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 בס"ד

 

 כמה מילים כעזרה ללומד:

אופן סיכום זה נלמד מספר 'עיקרי השולחן' בו נעזרתי כשלמדתי הלכות נדה. אך 

 בפרטי השיטה יש כמה שינויים.

הרווח בסיכום באופן זה הוא שכל הסעיף על שלביו השונים פרוס בבת אחת לעיני 

הלומד כך שיכול לראות בכל סעיף את המקור בגמרא ובראשונים בסמוך לעיקר 

 הפסיקה של שו"ע ורמ"א.

 לשון הגמרא או המשנה מובא בדרך כלל בשלמות.

 .ףיעס לכ ינפל תומלשב תאבומ השו"ע ןושל

 השונים:מקורות יש גופן שונה ל

  גמרא

 ראשונים

 אחרונים

 .פוסקי זמננו

תוכן העניינים ארוך ומפורט לפי נושא כל סעיף וזאת על מנת לאפשר חזרה 

 מהירה על כל החומר לפי הנושאים. 

 בהצלחה רבה לכל הלומדים

 שנזכה להגדיל תורה ולהאדירה

 

 

 

 

 

 אשמח שילמדו בסיכום זה ואף יעירו ויאירו במייל המובא בתחתית כל עמוד. 

 אין להעתיק לצרכים שאינם ללימוד אישי/קבוצתי. 

  כל הזכויות שמורות למחבר
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 בס"ד

 הלכות חדש

 רצ"ג סימן
 יסודות איסור חדש –סעיף א 

בניסן, שנאמר: ולחם וקלי וכרמל לא תאכלו עד עצם היום  ט"זאסור לאכול חדש מתבואת חמשת המינים עד שיקרב העומר שהוא ב

 . ובח"ל, שעושין ב' ימים, אסור כל יום י"ז עד תחלת ליל י"ח.ט"זהזה והאידנא, דליכא עומר, אסור כל יום 

 ת והרחבהמקורו עיקר הסעיף

 ע:"שו
 איסור חדש:

 אסור באכילה עד הקרבת קרבן העומר בזמן הבית:
 ניסן. ז"טאסור באכילה עד סוף יום  בזמננו:
 כיון שעושים ב' ימים אסור עד תחילת ליל י"ח ניסן.בחו"ל: 

 
 שמרים העשוים מחדש:

: אסורים ולא בטלים אפילו באלף. א. מידי דלטעמא עביד. ב. דבר שיש ז"ט
 מתירין.לו 
 מצא סמך נכון להתיר שמרי חדש.בשו"ת משכנות יעקב  :ש"פת

 היקף האיסור:
גרגרים חיים(.  –גרגרי תבואה קלויים באש; כרמל  –כל צורות האכילה )קלי 

 כמו כן כל המוצרים המופקים מדגן אסורים בחדש קודם ט"ז ניסן. 
 

והכוסמין חמשה דברים חייבים בחלה החטים והשעורים  חלה)א,א(:
ושבולת שועל ושיפון הרי אלו חייבין בחלה ומצטרפין זה עם זה 
ואסורין בחדש מלפני הפסח ומלקצור מלפני העומר ואם השרישו 

 .קודם לעומר העומר מתירן ואם לאו אסורין עד שיבא העומר הבא
 מאימתי מותרים בחדש?

הותר חדש מיד. הרחוקים מותרין  -משקרב העומר  מנחות)סח.(:
ות היום ולהלן. משחרב בהמ"ק, התקין ר' יוחנן בן זכאי שיהא מחצ

יום הנף כולו אסור. אמר ר' יהודה: והלא מן התורה הוא אסור, 
שנאמר: עד עצם היום הזה. מפני מה הרחוקים מותרין מחצות היום 

 ולהלן? מפני שהן יודעין שאין ב"ד מתעצלין בו.
ה אסור לאכול כל בגמרא בסוכה מבואר שדעת ר' יוחנן שמדין תור

 היום עד הקרבת העומר. ומש"כ 'התקין' היינו 'דרש ותיקן'. 
בחו"ל שעושים שני ימים טובים, אין לאכול  ש:"רא,ם"רמב,ף"רי

 ניסן. ז"טכל יום י"ז עד ליל י"ח משום שהוא ספק 
 משקים היוצאים מדגן:

רמב"ם כ' שאינו לוקה עליהם אסורים מדאורייתא. : )ורוב הפוסקים(רמב"ם

 משום שהם אינם חשובים כמו הגרגרים עצמם, ולא דומים ליין או שמן זית. 

אסורים מדרבנן הואיל ואינו עיקר הפרי אלא  משכנות יעקב, פנ"י:
 זיעה בעלמא.
מותר משום שהמשקה אינו  :)על מס' תרומות יא, ב(לחם משנה

 נחשב כעיקר הפרי.

 

 מקום האיסור –סעיף ב 
 איסור החדש נוהג בין בארץ בין בח"ל, בין בשל ישראל בין בשל עובד כוכבים.

 מקורות והרחבה עיקר הסעיף

 ע:"שו
 מקום האיסור:

 ארץ ישראל.
 חו"ל. 

 חלות האיסור על מי:
 תבואת ישראל. 

 תבואת נכרי.
 : על תבואת נכרי אין איסור חדש.ח"ב
שיש איסור חדש  ע"שוכ , וכותב שכל הפוסקים סובריםח"ב: חולק על הז"ט

 בנכרי.
 האיסור חל גם על תבואה שלא הביאה שליש. :ש"פת

איסור חדש חל גם על תבואה שגדלה בעציץ שאינו נקוב או  רש"ש,דברי דוד:
 במים.

, התקין ר' יוחנן בן זכאי שיהא יום משחרב בהמ"ק מנחות)סח.(:
 הנף כולו אסור. 

אינה נוהגת אלא בארץ,  -כל מצוה שהיא תלויה בארץ קידושין)לו:(:
חוץ מן נוהגת בין בארץ בין בחוצה לארץ,  -ושאינה תלויה בארץ 

 הערלה וכלאים; ר"א אומר: אף החדש.
 .החדש אסור מן התורה בכל מקוםערלה)ג,ט(:

 חדש בתבואת נכרי:
הירושלמי שואל על המשנה של קידושין, מדוע לא הזכירו שגם 

 הג בחו"ל? ועונה משום שחלה אינו נוהג בגוי. 'חלה' נו
מירושלמי זה נלמד שדין חדש שייך גם בתבואת נכרי, ורק  :'תוס

למד זאת מק"ו מערלה שנוהג רק בארץ ובשל  רא"שחלה לא. ו
 טור ושו"ע.גוי ק"ו  לחדש הנוהג בחו"ל שנהג בשל גוי. וכ"פ 

 חדש בחו"ל לא נוהג בשל גוי. ר' אביגדור כ"ץ:
 חדש אינו נוהג כלל בתבואת גוי. ב"ח:
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 איזו תבואה ניתרת בעומר –סעיף ג 
הגה: ומ"מ כל סתם תבואה שרי לאחר הפסח, מכח ספק ספיקא, בניסן, אסורה עד שיבא העומר הבא.  לט"זתבואה שלא השרישה קודם 

(. ובמיני תבואה שזורעים ודאי לאחר הרא"שספק היא משנה שעברה. ואם תמצא לומר משנה זו, מ"מ דלמא נשרשה קודם העומר )טור בשם 
פסח, כגון במקצת מדינות שזורעין שבולת שועל ושעורים לאחר פסח, אז יש לו להחמיר אחר הקציר, אם לא שאין דלתות המדינות נעולות, ורוב 

זמן שימות החורף נמשכים לאחר ספ"ק דקידושין(. וכן בתוס' התבואה באה ממקום אחר שזורעין קודם הפסח )הגהות מיימוני פי"א מהמ"א ו
פסח, ובכל הגליל ההוא זורעים לאחר פסח דברים הנזכרים, יש להחמיר ולחוש מן הסתם. אבל אין להורות לאחרים במקום שרוב שתייתן ואכילתן 

 ות"ה סימן קנ"ח /קצ"א/(. הרא"שממינים אלו, כי מוטב שיהיו שוגגין ואל יהיו מזידין )כן משמע בטור בשם 

 מקורות והרחבה סעיףעיקר ה

 ע:"שו
 איזו תבואה אסורה בחדש?
 ז"טניסן. תותר באכילה לאחר  ז"טתבואה שהשרישה לאחר 

 אניסן של שנה הבאה. 

 מה דין סתם תבואה שלא יודעים מתי השרישה?
 .במותרת מכח ספק ספיקא א:"רמ

אך בתבואה שרובה נזרע אחר העומר, גם אם יש מיעוט המסופק באותו  ך:"ש
 סוג, אין זה ס"ס אלא ספק אחד.

 תימה, הרי זה ספק ספיקא משם אחד?! :א"רעק
 תבואה שודאי נזרעה אחר הפסח:

אסור, אא"כ ידוע שרוב תבואה זו באה ממקום אחר  א:"רמ
 שזורעים בו לפני העומר. ומסתמא יש לחוש.

ם שרוב השתייה והאכילה מבוססים על מינים כאלו אם יש מקו
שהם חדש, אסור להעיר לאנשי המקום משום שלא ישמעו ומוטב 

 יהו שוגגים ולא מזידים.
: בשעת הדחק בחו"ל ניתן לסמוך על כך שאין חדש בחו"ל, מכך שאין ז"ט

ערוך פסיקה חד משמעית בגמרא כר"א שחדש נוהג בחו"ל מדאור'. וכ"פ 
 השולחן.

 זמן נחשב להשרשה?כמה 
 שלושה ימים. :ד"תהבשם  ך"ש

 .ם"רמבשבועיים, שכן דעת כל הפוסקים והנקודות הכסף: 
יישבו ומשכנות יעקב  ס"חתש)כ' ד"תהנראה שהוא נוקט לקולא כדעת  :ש"פת

 (. ד"תהדברי 
תבואה שנזרעה בערב פסח אסורה משום חדש כיון שהיום השלישי  :ש"פת

 מהמניין. עצמו והוא לאז "טהוא יום 
כיון שהוא איסור דאו' אזלינן לחומרא. אמנם, אם יודע בוודאי  ה:"פנ

 מותר. –שהשריש, אפילו קודם שבועיים 
מותר להנביט עלים מגרעינים שהותרו ולאכלם, ואין צורך  שאגת אריה:

 להמתין עד לעומר הבא.                                                    

ואסורין בחדש מלפני הפסח ומלקצור מלפני העומר ...חלה)א,א(:א 
ואם השרישו קודם לעומר העומר מתירן ואם לאו אסורין עד שיבא 

 .העומר הבא
: רוב החיטים משרישות קודם העומר ולכן מרדכי,ש"רא,'תוסב 

יש לסמוך על רוב זה במקרה ספק. ואף יותר מכך, שיש כאן ספק 
שעברה, ואפילו אם  ספק שמא התבואה היא משנה –ספיקא 

 מהשנה ספק שמא השרישה קודם העומר. 
אע"ג שהתבואה הוא דבר שיש לו מתירין שאינו בטל גם בס"ס, כבר כ'  ך:"ש

דה"מ בס"ס של תערובות אך לא בס"ס כגון  ש"ראבסימן ק"י ס"ק נו בשם ה
 הכא של עצם האיסור.

הג"מ: במקום שיש אפשרות של ייבוא ממדינה אחרת אפשר 
 שתולים שהגיע משם.להקל, 

בחדש שהתערב לא בצורה של קמח בקמח אלא מוצר מוגמר  חכ"א )נג(:
בטל בשישים, משום שכיון שהוא חמץ, הוא עתיד להתבער  –כמאפה באחרים 

 בפסח ואינו נחשב לדבר שיש לו מתירין. 
 מאכל שעתיד להתקלקל אינו נחשב לדשיל"מ. חק יעקב:
 שעורים:

 אחרר"מ: היה מחמיר שלא לאכול שעורים לפי שרובן נזרעו 
הפסח או לפניו אך סמוך לו מאד. אך בין פסח לקציר שעורים 

 מותר לאכול ]משום שאז עבר העומר והותרו השעורים[.
: במקום שיש רק ספק אחד, אסור. אך במקום שכל שתייתם מ"ד

שרוב  הוא שכר אין לאסור ברבים משום 'מוטב יהיו' אך במקום
 שתייתם יין צריך לאסור ברבים.

 חדש בחו"ל:
, בארץ אלא נוהגת אינה - בארץ תלויה שהיא מצוה כלקידושין)לו:(:

 מן חוץ ,לארץ בחוצה בין בארץ בין נוהגת - בארץ תלויה ושאינה
 .החדש אף: אומר א"ר; וכלאים הערלה

 ראשונים: הלכה כרבי אליעזר שיש גם סתמא דמשנה כוותיה.

 

 תבואה שנזרעה בשנית –סעיף ד 
 .אסור, לשרש עדיין התחילה ולא הקרקע תחת היתה העומר ובשעת, וזרעה וקצרה העומר אחר שנזרעה תבואה

 מקורות והרחבה עיקר הסעיף

 ע:"שו
תבואה בשלה שהיתה בקרקע בשעת העומר נחשבת כאילו היא 

 לא השרישה, ואסורה בחדש.
 מותרים. –אם נזרעה והשרישה קודם העומר הראשון  ך:"ש

בעי רבא בר רב חנן: חטין שזרען בקרקע, עומר מתירן  מנחות)סט.(:
לא צריכא, דחצדינהו וזרעינהו ...או אין עומר מתירן? היכי דמי?

קודם לעומר ואתא עומר וחליף עלייהו, וקא מיבעיא ליה: מהו 
בכדא דמיא ושרינהו עומר, או לנקוטי ומיכל מינייהו? כמאן דשדייא 

 דלמא בטיל להו לגבי ארעא?
 לא איפשיטא בגמרא ונקטינן לחומרא. טור:

 

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

 מקורות והרחבה עיקר הסעיף

 ע:"שו
 –תבואה שהביאה שליש ונעקרה, ונזרעה בשנית לאחר העומר 

 אם הוסיפה בגידולה אסורה בחדש.

בן פזי: שיבולת שהביאה שליש קודם לעומר,  ר"שבעי מנחות)סט:(:
ועקרה ושתלה לאחר העומר והוסיפה, מהו? בתר עיקר אזלינן 

 ושרייה עומר, או דלמא בתר תוספת אזלינן ועד שיבא עומר הבא?
 לא איפשיטא בגמרא ונקטינן לחומרא. טור:
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 הלכות ערלה

 סימן רצ"ד
 יסודות דיני ערלה –סעיף א 

 הגרעינים בין הפרי עיקר בין, לעולם בהנאה אסורין שנים' ג בתוך בו שיהיו הפירות וכל נטיעתו מעת שנים' ג לו מונה, מאכל עץ הנוטע

 שאינם והתמרים והפגים מהם העשוי והתמד ענבים של והגרעינין והזגין שלהם והנץ, ורמונים אגוזים קליפי כגון, הקליפות בין

 אף מתבשלים שאינם תמרים שאוסר מי ויש. מרבעי ופטורים בערלה חייבים כולם, בבישולן נגמרים ואין שלקו והענבים מתבשלים

 .ברבעי

 מקורות והרחבה עיקר הסעיף

 ע:"שו
 מניין שנות ערלה:

 .אשניםמעת הנטיעה עד סוף שלוש 
 במה נאסר בערלה?

 עיקר הפרי.
 גרעינים.
 .אגוזים ורימונים(ב מו)כקליפות 

 זגים.
 פירות שלא התבשלו.

 חיוב בנטע רבעי:
 .ג כל ה'טפלים לפרי' פטורים מרבעי סתם: ע"שו
 : תמרים שלא התבשלו חייבים ברבעי. (ם"רמב) י"א ע"שו
 שכ' שאין מחלוקת כלל. ח"בהעיקר כדעה זו. ודלא כ ך:"ש

 .ח"ביש המיישבים את דברי  :ש"פת

ְוִכי ָתֹבאּו ֶאל ָהָאֶרץ ּוְנַטְעֶתם ָכל ֵעץ ַמֲאָכל ַוֲעַרְלֶתם  (:כג ,יט)ויקרא
 ָעְרָלתֹו ֶאת ִפְריֹו ָשֹלש ָשִנים ִיְהֶיה ָלֶכם ֲעֵרִלים לֹא ֵיָאֵכל:

 משעת נטיעתו. ?ערלה מאימתי הוא מונה לו יר' ערלה)א,ב(:א 
ילפי מקראי דערלה אין לה פדיון )דלא כנטע רבעי(  קידושין)נו:(:

 ואסורה בהנאה. 

 מה נאסר בערלה?
 את פריו, את הטפל לפריו.  ברכות)לו:(:ב 

ענקוקלות והחרצנים והזגים והתמד שלהם קליפי רמון  ערלה)א,ח(:
זיר והנץ שלו קליפי אגוזים והגרעינים אסורים בערלה ובאשרה ובנ

 .ומותרין ברבעי והנובלות כלם אסורות
תני פרי אתה פודה ואין אתה )ביחס לפטור מרבעי(  יר' ערלה)א,ה(:ג 

 .פודה לא בוסר ולא פגים
 חיובי עצים נוספים:

 קני סוכר אינם חייבים בערלה. ז:"רדב
 אופן איסורי הנאה בערלה:

מדרבנן. לאחרים ערלה אינה תופסת דמיה מדא' אך אסורים בית לחם יהודה: 
מותרים ולא אסור לקנות מדמיהן כלים או פירות אך קנו מותר כיון שהוי 

 חילופי חילופיהן ולא גזרו.
 מותר להתרפאות בערלה אפילו חולה שאין בו סכנה שלא כדרך הנאתו.

 (:בבית יוסףביעור הערלה )לא מופיע 
ישרוף, ואת שדרכן  -. את שדרכן לשרוף ..והערלהתמורה)לג:(: 

   יקבר. -להקבר 
 חייבים לשרוף. :'תוס

 לא חייב לשרוף.ריטב"א: 
כ'  עה"ש. וחת"ס וכ"כראוי לשרפם כדי שלא יכשלו ויהנו מהם. בנין ציון: 

 שיש בזה מצווה אך לא חייב. 
 

 חלקי העץ הפטורים מערלה –סעיף ב 
 .ערלה משום מותרים, מים כמו ממנו נוטף הגפן כשחותכין דהיינו, גפנים ומי והלולבים העלים אבל

 מקורות והרחבה עיקר הסעיף

 ע:"שו
 עלים וענפים אין בהם משום ערלה.

 משום ששם אינם טפלים לפרי אלא לאילן עצמו. ך:"ש

 .העלים והלולבים ומי גפנים וסמדר מותרים בערלה ערלה)א,ז(:
 ג' שלבים בפרי:

 אחר נפילת הפרי שביעית פרח קטנטן. –סמדר  .1
 פרי ניכר אך לא ראוי למאכל. –בוסר  .2
 ראוי לאכילה בשעת הדחק. –הביא שליש  .3

 גר"אר' יוסי אומר משעת סמדר נאסר, חכ"א משעת בוסר. והכריע 

 שבכל הפירות בוסר אסור סמדר מותר.
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 דין הצלף בערלה  –סעיף ג 
 חייבים האביונות, לארץ בחוצה אבל, ישראל בארץ, אמורים דברים במה. בערלה חייבים צלף של והקפריסין והתמרות האביונות

 .פטורים וקפריסין ותמרות

 מקורות והרחבה עיקר הסעיף

 ע:"שו
 מה חייב בערלה בצלף?
 פרי הצלף. –בארץ ישראל: אביונות 

 כמין פרי הגדל על עלי הצלף. –תמרות    
 קליפה גדולה סביב הפרי. –קפריסין  

 פרי הצלף. –בחוץ לארץ: אביונות 
ההבדל בין הארץ לחו"ל, שבא"י החמירו שהכל ייחשב כפרי ואילו  ך:"ש

 בחו"ל שמרו רק על עיקר הפרי. 
 

 -אמר רב יהודה אמר רב: צלף של ערלה בחוצה לארץ ברכות)לו:(:
זורק את האביונות ואוכל את הקפריסין. למימרא, דאביונות פירי 

רבי עקיבא אומר: אין מתעשר אלא אביונות ...וקפריסין לאו פירי?
אי אמר הלכה  -ונימא: הלכה כרבי עקיבא!  -בלבד, מפני שהוא פרי. 

קמשמע לן: כל המיקל אפילו בארץ,  -כרבי עקיבא, הוה אמינא 
]וטעמא משום שערלה  הלכה כמותו בחוצה לארץ, אבל בארץ לא -בארץ 

 .[רש"יבחו"ל היא מדברי סופרים. 

 ם:ערלה בוורדי
: יש ערלה בוורדים שמצינו במשנה שהם נקראים פרי. א"רשב

 כ' שהמחמיר תבוא עליו ברכה.  ן"רמבו
 אין בהם ערלה.  ד:"ראב

 הגדרת עץ ושיח:

 פירותיו גדלים מענפיו ולא מגזעו. עץ:

 אין גזעו חלול.       

 נותן פירות הרבה שנים אך לא בשנה הראשונה.       

 פירותיו גדלים מגזעו. שיח:

 גזעו חלול.         

 פירותיו הולכים ומתמעטים ונהיים גרועים, אך בשנה ראשונה          

 פירותיו טובים.                                                                                            

 

 אופן ספירת שנות ערלה –סעיף ד 
. ולרבעי לערלה נתעברה נתעברה ואם, מתשרי מתחיל שהוא העולם שנות אחר בהם הולכים אלא, ליום מיום נמנים אינם הללו שנים' ג

 ח"ר עד יום ד"מ עדיין שנשאר, באב ז"ט מקודם נטע, כיצד. שנים' ג על יתרים שהם ופעמים, יום ד"ומ שנים שתי אלא שאינו ופעמים

 הבא תשרי חדש מראש מונה, ואילך ז"ט ומיום, ז"ט ביום נטע ואם. שנים שתי עוד ומונה שנה לה עלתה תשרי ח"ר שהגיע כיון, תשרי

 פי על אף, ערלה דין כן גם להם יש בשבט ו"ט קודם בו שיחנטו הפירות כל, רביעית שנה של תשרי ח"ר ולאחר. שלמים שנים' ג

 שנה של בשבט ו"ט ולאחר. רבעי נקראים, חמישית שנה של בשבט ו"ט עד רביעית שנה של בשבט ו"מט בו והנחנטים. כ"אח שנגמרים

 .גמורים חולין הם חמישית

 מקורות והרחבה עיקר הסעיף

 ע:"שו
 אופן מניין שנות ערלה:

 לא מיום ליום אלא לפי חודש תשרי.
 נחשב כשנה. –ניטע מ"ד יום קודם ר"ה 

ט"ו באב ועוד כט יום של אלול. ששבועיים לנטיעה ועוד שלושים יום  ך:"ש
 שחשובים כשנה. 

 אב או אחריו הולכים לקולא. ז"טבספק אם ניטע קודם  :ש"פת
לעניין ערלה בחו"ל לא צריך י"ד יום להשרשה אלא סגי בשלושה ימים  :ס"חת

 ועוד שלושים. אך אמר כן להלכה ולא למעשה.
 מונה שלוש שנים שלמות ועוד, עד ט"ו בשבט. –פחות מכאן 

כל שחונט בין תשרי לשבט הוא ממים שקודם תשרי ולכן אין הבדל  באה"ט:
 בדין ט"ו בשבט בין מ"ד יום או פחות. 

 תחילת השנה לעניין נטיעה:
מנלן? דכתיב שלש  )ט:( באחד בתשרי ר"ה לנטיעה... (:.ר"ה)ב

ויליף שנה שנה מתשרי, שנים...ערלים, וכתיב ובשנה הרביעית, 
 דכתיב מראשית השנה.

 קיצור שלוש שנות ערלה:
תנו רבנן: אחד הנוטע, אחד המבריך, ואחד המרכיב, ערב  שם)ט:(:

עלתה לו שנה, ומותר לקיימן  -שביעית שלשים יום לפני ראש השנה 
לא עלתה לו שנה,  -בשביעית. פחות משלשים יום לפני ראש השנה 

ופירות נטיעה זו אסורין עד חמשה עשר  .ואסור לקיימן בשביעית
 רבעי. -ערלה, ואם לרבעי  -בשבט, אם לערלה 

אם שתלו שתיל עם גוש אדמתו אין צריך להמתין י"ד יום אלא סגי  ה:"פנ

 בשתלו בכ"ט אב ע"מ להחשיב ל' יום כשנה.

 

 ט"ו בשבט לעניין ערלה )מחלוקת( –סעיף ה 
רביעית כל הפירות שחנטו קודם ט"ו בשבט יש להם גם כן דין ערלה אף על פי שנגמרים הא דאמרינן שלאחר ר"ח תשרי של שנה 

אח"כ, דוקא בנטיעה שהקלנו עליה בתחלתה שכיון שעברו עליה מ"ד יום עלתה לה שנה, לפיכך החמרנו עליה בסופה, הא לאו הכי, 

 לא. וי"א דלא שנא.

 מקורות והרחבה עיקר הסעיף

 ע:"שו
 ט"ו בשבט?מתי מונים ערלה עד 

 דוקא בנטיעות שנטעו מ"ד יום קודם ר"ה. סתם:ע "שו
גם במה שניטע פחות מכן, ויוצא שיש יותר משלוש  א:"י ע"שו

 שנים. 
כתבו הרבה אחרונים שכיון שהוא שדאורייתא יש לנקוט  ה:"פנ

 לחומרא. 

 

 לאיזה עצים מונים ערלה עד ט"ו בשבט?
רק לעצים שנטעו מ"ד יום קודם ר"ה. והטעם  ד:"ראב,ם"רמב

הוא שכיון שהקלו עליהם בתחילתם החמירו עליהם בסופם. 
 למעשה יוצא שאין ערלה יותר משלוש שנים.

בכל העצים. והטעם הוא שכל החניטות שבין  :ן,טור"ררז"ה,
תשרי לטו בשבט הם מכח מים שלפני תשרי, ובעצם הם כגידולי 

 ערלה. ולכן אסורים.
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 דין נטע רבעי –סעיף ו 
פירות רבעי יש להם דין מעשר שני לכל דבר, ובזמן הבית היו צריכין להעלותן לירושלים לאכלם שם, או לפדותם ולהעלות הפדיון 

שם, והם מותרים מיד אחר הפדיון. והאידנא, שאין יכולין להעלותם לירושלים, פודים אותם אחר שיגמרו ויתלשו. ויכול לפדות את 

בשוה פרוטה, אפילו הם רבים, וישליך הפרוטה לים הגדול או ישחקנה ויפזרנה לרוח או ישליכנה בנהר אחר שחיקה, ויברך  כולם

בשעת פדיון: אשר קדשנו במצותיו וצונו על פדיון רבעי, או יפדה בפירות שישוו שוה פרוטה, שהוא אחד מל"ב במעה כסף שהיא 

הגה: ומטבע הרגילה במדינות אלו, החצי וי"נר, הוא יותר ורה שהוא רביע דר"הם )לשון עצמו(. שע ט"ז גרעיניאשפיר"ו אוטמאני"ם ששוקל 
 פירות רבעי פטורין מלקט ושכחה ופרט ועוללות.סי' קצ"ב(.  תה"דמשוה פרוטה פודין עליו )

 מקורות והרחבה עיקר הסעיף

 ע:"שו
 דין נטע רבעי בזמן הבית:

 נפדה ומעלה הפדיון.דינו כמעשר שני שנאכל בירושלים או 
 דין נטע רבעי כיום:

 פודים לאחר גמר גידול ותלישה. 
 אופן הפדיון:

 מברך על הפדיון: 'על פדיון רבעי' -
אפילו כמות  : בפרוטה(גר"א) פודה בשווה פרוטה -

)אפילו בשאינו  גדולה. יכול לחילופין לפדות על פירות

 .(גר"אמינו. 
 מאבד הפרוטה או הפירות, שלא יהנו ממנה.  -

 
 דין נטע רבעי: 

 פטור מלקט, שכחה, פרט ועוללות. 
 בשנת שמיטה חלים דיני נטע רבעי וערלה. 

 חילול נטע רבעי:
קדש הילולים דכתיב בנ"ר הוא לשון חילול דאמר  ברכות)לה.(:

 רחמנא אחליה והדר אכליה.
כיום שא"א להעלות לירושלים, משום שמעשר שני  טור:,ם"רמב

 נאכל רק לפני הבית, פודים את הכל. 
 פדיון בתלוש:

בית שמיי אומ' אין פודין אותו ענבים  ,יט(:מעשר שני ה) תוספתא
אלא יין ובית הלל אומ' יין וענבים אבל הכל מודין שאין פודין 

 .במחובר לקרקע
 טעם הדין:

נראה שלמד קדש קדש )כמעשר שני''אין פודין במחובר  ם:"רמב

 ממעשר(.

אין פודים במחובר משום שאין בקיאים בשומא בעודו  :'תוס
 מחובר.

 פדייה במחובר:
 יש טועים לפדות במחובר. ש:"רא
מדוע טעות? הרי ממסכת מעשר שני משמע שכך יש לנהוג  י:"ב

אלא יש לפדות במחובר ולהתנות שלא יחול הפדיון עד אשר לכתחילה, 
וכן יש לדאוג שלא לאבד את מטבע הפדיון עד שיתלש הפרי  יתלש.

 האחרון. דאל"ה לא יהיה לקדושה על מה לחול.

 בכמה פודים?
 שקול ד' זוזי ופרוק עלייהו ושדינהו בנהרא.  ערכין)כט.(:

 גם נטע רבעי יפדה בארבע זוזים.  בה"ג:
 בא"י יפדה לפי שווין ובחו"ל יפדה בשווה פרוטה.  ר' יונה:

כיום יכול לפדות אפילו כמות גדולה בשווה פרוטה  טור:,ם"רמב
)הבדל בין חו"ל לא"י הוא רק בזמן הבית ורק לעניין  י"בבלבד. וכ"פ 

 שדה החרם(. 

 נטע רבעי: ים שלפטור
כרם רבעי בית שמאי אומרים אין לו חומש ואין לו  ,ג(:ה)מעשר שני 

יש לו פרט ויש לו ביעור ובית הלל אומרים יש לו בית שמאי אומרים 
 .עוללות והעניים פודין לעצמן ובית הלל אומרים כולו לגת

למד זאת מדין פרט  י:"ב)ה"ה שאינו חייב בלקט ושכחה.  ם:"רמב

 .ועוללות שפטור(
 פגי ערלה אסורים אך פגי נטע רבעי מותרים.  :ו"רי

 

 נטע רבעי בחו"ל –סעיף ז 
דין נטע רבעי נוהג אף בחוצה לארץ. ויש מי שאומר שאינו נוהג אלא בארץ, אבל בחוצה לארץ פירות הבאים אחר שעברו שני ערלה 

 וע"פ(. ורמב"ן ורא"ש)וי"א שאינו נוהג בחוצה לארץ רק בכרם, ולא בשאר אילנות( )טור בשם הגאונים מותרים בלא פדיון 

 מקורות והרחבה עיקר הסעיף

 רבעי בחו"ל:דין נטע 
 .אנוהג בחו"ל  סתם: ע"שו
 .באינו נוהג בחו"ל  א:"י ע"שו
 . א"גר. וכ"פ גנוהג רק בכרם ולא בשאר אילנות  א:"רמ

 בחו"ל בין בכרם בין בשאר אילנות יש לפדות ללא ברכה.  ך:"ש
 

 האם נטע רבעי נוהג בחו"ל?
רק לגבי צלף אמרו כל המקל בארץ הלכה כמותו כן.  רבינו יונה: א

 בחו"ל, משמע שבשאר אילנות הדין נוהג כבארץ ישראל. 
 לא. בא"י נוהג בין בפני הבית ובין שלא בפני הבית. ם:"רמב ב
לעניין כרם רק כן. אמנם נוהג  ש:"ראא,"ן,רשב"גאונים,רמבג 

ולא נטע רבעי. והוסיפו עוד קולא שמה שנוהג כרם רבעי  רבעי
הוא רק אם יש כרם של חמש נטיעות לפחות אבל בגפן יחידית 

 אינו נוהג.
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 ערלה נוהגת בכל מקום –סעיף ח 
ארץ הלכה ערלה נוהגת בכל מקום ובכל זמן, בין בשל עובד כוכבים בין בשל ישראל, אלא שבשל ארץ ישראל היא מן התורה ובחוצה ל

הגה: ואסור ללקוט לנכרי פירות מאילן שלו שהוא ערלה, משום שנהנה במה שמחזיק לו הנכרי טובה על זה )כל בו וב"ה בשם למשה מסיני. 
 א"ח(.

 מקורות והרחבה עיקר הסעיף

 :ותוקפו מקום איסור ערלה
 מדאורייתא. –בארץ ישראל 

 הלכה למשה מסיני. –בחו"ל 
 האדם עליו חל האיסור:

 ישראל.
 גוי.
אסור לישראל ללקוט פירות ערלה של גוי עבור הגוי, כיון  א:"רמ

 שמחזיק לו הגוי טובה על כך וממילא נהנה מפירות ערלה.

 בקידושין)לז.( מבואר שערלה נוהגת בין בארץ בין בחו"ל.
ראשונים: גם אילנות של גויים חייבים בערלה. היינו שישראל 

 וי עצמו יש איסור. אסור להנות מפירות אלו לא שלג

 

 ספק ערלה –סעיף ט 
ספק ערלה בא"י, אסור. ובחוצה לארץ, מותר. כיצד, כרם שיש בו נטיעות של ערלה, וענבים נמכרים חוצה לו, בארץ ישראל, אסור; 

ובסוריא, מותר, והוא שלא ידע שהובאו מאותו הכרם; ובחו"ל, מותר, אפילו יודע שהובאו מאותו הכרם, רק שלא יראה שנבצרו 

 פרק קמא דקדושין(. מרדכיו רא"שהוא ספק ערלה שהוא מותר( )כן נראה מהטור וה)וכל שכן שכרם שמנטיעות של ערלה. 

 מקורות והרחבה עיקר הסעיף

 ע:"שו
 כרם שיש בו נטיעות מותרות ונטיעות ערלה:

 אסור. -בארץ ישראל 
 מותר אם לא יודע שהובאו מכרם זו. –בסוריא 
ובחו"ל ]שאז הוי ספק מותר, רק שלא יראה את הבצירה  –בחו"ל 

 .מותר, כך ההלכה למשה מסיני[

  א:"רמ
 כרם שהוא ספק ערלה מצד עצמו מותר בחו"ל.

שדעת  א"רמבסעיף הבא? נראה שסובר  ע"שותימה, הרי זה מפורש ב ך:"ש
לא כך,  א"רמשבספק עצמי מותר אפילו ליטול בידים. ודעת  ם"רמבכ ע"שו

אלא גם בספק עצמי מותר רק אם הגוי בוצר אך לא רואה מאיזה עצים. )וכן 
 (ז"טנראה מהלך זה בדברי ה

 אין לסמוך על מומחים לגבי קודם ט"ז אב או אחריו.חת"ס: 
 (:ש"פת. צוין בתקפחלק א,  ,ז"רדבתשובת דין ספק ערלה בארץ)סיכום 

לך והיכא דאתחזק איסורא  כללא דמלתא היכא דלא איתחזק איסורא לא תיבעי
לא תקנה מן הכרם שנתחזק בו האיסור אלא מהנמכר בשוק ואין כאן בית 

 עכ"ל מיחוש ולא תהרהר אחר מנהגן של ישראל כי תורה היא.

אסור מן התורה בכל מקום,  -תנן התם: החדש  לט.(:-קידושין)לח:
 מדברי סופרים. מאי הלכה? אמר רב יהודה -הלכה, והכלאים  -ערלה 

אמר שמואל: הלכתא מדינה; עולא אמר רבי יוחנן: הלכה למשה 
מותר, בחוצה לארץ  -אסור, בסוריא  -מסיני. דתנן: ספק ערלה בארץ 

אמר רבי אסי אמר ר' יוחנן:  ...יורד ולוקח ובלבד שלא יראנו לוקט -
הלכה למשה מסיני. א"ל ר' זירא לרבי אסי, והתניא:  -ערלה בח"ל 

יורד  -מותר, )בחוצה לארץ  -ור, בסוריא אס -ספק ערלה בארץ 
ולוקט(! אישתומם כשעה חדא, א"ל, אימא כך נאמר: ספיקא מותר, 

 ..ודאה אסור.
הלכה שערלה בחו"ל אסורה מהלכה למשה  ש:"רא,ם"רמב,ף"רי

מסיני. ולכן בחו"ל מותר לקחת משדה שגדלים שם עצי ערלה 
"ש עצים שיש ובלבד שלא יראה מהיכן לוקח ואז הוי ליה ספק. וכ

 ספק על עצם האיסור שלהם האם עברו שלוש שנים או לא.

 

 כרם ספק ערלה בחו"ל –סעיף י 
  כרם שהוא ספק ערלה, בארץ ישראל, אסור; ובסוריא, מותר, ואין צריך לומר בחוצה לארץ.

 מקורות והרחבה עיקר הסעיף

 ע:"שו
 ספק עצמי של ערלה:

 אסור. –ארץ ישראל 
 מותר. –סוריא 
 מותר. –חו"ל 

 

 

 חבית יין בכרם –סעיף יא 
חבית של יין הטמונה בכרם של ערלה, מותר, שאין הגנב גונב מכרם זה וטומן בתוכו. אבל ענבים שנמצאו טמונים בו, אסורים, שקרוב 

 הדבר שגנבם ממנו וטמנם בתוכו.

 מקורות והרחבה עיקר הסעיף

 ע:"שו
 אה?גניבות שנמצאו בכרם האם חוששים להם לערל

 לא, משום שלא יטמין שם הגנב. –יין 
 בהיין מותר ובתנאי שאין לחוש ליין נסך. ך:"ש

 כן, יתכן ששם טמנם הגנב. –ענבים 

ההוא חצבא דחמרא דאישתכח בפרדיסא דערלה, שריא ב"ב)כד.(:א
רבינא. לימא, משום דסבר לה דרבי חנינא! שאני התם, דאי מיגניב 

 אצנועי בגויה לא מצנעי. והני מילי חמרא, אבל עינבי מצנעי.  -מינה 
 במה מותר היין?

 רק בהנאה אך לא בשתייה. :ח"ר
ום שרוב גנבי גם בשתייה, ולא חיישינן ליין נסך מש :ת"ר,ן"רמבב

 ישראל.
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 נטיעת פירות ערלה –סעיף יב 
( של פי' ענף מן האילןאסור ליטע פרי של ערלה; ואם נטעו, הפירות שיוצאים ממנו, מותרים, דזה וזה גורם, מותר. ומותר ליטע יחור )

 ערלה, שאין ערלה אלא בפרי.

 מקורות והרחבה עיקר הסעיף

 ע:"שו
 נטיעת ערלה:

 .]זה וזה גורם אסור לכתחילה[אסורה  –נטיעה של הפרי 

 מותרת. –נטיעה של ענף 

 מותרים שזה וזה גורם. –פירות שיצאו מנטיעת האיסור 
 

רבי יוסי אומר נוטעין יחור של ערלה ואין נוטעין אגוז (:ט,א)ערלה
 .של ערלה מפני שהוא פרי ואין מרכיבין בכפניות של ערלה

ול הפירות היוצאים פרי ערלה שניטע באיסור, מותר לאכ טור:
ממנו כעבור ג' שנות ערלה שלהם ולא אמר' שיאסרו עולמית. 
והטעם הוא ש'זה וזה גורם'. היינו הפרי האסור והקרקע המותרת 

 יחד גורמים לצמיחת הפירות.
שזה לא מקרי זוז"ג משום שהפעולות של הפרי ושל הקרקע  'תוס: דעת א"רעק

 הן שונות. 
 

 שותפות ישראל וגוי בעצי ערלה –סעיף יג 
נכרי וישראל שהיו שותפין בנטיעה, אם לא התנו מתחלה, אסור. ואם התנו מתחלת השותפות שיהא העובד כוכבים אוכל שני ערלה 

 ובלבד שלא יבואו לחשבון. כיצד, כגון שיחשוב כמה פירות אכל העובד וישראל אוכל ג' שנים משני היתר כנגד שני ערלה, ה"ז מותר,

הגה: ויש מתירין אפילו לא התנו  כוכבים בשני ערלה עד שיאכל ישראל כנגד אותן הפירות, שזה אסור מפני שהוא כמחליף פירות ערלה.
 (.רא"שמתחלה, רק שהישראל אומר לעובד כוכבים: טול אתה שני הערלה ואני אטול שני היתר כנגדן )טור וה

 מקורות והרחבה עיקר הסעיף

 
 
 
 

 ק בשותפות ישראל וגוי פירות ערלה והיתר?כיצד ניתן לחל
רק אם התנו מלכתחילה שהגוי יקבל שנות ערלה וישראל  ע:"שו

דהוי  –שלוש שנות היתר. וכן שלא יחשבו פירות כנגד פירות 
 אחילופי ערלה שאסור. 

האיסור הוא אם התנו שיחשבו אח"כ. רק אם התנו שכל אחד יקבל לפי  ך:"ש
 מותר.  –שנים ולא לפי תבואה 

 מחשבים פירות אך ללא סיכום מראש:
 : מותר.ח"ב
 .ע"שוו ם"רמב: אסור. וכך משמע פשטות ז"ט
 
 
 

 באפילו אם לא התנו ביניהם מותר. יאמרו שיחלקו בשנים. א:"רמ

הנהו מוריקאי דעובד כוכבים נקיט בשבתא וישראל בחד ע"ז)כב.(:
לרבא: ישראל בשבתא, אתו לקמיה דרבא, שרא להו. איתיביה רבינא 

ועובד כוכבים שקיבלו שדה בשותפות, לא יאמר ישראל לעובד 
מותר, ואם  -כוכבים טול חלקך בשבת ואני בחול, ואם התנו מתחלה 

אסור! איכסיף. לסוף איגלאי מלתא דהתנו מעיקרא  -באו לחשבון 
הוו. רב גביהה מבי כתיל אמר: הנהו שתילי דערלה הוה, עובד 

ה וישראל שני דהתירא, אתו לקמיה דרבא, כוכבים אכיל שני דערל
שרא להו. והא אותביה רבינא לרבא! לסיועי סייעיה. והא אכסיף! 

 לא היו דברים מעולם.
 שותפות ישראל וגוי:

רק אם הכניסה לשותפות היתה על דעת זה  ן:"ר,ם"רמבא
ששלוש שנים ראשונות לא יהיו כלל של ישראל. דאל"ה יוצא 

ם בעצם עושה חילופי פירות ערלה שהישראל שמחליף את השני
 וממילא נהנה מהם.

אפילו אם לא היתה שותפות מלכתחילה אלא סיכמו  ש:"ראב
מותר. והוא משום שהסדר הוא שמי שעובד אוכל  –ביניהם אח"כ 

וכאן לא נראה שהוא בשליחות ישראל. וגם לא עושים חלוקה 
מדוקדקת של פירות הערלה כנגד האחרים. ובעצם עבודת 

 ע אין איסור. הקרק

 

 החלפה מראש –סעיף יד 
 מותר לומר לעובד כוכבים בשני ערלה: עבוד כרמי ותטול פירותיה, ותן לי כרמך שעברו עליה שני ערלה ואעבדנה ואטול פירותיה.

 מקורות והרחבה עיקר הסעיף

 ע:"שו
 אמותר להחליף שדות עם גוי. 

לו הקרקע בשכר שיתן : ההיתר הוא משום שזה נחשב כמו מכירה, שמוכר ז"ט
לו קרקע אחרת לעבדה. וודאי שמותר למכור שדה של ערלה )היינו ולא חשיב 

 הנאה מערלה(.

 מותר להחליף שדות עם גוי, כי העובד אוכל הפירות.  :מרדכיא 
כ' הטעם משום שהעובד דינו שיטול שכר. אך קשה לפי זה שכן טעם  י"ב: ז"ט

 ם"רמבפסק כ ע"שוהמוזכר בסעיף הקודם, ואילו שם  ש"ראזה מתאים לדעת 
שטעם זה לא מספיק וצריך להתנות מראש. ולכן יש טעם אחר. עיין ב'עיקר 

 הסעיף'. 

 

 מכירת מקום גידול הפירות –סעיף טו 
 מותר למכור לעובד כוכבים פירות שני ערלה לשלש שנים, מאחר שלא באו לעולם.

 מקורות והרחבה עיקר הסעיף

 ע:"שו
מותר למכור את פירות הערלה קודם שיצמחו, שאז לא עושה 

 סחורה בערלה. ומה שמוכר לו הוא בעצם מקום הגידול. 
. אפשר ע"שו: דין זה צ"ע, דא"כ מאי שנא מסעיף יב שצריך דווקא תנאי לז"ט

 למכור הפירות קודם שגדלו.
דלו וכאן מקורו בראשונים, ואינו דומה לסעיף יב, ששם מיירי לאחר שג נה"כ:

 לפני שגדלו. 

מותר למכור לגוי את הפירות של הערלה קודם שיצמחו  ד:"ראב
 כיון שבעצם מקנה לו את מקום הגידול שעל הענף וזה מותר. 
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 מבריך ומרכיב –סעיף טז 
דהיינו שעושה גומא אחד הנוטע גרעין או יחור או שעקר כל האילן ונטע במקום אחר, ואחד המרכיב יחור באילן אחר, ואחד המבריך, 

אצל האילן ומשפיל אחד מענפי האילן ומטמין אמצעיתו בגומא וראשו יוצא מהצד האחר ונעשה אילן, כולם חייבים בערלה. ודוקא 

שחתכו מצד זה מעיקר האילן, או שאינו יונק ממנו, אבל כל זמן שהוא מחובר ויונק ממנו חשוב כאחד מענפיו, ופטור. ואם לאחר שגדל 

ריך הבריך ממנו עוד ענף אחר בארץ ועשה כן כמה פעמים זה אחר זה, כל זמן שהראשון מחובר לעיקר האילן כולם פטורים. הענף שהב

הפסיק הראשון מעיקר האילן, חייבים, ומתחילים למנות להם משעה שהפסיק, והעיקר פטור. ואם נעקר העיקר מהקרקע חוזר להיות 

 לענף משעה שנעקר.טפל לענף שהבריך ומונין בין לעיקר בין 

 מקורות והרחבה עיקר הסעיף

 ע:"שו
 :אתחליפי נטיעות המחייבים בערלה

 .גרעין
 .יחור

 .עקירת האילן ונטיעה במקום אחר
 שלוש אפשרויות לחיוב בערלה:  –*הרכבת יחור באילן 

 .בהרכבה באילן הנטוע לשם סרק .א

 .בהרכבה באילן סרק .ב

 (י"רשהרכבת יחור)אפ' מזקנה( באילן ערלה.) .ג

כל עוד קשור לאילן הראשון הולך אחריו לעניין ערלה.  –*הברכה 
אם ניתק מהראשון או הראשון נעקר, מונים שנות ערלה 

 מהעקירה.
 * דין זה שייך רק בארץ, אך לא בחו"ל. כך כ' בסעיף הבא. 

אם ...תנו רבנן: אחד הנוטע, אחד המבריך, ואחד המרכיבר"ה)ט:(:א
 ..ערלה –לערלה 

אילן שנעקר והסלע עמו שטפו נהר והסלע עמו אם יכול ערלה)א,ג(:
 ...לחיות פטור ואם לאו חייב

אך חייב, ואילו בר"ה כ' שמבריך  פטורבספרי כ' שמבריך  ן:"רב 
לא קשיא. הספרי מיירי שההברכה עדיין מחוברת ויונקת מהעץ 
הראשון ולכן פטור. אך הבבלי מיירי שהענף המוברך איננו יונק 

 מו יונק מהקרקע. מהעץ אלא בעצ
ועוד תירץ, בספרי שפטור מיירי במרכיב בתוך אילן הנטוע למאכל 
שכבר עברו שנות ערלה, והענף המורכב בטל אל הישן. ובר"ה 
שחייב מיירי בנטע האילן הראשון לשם סרק או שהרכיב ענף 
מאכל בתוך אילן סרק. שאז אינם בטלים לישן. וזאת אע"פ שאסור 

 להרכיב סרק במאכל.
 :)גידול העולה מהשורש בסמיכות לגזע הראשי( צריםנ

 )וכן מורים ברבנות הראשית(.חייב בערלה  רמב"ם:

 אסור משום מראית עין.  רשב"א:
פטור מערלה כיון שהוא עולה ממרכז הצמחיה מנח"ש,הרב ישראלי: 

 הוא בנצרים הרחוקים מעיקר הגזע.הרמב"ם של הגזע, ומש"כ 

 

 שתיית יין ספק ערלה –סעיף יז 
אף על פי שמנהג עובדי אדמה להבריך גפנים בכל שנה, מותר לשתות יין מגפני העובדי כוכבים, משום דספק ערלה מותר. ואפילו 

בכרמים שישראל עובדים אותם ומבריכים אותם בכל שנה, מותר, משום דמבריך ומרכיב אינו חייב בערלה אלא בארץ אבל לא בחוצה 

צוא היתר גם לבני ארץ ישראל ביין של כרמי העובדי כוכבים, משום דרובא דגפנים לאו ערלה נינהו. ואפילו בכרמים לארץ. ויש למ

שידוע ודאי שיש בהם ערלה, יש להתירה משום דקודם שיעברו עליה שני ערלה אינם עושים פירות, ואם עושים, הם דקים וקלושים 

 שאינם ראויים לעשות מהן יין.

 ורות והרחבהמק עיקר הסעיף

 ע:"שו
כל שנה יש נטיעות חדשות, וא"כ מתעוררת בהמציאות היא ש

 :שאלת הערלה
 מותר שכך היתה ההל"מ שספק בחו"ל מותר. –בחו"ל 

 מותר משום:  –בארץ ישראל 
 רוב הגפנים אינם ערלה.  א.
עצים בשנותיהם הראשונות אינם מגדלים פירות יפים, ואם  ב.

 עשו מהם יין על כרחך הפירות יפים ואינם ערלה.

 כרמים ספק ערלה בחו"ל:
מותר לקנות מגויים יין משום שהענבים רק ספק ערלה  י:"ר

 ובחו"ל מותר. 
הא ניחא ענבי גויים, אך מה יעשה עם ענבי ערלה. אלא  ש:"רא

 רלה על הברכה והרכבה אך לא בחו"ל.רק בא"י חייבים בע
 כתבו עוד ראשונים. ש"ראוכדברי 

: בא"י שגם ספק ערלה אסור היכולת לקנות ענבים ד"תה
. הלכה כר' יוסי שמותר ללקוט ולבטל 1מבוססת על שני יסודות: 

 . פירות כרם צעירים לא עושים פירות. 2באחד ומאתיים. 

 

 אילן שנקצץ –סעיף יח 
ר וגדל מהשורש, אינו חייב אלא אם כן נקצץ מעל הארץ, ומונין לו משעת קציצה. אבל אם נשאר ממנו כל שהוא, אילן שנקצץ וחז

 פטור.

 מקורות והרחבה עיקר הסעיף

 ע:"שו
 אילן שנקצץ וגדל מחדש:

 אאם נשאר כלשהו מעל הארץ. –פטור 

 בשאם נשאר עד טפח חייב, יותר מטפח פטור. וכך נראה. ש"ראדעת ה ך:"ש 

 
 .גאם נקצץ עד הארץ ומונים משעת קציצה –חייב 

 

ור"א בן יעקב שניהם אמרו דבר אחד  ר"ש (:ו,א)ירושלמי שביעית
דאמר רבי שמואל בר נחמן רבי יונתן בשם ר"א בן יעקב הגומם את 
כרמו פחות מטפח חייב בערלה מפני מראית עין דברי חכמים עד 

 .שיגום מעם הארץ
 הלכה כחכמים ולכן כל עוד נשאר כלשהו בארץ פטור. ם:"רמב א

שמשנתו קב ונקי ולכן אם נשאר בו טפח  י"בהלכה כרא ש:"ראב 
 פטור. –חייב, משום מראית עין. יותר מטפח  –ופחות מכך 

 מאימתי מונים?
מונים לאילן משעת הקציצה. משום שהוא בעצם כעין  ם:"רמבג 

 שעת נטיעה.
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 אילן שנעקר לגמרי –סעיף יט 
אילן שעקרו רוח או שטפו נהר והוליכו למקום אחר, ומהעפר שסביב שרשיו עמו, והוסיף עליו שם עפר ונשרש שם בארץ, אומדים 

 אותו אם היה יכול לחיות בעפר הראשון שבא עמו בלא תוספת עפר אחר, הרי זה כנטוע במקומו ופטור מהערלה. ואם לאו, חייב.

 ת והרחבהמקורו עיקר הסעיף

 ע:"שו
אילן שנעקר יחד עם אדמה סביב שרשיו פטור מערלה אם כמות 

 האדמה מספיקה להחיות את האילן.
 כמה זמן צריך האילן לחיות מהאדמה?

 שלש שנים. (, אג"מ:ש"פתפרח מטה אהרן)
בא"י אכן שלש שנים אך בחו"ל מספיק אפילו כמה ימים, כיון  שיבת ציון:

שמקלים בספק ואפילו בספק חסרון ידיעה שבעלמא לא חשיב ספק, הכא 
 נחשב ספק ולקולא.

סגי בי"ד יום  משפט כהן)ח,ט(, הרב הרצוג,משפטי עוזיאל,מנח"ש:

 שיכול להתקיים.

אם יכול אילן שנעקר והסלע עמו שטפו נהר והסלע עמו  ערלה)א,ג(:
 .לחיות פטור ואם לאו חייב

כיצד יודע אם יכול לחיות אם לאו חופר לו  ,ג(:תוספתא ערלה )א
 .גומא בארץ ונטעו בה אם יכול לחיות חייב ואם לאו פטור

: אם העפר מספיק להחיות את העץ אפילו לקצת ימים א"רשב
סגי בכך ולא צריך דווקא הרבה זמן. אמנם, בשל הירושלמי הוא 

 מסופק שכן משם משמע שצריך להחיות פרק זמן ארוך יותר. 
 עקירת עץ לכתחילה?

אין לעקור עץ עם אדמה לכתחילה ע"מ להפטר מדיני ערלה.  לבושי שרד:
 בפרט שאיננו בקיאים בכמה זמן יכול האילן לחיות ללא נטיעה באדמה.

 

 אילן שנעקר ונשאר שורש קטן –סעיף כ 
פר, אילן שנעקר ונשאר משרשיו מחובר, אפילו כעובי המחט שמותחין בו הבגד לאחר אריגה, בידוע שיוכל לחיות בלא תוספת ע

  ופטור אפילו הוסיף עליו עפר הרבה.

 מקורות והרחבה עיקר הסעיף

 ע:"שו
אילן שנעקר רובו אך נשאר מחובר בשרשים לאדמה, אם יש 
שורש בעובי מחט שלא ניתק הרי הוא מחובר ואינו חייב בערלה 

 מחדש.

אילן שנעקר ונשתייר בו שורש פטור וכמה יהא השורש  ,ד(:א)ערלה
שם רבי אלעזר בן יהודה איש ברתותא כמחט רבן גמליאל אומר מ

 .של מיתון

 

 עץ נמוך –סעיף כא 
ילדה שאינה גבוהה טפח, חייבת בערלה לעולם, משום מראית העין, שנראה כאילו היא בת שנתה. במה דברים אמורים, בנטיעה אחת 

 או אפילו שתים כנגד שתים ואחד יוצאת זנב אבל אם כל הכרם כך, שרי, דאית ליה קלא.

 מקורות והרחבה עיקר הסעיף

  ע:"שו
  :תמידי משום מראית עיןמצב של חיוב ערלה 

 אילן נמוך. 
 כרם של חמש נטיעות.

 אך אם כל הכרם נמוך, ניכר שאלו גפנים משונים ואין בהם ערלה.

כי אתא רב דימי אמר רבי יוחנן משום רבי אליעזר בן סוטה)מג:(:
כל שנותיה, דמתחזיא  חייבת בערלה -יעקב: ילדה פחותה מטפח 

כבת שתא. והני מילי שתים כנגד שתים ואחת יוצאה זנב, אבל כוליה 
 קלא אית ליה. -כרם 

 

 הרכבת עץ זקן בצעיר –סעיף כב 
בריכה שנפסקה והיא מלאה פירות, וכן אילן זקן שנעקר ובו פירות ושתלו במקום אחר, או שלקח ענף מלא פירות מאילן זקן והרכיבו 

נתוסף בפרי עד שאין בפרי הראשון שהוא היתר ק' ק' חלקים על התוספת, אסור. ואם לאו, מותר. אבל אם הרכיב ענף מלא בילדה, אם 

 פירות של ערלה בתוך אילן זקן, הפירות של הענף אסורים לעולם, אפילו גדלו הרבה.

 מקורות והרחבה עיקר הסעיף

 ע:"שו
 הרכבות שגדלו:
אם יש פי מאתיים בהיתר יותר ממה שהוסיף  –היתר באיסור 

 אסור. –בגידול האסור, מותר. אם לא 
 הפירות של ענף הערלה אסורים לעולם. –איסור בהיתר 

משמע שרק הפירות החדשים שיגדלו מענף זה אסורים אך גידולים  ך:"ש
 .ש"ראשהוסיפו בהיתר ובטלו האיסור במאתים, מותרים. וכדעת ה

אוסר הפירות ממה  ע"שובסימן רצ"ו סעיף יח ס"ק לח כותב שמשמע ש א"גר
. אך בהלכות ן"רשכתב 'הפירות של הענף אסורים לעולם', ומשמע שסובר כ

 , עיי"ש.ש"ראכלאים משמע שסובר כ

וכן בריכה שנפסקה והיא מלאה פירות אם הוסיף  ערלה)א,ה(:
 .במאתים אסור

 כל עוד הענף יונק מהאילן הראשון אינו ערלה. ם:"רמב
 הוספת אחד ממאתים:

 בודק ע"י השוואת הפרי לירק אחר שאינו תלוש. ש:"רא
כל שעה עד ייבוש מלא של הפרי שווה לשעת גידול.  ם:"רמב

וא"כ אחר שיודע כמה שעות לקח להתייבש ידע לחלק זאת 
 למאתים וחלק אחד מתוך זה הוא הגידול האסור. 

 ות ערלה שצמחו הרבה על עץ זקן:פיר
אם גדלו יותר ממאתים על העץ, יצאו מערלה ומותרים.  ש:"רא

 שאין העיקר יכול לבטל הגידולים.
אפילו גדלו יותר ממאתים אסור כיון שאין הגידולים מבטלים  ן:"ר

 העיקר.
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 ערלה בעצי מאכל שנטעו לצרכי סרק –סעיף כג 
לצורך אכילה, אלא להיות גדר לשדה או בשביל העצים לשרפן או לבנין, פטור. והוא שיהא ניכר שאינו הנוטע אילן מאכל ואין דעתו 

לצורך אכילה, כגון אם הוא לשריפה שנטען רצופים ואינו מרחיק בין אילן לאילן כראוי, ואם הוא לבנין שמשפה הענפים כדי שיתעבו, 

אחד בין פנימי בין חיצון בין תחתון בין עליון לצורך אחד מאלו, וצדו השני ואם לגדר שהוא במקום שצריך לגדור, ואפילו אם צדו ה

לאכול, את שלצורך אכילה חייב, והשאר פטור. ואם חשב עליו אחר כך לאכילה, חייב בערלה וברבעי, ומונין לו משעת נטיעה. אבל 

ה. ואם נטעו למאכל ואחר כך חשב עליו לאחד מאלו, אם לא חשב עליו עד סוף שנה שלישית, אין בו דין רבעי, שאין דין רבעי בלא ערל

 חייב.

 מקורות והרחבה עיקר הסעיף

 ע:"שו
ערלה שייך רק באילן הניטע למאכל. אם ניטע לצורך אחר ומוכח 

 א שהוא לצורך זה פטור מערלה.

 .בעץ יכול לשמש חציו למאכל וחציו לסרק
 .גחייב בערלה –אם שינה ייעוד ממאכל לצורך אחר 
חייב בערלה ומונים משעת  –אם שינה ייעוד מצורך אחר למאכל 

 הנטיעה.
פטור אפילו מנטע רבעי כיון שאין  –אם שינה בשנה רביעית ייעודו 

 נטע רבעי ללא ערלה.
 דיני פרחים ריחניים:

אין בהם דיני ערלה משום שבעץ מאכל תליא רחמנא, וכן כתבו  ברכי יוסף:
 עוד פוסקים.

 
 עץ שיעודו רק לרפואה פטור מערלה.בית לחם יהודה: 

הנוטע לסייג ולקורות פטור מן הערלה ר' יוסי אומר  ערלה)א,א(:א 
אפילו אמר הפנימי למאכל והחיצון לסייג הפנימי חייב והחיצון 

 .פטור
)לשון שלי( מדברי חכמים נלמד שעץ מאכל אינו  ערלה)א,א(: 'ירו

ילו אם אין העץ ערלה רק אם עשה בו מעשה המוכיח את כוונתו ואפ
 ראוי במקורו לייעוד הנוכחי. 

עץ אחד יכול להיות חציו ערלה וחציו פטור.  ש:"ר,ש"רא,ם"רמבב
ואפילו שיש לנו כלל שאין פירות היתר מעלים את האיסור יש לומר  י:"ב

דה"מ במקום שפירות האיסור כבר היו ניכרים אך במקום שלא היו ניכרים 
 אזי מותרים דהוי זה וזה גורם. 

 שינוי ייעוד העץ במהלך שנות ערלה:
אם אחר שנה או שנתיים שינה ייעוד מסרק  טור עפ"י ירושלמי:ג

אמנם אם חשב על  הנטיעה.לה ונמנה משעת למאכל חייב בער
 כך רק בסוף שנה שלישית פטור מדין נטע רבעי. 

אך במקרה הפוך, התחיל כעץ מאכל ואח"כ שינה לעץ סרק לא 
 פטור את פירות העץ מדין ערלה. 

 

 נטיעה לצורך מצווה חייבת –סעיף כד 
 הנוטע לצורך מצוה, כגון לצורך לולב או אתרוג, חייב.

 מקורות והרחבה הסעיףעיקר 

 ע:"שו
 גם בנטיעה של מצווה חלים דיני ערלה.

 זר רב חונא ואמר אתרוג שנטעו למצותו חייב בערלה.ח שם:' ירו

 נטיעה לצורך רבים –סעיף כה 
 הנוטע בתוך שלו לצורך רבים חייב.

 מקורות והרחבה עיקר הסעיף

 ע:"שו
 חייב. –נטיעה בתוך שטח פרטי אך מיועדת הנטיעה לרבים 

 לא ברור מדוע חייב. :א"גר

 .הנוטע לרבים חייב ר' יהודה פוטר ערלה)א,ב(:
לצורך רבים. ואין הבדל בין חו"ל ברשותו מיירי שנטע  ש:"רא

 לא"י.
  הנוטע לרבים חייב דווקא בארץ ישראל. בחו"ל פטור. ם:"רמב

 

 נטיעות ברשות הרבים –סעיף כו 
והעובד כוכבים שנטע, בין לעצמו בין לישראל, והנוטע בבית ועל גג שמילאו עפר ונטע בו, והנוטע הנוטע ברשות הרבים, והגזלן שנטע, 

 בספינה, או בעציץ אף על פי שאינו נקוב, חייב.

 מקורות והרחבה עיקר הסעיף

 ע:"שו
דיני ערלה חלים בכל אופני הנטיעות השונות בין בצורה משונה 

 ובין ללא בעלים רגילים.
 אופנים שונים:
 רשות הרבים.

 בראש הגג.
 בתוך הבית.

 ספינה. 
 .)מסתימתו נראה כרמב"ם(עציץ שאינו נקוב 

 בעלים שונים:
 גזלן.

 בין עבור עצמו בין עבור ישראל. –גוי 

הנוטע ברה"ר והעובד כוכבים שנטע והגזלן שנטע  ערלה)א,ב(:
 .והנוטע בספינה והעולה מאליו חייב בערלה

 מיירי שנטע לצורך עצמו.  ש:"רא
 עציץ שאינו נקוב:

דווקא  –חייב, אע"פ שאינו נקוב. כלי עץ  –עציץ חרס  רא"ש,טור:
 בנקוב חייב.

 בכל עציץ חייב משום שהשרשים חזקים. רמב"ם:
 עציץ ממתכת:

 אין בו ערלה כיון שאין השרשים בוקעים דרכו.הרב הרצוג: 

 –חשבת כמפסיקה בעדם בשרשי עץ חזקים ושום מחיצה לא נ מנח"ש:

 ולכן חייב. 

בתוך  –יש גם מסופקים ולכן יש לנהוג לחומרא לשני הכיוונים פנ"ה: 

העציץ מונים לו שנות ערלה ואף לאחר שיצא מהעציץ מונים לו מחדש 

 שנות ערלה, משום ספיקא דאורייתא.

 העברה במשאית:

 יש מחמירים לכתחילה ומקלםי בדיעבד.
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 נטיעה העולה מאליה –סעיף כז 
והוא שלא  פטור,, פטור. אפילו הנוטע במקום שאינו ישוב, )פי' סלעים חזקים וקשים(העולה מאליו ברשות היחיד, חייב. במקום טרשים, 

 יהיה עושה כדי טיפול שמטפל בפירותיו עד שמביאם לישוב. אבל אם היה עושה כדי טיפול, חייב.

 מקורות והרחבה עיקר הסעיף

 ע:"שו
 חייב. –אילן שצמח מעצמו 

 נטעואפילו אם  טור,פ –אילן שצומח במקום שאינו יישוב בנ"א 
 בכוונה. אא"כ משתלם להביא פירותיו לעיר.

 .והעולה מאליו חייב בערלה... ערלה)א,ב(:
בן יוצדק גפן שעלת במקום  ר"שרבי יוחנן בשם  ירו' ערלה)א,א(:

חורשין פטורה מן הערלה. אמר ר' יוסי אפילו נטעה. והתנינן העולה 
מאליו חייב בערלה. תמן כשנטעה במקום ישוב ברם הכא שנטעה 

. אמר רבי ליעזר הדא דתימר כשאינה עושה [חורש/יער] במקום חורשין
 כדי טפילתה אבל אם היתה עושה כדי טפילתה חייבת.

 תה היינו שיהיה משתלם להביא את הפירות לעיר. טפיל י:"ב

 

 נאמנות גוי –סעיף כח 
 עובד כוכבים שהיה מוכר פירות ואמר: של ערלה הן, או של נטע רבעי הן, אינו נאמן, ואפילו אמר: מאיש פלוני לקחתים.

 מקורות והרחבה עיקר הסעיף 

 ע:"שו
אם טוען  אין לגוי נאמנות להעיד על כשרות פירות שמוכר ואפילו

 שקנאם מאיש ישראל.
 תערובת ערלה:

במינו בטילה במאתיים, ואפילו ביבש. שלא במינו בטילה בס' כשאר  ך:"ש
 איסורים.

עובד כוכבים שהיה מוכר פירות בשוק, ואמר פירות יבמות)קכב.(:
הן,  ]שדה מעוזק היינו שומר לעניין שביעית[ הללו של ערלה הן, של עזיקה

 לא אמר כלום, לא נתכוון אלא להשביח מקחו. -של נטע רבעי הן 
 : אפילו אמר מאיש פלוני לקחתים אינו נאמן.ו"רי
 

 

 הלכות כלאים

 סימן רצ"ה
 יסודות כלאי אילן  –סעיף א 

ן שהרכיב יחור של כלאי האילנות, הרי הם בכלל מה שנאמר: שדך לא תזרע כלאים )ויקרא יט, יט( כיצד, המרכיב אילן באילן, כגו

תפוח באתרוג או אתרוג בתפוח, ה"ז לוקה מן התורה בכל מקום, בין בארץ בין בח"ל. וכן המרכיב ירק באילן או אילן בירק, לוקה בכל 

 מקום.

 מקורות והרחבה עיקר הסעיף

 ע:"שו
 הרכבת אילן בחו"ל:

 , ולוקה עליודאורייתא –תוקפו 
הקרקע כעין כלאי בהמה ולכן מעל בפועל הוא נעשה  –סברא  פנ"ה:

 שייך גם בחו"ל.

 אילן באילן. – כולל
 ירק באילן.          

 אילן בירק.           
 :זריעת שני מיני אילנות בארץ

 חייב, לא גרע ממיני זרעים. דרישה:
 .ם"רמב: מותר, שאין כלאים באילנות אלא בהרכבה. וכ"כ ז"ט

הכלאים נוהגין אף בחו"ל...אמר רב אסי אמר ר' יוחנן  קידושין)לז.(:
לוקין על הכלאים ...והתנן והכלאים מדברי סופרים? ל"ק כאן בכלאי 
הכרם כאן בהרכבת אילן...ומה בהמה נוהג בין בארץ בין בחו"ל אף 
שדך נוהג בין בארץ בין בחו"ל...כלאי הכרם שאסורים בארץ בהנאה 

י זרעים דבארץ לא אסירי בהנאה בחו"ל נמי גזרו ביה רבנן כלא
 בחו"ל לא גזרו בהו רבנן. 

הרכבת אילן  א.מכאן נלמד לדיני כלאים בחו"ל:  ש:"רא
 כלאי זרעים מותרים.  ג.כלאי הכרם מדרבנן.  ב.מדאורייתא. 

  

 גוי בכלאים –סעיף ב 
 אסור לישראל להניח לעובד כוכבים שירכיב לו אילני כלאים.

 חבהמקורות והר עיקר הסעיף

 ע:"שו
 איסור כלאים כולל גם הרכבה ע"י גוי.

