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 הקדמה

ולהדפיס את עיקרי הדברים שנדונו במהלך  ברך על אשר זיכני ללמוד הלכות אלואודה לה' ית

 אלא שהדברים יהיו מסודרים לי ולשכמותי., הלימוד. ובאמת אין בכוונת חוברת זו לחדש הלכות וכד'

, העיקריים בסוגיאלאחר מכן את דברי הראשונים , השתדלתי תחילה להביא את מקור ההלכה בגמ'

. וכן את הנידונים המעשיים באותה פת"שט"ז ו, ש"ך, והחונים עליו, עם דברי מרן הבית יוסף והשו"ע

השתדלתי להביא את כל דברי הפוסקים האחרונים מכל העדות תחת , סוגיא ואת דברי פוסקי זמנינו

יו של הרה"ג מרדכי אליהו בעיקר פסקיו של מרן הרה"ג עובדיה יוסף זצ"ל. וכן את פסק, כפיפה אחת

הגרש"ז אוירבך זצ"ל. כשהתחדשו במהלך הלימוד סברות וחידושים אשר , הרה"ג משה לוי זצ"ל, זצ"ל

אך לא , נמצא להם מקום בדברי רבותינו הראשונים והאחרונים הוספתי את הדברים בגוף הסיכום

 מוד הסוגיא הלכה למעשה. הוספתי דברים שאינם מעוגנים בפסיקה ההלכתית ואשר אין בהם עזר ללי

משא ומתן בדברי הראשונים , מבנה הסיכום שמתוכו נובעת גם התועלת ממנו היא הבאת דברי הגמ'

הבאת הדיונים ההלכתיים בזמנינו מתוך הפסיקה , הבנת העקרון שבכל סוגיא והלכה, בלא אריכות

 ו בשו"תים ובספרי ההלכה. הלכה למעשה והנימוקים ההלכתיים שהובא

, ביע תודה עמוקה והכרת הטוב להורי היקרים על שדואגים לי במסירות עד אין קץהמקום להכאן 

מעודדים, ולא חוסכים ממני מאומה כדי שאוכל להמשיך ולגדול בתורה, הם אלו שדחפו ותומכים ו

הקב"ה ימלא כל משאלות ליבם לטובה  אותי להדפיס ספר זה, ובלעדיהם ספר לא היה רואה אור.

 ת נחת מכל יוצאי חלציהם. ויזכו לרוו

הודאה מיוחדת לחמי הרב יוסף דורי שליט"א וחמותי מיכל שתחי', שעשו ועושים לעזור לנו בכל מכל 

כל בטוב עין ובהרחבת הלב. יהי ה' עמם לראות בנים ובני בנים עוסקים התורה ובמצוות, כשאיפתם 

 ועמלם תמיד, ולרוות נחת מכל יוצאי חלציהם בבריאות ובשמחה.

הכרת הטוב מיוחדת לאישתי הודיה חיה שתחי', העוזרת לי ללמוד תורה בשקט ושלוה, וכל חפצה 

שאגדל בתורה מעלה מעלה. ובעיקר בלימוד הלכות אלו, שרובם ככולם נלמדו ע"י עידודה ומסירותה 

 לביתנו, יה"ר שנזכה לראות את בנינו ובני בנינו עובדים את ה' בשמחה ואהבה. 

בפרט וממנה הכח להגות בתורה מתוך דיבוק חברים. ו, ז הרב בה אני זוכה ללמודברכה לישיבת מרכ

שה רה"י הרה"ג יעקב שפירא שליט"א הדואג לכל מחסורנו ברוחניות וגשמיות, יבורך מפי לעומד ברא

 עליון, ויזכה להמשיך להרביץ תורה בישיבתנו הק'. 

 

 

 



 

 

 : מילים אחדות ללומד

הלכות מצוות התלויות בארץ מוטלות בקרן זוית כמת מצוה, הספרים שנכתבו עליהם מועטים ולכן 

הלומד מתקשה למצוא ספרים נוספים על דברי הטוש"ע ונושאי הכלים המעטים בהלכות אלו. לכן 

למען יוכל הלומד לעיין במקור הדברים הבאתי כאן את הספרים העיקריים בהם למדתי בעת כתיבת 

 : ספר זה

ארץ חמדה. שו"ת משפט כהן לראי"ה קוק. שו"ת  :ספרים כלליים העוסקים במצוות התלויות בארץ

כרם שלמה ב' חלקים לגר"ש עמאר. שו"ת הר צבי חלק זרעים. שו"ת באהלה של תורה. מעדני ארץ 

לגרש"ז אוירבך. דרך אמונה לגר"ח קנייבסקי. 'משפטי ארץ' על ערלה, כלאים, שביעית, חדש 

, בו הוא דן ברוב ככל הדברים המעשיים בהלכות אלו. חזו"ע על הלכות תרו"מ. ילקוט יוסף על ותרו"מ

רוב הנושאים. חלה כהלכתה העוסק בכל הנושאים האקטואליים בהל' חלה מדברי הפוסקים ובהרחבה. 

 למכון התורה והארץ מאמרים רבים ודפי מקורות שיכולים לעזור רבות במהלך הלימוד. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 לזכרון עולם בהיכל ה'

 מוקדש לעילוי נשמת האיש הכשר

 ירא ה' ואוהב את הבריות

 זצ"ל יהודהבן  יצחק ה"ה ר' 

 נלב"ע

 ה' סיון תשס"ו

 ת.נ.צ.ב.ה

 

 

 

 לזכרון עולם בהיכל ה'

 מוקדש לעילוי נשמת 

 האישה הכשרה, סבתי היקרה

 ז"ל שמחה קנדיבת  טובה

 נלב"ע

 ב' תמוז תשע"ב

 ת.נ.צ.ב.ה
 



 

 תוכן עניינים
 11 .................................................................................. דיני ערלה -סימן רצ"ד 

ריח על רכת ה. באלו גידולים אסורים בערלה. דיני אילנות מורכבים א.

קפריסין. רות ו, תמ. אביונותג. חלקי הפרי המותרים. בעצי ופירות ערלה. 

יפים ים חרלפלהגדרת מין אילן וירק לעניין ערלה. ערלה בחצילים, פ

ות יין שנ. תחילת מנדברס. פסיפלורה. פטל. ס -ופאפאיה. ערלה בצבר 

י. עדיני נטע רב .ו. . סוף מניין שנות הערלהההערלה. זמן קליטת הנטיעה. 

.ערלת חבעי בחו"ל. דיני נטע ר .זפדיון פירות רבעי. דרך עשיית הפדיון. 

א"י ב הדין ספק ערל .י-טגוי וישראל, בארץ ובחו"ל. ערלה בזמן הזה. 

כרם. במונה הט . חבית ייןיאובחו"ל. פירות ספק ערלה הנמצאים בשוק. 

. יד. נטיעהבפים . ישראל וגוי ששותיג. נטיעת פרי ויחור של ערלה. יב

לה ת הערירופ. מכירת טו. חילוף עבודת כרם ערלה בכרם היתר של גוי

פן ספק ין בגית י. שתייז. אלו נטיעות מחויבות בערלה. טזקודם שגדלו. 

ו. ם עפרעעקר . אילן שניט. אילן שנקצץ ושוב גדל מהשורש. יחערלה. 

תה הפחו טיעה. נכא. נעקר ונשאר מעט מחובר. כהעברת אילן עם גוש. 

. הנוטע כגן. ן זק. גידולי איסור והיתר מעורבים. הרכבה באילכבמטפח. 

רך ע לצונוטה. כדשלא על מנת הפרי. אילנות שעיקרן לריח ולרפואה. 

. נטיעה כו בים.. הנוטע בשלו לצורך רכהמצוה. ערלה בארבעת המינים. 

. כלי הקרקעק מברה"ר. גזלן וגוי שנטעו. נטיעה בבית או בדבר המנות

לה ה העוטיענ. כז. העברת שתילי ערלה ממקום למקום. חרס, עץ ומתכת

 ים.. נאמנות גוי על פירותיו. דין ערלה בוורדכחמאליה. 

 61 ................................................. ההבדלים בין חלת א"י לחלת חו"ל -סימן שכ"ב 

חלה  חיוב .ב. מצות עשה להפריש תרומה מהעיסה. שיעור הפרשת חלה א.

"ל. ף בחואנן חיוב מדרב ג.בארץ ובזמן הזה. חיוב הפרשת חלה מספק. 

 לה.חפרשת ת ההיכן חוב ד.תבואה ועיסה שנכנסו לארץ או יצאו ממנה. 

  חלה שנאבדה. הפרשת חלה לכהן טהור. כמות הפרשת חלה בזמן הזה. ה.

 72 ................................................... דין חלה דרבנן ותערובתה בחולין -סימן שכ"ג 



 

חלה  פרשתהדרבנן לכהן עם הארץ. הקדמה להלכות חלה. נתינת חלת 

חר לא לאחר האכילה. ביטול חלת חו"ל ברוב. שאלה על ההפרשה

 שנתערבה. אכילת כהן עם זר. שאר דיני חלת א"י.

 80 ......................................................................... שיעור חיוב חלה -סימן שכ"ד 

 תא כיצד מודדים אלו מינים חייבים בחלה. מהי הכמות החייבת בחלה. א.

ינים מלו אב.  הקמח. שינוי המידות. שיעור לפי הקמח או העיסה.

 .ה-ד ה.לעיס רףמה מצט ג. מצטרפים לשיעור חלה. עירוב עיסות זה בזה.

וף קב ישן ציר .חדין אחר.  . מצרף שיש בוז-ומינים שונים הסמוכים זל"ז. 

ת לעיס יטיםחשאור מעיסת י. עיסה העשויה מחיטים ואורז.  ט. וחדש.

נתערבה יב.  קנה.נתן שאור מעיסה שלא תוקנה לתוך עיסה שתו יא.אורז. 

 ם בשרו עאפת שהופרש ממנה חלה עם פת שלא הופרש. עיסה מבושלת 

 ור.י שיעלכד ר. אפיה והגיעהעיסה שטפחה לאח יג.שלא הופרש ממנה. 

 עשיית עיסה פחות מכשיעור. יד.

 100 .................................................... שתי עיסות שאין בהם כשיעור -סימן שכ"ה 

ירוף בסל צצרף. המ עיסות הנוגעות זו בזו. צירוף סל וכלי. הגדרת סל א.

ת עיסו שתיהפרשה מ ב.לבני חבורה שכל אחד לא אופה כשיעור חלה. 

 שלפניו.

 107 ............................................... עיסות שאין בהן כשיעור שנתערבו -סימן שכ"ו 

נחתום  ב. ות.עיסות של אנשים שונים שנתערבו. צירוף עיסות שונ א.

ן או נייהעושה עיסה לעשותה שאור לחלק. האם הפטור בחלוקה בק

כנה סה מועי בהקפדה?. הגדרת הפטור דהעושה עיסה ע"מ לחלק. קניית

שנים  .דור. שא נתנו קמח לנחתום לעשות להן ג. מהנחתום להפרשת חלה.

עיסה ה מהמפריש חל ה.שעשו עיסה כאחת ולאחר שחילקוה הוסיפו. 

 הפטורה.

 117 ....................................................... מתי חל על העיסה חיוב חלה -סימן שכ"ז 

טוב ג.  לה.אימתי מפרישין ח ב. אין מפרישים חלה בעודה קמח. א.

ה יש חלא הפרלה. אכילת עראי מהעיסה. ד. להפריש כשהעיסה גוף אחד. 

 מהעיסה, יפריש מהפת.

 123 .................................................... ברכת החלה ומי ראוי להפריש -סימן שכ"ח 



 

רום. וא ענוסח ברכת ההפרשה. הפרשה מקמח מתולע. הפרשה כשהא. 

 ג.ה. תחילסומא ושיכור מפרישים לכ ב.הפרשת חלה כשהיא יושבת. 

 הפרשה בלא רשות בעל העיסה. נתינת רשות להפריש.

 127 ................................................................ איזה פת חייבת בחלה -סימן שכ"ט 

ה. רשת חלת לחם לעניין הפהגדר ג. -ב אין חיוב חלה אלא בלחם.  א.

ת עיס .העט. מהעושה ע"ד לבשל אל אופה ממנה  ד.הפרשת חלה מקוגל. 

חלט  ח. ח.לכות עשוילחם ה ז. ייבוש העיסה בחמה.ו. 'טריתא' ו'טרוקנין'. 

 מי פירות.בעיסה שנילושה י.  -ט עיסה ברותחין. 

 140 ............................................. דין עיסת גוי, שותפים, הפקר וכלבים -סימן ש"ל 

ם הגוי. ותף על הש. ישראג. עיסת השותפים חייבת. ב. עיסת גוי פטורה. א

יירו שנתג תפים. גויים שוה. גוי שהתגייר עם עיסתו. דעיסת ארנונא. 

על  הוסיףוגוי ה. ישראל וגוי השותפים, נתגייר ווהוסיפו על עיסתם. 

 לבים.סת הכ. עיט. עיסה לבהמה וחיה. ח. המפקיר עיסתו. זהעיסה. 

 149 ............................................................... דיני תרומות ומעשרות -סימן של"א 

היכן נוהגים תרומת ומעשרות. גבולות עולי מצרים לעניין תרו"מ.  א.

 ג. חיוב תרו"מ בזמן הזה. ב.הגבול הדרומי. דין ירושלים לעניין תרו"מ. 

גוי פירות שגדלו בקרקע של גוי בא"י. מפעל של  ד.קניין גוי בקרקע א"י. 

