוך שלא מצטרפים לחיוב.פרישה: 
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שונים וחלקו 
והוסיף על כל 

 אחד ממינו 

דינו כערב קמח בקמח שמצטרף   ב"י, ט"ז ב', ערוה"ש י"ד:
 והפרישה תמוה מאד.

 יפריש ללא ברכה ילקו"י:

 
לש על  דעת 

לחלוק והוסיף 
 עליהם

כי לעיקר העיסה היתה כבר שעת חיוב פטור.  הגה:

 .ונפטרה. ובתוספת אין שיעור חיוב
 יפריש בלי ברכהט"ז ד': 

 ג
צירוף שאור, 

סובין ומורסן 
 לשיעור

 אוכל עני שכןמצטרפים אם לשן בלא הרקדה. 

 :ב"ע שבת. בלוסה בעיסה פתו
 

 

הפריד את 
הסובין והמורסן 

וחזר וערבן 
 לאחר הטחינה.

 .פטורין אלו הרי לתוכן וחזר מתוכן מורסנן ניטלחלה ב' ו':  אינו מצטרף לשיעור.

 ד

חיטים וקב קב 
שעורים בצדדים 

וקב כוסמין 
 באמצע.

 מצטרפין וצריך להפריש מכל מין. 

 מן תורם היה אם לפיכך מהן אחד בצירוף לו די היהש לפי
. השעורים על החטים מן כתורם הוי השעורים על ןהכוסמי
 ש"ך י"ב

 האם צריך להפריש מהכוסמין?

 הסתפק.דרישה: 

 מהכוסמין.אין צריך להפריש ערוה"ש, ט"ז: 

 ה

, חטים קב חצי
 קב וחצי

 וחצי, שעורים
 כוסמין קב

 .באמצע

 שלשתן על הכוסמין מן ותורם, מצטרפים
 וחייב. עמה מצטרפין ששניהם דכוסמין ונמצא ש"ך י"ג:

 .פטורים זה עם זה מצטרפין שאין ושעורים וחטים

 ו
עיסה שאינה 

ראויה להתחייב 
 בחלה באמצע.

בין שני קבי  קב של אורז, עכו"ם או חלה
 חיטים אינה מצרפים.

כיון  עיסה שהורמה חלתה מצרפת.  הג"ה: 

שראויה להתחייב שוב אם יתן בה שאור מעיסה חייבת. 
 רא"ש.

 

 ז
עיסה שראויה 

להתחייב בחלה 
 באמצע.

קב של מין אחר מחמשת המינים או של 
אשה אחרת מצרפים את שני קבי החיטים 

 בחלה.כיון שראויים להתחייב  שבצידיהם.

 

תבואה חדשה  ח
 וישנה

מדרבנן. ולכן מפריש עליהם ממקום  אין מצטרפין.

אחר ולא יפריש מהאמצע שלא יחשבו שמותר לתרום מזה 
 על זה. ירושלמי.

 האם בחלה של תורה יוכל להפריש מהאמצע?

 אסור שהוא בכלל הגזירה.ב"י, ש"ך, ט"ז: 

 .'הם אמרו והם אמרו'דרבנן אסרו ש הרק בחל ערוה"ש:

קב חדש בין  
 קבים ישנים 

 חדש ראוי להתחייב ומצרף .הישנים מצטרפים

 וה"ה להפך.הג"ה: 
 

עיסת אורז  ט
 ומיעוטה חיטים

 אם יש בה טעם דגן חייבת 

 אורז בשאר דגן או חיטים עם מין אחר

 נגרררק אם רובה וטעמה דגן יתחייב שדוקא אורז רשב"א: 
 אחר חיטים.

 . טעם כעיקרבכל אופן הולכים אחר הטעם כי הגה"א, טור: 

עיסת אורז  י
 ושאור חיטים

אפילו שבשאור אין  אם יש בה טעם דגן חייבת.

 שיעור חיוב חלה.

 האם צריך שיעור חלה בדגן

 וכ"פ בש"ע. –צריך שיעור. אין  –רמב"ם, רמב"ן 

 כיון שהוא מדין גרירה ודווקא בחיטים ואורז. מגיד משנה:

 .צריך שיעור כרשב"ג בירושלמיראב"ד, רשב"א: 

 יא
 ןשאור חייב שנת

בעיסה  טעם
 שנפטרה

אם יש לו קמח או עיסה חייבת מפריש 
 לפי חשבון.על השאור מהם 

ואם אין לו מפריש אחד ממ"ח מהעיסה 
 כסמ"קלפי שנעשית כולה טבל.  כולה

ואין חשש של הפרשה מחיוב על פטור כיון שגם התערובת 
 . ר"ש.מהתורה שטעם כעיקרחייבת 
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עיסה חייבת 

שניתן בה שאור 
 פטור 

כנ"ל. יכול להפריש מעיסה אחרת או מיניה 
 .כיון שיש בילה בכל אופן וביה

לכתחילה לא יתן שאור פטור הג"ה: 
ואם נתן יכול חשש למהר"ם.  בעיסת חיוב

שיש  לכתחילה לתת ממנה לעיסה שלישית

 ס"ס להקל. ש"ך.

 בהפרשה מיניה וביה חשש שיטול מהפטור

מהדין אין לחשוש והפרשה מעיסה אחרת היא סמ"ק: 
 חומרה יתירה.

 יש לחשוש ולכן כשאפשר יפריש מעיסה אחרת.ארחות חיים: 

 משום וביה מיניה ג"כה להפריש אין מרדכי בשם מהר"ם:
 חלה להפריש ומצריך, בלבד ושמן ביין אלא בילה דאין ל"דקי

 .שנתערבה נכרי של עיסה שהיתה ממה יותר גדולה

 כיכרות שנתערבו יב

אם יש לו קמח יעשה עיסה  .א
מחמשת רבעים יצרף בכלי ויפריש 

כבר קטנה כיון שיש עיסה רש"ל: די בצרוף ממנה. 

 .לעילדחיוב וכ

, וביה מיניה להפריש רוצה ואם .ב
 .וככר ככר מכל מעט להפריש צריך

 אחד בכלי כולם יצרפם או .ג
 דילמא כ"דאל כולם על אחד מכל ויפריש

 שיפריש עד החיוב.ש"ך כג על מהפטור מפריש
 ומאחד הפטורות הככרות חשבון מכדי
 .יותר

 

 האם ניתן להפריש מעיסה על כיכר אפויה

 לא ניתן להפריש מעיסה על אפוי: רעק"א

 לענ"ד דברי רעק"א צ"ע. ערוה"ש:

 

 א"פשטיד
 שלא מעיסה
, חלתה הורמה
 בשר ובתוכו

 החייבת אחרת מעיסה להפריש ותרמ
 העיסה טעם כ"ג ונפטר, זו על בחלה
והחידוש שיכול להפריש רק על  .בבשר הנכנס

הבשר למרות שהתחייב רק בטעם. ואינו כמפריש 
 מהחייב על הפטור. גר"א, ש"ך.

 להפריש מהבצק שבפשטידה עצמה

 טעם בשר האסור שבלע: ט"ז

 אין בכך כלום ומותר. ש"ך, דגמ"ר, גאון מליסא:

הפרשה למפרע  
  לאחר בישול

כדי שיהיה ק"א מפרישים מעט : מהר"י וייל/ מהר"י ירוחם
כי חוששים לטעם שכבר  ט"ז:, כנגדו ויוכל לבטל למפרע

 התפשט.

נן ולכן אין יש ברירה בדרב ר' משולם:פת"ש בשם , ב"ח
 צורך בביטול.

 יג
נפח שגדל 
כתוצאה 
 מתפיחה

 דאז אזלינן הגלגול שעת דבתר. רשב"א. פטור

 החיוב. ט"ז עיקר
 

 יד
חלוקת העיסה 

להפטר  ע"מ
 מחלה

 ירושלמי ג' א'אסור. 

 מתי התירו לעשות עיסה קטנה

 . ש"ך, פרישה, ט"ז.מספיק קמח וכשאין ל -
 שו"ע תנ"ו א'.בפסח שמא יחמיץ.  -
 משנה ב' ג'מי שלא יכול לעשות עיסתו בטהרה.  -

 כשיעור בהן שאין עיסות' ב דין -סימן שכה 

 צירוף בנשיכה  א

מועיל כשאין שיעור בכל אחת והם 
שעיסותיהם דומות  .ממין הראוי להצטרף

כדלעיל שכ"ד סעיף ב'. ודווקא כששיכות לאדם 
 אחד. ש"ך.

-  

 מועיל ואפילו לאחר שנאפתה הפת צירוף בסל אחד 

 ככר הגבוהה בחלקה מהשוליים

 .מצטרפתב"י, ש"ך, ט"ז: 

 יפריש ללא ברכה. ב"ח:

 הכיכרות זה בזה?האם בסל צריך נגיעת 

 צריך נגיעה.לכתחילה גר"א, ערוה"ש, משנ"ב: 

 .לא צריך נגיעה :, פר"ח, גרשז"א, גרמ"אט"ז

 חשוב כמו כלי לצרפן כיסוי הפת במפה 

 מונחת על המפה?תהיה גם הפת צריך ש

 משמע מלשון מהרי"ל שכן.: פמ"ג

 לא מוכרח ואין בזה טעם.ערוה"ש: 
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 להחמיר כשאפשר.המנהג להקל ויש  כה"ח, ילקו"י:

 

 בתנור צירוף
 המחובר ובארון
ובכלי  לקרקע

 גדול ממ' סאה.

 

הופך ללחם רק ביציאה מהתנור< ארון מצרף תנור : רדב"ז
 לא.

 רק כלי המטלטל מצרף.חלת לחם: 

 .מפריש ללא ברכההלכות הארץ:  

תרומה 'מן  ב
 המוקף'

 צריך איןאם יש בכל עיסה כשיעור 
 כיון אלא, נגיעה ולא כלי צירוף לא

 זו על מזו מפרישין לפניו ששתיהן

ובדיעבד מועיל להפריש מזה על זה אפילו הם 
 בשני בתים. כה"ח, ד"א.

 ככרות בכלים 

 אם פתוחים מקרבן ומועיל ואם סגורים לא.

 באחת מהןרק ב' עיסות לפניו ושיעור 

 מזו שיש בה שיעור ומועיל לשניה. מפריש: ש"ך, ערוה"ש

  צירוף כלי יועילרק דרך אמונה: 

 .ונתערבו, כשיעור מהם' א בשום ואין, עיסות שתי ֶׁשָלׁש אחד -סימן שכו 

 א

עיסות של שניים 
שנשנכו ואין 

באף אחת מהן 
 כשיעור

פטורים ואינם מצטרפים שסתם 
 שניים מקפידים. 

ואם ידוע שאינם מקפידים 
 מצטרפים.

 צירוף בנשיכה בשותפים

וכשלא ידוע  .כשידוע שהם שותפים מועילה נשיכה ערוה"ש:
 ערוה"ש שמצטרפיםש"ך הבין דעת ה)וב .לא מועילה נשיכה

 בכל אופן(

תלמידים בפני  
 רבם

 אינם מקפידים רמ"א:
 הבית לבעלת ונותן משלו אוכל תלמיד שכל כלומרערוה"ש: 

 לכולם אפתה והיא ככרות וכך כך בשבילו שתאפה מעות
 ביחד

אחד שלש שתי  
  דומותעיסות 

מצטרפים וחייבים בחלה. אלא אם 
וראה שכ"ד ב' בגדר  מקפיד שלא יגעו.

 עיסות דומות.

 

לש שתי עיסות  
  שונות

כגון פת קיבר ופת נאה מסתמא 
 מקפיד ואינו מצטרף.

 באחת שיש עיסות שתיוכן  הג"ה:
 אין ובשנית כרכום

 

 
לש שתי עיסות 

בהן  שיששונות 
 שיעור

 אם חבירתה על מאחת מפריש הג"ה:
 דהא ממין אחד הם. ש"ך. .אחד אדם של הן

 האם צריך נשיכה? -עיסות שונות ממין אחד 

 'מן המוקף'אפילו בלי נשיכה כדין  לבוש: ש"ך,

דוקא בנשיכה כיון שמקפיד על ערובן ט"ז, גר"א, ערוה"ש: 
 לפניו.נמצאים לא די ש

נחתום שעשה  ב
 שאור לחלק

שאם לא תמכר יעשנה  חייבת בחלה
ימצא קונים ללא  םגדולה לעצמו. או שא פת

 חלוקה ימכור כך.

 הבנת הפת"ש בש"ך וט"ז. ונפטרת כולה בהפרשה מחלק אחד.

 שאר חלקי העיסה? שלא לפטורלכוון  מועילהאם 

 מועיל ונשארים בחיובם. הגאון מליסא:

 אינו יכול ונפטרים בכל אופן.ערוה"ש: 

העושה עיסה  
 בצקלחלקה 

 כרמב"ם.פטורה. 

 להן לעשות לנחתום שנתנו נשים... ז: משנה א חלה משנה
   :החלה מן פטורה כשיעור מהן אחת בשל אין אם שאור

 פטורה מו החלה כדין נשים שנתנו לנחתום. רמב"ם:

חייבת בחלה שמא תמלך ורק בנתינה לנחתום ראב"ד: 
 נפטרות.

שותפים שעשו  
 לחלקה בצק נפטרים. שדווקא .מצטרפים עיסה לאפותה

 כל שאופין בשותפות מצטרף לחייב.רשב"א: 

נראה בדעתו שאם דעתן לחלק אפילו לאחר האפיה, סמ"ג: 
 ב"י. אין מצטרפין.

 

נחתום שעשה 
עיסה גדולה 

לחלקה בשיעור 
 לכל אחת

 

 האם הנשים יכולות להפריש מחלקן בברכה?

זהו איסור גמור מצד השהיית חיוב ההפרשה ומצד  ב"ח:
 ברכות שאינן צריכות.
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יכולות. )אך לא בלחם של חתונות שמניחים  משאת בנימין:
על השולחן(. ערוה"ש: כיון שנעשית העיסה כשלהן קודם 

 הגלגול. 

 ג

 שנתנו שנים
 לנחתוםקמח 

 םלה לעשות
 שאור

אם אין בשל אחד מהם כשעור 
 לחלק.כיון שדעתם פטורה. 

 

 שלא מדעתם. שערבןודווקא הג"ה: 
 .לחלקזו שגגה גדולה ותלוי רק בדעתם  גר"א:

 מתי העיסות מצטרפות לשיעור?

 מדעתן צורפואם הלישה המשותפת  ר"ש:

 .לחלקוגם אין כוונתם  צורפו מדעתםאם  ר"י:

 .לחלקכשאין דעתן  סמ"ג לר' יוחנן:

 ד
עיסה שנעשתה 
לחלק והוסיפו 

 על חלקיה
 פטורה

 היתה לה שעת חובה ונפטרה ואינה מצטרפת יותר. רמב"ם:
 ש"ך: נעשתה כאילו הופרש ממנה חלה.

 אין דחוי אצל מצוות וחוזרת להתחייב.ראב"ד: 

 בהם וחזרו להשתתף שהתכוונוכ דווקאנפטרת  ערוה"ש:
 '. חוזר אינו ונדחה ונראה' לישה וקודם מים נתינת לאחר

לא עשאם ע"מ  
 לחלק וחילק

  לא מהני החלוקה אח"כ. הג"ה:

 ש"ך: וכן בשניים.
 

 ה

 חלה המפריש
שלא היה  מעיסה

אח"כ שיעור ו בה
 השלימה

  כחכמים במשנה ד, ה. אינה חלה
( אחת) בשום שאין עיסות שתי לפיכך

 חלה אחת מכל והפריש, כשיעור מהן
 עיסה ועשאן העיסות עירב כ"ואח

 . בחלה חייבת, אחת

 

 חלה חיוב העיסה על חל מתי -סימן שכז 

המפריש חלתו  א
 קמח

חלה בעודו  םאם אומר שיחול עליה ש
 .קמח אינה חלה וגזל ביד הכהן

 .ואם יש בהפרשה שיעור חייבת בחלה

יבוא הכהן זו חלה חייב להחזיר שמא  ואפילו ידעו שאין ט"ז:
 .לערבה בעיסתו ויסבור שהיא פטורה

 

 קמח המפריש
: ואומר

 עיסה כשתיעשה
 שם עליה יחול
 חלה

 דבריו קיימים.

 ערוה"ש: כשגם היא תעשה עיסה

 טעם ההיתר להפריש קמח ולהתנות

 כראב"י שאדם מקדיש דבר שלא בא לעולם סמ"ג, ב"י:

 כר' יוחנן כיון שכאן יש בידו ללוש. תוס', גר"א, ערוה"ש:

 הפרשה מראש ע"י משגיח במאפיות 

הטוב ביותר שימנה נאמן שיפריש כשאינו מנחת יצחק: 
 נמצא.

הנהלת המאפיה תסמיך את המשגיח לקבוע  הרב אלישיב:
 סדרי הלישה.

אבל להפריש מראש על קמח שעדיין לא במאפיה  דברי יציב:
 ודאי לא מועיל.

כמנחת יצחק והוסיף שיש שכתבו שיכול  ילקוט יוסף:
 להפריש מראש כדברי השו"ע.

 

זמן המוקדם  ב
 להפרשת חלה

ולא  במים הקמח ויערב המים כשיתן
 ישאר שיעור שלא נתערב

 שתמהר טהורה בעיסה היא דרבנן תקנהר"ש חלה ג' א': 
 תארע פן הגלגול בתחלת בטהרה חלתה להפריש האשה

 חלתה ותטמא בעיסה טומאה

המפריש קודם  
 שיתערב

 יתנה אחד מהתנאים הבאים:

שתתקדש ההפרשה לחלה רק  .א
לאחר שתעשה העיסה כולה 

 אחת
על  שתתקדש מעתה אך תחול גם .ב

 כל קמח שיתערב אח"כ.

ויזהר לא לשרוף את החלה עד לאחר 
 כל העריכה.
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זמן הפרשת חלה  ג
 כיום

 לאחר גמר הלישה שתיעשה גוף אחד
שכל העיסות טמאות ואין צורך למהר ולהפריש קודם כיון 

 ר"ש שם. ש"ך ו'.שהעיסה תטמא. 

אכילת ארעי  
 קודם הפרשה

נילושים ש .בחיטים מותרת עד שתתגלגל

 יפה.

שידבקו קצתם  .בשעורים עד שתטמטם

 בקצתם.

  שלב החיוב בשאר מינים

 כולם לאחר הטמטום כשעורים.ירושלמי ג' א': 

 .כשעורים והשיפון שועל ושבולת כחטים הכוסמין רמב"ם:

 תערובת חיטים ודבר הפטורבשלב החיוב 

ספק שלא נפשט בירושלמי והיום להקל בגלגול רשב"א: 
 כחיטים.

הפריש לא  ה
 ספרי שלח קי. .מקום מכל' הארץ מלחם באכלכם והיה'שנאמר  מפריש מהפת מהבצק ואפה

 להפרישה ראוי ומי חלה ברכת דין -סימן שכ"ח 

ברכת הפרשת  א
 חלה

 כספר המנהיג. לחפריש תרומה

 כסמ"קאו להפריש חלה רמ"א: 

 כה"ח, בא"ח: להפריש חלה תרומה.

 ט"ז. העיסה.מנהג האשכנזים: להפריש חלה מן 

 המנהג לערוה"ש. - להפריש חלה :, כלבורמב"ם, ספר התרומה

 שו"ע, גר"א, ש"ך. - להפריש תרומה המנהיג:

 רמ"א. -אין להקפיד חלה או תרומה  סמ"ק:

 להפריש תרומה חלהרש"ל: 

 להפריש חלה תרומהכה"ח, בא"ח: 

 'מן העיסה'להפריש חלה  :, או"זרשב"א

 

ברכה במקום 
שנוהגים 

להפריש שתי 
 חלות

. כלבו. יברך רק על הראשונה: רמ"א

 שהשניה להיכרא בעלמא.
 

הפרשה מלחם  
 מתולע

 
 ראויה שאינה כיון מחלה פטורה הדין מן פרי תבואה:

 עין מראית משום מדרבנן לחייבו יש אך ישראל לאכילת

להפריש חלתו  
 ערום

 לברך לו אפשר שאי אסור מפנילאיש 

 לאשה מותר כשיושבת 

 מקום הטינוף בכשאנוס  ללא ברכה המצוו

 עדיין צריך יישוב.נראה שמותר אך : לז יח עין טוב החיד"א

 יכול לקיים מצוות דרבנן בלי הרהור.: 'א כט יו"ד 'ו יבי"א

 ברכת חלה בישיבה לכתחילה

 מותר כי חלה היא רק תיקון מאכל. מג"א:

 אסור מכבוד המצווה. ישועות יעקב: 

 לעמוד ואין לשנות.המנהג  ערוה"ש:

הפרשה על ידי  ב
 סומא ושיכור

 שיכוונו כדי ויפה רע בעיסה שאיןולא כתרומה  רמב"ם: מותר לכתחילה
 .היפה מן ויפרשו

הפרשה ע"י חרש  
 שוטה וקטן 

 

 ערוה"ש ד. כבכל תרומה. אין הפרשתם מועילה

 מופלא הסמוך לאישב

 של"א ל"ג וראה שם בגר"א. מועיל בדיעבר כשו"ע

התורם שלא  ג
   אין תרומתו תרומה ברשות
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נתינת רשות  
 מראש

ויכול לתת רשות גם בעוד רמ"א: 
ואין זה כדבר שלא בא  :'תוסהעיסה קמח 

 .לעולם כיון שיכול להביא

נותן לבעה"ב רשות להפריש והאורח 
מכל חלות שתעשה בעוד שיהיה 

 סה"ת סימן פ"ג. .בביתה

 

 
תורם שלא 

ברשות להציל 
 הבעלים מנזק

מותר שזכות הוא לבעל הג"ה: 
 יראה דשפיר דמי דזכין לאדם שלא בפניו.תרומת הדשן:  כתרוה"ד.העיסה. 

תרומה שלא  
 ברשות במשרתת

. כיון שלפעמים מקבלת מותרהג"ה: 
 כסמ"ק. רשות.

 לא מועיל התרומה.ב"י, ב"ח, ש"ך: 

 מועיל בדיעבד. ערוה"ש:

 פועלים שהפרישו ללא רשות

 רמ"א, ט"ז. –מועיל שהם קצת שייכי ביה. סמ"ק: 

 

 חלת שותפים 
אין צריכים ליטול רשות זמ"ז  הג"ה:

ואחר צריך ליטול רשות מכולם. 
 רמב"ם.

 

 בחלה חייב פת איזה - שכט סימן

 א

סופגנין רכים 
 העשויים כספוג

דובשנין 
 איסקריטים

 מלחםטור. כתוב באכלכם  פטורים מן החלה

 הארץ והני לאו לחם נינהו. רש"י פסחים לז.

 מדוע נפטרו הסופגנין וכו'?
 ריש לקיש כיון שנעשים באלפס )ואפילו ללא מים( כר"ח: 

ר' יוחנן כיון שנעשים כ: לב"י ר"י, רא"ש שאלתות, רמב"ם
 בחמה.

 :כעוגה העשויה לפרפרת עיסה

פטור ואפילו בבלילה עבה כיון שאינו עשוי  ערוך השולחן:
 ביעה.לש

חייב כיון שניתן לקבוע  מנחת שלמה, שבט הלוי, ילקו"י:
 עליו סעודה.

עיסה מתוקה מאד יפריש ללא ברכה לחשוש  גרמ"א:
 לראשונים שזהו גדר דובשנין.

 ב
בלילה רכה 

שאפאה בתנור 
 או באילפס יבש

חייבת בחלה אפילו כשהדביק העיסה 
  ר"י, רא"ש. כר' יוחנן. .באלפס ואח"כ חימם

 
בלילה רכה 

שאפאה באילפס 
 במשקה

שבזה גם ר' יוחנן מודה.  .פטורה מן החלה

  ר"י רא"ש.

 ג

בלילה עבה 
שנעשתה לבישול 
או לעשות בחמה 

 ועשה כן

 . ר"ש. והולכים אחר דעתו. ש"ך.פטורה מחלה

 בלילה עבה שנעשית בבישול

 חייבת בחלה מתחייב בשעת גלגולר"ת: 

מתחייבת בגלגול פטורה ולא ר"ש, רמב"ן, רשב"א: 
 כשנעשית לבישול.

 יש להחמיר להפריש ללא ברכה.ש"ך, בא"ח, ילקו"י: 

גלגל לעשות לחם  
 ונמלך לבשל

 חייבת משעת גלגול
 לבישול עיסה עבה ללא מראה פת - לאקשין וקרעפלך

 פטור לכו"ע שאינם דרך פת. דרכ"מ:

 ירא שמים יפריש ללא ברכה. פנים מאירות:

גלגל לבשל ואפה  ד
 מעט

מתחייבת בחלה כולה ואפילו אין 
 במעט שיעור חלה.

 לאפות מעט ולא אפה? כשדעתוהאם מתחייב 

מתחייבת בגלגול שמא ימלך לאפות את כולו ומפריש ב"ח: 
 קודם אפיה.

 .לא מתחייבת אלא כשנאפיתב"י,שו"ע: 

אז ואם חשב לאחר כבר אם חשב בשעת גלגול מתחייב ט"ז: 
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 ועל.גלגול מתחייב לאחר אפיה בפ

 ?האם ההפרשה נעשית כאן בברכה

 .זהו רק הפרשה מחששללא ברכה כי : מהרש"ל

ואפילו שהוא ספק של דבריהם פשוט שמברכים  ב"ח, ט"ז:
 כיו"ט שני של גלויות.

 ה

בלילה  -טריתא 
רכה ומתפשטת 

 בכירה 

)קרפ צרפתי, 
 בלינצ'ס, לחוח(

 פטורה
מ"מ או מוכן במהירות של כחצי  8-ַהָפטּור דק מ ילקו"י:

 דקה.

 מ"מ יפריש ללא ברכה. 8מ"מ ל  3בין  שו"ע המקוצר:

 

בלילה  -טרוקנין 
רכה בגומא או 

 בתבנית 

)עוגת טורט , 
 לעקך(

 ומפריש לאחר האפיה שבט הלוי: חייבת

 

 -נהמא דהנדקא 
בצק שאופין 

בשיפוד ומורחים 
אותו בשמן או 

 במי פירות

 מצוי אינו כי לנו ידוע אין הדברים אלו וכל ערוה"ש: פטור
 .במקומותינו

עשאה ליבוש  ו
 בחמה

 פטורה

 ב"י, ש"ך: אם לאחר היבוש אפה או להפך חייב.
 

 
קלי שלשין בשמן 

או דבש ללא 
 אפיה

  . ירושלמי א' ד'פטור

קלי שלשין כדי  
 לאפות

  שם.חייב. 

לחם העשוי  ז
 לכותח

שמא ימלך לאפות  .חייבערכו בצורת לחם 

  ואם לאו פטור.ממנו שיעור חלה.

 גדר הפטור בעשוי לכותח

 .עשאה ליבוש בחמה רש"י:

נעשה שטמ"ק, מאירי, תוס' רי"ד, הבנת אוה"ח ברמב"ם: 
 באפיה אך אינו עשוי לאכילת עיקר אלא לטפילת הכותח.

 שצריך לברך על ההפרשה. ופשוט ט"ז:

נילושה ברותחין  ח
 ואח"כ אפאה

 קמח גבי על רותחין שנתן בין. חייבת
 שאפה בין, ברותחין קמח שנתן בין

 .משקין בלא באלפס או בתנור

 אפיה דהדר כיון מעיקרא דחלטיה גב על דאף
 '.ח ך"ש. ביה קרינן לחם משקין בלא בתנור

 

עיסה שנילושה  ט
 במי פירות

רשב"א, הבנת הטור ברמב"ם.  .חייבת בחלה

 משנה ב' ב'.

חייבת מי פירות ושאר משקים : לטור ולב"י רמב"םרשב"א, 
 . בחלה כמשנה

חייבת בחלה. אין חילוק בסוג המשקה או : לערוה"שרמב"ם 
 בעובי העיסה. ורק חמה או בישול פוטרים מחלה.

פטורה מחלה. ודוקא נילושה בשמן ודבש  :לפני משהרמב"ם 
 שהם מז' משקים מתחייבת.

כסתם משנה ויש להזהר כירושלמי ואין הלכה  פטורה רא"ש:
ש"ך: ואם לש יפריש ללא  שלא ללוש ללא מים כדי לצאת מהספק.

 ברכה. ערוה"ש: הכוונה שלא באחד מז' משקים.
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כדי  .יערב עמהם אחד מז' משקים הלש בביצים י

 שתקבל טומאה ויוכל לשרפה. סמ"ק.

 בתר אזלינן בזה זה המשקין מערב אםביטול במשקים: 
 כ"ואח פירות במי לש מתחלה ואם .רובא ובמים בכלשהו

בכלשהו  ומכשיר ביטול שייך לא משקין' מז אחת עוד הוסיף
 פת"ש ד'בכולם. 

 וכלבים והפקר ושותפין כוכבים עובד עיסת דין -סימן של 

דכתיב  .פטורה אפילו לשה ישראל עיסת גוי א

 . רא"ש.הביגלגול של ישראל מחי ןואי 'עריסותכם'

 ומפרישותנשים שקונות בגוי 

נראה שאיסור גמור אלא אם משלמות מראש או דרישה: 
 על דעתן. וקחות בקביעות ולשלש

יפרישו קנין נעשה רק במשיכה וטוב שבאלו  ערוה"ש:
 .ללא ברכה

 יש לבטל המנהג.משאת בנימין: 

לא יפרישו אלא אם מתקנים שוב העיסה בתוספת  רדב"ז:
 קמח כשיעור.

  .לשה גויאפילו  .חייבת עיסת ישראל 

נתנה לישראל  
 במתנה

 בזמן גלגולאם היתה ברשות ישראל 
 חייבת

 הביאה שלא ותבואה וההפקר והפיאה והשכחה הלקט
 דתרומה בחלה חייבין התרומה מן שפטורין פי על אף שליש
 שלו היא גלגולה ובשעת גלגול אחר וחלה מירוח אחר הולך
 ערוה"ש ד.. העיסות ככל

  . אינו כלום ותאכל לזררמ"א:  גוי שהפריש חלה 

עיסת שותפין  ב
 ישראל

  כתרומה שבה נאמר תרומותיכם. חייבת

, בחלק הישראל כשיעור יש אם שותפות עם גוי ג
 חייבת

 קמח עם נכרי ויש שיעור בישראל קנה

פטור שבכל גרגיר יש חלק לגוי ורק כשקנו  ספר התרומה:
 בנפרד וערבו חייב.

 משמעות הפוסקים שחייב בכל אופן. ב"ח:

 עיסת ארנונה ואין שיעור בחלק ישראל

משמע שפוטר כיון שלא מחלק בין שותפות  תרומת הדשן:
 לארנונה.

חייבת כולה שמא לא  :ע"פ רי"ף ורא"ש ש"ך בשם הב"ח
 יקח הגוי חלקו.

 הגוי עומד עליו ומפורסם שידו באמצע

 פטור כירושלמי כלבו בשם יש מפרשים:

 פוטר  חייב בכל אופן והירושלמיש"ך בהבנת השו"ע והב"ח: 
 .כשאין שיעור בחלק ישראל

הפרשה מיניה  
 וביה

למרות שחלק הגוי פטור כיון שיש בילה  .מותר

 בלח ולעולם יעלה כלשהו מחלק ישראל. רא"ש.

 הפרשה מיניה וביה בחלה

 מותר שיש בילה בדבר לח לכו"ע.רא"ש, רי"ו, ב"י, רמ"א: 

אסור שקמח אינו דבר לח לענין זה אלא לענין ביטול  גר"א:
 בתערובת.

  גלגלה אחר שנתגייר חייב גוי שנתגייר ד



 חלה הלכות

292 
 

אם ספק מתי  
 גולגלה

איסור ושיש בו עון מיתה. שהוא ספק  .חייב

 רש"י.

 ספק זמן הגלגול בחלת א"י וחו"ל

צ"ע שהיום כל החלות מדרבנן וספקן צריך להיות  ש"ך:
 .להיתר

 שעיקרה מדרבנן מותרת בספק. חו"לחלת ט"ז בשם רש"ל: 

גוים שחלקו,  ה
 נתגירו והוסיפו

שמעולם לא היתה להם שעת חובה כיון  .חייבת

  שלא היה בכל חלק שיעור.

 ו

שותפות ישראל 
וגוי ונמלכו 

לחלק נתגייר 
 והוסיפו

 של ישראל חייבת ושל הגר פטורה

שהכל תלוי בצד  .של ישראל חייבת ושל עכו"ם פטורה רמב"ם:

 שכנגד ולכן של גוי פטורה שהיה לה שעת חיוב ונפטרה. ערוה"ש.

שכל חיוב הישראל מכח פטורו של גם של הגוי חייבת  ראב"ד:
 העכו"ם בזמן השותפות.

 
שותפות ישראל 
וגוי בע"מ לחלק 
 ונתגייר והוסיפו

כיון שלא היתה לה שעת  .גם של הגוי חייבת

  חובה מעולם.

אם היתה מופקרת בזמן הגלגול  עיסת הפקר ז
 ערוה"ש י"ב.ודוקא כשלא היתה הערמה בהפקר  כדין גלגול בהקדש. .פטורה

העושה עיסה  ח
  פטור לבהמה וחיה

בזמן שהרועים אוכלים ממנה או  עיסת הכלבים ט
 .שעשויה כצורת לחם חייבת

 פטור עיסת כלבים

 וכ"פ הר"ש. כשמערב בה הרבה מורסן ריש לקיש:

 כשאינה ערוכה בצורת לחם: ר' יוחנן

אין דרך הרועים לאכול אפילו עשאה נקיה ו :שמואל ור' חייה
 וכ"כ הטור בשם הרמב"ן והבנת הב"י ברמב"ם. .ממנה
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 הלכה מבוארת והלכה סדורה

 או דאורייתא הם ואם, מקבלם הכהן וכיצד, מקום באיזה נתינתם דין - שלא סימן

 .סעיפים ו"קמ ובו, דרבנן

  גדר חיוב תרו"מ א

מן  -בארץ ישראל 
התורה ואפילו 

 שלא בפני הבית

 

 התורה מן נוהגים אינם ומעשרות התרומות
 שלא בין הבית בפני בין, ישראל בארץ אלא
 , הבית בפני

 חיוב תרו"מ בגבול עולי מצרים

 חייבים מדרבנן. :תרומות א ה רמב"ם

 .פטורים מתרו"מ: עשין קל"דסמ"ג 

וכן ברמב"ם מעשר יג ג חייבים בתרו"מ אך פטורים מדמאי  גר"א:

 ובשל נכרי.

: מפריש ללא ברכה למעט דגן תירוש ויצהר הלכות הארץ
 39עמ'  שנהוג לברך.

 .68עמ' פטור מלתת מעשר עני מספק.  -

  גידולי בית וחממה:

 בתוך שנטעו אילן י: הלכה א פרק מעשר הלכות ם"רמב
 זרעך תבואת כל את תעשר עשר שנאמר ממעשרות פטור הבית

 מדבריהם במעשרות חייב שהוא לי ויראה, השדה היוצא
 אספן אם פירותיה לעשר חייב בחצר העומדת תאנה שהרי

 .כאחת

 עוד ולא שדה היינו שזרעה או שנטעה וחצרפטורים.  ראב"ד:
 קבעה. נמי מקבע אלא

  מצע מנותק:

 חייבים. רמב"ם תרומות ה טו.

 –בארץ שנער  
תקנת נביאים 
 שהיא סמוכה

 

 בארץ אפילו נוהגים שיהיו התקינו ונביאים
 לארץ סמוכה שהיא מפני, בבל. ד"א. שנער

 . שם ושבים הולכים ישראל ורוב ישראל

 

במצרים, עמן  
חכמים  – ומואב

ראשונים שהם 
 א"י.סביבות 

 אף נוהגים שיהיו התקינו הראשונים וחכמים
 שהם מפני, ומואב עמון ובארץ מצרים בארץ

 . ישראל לארץ סביבות

 הפרשה בסמוכים בזמן הזה

 .לא נהגו רב צמח גאון:

 .ראוי להחמיר להפריש מפירות שדומים לפירות א"יחזו"ע: 

חיוב  –סוריא  
 מדברי סופרים 

 בתרומות חייבת שדה בה הקונה, סוריא
 . סופרים מדברי ומעשרות

 נוהגות ומעשרות תרומות אין, הארצות ושאר
 .בהן

 ערוה"ש :סוריא

ש שהיתה 'כיבוש יחיד' כלומר שנכבשה קודם כיבורמב"ם: 
 כלל א"י וגם לא מדעת רוב ישראל.

 שלא ע"פ הדיבור.רש"י: 

 ולא ע"פ סנהדרין.ר"ן: 

בזמן הזה תרו"מ  ב
מדרבנן וכן נוהגים. 

 ויש חולקין.

 עולי בו שהחזיקו במקום אפילו, הזה בזמן
 תרומות חיוב אין עזרא בימי ואפילו, בבל

 מפני. מדבריהם אלא, התורה מן ומעשרות
 ולא כולכם ביאת משמע תבואו כי: שנאמר

 . עזרא בימי שהיתה כמו, מקצתן ביאת
 

 עכשיו דחייבין להו וסבירא, חולקין ויש :הגה
 ומעשרות בתרומות ישראל בארץ

 (.י"ר בשם טור) כן נהגו לא אך, מדאורייתא

 חיוב תרו"מ בזמן הזה

כיון שלא כל  מדרבנןתרו"מ מימי עזרא הם  –רמב"ם  -
 יושביה עליה והוא הדין כיום.

 תורהחיוב תרו"מ חזר בימי עזרא לחיוב  –ראב"ד ר"י,  -
'כל יושביה' הוא וכיון שקדושה שניה לא בטלה וקולת 

 גם היום חיובם מהתורה. 'בבואכם'בחלה שכתוב רק דין 

החיוב בימי עזרא היה מהתורה  –רשב"א, ר"ן, תרומה  -
 אבל לאחר החורבן ירד להיות מדרבנן.

 .תרומה מדרבנן מעשר מהתורה –נוב"י 
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 האם חובה לעשר או רק לאכילה?

 )' מצוה חיובית'(חייב להפריש בכל אופן  -( 146)יו"ד א, י"זט"ז 

הפרשה לצורך אכילה בלבד  –יו"ד ו' כ"ט ב' יבי"א או"ח ח ב', מג"א 
 ('מצווה קיומית)'

 

חזרה* קרקע  ג
לישראל מעכו"ם 

 חייבת בתרו"מ.

 וחזר, ישראל בארץ קרקע שקנה כוכבים עובד
 תרומות מפריש, ממנו ולקחה ישראל

 כרמב"ם.ומעשרות. 

 לעובד קנין שאין פי על אף: רבה אמר'. גמ :.מז גיטין בבלי
 לי כי: שנאמר, מעשר מידי להפקיע ישראל בארץ כוכבים

 קנוי קניינו אין בארץ קרקע כוכבים עובד קנה אם .הארץ קדושת לי, הארץ

 צריך הפירות מן ממנו הקונה וישראל במעשר תתחייב שלא מקדושתה להפקיעה

 בורות בה לחפור י"בא כוכבים לעובד קנין יש אבל, לעשר
 לבני נתן והארץ' לה שמים השמים: שנאמר, ומערות שיחין
 י"בא כוכבים לעובד קנין שיש פי על אף: אומר א"ור; אדם

, כוכבים עובד דגן ולא, דגנך: שנאמר, מעשר מידי להפקיע
 שיחין בורות בה לחפור י"בא כוכבים לעובד קנין אין אבל

 - דגנך: ס"מ? קמיפלגי במאי. הארץ' לה: שנאמר, ומערות
 עובד דיגון ולא - דיגונך: סבר ומר; כוכבים עובד דגן ולא

 .כוכבים

 'אין קנין לגוי להפקיע'

בעודו  -ע"ז כז א,  , מאיריתרומות א י כס"מ ור"י קורקוס ברמב"ם
בידו פטורים רק שאם חזר הישראל ולקחה ממנו או לקח 

 תלושים ומירח חייב מהתורה.

אם חזר  – 'א ז"מ גיטין חדשותה א"ריטב, ו"קט' סי הישר ספר ת"ר
אך אם לקח פירות תלושים  .ולקחה ממנו מתחייבהישראל 

 ויש קנין להפקיע. .ומירח פטור

כיון שאין קנין  – גיטין כ"ג ב רש"י, פאה א ו ר"ש בכורות יא ב, תוס'
 ט"המבי, ג"מ' סי' בתשו ט"מהריוכ"פ להפקיע, גם בעודו ביד הגוי חייב. 

 בדעת הרמב"ם. ה"סקכ' ג' סי שביעיתהחזו"א  ,  גר"א כאן וכן הסבירא"כ' סי א"ח

בזה"ז שחיוב תרו"מ מדרבנן יש קנין להפקיע  תרומה:ספר ה
 גם בא"י כמו בסוריא. ולכן גם במירוח ישראל פטור.

עכו"ם לקניין יש  
 בסוריא

 משא"כ בסוריא.

שיש שם קנין לעכו"מ להפקיע מן המעשרות ומן השביעית. 

 ש"ך ו'.

ולקחה מתחייב כוונת הרמב"ם שגם בסוריא אם חזר  –גר"א 
 וקולת סוריא היא המובאת מסעיף ז'.

אם המירוח היה  
בבעלות גוי וע"י גוי 

 פטורים*

 שקנה בקרקע שגדלו כוכבים העובד פירות
 העובד ביד מלאכתו נגמרה אם, ישראל בארץ

 פטורין, כוכבים העובד ומרחן, כוכבים
 ,שנאמר דגנך ולא דגון העובד כוככבים. ש"ך ז'. מכולם

 גוי ומירחם הגויקרקע 

, מקורביל י"ר בשם ה"רל' סי ז"או ,ג"קל ע"מ ג"סמתרומות א יא,  רמב"ם
 מירחם גוי פטורים מכלום מירחם ישראל: ז"מ גיטין מאירי

 חייבים מן התורה. 

 ג"פ דמאי ש"ר ,כדי ה"וד גזרה ה"ד: ז"ס מנחות 'תוס, ג"תרומות א י ד"ראב

 גם כשמרחן גוי חייב מדרבנן. – ד"מ

המנהג כרמב"ם. והחרימו  – ד"סקי' א' סי שביעית, חזו"א כאן כס"מ
 חכמי צפת מי שמעשר כשמירחם הגוי.

לקחן ישראל  ד
תלושים וגמ"מ, 

חייבים בהפרשה 
 .מן התורה

 קודם, שנתלשו אחר ישראל לקחן ואם
 .חייבים, ישראל וגמרן, מלאכתן שתגמר

 ותרומת ראשון ומעשר תרומה ומפריש
 והוא, ראשון מעשר לעצמו ומשייר, מעשר

 מכח באתי אני: ללוי אומר שהוא מפני, שלו
 . ממנו ליטול יכול אתה שאין איש

ותרומת מעשר מוכר לכהן ונוטל  רמ"א:
רמב"ם. שנאמר בה 'כי תקחו מאת בני ישראל' ולא  .דמיה

 'המעשר את ישראל בני מאת תקחו כי' :יא א תרומות ם"רמב
 מעשר תרומת ממנו מפריש אתה מישראל לוקח שאתה טבל

 אתה אין ם"העכו מן לוקח שאתה טבל אבל, לכהן ונותנה
 לכהן מוכרה אלא ממנו שהפריש מעשר התרומת לכהן נותן

 .דמיה ולוקח

  תרומת מעשר של דמאי

 מוכרה לכהן –טור 
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 נותנה בחינם. –פת"ש בשם רעק"א  .מהנכרי. ט"ז ב

לקח במחובר, נותן  ה
 ללוי  לפי חשבון

החלק שגדל ביד 
 הישראל.

 לישראל שלו הפירות כוכבים העובד מכר
 :לקרקע מחוברים כשהן

 ונגמרו, המעשרות לעונת באו שלא עד אם 
 ראשון מעשר כל ונותן בכל חייב, ישראל ביד

 . ללוי

, המעשרות לעונת שבאו אחר מכרן ואם
 ללוי המעשר ונותן ומעשרות תרומות מפריש

 מעובד זרועה תבואה לקח, כיצד. חשבון לפי
 ביד ונגמרה, שליש שהביאה אחר כוכבים
 ללוי ונותן ומעשרות תרומות מפריש, ישראל

 . ראשון המעשר שלישי שני

 ?כיצד נותן לכהן לפי חשבון

 בתרומה גדולה כולה לכהן. –בשם רש"ל צט פרישה 

בתרומת מעשר הכהן משלם על החלק שגדל ביד : י"ג ש"ך
 .עכו"ם

ישראל שמכר  ו
עונת  קודםפירותיו 

לעכו"ם המעשרות 
 פטורין.שגמרן 

 קודם כוכבים לעובד פירותיו שמכר ישראל
 העובד וגמרן, המעשרות לעונת שיבואו
 . המעשרות ומן התרומה מן פטורין, כוכבים

 .רמב"ם תרומות א יג

שהקובע לרמב"ם הוא הבעלות בזמן הבאת שליש.  ד"א   -

 תרומות א יג

 נפק"מ אם מכר גם הקרקע או רק הפירות. שם.ואין   -

שגזירת בעלי כיסים אינה אלא לאחר הבאת שליש. שם,   -

 ספר חרדים.

 

 מירוח פועל גוי בפירות השייכים לישראל 

 הואיל, ישראל פירות שגמר ם"העכו וכן: כאן תרומות א יגרמב"ם 
 אלא ומעשרות בתרומה חייבין אינן ם"עכו ביד ודיגונן

 מדבריהן. 

 מאירי ,'א ז"מ גיטין החדשות א", ריטבסוף הלכות חלה אורחות חיים

 לגוי. שייכים הפירות היו אם אלא פוטר גוי מירוח אין: שם

 

 הדין בימינו במירח גוי

בירק פטור אפילו מכרן לאחר עונת המעשרות. : עמ' צ"א חזו"ע
 בזה"ז(בי"ט ב קצו. כיון שהוא תלת דרבנן: )ירק, מירוח גוי, ע"פ תשובת המ

 אכילת ארעי במירוח גוי

 .מותרת שלא גזרו עליה – תרומות ט ז ש"רא 'ב ז"ס מנחות' תוס

אך מסיים  גם אכילת ארעי אסורה –להבנת ד"א סתמות הרמב"ם 

 'ואינו מוכרח'.

 משפטי עוזיאל ד כז ד. –חייב  לצורך ישראלאבל מירח 

  מירוח על ידי מכונה

לרמב"ם ונפק"מ  אינו ברור שחיובו מהתורה –הראי"ה 
 לנתערב עם מירוח גוי להפריש מיניה וביה.

נראה שחייב מהתורה כיון שמופעל על ידי  –שות הר צבי 
 ישראל.

מכר לאחר שהגיעו  
לעונת המעשרות 

וגמרן העכו"ם, 
 חייבים מדרבנן.

 פי על אף, המעשרות לעונת שבאו אחר ואם
 שם.מדרבנן.  .בכל חייב, כוכבים העובד שגמרן

  נתחייבה. גיטין מז א.שכבר 

ולמרות שמהתורה נפטרת, כיון שנגמרו בידי  מדרבנןוהחיוב 

גוי. גזרו משום בעלי כיסים שמא יעבירו לגוי לגמר מלאכה 

 ע"מ להפטר ממעשרות.

 

 עד כוכבים מעובד שדה שלקח ישראל: ש"ת :.מז גיטין בבלי
 חייבת - שליש משהביאה לו ומכרה וחזר, שליש הביאה שלא

 ;נתחייבה שכבר, במעשר

 העובד מירוח: דאמר מאן, רבא אמר הדר :.סז מנחות בבלי
 מירוח: דאמר מאן, פוטר כוכבים העובד גלגול, פוטר כוכבים
... . פוטר אינו כוכבים העובד גלגול, פוטר אינו כוכבים העובד

 גלגול, פוטר אינו כוכבים העובד מירוח: דאמר תנא האי והא
 חלה לגבי דקתני הא לעולם כלומר .מדרבנן! ?147פוטר כוכבים העובד

 הא מדוקיא לעיל דקתני והא במירוח לעיל דפטרי היא תנאי הנך פוטר גלגול

 עשירים כיסים בעלי משום גזירה, אסור הוי מדרבנן אסורה תרומתו

 וחסים הרבה קרקעות להן שיש כיסין בעלי משום א"ל ...מחמרים תבואה שלוקחין

 ליה ומפקע כוכבים עובדי וימריחום כוכבים לעובדי ויקנוהו מעשרות רוב על

 ..ממעשר

 עכו"ם שמכר לישראל פירות מחוברין וגמרן באו לעונת  ז
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המעשרות ביד גוי 
ומרחן גוי פטורין 

 גם ביד ישראל.

הואיל ובאו לעונת  העכו"ם. פטורים.
המעשרות ברשות עובד כוכבים ומרחן העובד 

  .אע"פ שהם ברשות ישראלכוכבים, 

 רמב"ם תרומות א יד

 סוריא 

 פירות הקונה
 בסוריא מעכו"ם

 פטורים בכל אופן

 

 תלושים בין, בסוריא מעכו"ם פירות הקונה
 לעונת שבאו קודם מחוברים אפילו בין

 פטורים., ישראל שמרחן פי על המעשרות אף

 ובא"י אפילו במוכר פירות חייב בכל כדלעיל ה'.

 

 קודם קרקעקונה  
עונת המעשרות 

 חייב

שבאו  קודםעם פירות בסוריא  קרקעהקונה 
מדרבנן הואיל וקנה לעונת המעשרות חייב לעשר. 

 עם הקרקע וקודם עונת המעשרות. ש"ך יז.

 

אריס/ שוכר  ח
 מעכו"ם בסוריא

 פטורין.

 בסוריא כוכבים לעובד אריס שהיה ישראל

 לפי, פטורים פירותיו, ואפילו בקביעות מאבותיו
 . כלום הקרקע בגוף לו שאין

 והמקבל תמורת כמות קבועה של פירות החוכר וכן
 שדהבמעות  והשוכר חוז קבוע של פירותתמורת א
 .פטורין פירותיו, בסוריא כוכבים מהעובד

 רמב"ם תרומות א יז.

 ובסוריא יש קנין לעכו"ם להפקיע. ש"ך יח. 

 מאבותיו.'המקבל' הוא ה 'אריס' אלא שברישא הוא קבוע 

 בסוריא כוכבים לעובדי אריסין שהיו ישראל ז: ד  חלה משנה
 ורבן ובשביעית במעשרות פירותיהם מחייב אליעזר רבי

 אלא בסוריא במעשרות חייב ואינו, י"כא סוריא עשו לא דסבר פוטר גמליאל

 אומר גמליאל רבן .בו חלק כוכבים לעובד ואין ישראל של שהקרקע בזמן
 קולו אחזו .אחת חלה אומר אליעזר ורבי בסוריא חלות שתי
 רבן כדברי לנהוג חזרו אליעזר רבי של וקולו גמליאל רבן של

 כקולי שהעושה ל"קי ואנן. אחת חלה בסוריא דאומר :דרכים בשתי גמליאל

 סוריא שאין, דרכים בשתי גמליאל כרבן לעשות חזרו הלכך, רשע דמר וכקולי דמר

. חלה לענין ולא, בקרקע חלק כוכבים לעובד כשיש ושביעית מעשרות לענין לא י"כא

 .הלכה וכן

 וגוי אבות ובתי והחכורות העריסיןיא:  הלכה ב תוספתא
 עליה נימוסות לישראל שעשה פי על אף לישראל שדהו שמשכן

 המעשרות מן פטורה .שטר כחוק הקיר"ה והוא כמו בשל עצמו. מנח"ב
 .השמטה מן ופטורה

והוא הדין בעריס גוי לבעה"ב יהודי שפטור בסוריא עד שיהיו 
 ערוה"ש.הקרקע והפירות של יהודי. 

לקח מעכו"ם  ט
והביאה  בסוריא

וחזר ומכר שליש 
 , חייב.לקחו

 כוכבים מהעובד שדה בסוריא שלקח שראלי
 לעובד ומכרה וחזר, שליש הביאה שלא עד

 ישראל חזר אם, שליש שהביאה אחר כוכבים
 ביד נתחייב שהרי, חייב, שניה פעם ולקחה
 .ישראל

 עד כוכבים מעובד שדה שלקח ישראל: ש"ת :.מז גיטין בבלי
 חייבת - שליש משהביאה לו ומכרה וחזר, שליש הביאה שלא

 ;נתחייבה שכבר, במעשר

ישראל שהיה לו  י
קרקע עם אריס 

בסוריא ושלח לו 
המצויים  פירות

 בשוק פטורים.

 לה והוריד, בסוריא קרקע לו שהיה ישראל
 אלו הרי, פירות האריס לו ושלח אריס

 והוא; לקחן מהשוק: אומר שאני, פטורים
 .בשוק מצוי המין אותו שיהיה

 תרומות א יט.רמב"ם 

 ולא גזרו דמאי בסוריא. פני משה דמאי ו' ח'.

 לו ושילח בסוריא אריס לו שהיה ישראלח:  ו דמאי ירושלמי
 והוא לקח השוק מן אומר אני מעושרין אלו הרי ואמר פירות
 מאותו לו בשאין דבר סוף לא .בשוק מצוי המין אותו שיהא
 שדהו בתוך המין מאותו לו יש' אפי אלא שדהו בתוך המין
 .מותר בשוק מצוי המין שאותו מכיון

שותפות עם עכו"ם  יא
 בא"י חייבת כולה.

 בתרומה חייבת כוכבים העובד שותפות
 כוכבים ועובד ישראל, כיצד. ומעשרות

 שדה חלקו אפילו, בשותפות שדה שלקחו
, קודם קצירה, ולכאורה חלקו של ישראל ברור בקמתה

שהיו שותפים  גדיש חלקו אם לומר צריך ואין

 בכל מעורבים וחולין טבל זה הרי,  בזמן הקצירה
 פי על אף, כוכבים עובד של מחלקו וקלח קלח

על  מדבריהם וחייבים, כוכבים העובד שמרחן

 . כולה

 .כתרומות א רמב"ם 

. ש"ך כוכבים עובד של חלקו שזהו הדבר הוברר אמרינן ולא

 יט )כי אין ברירה בשל תורה(

 בשותפות שדה שלקחו כוכבים ועובד ישראל :קלה חולין בבלי
 שחלקו לאחר ואפילו בזה זה מעורבים וחולין טבל בשותפות שדה שקנו

 וטבל לישראל המגיע חלק וזה לו הלך כוכבים עובד של וחלקו ברירה יש אמרינן לא

 לעובד קנין דיש חולין וחצי טבל חציו שנשאר זה וגם ברירה אין אלא הוא גמור

 גמליאל בן שמעון רבן, רבי דברי מעשר מיד חלקו להפקיע י"בא כוכבים
 כאן עד; פטור - כוכבים עובד ושל, חייב - ישראל של: אומר

 אבל, ברירה אין סבר ומר ברירה יש סבר דמר אלא, פליגי לא
 .חייבת הכל דברי - כוכבים דעובד שותפות

  ובשל, תורה של שהמעשרות, י"בא, א"בדשותפות עם עכו"ם  
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בסוריא רק חלק 
 .הישראל חייב

 שדה לקחו אם אבל. ברירה אין תורה
, מדבריהם שם והמעשרות הואיל, בסוריא

 כוכבים עובד של חלקו, הגדיש חלקו אפילו
 . מכלום פטור

 תרומות חיוב שאין דהאידנא לי ונראה
 י"בא גם, מדבריהם אלא י"בא ומעשרות

 .מכלום פטור כוכבים עובד של חלקו

 

 

 

 

ומשמע שיש ברירה מדרבנן אפילו כשעיקרה מהתורה. ובשש"כ התיר להפריש 

 מראש כשהולך לחברו באופן שיתיר בצלחת את התרומה כיון שהוא ספק מעושר.

 סימן שכ"ג שיש דברים שהקלו דווקא כשעיקרם מדרבנן.וראה ריש 

 .בד"א שאפילו בתלת דרבנן לא הקל כשעיקרו מהתורה דל" סעיףוראה להלן 

פירות א"י שיצאו  יב
פטורים*  לחו"ל

 ולסוריא חייבים.

 פטורים, לארץ חוצה שיצאו י"א פירות
 כר' עקיבא במשנה. . ומעשרות מתרומות

שחייבים מדרבנן ויראים שמחייב כרמב"ם ולא כראב"ד 

 מהתורה.

 . חייבים, לסוריא יצאו ואם

 רמב"ם תרומות א כב.

כר"ע במשנה חלה ב א שהולכים אחר מקום קביעות למעשר 

 ולא כר"א שהולך אחר מקום גמר הפרי.

 חייבים לארץ שנכנסו לארץ חוצה פירות א:, ב חלה משנה
 .פוטר עקיבא' ור מחייב אליעזר' ר לשם מכאן יצאו .בחלה

 תרו"מ בפירות שיצאו לחו"ל

 : פטורים מהחלה ומהתרומה.תרומות א כב  רמב"ם

לא גריעי מפירות ארצות ד: פירות שיצאו חייבים מדרבנן. שם ראב"ד

 .הסמוכות וכן שלא יאמרו ראינו פירות א"י שנאכלים בטבלם

 גריעי דלא משום מדרבנן לחייבם ד"הראב ש"ומ כס"מ:
פירות  הכי דשאני למימר איכא' וכו ומצרים שנער מפירות

 פירות ראינו יאמרו שלא ועוד ש"ומ. שכיחי דלאהיוצאים 
 למיחש דליכא למימר איכא בטבלם שנאכלים הארץ
 .עליהם מוכחת ל"ח דיציאתם להכי

 חייבים בכל מן התורה ואפילו בחלה.: יראים

 מתי הרמב"ם פוטר פירות שיצאו?

אפילו נתמרחו בארץ נפטרים : מצוה רפד הב"ח, מנ"ח 
 ביציאה.

 ב"רפמשנה למלך, מראה הפנים  ,ו"קצ' סי ב"ח ט"מבי ,ז"רדב

רק כשהמירוח נעשה בחו"ל נפטרים : ש"ערוה, דחלה
וכתבו הגר"א והחזו"א שדוקא מירוח בחו"ל פוטר שהוא פירות היוצאים. 

 תיקון אלא שאינו מה אבל עצמו בהפרי תיקון שהוא כזה מלאכה גמר

 . ד"א תרומות א שע"ה.ל"בחו פוטר אינו ההשתמשות

 אדעתא נתמרחו מתחלה אם אבל: א, עב הרש"םמ
 .פטורים ע"דלכ ל"י ל"לח להוציאם

פירות חו"ל  
שנקבעו בארץ 

 חייבים.

 חייבים, לארץ שנכנסו לארץ חוצה ופירות

 ישראל ביד למעשר נקבעו אם, מדבריהם. רמב"ם. 
 .שםמשנה  .לארץ שנכנסו אחר

 'שמה' אתם חייבים, בין בפירות הארץ בין בפירות חו"ל.

 בגידול גם תלוי מ"דתרו לחלה דמי ולא חייב אין ת"מה אבל

 אבל ת"מה חייב אין ל"בחו דגדל וכיון זרעך תבואת דכתיב

 . ד"א רז.בגלגול אלא תלוי אין חלה

 מביא אני אשר הארץ אל' ?ע"דר ט"מ :א ב חלה ירושלמי
 בפירות בין הארץ בפירות בין חייבין אתם שמה. 'שמה אתכם

 .לארץ חוץ

 האם פירות חו"ל מתחייבים כשהיו בבעלות נכרי

רק פירות חו"ל : ט, כב, א תרומות ארץ ומעדני, ו, לט, ב אחיעזר
 מתחייבים במירוח בארץ. ישראלשגודלו ע"י 

מתחייבים  נכריגם פירות שהיו בבעלות  :א, ב שביעית א"חזו
 במירוח בארץ.

, אדם אוכל  יג
 שגידוליו, הנשמר

 .חייב, הארץ מן

  כל
  אדם א. אוכל

 ב. הנשמר 
 , הארץ מן ג. שגידוליו

 רמב"ם ע"פ מעשרות א א. .בתרומה חייב

 ויצהר ותירוש דגן ויצהרך', מה תירושך דגנך 'ראשית שנאמר

 כיוצא כל אף בעלים לו ויש הארץ מן וגידוליו אדם בני מאכל

 כ"ג.ש"ך רמב"ם שם. בהן. 

  אוכל שהוא כל במעשרות אמרו כלל  :א, א מעשרות משנה
, אוכל אינן שאלו, ר"אלעצפו בערבי שקורין וקוצה, ל"ני בערבי שקורין סטיס למעוטי

 הפקר למעוטי ונשמר. במעשרות חייבים ואינם. הדחק י"ע נאכלים שהן פי על אף

 למעוטי במעשרות חייב הארץ מן וגדוליו .שישמרוהו בעלים לו שאין

 כל את תעשר עשר( יד דברים) דכתיב, מקרא ילפינן הני וכל. ופטריות כמהין

 לך המיוחד - ךזרע. אוכל שהוא דתבואה דומיא, תבואת כל את'. וכו זרעך תבואת

 פרט, ומצמיח אותו שזורעים דבר - ךזרע. מיוחדים בעלים לו שאין להפקר פרט

 .נזרעות שאינן ופטריות לכמהין

 

 ט"ז ה'וירקות  בפירותחיוב תרו"מ 

  א הלכה א פרק מעשרות מסכת( וילנא) ירושלמי תלמוד

 הארץ מזרע הארץ מעשר וכל לומר תלמוד מניין? קיטנית
 יכול. האילן פירות כל לרבות העץ פרי. ... הוא' לה העץ מפרי



 ובו, דרבנן או דאורייתא הם ואם, מקבלם הכהן וכיצד, מקום באיזה נתינתם דין - שלא סימן
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 כל ולא העץ' 'מפרי לומר שיטה... תלמוד חרובי מרבה שאני
 המעשרות אומר יהודא בן איסי מניין ירקות. האילן פירות

 .מדבריהם לירקות

שם הלכה ו' וירקות מדרבנן תרומות ב' א'מהתורה  פירות :רמב"ם

 ע"פ ירושלמי מעשרות א א. בשם איסי בן  יהודה.

שבעת המינים רק פירות במשנה:  דעירובין ג"רפ יונתן רבנו
 מהתורה.

ב"מ  רמב"ן ,תרומות ג טז אב"ד, רריש מעשרות ר"שקידושין ג,   רש"י

רא"ש , שם ר"ןשם,  החדשות א"ריטב ח"פ מ"ב ק"שטמ א"רשב: פ"ח
מהתורה אין חיוב אלא בדגן תירוש ויצהר ופירות :  נזיר לו:

 .חיובן מדרבנן

לזיתים וענבים החיוב מהתורה אפילו :  ברכות מא א רבנו יונה
גם הוא דוקא אחר שעשה מהם שמן ויין אבל לאכילה חיובם 

 מדרבנן.הוא 

פטור  ירק של חו"ל יד
אפילו בסמוכים. 

וכן אם בא ונקבע 
 בארץ.

, ל"בח מהירק ומעשרות תרומות מפרישין אין
. חכמים שחייבום שאמרנו במקומות אפילו

 פי על אף, לארץ לארץ מחוצה הבא ירק וכן
 .פטור זה הרי, בעיקריהן עפר שיש

 זרעך' 'תבואת שנאמר מדבריהם אלא אינו י"בא שגם לפי

 היא.ש"ך כד. ט"ז ו'.  תבואה לאו וירק

 

בחו"ל. פני משה.  חשו לא שמואל בשם בא' ר ד: ד חלה ירושלמי

 לא שמואל בשם הילא רבי. ויצהר תירוש דגן לתרומת אלא
 לתרומה אפילו או לירקות אבל. בלבד לתרומה אלא חשו

 מעשרות אומר עקביה בן איסי דתני כהדא. חשו לא גדולה
 .מדבריהן לירקות

 בטלה לירק שזרעם והקטנית והתבואהתבואה שזרעה לירק: 
 בתרומה חייב והזרע פטור שלהם והירק אדם כל אצל דעתו

 ש"ך שם. ומעשרות.

התבואה והזיתים  טו
חייבים משיביאו 

 שליש.

 פטורים, שליש הביאו שלא והזיתים התבואה
 שזורעה כל, יודע ומנין. ומעשרות מתרומה
ירושלמי חלה א  .שליש שהביאה בידוע, ומצמחת

 ג.

 רמב"ם תרומות ב י.

 נקודות בהם משיהיה משינקדו החרובין ג:, א מעשרות משנה

 משינקדו השחורים וכל .להשחיר מתחילים הם בשולם בגמר כי. שחורות
 פירות משיקרחו והעוזרדים והפרישים והקרוסטומלין האגסים

 מעט נקרחים להתבשל וכשיתחילו, נוצה כמין דקות שערות מכוסים בקטנן הללו

 התלתן משיקרחו הלבנים וכל הכל נופל בשולם ובגמר, מעט
 לידע וסימן. צומח היה אותו זורעים היו שאם עד בבשולו נגמר משהיה משתצמח

 בידוע במים רובה ששוקעת פרידה וכל המים לתוך אותו נותן, זה לשיעור הגיע מתי

 תבואת כל את תעשר עשר( יד דברים) מדכתיב לה ודרשינן. תצמיח יזרענה שאם

 שליש משיכניסו והזיתים התבואה  .ומצמיח נזרע שהוא דבר, זרעך

 מהן מוציא ולסוחטן לעצרן כשבא נמי אי. להתגדל שעתידין ממה שליש שנתגדלו

 .יפה כשנתבשלו שמוציא ממה שליש עכשיו

 גדר שליש

 אי. להתגדל שעתידין ממה שליש שנתגדלו: מעשרות א ג. רע"ב
 ממה שליש עכשיו מהן מוציא ולסוחטן לעצרן כשבא נמי

  :יפה כשנתבשלו שמוציא

 גידולה שליש משתביא בתבואה :א פרק מעשרות פני משה
 לעשות ראוין שהן ממה שליש שמן לעשות משראוים ובזיתים

 בגמר שיעשו ממה מתשעה' א הוא הזה והשיעור כשיגמרו,
 .בישולן

 שאר פירות:

 שבכולן אלא שלהן שליש הבאת שיעורן הפירות שאר בכל וכן
 .שם כדלקמן אחרים סימניםבנוסף עוד  בהם ליתן אפשר

 פטור ההפקר טז
 ומעשרות מתרומה

 . ומעשרות מתרומה פטור ההפקר

 בתרומה חייב, הפקר שדה הזורע אבל
 כיון שלדגן יש בעלים. ש"ך כז.. ומעשרות

  רמב"ם תרומות ב יא.

 רמב"ם פיה"מ מעשרות א א.כיון שאינה 'תבואת זרעך'. 

 כיון שאינו בגדר 'נשמר'. ר"ש מעשרות שם.

רמב"ם כאן. ואע"פ אין לו קנין להפקיע פטור.  - הפקירו עכו"םאפילו 

 מתרו"מ, יש לו קנין נכסים. ד"א.

 אם עברו שלשה ימים פטור וכן לאחר. – הפקיר וזכה בה
 ערוה"ש נח א

יש אומרים שצריך להפקיר קודם גמר מלאכה  –זמן ההפקר 
 .103הלכות הארץ הע' וי"א אפילו אחרי. 

 מההפקר גורן עשה

 ע"פ ברכות מ: כאן ד"אמדרבנן.  חייב :תרומות ב יב. ראב"ד
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 ההפקר דמן משום לעולם : פטורותב כא ב"מ :א"הרשב חידושי
 .בהן זוכה

חזקתם מן ההפקר  יז
 פטוריןסתמן 

פטורין סתמן מינים שחזקתם מן ההפקר 
 מתרומה ומעשרות

 וגריסין ,רכפא של ובצל ,בכי בעל שום ח:, ה מעשרות משנה
' ר הקרקס אף אומר מאיר' ר המצריות והעדשים ,הקילקין

 מכל ונלקחים המעשרות מן פטורים הקוטנים אף אומר יוסי
 שאינן לפי ההפקר מן וחזקתן מדבריות הם כולם הללו והמינין .בשביעית אדם

 .המעשרות מן פטורים לפיכך, בגינה נזרעים

 רובו הזה שהמין פי על אף מהם חייבין, הנשמרים מכל מקום
 . ה"סק' ב' סי מעשרות א"חזוהפקר. 

 שאלו מפני, והטעם' :וכן נראה בפיה"מ דמאי א א שכתב
, אחד אדם קנין ואינם מדבריים אילנות פירות הם שמנה
, הרוב על הפקר הם ולכן, אחד אדם אותם נוטע מאד ומעט
 בהם שיש נמצא. במעשרות חיב אינו שההפקר ביארנו וכבר

 מן אינם שמא ההפקר מן הם שמא האחד. ספיקות שני
 מהם הופרשו שמא, השמור מן שהם תאמר ואם, ההפקר

 –'. להקל ספיקי תרי כלל ואצלינו, הופרשו לא או המתנות
 ומשמע אם ודאי באו מהשמור חייבים.

אם נתערבו חייבים  יח
ופטורים מפריש 

מבחוץ לפי חשבון 
ואם לא מפריש 

 מיניה וביה

נתערבו פירות החייבים והפטורים אם יש לו 
מוציא מהם לפי  -פירות אחרים החייבים 

כי באופן זה חשבון פירות חייבים שבתערובות. 

החייב ולכן עדיפה. ש"ך אין חשש של הפרשה מהפטור על 

 כ"ח.

מוציא תרומה ותרומת מעשר על  -ואם לאו 
 הכל, ומפריש מעשר ראשון ושני לפי חשבון

ופתרון זה הוא דווקא פירות חייבים שבתערובות. 

לשמן ויין ולא לפירות יבשים
148. 

 רמבם תרומות ב יג.

הפרשת מעשר ראשון חייבת להיות על הכל אחרת לא שייך 

מעשר על הכל כברישא, אלא שהנתינה ללוי להוציא  תרומת 

 היא לפי חשבון. ר"ש חלה ג ט. ש"ך כט. ט"ז ז.

 .מלקט הבית שבעל יתיםז מסיק זיתי בו כיוצא  ט:, ג חלה משנה
 ., והם פטורים מן המעשרמלקטים שעניים זיתים ניקוף זיתי עם שנתערבו

 אחר  ממקום פרנסה לו יש אם עוללות ענבי עם בציר ענבי
 כולו כאילו אותו רואים, אחר טבל לו אין אם לאו ואם חשבון לפי מוציא

 ומעשר מעשר והשאר לכל מעשר ותרומת תרומה מוציא, טבל
 :חשבון לפי שני

 ק"בפ שמואל והאמר ת"וא ט: משנה ג פרק חלה מסכת ש"ר
)וא"כ כיצד יכול  ?!ושמן מיין חוץ בילה אין דלכל השנה דראש

 ודוחקלהפריש מיניה וביה הרי יש חשש שיפריש מהפטור על החייב?!( 
 ענבים דורך דתחלה ל"וי .בילה יש דאמר כמאן להעמידה

 .מפריש כ"ואח שמן ומזיתים יין מענבים ועושה זיתים וכותש

 תרומה גדולה יט
 בזה"ז בכלשהו

 עומדת שהיא הזה תרומה גדולה בזמן
ומה  .שהוא כל שיעורה, הטומאה מפני לשריפה

שחז"ל נתנו בה שיעורים )מאחד לארבעים עד לשישים( הוא 

 ך ל.". שרק בזמן שהיתה נאכלת

 ֵגז ְוֵראִשית ְוִיְצָהֶרָך ִתיֹרְשָך ְדָגְנָך ֵראִשית  :ד, יח פרק דברים
 :ּלוֹ  ִתֶתן ֹצאְנָך

בזמן הזה נותנה  
לכל כהן ויכול 

להנות ממנה 
 בשריפה

 בין, שירצה כהן לכל הזה בזמן ונותן :הגה
 רק מיוחס אינו ואפילו, הארץ עם בין חבר

 להניחה ויכול, שורפה והוא, בכהן שמוחזק
ולא חוששים שיאכל ממנה שבזמן הזה אינה  ולשרפה

 ליהנות שיכול( עד, )נאכלת כלל. ש"ך לא ט"ז ט.
 . שריפתה בשעת ממנה

 האם צריך לשרפה מיד?

שלא יבוא למכשול ובעצמו כתב קודם מיד בטור כתב לשרפה 
 שיכול להניחה.

מתחילה והוא הכשירה לטומאה ישרוף מיד  בטהורהפרישה: 
 אין טעם לחלק בזה.ב"י: מחשש לטעות של אחרים. 

 המילה 'מיד' טעות סופר והרמ"א השמיט אותה.ט"ז: 

 דף ק"בב דברי הטור נכונים לפי התוספותכנסת יחזקאל: 
ונראה שכוונתו למה שכתב שם התוס' בד"ה 'אתי ו ואין צריך להגיה. "קט

 .ולא יזרע באותה שנה ביותרלידי תקלה' שחוששים דווקא כשצריך להשהות 

זר אינו נהנה  
מתרומה הנאה  של 

כילוי אלא עם 

, שריפתה בשעת ממנה ליהנות אסור זר אבל
 הנאות שאר אבל. עמו הנהנ שכהן לא אם

 לזרים אפילו מותרת, אותה מכלה שאינו

 מערבין: ותנן'. כג פסחיםבהנאה שאינה של כילוי מותרת: 
, התם שאני: פפא רב אמר -! בתרומה ולישראל ביין לנזיר
 ו הראשונים בשםוכתב .'תהא שלכם - תרומתכם קרא דאמר
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מכיכרות שנתערבו בסימן שכ"ד סעיף י"ב שמחוייב להפריש מכל אחת ואחת כדי שלא  צריך להבין במה שונה 
עלה שמדובר כאן בשמן וה כב סימן דעה יורה - א חלק לציון אור ת"בשויפריש מהחיוב על הפטור?! וראיתי ששאל כך 

 ל"ויוכן בר"ש שם וכתב '. (ג"ל אות יכין) חלה ג ט ישראל התפארתויין, ובדבר לח יש בילה לכו"ע והביא שכן פירש 
 דרך'. וכן כתב על הרמב"ם פה במפריש כ"ואח שמן ומזיתים יין מענבים ועושה זיתים וכותש ענבים דורך דתחלה
 .(קכח) ק"ס יג הלכה ב פרק תרומות הלכות אמונה



 ובו, דרבנן או דאורייתא הם ואם, מקבלם הכהן וכיצד, מקום באיזה נתינתם דין - שלא סימן
 .סעיפים ו"קמ
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הכהן ויכול 
להמשיך ןלהנות 

 אחריו.

 (. טור)

 של שמן בנר נותן, ישראל אצל שאוכל כהן
 אין, לו והולך הכהן שעומד פי על ואף, תרומה

 אלמנה' פ מרדכי) מעצמו שיכבה עד לכבותו צריך

 . (ג"לכה

שדברי הגמ' הם בהנאה שאינה של כילוי. אבל לגבי  ר"ת
הנאה של כילוי כמו להאכיל כרשינים של תרומה לבהמת 

 ישראל המשנה אסרה.

 מא' גר"אהנאה של כילוי ב איסור לזרהתוקף 

 רמב"ם: איסורו מדרבנן.ר"ש, 

 רא"ש, תוס': איסורו מהתורה.

תרומה שלא  
נטמאה אסורה 
בשריפה. וטוב 

להכשירה לטומאה 
 קודם מירוח.

 דאז, שהוכשרה בתרומה מיירי זה וכל
, הוכשרה לא אם אבל. לשרפה ומותר נטמאת

 להכשיר וטוב. לשרפה אסור, נטמאת שלא
 טומאה שתקבל כדי, מירוח קודם אותם
 שכבר מירוח אחר אבל (.טור) לשרפה מותר ויהא

 לגרום שאסור טומאה לקבל להכשירה אסור בתרומה נתחייב

 .. ש"ך להטהורה לתרומה טומאה

 

מהשאר מפריש  
ללוי.  מעשר ראשון

 וי"א גם לכהן.

, מעשרה אחד השאר מן מפריש כך ואחר
כרמב"ם .  ללוי ונותנו ראשון מעשר נקרא והוא

 .ללוישניתן היום דווקא 

 בני מעשר את כי: בתורה נאמר זה ועל
 הנה לוי ולבני( כד, יח במדבר' )וגו ישראל

 ' וגו בישראל מעשר כל את נתתי

 )ותוספות( (טור) לכהן אף א"וירמ"א: 

 נתינת מעשר ראשון לכהן

 קנסא בתר ללוי דוקא הוי קנסא דקודם ע"'ולרטור, תוס': 
 לכהן.והקנס תקף גם היום לתת גם  לכהנים'. אף

 מעשר להם יתנו שלא בזמנו הלויים את קנס 'ועזרארמב"ם:  
 'לירושלים עמו עלו שלא לפי לכהנים ינתן אלא ראשון

בשנים א, ב, ד, ה  
מפריש מהשאר 

 מעשר שני

 והוא, מעשרה אחד מהשאר מפריש כ"ואח
 זה ובסימן, לבעליו והוא, שני מעשר נקרא

' תעשר עשר': נאמר ועליו, משפטיו יתבארו
 ראשונה בשנה מפרישין הזה הסדר ועל

 .ובחמישית וברביעית ובשנייה, מהשבוע

 

מעשר ובשנים ג, ו  
 עני

 אחר, מהשבוע ובששית בשלישית אבל
 מהשאר מפרישין ראשון מעשר שמפרישין

 נקרא והוא, לעניים ונותנים, ראשון מעשר
 שני מעשר אלו שנים בשתי ואין. עני מעשר

 שלש מקצה: נאמר ועליו, עני מעשר אלא
 ובא' וגו תבואתך מעשר כל את תוציא שנים
 'וגו הלוי

 

 שנת שמיטה בא"יב 
 אין תרו"מ

 תרומה לא בה ואין הפקר כולה השמיטה שנת
 הם בה הצומחים שהדברים לפי .כלל מעשרות ולא

 . ב"י.ומעשרות מתרומות פטור והפקר הפקר

 

 ,שמיטה במצריםב 
 ומואב בעמון

מפרישים מעשר 
 עני

, קרקע שמטת בה שאין לארץ בחוצה
 ובעמון מצרים בארץ השמטה בשנת מפרישין

כיון שהם סמוכים . עני ומעשר ראשון מעשר ומואב

 . ש"ך מ"א.י"א עניי שם שיבאו כדי לא"י 

 

 שמיטה בארץב 
מפרישים  שנער

 מעשר שני

 כמו, שני מעשר בה מפרישין, שנער ובארץ
א"י יכולים לבוא  שהיא רחוקה ואין עניי. השנים ברוב

 שמה.

 ששם ל"ר אמר, שנער שמה נקרא למה בבל זו שנער בארץ
 לז ד. נח פרשת רבה בראשית. המבול דור מתי ננערו

 

 וכן ג"השי שנת היתה האמיתית השמטה ושנת מנין שנות שמיטה 

 לכאן עולה חמשים שנת ל"דקי' ז אחר שנים' ז לעולם ימנה

 149ושנת היחוס היא שנת החורבן שהיתה במוצאי שביעית
 ונחלקו מתי היתה אותה שמיטה:
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 תוס' שם. למניינם. ולר"ת 69לבניינו שהוא  420ורמב"ם בשנת  ע"ז ט. לרש"י מתי נחרב הבית? א.תלוי בשאלות:  
לרמב"ם בסוף שנת השמיטה עצמה. ולרש"י ור"ת בשנה  מהו 'מוצאי שביעית'?ב. למניינם.  70שהוא  421בשנת 

למניינם, וכן נוהגים. ולמעשה אם נחלק את שנות  69 -שלאחריה. ויוצא שלעניין שנת השמיטה רמב"ם כר"ת שהיתה ב
 'שמיטה' לרב רימון]מתוך ספר  שםבעל המאור.  –לם בשבע יתקבלו שנות השמיטה ללא שארית, אך זה על דרך אקראי העו

 ( 69ולא  כמניין 'חיים' ממניינם שנה 68[ )וצריך להבין מדוע אם כך המניין המקובל לשנות החורבן נעשה בהפחתה של וראה עוד שם 414מעמ' 



 ומעשרות תרומות שלא סימן
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 למניינם. 69 -"ט כגתת: רמב"ם, ר"ת בנדרים סא.כדעת ר' יהודה  ש"ך מג.ולכאן. 

 למניינם. 68 –גתתכ"ח רש"י, טור: 

בשמיטה פירות  
עכו"מ שנגמרה 

מלאכתן ע"י 
חייבים*  ישראל

 בתרו"מ

 בשביעית פירות מכר כוכבים עובד אם א"וי
 חייבים, ישראל ביד מלאכתו וגמר, לישראל
 עמון כדין עני מעשר ומפריש, ומעשר בתרומה

ב"י. והסביר  (.ופרח כפתור כתב וכן י"ב( )ומואב

 הגר"א שהוא ק"ו ממצרים.

 גמר מלאכה בישראל לפירות עכו"ם בשמיטה

כיון שתלויים חייבים בתרומה ומעשר , רמ"א: ב"י כפתור ופרח,

וכן המנהג כיון שהופקעו בבעלות הגוי.  ביעיתואין בהם קדושת שבמירוח 

י'  ,  יבי"אישנות צח,  מהריט"ץ י כאןברכ"  ו' ב אלפים רכ"א. וכ"פ רוה"פ: רדב"ז

  . יו"ד מ"ב

ויש בהם קדושת  פטורים מתרו"מ ומעשרות :שו"ת א יא מבי"ט
ומסבירים בדעת המבי"ט שבשמיטה קיימת הפקעה משמים ממילא  שביעית.

 נפטרים מתרו"מ.

מקור המחלוקת היא המובאת בסעיף ד' האם יש לנכרי כח להפקיע קדושת הארץ 

כאשר הקרקע בידו. ולכן בשאר שנים המחלוקת הפוכה שבשדה גוי והוא מירחה 

 למבי"ט חייבים בתרו"מ ולב"י פטורים. 

הלוי מפריש  כ
 תרומת מעשר

 אחד ממנו מפריש, הלוי שלוקח ראשון מעשר
 תרומת נקרא והוא, לכהן ונותנו מעשרה

' וגו תדבר הלוים ואל: נאמר ועליו, מעשר
 . במדבר יח.והרמתם ממנו תרומת ה' מעשר מן המעשר...

 תרומה כדין מעשר תרומת ודיןרמ"א: 
 בעינן האידנא אפילו מיהו; רש"י שם. גדולה.

 .כשיעור ליתן

 

המרבה בתרומה  כא
כששייר מקצת  

 הרי זו תרומה.

המרבה בתרומה הואיל ושייר מקצת חולין, 
  כר' עקיבא במשנה תרומה ד ההרי זה תרומה. 

 רמב"ם תרומות ג ה

 

אינה  -תרם הכל   
 תרומה.

 לא, תרומה האלו הפירות כל: אמר אם אבל
 .. דבעינן 'ראשית' ששיריה ניכרין. חולין קלו:כלום אמר

 שם.

 אומר אליעזר רבי בתרומה המרבה  ה:, ד תרומות משנה
 מעשר תרומת יעשנה מכאן יתר מעשר כתרומת מעשרה אחד

 .תרומה ומחצה חולין מחצה אומר ישמעאל רבי .אחר למקום
 בעינן לא חולין. שם שישייר עד אומרים עקיבא ורבי טרפון רבי

 .ניכרין שיריה שיהיו רק

חיוב קריאת שם  כב
 ומקום

התורם חייב לציין 
 מקום התרומה.

 האומר תרומת הכרי בתוכו 

קרא שם  - אם אמר: 'בצפונו', או 'בדרומו'
 וחייב להפריש ממנו תרומתו.

שלא  .לא אמר כלום - ואם לא ציין המקום

 .פירש הראשית. ש"ך מה

 רמבם תרומות ג ח

 לקיש בן ש"ר בשם דחיפה אבדומי רבי בשם זעירא רבי
 אף במסויים מחשבה מה והרמותם' כםתרומת לכם 'ונחשב
  ג הלכה ג פרק תרומות ירושלמי .במסויים התורם

יכול לומר מקום  כג
התרומה בכרי הזה 

 כפי שנקבע בשני.

 

, בזה הזה והכרי בזה הזה הכרי תרומת: אמר
 שם הראשון של תרומתו שנסתיימה מקום

בראשון  שסיים פירוש .שני של תרומתו נסתיימה

 זה השני הכרי על ואמר בדרומו או בצפונו לתרומה מקום

 . ט"ז י"ב.כזה

 רמב"ם תרומות ג ט

 ר"א בזה וזה הזה הכרי תרומת אמר ג: ג תרומות ירושלמי
 נסתיימה שם ראשון של תרומתו שנסתיימה מקום יוחנן

 שני של תרומתו

 תרומת מעשר כד

יש לדייק בשיעור 
 תרומת מעשר

 באומד.אותה אין מפרישין תרומת מעשר 

 .הזה בזמן ואפילו, בשיעורה מדקדק אלא

, הנשקל ודבר, מודד, למדוד שדרכו דבר 
 היה .מונה, למנותו שאפשר ודבר, שוקל
 המונה ולמדדו: ולשקלו למנותו אפשר

 והשוקל, ממנו משובח והמודד, משובח
 ירושלמי א ד.משניהם.  משובח

 

 

 והיום שאנו מפרישין את תרומת המעשר יחד עם התרומה
הגדולה שאין לה שיעור, אין צורך במשקל אלא אומרים 

 בדיוק תהיה תרומת מעשר והשאר תרומה גדולה. ֵמִאיתש

 .42הלכות הארץ תרו"מ הערה 

תרומת מעשר  
מותרת* מן הדין 

 שלא מן המוקף

 ותלמידי. המוקף מן שלא ניטלתורמ"א: 
והוא מצווה  המוקף. מן אלא תורמין אין חכמים

 .מן המובחר. ש"ך

 הפרשת תרומת מעשר שלא מן המוקף

 תרימו מעשרותיכם מכל מותר. שנאמר :תרומות ג כ רמב"ם
 במדינה אחד ומעשר זו במדינה אחד מעשר אפילו תרומה
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ות"ח אין תורמים אלא . הכל על מאחד תרומה מפריש אחרת ולא כתוס' שמחייב מוקף מדרבנן. כרמב"ם
 מן המוקף ואפילו תרומת מעשר.

מדרבנן גם תרומת מעשר : ביכורים ב הרא"ש גיטין ל:, תוס' 
 חייבים מן המוקף.

גדולה  תרומה כה
 איןלכתחילה 

 מן אלא תורמין
 . המוקף

. המוקף מן אלא גדולה תרומה תורמין אין
 וחמשים זה בבית סאה חמשים לו היו ?כיצד
 על מהם מאחד יפריש לא, אחר בבית סאה

 לכוון באומד אלא במדה אותה מפרישין אין, שניהם

. יחד במוקף אלא לאמד יכולים ואין חכמים בו שנתנו השיעור

 .ש"ך מט

 מקדשו את חלבו מכל' אמר כהנא ב' א': תרומות ירושלמי
 תרומה על לימדה מעשר תרומת .שבו המקודש מן טול ממנו'
 .המוקף מן שלא ניטלת והיא .המוקף מן ניטלת שהיא גדולה
 מכל? המוקף מן שלא ניטלת מעשר שתרומת מניין

 .בגליל ואחד ביהודה אחד מעשרותיכם

 האם דין מוקף מהתורה

 חיוב מדרבנן: תרומות ד כראב"ד 

 חיוב מהתורה: גיטין לב בתוס' קל"ד, סמ"ג 

בדיעבד אם הפריש  
אך  ףשלא מן המוק

 .תרומה –מהשמור 

 תרומה תרומתו, המוקף מן שלא הפריש ואם

 שיהיה והוא, ולא כגר"א שמתיר רק בתרומת מעשר
 או יין כדי טוען היה אם אבל. שמור המופרש

 הם הרי: ואמר, שמשתברין וראה, שמן
. כלום אמר לא, שבביתי פירות על תרומה

 שמהתורה אפילו חיטה אחת מספיקה. ש"ך מח

 

 וראה שמן וכדי יין כדי טעון שהיה הרי :קטו קמא בבא בבלי
 פירות על ומעשר תרומה זה הרי יאמר לא, משתברות שהן
 ! כלום אמר לא - אמר ואם, ביתי בתוך לי שיש

 תרומה גדולה שלא מן המוקף בדיעבד

בדבר המשתמר תרומתו תרומה ובזמן הזה גם באינו : שו"ע
 משתמר

ולא בתרומה גדולה  ההיתר בדיעבד רק בתרומת מעשרגר"א: 
 שחיוב המוקף בה מהתורה.

בה"ז גם מן שאינו  
 תרומה. –שמור 

דלאיבוד אזלא מפני  ונראה לי שבזמן הזה
בדיעבד למרות שאינו  הטומאה תרומתו תרומה.

 שמור.

 

פירות המפוזרים  כו
שתי בבית וכן 

* מגורות בבית אחד
תורם מאחד על 

 הכל

 מגורות שתי או, הבית בתוך המפוזרים פירות
 מענין פירות בהן שמכניסים מקומות' פי)

 תורם, אחד שבבית (טו, א חבקוק)( בחרמו יגורהו
 .נב ש"ך .שנחשבים כמוקפים .הכל על מאחד

 רמב"ם תרומות ג יח

 פי על אף ביתו לתוך פירותיו המכנס י: ג תרומות תוספתא
 אחת בעלייה מגורות שתי .הכל על מאחד תורם שמפוזרין

 סקי)נראה שגרסת השו"ע כאן היתה שונה(.  ואחת אחת מכל תורם
 אחת בהקפה כולם גרוגרות של וחביות דבילה ועגולי תבואה
 .זה על מזה ומעשרין תורמין

מכל הגרסא שלנו בתוספתא בשתי ממגורות תורם  גר"א:
 .אחת ואחת

וכן שקי תבואה,  
עיגולי דבילה 

וחביות של 
גרורגרות בבית 

 אחד

 של וחביות דבילה ועיגולי תבואה שקי)
 מאחד תורם, אחת בהקיפה היו אם, גרוגרות

 שם. .(הכל על

 

אם לא  חביותוכן  
 סתם פיהם.

 חביות:

הכל.  על מאחד תורם - פיהם את סתם שלא
 שנחשבים עדיין כמוקפים. ש"ך נב.

משנה מעשר ואחד.  אחד מכל תורם - משיסתם

 שני ג יב

 שם.

 עד ... שני למעשר קנקנין המשאיל  :יב, ג שני מעשר משנה
  ואחת אחת מכל תורם ומשגפן הכל על מאחת תורם גפן שלא

 :מוקף דחשיב

כמו  גם כשסגורים תורם מאחת על הכל  –חביות של שמן 
כיון בתוספתא ולא כיין במשנה,  חביות של גרורגרותב

חזו"ע תרומות  .כבייןלנקיות ולא לצורך רק הוא בשמן שהכיסוי 

  עמ' רא. 

אינו נחשב  יין של דוקא משמע -כלים של שאר אוכלין ומשקין 

 ואין ע"בפ דבר' א כל חשובות חשיבותן דמתוךמוקף כשהוא סתום 
 דרך משקין. ובין אוכלין בין דברים שאר של ולא מוקף. כאן

 .(קס) ק"ס יח הלכה ג פרק תרומות הלכות אמונה

 או בפקק שסותמין שלנו בקבוקים –מכסה שאינו דבוק 
 מכוסה. מקרי לא דבוק ואינו לפותחו שאפשר כיון במכסה

 אפשר ,כשפותחו לשוברו שצריך במכסה שמכוסין אותן מיהו
 .שכח יון הלכהתרומות ג יח צד"א  למגופות. דדמי



 ומעשרות תרומות שלא סימן
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 טפי דחשיבי גדולות בחביות דרק נראה -בקבוקים קטנים 
 שם. בבקבוקים. ולא זה שייך

ראה במשנ"ב תנ"ז ז' שלכתחילה צריכים להיות הכלים  - ולענין הפרשת חלה

 צמודים ופתוחים.

המשנה סדר  כז
המעשרות עובר 

 בלאו, ויצא.

 ראשון מעשר או, לראשון שני מעשר המקדים
 מה, תעשה בלא שעבר פי על אף, לתרומה

 .עשוי שעשה

 שראוי דבר תאחר לא תאחר' לא ודמעך 'מלאתך' שנא

 תרומה. ט"ז י"ג. זו ...ודמעך להקדימו

 רמב"ם תרומות ג כג

 

 ראשון מעשר לבכורים תרומה המקדים ו:, ג תרומות משנה
 תעשה בלא עובר שהוא פי על אף לראשון שני ומעשר לתרומה

 תאחר לא ודמעך מלאתך( כב שמות) שנאמר עשוי שעשה מה

 יש נמי ראשון ומעשר, תרומה זו ודמעך, בבכיר שמתמלאים הבכורים אלו מלאתך

 :הסדר תשנה לא, תאחר לא. מעשר תרומת בו

 הקדמת מעשר שני לראשון בדמאי

מותר לכתחילה, כלשון המשנה 'אין בכך : מעשר ט ו רמב"ם
 דמאי א דכלום' 

 כן שאין מה הוידוי את מעכב אסור, רק שאין: דמאי א דר"ש 
צויתני'  אשר מצותך 'ככל (יא משנה) ש"דמ בתרא' בפ דתנן בודאי,

 :להתודות יכול אינו מעשר שני לראשון )בודאי( הקדים אם הא

 נוסח הפרשה כח
  כאחד

 

, כאחד מעשר ותרומת תרומה להפריש הרוצה
 , יותר ומעט ממאה אחד מפריש

 השארת תרומת המעשר חולין: 

 בצד הוא הרי, כאן שיש ממאה אחד: ואומר
כיון שתרומת ; חולין הוא והרי שהפרשתי זה

הפרשת תרומה  לאחרמעשר צריכה להקרא בשם רק 

  גדולה.

 הפרשת תרומה גדולה: 

 היתר המעט שהוא, שהפרשתי מזה והנשאר
 ;הכל על תרומה הוא, ממאה אחד על

  הפרשת מעשר ראשון:

 הרי, אלו חולין למאה להיות שראוי והמעשר
 ; שהפרשתי זה בצד הוא

 הפרשת תרומת מעשר: 

 שהפרשתי ממה התרומה על יותר הנשאר וזה
 . הכל על מעשר תרומת הוא הרי

הכל ע"פ משנה דמאי ה' ב' רק ששם התרומה גדולה מובאת 

 בשיעורים כזמן טהרה.

 הפרשה 'כפי שכתוב בסידור' וחשיבות הבנת הנוסח

מי שיש לו הנוסח בביתו והוא בדרך , הגרמ"א: דמאי טו ו חזו"א
ואינו בקי יפריש ויאמר שהכל יחול כנוסח הכתוב כדת. שהוא 

 'אף אני כמוהו' שכשר.כעד שאמר 

אינו מועיל וצריך לומר את : עמ' קצב, חזו"ע זרעים מח הר צבי
 הנוסח וגם להבין 'בוריין של דברים'.

 מבלי הפרשה נוסח רק שאומר מי: סב סימן א חלק שלמה מנחת

 מעט להפריש שצריכים יודע רק אלא, ל"הנ מכל כלל לדעת
 וכלאי כערלה ולהפסידו נוסח איזה ולומר ממאה מאחד יותר

 זכו לא והעניים שהלוים נמצא, לעצמו נוטל השאר וכל הכרם
 על כלל מעלה שאינו הדבר ניכר אם שם קריאת בהך כלל

, לאחרים מפירותיו חמישית מחלק הוא זו שבאמירה דעתו
 .בטיבלן נשארין והפירות הפרשה זו דאין חושבני שכן וכיון
 .כדין ביטול חמץ כשאינו מבין הנוסח והוא

עושים שליח  כט
 לתרו"מ

 ומעשרות  תרומות להפריש שליח אדם עושה

. ש"ך נ"ז. בבא שלוחכם לרבות 'אתם גם תרימו 'כן שנאמר

 מציעא כב.

 האם בעה"ב יכול להשאל כשהפריש ע"י שליח?

רק השליח יכול להשאל ואין לבעה"ב דין  משנת חכמים:
 בעלים לעניין שאלה.

שבעה"ב נשאל על  שניהם יכולים להשאל רקחתם סופר: 
 השליחות.

 השוטה, החרש ל
 את והתורם והקטן
ונכרי  שלו שאינו

אין תרומתם 
 תרומה.

  תרומה תרומתן אין תרמו אם חמשה

. ולשוטה לחרש פרט -לבו'  ידבנו 'אשר - חרש, שוטה

 ]ירושלמי תרומות א א וכן כולם.[

 .לקטן פרט -איש'  כל 'מאת - וקטן 

שתרם של ישראל אפילו  ועובד כוכבים
 אתם מה, שלוחכם לרבות גם, 'אתם גם תרימו' – ברשותו

 .ברית בני שלוחכם אף ברית בני

 – , שלא ברשות הבעליםוהתורם שאינו שלו

 .שלו שאינו את לתורם פרט -מאתם'  תקחו אשר'

 ם תרומות ד ב"רמב

 אין תרמו ואם יתרומו לא חמשה: א א תרומות משנה
 שאינו את והתורם והקטן והשוטה החרש תרומה תרומתן

 אין ברשות אפילו ישראל של את שתרם כוכבים עובד שלו
 :תרומה תרומתו

על משלו התורם  
 – של אחרים

 זה הרי, אחרים של על משלו התורם אבל
כיון דזכות היא לו, לא צריך  פירותיהם. ותיקן תרומה

, חבירו של על משלו התורם: להו איבעיא  :לו נדרים בבלי
 צריך לא לו הוא דזכות כיון אמרינן מי? לא או דעתו צריך



 ובו, דרבנן או דאורייתא הם ואם, מקבלם הכהן וכיצד, מקום באיזה נתינתם דין - שלא סימן
 .סעיפים ו"קמ
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 לכל שנותנה שלו הנאה וטובת, דעת. נדרים לו ב. תרומה.
 כר'   יוחנן שם.שירצה.  כהן

 

 ...?למיעבדיה ליה וניחא היא דיליה מצוה דלמא או, דעת
 ולא חומש מוסיף המקדיש: יוחנן' ר אמר אבהו' ר דאמר, ש"ת

 תמורה עושה ומתכפר, ביתו את יגאל המקדיש ואם כדכתיב אחר אדם

, .קרבן באותו תמורה עושה המתכפר ,חבירו של חובתו לפטור קרבן המפריש
 .שלו הנאה טובת - שלו שאינו על משלו והתורם

התורם שלא  לא
, אם בעה"ב ברשות

אמר כלך אצל יפות 
והיו יפות או הוסיף 

 תרומה.   -בעצמו 

 שדה לתוך שירד או, ברשות שלא התורם
 כדי, ברשות שלא פירות וליקט חבירו

 ; ותרם, שיקחם

, יפות אצל כלך: ליה ואמר הבית בעל בא אם
 תרומתו, שתרם ממה יפות שם היו אם

 מקפיד ואינו עושה שזה במה ליה דניחא דעתא גלי. תרומה

 תרומתו אין, לאו ואם. ש"ך נח.. כשלוחו ז"וה
 לשון הואכי ודאי אמר לו דרך רוגז. ט"ז טז. . תרומה

 . ש"ך נ"ט.שלוחו ואינו ליה ניחא ולא בו מוחה כאילו הקפדה

 כך ובין כך בין, והוסיף הבית בעל לקט ואם
 .תרומה תרומתו

 "ם תרומות ד ג.רמב

 

 מה המציאות שתרם שלא ברשות ועלתה לו בדיעבד?

לו מאיזה מין  עשאו שליח לתרום רק לא אמר : להבנת רש"לטור 
 יקח כלומר מהיפות.

לא עשאו שליח ואפילו ירד ללקט פירות לקחת רמב"ם: 
 לעצמו ותרם. 

 

ומדוע לא יהיה גזל? הרי בזמן התרומה היה שלא מדעת ט"ז: 
בעה"ב ואפילו שיסכים בדיעבד הווה יאוש שלא מדעת 

ורבא בריש ב"מ העמיד את התורם  !שקיימא לן שאינו יאוש?
 שלא ברשות לאביי דווקא בעשאו שליח.

 מוכח מסוגיה של מארי בר איסק ומר זוטרא דכיון ב"י:
 הוה דהכי דיינינן השתא דעתיה דגלי כיון הוא דמצוה דמידי
 .150שליח שוייה כאלו והוי מעיקרא דעתיה

ובמקרה השני שלקט פירות לעצמו יש לפרש שכל מה  ט"ז:
 עשה תרומה ואין גזל כלל. שלקט

האסורים לתרום  לב
אך בדיעבד 

 תרומתן תרומה.

כיון שצריך לשמוע את ברכתו.  -שומע  ואינו המדבר

 ט"ז יז.

שאינו יכול לברך. מפני  –מדבר  ואינו שומעאו 

 תוספתא תרומות ג א.

 אסור לברך. ש"ך ס"א. –והערום 

ואינו יכול  .. תוספתא שםמפני שאין בו דעת -  ורכֹ והִש 

 ט"ז יז. ש"ך סא.לכוין ליטול את היפות.

. מפני שאין יכול לבור את היפה מן הרעה -והסומא 
  .שםתוספתא 

 .תרומה תרומתן, תרמו ואם; יתרומו לא

 לא לםִא  אמרו מה מפני א: הלכה ג פרק תרומות תוספתא
 יתרום לא סומא אמרו מה מפני .לברך יכול שאין מפני תורם
 ורכֹ ִש  אמרו מה מפני .הרעה מן היפה את לבור יכול שאין מפני

 מקח מקחו כורִש  פי על אף .דעת בו שאין מפני יתרום לא
 עבר מתנה ומתנתו הקדש והקדשו נדר ונדרו ממכר וממכרו

 סקילה[ חטאת] אותו מחייבין חטאת עליה שחייב עברה
 לכל כפקח הוא הרי שכור דבר של כללו סקילה אותו מחייבין

 דבר

בזמן הזה השיכור  
תורמים  והסומא

לכתחילה אבל לא 
  מעשרים.

 הטומאה מפני אזלא דלשריפה ,הזה ובזמן

, לכתחלהואפילו  וסומא שכור תורמים
 ,כי ממילא אין צורך לברור את היפות. גר"א ע"זתרומה. 

 אינם ואלו ומדידה שיעור שצריכה לוי. מעשר לא אבל 

 . ש"ך ס"ב.המדידה לכוין יכולים

 

 שהגיע קטןתרומת  לג
 – נדרים לעונת

 תרומה.

 שלא פי על אף, נדרים לעונת שהגיע קטן
 תרם אם, גדול נעשה ולא שערות שתי הביא

 כר' יוסי בתרומות א ג. .תרומה תרומתו

 רמב"ם תרומות ד ה

 מן קיימין והקדישן ונדריהן הואיל תורה של בתרומה' אפי

 בנידה מו:. ש"ך ס"ג. כר' יוחנן וריש לקיש התורה

 יהודה רבי שערות שתי הביא שלא קטן  ג:, א תרומות משנה
 כל מאת דרשא הך יהודה לרבי ליה דלית, בדיעבד תרומה תרומתו אומר

 אין נדרים לעונת בא שלא עד אם אומר יוסי רבי :לקטן פרט איש
 בן הזכר תרומה תרומתו נדרים לעונת ומשבא תרומה תרומתו

 תרם אם ואילך עונה ומאותה. אחד ויום שנים א"י בת והנקבה, אחד ויום שנה ב"י

 :יוסי כרבי והלכה. תרומה תרומתו

: אמר כהנא רב, אחרים ואכלו הקדיש, גופא :מו נדה בבלי
 במאי. לוקין: תרוייהו דאמרי ל"ור יוחנן רבי, לוקין אין

 סבר ומר, דאורייתא - לאיש סמוך מופלא סבר מר? קמיפלגי
 .מדרבנן – לאיש סמוך מופלא

: נחמן מרב יוסף בר דימי רב מיניה בעא: .יב חולין בבלי והלך, לי ותרום צא: לשלוחו האומרשו"ע: עשה שליח ומצא  לד
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בשליחות במקום מצווה והקשה עליו והעמיד כפי שכתבנו, אמנם לענ"ד מלשון הט"ז הבין בב"י שנדחה הצורך  
הב"י כפי שהעתקנו אפשר להבין כט"ז שגם לב"י צריך שליחות אלא שהתברר למפרע שעשאו שליח, ואין כאן 

 מחלוקת.
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תרום לשו"ע אינו 
תרום ולרמ"א 

 תרום.

 כרי ומצא ובא, תרם אם יודע ואינו, לתרום
 אחר שמא, חוששין; תרום חזקתו אין, תרום
 . רשות בלא תרם

 

 ורמב"ם תרומות ד 

 

: דאמרינן, תרום חזקתו ג"דבכה א"וי :הגה
 באיסור אפילו, שליחותו עושה שליח חזקה

 . דאורייתא

, לא או תרום כרי אם יודע אינו אם אבל
 לא ודאי: אומר דהשליח, ממנו לאכול אסור

 . תרום שהוא שידע עד בו יגע

 .ש"והר ש"הרא בשם טור

 

: לו אמר? מהו, שחוט ומצא והלך, ושחוט צא לשלוחו האומר
, תרום ומצא והלך, ותרום צא לשלוחו האומר; שחוט חזקתו

 שליח חזקה אי? נפשך מה. תרום חזקתו אין: ליה אמר? מאי
 עושה שליח חזקה אין ואי נמי תרומה אפילו, שליחותו עושה

 עלה תיכול לכי: ליה אמר! לא נמי שחיטה אפילו, שליחותו
, שליחותו עושה שליח חזקה אין לעולם, דמלחא כורא

 רוב, שחט ואזל שמע אחרינא אינש דילמא נמי אי - ושחיטה
 אינש דילמא - תרומה, הן מומחין שחיטה אצל מצויין

 והתורם, מדעת שלא תורם ליה הוה, תרם ואזל שמע אחרינא
 .תרומה תרומתו אין מדעת שלא

 

 האם יש חזקה ששליח עושה שליחותו בדאוריתא לקולא

החזקה היא רק לחומרא כגון , ר"ת: תרומות ד ו רמב"ם
 בקידושי אשה.

 מכשול לידי לבא יכול שהמשלח יודע שהשליח במקוםרא"ש: 
מידת הכרי, החזקה היא  יודעכגון שאינו  תרם שהוא שיחשוב

 לא עדיין שמא הערב עד להמתין אמנם צריך גם לקולא.
 עישר.

 תרומה ומצא ובא הכרי מדת יודע ב"בעה אפילו אםטור: 
 אך ברשותו שלא אחר תרם שמא לחוש צ"א בצדו מונחת
 בצדו. מונחת תרומה בשמצא דוקא

 מדוע לא נקל בזמן הזה שהתרו"מ דרבנן?

 מהני לא ירק במעשר' אפי כאן ומיהו: .ו ד תרומות אמונה דרך
 וגומר דרבנן ז"בזה מ"דתרו דרבנן' ג כאן שיש גב על אף

 מהני לא מ"מ דרבנן וירק מדרבנן הוא למכור מ"ע פירותיו
 שליחותו עושה שליח חזקה' אמרי לא ת"מה שעיקרו כיון

 .איסורא שאתחזק כיון דרבנן ספק מצד להקל ואין .לקולא
 שכח כגון ספק בכל הדין וכן מתירין לו שיש דבר דהוי ועוד
' ואפי בירקות' ואפי שיפריש עד אסורין פירותיו עישר אם
 רוב לנו שאין כיון דמאי של הקולות כאן ואין ולקוח ז"בזה

 ש"מע בחילול חומש ליתן וצריך ביעור צריך ולכן מעשרין ה"ע
  : טבל ספק והן בשוק פירות היום שלוקח מי בכל הדין וכן

 גם: ראהבענין פירות מן השוק אמנם 

: שכתב שהיום לא שייך דמאי  סב סימן א חלק שלמה מנחת
והולכים במעשרות אחר הרוב שהוא מתוקן ק"ו מערלה 

מהתורה. ואמנם הסתפק במקומות שאין השגחה טובה שהיא 
 אם יש להם דין קבוע לאסור.

הלוקח פירות מן השוק אין צורך להחמיר : חזו"ע עמ' קלה
ליטול מהם תרו"מ שיש ספק ספיקא להקל, ספק מעושר 

 וספק מן הגוי ואפילו ֶשֵחֶלק הגוי קטן ביותר.

השותפים אינם  לה
צריכים ליטול 

 רשות

 ומעשרות. בתרומה חייבים השותפין פירות  

 מעשרותיכם כתיב מעשר וגבי תרומותיכם כתיב תרומה דגבי

 . ש"ך ס"ה. ע"פ חולין קלה.רבים לשון

 כל אלא, מזה זה רשות ליטול צריכים ואינם
 אחד כל דמסתמא .תרומה תרומתו מהם התורם

 . שם.בשותפות עושה חבירו שליחות

 

תרם גם השני, אם  
ממחין זע"ז או 

שהיה כבר שיעור 
אין בראשון 

תרומות השני 
 תרומה.

 , ותרם הוא ובא, חבירו ידע ולא מהם' א תרם

 השני תרומת אין ,זה על זה ממחין היו אם
 ; תרומה

 אין כשיעור הראשון תרם אם, לאו ואם
 הראשון תרם לא ואם. תרומה השני תרומת
 דגליא משום תרומה שניהם תרומת, כשיעור

חבירו.  חלק על ולא חלקו על אלא תרם לא דמעיקרא דעתיה

 ב"י.