 )אולי אפשר להגדיר זאת איסור חפצא ולא גברא(

 אפילו כשותא כרמא אסור להניח לגוי לזרוע בכרמו. ת)קלט.(: שב
 אסור להניח לגוי להרכיב בכרמו.  טור:,ש"רא,ם"רמב

האילן : טעם האיסור הוא מפני עור משום שגם הגוי מצווה על הרכבת א"גר
 מלכים פ"י ה"ו(.  ם"רמב)
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 זרעי אילן וזרעי שדה –סעיף ג 
מותר לזרוע זרעים וזרע אילן כאחד. וכן מותר לערב זרעי אילנות ולזרעם כאחד, שאין לך כלאים באילנות אלא הרכבה בלבד, בין אילן 

 עץ מאכל על עץ סרק.בירק, בין ירק באילן, בין ירק בירק שאינו מינו, ואפילו עץ סרק על עץ מאכל או 

  מקורות והרחבה עיקר הסעיף

 ע:"שו
 מה כלול באיסור כלאי אילן?
 .)מאכל במאכל, סרק במאכל והפוך(הרכבה בלבד: עצים בעצים 

 עצים בירק והפוך                    
 ירק בירק שאינו מינו                    

 
 מותר. –זרעי אילנות בעצמם וזרעי זרעים יחד עם אילנות 

משמע שזרעי זרעים עם זרעי אילנות מותר אפילו בא"י, אך  ע"שומלשון  ך:"ש
 אחרונים פסקו דנהי שמשום אילנות מותר, מצד הזרעים אסור.

 משמע שסרק בסרק מותר. ך:"ש
 –: הרכבה שעניינה לא לצמוח כלפי מעלה אלא רק לסייע בהשרשה ס"חת

 מסופק בדינו. לבני ביתו אסר, לאחרים לא. 
 
 
 

 

את חוקותי תשמרו חוקים שחוקקתי לכם כבר  קידושין)לז.(:
בהמתך לא תרביע כלאים שדך לא תזרע כלאים מה בהמתך בהרבעה 

 אף שדך בהרבעה.
 זורעים זרעים וזרעי אילן כאחד. תוספ' כלאים)א,י(: 

מותר לערב זרעי אילן עם זרעי שדה ולזרעם  טור:,ש"רא,ם"רמב
וה"מ אפילו בארץ ישראל. שכן כלאים באילנות הוא רק  י:"ביחד. 

שאילו היה שני זרעי  זרע אחד וזרע אילן אחדבהרכבה. וכן מיירי רק ב
 שדה היה אסור אף בלא זרע אילן. 

 אופן ההרכבה:
אין מביאין אילן באילן ירק בירק ולא אילן בירק ולא  כלאים)א,ז(:
 ירק באילן. 

 . טור, ש"רא, (א"גר. השמיט)מלבד ירק בירק ש ם"רמבוכ"פ 
 הרכבת סרק ומאכל:

מנין שאין מרכיבין עץ סרק על עץ מאכל או עץ ירו' כלאים)א,ז(: 
 מאכל על עץ סרק בשאינו מינו תלמוד לומר את חוקותי תשמורו.

משמע שסרק בסרק מותר. ושמא משום שנחשבים כל עצי  ש:"ר
 . ש"ראהסרק למין אחד. וכ"פ 

או על עץ עץ סרק הגירסא היא אין מרכיבין עץ סרק על  א:"י
 מאכל. 

מסרק בסרק משמע שמותר, אך לקמן  הטורמהתעלמות דברי  י:"ב
בסעיף ז רמ"א משמע מדבריו שדווקא במינו מותר אך באינו מינו אסור. 

 פסק שסרק בסרק מותר ולא חילק.

 

 הרכבה תחת הקרקע –סעיף ד 
הקרקע, כגון זמורת הגפן שהבריכה תחת הקרקע, אסור לזרוע עליה ירק, אלא אם כן יש על גבה עפר ג' יש איסור הרכבה אפילו תחת 

טפחים. ואפילו הבריכה בתוך דלעת שיבשה, או בתוך סילון של חרס, מפני שנשרש בה והוה ליה מרכיב ירק באילן. ואם היה על גבה 

בריכה בסלע קשה, אפילו אין עליה עפר אלא ג' אצבעות, מותר להביא זרע פחות מזה, אסור לזרוע על גבה ומותר לזרוע בצדה. אבל ה

עליה. בד"א, כשאין עיקר הגפן נראה. אבל אם נראה, צריך להרחיק ששה טפחים לכל רוח ואח"כ זורע, כמו שמרחק מכל גפן יחידית 

 שלא הוברכה.

 מקורות והרחבה עיקר הסעיף

 ע:"שו
הרכבה נעשית מתחת איסור הרכבה באילן שייך גם במצב שה

לענף מוברך, אא"כ יש על גבי  מעללפני הקרקע ולכן אסור לזרוע 
 הענף מותר. מצד הענף ג' טפחים של אדמה. אך 

טוב להזהר לכתחילה ולא לזרוע בתוך ג' טפחים הסמוכים לאילן, שמא  ך:"ש
 שורשי האילן יתפשטו לצדדים ואז יתערבו יחד עם שרשי הירק. 

המבריך את הגפן בארץ אם אין עפר על גבה מותר ג"ט  כלאים)ז,א(:
אם אין עפר על גבה ג' טפחים לא יביא זרע עליה אפילו הבריכה 
בדלעת או בסילון הבריכה בסלע אע"פ שאין עפר על גבה אלא ג' 

 אצבעות מותר להביא עליה. 
צריך לומר שבתוך סילון של חרס אסור משום  :)עפ"י ירושלמי( י"ב

 רו דרכו. שהזרעים יחד

 

 בדיני הברכת אילן –סעיף ה 
ודוקא בכהאי גוונא שנקרא עליו שם אילן קודם שהבריכה. אבל מותר לזרוע אצל האילן, אף על פי ששרשי הירק נכנסים בתוך שרשי 

בה. אבל המבריך האילן, כיון שאין על השרשים שם אילן. ואפילו במבריך, דוקא בזמורת הגפן מפני שהיא רכה ושרשי הזרעים נכנסים 

 ענף מאילן אחד, מותר לזרוע על גביו אפילו אין עליו עפר שלש אצבעות.

 מקורות והרחבה עיקר הסעיף 

 
 :א ע"שו

האיסור לזרוע מעל הברכת אילן היא רק בגפן שענפיו רכים. אך 
 באילן אחר אין איסור כלל אפילו לא מעליו.

עליו שם אילן.  גם בגפן האיסור הוא דווקא בענף מוברך, שכבר יש
אך ליד אילן ממש לית לן בה שיתערבו השרשים, שאין בזה איסור 

 כיון שלא נקראים אילן.

בין  )שאין בה כלאי זרעים(לכתחילה מותר לזרוע בחו"ל  ש:"ראא 
הגפנים ב' מיני זרעים וכן עמא דבר. ואע"פ דקיי"ל שיש הרכבה 

ן, י"ל הקרקע, וא"כ יאסרו הזרעים מצד הרכבת ירק באיל תחת
וכניסת שורשי שהרכבה שייכת רק כאשר כבר היה ֵשם אילן, 

הזרעים בתוך השורשים לא נחשב לכלאים משום ששורשים לא 
 .)ולכן דווקא בהברכה שיש כבר ענף שמוגדר 'אילן' יש איסור הרכבה(מוגדר כעץ

יש בעיית הרכבה, משום שהוא רך ושרשי הזרעים ודווקא בגפן 
 אין חשש.  באילן אחריחדרו אליה. 

 סתם כדברי המשנה שלא חילקה בין גפן לשאר אילן.  ם:"רמב
אמנם אין איסור אך דרך הטוב והישר להרחיק גם משאר  :'תוס

 אילנות לפחות שלושה טפחים. 
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 הרכבת מין במינו –סעיף ו 
)פירוש מין יש באילנות דומים זה לזה בעלין או בפירות, ואף על פי כן הואיל והם שני מינים הרי אלו כלאים. כיצד, התפוח עם החזרד 

)פי' הרכיב זיתים על רימון, עם השקדים, השזפין  פירוש פירסק"י בלע"ז()הפרסקין תפוח יערי תרגום וכפתור )שמות כה, לה; לז, כא( וחיזור( 
עם  )פי' פיר"י בלע"ז(עם הרימון, אף על פי שדומים זה לזה, כלאים זה בזה, אבל האגסים דומה לזית, יוצא מהם שזפין(  שהם פרי

הגה: וכן מותר להרכיב מין א', אפילו אינם כלאים זה בזה. )פי' סורבוליי( עם העוזרדין )פי' קודוציו( והפרישן )פי' מין אגסים( הקרוסטומלין 
בשם א"ח(. וכן סרק על גבי סרק, שרי, אף ע"פ שאינו מינו )כן משמע  ב"חקות בגסות, אף על פי שיש לו שם לווי )כל בו ושחורות בלבנות וד

 (.סמ"קבשם  ב"ימהטור(. ומ"מ הואיל ואין רוב העולם מכירין רוב המינין, טוב ליזהר מכולן )

 מקורות והרחבה עיקר הסעיף

 ע:"שו
 הדומים זה לזה אם שונים בזן.איסור כלאים חל אפילו על מינים 

 דינים שונים: א:"רמ
 שם לוואי לפרי אינו מחשיבו כמין אחר ומותרים בכלאים.

 סרק על סרק מותר אפילו אינו מינו.
 משמע שאפילו משונים בריחם מותר, אך שומר נפשו ירחק מזה. פת"ש:

 זהירות בכלאים:
להזהר  כיון שרוב העולם לא מכיר את המינים השונים טוב א:"רמ

 מכולם.

ובאילן האגסים והקרסתומלין והפרישים והעוזרדים  כלאים)א,ד(:
אינם כלאים זה בזה התפוח והחזרד הפרסקים והשקדין והשיזפין 

 .והרימין אף על פי שדומין זה לזה כלאים זה בזה
אם הפירות דומים זה לזה בפרי או בעלים אין בהם  ש:"רא

 כלאים. 
ילן באילן מין במינו אפילו שחורות מותר להרכיב א ארחות חיים:

 בלבנות ודקות בגסות אע"פ שיש להם שם לווי. 
כיון שרוב העולם לא מכירים רוב המינים טוב להזהר  :ק"סמ

 בכולם.
בהגדרת המין על פי טעם, אך זה אינו! שכן  הרמב"םיש שסמכו על  פת"ש:

שיש להתחשב בטעם, אך הרמב"ם רק במקום שדומים בשאר תנאים אמר 
 לכתחילה נקבע לפי שם וטבע. 
 עוד אפשרויות בהגדרת מינים:

 צורה.                     אופי הגידול.
 טעם.                      יכולת הפריה הדדית.       

 דמיון עליו וענפיו.
 

 קיום המורכב –סעיף ז 
מותר, ואפילו לזה שעבר והרכיבו. ומותר ליקח ענף מהמורכב ולנטעו במקום אסור לקיים המורכב כלאים, אבל הפרי היוצא ממנו, 

 אחר.

 מקורות והרחבה עיקר הסעיף

 ע:"שו
 .אאסור לקיים –כלאים עצמם 

 .(רמב"ם)מותר בהנאה אפילו למי שעבר ונטעו  –היוצא מהכלאים 

 .במותר לנטעו במקום אחר –ענף מעץ מורכב 
שמותר )כלימוד זכות על כאלו  חת"סקיום האילן שלא ע"י מעשה, כתב פת"ש: 

 שקיימו כלאים(.

כלאי הכרם אסורין מלזרוע ומלקיים ואסורין בהנאה  כלאים)ח,א(:א
כלאי זרעים אסורים מלזרוע ומלקיים ומותרין באכילה וכל שכן 

 .בהנאה
שאין תני גוי שהרכיב אגוז על גבי פרסק אף על פי ירו' כלאים)א,ד(:ב

 .ישראל רשאי לעשות כן נוטל ממנו ייחור והולך ונוטע במקום אחר
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 סימן רצ"ו
 כלאי הכרם בארץ –סעיף א 

הזורע שני מיני תבואה או שני מיני ירקות עם זרע הכרם, הרי זה לוקה שתים, אחת משום שדך לא תזרע כלאים )ויקרא יט, יט( ואחת 

ואינו לוקה משום לא תזרע כרמך כלאים )דברים כב, ט( עד שיזרע בא"י חטה ושעורה משום לא תזרע כרמך כלאים )דברים כב, ט( 

וכן אם זרע שני מיני ירק וחרצן, או זרע אחד ירק וזרע אחד מין תבואה וחרצן  וחרצן במפולת יד. וכן אם חפה אותם בעפר, לוקה.

וכיוצא בהם, מזרעים שנגמרים עם תבואת הכרם, אבל שאר במפולת יד, הרי זה לוקה. ואינו חייב מן התורה אלא על קנבוס ולוף 

הזרעים אסור מדבריהם. וכן אסור מדבריהם לזרוע כלאי הכרם בחוצה לארץ. ואין עודרין עם העובד כוכבים בכלאים, אבל עוקרין 

 עמו כדי למעט התיפלה.

 מקורות והרחבה עיקר הסעיף

 ע:"שו
 

 :דאורייתאהגדרת איסור כלאי הכרם 
 .בארץ ישראלני מיני זרעים וזרע כרם יחד זריעת ש

 חיפוי בעפר של הזרעים האסורים יחד.
 :ןדרבנהגדרת איסור כלאי הכרם 

 בחו"ל כמו בארץ ישראל.
ונ"ל ]בשכר, אסור לעדור עם הגוי בכלאים אך עוקרים עמו כלאים 

למעט את הגידולים קמ"ל דלא תימא שהוא נהנה מאיסורי הנאה[ ד
 האסורים.

 באיסור )במפולת יד(:הכלול 
 שני מיני ירק וחרצן. .א

 זרע ירק וזרע תבואה וחרצן. .ב
 שני מיני תבואה וחרצן. .ג
הגדלים לאורך שלוש שנים כגון )עיין הרחבה( זרעים .ד

 קנבוס ולוף )דאור'. שאר מינים אסורים מדרבנן(.
: יש מפרשים שהכוונה בקנבוס ולוף שהם גדלים הרבה ומסתבכים ונראים ז"ט

 כאשכולות הגפן. 
שרק קנבוס ולוף ר"ל בתוך מיני זרעי גינה, דאילו תבואה  ע"שו"כ מש: ז"ט

 ושאר ירק ודאי הוא דאורייתא. 
י"א שרק תבואה, קנבוס ולוף אסורים מדאורייתא אך שאר  פנ"ה:

 דרבנן.קטניות וירקות אסורים רק מ

 בהנאה. ואסורין ומלקיים מלזרוע אסורין הכרם כלאיכלאים)ח,א(:
 הגדרת כלאים:

 וחרצן ושעורה חטה שיזרע עד: דאמר יאשיה רבי )לט.(: קידושין
 יד. במפולת

אע"פ שבכמה סוגיות משמע שאין הלכה כר' יאשיה,  ש:"רא
 בדורות האחרונים חזרו והיו עושים כדבריו. 

 יאשיה?מה בדיוק אסר ר' 
דווקא כמו שאמר, וממילא מין אחד עם חרצן או שני  י:"רטור,

 מינים בין הגפנים מותר לכתחילה לזרעם בחו"ל. 
באופן הנ"ל חייב מלקות, אך שלא באופן הזה, אלא  ד:"ראב

זריעה בין הגפנים, אסור מדרבנן, ואף איסור זה הוא רק בא"י ולא 
 בחו"ל. 

ן הגפנים, ובחו"ל מותר. אך בא"י אסור אפ' מין אחד בי ה:"רמ
שני מיני זרעים בין הגפנים אסור גם בחו"ל אטו האיסור דאורייתא 

 של מפולת יד. 
 ם:"רמבשיטת ה

 בא"י אסור אפילו מין אחד, אבל בחו"ל אסור רק כדברי ר' יאשיה.
הכרם ולאוכלם, אך  בצדבחו"ל מותר לזרוע שני מינים  ש:"רא

ירק שגדל שם ואין ידוע אם הוא נזרע כדין או במפולת יד אסור, 
 אא"כ לא ראה את הלקיטה.

 ט(:-כלאים א, ח ם"רמבהגדרות של מיני זרעים שונים )
שנאכל הזרע עצמו )אפונה,  –קטניות ה' מיני דגן.  –תבואה 

 אורז(. 
 פרי הזרע נאכל. והוא נחלק לשנים: –זרעוני גנה 

 זרעים הנזרעים בשטחים גדולים )פשתן, חרדל(.  –רעים ז
 זרעוני גנה הגדלים דווקא בערוגות קטנות )בצל,חסה(. –ירקות 

 

 

 א"גרוביאור ה באר הגולה. מקור ההלכות מצוין כאן לפי י"בהביא הלכות שלא הוזכרו בטור ו ע"שומסעיף זה והלאה 

 המינים האסורים והמותרים בכלאי הכרם –סעיף ב 
אין אסורים משום כלאי הכרם אלא מיני תבואה ומיני ירקות בלבד. אבל שאר מיני זרעים, מותר לזרעם בכרם. ואין צריך לומר שאר 

 אילנות.

 מקורות והרחבה עיקר הסעיף

 ע:"שו
 תבואה וירק, מאכל אדם, אסורים בכרם. –מדאורייתא 

 (לבושגם מאכל בהמות אסור לזרוע בכרם. ) –מדרבנן 
מיני זרעים שאינם מיועדים כלל לאדם או בהמה וכן מיני  –מותר 

 אילנות. 
 צומח שלא רגילים להאכילו לבע"ח אינו בכלל האיסור. לבוש:

הארוס והקיסום ושושנת המלך וכל מיני זרעים אינן כלאים)ה,ח(: 
 .כלאים בכרם

 
 צמחי 'עשבי בשמים':

 מותר. חזו"א:
 אסור )יו"ד קח,ז( שו"ע ורבים:

 צמחי נוי:
 אסור, משום שראוי לבהמות. הרב אליהו:

 מותר. רוב הפוסקים:
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 זריעה בצד הכרם  –סעיף ג 
אסור לזרוע ירקות או תבואה בצד הגפנים, או ליטע גפן בצד הירק או התבואה. ואם עשה כן, אף על פי שאינו לוקה, הרי זה קידש 

שניהם, שנאמר: פן תקדש המלאה הזרע. )דברים כב, ט( ואפילו הקש ונאסרו שניהם בהנאה הירק או התבואה והגפנים, ושורפין את 

 של תבואה והעצים של גפנים האלו אסורים בהנאה ושורפים אותם, ולא יסיק בהם תנור וכירים, ולא יבשל בהם בעת שריפתן.

 מקורות והרחבה עיקר הסעיף

 ע:"שו
איסור כלאים כולל לא רק זריעה במפולת יד אלא גם זריעת מיני 

 דגן וכו' בכרם קיים.
הכל נאסר ונשרף  –ולכן אם זרע או נטע ירק או תבואה בצד כרם 

 א ויש בהם איסור הנאה.

 אפילו זרע רק מין אחד בכרם אסור. ט"ז:

 כמה משניות בכלאיים.
 זריעה בצד הכרם:

 שאינו מלמד כלאים כרמך תזרע לא כתיב ירושלמי כלאים)ח,א(:
 אמר יונתן רבי. יאשיה רבי דברי בכרם מינים שני שיזרע עד חייב
 .אחד מין' אפי

אינו לוקה משום שאינו במפולת יד אך אוסר את  ם:"רמב א
 הרמב"ם]אע"פ שהבבלי לא הביא כלל דברי ר' יונתן, התבואה ואת הגפנים 

 .מתחשב בהם להלכה[
 זריעת שני מינים בכרם אסורה, אך מין אחד מותר. ר"ן:

ך כרם נטוע. מש"כ ר' יאשיה הוא אין איסור לזרוע בתו ר"י,ר"ת:
הגדרת האיסור, שבאופן שאינו במפולת יד אינו איסור ולא רק 

 שאין בו מלקות.

 

 קיום כלאים בעצמו וקידוש הכרם ע"י אחר –סעיף ד 
המסכך אחד הנוטע ואחד המקיים, כיון שראה כלאים צמחו בכרמו והניחם, הרי זה קידש. ואין אדם מקדש דבר שאינו שלו. לפיכך 

גפנו על גבי תבואתו של חבירו, קידש גפנו ולא נתקדשה התבואה. סיכך גפן חבירו על תבואתו, קידש תבואתו ולא קידש גפן חבירו. 

 סיכך גפן חבירו על תבואת חבירו, לא קידש אחד מהם, ומפני זה הזורע כרמו בשביעית לא קידשו.

 מקורות והרחבה עיקר הסעיף

 ע:"שו
 קיוםרק ע"י נטיעה וזריעה אלא גם ע"י כלאים אוסרים לא 
 אהגידולים האסורים.

 מי יכול לאסור?
 רק המגדל בעצמו.

לא אסר לחבירו  –אדם שיצר כלאים ע"י תבואת או כרם חבירו 
 אלא רק לעצמו.

המקיים קוצים בכרם רבי אליעזר אומר קדש וחכ"א כלאים)ה,ח(: א 
 .לא קדש אלא דבר שכמוהו מקיימין

 
 
המסכך את גפנו על גבי תבואתו של חבירו הרי זה קדש :כלאים)ז,ד(ב

וחייב באחריותו רבי יוסי ורבי שמעון אומרים אין אדם מקדש דבר 
 שאינו שלו:

 הלכה כרבי יוסי ורבי שמעון.
 

 אפשרות קידוש כרם ע"י אחר –סעיף ה 
הרואה כלאים בכרם חבירו וקיימן, הרי זה הרואה אסור בהנייתה וכל אדם מותרים בהם. ואלו קיימן בעל הכרם היה מקדיש אותם 

 לכל אדם, כמו שביארנו. 

 מקורות והרחבה עיקר הסעיף

 ע:"שו
  :קידוש הכרם

 אסור לכולם. –ע"י בעל הכרם 
כגון מי שראה כלאים ולא עקרן אלא קיימם, אסור רק  –ע"י אחר 
 למקיים. 

: מדובר בפועל שיש לו יכולת להכנס ולטפל באיסור, ואסור משום קנס, ז"ט
אפילו אם באותה שעה לא עסק במלאכתו, היה צריך לילך ולעקור. ולקמן 
נראה שה"ה לבעל הבית שאם לא עסק במלאכתו, וסתם השתהה אסור לכולם, 

עסוק במלאכתו נאסר רק לו. ופועל כאן, הוא לאו דוקא אלא גם אחר ואם היה 
 שיש לו רשות להכנס לכרם ובעל הבית לא יקפיד עליו.

בעל הבית שקיים ירקות שדה בכרם אסור לו ואסור תוספתא)ג(: 
לכל אדם אחר מכל מקום שקיים ירקות שדה בכרם אסור לו ומותר 

 .לכל
ביאור  הפניית). אמר בפועל שנורבי יוסי בר חנינא  ירושלמי)ה,ה(:

 (.א"הגר
 

 

 זריעה ע"י אנס –סעיף ו 
האנס שזרע כלאים בכרם חבירו, אם נשתקעו הבעלים אף על פי שלא נתייאשו, הרי זה קידש מן התורה. ואם לא נשתקעו הבעלים, 

 אף על פי שנתייאשו, אינו מקדש אלא מדברי סופרים.

 מקורות והרחבה עיקר הסעיף

 ע:"שו
 זרע את הכרם: אנס

אסור מן  –נשכח שם הבעלים הראשונים ונקרא ע"ש האנס 
 התורה.

 אסור מדרבנן. –לא נשכח שם הבעלים אך לא התייאשו 
 אינו מקדש כלל. –אם לא התייאשו הבעלים ולא נשכח שמם : באר הגולה

אמר רבי אחא נשתקעו הבעלים ולא נתייאשו ירושלמי כלאים)ז,ד(: 
תורה. נתייאשו הבעלים ולא נשתקעו הבעלים הבעלים איסורו דבר 

  איסורן מדבריהן.
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 כלאים ע"י הרוח –סעיף ז 
 הרוח שעקרה פארות הגפן ושלחה אותם על התבואה, יגדור אותם מיד. ואם אירעו אונס ולא סילקן, הרי אלו מותרים ולא נתקדשו.

 מקורות והרחבה עיקר הסעיף

 ע:"שו
 יתקן מיד.  –כלאים שנוצרו באונס כגון ע"י הרוח 

 מותרים הפירות. –אם לא תיקן מחמת אונס 

הרוח שעלעלה את הגפנים על גבי תבואה יגדור מיד אם  כלאים)ז,ז(:
 .ארעו אונס מותר

 

 תיקון זריעת כלאים שלא ברצונו –סעיף ח 
ו של מועד. ואם לא מצא פועלים, יוסיף להם עד שליש בשכרן. בקשו אנס שזרע את הכרם, כשיצא האנס יקצור הזרע מיד, ואפילו בחול

ממנו יותר, או שלא מצא פועלים, הרי זה מבקש בנחת וקוצר. ואם נשתהה הזרע עד שיגיע לעונה שמקדש, הרי זה קידש ויאסרו 

 שניהם.

 מקורות והרחבה עיקר הסעיף

 ע:"שו
 –אם נזרע הכרם שלא ברצונו 

 ואפילו בחול המועד.מיד כשיוכל יתקן, 
צריך להוסיף לפועלים עד שליש. אם לא מצא פועלים, יעשה כפי 

 יכולתו. 
 (.ם"רמבנאסרו התבואה והכרם ) –אך אם גדל עד כדי איסור 

האנס שזרע את הכרם ויצא מלפניו קוצרו אפילו במועד כלאים)ז,ו(:
עד כמה הוא נותן לפועלים עד שליש יתר מכאן קוצר כדרכו והולך 

 .אפילו לאחר המועד
 

מותר לרסס בקוטלי עשבים אפילו שיקח זמן עד שימותו משום  פנ"ה:

 שהם בתהליך איבוד.

 

 מתי מתקדשת התבואה –סעיף ט 
 מאימתי תבואה או ירק מתקדשים, משישרישו. וענבים, משיעשו כפול הלבן.

 מקורות והרחבה עיקר הסעיף

 ע:"שו
 זמן התקדשות:
 מזמן השרשה. –תבואה או ירק 

 משיעשו הענבים כפול הלבן. –כרם 
שו"ע לא כתב בהלכה את המשך המשנה שתבואה או ענבים שהגיעו  גר"א:

 לבישול כל צרכן אינו נאסרות )פנ"ה: היינו שרק בשלב הגידול נאסר(.

מאימתי תבואה מתקדשת משתשריש וענבים משיעשו כלאים)ז,ז(: 
וענבים שבשלו כל צרכן אין כפול הלבן תבואה שיבשה כל צרכה 

 .מתקדשות

 

 זריעה בכרם קודם הבשלת הענבים –סעיף י 
כרם שלא הגיעו ענביו להיות כפול הלבן אלא עדיין הם בוסר, וזרע בתוכו ירק או תבואה, והשרישו, ה"ז לא קידש. ואעפ"כ קונסין אותו 

כפול הלבן, הרי זה מותר בהנאה. מקצתן נעשו כפול הלבן ואוסרין הזרע, אבל הבוסר מותר. ואם עקר הזרע קודם שיעשו הענבים 

 ומקצתן לא נעשו, את שנעשו נתקדשו, ואת שלא )נעשו(, מותרים.

 מקורות והרחבה עיקר הסעיף

 ע:"שו
 כרם שענביו לא הבשילו:

 הזרעים אסורים מדין קנס והענבים מותרים. –זרע והשרישו 
 באיזה מצב מותרים הענבים?

 הכל מותר בהנאה. –זרע ועקר קודם הבשלתם 
 זרע בזמן שחלק הבשילו וחלק לא:

 מותר. –נאסר. מה שלא הבשיל  –מה שהבשיל 

 הלבן כפול שייעשו עד מתקדשין אין אבל תוספ' כלאים)ד,יב(:
 אסורין הלבן כפול שעשו את עשו לא ומקצתן הלבן כפול עשו מקצתן

 .מותרין הלבן כפול עשו שלא ואת
 התבואה והכרם תלויים זה בזה?האם 

נאסר,  –לא. בשלב בו כל אחד מהם יכול להאסר  ר"ש,רא"ש:
 אפילו ללא השני.

כן. מדאורייתא רק בשניהם בתהליך הגידול נאסרים,  רמב"ם:
 מדרבנן גם כל אחד לעצמו נאסר.

 

 זריעה בצד ענבי בוסר –סעיף יא 
 .אסור, השריש ואם. בהנאה מותר זה הרי, שישריש קודם הזרע ולקט ירקות מיני או תבואה בצדן וזרע הלבן כפול שנעשו ענבים

 מקורות והרחבה עיקר הסעיף

 ע:"שו
 :ענבי בוסר בצד זרע תבואה או ירקות

 אם עקר הזרעים קודם שהשרישו הענבים לא נאסרו. 
 נאסרו.  –אם השרישו 

מאימתי תבואה מתקדשת משתשריש וענבים משיעשו כלאים)ז,ז(: 
הלבן תבואה שיבשה כל צרכה וענבים שבשלו כל צרכן אין כפול 

 .מתקדשות
 

 

 זריעה האסורה אך לא אוסרת –סעיף יב 
גפן שיבשו העלים שלה ונפלו כדרך שתיבש הגפן בימי הקור, אסור לזרוע בצדה ירק או תבואה, ואם זרע לא קידש. וכן הזורע בעציץ 

 מכת מרדות. אבל עציץ נקוב, הרי הוא כארץ.שאינו נקוב המונח בכרם, לא קידש, ומכין אותו 

 מקורות והרחבה עיקר הסעיף

 ע:"שו
 :האסורה אך אינה אוסרת זריעה בצד גפן

 .גפן שיבשה אסורה ואינה מקדשת כלאים)ז,ב(:
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 זריעה בצד גפן שיבשה.
 זריעה בעציץ שאינו נקוב.

 זריעה בעציץ שאסורה ואוסרת:
 .נקובזריעה בעציץ 

 זריעה המותרת בכרם:
 (ם"רמבו ד"ראבבעלמא. ): כרם שיבש לגמרי, משום שהוא כעץ ז"ט

 

 המשך  –זריעה שלא לרצונו  –סעיף יג 
היה עובר בכרם ונפלו ממנו זרעים, או שיצאו עם הזבלים או עם המים, או שהיה זורע או זורה בשדה לבן וסיערתו הרוח לאחוריו 

שנאמר: אשר תזרע )דברים כב, ט( וזה לא זרע. וחייב לעקור כשיראה, ואם קיימו הרי ונפלו הזרעים בכרם וצמחו, הרי זה לא נתקדש, 

זה קידש. ואם סיערתו הרוח לפניו וראה הזרעים שנפלו לכרם, הרי זה כזורע. וכיצד יעשה, אם צמחו העשבים, יהפכם במחרישה 

ה. ואם מצאם שנעשים דגן, הרי זה תשרף. ואם ראה ודיו. ואם מצאם שנעשו אביב, ינפץ אותו אביב כדי להשחיתו, שהכל אסור בהנא

 אותם וקיימם, הרי אלא ישרפו עם הגפנים הסמוכות להם.

 מקורות והרחבה עיקר הסעיף

 ע:"שו
 כיצד? –זרעים שנזרעו שלא לרצונו 

 עבר בכרם ונפלו ממנו.
 יצאו עם המים.

 יצאו עם הזבלים.
 .אוהרוח פיזרה לאחוריו לכרם  בשדה תבואהעמוד 
 הדין:

, אך חייב לעקור ואם לא עה מכוונתרילא התקדש כיון שאין כאן ז
 התקדשה התבואה והכרם. –עשה כן אלא קיים הזרעים 

 זריעה שלא לרצונו אך נחשב לרצונו:
 אל הכרם. לפניוהרוח פיזרה הזרעים 

היה עובר בכרם ונפלו ממנו זרעים או שיצאו עם  כלאים)ה,ז(:
סיערתו הרוח לאחריו מותר סיערתו הזבלים או עם המים הזורע ו

הרוח לפניו ר' עקיבא אומר אם עשבים יופך ואם אביב ינפץ ואם 
 הביאה דגן תדלק:

ִאם ָבעֹוֵמד ִבְשֵדה ֶכֶרם הרי בעצם עמידתו בכרם עם ירושלמי)ה,ו(:א 
זרעים בידו הוא עֹוֵבר ָעֵביָרה שהרי פושע הוא ְוַאְת ָאַמְרְת מּוָתר? 

ואיך אמרת שהוא אנוס לכן מותר! ֶאָלא ִכי ַנן ַקָייִמין אלא בתמיה! 
כאן מדובר ָבעֹוֵמד ְבָשֶדה ָלָבן ְוִסיֲעַרתּו ָהרּוַח והרוח פיזרה את 

 הזרעים ִלְשֵדה ֶכֶרם.
 אופן תיקון הכרם:

 יהפוך במחרישה. –עשבים 
 ישחית את השבלים. – )שבלים שלא הביאו שליש גידול(אביב 

 ישרוף הדגן. –דגן 
 ישרפו גם הגפנים. –אם ראה והשאיר 

 

 קיום האוסר הוא רק במה שרגילים לקיים –סעיף יד 
הרואה בכרם עשב שאין דרך בני אדם לזרעה, אף על פי שהוא רוצה בקיומו לבהמה או לרפואה, הרי זה לא קידש עד שיקיים דבר 

ים בכרם, בערב שרוצים בקוצים לגמליהם, הרי זה קידש. האירוס שכמותו מקיימים רוב העם באותו מקום. כיצד, המקיים קוצ

הקינדוס וצמר גפן, הרי הם כשאר מיני ירקות ומקדשים בכרם. וכן כל  והקיסום ושושנת המלך ושאר מיני זרעים, אינם כלאים בכרם.

 מקדש.מיני דשאים שעולים מאליהם בשדה, הרי הם מקדשים בכרם. ופול המצרי, מין זרעים הוא ואינו 

 מקורות והרחבה עיקר הסעיף

 ע:"שו
קיום האסור הוא רק במה שדרך בני אדם לקיים, ובדבר זה 

 הולכים לפי המקום, ולא לפי כל העולם.

המקיים קוצים בכרם רבי אליעזר אומר קדש וחכ"א  כלאים)ה,ח(:
הארוס והקיסום ושושנת המלך  .לא קדש אלא דבר שכמוהו מקיימין

 .והקינרס כלאים בכרם ...ן כלאים בכרםוכל מיני זרעים אינ
 פסקו הלכה כחכמים. 

 

 דין מיני פרחים –סעיף טו 
(, מיני אילן הם ואינם כלאים בכרם. זה הכלל: כל המוציא עלין מעיקרו, הרי זה ירק. וכל שאינו פי' ערוך מין הדסהקנים והורד והאטדין )

 דבר.מוציא עלין מעיקרו, הרי זה אילן. והצלף, אילן לכל 

 מקורות והרחבה עיקר הסעיף

 ע:"שו
אין דין כלאי הכרם באילן ממין אחר הנטוע בכרם, ולכן צמחים 
המוציאים עלים מענפים ולא מעיקר הגזע מוגדרים כאילן ואין 

 בהם איסור כלאים בכרם.
 כגון: ורד, קנים, אטד, צלף.

 הקני' והאגין והוורד והאטדין מין אילן ואינן ירו' כלאים)ה,ז(:
 כלאים בכרם.

 

 התעלמות מכלאים שאוסרת –סעיף טז 
הרואה ירק בכרם ואמר: כשאגיע לו אלקטנו, מותר. הגיע לו ועבר מעליו ואמר: כשאחזור לו אלקטנו, אם שהה עד שהוסיף אחד בק' 

 ק', הרי זה קידש.

 מקורות והרחבה עיקר הסעיף

 ע:"שו
 המנעות מטיפול מיידי בכלאים תלוי בכך:

 מותר להמתין עד שיגיע אליו.  –אם הכלאים לפניו 
אפילו תכנן לחזור אליהם, אם במהלך  –אם עבר את הכלאים 

 השהייה הוסיף אחד חלקי מאתיים בגידולו, נאסר.

הרואה ירק בכרם ואמר כשאגיע לו אלקטנו מותר  כלאים)ה,ו(:
 .כשאחזור אלקטנו אם הוסיף במאתים אסור

 תוקף הוספה במאתיים:

 משפט כהן.מדאורייתא, וכן פסק חינוך, יראים: 

 מדרבנן, מדאורייתא האיסור הוא רק ברוב גידול בכלאים.  דרך אמונה:
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 מעבר עם עציץ נקוב בכרם –סעיף יז 
אסור לעבור בעציץ נקוב שזרוע בו ירק בתוך הכרם. ואם הניחו תחת הגפן ונשתהה שם בארץ כדי להוסיף אחד ממאתים, הרי זה 

 קידש.

 מקורות והרחבה עיקר הסעיף

 ע:"שו
 פרטי איסור בעציץ נקוב:

 .אמעבר בכרם
 .]באכילה[ באם כדי אחד ממאתיים, נאסר –השהייה תחת הגפן 

: מה שמבואר בתוספתא שהמעביר עציץ נקוב אוסר, היינו אוסר באכילה א"גר
 אך לא מקדש.

 ור"שעציץ נקוב מקדש בכרם ושאינו נקוב אינו מקדש  )ז,ח(:כלאיםא
אומר זה וזה אוסרין ולא מקדשין המעביר עציץ נקוב בכרם אם 

 הוסיף במאתים אסור:
בתוספתא מבואר שהאיסור במעבר בכרם אינו אוסר עד שיניחו ב

 תחת הגפן.
 

 

 גידולי איסור שרבו –סעיף יח 
גידולים על עיקרו במאתים, הרי בצל שנטעו בכרם ואח"כ נעקר הכרם, ואחר כך צמחו בצלים מן העיקר הנטוע, אף על פי שרבו ה

 אותו העיקר באיסורו, שאין גידולי היתר מעלין את העיקר האסור.

 מקורות והרחבה עיקר הסעיף

 ע:"שו
זרע שגדל באיסור בכרם, ואח"כ צמח מאותו הזרע גידולים 

העיקר נשאר באיסורו  –אחרים במקום היתר)כגון שנעקר הכרם( 
 העיקר מאיסורו. אין גידולי היתר מעלים אתמשום ש

שגם  ן"ר: משמע שדווקא העיקר אסור אך הגידולים מותרים. אך דעת א"גר
 הגידולים אסורים.

א"ר שמואל בר רבי נחמני א"ר יונתן: בצל שנטעו בכרם  נדרים)נז:(:
 אסור. -ונעקר הכרם 

 

 אופן חישוב הגפנים שנאסרו –סעיף יט 
יף במאתים, הרי זה מקדש מן הגפנים שסביבותיו י"ו אמה לכל רוח, עגולות ולא הזורע תבואה או ירק בכרם או המקיימו עד שהוס

מרובעות, ורואים כל העיגול שרחבו ל"ב אמה כאלו הוא כולו מלא ירק, וכל גפן שתהיה בתוך עיגול זה נתקדשה עם הירק, וכל שחוץ 

 לעיגול אינה מתקדשת.

 מקורות והרחבה עיקר הסעיף

 ע:"שו
 קיום הכלאים בכרם אוסר באופן הבא: 

רואים את הכלאים כממלאים שטח עיגול בקוטר של ל"ב אמה. 
ברדיוס של הירק נאסר, מה שנמצא  ז אמות"טרק גפן שבתוך 

 בריבוע החוסם של העיגול אך לא בתוך העיגול אינו נאסר.

הנוטע ירק בכרם או מקיים הרי זה מקדש ארבעים  כלאים)ה,ה(:
אימתי בזמן שהיו נטועות על ארבע ארבע או על חמש  וחמשה גפנים

 ט"ז אמהחמש היו נטועות על שש שש או על שבע שבע הרי זה מקדש 
 לכל רוח עגולות ולא מרובעות:

 

 המשך –סעיף כ 
ד' אמות במה דברים אמורים, כשהיה בין שפתי העיגול הזה ובין שורות הגפנים שחוצה לו יותר על ד' אמות. אבל אם היה ביניהם 

מצומצמות או פחות, רואים את העיגול כאילו הגיע לשורה הסמוכה לו וכאלו רוחב העיגול מ' אמה, ורואין כל גפן שתפול בתוך עיגול 

 זה של מ' אמה הרי היא מתקדשת.

 מקורות והרחבה עיקר הסעיף

 ע:"שו
אם בין קצה העיגול לגפנים שאחריו יש ד' אמות או פחות, גם הם 

 נאסרים.

 

 

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

פן לזרע, ר"ל באורך כל הזרע, ויתר ד' אמות חוץ לזרע, ומתקדש מן הזרע רוחב ד' אמות באורך כל השורה של כרם. ואם זרע בצד ג

 יחידית, אינו מקדש מהזרע אלא ששה טפחים לכל רוח. 

 מקורות והרחבה עיקר הסעיף

  ע:"שו
 מה נאסר? – זורע סמוך לכרם

 שתי שורות גפנים הסמוכות לתבואה ברוחב השטח הזרוע.
מעבר לגפנים המקבילים לשטח הזרוע, עוד ד' אמות לכל צד, לא 

 לעומק הכרם. 
 הזרוע.ד' אמות מהגפן אל תוך השטח 

 זרע בצד גפן יחידה:
]זהו שטח העבודה הנדרש מכל צד.  ס"מ( 47)כמרחיק ששה טפחים 

 עבורה[.
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 כרם 'ילדה' –סעיף כב 
ילדה, פחותה מטפח, אינה מקדשת את הזרעים. במה דברים אמורים, בשתים כנגד שתים ואחת יוצאת זנב, אבל אם כל הכרם כן, הרי 

 זה מקדש.

 רחבהמקורות וה עיקר הסעיף

 ע:"שו
זנב אינה מקדשת -שתים-כרם הנמוכה מטפח והיא בנויה שתים

 את הזרעים הסמוכים לה.
 מקדש.  –אם כל הכרם כך 

אמר רבי יוחנן משום רבי אליעזר בן יעקב: ילדה פחותה  סוטה)מג:(:
חייבת בערלה כל שנותיה, דמתחזיא כבת שתא. והני מילי  -מטפח 

 קלא אית ליה. -זנב, אבל כוליה כרם שתים כנגד שתים ואחת יוצאה 
משום כלאי הכרם דכתיב בהו תקדש המלאה הזרע ונראה לי : י"רש

קנבוס ולוף אסרה תורה שאר זרעים  )טו:(דקסבר כדאמרינן במנחות
 מדרבנן נינהו ובכי האי כרם לא גזור רבנן אשאר זרעים.

היא נמוכה, אך  שכרם של חמש גפנים לא הוי בכלל גזירות חז"ל אם מרש"ילומדים 
 כן. –כרם שלימה כך 

 

 שתי גינות –סעיף כג 
שתי גנות זו על גב זו, התחתונה עשויה כרם זורע את העליונה עד שהוא מגיע לאויר י' טפחים קרוב לכרם, שאויר עשרה טפחים סמוך 

חתונה עד שהוא מגיע למטה משלשה לכרם או לגפן יחידית אסור לזרוע בו זרעים. ואם היתה העליונה עשויה כרם, ה"ז זורע את הת

 טפחים מעיקר הגפנים.

 מקורות והרחבה עיקר הסעיף

 ע:"שו
 שדה מעל לכרם:

 זורע עד י' טפחים מעל הכרם.
 כרם מעל שדה:

 זורע עד ג' טפחים מתחת לכרם.

שתי שדות זו למעלה מזו התחתונה נטועה כרם  (:ו)ירושלמי
עד שמגיע לאויר עשרה והעליונה אינה נטועה כרם זורע את העליונה 

העליונה נטועה כרם והתחתונה אינה נטועה כרם זורע את התחתונה 
 .ואת המדרגה עד שמגיע לעיקר הגפנים

 

 הפיכת שדה לכרם –סעיף כד 
 מי שהיתה שדהו זרועה ירק או תבואה ונמלך ליטע בה גפנים, הופך את הזרעים במחרישה ואחר כך נוטע. ולא יטע ואחר כך יהפוך.

 מקורות והרחבה עיקר הסעיף

 ע:"שו
 :דווקא בסדר זה – הרוצה להפוך שדה זרועה לכרם

 הופך הזרעים.  .א
 נוטע גפנים. .ב

: דווקא בגפנים כך הוא הדין שכן בשאר אילנות אין איסור כלאים עם א"גר
 (כראב"דזרעים. )דווקא בהרכבה ודלא 

זרועה ונמלך לנוטעה לא יאמר אטע ואחר כך אופך  כלאים)ב,ד(:
 .אלא הופך ואח"כ נוטע 

שהעמיד דווקא בנטיעת תגפנים  ם"רמבסובר דלא כ ד"ראבתפארת ישראל: 
 ומשום איסור כלאים, אלא ס"ל שאף שאר אילנות אסור לזרוע לידם זרעים.

 

 הפיכת כרם לשדה –סעיף כה 
זרעים, משרש את הגפנים ואחר כך זורע את הזרעים. ואם רצה לקוץ את הגפנים עד שלא ישאר היתה נטועה גפנים ונמלך לזרוע בה 

 מהן אלא פחות מטפח סמוך לארץ, הרי זה מותר לזרוע ואחר כך יחזור וישרש את הנשאר בארץ מהגפנים.

 מקורות והרחבה עיקר הסעיף

 ע:"שו
 שתי אפשרויות: –הרוצה להפוך כרם לשדה 

 "כ זורע.משרש את הגפן ואח .א
 קוצץ הגפן עד פחות מטפח לקרקע, זורע, משרש.  .ב

נטועה ונמלך לזורעה לא יאמר אזרע ואח"כ אשרש ... כלאים)ב,ד(:
אלא משרש ואח"כ זורע אם רצה גומם עד פחות מטפח זורע ואח"כ 

 .משרש

 

 הרחקה מגפן מוברכת  –סעיף כו 
עד ח' הרי אלו מצטרפים לשאר גפנים העומדות, וכאילו לא הבריכן. ואם  המבריך ג' גפנים ועיקריהם נראים, אם יש ביניהם מד' אמות

 לאו, אינם מצטרפות. היו פחות מג', אינם מצטרפים אלא מרחיק מהם ששה טפחים לכל רוח, וזורע.

 מקורות והרחבה עיקר הסעיף

 ע:"שו
 רוצה לזרוע לצד הברכת גפן:

מצטרף לגפן האם  –אם יש ג' הברכות ועיקר ההברכה נראה 
)בתנאי שהמרחק בין ד' לח' אמות. פחות מד' הוא ומהווה חלק מהכרם 

 .בטל אל האם, יותר מח' הוא כגפן יחידי(
כל גפן נידונה כיחידית ומרחיק ממנה  –אם יש פחות מג' גפנים 

 ששה טפחים.
: הוא כיחידי כי פחות משלושה גפנים אין בעל הבית מקפיד לצרף באר הגולה

 )עיין להלן סעיף לב לעניין הרחקת ד' אמות כיום(לכרם. 

המבריך שלש גפנים ועיקריהם נראים רבי אליעזר בר  כלאים)ז,ב(:
צדוק אומר אם יש ביניהם מארבע אמות ועד שמונה הרי אלו 

 .מצטרפות ואם לאו אינן מצטרפות
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 זריעה תחת חלקים מהגפן –סעיף כז 
מן הגפן, הרי זה קידש ואף על פי שהזרע רחוק מעיקר הגפן כמה אמות. הדלה את הגפן על  כל הזורע תחת השריגים והעלים היוצאים

, לא יזרע תחת מותר האפיפירות ואף על פי )פי' עצים או קנים ארוגים שמדלין עליהם שריגי הגפנים כשהם ארוכים הרבה(מקצת אפיפירות 

תחת סכך הגפן, הרי זה מותר. וכן אם הדלה הגפן על מקצת בדי אילן  שאין עליהם לא עלים ולא שריגים. ואם זרע, הואיל ואין הזרע

שאינו עושה פירות, כגון הארז והברוש. אבל אם הדלה על מקצת אילן מאכל, הרי זה מותר לזרוע תחת בדי האילן שלא נמשכו עליהם 

שזרע, וסככו על הזרע, הרי זה מחזירם  שריגי הגפן, שאין אדם מבטל אילן מאכל ועושהו אפיפירות לגפן. ואם נמשכו השריגים אחר

 למקום אחר.

 מקורות והרחבה עיקר הסעיף

 ע:"שו
 אסור, אפילו רחוקים מהגזע. –זרעים תחת היוצא מהגפן 

 הדלה הגפן על קנים שונים:
]כיון שהיא לא יזרע אפילו תחת קנים שאין עליהם גפן  –אפיפירות 

עוד אין עליהם , אך אם זרע לא נאסר כל עתידה להתפשט לשם[
 שריגים.

 כדין אפיפירות. –אילן סרק 
לזרוע תחתיו, משום שאדם לא מבטל אילן  מותר –אילן מאכל 

, אך אם צמחו עד מעל ולא מוגדר אפיפירות[מאכל עבור הגפן ]
, אא"כ ממשיך ולא נאסר כי נזרע בהיתרלזרעים, יזיז את השריגים.]

 [ז"רדבלקיימם. 

לא מקדשין מותר חרבן הכרם מותר אלו אוסרין ו וכלאים)ז,ג(:
מחול הכרם מותר פסקי עריס מותר אפיפירות אבל תחת הגפן 

 .ועבודת הגפן וארבע אמות שבכרם הרי אלו מתקדשות

 

 מותר אפיפירות –סעיף כח 
ה אסור לקיימו הזורע תחת מותר האפיפירות, או תחת מותר האילן שאינו עושה פירות, ונמשכו שריגי הגפן וסככו על הזרעים, הרי ז

 או להחזיר השריגים, אלא כיצד עושה, עוקר הזרע.

 מקורות והרחבה עיקר הסעיף

 ע:"שו
כיון שאסור לזרוע תחת אפיפירות כבסעיף הקודם, אם בכל זאת 

 עשה כן, והגפן סככה על זרעים צריך לעקור הזרעים. 
משום שכאן זרע באיסור, אז הגפן שכבר היתה לא נאסרת ורק יעקור  ז:"רדב

 הזרעים.

 שם

 

 זריעה תחת הקנים –סעיף כט 
 מותר זה הרי, האפיפירות ישחית שלא כדי לפסקן עליהם וחס (הגפן יסמך עליהם אשר קנים או העצים' פי) העריס מן היוצאים קנים

 .תחתיהן לזרוע אסור זה הרי, היוצאים והעלים השריגים עליהם שיהלכו כדי הניחם ואם. תחתיהן לזרוע

 מקורות והרחבה עיקר הסעיף

 ע:"שו
 –קנים הבולטים מחוץ לתחום הגידול של העריס 

 [רע"ב. ]אינם נחשבים לאפיפירותמותר לזרוע תחתיהם 
 אסור לזרוע תחתיהם. –אם רוצה שהשריגים יגיעו גם לשם 

העריס וחס עליהם לפסקן כנגדן הקנים היוצאים מן כלאים)ו,ח(: 
 .מותר עשאן כדי שיהלך עליהן החדש אסור

 .הגידול את לשפר הגפן את מדלים עליהם המוטות -עריס 

 

 גידולי גפן שיצאו מבסיסם –סעיף ל 
עד הארץ ואסור , רואין אותו כאלו משקולת תלוים בו )פי' הגפן יחידית המודלית על גבי כלונסות(פרח היוצא מן העריס או מן הדלית 

לזרוע תחתיו. וכן המותח זמורה מאילן לאילן, אסור לזרוע תחתיה. קשר חבל או גמי בזמורה וקשר הראש האחד באילן, הרי זה מותר 

 לזרוע תחת החבל. ואם מתח חבל זה כדי שיהלכו עליו השריגים והעלים, הרי הוא כאפיפירות ואסור לזרוע תחתיו.

 מקורות והרחבה עיקר הסעיף

 ע:"שו
  –גידולי גפן שיצאו מתחום הגידול הבסיסי 

 תחתם ממש אסור לזרוע, אך מצידם מותר. 

הפרח היוצא מן העריס רואין אותו כאילו מטוטלת  כלאים)ו,ט(:
תלויה בו כנגדו אסור וכן בדלית המותח זמורה מאילן לאילן תחתיה 
אסור ספקה בחבל או בגמי תחת הספוק מותר עשאה כדי שיהלך 

 .החדש אסור עליו
 

 הרחקת זרעים מהגפן –סעיף לא 
 הבא לזרוע בצד הכרם, מרחיק ארבע אמות מעיקרי הגפנים, וזורע. ואם גפן יחידית היא, מרחיק ממנה ששה טפחים, וזורע.

 מקורות והרחבה עיקר הסעיף

 ע:"שו
 ד' אמות מהגזע. –הרחקה מצד הכרם 

 ששה טפחים. –הרחקה מגפן יחידית 

 משניות
: יש להרחיק זרעים חמישה טפחים מכרם של חמישה ק"סמ

גפנים וכרם שיש בו פחות מחמישה גפנים ירחיק שש טפחים כגפן 
 יחידי. או יפסיק במחיצה או בצורת הפתח מן הצד. 
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 הגדרות כרם והרחקה מהם –סעיף לב 
יחידית, ומרחיק מן השורה ששה טפחים, וזורע. היו שתי היתה שורה אחת של גפנים זו בצד זו, ואפילו הן מאה, אין זה כרם אלא כגפן 

שורות, הרי זה כרם וצריך להרחיק ד' אמות מכל צד, ואח"כ יזרע. וכמה יהיה בכל שורה, ג' גפנים או יותר. בד"א, כשהיה בין כל גפן 

בדלות זו מזו ואינם כרם אחד, ואינו וגפן מד' אמות ועד ח'. אבל אם היה בין שתי השורות ח' אמות, חוץ ממקום הגפנים, הרי אלו כמו

 וכן אם היה ביניהם פחות מד', הרי אלו כגפן אחת ומרחיק ו' טפחים לכל רוח. מרחיק אלא ו' טפחים מכל שורה.

 מקורות והרחבה עיקר הסעיף

 ע:"שו
 סוגי כרם שונים והרחקה מהם בהתאם:

 ו' טפחים. –שורה ארוכה אחת 
 ד' אמות מכל צד. – חת()לפחות ג' גפנים בכל א שתי שורות

 מרחקים הנדרשים עבור כרם:
 בין ד' לח' אמות. –בין שורה לשורה 

פחות מד' או יותר מח' נחשב לגפן  –בתוך השורה בין הגפנים 
 יחידית ומרחיק ו' טפחים.

כ' שכיום שיטת הגידול היא שונה ואמנם בין  הרב ישראלי פנ"ה:

השורות הוא מעט יותר מד"א אך בין הגפנים הוא ג' אמות, ואעפ"כ כיום 

 נחשב לכרם מדאורייתא.

הנוטע שורה של חמש גפנים בש"א כרם ובה"א אינו  כלאים)ד,ה(:
 . כרם עד שיהו שם שתי שורות

לא יביא זרע  הנוטע שתי שורות אם אין ביניהן שמונה אמותשם)ח(: 
 .לשם

 

 ג' שורות בכרם –סעיף לג 
 היו ג' שורות, אף על פי שיש ביניהם פחות מד', הרי אלו כרם ורואין את האמצעיות כאלו אינם.

 מקורות והרחבה עיקר הסעיף

 ע:"שו
 שלוש שורות של גפנים:

 נחשב לכרם אפילו אין ד' אמות בין שורה לשורה.

  ם"רמב

 

 המשך בדין ג' שורות בכרם  –סעיף לד 
היו ג' שורות ובין כל שורה ושורה ח' אמות או יותר, הרי זה זורע בין השורות. לפיכך הנוטע את כרמו מתחלה, והרחיק בין כל שורה 

 אבל אם זרע חוצה לו, צריך להרחיק משורה ושורה ח' אמות, מותר להביא זרע לתוכו ומרחיק מכל שורה ושורה ששה טפחים בלבד.

 החיצונה ד' אמות כשאר הכרמים. ואין דין בין השורות של זה הכרם ככרם שחרב באמצעו, שהרי מתחלה נטעם מרוחקים. 

 מקורות והרחבה עיקר הסעיף

 ע:"שו 
אם מתחילה נטע את הכרם בכמה שורות וביניהם מרחק של 

מותר לכתחילה לזרוע ברווח בריחוק ו' טפחים  –לפחות ח' אמות 
 מהגפנים.

 מחוץ לכרם צריך ד' אמות.אך 
 : קשה איך חוץ הגפן חמור מתוך הגפן?!א"גר

רבי מאיר ורבי שמעון אומרים אף הנוטע את כרמו על כלאים)ד,ט(: 
 .שמונה שמונה אמות מותר

 

 חיבור שני כרמים לעניין כלאים –סעיף לה 
, אף על פי שמפסיק בניהם דרך היחיד או דרך היתה בשדה זו שורה אחת של גפנים, ובשדה חבירו שורה אחרת כנגדה, קרובה לה

 הרבים או גדר שהוא נמוך מעשרה טפחים, הרי אלו מצטרפות להיות שתיהן כרם. והוא שיהיה ביניהם פחות מח'.

 מקורות והרחבה עיקר הסעיף

 ע:"שו
שתי שורות גפנים של שני אנשים יכולים להצטרף לאסור אפילו 

 כל עוד אין מרחק של ח' אמות.  –אם יש ביניהם הפסק 

הנוטע שורה אחת בתוך שלו ושורה אחת בתוך של כלאים)ד,ז(:
חבירו ודרך היחיד ודרך הרבים באמצע וגדר שהוא נמוך מעשרה 

 .טפחים הרי אלו מצטרפות
בירו' איתא שאע"ג שאין אדם מקדש דבר שאינו שלו, כאן  ש:"ר

 יש גם את שלו ובין שניהם מצטרפים לאסור.
 

 גפנים בשתי מדרגות –סעיף לו 
 נטע שורה אחת בארץ ושורה אחת במדרגה, אם גבוהה המדרגה מהארץ עשרה טפחים, אינם מצטרפים. פחות מכאן, מצטרפין.

 מקורות והרחבה עיקר הסעיף

 ע:"שו
גפנים בגבהים שונים מצטרפים להיות כרם אם אין פער של 

 עשרה טפחים ביניהם.

אליעזר אומר אף הנוטע אחת בארץ ואחת במדרגה רבי  כלאים)ב,ו(:
אם גבוה מן הארץ עשרה טפחים אינה מצטרפת עמה ואם לאו הרי 

 .זו מצטרפת עמה
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 כרם קטן –סעיף לז 
הנוטע חמש גפנים, שתים כנגד שתים ואחת יוצאת זנב, הרי זה נקרא כרם קטן וצריך להרחיק מהן ד' אמות לכל רוח. אבל אם נטען 

 כנגד שתים ואחת באמצע, או ג' בשורה ושתים כנגדן בשורה שניה, אינם כרם ואינו מרחיק מהם אלא ו' טפחים לכל רוח.שתים 

 מקורות והרחבה עיקר הסעיף

 ע:"שו
חמישה גפנים יכולים להחשב ככרם, וצריך להרחיק מהם ד' אמות 

 לכל צד. 
 נחשב ככרם רק באופן הבא: שנים כנגד שנים ואחד ביניהם קצת

 מאחורה כעין זנב. ]

הנוטע שתים כנגד שתים ואחת יוצאה זנב הרי זה כרם  )ד,ו(:כלאים
שתים כנגד שתים ואחת בינתים או שתים כנגד שתים ואחת באמצע 

 .אינו כרם עד שיהו שתים נגד שתים ואחת יוצאה זנב

 . : :כרם של חמישה הוא גם באופן הבא  ר"ש:
  • :: כרם של חמישה רק באופן הבא  רמב"ם:

 

 כרם שחרב –סעיף לח 
כרם שחרב, אם יש בו ללקט עשר גפנים לכל בית סאה ויהיו נטועות שתים כנגד שתים ואחת יוצאת זנב, או יש בו לכוין ג' כנגד ג', ה"ז 

 נקרא כרם דל ואסור לזרוע בכולו.

 מקורות והרחבה עיקר הסעיף

 ע:"שו
כרם לעניין כרם שהרבה מהגפנים שבו נהרסו אינו חדל מלהקרא 

 הרחקה של כלאים באחד משני המצבים הבאים:
יש לפחות עשר  מ"ר( 576)בתוך שטח של בית סאה  .א

 גפנים עומדות וניתן לראותן כשני כרמים קטנים.
אם יש ששה גפנים בשתי שורות של שלוש כנגד שלוש  .ב

 .)ירושלמי(

כרם שחרב אם יש בו ללקט עשר גפנים לבית סאה כלאים)ה,א(:
 ...לכתן הרי זה נקרא כרם דלונטועות כה

 
 מטר. 24*24בית סאה: 

 

 כרם מעורבב –סעיף לט 
כרם שאינו נטוע שורות שורות, אלא מעורבב, אם יש בו לכוין שתים כנגד שלש הרי זה כרם. ואם לאו, אינו כרם אלא דיו להרחיק ו' 

 טפחים מכל גפן וגפן, וזורע.

 מקורות והרחבה עיקר הסעיף

 ע:"שו
כרם הנטוע לא בצורה הרגילה אינו כרם ומרחיקים מכל גפן ו' 

 טפחים בלבד. 
 אא"כ ניתן למצוא בו חמישה גפנים המסודרים ככרם קטן.

כרם שהוא נטוע ערבוביא אם יש בו לכוין שתים נגד  ...כלאים)ה,א(:
שלש הרי זה כרם ואם לאו אינו כרם רבי מאיר אומר הואיל והוא 

 .רי זה כרםנראה כתבנית הכרמים ה

 

 כרם נקבע עפ"י הגזע ולא הענפים –סעיף מ 
היו העיקרים מכוונים והנוף אינו מכוון, הרי זה כרם. הנוף מכוון והעיקר אינו מכוון, אינו כרם. היו דקות ואינן מכוונות, העבו והרי 

 הן מכוונות, הרי זה כרם.

 מקורות והרחבה עיקר הסעיף

 ע:"שו
 נחשב כרם. –גזעים מכוונים בשורה 

 אינו נחשב לכרם. –נוף מכוון אך לא גזעים 
 נחשב לכרם. –גזעים דקים לא מכוונים ולאחר עיבוי מכוונים 

מכוון והנוף אינו מכוון הרי זה  )עיקר העץ( הכורתירו' כלאים)ה,א(: 
כרם. הנוף מכוון והכורת אינו מכוון אינו כרם. היו דקות ואינן 

 מכוונות העבו והרי הם מכוונות הרי זה כרם. 

 
 כיצד מכוונים את הגפנים?  –סעיף מא 

 כיצד יודע אם הם מכוונות, מביא חוט המדה ומותח מזו לזו.

 מקורות והרחבה עיקר הסעיף

 ע:"שו
 ודדים את הגפנים אם הם בשורה אחת עפ"י חוט מתוח.מ

כיצד הוא יודע אם מכוונות הן מביא חוט ...ירו' כלאים)ה,א(:
 ומותח.

 

 קרחת הכרם –סעיף מב 
כרם שחרב באמצעו ונשאר שלם מכל סביביו, אם יש בקרחת שבאמצע י"ו אמה, ה"ז מרחיק מעיקרי הגפנים ארבע אמות לכל רוח, 

חת. ואם אין בה י"ו אמה, הרי זה לא יביא זרע לשם. ואם הביא, הואיל והרחיק ד' אמות לכל רוח מהגפנים של כרם, וזורע באמצע הקר

 הרי זה לא קידש.

 מקורות והרחבה עיקר הסעיף

 ע:"שו
 :ז אמה"טשל קרחת באמצע הכרם ברוחב 

 מרחיק ד' אמות מהגפנים שבצדדים וזורע באמצע הקרחת.
עוד : היינו מרחיק ד"א של עבודת הכרם שהם נחשבים כגפן ממש, ומהם ז"ט

 ד"א ויוצא שזורע ממש באמצע הקרחת. 
 :ז אמה"טשל רוחב ואין קרחת באמצע הכרם 

קרחת הכרם בית שמאי אומרים עשרים וארבע אמות  כלאים)ד,א(:
היא קרחת הכרם כרם  ואיזו... ובית הלל אומרים שש עשרה אמה

שחרב מאמצעו אם אין שם שש עשרה אמה לא יביא זרע לשם היו 
 .שם שש עשרה אמה נותנין לה עבודתה וזורע את המותר
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 אסור לזרוע, אך אם זרע לא קידש.
 

 מחול הכרם –סעיף מג 
 וכן מקום שנשאר פנוי בלא גפנים בין סוף הכרם ובין הגדר שלו, והוא הנקרא מחול הכרם, אם יש בו י"ב אמה מרחיק מהגפנים ד'

אמות וזורע את השאר. היה בה פחות מי"ב אמה, לא יביא זרע לשם. ואם הביא, הואיל והרחיק ד' אמות, הרי זה לא קידש. במה דברים 

אמורים, בכרם גדול. אבל בקטן, אין לו מחול אלא מרחיק ארבע אמות מסוף הגפנים, וזורע עד הגדר. וכן כרם גדול שהיה בין כל שורה 

 יותר, אין לו מחול. ושורה שמונה אמות או

 מקורות והרחבה עיקר הסעיף

 ע:"שו
 דין זריעה בשטח הריק שסביב הכרם עד הגדר:

]הצורך בי"ב הוא ד"א מרחיק ד"א מהגפנים וזורע.  –יש י"ב אמה 

הנצרכים לכותל ד"א הרחקה מהגפן, ובד"א אמצעיות זורע. ולא צריך ח' 

 אמות משום שהגפנים הם רק מצד אחד[.

כי השטח המותר לזריעה הוא פחות מד"א אסור לזרוע ] –אין י"ב אמה 

 , אך בדיעבד לא קידש. ואינו נחשב לעומד בפני עצמו[
 מקרים שאין דין מחול הכרם:

)היינו לכרם קטן אין דין מחול הכרם ומרחיק ד"א וזורע  .א

אפילו אין לו י"ב אמה עד הגדר מותר לכתחילה לזרוע אחר 

קטן הבעלים אינו מוחל על השטח זה ]מאחר שהכרם .ד"א(

 [רדב"זולכן לא בטל לכרם. 
 כרם שבין כל שורה יש ח' אמות או יותר. .ב

 

מחול הכרם בית שמאי אומרים שש עשרה אמה ... כלאים)ד,א(:
 ...ובית הלל אומרים שתים עשרה אמה

איזו היא מחול הכרם בין כרם לגדר אם אין שם שתים  )ב(:שם
לשם היו שם שתים עשרה אמה נותנין לו עשרה אמה לא יביא זרע 
 .עבודתו וזורע את המותר

 
 הצורך של ד' אמות לגדר:

כדי שילכו שם ויחזקו אותו או לאידך גיסא כדי שההליכה שם לא 
 תרכך את הקרקע ותגרום בכך להחלשות הקיר.

 

 גדר מבטלת דין מחול –סעיף מד 
שהיה גובהו י' טפחים ואין בו רוחב ד' טפחים, אין לו מחול אלא מרחיק מסוף היה הגדר המקיף את הכרם פחות מעשרה טפחים, או 

 הגפנים ד' אמות וזורע עד המחיצה, אפילו היה בין הגפנים ובין המחיצה ד' אמות ומחצה, זורע את חצי האמה.

 מקורות והרחבה עיקר הסעיף

 ע:"שו
 אופנים בהם הגדר מבטלת דין מחול הכרם:

 נמוכה מעשרה טפחים. .א
 גבוהה י' אך אינה רחבה ד'. .ב

 הדין:
מרחיק מהכרם ד' אמות וזורע עד המחיצה, אפילו אם נותר רק 

 חצי אמה עד המחיצה.
: טעם הדין הוא שבגדר רגילה לא רגילים לזרוע בצדה משום שאנשים ז"ט

מהלכים שם, אך במקום של כותל פשוט לא צריך כזה שטח. וזה שלא כדברי 
 ותל נמוך לא צריך חיזוק.שהטעים הדין בכך שכ הלבוש

העושה מחיצה לכרם גבוהה עשרה טפחים ואין רחבה  תוספ')ד,ט(:
ארבעה לא בטל ]את ארבע אמות שבכרם העושה מחיצה לגפן גבוהה 

 .עשרה ואין רחבה ארבעה לא בטל[ ששה טפחים שבגפן

 

 גדר המפרידה בין כרם לזרעים –סעיף מה 
שהוא עמוק י' טפחים ורחב ד' )טפחים(, ה"ז מותר ליטע כרם בצדו מכאן וירקות בצדו מכאן. גדר שהוא גבוה י' טפחים, וכן חריץ 

 אפילו מחיצה של קנים, אם אין בין קנה לחבירו ג' טפחים, הרי זו מבדלת בין הכרם והירק, כגדר.

 מקורות והרחבה עיקר הסעיף

 ע:"שו
 הבדלה המאפשרת לקרב זרעים לכרם:

 גדר גבוהה י'. .א
 י' ורחב ד' טפחים. חריץ עמוק .ב
 מחיצה של קנים שאין יותר מג"ט בין קנה לקנה*. .ג

איזה הוא גדר שהוא גבוה עשרה טפחים וחריץ שהוא  ד(:-כלאים)ד,ג
מחיצת הקנים אם אין בין קנה לחבירו  ...עמוק עשרה ורחב ארבעה

  .שלשה טפחים כדי שיכנס הגדי הרי זו כמחיצה
 
שאינה רחבה כלל היא אע"פ נראה לי שגדר של היום דינה כמו מחיצת קנים,  *

 מפרידה. 

 

 פרצה בגדר המפרידה –סעיף מו 
גדר המבדיל בין כרם וירק שנפרץ עד עשר אמות, הרי זה כפתח ומותר. היתה פרוצה יותר מעשר, כנגד הפרצה אסור עד שירחיק מן 

היה העומד כפרוץ, הרי זה מותר כאלו אין שם פרצה. היה פרוץ מרובה על העמוד, לא  הגפנים כשיעור. נפרצו בו פרצות רבות, אם

 יזרע כנגד כל המקומות הפרוצים, עד שירחיק כשיעור.

 מקורות והרחבה עיקר הסעיף

  ע:"שו
 דין פרצות בגדר כלאים:

 הרי הוא פתח ומותר. –עד עשר אמות 
 כנגד הפרצה צריך להרחיק כשיעור. –יותר מי' אמות 

 נחשב לגדר שלימה.  –הרבה פרצות: עומד כפרוץ 
 ירחיק כשיעור כנגד הפתחים. –פרוץ מרובה                     

וגדר שנפרץ עד עשרה אמות הרי היא כפתח יתר מיכן  כלאים)ד,ד(:
כנגד הפרצה אסור נפרצו בו פרצות הרבה אם העומד מרובה על 

 ואם הפרוץ מרובה על העומד כנגד הפרצה אסור: הפרוץ מותר
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 חובת הגידור מחדש –סעיף מז 
 מחיצת הכרם שנפרצה, אומרים לו: גדור. נפרצה, אומרים לו: גדור. נתייאש ממנה ולא גדרה, הרי זה קידש.