מכר הגוי פירותיו  ה.שעובדים בו יהודים. ענבים שקנאם מגוי לעשיית יין. 

מכר  ז. ישראל שמכר פירותיו לגוי. ו.לישראל כשהן מחוברים לקרקע. 

ישראל העובד בשדה גוי  ח.הגוי לישראל פירות שהגיעו לעונת המעשרות. 

 י. .קנה הישראל מגוי שדה קודם שהביאה שליש וחזר ומכרה ט.בסוריא. 

פירות שיצאו  יב.שותפות הגוי. יא. הוריד אריס לשדהו ושלח לו פירות. 

מא"י לחו"ל. פירות א"י העומדים ליצוא. פולי קפה וקקאו הבאים מחו"ל. 

איזה אוכל חייב בתרומה. דיני קליפות פירות. תבלינים. הפרשת תרו"מ  יג.

שלא  התבואה והזיתים טו.הפרשת תרו"מ מהירק בחו"ל.  יד.מסוכר. 

פירות  יח.דברים שחזקתן מההפקר.  יז. דין הפקר. טז.הביאו שליש. 

מה מפרישים בכל שנה ושנה. סדר  יט.החייבים שנתערבו עם הפטורים. 

הפרשת תרומות ומעשרות. למי נותנים מעשר ראשון. איזה כהן כשר כיום, 

מעשר ללוי ומעשר מן  כ. ההנאות המותרות בתרומה. דיני מעשר עני.



 

צריך לפרש את מקום  כב.צריך לשייר מקצת בתרומה.  כא.לכהן.  המעשר

מעשר מן המוקף. כד. הפריש מהכרי השני כהכרי הראשון.  כג.התרומה. 

תרומה  כו. תרומה גדולה מן המוקף. כה.הפרשת תרומת מעשר מאומד. 

הרוצה להפריש כח. המקדים מעשר שני לראשון.  כז.ממקומות שונים. 

 כט.תרומה גדולה ותרומת מעשר יחד. אדם שאינו בקי בנוסח ההפרשה. 

התורם  לא.חמישה אינם תורמים לכתחילה. ל. שליחות בהפרשת תרו"מ. 

קטן  לג.חמישה אינם תורמים אפילו בדיעבד.  לב.משל חברו שלא ברשות. 

ת פירולה. האומר לשלוחו צא ותרום.  לד.שלא הגיע לעונת נדרים. 

אריס שתרם  לז.השולח שליח לתרום וביטל שליחותו.  לו. השותפים.

 -מ' תרומת הגנב, גזלן ואנס.  לט.תרומת אפוטרופוס.  לח. ובעה"ב עיכב.

שינה הפועל  מג.תרומת הפועלים.  מב.הבן, השכיר, העבד והאישה. מא. 

בעינן פיו וליבו שוים.  מה.גוי שהפריש תרומה משלו.  מד.מדברי בעה"ב. 

מח. המפריש תרומה על תנאי. מז. הפריש תרומה ללא הוצאה בשפתיו.  מו.

צריך לכוון על  נ. התרומה תלויה בדעת התורם. מט.שאלה על ההפרשה. 

אין נב. תרם על הכלכלה ונמצאו פירות בצידה.  נא.כל מה שמפריש. 

אין תורמים ממין על שאינו מינו. הפרשה נג.  תורמים אלא מן היפה.

תרומה מדבר שנגמרה  נד.רכב על שאינו מורכב ועל לימון. מאתרוג מו

תרומה מן  נו.תרומה מהמחובר על התלוש. נה.  מלאכתו ע"ד שלא נגמרה.

תרומה נח. תרומה מפירות שנה זו על שנה שעברה.  נז.הלח על היבש. 

תרם  ס.תרומה מדמאי על דמאי או ודאי.  נט.מפירות א"י על של חו"ל. 

תרומת זיתים  סב.תרומה מהלקוח על הגדל בשדהו. . סאמודאי על דמאי. 

תרומה מחומץ על סד. לעולם יתרום בעין יפה.  סג.על שמן, ענבים על יין. 

הפרשת מעשר  סו.התורם חבית של יין על יין, ונמצאת חומץ. סה. יין. 

לוים וכהנים מפרישים מעשר  סח.מעשר ראשון מותר לישראל.  סז.ראשון. 

האוכל פירותיו קודם  ע.וציאים מעשר מיד הכהנים. אין מ סט.ראשון. 

כללים המשותפים  עג. -עב א"צ לעשר מן המוקף.  עא.הפרשת תרו"מ. 

חממות.  -אילן שנטעו בתוך הבית  שקדים המרים. עד.לתרומה ומעשר. 

הפריש פחות עז.  אין מעשרים באומד.עו. מעשר מן המובחר.  עה.

פרי שראוי לאכילה  עט. ההפרשה.ברכה קודם עח. מכשיעור מכריו. 

שמרי יין שנתן עליהם  פא.חלק מהאשכול או מהרימון הגיע.  פ. בקטנותו.

פירות שלא נגמרה מלאכתן. הגדרת גמר מלאכה לעניין  פב.מים וסננן. 



 

אלו דברים קובעים למעשר. בישול  פג.זיתים, שמן שומשמין ובננות. 

הקובעת ושאינה  הקובע למעשר. גדרי הבית הקובע למעשר. חצר

 פה.הערמה על התבואה. פד. משתמרת. האם יום טוב קובע למעשר. 

מהי  פז. איזהו גמר מלאכת היין.פו. הגומר פירותיו של חברו שלא מדעתו. 

תאנה  פט.האכלת פירות שלא נגמרה מלאכתן לבהמה. פח.  אכילת עראי.

כל המין  לא יאכלצא. היתה עומדת בחצר ונוטה לגינה.  צ. העומדת בחצר.

הלוקח פירות  צד.כוסבר בחצר.  צג.נכנס לחצר תוך כדי אכילה.  צב.יחד. 

באיזה צז. הלוקח במחובר לקרקע.  צו.לא נתן דמים.  צה.תלושין לאוכלן. 

אין המתנה  צט.המחליף עם חברו. צח. אופן מותר לקונה לאכול עראי. 

ים העושים פועל קא.השוכר את הפועלים לעשות עמו בפירות.  ק.קובעת. 

 -קד הטומן פירות. קג. מבשל, שולק כובש ומעשן.  קב.מלאכה בשדה. 

המולח  קז.הסוחט אשכול לתוך הכוס. קו. הנותן יין לתבשיל חם.  קה.

תרומה קי. הנוטל זיתים מהמעטן. קט. הפוצע זיתים. קח. פירות בשדה. 

תינוקות שטמנו  קיב.שבת קובעת למעשר.  קיא.שיש אחריה תרומה. 

חשכה עליו  קיד.פירות המיוחדים לו לאכול בשבת.  קיג. נים לשבת.תא

החלקים בפרי שאסורים באכילה קודם  קטו.שבת תוך כדי אכילתו. 

מכירת ושליחת טבל  קיז.הדברים האסורים לעשות בטבל. קטז. המעשר. 

אין קיט. אי הבנה בין המוכר לקונה.  קיח.לחברו. הלוקח פירות מהשוק. 

החוכר ומקבל שדה קכא. מעשר מטבל על טבל. קכ. פורעין חוב מהטבל. 

כהן או לוי  קכג.כהן או לוי שקנו פירות שנגמרו מלאכתן.  . קכב.מגוי

זמן החיוב קכה.  הנותן שדהו בקבלה לגוי. קכד. המוכרים פירות תלושים.

ונות של דין אביקכז. דין הירק והאתרוג. דין הלימון. קכו.  במינים השונים.

כללים בתרומות  קכט.פירות של שנים שונות שנתערבו. קכח. צלף. 

מעשר  קלא.הפריש מעשר ראשון קודם קביעתן למעשר.  קל. ומעשרות.

 קלד.דיני פדיון מעשר שני. קלג.  דיני מעשר שני. קלב.שני בסוריה. 

נוסח הפדיון.  קלו.פדיון מע"ש בזה"ז בירושלים.  קלה. שיעור פרוטה.

על איזה כסף יכול לפדות. פדיון במעות זמננו.  קלח.ברכת הפדיון. . קלז

זמן קמא. מצות וידוי מעשר.  קמ.הפודה מעשר שני קודם שיפרשנו.  קלט.

הוידוי נאמר בכל לשון, ווידוי  קמג.כל היום כשר לוידוי.  קמב.הוידוי. 

. מצות קמדרבים יחד. קריאת הוידוי מתוך ס"ת. מי שאין לו קרקע. 



 

הפרשה שלא כסדר.  קמו. פירותיו אינן לידו בזמן הביעור.קמה. ור. הביע

 הפרשת תרו"מ וחלה בשבת.

 236 ........................................................................... הפרשת תרו"מ וחלה בשבת
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 דיני ערלה -צ"ד סימן ר
 ובו כ"ח סעיפים

 סעיף א':

 אלו גידולים אסורים בערלה 

 :ח(, )א שנינו במשנה בערלה

 והתמד חוץ[ות שבהקליפ] והזגים שבתוך הענבים[] והחרצנים ]ענבים שלקו תלת[ "ענקוקלות

 יםוהגרעינ גוזיםא ליפיק, שלו ]פרח[ והנץ רמון קליפי ]שנתן מים ע"ג ויש טעם יין במים[. שלהם

 ות"אסור כלם והנובלות .ברבעי ומותרין ובנזיר ובאשרה בערלה אסורים

 קטנות ותהלכ) ש"ארה וכתב תלתיהון. דלקו ענבים ענקוקלות( ה"ה שם) ירושלמיב ופירש

 דעו וכתב. לישש משהביאו אומרים ויש, שליש הביאו שלא עד שלקו פירוש (ז' סי ערלה

 .לפריו פלהט את פריו את :(ול ברכות) דדרשינן בערלה אסורים פרי כל של גרעין והגרעינין

. ןפגי ולא בוסר לא פודה אתה ואי פודה אתה פרי( שם ירושלמי) דתניא ברבעי ומותרים

 וחד ,משירן הרוחש תמרים דזיקי תמרי אמר חד:( מ ברכות) מברכין כיצד בפרק והנובלות

 וויהי םלהתחמ מחצלותב אותם ונותנים באילן מתבשלים שאינם תמרים כומרא בושלי אמר

והענבים כתב ' שלקו ולגבי הענבים, )פ"ט מהל' מ"ש ונ"ר הי"ג( רמב"ם. וכ"כ הלאכילה ראויים

 יש. או שלוביאר הרדב"ז שאפילו לקו לאחר שהבי, ששדפן הקדים והפסידן'

 מפני אלא, פרי הןש פנימ לא, בפיה"מ שאסר בערלה קליפי רימון והנץ שלו רמב"םוכתב ה

, אכלי לאש אלא לי אין ,יאכל לא בספרא אמרו. בערלה לצבוע ואסור, לצביעה ראוין שהן

 כולם. את בותרל ערלים ערלתו וערלתם לומר תלמוד, יהנה ושלא יצבע שלא מנין

, "ב(ה"ק דערלה פ)ירושלמי  נטיעתו מעת שנים' ג לו מונה, מאכל עץ פסק: הנוטע שו"עמרן ה

 יןב הפרי רעיק בין, קידושין נו:() לעולם בהנאה אסורין שנים' ג בתוך בו שיהיו הפירות וכל

 ענבים של ןהגרעיניו והזגין הםשל והנץ, ורמונים אגוזים קליפי כגון, הקליפות בין הגרעינים

, ולןבביש יםנגמר ואין ושלק והענבים מתבשלים שאינם והתמרים והפגים מהם העשוי והתמד

 אף מתבשלים אינםש תמרים שאוסר מי ויש. )טור( מרבעי ופטורים בערלה חייבים כולם

 .)רמב"ם( ברבעי

 ונובלות שמחייב, כתב שמרן לא דק בדבריו שחילק בין הטור לרמב"ם לעניין נובלות ב"חה

, שכל דבריו אינם נכונים מכמה טעמים )סק"ה( ש"ךהרמב"ם היינו בתמרי זיקי. וכתב עליו ה

אלא שהתקשה וגם מדברי הרמב"ם בפיה"מ מוכח שנובלות הוא בושלי כמרי ולא תמרי זיקי. 

, הלא כל המפרשים הסכימו לרמב"ם, מדוע מרן הביא את דעת הרמב"ם בשם יש מי שאומר
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יישב דעת הב"ח וכתב  ס"ק יא. הובא בפת"ש ב(, )או"ח רב יעקב ישועותובספר  וכן נראה עיקר.

 שדבריו המה נכונים.

ונה אלא הכו, ההערל ור את)סעיף ג( כתב שאין הכוונה שמחויב לשרוף ולקבערוך השולחן ה

קבור ו לישרף וישדרכ ף אתשאם רצונו לבערם מן העולם כדי שלא יכשלו בהם בני אדם ישרו

 את שדרכו ליקבר.