כר' יוסי במשנה תרומות ג' ג' וכהבנת הרמב"ם שהוא מסביר 

 עקיבא' ר זה אחר זה שתרמו השותפין  ג:, ג תרומות משנה
 תרומת אומרים וחכמים תרומה שניהם תרומת אומר

 אין כשעור הראשון תרם אם אומר יוסי רבי תרומה הראשון
 תרומת כשעור הראשון תרם לא ואם תרומה השני תרומת

 : תרומה השני

 ע"ר אף בממחין אם ?קיימין אנן מה ב: ג תרומות ירושלמי
 מודיין רבנן אף ממחין כשאינן אם שתרומת הראשון תרומה מודה

 עקיבה רבי בסתם קיימין אנן כי אלאשתרומת שניהם תרומה 
 .ממחין סתמן אמרין ורבנן ממחין אינן סתמן אומר



 ובו, דרבנן או דאורייתא הם ואם, מקבלם הכהן וכיצד, מקום באיזה נתינתם דין - שלא סימן
 .סעיפים ו"קמ

307 
 

אין תרומת השני תרומה דוקא את דברי חכמים שאמרו ש

 כשתרם הראשון כשיעור.
 מה כוונה 'אין ממחין זה על זה'?

 מחאתו בידו מוחה הראשון אם ,ותרם השני כשבאבית יוסף: 
 בידו מוחה הראשון אין ואם .תרומה השני תרומת ואין מחאה
 אלא תרם לא דמעיקרא דעתיה דגליא משום מודי רבנן אפילו

 .חבירו חלק על ולא חלקו על

 מה מחזיק ואחד ז"ע זה לסמוך שדרכם בענינם ידוע לבוש:
 תורם הוא היה לא תרם שחבירו זה ידע ואם עושה שחבירו

 חבירו. על סומך והיה

 ?'מה הכוונה 'אם הראשון תרם כשיעור

שתרם במידה שתרם השני והוכח למפרע שתרומת לבוש: 
הראשון היתה מקובלת עליו אז תרומת השני בטלה. אבל אם 
השני תרם פחות מוכח שמעשה הראשון לא מקובל עליו ולכן 

 .על חלקותרומה כל אחד  שניהםתרומת 

בזה"ז אין תרומת  
השני תרומה אבל 

 לא במעשר.

 אבל. במעשר ה"ה, הזה שבזמן לי ונראה
 כך בין, שיעור לתרומה שאין כיון, לתרומה

  .תרומה השני תרומת אין כך ובין

 

 מעשר בשותפים שתרמו שניהם בזמן הזה

כיון שמעשר אינו כלשהו עדיין שייך אפשרות שיקפידו שו"ע: 
 זה על זה וממילא הדין כאמור לעיל.

 לעולם הלא' כו חבירו' שתרם 'כשיעור מאי במעשרלבוש: 
 לכך מדינו?! יוסיף ולא יגרע שלא במדה המעשר להפריש צריך

 אינה השני תרומת בתרומה בין במעשר בין הזה דבזמן ל"נ
 הפירות הרי כראוי מעשר' הא שהפריש כיון דבמעשר תרומה

 כלום. השני בתרומת ואין מתוקנים

ביטל שליחות  לו
קודם שתרם: אם 
שינה השליח קצת 

אינה תרומה. 
ולרמ"א לעולם 

 אינה תרומה.

 וביטל, לתרום והלך, לתרום לאחד האומר
  .שיתרום קודם שליחותו

: לו שאמר כגון שליחותו השליח שינה אם
 אין, הדרום מן ותרם, הצפון מן תרום

אם ביטל שליחותו. אבל לשינוי בלבד . תרומה תרומתו

 אין דרך להקפיד עליו. ט"ז כ"א.

כרמב"ם. וכר"ל . תרומה תרומתו ,לא שינה ואם

 נ"ט:.בקידושין 

 שבטל דכל ל"וס חולקין וישרמ"א: 
 לא' אפי, קודם שעשה השליח מעשה השליחות

וראב"ד כר'  טור( )תרומה תרומתו הוי לא, שינה

 וכן כתב הגר"א פו. (.יוחנן

 האם יכול דיבור לבטל דיבור?

לר' יוחנן בא דיבור ומבטל דיבור ולר"ל רק  בקידושין נט:
מעשה מבטל דיבור. והלכה שם כר' יוחנן וראיה שניתן לבטל 
שליחות בגט בדיבור. ובירושלמי העמידו את היכולת לבטל 

כששינה השליח בשליחותו ואפילו אין  לר"לשליחות במעשר 
 שינה לא אפילו ,דיבור ומבטל דיבור אתי י"דלר וכיון בית יוסף: קפידא בשינוי.

 תרומתו שינה לא שאם שפסק רבינו על לתמוה יש כ"וא .תרומה תרומתו אין

 . וראה שם שמתרץ.תרומה

: אין דיבור מבטל דיבור אלא כששינה תרומות ד' ט' רמב"ם
 השליח בשליחותו.

הלכה : א"רכ' סי חלה' ה ז"או, ט"נ קדושין אירימ, כאן טורכאן,  ד"ראב

דיבור כל זמן שלא עשה השליח כר' יוחנן שדיבור מבטל 
 מעשה.

אריס שתרם, אם  לז
עיכב בעה"ב קודם 

שתרם, אין 
תרומתו תרומה על 

 חלק בעה"ב.

 ועיכב. הבית בעל ובא, שתרם אריס

. תרומה תרומתו אין -אם עיכב קודם שתרם

במה שתרם על חלק בעה"ב אבל מה שתרם על חלקו תרום. 

 ד"א כאן.

תרומה.  תרומתו - עיכב לאחר שתרם ואם
שסתם אריס עושהו בעה"ב שליח לתרום לו. ש"ך ס"ז. 

 ובכס"מ מובא בשם הר"י קורקוס שזהו רק בדיעבד.

 האם גם במעשרות אריס יכול לעשר לבעה"ב?

 חלקו על אלא מעשר להוציא רשאי אין: תרומות א זתוספתא 
כי בתרומה אי אפשר לגורן שתעקר אלא אם נתרמה התרומה, ומסתמא  בלבד.

 ניחא ליה לבעה"ה בהכי, משא"כ במעשר. מנחת ביכורים.

 לא חילק בין תרומה למעשר. :תרומות ד י רמב"ם

אפוטרופסין  לח
 נכסי תורמין

 יתומים.

תוספתא  יתומים. נכסי אפוטרופסין תורמין

 תרומות א י. 

 רמב"ם תרומות ד י.

 

 סמכות האפוטרופסין

 לעשות אפוטרופסים נעשו שלא להניח לא אבל להאכיל ודוקא
וכ"כ הרמב"ם  ש"ך סח.לפרנסה.  אלא היתומים שליחות

 בהלכות נחלות יא ו.

 תורמים גם למכירה.שם בנחלות:  לראב"דאבל 

 : בכל אופן תורמים, אפילו להניח.גיטין נב.ולמאירי 

גנב, תרומתו  לט
תרומה כשאין 

 בעה"ב רודף אחריו

 שקנאו לפי. תרומה והאנס תרומתן והגזלן הגנב

 בעלים. ט"ז כ"ג. ש"ך ס"ט. בייאוש

 אין, אחריהם רודפין הבעלים היו ואם

ונחלקו האחרונים אם יברך על ההפרשה וכתב בביה"ל תנד ד 
 לא יברך.ד"ה עיין שלמעשה 
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 . ש"ך ע.מייאשו דלא חזינן האד תרומה. תרומתן

 רמב"ם תרומות ד יא.

 ,האוכל ברשות  מ
תורם על מה שהוא 

 אוכל

 והעבד והָשִכירשקיבל חד פעמית אוכל מאביו  הבן
 אוכלין. שהם מה על תורמין והאשה

 ש"ך עא.. ב"בעה ברשות אוכלין שהריתוספתא שם.  

. שלו שאינו דבר תורם אדם שאין. השאר על לא אבל

 שם.

 רמב"ם תרומות ד יב.

מדובר בבן שבד"כ לא אוכל עם  :על התוספתא ומנחת יצחק שם גר"א
אביו ורק עכשיו קיבל ממנו ולכן לא יכול להפריש על של 

 אביו.

הבן הקבוע עם  מא
אביו והאשה 

בעיסתה תורמים 
 על הכל

בעיסתה  והאשה, אביו עםתמיד  כשאוכל,  הבן
ולא רק על מה שהם  ברשות. שהן מפני, תורמין

 שם.אוכלים. 

וכאן מדובר בבן שתמיד אוכל עם אביו כך שיש לו רשות 
והאשה שעושה עיסה  כללית לאכול, ממילא יכול להפריש.

לאכול עם בעלה, דכיון שעוסקת באפיה הרי היא כבעה"ב על 
 שם.זה. 

הפועלים אינם  מב
 תורמים

 מדעת שלא לתרום רשות להם הפועלים אין
 ..הבית בעל

 רמב"ם תרומות ד יג.

 תרומתו אין הגורן את שתרם פועל :תרומות א זתוספתא 
  תרומה

פועל שֻצָּוה לכנוס  מג
ולתרום יכול גם 

 לתרום ואז לכנוס.

 גרני לי כנוס: הבית בעל ליה שאמר פועל
 .תרומה תרומתו, כנס כ"ואח, ותרם, ותרום

 רמב"ם תרומות ד יד.

 להכניס דרך אין שהרי לכך נתכוין ב"הבעה דגם שינוי זה אין 

 . ט"ז כד. ש"ך עב.תחלה תרם כ"א אלא

 תרומתו גרני לי כנוס הבית בעל לו' אמ ואם: ...שםתוספתא 
 נתרם. כן אם אלא נכנס הגורן שאין תרומה

נוסח התוספתא כמובא לעיל. וממילא אין כוונתה ולגר"א 
שבעה"ב ציוה לתרום אלא שמתוך שציוה לכנוס, מסתמא 

 אינו רוצה שיעשה באיסור והתכוין שקודם יתרום. 

בא"י נכרי שהפריש  מד
 תרומתו תרומה

 מדרבנן*

 גזרו, משלו תרומה שהפריש כוכבים העובד
 בארץ הוא אם תרומה תרומתו שתהא חכמים
 ישראל.

 

וינתנו לכהן וללוי כדין. אבל אם היו חייבים לא נפטרים בזה 

 .טו הלכה ד פרק תרומות וסוצריכים להפריש שוב. ר"י קורק

 ישראל בדעת: אמר אם, אותו ובודקין :הגה
 שתרומת שלמקום היינוו.  ערכין .לכהן תנתן הפרשתי

 ;  י שם. ר"י קורקוס. "רש. זו תלך הולכת ישראל

 (.וכן כתב הרמב"ם טור). גניזה. טעונה, לאו ואם

 שמא בליבו לשמים. שם

 צ"שא אותו ומודיעין עליהן גזרו לא ל"וכל זה בא"י, אבל בח

 לבוש. .כלל. רמב"ם. ש"ך תרומה ואינה לתרום

 

 

 גזירת בעלי כיסים 

. מירוח וגלגול העכו"ם משאיר חיוב מדרבנן משום במנחות סז
 בעלי כיסים.

 שרית ואי מחמרים תבואה שלוקחין עשיריםרש"י: 
 עובד דמירוח יעשר שלא כוכבים העובד מן ללוקח

 פוטר. ישראל מחמר לוקח נמי למימר אתי פוטר כוכבים

 וחסים הרבה קרקעות להן שיש כיסין בעלי משום א"ל
 עובדי וימריחום כוכבים לעובדי ויקנוהו מעשרות רוב על

 .ממעשר ליה ומפקע כוכבים

כשהיו בשעת הבאת שליש ברשות גזירה זו דווקא  רמב"ם:
ישראל אבל מה שגדל מתחילה ברשות עכו"ם פטור אף 

 מדרבנן.

 האם גזרו חז"ל על תרומת גוי ומתי?

כגון שהיו בשעת )היו הפירות פטורים  אפילו :תרומות ד טו רמב"ם

תרומתו תרומה הנכרי , אם הפריש (הבאת שליש בידי עכו"ם ומירחן
, אם (מרחן ישראל)כגון ש מהתורהאם חייבים מדרבנן. ואפילו 

 הפריש תרומתו תרומה מדרבנן.

אין גזירה חדשה להפרשה של גוי. אם היו : מנחות שם תוס'
ואם היו פטורים אין הפרשתו  .הפרשתו מהתורה ,חייבים

 כלום.

, דינה שחייבתהפרשת נכרי מתבואתו על תבואת ישראל טור: 
 .מדרבנןכתרומה 

ן ערך להפרשת נכרי משלו ואפילו אי: קידושין מא ב תוס רי"ד
 .מדרבנן ואפילו על פירות החייבים

 וראה סימן של סעיף א' שבחלה אפילו בא"י אינה חלה גם לרמב"ם ולשו"ע.

בתרומה ומעשר  מה
צריך פיו וליבו 

 שוים.

מעשר. מעשר,  ואמר, לומר תרומה המתכוין
 פיו שיהיו עד, כלום אמר לא ואמר תרומה.

 ובעינן נדר כמו קדששהמשנה תרומות ג ח. שוים.  ולבו

 ש"ך עה.שוין.  ולבו פיו
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תרומה במחשבה  מו
 מועילה

 בשפתיו הוציא ולא במחשבתו תרומה הפריש
 לכם ונחשב שנאמר, תרומה זה הרי כלום.

 שהיה מה פיו בדבור בטלובסעיף הקודם הוא תרומתכם. 

 . ש"ך עו.במחשבתו

 לכם ונחשב: אומר גימל בן אלעזר אבא :יג ביצה בבלי
 שתרומה מדבר...כשם הכתוב תרומות בשתי - תרומתכם

 ניטלת מעשר תרומת כך - ובמחשבה באומד ניטלת גדולה
 ובמחשבה. באומד

תנאי מועיל  מז
 בתרומה

 התנאי נתקיים אם תנאי. על תרומה המפריש
רמב"ם תרומות ד יז.  ונלמד מהדין של תרומה.  זה הרי

 כס"מ.התורם את הבור להלן. 

 על תרומה זו הרי ואמר הבור את התורםד ז:  יום טבול משנה
כלומר בתנאי  השפיכה, ומן השבר מן שלום שלום שתעלה מנת

 אינה ...נשברה שאצליח להוציא את התרומה בשלמות בלי שתיפול לבור.
 .כיון שלא התקיים התנאי מדמעת.

 

 האם יכול להתנות בלב על תרומה בדיבור?

 יכול. תנאי אינו כסתירה של דיבורו.: ד משנה ז טבול יוםתוי"ט 

 שגם התנאי יהיה בדיבור. צריך בדיבור תורם אם :שםחזו"א 

יכול להשאל על  מח
 התרומה

עליהם  וניחם, ומעשרות תרומות המפריש
 שמתירין כדרך, לו ומתיר לחכם נשאל זה הרי

 .שהיתה כמו חולין ותחזור, נדרים שאר

 רמב"ם תרומות ד יז.  

כגמ' נדרים נט. ולא כירושלמי דמאי ז ו. שחילקו בין הקדש 

 לתרומה.

 . ש"ך ע"ח.שניה פעם שיפריש עד טבלים והפירות

 ובטלי, עלה מיתשיל בעי דאי תרומה והרי :.נט נדרים בבלי
 - חולין ממאה לפחות שנפלה טמאה תרומה סאה: דתנן! ברוב

, עסקינן כהן ביד בתרומה: אמרי! תעלה - למאה הא, תרקב
 ומוכח שקודם שהיא ביד כהן ניתן להשאל. .עלה מיתשיל מצי דלא

 אפילו תרומה זו הרי אמר ו: הלכה ז פרק דמאי ירושלמי
 ואין הקדישו על נשאל אדם .בו חוזר אינו דבור כדי בתוך
 .תרומתו על נשאל אדם

האומר של מעלה  מט
תרומה דבריו 

 קיימים

, חולין מטה ושל תרומה מעלה של: האומר
שלדעתו הדבר תלוי.  קיימים. דבריו בהפך. או

 ירושלמי שם.

 רמב"ם תרומות ד כ.

 שלמעלן מה תרומה שלמטן מה אמרח:  ד תרומות ירושלמי
 הדבר לדעתו תרומה שלמעלן מה חולין שלמטן מה חולין
 תלוי.

התרומה כוללת גם  נ
את מה שנתפזר 

 ולא נתמרח.

 את שיכויןלכתחילה  צריך, הגורן את התורם
 מה ועל הכרי על תרומה שתהיה לבו

( נידושו שלא קטועים שבולים' פי) שבקוטעין
. ולמרות התבן שבתוך מה ועל שבצדדים מה ועל

 הכל על לתרום אפשר כבר מקצת גמרשלא נתמרחו, כיון ש

 ד"א. .ה ההרמב"ם תרומות  כ"וכמש

 לבו את שיכוין צריך, היקב את התורם
 ועל שבחרצניםכלומר על היין הבלוע  מה על לתרום

 .שבזגים מה

 את שיכוין צריך ,שמן של הבור את התורם
 (; זתים של פסולת' פי) שבגפת מה על לבו

, הכל נפטר, סתם תרם אלא, נתכוין לא ואם
  .הכל על שתרומה הוא ד"ב שתנאי

 הכל בתוספתא תרומות ג ו. וברמבם תרומות ד כא.

 ?נתכויןכשלא מעשר מועיל להאם גם 

 ליתן שצריך כיון במעשרות בתרומה גדולה אבל דוקא ז"וכ
 במדה עליהן נתן לא שהרי אלו דברים על חל אינו במדה
 קובעים שרק בזמנינו מיהו ו"ה ממעשר ב"בפ רבנו כ"כמש

 מהני המעשרות על דגם אפשר מפרישין ואין ר"למעש מקום
 . ד"א שם.התנאי

התאנים בצד  נא
הכלכלה נפטרים 

 בתרומת הכלכלה.

 תאנים ונמצאו, תאנים של כלכלה התורם
 שבלבו מפני, פטורים אלו הרי -הכלכלה  בצד

ובתוספתא 'מפני שתנאי בית דין  שם. .הכל על לתרום

 שיתרום על הכל'

 השק בתוך שנשאר כגון שם שנמצאים כלל ידע לא' ואפי

. ד"א בשם חסדי ל"וכנ הכל על שתורם ד"ב תנאי הוי ג"וכה

 דוד.

 לבו את שיכוין צריך הגורן את התורם ו:  ג תרומות תוספתא
 שבגורן מה על שבצדדין מה על שבתבן מה על שבקוטין מה על

 ועל שבחרצנין מה על לבו את שיכוין צריך הבור את התורם
 מה על לבו את שיכוין צריך הגת את התורם שבזגין מה

 .הכל על שיתרום דין בית תניי כיון לא אם שבגפת

 הפרשה מן היפה נב

 איןלכתחילה 
 מן אלא תורמין

ובזה"ז אין  היפה
 להקפיד בתרומה.

 היפה מן אלא תורמין אין

 רמב"ם תרומה ה א. 

 מפני אזלא דלאיבוד דהשתא לי ונראה
 בכך. להקפיד אין, הטומאה

 וכל היפה מן תורם כהן שיש מקום כל :ד, ב תרומות משנה
 לעולם אומר יהודה רבי המתקיים מן תורם כהן שאין מקום

 בעינן לעולם חלבו את בהרימכם( יח במדבר) דכתיב היפה מן תורם הוא

 :יהודה כרבי הלכה ואין. יפסד פסיד ואי, חלבו

ומוכח שלשו"ע יש חובה בזמן הזה לתת ללוי למרות שאינן  .להקפיד יש, ולעני ללוי הניתן במעשר ומיהו  
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 .226מיוחסים. הלכות הארץ הע' 

 ממין תורמין אין נג
 ;מינו שאינו על

, תרם ואם; מינו שאינו על ממין תורמין אין
 משנה תרומות ב ד.. תרומה תרומתו אין

 

 מה המקור בתורה לחיוב הפרשה ממינו?

 היקב'. מן וכמלאה הגורן מן 'כדגן : שנאמרתרומות ה ב רמב"ם

 שלא קרא דקפיד ממנו ללמוד שיש זה פסוק הזכיר ר"י קורקוס:

 קרא דקפיד דכיון נותנת הדעת וגם אחר דבר על אחד מדבר יתרום

 .מינו שאינו על אמין דקפיד ש"כ אחד מין שהכל י"אעפ מלאכה אגמר

 ממנו'. 'והרמותם :קכ פיסקא קרח פרשת במדבר ספרי

 מינו. שאינו על ממין ולא מינו על ממין

 המחובר על התלוש מן ולא התלוש על המחובר מן יתרום שלא

 החדש. על הישן מן ולא הישן על החדש מן ולא

 על ל"ח מפירות ולא ל"ח פירות על הארץ מפירות יתרום שלא
 .הארץ פירות

 

 . אחד מין והמלפפות הקישות מיני פירות 

 . אחד מין חטים מין כל

', א מין ודבילה וגרוגרות תאנים מין כל
 משנה תרומות ב ו.. זה על מזה ותורם

. הגרוגרות מן יפים דתאנים הגרוגרות על התאנים מןתורם 

 רע"ב שם ד.

 שני מיני תאנים

 מיני תרי שחורים ותאנים לבנים תאנים: ב"י אור"ח רכ"ה 
 .זמן לענין הדין והוא תרומה העלאת לענין נינהו

יש לתמוה על על השו"ע שבסימן רכ"ה פסק פנים מאירות: 
 151שהם שני מינים וכאן פסק שהם מין אחד

ממה אין תורמים  
שהוא כלאים 

 בחבירו

 על מזה יתרום לא בחבירו כלאים שהוא וכל
 אין, תרם ואם; הרעה על היפה מן אפילו, זה

 משנה תרומות ב ו.. תרומה תרומתו

 

 

שאינו כלאים  
תורם לכתחילה מן 

 היפה

 על היפה מן תורם, בחבירו כלאים שאינו וכל
 תרם ואם, היפה על הרע מן לא אבל, הרע

 משנה תרומות ב ד.  תרומה. תרומתו

 

 

אין תורמים מאוכל  
 בהמה על של אדם.

 הנמצא שחורים זרעונים' פי) הזונין מן חוץ
 אוכל שאינם מפני, החטים על( החטים בין

 משנה תרומות ב ו. .אדם

 

דברים האסורים  נד
 לתרום מזה על זה

  

נגמרה מלאכתו  .א 
על לא נגמרה 

 לכתחילה

 דבר על מלאכתו שנגמרה מדבר תורמין אין
 נגמרה שלא מדבר מלאכתו ולא נגמרה שלא

 ואם; מלאכתו שנגמרה דבר על מלאכתו
 .תרומה תרומתו, תרם

 הגמור מן היקב' מן וכמלאה הגורן מן 'כדגן שנאמרש"ך פ': 
 הוא בעלמא אסמכתא וקרא מדרבנן היינו מיהו הגמור. על

 תרומתו בדיעבד הלכך דאתא הוא מינו שאינו על למין ועיקרו
 .תרומה

 על מהמחובר  .ב נה
 התלוש

 אין, תרם ואם, המחובר על התלוש מן ולא
  משנה תרומות א ה.. תרומה תרומתו

 שזה מינו שאינו על ממין הוא ו": דקפא ך"ש
ובכל זאת אפילו בדיעבד לא מועיל  בתרומה חייב וזה

 בתרומה? חייב שאינוהמחובר  לזה ו"ק לא

 הפטור על החייב מן תורמין...ולא איןמשנה תרומות א ה: 
 מן ולא המחובר על התלוש מן ולא החייב על הפטור מן ולא

 על הישן מן ולא הישן על החדש מן ולא התלוש על המחובר
 מפירות ולא לארץ חוצה פירות על הארץ מפירות ולא החדש
 :תרומה תרומתן אין תרמו ואם הארץ פירות על לארץ חוצה

 פירות אמר: יוחנן' מר אסי רב מיניה בעא :.סב קידושין בבלי יהיו תלושים זו ערוגה פירות: אמר אם אבלתנאי  
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במחובר 
 מועיל

, לכשיתלשו זה ערוגה פירות על תרומה
 שניהם שהביאו והוא. קיימין דבריו, ונתלשו

שבידו לתלוש אינו מחוסר מעשה.  .שאמר בעת שליש

 ש"ך ע"פ קידושין סב. וכר' יוחנן שדווקא שהביאו שליש.

, מחוברים זו ערוגה פירות על תרומה יהיו תלושים זו ערוגה
 זו ערוגה פירות על תרומה יהיו מחוברים זו ערוגה פירות

 לאו שבידו כל: ל"א? מהו, ונתלשו לכשיתלשו תלושים
 .דמי מעשה כמחוסר

לח על היבש  .ג נו
 לכתחילה

 על היבש מן היבש ולא על הלח מן תורמין אין
 .תרומה תרומתו, תרם ואם; הלח

  :רמב"ם תרומות ה י 

 זה על מזה תורמין אין למחר ממנו וליקט היום ירק ליקט כיצד

 .ימים' ב להשתמר דרכו כ"א אלא

 אחד יום להשתמר שדרכו ירקה':  ד תרומות תוספתא
 שלשה ימים שני עליו תורמין ימים שני אחד יום עליו תורמין

 תורמין שנשמר כל הכלל זה... ימים שלשה עליו תורמין ימים
 על בשחרית שליקט התותים מן יתרום לא' או נחמיה' ר עליו

 .הערבים בין שליקט תותים

 מן ולא היבש על הלח מן תורמין אין :י ה תרומות ם"רמב
 ירק ליקט כיצד, תרומה תרומתו תרם ואם הלח על היבש
 כ"א אלא זה על מזה תורמין אין למחר ממנו וליקט היום
 ימים.' ב להשתמר דרכו

 הלכך ביה גזרו ה"מש מינים' לב דדומה משום  ש"ך פג:
 .תרומה הוי בדיעבד

. ד"א ושאני תאנים וגרוגרות משום שיכול לשולקן ויחזרו חיים

 בשם מנחת יצחק.

שנות מעשר  .ד נז
 שונות

 שנה פירות על זו שנה מפירות תורמין אין
 פירות על שעברה שנה מפירות שעברה ולא

תוספתא תרומות  תרומה אינה, תרם ואםזו.  שנה

רמב"ם תרומות . בכורות נג: שנה'. 'שנה: שנאמר, ב ו.

 ה יא.

 ארוע קובע תחילת שנה 

 לקיטה א' תשרי ירק 

 הבאת שליש א' תשרי תבואה/ קטנית

דוחן /אורז /פרג 

 /שומשום
 גמר פרי א' תשרי

 חנטה ט"ו בשבט פירות

 שליש גידולו.רמב"ם: 

 נפילת הפרח. ר"ש:

 לקיטה ט"ו בשבט אתרוג
 

לתבואה  -א' תשרי  
 קטנית וירק.

 וחזר, השמש בא שלא עד ה"ר ערב ירק ליקט
 על מזה תורמין אין, השמש שבא אחר וליקט

 בתשרי שאחד מפני. ישן וזה חדש שזה, זה
 וקטניות תבואה למעשרות השנה ראש

 גמ' ר"ה יב. וירקות.

 

 עד בשבט ו"ט בערב אתרוג ליקט אם וכן לאילן -ט"ו בשבט  
 אחר אתרוג וליקט וחזר, השמש בא שלא

מפני , זה על מזה תורמין אין, השמש משבאה
תוספתא  .האילן למעשרות ה"ר בשבט ו"שט

 תרומות ב ו.

 

פירות הארץ  .ה נח
 וחוץ לארץ

 חוצה פירות על הארץ מפירות תורמין אין
משנה  הארץ. פירות על ל"ח מפירות ולא, לארץ

 .הארץ' מזרע הארץ מעשר שנאמר 'וכלתרומות א ה. 

 הארץ מעשר 'וכל ל"ת :קכ פיסקא קרח פרשת במדבר ספרי

 פירות על הארץ מפירות יתרום שלא (ל כז ויקרא) הארץ' מזרע
  :הארץ פירות על ל"ח מפירות ולא ל"ח

 הפרשה מעולי מצרים על עולי בבל

 א"די גב על אף] זה על מזה לעשר מותר: ביה"ל תרומות א ח'ד"א 
 שיזדמן הוא ומיעוט' א מין הן הרוב דעל[ ל"כנ לגמרי דפטורה

 וגם' ובי' מיני וקלח קלח כל לעשר צ"וא ופטור חיוב תערובות
 של או בדמאי אלא שם הקילו שלא א"הגר דעת צירוף כאן יש
 במעשר. חייב טבלו אבל גוי

 .קמסופ: ז"י' סי קרקע חובת קונטרסיו"ט  מלבושי

פירות בעלי  .ו 
 רמת חיוב שונה

 ולא ,החייבים על הפטורים מפירות ולא
 ; שם. הפטורים. על מהחייבים

 .תרומה תרומתן אין, תרמו ואם
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 – מדמאי  .1 נט
תרומה ויחזור 

 ויתרום

 , ודאי על או, דמאי מדמאי על תרם

 אחד מכל ויתרום ויחזור תרומה תרומתו
 רמב"ם תרומות ה יז. .עצמו מפני

תרומה מן הספק. אך לכתחילה לא יתרום אפילו נחשבת 

מדמאי על דמאי שמא מפריש מן החייב על הפטור.ש"ך פד, 

 פה.

 מדמאי הדמאי על הדמאי מן תרם: יא משנה ה דמאי משנה
  .ויתרום ויחזור תרומה - הודאי על

 עליה שיוציא עד תאכל ולא תרומה - הדמאי על הודאי מן
 .ומעשרות תרומות

 גדר דמאי

 מעם שנלקח תבואה או פירות: כלומר, מאי דא' פי: כאן רמ"א
 במעשרות וחייב, כראוי המעשר הרים אם ידוע שאין הארץ

 .מדרבנן

 האם לכהן מותר לאכול תרומה זו?

 שהיא דאפשר גב על : הכהן יכול לאכלה, ואףדמאי ספ"ה רא"ש
 הפטור על החיוב מן שתרם ונמצא מעושרת והשניה טבל

 אלא שאינו כיון לתקנו חכמים חששו לא מ"מ לתקנו, שצריך
 .)ומהתורה הוא מותר( דמאי

: אם הכהן רוצה לאכלה חייב לתקנה מחשש חלה ד ו ר"ש
 שהפריש מהחיוב על הפטור.

על דמאי  ודאי  .2 ס
 תרומה  -

 .תרומה דמאי תרומתו על מודאי תרם

 תרומה עליה שיוציא עד (התרומה) תאכל ולא
  רמב"ם שם. .ומעשרות

טבל. ש"ך  עדיין זו תרומתו ל"וה נתרם כבר הדמאי דשמא

 פח. 

 אבל הדמאי נפטר ממ"נ. ד"א קעו.

 

 נראה לסכם ולהסביר כך:

בכל אופן. שכן אם היו מעושרים  מותרים -פירות הדמאי 
קודם,  ודאי מותרים. ואם היו חייבים, נמצא שתרם מהחייב 

 על החייב ועלתה להם תרומה.

חייבת להנתן לכהן על הצד אמנם אסורה.   –התרומה 
שהדמאי היה חייב והיא תרומה. אבל חייב לתרום ממנה שוב 
על עצמה על הצד שהדמאי היה פטור ואין כאן תרומה 

 ונשארה בטבלה.

נראה שלא היה לא כוונה לתקן אותם  – פירות הודאי
 152ואסורים.

ח וגדולי לקּו .3 סא
 שדהו 

 בתוך שגדל מה על הלקוח מן תורמין אין
 שדהו. 

 רמב"ם מעשר ב א.  ע"פ ב"מ פח.

 מדרבנן אלא התורה מן חייב אינו מישראל' אפי שהלקוח מפני

 ולא זרעך' 'תבואת שנאמר ת"מה חייב שדהו בתוך והגדל

 .ש"ך פ"ט החיוב. על הפטור מן כמו ל"וה הלקוח

ותלוי במחשבתו בגמר המלאכה ואפילו אם אח"כ נמלך 

 וכן במתנה ןליתלאכול כבר חיובו רק מדרבנן. וכן הממרח 

 שאינו כל להפקיר או להקדיש או ִלזְרֹעַ  או לבהמה הממרח

 . ד"א שם.ת"מה פטור לאכילה

 מפני: והתניא? מחייב מי מדאורייתא ולוקח :.פח מציעא בבא

 - ירושלים קודם שנים שלש הינו בית של חנויות חרבו מה
 עשר :אומרין שהיו, תורה דברי על דבריהם שהעמידו מפני

 אלא -. לוקח ולא - זרעך תבואת, מוכר ולא - ואכלת... תעשר
 .בעלמא אסמכתא וקרא, מדרבנן

 

לקוח  .4 
ממקורות 

 שונים 

 הלקוח כוכבים על מעובד הלקוח ולא
 . 153בהפך או, מישראל

 

לא נגמ"מ על  .ז סב
בחיטים  נגמ"מ

שמן ויין אינה 
 תרומה.

, שמן על וזיתים, חטים על שבלים תורמין אין
 .רמב"ם ה יח משנה תרומות א ד.; יין על וענבים

 והחמירו ולכתוש לדרוך הכהן יטריח שמא גזירה ש"ך צ':
'מפני גזל השבט'  .תרומה אינה תרם אם שאפילו ואמרו זו בגזירה

 ירושלמי תרומות א' ב'. וכבית הלל במשנה שגם הזיתים לא הוכשרו.

וזוהי חומרא בחיטים, זיתים וענבים שגזרו חז"ל אך בשאר דברים אם תרם מדבר 

                                                           
152

י. האם מתוך שלגבי הדמאי אינו מועיל, ממילא וצריך לברר מה היה הדין אם היה מתכוין לפטור גם את הודא 
בטלה התרומה? או שפשוט שאת עצמה פטרה? ובכל אופן התרומה תהיה אסורה כיון שטבל ותרומה יהיו מעורבים 

 בה.

153
וצ"ע באיזו מציאות מדובר כאן. שהרי לשו"ע בסעיף ד' פירות עכו"ם שמירחם עכו"ם פטורים לגמרי ופשוט שלא  

ואם מירחם ישראל חייבים מהתורה וכשמירחם למכירה יתחייבו מדרבנן בדיוק כמו פירות שייך לתרום מהם. 
הלקוחים מישראל, ומדוע לא יתרום מזה על זה? ואפשר שמדובר בפירות עכו"ם שרכש מישראל לאחר הבאת שליש 

אחד מצד המירוח ומירחם העכו"ם למכירה שלכאורה יש פה תרי דרבנן אחד מצד בעלות העכו"ם )כדלעיל סעיף ו'( ו
למכירה ולכן אינו דומה ללקוח מישראל שהוא חד דרבנן. וכן פירות ישראל שמרחן גוי )רמב"ם תרומות א יג( שאם 

 מרחן עבור ישראל חייב מדרבנן ואפשר שאם מרחן למכירה הוא תרי דרבנן ולא יפריש מהם על הלקוח מישראל.



 ובו, דרבנן או דאורייתא הם ואם, מקבלם הכהן וכיצד, מקום באיזה נתינתם דין - שלא סימן
 .סעיפים ו"קמ
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שלא נגמרה מלאכתו על דבר שנגמרה מלאכתו בדיעבד תרומתו תרומה. שו"ע 

 סעיף נד ורמב"ם תרומות ה ד.

שבלין' ומשמע  לו ליתן 'הדא אמר שאסורבירושלמי  :קב גר"א
 שגם על עצמו אסור לתרום.

במין אחד ּוְשֵני  .ח 
 תורםעיבודים 
 מן היפה

 לכתחילה

 ויין, הנכבשים זיתים על שמן תורמים אבל
 משנה תרומות א ט.צמוקים.  לעשות ענבים על

כיון ששניהן מין אחד ונגמרה מלאכתן והשמן יפה מן הזיתים. 

 ד"א שצ.

 על היפה מן בזה זה כלאים שאינם מינים משני לתורם דדמי

 ש"ך צ"א.. קעביד דשפיר הרע

 

דוגמאות למין אחד  סג
 שתורם מן היפה

שהן יפים יותר שהחליט ליעדם   שמן זיתי תורמים

 על כבש מזיתי לא אבל, כבש זיתי על לאכילה
 משנה תרומות ב ו.; שמן זיתי

 מן לא אבל, המבושל על מבושל שאינו מיין
 שם.; מבושל שאינו על המבושל

 משאינו לא אבל, צלול שאינו על הצלול מן
 תוספתא תרומות ד ג.; הצלול על צלול

 על מגרוגרות .במנין גרוגרות על מתאנים
 גרוגרות על תאנים לא אבל .במדה תאנים
 כדי .במנין תאנים על גרוגרות ולא ,במדה

כיון תוספתא תרומות ד א. . יפה בעין לעולם שיתרום

שנפח התאנים גדול מהגרוגרות. וניתן לתרום מהגרוגרות כיון 

 שיכול לשולקן ויחזרו להיות תאנים.

ולא נחשב דבר שלא  .הפת על חטים ותורמים

 לא אבל, נגמרה מלאכתו כיון שמירוח הוא גמר מלאכתו
 החיטיםש מפני .חשבון לפי חטים על הפת מן

 אם פת לעשות יכול שהחטים ועוד מהפת יותר מתקיימים

  . כס"מ.חטים להחזירו יכול אינו והפת ירצה

 ל"ונ. תרומה תרומתו תרם אם אלו ובכל
 אין, אזלא לאיבוד דתרומה דהאידנא

 ; בהם כיוצא דברים בשאר וכן בכך להקפיד

 להקפיד יש, ולעני ללוי הניתן במעשר ומיהו
 . ש"ך צב.במדה לתת צריכין שלעולם .כך

 . ובד"א שם.הכל ברמב"ם תרומות ה יח

 כהןאין תרומה מזיתי שמן לכבש במקום ש

  התיר ולא חילק: כאן רמב"ם

 כבש מזיתי דוקא תורמין כהן שאין במקוםר"ש, רא"ש: 
וגם הרמב"ם בתרומות ה א  להיפך ולא שמן מזיתי יותר שמתקיימין

כתב שבמקום שאין כהן תורם מן המתקיים יותר כיון שצריך להחזיק אצלו עד 

 שימצא כהן.

 על יין תורמין אבל, יין על חומץ תורמין אין המשך. חומץ ויין סד
 ה כ"א. תרומות רמב"ם תוספתא תרומות ד ו. . חומץ

 .ש"ך צ"דהרע.  על היפה מן ל"וה הם' א מין והחומץ שהיין

 ואם תרם מהחומץ על היין תרומתו תרומה. כס"מ.

 

 חומץ ויין

 חומץ ויין שני מינים ואין תורמים זה על זה.: ב"ב פד:רמ"ה: 

 מין אחד ולכתחילה תורם מן היפה שהוא הייןרמב"ם: 

 לתרום לכתחלה אף מותרומין אחד : ב"ב פד:רמב"ן, ר"ן 
 יותר חומץ רוצים שיש היפה על הרע מן זה ואין יין על מחומץ

 .מיין

מן בטעות  תרם סה
אינה הרעה 

 תרומה.

 חומץ: ונמצאת, יין על יין של חבית התורם

 -קודם ש שלא עד חומץ של שהיתה ידוע אם 
כיון שזו היתה תרומה בטעות.  תרומה. אינה, תרמה

ואינו כמי שמתכוין לתרום מהרעה על היפה שמועיל בדיעבד. 

 ; כס"מ.

 ..תרומה זו הרי, החמיצה שתרמה אחר ואם

תוספתא . ויתרום ויחזור תרומה ,ספק אם 

 .תרומות ד ז

 אבטיח, מרה ונמצאת קישות התורם וכן
  .סרוח ונמצא

 יין של חבית התורם: ז הלכה ד פרק תרומות מסכת תוספתא
 תרם שלא עד חומץ של שהיתה ידוע אם חומץ של ונמצאת

 ספק תרומה זו הרי החמיצה משתרמה ואם תרומה אינה
 מינין שני וחומץ יין' או' שר' ר דברי ויתרום ויחזור תרומה

 אחד מין' או וחכמים

הלכות מעשר  סו
 ראשון

 אחד מפריש גדולה תרומה שמפרישין אחר
 ראשון מעשר הנקרא והוא, מהנשאר מעשרה

 ְתרּוָמה' ַלה ָיִרימּו ֲאֶשר ִיְשָרֵאל ְבֵני ַמְעַשר ֶאת "ִכי  שנאמר 
 ש"ך צז. ְלַנֲחָלה". ַלְלִוִּים ָנַתִתי
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 הנה לוי ולבני שנאמר' ונקבו זכרים ללוים הוא הזה והמעשר 
 ש"ך שם.לנחלה.  ישראל בני מעשר כל נתתי

מותר לאכילה  סז
 לישראל ובטומאה

 , לישראל באכילה מותר ראשון מעשר

 . בטומאה לאכלו ומותר

 לה נותנין, זנות בעילת שנבעלה לוי בת לפיכך
רמב"ם מעשר א ב. למרות שבת כהן . ואוכלת מעשר

 היתה נפסלת מאכילת תרומה במקרה כזה.

 מן כדגן תרומתכם לכם 'ונחשב שנאמר לישראל: מעש"ר
 אף דבר לכל חולין ויקב גורן מה היקב' מן וכמלאה הגורן
ע"פ רמב"ם  ש"ך צח.דבר.  לכל חולין תרומתו שנטלה ראשון מעשר

 מעשר א ב.

 מי, מקום בכל אותו' 'ואכלתם: דכתיב בטומאה:מעש"ר 
 בבית לאוכלו יכול שאין כהן יצא, מקום בכל לאוכלו שיכול

 ומשמע שפשוט לגמרא שנאכל בכל מקום. :פו יבמות .הקברות

קנסו אשת לוי  
 בעלה שאה וחזרשנִ 

 עד לה העיד או, בעלה שמת ששמעה מי אבל
 אותה קנסו, בעלה בא כך ואחר ונשאת, אחד

 רמב"ם שם.במעשר.  אסורה שתהיה חכמים

 היטב דקדקה שלא וכיון שתנשא טרם היטב למידק ל"הו

 . ד"א כב.חכמים קנסוה חי שבעלה והתברר

'. וכו הכהונה מן נפסלה ישראל בת היתה :צ יבמות בבלי
 מן לוי ובת. ליה איצטריכא המעשר מן לוי בת! פשיטא
 שנבעלה או שנשבית לויה': והתני? בזנות מיפסלא מי המעשר
 . קנסא: ששת רב אמר! ואוכלת מעשר לה נותנין - זנות בעילת

דבריו מגומגמים שהרי נפסלת מן המעשר אפילו גר"א: 
 כשיצאה בשני עדים כמובא בשו"ע אבהע"ז יז נו.

: לשון 'ששמעה' ברמב"ם מתייחס מעשר א כד"א 
 ליציאה בשני עדים.

לוים וכהנים  סח
 חייבים בהפרשה

 כדי ראשון מעשר מפרישין וכהנים לוים
 את טובל שהוא .מעשר תרומת ממנו להפריש

 . ש"ך צט. התרומה

 ומעשרות תרומות שאר מפרישין הכהנים וכן
 יאכלום שלא כדי אותם שמפרישים אלא לעצמם. והם

 אלו אתם 'אתם גם תרימו כן' מדכתיב ל"חז למדו שכן בטבלם

 הכהנים. ש"ך ק. לרבות 'גם' הלוים

 ברמב"ם מעשר א ג.הכל 

 נוהגת שאינה חלה מה :קכא פיסקא קרח פרשת במדבר ספרי
 בכל שנוהג ראשון מעשר כהנים, בפירות נוהגת הפירות בכל

 תרימו 'כן ל?"ת ומה כהנים? בפירות שינהוג דין אינו הפירות
  אתם' גם

 מעשראין מוציאין  סט 
 מיד כהן.

 תקחו כי' שנאמר .הכהנים מיד מעשר מוציאין אין

  '. רמב"ם מעשר א ד.ישראל בני מאת

 אותם מוציאין אין כהונה מתנות כל וכן 
 חולין קלא א.לכהן.  מכהן

 נותנין אין אמר דאת גב על ואף:  ג ה שני מעשר ירושלמי
 'כי טעמא?  מה מידו. שלו מוציאין שאין מודה לכהונה, מעשר
 מאתם לכם נתתי אשר המעשר את ישראל בני מאת תקחו

. המעשר' מן מעשר' ה תרומת את ממנו והרמותם בנחלתכם
 כהונה ממכירי מוציא את ואין מוציא את ישראל בני מאת

 . ולוייה

 והלחיים הזרוע כגון כהונה מתנות ושאר :קלא חולין בבלי
 ללוי. מלוי ולא לכהן מכהן לא אותן מוציאין אין והקבה

תרו"מ נחשבות  ע
ממון הכהן והלוי 
 רק לאחר הפרשת

 הישראל.

 המעשר שאכל לוי וכן, טבלים פירותיו האוכל
 בידי מיתה חייבים שהם פי על אף, בטבלו
, לבעליהם המתנות משלמין אין, שמים

 עד כלום בהם לך אין' לה ירימו אשר: שנאמר
 . אותם שירימו

 אף בטבלו פירותיו שאכל ישראלג יא:  שני מעשר תוספתא
 בהן' שנ כלום בהן לכהן אין לשמים בהן מתחייב פי על

 שאכלה לוי בת וכן שיורמו. עד בהן להן אין 'תרומה'
 לכהן אין לשמים בהן שמתחייב פי על אף בטבלו מעשרותיו

 עד אלא בהן לך ' אין'לה ירימו אשר 'את בהן' שנ כלום בהן
 שאכל הבית לבעל מנין: שמע תא :קל חולין בבלי שירימו
 שפטור מנין, טבלים מעשרותיו שאכל לוי וכן, טבלין פירותיו

 אשר ישראל בני קדשי את יחללו ולא ל"ת - התשלומין מן
 ואילך. הרמה משעת אלא בהן לך אין - ירימו

בחו"ל מותר  
לכתחילה לאכול 
 ואח"כ להפריש.

 תחלה והולך אוכל להיות לאדם מותר ל"ובח
 .ומעשרות תרומה מפריש כך ואחר

 והולך אוכל - לארץ חוצה תרומת: שמואל ואמר:  .כז בכורות
 .מפריש כ"ואח

 *לא ראשון מעשר עא
חייב להיות מן 

 המוקף

 ואינו, אחר מקום על זה ממקום מעשרין
 . המוקף מן לעשר צריך

 רמב"ם מעשר א ו.

. ואפילו תלמיד חכם לא צריך להחמיר שלא כתרומת מעשר

 ד"א כאן.

 בשתי לבכורים שוה מעשר תרומת :ה, ב ביכורים משנה

 הטמא על הטהור מן נטלת דרכים בשתי ולתרומה דרכים
 שיעור לה ויש הגורן את ואוסרת כבכורים המוקף מן ושלא

 ואם תרומת מעשר כך כל שכן מעשר עצמו. כס"מ כאן. :כתרומה

 חיוב מדרבנן לעשר מן המוקף במעש"ר

 אין חיוברמב"ם: 
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מוקף  : מדרבנן יש חיובא."י גיטין מאירי ז. נדה א"הריטב
 במעש"ר.

מעש"ר חייב להיות  
ממינו ומאותה 

 רמת חיוב

 ; מינו שאינו על ממין מעשרין אין אבל

 על הפטור מן ולא; הפטור על החיוב מן ולא
 ; החיוב

וה"ה במעשר שני, מעשר עני  .מעשר אינו, עישר ואם

 ותרומת מעשר. ד"א.

 שם.

 - בזה זה כלאים שאינן ויצהר תירוש ומה:  .נד בכורות בבלי
 כלאים שהם, ודגן דגן, ודגן תירוש, זה על מזה מתעשרין אין
 ?זה על מזה יתעשרו שלא דין אינו - בזה זה

 

הגדרת מינו, הדין  עב
בדיעבד והפטורים 

זהים בתרומה -
 ומעשר.

, זה על מזה תורמין אין בתרומה שאמרנו כל
 . זה על מזה מעשרין אין במעשר כך

 תרומתו תרם אם בתרומה שאמרנו וכל
 מעשרותיו הפריש אם במעשר כך, תרומה

 . מעשרות

 מן פטור התרומה מן פטור שהוא וכל
 .מעשר התורם וכל. המעשר

 רמב"ם מעשר א ז.

 

מה שמעכב  עג
בתרומה מעכב 

 במעשר

 תרמו ואם יתרומו לא בהם שאמרנו כל
 מעשרותיהם עשרו אם כך, תרומה תרומתן
 . מעשרות

 אין כך, תרומה תרומתן שאין וכל
 מעשרות מעשרותיהן

 .שם

 

שקדים מרים  עד
 פטורים בכל שלב.

, בקטנן בין בגדלן בין, המרים השקדים
כר' יוסי וכהוראת ר' חנינא  אוכל. שאינן לפי, פטורים

 בציפורי

גדולים פטורים כי אינם אוכל כיון שהם מרים. וקטנים פטורים 

 כיון שאין פה גמר פרי למרות שהם מתוקים. ע"פ רש"י ערובין

 כח:

 קטנים, שנעשים מרים כשגדלים המרים שקדים :כח עירובין בבלי
שנעשו מרים ולא פטורין  – גדולים, כי בשלב הזה הם מתוקים חייבין –

, חייבין - גדולים, שמתמתקים בבשלותם מתוקים. ראויים לאכילה
על אביו  משום אומר יוסי ברבי שמעון רבי. פטורין - קטנים

 דלא - קטנים, שהם מרים אוכלא דלא - גדולים לפטור וזה זה: שקדים המרים

: אילעא רבי אמר. לחיוב וזה זה: לה ואמרי, , שלא נגמר הפריפירא
 ולמאן .לפטור וזה זה האומר כדברי בציפורי חנינא רבי הורה
 הואיל: יוחנן רבי אמר -? חזי למאי, לחיוב וזה זה דאמר
 .האור ידי על למתקן וראוי

פסק השו"ע בסימן רב סעיף ה' שבקטנותן שהם ולענין ברכה 
מתוקים מברך בורא פרי העץ והסבירו האחרונים )שם משנ"ב 

והפרי חדש העיר כאן על  –לה( שזהו גמר פרי ועל דעת זה ניטעו. 

 הסתירה לכאורה.

 אלא מעשרין אין  עה
 המובחר מן

 אליהם 'ואמרת: תשנט רמז קרח פרשת תורה שמעוני ילקוט המובחר מן אלא מעשרין אין
 תורמין יהו שלא לוים של ד"לב אזהרה זה הרי בהרימכם'

 המובחר. מן אלאאת תרומת המעשר  אותו

 כתרומת לכם ונחשב חלבו את 'בהרימכם שנאמר ש"ך ק"ב.:
 ַהֵחֶלב מן הלוים שמפרישין שהמעשר כשם יקב' וכתרומת גורן
 הגורן מן יהיה שבו ַהֵחֶלב מן ישראל שמפרישין מעשר כך שבו
 היקב.  ומן

יש לדייק בשיעור  עו
 מעשר

 במשקל או במדה אלא, באומד מעשרין אין
 .ש"ך קג.בו שרגילין מה לפי מין כל. במנין או

 . משובח בשיעור המדקדק וכל

 רמב"ם מעשר א יד.

 רב לך עשה אומר גמליאל רבן: טז משנה א אבות משנה
 מעשרות שהמפרישאומדות.  לעשר תרבה ואל הספק מן והסתלק

 מתוקנים מעשרותיו, ליתן שראוי ממה פוחת אם. הקלקלה מן ניצול אינו מאומד

 ומעשרותיו מתוקנים פירותיו, ליתן ראוי שהיה על העדיף ואם. מקולקלים ופירותיו

 .רע"ב שם. מקולקלים

המרבה במעשרות  
 מעשרותיו
 מקולקלין

 מקולקלין מעשרותיו, במעשרות והמרבה
 .מתוקנין ופירותיו, בהן מעורב הטבל שהרי

 . ש"ך קד.טבלים פירותיו גם ימעט ואם

 שם.

 מתוקנים פירותיו - במעשרות המרבה תניא :נד מנחות בבלי
 !מקולקלין ומעשרותיו



 ומעשרות תרומות שלא סימן
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המפריש מקצת,  עז
אינו מעשר. וצריך 

להפריש על 
 המופרש מתוכו.

 עודנו והכל מעשר אינו, מעשר מקצת המפריש

 הערימה את שחלק כמו אלא . ש"ך קה.בטבלו

 , דהינו שההפרשה אינה כלום. ד"א.

ההפרשה. רמב"ם. ולא כר"ש.  החלק מזה צריך אבל

דוקא ולא ממקון אחר. משנה.  .שלו מעשר שיוציא

 מדרבנן כיון שקרא לו שם מעשר שלא יזלזל בו. ד"א.

 חמשה מהם הפריש, סאה מאה לו היו כיצד?
 להפריש יכול ואינו, מעשר אינו, מעשר לשם

 אלא, אחר במקום מעשר סאין משהח על
 .שלהם המעשר שהוא, סאה חצי, מהם

 .רמב"ם מעשר א טו

 מוציא ומעשרות תרומה מקצת המפריש: א ד תרומות משנה
 לא אבל עליו תרומה מהשיריים.( ראב"ד:מההפרשה. רמב"ם: ) ממנו

 אחר מקוםמ הוא מוציא אף אומר מאיר' ר אחר מקוםל
 :ומעשרות תרומה

 חלקית במפריש מעט?האם יש חלות 

, ויש תקנה דרבנן לתקן את טבלהמעשר הוא  רמב"ם:
המעשר עצמו מיניה וביה ואינו יכול לפטור אותו ממקום אחר 

 כדי שלא יתרגל לזלזל במעשר.

 שהממעט הם קדושים ועישר שתרם שמה ודאי ראב"ד, ר"ש:
 שהן לפי מקולקלים פירותיואלא ש מתוקנים מעשרותיו במעשר

 ממנו מוציא שאינו קאמר הכרי ועל .מעורבין וחולין טבל
 שדומה מפני גמור טבל שהוא אחר מקום על ומעשר תרומה
 השאר ומעשר תורם אבל החיוב על הפטור מן ומעשר כתורם
 .וביה מיניה

על התרומות מברך  עח
 'להפריש תרומה'

, מעשר תרומת או גדולה תרומה המפריש
 להפריש ו"אקב: שיפריש קודם מברך

 . תרומה

 

 

על המעשרות מברך  
 'להפריש מעשר'

: קודם מברך, ראשון מעשר המפריש וכן
 .  שני מעשר על מברך וכן, מעשר להפריש

 

 

כשמפריש ברצף  
 מברך להפריש

 .ומעשרות תרומות

 סח ולא, מיד זה אחר זה הכל הפריש ואם
 להפריש: ומברך אחת בברכה כוללן, ביניהם

 ומעשרות תרומות

 תרומה להפריש הרוצהב:  הלכה ה פרק מאיד ירושלמי
 רבי בשם נחמן בר שמואל כאחת... רבי וחלה מעשר ותרומת

 ברכה כוללן חייא רבי תני. ברכות חמש לברך צריך יונתן
  אחת.

 תרומה להפריש הולך היה: יד הלכה ו פרק ברכות תוספתא
' או מפרישן כשהוא 154הזה לזמן שהגיענו ברוך' או ומעשרות

 מאימתי ומעשרות תרומה להפריש' וצו' במצ' קד' אש ברוך
 שמפרישן בשעה עליהן מברך

זמן החיוב הוא  עט
משהפרי ראוי 

לאכילה או מעונת 
המעשרות, 

 המוקדם.

 ואינו לאכילה ראוי הוא שמקטנותו פרי כל
כגון מלפפונים  בגופו להוסיף כדי אלא אותו מניח

 . במעשרות חייב הוא מיד, וקישואים

 ב ד.רמב"ם מעשר 

 אינו, בקטנו לאכילה ראוי שאינו פרי וכל
 .המעשרות לעונת שיגיע עד במעשרות חייב

 רמב"ם מעשר ב ג.

 

 אוכל שתחלתו כל אמרו אחר כלל עוד :א, א מעשרות משנה

 קטן חייב אוכל להוסיף שומרו שהוא פי על אף אוכל וסופו
 עד חייב אינו אוכל סופו אבל אוכל תחלתו שאין וכל וגדול

 אוכל. שיעשה

 שנאמר פרי ויעשו שיגדלו דהיינו: ש"ך קח'עונת המעשרות' 
 התבואה וכן פרי. שיהיה עד הארץ' מפרי הארץ 'מזרע

 תבואה. שתעשה עד זרעך' תבואת כל 'את שנאמר והקטנית

הגיע מקצתו לעונת  פ
המעשרות חייב 

 כולו

 כולו, יחידי גרגיר אפילו בו שהגיע אשכול
 כולו. הגיע וכאילו, למעשרות חיבור

 שיש הרוח כל אלא, בלבד אשכול אותו ולא 
 . האשכול בה שיש הגפן אותה בה

 כולה, אחת פרידה אפילו בה שהגיע רמון וכן
 .חיבור

  .רמב"ם מעשר ב ה

 וראה שם פירוט שלב החיוב לגידולים שונים.

' אפי בו שניקרה רימון תני מיישא:  ב א מעשרות ירושלמי
 אפילו בו שבישל אשכול. למעשר חיבור כולה אחת פרידה
 הוא פשטו חנינא רבי אמר. למעשרות חיבור כולו יחידי גרגיר

 אותה כל לו ופשטו חזרו. המין אותו כל הגפן אותה כל לן
 .הכרם אותו כל אומר בון רבי בי יוסי רבי. הרוח
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 במנחות מב ב כתב בשם רב שרירא גאון שאין מברכים אלא על מצווה שבאה מזמן לזמן וכן הלכה.



 ובו, דרבנן או דאורייתא הם ואם, מקבלם הכהן וכיצד, מקום באיזה נתינתם דין - שלא סימן
 .סעיפים ו"קמ
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כשהשבח  –מתמד  פא
יותר משליש מעשר 

עליו אפילו^ 
 ממקום אחר.

 , וסננן מים עליהם שנתן יין שמרי

 היתר מזה מעשר מוציא, 'ד ומצא' ג נתן אם
ולא מתוכו שמא יפריש ממים על היין. ש"ך אחר,  ממקום

 .. אך לרוה"פ ק"ו שיכול להפריש מתוכו155וט"ז

 מתחלה שהתורם, תרומה עליו מפריש ואינו
וזהו תנאי בית דין, משא"כ במעשר שצריך . הכל על בלבו

 להיות במידה.

 יתר שמצא פי על אף, מארבע פחות מצא ואם
 .פטור, יין טעם בהם שיש פי על ואף, מדתו על

שהוא קיוהא בעלמא ונותן טעם לפגם. ד"א. ובטל הוא במים 

 ש"ך.

 רמב"ם מעשר ב ז.

 מדתו כדי ומצא במדה מים ונתן המתמדו:  ה מעשרות משנה
 עליו מוציא מדתו כדי על יותר מצא מחייב יהודה' ר פטור

 :חשבון לפי אחר ממקום

' אפי אלא להפריש יכול וביה דמיניה מיבעיא לא כלומרר"ש: 
 .מדתו לפי היתר חשבון לפי עליו להפריש יכול גמור מיין

נתלשו ולא נגמרה  פב
מלאכתן,  אוכל 

 ארעי.

 ועדיין ונתלשו המעשרות לעונת שהגיעו פירות
 שקצרה תבואה כגון, מלאכתן נגמרה לא

 מותר, מרחה ולא אותה זרה לא ועדיין ודשה
 שתגמר עד עראי אכילת מהם לאכול

 , מלאכתן

מר יש גידולים כקישואים ואבטיחים שגויש לשים לב ש

ולא בעיבוד שלאחר  בגידולהמלאכה שלהם הוא שלב 

 הקטיף.

 גדרי גמר מלאכה

 הוקבעו אימתירע"ב:  ?למעשרות גרנן איזהומשנה מעשר א ה: 

 ? עראי מהן לאכול ואסור למעשר הפירות

כשבשלים כל צרכם נושר השיער  .משיפקסו והדלועים הקשואים

  .שהוא כרי ערימה משיעמיד מפקס אינו ואם הצומח בהם

 עד משלק אינו ואם .שיפול השיער כמו בקישוא משישלק אבטיח
  ישטח אותם יחד לאחר הקטיף. מוקצה שיעשה

 שימלא עד אוגד אינו אם משיאגד.שנמכר באגודות  הנאגד ירק
  צרכו. כל שילקט עד הכלי את ממלא אינו ואם הכלי. את

 שימלא עד מחפה אינו ואם שיחפה. עד שמלקט לתוך סל כלכלה
 צרכו. כל שילקט עד הכלי את ממלא אינו ואם הכלי. את

 גמר מלאכה בזיתים לכבישה

: לאחר הכבישה כשנעשים ראויים שו"ת ו' ב' אלפים ק"זרדב"ז 
 לאכילה.

 כשאר פירות, במילוי הסל.ספר חרדים בשם ר' יוסף קארו: 

נגמרה מלאכתן  
לשוק אסור 

 באכילה.

. עראי מהם לאכול אסור מלאכתן ומשתגמר
  .בשוק למכרן פירותיו בגומר, א"בד

 ימצא שמא תלוי הדבר בדעתו דלאו, למכור   לשוק במוליך א"בדשם: 

 רע"ב. וכן בש"ך כאן. :למעשר קובע שהמקח טבולים הפירות ויהיו לקוחות

נגמרה מלאכתן  
לבית אוכל ארעי 

 עד שיקבעו.

 זה הרי, לבית להוליכן כוונתו היתה אם אבל
 שנגמרה אחר עראי מהם לאכול מותר

 .למעשר שיקבעו עד, מלאכתן

 מגיע שהוא עד עראי מהם אוכל לביתו במוליך אבלשם: 
 שהטבל, לביתו שיגיע עד טבולים הפירות יהיו ולא הדבר תלוי דבדעתו לביתו.

 .הבית' מן הקדש בערתי' דכתיב, הבית פני שיראה עד במעשר חייב אינו

שישה דברים  פג
 קובעים למעשר 

: למעשרות הפירות קובע דברים' מו אחד
, והמלח, והאש, והמקח, .המשתמרת החצר

 אלא קובעין אין וכולם. והשבת, והתרומה
 .מלאכתם שנגמרה בדבר

 .מעשר ג גרמב"ם 

 : דווקא שהיא מוקפת לדירה. ד"א מעשר ד' יד'.בגדר 'חצר'

 

 אלא בדבר שנגמרה מלאכתו וכולם אין קובעים

 שבת אחד: יוחנן רבי אמר רבין אתא כי :.לה ביצה בבלי

 אלא קובעין אין כולן - מקח ואחד חצר ואחד תרומה ואחד

 .מלאכתן שנגמרה בדבר

 בדבר אלא קובעים אינם והמלח האש שגם ש"ומכס"מ: 

 הדברים שאר מדין כן ללמוד שיש נראה מלאכתו שנגמרה

 שנגמרה בדבר אלא קובעים שאינם יוחנן ר"שא הקובעים

. טובלת מלח. טובל מקח. טובל אּורא:  ד מעשרות ירושלמי
 דאמר. טובלת שמירה בית חצר. טובל שבת. טובלת תרומה

פני  וכן כל השישה. תורה. אינן וחצר ושבת מקח הרי יוחנן רבי

 זו שבכולן המחוור לקיש בן שמעון רבי בשם אמי רבי. משה
  מהתורה.. שקובעים שמירה בית חצר

  קביעות מהתורה ומדרבנן:

 שנאמר מדרבנן והשאר התורה מן קובע ובית החצר :קיבש"ך 
 הבית מן להיות צריך שהביעור וכיון הבית' מן הקדש 'בערתי
 דכתיב והחצר לבית. שיכניסו עד נקבע שאינו שמעינן ממילא
 אבל בנקה"כ הביא פנים שחצר היא מדרבנן.ושבעו'.  בשעריך 'ואכלו

 פת"ש יא - קביעות למעשר ביו"ט

 .קובע שיש מצווה לענגו: שער המלך

לא קובע שאין בו עונג רק שמחה והוא  מאירי, פני יהושוע:
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ובדרך אמונה ממקום אחר אפילו וצריך להבין מדוע הרי בלח לכו"ע יש בילה? ואכן בר"ש הסביר שיכול להפריש  
' בילה יש בלח לח ל"דקי מהחיוב השיעור כאן שיהא כדי הכל על להפריש צריך' ובי' מיני להוציא רוצה ואםכתב '
 שתמהו על הש"ך והט"ז. (קנז) ק"ס ב פרק מעשר הלכות ההלכה ציון - אמונה דרךוראה 
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 כס"מ.. מלאכתו

 אור דהא תמוה והוא:  (כה) ק"ס ג ג מעשר אמונה דרך

 ...מלח וכן...בסמוך רבנו כ"כמש מ"נגמ שלא בדבר גם קובע

 קובעין ושליקה כבישה וכן...מ"גמ חשובין עצמן הן ומלח דאור

 רבנו בא דלא ואפשר? מ"גמ נעשה עצמו דזה מ"גמ לפני

 מלח כגון והמליחה הבישול אחר מ"נגמ לא אם רק לאפוקי

 156.ב"וכיו לדריכה ועומדין שבמעטן הזיתים

אור, מלח,  מלאכה: רסיכום דברים הקובעים ללא גמ

 .כבישה ושליקה

מקח, תרומה חצר, דברים הקובעים רק לאחר גמ"מ: 

 ושבת.

 בבשר הקרבן שלא שייך במעשרות.

 כבישה בחומץ

 'הכובשמעשרות ד א גם חומץ קובע כדברי המשנה  :כאן ראב"ד
 והמולח' ומשמע שהם שני דברים.

 במלח. הכובש הוא, הכובש :פיהמ"שרמב"ם 

אע"פ  ,דעתו לבית 
קבעים נ שנגמ"מ,

בכניסה לבית רק 
 או לחצר.

 פי על אף, לבית להוליכן שדעתו פירות כיצד?
 עד עראי אכילת מהם אוכל, מלאכתן שנגמרה
 נקבעו, שלו לבית נכנסו. שלו לבית שיכנסו

 .שיעשר עד מהם לאכול ואסור למעשרות

 ז"ה, מלאכתן שתגמור קודם לבית הכניסן
 כדברי ר' יוחנן בביצה.. עראי מהם אוכל

 קובע החצר כך, למעשר קובע שהבית וכשם
 דרך לחצר הפירות נכנסו שאם, למעשר

 לתוך נכנסו שלא פי על אף נקבעו, השער
 . הבית

 רמב"ם מעשר ג ד.

 דרך פירותיהן מכניסין האחרונים דורות :לה ברכות בבלי
; המעשר מן לפטרן כדי - קרפיפות דרך חצרות דרך גגות

 פני שיראה עד במעשר מתחייב הטבל אין: ינאי רבי דאמר
: אמר יוחנן ורבי; הבית מן הקדש בערתי: שנאמר, הבית
 . ושבעו בשעריך ואכלו שנאמר, קובעת חצר אפילו

 

 לא אבל לו טובל שביתו אמרה הדא עד שיכנסו לבית שלו:
 ב א. ירושלמי מעשרותלאחרים. 

 

בישול, מכירה,  
כבישה, הפרשת 

תרומה ושבת 
 קובעים למעשר.

, במלח כבשן או, באור בשלן או, מכרן אם וכן
 שבת נכנסה או, תרומה בהם הפריש או

 שלא פ"ע אף, שיעשר עד יאכל לא, עליהם
 שם.. לבית הגיעו

 

בבית אם התחיל  
גמ"מ באחד ל

 נתחיבו כולם.

 שנכנסו מאחר, מלאכתן( לגמור) התחיל
 קישואין הכניס, כיצד. הכל לעשר חייב, לבית

 לשפשף משיתחיל, שישפשף קודם ודילועין
. בזה כיוצא כל וכן. למעשר הכל נקבעו אחת

 שם.

 מתי גמ"מ בבית קובע למעשר?

אפילו בתבואה שאין דרך להכניסה קודם גמ"מ,  רמב"ם:
 משנכנס לבית אפילו התחיל בפעולה של גמ"מ כולו מתחייב.

רק מה שדרך להכניסו לבית לפני גמ"מ כקישואין  תוס':
ודלועין נקבע בתחילת הגמ"מ. אבל תבואה שהכניס במוץ, 

 אפילו יגמור בבית לא נקבעת.

דגן תירוש ויצהר אין משמעות לראיית פני הבית  רמב"ן:
 ונקבעים בגמר המלאכה.

תרומה קובעת רק  
למעט  "מלאחר גמ

 תאנים.

 מותר, מלאכתן נגמרה שלא פירות התורם וכן
 , עראי מהם לאכול

 קודם תרמה שאם, תאנים מכלכלת חוץ
כיון שלאחר  .למעשר נקבעת מלאכתה שתגמר

 התרומה כבר לא יוסיף עליה חולין. תפארת ישראל.

 שם.

 מלאכתן נגמרה שלא עד שתרמן פירות ד: ב מעשרות משנה
 חוץ מתירין וחכמים עראי מהם מלאכול אוסר אליעזר רבי

 הכא צרכו כל שילקט עד דשיעורה דאף תפארת ישראל:תאנים.  מכלכלת

 :בחולין טבל ְלעֵָּׁרב ללקט יוסיף לא וודאי, תרם שכבר

מותר להערים  פד
 לצורך בהמה

, במוץ להכניסה התבואה על להערים מותר
 מן ופטורה אוכלת בהמתו שתהיה כדי

 . המעשר

 אחר מעט מעט וזורה -ואם רוצה לאכול בעצמו 
 ומן התרומה מן לעולם ופטור, לבית שהכניס

 .הכל לגמור מתחיל אינו שהרי,  המעשרות
כלומר כיון שאין כוונתו לגמור הכל לא מתחייב בתחילה 

 וממילא אין כאן גמר מלאכה ומותר אפילו בביתו.

 רמב"ם מעשר ג ו.

 תבואתו על אדם מערים: הושעיא רב : דאמר.לא ברכות בבלי
 מן ופטורה אוכלת בהמתו שתהא כדי, שלה במוץ ומכניסה

, התורה מן למעשר הוקבעה לא מירוח קודם לבית כשמכניסהרש"י:  .המעשר

 לא עראי אכילת אבל, מלאכתו נגמר שלא בדבר קבע אכילת דאסרו הוא ורבנן

 חיה לבהמה מאכיל(: ו"מ א"פ) פאה במסכת דתנן, הוא עראי בהמה ומאכל, אסרו

 .קבע באכילת אסור איהו אבל, ופטורה אוכלת בהמתו: הלכך, שימרח עד ועוף

 זריה לאדם דרך קבע מעט מעט

 בעודו לבית תבואתו להכניס להערים לאדם אסור מ"מ ש"ך:
 מעט מעט פעמים הרבה ממנה שיאכל כדי מירוח קודם במוץ

 .המעשרות ומן התרומה מן לעולם זו תבואה שתפטר כדי
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 זאת כתב ולא, ארעי מהם לאכול ממשיך מלאכה גמר קודם הכניסן שאם ע"השו כתב בית לגבי רק שאכן ויוער 
 .דברים שאר לגבי
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 .סעיפים ו"קמ
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 כיון מותר קבע דגם רבנו מלשון ומשמע'ר"י קורקוס, ד"א:  
וכן משמע בכמה גמרות : 'מעט מעט וזורה לגמור דעתו שאין

ר' הושעיא כאפשרות להפטר לגמרי  דברישהביאו את 
 מהמעשר.

גמ"מ ושישה  פה
הקובעים דברים  

טובלים אפילו שלא 
 מדעת בעה"ב.

 שלאאו כבש או שלק   חבירו של פירותיו הגומר
)כגון שגמר  למעשר. טבלו אלו הרי, מדעתו

 למכירה( כר' יוחנן בירושלמי.

 רמב"ם מעשר ג ז.

 שקובעו דברים' הו מן' בא חבירו של פירותיו הקובע וכן

. רמב"ם שם. למעשר טבלו אלו הרי מדעתו שלא למעשר

 ש"ך קטו.

 הבעלים מדעת שלא ושלק כבש א: ד עשרותמ ירושלמי
 הממרח דאיתפלגון לקיש בן שמעון ורבי יוחנן דרבי תפלוגתא

 בן שמעון ורבי נטבל אמר יוחנן' ר מדעתו שלא חבירו של כריו
 . נטבל לא אמר לקיש

 או התמרח מאליו ח קוףומיר

 ד"ול שחייב הקוף שמירחו או מעצמו נתמרח אם ה"ה :ד"א
 ג"הי מתרומות א"בפ רבנו ד"לפ דפטור ישראל של גוי למירוח

 .157מאליו מנתמרח וגרעאת הגוי  קרא' דמיעטי ה"דשא

 שאנו כיון שהרי :לג סימן( ישראל ארץ ענייני) כהן משפט ת"שו
 על תורה שהקפידה ל"י הדיגון פעולת היינו שדיגון אומרים

 כמירוח דינו כ"ג' יהי, למשל, קוף מרח ואם, ישראל של פעולה
 ישראל. מעשה שחסר מה א"כ הפוטר הוא הנכרי שלא, נכרי

גמ"מ ביין משישלה  פו
 הפסולת בחבית

 בחבית משיניחנו, היין מלאכת גמר איזהו
 . החבית פי מעל והזגין החרצנין וישלה

 רמב"ם מעשר ג יד.

 והזגים החרצנים משיסיררע"ב:  משיקפה היין :זא  מעשרות משנה

  יין של בור בתוך היין שמעלה

 הקליפין שיסיר עד עראי שותה ההלכה ופסק :פיהמ"ש רמב"ם
 הכל. ויזקק בחבית למעלה הצפין בהן וכיוצא והחרצנים

 מסקנת הגמרא בע"ז כר' עקיבא שהקיפוי בחבית. גר"א:

 להעמידו כשיגביהנו, הבור בתוך כשהוא אבל  
 העליונה הגת מן וקולט עראי שותה, בחבית

 .ושותה, מקום מכל הצנור ומן

 שם.

 הצנור ומן העליונה הגת מן קולט שקפה פי על אףמשנה שם: 
 .ושותה

גדרי אכילת ארעי  פז
 בתבואה

 מקלף שהיה כגון, עראי אכילת היא כיצד
 קלף ואם אחת אחת מקלף, ואוכל שעורים

 . לעשר חייב, ידו לתוך וכנס

 ליד מיד מנפה, חטים של מלילות מולל היה
 . לעשר חייב, חיקו לתוך נפה ואם. ואוכל

 רמב"ם מעשר ג יט.

שעורה  אחת אחת מקלף שעורים המקלף :ה, ד מעשרות משנה

 של מלילות המולל .חייב ידו לתוך ונתן קלף ואם .ואוכל אחת
 להפריח מנפה  הפסולת להסיר בידו וממעכן באור שבולין המהבהב חטים

 ונתן נפה ואם .ואוכל האחרת לידו אחת מידו מנערן ליד מיד המוץ
 חייב חיקו לתוך

 תבשיל לתוך לקערה ונותן היין מן נוטל וכן אכילת ארעי ביין 
 ; ואוכל, צונן

הריקה ולהסיר החרצנים  הקדרה לתוך לא אבל

והזגים
 שהיא מפני, צוננת שהיא פ"ע אף, 158

)נראה שכוונתו כחבית קטנה שבה נעשית . קטן כבור

 גמר המלאכה(.

 שם.

 

 . חייב המולח השולק הכובש :א, ד מעשרות משנה

 פירות להטמין שרגילין כדרך הקרקע תחת פירות המטמין באדמה המכמן

  .פטור: שיתבשלו כדי צרכן כל מבושלים שאין

 קובע ואינו, פטור, ואוכל בחומץ או בציר או במלח פירות בשדה המטבל

 המעשר מן ופטור עראי אכילת מהן אוכל אלא, המולח או הכובש כמו למעשר

 .פטור

 הצפין והזגים החרצנים מעליו הסיר בתבשיל יין שנתן אחר לתבשיל המקפא

 מפני חייב רקנית והקפהו לקדרה .פטור איירי. ובתבשיל צונן למעלה
 :קטן כבור שהוא

אכילת ארעי  
 בזיתים.

,  לסוך גופו פטור ממעשר בשרו על זיתים סוחט וכן
 כיוצא כל וכן. שהיא כבור קטן ידו לתוך לא אבל

 דהיינו השרף מהם שיצא, וכותש ממעך זיתים הפוצעמשנה שם: 

 .פטור שלהן המרירות

                                                           
157

 ותוספתאשכתב בהדיא שנתמרח מעצמו אינו גמ"מ. ובלשונו ' כ הלכה ג פרק מעשר הלכות משנה כסףאמנם ראה  
 והיו גגו בראש חרובין משליך שהיה פ"שאע משמע... ערימה נעשו ומעצמן גגו בראש והשליכן חרובין בשהביא מיירי

 'ערימה ויעמיד ביד שיכנסם עד פטור ערימה

158
ואפשר לחלק  )ד"א כאן(כך פירשו הר"ש ורע"ב ולפי זה הסוחט אשכול לכוס שמתחייב מיד הוא דווקא באשכול  

שבסחיטת אשכול הפסולת נשארת בידו, ממילא הוא גמר מלאכה ומתחייב. ואילו כאן מדובר 'שנטל מן היין' שעדיין 
כשיפריד. אמנם החזו"א דן להסביר בדעת מעורב בפסולת )כי אחרת כבר נגמרה מלאכתו( ולכן אינו מתחייב אלא 

 הרמב"ם שגם כאן מתחייב בנתינה ולא כר"ש.



 ומעשרות תרומות שלא סימן
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  .בזה

 שם.

 

 ידו לתוך ונתן סחט אם .פטור גופו לסוך בשרו על זיתים הסוחט
 שהיין החפירה דהיינו קטן בור לתוך נתן כאילו נחשב ידו לתוך שנתן דמה חייב

 .בה יורדים והשמן

קודם גמ"מ מותר  פח
להאכיל בהמה 
 קבע ולהפקיר.

 שלא מפירות עראי לאכול שמותר כשם
 מהם להאכיל מותר כך, מלאכתן נגמרה
, שירצה מה כל, ולעופות לבהמה, לחיה

 . שיעשר קודם, שירצה מה כל מהם ומפקיר

 רמב"ם מעשר ג כ.

 מן ופטור הפקר משום ונותן ולעולם...: ו, א פאה משנה
 בה הזוכה אין, בה וזכה אחר ובא תבואתו המפקיר .שימרח עד המעשרות

 וידו שידך הפקר יצא עמך ונחלה חלק לו אין כי הלוי ובא דכתיב במעשרות חייב

 עד המעשרות מן ופטור ולעופות ולחיה לבהמה ומאכיל .שוין
 .קבע אכילת אפילו אוכלת הבהמה .שימרח

לאחר גמ"מ אסור  
להפקיר או 

להאכיל לבהמה 
 קבע

 לא, למעשר נקבעו שלא פי על אף, גמרו ואם
 יאכיל ולאמשום גזל השבט. ש"ך קטז.  יפקיר

 עד, קבע אכילת ולעופות ולחיה לבהמה
 שם.. שיעשר

 

גם לאחר שקבע  
מותר* להאכיל 

 לבהמה ארעי.

, הטבל מן עראי לבהמה להאכיל ומותר
. רמב"ם ולר"ש אסור לאחר הבית בתוך ואפילו

 של עומרים פירוש) פקיעי ומאכיל, שנקבע
 שיעשם עד עמיר( בקש המונחים תבואה
 שם. .חבילות

 עמיר פקיעילבהמה  מאכיל יהא לעולם: כ ב מעשרות תוספתא
וסבירי ליה להאי תנא דמותר להאכיל  מנחת ביכורים: .חבילות שיעשם עד

 לבהמה ארעי אף בגמר גרנן למעשרות.

 אכילת ארעי לבהמה לאחר שקבע למעשר

להאכיל לבהמה ארעי לאחר קביעות למעשר.  מותררמב"ם: 
 : כתוספתא שם.כס"מ

, ודברי עראי ממנו תאכל לא קביעותא בתרראב"ד, ר"ש: 
 שלה קבע גם בהמה אכילת התוספתא בעמיר שהוא מאכל אדם.

ד"א ציון הלכה . אסור מירוח אחר כ"וא )ולכן הותר קבע קודם מירוח( עראי נחשב

 שנו.

בחצר אוכל רק  פט
 אחת אחת

, אחת אחת ממנה אוכל, בחצר העומדת תאנה
 כת"ק במשנה.. במעשר חייב, צירף ואם. ופטור

 רמב"ם מעשר ד טו.

' אפי אסור לחצר פירותיו המכניס מ"גמ דאחר גב על ואף

 מ"ומ אחת אחת מותר מ"גמ קודם שהוא כאן אחת אחת

 ד"א בשם חזו"א, רדב"ז ד יח.. מ"כגמ דהוי ,לא שנים שנים

 אחת אוכל בחצר עומדת שהיא תאנה : ח ג מעשרות משנה
 בימינו אחת אומר שמעון רבי .חייב צירף ואם ופטור אחת

  .בפיו ואחת בשמאלו ואחת

בראש העץ ממלא  
 חיקו ואכל

 עלה אם אבל. בקרקע עומד כשהיה, א"בד
 שאין, שם ואוכל חיקו ממלא, התאנה לראש

 .למעשר קובע חצר אויר

 רמב"ם מעשר ד טז.

 ובלבד בראשה, .ואוכל חיקו ממלא לראשה עלהמשנה שם: ...

 .לחצר יוריד שלא

לעניין חומרת חצר  צ
הולכים אחר מקום 

 והאדםהנוף 

 אוכל ז"ה, לגנה ונוטה בחצר עומדת היתה
 . בגנה נטועה היתה כאילו, כדרכו בגנה ממנה

 זה הרי, לחצר ונוטה בגנה נטועה היתה
 אחת אלא שם אוכל שאינו בחצר כנטועה

 שם.. אחת

 ונוטה בחצר עומדת שהיא תאנה: י משנה ג מעשרות משנה
 ונוטה בגנה עומדת .פטור בגנה העומד הנוף מן כדרכו אוכל לגנה

 .חייב צירף ואם ,פטור אחת אחת אוכל לחצר

גפן רימון ואבטיח  צא
בחצר מגרגר, פורט 

 וסופת מהמחובר

 האשכול כל את יטול לא, בחצר שנטועה גפן
 . אחת אחת מגרגר אלא, ויאכל כאחד

 פורט אלא, הרמון כל את יטול לא, ברמון וכן
 . משם הפרט ואוכל, באילן הרמון את

, בקרקע( חותכו' פי) סופתו, באבטיח וכן
 .שם ואוכלו

 .רמב"ם מעשר ד יז

 כל את נוטל בחצר נטועה שהיא גפן: טמשנה מעשרות ג 
 מגרגר אומר ע"ר ט"ר דברי באבטיח וכן ברמון וכן האשכול

 .באבטיח וסופת ברמון ופורט באשכולות

כשהחצר קבעה  צב
שוב לא נפטר 

 ביציאה

 הגנה מן ונכנס, בגנה באשכול אוכל היה
 עד יגמור לא החצר מן שיצא פי על אף, לחצר

, קטןואם שגג או הכניס . כר' יהושוע בירושלמי. שיעשר

 ירושלמי. רמב"ם.יוצא וגומר.

 רמב"ם מעשר ד יז.

 

 מן ונכנס האשכול את אוכל היה : ד ג מעשרות ירושלמי
 לא אומר יהושע ורבי יגמור אומר ליעזר רבי לחצר הגינה
. בהיתר בו שהתחיל משום ליעזר דרבי טעמא מאי.. .יגמור
 בהיתר בו שהתחיל משום אומר ליעזר שרבי לא נתן רבי אמר
 שיוצא עד או שבת שיצא עד ימתין אומר ליעזר שרבי אלא
 .ויגמור לחצירו חוץ



 ובו, דרבנן או דאורייתא הם ואם, מקבלם הכהן וכיצד, מקום באיזה נתינתם דין - שלא סימן
 .סעיפים ו"קמ
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 ואדם שהכניס בשוגג ילד שהכניס לחצר

 בחצר לאוכלן השדה מן תאנים הביא: א ג מעשרות ירושלמי
 שהכניסום או ביתו לתוך והכניסן ושכח משתמרת שאינה

 שוגג אלא אמרו לא. ואוכל למקומן מחזירן זה הרי התינוקות
 .אסור מזיד הא

שכח והכניסן לתוך ביתו הרי זה מותר  רמב"ם מעשר ד יג:
 להוציאן ולאכול ארעי. 

כסבר בחצר  צג
מכרסם עלה עלה 

 מהמחובר

 עלה עלה מקרסם, בחצר הזרועה כסבר
 כיוצא כל וכן. לעשר חייב, צירף ואם; ואוכלו

 .בזה

 רמבם מעשר ד יח.

 דרך שאין הפירות בכל וכן וכן בצל עלה עלהכל כיוצא בזה: 

. וכן . ד"א קלגולאכלן במחובר לשברן צריך' א באכילה לאכלן

 . חזו"א.תפוז

 בחצר זרועה שהיא גד זרע כסבר...ג ט:  מעשרות משנה
 והאזוב הסאה .חייב צירף ואם ואוכל עלה עלה מחתך מקרטם

 אלא במעשר חייב דאין. חייבין נשמרים היו אם שבחצר והקורנית

 .ונשמר אוכל

 לגרגר ע"לר צריך והגפן כולה אוכל דתאנה חידוש' א בכל ויש
 ובאבטיח ,'א פרי מבחוץ שהוא פ"דאע ל"קמ וברמון ,ענב ענב
 ל"קמ ובכסבר מחולק ואין' א פרי ממש שהוא פ"דאע ל"קמ

 לקלף דרך אכילה שבשעת כיון מ"מ קטן רק' א פרי כ"ג שהוא
 ביאור - אמונה דרך כאן גם כן לעשות חייב ולאכול עלה עלה

 'כו כסבר*  ה"ד יח הלכה ד פרק מעשר הלכות ההלכה

באור שאר דברים  צד
 הקובעים למעשר

המקח קובע 
בתלוש ומשיתן 

 דמים.

 

 נקבעו, לאכלן תלושין פירותקונה  הלוקח
, יקבעו ומאימתי. שנתבאר כמו, למעשר
 .משך שלא פי על אף, דמים משיתן

 רמב"ם מעשר ה א.

 .מלאכתן שנגמרה בדבר למעשר קובע שהמקח נתבאר וכבר

 מוכר ביד מלאכתן נגמרוו לאכול תלושים פירות הלוקח הלכך

 . ש"ך קיז.מיד מדרבנן למעשר נקבעו

 

 שיטבלו מהו דמים בעי יונה רביא:  ג מעשרות ירושלמי
רשאים להוציא את סל  אותה מוציאין שהבעלים מאחר או כמקח

 עצמך הגע בעי מנא רבי ?נטבלה לא הפירות מהקונה קודם משיכה
 הוא יכול הוא נמאס לאלאחר ששילם  בפיו נתונה שהיתה

שאם לא  למפרע טבל אוכל נמצא לא כן את אומר אם ?להחזירה

 .הן כמקח דמים אמרה הדא נטבלו כולם לא יוכל לעשר על זה שאכל

אפילו גמר מהדין  צה
בליבו לקחת לא 

 נתחייב

 בורר, ומניח בורר והיה דמים נתן שלא הרי
 שגמר פי על ואף, כולו היום כל אפילו, ומניח
 . לעשר נתחייב לא, ליקח בלבו

 רמב"ם מעשר ה א.

 ובירר, השוק מן ירק הלוקח: ר"ת :.פח בתרא בבא בבלי
 במעשר נתחייב ולא קנה לא - כולו היום כל אפילו והניח

  .היפות לברר אלא מתכוין אינו דהארשב"ם: 

 

ירא שמים מעשר  
 משגמר בליבו

 מעשר בלבו משגמר, שמים ירא היה ואם
 .שם .להחזיר רצה אם, למוכר יחזיר כך ואחר

 אי להחזירו, במעשר ונתחייב קנה - לקנותו בלבו גמרשם: 
 מפחיתן שכבר - א"א ולעשרו, במעשר נתחייב שכבר - אפשר

 משום אטו. מעשר דמי לו ונותן מעשרו? כיצד הא, בדמים
 דמייהו קייצי אי אפילו הא ?במעשר ונתחייב קנה, לקנות בלבו דגמר

 שמים בירא הכא: הושעיא רב אמר וליפטר וליהדרינהו להחזירן יכול
 .בלבבו אמת ודובר בנפשיה דקיים, ספרא רב כגון, עסקינן

לוקח במחובר או  צו
שלא לאכילתו לא 

 נקבעו

 תלוש שלקח או, לקרקע במחובר הלוקח
 מהם לאכול לו ויש, נקבעו לא, לחבירו לשלוח

 .עראי

 רמב"ם מעשר ה ב.

 שרק לאכילה חייב מהתורה שדהו של פירות דהגומר דומיא

 ש"ך קיט.. תיקון דאורייתא כעין רבנן דתיקון מה דכל

 בלוקח דדוקא פשוט ונראה :ב הלכה ה פרק מעשר הלכות

 כמותו אדם של שלוחו המשלח ממעות בלקח אבל ממעותיו

 .מלכו ישועות .וחייב

 מקח שלא לצורך אכילה של הרוכש

  ה א: תלוי בגרסא במשנה מעשרות

וכן כתב השו"ע וכן הסביר  פטור' לחברו לשלוח 'הלוקחרמב"ם: 

 הש"ך קיט.

ממילא אין מקור  –' פטור לחברו לשלוח גרסת הר"ש: 'לקט
 ִלפטור מקח לצורך חבירו.

לוקח לפני גמר  צז
מלאכה, אוכל אחת 

 אחת.

' ה בו לי ותן זה איסר לך הא: לחבירו האומר
 אוכל זה הרי, קודם שנתלשו או קודם גמ"מ תאנים

 .לעשר חייב, צירף ואם. ופטור, אחת אחת
, לי שאבור תאנים בעשרים זה איסר לך הא

, לי שאבור באשכול. ואוכל, אחת אחת בורר
, לי שאבור ברמון. ואוכל, באילן ממנו מגרגר
, לי שאבור באבטיח. ואוכל, באילן פורטו
 . ואוכל, בקרקע סופת
 שקצץ או, וצרפם התאנים את קצץ ואם

 זה איסר הילך לחברו האומר: ו משנה ב מעשרות משנה
 מגרגר לי שאבור באשכול ואוכל בורר לי שאבור תאנים בעשר
 סופת לי שאבור באבטיח ואוכל פורט לי שאבור ברמון ואוכל
 אשכלות בשני אלו תאנים בעשרים לו אמר אם אבל ואוכל

 ופטור כדרכו אוכל אלו אבטיחים בשני אלו רמונים בשני אלו
 :לקרקע במחובר שקנה מפני

 

שמצד  כיון שרק לאחר שנתלש הוברר המקח ממילא הוא כלוקח בתלוש הסבר:
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 לא שהרי, לעשר חייב, האבטיח או האשכול
המקח נעשה  כלומר שלמעשה. הנתלש אלא קנה

 בתלוש.

 , משנה מעשרות ב ו.רמב"ם מעשר ה ג

מותר לאכול אחת אחת. כעין זה חצר  קודם גמר מלאכה עצמו קובע, אך

מצב ביניים המשתמרת קובעת אך רק לאחר גמר מלאכה, ואם תלש בחצר נמצא ב

 שמותר לאכול אך רק אחת אחת.

 

איסור תלישת האשכול כולו קיים רק בפועל ורק  ראב"ד:
 כשנשכר לעבוד במחובר, ופה יש רק איסור צרוף.

לוקח במחובר לא  
 קובע ואוכל ארעי

 בעשרים איסר לך הא: ליה אמר אם אבל
 רמונים בשני, אלו אשכולות בשני, אלו תאנים

 ואוכל כדרכו קוצץ אלו אבטיחים בשני, אלו
, במקח נקבעו שלא; ופטור, אפילו כשמצרף עראי
 .במחובר לקחן שהרי

 

המחליף לאכילה  צח
כלוקח, ונקבע 

 בתלוש. 

, לאכול וזה לאכול זה, חבירו עם המחליף
 . בתלוש לקחו שהרי, למעשרות נקבעו שניהם

 רמב"ם מעשר ה ד

 ,לאכול וזה לאכול זה חברו עם המחליףח:  ב מעשרות משנה
 יהודה' ר .חייב ,לקצות וזה לאכול זה ,לקצות וזה לקצות זה

 ר.פטו ולקצות חייב לאכול המחליף אומר

המחליף ִלְקצֹות לא  
 נקבע, שאין גמ"מ.

 שניהם, )לעשות קציעות( לקצות וזה לקצות זה
 נגמרה שלא דבר קובע המכר שאין, נקבעו לא

 .מלאכתו
 ולקח, לאכילה, שהחליף פירות האחד לקח

 לאכילה שלקח זה, להקצותן חליפיהן האחד
 נקבע לא להקצות שלקח וזה, לעשר חייב

. כיון שלא נגמר מלאכתו. אבל אסור לצרף כדין למעשר

 .מקח לפני גמ"מ לעיל

 שבת אחד: יוחנן רבי אמר רבין אתא כי:  .לה ביצה בבלי
 אלא קובעין אין כולן - מקח ואחד חצר ואחד תרומה ואחד
 .מלאכתן שנגמרה בדבר

 לכם טלו: ואמר בשוק עובר שהיה הארץ עם אין ַהַמָתָנה קובעת צט
 שנמצאו שכיון .ופטורים אוכלים, במתנה תאנים

 שאין, . ש"ך.מעולם הבית פני ראו שלא להו מחזקינן בשוק
  .קובעת ַהַמָתָנה

 

 ואמר בשוק עובר החשוד על המעשרות היה א: ב מעשרות משנה

 האי למעשר קובע דמכר גב על ואף. ופטורין אוכלין ',תאנים לכם טלו'

 לבתיהם הכניסו אם ,לפיכך .קובעת אינה ומתנה להו יהיב מתנה
 שכבר אומרים אנו 'לבתיכם והכניסו טלו' .כפירות טבל ודאי מתקנים

 הכניסו אם לפיכך .עראי מהם יאכלו לא ולפיכך ,הבית פני ראו
. שאפשר שמה שאמר הכניסו דמאי אלא מתקנים אינם לבתיהם

 :לבתיכם הוא כי הם מעושרים

פועל שאוכל מדין  ק
תורה, פטור 

 ממעשר.

 בין, בפירות עמו לעשות הפועלים את השוכר
שעוסק  במחוברין בין שלא נגמרה מלאכתן בתלושין

 התורה מן לאכול להם ויש הואיל, בגמר מלאכתן
 אוכלים אלו הרי, ואין כאן מכר עושים שהם במה

 . המעשר מן ופטורין
 רמב"ם מעשר ה ט.

 מן שגדולו בדברא.  עושין שהן הפועלים: א יב שכירות ם"רמב
ג.  במחובר בין בתלוש בין מלאכתו נגמרה לא ועדיין ב. הארץ

 שיניח מצוה ב"בעה על הרי - המלאכה גמירת מעשיהן ויהיו
 רעך בכרם תבא כי' שנאמר בו עושין שהן ממה לאכול אותן

 שאין למדו השמועה מפי 'רעך בקמת תבא כי' וכתוב' וגו
 .בשכיר אלא מדבר הכתוב

 ,בתאנים עמו לקצות הפועל את השוכר : ז ב מעשרות משנה
 ...ופטור אוכל 'תאנים שאוכל מנת על' לו אמר

 בכרם תבא כי דכתיב? מילי הני מנא :פז מציעא בבא בבלי
: מכרם גמרינן -? לן מנא מילי כל, כרם אשכחן. ואכלת רעך
 - מלאכה גמר ובשעת, קרקע שגידולי דבר - מיוחד כרם מה

 - מלאכה גמר בשעת קרקע שגידולי דבר כל אף, בו אוכל פועל
 .בו אוכל פועל

פועל שאוכל בשכרו  
 חייב כלוקח.

 זיכתה שלא מה שיאכלו עמהם התנה ואם
 בניו שיאכלו הפועל שהתנה כגון, תורה להם
 אחר שיאכל או, בשכרו בנו שיאכל או, עמו
 עד לאכול אסור זה הרי, בתלוש מלאכתו גמר

 זה הרי התנאי מפני ואוכל הואיל, שיעשר
 שם. .כלוקח

 בני שיאכל' או 'ביתי ובני אני שאוכל מנת על...'משנה שם: 
 שאוכל מנת על' .וחייב אוכל ובנו ופטור אוכל הוא 'בשכרי
 ופטור אוכל הקציעה בשעת 'הקציעה ולאחר הקציעה בשעת

כיון שרשאי  התורה מן אוכל שאינו וחייב אוכל הקציעה ולאחר

 פטור התורה מן האוכל הכלל זה לאכול רק בדבר שלא נגמרה מלאכתו
 :חייב התורה מן אוכל ושאינו

פועל  שמקבל  קא
במתנה, אוכל ארעי 

 עד גמר מלאכה.

, בשדה מלאכה לו לעשות פועלים המוציא
 אוכלים, אלא שכר מזונות עליו להם שאין בזמן

שהרי  המעשר מן ופטורים שבשדה מפירות

 . מלאכתן נגמרה שלא והוא. קיבלו במתנה
מדוע אסור אחרי גמר מלאכה הרי לא הוקבעו  גר"א קסד:

 כמוליך והוי לבית כניסה צ"א פועלים דגביעדיין? אלא דס"ל 

 ולא אחרת למלאכה לשדה פועליו המוציא ב: ג מעשרות משנה

 מזונות עליו להם שאין בזמן התורה מן אוכלין אין דהשתא פירות, ללקוט
 עליו להם יש ואם כמכר אינה דמתנה, להם נתן אם ופטורין אוכלין
 אבל קבע הוי דלא התאנה מן אחת אחת אוכלין להן שקצץ מזונות

 :תאנים של כרי המוקצה מן ולא הקופה מן ולא הסל מן לא
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 שהוקבע בגמר מלאכה. לשוק

 רמב"ם מעשר ה יג

פועל שמקבל  
בשכרו אסור ארעי 

גם קודם גמ"מ 
 אלא אחת אחת. 

 ואף, יאכלו לא, מזונות עליו להם יש אם אבל
 חוב פורעין שאין, מלאכתן נגמרה שלא פי על
 . כיון שפריעת חוב כמכירה וקובעת .הטבל מן

 לא אבל, מהתאנה אחת אחת אוכלים( אבל)
כיון  .המוקצה מן ולא הקופה מן ולא הסל מן

 שכבר נגמרה מלאכתם והמקח קובע.

 אין פורעין חוב מן הטבל

 חייב - בחובו אם, גורנו המלך בית שאנסו הרי. מד גיטין בבלי
 .מלעשר פטור - בהפסד באנפרות אם, כמוכר דהוי עליה לעשר

 שהוא מפני הטבל מן חוב פורעין אין: ט ו מעשר ם"רמב
 .כמוכרו

מבשל, שולק  קב
קובע. וכובש 

 המעשן ספק.

, הכובש ואחד השולק ואחד המבשל אחד
 עד הפירות את המעשן אבל. למעשר קובע

 .ספק זה הרי, שהכשירן
 רמב"ם מעשר ה יד

 אין דמעשן לקולא' נקטי מדרבנן אלא קובע אין דאור וכיון

 . ד"א שם קלב בשם חזו"א.קובע

 וכלי שני גדר מבשל

 לא אבל' במתני דקתני האפני משה:  ?היכן עדירושלמי מעשרות א ד: 

 פזי בר יודה רבי ?רותח נקרא היכן ועד מרותחים כשהן ולקדירה ללפס יתן
 ידו נתון שיהא כדי עד חנינא בר יוסי רבי בשם סימון רבי

 בין מה. מותר שהוא שני בכלי מודים הכל. נכוית והיא לתוכה
 היד כאן בון רבי בי יוסי רבי אמר ?שני כלי בין מה ראשון כלי

 היד אין וכאן כאן יונה רבי אמר. שולטת היד אין וכאן שולטת
 לכלי הרחקה עשו ולא ראשון לכלי הרחקה עשו אלא ,שולטת

ויש שהחמירו לגבי מעשר בכלי שני כשהיד נכוית שהרי מכשיר לאכילה. ד"א  .שני

 מעשר ג קמה בשם חזו"א ורדב"ז.

 .חייב ,המולח ,השולק ,הכובש: א ד מעשרות משנה

 מעושן

 מן מותר שיהא מהו המבושל מן הנודר : א ו נדרים ירושלמי
 בתבשיל מותר שיהא מהו ?במטוגן מותר שיהא מהו ?המעושן

 מהו מעושין שאלון דקיסרין רבנן ?טבריה מי בה שנתבשל
 תבשילי משום בו שיהא מהו ?גוים בישולי משום בו שיהא
 שיטבל מהו ?בחלב בשר משום בו שיהא מהו ?שבת

ולא  ?בתבשיל מותר שיהא מהו המעושן מן הנודר ?למעשרות

   נפשט שם.

 

הטומן באדמה לא  קג
 קובע.

 או, באדמהשאינם בשלים כל צרכן  פירות הטומן
 לא לאכילה שהכשירם עד, בתבן או, בזבל

  .שאינו בכלל בישול .למעשר נקבעו

 רמב"ם מעשר ה טו.

 תחת פירות המטמין .פטור באדמה המכמןא:  ד מעשרות משנה

 .שיתבשלו כדי צרכן כל מבושלים שאין פירות להטמין שרגילין כדרך הקרקע

יין ושמן נקבעים  קד
בבישול גם 

כשמעורבים 
 בתבשיל

 לקדרה שמן שנתן או, חם לתבשיל יין הנותן
 .למעשר נקבעו, מרותחין כשהן, באלפס

 רמב"ם מעשר ה טז.

 ואינו הוא שני דכלי ולתמחוי לחמטה ונותןז:  א מעשרות משנה

 שהעבירן פי על אף רותחין כשהן וללפס לקדרה יתן לא אבל מבשל

 .למעשר וקבעי כמבשל חשוב בהן סולדת שהיד זמן דכל, האור מן

, חמין במים יין מזג קה
 נקבע

 אם לומר צ"וא. נקבע, חמין במים יין מזג
 עד ממנו לשתות אסור בגת ואפילו. היין בישל

 שם.. שיעשר

 דיין .מבשל משום איכא כלי ראשון, דליכא גב על : אףרדב"ז

 למעשר הוקבע לבד חמין במים במזיגתו אלא בישול צריך אין

 אותו שיתן עד בשול משום בו דאין בשמן כן שאין מה

 .לרותחים

 דשתיה' :יא שבת י"רשנקבע בכל אופן. ראה  וכשיוצא מהגת

 שתיית הויא - חוצה להוציאו משם עקרו שלא, ממש הגת על

 גמר שהוא לבור ירד שלא זמן כל ממעשר ופטור, עראי

 בדעתו שאין, קבע הוי - משם להוציאו אבל .למעשר מלאכתו

 'אסור למעשר מלאכתו נגמר דלא גב על ואף, המותר להחזיר

 על בין החמין על בין הגת על שותים : ד ד מעשרות משנה
 רבי מאיר רבי דברי פטור בצונן שמזגו בין, בחמין היין שמזג בין הצונן

 על א"וחכ .לגת חוץ היין מן יוציא שמא דגזר מחייב צדוק ברבי אלעזר
 :פטור הצונן ועל, חייב החמין

 נקבעו שהחמין הכלל לפי הלכו וחכמים' רמב"ם בפיהמ"ש:
 .'כחכמים והלכה. קובעת שהאור שביארנו כמו למעשר

 להחזיר יכול שאינו לפי קובע שהוא' רע"ב: רא"ש, ר"ש,
 ולכן נחשב אכילת קבע. '.שבגת היין שיקלקל המותר

 על, חייב - החמין על: אומרים וחכמים ... :יא שבת בבלי
 .המותר את מחזיר שהוא מפני, פטור - הצונן

סחיטת אשכול   קו
 לכוס קובעת

 . נקבע, הריקה הכוס לתוך אשכול הסוחט
 .נקבע אינו צונןעם תבשיל  התמחוי לתוך

 רמב"ם מעשר ה טז.

 קביעה בכוס

 הואיל מלאכתו גמר וזהו לשתייה ראוי שהוא לפי: ז"רדב

 אשכול אדם סוחט קידוש לענין אמרינן והכי כך לשתותו ורוצה

 הוא דיין משמע עליו ומקדש ענבים של

 : שהוא כבור קטן שקובע למעשר.פני משה

 רב בשם אשי בר חייא רבי זעירא רבי א: ד מעשרות ירושלמי
 ממנוסחטו פני משה:  .נטבל לא לתמחוי נטבל לכוס שסחטו אשכול

 לסחוט מדרך שאין לתמחוי לא אבל קטן כבור שהוא לפי למעשר נטבל לכוס היין

 .צונין בתבשיל תפתר ?!טובל האור אין כך בלא .להתמחוי



 ומעשרות תרומות שלא סימן

324 
 

טובל במלח בשדה  קז
מתחייב בשניים 

 יחד.

 . נקבעו, בשדה פירות המולח
 פטור, ואכל במלח אחת אחת הזתים טבל

 רמב"ם מעשר ה יח.
 

ומדובר בפירות שאמורים להגיע לבית ולכן לא נקבעו עדיין, 

 ולמרות שלוקח מהם הולכים אחר רוב הגורן.

 בחוצה בין בארץ בין: רבא אמר אלא :פט מציעא בבא בבלי
 ותרתי. ספיתא קבעא - תרתי, ספיתא קבעא לא - חדא, לארץ

 כי' קרא דאמר: מתנא רב אמר -? לן מנא ספיתא דקבעא
 .משתים פחות קיבוץ ואין, קיבוץ בלא גורן אין רש"י: 'גרנה כעמיר קבצם

 ד"א קס"א. ?האם טובל לאחר גמ"מ מותר אחד אחד

 מ"בנגמ אף משתים בפחות קובע מלח אין לעולם רמב"ם:

 .קובע אפילו באחת כשנגמ"מ תוס':

כתישת הזיתים לא  קח
 קובעת

 .פטור, מהם השרף שיצא כדי זיתים הפוצע
 רמב"ם שם.

 השרף מהם שיצא, וכותש ממעך זיתים הפוצעמעשרות ד א: 
 .פטור שלהן המרירות דהיינו

 ,שעומדים לריכוך לשמן מהמעטן זיתים הנוטל  קט
 ונתן מלח ואם. ואוכל במלח אחת אחת טובל
  .בזה כיוצא כל וכן. חייב, לפניו

 רמב"ם שם.
שכיון שעומדים ְלֶׁשֶמן אפשר שהחידוש בדין זה שאין אומרים 

 לא יקבעו בטיבול כלל.

 שם שצוברין מקום המעטן מן זיתים הנוטל : ג ד מעשרות משנה

 במלח אחד אחד טובל שמנן להוציא ראויות ויהיו שיתרככו כדי הזיתים
 לפניו ונתן מלח אם הלכך, שתים וצירוף במלח אלא קובע שאין ואוכל

 .חייב

התרומה קובעת  קי
כשיש אחריה 
 תרומה נוספת

 אחריה לתרום שצריך תרומה פירותיו התורם
, אם הוא לאחר גמ"מ כדלעיל פג .למעשר נקבע, שניה
 התרומה שיוציא עד עראי מהם יאכל ולא

 .ויעשר שניה
 .טרמב"ם מעשר ה י

 קובעת תרומה אחריה שיש תרומה' דאפי ל"קמ רדב"ז:
 .ויתרום'. ד"א. כלומר אותם מקומות שפסקנו 'תרומה ויחזור למעשר

 כגון הפרשה עוד אחריה להפריש שצריך הפרשה ל"ר ד"א: 
 שהפריש או מעשרות להפריש עדיין וצריך ג"תרו הפריש

 ש"מע להפריש עדיין וצריך ר"מעש

 וק"ק שבסעיף קל 'אין מעשר ראשון קובע לשני' ומשמע שרק תרומה קובעת. 

כניסת השבת  קיא
קובעת לפירות 

 שנגמרה מלאכתן

 ליל עליהם וחשכה מלאכתן שנגמרה פירות
 לאחר אפילו, מהם יאכל ולא, נקבעו, שבת

כר' יוחנן בירושלמי שקובע גם  .שיעשר עד, השבת

 לפירות שלא יחדן לשבת.

 רמב"ם מעשר ה כ.

 בשבת בהן אוכלה היה ואם שבת לאכילת ראויים שנעשו כיון

 אסור הלכך עונג לשבת וקראת דכתיב משום קבע ליה הוי

 שנקבעו דכיון שיעשר עד השבת אחר אפילו מהם לאכול

 . ש"ך קכז.:פקע ולא נקבעו בשבת

 

 :פרטים בפירות

 . ר"י קורקוסקטן שלא לצורך השבתלִ אפילו 

 הוא אם ש"וככשמן שבעוקל  שבת פרי שסתמו אינו לאכילת

 ד"א קעו. קובע. שבת אין מוקצה

 

 

 השבת לצורך שלא שלקטן פירות ב: ב מעשרות ירושלמי
 אף: משה פני טובלת השבת אומר יוחנן רבי השבת עליהן וקדשה

. למעשר אותן קובעת שבת כשהגיע מ"מ השבת לצורך לקטן לא שבתחילה פי על
 שיחדה דוקאדס"ל  טובלת השבת אין אומר לקיש בן שמעון רבי

 האלו פירות אבל שבת הגיע לא שעדיין פי על אף מיד הוקבעה דאז השבת לצורך

 .אותן טובלת השבת אין השבת לצורך שלא שהן

 המשך הקביעות לאחר השבת בפירות שלא יחדו לשבת

 לא יאכל מהם אפילו לאחר השבתרמב"ם: 

 דמיא דלא, יגמור שבת למוצאי, ומיהו: 'א ה"ל ביצה י"רש
 לא שבת למוצאי: לעיל בהו דתנן, תאנים שטמנו לתינוקות

 אבל, עלייהו קבעה הלכך, יחדום שבת לאכילת דהתם, יאכלו
 לשבת יחדה לא - זו

 קביעה בזמן תוספת שבת 

ביה"ש קובע, כרי"ף ולא כרז"ה והוא  :מעשר ג ג ישועות מלכו
 הדין לתוספת שבת.