 מקורות והרחבה עיקר הסעיף

 ע:"שו
אם אדם התייאש מלגדר את הכלאים, הרי זה קידש אפילו אם 

 גידר מספר פעמים ונפל.כבר 

 -אומר לו גדור, חזרה ונפרצה  -מחיצת הכרם שנפרצה  ב"ב)ב,א(:
 ..ה"ז קידש -נתיאש הימנה ולא גדרה  אומר לו גדור,

 

 כלאים בבית חציו מקורה –סעיף מח 
כאלו ירד וסתם ונעשה  בית שחציו מקורה וחציו אינו מקורה וגפנים נטועים בצד זה, מותר לזרוע ירקות בצד האחד, שהרי פי תקרה

 ביניהם כמחיצה. ואם השוה את קרויו, אסור.

 מקורות והרחבה עיקר הסעיף

 ע:"שו
מחשיבים את הגג כאילו יורד וסותם עד  –בית שחציו מקורה 

 הקרקע ולכן מותר לזרוע בצד אחד ולנטוע גפנים בצד שני.
 אסור.  –אם אח"כ השלים את התקרה 

שחציו מקורה וחציו אינו מקורה, גפנים והתניא: בית עירובין)צג.(: 
 אסור! -מותר לזרוע כאן. ואילו השוה את קרויו  -כאן 

 

 שתי חצרות –סעיף מט 
חצר קטנה שנפרצה במילואה לגדולה, והיו הגפנים בגדולה, אסור לזרוע בקטנה; ואם זרע, הזרעים אסורים והגפנים מותרים. היו 

יל ויש בגדולה פסין מכאן ומכאן הרי היא כמובדלת מן הקטנה ואין הקטנה מובדלת מן גפנים בקטנה, מותר לזרוע בגדולה, הוא

 הגדולה.

 מקורות והרחבה עיקר הסעיף

 ע:"שו
 אסור לזרוע בקטנה. –חצר קטנה שפרוצה לגדולה עם גפנים 

 זרעים אסורים וגפנים מותרים. –עבר וזרע 
ים אם יש בגדולה פס –חצר קטנה עם גפנים שנפרצה לגדולה 

המבדילים אותה מהקטנה, הגדולה לעצמה אך הקטנה מצורפת 
 לגדולה.

 עירובין

 

 חריץ המפולש בכרם –סעיף נ 
חריץ שהוא עובר בכרם, עמוק י' ורחב ד', אם היה מפולש מראש הכרם ועד סופו ה"ז נראה כבין שני הכרמים ומותר לזרוע בתוכו, 

ובלבד שלא יהיו הגפנים מסככין עליו. ואם לא היה מפולש, הרי הוא כגת שבאמצע הכרם, שאע"פ שהיא עמוקה י' ורחבה ד' או יותר, 

 אמה. ט"זכ היה מקרחת אסור לו לזרוע בתוכה אלא א"

 מקורות והרחבה עיקר הסעיף

 ע:"שו
 חריץ עמוק י"ט ורחב ד"ט:

 מותר לזרוע בתוכו אם לא מסכך עליו גפן. – כל הכרםעובר דרך 
אסור לזרוע בתוכו אא"כ הוא חלק  – חלק מהכרםעובר דרך 

 .(ז אמה"ט)של מקרחת הכרם 

ורחב ארבעה רבי חריץ שהוא עובר בכרם עמוק עשרה  עירובין)ה,ג(:
אליעזר בן יעקב אומר אם היה מפולש מראש הכרם ועד סופו הרי זה 

 .נראה כבין שני כרמים וזורעים בתוכו ואם לאו הרי הוא כגת

 

 שביל בין הכרמים –סעיף נא 
אמה מרחיק מזה ד' אמות ומזה ד' אמות וזורע את המותר;  ט"זשביל שבין שני הכרמים הרי הוא ככרם שחרב באמצעו, אם יש ביניהם 

 ואם היה פחות מכאן, לא יביא זרע לשם.

 מקורות והרחבה עיקר הסעיף

 ע:"שו
אמה רוחב  ז"טשביל העובר בתוך הכרם דינו ככרם שחרב שצריך 

 שביל וריחוק של ד"א מכל צד משורת גפנים.

  ם"רמב
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 זריעה בשומירה –סעיף נב 
שבכרם, אם גבוהה עשרה ורחבה ד', מותר לזרוע בראשה ירק, ובלבד שלא יהיו השריגים  )פי' בית דירה שעושים לשומר השדה(שומירה 

נוגעים בה, כדי שלא יראה ירק בתוך הכרם מלמעלה. במה דברים אמורים, במרובעת. אבל אם היתה השומירה עגולה, צריכה שיהיה 

 תהיה מופלגת מן הארץ, וצריכה עפר על ראשה מלמעלה שלשה טפחים.בתוכה חלל ארבעה טפחים, כדי ש

 מקורות והרחבה עיקר הסעיף

 ע:"שו
 כיצד ניתן לזרוע בשומרה?

 גבוהה עשרה ורחבה ארבעה. .א
 שלא יהיו השריגים נוגעים בה. .ב
 תהיה מרובעת. .ג
]סיבת חלל ד' בתוכה ועפר על ראשה ג"ט. –עגולה  .ד

ברור כמו במרובע ע"י ההחמרה בעגולה היא שאין התיחום 

 צלעותיו[.

שומרה שבכרם גבוהה עשרה ורחבה ארבע זורעין  כלאים)ה,ג(:
 .בתוכה ואם היה שער כותש אסור

 

 הבית שבכרם –סעיף נג 
הבית שבכרם, אם היה יתר משלשה טפחים על שלשה טפחים, זורעים בתוכו ירק, ואם היה פחות משלשה על שלשה, הרי הוא כסתום 

 בתוכו. ואין זורעים

 מקורות והרחבה עיקר הסעיף

 ע:"שו
 סככה קטנה שנועדה להגן על הצמחים מגשם וחום:

 .)אפילו השריגים סוככים עליה(זורעים בתוכה  –גדולה מג' על ג' טפחים 
]משום שהיא כלבוד אסור לזרוע בתוכה  –פחותה מג' על ג' טפחים 

 .וחלק מהכרם[

 .והבית שבכרם זורעין בתוכו )ה,ד(:כלאים

 

 גפן בחריצים בכרם –סעיף נד 
גפן יחידית שהיתה נטועה בתוך הבקעה או בתוך החריץ, מרחיק ממנה ששה טפחים לכל רוח, וזורע את כל החריץ כדרך שהוא עושה 

 במישור. ואם היה עמוק עשרה, והיה רחב שפת החריץ למעלה ארבעה, אסור לזרוע בתוכו אף על פי שהרחיק ששה.

 ת והרחבהמקורו עיקר הסעיף

 ע:"שו
 מרחיק ו' טפחים לכל כיוון וזורע החריץ. –גפן בודדה בתוך חריץ 

]כמו בגת בסעיף  אסור לזרוע בחריץ –אם החריץ עמוק י' ורחב ד' 
 .חולק על הדימוי[ גר"אאך  באר הגולה.נ'. 

 ."מפני שבטלו כולו להיות מיוחד לגפן זו לעבודתו" –טעם דין הסיפא  לבוש:

 

 

 גפן יחידית מוקפת גדר –סעיף נה 
וכן גפן יחידית שהיתה מוקפה גדר גבוה י' ורחב ד', לא יזרע בכל המחיצה ואף על פי שהרחיק ו'; ואם הרחיק ו' וזרע, לא קידש. וכמה 

 ירחיק לכתחלה ויזרע, ד"א לכל רוח, ואח"כ יזרע שאר החריץ או שאר המקום המוקף גדר.

 מקורות והרחבה עיקר הסעיף

 ע:"שו
אין לזרוע בכל שטח הגדר  –גפן בודדה מוקפת בגדר 'תקנית' 

. אם זרע מפני שיחדו כולו לעבודתו[ לבוש:אפילו בריחוק ו' טפחים ]
 לא קידש. –

 כמה ירחיק במצב כזה?
 ד' אמות לכל כיוון. 

 תוספתא

 

 הגדרת עריס והרחקה ממנו –סעיף נו 
שלהם מושלכים בארץ, הם הנקראים כרם. אבל העושה כמו מטה או כמו שבכה הגפנים שגדלו בברייתן והרי השריגים והאשכולות 

)גבוהה( מעל הארץ כדי שיהיו האשכולות והשריגים נמשכים עליה, והגביה נוף הגפנים מעל הארץ על אותה המטה והדלה אותן, הרי 

נוף הגפן, הן הנקראים אפיפירות, ודינין זה נקרא עריס. ואותן הקנים וכיוצא בהם שעשה מהם מטה או כמו שבכה והדלה עליהן את 

 אחרים יש בעריס.

 מקורות והרחבה עיקר הסעיף

 ע:"שו
 גידול טבעי של הגפן, שריגים ואשכולות על הארץ. –כרם 

 הגבהת הגפנים על גבי מתקן מיוחד כעין מיטה. –עריס 
 מוטות העריס עליהם שוכבים הגפנים. –אפיפירות 

בפרק ח מכלאים הלכה א.  ם"רמבכל דין זה הוא ציטוט דברי 
 והוא הגדרות לחלקי הכרם השונים.
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 המשך  –סעיף נז 
הנוטע שורה אחת של ה' גפנים או יותר וערסן על גבי כותל גבוה י' וכיוצא בו, או שנטען בצד חריץ עמוק י' ורחב ד', הרי אלו נקראים 

 ק מן הכרם. ומהיכן מודדין מעיקר הגדר שערסן עליו.עריס וצריך להרחיק מן העריס ד' אמות ואח"כ יזרע, כדרך שמרחי

 מקורות והרחבה עיקר הסעיף

 ע:"שו
על גבי כותל גבוה י' או חריץ עמוק  )חמש גפנים לפחות(העמדת גפן 

 דינו ככרם*. –י' 
 מרחיק ד' אמות מעיקר מקום העריס )כותל/חריץ(.

 
 ככרם. : החידוש הוא שאע"פ שאינו אלא שורה אחת נידוןבאר הגולה*

 

 מדידת מרחק מעיקר הגפן או העריס –סעיף נח 
כיצד, הרחיק את השורה של גפנים מן הכותל, אמה, ונמצא העריס מן הגפנים ולכותל, מודד מן הכותל ד' אמות וזורע, ונמצא בין 

רחוק מן הכותל ה' אמות.  הזרע ובין עיקרי הגפנים חמש אמות. ואם בא לזרוע מצד הגפנים, מרחיק מעיקרי הגפנים ד' אמות, שנמצא

 ועל דרך זו דנין בכל עריס.

 מקורות והרחבה עיקר הסעיף

 ע:"שו
מרחיקים ד' אמות לחומרא או מהעריס או מעיקר הגפן ולכן יוצא 

 שלפעמים מרחיק חמש אמות מעריס או מהגפן.

 

 

 עריס שנפל –סעיף נט 
הגדר, הואיל וערסן, הרי זה עריס. נהרס הגדר או נסתם החריץ אין אחד הבונה את הגדר ואחר כך נטע, או שנטע ואחר כך עשה את 

 כאן עריס אלא הרי כל השורה כגפנים יחידים.

 מקורות והרחבה עיקר הסעיף

 ע:"שו
משעת ה'עריסה' דנים  –לא משנה אם העריס קדם לגפן או הפוך 

 אותו כגפן. 
 כל שורת הגפנים נחשבת כיחידים. –אם נהרס 

ולא שנייא בין שבנה גדר ואח"כ נטע אחת עשרה ד(:ירו' כלאים)ו,
גפנים בין שנטע אחת עשרה גפנים ואח"כ בנה גדר ואח"כ נפסקה 
האמצעית יש כאן עריס ויש כאן פיסקי עריס. חרב הגדר אין כאן 

 עריס ולא פיסקי עריס

 

 'פסקי עריס' –עריס שחרב אמצעו  –סעיף ס 
הגדר מכאן וה' גפנים בצד הגדר האחר מכנגדן, זהו הנקרא פסקי עריס; אם יש ביניהם  עריס שחרב אמצעו ונשתיירו בו ה' גפנים בצד

ח' אמות ואחד מס' באמה, ה"ז מרחיק מכל שורה ו' טפחים וזורע, והוא שלא יזרע תחת האפיפירות. היה ביניהם ח' אמות בצמצום, 

קידש. ואם אין שם גדר, מרחיק מכל שורה ו"ט וזורע, שאין ה"ז לא יזרע לשם; ואם זרע, הואיל והרחיק מכל שורה ו' טפחים, ה"ז לא 

 כאן לא עריס ולא פסקי עריס. חזר ובנה הגדר, חזר העריס למקומו וחזרו פסקי עריס למקומן.

 מקורות והרחבה עיקר הסעיף

 ע:"שו
 עריס שהאמצע שלו קרס ונותרו שורות עומדות משני צידיו:

 – מ"מ(8)אמה  1/60-ו אם בין שתי השורות יש רווח של ח' אמות
 מותר להרחיק ו' טפחים ולזרוע )לא תחת האפיפירות(.

תוספת מועטה זו נועדה להבחין בין המרחק הנדרש בגפנים  ערוך השולחן:
 מרוחקות לנדרש מפסקי עריס.

 לא יזרע, ואם עבר לא קידש. –אין רווח הנ"ל 
 קרס כל העריס ולא נשאר עומד:

 חזר הדין כגפן יחידי.
 חזר דין פסקי עריס. –יד שוב הצדדים אם העמ

פסקי עריס שמנה אמות ועוד וכל מדות שאמרו חכמים  כלאים)ו,ו(:
בכרם אין בהם ועוד חוץ מפסקי עריס אלו הן פסקי עריס עריס שחרב 
מאמצעו ונשתיירו בו חמש גפנים מכאן וה' גפנים מכאן אם יש שם 

נותנין לו כדי עבודתו ח' אמות לא יביא זרע לשם שמונה אמות ועוד 
 .וזורע את המותר

 

 כרם המקיפה גינה –סעיף סא 
גנה קטנה שהיא מוקפת גדר, וערס את הגפנים סביב לה מבחוץ על כל כתליה, אם יש בה מלא בוצר וסלו מכאן ומלא בוצר וסלו מכאן, 

 בתוכה, מפני שנראה הכל כעריס אחד וירק בתוכו.הואיל והיא מוקפת גדר זורעים בתוכה ירקות. ואם אין בה כשיעור הזה, אין זורעין 

 מקורות והרחבה עיקר הסעיף

 ע:"שו
 :נההמקיפה ג דרגפנים שהודלו על ג

 מותר לזרוע. –אם בפנים יש כדי בוצר וסלו מכל צד של הגדר 
 אסור, משום שנראה שהכל עריס אחד. –אם אין כנ"ל 

בה כמלא בוצר על גנה קטנה שהיא מוקפת עריס אם יש  עדויות)ב,ד(:
 וסלו מכאן ומלא בוצר וסלו מכאן תזרע ואם לאו לא תזרע:
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 עריס מעל גינה –סעיף סב 
גפנים שהיו זרועים במדריגה גבוהה והעריס שלהן יוצא ומסכך על השדה, אם עומד בארץ ובוצר את כולו, רואין כל המקום שתחת 

בשדה לכל רוח משפת העריס. ואם אינו יכול לבצור עד שיעלה במדריגה או העריס כאלו הוא מקום עיקרי הגפנים, ואוסר ד' אמות 

 בסולם, אין אסור לזרוע אלא תחת העריס בלבד.

 מקורות והרחבה עיקר הסעיף

 ע:"שו
 עריס שסוכך על גינה:

נחשב העריס כעומד  –אם עומד בארץ ויכול לבצור את העריס 
 במדריגה התחתונה של הגינה ומרחיקים ממנו ד' אמות.

 רק תחתיו לא זורעים. –אם לא יכול לבצור את כולו מחמת הגובה 

עריס שהוא יוצא מן המדרגה רבי אליעזר בן יעקב אומר כלאים)ו,ב(: 
אם עומד בארץ ובוצר את כולו הרי זה אוסר ארבע אמות בשדה ואם 

 .אלא כנגדו לאו אינו אוסר

 

 גפנים בזווית כתלים –סעיף סג 
שני כתלים הסמוכים זה לזה והגפנים נטועים בזויות ביניהם, והעריס יוצא עם הכתלים מתוך הקרן וכלה, מרחיק מעיקרי הגפנים 

הרחיק כשיעור, הרי כשיעור, וזורע במקום הכלה שאין עליו עריס. ואף על פי שהזרע מכוון בין שני הכתלים שביניהם העריס, הואיל ו

 זה זורע בין הכתלים.

 מקורות והרחבה עיקר הסעיף

 ע:"שו
 מקבילי ם"רמבכאן לא מדובר בעריס לכל דבר אלא לגפן מודלית. ראה איור ב

מרחיק הגפנים היוצאים מהזווית ו' טפחים וזורע ברווח מהם 
 לכותל.

לו עריס שהוא יוצא מן הכותל מתוך הקרן וכלה נותנין כלאים)ו,ז(:
 .עבודתו וזורע את המותר

 

 גפן שעלה מן הארץ –סעיף סד 
, )פי' כרעא דאדם דדמי לנו"ן כפופה(גפן שעלה העץ שלה מן הארץ מעט, ואח"כ נעקם ונמשך על הארץ וחזר ועלה כמו ארכובה 

 הגפן הראשון.כשמודדין בין הזרע ובין הגפן ששה טפחים או ארבע אמות, אין מודדין אלא מסוף הארכובה, ולא מעיקר 

 מקורות והרחבה עיקר הסעיף

 ע:"שו
 )החוד למעלה(:גפן שיצאה מאדמה בצורה של ברך 

 מודדים ו' טפחים מהיציאה ולא מעיקר הגפן.
 

 .הארכובה שבגפן אין מודדין לה אלא מן העיקר השניכלאים)ז,א(:

 

 הרחקה מסיכוך על הזרעים –סעיף סה 
 הזרע ובין הגפן כשיעור, צריך להזהר שלא תסכך הגפן על הירק או הירק על הגפן.כבר נתבאר שאף על פי שמרחיק בין 

 מקורות והרחבה עיקר הסעיף

 ע:"שו
אע"פ שהרחיק כראוי יש להזהר שלא יהיה סיכוך של המינים 

 האסורים זה על זה.

 

 

 כלאים מאוחרים –סעיף סו 
 הקשין מותרים והדגן ידלק.זרע ירק או תבואה, וצמחה, ואח"כ סיכך עליה את הגפן, 

 מקורות והרחבה עיקר הסעיף

 ע:"שו
השבלים מותרות אך לא  –כלאים שנעשו לאחר הבשלת הירק 

 הגרעינים.
 הטעם הוא שהשבלים כבר היו היתר גמור, ורק הזרעים נוספו באיסור.

 

 

 שרשים  –סעיף סז 
 . היו שרשי התבואה יוצאים לתוך הד' אמות, מותר.היו שרשי הגפן יוצאים לתוך הד' אמות שבין הכרם והתבואה, יעקר

 מקורות והרחבה עיקר הסעיף

  ע:"שו
 כלאים ע"י שורשים:
 יעקור. –שרשי גפן לתבואה 
 מותר.  –שרשי תבואה לגפן 

היו שרשין יוצאין בתוך ארבע אמות הכל מודים תוספ' כלאים)ד,י(: 
 .שיעקור
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 הרחקה של ו' טפחים –סעיף סח 
 ההרחקות והשיעורים האמורים בכלאים, באמה בת ו' טפחים שוחקות.כל 

 מקורות והרחבה עיקר הסעיף

 ע:"שו
כל ההרחקות והשיעורים האמורים בכלאים, באמה בת ו' טפחים 

 שוחקות.

 עירובין

 

 כלאי כרם בזורע בין הכרמים בחו"ל –סעיף סט 
כל השיעורים האלו שמרחיקים בין הגפנים והתבואה או הירק, 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. ואם אמר לתינוק עובד כוכבים לזרוע לו 

לעובד כוכבים גדול, שלא יתחלף בישראל. ואף על פי שמותר לזרוע הירק בצד הכרם בחוצה לארץ, הרי  בח"ל, מותר. אבל לא יאמר

הגה: וי"א דהואיל ומותר אותו הירק הזרוע שם אסור באכילה, ואפילו בחוצה לארץ, והוא שיראה אותו לוקט ומוכר, אבל ספיקו מותר. 
סימן קצ"ד(. ואין לחוש אלא במקום דאיכא  תה"דם כן )הגהות מיימוני פ"י מהלכות מ"א ולזרוע ירק בצד הגפנים בח"ל, מותר לאכול אותו ירק ג

פרק קמא דקדושין(; ועל כן נהגו להקל במדינות אלו בירקות הנמצאים  מרדכילמיחש שנזרע ב' מיני ירק או ב' מיני תבואה עם חרצן במפולת יד )
  זרועות בכרמים, כי לא שכיח שנזרעו באיסור.

 מקורות והרחבה הסעיףעיקר 

 ע:"שו
 בחו"ל מותר לזרוע בתוך הכרם לכתחילה. 

 מה אסרו בחו"ל?
 .)כעין דאורייתא בא"י(שני זרעים וחרצן במפולת יד 

 אמירה לגוי:
 לגוי קטן מותר.

 לגוי גדול אסור, שלא יחליפו בישראל.
 דין הירק הזרוע:

הגם שמותר לזרוע אסור לאכול אא"כ הוא נכנס בגדר ספק  ע:"שו
 ע"י שלא רואה את הלקיטה.

. )במפולת יד וכנ"ל(מותר, אסרו לאכול רק בכעין דאורייתא  א:"רמ
 ולמעשה הקלו בחו"ל כיון שלא מצוי הרבה זריעה האסורה מדאו'.

 זריעה ע"י גוי קטן:
 ..בכרמא מהו?שלחו ליה בני בשכר ללוי: כשותא  .(:קלט)שבת 

עירבובא. ולישלח להו כדרבי טרפון? דתניא:  -כשותא בכרמא 
כישות, רבי טרפון אומר: אין כלאים בכרם, וחכמים אומרים: 

הלכה כמותו בחוץ  -כלאים בכרם. וקיימא לן: כל המיקל בארץ 
לפי שאינן בני תורה. מכריז רב: האי מאן דבעי למיזרע  -לארץ? 

ב עמרם חסידא מנגיד עילויה, רב משרשיא ליזרע. ר -כשותא בכרמא 
 -יהיב ליה פרוטה לתינוק נכרי וזרע ליה. וליתן ליה לתינוק ישראל! 

 אתי לאיחלופי בישראל. -וליתן ליה לגדול נכרי!  -אתי למיסרך. 
 כדברי רב משרשיא. הטור ופסק 

 

 סימן רצו*

 כלאי זרעים
 הגדרת כלאי זרעים –סעיף א 

כאחד בארץ ישראל, לוקה, שנאמר: שדך לא תזרע כלאים )ויקרא יט, יט( ואחד הזורע )או המנכש( או המחפה,  הזורע שני מיני זרעים

כגון שהיתה חטה אחת ושעורה אחת או פול אחד ועדשה אחת מונחים על הארץ וחיפה אותם בעפר בין בידו בין ברגלו בין בכלי, 

 ציץ שאינו נקוב, מכין אותו מכת מרדות.לוקה. ואחד הזורע בארץ או בעציץ נקוב. אבל הזורע בע

 מקורות והרחבה עיקר הסעיף

 ע:"שו
 הגדרת האיסור:

 שני מיני זרעים שונים בארץ ישראל.
 אופני האיסור:

 .)אפילו ברגלו(, חיפוי )בקרקע או בעציץ נקוב(זריעה 
מדין חיפוי נלמד שכל מעשה שמועיל להצמחת היבול אסור  פנ"ה:

מדאורייתא דומיא דחיפוי, כגון השקיה, זיבול וכדומה. ואלו שונים 

 מאשר קיום שעניינו רק לאפשר את הצמיחה אך לא לסייע לה.

 אסור מדרבנן*. –זריעה בעציץ שאינו נקוב 

 שיעור הנקב כדי שיצא בו שורש קטן. :באר הגולה

 .הזורע חטה ושעורה כאחת ה"ז כלאים ט(:כלאים)א,
 
 
 
 
 
מכאן לאסור הנבטת זרעונים ממינים שונים על אותו מצע, כגון שעושים על גבי  *

 צמר גפן.

 כלאים בחממה:

 נראה שהוא איסור דאורייתא הואיל וכך דרך גידולם.פנ"ה: 

 

 מדיני איסור כלאים ודיני הגוי. –סעיף ב 
כוכבים, ומותר לומר לעובד כוכבים לזרוע לו כלאי זרעים, ואסור לקיים בשדהו, אלא עוקרן. ואם קיימן, אסור לזרוע כלאים לעובד 

אינו לוקה. ומותר לישראל לזרוע כלאי זרעים, בידו, בח"ל, ואפילו לערב הזרעים לכתחלה ולזרעם בח"ל, מותר. ודברים אלו דברי 

 קבלה.

 מקורות והרחבה עיקר הסעיף

 ע:"שו
 ישראל:בארץ 

 אסור לישראל לזרוע כלאים עבור גוי.
 מותר לישראל לומר לגוי לזרוע כלאי זרעים בשדה הגוי.

 .אאך אינו לוקה על קיום –אסור לישראל לקיים בשדהו כלאים 
 בחוץ לארץ:

 מותר לישראל לזרוע כלאי זרעים בידו.

אין עושין עם ישראל בכלאים אבל עוקרין עמו  תוספ' כלאים)א,טז(:
 .ם מפני שממעט את התפלה אין עושין עם הגוי בכלאיםכלאי

משמע שמותר לומר לגוי לזרוע  טור,, כפי שהבין הע"שוו ם"רמב: מדברי ז"ט
. וזה קשה דמהיכי תיתי להתיר זאת?! ואולי הסברא עבור ישראלבא"י כלאים 

היא שאיסור אמירה לנכרי נאמרה רק בחובת הגוף, והיינו מה שנאסר בחו"ל, 
 אך בחובת הקרקע אין איסור אמירה. 
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. והו"א עבור הגוישמותר לומר לגוי לזרוע  ם"רמבאך למעשה נראה שמיירי ה
שכיון שאסור לישראל לזרוע עבור גוי משום שאין קנין לגוי להפקיע, ה"ה 
 שאסור לומר לו בשלו, דהוי כאילו אומר לו לזרוע בשל ישראל. קמ"ל שמותר. 

כלאי זרעים אסורים מלזרוע ומלקיים ומותרין  כלאים)ח,א(:א 
 .באכילה וכל שכן בהנאה

 

 םמיני הזרעים האסורים בכלאי –סעיף ג 
אין אסור משום כלאי זרעים אלא הזרעים הראויין למאכל אדם, אבל עשבים המרים וכיוצא בהם, מן העיקרים שאינם ראויים אלא 

לרפואה וכיוצא בהן, אין בהן משום כלאי זרעים. הזרעונים מתחלקים לג' חלקים, האחד נקרא תבואה והם חמשת מיני דגן. והשני 

)פי' פרגין כעין רמון מלא זרעים פשאור"ו בלעז והעדשים והאורז והדוחן והשומשמין והפרגין והספיר  נקרא קטנית, כגון הפול והאפונים
וכיוצא בהן, והג' נקרא זרעוני גנה, והם שאר זרעים שאינם ראויים למאכל אדם, והפרי של אותו  ופירוש ספיר מין קטנית ציצירק"ל בלע"ז(

 זרע החציר וזרע לפת וכיוצא בהן. וזרע הפשתן הרי הוא בכלל זרעוני גנה.הזרע מאכל אדם, כגון זרע הבצלים והשומין ו

 מקורות והרחבה עיקר הסעיף

 ע:"שו
 .ארק זרעי מאכל אדם –זרעים האסורים בכלאים 

 אין בהם כלאים*. –זרעים המיועדים לרפואה 
 סוגי הזרעים השונים:

שנאכל הזרע עצמו )אפונה,  –קטניות ה' מיני דגן.  –תבואה 
 אורז(. 

 המשך בסעיף הבא

 ַבֶזה ֶזה ִכְלַאִים ֵאיָנן ְוַהזּוִנין ַהִחיִטים קשה ועוד ירו' כלאים)א,א(:א
 אינם הזונין אֹוֵכל ֶשֵאינֹו ָדָבר הרי, כלאים שיהיו דעתך על יעלה וכי

 ַמְטֵעי ַהִויַנן וכי! החטים עם כלאים שאינם לכתוב צריך ומדוע אוכל
 משום ולאוסרם לטעות הדעת על מעלה הייתי האם ?ִכְלַאִים ּוַמְתֵני

 !בתמיה? כלאים
 סעיף זה הוא לשון הרמב"ם 

 
 *נראה ללמוד מכאן לצמחי נוי וכדומה שמותרים בכלאים.

 

 המשך –סעיף ד 
דשא, ונקרא ירק. ויש מזרעוני גנה זרעונים שדרכן כשיזרעו כל מיני זרעונים אלו ויצמחו, נקרא הצמח כולו, כל זמן שלא ניכר הזרע, 

לזרוע מהם שדות, כגון הפשתן והחרדל, ואלו נקראים מיני זרעים. ויש מזרעוני גנה זרעים שאין דרך בני אדם לזרוע מהם אלא ערוגות 

ז( ת"י כסברא חיור קוליאנדר"ו ערוגות קטנות, כגון הלפת והצנון והתרדים והבצלים והכסבר )פי' כזרע גד )שמות טז, לא; במדבר יא, 

 בלע"ז( והכרפס והמרור וכיוצא בהם, ואלו נקראים מיני ירקות.

 מקורות והרחבה עיקר הסעיף

 ע:"שו
רק פרי הזרע נאכל, אך הזרע עצמו לא נאכל לאדם.  –זרעוני גנה 

 והוא נחלק לשנים:
 זרעים הנזרעים בשטחים גדולים )פשתן, חרדל(.  –זרעים 
 ני גנה הגדלים דווקא בערוגות קטנות )בצל,חסה(זרעו –ירקות 

 
 

 

 ביטול בכלאים –סעיף ה 
זרע שנתערב בו זרע אחר, אם היה אחד מכ"ד, כגון סאה של חטים שנתערבה בכ"ד סאה של שעורים, הרי זה אסור לזרוע את המעורב 

הזרע, מצטרף לאחד מכ"ד. כיצד, כ"ד סאה של עד שימעט את החטים או יוסיף על השעורים, ואם זרע לוקה. וכל שהוא כלאים עם 

חטים שנתערבו בם שני קבין שעורים ושני קבין עדשים ושני קבין פולין, ה"ז לא יזרע הכל עד שימעט סאה של תערובות ויבור מקצתה 

 או יוסיף על החטים, שהשעורים והעדשים והפול כולם כלאים עם החטים.

 מקורות והרחבה עיקר הסעיף

 ע:"שו
שהתערב בזרע אחר ביחס של אחד מתוך כ"ד הרי הוא אוסר זרע 

 את התערובת בזריעה עד שימעט את היחס.
 סוגי זרעים שונים מצטרפים לעשות כלאים: 

כ"ג סאה של מין אחד שהתערב עם סאה המורכב ממינים שונים 
 נחשב לכלאים. 

 יהיה מותר לזרוע אותם במקרה שימעט הסאה או יוסיף על הכ"ג.

באמת אמרו זרעוני גנה שאינן נאכלין מצטרפין אחד  ב(:כלאים)ב,
 ..מעשרים וארבע בנופל לבית סאה

 נאה(. ח"רליטר )עפ"י ג 8.3 –קבים(  6ליטר. סאה ) 1.38 –קב 
 הערה בדבר הנוסח:

 ע"שוכאן כמו שכתבתי ב'עיקר הסעיף' ודלא כלשון ה ם"רמבלשון ה
 ע"שו. בבאר הגולהשמדבר כל הסעיף על כ"ד סאה. וכך הוא הנוסח של 

 פרידמן כתוב נוסח ביניים 'שנתערבה בכ"ג' וכו' 'כיצד? כ"ד סאה' וכו'.

 תוקף היחס של אחד מכ"ד:
מדאו' יש ביטול ברוב כשלא רוצה בקיום הכלאים.  ,רא"ש:ר"ש

אסור לקיים בשיעור אחד מכ"ד משום מראית עין. פחות  מדרבנן

 משיעור זה הוא מסתמא שלא בכוונה.
משום שיסוד האיסור דאורייתא  מדאורייתאהשיעור הוא  רמב"ם:

הוא משום מראית עין ונראה שרוצה בקיום הכלאים בשדהו. ולא 
שייך לומר ביטול ברוב בכלאים ששניהם היתר ורק החיבור 

 אוסרם, היא גופא מצוות התורה.
)ורק שיעור זה אסרה תורה משום שפחות משיעור זה קשה למנוע ולא 

  (רשב"אמלאכי השרת. ניתנה התורה ל
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 דין ביטול בזרעוני גינה –סעיף ו 
בד"א, כשנתערבו מיני תבואה זה בזה, או מיני קטניות זה בזה, או שנתערבה תבואה בקטניות או קטניות בתבואה. אבל זרעוני גנה 

נתערב בסאה של תבואה או שנתערב אחד מהם בתבואה או בקטניות, שעורן אחד מכ"ד ממה שזורעין בבית סאה מאותו המין, אם 

קטניות, לא יזרע עד שימעט או יוסיף על התבואה. כיצד, חרדל שנתערב בתבואה והרי החרדל זורעים ממנו קב בכל בית סאה, אם 

נתערב ממנו אחד מכ"ד מן הקב בסאה של תבואה או של קטניות, חייב למעט, וכן אם היה מין זה מזרעוני גנה, זורעים ממנו סאתים 

ת סאה, ואם נתערב ממנו חצי קב בכל סאה של תבואה או של קטניות ימעט. לפיכך תבואה שנתערב בה זרע פשתן, אם היה בכל בי

שלשה רביעיות בכל סאה, ה"ז ימעט, ואם לאו אינו צריך למעט, לפי שבית סאה זורעין בו שלשה סאין זרע פשתן, ועל דרך זה משערים 

 בכל הזרעים האחרים.

 ת והרחבהמקורו עיקר הסעיף

 ע:"שו
 אחד מכ"ד מכלל התערובת. –תבואה או קטנית 

כל מין מודד אחד מכ"ד מהכמות הנזרעת בבית  –זרעוני גינה 
נאסרה התערובת  –סאה. ואם מידה זו התערבה בסאה תבואה 

 לזריעה.

במה דברים אמורים תבואה בתבואה וקטנית בקטנית תבואה שם: 
עוני גנה שאינן נאכלין בקטנית וקטנית בתבואה באמת אמרו זר

 .מצטרפין אחד מעשרים וארבע בנופל לבית סאה
 

 24*24ָאמה, שטח שמוציא תבואה בנפח של סאה.) 50*50 בית סאה:
 מ"ר( 576מטר = 

 

  דין ביטול רק שלא בכוונה –סעיף ז 
בזרע אחר, או ]לזרוע[ הב' מינים, אפילו בד"א כשלא נתכוין לערב וכשלא נתכוין לזרוע הב' מינים שנתערבו, אבל אם נתכוין לערב זרע 

 היתה חטה אחת בתוך כרי של שעורים אסור לזרעה, וכן כל כיוצא בזה.

 מקורות והרחבה עיקר הסעיף

 ע:"שו
דין ביטול הוא רק במקום שלא התכוון לערב. אם התכוון לערב 

 אפילו גרגר אחד במין אחר אסור.
: מה שכתב בסעיף ה' שמותר להוסיף ולבטל מדובר שהתערבו שלא ז"ט

מיעוט כזה הוא מצוי  –מדעתו בשעת כינוס התבואה, ואין רצונו. )הרב קפאח 
 .*ונחשב כפסולת(

 –ואם מתכוון לזרוע שני מינים אלא שכאן נפל לו ולבסוף התרצה בזה  לבוש:
 הרי זה אסור.

תכוין לזרע אפילו חיטה אחת מה נן קיימין אם במירו' כלאים)ב,א(: 
 אסור. אם לערב אפילו כל שהוא אסור לערב.

 
 ט"ז:*מובא ב
בסעיף ה' כוונתו בתחילה לאכילה ואח"כ נמלך ורצה לזרוע אז  ראב"ד:

 מותר לבטל לכתחילה אך כאן עירב לכתחילה.
בסעיף ה' התערב שלא בכוונה תחילה ולא ברצונו, אך אם אחר  כס"מ:

 כך רוצה בזה אסור אפילו אם מיעט השיעור.

 

 מיעוט כלאים שגדלו –סעיף ח 
הזורע מין מן המינים, וכשצמח ראה בו כלאים, או היה המין האחר אחד מכ"ד בשדה, ה"ז ילקט עד שימעטנו, מפני מראית העין, שמא 

בכוונה, בין שהיה המין האחר שצמח תבואה וקטניות בתבואה )וקטניות(, או זרעוני גנה בתבואה וקטניות ובזרעוני יאמרו: כלאים זרע 

 גנה. ואם היה הצומח פחות מכאן, אינו צריך למעטו.

   עיקר הסעיף

 ע:"שו
 מצא גידולים אחרים בתבואתו:
 ילקט עד שימעט השיעור. –אם יש בהם שיעור אחד מכ"ד 

 אינו צריך למעט.  –ור אחד מכ"ד אין בהם שיע
ומש"כ בסעיף ב' שאסור לקיים, צ"ל ששם מיירי שהגידולים  לבוש:,ז"ט

האסורים נוחים לו ולכן פשיטא שיש למעטם. אך כאן מיירי שלא נוח לו בהם, 
 ואעפ"כ משום מראית עין חייב למעט.

אמר רב שמואל בר יצחק: כאותה ששנינו: כל סאה שיש  מו"ק)ו.(:
 ימעט. – (1/24) רובע זרע ממין אחר בה

 

 במקום שאין חשש מראית עין לא צריך לעקור –סעיף ט 
 אין, עלו מאליהם אלא, השדה בעל של מדעתו זה שאין מראים שהדברים בזמן אבל. לחשד מקום שיש בזמן, אמורים דברים במה

 מיני בה שעלו, אדם למאכל שזרעם ותלתן, (שצובעין זרע מין פירוש) אסטיס ספיחי בה שעלו תבואה כגון, כיצד. למעט אותו מחייבים

, סביב גבול ולה ערוגות ערוגות זרועה כשהיתה, אדם למאכל זרועה שהתלתן יודע ובמה. בזה כיוצא כל וכן. הוא מפסיד שזה, עשבים

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

 .השאר בקיום שרוצה דעתו גילה שהרי, אחד ממין חוץ הכל עקור: לו אומרים, מקצתן הסיר

 מקורות והרחבה עיקר הסעיף

 ע:"שו
כגון שברור  –במקום שאין לחשוש למראית עין שמקיים כלאים 

 שהעשבים האחרים מזיקים את הגידול העיקרי, אינו צריך לעקור.
 צריך לעקור הכל. –אך אם עקר חלק 

 הגרנות מקום וכן אסטיס ספיחי בה שעלה תבואה כלאים)ב,ה(:
 מחייבין אין צמחים מיני שהעלה תלתן וכן הרבה מינין בהן שעלו
 ממין חוץ הכל את עקור לו אומרים כיסח או נכש אם לנכש אותו
 .אחד

 

 ירקות בסדן של שקמה –סעיף י 
 .בזה וכיוצא( יערית תאנה מין ושקמה, בארץ שרשיו ונשאר שנקצץ אילן, סדן פירוש) שקמה של סדן בתוך ירקות נוטעין אין

 מקורות והרחבה עיקר הסעיף

 ע:"שו
 אילן שנקצץ ונשארו השרשים בארץ:

 אסור לנטוע בתוכם ירקות.

 .שקמה של סדן בתוך ירקות נוטעין איןכלאים)א,ח(: 
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 הטמנת ירקות תחת הגפן –סעיף יא 
 רוצה אינו שהרי, חושש אינו מגולים העלים מקצת היו אם, הגפן תחת אפילו, האילן תחת בה וכיוצא וצנון לפת אגודת הטומן

 .כלאים משום חושש, מגולין העלין היו שלא או, אגודה אינם ואם. בהשרשתן

 מקורות והרחבה עיקר הסעיף

 ע:"שו
 הטמין ירקות תחת הגפן:

 מותר, שאינו רוצה בהשרשה. –עלי הירק  מאוגדים ומגולים 
 אסור, משום כלאים. –עלי הירק מכוסים או שאינם אגודים 

 עליו מקצת היו אם הגפן תחת וצנונות לפת הטומן כלאים)א,ט(:
 משום ולא שביעית משום ולא כלאים משום לא חושש אינו מגולין

 .בשבת וניטלים מעשרות

 

 אסור לזרוע בשדה שנשארו שם עיקרים –סעיף יב 
 שדה באותה זורע יהיה לא, שנים כמה אחר אלא צמח מוציאין שאין פי על אף, בארץ העיקרין ונשארו הזרע וקצר זרועה שהיתה שדה

 .העיקרין שיעקור עד אחר מין

 מקורות והרחבה עיקר הסעיף

 ע:"שו
 אסור לזרוע בשדה כל עוד נשארו בקרקע שורשי התבואה.

 )מדובר בתבואה שיכולה להצמיח גם לאחר תקופה ארוכה(.

 על ובא זורע יהא לא לוף או קנבוס זרועה שדהו היתה כלאים)ב,ה(:
 .שנים לשלשה אלא עושין שאינן גביהם

 

 שינוי ייעוד הקרקע –סעיף יג 
 היתה אם, ימים' ג כמו בארץ ויתליעו שיפסדו עד לה ימתין, החטין שיצמחו קודם שעורים לזורעה ונמלך, חטים זרועה שדהו היתה

 חורש אלא, נעקרה שלא חטה תשאר שלא עד כולה את להפוך צריך ואינו. האחר המין ויזרע במחרישה יהפכם כ"ואח, רוה שדהו

 הוריד ואם. יזרעם כ"ואח יהפוך, שעורים לזורעה נמלך כ"ואח החטים צמחו. שתרוה כדי המטר קודם אותם שחורשין כדרך השדה

 .אחר מין לזרוע מותר זה הרי, הצמח את וקרסמה לתוכו בהמתו

 מקורות והרחבה עיקר הסעיף

 ע:"שו
מותר לזרוע  –הרוצה לשנות סוגי הגידולים בשדה לאחר זריעה 

 רק לאחר שירקב הזרוע אך צריך גם שיחרוש ויהפוך אותו.
 יהפוך ואז יזרע. –אם צמח הזרוע 

להפיכת הזרעים ואפשר בהמה שאכלה את הגידולים נחשב 
 לזרוע אח"כ מין אחר.

 ימתין שעורים לזרעה ונמלך חטים זרועה שדהו היתה כלאים)ב,ג(:
 כ"ואח אזרע יאמר לא צימחה אם יזרע כ"ואח ויופך שתתליע עד לה

 .זורע כך ואחר הופך אלא אופך

 

 הגדרות מינים שונים –סעיף יד 
 ואף. מינים כשני שיראה עד, בארץ שעובדים והעבודה המקומות שנוי מפני הרבה לצורות נפרד האחד המין שיהיה בזרעים מינים יש

 קרובה שניהם וצורת לזה זה דומין שהם מינים שני בזרעים ויש. בזה זה כלאים אינם אחד מין והם הואיל, לזה זה דומין שאין פי על

, שדה עולשי עם והעולשים, גלים חזרת עם החזרת, כיצד. זה עם זה אסורים אלו הרי מינים שני והם הואיל כ"ואעפ, אחת צורה להיות

 מר דלעת מין' פי) הרמוצה דלעת עם מצרית ודלעת. מצרי חרדל עם והחרדל, הרים כסבר עם והכסבר, שדה כרישי עם והכרישין
. השיפון עם והכוסמין, שועל שבולת עם והשעורים, הזונין עם החטים וכן. בזה זה כלאים אינם (חם אפר שהוא ברמץ אותה שממתקין

 מן הבא פרי בירושלמי' פי ומלפפון ה"לנביא בערבי ושעועות. דקים זרעונים מיני וטופח פרקדן' פיהטופח ) עם והפורקדן, הספיר עם הפול
 ירק מן הם והתרדין, קטנים שעליו כרוב מין הוא והתרובדור. ו"ציטרול ז"בלע הנקרא הפרי שהוא א"וי. והטופח מהאבטיח או והקישות האבטיח

 עם והקישות, השעועות עם הלבן ופול (ז"בלע ו"מארוי הערוך' פי והלפתן, צנון מין הם והנפוסים, התרדין ממין הם והלעונים, ז"בלע י"בוליט

 ודלעת, הלפסן עם והחרדל, הנפוסים עם הצנון אבל. בזה זה כלאים אינם, הלעונים עם והתרדין, התרובדור עם והכרוב, המלפפון

 שדומים מינים שני שיש, באילן וכן. בזה זה כלאים אלו הרי לזה זה שדומים פי על אף, הרמוצה דלעת עם או מצרית דלעת עם יונית

 .ה"רצ בסימן שנתבאר כמו, כלאים אלו הרי מינים שני והם הואיל, בפירות או בעלין לזה זה

 מקורות והרחבה עיקר הסעיף

 ע:"שו
 –מינים -מין זרעים אחד יכול להיות שונה מאד במראה בין תתי

 ואין בו כלאים.
שני מיני זרעים יכולים להיות דומים מאד במראה אך שונים במין 

 ויש בהם כלאים. –
 על אף דמיון בפרי ובעלים יתכן שהוא כלאים. –גם בעצים 

 

 השעורים בזה זה כלאים אינן והזונין החטים ב(:-כלאים)א,א
 ופול והטופח הפורקדן והספיר הפול והשיפון הכוסמין שועל ולתושב

 אינם והמלפפון הקשות :בזה זה כלאים אינם והשעועים הלבן
 עולשין גלים וחזרת חזרת כלאים אומר יהודה רבי בזה זה כלאים
 וחרדל חרדל שדה וכוסבר כוסבר שדה וכרישי כרישים שדה ועולשי

 זה כלאים אינם והחרוב מצרי ופול והרמוצה המצרי ודלעת מצרי
 :בזה

 . ם"רמבוכ"פ 
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 עלה, פרי וטעם עפ"יקביעת מין  –סעיף טו 
 זה של לפרי דומה זה של פרי או זה של לעלין דומין זה של ועלין הואיל בטבעם מינים שני שהם פי על אף, אחרים ואילנות זרעים יש

 מפני, בזה זה כלאים אינם הצנון עם הלפת, כיצד. זה עם זה לכלאים להם חששו לא, אחד ממין גוונים כשני שיראה עד גדול דמיון

 לזה זה דומים שהעלים פי על אף, הנפוס עם צנון אבל. שוים שהעלים מפני, בזה זה כלאים אינם הנפוס עם והלפת. שוים שפרייהן

 .באלו כיוצא כל וכן. ביותר( זה פרי) מטעם רחוק זה פרי וטעם הואיל, כלאים אלו הרי, לפרי דומה והפרי

 מקורות והרחבה עיקר הסעיף

 ע:"שו
יש צמחים שמוגדרים כשני מינים אך אינם כלאים משום שהעלים 

אך הוא בתנאי שאין טעם הפרי  –והפירות שלהם דומים זה לזה 
 שונה מאוד.

 כלאים זה בזה. –אם טעם הפרי שונה מאד 

 

 

 בואהכללי שיעור הרחקה והרחקה בין שדות ת –סעיף טז 
. אסור ז"ה, בערבוביא שנזרעו נראים אם אבל. מזה זה מובדלים שיהיו כדי, זה עם זה כלאים שהם זרעים מיני שני בין מרחיקים כמה

 תבואה מין זרועה שהיתה שדהו, כיצד. היונקות ושילוח העלין רוב ולפי הנזרעת השדה גודל לפי הכל, זו בהרחקה יש רבים ושיעורים

 וחומש אמות עשר על אמה וחומש אמות כעשר והוא, רובע בית ביניהם מרחיק, אחרת בשדה אחרת תבואה מין בצדה לזרוע ובקש

 . טפחים ששה בתוך קרובים שיהיו עד לוקה ואינו, אסור, הזה כשיעור הםיבינ היה לא ואם. הצד מן בין האמצע מן בין, מרובע אמה

 מקורות והרחבה עיקר הסעיף

 ע:"שו
 זרעים נקבע לפי מספר תנאים:שיעור הרחקה בין 

 גודל השדה. .א
 מספר העלים.  .ב
 התפשטות היונקות. .ג

 
כערבוביא כבר  נראההעקרון הוא שיראו מובדלים זה מזה, אם 

 אוסר. 
 אך אין מלקות אא"כ היה בתוך ששה טפחים.

 ע:"שודוגמא של ה
)שטח  מ"ר( 24=  24.65)בית רובע  –הרחקה בין שתי שדות תבואה 

 חיטים שיניבו נפח של רובע קב( שניתן לזרוע בו

 טפחים ששה בירק ירק רובע בית בתבואה תבואה כלאים)ב,י(:
 בתבואה ירק אומר אליעזר' ר רובע בית בתבואה ירק בירק תבואה

 .טפחים ששה
 
 
 
 

 דין קטניות:

 דינו כתבואה. חזו"א:

 דינו כירק אך לא סגי בטפח ומחצה אלא צריך תלם. הרב ישראלי:

 

 

 הרחקה בין שדות ירקות –סעיף יז 
 מן בין, מרובע טפחים' ו על טפחים' ו השדות שני בין מרחיק, דלעת אפילו, אחר ירק שדה בצדה לזרוע ובקש ירק זרועה שדהו היתה

 .טפח בתוך קרובים שיהיו עד לוקה ואינו, אסור, זה משיעור ופחות. האמצע מן בין הצד

 מקורות והרחבה עיקר הסעיף

 ע:"שו
 .)אמה על אמה(ששה טפחים מרובעים  –הרחקה בין שתי שדות ירק 

 מיקום ההרחקה:
 בין בצד השדה בין באמצע. 
 אין שיעור הרחקה הנדרש:

 ס"מ(. 8אסור, אך לא לוקה עד שיהיה פחות טפח )כ

 .טפחים ששה בירק ירק כלאים)ב,י(:
 בירקות:הרחקה 

ומחצה מדאורייתא סגי בטפח, מדרבנן בטפח  רוב הראשונים:
 )כמו שרואים לקמן סעיף ל"ז בהרבה זרעים בערוגה אחת(.

 גם מדרבנן סגי בטפח.גאונים,רס"ג: 
 מדרבנן צריך שלושה טפחים. רש"י,ריטב"א:

 ששה טפחים.גר"א: 
 

 הרחקה בין שדה תבואה לשדה ירק –סעיף יח 
 . רובע בית ביניהם מרחיק, דלעת או ירק שבצדה והשניה תבואה זרועה השדות משתי אחת היתה

 מקורות והרחבה עיקר הסעיף

 ע:"שו
 בית רובע. –הרחקה בין שדה תבואה לשדה ירק 

 אומר אליעזר' ר רובע בית בתבואה ירק בירק תבואה כלאים)ב,י(:
 .טפחים ששה בתבואה ירק

 הלכה כת"ק.
 

 הרחקה בין השדה לתלם בודד –סעיף יט 
 של שורה בצדה לזרוע ורוצה ירק זרועה שדהו היתה אם אבל, שדות שתי בין, האלו כשיעורים להרחיק שצריך אמורים דברים במה

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

 מקורות והרחבה עיקר הסעיף

 ע:"שו
 רוצה לזרוע בשדה ירק שורה אחת בלבד של מין אחר:

 טפחים, ורחבו כעומקו.מרחיק תלם אחד שארכו ששה 

  כלאים)ג,ג(:
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 הרחקת ירק בשדה תבואה –סעיף כ 
 מרחיק, ומסתבכין ארוכין שלהם שהעלין דלועין של שורה אפילו, ירק של שורה בתוכה לזרוע ורוצה תבואה זרועה שדהו היתה

. העלין יתערבו שלא עד הדלעת שלפני התבואה מן יעקור, בה ונסתבכו לתבואה ונכנסו דלעת של העלין נמשכו ואם. טפחים' ו ביניהם

 והגבוה גדודים יקראו החרישה בקעי פירוש) אחד תלם ביניהם להיות שדיו, אחר ממין ושורה זה ממין שורה זרע שאם לומר צריך ואין

 (.תלם נקרא

 מקורות והרחבה עיקר הסעיף

 ע:"שו
 מרחיק ו' טפחים. –שורת ירק בשדה תבואה 

 יעקור התבואה שלפני העלים. –ואם התפשטו העלים 
 תלם אחד.  –מרחק בין שתי שורות ממינים שונים 

 

 

 

 

 ערבוב על אף שהרחיק –סעיף כא 
 או התבואה על ירק או התבואה על תבואה שנטתה בין, זה מין גבי על נוטה זה מין והיה, להם הראויה הרחקה המינים' ב בין הרחיק

 .מלפניה יעקור נטתה אם לפיכך, הרבה נמשכת שהיא יונית מדלעת חוץ; כשיעור הרחיק שהרי, מותר הכל, הירק על תבואה

 מקורות והרחבה עיקר הסעיף

 ע:"שו
אין בזה  –אם הרחיק כשיעור ובכל זאת צמחו והתערבבו העלים 

 איסור. )מלבד דלעת היוונית(

 ג"ע תבואה ירק ג"ע וירק תבואה גבי על נוטה תבואה כלאים)ב,יא(:
 .יונית מדלעת חוץ מותר הכל תבואה ג"ע ירק ירק

 

 הבדלה מייתרת הרחקה –סעיף כב 
 או) טפחים עשרה גבוה שהוא גדר או דרך או (טיט בלא זו גב על זו סדורות אבנים גדר פירוש) גפה או ניר או בור המינים שני בין היה
 מותר ז"ה, ארבעה ורחב טפחים' י גבוה שהוא סלע או הארץ על מיסך שהוא אילן או ארבעה ורחב (טפחים עשרה עמוק שהוא חריץ

 שצריך א"בד. מזה זה מובדלים נראים הם הרי ביניהם מבדיל אלו מכל ואחד הואיל, השני לצד האחר והמין, מאלו' א לצד לסמוך

 שדך: שנאמר, שעורים בצדה לזרוע לחבירו מותר, חטים זרועה שדהו היתה אם אבל. שדהו בתוך כשזרע, המבדיל דבר או הרחקה

 זרע אפילו אלא, עוד ולא. כלאים תזרע לא הארץ: נאמר שלא, כלאים שדהו כשיזרע אלא האיסור אין( יט, יט ויקרא) כלאים תזרע לא

 שנראו מפני, מותר זה הרי, שעורים זרועה שהיא חבירו לשדה שסמכו עד שעורים זרע ומשך, לחטים סמוך שעורים שדהו בתוך

 .חבירו שדה סוף שהם שדהו שבתוך השעורים

 מקורות והרחבה עיקר הסעיף

 ע:"שו
אם יש דבר המבדיל באופן ברור בין שני המינים אין צורך 

 בהרחקת המינים בשיעורים הנ"ל.
 כלאים הם רק בשדה של אחד:

כל דין כלאים הוא זריעת מינים שונים בשדה של בעלים אחד, אך 
 מותרת.סמיכות שדות של שנים אפילו, מינים האסורים זב"ז, 

וכיון שכך, אפילו אם יש לאדם אחד בשדהו שני מינים, ולחברו 
 אחד מהם, יכול לסמוך המינים השווים ובצמוד אליהם המין השני.

 שום שנראה כשדה חבירו.הטעם: מ
 : מיירי שזרעו תחילה בהיתר ואח"כ הוסיף מין השווה לשל חבירו.באר הגולה

 עשרה גבוה ולגדר ולדרך ולגפה ולניר לבור וסומך כלאים)ב,ח(:
 מיסך שהוא ולאילן ארבעה ורחב עשרה עמוק שהוא ולחריץ טפחים

 .ארבעה ורחב עשרה גבוה ולסלע הארץ על
 מאותו לו לסמוך מותר אחר מין חבירו ושל חטים שלו כלאים)ב,ז(:

 .המין
 

 

 בדיקת אפשרות גידול אינה כלאים –סעיף כג 
, חבירו לשדה הסמוך שלו חטים בצד פשתן של אחד תלם לזרוע לו מותר, חטים זרועה בצדה חבירו ושדה, חטים זרועה שדהו היתה

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

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

 מקורות והרחבה עיקר הסעיף

 ע:"שו
מותר לבדוק את אפשרות הגידול של פשתן בתוך שדה ממין 

 חיטים משום שברור לכולם שאין זה גידול משותף.
 מינים אחרים אין לעשות כן.

 של תלם לו לסמוך מותר חטים חבירו ושל חטים שלו כלאים)ב,ז(:
 כל ואחד פשתן זרע אחד אומר ש"ר אחר מין של תלם ולא פשתן

 של בתלם לבדוק מותר שדהו באמצע אף אומר יוסי רבי המינין
 .פשתן
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 חרדל וחריע –סעיף כד 
 מאלו זורעים שהעם מפני, אחד תלם אפילו, וחריע חרדל ביניהם יזרע לא, תבואה מיני שני זרועים שבצדו חבירו ושדה שדהו היתה

 מן חוץ, מין לכל חרדל להקיף שמותר, חריע או חרדל ביניהם לזרוע מותר, ירקות מיני שני זרועים השדות שתי אם אבל. אחד תלם

 .אותה מזיקים שאינם מפני, התבואה

 מקורות והרחבה עיקר הסעיף

 ע:"שו
 :היינו כרכום( לפי מפרשי המשנה) זריעת חרדל וחריע

 .בלבד(כיון שדרך לזרעם מעט לא יזרע אותם ) –בין שתי שדות תבואה 
 .)כיון שמזיקים את הירק( יזרע אותם –דות ירק שבין שתי 

 ירושלמי
 

 

 קירבה בזוית –סעיף כה 
 אם לומר צריך ואין. מזה זה מובדלים נראים שהם מפני, מותר זה הרי, שדהו בתוך האחר זרע של בצלע נוגעת זה זרע של זוית היתה

 .הבדלה ובלא הרחקה בלא מותר שהוא שדה כסוף נראים שהם מפני, האחד זרע של בזוית נוגעת זרע של זוית היתה

 מקורות והרחבה עיקר הסעיף

     ע:"שו
כיון שעיקר הדין בהרחקה הוא משום שלא יראה ככלאים, אם 
קצה השדה הוא כזוית חדה, שניכר שהם גידולים שונים מותר 

 אפילו ללא הרחקה.

 מפני מותר שעורים של בתוך נכנס חטים תור ראש היה כלאים)ב,ז(:
 .שדהו כסוף נראה שהוא

 

 שתי שורות שתי שורות –סעיף כו 
 אבל. ומין מין כל בין ותלם, המצרי פול של שורות ושתי, דלועין של בצדן שורות ושתי, קישואין של זו בצד זו שורות שתי לזרוע מותר

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

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

 מקורות והרחבה עיקר הסעיף

 ע:"שו
זריעת מינים שונים שהעלים שלהם גדולים ומתפשטים מותרת 

שתי שורות ותלם ביניהם. שכך יראה שהם רק אם מכל מין יש 
 נפרדים.

אם יש רק שורה אחת, אפילו שיש תלם, הם עלולים להסתבך זה 
 בזה ולהראות כאילו הם גדלים יחד.

 דלועים של שורות שתי קישואין של שורות שתי הנוטע כלאים)ג,ד(:
 דלועים של שורה קשואים של שורה מותר המצרי פול של שורות שתי

 שורה דלועים של שורה קשואים של שורה אסור המצרי פול של שורה
 וחכמים מתיר אליעזר רבי קשואים של ושורה המצרי פול של

 .אוסרין

 

 דלעת בשדה ירק –סעיף כז 
, דלועין של שורה בו שזורע מקום מהירק עוקר, דלועים של שורות שורות בתוכה לזרוע וביקש, ירקות ממיני מין זרועה שדהו היתה

 עד וכן, כתלם הירק ובין בינה ומבדיל, דלועים של שניה שורה ועושה, אמה ב"י רוחב הירק מן ומניח, כתלם הירק ובין בינה ומבדיל

 בירק ומכאן מכאן שמסתבכין העלין מפני, אסור, מכאן פחות אבל. אמה ב"י דילועין של שורות שתי כל בין שנמצא, שירצה מקום

 . בערבוביא נזרע כאילו הכל ונראה שביניהם

 מקורות והרחבה עיקר הסעיף

 ע:"שו
 גידול דלעת באמצע שדה ירק:

 שורת דלעת. .א
 תלם. .ב
 י"ב אמה של ירק. .ג
 שורת דלעת וחוזר חלילה. .ד

 של שורות בתוכה ליטע ומבקש בצלים זרוע שדהו היתהכלאים)ג,ו(: 
 ומניח אחת שורה ונוטע שורות שתי עוקר אומר ישמעאל רבי דלועים

 אחת שורה ונוטע שורות שתי ועוקר שורות שתי במקום בצלים קמת
 קמת ומניח שורות שתי ונוטע שורות שתי עוקר אומר עקיבא רבי

 שורות שתי ונוטע שורות שתי ועוקר שורות שתי במקום בצלים
 לא אמה עשרה שתים לחברתה שורה בין אין אם אומרים וחכמים

 .בינתיים של הזרע את יקיים

 

 תבואה ודלעת –סעיף כח 
 מקום והחזיקה עליה נמשכו שהרי, רובע בית מרחיק, תבואה בצדה לזרוע ובא, יחידית דלעת אפילו, זרועה דלעת של שורה היתה

 .גדול

 מקורות והרחבה עיקר הסעיף

 ע:"שו
 בין דלעת זרועה לתבואה צריך להרחיק בית רובע.

 

שורה של  היתה שדהו זרועה תבואה ובקש ליטע לתוכהכלאים)ג,ז(: 
דלועין נותנין לה לעבודתה ששה טפחים ואם הגדילה יעקר מלפניה 
רבי יוסי אומר נותנין לה עבודתה ארבע אמות אמרו לו התחמיר זו 
מן הגפן אמר להן מצינו שזו חמורה מן הגפן שלגפן יחידית נותנין לה 

 .עבודתה ששה טפחים ולדלעת יחידית נותנין לה בית רובע
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 שטח בית רובע –סעיף כט 
 .בהן וכיוצא והסלעים הקבר כגון, המדה מן עולה המינים שני בין שמרחיקין רובע בית בתוך שהיה דבר כל

 מקורות והרחבה עיקר הסעיף

 ע:"שו
שטח בית רובע כולל את כל מה שנמצא בתוכו, ולא מפחיתים 

 מהשטח בגלל דברים המצויים בו.
 

 אכילת רובע בית במדת עולה רובע בית בתוך שהוא כל כלאים)ב,י(:
 .רובע בית במדת עולין והסלע והקבר הגפן

 

 זריעה בתלם ואמת המים –סעיף ל 
 .באמצע ואחד, מכאן ואחד, מכאן התלם שפת על אחד, זרעים מיני שלשה לתוכו זורעים, טפח עמוקים שהם המים אמת או התלם

 מקורות והרחבה עיקר הסעיף

 ע:"שו
 טפח:תלם או אמת מים עמוקה 

 שניים מהצדדים ואחד במרכז. –יכול לזרוע שלושה זרעים שונים 

 לתוכן זורעים טפח עמוקים שהם המים ואמת התלם כלאים)ג,ב(:
 באמצע. ואחד מיכן ואחד מיכן אחד זרעונין שלשה

 

 גומא –סעיף לא 
 נוטה האחד והמין, לכאן הגומא שפת מעל נוטה זה מין שיהיה והוא, ודלעת קישות ואפילו, אחת גומא בתוך מינים שני לנטוע מותר

  .מותר זה הרי, רוחותיה' לד והפכן הגומא בתוך מינים ארבעה נטע אם וכן. מזה זה נבדלין ויראו השני לצד

 מקורות והרחבה עיקר הסעיף

 ע:"שו
מותר לנטוע שני מינים בגומא אם מסדר זאת באופן שלא יראו 

 כגדלים יחד.

 שתהא ובלבד אחת גומא לתוך ודלעת קישות אדם נוטע כלאים)ג,ה(:
 זו של ושער לכאן זו של שער ונוטה זה לצד נוטה וזו זה לצד נטה זו

 .העין מראית מפני אלא גזרו לא חכמים שאסרו מה שכל לכאן

 

 שדה שכולו ערוגות –סעיף לב 
 עד, והולך ומיצר אמות שני על אמות שני ומשר משר כל בין מרחיק, ומין מין מכל( ערוגות ערוגות' פי) משר משר שדהו לזרוע הרוצה

 . בערבוביא נזרעו שלא נראים הם שהרי, שהוא כל אלא המשר בסוף ביניהם ישאר שלא

 מקורות והרחבה עיקר הסעיף

 ע:"שו
 שדה שכולה ערוגות:

מרובעות ובהמשכם נהיה כמשולש,  )כשתי מטר(מרחיק שתי אמות 
 וכך גם בכיוון ההפוך. כדי שלא יראה כמעורבב.

 אומרים ש"ב מין מכל משר משר שדהו לעשות הרוצה כלאים)ב,ו(:
 אלו דברי וקרובין השרוני העול מלא א"ובה פתיח של תלמים שלשה
 .אלו כדברי להיות

 

 

 שדה עם חלקות שונות –סעיף לג 
 רחוק ונמצא, רובע בית מהן קרחת כל, קרחות' ט על יותר סאה בית כל בתוך יעשה לא, ומין מין מכל קרחת קרחת שדהו לעשות רצה

 והקרחת ארוך שהמשר, לקרחת המשר בין ומה .חמשים על חמשים סאה בית מכל, רביע פחות אמות לעשר קרוב וקרחת קרחת בין

 .מרובעת

 מקורות והרחבה עיקר הסעיף

 ע:"שו
 מכמה חלקות מרובעות:שדה העשויות 

 בכל בית סאה לא יעשה יותר מתשע חלקות.

 

 

 מינים שנזרעים מעט –סעיף לד 
 ששה על ששה שהיא, אחת ערוגה בתוך מינים חמשה אפילו מהם לזרוע מותר, מעט אלא מהם לזרוע אדם בני דרך שאין ירקות מיני

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

 .בערבוביא כנטועים הם הרי כזו בערוגה הרבה שמינים לפי, ביניהם שמרחיק פי על אף, יזרע לא מינים' ה על יותר

 מקורות והרחבה עיקר הסעיף

 ע:"שו
 מינים שנזרעים מעט יכול בערוגה אחת לזרוע חמישה שונים:

 צלע יזרע מין אחר ובאמצע מין חמישי.בכל  .א
 ירחיק טפח ומחצה בין מין למין. .ב

 זורעים טפחים ששה על טפחים ששה שהיא ערוגה כלאים)ג,א(:
 .באמצע ואחד הערוגה רוחות בארבע ארבעה זרעונים חמשה בתוכה
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 המשך –סעיף לה 
 יזרע שאם, מינים חמשה בה לזרוע אסור, ערוגות בין ערוגה אבל. לה חוצה זרע שם ואין בחורבה שהיא בערוגה, אמורים דברים במה

 שבצדה שבערוגה ועלין לכאן זו שבערוגה עלין הטה ואם. כמעורב הכל יראה, שסביבותיה מערוגות רוח ובכל זו בערוגה רוח בכל

 .מותר, וערוגה ערוגה כל בין תלם עשה אם וכן. מותר, מובדלין שיראו עד מכאן

 והרחבהמקורות  עיקר הסעיף

 ע:"שו
דין חמש מינים בערוגה שייך רק בערוגה העומדת לבד, בערוגה 

 בין ערוגות אסור משום שנראה כמעורבב.
 אא"כ מטה העלים באופן שלא נראה מעורבב.

 .(פה)שבת 

 אין לזרוע חוץ לערוגה –סעיף לו 
 זויות' בד המינים' ד יזרע שמא גזירה, זרע בה שאין ערוגה של הקרנות כנגד ואפילו, נטייה ובלא תלם בלא לערוגה חוץ לזרוע אסור

 .כמעורב הכל ונמצא, הזויות כנגד לה חוצה אחרים מינים ויזרע, הערוגה

 מקורות והרחבה עיקר הסעיף

 ע:"שו
אסור לזרוע חוץ לערוגה אפילו בפינות שלה )מה שהתיר לעיל 

 משום שכך ניכר שאינו מעורב(.
 בפינות ויתערבב.טעם: שמא יזרע עוד מינים שלא 

 :(פה)שבת 

 זריעה מרובה בערוגה אחת –סעיף לז 
 גבול כל על' ג, מינים עשר שמונה אפילו בה לזרוע מותר, סביב טפח ורחב טפח גבוה גבול לה והיה, ששה על ששה הערוגה היתה

 ואסור. יזרע לא זה על יותר. ימלאהו שמא, הגבול בתוך הלפת ראש יזרע ולא. ומחצה טפח ומין מין כל בין וירחיק, באמצע וששה וגבול

, מעט מעט אלא מהם לזרוע אדם בני דרך ואין הואיל, ירקות מיני אבל. כלאים נראים שהם מפני, זה בענין זרעים מיני בערוגה לזרוע

 .שנתבאר כמו, מותר זה הרי

 מקורות והרחבה עיקר הסעיף

 ע:"שו
 ריבוי זריעה שונה: –ערוגה של ששה על ששה טפחים 

 יחד הוי י"ב מינים. –בכל צד ג' מינים  .א
 ששה מינים .בין הכל יוצא י"ח מינים. –באמצע  .ב
 צריך רווח של טפח ומחצה בין כל מין. .ג

 עשר שלשה בתוכה זורעין טפח גבוה גבול לה היה כלאים)ג,א(:
 בתוך הלפת ראש יטע לא באמצע ואחד וגבול גבול כל על שלשה
 .באמצע ששה אומר יהודה רבי ממלאהו שהוא מפני הגבול

 

 המשך –סעיף לח 
 .מתחלתו כשר שהיה, כשר, בו שנזרע מאחר, מטפח ונתמעט, שנתבאר כמו הרבה מינים בו וזרעו טפח גבוה שהיה גבול

 מקורות והרחבה עיקר הסעיף

 ע:"שו
הזרעים עדיין מותרים  –אם הצד של הערוגה התמעט מטפח 

 משום שנזרעו בהיתר.