 דיני אילנות מורכבים 

יד( , ע"ש יב"ם )משאפילו לסוברים בדעת הרמ )ח"א סימן עא אות ט( שלמה מנחתכתב בשו"ת 

 שמרכיב ריפ או רו יחוהוא רק בזמנם שהרכיב, ערלה שהרכבה חשובה כנטיעה גם לעניין

, לןהאי בגזע" כבר - עין" הכנסת י"ע היא שההרכבה בזמננו כ"משא, זריעה דבר מידי פ"עכ

 מ"מ, מסברא בזה הקלל כלל מסתבר לא מינים שני הרכבת איסור עיקר שלענין דאף נראה

 זה הרי, חתמצמ אינה ארץב אותה זורעים אם" שהעין" דכיון ל"י שפיר ערלה לחיוב בנוגע

 כתבו תהרכבו שאר גביד דאף נראה וגם חדשה. כנטיעה ולא הקודם אילן כהשבחת רק חשיב

 זקנהב ילדה כלל טלהב לא ג"בכה המורכב היחור את רק והשאיר הענפים כל את חתך שאם

 דגם פשרא הקודם אילן השבחת אלא זה שאין דידן בהרכבה מ"מ, מחדש ערלה למנות וחייב

 . פטור ג"בכה

 לבושם רק ומשמש, אדם למאכל כלל ראוי פריו שאין" חושחש" לגבי אילן הסתפקעוד 

 ם"זימהתפו חשוב חלק הם כאלה) ז"תפו של עין - הרכבת בו הרכיב אם, המרמלדה ולתעשית

 אמרו שהרי, ונותהראש שנים שלש בתוך גם בערלה כלל יש להסתפק אם יתחייב( שבארצנו

 שורש יבחש ולא ערלהב דחייב דטעמא למאכל כ"אח ונמלך לסייג מעיקרא בנטע בירושלמי

 יהר מאד מר שהפרי ושחשבח כ"וא, למאכל עליו לחשוב בידו היה שבתחלה מפני הוא, פטור

 טור.פ כ"ג כתבלין הבמרמלד התערובת את נחשוב אם ואפילו, מחשבה כלל בו מועיל לא

 .פטור שורש חשיב שפיר דהחושחש ז"לפי ונמצא

 ברכת הריח על עצי ופירות ערלה 

)ס"ק  ש"ךה בהנאה. אכן הכיון שאסור, שאין להריח בערלה)יו"ד סימן קח סעיף ז(  שו"עכתב ה

כז( הביא מדברי הראשונים שאין זה אלא בדברים העומדים לריח, שכך דרך הנאתם, אבל 

כתב  )ט"ו בשבט עמ' שלה( חזון עובדיהבו .בדברים העומדים לאכילה אין איסור להריח בהם

פירות ערלה כיון שעיקרם לאכילה  הריחובעמוד לד כתב שמעיקר הדין מותר ל, בערלה שאין להריח

הלכה ברורה בכ"כ ו אולם אין לברך על ריח שלהם. והמחמיר שלא להריח בהם תע"ב., ולא לריח

הוסיף שמ"מ מותר לברך ברכת הריח על פרחי אילנות של ערלה ו )או"ח סימן רט"ז אות י(
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)ח"ג פי"ב ה"י(  ברכת ה'בו .)מחז"ב סק"ח( ושכ"כ החיד"א, שמהם מתהווה הפרי לאחר מכן

להם ריח טוב כגון פירות הדר, אסור להריח בהם כשמתכוון שפירות של ערלה שיש העלה 

להריח להנאה, אבל פירות של ערלה שאין הדרך ליהנות מריחם, מותר להריחם דריחא לאו 

 ע"ש באריכות. מילתא בדבר שאינו עומד לריח, והמחמיר גם בזה תע"ב.

 סעיף ב':

  חלקי הפרי המותרים 

 :ז(, )אשנינו בערלה 

 אומר וסיי רבי הבאשר אסוריםו ובנזיר וברבעי בערלה מותרים וסמדר גפנים ומי והלולבים "העלים

 פרי" שהוא מפני אסור הסמדר

 ור חשש שמאלי הטב שאווכת, אך את הסמדר השמיט. ותמה הב"ח ע"ז, הביא משנה זו טורה

ועיין . )שם(כה פ להלוכ" כתב שאין הלכה כר' יוסי רמב"םהלכה כר' יוסי לחומרא. אבל ה

 מותר ה שבוסרופסק להלכ, שהאריך בעניין הסמדר )ח"ג סימן לח( למשה תפילה"ת בשו

 ברבעי.

 ממנו נוטף הגפן ןכשחותכי ודהיינ, גפנים ומי והלולבים העלים פסק להלכה: אבלשו"ע מרן ה

 .צמו(עאלא לאילן , ו: שאין טפלים אפילו לפרי ש"ך) ערלה משום מותרים, מים כמו

 גרעינים וןרי כגכות לפאסור בערלה הוא: כל דבר שיש לו שייהכלל מה מותר ומה , א"כ

י א חלק מהפרהוא לדבר ש הרי הם אסורים. אבל, אע"פ שהם לא חלק ממשי מהפרי, וקליפות

 מותרים משום ערלה., כגון עלים ולולבים, עצמו

 סעיף ג':

 תמרות וקפריסין, אביונות 

 (לו.)שנינו בברכות 

. קפריסיןה את ואוכל האביונות תא זורק - לארץ בחוצה ערלה של צלף: רב אמר יהודה רב "אמר

 רבי ,קפריסיןו ואביונות תמרות שרמתע - צלף: אומר אליעזר רבי, דתנן; עקיבא כרבי דאמר הוא

 אי - !עקיבא כרבי הלכה: אפרי. ונימ שהוא מפני, בלבד אביונות אלא מתעשר אין: אומר עקיבא

 כמותו הלכה - בארץ המיקל כל: לן קמשמע, בארץ אפילו - אמינא הוה, עקיבא כרבי הלכה אמר

 מאי: ליה מרא. קפריסין כילוקא אביונות זריק דקא אשי רב בר למר אשכחיה לארץ. רבינא בחוצה

 דמיקל" עקיבא כרבי - דעתך
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' ג בו ויש, ר"אלקפא בערבי ונקרא קטן אילן הוא צלף (יהודה ר"א ה"ד: כה) יונה רבנו ופירש

. ילהלאכ ייןוראו גפנים לולבי כמו רכים הם התמרות. וקפריסין ואביונות תמרות :מינים

 שלהם נץה הוא שזה םואומרי הפרי שומרי הוא והקפריסין. עצמו הפרי הוא והאביונות

 מרותת כמין םגדלי העלים תוךב - : תמרותי"רשופ. לאכילה ראוי והוא הפרי על קצתו שעומד

 גדולה קליפה הוא ריסיןקפ. הפרי הוא - אביונות: ערבה של בעלים כמו בעלה ובולטים

 רץבא מיקלה דכל מרינןדא דקים. ואהא אגוזים סביב הגדילה קליפה כעין הפרי שסביבות

 מדברי לארץ וץבח דערלה משום דטעמא (כמותו הלכה ה"ד) כתב לארץ בחוצה כמותו הלכה

  סופרים.

 ארץ יןב חילק ולא סהקפר את ואוכל האביונות את זורק צלף סתם כתב:( כה) ף"רישה ודע

 זורק ץבאר שאפילו כוונתושיש שפרשו ( ותימה ה"ד) יונה רבנו וכתב לארץ. לחוצה ישראל

 תםאייר ור' יונה דחה הגמרא. מדברי סברתם וסייעו, הקפריסין את ואוכל האביונות את

 המעשה אשהבי שמפני שרואפ ישראל. בארץ להתיר ף"הרי כוונת היתה לא כרחך דעל והעלה

 נראה (ג, י ש"מע) ם"רמבה ומדברי. יותר לפרש הוצרך לא לארץ בחוצה שהיה אשי דרב

 רץא בין לקחי ולא סתם ישהר הקפריסין את ואוכל האביונות את זורק ישראל בארץ שאפילו

  לארץ. לחוצה ישראל

 יםדבר מהב. בערלה חייבים צלף של [והקפריסין] והתמרות כתב: האביונות שו"עמרן ה

 ט"ז) םפטורי וקפריסין ותותמר חייבים האביונות, לארץ בחוצה אבל, ישראל בארץ, אמורים

לא א, ובחו"ל מאחר דערלה דרבנן לא חשבינן הכל כפירות, ג: דמשום חומרא דא"י חשבינן הכל כפירי

 .אביונות שהן עיקר הפירות(

יסין בא"י כתב שהקפר סעיף ג() לבושוה .הגולה בארוכן הגיה , כתב גם 'קפריסין')סק"ב(  ט"זה

לא הוצרך ו, רותוא מתמאלא דכל שכן ה, דלא נהירא)סק"ז(  ש"ךנמי פטורין. וכתב עליו ה

  לומר ברישא דחייבים.

 1הגדרת מין אילן וירק לעניין ערלה 

  (.מ) בברכות איתא

 דכי יכאה אבל, מפיק והדר ווזאלג איתא לפירי ליה שקלת דכי היכא, העץ פרי בורא מברכינן "היכא

 פרי ראבו אלא העץ ריפ בורא עליה מברכינן לא מפיק דהדר לגווזא ליתיה לפירי ליה שקלת

 האדמה"

                                                 
 חלק מסיכום סעיף זה לקוח מתוך סיכומנו להלכות ברכות סימן רג. ומספר 'תורת אמך' על מסכת ברכות. 1
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ונות שדרות מתוך כך הגובפירוש 'גווזא'  שיטות כמה הראשונים רבותינו בדברי ומצאנו

 לאילן:

 :כיםדר בשתי י"רש דברי את הביןל ואפשר, "עץ של הענף – גווזא: "פירש( גווזא ה"ד) י"רש. א

 אהיוצ העץמ חלק הוא נףוע, בימינו מכירים שאנחנו לענף זהה י"רש בפירוש' ענף' המושג 

 תוהפירו הלשנ משנה יימיםק האילן ענפי אם רק העץ פרי בורא מברכים זה פירוש לפי. מהגזע

 אם פילוא, חדשים נפיםע יוצאים ובמקומם נושרים הענפים אם אבל. ענפים מאותם יוצאים

 למשה להתפיש בשו"ת וכן פיר .האדמה פירותיו על מברכים לשנה משנה נשאר עצמו הגזע

, שכל שמוציא גזע חדש מהשורש בכל שנה הרי זה ירק, את דברי רש"י )ח"ג סימן לז אות א(

 ואינו דומה לאילן שגזעו וענפיו מתקיימים משנה לשנה וחוזר ומוציא פירות.

 כשהגזעו, העץ ירותיופ על מברכים לשנה משנה קיים העץ כשגזע. גזע הוא' ענף' משמעות 

 ח"הב פירש וכן. דמההא פירותיו על מברכים חדש גזע מהשורשים יוצא שנה ובכל מתחלף

 פיראל ליה שקלת איד" שכתב (דבר ועל ה"ד) ה"ראה בדברי כ"ג משמע זו וכהבנה. י"רש בדעת

 נהלש משנה מתקיים הגזע אם דהיינו" אילן חשיב אחריתי לשתא פירא לאפוקי אילנא משתייר

 ."עצמו העץ ובאות פרי אתי" שכתבו' התוס דעת נ"וכ, העץ פירותיו על מברכים

 דבר לכ אבל, עץ קראנ לשנה משנה פירות שעושה דבר כל" וכותב (כג סימן) חולק ש"ראה. ב

 צ"שא דבר לוכ, מחדש שנה בכל נזרע ירק דהיינו, "הארץ פרי נקרא שנה בכל לזורעו שצריך

 היינו' גווזא' ש"הרא שלדעת ונראה. העץ פירותיו על ומברכים כאילן מוגדר שנה בכל לזורעו

, העץ תיופירו על יםמברכ פירות ונותנים וחוזרים לשנה משנה וכשמתקיימים השורשים

 .יםכלאו הענפים  כשהגזע אפילו

 וטרפיה [ענפיו] ווזיהג וכלו בסיתוא יבשד אילן כל: "מובא )סימן מה( גאוניםה בתשובת. ג

 דוקאבואר דבדבריהם מ". האדמה פרי בורא עליו מברכים משרשיו פארי והדר לגמרי [ועליו]

ם משנה תחדשימ נפיםאבל אם רק העלים או הע, רקאם הגזע עצמו כלה בחורף חשוב כי

וא הונים הכלל ת הגאב שלדענשמ"א סק"ז( כת, )כלל נא חיי אדםה לשנה חשוב עדיין כאילן.

ותר מתקיימים י ואם, ה קשהולכן אם קיים שנה בלבד עדיין אינו נעש, שצמח רך נחשב לירק

 משנה במשך הזמן נעשים קשים יותר.

ם ג, שוב לירקחחורף בים כלים תתקסו(: אפילו אם רק הענפ, )שו"ת הרדב"ז ג גאון האי רב. ד

ה וזא' הכוונה לגותיאיאם הגזע נשאר וממנו מתחדשים ענפים חדשים בכל שנה. לדעתו '

 שהענפים קיימים משנה לשנה.