 ס"בס שנדפס שלום אהבת' קואין קביעה בתוספת שבת. מהרש"ם: 

 .א"י אות שבת מנחת

אפילו לקטו לשבת  קיב
לא נקבעים אלא 

 בכניסתה.

, לעשרן ושכחו לשבת תאנים שטמנו תינוקות
אבל קודם  .שיעשרו עד שבת למוצאי יאכלו לא

 שבת אוכל ארעי. ירושלמי.

ואמנם לתינוקות אין דעת ליחד לשבת אבל המעשה שלקטו 

 סמוך לשבת עם דמדומי חמה מוכיח. ירושלמי.

 רמב"ם מעשר ה כא.

 בשדה תאנים שטמנו תינוקות: ב משנה ד מעשרות משנה
 דכיון שיעשרו עד שבת למוצאי יאכלו לא לעשרן ושכחו לשבת

 שיתעשרו עד לעולם אסורים למעשר שבת שקבעתן

 יוחנן' דר יוחנן' דר על פליגא הדא ליתב:  ד מעשרות ירושלמי
 לקטום אם הא לשבת שלקטום מפני ?טובלת השבת אמר
 לשבת לקטום' אפי מנונא רבה בשם יונה' ר ?!לא לשבת שלא
 ואפילו ?אינון תינוקות ולא.. .שבת לערב עראי מהן אוכל

 רבי בשם יוסי רבי. ?!לשבת שלא שלקטום כמי לשבת לקטום
 שלהם מעשה והוכיח חמה דמדומי עם שלקטום תיפתר הילא

 .מחשבתן על

בתאנה המיוחדת  קיג
לשבת ומילא ממנה 
סל, נאסרים קודם 

 פירותיה לאכול לו מיוחדת שהיתה תאנה
 עד יאכל לא, כלכלה ממנה וליקט, בשבת

 ופירות הואיל, אפילו בערב שבת. ש"ך קכט שיעשר
. כב"ה קובעת והשבת לשבת מיוחדים אלו

 לשבת שיחדה פירות מלאה לכלהכ שבת כלכלתב:  ד מעשרות משנה

, השבת קודם אפילו מיד במעשר. מחייבין הלל ובית פוטרין שמאי בית

 .מיד הוקבעה לשבת שיחדה דכיון



 ובו, דרבנן או דאורייתא הם ואם, מקבלם הכהן וכיצד, מקום באיזה נתינתם דין - שלא סימן
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 במשנה. השבת.

 רמב"ם מעשר ה כב.
 בכלכלה הושעיה רבי בשם לעזר רביב:  ד מעשרות ירושלמי

סל  נצרה' אפי אמרי ינאי רבי דבי. מתניתא היא תאנים של

 תפתר ינאי רבי בי לעזר רבי בשם אנטיגנוס בן לעזר רבי. נצרים
 .לשבת המיוחדת בתאינה

 מדוע נאסרים כבר בערב שבת?

מיוחדת לשבת, כמשנה 'כלכלת  שהכלכלהכיון ר"ש, רע"ב: 
 .שבת'

 סלמיוחדת לשבת ומילא ממנה  שהתאנהכיון רמב"ם: 
 כירושלמי.

היה אוכל  עם  קיד
כניסת השבת 

והפסיק ממשיך 
 ביציאתה.

 לא, שבת ליל עליו וחשכה באשכול אוכל היה
 הניחן ואם. שיעשר עד בשבת אכילתו יגמור
 .כר' יהושוע במשנה .גומרו זה הרי, השבת לאחר

 רמב"ם מעשר ה כ"ג

 שהרי ?שבת יקבענו היאך ,האכילה מן ופסק מידו שהניחו כיון

 . ש"ך קל.בשבת ממנו לאכול שלא דעתו גלה

 לחצר הגנה מן ונכנס באשכול אוכל היה: ג ח תרומות משנה
 לא אומר יהושע ורבי ויגמור לחצר חוץ יצא יגמור אומר אליעזר רבי

, שבת למוצאי יגמור אומר יהושע רבי שבת לילי חשיכה .יגמור

 אפילו יגמור לא אומר אליעזר ורבי .דאסור מודה עצמו בשבת אבל

 .שיעשר עד, ש"למוצ

גדר אוכל לאיסור  קטו
טבל כגדרו באיסור 

 תרומה לישראל

 כגון, בתרומה לאכול לזרים שאסור כל
 לאכלו אסור כך, בהן וכיוצא הגרעינין
 ומעשר תרומתו ניטלה שלא והמעשר מהטבל

 . נפדו שלא והקדש שני
 מדברים, בתרומה לאכלו לזרים שמותר וכל
 ניטלה שלא ומעשר בטבל מותר כך, אלו

 .נפדו שלא והקדש שני ומעשר תרומתו
 רמב"ם מעשר ה א.

יב. והכלל בזה -לפירוט מרכיבי הפרי שאסורים ראה ברמב"ם תרומות יא הלכות י

 אסורים בתרומה וממילא בטבל. כל שראויים לאכילה ע"י הדחק

 . טמא בטבלמדליקין  אין אין מדליקין בטבל קטז
 בטהור. רש"י. שכן וכל

 

 בטהור שכן וכל טמא בטבל מדליקין אין: רבנן תנו :.כו שבת בבלי
 אמר -? טעמא מאי, טמא טבל.. .בשבת לומר צריך ואין ,לבחוֹ 

 תרומות בשתי תרומתי משמרת את לך נתתי הנה ואני: קרא
 מה. טמאה תרומה ואחת טהורה תרומה אחת, מדבר הכתוב
 אף, ואילך הרמה משעת אלא בה לך אין - טהורה תרומה
 .ואילך הרמה משעת אלא בה לך אין - טמאה תרומה

אין זורעין את  
הטבל אפילו קודם 

 גמ"מ

. מכסים באדמה זרעים שבגומה .בטבל מחפין אין
 שלא פירות ואפילו. הטבל את זורעין ואין

  .שיעשר עד מהם לזרוע אסור מלאכתן נגמרה

והחמירו בזריעה ששכיחא מהאכלה לבהמה שמותרת קודם 

 .גמ"מ כדלעיל פד
 אבל, בהן וכיוצא וקטניות בתבואה, א"דב

 ממקום פירות בהם שיש שתלים העוקר
 ואינו, מותר זה הרי, שדהו בתוך למקום

 . הפירות אסף לא שהרי, טבל כזורע
,  אחר במקום ושתלם וצנונות לפת העוקר וכן
 שתלם ואם. מותר, בגופן להוסיף נתכוון אם
 שהרי .אסור, שלהם הזרע ויקח שיקשו כדי

 שהוא מפני, . ש"ך קלדוכל מכל מעשר מיד מפקיען
 .טבל של שעורים או חטים כזורע

 ג -רמב"ם מעשר ו ב

 את מחפין ואין הטבל את זורעין אין: יח א דמאי תוספתא
 הטבל את וזרע ששכח ישראל בטבל הגוי עם עושין ואין הטבל

 .אבד שכבר פטור משצמחה חייב צמחה שלא עד

 קצת וגדלו שצמחו אחר נטיעות שתלים העוקר  א:, ה מעשרות משנה

 שם ומתגדלין ומתרחבים מתעבים והם אחר במקום אותם ושותלין אותן עוקרין

 לא שעדיין מפני, הבית פני ראו אפילו פטור שלו לתוך ונטע שלו מתוך

  .מלאכתן נגמרה

 מדוע אין זורעים את הטבל?

 להפסיד שגורם משום :רפ"ה מעשרותמלאכת שלמה כאן, ש"ך 
 .מ"התרו את

 משום שהיא הנאה של כילוי. : חזו"א

אמנם אין בתרומה איסור הנאה כללי לישראל אבל בהנאה של כילוי הנאת כילוי: 

 לא ה"ד ב"ע סו יבמות]תרומות יא ט[ הוא מדרבנן ולתוס' ]אסורים. איסור זה לר"ש 

 [ איסורו מהתורה.יאכילנה

 

טבל נמכר רק  קיז
לצורך ולחבר, 

 ואינו נשלח כלל.

 יבא מאש .ולחבר, לצורך אלא טבל מוכרין אין

 . . ש"ך קלההוא שטבל ידע שלא מכשול לידי הלוקח
, לחבר חבר ואפילו, כמתנה טבל לשלוח ואסור

 .טבל ויאכל זה על זה יסמכו שמא
 רמב"ם מעשר ו ו

 על מזה מעשר מקומות משני טבל הלוקח  :ח, ה דמאי משנה
 לצורך אלא טבל למכור רשאי אדם אין שאמרו פי על אף זה

 שיעשר עד תקנה זה לטבל שאין, מרובה בטבל מועטין חולין לחברו שנתערב כגון

 ה"וע. הארץ לעם לא אבל טבל למכור מותר לחבר ודוקא. אחר ממקום עליו

 ממקום טבל לו לוקח והוא חבר אצל הולך עושה הוא כיצד בטבל חולין לו שנתערב

 ::לו ומעשר אחר

המוכר טבל כופין  קיח
 אותו לעשר 

 מנת על: אומר מוכר, לחבירו פירות המוכר
 לקחתי לא: אמר ולוקח, מכרתי טבל שהם
 לתקן המוכר את כופין, מעושרות אלא ממך

 מפני, לו הוא קנס; . ש"ך קלוהחולין ללוקח וישלם

 ,סתםחסדי דוד:  לחבירו פירות המוכרח:  ג שני מעשר תוספתא

 מכרתי טבלים' או והמוכר ולא התנה שהם טבל והלוקח רוצה מתוקנים
 את לתקן המוכר את כופין לי מכרת מתוקנין' או והלוקח לך



 ומעשרות תרומות שלא סימן
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 .טבל שמכר
 רמב"ם מעשר ו ח

 צריך החוב מחמת אם גרנו את המלך מבית שלקחו הרי .שלו
 צריך אין אונס מחמת אם דאל"כ הווה כפורע חובו מטבל ידו על לעשר
 .ידן על לעשר

אין פורעין חוב  קיט
 מהטבל

 .כמוכרו שהוא מפני, מהטבל חוב פורעין אין
 רמב"ם מעשר ו ט

 ואפילו לחבר ואפילו לפני גמ"מ. ד"א.

 חייב - בחובו אם, גורנו המלך בית שאנסו הרי. מד גיטין בבלי
 .מלעשר פטור - בהפסד באנפרות אם, כמוכר דהוי עליה לעשר

הלוקח טבלים  קכ
 מעשר מזה על זה

, והודיעוהו שהוא טבל ,מקומות משני טבל הלוקח
 למרות שהמוכר עשה שלא כהוגן. .זה על מזה מעשר

 סה.-כשדרגת החיוב שווה כדלעיל סעיפים נד

 רמב"ם מעשרות ו יא

 המוכרים ששני מקומות משני טבל הלוקח  :ח, ה דמאי משנה

 אדם אין שאמרו פי על אף זה על מזה מעשר טבל שהוא הודיעוהו
 :לצורך אלא טבל למכור רשאי

קנסו חוכר מגוי  קכא
ומקבל שדה 

אבותיו מגוי, 
 שחייב לעשר.

, כוכבים מהעובד שדהבתשלום קבוע  החוכר
 .לו ונותן מעשר

 שדה באריסות )תמורת אחוזים מהיבול( והמקבל
 .לו ונותן מעשר, כוכבים מהעובד אבותיו

למרות שבד"כ אריס בקרקע סתם של ישראל יכול לחלוק 

בטבל, כי זה שייך לבעה"ב כבר מתחילה ואין כאן מכר. 

 כרמב"ם מעשרות ו יא.

 רמב"ם מעשרות ו יב

 תןונו מעשר כוכבים העובד מן שדה החוכר  ב: ו דמאי משנה
 כדי, לו שנותן מה מעשר שיהא כוכבים העובד מן שדה לחוכר חכמים קנסו קנס לו

 למכרה יצטרך כך ומתוך בידו בורה ותשאר ממנו שדה חוכר ישראל שום יהא שלא

 כוכבים העובד חפץ שיותר קנסו לא באריסות ובמקבל. מועטים בדמים לישראל

 )שמקבל אחוזים מהיבול(. מבאריסות)שנותן לו כמות קבועה של יבול(  בחכירות

 העובד מן אבותיו שדה באריסות המקבל אף אומר יהודה רבי
 שיצטרך וקנסוהו, מאבותיו כוכבים העובד שגזלה לו ונותן מעשר כוכבים

 עליו חביבה שהיא שמתוך כוכבים העובד מן ויקננה עצמו שידחוק כדי לעשר

 וכשיכבד לה הראוי מן ביותר כוכבים העובד מן לקבלה יניח לא אבותיו של שהיתה

 :עליה קמא תנא פליג דלא לן קיימא יהודה דרבי וכוותיה. יקננה המעשר עליו

קנסו כהן ולוי  קכב
כשקנו אחר גמ"מ 

 קודם תרו"מ.

 אחר מישראל פירות שלקחו לוי או כהן
 התרומה מוציאין ,מלאכתן שנגמרה

 לכהנים אותם ונותנים מידיהם והמעשרות
 או תבואה לקנות קופצים יהיו שלא כדי .אחרים וללוים

 .ולגרנות לגתות יין
 רמב"ם מעשרות ו טו

 ולראב"ד מותר. אפילו כשהמוכר רוצה לזכותם. ר"י קורקוס. 

 מן ופטור פאה משום נותן הוא ולעולם  ו:, א פאה משנה
 המעשרות מן ופטור הפקר משום ונותן שימרח עד המעשרות

 מן ופטור ולעופות ולחיה לבהמה ומאכיל שימרח עד
  שימרח עד המעשרות

 דברי שימרח עד המעשרות מן ופטור וזורע הגורן מן ונוטל
 ובזה חכמים חולקים והלכה כמותם כדלעיל קט"ז. ע"ר

 עדובתנאי שלקחו  שלהם המעשרות הגורן את שלקחו ולוי כהן
 להפריש חייבים שיהיו חכמים וקנסו, הגורן מן תבואה שקנו  המקדיש שימרח

 לקנות קופצים יהיו שלא כדי אחרים ולוים לכהנים אותם ולתת ומעשרות תרומות

 זו תבואה הוקבעה לא שעדיין, מרוח קודם קנו ואם. ולגרנות לגתות יין או תבואה

 שלהם המעשרות, למעשר

 מיד ופדאו גרנו המקדיש :הגזבר שימרח עד במעשרות חייב ופודה

 הפודה חייב, ההקדש ביד כשהיה למעשר הוקבע שלא קמה או גדיש והוא, הגזבר

 שהיה ובשעה הואיל הגזבר ביד הגורן נתמרח אם אבל. המעשרות ממנו להוציא

 להוציא חייב הפודה אין, הקדש ביד היתה המרוח בזמן דהיינו למעשר שיוקבע ראוי

 המעשרות מן פטור שההקדש מעשרות ממנו

 הקופצים? זוכיםמדוע לא 

 ויקנו ולגתות לגרנות יקפצו שלא כדי להם הוא קנסרמב"ם: 
 .הכהנים אחיהם מתנות להפקיע כדי טבלים

 לא דכהן מנתאהמוכר  להם שאמר מפני אבל קנס אינו ראב"ד:
 ונפק"מ שאם אומר המוכר שרוצו להקנות לקופץ, לראב"ד רשאי.. לך זביני

כהן ולוי שמכרו  קכג
קודם גמ"מ, 

 התרו"מ שלהם.

 קודם, תלושים פירות שמכרו לוי או כהן
 מכרו אם לומר צריך ואין, מלאכתן שתגמר

 .שלהם והמעשר התרומה הרי, במחובר

 רמב"ם מעשרות ו טז.
 שלא כדי המעשר חלק לעצמו השאיר דודאי משום והטעם

כיון שעדיין לא היה להם זכות בתרו"מ  . ר"י קורקוס.יפסיד

 בזמן המכירה ממילא לא יכלו להקנות אותם, וזוכים. ש"ך.

 לישראל שדה פירות שמכרו ולוי כהן: יג ז  דמאי תוספתא
 שלא עד הקרקע מן בתלוש .שלהן מעשרות לקרקע במחובר

ומקום המעשר שיורי שיירי. דסתמא חסדי דוד:  שלהן מעשרות מירחו

כיון  שלו מעשרות משמירחו ,דמילתא לא שביק איניש נפשיה ויהיב לאחריני

 שהיה בידו לעשר ולא הפריש ולא התנה, מסתמא הרי הכל מכר.

הנותן לאריס  קכד
שודאי אינו מעשר 
חייב לעשר גם על 

 חלקו 

אריסות למחצית או לשליש וכו'  ,בקבלה שדהו הנותן

 על נאמן שאינו למי או כוכבים לעובד
 פי על אף, אינו מעשר. מנח"ב, ש"ך  שודאי המעשרות

 על לעשר צריך המעשרות לעונת באו שלא
 . את חלק האריס ידם

 רמב"ם מעשרות ו כב.

השדה קודם עונת המעשרות פטור כדלעיל סע'  מכראבל אם 

 ו'.

 ולמי ולכותי לגוי קבלה שדה הנותן: יא ז דמאי תוספתא
 לעשות רשאי ישראל שאין פי על אף המעשרות על נאמן שאינו

 צריךמשום לא תחונם. מ"ב. משום דמפקיע שדהו מן המעשר. מנח"י.  כן
 .ידן על לעשר



 ובו, דרבנן או דאורייתא הם ואם, מקבלם הכהן וכיצד, מקום באיזה נתינתם דין - שלא סימן
 .סעיפים ו"קמ
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הנותן לעם הארץ  
מעשר רק אם 

הגיעו אצלו 
 לעוה"מ

 

 לעונת באו שלא עד, הארץ לעם נתנה
ולא קנסו כיון  ידם על לעשר צריך אינו המעשרות

 צריך, המעשרות לעונת ומשבאו. שרובם מעשרים
 . כיון שכבר נתחייבו בידו ידם על לעשר
 ואינו, ונוטל הגורן על עומד, עושה הוא כיצד

 .להם אחראים אנו שאין, שאכלו למה חושש
 שם.

 שלא עד הארץ לעמי קבלה שדהו הנותן: יב ז דמאי תוספתא
 לעונת משבאו ידן על לעשר צריך המעשרות לעונת באו

 ומעשר הגורן על עומד כיצד ידן על לעשר צריך אינו המעשרות
 לרמאין אחריות שאין שאכלו למי חושש ואינו

חסדי דוד הפוכה שאם לא באו לעונת המעשרות ו גרסת הרמב"ם, השו"ע, גר"א, 

קודם מכירה אינו צריך לעשר כיון שלא התחייבו בידו ואין פה מקום לקנוס כיון שרוב 

 עמי הארץ מעשרים.

הזמן הקובע את  קכה
שנת המעשר 

בתבואה וקטנית 
 א' תשריהוא 

הזמן הקובע את 
שנת המעשר 

בפירות הוא ט"ו 
 בשבט

 תבואה למעשר השנה ראש הוא בתשרי באחד
 ראש הוא, בשבט ו"ובט. וירקות וקטניות

 . כב"ה במשנה האילנות למעשר השנה
 לעונת שהגיעו וקטניות תבואה, כיצד

 אף, שלישית של השנה ראש לפני המעשרות
 מפרישין, בשלישית ונאספו שנגמרו פי על

 . שני מעשר מהן
 המעשרות לעונת שבאו האילן פירות וכן

 פי על אף, שלישית של בשבט ו"ט קודם
, שלישית שנה בסוף כ"אח ונאספו שנגמרו

. שני מעשר להם ומפרישין לשעבר מתעשרין
 ו"ט קודם המעשרות לעונת באו ואם וכן

 ונאספו שנגמרו פי על אף, רביעית של בשבט
 . עני מעשר מהם מפרישין, ברביעית

, בשבט ו"ט אחר המעשרות לעונת באו ואם
 .להבא מתעשרין

 רמב"ם מעשר שני ונטע רבעי א ב

 לשנים השנה ראש בתשרי באחד א א: השנה ראש משנה
 .ולירקות לנטיעה וליובלות ולשמיטין

לענין מעשר משנה לשנה וכן מעשר שני  לאילן השנה ראש בשבט באחד

 :בו עשר בחמשה אומרים הלל בית שמאי בית כדברי או עני

 

 ארוע קובע תחילת שנה 

 לקיטה א' תשרי ירק 

 הבאת שליש א' תשרי תבואה/ קטנית

דוחן /אורז /פרג 

 /שומשום
 גמר פרי א' תשרי

 חנטה ט"ו בשבט פירות

 שליש גידולו.רמב"ם: 

 נפילת הפרח. ר"ש:

 למעשר לקיטה ט"ו בשבט אתרוג

  חנטה לשביעית

השלב הקובע בירק  קכו
 הוא לקיטה.

 אם, כיצד, עישורו לקיטתו בשעת, הירק
 שבא פי על אף, שלישית של ה"ר ביום נלקט
 ממנו מפרישין, בשניה ונגמר המעשרות לעונת
 . שני מעשר, ברביעית נלקט ואם. עני מעשר

 ד"א ל"ג. ירק שנגמר בשניה ונלקט בשלישי

בכל אופן הולכים אחרי לקיטה  :ראב"ד, רמב"ן, כאן ד רמב"ם
 שו"ע –בירק 

 .שנגמרו כשנה מתעשראם נגמר בשניה ואינו גדל יותר תוס': 

באתרוג השלב  קכו
הקובע למעשר הוא 
הלקיטה ולשמיטה 

 החנטה.

 הרי, האילן פירות משאר בלבד האתרוג וכן
 למעשר בין, לקיטתו אחר והולכין כירק הוא
שהוא דר באילן משנה לשנה ויונק בכל  .לשביעית בין

 אחר בשלישית נלקט אם, כיצד. עת. ש"ך קמה
 על אף עני מעשר ממנו מפרישין, בשבט ו"ט
 ברביעית נלקט אם וכן. בשניה שנגמרה פי

. עני מעשר ממנו מפרישין, בשבט ו"ט קודם
 מפרישין, בשבט ו"ט אחר בחמישית נלקט
 . שני מעשר ממנו

 .ונטע רבעי א הרמב"ם מעשר שני 
 

 בת אתרוג, לקיטתו אחר שהולכין פי על ואף
 כזית היתה' אפי, לשביעית שנכנסה ששית

 אזלינן דלשביעית .במעשרות חייבת, כככר ונעשית

 ט"ז כט. ש"ך קמו. .חנטה בתר
 רמב"ם מעשר שני ונטע רבעי א ו.

 
 דמיון האתרוג לירקות:

 .שממשיך לגדול עד זמן הקטיף .א

 .ולא רק מגשמיםשמושקה ידנית  .ב
 

 ולירק דרכים בשלשה לאילן שוה אתרוג  :ו, ב ביכורים משנה
 בתר דאזלינן ובשביעית וברבעי בערלה לאילן שוה אחד בדרך

 בששית נחנט דאם לשביעית וכן לרבעי וכן. חנטה משעת לערלה' ג לו ומונין, חנטה

 כדין לקיטה בתר אזלינן מעשר דלענין ממעשר פטור מ"ומ, מותר בשביעית ונגמר

 שבשעת אחד בדרך ולירק ממעשר פטור בשביעית דנלקט וכיון ירק
 שוה אומר אליעזר רבי גמליאל רבן דברי עשורו לקיטתו

 :דבר בכל לאילן

 דאתרוג דדרכיה, לן קמשמע הא התם :.ג קידושין בבלי
 שאובין במים אותו שמשקין מים כל על ליגדל דרכו ירק מה, כירק

 מים כל על ליגדל דרכו אתרוג אף, עישורו לקיטתו ובשעת כירק
 .עישורו לקיטתו ובשעת

 באספך': אומר הגלילי יוסי רבי, תניא :.יד השנה ראש בבלי
 בהן שהלכה הרי, ויקב גורן כתרומת יהא שלך אסיף כל 'ומיקבך מגרנך

 שמאותה, גדילתן היא שלהן שליש שהבאת, במימיה שגדלו שנה אחרהתורה 

 מי על שגדילין - מיוחדין ויקב גורן מה, בדוחק ליקצר ראויה שעה
 מי על שגדילין כל אף, שעברה לשנה ומתעשרין, שעברה שנה
 שגדילין ירקות יצאו, שעברה לשנה מתעשרין - שעברה שנה

 . הבאה לשנה ומתעשרין הבאה שנה מי על

 ויקב גורן מה,  ומיקבך מגרנך באספך: אומר עקיבא רבי
 על גדילים זרעים שרוב, גשמים מי הם מים רוב על שגדילין - מיוחדין

 - מים רוב על שגדילין כל אף, שעברה לשנה ומתעשרין, ידם
 על אף מים כל על שגדילין ירקות יצאו, שעברה לשנה מתעשרין

 כגן ברגלך והשקית( יא דברים) שנאמר כענין, תמיד אותן ומשקין שדולין, שאובין

 מאי. הבאה לשנה ומתעשרין בהשקאה דרכו הירק גן סתם - הירק
 איכא המצרי ופול הסריסין בצלים: אבהו רבי אמר -? בינייהו
 מים מהן שמנע המצרי ופול הסריסין בצלים: דתנן. בינייהו
 ומותרין, לשעבר מתעשרין - השנה ראש לפני יום שלשים



 ומעשרות תרומות שלא סימן
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 לשנה ומתעשרין, בשביעית אסורין - לאו ואם, בשביעית
 .הבאה

אביונות של צלף  קכז
חוששים לשתי 

 ראשי השנים

 האילן חומרי עליהם נותנין צלף של האביונות
  זרעים. וחומרי

 לשלישית שנכנס שניה משנה היו שאם
 כזרעים דינו אם ולכן ,בשבט ו"ט קודם ונלקטו

 כאילן דינו ואם שר"ה שלו היה בא' תשרי ע"מ מתעשר

 מעשר מפרישין, בשבט ו"ט שלו ה"דר ש"מע מתעשר
שהוא גם שני  אחר מעשר מפריש כך ואחר ראשון

 נותנו שפודהו ואחר, כמעשר שני  ופודהו וגם עני
כמעשר עני. ואת הפדיון אוכל כמעשר שני. ש"ך  .לעניים

 .קמז.
 רמב"ם מעשר שני ונטע רבעי א ז

 

 מדוע דין הצלף הוא ספק לענין מעשר?

למרות שלבית הלל דינו כאילן החמירו לענין מעשר כס"מ: 

 ה הפסד. כיון שאין בז

אלא שהוא  ,159לעניהרי ניתן ש הפסד בזהיש  ישועות מלכו:

 כאתרוג, שהוא אילן לערלה ועדיין כירק למעשר.

 .שדרכו לגדל על רוב מים כאתרוג חזו"א:

 אילן חומרי עליהן נותנין אביונותד:  ד מעשרות ירושלמי
 .זרעין וחומרי

 בכרם כלאים: אומרים שמאי בית, צלף: דתנןברכות לו.: 

)שהוא  בכרם כלאים אין: אומרים הלל ובית, הוא ירק מין קסבר

 אמרת! קשיא גופא הא. בערלה שחייב מודים ואלו אלו, אילן(
, הוא ירק מין אלמא, בכרם כלאים: אומרים שמאי בית, צלף

 אילן מין אלמא, בערלה שחייב מודים ואלו אלו: תני והדר
 ועבדי, להו מספקא ספוקי שמאי בית; קשיא לא הא! הוא
 .לחומרא והכא לחומרא הכא

 אביונות של צלף אילן או ירק לענין מעשר?

ספק כירושלמי ונותנים עליו חומרי צלף הוא ברמב"ם: 
  שניהם

הספק בירושלמי הוא רק לבית שמאי ולא נוהגים  ראב"ד: 
 .הוא גמור אילןכמותם, לבית הלל 

תערובת פירות  קכח
משנים שונות 

 הולכים אחר הרוב.

, שלישית בפירות שנתערבו שניה שנה פירות
 . הרוב אחר הולכים, ברביעית שלישית של או

 רמב"ם מעשר שני ונטע רבעי א יא

 וכו' שלישית של על שרבו שניה פירות :יא, ב מכשירין משנה
  הרוב אחר הולכין

 אמנם בטבל וחולין לא הולכים אחר הרוב כיון שהוא דבר שיש לו מתירין בהפרשה.

מחצה על מחצה או  
ספק מפריש מעשר 

 שני* שהוא חמור.

, הכל מן שני מעשר מפרישין, למחצה מחצה
 שהרי, חמור שני שמעשר, עני מעשר לא אבל
 . חול עני ומעשר, קדוש הוא
 או הם שניה פירות אם ספק שהן פירות וכן

 שם.. .שני מעשר מהם מפריש, שלישית פירות

במציאות ויכול לרמב"ם ושונה דין זה מצלף, שכאן הספק 

להקל. ובצלף הספק בדין ומחמיר. ולר"ש וסיעתו מחמירים 

 בכל ספק. ד"א.

 :להחמיר למחצה מחצהמשנה שם: 

 תמידי שהוא ראשון מעשר הפירות מאותן מפריש פיהמ"ש:
 ומעשר, קדושה בו אין עני שמעשר לפי ,שני מעשר כך ואחר

 .במקומו שבארנו כמו מקום הבאת וטעון קודש שני

 ויחלל מעשר שני אחד מעשר יפריש ר"ש, ראב"ד, רע"ב:
 יאכל והמעות .לעניים הפירות ויחלק .המעות על המעשר

( א ז דף) דעירובין ק"דפ ע"דר עישורין שני והיינו .בירושלים
 בקדושת וחייבין במעשר חייבין דשביעית ספיקא ולענין

 :בביעור וחייבין ומלוגמא סחורה בהן לעשות שלא שביעית

החיוב במעשר זהה  קכט
לסוגי המעשר 

השונים וכן הזכות 
 לתרום. 

 שני ממעשר פטור, ראשון ממעשר הפטור כל
 . בשניה חייב, בראשון שחייב וכל. העני ומן
, תורם שאינו וכל. מעשר מוציא התורם וכל

 . מעשר מוציא אינו
 אם כך, תרומה תרומתו תרם שאם מי וכל

 תרומתו שאין מי וכל. מעשר הוא הרי עשר
 .מעשר אינו מעשר הוציא אם כך, תרומה

 רמב"ם מעשר שני ונטע רבעי א יב.

 

אין הפרשת מעשר  קל
ראשון קובעת 

בפירות שלא 
נתחייבו. ואינו 
מתיר בפירות 

 שנתחייבו.

תרומה קודם גמ"מ ולאחריה  מהם שהוציא פירות

ע"י  למעשר שיקבעו קודם ראשון מעשר הוציא

 קודם עראי מהם אוכל זה הרי, אחד מו' דברים
 . לשני קובע הראשון שאין, שני מעשר שיוציא

 את שהוציא פי על אף, למעשר משנקבעו אבל
 שיוציא עד עראי מהם לאכול אסור, הראשון

. ואין אומרים שאיסורם עני מעשר את או השני את

 .של אלו קל ומותר
 רמב"ם מעשר שני ונטע רבעי א יג.

 

 מעשר אין* חיוב קלא
 בסוריא שני

. הואיל .בסוריא שני מעשר להפריש חייבו לא

 וצריך הבאה לירושלים. רמב"ם. ולראב"ד חייבו מדרבנן.

 רמב"ם מעשר שני ונטע רבעי א יד.

 ואם הפריש אינו קדוש. ש"ך קמח.

 מעשר אדם יעלה יכול: אומר עקיבא רבי: .נג בכורות בבלי
 עולותיכם שמה והבאתם ל"ת - ויקריבנו לארץ מחוצה בהמה

, מדבר הכתוב מעשרות בשתי, מעשרותיכם ואת וזבחיכם
 מעלה שאתה ממקום, דגן מעשר ואחד בהמה מעשר אחד

                                                           
159

ונראה שכוונת הכס"מ שהפסד המעשר אינו הפסד משמעותי כבכלאי הכרם שהיה אוסר את הגפן כולה בהנאה  
 ולכן הקלנו בצלף בכרם והחמרנו במעשר.



 ובו, דרבנן או דאורייתא הם ואם, מקבלם הכהן וכיצד, מקום באיזה נתינתם דין - שלא סימן
 .סעיפים ו"קמ
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 אתה שאי וממקום, בהמה מעשר מעלה אתה - דגן מעשר
 !בהמה מעשר מעלה אתה אי - דגן מעשר מעלה

 מעשר שני בסוריה

 לא תקנו מעשר שני בסוריה  רמב"ם:

מדרבנן כמו שאר מעשר שני בסוריה יש חיוב ראב"ד: 
 המעשרות ודברי הגמרא רק אליבה דר"ע.

מעשר שני נוהג גם  קלב
היום אבל נאכל 
בירושלים רק בזמן 

 הבית.

 

 מחומת לפנים לבעליו נאכל שני מעשר
 אלהיך' ה לפני ואכלת': שנאמר, ירושלים

 ' וגו יבחר אשר במקום
 , הבית בפני ושלא הבית בפני ונוהג
, הבית בפני אלא בירושלים נאכל אינו אבל

 ובכורות ויצהרך תירושך דגנך מעשר: שנאמר
 בכור מה, למדו השמועה מפי. וצאנך בקרך

כשהמזבח קיים להזות  הבית בפני אלא נאכל אינו

 בפני אלא יאכל לא שני מעשר אף, עליו דמו
 .הבית

 .רמב"ם מעשר שני ונטע רבעי ב א

, הקלעים מן לפנים נאכלין קדשים קדשי :קיב זבחים בבלי
 .החומה מן לפנים שני ומעשר קלים קדשים

 מעשר אדם יעלה יכול: אומר ישמעאל רבי:  .יט מכות בבלי
 הבאת טעון בכור: הוא ודין? ויאכלנו בירושלים הזה בזמן שני

 בפני אלא אינו בכור מה, מקום הבאת טעון שני ומעשר, מקום
 ! הבית בפני אלא אינו מעשר אף, הבית

 דכתיב לדמו בשרו דאיתקש משום )הבכור( מתאכיל דלא ליה דפשיטא והארש"י: 

 ראויה שהיא בשעה מיניה ויליף' וגו לך יהיה ובשרם' וגו המזבח על תזרוק דמם ואת

 .המזבח משנהרס ולא הבשר את אוכל אתה דם לזריקת

בזמן הזה פודה  קלג
מעשר שני על 

 פרוטה ומאבדה

 שוה שני מעשר לפדות רצה אם, הזה בזמן
 ומשליך פודה, לכתחלה, בפרוטה מנה

 צריך נהרות לשאר אבל; הגדול לים הפרוטה
 . תחלה לשחקה

 .רמב"ם מעשר שני ונטע רבעי ב ב

 

או על פירות*  
 ושורפם

 ידי על חולין עשאו אם פירוש) חילל אם וכן
 מפירות פרוטה שוה על מנה שוה מעשר( פדיון

 הפירות את ושורף, מחולל זה הרי, אחרות
 .לאחרים תקלה יהיו שלא כדי, עליהם שחילל

' אפי א"א לאוכלן וגם ,לחלל א"א ש"מע בכסף לקוח כי

 מזבח. ד"א. אין וגם טמאים שאנו בירושלים
 רמב"ם מעשר שני ונטע רבעי ב ג.

 שני מעשר שיפדה הגאונים אמרו אם אני תמה א"א ראב"ד:
 ל"ח של שני במעשר אלא פירות על פירות ז"בזה אפילו

 כדמאי. שעשאו

שיעור פרוטה חצי  קלד
 שעורה כסף

, מזוקק כסף שעורה כחצי, פרוטה ושיעור
 ו"אשפיר שהוא כסף במעה ב"מל חלק שהוא
, ם"דרה רביעית של המעה שמשקלו אני"עוטומ
 ויותר בקטעא ח"ממ חלק שהפרוטה נמצא
 עליהם שמחלל שהפירות לדקדק וצריך. מעט

 סימן ל"וע.  )לפחות כך שישוו שני מעשר
 '(.ו סעיף ד"רצ

 גרם וממילא הפרוטה: 3.205הדרהם לר ' חיים נאה הוא 

  0.25=3.205/4/32גרם כסף טהור

 אגורת 4.4שהוא היום 

 

מעשר שני טהור  קלה
אינו נפדה או 

מחולל בירושלים 
בזמן הזה ואם 

 נכנס ירקב.

 הזה בזמן שני מעשר אוכלים שאין כשם
 ואין, בטהור שם אותו פודין אין כך, בירושלים

כיון שקדושת  .אותו מוכרים ואין, אותו מחללין

  מחיצות קיימת אלא שא"א לאכול מצד טומאה וחסרון מזבח.
 אין, הזה בזמן אף, בירושלים נכנס ואם

 עד שם אותו ומניחים משם אותו מוציאין
 מניחין, משם והוציאו עבר אם וכן. ) שירקב

 (. שירקב עד אותו
 בירושלים שני מעשר מפרישין אין לפיכך
 אלא, לכתחילה כדי שלא יצטרך לטמאו הזה בזמן

, לעיר חוץ בטבלן הפירות את מוציאין
 שם הפרישן ואם. ופודהו, שם אותו ומפרישין

אם לא רוצה לטמאו ולאוכלו או שאין . ירקב, הזה בזמן

 והובא המירוח אחר עד נכשר שלא טהורבו פרוטה.ד"א. ב

 . ט"ז לב.לטמאותו אסור שאז לירושלים

 אם אבל. נטמא שלא שני במעשר, א"בד
 להכשירו ויש. )בירושלים אותו פודין, נטמא

( בפדיון היתר לו ויהא טומאה שיקבל כדי
 (.טור)

 רמב"ם מעשר שני ונטע רבעי ב ד.

 בזמן בירושלם שני מעשר פודין אין: יג ג שני מעשר תוספתא
 מחללין ואין הזה בזמן בירושלם שני מעשר מפרישין ואין הזה

 שיני מעשר מוכרין ואין הזה בזמן בירושלם שיני מעשר
 בזמן בירושלם שיני מעשר מוציאין ואין הזה בזמן בירושלם

 .ירקבו אלו הרי הוציא ואם הזה

 לירושלם שנכנס שני מעשר: ט משנה ג שני מעשר משנה
 הטומאה בוולד שנטמא בין הטומאה באב שנטמא בין ונטמא

 הכל ויאכל יפדה אומרים שמאי בית בחוץ בין בפנים בין
 יפדה הכל א"ובה בחוץ הטומאה באב משנטמא חוץ בפנים
 :בפנים הטומאה בוולד משנטמא חוץ בחוץ ויאכל

 שני מעשר פודין אין ח: ב רבעי ונטע שני מעשר ם"רמב
 'המקום ממך ירחק' כי שנאמר נטמא כ"א אלא בירושלים

 הוא היה, מקום בקירוב נפדה ואינו נפדה הוא מקום בריחוק
 ולא הואיל בקנה אותו אוחז היה אפילו בחוץ ומשאו בפנים

 .החומה בצד שם לפדותו מותר ז"ה המעשר נכנס



 ומעשרות תרומות שלא סימן
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לכתחילה צריך  קלו
 לחלל בפיו 

 האלו הפירות: אומר שני מעשר הפודה
 . אלו מעות על מחוללות

 כנגד בלבד מעות הפריש אלא, פירש לא ואם
 הפירות ויצאו, לפרש צריך ואינו, דיו, הפירות
. בפדיון שעוסק רואין אנו דהאכר' יוסי במשנה.  .לחולין

 ש"ך קנב.

 רמב"ם מעשר שני ונטע רבעי ד א.

 אמר לא שם קרא ולא שני מעשר הפודהז: , ד שני מעשר משנה

 צריך אומר יהודה רבי .דיו אומר יוסי רבי שני מעשר פדיון זה
 גיטה עסקי על האשה עם מדבר היה .פדיונו זה ולומר לפרש

 דיו אומר יוסי רבי פירש ולא וקדושיה גיטה לה ונתן וקדושיה
  :לפרש צריך אומר יהודה רבי

בטבל ודאי מברך  קלז
 על פדיון מעשר שני

 פדיון על ו"אקב: מברך, שני מעשר הפודה
, אחרות פירות על חיללן ואם. שני מעשר
 . שני מעשר חילול על: מברך

 אינו, דמאי של שני מעשר מחלל או והפודה
 .ברכה צריך

 רמב"ם מעשר שני ונטע רבעי ד ג.

 הוא כיצד  :א פרק דמאי מסכת( וילנא) ירושלמי תלמוד
 על מעות היו אם שני מעשר פדיון על פירות היו אם מברך
 .ש"מ חילול

מעשר שני נפדה  קלח
במטבע כסף היוצא 

השווה פרוטה 
ברשותו. ונמצא 

ובשלו מוסיף 
 חומש.

דכתיב ונתת . בכסף אלא שני מעשר פודין אין

 בכסף. ש"ך קנד.

 מוסיף שהוא, שלו שני מעשר פדה אם וכן
 .כקרן, כסף אלא החומש יהיה לא, חומש

 בכסף אלא, מטבע שאינו בכסף פודה ואין
 וצרת דכתיב. כתב או צורה עליו שיש מפותח

 בלשון פדה ואם; . ש"ך קנהצורה בו שיש דבר הכסף
 לא, אסימון הנקרא והוא, בו וכיוצא כסף של

 . כלום עשה
 שהוא מפני, מפרוטה בפחות פודין ואין

ולכן גם לא על שניים של חצי פרוטה. .  באסימון כפודה

 כס"מ.

 זמן באותו יוצא שאינו במטבע פודין ואין
 תאוה אשר בכל הכסף ונתתה שנאמר . מקום ובאותו

 . ש"ך קנז.להוציאה ראוי שיהא נפשך

 וצרת שנאמר. ברשותו שאינם במעות פודה ואינו

 . ש"ך קנ"ח.בידך הכסף
 יא. -רמב"ם מעשר שני ונטע רבעי ד ט 

 אסימון על שני מעשר מחללין אין : ב א שני מעשר משנה
 הכסף וצרת( יד דברים) דכתיב שני מעשר עליו מחללין ואין, צורה עליו שאין מטבע

 ונתת( שם) דכתיב יוצא שאינו המטבע על ולא צורה עליו שיש כסף, בידך

 מה ממנו לקנות יכול שאינו, יוצא שאינו לכסף פרט, נפשך תאוה אשר בכל הכסף

 הגדול לים כיסו שנפל כגון שותו.בר שאינן המעות על ולא: רוצה שהוא

 פני על ששט מי לשכור צריך שהוא, שבתוכו מעות על שני מעשר לפדות יכול אינו

 .להוציאו המים

 לא מחלל שהוא זה חזקיה ר"ואא:  ד שני מעשר ירושלמי
 אלא אסימון על כמחלל יהא שלא פרוטה חצי על מחלל יהא

 .פרוטה שוה עד

 

גם בזמן הזה יש  
לחוש לחלל על 

מטבע היוצא 
 שברשותו או פירות

 בזמן אלא אמורים אלו דברים שאין ואפשר
 מעשר שאין עכשיו אבל, קיים המקדש שבית

 לחוש יש מ"ומ. בכך להקפיד אין, נאכל שני
 שני מעשר יפדה לא הזה בזמן ואף, בדבר
 והוא, היוצא מטבע בו שיש כסף על אלא

)ולא כתב  .אחרים פירות על יחלל או, ברשותו

 חומש(

 שמחללין על פרוטה חומש בזמן הזה

 מעשרו פודה שכשאדם ומסתברא :מ פרק ופרח כפתור ספר
 מוסיף שאז בשוויו ופודהו ידועים שדמיו כלומר תורה כדין

 צריך אין פרוטה שוה על והמחללו, חומש שם לו וקורא חומש
 כשאמר במשנה כלל נזכר אינו ולזה, לחומשו שם לקרוא
 בשום וחומשו מזכיר שאינו המעות על מחולל שני ומעשר
 .וכדחזקיה הוא יפה אמרו ואם, מקום

 שהמנהג בהיות: כה סימן דעה יורה - א חלק לציון אור ת"שו
 על מחולל יהא וחומשו הוא לומר נוהגין שני מעשר כשמחללין

 דלמעשה ד"נלע, ש"מע לפדיון שיחדתיו במטבע פרוטה שוה
כי נמצא ש'הוא' מחולל על  .וחומשו הוא אמירת ולבטל להחמיר ראוי

 של פרוטה בלבד ואם אין חיוב חלול בחומשו נמצא שלא חלל את החייב בשווה 4/5

 פרוטה.

חזו"ע, סידור הרב , נא זרעים צבי הר, (ז"ט ק"ס' ג' סי) דמאי א"חזו
ולצאת מספק מחללו על פרוטה ורבע  : יש לומר 'הוא וחומשו'אליהו

 ונמצא שבכל אופן יהיה שיעור פרוטה בחילול המחוייב.

קודם קובע שם  קלט
מע"ש ואח"כ יכול 

 לפדות

 כגון, שיפרשנו קודם שני מעשר הפודה
 במעות פדוי פירות של שני מעשר: שאמר

כחכמים . מעשר קבע ולא, כלום אמר לא, אלו

 בתוספתא. שכל זמן שלא קבע מקום לא חל המע"ש. ד"א.

 או, בצפון שהוא מעשר: ואמר קבע אם אבל
 .פדוי זה הרי, אלו מעות על מחולל, בדרום

 אע"פ שלא הפריש דסגי בקריאת שם.
 יא. -ט רמב"ם מעשר שני ונטע רבעי ד 

 זה שבחפץ שיני מעשר' האומ: יז הלכה ג שני מעשר תוספתא
 שם קרא' אומ שמעון' ר מקום לו קבע ולא זה איסר על מחולל

 .לדרומו או לצפונו שיאמר עד 'אומ וחכמים

מצוות עשה  קמ
להתוודות וידוי 

 שמוציאין אחר' ה לפני להתודות עשה מצות
 וידוי הנקרא וזהו, הארץ שבזרע המתנות כל

 . מעשר

 ְתבּוָאְתָך ַמְעַשר ָכל ֶאת ַלְעֵשר ְתַכֶּלה ִכי :(יב) תבוא כי פרשת
 ֱאֹלֶהיָך...' ה ִלְפֵני ְוָאַמְרָת ( יג) ... ַהַמֲעֵשר ְשַנת ַהְשִליִשת ַבָשָנה
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מעשר בשנים 
 רביעית ושביעית

 השנה אחר אלא זה וידוי מתודין ואין
 .עני מעשר בה שמפרישין

 ב.-רבעי יא ארמב"ם מעשר שני ונטע 

 

 של פסח של הראשון טוב יום ערב  :ו ה שני מעשר משנה
 תרומה נותנין בעור היה כיצד .עורבִ  היה שביעית ושל רביעית

 ראשון ומעשר שלהם שהתרומה, לכהנים לבעלים מעשר ותרומת
 והבכורים שני ומעשר לבעליו עני ומעשר ללוים לבעליו

 אומר שמעון' ר העולם מן ולאבדם לבערם צריך מקום בכל מתבערים
 העולם מן לבערם צריך ואין כתרומה לכהנים ניתנין הבכורים

 שמאי בית הביעור בשעת שני מעשר או, שביעית מפירות בו שיש התבשיל
 כיון כמבוער הוא הרי אומרים הלל ובית לבער צריך אומרים

 :ניכר ממשן דאין

 במנחה מתודין קמא
 של חרוןיו"ט א

  פסח

 של האחרון טוב ביום, במנחה, מתודין אימתי
 ביום לאכול לו שיהא כדי. ושביעית רביעית של פסח

 .לבער יצטרך ולא האחרון טוב

 הגיעו ולא מחוברים שלישית של פירות הרבה עדיין דבסכות

 .   שש"ך קנט.הפסח עד למעשרות

 ג יא רבעי ונטע שני מעשר הלכות ם"רמב

 ?פסח של ראשון טוב ביום ויתודה ה ה: שני מעשר ירושלמי
 מצוה כאן עד ?בשחרית ויתודה. ברגל לוכל מה לו שיהא כדי
 .לוכל הוא

מתודא ביום  קמב
וחייב* גם שלא 

 בפני הבית

 לוידוי כשר היום וכל. ביום אלא מתודין אין
 מצוך. ש"ך. אלהיך' ה היום ליה סמיך. המעשר

 לבער חייב הבית בפני שלא בין הבית בפני בין
 ולא כראב"ד. .ולהתודות

 ד. יא רבעי ונטע שני מעשר הלכות ם"רמב

' ה לפני ואמרת דכתיב -' וכו מעשר ולוידוי: כ מגילה בבלי
' ה הזה היום ליה וסמיך, הבית מן הקדש בערתי אלהיך
 .מצוך אלהיך

 וידוי מעשר בזמן הזה

 ממילא חייב גם בזמן הזה. שלא בפני הבית חייב: רמב"ם

 ה' לפני ואין ה' לפני אלא אינו שהוידוי שיבוש הז ראב"ד:
 ממילא פטור בזמן הזה. וכ"כ החזו"א. .בבית אלא

מתודים בכל לשון  קמג
 וגם ברבים

 רבים רצו ואם לשון בכל נאמר זה וידוי
 .מתודים, כאחד להתודות

 ה. יא רבעי ונטע שני מעשר הלכות ם"רמב
 .ד"א .משנ"ב סב גשמבין או בעברית.  בכל לשון ודוקא

עצמו. ש"ך  בפני אומרו אחד שכל המובחר מן מצוה אבל

 וצ"ע מנא ליה הא? ד"א. קסא.

 היו השקיפה עד דתני כהדא :ה ה שני מעשר ירושלמי
 :גבוה בקול אומרין היו ואילך מכאן נמוך בקול אומרין

 עד מתודה אינו קמד
 אצלו ישאר שלא
 .מהמתנות אחת

 אחת אצלו ישאר שלא עד מתודה אינו
 . מהמתנות

 ולמחר, הביעור היה האחרון טוב יום וערב
 , מתודין

 ז. יא רבעי ונטע שני מעשר הלכות ם"רמב
 בשעת המעשרות לעונת הגיעו שלא ופירות
 ואינו, להתודות אותו מעכבין אין, הביעור

 .לבערן חייב
 י. יא רבעי ונטע שני מעשר הלכות ם"רמב

 לפני הוא כעס הילא רבי אמר :ה ה שני מעשר ירושלמי
 שהוא מי מעתה. עשה ולא עשיתי אומר שהוא מי המקום
 .יתודה לא מפריש אינו שהוא מי מתודה מפריש

מתנות רחוקות  קמה
מזכה לבעליהם 

 ע"ג קרקע

 יום והגיע, ממנו רחוקים פירותיו שהיו מי
 ומזכה למתנותיו שם קורא זה הרי, הביעור

שאותה משכיר לו בכסף  קרקע ג"ע לבעליהן להן

 ומתודה, לבעליהן להן שזוכה למי או, כמשנה
 .למחר

 יא. יא רבעי ונטע שני מעשר הלכות ם"רמב
 בחליפין המתנות להם יקנה לא אבלהקרקע לחיזוק המתנה. 

. מכירה לא נתינה בהן נאמר ותרו"מ כמכירה שנראה מפני

 ש"ך.

 וכבר ממנו רחוקים פירותיו שהיו מי  ט:, ה שני מעשר משנה

 גמליאל ברבן מעשה .שם להם לקרוא צריך  הביעור זמן והגיע נתקנו
 שאני עשור גמליאל רבן אמר בספינה באין שהיו והזקנים

 נתון בבית לי שיש מפירות ליתן עתיד שאני ראשון מעשר למוד עתיד
 אותה מפרישין דתרומה משום עתה נתן לא גדולה ותרומה. היה לוי ליהושע

 וכבר גדולה תרומה נתרמה כן אם אלא שתעקר לגורן אפשר שאי[ כדתניא, ]בגורן

 ויקנה, לו מושכר המעשר ומקום לו מושכר ומקומו  בגורן אותה הפריש

 בן לעקיבא נתון למוד עתיד שאני אחר עשור קרקע אגב המעשר
 אמר לו מושכר ומקומו לעניים בו שיזכה היה עניים של גבאי יוסף
 ליתן צריך שאני, המעשר מן מעשר למוד עתיד שאני עשור יהושע רבי

, היה כהן עזריה בן לאלעזר נתון: גמליאל רבן לי שנתן המעשר מן לכהן

 רבן שכר מזה זה ונתקבלו לו מושכר ומקומו לעזרא עשירי והוא

 עני מעשר של מקומו ושכר, יהושע מרבי ראשון מעשר של מקומו שכר קבל גמליאל

, עזריה בן אלעזר מרבי המעשר מן מעשר מקום שכר קבל יהושע' ור. עקיבא' מר

 קרקע ששכירות, למשכיר שנתן בכסף לו הראוי המעשר מקום אחד לכל ונקנה

 :בכסף נקנית

דברים המעכבים  קמו
 בוידוי

 

 'מלאתך' שנא הסדר על שלא המתנות הפריש אם

 אם או, טבלו נשרף אם או, תאחר' לא ודמעך
 לא הרי .מתודה אינו, בטומאה מעשר הפריש

 לא שקרים דובר וכתיב יתברך לפניו משקר והיה כולם קיימם

 נשרף אומרת זאת יונה רבי אמר  ה: ה שני מעשר ירושלמי
 .להתוודות יכול אינו טיבלו



 ומעשרות תרומות שלא סימן
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 יכון. ש"ך.
 יג. יא רבעי ונטע שני מעשר הלכות ם"רמב

 מעשר דיני כל השמיט הזה המחבר הרב :הגה
 דיני הרבה  מהם ללמוד שיש, הטור שכתב עני

 עצמו שסמך ואפשר, האידנא הנוהגים צדקה
 בדיני גם אך. צדקה בדיני שנתבאר מה על

 שכתב דינים כמה השמיט ומעשרות תרומות
 גרם זה וכל, תחתיהם אחרים והכניס, הטור

 תרומות הלכות ם"הרמב דברי שהעתיק לו
 לבו שת ולא, וכלשונם ככתבם ומעשרות

 עקרי על לעמוד והרוצה, אחרים לדברים
 .בפנים יעיין הדינים

   מעשר כספים 
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הלכות 

 שמיטה

 

 

 ח-מבוארים מתוך דברי הרמב"ם בהלכות שמיטה ויובל פרקים א
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 מקור ההלכה, הלכה מבוארת והלכה סדורה

 חיוב השביתה מעבודת הארץ והאילן ופרטי המלאכות  -פרק א 

 לשבות עשה מצות א
 הארץ תומעבוד

 בשנה והאילן
  שביעית

 האילן ועבודת הארץ מעבודת לשבות עשה מצות
' ליי שבת הארץ 'ושבתה שנאמר שביעית בשנה

 , תשבות ובקציר בחריש ונאמר

 בזמן הזה שמיטת קרקע
שביעית בזה"ז מהתורה ואינה , רמב"ן: אות פ עיטור

 תלויה ביובל כרבנן דרבי.
חיובו עתה מכח תקנה שתקנו עולי בבל : ג א בית הלוי

שאין יובל. ואינו נקרא שמיטה דרבנן רק הוא  אע"פ
 דברי קבלה ויש לו כל חומר איסור תורה.

 קדושה.המדרבנן כיון שבטלה : ספר התרומה
קדושה שניה לא בטלה אמנם שביעית : בכתב יד. רמב"ם

מדרבנן, כי לומדים 'כל יושביה' של יובל לשמיטת 
כספים ואין שמיטה לחצאין וממילא היא בשמיטת 

ע"פ ר"י קורקוס שמיטה ויובל ט' ב'. וכן פסק הרמב"ם בהלכות  קרקע.

תרומה א כו. "אין לך תרומה אלא בא"י ובזמן שכל ישראל שם" וכן 

 אלא התורה מן נוהגת כספים שמיטת איןבשמיטת כספים להלן ט' ב' "

 "נוהג שהיובל בזמן

השמיטות  :  מובא ברמבןראב"ד , מובא בסה"ת מה ד' רז"ה
ועוד שהשמיטה צריכה  בטלה גמורהבטלו עם היובלות 

שבת הארץ: נראה שאפילו לדבריהם כבר  קדוש בית דין ואין לנו.

 קבלו אבותינו לחוש ולהנהיג שביעית.

 גוי עובד בשדהו?כשעל הבעלים  תורה האם יש איסור

 דאורייתא איסור יש גוי י"ע גם אלחנן: רבנו' תוס
' ב ו"ט ז"ע ד"רי' בתוס ה"וכ .שדהו שביתת על מצווין שהבעלים

 וכן העלו בקטיף שביעית א יד'. . ב"קי מצוה ח"המנ כ"וכ

 שהציווי הוא על העובד ומהתורה משמע מהרמב"ם:
. של אמירה דרבנן איסור אלא בזה ואין גוי י"ע לזרוע יכול

 לעכו"ם. קונט"א לראי"ה א א..

משכיר ביתו נא ג נפק"מ לענין א' ראה במנחת שלמה ו
 43בקטיף שביעית  .אם צריך להפקיר או למחות בשביעית

 הבינו שדן לקולא, ושם נראה שנשאר בצ"ע.

 

 ביטל מלאכה העושה 
 על ועבר עשה מצות

  תעשה לא

 האילנות או הארץ מעבודת מלאכה העושה וכל
 על ועבר של ושבתה הארץ עשה מצות ביטל זו בשנה

 ֹלא ְוַכְרְמָך ִתְזַרע ֹלא ָשְדָך' שנאמר תעשה לא
 .ִתְזמֹור"

 האם מותר לישראל לעבוד בשדה גוי?

ויש בזה נפק"מ למקומות שעושים היתר מכירה אך ממשיך הישראל לעבוד 

 בשדה.

 בן שמעון ורבי זרנוקי בר חייא רבי: .כו סנהדרין בבלי
 ריש בהו פגע. בעסיא שנה לעבר קאזלי הוו יהוצדק

 עבדי היכי איחזי איזיל: אמר, בהדייהו איטפיל, לקיש
 כהן: להן אמר. כריב דקא גברא לההוא חזייה. עובדא
 על כהנים נחשדו לקמן דאמרינן, בשביעית שחורש הוא כהן זה ? וחורש

, שכיר בתוכו אני אגיסטון: לומר יכול: לו אמרו .השביעית

 תו. לחרוש הבית בעל שכרו ארנונא משום: נמי אי, הוא נכרי של וקרקע
 כהן: להן אמר, בכרמי כסח דהוה גברא לההוא חזייה
. צריך אני הבד בית לעקל לומר יכול: לו אמר ?וזמר
 .לעקלקלות אם לעקל אם יודע הלב: להם אמר

 - בשביעית' ם"העכו עם עודרין 'אין: א סב גיטין תוספות
 וחורש כהן גבי .(כו דף סנהדרין) בורר זה בפרק דקאמר והא
' שפי כמו לא בתוכה אני אגיסטון לו לומר יכול

 ולא דאסור הכא משמע דהא לנכרי שכיר בקונטרס
 .לבשכר חנם בין לחלק מסתבר

מתרוץ ראשון משמע שמותר להיות : סנהדרין כו.רש"י 
 שכיר בשדה נכרי.
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לוקים רק בזריעה,  ב
זמירה, קצירה 

 ובצירה.

 על או הזריעה על אלא התורה מן לוקה אינו
כשהיא לעבודת הקרקע, אבל קצירה  הקצירה ועל הזמירה

 על או לאכילה מותרת כשאינה דרך בעלות כדלהלן ד' א'.
 הכרם ואחד, כשהיא לעבודת האילן. להלן ד' כב' הבצירה

 . האילנות שאר ואחד

 ִיְהֶיה ַשָבתֹון ַשַבת ַהְשִביִעת ּוַבָשָנהכה ד:  פרק ויקרא
 ֵאת:  ִתְזֹמר ֹלא ְוַכְרְמָך ִתְזָרע ֹלא ָשְדָך' ַלה ַשָבת ָלָאֶרץ
 ְשַנת ִתְבֹצר ֹלא ְנִזיֶרָך ִעְנֵבי ְוֶאת ִתְקצוֹר ֹלא ְקִציְרָך ְסִפיחַ 

 .ָלָאֶרץ ִיְהֶיה ַשָבתֹון

 וראה הלכה ד' לענין חרישה

 ?מהתורה באיזה צמחים קיים איסור זמירה

 בכל צמח :שביעית ד' תוי"ט

ובתנאי שגורם  גם בצמחים אחרים קטיף שביעית:
וי"א שדווקא שבת הארץ. להצמחת ענפי פרי חדשים 
מהריט"ץ ברמב"ם. ותה שנה אמהענף הנגזם וי"א שדווקא ב

 ומימלא גיזום עצי סרק הוא מדרבנן. הרב קרליץ.

 שדורש מומחיות  דווקא גפןחזו"א: 

שאר התולדות  ג
והאבות איסורם 

 מדרבנן

 ולמה, קצירה בכלל ובצירה זריעה בכלל וזמירה
 בלבד אלו תולדות שתי על לך לומר הכתוב פרטן
 עם הארץ שבעבודת התולדות שאר ועל חייב הוא
אבל נתפרשו  זה בענין נתפרשו שלא האבות שאר

 מכת אותו מכין אבל, עליהן לוקה אינולענין שבת 
 . מרדות

 עבודה באילנות בתוך הבית

 רבי בשם יוחנן רבי: ב הלכה א פרק ערלה ירושלמי
 מן ופטור בערלה חייב הבית בתוך שנטעו אילן ינאי

 תבואת כל את תעשר עשר [כב יד דברים] דכתיב המעשרות
 שדה כתיב דלא חייב ערלה לענין פני משה: השדה היוצא זרעך

 לענין אבל .בארץ נטוע יהיה אשר מקום בכל ונטעתם הארץ אלא בערלה

. הבית בתוך היוצא ולא השדה היוצא ביה דכתיב פטור מעשרות
 שבת הארץ ושבתה [ב כה ויקרא] דכתיב' צריכ ובשביעית

 ולענין תזמור לא וכרמך תזרע לא שדך [ד שם] וכתיב' לה

 הארץ ושבתה אומר אחד דכתוב משום למיבעי וצריכה לן מספקא שביעית

 לא שדך אומר' א וכתוב שביעית בו נוהג בארץ שהוא מקום דבכל משמע

 ומסתברא הבית בתוך ולא בשדך הוא אם דוקא דמשמע' וגו תזרע

 .לחומרא דמספיקא

זהו ספק שעיקרו מהתורה, ובכל אופן ספק הירושלמי : אסור, כא ב חזו"א

 הוא לאיסור תורה ומדרבנן אסור בלאו הכי.

, כיון ששביעית מותר פאת השולחן כ נב, גרע"י שביעית והלכותיה כב ה:

 בו לקולא. בזה"ז דרבנן מדובר בספק דרבנן וניתן להכריע

 עבודה בעציץ שאינו נקוב -מצעים מנותקים 

אין בענין זה גמ' : כ' ה' , חזו"א'מנחת שלמה מא' ד גרשז"א
מפורשות אך נראה לאסור. אפשר שלא גזרו בעציץ 
שאינו נקוב כיון ששמטה אינה שכיחה. אבל ממה 
שהעמידו הראשונים את היתר טמינת לוף בעציץ שאינו 

. וכן משמע מרדב"ז מנח"ש ורהנקוב משמע שזריעה אס
אבל עציץ שאינו נקוב וגם בתוך חזו"א.  על הרמב"ם א' ו'.

כלומר פה"ש בבית בצירוף  בית המקל יש לו על מה לסמוך

 הספק באינו נקוב. וזהו מצעים מנותקים הנתונים בחממות.

פירוט מלאכות  ד
בקרקע במכת 

 מרדות.

 או הקרקע לצורך החורש או החופר ?כיצד
 עבודת משאר בהן וכיוצא המזבל או המסקל

 וכיוצא הנוטע או המרכיב או המבריך וכן, הארץ
 מרדות מכת אותו מכין האילנות מעבודת בהן

 . מדבריהן

 ודוקא חורש לצורך הקרקע אבל לצורך הבור מותר כדלהלן ב, יד.

 מהתורה?אסורה האם  -חרישה 

 אסורים מהתורה: שביעית ב בר"ש 

איסור תורה  בחרישה ישברמב"ם:  ז"י' סי שביעית חזו"א
 ש"כ אסור שביעית פתבתוס' דאפי מסיני למשה מהלכה

. אלא מזמירה ו"בק ת"מה אסור נטיעה וכן בשביעית
 שאין לוקים עליו כיון שאין עליו לאו.

 הם חרישות מיני שני ברמב"ם:  א דמהר"י קורקוס 
 החרישה היא זו שיגדלו כדי האילנות לצורך החורש

 לצורך שאינה החרישה אבל .התורה מן שאסורה
 ויתקלקל יפסד שלא' פי הקרקע לצורך אלא האילנות
 כחופר היא והרי התורה מן אסורה אינה הקרקע
 .התורה מן אסורות שאינם מסקל או בעלמא

 האם אסורה מהתורה? –נטיעה 

 .ק"ו מזמירה נטיעה אסורה מהתורה: א, אר"ש 

אסורה  :40שביעית עמ' קטיף  גרמ"א, יט כוחזו"א  
 מקיימין א"בנ רוב שאין דבר זרע' ואפימהתורה. 
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 .ת"מה אסור אותו

 .נטיעה אסורה מדרבנן :הובאה בר"ש ב ,ו ר"ת

 הלכה) דשביעית ד"פ ירושלמידרבנן. מ רמב"ם לכס"מ:

 משמע .'בשביעית סרק אילן נוטעין אומר ג"רשב' '(ד
 .אסרי דרבנן

 הכתוב שהוצרך כיוןמדרבנן, מהר"י קורקוס ברמב"ם: 
 לך שאין נראה וקצירה ובצירה וזמירה זריעה לפרט
 לא אתפרש דלא נוטעַ  כ"א .בכתוב שנתפרש מה אלא

 וכן פסק הראי"ה אגרות ב ת.. ליה ילפינן

 נטיעה בגוש אדמה

אסורה מהתורה כדינה גר"א שפירא, גר"מ אליהו: 
 בשבת.

 שהיא דומה לערלה. אסורה רק מדרבנןגר"ש ישראלי: 

 

מלאכות באילן  ה
 במכת מרדות

 , סרק אילן אפילו בשביעית *נוטעין אין
 ולא, מומין שבגזע האילנות מן היבולת יחתוך ולא

 את יאבק ולא, היבשים והבדים העלין יפרק
 .ועפר באבק אותם מכסין המגולים שרשים באבק צמרתו

 יסוך ולא, התולעת שימות כדי תחתיו יעשן ולא
 יאכל שלא כדי זוהמא לו שיש בדבר הנטיעות את

 , רך כשהוא העוף אותו
של התאנים בשמן או חלב למהר  הפגין את יסוך ולא

, הנטיעות את יכרוך ולא, אותן ינקוב ולא, בישולם
 כשהאילן האילנות את יפסג ולא, אותם יקטום ולא

 שאר וכן  . כס"מ.אותו סומכין ישבר שמא ויראים הרבה רך הוא
 בשביעית מאלו אחת עשה ואם, האילן עבודת כל

 . מרדות מכת אותו מכין

 ריסוס נגד מזיקים

לא התירו לצורך הפסד פעולות בגוף  :כ, יאפאת השולחן 
האילן אלא בקרקע. ולכן אומרת המשנה "אין מזהמים 

 את הנטיעות"

מותר ומה שהמשנה אסרה היא : קונ"א י' הרב קוק
כשהתולעים מונעות התפתחות נוספת של העץ אבל לא 
פוגעות בו. או לצורך הפירות שלא התירו אוקומי 

הרב בפירות. אבל כשפוגעות בעץ מותר. וכן פסק 
 במשפטי ארץ לענין ריסוס.אלישיב 

"זיהום הנטיעות פעמים שנעשה להשבחה  :יז' יט'חזו"א 
שאר מלאכות לאוקומי מותר  ולכן אסרו בגוף העץ,

 בגוף העץ, ואפילו לצורך הפירות.

 

לתכלית של הניית  ו
הקרקע אסורה 

אפילו  פעולה 
 בצמחיה.

 שהיא מפני הקנים באישת האור את מציתין אין
כשכוונתו לפנות מקום לזריעה. אבל להרחקת  .קרקע עבודת

 , נחשים מותר. חזו"א.

 להניית שהוא דבר לכל ב: הלכה ז פרק שבת ירושלמי
 ,הנועץ ,החורץ ,החופר :חורש משום חייב קרקע

 המפעפע ,המרבץ ,המכבד ,המזבל ,המעדר ,המדייר
 בחישת האור את המצית. בחרשים המברה. גושים
 שהיא המים אמת .זעירא וכרבי תמרים ובאגד קנים

. מדריגות הבונה. המסקל. לזריעה צדדיה מכשרת
 עוגיות והעושה. הזיתים שתחת הנקעים את הממלא
 .חורש משום חייב קרקע להניית שהוא דבר וכל. לגפנים

 

לתכלית מותרת  
מותר אם המלאכה 

 אינה כדרכה.

שאין  .בחול אלא לחרוש הפרה את מלמדין ואין

 את בודקין ואין, החול צריך לחרישה. ר"י קורקוס.
 אבל למרות שמתכוין לעוקרם .עפר מלא בעציץ הזרעים
. גסים שאין דרך לזרוע גללים מלא בעציץ אותן בודקין

  ,בו
 לזורען כדי בשביעית במים הזרעים את ושורין

 , שאין זה עבודת קרקע שביעית במוצאי
 משקין אין אבל הגג בראש האלויי ומקיימין

 שיתבאר כמו אותן מקיימין אין רכין שירקות פי על אף .אותו

 אבל בשביעית שנזרעו לומר שיבאו העין מראית מפני' ד בפרק
 דליכא לקיימם מותר רכים שהם פי על אף הגג בראש העולים
 מאליו אלא בגג לזרוע דרך שאין בשביעית שנזרעו שיאמרו למיחש

  .עולה

 עד' וכו האור את מציתין אין/ ד"הראב השגת+/
 את ומשיירין א"נ א"א. אותו משקין אין אבל

 את ומקיימין שביעית למוצאי משביעית הזרעים
 .+אותו משקין אין אבל שבגג העלין

 

מלאכות  -אוקומי  ז
דרבנן* לצורך חיות 

 פירותיו שמשיראילן  צובע .בסקרא האילן את סוקרין 

 אותו וטוענין, רחמים עליו ויבקשו אנשים שיראו כדי
 תחת יעדר ולא, הזיתים תחת יקשקש לא :.ג קטן מועד 

 הא, בעוגיות לקמן תריץ קא, לעיל עידור אסר הא: תקשי ואם הגפנים
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.  כיון שהם אוקמי אילנא. פירותיו ישיר ולא כחו שיכחיש באבנים האילן מותרות

הפירות מותר אבל לאברויי שירבו הפירות ולחזו"א גם שלא ישרו 

, קשקוש מועט הגפנים תחת ועודרין אסור לכו"ע.
 אסור האילן את להברות אם בזיתים והמקשקש

 או אילן של בקעים שסותם הפצימים את לסתום ואם

 . מותר .האילן יבש שלא לכסותן וצריך מגולין שהשרשים
 

 

 בשביעית וקשקוש...,  לעידור הדין והוא, בעתיקי - והא, בחדתי -
. ונטשתה תשמטנה והשביעית כתיב והא? שרי מי

 רב אמר -! מלסקל - ונטשתה, מלקשקש - תשמטנה
, אילני אברויי - חד; הוו קשקושי תרי: חמא בר עוקבא

 – אילן אברויי. פסידא משום ביה דאית פילי סתומי - וחד
 .שרי – פילי סתומי, .רווחא משום דהוי אסור

 אוקומי במלאכות דאוריתא
 כ״א אילנא לאוקמי היתר מצינולא : א' ה'שבת הארץ 

 זמירה עצם אבל , מדרבנן רק אסורות שהן בתולדות
 לאוקמי שאפילו לומר ישה, התור מן אסורה שהיא

וכן לשון הרמב"ם להלן בהלכה י "הואיל ואיסור  .אסור "כג ילנאא

 , לא גזרו"מדבריהםדברים אלו הוא 

 הארץ בשבת ועיין :נא סימן א חלק שלמה מנחת ת"שו
 ל"ז טוקצינסקי מ"להגרי שביעית' ובהל כ"ה א"פ

 אבל ... דאורייתא בזימור אף לאוקומי דמותר שכתבו
 דסובר אביי שגם דמסתבר משום, כדבריהם נראה מ"מ

 כללא הך סובר כ"ג מדאורייתא אסירי תולדות שגם
 .שרי דלאוקמי

 קודם עדירה במקום שלא היתה חפירה

 ההיתר רק בתיקון של עידור ישן. –רש"י 
כל שהוא לאוקומי  –רמב"ם, מאירי ורוב הראשונים

 מותר בקשקוש מועט.

השקיה לצורך חיות  ח
 האילן מותרת

 הזריעה שדה והיא בשביעית השלחין בית משקין
 שצמאה להשקותה וצריך גשמים במי לה די שאין

ההשקיה תולדה של זורע ואסורה מדרבנן והתירו במקום  ביותר

 מזה זה מרוחקין היו אם האילנות שדה וכן, הפסד
 מאילן המים את מושכין סאה לבית מעשר יתר

 היו ואם, השדה כל את ישקו לא אבל, לאילן
 כל משקין סאה לבית עשר לזה זה מקורבין

 הם כי למעשה נוגע ז"כ אין שלנו ובפרדסים בשבילן השדה

 , :השדה כל להשקות ומותר סאה לבית' מי יותר רצופים
אילנות הנטועים יותר מעשר לבית סאה שאסור  הלבן עפר וכן

השקיה  בשביעית במים אותו מרביצין להשקות כולה

 . יפסדו שלא האילנות בשביל מועטת בכל השדה

 

הכשר בקרקע  ט
 לקבלת מים מותרת

 המים אמת את ועושין, לגפנים עוגיות ועושין 
 את וממלאין שהם הכשר למים ולא לצורך הקרקע כתחלה
 . כדי שיקחו משם מים להשקיה מים שבצד השדה הנקעים

 

לא גזרו במקום  י
 הפסד

 תעשה ישקה לא שאם, אלה כל התירו מה ומפני
 ואיסור והואיל, שבה עץ כל וימות מלחה הארץ

 על גזרו לא מדבריהם בהם וכיוצא האלו הדברים
 אבות שני אותן אלא התורה מן אסור שאין אלו

 . שביארנו כמו שלהם תולדות ושתי
 

והכוונה לנזקים שקשה יהיה לתקן אותם לאחר קטי"ש ב ו,ז: 

השמיטה. ואפילו אם הנזק לא ודאי, מותר אם כך מעריך מומחה 

 נאמן.

ההיתר הוא במלאכות דרבנן ודוקא בנזק משמעותי. 
 קטי"ש ב ב.

 מלאכה למניעת הפסד בפירות

ההיתר הוא בפעולה הבאה : שבת הארץ א' ה' טז' הרב קוק
  למנוע נזק לשנים הבאות דדוקא ולא בפירות שביעית.

הפעולות המותרות : קטי"ש ב' ג' גר"ש ישראלי, גרמ"א
הם לשימור פירות קיימים ואפילו קטנים אבל לא 

והורו למעשה לסמוך על קולת להצמחת פירות שטרם צמחו. 

 חזו"א ועדיף בצירוף היתר מכירה.

 פרי יעשה ולא העץ דיתייבש הכונה אין: כא יד חזו"א
 זה ומשום השביעית בשנה הפירות הפסד לעולם, רק

ובדעתו אמר הרב משה פלס )נתיבה( שמותרות פעולות כדי  .התירו

 להביא את העץ לרמת יבול רגילה ואפילו הפירות לא יצאו עדיין.

התירו לזרוע  יא
בשביעית מפני 

 אנסים 

 ישראל על ם"עכו מלכי והטילו האנסין משרבו
' בשביעי לזרוע התירו לחיילותיהן מחנות לעשות
 מי וכן, בלבד המלך עבדי להם שצריכין דברים
 עבודת כמו בחנם בשביעית לעשות אנס שכפאו
 . עושה זה הרי בהן וכיוצא המלך

 וזרעו פוקו: ינאי רבי כדמכריז :.כו סנהדרין בבלי
 .ארנונא משום, בשביעית

 ארנונא משום בשביעתא וזרעו פוקו ן:"הר חידושי
 שלא עצמן להנאת אלא להעביר היה לא שהאונס פירוש
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 א"א'. וכו האנסים משרבו/ ד"הראב השגת+/
 חומש המלך שנוטל ארנונא האנסים קבלנו אנו

 אותה גוזלין עובדה שאינו ומי הארץ מפירות
 ולא בבל עולי בהם החזיקו שלא והמקומות ממנו
 בהם מדבריהם אלא בהם נוהגת שביעית היתה

 במה לא אבל האונס מפני לעבוד התירו
 .+ שהחזיקו

 יהרג ואל יעבור עצמן להנאת וכל הארנוניות יפסידו
 בן פרק לקמן וכדאיתא בפרהסיא שהוא פי על ואף

 פרק שביעית' במס בירושלמי בהדיא איתא והכי סורר
 שיהרג אומרים אין למה בשביעית החורשין לאלו' ד

 למיגבי אלא עושין שאין מפני בפרהסיא כדין יעבור ואל
 כ"ע ארנוניות

 עו"מ.מדובר במס אך ההיתר רק בגבול  ראב"ד:

 ת"וא - ארנונא נינהו ומאי האנסין משרבו : תוספות
 איסורא דהויא ולזרוע לחרוש התירו ארנונא ומשום

 .דרבנן הזה בזמן בשביעית דמיירי ל"וי ?!מדאורייתא
 ואין מס המלך להם ששואל הוא נפש דפקוח ל"י נמי אי

 איתמר והכי המלך בתפיסת ומתים יפרענו מה להם
 .נפש חיי משום בירושלמי

)בכמה מקומות הובא התוס' כראיה שרק במקום פיקו"נ התירו זריעה אך 

אפשר גם להסביר לענ"ד ששני התירוצים אינם חלוקים אלא שבימנו 

שהאיסור מדרבנן הותר אפילו משום הפסד ובימיהם שהיה מהתורה הותר 

 הזה דבזמן ממילארק לפיקו"נ. וכן נראה מסיכום מהר"י קורקוס שכתב '

 התורה מן דבר לעקור חכמים ביד כח שיש אפשר או כתבתי וכאשר הוא

 קרוב צער לידי לבוא אפשר וגם לאחרים מלאכה שהיא כיון האונס מפני

 '(סכנה לידי

 מן כורין וכך כך התבואות מן המלך שגובה מסרש"י: 
 לשנה. השדה

הנוטע בשביעית  יב
יעקור. ואפילו 

 בשוגג.

 מפני, יעקור במזיד בין בשוגג בין בשביעית הנוטע
 בשוגג תאמר אם, השביעית על חשודין שישראל

ואם לא עקר, הפירות . הייתי שוגג המזיד יאמר יקיים

 מותרים )כדין נעבד לרמב"ם(. חזו"א.

 

עבד בקרקע להכנה  יג
לזריעה, אפילו 

באיסורי דרבנן, 
קונסים אותו שלא 

 יזרע בה במוצ"ש.

 כדי בשביעית בלהזִ  או נרה או שדהו את החורש 
 קונסין שביעית במוצאי לזריעה יפה שתהיה

 חוכרין ואין, שביעית במוצאי יזרענה ולא אותו
, לפניו בורה תהי אלא לזורעה כדי ממנו אותה

 . בנו יזרענה מת ואם

אפשר שהוא כמלאכת שבת שבמזיד יהיה אסור לו  ועד מתי הוא נאסר?)

לעולם ולאחרים מותר במוצאי שביעית באופן שהוא לא נהנה בזה כמובא 

בשו"ע אור"ח שיח א. ובשוגג יותר גם לו במוצ"ש.  אך לא ראיתי מי שפירט 

 בזה כאן(

כשעשה הכנה שאינה  יד
בקרקע עצמה לא 

 קנסו.

 לתקנה כדי בשביעית מארצו קוצים המעביר
 על אף אבנים ממנה שסקל או, שביעית למוצאי

 לזורעה לו ומותר אותו קנסו לא רשאי שאינו פי
 שאינו אלא הכשר לחרישה אך לא חרש.. שביעית במוצאי

 

מותר להטמין  טו
באדמה לשמירה 

 שלא כדרך זריעה.

במטרה  בשביעית בהן וכיוצא וצנונות לפת הטומן 

ולכן  מגולין העלין מקצת היו אם לשמור אתם בקרקע

משום  אסור לאו ואם .חושש אינו ניכר שמתכוין לשולפן

 יפחות לא בהן וכיוצא הלוף את הטומן זורע.
 גביו על עפר וטפח טפח גובה על קבים מארבע

 דריסת במקום וטומנו, שאין דרך לזרוע בצפיפות כזו
 .יצמח שלא כדי האדם

 

מותר לעשות מלאכה  
קלה בקרקע 

למניעת המקובלת 
 הפסד.

 האורז עפר שמשקין בשביעית באורז למרס ומותר

 כן יעשה לא ואם באורז לעשות דרך שכן בעפר המים ומערבבין

 פסידא בזה שאיןעלי האורז  יכסח לא אבל האורז יפסד

 .התירו ולא וחהוהר אלא גמורה

 

ללקוט אבנים לבנין  טז
מותר רק משדה 

 חבירו*

 ואבנים עצים אדם מלקט אומרים היו בראשונה
כאשר צריך אותם לבנין או למטרה  שדהו מתוך ועשבים

 יתכוין שלא כדי הגס הגס שיטול והוא, אחרת
 בין דק בין נוטל חבירו משדה אבל, הארץ לנקות

 עוברי משרבו, כיון שברור שלא אכפת לו בתיקון השדה גס
 אנו הגס הגס ואומרין לנקות שמתכוונין עבירה
 מתוך אלא משדהו אדם ליטול אסרו, נוטלין

 שלא והוא ואפילו דקין ולא כר"ש והרא"ש חבירו שדה
 טוב כמה ראה לו יאמר שלא, בטובה ילקט

אבל לר"ש היתה גזירה נוספת בה אסרו גם משדה 
 חבירו והתירו רק מההפקר.

 

 ואבני כתף התירו גם משדהו כדלהלן.
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 לתקן מכוין ודאי שאז שדך נקיתי שהרי לך עשיתי

 . השדה

כשניכר שמלקט  יז
לבהמה או לכירה 

 מותר. -סמוכים 

 ומביא מלקט שדהו בתוך עומדת בהמתו היתה 
 שם היתה אם וכן, עליו מוכחת שבהמתו, לפניה
 . עליו מוכחת שכירתו ומדליק הכל מלקט כירתו

 

קציצה לעצים  יח
בשטחו מותר לשרש 

 עץ אחד או שניים.

 לשרשן מותר ז"ה לעצים שנים או אילן הקוצץ

 קצץ, שם לזרוע כדי שעוקרן יחשדוהו לא קטן מקום שהוא דכיון
 מתקן שהרי, ישרש לא זה בצד זה יתר או שלשה

 שרשיו ומניח הארץ מעל קוצץ אלא .הארץ את
 דעבודתו כיון ז"עי הנשארים בצמיחת תועלת יש אם ואף בארץ

 אבל שלו מתוך א"בד, מותר הארץ מעם לקצוץ ולא לשרש
 . אפילו שטח גדול לשרש מותר חבירו משדה

 

לא יחפה בעפר   יט
מיקום הביקוע כיון 

 שמגדל העץ.

 מקום יחפה לא להסקה עצים ליטול בזית המבקיע
 טיט נעשה שהעפר עבודה שהיא מפני בעפר הבקוע

 באבנים מכסה אבל . ירושלמי. רא"ש.מחמתה גדלה והיא
 . בקש או
. עצים ליטול בזיתיו המבקע/ ד"הראב השגת+/
 .+ שקמה קורת הקוצץ וכן

 

הקוצץ לעצים קוצץ  כ
 כדרכו ללא שינוי

שכורת קצת מפני שצריך לעצים ולא מדקדק  בגפנים המזנב 

 כדרכו קוצץ ז"ה לעצים קנים והקוצץ כזמירה,
 . שירצה מה ובכל ובמגירה ובמגל בקרדום

 

קציצה ראשונה של  כא
בתולת שקמה 

 אסורה בשביעית.

 בפעם הראשונה בשביעית שקמה בתולת קוצצין אין 
אלא רק בדרך המובאת  השנים בשאר שקוצצין כדרך

, אילן עבודת שקציצתה מפני .בהלכה הבאה
 לעציה צריך ואם, ותוסיף תגדל זו שבקציצה

 . עבודתה כדרך שלא אותה קוצץ

 שקמה ובתולת יערית תאנה מין הוא שקמה. שקמה בתולת קוצצין אין

 עוביה במקום כשנקצצה ראשונה ובפעם מימיה נקצצה שלא ז"כ נקרא

 כ"אח אבל ,בכך ומתעבה ומתגדלת החתך במקום הרבה ענפים מוציאה

 תועלת קציצתה אין אז אבל שנה כל אותה וקוצצין השקמה סדן נקראת

 בשל' ואפי לעצים רק מכוין' אפי לקוצצה אסור ראשונה בפעם לכן  לצמיחה

 נראה לעצים טוב יותר שזה לארץ סמוך קוצץ שאין דכיון אסור אחרים

 :מדרבנן ע"לכו שקמה בתולת קציצת ואיסור  האילן לעבודת כעושה

קוצצה לעצים סמוך  כב
לקרקע או מעל 

 עשרה.

 מעשרה למעלה או הארץ מעם ?קוצצה כיצד
 באופן זה לא משביח אותה בקציצה., טפחים

 

 

אילן סדוק מותר  
לקושרו רק ע"מ 

 שלא יוסיף להסדק.

 בשביעית אותו קושרין שנסדק ונבקע שנפשח אילן
 יוסיף שלא אלאשיתחבר מה שנפשח  שיעלה לא

 .להבקע עוד
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 עבודות קרקע הנעשים לתכלית המותרת -פרק ב 

 

מותר להוציא זבל  א
לשדה רק בזמן 
שלא מזבלים את 
השדות ובכמות 
שניכר שהיא 

 אשפה.

 בשביעית שדהו בתוך ויתן מחצירו זבלים אדם יוציא לא
 ואם, לזריעה יפה שתהיה שדהו כמזבל שנראה מפני

 אשפה יעשה ולא, מותר אשפה ממנו והעמיד הוציא
 הארץ לעבודת בו שמזבלין זמן שיעבור עד שדהו בתוך
 ממאה פחותה אשפה יעשה ולא, המתוק משיקשור והוא

 אשפה שהיא ניכרת שתהיה כדי זבל של סאה וחמשים
 עליו מוסיף מועט דבר לו היה, מוסיף להוסיף ירצה ואם

 . אשפתות משלש יתר סאה בית בכל יעשה ולא והולך

 

מותר לעשות בכל  ב
סאה של השדה ג' 
אשפתות וכן לרכז 

 הג' במקום אחד.

 בית לתוך אשפתות שלש שלש שדהו כל לעשות והרוצה
 .עושה אשפתות' ג ממנה סאה בית בכל עושה גדולה בשדה היינו סאה

 במקום אשפתות' הג כל שיעשה היינו אוצר זבלו לעשות והרוצה

 לזבל שהולך יחשדוהו כ"כ גדולה ערימה שעושה כיון' אמרי ולא עושה 'א

 . שדהו כל מזה

 

כשניכר שאינה  ג
לצורך הארץ מותר 

 בכל אופן.

 אואו מצע אחר שאינו ראוי לזריעה  הסלע על הזבל מעמיד היה
 על שבנה או, הזבל והערים טפחים' ג בארץ שהעמיק

ואפילו  שיעור צריך אינו הזבל עליו והעמיד' ג גובה הארץ

 בית לתוך אשפתות כמה כן עשה אפילו פחות מק"נ סאה
 ניכר הדבר שהרי, מותר קטנות בין גדולות בין סאה

 . הזבל לכניסת אלא הארץ לעבודת שאינן

 

מותר לעשות דיר  ד
סאתיים ולהוציא 
זבל מהדיר לשדה 
ומותר להעביר את 

בסמוך פעם הדיר  
 אחת.

 מן זבל להוציא לאדם אבל אינו מחוייב ולא כר"ש וראב"ד מותר
 , זבל מכניסי כל כדרך שדהו לתוך ונותן צאן של הסהר

 בזיבול' לי דניחא גב על ואף בשביעית שדהו בתוך דיר והעושה

, כזה נוח מקום לו אין אם ודוקא מותר הצאן להעמדת שעיקרו כיון ,ההוא

 לתוכו הצאן ויכניס סאתים בית על יתר יעשהו לא אבל 

 , אלא אם עושה רצפה כבסעיף הקודם שניכר שאין כוונתו לזיבול
 הדיר מדפני אחד דופן מניח הדיר כל את וכשיזבלו

 בתוך מזבל נמצא הדיר הראשוןבמקום  בצדו אחר דיר ועושה
 . סאין ארבעת בית שדהו

 את עלינו עיקם א"א. לאדם מותר/ ד"הראב השגת+/
 כי אחרון הראשון את ונתן משנתנו לשון ובלבל הדרך
 לבית סהר עושה שדהו את המדייר המשנה לשון

 ונמצא האמצעית את ומניח רוחות שלש ועוקר סאתים
 לתוך הסהר מן ומוציא' וכו סאין ארבעת בית מדייר
 שדה תנינן אנן בגמרא והקשו המזבלין כדרך שדהו

 את והכא לדייר אסור אלמא' וכו נדיירה או שניטייבה
 צאן להעמיד ברוצה מתניתין יונה ר"א מותר אמרת
 צאנו שם להעמיד אלא לזבל לא פירוש שדהו בתוך

 זבל וכשיתמלא' וכו לסהר מחיצות עושה ולגזוז לחלוב
 שפירשתי כמו פירוש המזבלין כדרך לשדה מוציאו
 .+ למעלה

 ?האם מחוייב להוציא הזבל מהדיר
 לו יש דכבר ג"אעאינו מחוייב. והחידוש ש רמב"ם: 

' ג לעשות משם להוציא כ"ג יכול מ"מ בשדהו דיר
 .שדהו בתוך אשפתות

' ג מהזבל ולעשות מהדיר להוציא מחויב :ד"ראב, ש"ר
 של דיר לעשות שרשאיוהחידוש  סאה לבית אשפתות

 .אשפתות שיעשה קודם סאין' ד בית

בשדה של ארבעה  ה
סאין משייר מעט 

 מפני מראית העין

 מקצת ממנה משייר סאין ארבעת בית שדהו כל היתה
 בה הטילו שהצאן הכל שידעו כדי, העין מראית מפני

 . בשביעית שדהו כל זה זיבל יאמרו ולא, ונדיירה

 

לא חוצבין אבנים  ו
ממחצבה בשדה 
אלא אם כבר חצב 

 ממנה שיעור.

 שדהו לתוך בתחלה מחצבה לאבני בנין מחצב אדם יפתח לא
 ממנה שיסיר נתכוון שדהו לתקן יאמרו שמא בשביעית

 שבע ממנה ופצל שביעית מקודם התחיל ואם, הסלע
 אבן כל ,'ג רום על אמות 'ג על' ג ברבוע אבנים ועשרים

 מותר ז"ה מזו גדולות או אמה ברום אמה על אמה מהן
 . שירצה מה כל בשביעית ממנו לנקר

 מחצב אדם יפתח לא: ה משנה ג שביעית משנה
 שהם מורביות שלש בו שיהיו עד שדהו לתוך בתחלה

 ושבעה עשרים שיעורן שלש רום על שלש על שלש
 : אבנים

 
 מדוע אסור לעשות מחצבה בשביעית?

 נתכוון שדהו לתקן יאמרו שמא רמב"ם:
 כעודר שנראה מפניר"ש: 

 
 פסיק רישא דניחא ליה בדרבנן

 אם' אפיההיתר כשהתחיל קודם שביעית הוא  ד"א:
 .שביעית אחר לזורעה ודעתו השדה בתיקון' לי ניחא
)וכן  התירו במלאכה דרבנן. האבנים לצורך שעיקרו כיון

משמע בהלכה הבאה ברמב"ם. אמנם כשעוסק במלאכה דרבנן עצמה לא 
יעזור שכוונתו להיתר אם יהיה תועלת אסורה במלאכה ולכן אדם שגוזם 
ליופי ְבמָּׁקֹום שגם יועיל לצמיחה כגון דשא או גדר חיה דלילים, אסור. כיון 

 נה(שעוסק במלאכה של גיזום וכל מה שהיא מדרבנן היא מצד חסרון הכוו
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מותר לפרק גדר  ז
אבנים עד לקרקע 
אם אבניה גדולות 

 ורבות.

 ליטול ורצה יתר או טפחים' י בגבהו שיש אבנים של גדר
 משוי מהן אחת כל יתר או אבנים' י בו היו אם אבניו כל

 שהרואה את אותן הגדולות נוטל ז"ה מזו גדולות או שנים
ואפילו כוונתו גם לתקן שדהו  נוטל הוא האבנים שלצורך יודע

' מי פחות שהיו או טפחים 'מי פחותהגדר  היה, כדלהלן ח'
 עד נוטל שנים ממשוי קטנות אבניו שהיו או אבנים
 . לארץ סמוך טפח שיניח

מותרת ובלבד שהמטרה : עבודות עפר לצורך בנין
ניכרת בצורת הפעולה השונה. ודנו הפוסקים האם די 

וניכר  .44קטי"ש בהיכר למומחים או צריך היכר לכל אדם. 

מלשון הרמב"ם שכשאינו מתכוין אין הבעיה במלאכה אלא במראית העין 
 וממילא כשאין בעיה של מראית עין ההיתר גמור כשאינו מתכוין.

או גרירת מי שטיפה ים נטילת ידי ,מזגן מטפטף
. כיון שאינו מתכוין ואינו דרך השקאה מותר: גינהל

 דיני שביעית השלם יא ו.

אם לא אכפת לו  ח
מתיקון הקרקע או 
שהתחיל קודם 
שביעית נוטל הגדר 

 עד הארץ.

 שאסרנו בגדר שאבניה מועטות או קטנות לפרק עד הקרקע א"בד
 בשביעית ליטול שהתחיל]ו[( או, )שדהו לתקן בשנתכוון

 מקודם שהתחיל או שדהו לתקן נתכוון לא אם אבל
 וגומם מקום מכל שירצה מה כל בשביעית נוטל שביעית

וזה קל ממסקל אבנים )כיון שכאן עוסק בפירוק גדר ולא  לארץ עד

 שהוא פי על אף חבירו משדה נוטל היה אם וכן, בסיקול(
 . לארץ עד גומם קבלן

 

אבנים גדולות  ט
רעועות מותר 
ליטול אפילו היו 

 רק שתיים.

 שהיו או המחרישה אותן שתזעזע שראויות אבנים
 שנים שנים משוי של שתים בהן יש אם, ונתגלו מכוסות

 קטנות היו, ולר"ש גם את האחרות אותן ליטול מותר ז"ה
 . ינטלו לא מזה

 

אבנים המונחות  י
בשדה וצריך להם, 
נוטלן ומותיר את 

 הנוגעות בארץ.

ואינו  לאבנים צריך שהוא מפני בשביעית שדהו המסקל

 הנוגעות את ומניח העליונות את נוטלצריך לתיקון הקרקע 
 של גל או, צרורות של גרגר בשדהו לו היה אם וכן, בארץ

, בארץ הנוגעות את ומניח העליונות את נוטל אבנים
כיון שאין המקום  כולן את יטול קש או סלע תחתיהן יש ואם

 . ראוי לזריעה

 

מותר לבנות גדר  יא
על פני הגיא 
ולקחת מהאבנים 

 הסמוכות בשדהו*

 שמתקן מפני בעפר יתקננו או עפר גיא אדם ימלא לא
 חייץ הוא עושה אבל, )ישור הארץ מכשיר לזריעה( הארץ את

 לפשוט שיכול אפילו קטנה אבן וכל, הגיא פני על מחיצה וגדר
 זו הרי סמוך לחיץ הגיא שפת על עומד והוא וליטלה ידו את

 . שניכר שהוא נוטל לצורך הגדר תנטל
' המשנ א"א. עפר גיא אדם ימלא לא/ ד"הראב השגת+/
 פ"ע מדרגות בונין אין כך היא אבל כלל זה על דברה לא

 שמתקינן מפני הגשמים משיפסקו שביעית ערב הגאיות
 הגשמים משפסקו בשביעית הוא בונה אבל לשביעית

 א"נ) בעפר יסמוך ולא שביעית למוצאי שמתקנן מפני
 שהוא אבן כל חייץ אותה עושה אבל( בעפר יסבוך לא

 שעל נמצא, תינטל זו הרי וליטול ידו את לפשוט יכול
 אותה כשבונה מדבר הוא הגיא שפת שעל המדרגה

 אבל לזריעה שמכשירה מפני בעפר יעשנה לא בשביעית
 יכול שהוא אבן וכל, באבנים פירוש חייץ הוא עושה

 שדה מתוך אותה וליטול ה"בר כשעומד ידו את לפשוט
 מתוך אבל בה ובונין גזל משום כאן ואין תינטל חבירו
 עשבא ויהיב דמנכש בקיומו רוצה שהוא מפני לא שדהו

 .+ עליהון

 סיבת ההיתר ליטול מהסמוך
מדובר שנוטל מתוך שדהו וכשנוטל מהסמוך רמב"ם: 

 ניכר שכוונתו לחייץ ולא לסיקול.
משדה חבירו וכשנוטל מהסמוך  מדובר שנוטלראב"ד: 

 לרה"ר לא מקפידים בזה ואין פה גזל.

אבני כתף  יב
המיועדות לבנין 

 נוטל מכל מקום

וכיון שהן גדולות ניכר  הכתף על' ג' ב הנטלות והם כתף אבני

 חבירו משדה בין מקום מכל להביאן מותר שמיועדות לבנין
 מכל מביא הקבלן וכן, כשאינו מתכוין לתיקון השדה משדהו בין

 בין שאינם אבני כתף. ראב"ד גדולות אבנים ואפילו מקום
 .קבלה שלא משדה בין שקבלה משדה

 מותר עד' וכו הנטלות והן כתף אבני/ ד"הראב השגת+/
, שלו מתוך אפילו מ"מ' ירושל א"א. מ"מ להביאן
 קבלן פירוש כתף מאבני פחות אפילו מ"מ מביא והקבלן
 לחלוק מתכוון שהוא חוששין ואין חייץ לעשותו שקיבל

 .+ שדהו את

 

מותר לגדור פרצה  יג
בגדר גינה במקום 

 צורך.

 אינה אם בעפר סוגה שהיא של גינה שנועדה לזריעה פרצה
 מכשלת היתה ואם, לבנותה אסור הרבים את מכשלת

 ה"לר פתוחה אלא בעפר סוגה היתה שלא או הרבים את
לשמור פירות שביעית. ולא חוששים שיראה כמי שבא . לבנותה מותר

 . ר"י קורקוס.
 הגירסא זו א"א. סוגה שהיא פרצה/ ד"הראב השגת+/
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 ואינה לתקנה יכולתי ולא בירושלמי מצאתיה משובשת
 במועד הפרצה את מקרין תנן ועוד הוא שכתב הדרך על

 .+ כדרכו בונה ובשביעית

אין לבנות גדר  יד
למקום שיש 
לחשוש שיזרע בו, 
וכשבונה בהיתר 

 רשאי גם לחפור.

שמא  חבירו לשדה שדהו בין בשביעית גדר לבנות לו אסור

דרך לזרוע  שאין ה"ר ובין בינו גדר בונה אבל, יחליט לזרוע שם

  . וכן בין חצרות מותר.שם
ולא חוששין  הסלע עד להעמיק מותראותו שהותר לו לבנות גדר ו

 בתוך וצוברו העפר את ומוציאשמא ינצל את החפירה לזריעה 
עבורה  ואינו רשאי להשתמש ברה"ר זבל מעמידין כל כדרך שדהו

 , ואפילו ע"מ לתקן בו אח"כ את רה"ר. אפילו לשעה

 בתוך העפר צובר בשביעית ומערה ושיח בור חפר אם וכן
 .החופרים כל כדרך שדהו

 הרבים רשות ובין בינו גדר הבונה:  י ג שביעית משנה
 .הסלע עד להעמיק מותר

 ה"ר לבין בינו אלא שנו לא: ג פרק שביעית ירושלמי
 .בשביעית אסור חבירו לבין בינו הא
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 הלכות תוספת שביעית -פרק ג 

בזמן המקדש היתה  א
אסורה עבודת הארץ 
מהתורה* ל' יום 
קודם שביעית. 
ומדרבנן מפסח 
לשדה אילן ומעצרת 

 לשדה לבן.

 לשביעית סמוך יום שלשים ששית בשנה הארץ עבודתכל 
 מתקנה שהוא מפני, מסיני למשה הלכה אסורה

 הוא קיים המקדש שבית בזמן זה ודבר, לשביעית
 .השמועה מפי שנאסר

 שביעית ערב האילן שדה חורשים יהיו שלא חכמים וגזרו
כלומר שדה תבואה  הלבן ושדה, העצרת עד אלא המקדש בזמן

 .הפסח עד שאין בה צל
 בעבודת מותרין ואפילו יהיו רוב יושביה עליה מקדש שאין ובזמן 

 . תורה כדין השנה ראש עד הארץ

 מקור דין תוספת שביעית
 ֶבָחִריש ִתְשֹבת ַהְשִביִעי ּוַבּיֹום ַתֲעֹבד ָיִמים ֵשֶשת

 :ִתְשֹבת ּוַבָקִציר
 חריש שאסר שזה :א א שביעית משנה על ם"רמב

 בכלל שהם מפני השבת יום על מוסב אינו וקציר
 מפני השמטה שנת על אינו וגם, 'מלאכה כל' אמרו
 תזרעו לא' אמרו והוא בפירוש בה אסרם שכבר

 ,'ספיחיה את תקצרו ולא
 

 ִתְשֹבת' ּוַבָקִציר 'ֶבָחִריש נאמר ד:, א שביעית משנה
 חריש אלא שביעית של וקציר חריש לומר צריך אין
 של וקציר בשביעית נכנס שהוא שביעית ערב של

כלומר תוספת  שביעית למוצאי יוצא שהוא שביעית

 קציר אף רשות חריש מה אומר ישמעאל' ר שביעית.
לענין שבת שמותר לקצור את  העומר קציר יצא רשות

 העומר. 

תוספת  ישמעאל לרבי הלכתא: אלא בבלי מו"ק ד.: 

 .עקיבא לרבי קראי, שביעית היא הלכה למשה מסיני
 

 תורה בתוספת שביעית?ממתי חל איסור 
 מפסח ועצרת ואין פה גזירה דרבנן. :מו"ק ד אתוס' 

 שלשים יום קודם שביעית: רמב"ם
 

 מהתורה? בתוספת שביעית מה נאסר
 כל עבודות הארץ המתקנות לשביעית.: רמב"ם

דווקא חרישה שנאמר  :הובא בר"ש שביעית א א ר"ת
דעת ורבים מהראשונים הסבירו את בחריש ובקציר תשבות. 

ר"ת שחרישה היא המלאכה שמתקנת לשביעית וממילא כדעת 
 הרמב"ם.

 שדה היא זו אי ב
שחורשין  האילן
 שלשה כל כולה?

 לביתגדולים  אילנות
ושהבקר יכול  סאה

 לעבור ביניהם בכליו.

שמותרת חרישת כולו בין פסח לעצרת ולא רק  האילן שדה היא זו אי

שהוא חמישים על  סאה לבית אילנות שלשה כל, סמוך לעצים

 הן ואפילו מאכל אילן ואחד סרק אילן אחד, חמישים אמה
כלומר  תאנים הם כאילו אותן רואין אנשים שלשה של

 ראויין אם, מעריכים באילן כמה היה מניב אם היתה תאנה בגודלו
 סאה בית כל חורשין מנה ששים של דבילה ככר לעשות

 ואחד אחד כל בין רחוק שיהיה והוא, עד לעצרת בשבילם
 . בכליו לעבור יכול הבקר שיהיה כדי

 כמה צריכים העצים להניב להחשב שדה אילן?
כל אילן צריך להניב ככר  :לחזו"א , רמב"םר"ש

 דבילה של שישים מנה.
כל שלישיה שישים מנה. ואם יש ששה : ד' ראב"ד

 עצים ק"כ מנה.
כל  העצים יחד צריכים : לכס"מ ד, ר"י קורקוסרמב"ם 

 ככר דבילה של שישים מנה.להניב 
 

כשהם מעט או יש  ג
בהם שלא ראויים 
להניב אין חורשים 

 להם אלא לצרכם. 

 ואחד שלשה שהיו או, סאה לבית משלשה פחות היו 
 ראויין אינן והשנים יתר או מנה ששים לעשות ראוי

 ואחד מנה מאה אפילו לעשות ראויין שנים או, לעשות
 מלוא והוא לצרכם אלא להן חורשין אין עושה אינו

כלומר חורשים תחת נופו בתוספת  לו חוצה וסלו המלקט האורה

 . מקום המלקט וסלו

 

ביותר מג' חורשין  ד
להם אפילו יש בהם 
מי שאינו ראוי 

 ע"פ כס"מ ד'. לעשות.

 כל חורשין מנה ששים לעשות וראויין תשעה ועד' מג היו
 ראוי שאינו מי בהם שיש פי על ואף בשבילן סאה בית

 . שאז חשוב כמי שאינו וממילא יש ג' שעושים לעשות
. פי על ואף' כו סאה בית כל חורשין/ ד"הראב השגת+/
 שיהיו אילנות שלש שצריכים כמו הגמרא מן ל"נ א"א

 שיהיו חנינא ברבי זעירא אמר כן מנה לששים משולשים
 ראוי יהיה אחד כל מנה ששים לחשבון מתושעים תשעה
 חנינא' ר בשם ביבי רב מנה ששים של תשיעית לעשות
 חנינא' בר וזעירא אילנות אשלשה קאי משולשים דאמר
 וששה אחמשה הדין והוא אתשעה קאי מתושעים דאמר

 עד לכולן וכן ומשובעים ומשושים מחומשים דבעי ושבעה
 .+ יפה כיון לא המחבר וזה עשרה שיהיו

 

בעשר אילנות או  ה
יותר חורשין כולה 

עושין. אפילו אינן 
ונטיעות צעירות עד 

 ר"ה.

 בין עושין בין יתר או סאה בית לתוך אילנות עשרה היו 
כיון שהיא כמות  בשבילן סאה בית כל חורשין עושין אינם

 , חשובה
 לתוך מפוזרות לא די בג' או בט'לכן וצעירות כדלהלן ז',  נטיעות עשר
 השנה ראש עד בשבילן סאה בית כל חורשין סאה בית

 . מסיני למשה הלכה זה ודבר
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היו שורה אחת או  ו
מוקפות אין חורשין 

 אלא לצרכן.

 חורשין אין עטרה מוקפות ו[א] אחת שורה עשויות היו
 ואחד אחד לכל שהוא כמלוא אורו וסלו צרכן אלא להן

 . לעשרה מצטרפות הנטיעות עם והדילועין
 א"א, מוקפות אחת שורה עשויות היו/ ד"הראב השגת+/

 .+ במתניתין קתני עטרה מוקפות דאו הגמרא מן ל"נ

 מוקפות עטרה
 .כחצי גורןפיהמ"ש: 

 עגולה שלימה.כרא"ש, ר' נתן: 
 מוקפות גדר סביבם. ר"ש, רע"ב:

'נטיעה' היא כלשון  ז
 בני אדם*

 זה שהחמרנו בה שאין מתירים אלא בעשר לב"ס נטיעה היא זו אי
 . נטיעה לו שקוראין זמן כל הקטן האילן

 ?נטיעהמוגדר השתיל כ עד מתי
 כל עוד קוראים לו כך בני אדםרמב"ם: 

  עד שנה.ר"ש, רא"ש: 
 

אילן שנקצץ למטה  ח
מטפח וגדל שוב 

 נחשב נטיעה

 ולמעלה מטפח נקצץ אם חליפין והוציא שנקצץ אילן 
 . כנטיעה הוא הרי ולמטה מטפח, כאילן הוא הרי

 כמה צריך לגמום כדי שיחשב כנטיעה חדשה?
 .למטה מטפח :רמב"ם
 דכאן דמי לאוכן פסק הרמב"ם בערלה ו עד הארץ. :רשב"א

 חכמים ושיערו יחרושו לא אם להתקלקל יכול אם האילן בטבע תלוי
 .להתקלקל יכול מטפח בפחות נקצץ שאם

בזמן הזה מותרים  ט
בעבודת הארץ עד 

 ראש השנה.
וגם בזמן המקדש 
הותרו מלאכות 
לפירות שישית או 

 תולדות נצרכות.