 

 

 גינה מלאה בחלקות ירק שונות –סעיף לט 
 חמשה ערוגה בכל ועושה', ו על' ו אפילו, מרובעות ערוגות הגינה כל עושה, ביניהם ירחיק ולא רבות ירקות גינתו כל למלאות הרוצה

 ערוגה בכל מינים' ט נמצאו, ערוגה קרנות' בד אחרים מינים' ד וזורע; עיגול בכל מין וזורע, באמצע ואחד רוחותיה בארבע' ד עיגולין

 הקרנות מן מובדלים העיגולים שיראו כדי חרב מניחו שהוא בלבד העיגולים שבין מה אלא מפסיד ואינו, מזה זה מובדלים נראים והם

 מה זורע ערב זרועים היו ואם, ערב שביניהם מה זורע שתי זרועים העיגולים היו אם, כלום יפסיד שלא רצה ואם. מזה זה ומובדלים

 .מובדלים שיראו כדי, שתי שביניהם

 מקורות והרחבה עיקר הסעיף

 ע:"שו
 :העקרון הקבוע של הבדלה בין המינים()אפשרות גידולים רבים בשטח קטן

 ערוגה מרובעת.  .א
 חמישה עיגולים ובכל אחד זרע אחר. .ב
 בפינות הריבוע ארבע מינים. .ג
 ברווח לא יזרע או יזרע בכיוון הפוך משאר הערוגה.  .ד

 

 

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

 .זה בצד זה הם אפילו ליניקתן חוששין אין, מזה זה מובדלים שיראו

 מקורות והרחבה עיקר הסעיף

 ע:"שו
 לא חוששים ליניקה. –כל עוד יש הבחנה בין המינים השונים 

 לא חוששים למראית עין. –אם יש הרחקה מספיקה 

, תורה איסור שהוא כזה איסור בדבר להקל ל"לחז להם מנין תימא וכי לבוש:
 אלא נאמר לא כלאים תזרע לא שדך פירוש דעיקר ל"לחז להו דקים לומר יש

 גבי וכדאמרינן, תזרע לא משמעות הוא דהכי יד במפולת מינים שני כשזורע
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 להחמיר רצו לא והם לזו זו הסמוכים בזריעות החמירו שהם אלא, הכרם כלאי
 .להקל שנתבארו בדרכים והקילו הנאסרים הדרכים מן באחד אלא

 

 הלכות כלאי בהמה

 סימן רצ"ז
 יסוד איסור הרבעת כלאים –סעיף א 

 .לוקה זה הרי, שבים חיה במיני אפילו, ובעופות בחיה בין, בבהמה בין, מינו שאינו נקבה על זכר המרכיב

 מקורות והרחבה עיקר הסעיף 

 ע:"שו
אסורה מדאורייתא בכל סוגי  –הרכבת זכר על נקבה שאינו מינו 

 התערובות של בעלי החיים.
דס"ל שהוא  ם"רמבולא כ ש"ראמשמע שאפילו טהורה וטהורה לוקה. כ ך:"ש

 מדרבנן.

 וגו'. ְבֶהְמְתָך לֹא ַתְרִביַע ִכְלַאִיםויקרא)יט,יט(: 
בהמתך -ה"ה לחיה ועוף, דיליף בהמתך טור עפ"י משניות:

משבת. ואסור בין בטמאים בין בטהורים. ואפילו על מיני חיה 
 שבים. 

 

 גדר האיסור –סעיף ב 
 .מרדות מכת אותו מכין, בקול שעוררם או, בלבד זה על זה העלם אם אבל. בשפופרת כמכחול בידו שיכניס עד, לוקה אינו

 מקורות והרחבה עיקר הסעיף 

 ע:"שו
 רק במכניס בידו ממש מכחול בשפופרת. –איסור דאורייתא 

(, אם מעלה מין על מינו מותר ז"טאע"ג דבסתמא הוא איסור )עיין  :ח"רפ
 משום דעבדיתיה טריד.

 כל סיוע או גרימה להרבעה. –איסור דרבנן 
 שכ' שהוא דאור'.  כפרישהמשמע דרבנן, דלא  ע"שומ: ז"ט

 פוסקי דורנו התירו הזרעה מלאכותית, וכ"ש הנדסה גנטית. ה:"פנ

 עד שיכניס כמכחול בשפופרת. -ובכלאים ב"מ)צא.(:
אפילו שמלקות הם רק במקום של הרבעה ממש, יש  ם:"רמב

 איסור ומכת מרדות במעלה אותם או אפילו רק עוזרם בקול.
יסור הסתכלות בבע"ח אינו ממש איסור אלא גדר קדושה למי שרוצה : אז"ט

 להתקדש.
 

 

 'יחוד' בהמות –סעיף ג 
 דעבדי, לפריצות למיחש דאיכא ובמקום) .להפרישם זקוק אינו זה את זה רובעים אותם ראה ואם, אחד לדיר מינים שני להכניס מותר

 (.השוכר פרק י"נ( )לדיר אפילו להכניסם אסור, איסורא

 מקורות והרחבה עיקר הסעיף 

 ע:"שו
 .בואף לא זקוק להפרישם אאין איסור 'לייחד' מינים שונים

 א:"רמ
 אסור ל'ייחדם'.  –אם יש חשש של פריצות 

 מדובר כאן במקום שאינם בני תורה או במקום שיש עבדים פרוצים.  ך:"ש

מהו להכניס מין ושאינו מינו לדיר? ופשטי להו לאיסורא  :ב"מ)צא.(א
 דלאו כהלכתא.

 אעפ"כ אינו צריך להפרישם אם רואה שנזקקים זה לזה.  ם:"רמבב
אם מתכוון ע"י כך לגרום להם  דרך אמונה בשם ערוך השולחן:

 להרבעה, אסור. 

 

 אמירה לנכרי בכלאי בהמה –סעיף ד 
 שהעובד לא אם(, שם) אסורה, לאו באיסור אפילו, כוכבים לעובד אמירה כל וכן). להרביעה כוכבים לעובד בהמתו ליתן לישראל אסור

 (.דשבת מרדכי הגהות( )עצמו להנאת עושה כוכבים

 מקורות והרחבה עיקר הסעיף 

 ע:"שו
 אסור לגוי להרביע בהמה עבור ישראל.

: עבר והרביע אינו צריך למכור את הבהמה משום דלא שכיח מעשה ז"ט
 האיסור לא קנסו אותו.

לכתחילה יש להחמיר שלא לתת לגוי בהמה אם יודע שירביע, אפילו  :ש"פת
 לא אומר לגוי כלום.

 א:"רמ
דין זה הוא כללי ולא רק בכלאים. כל איסור לאו שבתורה אסור 

 לומר לגוי לעשות עבור הישראל, אא"כ הוא נהנה לעצמו.
 

איבעיא להו: מהו שיאמר אדם לנכרי חסום פרתי ודוש בה, ב"מ)צ.(: 
הני מילי לענין שבת,  -מי אמרינן: כי אמרינן אמירה לנכרי שבות 

 לא. או דלמא לא שנא?  -דאיסור סקילה, אבל חסימה דאיסור לאו 
 לחומרא. וטור ם"רמבהיא בעיא דלא איפשטא ופסקו  י:"ב

, משום שהגמרא מיירי באיסור חסימה ולא באיסור י"בחולק על  דרישה:
ההרבעה מעשה הרבעה שגוי מצווה עליה. אך כאן התורה אסרה רק את 

 .ההרבעה, ולכן מותר להניח לגוי לעשות זאת מעצמותוצאת ולא את 

 טעם האיסור:
 דאורייתא משום שמצווה על הרבעת בהמה וכלאי אילן. דרישה:

, שדברים אלו דרישהאיסור דרבנן משום שבות. ותימה על  בשם אחרונים: ך"ש
 אותם הביא בשמו. ם"רמבאינם ב

כתבו לא עם שאר מצוות בני נח  ם"רמבהאמת כדרישה, שכן ה דגול מרבבה:
)הל' מלכים ט( אלא לבד )פרק י( משום שאלו מצוות אסורים עליהם אך לא 

 נהרגים עליהם.
 מעשה איסור בשל ישראל להנאת הגוי:

 מותר. א:"רמג"א,מגיד,ה
 אסור. ך:"ש,ש"רא,י"רש,ם"רמב

 מעשה איסור ע"י גוי וישראל לא נהנה מגוף המעשה:
 .ך"ששכן משמע שיודה  ש"פתמותר, וכ'  חוות יאיר:

 צריך עיון. :ש"פת
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 הנולד מהכלאים –סעיף ה 
 .באכילה מותר, טהורה מין עם טהורה מין היה ואם. בהנאה מותר מהם הנולד הרי, כלאים בהמתו והרכיב שעבר מי

 מקורות והרחבה עיקר הסעיף 

 ע:"שו
 הנולד מכלאים מותר באכילה והנאה.

 : וכל שכן שהנרבעת עצמה מותרת באכילה. ז"ט

 הנולד מהכלאים מותר בהנאה ובאכילה.  ם:"רמב

 

 הגדרת מין הכלאים  –סעיף ו 
, כלאים משום אסורים, מינים' ב והם הואיל, מזה זה ומתעברין זה עם זה וגדלים לזה זה שדומין פי על אף, חיה או בהמה מיני' ב כל

 עם היעלים; הצבאים עם העזים; השועל עם (לשועל ודומה קטן והוא הכפרים בני שמגדלין כלב פירוש) כופרי וכלב הכלב עם הזאב, כיצד

 .זה עם זה כלאים, (במדבר שגדל הבר חמור' פי) הערוד עם החמור; החמור עם הפרד; הפרדה עם הסוס; הרחלים

 מקורות והרחבה עיקר הסעיף 

 ע:"שו
 ם אסורים זה עם זה:יכל שני מינ

 אפילו דומים.
 אפילו מתעברים זה מזה.

הזאב והכלב כלב הכופרי והשועל העזים והצבאים כלאים)א,ו(:
היעלים והרחלים הסוס והפרד הפרד והחמור החמור והערוד אף על 

 .זה בזהפי שדומין זה לזה כלאים 
כלאים זה  -אמר ר"ל, כאן שנה רבי: תרנגול טווס ופסיוני ב"ק)נד.(:

בזה. פשיטא! אמר רב חביבא: משום דרבו בהדי הדדי, מהו דתימא 
 מין חד הוא, קמ"ל.

)חידש שלא תימא אף מינים שמתעברים זה מזה אסורים  ם:"רמב

 .שהוא הוכחה שהם מין אחד(

 

 מין מדברי וישובי –סעיף ז 
 אבל. זה עם זה מותרים הסוס עם (י, ח אסתר( )הרמכים בני מן; סוס פירוש) והרמך; השור עם הבר שור כגון, וישובי מדברי בו שיש מין

 .מינים' ב שהם מכלל, מבחוץ ביציו הבר ואווז מבפנים ביציו שהאווז מפני, בזה זה כלאים, הבר אווז עם האווז

 מקורות והרחבה עיקר הסעיף 

 ע:"שו
 מין של ישובי ומדברי:-בע"ח שיש תתימיני 

 מותרים זה בזה.
אווז ואווז הבר, שביצי הראשון בפנים ושל השני  –יוצא מן הכלל 

 בחוץ, משמע שהם שני מינים.

 .שור בר מין בהמה ורבי יוסי אומר מין חיה כלאים)ח,ו(:
כתבו הפוסקים ששור רגיל ושור הבר אינם כלאים זה בזה משום שעיקרו  ך:"ש

 הוא שור רגיל אלא שברח למדבר.

 

 כוי –סעיף ח 
 .ספק שהוא מפני, עליו לוקין ואין, הבהמה ועם החיה עם כלאים, הכוי

 מקורות והרחבה עיקר הסעיף 

 ע:"שו
שהוא כוי הוא בעל חיים שיש ספק עצמי על מהותו ולכן מחמירים 

 כלאים בין עם חיה בין עם בהמה.
 אך לא לוקים עליו מפני שהוא ספק. 

 הכוי אסור עם החיה והבהמה. ביכורים)ב,יא(:

 

 הרכבת תולדות כלאים –סעיף ט 
 אף, זה על זה להרכיבן אסור, מינים שני אמותיהן היו ואם. זה על זה להרכיבן מותר, אחד מין אמותיהן היו אם, הכלאים מן הנולדים

, חמורה שאמה פרדה על להרכיבו מותר חמורה שאמו פרד, כיצד. אמו מין על' אפי הנולד זה להרכיב ואסור. אחד מין שאבותיהם פ"ע

 הרוצה לפיכך. בזה כיוצא כל וכן, חמורה שאמה פרדה על להרכיבו אסור, סוסיה שאמו פרד אבל. החמורה על אפילו להרכיבו ואסור

 .ומותרים, אחד ממין שאמן בידוע, לזה זה דומים אם, וקול וזנב אזנים בסימני בודק, פרדות בשתי למשוך או פרדה על פרד להרכיב

 מקורות והרחבה עיקר הסעיף 

 ע:"שו
 בדיני כלאי בהמה הולכים לפי הנקבה ולא לפי הזכר.

מותרים זה בזה, אפילו  –אם הנקבה של שני בע"ח כלאים שווה 
 הזכר המוליד שונה.

אסורים זה בזה, אפילו  –של שני בע"ח כלאים שונה אם הנקבה 
 הזכר המוליד שווה.

 סימנים למין אחד:
 אזנים.

 זנב.

 קול.

רבי יהודה אומר כל הנולדים מן הסוס אף על פי כלאים)ח,ד(:
שאביהן חמור מותרין זע"ז וכן הנולדים מן החמור אף על פי 

הנולדים שאביהם סוס מותרין זה עם זה אבל הנולדים מן הסוס עם 
 .מחמור אסורים זה עם זה

ליה לר' יהודה דאין  איבעיא להו: מיפשט פשיטא חולין)עט.(:
חוששין לזרע האב, או דלמא ספוקי מספקא ליה? למאי נפקא מינה 

מאי הוי עלה? ת"ש, דאמר רב הונא בריה  ..למישרא פרי עם האם. -
פוקי ס -שאסור, שמע מינה  -דרב יהושע: הכל מודין בפרי עם האם 

 מספקא ליה, ש"מ.
 שיש ספק האם חוששים לזרע האב. וטור  ם"רמבופסקו 

 סימנים משווים בבהמות:
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בר סוסיא; ואמר  -בר חמרא, צניף קליה  -אמר אביי: עבי קליה שם: 
בר חמרא, זוטרן אודניה  -רב פפא: רברבן אודניה וזוטרא גנובתיה 

 בר סוסיא! -ורבה גנובתיה 

 

 עשיית מלאכה בשני מינים –סעיף י 
 בין, טמאים ששניהם בין, טהור ואחד טמא שאחד בין, בזה וכיוצא בקרון ולמשוך לחרוש כגון, מינין בשני מלאכה לעשות אסור

 צבי או(, העז) עם ככלב בהמה עם חיה או, הפיל עם כיחמור חיה עם חיה או, הכבש עם כחזיר בהמה עם בהמה בין, טהורים ששניהם

 .בהן וכיוצא החזיר עם

 מקורות והרחבה עיקר הסעיף 

 ע:"שו
 איסור כלאים כולל לא רק הרבעה אלא גם עבודה בשני מינים.

בהמה עם בהמה וחיה עם חיה בהמה עם חיה וחיה עם  כלאים)ח,ב(:
בהמה טמאה עם טמאה וטהורה עם טהורה טמאה עם טהורה 

 .וטהורה עם טמאה אסורין לחרוש ולמשוך ולהנהיג
יש איסור כלאים בעשיית מלאכה כלשהיא עם מין טמא  ם:"רמב

 ומין טהור. 
משמע ממנו דה"מ מדאו' אסור בשני מינים שונים של  ש:"רא

טמא וטהור. אך אם שניהם טמאים או טהורים אין איסור אלא 
שכן מלשון המשנה משמע שאסור מדאו' בכל  ואינו נראה,דרבנן. 

 המינים.      

 

 

 

 

 

 הנהגת שני מינים ע"י אדם –סעיף יא 
, בכלאים המנהיג כוכבים עובד: הגה. לוקה, בקול ואפילו, כאחד הנהיגם או, כאחד אבן או עגלה בהם המושך או הזורע או החורש אחד
 אם, שרי מתכוין שאינו דבר האיסורין דבכל, קולו משום הבהמות ילכו שמא חיישינן דלא, רם בקול עמו לדבר או שלום לו לפרוס לישראל מותר
 הישראל ילך לא, כלאים שמנהיגה כוכבים עובד של העגלה על ישראל של ומשא, בדרך כוכבים העובד עם הולך ישראל אם אבל. רישא פסיק אינו

, המזווגן אבל(. ח"רצ' סי ה"ת) בכלאים מנהיג משום אסור וזהו, במהרה שילכו הבהמות על יצעק והוא נכבשת העגלה דלפעמים, לעגלה סמוך

 לרוכב מותר ולכן(, ש"ראה בשם טור) יחד בקשורין רק, להמשיכן או להנהיגן אסור שאינו אומרים ויש: הגה. שינהיג עד או שימשוך עד פטור
 (.אפרים' ר בשם שם) חולקים ויש(. העזרי אבי בשם שם) הסוס אצל כלב בחבל למשוך

 מקורות והרחבה עיקר הסעיף 

 ע:"שו
 עבודה בבהמות כלאים:דוגמאות לאיסור 

 חרישה.
 זריעה.

 משיכת עגלה וכד'.
 אופן האיסור:

 קול.  ע:"שו

מותר לדבר בקול רם ליד גוי המוביל כלאים משום שהוא אינו  א:"רמ]
מתכוון ומותר. אך אם יש משא של ישראל על העגלה אסור שמא במקרה 

 .שיתקעו יצעק או ידחוף את העגלה ויעבור באיסור כלאים[

 הנהגה.      
: משמע לכאורה שבהנהגה לבד אסור. אך מדברי הפוסקים משמע שצריך ז"ט

 שימשוך או יעשה מלאכה כלשהיא. ואולי משיכת החבל נחשבת למלאכה.
 בעלי חיים קשורים בלבד:

 אינו עובר על איסור אא"כ ימשוך או ינהיג. ע:"שו
 .בויש חולקים אי"א שאין איסור אא"כ קשורים א:"רמ

 

לא יקשור גמלים זה בזה וימשוך, אבל מכניס חבלים שבת)נד.(:
אמר רב אשי: לא שנו אלא ..לתוך ידו וימשוך, ובלבד שלא יכרוך.

והתנן: אדם  -לענין כלאים. כלאים דמאי? אילימא כלאים דאדם 
 ..מותר עם כולם לחרוש ולמשוך! אלא כלאים דחבלים

מיירי שמוליך ביום חול וקושר החבלים סביב ידו  ש:"רא,'תוס
והבהמות מושכות חפץ כלשהו. ועוד י"ל שעצם משיכת החבל היא 

 משא. 
 אופן האסור של הנהגת בהמות:

אדם שאוחז בידו חבל הקשור לשני הבע"ח, אינו עובר  ש:"ראא 
בזה על כלאים כיון שהאדם מפסיק ביניהם ואין בזה משום משיכת 

 האיסור הוא דווקא אם הם קשורים יחד.וי כלאים. החבל יחד דה
כל הנהגה שהיא אפילו אינם קשורים יחד אסורה  ר' אפרים: ב

 ם"רמבמעמיד  י"ב. אמנם, ם"רמב)וכן משמע בפשט דברי המשום כלאים 

 'רהסביר דברי  י"בהביא דברי כס"מ שאע"פ בספר  באר הגולהו שדווקא בקשורים
 , לדינא א"א לומר כן(.אפרים

 זהירות מלהזיז כלאי בהמה ע"י קול:
: אסור, משום שאינו מתכוון אסור בכל האיסורים מלבד ק"סמ

 דשרי.  ש"רשבת שם קיי"ל כ
ולכן גם כאן מותר  ש"רבכל התורה כולה הלכה כ ש:"רא,'תוס

לדבר עם גוי המנהיג כלאים ולא חוששים שמא הבהמה תזוז 
 מחמת הקול של הישראל.

 

 הנהיג קרון –סעיף יב 
 להיות אסור וכן. העגלה שימשכו להם גורמת שישיבתו מפני, הנהיג שלא פי על אף בה לישב אסור, כלאים אותה מושכין שהיו עגלה

 .מנהיג ואחד בעגלה יושב אחד

 מקורות והרחבה עיקר הסעיף 
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 ע:"שו
 .אאסור לשבת בקרון שנמשך ע"י כלאים 

 גם מצב של אחד יושב ואחד מנהיג אסור.
 

המנהיג סופג את הארבעי' והיושב בקרון סופג את כלאים)ח,ג(:
]את היושב בקרון[. ובב"מ )ח:( אמרינן  הארבעים רבי מאיר פוטר

 דשמואל מפיך למתני' ותני וחכמים פוטרים. 
הלכה כשמואל, ואע"פ שהקשו עליו כמה קושיות הוא תירץ  י:"ר

 את כולן.
אין הלכה כשמואל משום שהקשו עליו  ם:"רמב,ש"רא,ף"ריא 

 הרבה וכל התירוצים הם דחוקים. 
היה אחד יושב ואחד מנהיג שניהם לוקים ואפילו מאה  ם:"רמב

 מנהיגים יחד כלאים כולם לוקים. 

 

 הרבה מובילים לכלאים –סעיף יג 
 .לוקים, כאחד שהנהיגו מאה אפילו

 מקורות והרחבה עיקר הסעיף 

 ע:"שו
 מנהיגים לכלאים כולם לוקים. אפילו יש מאה

 משום שכל אחד עובר בפני עצמו על הלאו. לבוש:

 ם"רמב
 

 

 

 

 

 

 

 

 כלאים ללא צורך בכל הבהמות –סעיף יד 
 .החמור בלא למשכו יכולין הסוסים ששני פ"ע אף, חמור עמהם לקשור אסור, אחד בקרון סוסים שני קשר

 מקורות והרחבה עיקר הסעיף 

 ע:"שו
צורך בכל הבהמות יחד בשביל המלאכה, יש איסור אם אפילו אין 

 עשה עם מינים האסורים זה בזה.
אם  –משום שסוף סוף הבעל חיים הנוסף הקל על המלאכה. )שאלתי  לבוש:

זו הסברא מה יהיה הדין במקום בו הבע"ח הנוסף רק מקשה על ההליכה ולא 
 מקל, כגון שקשרו בכיוון ההפוך(

את הארבעי' והיושב בקרון סופג את  מנהיג סופגה כלאים)ח,ג(:
והשלישית שהיא קשורה לרצועות הארבעים רבי מאיר פוטר 

 .אסורה
פירוש המשנה הוא שאפילו אם קשר שני סוסים ויחד  ש:"רא,ש"ר

עמהם קשר חמור, לא אומרים החמור כמאן דליתיה שהרי אפשר 
 )לא ברור לי הטעם בבית יוסף(להסתדר בלעדיו. 

הפירוש הוא שהקרון השלישי הנמשך אחר העגלה גם  ם:"רמב
מדוע לא כתב זאת בהלכות. ועיין  י"בכן נחשב לכלאים. ותמה 

 מה שתירץ.

 קשירה בצדי הקרון –סעיף טו 
 (.טור( )בהליכתם הקרון שדוחה מפני, ) הקרון אחר ולא הקרון בצידי לא, בחבל אחר מין יקשור לא, אחד במין בקרון המושכת עגלה

 מקורות והרחבה קר הסעיף עי

 ע:"שו
איסור מלאכה בכלאים הוא גם במציאות שאינה דרך המלאכה 

 הרגילה כגון: קשור בצדי הקרן או מאחוריו.

אין קושרין את הסוס לא לצדדי הקרון ולא לאחר  כלאים)ח,ד(:
  .הקרון

מר רבי יוחנן מפני שזה נושא עצלותו של זה אירושלמי כלאים)ח,ג(:
 עצלותו של זה. רב אמר מפני שנושאין את החבל שבנתים.וזה נושא 

החידוש הוא שאע"פ שאין זו דרך משיכה, שכן  ש:"רא,ש"ר
הרגילות היא למשוך מלפני העגלה, עדיין אסור משום הטעמים 

 של הירושלמי. 
השמיט דין זה משום שמשמע מדבריו במק"א שכל  ם"רמב י:"ב

 שהוא מושך הוי כלאים ואם לא מושך לא הוי כלאים. 

 מלאכה באדם ובעל חיים –סעיף טז 
 .בו וכיוצא, חמור עם עגלה מושך או, שור עם שחורש אדם כגון, כאחד חיה או ובבהמה באדם מלאכה לעשות מותר

 מקורות והרחבה עיקר הסעיף 

 ע:"שו
 איסור כלאים באדם ובעל חיים יחד.אין 
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 הלכות כלאי בגדים:

 סימן רח"צ
 גדר כלאי בגדים  –סעיף א 

 מותרים, מינים שאר וכל עזים של ונוצה ארנבים וצמר גמלים צמר אבל. פשתן עם ואילים רחלים צמר אלא, כלאים משום אסור אין

 לפי, צמר עם משי העין מראית מפני אסרו וחכמים; ואילים רחלים בצמר אפילו מותרים, מינים שאר וכל גפן וצמר קנבוס וכן. בפשתן

 והאידנא. הפשתן עם העין מראית מפני אסרוהו, לצמר ודומה שבים האבנים על הים בכרכי שגדל מין והוא, כלך וכן. לפשתים שדומה

 .הפשתן ועם הצמר עם ומותר העין מראית משום בו אין לפיכך, בו מכירים והכל בינינו מצוי משי

 מקורות והרחבה עיקר הסעיף

 ע:"שו
 גדר האיסור מהתורה:

 צמר רחלים ואילים יחד עם פשתן.
מותרים  כצמר גפן מותר עם פשתן. והדומים לפשתןבע"ח אחרים צמר 

 .רחלים עם צמר
 האיסור מדרבנן:

 משי הדומה לפשתן עם הצמר.
 כלך הדומה לצמר עם פשתן. 
מראית עין, ובמקום שמצוי הדומה, הכלל: מה שדומה אסור משום 

 אינו אסור משום שידוע לכל שהוא אינו המין האסור.
 אין לנו להוסיף עוד איסורים מעצמנו משום מראית עין. גליון מהרש"א:

 .אין אסור משום כלאים אלא צמר ופשתים כלאים)ט,א(:
הייתי אומר אפילו פשתן של ים אפילו קנבס תלמוד  ירושלמי)שם(:

ופשתים. מה צמר שאין לו שם לוויי אף כל דבר שאין לו  לומר צמר
 אין לך קרוי צמר אלא צמר אלים בלבד...שם לוויי.

 וכן פסק הטור שרק צמר ללא שם לווי אסור מהתורה.
 כלאי בגדים דרבנן:

אין בהם משום )מיני משי הדומים לצמר(  השיריים והכלךכלאים)ט,ב(:
 .כלאים אבל אסורים מפני מראית העין

איסור דרבנן שייך רק במקום שאין הדומה מצוי ואז יבואו  ש:"רא
לידי טעות ועשיית כלאים. אך במקום שהוא נפוץ אין חשש זה כי 

 הכל מכירים שאין זה צמר או פשתים אלא חומר אחר. 
 כיצד ניתן להקל במקום שמפורסם מין הדומה?

 תקנה. במקום שטעם האיסור ידוע לא אומרים בטל טעם לא בטלה מג"א:
 : בדבר לא שכיח לא אומרים שלא בטלה תקנה.ז"ט

 צמר רחל בת עז –סעיף ב 
 מראית משום, קנבוס שכיח דלא במקום צמר בגד תחת קנבוס בגד לתפור ואסור: הגה. העין מראית מפני, פשתן עם אסור צמרה, עז בת רחל
 .שרי דשכיח ובמקום(, ש"ראה בשם טור) העין

 מקורות והרחבה  עיקר הסעיף

 ע:"שו
 אע"פ שרחל בת עז אינה אסורה מדאורייתא, מדרבנן היא אסורה.

 א:"רמ
אסור לתפור דברים הנראים ככלאים אא"כ המוצר הדומה מצוי 

 באותו מקום ואין מראית עין.

 רחל בת עז אין לוקין על צמרה משום כלאים. בכורות)יז.(:
 אמנם אין לוקים אך הוא אסור מדרבנן משום מראית עין.  ם:"רמב
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 סימן רצ"ט
 צמר רחלים מעורב עם צמר גמלים –סעיף א 

 עם כלאים הוא והרי כצמר הכל הרי מהרחלים החצי היה אם, טווי מהם וטווה בזה זה שטרפן בו וכיוצא גמלים וצמר רחלים צמר

 צמר של לנימות חוששין ואין, גמלים צמר צורת הכל שצורת מפני, הפשתן עם לערבו מותר, מהגמלים הרוב היה ואם. הפשתן

 חוששין ואין, פשתן בחוטי לתפרן מותר, מלבושים מהם שעושים הכבשים עורות לפיכך. צמר חוטי שאינם מפני, בהם המעורבים

 רוב אם בזה זה שטרפן והפשתן הקנבוס וכן. במיעוטן בטלו שהרי, בו שתפרו הפשתן חוטי בכלל( שנכרכו) פי על אף, צמר של לנימות

 אחר מין מביא, פשתן עם צמר לו שנתערב מי הילכך. אסור, למחצה מחצה היו ואם. צמר חוטי עם מהם הטווי לארוג מותר, מהקנבוס

 אפילו, שיעור לכלאים אין חוטים שנעשו אחר אבל, חוטים שיעשו קודם אלא בטול בהו שייך ולא. מהם אחד ומבטל, עמהם ומערבו

, בטול ביה שייך לא, מקומו ידענו ולא החוט נאבד ואפילו: הגה. אסור, בצמר פשתן של או פשתן של גדול בבגד צמר של שהוא כל חוט
 פי על אף הצמר עם לתפרו אסור, פשתן של והערב משי של שהשתי בגד(. ג"סמו ש"ראוה התוספות בשם י"בה כ"וכ ט"רנ' סי א"רשב) ואסור
 (.עצמו דעת. )הציצית עם כלאים והוי פשתן של הערב כי, ט"פירכו שקורין מבגדים טליתו לעשות אסור ולכן(. טור) משי של שרובו

 מקורות והרחבה עיקר הסעיף

 ע:"שו
 תערובת ממיני צמר שונים או תערובת פשתן וקנבוס:

 הולכים לפי היחס שבתערובת:
 אסור בכלאים. –רוב צמר רחלים או רוב פשתן 

 אסור בכלאים. –מחצה על מחצה 
 מותר בכלאים. –רוב צמר גמלים או רוב קנבוס 

דין זה של ביטול שייך רק קודם הפיכת חומר הגלם לחוט.  כלל:
 לאחר הפיכתו לחוט אינו בטל כלל. 

 
 צמר ופשתן גולמיים שהתערבו:

 יערבב אותם עם מין שלישי שירבה על אחד מהם וכך יבטלו.
שלישי אפשר לערב ולבטל, אך צמר לא מבטל פשתן או הפוך : דווקא מין ז"ט

 אפילו בשלב שלפני האיסור ממש, היינו שלב הטיווי.
 אפילו חוט אחד שלא יודעים את מקומו אינו בטל. א:"רמ

 מדוע לא מועיל ביטול, מאי שנא מבשר בחלב?
מתפשט בכל התערובת ואין מקום מיוחד וממילא אין לו חשיבות  ח"בב לבוש:

 כול להתבטל, משא"כ בבגד שיש לו מקום מיוחד.וי
שכן תערובת יבש ביבש ניכר המקום של כל חתיכה הלבוש ק' על  ך:"ש

האיסור הוא בנתינת טעם ולכן אם אין טעם אין  ח"בבואעפ"כ בטלה. אלא, 
איסור. אך בשעטנז עצם האיסור הוא התערובת, ואם יש תערובת הכל אסור 

 אפילו שלא יודע מקומו. 
 .הלבוש: מצדד כדברי ס"חת

צמר גמלים וצמר רחלים שטרפן זה בזה אם רוב מן  )ט,א(:כלאים
הגמלים מותר ואם רוב מן הרחלים אסור מחצה למחצה אסור וכן 

 .הפשתן והקנבוס שטרפן זה בזה
טעם ההיתר הוא שלאחר העירוב הכל הולך לפי צורת  ם:"רמב

 הרוב ואין חוששים למיעוט. 
 התרת התערובת:

רבי יונה עולה בר ישמעאל בשם רבי לעזר צמר  שלמי)שם(:ירו
ופשתים שטרפן אסור. כיצד הוא עושה מביא ליטרא ועוד צמר 

 גמלים ומבטלן.
במקרה שיש כבר בגד המעורב משי ופשתים אסור לערב  ש:"רא

 בו אפילו חוט אחד של צמר משום שחוט הוא דבר חשוב ולא בטל. 
שהתערב בבגד אוסר את : אפילו חוט אחד א"רשבבשם  מ"ד

 כולו.
אבא בר רב הונא בשם רבי ירמיה צמר ופשתים שטרפן בטלן.  שם:

רב אמר אסור בתערובתן. מה מפליג. מה דאמר רב בשעשאו בגד בפני 
 עצמו מה דאמר רבי ירמיה בההיא דבעי מערבתה עם חורן.

ביטול לא שייך אלא באיסור שהתערב בהיתר, אך בשני  ש:"רא
יוצרים איסור לא שייך ביטול, שהיא גופא הדין של היתרים שיחד 

 האיסור.

 

 היתר תערובת רק קודם אריגה –סעיף ב 
. כלאים משום אסור זה הרי ,זה מצד פשתן של וחוט זה מצד צמר של חוט בו וארג, קנבוס או ארנבים או גמלים צמר כולו בגד העושה

 ועיין(. ש"רו ש"ראה בשם י"ב) שרי, יחד נוגעים אינם אם אבל. פשתים של החוט אצל צמר של חוט ארג כן אם אלא, ג"בכה דשרי א"וי: הגה
 .להקל דנוהגין' ש סימן לקמן

 מקורות והרחבה עיקר הסעיף

 בגד סתמי שתפרו בשני צידיו חוטים של צמר ופשתן:
 .)רמב"ם(אסור  ע:"שו
 .)רא"ש,ר"ש(מותר  א:"רמ

 שכן בסימן ש' פסק כדברי המקלים וכאן לא הביא שום חולק. ע"שוק' על 

צמר הגמלים וצמר הרחלים במי דברים ,יב(:ה)תוספתא כלאים
אמורים בזמן שטרפן זה בזה והביא פשתן ביניהן וטרף אבל העושה 
חלוק של צמר הגמלים כולו וכולו צמר הארנבים וארג בו חוט אחד 

 .רשל צמר בצד זה וחוט אחר של פשתן אסו
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 סימן ש
 גדר שוע טווי ונוז –סעיף א 

 מהם ועשה אותם ושע זה עם זה שטרפן ופשתן צמר, כיצד. כלאים משום אסור, בעולם חיבור צד הפשתן עם הצמר שנתחבר כיון

 שתפר או, וקנבוס משי בחוטי תפרן' אפי, פשתן בשל צמר בגד שתפר או, זה מטווי בגד וארג, כאחד אותם וטווה שטרפן או, לבדים

 .כלאים זה הרי, גדלן או פשתן בחוטי צמר חוטי קשר או, צמר בחוטי פשתן בגד או פשתן בחוטי צמר בגד

 מקורות והרחבה עיקר הסעיף

 
 :א ע"שו
 

 כל חיבור שהוא בין צמר לפשתן אסור בכלאים:
 אסור. –צמר ופשתים גולמיים שהחליק יחד ועשה מהם לבדים 

 שדבוקים יחד ע"י לחץ, ועושים מהם בגד[]לבד הוא סיבים וחוטים 
 

 –ונארגו בבגד  )יצירת חוט אחד עשוי מכמה חוטים קטנים(הוחלק, הטוו 
 אסור.

 
 אסור. –ולהיפך  )ע"י חומר אחר( תפירת בגד צמר בבגד פשתן

 
 אסור. –פשתן ולהיפך  בחוטיתפירת בגד צמר 

 
 אסור. –קשירת חוטי צמר בחוטי פשתן 

 
 אסור. –מה מחוטי צמר ופשתן עשיית חבל כעין צ

 
 

אמר רב אחא בריה דרב ייבא משמיה דמר זוטרא: האי  נדה)סא:(:
מאן דרמי חוטא דכיתנא בגלימיה דעמרא ונתקיה, ולא ידע אי נתיק 

עד שיהיה  -מדאורייתא שעטנז כתיב  -שפיר דמי. מ"ט  -אי לא נתיק 
שרי.  -אי נתקיה שוע טווי ונוז, ורבנן הוא דגזרו ביה, וכיון דלא ידע 

או שוע או טווי או נוז! והלכתא כמר  -מתקיף לה רב אשי: אימר 
 זוטרא, מדאפקינהו רחמנא בחדא לישנא.

 שיטות הראשונים בביאור האיסור:

 נוז טווי שוע ראשון/מושג

 אריגה יחד טווי יחד סירוק יחד י"רש

 שזור לבד * טווי לבד סירוק לבד  ת"ר

 אריגה יחד לבדטווי  סירוק לבד ש"ר

יצירת חוט  עשיית ֶלֶבד  ם"רמב
משותף 
שישמש 
 לאריגה

אריגה בגד 
באמצעות 

החוט 
 המשותף

 
: בכדי שיאסר צריך שהחוט יעבור את כל שלושת ת"ר*בשיטת 

התהליכים ואח"כ כל חיבור שהוא עם המין השני יאסור)קשירה 
 או תפירה או אריגה(.

 ם:"רמבשיטת ה
ששוע הוא איסור כלאים דאורייתא מצד  ם"רמביוצא משיטת ה י:"בא

עצמו גם ללא טווי ונוז. ואילו טווי ונוז הם איסור תורה דווקא בשניהם יחד. 
 יאסר גם נוז לבדו ללא טווי(. ם"רמב)אמנם מביא עוד סברא לומר שלפי ה

היא שכל אחד משלושת המרכיבים בפני עצמו מהווה  ם"רמב: שיטת הז"ט
איסור גמור. ומש"כ בגמ' שהלכה כמר זוטרא, אינו לשון הגמרא אלא אחד 

 בפירוש המשנה. ם"רמבהמפרשים. וכ"כ 
 

 הגדרת חיבור אסור –סעיף ב 
 החוט ראשי שני קבץ .כלאים זה ואין חיבור אינו, (בבגד המחט שתחב אחת בתחיבה' פי) אחת בתכיפה פשתן בגד עם שחברו צמר בגד

 (.ש"ראה בשם טור( )החוט ראשי' ב וקשר תכיפות' בב אלא כלאים הוי דלא אומרים ויש. ) כלאים זה הרי, תכיפות שתי שתכף או, כאחד

 מקורות והרחבה עיקר הסעיף

 מה נחשב לחיבור כלאים?
שתי תכיפות בבגד או תכיפה אחת אך שמחבר שני ראשי  ע:"שו

 אהחוט.

: אע"ג שבשבת לא סגי בתכיפה אחת, שם הוא משום דבעינן מלאכת ז"ט
מחשבת ודבר המתקיים וליכא. אך כאן התורה אסרה כל חיבור שהוא ואפילו 
רופף, ולכן בשתי תכיפות אפילו אם לא קשרם אסור. אך תכיפה אחת בלבד 

 ללא קשירה מהצד אינה מתקיימת אפילו מעט זמן.
 בשירת הראשים. דווקא שתי תכיפות וק א:"רמ

בא לאפוקי  א"רמלכו"ע תכיפה אחת וקשר בכל ראש חוט אסור.  :ש"פת
 תכיפה אחת וקשר אחד.

 משום בה ואין חבור אינה אחת תכיפה התוכף כלאים)ט,י(:
 כלאים. משום בה ויש חבור אחד לצד ראשיה שני עשה כלאים...

 מהם שתי התכיפות?
או תכיפה אחת שקשר שני ראשי החוטים או שתי  ם:"רמבא

 תכיפות ואפילו לא קשר ראשי החוטים אסור. 
שני ראשי החוט באותו צד של הבגד קשורים זה בזה,  ש:"ראב

 ודווקא ע"י שתי תכיפות בבגד. 

 

  



 סימן ש

 
 SHIVKAFKA@GMAIL.COMאשמח להערות והארות אלישיב קפקה 

55 

 חיבור מעט רופף –סעיף ג 
 כסת או בכר צמר ליתן מותר וכן: הגה. יתפור לא אבל, וקושר, פשתן בחוטי אותו( לחבר' פי) לפרוף מותר(, נקרע' פי) שנפרם צמר בגד
 הוא כן) כלאים משום בזה שאין, פיו ותפר צמר שממלאו פשתים של כשק הוי, הצמר להוציא יכול ואינו סביביו כל שתופר פי על אף, פשתן של

, ג"בכה אסור, צמר של בגדים בבלאי אבל. התפירה התרת בלא משם הצמר ליקח יכול דהרי, מותר, עצמו בצמר התפירה( תחב) ואפילו(. בטור
 קרסים או, קשרים בהם שיש צמר של זרועות בתי לחבר מותר וכן(. אשה במה' פ מרדכיו ע"ד) התפירה התרת בלא הבגדים משם ליקח א"א שהרי
 לקרוע צ"וא באצבעו משם להוציאן ויכול רפויים והם הואיל, הנקבים תוך הקרסים או הקשרים ומכניסים, נקבים בו שיש פשתן של נפש בבתי

 (./ו"רצ/ ו"רנ' סי ה"ת) ואסור חבור הוי, הנקבים קריעת בלתי משם להוציאן א"שא כ"כ אדוקים הם אם אבל. תמיד כך שמניחן פי על אף, הנקבים

 מקורות והרחבה עיקר הסעיף

 
 היתרים לחיבורים שונים של כלאים:

ליפוף שני חלקי בגד ע"י חוט במין השני ללא  ע:"שו .א
 קשירה.

 מילוי צמר בכרית של פשתן, אע"פ שתפור. א:"רמ .ב
 שניתן להתירו בקלות. –חיבור ע"י קרסים  .ג

: ק', דכאן משמע שיש איסור בחיבור ע"י קשר אם אינו יכול להוציא ללא ז"ט
וצ"ל שכאן התרה. אך לעיל בשתי תכיפות משמע שללא קשר אין איסור כלל. 

מיירי שיש חיבור ישיר בין הצמר לפשתן, אך שם החיבור נעשה ע"י חוט 
 שלישי.

 
 :אסוריםחיבורים הדומים להנ"ל אך 

: הטעם ז"טמילוי כרית פשתן בבלאי בגדים של צמר ] .א

שהתפירה מחברת ממש בין בגד הצמר לכרית הפשתן, 

 משא"כ בצמר ממש שאינו מתחבר לכרית אלא נתון בתוכו[.
 חיבור קרסים חזק שלא ניתן לפירוק בקלות. .ב
במקום שאסור קשר, גם קשר עניבה אסור שמא  :ש"פת .ג

 יפתח ויבוא לקשור קשר של קיימא.

 .פיף של צמר בשל פשתן אסור מפני שהן חוזרין לאריג כלאים)ט,ט(:
פיף הוא חיבור של חוט גס בשפת הבגד ע"י תחיבה ולא  ש:"רא

 שיתחוב פעמיים.כתב שצריך בטור אריגה. 
חיבור רופף ע"י קרסים, מותר אפילו אם בפועל לא  :ד"תה

מתפרק בלבישה או פשיטה. ובתנאי שיוכל להתפרק בידים 
 אסור. –בקלות. אם בשביל לפרק צריך ממש לקרוע 

 שק צמר מלא פשתן ולהיפך:
מותר כיון שאין כאן תפירה של צמר ופשתים יחד  :ש"טור,ריב

 ממש. 
]וחשבתי שאולי טעמו, שפסק שכל והוי כלאים דאורייתא. אסור,  ם:"רמב

צד חיבור שהוא הרי הוא כלאים ואסור, וסוף סוף שני המינים כאן קשורים ומחוברים 
 זה לזה ולא ניתן להפרידם אלא בקריעה של התפר ולא גרע מקשר ציצית שאסור[.

 חלוק שנפרס:
של פשתן  חלוק של צמר שניפרס ופירפו בחוט תוספ' כלאים)ה,יד(:

ושל פשתן שניפרס ופירפו בחוט של צמר אם תופרן אסורין משום 
 .כלאים

 העתיק התוספתא כפשוטה. ם:"רמב
 אינה הלכה שכן קשר לא הוי חיבור לעניין כלאים. :ת"ר

אמנם קשר הוי חיבור אך כאן מיירי שהקשר לא היה בין  ש:"רא
ד הצמר לפשתים אלא נקשר עליו באופן שאפשר להוציא את הב

 של צמר מתחתיו ללא התרת הקשר.

 

 לבישת כלאים –סעיף ד 
 קשר הוא ואפילו, הקשר התרת בלא לפשטן יכול שאינו פי על אף, יחד ולקשרם פשתן של חלוק גבי על צמר של חלוק ללבוש מותר

 שעושין שוקיים בתי דאותן ל"ונ: הגה. קיימא של בקשר אוסרים ויש. תכיפות בשתי המשיחה עם לזה זה יחברם שלא ובלבד, קיימא של

 דמותר, דתפילין מעברתא רצועה כמו והנה הנה בהן שעוברת משיחה בהם ועושים צמר של שעשוין דהיינו, י"אפורטק אותו וקורין אלו במדינות

 חלוק גבי על פשתן של במשיחה כחוגר אלא אינו התפירה התרת בלא המשיחה משם להוציא דאפשר דמאחר, איפכא או פשתן של המשיחה אפילו

 א"א דהא, דאסור נראה, המשיחה ראשי' בב קשרים עושה אם אבל. קיימא של קשר מקרי לא, כשלבשן המשיחה שקושר פי על ואף. צמר של

 דמאחר(, דביצה ק"פ י"ראשי הגהת) זו על זו, צמר של ואחד פשתן של אחד, שוקיים בתי' ב ללבוש דאסור א"י(. הרב סברת הכל) משם להוציא

( ז"בא הטעם מצא כך) העליון בלא התחתון לפשוט דאפשר זו על זו על זו חלוקים' לב דמי ולא, כחבור הוי העליונה בלא התחתונה לפשוט א"דא

 . ליזהר ונכון

 מקורות והרחבה עיקר הסעיף

 
 כלאים:לבישת אופני היתר של 

 .אחלוק על חלוק וקשירה מעליהם ע:"שו .א
 .באם קשר בקשר של קיימא אסור א:"י ע"שו              

 
 כמין מקום מעבר לרצועה שתחזק המכנסיים. א:"רמ .ב

 
אסור ללבוש שני מכנסים ממינים שונים זה על זה,  א:"י א"רמ

משום שא"א לפשוט התחתון ללא העליון ולא דומה לחלוקים 
 שאפשר.

 
 וסובר שגם בשני חלוקים אסור. א"רמחולק על ה לבוש:

 אפשר למשוך את היד מתוך השרוול. ך:"ש
הם  א"רמ: הכל תלוי באם יכול למשוך את היד או רגל. המכנסים שאסר ז"ט

 כאלה עם רגליות ולכן אסור. אך כאלה שהם ללא רגליות אפשר.

ובש אדם שתי חלוקות זו על גבי זו אף על פי ל תוספ' כלאים)ה,טו(:
חה ויקשור בין שפונדתו חגורה עליו מבחוץ ובלבד שיתן את המשי

 .כתפיו
אסור ללבוש חלוק על חלוק אא"כ יש בד אחר  ר' יהונתן הצרפתי:

 שאינו צמר או פשתים מפריד ביניהם. 
מותר ללבוש שני מיני חלוקים ובלבד שיוכל  ש:"רא,ם"רמבא

 שהם מקור דברי הטור. י"בלהפרידם ללא התרת קשר. וכ' 

הקשר לא אע"פ שלא יכול לפשוט החלוקים ללא התרת  טור:

 נחשב לחיבור ומותר ללבשם, אך בקשר של קיימא אסור.
: מותר ללבוש שני מינים זה על זה אפילו בתכיפה אחת א"רשבב

 ואפילו בקשר של קיימא. אסור רק בשתי תכיפות.
גרביים מאד צרים אין ללבוש זה על זה משני מינים אם  ז:"או

ירד עמו הצפיפות היא ברמה שא"א אפילו להוריד העליון בלא ש
כתב כיון שלא יוכל להוריד התחתון ללא העליון חשוב  מ"ובד)התחתון 

 כחיבור(.
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 רצועה העשויה מכמה חומרים –סעיף ה 
 כשחוגר ביחד ראשיה שני שקושר מפני, באמצע עור של שרצועה פי על אף בה לחגור אסור, פשתן של והשניה צמר של אחת רצועה

 בפשתן התפורות עורות לחבר מותר זה ולפי .מותר, זה אצל זה ואינם, אחר במקום ופשתן אחד במקום צמר באמצעיתה אם אבל. בה

 ירוחם' ר) העור תפירת של חוט בתוך הבגד עם העור שמחבר, התפירה של הקנבוס חוט שיכניס שאפשר פי על ואף, צמר בגדי תחת

 והמנהג .מדאורייתא כלאים הוי, וכרכן קופה או בשק ופשתים צמר נתן ואפילו, התורה מן כלאים זה כל ם"רמבולה( ז"רצ' סי ה"ות
 (.ז"רצ סימן ה"ות ס"ש סימן א"רשבוה ן"רמבה כ"וכ טור) ראשונה כסברא

 מקורות והרחבה עיקר הסעיף

 
 רצועה מצמר ופשתים ועור:

  :א א"רמ,ע"שו
 אסור. –אם הכלאים בקצוות ובקשירה הם נוגעים זב"ז 

 מותר. –אם לא נוגעים זה בזה כלל 
 ם:"רמבבשם  ע"שו

אסור כיון שבסוף יש כאן חיבור, ואפילו מילוי כרית פשתן בצמר 
 אסורה מהתורה.

לא יקשור סרט של צמר בשל פשתן לחגור בו את מתניו  כלאים)ט,ט(:
 .אף על פי שהרצועה באמצע

באופן שהצמר והפשתן נקשרים יחד אסור אך  :א"רשב,ש"רא 
מותר. וכ'  –באופן שהם מאותו סרט אך למעשה אין ביניהם מגע 

שה"ה לבגד גדול שיש בשני צדדים שונים שלו חוט צמר  ד"תה
 וחוט פשתן שמותר. 

 –כתבו שבגד צמר שמחברים בו טלאים ע"י פשתן  ש"רובשם 
 רוב. מותר, כיון שאין חשיבות לפשתן והוא בטל ב

כל רצועה העשויה משני המינים יחד אסורה אפילו אם  ם:"רמב
 אין ביניהם מגע ישיר. ולשיטתו הוא איסור דאורייתא. 

 

 כריכת כלאים על היד –סעיף ו 
 נעשו כולם קשרם אם אבל. ידו על שכורכן פי על ואף, מותר ז"ה, צמר ומהם פשתים מהם, ידו לתוך חבלים ומכניס בהמות המנהיג

 (.א"ש סימן לקמן ועיין( )ט"ני ירוחם ורבינו י"ראשי הגהות( )מתכוין ואינו הואיל, מתירין ויש ) .ידו על לכרכם לו ואסור כלאים

 מקורות והרחבה עיקר הסעיף

 ע:"שו
מותר להחזיק ביד כמה חבלים ממיני כלאים ובתנאי שרק כורך 

 אך לא קושר.
 : ואפילו קשר אחד בלבד אסור משום שאח"כ כורכם. ז"ט
שהוא אינו מתכוין, משום שכאן  א"רממה שלא סומכים כאן על סברת  ך:"ש

 הוא פסיק רישיה שיתחמם. 
 א:"רמ

 יש מתירים אפילו אם קושר כיון שלא מתכוין לאיסור.

לא יקשור גמלים זה בזה וימשוך, אבל מכניס חבלים שבת)נד.(:
אמר רב אשי: לא שנו אלא  ..וימשוך, ובלבד שלא יכרוך.לתוך ידו 

 -והתניא: התוכף תכיפה אחת  -אלא כלאים דחבלים ..לענין כלאים.
לעולם כלאים דחבלים, והכי קאמר: ובלבד שלא  -אינה חיבור! 
 יכרוך ויקשור.

 אפילו לא קשר אלא קשר אחד הרי זה אסור.  טור:,ם"רמב
 שתי תכיפות.  אסור דווקא אם כרך ועשה :י"רש

 

 דינים שונים –סעיף ז 
, ביחד ותפרן, בשני פשתן וחתיכת מהם באחד צמר חתיכת היה, כיצד, לכלאים מצטרפים ובנו אב וכן: הגה. לכלאים מצטרפין והקופה השק

 (.טור) כלאים הוי

 מקורות והרחבה עיקר הסעיף

  ע:"שו
 חיבור שנעשה בשני שלבים נחשב לכלאים.

 
 א:"רמ

שני אנשים שחוגרים חגורה אחת ארוכה התפורה משני המינים 
 אסור. –

 .שק והקופה מצטרפין לכלאיםה כלאים)ט,ט(:
היינו צמר מחובר לשק ופשתן מחובר לקופה וחיבר  ש:"ר,ש"רא

 אסור. –את השק והקופה יחד בשתי תפירות 
שניהם מחוברים אל אותו שק או קופה אפילו לא נוגעים  ם:"רמב

 זה בזה אסור. 
 שניים לובשים כלאים:
רבי ירמיה בעי הוא ובנו מהו שיצטרפו  ירושלמי כלאים)ט,י(:

בכלאים. האיך עבידא הוא לביש מאנין דעמר ובריה לביש מאנין 
דכיתן נסב פיסקי דעמר ועגלה על תריהון. אמר רבי יוסי וההן נו 

וך. רבי חגיי בעי הוא עצמו מהו שיצטרף בכלאים. האיך עבידא נש
הוא לביש דרדסין דעימר בחדא ריגלייא ודרדסין דכיתן בחדא 

 .ריגלייא. אמר רבי יוסי וההן נו נשוך. לא צורכה
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 סימן שא
 איסור לבישה והעלאת כלאים –סעיף א 

 להעלותם מותר וכן: הגה. תחתיך מציעו אתה אבל( יט, יט ויקרא) עליך יעלה לא: שנאמר, כלאים של מצעות על לישב התורה מן מותר
 ק"פ מרדכי) החום להעמיד כדי, בה שרוחץ גיגית על כלאים בגד לפרוס וכן(. טור) כלאים של אהל עליו לפרוס כגון, חמום בדרך שלא עליו

 זו גבי על זו מצעות עשר אפילו, סופרים ומדברי. חמום דרך עליו להעלותם או לבישה דרך אלא אסור דאינו(, שם אשירי ובהגהות דביצה

 וכסתות כרים אבל ושמלות יריעות כגון, ברכין, א"בד. בשרו על נימא תכרך שמא, העליון על לישב אסור, כלאים שבהם והתחתון

 ונתונים ריקנים כשהם, א"בד. בהם נוגע בשרו יהא שלא ובלבד עליהם לישן מותר, עליו נימא תכרך שמא למיחש וליכא קשים שהם

 שנכפף לפי, אסור, תבן גבי על או מטה גבי על נתונים הם אם ריקנים' אפי או, מלאים הם אם אבל, אבן של או עץ של איצטבא גבי על

 דהואיל, ענין בכל עליהם לישב מותר, קשים והם דרבנן בכלאים אבל, דאורייתא בכלאים מיירי זה דכל א"וי: הגה .בשרו על ונכרך תחתיו
 (.בו כל, )כלאים של יעשה לא לכתחילה מ"ומ(. ב"תשס' סי א"רשב) גזרו לא בקשים, דרבנן רק אינו הם וכשרכים

 מקורות והרחבה עיקר הסעיף

 
 איסור דאורייתא: ע:"שו

 מדין תורה אסור רק לבישת כלאים, או העלתם דרך חימום.כלל: 
 א:"רמ

כגון לפרוס עליו  ולכן, מותר להעלות כלאים שלא בדרך חימום,
 אוהל. וכן מותר לפרוס בגד על גבי גיגית ע"מ לשמר את החום.

 באלו מותר אפילו מדרבנן ובלבד שלא יגע בהם. ך:"ש
 

 :אאיסור דרבנן ע:"שו
 חכמים אסרו כל אפשרות שאולי תכרך נימא מהבד על הבשר. 

האיסור לשכב על גבי כמה מצעות הוא רק בכלאים  א:"י א"רמ
 דאו', בכלאים דרבנן, קשים, מותר כיון שלא גזרו בהם.

 י"א אינו מדוייק משום שדין זה הוא לכו"ע. א"רממש"כ  ך:"ש
 מ"מ לכתחילה לא יעשה מצעים של כלאים.

 
 כרים וכסתות:

 כו"כ קשים מותר לישון עליהם ובלבד שלא יהיה בשרו נוגע ע:"שו
 בהם.

יש כרים שהם רכים לישיבה אך לא רכים לעניין זה שיעלו על האדם  :ש"פת
 היושב עליהם. ולכן מותר.

 

כתיב לא תלבש שעטנז צמר ופשתים יחדיו. הייתי  ירו' כלאים)ט,א(:
אומר אינו אסור אלא מללבוש תלמוד לומר לא יעלה עליך. אי לא 

ריו תלמוד לומר יפשיל את הקופה לאחו יעלה עליך הייתי אומר לא
לא תלבש מה מלבוש מיוחד דבר שהוא מהנה את הגוף אף אין לי 

..ובסוף הפרק איתא: אהלים אין אלא דבר שהוא מהנה את הגוף.
 בהן משום כלאים.

טעם ההיתר באהלים הוא משום שאינם דרך  טור:,ם"רמב
 לבישה. 

 מצעים מכלאים:
למימך תותיה, אלא כלאים למאי חזו? וכי תימא: חזו  ביצה)יד:(:

אבל אתה יכול להציעו תחתיך. אבל אמרו  -והתניא: לא יעלה עליך 
חכמים: אסור לעשות כן, שמא תכרך לו נימא על בשרו. וכי תימא: 
דמפסיק מידי ביני ביני, והאמר רבי שמעון בן פזי אמר רבי יהושע בן 
לוי אמר רבי יוסי בן שאול אמר רבי משום קהלא קדישא 

אסור  -לו עשר מצעות זו על גבי זו וכלאים תחתיהן דבירושלים: אפי
 .לישן עליהם

איסור דרב' שמא תכרך נימא ויעבור על דאור'. ורשב"פ  י:"רש
 הוסיף איסור דרבנן.

 אסור. – שאין דרכן בהעלאהישיבה על מצעי כלאים   ש:"ר,ן"רא
 מותר. –ישיבה על הנ"ל בהפסק בגד אחר                 
 אסור אפ'   –שדרכן בהעלאה ישיבה על מצעי כלאים                 

 . שאין דרכן בהעלאהבהפסק בגדים רבים                              
אסור לשבת על כל בגד כלאים אפילו בהפסק בין דרכו  ם:"רמב

 בהעלאה בין אין דרכו בהעלאה. 
 כרים וכסתות רכים וקשים:

והכסתות אין בהם משום כלאים ובלבד שלא הכרים כלאים)ט,ב(:
 .יהיה בשרו נוגע בהן

הדא דתימר בריקן אבל במלא אסור. בנתון על גבי מסטווה ירו' שם: 
 אבל בנתון על גבי המיטה אפילו ריקן אסור.

 

 בגדים קשים –סעיף ב 
: הגה. בקנבוס או במשי שיתפרם עד, תחתיו מלהציען ואפילו עליו מלהעלותם ליזהר יש, בפשתן תפורין הם אם, דידן ש"קאפאנאג הני
(. טור) מדרבנן אלא אינם רכים ואפילו הואיל, בלבישה אפילו מותרים, הקשים והלבדים. ללבשן ואסור, מתחתיו בהצעה מותרים הקשים בגדים כל
 (.ם"רמבה בשם י"ב) הלבדים בלבישת מחמירין ויש

 מקורות והרחבה עיקר הסעיף

 
 :קשיםבגדים 

 א בפשתן.יש להזהר שלא להעלותם אם תפורים  ע:"שו
 כל בגד קשה מותר להציע אך אסור ללבוש.  א:"רמ

 
 

 בגדי לבד קשים: רמ"א:
 במותר. :י"א

 גאסור.  א:"י

 :)מתוך וויקיפדיה(מהו ֶלֶבד 
 את הלבד ניתן לייצר מסיבים העשוי מסיבים שנדחסו יחדיו בד לא ארוגלבד הוא 

כמו אקריליק. בעוד כמה סוגים של הלבד הם רכים  סינתטיים או צמר טבעיים כמו

ים מספיק כדי ליצור מבניות. ישנם סוגים שונים של לבד המשמשים מאוד, חלקם קש
לצרכים שונים, והם נבדלים בתכונותיהם בהתאם לתכולת הסיבים, הצבע, הגודל, 

 .העובי, הצפיפות וגורמים נוספים

 

אלא בקשין, וכי הא דאמר רב הונא בריה דרב יהושע: ביצה)טו.(:
 האי נמטא גמדא דנרש שריא.

בדים אינם שעטנז גמור משום שהם רק שועים ל טור:,ש"ראב 
)שאינו יחד אך לא טווים וארוגים. ולכן בהצעה שהוא איסור דרבנן 

אסור ברכים שמא יכרך ומותר בקשים. וה"ה לבישה או העלאה( 
 בלבישה, אסרו ברכים אך בקשים העמידו על דין תורה ומותר. 

יש סתירה בדבריו שכאן בביצה כ' שמותר דווקא בישיבה ואילו ביומא)סט.(  :י"רש
 כתב שמותרים אפילו בלבישה. 

לבדים אסורים מדאורייתא ובגמרא כאן התירו רק  ם:"רמבג 
 הצעה. 

כל בגד לבד שתפור בפשתן יש להמנע ממנו משום שאין  י:"בא 
אנו בקיאים בדרגת הקושי הנצרכת להתיר, וכ"ש שדעת 

 שהוא איסור גמור בכל אופן.  ם"מברה
 כובעי לבד:

 מותרים.  ראבי"ה:
וכן נראה אסורים משום הם מגינים מפני שמש וגשם.  צפנת פענח:

 שמביא בסוף עוד ראשונים כדעתו. י"בשהוא דעת 

 

 

https://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%91%D7%93_%D7%9C%D7%90_%D7%90%D7%A8%D7%95%D7%92&action=edit&redlink=1
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A6%D7%9E%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%93_%D7%A1%D7%99%D7%A0%D7%AA%D7%98%D7%99
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 בגד גדול וכלאים בצד אחד –סעיף ג 
 . הקרקע גבי על נגרר הכלאים שבו שהצד פי על אף', הב מצדו' אפי ללובשו אסור, אחד מצד וכלאים גדול בגד

 מקורות והרחבה עיקר הסעיף

 ע:"שו
אסור ללבוש המחובר מכלאים אפילו אם המין השני נסרך על 

 הרצפה ואינו לובשו כלל.

לאי זה דבר נאמר לא יעלה עליך. רבי ניחה בר  ירו' כלאים)ט,א(:
בו סבה רבי יוחנן בשם רבי זעירא שאם היה בגד גדול קצתו יש 

 כלאים ומונח בארץ ומקצתו אין בו לא יכסה בו מצד השני.
 דין בגד שהתערב בו חוטי כלאים:

 ספק. ש"ראיהיה אסור, ל ם"רמבל נו"ב:
 

 לבישה דרך עראי –סעיף ד 
 .עראי בה יוצא הגדול שאין פי על אף קטן של טלית כגון, עראי דרך אפילו כלאים ללבוש אסור

 מקורות והרחבה עיקר הסעיף

 ע:"שו
 איסור לבישת כלאים הוא אפילו בעראי.

: היינו אפילו אם הוא מתבייש ללכת בזה בשוק כיון שאינו מכסה אותו ז"ט
 כראוי, עדיין אסור.

 אין עראי לכלאים. כלאים)ט,ב(:
לבישת עראי שמה לבישה, ואסורה אפילו אם הגדול בדרך  ש:"ר

 כלל מתבייש לצאת בה, אפילו הכי נחשב ללבישה ואסור. 

 

 אינו מתכוון בכלאים בלובש –סעיף ה 
 .המכס את לגנוב ואפילו; כלום מהנהו שאינו בגדים עשרה גבי על ואפילו, עראי כלאים אדם ילבש לא

 מקורות והרחבה עיקר הסעיף

 ע:"שו
עראי כולל גם שלא בצורת לבישה רגילה ואפילו לא נהנה כגון מי 

 אשלובש בגדים ע"מ להבריח את המכס.

 .במותר מעיקר הדין אם אינו מתכוון :)בסעיף ו'( א"רמ
 
 : הכוונה למכס שעמד בחמס ואין לו רשות מטעם המלך והוא נחשב לגנב.ז"ט
: מקום שעיקר ההנאה מהדבר היא ע"י חימום וכך השימוש הרגיל ז"ט

והייעודי שלו, לא שייך אינו מתכוון, ולכן בחבלים שייעודם לכרוך על היד לא 
יועיל שלא מתכוון. אך במוכרי כסות, עיקר הלבישה היא לא בשעת המכירה 

 וכאן עושה רק לצורך שעה, ולכן מועיל שאינו מתכוון. 

 .א ילבש כלאים אפי' ע"ג עשרה אפי' לגנוב את המכסול כלאים)ט,ב(:
מיירי שהמכס הוא שלא כדין לכן מותר לגנבו, דבסתם  ש:"רא

שאינו מכס אסור משום דינא דמלכותא דינא. וסבר התנא הזה 
 מתכוון אסור בשאר דברים לבד משבת דהלכה כר' שמעון.

אנן קיי"ל דלא כהאי תנא אלא אינו מתכוון מותר  ש:"רא,ג"סמב
 בכל התורה. 

 

 אינו מתכוון בכלאים במוכר ותופר –סעיף ו 
 מוכרי וכן. בארץ תופרין, והצנועין. הגשמים מפני ובגשמים החמה מפני בחמה יתכוונו שלא ובלבד כדרכם תופרים, כסות תופרי

 אפילו מתירין ויש: הגה. במקל מפשילין והצנועים. הגשמים מפני ובגשמים החמה מפני בחמה יתכוונו שלא ובלבד, כדרכן מוכרין כסות
 טור. )וכדומה למכרן רוצה אם מדתן להראות כדי שלובשן או המכס בו להעביר כלאים שלובש כגון, להנאתו מכוין שאינו כל, כלאים ללבוש

 (.ג"סמוה ש"ראוה

 מקורות והרחבה עיקר הסעיף

 ע:"שו
 בבגד כלאים: אופן התפירה
 מותר כדרכו על הברך ובלבד שלא יתכוון להנות. –מעיקר הדין 

 תופרים באופן שלא יגע בגופם. –צנועים 
 מותר מעיקר הדין אם אינו מתכוון. א:"רמ

 אופן מכירת בגדי כלאים:
 מותר ללבוש כדרכו ובלבד שלא יתכוון להנות. –מעיקר הדין 

 נושאים במקל.  –צנועים 
 מעיקר הדין אם אינו מתכוון.מותר  א:"רמ 
 
: גם לבישת הכלאים ע"מ להנצל מלכלוך הבא ע"י הגשם נחשב להנאה ז"ט

 ואסור.

מוכרין כדרכן ובלבד שלא יתכונו בחמה  מוכרי כסות ו(:-כלאים)ט,ה
 מפני החמה ובגשמים מפני הגשמים והצנועים מפשילין במקל:

מפני החמה תופרין כדרכן ובלבד שלא יתכונו בחמה  תופרי כסות
 ובגשמים מפני הגשמים והצנועים תופרים בארץ:

: הלכה כמשנה זו שדבר שאינו מתכוון מותר. ודלא ג"סמ,ש"רא
 כמשנה דלעיל 'לא ילבש כלאים'. 

הלכה כשתי המשניות. בלבישה אסור אפילו אינו מתכוון  ם:"רמב
מותר משום שאינו  ש(ושאינו דרך מלב י:"ב)ואילו במוכרי ותופרי כסות 

)אולי הסברא בלבישה היא שלמעשה יש לו רצון ללבוש את הבגד מתכוון. 

תוצאה היא מקבילה ולכן א"א לומר האפילו אם אינו לצורך הלבישה הרגילה, 

א"מ כאשר המעשה עצמו מוכיח ההפך. במוכרי כסות ניכר לכל שאין זה 

 בכלל לבישה(

 בגדרי אינו מתכוון:
כיצד התיר כאן ללבשו כדרכו ושלא יתכוון והרי סעיף קודם אסר  קושיא:

 ללבשו במכס אפילו שאינו מכוון ליהנות?
 במכס הוא דרך לבוש, במכירה ותפירה אינו דרך לבוש. י:"ב
: במכס יש לו הנאה מהלבישה בכך שהיא פוטרת אותו מלשלם. אך ז"ט

ן היא להקל עליו במוכרים אין המכירה תלויה במה שלובש, אלא הלבישה כא
 מלשאת הכל.

במכס כוונתו שיהיה לבוש בכדי להפטר, אך במכירה הלבוש הוא רק  ך:"ש
 שיראו הקונים.

פסיק רישיה הוא כוונה לתוצאת היתר שאין אפשרות  בשם חוות יאיר: ש"פת
אחרת להגיע אליה ללא מעשה איסור. אך אם יש אפשרות להגיע ללא איסור 

תו. ולכן, במכס כוונתו להנצל אך א"א לעשות זאת אינו פ"ר אלא תלוי בכוונ
ללא שילבש ויתחמם ולכן אסור. אך במוכר ותופר, כוונתו ללקוחות ויש 

 אפשרות אחרת לעשות זאת, וממילא תלוי בכוונתו.
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 תכריכים –סעיף ז 
 .בהם לקברו אפילו, מכלאים לעשותן מותר המת תכריכי

 מקורות והרחבה עיקר הסעיף

 ע:"שו
 

 לעשות תכריכים למת מכלאים ואפילו אם יקבר בהם מותר. מותר

 ..אין בהם משום כלאים...תכריכי המת  (:ד,ט)כלאים
אבל עושה ממנו תכריכין ...ת"ר: בגד שאבד בו כלאיםנדה)סא:(:

מצות בטלות לעתיד לבא. א"ל  -למת. אמר רב יוסף: זאת אומרת 
אלא  -שנו  אביי ואי תימא רב דימי: והא א"ר מני א"ר ינאי לא

אסור! א"ל: לאו איתמר עלה, א"ר יוחנן אפילו  -לספדו, אבל לקוברו 
לקוברו? ור' יוחנן לטעמיה, דא"ר יוחנן: מאי דכתיב במתים חפשי, 

 נעשה חפשי מן המצות. -כיון שמת אדם 
 הלכה כרבי יוחנן. ש:"רא,ם"רמב

אין בזה משום לועג לרש כיון שרק על ציצית השקולה כנגד  ש:"ר
כל המצוות אמרו לעג לרש ועוד שגם באדם חי אם אין לו הנאה 

 מזה לא יאסר.