 .ענפיםה או זעהגהשורשים, האם הוא , עד כאן ראינו שלושה פירושים ל'גווזא'
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 מעיקרו עליו המוציא כל, הכלל זה: "לאילן נוספת הגדרה יש (ג"הי ג"פ כלאים) תוספתאב. ה

 שניב תוספתאה את לפרש ניתן אולם". אילן זה הרי מעיקרו עליו מוציא שאין וכל ירק זה הרי

 שעליו וצמח ,ירק הוא יומשורש יוצאים שעליו צמח כל, השורשים הם' עיקרו. 'א. אופנים

ח סימן רג הב" ךא, רש הרא"ש)כן פי אילןכ מוגדר, וענפיו מגזעו אלא משורשיו יוצאים אינם

 כל. עהגז היינו 'יקרוע.'ב. הבין בדעת הרא"ש שרק אם הפירות יוצאים מהאדמה חשוב לעשב(

 לאא הגזעמ ישירות וצאיםי אינם שעליו וצמח, ירק הוא מהגזע ישירות יוצאים שעליו צמח

 יםראשונ כמה מדבריו. עיל(ל)כ"כ הדרישה בסימן רג סק"א בדעת הגאונים  אילן הוא מענפיו

, לנוש' בגמ שאמרנו להכל את סותר זה כלל שאין משמע ל"הנ התוספתא דברי את שהביאו

וכן  .("ההרא כ"וכ) לברכה העץ פרי נקרא אימתי ולעניין כלאים לעניין נוסף כלל עוד הוא אלא

; אילן מין - מגזעו להעו שהוא את: פפא בר חנינא' ר "תני)כלאיים סופ"ה(  ירושלמימשמע מה

 .ירק" מין - משרשיו

 קסמל האי רב אמר ידלג רב דנה לגבי ברכת עצי ועשבי בשמים "אמר (מג:). הגמ' בברכות ו

 ראבו לייהוע מברכין דימא חלפי הני רב אמר חננאל רב אמר בשמים עצי בורא עלויה מברכין

באור העץ'". ה פשתיב ותטמנם הגגה העלתם 'והיא קראה מאי זוטרא מר אמר בשמים עצי

וא רך בו שדבר שה"א כתהריטבג( הביא מחלוקת ראשונים בבאור גמ' זו: הרא"ה ו, הלכה )רטז

אין הצמח שזמן  שכל ודבר שהוא קשה חשוב לעץ. אך הרשב"א לדוג' סובר מוגדר כעשב

  מתקיים משנה לשנה אינו חשוב לעץ.

ל אן שכרמיזהביא בשם המהר"ש ג )ח"ב קונטרס מחנה ישראל סימן נד( קול אליהו. בשו"ת ז

 .ערלהכעץ, ופטור משמוציא פירותיו בשנה הראשונה לנטיעתו לא חשיב 

יהם שנה גידול ם שכלמשו שאין ערלה נוהגת בחצילים מהר"ם אלשיךה . החיד"א הביא בשםח

 הולכים ונהיים גרועים.

 וב לעץ. כתב שכל גידול שגזעו חלול אינו חש( פג, א) חאגיז י"מהר. ט

 ץ.עו שם ן עליכתב שכל שאינו מתקיים שלוש שנים אי (לקמן עיין) א"חזו. הי

. אם הענפים נשארים ומוציאים פירות משנה א הגדרות למיני עץ ואדמה: : מצאנו כמהלסיכום

. כשהגזע קיים משנה לשנה חשוב לעץ. ואם הגזע נובל בכירק.  -ואם לא , לשנה חשוב לעץ

די בכך כדי להחשיבו , . אם נשארים השרשים משנה לשנהגונשארים רק השרשים חשוב לירק. 

. אם ה עליו מעיקרו חשוב לאילן. ואם אין מוציא, אם מוציא עליו מעיקרו חשוב לירק .ד כמין עץ.

. כל שמוציא פירות בשנתו הראשונה אינו חשוב וואם רך חשוב לעשב. , גזעו קשה מוגדר כעץ

 . מתקיים שלוש שנים.ט. גזעו חלול. ח. פירותיו הולכים ונהיים גרועים. ז לעץ.
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זעו נשאר שגכל כגאונים ש נראה שפסקטו( , רצויו"ד ב. , רבאו"ח השו"ע )מ ,לעניין הלכה

 חשוב עץ.

 ופאפאיה פלפלים חריפים, ערלה בחצילים 

ם שייך בהורה לכאכן ול, חצילים ופלפלים חריפים גזעם מתקיים כמה שנים ומוציא פירות

, השנה הראשונבכמו  ירותאיסור ערלה. אלא שלאחר השנה הראשונה כיון שאינם מוציאים פ

ו ות הרבה כמא פירוצייזע חדש והוא נוהגים החקלאים לגזום את הגזע כך שיעלה ממנו ג

 זרוע חדשיםנה ולראשוההשנה הראשונה. ויש המעדיפים לעקור את כל האילן לאחר השנה 

 לה. ור ערו איסבוא"כ יתכן ודינם יהא כירק שברכתו האדמה ולא שייך , במקומם

ן ויש לד, רלהעניין ך לעמתוך ההגדרות שהבאנו לעיל לעניין ברכת האדמה והעץ ומתוך כ

. רה של אדמהת הגדס תחכיצד להתייחס למציאות בה האדם הוא הגורם כביכול לעץ להיכנ

נסיבות הכורח א שבאל, שהרי החצילים והפלפלים הנ"ל מעצם טבעם חשובים למיני עץ

 האדם גוזם אותם כדי שיתנו יותר יבול.

גזע בש הין אם ק ביולא ס"ל לחל בתשובת הגאונים מבואר שעל ברצנאן מברך האדמה.

החקלאים  ן דרךל איאב, מטבעו כמה שנים בחורף לבין אם הגזע יכול להתקיים מטבעו

ספר מעשה  שדפסו בראדושיו שנ)בחי רבינו אברהם בן הרמב"םוכ"כ  לקיימו יותר משנה אחת.

ו כתב שנהג (טסימן תצח"א ) רידב"זובשו"ת ה, מברך האדמה )חצילים(שעל הבדינג'אן  רוקח(

ו שלא ל עצמעהחמיר כתב שנהג ל( )סימן אלף ושסחובח"ד , להקל לאכלו ואין בו משום ערלה

איסורו  שאין רים משוםאבל לא רצה לאסור לאח )פרק נו( ופרח כפתורלאוכלו ושכ"כ בספר 

אולם , עץהרכתו ב"ם בועוד כתב שלדעת רב האי גאון ברכתו האדמה ולדעת הרמ, מבורר

א"י לשעלה תב שכוכ, הביא בשם ספר כפתור ופרח שיש בו משום ערלה (תקלא)סימן בח"ג 

לנו  אילנות איןתו ובנטיעראה שכולם נוהגים בו היתר והוא משום שעושה פרי בתוך שנה ל

, ן ירקלה והוא מיין ערדג בו ולכן פשוט מדבריו שלא נוה, מין שעושה פרי בתוך שנה לנטיעה

 וה"ה שיש לברך עליו האדמה.

הביא בשם המהר"ש גרמיזאן דאיתא  קונטרס מחנה ישראל סימן נד( ח"ב) קול אליהוו"ת ובש

ומצא , ערלה עץ לעניין שכל שמוציא פירותיו בשנה הראשונה לנטיעתו לא חשיב 2בתוספתא

ומהר"ח ויטאל אודות החצילים והעידו  השו"ע בכת"י המהר"א אזולאי ששאל לתלמידי מרן

שראו את רבותיהם אוכלים אותם ולא חששו לאיסור ערלה והיו מברכים עליו האדמה וכן 

                                                 
 יער לא כאן ואין מעולם דברים היו שלא, דרכו יורה האמת מה כתב על דבריו "אמנם' סי ב"ח מצליח איש ת"בשו 2

, א"קלת' סי ג"דח ז"הרדב תשובתמ ככתבן לקוחים גרמיזאן ש"מהר ודברי, תוספתא ולא מתניתא לא, דובים ולא
 ה בהערות שם.-י". והביא דבריו בברכת ה' ח"ג פרק ז אותיות ד"בכ בזמנו עדיין שהיתה
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וכתב שאע"פ שהרדב"ז כתב , )ברכ"י יו"ד רצד ב( חיד"אהיה המנהג בירושלים. וכ"כ מרן ה

תב כן ע"פ כיון שבנו כתב שברכתו האדמה מסתבר שכ, בשם הרמב"ם שעל החציל מברך העץ

ולמד שגם על פרי הפאפאיה מברך האדמה  סימן ל'()ח"ב  רב פעליםדעת אביו. וכ"פ בשו"ת 

וכ"פ , והביא דברי לקט הקמח שכל שגזעו חלול אינו חשוב לעץ, ולא נוהג בו דין ערלה

 הפאפאיה שפרי סימן נב'(ח"ד ) יחווה דעתוכ"פ בשו"ת , לעניין חצילים (סימן רג)או"ח כה"ח ב

ה"ה לפלפל שו (כה-ט"ו בשבט עמוד יט)חזו"ע בכ"כ ו, ישראל בארץ אף בו נוהג ערלה דין אין

' לג אם כי פירות נותן שאינו אילןש (סימן טו)ח"ב ציץ אליעזר  בשו"ת עייןו .הירוק החריף

 סימן הגרעין זריעת של שנתו בתוך פרי עושה ואם. ערלה משום תמיד אסורין פירותיו שנים

 וכל. הוא ירק לשנה משנה ומתקלקלים הולכים פירותיו אם. ערלה משום ומותר הוא שירק

 לדונו יש, מבפנים חלול שהוא כגון האילנות לעץ דומה העץ שאין או, וקצר שפל שמינו דבר

 .ירק שהוא

כיון  ן ירקש להם דיישחצילים ופלפלים ירוקים העלה  )ח"ג סימן לז( למשה תפילהובשו"ת 

"פ שלדעת . ואעחדש שנה ופירות שנה שניה יוצאים מגזע שהדרך לגזום את גזען בכל

ג מ"מ המנה, ושנה שנה התוספות והרא"ש הם נחשבים מין אילן הואיל ושורשו נשאר בכל

כן ן השו"ע. והג מרנשכך  ויש שהעידו, החיד"א והאר"י ווכן נהג, בא"י כגאונים והרמב"ם

, שדה תות, נהבנ, פלפלים ארוכים, ציליםחשדין  (ה-פרק ז' אות דח"ג ) ברכת ה'וע"ע בעיקר. 

ילן יבו כפרי אלהחש החמירכירק לעניין ברכה וערלה. ופרי הפאפאיה יש ל, אננס ושומשום

רי שחיזק דבאר( הו מאד)ח"ה עמ' תקנג במאמרו של הרב אליוע"ע בברכת ה'  לענין איסור ערלה.

ורייתא פק דאסשהוא  סה'(ן קמסיח"ו )הלוי  שבטכ"פ בשו"ת ' בעניין הפאפיה. והרב ברכת ה

 לו שי תחילהלכ בה הקילד פעלים רב הגאון תורת קדושת כבוד אלא שמפני, ויש להחמיר בו

 ביה. מחינן ולא עליו לסמוך עמוד

 זעהג כ"אחו שנים לשש או שגזע המתקיים שנתים סק"ג( יב' סי )ערלה איש חזוןוע"ע בדברי ה

 שאין כל ,הנופל מזרע מחוצו וחוזר כלה השרש שגם או, אחר גזע ומוציא קיים והשרש כלה

 ירותיושפ אילן שיהא אסבר דאין, הוא אילן לאו ודאי רבעי ואחר ערלה אחר עד מתקיים

 ניםהגאו בריד בכלל הוא שנים' מג יותר מתקיים שאין כל לעיל כ"ולמש ...אסורים לעולם

 רועלז צריךו כלה כ"ג השרשכש ובין אחר גזע ומוציא השרש שחוזר ובין, מתקיים הגזע שאין

תב בשאלה סח( כ"ה ח"ב, ת)אגרות הראי הרב קוקגם מרן  .השרשים מן עולה בכלל הוי מחדש

 על פרי הצבר, שא"א כלל שיהיה מין כזה שתמיד יהיה אסור.

 כר.שאין ערלה נוהג בקני הסו )החדשות ח"א סימן תקסג. הובא בפת"ש א( רדב"זכתב ה
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גבי רוב ככל הפוסקים סוברים שברכתו האדמה ולא נוהג בו דיני ערלה. ל: לגבי חצילים לסיכום

הגרע"י סוברים שדינו כירק. ודעת הברכת ה' ושבט הלוי להחמיר הרב פעלים ו -פאפאיה 

 להחשיבו כאילן לעניין ערלה.

  סברס -ערלה בצבר 

 לה.יני ערליו דים עוהאם חל, ישנה מחלוקת קדומה האם ברכת הצבר היא העץ או אדמה

 עמודובדיה זון עח. כא ח"ב סימןיחווה דעת רוב ככל הפוסקים פסקו שברכתו העץ )שו"ת 

 שיהרב הרא"ת . שוד"ד סימן כח הלוי שבטסק"ו. בשו"ת כה"ח . "ז אות יחח"ג פברכת ה' . קמז

 וסףקוט ייל"ר פסק שנוהג בו דיני ערלה. וכ"כ ב(. ובשו"ת הרה143עמ' , תשמ"ט-תשמ"ח

בתנאי ו, ב בערלהו חייר אינוהוסיף שאם נטעו אותו רק כדי שיהא כגד, )ערלה פ"ה אות כח(

ן תט( "ד ח"ב סימ)יו ןחברו דברבשו"ת  כגון שנטעוהו במקום פירצה וכד'., שיהא הדבר ניכר

שת ייבים בהפרחאינם ים ופסק שצבר שניטע על מנת לאכול את עליו, אין ערלה נוהגת בעל

 עליהם האדמה. תרו"מ, ומברכים

ש ודל גזע חדגפילה קום הנפירות הסברס נופלים ובמלעיתים , יש להעיר כאן נקודה חשובה

ל מפירות רוצים לאכוכד' ויול וויש להיזהר בו בדיני ערלה. לכן כשיוצאים לט, המוציא פירות

ולא  יתכן, קרקעמוך לוך הסואם הוא במקום נמ, הסברס יש לשים לב מהיכן קוטפים את הפרי

ליה ה העולה מאנטיע ה דיןמאך עיין לקמן סעיף כז שנחלקו עברו עליו עדיין שלוש שנים. 