 בזמן אבל, שאמרנו כמו המקדש בזמן האלו הדברים וכל
 , למעט נטיעה כדלהלן יא. ה"ר עד הארץ בעבודת מותרין הזה
 ולעדור השדות ולזבל לסקל מותר המקדש בזמן אף

 ומזבלין, ה"ר עד השלחין ובית והמדלעות המקשאות
 ומפסלין ומזרדין ומקרסמין ומעשנין ומאבקין ומפרקין
 ועושין, אותן וקוטמין וכורכין הנטיעות את ומזהמין

 ומנקבין, הפגין את וסכין, אותם ומשקין בתים להם
 של ה"ר עד שביעית בערב מותרות אלו עבודות כל, אותן

שהם לצורך פירות שישית או שהם  המקדש בזמן ואפילו שביעית

 . מלאכות דרבנן שיש בהם צורך גדול

 

סיכה וניקוב  י
אסורים בשביעית 
ומותרים בשישית* 

 ובשמינית

, קודם שהבשילו לשביעית שנכנסו שביעית ערב פגיגם בזה"ז 
 מנקבין ולא סכין לא שביעית למוצאי צאושיֵ  שביעית ושל

 הגאיות פ"ע מדרגות בונין אין המקדש ובזמן, בשביעית
 מתקנן שהוא מפני, הגשמים משיפסקו שביעית ערב

 . לשביעית

 בזה"ז בשביעית סיכה בשישית לפירות שיחנטו
כיון שיחנטו בשביעית חל עליהם כבר  ר"ש:

בשישית איסור לסוך ולנקב, והדין מתייחס לזמן 
 המקדש.
אפילו לפירות שביעית אין איסור  רמב"ם:

 במלאכות אלו בשישית ובשמינית.
 

גם בזה"ז אין  יא
נוטעים מ"ד יום 

 קודם השביעית.

 ואין מרכיבין ואין אילנות נוטעין אין הזה בזמן אף 
 ותשהה הנטיעה שתקלוט כדי אלא שביעית ערב מבריכין

 וסתם שביעית של ה"ר קודם יום' ל הקליטה אחר
 ודבר, כלומר מ"ד יום וההיתר עד סוף ט"ו באב שבתות שתי קליטה

 הרואה יאמר שמא העין מראית מפני לעולם אסור זה
כיון שחשבון שנות ערלה יצביע על זמן הנטיעה שהוא  נטעו בשביעית

 המרכיב או המבריך או שהנוטע אומר נמצאת, שביעית
 מכן פחות, יקיים יום ד"במ ה"ר קודם שביעית ערב

 קודם מת ואם, מותרין הפירות  עקר לא ואם, יעקור
 .לעקור היורש את מחייבין שיעקור

 ואין מבריכין ואין נוטעין אין ו:, ב שביעית משנה
 ה"ר לפני יום משלשים פחות שביעית ערב מרכיבין

 .יעקור הרכיב או הבריך או נטע ואם
 

 טעם איסור הנטיעה
 - בשוגג בשבת: אומר אני מה מפני :נג גיטין בבלי

 בין בשוגג בין ובשביעית, יעקר - במזיד, יקיים
 לפי לשביעית מונין שישראל מפני? יעקר - במזיד

 ערלה מאיסור כשיוצא ולרבעי לערלה הנטיעה שנות למנות שצריכין
 שנטעה ויודע למפרע השנים מונה הרואה ברביעית אותו ומחללין

. לשבתות מונין ואין ,בשביעית נטיעה למשרי ואתי בשביעית
 נחשדו ולא, השביעית על ישראל נחשדו: אחר דבר

 .השבתות על
 

ולכן גם בזה"ז  חוששים לטעם מונין :רמב"ם
 מ"ד יום קודם ר"ה. נטיעה אסורה

 ט"ו אלול עד לנטוע מותר ז"בזה :ר"ן,  ר"ה י: ר"ת
 אלא בזמן המקדש. מונין כטעם ל"קי דלא

 
שמספיק  – אדמה שכאשר השתיל מגיע בגו

ל' -למחייתו שבועיים, הוא כבר קלוט וממילא די ב
 יום שהוא כ"ט באב.

 
 וזרעים בערב שביעית נטיעת אילנות סרק

אסור כעצי פרי שענין מראית העין : א' ח'כרם ציון 
הוא מפני צעירותו של האילן בשמיטה ולא מפני 

 המנין .
 מותר לכתחילה עד ט"ו אלול. :קטי"ש ז' ד' גרמ"א
מותר. גם לרמב"ם לא שייך כאן  ': כ"ב ה חזו"א

 טעם מונין כיון שאין ערלה באילנות סרק וזרעים.
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 הלכות ספיחין, שמיטת פירות ומקומות החיוב -פרק ד 
 

מן התורה כל  א
שתוציא הארץ בשנה 
השביעית מותר 
באכילה. ואפילו 
בשדה שנעבדה. אלא 

 שקוצר מעט ואוכל.

 בה שנפל הזרע מן בין, שביעית בשנה הארץ שתוציא כל
 וחזרו מקודם שנקצרו העיקרים מן בין, שביעית מקודם

 שעלו והירקות העשבים מן בין, ספיח נקראו ושניהם ועשו
 שנאמר התורה מן לאכלו מותר הכל זרע להן ואין מאיליהן

 שנטייבה שדה ואפילו .ְלָאְכָלה ְלָכם ַהָאֶרץ ַשָבת ְוָהיָתה
  .מהתורה באכילה מותרין פירותיה ,מחהוִצ  בשביעית

הכוונה בו אחרת והיא  'ִתְקֹצר ֹלא ְקִציֵרְך ְסִפיחַ  ֶאת' שנאמר וזה

 כדרך קצר ואם .שנה בכל שקוצר כדרך יקצור שלא
 ודש כרי והעמיד השדה כל שקצר כגון, לוקה הקוצרין

 קוצר אלא, שבארנו כמו הארץ לעבודת שקצר או, בבקר
 . הבצירה כדלהלן כב' בצורתולר"ש השינוי  ואוכל וחובט מעט מעט

 ִתְקֹצר ֹלא ְקִציֵרְך ְסִפיחַ  ֶאת'
 ספיח את א: פרק תחילת א פרשה בהר ספרא
 הספחים על חכמים סמכו מיכן, תקצור לא קצירך

 .בשביעית אסורים שיהו
 ַבָשָנה ֹנאַכל ַמה ֹתאְמרּו ְוִכי :כ, כה פרק ויקרא

 :ְתבּוָאֵתנּו ֶאת ֶנֱאֹסף ְוֹלא ִנְזָרע ֹלא ֵהן ַהְשִביִעת
 עתידים תאמרו וכי( ה) ד פרק ג פרשה בהר בספרא

 נזרע לא הן השביעית בשנה נאכל מה לומר אתם
 מה זורעים אנו אין אם, תבואתינו את נאסף ולא
 חכמים סמכו מיכן עקיבא רבי אמר אוספים? אנו
 וחכמים בשביעית אסורים שיהו הספחים על

 אלא תורה מדברי אסורים ספחים אין אומרים
 סופרים. מדברי

 
 גדר איסור אכילת ספיחין

שדומה למעט כרוב  .מהתורה: ח"קנ מצוה יראים
 ט"רפ א"שנווכן דעת הגר"א ב .שהוא מדרבנןלאילן 

 .דשביעית

 .דרבנן: רמב"ם ושאר ראשונים

מדרבנן אסרו כל  ב
הספיחין הצומחים 

 בשביעית

 . וכ"ש הנזרע בשביעית באיסורהספיחים כל שיהיו סופרים ומדברי
 .אבל לא בהנאה. ויש אוסרים הנאה של כילוי באכילה אסורין

 תבואה ויזרע ילך שלא, עבירה עוברי מפני עליהם גזרו ולמה
 יאכל וכשיצמח, בסתר שדהו בתוך גנה וזרעוני וקטניות

 הספיחים כל אסרו לפיכך, הן ספיחים ויאמר מהם
 . בשביעית הצומחים

 בכלל איסור הספיחין
 קדו"שאו שיש בו  תבלין החייב במעשר -
 עשבי בושם -

 
 

פירות האילן וכן  ג
העשבים שאין דרך 
רוב בנ"א לזרעם 

 מותרים באכילה.

 פירות אלא שביעית מפירות אוכלין שאין למדת הא
 שאין והעשבים כיון שאין דרך לנטעם כל שנה לא גזרו בהם האילנות

 וכל השוטים והירבוזין הפיגם כגון האדם רוב אותם זורעין
 , בהן כיוצא

 תבואה ומיני בגנות לזורעם האדם רוב שדרך הירקות אבל
אפילו לא  והמלקטן מדבריהם אסור מהן הצומח כל וקטניות

 . מרדות מכת אותו מכיןאכלן. רדב"ז. דוקא כשאכל. חזו"א. 

 בכלל איסור הספיחיןאינו 
 פירות האילן. -
בננות. כיון שמתחדש מגזעו ולא נזרע  -

 מחדש.
 כמהין ופטריות. -
 שאינו נקוב.הגדל בעציץ  -
 עשבים שאין דרך לזרעם. -
 עלו בשדה שאין דרך לזרעו -
 תבן -

 העולים ספיחים ד
 ניר ובשדה בור בשדה

 ובשדה כרם ובשדה
 .באכילה מותרין זרע

 קשים תנאים מפני כלל נזרעת שאינה שדה בור בשדה העולים ספיחים

שדה שמניחים אותה בורה בעונה זו שתוסיף כח לזורעה  ניר ובשדה בה שיש

 זרע ובשדה שאין זורעים משום כלאים כרם ובשדה בעונה הבאה

 לפי עליהם גזרו לא מה ומפני, באכילה מותרין שנזרעה כבר
, לשם נפנה אדם אין בור שדה, אלו מקומות זורע אדם שאין
, כרמו אוסר אינו כרם ושדה, בתיקונה הוא רוצה ניר ושדה
  .אותה מפסידין הספיחין זרע ושדה

 . עליו גזרו ולא מקום בכל מותר שביעית של התבן וכן
. עליו גזרו לא עד' וכו העולים ספיחים/ ד"הראב השגת+/
 קדושת אבל ספיחים איסור על התבן עליו גזרו לא א"א

. סחורה בה לעשות ושלא אסור לאבדה בה יש ודאי שביעית

 .+ (והרדב"ז חולק) כס"מ.וכן דעת הרמב"ם. 

 

גזרו לאסור ספיחי  ה
שביעית גם כשיצאו 

 למוצאי שביעית

 באכילה אסורין שביעית למוצאי שיצאו שביעית של ספיחין
 ואיןלמרות שנלקטו בשמינית. שמא ילקוט בשביעית ויטמין למוצאי שביעית 

 רועה ובהמה, כדרכו חורש אלאשמא יאכלם  ביד אותן תולשין
 . במוצ"ש. שלגבי בהמה גזרו ספיחין רק בשביעית כדרכה

 

ספיחי שביעית  ו
אסורים במוצאי 

 שביעית עד חנוכה.

 שביעית במוצאיהנלקטין  שביעית ספיחי אסורין מתי ועד
  .מותרין הן ואילך ומחנוכה .חנוכה ועד ה"מר

אבל . מותרין הגידולין שביעית אחר שביעית ספיחי והזורע

 לעולם.הנלקט בשביעית אסור 

' וכו שביעית ספיחי אסורין מתי ועד/ ד"הראב השגת+/
 לא מצאתיה ולא המימרא זו חפשתי א"א. חנוכה ועד ה"מר

 ממה הוציאה ואולי בירושלמי ולא בתוספתא ולא במשנה
 של וקש בתבן ושורפין נהנין מאימתי במשנה שאמרו

 ליקח אדם מותר מאימתי  :ד, ו שביעית משנה
 עשה .בו כיוצא משיעשה שביעית במוצאי ירק

 במוצאי ירק ליקח התיר רבי .האפיל הותר הבכיר
 :מיד שביעית

 
 ע"פ 'שבת הארץ' ד יג. ש בירק במוצ"ש"ספיחין וקדו

אם התחיל צמיחתו בשביעית יש  :שביעית ט אר"ש 
בו גם ספיחין במוצ"ש. )ואם נגמר גידולו בשביעית 
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 תעניות גוזרין ד"שב ולפי שניה רביעה משתרד שביעית
 וקבע עליו סמך לה סמוך או חנוכה עד מגיעות והן שניות

 אמרו שלא מזה וקשה רוח ורעיון הבל זה וכל חנוכה זמן
 עם נסרח שבשדה שאותו מפני שבשדה וקש בתבן אלא

 לו מניין אחרים ספיחים אבל כמבוער הוא והרי הגשמים
 על החדש ורבה בקרקע בשעמדו ואולי היתר להם שיהא

 חנוכה זמן אבל ברוב האיסור את מעלה שההיתר העיקר
 .+ לו מאין

 יש בו קדושת שביעית(

אין מקור להתיר ספיחי שביעית במוצ"ש.  ראב"ד:
 ואולי כשירבה החדש שההיתר מעלה את האיסור.

אם כבר עשה כיוצ"ב בשמינית אין בו  :שםרע"ב 
 הוא מספר ימים. . והביאו בשם הגר"א שבירקאיסור ספיחין

וכן  כרבי במשנה. מידמותרים  :שביעית ו ד פיהמ"ש

 כתב הרמב"ם בהלכה הבאה וראה שם החילוקים.

 גידולי ספיחי שביעית
 וספיחי ראשון ומעשר הטבל  ט' ד': תרומות משנה

 והבכורים והמדומע לארץ חוצה ותרומת שביעית
 )שלא כתרומה( חולין. גדוליהן

בצלים ושאר פירות  ז
אסורים עד שיעשו 
כיוצ"ב, וירק מותק 

 לקחת במוצ"ש מיד.

 בהן כיוצא עשו אם שביעית למוצאי משביעית שיצאו בצלים
 לוקחים אין הפירות שאר וכן, אסורין לאו ואם מותרין

 מפירות בהן כיוצא משיעשו אלא שביעית במוצאי אותם
 ירק ליקח ומותר האפיל הותר הבכיר עשה שביעית מוצאי

 . לשון המשנה ו' ד' .מיד שביעית במוצאי

 ?ולא הותר מיד נאסר עד שיעשה כיוצ"במה 
כל : פרק יא סעי' ט כרם ציון ,חי"ב סי' סא ציץ אליעזר

וירק ירק שגידולו איטי כבצל נאסר עד שיעשה, 
 .מותר מידעלים 

ירקות שמתקיימים ואין : פ"ט ה"א ד"ה עודרש"ס 
 זרעם כלה אסורים עד שיעשה.

אסורים  ופירות האילןבצלים : כב ס"ק טסי' פאה"ש 
)הכוונה בפירות . ירקות מותרים מידכל הועד שיעשו, 

 האילן לזמן שמותר לקחת אותם מכל אדם ללא חשש(

 

לוף מותר במוצ"ש  ח
 משירבה החדש.

 משירבה שביעית במוצאי לוף ליקח אדם מותר מאימתי
 . כלומר שיהיה מצוי בשווקים החדש

 האם דווקא לוף?

 דין לוף כדין שאר ירק . :סע' טו חזו"א
כבר נתבאר שלוף הוא ממיני : ר"י קורקוס

 )ומשמע בדעתו ששאר ירק מותר מיד( הבצלים.

 ה"ר בתשרי באחד ט
ותבואה,  .לשמיטין

קטנית ופירות 
האילן* מיוחסים 

לעונת לשנה בה הגיעו 
 המעשרות.

 שנכנסו ששית פירות, וליובלות לשמיטין ה"ר בתשרי באחד
 *האילן פירות או קטניות או תבואה היו אם לשביעית

 על ואף, מותרין אלו הרי ה"ר קודם המעשרות לעונת והגיעו
, דבר לכל ששית כפירות הן הרי בשביעית אותם שאוסף פי

 כפירות הן הרי ה"ר אחר אלא המעשרות לעונת באו לא ואם
 . שביעית

 *ר"ה לאילן לענין פירות
 א' תשרי ושונה מלענין מעשר :רמב"ם, רש"י

 ט"ו בשבט כמו במעשר ר"ש, ר"ח:
 

 בפירות האילןלשביעית הקובע  שלב הגידול
)שהיא חנטה לשיטתו למעט  עונת המעשרות רמב"ם:

 בתפוח ואתרוג שהוא שלב התעגלות הפרי, הסמדר( וכ"פ החזו"א.

 וענבים ובזיתים .חנטה שהיא נפילת הפרחר"ש, תוס': 

 .שליש הבאת דהיינו מ"עוה אחר הולכין' התוס לדעת גם

בתבואה וקטנית  י
שייך גם איסור 
ספיחין ובפירות 
האילן רק קדושת 

 שביעית.

 אסורין גידולים שזרעם נאכל והקטניות חמשת מיני דגן התבואה
 אותן אוכלין האילן ופירות, ספיחים משום באכילה
 . שביעית בקדושת

 

, פרגים, דוחן, אורז יא
 המצרי ופול שומשמין

מיוחסים  לשנה בה 
 נגמר גידולם.

 שזרעו המצרי ופול והשומשמין והפרגים והדוחן האורז
 ה"ר קודם פרים נגמר אם, פרי גמר אחר בהן הולכין לזרע
 אחר נגמרו ואם, ששית כפירות בשביעית מותרין אלו הרי

 משום אסורים אלו הרי ה"ר קודם שהשרישו פי על אף ה"ר
 . ספיחים

 
 בפול המצרי:הדין 

לחזו"א דעת הרמב"ם בפול המצרי שהולך אחר שליש ולא גמר פרי שכן כתב 
בפרק א' בהלכות מעשר שני הלכה י'. ולרש"י ותוס' דינו אחר גמר פרי כד' 
המינים האחרים. אמנם ברדב"ז ובר"י קורקוס כאן משמע שדעת הרמב"ם כשאר 

 ראשונים שפול המצרי אחר גמר מלאכה.

 ?ן במיני קטנית אלומדוע שונה הדי
' הד אלו :ז"מ שם ש"והר דשביעית ב"פ' ירוע"פ  אמונה דרך
 שהולכין קטניות מיני משאר נשתנו קטניות מיני
 פרי גמר אחר הולכין באלו אבל מ"עוה אחר בהם

 אחת בבת שליש מביאין אין אלו שמינים והטעם
 ערוגה ויש שמקדמת ערוגה יש שדה באותה כי

 בהן לילך א"וא המקום מןהז לפי הכל שמאחרת
 דהיינו אחר זמן בהן הוקבע לכך שליש הבאת אחר
 לקבוע לחכמים הדבר מסרה והתורה פרי גמר

 אבל מינים' הד אלו ודוקא' וא' א בכל הזמנים
 דינם גמלונים אפונים כגון זרעונים מיני שאר

 :וירקות קטניות כשאר

הירק והאתרוג* אחר  יב
לקיטתם. ואתרוג של 
 שישית שיצא

לשביעית מתעשר 
כפירות שישית 

 לחומרה.

שהוא אחר  כפול היה אפילו והאתרוג, לקיטתו בשעת הירק

 במעשרות חייב בשביעית כככר ונעשה ה"ר קודם חנטה
 ונלקט הואיל בששית כככר היה ואפילו, ששית כפירות

 ששית כפירות ומתעשר, שביעית כפירות הוא הרי בשביעית
 . להחמיר

 
 

 לשביעית למעשה  בגידולים השונים סיכום הזמן הקובע
לרמב"ם הבאת שליש לתוס' ור"ש נפילת הפרח ולמעשה  –הלכה ט' – אילנות

 הורו הרב אויערבך והגרמ"א לחשוש מספק לכל השיטות.
לרמב"ם לחומרה אחר לקיטה או תחילת גידול ולרוב  -הלכה יב  – אתרוג

ו'. אבל בשאר  הראשונים אחר חנטה ולמעשה מחמירים כרמב"ם. קטי"ש ו'

 בירק?ענין מעשרות מהו הזמן הקובע ל
 –. ואפילו גמרו בשישית. הלקיטהרמב"ם, רמב"ן: 

 וכ"פ השו"ע שלא קכ"ו.
 גמר גידולו. תוס':

 מהו הזמן הקובע לענין ספיחין בירק?
 ובלבד שגדלו קצת בשביעית. .הלקיטה: רמב"ם

אם נזרעו וצמחו קצת : ר"ש, רמב"ן, רא"ש
בשישית אין בהם איסור ספיחין. ולענין קדו"ש 

 כלקיטה.

 אתרוג שחנט בשישית ונלקט בשביעית
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 הדרים נוהגים אחר חנטה ולא מחמירים פעמיים.
אחר לקיטה. לרבות בננות, גרעיני דלעת ואבטיח  – ירקות וגידולי שדה

)כשמגדלים לצורך הפרי( תפוחי אדמה )למרות שבפועל הם זרעים הנאכלים 
אינם מוגדרים כקטנית כיון שגדלים תחת הקרקע( ושעועית בתרמילים. וכן 

אם מקובל להפסיק השקייתם למעט שיחים שאינם מעוצים או חד שנתיים. 
 בשישית וכך עשו.

 שליש גידול  –הלכה ט  - וקטנית תבואה
 גמר גידול. –הלכה יא  – אורז דוחן פרג ושומשום

 

מחמירין כפרי שישית למעשרות כחנטתו  רמב"ם: 
ולענין מעשר הולכים אחר  ולקדושת שביעית כלקיטתו.

 לקיטה. רמב"ם מע"ש א ה.

שישית לכל ענין כחנטתו. ראב"ד, רש"י, תוס': 
 ואין בו קדושת שביעית.

 יצא לשמיניתשחנט בשביעית ואתרוג 
 .חייב במעשר: רז"ה

לגמרי ולכן  אחר חנטה: וכל שאר הראשונים רמב"ם
 בו קדו"ש. ישופטור ממעשר 

כל היבולים של  יג
שביעית שיצאו 
למוצ"ש נידונים 

 כדינם.
 

 וקטניות בתבואה שביעית למוצאי שיצאו שביעית פירות וכן
, שלרמב"ם היא באילן 'חנטה' המעשרות עונת אחר הולכין ואילנות
 שזרעו המצרי ופול והדוחן והאורז והשומשמין והפרגין

 . לקיטתו אחר והירק, הפרי גמר אחר לזרע

 

פול המצרי הולך אחר  יד
כוונתו בזריעה אם 
לזרע אחר גמר פרי 
ואם לירק אחר 

 .לקיטה

 ראש קודם פריו ונגמר בששית לזרע שזרעו המצרי פול
, בשביעית מותר שלו זרע בין שלו ירק בין, שביעית של השנה

 אסור זרעו בין ירקו בין שביעית עליו ונכנסה לירק זרעו ואם
 אם וכן, מפני חשיבות הירק נגרר אחריו הזרע לאיסור שביעית כספיחי

 . אסור ולירק לזרע זרעו

 

באיסור זרע  טו
בשביעית, אם לירק 
מותר* בשמינית 

 כלקיטתו.

 זרעו בין לזרע זרעו אם לשמינית ויצא בשביעית וזרעו עבר
כיון שגמר פריו  הספיחים כשאר שביעית במוצאי אסור ירקו בין

 ירקו בין בשמינית ונלקט הואיל לירק זרעו ואם, היה בשביעית
, אין הפירות נאסרים שאמנם היה חייב לעקרם אך בדיעבד מותר זרעו בין

שאין  מותר וירקו ספיחים משום אסור זרעו ולירק לזרע זרעו

 .כח בזרע לגרור את הירק לאיסור
' וכו לשמינית ויצא בשביעית וזרעו עבר/ ד"הראב השגת+/
 היתר שום בשביעית בזורע מצינו לא א"א. מותר וירקו עד

 אסור ה"ר לפני יום' מל פחות והמבריך הנוטע אמרו שהרי
 הולכין ואין יעקור במזיד בשביעית והנוטע בשביעית לקיימן

 יעקור בשביעית משהשריש אלא לגמרו ולא פרי לחנטת לא
 אחר ולא הישן האילן בפירות אלא חנטה אחר הולכין ואין
 לה משכחת ואי מאליהן שיצאו בספיחין אלא פרי גמר

' במקומו נמי אי ם"עכו בשזרעו אלא לה משכחת לא בנזרעו
 .+ יעקור בהו אמרינן דלא דאפשר מדבריהם שהשביעית

 ירק שנזרע בשביעית באיסור -'נעבד' 
אלא אם זרעו  אסור לעולם וחייב לעקרוראב"ד: 

 .גוי או במקום ששביעית מדרבנן
 בשמיניתאם לא עקר בשביעית, מותר רמב"ם: 
 כלקיטתו.

כיוצא אמנם גם לרמב"ם יש עדיין איסור אכילה בירק זה עד שיעשה 
 ה'.-בו כדלעיל הלכה ד'

 
 

פרי שחנט בשביעית  טז
והבשיל בשניה נאכל 

 בקדו"ש. 

 שלש לאחר נגמרות והן הואילתאנה שהבשלתה איטית  שוח בנות
לרמב"ם היא ה'חנטה'  המעשרות לעונת באו אם מזמן החניטה שנים

 מן שנייה בשנה נאכלות הן הרי שמינית של ה"ר קודם
 . שביעיתפרי בקדושת  בתורת השבוע

 

בצלים ופול שמנע  יז
מהם מים שיעור זמן 
קודם שביעית הם 

 כפירות שישי.

 מהם שמנע המצרי ופולשצריכים להרבה מים.  הסריסים הבצלים
 שמוסיפים להם השקיה ידנית לזרוז בעל ושל, ה"ר קודם יום' ל מים

של שביעית. ולכן מתקשים ונחשבים  ה"ר לפני עונות' ג מהם שמנע

 הרי מיכן פחות, ששית מפירות אלו הרי כקטנית שזרעם לזרע
 . שביעית כספיחי הם

 

כל הירקות שהוקשו  יח
בשישית מותר 
לקיימן בשביעית. 
וירק רך צריך לעקרו* 
למעט לוף שדרכן 

 לשמר.

 מלאכול ונפסלו ה"ר לפני הוקשו אם לזרע שקיימן הדלועין
 מפירות שהן בשביעית לקיימן מותרוממילא פסק גידולם  אדם

 כולן הירקות וכן, שביעית כספיחי אסורין לאו ואם, ששית
ואין בהם ספיחין כון  בשביעית לקיימן מותר ה"ר לפני שהוקשו

 אסור רכים היו ואםשכבר הוקשו ולא קדו"ש כיון שנפסלו לאכילה. 
 אם כסחורה הויו, כיון שממשיכים לגדול בשביעית ספיחים משום לקיימן

 .לזרע שמניחן שיאמרו העין מראית כאן יש לזרע משאירן אין' ואפי לזרע משאירן

, הלוף את לשרש אותו מחייבין איןלמרות חיוב העקירה הכללי 
 שביעית למוצאי צמח אם, שהוא כמות בארץ מניחו אלא

 בעלין גוזז אלא הקנדס את לשרש אותו מחייבין ואין, מותר
 דרכןכיון ש מותר שביעית למוצאי צמח ואםשהרי צמחו בשביעית 

 . בעקירתן הפסד יש וגם חשד כאן אין לשנה משנה להניחן

 ?ממתי יש חיוב עקירה לירק
קצת  ְוָגֵדלוא רך הכל שנכנס לשביעית כשרמב"ם: 

 .חייב לעקרו מידבשביעית בכלל ספיחין ו
אבל  .אינו ספיחין אם התחיל לגדול בשישיתר"ש: 

יראה  לאנגמר גידולו בשביעית חייב לעקרו שכש
 .פירות שביעית למסחר כמי שמשמר

מינים המשרישים  יט
לעומק מותר לעקרן 

 בקרדום של מתכת

 הקיצונים שביעית ערב של בצלים וכן שביעית ערב של לוף

 ולכן מותרים באכילה  שביעית לפני שנגמרו ופואה שגידולם בקיץ
למרות שבמינים אלו  מתכת של בקרדומות בשביעית לעקרן מותר

 מוכיחין דמעשיו הארץ עבודת משום בזה ואין, נדרשת חפירה לעומק

 . קרקע לעבודת מתכוין שאינו עליו

 שינוי בעקירת לוף בצלים ופואה
כיון שמינים אלו משרישים לעומק, נדרש  ר"ש:
 לעקרן בקרדום ולא במרא כדרכן.  שינוי

 צורך בשינוי וקרדום הוא דרכן. איןרמב"ם: 
 

 שגדלו קצת בשביעית:עצמן דין הבצלים  וצמחו בשביעית גשמים עליהם שירדו שעקרן בשישית* הבצליםבצלי היתר שגדלו  כ



 החיוב ומקומות פירות שמיטת, ספיחין הלכות - ד פרק

349 
 

מחדש בשביעית מכח 
הקרקע, העלים 
אסורים והבצל 

 בהיתרו.

שגדלו מכח הבצל  מותרין אלו הרי ירוקין שלהן שהעלין זמן כל

 העלין ואותן בארץ כנטועין הן הרי השחירו ואם, ולא הקרקע
 עצמן הבצלים כך ובין כך ובין, ספיחין משום אסורין
 . עומדין בהיתרן

 אפילו לא רבו גידוליו כולו נאסר.רש"י: 
אם רבו גידוליו על עיקרו גם : תשובות א רפ""ז רשב"א

 הבצל נאסר.
כנגדן לענין לשער רק חזו"א: בהיתרן עומדים.  רמב"ם:

 אבל באכילה אסורים כיון שמעורבים באיסור.

 

בצלי איסור שגדלו  כא
שוב בהיתר ורבו 
הגידולים על העיקר 

 מותרים.

 ונטעו וממילא נאסר בספיחין לרמב"ם בשביעית שעקרו בצל
 עיקרו את גידוליו העלו עיקרו על גידוליו ורבו בשמינית

 קרקע י"ע אסורה ושביעית הואיללספיחין וקדו"ש  הכל והותר
ולכן שונה מכלאים, ערלה וטבל שבהם אין גידולי  קרקע י"ע נטילתה כך

 .ממעשה בני אדם נאסרווהרא"ש חילק שאלו . היתר מעלים את האיסור

 והותר עד' וכו בשביעית שעקרו בצל/ ד"הראב השגת+/
 אלא מעשה אבהו' ר עשה לא בירושלמי א"א. הכל

 כען ארכיני תרגום כדך נא הטי מרוכנים פירוש במרוכנים
 גלה כן שעשה וכיון יגדלו שלא שלהן הצואר מעקלין כלומר

 גדולין אותן גדלו ואם בגידוליהן ליה ניחא דלא דעתו
 ניחא דמינח אסורין לא ואי האיסור את ומבטלין מותרין

 .+ דמו לכתחלה וכנטועין ליה

 מתי מתירין ברבו גידוליו על עיקרו?
העלים למנוע רק כאשר כיפף ראב"ד, מאירי: 

ואחרת  )הכוונה שמכסה כל העלים בעפר. חזו"א( הגדילה
 הוא כמבטל איסור לכתחילה ואסור.

בכל אופן שרבה ההיתר ואפילו רמב"ם, רש"ס: 
 נטעו ע"מ שיגדל.

 

 לא פירות שביעית כב
 שאוסף כדרך יאספם

 .שנה בכל

 כדרך יאספם לא בשביעית שחנטו האילן שיוציא הפירות
 ואם, ִתְבֹצר ֹלא ְנִזיֶרָך ִעְנֵבי ְוֶאת שנאמר שנה בכל שאוסף

 . *לוקה הבוצרים כדרך שבצר או האילן לעבודת בצר
 

אבל שליחים של אוצר בי"ד מותר להם לקטוף פירות שביעית בדרך הרגילה. 
 שבת הארץ כב ב.

 את ענבי נזירך לא תבצור
 ִעְנֵבי  ְֶאת א: פרק תחילת א פרשה בהר ספרא
, בוצר אתה אין בארץ השמור מן, ִתְבֹצר ֹלא ְנִזיֶריָך

 תבצור לא, תבצור לא, המופקר מן בוצר אתה אבל
 שביעית של תאינים אמרו מיכן, הבוצרים כדרך

 אתה קוצה אבל, במוקצה אותה קוצים אין
 וכן בירושלמי ח' ו'.. בחורבה

אין היתר לקצור בכלי בפירות : ש"א ו' ב'גר"א 
במחובר היא רק ביד שביעית מחוברים. תלישה 

 ומענף תלוש מותר להוריד הפירות בכלי.
: מותר רק במופקר ורק שלא בדרך ר"ה ט' ר"ת 

)כלומר שני תנאים  בצירה ואין לבצור כלל בשמור.

 מצטברים להתיר מופקר ובשינוי(

בין פירות השמורים ובין המופקרים : ד כב' רמב"ם
 ( תנאיהקצירה כמותמותרים בקצירה בשינוי )של 

 .אחד קובע השינוי
בדרך במשומר מותר בשינוי ) : שביעית ח' ו'ר"ש 

)כלומר שני תנאים ובמופקר כאורחיה.  (הקצירה

 מצטברים  לאיסור שמור וכדרכו(

 
 איסור בצירה כדרכו חומרת
 איסור תורה.: רמב"ם

. ואיסור בעלות נוהג יהא שלא ,מדרבנן: ר"ש, רמב"ן

ששומר הפירות ומפריש מהן נהיגת הבעלות היא מהתורה ועניינו 

 ע"פ שבת הארץ כאן.. בני אדם

 ד"א קס"ב. גדר החיוב שלא לבצור כדרכו

 .הבצירה בכמותלהגביל עצמו  רמב"ם:
לבצור בכלי הבצירה  דרךבשינוי ר"ש, רע"ב: 

 שאינו מיוחד לכך.

גם בפירות שביעית  כג
תלושין יעשה 

 המלאכות בשינוי.

 במוקצה אותן קוצין אין שביעית של תאנים עושה וכיצד

 ענבים ידרוך ולא, בחרבה מייבשן אבל כלומר במקום היבוש הקבוע
, הבד בבית זיתים יעשה ולא, בעריבה הוא דורך אבל בגת
 בבית וטוחן ביותר קטן בד לתוך ומכניס הוא כותש אבל
 כל הדברים בשאר וכן, קטנה לבד ומכניס ובקוטב הבד

ובשדה אחרים או באוצר בי"ד מותר, שאין חשש . משנה לשנות שיכול

 צ"א ובישול ואפיה טחינה כגון לבצירה כלל שייכות שאין מלאכותבעלות. וכן 
 .לשנות

 

מצווה להפקיר מה  כד
 שתוציא הארץ

 בשביעית הארץ שתוציא מה כל להפקיר להשמיט עשה מצות
 או כרמו הנועל וכל, ּוְנַטְשָתּה ִתְשֹמְטָנה ְוַהְשִביִעית שנאמר

 כל אסף אם וכן, עשה מצות ביטל בשביעית שדהו סג
 שוין הכל ויד הכל יפקיר אלא .לרמב"ם ביתו לתוך פירותיו

 עמך אביוני ואכלו שנאמר גם בקרקע לצורך אכילת הפירות מ"בכ

 שמביאין כדרך מעט ביתו לתוך להביא לו ויש .לרבות העשירים.
 חמשומלקט זיתים בכמות שנעשה מהם , שלא יראה כסחורה ההפקר מן

 ְוָאְכלּו ּוְנַטְשָתּה ִתְשְמֶטָנה ְוַהְשִביִעת יא: כג שמות
 ַתֲעֶשה ֵכן ַהָשֶדה ַחַּית ֹתאַכל ְוִיְתָרם ַעֶמָך ֶאְבֹיֵני

 : ְלֵזיֶתָך ְלַכְרְמָך
 

 דין הפירות כשלא הפקיר שדהו -'משומר' 
כדלעיל שאכילה הותרה  הפירות אסורים באכילה.ר"ת: 

 לר"ת רק במופקר ובשינוי.
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 ואם, יין כדי עשר חמשה וענבים בכמות שנעשה מהם שמן כדי
 . מותר מזה יתר הביא

 הפירות מותרים.רמב"ם, רש"י, רמב"ן: 
 

 ?האם יש אפקעתה דמלכא בישראל שלא הפקיר
 שגדר' יש דאטו יא סימן א חלק ט"מבי ת"שו

 במעשר יתחייב השמיטה בשנת הפקירה ולא כרמו
 .'לארעי' אפקרי' רחמנ הא
 בהא למימר דאיכא :כד סימן רוכל אבקת ת"שו

 גב על אף חייבת שהיא נמי הכי אין)ישראל שלא הפקיר(
 אם' ואפי' אפקרי לא דאיהו כיון אפקירה דרחמנא

 התם שאני למימר איכא דפטורה לומר תמצי
  .'כו גוי בשל כן שאין מה' אפקרי דרחמנא

 המצוה אי מסופק ואני :פד מצוה חינוך מנחת
 להפקיר ציוהו דרחמנא הוא דגברא אקרקפתא

 ואם להפקיר לקיים ומחויב בשביעית פירותיו
 אינו מפקיר אינו אם אבל הפקר ז"ה מפקיר
 רק הפקר אינו מ"מ עשה על דעובר ונהי מופקר

 ליטלו רשאי אחר אין כ"א ת"השי גזירת על עובר
 .הפקיר שלא ז"כ אחרים ביד גזל הוא והרי

שביעית נוהגת בארץ  כה
ישראל בלבד וגם 

 שלא בפני הבית.

מהתורה במקומות  בלבד ישראל בארץ אלא נוהגת שביעית אין

 כי שנאמר שהחזיקו עולי בבל ומדרבנן גם במקמות שהחזיקו עולי מצרים
 בפני שלא בין הבית בפני בין ונוהגת', וגו הארץ אל תבואו
 .ר"י קורקוס. אבל מהתורה רק כשכל יושביה עליה הבית

 לענין שמיטת כספים י' ט' שכותב בהדיא שהיא מדרבנן.וראה להלן 

 

גבול עולי בבל אסור  כו
בעבודה ובספיחין 
וגבול עולי מצרים 

 אסור רק בעבודה.

 וכל בעבודה אסור כזיב עד בבל עולי בו שהחזיקו כל
 בו החזיקו שלא וכל, באכילה אסורין בו שצומחין הספיחין

, אמנה ועד הנהר ועד מכזיב שהוא בלבד מצרים עולי אלא
 ובסחורה ונוהג קדו"ש* בשביעית בעבודה אסור שהוא פי על אף

, באכילה מותרים בו שצומחין הספיחין, ופטור ממעשרות בפירות
 . בשביעית בעבודה מותר והלאה ומאמנה ומהנהר

ראה בהלכות תרומות פרק  גבולות עולי בבללעניין 
 א' הלכה ח'.

 בגבול עולי מצריםוקדו"ש חיוב ביעור 
 חייב בביעור.: לפי המשנה למלך והחזו"א רמב"ם

. ולדעת ביעור בגבול עו"מ אין חיוב רמב"ן, ר"ן:

הגר"א בש"א לשיטה זו אין נוהג גם קדושת שביעית. והמל"מ 

 מסתפק.שבת הארץ ד כו.

 

ע"פ  כיבוש עולי בבלמקומות מסופקים אם בכלל 

 .:שקטי"

ממערב לאשקלון ודרום מערב  -נגב מערבי  -
)ולפי זה אינו חופף לאשכול הישובים המכונה היום  לבאר שבע.

 נגב מערבי שהוא מזרחית לאשקלון(

 עמק בית שאן. -
איזור צמח, עין גב. מדרום מזרח עמק הירדן:  -

 לכנרת.
 צפון רמת הגולן והחרמון  -
השטח  ' שהואהגליל המערביאפשר שהוא ' – שפלת עכו -

 המישורי בין עכו לראש הנקרא.

בסוריא נוהג איסור  כז
עבודה אך לא בעמון 
ומואב, מצרים 

 ושנער.

 גזרו התורה מן בה נוהגת שביעית שאין פי על אף סוריא
לרבות  ישראל כארץ בשביעית בעבודה אסורה שתהיה עליה

 ארץ יניחו שלא כדי, חיוב הפקרה, איסור סחורה והפסד וחיוב ביעור
 , שם וישתקעו וילכו ישראל

 על אף ושנער ומצרים בחלק שלא כבשו ישראל. ומואב עמון אבל
 בהן נוהגת שביעית אין מדבריהם במעשרות חייבות שהם פי

  מעשר עני שלהם בשביעית. משנה ידיים ד' ג'. על עניים שיסמכו כדי

 ביעור בסוריאחיוב 
 חייבים בביעוררמב"ם: 

 .בסוריא ניתן לאכול גם אחר זמן הביעורר"ש: 

בעבר הירדן נוהגת  כח
 איסור עבודה.

 כולל החלק של עמון ומואב שטיהרו בסיחון וכבשו ישראל הירדן עבר
 וספיחי, כיון שעולי בבל לא כבשוה מדבריהם בה נוהגת שביעית

 ב"עו שכבשוהו ערים מקצת, אך באכילה מותרין הירדן ועבר סוריא

 ישראל מארץ חמורין אלו ארצות יהיו לא, אסורין הספיחיןגם  שם
 . מצרים עולי בה שהחזיקו

 עבר א"א. בה נוהגת שביעית הירדן עבר/ ד"הראב השגת+/
 בבל עולי החזיקו לא הרי ו"מק להביאו צריך היה מה הירדן

 .+ סוריא וכן

 

 קרקע שקנה ם"עכו כט
 וזרעה ישראל בארץ

 פירותיה בשביעית
 .מותרין

 פירותיה בשביעית וזרעה ישראל בארץ קרקע שקנה ם"עכו
, . כס"מישראל י"ע עבודה בה נעבד לא וגם ם"עכו של שהשדה מפני מותרין

 ם"והעכו, עבירה עוברי מפני אלא הספיחין על גזרו שלא
. ולכן עבודת העכו"ם עליהם שנגזור כדי השביעית על מצווין אינן

 קרקע שבחזקת עכו"ם בארץ ישראל
 מפקיד הוה לוי בן יהושע רבי ט: שביעית ירושלמי

 גינתא מן אלא ירק לי תזבון לא לתלמידים
 אימא איזיל ל"א לטוב זכור עימיה קם דסיסרא
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 . קלה יותר מהמציאות של עלו מאליהם בשדה ישראל שאסור
 

 ?האם יש בפירות עכו"ם קדו"ש לרמב"ם
 אין ד"כמ דפסק משמע הספיחים על גזרו שלא טעמא רבינו ומדיהיב :רדב"ז

 נהי הארץ קדושת להפקיע ם"לעכו קנין שאין כיון י... ומיהו"בא ם"לעכו קנין
 יש הילכך שביעית. בקדושת לאכלן צריך מ"מ מותרין וספיחיהם דפירותיהן

 שביעית בפירות סחורה ועושין בדבר מדקדקין שאין סמכו מה על טעם למצוא
 דאמר כרבי הלכה דפסקו הגאונים על להם דסמכו ל"וי ?השנים כשאר בה ונוהגין

 להפקיע ם"לעכו קנין יש ד"מ ואיכא מדרבנן דעיקרו וכיון דרבנן הזה בזמן שביעית
 כרבנן דפסק נראה רבינו מדברי אבל דרבנן במילתא עליו סמכו מקדושתה הארץ
 ולא' וכו להשמיט ע"מ סתם כתב שהרי דאורייתא הזה בזמן שביעית דאמרי
 ומעשרות. תרומות לענין תרומות' מהל א"פ עשה כאשר חילק

כיון ששביעית בזה"ז דרבנן ניתן לסמוך על  –)תמצית ע"פ 'שבת הארץ'  :כס"מ
לגוי, לפחות כשהיא תחת ידו, להפקיע מקדושת שביעית  שיש קניןמי שסובר 

 )וכן דעת ספר התרומה הלכות א"י עמ' סג((.

 אלא אינו נוהג היובל שאין בזמן קרקע דשמיטת ו"ובפ ט"בפ רבינו כתב דבהדיא -
 קנין שאין מטעם בקנינו איסור אותו נפקע לא)הכפתור ופרח( " ש"ומ .מדבריהם

 שכתב מה אשתמיטתיה "ושביעית מעשר מידי להפקיע ישראל בארץ ם"לעכו
 מן להפקיע בארץ ם"לעכו קנין אין שאמרו שמה ,תרומות מהלכות א"בפ רבינו

 הרי אלא יחיד ככיבוש אינה ממנו ולקחה ישראל חזר שאם לענין היינו המצות
 ומה ,היא מופקעת ם"עכו ביד בעודה אבל .מעולם ם"לעכו נמכרה לא כאילו היא

 אינם נ"ה" ש"ומ. דוקא ישראל כשמירחם אלא אינו במעשר חייבים שפירותיהם
 לא ספיחים גזירת ביטול שהרי שביעית נוהג בפירותיהם אבל בשביעית חייבים

 "אסורה ועבודה מותרים שהספיחים ל"ז הוא שכתב וכמו בשביעית עבודה ביטל
 עולי בה שהחזיקו ישראל בשדה דהתם לזו זו ענין שאינם ברור הדבר .כ"ע

 .ם"עכו בשדה והכא בבל עולי ולא מצרים

 אפילו השמיטה בשנת תמעשרוב ראליש בארץ חיוב שום אין :א יא' מבי"ט
 ראל. מכמה טעמים:יש ומירחו מירוח קודם גוי מיד מהלקוח
 וכיון .במעשרות השמיטה בשנת כלל חיוב אין התורה מן -

 אין לגוי גם השמיטה בשנת לישראל חיוב שום אין דמדאורייתא
 .מדרבנן' אפי חיוב שום

 קרקעו פירות ישראל מירוח הא ישראל ביד דמירוחו משום ואי -
 הגדלים פירות מירוח שכן כל שמיטה שנת דהוי מיחייב לא ממש

 השמיטה בשנת חיוב שום אין חיובייהו תיתי דמהיכא גוי בקרקע
 בהר בפרשת כתב לעיל שהבאתי ברייתא ההיא על ל"ז ן"והרמב -

 לגוי קנין אין דשמא ל"ז י"רש' לפי טעם ונתן עליה ל"ז י"רש' פי סיני
 .ל"עכ כישראל עליו גזרו השביעית דיני להפקיע ישראל בארץ

' ממעשרו פטורים ישראל יד על שנתמרחו בשביעית גוי דפירות בהדיא משמע..
 '.כדאמר בביעור שביעית דיני כל להם ויש ישראל של כפירות

וכבר הוסכמה הלכה שאין קדו"ש נוהגת כלל בפירות של נכרי שבת הארץ: 
 .וחייבים הם בתרו"מ כשגמרם ישראל

 הות דיהודאי דסיסרא גינתא הדא לית לרבך
 נפשך על מחמרא בעיתא אין מיניה ונסביה' וקטלי

 .לחברךאשתרי[ הגרסא בדמאי ב א: ] אשתווי
 גם האמת לפי :כט הלכה ד פרק ויובל שמיטה הלכות משנה כסף

 לא ולכן עבדו ם"ועכו הוא ם"עכו דבחזקת כיון מותרים פירותיו זה
 .חביריו שמחמירים ממה יותר עצמו על יחמיר

 על להחמיר תרצה אם בשבילי לו אמור ועוד :בדמאי שם פני משה
 שכבר מיחוש בית כאן שאין לפי לחבירך תתיר אבל תחמיר נפשך
 .המקומות לאלו התירו
 :הלכה ב' ד"ה מהו לטחון ו פרק שביעית מסכת הפנים מראה
 אלא הוה י"בא דלאו התם להדיא ומשמע ...ט"פ דסוף ל"דריב וההיא

 כ"ואח שם שנשנו בה וכיוצא שאן בית כגון לה הסמוכין במקומות
 לטוב זכור דקאמר הוא ועלה י"מא חשיבא דלא משום אותן התירו

 לחברך אישתרי נפשך על מחמרא בעית ואין' וכו לרבך אמור זיל
 .המקומות לאותן התירו שכבר משום שם כמבואר
 דהחומרא מפרש ל"ז פ"ומהרא. לחברך זאת תספר' פי רידב"ז:

  :מישראל השדה את גזל ם"דעכו משום הוא
 שעושים כמו שיעשה, עצמו על להחמיר רבך ברצון ואם נפש: ידיד

 .כלל בשביעית מגויים קונים שאינם חביריו
 

מותר לשמור בְסָפר  ל
פירות שביעית מפני 

 עכום.

 נאמן עליהם מושיבים ְסָפרל הסמוכות ישראל ארץ עיירות
כן  פסידו את ישראליו שביעית פירות ויבוזו ם"עכו יפוצו שלא כדי

 .לגוי שביעית פירות להאכיל אסור
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 אופן השימוש בפירות שביעית -פרק ה 
 

פירות שביעית  א
מותרים באכילה, 

סיכה, הדלקת הנר 
 והצביעה.

 'והיתה שבת הארץ לכם לאכלה' ולשתייה לאכילה ניתנו שביעית פירות
 למדו השמועה מפי, ולצביעה הנר ולהדלקתכשעומדין לכך  ולסיכה

 ודרשינן 'לאכלה לכם' דכתיב משום צבע בה ולצבוע נר להדלקת אף תהיה

 הנר והדלקת וצביעה .שוה וביעורן שהנאתן ,דלאכלה דומיא אבל ,צרכיכם לכל -'לכם'

 . שוה וביעורן הנאתן

 אדם למאכל המיוחדים אלא ש"בקדו קדושין פירות איןד"א: 
 וכל] מטאטאות לעשות או .אדם לצביעת או בהמה למאכל או

 בהמה לצביעת או להסקה המיוחד אבל[ בהסקה אסורין אלו
 המיוחד ודבר, הקדוש לדבר לקטן' ואפי עליהן חל ש"קדו אין

 לקיטה מחשבת אחר הולכין קדוש שאין ולדבר הקדוש לדבר
 א"הי כדלקמן

 האם יש מצוה באכילת פירות שביעית
יש מצווה מגילת אסתר בדעת הרמב"ן: 

 באכילת פירות שביעית.
 אין מצווה חזו"א:

 
 סיכום תנאים לקדו"ש בפירות

 מין שקדושת שביעית נוהגת בו. .1

כדלהלן שהיהי ראוי למאכל אדם או בהמה או 
 צבע לאדם וכליו ועוד 

 שלב הגידול הקובע היה בשביעית.  .2
ויש מחמירים  הקרקע שייכת ליהודי.  .3

 .בזה כדלעיל ד  כט

אכילה ושתיה  ב
הותרו רק כשדרכן 

 בכך.

 דבר ולשתות, לאכול שדרכו דבר לאכול, כיצד ולשתייה לאכילה
 כגון לאכול דרכו שאין דבר אבל .שני ומעשר תרומה כדין, לשתות שדרכו

 . בפ"ע אלא במאכל לשתות אסור ני עצמובפ שמן

 סחיטת פירות שביעית
 לסחיטה העומדיןמותר דוקא בפירות  חזו"א:

 לסחוט ואין .במקום שבו הוא נמצא כגון תפוז
 הרסק את שאוכלין אף מרוסק מגזר מיץ

 הנשאר.

צריך לאכל הפירות  ג
כדרכן תמיד אם חי 

אם מבושל. ואין 
אוכלין פרי שכבר 

 נפסד.

, ש"ומע בתרומה משנה שאינו כדרך מברייתן פירות ישנה ולא
 להאכל שדרכו ודבר, מבושל יאכלנו לא חי ליאכל שדרכו דבר

 שולקין אין לפיכך, לכן אסור לכוס חיטין חי אותו אוכלין אין מבושל
ולר"ש  שנפסד תבשיל לאכולמכריח עצמו  מטפל ואינו בהמה אוכלי

 בתרומה אוכל שאינו כדרך ,שעפשה והפתאפילו אם רק עבר עליו לילה 
 . ומעשר

 הפסד פירות שביעית בגרמא:
איסור הפסד הוא דוקא : ג"פ' סי ת"שו מהרי"ט

 בידיים ולא בגרמא.

 ירק מבשלין ואין ד
 בשמן שביעית של

 תרומה

 לידי יביאנו שלא תרומה בשמן שביעית של ירק מבשלין ואין
 מיד ואכלו מעט בישל ואם, התרומה מפני לשרפה ותלך תטמא שמא פסול
 . פסול לידי לבוא כדי הניחן לא שהרי מותר

 

 המיוחדין פירות ה
 אין אדם למאכל

 אותן מאכילין
  לבהמה

 לחיה לבהמה אותן מאכילין אין אדם למאכל המיוחדין פירות 
 לתחת מאליה הבהמה הלכה, אלא לאחר שנפסדו לאכילת אדם ולעופות
 ולבהמתך שנאמר להחזירה אותו מחייבין אין ואכלה התאנה
 . לאכול תבואתה כל תהיה בארצך אשר ולחיה

 להאכיל לאדם פירות המיוחדים לבהמה
אסור להאכיל : ז"קמ ע"מ ג"סמ ח"קנ מצוה יראים

 .וכ"כ החזו"א יד' י' .לאדם פירות המיוחדים לבהמה
 

מותר לסוך דבר  ו
 שדרכו לסוך.

 דהוי הפסד וחומץ יין יסוך לא, לסוך שדרכו דבר לסוך, כיצד לסיכה
 בו לשום השמן את יפטם ולא, בגופו ולא בכלים. השמן את הוא סך אבל

 במרחץ יסוך ולא, משחה שמן ועושהו מאכלות מכלל מוציאו שהוא מפני תבלין
 . ונכנס מבחוץ הוא סך אבלשהוא בזיון קדשים 

 

מותר לסוך אדם  ז
ולא על כלים 

 ישירות.

, שהותר רק לסיכת אדם וכירים תנור בו חוסמין אין שביעית של שמן
 מפני טמאות בידים אותו סכין ואין, וסנדל מנעל בו סכין ואין

שכבר  טמאות בידים משפשפו בשרו על נפל, לטהורים מלאכול שמפסידו

 הוא סך אבל, כיון שיסוך גם המנעל המנעל בתוך רגלו יסוך ולא,  לא יאכל
 גבי על ומתעגל גופו וסך, שכבר בטל על גופו המנעל ולובש רגלו

 . ספת עור שהשמן  מועיל לה .קטבליא

 

 נרמותר להדליק  ח
בשמן שביעית אך 
 לא בדמי שביעית.

 מכרו, עצמו שביעית בשמן הנר את שמדליק, כיצד הנר להדלקת
 אסורים שניהם בשמן שמן שהחליף או אחר שמן בו ולקח

 שביעית בדמי מדליקין שאין, בזה זה להתחלף יבואו שלא בהדלקה

 לתוך השמן יתן ולא, סחורה בו לעשות יבואו להדליק יתירו שאם חששו בדמים
 . בנר מדליקו אלא  בזה תועלתה ניכר שאין דהוי כהפסד, המדורה

 הדלקת נרות חנוכה ושבת בשמן שביעית
 חנוכה אסור שאינו להנאה חזו"א ורוה"פ:

 .)תורת הארץ( וכן דעת רוב בפוסקים ושבת מותר )רידבז(
מותר :  יד סימן מאמרים שביעית - מרדכי מאמרגרמ"א 

להדליק נר חנוכה בשמן שביעית כשאין לו 
שמן אחר, וכמו שנראה בדעת הרמב"ם 
שמותר להדליק נ"ח בשמן שריפה וכל שהוא 
למצוה אין בו האיסור של לאכלה ולא 

כיון שהרמב"ם הסביר שאין עושים בכור מבהמה  לשריפה.

לא איסור שריפה כגמרא של דמי שביעית מחשש סחורה ו
 ליהנות שאפשר בגלל גםדידן. והוסיף הרב שמואל אליהו "

, כלשהי הנאה בו לך שיש דבר שכל בגלל וגם, ַהַשמָּׁׁש מאור
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 בהדלקת נהנה שלא אדם לך ואין. בהדלקתו איסור לך אין
 חול של שימוש להשתמש יכול לא שהוא פ"אע חנוכה נרות

 .באורם

 לאדםמותר לצבוע  ט
בדברים שדרכן 

 לצבוע בהם.

 אדם מאכלי שהן פ"ע אף בהן לצבוע שדרכן דברים, כיצד לצביעה
. וצ"ע אם חייב תשמישו וכלי בגדיו או ושערו גופו צביעת כגון. לאדם בהן צובעין

 מאכלי אפילו שביעית מפירות לבהמה צובעין אין אבל, בביעור
 . בהמה צבעי על חלה שביעית קדושת שאין, בהמה

 ?בפירות שביעית מותר לצבוע כלי אדם האם
 בגדיו דצביעת ל"דס נראה ::א"ק ק"ב י"רש

 .אסור
 מותר.: שם מאירי

 . אך זה לשונם בכתובים:(קיא) ק"ס כך כתב בד"א ציון הלכה
 השורש כלה היורה רתיחת בשעת צבעים מיני אבל רש"י:
 עלייהו חיילא הלכך שוה וביעורן הנאתן נמצאו הצבע וקולט

 .שביעית
 זמן עד בהם וצובעין הם צבעים מיני וקוצה סטיםמאירי: 
 ולדמיהן שביעית להם שיש מפני אסור ואילך ומשם הביעור
 .ביעור ולדמיהן ביעור להם יש וכן שביעית

גידולים המיוחדים  י
 קדושת לכביסה,
 עליהן חלה שביעית

 .בהן ומכבסין

שהנאתם  עליהן חלה שביעית קדושת ואהל בורית כגון כבוסים מיני

וביעורם שווה. ושונה מעצי הסקה שבהם ההיסק הוא הכשר להנאה שבאה אח"כ. 

 אבל, צרכיכם לכל לכם הארץ שבת והיתה שנאמר בהן ומכבסין
 עושין ואין כגון להסיר כתם במיץ לימון שביעית בפירות מכבסין אין

 שבת והיתה שנאמר המכה ג"ע אותו ונותנין המאכל שלועסין מלוגמא מהם
 ולא להקיא ולא לזילוף ולא למלוגמא ולא לאכלה לכם הארץ

 . לכביסה ולא לפשתן למשרה

 במינים המיוחדים לכביסהקדושת שביעית 

 לא שביעית פירות מוסרין אין  .מ סוכה בבלי
. מוסרין: אומר יוסי רבי, לכבוסה ולא למשרה

 - לאכלה קרא דאמר - קמא דתנא טעמא מאי
 דרבי טעמא מאי. לכבוסה ולא, למשרה ולא
, צרכיכם לכל לכם - לכם קרא אמר - יוסי

 .ולכבוסה למשרה ואפילו

 רבינו ופסק קדושת שביעית חלה עליהם.רמב"ם: 

 בפירות אלא אפליגו לא כ"דע רבינו וסובר נינהו דרבים כרבנן
 במיני אבל דלאכלה דקרא ולישנא דברייתא לישנא וכדדייק
. כס"מ. )ונראה בהם מכבסים לרבנן אף פירות שאינם כבוסים

שסובר שמתבערים תוך כדי הניקיון שהיא ההנאה ולכן 
 הנאתם וביעורם שוים.(

, ביעורן אחר הנאתןאין קדו"ש. כיון שרש"י: 
 שעה ביין הפשתן או הבגדים ששורה שמשעה

 שילבש עד אינה והנאתו, לו ואבד נתבער אחת
יא ומפה משמע לכאורה בדעתו שההנאה ה .הבגדים

 שמשעהבלבישה אבל זה ק"ק בלשון ואמנם בב"ק קב. כתב 
 ,ונבער נתקלקל ביין בגד או פשתן שמטילין

 עד' וד ימים שלשה עד אלא אינו והנאתו
. ומשמע שהביעור מיידי הבגד וכן שרוי הפשתן שיהא

אלא שהוא לאחר זמן ולכן אין הנאתו  ניקיוןבוההנאה היא 
 וביעורו שוים.

 כל שהוא מיוחד יא
למאכל אדם אין 

 עושים מלוגמא.

 אדם למאכל מיוחד שהוא כל, שביעית בפירות אמרו גדול כלל
 מלוגמא ממנו עושין אין בהן וכיוצא וענבים תאנים חיטים כגון

 הוי נפש לכל השווה דבר שאינו דכיון לאדם אפילו בו וכיוצא רטייה או

 ולא לאכלה יהיה לכם מיוחד שהוא כל לאכלה לכם שנאמר הפסד
 , לרפואה

 

כל שמיוחד למאכל  
בהמה עושים 

 מלוגמא לאדם.

 ודרדרין קוצין כגון והוא מאכל בהמה אדם למאכל מיוחד שאינו וכל
 , לבהמה לא אבל לאדם מלוגמא מהן עושין הרכים

 

 

אינו מיוחד,  
הולכים אחר 

מחשבתו בלקיטה 
 לחומרא.

 והקורנס והאזוב הסיאה כגון לזה ולא לזה לא מיוחד שאינו וכל
 לעצים עליו חשב, בשעת לקיטה. רא"ש. ר"ש. במחשבתו תלוי הוא הרי
 למאכל, כפירות הוא הרי לאכילה, שאין בהם קדו"ש כעצים  הוא הרי

 עושין שאין אדם מאכל חומרי עליו נותנין בהמה ולמאכל אדם
 .אותו שולקין שאין בהמה מאכל וחומרי, מלוגמא מהן

 םקדושת שביעית בעצי
 לכם לאכלה לכם קרא דאמר :.מ סוכה בבלי

 שוה וביעורו שהנאתו מי - דלאכלה דומיא

 כגון, כאחד באין העולם מן שמתבער וביעורו שהנאתו, כלומר

 אחר שהנאתן עצים יצאו, הנר והדלקת ושתיה סיכה
 עצים והאיכא -. בהן אופין גחלים משנעשו ביעורן

 כמו להאיר בו מדליקין עצמו שהעץ, שמן עץ דמשחן

: רבא אמר -! שוה וביעורן דהנאתן , באבוקות
 נחתא לא, הלכך עומדין הן ולהסקה עצים סתם

  .להאיר לקטן ואפילו מעיקרא שביעית קדושת בהו

האם עצים דמשחן יש תנאים ובהמשך הגמ' מובאת מחלוקת )
 (.או שדינם כסתם עצים בהם קדושת שביעית

 אוכלי מוכרין אין יב
 בהם ליקח בהמה
 בהמה אוכלי
 .אחרת

 אוכלי בהם וליקח בהמה ואוכלי אדם אוכלי מעט למכור מותר
 בהמה אוכלי בהם ליקח בהמה אוכלי מוכרין אין אבל, אדם

 בהם ליקח אדם אוכלי מוכרין שאין לומר צריך ואין, אחרת
 באוכלי אדם אוכלי בהן החליף או בהן לקח ואם, בהמה אוכלי
 לאדם מלוגמא מהן עושין שאין אדם כאוכלי הן הרי בהמה

 . הראשון הפרי כחומרי תמיד נתפסין שהדמים
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אין מוציאין פירות  יג
שביעית לחו"ל ואין 

 מאכילין לעכו"ם.

ויש שאין  לארץ לחוצה מהארץ אותן מוציאין אין שביעית פירות

ונמצא שאין שולחים אתרוגי שביעית לחו"ל.  אוסרים אלא למכירה ולא לאכילה. חזו"א.

 לא אותן מאכילין ואין, אבל למקומות שכבשו עו"מ מותר .יאלסור ואפילו
 לגוים ולא 'לאכלה לכם' כ"בתו מדרבנן כיון שאין נוהגים בהם קדו"ש והסמיכו .ם"לעכו

 שכיר או שנה שכיר או שבת שכיר היה ואם, שהוא גוי .לשכיר ולא
 ומאכילין ביתו כאנשי הוא הרי עליו מזונותיו שקצץ או חדש
  לפרנסם עליהם המלך שהטיל גוים המלך חיל האכסניא את ומאכילין, אותו

 . שביעית פירות

 האכלת פירות שביעית בפועל שקצץ שכרו
 ובאכסניא

אסור שהוא כסחורה או פריעת חוב ר"ש: 
 בפירות שביעית.

 מותר.רמב"ם: 
 

 פוסקין ד"ב אין יד
 פירות לאשה

 .שביעית

 כמשלם שזה מפני, שביעית פירות -מזונות מ לאשה פוסקין ד"ב אין
 דלא .בעלה משל היא ניזונת אבל, ונראה כסחורה שביעית מפירות חוב

 .בזה פרעון מינכר

 

 פירות אוספין אין טו
 בוסר כשהן שביעית

אבל אוכל* מעט 
בשדה אם הבשילו 

 קצת.

' שנא שהוא כעין הפסד. ר"ש. בוסר כשהן שביעית פירות אוספין אין
 אוכל אבל, תבואה שתעשה עד נאכלת אינה תבואתה את תאכלו

, שבוע שני בשאר שאוכל כדרך פגיןכבר נהיו  כשהם בשדה מעט מהן
שזה  המעשרות לעונת שיגיעו עד ביתו בתוך לאכול יכניס ולא

 . תחילת זמן ההכנסה בכל השנים

 מותר לאכול מעט בשדה?בוסר אילו פירות 
ושאר . דווקא זיתים וענבים :ר"ש, רא"ש

 גיעו לעונת המעשרות.פירות לכשי
 כל הפירות. רמב"ם: 

 

שלב הבשלה  טז
 לאכילת שדה.

 הפגין, בשביעית בשדה האילן פירות לאכול מותר יהיה ומאימתי
 פתו בהן אוכלמשיהפכו חלקים וי"מ משיאדימו קצת  משיזריחו תאנים של

בסחיטה  מים משיוציא של ענבים הבוסר, בהן כיוצא כל וכן בשדה

 זיתים של סאה משיכנסו הזיתים, בו כיוצא כל וכן בשדה ואוכלו
 וסך כותש לוג חצי הכניסו, בשדה ואוכל פוצע שמן רביעית

 לעונת הגיעו שהרי לביתו להכניס מותר שליש הכניס, בשדה
 . המעשרות

 בפירות עונת המעשרותזמן 
 וראשן מאדים התחתון שפיהםכ תאנים:

 .מלבין העליון
 נראין הגרגרים שבתוך שהגרעיניןכ ענבים:

 .מים לתוכו כשיכנס הגרגיר צחות לרוב בחוץ
שהוא  משהגיעו לשליש הבישול בגודלוזיתים: 

מניב אז תשיעית השמן. רא"ש.. וי"מ כשיביא שליש השמן 
. ראה רע"ב מעשרות א ג. שהוא שלב מאוחר יותר. ראב"ד

 ופני משה שם.
 

לקוץ עץ פרי  יז
לעצים, מותר 

כשאינו מפסיד 
 פירות.

, פרי בהן שיהיה קודם ,בשביעית לעצים מאכל אילנות לקוץ מותר
 האוכל מפסיד שהרי אותו יקוץ לא פרי לעשות משיתחיל אבל

 ואם, וגם גוזל הפירות מאחרים. פיהמ"ש. להפסיד ולא לאכלה לכם ונאמר
 שהרי אותו לקוץ מותר המעשרות לעונת והגיעו פירות הוציא
 . מהעצים ממנו שביעית דין ובטל פירותיו הוציא

 ָלֶכם ָהָאֶרץ ַשַבת ְוָהְיָתה :ו, כה פרק ויקרא
 ולא להפסד. – ְלָאְכָלה

השלב בפרי שאין  יח
לקוץ לעצים 

 בשביעית.

יעשו  משישלשלו החרובין, בשביעית האילן קוצצין אין ומאימתי

, משינצו והזיתים, שיעשו גרעינים משיגרעו והגפנים, הענפים כבדים
עץ התמר כאשר  את קוצצין ואין, בוסר משיוציאו האילנות כל ושאר

, פרי הפסד שהוא מפני בשביעית הכפניותהפירות במצב סמדר ונקרא 
 אותן לקוץ מותר שיציץ אלא תמרים להעשות דרכן אין ואם

 . כפניות

 

אין שורפין תבן  יט
וקש אבל מסיקין 

 בגפת וזגין.

, בהמה למאכל ראוי שהוא מפני שביעית של וקש תבן שורפין אין 
 . שאינם ראויין לאכילה. שביעית של ובזגין בגפת מסיקין אבל

 תבן וקשחלקי התבואה: 
החלק העליון של הגבעול הנקצר עם  תבן:

 השיבולת.
התחתון של הגבעול הנשאר בשדה  החלק קש:

 לאחר הקצירה.
 כן כתב בד"א ע"פ ר"י  בתוס' שבת לו: 

 שמות פרשת( טוב לקח) זוטרתא אמנם בפסיקתא

 לעם' הם תבן לתת תאספון "פ 'לאהכתב ע ה' ז'
 ויעשו הקש יקבצו. תבן להם וקוששו ילכו

ומשמע  - :במוריגון אותו ומרחו תבן ממנו
שהתבן הוא קש מעובד. וכן משמע מהפסוק 

 ַלֶתֶבן. ַקש ְלֹקֵשש ִמְצָרִים ֶאֶרץ ְבָכל ָהָעם ַוָּיֶפץ
בשבת ל"ו:, ק"מ.: מה שנשאר בשדה  ולרש"י

נקרא גבבא, והנקצר נקרא קש ולאחר שהקש 
 נקצץ נקרא תבן.

 שהוסקה מרחץ כ
 של ובקש בתבן

 מותר שביעית
 לרחוץלאדם רגיל 

 *.בשכר בה

 בה לרחוץבדיעבד  מותר שביעית של ובקש בתבן שהוסקה מרחץ
שכבר כלתה התשמיש של שביעית והרחצה היא דבר חדש. אמנם צריך  בשכראפילו 

 שביעית פירות שאינן פירות בדמיהן יקנהלאכול כנגדן כדלקמן ו' י' כלומר קנסוהו ש

 בה יסיקו שמא .אסור ,הוא חשוב אדם ואם, שביעית בקדושת ויאכלם
 מפסידין ונמצאו, נודף ריחה שיהיה כדי בשבילו אחרים דברים
 . יעיתשב פירות

 עד' וכו שביעית של בקש שהוסקה מרחץ/ ד"הראב השגת+/
 בה לרחוץ מותר אלא אמרה לא המשנה א"א. בה לרחוץ מותר

 הוא חשוב אדם אם בגמרא ופירשו ירחוץ לא הוא מתחשב ואם
 אבל קאמר בחנם ברישא דקתני לרחוץ דמותר ל"ונ ירחוץ לא

 דחנם ירחוץ לא הוא חשוב אדם ואם כסחורה דהוי לא בשכר

 רחיצה בשכר במרחץ שהוסק בקש שביעית

מותר   רק בחינם, ובשכר אסור שהוא  :ראב"ד
 כסחורה.
 מותר אפילו בשכר.רמב"ם: 
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 מרחץ בשום ירחוץ לא חשוב אדם כדבריו ואם דמי כשכר דידיה
 .+ שביעית של וקש בתבן כשהוסק איריא ומאי בשביעית

קלפין שמותרים  כא
לזרים בתרומה אין 

קדושת בהם 
 שביעית.

כגון קליפי אגוזים ורימונים  לזרים בתרומה שמותרין והגרעינין הקליפין

 כ"אא כעצים הן והרי עליהם חלה שביעית קדושת איןשאינם אוכל 
וראוי למאכל עד  שנה בכל הדקל על הנוסף רך דבר והקור .לצביעה ראויין

 . עליו חלה' שביעי קדושת שמתקשה

 

תבלין שניתן  כב
בקדושתו  לתבשיל

 עד שבטל טעמו.

 טעמן בטל אם, התבשיל לתוך ונותן שביעית של תבלין הצורר
 הם עדיין טעם בהן נשאר ואם, דבר לכל מותרין אלו הרי

 . שביעית בקדושת

 

אין נותנים תבן  כג
וקש של שביעית 

לכר וטיט ואם 
הסיקו בהם תנור 

 יוצן.

 הטיט לתוך ולא הכר לתוך לא שביעית של וקש תבן נותנין אין

ואין מחייבים  כמבוער ז"ה נתן ואם, והדלקה ולצביעה לאכילה אלא ניתנו לאש

 , להוציאו
אבל אם עבר ואפה בו  יוצן שביעית של ובקש בתבן שהסיקוהו תנור

 נהנין שביעית במוצאי שנייה רביעה ומשתרד,  מותר לאכול הפת
 ראוי ואין שבשדה מה ונתקלקל נסרח כברש שביעית של ובקש בתבן ושורפין

 . לבהמה שוב
 שיישן והוא א"א. כמבוער הוא הרי נתן ואם/ ד"הראב השגת+/

 .+בירושלמי איתא והכי עליו

 חובת הוצאה לתבן וקש שניתנו בטיט ובכר
אין צריך להוציא אפילו לא גבלו ולא  רמב"ם:
 ישן עליו.

 גבלוכבר  כ"אא בטיט בטל איןר"ש, ראב"ד: 
 כבר דאז עליו ישןכבר  כ"אא בכר בטל ואין
 .משם להוציאו דרך אין
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 סחורה בפירות שביעית ודמי שביעית -פרק ו 

אין עושין סחורה  א
בפירות שביעית אלא 
במעט, ואז הדמים 

 והפרי בקדו"ש.

. והוא לסחורה ולא לאכלה' דדרשי שביעית בפירות סחורה עושין אין

 מזון ג' סעודות. כ"מ מעט למכור רצה ואם, איסור תורה. רש"י. תוס'. רמבן. 
 שביעית כפירות הן הרי הדמים ואותן,  מוכר שביעית מפירות

 הפרי ואותו, שביעית בקדושת ויאכל מאכל בהן לקחש וי
 וכן התירו למכור הנותר כדלהלן ב'.. כשהיה בקדושתו הוא הרי הנמכר

 מהני לא הטורח בעד רק השכר חושב שאין אומר שהמוכר ואף שכר בעד הטורח:
 אף ממש סחורה והוי הטורח בעד דמים ש"ול שלו הטורח אדם שכרו שלא דכל

 הסחורה שיווי וזו כ"ג הטורח להבעלים יש סחורה דכל הטורח בעד שלוקח שיאמר
. )ואפשר שמכאן הצורך לכך שאדם חותם על מינוי במתנה ליתנו רק מותר ואין

 כעין ששוכר אותם לטרוח עבורו(שליחות על מנת לקנות פירות אוצר בית דין שהוא 

 ָלֶכם ָהָאֶרץ ַשַבת ְוָהְיָתה ו:, כה פרק ויקרא 
 ולא לסחורה. – ְלָאְכָלה

 
 ?עובר משום סחורה הקונההאם גם 

: אין הבדל בין המוכר קידושין נב ספר המקנה
 ללוקח.

בכל אופן עובר או משום סחורה או חזו"א: 
 משום לפני עיוור.

 (יב) ק"ס ההלכה ציון - אמונה דרךע"פ 

 אין איסור על הלוקח. :קמא אבהע"ז עז נוב"י
 

 

 לוקח יהיה לא ב
ע"מ  שדה ירקות

למכור ואם לקח 
לאכול והותיר או 
שאחר לקח ממנו 

 מותר למכור. 

 מקליפי לאחרים יצבע ולא, ומוכר שדה ירקות לוקח יהיה לא
  .שביעית בפירות סחורה עושה שזה מפני, בשכרשלו  שביעית

 והדמים ,המותר למכור מותר והותיר לאכול ירקות לקח
 .שביעית

 ומכר בתו בן או בנואפילו  מהן ולקח לעצמו ירקות לקט אם וכן
 . שביעית דמי והדמים שהוא לא לקטן. ר"ש ז' ג' מותר ז"ה

 גדר איסור סחורה בפירות שביעית 

 ע"פ שבת הארץ ה' יג' –

 ירקות לוקח יהיה ולאמשנה שביעית ז ג: 
 על מוכר ובנו לוקט הוא אבל בשוק ומוכר שדה

 :למכרן מותר והותיר לעצמו לקח ידו
אחר יכול למכור כשהמלקט ליקט  רמב"ם:

 לעצמו בלבד.
איסור סחורה הוא רק על סוכה לט.:  תוס'

המלקט אבל ַאֵחר שקיבל ממנו מותר לו 
 לא דהוא כיון סחורה חשיב דלאלמכור '

 אתרא בההוא מוכר יהא לאובלבד 'ש 'ליקטם
 'שעה כל

אם מוכר בשביל טובת הנאה  :ע"ז פרק ה' ר"ן
כלומר שאין לוקח המחיר בשלמותו אלא פחות )מועטת, 

 אין זה דרך סחורה ומותר.. שבת הארץ( משוויו

פירות  מוכרין אין ג
 במדה לא שביעית

 ולא במשקל ולא
 .במנין

 ולא במדה לא אותן מוכרין אין שביעית פירות כשמוכרין
, בשביעית פירות כסוחר יהיה שלא כדי, במנין ולא במשקל

 הפקר שהוא להודיע באומד אכסרה שמוכר המעט מוכר אלא
 . אחר אוכל בהן לקנות הדמים ולוקח

 ואוגד עד' וכו שביעית פירות כשמוכרין/ ד"הראב השגת+/
 את אומרים ה"וב המשנה לשון א"א. ליאגד שדרכן דברים
 שדרכו הואיל ופירושו לשוק אותו אוגדין לבית ליאגד שדרכו
 מסתפק הוא אגודות בכמה שידע כדי בביתו לאכלו' אפי לאגדו
 דרך אגודתו שאין אותו אוגד בשוק אותן כשימכור כ"ג בשבוע
 לא לאגד אגד בין אבל ליאגד זה ירק של דרכו כ"א אלא סחורה
 .+ הפרש שמענו

 

מותר לאגוד לשוק  ד
 כדרך שאוגדין לבית.

 כדרך אכסרה בשוק למכור לבית להאגד שדרכן דברים ואוגד
 יהיה שלא כדי, לשוק שאוגדין כדרך לא לבית להביא שאוגדין

 לא לשוק אלא להאגד דרכן שאין ודברים, בצמצום כמוכר
ולראב"ד לעיל ג' מה שנאגד לבית נאגד כך גם לשוק, והוא אותו . אותן יאגוד

 אגד.

 אגידה לשוק של דברים הנאגדים לבית
כמו לבית ולא  באומד אוגד אותםרמב"ם: 

 במדויק כמו לשוק.
כיון שנאגד גם לבית אוגד ראב"ד, ר"ש: 

 כדרכו ואין הבדל בין צורת האגידה.

גם פירות חו"ל  ה
נמכרים רק באומד 
אלא אם ניכר שהם 

 מחו"ל.

 במשקל או במדה נמכרים יהיו לא לארץ שנכנסו ל"חו פירות
 ניכרין היו ואם, שמא יחליפו אכסרה הארץ כפירות אלא, במנין או

 . מותר ל"מח שהם

מה שוסמכים על הר"ש אבל ירקות אפשר שמותר שהרי של א"י אסורים. ד"א. )ולפי 
 בהחל לגדול בשישית, ממילא מצוי ירק שביעית וחזר האיסור(

 

 פירות המוכר ו
 האחרון שביעית

 בשביעית נתפש
 כמו הוא עצמו והפרי
 .שהיה

 

 יצא ההקדש את שהפודה, של בדק הבית מבהקדש בשביעית חומר
 אלא, כן אינה והשביעית, תחתיו הדמים ויתפשו לחולין הקדש
, שביעית כפירות ויעשו הדמים יתפשו שביעית פירות המוכר

 בה שנאמר, שנים שאר כפירות ונעשו נתחללו לא עצמן והפירות
, דמיה תופשת קדש שנקראת ולפי, לעולם תהא בהוייתה ִתְהֶיה

 כמו הוא עצמו והפרי בשביעית נתפש האחרון אומר נמצאת
 :הרוב אחר שהולכין שביעית דמי הן שמא להם חוששין אין מטבעות וסתם. שהיה

 

לקח בדמי פירות  ז
שביעית או בדמי 
דמיהן, הפירות 
הראשונות והלקח 
האחרון חייבים 
בביעור ואסורים 

 בהפסד.

 כאותן הבשר נעשה בשר בדמיהן או שביעית בפירות לקח כיצד
 ביעור בשעת אותן לבער וצריך, שביעית כפירות ואוכלו הפירות

 ונתפשו הבשר יצא דגים בדמיו או בשר באותו לקח, השביעית
, שמן ונתפש דגים יצאו שמן בדמיהן או בדגים לקח, הדגים

 לבער וצריך, דבש ונתפש שמן יצא דבש בדמיו או בשמן לקח
, בזמן הביעור של הראשונות האחרון הדבש עם הראשונות הפירות

 מלוגמא משניהם עושין ואין, שביעית פירות שמבערין כדרך
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 כגון מאכל שאינו דבר אבל .שביעית פירות כשאר אותן מפסידין ולא

 . ירושלמי פאה ז' ז'.שביעית מדמי לקנות אסור ב"וכיו כלי

אין חילול מועיל  ח
בפרי ראשון אלא 

 משני והלאה.

ולא  מקח דרך על אלאלתפוס דמים בקדושתה  מתחללת שביעית אין

 מקח דרך בין מתחלל שני בפרי אבל ראשון בפרי א"בד, דרך חילול
 . חילול דרך בין

 

מחללים פרי על  ט
בהמה ועוף שחוטים 

 ולא על חיים.

 חיה בהמה על אותו מחללין אין שנית הנלקח פרי וכשמחללין
 שביעית ל"ואצ, עדרים מהם ויגדל יניחם שמא, חיים ועוף

 על הפירות אותן מחללין אבל, כשמחליפה דרך מקח עצמה
 . השחוטים

 האם קדושה נתפסת בבהמה חייה?
 לא נתפסת עדין מעשר שני. מעשה רוקח:

 קדושה נתפסת בבהמה חיה.ערוך לנר: 
)וצריך להבין בדעת המעשה רוקח, אם אין קדושה נתפסת מה 

 החשש שיניחם ויגדל מהם עדרים?(

שביעית ודמיה אין  י
פורעים מהם את 
החוב. ואין לוקחין 
בהם אלא אוכלין, 
ואם לקח באיסור 

 יאכל כנגדן.

 הויוכ"ז  ,. וכ"ש פירות עצמןהחוב את מהם פורעין אין שביעית דמי

מתנה לחתן  .שושבינות בהן עושין ואין  שביעית בפירות שאסור כסחורה

. תגמולין מהן משלמין ואין, שהוא כשתלום חוב כיון שנגבה בבית דין
 בבית לעניים צדקה מהן פוסקין ואין, השבת חסד לחבירו כנגד חסדו

כיון שפסקו נעשית כחוב. וכן לעני שמבקש בבית באופן שחייב לתת.  .הכנסת

. שאינם חובה חסדים גמילות של דברים מהן משלחין אבל, רידב"ז

 מהם לוקחין אין וכן, . שהן בקדושת שביעיתלהודיע וצריךעל הנותן, 
. אוכלין רק שביעית מדמי ליקח מותרש. טמאה ובהמה וקרקעות עבדים

 לקח ואםובקידושי אשה נחלקו הפוסקים אם מותר לכתחילה. תוס' ע"ז סב. 
 פירות בדמיהן ויקנה קנס משום שני במעשר שעושה כדרך כנגדן יאכל

 זבים קיני מהן מביאין ואין, שביעית בקדושת ויאכלם שביעית פירות שאינן
. שמהם ואשמות וחטאותשהם חובה והוי כסחורה  .ויולדות וזבות

 כלים סכים ואין, כנגדן יאכל הביא ואם, נשרפים והוי גם הפסד
 . כנגדן יאכל סך ואם משום הפסד שביעית של בשמן ועורות

 

אין נותנים מהם  יא
שכר לאומנין. אך 

 מתנת חינם מותר.

 לשאר ולא לספן ולא לספר ולא לבלן לא מהן נותנין אין
 .שאין נותנין פירות שביעית אלא לאכילה האומנין

. ולא מים להשקותו הבור מן מים שדולה למי הוא נותן אבל

 .כרש"ס שאין לקחת מים ומלח מפירות שביעית
 . חנם מתנת לאומנין מדמיהן או שביעית מפירות ליתן ומותר

 

האומר הא לך איסר  יב
ולקוט לי ירק שכרו 
מותר בכל, ואם אמר 

ה"ז  בולקוט לי 
כדמי שביעית 
להוציאו באכילה 

 ושתיה.

 מותר שכרו היום ירק לי ולקט זה איסר לך הא לפועל האומר
 דהוי. פיה"מ. מתנה לו כנותן והוי מצוים שדה שירקות לפי שביעית כדמי ואינו

 מוציאו אלא, . ר"שהפירות שכר ולא להביאם שהולך רגליו שכר לו כמשלם
 שביעית כדמי שכרו להיות הפועל קנסו ולא, שירצה מה בכל

 כדמי ז"ה, ירק היום בו לי לקט לו אמר ואם, כחמרים להלן
 . שביעית כפירות ושתייה באכילה אלא מוציאו ואינו שביעית

 

חמר העושה בפירות  יג
מלאכה האסורה 
קנסוהו ששכרו כדמי 

 שביעית.

 שביעית בפירות העושים חמוריהם על פירות שמוכרים החמרים
 מדאי יותר מהשדה לביתו שהביאו כגון, האסורה שביעית מלאכת

 שביעית כדמי שכרן הריאו שהביאו פירות שביעית לאחר הביעור. רמב"ן. 

 אדם שכרו שלא דכל מהני לא הטורח בעד רק השכר חושב שאין אומר שהמוכר ואף

 החמרים בשכר קנסו מה ומפני, להם קנס זה ודבר, שלו הטורח
 משום בו קנסו לא מעט ששכרו מפני, הפועל בשכר קנסו ולא
 . חייו כדי

 

בשעת לקיחת ככר  יד
מנחתום יכול 
להתחייב לשלם 
בפירות שביעית 

 והככר כפירות. 

 לקיחה בשעת לו ואמר בפונדיון ככר הנחתום מן הלוקח
 ז"ה ,בו לך אביא שאין בהם ספיחין גם לרמב"ם שדה ירקות כשאלקט

 ממנו לקח ואם, שביעית כפירות הוא הרי הככר ואותו .מותר
 פורעין שאין שביעית מדמי לו ישלם לאאז דעתם למעות ולכן  סתם

 . מהן חוב

 

אוכלין פירות שבעית  טו
 בטובה ושלא בטובה.

 מלקט הוא השמור דמן מחזי ז"דעי' אמרי ולא בטובה שביעית פירות אוכלין

 חברו בשדה לבא יתרגל ז"עי שמא' אמרי ולא בטובה ושלא אפקרינהו ורחמנא

 שביעית פירות לו שיתן כיצד בטובה, שבוע שני בשאר מדעתו שלא
 כמי לאכול לגינתו שיכניסו או, לו שנתן טובה עמו שעשה כמו

 טובה לו עשה כאילו בדברים לבעלים טובה להחזיק לו שמותר טובה לו שעשה

מחוברין  שביעית פירות לו שנתנו ומי, :הפקירתו התורהש גב על אף

 פירות שאוכל כדרך אוכלם זה הרי בירושה לו שנפלו או במתנה
 טובה מחזיק הוא ז"שעי פי על אף השדה מן בעצמו הוא אותן שאוסף

 .להנותן

 פירות שביעית?קבלת להחזיר טובה על 
בדברים מותר להחזיר טובה רמב"ן, ראב"ד: 

 בלבד אך לא בממון.
 מותר להחזיר טובה גם בממון. רמב"ם:
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 ביעור פירות שביעית -פרק ז 
 

 אוכלין אין שביעית פירות א
 המין שאותו ז"כ אלא מהן

. ואז חייב בשדה מצוי
 לבער.

 מצוי המין שאותו ז"כ אלא מהן אוכלין אין שביעית פירות
 ֲאֶׁשר ְוַלַחָיה שבבית  ְִלְבֶהְמְתָךו שנאמר מתבואת השנה השביעית בשדה

 מן זה ממין אוכלת שחיה ז"כ, ֶלֱאֹכל ְתבּוָאָתּה ָכל ִתְהֶיה ְבַאְרֶצָך
 לבער חייב השדה מן לחיה כלה, שבבית ממה אוכל אתה השדה
 . שביעית פירות של ביעור וזהו הבית מן המין אותו

 האם ביעור פירות שביעית מהתורה?
חובת ביעור רמב"ם ורוב הראשונים: 

 מהתורה.
ביעור מדרבנן. קרא אסמכתא רמב"ן: 

 בלבד.

 שביעית גרוגרות לו היו ב
 כל מהן אוכל ביתו בתוך

 .בשדה שהתאנים זמן

 כל מהן אוכל ביתו בתוך שביעית גרוגרות לו שהיו הרי כיצד
רות ם או במאּווכן אם נשרו אל בין העשבי בשדה באילנות שהתאנים זמן

 אלא שבבית מאותן לאכול אסור השדה מן התאנים כלו, החיות
 . אותן מבער

 ביעור בפירות גוי
 חייבים בביעור. :ספ"ט משביעית רש"ס

 מביעור פטור גוי ביד הגדל: ר"ש הזקן

 .מובא בתשובת המביט בשות אבקת רוכל

קודם הביעור יכול לחלק  ג
מזון ג' סעודות לכל אחד. 

 והשאר מאבד*

 אחד לכל סעודות שלש מזון מחלקן מרובין פירות לו היו 
 ואם, לעשירים בין לעניים בין הביעור אחר לאכול ואסור, ואחד

 לים משליך או באש שורף  הביעור בשעת יןלִ כְ אוֹ  מצא לא
 . שמאבד דבר לכל ומאבדן המלח

 בחיי א"א. הביעור לאחר לאכול ואסור/ ד"הראב השגת+/
 אדם כל על האוסר הביעור מהו הצהיר ולא האיר לא ראשי
 הביעור גמר הוא סעודות' ג של החילוק כי סובר הוא ואולי
 אדם כל מוציאין ותחומיה העיר פירות בשיכלו אלא כן ואינו

 מחלקים והם ד"ב ליד לאוצר אותם ומביאין שבבתיהם מה
 שיכלו עד ויום יום בכל וכן לשבת כדי סעודות שלש אדם לכל
 ואף ומפקירן לשוק מוציאן מחלקין ד"ב ולא אוצר שם אין ואם
 עד בהן הזוכה ואוכל אדם ככל בהן לזכות לחזור יכול הוא

 יהודה ארץ מכל ביהודה הארץ מכל הפירות אותם שיכלו
 לגמרי יתבערו אז הארץ מכל שיכלו ואחר הגליל מכל ובגליל

 במשהו אוסר אינו ואילך הביעור ומאותו לאיבוד או לשריפה
 היתר לו שיש כיון הראשון לביעור אבל היתר שום לו שאין לפי

 זה הבית מן ביעורו לבער וחייב במשהו אוסר סעודות' ג אכילת
 המינים שכל לביעור אחד הירק כל שאמר והוא ש"ר דעת

 כולם את יבער בשדה מהם אחד שכלה כיון בחבית שנכבשו
 יהושע ורבי א"ר אבל הביעור לזה במשהו אוסר שהוא מפני
 ומר באחרון טעם נותן הראשון סבר ומר טעם בנותן הכל סברי
 אחר בזה הולכים אין סבר ג"ור בראשון טעם נותן האחרון סבר
 בלבד ביעור מצות אלא' אכיל איסור כאן שאין טעם נותן

 דברים של עיקר וזהו בלבד המין אותו שיבער דיו הילכך
 .+ הללו

 כיצד מבערים פירות שביעית?
משליך לים שורף באש או  רמב"ם: 

 המלח ומאבדן.
מוסר משיכלו פירות העיר  ראב"ד:

ומשיכלו פירות הארץ  לבי"ד או מפקיר,
 מבער בשריפה.

כשכלה תוס' סמ"ג, רמב"ן, ר"ש: 
בשדה מוציא לשוק ומפקיר בפני ג'. 

וכן כתב הראב"ד ויכול לזכות בהם בעצמו. 

שכלה מכל חבל הארץ מבער והוסיף שיש ביעור שני כ
 לשריפה.לגמרי 

כלה הפרי לחיה מן השדה,  ד
חייב לבער אפילו מצויין 

 בחצרות.

 הגגות מן השדה מן הענבים וכלו, שביעית של צמוקין לו היו
 בגפנים ענבים יש שעדיין פי על אף הפקר שהן והפרדסים

 אלו ענבים מפני הצמוקין מן אוכל אינו החצרות שבתוך
 קשים ענבים יש אם אבל, לחיה מצויין שאינן לפי, שבחצר

 הצמוקין מן אוכל זה הרי השנה בסוף אלא נגמרין שאינן ביותר
 . בזה כיוצא כל וכן בשבילן

 

היו לו פירות מתנובה  ה
ראשונה של העץ אוכל גם 
אם נמצאים בשדה פירות 

 .אותו מיןמתנובה שניה של 
 

 מפירותיו לו והיו בשנה פעמים שתי פירות שעושה אילן
, בשדה מצויות שניות שפירות זמן כל מהן אוכל ז"ה הראשונות

סתווניות שזהו זן שאינו  הסתיו פירות אבל, בשדה המין מאותו שהרי

 שדומין מפני, את ענבי הקיץ בשבילן אוכלים אין גדל בקיץ כלל רק בסתיו
 . אחרת שנה של לפירות

 

אין חייב לבער טעם  ו
שביעית שנבלע* במאכל 

 ולא מה שהתחיל באכילתו.

 השדה מן מינו שכלה כל, אחת בחבית כבשים שלשה הכובש 
 ואם, לבער צ"א האחרים במינים הבלוע הטעם אבל החבית מן מינו יבער

שאי אפשר להשהותו הרבה. וכן תבשיל  כמבוער הכל הרי בה לאכול התחיל

 מבער כך אדם אוכלי שמבער וכשם שביעית ה ו. ש"ראשהחל באכילתו.
 אותו כלה אם לבהמה מאכילן ואינו הבית מן בהמה אוכלי
 . השדה מן המין

)ראה הלכות כא' כב' שם מוכח שכאשר מתכוין לתת 
טעם, גם מקבל הטעם חייב חייב בביעור כנותן הטעם. 
ואפשר שבכבשים אין כוונה שיעבירו טעם מירק לירק 
אלא רק שיוחמצו מהחומץ ולכן אינם חייבים בביעור. 

 מסכת רעשי הוןאמנם ראיתי ששאלה זו שאל ב
משנה ה וענה שבא ללמד שאין היין  ט פרק שביעית

מתבער כחרובין אלא כיין של שביעית וכעין זה כתב 
 קמא בבא מסכת( יק'סולובייצ ד"רי) שיעורים רשימותב

 פירות בין מחלק ם"שהרמב ל"וצ: א עמוד קב דף
 אינו שהטעם בזה זה טעמיהם שנתערבו שביעית

 חולין ביין שביעית פירות תערובת לבין( ו"הל) אוסר
 אוסר שטעם והביאור(. ב"הלכ) אוסר שהטעם

 נאסר החולין יין ולכן, אחרים באיסורים כמו בשביעית
 זמן קביעת לענין אבל, שביעית פירות טעם מחמת
 (טעמו ולא עצמו הפרי גוף הוא הקובע, הביעור
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 הפירות את שמבערין בזמן ז
 את מבערין הראשונים

שלהם או הנקנה  הדמים
 .בהם לאחרונה

 הרי כיצד. הדמים את מבערין כך הפירות את שמבערין וכשם
 וכלו, בדמיהן אוכל הוא והרי שביעית של רמונים שמכר

 שמכר הדמים מן אצלו ונשאר שבשדה האילנות מן הרמונים
 . עבורן שנלקחו הפירות ביעור כזמן הדמים ביעור דזמן לבערן חייב בהן

 

בדמים מאכלות קונה  ח
ומחלקן מזון ג' סעודות לכל 
אחד או משליך* הדמים 

 לים המלח.

 לכל סעודות שלש מזון ומחלקן מאכלות בהן קונה ?עושה כיצד
 מצא לא אם את המעות המלח לים ישליכם או, ואחד אחד
 ולרוב הראשונים פשוט מפקיר ויכול לזכות בהם חזרה.. יןלִ אוכְ 

 

 שלש ארצות לביעור. יהודה ט
 .הירדן ועבר וגליל

, כיון שדרך החיה להלוך בתוך אותו חבל הארץ לביעור לביעור ארצות שלש
 הירדן עבר, אחת ארץ והעמק והשפלה ההר כולה יהודה ארץ
, אחת ארץ הים עד חורון ומבית לוד שפלת והר לוד שפלת כולו

  אחת ארץ טבריא ותחום והתחתון העליון כולו והגליל

 א"וי הוו. דתרי ל"וצ הוא י"בא חורון ובית דלוד ע"?  צאחת עבר הירדן ולוד ארץ
 בנימין דארץ א"הגר ודעת כן. שנקרא ארץ חלק שם שיש המערבי י"לעה רבנו דכונת

 , ד"א כאן. י."עה כאן נקראת

 כמה ארצות לשביעית?
תשע ארצות  תוס', רשב"א, ר"ן רא"ש:

שההר והשפילה הם ארצות נפרדות 
 ביניהם וכן בכולם.שאין החיה עוברת 
שלש ארצות שההר רמב"ם, רש"י: 

השפילה והעמק הם ארץ אחת 
 לשביעית.

 

, יהודה בארץ פירות לו היו י
 שיש זמן כל מהן אוכל

 יהודה בארץ המין מאותו
 .כולה

 מאותו שיש זמן כל מהן אוכל, יהודה בארץ פירות לו היו כיצד
 בעבר וכן גליל פירות לו היו אם וכן, כולה יהודה ארץ בכל המין

 . הירדן

 

ולתמרים  ולזיתים לחרובין יא
 .אחתכ חשובות כל השלש

 ולזיתים לחרובין אחת כארץ חשובות כולן אלו ארצות ושלש
 ואוכלין, כיון שדרך החיות שמוכנות לאכול מאלו גם משל ארץ אחרת ולתמרים
 עד, כלה הוא ואימתי, שבצוער האחרון שיכלה עד בתמרים
 , העצרת עדובשמנן  בזיתים ואוכלין, של שמינית הפורים

 עד ובגרוגרות, שביעית מוצאי של הפסח עדוביין  ובענבים
 דעד קאמר במאוחרות הכא ארצות ג' יש וענבים דבתאנים גב על ואף .החנוכה

 .הארצות בכל אלו זמנים על לסמוך יכול סתמא יודע דכשאינו אפשר גם .הזה הזמן

 

 ,שביעית פירות המוליך יב
 מקום חומרי עליו נותנין
 מקום וחומרי משם *שיצא
 .לשם שהלך

 

 או, כלו שלא למקום שכלו ממקום שביעית פירות המוליך
 עליו שנותנין לפי, לבער חייב שכלו למקום כלו שלא ממקום

אך רשאי  לשם שהלך מקום וחומרי משם שיצא מקום חומרי

 לארץ לחוצה שיצאו הארץ ופירות, להחזיר למקומם הראשון ולאכול
 למקום ממקום יעבירם ולא במקומן כפי המקום שגדלו מתבערים

 . שכל העברה כהוצאה לחול האסורה

 שביעיתמוליך פירות ביעור ל
 מבער כחומרת שני המקומות.רמב"ם: 

 .שהן עתה אזלינן כמקוםרש"י: 

 או אדם מאכל שהוא כל יג
 ממין או בהמה מאכל

 ולדמיו לו יש הצובעין
 מתקיים אינו אםו שביעית

 .בביעור גם חייב בארץ

 בהמה מאכל או אדם מאכל שהוא כל בשביעית אמרו גדול כלל
 שביעית ולדמיו לו יש בארץ מתקיים אינו אם הצובעין ממין או

 הדנדנה ועלי השוטה הלוף עלי כגון,  ודמיו הוא בביעור וחייב
 מאוכל והדרדרין החוחים וכגון, אדם מאוכל והעולשיןנענה 

 מתקיים היה ואם,  הצובעין ממין וקוצה אסטס וכגון, הבהמה
 לו שיש פי על אף הצובעין ממין והרכפה הפואה כגון בארץ

 שהרי לדמיהם ולא ביעור להם אין שביעית ולדמיו שביעית
 . ה"ר עד בו וצובעין נהנין אלא בארץ מתקיים

 דברי זו א"א'. וכו בארץ מתקיים שהרי /ד"הראב השגת+/
 השנה בסוף ביעור יש לדמיהם כלים שאינם פי על אף מ"ר

 ביעור אין להן אומרים חכמים אבל מהן יותר בדמים שמחמיר
כס"מ: .+ כחכמים ולא מאיר כרבי לא ש"ומ לדמיהן וחומר קל

 לראב"ד היתה גרסה אחרת ברמב"ם, אבל לפי גרסתנו הרמב"ם כחכמים.

 אמרו גדול כלל  :א, ז שביעית משנה
 ומאכל אדם מאכל שהוא כל בשביעית

 מתקיים ואינו הצובעים וממין בהמה
 יש שביעית ולדמיו שביעית לו יש בארץ

 עלה זה ואיזה ביעור ולדמיו ביעור לו
 העולשין הדנדנה ועלה השוטה הלוף

 ומאכל החלב ונץ והרגילה והכרישין
 וממין והדרדרים החוחים בהמה

 להם יש וקוצה איסטיס ספיחי הצובעים
 ביעור להם יש שביעית ולדמיהן שביעית

 :ביעור ולדמיהן

מה שאינו מיוחד למאכל או  יד
לצבע אך אינו לעצים יש בו 

 קדו"ש ואין* בו ביעור

אלא ע"י  בהמה למאכל ולא אדם למאכל לא מיוחד שאינו וכל

 לו יש לעצים ואינו הואיל, הצובעים ממין ואינוהדחק. חזו"א 
 מתקיים שאינו פי על אף ביעור להם אין אבל שביעית ולדמיו

חזו"א: כוונתו אפילו  השנה ראש עד בדמיו או בו נהנין אלא, בארץ

 . והערקבנין הדנדנה ועיקר השוטה הלוף עיקרי כגון אחרי

 ואינו הואיל עד' וכו מיוחד שאינו וכל /ד"הראב השגת+/
 שיבוש בלא לזה אפשר אי א"א. שביעית ולדמיו לו יש לעצים

 הצבעים ממין ולא בהמה ממאכל ולא אדם ממאכל אינו שאם
 עליו נותנין עליו חשב במחשבה תלוי הוא הרי לעצים ואינו

 שביעית להם שיש אדם חומרי בהמה וחומרי אדם חומרי
 והקורנית והאזוב הסיאה והם לשלקן שאסור בהמה חומרי

 כל דבר של וכללו לא אם ביעור להם יש אם באלו נתפרש ולא
 מין ויש ביעור ולדמיו ביעור לו יש בארץ מתקיים שאינו

 אומר מ"שר וחכמים מ"ר( י"ר) עליו שנחלקו בארץ המתקיים
 מהן יותר בדמיהן שמחמירין שנה בסוף ביעור לדמיהם יש

 בדמים והולכין מתקיימין שאינם שפעמים מפני והטעם

 מתי מחשבה קובע לקדושת שביעית
מחשבה קובעת רק במה  – רמב"ם

שמיוחד לעצים. מה שאינו לעצים יש בו 
 קדו"ש אפילו שאינו מיוחד למאכל.

מחשבה קובעת גם בדבר שלא  – ראב"ד
 מיוחד לעצים אם גם לא מיוחד למאכל.

 
 ביעור בדבר שלא מיוחד למאכל
כל שאין ראב"ד, ר"ש, רא"ש, ורוה"ר: 

מתקיים יש לו ביעור אפילו נאכל רק 
 ומסווג לפי מחשבתו. ע"י הדחק.

 יש לו שביעית ואין לו ביעור. רמב"ם: 
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 .+ להחמיר

 .אגוזים קליפי ראוי לבהמה. .שלו והנץ ראויין לצביעה. .רמון קליפי דוגמאות לגידולים  טו
הרכים שניתן למוצצם בפירות  .והגרעינין הקליפה החיצונית שראויה לצביעה.

 ביעור להם אין אבל שביעית ולדמיהם שביעית להם יששונים. 
 והטעם ביעור להם אין ולכן מאכל עיקר שאינן לפי בגרעינין הטעם .לדמיהם ולא

 , לעולם כלין שאינן אפשר לצביעה הראוין בקליפין
 והחרובים . פיה"מ.ונאכלין ירוקין כשהן אותן כובשין שפעמים זרדים לולבי

 שביעית ולדמיהם להם יש  הפורח הענף ראש והוא החרובים לולבי ל"ר
 , וביעור
 אבל שביעית ולדמיהן להן יש והאטדין והבוטנה האלה לולבי

 יש שלהן לעלים אבל, ענפים ונעשין שמתקשין מפני ביעור להם אין
 . מפני שנושרים מהאילן )וכלים בשדה( ביעור

 

העלים יש להם ביעור אם  טז
 וכאשר  הם נושרים וכלים. 

, מאילנותיהן ונושרין שיבולו בעת ?העלין ביעור שעת היא איזו
 שאינן לפי ביעור להם אין חרובין ועלי קנים ועלי זיתים עלי

 . וכלות נובלות

 

עשבי אדם מלקט עד שיבש  יז
המתוק ועשבי בהמה עד 

 רביעה שניה.

לאכילת  בשביעית לחין עשבים ללקט רשאי אדם יהיה מתי ועד

 שכלו הזמן אז זה מין שכשייבש סימן ל"חז נתנו המתוק שייבש עד אדם

הפירות. ר"ש.  את הממתק הקרקע לחלוחית שייבש עד. פיה"מ. הלחים העשבים

 , רא"ש.
הגשם  שנייה רביעה שתרד עד לאכילת בהמה יבשים עשבים ויגבב

 . הגשמים מחמת היבשים גם מתקלקלים שאז שביעית במוצאיהשני 

 

נכנסים לאסוף פירות  יח
 שביעית עד רביעה שנייה.

 במוצאי בפרדסות להכנס מותרין העניים יהיו מתי ועד 
 דמסתמא .שנייה רביעה שתרד עד, שביעית פירות לאסוף שביעית

. . ר"י קורקוס. ומאז הדריכה מקלקלת את הזריעה החדשהשביעית פירות כלו כבר
 חזו"א.

עניין כניסה עד  אבל לשאר ראשונים
רביעה שנייה נאמר לעניין לקט שכחה 

 פאה ולא לעניין שביעית.

יש  והלוטם והכופר הוורד יט
להם שביעית וביעור. באילן 
מאכל לשרף היוצא מהם 
אין שביעית, אלא כשיוצא 

 מהפרי עצמו.

כאשר גם  שביעית ולדמיהן להן יש מיני בושם והלוטם והכופר הוורד

 העלים ראויין לאכילה אך אין זה עיקר שימושם. 
 אין םומהעיקרי העלים מן מהאילנות היוצא שרף והוא הקטף

 , ש"קדו בהן אין ועצים ,העץ אגב דבטל שביעית לו
 לו יש בישולם קודם הפגים מעוקצי ויוצא ששותת חלב כמו  הפגים מן והיוצא
 . שביעית ולדמיו

 והכפר הוורד ו:, ז שביעית משנה
 שביעית להם יש והלוטם והקטף

 ולדמיהן ביעור להן דיש ה"וה שביעית ולדמיהן

' שמעון ר  .במשנה נזכר שלא פי על ואף ביעור
 פרי שאינו מפני שביעית לקטף איןאומר 

 .ש"כר והלכה. פריו זהו דקטפו סבר ק"ותרע"ב: 

 צמחים המיועדים לריח

 א: הלכה ז פרק שביעית ירושלמי
 קדושת עליהן שיהא מהו בשמים
 לבן הפרח הדא מן נשמיענא ?שביעית
 .שביעית קדושת עליהן אין והאורז
 אין אמר ש"דר היא ש"דר אמרי חברייא

 רבי .פרי שאינו מפני שביעית לקטף
 הכל דברי תפתר אבהו רבי בשם שמואל

 במה אלא עצמו בפרח לא נסורתא בהדא היא

 קדושת בו שאין מודים כולם ובזה, מהפרח שנושר
)ונמצא שלגבי הפרח עצמו נשארה הגמ'  .שביעית
 בספק(

יש להחמיר  גרמ"א:, ב רב שבט הלוי
 .מספק

 דמכיון לומר מקום יש :ו' לג' אליעזרציץ 
 של זאת בעיא הוזכרה לא דבבבלי

 לחוש הוזכר לא ם"ברמב וכן, הירושלמי
 ל"וס לה חיישינן דלא מ"ש, לה

 שביעית קדושת בה נהגי דלא בפשיטות
 סוג ואינו נפש לכל שוה הוי דלא ט"מה

 .מעיקרו מאכל

 מן היוצא אף סרק באילן כ
 כפרי העיקרים ומן העלין
 ולדמיו לו ויש שלהן

 .שביעית

 זהו דקטפו' אמרי פירות לו שאין כיון סרק באילן אבל, מאכל באילן א"בד

 לו ויש שלהן כפרי העיקרים ומן העלין מן היוצא אף ולכן פריו
 . שביעית ולדמיו

 

ורד ישן בשמן חדש נותן  כא
 טעם וחייב לבער השמן.

 והשמן הוורד את ילקט ששית של בשמן שביעית ורד הכובש 
 של בשמן כבשו, . פיה"מ.בשמן וטעמם הוורדים כל יכנס שלא מפני מותר

 השמן לבער חייב  . שם.מיד וטעמו הורד כח בו יכנס שביעית מוצאי

 וטעם כח נותן הישן הורד כי פירוש:
 נוח החדש והשמן החדש מן מהר יותר

 מהישן. כס"מ. יותר טעם לקלוט



 שביעית פירות ביעור - ז פרק

361 
 

 . . בביעור נתחייב וכבר הוא יבש הוורד שהרי

בחרובין יש נתינת טעם גם  כב
ביין חדש וגם בישן ולכן 

 חייב תמיד לבער היין.

 מוצאי ביין או ששית ביין אפילו שכבשן שביעית של חרובין
 זה, בו שביעית פירות טעם שהרי, היין לבער חייב שביעית

 בכל במינו מין אחרות בפירות שנתערבו שביעית פירות הכלל
 .טעם בנותן במינו ושלא שהוא

 בפירות בשוק שנתערבו שביעית פירות
 ביבש יבש שביעית מוצאי של או ששית

 התוספתא. בשם מ"מל. הרוב אחר הולכין
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 החשודים על השביעית וסיוע להם –פרק ח 

אסור לחזר ידי  א
ישראל עובדי 

 שביעית.