 

 מרדעת של חמור –סעיף ח 
 להוציא אפילו, כתפו על זו מרדעת יניח ולא. בה נוגע בשרו יהיה שלא והוא, עליה ויושב מכלאים לעשותה מותר, החמור מרדעת

, לחמור מרדעת ממנו לעשות אסור, ניכר מקומו ואין כלאים בו שאבד בגד אבל, בבגד וידועים ניכרים שכלאים ודוקא. הזבל את עליה

 .לישראל וימכרנו יחזור שמא, כוכבים לעובד ימכרנו ולא. בגדו גבי על לתפרו טלאי ממנו ויקח ישכח שמא ניכר מקומו שאין דכיון

 והרחבה מקורות עיקר הסעיף

 ע:"שו
 :מרדעת שיש בה כלאיםדיני 

 אמותר לשבת עליה. 

 באסור שבשרו יגע. 

 גאסור להניח על הכתף אפילו לצורך של הוצאת זבלים. 

 
 עשיית מרדעת מכלאים:

 מותר, בתנאי שניכר שיש בו כלאים. 
 טעם: אם לא ניכר חייש' שמא יקחו בד משם ויתפרו אותו בבגד. 

 למכרו לגוי שמא ימכור לישראל.ומאותו טעם אסור 

תכריכי המת ומרדעת של חמור אין בהם משום  (:ד,ט)כלאיםא
 כלאים לא יתן המרדעת על כתיפו אפי' להוציא עליה זבל:

 האם מותר שהמרדעת תיגע בבשרו?
 לא, כעין כרים וכסתות. ש:"ר,ם"רמבב 

 כן, מרדעת היא קשה יותר מכרים וכסתות ולכן מותר. ש:"רא
 אחרים עם כלאים:נשיאת 

מת ובהמה שהיו לבושים כלאים מותר לנשאן על  אורחות חיים:
 הכתף.

 נשיאה על הכתף:
 .לא יתן המרדעת על כתיפו אפי' להוציא עליה זבל שם:ג 
טעם האיסור משום שהוא קשה והותר רק בהצעה שהיא  י:"ב

 דרבנן אך לא בהעלאה. 
 בגד שאבד בו כלאים:

הרי זה לא ימכרנו לעובד  -בו כלאים ת"ר: בגד שאבד נדה)סא:(:
 כוכבים, ולא יעשנו מרדעת לחמור.

כיון שאין מקומו ניכר שמא ישכח ויקח ממנו טלאי  ש:"רא,ם"רמב
 לבגדו. 

 

 מפות ומגבות –סעיף ט 
, ספרים ומטפחות הרחיצה אחד בהם ושמסתפגים והקרקעות הכלים בהם שמסתפגים ומטפחות הידים את בהם שמקנחים מטפחות

 על שפורסים מטפחות לעשות אסור וכן: הגה. ומתחממין תמיד היד על נכרכים והם בהם נוגעות הידים שהרי, כלאים משום אסורים
 מפני(, העיר בני' פ י"אשר הגהות) מכלאים, הכנסת בבית עליו שקורין או( ביצה סוף אגודה וחידושי'/ ב' /ו כלל ש"הרא) עליו שאוכלין השלחן

 .בהם ומתחמם ידיו בהם מקנח שלפעמים

 מקורות והרחבה עיקר הסעיף

 ע:"שו
 כל צורת חימום ע"י בד כלאים אסור.

  א:"רמ
מאותו הטעם אסור לעשות מפות שולחן או מפה לבימה של בית 

 הכנסת, שלפעמים מנקים בהם הידים ומתחממים.

מטפחות הידים מטפחות הספרים מטפחות הספג אין  כלאים)ט,ג(:
בהם משום כלאים רבי אלעזר אוסר ומטפחות הספרים אסורות 

 .משום כלאים
הלכה כרבי אלעזר שאסור, שפעמים שאדם מתחמם  ראשונים:

בהם. ומה שהולכים אחר היחיד, משום שבירושלמי מפיך לר' 
 אלעזר ורבנן. 

 

 מטפחות הַספרים –סעיף י 
 .כלאים משום אסור, לבישה כדרך אותו ולובשין ראש בית לו יש אם, בהם שמסתפרין מטפחות

 מקורות והרחבה עיקר הסעיף

 ע:"שו
כיסוי לגוף להגן מלכלוך התספורת, אם יש לו פתח לראש, אסור 

 משום כלאים.
: כל שהוא מלבוש והוא רך יש בו משום כלאים אף שאינו מתחמם וכל ז"ט

ו מטפחות הידים וכו' יש בהם איסור משום שלפעמים שאינו מלבוש לגוף כמ
יש בהם חימום לידים וכ"ש בבגד גמור שנותן עליו או על כתפו להצילו 

 מגשמים, פשיטא שאסור מן התורה.

 .כלאיםמשום ומטפחות הספרים אסורות  כלאים)ט,ג(:
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 וילון –סעיף יא 
, הקודש ארון שלפני פרוכת אבל: הגה. מותר, קשה היה ואם. לפעמים בו מתחמם שהשמש מפני, מכלאים לעשותו אסור, רך הוא אם, וילון

 (. י"ראשי בהגהות שם. )מכלאים להיות מותר, התורה סביב או בארון שפורסין המפות או

 מקורות והרחבה עיקר הסעיף

 ע:"שו
אסור לעשות וילון מכלאים משום לפעמים מתכסים ומתחממים 

 מותר. –. אם הוילון קשה ברמה שלא מתכסים בו אבו
 אנו לא בקיאים מהו בדיוק קשה שמותר. :ש"פת
  א:"רמ

פרוכת ארון הקודש או כל פרוכת אחרת שלא מתחמים בה כלל 
 מותר לעשותה מכלאים.

היינו  א"רמ: מעיל לספר עצמו אסור משום שאוחזים בו ומחמם. מש"כ ז"ט
 ציפוי לארון עצמו וכדומה שלא יוצא משם לעולם.

 -והאמר עולא: מפני מה אמרו וילון טמא  -אלא בוילון.  ביצה)יד:(:
 מפני שהשמש מתחמם כנגדו!

הלכה שאסור לעשות וילון כלאים משום  ש:"רא,ם"רמבא
 שמתחמם כנגדו.

אין בוילון משום כלאים, מה שאמרו שמתחמם הוא רק  :'תוס
 ביחס לטומאה.

 

 כעין כפפה –סעיף יב 
 .הקור כמניעת הנאה חשיבה הביצה בחום מליכוות ניצול שהוא שכיון, בידו כלאים בבגד חמה ביצה אדם יקח לא

 מקורות והרחבה עיקר הסעיף

 ע:"שו
בבגד  הצלה מצער גם כן נחשבת להנאה. ולכן אסור להשתמש

 כלאים על מנת לא להכוות מדבר חם.

א"ר זריקן יהיבו לר' אבונא ביעתא במפה דאית  ירו' כלאים)ט,ב(:
ביה כלאים והוא לא מקבל עד שלא יתכוונו בחמה מפני החמה 

 ובגשמים מפני הגשמים.

 

 ערדלים –סעיף יג 
 בשם י"רש' מפי( )הן דקשין, כלאים משום בהם אין, העקב כנגד צמר של אותו שעושין ויש, המנעל תחת אותו שלובשין כלי פירוש) ערדילרין

 הגוף עור כשאר נהנה ואינו קשה הרגל שעור, ללבשו מותר, עקב לו ואין כלאים שהוא מנעל: הגה. כלאים משום בהם אין (הגאונים תשובת
 (.טור)

 מקורות והרחבה עיקר הסעיף

 ע:"שו
 אין בהם כלאים. –מעין גרבים קשות 

 א:"רמ
)מה שעוטף את הרגל תחת הקרסול, לא עקב ממש שבכף מנעל ללא עקב

 מותר.  – הרגל(

 .אמר רב פפא: ערדלין אין בהן משום כלאים ביצה)טו.(:
אפילו אם עור הרגל מכוסה יהיה מותר משום שהנאת  ם:"רמב

 עור הרגל איננה ממש הנאה משום שהעור שם קשה. 

 

 שק או ארנק –סעיף יד 
 בהם שמחפין ובגדים והשמלה והאבנט והמכנסים והמצנפת הכתונת כגון, חמום דרך שהן בגדים אלא כלאים משום אסור אין

 וסמרטוט, תבלין או מעות בהם לצרור שלהם יד בבית העם אותם שעושים קטנים צלצלים אבל, בהם וכיוצא הידים ואת השוקיים

 ציץ. בכך חימום דרך שאין, בהם נוגע שבשרו פי על אף מותרים אלו הרי, בהם וכיוצא אספלנית או מלוגמא או, רטיה עליו שמניחים

, כלאים משום בו אין, הזבובים להפריח כדי האדם פני על מדולדלים פשתן וחוטי צמר חוטי בה שתלה בהם וכיוצא משי או עור של

 .בכך חימום דרך שאין

 מקורות והרחבה עיקר הסעיף

 ע:"שו
מותר  –כל חפץ או בד שלא נועד כלל לחימום אלא לייעוד אחר 

 .אלעשותו כלאים ואפילו אם הגוף נוגע בו

אמר רבא: הני צררי דפשיטי אין בהם משום כלאים,  ביצה)טו.(:
יש בהם משום כלאים. רב אשי אמר: אחד זה ואחד זה אין  -דבזרני 

 בהן משום כלאים, לפי שאין דרך חמום בכך.
ולכן ארנק מותר אך  )אצלנו בגמ' רבא( הלכה כרב פפא טור:,ו"רי

 שקיק עם זרעונים אסור.
 הלכה כרב אשי ושניהם מותר. ם:"רמב,ף"ריא

 תחבושות:
איסטפלינית מלוגמא ורטייה אין בהן משום  תוספ' כלאים)ה,כה(:

 .כלאים
 הטעם באלו הוא משום שאין דרך חימום בכך.  ם:"רמב

 

 אותות הכובסים לבישה –סעיף טו 
 אם, שלו את' א כל מכיר שיהיה כדי בבגדים( גירדי י"ת( כז כב, לט; לב, כח שמות) אורג מעשה' פי) והגרדים הכובסים שעושים אותות

 .אצלו חשוב שאינו פי על אף, אסור זה הרי בצמר פשתן או בפשתן צמר של אות היתה

 מקורות והרחבה עיקר הסעיף

 ע:"שו
 שעושים הכובסים בבגד אסור שיהיו מכלאים.סימנים 

א"א לומר שהסימן בטל מבחינתו כי הוא מיעוט, שהרי עשאו במכוון  לבוש:
 )והרי הוא מתחמם מבד שיש בו כלאים(.

 לא מופיע בבית יוסף בסימן זה אלא בסימן ש
 אותות הכובסים:

 .אותות הגרדין ואותות הכובסין אסורות משום כלאים כלאים)ט,י(:
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 סימן שב
 בגד שאבד בו כלאים ותקנו –סעיף א 

 ניכר הוא ומיד אחד בצבע עולים והפשתן הצמר שאין, צובעו, צמר של חוט בו שאבד פשתן בגד או פשתן של חוט בו שאבד צמר בגד

 אין, דאורייתא בכלאים אבל. דרבנן בכלאים, א"בד). מצא ולא בדק שהרי, לו והלך נשמט שמא, מותר זה הרי, ניכר לא ואם, ושומטו לו
 (.טור( )בספיקן להקל הולכין

 מקורות והרחבה עיקר הסעיף

 ע:"שו
 גד פשתן:באבד חוט צמר בתוך 

 יצבע הבגד והחומרים השונים יפיקו צבעים שונים.
 אם הוציא חוט אחד תולים להקל שהוא החוט האסור.  ך:"ש

 מתי מועילה בדיקה זו?
אפשר לסמוך על בדיקה זו רק בכלאים דרבנן אך לא  א:"רמ

 בדאורייתא. 
: אפשר להקל בזה גם בדאורייתא. רק בתולים להקל שהחוט שיצא הוא ז"ט

 האסור אומרים שרק בדרבנן.

צובעו,  -אמר רב חסדא: בגד שאבד בו כלאים  נדה)סא:(:
 לא סליק להו צבעא, וכיון -הכי נמי: עמרא וכיתנא בהדדי ...ומותר

אימר מנתר נתר. אמר רב אחא בריה דרב ייבא משמיה  -דלא ידיע 
דמר זוטרא: האי מאן דרמי חוטא דכיתנא בגלימיה דעמרא ונתקיה, 

מדאורייתא שעטנז  -שפיר דמי. מ"ט  -ולא ידע אי נתיק אי לא נתיק 
עד שיהיה שוע טווי ונוז, ורבנן הוא דגזרו ביה, וכיון דלא ידע  -כתיב 

 י.שר -אי נתקיה 
 ההיתר הוא רק בבגד כלאים דרבנן שמחמת הספק מקלים.  טור:

 

 מתי חוששים לכלאים –סעיף ב 
 תפירתן להתיר צריך, כוכבים העובד מן בגדים והקונה). בפשתן תפורים הם שמא, יפה יפה לבדקן צריך, כוכבים מהעובדי צמר כלי הלוקח
 יש, הקנבוס מן ביוקר שהפשתן ובמקומות .נאמן אינו, בקנבוס שתפרן תומו לפי מסיח כוכבים העובד אם' ואפי (טור( )בקנבוס ולתפרן

 מבקנבוס בפשתן לתפור דנקל, ביוקר יותר שפשתן פי על אף, קנבוס בחוטי בגדים לו לתפור כוכבים לעובד לומר ואסור: הגה. להתיר לסמוך
 כשמדליק פשתן שחוטי הדבר על לעמוד שיש מאחר, לאחלופי חיישינן ולא, שרי, קנבוס חוטי לו נותן אם אבל(. /א"תשס/ א"שס סימן א"רשב)

, כלאים לתפור החשוד וישראל(. ל"הנ א"רשב) מחמירין שיש פי על אף, נוהגין וכן(. א"דמ ח"פ מ"במ משמע כן) ושורף הולך קנבוס ושל מהר כבה
 (.ל"מהרי. )הקנבוס צובעין ולכן, פשתן שהוא יחשדוהו שלא, לבן בקנבוס צמר בגד יתפור דלא מחמירין יש. כוכבים כעובד דינו

 מקורות והרחבה עיקר הסעיף

 ע:"שו
 הקונה מגוי צריך לבדוק שאין בבגד כלאים.

 לסמוך על הגוי:
אין הגוי נאמן אפילו משיח לפי תומו לומר שאין כלאים,  ע:"שו

 אא"כ הפשתן יקר יותר מקנבוס.
אין לומר לו לתפור מקנבוס כיון שקל יותר לתפור בפשתן.  א:"רמ

]משום דלא מרע  אך מותר להביא לו חומרים ולא חוששים שיחליף

 . וכן המנהג למרות שיש מחמירים.אומנותיה[
 ישראל חשוד:

 דינו כגוי.  א:"רמ
יש מחמירים שבישראל חשוד לא יתנו לו קנבוס לבן משום  א:"רמ

 ן.שיחשבו שהוא תופר בפשת

הברסין והברדסין והדלמטיקיון ומנעלות הפינון לא  כלאים)ט,ז(:
ילבש בהן עד שיבדוק רבי יוסי אומר הבאים מחוף הים וממדינת הים 
אינן צריכין בדיקה מפני שחזקתן בקנבוס ומנעל של זרד אין בו 

 .משום כלאים
גוי אינו נאמן אפילו מסיח לפי תומו משום שיודע שחייטי  ש:"רא

זרים אחר הקנבוס במקום הפשתן ולהשביח מקחו הוא ישראל מח
 אומר.

 :ישראל שחשוד על הכלאים
 : אסור אפילו הביאו לו חוט קנבוס שמא יחליף.א"רשב

נאמן אם הביאו לו חוט קנבוס. לא חוששים שיחליף משום  ן:"ר
שלא נחשד על הגזל. אך אם נחשד על הגזל חוששים. ועוד כ' 

 שאסור להניח לגוי לתפור בגד אם אין ישראל יושב עליו. 
 כיום:

ראשונים: הכל תלוי במקום ובזמן, ביוקר החומרים. במקום 
קנבוס זול שהפשתן זול יש לחוש שמא הוא פשתן, ובמקום שה

 אין לחוש.
 ילקוט יוסף:

 ?באיזה בגדים יש לחוש לשעטנז

הנה מעילי נשים או ילדים צריכים בדיקה משעטנז, הן מעילים קצרים 

והן ארוכים, והן מעילי גשם, אחר שמצוי בהם שעטנז. אך בנעלים, כיום 

אין מצוי בהם שעטנז. ונעלי בית מרופדים, ומגפיים, בעיקר מסוג יקר, 

המרופדים בריפוד העלול להכיל צמר ופשתים יחדיו. ]ועיין יש בהם 

בשו"ת חלקת יעקב ח"א )סי' קכא( שהתיר לנעול מנעלים התפורים 

מתוכם עם עורות כבשים עם חוטי פשתן. ע"ש[. ויש נעלים שחלקו 

העליון עשוי מבד פשתן, ותופרים אותו בחוטי צמר. וצריך לברר אם 

אינו מיעוט המצוי, נכון להחמיר הוא בגדר מיעוט המצוי. וגם אם 

]גבי טריפות[ היינו קרוב למחצה,  ריב"שלבדוק. ומיעוט המצוי לדעת ה

בתשובה  רשב"אושמא היינו ארבעים אחוז ומעלה, ונודע מ"ש ה

 דמדמינן הל' תולעים לענין בדיקה ובירור מדיני טריפה.

ושמלות, בעיקר שמלה חורפית, או חצאיות, מצוי בהם שעטנז, 

ובמקומות שנתברר שיש מיעוט המצוי ]קרוב למחצה[ של בגד שעטנז, 

 צריכים לבדוק הבגד. אבל תיקי בד בדרך כלל אין מצוי בהם שעטנז.

וסוודר העשוי מצמר, בדרך כלל אין בו שעטנז. אבל יש מדינות 

שמערבים בהם גם מינים שונים, ובמעבדות מצאו בהם כמה פעמים 

 ר אם הוא בכלל מיעוט המצוי.שעטנז, ולכן צריך לברר הדב
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 סימן שג
 מוצא כלאים בבגדו –סעיף א 

 הלובש היה דאם א"וי). רבו היה ואפילו, מיד מעליו וקורעו לו קופץ היה, בשוק מהלך היה אפילו, חבירו על תורה של כלאים הרואה
 ואינו מעליו קורעו אינו, דבריהם של היה ואם. (ש"ראה בשם טור( )משוגג יפרישנו ואל, ישתוק הבריות כבוד דמשום, בשוק ל"צ אין, שוגג

 .מיד פושטו, תורה של היה ואם (.טור( )לצאת למהר צריך אין המדרש בבית וכן). לביתו שמגיע עד, בשוק פושטו

 מקורות והרחבה עיקר הסעיף

 ע:"שו
 מי שרואה את חבירו לובש כלאים:

 פושט מיד. –דאורייתא: שלו 
  ]שחייבצריך לקרוע מעליו אפילו הוא רבו  –של חברו     

 .בכבודו, שבמקום חילול ה' אין חולקים כבוד לרב[       
 מחכה עד שיגיע לביתו)ואם הוא לומד יכול לסיים(. –דרבנן: שלו 

 לא יקרע מעליו. –של חברו    
 הלובש מזיד או שוגג?

י"א שאם הוא שוגג אפילו בדאורייתא לא יאמר לו בשוק  א:"רמ
 משום כבוד הבריות. וכשיגיע לביתו יאמר לו.

אמר רב יהודה אמר רב: המוצא כלאים בבגדו פושטן ברכות)יט:(:
 -אין חכמה ואין תבונה ואין עצה לנגד ה'  -אפילו בשוק, מאי טעמא 

 כל מקום שיש חלול השם אין חולקין כבוד לרב.
מה שאמרו שם בגמרא הוא דווקא בכלאים  ש:"רא,ם"רמב

 דאורייתא. כלאים דרבנן אינו חייב לפשוט ברחוב.
 מתי יש לקרוע ברחוב?

 גם לחבירו הלובש כלאים דאורייתא. ם:"רמב
עפ"י ירושלמי: רק הלובש עצמו צריך לפשוט אבל הרואה  ש"רא

 את חבירו אינו חייב להודיעו אם הוא שוגג.

 

 המלביש את חבירו –סעיף ב 
 .כלאים חבירו את להלביש אסור

 מקורות והרחבה עיקר הסעיף

 ע:"שו
 .[ש"ך]משום לפני עור. אסור להלביש את חבירו כלאים 

המלביש את חבריו כלאים אם חבירו מזיד לוקה והוא  ם:"רמב
עובר בלפני עור. ואם לא ידע הלובש אזי הלובש פטור והמלביש 

 (קשה, מנין לו שלוקים? ש:"רא)חייב. 

 סימן דש
 עשיית כלאים –סעיף א 

 .בלבישה אלא אסורים ואינם, ולקיימם לעשותם מותר בגדים כלאי

 מקורות והרחבה עיקר הסעיף

 ע:"שו
 אך לא ילבש.  ]עבור גויים[מותר לעשות בגדי כלאים 

 לא יעשה בגד שיש חשש שהוא עצמו ילבש אותו. ך:"ש

בגדים מותרין בכל דבר ואינן אסורין אלא כלאי  כלאים)ח,א(:
 .מללבוש

 הלכות חלה

 סימן שכב
 אין להרים חלה את כל העיסה –סעיף א 

וראשית זה אין לו  מצות עשה להפריש תרומה מהעיסה וליתנה לכהן, שנאמר: ראשית עריסותיכם תרימו תרומה )במדבר טו, כ(.

העיסה. והעושה כל עיסתו חלה, לא עשה כלום, עד שישייר מקצת. ומדברי סופרים שיעור מן התורה, אפילו הפריש כשעורה, פטר את 

מפרישין אחד מכ"ד מן העיסה. והנחתום העושה למכור בשוק, מפריש אחד ממ"ח. ואם נטמאה העיסה בשוגג או באונס, אף בעל 

 הבית מפריש אחד ממ"ח.

 מקורות והרחבה עיקר הסעיף

  ע:"שו
 כלשהו לכהן. להפריש אפילו –דין תורה 

 מפריש אחד מכ"ד מהעיסה. אדם פרטי –דין חכמים 
  קולא משוםמפריש אחד ממ"ח מהעיסה ] נחתום                 

 . הפסד ממכרו. וי"א הטעם משום שעיסתו מרובה[                             
 גם בעל הבית מפריש כמו נחתום. עיסה טמאה                 

 ממילא בזה"ז שכל העיסות טמאות תמיד מפרישים אחד ממ"ח. ך:"ש
 שיור:

 חייב לשייר.  –אי אפשר לעשות את כל העיסה לתרומה 
 לא עשה כלום ולא נחשב לתרומה. –ואף אם הפריש את הכל 

אין שיעור לחלה, אלא אפילו הפריש כשעורה פטר  ש:"ר,ם"רמב
 את כל העיסה. 

 מהות הפרשת חלה:
 נו"ב: יש בה שני עניינים: א. הפקעת איסור טבל. ב. נתינה לכהן. 

 להפקיע טבל אין שיעור אך לנתינה יש שיעור. 
 שיעור הפרשה:

האומר כל גרני תרומה וכל עיסתי חלה לא אמר כלום עד  חלה)א,ט(:
 .שישייר מקצת

טעם האיסור מבואר בחולין שהוא משום שכתוב 'ראשית'  י:"ב
 בעינן שיהיו שירייה ניכרים.

 

 

 



 סימן שכב

 
 SHIVKAFKA@GMAIL.COMאשמח להערות והארות אלישיב קפקה 

63 

 חיוב חלה דאורייתא בארץ ישראל  –סעיף ב 
אין חייבים בחלה מן התורה אלא בארץ ישראל בלבד, שנאמר: והיה באכלכם מלחם הארץ )במדבר טו, יט( ובזמן שכל ישראל שם 

ביאת כולכם ולא ביאת מקצתכם. לפיכך חלה בזמן הזה אפילו בימי עזרא בארץ ישראל, אינה אלא שנאמר בבואכם )במדבר טו, יח( 

 מדבריהם.

 מקורות והרחבה עיקר הסעיף

 ע:"שו
 תנאים לחיוב חלה מדאורייתא:

 בארץ ישראל. .א
ביאת כולכם  –בזמן שכל ישראל בארץ. בבואכם  .ב

 .]למעשה סגי ברוב ולאו דווקא כולכם[
 

 .אהזה חיוב חלה הוא דרבנן לכן בזמןלמעשה: 

 .בהביא דברי היש אומרים שהוא מדאורייתא גם בזה"ז  לבוש:

 .ָתִרימּו ְתרּוָמה ַלה' ָהָאֶרץְוָהָיה ַבֲאָכְלֶכם ִמֶלֶחם  (:יט,טו)במדבר
דאמר רב הונא בריה דרב יהושע, אשכחתינהו לרבנן כתובות)כה.(:

בזמן הזה דרבנן,  בבי רב דיתבי וקאמרי: אפילו למאן דאמר תרומה
חלה דאורייתא, שהרי ז' שכיבשו וז' שחילקו נתחייבו בחלה ולא 
נתחייבו בתרומה; ואמינא להו אנא: אדרבה, אפילו למ"ד תרומה 

אי  -בזמן הזה דאורייתא, חלה דרבנן, דתניא: בבואכם אל הארץ 
 -בבואכם, יכול משנכנסו לה שנים ושלשה מרגלים? ת"ל: בבואכם 

  .אמרתי, ולא בביאת מקצתכםבביאת כולכם 
 בזה"ז מדרבנן משום ביאת כולכם.  רמב"ם:א

י"א שהיום החיוב מדאורייתא משום שקדושה שניה לא  טור:ב
 בטלה.

 

 

 חיוב חלה בחו"ל מדרבנן –סעיף ג 
 מפרישין חלה בחוצה לארץ מדברי סופרים, כדי שלא תשכח תורת חלה מישראל.

 מקורות והרחבה עיקר הסעיף

 ע:"שו
 חיוב חלה בחו"ל הוא רק מדרבנן, כדי שלא תשתכח תורת חלה. 

והדר מפרשא חלה אחריתי, כי היכי דלא תשתכח ...:בכורות )כז.(
  .תורת חלה 

 חלה בחו"ל נוהגת מדרבנן. טור:

 

 מדרגות חיוב שונות בחלה –סעיף ד 
מפרישין בה חלה אחת, כשיעור, והיא נאכלת לכהנים; ושאר ג' דינים לחלה בשלש ארצות: כל הארץ שהחזיקו בה עולי בבל עד כזיב, 

ארץ ישראל, שהחזיקו בה עולי מצרים ולא עולי בבל, שהוא מכזיב ועד אמנה, מפרישין בה שתי חלות, הראשונה אחד ממ"ח והיא 

ר ארצות, מפרישין שתי נשרפת; והשניה אין לה שיעור, ונותנים אותה לכהן לאכלה. וכל הארץ מאמנה ולחוץ, בין בסוריא בין בשא

חלות, הראשונה אין לה שיעור, והיא נשרפת; והשניה, א' ממ"ח, ונאכלת, ומותרת לטמאים אפילו לזבים וזבות. ובזמן הזה, שאין עיסה 

טהורה, מפני טומאת המת, מפרישין חלה אחת בכל ארץ ישראל, א' ממ"ח, ושורפין אותה, מפני שהיא טמאה. ומכזיב ועד אמנה, 

  ן שנייה לכהן לאכילה, ואין לה שיעור, כשהיה הדבר מקודם.מפרישי

 מקורות והרחבה עיקר הסעיף

 ע:"שו
 מדרגות בחיוב חלה בזמן הבית:

 מדרגה ראשונה:
 מפרישים חלה אחת לכהנים. –ארץ ישראל בתחום עולי בבל 

 מדרגה שניה:
 מפרישים שתי חלות:  –ארץ ישראל בתחום עולי מצרים 

דאורייתא ושיעורה כדין המקורי, אחד ממ"ח, אחת, יסודה 
 . משום ששם לא יכולים לשמור על טהרה[ונשרפת ]

 שניה, זכר לדין החלה, ניתנת לכהנים שם ואין לה שיעור.
 מדריגה שלישית:

 מפרישים שתי חלות כדמיון לארץ:  –שאר ארצות 
 הראשונה שיעורה כלשהוא ונשרפת.

 לו טמאים.השניה אחד ממ"ח ונאכלת לכהנים אפי
 עשו שינוי בשיעורים מהמדרגה השניה כדי שיהיה היכר.  לבוש:

הלבוש כ' ששאר הארצות היינו אלו הקרובות לא"י אך מסתימת שו"ע משמע 
 שכל הארצות בדין זה.
 הפרשת חלה כיום:

 הדין השתנה רק בא"י שמפרישים אחד ממ"ח ושורפים.

מארץ ישראל  א.: רבן גמליאל אומר שלש ארצות לחלה חלה)ד,ח(:
מכזיב ועד הנהר ועד אמנה שתי חלות אחת  ב. ועד כזיב חלה אחת

מן  ג.לאור ואחת לכהן של אור יש לה שיעור ושל כהן אין לה שיעור 
הנהר ועד אמנה ולפנים שתי חלות אחת לאור ואחת לכהן של אור 

 .אין לה שיעור ושל כהן יש לה שיעור
 הסבר הפרשת חלה בזמן שהיה טהרה:

 מפרישים חלה אחת בלבד ונאכלת לכהן. י"רא. בא
ב. אזור עולי מצרים שלא נתקדש ע"י עולי בבל. שם לא ניתן היה לסמוך 
על שמירת הטהרה ולכן שורפים את החלה המחויבת בעקרון מדא' 
בשיעור א' ממ"ח בעיסה. וחלה שניה נאכלת לכהן בכדי שלא תשתכח 

 תורת חלה ולא יחשבו ששורפים חלה טהורה.
שאין בהם באמת דין חלה. שם שתי החלות  י"רארצות הסמוכות לאג. 

יסודן בדברי סופרים ולכן ראשונה נשרפת כל שהוא ושניה נאכלת לכהן 
 ואין בזה שיעור. והטעם הוא שמוטב להרבות בנתינה לכהן מאשר לשרוף

 .)ברטנורא(
בתו"מ שבארץ הם מדאורייתא לא חששו שתשתכח תורתם, אך  ערוך השולחן:

 בחלה שכיום גם בארץ הוא מדרבנן היה חשש שישכח.
בתו"מ שייך ממש באדמה ולכן רק בארץ, ואילו חלה פנ"ה בשם תוס':

 תלויה בלישת הבצק ולכן שייכת במידה מסוימת לאדם ולא לקרקע.
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 חלת חו"ל כיום –סעיף ה 
על פי שהיא טמאה, הואיל ועיקר חיובה מדבריהם, אינה אסורה באכילה אלא על כהן שטומאה יוצאה עליו  חלת חוצה לארץ, אף

מגופו, והם בעלי קריים וזבים וזבות ונדות ויולדות. אבל שאר הטמאים במגע הטומאות, אפילו טמאי מת, מותרים לאכלה. לפיכך, בין 

מפריש אחד ממ"ח ונאכלת לקטן שעדיין לא ראה קרי, או לקטנה שעדיין לא בסוריא בין בחוצה לארץ, אם רצה להפריש חלה אחת, 

) וי"א ראתה נדה, ואינו צריך להפריש שנייה. וכן אם היה שם כהן גדול שטבל משכבת זרעו או מזיבתו, אף על פי שלא העריב שמשו 
וי"א כיון  הגה:צריך להפריש שניה בחוצה לארץ. , הרי זה מותר לאכול חלה הראשונה, ואינו פ' אלו עוברין( ר"ןשצריך הערב שמש( )ה

וכן המנהג  שאין חלה נאכלת בזמן הזה בארץ ישראל, גם בשאר מקומות אין צריכין להפריש רק חלה אחת, ולשרפה )טור בשם י"א ושאר פוסקים(.
פרישין שתי חלות, שחלת האור לא היה לה פשוט בכל מדינות אלו, שאין מפרישין רק חלה אחת בלא שיעור, ושורפין אותה כמו שהיו עושין כשמ

שיעור. ומ"מ נוהגין ליטול כזית )מהרי"ל(. והאוכל חלה, אפילו בחוצה לארץ, מברך תחלה על המין שרוצה לאכול, ואח"כ מברך: אשר קדשנו 
שין לה היסק בפני עצמה, דישראל סוף הלכות תרומה(. וי"א כששורפין החלה עו רמב"םבקדושתו של אהרן וצונו לאכול תרומה )כל בו והוא מל' ה

 אסור ליהנות ממנה )מהרי"ק וכן הוא בתוספות פ' כל שעה(. ונוהגין להשליכה לתנור קודם שאופין הפת.

 מקורות והרחבה עיקר הסעיף

 ע:"שו
 חלה בחו"ל:

 חיובה מדרבנן ולכן מותר באכילה אפילו בטומאה.
 אך אסורה באכילה בטומאה היוצאת מהגוף.

 
 כיום: אכילת חלה

 .)לגבי הערב שמש יש מח'( אמותרת למי שלא ראה קרי או טבל ע:"שו
כיון שבא"י לא אוכלים, גם בשאר מקומות לא אוכלים. אלא  א:"רמ

 .בהמנהג הוא לשרוף כזית חלה
 : היום לא מאכילים לכהן משום שאיננו בקיאים ביחוסי כהונה. ז"ט

 ספרד.וכן מנהג רווח גם של בני  כרמ"אפסק פנ"ה: מ"ב 

 מברך 'לאכול תרומה'.  –מי שבכל זאת אוכל 
 דיני השריפה:

 י"א שצריכה היסק בפני עצמה.
 נוהגים לשרפה קודם שאופים הפת.

מן הנהר ועד אמנה ולפנים שתי חלות אחת לאור ואחת  חלה)ד,ח(:
לכהן של אור אין לה שיעור ושל כהן יש לה שיעור וטבול יום אוכלה 

צריך טבילה ואסורה לזבים ולזבות לנדה רבי יוסי אומר אינו 
 .וליולדות ונאכלת עם הזר על השלחן ונתנת לכל כהן

נחלקו חכמים ור' יוסי, לחכמים כל טומאה היוצאת מהגוף  ש:"רא
אוסרת באכילת חלה אך בחלת חו"ל הקלו שטבול יום מותר, ואף 
לטומאות חמורות שטבלו משום שאין לחלק בין חמור לקל לאחר 

מקל אפילו אם לא טבל אך אוסר בטומאות  י"רואילו טבילה. 
 חמורות ללא טבילה.

 חלת חו"ל:
בא"י רק חלת האור, בעולי מצרים שתי חלות  ם:"רמבבה"ג,א

 כנ"ל, בחו"ל מפריש רק חלה אחת ונאכלת לכהן אפילו טמא. 
 בכל המקומות אין מפרישים אלא חלת האור בלבד טור:י"א בב

שלא יתכן שיאכל בחו"ל אך בא"י לא  ,גדולה היא א]כ' מהרש"ל שסבר
 יאכל![.

בכל המקומות יש להפריש שתי חלות בכדי שלא תשתכח  ש:"רא
 תורת הפרשת חלה. 
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 סימן שכג
 אכילת חלה דרבנן בחו"ל  –סעיף א 

ענין דמוע הוא תרומה )פירוש חלת חוצה לארץ שמותרת לכהן טהור מקרי, רשאי לאכלה עם זר על שלחן אחד, לפי שאינה מדמעת 
הגה: ויש חולקין, וסבירא להו דאוסרת תערובתה עד מאה ואחד, אם הוא במינה, ושלא במינה עד . ואפילו נתערבה שוה בשוה. שנפלה בחולין(
אם לא אכל סמ"ח ור' שמשון(. ואם חזרה ונתערבה בעיסה, ואין ק"א לבטל,  רי"וורוקח סי' שנ"ט ומה רא"שוספר התרומה ו ר"יס' )טור בשם 

העיסה ישאל לחכם עליה ויתיר לו כנדר, דנשאלין על ההקדשות, ויחזור ויטול חלה אחרת )תשובת מיימוני סוף הלכות זרעים וב"ה בשם א"ח(. 
ומותר לבטלה ברוב. ואוכלה בימי טומאתו. ויכולין ליתנה לכהן עם הארץ. ואין בה משום כהן המסייע במתנותיו, שהוא אסור. ואם 

הגה: וצריך לשייר מעט יותר משיעור חלה ול תחלה ואחר כך יפריש החלה, בח"ל מותר, מפני שאין עיקרה אלא מדבריהם. רצה לאכ
דביצה(. ודוקא לעיסה שנתחייב עם חלה זו יכול לפטור שלא מן  ר"ןובה סמ"גו רא"שבשם ה ב"ישמפריש, כדי שיהא שיריים בשעה שמפריש )

אבל חלת ארץ ישראל לא וכל בו(.  סמ"קבשם  ב"יהמוקף, אבל עיסה שנילושה בפני עצמה, אין מפרישין חלה מעיסה אחרת שלא מן המוקף )

ה ניטלת מן הטהור על הטמא, לכתחלה. , כתרומה. ואינ)פי' ממה שהוא קרוב וסמוך(יאכל עד שיפריש. ואינה ניטלת אלא מן המוקף 

וכל שבתרומה לא יתרום ואם תרם אינה תרומה, כך בחלה. וכל שבתרומה לא יתרום מזה על זה, כך בחלה. וכל שאינו אוכל תרומה 

 אינו אוכל חלה. וכל האוכל תרומה אוכל חלה.

 מקורות והרחבה עיקר הסעיף

 
 

 האם חלה חו"ל אוסרת בתערובת?
 אילו התערבה חתיכה שווה בשווה. ואפ לא, ע:"שו

נדרש לטעם שאינה מדמעת ע"מ להתיר אכילה עם זר, שהוא דבר  ע"שו ך:"ש
 שכיח שלחם יתערב. אך שאר מאכלים שאינם שכיחים אין צורך לגזור. 

 במין במינו בק"א, מין בשאינו מינו בס'.  ,כן א:"רמ

 
 חלה שהתערבה:

 יכול לבטלה ברוב. ע:"שו
 לצורך אכילת זר מבטלה בק"א, לאכילת כהן מבטלה ברוב. ך:"ש

אם לא היה ק"א יכול להוסיף עליה, יבש ביבש. אך בדבר שנעשה חנ"נ  :ר"דגמ
 צ"ע אם אומרים חנ"ן.

אין לערב לכתחילה ע"מ לבטלה, אך אם עשה כן אינו כבאיסורים אחרים  ך:"ש
 שקונסים אותו לאסור המאכל כיון שבלאו הכי יש פוסקים שמתירים.

 
 

 מדיני אכילת חלה בחו"ל: א:"רמו ע"שו

 אוכלה עם זר על השולחן. .א
 אוכלה בימי טומאתו. .ב
 כהן עם הארץ אוכלה. .ג
 אין בנתינתה משום כהן המסייע. .ד
)ישאיר מעט יותר כדי שיהיו שאיר בסוף לשם חלה יאכל וי .ה

 .(א"רמשירייה ניכרים. 
כ' שלא יאכל הכהן החלה במרק רותח כדי שגם הזר יוכל לאכול  בתרומה ך:"ש

שלפ"ז אם נפלה חלה למרק רותח ימכר התבשיל  ח"במאותה הקערה. וכ' 
לכהן או ינתן לו, והכלי יוכשר וכלי חרס ישבר. ע"כ. אך זה אינו, שכן כיון 

 שאין כאן יסוד דאורייתא לחלה בחו"ל גם חרס ניתר בהגעלה ג"פ. 
 אינו, שכן בחלת חו"ל בטל ברוב.  ח"ב: עצם הדין של ז"ט

 מדיני הפרשת חלת חו"ל: א:"רמ

 יכול להשאל על החלה עם התערבה.  .א
 : לא יכול להשאל על חלה.ז"ט

וסובר שאם מתחרט על הנדר מכח התערובת מהני  ז"טחולק על בית יעקב: 
 שאלה.

י"א שאם חזרה לעיסתה מפריש ממנה עצמה דקילא מדמאי שמפריש  :ש"פת
 מיניה וביה. וי"א שצריך להפריש ממקום אחר. ונראה שנוקט לקולא. 

לשייר בסוף אפילו שאינו מן המוקף, שלא כבחלת יכול  .ב
א"י. אך דווקא בחלה מאותה העיסה אפשר להפריש 

 בשיור, שלא מן המוקף.
 

 י:"רמדיני הפרשת חלת א א:"רמ
 ניטלת לפני אכילה. .א

 שכח להפריש חלה קודם שבת, לא יכול להפריש בא"י במחשבה. מלך: קרית
 לא ניטלת מן המוקף. .ב

 בדיעבד אם שכח ואכל יפריש שלא מן המוקף. ברכי יוסף:
  לא ניטלת מן הטהור על הטמא לכתחילה. .ג

תני חלת הגוי בארץ ותרומת הגוי בחוץ לארץ מודיעין  ירו' חלה)ד,ד(:
אותו שאינו צריך ואוכל: וניתנת לכל כהן בין לכהן חבר בין לכהן עם 

 הארץ:
חלת מה שניתן לכל כהן הוא רק חלה שעיקרה מדרבנן כ טור:

חו"ל, אך חלה כיום שבא"י עיקרה דאורייתא ואינה נאכלת כלל 
 אלא נשרפת. 

 אפשר להשאל על תרומה ומעשרות. ם:"רמבבדק הבית בשם 
 : אפשר להשאל על תרו"מ אם לא אכל עדיין.מ"ד
לא אמרי' שהוא דבר שיש לו מתירין מחמת שנשאלים עליו, ולא יתבטל  ך:"ש

 אפילו בק"א, משום שהוא נדרי הקדש שאין מצוה להשאל עליהם.
 אכילת זר:

 ונאכלת עם הזר על השולחן.: (ח,חלה)ד
]ומה מותר לאכלה עם זר ואפילו אם יתבטל אחד באחד  ם:"רמבא 

 . אך לא בהתערב[ שאמר שמואל דווקא רוב היינו לבטלה בידים
: אסור לזר לבטל לכתחילה ולאכול, אך אם התערבה א"רשב

 בטלה ברוב בעלמא. 
אסור לבטל לזר, ואינה מתבטלת עבורו אלא אחד  י:"ר,ש"ראב 

 במאה ולא חד בחד, ומה שאמר שמואל בטלה ברוב היינו לכהן.
 תערובת עם חלה:

 מין במינו צריך ביטול של אחד במאה.  טור:
 מין בשאינו מינו צריך ביטול של אחד בשישים.   

 ביטול בחלה מדרבנן:
ב ורבה מבטלה בר ,אמר שמואל חלת חו"ל בטלה ברובבכורות)כז.(: 

 ואכיל לה בימי טומאתו.
: רק אם התערבה כבר יכול להרבות עליה ולבטלה אך לא ן"רמב

 לבטלה לכתחילה. 
 : מותר לערב ולבטל לכתחילה. א"רשב

 ן"רמבקשה לדעת שכן פעם אומר כ ם"רמבאת דעת ה י:"ב
 .א"רשבופעם כ

 היתר באופן האכילה:
 אמר שמואל חלת חו"ל אוכל והולך ואח"כ מפריש.  ביצה)ט.(:

 : אוכל ומשייר כדי חלה.י"רש
אוכל ומשייר מעט יותר מכדי חלה משום דבע' שייריה  ש:"רא

 ניכרים. ופשוט שלא צריך מן המוקף שכן התירו לשייר. 
אוכל ומשייר הוא היתר רק אם כל העיסה התחייבה  ן:"ר,ג"סמ

יחד אך במצרף כמה עיסות קטנות בשביל לחייב לא מועיל שלא 
 מן המוקף.

 שכחו להפריש חלה עד אחר האפיה: :מ"ד
 יש מעט חלה ע"מ שיהיה כנגד הניטל ק"א. :ו"רימה

: בחלת חו"ל לא מחמירים בק"א שתאסר למפרע אלא רק מ"ד
להבא. כמו כן, אם התבשלה והיה במים כנגד החלה ס', סגי בהכי 

 משום סלק את מינו ונשאר מין בשאינו מינו ורבה עליו מבטלו.
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 סימן שכ"ד
 מין העיסה וכמות –סעיף 

אין חייב בחלה אלא חמשת מיני תבואה. ואין חייב אלא חמשת רבעים. ומדה שמחזיק מ"ג ביצים וחומש ביצה, ממלאים אותו קמח, 

ואותו קמח הוא שיעור חלה. וכשממלאים המדה קמח, תהיה מחוקה ולא גדושה. והיאך ישערו לדעת שהיא מחזקת מ"ג ביצים וחומש, 

הגה: כלי המחזיק עשר ומשקל חמשת רבעים קמח הוא תק"כ דרה"ם מקמח חטים שבמצרים.  נ"ו()ועיין בא"ח סי' תנתבאר בטור א"ח 
אצבעות על עשר אצבעות, ברום שלש אצבעות ותשיעית אצבע בקרוב, הוא שיעור החלה. וכן מדה שיש בה ז' אצבעות פחות ב' תשיעיות אצבע 

פרק  רמב"םעיות אצבע, הוא העומר. וכל האצבעות אלו הם רוחב גודל של יד ))על ז' פחות ב' תשיעיות אצבע(, ברום ז' אצבעות פחות ב' תשי
 ו' דביכורים(.

 מקורות והרחבה עיקר הסעיף

 
 תנאים לחיוב חלה:

 מחמשת מיני דגן.  .א
 ביצים. 43.2קמח בנפח של  .ב

 שיעורי הביצים דהיום קטנים בחצי ממה שהיו פעם.נו"ב: 
 

ק"ג. עדיף  1.6ליטר שהוא במשקל שווה ל 2.2נפח הקמח הוא כפנ"ה: 

 לשער בנפח ואם א"א ישער שמשקל. 

 מינים החייבים בחלה:
החטים והשעורים  :חמשה דברים חייבים בחלה חלה)א,א(:

 .והכוסמין ושבולת שועל ושיפון הרי אלו חייבין בחלה
 שיעור חיוב חלה:

קמח חייבים בחלה הם ושאורן  ]של קב[ חמשת רבעים חלה)ב,ו(:
וסובן ומורסנן חמשת רבעים חייבין ניטל מורסנן מתוכן וחזר לתוכן 

 הרי אלו פטורין:
חשבון חמשת רבעים הוא מ"ג ביצים  ש:"רא,ם"רמב,ף"רי

סלעים בקירוב. ולפי  86.6הם משקל  – ם"רמבוחמישית ביצה. )
 קילוגרם( 1.6המשקל של ימינו הוא בערך 

 בע לפי התבואה:שיעור חלה נק
יש לשער בתבואה שכך היה במדבר. ונשי אשכנז שמדדו  טור:

 בקמח גדשו יותר את הקמח כדי שהנפח יהיה שווה. 
במשנה משמע שמשערים בקמח וכן יש לנהוג, והמשנה  ש:"רא

 האומרת מורסנן וכו' היא ראיה לכך, דאל"ה מאי קמ"ל, פשיטא?!
. שצריך שיעור ה' רבעי קמח כשם ששיעור י"בוכ"פ  א"רשבוכ"פ 

החיוב בחלה במדבר היה ה' רבעי תבואה, אך לא צריך ה' רבעי 
 מתבואה.  הבאקמח 
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 צירוף  –סעיף ב 
חמשת מיני תבואה מצטרפין, שאם אין בעיסה אלא חמשת רבעים מחמשתן, מצטרפין. בד"א, כשערבן קמח. אבל אם לש כל אחד 

כשיעור, ומדבקו למין אחר, אין מצטרפין אלא בזה הסדר: החטים אין מצטרפין אלא עם הכוסמין, והכוסמין מצטרפין לבדו, ואין בו 

עם כל אחד ואחד. השעורים מצטרפים עם הכל חוץ מעם החטים. שיפון מצטרף עם שעורים וכוסמין, ולא עם שבולת שועל וחטים. 

, כוסמין ושבולת שועל ושיפון מצטרפים. ואם לש כל רמב"םטים ושיפון. ולהשבולת שועל מצטרף עם שעורים וכוסמים, ולא עם ח

מין ומין לבדו, ויש בו כשיעור, ורוצה להפריש ממין זה על זה, אין מפרישין אלא על מינו. כיצד, אין מפרישין חטים על שום אחד מהם, 

הגה: עירב קב שועל ושעורים מפרישים מזה על זה.  ולא משום אחד מהם עליהם. וכוסמין ושיפון מפרישין מזה על זה, וכן שבולת
מעיסה עם קב אחר מעיסה שאינו מינו, וחלקו אח"כ והוסיף על כל אחד רובע הקב ממינו, חייב בחלה כיון שלא נצטרפו כשהיו מעורבים. אבל 

 פטור )טור(. אם עירב קב קמח עם קב קמח ממין אחר על דעת לחלקו )וחלקם( והוסיף על כל אחד רובע הקב ממינו,

 מקורות והרחבה עיקר הסעיף

 
 ע:"שו

חמשת מיני דגן מצטרפים לשיעור חיוב חלה אם ערבם בשעה 
 קמח.שהיו 

 
 עירב את המינים השונים לאחר שהיו עיסה:

 רק עם כוסמין. –חיטים 
 עם הכל חוץ מחיטים. –שעורים 

 שאר מינים:
 עם הכל. –כוסמין  ע:"שו

 עם ש"ש וחיטים. ולאעם שעורים וכוסמין  –שיפון      
 חיטים ושיפון. ולא עם שעורים וכוסמין  –שבולת שועל      

 ג' מינים אלו מצטרפים כולם זה לזה.  ם:"רמב
 

 מהו להפריש מזה על זה? –כל מין בפני עצמו חייב 
 כל מין מפריש על מינו. כלל:

במינו. ואם יש באחד שיעור : בעניין זה הולכים כמו כלאים לעניין מין ז"ט
 ובשני לא דינו כמו צירוף עיסות שאין בהם שיעור.

הטעם שבדין עיסות שאין להם חיוב יש יותר צירופים הוא  לבוש:בשם  ך"ש
משום שבעיסה תליא רחמנא, וכל שהעיסות דומות מצטרפות. אך לאחר 

 שנעשו עיסות חייבות יש להם דין תרומה ושם הולכים לפי המין. 
 חיטים עומד לעצמו.

 כוסמין ושיפון מפרישים זה על זה. 
 ש"ש ושעורים מפרישים זה על זה. 

 
 חיוב חלה מאוחר: א:"רמ

עיסות קטנות ממינים שונים שהתערבו על דעת לחלקן*, ואח"כ 
 חייבים בחלה. –חלקן והוסיף שיעור המחייב 

 פטורים מחלה.  –קמחים ממינים שונים על דעת לחלק וכנ"ל 
 

רה לדוגמא: הניח שתי עיסות מכוסות במגבת על מנת להתפיח *מק

 ובכל אחת לבד אין שיעור אך ביניהן יש.

החיטין, והשעורין, והכוסמין, והשיבולת שועל, והשיפון  מנחות)ע.(:
תנא: כוסמין מין ... הרי אלו חייבין בחלה, ומצטרפין זה עם זה -

 .חיטים, שיבולת שועל ושיפון מין שעורין; כוסמין
 : חלוקה זו היא לעניין חלה. י"רש

תמן תנינן איזו מין במינו החיטים אין מצטרפין  ירושלמי חלה)א,א(:
עם הכל אלא עם הכוסמין. השעורין מצטרפין עם הכל חוץ מן 

ר' יונה בשם ר'  ?...]וקשה על המשנה שאמרה מצטרפין עם הכל[ החיטים
 .בבלולוכאן  בנשוךיוחנן תמן 
אם עירב את כולם בשלב הקמח ואח"כ עשה  י:"בפני משה,

מכולם עיסה אחת אזי מצטרפים כולם, אך אם עשה כל מין עיסה 
בפני עצמו וקירבם זל"ז כדי לחייב בחלה אינם מצטרפים אלא לפי 

 ,טור.ג"סמ,ם"רמבוכן פסקו הדינים. 
כיצד מפרישים חטה על כוסמין והרי הם כלאים זה בזה? בירושלמי  י:"ב

 .עיסות דומותכתוב שהגדר בצירוף חלה אינו של מין במינו אלא של 

 מה מצטרף?
. שעורים עם כולם לבד מחיטים. 2. כוסמין מצטרף לכולם. 1 טור:

. 4. שיפון עם שעורים וכוסמין אך לא עם שבולת שועל וחיטים. 3
מצטרף עם שעורים וכוסמין אך לא חיטים ושיפון. שבולת שועל 

 . חיטים רק עם כוסמין.5
שאר מינים )ש"ש,כוסמין,שיפון( מצטרפים כולם זה עם  ם:"רמב
 זה.

 עיסות שונות:
]ולדידהו אין  אית תניי תני כל המינין מצטרפין זה עם זהיר' חלה)ד,א(:

מה בין נשוך מה . על דעתיה דהך תנייא בריא הבדל כלל בין מינים שונים[
חלקן ]עריבן על דעת ל[בין בלול. אמר רבי יודן אבוה דרבי מתניה כש

 והוסיף עליהן נשוכין חייבין בלולין פטורין:
שני ישראלים שעשו שני קבין וחלקו והוסיפו זה על שלו  שם)ג,ד(:

 וזה על שלו פטורין שכבר )היה( ]היתה[ להן שעת חובה ונפטרו.
טנות שלא מצטרפות על דעת לחלקן, ק עיסותאם עירב  ש:"רא

ואח"כ חלקן והוסיף לכל אחד כשיעור חיוב, חייבות כיון שלא היו 
 חייבות מעולם, וממילא לא חל עליהן פטור.

בשיעור קטן של מינים שאינם מצטרפים עד כדי  קמחאם עירב 
 –שיעור מחייב, ולאחר חלוקה הוסיף עוד כמות קמח המחייבת 

 ר חל עליהן שעה הראויה לחיוב ונפטרו.פטור מחלה, מכיון שכב
 הפרשה על מינים שונים:

כשם שאין מצטרפים אלא לפי הכללים הנ"ל כך אין להפריש  טור:
 חלה מזה על זה אלא לפי הכללים הנ"ל. 

  

 מה בקמח מצטרף –סעיף ג  
ריקד והפריש מורסן מתוכם, וחזר חמש רבעים הללו, השאור והסובין והמורסן מצטרפין להשלים, אם לשן בלא הרקדה, אבל אם 

 ועירבן עמו, אינו מצטרף.

 מקורות והרחבה עיקר הסעיף

 ע:"שו
 הכל מצטרף לשיעור חלה. –קמח לא מנופה 

רק קמח נקי מצטרף, מה שנברר כבר לא מצטרף  –קמח מנופה 
 אפילו אם חזר ועירבו.

 הטעם הוא משום שבעיסה זה תלוי ואין דרך לברור ולערב מחדש.  ך:"ש

חמשת רבעים קמח חייבים בחלה הם ושאורן וסובן  חלה)ב,ו(:
ומורסנן חמשת רבעים חייבין ניטל מורסנן מתוכן וחזר לתוכן הרי 

 .אלו פטורין
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 צירופי עיסות שונות –סעיף ד 
 ין באמצע, מחברן והרי אלו מצטרפין, וצריך להפריש מכל מין ומין.קב חטים מצד זה וקב שעורים מצד זה, וקב כוסמ

 מקורות והרחבה עיקר הסעיף

  ע:"שו
 המצרף שלוש עיסות ע"מ ליצור חיוב חלה:

 שעורים. –כוסמין  –חיטים 
 צריך להפריש מכל מין ומין. ע:"שו

 מה בפועל מפריש?
מפריש על הכוסמין : מפריש חיטים ושעורים, וכוסמין יוצא עמהם. )לא ז"ט

כיון שהיא רק גורם החיוב, ונפטר בהפרשת החיטים ושעורים. ולהפריש ממנו 
 לא שייך שהרי אין בכלל העיסות שיעור הפרשת ג' חלות(.

 .הלבושצריך להפריש גם מהכוסמין, ויוצא שמפריש ג' חלות. וכ"פ  ך:"ש

קב חטין וקב שעורין וקב כוסמין הרי אילו  תוספ' חלה)ב,ד(:
טרפין כשהוא תורם תורם מכל אחד ואחד שאין תורמין ממין על מצ

 .שאינו מינו
הכוסמין באמצע וכך הוא מחייב הן את החיטים והן  ש:"רא,ש"ר

את השעורים. ולכן מרימים הן חיטים והן שעורים, אך לא מרימים 
מהכוסמין שכבר נפטר באחד מהמינים ולא מכוסמין על אחרים 

 משום שיהיה מין על שאינו מינו.

 

 המשך –סעיף ה 
 סמין באמצע, מצטרפים, ותורם מן הכוסמין על שלשתן.חצי קב חטים מצד זה, וחצי קב שעורים מצד זה, וחצי קב כו

 מקורות והרחבה עיקר הסעיף

 ע:"שו
בחצי קב מכל מין אין שיעור חלה אלא בצירוף שלושת העיסות, 

 והן מצטרפות רק מכח הכוסמין ולכן ממנו מרימים חלה. 

חצי קב חטין וחצי קב שעורין וחצי קב כוסמין  תוספ' חלה)ב,ה(:
 .הכוסמיןנוטל מן 

הוא משום שאין חיוב אלא ע"י שלושתן יחד וזאת רק מכח  ש:"רא
 הכוסמין, ולכן נוטל ממנו.

 

 צירוף ע"י דבר פטור –סעיף ו 
)אבל אם היה ביניהם קב חטים מצד זה וקב חטים מצד זה וקב אורז באמצע, או קב של עובד כוכבים או קב של חלה, אינם מצטרפים. 

 .כלל ב'( רא"שמצטרפין( )ה עיסה שכבר הורמה חלתה,

 מקורות והרחבה עיקר הסעיף

 ע:"שו
  :חיטים – )או שאר מין הפטור מחלה( אורז –חיטים 

 ]כיון שהאורז אינו בכלל חלה[ לא מצטרפים.

 א:"רמ
 חיטים: –עיסה שנתרמה  –חיטים 

 [אינו נחשב להפסק חלהכבר התחייב ב]כיון שמצטרפים. 

או קב תרומה באמצע אינן מצטרפין  שני קבים וקב אורז חלה)ד,ג(:
 ה.דבר שנטלה חלתו באמצע מצטרפין שכבר נתחייב בחל

 קב חלה אינו מצרף....קב הגוי אינו מצרף יר' חלה)ד,ב(:
 

 

 המשך  –סעיף ז 
 היה ביניהם קב של מין אחד מחמשת המינים, או קב משל אשה אחרת, מצטרפין.

 מקורות והרחשבה עיקר הסעיף

 ע:"שו
 מצטרף. –צד ובאמצע קב ממין אחר החייב בחלה  קב מכל

: כלומר, אע"פ שבאמצע יש מין שאינו מצטרף למין שבצדדים, כגון ז"ט
שעורים לחיטים, מ"מ לא נחשב להפסק. וה"ה אם יש באמצע עיסה של אדם 

 אחר, אם הוי ממין החייב בחלה לא מפסיק.

 קב מין אחר מצרף. קב אשה אחרת מצרף. יר' חלה)ד,ב(:

 

 חדש וישן –סעיף ח 
)וה"ה איפכא, קב של תבואה חדשה וקב של ישנה, אינם מצטרפים. היה קב של ישן מצד זה וקב ישן מצד זה, וחדש באמצע, מצטרפין. 

 .(ב"יחדש משני הצדדים וישן באמצע( )

 מקורות והרחבה עיקר הסעיף

 ע:"שו
 עיסה חדשה לא מצטרפת לעיסה ישנה.

א ילמדו לתרום מישן על חדש אסרו חכמים. אך : משום שהוא גזירה שמז"ט
 כיון שמדאו' חייב, צריך להפריש עליהם ממקום אחר.

 חדשה : –ישנה  –חדשה 
 הצדדים מצטרפים. 

קב חדש וקב ישן שנשכו זה בזה רבי ישמעאל אומר יטול  חלה)ד,ד(:
 .מן האמצע וחכמים אוסרים

מינים הן. ע"י יאות א"ר ישמעאל כוסמין וחיטין שני ירו חלה)ד,ב(:
שהוא מדמה לו את או' מצרף. חדש וישן לא כ"ש. א"ר הילא טעמ' 
דרבנן כוסמין וחיטין שני מינין ואין בני אדם טועין לומר שתורמין 
ומעשרין מזה על זה. חדש וישן מין אחד הוא אם את אומר כן אף 

 .הוא סבר לומר שתורמין ומעשרין מזה על זה
הלכה כחכמים ולכן יכין עיסה אחרת חדש או ישן  ם:"רמב,ש"ר

ויצטרף להשלים השיעור. אמנם משמע בירושלמי שאם יש ישן 
 משני הצדדים ובאמצע חדש יכול לצרף, וה"ה איכפא. 
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 עיסת אורז וחיטה –סעיף ט 
 פטורה. העושה עיסה מהחטים ומהאורז, אם יש בה טעם דגן, חייבת בחלה אף על פי שרובה אורז; ואם לאו,

 מקורות והרחבה עיקר הסעיף

 ע:"שו
 עיסה העשויה מחיטים ומאורז:

 .]אע"פ שאין שיעור חלה בדגן[חייבת בחלה  –יש בה טעם דגן 
 פטורה מחלה. –אין בה טעם דגן 

 : דווקא אורז בטל אל העיסה אך לא שאר מינים. ז"ט

העושה עיסה מן החטים ומן האורז אם יש בה טעם דגן חלה)ג,ז(:
חייבת בחלה ויוצא בה אדם ידי חובתו בפסח ואם אין בה טעם דגן 

 .אינה חייבת בחלה ואין אדם יוצא בה ידי חובתו בפסח
אם יש בה טעם דגן חייבת בחלה אע"פ שרובה אורז. כך  טור:

 בזבחים.
: הא דאמרי' הולכים אחר טעם דגן הוא רק בחיטה א"רשב

 שהאורז נגרר אחריה אבל בשאר מינים לא. 

 

 שאור חיטה לתוך עיסת אורז –סעיף י 
 נתן שאור מעיסת חטים לתוך עיסת אורז, אם יש בה טעם דגן חייבת בחלה.

 מקורות והרחבה עיקר הסעיף

 ע:"שו
 עיסת אורז ושאור חיטים:

 .אחייבת בחלה –אם יש טעם דגן 

הנוטל שאור מעיסת חטים ונותן לתוך עיסת אורז אם יש  חלה)ג,י(:
 .חייבת בחלה ואם לאו פטורהבה טעם דגן 

 שאור שלא בשיעור חלה:
 צריך שיהא בשאור שיעור נתינת טעם בעיסה. ש:"רא,ם"רמבא

אינה חייבת עד שיהיה שיעור חלה, וכך  ד:"ראב,א"רשב
שהשאור יבוא מעיסה חייבת,  ם"רמבעל ה ד"ראב)ולכן מגיה בירושלמי 

 .שכן אין דרך לתת כ"כ הרבה שאור בעיסה(

 

 שאור מעיסה שלא הורמה חלתה –סעיף יא 
נתן שאור מעיסה שלא הורמה חלתה לתוך עיסה שהורמה חלתה, והכל ממין אחד, אם יש לו קמח או עיסה שלא ניטל ממנה חלה 

)ואפילו אין בזה שעור חלה, ובלבד שיניחנו אצל העיסה הגדולה( )כן מפריש ממנו על זה השאור לפי חשבון, דהיינו אחד ממ"ח בשאור 
ואם לאו, מפריש אחד ממ"ח בכל העיסה, לפי שנעשית כולה טבל. והוא הדין אם השאור של פטור והעיסה  ע בת"ה סימן ק' /ק"צ/(.משמ

פ' מקום שנהגו(. אבל אם כבר עבר ועשה,  מרדכיהגה: ומ"מ לכתחלה לא יסמוך על זה, ולא יתן שאור של פטור בעיסה של חיוב ) של חיוב.
 מותר לכתחילה ליקח מאותה עיסה וליתן בעיסה אחרת שיהיה בו לשאור. )ת"ה סי' ק' /ק"צ/(.

 מקורות והרחבה עיקר הסעיף

 ע:"שו
 :או שאור מתוקן לעיסת טבל שאור טבל לעיסה שנתרמה

יפריש  –לו אפשרות להפריש ממקום אחר על השאור  ישאם 
 עור החלה שיש בשאור. משם כשי

יפריש  –לו אפשרות להפריש ממקום אחר על השאור  איןאם 
 אחד ממ"ח מהעיסה המעורבבת. 

 
אם אין שיעור חלה בעיסה החדשה יניח העיסה  א:"רמ

המעורבבת ליד העיסה החדשה ויצטרף השאור להשלים 
 השיעור.

 עירוב כנ"ל לכתחילה:
סה טבל והפוך. אם לכתחילה אין לערב שאור מתוקן לעי א:"רמ

 עבר ועירב, יכול לקחת שאור ולערב בעיסה נוספת.
ר"ל שלא חוששים שמא גם בעיסה השלישית ירים רק את השאור  ך:"ש

וכך לא יוכל לתקן את העיסה החייבת, משום שלא חוששים שפעמיים  טור,הפ
 ברצף יקח את הפטור בלבד. 

ונותן לתוך עיסה הנוטל שאור מעיסה שלא הורמה חלתה  חלה)ג,ח(:
שהורמה חלתה אם יש לו פרנסה ממקום אחר מוציא לפי חשבון ואם 

 .לאו מוציא חלה אחת על הכל
אין זה כמפריש מן החיוב על הפטור משום ששאור לא  ש:"רא

 בטל לעיסה.  
 

 שאור של פטור בעיסה מחויבת:
 פטור,: יכול להפריש מיניה וביה ולא חוששים שכל הבצק שיקח יהיה ז"ט

והרי אין להפריש מהפטור על החייב. משום שרואים את כל העיסה כבלולה 
 וחייבת. 

 יש להחמיר להפריש ממקום אחר שודאי חייב על העיסה הזו.     ך:"ש
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 התערבו ככרות –סעיף יב 
עם הככרות  מי שנתערב לו פת שהפריש ממנו חלה עם פת שלא הופרש ממנו, אם יש לו קמח יעשה עיסה מחמש רבעים ויצרפנה

ואם רוצה להפריש מיניה וביה, צריך להפריש מעט מכל ככר וככר, או יצרפם כולם  בכלי, ויפריש ממנה על אותם ככרות שנתערבו.

בכלי אחד ויפריש מכל אחד על כולם עד שיפריש מכדי חשבון הככרות, ומאחד יותר, כגון אם ה' שהופרש עליהם נתערבו בעשר 

הגה: האופה פשטיד"א מעיסה שלא הורמה חלתה, ובתוכו מששה, שאז ודאי הפריש מאחד שלא הופרש עליו. שלא הופרש עליהם, יפריש 
 בשם תשובה(. ב"יבשר, מותר להפריש מעיסה אחרת החייבת בחלה על זו, ונפטר ג"כ טעם העיסה הנכנס בבשר )

 מקורות והרחבה עיקר הסעיף

 ע:"שו
 ככרות חיוב ופטור שהתערבו:

עיסה חדשה שחייבת ויפריש על חשבון הככר אם יכול יכין 
 החייבת.

 אין לו עיסה:
 יכול להפריש מכל אחת מהככרות.

יכול לצרפם בכלי ולהפריש ממספר ככרות שודאי יהיה גם על 
 חשבון מה שלא הופרש. 

 טעם חלה:
אפה חלה טבל עם בשר וכדו' יפריש מעיסה אחרת ויפטור  א:"רמ

 בזה גם את הטעם שנכנס בבשר. 
 : אך לא יפריש מעיסת הפשטידא עצמה כיון שיש בה טעם בשר. ז"ט

לא ברור מדוע אסור?! וכי טעם הבשר גורע מהעיסה? ודאי יכול : ר"דגמ
 .ש"פת. וכן משמע שפוסק ך"שלהפריש. וכ"כ 

הנוטל שאור מעיסה שלא הורמה חלתה ונותן לתוך עיסה  חלה)ג,ח(:
מוציא לפי חשבון ואם שהורמה חלתה אם יש לו פרנסה ממקום אחר 

 .לאו מוציא חלה אחת על הכל
אם התערבו לו ככרות שהורמה חלתן אם ככרות שלא,  טור:

 יפריש קצת יותר מהצריך על מנת שודאי יפריש מאחת החייבות. 

 

 שיעור רק אחר תפיחה –סעיף יג 
ותשובת  ב"י)וה"ה אם תפחה קודם אפייה( )עיסה שאין בה כשיעור, ובעת אפייתה תפחה וגדלה עד שנראה כאלו יש בה כשיעור, פטורה. 

 סימן תס"א(. רשב"אכלל ב' ו רא"שה

 מקורות והרחבה עיקר הסעיף

 ע:"שו
שיעור נקבע לפי שעת עשיית העיסה ולא לפי גודלה אחר 

 התפיחה.
 ה"ה אם תפחה קודם האפיה. א:"רמ

עיסה שאין בה שיעור אך אחר אפייה תפחה עד  ש:"רא,א"רשב
 פטורה.  –שנראית שיש בה שיעור 

לאו דוקא אחר אפייה אלא העיקר הוא בשעת חיוב שהוא  י:"ב
 נתינת המים בקמח. 

 

 אסור להפקיע חיוב חלה –סעיף יד 
 חיוב חלה. אסור לעשות עיסתו פחות מכשיעור כדי להפקיע ממנו

 מקורות והרחבה עיקר הסעיף

 ע:"שו
 אסור להפקיע מעצמו בכוונה חיוב חלה. 