וב פטורה ץ לישחו קום שמטייליםשלא במקום ישוב, ולרוב הפוסקים נטיעה העולה במ

 ה. לרמע

 3פסיפלורה 

 יםמכשמסת יםלפוסק זה פיל. הזריעה מעת אחת שנה פירות תוך להניב מסוגל א. הפסיפלורה

 דולבגי מנםא. ב .כירק ההפסיפלור ייחשב, כירק הצמח את לסווג לבדו הזה הקריטריון על

 לא גידול ימתנא נובעת וז ירידה אך, הפרי ואיכות כמות של ירידה ישנה בארץ הפסיפלורה

 המקורש שהובא( 421' עמ ג והארץ התורה) עיין במאמר. הצמח מתכונות ולא מתאימים

 לפירי הלי קלתש דכי" כללבואינו , (רצד' סי י"בברכ מובא) ך"אלשי ם"מהרה הוא זו לסברה

 שהצמח רהתברג. . שנהב שנה מידי פירות שמוציא גזע כאן אין, כלומר, "לגווזא איתיה

 אם לולח כגזע זאת יבלהחש יש האם היא והשאלה. מחט כעובי בנקב נקוב והגזע, מעוצה

 .לאו

                                                 
 .26ע"פ מאמרו של המומחה מר מאיר פרנקל, אמונת עיתך גליון  3
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( חקט הקמ. וכ"כ בלפג, א) חאגיז י"מהרב הוא ירק נחשב חלול גזע בעל שצמח לכך המקור

 אות 412' מח"ג ע) והארץ התורה בספר, זאת עם. ופוסקים ס"בש מקור זו לסברה מצאנו ולא

 גם. ירקכ או ילןכא הצמח ווגלסי קריטריון מהווים ורכותו קשיותו, הגזע שתכונות וביאר( ד

 להבדיל אך, ההפפאי לצמח בהקשר הזה הסימן את מביא( ל, ב) פעלים רב ת"שוב

 עלכב חשבנ שהפסיפלורה נראה לא ל"הנ לאור .לגמרי חלול הוא הפפאיה גזע, מהפסיפלורה

 . חלול גזע

 יוסף עובדיה ג"הרה םבש נכתב וכן( 6' עמ 10 עתיך אמונת) אליהו מרדכי ג"הרה לדעת

 צמח ולכן, ריעההז מעת אחת שנה תוך פרי ייתן שהצמח בכך די( שם שדה תנובות)

מן תיח( "ב סי)יו"ד ח רוןדבר חבבשו"ת  אמנם .ערלה איסור בו ואין ירק נחשב הפסיפלורה

 ו שיח.אכעץ  הויופסק שיש להחמיר ולדון את הפסיפלורה כעץ, כיון שיש ספק בזי

 4פטל 

 מכן חרולא, אותו ציםשקוצ או מתייבש הענף, פרי שהניב ולאחר ענף על הפטל גדל פרי

 תא וזמיםג הראשון מקוםב: שינויים יש הענפים בהופעת אולם. פרי שיתן חדש ענף מופיע

 גם יש אולם, הקרקע יפנ מעל לגזום מתחת חדשים ענפים כלל בדרך יוצאים ואז הענפים

 אדמ נמוך הפטל את זמיםגו האחרים המקומות בשני. הקרקע לפני מתחת גם היוצאים ענפים

 . הישן מהענף במרחק, הקרקע לפני מתחת תמיד היא והיציאה

 שנים' ג יבול יםנותנ אינם פיושענ כיוון כירק דינו שפטל סברא הביא( קצו' סי א"ח) ם"מהרשה

, עבקרק ארנש הפטל שורשש שכיון וכותב ם"המהרש בו חוזר, למסקנה. מתנוון שהצמח לפני

 שיש ףמוסי ם"המהרש .כעץ ודינו כירק ולהחשיבו להקל אין הענפים את שמחליף למרות

 ל"זצ וזיאלע חי "צגרבה, (ה' סעי רג' סי) ש"ערוהוכ"פ ה .המנהג הוא וכן, ע"בפה עליו לברך

 (.שם) אליעזר ציץוה, (יז' סי א"ח אליעזר בציץ מובא)

, א"בפה ברכתו פטלש משמע, (א ק"ס רג' סי ש"במחצה הובא) רבה אליהה מדברי אמנם

 .(סק-נחק' עמ ג"ח ישורון) ל"צז זוין י"גרשה כתב וכן, ערלה איסור גם בו שאין נראה ולדעתו

שום שהיוצא מ, יתעולמ שאם נגדיר את הפטל כאילן הוא יהיה אסור, הנימוק להיתר הוא

 דברפ בשו"ת וכ". ולמיתוממילא הענפים החדשים יהיו אסורים ע, מהשורשים חייב בערלה

 )יו"ד ח"ב סימן תח( שאין דין ערלה נוהג בפטל. חברון

                                                 
 . 27אדר תשנ"ט גליון  -נעזרתי במאמרו של הרב יהודה הלוי עמיחי, לאמונת עיתיך שבט  4
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 סעיף ד':

  הערלהתחילת מניין שנות 

 (ב. ט:)שנינו בראש השנה 

 ובשנה וכתיב ערלים כםל יהיה שנים שלש דכתיב לן מנא ...לנטיעה השנה ראש בתשרי באחד"

 ואחד, המבריך אחד, הנוטע דאח: רבנן . תנוהשנה מראשית דכתיב מתשרי שנה שנה ויליף הרביעית

 חותפ. ביעיתבש לקיימן ומותר, נהש לו עלתה - השנה ראש לפני יום שלשים שביעית ערב, המרכיב

 זו טיעהנ ופירות. בשביעית מןלקיי ואסור, שנה לו עלתה לא - השנה ראש לפני יום משלשים

 "רבעי - לרבעי ואם, ערלה - לערלה אם, בשבט עשר חמשה עד אסורין

פחות  ם נטעא. אך שכיון שהגיע אחד בתשרי עלתה לו שנה למניין שני ערלה י"רשפ

היא  ואם תשביעי ערב ינהא אםתשרי הבא לפני א' תשרי לא עלתה לו שנה עד משלושים יום 

חנטו  אם, העלתה לו שנש. ואע"פ שאמרנו שביעית תוספת משום לקיימן אסור שביעית ערב

שהרי , רלהשום עממית בה פירות מיד לאחר ר"ה של השנה השלישית הרי הם אסורים עול

"ה ום שלפני רושים יושל .ידי ערלה עד זמן זהואינה יוצאת מ, ט"ו בשבט הוא ר"ה לאילן

יא( -"ט מהל' מע"ש ה"טפ) "םרמבגם ה .יועילו לה לעניין רבעי שלא יצטרך לחכות שנה נוספת

 כדלהלן( יום לקליטה 14יף שהרי יש להוס, )כך גם דעת רש"י 44כתב כדברי רש"י שאם נטע 

ט"ו  ולאחר, רלהעדין  ין לוכבר אוכך לאחר שנתיים וקצת , יום לפני א' תשרי עלתה לו שנה

 רבעי. בדיני נטע ' מ"שיף ועיין לקמן סע בשבט שנה לאחר מכן הרי הפירות מותרים לגמרי.

 זמן קליטת הנטיעה 

 (י:)שנינו בראש השנה  עוד

 נטע ואם ,השנה אשר לפני יום םמשלשי פחות שביעית ערב מרכיבין ואין מבריכין ואין נוטעין "אין

 שהבשל ולטתק שאינה הרכבה כל: ראומ יהודה רבי. אליעזר רבי דברי, יעקור - והרכיב והבריך

 בר הרב אמר מןנח רב ואמר. שבתות ישת: אומרים שמעון ורבי יוסי רבי. קולטת אינה שוב - ימים

, םושלשי שלשה ריךצ - שלשה ומרהא לדברי, ושלשים שלשים צריך - שלשים האומר לדברי: אבוה

 יום" ושלשים שבתות שתי צריך - שבתות שתי האומר לדברי

 כרבי הלכה דרב יהמשמ רב בי אמרי:( פג) יבמותב גרסינן, (ב מןסי) ש"ראוה :(ב) ף"ריה כתבו

 "כוכ ,באיסורי רבכ הלכה:( מט בכורות) לן קיימא עליה פליג דשמואל גב על ואף .יוסי

 .י(, )מע"ש ט ם"רמבה

 הולכים אלא, ליום מיום נמנים אינם הללו שנים' : גשו"עע"פ דברי הראשונים הנ"ל כתב מרן ה

 ופעמים. ולרבעי לערלה נתעברה נתעברה ואם, מתשרי מתחיל שהוא העולם שנות אחר בהם
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, באב ז"ט מקודם נטע, כיצד. שנים' ג על יתרים שהם ופעמים, יום ד"ומ שנים שתי אלא שאינו

דאלול  29-ו, ימים של אב שלעולם מלא 15ח:  ש"ך) תשרי ח"ר עד יום ד"מ עדיין שנשאר

, ז"ט ביום נטע ואם. שנים שתי עוד ומונה שנה לה עלתה תשרי ח"ר שהגיע כיון, שלעולם חסר(

 שנה של תשרי ח"ר ולאחר. שלמים שנים' ג הבא תשרי חדש מראש מונה, ואילך ז"ט ומיום

 שנגמרים פי על אף, ערלה דין כן גם להם יש בשבט ו"ט קודם בו שיחנטו הפירות כל, רביעית

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

ט"ו בשבט עמ' חזו"ע )וכן הביא ב גמורים חולין הם חמישית שנה של בשבט ו"ט ולאחר. רבעי

 יד(.

 בין ונטח שהוא שכל, הסביר הטעם ב ד"ה והא. הביאו הט"ז סק"ח. וש"ך סק"י(, )ר"ה ב ר"ןה

 פירות חונטין מים תםומאו, השנה ראש שלפני המים מחמת היינו בשבט עשר לחמשה תשרי

 בין ילאפלוג ליכא שכן כיוןו, תשרי דקודם משרף דחנטו תשרי קודם חנטו כאלו הן והרי הללו

 .מכן פחות או השנה ראש לפני יום ד"מ שנטעה

 נטעו םא נודע אול בקיץן שאם נטע אילכתב  מט. הובא בפת"ש ג( )סימן ציון שיבת בתשובת

 אחרמ, קולאל אזלינן, להער שנות נשלמו ת כך יש ספק מתימומח כן אחרי או אב ז"ט קודם

 לע האילן העמד ל"י דכאן ואף י( סעיף לקמן) מותר ל"ובח ערלה ספק שהוא דכרם ל"דקי

' טז( שבט עמב)ט"ו בדיה חזון עוגם ב .מותר איסורא באיתחזק גם ערלה בספק מ"מ, חזקתו

ש להקל י, אב"ז בטפסק שמי שנסתפק אם הנטיעה שנטע היתה קודם ט"ז באב או אחר 

 ובר"ח תשרי עלתה לו שנה., לחשוב כאילו נטע קודם לט"ז באב

 ותרמ שספיקו ל"ובח ערלה דלענין לומר צידד רפו. הובא בפת"ש ד( )סימן סופר חתם שו"תוב

 קודם מיםי' בג וסגי להשרשה יום ד"י בעינן לא, בחו"לבארץ הלכה כמותו  המיקל וכל

 ."מעשהל ולא כן אומר אני להלכה מ"מ" וסיים ה."ר שלפני יוםשלושים 

 סעיף ה':

 סוף מניין שנות הערלה 

ד איכא מ"ד, בשבט לגבי פירות נטיעה זו אסורים עד ט"ו (דאמרינן והא ה"ד: ב) ן"רה כתב

ין א, שים יוםר שלור לאחלהחשיב את שנות הערלה כבדדוקא נטיעה שהקלנו עליה בתחילתה 

 הנטיע ותריפ דאמר והיינו אלא יש להמתין ולמנות שנתה עד ט"ו בשבט., אנו מקלים בסופה

 .ראב"דהוכ"נ מדברי  (יא-ט"ה)מע"ש פרק ט  ם"רמבה ד"וכ .זו דוקא דמשמע 'זו'

ופירוש , עד ט"ו בשבט כתב שבכל נטיעה יש לחכות (ב ד"ה מה"מ, המאור ר"ה ב) ה"רזה אבל

 חמשה עד מושכתה היא ערלה איסור לה גורמת שהיא שהנטיעה לומר היינו 'זו נטיעה פירות'
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והכי מסתברא משום שדבר זה תלוי בטעם  ב(, )ר"ה א . ומחלוקת היא בירושלמיבשבט עשר

 ואילן, וטעם הדבר הוא כיון שאילן גדל על רוב מים של שנה שעברה, ואינה חומרא בעלמא

ולכך נחשבים כאילו חנטו , החונט בין תשרי לט"ו בשבט סימן הוא שגדל על מים שלפני ר"ה

 .טורומשום כך אין לחלק בין זמני נטיעת האילנות. וכן סתם ה, קודם תשרי

 ו"ט ודםק שחנטו ירותהפ כל רביעית שנה של תשרי ח"ר שלאחר דאמרינן : האשו"עכתב ה

 העלי שהקלנו נטיעהב דוקא, כ"אח שנגמרים פי על אף ערלה דין כן גם להם יש בשבט

 לאו הא ,בסופה עליה והחמרנ לפיכך, שנה לה עלתה יום ד"מ עליה שעברו שכיון בתחלתה

  .שנא דלא א"וי. לא, הכי

שום בן חניטה דהאידנא אי עוד כתב הביא מחלוקת זו ולא הכריע.( ט' סי ערלה הלכות) ש"ראה

שמרן  )סק"י( ךש"ר ה. והעינזהרים בערלה אלא שלוש שניםולכן אין , אילן קודם ט"ו בשבט

ולכן , רמב"םכרז"ה ונראה טעמו משום דס"ל במחלוקת הרמב"ם וה, השמיט דברים אלו

 השמיט דברי הרא"ש. 