 ישראל ידי לחזק אסור כך בשביעית הארץ לעבוד שאסור כדרך
 לפי, עבודה כלי להן למכור או, אותה שעובדין ידועאפילו במילים אם 

 . משום לפני עיוור.עבירה עוברי ידי לחזק שאסור

 תתן לא עור ולפני'' ה אמר ו: משנה ה פרק שביעית מסכת משנה על ם"רמב
 על תעזרהו אל, הרעות והדעות התאוה אותו שעוורה שמי, בזה הכוונה, 'מכשול
 לגרום ולא, העבירות בעשיית לעבריינים לסייע אסור ולפיכך. להתעותו ותוסיף עורונו
 .בהיפך נעשה אלא, לכך שיביאם למה

 האם סתם ע"ה חשוד על השביעית?
חשוד לענין למסור לו דמי : פיה"מ רמב"ם

שביעית, אמנם לסייע אסור רק הוא רק 
 כשידוע שאכן עושה באיסור.

סתם ע"ה אינו חשוד על  ר"ת, רמב"ן:
 .השביעית

 שמלאכתוכלי  כל ב
 למלאכה מיוחדת

 בשביעית שאסורה
 .לחשוד למכרו אסור

 בשביעית למוכרן רשאיוכ"ש שאר אדם  האומן שאין כלים ואלו
 והמזרה העול כליה וכל מחרישה, השביעית על שחשוד למי

 שאסורה למלאכה מיוחדת שמלאכתו כל הכלל זה, והדקר
 שתהיה שאפשר ולמלאכה, לחשוד למכרו אסור בשביעית

 . לחשוד למוכרו מותר מותרת ותהיה אסורה

 

מותר למכור כלים  ג
שאפשר שישתמש 
בהם בהיתר. כגון 
מגל, שיכול לקצור 

 קצת.

 מעט בו יקצור שאם, כליה וכל והעגלה המגל לו הוא מוכר כיצד
 או הקוצרין כדרך יקצור ואם, מותר ז"ה מעט העגלה על ויביא
 . אסור שדהו פירות כל יביא

 

למי שאינו חשוד  ד
מוכר אפילו דבר 
שמלאכתו מיוחדת 

 לאיסורי שביעית.

 אפילו ואפילו היה עם הארץ חשוד שאינו למי סתם למכור ומותר 
 שהרי, בשביעית האסורה למלאכה מיוחדת שמלאכתו דבר

אע"ג דלא  שביעית לאחר מלאכה לו לעשות בשביעית שקנה אפשר

 . שכיח הכי

 

 לחשוד מוכר היוצר ה
 שמן כדי חמש

 .יין כדי עשר וחמשה

שזו  יין כדי עשר וחמשה שמן כדי חמש לחשוד מוכרכלי חרס  היוצר

 יתר ם"לעכו למכור ומותר, הכמות שמותר להביא מן ההפקר לרמב"ם
 רבים כדים ומוכר, לישראל ימכור שמא חושש ואינו מזה

 . לארץ יביאם שמא חושש ואינו ל"בחו לישראל

 

דוגמאות שאפשר  ו
לתלות שהחשוד 

 צריך להיתר.

 ואף .לשוחטה אפשר שהרי בשביעית חורשת פרה לחשוד ומוכר

 שדהו לו ומוכר, . רמב"ןפרנסתו משום כאן התירו קצת רחוקה תליה שזו פי על
. שודאי האילן  שדה לו ימכור לא אבל, שיובירה אפשר שהרי

 לו שאין מנת על עמו פסק כן אם אלא הפירות יפסידו שלא כדי יעבדנה
 גורן לו שיש יודע שהוא י"אעפ בה למדוד סאה ומשאילו, באילן
 פ"ע אף מעות לו ופורט,  ביתו בתוך בה שימדוד אפשר שהרי
כשיודע שמתכוין  .אסורים בפירוש וכולן, פועלים לו שיש יודע שהוא

 . להשתמש באיסור

 

מפני דרכי שלום  ז
תולים להיתר גם 

 בתליה רחוקה.

. מפני דרכי שלום השביעית על החשודה לחברתה אשה משאלת וכן

 אומר שאני .וכברה  לוקחת היא מעות בה לספור אומר שאני .נפה גיטין סא.

 בו לייבש שמא .ותנור  סמנין בהם לטחון דשמא .רחים  החול את בה לכבור

 ידי לסייע שאסורבאיסור.  .עמה תטחון ולא תבור לא אבל, פשתן של אונין

 . עבירה עוברי

 

 ם"עכו ידי מחזיקין ח
 בדברים בשביעית

 .בלבד

 ואפילו בא"י, כיון שאין הגוי מצווה. .בשביעית ם"עכו ידי מחזיקין
 לו אומרבשדה הגוי  זורע או חורש שראהו כגון, בלבד בדברים
 על מצווין שאינם מפני, אלו בדברים וכיוצא תצליח או תתחזק
 עמהן לרדות ומותר, ביד יסעדנו לא אבל .הארץ שביתת
 לפי נירין מהן וחוכרין ובישראל מחלוקת ר" קורקוס ורדב"ז. .הכוורת

וישראל שהכין בשביעית קרקע לזריעה  אותן לקנוס כדי חיוב בני שאינן

 . במוצ"ש קנסו אותו שלא יזרע לעיל א' י"ג

 יוסיפך או כחך יישר או עמכם' ה לו לומר כגוןחיזוק בדברים: 
 עליך שלום להם לומר שמותר ש"וכ ידיך תחזקנה או כח' ה

 .שלום דרכי מפני אידיהם בימי' ואפי
 ישראל של בשדה עובד אם אבל שלו בשדה עובד אם ודוקא
 :האיסורים בכל אסור לגוי דאמירה לו לומר אסור

 לסייע לחשוד מותר ט
 אבל בתלוש בסוריא

 במחובר לא

 אבל שאיסורו מדרבנן בתלוש בסוריאכלומר לסייע לחשוד  לעשות מותר
 ומעמרין ודורכין וזורין דשין כיצד, שאיסורו מהתורה במחובר לא

 ולא קוצרין לא אבל, למרות שמדרבנן צריך להעשות בשינוי כדלעיל ד' כג'
 . שחיוב השינוי באלו מהתורה באלו כיוצא כל וכן מוסקין ולא בוצרין

 

אסור ליקח מעם  י
הארץ* פירות 
שביעית שאין 

דמי שביעית  מוסרין
 לע"ה.

 כך לשמרן או שביעית בפירות סחורה לעשות שאסור כשם
 מוסרין שאין לפי, וכ"ש ליתן לו פירות עצמן הארץ מעם ליקח אסור

 שמא, שהוא כל ואפילו, ואפילו אינו חשוד הארץ לעם שביעית דמי
 . כיון שאינו בקי שביעית בקדושת אותן יאכל לא

 בשביעית?מהו המעמד של סתם עם הארץ 
 השביעית על חשוד ה"ע סתםרמב"ם, רש"י: 

 ומותר ודאי בחשוד כמו קנסוהו לא מ"ומ
 .ס"ג מזוןבתנאים מסויימים  ממנו לקנות

 על חשוד אינו ה"ע סתם ר"ת, רמב"ן:
' אפי שביעית דמי לו למסור ומותר השביעית

 .הרבה

  אתרוג לו נותן בשביעית הארץ מעםכלומר ד' מינים  לולב הלוקח הלוקח מע"ה צריך  יא
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להבליע דמי אתרוג 
 בדמי לולב.

 לו שימכור לולב בדמי אתרוג דמי לו מבליע לו נתן לא ואם, מתנה

. )רש"י. בכורות לא:(. והלולב דינו כרוב במתנה האתרוג לו שיתן עד ביוקר הלולב
 עצים לרמב"ם ואין בו קדו"ש. וי"א שיש בו וכאן הוא של שישית.

פירות שחזקתן  יב
מההפקר מותר 
לקחת מע"ה מעט 
כשיעור ג' סעודות 

 כדי חיי המוכר.

 בשמור שכמותן פירות מוכר שהיה בזמן אמורים דברים במה
אסור לקנות ממנו למרות שאין בהם  בהן וכיוצא ורמונים תאנים כגון

 ההפקר מן שחזקתן פירות מוכר העם הארץ היה אבל חשש ספיחין
 של והכסבר והחלגלוגות השוטים(ו) והירבוזין הפיגם כגון

 שלש כדמי מעט ממנו ליקח מותר ז"ה בהן וכיוצא הרים
 . מוכר של  חייו כדי משום בלבד סעודות

 דמי מוסרין אין: דתניא :.לט סוכה בבלי
 שלש ממזון יותר הארץ לעם שביעית פירות

 הוא שבת לסעודת למימר דאיכא, חייו כדירש"י:  סעודות

. השבת ימות לכל הותר - שבת בערב שהותר וכיון, צריך
 יהו הללו מעות הרי: יאמר - מסר ואם

 .ביתי בתוך לי שיש פירות על מחוללין

דבר שאינו חייב  יג
במעשרות נלקח 

 בשביעית מכל אדם.

 של ובצל בכי בעל שום כגון במעשרות חייב שאינו דבר וכל
 גינה זרעוני וכן המצריות ועדשים הקלקיות וגריסין רכפה
 נלקחין אלו הרי בהן וכיוצא וצנון לפת זרע כגון נאכלות שאינן

 . ואפילו ע"ה אבל לא מהחשוד כדלהלן בשביעית אדם מכל

 מדוע גידולים אלו מותרים?
 כיון שחזקתם מן ההפקר. רמב"ם:

כיון שהם פירות חו"ל. וממילא מותרים ר"ש: 
 לרכוש גם מהחשוד.

אבל החשוד על  יד
 לוקחין איןהשביעית 

 עליו שיש דבר ממנו
 .כלל שביעית זיקת

 סחורה לעשות חשוד שהוא מי אבל, סתם הארץ בעם א"בד
 לוקחין אין מהן ולמכור פירותיו לשמור או, שביעית בפירות

אפילו שחזקתו מן ההפקר ואפילו  כלל שביעית זיקת עליו שיש דבר ממנו

 אבל, סרוק' אפי פשתן ממנו לוקחין ואין, שאינו חייב במעשרות
טרחה גדולה כיון שאפשר שלא יקחו ממנו לא יטרח  ושזור טווי ממנו לוקחין

 . ויסתכן

ולכן אסור לקנות תוצרת חקלאית מחשוד על 
עשיית מלאכות באיסור בשמיטה גם אם 

 קטי"ש א' יח'.מהדין התוצרת מותרת. 

 השביעית על החשוד טו
 על חשוד אינו

 והחשוד, המעשרות
 אינו המעשרות על

 ,השביעית על חשוד

במע"ש למכור אותו  המעשרות על חשוד אינו השביעית על החשוד

 על חשוד אינו המעשרות על והחשוד, אבל פירותיו כדמאי. רש"י.  .כחולין
 מה מקום הבאת טעון מעשר, ת"מה וזה שזה פ"שאע, השביעית

 . במעשר כ"משא פדיון לה אין ושביעית, בשביעית כן שאין

 

 הטהרות על החשוד טז
 על לא חשוד אינו

 על ולא המעשר
 השביעית

 לא חשוד אינו טהורים בחזקת טמאים פירות למכור הטהרות על החשוד
 שמכרו הזה הטמא שהאוכל, השביעית על ולא המעשר על

 והחשוד, סופרים מדברי אלא אחרים מטמא אינו טהור בחזקת
כלומר שמיטה שעיקרה  .תורה לדברי חשוד אינו סופרים לדברי

 . מהתורה ואפילו שהיום היא דרבנן

 

 דבר על החשוד כל יז
 שאינו פי על אף

 עצמו של על נאמן
 של על הוא נאמן

 .אחרים

 נאמן עצמו של על נאמן שאינו פי על אף דבר על החשוד כל 
 לפיכך, לאחרים חוטא אדם אין חזקה אחרים של על הוא

 . ומעידו דנו הדבר על החשוד
 א"א. ומעידו דנו הדבר על החשוד לפיכך/ ד"הראב השגת+/

 .+ זה על לסמוך שאין מעשר' מה ב"בפי למעלה כתבתי כבר

 מפורסם שהוא מי  ז:, קיט דעה יורה ע"שו
 כוכבים מעבודת חוץ, שבתורה מעבירות באחד
 מאמין שאינו או,  בפרהסיא שבת וחלול
. איסורים בשאר נאמן, ל"ז רבותינו בדברי
 לומר, דבר אותו על אפילו, נאמן אחרים ובשל
 דלא בדבר חשוד שהוא מי: הגה. הוא מותר

 חשוד מקרי לא, עבירה שהוא לאינשי משמע
 אינו דבר לאותו מיהו(, ד"ס סימן א"רשב)

 .נאמן

תרומה שנפלה  יח
לפירות שביעית לא 
תמכר לכהן כשאר 

 מדומע.

 הואיל אומרים שהם לפי, השביעית על חשודין הכהנים 
 במיתה הזרים על אסורין שהן פי על אף לנו מותרות והתרומות

 של סאה למאה שנפלה תרומה סאה לפיכך, שביעית פירות ו"ק
 ולא הכל ירקבו ממאה לפחות נפלה, תעלה שביעית פירות
ודווקא  השביעית על חשודין שהם לפי מדומע ככל לכהנים ימכרו

 . לעניין מדומע, אבל אינם חשודים לשאר דברים כגון למסור לו פירות ודמי שביעית.

 

 והפטמין הצבענין יט
 מכל מורסן לוקחין
 .אפילו מע"ה ,מקום

אפילו מע"ה. אבל לא  מקום מכל מורסן לוקחין והפטמין הצבענין

ת הכוונה דמי שביעי .הוא שביעית מספיחי שמא חוששין ואינן מחשוד.

 . כיון שבמורסן אין ספיחין

 

 בשביעית קופה גבאי כ
 מדקדקין יהיו לא

 אוכלין של בחצרות
 נתנו ואם, שביעית

 מותרת פת להן

 אוכלין של בחצרות מדקדקין יהיו לא בשביעית קופה גבאי 
 פת להן נתנו ואם, ש"פ לעניים ויאכילו יקחו שלא כדי עליהן לדלג. שביעית
 שלא, הוא שביעית מספיחי שמא לה חוששין ואין מותרת
 ביצים או שביעית מעות או אלא נותנין להיות ישראל נחשדו

 ש"כ ספיחין לאכול שחשוד שידוע במקום אבל שביעית בדמי הנלקחות

 שביעית פירות העניים מן ללות ומותר, ואסור לעניים להאכיל שחשוד
ולא נתפסים בקדו"ש כיון שלא היו  .שמינית בשנה  פירות להן ומחזירין

 .בעולם או כיון שנעשה קנין בפירות שביעית קודם שנתנה תמורה

 וחלופי שביעית דמי לאכול מיקילין שהן ר״לחזו"א י יז: 
 אין ומ״מ ,לאחרים ליתן מיקילין ןמלעצ שמקילין וכשם שביעית

 חליפי שמא חיישינן ולא דברים ושאר מעות מהן לקבל איסור
 .בהרו אמר דהולכין הן שביעית
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 שמיטת כספים

 חו"מ סימן סז -

 משולבים עם דברי הסמ"ע על הדף

 ליתר הרחבה ולמקורות הדין ראה בחלק 'הלכה סמוכה'
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 הלכה מבוארת 
 

 ִיֹגש ֹלא ְבֵרֵעהּו ַיֶשה ֲאֶשר ָידוֹ  ַמֵשה ַבַעל ָכל ָשמֹוט ַהְשִמָטה ְדַבר ְוֶזה:  ְשִמָטה ַתֲעֶשה ָשִנים ֶשַבע ִמֵקץ
 :  ָיֶדָך ַתְשֵמט ָאִחיָך ֶאת ְלָך ִיְהֶיה ַוֲאֶשר ִתֹגש ַהָנְכִרי ֶאת':  ַלה ְשִמָטה ָקָרא ִכי ָאִחיו ְוֶאת ֵרֵעהּו ֶאת

 א סעיף

 
 שמיטת שתהא סופרים ומדברי. נוהג שהיובל בזמן אלא, התורה מן נוהגת כספים שמיטת אין

  .מקום בכל, הזה בזמן נוהגת כספים
 שמיטה דאין א"י אבל. הפוסקים הסכמת הוא כן( א"י בשם ן"והר ה"מ שער שמטה' מה ט"פ ם"רמב: )הגה

 נוהגים היו והמנהג, הזה בזמן כלל שמיטה דין נוהגים שאין, אלו במדינות סמכו שעליהם ונראה; הזה בזמן נוהגת
, ביה אשגחו ולא, המנהג לבטל ככרוכיא צווח שהיה( הביאו ה"ס הטור) בתשובה שכתוב כמו, ש"הרא בזמן עדין
 ק"מהרי בדברי כמבואר שמיטה נוהגין שאין למנהג טעם( הביאו ה"ס מ"בד) ל"ז האחרונים כן גם כתבו וכבר

 יודעים והכל להשמיט שלא המנהג שפשט כיון אחריהם לדקדק ואין, ל"ובמהרי ד"ש סימן ה"בת איסרלן ר"ומהר ב"צ שורש

 . . בשביעית תשמט שלא מנת על המלוה התנה כאילו ל"ה, זה
 ד"של שנת יהיה כן ואם, שמיטה היתה ז"שכ ושנת כ"ש ששנת והעיקר, מחלוקת נפלה השמיטה שנת ובחשבון

( יא, מט בראשית) ה"של יבא כי ויובלות שמיטין למנות אז ויחזרו המקדש בית שיבנה רצון יהי, שמיטה ל"הבע
 . לפרט

 ב סעיף

 .כיון שבכל אופן הוא מחוסר גביה נכסים אחריות בו שיש שבשטר מלוה ואפילו, המלוה את משמטת שביעית

 עת בכל המלוה לסלק שדרכם במקום, . סמ"ע.בנכייתא ממנו פירות אוכל והמלוה שדהו על לחבירו כשמלוה והמשכנתא
 שביעית אין, זמנו סוף עד  לסלקו יכול שאינו ומקום; משמטתה שביעית, מעותיו שיביא

 . משמטתה

 מיוחד ל"ה דאז, חובך תגבה מכאן לו ואמר השדה מיצרי לו שהגביל, פירוש בהלואתו שדה לו שסיים אלא, משכנתא אינה ואם

שאין זכות ללווה לפרוע את המלוה והמשכון  ליה מסלקי דלא באתרא מ"דה א"וי. משמט אינו, .דמי בידו וכגבוי לחובו יותר

 . ליה מסלקי דלא אתרא מקרי, אחד יום אפילו, לסלקו יכול שאינו וכל; קודם זמנו אם רוצה

 ג סעיף

 פלגא משמטת שביעית, . סמ"עעמלו שכר לו ונותן שכר למחצית לחבירו סחורה הנותן חבירו משל עסקא לו שיש מי
 . מלוה שהיא

 ד סעיף

 שיש ומה מהשותפין אחד ביד ונשאר, ובשטרות בסחורות מתעסקים והיו, חבירו עם שותף שהיה מי

 משמטת שביעית שאין, משמטתו שביעית אין, :בידו מופקד חבירו שחלק אלא, עליו הלואה שם אין חבירו משל אחד כל ביד
 . מלוה אלא

 ה סעיף

 הלוה לו נתחייב, הלוה בשביל שפרע דמיד משמט, השמיטה שנת הגיעה הלוה שפרע וקודם, למלוה שפרע ערב 

 . בעבורו שפרע סך אותו הלואה בתורת
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 ו סעיף

 .שבועה והיינו, משמטת השמיטה דבור אפילו, השמטה דבר וזה שבועתו משמטת כן גם, משמטת ששביעית דבר כל 
 שביעית היתה בו מודה היה שאם, בה וכיוצא הדין מבעלי אחד את בה מחייבים שהדיינים הדיינים שבועת לפיכך

 . שבועתו משמטת, משמטתו
, משמטתו שביעית היתה לא בו מודה היה שאם, בהם וכיוצא והשותפים השומרים שבועת אבל
  .שבועתו משמטת שביעית אין, מלוה ולא פקדון שהם לפי
 דלא, השבועה מכח לשלם כ"ג פטור משמטת שהשביעית דבר כל, לו לשלם ונשבע לחבירו שחייב מי: הגה

 סעיף ג"ע סימן ל"וע( ו"רנ סימן ן"רמב ותשובת א"פ שורש ק"מהרי) ממון לו שחייב זמן כל רק לשלם נשבע
 '. ז

 ז סעיף

 הודה שמיטה שעברה ולאחר, בכפירתו והוא שמיטה והגיעה, לו ונשבע וכפר(, ותבעו הלוהו)
. חדשה כהלואה ל"ה כשהודה השמיטה ואחר, חוב שום עליו למלוה היה לא נשבע שכבר כיון שמיטה בשעת דהא משמט אינו, עדים באו או

 לו כתבו לאאם  משמטת זה הרי, שביעית סוף קודם עדים שבאו או, כך אחר והודה ונשבע כפר אבל

 . דין פסק ד"הב

 ח סעיף

 דכל משמט ואינו כגבוי הוי, דין פסק לו וכתבו דין בית וחייבוהו עדים והביא, וכפר ממון תבעו

 .דמי כגבוי ד"ב מעשה

 ט סעיף

  . נשמט זה הרי, ,בתורה שכתוב מה על מתנה הוא והרי שביעית תשמיטנו שלא עמו והתנה, חבירו את המלוה

 תנאו, ,לך לשלם עלי מקבל אניוהוא כאומר  בשביעית ואפילו, זה חוב הוא ישמיט שלא עמו התנה אם אבל
 .חייב שהוא, תורה חייבתו שלא בממון עצמו שחייב שנמצא, קיים
 ג"קפ שורש ק"מהרי) ישמט שלא, פקדון לשון כתב דלהכי, משמטת אינה, פקדון לשון בשטר כתב אם וכן: הגה

 שלענין י"אעפ, נכתב כאילו דהוי אמרינן לא, כך נמצא לא אחד ובשטר, בשטרות כן לכתוב נהגו אם/(. ב"קפ/
 (. א"הרשב בשם י"ב) ב"מ סימן כדלעיל, כך אמרינן דברים שאר

 י סעיף

 הזמן בתוך הבאה שביעית אין, יותר או פחות או שנים לעשר זמן לו וקבע חבירו את המלוה
 (. ב, טו דברים) יגוש לא ביה קרי לא דהשתא, משמטתו

 יא סעיף

 יגוש דלא אלא הזהירה לא דהתורה. נשמט אינו, חובי לי גבו אתם: להם ואמר, דין לבית שטרותיו המוסר 

 .זה על מוזהר ד"הב ואין, בשביעית להלוה המלוה

 יב סעיף

 שאף שאומר מי ויש. יגוש לא ביה שייך לא בידו שיש דכיון המשכון שכנגד מה משמט אינו, המשכון על המלוה
 :ההלואה ככל שוה משכון בידו יש כאילו ל"ה, ההלואה כל בעד המשכון נטל דמתחילה כיון .משמט אינו המשכון על היתר
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 יג סעיף

למרות שצריך להחזיר לו כלי יום ביום וכלי . המשכון על כמלוה דינו, דין בית ידי על, הלואתו בשעת שלא משכנו

 .צרכו בעת לו ומשאיל שחוזר אלא, לו שישלם עד חובו בעד שלו והוי המשכון קנה שמשכנו דמידלילה בלילה נחשבים כביד המלוה. 

 יד סעיף

 הלוהו כאילו ל"ה לו כשמכרו מיד, לחבירו דבר המוכר אבל[, ט"י סעיף] י"ב כתב משמטת אינה, חנות (באמנה שקנה' פי) הקפת 

 לאחר זמן לו וקבע הלוהו כאילו ל"וה, לנוגשו דרך ואין חובו נוטל ובסוף ושנתיים שנה להקיף החנוני שדרך לפי, שכאן פטור והטעם. השביעית ומשמטתו
 ממכר אלא בהלוואה בלבד(שביעית. )אבל דעת הב"ח וסיעתו שאין שמיטת כספים בחוב שהוא תוצאה 

 פרק ש"והרא טור) לפרעו זמן לו שקבע משעה זקיפה ומקרי: הגה .משמטת, במלוה עליו זקפה ואם
 (. הנשבעין' פ מרדכי) ביחד החשבון כל בפנקסו שכתב מיד זקיפה דמקרי אומרים ויש(. השולח

 טו סעיף

 . משמט, במלוה עליו זקפו ואם. לב"י רק כשדרכו להגבות אחר השמיטה. ולא כב"ח  משמט אינו, שכיר שכר 

 טז סעיף

. משמטים, במלוה זקפם ואם. דאינו הלוואה משמטים אינם, רע שם ומוציא ומפתה אונס של קנס
 . בדין העמדה משעת, נזקפים ומאימתי

 יז סעיף

 או כחוב הנשאר הרי ואז קצתה שפרעה פגמתה ואם. נשמטת כתובתה אין, השמיטה קודם אשתו את המגרש
  .משמטת, במלוה עליו זקפתה

 אין, חבירו על, כוכבים העובד מן שטר שקנה מי ולכן. כוכבים כעובד הוא הרי, כוכבים עובד מכח הבא: הגה
, כוכבים עובד נגד חבירו בעד שערב מי וכן/(. ט"תשס/ ט"תשפ סימן א"הרשב תשובת) משמטתו השביעית

 אבל; משמטת השביעית אין, השטר באותו חבירו ותבע כוכבים העובד מן השטר ולקח, כוכבים לעובד ופרע
 (. א"הרשב בשם יוסף בית) בשבילו כוכבים לעובד שפרע פי על אף, משמטת, הכי בלאו

 יח סעיף

 ד"ב הפקר כי חכמים ביד כח ישבטעם הפרוזבול כתבו בגמ' ש חשוב דין בבית אלא נכתב ואינו. משמט אינו, פרוזבול

 שלשה דהיינו, להפקיר שראויים חשוב ד"בב אלא פרוזבול כותבין דאין כ"ג אמרו הכי משום, משמט דאינו הוא ד"ב הפקר שמכח וכיון, הפקר
  . העיר באותה עליהם רבים והמחום, שמיטה ענין ויודעים, פרוזבול ובענין בדין בקיאים

והרמב"ם כתב שצריך . הזה בזמן להקל דיש לי ונראה(, הפוסקים בשם י"וב טור) דין בית בכל פרוזבול דכותבין א"וי

 בי"ד 'חשוב ביותר'

 יט סעיף

 הדיינים ופלוני ופלוני פלוני לכם מוסרני דבריו כותבין והדיינים, פה בעל להדיינים כן שאומר : פרוזבול של גופו זה 
 מלמטה חותמים העדים או והדיינים, שארצה זמן כל שאגבנו לי שיש חוב שכל פלוני שבמקום

 שיוכל ה"וה)  .ד"הב לכם הללו דברים מוסרני ל"ר אלא[, ב"סקכ] א"י בסעיף שכתבתי וכמו ח"השט למסור צריך אין דבפרוזבול, השטרות מוסר ל"ר אינו
 (. השולח פרק ן"ר( )פה שבעל חובותיו דין בבית למסור

 כ סעיף

 לי שיש חוב שכל לכם מוסרני: ואמר, לתלמידים דבריו ומסר, זה את זה שהלוו חכמים תלמידי
 בזמן כספים ששמיטת יודעים שהם מפני, פרוזבול לכתוב צריך אינו, שארצה זמן כל שאגבנו
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, ד"ב לפני פה בעל דבריו לומר יוכל נמי אדם דכל א"וי: הגה .נדחת היא בלבד ובדברים, מדבריהם הזה
 שלא אפילו לומר יכול כי, לא או הדיינים בעיר המלוה אם בין חילוק ואין(.  טור) פרוזבול צריך ואין, ומהני

 (. השולח פ"ס מרדכי' )פ שבעיר פלוני דין לבית שטרותי מוסר אני: בפניהם

 כא סעיף

 בשם ה"מ בשער ת"בה) עדים שלשה אצל המלוה הולך: הוא כך פרוזבול שטר ענין שכתב מי יש

 שלשה קמי פרוזבול מסרנא דאנא וחזו סהדי עלי הוו: ואומר, לשנים אפילו אומרים ויש (,א"י
 ואי. עדים אותם בו יחתמו אם לו ודי, פלוני שבמקום דיינים ופלוני ופלוני פלוני דאינון דיינים
 . עדים שם צריך ואין, מעלי טפי, דייני ביה חתמו

 כב סעיף

 קרקע לו שיש למי אם כי אינו הלואה וסתם, הלואה אסתם אם כי פרוזבול תיקנו דלא משוםרש"י: , הקרקע על אלא פרוזבול כותבין אין

 .ד"הב ביד ועומד כגבוי טפי מחשב קרקע לו דכשישר"ש: . חובו בגביות עליה וסמוך

 על אף, באויר יתידות גבי על מונח נקוב עציץ  אלא לו אין ואפילו, סגי שהוא כל קרקע ואפילו
 ; סגי, שלו היתידות מקום שאין פי

 למי או, לערב או נתן מדרבי להמלוה משועבדת דהיא, להלוה שחייב מי פירוש לו לחייב ויש, כלל ללוה אין אפילו
 ידי על אפילו מזכהו, לו שחייב למי או למלוה ויש, לזה ולא לזה אין ואפילו. כותבין, לו שחייב
 הולכין, חובה הזיכוי י"ע לו דיבוא גב על אף, לו הוא זכות שם דבזיכוי כיון מ"מ, בפניו שלא לאדם חבין דאין ג"דאע .בפניו שלא ואפילו, אחר

  .הזה בזמן בפרט כספים שמיטת הוא דקיל והטעם, דמעיקרא זיכוי שם אחר
' פ ן"ר) כרחו בעל לאדם לו מזכין אין, אחרים של בקרקע לזכות רוצה איני: וצווח לפנינו הלוה אם מיהו: הגה

 (. השולח

 כג סעיף

 אם הדין והוא '(.ג מאמר בעיטור כ"כ) פרוזבול עליו כותבים, לכירים או לתנור מקום השאילו
 . למרות שבשכירות אין לו אחריות באונסין נחשב כשלו לענין פרוזבול לו השכירו

 כד סעיף

 . כאילו היא ברשותו פרוזבול עליה כותבין, ביד אחרים שהלוו לו ממושכנת שדהללווה  לו היתה 

 כה סעיף

 כיש הוי במזונותיה שחייב דכיון בעלה נכסי על ולאשה, פירות אוכל שהוא שלה מלוג נכסי היינו אשתו נכסי על לאיש כותבים

 על פרוזבול כותבין לוה שהאפטרופוס שכיון קרקע ליתומים ואין היתומים לצורך שלווין אפטרופין. אפוטרופוס נכסי על וליתומים, קרקע לה

  . ר"ש.שלו קרקע

 כו סעיף

, אחד בשטר לוו ואם. ופלוני פלוני על לי שיש חוב כל לכם מוסרני שיכתוב אחד בפרוזבול לו די, מאחד שלוו חמשה
 נעשין כולם, מאחד אחד בשטר שלוו חמשה ל"דקי כולם על פרוזבול כותבים, מהם לאחד אלא קרקע לו אין אפילו

 . לזה זה וערבאין אחראים

 כז סעיף

 . פרוזבול צריך אחד כל, לאחד שהלוו חמשה
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 כח סעיף

 אשר וכל ושטרותיהן, יתומים של אביהן הוא ד"דהב פרוזבול צריכים אין, אחרים ביד מלוה להם שיש קטנים יתומים

 . משמט אינו, הצדקה לקופת שחייב מי. היתומים כיד עניים יד ד"דהב, צדקה של בקופה וכן, דמי ד"לב כמסורין להן

 כט סעיף

 ישמיטנו שלא התנה שמא או פרוזבול לאביהם היה שמא להו טעינינן, גדולים יתומים
 . בשביעית

 ל סעיף

 ידו משה בעל כל שמוט השמטה דבר וזה, שמטה תעשה שנים שבע מקץ דכתיב , בסופה אלא כספים משמטת שביעית אין 

 כל חובו לתבוע המלוה ביד אין ש"ראל דין בבית השנה כל חובו גובה, עצמה בשביעית חבירו את המלוה לפיכך

 ד"בב חובו לתבוע דיכול ל"ס ם"הרמב אבל. ממנו לקבל יכול מעצמו הלוה משלם שאם לענין אלא, בסופה אלא משמטת שביעית דאין אמרו ולא, שביעית שנה

 . החוב אבד שביעית מוצאי של השנה ראש בליל חמה וכשתשקע, .סופה עד שביעית שנה כל

 לא סעיף

 . פרוזבול כותבין, החוב לגבות יכול שהוא זמן כל 

 לב סעיף

 ,עדיין לו חייב שאינו החובות ד"לב למסור יכול דאין משום. פסול, והמאוחר; כשר, המוקדם פרוזבול

 לג סעיף

 לו כתבו או ד"לב שטרותיו מסר ובודאי, איסורא ואכיל היתירא אינש שביק דלא הוא דחזקה ואבד לי היה פרוזבול: לומר אדם נאמן

 לא ואם: הגה .נאמן, כן: אמר ואם, ואבד לך היה פרוזבול שמא: לו שפותחין אלא עוד ולא; פרוזבול
 פסק לאחר הוא אם אבל.  נאמן, דין פסק קודם הוא אם, לי היה פרוזבול: ואמר וחזר ד"מב ויצא, ד"הב לו פתחו

 .שקר טענת אגמרוהו וכשיצא, פרוזבול לו היה שלא כמודה הוא הרי, דין פסק בשעת דשתק דכיון (. א"הרשב בשם י"ב) נאמן אינו, דין

 לד סעיף

 משאר או, היה חנות הקפת או, שביעית תשמיטני שלא בינינו היה תנאי: המלוה אמר אם וכן
 בעי דאי במגו, נאמן , בכל זאתתליא לחוד בדידיה דלאושכל אלה טענות חלשות יותר כיון  ,משמטתן שביעית שאין דברים
 . ואבד לי היה פרוזבול: אמר

 לה סעיף

 התובע, היתה זה פרוזבול אחר, תובע שהוא זו מלוה: ואמר הנתבע וטוען, פרוזבול הוציא 
 הפרוזבול זמן יודעים אנו שאין פי על ואף, נאמן, ואבד לי היה פרוזבול: אמר שאלו, נאמן

  . שאבד
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 לו סעיף

 אף: לו אמר. ממני נפטרת וכבר אני משמט: המלוה לו יאמר, שביעית עליו שעברה חוב המחזיר
, הם שלי: לו יאמר אלא, לך נותן אני בחובי: לו יאמר ואל. ממנו יקבל, שתקבל רצוני כן פי על

 הם שלי: לו שיאמר עד בדברים עמו מסבב, כן ל"א ולא חובו לו החזיר. לך נותן אני במתנה
 . לו וילך מעותיוהלווה  יטול אלא, ממנו יקבל לא, אמר לא ואם. לך נתתי ובמתנה

 לז סעיף

 . ללוה להחזירו מהמלוה שטר מוציאין, פרוזבול עליו נכתב ולא שביעית עליו שעברה חוב שטר 

 לח סעיף

 שהלוקח, המוכר על חוזר הלוקח אין, שמיטה עליו עברה כך ואחר לחבירו חוב שטר המוכר
 . פרוזבול עשה שלא מעצמו פשע

 ליורש טוענין ל"דקי ואבד פרוזבול לו היה שהמוכר ללוקח טוענין, כשמכרו שמיטה עליו עברה כבר ואם

 . לטעון יכול בעצמו המוריש או המוכר שהיה מה כל וללוקח

,  לאחרים לחוב בהודאתו נאמן אדם דאין .נאמן אינו ,נכסים לו אין אם, פרוזבול לו היה שלא המוכר הודה ואם
קונה  ונפטר שעבודו שנמחל שטר לו שמכר הטעהו שהרי ללוקח ומשלם לעצמו לחוב המוכר נאמן נכסים לו יש דאם נאמן, נכסים לו יש ואם

 .ללוקח ישלם והמוכר, השטר
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 הלכות חדש

לאחת ממדינות מזרח אירופה, ואין באפשרותו למצוא משקה כשר מלבד  שנסעתייר 

 מתוצרת מקומית העשויה רק מלתת שעורים מים וכשות.  ה(שכר שעורים )ביר

יוכל לצרוך את שכר השעורים )בירה( מבלי שתהיה עליה סימון כשרות האם 

 )התייחס רק לאיסור חדש(. 

 חדש בזמן הזה

 עֹוָלם ֻחַקת ֱאֹלֵהיֶכם ָקְרַבן ֶאת ֲהִביֲאֶכם ַעד ַהֶזה ַהּיֹום ֶעֶצם ַעד ֹתאְכלּו ֹלא ְוַכְרֶמל ְוָקִלי ְוֶלֶחם
 :ֹמְשֹבֵתיֶכם ְבֹכל ְלֹדֹרֵתיֶכם

הגמ' סוכה מא א דנה בדעת ר' יוחנן שהתקין ש'יום הינף כולו אסור' ולמסקנתה אין זן תקנה אלא 
 עצם היא אסורה מהתורה והכוונה בהתקין 'דרש והתקין' ואינו חולק על ר' יהודה שדורש 'עד

 בכלל' לרבות ט"ז בניסן. ועד - עד: וקסבר יום של עיצומו עד - הזה היום

בתרומת הדשן הביא בשם א"ז הגדול שאיסור חדש מדרבנן. אבל כמעט כל הראשונים סוברים 
שהוא מהתורה וכ"כ הרי"ף, הרמב"ם, סמ"ג והגה"א. וכן משמע בשו"ע בסעיף א שהביא את 

 הפסוק 'עד עצם היום הזה' בענין איסור חדש.

בחו"ל מדרבנן )להלן( ממילא בזמן הזה גם בארץ ישראל במשנה למלך כתב שלסוברים שחדש 
 חדש מדרבנן ויסודו ע"פ התוס' ביבמות פא. שכתב שבטלה קדושת הארץ.

 ובכל זמןוכל האוכל כזית חדש קודם הקרבת העומר לוקה מן התורה בכל מקום והרמב"ם כתב: 
 .בין בארץ ובין בחוץ לארץ

 חדש בחו"ל

קידושין לו דעת חכמים שאין חדש במשנה נאים ואמוראים. בענין מצוות חדש בחו"ל נחלקו ת
 נוהג בחו"ל ולר' אליעזר חדש נוהג בחו"ל וכן נלמד מהפסוק 'בכל מושבותיכם'.

 במשנה ערלה ג ט: חדש אסור מן התורה בכל מקום. ונמצא סתם משנה כר' אליעזר.

לארץ, ונוהגות בין בארץ  ר"ש בן יוחי אומר: שלש מצות נצטוו ישראל בכניסתןבגמ' קידושין לח: 
 חדש, כלאים וערלה. בין בחוצה לארץ

 ספר התרומה פסק כחכמים שאין להחמיר יותר ממעשר שלא נאסר אלא מדרבנן ובקרובים.

 בשו"ע סעיף ב."כ כר' אליעזר וכ ופסקורא"ש רמב"ם ריף, 

 חדש בשל גויים 

בכניסה לארץ שהגמ' סברא  הב"ח סבר שאין בשל גויים ולמד זו מכך שהגמ' שדנה במאכל בנ"י
שאין חדש בשל גוי. ועוד שיש קשר לשיטתם בין מצוות הבאת העומר שמותר רק משל ישראל 

 שנאמר 'קצירכם' לבין איסור חדש שממילא יהיה אסור רק בשל ישראל.

 הגר"א כתב על הב"ח שנפלה שגגה תחת ידו וכל הפוסקים הכו על קודקודו.

חדש בשל גויים כיון שלא שייך הלימוד שנמצא במעשר 'דגנך' הב"י הביא את דברי הרא"ש שיש 
 ולא של גויים.
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הט"ז רצה ללמד זכות על המקלים מצד שסומכים על ת"ק דר' אליעזר כפי שסומכים על ר"ש 
 בענין גט. בנקה"כ דחה זאת  כיון ששם מותר מהתורה וכאן אסור מהתורה.

 'כוכבים עובד בשל יןב ישראל בשל ביןהשו"ע פסק בסעיף ב' שחדש נוהג '

 ספקות

התוס' והמרדכי להקל בספק במקום שרוב שעורים נזרעים קודם העומר. וכ"כ  בשםהב"י כתב 
 הרמ"א בשו"ת.

הרא"ש כתב שיש בכל תבואה ספק ספיקא שמא משנה שעברה ואם מהשנה שמא מקודם לעומר 
 וכבר נשרשה.

א שבמקום שידוע שזורעים תמיד דברי הרא"ש הובאו בטור וברמ"א כאן סעיף ג'. וכתב הרמ"
 לאחר פסח או שהחורף התארך באותה שנה והזריעה מתאחרת בהתאם אי אפשר להקל בזה.

 אמנם במקומות שרוב התבואה מבחוץ וממקום שזורעים קודם פסח, מותר.

 הזריעה בחו"ל

 חצי הכדור הדרומי כלומר ארגנטינה, אוסטרליה דרום אפריקה וכו' הזריעה נעשיתבמדינות 
 לאחר פסח ויותר יש לחשוש לחדש.

במזרח אירופה בד"כ זורעים קודם פסח אך פעמים שחורף מתאחר וזורעים אחרי פסח ועוד שיש 
 להם קשרי מסחר ומייבאים תבואה ממדינות אחרות.

 בצרפת והונגריה בד"כ זורעים קודם פסח ואין בהם היום יבוא של תבואה )כ"כ באתר כושרות(

 יי"ש

 יהודה הביא כמה סברות להקל למעשה ביי"ש:בבית לחם 

 הוא זיעה בעלמא ואינו מעצמות השעורים. .א

 לא עושים יי"ש מחדש כיון שאין בן עדיין כח להוציא יי"ש. .ב

 יש פוטרים בחו"ל כת"ק דר אליעזר )וכן לימד זכות הט"ז( .ג
 וכן יש צד להקל ע"פ סברת הב"ח שאין חדש בשל גויים.

בכל אופן מהרבה מקורות נראה שהמנהג באשכנז היה להקל בזה גם אצל גדולים וכ"כ הבעש"ט 
 'שאנו רואין חכמי ישראל כמעט רובם אין נזהרין מחדש בשום שנהבסעיף ג: 'וכ"כ הט"ז כאן 

והנה אף שאין בידינו למחות ביד המקילין מ"מ כל בעל נפש לא יסמוך  :משנה ברורה סימן תפט
ללו ויחמיר לעצמו בכל מה שאפשר לו כי להרבה גדולי הראשונים הוא איסור על התירים ה

 דאורייתא בכל גווני.

 והחת"ס כתב שאפילו למתירים, לא יקחו מחדש למצות מצוה.

 האם ישנו הבדל כיצד היו עונת השנה באותה מדינה, ובאיזה עונת השנה הוא הגיע? 

אל לאחר הפסח ואין את קולת הס"ס של  ראה לעיל שבמקומות שהחורף ארוך מתאחרת הזריעה
 הרמ"א.

למעשה במקומות שיש זריעה באביב שאסורה משום חדש הגעת התבואה לשוק היא בחודש אלול. 
 ממילא בין פסח לאלול אפשר להקל.
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 לגבי בירה אפשר להקל חודשיים נוספים בגלל תהליך היצור שלה שמתארך עד חשוון.

 מקיימת קשרי מסחר עם אף מדינה אחרת מה יהיה הדין אם אותה מדינה אינה

 במקרה כזה אם רב התבואה באותה מדינה נזרעת קודם פסח ניתן להקל בחדש כל השנה.

לענין חדש  ודינם כדין העיסה ,בטל ברוב( בצקה )שהתערב בעיס ( האם שאור )שמרים

  ?ולענין חלה

 סיבות:הט"ז כתב להחמיר בשמרים שאינם בטלים בעיסה לענין חדש משתי 

 דבר שניתן לטעם אינו בטל. .ד

שהוא דבר שיש לו מתירים כיון שניתן להמתין עם אכילתו עד לאחר הפסח,  .ה
 ודשלי"מ ואפילו באלף לא בטל.

 אמנם בפת"ש הביא בשם משכנ"י להיתר שכן:

 השמרים נפסלו מאכילת בהמה. .א

מעט השכר שיש בשמרים אינה אוסרת כיון שהיא מיא בעלמא ומשום שעיקר  .ב
 וץ מהשמרים ויש כאן זה וזה גורם שמותר.החימ

שהעיסה תתקלקל עד י"ז בניסן ניתן להתיר לבטל שכן כתב השו"ע ביו"ד קב  חששאם יש  אמנם
 '. יש מי שאומר דלא שייך דבר שיש לו מתירין היכא שהמאכל מתקלקלד: '

 בתוך התוצרת כל את ומאחסנת מדינות וכמה מכמה חיטים מייבאת" הארץ" הקמח טחנת

 החיטים שמשלות חושש הכשרות שמשגיח עקא דא אך, גדול( אגירה מיכל) סילוא

 מחמת, חדש איסור בחשש הינו שבסילוא החיטים יתר עם והתערב מגרמניה שהגיע

 בחיטים להשתמש הקמח טחנת בעלי יוכלו האם. השנה התאחר המדינה באותה שהחורף

 ! ללקוחות ולשווקם לקמח טחינתם לצורך שבסילוא

החיטים שנתערבו עם שאר חיטים הם דבר שיש לו מתירים שבמין במינו אפילו באלף לא בטל. 
והגם שעשינו ספק ספיקא בחדש ולא חששנו לדשיל"מ, כתב הש"ך זהו דווקא שיש ספק אם מה 

 שלפננו זה איסור אבל בתערובת דשיל"מ אסור.
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 דשיל"מ במקום ספק איסור

ודאי אלא ספק. ודישל"מ בספק איסור הוא מחלוקת  יש לדון שכאן האיסור שנתערב אינו
כל ' פסק לאסור כטור שכתביורה דעה קב, א ראשונים שלר"ת מותרת ולטור אסורה . והשו"ע ב

דבר שיש לו מתירין, כגון ביצה שנולדה ביום טוב, שראויה למחר, אם נתערבה באחרות,  בין 
ספק נולדה ביום טוב,  ונתערבה באחרות, ואפילו שלימה בין טרופה, אינה בטלה אפילו באלף. 

 .'אסורות

 שלמעשה ספק איסור גם הוא אסור בתערובת בדשיל"מ.נמצא 

 דשיל"מ במקום הפסד

בניד"ד אם נאסור את כל המגורה ודאי יהיה הפסד והוצאות נוספות לבעלים ובענין זה יש לדון 
 האם אוסרים במקום כזה דשיל"מ. 

כלי שנאסר כתב 'ו"ע יורה דעה קב, ג  קל בכעיו זה ששם בשברמ"א בהלכות תערובות כתב לה
' בבליעת איסור, שנתערב באחרים ואינו ניכר, בטל ברוב ואין דנין אותו כדבר שיש לו מתירין

  .'לפי שצריך להוציא עליו הוצאות להגעילו, וכל כיוצא בזהוהסביר הרמ"א: '

 כלל דשיל"מ ומותר.נמצא שאם חומרת דשיל"מ כרוכה בהוצאות נוספות אינו ב

אם צריך להוציא ' לגבי חדש שנתערב חשוקי חמד ביצה דף ג עמוד בוכ"כ הגר"י זלברשטיין ב
הוצאות גדולות כדי להשאירו עד שיהיה מותר ]י"ז בניסן[, כגון שיעלה הרבה כסף כדי לאחסנו 

בדברי  . ושורשובמחסני קירור, לא הוי דבר שיש לו מתירים כמבואר ברמ"א )סימן קב ס"ג(
יש מי שאומר שלא אמרו דבר שיש לו מתירין אלא כשהמתיר עתיד לבא על השו"ע בסעיף ב' שם: '

 '.בלא הפסדכל פנים, או אם המתיר בידו לעשותו 

  הלכות חדש

  .האם בזמן הזה אפשר להתיר חדש מספק או מספק ספיקא

  .האם יש לחדש דין דבר שיש לו מתירין

שייך איסור דשיל"מ בחדש. ורק כשיש תבואה לפנינו אפשר לעשות כתב הש"ך שכשהוא בתערובת 
 בה ספיק ספיקא כרמ"א ואין בזה משום דשיל"מ.

  .האם מותר לאכול לחם שמעורב בו שמרים של חדש

 נענה לעיל
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 הלכות ערלה

 סעיף א

 האם ערלה נוהגת בחצילים, בפלפל חריף, בפסיפלורה, ובעלי גפן? פרט ונמק? 

 ַמֲאָכל ַוֲעַרְלֶתם ָעְרָלתֹו ֶאת ֵעץ)כג( ְוִכי ָתֹבאּו ֶאל ָהָאֶרץ ּוְנַטְעֶתם ָכל : רא פרק יט ויקנאמר בתורה 
 ִפְריֹו ָשֹלש ָשִנים ִיְהֶיה ָלֶכם ֲעֵרִלים ֹלא ֵיָאֵכל:

 ערלה נוהגת בעצים בלבד ולא בירק. 

 לפירי ליה שקלת דכי היכא - העץ פרי בורא מברכינן היכא" בהגדרת עץ כתוב בגמ' בברכות מ.:
 ".מפיק והדר לגווזא איתיה

 ונחלקו הראשונים בהבנת ההגדרה, מהי הגווזא שצריכה להמשיך להתקיים ולהוציא פירות:

 גווזא הוא הענף של העץ כך שצריך שהענף יהיה רב שנתי. – דעת רש"י -

גווזא היא גזע ולכן די שהגזע יהיה רב שנתי ואפילו אם הענפים מתחדשים  – שיטת הגאונים -
 משנה לשנה עדיין דינו כעץ.

 כל שאין צורך לזרוע אותו כל שנה הוא עץ ואפילו מתחדש מעצמו מהשורש. – שיטת הרא"ש -

' אילן זה הרי עלין מוציא שאינו וכל ירק זה הרי מעיקרו עלין המוציא כלכתב ' הרמב"ם -
 הפרשנים לאיזו דעה דבריו מתאימים. ונחלקו

 

 אמנם הפוסקים הביאו קריטריונים נוספים שבספק ניתן לצרפם לגדר ירק:

 רדב"ז, ברכ"י, רב פעלים, יחוו"ד, גרמ"א. אך לא לחזו"א. –נותן פרי תוך שנה )חציל, פאפיה, פאסיפלורה(  .ט

 מהר"י חאגיז -   גזע חלול )חציל, פאפיה( .י

 חזון איש. והרדב"ז חולק -  אינו מתקיים ג' שנים )חציל(  .יא

 מהר"ם אלשיך – עם השנים )חציל( כמות ואיכות הפירות מתמעטת .יב

 
 צמח להיות שהופך, עשבוני כגידול בתחילה מתפתח החציל מתוך אתר מועצת הפירות:

לים )העלים גדו .עשירי מפרק לאחר שמסתעף, מרכזי גבעול יש לצמח. קצר זמן תוך עצי
 מפרק כל לאחר מתפתחים הפרחים ויוצאים מהגבעול המרכזי או מההסתעפויות שלו(

ללא ). החורף בסוף מתחדש הצמח. שנתי-דו או שנתי-חד ארוך לגידול נחשב החציל. שני
 הצמחים את לגזום לעתים נהוג הצמיחה חידוש לקראת .(מ' 1.5גיזום החציל מגיע לגובה 

 יכול חמים ובאזורים ביתיות גינות של טובים בתנאים. מ"ס 50-60 של לגובה בהגיעם
 .שנתי-רב כצמח גם להתקיים הצמח

כתב בספר כפתור ופרח שהחציל ערלה תמיד כיון שאינו מתחדש מעיקרו והביאו הרדב"ז בתשובה 
 לי נתחדשג' תקלא והוסיף שם הרדב"ז שגם דעתו לאסור. אבל משראה שנוהגים בו היתר בא"י "

" אמנם הוא ירק הילכך כזה שנתו בתוך פרי ועושה הגרעין שזורעין אילן מיני בכל שאין אחר טעם
החיד"א בברכי יוסף כאן כתב שהאר"י ומהרח"ו היו אוכלים אותם וכן  :לעצמו נהג לאסור

, ומשביח הולך שנה בכל פירות שעושה אילן שכל לפי' ירק שהואמהר"ם אלשיך שהסביר שהוא 
, קצת מר והוא מעט גורע שנית ובשנה, ומתוק טוב היא ראשונה שנה ן"הבאדינגא של האילן וזה

 '.ירק שהוא מורה וזה, הדחק י"ע אלא לאכילה ראוי שאינו, הרבה מר הוא השלישית ובשנה

החציל אינו מוציא עלים מעיקרו ולכן אינו ירק בהגדרת הרמב"ם אמנם דרך החקלאים לגזום 
ו כעין ירקות שמתחדשים מעיקרם. בנוסף החציל אותם עד עיקרם ומשם הם מצמיחים מחדש וזה
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מוציא פרי בשנתו הראשונה וגם גזעו חלול וגם יבולו פוחת עם השנים ולכן בצירוף כל הסברות 
 הללו ניתן להגדיר אותו כירק לפטור מהערלה. וכ"כ החזו"א והגרע"י להתיר.

 

כסברת החזו"א וגם יבולו  כיון שאינו מתקיים ג' שנים דינו כירק ופטור מהערלה – בפלפל חריף
 פוחת עם השנים כסברת מהר"מ אלשיך.

שאינו כלה לאחר ג' שנים ואין יבולו מתמעט. ולכן נחלקו  סודניאמנם יש זן של פלפל חריף מסוג 
בו הפוסקים האם סברת הרדב"ז שנותן יבולו בשנה הראשונה ְמַסֵפק לבדו להתיר וכן פסק 
ביחוו"ד וכן דעת הגרמ"א וכמעט כל הפוסקים הספרדים כאמור. אמנם דעת החזו"א שאין מקור 

 ים בספק זה הם פאפיה, באבקו ופסיפלורה.בתלמוד לקולא זו ולכן אין להתיר. פירות נוספ

נחלקו הפוסקים כדלעיל, כמעט כל הפוסקים הספרדים סמכו על סברת הרדב"ז  – בפסיפלורה
שכל גידול שנותן יבול בשנתו הראשונה דינו כירק ואינו חייב בערלה. ועוד שיש לצרף סברת מהר"י 

ן מקור בתלמוד לקולא זו ולכן אין חאגיז שגזעו חלול ולכן דינו כירק. אמנם דעת החזו"א שאי
 להתירם.

הגפן עיקר נטיעתו לענבים ואין העלים נחשבים כפריו למרות שלעיתים נאכלים, ממילא   –עלי גפן 
פטורים מערלה המחוייבת רק בפירות ובטפל להם כנלמד מהפסוק וערלתם ערלתו את פריו. 

 וכמשנה 'נוטעים יחור של ערלה'.

 א, ב סעיף

 2xיסור ערלה או דין נטע רבעי במקרים הבאים:* האם נוהג א

 קליפות של פרי שאינם ראויים למאכל בהמה, כגון קליפות אגוזים?

 'ומותרין ברבעי ...קליפי אגוזים והגרעינים אסורים בערלה  במשנה ערלה א' ח' נאמר '

גם קליפי פריו' לרבות את הטפל לפריו ולכן את בגמ' ברכות לו: לומדים מהפסוק וערלתם ערלתו 
 אגוזים מתחייבים בערלה כמשנה שהם טפלים לפרי.

 ולא בוסר לא פודה אתה ואין פודה אתה פריאבל  לגבי נטע רבעי כתוב בירושלמי ערלה א' ה': '
 ' ולכן אין חיוב רבעי במה שאינו ראוי לאכילה כגון קלפי אגוזים, פירות בוסר וכו'.פגים

, ורמונים אגוזים קליפי כגון, הקליפות בין הגרעינים בין הפרי עיקר ביןא:  סעיףוכן פסק השו"ע 
 מתבשלים שאינם והתמרים והפגים מהם העשוי והתמד ענבים של והגרעינין והזגין שלהם והנץ

 .מרבעי ופטורים בערלה חייבים כולם, בבישולן נגמרים ואין שלקו והענבים

 מי גפנים? עלי עץ פרי?

 וברבעי. בערלה מותרים וסמדר גפנים ומי והלולבים העלים ז':  א' במשנה ערלה

 והסברא בזה כדלעיל שאינם פרי.

 ב'. סעיףוכ"פ השוע ב

אמנם כתבו האחרונים שאם עיקר הגידול הוא לצורך העלים כמו בסוגי צבר מסויימים, מתחייב 
בערלה. אך אם עיקר הגדול לפירות ורק יש שימוש צידי גם בעלים כמו בעלי גפן, הם בטלים לפרי 

 .126הלכות הארץ עמ'  –פטורים מן הערלה ו

 קני סוכר?
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כתב הרמב"ם שעל מי הסוכר היוצאים מהקנים מברכים 'שהכל' כיון שאין זה פרי. ומזה כתב 
שאין בהם חיוב ערלה תרומה ומעשר כיון שאינן פרי. ודינם שונה מדבש  בתשובה א תקס"גהרדב"ז 

 עשה דבש וחייב. היוצא מן התמרים ששם זהו הפרי עצמו שנתמעך ונ

וכיון שבקני סוכר אינו חייב בערלה ממילא גם רבעי לא נוהג שכן כל שלא נוהג בו ערלה לא נוהג בו 
 רבעי.

 תבלינים, כגון עלי תה?

הינם ירק ולא עץ וממילא פטורים מערלה. והשאלה על  נענע, לימוניתהרבה מהתבלינים כגון 
 התבלינים המעוצים והרב שנתיים.

ו. נאמר שהנותן לע"ה לבשל לו קדירה משלהם צריך לחשוש לשאור ותבלין שבה  בגמ' חולין 
 משום שביעית ומשום מעשר. 

הגמ' ביומא פא: מבחינה בין פלפלים יבשים שאינם פרי לענין ערלה לבין פלפלים לחים שיש בהם 
 דין ערלה ומסביר רש"י שם כיון שהם 'חזי למיכל'.

כל תבלין חייב בתרו"מ כיון שהוא נותן טעם והוא כעיקר היא ש )ד"ה טעמא(שם בחולין  שיטת רש"י 
  .האוכל

שרק שומין ובצלים, שהם נאכלים , בתירוץ הראשון( ' על הסוגיה בחוליןכל'נדה נ ע"א ד"ה ב)לעומת זאת דעת התוס' 
אלא כטפל לאוכל. לדעה זו אפשר לצרף  שאינם נאכלין  בפני עצמן חייבים בתרו"מ, ולא תבלינין

הרמב"ם בקנה סוכר שברכתו 'שהכל' כיון שמיצוי הטעם אינו פרי. ומזה למד הרדב"ז שפטור  דעת
 גם מערלה ותרו"מ.

מחלוקת זו היא בתבלין שאינו נאכל בפני עצמו אלא בתוך תבשיל, ולמעשה מחמירים לעשר אותם 
 א' סי מעשרות) כשניכרים. שכן במשנה עוקצין ג' ו' דעת בית הלל שהקצח חייב בתרו"מ וכ"כ בחזו"א 

והסביר ערוה"ש כיון שהוא נשאר על הלחם ונאכל מתחייב, כן בחזו"ע תרו"מ כתב לחייב  (,כד ק"ס
 כרפס ופטרוזיליה בתרו"מ אך לפטור תבלינים שנידוכים דק דק כמו פלפל כרכום וכמון.

אמנם עלי תה אינם נאכלים כלל אלא נזרקים לאחר מיצוי הטעם, וממילא פטורים מתרו"מ 
: מילתא דעבידי לתבל את הקדירה ואין אוכלים אותו בעינא )דיני ערלה ס"ק לט("א החזותב וכוערלה. 

 .'אינו בכלל פרי לענין ערלה

ו בערלה כיון שיש לו אמנם דעת הגרמ"א שגם תבלין שאינו נאכל כעלי תה חייב בתרו"מ ואפיל
מעלה על תבלין המתערב בתבשיל בכך שכל שתיית התה מבוססת על טעם העלים ואינו רק 

 תוספת לתבשיל אחר.

 נמצא שיש בתבלין ג' מדרגות:

מה שאינו נאכל בפני עצמו אלא נזרק לאחר מיצוי הטעם או שנשחק באופן שאינו ניכר בפני  -
 עצמו במאכל, פטור לרוה"פ.

 מאכל וגם ניכר בפני עצמו כגון קצח, פטרוזיליה בסלט וכו' חייב לרוה"פ.מה שמעורב ב -

 ומה שנאכל בפני עצמו כגון שומים ובצלים, חייב בכל אופן. -

 ב סעיף

 האם מותר לעשות ארון או לבנות סוכה מעצי ערלה?

ָשֹלש ָשִנים ִיְהֶיה  ֶאת ִפְריוֹ ְוִכי ָתֹבאּו ֶאל ָהָאֶרץ ּוְנַטְעֶתם ָכל ֵעץ ַמֲאָכל ַוֲעַרְלֶתם ָעְרָלתֹו כתוב בפסוק: 
מכאן למדו בירושלמי שמה שנאסר משום ערלה הוא רק הפרי עצמו והטפל  ָלֶכם ֲעֵרִלים ֹלא ֵיָאֵכל:
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ור של ערלה כיון שאין איסור הנאה לו ואין איסור בעצים. וכן כתוב במשנה שמותר לנטוע יח
 בעצים.

 ולכן ככל שבונה את הארון או הסוכה כמקובל מהעץ ולא מהפירות אין בזה איסור.

וזה נלמד בקידושין נו: מלשון הפס' וערלתם ערלתו. ולכן  בהנאהאמנם הפרי עצמו אסור אפילו 
 אין להשתמש בפירות הערלה עצמן לצורך בניית הארון או הסוכה.

 ריח הנאת

, וערלה הכרם וכלאי כוכבים עבודת של בשמים' מובא( ז'' סעי קח ד"יו) ע"בשו, הנאת ריחלגבי 
 'בהם להריח אסור

כיון  להרחה מיועדים שאינם ערלה פירותב אפילודעת הש"ך על השו"ע שם  לאסור הנאת ריח  -
 שסוף סוף נהנה מהריח. 

 כגון להריח עומד אינו שעיקרו דבר כל כתב: י סב כלל והיתר איסור שער אדם חכמתאמנם ב -
 בשמים ושאר והדס ורד כגון להריח עומד שעיקרו דבר וכל .בו להריח מותר ,ערלה של אתרוג

 ג חלק א"הרשב ת"שושכ"כ . בהן להריח גם אסור בהנאה האסורין הכרם וכלאי ערלה של
 .רלד סימן

יסמין של ערלה ואפילו אבל החיד"א בברכ"י רצ"ד י"ג הביא בשם הרדב"ז שמותר להריח  -
, מאכל עץ כל ונטעתם כתיב דקרא, לאוכלו או בו להריח מותר, כלף או, יאסמיןשעומד לריח '

וכ"כ הגרע"י אבל לענין ערלה אפילו , 'סרק אילן או ריח של עץ אלא מאכל עץ זה ואין
 (.'ח סעיף ערלה הלכות ע"חזומיועדים לריח כגון הדס לא שייך בהם ערלה. )

 מראההנאת 

כגון  לתלות פירות ערלה בסוכה נחלקו הפוסקים בילקו"י כתב להתיר  הנאת מראהוגם לגבי 
מכמה טעמים א. שאינו נהנה מגוף הפרי בהנאת כילוי. ב. קישוט הסוכה היא מצווה ומצוות לאו 

 להנות נתנו. ג. שאין הפרי עשוי להנאת ראיה. 

שיש גם הנאת גוף אסור, ולא שייכת הסברא ויש שכתבו לאסור לפי הט"ז בסימן רכא שכתב שכל 
של מצוות לאו להנות נתנו. ועוד כיון שיש לו חיסכון בזה שאינו נדרש לקנות קישוטים אחרים 
ממילא נמצא שנהנה מפירות ערלה. וכמו שאסר ברב פעלים )ג אור"ח ט( לזרוק פירות ערלה על 

 חתן וכלה מסיבה זו.

הפוסקים להיתר א. כיון שלא נעשו באיסור אין מניעה לברך בעצי ערלה כתבו  ברכת האילנותלגבי 
 ב. הברכה היא על יציאת הפרחים ועדיין אינם בכלל פרי האסור משום ערלה.

 ד, ה סעיף

 3x כיצד מונים שנות ערלה? מה הדין בספק אם ניטע?

 מובא שא' בתשרי הוא ר"ה לנטיעה וט"ו בשבט הוא ראש השנה לאילן לדעתבמשנה ר"ה א' א' 
 ב"ה שהלכה כמותם.

פחות משלשים , בגמ' ר"ה ט: מובא שאדם הנוטע קודם שביעית ל' יום עלתה לו שנה לענין ערלה
אסורין עד חמשה עשר  זוופירות נטיעה ' ומוסיפה הגמ' לא עלתה לו שנה, -יום לפני ראש השנה 

 ִהלּוִלים ֹקֶדׁש ִפְריוֹ  ָכל ְהֶיהיִ  ָהְרִביִעת 'לא יאכל' 'ּוַבָשָנה'. דין זה נלמד מסמיכות הפסוקים בשבט
ועדיין אסורה  -פעמים שברביעית ש ,ְתבּוָאתֹו' ָלֶכם ְלהֹוִסיף ִפְריוֹ  ֶאת ֹתאְכלּו ַהֲחִמיִׁשת 'ּוַבָשָנה ''ַלה

 משום ערלה, ופעמים שבחמישית ועדיין אסורה משום רבעי.
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בה עד ט"ו בשבט, לדעת ר' אבא בר בירושלמי ר"ה א' ב' מובאת מחלוקת איזו נטיעה החמירו 
ממל רק נטיעות שנטעו שלושים יום קודם ר"ה ממתינות בשנה הרביעית עד ט"ו בשבט ולדעת ור' 

 זעירא דין זה נאמר בכל נטיעה.

 וכן נחלקו בזה הראשונים 

כר' בא בר ממל.  -רק אלו שהרויחו שנה בתחילתם ממתינים עד טו בשבט  רמב"ם:דעת ה -
, כיון שפחות מל' יום בשנה לא ' יום לר"ה ממתין עד סוף שנה רביעיתואם נטעו תוך ל

שלמות. והסביר הראב"ד בדעתו שלשון ג' שנים פשוט אחר ר"ה ממתין נטע . ואם נחשבים
הגמ' מוכיח שרק בנטיעה 'זו' היא החמירה  ועוד שכתוב 'פעמים' שעדיין אסורה ברביעית 

 ולא תמיד. 

כר' זעירא. והסביר הר"ן   –ממתינה עד טו בשבט. : כל נטיעה לדעת רא"ש והרז"ה -
ו בשבט גדל על רוב מים של שנה שעברה, וממילא אין לחלק מתי "אילן עד טלעולם ש

 ניטע. 

כתבו  כרם ציוןבחזו"א וה' פסק את דברי הרמב"ם בסתם ואת דעת הטור בי"א וב סעיףהשו"ע ב
 .להחמיר כטור

ובמשנה בשביעית  .מתחילה מקליטת הנטיעה ולא משתילתהיש להוסיף שמניית ל' יום קודם ר"ה 
 התנאים בזמן הקליטה שלדעת ר' יהודה מדובר בג' יום ולדעת ר' יוסי ור' שמעון י"ד יום.נחלקו 

, כיון שהלכה כרב באיסורים ופסק הלכה כר' יוסיפסקו ף הרא"ש והרמב"ם "הרישכתב הב"י 
כ יש להקדים את הנטיעה קודם ר"ה מ"ד יום כמותו וממילא זמן ההשרשה הוא י"ד יום ובסה"

 ד'. סעיףוכל שנטע קודם ט"ז באב עלתה לו שנה וכן פסק השו"ע ב

 ספק אם ניטע לפני ג' שנים

זהו כרם שהוא ספק ערלה שבארץ ישראל אסור ככל ספק. ואילו בחו"ל לרמב"ם ולשו"ע מותר גם 
ראה תשובה מפורטת  חת מגויללקוט בידיים ולטור ולרמ"א )להבנת הש"ך והט"ז( מותר לק

 .במקומה

 * הנוטע היום )ט טבת תשע"ד( עץ מאכל, מאימתי הפירות יוצאים לחולין?

כאמור לעיל לדעת הרמב"ם והשו"ע בסתם, ממתין ג' שנים ואז יהיו מותרים רק הפירות שחנטו 
ם לאחר ט' טבת תשע"ז. ואילו לדעת הטור רק פירות שיחנטו לאחר ט"ו בשבט תשע"ז מותרי

 בערלה וחייבים ברבעי שנה נוספת. הפירות שיחנטו לאחר שנה זו יהיו חולין ופטורים מפדיון.

כל זה אם נטע כמקובל בגוש אדמה אבל אם נטע שורש חשוף יש להוסיף י"ד יום לשיטת הרמב"ם 
 והשו"ע.

 הנוטע היום )ב' ניסן תשע"ו( עץ מאכל מאימתי הפירות יוצאין לחולין. 

ונמצא שלדעת הרמב"ם מונים ג' שנים מיום ליום והפירות  מונים שנות ערלה' 'כיצדראה תשובה 
שיחנטו לאחר ב' ניסן תשע"ט יהיו מותרים מדין ערלה וכ"פ השו"ע בסתם וכ"כ בילקו"י. אך 
לדעת הטור והרז"ה רק הפירות שיחנטו אחרי ט"ו בשבט תש"פ יהיו מותרים מדין ערלה וכן הביא 

כן פסקו להחמיר למעשה במכון התורה והארץ ע"פ החזו"א והכרם השו"ע בשם יש אומרים. ו
 ציון.

וכל זה אם נטע אותם עם גוש אדמה אבל אם שורשים חשופים צריך לחכות עוד י"ד יום לקליטה 
 לפסק השו"ע, ומאז למנות ג' שנים.
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 ו סעיף

 3x מה דין פירות רבעי? מה הדין בזה"ז? מה הדין בחו"ל?

 ה'.ִהּלּוִלים לַ  ֹקֶדׁשּוַבָשָנה ָהְרִביִעת ִיְהֶיה ָכל ִפְריֹו כתוב בתורה לגבי נטע רבעי: 

 'ַלה ֹקֶדׁש הּוא' ַלה ָהֵעץ ִמְפִרי ָהָאֶרץ ִמֶזַרע ָהָאֶרץ ַמְעַשר : ְוָכלנאמר ולגבי מעשר שני

 ה 'קודש' בהם.את פרטי הדין של מעשר שני ונטע רבעי מחזרת המילבגמ' קידושין השוו 

  המקדשבזמן נטע רבעי 

. או לפדותם בכסף או בטהרה לירושלים ולאכלם שםאת הפירות  היה צריך להעלותבזמן המקדש 
 בפירות ולאכל תמורתם בירושלים.

 2xנטע רבעי בזמן הזה  

 ?רבעי נטע של פירות פודים כיצדנוסח נוסף לשאלה: 

 בירושלים, אלא שיש לפדות את קדושתם ואז לאכלן.לאחר החורבן אסור לאכול פירות רבעי 

 'פרי אתה פודה לא בוסר ולא פגיןכירושלמי ' – פודים אותם אחר שיגמרו

דעת התוס' והרשב"א שמותר לפדות מעשר שני במחובר וראייתם   -  לכתחילה רק אחרי שיתלשוו
לקט מהעצים. אמנם מהגמ' ב"ק סט. שהצנועין היו מניחים מעות שיחול הפדיון על כל מה שית

וכן כתב בשו"ע שצריך לפדות  כתוספתא "הכל מודים שאין פודין במחובר"הרמב"ם פסק 
אלא צריך  כתוס' ורשב"א בב"י כ' דלאו דוקא אלא יכול לפדות לכתחלה אפי' במחוברלכשיתלשו. 

לפדות אלא בתלוש  ש ליזהר לכתחלה שלא. וכתב הש"ך  שישלא יחול החלול עד שיתלקט לפרש
  .תלקטימש אבל בשעת הדחק וכה"ג יש לפדות במחובר שלא יחול עד שמ

ואפילו בארץ ישראל. שהאיסור היה רק  -ויכול לפדות את כולם בשוה פרוטה, אפילו הם רבים
שגם היום בא"י  בזמן המקדש דאיכא פסידא דהקדש. כרמב"ם ורא"ש ולא כר' יונה שהחמיר

 צריך לפדות כשוויו.

 .הגדול או ישחקנה ויפזרנה לרוח או ישליכנה בנהר אחר שחיקהוישליך הפרוטה לים 

וי"א 'על  .: אשר קדשנו במצותיו וצונו על פדיון רבעי)קודם שישליכנו, ש"ך( ויברך בשעת פדיון
 פדיון נטע רבעי' ובכרם 'על פדיון כרם רבעי'.

ם דברי הראב"ד גר"א נראילדעת הואפילו בא"י כרמב"ם. ו  - או יפדה בפירות שישוו שוה פרוטה
 שרק בחו"ל התירו פדיון בפירות שווה פרוטה.

 . כב"ה במשנה שהוא ממון גבוה כמעשר ופטור - פירות רבעי פטורין מלקט ושכחה ופרט ועוללות

 :  2x בחו"לנטע רבעי 

מביאה מחלוקת ר' חייא ורבי שמעון ברבי האם נטע רבעי נוהג בכל פרי או רק  הגמ' בברכות לה.
 חייא רבי: שנאמר 'קודש הלולים' דבר שמהללים בו טעון חילול וזהו היין. ' דאתמרמסברא בכרם 

 רבעי' נטע: תני וחד, רבעי כרם: תני חד, ברבי שמעון ורבי

 נחלקו הראשונים בדין נטע רבעי בחו"ל:

o  מה שהתרנו בחו"ל במחלוקת הפוסקים הוא רק לענין  חייב בכל עצי הפרי. –ר"י הזקן
 ולכן למרות המחלוקת נטע רבעי חייב גם בפירות חו"ל. צלף ולא בכל ספק

o  כיון שנחלקו בזה בגמ' נוקטים כדעה המקלה בחו"ל.חייב רק בכרם.  –רמב"ן, רא"ש 
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o  קל וחומר מסוריא שפטורה מנטע רבעי  –פירות חו"ל פטורים מנטע רבעי  –רמב"ם
רבעי נלמד מדין למרות שחייבת במעשר ובשביעית בעוד פירות חו"ל פטורים. ועוד שדין 

 מעשר שני והוא לא נוהג בחו"ל.

ז' פסק בסתם כר"י שפירות חו"ל חייבים בנטע רבעי, והביא כי"א את דעת  סעיףבהשו"ע 
 הרמב"ם שפוטר. 

 פסק כרא"ש  שרק בכרם חייבים. הרמ"א

 סיכם שלכן יפדו ללא ברכה. הש"ך

 האם מותר לפדות פירות של נטע רבעי בעודם מחוברים לאילן?

בגמ' ב"ק סט. כתוב שהצנועין שלא רצו שאנשים יכשלו במעשר שני היו מניחים מעות כדי שאפילו 
אם גנבים יקחו מהפירות הם יהיו מחוללים על מעות אלו ולמסקנת הגמ' היו אומרים שהחילול 
יחול על כל שיתלקט בעתיד. וכתב שם התוס' ומשמע שפדיון חל במחובר בקרקע. וכן פסק 

 הרשב"א.

בתוספתא כתוב בפירוש 'הכל מודים שאין פודין במחובר לקרקע' וכן פסקו הרמב"ם והרא"ש אבל 
 שאין פודים אותו במחובר כמעשר.

בב"י הסביר שאין כוונת הרמב"ם שאסור לחלוטין לפדות במחובר אלא רק שיכוין שלא יחול 
לאמוד במחובר, הפדיון עד שיתלש. ועוד, שכל תוקף איסור פדיון במחובר הוא מצד שלא ניתן 

 ובימינו שמילא מחללים בפרוטה לא שייכת חומרה זו.

ו' כתב כרמב"ם שפודים אותו אחר שיגמרו ויתלשו, הש"ך הביא את הסבר הב"י  סעיףהשו"ע ב
 וכתב שלכתחילה נכון לפדות בתלוש ממש.

 והאם דין נטע רבעי נוהג בכל סוגי האילנות?

 ֲעֵרִלים ָלֶכם ִיְהֶיה ָשִנים ָשֹלש ִפְריוֹ  ֶאת ָעְרָלתוֹ  ַוֲעַרְלֶתם ַמֲאָכל ֵעץ ָכל םּוְנַטְעֶת  ָהָאֶרץ ֶאל ָתֹבאּו ְוִכי '
' מסמיכות הפסוקים של ערלה ורבעי 'ַלה ִהּלּוִלים ֹקֶדש ִפְריוֹ  ָכל ִיְהֶיה ָהְרִביִעת ּוַבָשָנה:  ֵיָאֵכל ֹלא

 הערלה פטור מן הרבעי.נלמד שכל החייב בערלה חייב ברבעי וכל הפטור מן 

ולכן בדין עץ שנטעו לסייג ולאחר ג' שנים חשב עליו למאכל אומרת הגמ' בשם ר' ישמעל שפטור 
 כ"ג. סעיףמרבעי כיון ש'כל שאין לא ערלה אין לו רבעי' וכן נפסק ברמב"ם ובשו"ע 

ע לסייג ודווקא כשספרו לעץ שנות ערלה בפועל ינהג נטע רבעי ולא כשהיה פטור מהם כגון שניט
 מתחילתו עד סוף ג' שנים.  

 וכן לא שייך חיוב ערלה ורבעי בעצי סרק שנאמר ונטעתם על עץ מאכל

 דוגמאות לפטור מערלה ורבעי:

 טז -הברכה שעדיין מחוברת ויונקת מהעיקר  -

 יח -אילן שנקצץ ונותר בו כלשהו מעל הארץ  -

 יט -נעקר עם גוש אדמה שיכול לחיות בו  -

 כ -ורש מחובר נעשר ונשאר כלשהו ש -

 כג -נוטע לצורך גדר, או לצורך עצים לשריפה או לבנין  -

 כז -העולה מאליו במקום טרשים  -

 כז –הנוטע במקום שאינו ישוב ואינו מניב כדי טיפולו  -
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 סעיף ח

 כתוב הלכה למעשה מה דין היין שהוא מכרמי עכו"ם?

 ערלה בעכו"ם

בספרא פרשת קדושים נאמר שהנטיעות שנטעו גויים לאחר כניסת ישראל לארץ חייבים בערלה 
 עץ' בפסוק. 'כלמהלשון 

התוס' בקידושין לו: הביא מספר ראיות לחיוב נכרי בערלה: א. מהסבר הירושלמי מדוע לא נכללה 
נכרי שהם חלה ברשימת המצוות המחוייבות בחו"ל והסבירה שנכללו רק המצוות ששיכות גם ב

ערלה וכלאים. ב.  מאיסור גבינת נכרי שאחת מסיבותיו שמעמידים בשרף של ערלה. ג. בהיתר 
לקיחה משדה המסופק בחו"ל שמוכרח שהוא שדה נכרי כיון שלישראל יהיה אסור למכור מצד 

 דמי ערלה שאסורים.

שחזר מדבריו  שכותבים לחייב ערלה בשל גויים בכללם הרמב"םובב"י יוסף הביא ראשונים רבים 
 בפיהמ"ש וכן דעת הרא"ש, הר"ן והרשב"א.

 מכרמי נכרי ןיי

אמנם לגבי יין מכרמי נכרי למרות שמקובל להבריך את הגפנים ומתחייבים בערלה כתב השו"ע 
 בסעיף י"ז להקל מכמה צדדים:

בחו"ל כיון שדרך ריבוי הגפנים היא בהברכה ומצינו מחלוקת אמוראים אם דין הברכה  -
מילא מותרת הברכה בחו"ל כיון שכל המקל הלכה כמותו בחו"ל. ולכן יין כנטיעה מ

 שנעשה נכרמי הנכרי מותר.

ובארץ כיון שרוב נטיעות אינם ערלה. וכן כיון שגפן צעירה אינה מוציאה פירות טובים  -
 ליין. מותר.

 ט', י' סעיף

  2x מותר'. פרט! -אסור, ובחוצה לארץ  -'ספק ערלה בא"י 

ם מותר לישראל ללקוט בידיים פירות ערלה או ספק ערלה של נכרי, בא"י או שאלה דומה: הא
 בחו"ל ולאוכלם?

 ערלה בחו"ל
כל מצוה שהיא תלויה בארץ אינה נוהגת אלא בארץ ושאינה תלויה בארץ : משנה קידושין א טב

 רבי אליעזר אומר אף מן החדש:  חוץ מן הערלה וכלאיםנוהגת בין בארץ בין בחוצה לארץ 

אמנם בגמ' קידושין לח: הובאה מחלוקת שלדעת שמואל מדובר ב'הלכתא מדינה' כלומר מנהג 
שהנהיגו עליהם בחו"ל אבל לדעת ר' יוחנן היא הלכה למשה מסיני. אבל נתן כלל 'סתום ספיקא 
ואבד ודאה' כלומר שספיקה מותר אך אין לפרסם זאת לעמי הארץ. ולשאלה כיצד התירו ספיקה 

 משה מסיני השיב לאחר מחשבה שכך נאמרה ההלכה 'ספיקה מותר ודאה אסור'אם היא הלכה ל

יורד ולוקח ובלבד שלא יראנו  -מותר, בחוצה לארץ  -אסור, בסוריא  -ספק ערלה בארץ : ועוד שם
 .לוקט

נחלקו הראשונים בדין כרם שיש בו נטיעות ערלה האם מותר לקנות כשנמכר  בספק ערלה בארץ
. הרמב"ם כתב שמותר שכיון שרוב הנטיעות אינם ערלה אפשר "פ רדב"ז תק"פ()ע בסמוך אליו מבחוץ

שבא ממקום אחר אבל לריטב"א אסור וכ"כ השו"ע בסעיף ט' שאסור לקנות סמוך לכרם שיש בו 
 נטיעות ערלה בא"י והסבירו הפוסקים שסמוך דינו כמקום הקביעות שלא הולכים בו אחר הרוב. 
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ברדב"ז בתשובה שמותר. כיוון שבריחוק מקום הולכים אחר אמנם לקנות במקום רחוק כתב 
הרוב, ורוב נטיעות אינם ערלה. בגדר הרוב שהתירו בשוק נחלקו אחרוני זמננו, מלשון השו"ע 
להלן ביין נכרים משמע שדי ברוב רגיל וכ"כ בחזו"ע מעיקר הדין והרב יעקב אריאל כתב שצריך 

כיון שניתן לברר את מקור הסחורה והגריש"א הגרמ"א החמיר  10% -מיעוט המצוי שהינו כ
 החמיר כיון שלדעתו גם שוק הוא מקום הקביעות.

 בדין ספק ערלה: יש לחלק בין שלשה מקרים בחו"ל

: לכל הדעות מותר לקחת מגוי אפילו יודע שהובאו מאותו כרם שיש בו נטיעות ערלה .א
שנבצרו מנטיעות אחרות הכרם רק שלא יראה שנבצרו מנטיעות של ערלה, כיון שאפשר 

 ט'. סעיףבו, מותר. וכן כתב השו"ע ב

זהו ספק קל יותר כיון שאין  :כרם שהוא ספק ערלה כלומר ספק אם עברו עליו ג' שנים .ב
ודאות שיש פה ערלה ולכן דעת הרמב"ם שמותר אפילו ללקוט בידיים וכן פסק השו"ע 

קוט בידיים, וכן נראה דעת י'. אבל דעת הטור שמותר רק לקנות מהגוי אך לא לל סעיףב
 הרמ"א ע"פ הש"ך והט"ז. אמנם לדעת שו"ת שיבת ציון גם הרמ"א פסק כרמב"ם.

מותר לקנות מהגוי כי אפשר שבא  לדעת הרמב"ם :כרם שהוא ודאי ערלה ונמכר חוצה לו .ג
ממקום אחר ומשמע שכך דעת השו"ע שהסביר את שיטתו בפירוט בב"י. ואילו דעת 
הרא"ש להחמיר כיון שהכרם הוא ודאי ערלה. וכן נראה דעת הרמ"א כיון שבדרכי משה 

 סיכם בדעת הרא"ש לאחר שהביא את דברי המרדכי שהקל.

הפירות אסורים בכרם או בסמוך לו ואפילו בספק  ולכן למעשה בנידון השאלה, בארץ ישראל
 ערלה. ובשוק יש מתירים.

בכרם שיש בו ערלה מותר לקחת מהגוי כל שלא ראה שנבצרו מנטיעות הערלה. ובספק  -בחו"ל 
 אם הכרם ערלה לרמב"ם ולשו"ע מותר ללקט בידיים ולרא"ש אסור.

. 'כרם שהוא ספק ערלה בא"י ט( סעיףיורד ולוקט' ) -אסור, ובחו"ל  -'ספק ערלה בא"י 

 י(. מה החילוק? סעיףאסור, ובסוריא מותר, ואצ"ל בחו"ל' ) -

ט' עוסק בכרם שיש בו מספר נטיעות של ערלה ומסתפקים האם הפרי שהוצא ממנו הוא  סעיף
י' עוסק בכרם שלא ברור אם עבר על כולו ג' שנים  סעיףמהם או מהעצים הבוגרים שבכרם ואילו 

 כיון שאין ודאות שיש בו ערלה ולכן לרמב"ם ולשו"ע מותר בחו"ל גם ללקוט ביד והוא קל יותר
 משא"כ בסעיף ט' שיש בו נטיעות ערלה לוקח מהנכרי בלבד וכשלא ראהו לוקט.

 ט סעיף

 ?באילנות ספק ערלה האם אפשר להסתמך על מומחים

נטיעות ערלה באופן החתם סופר נשאל לגבי ישראל שקנה כרם מגוי וטוען אחד העובדים שיש בו 
לא שייך לומר כאן דאפשר לברר ע"י אומנין בקיאין שיגרום הפסד לישראל. וכתב החת"ס ש

דאינם בקיאין להשכיל ה אינו, המבינים איזה פרי הוא מתוך ג' שנים ואומן לא מרע אומנתו. דז
 נמצא שאין להסתמך בערלה על מומחין. – .בין השרישם קודם ט"ז אב או אח"כ



 ערלה הלכות

387 
 

 יא סעיף

 2x מה הדין בחבית יין או ענבים שנמצאו בכרם ערלה?

הגמ' בב"ב כד. מביאה שרבינא התיר יין שנמצא בכרם ערלה כיון שאין דרך להחביא אותו בכרם 
נגנב. אבל ענבים שנמצאו בכרם ערלה לא התיר. וכתבו שאין זה סותר לדעת ר' חנינא  ממנו הוא

ש'ברוב וקרוב הולכים בד"כ אחר הרוב והרוב באותו אזור ישראל' כיון שדרך ענבים להצניע 
 בכרם. 

 נחלקו הראשונים להלכה כיצד לפסוק:

 ו כאן היו'.לדעת הרמב"ם יין שנמצא מותר אבל ענבים אסורים כיון ש'כאן נמצא -

לדעת הרא"ש גם ענבים מותרים כיון שרוב וקרוב הולכים אחר הרוב שהוא ישראל ואין  -
 כרמיהם ערלה.

י"א פסק כרמב"ם שהיין מותר כיון שאין דרך להצניע בכרם ממנו נגנב וענבים  סעיףהשו"ע ב
עיר אסורים כיון שאפשר שיצניעו בשדה הערלה ממנו נגנב. הט"ז הזכיר את דעת הרא"ש. וה

 שלמסקנת הגמ' ענין רוב וקרוב אינו קשור לסוגיה זו כיון שיש טעם מיוחד של 'דרך להטמין'.

 בגדר ההיתר ביין כתב הרמב"ן שהוא מותר בשתיה אבל הרמב"ם התיר רק בהנאה.

 יב סעיף

 3x 'אסור ליטע פרי של ערלה'. מה הדין אם נטע? מה הדין בייחור? פרט!

 ואין נוטעין אגוז של ערלה מפני יוסי אומר נוטעין יחור של ערלה רביכתוב: 'משנה ערלה א, ט ב

איסור ערלה קיים רק בפרי ולא בענפים ממילא האגוז אסור והסבירו המפרשים ש' שהוא פרי

 בנטיעה ולא היחור.

באיסור משתתפים שני גורמים הפרי עצמו שהוא איסור פרי שניטע לגבי היבול שיצא מאמנם 
ע"ז מח: מובאת  מילא יש לדון במציאות של 'זה וזה גורם'. בגמראוהאדמה שהיא היתר ומ

 .שמתיר בדין 'זה וזה גורם'. ונפסקה הלכה כר' יוסי מחלוקת ת"ק ור' יוסי

: בדיעבד כר' יוסי את היבול להתיר לטעת פרי ערלה אך  נפסק לאסור לכתחילה 'יב סעיףבשוע 
 .מותר שיוצאים ממנו, מותרים, דזה וזה גורם; ואם נטעו, הפירות   אסור ליטע פרי של ערלה'

 .'של ערלה, שאין ערלה אלא בפרי )פי' ענף מן האילן(ומותר ליטע יחור 

 יג סעיף

 3x? שותפות עם נכרימה הדין ב

 ראה בסעיף ח' שערלה נוהגת גם בשל נכרי. 

דומה  ואינוכיון שערלה נהגת בישראל ובנכרי פשוט שהיא נהגת גם בשותפות ביניהם. נמצא, 
 לבכור ששותפות פוטרת כיון שבהמת נכרי אינה חייבת בבכור. 

אלא שדנו הפוסקים באלו תנאים מותר לישראל ולנכרי לחלוק ביניהם את היבול באופן שהנכרי 
 יקבל את שנות הערלה והישראל את השנים המותרות. 

 לעובד ישראל מריא לא, בשותפות שדה שקיבלו כוכבים ועובד בגמר' בעבודה זרה כב.: "ישראל
" והגמ' !אסור - לחשבון באו ואם, מותר - מתחלה התנו ואם, בחול ואני בשבת חלקך טול כוכבים
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כשלא התנו בבסיס השותפות את אופן החלוקה האם מותר שיחלקו  ,שואלת מה יהיה הדין בסתם
אח"כ באופן שהנכרי יאכל שנות הערלה והישראל שנות היתר כנגדו בלי להזכיר שנות ערלה? ולא 

 פושטת.

 אם לא עשו תנאי מתחילה: - לגבי ערלה ונחלקו הראשונים בהלכה

סור עבודה בערלה ממילא אין עדיין מותר לחלק שנות התבואה כיון שאין אי לרש"י ורא"ש -
 פה בעייה של שליחות וכל אחד אוכל שנות עבודתו. 

גם בערלה חייב תנאי מתחילה, אחרת ישראל זוכה מתחילה בחצי מפירות הערלה  לרמב"ם -
 ונמצא שכשלוקח שאר שנים במקומם נהנה מחלופי ערלה.

כולים לחלק ביניהם פות לא יבתחילת השותתנאי פסק כרמב"ם שאם לא עשו יג  סעיףבהשו"ע 
והרמ"א פסק כרא"ש שכל שלא עושים חשבון מדוקדק על כמות היבול מותר לחלק השנים. 

 השנים גם כשלא התנו בתחילה.ביניהם את 

הב"ח הסביר בדעת  אמנםאבל לבוא חשבון על הכמויות כתב הש"ך שלכו"ע אסור בכל מצב. 
כן הסבירו המ"מ והב"י בדעתו . ולבוא חשבון אח"כ הרמב"ם שכשעשו תנאי מתחילה מותר

 בהלכות שבת.

 טו סעיף

 לנכרי פירות שני ערלה לפני שגדלו? והאם מותר אח"כ ללקוט עמו? למכורהאם מותר 

4x 

מותר למכור לעובד כוכבים פירות  כתב הכפתור ופרח בשם הראב"ד ונפסק להלכה בשו"ע ט"ו:
שנמצא שלא מכר אלא הטעם 'כיון . והסביר שם שני ערלה לשלש שנים, מאחר שלא באו לעולם

 . 'ועצי ערלה מותרין ,העצים

מדוע בשותפין הצריך שיתנו מתחילה ולא היה די שיתנו קודם שיבואו ואמנם בט"ז הקשה על זה 
 ונשאר בצ"ע.הפירות? 

ואסור ללקוט לנכרי פירות מאילן שלו ללקוט עם הנכרי כתב הרמ"א בשם הארחות חיים ' לגבי
' והש"ך ציין לדין יין נסך שם נאסר שנהנה במה שמחזיק לו הנכרי טובה על זהשהוא ערלה, משום 

 ליהודי לשמור על היין, כיון שכל שיש לו הנאה או רוצה בקיומו אסור.

 טז סעיף

 הרכיב ענף מלא בפירות ערלה בתוך אילן זקן?מה הדין ב

אחד המבריך, אחד הנוטע,  תנו רבנן'מבריך ומרכיב כדין נטיעה לערלה: מוכח שדין  בגמ' ר"ה ט ב
, ומותר לקיימן בשביעית. עלתה לו שנה -ואחד המרכיב, ערב שביעית שלשים יום לפני ראש השנה 

 .'לא עלתה לו שנה, ואסור לקיימן בשביעית -פחות משלשים יום לפני ראש השנה 

 ונטעתם פרט לעולה מאיליו, ונטעתם פרט למרכיב :משמע להקל, ושם ספרא קדושיםאמנם ב
  .יפוק אף על פי שהבריכה בארץ מותרולמבריך, מיכן אמרו סיפוק גפנים, סיפוק על ס

הר"ן מיישב שאין מחלוקת בין המקורות. והחילוק בהברכה הוא שאם היא יונקת מהאב דינה 
הביא סימן  ג הלכה א פרק ערלהכדין האב וכשאינה יונקת כבר דינה כנטיעה חדשה. ובירושלמי 

 יודן רבי אמר -לינוק מהזקנה שאז עליה מופנים כלפיה שאינה מתביישת. לזהות האם הפסיקה 
 .ביה מסתכל בהית חבריה מן דאכיל סימנא חנין בר
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וכן לענין הרכבה כתב הר"ן, אם לכנה הזקנה נספרו כבר שנות עורלה הילדה בטילה לה ומותרת. 
סרק ממילא עכשיו אבל אם לא נספרו לה שנות ערלה כגון שנטעה לסייג או שהרכיב באילן 

שנמרכיב יחור הראוי למאכל מתחדש חיוב ערלה וחייבת מעכשיו. וכן הסביר הט"ז את השו"ע 
 ט"ז. סעיףב

 לגבי הברכה והרכבה בחו"ל ראה בסעיף הבא

 יז סעיף

 2x מה ההיתר ביין של כרמי העכו"ם בחו"ל? ובא"י?

 ים בחו"למהברכה ויין מכר

ברכה. בגמ' סוטה מג א מצינו מחלוקת לגבי החוזרים מערכי עיקר ריבוי הגפנים בכרם נעשה ע"י ה
המלחמה בדין 'כל שנטע כרם' האם בכלל זה מבריך ומרכיב דעת ראב"י שאינו בכלל הנוטע 'נטע 
אין מבריך ומרכיב לא' וכתב הרא"ש שאמנם אין הלכה שם כראב"י אבל בחו"ל מקלים כמקל 

ך להבריך בהם ניתן להקל בחו"ל. וכן הביא בשם ולכן לענין ערלה  אפילו בכרמים של ישראל שדר
כיון דקי"ל כל המיקל בארץ הלכה כמותו בחוצה לארץ לא נהגא ערלה בחו"ל בהברכה הרמב"ן '

'. וכן כתב הדרכי משה אות ה'. וכיון שהברכות בחו"ל מותרות ממילא היין שנעשה והרכבה כלל
 מהם מותר וכ"כ השו"ע סעיף יז.

 בארץ ישראליין עכו"ם 

 וחייבים בערלה ולכן יש למצוא טעמים אחרים להיתר. אמנם בארץ ישראל דין הברכה כדין נטיעה 

מובאת מחלוקת ת"ק ור' יוסי בנטיעות של ערלה שנתערבו בנטיעות אחרות  בגמ' גיטין נד:
שלדעת ר' יוסי אפילו המתכוין ללקט ע"מ לבטלם מותר ובטלות במאתיים של היתר. כיון  שלא 

יאסור כרמו, לא גזרו איסור ביטול לכתחילה במקרה כזה. ואינו דומה לנפילת איסור  מצוי שאדם
בתוך היתר שהוא מצוי. ולכן מותר לבצור כרם שיש בו מיעוט נטיעות ערלה כשלא ידוע מקומם. 

 וכך הגמ' מסכמת בשם ר' יוחנן להתיר. וכן פסק הרמב"ם.

כשיש כרמים שיש בהם ערלה אסור בתשובה תק"פ כתב לגבי כרמים בארץ ישראל ש הרדב"ז
לקחת מהכרם עצמו או מסמוך אליו אבל לקחת מהשוק מותר שכן רוב הגפנים אינם ערלה. ובכל 

 אופן מותר לקחת ענבים הרבה מן הכרם כיון שכבר נתבטל באחד במאתיים ביד הגוי.

 את הטעם להתיר בארץ ישראל:מסכם  השו"ע

נם בב"י כתב שיש מאתיים כנגד הערלה של . אמדגפנים לאו ערלה נינהו דרובאמשום  .א
ראיה מיין שנמצא בכרם שכתבו התוס' הא שדי ברוב רגיל והיתר. אמנם כתב הגר"

  שהותר מצד רוב וקרוב הלוך אחר הרוב.

, יש להתירה משום דקודם שיעברו עליה שני שידוע ודאי שיש בהם ערלהואפילו בכרמים  .ב
 .דקים וקלושים שאינם ראויים לעשות מהן ייןערלה אינם עושים פירות, ואם עושים, הם 

 יח סעיף

 2x מה דין אילן שנקצץ וחזר וגדל מהשורש?

מטפח ולמעלה כאילן  ,אילן שנגמם והוציא חליפין מטפח ולמטה כנטיעה: ' משנה שביעית א, ח
עם ר' אליעזר  'שיטה'אמנם בגמ' ירושלמי שביעית א' מועמדת שיטתו של ר' שמעון כ -' דברי ר"ש

בן יעקב )'אמרו דבר אחד'(  ומובאת דעת חכמים שהעץ פטור מערלה עד שיגום מעם הארץ ממש 
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כתבו המפרשים שסיבת המניה מחדש באילן שנגמם היא 'מראית עין' שנראה וואין צורך בטפח. 
 כזריעה חדשה.

שיטה' אין הלכה הרמב"ם פסק להקל כחכמים שהם רוב, ועוד שיש לנו כלל שכל דעה שהועמדה ב'
 כמותה. וממילא רק כשנגמם צמוד לארץ מתחייב בערלה.

 הרא"ש פסק כראב"י שכן משנתו קב ונקי ממילא עד טפח גם מתחייב בערלה.ואילו 

אילן שנקצץ וחזר וגדל מהשורש, אינו חייב אלא אם כן ' פסק להקל כרמב"ם: י"ח סעיףב השו"ע
 .', פטורכל שהואאם נשאר ממנו  אבל משעת קציצה נקצץ מעל הארץ, ומונין לו

הש"ך כתב שאין הכרח לדחות את דברי ראב"י מצד 'שיטה' כיון שהדיון בגמ' ממשיך כמותו וכן 
 שלא בהכרח נאמר כלל של 'שיטה' בירושלמי אלא בבלי. ונשאר בצ"ע.

 יט סעיף

 4xמה הדין באילן שעקרתו רוח והוליכתו למקום אחר ועפר עימו?

אילן שנעקר והסלע עמו שטפו נהר והסלע עמו אם יכול לחיות פטור ואם לאו : משנה ערלה א, ג
 .חייב

פוטרו ואפי'  קצת ימיםומסתברא לי דאפי' יכול לחיות ממנו :  שו"ת הרשב"א חלק ג סימן רכה
וטעמא נראה לי דכיון שכבר היה נטוע ועברו עליו  ...אינו יכול לחיות שלש שנים כשני ימי ערלה.

 חו"ל.מעשה בובהמשך דבריו הכריע כך ל - .קום פטור באממ ,שלש שנים

אילן שעקרו רוח או שטפו נהר והוליכו למקום אחר, ומהעפר שסביב שרשיו עמו,  שו"ע י"ט:
והוסיף עליו שם עפר ונשרש שם בארץ, אומדים אותו אם היה יכול לחיות בעפר הראשון שבא עמו 

 ואם לאו, חייב. ור מהערלהבלא תוספת עפר אחר, הרי זה כנטוע במקומו ופט

 וש האדמה שנעקר איתו.גדנו האחרונים מהו השיעור שצריך הצמח להיות מסוגל להחזיק ב

אין  לבושי שרד:בחו"ל קצת ימים.  שיבת ציון:צריך שיחזיק ג' שנים.  פרח מטה אהרון: 
 מעבירים לכתחילה.

השרשה, אינו צריך לשוב ולמנות לו למעשה המנהג היום שכל שיכול להחזיק י"ד יום שהוא שיעור 
 שנות ערלה מתחילה.

 כ סעיף

 3x מה הדין באילן שנעקר רובו?

אילן שנעקר ונשתייר בו שורש פטור וכמה יהא השורש רבן גמליאל אומר משם  :משנה ערלה א, ד
ורש כמחט גרסינן, כלומר שיעור עובי הש -כמחט של מתוח  רבי אלעזר בן יהודה איש ברתותא כמחט של מיתון:

 שהאורגים מותחים בו הבגד, אחר שארגוהו, להפשיטו ולהרחיבו

 כ'. סעיףוכ"פ בשו"ע 
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 כב סעיף

האם אומרים בערלה 'גידולי היתר מעלין את האיסור' )כתוב ב' דוגמאות המוזכרות 

 2x בפוסקים(?

 איסור שהגדיל בהיתר

ה מובא בשם ר' ינאי 'בצל של הגמ' בנדרים נז: דנה בדין בצל של שביעית שנטעו בשמינית. בתחיל
תרומה שנטעו ורבו גידוליו מותר'. אמנם הגמ' מביאה כנגד שיטה זו שתי ראיות שהאיסור נשאר 

'. אסור – מאתים שהוסיפה פי על אף, פירות ובה בזקינה שסיבכה ילדהבאיסורו. בשם ר' יוחנן '
שגידוליו לאחר העקירה גדלים ובשם ר' יונתן 'בצל שנטעו בכרם ונעקר הכרם אסור', וזאת למרות 

 בהיתר.

 כ"ב. סעיףהרא"ש בהלכות פסק כר' יוחנן לאסור וכן כתב בשו"ע ב

נחלקו הראשונים בכוונת הגמ' האם גם התוספת שגדלה בהיתר אסורה או שהיא עצמה מותרת 
ורק אינה מעלה את האיסור. דעת הר"ן להחמיר שגם ההיתר נאסר. אך דעת הרא"ש שההיתר 

רו כיון שלמעשה אין כאן תערובת. הש"ך הבין בדעת השו"ע שהקל כרא"ש להתיר את נשאר בהית
 מה שגדל בהיתר.

 היתר שהגדיל באיסור

)ענף מגפן בוגרת  בריכהמקרה הפוך של יבול היתר שהגדיל באיסור מובא במשנה ערלה א' ה' 'בערלה: 

' והיא מלאה פירות אם הוסיף במאתים אסורשנפסקה  שהוברך בקרקע, שהפירות בה מותרים כל עוד יונקת מהבוגרת(
 כלומר מה שגדל משהתחייבה בערלה אוסר במאתיים את מה שהיה מותר מתחילה. 

הגמ' במנחות סט: מסתפקת האם ניתן ללמוד מחומרת ר' יוחנן ור' יונתן שהולכים אחר בחדש: 
מר, ועקרה שיבולת שהביאה שליש קודם לעועיקר הפרי, להתיר במקרה הפוך בדין חדש של '

',  או שעיקרון זה ללכת אחר עיקר הפרי נאמר רק לחומרה ולא ושתלה לאחר העומר והוסיפה
 לקולא, ונשארת בתיקו. 

/ שהשחיר מכיון ושתלו שעקרו בצל יוחנן רבי בשםהלכה ג' :  ו פרק שביעיתבירושלמי במעשר: 
. וכתב הגר"א כאן שהירושלמי פשט לחומרה את הספק במנחות. כולו' לפי מתעשר שהשריש

 כלומר אמנם גידולי איסור אוסרים את ההיתר אבל גידולי היתר אין מעלין לעולם את האיסור. 

אם נתוסף בפרי עד שאין בפרי הראשון שהוא היתר ק' ק' חלקים על התוספת, וכן פסק השו"ע: 
 .אסור

 כו-כג סעיף

 במקרים הבאים: האם נוהג איסור ערלה

 2x והאם יש נפ"מ אם חשב עליו אח"כ לאכילה? נטיעת אילן לצורך גדר?

אמר הפנימי למאכל במשנה ערלה א' א': הנוטע לסייג ולקורות פטור. והוסיף ר' יוסי שאפילו אם 
 .חיצון פטורוהחיצון לסייג הפנימי חייב וה

' ממילא כשלא את שהוא למאכל חייב 'ונטעתם כל עץ מאכל'כתיב בטעם הדבר נאמר בירושלמי '
נטע למאכל פטור. ועוד שם העמיד ר' זעירא שמדובר 'במַשנה סדר נטיעתם' כלומר שניכר מדרך 
הנטיעה שנעשתה לתכלית אחרת אם לעצים, שנטען ברצף. ואם לקורות שגדע אותם כדי שיתעבו 

 ואם לסייג שעשאו במקום שיש צורך בגדר.
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 רך שבפועל יטע בשינוי כאמור:נחלקו הראשונים האם יש צו

לדעת הרא"ש הפטור מערלה קיים רק כשבפועל ניכר מדרך הנטיעה שאינה לאכילה אלא  -
 למטרה אחרת.

ואילו הרמב"ם השמיט חיוב זה והסביר הב"י שלדעתו די שדרך לשנות כשמתכוין לכך ואין  -
 צורך לשנות בפועל. ולכן די שמחשבתו לסייג או לעצים להפטר מערלה.

 כ"ג פסק כרא"ש להחמיר שצריך שיהיה ניכר בנטיעה שהיא לצורך אחר. סעיף"ע בהשו

חיצון הפנימי חייב וה ,אמר הפנימי למאכל והחיצון לסייגאת דברי ר' יוסי במשנה 'אפילו אם 
וכן  ".פריו את תאכל" "מאכל עץ" "יאכל לא" בפסוק אכילה מילות' למדו בירושלמי מריבוי פטור

 כ"ג. סעיףפסק השו"ע ב

', ולכן כתב השו"ע שאם בזמן שעירב בו מחשבת חיוב יהא חייב'כל  ועוד נאמר בירושלמי שם
 הנטיעה חשב עליו לאכילה מאוחרת נתחייב מיד.

 ומצד שני כל שחשב עליו לאכילה מתחילה, לא תועיל אח"כ מחשבה לסייג לפטור. 

ו, גם מרבעי יהיה פטור אמנם אם רק לאחר ג' שנים שכבר נפטר מערלה עלה במחשבתו לאכל
 שאין דין רבעי בלי ערלה.

 עובדי עירייה שנטעו במרכז העיר עצי פרי, כגון עצי דקל וחרובים?

מצד  היאכאן  ההיתר נחלקו האחרונים מדוע הנוטע לסייג ולעצים פטור מערלה, האם שורש
 ז"גרש, צבי הר) פריצורך הלכלל  נטועה שאינה כיון או( ש"ערה, א"רעק) לאכילה נטועה אינהש
 .אבל לא לאכילתם הפירותשל  ריח או לנוי נוטעהיא בזמן ש מ"נפקהו.( , א

השאלה קיימת דווקא כאשר הכוונה לנוי הפרי אבל כשנוטע לנוי העצים עצמם ולא הפירות כמו 
שמקובל בשדרות דקלים נראה להקל. אמנם יש לדון מצד הצורך בהיכר שנפסק בשו"ע, ואפשר 

 ות ולא במטעים ניכר שהוא לנוי כמו סייג שמיקומו מוכיח עליו.שכל שנטוע בשדר

ואם המציאות היא שרוצים גם את הפירות כגון שגודדים את התמרים ומחלקים אותם לאכילה, 
 ממילא חייבים בערלה מכח כוונה זו.

חייב בערלה. אם מעוניינים  –נמצא שהתשובה מתחלקת לשלש: אם מעוניינים באכילת הפרי 
 מותר. –פירות מחלוקת באחרונים. ואם כוונתם רק ליופי העצים ביופי ה

 נטיעה לצורך מצווה?

בגמ' בירושלמי ערלה א' א' אומר רב חונא 'אתרוג שנטעו למצוותו חייב בערלה' הגמ' מקשה מדין 
נטעו לסייג שלכאורה כל שאינו לצורך אכילה פטור. ועונה שיש הבדל כי באתרוג סוף סוף הוא 

ולכן חייב, ולא כנטעו לסייג שמכוין לענפים ולכן פטור. ומוסיפה הגמ' שהוא הדין מכוין לפרי 
 לנטע זית לצורך נרות חנוכה או מנורת בית המקדש שחייב.

 כ"ד. סעיףוכ"פ השו"ע ב

 עץ שאין פירותיו מאכל בריאים ונוטעים אותו לצורך רפואה?