 מותר.  –אם יש לו סיבה אחרת למה לא להתחייב בחלה  ך:"ש

אע"פ שבירושלמי משמע שאפשר להערים  ם:"רמב,א"רשב
ולפטור חיוב חלה על מנת שלא תטמא, ה"מ בזמנם שהיה אפשר 
לאכול בטהרה, אך כיום שא"א לאכול בטהרה אסור להערים 

 ולעשות עיסות קטנות שפטורות, שמא תשכח תורת חלה.
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 סימן שכ"ה
 דיני צירוף סל ונשיכה –סעיף א 

ור, אם נוגעות זו בזו עד שנדבקים מעט זו בזו, מצטרפים, אם הם ממין הראוי להצטרף, כפי מה שתי עיסות שאין בשום אחת כשיע

שנתבאר בסימן שכ"ד. ואם אינם נדבקים, והם בסל אחד, הסל מצרפן ואפילו אחר שנאפה ונעשה פת. ואם נתנם על טבלא שאין לה 

דבר למעלה מדופני הכלי, דהיינו שיהא כל ככר אחד או עיסה למעלה  הגה: ולכן כשמצרפם בכלי יזהר שלא יצא שוםלבזבז, אינם מצטרפים. 
 ויש מי שאומר שאם מכסה הפת במפה חשוב כמו כלי לצרפן.מדופני הכלי )טור(. 

 מקורות והרחבה עיקר הסעיף

 ע:"שו
 אופן צירוף עיסות לחיוב: 

 ע"י נשיכה. .א
 ואפילו אפויים(. אע"י צירוף בסל )ואפילו לא נושכים .ב

 
 ללא מסגרת: –צירוף ע"י הנחה על שולחן אחד 

.)ולכן בכל כלי יזהר שלא יהיו ככרות או ב  לא מצטרף סתם: ע"שו
 (ג א"רמעיסות יותר מגובה הכלי. 

הככר למעלה מגובה הכלי, אך אם כל להזהר היינו שיהא  א"רממש"כ  ך:"ש
 חולק. ח"ביש מעט בתוך הדפנות מצטרף, וה

 
 .ד מצטרף על ידי כיסוי הפת א:"י ע"שו
דין זה הוא אליבא דכו"ע, ותימה מדוע כ' בשם יש מי שאומר.]כמדומני  ך:"ש

שאם ראשון אחד בלבד כ' הדין, אע"פ שאין חולקים, מביא  ע"שושדרכו של 
 רק בשם יש מי שאומר[.

 
 

 צירוף בארונות אחסון:

ור חלה במקרר הוא ספק אם מצרף או לא ולכן אם הצטרף לשיע שש"כ:

 ע"י מקרר או מקפיא יפריש ללא ברכה.

 ה"ה לכל ארונות האחסון.  ה:"פנ

 צירוף נשיכה:
שתי נשים שעשו שני קבין ונגעו זה בזה אפילו הם ממין חלה)ד,א(:

אחד פטורים ובזמן שהם של אשה אחת מין במינו חייב ושלא במינו 
 .פטור

 נגיעה היינו נשיכה או צירוף סל.  מפרשים:
 או"ח תנז(: י"בצירוף סל )תוקף 

 הוא דרבנן בלבד ורק לקולא אך לא לחומרא.מנהיג: 
 צירוף סל הוא מדאורייתא. ם:"רמב,ף"רישאלתות,

צירוף סל אינו כנילוש יחד ולכן צריך להפריש מכל עיסה  ערוך השולחן:
 .ח"רכפשבסל. ודלא 

 צירוף סל:
החלה עד העושה עיסתו קבים ונגעו זה בזה פטורים מן  חלה)ב,ד(:

 ה.רבי אליעזר אומר אף הרודה ונותן לסל הסל מצרפן לחל ,שישוכו
 נפסק להלכה כדברי רבי אליעזר שצירוף סל מועיל לחלה.  י:"ב

 האם בצירוף סל צריך שיגעו זה בזה?
 שיגעו זה בזה. לא צריך נראה שבצירוף סל ם"רמב: מדברי א"רשבא

 ד"תהבשם  מ"דצירוף סל מועיל רק אם נוגעים זה בזה. וכ"כ  כן,: ג"סמ
שצירוף סל מועיל רק בלש עיסה כשיעור ונחלק, אבל צירוף עיסות שאין 

 בהם שיעור הוא רק ע"י נגיעה. 
 צירוף טבלה שאין לה שפה:

בעי רבי ירמיה: טבלא שאין לה לבזבזין מהו? תוך כלי  פסחים)מח:(:
 תיקו. -והא איכא?  -דילמא; אויר כלי בעינן והא ליכא, או  -בעינן 

 כיון שהוא ספק אם הוא חלה מדבריהם פטור מלהפריש.  ם:"רמבב
מגמ' זו נלמד שאם מצרף בכלי צריך שלא תצא העיסה מחוץ לגובה  טור:ג 

 דפנות הכלי.
יכולה העיסה לחרוג מגובה הדפנות משום שהספק בגמרא הוא רק  י:"ר

 וביש לו שפה אמר' אויר בית מצרף.לגבי כלי שאין לו שפה, 
 : אפילו אם אין שפה, אם מכסה במפה מועיל לצרף.ק"סמד

 ף תנור:צירו
ר' אליעזר אומר הסל מצרפן לחלה רבי יהושע אומר תנור  שם:

 מצרפן.
 ."יכר"א ולכן אין התנור מצרף, דמשמע שבא לאפוקי מר 'הל ם:"רמב

)כך משמע ממשנה בחלה כיון שהיא נותנת את המים מגבהת תנור מצרף  ש:"רא

 .משמע שהנתינה לתנור מחייבת( –חלתה 
ל בין תנור מצרפים, אבל ס: בחלת ארץ ישראל שדאורייתא, בין א"רשב

 בחו"ל דווקא סל ולא תנור. 

  

 

 צירוף סל כשיש בכל עיסה שיעור –סעיף ב 
 זו, אין צריך לא צירוף כלי ולא נגיעה, אלא כיון ששתיהן לפניו מפרישין מזו על זו. אם יש בכל עיסה כשיעור, ורוצה להפריש מזו על

 מקורות והרחבה עיקר הסעיף

 ע:"שו
כשמפריש מעיסה חייבת על עיסה חייבת אינו צריך צירוף אלא 

 שיהא מן המוקף.

צירוף סל או נגיעה צריך רק אם בעיסות אין  ש:"רא,א"רשב
חלה ורוצה להפריש מזו על זו  שיעור חלה, אך בכל אחת יש

 מותר, רק שיהיו סמוכות אחת לשניה.
 סעיף ח א"גרעיין ביאור ה
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 סימן שכ"ו
 צירוף עיסות של אנשים שונים המקפידים –סעיף א 

שתי עיסות שיש בשתיהן שיעור החייב בחלה, ואין באחת מהן כשיעור, ונגעו זו בזו ונשכו זו את זו, אם היו של שנים, אפילו הם ממין 

)ותלמידים הלומדים אחד, פטורים מן החלה, שסתם שנים מקפידים. ואם ידוע שאינם מקפידים על עירוב העיסות, הרי אלו מצטרפות. 
 ,, היו שניהם של איש אחד, אם היו ממין אחד כפי מה שנתבאר בסימן שכ"דפרק כל הבשר( מרדכיפידים( )לפני רב, סתמא אינם מק

מצטרפין וחייבים בחלה. ואם משני מינים היו, אין מצטרפין, שסתם אחד אינו מקפיד. ואם היה מקפיד שלא תגע עיסה זו בזו ולא 

יבר והאחת פת נאה, אפילו הן של אדם אחד, מסתמא מקפיד ואינו מצטרף. תתערב, אפי' היו מין אחד אין מצטרפות. ואם האחת פת ק

הגה: וה"ה שתי עיסות שיש באחת כרכום ובשנית אין בה. וכל זה שאין שיעור בכל אחת, אבל אם יש בהן שיעור, מפריש מאחת על חבירתה אם 
 הן של אדם אחד )ת"ה סימן קכ"ט /קפ"ט/(.

 מקורות והרחבה עיקר הסעיף

 ע:"שו
 שתי עיסות שרק יחד חייבות בחלה:

 אם מקפידים, לא מצטרף אפ' מאותו המין.   –שייכות לשנים 
 לא מקפידים, מצטרפים.                         

 
 ממין אחד, מצטרפות –שייכות לאדם אחד 

 משני מינים, לא מצטרפות.                            
 .כלל: הכל תלוי בקפידת הבעלים על עיסתם

ולכן לעיתים יש קפידא על מין אחד אך מתובל בטעמים  א:"רמ
 .אשונים

כל הדיון על הקפדה הוא רק אם אין בכל אחד שיעור חיוב.  א:"רמ
מפריש  –אך אם יש שיעור חיוב באחד מהם, והם של אדם אחד 

 מזה על זה.
: כיון שכאן מיירי בדבר שבעקרון מקפיד עליו, לא סגי במונחים לפניו, ז"ט

 אלא צריך שיגעו זה בזה. 
מספיק שיהיו לפניו ואין צריך נשיכה ונגיעה, אפילו שהם בטעמים  לבוש:,ך"ש

 שונים כיון שהם של אדם אחד.
 חלוקת בצק:

 .ב מצטרפים –אע"פ שאח"כ יחלק המאפה  הבצקאם אין דעתו לחלק  ך:"ש

שתי נשים שעשו שני קבין ונגעו זה בזה אפילו הם ממין  חלה)ד,א(:
אחד פטורים ובזמן שהם של אשה אחת מין במינו חייב ושלא במינו 

 .פטור
א"ר יוחנן סתם אשה אחת אינה מקפדת שתים  ירושלמי חלה)ד,א(:

מקפידות הן. אשה אחת שהיא מקפדת עשו אותה כשתי נשים. שתי 
עשו אותם כאשה אחת. אם אינה מקפדת למה נשים שאינן מקפידות 

היא עושה אותה בשני מקומות. אמר ר' יונה בשאין לה מקום ללוש. 
מילתי' דרבי יונה אמר היה לה מקום היכן ללוש והיא עושה אותן 

 בשני מקומות מקפדת היא. נקי וקיבר מקפדת היא.
 וטור דין הירושלמי. ש"רא, ש"ר, ם"רמבופסקו 

 בעיסה:טעמים שונים 
ב' עיסות שבאחת מעורב כורכום ובשניה לא, ואין בכל  :ד"תהא

 אחת שיעור חלה, אין לצרפן ע"י נשיכה.
 מתי? –על דעת לחלק 

. ם"רמב: שותפים שעשו על דעת לחלק פטורים, וכ"כ א"רשבב 
 אפייהשאם דעתם לחלק רק לאחר עיסה, אך ה"מ שדעתם לחלק 

 כזית.  חייבים בחלה, אפילו אין לכל אחד אלא
 מסיבות:

אם במסיבות מביאים אנשים שונים חלות מסוג שאין קפידא זה פנ"ה: 

הרי הם חייבים בהפרשה.  –על זה אך ניתנים בסל אחד בשיעור חלה 

 ]מדוע? הרי סוף סוף הוא עתיד להתחלק?![

 

 עיסת נחתום תמיד חייבת –סעיף ב 
לא תמכר יעשנה פת. אבל )שאר אדם( העושה עיסה לחלקה בבצק,  נחתום שעשה עיסה לעשותה שאור לחלקה, חייבת בחלה, שאם

 פטורה.

 מקורות והרחבה עיקר הסעיף

 ע:"שו
 העושה עיסה על מנת לחלקה:

 השאורתמיד חייב בחלה משום שפעמים לא יקנו את  –נחתום 
 ויאפה העיסה ואת זה יקנו.

מכוון מכאן נלמד שאפילו שחלה אחת יכולה לפטור הרבה עיסות, אם  :ש"פת
 מועיל. –שיפטור רק אחת מהן 

 .אפטור –בעל הבית 
 הפרשה שנייה לאחר הפרשת הנחתום:

היה מנהג שהנחתום עוסה עיסה גדולה, ומפריש. ואח"כ מוכרה כהרבה חלקים 
 שבכל אחד יש שיעור חלה, והנשים הפרישו וברכו שנית.

: מנהג טעות, שכן כבר כל העיסה נפטרה בהפרשת הנחתום ויש כאן ברכה ח"ב
 שאינה צריכה. 

: מיירי שהיו רגילותו לקנות ממנו, ולכן הוי כשלהן, והוא לא יכול להפריש ז"ט
דהוי כאילו אינו שלו. והדין הוא כמו במכירי כהונה שמקנים להם מראש. 

 א מקנה אלא לאחר החלוקה.ופשוט לפי זה שלא שייך דין זה בנחתום גוי של

 .נחתום שעשה שאור לחלק חייב בחלהחלה)ג,ז(:
א"ל והתנינן נחתום שעשה שאור לחלק חייב  ירוש' חלה)א,ה(:

בחלה. א"ל לא תתיביני נחתום. נחתום לא בדעתו הדבר תלוי. בדעת 
הלקוחות הדבר תלוי שמא ימצא לקוחות והוא חוזר ועושה אותה 

 עיסה.
 הלכה:

: הלכה שדווקא נחתום תמיד חייב א"רשב, ש"רא, ש"ר,ם"רמבא
בחלה, שמא יבואו לקוחות. אך אדם פרטי שעושה על דעת לחלק 

 פטור.
נחתום שאמרו לאו דווקא, אלא ה"ה לכל אדם פרטי  ד:"ראב

 העושה על מנת לחלק שחייב. 
 מדיני חלוקת העיסה:

דווקא מתכוון לחלק להרבה אנשים נחשב לחלוקה, אך מי שמחלק  :ש"פת
 לעצמו לא נחשב לחלוקה. ויש חולקים על זה.

י"א שדוקא חלוקה בשביל זמן מאוחר יותר פוטרת מחלה, אך אם מחלק על 
 מנת לאפות הכל עכשיו לא נפטר. ויש חולקים גם על זה.

א יותר לידי חיוב. אך חלוקה מועילה רק אם היא באופן שלא תבו בית אפרים:
 חייב כבר בהתחלה. –אם יבוא אח"כ באופן אחר לחיוב 
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 עיסות העתידות להתחלק  –סעיף ג 
הגה: ודוקא שערבן שנים שנתנו קמח לנחתום לעשות להן שאור, אם אין בשל אחד מהן כשיעור, אף על פי שיש בכללן כשיעור, פטורה. 

 (.סמ"גבשם  ב"ימקפידין )שלא מדעתן, אבל מדעתן חייב שהרי אינן 

 מקורות והרחבה עיקר הסעיף

 ע:"שו
נחתום העושה עיסה מקמח של שנים ואין בשל כל אחת מהן 

 פטורים מחלה, אפילו בין שניהם יש שיעור. –שיעור 
 אם אינם מקפידים זה על זה חייבים. א:"רמ

חייב, דמסתמא  –באדם אחד שהביא שתי מידות קמח והנחתום עירבן  ך:"ש
 אין מקפיד.

מכאן נלמד לאפייה קבוצתית שכל אחד לוקח חלתו בסוף שאין  פנ"ה:

 –צריך להפריש, אך אם אין סימון וכ"א לוקח איזו חלה שתבוא לידו 

 חייב להפריש. 

נחתום שעשה שאור לחלק חייב בחלה נשים שנתנו לנחתום חלה)ג,ז(:
 .ר פטורה מן החלהלעשות להן שאור אם אין בשל אחת מהן כשיעו

מיירי שהנחתום לש את עיסות הנשים שלא  ש:"ר,ג"סמ,י"ר
מדעתן. ופטור משום שדעתן לחלק את העיסה, ואין כאן חיוב 

 חלה.
בירושלמי בשם ר' יוחנן כתוב שאפילו אם עירב העיסות  תרומה:

 חייבות בחלה. –שלא מדעת הנשים 

 

 עיסה שהיה לה שעת חיוב –סעיף ד 
שנים שעשו עיסה כשיעור וחלקוה, ואח"כ הוסיף כל אחד על חלקו עד שהשלימו לכשיעור, ה"ז פטורה, שכבר היתה להם שעת חובה, 

הגה: וה"ה באדם אחד שעשה ב' קבין ודעתו לחלקם, וחלקם. אבל אם לא עשאם ע"מ והם היו פטורים באותה שעה מפני שעשאוה לחלק 
 (.לחלקם, לא מהני החלוקה אח"כ )טור

 מקורות והרחבה עיקר הסעיף

 ע:"שו
פטורה גם אם אח"כ הוסיפו בשיעור  –עיסת שנים שנגעה וחולקה 

 מחמת שהיתה אפשרות לחיוב ולא יצאה לפועל.
 

שני ישראלים שעשו שני קבין וחלקו והוסיפו זה על  ירו' חלה)ג,ד(:
 שכבר היתה להן שעת חובה ונפטרו.שלו וזה על שלו פטורין 

 

 חלה שהורמה מעיסה שאין בה שיעור –סעיף ה 
המפריש חלה מעיסה שאין בה שיעור, אינה חלה. לפיכך שתי עיסות שאין בשום )אחת( מהן כשיעור, והפריש מכל אחת חלה ואח"כ 

 עירב העיסות ועשאן עיסה אחת, חייבת בחלה.

 מקורות והרחבה עיקר הסעיף

 ע:"שו
אח"כ יכול הפרשת חלה כשאין שיעור לא עושה כלום, ולכן 

 להתחייב אם הוסיף בשיעור.

שני קבין שנטלה חלתו של זה בפני עצמו ושל זה בפני חלה)ד,ה(:
עצמו חזר ועשאו עיסה אחת רבי עקיבא פוטר וחכמים מחייבין נמצא 

 חומרו קולו:
 הלכה כחכמים.

 

 סימן שכ"ז
 המפריש חלה מקמח –סעיף א 

ושאר העיסה חייבת בחלה. ואותו הקמח שהפריש לשם חלה, אם יש בו עומר ועשהו המפריש חלתו קמח, אינה חלה, וגזל ביד כהן, 

עיסה, ה"ז מפריש ממנה חלה. ודוקא באומר שיחול עליה שם חלה בעודו קמח, אבל המפריש קמח ואומר: כשתיעשה עיסה יחול עליה 

 שם חלה, דבריו קיימים.

 מקורות והרחבה עיקר הסעיף

 ע:"שו
 הפריש חלה מקמח:

 , ואם עשאו עיסה ויש בו שיעור חייב בחלה.אאינו חלה הקמח
]ולא אמרי' שהבעלים יודע ונתנו במתנה  אסור לכהן להחזיקו, הוי כגזל

 .[מצד כהן עם הארץ שלא ידע הדיןמשום שחייש' לטעות 
 שאר העיסה עדיין חייבת בחלה

 
 אפשרות להפריש חלה מקמח:

 .בהאם מתנה שקדושת חלה תחול רק בזמן שתעשה עיס

המפריש חלתו קמח אינה חלה וגזל ביד כהן העיסה  חלה)ב,ה(:
עצמה חייבת בחלה והקמח אם יש בו כשיעור חייבת בחלה ואסורה 

אמרו לו מעשה וקפשה זקן זר אמר להם אף  לזרים דברי ר' יהושע
 .הוא קלקל לעצמו ותיקן לאחרים

טעם האיסור לזרים הוא מדרבנן משום מראית עין  ש:"ר,ש"רא
 כיון שראו שהגיע כבר לידי כהן שמא יאמרו ראינו זר אוכל חלה.

 הלכה:
נראה שהלכה כחכמים שאין העיסה אסורה לזרים. וגם  טור:א
 לא כתב שהוא אסור.  ם"רמבה
בפירוש המשנה כותב במפורש שהלכה כרבי  ם"רמבה י:"ב

 יהושע. 
 עתידית: התנייה על עיסה

לא עשה קמח רק אם מפריש וקורא שם לחלה בעודה  ראבי"ה:
 –בזה כלום. אך אם מפריש ומתנה שכאשר יהפך להיות עיסה 

  :)סב:(]ולמד זאת מדברי הגמרא בקידושין מועיל. 
א"ר אליעזר בן יעקב: אפילו אמר פירות ערוגה זו תלושין יהיו תרומה על 

גה זו מחוברת יהיו תרומה על פירות פירות ערוגה זו מחוברת, פירות ערו
 דבריו –ערוגה זו תלושין לכשיביאו שליש ויתלשו, והביאו שליש ונתלשו 

  [.קיימין
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 זמן חלות החיוב –סעיף ב 
אימתי מפרישין חלה, כשיתן המים ויערב הקמח במים. והוא שלא ישאר שם בעריבה קמח שלא נתערב במים שיעור עומר. ואם אמר: 

ה"ז חלה על העיסה ועל השאור ועל הקמח שנשתייר, ולכשתעשה כולה עיסה אחת תתקדש זו שבידי לשם חלה, ה"ז מותר. וכן אם 

)אם יש לחוש שיתערבו שיעור חלה אח"כ( "כ בשעת עריכה. וטוב ללמד לנשים להתנות כן מתנה שתחול החלה אף על הקמח שיתערב אח
 . וצריך ליזהר שלא לשרוף החלה עד אחר כל העריכה.(סמ"גבשם  ב"י)

 מקורות והרחבה עיקר הסעיף

 ע:"שו
 זמן חיוב חלה:

 .א]ויש בקמח שיעור חלה[מנתינת המים בקמח 

 
 שיירי קמח:

לראות שלא ישארו שאריות קמח בכמות של כשמערב המים צריך 
 .בחיוב חלה

אם התנה מראש שהחלה פוטרת גם את כל העתיד להיות נילוש 
 . גמותר –
 

 זמן שריפת החלה:
]מפני שאם ישרוף לפני עריכת כולם,  דרק לאחר עריכת כל הבצקים

 חול ההפרשה על מה שיהיה נילוש אח"כ, אפילו אם התנה[.תלא 

עראי מן העיסה עד שתתגלגל בחטים ותטמטם אוכלין  חלה)ג,א(:
בשעורים גלגלה בחטים וטמטמה בשעורים האוכל ממנה חייב מיתה 
כיון שהיא נותנת את המים מגבהת חלתה ובלבד שלא יהא שם 

 .חמשה רבעי קמח
הפרשת העיסה לכתחילה תעשה  ש:"רא,א"רשב,ד"ראב,ש"רא

רק לאחר שנעשתה לעיסה. אך התירו חכמים להפריש משלב 
נתינת המים בקמח וזאת ע"מ לשמור על החלה בטהרה. ולכן, 
כיום שאין טהרה יפריש רק לאחר שתעשה עיסה גמורה. וכן דעת 

 .ד"ראבודלא כמו שהבינו  ם"רמבה
 הפרשה מקמח מגובל חלקית על קמח יבש:

 צריך שיהא ה' רבעי קמח, דאל"ה לא יהיה חיוב חלה. ש:"רא
רוב הראשונים גורסים כמשנה שלפנינו, שלא יהא ה' רבעי  י:"בב

קמח, שאם יהא ה' רבעים שלא באו במגע עם המים לא יפטרו 
 בהפרשת החלה שקודם הגלגול. וכן כתב הטור.

אפשר להתנות שהחלה תחול על כל הקמח  :)עפ"י ירושלמי(טור ג
ד להצטרף לעיסה. שכן אפילו שבכל עיסה מוסיפים מעט העתי

 קמח בין כולם יוצאת כמות גדולה. ולכן מתחייב בחלה.
 שריפת העיסה:

אם מתנה יזהר שלא ישרוף החלה עד גמר  טור:,א"רשב,ג"סמד
כל העריכה, דאל"ה לא תהיה כאן חלה שיחול עליה חובת 

 ההפרשה של עיסות אחרות. 

 

 חלות החיוב כיום –סעיף ג 
 האידנא טוב להמתין מלהפריש חלה עד אחר גמר לישה, שתיעשה כל העיסה גוף אחד.

 מקורות והרחבה עיקר הסעיף

 ע:"שו
 זמן הפרשת חלה כיום, בזמן שאין טהרה, הוא רק בגמר הלישה.

הטעם הוא שבעבר שהיו עושים עיסתן בטהרה תיקנו להפריש מיד  ך:"ש
העיסה, אך כיום שלצערנו אין טהרה יפריש רק כשאפשר כדי שלא תטמא 

 לבסוף.

 

 

 אכילת עראי –סעיף ד 
 מן העיסה עד שנתגלגל בחטים ויתערב הקמח במים ותטמטם בשעורים ותעשה כל העיסה גוף אחד. עראיאוכלים 

 מקורות והרחבה עיקר הסעיף

 ע:"שו
 מותרת: עראיאכילת 
 עד שיתערבו המים בקמח. –חיטים 

 עד שתעשה העיסה כולה גוף אחד.  –שעורים 

אוכלין עראי מן העיסה עד שתתגלגל בחטים ותטמטם  חלה)ג,א(:
 .בשעורים

)הדבקה פחותה מאשר  : בשאר עיסות הולכים אחר טמטוםא"רשב

 . אך עתה שהכל מדרבנן אפשר להקל לאכול עד גלגול.גלגול(

 

 הפרשת חלה מאפוי –סעיף ה 
 ה הכל, הרי זה מפריש מן הפת.אם לא הפריש החלה בצק, אלא אפ

 מקורות והרחבה עיקר הסעיף

 ע:"שו
 יפריש מהפת האפויה. –לא הפריש בעודו בצק 

 לא הפריש חלה מהעיסה יפריש לאחר אפייה. טור:,ם"רמב,ף"רי
 הארץ'.מלחם למדו כן ממה שכתוב ' באכלכם 
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 סימן שכ"ח
 בסימן שכב(: ע"שושיעור חלה )נפסק ב

החלה אחד מעשרים וארבעה העושה עיסה לעצמו והעושה למשתה בנו אחד מעשרים וארבעה נחתום שהוא עושה למכור בשוק וכן האשה שהיא שעור  חלה)ב,ז(:
 .עושה למכור בשוק אחד מארבעים ושמנה נטמאת עיסתה שוגגת או אנוסה אחד מארבעים ושמנה

יעור. בירושלמי נחלקו האם הטעם הוא משום שעינו של נחתום רעה או שמא יש להקדים שמדאורייתא שיעור חלה הוא בכל שהוא ורבנן הם שקצבו ש
 משום שעיסתו גדולה ואף בשיעור קטן יש כדי מתנה לכהן. 

 . ע"שווכ"פ  : שיעור אדם פרטי אחד מכ"ד בכל מקרה. ונחתום אחד ממ"ח בכל מקרה.א"רשב,ם"רמב
 כיון שהיום העיסות טמאות נהגו להפריש כזית ולשרפה באש. והוא מבוסס על המשנה שאם נטמאה העיסה תורמים אחד מארבעים ושמונה. (:מ"ד)ד"תה

 ברכת החלה –סעיף א 
. לפיכך אסור לאיש להפריש חלתו )או להפריש חלה( )טור( בשעה שיפריש חלה יברך: אשר קדשנו במצותיו וצונו להפריש תרומה,

)ובמקום שמפרישין ב' י שאי אפשר לו לברך כשהוא ערום. אבל האשה מותרת, והוא שיהו פניה שלמטה טוחות בקרקע. ערום, מפנ
 .חלות, לא יברך רק כשמפרישין הראשונה( )כל בו(

 מקורות והרחבה עיקר הסעיף

 ע:"שו
 קודם ההפרשה מברך.

 .)בחו"ל במקום שנהגו שתים(מברכים רק על החלה הראשונה  א:"רמ
 נוסח הברכה:

 .אתרומהלהפריש  ע:"שו
 .בחלהאפשר לומר להפריש  א:"רמ

 קיבלו. ש"ך. ומשמע שחלה -תרומה להפריש מהרש"ל: 

  : אין צורך בשתיהן, וכן אין צורך לומר 'מן העיסה'.ט"ז

 אופן ההפרשה:
 רק לבוש. –איש 

 אפילו עירומה והוא שיהו פניה טוחות בקרקע. –אשה 
יש לומדים מכאן שאפשר לברך בישיבה. י"א ששאני הכא שאינו  :ש"פת

מצווה כ"כ אלא תיקון אכילתו. וי"א שודאי חייב בכל ברכה לעמוד אלא שאני 
 הכא שא"א אחרת. 

 מה מברכים על ההפרשה?
 : להפריש תרומה. ג"סמב מנהיג,י"א מובאא
 להפריש חלה.  תרומה:,ם"רמבב

 בין חלה לתרומה. : אין קפידא בנוסח הברכה כאןק"סמ
 : במקום שמפרישים שתי חלות יברך רק על הראשונה.בו-כל

 קריאת שם:
 קורא לה שם ואומר הרי זו תרומה. ד:"ראב

 ברכה עירום:
האשה יושבת וקוצה חלתה ערומה מפני שהיא יכולה  חלה)ב,ג(:

. ובברכות מוקי להא משנה שהאשה לכסות עצמה אבל לא האיש
 פניה טוחות בקרקע. 

 וטור.  ם"רמבוכ"פ 
"כ כנראה שהטור רצה ליתן טעם מדוע הנשים הן אלו שבדר פרישה:

מפרישות חלה והוא משום שתמיד הן יכולות בשונה מהאנשים שלא תמיד 
 יכולים. דאל"ה לא ברור מדוע כ' דין זה פה והרי כתבו כבר כמה פעמים.

 הפרשת חלה בלחם מתולע:
שאינו ראוי למאכל ישראל אך משום אינו צריך להפריש משום  פרי תבואה:

מראית עין יפריש. וכיון שהוא רק מ"ע, לא יברך. אם רוצה לברך יאמר קודם 
 פסוק 'ויברך דוד וגו' וימשיך ברוך אשר קדשנו במצותיו וכו'. 

 י"א שיברך בארמית, וי"א שגם בתרגום יש איסור שם שמים לבטלה. 
 

 סומא ושיכור –סעיף ב 
 מפרישין חלה לכתחלה.הסומא והשכור, 

 מקורות והרחבה עיקר הסעיף

 ע:"שו
 סומא ושיכור מפרישים חלה לכתחילה. 

שסומא ושיכור לא )תרומות א,ו( אע"ג שכתוב במשנה  ם:"רמב
יתרומו, הוא משום שחיישינן שמא יפריש מן הרעה על היפה, אך 
בעיסה אחת שאין יפה ורעה לא שייך חשש זה ולכן הם מפרישים 

 לכתחילה.
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 הפרשה בלא רשות –סעיף ג 
הגה: מיהו אם ידעינן דזכות הוא לבעל העיסה, כגון שהיתה העיסה מתקלקלת, מותר ליטול חלה אין מפרישין חלה בלא רשות בעל העיסה. 

שבעלת הבית נותנת לה רשות בלא רשותו, דזכין לאדם שלא בפניו. וכן משרתת שבבית יכולה ליטול חלה בלא רשותו, כיון שרגילה היא לפעמים 
בשם  ב"יפ"ד דתרומות(, אבל אחר צריך ליטול רשות משניהם ) רמב"םבשם ה ב"י)ת"ה סי' קפ"ח(. ב' שותפין אין צריכין ליטול רשות זה מזה )

ומיהו אם נתן רשות לאחר להפריש, אפילו בעודו קמח, מועיל, אף על פי שעדיין לא נתחייב. והאורח יאמר לבעלת הבית  (.סמ"ג

 להפריש לו חלה מכל עיסות שתעשה לו בעוד שיהיה בביתה, כדי שלא תצטרך ליטול רשות בכל פעם.

 מקורות והרחבה עיקר הסעיף

 
 הפרשת חלה ללא רשות בעלים שלא תופשת:

 . אבסתם אדם שהפריש ללא רשות ע:"שו
אדם שהפריש עבור שני שותפים אך לא קיבל רשות  א:"רמ

 . בשניהם
 

 הפרשת חלה ע"י אחרים שמועילה:
אם נתן הבעלים רשות לאחרים להפריש עבורו, אפילו  ע:"שו

 . גבעודו קמח
אורח אומר למי שאופה את לחמו שתמיד יפריש על  ע:"שו

 עיסותיו.
במקום שאם לא יפריש העיסה תתקלקל והוי זכות  א:"רמ

 .דלבעלים
 משרתת שיש לה רגילות ליטול עיסה.  א:"רמ

 מי שאינה משרתת לא יכולה להפריש חלה. אא"כ יש הפסד.  ך:"ש
: בערב שבת תפריש רק בעלת הבית כיון שאז מקפידה על זה. אך בשאר ז"ט

 ימות החול יפרישו או המשרתת או אחד מבני הבית.
 שני שותפים לא צריכים ליטול רשות זה מזה. א:"רמ

 ם שלא ברשות אין תרומתו תרומה.רהתותרומות)א,א(: א
: יכול לעשות שליח שיפריש חלה לכשהקמח ק"סמתרומה,ב

יהפך להיות עיסה. ואין בזה בעיה של מינוי שליחות כיון שהבעלים 
 יכול להביא עיסה ולהתנות, יכול למנות שליח על כך.

 עיסה הפריש שלא מדעת הבעלים:מגבל ה
הוי חלה, מדאמ' פועלים שהלכו שתי וערב תורמים שלא  :ק"סמ

 מדעת בעל הבית.
לא הוי חלה. אינה ראיה ששם מיירי שנתן להם רשות  י:"ב

 לתרום, לכך מינם. אך כאן לא מינם לכך ולא הוי חלה. 
 עיסת השותפים:

 אינם צריכים ליטול רשות זה מזה.  ם:"רמב
אם אחר מפריש עבור שותפים צריך לקבל רשות מכל  :ג"סמג

 אחד ואחד בשותפות.
אם רואים שהעיסה תחמיץ אם לא יפרישו ויאפו, מותר  :ד"תהד

להפריש ולא אמרי' שבעל הבית יקפיד, כיון שהכל היום בטומאה. 
בדין זה וס"ל שבהפרשה  ד"תהחולקים על  א"רשבו 'תוס)בקצה"ח רמג,ח כתב שה

אין כאן זכות שנוכל לומר זכין שלא בפניו אלא שיש כאן רק ניחותא, ובתרומה בעינן 
קלקול העיסה זכות משום שאפשר להפריש גם אחר -זכות משום 'לדעתכם'. ואין אי

 האפיה(

 

 סימן שכ"ט
 חיוב חלה בלחם בלבד  –סעיף א 

דהיינו רכים העשויים כספוג, והדובשנין והאיסקריטים, והם מטוגנים בדבש, פטורים מן אין חיוב חלה אלא בלחם. לפיכך הסופגנין, 

  החלה.

 מקורות והרחבה עיקר הסעיף

 ע:"שו
 חיוב חלה הוא דווקא בלחם.

 מאפים אחרים שאינם כלחם פטורים מחלה.
היינו עיסה הראויה לבוא לידי לחם. וסתם לחם אינו עשוי אלא מקמח  ך:"ש

 ומים.

]מטוגן בדבש[  והדובשנין ]עשוי כספוג[ הסופגניןחלה)א,ד(:

וחלת המשרת  ]עשויין כצפיחית שלשין עיסתן רכה מאד[ והאסקריטין
 .והמדומע פטורין מן החלה

בספרי זוטא כתוב 'מלחם הארץ ולא כל לחם. וממילא  ריבמ"ץ:
ידעו חז"ל שיש למעט לחמים מסוימים ומיעטו כל מה שאין עשייתו 

 יל בתנור אלא עשייתו בקדירה.כלחם רג

 

 שנאפתה חייבת בחלה בלילה רכה –סעיף ב 
ה רכה ואפאה בתנור או במחבת, בין שהרתיח ואחר כך הדביק, בין שהדביק ואח"כ הרתיח, חייבת בחלה ובלבד שלא עיסה שבלילת

 על ידי משקה.

 מקורות והרחבה עיקר הסעיף

 ע:"שו
 :בכל המקרים האלו עיסה רכה חייבת בחלה

 תנור.
  מחבת.

 הרתיח ואח"כ הדביק.

 הדביק ואח"כ הרתיח.
 עיסה רכה אינה חייבת בחלה במקרה:

 שהוכנה לאכילה ע"י משקה.

הן.  בישול בסיר[] אמר ריש לקיש: הללו מעשה אילפס פסחים)לז.(:
במה ..ורבי יוחנן: אמר מעשה אילפס חייבין, והללו שעשאן בחמה.

שהרתיח ולבסוף הדביק, אבל הדביק ולבסוף  -דברים אמורים 
 נעשה כמי שעשאן בחמה ופטורין. -הרתיח 

 הדביק ואח"כ הרתיח:
 : כריש לקיש, פטור מחלה.ח"ר

הלכה כרבי יוחנן, חייב בחלה,  :'תוס,ם"רמב,ף"רישאילתות,
 )שאז אינו מעשה תנור אלא בישול(.ובלבד שלא ע"י משקין 

המיקל לא הפסיד. אך בהרתיח  –: הואיל ויש מח' מרדכיבשם  מ"ד
 מבפנים ואח"כ הדביק לכו"ע חייב.

 מהי בלילה רכה?
)הל' שבת סימן נח אות ט(: "נראה דרכה היינו דנשפך ונרוק אבל  א"חזו

אכתי הן גוש ולא נוזל אבל אם המים מרובים והן רק כמים עכורין אינו 

 כלל בשם לש".
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 בלילה עבה –סעיף ג 
וגלגלה על דעת לבשלה או לטגנה או לעשותה סופגנין או ליבשה בחמה, ועשה כן, פטורה. גלגלה לעשות ממנה עיסה שבלילתה עבה, 

לחם, ונמלך לבשלה או לטגנה או לעשותה סופגנין או ליבשה בחמה, חייבת, שכבר נתחייבה משעת גלגול. גלגלה על דעת סופגנין 

 וכיוצא בהן, ונמלך לעשותה לחם, חייבת.

 קורות והרחבהמ עיקר הסעיף

 ע:"שו
  :אעיסה עבה פטורה מחלה רק בשני תנאים

 עשאה על דעת שלא לאפות. .א
 בפועל קיים את דעתו הראשונה. .ב

 
 פטורה מחלה. –במקרה ואחד מהתנאים חסר 

. ולכן ראוי ביש הרבה פוסקים שמחייבים מרגע גלגול העיסה כעבה  ך:"ש
 כל העיסה תתחייב. להחמיר להפריש בלא ברכה או לאפות מעט שעל ידי כן

עיסה שתחלתה סופגנין וסופה סופגנין פטורה מן החלה  חלה)א,ה(:
תחלתה עיסה וסופה סופגנין תחלתה סופגנין וסופה עיסה חייבין 

 .בחלה
חיוב חלה תלוי  ן:"ר,ן"רמב,א"רשב,ש"רא,ש"ר,ם"רמבא

בכוונתו בגלגול העיסה ובמעשה הסופי. מה שכתוב במשנה 
אך בעקרון  שנמלך ושינה הייעוד המקוריתחילתו עיסה וכו' היינו 

 . י"בהולכים אחר הכוונה. וכ"פ 
היא רק  )המובאת בסעיף ב( י"רמחלוקת ר"ל ו :ת"ר,ק"סמ,ג"סמב

שמשעת בבלילה רכה, אך בבלילה עבה לכו"ע חייבת משום 
ולכן בתחילתה עיסה וסופה  גלגול העיסה התחייבה בחלה

 סופגנין חייבת.
עיסה שיוצרים ממנה אטריות וכדומה  ת"רלפי  בשם מרדכי: מ"ד

תהיה חייבת בחלה, ולחולקים תהיה פטורה. אך משמע מרי"נ 
שירא שמים יפריש  ש"פתוכ' על זה פוטר עיסה לאטריות.  ת"רשגם 

 ללא ברכה. 
 

  

 עיסת סופגנין שאפה חלקה –סעיף ד 
אפילו כשעושה אותה על דעת לבשלה וכיוצא בו, אם דעתו לאפות ממנה מעט, ואפאו, אפילו אין באותו מעט שיעור חלה, כולה 

 מתחייבת על ידו.

 מקורות והרחבה עיקר הסעיף

 ע:"שו
אם מתכוון לאפות חלק מהעיסה, אפילו אם באותו חלק אין שיעור 

 ים בחלה.חייב –חלה 
: אפילו אם רק התכוון לאפות ולא אפה בפועל חייב בחלה. ח"ב בשם ך"ש

ולכתחילה יפריש ואח"כ יאפה, אך אם קודם אפה יפריש במוקף מהעיסה 
 שנותרה.

 . ב"יאלא כמ"ש  ח"ב: אין הלכה כז"ט

עיסה שכוונתו לעשותה סופגנין וחלק ממנה אפה,  ש:"רא,ש"ר
אפילו אם אין באפוי שיעור חלה, כל העיסה חייבת. והטעם הוא 

 דחייש' שמא ימלך על כולה או על שיעור חלה. 
העיסה מתחייבת בחלה רק אם בפועל אפה חלקה, אך אם  י:"ב

רק היה בדעתו לאפות מיעוט שאין בו שיעור לא מתחייב בחלה, 
 ל הדין הוא גזירה והבו דלא לוסיף עלה.משום שכ

מהר"ם היה מסופק כמי הלכה במח' בסעיף הקודם ולכן היה 
אופה מעט ומפריש בלא רכה וכן לא היה אוכלו לבדו אלא בתוך 

 הסעודה. 

 

 טריתא –סעיף ה 
יש בכירה גומא ושופכין אותה טריתא, דהיינו עיסה שבלילתה רכה ושופכין אותה על הכירה ומתפשט עליה ונאפית, פטורה. אבל אם 

 הגה: בצק שאופין אותו בשפוד ומושחים אותו בביצים או בשמן או במי פירות, פטור )טור(.לתוכה, חשוב לחם וחייב. 

 מקורות והרחבה עיקר הסעיף

 ע:"שו
 פטורה. –עיסה דלילה מאד שנאפית כרוטב שנשפך על הכירה 

 חייבת.  –אם נשפכה לגומא ונאפית כדבר עבה 
 א:"רמ

 פטור. –בצק שנאפה על שיפוד 

טרוקנין חייבין בחלה. וכי אתא רבין אמר רבי יוחנן: ברכות)לז:(:
טרוקנין פטורין מן החלה. מאי טרוקנין? אמר אביי: כובא דארעא. 
ואמר אביי: טריתא פטורה מן החלה. מאי טריתא? איכא דאמרי: 

לחם  גביל מרתח, ואיכא דאמרי: נהמא דהנדקא; ואיכא דאמרי:
 העשוי לכותח.

טרוקנין חייב כי הוא כתחילתו סופגנין וסופו עיסה. וטריתא  ש:"רא
 הוא תחילתו וסופו סופגנין.

 צורת לחם:

 עובי שנוצר מתפיחה של אפייה.פנ"ה: 

 

 בצק על שיפוד ובצק מקמח קלי –סעיף ו 
העושה עיסה ליבשה בחמה בלבד, פטורה. וכן קלי שלשו אותו במים או בדבש, ואוכלין אותו בלא אפייה, פטור. וקלי שלשן כדי 

 לאפותו, חייב. 

 מקורות והרחבה עיקר הסעיף

 ע:"שו
 סוגי מאפים הפטורים מחלה:

 הנאפה בחמה.
 חייב. -אם התחיל לאפות בחמה וסיים בתנור או איפכא  ך:"ש

 קלויים טחונים שנלושו במים או דבש ונאכל ללא אפיה. גרעינים
 חייב[. –]קלי שנלוש על מנת לאפותו 

 .ואיכא דאמרי: נהמא דהנדקא ...מאי טריתא? ברכות)לז:(:
קמח קלי שעשאו בצק חייב רבי יוסי בשם רבי יוחנן  ירו' חלה)א,ד(:

 והוא שאפיין.
 .א"רשבו ם"רמבוכ"פ 
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 לחם העשוי לכותח –סעיף ז 
 לחם העשוי לכותח, מעשיה מוכיחים עליה. עשאה כעבין, דהיינו שערכו ועשאו כצורת לחם, חייב. ואם לאו, פטור.

 מקורות והרחבה עיקר הסעיף

 ע:"שו
 חיובו תלוי בצורתו: –לחם שעשוי לכותח 

 חייב. –עשאו עבה 
 פטור. –עשאו רך 

 
 ברכה:

כשיעור. ובכל מקרה : החיוב כאן הוא משום שחוששים שמא ימלך לאפות ז"ט
 חייב לברך. שכל מקום שחייבו כללו גם ברכה.

תני רבי חייא: לחם העשוי לכותח פטור מן החלה. והא  ברכות)לז:(:
תניא: חייב בחלה! התם כדקתני טעמא, רבי יהודה אומר: מעשיה 

 (קרשיםצורת חייבין כלימודין) צורת פת נאה(כעבין ) מוכיחין עליה, עשאן
 .פטורים

 :)לא מופיע בבית יוסף(הסבר בדין זה 
: חיוב החלה בעבים הוא דאורייתא, שכן תחילתה עיסה. ת"ר

ואילו בלימודין פטור משום שהיא עיסה רכה.)כך מסבירים 
 בשיטתו אחרונים(

חיוב החלה הוא רק דרבנן כיון שסוף העיסה  ש:"ר,ש"רא
להאפות בחמה ולא דמי ללחם, אלא משום שהצורה דומה ללחם 

 יבואו לטעות. אך בלימודין אינו דומה כלל ללחם ולא יבואו לטעות.ו

 

 עיסה חלוטה ברותחין –סעיף ח 
 עיסה שנלושה במים רותחין, בין שנתן רותחין על גבי קמח בין שנתן קמח ברותחין, חייבת, בין שאפה בתנור או באלפס בלא משקין.

 מקורות והרחבה עיקר הסעיף

 ע:"שו
 בחלה אפילו אם חלטו הקמח במים. עיסה שנאפית חייבת

 היינו שאין החליטה מבטלת את האפייה שאח"כ. ך:"ש
לכן עיגולי ביגלה וכדומה שנחלטים ברותחים בכדי לייצב את  פנ"ה:

 צורתם חייבים בחלה.

המעיסה, בית שמאי פוטרין, ובית הלל מחייבין.  פסחים)לז:(:
החליטה, בית שמאי מחייבין, ובית הלל פוטרין. איזהו המעיסה 

 -קמח שעל גבי מוגלשין, החליטה  -ואיזהו החליטה? המעיסה 
ותנא קמא, מאי  ..מים רותחים[. –]מוגלשין  מוגלשין שעל גבי קמח

ר שמואל, וכן שנא המעיסה ומאי שנא חליטה? אמר רב יהודה אמ
אמר רבי יהודה ואיתימא רבי יהושע בן לוי: כמחלוקת בזו כך 

 מחלוקת בזו. ותברא, מי ששנה זו לא שנה זו.
הלכך, כיון שבית הלל סוברים שבשני המצבים  ש:"רא,ם"רמב

 חייבים, אם חוזר לאפות בתנות לחם קרינן ביה וחייב בחלה.
 

 

 עיסה של מי פירות –סעיף ט 
 במי פירות, אפילו בלא שום מים, חייבת בחלה.עיסה שנלושה 

 מקורות והרחבה עיקר הסעיף

 ע:"שו
חייבת  –עיסה שנלושה מקמח ומי פירות בלבד ללא שום מים 

 בחלה.
יפריש ללא ברכה או יעשה עיסה אחרת ויפריש ממנה עליו )האם חולק  ך:"ש

אילו כאן מדבר על תקנה חיובית למנוע ספקות ו ט"ז שבסעיף ז? לא,  ז"טעל 
 כל ההפרשה היא על ספק הדין(

 .עיסה שנילושה במי פירות חייבת בחלה ,ב(:ב)חלה
 .י"ב: הלכה כסתם משנה זו ולא כירושלמי . וכ"פ א"רשב,ם"רמב

יש סוגיא בירושלמי וממנה משמע שדין זה מסופק  ש:"רא,ת"ר
ולכן יש להזהר שלא ללוש עיסה במי פירות בלבד ללא מים כדי 

 לצאת מהספק.

 

 הכשרת העיסה לטומאה –סעיף י 
הגה: ועיין בא"ח סימן רי"ח(.  סמ"קיש ליזהר מללוש במי פירות שאינם משבעה משקים, אלא א"כ יערב עמהם אחת משבעה משקים )

כמו שנתבאר (, סמ"גבשם  ב"יסי' קצ"ח בארתי מה הם השבעה משקין. ואם עבר ולש בלא ז' משקין, לא ישרוף החלה, אלא יתן אותה לכהן קטן )
 לעיל סימן שכ"ב.

 מקורות והרחבה עיקר הסעיף

 ע:"שו
 אין ללוש עיסה רק עם מי פירות ללא אחד משבעת המשקים.

צריך ללוש את העיסה עם המים או משקה אחר, אך לא יוסיף מים אחר  ך:"ש
 שהתחייבה בחלה, שאז רק יכול לטמאה וזה אסור.

בין מי פירות לשבעת המשקים הולכים לפי רוב. בין מ"פ למים הולכים  :ש"פת
 אחר המים, אפילו כלשהו.

 א:"רמ
 יתן לקטן. –אם לש 

: לא נכון ללוש עיסה רק עם מי ביצים כיון שכך העיסה לא ק"סמ
מוכשרת לקבל טומאה, ולשרפה א"א וגם לאכלה א"א. ויכול לתנה 

 לכהן קטן.
ם אחד משבעת המשקים כדי שתהא נכון לערב עם הביצי י:"ב

 מוכשרת לקבל טומאה ותטמא ותשרף.
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 סימן ש"ל
 עיסת נכרי פטורה –סעיף א 

עיסת עובד כוכבים פטורה, אפי' לשה ישראל. ושל ישראל, חייבת, אפי' לשה לו עובד כוכבים. נתנה לישראל במתנה, אם עד שלא 

 (.רמב"םבשם ה ב"י)עובד כוכבים שהפריש חלה, אינו כלום, ותאכל לזר( )גלגלה נתנה לו, חייבת. ואם לאחר שגלגלה נתנה לו, פטורה. 

 מקורות והרחבה עיקר הסעיף

 ע:"שו
חיוב חלה תלוי בבעלים של העיסה בשעת הגלגול ולא של מי 

 שעשאה.
 א:"רמ

 אינו כלום. –גוי שהפריש חלה 

עובד כוכבים שנתן לישראל לעשות לו עיסה פטורה מן  חלה)ג,ה(:
 .החלה נתנה לו מתנה עד שלא גלגל חייב ומשגילגל פטור

 הולכים אחר הבעלות ולא אחר מגלגל העיסה. ש:"רא

 

 עיסת השותפים –סעיף ב 
 עיסת השותפין חייבת.

 מקורות והרחבה עיקר הסעיף

 ע:"שו
 עיסת השותפים חייבת בחלה.

חלה אף על גב דכתיב ראשית, ואיכא למימר: נילף חולין)קלה:(:
 -דשותפות לא, אף כאן  -ראשית ראשית מראשית הגז, מה להלן 

 ..דשותפות לא, כתב רחמנא עריסותיכם

 

 ותפות ישראל ונכריש –סעיף ג 
ישראל שהוא שותף עם העובד כוכבים, אם אין בחלק הישראל כשיעור, פטורה. ואם יש בה כשיעור, חייבת, ויכול להפריש מיניה 

 וביה.

 מקורות והרחבה עיקר הסעיף

 ע:"שו
 

 ישראל השותף עם גוי בעיסה:
חייב. ויפריש מהעיסה  –יש בחלק הישראל שיעור חיוב 

משום שיש בילה בדבר לח ולא יכול להיות שלא יהיה ]הטעם המשותפת 

 .לחלה שיעור מדאורייתא[ן שם משל ישראל ואי
 פטור. –אין בחלק הישראל שיעור חיוב 

עיסת ארנונה שחייב ליתן למלך, חייבת בחלה שמא ימלך המלך בסוף  ך:"ש
 ולא יקחה.

בשל ישראל אין  העושה עיסה עם העובד כוכבים אםחלה)ג,ה(:
 .חלה פטורה מן החלהכשיעור 

יכול להפריש מתוך העיסה עצמה משום שיש בילה  :ו"רי,ש"רא
בדבר לח, ובודאי בחלק שירים תהיה עיסת ישראל ויפריש ממנה 

בהווא  ש"רא)כמ"ש  ואין בזה בעיה של מן הפטור על החייב]על החייב. 

כיון שמדאו' חלה בכל שהוא ורואים כאילו הפריש כל שהוא של  אמינא(
 .[ישראל החייב על החייב

אם בחלק הישראל אין שיעור חלה מעיקרא לא חייב, אך  :בו-כל
כיון שלית ליה קלא לחלה, חייב. אך אם הגוי עומד איתו שם וניכר 

 חזר הדין למקורו. –שהוא גם עיסת גוי 
 עיסת ארנונה:

ר רבא עיסת ארנונה חייבת בחלה. ואע"ג דלא מצי אמ פסחים)ו.(:
 מסלק ליה בזוזי, מאי טעמא משום דלית ליה קלא דלגוי היא.

ברשות  )ארנונה(תמן?...מה בינה לעיסת ארנונאירו' חלה)ג,ד(:
. )ולא יטלה ותשאר ביד ישראל( ישראל הוא שמא ימלך הגוי ליטלה

 לדעתו היא תלויה. )בעיסת שותפים(ברם הכא
: המפריש מעיסת ארנונה אע"פ שהיא רק משום הרואים א"רשב

צריך לברך עליה משום ש"כל שהצריכו חכמים להפריש או לשחוט 
מאיזה טעם שאמרו מצוה של דבריהם היא ועל מצוה של דבריהם 

שאין מברכים במקום שהוא רק משום  ן"ר)ואילו דעת ה מברכים."

 .ביחס לשחיטת בן פקועה( –מראית עין 

 אים שותפים?אימתי נקר
אם קנו את קמח יחד, ישראל ונכרי, שלכל אחד יש חלק  תרומה:

בכל הקמח, אזי פטורה העיסה. אך אם קנו לבד הקמח ואח"כ 
 עירבוהו ולשו יחד שם חייבת.

 

 גר שהתגייר –סעיף ד 
 חייב. עובד כוכבים שהיתה לו עיסה, ונתגייר. גלגלה קודם שנתגייר, פטור. אחר שנתגייר, חייב. אם ספק,

 מקורות והרחבה עיקר הסעיף

 ע:"שו
 עיסת גר:

 פטור. –גלגול קודם גיור 
 חייב. –גלגול אחר גיור 

 חייב. –ספק 
משום ספיקא לחומרא. אך יתכן שכיום שהוא דרבנן אינו צריך להפריש.  ך:"ש

 ובכל מקרה יפריש ללא ברכה.
 

גר שנתגייר והיתה לו עיסה נעשת עד שלא נתגייר פטור  ,ו(:ג)חלה
ומשנתגייר חייב ואם ספק חייב ואין חייבין עליה חומש רבי עקיבא 

 .אומר הכל הולך אחר הקרימה בתנור
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 גרים שותפים –סעיף ה 
עד שהשלימו לכשיעור, הרי  שני עובדי כוכבים שעשו עיסה כשיעור וחלקוה, ואח"כ נתגיירו, והוסיף כל אחד על חלקו אחר שנתגייר

 זו חייבת.

 מקורות והרחבה עיקר הסעיף

 ע:"שו
גוים שהיו שותפים בעיסה והתגיירו שניהם ואח"כ הוסיפו עד 

 חייבים. –שיעור חלה 

אמר רבי בון בר חייה שני גוים שעשו שני קבין וחלקו  ירו' חלה)ג,ד(:
היתה להן שעת והוסיפו זה על שלו וזה על שלו חייבין שלא  ]והתגיירו[

חובה ונפטרו. שני ישראלים שעשו שני קבין וחלקו והוסיפו זה על 
 שלו וזה על שלו פטורין שכבר היתה להן שעת חובה ונפטרו.

 הלכה כדברי הירושלמי. ם:"רמב
אין הלכה כירושלמי, שכן מאי שנא בין זה לבין צירוף  ד:"ראב

 חר.עיסות בסל או ע"י נשיכה ששם התחדש החיוב בשלב מאו
אינו דומה, שבסל מדובר שלא היה מעולם עוד שעת חיוב  י:"ב

אלא בסל עצמו. אך בשותפים שרצו מראש לחלק, בבפועל היה 
ראוי שיהיה חיוב כיון שיש שיעור אלא שלא חל החיוב מחמת 

. ונחשב כאילו הורמה חלתה באותה שעההחלוקה העתידית 
אך בצירוף סל נראה שלא היתה מעולם שום אפשרות של חיוב, 

ס"ל שכאשר  ראב"ד]ושמא חל החיוב.  –ולכן בפעם הראשונה שיש 

רוצים לחלק לא חשיב כא' הורמה חלתה אלא כאילו לא חל החיוב כלל, 

 הוא חל.[ –ולכן באפשרות הראשונה של חיוב 

 

 ישראל וגוי שעשו ב' קבין –סעיף ו 
היתה העיסה בין עובד כוכבים וישראל בשותפות, וחלקו ואח"כ נתגייר והוסיף כל אחד על שלו עד שהשלים והוסיף לכשיעור, של 

הגה: ודוקא שעשאוה מתחילה בשותפות על מנת שלא לחלקו, ונמלכו לחלקה אח"כ, אבל אם עשאוה ישראל חייבת, ושל עובד כוכבים פטורה. 
 עובד כוכבים חייבת.מתחלה על מנת לחלק, אף של 

 מקורות והרחבה עיקר הסעיף

 ע:"שו
 עיסת גוי ויהודי וחילקו והתגייר:

 חייבת. –של ישראל 
 פטורה. –של גר 

 אם לא עשו על דעת לחלק אח"כ גם של הגר חייבת. א:"רמ

 והתגייר הגוי[]ישראל וגוי שעשו שני קבין וחלקו  ירו' חלה)ג,ד(:
ניחא חלקו של ישראל חייב. חלקו  והוסיפו זה על שלו וזה על שלו.

של גוי מהו. כלום חלקו של גוי חייב לא מחמת חלקו של ישראל. 
 .חלקו של ישראל חייב וחלקו של גוי פטור

טעם הדין הזה הוא כבסעיף הקודם שישראל היתה  ם:"רמב
מדובר כאן שעשו אותה מראש  – י"בשעת כושר לחיוב, ולגוי לא. 

יה ודאי פטור.)אך כאן הפוך, מחמת דאל"ה השלא על דעת לחלק, 
החיבור לגוי, לישראל לא היתה שעת הכושר. ולגוי מחמת החיבור 

 לישראל היתה שעת כושר(.

 זה וזה חייבים וכנ"ל.  ד:"ראב
 גוי שהפריש חלה:

עכו"ם שהפריש חלה אפילו בא"י אינה חלה, אלא  ם:"רמב
לה שמא מודיעין אותו שאינו צריך ותאכל לזר, ולמה לא חששנו 

עיסה של ישראל היא ותלה אותה ביד עכו"ם וכדי לפוטרה, שאם 
ירצה ישראל יפטור עצמו ויעשה ישראל עיסתו פחות משיעור 

 חלה.

 

 הפקיר עיסתו –סעיף ז 
הפקיר עיסתו קודם שנתגלגלה, וזכה בה ואח"כ גלגלה, או הפקירה אחר שגלגלה וחזר וזכה בה, חייבת. הפקירה ונתגלגלה בעודה 

 הפקר, ואחר כך זכה בה, פטורה.

 מקורות והרחבה עיקר הסעיף

 ע:"שו
 כיון שחיוב חלה תלוי בבעלים בשעת הגלגול ה"ה בהפקר.

חייבת,  -הקדישה עיסתה עד שלא גלגלה ופדאתה מנחות)סז.(:
חייבת, הקדישה עד שלא גלגלה וגלגלה הגזבר  -משגלגלה ופדאתה 

 היתה פטורה.פטורה, שבשעת חובתה  -ואחר כך פדאתה 
אע"פ שבגמרא מיירי בהקדש ולא בהפקר, כיון  חידושי הגהות:

 שלעניין חלה שוין שפטורים ממילא ה"ה הכא להפקר.
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 עיסה לבהמות  –סעיף ח 
 העושה עיסה לבהמה ולחיה, פטור.

 מקורות והרחבה עיקר הסעיף

 ע:"שו
 עיסה לבעלי חיים פטורה מחלה.

ראשית עריסותיכם שלכם חייבת ושל חיה  ספרי זוטא)שלח,כא(:
 אינה חייבת. 

 

 עיסת הרועים  –סעיף ט 
עיסת הכלבים, בזמן שהרועים אוכלים ממנה, חייבת. ואם לאו, פטורה. ודוקא שניכר בה שהיא לכלבים, כגון שאינה ערוכה ועשויה 

 כצורת לחם, הא לאו הכי חייבת.

 מקורות והרחבה עיקר הסעיף

 ע:"שו
 

 בים:עיסת כל
 חייבת. –רועים אוכלים ממנה 

פטורה. והוא שיהיה ניכר שהיא של  –רועים לא אוכלים ממנה 
 כלבים.

הטעם הוא משום מראית עין. ולכאורה אין כאן שהרי מי רואה? אלא  :ש"פת
שמה שאסרו חכמים הוא גם בחדרי חדרים. אך צ"ע אולי הוא דווקא במה 
שיסודו דאורייתא, אך בחו"ל הוא דרבנן. ואכן יש מי שאומר שמפריש בלא 

 ברכה.

עיסת הכלבים בזמן שהרועים אוכלין ממנה חייבת  חלה)א,ח(:
 .אין הרועים אוכלין ממנה אינה חייבת בחלהאם ...בחלה

איזהו עיסת כלבים. ר' שמעון בן לקיש אמר כל ירו' חלה)א,ה(:
שעירב בה מורסן. מתניתא אמר בזמן שהרועין אוכלין ממנה. פעמים 
שאין הרועים אוכלים ממנה. רבי יוחנן אמר כל שעשה כעבין ותני כן 

בא בשם שמואל רבי  עשאן כעבין חייבת עשאה לימודין פטורה. רבי
אמי בשם רבי חייה רובא אפילו עשאה קלוסקין והא תנינן אם אין 
הרועין אוכלין ממנה. תיפתר שעשאה משעה ראשונה שלא יאכלו 

 .הרועים ממנה
 מה פירוש רועים אוכלים ממנה?

 כריש לקיש, כל שראויה לרועים. טור:
ה : כרבי בא בשם שמואל, שכל שאין כוונתו לאכול ממנן"רמב

. ועוד, שהולכים אחר צורת ם"רמבפטורה. ונראה שכך גם דעת ה
הפת, אם ערוכה כפת לרועים, מסתמא כוונתו גם לאכול ממנה, 

 ואם לאו פטורה. 
 עירוב מורסן:

: פשוט שסתם עיסה עם מורסן חייבת, שזו משנה א"רשב
מפורשת. אלא כאן מיירי בכמות גדולה מאד שאין אנשים אוכלים 

רי שעירב בה מורסן לאחר שקצת בירר אותה אותה, או שמיי
 מהתערובת.

 לוקח מנחתום:
הלוקח בח"ל מן הנחתום צריך להפריש חלה מספק, " ם:"רמב

אבל הלוקח מבעל הבית, ואין צריך לומר המתארח אצלו אינו צריך 
 "להפריש חלה מספק.

טעמו הוא שכיון שעסקינן בחלת חו"ל חייש' שמא המוכר  פרישה:
הקל בזה ולא הפריש, כיון שהוא אינו אוכל ממנה. אך אצל בעה"ב 

 שאוכל ממנה, מסתמא הפריש.
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 סימן של"א
 יסודות החיוב של תרומות ומעשרות

 התפשטות חיוב תו"מ  -א סעיף
 נוהגים שיהיו התקינו ונביאים, הבית בפני שלא בין הבית בפני בין, ישראל בארץ אלא התורה מן נוהגים אינם ומעשרות התרומות

 אף נוהגים שיהיו התקינו הראשונים וחכמים. שם ושבים הולכים ישראל ורוב ישראל לארץ סמוכה שהיא מפני, שנער בארץ אפילו

. סופרים מדברי ומעשרות בתרומות חייבת שדה בה הקונה, סוריא. ישראל לארץ סביבות שהם מפני, ומואב עמון ובארץ מצרים בארץ

 . בהן נוהגות ומעשרות תרומות אין, הארצות ושאר

 מקורות והרחבה עיקר הסעיף

 ע:"שו
 התפשטות חובת תו"מ:

 רק בארץ ישראל, גם שלא בפני הבית. –מדאורייתא 
בארץ שנער משום שרוב ישראל מגיעים  –תקנת נביאים 

הארץ לשם, וחששו שמא ]ראיתי סברא שלא רצו שירדו מקדושת לשם.

 .מחמת עול המצוות התלויות בארץ ירדו, ולכן אסרו[

כל הארצות הסמוכות לארץ ישראל חייבות.  –תקנת חכמים 
 ובסוריא רק הקונה שדה חייב.

 בשאר הארצות הרחוקות אין שום חיוב.

אינה נוהגת אלא בארץ,  -כל מצוה שהיא תלויה בארץ קידושין)לו:(:
חוץ מן נוהגת בין בארץ בין בחוצה לארץ,  -ושאינה תלויה בארץ 

 הערלה וכלאים; ר"א אומר: אף החדש.
 

 

 הדין בזמן הזה –ב  סעיף
: שנאמר מפני. מדבריהם אלא, התורה מן ומעשרות תרומות חיוב אין עזרא בימי ואפילו, בבל עולי בו שהחזיקו במקום אפילו, הזה בזמן

 בתרומות ישראל בארץ עכשיו דחייבין להו וסבירא, חולקין ויש :הגה. עזרא בימי שהיתה כמו, מקצתן ביאת ולא כולכם ביאת משמע תבואו כי
 (. י"ר בשם טור) כן נהגו לא אך, מדאורייתא ומעשרות

 מקורות והרחבה עיקר הסעיף

 תוקף חיוב תו"מ בארץ ישראל בזמן הזה:
 דרבנן, כיון שצריך 'ביאת כולכם'. ע:"שו
 י"א שהוא דאורייתא, אך לא נהוג כן. א:"רמ

( או י"ראי תרומה בזה"ז דאורייתא) י"רפליגי ר"ל ו יבמות)פא.(:
 דרבנן)ר"ל(.

דרבנן. כיון שהוא גם פלוגתא דתנאי ורבנן ס"ל דרבנן.  ם:"רמב
 וכן צריך ביאת כולכם. 

 (.ביאת כולכם שייך רק גבי חלהדאורייתא, קדושה שניה לא בטלה ) י:"ר

 שונים: גידולים

 אילן שגדל בבית פטור. ירושלמי ערלה)א,ב(:
 עציץ: 

מדאורייתא רק הגדל בארץ חייב וה"ה לעציץ נקוב)יומא פג:( אך מדרבנן 

 גם על מצע מנותק חייב ואף יברך על כך.

 חממה:

 הגדל בבית פטור.ראב"ד: 

 חייב מדרבנן אך לא יברך.רמב"ם: 

הוא דרך הגידול  יודה בחממה משום שכךראב"ד נראה שגם פנ"ה: 

 כיום.

 גידולי מים:

 יש מחלוקת ויפריש בלא ברכה.

 

 קניין גוי לא מפקיע –ג  סעיף
 . בסוריא כן שאין מה. ומעשרות תרומות מפריש, ממנו ולקחה ישראל וחזר, ישראל בארץ קרקע שקנה כוכבים עובד

 מקורות והרחבה עיקר הסעיף

 ע:"שו
מפקיע את קדושתה לעניין כלל: מה שקנה גוי קרקע בא"י אינו 

 הגידולים.
 אם ישראל קנה ממנו בחזרה, מה שגדל אצלו חייב במעשר. –לכן 

 אך הקונה בסוריא קרקע מגוי כנ"ל פטור.

אמר רבה: אף על פי שאין קנין לעובד כוכבים בארץ  גיטין)מז.(:
 ...ישראל להפקיע מידי מעשר, שנאמר: כי לי הארץ, לי קדושת הארץ

ר' הונא הגדול מציפורי  ַרִבי הּוָנא רֹוָבא ְדִציּפֹוִרין (:יר' דמאי)ה,ח
נהג כשיטת ר"ש שיש  ָאַמר, ִהְנִהיג ר' ֲחִניָנא ְבִציּפֹוִרין ְכַהָדא ְדר"ש

קנין לעכו"ם להפקיע ולכן ישראל שקונה פירות מעכו"ם פטור מן 
 ְכַהָדא ְכר"ש.ַרִבי ְזִעיָרא ָאַמר ִהְנִהיג ר"ח ְבִציּפֹוִרין המעשרות. 

 הלכה:
 הלכה כירושלמי שיש לגוי קניין להפקיע.ערוך,ר"ח,רע"ב: 

 הלכה כבבלי שאין לגוי קניין להפקיע.  רמב"ם ועוד פוסקים:
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 חיוב תו"מ הולך אחר מירוח –ד  סעיף
 פטורין, כוכבים העובד ומרחן, כוכבים העובד ביד מלאכתו נגמרה אם, ישראל בארץ שקנה בקרקע שגדלו כוכבים העובד פירות

, מעשר ותרומת ראשון ומעשר תרומה ומפריש חייבים, ישראל וגמרן, מלאכתן שתגמר קודם, שנתלשו אחר ישראל לקחן ואם. מכולם

 מוכר מעשר והתרומת). ממנו ליטול יכול אתה שאין איש מכח באתי אני: ללוי אומר שהוא מפני, שלו והוא, ראשון מעשר לעצמו ומשייר
  (.טור( )דמיה ונוטל לכהן

 מקורות והרחבה עיקר הסעיף

 ע:"שו
 חיוב תו"מ נקבע במירוח:

 פטור גם אח"כ. –מירוח אצל גוי וקנה אח"כ ישראל 
 חייב. ומפריש הכל.  –קנה מגוי ואז המירוח אצל ישראל 

 לא צריך לתת:
 אומר ללוי שהפירות הגיעו ממי שפטור בכלל.  –מע"ר  ע:"שו
  מוכרה לכהן. –תר"מ  א:"רמ

 -אלא דמרחינהו ישראל מרשות עובד כוכבים, מעשרן  בכורות)יא:(:
 -דאין קנין לעובד כוכבים בארץ ישראל להפקיע מיד מעשר, והן שלו 
 דאמר ליה: קאתינא מכח גברא דלא מצית אישתעיה דינא בהדיה.

 שדה של יהודי ופועל גוי מירח:
 חייב מדאורייתא בתו"מ שהולכים אחר בעל השדה. מאירי:

 חייב מדרבנן כיון שהפועל נכרי. ראשונים:
 שדה של גוי ופועל יהודי מירח:

כל  אחרוניםפטור משום בעל השדה. אך כ'  תוס',רא"ש,טור:
בסיס הדין ההפוך שהולכים אחר הפועל וצריך להפריש אך בלי 

 ברכה. 