 סעיף ו':

 דיני נטע רבעי 

עה ש שנות נטיו שלויינה, פירות הערלה אסורים עד סוף שלוש שנים מזמן נטיעתן הקדמה:

ום באכילה מש סוריםאיין אך בהגיע א' תשרי של השנה הרביעית הפירות עד ולא מעת לעת.

 בט של השנה"ו בשלן מטשהוא ר"ה לאילנות. והפירות שחונטים באי, ערלה עד ט"ו בשבט

הם או דמי ירותיפאת ו, הרביעית ועד ט"ו בשבט של השנה החמישית נקראים 'נטע רבעי'

ריו פת יהיה כל רביעישנה השנאמר 'וב, אותם שםפדיונם צריכים להעלות לירושלים ואוכלים 

דיני  לא בפדיון.אשלים לירו ולכן דיניהם כמעשר שני שאינו נאכל חוץ, קודש הילולים לה''

אינו  מערלה שכל הפטור א(, )מע"ש יוכפי שכתב הרמב"ם , ערלה ונטע רבעי קשורים זב"ז

 חייב ברבעי.

ירושלים לרבעי הירות ים להעלות את פבזמן בית המקדש היו צריכ, כפי שהזכרנו לעיל

נטע ם' שנאמר בילוליקדש הו', כן מובא בקידושין נד: ולמדו קדש קדש ממעשר, ולאוכלם שם

וציאהו הכלומר , ה.(ברכות ל)דאמר רחמנא 'אחליה והדר אכליה' , רבעי הוא לשון חילול

 י פדיון אם באת לאוכלו חוץ לירושלים.לחולין ע"

 צריכין היו הבית ובזמן, דבר לכל שני מעשר דין להם יש רבעי כתב: "פירות שו"עמרן ה

 אחר מיד מותרים והם, שם הפדיון ולהעלות לפדותם או, שם לאכלם לירושלים להעלותן

 .הפדיון"
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 תורה. כתב שגם כיום נוהג רבעי מה )ח"א סימן עא אות יג( שלמה מנחתובשו"ת 

 פדיון פירות רבעי 

 רשנאמ מעשרה לעונת שיגיעו עד אותו פודין "ואין )פ"ט מהל' מע"ש ה"ב( רמב"םכתב ה

מקור דבריו  שני". כמעשר במחובר אותו פודין ואין, תבואה שיעשה עד תבואתו לכם להוסיף

  יא(., )מע"ש המהתוספתא 

וכ"נ מדברי  ,מעשר. דגמר קדש קדש מאשלכאורה היה נראה הטעם משום:  ב"יוכתב ה

 קיאיםבי שאין כתבו לפ ה(, )מע"ש ה ר"שוה)ב"ק סט. ד"ה אימא(  תוספותאולם ה. בהרמב"ם. 

 רבנו יונהו צירה.אחר הקשפודים כרם רבעי ל א(, )ברכות ו רא"שוכ"כ ה, בשומא בעודו מחובר

. "ם הבצירם קודכול מהבמחובר כדי שיוכלו לא ויש טועים לפדותו"כתב  )ברכות כה. ד"ה ודין(

, ילול כעתול החדי שיחהרי הבעיה היא לפדות כ, כתב שטועים הם תמה מדועב"י אלא שה

א האריך להבימי. ודפיר אבל אם פודה במחובר על מנת שיחול החילול רק לאחר שיתלקט ש

 רו התוספותלא אמש, עודושאותם הנוהגים כך עושים כן ע"מ שלא יכשלו. , ראיות לדבריו

קיאים ב ןשלא שייך 'אי ,עודרים ושבים. וור"ש אלא בכה"ג שאין אנו יודעים כמה אכלו עוב

א ל האידנא א"אב, םושליבשומא במחובר' אלא כשהיו מעלים הפירות או דמיהן לאכלן ביר

רש א. ומ"מ יפאו ל בשומא לא אכפת לנו אם בקיאיםו, ולכן נפדים בשווה פרוטה, להעלותם

 הכרם כל לקטל ורשיגמ דע לאיבוד הפדיון ישליך שלא ונראהשלא חל החילול עד שיתלקט. 

 שמד(ת, א) בתשובה ב"ארשוכן מסקנת ה. קדושתו יחול מה על באחרונה הנלקט כן לא שאם

רחא דווקא ואו וא לאוה, הומה שנקטו הראשונים לשון חילול רק לאחר איסוף התבוא ועוד.

תם לפדו כתב שאין )סימן קצב. הובא בדרכי משה א( תרומת הדשןב אולם דמילתא קתני.

 במחובר.

 מרושיג חרא אותם דיםפו, לירושלים להעלותם יכולין שאין, פסק: והאידנאשו"ע מרן ה

 כד'והדחק  בשעתל אב, העלה שלכתחילה אין לפדות במחובר )ס"ק יב( ש"ךגם ה .ויתלשו

( שבט עמ' לטט"ו ב) דיהחזון עובוכ"כ ב, אפשר לפדות במחובר ע"מ שלא יחול עד שיתלקט

. הובא באוצר שמטותה) צבי לצדיקוכתב ה .והוסיף שיש להצניע הפרוטה עד גמר תלישתם

ב לכן כתו, הפדה במחובר חייב בלקט שכחה ופאשיש נ"מ שאם  מפרשים של שו"ע פרידמן(

 הש"ך שיפדה שיחול רק כשיתלקט.

 דרך עשיית הפדיון 

 (כט.)שנינו בערכין 
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 זוזי הארבע לשקו: ליה אמר ,יהודה דרב לקמיה אתא, בפומבדיתא לנכסיה דאחרמינהו גברא "ההוא

, מואלכש? מאןכ. הבית לבדק חרמים סתם: קסבר אלמא. לך ולישתרו בנהרא ושדינהו עלייהו ואחיל

 לכתחלה, חיללוש - שמואל אמרד אימר, מחולל - פרוטה שוה על שחיללו מנה שוה הקדש: דאמר

, כיה אי. חלהלכת' אפי הזה ןבזמ אבל, פסידא דאיכא, קיים המקדש שבית בזמן מילי הני? אמר מי

 מלתא" פרסומי! נמי פרוטה' אפי

רוק בע זוזי ופול אר'ושק שיפדה אותו בארבעה זוזים. וסמך לדבר הגמ' בערכין בה"גדעת 

 לאא בדוקא זוזי ארבע ואמר שלאכתב  (ודין ה"ד. כה) יונה רבנו אךעלייהו ושדינהו בנהרא'. 

 וטהפר שוה על שחללו מנה שוה הקדשוכדאמרינן בשם שמואל ', מחולל הוא בפחות אפילו

 . תחילהלו לכים על שוה פרוטה אפיומדברי הגמ' עולה שבחו"ל מחלל, 'מחולל

 ולםאה בשווין. כתחיללל לאבל בא"י מח, ה פרוטהשדווקא בחו"ל מחללן על שוו ב"יודייק ה

 "ל.א"י לחו כתבו סתם ולא חלקו בין (ט ס"סו ערלה) ש"ראוה )פ"י ממאכ"א הי"ז( רמב"םה

ן שהמנהג ת הדשא מתרומהבי רמ"אפרוטה. וה בשוה כולם את כתב שיכול לפדות שו"עמרן ה

ב ול אחד שכתלא כגדו, וטהפר משוה יותר והוא לפדות הרבה על שוה פרוטה שהוא חצי ווינר

 ,וקא בעינןינר דוי וולמימרא דחצלאו )ס"ק טז(  ש"ךוכתב ה שמנהג חסידות לפדות בשוויו.

תב צי ווינר כתה מחפחוהטבע שהפרוטה לפי חשבון היא שמינית ווינר. אלא דכיון שאין מ

כתב שברי הסמ"ע "מ לדכן נאותה. ולכן כשפודה בשווה פרוטה סגי בשווי שמינית ווינר. ו

ה גי בפרוטס כן לאל, עירולא רק מעט מז, דבר מה שצריך לפדות בפרוטה שניתן לקנות בה

 ויש לפדות בחצי ווינר.

 זמן בין לאא לארץ ארץל חוצה בין פרוטה שוה בחילול חילקו לאהב"י למד מדברי הגמ' ש

 החרם דהש לענין אלא ארץל לארץ חוצה בין חילוק הוזכר ולא הזה לזמן קיים המקדש שבית

, ביםר הם ילואפ, פרוטה בשוה כולם את לפדות : ויכולשו"ע. וכ"כ הרבעי נטע לענין ולא

 ברךוי, חיקהש אחר בנהר הישליכנ או לרוח ויפזרנה ישחקנה או הגדול לים הפרוטה וישליך

 אשר: כדי שתהא ברכה זו עובר לעשייתן(, יד: קודם שישליכנו לים המלח ש"ך) פדיון בשעת

 ב"למ אחד ואשה, פרוטה והש שישוו בפירות יפדה או, רבעי פדיון על וצונו במצותיו קדשנו

ב וכת .ם"דרה רביע הואש שעורה גרעיני ז"ט ששוקל ם"אוטמאני ו"אשפיר שהיא כסף במעה

 זמןב פניךל וידוע לויג העולמים "רבון הברכה אחר אומרים וישכלבו הדרכי משה בשם ה

 יךמלפנ צוןר יהי קיים דשהמק בית שאין ועכשיו להקדש רבעי פירות היו קיים המקדש שבית

 לחולין". אלו פירות ויצאו להקדש זו פרוטה שתהא

)ט"ו בשבט עמ' מא( כתב שלאחר הברכה אומר: כל הפירות האלה הם וחומשם  חזון עובדיהב

 חר שנפדו הפירות מותרים באכילה.וא, מחוללים על פרוטה זו. וטוב שיאמר כן שלש פעמים
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 טבעשחוק המל צריך לנהר שאם משליך לים הגדול אין צורך בשחיקה. אבל הזורקיש לדייק 

 קודם לכן.

שנה מו. , אה ו)משנה פ ועוללות ופרט ושכחה מלקט פטורין רבעי פירות: שו"עעוד כתב ה

 .ד(, ג. ורמב"ם מע"ש ט, מע"ש ה

 סעיף ז':

 דיני נטע רבעי בחו"ל 

 :(ו"הט א"מאכ 'מהל י"פ) ם"רמבה כתב. א

, לכל דיוןפ בלא רביעית נהש פירות אוכל אלא, לארץ בחוצה נוהג רבעי נטע דין שאין לי "יראה

 תובשביעי מעשרותב חייבת שהיא סוריא ומה הדברים וחומר וקל, הערלה אלא אמרו שלא

 שלא שכן כל לא לארץ צהחו, שני מעשר בהלכות שיתבאר כמו רבעי בנטע חייבת אינה מדבריהם

 ווהור, ביתה בפני שלא בין הבית בפני בין בה נוהג ישראל בארץ אבל, בה נוהג רבעי נטע יהיה

 זה דברל ואין באכילה מותר יהיה כך ואחר לארץ בחוצה אותו פודין לבדו רבעי שכרם גאונים מקצת

 עיקר"

, מע"ש ה) למיהירוש דסוגיית (יוסף רב ה"סוד. טז. קידושין רבעי ולענין ה"סוד )ר"ה ב. ר"ןוכתב ה

 מפני ם"בהרמ של שטעמו )מיוחסות לרמב"ן סימן קנו( כתב א"רשבוה. כדבריו מוכחת ב(

 שני מעשר דמהסובר ו, קדש דקדש שוה בגזירה שני ממעשר רבעי :(נד) בקידושין שלמדו

 .בה נוהג אינו הרבעי אף לארץ בחוצה נוהג אינו

 ףאד א(, ברכות ו) ש"ראוה (ולענין ה"ד שם) א"רשבה )ברכות לה. ד"ה ולמאן( תוספותה דעת. ב

 אאח רב תדע וכן .ילנותא בשאר ולא בכרם אלא נוהג שאינו שכתבו אלא, נוהג לארץ בחוצה

עי נוהג אם רבלקו ה. מקור דבריהם מהסוגיא בברכות לה. שנח)שאילתא ק ד"ה ברם צריך( גאון

 עי.רם רבתני כדכה כמאן והל, )חד תני נטע רבעי וחד תני כרם רבעי(רק בכרם או בכל המינים 

שאר ב וגם ל גם בכרםשנטע רבעי נוהג בחו"ולעניין(  ה"ד: כד יונה ר")הובא בה ר"י הזקן. דעת ג

א גבי צלף ולוקא לקל דואינה ניצחת דאפשר שהלכה כמי וההוכחה מהגמ' בברכות, נטיעות

 זה. מר כללים נאשגם לעניין כלא קלט. הקשה ע"ד משבת )אות כח( גר"אבכל דוכתי. ה

שודאי ערלת חו"ל  )שם( ר' חיים הלויביאר בחידושי , בבאור מחלוקת הרמב"ם והגאונים

אלא דצ"ע היכן שערלה נוהגת בחו"ל האם דינה בכלל ערלה הכתובה , וערלת א"י שונות זמ"ז

וכל עיקר , אלא שהלכתית אסרוה, או דודאי שערלה האמורה בתורה היא ערלת א"י, בתורה

אם ההלכה באה לגלות לנו שערלת , איסורה הוא מהלכה למשה מסיני. ונ"מ בזה לנטע רבעי

ש שנלמד ודיאך אם הוא ח, בפרשה אסורה מקרא ממילא י"ל שגם נטע רבעי נכלל חו"ל
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"מ ממילא אין איסור רבעי שייך בזה. ומדברי הרמב"ם שפסק )שם הלכה כא( שהאוכל מהלמ

"מ בלבד ולכן אין מלקין משמע שאיסורה מהלמ, ותו מכת מרדותכזית מערלת חו"ל מכין א

 כתב חילוק זה. ט( )סעיף ערוך השולחןגם ה אותו מדאו'.