ך רפואה פטור מערלה. וכתב כתב הרדב"ז א תצ"ט שכל עץ שאינו מאכל בריאים וניטע לצור
הרדב"ז שהוא ק"ו מהנוטע לסייג ששם למרות שפירותיו הם מאכל בריאים כוונתו מפקיעה את 

 חיובם.
 כב והוסיף עליהם גם את הנוטע ע"מ להריח לפטור. סעיףדברי הרדב"ז הובאו ברעק"א ב

 עץ ורד?
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והביא את דברי הראב"ד  הרשב"א בתשובה הסביר שבורד שייך איסור ערלה כיון שעליו נאכלים,
שפוטר ורדים מערלה וסברתו היא שאין עלי הורד פרי או שומר לפרי שיתחייבו בערלה. וסיכם 

 הרשב"א שאינו מסכים ומפני שיש בו צורך לבריות ניתן לסמוך על הראב"ד שהוא רק מובהק.

היום שהורד ובכל אופן דברי הרשב"א להחמיר הם דווקא בורד שעליו נאכלים כפי שכתב בעצמו ו
הורד אין דין ערלה נוהג בו, שהתורה אמרה ונטעתם כל : לא ניטע למאכל הדין קל וכ"כ בחזו"ע 

עץ מאכל והורד לאו עץ מאכל הוא כי עיקר נטיעתו לריח ולא לאכילה... וההדס אין ערלה נוהגת 
 בו.

 . 'ור מן הערלהוכן כשנטע להריח בהם ולא לאכלם ויש היכר בזה פטכתב בסע' לח 'בערוך השלחן ו

 כו סעיף

  2x נטיעה בעציץ שאינו נקוב?האם יש חיוב ערלה ב

בגמ' בגיטין ז: עפר חו"ל הבא בספינה לארץ חייב במעשר ובשביעית והסביר ר' יהודה שמדובר 
 כשהספינה גוששת לקרקע.

ובגמ' במנחות פד: לגבי הבאת ביכורים מביאה הגמ' סתירה לגבי גג, חורבה עציץ וספינה אם 
 .חרסלא קשיא: כאן בספינה של עץ, כאן בספינה של קורא כשמביא ביכורים מיבוליהם ומתרצת 

בגמ' בירושלמי מסביר ר' יוסי שעציץ שאינו נקוב חייב בערלה כיון שהשרשין מפעפעין אותו ואילו 
 אינו עומד בפני השרשין. חרסר' יונה מסביר שכלי 

 יוב גם כשאינו נקוב:נחלקו הראשונים לאיזה עציץ יש דין קרקע לח

 וכן נראה דעת הרא"ש.. נקובה בעי עץ ושל, נקובה בעי לא חרס של עציץ - ז: גיטין י"רש -

 . נקובה בעי לא הקרקע מן דמתלחלח עץ ושל נקובה בעי חרס דשל, להיפוך - שם ת"ר -

 . נקובה מהני ולא טפי גרע עץ ושל, נקובה בעי חרס של: מנחות פד ר"ת -

. ולא חילק בסוג העציץ בדין ערלה שלא בעציץ שאינו נקוב חייב בערלההנוטע כתב שרמב"ם:  -
כענין זרעים שחילק. הגר"א הסביר בדעתו שרק בספינה מחלקים בין חרס לחומר אחר כיון 

 שהמים מלחלחים אותה.

 כ"ו פסק כרמב"ם שהנוטע בעציץ שאינו נקוב חייב בערלה. סעיףהשו"ע 

'שורשים מפעפעים' נחלקו הפוסקים אם מתחייב. לדעת אמנם בעציץ פלסטיק שלא שייכת סברת 
)הלכות הארץ הערה  חזו"א ערלה ל"ב עדיין חייב אך מדרבנן, ולגרשז"א במנחת שלמה א' סימן ע' פטור.

114). 

 2xעץ פרי הגדל בעציץ שבתוך בית או בחממה עם מצע מנותק? מה הדין לערלה ב

. כי הרי חייב בערלה בתוך הביתינאי אילן שנטעו רבי יוחנן בשם רבי בירושלמי ערלה א' ב' אומר 
פטור מן המעשרות דכתיב עשר תעשר את כל תבואת זרעך היוצא היא בכלל 'נטיעה' ונאסרה. אך 

ושבתה הארץ הגמ' מסתפקת שכן יש מקורות סותרים מצד אחד כתוב ' שביעית לגבי . והשדה
' משמע שהאיסור לא תזרע וכרמך לא תזמור שדך'' שזו הוראה כללית ומצד שני כתוב שבת לה'

 רק בשדה.

הרא"ש בתשובה כתב שגם הנוטע בגג הבית חייב בערלה ואין דינו כעציץ שאינו נקוב להקל 
 )לשיטתו כשאינו חרס( כיון שקולת עציץ היא רק בעציץ המטלטל.

הנוטע : 'מרהפסק כרא"ש לעניין גג בית וכרמב"ם לענין עציץ שאינו נקוב לחו השו"ע בסעיף כ"ו
 'והנוטע בספינה, או בעציץ אף על פי שאינו נקוב, חייב. בבית ועל גג שמילאו עפר ונטע בו
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מצע מנותק יהיה דינו כעציץ שאינו נקוב אם עשוי מחומר שלא מאפשר חדירת שורשים דרכו. 
לדעת בפועל יריעות פלסטיק עבות מונעות חדירת שורשים אך יריעות פלריג אינן מונעות. ואפילו 

החזן איש לעיל שיש חיוב ערלה מדרבנן בעציץ פלסטיק וממילא גם מצע מנותק, בהעברה לקרקע 
 יתחייב בערלה מהתורה וממילא יהיה צריך למנות לו שנות ערלה מחדש.

מי שהעביר שתילי ערלה בידו או במשאית ממקום למקום, האם צריך למנות מחדש 

 2x שנות ערלה?

 קפיד עליהם על מנת שלא יצטרך למנות מחדש שנות ערלה:ישנם שלשה תנאים שצריך לה

ס"מ ועל  2.5 -שהשתיל היה במשתלה במצב שיונק מן הקרקע, כלומר בתוך כלי מחורר כ .א
 האדמה עצמה ולא על יריעות מפרידות.

כ"ו שנחלקו הראשונים באיזה עציץ שייך איסור ערלה שלרא"ש רק  סעיףראה  -
בעציץ חרס יש חיוב ממילא בזמן היותו בשקית פלסטיק אינו חייב. ולרמב"ם גם 
בעציץ עץ שייך האיסור וכ"פ השו"ע. והחזו"א כתב בדעתו שאם כך הוא הדין 

 בכל עציץ גם פלסטיק. רק שלמעשה מחמירים שצריך נקיבה.

 יל בא איתו מספיק לו כדי חיותו לשבועיים.שהגוש שהשת .ב

 יכול אם עמו והסלע נהר שטפו עמו והסלע שנעקר אילן: ג, א ערלה במשנה -
וכתב הרשב"א שאין צורך שיוכל לחיות בסלע שלש  .חייב לאו ואם פטור לחיות

שנים אלא אפילו קצת. וכן פסקו פוסקי זמננו. למרות שהובא בפתחי תשובה 
בשם פרח מטה אהרון שצריך שיוכל לחיות ג' שנים ובשם לבושי שרד שאין לבצע 

 העברה בא"י לכתחילה.

 שהגוש לא התפורר במהלך הנטיעה. .ג

חלקו הפוסקים אם צריך משאית מנוקבת וכן אם האספלט של לגבי הזמן של העברה במשאית נ
הכביש חוצץ ביניקה. הגרע"י, שבט הלוי והגריש"א חששו לכתחילה לענין זה כיון שנראה שהוא 

דמעולם לא שמענו שהמגביה עציץ נקוב נעקר ונשתל מחדש. אמנם הגרשז"א לא חשש לכך וכתב '
יב ודאי תלוש( .. שיתחייב למנות שנות ערלה למעלה מי' טפחים )להסוברים שלמעלה מעשרה חש

לא אמרינן כיון שנתנו . וכן החזו"א כתב לגבי שתיל ששהה זמן קצר בעציץ שאינו נקוב ''ורבעי
' ולכן בעציץ שאינו נקוב בטל חיותו ובטלה נטיעתו ראשונה וכשחזר ונטעו הוה לה נטיעה חדשה

אינו נקוב. וממילא הוא הדין במשאית ממשיכים למנות שנות ערלה למעט הזמן שהיה בעציץ ש
 להקל. וכן פוסקים למעשה במכון התורה והארץ וכן בבית המדרש להלכה בהתישבות.

מטע של פירות שנטעו בו שתיל עץ קטן שהובא ממשתלה שגידלה את אותו שתיל עץ 

לאחר כמה זמן ניתן לאכול את פירות השתיל  בתוך שקית ניילון אטומה במשך שנתיים:

 כשנחמיר בדינו, איזה בעיה יכולה להיווצר לנו?  הזה?

קודמת התנאים בהם ניתן להמשיך למנות שנות ערלה על אלו שהיו במשתלה. ונמצא  בשאלהראה 
למעשה במקרה דידן, כיון שלא ינק מהאדמה בזמן גידולו מתחדש לו בנטיעתו חיוב ערלה. 

 ויצטרכו להמתין ג' שנים להיתרו.

שפירותיו יקטפו בטעות עם פירות ההיתר ויתערבו בהם ולכן  הבעיה שתווצר היא החשש .א
צריך לסמן את העץ וכן לקטוף את פרחיו לאחר הפריחה למנוע תקלות. ובכל אופן גם אם 
העץ אינו מזוהה עדיין יהיה מותר לקטוף את פירות המטע אם כמות הערלה בטילה 

אין אדם אוסר כרמו  במאתיים. ולא החמרנו כאן מצד ביטול איסור לכתחילה כיון ש
 בשביל נטיעה אחת כדברי ר' יוסי בגיטין נד: וכן ברמב"ם וב"י.
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בעיה נוספת כשמחמירים מספק היא הברכה על פדיון נטע רבעי, שבמקרה זה לא יברך  .ב
 מצד סב"ל. 

וכן בענין חיוב הפרשת תרו"מ בשנה רביעית שכאשר הוא ודאי רבעי פטור, ואילו בספק  .ג
 ר מליתן בפועל את המעשר ללוי ולעני.ללא ברכה ופטויפריש 
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 שאלות ישום

 בכוונתו אולם, הגג סביב עצים של חיה גדר לעשות וחפץ, הגג בקומת המתגורר רייד

 לו ישמשו העצים של התחתון החלק ואילו, לגדר ישמשו העצים של העליון שהחלק

 ? הללו הנטיעות בכל ערלה בדיני מחויב האם, למאכל

 ערלה בגג

הרא"ש בתשובה שהדיון לפטור עציץ שאינו נקוב מתייחס דווקא לעציץ המטלטל שאין דרך כתב 
חייב  קרינן ביה היוצא השדה וגם דרך לזרוע כךלזרוע בדבר המטלטל אבל גג של בית שמלאו עפר 

 בתרומה ובערלה. וכ"כ השו"ע בסעיף כו.

 נטע לסייג

 במשנה ערלה א' א': הנוטע לסייג ולקורות פטור. 

' כלומר שצריך להיות ניכר מדרך הנטיעה סדר נטיעתם ַבְמַשֶנהא"ר זעירא אמנם בירושלמי: '
שאינה לאכילה וכ"כ הרא"ש וכ"כ השו"ע והכוונה שכשנוטע לסייג צריך להיות ניכר ממקומו 

 ממילא כאן כשנוטע בשולי הגג זהו מקום שמתאם לגדר.

חיצון ימי למאכל והחיצון לסייג הפנימי חייב והאמר הפנובמשנה שם הוסיף ר' יוסי שאפילו אם 
 .פטור

לצורך  עליוןואפילו אם צדו האחד בין פנימי בין חיצון בין תחתון בין וכ"כ השו"ע בסעיף כ"ג: 
 .אחד מאלו, וצדו השני לאכול, את שלצורך אכילה חייב, והשאר פטור

ייבם פירות אלו בערלה. נמצא שבנידון דידן כיון שחשב על העצים בתחתית העץ לאכילה מתח
 ואילו הפירות בחלקו העליון פטורים מן הערלה.

 

 טרי שקד) הירוקים השקדים של שיווקם מתחיל הקיץ חודשי סוף לקראת שנה בכל

 מסתבר הכשרות גופי שערכו קצר מבירור אך, הפירות בחנויות ( הירוקה בקליפתו

 נויידה צעירים מעצים רק הירוקים השקדים את ללקוט עדיפות ישנה המטעים שלבעלי

 שגדלו )עצים שנתי דו תייבע עם עצים או, שנים שלש עליהם עברו שלא עצים

 הגדלים השקדים את ואילו(, במטע מחדש נטען מכן ולאחר שנים כמה במשך במשתלה

 אולם, נלקטים הם מכן לאחר ורק העץ על בשויישהת כך מניחים הם הבוגרים העצים על

 . בוגרים עצים על גם הגדלים ירוקים שקדים בשוק מיםייק, זאת למרות

 שהשקדים מאגרונום אישור שנקבל מבלי הירוקים השקדים את לרכוש מותר האם

 (? ישראל בארץ הגדלים ממטעים. )הערלה משנות אינם הללו

 אחוז הפרי האסור בשוק.בבמיקום הרכישה וכן שאלה זו תלויה 

השו"ע שכרם שיש בו נטיעות של ערלה אסור לקנות ממה ככלל ספק ערלה בא"י אסור ולכן פסק 
שנמכר בסמוך לו. ממילא אם נמצא שהשקדים נמכרים בסמוך למטעים החשודים בנטיעות ערלה 

 תהיה אסורה הרכישה שם ללא אישור כשרות מוסמך.

 האם מותר לקנות בשוק ענבים או שיש לחשוש כיון שיש ענבים חלק א סימן תקפאמנם הרדב"ז נשאל 
 שמקורם מעצי ערלה.
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הרדב"ז התיר ענבים אלו והעיד על עצמו שלא נמנע מלאכלם ועיקר סברתו היא שכל האיסור 
 בספק בא"י הוא כשהוא נמכר בסמוך לכרם אבל כשנמכר שלא בסמוך לכרמים ניתן להקל כיון ש:

 כל דפריש מרובא פריש ואפילו רוב וקרוב הולכים אחר הרוב.  .א

 ים הכשרים ואת"ל מהפסולים שמא מנטיעות כשרות שבו.יש ס"ס להקל שמא מהכרמ .ב

 '. ואין כאן בית מיחוש ולא תהרהר אחר מנהגן של ישראל כי תורה היאוסיים '

 וכן בחזו"ע התיר מן הדין והוסיף כמה סברות להקל:

 יש הסוברים שערלה בזמן הזה מדרבנן דקדושה שניה לא קדשה לעת"ל. .ג

 ים שחיובם בערלה כחו"ל וספקם מותר.הרבה פירות מקורם מגבול עולי מצר .ד

אין לחשוש שהובא ממקום הקביעות ואסור ברוב כי לנו נולד הספק מחוץ למקום  .ה
 הקביעות. וכן חלקם מובאים ע"י גויים וישראל מומר שאין לגביהם דין קביעות.

 אמנם פוסקים אחרים לא סמכו על רוב:

הקביעות ואין בפירותיו היתר הגריש"א אסר בזה כיון שיש לחשוש שגם שוק הוא מקום  -
 ביטול ברוב.

 הגרמ"א כתב שכל שניתן לברר חייבים לברר ואי אפשר לסמוך על ביטול. -

 הגר"י אריאל כתב שהיתרו במיעוט המצוי ואין די ברוב פשוט. -

ואם כך בנידון השאלה תלוי מהו היחס בין השקדים המותרים לאסורים, וקצת משמע מהשאלה 
 כך לא ניתן להתיר אפילו למקלים ברוב. שרובם באיסור ואם אכן

 עדות מומחה

לגבי אישור אגרונום צריך להעיר מה שכתב החת"ס שלא ניתן לסמוך על עדות מומחה בערלה 
 לגבי גיל הנטיעות כיון שאין בכוחו לדעת האם נטעו קודם ט"ז באב כנדרש. 

תי נטעו הנטיעות נראה אמנם אם אישור האגרונום ניתן כעדות כיון שמלווה את הכרם ויודע מ
שיש לסמוך כיון שלא מרע אומנתו. אך נכון שתהיה השגחה של יראי שמים שמלווים את המטעים 

 ומעידים על כשרותם.

 ? ל"מחו המיובאים אלו לבין, בארץ הגדלים ירוקים שקדים בין הבדל יש האם .א

ק ספתר' ולכן ערלה אסורה בחו"ל מדין הלכה למשה מסיני אך 'כך נתקבלה הלכה שספיקה מו
 מותר ואפילו לקחת מגוי בסמוך לכרם שיש בו נטיעות ערלה.ערלה בחו"ל 

 ולכן ביבול חו"ל המסופק ניתן לסמוך על הספק ולהתיר את השקדים.

? במטע מחדש וניטעו במשתלה שגדלו אלו לבין הצעירים העצים בין הבדל ישנו האם .ב

 -(למקום ממקום עצים בהעברת האפשרויות כל את היטב פרט)

 . ובקצרה:ראה לעיל תשובות סעיף כ"ו

עצים שגדלו במשתלה ישנם ג' תנאים שיחשבו להם שנות הערלה: א. שגדלו במיכל נקוב ב. שהיו 
 על קרקע שיכלו לינוק ממנה ג. שבשתילה לא התפורר גוש האדמה איתו גדלה.

חזו"א והגרשז"א ועוד הסתפקו האם יש צורך בהעברת הנטיעות במשאית עם תחתית מנוקבת שה
 כתבו להקל והגרע"י ושבט הלוי כתבו לכתחילה להחמיר.
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 הלכות כלאיים

 כלאי אילן

 ? מתחתיה מהלכים ןהאיל ששורשי עקרק גבי מעל רועזל מותר האם

לא יביא זרע עליה,  -המבריך את הגפן בארץ, אם אין על גבה עפר שלשה טפחים בגמ' ב"ב יט ב': 
 .הצדדין אילך ואילךותני עלה: אבל זורע את 

הר"ן הסביר את ההיתר שמציאותית כשזורע לצידה לא יפגשו השרשים כיון שדרכם לרדת מטה ג' 
טפחים לפני שמתפשטים לצדדים. ממילא משמע לר"ן שאם יזרע באופן שהשרשים יפגשו יהיו 

 בזה איסור.

ה שאסרנו אמנם הרא"ש הסביר שלמרות שעשויים השרשים להפגש אין בזה איסור כיון שמ
בלזרוע על הברכה הוא כיון שכבר היה עליה שם עץ אבל על השרשים אין שם עץ ולא קיים איסור 

 כלאי אילן.

 אבל. שהבריכה קודם אילן שם עליו שנקרא גוונא בכהאי השו"ע בסעיף ה' פסק כרא"ש 'ודוקא
 על שאין כיון, האילן שרשי בתוך נכנסים הירק ששרשי פי על אף, האילן אצל לזרוע מותר

 אילן' שם השרשים

אמנם הש"ך חשש לדעת הר"ן וכתב  להרחיק הצידה ג' טפחים כדעת ר' שמואל מאוירא שהובא 
 . וכ"כ בהלכות הארץ.נראה כמרכיב זרעים בתוך האילןבתוס' שלא יהיה 

 כלאי הכרם

כתוב מחלוקת ר' יונתן ור' יאשיה בדין כלאי הכרם. כיצד פרשוהו הראשונים, והאם יש 

  .כיצד נפסק להלכהו ארץ ישראל לחו"ל.  נפק"מ בין

ר' יאשיה ור' יונתן בכמה מינים מתחייב כשזורע בכרם. דעת ר' נחלקו א,  ח כלאים בירושלמי
יונתן שאפילו במין אחד, כיון שבא איסור הכרם להחמיר על כלאי זרעים. ואילו דעת ר' יאשיה 

מך כלאים' בא להקל שמתחייב רק על מה שהתרו אינו חייב אלא בב' מינים והפסוק 'לא תזרע כר
בו בזריעה. בגמ' ברכות כב. אמר ר' נחמן בר יצחק שהלכה כר' יאשיה והסביר את דעתו שאינו 

 מתחייב עד שיזרע שני זרעים וחרצן במפולת יד.

 נחלקו הראשונים כיצד לפסוק בדין זה, והובאו ברא"ש בהלכות קטנות:

ו"ל אבל בא"י אפילו בזריעת מין אחד לצד הגפנים אסור קולת ר' יאשיה היא בח לרמב"ם -
 מהתורה ומקדש רק שאינו לוקה. )והרא"ש הבין ברמב"ם שזריעה לצד גפן אינה אוסרת( 

מחלקים בית הארץ לחו"ל ומחייבים רק כשזרע שלשתם במפולת יד אינם  ר"י ורא"ש -
 כפשט ר' יאשיה.

 איסור קיים בכל אופן.הסביר שדברי ר' יאשיה הם רק למלקות אבל ה הר"ן -

כתבו שדברי ר' יאשיה הם לאיסור תורה אבל מדרבנן יש איסור גם  הראב"ד והרמ"ה -
 במין אחד בכרם בא"י.  ובחו"ל לראב"ד מותר ולרמ"ה יש איסור דרבנן רק בשני מינים.

עד שיזרע שלשתם במפולת יד. ובסעיף ס"ט לוקה בסעיף א' כהבנתו ברמב"ם שאינו השו"ע פסק 
בחו"ל לזרוע סמוך לכרם ואסר רק כאשר שלשתם במפולת יד. אמנם איסור אכילה קיים התיר 

 שם לדעתו בכל אופן אפילו שנזרע בהיתר.
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ודעת הרא"ש שכל מה שנזרע בהיתר מותר באכילה ואין אסור בזריעה ואכילה בחו"ל אלא ב' 
 מינים וחרצן במפולת יד וכן פסק הרמ"א.

 ? ל באכילה ובהנאה"נוהגים בארץ ובחו כלאי הכרםהאם 

במשנה בקידושין כל מצוה התלויה בארץ אינה נוהגת אלא בארץ חוץ מן הערלה והכלאים. 
 למשה מסני והכלאים מגזרת חכמים.  הלכהשהערלה אסורה 

בעיקר דין כלאים לומדת הגמ' בירושלמי ח א איסור הנאה בכלאי הכרם א. חזרת המילה 'פן' 
 –. ב. חזרת השורש 'קדש' במשכב זכור ובכלאים ג. מן הפסוק 'פן תוקדש המלאה' בע"ז ובכלאים

 'תוקד אש' מלמד שכלאי הכרם אסורים בהנאה.

ולומדת הגמ' שכיון שכלאי הכרם אסורים בארץ בהנאה גזרו עליהם גם בחו"ל. וכלאי זרעים שלא 
גוף וממילא נוהגת גם בחו"ל נאסרו בהנאה, לא גזרו עליהם בחו"ל. )ואילו כלאי בהמה הם חובת ה

 מהתורה(

  ? ומכרם הנטוע בערבוביה ,ומגפן יחידית ,מהו שיעור הרחקה מכרם

שיעור הרחקה מכרם הוא ד' אמות שכן כתוב במשנה בכלאים 'ד' אמות שבכרם הרי אלו 
 מתקדשות' וכ"פ בשו"ע סעיף כ'.

קים ו' טפחים ולר"ע ג' מגפן יחידית הובאה מחלוקת במשנה בין ת"ק לר' עקיבא שלת"ק מרחי
 טפחים והלכה נפסקה כת"ק וכ"פ בשוע סעיף כ"א.

כרם הנטוע בערבוביה הוא כרם שאין הגזעים מסודרים בשורות זה כנגד זה. ונחלקו בדינו ר' מאיר 
וחכמים במשנה שלדעת ר' מאיר הואיל והוא נראה כתבנית הכרמים דינו ככרם להרחקות ואילו 

חמישה גפנים שעיקריהם מכוונים כשניים כנגד שניים אחת יוצאת זנב לדעת חכמים רק אם יש בו 
דינו ככרם להרחיק ד' אמות ואם לא דינו כגפן יחידית להרחיק ו' טפחים. וכ"פ השו"ע בסעיף ל"ט 

 ע"פ הרמב"ם.

  :האם המינים הבאים נחשבים לכלאים בכרם 

הקנים והחגין והוורד ה 'כלאים בכרם שייכים בתבואה ובירק אך לא באילן שכן מצינו במשנ
' ושם במשנה גדר ירק לאסור בכלאים הוא 'כל המוציא והאטדין מין אילן ואינן כלאים בכרם

 עלים מעיקרו' וכן פסק הרמב"ם והשו"ע סעיף ט"ו.

 דהדר לגווזא ליתיה לפירי ליה שקלת דכי היכאאמנם לענין ברכות מצינו גדר אחר בגמ' ברכות '
 ר זה נחלקו הראשונים מהו עץ.' ברכתו אדמה. ובגדמפיק

 מדובר שהענף ממשיך להתקיים ולהוציא פירות. לרש"י: -

 הגזע ממשיך להתקיים ואפילו הענף מתחדש. לגאונים: -

 כל שאין צורך לזורעו משנה לשנה. ולרא"ש: -
ובאחרונים מצינו גדרים נוספים לירק: שנותן פרי בשנה ראשונה, שגזעו חלול, שאינו מתקיים לג' 

 שיבולו מתמעט עם השנים. ובגדרים אלה נוהגים לצרף מספר קולות כסניפים להיתר.שנים, 

גם בתוך הירקות אין חיוב כלאיים שווה בכל שכן מצינו מקורות שעיקר איסור כלאים אינו אלא  
בקנבוס ולוף. במשנה בכלאים: 'היתה זרועה קנבוס ולוף לא יהיה זורע על גביהם שהם עושים לג' 

 במנחות: 'הכי השתא התם קנבוס ולוף אסרה תורה שאר זרעים מדרבנן'. שנים'. ובגמ'

 נחלקו הראשונים מתי נאסרו שאר הזרעים בכרם.
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לרמב"ם אין איסור מהתורה אלא בקנבוס ולוף וכיוצא בהם אבל שאר זרעים אסורים מדרבנן. 
מיני זרעים  )הלכה ג'( אבל בהלכה ו' כתב שאין אסורים אלא מיני תבואה או מיני ירקות אבל

 .מותרים

ר"י קורקוס וחזו"א הסבירו את הרמב"ם כפשוטו בהלכה ו' שאין איסור כלאים בזרעים ומה 
שכתב לחייב זרעים בהלכה ב' כוונתו לירק. אמנם הכס"מ וערוה"ש חילקו בין זרעים שאינם 

 נאכלים שאותם פטר הרמב"ם לזרעים הנאכלים שחייבים מדרבנן.

פטרים מכלאי הכרם אלא זרעים שאין דרך לקיימם. והוא כחכמים אמנם דעת הראב"ד שאין נ
 במשנה לגבי קוצים שאין דרך לקיימם בכל מקום והם נפטרים.

 קוצים

במשנה מצינו מחלוקת ר' אליעזר וחכמים בדין המקיים קוצים בכרם אם דרך לקיימם רק 
שום כלאים. וכן בערביא לגמלים. דעת חכמים שם שרק מה שדרך לקיימו באותו מקום אסור מ

 פסק הרמב"ם וכן פסק השו"ע בסעיף י"ד.

 ורדים

כמוזכר, אין איסור משום כלאי הכרם אלא ירק, תבואה וזרעים אבל אילנות אינם אסורים בכרם. 
 ' וכן פסק השו"ע בסעיף ט"ו.והוורד והאטדין מין אילן ואינן כלאים בכרםובתוספתא 'הקנים 

 צלף

שלדעת בית שמאי יש ספק אם הוא ירק או אילן ולדעת בית הלל מצינו מחלוקת תנאים לגבי צלף 
הוא אילן ודאי. וכן כתב הרמב"ם כבית הלל שהצלף אילן לכל דבר וכ"פ השו"ע בסעיף ט"ו 

 וממילא אינו שייך בכלאי זרעים וכרם.

 העולין מאליהן דשאין

' ר בכרם כלאים ואינן זרעים מיני המלך ושושנת והקיסום האירוס יג:הלכה בתוספתא פרק ג 
החשיפה והאיטן והגמי וכל הגדילין  :. ובהלכה ידכלאים הן דשאים מיני' אומ יהודה בן דוסתאי

 שעולין דשאים מיני כל . וכתב הרמב"ם בהלכה י"ט 'וכןבכרם כלאים הרי הן מיני דשאיםבאפר 
 בכרם'. מקדשין הן הרי בשדה מאיליהן

 לאיים וכן כתב הרמב"ם עצמו בהלכה יח.והראב"ד הגיה שכל שאין מקיימים מהם אינם כ

 –בכרם'  כלאים ואינם, דשאים : 'מיןבהלכה יד אמנם הרמב"ן הר"ן והגר"א גרסו בתוספתא
' דוסתאי בן יהודה בהלכה הקודמת ונמצא לגרסה זו שהלכה זו כחכמים והם חולקים על ר

אינם כלאיים וכן דעת אפילו אם מקיימים אותם אין כלאין בדשאים העולים מאליהן ולשיטתם ו
הגר"א והסביר החזו"א בשיטתם שכל שאין זרעם ידוע אינם כלאיים. ואחרים הסבירו שכל שאין 

 דרך לזרעם אינם כלאיים.

כל מיני דשאים שעולים מאליהם בשדה, הרי הם מקדשים השו"ע בסעיף יד פסק כרמב"ם: '
 .  'בכרם

ם א יב' שאין איסור כלאי כרם בצמחי בר פסקו בשם החזו"א כלאיי 183אמנם בהלכות הארץ עמ' 
כרמב"ן וסיעתו בצירוף הסברא שרק קנבוס ולוף אסרה תורה ובצירוף דעת התוס'  שגדלים בכרם

 שמין אחד בכרם אינו אסור.

  ? שאינו נקוב ובו ירקנקוב ועציץ 

במשנה בכלאים דעת חכמים שעציץ נקוב מקדש בכרם ושאינו נקוב אינו מקדש ור"ש אומר 
 הם אוסרים ולא מקדשים.שני
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 ומכין קדש לא בכרם המונח נקוב שאינו בעציץ הזורע: כתב כחכמיםטז  הלכה ה פרקהרמב"ם 
עציץ נקוב תחת  הניחובהלכה כ"ג כתב שאם  .כארץ הוא הרי נקוב עציץ אבל, מרדות מכת אותו

 גפן והוסיף במאתיים קידש.

כתב הרא"ש רדב"ז(  ו –עציץ נקוב בכרם כתבו הראש והרמב"ם שאסור )מדרבנן  להעבירואמנם 
נאסר והגפן מותרת כיון שלא היה העציץ מונח  העציץבמעבר שאם הוסיף באחד ומאתיים 

 תחתיה. 

  ? ובמי מדובר ? מה הדין 'וכו ןוקיימהרואה כלאים בשדה חבירו 

 - 'כשאחזור אלקטנו' .מותר - 'כשאגיע לו אלקטנו'הרואה ירק בכרם ואמר במשנה בכלאים ה, ו: 
 .אם הוסיף במאתים אסור

וכן  .הכרם במלאכת שעוסק בפועל' מותר אלקטנו לו כשאגיעקולא 'הבגמ' ירושלמי מועמדת 
מוסיפה הגמ' שגם לבעה"ב יש קולת פועל כאשר הוא עסוק במלאכתו. מצד שני אומרת הגמ' 

 שאם הגיע ולא לקט אוסר על כולם.בסיפא שגם לפועל יש חומרת בעה"ב 

מכל מקום  אחר .בעל הבית שקיים ירקות שדה בכרם אסור לו ואסור לכל אדםובתוספתא: 
 .שקיים ירקות שדה בכרם אסור לו ומותר לכל אדן

הגמ' שם מצטטת את התוספתא בשינוי וִבמקום 'אחר שקיים' כותבת 'פועל שקיים' והסביר 
ין פועל לאחר ולומר שלא רק אחר אינו אוסר על אחרים אלא אפילו הפנ"מ שכוונת הגמ' להשוות ד

פועל אינו אוסר על אחרים ואפילו על בעה"ב כשמקיים. אמנם ערוה"ש הסביר כאן שהגמ' באה 
 פועל אוסר על עצמו אבל אחר אפילו על עצמו לא אוסר וכדלהלן. שדווקאלהבהיר 

פֹוֵעל והראב"ד השיג עליו את העמדת הרמב"ם הביא את דין המשנה ללא העמדת הירושלמי ב
 .'בפועל שנו ובעל הבית שעושה במלאכתו עשו אותו כפועל'הירושלמי וכתב: 

הכס"מ והפני משה הסבירו ברמב"ם שדין פועל ודין בעה"ב שווה כשעסוקים במלאכה, שמותרים 
ה שאינו ב'כשאגיע לו אלקטנו' ואם אמרו 'כשאחזור' אוסרים לכולם. וכתב הפנ"מ שדין הרוא

אוסר לאחרים הוא בפועל שלא עסוק כרגע בליקוט ודינו ככל אדם לאסור רק על עצמו. ורק 
כשהוא עסוק בליקוט נחשב לשליח בעה"ב ודינו כבעה"ב לאסור לכל אדם. ולשיטה זו כל אדם 

 שאינו בתפקיד כרגע בכרם אוסר לעצמו לרבות אדם זר ופועל שכרגע אינו עסוק במלאכה.

וערוה"ש שלא מסתבר לומר שאדם זר שאין לו קשר לשדה יאסור, ולדעתם סתם  אבל דעת הט"ז
אחר אינו אוסר אפילו לעצמו וכתב ערוה"ש שזו כוונת הירושלמי שהחליף המילה 'אחר' ב'פועל', 
כיון שרק פועל אוסר לעצמו ולא זר. אמנם הוסיף שאם הפועל ליקט לאחר שקיים, פירות אלו 

 שלקט אסורים לכולם.

שהמקיים כלאיים בכרם, אם הוא בעה"ב או פועל בתפקיד אוסר לכולם ואם הוא פועל  נמצא
 שאינו בתפקיד או אדם זר אוסר לעצמו. ולדעת ערוה"ש אין אדם זר אוסר אפילו לעצמו.

 כלאי זרעים

האם מותר לזרוע ב' מיני ירקות סמוכים זה לזה כשמפריד ביניהם דרך או גדר או חריץ 

  .ארץאילן המסך על ה או

 עמוק שהוא ולחריץ טפחים עשרה גבוה ולגדר ולדרך ולגפה ולניר לבור וסומךבמשנה כלאים: 
 : ארבעה ורחב עשרה גבוה ולסלע הארץ על מיסך שהוא ולאילן ארבעה ורחב עשרה

 משנה זו הובאה להלכה ברמב"ם ובשו"ע רצ"ז סעיף כ"ב.
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בדין גדר היא נחשבת חציצה כשהיא גבוהה עשרה טפחים ועמקה כלשהו. לגבי רחבה )כלומר 
 אורכה( דעת החזו"א שהיא בארבעה טפחים של מקום חשוב וי"א שלשה טפחים להוציא מלבוד. 

תבואה עומקו עשרה ורחבו ד' אבל בין ירק יחידי או משר די  שדותחריץ בקרקע להרחיק בין 
וחב מילואו כר' עקיבה במשנה ג ג. לגבי ההגדרה של 'רוחב מלואו' לרמב"ם בתלם אורכו ששה ור

 צ"ל עמקו ורוחבו טפח לפחות. לר"ש רחבו ו' טפחים ולגר"א כלשהו. 

אילן המסך על הארץ הכוונה שהוא לבוד לקרקע בגובה ג' טפחים. וממילא כאילו הזרע מוקף כולו 
 בתוך נוף האילן.

בכלאי זרעים יש שני יסודות, הראשון הוא יניקת השורשים בהסבר דין זה כתבו הפוסקים ש
והשני הוא מראית העין, במספר מקומות התירו חז"ל זריעה ללא הרחקה כיון שאין בעיה של 
מראית העין. בכלל זה הפרדה ע"י גדר, תלם, ואפילו כשהמחיצה היא רק הלכתית כגון בצורת 

 הפתח או בפי תקרה יורד וסותם. 

צד ניתן להקל במחיצה הרי עדיין יש חשש ליניקת השורשים? ! וענה שמדין הכס"מ הקשה כי
תורה גם בכלאי זרעים האיסור הוא רק במפולת יד כר' יאשיה. וכיון שזריעה בסמוך היא דרבנן 
לא חששו במקום שלא קיימת בעיית מראית עין. וכן דעת הראב"ד שהובא ברשב"א וברמב"ן. 

עה במרחק ו' טפחים ומוכח שגם כשאינו במפולת יד איסורו אמנם הרמב"ם כתב שלוקה על זרי
 מהתורה.

 לגבי דרך כתב החזו"א שמדובר דווקא שהיא רחבה ד' אמות.

 כמה מיני ירקות מותר לזרוע בערוגה בת ו' טפחים על ו' טפחים שיש לה גבול גבוה טפח

  .ורחב טפח, ומה הדין אם נתמעט הגבול לאחר הזריעה

 גבול כל על שלשה עשר שלשה בתוכה זורעין טפח גבוה גבול לה היה... א: משנה גבמשנה כלאים 
 :באמצע ששה אומר יהודה רבי ...באמצע ואחד וגבול

הרמב"ם בפיה"מ כתב שת"ק מסכים עם ר' יהודה שיכול לזרוע ששה 
זרעים באמצע אלא שהוסיפו שאפילו ערוגה אחת באמצע מותרת ולמרות 

 שים שיראה ככלאים. שהיא ערוגה גדולה לא חוש

 גבול לה והיה, ששה על ששה הערוגה היתהוכן כתב השו"ע בסעיף ל"ז 
מינים ג'  עשר שמונה אפילו בה לזרוע מותר, סביב טפח ורחב טפח גבוה

 על כל גבול וששה באמצע וירחיק בין כל מין ומין טפח ומחצה.

נמצא שהערוגה נראית כבציור, ויכול לזרוע בה שמונה עשרה מינים. ואפשר במקום הששה 
 שבמרכז לזרוע מין אחד בשטח מעויין גדול. 

 ? ל באכילה ובהנאה"נוהגים בארץ ובחו כלאי זרעיםהאם 

כל מצוה שהיא תלויה בארץ אינה נוהגת אלא בארץ ושאינה תלויה בארץ במשנה בקידושין: 
 .חוץ מן הערלה וכלאיםנוהגת בין בארץ בין בחוצה לארץ 

לא תזרע כלאיים' מכאן למדו בגמ' בקידושין ל"ט שכלאי זרעים נוהגים 'שדך בכלאי זרעים נאמר 
 רק בקרקע שהוקנתה לעם ישראל ע"י הקב"ה שהיא בארץ ישראל. 

ם במקום שקיים איסור הנאה גזרו חז"ל כלאים גם בחו"ל. בכלאי הכרם נאמר "פן תוקדש" אמנ
אש שכלאי הכרם אסורים בהנאה ולכן כלאי הכרם אסורים מחו"ל מדרבנן. -ומכאן למדו תוקד

כלאי זרעים אסורים מלזרוע אמנם בכלאי זרעים מותרים בהנאה ובאכילה כמשנה ח א: '
 ' ולכן לא גזרו עליהם בחו"ל..כל שכן בהנאהומלקיים ומותרין באכילה ו
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הרא"ש מסכם שכלאים בחו"ל נחלקים לשלשה חלקים. כלאי בהמה שהיא חובת הגוף אסורים 
מהתורה. כלאי הכרם שיש בהם איסור הנאה בא"י אסורים בחו"ל מדרבנן. וכלאי זרעים מותרים 

 בחו"ל.

  .הסבר והרחב בכל אחד מהשאלות דלהלן

  ? הכרם, ומה הם כלאי זרעיםמה הם כלאי 

 כלאי הכרם הם מציאות של זריעה של תבואה, קטנית או ירק בסמוך או יחד עם גפן.

 כלאי זרעים הוא זריעה של מינים שונים של תבואה ירק או קטנית בסמוך או ביחד.

  ? באיזה מינים חל האיסור

 בכלאי זרעים מדובר במינים שונים של תבואה קטנית או ירק. 

 מהן ויש הפרי אחר שהילכו מהן יש יונתן ר"אר מין זהה לכלאי זרעים נאמר בירושלמי 'בגד
. העלין אחר בהן הילכו והנפוס הלפת. הפרי אחר בהן הילכו והצנון הלפת. העלין אחר שהילכו
 בהן הילכו בזה יונה ר"א. ? !כלאים ותימר דומין והעלין דומה פרי הרי ונפוס צנון הרי התיבון

 הטעם אחר וכן להחמיר העלין אחר וכן להחמיר פרי אחר ' הר"ש הסביר 'הפרי טעם אחר
' כלומר שמין אחד נחשב מה שזהה במראה הפרי והעלים וגם בטעם הפרי אמנם הרמב"ם להחמיר

העלים. וכן הביא  אוהסביר שדי שטעם הפירות אינו מרוחק וכן יש דמיון גדול במראה הפרי 
 השו"ע.

 המינים הכלולים בכלאי זרעים נזרע יחד או בסמוך לגפן.כלאי הכרם הם כשאחד מ

מהתורה נאסרים תבואה וקנבוס ולוף והדומה להם. שאר  כס"מ ברמב"ם: -
 זרעים אם נאכלים אסורים מדרבנן ואם לא מותרים.

מהתורה נאסרים תבואה וקנבוס ולוף בלבד. ירקות אסורים  ד"א ברמב"ם: -
 מדרבנן. וזרעים מותרים.

 שדרך לקיימו אסור ואפילו שאינו נאכל )ע"פ ערוה"ש(כל ראב"ד:  -

 )מהם הבדלי הדינים עיקריים שיש בניהם )לפחות שלש

 כלאי הכרם אסורים בהנאה ואילו כלאי זרעים מותרים אפילו באכילה. .א

 כלאי הכרם אסורים בחו"ל מדרבנן וכלאי זרעים מותרים בחו"ל. .ב

כגון שלחבירו כרם לא  כלאי הכרם אסור לזרוע אפילו בסמוך לשדה חבירו. .ג
יכול לזרוע בסמוך לו שדה תבואה. ואילו איסור כלאי זרעים שייך רק כששני 

 המינים שייכים לאותו אדם.

לרמב"ם מותרת אמירה לנכרי בכלאי זרעים ואסורים בכלאי הכרם )ואמנם  .ד
הכס"מ סייג ההיתר לזריעה בשדה של נכרי. וערוה"ש הגביל לשדה ישראל 

 קודם השרשה( אבל על מנת למכור

פשט דעת רש"י בשבת פ"ד הוא שדין כלאי זרעים יסודו מדרבנן ואילו כלאי  .ה
הכרם מהתורה. )ויש שהעמידו ברש"י שכוונתו דרבנן כשאינו במפולת יד או 

 כשאינו בתבואה(

בכלאי זרעים התרנו זריעה בגומה עמוקה טפח בתוך שדה ואפילו ארבעה  .ו
ו לזרוע בתוך חריץ כל שאינו עמוק י' זרעים מוטים לארבע רוחות. בכרם אסרנ

 טפחים ומפולש.

להרבה פוסקים איסור דרבנן בעציץ שאינו נקוב שייך רק בכרם. אבל עציץ  .ז
הר צבי, שבט  –שאינו נקוב המונח סמוך למין זרע אחר מותר כיון שיש היכר 

 ואסור בכל אופן לזרוע בסמוך. ָעָפר' 'ְכֵתלהלוי. אמנם לחזו"א עציץ הוא 
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 הלכות חלה

  חלה הלכות

  ?נוסח ברכת ההפרשה מהו

 בענין ברכת הפרשת החלה נחלקו הראשונים והמנהגים למעשה:

  והסביר שחלה היא העוגה ו'תרומה' היא המצוה שעליה 'להפריש תרומה' –המנהיג ספר .
 וכן פסק השו"ע. מברכים. וכתב הגר"א שהוא נכון כי הוא לשון המקרא.

 וכן פסק הרמ"א. –' להפריש חלה' – טור , רמב"ם 

 כתב שאין להקפיד ושני הלשונות טובים. סמ"קה 

 וכתב הט"ז שכך מנהג האשכנזים. חלה מן העסה'יברך 'להפריש  רשב"אל 

  והט"ז תמה שמא חלה עיקר ויש כאן הפסק.'תרומה חלה'להפריש  –רש"ל . 

 ' ֲעִרֹסֵתֶכם ֵראִשיתכה"ח,  בא"ח כתבו שיברך 'להפריש חלה תרומה' שהוא הסדר בפסוק 
 וכן מנהג הספרדים. –' ְתרּוָמה ָתִרימּו ַחָּלה

  ?מאיזה שלב ניתן להפריש חלה

 העיסה מן עראי אוכליןחלה היא כשהעיסה מוכנה שכן כתב במשנה חלה ג' א':  הפרשתלכתחילה 
 'בשעורים ותטמטם בחטים שתתגלגל עד

לה לאחרי נתינת המים כדי למנוע טומאה בזמן שהיו עושים בטהרה היו מקדימים את הפרשת הח
 חמשה שם יהא שלא ובלבד חלתה מגבהת המים את נותנת שהיא כיוןשל העיסה ושם במשנה: '

 'קמח רבעי

הפרשה במצב קמח אינה מועילה ששם במשנה ב' 'המפריש חלתו קמח אינה חלה וגזל ביד הכהן' 
תרומה על המחובר שלר' יוחנן מועיל  אמנם בקידושין סב: מובאת מחלוקת ר' יוחנן וראב"י לגבי

להפריש מהתלוש על המחובר אם אמר שיחול 'לכשיתלשו' והסבירו בדעתו הראשונים את הטעם 
כיון 'שיש בדעתו לתלוש' ולדעת ראב"י אפילו לא הבשילו הפירות מותר כיון שאדם מקדיש דבר 

 שלא בא לעולם.

חלה' וכן פסק  שם עליה יחול עיסה לפי זה מותר להפריש משלב הקמח ולהתנות 'כשתיעשה
השו"ע שכ"ז סעיף א'. הב"י הסביר הטעם כראב"י אך בעצמו פסק בהלכות מעשר כר' יוחנן 
והגר"א וערוה"ש הסבירו כאן הטעם כר' יוחנן כיון 'שיש בידו ללוש' שכן דעת הרבה ראשונים. 

 ונפק"מ להפרשה במקום שאין ביד המפריש ללוש.

  ?ינומה ד , הפריש קודם לכן

הפריש במצב של לאחר נתינת מים עולה לו הפרשה כדין עשיה בטהרות ובתנאי שאין בה חמישה 
רבעים קמח שלא התערבבו במים. הפריש במצב קמח עולה לו אם התנה שיחול כשתיעשה עיסה. 

 ולגר"א ולערוה"ש דווקא אם היה בידו ללוש את העיסה בשעת ההפרשה.

  ?הייחלה ונזכר רק לאחר האפ כיצד יש לנהוג במקרה שלא הפריש

 ?הלחם מן חלה יפריש שלא אני שומע העיסה מן חלה הפריש שלא הריכתב בספרי פרשת שלח: '
 '.מקום מכל 'הארץ מלחם באכלכם והיה' ל"ת

 , לסל הפת ונתן ואפאה מכשיעור פחותה עיסה עשה' טז: הלכה ו פרק וכן פסק הרמב"ם ביכורים 
 מן החלה ומפריש לחלה מצרפן הסל חלה שיעור בסל נתקבץ אם לסל ונתן אחרת פת ואפה וחזר
 מצרפן התנור ואין , האפוי מן מפריש שהוא מלמד הארץ מלחם באכלכם והיה שנאמר , הפת

 ' לחלה

וכן פסק השו"ע שכ"ז סעיף ה'. וכתב בבינת אדם שאין לחשוש שנבלע טבל בתבנית כי כך התירה 
 את הבלוע בתבנית. התורה ועוד שבזמן ההפרשה מתקן גם
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  הלכות חלה

  ?האם ניתן להפריש חלה בלא רשות בעל העיסה

 והשוטה החרש תרומה תרומתן אין תרמו ואם יתרומו לא חמשה': 'א משנה 'א תרומות משנהב
 תרומתו אין ברשות אפילו ישראל של את שתרם כוכבים עובד שלו שאינו את והתורם והקטן
' ולכן סתם אדם שתרם שלא לדעתכם שלוחכם אף לדעתכם אתם מה' ובגמ' ב"מ כב. 'תרומה

 ברשות אפילו בדיעבד לא מועיל וכן כתב הסמ"ק וכ"פ השו"ע שכ"ח ג.

בתוספתא מחריגין להיתר בן שאוכל באופן קבוע אצל אביו ואשה שמכינה את החלות,  שהם 
 כתורמים ברשות ויכולים לתרום.

וע קלקול של העיסה,  מותר כיון ש'זכין בתרומת הדשן כתב שאם המשרתת מפרישה כדי למנ
לאדם שלא בפניו' הרמ"א הביא את קולת המשרתת בשני היתרים נפרדים אחד למשרתת ואחד 
לכל אדם למנוע קלקול. אמנם הב"י והב"ח חולקים שאין למשרתת היתר שלא במקום נזק ובשעת 

ם דברי הרמ"א שגם נזק מותר לכל אדם וסיכם בערוה"ש שבדיעבד מועיל במשרתת. הט"ז קיי
משרתת סתם יכולה להפריש אך העיר שבערב שבת לא תפריש כיון שבעלת הבית מקפידה 

 שתפריש בעצמה.

וכל זה באדם שתורם מתוך העיסה שאינה שלו אבל התורם משלו על עיסה של אחר מותר גם ללא 
' פירותיהם ותיקן תרומה זה הרי , אחרים של על משלו התורםרשות שכן יש דין כללי בתרומה '

 כמובא בשו"ע של"א סעיף ל'.

ומה הדין  ?ומה הדין כשאחד מהם נוכרי , ת בחלהחייבהאם עיסת השותפים 

  .פרט ונמק .כ"אח רייכשנתג

 עיסת השותפים

בגמ' חולין קלה עמ' ב' מובא שעיסת השותפים חייבת בחלה ודין זה נלמד מתרומה שבה מרבים 
הוקשה לתרומה במילת 'ראשית'. וכ"פ השו"ע סימן ש"ל סעיף  את השותפים מ'תרומותיכם' וחלה

 ב' 'עיסת השותפים חייבת'

וחיוב זה דוקא כשנשארים שותפים עד לאחר האפיה אך אם מחלקים בצק צריך שיעור לכל אחד 
 כמובא ברשב"א ובשו"ע סימן שכ"ו.

 בשותפות עם נכרי

 פטורה חלה כשיעור ישראל בשל אין אם כוכבים העובד עם עיסה העושהבמשנה חלה ג' ה' מובא: '
' והסביר חייבת בחלק הישראל כשיעור יש אם' וכ"פ השו"ע סימן ש"ל סעיף ג': 'החלה מן

 הערוה"ש שאינו דומה לבכור בהמה שנפטר בשותפות גוי כיון שחלה ניתן לחלק.

יש  יחד כתב בספר התרומה שגם חלת הישראל פטורה כיון שבכל גרגיר כשקנו את הקמחאמנם 
 שותפות של נכרי. אבל הב"ח כתב שמשמעות הפוסקים שחייב בכל אופן וכן נראה בשו"ע. 

בתרומת הדשן משמע שלא מתחייב אלא חלק הישראל ואמנם הש"ך והב"ח עיסת ארנונה  ולגבי
כתבו בשם הרי"ף והרא"ש שמתחייב כולו,  כיון שיש אפשרות שלא יגיע הגוי לקחת חלקו וכן 

 נראה דעת השו"ע.

הכלבו הבין בירושלמי שמה שמתחייב חלק הישראל הוא דווקא כשלא מפורסם השותפות עם 
יהיה פטור גם חלק הישראל. אך השו"ע לא חילק בזה  שמפורסם 'שידו באמצע'הגוי אבל במקום 

 אלא שמתחייב בכל אופן וכתב הש"ך שפטור הירושלמי הוא רק כשאין שיעור בחלקו של הישראל.

 יירהדין כשהנכרי התג
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 ומשנתגייר פטור נתגייר שלא עד נעשת , עיסה לו והיתה שנתגייר גרלגבי גר,  במשנה חלה ג' ו': '
' כלומר הזמן הקובע הוא זמן הגלגול ואם היה ישראל בזמן הגלגול העיסה חייב ספק ואם חייב

 התחייבה וכן פסקו הראשונים והשו"ע ולא כר"ע במשנה שהזמן הקובע הוא קרימת הפנים.

בגמרא חולין קלד א' מובאת רשימת ספקות שדינם לחומרא בגר,  אחד מהם הוא ספק בחלה. 
' אחזקה סמכינן לא הלכך מיתה עון בה שיש איסורא ספקהסביר רש"י שם את החומרה שהוא '

 וכן פסק השו"ע סימן ש"ל סעיף ד': 'אם ספק חייב'.

 , ן לצרפה לעיסה אחרתהאם ובאלו תנאים נית , בחלה חייבעיסה שאין בה שיעור המ

  .פרט ? אופנים לא ניתן לצרפה ובאלו

 נוגעות העיסות אם מקפדת אינה אחת אשה סתם ...אחת אשה של שהם בזמןבמשנה חלה ד' א' '
 ' פטור במינו ושלא חייב במינו מין .בזו זו

 אומר אליעזר רבי שישוכו עד החלה מן פטורים בזה זה ונגעו קבים עיסתו העושהושם במשנה ד': 
 .לסל ונותן הרודה אף

 נמצא שיש מספר תנאים לצירוף קבים שונים:

 שיהיו שייכים לאיש אחד. .א

 שיהיו מאותו המין. .ב

 שינשכו או שיהיו באותו סל. .ג
מסביר ר' יוחנן בירושלמי שצריך שלא יקפידו הבעלים  – לגבי התנאי שיהיו שייכים לאיש אחד

על עירוב העיסות. ומה שכתוב במשנה 'אשה אחת' היות וסתם אישה אחת אינה מקפדת ושתי 
נשים מקפידות. ועוד מובא שם בגמ' חילוק בין פת קיבר לפת נאה שאפילו אשה אחת מקפידה ולא 

 מצטרפים וכ"פ השו"ע בסימן שכ"ו סעיף א'.

התרומה כתב ששני תלמידים לפני רבם אינם מקפידים ולכן מצטרפים. ועוד כתב שם ובספר 
שכשיש תבלין באחת העיסות ובשניה אין מסתמא מקפידה אפילו אשה אחת ואין מצטרפין. וכ"כ 

 הרמ"א שם. 

 עם אלא הכל עם מצטרפות אינן החטיםמובא במשנה ב' שם: ' - לגבי התנאי שיהיו מאותו המין
 המינים שאר אומר נורי בן יוחנן רבי .החטים מן חוץ הכל עם מצטרפות שעוריםוה הכוסמין
 'זה עם זה מצטרפין

שאר המינים הכוונה שיבולת שועל ושיפון שלדעת ר' יוחנן בן נורי מצטרפים. נחלקו הרמב"ם 
והרא"ש האם ריב"נ מסביר את דברי חכמים או חולק. לדעת הרא"ש הוא בא לחלוק ולכן אינם 
מצטרפים שהלכה כחכמים. ולדעת הרמב"ם הוא בא להסביר ולכן מצטרפים. השו"ע בשכ"ד סעיף 

 ב' הביא את דברי הרא"ש בסתם ואחריו את דברי הרמב"ם.

בזו' ובשו"ת הרשב"א כתב  זו מעט שנדבקים כתב השו"ע שכ"ו סעיף א' 'עד בגדר נשיכה
 '.לזו מזו ונתלש להפרידן בא שאם בזו זו שמודבקות'

 לה שאין טבלאבגמ' פסחים דף מח ב,  הקשה ר' ירמיה האם לוח ללא שוליים ) –בי צירוף בסל לג
לבזבזין( מועיל לצרף לחלה וצדדי הספק האם צריך תוך כלי או אויר כלי וסיימה הגמ' בתיקו. 

 וכיון שכל העיסות שלנו היום דרבנן פסק השו"ע שאינם מצרפים.

' והסביר הב"י הכלי מדופני למעלה דבר שום ממנו יצא שלא צריך בכלי כשמצרפיןכתב הטור '
בדעתו שאין הכוונה שכולו יהיה בתוך הכלי אלא די שחלקו בתוכו וכ"כ הסמ"ג והסביר שהוא 
כאויר בית. הט"ז הסביר שהוא כעין נשיכה שבה לא צריך שכל העיסה תהיה מחוברת. אמנם דעת 

א ברכה. הרמ"א הביא את דברי הטור הב"ח שאם חלק מהכיכר מחוץ לאויר הכלי יפריש לל
 להלכה.
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' השו"ע הביא את דברי במפה לכסות הנשים נהגו ולכך סל כמו מצרף מפה או וסדיןהסמ"ק כתב '
הסמ"ק בסימן שכ"ה סעיף א' בלשון יש מי שאומר. וכתב הש"ך שאין מי שחולק בזה. נחלקו 

ה,  לדעת הפמ"ג צריך והבין הפמ"ג וערוה"ש האם יש צורך גם שהמפה תעטוף את הככרות מלמט
' אבל כן גם המפה ויכסה במפה יניחנהזאת מלשון הש"ך שהביא את דברי מהרי"ל שכתב '

בערוה"ש כתב שאין ראיה מלשון הש"ך 'וגם אין שום טעם בזה'. בכה"ח כתב שמנהג העולם להקל 
 בזה והיכא שאפשר יש להחמיר.

צריכים הככרות לגעת זב"ז. וכתב המשנ"ב  עוד כתבו הגר"א,  ערוה"ש והמשנ"ב שגם בתוך הסל
שהט"ז לא מחייב בזה. וכן הקלו הפוסקים הספרדים הפר"ח,  הרח"פ והגרמ"א. ובשו"ע לא 

 הזכיר צורך בנגיעה.

 כיצד ינהגו במקרים שלהלן : , נשים המקיימות ערב הפרשת חלה

ומחלקת לכל משתתפת בצק בכמות  , אחת הנשים קנתה בצק גדול ממאפיה סמוכה

 בחלה? החייבת

 שאור להן לעשות לנחתום שנתנו נשים בחלה. חייב לחלק שאור שעשה נחתום' ':ז 'א חלה במשנה
'. הסביר הרמב"ם שבנחתום יש חשש שלא ימצא החלה מן פטורה כשיעור מהן אחת בשל אין אם

תו הדבר תלוי מתחייב בחלה. לקוחות למכור בצק ואז יאפה לחם מכל העסה וכיון שלא בדע
והר"ש הסביר שלמרות שכוונתו לחלק בצק,  אם ימצא קונה לכל הבצק ימכור אותו בשלמותו 
ולכן מתחייב מראש להפריש על כל העסה. וכן פסק השו"ע שכ"ו סעיף ב והביא טעם הרמב"ם 

 פת'. יעשנה תמכר לא 'שאם

 ומפרישות אחת לכל כשיעור לנשים ומחלקה גדולה עיסה לש נחתוםהב"ח כתב על המנהג ש
 כאן שיש כיוןגם ו הנחתום של ההפרשה חיוב את להשהות שאין כיון גמור איסור שהוא בברכה

שהרי די היה בברכה אחת של הנחתום. אמנם המשאת בנימין הצדיק המנהג.  צריכה שאינה ברכה
שדרכם לקחת ממנו והסביר בדעתו ערוה"ש שמדובר כאשר העסה שייכת להם קודם הגלגול כגון 

או ששלמו מראש ממילא אז לא רשאי הנחתום להפריש בלי רשותם ורשאיות להפריש. אך הוסיף 
שמה שנהגו להביא לחתונות חלה גדולה וממנה נוטלות הנשים ומפרישות יש למחות שלא יטלו 

 ממנה רק חלה אחת.

נו את הבצק מראש העולה בנידון דידן שחיוב הפרשת החלה היה אצל הנחתום. אמנם אם הזמי
אצל ההמאפיה ועשו במיוחד עבורם או שדרכם בכך,  וידוע שלא הפריש הנחתום בגלל זה,  לדעת 

 המשאת בנימין בהסבר ערוה"ש רשאיות לנהוג כך ולהפריש. 

ומחלקת לכל משתתפת בצק קטן  , אחת הנשים לשה במקום בצק בכמות החייבת בחלה

עשית באותו מקום או בבית של כל )האפייה של הבצק נ , חלה פחות משיעור

 משתתפת(

בגמ' ירושלמי חלה א' נחלקו ר' יוחנן וריש לקיש בדין אשה שעשתה בצק לחלק לדעת ר' יוחנן 
אינה מתחייבת בחלה וכן פסק הרמב"ם. ולדעת ריש לקיש חייבת בחלה כנחתום וכן פסק הראב"ד 

שוי לא לחלק ומתחייב. והוא והסביר שיש חשש שהאשה תמלך ולא תחלק לכן דינה כנחתום שע
כעין מה שאביו של ר' מונא בירושלמי חייב בהפרשת חלה אשה שהתכוונה לעשות מבצקה סופגנין 

 הפטורים שמא תמלך לעשותה עיסה ממש. 

וכתב הרשב"א בתשובה שדין זה דווקא כשהחלוקה נעשית בצק אבל אם החלוקה נעשית לאחר 
 לחלקה עיסה העושה( אדם שאר)'אבל ע בשכ"ו סעיף ב: אפיה העיסה חייבת בחלה. וכן כתב השו"

 '.פטורה בבצק

 והעולה בנידון דידן כיון שמחלקות ביניהם בשלב הבצק פטורות מן החלה.

 אמנם דנו האחרונים בגדר הפטור מחלה במקרה זה.
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לדעת הגר"א יסוד הפטור הוא בעצם החלוקה בבצק ולכן כשמחלקות לעולם פטורות. אמנם לדעת 
החזו"א יסוד הפטור הוא כיון שסתם שתי נשים מקפידות על בצקיהם שלא יתערב. נמצא שלדעת 
החזו"א כל שאין הקפדה בין הנשים על בצקיהם ויהיו מוכנות לקחת גם עיסה אחרת לביתם,  לא 

 נפטר הבצק בחלוקה זו ורשאיות להפריש מן העיסה קודם החלוקה.

שהוחלקו בצק ואין עתידים להצטרף,  שאז נפטרים  רצה לחלק בין מציאות לחם חמודותבספר 
בחלה. לבין מציאות שאח"כ נאפים יחד שמצטרפים לחלה. וכתב שאמנם אין תנור מצרף לחלה 
כדברי הרמב"ם אמנם אין הפטור בעיסה לחלוקה חל אלא כשאין עתידים להאפות יחד. וממילא 

פריש חלה,  ועוד שיש לצרף דעת בנידון דידן אם נאפים יחד בתנור אחד לסברא זו יוכלו לה
 הראב"ד שדין אשה כדין נחתום שחייבת בחלה גם כשמחלקת בבצק.

מריבוי הספקות ההוראה המקובלת במקרה זה היא להפריש ללא ברכה כדי לחשוש לדעת 
 המחמירים ומשום סב"ל.

אבל בכוונתה לחלק  , אחת מהמשתתפות לשה לעצמה בצק גדול בכמות החייבת בחלה

ולאפות מהם בכל פעם לפי  , בכדי להקפיא אותם בביתה , לחתיכות קטנות את הבצק

  .הצורך

כמובא בשאלה הקודמת פסק השו"ע העושה עיסה לחלקה בבצק פטורה. ונחלקו האחרונים בגדר 
 פטור זה.

לדעת הגר"א,  הלבוש,  הב"ח והפרישה הפטור הוא רק כשמחלקה לאחרים אבל כל ששומר 
לה. וכן לחזו"א כל שלא מקפידים על עירוב חייבת,  וממילא אם זו אותה לשימוש עצמי חייבת בח

עיסה אין הקפדה ונשארת בחיובה. וכן ניתן לצרף את הדעת הראב"ד שפסק כר"ל שגם אשה 
 שמחלקת לאחרים מתחייבת בחלה כנחתום.

אפילו אם מותיר לשימוש מסעודת שחרית לסעודת ערבית פטורה  המעדני מלךאמנם לדעת 
 כל שלא עתידים להצטרף בסל אחד נפטרים מחלה. הבית אפרים. ולדעת מחלה

נמצא באשה שמחלקת לעצמה למנות קטנות הפחותות משיעור חלה לשימוש עתידי לרוה"פ תהיה 
 חייבת בחלה ולמעדני מלך ולבית אפרים תהיה פטורה מחלה.

וצה להתחייב לכל בשש"כ סימן מ"ב הערה מ"ה חשש לפוטרים והורה להפריש ללא ברכה. ואם ר
 כשיעור,  ותקפיא חלק מהלחמניות האפויות לשימוש עתידי. תאפההדעות 

מהלך חופשת בין הזמנים תכננו המארגנים טקס הפרשת חלה בה ישתתפו כל ילדי ב

האם הדבר  , גל שאותה יאפה בביתוייובסיומה כל ילד יקבל בצק בצורת ב , השכונה

  .אפשרי ומותר? ואיזה פתרון ניתן למצוא? פרט ונמק

ראה שאלה קודמת סעיף ב' שאדם שאינו נחתום העושה עסה לחלקה בצק נפטר מחלה לרמב"ם 
 ולשו"ע. 

וראה שם שהראב"ד מחייב,  ולחזו"א כיון שלא מקפידים מתחייב בחלה גם במקרה זה. ולמעשה 
 מקובל להפריש ללא ברכה.

 דן אין היתר גם לשיטת הלחם חמודות כיון שכל אחד אופה בביתו ואינם מצטרפים.במקרה די

הפתרון שיאפשר הפרשה בברכה לכו"ע הוא ליעד לאחד המשתתפים עיסה כשיעור חלה וממנה 
 להפריש בברכה.



 חלה הלכות

409 
 

 ק"ג קמח ללוש את 1נשים שהתאספה לערב הפרשת חלה וכל אחת הביאה  קבוצת

או  באר באיזה אופנים מתחייבות , קחת את עיסתה לביתהעיסתה. ובסוף הערב כל אחת לו

 פטורות מהפרשת חלה.

ראה לעיל שאדם שאינו נחתום העושה עסה לחלקה בצק נפטר מחלה לרמב"ם ולשו"ע ויש 
מחייבים. אמנם מקרה זה פשוט יותר שכן אם כל אחת לשה בצק מהקמח שלה,  נמצא שמעולם 

 ר חלה,  ולכן יהיו פטורים לכל השיטות.לא היתה כאן עיסה אחת המחוייבת בשיעו

אמנם אם יחליטו להיות שותפים בקמח מספר נשים שיהיה בעיסתם יחד שיעור חלה וללוש יחד 
יחד ויחלקו ביניהם את הלחמים לאחר אפיה הרי זו עיסת השותפים שחייבת בחלה  לאפותוכן 

חלה ודין זה נלמד מתרומה לכו"ע שהרי בגמ' חולין קלה עמ' ב' מובא שעיסת השותפים חייבת ב
שבה מרבים את השותפים מהמילה 'תרומותיכם' וחלה הוקשה לתרומה במילת 'ראשית'. וכ"פ 

 השו"ע סימן ש"ל סעיף ב' 'עיסת השותפים חייבת'.

ואם רוצות לאפות בנפרד,  אפשר לייעץ להם שאחת תביא קמח שיש בו שיעור חלה וילושו כולם 
 יחד ויפרישו בברכה.

והאם יש   .ים להפריש חלה מעיסה שבלילתה עבה או רכה ובישלה או אפאההאם חייב

 ?אם לאחר הגלגול נמלך בו נפק"מ

  עיסה שבלליתה עבה

 - והמדומע , המסרת וחלת , ואיסקריטין , והדובשנין , הסופגנין: רבנן תנובגמ' פסחים לז ב': 
לדעת ר"ל שורש הפטור הם כיון שנעשו באלפס באופן שמחמם אותו לאחר  . החלה מן פטורים

 הדבקת הפת ולר' יוחנן האלפס דינו כתנור שחייב בחלה.

 בלילתו אבלהתוס' שם הביאו בשם ר"ת שמחלוקת האמוראים באילפס היא רק בבלילה רכה '
לה עבה לעולם חייבת ' נמצא שלדעת ר"ת בלימשקה ידי על' אפי בחלה דחייב מודו עלמא כולי עבה

בחלה כיון שהחיוב הוא בזמן הגלגול ולא נפטרת במה שאח"כ מתכוין לבשל אותה. וכן נראה דעת 
 או בשמן אותה מטגנים כ"ואח עבה שבלילתה כגון' הראש כר"ת שעל דברי המשנה  הסביר

 '. )וכ"כ הטור שהרא"ש כר"ת אך הב"י כתב שלא נתבררה דעתו(במים מבשלה

' במציאות סופגנים חייבין וסופה עיסה תחלתהנה שם הסביר את דברי המשנה 'אבל הר"ש במש
ולכן כשלא נמלך אלא עשה מלכתחילה  סופגנין' אותה ועושה ונמלך עיסה לש שאדם 'פעמים של 

 גמורה דעיסה נראה ומיהולסופגנין יהיה פטור. והוסיף שם לגבי בישול במשקין של עיסה עבה '
שמתחייבת משעת גלגול הביא ראיה לדחות מלחם העשוי בחמה שלמרות '. ועל הסברה פטור נמי

שהוא עיסה עבה אינו מתחייב משעת גלגול כיון שסופן להעשות בחמה. ומה שלכאורה נמצא 
סתירה לדבריו בלחם העשוי לכותח שמתחייב מראש,  העמיד במציאות שלקחה האשה קצת 

ולכן מתחייבת על כולה. נמצא שלדעת ואפתה בתנור ורק אז קיים חשש שתיקח משאר העיסה 
הר"ש עיסה עבה המיועדת לעשיה בנוזלים פטורה מחלה אלא אם לקחו מעט ממנה ואפו 
שמתחייבת כולה. וכן כתבו הרשב"א והרמב"ן וכן הבין הב"י בדעת הרמב"ם שהביא חיוב חלה 

 במעשה חמה רק בנמלך.

 לטגנה או לבשלה דעת על וגלגלה,  העב שבלילתה השו"ע בסימן שכ"ט סעיף ג' פסק כר"ש 'עיסה
פטורה' ובהמשך כתב שאם גלגלה ללחם ונמלך ,  כן ועשה,  בחמה ליבשה או סופגנין לעשותה או

 לבשל או להפך שגלגלה לסופגנין ונמלך לעשות לחם חייבת בחלה.

 עיסה שבלילתה רכה

ברכות לז ב' מובאים דברי אביי ש'טריתא' פטורה מן החלה. מסביר רש"י שהיא עיסה מימית בגמ' 
ששופכים על כירה כשהיא נסקת. ואילו לגבי ברכת 'כובא דארעא' שהיא עיסה ששופכים לתוך 
תבנית,  דעת רב יוסף שאינה לחם אך מובא מעשה רב בשם מר זוטרא שקבע עליה סעודה וברך 
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ון. בתחילת הגמ' מובאים דברי ר' יוחנן שטרוקנין )שהם כובא דארעא( המוציא וברכת המז
 פטורים מחלה אך הרא"ש הרשב"א והגר"א גורסים בלשונו חייבים.

הרא"ש בפסקים כתב לגבי טרוקנין שהיא 'בלילה רכה ששופכין בגומא שבכירה' שחייבת בחלה 
 ולגבי טריתא שהיא 'רכה הרבה ומתפשטת' שפטורה מחלה. 

אמנם המאירי כתב שעיסה מימית לעולם פטורה מחלה ומה שעיסה רכה מתחייבת בגומא זה רק 
 כשהיא בעצמה ברת גיבול קצת. 

 על אותה ושופכין רכה שבלילתה עיסה השו"ע בסימן שכט סעיף ה' פסק כרא"ש: 'טריתא דהיינו
אמנם כששופכים  ונאפית,  פטורה מחלה'. וזה הדין לדוגמא בקרפ צרפתי. עליה ומתפשט הכירה

את התערובת לגומא כתב שם 'חשוב לחם וחייב'. ונראה להסביר שבגומא כיון שהתוצאה עבה יש 
לה מראה לחם ולכן מתחייבת. וממילא בעיסה בחושה ששופכים לתבניות לאפיה מתחייבים 

 בחלה כשיש בה שיעור.

לקו"י סיכם שיש האחרונים דנו מהו הגבול שהופך עיסה לרכה מספיק כדי להפטר מחלה. הי
מ"מ ויש שכתבו שתלויה בזמן האפיה ורק אם  8 -שכתבו שהוא תלוי בתוצאה שהיא עבה מ

 שניות. 30 -האפיה נמשכת מספר דקות מתחייב בחלה ולא כבלינצ'ס שמוכן תוך כ

 דברים שיש ולפי'': מסא בריש' המתחיל בדיבור א' ז"כ בכורות' בתוסלגבי זמן ההפרשה כתב 
 )לעניין ברכה בגוזל סאה חיטין. ב"ק צד.(  וכדאמר ודובשנין סופגנין כגון אפייה לאחר עד בחלה מתחייבין שאין
' ומוכח שבבלילה רכה מתחייבים לאחר האפיה ומכאן כתב חלה ממנה והפריש ואפאה לשה טחנה

 דין ותנאי החיוב יסוד אבל , חיוב שעת רק הוא חיוב שעת לדידן שהוא עיסה דגלגולבשבט הלוי '
' ונמצא שזמן החיוב 'אפי משעת זה בנדון רק מקבל לחם ותורת הארץ לחם להיות שצריך חלה

בעיסה רכה בגומא הוא לאחר אפייתה שיש עליה תורת לחם. וכ"כ בדרך אמונה והוסיף שאם 
 הפריש קודם אפיה יפריש שוב לאחר אפיה ללא ברכה.

 

 , ותהליך הייצור הוא כדלהלן , )עוגת טורט( , מאפייה המייצרת עוגות בחושות

 , שמרכיביה הם: קמח , נוזלית במשקל עשרה קילוגרם מערבלים בתוך מיקסר בלילה

ושמן סויה. ולאחר מכן  , מיץ תפוזים , הקצפה של ביצים , אבקת קקאו , קמח אורז

יוצקים את הבלילה הנוזלית בתוך תבניות קטנות כאשר משקל כל תבנית הוא כחמש 

 ומכניסים לאפיה.  , מאות גרם

 האם העוגה חייבת בחלה? 

 בלילה רכה

ראה בשאלה קודמת שבלילה רכה שנשפכת לתוך תבניות )טרוקנין,  כובר דארעא( מתחייבת 
 בחלה.

אמנם בעוגה העשויה לפרפרת דעת ערוה"ש שאינה מתחייבת בחלה כיון שרק מה שנעשה לשביעה 
ה. אמנם במנחת שלמה דחה דבריו וכתב הוא בגדר לחם וזו הבנתו בסופגנין שפטורים מחל

שחייבים להפריש חלה בברכה כמו שניתן לקבוע עליהם סעודה ומתחייבים בברכת המזון. ודין 
סופגנין שפטורים למסקנת הגמ' בדעת ר' יוחנן הוא שעשאם בחמה ולא בתנור. ממילא כל שבתנור 

 מתחייב.

 נילושה במי פירות

פוזים שאינם משבעה משקים ולכן יש לדון בדין עיסה הנוזלים בעיסה זו מי ביצים ומיץ ת
 שנילושה במי פירות.
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 המשנה כתבה עיסה שנילושה במי פירות חייבת בחלה.

אך בגמ' הובאה מחלוקת בדין חיבור לטומאה במי פירות ועוד דנו שם האמוראים האם ניתן 
 ללמוד מדין טומאה  לדין חיוב בחלה.

 משקים מתחייב בחלה.הרא"ש כתב שהעושה עסה מאחד מז' 

אך הרמב"ם כתב שהעושה עסה מיין, שמן או דבש מתחייבת בחלה. הטור, הב"י וערוה"ש הבינו  
בדעתו שלאו דווקא שמן ודבש אלא כוונתו כל מי פירות מתחייבים וכן פסק בשו"ע שמי פירות 

 מחייבים בחלה.

 אמנם הש"ך חשש לדעת הרא"ש וכתב להפריש ללא ברכה.

בנילושה במי פירות שאינה מקבלת טומאה ולכן כתב הסמ"ק שאין ללוש עיסה כזו  עוד יש לחשוש
לכתחילה כיון שלא יהיה פתרון לחלה שכן לשורפה אי אפשר שהיא טהורה ולאוכלה אי אפשר 
שאין לנו טהרה וכ"כ השו"ע בסעיף י' וכתה הרמ"א שאם לש יתן אותה לכהן קטן. ונראה שפתרון 

 כהן שלא יצאה טומאה מגופו לאכל חלה.זה הוא בחו"ל שם הותר ל

והאם היחס של כמות הקמת מול  , מאיזה כמות של קמח העיסה הזאת מתחייבת בחלה

  ?לא משנה את דינה קמח האורז

 . בחלה חייבת דגן טעם בה יש אם האורז ומן החטים מן עיסה ז': העושה ג' חלה במשנה

שלדעת  רובה דגןאמוראים האם צריך שתהיה בירושלמי חלה ג' א' נחלקו ההאם צריך רוב דגן?: 
שתהיה רובה דגן. אך לדעת רב הונא די בטעם דגן וכן פסקו הרמב"ם והראב"ד וכ"פ ר' הילה צריך 

 בחלה חייבת,  דגן טעם בה יש אם,  ומהאורז מהחטים עיסה 'העושה בשו"ע סימן שכ"ד סעיף ט'
הרא"ש כתבו האחרונים שצריך שיהיה פטורה'. אמנם בדעת ,  לאו ואם; אורז שרובה פי על אף

 שיעור כזית בכדי אכילת פרס.

שיעור ועוד בירושלמי שם נחלקו רשב"ג וחכמים האם צריך גם שיהיה האם צריך שיעור דגן?: 
בתערובת לדעת רשב"ג צריכים ומשמע שם בגמרא שהלכה כמותו וכן פסקו הראב"ד הרמב"ן  דגן

מתחייבת וכ"פ השו"ע סימן  חלה כשיעור בדגן והרשב"א. אמנם הרמב"ם פסק שלמרות שאין
בחלה' והוא  חייבת דגן טעם בה יש אם,  אורז עיסת לתוך חטים מעיסת שאור שכ"ד סעיף י' 'נתן

 כרמב"ם שאין צריך שיעור דגן.

נמצא שלשו"ע תערובת של אורז וחיטים שיש בה טעם דגן מתחייבת בחלה אפילו אם אין בה 
מיעוטו דגן,  ממילא בנידון דידן עיסה זו נשארת בחיובה אפילו שהאורז שיעור דגן ואפילו שרק 

יהיה הרוב ובלבד שעדיין יש לתערובת טעם דגן. וצריך כמובן שבצירוף החיטים והאורז יהיה 
 שיעור חלה.

עוד שם בירושלמי נחלקו האמוראים מה יהיה הדין תערובת חייב ופטור שאינו אורז וחיטים: 
. לדעת ת"ק כל מין עם כל מין דגן מתחייב כבר בטעם דגן. ולדעת ר' הילא בשאר מינים עם דגן

בשם ריש לקיש זהו דין יחודי לתערובת של אורז וחיטים מצד תכונתו של האורז להגרר אחר 
וכתב הש"ך שלדעת הטור והגה"א הוא הדין  ודגןהחיטים. הטור כתב דין זה בתערובת של אורז 

סקו כת"ק והוא מצד שטעם כעיקר מהתורה וממילא לא תלוי לכל שאר מינים שאינם אורז ופ
בדמיון האורז לחיטים. והסביר בערוה"ש שלשיטתם מה שהירושלמי הזכיר ענין הגרירה באורז 
הוא רק לענין פסח שמשנה טבעו ומחמיץ אבל לענין חלה שאר מינים כאורז וחיטים. אבל  

אורז וחיטים די בטעם דגן כי יש דמיון בין הרשב"א והרמב"ן פסקו כר' אילה שדווקא בחיבור של 
האורז לחיטים שנגרר אחריו אבל בתערובת אחרת של חייב ּוָפטּור צריך גם רוב דגן וגם טעם דגן. 

 השו"ע כתב אורז וחיטים ולא הזכיר תערובת שאר מינים.

  ?באיזה שלב מפרישים את הפרשת החלה
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בשבט הלוי שהיסוד והתנאי לחיוב הוא  הפרשת חלה מבלילה רכה נעשית לאחר האפיה והסביר
שיהיה לחם. ובבלילה רכה,  רק לאחר אפיה נעשה לחם. וזה ע"פ התוס' בבכורת שיש דברים 

 שמפרישים רק לאחר אפיה כסופגנין עיין לעיל בתשובה.

האם קיימת אפשרות להפריש לאחר האפייה מאחר ומשקל כל תבנית הוא רק כחמש 

  ?מאות גרם

 רבי , שישוכו עד החלה מן פטורים בזה זה ונגעו קבים עיסתו העושה': ד נהמש ב חלה משנהב
.' ולהלכה בגמ' פסחים כר' אליעזר וכ"פ השו"ע מצרפן הסל לסל ונותן הרודה אף אומר אליעזר

 סימן שכ"ה סעיף א'.

אמנם התנור עצמו אינו מצרף כסל שכ"כ הרמב"ם בהלכות ביכורים והסבירו האחרונים בדעתו 
 מצרף כיון שאינו נקרא לחם עד שיצא מהתנור )רדב"ז( או כיון שאין התנור ִמתטלטל.שאינו 

כיון שהחיוב של העוגות נעשה רק לאחר אפיה ואין בכל אחת מהם שיעור יצטרך בנידון דידן ולכן 
צירוף סל לשיעור חלה ע"מ להפריש. ולמעשה כשאורזים אותם בקרטונים אם יש ארבע עוגות 

 עת הבא"ח( מתחייבים בחלה בברכה.באריזה )וחמש לד

 , בורקס , חלות , כדוגמת , היילאפ מוכנים בצקים צורייב מתמחה" "הבצק הבצקים מפעל

 )בצק , פריכות עוגיות,  רכה( וכן מבלילה העשויה )עוגה בחושות עוגות וגם , רוגלך

 גם משווקים הקפואים מים( הבצקים תוספת ללא , בלבד מרגרינה או בחמאה שנילוש

 לשוק וגם , ללקוחות ונמכרים נאפים הם ששם מאפה בתי כדוגמת , המוסדי לשוק

 תחומי שבכל ןיילצ חשוב. הצורך פעם לפי בכל הבצק את אופים אשר םייהפרט ללקוחות

 .הייאפ תנורי המפעל רחבי בכל ואין , השונים לסוגיהם בצקים ורק אך מייצרים המפעל

 ?פרט? חלה הפרשת סדר עם המפעל ינהג כיצד

 חיוב בחלה במיני המאפה השונים

 בחלות,  בורקס,  רוגלך 

 שהיא עיסה רגילה עבה הנילושה גם במים ומיועדת לאפיה בתנור. החיוב פשוט –

 בעוגות בחושות 

זוהי עיסה רכה הנעשית בתבנית וקיים חיוב לאחר האפיה,  כאמור לעיל. ואמנם כאן כיון שלא  –
בזה חיוב חלה ולכן הלקוחות יצטרכו להפריש חלה לאחר האפיה אם אפו נאפים במפעל,  לא שייך 

 כשיעור. ואם אפו מספר עוגות שרק בצירופם יש שיעור,  יפרישו לאחר צירוף סל.

  בעוגיות פריכות

כיון שנילושו במרגרינה בלבד יש לדון מצד בצק שנילוש במי פירות,  אמנם יש במרגרינה עצמה גם 
 וף.מים ונתייחס לזה לבס

 .מסואבות בידים ונאכלת בחלה חייבת פירות במי שנילושה ..עיסה  : 'ב 'ב חלה משנהב

בירושלמי חלה א' ב' מובאת מחלוקת בין ר' אליעזר איש ברתותא לר' עקיבא בדעת ר' יהושוע 
האם מי פירות הם חיבור לטומאה שלר' אליעזר הם חיבור ולר' עקיבא אינם חיבור. ועוד נחלקו 

 ים האם ניתן להשליך ממחלוקת זו גם לענין חיוב לחלה.שם האמורא

 ונחלקו הראשונים כיצד לפסוק במי פירות:

הרא"ש כתב שהלכה כר"ע ושדין חלה כדין טומאה ולכן אין אין מי פירות מחייבים בחלה  -
 אלא ז' משקים בלבד.
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 הרמב"ם כתב 'עיסה שנילושה ביין או בשמן או בדבש כל אלו חייבים בחלה' ובמראה -
הפנים הבין את הרמב"ם כפשוטו שכיון שהדוגמאות שהביא הם מז' משקים,  רק הם 
מחייבים בחלה. אבל הטור כתב שלרמב"ם גם מי ביצים מחייבים בחלה וכן הסכים הבית 
יוסף וכתב שאם לא היתה דעתו כך היה צריך לפרש. וכן הבין ערוה"ש בדעתו שכל 

ל המשקים חייבים בחלה כסתם משנה המשקים מחייבים בחלה. וכן דעת הרשב"א שכ
 ואין הכרעה מדברי הירושלמי.

,  פירות במי שנלושה השו"ע סימן שכ"ט סעיף ט' כתב כסתם משנה וכהבנתו ברמב"ם 'עיסה
 בחלה'. אבל הש"ך חשש לדעת הרא"ש וכתב להפריש ללא ברכה. חייבת,  מים שום בלא אפילו

בפת"ש שכ"ט ד' שכאשר מערבים משקים זב"ז אמנם למעשה מרגרינה מכילה גם קצת מים וכתב 
בטלים ברוב אך כשמערבים מים הם מתחייבים אפילו בכלשהו. נמצא שבמרגרינה שעיקרה משמן 

 סויה אך מיעוטה מים,  דינה כמים לחייב לחלה בברכה.

 חיוב חלה בנחתום העושה לחלק

ואמנם לכאורה פה לא ראה לעיל שנחתום העושה לחלק מתחייב בחלה שמא יעשה מן הבצק לחם. 
קיים החשש הזה כיון שאין שום תנור בשטח המפעל. אך למעשה עדיין נראה לחייב בחלה,  
ראשית כיון שלא ברור שבידינו לעקור חיוב נחתום מסברותינו ושנית שבר"ש נאמרה סיבה נוספת 

וק המוסדי לחיוב והיא שמא ימצא לקוח שיקנה כשיעור. ממילא בנידון דידן כיון שמוכרים גם לש
ובמכירה להם בודאי יש שיעור ולא ניתן לדעת מראש אילו מהעיסות יגיעו לשם,  יש להפריש חלה 

 מהכל כדין נחתום.

 בסדר ההפרשהכללים נוספים 

כיון שיש פה מינים שונים שמקפידים על עירובם הפרשת החלה צריכה להעשות כל מין על  -
 מינו.

 יציינו על האריזות 'לא הופרשה חלה'.מהבלילות הרכות לא יפרישו חלה ונכון ש -

 אם מתבצעת לישה בזמן שהמשגיח לא נוכח אפשר להפריש בחלופות הבאות: -
o  הפרשה מראש של מספר חתיכות ולהתנות שכל חתיכה תהיה חלה לעיסה אחרת

לכשתילוש. בפתרון זה נכון שהנהלת המפעל תסמיך את המשגיח להורות על 
 צריך שיהיה בידו ללוש.לישת בצקים כדי לחשוש לפוסקים ש

o  הפרשה בדיעבד על מה שנילוש ואפילו נאפה כבר ובתנאי שנמצא לפנינו ולא
 אוחסן/ נשלח ללקוחות.

  ?פרט? חלה להפריש הקונים על חובה יש האם

בעוגות העשויות מבלילה רכה הלקוחות חייבים בהפרשה. בשאר הבצקים החלה הופרשה כבר 
 במפעל.  

 שבת בערב חלה להפריש החפצות נשים כדוגמת םייפרט ותללקוח אפשרות ישנה האם

 חלה הפרשת שיפרשו בכדי חלה כשיעור בצק כמות להם שיספק המפעל מבעל לבקש

 ?בביתם

כתב הב"ח שנחתום שלש שיעור חלה ולא מפריש ממנה אלא מחלק לנשים שונות כשיעור וכל אחת 
שהנחתום היה חייב כבר להפריש בתחילה מפרישה בנפרד זהו איסור גמור ויש למחות בהם כיון 

ולפתור כל העיסה ומה שכל אשה מפרישה בנפרד הוא ברכה שאינה צריכה. אמנם במשאת בנימין 
כתב לקיים המנהג והסביר שמה שאנו מחייבים נחתום העושה לחלק להפריש חלה הוא רק 

אש או דרכן להחמיר ולא להקל וכתבו הט"ז וערוה"ש שכאשר מזמינות את העיסה ממנו מר
לקנות ממנו תמיד נעשה העיסה כאילו נילושה עבורם וכל חלק מתחייב בנפרד ואין הנחתום צריך 
להפריש חלה מעיסה זו. אך כתב ערוה"ש שמה שמביאים חלה אחת לחתונות ולוקחות ממנה 
הנשים ומפרישות חיבים לבטל המנהג. נמצא בנידון השאלה שאם מזמינות מראש והבצק נילוש 

 יכולות לעשות עליו הפרשת חלה. עבורן
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האם רב הקהילה יכול להפריש חלה עבור כל אחד מבני קהילתו שחלילה ישכח בעתיד 

 ההז בנוסח תנאי עשהוי חלה ממנו הפרישו שלא טבל בצק קחייידי ש על ,חלה להפרישמ

 הרי , חלה מלהפריש ישכח וחלילה , בצק קהילתי מבני חדבשבוע הקרוב יעשה א אם"

 השבוע סוף שעד חשש םיישק למרות , "שבידי הבצק לע יחול חלתו הפרשת שחיוב

 ,  עםנידונים שלשה לפחות לפרט יש). כלב למאכל רק ראוי ויהיה בשייית הבצק

 (המקורות

 הפרשה מראש

' ובגמ' קידושין ס"ב ב' מובא לענין הפרשת חלה אינה קמח חלתו המפריש': 'ה 'ב חלה משנהב
על המחובר שאסור אלא כאשר אומר שהתרומה תחול לכשיתלשו. לר' תרומה מפירות תלושין 

יוחנן הסיבה כיון שבידו לתלוש ולראב"י אפילו כשהפירות אינם בשלים מותר,  כיון שאדם יכול 
 להקדיש גם דבר שלא בא לעולם.

בספר יראים הביא דין זה לענין חלה שמותר להפרישה מראש אם מתנה שתחול ההפרשה 
וכן פסק בשו"ע סימן שכ"ז סעיף א. ואם כן בנוסח ההפרשה המוצע חסר את כשתעשה עיסה. 

 ההבהרה שתחול החלה רק בזמן הלישה של בני הקהילה.

 שליחות כשאין בידו ללוש

הב"י הביא את דברי הסמ"ג שכתב שטעם היראים הוא כר' אליעזר בן יעקב. אמנם בספר 
הוא דוקא כשביד האשה לעשות עיסה מן  התרומה הביא הלכה זו וכתב הטעם כר' יוחנן שההיתר

הקמח. וכן בפת"ש ובערוה"ש כתבו שדעת הרבה ראשונים לפסוק כר' יוחנן,  וממילא רק כשבידו 
ללוש יכול להפריש מראש. ובנידון דידן שאין ביד הרב ללוש את הבצק של הקהילה לא תועיל 

 הפרשה מראש לשיטה זו.

 הפרשה שלא מן המוקף

': תרומת חו"ל אוכל והולך ואח"כ מפריש. וזהו אחד הקּולות של חלת חו"ל בגמ' בכורות כ"ז א
 שאפשר לכתחילה להפריש שלא מן המוקף.

 יכול זו חלה עם שנתחייב לעיסה ודוקאוכתב הסמ"ק והובא בב"י וברמ"א בסימן שכ"ג א': '
 מן שלא אחרת מעיסה חלה מפרישין אין , עצמה בפני שנילושה עיסה אבל , המוקף מן שלא לפטור

 המוקף' 

 ובחלת ארץ ישראל חומרה נוספת שאינה ניטלת שלא מן המוקף לכתחילה כלל.

אמנם בדיעבד גם הפרשה שלא מן המוקף מועילה ולכן כתב הברכ"י שאפילו אם אכל חלק 
 מהעיסה טוב שיפריש. 

הופרש ולא נילושו  שכברומספרים על הגרשז"א שהיה עושה הפרשה כל ערב שבת על הבצקים 
 איסורא הוא דלעביד לחבר ליה ניחאמהם. ומה שלכתחילה לא מפרישים אלא מן המוקף אמר '

כדעת רבי שחבר תורם שלא מן המוקף כדי להציל  :לב עירובין בבלי' והוא מדברי הגמ' בקלילא
 ע"ה מאיסור.

 הפרשה שלא ברשות 

 והקטן והשוטה החרש תרומה תרומתן אין תרמו ואם יתרומו לא חמשה': 'א 'א תרומות משנהב
 והעכו"ם' שלו שאינו את והתורם

 איןוכתב הסמ"ק שצריך ליטול רשות מהבעלים קודם הפרשה. וכ"כ בשו"ע שכ"ח סעיף ג' '
' אמנם בסימן של"א סעיף ל' כתב השו"ע שכל האיסור הוא העיסה בעל רשות בלא חלה מפרישין
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חבירו מותר. וכן ניראה להתיר בנידו"ד כשמפריש משל חבירו אבל כשמפריש משל עצמו על של 
 כיון שמפריש משל עצמו.

 קלקול הבצק 

מטריותה מעיקר הדין אין תורמים מן הרע על היפה אבל בימינו שהעיסה  קצתאם אבדה העיסה 
אמנם  אין בזה בעיה. קצתהולכת לשריפה אין צורך להקפיד בזה ולכן מה שהעיסה מתקלקלת 

ועיסה שכבר לא ראויה לאכילה כלל כבר אין לה דין לחם  הארץ''מלחם הפרשה צריכה להיות 
ומכאן שלא שייך להפריש ממנה חלה וכמו מה שהביא הפת"ש בענין לחם שהתליע במילבין שמן 
הדין היה צריך להיות פטור. ולכן כאן שחלּות ההפרשה היא רק בזמן שבני הקהילה ילושו נראה 

 החלה לשרוף שלא ליזהר וצריךע סימן שכ"ז סעיף א': 'שאין ההפרשה תועיל. וכעין זה כתב השו"
 ' ומשמע שצריך שהעיסה תהיה ראויה לפנינו בזמן חלות ההפרשה.העריכה כל אחר עד

 אוכל שהוא עליו יאמרו שלא העין מראית משום רק חלה להפריש אדם חייבונ יתכן האם

 !חלה?  הוכח הפרשת בלא

 מגזירה משום מראית עין:מצאנו מספר מקומות שחיוב חלה הוא 

 עיסת כלבים שעשאה בצורת לחם .א
 במשנה חלה ח' א' מובא שעיסת כלבים אינה חייבת בחלה אלא כאשר גם הרועים אוכלים ממנה.

אמנם בירושלמי חלה א' ה' מובא שאפילו כשאין אוכלין ממנה,  אם עשויה כעבין מתחייבת. 
ם חייבת משום מראית עין. וכן פסק וכתבו הראשונים שהסיבה היא שאם מראיתה כמראה לח

 בשו"ע ס"ס ש"ל.

 לחם מתולע .ב
 הדין מןהפת"ש בסימן שכ"ח ס"ק א' כתב בשם תשובת פרי תבואה שלחם שהתליע במילבין '

 'עין מראית משום מדרבנן לחייבו יש אך ישראל לאכילת ראויה שאינה כיון מחלה פטורה

 

מובא נים לעיסת חולין גדרי קדושת חלה כמצינו מציאות אחרת שמשום מראית עין נות כמו כן
 והא... ואסורה לזרים' וכתב על זה הרא"ש 'חלה אינה קמח חלתו המפרישחלה ב' ה' : 'במשנה 
 אוכל זר ראינו למימר ואתו כהן ליד בא אותה שראו כיון העין מראית משום לזרים דאסורה

 .'חלות

 האם היא בשביל להפקיע איסור טבל או בשביל ליתנה לכהן. ומאי , מצות הפרשת חלה

   .נפק"מ

 נראה ששני הצדדים קיימים בחלה גם הפקעה של איסור טבל וגם נתינה לכהן.

וכן מוכח מנוב"י לענין שיעור הפרשה הובא בפת"ש שכ"ב א' שהפרשה בשיעור כלשהו מועילה 
 שיעור כדי נתינה לכהן.להוציא העיסה מחשש טבל ושיעור אחד מכ"ד הוא 

ונפק"מ בין הדברים יהיה בספק,  שנתינה לכהן היא ענין ממוני ובספק יש להקל בו אבל הוצאה 
מטבל תהיה מחוייבת גם מספק. כדוגמת גר שהתגייר ויש לו עיסה שמסופק בזמן חיובה חייב 

 ספק , ומראלח איסורא . וביסוד החיוב אמרה הגמ' 'ספקלהפריש כמובא בגמ' חולין קל"ד א'
 סמכינן לא הלכך מיתה עון בה שיש איסורא ספקהיא ' לקולא' והסביר רש"י שם שהחלה ממונא

'. וכ"פ השו"ע הראיה עליו מחבירו והמוציא ממון דין אלא קדושה בהן אין מתנות אבל אחזקה
 סימן ש"ל סעיף ד'
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לענין חדש  ודינם כדין העיסה בטל ברוב, ( בצקה )שהתערב בעיס ( האם שאור )שמרים

  ?ולענין חלה

 חלתה שהורמה עיסה לתוך ונותן חלתה הורמה שלא מעיסה שאור הנוטל': ח משנה ג חלה משנהב
 'הכל על אחת חלה מוציא לאו ואם חשבון לפי מוציא אחר ממקום פרנסה לו יש אם

 שאין דאורייתא הפטור על החיוב מן כמפריש זה ואיןהר"ש הסביר בהיתר להפריש מיניה וביה '
 אחד מפריש, )שאין לו קמח או עיסה נוספת( לאו ' וכן כתב השו"ע ואםדאורייתא עיקר בעיסה בטל השאור

 טבל.  כולה שנעשית לפי העיסה בכל ח"ממ

 נמצא שלענין חלה לא רק שאין השאור בטל בעיסה אלא הוא הופך את כל העיסה לטבל.

 בעיסה בטלה אינה שאור דוקאחיוב שנתערבה בעיסת פטור כתב הרש"ל כאן:  עיסתאמנם לגבי 
 .טובלת לא חלה שיעור לה שאין זמן כל עיסה אבל

הש"ך כתב שה"ה בעיסה והסביר בערוך השולחן שכוונתו שה"ה שאפשר להפריש מיניה וביה. 
שנתחייבה שיעור ומשמע שלהפריש מעיסה חייבת ממש לא ניתן כרש"ל אלא אם היה בעיסה 

 חלה.
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 הלכות תרומות ומעשרות

 האם חיוב הפרשת תרו"מ בזמן הזה מדאורייתא או מדרבנן?

 בדבר זה נחלקו הראשונים:

'כל יושביה' חיוב תרו"מ חזר בימי עזרא לחיוב תורה וכיון שקדושה שניה לא בטלה וקולת  –ראב"ד ר"י,  -
 גם היום חיובם מהתורה. בחלה שכתוב 'בבואכם'רק הוא דין 

 החיוב בימי עזרא היה מהתורה אבל לאחר החורבן ירד להיות מדרבנן. –רשב"א, ר"ן  -

 תרו"מ מימי עזרא הם מדרבנן כיון שלא כל יושביה עליה והוא הדין כיום. –רמב"ם  -

 חיוב אין עזרא בימי ואפילו, בבל עולי בו שהחזיקו במקום אפילו, הזה בזמן השו"ע פסק בסעיף ב' כלשון הרמב"ם '
 כמו, מקצתן ביאת ולא כולכם ביאת משמע תבואו כי: שנאמר מפני. מדבריהם אלא, התורה מן ומעשרות תרומות
 ' והרמ"א הביא את דעת ר"י אך כתב שלא נהגו כמותו. עזרא בימי שהיתה

 .המהתורשעדיין חיובו מעשר למדרבנן שהיא בזה"ז תרומה ואילו הנוב"י כתב שיש לחלק בין 

 מה הדין בישראל הקונה פירות שגדלו בקרקע נכרי ומירחם הישראל?

מז א' נחלקו אמוראים רבה ור'  וכן בגמ' גיטין יהודהתנאים ר' מאיר ור' הבגמ' ירושלמי נחלקו 
 דעת רבה שאין לו קנין להפקיע ממעשר שנאמר 'כי. עזר האם יש קנין לגוי להפקיע מידי מעשראל
בורות שיחין  וכן 'דגנך' ולא דיגון עכו"ם. וכל קניינו הוא לחפור .הארץ קדושת לי -הארץ'  לי

 עזר הפוכה.ומערות. ודעת ר' אל

 י להפקיע קדושת הארץ למעשר.וונפסקה הלכה כר' מאיר וכרבה שאין קנין לג

 ונחלקו הראשונים באיזה מקרה מדובר:

ן אם רק אפילו היהודי מירח כאשר חוזרת השדה ליהודי חוזרת קדושתה וכ -להבנת הכס"מ  לרמב"ם -
 הפירות מתחייב מהתורה.

 אבל במירוח בלבד אין חיוב.רק כשחוזרת ממש לישראל חוזרת קדושתה  –לר"ת  -

אפילו בעודה ביד הגוי יש בה קדושה כי הגוי לא מפקיע קדושתה, ממילא אפילו אם מירח  לתוס' והראב"ד -
והמבי"ט הבין כך גם בדעת הרמב"ם שפתח במילים 'עכו"ם שקנה קרקע בא"י לא הפקיעה מן המצוות והרי היא  הגוי יש חיוב מעשר.

 בקדושתה'. רמב"ם תרומות א' י'.
היום שהחיוב מדרבנן דין ארץ ישראל כדין סוריה שבה יש קנין לגוי להפקיע  :הלכות ארץ ישראל ספר התרומה -

 מחובת מעשר ושביעית.

 קודם, שנתלשו אחר ישראל לקחן סעיף ד' פסק כהבנתו ברמב"ם: 'ואם השו"ע בסימן שלא
 ומשייר, מעשר ותרומת ראשון ומעשר תרומה חייבים. ומפריש, ישראל וגמרן, מלאכתן שתגמר
 יכול אתה שאין איש מכח באתי אני: ללוי אומר שהוא מפני, שלו והוא, ראשון מעשר לעצמו
 .ממנו' ליטול

 דמיה.  רמ"א: ותרומת מעשר מוכר לכהן ונוטלתרומת מעשר כתב ההלגבי 

 כתוב סדר הפרשת תרומות ומעשרות, ומה הדין בפירות של שנת השמיטה?

 סדר הפרשת תרו"מ

 מודאי מברך 'אשר קידשנו... להפריש תרו"מ' .א

 לוקח יותר מאחד ממאה מהפירות .ב

מגדיר את האחד ממאה שישאר בטבלו )כדי שלא ישנה בסדר ההפרשה הוא מיועד  .ג
 לתרומת מעשר( 

 מפריש את החלק העודף על מאית לתרומה גדולה .ד

מפריש למעשר ראשון את המאית ועוד תשעה חלקים כמותו במקום מוגדר בפירות )נניח  .ה
 בצפון(



 לרבנות הסמיכה למבחני תשובות

418 
 

 מפריש את המאית לתרומת מעשר .ו

ני מדרומו ומחלל אותם על פרוטה, בחיוב ודאי גם מברך בשנים א,ב,ד,ה מפריש מעשר ש .ז
 'על פדיון מעשר שני' )ויש שכתבו ע"פ הרדב"ז והרב קוק: 'לפדות מעשר שני'(

 בשנים ג,ה מפריש מעשר עני וקובע להם מקום בדרום. .ח

 בשנת השמיטה 

 מתרו"מ. אמנם בפירות גוי ומרחן ישראל לדעת השו"ע מתחייביםהפירות פטורים בשמיטה 
בתרו"מ מדרבנן ומפריש מעשר עני וכן כתב הרמ"א. ולדעת המבי"ט פטורים מתרו"מ כהבנתו 
ברמב"ם שאין נכרי מפקיע קדושת שביעית.  וכתב החיד"א שהמנהג כב"י וגזרו נידוי וחרם על 

 הנוהגים כמבי"ט.

לב, , כה, יט]סעיפים ציין שלוש נפקותות היוצאות מכך שתרומה בזמן הזה אזלא לאיבוד 

 ![נב,סג

 סעיף י"ט: שיעור תרומה גדולה בכלשהו וניתן גם לכהן עם הארץ .א

שהוא. וכתב הש"ך  כל שיעורה, הטומאה מפני לשריפה עומדת שהיא הזה תרומה גדולה בזמן
 מה שחז"ל נתנו בה שיעורים )מאחד לארבעים עד לשישים( הוא רק בזמן שהיתה נאכלת. ש

 'בכהן שמוחזק רק מיוחס אינו ואפילו, הארץ עם בין חבר בין, שירצה כהן לכל הזה בזמן ונותן ועוד שם ברמ"א: '

 אינו שמורגם כשסעיף כה: תרומה בדיעבד שלא מן המוקף  .ב

לכתחילה תורם רק מן המוקף ובדיעבד תרומתו תרומה גם שלא מן המוקף ובלבד שהיה הנתרם 
 תרומה הם הרי: ואמר, שמשתברין וראה, שמן או יין כדי טוען היה אםשמור ולכן כתב השו"ע '

דלאיבוד אזלא מפני הטומאה  ונראה לי שבזמן הזה '. אך הוסיף 'כלום אמר לא, שבביתי פירות על
 'תרומתו תרומה

 סעיף לב: תרומה לכתחילה של שיכור וסומא .ג

 דלשריפה ,הזה ובזמןמעיקר הדין אין לשכור וסומא לתרום כיון שאינם יכולים לברור חלק יפה.  אמנם כתב השו"ע '
)כיון שהמעשר גם בזמן הזה  לוי מעשר לא אבל תרומה., לכתחלהואפילו  וסומא שכור תורמים הטומאה מפני אזלא

 צריך להנתן ללוי('.

 תרומה לכתחילה מן הרע על היפהסעיף נ"ב:  .ד

 בכך. להקפיד אין, הטומאה מפני אזלא דלאיבוד דהשתא לי ונראה, היפה מן אלא תורמין אין

בסעיף ס"ג התיר השו"ע בזמן הזה לתרום גם לכתחילה מזיתי כבש על שמן. מיין מבושל על ולכן 
 שאינו מבושל מתאנים במדה על גרוגרות ומגרוגרות במנין על תאנים.

 האם אפשר להפריש תרו"מ מבקבוק יין סגור? נמק!

מי שבצר ענבים מכרמו ועשה מהם יין בביתו ואח"כ הניחם בבקבוקים, האם צריך 

 פריש תרומות ומעשרות מכל בקבוק בפני עצמו?לה

 הפרשה מן המוקף

תרומה גדולה יש להפריש לכתחילה מן המוקף ובדיעבד מועיל גם שלא מן המוקף. שו"ע סעיף 
 כ"ה.

דעת התוס' שמדרבנן גם תרומת מעשר צריכה מן המוקף. אמנם לרמב"ם תרומת מעשר מותרת 
אפילו אחד במדינה זו ואחד במדינה זו'.  -ותיכםלהפריש שלא מן המוקף שכתוב בה 'מכל מעשר

 ותלמידי חכמים מהדרים להפריש מן המוקף. וכ"כ הרמ"א סעיף כ"ד. 
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 שו"ע סעיף ע"א. )ולריטב"א צריך מדרבנן( –מעשר ראשון אין צריך להפריש מן המוקף 

 שלא עד'  מפרט את החילוקים בין קנקני יין סגורים לפתוחים ואחד מהם יב, ג שני מעשר במשנה
נמצא שלא ניתן לתרום מקנקנים  –ואחת'  אחת מכל תורם ומשגפן הכל על מאחת תורם גפן

 סגורים זה על זה.

 ומעשרין תורמין אחת בהקפה כולם גרוגרות של וחביותאמנם מצינו בתוספתא תרומות ג' י' גם צד להקל: '

 . וצריך לחדד מהוא גדר ההיתר והאיסור.'זה על מזה

"פ הרש"ש שדווקא במקום שהכיסוי נדרש לצורך קיום התוכן כמו ביין, הכיסוי בחזו"ע כתב ע
חשוב ולא ניתן לתרום מן המוקף. אבל אם הכיסוי הוא רק לנקיות כמו בשמן, שמתקיים ממילא, 

 אפשר לתרום גם כשסגור כמו בחביות של גרוגרות. וכ"כ למעשה בהלכות הארץ.

' א כל חשובות חשיבותן דמתוך'ניתן לתרום כשהוא סגור בדרך אמונה כתב שרק יין שהוא חשוב לא 

אמנם הוסיף ש'אין נחשב כיסוי אלא  '.משקין ובין אוכלין בין דברים שאר של ולא מוקף. כאן ואין ע"בפ דבר
מה שדבוק לכלי ונדרש לשוברו ולא בקבוקים שלנו  שסגורים בפקק או במכסה'. ועוד ש'דווקא 

 בכלי גדול כחבית שהוא חשוב אוסרים ולא בבקבוקים'.

 העולה לחזו"ע כל דבר שהכיסוי נדרש לטריות המילוי נכלל באיסור להפריש בסגור.

נמצא בכלי גדול וחשוב שחתום בכיסוי הנדרש לשוברו. ממילא לשיטה זו ולדרך אמונה רק יין ש
 ניתן לתרום על בקבוקי יין רגילים הסגורים בפקק רגיל.

ולגרמ"א ול'חוט השני' כל שהאריזה היא לזמן רב הוא בכלל האיסור כגון קופסאות שימורים או 
 שקים גדולים.

 מה הדין בתרם: 

 תלוש על מחובר. 