 

 קנה מגוי בעודם מחוברים –ה  סעיף
 בכל חייב, ישראל ביד ונגמרו, המעשרות לעונת באו שלא עד אם, לקרקע מחוברים כשהן לישראל שלו הפירות כוכבים העובד מכר

, כיצד. חשבון לפי ללוי המעשר ונותן ומעשרות תרומות מפריש, המעשרות לעונת שבאו אחר מכרן ואם. ללוי ראשון מעשר כל ונותן

 המעשר שלישי שני ללוי ונותן ומעשרות תרומות מפריש, ישראל ביד ונגמרה, שליש שהביאה אחר כוכבים מעובד זרועה אהתבו לקח

 . ראשון

 מקורות והרחבה עיקר הסעיף

 ע:"שו
 קנה ישראל מגוי פירות מחוברים:

 חייב בכל כרגיל. –קודם עונת המעשרות 
מפריש אך נותן לפי  –לאחר עונת המעשרות קודם הגימור 

חשבון. אם גדל שליש קודם הקניה, אזי שליש פטור והשאר נותן 
 ללוי.

 פי החשבון.תר"מ לומוכר לכהן  ך:"ש
 כל תר"מ של דמאי מוכר לכהן. :ש"פת

 לעונת בא שלא עד אם בסוריא ירק שדה הלוקחמעשרות)ה,ה(: 
 והולך כדרכו ולוקט פטור המעשרות לעונת ומשבא חייב המעשרות

 גמליאל בן שמעון רבן אמר וילקט פועלים ישכור אף אומר יהודה' ר
 קרקע קנה שלא בזמן אבל קרקע שקנה בזמן אמורים דברים במה
 .חשבון לפי אף אומר רבי פטור המעשרות לעונת בא שלא עד אם

 וקיי"ל כרבי.
 

 

 ישראל מכר פירות לגוי – ו סעיף
 ואם. המעשרות ומן התרומה מן פטורין, כוכבים העובד וגמרן, המעשרות לעונת שיבואו קודם כוכבים לעובד פירותיו שמכר ישראל

 . בכל חייב, כוכבים העובד שגמרן פי על אף, המעשרות לעונת שבאו אחר

 מקורות והרחבה עיקר הסעיף

 ע:"שו
 ישראל שמכר פירות לגוי:

 . ]אפילו מדרבנן[פטורים  –קודם שבאו לעונת המעשר וגמרן גוי 
 חייבים מדרבנן אפילו גמרן גוי. –אחר שבאו לעונת המעשרות 

כלומר, אע"פ שמעיקרא פטור משום דגנך ולא דיגון גוי, כאן שבזמן  ך:"ש
 החיוב היו ביד ישראל לא חוזרים ונפטרים.

 הביאה שלא עד כוכבים מעובד שדה שלקח ישראל גיטין)מז.(:
 שכבר, במעשר חייבת - שליש משהביאה לו ומכרה וחזר, שליש

 .נתחייבה

 

 פירות של ישראל אך פטורים –ז  סעיף
 חייבים אינם, ישראל ברשות כוכבים העובד ומרחן, המעשרות לעונת שבאו אחר, מחוברים פירות לישראל כוכבים עובד מכר

 הקונה. ישראל ברשות שהם פי על אף, כוכבים העובד ומרחן כוכבים עובד ברשות המעשרות לעונת ובאו הואיל, ומעשרות בתרומה

 ואם. פטורים, ישראל שמרחן פי על אף, המעשרות לעונת שבאו קודם אפילו, מחוברים בין תלושים בין, בסוריא כוכבים מעובד פירות

 . לעשר חייב, הקרקע עם אותם וקנה הואיל, המעשרות לעונת הגיעו לא עדיין

 מקורות והרחבה עיקר הסעיף

 ע:"שו
 פירות של ישראל:באופן הבא פטורים 

 גדל אצל גוי עד אחר עונת מעשרות. .א
 נמכר מחובר לישראל. .ב
 התמרח ע"י גוי. .ג

 הקונה מגוי בסוריא:
 בכל מקרה פטור ממעשרות. –קנה פירות 
אם הפירות קודם עונת המעשרות חייב, ואם לאו  –קנה קרקע 

 פטור.

 ..כוכבים עובד מרשות ישראל דמרחינהו אלא בכורות)יא:(:
 היינו שבאו לעונת המעשרות אצל הגוי. ם:"רמב
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 ישראל אריס בסוריא –ח  סעיף
 שדה והשוכר והמקבל החוכר וכן. כלום הקרקע בגוף לו שאין לפי, פטורים פירותיו, בסוריא כוכבים לעובד אריס שהיה ישראל

 . פטורין פירותיו, בסוריא כוכבים מהעובד

 מקורות והרחבה עיקר הסעיף

 ע:"שו
 בסוריא: ישראל אריס

 שאין לו חלק בקרקע. –פטורים פירותיו לגמרי 
 וה"ה לשאר שכירים שאין להם חלק בקרקע.

 אליעזר רבי בסוריא כוכבים לעובדי אריסין שהיו ישראל חלה)ד,ז(:
 חזרו...פוטר גמליאל ורבן ובשביעית במעשרות פירותיהם מחייב
 .דרכים בשתי גמליאל רבן כדברי לנהוג

 

 שדה של ישראל בסוריא –ט  סעיף
 ישראל חזר אם, שליש שהביאה אחר כוכבים לעובד ומכרה וחזר, שליש הביאה שלא עד כוכבים מהעובד שדה בסוריא שלקח ישראל

 . ישראל ביד נתחייב שהרי, חייב, שניה פעם ולקחה

 מקורות והרחבה עיקר הסעיף

 ע:"שו
 ישראל. –גוי  –ישראל )שליש(  –גוי )קודם שליש( 

 הישראל השני חייב.

 

 

 אריס של ישראל בסוריא –י  סעיף
 שיהיה והוא; לקחן מהשוק: אומר שאני, פטורים אלו הרי, פירות האריס לו ושלח אריס לה והוריד, בסוריא קרקע לו שהיה ישראל

 . בשוק מצוי המין אותו

 מקורות והרחבה עיקר הסעיף

 ע:"שו
פטורים,  –אריס בסוריא שהביא למעסיק שלו, ישראל, פירות 

 תולים שלקחם מהשוק, ובתנאי שהמין הזה מצוי בשוק. 

 

 

 ישראל וגוי שותפים –א י סעיף
, בקמתה שדה חלקו אפילו, בשותפות שדה שלקחו כוכבים ועובד ישראל, כיצד. ומעשרות בתרומה חייבת כוכבים העובד שותפות

 העובד שמרחן פי על אף, כוכבים עובד של מחלקו וקלח קלח בכל מעורבים וחולין טבל זה הרי, גדיש חלקו אם לומר צריך ואין

 הואיל, בסוריא שדה לקחו אם אבל. ברירה אין תורה ובשל, תורה של שהמעשרות, י"בא, א"בד. מדבריהם וחייבים, כוכבים

 ומעשרות תרומות חיוב שאין דהאידנא לי ונראה. מכלום פטור כוכבים עובד של חלקו, הגדיש חלקו אפילו, מדבריהם שם והמעשרות

 . מכלום פטור כוכבים עובד של חלקו י"בא גם, מדבריהם אלא י"בא

 מקורות והרחבה עיקר הסעיף

 ע:"שו
 ישראל וגוי שותפים בשדה:

 .)דלא אמר' יש ברירה בדאו'(חייבת התבואה תו"מ  –בא"י 
 פטורה. –בסוריא 

 הוא מדרבנן ואמר' ברירה ולכן פטור. –בא"י בזה"ז 

 .חייבת הכל דברי - כוכבים דעובד שותפות אבל חולין)קלה:(:

 

  לחו"למעבר פירות בין הארץ  –יב  סעיף
, חייבים, לארץ שנכנסו לארץ חוצה ופירות. חייבים, לסוריא יצאו ואם. ומעשרות מתרומות פטורים, לארץ חוצה שיצאו י"א פירות

 . לארץ שנכנסו אחר ישראל ביד למעשר נקבעו אם

 מקורות והרחבה עיקר הסעיף

 ע:"שו
 מעבר פירות:

 מהארץ לחו"ל: פטורים.
 מהארץ לסוריא: חייבים.

 מחו"ל לארץ: חייבים אם נגמרו ביד ישראל.
 אם שעת הקביעות למעשרות היתה בארץ חייבים מדאורייתא. ך:"ש

 אם שעת הקביעות למעשרות היתה בחו"ל חייבים מדרבנן.         
 קביעת המעשרות היינו גמר מלאכה.

 יצאו בחלה חייבים לארץ שנכנסו לארץ חוצה פירות חלה)ב,א(:
 .פוטר עקיבא' ור מחייב אליעזר' ר לשם מכאן

וקיי"ל הלכה כרבי עקיבא. ויליף לה בירושלמי 'אשר אני מביא 
א שם אתם חייבים אבל בחו"ל פטורים אפילו אתכם שמה'. דווק

 .י"ארמפירות של 
 בשעת קטיפה תכנן לייצא:

 פטור.מהרש"ם: 
 חייב.חזו"א: 

 פירות גוי בחו"ל:
 פטורים אפילו בארץ גמרם ישראל. אחיעזר,גרש"ז:

 חייבים. חזו"א:
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 סוג האוכל החייב –יג  סעיף
 . בתרומה חייב, הארץ מן שגידוליו, הנשמר, אדם אוכל כל 

 מקורות והרחבה עיקר הסעיף

 ע:"שו
 תנאים לחיוב מאכל בתרומה:

 אוכל אדם. .א
 נשמר. .ב
 גידוליו מן הארץ. .ג

 סוכר אינו פרי או ירק אלא מים היוצאים מן העץ ולכן פטור מתו"מ. :ש"פת
 

 פטורים. צמחים שהנאתם לא במאכל:

בעיקרון פטור. אם יש מהם שנאכל גם לאדם תלוי בכוונת  מאכל בהמה:

 המלקט.

 וגדוליו ונשמר אוכל שהוא כל במעשרות אמרו כלל מעשרות)א,א(:
 .במעשרות חייב הארץ מן

כל צמח המתאים לכלל זה בקטניות ופירות הוא  :(ז"ט)ם"רמב
 דאורייתא. חיוב הירקות הוא מדרבנן.

)וכן רק דגן תירוש ויצהר דאורייתא, השאר דרבנן.  ד:"ראב,י"רש

 .דעת רוב הראשונים(
 פנ"ה: עוד סוגי מאכל:

רק מאכל אדם חייב בתו"מ, קליפות וגרעינים שלא ראויים להאכל  כלל:

 פטורים והולכים בזה לפי מנהג רוב העולם.

 פטורים הואיל ואינם נאכלים בפני עצמם.  תבלינים:

 וניכרים ונאכלים. חייבים הואיל עלי סלט:

מרק שבושל עם פטרוזליה וכד' שלא עושרו, חייב המרק  נתינת טעם:

 .תוס',רא"ש(בתו"מ ולא אמר' שיש כאן טעמא בעלמא )

 

  בחו"לירק  –יד  סעיף
 על אף, לארץ לארץ מחוצה הבא ירק וכן. חכמים שחייבום שאמרנו במקומות אפילו, ל"בח מהירק ומעשרות תרומות מפרישין אין 

 . פטור זה הרי, בעיקריהן עפר שיש פי

 מקורות והרחבה עיקר הסעיף

 ע:"שו
 ירק בחו"ל פטור מתו"מ. 

 אפילו הבא מחו"ל לארץ פטור. 
ירק גם בא"י חייב בתו"מ רק מדרבנן משום דכתיב תבואת זרעך וירק  ך:"ש

 אינו בכלל תבואה. וכן אינו 'דגנך תירושך ויצהרך'. ולכן בחו"ל לא גזרו. 
תבואה וקטנית שזרעם לירק בטלה דעתם אצל כל אדם, הירק פטור והזרע 

 חייב. 

ָאַמר ַרִבי יֹוָחָנן, ַרבֹוֵתינּו ֶשַבּגֹוָלה ָהיּו ָמְפִריִשין  ירו' חלה)ד,ד(:
ַעד ֶשָבאּו ַהרֹוִבין נערים ּוִבְטלּו אֹוָתן. ַמאן בחו"ל  ְתרּומֹות ּוַמַעְשרֹות

אלה שמתרגמים את דרשת  ִתְרִגמּוֵניאמי הם הרובין?  ִאינּון ַהרֹוִבין?
ַרִבי ְזִעיָרא  החכם, והכוונה לבני ר' חייא שתרגמו את דרשת אביהם.

ַרב ְיהּוָדה אמרו ְבֵשם ְשמּוֵאל, ַחַלת חּוץ ָלָאֶרץ ּוְתרּוַמת חּוץ ָלָאֶרץ 
רי, אלא כלומר, לא בטלו הפרשת חלה לגמ אֹוֵכל ַוֲאַחר ָכְך ַמְפִריש

ר' ָבא אמר ביטלו שאם לא הפריש יכול לאכול, ואחרי כן יפריש חלה. 
שהם  ְבֵשם ְשמּוֵאל, לֹא ָחשּו בחו"ל ֶאָלא ִלְתרּוַמת ָדָגן ִתירֹוש ְוִיְצַהר

ְבֵשם ְשמּוֵאל, לֹא ָחשּו אמר  ַרִבי ִהיָלאחייבים בא"י מדאורייתא. 
ֲאָבל ִליָרקֹות, ֲאִפילּו ִלְתרּוָמה ְּגדֹוָלה לֹא . ַבדִבלְ גדולה ֶאָלא ִלְתרּוָמה 

ִאיִסי ֶבן ֲעִקיָבה אֹוֵמר, ַמַעְשרֹות כמו שלמדנו  ָחשּו. ְכַהָדא ְדַתִני
 ִליָרקֹות ִמִדְבֵריֶהן.

 )ע"ז נט. וחולין ז.( פסקו ירושלמי זה להלכה.תוס' 
  

 הבאת שליש –טו  סעיף
 . שליש שהביאה בידוע, ומצמחת שזורעה כל, יודע ומנין. ומעשרות מתרומה פטורים, שליש הביאו שלא והזיתים התבואה

 מקורות והרחבה עיקר הסעיף

 ע:"שו
גם המינים החייבים מדאורייתא לא מתחייבים אא"כ הביאו שליש 

 . ]משום שלא נקראים תבואה[
 סימן להבאת שליש: אם קיימת יכולת צמיחה.

 :שליש משיכניסו תיםוהזי התבואה מעשרות)א,ג(:

 

 הפקר ושדה הפקר – טז סעיף
 . ומעשרות בתרומה חייב, הפקר שדה הזורע אבל. ומעשרות מתרומה פטור ההפקר 

 מקורות והרחבה עיקר הסעיף

 ע:"שו
 .טעם דין הפקר משום דכתיב דגנך[ לבוש:]פטור מתו"מ  –הפקר 

 חייב הזורע בתו"מ.  –זרע שדה מופקרת 

 והשכחה הלקט המעשרות מן ופטורים בחלה חייבין אלו חלה)א,ג(:
 .וההפקר והפאה

נטע רבעי פטורים מתו"מ, בספק נט"ר מפריש ללא  רמב"ם:
 ברכה. מע"ש ומעשר עני לא חייב לתת.

 פטורים שמיטה פטורים מתרומות ומעשרות. 
 מתנות עניים פטורים מתרומות ומעשרות. 

 

 דבר שמסתמא הפקר –יז  סעיף
 . ומעשרות מתרומה פטורין, ההפקר מן חזקתן אלא, ובשדות בגנות לזרעם אדם בני רוב רךד שאין דברים

 מקורות והרחבה עיקר הסעיף

 ע:"שו
 סתמו הפקר ופטור מתו"מ. –דבר שלא זורעים בגינה 
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 תערובת תרומה וחולין –יח  סעיף
 חייבים פירות חשבון לפי, מהם מוציא, החייבים אחרים פירות לו יש אם, הפטורים בפירות ומעשר בתרומה החייבים פירות נתערבו

 . שבתערובות חייבים פירות חשבון לפי, ושני ראשון מעשר ומפריש, הכל על מעשר ותרומת תרומה מוציא, לאו ואם. שבתערובות

 מקורות והרחבה עיקר הסעיף

 ע:"שו
 תערובת תרומה וחולין:

תורם מהם על התערובת לפי  –יש לו פירות אחרים לתרום 
 חשבון.

תורם תר"ג, תר"מ, מע"ר מע"ש  –אין לו פירות אחרים לתרום 
 לפי חשבון.

כיוצא בו זיתי מסיק שנתערבו עם זיתי ניקוף ענבי  מעשרות)ג,ט(:
בציר עם ענבי עוללות אם יש לו פרנסה ממקום אחר מוציא לפי 

אר מעשר חשבון ואם לאו מוציא תרומה ותרומת מעשר לכל והש
 .ומעשר שני לפי חשבון

 

 דיני תרומה גדולה
 דין תרומה גדולה –יט  סעיף

 עם בין חבר בין, שירצה כהן לכל הזה בזמן ונותן: הגה. שהוא כל שיעורה, הטומאה מפני לשריפה עומדת שהיא הזה בזמן, גדולה תרומה
 ליהנות אסור זר אבל. שריפתה בשעת ממנה ליהנות שיכול( עד, )ולשרפה להניחה ויכול, שורפה והוא, בכהן שמוחזק רק מיוחס אינו ואפילו, הארץ
 נותן, ישראל אצל שאוכל כהן(. טור) לזרים אפילו מותרת, אותה מכלה שאינו הנאות שאר אבל. עמו נהנה שכהן לא אם, שריפתה בשעת ממנה

 בתרומה מיירי זה וכל(. ג"לכה אלמנה' פ מרדכי) מעצמו שיכבה עד לכבותו צריך אין, לו והולך הכהן שעומד פי על ואף, תרומה של שמן בנר
 טומאה שתקבל כדי, מירוח קודם אותם להכשיר וטוב. לשרפה אסור, נטמאת שלא, הוכשרה לא אם אבל. לשרפה ומותר נטמאת דאז, שהוכשרה

 זה ועל(. טור) לכהן אף א"וי. ללוי ונותנו ראשון מעשר נקרא והוא, מעשרה אחד השאר מן מפריש כך ואחר. (טור) לשרפה מותר ויהא

 כ"ואח( כא, יח במדבר' )וגו בישראל מעשר כל את נתתי הנה לוי ולבני( כד, יח במדבר' )וגו ישראל בני מעשר את כי: בתורה נאמר

, יד דברים) תעשר עשר: נאמר ועליו, משפטיו יתבארו זה ובסימן, לבעליו והוא, שני מעשר נקרא והוא, מעשרה אחד מהשאר מפריש

 אחר, מהשבוע ובששית בשלישית אבל. ובחמישית וברביעית ובשנייה, מהשבוע ראשונה בשנה מפרישין הזה הסדר ועל( כב

 אלא שני מעשר אלו שנים בשתי ואין. עני מעשר נקרא והוא, לעניים ונותנים, ראשון מעשר מהשאר מפרישין ראשון מעשר שמפרישין

 כולה השמיטה שנת( כט - כח, יד דברים' )וגו הלוי ובא' וגו תבואתך מעשר כל את תוציא שנים שלש מקצה: נאמר ועליו, עני מעשר

 ובעמון מצרים בארץ השמטה בשנת מפרישין, קרקע שמטת בה שאין לארץ ובחוצה. כלל מעשרות ולא תרומה לא בה ואין הפקר

 ג"השי שנת היתה האמיתית השמטה ושנת. השנים ברוב כמו, שני מעשר בה מפרישין, שנער ובארץ. עני ומעשר ראשון מעשר ומואב

( ומואב עמון כדין עני מעשר ומפריש, ומעשר בתרומה חייבים, ישראל ביד מלאכתו וגמר, לישראל בשביעית פירות מכר כוכבים עובד אם א"וי)
 (. ופרח כפתור כתב וכן י"ב)

 מקורות והרחבה עיקר הסעיף

 דיני תרומה גדולה כיום:
שנתנו חכמים הוא ביחס לתרומה  ש"ך:]שיעורה בכל שהוא  ע:"שו

 הניתנת לכהן לאכילהולא במה שהולך לשריפה[.
  א:"רמ

 נותנה לכל כהן שירצה, ובלבד שמוחזק.  -
 יכול במקום זאת לשרפה, ולהינות ממנה בשריפה. אך  -

 לישראל אסור להנות מהכילוי.                
 ראל. הנאה לא של כילוי מותרת ליש -
 מדליק כהן אצל ישראל והולך.  -
]שאחר שנקראת טוב להכשירה לטומאה קודם מירוח -

 . לידי טומאה[ הרומה אסור להביאת
 מעשר ראשון:

 ללוי. שו"ע סתם:
ויש צד שגם טוב יותרמשום מותר להביא גם לכהן ] שו"ע י"א:

 שכהנים שמרו יותר על הייחוס[.
 שנת שמיטה:

 אין הפקר ואין תו"מ.
מכר בשמיטה פירות לישראל וגמרם ישראל חייבים  אם גוי
 בתו"מ.

 מנין השנים:
 שנת ה'שי"ג היתה שמיטה.

 משנה זו ואילך מונים ברצף שביעיות, שכן יובל עולה לכאן ולכאן. ך:"ש

 
 

 

 דין תרומת מעשר  –כ  סעיף
' וגו תדבר הלוים ואל: נאמר ועליו, מעשר תרומת נקרא והוא, לכהן ונותנו מעשרה אחד ממנו מפריש, הלוי שלוקח ראשון מעשר

 (. ם"רמבה בשם י"ב( )כשיעור ליתן בעינן האידנא אפילו מיהו; גדולה תרומה כדין מעשר תרומת ודין) ( כו, יח במדבר)

 מקורות והרחבה עיקר הסעיף

 ע:"שו
)עשירית  הלוי שקיבל מעשר ראשון מפריש ממנו תרומה לכהן

 .המעשר'(מהמעשר משום דכתיב 'מעשר מן 
 דיני תר"מ כדיני תר"ג, אך צריך לתת שיעור מדויק.  א:"רמ
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 מרבה בתרומה –כא  סעיף
 . כלום אמר לא, תרומה האלו הפירות כל: אמר אם אבל. תרומה זה הרי, חולין מקצת ושייר הואיל, בתרומה המרבה

 מקורות והרחבה עיקר הסעיף

 ע:"שו
 תרומה חייבת להיות עם שיירי חולין.

 אין במעשיו כלום. –אם נתן כל התבואה תרומה 

המרבה בתרומה רבי אליעזר אומר אחד מעשרה  תרומות)ד,ה(:
כתרומת מעשר יתר מכאן יעשנה תרומת מעשר למקום אחר רבי 
ישמעאל אומר מחצה חולין ומחצה תרומה רבי טרפון ורבי עקיבא 

 .אומרים עד שישייר שם חולין
 

 ציון המקום בתרומה –כב  סעיף
 . כלום אמר לא, המקום ציין לא ואם; תרומתו ממנו להפריש וחייב שם קרא, בדרומו או, בצפונו: אמר אם, לתוכו הכרי תרומת: האומר

 מקורות והרחבה עיקר הסעיף

 ע:"שו
 –אם אמר שבתוך הכרי יש תרומה אך לא ציין את מקומה בכרי 

 לא נחשב כלל לתרומה. 

האומר תרומת הכרי זה בתוכו ומעשרותיו בתוכו  תרומות)ג,ה(:
תרומת מעשר זה בתוכו רבי שמעון אומר קרא שם וחכמים אומרים 

 .עד שיאמר בצפונו או בדרומו
 הלכה כחכמים.

 

 'ידות' תרומה –כג  סעיף
 . שני של תרומתו נסתיימה שם הראשון של תרומתו שנסתיימה מקום, בזה הזה והכרי בזה הזה הכרי תרומת: אמר 

 מקורות והרחבה עיקר הסעיף

 ע:"שו
אמר על כרי אחד 'התרומה בצפונו וכו' ' ואח"כ אמר על כרי שני, 

 'השני כראשון': 
 איפה שהיה הראשון, כך השני. –הדין 

 ירושלמי

 

 דין תרומת מעשר –כד  סעיף
, שוקל, הנשקל ודבר, מודד, למדוד שדרכו דבר. הזה בזמן ואפילו, בשיעורה מדקדק אלא, באומד אותה מפרישין אין מעשר תרומת 

. משניהם משובח והשוקל, ממנו משובח והמודד, משובח המונה, ולמדדו ולשקלו למנותו אפשר היה. מונה, למנותו שאפשר ודבר

 (. ג"פ ם"רמבה( )המוקף מן אלא תורמין אין חכמים ותלמידי. המוקף מן שלא וניטלת)

 מקורות והרחבה עיקר הסעיף

 ע:"שו
 תר"מ צריך להפריש דווקא לפי שיעור ולא לפי אומד.

מותר לתרום שלא מהמוקף, ותלמידי חכמים תורמים רק  א:"רמ
 . )מצווה מן המובחר(מהמוקף 

בשלשה פרקים משערים את הכלכלה בבכורות תרומות)ד,ו(:
ובסיפות ובאמצע הקיץ המונה משובח והמודד משובח ממנו והשוקל 

 .משובח משלשתן

 

 מוקף -כה  סעיף
 על מהם מאחד יפריש לא, אחר בבית סאה וחמשים זה בבית סאה חמשים לו היו, כיצד. המוקף מן אלא גדולה תרומה תורמין אין

 וראה, שמן או יין כדי טוען היה אם אבל. שמור המופרש שיהיה והוא, תרומה תרומתו, המוקף מן שלא הפריש ואם, שניהם

 . תרומה תרומתו, הטומאה מפני אזלא לאיבוד הזה דבזמן ל"ונ. כלום אמר לא, שבביתי פירות על תרומה הם הרי: ואמר, שמשתברין

 מקורות והרחבה עיקר הסעיף

 ע:"שו
 תרומה גדולה דווקא מן המוקף.

טעם הדין הוא שכיון שלא צריך דוקא במידה אלא אפשר גם באומד,  ך:"ש
 קשה לאמוד היטב אם לא נמצא לפניו .

 לעיל שכ' שהיום אין שיעור כלל, למה דווקא מהמוקף*. ך"ש: לפי ר"דגמ
 אם המופרש נשמר, בדיעבד הוי תרומה. –תרם שלא מן המוקף 

 אם לא נשמר, לא הוי תרומה.                
 הוי תרומה. –בזה"ז שבכ"מ הולך לאיבוד                

 .אלא מן המוקף...ואין ניטלין...התרומה חלה)א,ט(:
לכא' משמע שהוא  מרש"יוא דין דאורייתא. אך ה משנה למלך:
נימק את בדין בחשש שמא הפירות עליהם  רש"ימדרבנן שכן 

 רש"יאומר שיתכן ודעת  והרמב"ןמפריש כבר אינם קיימים. 
 שהפסוק הוא אסמכתא בעלמא.

אומר שבאמת בשעת הדחק יכול להפריש שלא מן  הרב ישראלי* 

 המוקף.
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 בית אחד האם נחשב למוקף –כו  סעיף
 תורם, אחד שבבית (טו, א חבקוק( )בחרמו יגורהו מענין פירות בהן שמכניסים מקומות' פי) מגורות שתי או, הבית בתוך המפוזרים פירות

 את סתם שלא חביות(. הכל על מאחד תורם, אחת בהקיפה היו אם, גרוגרות של וחביות דבילה ועיגולי תבואה שקי. )הכל על מאחד

 . ואחד אחד מכל תורם, משיסתם; הכל על מאחד תורם, פיהם

 מקורות והרחבה עיקר הסעיף

 ע:"שו
 הבית מועיל להחשיב כמוקף ותורם מאחד על הכל:

 פירות מפוזרים, שקי תבואה, עיגולי דבילה.
 חביות יין:

 מכל אחד ואחד. –אם סתומים 
 מאחד על הכל. –אם פתוחים 

 תוספתא
 יגעו זה בזה?האם צריך שהכלים 
 רוב הראשונים: לא.

 ר"ת: כן. וכ"פ גר"א.
בש"א מפתח ומערה לגת ובית הלל אומרים מפתח  מעשר שני)ג,יג(:

ואינו צריך לערות במה דברים אמורים במקום שדרכן למכור 
סתומות אבל במקום שדרכן למכור פתוחות לא יצא קנקן לחולין 

קנקן לחולין רבי אבל אם רצה להחמיר על עצמו למכור במדה יצא 
שמעון אומר אף האומר לחברו חבית זו אני מוכר לך חוץ מקנקנים 

 יצא קנקן לחולין:
 

 שינוי בסדר ההפרשה –כז  סעיף
 . עשוי שעשה מה, תעשה בלא שעבר פי על אף, לתרומה ראשון מעשר או, לראשון שני מעשר המקדים 

 מקורות והרחבה עיקר הסעיף

 ע:"שו
 מה שעשה עשוי. –ההפרשה, אך אם שינה  אסור לשנות את סדר

המקדים תרומה לבכורים מעשר ראשון לתרומה  תרומות)ג,ו(:
ומעשר שני לראשון אף על פי שהוא עובר בלא תעשה מה שעשה עשוי 

 .שנאמר מלאתך ודמעך לא תאחר
 

 הפרשת תר"ג ותר"מ יחד –כח  סעיף
 זה בצד הוא הרי, כאן שיש ממאה אחד: ואומר, יותר ומעט ממאה אחד מפריש, כאחד מעשר ותרומת תרומה להפריש הרוצה

 להיות שראוי והמעשר; הכל על תרומה הוא, ממאה אחד על היתר המעט שהוא, שהפרשתי מזה והנשאר; חולין הוא והרי שהפרשתי

 . הכל על מעשר תרומת הוא הרי שהפרשתי ממה התרומה על יותר הנשאר וזה; שהפרשתי זה בצד הוא הרי, אלו חולין למאה

 מקורות והרחבה עיקר הסעיף

 ע:"שו
 בהפרשת כל התרומות יחד יעשה כך:

 + מעט יותר מכלל הפירות*. 1/100יקח  .א
 הכל עדיין בגדר חולין.  .ב
]שכן כיום המעט יותר הוא תרומה גדולה על הכל  .ג

 .שהוא[ תרומה היא בכל
מציין מקום בכרי שתשעה חלקים שם הם מעשר  .ד

 ראשון.
על המעשר  )שיעורה מעשר מן המעשר(הוא תר"מ  1/100ה .ה

 הראשון שהופרש.

הרוצה להפריש תרומה ותרומת מעשר כאחת נוטל אחד  דמאי)ה,ב(:
משלשים ושלש ושליש ואומר א' ממאה ממה שיש כאן ה"ז בצד זה 
חולין והשאר תרומה על הכל ומאה חולין שיש כאן הרי זה בצד זה 

ה שעשיתי מעשר עשוי תרומת מעשר מעשר ושאר מעשר סמוך לו ז
 .עליו והשאר חלה ומעשר שני בצפונו או בדרומו ומחולל על המעות

 
מה שעשה בטל כי לא הפריש  1/100אם לא לקח מעט יותר מ *

 תר"ג וודאי לא היתה זו כוונתו. 

 

 שליח להפריש תו"מ  –כט  סעיף
 . ומעשרות תרומות להפריש שליח אדם עושה 

 מקורות והרחבה עיקר הסעיף

 ע:"שו
 אחר יכול לתרום כשליח עבור בעל הבית.

 

תורם כדעת בעל  -דתנן: האומר לשלוחו צא תרום  קידושין)מא.(:
 .. כן תרימו גם אתם לרבות שלוחכם.הבית

 

 מי לא יכול להיות שליח –ל  סעיף
 שלא, שלו שאינו והתורם, ברשותו אפילו, ישראל של שתרם כוכבים ועובד וקטן שוטה, חרש; תרומה תרומתן אין תרמו אם חמשה

 . שירצה כהן לכל שנותנה שלו הנאה וטובת, פירותיהם ותיקן תרומה זה הרי, אחרים של על משלו התורם אבל; הבעלים ברשות

 מקורות והרחבה עיקר הסעיף

 ע:"שו
 אפילו היו שליחים: –אלו אין תרומתם תרומה 

 שלו. חרש, שוטה, קטן, גוי, תורם שאינו
 

תרומה, ויכול הוא לבחור למי לתת  –תרם משלו על של אחרים 
 אפי' שלא מדעת בעה"ב, דאמר' ניחא ליה בהכי.[ לבוש:]את התרומה 

חמשה לא יתרומו ואם תרמו אין תרומתן תרומה  תרומות)א,א(:
החרש והשוטה והקטן והתורם את שאינו שלו עובד כוכבים שתרם 

 .אין תרומתו תרומהאת של ישראל אפילו ברשות 
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 תורם שלא ברשות –לא  סעיף
 כלך: ליה ואמר הבית בעל בא אם; ותרם, שיקחם כדי, ברשות שלא פירות וליקט חבירו שדה לתוך שירד או, ברשות שלא התורם 

 כך ובין כך בין, והוסיף הבית בעל לקט ואם. תרומה תרומתו אין, לאו ואם. תרומה תרומתו, שתרם ממה יפות שם היו אם, יפות אצל

 . תרומה תרומתו

 מקורות והרחבה עיקר הסעיף

 ע:"שו
 :כלך אצל יפותבעה"ב אמר ותרם שלא מדעת בעל הבית 

 .]גילה דעתו שלא מקפיד והוא כשלוחו[הוי תרומה  –יש יפות מהן 
 .כשלוחו[ל"ה מקפיד וש]גילה דעתו ל"ה תרומה  –אין יפות מהן 

 בעל הבית הוסיף על התרומה:
 .]דגלי דעתיה בכך שניחא ליה בתרומה[בכל מקרה הוי תרומה 

 בבא מציעא כב עמוד א

 

 מי לכתחילה לא יתרום –לב  סעיף
 דלשריפה, הזה ובזמן. תרומה תרומתן, תרמו ואם; יתרומו לא, והסומא, והשכור, והערום, מדבר ואינו ששומע או, שומע ואינו המדבר 

 . לוי מעשר לא אבל, תרומה, לכתחלה ואפילו וסומא שכור תורמים, הטומאה מפני אזלא

 מקורות והרחבה עיקר הסעיף

 ע:"שו
 אלו שלכתחילה לא יתרמו, ובדיעבד תרמו, וכיום אפ' לכח':

, והשכור, והערום, מדבר ואינו ששומע או, שומע ואינו המדבר
 והסומא.

הטעם בכולם הוא משום שצריכים לברך והם לא יכולים או לכוון  ך:"ש,ז"ט
 או לברך.

 אך מעשר ראשון לא יתרומו.
הטעם משום שצריכים כאן דווקא מדידה והם אינם יכולים לכוון כראוי  ך:"ש

דה"מ דווקא בזמנם שהחרשים היו שוטים, אך אם היום  "ל)ונאת המידות.
 יהיו פקחים אה"נ שיהיה מותר.(

 כיון שכיום תרומה לאיבוד אזלא, שיכור וסומא תורמים לכתחילה.לבוש: 

חמשה לא יתרומו ואם תרמו תרומתן תרומה האלם  תרומות)א,ו(:
והשכור והערום והסומא ובעל קרי לא יתרומו ואם תרמו תרומתן 

 .תרומה

 

 הגיל הבסיסי לתרומה –לג  סעיף
 . תרומה תרומתו תרם אם, גדול נעשה ולא שערות שתי הביא שלא פי על אף, נדרים לעונת שהגיע קטן 

 מקורות והרחבה עיקר הסעיף

 ע:"שו
 הגיל המינמילי הראוי לתרום:

 ואע"פ שלא הביא שתי שערות. –משהגיע לעונת נדרים 
דין זה שיכול לתרום הוא אפילו בתרומה דאורייתא, שכן נדריהן  ך:"ש

 והקדישן קיימין מן התורה.

הביא שתי שערות רבי יהודה אומר תרומתו  קטן שלאתרומות)א,ג(: 
תרומה רבי יוסי אומר אם עד שלא בא לעונת נדרים אין תרומתו 

 תרומה ומשבא לעונת נדרים תרומתו תרומה:

 

 לא יודע אם קיים שליחותו –לד  סעיף
 תרם אחר שמא, חוששין; תרום חזקתו אין, תרום כרי ומצא ובא, תרם אם יודע ואינו, לתרום והלך, לי ותרום צא: לשלוחו האומר 

 תרום כרי אם יודע אינו אם אבל. דאורייתא באיסור אפילו, שליחותו עושה שליח חזקה: דאמרינן, תרום חזקתו ג"דבכה א"וי: הגה. רשות בלא
 (. ש"רוה ש"ראה בשם טור. )תרום שהוא שידע עד בו יגע לא ודאי: אומר דהשליח, ממנו לאכול אסור, לא או

 מקורות והרחבה עיקר הסעיף

 עשה שליח לתרום ולא יודע אם תרם:
אפילו מצא הכרי תרום, אינה תרומה שמא אחר תרם שלא  ע:"שו

 . א מדעתו
אם הכרי תרום, יכול לאכול משום חזקה שליח עושה  א:"רמ

. אם לא תרום אסור לאכול ולא סומכים על החזקה ב שליחותו
 משום שהשליח עצמו סמך על כך שלא יאכל מהתבואה. 

דילמא  -תרומה ...לעולם אין חזקה שליח עושה שליחותוחולין)יב.(:
אינש אחרינא שמע ואזל תרם, הוה ליה תורם שלא מדעת, והתורם 

 שלא מדעת אין תרומתו תרומה.
עושה שליחותו' אומרים רק לחומרא 'חזקה שליח  ם:"רמב,ת"רא

כגון בשמא קידש האשה. אך לא לקולא, וכמו שרואים בגמרא 
 שבאיסורים אומרים שלא עושה שליחותו. 

חזקה עושה שליחותו גם בדאורייתא, אא"כ מצא  ש:"רא,ש"רב
כל', במקום שנראה שעשה שליחותו סומכים, ובמקום שלא שלא תרום. 

  לא סומכים. –
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 פירות השותפים –לה  סעיף
 מהם' א תרם. תרומה תרומתו מהם התורם כל אלא, מזה זה רשות ליטול צריכים ואינם, ומעשרות בתרומה חייבים השותפין פירות

 תרומת אין, כשיעור הראשון תרם אם, לאו ואם; תרומה השני תרומת אין, זה על זה ממחין היו אם, ותרם הוא ובא, חבירו ידע ולא

 שאין כיון, לתרומה אבל. במעשר ה"ה, הזה שבזמן לי ונראה. תרומה שניהם תרומת, כשיעור הראשון תרם לא ואם. תרומה השני

 . תרומה השני תרומת אין כך ובין כך בין, שיעור לתרומה

 מקורות והרחבה עיקר הסעיף

 ע:"שו
 פירות השותפים:

 חייבים בתרומה ולא מבקשים רשות זה מזה לתרום.
 בידיעה:תרמו שניהם שלא 
 אין תרומת השני כלום. –אם מוחים זה בזה 

  – ]היינו שלא ידוע אם מוחים[אם לא מוחים 
, רק ]וכ"ש אם תרם כמו השני[אם תרם הראשון בשיעור ראוי 

 תרומת הראשון תרומה.
 אם לא תרם כשיעור, תרומת שניהם תרומה.

 בזמן הזה:
מת משום שאין שיעור לתרומה אלא כלשהו, תמיד תרו ע:"שו

 הראשון בלבד הוי תרומה. אך במעשר הדין נשאר. 
תימה, שהרי יסוד הדין הוא במה שהאחד סומך דעתו על  לבוש:בשם  ך"ש

שותפו ורק אם תרם שלא כדעת חבירו התברר שאינם שותפים גמורים. אך 
במעשר, ששם אין רמות שונות של תרומה, אלא היא תרומה במידה ולא 

 באומד, ודאי שרק מעשר הראשון הוי מעשר ולא השני.
 

כתב רחמנא  ?דידך אין דשותפות לא ,דגנךחולין)קלה:(:
 .תרומותיכם
השותפין שתרמו זה אחר זה ר' עקיבא אומר תרומת תרומות)ג(:

שניהם תרומה וחכמים אומרים תרומת הראשון תרומה רבי יוסי 
אומר אם תרם הראשון כשעור אין תרומת השני תרומה ואם לא 

 תרם הראשון כשעור תרומת השני תרומה:
 מים ולכן הלכה כמותם וכמותו.: ר' יוסי בא רק להסביר את דברי חכא"גר
 

 מהו ממחין?
 מוחים זה בזה, היינו שלא מתרצים בתרומת חברם. ט"ז:

מלשון המחהו, היינו מאמינו. כל', אם היו מאמינים זה לזה באופן  באה"ג:
 יסודי כך שאם היה יודע השני מתרומת הראשון לא היה תורם.

 

 ביטל השליחות –לו  סעיף
 ותרם, הצפון מן תרום: לו שאמר כגון שליחותו השליח שינה אם, שיתרום קודם שליחותו וביטל, לתרום והלך, לתרום לאחד האומר

( תרומה תרומתו הוי לא, שינה לא' אפי, השליחות שבטל דכל ל"וס חולקין ויש). תרומה תרומתו, לאו ואם. תרומה תרומתו אין, הדרום מן
 . (טור)

 מקורות והרחבה עיקר הסעיף

  ע:"שו
 ביטל השליחות קודם התרומה:

 לא הוי תרומה.  –אם שינה השליח בתרומה מהציווי  ע:"שו
 .אהוי תרומה  –לא שינה          
 .בבכל מקרה שביטל לא הוי תרומה  רמ"א:

במה דברים אמורים בשלא דבר אבל הרשה את בן תרומות)ג,ד(:
ם א – בטל .ביתו או את עבדו או את שפחתו לתרום תרומתו תרומה

עד שלא תרם בטל אין תרומתו תרומה ואם משתרם בטל תרומתו 
 .תרומה

אין דיבור מבטל דיבור ולכן כאן בכדי לבטל צריך תרתי:  ם:"רמבא
 גם ביטול וגם שינוי.

 אין צורך גם בשינוי, דיבור לבד מבטל. טור:ב
 

 תרומת אריס –לז  סעיף
 . תרומה תרומתו, עיכב משתרם ואם. תרומה תרומתו אין, עיכב תרם שלא עד אם, ועיכב הבית בעל ובא, שתרם אריס

 מקורות והרחבה עיקר הסעיף

  ע:"שו
 :אריס שתרם נגד רצון בעל הבית

 אינה תרומה. –מחה קודם התרומה 
 ]דמסתמא עשאו שליח[.תרומתו תרומה  –מחה אחר התרומה 

 תוספתא

 

 אפוטרופסים -לח  סעיף
 . יתומים נכסי תורמין אפוטרופסין 

 מקורות והרחבה עיקר הסעיף

 ע:"שו
 אפוטרופוס תורם עבור היתומים.

אך דווקא אם מפריש בכדי שיוכלו לאכול. אך לא בשביל להניח. וכ'  ט"ז:

 שהטעם הוא משום שכל הסמכות שלהם שייכת לגבי פרנסתם בלבד. ש"ך

 תוספתא
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 אנשים אלימים –לט  סעיף
 . תרומה תרומתן אין, אחריהם רודפין הבעלים היו ואם. תרומה תרומתן, והאנס והגזלן הגנב 

 מקורות והרחבה עיקר הסעיף

  ע:"שו
קנו ביאוש הוי תרומה ] –אנשים שלקחו בכח מאחרים ותרמו 

 .בעלים[
שהרי לא מתייאשים לא הוי תרומה ] –אם הבעלים רודף אחריהם 

 . אלא רודפים[

 תוספתא

 

 תרומת הסמוכים על השולחן –מ  סעיף
 . השאר על לא אבל, אוכלין שהם מה על תורמין, והאשה והעבד והשכיר הבן

 מקורות והרחבה עיקר הסעיף

 ע:"שו
מי שסמוך על שולחן בעל הבית יכול לתקן רק את מאכלו אך לא 

 את כל מאכלי הבית.

 תוספתא

 

 כשאוכלים עם בעל הבית –מא  סעיף
 . ברשות שהן מפני, תורמין, בעיסתה והאשה, אביו עם כשאוכל, הבן

 מקורות והרחבה עיקר הסעיף

  ע:"שו
 בן האוכל עם אביו, ואשה שעושה עיסה: 

תורמים ללא רשות מפורשת משום שדברים אלו ידוע שהם 
 ברשות בעה"ב.

 תוספתא

 

 הפועלים – סעיף מב
 . הבית בעל מדעת שלא לתרום רשות להם אין, הפועלים 

 מקורות והרחבה עיקר הסעיף 

 ע:"שו
  לפועלים אין סמכות לתרום ללא רשות בעל הבית.

 משנה

 

 פועל ששינה מסדר שצווה –מג  סעיף
 . תרומה תרומתו, כנס כ"ואח, ותרם, ותרום גרני לי כנוס: הבית בעל ליה שאמר פועל 

 מקורות והרחבה עיקר הסעיף 

 ע:"שו
פועל ששינה מהסדר שהורה לו בעל הבית ובמקום לאסוף לגורן 

 תרומתו הוי תרומה. –ואז לתרום, תרם ואז אסף 
כאן לא הוי משנה מדברי בעל הבית משום שגם בעל הבית  :ש"ך,ט"ז

 עצמו לא אכפת לו בעניין זה מהסדר.

 תוספתא

 

 גוי שהפריש תרומה –מד  סעיף
 בדעת: אמר אם, אותו ובודקין: הגה. ישראל בארץ הוא אם תרומה תרומתו שתהא חכמים גזרו, משלו תרומה שהפריש כוכבים העובד 

 (. טור) גניזה טעונה, לאו ואם; לכהן תנתן, הפרשתי ישראל

 מקורות והרחבה עיקר הסעיף 

  ע:"שו
 :הוי תרומה גוי שהפריש תרומה

 רק אם הוא ממונו. .א
 רק בארץ ישראל. .ב

בחוץ לארץ לא מקבלים תרומתו ואומרים לו שאין מצוה לגוי  ך:"ש

 להביא תרומות ומעשרות. 

 
אם הגוי אומר שהוא עשה זאת כישראל תנתן התרומה  א:"רמ

 תגנז. –לכהן. אם לא כישראל 

 - לארץ בחוצה ותרומתו בארץ כוכבים עובד חלתמנחות)סז.(:
 אינה ותרומתו, לזרים נאכלת חלתו ,טורפ שהוא אותו מודיעין
: דאמר תנא האי והא, ומדמעת אסורה - בארץ תרומתו הא; מדמעת

, מדרבנן! פוטר כוכבים העובד גלגול, פוטר אינו כוכבים העובד מירוח
 .כיסים בעלי משום גזירה

 רוב על וחסים הרבה קרקעות להן שיש כיסין בעלי משום :י"רש
 ומפקע כוכבים עובדי וימריחום כוכבים לעובדי ויקנוהו מעשרות

 .ממעשר ליה
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 כוונה שווה לדיבור –מה  סעיף
 . שוים ולבו פיו שיהיו עד, כלום אמר לא, תרומה: ואמר, מעשר; מעשר: ואמר, תרומה: לומר המתכוין

 מקורות והרחבה עיקר הסעיף 

 ע:"שו
 אינה הפרשה כלל. –אם טעה בשם ההפרשה 

 משום שהוא כנדר דבעינן בו פיו ולבו שווים. ך:"ש

 קידושין; שבועות )כו:(

 

 תרם במחשבה –מו  סעיף
 (. כז, יח במדבר) תרומתכם לכם ונחשב שנאמר, תרומה זה הרי, כלום בשפתיו הוציא ולא במחשבתו תרומה הפריש 

 מקורות והרחבה עיקר הסעיף 

 ע:"שו
 הוי תרומה. –מי שתרם ולא אמר בפיו 

כשם שתרומה גדולה ניטלת באומד ובמחשבה, כך  גיטין)לא.(:
תרומת מעשר ניטלת באומד ובמחשבה; כשם שתרומה גדולה ניטלת 

 .באומד ובמחשבה, כך תרומת מעשר ניטלת באומד ובמחשבה
 

 תרומה על תנאי –מז  סעיף
 . תרומה זה הרי התנאי נתקיים אם, תנאי על תרומה המפריש

 והרחבהמקורות  עיקר הסעיף 

 ע:"שו
 אם התקיים התנאי הרי זו תרומה. –התנה ותרם 

 אם לא התקיים התנאי לא הוי תרומה. ך:"ש

התורם את הבור ואמר הרי זו תרומה על מנת שתעלה  טבול יום)ד,ז(:
אומר  ר"ששלום שלום מן השבר ומן השפיכה אבל לא מן הטומאה 

 .אף מן הטומאה נשברה אינה מדמעת

 

 נשאל על תו"מ  –מח  סעיף
 . שהיתה כמו חולין ותחזור, נדרים שאר שמתירין כדרך, לו ומתיר לחכם נשאל זה הרי, עליהם וניחם, ומעשרות תרומות המפריש

 מקורות והרחבה עיקר הסעיף 

 ע:"שו
 אפשר להישאל אצל חכם על תו"מ.

 נדרים נט.

 

 ציון מקום לתרומה –מט  סעיף
 . קיימים דבריו, בהפך או, חולין מטה ושל תרומה מעלה של: האומר 

 מקורות והרחבה עיקר הסעיף 

 ע:"שו
 .אף ללא הגבהה ממש[]יכול לציין מקום בכרי ולעשותו תרומה 

 ירושלמי
 

 

 דעת לתרום הכל –נ  סעיף
 שבצדדים מה ועל( נידושו שלא קטועים שבולים' פי) שבקוטעין מה ועל הכרי על תרומה שתהיה לבו את שיכוין צריך, הגורן את התורם

, שמן של הבור את התורם. שבזגים מה ועל שבחרצנים מה על לתרום לבו את שיכוין צריך, היקב את התורם. התבן שבתוך מה ועל

 . הכל על שתרומה הוא ד"ב שתנאי, הכל נפטר, סתם תרם אלא, נתכוין לא ואם; (זתים של פסולת' פי) שבגפת מה על לבו את שיכוין צריך

 מקורות והרחבה עיקר הסעיף 

 ע:"שו
 צריך לכוון שהתרומה תהיה על כל חלקי הפרי השונים. 

 אומרים שמסתמא דעתו על הכל. –אם לא כוון 

 תוספתא

 

 המשך -נא  סעיף
 . הכל על לתרום שבלבו מפני, פטורים אלו הרי, הכלכלה בצד תאנים ונמצאו, תאנים של כלכלה התורם

 והרחבהמקורות  עיקר הסעיף 

 ע:"שו
הכל  –תרם על פרי מסוים ואח"כ נמצא בצידו חלק שלא ראה 

 מותר באכילה מפני שדעתו לפטור הכל.
 

 תוספתא
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 תרומה מהיפה על הרע –נב  סעיף
 יש, ולעני ללוי הניתן במעשר ומיהו; בכך להקפיד אין, הטומאה מפני אזלא דלאיבוד דהשתא לי ונראה. היפה מן אלא תורמין אין

 . להקפיד

 מקורות והרחבה עיקר הסעיף 

 ע:"שו
 צריך לתרום תמיד מהיפה.

 אפשר גם מן הרע משום שהכל טמא ונאבד. –בזה"ז 
משום שאפשר להשתמש גם  – גר"א]מעשר תמיד צריך מן היפה 

 בטומאה[.

 כהן שאין מקום וכל היפה מן תורם כהן שיש מקום כל תרומות)ב,ד(:
 .היפה מן תורם הוא לעולם אומר יהודה רבי המתקיים מן תורם

 הלכה כת"ק.

 

 מין על מינו  –נג  סעיף
 תאנים מין כל. אחד מין חטים מין כל. אחד מין והמלפפות הקישות. תרומה תרומתו אין, תרם ואם; מינו שאינו על ממין תורמין אין

 אין, תרם ואם; הרעה על היפה מן אפילו, זה על מזה יתרום לא בחבירו כלאים שהוא וכל. זה על מזה ותורם', א מין ודבילה וגרוגרות

 מן חוץ, תרומה תרומתו תרם ואם, היפה על הרע מן לא אבל, הרע על היפה מן תורם, בחבירו כלאים שאינו וכל. תרומה תרומתו

 . אדם אוכל שאינם מפני, החטים על( החטים בין הנמצא שחורים זרעונים' פי) הזונין

 והרחבהמקורות  עיקר הסעיף 

 ע:"שו
 אחרת אין תרומתו תרומה. –תורמים רק ממין על מינו 

 מין במינו נקבע לפי גדרי כלאים.

 תרומתו אין תרם ואם מינו שאינו על ממין תורמין אין תרומות)ב,ד(:
 ותורם אחד ודבלה וגרוגרות תאנים מין כל אחד חטים מין כל תרומה

 .זה על מזה

 

 דבר שנגמרה מלאכתו –נד  סעיף
 ואם; מלאכתו שנגמרה דבר על מלאכתו נגמרה שלא מדבר ולא; מלאכתו נגמרה שלא דבר על מלאכתו שנגמרה מדבר תורמין אין 

 . תרומה תרומתו, תרם

 מקורות והרחבה עיקר הסעיף 

 ע:"שו
אין לתרום מדבר שנגמרה מלאכתו על מה שלא  [מדרבנןש"ך: ]

 נגמר מלאכתו.
 תרומתו תרומה. –אם תרם 

 שלא דבר על מלאכתו שנגמרה מדבר תורמין אין תרומות)א,י(:
 שנגמרה דבר על מלאכתו נגמרה שלא מדבר ולא מלאכתו נגמרה

 נגמרה שלא דבר על מלאכתו נגמרה שלא מדבר ולא מלאכתו
 .תרומה תרומתן תרמו ואם מלאכתו

לכתחילה אין להפריש קודם גמר מלאכה, בדיעבד  ר"ש,רא"ש:
 מה שעשה עשוי. 

 
 

 מחובר על תלוש –נה  סעיף
 תלושים זו ערוגה פירות: אמר אם אבל. תרומה תרומתו אין, תרם ואם, המחובר על התלוש מן ולא התלוש על מהמחובר תורמין אין

 . שאמר בעת שליש שניהם שהביאו והוא. קיימין דבריו, ונתלשו, לכשיתלשו זה ערוגה פירות על תרומה יהיו

 והרחבהמקורות  עיקר הסעיף 

 ע:"שו
]משום שהתלוש אינו חייב  מחובר ותלוש לא תורמים מזה על זה

 ואף בדיעבד לא הוי תרומה. – בתרומה[
 תרומה. –אם התנה על התלוש שהתרומה תחול עליו כשיתלש 

 הואיל ובידו לתלוש כעת אינו נחשב למחוסר מעשה. ך:"ש

 על המחובר מן ולא המחובר על התלוש מן ולא תרומות)א,ה(:
 .התלוש

 זו ערוגה פירות אמר אפילו: יעקב בן אליעזר ר"א קידושין)סב:(:
 זו ערוגה פירות, מחוברת זו ערוגה פירות על תרומה יהיו תלושין

 שליש לכשיביאו תלושין זו ערוגה פירות על תרומה יהיו מחוברת
 .קיימין דבריו - ונתלשו שליש והביאו, ויתלשו

 

 לח ויבש –נו  סעיף
 . תרומה תרומתו, תרם ואם; הלח על היבש מן ולא, היבש על הלח מן תורמין אין 

 מקורות והרחבה עיקר הסעיף 

 ע:"שו
 ובדיעבד הוי תרומה. –לח ויבש נחשבים כשני מינים לכתחילה 

 תוספתא
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 פירות משנים שונות –נז  סעיף
 שנה: שנאמר, תרומה אינה, תרם ואם; זו שנה פירות על שעברה שנה מפירות ולא, שעברה שנה פירות על זו שנה מפירות תורמין אין

. ישן וזה חדש שזה, זה על מזה תורמין אין, השמש שבא אחר וליקט וחזר, השמש בא שלא עד ה"ר ערב ירק ליקט(. כב, יד דברים) שנה

 שאחד מפני, זה על מזה תורמין אין, השמש משבאה אחר אתרוג וליקט וחזר, השמש בא שלא עד בשבט ו"ט בערב אתרוג ליקט אם וכן

 . האילן למעשרות ה"ר בשבט ו"וט, וירקות וקטניות תבואה למעשרות השנה ראש בתשרי

 מקורות והרחבה עיקר הסעיף 

 ע:"שו
 דין תורה שאין לתרום מפירות שנה אחת על פירות שנה אחרת.

 לא הוי תרומה. –גם בעבר ותרם 
 :מתחילההשנה 

 , ירקות.תבואה, קטניות –א' תשרי 
 אילן. –ט"ו שבט 

 .החדש על הישן מן ולא הישן על החדש מן ולא תרומות)א,ה(:

 

 ארץ וחו"ל –נח  סעיף
 מהחייבים ולא, החייבים על הפטורים מפירות ולא, הארץ פירות על ל"ח מפירות ולא, לארץ חוצה פירות על הארץ מפירות תורמין אין

 . תרומה תרומתן אין, תרמו ואם; הפטורים על

 מקורות והרחבה עיקר הסעיף 

 ע:"שו
 אף בדיעבד. –פירות הארץ ופירות חו"ל נחשבים לשני מינים 

 מפירות ולא לארץ חוצה פירות על הארץ מפירות ולא תרומות)א,ה(:
 .תרומה תרומתן אין תרמו ואם הארץ פירות על לארץ חוצה

 

 דמאי -נט  סעיף
, דמאי על(. מדרבנן במעשרות וחייב, כראוי המעשר הרים אם ידוע שאין הארץ מעם שנלקח תבואה או פירות: כלומר, מאי דא' פי) מדמאי תרם

 . עצמו מפני אחד מכל ויתרום ויחזור תרומה תרומתו, ודאי על או

 מקורות והרחבה עיקר הסעיף 

 ע:"שו
 תרומה מדמאי:

המורם נחשב לתרומה אך  –אם תרם על ודאי או על דמאי אחר 
 גם מהמורם עצמו צריך לתרום שנית.

 שמא הדמאי הראשון נתרם והוא עדיין טבל. ך:"ש

תרם מן הדמאי על הדמאי מדמאי על הודאי תרומה  דמאי)ה,יא(:
מן הודאי על הדמאי תרומה ולא תאכל עד שיוציא  ,ויחזור ויתרום

 .עליה תרומות ומעשרות

 

 ודאי על דמאי –ס  סעיף
 . ומעשרות תרומה עליה שיוציא עד תאכל ולא, תרומה תרומתו, דמאי על מודאי תרם 

 מקורות והרחבה עיקר הסעיף

 ע:"שו
אך עדיין צריך להפריש  –תרומה מודאי חייב על דמאי הוי תרומה 

 ממה שתרם, שמא הוא עדיין טבל. 

 שם

 

 תרומה על קנוי –סא  סעיף
 . בהפך או, מישראל הלקוח על כוכבים מעובד הלקוח ולא, שדהו בתוך שגדל מה על הלקוח מן תורמין אין 

 מקורות והרחבה עיקר הסעיף

 ע:"שו
תבואת זרעך ולא רק מה שגדל אצל האדם חייב ] –מדין תורה 

 הלקוח[.

 גם על הקנוי צריך להפריש. –מדרבנן 
 ולכן אין מפרישים מזה על זה.

משום מזה על זה ]קנוי מהגוי הוא מקנוי מישראל ולא מפרישים 

 .שהוא במדרגת חיוב פחותה משל ישראל[

מקור דין זה מהדין שאין מפרישים מפירות הארץ על פירות  :א"גר
 חו"ל, שהוא בעצם לא להפריש מחיוב דאור' על חיוב דרדבנן ולהיפך.
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 תוצר על מקור –סב  סעיף
 . צמוקים לעשות ענבים על ויין, הנכבשים זיתים על שמן תורמים אבל ;יין על וענבים, שמן על וזיתים, חטים על שבלים תורמין אין 

 מקורות והרחבה עיקר הסעיף

 ע:"שו
 אין לתרום מהגידולים על תוצרי הגידולים.

מדרבנן, שמא הנותן יטריח את הכהן לעבוד בשבילו ע"מ לקבל את  ך:"ש
 התרומה. והחמירו בגזרה זו שאפילו בדיעבד לא הוי תרומה.

 שו"ע:
 אבל שמן על זית שנכבש או יין על ענבי צימוקים מותר לתרום.

 משום דהוי כיפה על הרע של מין אחד. ש"ך:

אין תורמין שמן על זיתים הנכתשין ולא יין על ענבים  תרומות)א,ח(:
 .הנדרכים ואם תרם תרומתו תרומה ויחזור ויתרום

 

 מצבים שונים של אותו הפרי –סג  סעיף
 שאינו על המבושל מן לא אבל, המבושל על מבושל שאינו מיין; שמן זיתי על כבש מזיתי לא אבל, כבש זיתי על שמן זיתי תורמים

 לא אבל, במדה תאנים על מגרוגרות במנין גרוגרות על מתאנים; הצלול על צלול משאינו לא אבל, צלול שאינו על הצלול מן; מבושל

 על הפת מן לא אבל, הפת על חטים ותורמים. יפה בעין לעולם שיתרום כדי, במנין תאנים על גרוגרות ולא במדה גרוגרות על תאנים

 כיוצא דברים בשאר וכן בכך להקפיד אין, אזלא לאיבוד דתרומה דהאידנא ל"ונ. תרומה תרומתו תרם אם אלו ובכל; חשבון לפי חטים

 . כך להקפיד יש, ולעני ללוי הניתן במעשר ומיהו; בהם

 והרחבהמקורות  עיקר הסעיף

 ע:"שו
במצבים שונים של הפרי אפשר לתרום רק מן היפה על הרע ולא 

 הוי תרומה.  –להיפך. ובדיעבד 
 כל זה הוא לכת' בתרומה, כיום אפשר גם הפוך. –אמנם 

 צריך להקפיד.  –במעשר 

 

 

 חומץ ויין –סד  סעיף
 . חומץ על יין תורמין אבל, יין על חומץ תורמין אין 

 מקורות והרחבה עיקר הסעיף

 ע:"שו
 תורמים יין על חומץ ולא הפוך.

 .הטעם כנ"ל

 

 

 תרם ונמצא חומץ –סה  סעיף
 הרי, החמיצה שתרמה אחר ואם; תרומה אינה, תרמה שלא עד חומץ של שהיתה ידוע אם, חומץ ונמצאת, יין על יין של חבית התורם 

 . סרוח ונמצא אבטיח, מרה ונמצאת קישות התורם וכן. ויתרום ויחזור תרומה, ספק אם. תרומה זו

 מקורות והרחבה עיקר הסעיף

 ע:"שו
 תרם ואח"כ מצא שהתרומה היא רעה. 

 לא הוי תרומה. –היתה רעה קודם התרומה 
 הוי תרומה. –היתה יפה קודם התרומה 

 יחזור ויתרום. –ספק 
אם תרם חומץ על חומץ ונמצא שהמורם היה יין, אע"פ שהוי תרומה  ך:"ש

 בטעות לא פסול משום שהטעות כאן לעילויה. 
 

התורם קישות ונמצאת מרה אבטיח ונמצא סרוח : תרומות)ג,א(
תרומה ויחזור ויתרום התורם חבית של יין ונמצאת של חומץ אם 

תרמה ידוע שהיתה של חומץ עד שלא תרמה אינה תרומה אם מש
 .החמיצה הרי זו תרומה אם ספק תרומה ויחזור ויתרום

 

 דיני מעשר ראשון
 מעשר ראשון –סו  סעיף

 . ראשון מעשר הנקרא והוא, מהנשאר מעשרה אחד מפריש גדולה תרומה שמפרישין אחר 

 מקורות והרחבה עיקר הסעיף

 ע:"שו
ההפרשה השניה לאחר תר"ג היא עשר אחוז מהנותר והוא נקרא 

 'מעשר ראשון'. 
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 דיני מעשר ראשון –סז  סעיף
 מי אבל. ואוכלת מעשר לה נותנין, זנות בעילת שנבעלה לוי בת לפיכך. בטומאה לאכלו ומותר, לישראל באכילה מותר ראשון מעשר 

 . במעשר אסורה שתהיה חכמים אותה קנסו, בעלה בא כך ואחר ונשאת, אחד עד לה העיד או, בעלה שמת ששמעה

 מקורות והרחבה עיקר הסעיף

 ע:"שו
 :]לאחר הפרשת תר"מ[מותרת  אכילתו

 ישראל. 
 טמא.

 בת לוי שזינתה.
 אכילה אסורה:

אסורה  –אשה ששמעה שמת בעלה ונשאת ללוי, וחזר בעלה 
 במעשר.

 יבמות)פה;פז;צא(

 

 מע"ר של כהן ולוי –סח  סעיף
 . לעצמם והם ומעשרות תרומות שאר מפרישין הכהנים וכן, מעשר תרומת ממנו להפריש כדי ראשון מעשר מפרישין וכהנים לוים 

 מקורות והרחבה עיקר הסעיף

 ע:"שו
גם המקבלים תו"מ, כהן ולוי, צריכים להפריש מע"ר ע"מ להפריש 

 ממנו תרומה ולאכלו כראוי.

 

 

 תו"מ נשארים אצל הכהן –סט  סעיף
 . לכהן מכהן אותם מוציאין אין כהונה מתנות כל וכן. הכהנים מיד מעשר מוציאין אין 

 מקורות והרחבה עיקר הסעיף

 ע:"שו
 כהן שמפריש תו"מ אינו צריך לתת אותם לכהן אחר.

 גם בקונה קודם מירוח אין מוציאים מידו. באר הגולה:

 חולין)קלא.(
 פאה)א(

 

 האוכל טבל –ע  סעיף
, לבעליהם המתנות משלמין אין, שמים בידי מיתה חייבים שהם פי על אף, בטבלו המעשר שאכל לוי וכן, טבלים פירותיו האוכל

 כך ואחר תחלה והולך אוכל להיות לאדם מותר ל"ובח. אותם שירימו עד כלום בהם לך אין( כד, יח במדבר' )לה ירימו אשר: שנאמר

 . ומעשרות תרומה מפריש

 מקורות והרחבה עיקר הסעיף

 ע:"שו
חייב להפריש קודם האכילה. אך אם אכל קודם,  –בארץ ישראל 

 אע"פ שהוא חטא חמור אינו משלם לבעלים.
 הולך ומותיר בסוף. –בחו"ל 

 

 

 מעשר לא מהמוקף –עא  סעיף
 ולא; הפטור על החיוב מן ולא; מינו שאינו על ממין מעשרין אין אבל. המוקף מן לעשר צריך ואינו, אחר מקום על זה ממקום מעשרין 

 . מעשר אינו, עישר ואם; החיוב על הפטור מן

 מקורות והרחבה עיקר הסעיף

 ע:"שו
 דינים שונים במעשרות:

 ]משום שאינו באומד[מעשר ניתן שלא מהמוקף  .א
 רק מין על מינו .ב
רק חייב על חייב ולא אופן אחר שאף בדיעבד אינו  .ג

 מעשר. 

 )ב(ירושלמי תרומות 

 

 על מה מעשרים –עב  סעיף
 כך, תרומה תרומתו תרם אם בתרומה שאמרנו וכל. זה על מזה מעשרין אין במעשר כך, זה על מזה תורמין אין בתרומה שאמרנו כל 

 . מעשר התורם וכל. המעשר מן פטור התרומה מן פטור שהוא וכל. מעשרות מעשרותיו הפריש אם במעשר

 מקורות והרחבה עיקר הסעיף

 ע:"שו
 דיני מעשר כתרומה לגבי חדש, ארץ, יפה וכו'.

 ספרי
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 דיעבד  –עג  סעיף
 אין כך, תרומה תרומתן שאין וכל. מעשרות מעשרותיהם עשרו אם כך, תרומה תרומתן תרמו ואם יתרומו לא בהם שאמרנו כל

 . מעשרות מעשרותיהן

 מקורות והרחבה עיקר הסעיף

 ע:"שו
]כל הדינים דרבנן מה שתרומה הוי בדיעבד תרומה כך גם במעשר 

 .לבד המקומות שגזרו כגון יין על ענבים[

 

 

 שקדים מרים –עד  סעיף
 . אוכל שאינן לפי, פטורים, בקטנן בין בגדלן בין, המרים השקדים 

 מקורות והרחבה עיקר הסעיף

 ע:"שו
 שקדים מרים פטורים תמיד כיון שאינם אוכל.

 

 

 מעשר מהמובחר –עה  סעיף
 . המובחר מן אלא מעשרין אין 

 מקורות והרחבה עיקר הסעיף

 ע:"שו
 יש לעשר דווקא מהמובחר בגידולים.

ונחשב לכם כתרומת גורן  חלבושנאמר בהרימכם את  ך:"ש
וכתרומת יקב כשם שהמעשר שמפרישין הלוים מן החלב שבו כך 

 .הגורן ומן היקב מעשר שמפרישין ישראל מן החלב שבו יהיה מן
 

 מעשר מדויק –עו  סעיף
 שהרי מקולקלין מעשרותיו, במעשרות והמרבה. משובח בשיעור המדקדק וכל. במנין או במשקל או במדה אלא, באומד מעשרין אין

 .מתוקנין ופירותיו, בהן מעורב הטבל

 מקורות והרחבה עיקר הסעיף

 ע:"שו
כיון שמעשרות הוא מידה מדוייקת, אין לעשר עפ"י אומדן אלא 

 .]כל סוג מעשר לפי עניינו[עפ"י מדידה: מדה, משקל או מספר 
 גורע, שכן התוספת מעורבת בטבל ומעשר.  –מי שלא מדייק 

בדיעבד אם אין אפשרות לדייק, יפריש מעשרות באומד. כל מה פנ"ה: 

כוונה שלא בדיוק, אם בטעות שאמרו 'לא ירבה לעשר אומדות' הוא ב

 כשרות א( 153לית לן בה. )עיי"ש עמ'  –סבירה ובלית ברירה 

פירותיו מתוקנין ומעשרותיו  -המרבה במעשרות  עירובין)נ.(:
 מקולקלין.

הטעם: המעשר חל על עשירית, כדין התורה, ואילו על התוספת 
לא חל. וא"א לומר שהתוספת תצא מטבל כשאר הפירות, משום 
שכוונתו לא היתה לפטור אותם אלא שיהיו מעשר, וכיון שאינם 

 מעשר אינם פטורים.

  

 א"א להפריש חלק מעשר –עז  סעיף
, סאה מאה לו היו, כיצד. שלו מעשר שיוציא החלק מזה צריך אבל, הערימה את שחלק כמו אלא מעשר אינו, מעשר מקצת המפריש 

 שהוא, סאה חצי, מהם אלא, אחר במקום מעשר סאין החמש על להפריש יכול וואינ, מעשר אינו, מעשר לשם חמשה מהם הפריש

 . שלהם המעשר

 מקורות והרחבה עיקר הסעיף

 ע:"שו
 –מי שהפריש חלק מהיבול בדין מעשר, אך השיעור היה חסר 

אינו נחשב כלל כמעשר, אלא כחלק נפרד מהערימה וצריך 
 להפריש ממנו כשיעור של הערימה.