לם אבל לא שבכרם  הג אלאדלמאן דתני כרם רבעי אינו נו, בשם רב אחא)שם(  ר"ןעוד כתב ה

הג גם כתב שנוו, יולהקשה ע)ר"ה י. ד"ה אבל(  רמב"ןה, מנגד. רשב"אבגפן יחידית. וכ"כ ה

 בגפן יחידית.

, ארץב אלא הגנו שאינו אומרש מי ויש. לארץ בחוצה אף נוהג רבעי נטע דיןכתב:  שו"עמרן ה

 :כתב ארמ"פדיון. וה בלא מותרים ערלה שני שעברו אחר הבאים פירות לארץ בחוצה אבל

 .אילנות בשאר ולא, בכרם רק לארץ בחוצה נוהג שאינו א"וי

 ר' למידית כסברת סתם דכאן, מרן על תמה מע"ש. הובא בפת"ש ו( מהל' ט")פ המלך שערב]

חר ולא, י צלףלא גבץ אינו אנוהג בחו"ל שהכלל כל המיקל בארדנטע רבעי , הזקן י"ור יונה

' כו מנהגשה פי לע אף בכת ז"י בסעיף מכן הביא סברת הרמב"ם בשם יש מי שאומר. ואילו

 ש"הרא תסבר והוא, ארץל בחוץ לא אבל י"בא אלא בערלה חייב אינו ומרכיב דמבריך משום

כריע הת קושיא זו בעקבו .[אהדדי סתרי המחבר דברי כן אם, בארץ המיקל דכל מטעמא

 שהעיקר כסברת הרא"ש. גר"אה

ל בין "ויש לפדות בח דכיון שיש כמה דעות במה והיכן נוהגת הערלה.)ס"ק יז(  ש"ךכתב ה

וי ודאי ג כו"ע בשלתב שלכ ()סעיף ח ערוך השולחןוב בכרם רבעי ובין בנטע רבעי בלא ברכה.

 שאין רבעי נוהג אף בא"י.

 עיתרבי שנה ירותפ שפדה פ"שאע הגאונים מקצת "הורו (ח"הי)פ"י מהל' מאכ"א  ם"רמבה כתב

 שגגת זוש לי ויראה, יקרע לו אין זה ודבר, חמישית שנה שתכנס עד לאכלן אסור חללן או

 כתובה ענין ואין יופר את תאכלו החמישית ובשנה (כה ,יט ויקרא) שכתוב לפי והטעם הוראה

 אהלהור ושלח ראוי ואין ,שבעולם חולין ככל פדיון בלא פריו תאכלו החמישית שבשנה אלא

 כתב שהוראה זו שיבוש היא.)ערלה סימן ט(  רא"שזו". וגם ה

, ערלה משום אסור פגיןו מותר סמדר כי אסור ערלה פגי בשרף שמעמיד ירוחם רבינו כתב

 א"פ שם ושלמייר) דאמרינןכ מותר הזה בזמן הנוהג כרם של אפילו רבעי נטע של בפגין אבל

 .פגין ולא בוסר ולא פודה אתה פרי( ה"ה
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 סעיף ח':

 בארץ ובחו"ל, וישראל גוי ערלת 

 (לז.-לו:)שנינו בקידושין 

 בין ץבאר בין והגתנ - בארץ תלויה הושאינ, בארץ אלא נוהגת אינה - בארץ תלויה שהיא מצוה "כל

 וכלאים" הערלה מן חוץ, לארץ בחוצה

 ג"סמו תקא.' יס מרדכי .'מתני ה"ד. טו ן"ר סב.' סי ש"רא כל. ה"ד: לו תוספות)וכתבו הראשונים 

וי גשערלה נוהגת אף בנטיעה של  (תשלד, א רשב"אט. , ערלה ג ר"שא. "ע נד קמו לאוין

 בין שנטע גוי (ה"הי מהל' מע"ש )פ" ם"רמבוכתב ה. לדבר ראיות כמה והביאו ובקרקע של גוי.

 .וברבעי בערלה חייבין, לעצמו בין לישראל

אך  .שראל חייבהרמב"ם שדווקא בקרקע השייכת לי כתב (ב"מ א"פ ערלה) המשנה בפירוש

רדב"ז הביא בשם ה ת ו()או ברכי יוסף. והבחיבור שכתב מה על אלא לסמוך איןכתב הב"י ש

 שדעת הרמב"ם בפה"מ לא מצטרפת אף לסניף. תקפ(, )תשובות חדשות א

, שראלי בשל ןבי כוכבים דעוב בשל בין, זמן ובכל מקום בכל נוהגת כתב: ערלה שו"עמרן ה

: מ"ארוהוסיף ה. ינימס למשה הלכה לארץ ובחוצה התורה מן היא ישראל ארץ שבשל אלא

 הנכרי לו שמחזיק מהב שנהנה משום, ערלה שהוא שלו מאילן פירות לנכרי ללקוט ואסור

 .)רשב"א הובא בבדק הבית בסוף הסימן( זה על טובה

לא למא ונן בעשערלת גוי בחו"ל דרב)יו"ד סי' רפו ד"ה אך. הובא בפת"ש ז(  חתם סופרכתב ה

  אבל כתב שלא מצא כן בקדמונים., הלמ"מ

טעמו  ,הנאהבולא  כתב שערלת חו"ל אינה אסורה אלא באכילה )סוכה לה.(תוס' רי"ד וה

תם כדאמרינן הו, תרתא מומשום דאמרינן בפ"ק דקידושין שהלמ"מ הוא ודאי שאסורה וספיק

ערלה  ודיעו שהיאמאינו ברו ולכן אינו עומד לשריפה שהרי מוכרה לח, 'ספק לי ואנא איכול'

 ומותר בה. 

 רק ויוה יתאדאורי רלהע איסור מידי להפקיע לנכרי קנין כתב דיש)מצוה רמו(  מנחת חינוךה

מהלכה  נו רקאי ובוולדעתו חי, דחה דבריו (. אות אעאח"א סימן ) מנחת שלמהב אולםמהלכה. 

 אלא מהתורה.
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 ערלה בזמן הזה 

 ְריֹופִ  ֶאת ָעְרָלתֹו םֲעַרְלֶת וַ  ֲאָכלַמ  ֵעץ לכָ  םּוְנַטְעֶת  ָהָאֶרץ ֶאל ָתבֹאּו "ְוִכי כג(, )יטמובא בויקרא 

 ומצאו ארץל אבתינו באוש "עת ב(, א) ה ערלהובמשנ ֵיָאֵכל". ֹלא ֲעֵרִלים ָלֶכם ִיְהֶיה ִניםָש  ֹלׁשָש 

 חייב".  כיבשו שלא פי על אף נטעו, פטור נטוע

ורה. י מהתבא" כתב שערלה בזמן הזה חיובה)הל' ערלה וכלאיים סעיף א(  טורבהלכות א"י ל

 ושכן דעת הרבה מהראשונים.)סעיף י(  ערוך השולחןוכ"כ ה

 שבטלה ן משוםשלמאן דס"ל תרומה בזה"ז מדרבנ)פ"י ממאכ"א הי"א(  מל"מכתב ה, מנגד

 ת"ובשומ. הלמ" ק משוםרוערלה בא"י אסורה , ה"ה שבטלה אף לעניין ערלה, קדושת הארץ

ם שם ע"ע אול, חרתאצירף דעה זו כסניף להקל בסוגיא  ט( סימן ישראל ארץ ענייני) כהן משפט

 שצידד להחמיר.בסימן יב 

דרבנן משתרומה בזה"ז  כו(, )תרומות אכתב שלרמב"ם )ברכות לו. ד"ה אמר ר"י(  צל"חה

חולק  (כה, "ד אוי) מהרי"טוה ה"ה לערלה ונוהגת בא"י רק מהלמ"מ., כל יושביה עליה דבעינן

  בדעת הרמב"ם. (בוא פי"אמ) שבת הארץוכ"כ בע"ז וסובר שגם לרמב"ם ערלה בזה"ז מהתורה. 

 :י'-ט' סעיפים

 דין ספק ערלה בא"י ובחו"ל 

 (לט.)שנינו בקידושין 

 ץבאר ערלה ספק :והתניא, אסי לרבי ראזי' ר ל"א. מסיני למשה הלכה - ל"בח ערלה: יוחנן' ר "אמר

: מרנא כך ימאא, ל"א, חדא כשעה אישתומם! טולוק יורד - לארץ בחוצה, מותר - בסוריא, אסור -

 אסור" ודאה, מותר ספיקא

 ביכר הלכה מדינה מהלכות אלא מיתסרא דלא ואמר :(לח) התם פליג דשמואל גב על ואף

, (א ס"וס ערלה) ש"ראוה (י"ה א"ממאכ י"פ) ם"רמבה וכ"פ .שודאי ערלה אסורה מהלמ"מ יוחנן

 סינימ למשה הלכה הערלה דקתני מתניתין סתם שכתב .(טו קידושין) ף"ריה דעת שהוא וכ"נ

 משמע.

הקשה על הטור שדבריו  ב"יובחו"ל ספיקה מותר". ה, הלכך בא"י ספיקה אסור" טורוכתב ה

ורק כאן נאמר בפירוש למשה , "מ שספיקן אסורי מצאנו בשאר הללהר, אינם מכוונים

 טעו והסופרים, רבינו בספרי כתוב היה 'הלכה'ד ולומר להגיה היה ואפשר! שספיקה מותר

 אסור ספיקא ישראל דבארץ להזכיר ליה הוי לא כן שאם אלא, הלכה במקום 'הילכך' וכתבו

שבאמת לא נאמר , ביאר את דברי הטור יג()ס"ק  ט"זוה .מסיני למשה להלכה ענין זה דאין
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דא"כ מדוע ר' יוחנן לא פירש ואמר במפורש שמותר? אלא דמוכרח , דבר זה בפירוש בהלמ"מ

אלא דודאי גילה לנו , 5דאל"כ מדוע הוצרך השי"ת לומר שערלה אסורה בא"י, לומר שמותר

 בזה שיש חילוק בין א"י לחו"ל. 

 (לח:)שנינו בקידושין עוד 

 מאי. סופרים רימדב - והכלאים, לכהה - ערלה, מקום בכל התורה מן אסור - החדש: התם "תנן

 ל"א. סינימ למשה הלכה: נןיוח רבי אמר עולא; מדינה הלכתא: שמואל אמר יהודה רב אמר? הלכה

 ספקל ערלה קספ בין לן שניד היינו, מסיני למשה הלכה דאמינא לדידי בשלמא: יהודה לרב עולא

 לאש ובלבד ולוקח רדיו - לארץ בחוצה, רמות - בסוריא, אסור - בארץ ערלה ספק: דתנן; כלאים

 - בסוריא, אסור - בארץ, לו צהחו נמכר וירק ירק הנטוע כרם: תנן כלאים גבי ואילו, לוקט יראנו

, ולוקח רדיו וזה הז או: ניתני, לדידך אאל; ביד ילקוט שלא ובלבד ולוקט יורד - לארץ בחוצה, מותר

 ורדי וזה זה או, ולוקח יורד הוז זה או: תני, ענן לרב שמואל ליה האמר! ולוקט יורד וזה זה או

 לוי יהל אמר. ידב ילקוט שלא בדובל, ולוקט יורד וזה זה: לקולא ליה מתני דרבנא בריה מר. ולוקט

 "להדדי ספוקי פקומס חנן רב בר ורבה אויא רב. איכול ואנא לי ספק, אריוך: לשמואל

 ערלה ותנטיע בו שיש ספרד או, שנים שלש עליה עברואם  ספק היינו ערלה ספקש י"רשופ

 לוקט מפרדסגוי הראל לקחת מ"ל מותר לישובחו .מהיכן ידוע ואין מהפירות גוי ולקט, והיתר

לקט הגוי ששראל ראה היאף אם יודע שלקט משם. ובתנאי שלא י, וזקנותשיש בו נטיעות 

 אך אסור לומר לו רד ולקוט. ובסוריא מותר בדיעבד, מהערלה

 ןניוח לרבי אבל ,לוקט אנויר שלא ובלבד ולוקח יורד נקטינןדמשמע שגבי ערלה  ב"יוכתב ה

 יורדב ולא ולוקח ורדבי אלא שרי לא כוותיה לן וקיימא היא מסיני למשה דהלכה דאמר

  .טורוזוהי כוונת ה, ולוקט

..." הכרם יוכלא הערל אך כתב "ספק, הביא להלכה גמ' זו (יב-א"הי)פ"י מהל' מאכ"א  רמב"םה

? יםברי סופרם מדימ וכלאיהרי ערלה היא הלמ", השווה את דין ערלה וכלאייםמדוע , וקשה

 .)הביאו הר"ן טו: דיבור ראשון( רמ"ךוכן הקשה ה

פסק כדעה ו, "מל הלמהרמב"ם סובר כמר בריה דרבינא שערלה בחו"תירץ:  )שם( ר"ן. הא

  ים ודאי.כלאי רלה אועאע"פ שהם , לוקט או אינו רואה את הגוי מותר שלא שכללה המקי

, ולא הבין דבריו, הבין בדעת הר"ן שהסביר את הרמב"ם כמ"ד 'זה וזה יורד ולוקט' ב"י. הב

והסביר הב"י  '.לוקט יראנו שלא ובלבד שהרי דברי הרמב"ם נראים פשוטים כמ"ד 'יורד ולוקח

 יורד'ד פסק ובכלאים, 'לוקט יראנו שלא ובלבד ולוקח יורד' פסק בדעת הרמב"ם שבערלה

                                                 
 ב'חדרי דעה' כתב דכל שהלכה והקרא בשני דברים לא שייך קושיא כלל.  5
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וגבי כלאיים אפילו , וגבי ערלה בעינן שלא יראה אותו בוצר '.ביד ילקוט שלא ובלבד ולוקח

 .6רק שלא ילקוט הוא עצמו הירק בידו, ראה אותו לוקט אין בכך כלום

. בסוריא מותרו, וראס לה ילו נמכרות חוצהבא"י אפ ביאר את דעת הרמב"ם כך: ב"ח. הג

באו בים אלו הומא ענפק שסשישנו , ובחו"ל אפילו ראה ענבים יוצאות מכרם ערלה לוקח מהן

י ואה את הגורך אם לא. אואע"פ שהוא ספק רחוק תלינן לקו, לפני כן מכרם אחר לכרם זו

אי דלהתיר בו רמב"םעת הדלוקט הוא ודאי אסור משום שאין כאן ספק. ולעולם לא עלה על 

 ערלה או כלאים. ולדברי הב"ח כ"ד השו"ע. 