 אם הביאו שליש והתנה שיחול לכשיתלש. אינה תרומה אלא

בגמ' קידושין ס"ב א' נחלקו ר' יוחנן וראב"י האם ניתן לתרום דבר שלא בא לעולם. דעת ר' יוחנן 
שאסור אבל אפשר לתרום דבר שרק מחוסר מעשה ולכן למרות שאין תורמים מהתלוש על 

ר' אליעזר בן יעקב  המחובר, אם אמר שיחול לכשיתלש וגם הביא שליש התרומה חלה. ודעת
שמותר אפילו לא הביאה שליש כיון שניתן לדעתו לתרום דבר שלא בא לעולם. הרמב"ם והשו"ע 

, לכשיתלשו זה ערוגה פירות על תרומה יהיו תלושים זו ערוגה פירות: אמר אם אבלפסקו כר' יוחנן ' בסעיף נה
 'שאמר בעת שליש שניהם שהביאו והוא. קיימין דבריו, ונתלשו

 לח על יבש.  

 לא תורמים ואם תרם תרומה.

תוספתא תרומות ד ה': ירק שדרכו להשתמר יום אחד תורמין עליו יום אחד שני ימים תורמין ב
 נחמיה' ר עליו תורמין שנשמר כל הכלל זה... עליו שני ימים שלשה ימים תורמין עליו שלשה ימים

 .הערבים בין שליקט תותים על בשחרית שליקט התותים מן יתרום לא' או

, תרם ואם; הלח על היבש מן היבש ולא על הלח מן תורמין איןוכ"פ הרמב"ם בתרומות והשו"ע בסעיף נ"ו '

ליקט ירק היום וליקט ממנו למחר אין תורמין מזה על זה אלא  ?כיצד .' וברמב"ם: תרומה תרומתו
 .א"כ דרכו להשתמר ב' ימים

 שדומה לב' מינים. וכתב הש"ך שסיבת האיסור לכתחילה הוא משום

 משנה על שנה. 

 אינה תרומה.
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בגמ' בכורות נג ב' הובא שאין לתרום משנה זו על שנה אחרת ונלמד מהפסוק היוצא השדה 'שנה 
 על שעברה שנה מפירות שעברה ולא שנה פירות על זו שנה מפירות תורמין אין'שנה' וכ"כ השו"ע בסעיף נז 

 .שנה' 'שנה: שנאמר, תרומה אינה, תרם זו. ואם שנה פירות

 דמאי על וודאי. 

 לא יתרום ואם תרם תרומה ויחזור ויתרום מכל אחד.

החשש בדמאי שאפשר שאינו חייב והוא כהפרשה מהפטור על החיוב. ואמנם גם הדמאי חייב 
בהפרשה מדרבנן אך כיון שאלו רמות חיוב שונות דינו כמהפטור על החייב. וגם בהפרשה מדמאי 

 ד חייב ואחד פטור.על דמאי אפשר שאח

 ויתרום. ויחזור תרומה - הודאי על מדמאי הדמאי על הדמאי מן תרם'יא:  משנה ה דמאי משנהוב
'. וכתב הרמב"ם ומעשרות תרומות עליה שיוציא עד ֵתָאֵכל ולא תרומה - הדמאי על הודאי מן

 נ"ט.. וכ"כ השו"ע בסעיף מכל אחד מפני עצמושהכווונה בתרם מהדמאי שיחזור ויתרום 

 וודאי על דמאי.

 תרומה ואינה נאכלת עד שיפריש ממנה.

 מותרים בכל אופן. שכן אם היו מעושרים קודם,  ודאי מותרים. ואם היו חייבים, נמצא שתרם -פירות הדמאי 
 מהחייב על החייב ועלתה להם תרומה.

אבל חייב לתרום ממנה שוב  אסורה. אמנם חייבת להנתן לכהן על הצד שהדמאי היה חייב והיא תרומה.  –התרומה 
 על עצמה על הצד שהדמאי היה פטור ואין כאן תרומה ונשארה בטבלה.

'. ומעשרות תרומות עליה שיוציא עד תאכל ולא תרומה - הדמאי על הודאי מן': וכן שם במשנה
 וכ"כ השו"ע בסעיף ס'.

"אם אמר פירות ערוגה זו תלושים יהיו תרומה על פירות ערוגה זו לכשייתלשו, ונתלשו 

 דבריו קיימין". אימתי? הסבר ונמק! –

 אם התנה שהתרומה תחול לכשיתלש והגיעו הפירות לשליש בישולם.

בגמ' קידושין ס"ב א' נחלקו ר' יוחנן וראב"י האם ניתן לתרום דבר שלא בא לעולם דעת ר' יוחנן 
שאסור אבל אפשר לתרום דבר שרק מחוסר מעשה ולכן למרות שאין תורמים מהתלוש על 
המחובר, אם אמר שיחול לכשיתלש וגם הביא כבר שליש בזמן האמירה התרומה חלה. ודעת ר' 
אליעזר בן יעקב שמותר אפילו לא הביאה שליש כיון שניתן לדעתו לתרום דבר שלא בא לעולם. 

 פירות על תרומה יהיו תלושים זו ערוגה פירות: אמר אם אבלפסקו כר' יוחנן: ' הרמב"ם והשו"ע בסעיף נה

 'שאמר בעת שליש שניהם שהביאו והוא. קיימין דבריו, ונתלשו, לכשיתלשו זה ערוגה

 הסבר: 

 מלאכתו.  שנגמרה

 לאכהמהגדרת שלב גמר 

עונת המעשרות ישנם שני שלבים עיקריים לחיוב תרומות ומעשרות אחד בשלב הגידול ונקרא 
והוא בתבואה הבאת שליש ואחד בהשלמת המלאכה להכנת הפירות לאחר הקטיף והוא נקרא 

 גמר מלאכה.

שלב זה תלוי בתכלית שלשמה הפרי יועד. סתם פרי וירק גמר מלאכתם הוא השלב שבו הם 
 מושמים בארגזים לשיווק והארגז הגיע לרמת המילוי המקובלת או המלאה.

ד חשוב נוסף גמר מלאכתו הוא בגמר העיבוד הנוסף. לדוגמא חיטים גמר יבול שמיועד לעיבו
שרה ערימת התבואה בכרי. מלאכתם הוא המירוח שהוא השלב שבו הופרד מהם הפסולת ויּו

 ענבים שמיועדים ליין גמר מלאכתם לאחר עשיית היין. זיתים המיועדים לשמן לאחר שנעשו שמן.
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הרדב"ז שכיון שאינם ראויים עדיין לאכילה, גמר מלאכתם לגבי זיתים המיועדים לכבישה דעת 
הוא רק לאחר הכבישה אך בספר חרדים דחה דבריו בשם ר' יוסף קארו שהרי הרבה ירק אינו 

 כשיר לאכילה אלא אחרי בישול ובכל זאת הירק גמר מלאכתו משיחפה את הכלכלה.

 גמר מלאכה:הלכתית למשמעות 

ות מותרים באכילת ארעי בלבד. משנגמרה מלאכתם, מזמן שהגיעו הפירות לעונת המעשר -
אם מיועדים למכירה אסורים להאכל אפילו אכילת ארעי. ואם מיועדים לבית עדין 

 שו"ע סעיף פ"ב. –מותרים עד שיקבעו. 

פירות המיועדים לבית נקבעים בשישה דברים )מדרבנן( או בכניסה לבית שלו )מהתורה(  -
שו"ע סעיף פג. ואמנם אור, מלח, כבישה  -לאכה. וכולם אין קובעים אלא אחר גמר מ

 ושליקה חשובים גמ"מ בעצמם. דרך אמונה.

 שו"ע סעיף פ"ח. -לבהמה מאכילים קבע קודם גמ"מ ולאחריה מאכילים ארעי -

פירות נכרי פטורים ממעשר לשו"ע אבל אם גמר המלאכה נעשה ע"י יהודי מתחייבים  -
 שו"ע סעיף ד'. –מהתורה. 

ו לגוי לאחר שהביאו שליש ע"מ שיגמור מלאכתם מתחייב מדרבנן יהודי שמכר שדה -
 שו"ע סעיף ו'. -משום גזירת בעלי כיסים. 

שו"ע סעיף י"ב )ואמנם  -פירות חו"ל שנכנסו לארץ אם נגמרה מלאכתם בארץ מתחייבים  -
 לשון השו"ע פה 'נקבעו'(

שו"ע  -להפך לכתחילה לא תורמין מדבר שלא נגמרה מלאכתו על דבר שנגמרה מלאכתו ו -
סעיף נ"ד. ובחיטים, שמן ויין אפילו בדיעבד לא מועיל כשתרם לפני גמ"מ מפני גזל השבט 

 שו"ע סעיף ס"ב. ש"ך צ'. –

שו"ע סעיף  -פועל שמקבל במתנה אינו אוכל אלא עד גמ"מ שאז כבר נטבלו ואסורים  -
 ק"א.

לקחו מוציאים  אחר גמ"מ אין כהן ולוי רשאים לקחת פירות מישראל קודם שנתרמו ואם -
שו"ע סעיף קכ"ב. ואם מכרו משלהם קודם גמ"מ התרו"מ שלהם  –מידם את התרו"מ 

 שו"ע סעיף קכ"ג. –שמסתמא שיירו לעצמם 

 דמאי. 

פירות דמאי הם פירות שנלקחו מעם הארץ ויש ספק מסוים אם הופרשו מהם המעשרות כיון 
 שרוב עמי הארץ היו מעשרים.

וגזר על הדמאי, לפי ' א': סוטה מח לו מחוייבים במעשר כמובא בגמ'ע"פ תקנת ר' יוחנן פירות א
ומעשר ראשון ומעשר שני  .ששלח בכל גבול ישראל וראה שאין מפרישין אלא תרומה גדולה בלבד

אמר להם: בני, בואו ואומר לכם: כשם שתרומה גדולה יש  .מקצתן מעשרין ומקצתן אין מעשרין
 -יש בהן עון מיתה, עמד והתקין להם: הלוקח פירות מע"ה  בה עון מיתה, כך תרומת מעשר וטבל

 מפריש מהן מעשר ראשון ומעשר שני, מעשר ראשון מפריש ממנה תרומת מעשר ונותנה לכהן,
 '.המוציא מחבירו עליו הראיה -עני  מעשר ראשון ומעשר. ומעשר שני עולה ואוכלו בירושלים

שמכרה לכהן והפת"ש הביא בשם רעק"א שנתנה ונמצא שתרומת מעשר ניתנת לכהן. הטור כתב 
 חינם.

 מעשר שני נאכל בירושלים.

 לא חייב לתת ללוי ולעני עד שיוכיחו שהפירות היו טבולים למעשר. -מעשר ראשון ומעשר עני 

 משמעויות הלכתיות לדמאי

 על מעשר ופדיון דמאי לא מברך. -

 לא גזרו דמאי בגבול עולי מצרים. -
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סוריא ששלח פירות המצויים בשוק לבעלים, הפירות מותרים. אריס לקרקע של יהודי ב -
 שו"ע סעיף י'. -ותולים שהביא מהשוק כיון שלא גזרו דמאי בסוריא  

 - עצמו מפני אחד מכל ויתרום ויחזור תרומה תרומתו, ודאי על או, דמאי מדמאי על תרם -
 שו"ע סעיף נ"ט.

שו"ע  -ומעשרות תרומה עליה שיוציא עד  תאכל )התרומה( ולא תרומה דמאי תרומתו על מודאי תרם -
 .סעיף ס'

 ספק טבל. 

ספק טבל אלו פירות שהתחייבו בתרו"מ ויש ספק אם הופרשו מהם או לא. בימינו אין את 
המציאות שרוב עמי הארץ מעשרים וסתם פירות שלא באו ממקום שידוע שעשרו מהם הם 'ספק 

החיוב להפריש גם תרומה גדולה שקיים רק טבל'. להלכה דומה דין ספק טבל לדין הדמאי למעט 
 בפירות שהם ספק טבל ולא קיים בדמאי.

 מן המוקף. 

שתרומה גדולה ניטלת רק מן ' ממנובגמ' תרומות ב' לומדת הגמ' מן הפסוק 'מכל חלבו את מקדשו 
 המוקף.

יש להפריש לכתחילה מן המוקף ובדיעבד מועיל גם שלא מן המוקף. שו"ע  :תרומה גדולה -
 כ"ה.סעיף 

 –ונלמד שם מהפסוק 'מכל מעשרותיכם' מותרת להפריש שלא מן המוקף  :תרומת מעשר -
תלמידי חכמים מהדרים להפריש מן המוקף. אפילו אחד ביהודה ואחד בגליל. אמנם 

 )ולתוס' יש חיוב מדרבנן גם בתרומת מעשר( רמ"א סעיף כ"ד.

כרמב"ם. )ולריטב"א חייב  שו"ע סעיף ע"א. –אין צריך להפריש מן המוקף  :מעשר ראשון -
 מדרבנן(.

המשמעות המעשית היא שכשיש מספר מצבורים של יבול ניתן לתרום מאחד על השני ובתנאי 
 שיהיו סמוכים, כלומר שהחלק המופרש לתרומה יהיה סמוך לשיריים אותם רוצים לפטור.

, שו"ע י ג תרומות תוספתא -דינם מן המוקף וניתן להפריש מזה על זה  כשהפירות בתוך בית אחד
 סעיף כ"ו.

בתוך בית אחד כתב השו"ע שם שניתן להפריש מזה על זה. אמנם  כשהפירות בתוך שתי מגורות
הגר"א העיר שלגרסא שלנו בתוספתא אין מפרישים מזה על זה. נושא זה הוא נפק"מ למשגיח 

תרומות ד' ח' שירצה לתרום על יבול או עיסות שנמצאים במיכלים גדולים סמוכים. )בירושלמי 
 מוסבר שמגורות הם כלים גדולים שאין דרך לטלטל אותם ממקום למקום(

 תורם גפן שלא עדלגבי יין שנמצא בקנקנים שונים: ' יב:, ג שני מעשר במשנה. לגבי כלים וחביות
נמצא שלא ניתן לתרום מקנקנים סגורים זה על  –ואחת'  אחת מכל תורם ומשגפן הכל על מאחת

 זה.

 ומעשרין תורמין אחת בהקפה כולם גרוגרות של וחביותו בתוספתא תרומות ג' י' גם צד להקל: 'אמנם מצינ

 . ע"כ. וצריך לחדד מהוא גדר ההיתר והאיסור?'זה על מזה

בחזו"ע כתב שדווקא במקום שהכיסוי נדרש לצורך קיום המילוי כמו ביין הכיסוי חשוב ולא ניתן 
לנקיות כמו בשמן אפשר לתרום גם כשסגור כמו  לתרום מן המוקף אבל אם הכיסוי הוא רק

 בחביות של גרוגרות.

' א כל חשובות חשיבותן דמתוך'בדרך אמונה כתב שרק יין שהוא חשוב לא ניתן לתרום כשהוא סגור 

אמנם הוסיף ש'אין נחשב כיסוי אלא  '.משקין ובין אוכלין בין דברים שאר של ולא מוקף. כאן ואין ע"בפ דבר
י ונדרש לשוברו ולא בקבוקים שלנו  שסגורים בפקק או במכסה'. ועוד ש'דווקא מה שדבוק לכל

 בכלי גדול כחבית שהוא חשוב אוסרים ולא בבקבוקים'.
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 העולה לחזו"ע אם הכיסוי נדרש לקיום המילוי כביין הוא בכלל האיסור להפריש בסגור.

שצריך לשוברו, מונע לתרום  וחתום בכיסויג( שנמצא בכלי גדול וחשוב ב( יין א( לדרך אמונה רק 
 מזה על זה.

ולגרמ"א ול'חוט השני' כל שהאריזה היא לזמן רב הוא בכלל האיסור כגון קופסאות שימורים או 
 שקים גדולים.

: תרומה מן המוקף שייכת רק בעיסות שיש בכל אחת חיוב מצד עצמה, אבל לגבי הפרשת חלה
בצירוף כלי או נשיכה. וכתב המשנ"ב בסימן כשאין חיוב כזה לא יכול להפריש מן המוקף אלא 

  תנ"ז ס"ק ז' שכשהעיסות בכלים צריך שיהיו הכלים פתוחים וקרובים זה לזה.

 קובע למעשרות. 

פירות שהגיעו לשליש גידולם אסורים באכילת קבע ומותרים באכילת ארעי.  קביעות למעשר היא 
 פרשת תרו"מ.השלב שבו הפירות נאסרים גם באכילת ארעי ומתחייבים בה

, והמקח, החצר: למעשרות הפירות קובע דברים' מו אחדבשו"ע סעיף פ"ג כתב ע"פ ירושלמי מעשרות ד א: 

 .מלאכתם שנגמרה בדבר אלא קובעין אין וכולם. והשבת, והתרומה, והמלח, והאש

ברמב"ם ובשו"ע כתב שכל הששה דברים נקבעים רק לאחר גמר מלאכה, אך בדרך אמונה העיר 
בדעתם משמע שאור, מלח, כבישה ושליקה קובעים גם ללא גמר מלאכה כיון שהם מכשירים שגם 

 את הפירות לאכילה ולא נדרש אחריהם עיבוד נוסף.

קביעות למעשר בכניסה לבית היא מהתורה ובש"ך ונקה"כ הסתפק לגבי חצר המשתמרת. אך 
 שאר דברים קובעים למעשר רק מדברי חכמים.

לאכתם של הפירות אם הם מיועדים למכירה נקבעים מיד למעשר מדין למעשה, מרגע שנגמרה מ
 שו"ע סעיף פ"ב: -. ואם מיועדים לבית נקבעים באחד מהדברים הקובעים.מקח

שו"ע סעיף פ"ג. וכתבו  -כניסה הפירות לחצר המשתמרת דרך השער לאחר גמ"מ.  - חצר
 . ד"א מעשר ד' יד.האחרונים שהוא דווקא בחצר המוקפת לדירה וממילא טפילה לבית

 שו"ע סעיף ק"ב. –בישול הפירות, שליקתם או כבישתם. ומעושן הוא בספק  – אור

אפילו מלח  שו"ע סעיף ק"ז. ולתוס' אם נגמ"מ -מליחה של יותר מיחידה אחת של הפרי.  – מלח
 רק אחת. 

 שו"ע סעיף ק"י. – למעשר נקבע, שניה אחריה לתרום שצריך תרומה פירותיו התורם – תרומה

ד"א. ויש שהסבירו שהכוונה  –יש שפירשו כאן הפרשה מפירות שמחוייבים עוד בהפרשה אחרת. 
 ד"א בההבנת הרדב"ז. –למקומות שפסקנו תרומה ויחזור ויתרום כדוגמת המפריש מן הדמאי. 

פירות שנגמרה מלאכתם ונעשו ראויים לאכילת שבת נקבעים בכניסת השבת ואסורים  – שבת
שו"ע סעיף קי"א. וה"ה אם נקטף לצורך שבת ואפילו ע"י  -כילה ללא הפרשה אף לאחר השבת בא

שו"ע סעיף קי"ג.  - שו"ע סעיף קי"ב. ואם העץ מיוחד לשבת נקבעים כבר במילוי הסל. –ילדים 
 ואם הפסיק באכילה לקראת כניסת השבת מותרים באכילה לאחריה.

 מערים על תבואתו. 

 שר לאדם לאכול מהפירות אפילו בביתו ללא הפרשת תרו"מ.דרך שבה מהדין יתאפ

: דאמר רב הושעיא: מערים אדם על תבואתו ומכניסה במוץ שלה, כדי שתהא א' ברכות לא בגמ'
  בהמתו אוכלת ופטורה מן המעשר.
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היתר זה מבוסס על כך שהבית קובע למעשר רק לאחר גמ"מ וממילא כשמכניסה במוץ לא נקבעו 
שבהמה נאסרת באכילת קבע רק בגמ"מ ולא כאדם שנאסר משלב הגידול של עונת עדיין. ועוד 

 המעשרות.

מותר להערים על התבואה להכניסה במוץ, כדי שתהיה בהמתו וכן כתב השו"ע בסעיף פ"ד: 
מעט מעט אחר שהכניס לבית, ופטור לעולם מן התרומה ומן  וזורהאוכלת ופטורה מן המעשר. 
 ל לגמור הכל.המעשרות, שהרי אינו מתחי

הזריה נעשית לאכילת אדם ומותרת. וכתב הש"ך שאסור לאדם לאכול ממנה הרבה פעמים מעט 
מעט כדי שתפטר לעולם. אבל בר"י קורקוס כתב שבדרך זו מותר גם בקביעות כל שזורה מעט 

 מעט, וזה יסוד ההערמה שהציע ר' הושעיה כמוכח בכמה גמרות.

 ביעור מעשרות.

 נותנין בעור היה כיצד .עורבִ  היה שביעית ושל רביעית של פסח של הראשון טוב יום ערב'  ו: ה שני מעשר משנהב
 מתבערים ריםּוכוהבִ  שני ומעשר .לבעליו עני ומעשר( לוים) לבעליו ראשון ומעשר (לכהנים) לבעלים מעשר ותרומת תרומה

 (ולאבדם לבערם צריך) מקום בכל

הרביעית והשביעית לשמיטה ע"י נתינת התרו"מ הראויים נמצא שענין הביעור נעשה בשנים 
 לכהנים וללויים ואיבוד המעשר השני והביכורים. כך שלא נותר בביתו שום תרומה או מעשר.

אם אינו נמצא ליד המעשרות מזכה לבעליהם ע"ג קרקע כמעשה דרבן גמליאל שבא בספינה עם 
 חבריו במשנה.

שו"ע סעיף  –נעשית במנחה ביו"ט האחרון של פסח לאחר השלמת הביעור יש מצוות וידוי ש
 קמ"א 

שו"ע סעיף  – .מתודה אינו, בטומאה מעשר הפריש אם או, טבלו נשרף אם או, הסדר על שלא המתנות הפריש אם
 קמ"ו. כיון שאם היה מתוודה היה משקר לפניו יתברך. ש"ך.

 ה הדין בדמאי?מה דין תרומה גדולה, מה דין מעשר ראשון, מה הדין בזמן הזה? מ

 תרומה גדולה

  דברים פרק יח, ד  ֵראִשית ְדָגְנָך ִתיֹרְשָך ְוִיְצָהֶרָך ְוֵראִשית ֵגז ֹצאְנָך ִתֶתן ּלֹו:בתורה 

שיעור   :משנה תרומות ד, גולא פרשה התורה שיעור לתרומה זו. אמנם חז"ל תקנו לה שיעור. ב
 .תרומה עין יפה אחת מארבעים בש"א משלשים והבינונית מחמשים והרעה מששים

ומה שנתנו חז"ל שיעור בתרומה הוא בימיהם שהיא היתה נאכלת אבל היום שהולכת לאיבוד 
, הטומאה מפני לשריפה עומדת שהיא הזה תרומה גדולה בזמןשיעורה בכלשהו וכ"כ השו"ע בסעיף י"ט: '

 'שהוא כל שיעורה

בזמן שהיו טהרות היתה התרומה נאכלת לכהנים בטהרה, היום התרומה אסורה באכילה לכל. אך 
 מותרת לכל בהנאה שאינה של כילוי ולכהן גם בהנאה של כילוי.

 תרומה גדולה לכתחילה חייב להפרישה מן המוקף.

שעמי הארץ היו  בתקנה במקורית של ר' יוחנן אין חיוב להפריש תרומה גדולה כיון בפירות דמאי
 מפרישים תרומה גדולה.

אמנם בפירות שלנו כשספק אם הופרש מהם תרומות ומעשרות ופעמים שקוראים להם בהשאלה 
 דמאי, יש חובת הפרשה גם לתרומה גדולה.

 מעשר ראשון
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ֵחֶלף ֲעֹבָדָתם ֲאֶשר ֵהם ְוִלְבֵני ֵלִוי ִהֵנה ָנַתִתי ָכל ַמֲעֵשר ְבִיְשָרֵאל ְלַנֲחָלה   א:במדבר פרק יח, כבתורה 
 ֹעְבִדים ֶאת ֲעֹבַדת ֹאֶהל מֹוֵעד:

מעשר ראשון מופרש לאחר התרומה הגדולה ושיעורו כשמו עשירית מהפירות שנשארו לאחר 
 שו"ע סעיף י"ט. –התרומה הגדולה 

בזמן עזרא שהלויים לא עלו לישראל קנס אותם עזרא. לרמב"ם הקנס היה שהמעשר ניתן לכהנים 
 לויים, אבל היה בזמנו בלבד והיום ניתנים שוב ללויים בלבד. וכן נראה דעת השו"ע. ולא ל

 ולתוס' עזרא קנס שינתן גם לכהנים ולא הוגבל הקנס בזמן, והוא הדין היום. וכ"כ הרמ"א שם.

 שו"ע סעיף ס"ז. –במעשר ראשון אין קדושה ומותרת באכילה לישראל.  -

הם מעשר ראשון אבל אין מוציאים מידם כהנים ולויים חייבים להפריש מפירותי -
 שו"ע סעיף ס"ט. –לאחרים. 

שו"ע סעיף ע"א. )כרמב"ם ולא כריטב"א  –מעשר ראשון מפריש אפילו שלא מן המוקף -
 שמחייב מדרבנן(

 סעיף ע"ו. -וכל המדקדק הרי זה משובח.  .במנין או במשקל או במדה אלא, באומד מעשרין אין -

 גמ'. –חייב בהפרשת מעשר ראשון אך אינו חייב לתת ללוי כיון שהוא ספק שבממון.  דמאי

 תרומת מעשר

ְוֶאל ַהְלִוִּים ְתַדֵבר ְוָאַמְרָת ֲאֵלֶהם ִכי ִתְקחּו ֵמֵאת ְבֵני ִיְשָרֵאל ֶאת ַהַמֲעֵשר ֲאֶשר   :במדבר פרק יח, כו
 ֹמֶתם ִמֶמנּו ְתרּוַמת ה' ַמֲעֵשר ִמן ַהַמֲעֵשר:ָנַתִתי ָלֶכם ֵמִאָתם ְבַנֲחַלְתֶכם ַוֲהֵר 

 תרומת מעשר היא עשירית מפירות מעשר ראשון שקיבל הלוי, אותם הוא נותן לכהן.

 סעיף כ"ד. -תרו"מ אין מפרישין באומד אלא מדקדק בשיעורה. 

ד. סעיף כ" תרו"מ לא חייבת להיות מופרשת מן המוקף, אבל כך נוהגים תלמידי חכמים.
 )כרמב"ם. ולתוס' חייב מדרבנן(

 דיני אכילה והנאה של תרומת מעשר הם כשל תרומה גדולה.

 לדעת הטור מוכרה לכהן ופת"ש הביא בשם רעק"א שצריך לתנה לו בחינם. תרו"מ של דמאי

 כתוב את דיני מעשר עני, מה הדין בדמאי? נמק!

 סעיף י"ט. -בשנים א,ב,ג,ה מעשר עני מופרש בשנים ג,ה במקום הפרשת מעשר שני שנעשה 

 שם.–במקומות הסמוכים לא"י מפרישים גם בשנת השמיטה מעשר עני 

 הלכות מעשר עני מהטור:

 אין קדושה למעשר עני ורשאי המקבל לאוכלם גם בטומאה. 

בעו ולוקחים אפילו בעל כורחו. ובביתו אפילו כזית כשמפריש בשדה צריך ליתן לכל עני כדי שֹ 
 .ונותן למי שירצה

 אשה קודמת לאיש במעשר עני.

לא משתשמים במעשר עני לתשלומים שהם חובה על האדם. כדוגמת: החזר מלווה, פדיון שבויים, 
 חסד שנעשה כתמורה לחסד אחר וכן צדקה שחוייבה ע"י הציבור.

 מעשר עני לחכם העוסק עם הציבור. וכן לעשות בהם גמ"ח שאינה חובה. פירותמותר לשלוח 
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 אותם לחו"ל.אסור להוציא 

 הפירות נשארים בטבלם עד להפרשת מעשר עני.

מפרישים מעשר עני, אך אין חובה לנתנם לעני כיון  כאשר ההפרשה נעשית מספק כגון בדמאי
המוציא  -עני  מעשר ראשון ומעשרש'המוציא מחבירו עליו הראיה'. וכן בגמ' סוטה נח לגבי דמאי '

 'מחבירו עליו הראיה

 מה הדין בתורם: 

 תים על שמן. זי

אין תורמין מדבר שנגמרה מלאכתו על דבר שלא נגמרה מלאכתו ולא  : משנה תרומות א משנה יב
מדבר שלא נגמרה מלאכתו על דבר שנגמרה מלאכתו ולא מדבר שלא נגמרה מלאכתו על דבר שלא 

 .נגמרה מלאכתו ואם תרמו תרומתן תרומה

בר שלא נגמרה מלאכתו על דבר שלא נגמרה מדוכן פסק השו"ע סעיף נ"ד. אמנם השו"ע השמיט ' 
 ' וכתב הגר"ש ישראלי שמכאן ראיה שבימינו זה מותר אפילו לכתחילה, ויש חולקים בזה.מלאכתו

אין תורמין ' שאפילו בדיעבד לא מועיל לבית הלל 'משנה דאמנם בשמן וזיתים החמירו שם ב
ן בהם ובה"א אין תרומתן זיתים על השמן ולא ענבים על היין ואם תרמו בש"א תרומת עצמ

 '. ופסקו הראשונים כבית הלל ובירושלמי הסבירו מפני גזל השבט. תרומה

. יין על וענבים, שמן על וזיתים, חטים על שבלים תורמין איןוכן פסק השו"ע סעיף ס"ב גם לגבי חיטים: 
 זו בגזירה והחמירו ולכתוש וךלדר הכהן יטריח שמא גזירהובירושלמי הסבירו שהוא ''מפני גזל השבט' וכתב הש"ך: 

 .תרומה אינה תרם אם שאפילו ואמרו

 יין על ענבים. 

יין הוא דבר שנגמרה מלאכתו וענבים לא נגמרה מלאכתם ולכן אין תורמים כך לכתחילה. 
 ובידעבד מועיל. אבל ענבים על יין אפילו בדיעבד לא מועיל כדלעיל.

 פת על חיטין. 

  .חשבון לפי חטים על הפת מן לא אבל, הפת על חטים ותורמיםבשו"ע סעיף ס"ג: 

כבר נגמרה מלאכתם במירוח, ועוד והסביר בכס"מ שההיתר לתרום מהחיטים הוא כיון שהחיטים 
 פת לעשות יכול החטיםמש כיון . אמנם לא יתרום מהפת על חיטיםמהפת יותר מתקיימיםשהם 

 חטים.  להחזירו יכול אינו והפת ,ירצה אם

'תרומה מן היפה' שבימינו שתרומה הולכת לאיבוד כתב השו"ע שאין להקפיד על אמנם אלו בכלל 
 כך בתרומה אלא במעשרות הניתנות ללוי ולעני.

 מין אחד הוא. -יין וחומץ

 למאי נפק"מ? לכתחילה או בדיעבד? נמק!

מלמד  .ממנו' 'והרמותם :קכ פיסקא קרח פרשת במדבר ספרישכן ב על שאינו מינו.ככלל אין תורמים ממין 

 מינו. שאינו על ממין ולא מינו על ממיןשתורם 

' והסביר בר"י קורקוס כיון שאפילו במין היקב מן וכמלאה הגורן מן 'כדגןוברמב"ם תרומות ה' ב' למד זאת מהפסוק 
 אחד הקפיד על גמר מלאכה כל שכן שיקפיד על מין בשאינו מינו.

 ד וכן כתב שם הרמב"ם והשו"ע בסעיף נ"ד.תרומה ממין על שאינו מינו לא מועילה אפילו בדיעב

 תורמים מיין על חומץ:נחלקו הראשונים האם ועוד שצריך לתרום לכתחילה מהיפה, ולמעשה 

 .היפה שהואדווקא מן היין רק לכתחילה תורם יין וחומץ מין אחד אך רמב"ם:  -
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 על הרע מן זה ואין יין על מחומץ לתרום לכתחלה אף מותרומין אחד יין וחומץ הם : ב"ב פד:רמב"ן, ר"ן  -
 .מיין יותר חומץ רוציםה שישכיון  היפה

 חומץ ויין שני מינים ואין תורמים זה על זה.: שםב"ב רמ"ה:  -

 .חומץ על יין תורמין אבל, יין על חומץ תורמין איןהשו"ע בסעיף ס"ד כתב כרמב"ם: 

לגבי 'תרומה מן היפה'.  ובדיעבד כתב בכס"מ שמועיל גם תרומה מהחומץ.  וראה בשו"ע סעיף נ"ב
שבימינו שתרומה הולכת לאיבוד אין להקפיד על כך בתרומה אפילו לכתחילה. אלא במעשרות 

 הניתנות ללוי ולעני.

 התורם חבית של יין על היין ונמצא חומץ וכו'. מה הדין? מה החילוק מהדין הקודם?

אם ידוע  :של חומץתוספתא מסכת תרומות פרק ד הלכה ז: התורם חבית של יין ונמצאת ב
 ,ספק .הרי זו תרומה ,ואם משתרמה החמיצה .אינה תרומה ,שהיתה של חומץ עד שלא תרם

 . דברי ר' שר' או' יין וחומץ שני מינין וחכמים או' מין אחד .תרומה ויחזור ויתרום

 וכלשון התוספתא כתב השו"ע בסעיף ס"ה.

היפה זה כאשר לכך הוא מתכוין  והסביר בכס"מ שכל מה שהתרנו בדיעבר במפריש מהרעה על
אבל אם אדם התכוין לתרום מהיפה ותרם מהרעה, הרי זו תרומה בטעות. ולכן גם בדיעבד לא 

 עולה לו.

 מה הדברים שקובעים למעשר, והאם יו"ט קובע למעשר?

 ראה לעיל לענין קביעות למעשר.

יא מחלוקת הפוסקים אחד הדברים שקובע למעשר הוא השבת, ובפת"ש ס"ק י"ד הב –בדיו יו"ט 
 האם דין יו"ט כדין שבת לענין זה. 

 .קובע למעשר כיון שיש מצווה לענגו כמו שבתדעת השער המלך שגם יו"ט 

 שמחה. והשמחה היאחיוב עונג רק חיוב שיו"ט לא קובע למעשר כיון שאין בו אבל המאירי והפני יהושוע כתבו 
 .כת בגידולי קרקעלא שייבבשר הקרבן ו

הזה מותר לכהן או לישראל להנות מתרומה גדולה, והאם המפריש תרו"מ האם בזמן 

 יכול לכתחילה לתת מעשר ראשון לכהן?

 הנאה מתרומה גדולה

הגמ' בפסחים כ"ג לומדת מהפסוק 'ונחשב לכם תרומתכם' שהתרומה  :הנאה שאינה של כילוי
האכיל כרשינים של נחשבת 'שלכם' לענין שהיא מותרת בהנאה לזרים. ועל דברי המשנה שאין ל

תרומה לבהמת זר מסביר ר"ת שמדובר בהנאה של כילוי אבל הנאה שאינה של כילוי לא נאסרה 
 בתרומה אפילו לישראל.

בגמ' פסחים לג' ב' אמרו רבא ורב אשי שכאשר נותנים תרומה טמאה תקלה בנתינה לכהן: חשש ל
תב הרמב"ם. אך ספר לכהן יש לשים אותה בכלי מאוס מחשש לתקלה שיבוא לאכלה וכן כ

התרומה והטור הקלו בזמן הזה כיון שידוע שתרומה לא נאכלת כלל אין צריך לשים אותם בכלי 
מאוס. וכן נראה דעת הרמ"א. אך לגר"א חייב לתנה גם היום בכלי מאוס. הגרע"י בחזו"ע תרו"מ 

 הקל כטור שאין צורך לתת היום את התרומה בכלי מאוס.

משריפת תרומה טמאה שהיא הנאה של כילוי ואפילו ן יכול להנות כהכתב ש הרמ"א בסעיף י"ט
 הוא עם הארץ ואפילו לא מיוחס.

לבדו )לתוס' איסור זה מהתורה ולר"ש  כאמור, זר לא יכול להנות הנאה של כילוי מתרומה
 ולרמב"ם איסורו מדרבנן(. אבל יכול להנות עם הכהן ולהמשיך גם אם הכהן הלך. 
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לטמא תרומה אלא מטמא הפירות קודם מירוח והפרשה. וכתב הש"ך עוד כתב הרמ"א שאין 
 שלאחר גמ"מ שנתחייבו במעשר אסור לטמא.

 נתינת מעשר ראשון לכהן

בזמן עזרא שהלויים לא עלו לארץ ישראל קנס אותם עזרא. בגמ' כתובות כ"ו א' נחלקו 
אבל  'סא אף לכהניםקודם קנסא הוי דוקא ללויים בתר קנ'עקיבא  ' לרהאמוראים באופי הקנס. 

 . )הסבר הב"י(מקמי קנסא הוי אף לכהן בתר קנסא הוי לכהן דוקאלרבי אלעזר בן עזריה 

וכן נחלקו הראשונים בדין בזה"ז. הרמב"ם כראב"ע הקנס היה שהמעשר ניתן לכהנים ולא 
 ללויים, אבל הקנס היה בזמנו בלבד והיום ניתנים שוב ללויים בלבד. וכן נראה דעת השו"ע. 

ולדעת התוס' עזרא קנס שינתן גם לכהנים כר' עקיבא והקנס לא הוגבל בזמן ולכן הוא הדין היום. 
 וכ"כ הרמ"א שם.

 מה הדין אם נתערבו פירות החייבים בתרו"מ בפירות הפטורים?

הרמב"ם בהלכות מאכלות אסורות פרק טו הלכה ו' כתב שטבל אסור במינו בכלשהו כיון שהוא 
יל"מ( ובשאינו מינו בנותן טעם ככל איסור. ע"כ. ודין דשיל"מ הוא דרבנן דבר שניתן לתקנו )דש

 כיון שמהתורה מין במינו בטל תמיד ברוב.

ויש שהזכירו הטעם שאינו בטל כיון שכהיתרו כך איסורו, כלומר כיון שמהתורה חיטה אחת 
ר שגם פוטרת כל הכרי ממילא חיטה אחת בתערובת אוסרת את כולה. ונפק"מ לשיטה זו שאפש

 כשלא ניתן לתקנם ישאר באיסור כלשהו.

יוצא שאם נתערבו פירות מאותו סוג וחלקן מעושרים, מדרבנן אינם בטלים אפילו באלף ויש 
 לתקנם.

כיוצא בו זיתי מסיק שנתערבו עם זיתי ניקוף ענבי בציר ' :חלה ג, ט בדרך התיקון מובא במשנה 
ציא לפי חשבון ואם לאו מוציא תרומה ותרומת עם ענבי עוללות אם יש לו פרנסה ממקום אחר מו

 :'והשאר מעשר ומעשר שני לפי חשבון .מעשר לכל

זיתי מסיק הם זיתים שבעה"ב מלקט וחייבים במעשרות. וזיתי ניקוף הם זיתים של עניים 
ופטורים מהמעשרות. המשנה מציעה שתי דרכים להתמודד עם התערובת, אחת להביא דבר 

 ו. והשניה לעשר מיניה וביה.שודאי חייב ולעשר ממנ

 -נתערבו פירות החייבים והפטורים אם יש לו פירות אחרים החייבים וכן כתב הרמב"ם והשו"ע בסעיף י"ח : 
מוציא תרומה ותרומת מעשר על הכל, ומפריש מעשר  -ואם לאו  מוציא מהם לפי חשבון פירות חייבים שבתערובות

 .'ערובותפירות חייבים שבת ראשון ושני לפי חשבון

הר"ש מקשה על המשנה שקיימת בעיה בפתרון השני שהרי כיון שאפשר שיעלה לו מהפרות הפטורים יש פה בעיה של 
הפרשה מהפטור על החייב וזה אסור?! ולכן מעמיד את המשנה שעושה שמן מהתערובת קודם הפרשה ובלח יש בילה 

 ולכן כל תרומה מכילה ודאי גם את החייב.

ל"צ על השו"ע. ועוד שהשו"ע עצמו פסק בהלכות חלה )שכ"ד י"ב( בכיכרות שנתערבו שמפריש כעין זה מקשה האו

וכן  מכל אחת ואחת? והעלה שמוכרח שגם כאן הפתרון המוצע הוא לאחר שיעשה מהם שמן ויפריש מן התערובת.
 כתב בדרך אמונה על הרמב"ם.

מב"ם והשו"ע כפשוטם שניתן אמנם הגרשז"א במעדני ארץ תרומות ב' יג' הביא צד לפרש את הר
דכיון שאם אין אנו יודעים איזה הוא טבל ואיזהו חולין הרי להפריש מיניה וביה והסברא בזה '

אמרינן דמפני הספק חל חיוב הפרשה על כל זית וזית ולכן נעשה כאילו כל הזיתים כולם הושוו 
פיר תורמין מן האחד על בכל עניניהם, וכיון דאיסור טבל שעל הזיתים שוה לכל זית זית לכן ש

והוסיף שממ"נ שאם הטבל הוא בשו"ת אבן ישראל לגרי"י פישר )ח"ז סי' לח( וכעין זה כתב  'השני
מיעוט, התערובת מותרת מהתורה, ובדרבנן שפיר יש בילה ביבש. )ונראה כוונתו שאם הטבל הוא 
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להפרשה מהפטור על הרוב אז מהתורה יש חיוב על כולו ולכן אין לחשוש כשמפריש מיניה וביה 
 החיוב(

להסביר ברמב"ם שאמנם אין בילה ביבש  בשו"ת מהרי"ט )ח"א סי' יח(סברא נוספת להיתר כתב 
 אבל כשהם קטנים כזיתים ומתערבים היטב יש בילה.

ולכן למעשה נראה שצריך להתאמץ להביא פירות חייבים ולהפריש מהם. ובמקום שאין כל 
להוסיף כסניף להקל את פסק השו"ע בסימן קב סעיף ב' אפשרות ויש חשש להפסד מרובה יש 

שלא אמרו דבר שיש לו מתירין אלא כשהמתיר עתיד לבא על כל פנים, או אם המתיר בידו '
ממילא כאן שכרוך בהפסד שפיר יש מקום לפחות להקל להפריש פה מיניה  'לעשותו בלא הפסד

 וביה כדעת הגרשז"א. 

 צד 'כהיתרו כן איסורו' ההיתר פחות מרווח.אמנם לסוברים שאיסור כלשהו הוא מ

 מה דין התרו"מ, בפירות שכהן או לוי קנו מישראל, או מכרו לישראל?

 קנו מישראלכהן ולוי ש

 .המקדיש שימרח עד שלהם המעשרות ,הגורן את שלקחו ולוי כהןבמשנה פאה א' ו': 

 והסביר .אחרים יומשמע שאם לקחו לאחר מירוח מוציאים מידם את המעשרות לכהן ולו
 '.הכהנים אחיהם מתנות להפקיע כדי טבלים ויקנו ולגתות לגרנות יקפצו שלא כדי להם הוא קנס'הרמב"ם 

 וכתב בר"י קורקוס שדין זה אפילו אם רוצים המוכרים לזכות דוקא אותם, אסור לרמב"ם.

' ומשמע לראב"ד שאם ירצה לך זביני לא דכהן מנתאהמוכר  להם שאמר מפני אבל קנס אינו אבל הראב"ד הסביר '
 המוכר לתת להם, יכול.

 התרומה מוציאין מלאכתן שנגמרה אחר מישראל פירות שלקחו לוי או כהןוכ"כ השו"ע בסעיף קכ"ב: 
  .אחרים וללוים לכהנים אותם ונותנים והמעשרות

 ישראלל כהן ולוי שמכרו

עד  ,כהן ולוי שמכרו פירות שדה לישראל במחובר לקרקע מעשרות שלהן בתלוש מן הקרקע :תוספתא ז הלכה יגב
 .משמירחו מעשרות שלו .שלא מירחו מעשרות שלהן

ומקום המעשר שיורי שיירי. דסתמא דמילתא לא שביק איניש נפשיה ויהיב 'והסביר בחסדי דוד: 
ה דעתו שאינו מעוניין. והש"ך הסביר ' אבל אם כבר נגמ"מ והיה בידו לעשר ולא עישר גיללאחריני

לאחרים  כיון שעדיין לא היה להם זכות בתרו"מ בזמן המכירה ממילא לא יכלו להקנות אותם
 ונשארו ברשותם.

 מכרו אם לומר צריך ואין, מלאכתן שתגמר קודם, תלושים פירות שמכרו לוי או כהןוכ"כ השו"ע בסעיף קכ"ג: 
 .שלהם והמעשר התרומה הרי, במחובר

האם נוהג בזמן הזה? מה הדין  איך ומתי מקיימים מצוות ביעור ווידוי מעשרות?

בנשתיירו לו פירות שלא תיקנם? ומה הדין בפירות שלא הגיעו לעונת המעשרות, או 

 שהם רחוקים ממנו?

 8מצוות ביעור מעשרות פורטה לעיל שאלה 

ר שמוציאין כל המתנות שבזרע מצות עשה להתודות לפני ה' אח : סעיף קמ: מצוות וידוי מעשרות
 הארץ, וזהו הנקרא וידוי מעשר. ואין מתודין וידוי זה אלא אחר השנה שמפרישין בה מעשר עני. 

אימתי מתודין, במנחה, ביום טוב האחרון של פסח של רביעית : סעיף קמאמתי מתוודים: 
 ושביעית.
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 ל ברגל.והסבירו בירושלמי שדחו ליו"ט האחרון של חג שיהיה לו מה לאכו

 .אין מתודין אלא ביום. וכל היום כשר לוידוי המעשר : סעיף קמב

 בין בפני הבית בין שלא בפני הבית חייב לבער ולהתודות.שם:  האם נוהג בזמן הזה:

', יָךֶק ְוָאַמְרָת ִלְפֵני ה' ֱאֹלוזוהי דעת הרמב"ם אבל לראב"ד הוידוי הוא רק בפני הבית כי כתוב '
 וכ"כ החזו"א.

 ולא עשיתי אומר שהוא מי המקום לפני הוא כעס הילא רבי אמר ה: ה שני מעשר ירושלמיבנשתיירו לו פירות: 

ולכן יש בנשארו לו פירות יש לבער  .יתודה לא מפריש אינו שהוא מי מתודה מפריש שהוא מי מעתה. עשה
 עני ומעשר( לוים) לבעליו ראשון ומעשר (לכהנים) לבעלים מעשר ותרומת תרומה נותנין'בערב החג כדברי המשנה 

 '(ולאבדם לבערם צריך) מקום בכל מתבערים ריםּוכוהבִ  שני ומעשר .לבעליו

אינו מתודה עד שלא ישאר אצלו אחת מהמתנות. וערב יום טוב האחרון היה סעיף קמ"ד: שו"ע 
 .הביעור, ולמחר מתודין

 נשרף אם או, הסדר על שלא המתנות הפריש אםמקרים נוספים שלא מתוודים מובאים בסעיף קמ"ו: 
 .מתודה אינו, בטומאה מעשר הפריש אם או, טבלו

ופירות שלא הגיעו לעונת המעשרות בשעת הביעור, אין מעכבין שם:  לא הגיעו לעונת המעשרות:
 אותו להתודות, ואינו חייב לבערן.

במשנה מעשר שני ה' ט' מסופר על רשב"ג שהיה בספינה והקנה את  פירות שרחוקים ממנו:
 מעשרותיו ע"ג קרקע לחכמים שהיו עמו שהיו כהן, לוי וגבאי צדקה.

מי שהיו פירותיו רחוקים ממנו, והגיע יום הביעור, הרי זה קורא ֶשם למתנותיו  : סעיף קמהשו"ע 
 יהן, ומתודה למחר.ומזכה להן לבעליהן ע"ג קרקע, או למי שזוכה להן לבעל

מה דין שומע ואינו מדבר, מדבר ואינו שומע, ערום שכור וסומא לגבי הפרשת תרו"מ? 

 מה הדין לגבי הפרשת חלה? נמק!

 מה מפני לברך. יכול שאין מפני תורם לא ִאלם אמרו מה מפני א: הלכה ג פרק תרומות בתוספתא
 יתרום לא ורכֹ ִש  אמרו מה מפני .הרעה מן היפה את לבור יכול שאין מפני יתרום לא סומא אמרו
 .דעת בו שאין מפני

, או ששומע )שאינו שומע ברכתו. ט"ז(  המדבר ואינו שומעוכן כתב הרמב"ם והשו"ע בסעיף ל"ב: 
, לא )שלא יכולים לבור היפה( , והשכור, והסומא)כנ"ל(  , והערום)שאינו יכול לברך(  ואינו מדבר

 יתרומו; 

 . 'תרמו, תרומתן תרומה ואםאך סיכם השו"ע: '

ובזמן הזה, דלשריפה אזלא מפני הטומאה, תורמים שכור וסומא ואפילו לכתחלה, תרומה, אבל 
  לא מעשר לוי. 

ולגבי חלה כתב השו"ע בסימן שכ"ח סעיף ב' שמותרים לתרום, כיון שבהפרשת חלה לא שייך יפה 
 ורעה.

ובט"ו בשבט הוא ר"ה למעשר "בא' בתשרי הוא ר"ה למעשר תבואה קטניות וירקות, 

 האילנות". הסבר!

לענין חיוב מעשרות יש הבדל בין שנות המעשר, שבשנים א,ב,ד,ה מפרישים מעשר שני ובשנים ג,ה 
 מעשר עני. ועוד שאסור לעשר מיבול שנה אחת על שנה אחרת.
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ובע הק הזמןבשביל להחליט מה סוג המעשר שהתחייב ישנם שני מאפיינים קובעים, הראשון מה 
 הקובע למעשר. האירועלמעשר. והשני מה 

 האירוע הקובע לירק הוא לקיטה. ולפירות חנטה.

 הזמן הקובע לשנת המעשר לירק הוא א' תשרי. ולפירות ט"ו בשבט.

מתעשר לפי שנה קודמת, והנלקט לאחר א' תשרי ע"פ שנה  א' תשריקודם  שנלקטנמצא שירק 
 הבאה.

 י שנה קודמת ולאחר טו בשבט כשנה הבאה.מתעשר לפ טו בשבטקודם  שחנטופרי 

האירוע הקובע לתבואה וקטנית הוא שליש גידול. ולדוחן, אורז, פרג ושומשום גמר פרי. ור"ה 
 שלהם הוא א' תשרי.

 או, הנדר את םיילק כחיוב הינה ההפרשה לאחר לכהן התרומה את לתת החיוב האם

 לפחות כתוב? )ממוני חיוב עליו חל לכהן אותו לתת חייבוהת תרומה שהפריש מכיוון

 (הוכחות שתי

 בחיוב תרומה הן צדדים של נדר והן צדדים של חיוב ממוני.נראה לומר שיש 

 ראיה שהיא כנדרים, ניתן להשאל על התרומה:

הגמ' שניתן להשאל על התרומה קודם שבאה לידי הכהן. אמנם  מביאה .בגמ' נדרים נט
ל הקדשו ואין נשאל על תרומתו' שלכאורה סותר בירושלמי דמאי ז ו כתבו 'אדם נשאל ע

את הגמ' דידן אבל במראה הפנים שם כתב שהוא טעות והכוונה שאין נשאל על 'תמורתו'. 
 המפריש :ע סעיף מח"בשווכן פסק הרמב"ם כגמ' דידן שניתן להשאל על התרומה. וכן 

 שאר יריןשמת כדרך, לו ומתיר לחכם נשאל זה עליהם הרי וניחם, ומעשרות תרומות
  .שהיתה כמו חולין ותחזור, נדרים

 :ב ממוניוחיראיה שהם כ

, שמן על וזיתים, חטים על שבלים תורמין איןבמשנה תרומות א' ד' ובשו"ע סעיף ס"ב:  -
. ובהסבר דין זה כתבו בירושלמי 'מפני גזל השבט' כלומר שתרומה זו מגיעה יין על וענבים

לטרוח ולגמור את המלאכה יש משום הפסד ממון להם ללא טרחה ובזה שמחייבים אותם 
 המגיע להם.

הפקר פטור מתרומות ומעשרות אבל לאחר גמר מלאכה אסור להפקיר וכן פסק השו"ע  -
 והסביר הש"ך שהוא 'מפני גזל השבט'. בסעיף פח.

בירושלמי ערלה ב' א' מצינו חילוק בין ערלה וכלאי הכרם שנפלו ליותר ממאתיים שהן  -
רומה שנפלה ליותר ממאה שעדיין צריך להרים מהתערובת שיעור תרומה בטלים, לבין ת

את החילוק  רמב"ם הלכות מאכלות אסורות פרק טו הלכה טוולתנה לכהן. והסביר ב
 '.שהתרומה ממון כהנים'

  : כתוב מה הדין במקרים הבאים לכתחילה או בדיעבד

  .להפךלתרום מדבר שנגמרה מלאכתו על דבר שלא נגמרה מלאכתו או 

אין תורמין מדבר שנגמרה מלאכתו על דבר שלא נגמרה מלאכתו ולא  : משנה תרומות א משנה יב
מדבר שלא נגמרה מלאכתו על דבר שנגמרה מלאכתו ולא מדבר שלא נגמרה מלאכתו על דבר שלא 

 . וכן פסק השו"ע סעיף נ"ד.נגמרה מלאכתו ואם תרמו תרומתן תרומה

אין תורמין זיתים שאפילו בדיעבד לא מועיל לבית הלל ' ' משנה דאמנם שמן וזיתים החמירו שם ב
'. על השמן ולא ענבים על היין ואם תרמו בש"א תרומת עצמן בהם ובה"א אין תרומתן תרומה
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ופסקו הראשונים כבית הלל ובירושלמי הסבירו מפני גזל השבט. וכן פסק השו"ע סעיף ס"ב גם 
 בחיטים.

  .וש על מחוברתרום ממחובר על תלוש או מתלל

משנה תרומות א ה: אין תורמין... מן החייב על הפטור ולא מן הפטור על החייב ולא מן התלוש ב
על המחובר ולא מן המחובר על התלוש ולא מן החדש על הישן ולא מן הישן על החדש ולא מפירות 

רומתן תרמו אין ת הארץ על פירות חוצה לארץ ולא מפירות חוצה לארץ על פירות הארץ ואם
 . וכן פסק השו"ע בסעיף נ"ה. תרומה

התיר ר' יוחנן להפריש על המחובר לאחר שהגיעה לעונת : א' קידושין סבב הפרשה עם תנאי:
נה שהתרומה תחול לכשיתלש, מטעם שכל שבידו לתלוש כתלוש דמי. וראב"י המעשרות, אם מְת 

כול אדם להקדיש דבר שלא בא התיר שם אפילו קודם שהפירות הבשילו ובאו לידי חיוב, וטעמו שי
חלה אבל הרבה ראשונים פסקו כר' לעולם. הסמ"ג כתב שהלכה כראב"י והובא בב"י בהלכות 

אבל אם יוחנן וכן כתב שם הגר"א והפת"ש. השו"ע אצלנו כתב בסוף סעיף נ"ה כלשון הרמב"ם '
שו, דבריו קיימין. אמר: פירות ערוגה זו תלושים יהיו תרומה על פירות ערוגה זה לכשיתלשו, ונתל

 כיון שבידו כבר לתלוש. .כדברי ר' יוחנן בקידושיןוהוא  'והוא שהביאו שניהם שליש בעת שאמר

  .לתרום מלח על יבש אן מיבש על לח

 תורמין ,ימים שני .אחד יום עליו תורמין ,אחד יום להשתמר שדרכו ירקה':  ד תרומות תוספתא
' ר .עליו תורמין שנשמר כל הכלל זה... ימים שלשה עליו תורמין ,ימים שלשה .ימים שני עליו

 .הערבים בין שליקט תותים על בשחרית שליקט התותים מן יתרום לא' או נחמיה

 תרומתו תרם ואם הלח על היבש מן ולא היבש על הלח מן תורמין אין :י ה תרומות ם"רמב
 להשתמר דרכו כ"א אלא זה על מזה תורמין אין למחר ממנו וליקט היום ירק ליקט כיצד, תרומה

 ימים.' ב

 .תרומה תרומתו, תרם ואם; הלח על היבש מן היבש ולא על הלח מן תורמין איןשו"ע שלא נו: 

 תרומה. הוי בדיעבד הלכך ביה גזרו ה"מש מינים' לב דדומה משום  ש"ך פג:

  .לתרום מפירות שנה זו על פירות שנה שעברה

פירות שנה שעברה ואם תרמן אין תרומתם תרומה'. וכן שם במשנה 'ולא מפירות שנה זו על 
 ברמב"ם ובשו"ע סעיף נ"ז.

'. ָׁשָנה ָׁשָנהֹּיֵצא ַהָשֶדה ַעֵשר ְתַעֵשר ֵאת ָכל ְתבּוַאת ַזְרֶעָך הַ ובגמ' בכורות הסבירו שנלמד מהפסוק ' 
 וכ"כ בשו"ע.

  .לתרום מדמאי על דמאי או מדמאי על ודאי

 .תרם מן הדמאי על הדמאי מדמאי על הודאי תרומה ויחזור ויתרום : 'ה יאמשנה דמאי ה משנב
'. וכן כתב הרמב"ם מן הודאי על הדמאי תרומה ולא תאכל עד שיוציא עליה תרומות ומעשרות

 תרומות ה' י"ז והסביר שחוזר ותורם הכוונה מכל אחד על עצמו. וכן כתב השו"ע סעיף נ"ט.

מדמאי על דמאי יכול הכהן לאכול את התרומה הראשונה.  ונחלקו הרא"ש והר"ש האם בהפרשה
לדעת הרא"ש יכול לאכול כי מהתורה היא חולין גמורים ולא חייבין לתקנה, ולכן לא אסרו אותה. 
ואילו לדעת הר"ש כיון שגזרו עליה נחשבת כטבל מדרבנן וכיון שאפשר שהפריש מהחייב על 

 אכילה.הפטור היא נשארה בטבלה וחייבים לתקנם קודם 
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בין הזמנים יצאה משפחת א. לטיול בצפון הארץ, אשר כלל סיור בתוך מטע  בימי

אב המשפחה רכש לכל משתתף כרטיס כניסה  ,"חופשי דובדבנים בסגנון של "קטיף

למטע המגודר, ובכך איפשר להם לאכול כפי יכולתם מפירות המטע, כרטיס הכניסה גם 

ירות המטע ולשלם עליהם בנפרד ביציאה ה ריקה, ולמלא אותה בפלמאפשר לקבל סלס

מהמקום. כשנכנסו למקום גילו הילדים להפתעתם שבמרכז המטע מוצב לו בית קטן 

 המוקף בחצר שבתוכה גדלים עצי תפוזים. האם צריך לעשר את הפירות הבאים:

 המטע )דובדבנים(? פירות

בלת. שבת טובל. חצר בית ירושלמי מעשרות ד א: אּור טובל. מקח טובל. מלח טובלת. תרומה טוב
 שמירה טובלת.

וכתבו הרמב"ם והשו"ע שכולם אינם קובעים אלא לאחר גמר מלאכה. אבל בדרך אמונה הבהיר 
כוונתם שאור ומלח )וכן כבישה ושליקה( קובעים אפילו קודם גמ"מ ורק מקח, תרומה, שבת וחצר 

 טובלים רק לאחר גמ"מ.

משנה ן לקטוף ממנה אלא אחת אחת שכן כתוב  באמנם בחצר המשתמרת יש חומרה נוספת שאי
' וכן כתב ואם צירף חייב .תאנה שהיא עומדת בחצר אוכל אחת אחת ופטור' 'ח 'מעשרות ג

 הרמב"ם והשו"ע סעיף פ"ט.

מגרגר באשכולות ופורט ברמון וסופת באבטיח כסבר שהיא ושם במשנה ט' דעת ר' עקיבא שבגפן '
'. ונפסקה כמותו הלכה ברמב"ם ובשו"ע סעף ואם צירף חייב זרועה בחצר מקרטם עלה עלה ואוכל

 צא.

 השו"ע הביא את דין מקח שקובע למעשר בפירות תלושים בסעיף צ"ו.

ואמנם במקח בפירות מחוברים יש לחלק בין שהקנין נעשה לפירות מסויימים או באופן כללי. 
וברים לא נקבעו ויכול לאכול כשהקנין נעשה בפירות מסויימים כיון שנגמר המקח כשהיו עדיין מח

מהם ארעי וכ"כ השו"ע בסעיף צ"ז. אבל כשהמקח נעשה לפירות שאינם מסויימים נמצא שרק 
כשנתלש הפרי הוברר ונגמר המקח. דינו כמקח בתלוש שקובע למעשר, ולכן אינו יכול לאכול מהם 

 אלא אחת אחת כדין מקח. וכ"כ השו"ע בסעיף צ"ז.

שכרטיס הכניסה הוא כעין מקח שקובע למעשר ועוד שמקח זה נעשה  ולעניין הביקור יש לחשוש
בפירות שאינם מסויימים וממילא דינם להחמיר שהוברר המקח רק כשנתלשו ולכן קבעו למעשר 

 ואסורים באכילה קודם מעשר:

אמנם במקום שקיימת הנאה מהכניסה למטע גם שלא באכילת הפירות ואכילת הפירות טפילה 
שהמקח לא נעשה בפירות אלא בהנאת הכניסה ואכילת הפירות נעשית כמתנה, להם יש שכתבו 

 ומתנה אינה קובעת למעשר.

שחצר  מעשר ד' יד'.לכאורה היה מקום לחשוש גם לחצר המשתמרת, אמנם כתב בדרך אמונה 
ואפשר שניתן  המשתמרת היא דווקא כשנעשית לדירה. וא"כ במטע כזה לא שייך חיוב מצד זה.

שמירה' כלומר חצר  ביתון זה גם מלשון הירושלמי שלא כתב חצר סתם אלא 'חצר ללמוד עיקר
 משתמרת השייכת לבית.

ולכן נראה שבמצב זה יש לחשוש ולקטוף רק דובדבן אחד כל פעם ולאכול. וכל שקוטף יותר 
 מדובדבן אחד חייב בתרו"מ קודם אכילה.

ל הפירות על תנאי שההפרשה תחול ולתיקון הספקות טוב שבעלי האתר יבצעו הפרשה מראש על כ
לכשיתלשו. את התרומה יש לשמור עד סוף היום ואז לעטפה ולזורקה. או שיעשה זאת כל אחד 
מהמבקרים לכשיתלוש את הפרי הראשון מכל מין יפריש ממנו על השאר לכשיתלש, ובאופן זה 

 צריך לבקש רשות מכך מבעל המטע שלא יהיה בכלל המפריש על שאינו שלו.
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 ירות החצר )תפוזים(?פ

בפירות אלו ודאי דינם כחצר המשתמרת שקובעת למעשר ובה מותר לקטוף רק אחד אחד. 
ובענבים לקטוף עינב עינב ולאכול. לגבי תפוזים דעת החזו"א שכיון שהדרך לאכול בפלחים דינם 
 כענבים ויש לתלוש מהעץ פלח פלח ולאכול. ואם תלש תפוז שלם צריך להפריש תרו"מ קודם

 אכילה.

  ?פירות הסלסלה שייקחו לביתם

ואם אינו ממלא את הכלי במשנה מעשר א' ה' כתוב שפירות סתם גמר מלאכתם הוא מילוי הכלי, 
 לביתו. מגיע שהוא עד עראי מהם אוכל לביתו במוליך במוליך לשוק אבל. בד"א שילקט כל צרכוכ

 וכ"פ השו"ע בסעיף פ"ב. ממילא נמצא שמילוי הסלסלה הוא גמר מלאכתן של הפירות.

וכיון שמשלמים על הסלסלה ביציאה ע"פ הפירות הנתונים בה, נמצא שהם נקבעו למעשר מדין 
 מקח ונאסרו אף באכילת ארעי עד להפרשה כדין. 

ה הוא גמ"מ במטרה אמנם אם היתה מציאות שהיו נותנים את הפירות מתנה, מילוי הסלסל
 לקחת לביתו ומתנה אינה קובעת והיו מותרים באכילת ארעי עד שרואים פני הבית.

של ערבי, מייצר מלפפונים חמוצים, תוצרת המלפפונים מגיעה  בבעלותומפעל החמוצים 

 :מקורות למפעל משלשה

מחקלאים יהודים המגדלים מלפפונים ומוכרים את התוצרת למפעל כאשר היא ארוזה 

 קרטוניםב

 יש לדון מהו הגמר מלאכה של מלפפונים המיועדים לכבישה.

( כתב לגבי זיתים הנכבשים שגמר מלאכתם הוא לאחר הכבישה  שו"ת ו' ב' אלפים ק"זהרדב"ז בתשובה )
בשם מרן הב"י  )הקדמה למצוות התלויות בארץ( כיון שרק אז נעשים ראויים לאכילה. אמנם בספר חרדים

ת גמ"מ בהכנה לאכילה שכן יש ירקות רבים שאינם ראויים לאכילה אלא כתב שלא ניתן לתלו
לאחר בישול ועדיין גמר מלאכתם הוא באיסוף כדברי המשנה ירק הנאגד משיאגד. ולכן גמר 

 מלאכתם של הזיתים הוא כשאר פירות לאחר האיסוף בשדה.

ון שכבר ראויים אפשר שבמלפפונים אלו יודה גם הרדב"ז שגמר מלאכתם בשדה קודם כבישה כי
 אז לאכילה. ממילא הם פירות ישראל לכל דבר וחייבים בתרו"מ מהתורה.

אמנם אפילו את"ל שגמר מלאכתם ביד הגוי יהיו חייבים בתרו"מ מדרבנן כיון שהם פירות שהגיעו 
לעונת המעשרות ביד ישראל ונגמרו בידי עכו"ם שבגמ' מנחות ס"ז א' מובא שגזרו חז"ל לחייב 

עשירים שימכרו את שדותיהם לגויים לאחר זמן החיוב כדי  -ות משום 'בעלי כיסים' אותם במעשר
שראל שמכר פירותיו לעובד כוכבים קודם שיבואו להפטר מהמעשרות. וכן כתב השו"ע בסעיף ו' '

ואם אחר שבאו לעונת  לעונת המעשרות, וגמרן העובד כוכבים, פטורין מן התרומה ומן המעשרות
 .' וכאמור חיוב זה מדרבנןי שגמרן העובד כוכבים, חייב בכלהמעשרות, אף על פ

 נמצא בנידון דידן שהמלפפונים מתחייבים בתרו"מ על ידי החקלאי היהודי שמכר אותם לנכרי.

משדותיו של הבעלים הערבי, אלא שאת הקציר ואיסוף המלפפונים למפעל )לאחר  

כל הסחורה בעודה מחוברת,  עושה חברה בבעלות יהודית, הקונה את )שגדלו המלפפונים

 היא ארוזה ומוכרת אותה שוב למפעל כאשר

וכן בגמ' גיטין מז א' נחלקו אמוראים רבה ור'  יהודהתנאים ר' מאיר ור' הבגמ' ירושלמי נחלקו 
 אלעזר האם יש קנין לגוי להפקיע מידי מעשר, דעת רבה שאין לו קנין להפקיע ממעשר שנאמר 'כי

וכן 'דגנך' ולא דיגון עכו"ם. וכל קניינו הוא לחפור בורות שיחין  .הארץ קדושת לי -הארץ'  לי
 ומערות. ודעת ר' אלעזר הפוכה.



 לרבנות הסמיכה למבחני תשובות

436 
 

 י להפקיע קדושת הארץ למעשר.וונפסקה הלכה כר' מאיר וכרבה שאין קנין לג

                ונחלקו הראשונים באיזה מקרה מדובר:

חוזרת קדושתה וכן אם רק אפילו היהודי מירח כאשר חוזרת השדה ליהודי  -להבנת הכס"מ  לרמב"ם -
 הפירות מתחייב מהתורה.

 רק כשחוזרת ממש לישראל חוזרת קדושתה ולא די שישראל ממרח. –לר"ת  -

אפילו בעודה ביד הגוי יש בה קדושה כי הגוי לא מפקיע קדושתה, ממילא אם מירח הגוי  לתוס' והראב"ד -
 יש חיוב מעשר.

 קודם, שנתלשו אחר ישראל לקחן פסק כהבנתו ברמב"ם: 'ואםהשו"ע בסימן שלא סעיף ד' 
 ומשייר, מעשר ותרומת ראשון ומעשר תרומה חייבים. ומפריש, ישראל וגמרן, מלאכתן שתגמר
 יכול אתה שאין איש מכח באתי אני: ללוי אומר שהוא מפני, שלו והוא, ראשון מעשר לעצמו
 .ממנו' ליטול

 דמיה.  ותרומת מעשר מוכר לכהן ונוטלרמ"א: לגבי תרומת המעשר כתב ה

ומכיון שמיועדים  נמצא שבנידון דידן מתחייבים בהפרשת תרו"מ כיון שגמר מלאכתם ע"י ישראל
  .למקח נקבעים למעשר בגמ"מ עם ההכנסה לארגזים

)ועל הצד שגמ"מ הוא בכבישה  הוא נעשה ע"י הגוי ואם כך לא יתחייבו בתרו"מ כיון שהגיעו 
 ת ברשות הגוי ונגמרה מלאכתם ברשות הגוי(לעונת המעשרו

  .ייבוא של מלפפונים מטורקיה

 אליעזר' ר לשם מכאן יצאו בחלה. חייבים לארץ שנכנסו לארץ חוצה פירות א:, ב חלה במשנה
ירושלמי חלה ב א: מ"ט דר"ע? 'אל הארץ אשר אני מביא אתכם שמה'. וב פוטר. עקיבא' ור מחייב

  בפירות הארץ בין בפירות חוץ לארץ.שמה אתם חייבין בין 

ופירות חוצה לארץ שנכנסו לארץ, חייבים, אם נקבעו למעשר וכ"כ הרמב"ם והשו"ע בסעיף י"ב '
'. וכתב הרמב"ם שחיוב זה מדרבנן. והסביר בדרך אמונה שיש ביד ישראל אחר שנכנסו לארץ

חיבת מהתורה ואילו תרו"מ הבדל בין תרו"מ לחלה שחלה תלויה רק בגלגול ולכן כשגולגלה בארץ 
 תלויים גם בגידול וכיון שגדלו בחו"ל חיובם רק מדרבנן.

 תרומות מפרישין אין אמנם לגבי ירקות שכל חיובם גם בארץ מדרבנן כתב השו"ע בסעיף יד: '
 שיש פי על אף, לארץ לארץ מחוצה הבא ירק וכן. חכמים שחייבום שאמרנו במקומות אפילו, ל"בח מהירק ומעשרות

 .'פטור זה הרי, בעיקריהן עפר

 נמצא שמלפפונים אלו פטורים כיון שבכל אופן אין חיוב לירק חו"ל הבא לארץ.

האם צריך משגיח הכשרות להפריש מעשר מכל אחד מהאופנים שאותו מפעל מקבל 

 להתייחס לכל אחד משלשת האופנים בפני עצמו, כל מקרה לגופו()  ?את הסחורה

 בת.התבואה משדה הישראל חיי -

 גם  התבואה משדה הנכרי כי גמ"מ נעשה ע"י ישראל. -

 תבואת החו"ל פטורה כאמור לעיל. -

מה יעשה משגיח הכשרות אם כל הסחורה נכנסה לתחומי המפעל והתערבה, ואין לו 

  ?מהיכן כל מלפפון ומלפפון הגיע עתה אפשרות לזהות

 יש בתערובת זו ג' דרגות:

 פירות שדה ישראל חייבות. -

הנכרי חייבות אבל כיון שהיא לקוחה מהגוי לא ניתן לעשר ממנה על זו משדה פירות שדה  -
 'בהפך או, מישראל הלקוח כוכבים על מעובד הלקוח ולא ישראל כדברי השו"ע בסעיף ס"א: '
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 פירות חו"ל פטורים. -

 ולכן, אם יכול להביא סחורה נוספת שחייבת יפריש ממנה על התערובת. 

להפריש מהתערובת כמות שגדולה מהחלק הפטור שהובא מתורכיה ואם אין אפשרות היה צריך 
כדי להבטיח שאינו מפריש מהפטור על החייב. ומה שכתב השו"ע שמפריש מיניה וביה העמידו 
האחרונים בנעשה מהם שמן ויין וכן לשון הר"ש ולכן אפשר להפריש בלי לחשוש להפרשה החיוב 

ון זה בכל אופן אינו מעשי כיון שיגרום להפסד של על הפטור כיון שיש בילה בלח. אמנם כאן פתר
 רוב הסחורה ממילא נמצא שיש למצוא סחורה דומה בחיובה ולהפריש ממנה.

אמנם בשעת צורך ניתן לסמוך על דעת הגרשז"א שניתן להפריש מיניה וביה כמובא לעיל לפחות 
 לשווק בכשרות שאינה מהודרת.

 הפיצוחים תיילתעש המיועדים האבטיח גרעיני ואת השחורים הייהחמנ גרעיני את

 הקצה עד ומשם, הארץ מרכז דרך, הרחוק מהדרום הפזורים במושבים וקיבוצים מגדלים

 וחלק יהודים בבעלות הינם האלו מהמושבים חלק הידוע וכפי, ארצנו של ביותר הצפוני

 ממקום ישראל ארץ תחום בתוך הינם הגידול מאזורי חלק, םייגו בבעלות מאד קטן

 מהם קטן וחלק, מצרים עולי ככיבוש המוגדר ממקום וחלק, בבל עולי ככיבוש המוגדר

 דא אך. תשרי חודש לאחר מעט נמשך ואף אב מחודש מתחיל הקטיף זמן. לו"כח מוגדר

 ענק לערימות אותם עורמים ושם, טבל בעודם המיון למכוני משנעים התוצרת שאת עקא

 המיון למכוני כספי הפסד למנוע כדי. הגיע מהיכן תוצרת כל לזהות יכולת מבלי

 הגרעינים את ויינמ שהם לאחר האריזה בשלב ומעשרות התרומות הפרשת את המבצעים

 מלא שק מ"תרו הפרשת לצורך משאירים הכשרות למשגיח, וטיב גודל סוג לפי

 גרעין ללא לבד קליפות הם וחלקם, נגועים חלקם, קטנים אך טובים שחלקם בגרעינים

 .בתוכן

 ? להתמודד עליו בעיות אלו ועם, ם"התרו את המשגיח יפריש כיצד

 הפרשה מן הרע על היפה

 .משנה תרומות ב, ד: כל מקום שיש כהן תורם מן היפה וכל מקום שאין כהן תורם מן המתקייםב
 . ונפסקה הלכה כת"ק להקל.רבי יהודה אומר לעולם הוא תורם מן היפה

 דהשתא לי ונראהאך הוסיף היפה.  מן אלא תורמין איןבסעיף נ"ב: וכתב השו"ע 
 בכך. להקפיד אין, הטומאה מפני אזלא דלאיבוד

 ומהנגועים הפרשה מהקליפות 

ג' תנאים לחיוב תרו"מ א. אוכל אדם ב. שמור ג. גידולו מהארץ. וכ"פ השו"ע בסעיף י"ג. 
נמצא לגבי קליפות הגרעינים כשהם לבדם אינם בכלל אוכל אדם החייב במעשר. ממילא 
בהפרשה מהם על הגרעינים הנאכלים הוא בכלל הפרשה מן הפטור על החייב שאסור ולא 

 מועיל אפילו בדיעבד. 

בי הנגועים, כל שנגועים במידה שלא ניתן לאוכלם פטורים מתרו"מ ולא תועיל וה"ה לג
הפרשה אפילו בדיעבד. וכל שנגועים קצת ונאכלים לאחר ברירה הוא בכלל מעשר מן הרע 
על היפה שהתיר השו"ע בזה"ז לגבי תרומה אבל אסור לכתחילה לגבי מעשרות כאמור 

 בסעיף נ"ב.

הביא הפת"ש לחייבו בחלה מדרבנן משום מראית עין  ואמנם לגבי לחם מתולע במילבין
ואפשר שהוא הדין כאן ובכל אופן אלו רמות חיוב שונות ולא ניתן לעשר בהם אלא אם גם 

 משווקים כמותם לאכילה ויכוין בנגועים על הנגועים.
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 שנים שונות למעשר

נה שעברה על אין תורמין מפירות שנה זו על פירות שנה שעברה, ולא מפירות ש נז: בסעיף
, שנאמר: שנה שנה )דברים יד, כב(. ליקט ירק ערב אינה תרומהפירות שנה זו; ואם תרם, 

ר"ה עד שלא בא השמש, וחזר וליקט אחר שבא השמש, אין תורמין מזה על זה, שזה חדש 
וזה ישן. וכן אם ליקט אתרוג בערב ט"ו בשבט עד שלא בא השמש, וחזר וליקט אתרוג 

אין תורמין מזה על זה, מפני שאחד בתשרי ראש השנה למעשרות אחר משבאה השמש, 
 תבואה וקטניות וירקות, וט"ו בשבט ר"ה למעשרות האילן.

 ולכן בנידון השאלה לא ניתן להפריש מהיבול של קודם ראש השנה על היבול שאחריו.

 עולי בבל ועולי מצרים

 פירות על הארץ מפירות יתרום שלא - הארץ' מזרע הארץ מעשר 'וכל ל"במדבר ת ספריב
אין תורמין מפירות  :סעיף נחבוכן כתב השו"ע  :הארץ פירות על ל"ח מפירות ולא ל"ח

הארץ על פירות חוצה לארץ, ולא מפירות ח"ל על פירות הארץ, ולא מפירות הפטורים על 
 החייבים, ולא מהחייבים על הפטורים; ואם תרמו, אין תרומתן תרומה.

מצרים בתרו"מ כתב הרמב"ם שקיים חיוב מדרבנן אך דעת הסמ"ג  בענין חיוב גבול עולי
שפטורים לגמרי. וכתב בדרך אמונה שכיון שקיימא לן כרמב"ם שיש חיוב מדרבנן יכול 

בסתם פירות להפריש בזה"ז מאזורים שבגבול עולי מצרים על אזורים שבגבול עולי בבל '
י"א דפטורה לגמרי כנ"ל[ דעל הולכין אחר הרוב ומותר לעשר מזה על זה ]אף על גב ד

הרוב הן מין א' ומיעוט הוא שיזדמן תערובות חיוב ופטור וא"צ לעשר כל קלח וקלח מיני' 
ובי' וגם יש כאן צירוף דעת הגר"א שלא הקילו שם אלא בדמאי או של גוי אבל טבלו חייב 

 והוסיף שהמעדני יו"ט מסתפק בזה. ' ע"כ.במעשר

 בעלות יהודית וגוי

 .בהפך או, מישראל הלקוח כוכבים על מעובד הלקוח ולא: אבסעיף ס"ו

 ? הכמות את ישער כיצד

 ראשית כאמור אותם גרעינים שלא ראויים לאכילה כלל אינם עולים במידה לענין מעשר.

 וכל.ש"ך קג. בו שרגילין מה לפי מין כל. במנין או במשקל או במדה אלא, באומד מעשרין איןכתב השו"ע בסעיף ע"ו 
 . משובח בשיעור המדקדק

 נמצא שבגרעינים אלו שניתן לשקלם זוהי הדרך המועדפת.

 ?ומעשרות תרומות בהפרשת לכתחילה לנהוג המיון למכוני עציםיימ נוייה כיצד

הדרך הראויה לכתחילה היא שכל משלוח של גרעינים שמגיע, יעשרו אותו מיניה וביה קודם 
כל הספקות. אמנם מתוך המשלוח אפשר לקחת את הערבוב עם משלוחים אחרים. ובזה לצאת מ

הקטנים או הגרועים כל עוד ראויים לאכילה. שבזה"ז שהתרומה נזרקת אפשר לעשר מהרע על 
היפה. ואמנם במעשר אסור לכתחילה אבל כיום שהדרך לפדות את דמי המעשרות ולא למסור את 

 הפירות עצמם אפשר שיש יותר להקל גם בזה וצ"ע.
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 בארגזי עמוסות משאיות ארבע לילה באישון נכנסו הסיטונאי והירקות הפירות לשוק

 עמוסות מהן שלש כאשר, לחלוטין שונים ממקומות הגיעו המשאיות אולם, עגבניות

 בתוך הנתונות קטנות שרי בעגבניות עמוסה מהן ואחת(, רגילה עגבנייה) שטח בעגבניות

 המעידים זיהוי סימני מחוסרים אך האריזה בית של מדבקה נושאי קטנים פלסטיק מארזי

 השרי מעגבניות הופרשו שכבר סביר חשש וקיים, ומעשרות תרומות מהם שהופרשו

 . ומעשרות תרומות

 ולפטור המשאיות מאחת שטח עגבניות של כמות לקחת יכול הכשרות משגיח האם

 ( נושאים שלשה לפחות פרט! )השטח עגבניות של המשאיות שלש כל את בהם

 לנושאים שפורטו בשאלה הקודמת:יש לחשוש 

 הפרשה משל גוי על של ישראל אסורה. -

 הפרשה מגבול עולי מצרים ועולי בבל שיש שהסתפקו אך בד"א התיר. -

 אפשר שמחלקם הופרשו תרו"מ ונמצא שתורם מן הדמאי שדינו שחוזר ותורם. -

אפשר שאיכות הפירות שונה במקורות השונים והוא מן הרע על היפה או שחלקם  -
נקטפו לפני מספר ימים וחלקם טריים ודינו כמפריש מן הלח על היבש שאסור 

 לכתחילה כבשו"ע סעיף נ"ו ובדיעבד מועיל.

 להפך או, השרי העגבניות על השטח מעגבניות לחומרא שוב לעשר ניתן האם

 !נמק? השטח העגבניות על השרי מהעגבניות

בניות השרי ספק ולכן לא ניתן לעשר נראה בשאלה שעגבניות השטח הם ודאי לא מעושרות ועג
 מזה על זה. שאין מעשרים מן הדמאי על הודאי ולהפך. 
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 הלכות שמיטה

 מלאכות

  ?מ בשביעית בין מקום שכבשו עולי מצרים למקום שכבשו עולי בבל"האם יש נפק

 בו שצומחין הספיחין וכל בעבודה אסור כזיב עד בבל עולי בו שהחזיקו כלבפרק ד' הלכה כו: כתב הרמב"ם 
 אסור שהוא פי על אף, אמנה ועד הנהר ועד מכזיב שהוא בלבד מצרים עולי אלא בו החזיקו שלא וכל, באכילה אסורין
 .בשביעית בעבודה מותר והלאה ומאמנה ומהנהר, באכילה מותרים בו שצומחין הספיחין, בשביעית בעבודה

 הטבלה הבאה מסכמת את השיטות:

 עולי מצרים עולי בבל 

 אסורה מדרבנן מהתורה אסורה עבודה

 מותרים אסורים ספיחין

 חייב רמב"ם: חייב ביעור
 מותר רמב"ן, ר"ן:

 נוהגת קדושת שביעית
 נוהגת לרמב"ם

ע"פ הגר"א לא נוהגת  לרמב"ן ולר"ן :
 והמל"מ מסתפק

 

בנוסף לדעת הראב"ד היתר עבודה משום ארנונה קיים רק בגבול עולי מצרים, והרמב"ם  -
 חילק.לא 

 תוספת שביעית

 ?זאת מניין למדים
 :ִתְשֹבת ּוַבָקִציר ֶבָחִריש ִתְשֹבת ַהְשִביִעי ּוַבּיֹום ַתֲעֹבד ָיִמים ֵשֶשת

 ערב של חריש אלא שביעית של וקציר חריש לומר צריך אין ִתְשֹבת' ּוַבָקִציר 'ֶבָחִריש נאמר :ד, א שביעית משנהב
 אף רשות חריש מה אומר ישמעאל' ר .שביעית למוצאי יוצא שהוא שביעית של וקציר בשביעית נכנס שהוא שביעית

 לענין שבת שמותר לקצור את העומר.  העומר קציר יצא רשות קציר

 שהם מפני השבת יום על מוסב אינו וקציר חריש שאסר מה שם: א משנה על ם"והסביר הרמב
 ולא תזרעו לא' אמרו והוא בפירוש בה אסרם שכבר מפני השמטה שנת על אינו וגם, 'מלאכה 'כל אמרו בכלל

 ,'ספיחיה את תקצרו

א מובא שר' ישמעאל לא בא לחלוק על עיקר דין תוספת שביעית אלא רק על מקור הלימוד שלדעתו היא  מו"ק דבגמ'  
 .'עקיבא לרבי קראי, ישמעאל לרבי הלכתא: אלאהלכה למשה מסיני. ומסכמת: '

 א תוספת שביעית נלמדת מהפסוק 'בחריש ובקציר תשבות' ולר' ישמעל היא הלכה למשה מסיני.נמצא שלר' עקיב

  .עד מתי מותר לחרוש בשדה לבן או אילן בערב שביעית
 איסור חרישה קיים כבר מפסח עבור שדה תבואה ומהעצרת לשדה אילן.

 נחלקו הראשונים ממתי חל האיסור מדין תורה.

ואין פה גזירה אילן )שדה תבואה( ומעצרת לשדה   לבןמפסח לשדה  מהתורה: נאסר מו"ק ד אלדעת התוס'  -
 דרבנן.
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אסרו , וחכמים כל העבודות המתקנות לשביעית שלשים יום קודם שביעיתנאסרו אבל לרמב"ם מדין תורה  -
 מעצרת. אילןשדה ובמפסח  לבןשדה חרישה ב

שנאמר בחריש נאסרה : דווקא חרישה בא בר"ש שביעית א אהו כמו כן נחלקו מה נאסר בתוספת שביעית מהתורה? לר"ת

רבים מהראשונים הסבירו ואמנם  תשבות.  אבל לרמב"ם כל עבודות הארץ המתקנות לשביעית.ובקציר 
 כדעת הרמב"ם.דעת ר"ת היא שחרישה היא המלאכה שמתקנת לשביעית וממילא 

 עד ר"ה של שביעית. אמנם כל זה בזמן שבית המקדש היה קיים. והיום מותרת החרישה

  .האם יש חילוק בין אילן יחיד לשדה אילן.ומה נקרא שדה אילן

 מגבלות חרישה קיימות בין באילן יחיד ובין בשדה אילן. 

אמנם מפסח ועד העצרת שנאסר שדה הלבן והותר שדה האילן, יש לדון באיזה היקף מסביב 
בשטח הנדרש ללוקט התאנים וסלו לאילן התירו חרישה. ולמעשה לאילן יחיד מתירים חרישה 

)מלוא האורה וסלו שהוא כשתי אמות על שתי אמות( אך למה שמוגדר 'שדה אילן' מותרת חרישת 
 כל השדה.

 גדר שדה אילן שהותר בחרישת כולו בין פסח לעצרת הוא אחד מהשדות הבאים:

בת מנה, התנובה הנחש 60שלשה עצים בשטח של בית סאה שראויים ע"פ גודלם להניב  -
 היא של תאנה מקבילה בגודלה.

 יותר מג' עצים ועד י' לבית סאה ואפילו יש בהם כאלו שלא ראויים להניב. -

 יותר מי' עצים חורשים כולה אפילו כשלא מניבים.  -

 מנה שצריכים להניב העצים נחלקו הראשונים: 60לגבי אופן המדידה של 

 שישים מנה. צריך להניב ככר דבילה של אילן: כל לחזו"א ר"ש, רמב"ם -

 שישים מנה. ואם יש ששה עצים ק"כ מנה. שלישיה: כל ד' ראב"ד -

 יחד צריכים להניב ככר דבילה של שישים מנה. העצים: כל  לכס"מ ד, ר"י קורקוסרמב"ם  -

  .לאילן סרק ן מאכללהאם יש חילוק בין אי

 אחד ג:  א שביעית אין חילוק בזה, וכל העצים מדמים אותם לתאנה בגודל מקביל וכ"כ במשנה
 של דבלה ככר לעשות ראויים אם תאנים. הם כאילו אותן רואין מאכל אילן ואחד סרק אילן

 :לצרכן אלא להם חורשין אין מכאן פחות בשבילן סאה בית כל חורשים באיטלקי מנה ששים

  .האם נטיעות דינם כשדה אילן

ראויות להניב, חורשים כל נטיעות קלות משדה אילן בכך שאם יש עשר כמותם בשדה, אפילו שלא 
בית סאה בשבילם. ועוד שהיתר זה ממשיך עד ר"ה ולא רק עד עצרת מהלכה למשה מסיני. וכן 

 במשנה שביעית א ו וברמבם שמיטה ג ה.

גדר נטיעות לר"ש הוא עד שנה מנטיעתם ורלמב"ם כל שאנשים מכנים אותם כך. וכן אילן שנקצץ 
א דווקא שנקצץ עד הארץ וכתב הכס"מ שאמנם בערלה פחות מטפח דינו כנטיעה להקל. ולרשב"

הרמב"ם כתב שרק קציצה עד הארץ מחייבת בערלה מחדש אבל אינו דומה שכאן שיערו חכמים 
 שגם בקציצה של טפח החרישה הכרחית למניעת קלקול העץ.

 מותר לעבוד באדמה בסוף השנה השישית. הזההאם בזמן 

 גמליאל רבן: קפרא בר משום לוי בן יהושע רבי אמר פזי בן שמעון רבי ואמר :ג קטן מועדבגמ' 
ולמסקנת הגמ' לאחר החורבן המשיכו לשמור ימים . ובטלום הללו פרקים שני על נמנו דינו ובית

 אלו מתקנת חכמים אך הותירו מקום לחכמים לבטלם, ואכן בא רשב"ג ובטלם.

 .'תורה כדין השנה ראש עד הארץ בעבודת ןמותרי מקדש שאין ובזמן'וכן כתב הרמב"ם בשמיטה ג' הלכה א': 

 וכתב בד"א שהיתר זה תקף אפילו יהיו כל יושביה עליה. כיון שאין בית מקדש.
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 מבין החמורה המלאכה ומהי, השמיטה בשנת לזבל או להשקות נאסר סיבה מאיזה

 ! נמק? שניהם

:  ִתְזֹמר ֹלא ְוַכְרְמָך ִתְזָרע ֹלא ָשְדָך' ַלה ַשָבת ָלָאֶרץ ִיְהֶיה ַשָבתֹון ַשַבת ַהְשִביִעת כה ד: ּוַבָשָנה פרק ויקרא כתוב בתורה '
 ָלָאֶרץ. ִיְהֶיה ַשָבתֹון ְשַנת ִתְבֹצר ֹלא ְנִזיֶרָך ִעְנֵבי ְוֶאת ִתְקצֹור ֹלא ְקִציְרָך ְסִפיחַ  ֵאת

 ולמדו חז"ל שארבע מלאכות אלו אסורים מהתורה.

 ה.בתחל יצא שלא ממעיין בין בתחלה שיצא ממעיין בין ובשביעית במועד השלחין בית משקין : א א קטן מועד במשנה

 וחרישה זריעה - חורש משום דאמר למאן ובין, זורע משום דאמר למאן בין, שביעית' ב: ב קטן מועדשואלת הגמ' 
 דכתיב, רחמנא אסר לא תולדות ,רחמנא אסר אבות, רבנן תימא אפילו: אמר רבא ' ועונה למסקנה '?שרי מי בשביעית

 למאי, קצירה בכלל ובצירה, זריעה בכלל זמירה, מכדי'. וגו תזרע לא שדך לארץ יהיה שבתון שבת השביעית ובשנה
' כלומר שדווקא על התולדות מיחייב לא - אאחרנייתא, מיחייב - תולדות דאהני: למימרא? רחמנא כתבינהו הלכתא

וכל שאר התולדות מדרבנן. בהמשך הגמ' מביאה לגבי קשקוש שבמקור אחד הוא של זמירה ובצירה חייבים מהתורה 
. פילי סתומי - וחד, אילני אברויי - חד; הוו קשקושי תרי: חמא בר עוקבא רב אמרמותר ובשני הוא אסור ומתרצת:'

צורך קיום ' ונמצא שיש פה יסוד חדש במלאכות אלו שהותרו כל שהם לשרי – פילי סתומי, אסור - אילן אברויי
 האילן.

 נמצא שהשקיה וזיבול שניהם תולדות ואסורות מדרבנן.

 השלחין בית משקיןאמנם מצינו חילוק ביניהם, שלגבי השקיה מצאנו היתרים כנ"ל במשנה וכיו"ב ברמב"ם: 
 הארץ תעשה ישקה לא שאם, אלה כל התירו מה ומפני... ביותר שצמאה להשקותה וצריך הזריעה שדה והיא בשביעית

 התורה מן אסור שאין ,אלו על גזרו לא מדבריהם בהם וכיוצא האלו הדברים ואיסור והואיל, שבה עץ כל וימות מלחה
 . שביארנו כמו שלהם תולדות ושתי אבות שני אותן אלא

ובאחרונין חלקו בין תחילת ההשקיה לשיעור ההשקיה, והעלו שבשיעור ההשקיה יש יותר להקל ולכן נכון לרווח את 
 ההשקיות לזמן שהעצים ודאי יצטרכו ואז להגדיל את שיעורה ע"פ צורך העצים.

אמנם זיבול הקרקע כולו לצורך גידול האילן ולא קיומו והוא תולדה של חורש ולכן לא מצינו בו היתרים כשנעשה 
 משאר בהן צאוכיו המזבל או המסקל ... ?כיצדלתכלית טיוב הקרקע, ולכן לגבי זיבול כתב הרמב"ם שביעית א ד: 

 . 'מדבריהן מרדות מכת אותו מכין...הארץ עבודת

  :הבאים במקרים בשמיטה לזרוע מותר האם

  .במים זריעה 

'. ולמרות שביעית במוצאי לזורען כדי בשביעית הזרעים את ושוריןברמב"ם שמיטה א ו: '
 אין ובשביעית קרקע עבודת זה שאיןשהזרעים מתפתחים במים לא אסרו בזה והסביר בד"א '

 '.קרקע עבודת אלא אסור

, י"רש פירש. )ובשביעית במעשר חייב ישראל לארץ בספינה הבא לארץ חוץ עפרב: ' ז גיטיןובגמ' 
 רבי אמר(. ישראל כארץ דינם ישראל שבארץ שהנהרות מפני, חייב, וצמחו שבספינה בעפר שזרע

 'גוששת שהספינה בזמן אימתי יהודה

את דברי חכמים. נמצא שכשיש מרווח מים בין הספינה  מפרשוכתב הרמב"ם בפיה"מ שר' יהודה 
 שהיא מקום הגידול לקרקע א"י ע"י מים. מותרת בשביעית.

 הרב פסק וכן' :בשביעית כזה באופן לזרוע שמותר: יב סימן ו חלק דעת יחוה ת"שוומפה העלה ב
 במים שהזריעה(, קד עמוד' )ב חלק השמיטה בספר טוקצינסקי מיכל יחיאל רבי המפורסם הגאון
 הלכות בספר זילבר יהושע בנימין רבי המפורסם ג"הרה פסק וכן. ש"ע. בשביעית מותרת בלבד

 לפי לכך ושהטעם, ל"זצ איש החזון הדור מופת הגאון פסק שכן והעיד(, כה עמוד' )א חלק שביעית
 יש בלבד במים בזריעה מקום מכל, נקוב שאינו בעציץ בשביעית לזרוע שאסור נאמר אם שאפילו

 לא שדך בכלל והוא, קרקע תורת עליו שיש בעפר כדרכה זריעה אלא תורה אסרה שלא, להקל
. וכן העלה בספר השמיטה ארץ תורת ולא שדה תורת לא עליה אין בלבד במים זריעה אבל, תזרע

 ח"ב עמ' ק"ה'.
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 ת"שואמנם יש אוסרים גם זריעה במים וכ"כ הרב פרנק בכרם ציון סימן י"א והרב עוזיאל 
והסבירו את הגמ' בגיטין שהדבר אסור כיון שהמים הם  קג' סי ג"ח ד"יו ת"מהדו עוזיאל משפטי

 כארעא סמיכתא.

 ואם גידולי המים נעשים בתוך בית יש להוסיף סניף נוסף להקל כדלהלן.

  .מנותק מצע עם בחממה זריעה 

 זריעה בחממה

 המעשרות מן ופטור בערלה חייב הבית בתוך שנטעו אילן ינאי רבי בשם יוחנן רבי'ב:  הלכה א פרק ערלה ירושלמיב
 לא שדך וכתיב' לה שבת הארץ ושבתה דכתיב' צריכ ובשביעית השדה היוצא זרעך תבואת כל את תעשר עשר דכתיב
 .'תזמור לא וכרמך תזרע

 פני משה: והסביר ה

 נטוע יהיה אשר מקום בכל ונטעתם 'הארץ' אלא בערלה 'שדה' כתיב דלא חייב ערלה לענין -
  בארץ.

 . הבית בתוך היוצא ולא 'השדה' היוצא ביה דכתיב פטור מעשרות לענין -

 משמע הארץ ושבתה אומר אחד דכתוב משום למיבעי וצריכה לן מספקא שביעית ולענין -
 דוקא דמשמע' וגו תזרע לא שדך אומר' א וכתוב שביעית בו נוהג בארץ שהוא מקום דבכל

 לחומרא. דמספיקא ומסתברא הבית בתוך ולא בשדך הוא אם

 ונחלקו האחרונים כיצד לפסוק למעשה:

ספק הירושלמי הוא כתב שזהו ספק שעיקרו מהתורה, וכיון שר, : אסחזו"א כא בה -
 לאיסור תורה ומדרבנן אסור בלאו הכי.

מותר, כיון כתבו שגרע"י שביעית והלכותיה כב ה: וכן הפאת השולחן כ נב, אבל ב -
 ששביעית בזה"ז דרבנן מדובר בספק דרבנן וניתן להכריע בו לקולא.

ויש שסוברים שאפילו אם תקל בבית כפאה"ש, יש להחמיר בחממה כיון שקולת בית היא  -
 יץ(מצד שאין דרך לזרוע בה ואילו בחממה דרך לזרוע. )הגר"נ קרל

ובכל אופן במלאכות דרבנן או במלאכות שיש בהם עוד צד נוסף להקל כגון בשתילה בגושים ע"י 
 נכרי ההיתר מרווח יותר.

 וכן לגבי ספיחים כתב בספר השמיטה בשם הרב ברלין שיש להקל בתוך בית כיון שעיקרו מדרבנן.

 ע"מ שלחממה יהיה דין בית צריך להקפיד:

 פחים.שגובה הגג יהיה מעל עשרה ט -

 .50%שהחומר ממנו עשוי הגג יהיה מלא ויש מקלים בצפיפות של מעל  -

 להרבה פוסקים שיהיה מבנה קבע. -

 להרבה פוסקים שיהיו גם דפנות י' טפחים. -

 מצעים מנותקים

מצעים מנותקים דינם כעציץ שאינו נקוב שלענין מעשר וכלאים קיים בו חיוב בדרבנן אמנם לענין 
להם יותר נראה ובכל אופן מפורשות גמרות אין בענין זה ש: כ' ה'חזו"א וה', ת שלמה מא' דמנח גרשז"אהכתבו שביעית 

 לאסור. 

נקוב כיון ששמיטה אינה שכיחה ואינה כמעשר, אך כתב במנח"ש שממה  אפשר שלא גזרו בעציץ שאינומצד אחד 
שהעמידו הראשונים את היתר טמינת לוף שלא לצורך גידול, בעציץ שאינו נקוב, משמע שזריעה לצורך גידול שם 

 אסורה.

א אסרו והוסיפו שבעציץ שאינו נקוב וגם בתוך בית המקל יש לו על מה לסמוך, שכן יש את דעת פאת השולחן של 
  בתוך בית וכן את הספק בעציץ שאינו נקוב.
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 שעיקרו מדרבנן במצע מנותק. ספיחיןבספר השמיטה שניתן להקל באיסור וכן כתב 

 .הבית שבתוך בעציץ זריעה

עציץ שאינו נקוב בתוך בית דינו כמצע מנותק בתוך בית שלגביו הסכימו הגרשז"א והחזו"א 
 שהמקל יש לו על מה לסמוך.

  עה ונטיעה בשביעיתאיסור זרי

בזמן המקדש ) ממתי מתחיל האיסור לזרוע או לנטוע ,האם האיסור הוא מן התורה

  ?ומדוע( ובזמן הזה
 איסור זריעה ונטיעה

 ְוֶאת ִתְקצֹור ֹלא ְקִציְרָך ְסִפיחַ  ֵאת:  ִתְזֹמר ֹלא ְוַכְרְמָך ִתְזָרע ֹלא ָשְדָך' ַלה ַשָבת ָלָאֶרץ ִיְהֶיה ַשָבתֹון ַשַבת ַהְשִביִעת ּוַבָשָנה
 .ָלָאֶרץ ִיְהֶיה ַשָבתֹון ְשַנת ִתְבֹצר ֹלא ְנִזיֶרָך ִעְנֵבי

נמצא שיש ארבע מלאכות שמפורשות בפסוק לאיסור תורה. שתי אבות זריעה וקצירה. ושתי 
 תולדות זמירה ובצירה. ובגמ' למדו שכל שאר התולדות נאסרו בשביעית מדרבנן.

 נחלקו הראשונים:לגבי נטיעה 

בשביעית א א שנטיעה אסורה מהתורה והדבר הוא ק"ו מזמירה שעניינה  הר"שעת ד -
 הצמחת האילן וחייבת מהתורה.

 מעבודת בהן וכיוצא הנוטע או המרכיב או המבריךכתב בפרק א הלכה ד: ' הרמב"םאמנם   -
 נוטעין אומר ג"'רשבמי '. והסביר הכס"מ שכך משמע בירושלמדבריהן מרדות מכת אותו מכין האילנות

 לפרט הכתוב שהוצרך כיוןובר"י קורקוס הסביר בפשיטות ' אסרי. דרבנן משמע .בשביעית' סרק אילן
 ילפינן לא אתפרש דלא נוטעַ  כ"א .בכתוב שנתפרש מה אלא לך שאין נראה וקצירה ובצירה וזמירה זריעה

 מדרבנן. ' והוא ההיתר הכללי לכל שאר התולדות שאין איסורם אלא רקליה

 זמן תחילת האיסור

 לפני יום משלשים פחות שביעית ערב מרכיבין ואין מבריכין ואין נוטעין אין' ו, ב שביעית משנהב
 'יעקור הרכיב או הבריך או נטע ואם ה"ר

 - במזיד, יקיים - בשוגג בשבת: אומר אני מה מפניובגמ' גיטין נג ב דנו בטעם האיסור והביאו שני טעמים: 
 נחשדו: אחר דבר. לשבתות מונין ואין ,לשביעית מונין שישראל מפני? יעקר - במזיד בין בשוגג בין ובשביעית, יעקר

 .השבתות על נחשדו ולא, השביעית על ישראל

טעם הראשון הוא טעם מונין כלומר כיון שאם אדם יטע לאחר מועד זה תחשב הנטיעה לענין ערלה כאילו נטעה לאחר 
 זה מראית עין של נטיעה בשביעית. ראש השנה ותצא ממנין

 החשש לטעם זה היה רק בזמן המקדש וממילא היום אין איסור נטיעה קיים אלא מט"ו אלול.ר"ת והר"ן לדעת 

 ואין אילנות נוטעין אין הזה בזמן אף כתב: יא הלכה ג פרק ויובל שמיטה הלכותבהרמב"ם אבל 
 קודם יום' ל הקליטה אחר ותשהה הנטיעה שתקלוט כדי אלא שביעית ערב מבריכין ואין מרכיבין

 יאמר שמא העין מראית מפני לעולם אסור זה ודבר, שבתות שתי קליטה וסתם שביעית של ה"ר
 .נטעו בשביעית הרואה

 נמצא שלרמב"ם יש איסור דרבנן בנטיעה מ"ד יום קודם שנת השמיטה. וכן נוקטים למעשה.

 נחלקו הפוסקים:לגבי נטיעה של אילנות סרק קודם שביעית 

 האילן של צעירותו מפני הוא העין מראית שענין פרי. כעצי אסור ':ח' א ציון כרם -
 . המנין מפני ולא בשמיטה

 .אלול ו"ט עד לכתחילה מותר ':ד' ז ש"קטי א"גרמ -
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 באילנות ערלה שאין כיון מונין טעם כאן שייך לא ם, כי"לרמב גם מותר':  ה ב"כ א"חזו -
 .וזרעים סרק

  אם עבר ונטע בשוגג או במזיד? מה הדין

בגמ' גיטין נב ב נחלקו ר"מ ור' יהודה האם בשביעית קונסים שוגג אטו מזיד שלר' מאיר קונסים 
 ולר' יהודה לא קונסים )והוא הפך מפסיקתם בשבת(.

, יקיים יום ד"במ ה"ר קודם שביעית ערב המרכיב או המבריך או שהנוטע אומר נמצאת הרמב"ם כתב שם: '
 'לעקור היורש את מחייבין שיעקור קודם מת ואם, מותרין הפירות  עקר לא ואם, יעקור מכן פחות

 הרמב"ם לא חילק בין שוגג למזיד וכתב בד"א שגם בשוגג צריך לעקור כר"מ בגמ'.

 שדה בשמיטה כדי ססהאם מותר להשקות בשמיטה עצים או פרחים. והאם מותר לר

  .להמית תולעים

 בתשובה לעיל.לגבי השקיה ראה 

 לרסס בשמיטה

 ראה בתשובה לגבי השקיה שהותרו בשביעית מלאכות לצורך קיום האילן.

 יסוך ולא, התולעת שימות כדי תחתיו יעשן ולא: ' הרמב"ם א' ה' ע"פ המשנה כתב לגבי ריסוס מזיקים 
ומשמע שיש איסור לעשות פעולות להריגת  . 'רך כשהוא העוף אותו יאכל שלא כדי זוהמא לו שיש בדבר הנטיעות את

 מזיקים. בגדר איסור זה והשוואתו לריסוס נחלקו הפוסקים.

 אין" המשנה אומרת ולכן. בקרקערק  אלא האילן בגוף פעולות הפסד לצורך התירו לא: יא, כ השולחן פאת -
 ממילא ריסוס העץ יהיה אסור. "הנטיעות את מזהמים

 העץ של נוספת התפתחות מונעות כשהתולעים היא אסרה שהמשנה ומה לרסס.  מותר': י א"קונ קוק הרב -
 הרב פסק וכן. מותר בעץ כשפוגעות אבל. בפירות אוקומי התירו שלא הפירות לצורך או. בו פוגעות לא אבל

 .ריסוס לענין ארץ במשפטי אלישיב

 מותר לאוקומי מלאכות שאר, העץ בגוף אסרו ולכן להשבחה שנעשה פעמים הנטיעות זיהום': יט' יז א"חזו -
 .הפירות לצורך ואפילו, העץ בגוף

נמצא שלדעת החזו"א והרב קוק מותר לרסס כדי למנוע נזק לעץ ואסור רק אם הריסוס נועד 
לסייע בהשבחתו. ואילו לפאת השולחן ריסוס אסור אפילו לקיום כיון שהיא מלאכה על גוף 

 האילן אפילו לצורך הפירות. האילן. והחזו"א מתיר פעילות אוקומי בגוף

 זומר 

  .ענפי אילן המפריעים לחוטי חשמל או לעוברים ושבים האם מותר לזמר

 ֹלא ְקִציְרָך ְסִפיחַ  ֵאת:  ִתְזֹמר ֹלא ְוַכְרְמָך ִתְזָרע ֹלא ָשְדָך' ַלה ַשָבת ָלָאֶרץ ִיְהֶיה ַשָבתֹון ַשַבת ַהְשִביִעת ּוַבָשָנהבתורה: 
 .ָלָאֶרץ ִיְהֶיה ַשָבתֹון ְשַנת ִתְבֹצר ֹלא ְנִזיֶרָך ִעְנֵבי ְוֶאת ִתְקצֹור

נמצא שלמרות מלאכת הזמירה היא תולדה ובשביעית שאר תולדות נאסרו מדרבנן בלבד, לגבי 
 הזמירה היא אסורה מהתורה.

דעת החזו"א שאיסור זמירה מהתורה קיים רק בגפן שהזמירה בה דורשת מומחיות מיוחדת. 
בשם הרב קוק ם בתוי"ט כתב שהזמירה אסורה בכל האילנות מהתורה. בקטיף שביעית סיכמו אמנ

כשיוצאים מהענף י"א שדווקא  .חדשים פריגורם להצמחת ענפי הגיזום ובתנאי ש שהאיסור קיים גם בצמחים אחרים
 ומימלא גיזום עצי סרק הוא מדרבנן, לרב קוק כיון מהריט"ץ ברמב"ם. וכ"פ הרב קרליץ(.)ותה שנה אדווקא בהנגזם וי"א 

 שאינו מוציא ענפי פרי ולחזו"א כיון שאינו גפן.

בזמירה קיימת משמעות מיוחדת לכוונת הזומר שכן מצינו בסנהדרין כו א שריש לקיש הלך עם 
 אני הבד בית עקלל לומר יכול: לו אמר ?וזמר כהן: להן אמר, בכרמי כסח דהוה גברא לההוא חזייה'מספר חכמים 

  .'לעקלקלות אם לעקל אם יודע הלב: להם אמר. צריך
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 'ליה קשה דודאי ענין באותו ליה דעביד ל"וי' ועונה: ?!'הכרם משביח הוה מ"מ בכך מה מ"מובתוס' הקשה '

לצורך ומוכח שאם באמת היה צריך לענף ואינו לצורך צימוח הוא מותר, אמנם ההיתר הוא באופן שיהיה ניכר שאינו 
 צימוח.

ולכן מותר לגזום ענפי עץ המפריעים לחוטי חשמל או לעוברים ושבים באופן שניכר שאינו נועד להשבחת העץ כגון 
 שיהיה גיזום שיש בו זיזים ואינו חלק.

  .האם מותר לגזום גדר חיה

 ראה לעיל שגיזום באילנות סרק הוא מדרבנן.