ולא יפריש מטבל אחר על ערימה זו כיון שקראה בשם מעשר, ונראה  ך:"ש
 כאילו מפריש מטבל על תרומה.

המפריש מקצת תרומה ומעשרות מוציא ממנו תרומה  תרומות)ד,א(:
עליו אבל לא למקום אחר ר' מאיר אומר אף מוציא הוא ממקום אחר 

 .תרומה ומעשרות
 הלכה כת"ק.

 

 ברכה על המעשר –עח  סעיף
: קודם מברך, ראשון מעשר המפריש וכן. תרומה להפריש ו"אקב: שיפריש קודם מברך, מעשר תרומת או גדולה תרומה רישהמפ 

 להפריש: ומברך אחת בברכה כוללן, ביניהם סח ולא, מיד זה אחר זה הכל הפריש ואם. שני מעשר על מברך וכן, מעשר להפריש

 . ומעשרות תרומות

 מקורות והרחבה עיקר הסעיף

 ע:"שו
  :'אשר קדשנו במצוותיו וצונו'  המפריש מברך
 להפריש תרומה. -תר"ג או תר"מ 

 להפריש מעשר. –מעשר ראשון או שני 
 להפריש תו"מ. –מפריש זה אחר זה ללא דיבור ביניהם 

 תוספתא

 



 סימן של"א

 
 SHIVKAFKA@GMAIL.COMאשמח להערות והארות אלישיב קפקה 

98 

 עונת המעשרות והמסתעף:

 מאימתי פירות חייבים במעשרות –עט  סעיף
 לאכילה ראוי שאינו פרי וכל. במעשרות חייב הוא מיד, בגופו להוסיף כדי אלא אותו מניח ואינו לאכילה ראוי הוא שמקטנותו פרי כל

 . המעשרות לעונת שיגיע עד במעשרות חייב אינו, בקטנו

 מקורות והרחבה עיקר הסעיף

 ע:"שו
 תחילת חיוב המעשרות:

 חייב. –ראוי לאכילה, אע"פ שממתין שיוסיף בגידולו 
 פטור עד עונת המעשרות.  –אינו ראוי לאכילה 

עונת המעשרות היינו שיהיו פרי. קודם שיגיעו למצב זה מותר לאכול  ך:"ש
 מהם כמה ואיך שירצה.

ועוד כלל אחר אמרו כל שתחלתו אוכל וסופו אוכל  מעשרות)א,א(:
אף על פי שהוא שומרו להוסיף אוכל חייב קטן וגדול וכל שאין 

 .סופו אוכל אינו חייב עד שיעשה אוכלתחלתו אוכל אבל 
עונת המעשרות היא הזמן בו הפרי כבר בשל.  שנאמר מזרע הארץ מפרי  ך:"ש

העץ, עד שיהיה פרי, וכן התבואה והקטנית שנאמר את כל תבואת זרעך עד 
 שתעשה תבואה. 

ראוי לאכלו בשעת הדחק)לא חולק אלא מסביר(. וסימן שהגיע פנ"ה: 

 יצמח. –לבשלות מינימלית שאם יזרע 

 

 עונת אשכול  -פ  סעיף
 אותה בה שיש הרוח כל אלא, בלבד אשכול אותו ולא, כולו הגיע וכאילו, למעשרות חיבור כולו, יחידי גרגיר אפילו בו שהגיע אשכול

 . חיבור כולה, אחת פרידה אפילו בה הגיעש רמון וכן. האשכול בה שיש הגפן

 מקורות והרחבה עיקר הסעיף

 ע:"שו
לאחר שהופיע גרגר ענבים, אפילו בודד, התחייב במעשרות כל 

 הצד בגפן בו גדל האשכול. 
 וה"ה לרימון. 

 ירושלמי מעשרות.

 

 שמרי יין –פא  סעיף
 שהתורם, תרומה עליו מפריש ואינו, אחר ממקום היתר מזה מעשר מוציא', ד ומצא' ג נתן אם, וסננן מים עליהם שנתן יין שמרי 

 . פטור, יין טעם בהם שיש פי על ואף, מדתו על יתר שמצא פי על אף, מארבע פחות מצא ואם. הכל על בלבו מתחלה

 מקורות והרחבה עיקר הסעיף

 ע:"שו
  עירב מים ושמרי יין:

 מעשר עליו ממקום אחר. –אם מצא רבע יותר ממה שהוסיף 
אינו מעשר כלל כיון שכלול במעשר  –אם מצא פחות מרבע 

 .)עיין לעיל סעיף נ(הראשון, דעת בעליו עליו 

המתמד ונתן מים במדה ומצא כדי מדתו פטור ר' מעשרות)ה,א(:
יהודה מחייב מצא יותר על כדי מדתו מוציא עליו ממקום אחר לפי 

 .חשבון
 הלכה כת"ק.

 

 אכילת עראי –פב  סעיף
 מותר, מרחה ולא אותה זרה לא ועדיין ודשה שקצרה תבואה כגון, מלאכתן נגמרה לא ועדיין ונתלשו המעשרות לעונת שהגיעו פירות

 אבל. בשוק למכרן פירותיו בגומר, א"בד. עראי מהם לאכול אסור מלאכתן ומשתגמר, מלאכתן שתגמר עד עראי אכילת מהם לאכול

 . למעשר שיקבעו עד, מלאכתן שנגמרה אחר עראי מהם לאכול מותר זה הרי, לבית להוליכן כוונתו היתה אם

 מקורות והרחבה עיקר הסעיף

 ע:"שו
 פרי בשל שנקטף:

 נאכל עראי.  –לא נגמרה מלאכתו 
אינו נאכל אפילו עראי. וה"מ במוליך למכור אך  –נגמרה מלאכתו 

 .שיקבעו למעשרבמוליך לביתו מותר עד 
במוליך לבית הכל תלוי בו, ולכן אינו נקבע. אך במוליך לשוק, כיון  ך:"ש

 שמקח קובע למעשר, ושמא ימצא מיד קונה והדבר אינו תלוי בו, מתחייב מיד.             

 ו(:-מעשרות )א, ה
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 קביעות למעשר –פג  סעיף
 שנגמרה בדבר אלא קובעין אין וכולם. והשבת, והתרומה, והמלח, והאש, והמקח, החצר: למעשרות הפירות קובע דברים' מו אחד 

 לבית נכנסו. שלו לבית שיכנסו עד עראי אכילת מהם אוכל, מלאכתן שנגמרה פי על אף, לבית להוליכן שדעתו פירות, כיצד. מלאכתם

 לחצר הפירות נכנסו שאם, למעשר קובע החצר כך, למעשר קובע שהבית וכשם. שיעשר עד מהם לאכול ואסור למעשרות נקבעו, שלו

 נכנסה או, תרומה בהם הפריש או, במלח כבשן או, באור בשלן או, מכרן אם וכן. הבית לתוך נכנסו שלא פי על אף נקבעו, השער דרך

 התחיל. עראי מהם אוכל ז"ה, מלאכתן שתגמור קודם לבית הכניסן. לבית הגיעו שלא פ"ע אף, שיעשר עד יאכל לא, עליהם שבת

 אחת לשפשף משיתחיל, שישפשף קודם ודילועין קישואין הכניס, כיצד. הכל לעשר חייב, לבית שנכנסו מאחר, מלאכתן( לגמור)

 שאם, תאנים מכלכלת חוץ, עראי מהם לאכול מותר, מלאכתן נגמרה שלא פירות התורם וכן. בזה כיוצא כל וכן. למעשר הכל נקבעו

 . למעשר נקבעת מלאכתה שתגמר קודם תרמה

 מקורות והרחבה הסעיףעיקר 

 ע:"שו
 דברים הקובעים למעשר )א"ש תחמ"ם(:

 לחמ קחמצר חרומה תבת ש שא
בית קובע מדאו', כל שאר הדברים הם מדרבנן. וחצר צריכה להיות  ך:"ש

 משתמרת.
כ'  , צל"ח ופני יהושעמאיריכ' שגם יו"ט קובע למעשר. אך שער המלך  :ש"פת

 שרק שבת ולא יו"ט ]שמא הטעם הוא שאזלינן לקולא משם דהוי מח' בדרבנן[.
כל אלו שקובעים למעשר, היינו שאין לאכול מהם עראי אם כבר 

 נגמרה מלאכתן.
 תחילת גמר    אוכל עראי עד  –נכנסו לבית קודם גמר מלאכה 

 מלאכה.

 ירושלמי

 

 הערמה  –פד  סעיף
, לבית שהכניס אחר מעט מעט וזורה. המעשר מן ופטורה אוכלת בהמתו שתהיה כדי, במוץ להכניסה התבואה על להערים מותר 

 . הכל לגמור מתחיל אינו שהרי, המעשרות ומן התרומה מן לעולם ופטור

 מקורות והרחבה עיקר הסעיף

 ע:"שו
מותר להערים ולהכניס את התבואה באופן שלא תתחייב 

 במעשרות.   
לאחר טעם ההיתר הוא שמדאו' אינו חייב במעשרות עד שיכנס לבית  ך:"ש

בדבר שלא נגמרה מלאכתו והתירו אכילת  קבעגמר מלאכה. ורבנן אסרו אכילת 
 .  עראי

אמנם, היתר זה לאדם הוא באופן חד פעמי בלבד, ולבהמה אפילו כמה 
  אפעמים.

 ומכניסה תבואתו על אדם מערים: הושעיא רב דאמר ברכות)לא.(:
 .המעשר מן ופטורה אוכלת בהמתו שתהא כדי, שלה במוץ

הערמה לאכילת קבע מותרת רק לבהמה  :'תוס,י"רש,ם"רמבא 
 אך לא לאדם.

 הערמה מותרת גם לאדם באכילת קבע.  ,ר' אפרים:א"רשב

 

 גמר פירות חבירו –פה  סעיף
 .למעשר טבלו אלו הרי, מדעתו שלא חבירו של פירותיו הגומר

 מקורות והרחבה הסעיףעיקר 

 ע:"שו
 חייבים במעשר. –מי שגמר פירות חבירו, כדלקמן, ללא דעתו 

 קבעו למעשר.  –ה"ה למי שקבע פירות חבירו ללא ידיעתו  ך:"ש

 ירושלמי

  

 גמר היין –פו  סעיף
, בחבית להעמידו כשיגביהנו, הבור בתוך כשהוא אבל. החבית פי מעל והזגין החרצנין וישלה בחבית משיניחנו, היין מלאכת גמר איזהו

 . ושותה, מקום מכל הצנור ומן העליונה הגת מן וקולט עראי שותה

 מקורות והרחבה עיקר הסעיף

 ע:"שו
 גמר מלאכת היין. –הוצאת החרצנים וזגים מחבית היין 

 בתוך הבור מותר לשתות. 

 העליונה הגת מן קולט שקפה פי על אף משיקפה היין מעשרות)א,ז(:
 .ושותה הצנור ומן
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 מהי אכילת עראי? –פז  סעיף
 מלילות מולל היה. לעשר חייב, ידו לתוך וכנס קלף ואם אחת אחת מקלף, ואוכל שעורים מקלף שהיה כגון, עראי אכילת היא כיצד

 לא אבל; ואוכל, צונן תבשיל לתוך לקערה ונותן היין מן נוטל וכן. לעשר חייב, חיקו לתוך נפה ואם. ואוכל ליד מיד מנפה, חטים של

 . בזה כיוצא כל וכן. ידו לתוך לא אבל, בשרו על זיתים סוחט וכן. קטן כבור שהיא מפני, צוננת שהיא פ"ע אף, הקדרה לתוך

 מקורות והרחבה עיקר הסעיף

 ע:"שו
אכילת עראי היא אכילה מועטת מיד לאחר הוצאת הפרי מ'שומרו' 

 . )קליפתו(
מחייב  –איסוף ושמירת כמה פירות ואפי' גרעינים לאכילה יחד 

 במעשר. 
לא ברור גדרה של אכילת ארעי. בפשטות הכוונה לאכילה  פנ"ה:

 חטופה שלא במסגרת ארוחה.

 קלף ואם ואוכל אחת אחת מקלף שעורים המקלף :מעשרות)ד,ה(
 ואוכל ליד מיד מנפה חטים של מלילות המולל חייב ידו לתוך ונתן
 חייב. חיקו לתוך ונתן נפה ואם

  

 האכלת עראי לבע"ח –פח  סעיף
 מהם ומפקיר, שירצה מה כל, ולעופות לבהמה, לחיה מהם להאכיל מותר כך, מלאכתן נגמרה שלא מפירות עראי לאכול שמותר כשם

 עד, קבע אכילת ולעופות ולחיה לבהמה יאכיל ולא יפקיר לא, למעשר נקבעו שלא פי על אף, גמרו ואם. שיעשר קודם, שירצה מה כל

 עמיר( בקש המונחים תבואה של עומרים פירוש) פקיעי ומאכיל, הבית בתוך ואפילו, הטבל מן עראי לבהמה להאכיל ומותר. שיעשר

 . חבילות שיעשם עד

 מקורות והרחבה עיקר הסעיף

 ע:"שו
 האכלת בהמות:

 עראי קודם גמר מלאכה.
 לא יאכילם קבע. –אחר גמר מלאכה, אע"פ שלא נקבע 

 מותר אפילו תוך הבית.  –עראי מן הטבל 
 הפקר:

]אם הוא ע"מ להפקיע מהם אסור להפקיר פירות שנגמרה מלאכתם 

 תו"מ משום שגוזל השבט[.

 עד המעשרות מן ופטור ולעופות ולחיה לבהמה ומאכיל פאה)א,ו(:
 .שימרח

 

 תאנה בחצר –פט  סעיף
 לראש עלה אם אבל. בקרקע עומד כשהיה, א"בד. במעשר חייב, צירף ואם. ופטור, אחת אחת ממנה אוכל, בחצר העומדת תאנה

 . למעשר קובע חצר אויר שאין, שם ואוכל חיקו ממלא, התאנה

 מקורות והרחבה עיקר הסעיף

 ע:"שו
 תאנה בחצר:

 פטור. –אוכל אחת אחת 
 פטור. שאין אויר חצר קובע למעשר.  –צירף בראש העץ 

 חייב. –צירף בקרקע 

 ופטור אחת אחת אוכל בחצר עומדת שהיא תאנה מעשרות)ג,ח(:
 ואחת בשמאלו ואחת בימינו אחת אומר שמעון רבי חייב צירף ואם
 .ואוכל חיקו ממלא לראשה עלה בפיו

 הלכה כת"ק.

 

 תאנה בחצר נוטה לגנה –צ  סעיף
 זה הרי, לחצר ונוטה בגנה נטועה היתה. בגנה נטועה היתה כאילו, כדרכו בגנה ממנה אוכל ז"ה, לגנה ונוטה בחצר עומדת היתה

 . אחת אחת אלא שם אוכל שאינו בחצר כנטועה

 מקורות והרחבה עיקר הסעיף

 ע:"שו
גינה, היינו מקום הגידול, אינה קובעת כלל בתאנה הולכים אחר הנוף ]

 ואכל שם ללא תו"מ כל עוד לא נקבע[.

 כדרכו אוכל לגנה ונוטה בחצר עומדת שהיא תאנה מעשרות)ג,י(:
 .חייב צירף ואם פטור אחת אחת אוכל לחצר ונוטה בגנה עומדת פטור

 

 גפן בחצר –צא  סעיף
 את פורט אלא, הרמון כל את יטול לא, ברמון וכן. אחת אחת מגרגר אלא, ויאכל כאחד האשכול כל את יטול לא, בחצר שנטועה גפן

 . שם ואוכלו, בקרקע (חותכו' פי) סופתו, באבטיח וכן. משם הפרט ואוכל, באילן הרמון

 מקורות והרחבה עיקר הסעיף

 ע:"שו
 פירות שאוכלים עראי מעט בחצר:

 גפן.
 רמון.

 אבטיח.

 וכן האשכול כל את נוטל בחצר נטועה שהיא גפן מעשרות)ג,ט(:
 ופורט באשכולות מגרגר אומר ע"ר ט"ר דברי באבטיח וכן ברמון
 .באבטיח וסופת ברמון

 הלכה כר"ע.
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 התחייב באמצע אכילה –צב  סעיף
 . שיעשר עד יגמור לא החצר מן שיצא פי על אף, לחצר הגנה מן ונכנס, בגנה באשכול אוכל היה

 מקורות והרחבה עיקר הסעיף

 ע:"שו
הגם שהתחיל לאכול בהיתר קודם חיוב מעשרות, אם התחייב, 

 צריך להפסיק אכילתו עד שיעשר. 

 אליעזר רבי לחצר הגנה מן ונכנס באשכול אוכל היה תרומות)ח,ג(:
 .יגמור לא אומר יהושע ורבי יגמור אומר

)מעשר ד, יא( על פי גמ' בביצה)לד:( וברמב"םהלכה כרבי יהושע. 

שאם הלך בדרכו דרך בתים וחצרות לא נקבע עד שיגיע למקום שהוא 
 סוף מגמתו וכן חזרה. 

 

 כוסבר –צג  סעיף
 . בזה כיוצא כל וכן. לעשר חייב, צירף ואם; ואוכלו עלה עלה מקרסם, בחצר הזרועה כסבר

 מקורות והרחבה עיקר הסעיף

 ע:"שו
עלים הנאכלים ככוסבר, וגדלו בחצר, אוכל עלה עלה, וזוהי אכילת 

 חייב במעשר.  –עראי שלו. אם צירף כמה עלים 

 ואוכל עלה עלה מקרטם בחצר זרועה שהיא כסבר מעשרות)ג,ט(:
 נשמרים היו אם שבחצר והקורנית והאזוב הסאה חייב צירף ואם

 חייבין.

 

 קניין פירות מחייב מעשר –צד  סעיף
 . משך שלא פי על אף, דמים משיתן, יקבעו ומאימתי. שנתבאר כמו, למעשר נקבעו, לאכלן תלושין פירות הלוקח 

 מקורות והרחבה עיקר הסעיף

 ע:"שו
 .אפילו ארעי( )היינו שאחריו אסור לאכולקניין פירות קובע למעשר 

מדאו' רק גמר מלאכת פירות בשביל עצמו מחייב. הגומר בשביל למכור  ך:"ש
 אם נגמרו ביד הלוקח חייב מדאורייתא. חייב מדרבנן. וה"ה שלוקח פטור. 
, אף ללא ]משום שדמים קונים מהתורה[נתינת הדמים היא המחייבת 

 משיכת הפירות.

 ירושלמי מעשרות

 

 מתלבט בקנייה –צה  סעיף
 ירא היה ואם. לעשר נתחייב לא, ליקח בלבו שגמר פי על ואף, כולו היום כל אפילו, ומניח בורר, ומניח בורר והיה דמים נתן שלא הרי

 . להחזיר רצה אם, למוכר יחזיר כך ואחר מעשר בלבו משגמר, שמים

 מקורות והרחבה עיקר הסעיף

 ע:"שו
פטור ממעשר כל עוד לא  –אם לא קנה אך בורר לעצמו פירות 

 שילם.
אם החליט שרוצה לקנות, אפילו רק במחשבה, יעשר  –ירא שמים 

 ואח"כ יחזיר למוכר.

 היום כל אפילו והניח ובירר, השוק מן ירק הלוקח: ר"ת ב"ב)פח.(:
 ונתחייב קנה - לקנותו בלבו גמר, במעשר נתחייב ולא קנה לא - כולו

 - א"א ולעשרו, במעשר חייבנת שכבר - אפשר אי להחזירו, במעשר
 אטו. מעשר דמי לו ונותן מעשרו? כיצד הא, בדמים מפחיתן שכבר
: הושעיא רב אמר? במעשר ונתחייב קנה, לקנות בלבו דגמר משום

 אמת ודובר בנפשיה דקיים, ספרא רב כגון, עסקינן שמים בירא הכא
 .בלבבו

 

 קנה במחובר לקרקע –צו  סעיף
 . עראי מהם לאכול לו ויש, נקבעו לא, לחבירו לשלוח תלוש שלקח או, לקרקע במחובר הלוקח

 מקורות והרחבה עיקר הסעיף

 ע:"שו
 אופני קניין שלא מחייבים במעשר ונאכלים עראי:

 קנה במחובר לקרקע.
 קנה תלוש בשביל חבירו.

 .פטור לחברו לשלוח לקט פטור לקרקע במחובר לקחמעשרות)ה,א(: 
שאין המקח קובע כלל אלא כשלוקח דבר שנגמרה מלאכתו לאוכלו  לבוש:

 בעצמו דומיא דגמר פירות שדהו.

 

 קנייה מרובה ואכילה מועטת –צז  סעיף
 בעשרים זה איסר לך הא. לעשר חייב, צירף ואם. ופטור, אחת אחת אוכל זה הרי, תאנים' ה בו לי ותן זה איסר לך הא: לחבירו האומר

. ואוכל, באילן פורטו, לי שאבור ברמון. ואוכל, באילן ממנו מגרגר, לי שאבור באשכול. ואוכל, אחת אחת בורר, לי שאבור תאנים

 קנה לא שהרי, לעשר חייב, האבטיח או האשכול שקצץ או, וצרפם התאנים את קצץ ואם. ואוכל, בקרקע סופת, לי שאבור באבטיח

 קוצץ אלו אבטיחים בשני, אלו רמונים בשני, אלו אשכולות בשני, אלו תאנים בעשרים איסר לך הא: ליה אמר אם אבל. הנתלש אלא

 . במחובר לקחן שהרי, במקח נקבעו שלא; ופטור, עראי ואוכל כדרכו

 מקורות והרחבה עיקר הסעיף

 ע:"שו
אפילו קנה הרבה בבת אחת, אם אוכל מעט מעט ללא צירוף, 

 הפירות פטורים ממעשר. 

 תאנים חמש בו לי ותן זה איסר הילך לחברו האומר מעשרות)ב,ה(:
 אחת אחת אוכל אומר יהודה' ר מאיר רבי דברי שיעשר עד יאכל לא

 שהיתה ורדים בגנת מעשה יהודה' ר אמר חייב צרף ואם פטור
 הופרש ולא באיסר ומארבע משלש נמכרות תאנים והיו בירושלם

 .מעולם ומעשר תרומה ממנה
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 מחליף פירות עם חבירו –צח  סעיף
 שאין, נקבעו לא שניהם, לקצות וזה לקצות זה. בתלוש לקחו שהרי, למעשרות נקבעו שניהם, לאכול וזה לאכול זה, חבירו עם המחליף

 חייב לאכילה שלקח זה, להקצותן חליפיהן האחד ולקח, לאכילה, שהחליף פירות האחד לקח. מלאכתו נגמרה שלא דבר קובע המכר

 . למעשר נקבע לא להקצות שלקח וזה, לעשר

 מקורות והרחבה עיקר הסעיף

 ע:"שו
 חייבים במעשר. –החליפו פירות ע"מ לאכלם 

 פטור. –החליפו פירות ע"מ לעשות מהם קציעות 
 כל אחד כפי דינו. –אחד כך ואחד כך 

 לקצות זה לאכול וזה לאכול זה חברו עם המחליף מעשרות)ב,ח(:
 לאכול המחליף אומר יהודה' ר חייב לקצות וזה לאכול זה לקצות וזה

 .פטור ולקצות חייב

 

 עם הארץ שמחלק פירות –צט  סעיף
 . קובעת המתנה שאין, ופטורים אוכלים, תאנים לכם טלו: ואמר בשוק עובר שהיה הארץ עם

 מקורות והרחבה עיקר הסעיף

 ע:"שו
 עם הארץ שחילק פירות בשוק:

 אוכלים עראי, שאין המתנה קובעת למעשר. –אמר טלו פירות 
 ולא חוששים שמא ע"ה כבר הכניסם לביתו והתחייבו. ך:"ש

 : במשנה מחלקים בין קחו לשוק לקחו לבתיכם. באר הגולה

 אוכלין תאנים לכם טלו ואמר בשוק עובר היה מעשרות)ב,א(:
 והכניסו טלו ודאי מתקנים לבתיהם הכניסו אם לפיכך ופטורין
 אינם לבתיהם הכניסו אם לפיכך עראי מהם יאכלו לא לבתיכם
 .דמאי אלא מתקנים

 

 פועלים בפרדס –ק  סעיף
 אלו הרי, עושים שהם במה התורה מן לאכול להם ויש הואיל, במחוברין בין בתלושין בין, בפירות עמו לעשות הפועלים את השוכר

 שיאכל או, עמו בניו שיאכלו הפועל שהתנה כגון, תורה להם זיכתה שלא מה שיאכלו עמהם התנה ואם. המעשר מן ופטורין אוכלים

 . כלוקח זה הרי התנאי מפני ואוכל הואיל, שיעשר עד לאכול אסור זה הרי, בתלוש מלאכתו גמר אחר שיאכל או, בשכרו בנו

 מקורות והרחבה עיקר הסעיף

 ע:"שו
 פועלים העובדים עם בעה"ב בפרדס:

 הרי זה עראי ופטורים ממעשרות. –אם אוכלים כדין תורה 
הרי זה כמקח  –אם אוכלים יותר מדין תורה, עפ"י תנאי ביניהם 

 וחייבים.

 על לו אמר בתאנים עמו לקצות הפועל את השוכר מעשרות)ב,ז(:
 או ביתי ובני אני שאוכל מנת על ופטור אוכל תאנים שאוכל מנת

 שאוכל מנת על וחייב אוכל ובנו ופטור אוכל הוא בשכרי בני שיאכל
 ולאחר ופטור אוכל הקציעה בשעת הקציעה ולאחר הקציעה בשעת

 מן האוכל הכלל זה התורה מן אוכל שאינו וחייב אוכל הקציעה
 .חייב התורה מן אוכל ושאינו פטור התורה

 

 פועלים בשדה –קא  סעיף
 שלא והוא. המעשר מן ופטורים שבשדה מפירות אוכלים, מזונות עליו להם שאין בזמן, בשדה מלאכה לו לעשות פועלים המוציא

 אוכלים( אבל. )הטבל מן חוב פורעין שאין, מלאכתן נגמרה שלא פי על ואף, יאכלו לא, מזונות עליו להם יש אם אבל. מלאכתן נגמרה

 . המוקצה מן ולא הקופה מן ולא הסל מן לא אבל, מהתאנה אחת אחת

 מקורות והרחבה עיקר הסעיף

 ע:"שו
בשדה אין היתר לאכילה, אא"כ נתן להם בעה"ב במתנה לפועלים 

ואז פטורים מהמעשר משום שמתנה אינה כמכר. ובתנאי שלא 
 נגמרה המלאכה.

לא יאכלו משום שהוא פריעת חוב  –אם סיכמו על אכילת ירקות 
 מן הטבל. 

 אבל מותרים לאכול מעט מעט שלא בדרך איסוף.

 מזונות עליו להם שאין בזמן לשדה פועליו המוציא מעשרות)ג,ב(:
 מן אחת אחת אוכלין מזונות עליו להם יש ואם ופטורין אוכלין
 המוקצה. מן ולא הקופה מן ולא הסל מן לא אבל התאנה

 

 בישול הקובע למעשר –קב  סעיף
 . ספק זה הרי, שהכשירן עד הפירות את המעשן אבל. למעשר קובע, הכובש ואחד השולק ואחד המבשל אחד

 מקורות והרחבה עיקר הסעיף

 ע:"שו
 הכשרת אוכלים הקובעת למעשר:

 בישול.
 שליקה.
 כבישה.

 הוי ספק. עישון:

 פטור באדמה המכמן חייב המולח השולק הכובש מעשרות)ד,א(:
 הסוחט פטור השרף מהם שיצא זיתים הפוצע פטור בשדה המטבל

 לתבשיל המקפא חייב ידו לתוך ונתן סחט אם פטור בשרו על זיתים
 :קטן כבור שהוא מפני חייב לקדרה פטור
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 הטמנה ע"יהכשרת אוכלים  –קג  סעיף
 . למעשר נקבעו לא לאכילה שהכשירם עד, בתבן או, בזבל או, באדמה פירות הטומן

 מקורות והרחבה עיקר הסעיף

 ע:"שו
 הכשרת אוכל ע"י הטמנה בקרקע וכדומה אינה קובעת למעשר.

 

 הפוצע פטור בשדה המטבל פטור באדמה המכמן מעשרות)ד,א(:
 סחט אם פטור בשרו על זיתים הסוחט פטור השרף מהם שיצא זיתים

 שהוא מפני חייב לקדרה פטור לתבשיל המקפא חייב ידו לתוך ונתן
 :קטן כבור

 

 בישול יין במים –קד  סעיף
 . למעשר נקבעו, מרותחין כשהן, באלפס לקדרה שמן שנתן או, חם לתבשיל יין הנותן 

 מקורות והרחבה הסעיףעיקר 

 ע:"שו
נחשב  –הוסיף יין למים רותחים או שמן לתוך קדרה באלפס רותח 

 לבישול וחייב במעשר.

 וללפס לקדרה יתן לא אבל ולתמחוי לחמטה ונותן מעשרות)א,ז(:
 .רותחין כשהן

 

 מזיגת יין בחמין –קה  סעיף
 . שיעשר עד ממנו לשתות אסור בגת ואפילו. היין בישל אם לומר צ"וא. נקבע, חמין במים יין מזג 

 מקורות והרחבה עיקר הסעיף

 ע:"שו
 מחייב במעשר. –מזיגת יין בחמין או בישולו 

, שבגת היין שיקלקל המותר להחזיר יכול שאינו לפי, קובע הואבחמין : רע"ב
 .המותר להחזיר שיכול פטור בצונן מזג אבל

 אסורה עד שיעשר. –שתיית יין מגיתו 

 דברי פטור הצונן על בין החמין על בין הגת על שותים מעשרות)ד,ד(:
 ועל חייב החמין על א"וחכ מחייב צדוק ברבי אלעזר רבי מאיר רבי

 .פטור הצונן
 הלכה כחכמים.

 

 

 סחיטת אשכול –קו  סעיף
 . נקבע אינו, התמחוי לתוך. נקבע, הכוס לתוך אשכול הסוחט 

 מקורות והרחבה עיקר הסעיף

 ע:"שו
 סחט אשכול ענבים:

 .שכך דרך שתייתו[נקבע למעשר ] –לתוך הכוס 
 לא נקבע למעשר. –לתוך התמחוי 

 ירושלמי

 

 מליחת פירות  –קז  סעיף
 . פטור, ואכל במלח אחת אחת הזתים טבל. נקבעו, בשדה פירות המולח

 מקורות והרחבה עיקר הסעיף

 ע:"שו
 פירות במלח:

 נקבעו למעשר. –בשדה 
 פטור. –טבל אחד אחד ואכל 

 ואוכל במלח אחד אחד טובל המעטן מן זיתים הנוטל מעשרות)ד,ג(:
 .חייב לפניו ונתן מלח אם

 ב"מ)פט:(

 

 פציעת זיתים –קח  סעיף
 . פטור, מהם השרף שיצא כדי זיתים הפוצע

 מקורות והרחבה עיקר הסעיף

 ע:"שו
 פציעת זיתים להוצאת שרף אינה מחייבת במעשר.

 .פטור השרף מהם שיצא זיתים הפוצע מעשרות)ד,א(:

 

 זיתים מהמעטן –קט  סעיף
 . בזה כיוצא כל וכן. חייב, לפניו ונתן מלח ואם. ואוכל במלח אחת אחת טובל, מהמעטן זיתים הנוטל

 מקורות והרחבה עיקר הסעיף

 ע:"שו
הלוקח זיתים מתוך המעטן יכול לאכול עראי אחד אחד ללא 

 מעשרות.
 התחייבו. –אם מלח הזיתים והניחם לפניו 

 ואוכל במלח אחד אחד טובל המעטן מן זיתים הנוטל מעשרות)ד,ג(:
 .חייב לפניו ונתן מלח אם
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 תרומה קובעת למעשר –קי  סעיף
 . ויעשר שניה התרומה שיוציא עד עראי מהם יאכל ולא, למעשר נקבע, שניה אחריה לתרום שצריך תרומה פירותיו התורם 

 מקורות והרחבה עיקר הסעיף

 ע:"שו
לאחר התרומה הראשונה הפירות הנותרים כבר נקבעו למעשר 

 ואסורים באכילת עראי.

 

 

 שבת קובעת למעשר –קיא  סעיף
 . שיעשר עד, השבת לאחר אפילו, מהם יאכל ולא, נקבעו, שבת ליל עליהם וחשכה מלאכתן שנגמרה פירות 

 מקורות והרחבה עיקר הסעיף

 ע:"שו
 שבת קובעת למעשר פירות שנגמרה מלאכתן.

 יהושע רבי, יגמור: אומר אליעזר רבי שבת בלילי חשכהביצה)לה.(:
 ואחד שבת אחד: יוחנן רבי אמר רבין אתא כי...!יגמור לא: אומר

 שנגמרה בדבר אלא קובעין אין כולן - מקח ואחד חצר ואחד תרומה
 .מלאכתן

 

 תאנים טמונות –קיב  סעיף
 . שיעשרו עד שבת למוצאי יאכלו לא, לעשרן ושכחו לשבת תאנים שטמנו תינוקות 

 מקורות והרחבה עיקר הסעיף

 ע:"שו
תאנים מיוחדות לשבת נקבעו ואסור לאכלם עראי אפילו לאחר 

 שבת.

 לא לעשרן ושכחו לשבת תאנים שטמנו תינוקות מעשרות)ד,ב(:
 ובית פוטרין שמאי בית שבת כלכלת שיעשרו עד שבת למוצאי יאכלו

 .מחייבין הלל

 

 ייחד פירות לשבת –קיג  סעיף
 לשבת מיוחדים אלו ופירות הואיל, שיעשר עד יאכל לא, כלכלה ממנה וליקט, בשבת פירותיה לאכול לו מיוחדת שהיתה תאנה 

 . קובעת והשבת

 מקורות והרחבה עיקר הסעיף

 ע:"שו
 תאנה שנלקטה באמצע שבוע וייחדוה לשבת, נקבעה למעשר

 הואיל ומיוחדת לשבת.
 אסורים לאכול אפילו קודם שבת.  ך:"ש

 ירושלמי מעשרות

 

 התחיל בהיתר ונכנסה שבת –קיד  סעיף
 . גומרו זה הרי, השבת לאחר הניחן ואם. שיעשר עד בשבת אכילתו יגמור לא, שבת ליל עליו וחשכה באשכול אוכל היה 

 מקורות והרחבה עיקר הסעיף

 ע:"שו
 בעראי בהיתר קודם שבת ונכנסה שבת:התחיל לאכול 

 אסור לאכול מהם בשבת אפילו עראי אם לא עישר.
באכילת עראי, שכיון אם אוכל רק לאחר שבת מותר להמשיך ]

שהניח מידו את הפירות בשבת, גילה דעתו שלא יאכלו בשבת ולכן שבת 

 לא קובעת[.

 זראליע רבי לחצר הגנה מן ונכנס באשכול אוכל היה תרומות)ח,ג(:
 יהושע רבי שבת לילי חשיכה יגמור לא אומר יהושע ורבי יגמור אומר
 .יגמור לא אומר אליעזר ורבי יגמור אומר

 ופירוש לא יגמור היינו בשבת.

 

 איסור זרים בתרומה –קטו  סעיף
 שני ומעשר תרומתו ניטלה שלא והמעשר מהטבל לאכלו אסור כך, בהן וכיוצא הגרעינין כגון, בתרומה לאכול לזרים שאסור כל

 והקדש שני ומעשר תרומתו ניטלה שלא ומעשר בטבל מותר כך, אלו מדברים, בתרומה לאכלו לזרים שמותר וכל. נפדו שלא והקדש

 . נפדו שלא

 מקורות והרחבה עיקר הסעיף

 ע:"שו
 מותר לאכלו טבל. –מה שמותר לזרים בתרומה 
 אסור לאכלו טבל. –מה שאסור לזרים בתרומה 
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 איסורי הנאה בטבל –קטז  סעיף
. שיעשר עד מהם לזרוע אסור מלאכתן נגמרה שלא פירות ואפילו. הטבל את זורעין ואין. בטבל מחפין אין. טמא בטבל מדליקין אין

, טבל כזורע ואינו, מותר זה הרי, שדהו בתוך למקום ממקום פירות בהם שיש שתלים העוקר אבל, בהן וכיוצא וקטניות בתבואה, א"בד

 ויקח שיקשו כדי שתלם ואם. מותר, בגופן להוסיף נתכוון אם, אחר במקום ושתלם וצנונות לפת העוקר וכן. הפירות אסף לא שהרי

 . טבל של שעורים או חטים כזורע שהוא מפני, אסור, שלהם הזרע

 מקורות והרחבה עיקר הסעיף

 ע:"שו
 דברים שאסור לעשות עם טבל:

 .בטבל טהור[]וכ"ש הדלקת נר בטבל טמא 

 חיפוי בזרעים טבל.
  זריעת טבל:

אסור עד  – אתבואה וקטניות ופירות אפילו לא נגמרה מלאכתם
 שיעשר.

מותר, שהרי לא אסף את  –שתילת צמח עם פירות במיקום אחר 
 הפירות.

  –שתילת לפת וצנון במיקום אחר 
 אם רוצה שיגדלו מותר.

 כזורע טבל.אם רוצה שיתקשו ויקח הזרע, אסור משום שהוא 

 לומר צריך ואין, בחול טמא בטבל מדליקין אין: רבנן תנו שבת)כו.(:
 לך נתתי הנה ואני: קרא אמר -? טעמא מאי, טמא טבל אבל...בשבת

 תרומה אחת, מדבר הכתוב תרומות בשתי תרומתי משמרת את
 אלא בה לך אין - טהורה תרומה מה. טמאה תרומה ואחת טהורה
 משעת אלא בה לך אין - טמאה תרומה אף, ואילך הרמה משעת
 .ואילך הרמה

 שימרח עד המעשרות מן ופטור וזורע הגורן מן ונוטל פאה)א,ו(: א
 .ע"ר דברי

משמע שחכמים חולקים וסוברים שאסור אף קודם מירוח. וכן 
 הלכה.

... פטור שלו לתוך ונטע שלו מתוך שתלים העוקר (:ב-מעשרות)ה,א
 שהוא מפני חייב לזרע שלו לתוך ונוטע שלו מתוך וצנונות לפת העוקר

 .גרנן

 

 איסור מכירת טבל –קיז  סעיף
 . טבל ויאכל זה על זה יסמכו שמא, לחבר חבר ואפילו, טבל לשלוח ואסור. ולחבר, לצורך אלא טבל מוכרין אין 

 מקורות והרחבה עיקר הסעיף

 ע:"שו
 :מותרת מכירת טבל

 לצורך. .א
 .)ירושלמי(לחבר  .ב

 שליחת טבל:
אסורה, ואפילו לחבר. שמא יסמכו אחד על השני שיפרישו 

 ולמעשה לא יפרישו כלל.

 פי על אף זה על מזה מעשר מקומות משני טבל הלוקח דמאי)ה,ח(:
 .לצורך אלא טבל למכור רשאי אדם אין שאמרו

 

 קנס על מוכר טבל –קיח  סעיף
; לתקן המוכר את כופין, מעושרות אלא ממך לקחתי לא: אמר ולוקח, מכרתי טבל שהם מנת על: אומר מוכר, לחבירו פירות המוכר

 . טבל שמכר מפני, לו הוא קנס

 מקורות והרחבה עיקר הסעיף

 ע:"שו
אם חבירו טוען שקנה על דעת מעושרות,  –מכר טבל לחבירו 

 חייב המוכר לתקן אפילו אם טוען שהודיע שהוא טבל.
 קנס על שעבר על איסור מכירת טבל. –טעם 

 מעשר שני תוספתא

 

 איסור פריעת חוב מטבל –קיט  סעיף
 . כמוכרו שהוא מפני, מהטבל חוב פורעין אין 

 מקורות והרחבה עיקר הסעיף

 ע:"שו
 אסור לפרוע חוב בטבל, שהוא כמוכרו.

, לעשר חייב - בחובו אם, גרנו המלך בית שאנסו הרי חולין)קלא.(:
  !מלעשר פטור - באנפרות אם

 

 קנה טבל משני מקומות –קכ  סעיף
 . זה על מזה מעשר, מקומות משני טבל הלוקח

 מקורות והרחבה עיקר הסעיף

 ע:"שו
 קנה טבל משני מקומות מפריש מזה על זה.

 וה"מ שיודע בוודאות שלא עישרו. ך:"ש

 פי על אף זה על מזה מעשר מקומות משני טבל הלוקח דמאי)ה,ח(:
 .לצורך אלא טבל למכור רשאי אדם אין שאמרו
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 חכירת שדה מגוי –קכא  סעיף
 . לו ונותן מעשר, כוכבים מהעובד אבותיו שדה והמקבל. לו ונותן מעשר, כוכבים מהעובד שדה החוכר 

 מקורות והרחבה עיקר הסעיף

 ע:"שו
לא ישלם עד  –חכר שדה מגוי וצריך לשלם לגוי את חלקו הקצוב 

 שיעשר. 

 יהודה רבי לו ונותן מעשר כוכבים העובד מן שדה החוכר דמאי)ו,ב(:
 :לו ונותן מעשר כוכבים העובד מן אבותיו שדה המקבל אף אומר

 העובד מן שדה לחוכר חכמים קנסו קנס - כוכבים העובד מן שדה החוכררע"ב: 
 ממנו שדה חוכר ישראל שום יהא שלא כדי, לו שנותן מה מעשר שיהא כוכבים
 ובמקבל. מועטים בדמים לישראל למכרה יצטרך כך ומתוך בידו בורה ותשאר

 :מבאריסות בחכירות כוכבים העובד חפץ שיותר קנסו לא באריסות
 כדי לעשר שיצטרך וקנסוהו, מאבותיו כוכבים העובד שגזלה - אבותיו של שדה

 אבותיו של שהיתה עליו חביבה שהיא שמתוך כוכבים העובד מן ויקננה עצמו שידחוק
. יקננה המעשר עליו וכשיכבד לה הראוי מן ביותר כוכבים העובד מן לקבלה יניח לא

 .עליה קמא תנא פליג דלא לן קיימא יהודה דרבי וכוותיה

 

 כהן ולוי קונים –קכב  סעיף
 וללוים לכהנים אותם ונותנים מידיהם והמעשרות התרומה מוציאין, מלאכתן שנגמרה אחר מישראל פירות שלקחו לוי או כהן 

 . אחרים

 מקורות והרחבה עיקר הסעיף

 ע:"שו
 כהן או לוי שקנו פירות אחר גמר מלאכה:

 מפרישים המתנות ונותנים לאחרים.
קנסו אותם כדי שלא יקפצו גורן ויקנו טבלים וכך יפסידו אחיהם. אך אם  ך:"ש

 גמר מלאכה אין מוציאים מידם.קודם קונים 

 ירושלמי

 

 כהן ולוי מוכרים –קכג  סעיף
 . שלהם והמעשר התרומה הרי, במחובר מכרו אם לומר צריך ואין, מלאכתן שתגמר קודם, תלושים פירות שמכרו לוי או כהן

 מקורות והרחבה עיקר הסעיף

 ע:"שו
 כהן או לוי מכרו פירות תלושים:

היינו שלא תו"מ שלהם] –קודם שתגמר מלאכתם או מכרו במחובר 

 .הפירות[מכרו זכותם לישראל כיון שעדיין לא חל חיוב תו"מ על 
כבר היה זכות לבעלים למי לתת ולכן לא שייך לכהן  –אחר גמר מלאכה  ך:"ש

 או לוי. 

 תוספתא

 

 נתן שדהו לגוי –קכד  סעיף
 נתנה. ידם על לעשר צריך המעשרות לעונת באו שלא פי על אף, המעשרות על נאמן שאינו למי או כוכבים לעובד בקבלה שדהו הנותן 

, עושה הוא כיצד. ידם על לעשר צריך, המעשרות לעונת ומשבאו. ידם על לעשר צריך אינו המעשרות לעונת באו שלא עד, הארץ לעם

 . להם אחראים אנו שאין, שאכלו למה חושש ואינו, ונוטל הגורן על עומד

 מקורות והרחבה עיקר הסעיף

 ע:"שו
מקרים בהם צריך לעשר התבואה אפילו שלא באו לעונת 

 :שמעשר אחר שיבואו לעה"מ[]והיינו  המעשרות
 נתן לגוי בקבלנות.

 נתן למי שאינו נאמן על תו"מ.
 נתן לעם הארץ:

]כיון שמעשרים מה שמתחייב לא צריך לעשר –קודם עונת המעשרות 

 .אצלם[
]כיון צריך לעשר גם בשביל עם הארץ –לאחר עונת המעשרות 

. ומה שאכל עם הארץ אינו מתחייב אצלם[לא מעשרים מה שלא ש
 אחריותו. ב

 תוספתא
 

 עפ"י חזון יחזקאל
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 זמני השנה למעשרות –קכה  סעיף
 תבואה, כיצד. האילנות למעשר השנה ראש הוא, בשבט ו"ובט. וירקות וקטניות תבואה למעשר השנה ראש הוא בתשרי באחד 

 וכן. שני מעשר מהן מפרישין, בשלישית ונאספו שנגמרו פי על אף, שלישית של השנה ראש לפני המעשרות לעונת שהגיעו וקטניות

 מתעשרין, שלישית שנה בסוף כ"אח ונאספו שנגמרו פי על אף, שלישית של בשבט ו"ט קודם המעשרות לעונת שבאו האילן פירות

, ברביעית ונאספו שנגמרו פי על אף, רביעית של בשבט ו"ט קודם המעשרות לעונת באו ואם וכן. שני מעשר להם ומפרישין לשעבר

 . להבא מתעשרין, בשבט ו"ט אחר המעשרות לעונת באו ואם. עני מעשר מהם מפרישין

 מקורות והרחבה עיקר הסעיף

 ע:"שו
 זמני השנה לעניין תרומות ומעשרות:

 ר"ה למעשר תבואה וקטניות וירקות. –א' תשרי 
 ר"ה למעשר אילנות. –ט"ו שבט 

 נפק"מ לדין ר"ה:
שלהם קודם ר"ה, הולכים לפי  לעה"מתבואה או פירות שבאו 

 לאחר ר"ה. אע"פ שנלקטו ונגמרה מלאכתםאותה השנה 

 ר"ה)א,א(

 

 דיני ירק ואתרוג –קכו  סעיף
 ממנו מפרישין, בשניה ונגמר המעשרות לעונת שבא פי על אף, שלישית של ה"ר ביום נלקט אם, כיצד, עישורו לקיטתו בשעת, הירק 

 למעשר בין, לקיטתו אחר והולכין כירק הוא הרי, האילן פירות משאר בלבד, האתרוג וכן. שני מעשר, ברביעית נלקט ואם. עני מעשר

 ברביעית נלקט אם וכן. בשניה שנגמרה פי על אף עני מעשר ממנו מפרישין, בשבט ו"ט אחר בשלישית נלקט אם, כיצד. לשביעית בין

 אחר שהולכין פי על ואף. שני מעשר ממנו מפרישין, בשבט ו"ט אחר בחמישית נלקט. עני מעשר ממנו מפרישין, בשבט ו"ט קודם

 . במעשרות חייבת, כככר ונעשית כזית היתה' אפי, לשביעית שנכנסה ששית בת אתרוג, לקיטתו

 מקורות והרחבה עיקר הסעיף

 ע:"שו
 דיני המעשר לפי לקיטתו )לא לפי גידולו/עה"מ(. –ירק 

 משום שהוא גדל כל הזמן עד שנלקט. ך:"ש
 כמו ירק עישורו בשעת לקיטתו וה"ה לעניין שביעית.  –אתרוג 

 אך אעפ"כ אתרוג שגדל בשישית ונכנס לשביעית חייב במעשרות.
 : משום דלעניין שביעית אזלינן בתר חנטה.ז"ט,ך"ש

 אחד בדרך ולירק דרכים בשלשה לאילן שוה אתרוג ביכורים)ב,ו(:
 שבשעת אחד בדרך ולירק ובשביעית וברבעי בערלה לאילן שוה

 בכל לאילן שוה אומר אליעזר רבי גמליאל רבן דברי עשורו לקיטתו
 .דבר
 ירק:

 הולכים אחר גמר גידול הפרי.תוס': 
 .שו"עאחר לקיטתו. וכ"פ  רמב"ם:

 

 צלף  –קכז  סעיף
, בשבט ו"ט קודם ונלקטו לשלישית שנכנס שניה משנה היו שאם, זרעים וחומרי האילן חומרי עליהם נותנין צלף של האביונות 

 . לעניים נותנו שפודהו ואחר, ופודהו אחר מעשר מפריש כך ואחר ראשון מעשר מפרישין

 מקורות והרחבה עיקר הסעיף

 ע:"שו
 :[ירק]ספק אם הם עץ או אביונות של צלף 

בשנה שלישית: מפריש מע"ר ואח"כ עוד מעשר, פודה אותו ונותן 
שני, וכך יוצא שמביא את שתי ]והעני אוכלו בתורת מעשר לעניים 

 .המעשרות ויוצא מהספק[

 ירושלמי

 

 התערבו פירות משנים שונות –קכח  סעיף
 מן שני מעשר מפרישין, למחצה מחצה. הרוב אחר הולכים, ברביעית שלישית של או, שלישית בפירות שנתערבו שניה שנה פירות 

 פירות או הם שניה פירות אם ספק שהן פירות וכן. חול עני ומעשר, קדוש הוא שהרי, חמור שני שמעשר, עני מעשר לא אבל, הכל

 . שני מעשר מהם מפריש, שלישית

 מקורות והרחבה עיקר הסעיף

 ע:"שו
 התערבו פירות משנים שונות ]נפק"מ למעשר שני או עני[:

 הולכים אחר הרוב.
 מפרישים מהכל מע"ש מפני שהוא קודש.  –מחצה על מחצה 

 מאיזה שנה: פירות שלא יודעים
 דינם כפירות שהתערבו ומפריש עליהם מעשר שני.

 על שלישית ושל שלישית של על שרבו שניה פירות מכשירין)ב,יא(:
 ששית של על חמישית ושל חמישית של על רביעית ושל רביעית של

 הולכין שביעית מוצאי של על שביעית ושל שביעית של על ששית ושל
 .להחמיר למחצה מחצה הרוב אחר
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 דינים כללים של מעשרות –קכט  סעיף
, תורם שאינו וכל. מעשר מוציא התורם וכל. בשניה חייב, בראשון שחייב וכל. העני ומן שני ממעשר פטור, ראשון ממעשר הפטור כל

 מעשר הוציא אם כך, תרומה תרומתו שאין מי וכל. מעשר הוא הרי עשר אם כך, תרומה תרומתו תרם שאם מי וכל. מעשר מוציא אינו

 . מעשר אינו

 מקורות והרחבה עיקר הסעיף

 ע:"שו
 מעשר ראשון גורר מעשרות שאחריו לחיוב או לפטור.

 תרומה גוררת אחריה מעשר.
 גם במעשר לא הוי מעשר.  –מה שבדיעבד לא הוי תרומה 

 

 

 עישר קודם הזמן –קל  סעיף
 קובע הראשון שאין, שני מעשר שיוציא קודם עראי מהם אוכל זה הרי, למעשר שיקבעו קודם ראשון מעשר מהם שהוציא פירות 

 . עני מעשר את או השני את שיוציא עד עראי מהם לאכול אסור, הראשון את שהוציא פי על אף, למעשר משנקבעו אבל. לשני

 מקורות והרחבה עיקר הסעיף

 ע:"שו
 נתן מעשר ראשון:

תרומה ]רק אוכל עראי עד שיתן מעשר שני.  –קודם שנקבעו 

 קובעת[.
 אסור לאכול עראי עד שיסיים את כל המתנות. –אחר שנקבעו 

 

 ירושלמי מעשרות ב

 

 דיני מעשר שני
 בסוריא מע"שאין  –קלא  סעיף

 . בסוריא שני מעשר להפריש חייבו לא 

 מקורות והרחבה עיקר הסעיף

 ע:"שו
 אין חיוב להפריש מעשר שני בסוריא.

 דה"מ רק בשל גוי.: ק', שמהירושלמי משמע א"גר

 .בסוריא[ שני מעשר אין דתימר כמה] ירוש' מע"ש)ה,ב(:
 

 

  מע"שאכילת  –קלב  סעיף
 בפני ונוהג( כג, יד דברים' )וגו יבחר אשר במקום אלהיך' ה לפני ואכלת: שנאמר, ירושלים מחומת לפנים לבעליו נאכל שני מעשר

 דברים) וצאנך בקרך ובכורות ויצהרך תירושך דגנך מעשר: שנאמר, הבית בפני אלא בירושלים נאכל אינו אבל, הבית בפני ושלא הבית

 . הבית בפני אלא יאכל לא שני מעשר אף, הבית בפני אלא נאכל אינו בכור מה, למדו השמועה מפי(. כג, יד

 מקורות והרחבה עיקר הסעיף

 ע:"שו
 אכילתו:

 בעליו בתוך חומת ירושלים.
 זמנו:

 בפני הבית ושלא בפניו.
 כיום:

 אינו נאכל אלא רק מופרש. שכן אכילתו דווקא בפני הבית.

 שיעור להם ויש הגורן את אוסרין והמעשר שהתרומה ביכורים)ב,ג(:
 הבית. בפני ושלא הבית בפני הפירות בכל ונוהגים

 .החומה מן לפנים שני ומעשר קלים קדשיםזבחים)קיב:(: 

 

  מע"שפדיון  –קלג  סעיף
 צריך נהרות לשאר אבל; הגדול לים הפרוטה ומשליך פודה, לכתחלה, בפרוטה מנה שוה שני מעשר לפדות רצה אם, הזה בזמן 

, מחולל זה הרי, אחרות מפירות פרוטה שוה על מנה שוה מעשר (פדיון ידי על חולין עשאו אם פירוש) חילל אם וכן. תחלה לשחקה

 . לאחרים תקלה יהיו שלא כדי, עליהם שחילל הפירות את ושורף

 מקורות והרחבה עיקר הסעיף

 ע:"שו
 פדיון מע"ש בזה"ז:

כל כמות של פירות פודה על פרוטה ומשליך הפרוטה לאיבוד 
 מוחלט.

אם חילל הקדושה מפירות מע"ש על פירות אחרים חולין, שורף 
 את הפירות המחללים כדי שלא יאכלו בטעות ובאיסור.

 רבי, זקנים שלשה משום דברים שלשה אומר יוסי רבי מכות)יט.(:
 בירושלים הזה בזמן שני מעשר אדם יעלה יכול: אומר ישמעאל
 הבאת טעון שני ומעשר, מקום הבאת טעון בכור: הוא ודין? ויאכלנו

 בפני אלא אינו מעשר אף, הבית בפני אלא אינו בכור מה, מקום
 !הבית
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 שיעור פרוטה –קלד  סעיף
 נמצא, ם"דרה רביעית שמשקלו אני"עוטומ ו"אשפיר שהוא כסף במעה ב"מל חלק שהוא, מזוקק כסף שעורה כחצי, פרוטה ושיעור

 ד"רצ סימן ל"וע. )לפחות כך שישוו שני מעשר עליהם שמחלל שהפירות לדקדק וצריך. מעט ויותר בקטעא ח"ממ חלק שהפרוטה

 '(. ו סעיף

 מקורות והרחבה עיקר הסעיף

 ע:"שו
 שיעור פרוטה = חצי שעורה כסף מזוקק.

 שיעור פרוטה עדכני )לתשע"ה(

 אגורות 5.5 –מכון כתר 

 אגורות 7 –מכון התורה והארץ 

 

 

 בירושלים כיום מע"ש –קלה  סעיף
, בירושלים נכנס ואם. אותו מוכרים ואין, אותו מחללין ואין, שם אותו פודין אין כך, בירושלים הזה בזמן שני מעשר אוכלים שאין כשם 

 אין לפיכך(. שירקב עד אותו מניחין, משם והוציאו עבר אם וכן. ) שירקב עד שם אותו ומניחים משם אותו מוציאין אין, הזה בזמן אף

 שם הפרישן ואם. ופודהו, שם אותו ומפרישין, לעיר חוץ בטבלן הפירות את מוציאין אלא, הזה בזמן בירושלים שני מעשר מפרישין

 היתר לו ויהא טומאה שיקבל כדי להכשירו ויש). בירושלים אותו פודין, נטמא אם אבל. נטמא שלא שני במעשר, א"בד. ירקב, הזה בזמן
 . (טור( )בפדיון

 מקורות והרחבה עיקר הסעיף

 ע:"שו
 כיום מע"ש בירושלים צריך להניח עד שירקב.

 ולכן מפרישים אותו רק מחוץ לעיר ופודים שם.
להכשירו אך מע"ש שנטמא מותר לפדותו בירושלים ולכן יש 

 לקבלת טומאה ע"מ שיוכלו לפדותו תוך העיר.
 

 ואין[ הזה] בזמן בירושלם שני מעשר פודין אין תוספ' מע"ש)ג,יג:
 שיני מעשר מחללין ואין הזה בזמן בירושלם שני מעשר מפרישין
 ואין הזה בזמן בירושלם שיני מעשר מוכרין ואין הזה בזמן בירושלם
 .ירקבו אלו הרי הוציא ואם הזה בזמן בירושלם שיני מעשר מוציאין

 

  מע"שאופן פדיון  –קלו  סעיף
 צריך ואינו, דיו, הפירות כנגד בלבד מעות הפריש אלא, פירש לא ואם. אלו מעות על מחוללות האלו הפירות: אומר שני מעשר הפודה

 . לחולין הפירות ויצאו, לפרש

 מקורות והרחבה עיקר הסעיף

 ע:"שו
 אופן הפדיון:

יאמר קדושת הפירות מחוללת )היינו עוברת( על  –לכתחילה 
 המעות.

אפילו רק הפריש מעות כנגד הפירות, סגי בכך ויצאו  –בדיעבד 
 הפירות לחולין.

, ד"ראבכך בשם  א"גרהטעם הוא משום שאנו רואים שעוסק בפדיון. וכ'  ך:"ש
 ים במשנה.מופיעהשהוא כעין עסקי גיטה וקידושיה 

 רבי דיו אומר יוסי רבי שם קרא ולא שני מעשר הפודהמע"ש)ד,ז(: 
 גיטה עסקי על האשה עם מדבר היה לפרש. צריך אומר יהודה

 רבי דיו אומר יוסי רבי פירש ולא וקדושיה גיטה לה ונתן וקדושיה
 : לפרש צריך אומר יהודה

 הלכה כרבי יוסי.
 פשוט שרבי יוסי מיירי בדיעבד אך לכתחילה צריך לקרוא בשם. :א"גר

 

  מע"שברכת  –קלז  סעיף
 מחלל או והפודה. שני מעשר חילול על: מברך, אחרות פירות על חיללן ואם. שני מעשר פדיון על ו"אקב: מברך, שני מעשר הפודה 

 . ברכה צריך אינו, דמאי של שני מעשר

 מקורות והרחבה עיקר הסעיף

 ע:"שו
 הברכה על מעשר שני:

 על פדיון מע"ש. –על פדיון בכסף 
 על חילול מע"ש. –על חילול פירות בפירות אחרים 

 בדמאי לא צריך לברך כלל הן בפדיון והן בחילול.

 ירושלמי
 

 .ערום אותו ומפרישין דמאי)א,ד(:
: מכאן נלמד שדמאי אינו צריך ברכה, שהרי מתירו להפרישו ערום באר הגולה

 כשאינו יכול לברך.
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 על איזה כסף פודים –קלח  סעיף
 בכסף פודה ואין. כקרן, כסף אלא החומש יהיה לא, חומש מוסיף שהוא, שלו שני מעשר פדה אם וכן. בכסף אלא שני מעשר פודין אין

. כלום עשה לא, אסימון הנקרא והוא, בו וכיוצא כסף של בלשון פדה ואם; כתב או צורה עליו שיש מפותח בכסף אלא, מטבע שאינו

 במעות פודה ואינו. מקום ובאותו זמן באותו יוצא שאינו במטבע פודין ואין. באסימון כפודה שהוא מפני, מפרוטה בפחות פודין ואין

. בכך להקפיד אין, נאכל שני מעשר שאין עכשיו אבל, קיים המקדש שבית בזמן אלא אמורים אלו דברים שאין ואפשר. ברשותו שאינם

 . אחרים פירות על יחלל או, ברשותו והוא, היוצא מטבע בו שיש כסף על אלא שני מעשר יפדה לא הזה בזמן ואף, בדבר לחוש יש מ"ומ

 מקורות והרחבה עיקר הסעיף

 ע:"שו
 תנאים לכסף שפודים בו מעשר שני:

 מטבע. .א
 שווה פרוטה. .ב
 עם צורה או כתב. .ג
 נסחר באותה מדינה באותו זמן. .ד
 ברשות הפודה. .ה

הפודה מע"ש של עצמו מוסיף חומש בכסף על פי התנאים כמו 
 הפדיון הראשון.

אע"פ שיתכן ודינים אלו שייכים דווקא בזמן הבית, יש לחוש בדבר 
 ולא יפדה אלא כנ"ל.

 שאינו המטבע על ולא אסימון על שני מעשר מחללין אין מע"ש)א,ב(:
 ברשותו. שאינן המעות על ולא יוצא

 

 דוקא אחר הפרשה מע"שפדיון  –קלט  סעיף
 קבע אם אבל. מעשר קבע ולא, כלום אמר לא, אלו במעות פדוי פירות של שני מעשר: שאמר כגון, שיפרשנו קודם שני מעשר הפודה 

 . פדוי זה הרי, אלו מעות על מחולל, בדרום או, בצפון שהוא מעשר: ואמר

 מקורות והרחבה עיקר הסעיף

 ע:"שו
 לא עשה כלום. –פדה פירות מעשר שני קודם שהופרשו 
 פדוי. –אם קבע מקום בכרי למעשר ואז פדה 

 תוספתא

 

 וידוי מעשרות –קמ  סעיף
 השנה אחר אלא זה וידוי מתודין ואין. מעשר וידוי הנקרא וזהו, הארץ שבזרע המתנות כל שמוציאין אחר' ה לפני להתודות עשה מצות

  .עני מעשר בה שמפרישין

 מקורות והרחבה עיקר הסעיף

 ע:"שו
 מתודה. שבזרע הארץאחר שנתן את כל המתנות 

 זמן הוידוי הוא בשנים רביעית ושביעית.  

 שביעית ושל רביעית של פסח של הראשון טוב יום ערב מע"ש)ה,ו(:
 לבעלים מעשר ותרומת תרומה נותנין בעור היה כיצד בעור היה

 והבכורים שני ומעשר לבעליו עני ומעשר לבעליו ראשון ומעשר
 .מקום בכל מתבערים

 

 זמן הוידוי –קמא  סעיף
 . ושביעית רביעית של פסח של האחרון טוב ביום, במנחה, מתודין אימתי

 מקורות והרחבה עיקר הסעיף

 ע:"שו
 מתוודים במנחה בשביעי של פסח בשנים רביעית ושביעית.

 

 

 וידוי ביום –קמב  סעיף
 . ולהתודות לבער חייב הבית בפני שלא בין הבית בפני בין. המעשר לוידוי כשר היום וכל. ביום אלא מתודין אין 

 מקורות והרחבה עיקר הסעיף

 ע:"שו
 מתוודים רק ביום, וכל היום כשר.
 מתוודים גם בזמן שאין בית קיים.

 

 

 נאמר בכל לשון –קמג  סעיף
 . מתודים, כאחד להתודות רבים רצו ואם. לשון בכל נאמר זה וידוי

 מקורות והרחבה עיקר הסעיף

 ע:"שו
 הוידוי נאמר בכל לשון.

 רבים יכולים לאמרו יחד.
 מצוה מן המובחר שכל אחד יאמרו פני עצמו. ך:"ש
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 ביעור למעשה  –קמד  סעיף
 לעונת הגיעו שלא ופירות, מתודין ולמחר, הביעור היה האחרון טוב יום וערב. מהמתנות אחת אצלו ישאר שלא עד מתודה אינו 

 . לבערן חייב ואינו, להתודות אותו מעכבין אין, הביעור בשעת המעשרות

 מקורות והרחבה עיקר הסעיף

 ע:"שו
 יכול להתוודות רק אחר שנתן את כל המתנות.

 לא מעכבים את הוידוי. –פירות שלא הגיעו לעה"מ בשעת הביעור 

 שביעית ושל רביעית של פסח של הראשון טוב יום ערב מע"ש)ה,ו(:
 לבעלים מעשר ותרומת תרומה נותנין בעור היה כיצד בעור היה

 והבכורים שני ומעשר לבעליו עני ומעשר לבעליו ראשון ומעשר
 .מקום בכל מתבערים

 

 יום הביעורביגיעו פירות באיחור  – קמה סעיף
 להן שזוכה למי או, קרקע ג"ע לבעליהן להן ומזכה למתנותיו שם קורא זה הרי, הביעור יום והגיע, ממנו רחוקים פירותיו שהיו מי 

 . למחר ומתודה, לבעליהן

 מקורות והרחבה עיקר הסעיף

 ע:"שו
 היו פירותיו רחוקים ולא יכול להפריש עליהם:

 קורא שם לכל דבר )בצפונו וכו'(.
ודווקא במתנה שגם מזכה לכהן או לוי על גבי הקרקע שהם שם ]

חיזוק אך לא יקנה להם בחליפין משום שהוא נראה נה עם תהקרקע הוא מ

 כמכירה וצריך דווקא נתינה[.
 ואז יכול להתוודות.

 .שם להם לקרוא צריך ממנו רחוקים פירותיו שהיו מע"ש)ה,ט(:

 

 מי לא מתוודה ומעשר עני –קמו  סעיף
הגה: הרב המחבר הזה השמיט כל . מתודה אינו, בטומאה מעשר הפריש אם או, טבלו נשרף אם או, הסדר על שלא המתנות הפריש אם

שיש ללמוד מהם הרבה דיני צדקה הנוהגים האידנא, ואפשר שסמך עצמו על מה שנתבאר בדיני צדקה. אך גם בדיני  טור,דיני מעשר עני שכתב ה
לכות תרומות ומעשרות ה רמב"םוהכניס אחרים תחתיהם, וכל זה גרם לו שהעתיק דברי ה טור,תרומות ומעשרות השמיט כמה דינים שכתב ה

 ככתבם וכלשונם, ולא שת לבו לדברים אחרים, והרוצה לעמוד על עקרי הדינים יעיין בפנים.

 מקורות והרחבה עיקר הסעיף

 ע:"שו
אינו  –מי שבמהלך השנים שקדמו לביעור לא נתן ככל הדינים 

 יכול להתוודות. 
 דיני מעשר עני: א:"רמ
 לא הביא כלל דיני מע"ע וכנראה סמך על הל' צדקה.  ע"שוה
 : אין חיוב כלל במעשר כספים. ח"ב
 : הוא ודאי חיוב גמור וכן דעת כל הפוסקים.ז"ט

, אלא שהוא מנהג של מצוה שאין לבטל ח"בהרבה פוסקים סוברים כ :ש"פת
 כלל אם לא לצורך גדול. 

מי שהתחייב לתת צדקה ואז רצה לשנות ייעודה לדבר שיש לו בו טובת  :ש"פת
 הנאה כבר לא יכול.

 
 דיני מעשר עני: ך:"ש

 העניים עושים בהם ככל רצונם, הם חולין. .א
באו לשדה נותן לכ"א כדי שבעו. אם אין לו נותן לפניהם והם  .ב

יחלקו ביניהם. המחלק בשדה אין לו טובת הנאה אלא לוקחים 
 בעל כרחו.

באו לביתו נותן כמו שירצה ואפ' חלק יקבלו רק כזית. )רק בשדה  .ג
 נאמרה שביעה(.

 נותן לאשה תחילה.  –באו איש ואשה  .ד
 גם עני מפריש מעשר עני לאחרים.  .ה
 נותנים זל"ז מע"ע.  –אב ובן, שני אחים, ב' שותפים  .ו
 מפרישים ונותנים זל"ז מע"ע.  –ב' עניים אריסים בשדה א'  .ז

לוה או תגמול חסד רשות שחייב לחבירו, או מ :אסור לפרוע בו .ח
פדיון שבויים )שזה חייב לעשות גם ללא מע"ע(, או צדקה קבועה 

 בעיר שחייב בה, או שושבינות.
גמילות חסדים מצוה לחבר שצריך כגון אבל אך  מותר לשלם בו .ט

 יודיע לו שהוא מע"ע כדי שלא יחשוב שהוא פורע לו חוב אחר.
ר עני ששולחים מהגורן )כך נראה מפרנסים אנשי ציבור ממעש .י

כמתנה, וכך לא עוברים על מה שאסור לפרנס איש ציבור מצדקה 
 משם הוא גנאי לציבור(.

גם מעשר עני טובל ואסור לאכול קודם הפרשתו. וכן מברכים  .יא
 עליו. 

 שני מעשר הקדים אם הא צויתני אשר מצותך ככל יב(:-מע"ש)ה,יא
 על ממין הפרשתי לא ממצותך עברתי לא להתודות יכול אינו לראשון

 התלוש על המחובר מן ולא המחובר על התלוש מן ולא מינו שאינו
 שכחתי לא שכחתי ולא החדש על הישן מן ולא הישן על החדש מן ולא

 אכלו אם הא ממנו באוני אכלתי לא: עליו שמך ומלהזכיר מלברכך
 הפרישו אם הא בטמא ממנו בערתי ולא להתודות יכול אינו באנינה

 ממנו לקחתי לא למת ממנו נתתי ולא להתודות יכול אינו בטומאה
' ה בקול שמעתי אחרים לאוננים נתתיו ולא למת ותכריכים ארון
 שמחתי צויתני אשר ככל עשיתי הבחירה לבית הבאתיו אלהי

 :בו ושמחתי

 

 