גוזם אותם על מנת לשמור על צורתם נחשב הגרשז"א במנחת שלמה נא ח כתב שבפרחי נוי אם 
 כאוקמי אילנה ושרי. אך נשאר בצ"ע.

למעשה גדר חיה חשוב לגזום קודם השמיטה על מנת שתקבל את צורתה ותהיה מלאה, ככל שזה 
נעשה קודם השמיטה והגיזום בשמיטה לא יועיל למילוי שלה אלא רק לשמר את צורתה יש 

וא רק אם המנעות מגיזום תגרום נזק לשיח ששוב לא ניתן מקלים. אמנם יש שכתבו שהיתר זה ה
 יהיה לתקן אותו בשנה הבאה.

  .האם מותר לכסח דשא

בדשא כמו בגדר חיה התנאי הבסיסי לדיון הוא שהדשא מלא ואין הגיזום נדרש לצורך הצמחתו 
 וגידלו.

'הקרסום'  צד נוסף להקל בדשא הוא שנראה לנצי"ב בדעת הרמב"ם שזמירה בירקות היא מלאכת
שכל עיקרה הוא מדרבנן והיא קלה יותר מגיזום בעצים. אמנם יש חולקים וכן נראה דעת הראי"ה 

 קוק.

למעשה בכיסוח דשא למטרת שימור הגובה בלבד כשלא נדרש הדבר לצימוח נטה הרב שטרנבוך 
 להתיר. אך הרב טיקצינסקי אסר וכ"כ באול"צ שביעית.

 פרט.  משדהו בשביעית? ם מותר לסקל אבניםהאם ובאלו דרכי

'מסקלין עד ראש השנה' והיא אחת ממלאכות הקרקע שנאסרו מדרבנן  ג  משנה ב שביעית במשנה
 בשביעית כיון שהיא חלק מהכנת הקרקע לזריעה.

 את נוטל שדהו את המסקלאמנם כשמסקל אבנים שלא בדרך המגיעה לקרקע מותר: כמשנה ג ז: 
 .בארץ הנוגעות את ומניח העליונות

כמו כן התירו סיקול באופן שאין למסקל תועלת בסיקול זה כמובא ברמב"ם א טו שמותר ללקט 
 אבנים משדה חבירו שלא בדרך שמכיר לו טובה.

 וכן התירו כשניכר ממעשיו שהדבר אינו לצורך תיקון הקרקע אלא לצורך אחר:

 .שתיים וכל אחת משאוי שתיים )הלכה ט( היו אם ליטול מותר רעועות אבנים -

לרמב"ם כאשר בונה גדר על פני הגיא ולוקח מהאבנים הסמוכות לו. ולראב"ד רק כשנוטל  -
 משדה חבירו סמוך לרה"ר )הלכה יא(.

 אבני כתף שהם גדולות וניכר שמיועדות לבנין נוטל מכל מקום )הלכה יב(. -

 מלאכה באבנים בשביעית

  .לרשות הרבים גדר בין שדהו לשדה חבירו או בינו האם מותר לבנות

 הסלע. עד להעמיק מותר הרבים רשות ובין בינו גדר הבונה י:  משנה ג שביעית במשנה

 .בשביעית אסור חבירו לבין בינו הא ה"ר לבין בינו אלא שנו לא :ג פרק שביעית רושלמיובי
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. ר"לרה סמוך לזרוע אדם בני דרך שאין, ליה וזרע ממלך דלמא חיישינן ולאוכן ברע"ב במשנה: 
 :ואסור ליה וזרע ממלך דילמא חיישינן חבירו לבין בינו אבל

 ובין בינו גדר בונה אבל, חבירו לשדה שדהו בין בשביעית גדר לבנות לו אסורוכתב הרמב"ם בפרק ב הלכה יד: 
 .ה"ר

שמא יחליט לזרוע שם הוא שבין שדהו לשדה חבירו דרך לזרוע ולכן אסור החילוק בין המקומות 
  בין חצרות מותר.אבל בנו לבין רשות הרבים אין דרך לזרוע שם ומותר. וכתב בד"א שגם 

  .האם מותר לפתוח מחצב בשביעית

 שהם מורביות שלש בו שיהיו עד שדהו לתוך בתחלה מחצב אדם יפתח לא ה:  ג שביעית במשנה
 :אבנים ושבעה עשרים שיעורן שלש רום על שלש על שלש

מחצב חדש אלא אם היה כבר קודם שביעית וחצב ממנו עשרים ושבע אבנים ונמצא שאין לפתוח 
 בנפח כולל של ג' על ג' על ג' אמות.

הרמב"ם הסביר את האיסור בכך שהוא נראה כמי שבא לתקן את השדה ואילו הר"ש הסביר מפני 
 שנראה כעודר.

ם נח לו בתיקון וכתב בד"א שבאופן שכבר חצב כשיעור קודם השביעית יהיה מותר לחצוב גם א
 התירו במלאכה דרבנן. האבנים לצורך שעיקרו כיון .שביעית אחר לזורעה ודעתוהקרקע, 

  .מ מה גובה הגדר"יש נפק האם מותר ליטול בשביעית אבנים מגדר אבנים. והאם

 מותר ליטול אבנים מגדר באופן שמשאיר את הטפח הסמוך לקרקע.

 כמו כן מותר ליטול אפילו עד הקרקע 

 משאוי שניים ויש לפחות עשרה )הלכה ז( גדולות בוהה י' טפחים וגם אבניהאם ג -

 .)הלכה ח( שביעית קודם שהתחיל או הקרקע מתיקון לו אכפת לא אם -

 ממנו לקחת או בהנאה או באכילה מותרים פירותיו האם בשמיטה באיסור שנעבד אילן

  ים?אתרוג כגון מצוה לצורך

 נעבד באיסור

 .באכילה מותרין פירותיה ,וצמחה בשביעית שנטייבה שדה ואפילוכתב הרמב"ם ד א: 

'. מותר זרעו בין ירקו בין בשמינית ונלקט הואיל לירק זרעו אם... לשמינית ויצא בשביעית וזרעו עברוכן בסעיף טו: '
נמצא שלרמב"ם למרות שיש חיוב עקירה בירק שנזרע בשביעית, אם לא עקר הירק מותר. אמנם 

 ה'.-להמתין עד שיעשה כיוצ"ב כמובא שם הלכה דבירק צריך 

והראב"ד שם כתב שלא מצינו היתר לזורע בשביעית אלא אם זרעו גוי או שנזרע במקום ששביעית 
מדרבנן. וכן אוסר הרמב"ן ביבמות קכב א. והסביר החזו"א סימן י' ס"ק ה שנראה שחומרת 

 לרמב"ם להתיר. הראב"ד היא דווקא בנזרעה ונטעה אבל בשדה שנטייבה מודה

' בסי אך, באכילה נאסרים הפירות שאין ונעבד שמור להתיר כותב ו"סוסק' י' סי שביעית א"בחזו
. והגרשז"א כתב שבזמן הפקירום לא שהבעלים הפירות אוסר' א אות השביעית בסדר ד"סק ו"כ

 הזה נוהגים להקל באיסור משומר ונעבד לאחרים.

אופן בתשלום על הפירות הנעבדים יש להביא בחשבון גם וכתב באול"צ שביעית עמ' לה שבכל 
בעיה של מסייע ואסור. אמנם אם מקבל במתנה ואפשר שגם בהבלעה, יועיל. ובחזו"א כתב 

 שאסור לקנותם מצד מסירת דמי שביעית לעם הארץ.
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באתרוג יש לנו כלל שצריך שהאתרוג יהיה מותר באכילה ע"מ שניתן יהיה לברך עליו, ולכן פה יש 
מחלוקת ראשונים אם מותר באכילה וממילא אם יוצאים ידי חובת המצווה ולכן כתבו הפוסקים 

 שנכון להמנע מלצאת בו.

 שמור

 מן בוצר אתה אבל, בוצר אתה אין בארץ השמור מן, ִתְבֹצר ֹלא ְנִזיֶריָך ִעְנֵבי  ְֶאת א: פרק תחילת א פרשה בהר ספרא
 קוצה אבל, במוקצה אותה קוצים אין שביעית של תאינים אמרו מיכן, הבוצרים כדרך תבצור לא, תבצור לא .המופקר

 וכן בירושלמי ח' ו'.. בחורבה אתה

שיש שני תבחינים להיתר שימוש בפירות, שמירה ודרך הקטיף. נחלקו הראשונים מה היחס נמצא 
 ביניהם:

)כלומר שני תנאים מצטברים להתיר מופקר  : מותר רק במופקר וכשאינו בדרך בצירה ובשמור אין לבצור..ר"ה ט' ר"ת -

 ובשינוי(

 –הקצירה  כמותבין פירות השמורים ובין המופקרים מותרים בקצירה בשינוי של : ד כב' רמב"ם -
 לרמב"ם תנאי אחד קובע והוא השינוי.

כלומר לר"ש צריך שני  -ובמופקר כאורחיה.  הקצירה בדרךבמשומר מותר בשינוי  : שביעית ח' ו'ר"ש  -
 .שמור וכדרכוע"מ לאסור גם ים מצטברים  תנא

 נמצר שלרוב הראשונים מותר שימוש בפירות שמורים אם אינו בוצר כדרכו ולר"ת אסור.

 ,זמירה ,נטיעת אילן ,האם קונסים אדם שעשה מלאכת איסור בשדהו כגון : חרישה

  .זיבולו

 חרישה וזיבול

 אותו קונסין שביעית במוצאי לזריעה יפה שתהיה כדי בשביעית בלהזִ  או נרה או שדהו את החורשרמב"ם א יג: 
 .בנו יזרענה מת ואם, לפניו בורה תהי אלא לזורעה כדי ממנו אותה חוכרין ואין, שביעית במוצאי יזרענה ולא

 נטיעת אילן

 יום ד"במ ה"ר קודם שביעית ערב המרכיב או המבריך או שהנוטע אומר נמצאת... רמב"ם פרק ג' הלכה יא:
 .לעקור היורש את מחייבין שיעקור קודם מת ואם, מותרין הפירות עקר לא ואם, יעקור מכן פחות, יקיים

 זמירה

מצינו קנס בזמירה, והצד השוה בכל הקנסות הוא איסור הזריעה שלא שייך בזומר שהעץ לא 
 נטוע.

 זיבול

 לא שנדיירה או שנטייבה ,שביעית במוצאי תזרע שנתקוצה שדה' : ב משנה ד שביעית משנהב
 'שביעית במוצאי תזרע

שדה שנדיירה היא שדה שזיבלו אותה ונמצא שקנסו חז"ל שלא לזרוע אותה כדלעיל בלשון 
 הרמב"ם.

 קנסות נוספים בשביעית

 שביעית מלאכת שביעית בפירות העושים החמרים :יג הלכה ו פרק ויובל שמיטה הלכות ם"רמב
 קנסו מה ומפני, להם קנס זה ודבר, שביעית כדמי שכרן הרי מדאי יותר שהביאו כגון, האסורה

 .חייו כדי משום בו קנסו לא מעט ששכרו מפני, הפועל בשכר קנסו ולא החמרים בשכר

ברמב"ם ו י מי שעשה דברים האסורים בפירות שביעית מחייבים אותו לאכול כנגדן חולין 
 בקדו"ש. 
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 מקומות שלא קנסו

, שביעית למוצאי לתקנה כדי בשביעית מארצו קוצים המעביר יד: א ויובל שמיטה הלכות ם"רמב
 .שביעית במוצאי לזורעה לו ומותר אותו קנסו לא רשאי שאינו פי על אף אבנים ממנה שסקל או

 ע"כ. וכתב בד"א שכיון שלא חרש עדיין אלא רק עשה הכשר לחרישה לא קנסוהו. 

 היום ירק לי ולקט זה איסר לך הא לפועל יב: האומר הלכה ו פרק ויובל שמיטה הלכות ם"רמב
 כדמי שכרו להיות הפועל קנסו ולא, שירצה מה בכל מוציאו אלא, שביעית כדמי ואינו מותר שכרו

 ושתייה באכילה אלא מוציאו ואינו שביעית כדמי ז"ה, ירק היום בו לי לקט לו אמר ואם, שביעית
 .שביעית כפירות

 כגון, בלבד בדברים בשביעית ם"עכו ידי מחזיקיןח:  הלכה ח פרק ויובל שמיטה הלכות ם"רמב
 על מצווין שאינם מפני, אלו בדברים וכיוצא תצליח או תתחזק לו אומר זורע או חורש שראהו
 בני שאינן לפי נירין מהן וחוכרין הכוורת עמהן לרדות ומותר, ביד יסעדנו לא אבל הארץ שביתת

 .אותן לקנוס כדי חיוב

 בשביעית "היתר מכירה" המתירים והאוסרים אתכתוב את טעמי הפוסקים 

היתר מכירה מבוסס על שיטת הבית יוסף ברמב"ם שקרקע שנקנתה על ידי נכרי, בזמן שהנכרי 
מחזיק בה, נפקע קדושת שביעית מהקרקע. וממילא אין בה איסור ספיחין, קדו"ש וחיוב שביתת 

 הארץ.

ולגבי מלאכת ישראל בה על שיטת ספר התרומה שבזה"ז ששביעית דרבנן, אין איסור מלאכה 
: לומר יכול: לו אמרו'בקרקע של גוי בשמיטה. וכן משמע ברש"י בסנהדרין כו א' על הכהן החורש 

 ' ומוכח שבקרקע נכרי איןהוא נכרי של וקרקע, שכיר' ' שהסביר רש"י בתירוץ ראשון בתוכו אני אגיסטון
 איסור עבודה לישראל.

החזו"א חולק בשתי הנקודות, אחת שלשיטתו יש לחשוש למבי"ט שיש קדושת שביעית בקרקע 
של גוי ושנית לשיטתו אפילו לב"י הדיון רק לגבי קדושת שביעית אבל לגבי מלאכה לכו"ע אסור 

 ואפילו בקרקע של נכרי. ובדין ארנונה לרוב הראשונים מדובר היה בפיקוח נפש.

 סף למחלוקת ביסודות המכירה יש טענות בדרך המכירה:בנו

 טעם המתירים טעם האוסרים

יש איסור לא תחונם במכירה לנכרי וכשנעשה 
דרך שליחות אפשר שלא חלה המכירה מדין 

 שאין שליח לדבר עבירה

כיון שהוא לטובת ביסוס הישוב  -
היהודי בארץ פשוט שאין כאן איסור 

 לא תחונם )ישועות מלכו(
איסור ל"ת במכירה מוגבלת אין  -

 לזמן )משפט כהן, הר צבי(
אין איסור ל"ת בערבי שאינו עובד  -

 ע"ז )הרב יצחק אלחנן(
למעשה מוכרים רק שיעור יניקה  -

 בקרקע ואין פה משום ל"ת
אין פה בעיה של שליחות כיון  -

שהמכירה נעשית ישירות ע"י הִמנהל 
שהוא הבעלים בקרקע. ממילא בכל 

 רה.אופן יש חלות למכי
 

אין באמת תוקף משפטי למכירהשאינה 
 רשומה בטאבו

התוקף ההלכתי אינו תלוי בתוקף  -
 המשפטי

החוק בישראל הותאם לתת חלות  -
משפטית להיתר מכירה גם ללא 

 רישום בטאבו
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יש גמירות דעת שלא לעבור עבירה  - אין למוכר גמירות דעת 
 ודי בזה )משפט כהן(

אין חסרון גמירות דעת עומד במקום  -
 שאדם מתחייב חוזית והמכירה חלה.

אסור לישראל לעבוד בקרקע של גוי מלאכות 
 דאוריתא כגון זריעה )חזו"א, משפט כהן(

בזה"ז ששביעית דרבנן מותר בשעת  -
צורך גם לישראל לעשות מלאכות 
מהתורה בקרקע נכרי )אבני נזר, 

 גרע"י(
אם ישראל עובד בקרקע של גוי יש לחשוש 

בפירות )כס"מ, חזו"א, לאיסור ספיחין 
 גרשז"א(

כיום ששביעית דרבנן יש לסמוך על  -
המתירים שאין ספיחין בקרקע של 

 גוי כשעבד בהם ישראל.
במציאות היום שממילא נעשים  -

המלאכות ע"י תאילנדים כל השנים, 
לאחר המכירה זו מלאכת גוי בשדה 

 גוי.
 

 - כגון טרקטור וכדו', אוהאם מותר להשאיל או למכור לחשוד על השביעית כלי חרישה 

 או נפה בשביעית? נמק.  ,עגלה

 שמלאכתו כל הכלל זה במכירת כלים לחשוד על השביעית כתב הרמב"ם בפרק ח הלכה ב' כלל: '
 מותר מותרת ותהיה אסורה שתהיה שאפשר ולמלאכה, לחשוד למכרו אסור בשביעית שאסורה למלאכה מיוחדת
 .'לחשוד למוכרו

הוא מיוחד לחרישה בלבד יהיה אסור למכרו לחשוד על השביעית אבל אם ולכן אם הטרקטור 
ניתן לתלות שיעשה בטרקטור הזה עבודות אחרות המותרות בשביעית אין איסור למכרו לחשוד. 

 כמ"ש מותר למכור פרה חורשת כיון שאפשר לשחטה.

 המגל לו הוא כרמו כיצדועגלה ניתן לתלות שיעשה בה עבודות מותרות וכ"כ הרמב"ם בהלכה ג': 
 פירות כל יביא או הקוצרין כדרך יקצור ואם, מותר ז"ה מעט העגלה על ויביא מעט בו יקצור שאם, כליה וכל והעגלה

 .אסור שדהו

 וכןלגבי נפה לשכנה כתב הרמב"ם בסעיף ז' שמשום דרכי שלום תולים אפילו בתליה מרוחקת: 
 אומר שאני .וכברה  לוקחת היא מעות בה לספור אומר שאני .נפה . גיטין סא.מפני דרכי שלום השביעית על החשודה לחברתה אשה משאלת

 שאסורבאיסור.  .עמה תטחון ולא תבור לא אבל, פשתן של אונין בו לייבש שמא .ותנור  סמנין בהם לטחון דשמא .רחים  החול את בה לכבור

 .עבירה עוברי ידי לסייע

 ספיחין

ופרחי נוי.  ,מאכל בהמה ,בננות ,תבואה וקטניות ,ספיחים בפירות וירקותהאם נוהג איסור 

  ."את ספיח קצירך לא תקצור " והסבר את הפסוק . ומדוע אסרוהו

 :ְתבּוָאֵתנּו ֶאת ֶנֱאֹסף ְוֹלא ִנְזָרע ֹלא ֵהן ַהְשִביִעת ַבָשָנה ֹנאַכל ַמה ֹתאְמרּו ְוִכי  כ, כה פרק ויקרא

 לא הן השביעית בשנה נאכל מה לומר אתם עתידים תאמרו וכי( ה) ד פרק ג פרשה בהר ספראב
 סמכו מיכן עקיבא רבי אמר ?אוספים אנו מה זורעים אנו אין אם, תבואתינו את נאסף ולא נזרע

 תורה מדברי אסורים ספחים אין אומרים וחכמים .בשביעית אסורים שיהו הספחים על חכמים
 .סופרים מדברי אלא

 ִתְקֹצר' ֹלא ְקִציֵרְך ְסִפיחַ  ֶאת'

 אסורים שיהו הספחים על חכמים סמכו מיכן, תקצור לא קצירך ספיח את א: פרק תחילת א פרשה בהר ספרא
 .בשביעית
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היראים כתב כר"ע שאיסור ספיחין מהתורה אך דעת הרמב"ם ורוב הראשונים שאיסורו מדרבנן 
 וכך הסכמת הפוסקים.

 מעצמם בשביעית:ספיחין הן גידולים שגדלו 

 , שביעית מקודם בה שנפל הזרע מן בין -

 , ספיח נקראו ושניהם ועשו וחזרו מקודם שנקצרו העיקרים מן בין -

 .זרע להן ואין מאיליהן שעלו והירקות העשבים מן בין -

, עבירה עוברי מפני עליהם גזרו ולמהוכתב הרמב"ם 'ומדברי סופרים שיהיו הספיחים אסורים באכילה 
 אסרו לפיכך, הן ספיחים ויאמר מהם יאכל וכשיצמח, בסתר שדהו בתוך גנה וזרעוני וקטניות תבואה ויזרע ילך שלא

 '.בשביעית הצומחים הספיחים כל

 אבלמטעם הגזירה ניתן לומר שבכלל האיסור רק מה שדרך לזרוע בכל שנה. ולכן כתב הרמב"ם: 
)אפילו לא אכלן.  והמלקטן מדבריהם אסור מהן הצומח כל וקטניות תבואה ומיני .בגנות לזורעם האדם רוב שדרך הירקות

 .מרדות מכת אותו מכיןרדב"ז. דוקא כשאכל. חזו"א(. 

 ודברים שאין דרך לזורעם אינם אסורים משום ספיחין ולכן:

 גידולים שאין דרך לזרעם כל שנה

 )הלכה ג(  האילנות פירות אלא שביעית מפירות אוכלין שאין למדת האפירות: 

 בהן כיוצא וכל השוטים והירבוזין הפיגם עשבים שאין דרך לזרעם:

 מקומות שאין דרך לזרוע בהם 

  .בה שיש קשים תנאים מפני כלל נזרעת שאינה שדה בור: בשדה העולים ספיחים

 .שדה שמניחים אותה בורה בעונה זו שתוסיף כח לזורעה בעונה הבאה ניר: ובשדה

 .שאין זורעים משום כלאים כרם: ובשדה

 .שנזרעה כבר זרע: ובשדה

 בננות

 בשות ישועת משה חלק א סימן ב הביא מספר סיבות מדוע אין בבננות איסור ספיחין:

דרך בננות להשתל, ואיסור ספיחין הוא על פרי הנזרע ולא הנשתל. כיון שאי אפשר  -
שישתול בסתר שהרי אתמול גינתו היתה ריקה והיום יש בה שתיל והוא ניכר שעשה 

 איסור. 

איסור ספיחין הוא בגידולים שמניבים בשנה הראשונה לגדילתם ולכן יש ענין לחוטא  -
 .לזרוע אותם בשמיטה משא"כ בבננות

כל הבננות הנמצאות בשוק הישראלי בשנת השמיטה ואחריו עד החנוכה נתגדלו על עיקר  -
 שצמח לפני שביעית.

 מאכל בהמהספיחין ב

 שאל לוי רבי ?ספיחים משום אסור שיהא מה שביעית של תבן :ה הלכה ט פרק שביעית ירושלמי
 ברסנא דבית לאילין אשתאלת עלי סמכית דלא ואנא זעירא רבי אמר .ושרי זבדי בר בא לרבי

)מאלו שגדלים בכותל  שורייא מן מייתי מחסרין וכד שמיטתא ערובת מן תבן כנישין הוינא נהגין ואמרין

 מ"מ מורסן לוקחין והפטמון הצבועין דתני מותר שהוא אמרה' מתני ירמיה רבי אמר שאין בהם ספיחין(
 .חושש ואינו
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)והעיר הראב"ד שאין  בכל מקום ולא גזרו עליו.וכן התבן של שביעית מותר וכן כתב הרמב"ם ד ד: 
 ספיחין אבל יש קדושת שביעית(.

וכן מסקנת הרש"ס שביעית ט א: כל שאינו מאכל אדם אין בו איסור ספיחין. וכ"כ הרב הרצוג 
 ובציץ אליעזר ובילקו"י.

 ללמאכ ראוי שהוא מפני שביעית של וקש תבן שורפין איןאמנם בפרק ה הלכה יט כתב הרמבם: 
. הרדב"ז סבר שיש קשר בין איסור ספיחין לחיוב קדו"ש וממילא נראה שהרמב"ם סותר בהמה

את עצמו כשכתב שאין ספיחין בתבן. ולכן חילק שקולת הרמב"ם בספיחין בתבן היא רק בגס 
 שאינה ראויה למאכל בהמה. אבל תבן הראוי לבהמה אסור בספיחין ובקדושת שביעית.

תענית ו ב' משמע שיש איסור ספיחין בכל תבן וקש. שכן כתב שם ובשבת הארץ כתב שלתוס' ב
התוספות שהמשנה האוסרת להנות מתבן וקש היא כר"ע אבל לחכמים אין איסור ספיחים בתבן 

 וקש. נמצא שלדידן שיש לחכמים איסור דרבנן בספיחין ממילא תבן וקש יהיו בכלל האיסור.

 ספיחין משום בהן אין שדה ירקות דכל שם ל"ז ס"מהרש כ"וכן בחזו"א שביעית ט' יז' כתב ומש
 ספיחין משום אסורין בהמה מאכל ואף אדם במאכל תלוי ספיחין איסור דאין מאד תמוה

 בני רוב שאין הזולין מינים אלא הותר ולא, ב"י ק"ס' י' סי' ועי דמעשרות ה"ספ' בירו כדמשמע
 זורעין. ע"כ. וכ"כ בכרם ציון ובמשנת יוסף. אדם

 שיש מקום לחשוש לספיחין במאכל בהמה לרדב"ז ולחזו"א.נמצא 

 פרחי נוי

יש הסוברים שספיחין אסורים רק באכילה ולא בהנאה. ולשיטתם פשוט שאין איסור ספיחין 
 .פרק ב' הלכה יבשביעית בספר אור לציון בפרחים וכ"כ 

בים ולגבי יש שסוברים שיש קשר בין קדושת שביעית לספיחין שמהרדב"ז משמע שהדברים שלו
אם יש בהם קדושת שביעית אך לא פשטה  א הלכה ז פרק שביעית בירושלמיפרחי ריח הסתפקה הגמ' 

ובגמ' דידן וברמב"ם לא הובא ספק זה לכן כתב הציץ אליעזר להקל בזה אמנם בשבט הלוי 
 והגרמ"א כתבו להחמיר.

ורם יהיה שווה, דבר אמנם גם לשיטה זו ע"מ שתהיה קדושת שביעית בפרחים צריך שהנאתם וביע
זה שייך בפרחים שההנאה מהם היא בריח ולא במראה ולכן בפרחים ללא ריח שיותר מוסכם 

 שאין בהם קדושת שביעית ממילא גם איסור ספיחין לא יהיה שייך בהם.

ועוד שבמקום ספק יש יותר מקום להקל בספיחין כיון שעיקרו מדרבנן מקדושת שביעית שעיקרה 
 מהתורה.

 קדושת בהם אין, לנוי ונטועים ריח להם שאין שפרחים, כתב'( ט אות' ג סימן) ארץ נימעד בספר
 .ספיחין דין בהם נוהג ואין שביעית

 בירקות שנזרעו בששית ונלקטו בשביעית. ומאימתי מסתיים האם נוהג איסור ספיחים

  ת.איסור ספיחים בשמיני

 ירקות שנזרעו בשישית ונלקטו בשביעית

 מהו האירוע הקובע לענין איסור ספיחין.נחלקו הראשונים 

ירקות שהתחילו לגדול בשישית אינם בכלל האיסור  א משנה ט פרק שביעית מסכת ש"רלדעת ה
כיון שניכר בהם שאינם משנה זו. אמנם  הרמב"ם ד' יב' הסביר את השלב הקובע לספיחין בירק 

דלו נאסרים משום ספיחין אם ' נמצא לשיטתו שאפילו נזרעו בשישית וגלקיטתו בשעת הירקכך: '
 נלקטין בשביעית.
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 החזו"א כתב שהמנהג כר"ש להקל בירק שהחל לבצבץ בשישית.

הגרמ"א והאול"צ כתבו שיש לפסוק בנושאים אלה כרמב"ם שדעתו משמעותית במקום שהשו"ע 
 לא כתב. ולכן יש להחמיר בכל ירק שהיתה לקיטתו בשביעית.

 מועד סוף איסור ספיחין

 ספיחין שיצאו לשמינית.ראה להלן 

 ספיחין

 והאם במקרים הללו נוהג בהם קדושת ,באילו מקרים מצינו שספיחי שביעית מותרים

  שביעית?

 ספיחין לא שייכים במקרים הבאים:

 גידולים שאין דרך לזרעם כל שנה

 )הלכה ג(.  האילנות פירות אלא שביעית מפירות אוכלין שאין למדת האפירות: 

 בהן כיוצא וכל השוטים והירבוזין הפיגם לזרעם:עשבים שאין דרך 

 מקומות שאין דרך לזרוע בהם 

  .בה שיש קשים תנאים מפני כלל נזרעת שאינה שדה בור: בשדה העולים ספיחים

 .שדה שמניחים אותה בורה בעונה זו שתוסיף כח לזורעה בעונה הבאה ניר: ובשדה

 .שאין זורעים משום כלאים כרם: ובשדה

 .שנזרעה כבר זרע: ובשדה

 ובכולם יש קדושת שביעית אלא אם אינם ראויים למאכל בהמה.

 מה דין ספיחי שביעית שיצאו למוצאי שביעית? 

 להלן

 ?עד מתי ספיחי שביעית אסורים

 להלן

 ?והאם גידולי ספיחי שביעית מותרים

 גידלוי ספיחי שביעית

 והמדומע לארץ חוצה תותרומ שביעית וספיחי ראשון ומעשר הטבל  ' ד':ט תרומות משנה
 .חולין גדוליהן והבכורים

 .'מותרין הגידולין שביעית אחר שביעית ספיחי והזורעוכן כתב הרמב"ם בהלכה ו': '

 

 דין הספיח עצמו 

 עיקרו את גידוליו העלו עיקרו על גידוליו ורבו בשמינית ונטעו בשביעית שעקרו בצלכתב הרמב"ם בהלכה כ"ב: 
 .קרקע י"ע נטילתה כך קרקע י"ע אסורה ושביעית הואיל הכל והותר



 לרבנות הסמיכה למבחני תשובות

454 
 

כלאים, ערלה וטבל שבהם נמצא שלרמב"ם בספיחין מקלים שגידולי ההיתר מעלין את האיסור ושדין זה שונה מ
 כיון שכאן הקרקע אסרתם והיא מתירה אותם.. אין גידולי היתר מעלים את האיסור

 ממעשי בני האדם משא"כ ספיחין.וכן כתב הרא"ש והסביר את ההיתר שכלאים נאסרו 

אמנם הראב"ד והמאירי כתבו שיש בשתילה בעיה של ביטול איסור לכתחילה ולכן רק אם ניכר 
חזו"א( מותרים  –במעשהו שאין לו כוונה לגדל אותם כגון שכיפף את העלים )כיסה כולו בעפר 

 גידולוי הספיחין.

אינם כלים אפילו הגידולים אסורים עד אמנם בד"א הסביר בדין זה בכוונת הרמב"ם שבזרעים ש
שירבה ההיתר ולא כפי שמשמע בלשון הרמב"ם שהדיון הוא על הבצל עצמו וגידוליו הם בכל אופן 

 היתר כאמור בהלכה ו.

ומה  ,האם ישנם מלאכות המותרות לעשותם באדמה בסוף השביעית לצורך השמינית

 .של ספיחים שיצאו משביעית לשמינית דינם

עית חיוב שביתת הקרקע ממילא הכוונה לשמינית אינה מתירה. ולא מצינו היתר קיימת בשבי
 לעשות בשביעית עבודות האסורות בקרקע לצורך השנה השמינית.

 ספיחין שיצאו לשמינית

 רבי .האפיל הותר הבכיר עשה .בו כיוצא משיעשה שביעית במוצאי ירק ליקח אדם מותר מאימתי  :ד, ו שביעית משנה
 :מיד שביעית במוצאי ירק ליקח התיר

 :נחלקו הראשונים להלכה בירק שביעית שיצא לשמינית

 נגמר ואם. ש"במוצ ספיחין גם בו יש בשביעית צמיחתו התחיל אם :א ט שביעית ש"ר -
 שביעית. קדושת בו יש בשביעית גידולו

 שההיתר החדש כשירבה אלא אולי. ש"במוצ שביעית ספיחי להתיר מקור אין :ד"ראב -
 .האיסור את מעלה

 א"הגר בשם וכתבו. ספיחין איסור בו אין בשמינית ב"כיוצ עשה כבר אם :שם ב"רע -
 .ימים מספר הוא שבירק

ובפרק ד הלכה ו כתב: . במשנה כרבי מידכתב שמותרים : ד ו שביעית ש"בפיהמ רמב"ם -
)הכוונה  .מותרין הן ואילך ומחנוכה .חנוכה ועד ה"מר שביעית במוצאי שביעית ספיחי אסורין מתי ועד

 משביעית שיצאו 'בצליםכשנלקטו בשמינית, אבל אם כבר נלקט בשביעית אסור לעולם( והלכה ז' כתב 
 במוצאי אותם לוקחים אין הפירות שאר וכן, אסורין לאו ואם מותרין בהן כיוצא עשו אם שביעית למוצאי
 ירק ליקח ומותר .האפיל הותר הבכיר עשה שביעית מוצאי מפירות בהן כיוצא משיעשו אלא שביעית
 מיד. שביעית במוצאי

' ובאופן כללי כתב 'עד כיוצ"בלירק כתב 'מיד' לבצל כתב 'לכשיעשה נמצא שהרמב"ם השתמש בשלשה זמנים: 
 . ובענין זה נחלקו הפוסקים:. וצריך לחדד מה הותר מיד ומה הותר כבצל לכשיעשה כיוצ"ב'חנוכה

 וירק .שיעשה עד נאסר כבצל איטי שגידולו ירק כל :ט' סעי יא פרק ןציו כרם, סא' סי ב"חי אליעזר ציץ -
 .מיד מותרשגידולו מהיר  עלים

 .שיעשה עד אסורים כלה זרעם ואין שמתקיימים ירקות :עוד ה"ד א"ה ט"פ ס"רש -

 הירקות וכל, שיעשו עד אסורים )לענין לקחת מכל אדם( האילן ופירות בצליםרק  :ט ק"ס כב' סי ש"פאה -
 .מיד מותרים

 ?עד מתי שייך האיסור

 .מותרין הן ואילך ומחנוכה חנוכה ועד ה"מר שביעית במוצאי שביעית ספיחי אסורין מתי ועד ו:  שם בהלכה

 אולם לראב"ד אין מקור לזמן חנוכה, אלא כשירבה החדש ומצד ביטול ברוב.

למעשה, גידולים שזמן גידולם קצר מתירים מהזמן בו הם מצויים בשוק מגידולי שנה שמינית. וגידולים שזמן גידולם 
, בצל, בטטהארוך מתירים בחנוכה. אמנם יבול שדרך לשמור בקירור ולכן נמצא בשוק בשמינית גם ירק שביעית כגון 
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פיחין עד למאוחר יותר )בדלעת אפילו עד סיון(. ויש ממשיך בהם איסור ס אדמה ותפוחי שום, דלורית, דלעת, גזר
 הירק יהיה של שנה שמינית כראב"ד. רובמחמירים באיסור ספיחין עד ש

  ?בהנאה מותרים ספיחים האם 

כתב הרמב"ם 'ומדברי סופרים שיהיו הספיחים אסורים באכילה' ולא הזכיר איסור הנאה. וכן 
 הסביר שער המלך שם. 

ד"ה עד מתי(  , בתענית )ו פותאך מדברי התוסהוכיח שדעת התוס' אחרת ' אמנם בספר מקדש דוד
ושורפין בתבן ובקש של  נהנין'מוכח להדיא דספיחין אסורין אף בהנאה, שכתבו על הא דאמרינן ד

, ומוכח דמאן דאסר יין שםספיחין מותרין ע אן דאמר, דהוא כמ'שביעית עד שתרד רביעה שניה
 .אסורין אף בהנאה ,ספיחין

 והר"י קורקוס שם כתב שמותר לתת לבהמה לאכול גידולי ספיחין אם לא שתולש לה ביד.

 ושאר אכילתן אסרו אלא, הנאה איסורי ספיחין טז כתב 'אין אות יג סימן שביעית איש והחזון
 .תשמישין'

כמו שבמיני מאכל אסרו את אכילתן, כן במיני בשמים אסרו  ובשו"ת משנת יוסף הסביר בדעתו '
יח מהן, ובפרחים שיש בהן איסור ספיחין אסור להנות מיופים, שזו ההשתמשות שלהן, והיא להר

 כאכילה דידהו.'

בדין ספיחין אם גזרו בהם חכמים גם איסור הנאה מצינו לכאורה כמה סתירות וסיכם הגרשז"א: 
 .לענ"ד לומר דבהני דקיימי לאכילה לא אסרו אלא באכילה ולא בהנאהראה בדבר, ולכן נ

רצה לחלק בין הנאה רגילה להנאה  ד פרק ויובל שמיטה הלכות ההלכה ביאור - אמונה דרךמנם א
 להאכיל כגון ותרומה דטבל דומיא כילוי של הנאה אלא ל"חז אסרו שלא יתכן אךשל כילוי וכתב: 

 כגון כילוי של שאינה הנאה אבל אותו מכלה ז"שכ בגד ממנו לעשות או לצבוע או לזרוע או לבהמה
 שדרך ובאופן) אותו מכלה שאין ג"וכה נקב בו לסתום או הדלת בהן להשעין או הספיחין על לשבת
. באכילה אסור רבנו' כ דלכן ואפשר דמותר אפשר( ד"ה ג"פי דאהלות תוספתא' עי בכך הנאתו

 :אסורה כילוי של דהנאה שצידדנו ל"בבה' ועיוכתב שם בציון הלכה כד: 

 קדושת שביעית וביעור

  .יש לפירות האילן דיני קדושת שביעית מאימתי

 לכל סוג יש יבול את השלב הקובע שאם הוא היה בשביעית הוא נקדש בקדושת שביעית.

 השונים: בגידולים לשביעית הקובע שלב הגידול

 . לקיטה אחר – שדה וגידולי ירקות

 למרות) אדמה תפוחי( הפרי לצורך כשמגדלים) ואבטיח דלעת גרעיני, בננות לרבות
 ושעועית( הקרקע תחת שגדלים כיון כקטנית מוגדרים אינם הנאכלים זרעים הם שבפועל

 . בתרמילים

 . שנתיים כשהם חד או מעוצים כשאינם שיחים וכן

עשו, כפי שפעמים עושים בדלעת. שאז  וכך בשישית השקייתם להפסיק מקובל אם למעט
 .הם כפירות שישית

 אחר חנטה.  –'ט הלכה – אילנות
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 המדובר בהבאת שליש. ם"לרמב -

 הפרח. נפילת ש"ור' לתוס -

 .השיטות לכל מספק לחשוש א"והגרמ אויערבך הרב הורו ולמעשה 

  – יב הלכה – אתרוג

  לחיוב מעשרות. גידול תחילתלשביעית ואחר  לקיטה אחר לחומרה :ם"לרמב -

 כשאר פירות לכל ענין. חנטה אחר :הראשונים לרוב -

יותר יש  הדרים בשאר וזה דווקא באתרוג אבל'. ו' ו ש"קטי. ם"כרמב מחמירים ולמעשה
 .פעמיים להחמיר ולא מקום לסמוך על חנטה

  גידול. שליש – ט הלכה - וקטנית תבואה

 פי על ואף, מותרין אלו הרי ה"ר קודם המעשרות לעונת והגיעו האילן פירות או קטניות או תבואה היו אם

 .דבר לכל ששית כפירות הן הרי בשביעית אותם שאוסף

 .גידול גמר – יא הלכה – ופול המצרי ושומשום פרג דוחן אורז

 פרים נגמר אם, פרי גמר אחר בהן הולכין לזרע שזרעו המצרי ופול והשומשמין והפרגים והדוחן האורז
 ה"ר קודם שהשרישו פי על אף ה"ר אחר נגמרו ואם, ששית כפירות בשביעית מותרין אלו הרי ה"ר קודם

 . ספיחים משום אסורים אלו הרי

גמר פרי שכן אחר ולא גידול כתבואה הולך אחר שליש דעת החזו"א ברמב"ם פול המצרי ל
ולרש"י ותוס' דינו אחר גמר פרי כד' המינים  כתב בפרק א' בהלכות מעשר שני הלכה י'. 

 האחרים. 

אמנם ברדב"ז ובר"י קורקוס כאן משמע שדעת הרמב"ם כשאר ראשונים שפול המצרי 
 .פריחר גמר א

שעד אליו צריכים להגיע לשלב הגידול הקובע כתב הרמב"ם בפרק ד' הלכה ט' שדין  לגבי הזמן
הפירות כדין הירק וצריכים לחנוט קודם ר"ה שהוא א' תשרי ודין זה שונה ממעשרות שלגביהם 

ן הזמן הקובע בפירות הוא ט"ו בשבט. וכתב בד"א שכן דעת רש"י אבל 'מהר"ש ור"ח לא משמע כ
 וקיימא לן כרמב"ם'.

  .שביעית האם מותר לעשות תרופות ומשחות או אבקת כביסה מצמחים שיש בהם קדושת

 ומשחות תרופות

הגמ' סוכה דף מ ב כותבת שאין לעשות מלוגמא מפירות שביעית ובטעם הדבר כותבת הגמ' שכתוב 
'והיתה שבת הארץ לכם לאכלה' ומזה לומדים שאינם שייכים במיני רפואה 'כיון שאינם שוים 

 .הקאה הגורמים רפואה מינישהם  אפיקטויזיןבכל אדם' ולכן גם אוסרת לעשות ממנה 

 שנאמר מלוגמא מהם עושין ואין שביעית בפירות מכבסין אין הלכה י:. .. וכ"כ הרמב"ם בפרק ה
 .לכביסה ולא למשרה ולא להקיא ולא לזילוף ולא למלוגמא ולא לאכלה לכם הארץ שבת והיתה

 ובהלכה יא מביא בזה ג' חילוקים:

 אסור במלוגמה אפילו לאדם. –מה שהוא מיוחד לאכילת אדם  -

 מותר במלוגמה לאדם אבל לא לבהמה. -מה שהוא מיוחד למאכל בהמה   -

 הולכים אחר מחשבתו בזמן לקיטה. –ומה שאינו מיוחד דווקא לשימוש מסויים  -

צריך לציין שגם אכילה של פירות באופן שניכר שהאכילה היא לצרכי רפואה אסורה, וכתבו 
 הפוסקים שדינה כמו לענין רפואה בשבת.
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 כביסהאבקת 

מחלוקת רק יוסי וחכמים. ר' יוסי מקל כי לומד 'לכם לכל צרכיכם' לגבי כביסה מובאת בגמ' שם 
 'למשרה ולא - לאכלה וחכמים אוסרים כיון שלומדים '

הרמב"ם פסק שקיים איסור כביסה בפירות שביעית. אמנם במינים המיוחדים לכביסה מכבסים 
קתם ויש בהם קדושת שביעית וכתב הב"י שהוא פסק כחכמים האוסרים אבל העמיד מחלו

 בפירות המיועדים לאכילה אמנם במינים המיוחדים לכביסה מודים חכמים לר' יוסי.

תנאי נוסף מובא בדין קדושת שביעית שנלמד מ'לאכלה' שמותר לעשות בהם רק מה שהנאתו 
וביעורו שווה, כלומר שהוא מתבער בזמן ההנאה. שלא כגחלים לדוגמא שהביעור שלהם הוא רק 

 שנעשה אחר כך.הכשר לשימוש שלהם 

 ק"בבדעת רש"י שאין קדושת שביעית חלה בכביסה כיון שאין הנאתם ןביעורים שווה שכן כתב 
 עד' וד ימים שלשה עד אלא אינו והנאתו, ונבער נתקלקל ביין בגד או פשתן שמטילין שמשעה'. קב

)ואפשר שהוא בלבישת  בניקיון היא וההנאה מיידי שהביעור ומשמע 'הבגד וכן שרוי הפשתן שיהא
 וממילא אין בהם קדושת שביעית. .שוים וביעורו הנאתו אין ולכן זמן לאחר שהוא אלאהבגד( 

שיש בו קדושת שביעות האם מותר לסוך בו גופו או כליו ; והאם מותר להדליק בו  שמן

 .נ נפטרים"שבת או חנוכה או לע נרות

 איסור הפסד פירות שביעית

אין קוצצין האילן בשביעית? בית שמאי אומרים:  מאימתי: ד משנה י  מסכת שביעית פרק משנהב
, והגפנים משיגרעו, והזיתים משינצו, משישלשלו. בית הלל אומרים: החרובין משיוציאכל האילן 

 לקוצצו. מותרהמעשרות  עונתהאילן כיון שבא ל וכלושאר כל אילן משיוציא. 

 ולא, רחמנא אמר לאכלה? הכי עביד היכי. דשביעית כפנייתא קץ אילעאי ב: רבי נב ובגמ': פסחים
: תנן והא... לא - לפירא נחית דלא היכא אבל, לפירא דנחית היכא - מילי הני: תימא וכי? להפסד

 ואינן, זכר דקל של תמריםרש"י:  קץ.  בדניסחני אילעאי רבי אלא... בשביעית האילנות את קוצצין אין מאימתי

 .מידי אפסיד לא אילעאי' ר, הלכך, קטנות הן ולעולם, תמרים כפות בכלי מאליהן מתבשלות והן בניסן אותן וגודרין, עולמית בו מתבשלין

 נמצא שיש איסור להפסיד פירות שביעית הנלמד מהפסוק 'לאכלה' ולא להפסד.

 אם שביעית בשנה האילנות לקצוץ : אסור י ד טעם לאיסור זה כתב הרמב"ם בפיה"מ שביעית
 .אדם לכל פירותיהם נתן' שה לפי, אדם בני גוזל שהוא מפני, פירותיהן להוציא התחילו

 סיכת הגוף הגוף והכלים בשמן

 לאכול שדרכו דבר לאכול ולסיכה ולשתיה לאכילה ניתנה שביעית : ב משנה ח שביעית משנהב
 קל .שני ובמעשר בתרומה וכן .השמן את הוא סך אבל וחומץ יין יסוך לא לסוך שדרכו דבר ולסוך
 :הנר להדלקת שנתנה שביעית מהם

נמצא שמותר לסוך בכל דבר שדרך לסוך בו תמיד אבל שמנים שדרכם לאכילה בלבד אסור לסוך 
בהם. ואסור לסוך בחומץ כיון שיש בזה משום הפסד פירות שביעית כיון שהחומץ לא עומד לכך. 

 וכ"כ הרמב"ם פרק ה הלכה ו.

 שביעית של שמן תני: ח פרק שביעית ירושלמי. כפי שמובא באמנם סיכת ישירות על כלים אסורה
 בתוך והוא רגלו את אדם יסוך ולא וסנדלין מנעלים בו סכין ולא וכיריים תנור בו חוסמין אין

 ומתעגל שמן וסך סנדלו ולתוך מנעלו לתוך ונותנו רגלו את הוא סך אבל סנדלו בתוך והוא מנעלו
 .חושש ואינו קטבליא ג"ע

שבדרך עקיפה שסך גופו ואח"כ מכניסה לנעל מותר, והסברא בזה שאחרי שסך גופו כבר ונמצא 
 לא ראויין למאכל וממילא סר מהם האיסור לאכלה ולא להפסד.
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 הדלקת נרות בשמן שביעית

דברי המשנה לגבי יחודה של שביעית בקשר להדלקת הנר פירושם ששמן שביעית מותר בהדלקה 
 "כ בתרומה שמותרת רק בטמא ובמע"ש רק בטהור.הן בשמן טהור והן בטמא משא

 .(הארץ תורת)מותר להדליק בשמן של שביעית כיון שיש בהם הנאה לאדם  נרות שבת

 אבל בנרות חנוכה נחלקו הפוסקים:

וכיון שאינו נהנה  בשמן שביעית כיון שאסורים בהנאה להדליק נרות חנוכה דעת הרידב"ז: אסור
 ביעית. וכ"כ החזו"א, משנת יוסף, יביע אומר.בשרפתו הרי זה כהפסד פירות ש

 מצד להדליק מתיר א"הגרשזכתבו להיתר.  א"והגרמו מב סימן א חלק שלמה מנחת ת"שו אמנם הגרשז"א 
 שצריך הוא -" לאכלה לכם הארץ שבת והיתה" מהפסוק המתחייב. שביעית הלכות הגדרת

 ולא. לפירות הפסד שאין כזה באופן אכילתן כדרך שביעית פירות ולאכול ההדלקה כדרך להדליק
 פרסומת בשביל להדליק שמותר כמו. והוסיף 'ההדלקה או האכילה מטרת מהי כלל לנו חשוב
 את בכך ולפרסם הרואים עיני את בכך למשוך כדי לחנותו מסביב שביעית של משמן נרות הרבה

 אם כלל מתחשבין ואין, מהאור הזמן כל כנהנה וחשיב הדלקה דרך שהוא כיון מסחרו בית
 דפרסום נימא ת"מהיכ שכן וכיון, פרסומת בשביל או הנר לאור ולקרוא לאכול כדי היא ההדלקה

 ?'חנוכה של ניסא מפירסומי טפי עדיף מסחרו בית

 בדעת שנראה וכמו, אחר שמן לו כשאין שביעית בשמן חנוכה נר להדליק 'מותר: הגרמ"א כתב
 ולא לאכלה של האיסור בו אין למצוה שהוא וכל שריפה בשמן ח"נ להדליק שמותר ם"הרמב

 מחשש שביעית דמי של מבהמה בכור עושים שאין הסביר ם"שהרמב וכוונתו כיון '.לשריפה
 . דידן מוכח שאין איסור שריפה לצורך מצווה כמו הגמרא שריפה מאיסור ולא סחורה

 להנות.ועוד כתבו להיתר כיון שבהדלקת נרות חנוכה יש שמש וממנו מותר 

 הדלקה לע"נ הנפטרים

דומה להדלקת נר חנוכה, אמנם כאן יש יותר צד להחמיר כיון שאין פה הנאה כלל זה ביסודו  ןדיו
 בשמן להדליק מותר האם לדון יש למדליק. ולכן הגרמ"א לאחר שהתיר הדלקת נר חנוכה כתב '

' ומשמע שההיתר פה 'תמיד נר' הכנסת בית לכבוד או', יארצייט' נשמה נר המת לכבוד שביעית
 פחות מרווח גם לדידיה.

 האם נוהג קדושת שביעית בפירות נכרי שגדלו בשמיטה בארץ ישראל. והאם מותר

  .לאכול ספיחים שגדלו בקרקעו של נכרי

 גזרו שלא, מותרין פירותיה בשביעית וזרעה ישראל בארץ קרקע שקנה ם"עכוכתב הרמב"ם בפרק ד הלכה כט: 
 .עליהם שנגזור כדי השביעית על מצווין אינן ם"והעכו, עבירה עוברי מפני אלא הספיחין על

 מוכח שאין ספיחין בפירות עכו"ם, 

 קדושת שביעית בפירות נכרי

 ולענין קדו"ש נחלקו הפוסקים בדעת הרמב"ם:

יש מקום למנהג שלא מקפידים על קדו"ש בנכרי. אבל לרמב"ם יש חיוב קדו"ש בפירות : רדב"ז
 נכרי:

בהלכות שמיטת כספים כתב הרמב"ם 'מצוות עשה להשמיט', משמע שסובר ששביעית  -
מהתורה, ממילא אינו מסכים עם סברת ספר התרומה שניתן להקל בזמן הזה במחלוקת 
'האם יש קנין לעכו"ם להפקיע'  אלא להחמיר ולכן אינו מפקיע קדושתה ויש קדו"ש. 
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ג לא לשמור קדו"ש בפירות עכו"ם אמנם שלא בדעת הרמב"ם הרדב"ז מסביר את המנה
 בסברת סה"ת.

 הפטור מספיחין הוסבר בכך שהנכרי לא צווה, ממילא בקדו"ש שאינה תלויה בו חייבת. -

 אין לרמב"ם קדו"ש בפירות נכרי בזה"ז: :מ"כס

 .מדבריהם אלא אינו נוהג היובל שאין בזמן קרקע דשמיטת ו"ובפ ט"בפהרמב"ם כתב  -

בפירוש שמשמעות אין קנין נכרי להפקיע היא דווקא  בהלכות תרומות כתב הרמב"ם -
 לאחר שהקרקע חזרה לישראל אבל כשביד הנכרי הוא מפקיע.

נקדים ונומר שהמחלוקת בקדושת שביעית היא הפכית למחלוקת לחיוב במעשרות, דעת הב"י 
שהנכרי מפקיע מקדושתה בעודה בידו ולכן דין הקרקע בשמיטה כדין שאר שנים וממילא חייבת 
 במעשר כשנתמרחה ע"י ישראל. וכן כתב בשמו הרמ"א בסימן של"א. ועל נקודה זו חולק המבי"ט.

 חיוב שום איןיש קדו"ש לרמב"ם בקרקע של גוי בשמיטה והוא פטור ממעשר. ו': יא א ט"מבי
. ישראל ומירחו מירוח קודם גוי מיד מהלקוח אפילו השמיטה בשנת במעשרות ישראל בארץ
 :טעמים מכמה

 חיוב שום אין שמהתורה וכיון. במעשרות השמיטה בשנת כלל חיוב אין התורה מן -
 .מדרבנן' אפי חיוב שום אין לגוי גם השמיטה בשנת לישראל

 ממש קרקעו פירות ישראל מירוח אי אפשר לחייב מצד מירוח ישראל שהרי אפילו אם  -
 .גוי בקרקע הגדלים פירות מירוח שכן כל ,שמיטה שנת דהוי יתחייב  לא

 ישראל בארץ לגוי קנין אין דשמא ל"ז י"רש' פי סיני בהר בפרשת כתב ל"ז ן"הרמבוכן  -
 .כישראל עליו גזרו השביעית דיני להפקיע

והחיד"א העיד שהמנהג בארץ ישראל היה כדעת הב"י ועוד שבית דינו של הב"י גזרו נידוי וחרם 
 של בפירות כלל נוהגת ש"קדו שאין הלכה הוסכמה וכבר: הארץ שבתעל מי שינהג כמבי"ט. וכ"כ ב

 .ישראל כשגמרם מ"בתרו הם וחייבים נכרי

 אמנם החזו"א הנהיג להחמיר בקדושת שביעית מיבול נכרי כסברת המבי"ט.

שמירחם  מ בפירות שחנטו בשביעית. פרט מה הדין ביבול נכרי"אם חייבים להפריש תרו

 .לא הפקיר ראל אם הפקיר אול, פירות של היתר מכירה, פרדס של יש"יבול חו ,ישראל

 ם.ושש להפקיר את פירותיו מחשש גנביומה יעשה אדם שח

 מ בפירות שחנטו בשביעית"תרו 

 ּוָבאלמדו מהפסוק ' שכן, ומעשרות מתרומות פטורים הפקר פירותלמדו שג , א תרומות ירושלמיב
 תרומות להפריש חייבים ונחלה חלק בהם לו שאין מפירות דווקא ' ִעָמְך ְוַנֲחָלה ֵחֶלק לוֹ  ֵאין ִכי ַהֵּלִוי

 .ומעשרות תרומות מפרישים אין, ונחלה חלק בהם לו שיש כיוון, הפקר מפירות אבל, ומעשרות

 ִתְשְמֶטָנה ַהְשִביִעת' ְו יא כג שמותהפירות שנת השמיטה מופקרים לכל שכן נלמד מהפסוק ב
 :'ְלֵזיֶתָך ְלַכְרְמָך ַתֲעֶשה ֵכן ַהָשֶדה ַחַּית ֹתאַכל ְוִיְתָרם ַעֶמָך ֶאְבֹיֵני ְוָאְכלּו ּוְנַטְשָתּה

 שנאמר בשביעית הארץ שתוציא מה כל להשמיט עשה מצותוכ"כ ברמב"ם בפרק ד הלכה כד: 
 אם וכן, עשה מצות ביטל בשביעית שדהו סג או כרמו הנועל וכל, ונטשתה תשמטנה והשביעית

 .עמך אביוני ואכלו שנאמר מ"בכ שוין הכל ויד הכל יפקיר אלא, ביתו לתוך פירותיו כל אסף

 השמיטה שנתממילא לא שייך תרו"מ בפירות שביעית וכן כתב השו"ע בסימן שלא סעיף י"ט: '
  '.כלל מעשרות ולא תרומה לא בה ואין הפקר כולה

 שמירחם ישראל הדין ביבול נכרי
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 ראה לעיל מחלוקת בית יוסף והמבי"ט בענין זה

 חו"ל יבול

ככלל יבול חו"ל פטור מתרו"מ ומעשרות. אמנם יש מקומות שחייבו מסיבות שונות כמובא בשו"ע 
 ישראל לארץ סמוכה שהיא מפני, שנער בארץ אפילו נוהגים שיהיו התקינו ונביאיםשלא סעיף  א: 

 מצרים בארץ אף נוהגים שיהיו התקינו הראשונים וחכמים. שם ושבים הולכים ישראל ורוב
 בתרומות חייבת שדה בה הקונה, סוריא. ישראל לארץ סביבות שהם מפני, ומואב עמון ובארץ

 .סופרים מדברי ומעשרות

 מפרישין, קרקע שמטת בה שאין לארץ ובחוצהלגבי ההפרשה בשמיטה כתב השו"ע שם סעיף יט: 
 בה מפרישין, שנער ובארץ. עני ומעשר ראשון מעשר ומואב ובעמון מצרים בארץ השמטה בשנת
 .השנים ברוב כמו, שני מעשר

 והסיבה שמפרישים בארצות הסמוכות מעשר עני הוא כדי לסייע לעניי ארץ ישראל.

 היתר מכירה

 .ראה לעיל המחלוקת על היתר מכירה

 ובהנחה שהמכירה תופסת דינם כפירות נכרי וראה לעיל מחלוקת הב"י והמבי"ט בפירות נכרי.

 כשלא הפקיר פרדס של ישראל כשהפקיר או

 פשוט שהפירות פטורים כדין כל הפקר.כשהפקיר 

 כשאדם לא הפקיר ניתן לדון האם יש 'אפקעתא דמלכא' בפירות ויהיו מופקרות משמים:

 בשנת הפקירה ולא כרמו שגדר ראליש 'דאטו יא כתב פשוט שהם מופקרים ופטורים:  סימן א חלק ט"מבי ת"שו
 .'לארעי' אפקרי' רחמנ הא במעשר יתחייב השמיטה

 נמי הכי אין)ישראל שלא הפקיר( בהא למימר 'דאיכא נתן מקום לאפשרות שאיינה מופקרת:כד  סימן רוכל אבקת ת"שו
 שאני למימר איכא דפטורה לומר תמצי אם' ואפי' אפקרי לא דאיהו כיון אפקירה דרחמנא גב על אף חייבת שהיא
 . 'כו גוי בשל כן שאין מה' אפקרי דרחמנא התם

 להפקיר ציוהו דרחמנא הוא דגברא אקרקפתא המצוה אי מסופק ואני :פ"ד התחבט בזה מצוה חינוך מנחתגם ב
 עשה על דעובר ונהי מופקר אינו מפקיר אינו אם אבל הפקר ז"ה מפקיר ואם להפקיר לקיים ומחויב בשביעית פירותיו

 הפקיר. שלא ז"כ אחרים ביד גזל הוא והרי ליטלו רשאי אחר אין כ"א ת"השי גזירת על עובר רק הפקר אינו מ"מ
 המעשר מן פטור והפקר הפקר דהוא כיון מעשר מן פטור דשביעית ע"מהמ ו"פ מ"ור מ"בכ ומבואר

 רק להפקיר הבעלים צ"א זה הפקרו דלמא א. לעשר חייב הפקר ה"דל כיון הפקיר שלא ז"כ כ"א
 הרבים גוזל הוא והרי זו עשה על עובר כרמו נעל אם רק הפקר ממילא שהוא דמלכא אפקעתא הוא
 .ע"בכ ממעשר פטור כן אם הפקר הוי ממילא אבל

 נמצא שניתן לתלות את מחלוקת הב"י והמבי"ט בשאלה זו.

 אדם שחושש להפקיר פירותיו

 יפוצו שלא כדי נאמן עליהם מושיבים ְסָפרל הסמוכות ישראל ארץ עיירותכתב הרמב"ם בפרק ד הלכה ל: 

 .שביעית פירות ויבוזו ם"עכו

 את לנעול רשאי, בשדה הנמצאים כלים לגניבת חושש השדה בעל אםוכעין זה כתבו הפוסקים ש
 או, פלונית בשעה יבוא פירות לקחת והרוצה, הפקר הם שהפירות השדה בפתח שלט ויתלה, החצר

 . ילקו"י שביעית. הבית מבעל המפתח יקח
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  .קדושת שביעיתהאם מותר לבשל או לסחוט או לרסק פירות שיש בהם 

 לבשל פירות שביעית

 אדם למאכל עליו חשב בהמה למאכל ולא אדם למאכל לא מיוחד שאינו וכלבמשנה שביעית ח א: 
 .בהמה וחומרי אדם חומרי עליו נותנין בהמה ולמאכל

 שאסור ?בהמה וחומרי .אדם חומרי ניחאהגמ' שואלת על דברי המשנה  א ח שביעית ירושלמיוב
 .לשולקן

 ליאכל שדרכו דבר, ש"ומע בתרומה משנה שאינו כדרך מברייתן פירות ישנה ולאוברמב"ם ה ב: 
 אוכלי שולקין אין לפיכך, חי אותו אוכלין אין מבושל להאכל שדרכו ודבר, מבושל יאכלנו לא חי

 .ומעשר בתרומה אוכל שאינו כדרך שעפשה והפת שנפסד תבשיל לאכול מטפל ואינו בהמה

לבשל פירות שביעית שהם מאכל אדם ואסור לבשל פירות שביעית שהם מאכל נמצא שמותר 
 בהמה.

 פירות שביעית ולרסק לסחוט

 שדרכו דבר ולשתות, לאכול שדרכו דבר לאכול, כיצד ולשתייה לאכילההרמבם בפרק ה הלכה ב,ג: כתב 

 דבר, ש"ומע בתרומה משנה שאינו כדרך מברייתן פירות ישנה ולא.  שני ומעשר תרומה כדין, לשתות
 .חי אותו אוכלין אין מבושל להאכל שדרכו ודבר, מבושל יאכלנו לא חי ליאכל שדרכו

 נמצא שכל פרי שביעית מותר לשימוש בדרך השימוש הרגילה שלו. 

במקום שבו הוא נמצא כגון  לסחיטה העומד במין פרידוקא  לסחוט פירות שביעית מותרוכתב על זה בדרך אמונה ש
  הנשאר. הרסק את שאוכלין . ואפילומרוסק מגזר מיץ לסחוט ואין .תפוז

אמנם במנחת שלמה ובאול"צ נטו להחמיר גם בפירות הדר כיון שלאחר הסחיטה נשאר חלק 
 מהפרי שנמאס לאכילה לרוב בני האדם.

ואמנם הגרע"י התיר לסחוט גזר מפירות שביעית כיון שכך הדרך המקובלת היום. וה"ה לריסוק 
 שדרך לרסקן כגון אבוקדו, בננה וכו' שמותר לרסק אותם גם בשביעית. שפירות

 ויש שמחמירים בזה אבל לילדים או חולים מקלים וכן כתב בספר שמיטה כהלכה.

 ובכל אופן גם למתירים המיץ קדוש בקדושת שביעית.

או יין של ששית שהתערב עם יין  ,פירות של קדושת שביעית שהתבשלו עם מאכל חולין

 ., וכיצד מקיימים מצות ביעור?ביעית האם חייבים לבערם בשעת הביעורש של

 שביעית מוצאי ביין או ששית ביין שכבשן שביעית של חרוביןכתב הרמב"ם בפרק ז הלכה כב: 
 אחרות בפירות שנתערבו שביעית פירות הכלל זה, בו שביעית פירות טעם שהרי, היין לבער חייב
 .טעם בנותן במינו ושלא שהוא בכל במינו מין

העולה לגבי תבשיל שרק אם הפירות נתנו טעם בתבשיל חייב לבער את כולו ולא די בביעור 
 הפירות עצמם. ולגבי היין כיון שהוא מין במינו אינו בטל כלל ובכל שיעור חייב בביעור.

 לגבי צורת קיום מצוות הביעור ראה לעיל מחלוקת ראשונים. 
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לתת מהם עבור צדקה או לשלם בהם את חובו או  יכולמי שיש לו דמי שביעית האם 

  .בהם מצות משלוח מנות או לשלם לפועליו לקיים

 אסוראורחים שמחלקים אותם בין הבתים לשנית לילה, והוא חיוב( ) בביתין דיהבון אילין אמרה הדא :א ג דמאי ירושלמי
 מעשר ואחד שביעית אחד דתני כהדא שביעית מדמי חובו כפורע אלא שאינו שביעית מדמי ליתן
 פוסקין ואין' תשלומי מהן משלמין ואין שושבינות מהן עושין ואין וחוב מלוה מהן נפרעין אין שני
 . להודיע וצריך חסד גמילות של דבר מהם משלמין אבל הכנסת בבית לעניים צדקה מהן

 בהן עושין ואין, החוב את מהם פורעין אין שביעית דמיוכ"כ הרמב"ם בפרק ו הלכה י.: 
 משלחין אבל,  הכנסת בבית לעניים צדקה מהן פוסקין ואין, תגמולין מהן משלמין ואין, שושבינות

 להודיע וצריך חסדים גמילות של דברים מהן

נמצא שכל שהוא חובה לאדם אסור לעשותו מדמי שביעית וכל שנעשה מצד חסד בלבד יכול 
 ית ע"מ שיקפיד בהם.לעשות בדמי שביעית ולהודיע למקבל שהם דמי שביע

נמצא שיש צדקה שהיא כחובה ואותה אסור לעשות מדמי שביעית. כגון מה שמחייבים בני 
הקהילה לארח אורחים כמובא בגמ' והיא אסורה להעשות מדמי שביעית ויש צדקה שנעשית 

 מנדבת רוחו של האדם והיא מותרת.

מדמי שביעית. אבל המרבה  וכן משלוח המנות הראשון הןא חובה הלכתית ולכן אין לעשותו
במשלוחים רשאי לעשות את המשלוחים הנוספים מדמי שביעית. אמנם אם הוא מחזיר משלוח 

 מנות למי שקיבל ממנו הרי זה כתגמולין שאסור לעשות מדמי שביעית. וכ"כ בשבט הלוי ז קפג.

 תשלום לפועלים הוא כחוב ואסור לעשותם מדמי שביעית.

 ד או של היתר"והאם עדיף לקנות פירות של אוצר ב . לכך ומה המקור. ד"ב מהו אוצר

 והאם נוהג בהם קדושת שביעית. .מכירה. והאם נוהג בפירות אלו מצות ביעור

 יסודות אוצר בית דין

מהדין אסור לנהוג בפירות שביעית כמנהג בעלים. ולכן אסור לקצור את הפירות אלא בשינוי 
ם בדרך הקצירה( וכן אסור לעבד אותם כדרכם כלומר )לרמב"ם בכמות הפירות ולראשונים אחרי
 לדרוך ענבים בגת ולעשות דבילות במוקצה.

בנוסף קיים איסור סחורה בפירות שביעית. מגבלות אלו מונעות אפשרות למכור את הפירות אופן 
 מסחרי.

אמנם מצינו בתוספתא שבית דין היו ממנים שליחים לשדות שלכאורה היו מבצעים פעולות אלו 
 שהוגדרו כאיסור:

 פירות שמביא מי כל עיירות פתחי על יושבין דין בית שלוחי היו א: בראשונה ח שביעית תוספתא
 שבעיר לאוצר אותו מכניסין והשאר' סעודו שלש מזון מהן לו ונותן ממנו אותן נוטלין ידו בתוך
 אותן וכונסין דבילה אותן ועושין אותן עודרין פועלין שוכרין דין בית שלוחי תאנים זמן הגיע

 אותן בוצרין פועלין שוכרין דין בית שלוחי ענבים זמן הגיע שבעיר לאוצר אותן ומכניסין בחביות
 בית שלוחי זתים זמן הגיע שבעיר לאוצר אותן ומכניסין בחביות אותן וכונסין בגת אותן ודורכין

 אותן ומכניסין בחביות אותן וכונסין הבד בית אותן ועוטנין אותן ומוסקין פועלין שוכרין דין
 אוכלין עניים הביעור שעת הגיע ביתו. לפי ואחד אחד כל שבתות ערבי מהן ומחלקין שבעיר לאוצר

 אחר אוכלין עשירים ואחד עניים אחד' אומ יוסי' ר יהודה' ר דברי עשירים לא אבל הביעור אחר
 הביעור. אחר האוצר מן אוכלין עשירים' אומ שמעון' ר הביעור

לאור הפער בין איסורי השביעית הידועים לבין האמור בתוספתא כתב הרש"ס שמדובר בפירות 
 שישית ולשיטתו אין היתר לבית דין בעיסוק בפירות שביעית.
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 השמיט את התוספתא וכתב עליו הרדב"ז שהוא סובר שאינה להלכה. –הרמב"ם 

ם להתיר מלאכות אלו אמנם הרמב"ן כתב שמדובר בפירות שביעית ויש כאן תקנה מדבריה
כשנעשים ע"י בית דין. החזו"א הסביר בשיטתו שכל איסור המלאכה בפירות הוא מצד שבכך 
מראים בעלות ולכן שייכים רק בבעל השדה ולא שייכים כשנעשים ע"י הציבור דרך בית הדין. ולכן 

 לחזו"א אפשר שהרמב"ם מסכים עם הרמב"ן.

ית הדין ואיסור המסחר נפתר באופן שמדובר נמצא שאיסור המלאכה בפירות נפתר מכח ב
ב'חלוקת פירות' ולא מכירתם והסכום שנגבה אמור לייצג את עלות העבודה כלומר דמי שכירות 

 הפועלים שהיה לבית הדין.

אוצר בית דין התחדש ע"י הרב קוק במקור דוקא כפתרון משלים לפירות שנמכרו בהיתר מכירה 
כפתרון שעומד מכח עצמו, וזאת מחשש לראשונים החולקים כדי להניח את דעת המחמירים ולא 

על תוקפו. מכח היתר ההמכירה התיר הרב גם שלא לדקדק בשכר הטרחה של השלוחים ולהבליע 
 בו הוצאות נוספות שהיו לבעלים מעבר לטיפול בקטיף ובמשלוח.

 השמיטה.למעשה 'שליחי בית הדין' הם הבעלים עצמם שמקבלים מינוי מבית הדין קודם שנת 

"ן אין מצוות ביעור שייכת בפירות של בית הדין כיון שהם כמבוערים. אמנם לרמב  -ביעור 
במנחת שלמה כתב שכל זה כשהם ברשות בית הדין אמנם כשאדם פרטי קיבל מבית הדין קודם 

 זמן הביעור חייב בביעור ולא גרע מאדם שזכה מן ההפקר שחייב.

 דין הם פירות שביעית לכל דבר ויש בהם קדושת שביעית.פירות אוצר בית  –קדושת שביעית 

 אוצר בית דין מול היתר מכירה

 :חסרונות אוצר בית דין

 אינו כדעת הרש"ס ואפשר שגם לא לדעת הרמב"ם ויש חשש למלאכה בפירות. -

כאשר לא נעשה עם היתר מכירה חייב המחיר לשקף רק את עלות החלוקה. המצב היום  -
 של מסחר בפירות שביעית.לפעמים שונה ויש חשש 

 באוצר בי"ד עושים בד"כ מלאכה לאוקומי בפירות כדעת החזו"א והרבה אוסרים בזה. -

 חסרונות היתר מכירה הובאו לעיל.

 ולמעשה הפתרון השלם הוא לשלב ביניהם ובזה לתת מענה מירבי. 

יף היתר באוצר בית דין שנעשה ללא היתר מכירה אם מחירי הפירות גבוהים כתב הגרע"י שעד
 מכירה. ובהיתר מכירה שהמלאכות נעשות ע"י נכרי נראה שההיתר מרווח יותר.

בירק קיימת בעיה נוספת באוצר בית דין כיון שלדעת הרמב"ם כל שנלקט בשביעית אסור משום 
ספיחין ואמנם המנהג הרווח לפסוק כר"ש שכל שגדל קצת בשישית אינו אסור משום ספיחין אך 

ו שהעיקר שיש לחשוש לרמב"ם. ממילא בירק הפתרון של אוצר בית דין באול"צ והגרמ"א כתב
 מרווח פחות.

. וכיצד .למדים מצוה זו, והאם מצוה זו נוהגת גם בדמי שביעית ומהיכןמהו מצות ביעור. 

  מבצעים המצווה?

 חיוב ביעור בפירות שביעית 

 : ֶלֱאֹכל ְתבּוָאָתּה ָכל ִתְהֶיה ְבַאְרֶצָך ֲאֶשר ְוַלַחָּיה ְוִלְבֶהְמְתָך  ז, כה פרק ויקרא

 האכל - השדה מן אוכלת שחיה זמן כל בארצך אשר ולחיה ולבהמתך קרא אמר: נב פסחיםבגמ' 
 .הבית מן לבהמתך כלה - בשדה אשר לחיה כלה. שבבית לבהמה
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מכאן למדו שיש לכלות כלומר לבער את יבול השמיטה הנמצא בבית כאשר מגיע הזמן שאין 
 לחיה בשדה.כמותו 

החיוב בביעור הוא לכל דבר שהוא מיוחד למאכל אדם או בהמה או צבעים. דבר שאינו מיוחד 
למאכל או צבע, לרמב"ם אין לו ביעור ולראב"ד ורוב הראשונים אם חשב עליו לאכילה יש לו 

 ביעור.

 :נחלקו הראשונים כיצד מבערים פירות שביעית

 כיצד מבערים פירות שביעית?

 ר אצלו מזון ג' סעודות הנדרש לצרכו ובשאר צריך לבער.יכול להשאי

 שורף באש או משליך לים המלח ומאבדן.  רמב"ם: -

כשכלה בשדה מוציא לשוק ומפקיר בפני ג'. ויכול לזכות בהם  תוס' סמ"ג, רמב"ן, ר"ש: -
 בעצמו.

משיכלו פירות העיר מוסר לבי"ד או מפקיר, ומשיכלו פירות הארץ מבער  ראב"ד: -
 בשריפה.

 ולמעשה נוהגים בזה כרוב הפוסקים שמפקיר בפני ג' ואפילו חבריו ויכול לזכות בהם.

 ביעור בדמי שביעית

 הצובעים וממין בהמה ומאכל אדם מאכל שהוא כל בשביעית אמרו גדול כלל א:  ז שביעית משנה
  .ביעור ולדמיו ביעור לו יש שביעית ולדמיו שביעית לו יש בארץ מתקיים ואינו

 של רמונים שמכר הרי כיצד. הדמים את מבערין כך הפירות את שמבערין וכשם הרמב"ם הפרק ז הלכה ז:כתב 
 .לבערן חייב בהן שמכר הדמים מן אצלו ונשאר שבשדה האילנות מן הרמונים וכלו, בדמיהן אוכל הוא והרי שביעית

 זמן ביעור הדמים הוא כזמן ביעור הפירות שעבורם ִנתנו הדמים.

 אחד לכל סעודות שלש מזון ומחלקן מאכלות בהן קונה ?עושה כיצדודרך הביעור בדמים כתב הרמב"ם בהלכה ח:  
 . 'יןלִ אוכְ  מצא לא אם המלח לים ישליכם או, ואחד

 ויכול לזכות בהם חזרה. את הפירות לרוב הראשונים פשוט מפקיראך 

  .להלכה אחת. וכיצד נפסק וטעמי התנאים בענין כובש ג' כבשים בחבית באר את מחלוקת

 כובש ג' כבשים

  אחת בחבית כבשים שלשה הכובש :ה ט שביעית משנהב

כיון ששביעית אוסרת במשהו, מרגע שהראשון  – הראשון על אוכלין אומר אליעזר רבי -
  בהם הגיע זמן ביעורו כולם נאסרים עמו כיון שנתן בהם טעם.

כלומר שגם לאחר שהראשון נאסר מותר לאכול אפילו  – האחרון על אף אומר יהושע רבי -
 ממנו מכח ההיתר שיש לאחרון שנתן בו טעם.

 –. כדבריו והלכה - החבית מן מינו יבער השדה מן מינו שכלה כל אומר גמליאל רבן -
 כלומר לא חוששים לטעם שנתן באחרים.

 בית מבקעת סגריות שיכלו עד ברגילה אוכלין לביעור אחד ירק כל אומר שמעון רבי -
כלומר אין בכלל זמן שונה לכל ירק וכל הירקות מותרים כל עוד יש איזשהו ירק  -נטופה

 בשדה ואפילו לא נכבש עמהם.

 יבער השדה מן מינו שכלה כל, אחת בחבית כבשים שלשה 'הכובש ו הרמב"ם כתב בפרק ז הלכה
' והסביר כמבוער הכל ריה בה התחיל ואם החבית' ונמצא שפסק כרבן גמליאל. והוסיף ' מן מינו

בד"א שכיון שממילא יוכל את כולו בסמוך כדי שלא יפסד ממילא פטור מן הביעור. והוסיף את 
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 א"שא כמבוער הוא הרי שהתבשיל לבער צ"א שביעית פירות של תבשיל שגםדברי הרא"ש 
 :להשהותו

 מנהל ישיבה התבקש לטוס לאחר הפסח לחוץ לארץ לצורכי הישיבה, האם הוא יכול

לקחת פירות שביעית מהישיבה, ולאוכלם בחו"ל? ובנוסף יש לשאול כשהגיע הנ"ל 

לחו"ל הגישו לפניו בסעודה משקאות רבים ובניהם בירה, האם הוא יכול לשתות את 

  .הבירה? פרט ונמק

 הוצאת פירות שביעית לחו"ל

 שמעון ר"א ל"לחו מהארץ' שביעי' ופירו שרפה שמן מוציאין אין : ה משנה ו שביעית משנה
 : לארץ לחוץ מוציאין ואין לסוריא שמוציאין בפירוש שמעתי

 .לסוריא ואפילו לארץ לחוצה מהארץ אותן מוציאין אין שביעית פירותה יג: וברמב"ם 

 בטעם הענין נאמרו כמה סיבות:

 מפני קדושתם )רש"ס( -

 שמא ישכחו ולא ינהגו בהם קדושת שביעית )ר"ש( -

 )רע"ב( חובת הביעור היא דווקא בארץ -

 דחמרא גרבא בהדיה הוה, לארץ לחוצה ישראל מארץ נפק ספרא רב ב: נב פסחיםבגדר האיסור ב
 .דשביעית

 ופירות שריפה שמן מוציאין אין( ה משנה) דשביעית ו"בפ דתנן א"ריב הקשהובתוספות שם: 
 סחורה דיש לסחורה אפיק ספרא ורב לאכילה מיירי דהתם ותירץ ל"לח הארץ מן שביעית

 .הוציאו בשוגג נמי אי .שמותרת

החזו"א תמה כיצד התיר לסחורה ואסר לאכילה ולכן הפך את הגרסה וכתב שרק כאשר נעשה 
לסחורה אסור אבל לצורך אכילה מותר להוציא פירות שביעית לחו"ל. והביא בד"א שיש שכתבו 

 שגם לאכילה אסור אלא כשהוא לצורך צידה לדרך.

 ולכו נראה שמעט פירות לצורך אכילה יש לו על מה לסמוך. 

 מכיון, הדרים פירות מקליפות מרקחת ומיני, הדרים מפירות ריבות המייצר מפעל

 חומר" )פקטין"ה את מייצר הוא לכן טבעיים במוצרים להשתמש רק מקפיד שהמפעל

 הנעשה מיוחד עיבוד ידי על נעשה הפקטין יצור הליך, עצמם מהפירות( ומייצב משמר

 . מרקחת או ריבה בתוך מעורב הוא מכן ולאחר הדרים מפירות

 ! שביעית מפירות המרקחת והמיני הריבות את צרייל לו מותר האם

 'לשתות שדרכו דבר ולשתות, לאכול שדרכו דבר לאכול, כיצד ולשתייה לאכילה' ב ה: כתב הרמב"ם

 כשדרכם בכך תמיד.ראה לעיל הדיון בריסוק פירות שביעית שהתירו ו

 :ה"פ-ד"פ' סי כהן משפט אמנם יש צדדים לאסור בריבה שהובאו ב

 דווקא שינוי צורה שנעשה ע"י רוב הציבור התירו ולא עשיית ריבה שנעשית ע"י מיעוט. -

 בתהליך הבישול מתאדים נוזלי הפרי ויש כאן הפסד של כמות הפרי. -

הפסד בפירות שביעית מצד מיעוט יש רבים שנמנעים מלאכול פרי מעובד ממילא יש כאן  -
 האוכלים אותו.

 אמנם הביא שם צדדים להקל:
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 ע"י הריבה מתמשך זמן האכילה של הפירות.  -

נלמד מדיני ברכות שכאשר צורת הפרי נכרת אין זה שינוי, ממילא בקונפיטוריה יש יותר  -
 להקל.

 כאשר יש עודפי פירות יש אפילו הצלה בהפיכתם לריבה. -

עשיית הפירות היא מפירות מסוג ירוד שאפשר שלא יאכלו כשלעצמם, ממילא עוד כתבו שעיקר ת
 יש רווח בהפיכתם לריבה. נמצא שניתן להקל בפירות תחת כמה תנאים:

 שדרך לעשות מהם תמיד ריבה. -

 משתמשים בפירות באיכות שלא ניתן לשווק לאכילה. -

 עדיף לעשות באופן שצורת הפרי נכרת. -

 ? שביעית קדושת המרקחת ניומי בפירות לנהוג צריך האם

 כל שהוא אוכל אדם או בהמה יש בו קדושת שביעית

 !שביעית מפירות" פקטין"ה את צרייל מותר האם דעתך חוה

הפקטין מיוצר על ידי השריה של הפרי במים חומציים, סינון, והפרדת הפקטין על ידי חומרים 
 כימיים כמו אלכוהול או מלח אלומיניום.

היצוא פוסל את הפרי לאכילה ויש לחשוש להפסד פירות שביעית, ואפילו אם נראה שתהליך 
הפקטין עצמו משמש אחר כך למאכל, רוב הפרי נפסד כתוצאה מהחשיפה לחומרים הכימיים ויש 

 בו הפסד פירות שביעית.

 שמיטת כספים
 ָקָרא ִכי ָאִחיו ְוֶאת ֵרֵעהּו ֶאת ִיֹגש ֹלא ֵרֵעהּובְ  ַיֶשה ֲאֶׁשר ָידוֹ  ַמֵשה ַבַעל ָכל ָׁשמוֹט ַהְשִמָטה ְדַבר ְוֶזה

 ':ַלה ְׁשִמָטה

 שמיטת כספים

  .האם שמיטת כספים נוהג בזמן הזה מדאורייתא או מדרבנן ומניין למדים זאת

 .העולם תיקון מפני פרוזבול התקין הללג:  ד גיטין משנהב

 הדברים מן אחד זה, משמט אינו פרוסבול: התם תנן'. וכו פרוסבול התקין הלל א' לו גיטיןובגמ' 
 בתורה שכתוב מה על ועברו זה את זה מלהלוות שנמנעו העם את שראה, הזקן הלל שהתקין

 ; פרוסבול והתקין עמד', וגו בליעל לבבך עם דבר יהיה פן לך השמר

 פלוני אצל לי שיש חוב שכל, פלוני שבמקום דיינין פלוני לכם מוסרני: פרוסבול של גופו הוא וזה
 . העדים או למטה חותמים והדיינים, שארצה זמן כל שאגבנו

 בשביעית: אביי אמר? משמטא דלא הלל והתקין, שביעית משמטא דמדאורייתא, מידי איכא ומי
, מדבר הכתוב שמיטות בשתי - שמוט השמיטה דבר וזה: אומר רבי, דתניא; היא ורבי, הזה בזמן
 בזמן, כספים משמט אתה - קרקע משמט שאתה בזמן, כספים שמיטת ואחת קרקע שמיטת אחת
 ;כספים משמט אתה אי - קרקע משמט אתה שאי

 אלא התורה מן נוהגת כספים שמיטת אין ב:  הלכה ט פרק ויובל שמיטה כתב הרמב"ם בהלכות
 קבלה זה ודבר, כסף בלא לבעליו הקרקע ישוב שהרי, קרקע שמיטת שם שיש נוהג שהיובל בזמן
 בין בארץ בין מקום בכל כספים משמיט אתה קרקע משמיט שאתה בזמן חכמים אמרו, הוא

 .בארץ אפילו בשביעית כספים משמיט אתה אין קרקע שמיטת שם שאין ובזמן, לארץ בחוצה

וכתב הב"י שהרמב"ם פסק כרבי והבנתו ששמיטת כספים תלויה ביובל )=שמיטת קרקעות( וכיון 
 שמיטת כספים נוהגת מן התורה.שאין היובל נוהג היום כך אין 
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והיובל אינו נוהג היום כיון שלא כל יושביה עליה ולא יושבים כל שבט בנחלתו כדברי הרמב"ם 
 בפרק י הלכה ח.

כתב הר"י קורקוס שהשמיטה כולה היא מדרבנן וכן מצא בכתב יד של הרמב"ם וכך הוא לכל 
רה כחכמים דרבי. ולשון הגמ' הדעות שפוסקים כרבי  חוץ מבעל העיטור שסובר שהיא מהתו

 מסכת סוף בירושלמי'שמיטת כספים' שהיא מדרבנן כוללת את כל מצוות השמיטה. וכן מוכח 
 שהיובל בשעה ויובל שמיטה הללו שמיטות שני 'שמוט השמטה דבר וזה' השולח ופרק שביעית

רי שביעית וגם ולשון הגמ' 'שמיטת קרקע' שלא נוהגת מתייחסת לכל איסו 'וכו נוהגת שמטה נוהג
כוונת הרמב"ם שכתב 'שמיטת כספים' כוונתו לכל איסורי שביעית שאין שמיטה למחצה. וכתב 
רש"י שם שהחידוש בשמיטת כספים הוא שהיא אינה נוהגת למרות שהיא חובת הגוף והיה אפשר 

 לחשוב שאינה תלויה בקדושת הארץ.

 יצחק רבינו בתלמידי ומצאתי שם: י"רשאמנם ברש"י מובאת גם הסברא שהיא מהתורה שכתב 
 וזה שנאמר נוהג שיובל בזמן אלא נוהגת השמיטה שאין מנין בירושלמי גיטין במסכת שכתב הלוי
 נוהג דשביעית ראיתי כ"בת אבל שביעית שמיטת ואחת יובל שמיטת אחת שמוט השמיטה דבר

 .מחלוקת שהוא אני ואומר נוהג יובל שאין בזמן

למסקנה שהיא מדרבנן וכן דעת הרמב"ן. אך בדעת שניהם יש  ובד"א כתב שגם העיטור סובר
 מקורות סותרים.

אמנם רב נטרונאי גאון והראב"ד והרז"ה כתבו שאין שמיטת כספים נוהגת כלל בזה"ז אלא 
ממידת חסידות כיון שאין בתי דינים קבועים שמקדשים יובלות. אך סיים הראב"ד שנראה 

 לא נהגו במקומותינו להשמיט כספים. מתקנת הלל שהיא נוהגת, אך בכל אופן

  . האם שביעית משמטת בתחילתה או בסופה ומניין למדים זאת

 .שמטה תעשה שנים שבע מקץ: דכתיב, בסופה שביעית: כח ערכין בגמ'

 את המלוה לפיכך, בסופה אלא כספים משמטת שביעית ל: אין סעיף סז משפט חושן ע"וכן בשו
 מוצאי של השנה ראש בליל חמה וכשתשקע, דין בבית השנה כל חובו גובה, עצמה בשביעית חבירו

 .החוב אבד שביעית

אמנם לדעת הרא"ש יש לחלק בין דין ההשמטה שאינו אלא בסופה לאיסור 'לא תיגוש' שקיים 
כבר מתחילתה. ונפק"מ שלרא"ד אסור לדרוש החזר הלוואה בשמיטה אבל אם החזיר לו במהלך 

 משמט אני.השמיטה אינו צריך לומר 

 מלוה ,סיים לו שדהו בהלואתו ,האם שביעית משמטת במקרים הבאים: מלוה בשטר

  .ישמיט הוא חוב זה התנה שלא ,שהתנה על מנת שלא תשמטנו שביעית

 שביעית משמטת רק הלוואות שהגיע זמן פרעונן

ו לעשר הגמ' במכות דף ג  מביאה שתי לשונות בדברי ר' יהודה בשם שמואל האם המלוה את חביר
או שאינה  יגוש לא לידי אתי יגוש לא ביה קרינא לא דהשתא שנים שביעית משמטתו דאע"ג

 ולא מכריעה בעניין זה.. יגוש לא ביה קרינא לא מיהא השתא יגוש לא לידי דאתי משמטת דאע"ג

הרא"ש הביא דברי הריב"א ור' אליהו הזקן ששביעית משמטת אבל למעשה פסק שאינה משמטת 
לעשר שנים וכ"כ התוס' שם בשם ר"ת שהלכה כלישנא בתרא שאין שביעית משמטתו. וכן מלווה 

 דעת הרמב"ם והשו"ע.

  בשטר מלוה

 .בשטר ושלא בשטר המלוה את משמטת שביעיתבמשנה: 

 ודנים בב' סוגי מלווה:
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שיש בו אחריות נכסים: כלומר שכתוב בו באופן כללי שנכסי הלווה משועבדים להחזר  -
 ההלוואה.

 סיים לו נכס: שמוגדר ספציפית איזה נכס משועבד להחזר ההלוואה. -

ובגמ' גיטין דף לז א: נחלקו האמוראים איזה מלווה שביעית אינה משמטת דעת שמואל שרק 
מלווה בשטר שסיים לו נכס כנגדו אינה משמטת ודעת ר' יוחנן שאפילו מלווה שיש בו אחריות 

 נכסים אינה משמטת.

כי נראה שגם ר' יוחנן חזר בו למעשה. ופסק ששביעית משמטת אפילו הרמב"ם פסק כשמואל 
 שטר שיש בו אחריות נכסים. וכן פסק השולחן ערוך.

  בהלואתו שדהו לו סיים

 –אינו משמט שהוא כגבוי. וי"א שאם הוא במקום שיכול לפרוע החוב בכל זמן שרוצה, משמט. 
 סעיף ב.

  שביעית תשמטנו שלא מנת על שהתנה מלוה

 סעיף ט' –משמט. שהוא כמתנה על מה שכתוב בתורה שתנאו בטל. 

 זה חוב הוא ישמיט שלא התנה

 שם. –אינו משמט שרשאי אדם לקבל על עצמו מה שלא חייבה אותו התורה 

האם שביעית משמטת הקפת חנות או כתובת אשה או במקרה והלוה נתן למלוה צ'יק 

  ה.ההלוא עבור

 סקהחובות שמקורם בע -הקפת חנות 

 משמטת אינה החנות הקפת בשטר ושלא בשטר המלוה את משמטת שביעית: במשנה שביעית י א 
 משמט אינו שכיר שכר משמט הראשון הראשון אומר יהודה רבי משמט זה הרי מלוה עשאה ואם
 ושאינה משמטת בשביעית שפוסקת מלאכה כל אומר יוסי רבי משמט זה הרי מלוה עשאו ואם

 :משמטת אינה בשביעית פוסקת

 עם להתקשר אדם בני שדרך מה הואבגדר 'הקפת חנות' שאינה משמטת כתב הרמב"ם בפיה"מ: '
 הנקבץ הסכום אותו אין, לו וישלם סכום אצלו שיתקבץ עד צרכיו ממנו שיקח החנויות בעלי

 ואינו, חוב שיהא כדי שמכר מה החנות בעל מכר שלא, החובות כדרך שאינו לפי, בשביעית נשמט
' נמצא פשט הרמב"ם שאין שלו את ויקח אחרים דמים עם שיצטרף עד מועטים בדמים מוכר אלא

שביעית משמטת אלא הלוואות ולא חובות שנוצרו בדרך מכר וממתינים לפרעון. וכ"כ הב"ח ופאת 
 השולחן.

 נפרע ואינו זמן אחר זמן להקיף שדרך שמאחר הדבר שטעם לי ונראה אמנם הכס"מ כתב על זה '
 שביעית שאין שביעית אחר עד הלוהו כאילו הוי לנוגשו דרך ואין מעות לו שיזדמנו עד ממנו

' נמצא שלכס"מ אין פטור של חוב שנוצר כתוצאה ממכר אלא זה אותו פטור שאין משמטתו
 שביעית משמטת הלוואות שלא הגיע זמן פרעונן. וכ"כ הסמ"ע ושו"ע הרב.

יעתו רק אם זמן פרעונם לאחר השביעית לא נפק"מ למחלוקת זו היא גם במשכורת שלכס"מ וס
 נשמטים.

 כתובת אשה

: אמר ושמואל, ותזקוף משתפגום: אמר רב? משמטת כתובה מאימתי: איתמר א: יח גיטין בגמ'
 .פגמה שלא פי על אף זקפה, זקפה שלא פי על אף פגמה
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 :בדיני כוותיה דהלכתאוהרמב"ם כתב כשמואל כיון 

 כתובתה אין השמטה קודם אשתו את המגרש יג:  הלכה ט פרק ויובל שמיטה הלכות ם"רמב
 וכ"כ השו"ע בסעיף י"ז. .נשמטת במלוה עליו זקפתה או פגמתה ואם, נשמטת

 במהות הזקיפה במלווה נחלקו הפוסקים:

 קבע לו זמן פרעון. רא"ש: -

 סיכם את החשבון לחוב אחד. רש"י, מרדכי: -

 העמדה בדין. ב"י ברמב"ם: -

 כתיבת שטר חוב המרדכי:כנסת הגדולה בשם  -

 צ'ק עבור ההלוואה

הפוסקים מהו המעמד של צ'ק האם יש לראות אותו כממון וממילא החוב נחשב כגבוי התלבטו 
 ואינו משמט או שהוא כהתחייבות לתשלום וממילא הוא כשטר חוב ומשמט.

אם חובה החת"ס דיבר על סוג של שטרות של המלכות ודן אותם ככסף גמור אך סייג שכך הוא רק 
 מדין המלכות לקחת אותם כתשלום.

כתב הגרמ"א שאין חיוב לקחת צ'קים וגם המציאות שרבים נמנעים מלקבל אותם וממילא מוכח 
 שאינו ככסף גמור אלא כשאר חוב ושביעית משמטתו.

ואמנם היה מקום לומר שהמחזיק יכול לגבות אותו בכל רגע בבנק ותלוי רק בו וממילא יהיה 
 וי, אמנם מצד שני לא בהכרח יש כיסוי לכל צ'ק.נחשב כשטר גב

והעלה למסקנה שיש להתייחס אליו כשטר חוב ולעשות פרוזבול לצ'קים שנמצאים ביד האדם 
 תשובותע"מ שניתן יהיה לגבות אותם לאחר השמיטה. וכ"כ בילקו"י שביעית עמוד תקכה. 

 . וכן דעת רוב הפוסקים.תע סימן ג כרך והנהגות

 מדין תוקף יש ק'לצ. מזומן בכסף תשלום כמו נחשב ק'הצאמנם לגר"מ פיינשטיין ולרב אלישיב 
 בין הנפוץ למנהג נחשב, מזומן כסף כמו בהמחאה ההשתמשות, היום שכן, סיטומתא קנין

 . ממילא לשיטה זו אין צריך לעשות פרוזבול.הסוחרים

 וא נשמט כיון שלא הגיע זמן פרעונו.יוער שאם הצ'ק בתאריך דחוי לאחר השמיטה ממילא אין ה

  :האם שביעית משמטת במקרים הבאים

  .שלא שילם משכורות לאברכים ראש כולל

ראשית, אפשר שהתחייבות לתת משכורת לאברכים הינה כהתחייבות כלפי שמיים ואינה כשכר 
 שכיר וממילא אינה נשמטת וצ"ע.

 'משמט זה הרי מלוה עשאו ואם משמט נואי שכיר שכרועל הצד שדינה כשכר שכיר נאמר במשנה '

וראה לעיל שלב"ח הטעם שאין שמיטת כספים אלא בהלוואה ולב"י כיון שדרכו להגבות לאחר 
 השביעית.

ובמשכורת שהגיע זמן פרעונה בשביעית ונדחתה לאחר השביעית לב"ח אינה משמטת ולב"י 
 משמטת כי הדרך היום שמשולמת בכל חודש.

 :נשמט שאינו שכיר כשכר דינה בזמננו משכורת האםהפוסקים  חלקולמעשה נ

 . נשמטת אינהכתב כב"ח ש קנה' עמ שביעית לציון אור -

 .נשמטתכתב כב"י ש ה אות תמז' סי ג"ח והנהגות תשובות ת"שווב -
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  .מי שקנה חליפה ועדיין לא שילם

 ראה לעיל לענין מכר שלב"ח אין שביעית משמטת מכר ולב"י משמטת.

  .תרומה לבית הכנסת שהתחייבמי 

 נראה שתרומה לבית הכנסת לא נשמטת משתי סיבות

 החוב הוא כלפי שמיים ולא שייך בזה 'אשר יגוש את רעהו'. .א

 גבאי בית הכנסת הם נציגי ציבור כגבאי צדקה ואפשר שדינם כמסורים לבית דין. .ב

 ?פרוזבול ח או מנהל בנק צריך לכתוב"האם מנהל גמ

 צדקה וגמ"ח

ב מסופר על אדם שויתר על חצי זוז שנפסק לטובתו בבי"ד לטובת העניים ומיד רצה בגמ' ב"ק לו 
לחזור בו ואמר לו רב יוסף שאינו יכול לחזור בו כי בית הדין זכה בו עבור העניים אפילו שהעני לא 

 נוכח כיון ש 'יד עניים אנן' הגמ' מדמה את החלטת רב יוסף לדין ש'יתומים לא צריכים פרוזבול'.

 שמואל אמר יהודה רב דאמר .אנן עניים יד אנן יוסף רב דאמר מהא שם כתב: א"הרשב ושיחידב
 של לקופה מעות שחייב ומי היתומים כדין העניים דדין שמעינן פרוזבול צריכין אינם יתומים

  .משמט אינו צדקה

 מי. פרוזבול צריכים אין, אחרים ביד מלוה להם שיש קטנים יתומים  וכ"כ השו"ע בסעיף כ"ח:
 .משמט אינו, הצדקה לקופת שחייב

 וכן, דמי ד"לב כמסורין להן אשר וכל ושטרותיהן, יתומים של אביהן הוא ד"דהבהסביר הסמ"ע: 
 . היתומים כיד עניים יד ד"דהב, צדקה של בקופה

 לגבי גמ"ח חילק הגרמ"א בשלשה עניינים:

החובות  משמטת השמיטה אין כי פרוזבול צריכים אינם - צדקה קופות או ח"גמ גבאי -
 אדמה מזבח הרב בשם ביאוה .ד"לבי שטרותיהם שמסרו כמי שנחשבים מפני, אליהם

 .משמט שאינו ו"ת ק"בעיה הכוללות לפקידי שחייב מי לכל שלמד א"של' סי ד"יו

כיון שפטור גבאי צדקה הוא מכח  .פרוזבול לעשות צריך - ח"גמ לו שיש פרטי אדם -
 הציבור ובי"ד ולא באדם פרטי.

נראה  .פרוזבול לעשות צריך ואינו, משמטתו שביעית אין - ח"בגמ כסף שמפקיד אדם -
כוונתו כיון שהגמ"ח כשליח שמזכה לווים ממנו עם הקבלה, והחוב של הלווים לא נשמט 

 כדין מסור לבית דין. ויש שחלקו בזה וחייבו לעשות.

הלכה כד כתב שטוב שיעשו גם הגמחים פרוזבול  ט פרק ויובל שמיטה הלכות אמונה דרךבל בא
כיון שאפשר שיש בידם כספים שאינם כספי צדקה. ויש שכתבו טעם אחר כיון שגמ"ח מלווה גם 

 לעשירים ולא שייך בהם הטעם שבי"ד יד עניים.

 מנהל בנק

 שיעבוד" איןשהוא גוף בערבון מוגבל  בנקשל משוםשאין צריך הבנק לעשות פרוזבול יש שכתבו 
 בערבבזמן הקובע  סגור שהבנק משוםכן ו, מהם לתבוע שאפשר בעלים איןו המלווה כלפי" הגוף
 .היום חצות לאחר השנה ראש

בנק צריך לעשות פרוזבול כדי שההלואות שנתן ללקוחות והגיע זמן מנהל אמנם לרוב הפוסקים 
 לאחר השמיטה. פרעונם ולא נפרעו יוכלו להגבות

 וכתב הגרמ"א ואין לומר שדינו כ'פקדון' שהשימוש במילה זו הוא מושאל אלא הוא מלווה.
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וכתב הילקו"י שדי לו בפרוזבול אחד למרות שהבנק הוא בבעלות אנשים רבים כיון שהלוו מקופה 
 משותפת אינו דומה לאחד שלווה מחמישה שצריך פרוזבול לכל אחד ואחד.

 ?אפשר לסדר פרוזבול איזה דייניםבפני 

 פרוזבול

 שנמנעו כשראה הזקן הלל שהתקין הדברים מן אחד זה משמט אינו פרוזבול ד:-ג, י שביעית משנה
 עם דבר יהיה פן לך השמר( טו דברים) בתורה שכתוב מה על ועוברין זה את זה מלהלוות העם

 :לפרוזבול הלל התקין' וגו בליעל לבבך

 לי שיש חוב שכל פלוני שבמקום הדיינים ופלוני פלוני איש לכם אני מוסר פרוזבול של גופו זהו
את אחיך תשמט ידך ולא המוסר ספרי:  :העדים או למטה חותמין והדיינים שארצה ז"כ שאגבנו

 שטרותיו לבית דין.

 מאיזה כח נעשה פרוזבול? –גיטין לו 

וכן נראה סברת הראב"ד שסובר שפרוזבול תקף גם  –רבא: הפקר בית דין הפקר  -
 בשמיטה דאוריתא.

 וכ"כ הרמב"ם שרק מכל זה פרוזבול תקף. –אביי: שביעית בזמן הזה דרבנן  -

 מהי מהות תקנת הפרוזבול:

 מסירת שטרות לבית דין והם פטורים ממילא רש"י, תוס': -

 תקנה שדי בהודעה על מסירת השטרות ואין צריך למסור שטרות כעיקר הדין ריטב"א: -

אך לא כתב כך  -תקנה שתועיל הודעה על הרצון לגבות את החוב. רמב"ם בפיהמ"ש: -
 בהלכות.

 בפני מי נעשה הפרוזבול

 .ברומי נתונים ואפילו ירמיה רבי בשם חזקיה' ר :ב י שביעית ירושלמי

 ?הפרוזבולבזמן עשיית  מי נתון ברומי

שהוא מוסר השטרות אפילו כשהדיינים  בפני עדיםהדיינים, כלומר יכול לומר מרדכי:  -
 אצל המלוה הולךשכתב ' השו"עוכן נראה דעת . הרמ"ארחוקים ממנו הרבה. וכ"כ 

. וכ"כ בפאת בפני הדיינים'.  אבל לר' יחיאל מפריז המלוה חייב חייב להופיע עדים שלשה
 השולחן.

 רחוקים מהמלווה. השטרות רמב"ן, ר"ן: -

 איזה בית דין מועיל לפרוזבול

 .דנהרדעא דינא בבי אי דסורא דינא בבי אי אלא פרוסבול כתבינן לא: שמואל אמר: לו גיטין בבלי

 , חכמים גדולים ביותר. כשמואל. בית דין חשוב ביותרר"ת, רמב"ם:  -

 .בי"ד חשוב והמחום עליהם באותה העירשו"ע:  -

וכ"כ  . שלא כשמואל שרצה גם לבטל את הפרוזבול.בכל בית דיןרמב"ן רשב"א, רא"ש:  -
 הרמ"א.
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 ג יתדות"והאם עציץ נקוב המונח ע ,מדוע צריך שיהיה ללוה קרקע לכתוב עליו פרוזבול

נחשב קרקע לענין זה. ומה יעשו אם יש ללוה קרקע פחות מסכום ההלואה או במקרה 

 .קרקע כלל ואין לו

שדה  ללוה קלח של כרוב או על הקרקע. ומה הדין אם יש כותבים פרוזבול אלא מדוע אין

  .קרקע אולם לערב יש קרקע כלל או שאין לו . ממושכנת

 כל שדהו בתוך הוא מזכה לו אין אם הקרקע. על אלא פרוזבול כותבין אין ו:  י שביעית במשנה
 על לאיש כותבין אומר חוצפית רבי פרוזבול. עליה כותבין בעיר ממושכנת שדה לו היתה שהוא.

 :אפוטרופין נכסי על וליתומים אשתו נכסי

 , הקרקע על אלא פרוזבול כותבין וכ"כ השו"ע סעיף כב: אין

 ונים:שובטעם הדבר הסבירו הרא

 למי אם כי אינו הלואה וסתם, הלואה אסתם אם כי פרוזבול תיקנו דלא משום רש"י: -
 . חובו בגביות עליה וסמוך קרקע לו שיש

 ד."הב ביד ועומד כגבוי טפי מחשב קרקע לו דכשיש ר"ש: -

 בפרטי הדין כתב השו"ע:

 יתידות גבי על מונח נקוב עציץ  אלא לו אין ואפילו, סגי שהוא כל קרקע ואפילוכב:  סעיף -
 ; סגי, שלו היתידות מקום שאין פי על אף, באויר

 או, לערב או נתן מדרבי להמלוה משועבדת דהיא, להלוה שחייב מי פירושסמ"ע:  לו לחייב ויש, כלל ללוה אין אפילו -
 מזכהו, לו שחייב למי או למלוה ויש, לזה ולא לזה אין ואפילו. כותבין, לו שחייב למי

 גב על אף, לו הוא זכות שם דבזיכוי כיון מ"מ, בפניו שלא לאדם חבין דאין ג"דאע .בפניו שלא ואפילו, אחר ידי על אפילו

  .הזה בזמן בפרט כספים שמיטת הוא דקיל והטעם, דמעיקרא זיכוי שם אחר הולכין, חובה הזיכוי י"ע לו דיבוא
 לו מזכין אין, אחרים של בקרקע לזכות רוצה איני: וצווח לפנינו הלוה אם מיהו: הגה -

  (.השולח' פ ן"ר) כרחו בעל לאדם

'(. ג מאמר בעיטור כ"כ) פרוזבול עליו כותבים, לכירים או לתנור מקום השאילוכג:  סעיף -

 . למרות שבשכירות אין לו אחריות באונסין נחשב כשלו לענין פרוזבול לו השכירו אם הדין והוא
 . כאילו היא ברשותו פרוזבול עליה כותבין, ביד אחרים שהלוו לו ממושכנת שדהללווה  לו היתה כד:  סעיף -

 בעלה נכסי על ולאשה, פירות אוכל שהוא שלה מלוג נכסי היינו אשתו נכסי על לאיש כותביםכה:  סעיף -

 קרקע ליתומים ואין היתומים לצורך שלווין אפטרופין. אפוטרופוס נכסי על וליתומים, קרקע לה כיש הוי במזונותיה שחייב דכיון

  . ר"ש.שלו קרקע על פרוזבול כותבין לוה שהאפטרופוס שכיון

 

 

 

 

 

 

 

  



 שמיטה הלכות

473 
 

 

 

 

 

 

 

 

 שינון הלכה

 

 . לחזרה ושינון מהירבדרך קצרה, הנידונים  תוכן העניינים

 ורמזים לחולקים עם הלכה למעשה כשהוכרעה

  



 הלכה שינון

474 
 

 דרך הלימוד בשינון הלכה
 

 "שינון הלכה" מאפשרת ללומד לחזור על החומר לאחר הלימוד באופן מהיר.

פירוט הכותרות בנוי כך שהוא בא להכיל ולהזכיר את כל הנושאים שנידונו בסעיף הנידון בב"י, 
 בשו"ע ובנושאי הכלים.

 במקום שהוכרעה הלכה בשו"ע הכותרת תנוסח באופן המכיל את הכרעת השו"ע.

 רמזים לדעות הראשונים

 במקום שהובאה ע"י המחבר אן הרמ"א דעה נוספת גם היא תכלל בכותרת בדרך יש אומרים.

במקום שהמחבר הכריע כאחד הראשונים אך יש ראשונים החולקים שלא הוזכרו בשו"ע תובא 
 תזכורת לדעתם ע"י תוספת כוכבית. יש לשים לב שמיקום הכוכבית מצביע על נקודת המחלוקת. 

בנושא זה המחבר פסק כרמב"ם  שדי  –" פטור* כלשהו ממנו ונשאר שנקצץ אילןלדוגמא: "
אחר קציצה, אמנם דעת הרא"ש שצריך שיוותר טפח מהאילן המקורי. בכלשהו לפטור מערלה ל

וכיון שהוא חולק בשיעור אך לא בעיקר הדין, המילה "כלשהו" המציינת את השיעור מסומנת 
 בכוכבית.

נכון שהלומד בזמן החזרה יתעכב על הכוכביות ויוודא שהוא זוכר את עקרי המחלוקת. במידה 
 וד המצויין ולהתרענן בדעות הראשונים.ואין הוא זוכר, נכון לגשת לעמ

 רמזים לדעות האחרונים

על  ^פעמים שבדרך זו סומנו גם מחלוקות באחרונים, במקרה זה תצויין המחלוקת ע"י הסימן 
 המילה המתאימה כפי שצוינו מחלוקות הראשונים.

עת הב"ח " התקציר מנוסח כפסק השו"ע והסימן ^ בא לרמוז על דגויים בשל^ נוהג חדשלדוגמא "
 שחדש אינו נוהג בשל גויים.
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