 ,מנגדיתר. כרם הכשוב שח, בכרם שהוא ספק ערלה מותר ליקח ממנו בידיים רמב"םלדעת ה

 וקט.גוי לאת ה אבל מותר אפילו כשרואים, שאסור ליקח ממנו בידיים טורדעת ה

 בו ישש כרם, כיצד. ותרמ, לארץ ובחוצה. אסור, י"בא ערלה : ספקפסק להלכה שו"עמרן ה

 שלא אוהו, תרמו, ובסוריא ;אסור, ישראל בארץ, לו חוצה נמכרים וענבים, ערלה של נטיעות

 ראהי שלא קר, הכרם אותומ שהובאו יודע אפילו, מותר, ל"ובחו; הכרם מאותו שהובאו ידע

 מותר אשהו ערלה פקס שהוא שכרם שכן וכל: רמ"אוהוסיף ה. ערלה של מנטיעות שנבצרו

 .)כדברי מרן לקמן(

 לומר צריך ואין, מותר, ובסוריא; אסור, ישראל בארץ, ערלה ספק שהוא : כרםשו"עעוד כתב ה

 .7לארץ בחוצה

כן? לאחר משסעיף במדוע כתב דבריו הרי מרן כתב כן , ע"ד הרמ"אס"ק כא( ) ש"ךכתב ה

 מתיר אפילושמב"ם ת הרודלא כדע, ומבאר שכוונת הרמ"א לאסור ללקט בידיים כדעת הטור

דיים קט ביילו ללשהרמ"א מתיר אפ באר הגולהו (ק טו)ס" ט"זדעת ה, מנגדללקט בידיים. 

 גביד, הטעםו. כלאיםמ ערלה קיל טפי, בדבר ספק שיש וביאר הט"ז שכל כדעת הרמב"ם.

 לת שנוככל ההרחקות אולכן יש לנו לעשות , מדרבנן שהוא פ"אע איסור ספק יש כלאים

אין "כ כל שא, מותר יקודספ תורה אמרה שבפירוש בערלה כ"משא .'הכיעור מן הרחקמשום '

 רלה.ע שם שאין לנו דאיומותר כאלו ו, ודאי איסור אין מקום להחמיר

                                                 
עוד כתב הב"י לדקדק בלשון הרמב"ם שבודאי ערלה מותר ליקח ובלבד שלא יראנו בוצר, מהיכן למד זאת? הרי  6

התירה  הרי המשנה לאונא, וכל גורק על ספק ערלה! ועוד, שמדבריו משמע שספק כרם מותר ב דברי המנה נאמרו
 חד חלהתהרמב"ם  כתב רוש זהי פילפו אלא בשלא ראהו לוקט? וביאר את דברי המשנה שדין אחד לערלה וכלאיים.

 אם ממנו םא יודע נוואי לו חוצה רותנמכ וענבים ודאי ערלה שכולו כרם דהיינו ,בסוריא דשריא ערלה דספק גוונא
 היינוד ,ערלה פקדס אחרינא גוונא כתב והדר .בוצר יראנו שלא והוא מותר ודאי אפילו לארץ ובחוצה מותר מאחר
 רלומ צריך ואין מותר דבסוריא וזקנות ערלה נטיעות בו שיש או לאו אם שנים שלש עליו עברו אם ספק שכולו
 .דבי ללקוט מותר שנים' ג עליו עברו אם ספק הכרם דכשכל ומשמע ,לארץ בחוצה

 כתב שחסרון ידיעה אינו מצטרף לספק אפילו בחו"ל. )א, יט. ד"ה והנה בסוף(בשו"ת ציץ אליעזר  7



 דיני ערלה -סימן רצ"ד  ______________________________________________ 32

לוש שש לו שנשאל באילן שספק אם י של שו"ע פרידמן( )הובא בילקו"מ חכמת שלמהכתב ה

ן אן שאני כיוכ, משמערלה  למתירים ליקח ספקוהשיב לאסור אפילו , שנים או רק שתי שנים

 וגם ישנה חזקה השתא הוא דנטעי., דאיכא חזקת איסור

פרי  העושים שראל שחכר גן ושדותנשאל אודות י רפו. הובא בפת"ש ט( )סימן סופר חתםה

ס די שלא תהרכ שנה בכל ים. ותנאי החכירה הוא שהישראל יחדש את הנטיעותלמשך י"ב שנ

ן דאי שיש כאשדה והל בעל ולכאורה כיון שכך מנהגו שש אילנות שנובלים. משום שי, השדה

. עת הם ערלהות שכמאה אילנשהוא מכיר בשדה זו יותר מאומר עובד הגן וגם , נטיעות ערלה

ר הית יש םאוהשאלה היא ה ,לשנה זהובים מאות' ואם נחוש לדבריו ההפסד שיגרם מזה הוא ג

, הזה מהן ערלות אינטיעבהבקיאים מר שאפשר לברר ע"י לפירות הנ"ל. והעלה שלא שייך לו

פירות ותיו ככל הן שפראיל הרי אינם בקיאים איזה השריש קודם ט"ו באב. ולכן פשוט שכלש

ם אילנות מצא שנך אם ובפרט בערלה בחו"ל שספיקה מותר. א, אין להסתפק בו ולהחמיר

רוב מ"מ ק, ניםות זקאילנבגם  אע"ג שישנם פירות כאלו, שפירותיהם משונים דקים וקלושים

 ש אחר אותןם לחפריכיצאין הבעלים  רלה ואין בידנו להתיר להדיא. אמנםלודאי שהם ע

 שם םוסייירות. ותן פרת אלהם כסף תמו וגם אין לחוש כאן לחליפי ערלה אם יביאו, פירות

 .למעשה אומר שאינו

 דעונו ולא רלהע של נטיעות' ד בו שהיו כרם, בשם המרדכי )אות ג( דרכי משהכתב ה

 ולותהאשכ ןמ לאכול ילוואפ, מותר ולמרדכי נראה שהכל הכרם. כל מורו ואסר מקומותיהם

 לקנות ליכו היתר תוכוב ואין ערלה שכולו כרם ואפילו מותר ערלה דספק לקרקע במחובר

 דעת הוא כןכתב הדרכ"מ שו ממש. לוקט ואינו הואיל הגוי לו שמביאין מאותן ממנו ענבים

, ראהנ אינו (א' סי) ערלה בהלכות ש"והרא הטור מדברי אבל, (א"מאכ"א הי )פ"י מהל' ם"הרמב

 .ביד ללקוט אסור שם ואף ערלה בספק אלא לקנות מותר דאין

 פירות ספק ערלה הנמצאים בשוק 

יש לברר האם מותר לקנות פירות שאינן תחת השגחה מוסמכת. והנה ברור הוא שאותם 

ערלה אסור לאוכלם כלל. אך לגבי אותם פירות שמיעוטם ערלה יש פירות אשר רובם 

 .8מחלוקת בפוסקים כיצד לנהוג וננסה לדלות את אשר תשיג ידינו

 ולקח, נבלה בשר מוכרת ואחת שחוטה בשר מוכרין כולן, חנויות שנינו בפסחים ט: "תשע

 שו"עהרוב". וכ"פ ה אחר הלך ובנמצא. אסור ספיקו - לקח מהן מאיזה יודע ואינו מהן מאחת

האם משום זה יש יש לברר , מקומות שהוחזקו בהם פירות ערלהיש ש. וכיום ג(, קייו"ד )

                                                 
 בסיכום פיסקה זו נעזרתי במאמריהם של הרב משה פנחס זנדר בקובץ אורייתא יז. הרב יעקב נבון תחומין ו. ועוד. 8
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. בשני מקומות מתעוררת הבעיה של לקיחת פירות לאסור קניית פירות מזן זה בכל הארץ

כיון שידוע לנו שיש עצי ערלה. ב. בשעת קניית הפירות , אלו: א. בשעת קטיפת הפירות מהעץ

 מהשוק הסיטונאי.

 ומרים שנאסראיש . קבועכנחלקו הראשונים מתי מיעוט איסור הנמצא בין רוב היתר חשוב 

ך לא א, ר נבילהרת בשת מוכאבל אם ידוע שאח, רק כאשר ידוע לנו מהו ההיתר ומהו האיסור

 ,השלישי יד' בחלק ד ס"ק)בפמ"ג שם סימן ק"י בשפ" ידוע איזה חנות היא אין זה נחשב לקבוע

בוע ב לקויש אומרים שאף קבוע זה חשו .בספר הכריתות ועוד( ר"ש מקינוןכתב שזוהי דעת ה

וע ומו הוי קבע במקד וקבואלא כל אחד עומ, מאחר ואין האיסור מעורב עם ההיתר, מהתורה

, רבנןשנחשב קבוע מד פרישה. דעת הס"ק יד בדעת הרא"ש( ש"ךאות ו. וה ב"ח)דעת ה ממש

 ף לא בטיל.ו באלאפילשבחנות חשובים הם והו"ל ככל דבר חשוב  וטעם הדבר שבקביעותן

דרבנן הוא משרות שבהפסד מרובה אפשר לסמוך על הדעות הסוב פרי מגדיםומסקנת ה

 בלבד.

וף העולם דם בסאשנו כשי, עוד נחלקו הפוסקים האם לשיטות שצריך הקבוע להיות ניכר

הביא  קירה ג'(ח"י שפ"ד סימן ק) גדיםפרי מהאם חשוב כקבוע הניכר: ה, רושיודע היכן האיס

ור הניכר. כאיס ר הוישאם יש אחד בסוף העולם שמכיר את האיסו כרתי ופלטיאת דעת ה

ריפה בסוף המה טכיר במשאם כנים דבריו יאמר אחד שהוא , הקשה עליו )סק"ו( חוות דעתוב

עת לידת שבכעת  שאין ואזי יהא אסור לכל העולם לאכול הבהמה? אלא ודאי כל, העולם

דיר הדבר שקשה להגב( י, "ד לז)יוחזו"א וכתב ה לא הוי קבוע., הספק איסור והיתר ידועים

סור ר חשוב לאין הדבור איולדעתו נראה שאם לא ידוע לנו מיהו האדם שיודע האיס, בדיוק

בים יך שהרצר, ניכרהשכדי שיחשב איסור  )ש"ד פרק יא( שערי יושרדעת ה, לעומתםהניכר. 

דבר הניכר יכן הוא. וררו הכ יבהאיסור ולא די בכך שמיעוט יודע מהו האיסור ועי" ידעו היכן

  כרת נבילה.ת המוי החנומהניכר לרבים כמו חנות שודאי , נקרא דבר שהוא מפורסם לרבים

ש דוע לנו שיהרי ישקבוע הקוטף פירות מהעץ הרי הוא לוקח מהכעת נגיע לבעיית הערלה: 

אם נאמר  דצד אחמ, דדיםצויש בזה שני י הוא לוקח מהקבוע. וכאשר קוטף הר, עצי איסור

יר ית ודאי מכעל הבבינו במציאות ימ, העולם שיודע חשיב כאיסור הניכר שכשיש אחד בסוף

וכיצד , ל האיסוריןאמן עינו נשהרי א, יתכן ואינו חשיב כיודע האיסור, את האיסור. מצד שני

ים וא שיש אנשרור הלא שבאלשואלו על האיסור. נדונו כמכיר האיסור אם אין אנו יכולים 

ה זלכן איסור וסמוך שר לועליהם אפ, נאמנים עלינו היודעים היכן נמצאים נטיעות הערלה

 חשוב כקבוע.
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 ודע האם הםיאשון מם הרשהרי הלוקח את הפירות ממקו, אך יש לומר שפירות אלו מותרים

וב כדין ולכן חש, תקביעום האינם במקו פירות ערלה ורק אצלנו ישנו חסרון ידיעה כשהפירות

 וכל דפריש מרובא פריש. , 'פריש'

האריך בשאלה זו, ולמעשה התיר פירות אלו. והוראתו בנויה על שבעה  )א, תקפ( רדב"זה

. אין אנו מחזיקים איסור אסניפי היתר, שהיוצא מהם שישנם ארבעה היתרים למעשה בזה: 

לו אם הערלה קרוב יותר למקום הנמכר, רוב וקרוב . כל דפריש מרובא פריש, ואפיבמספק. 

. היכא שיש בכרם גם נטיעות זקנות, ישנו ס"ס, ספק מאותו כרם ספק גהלך אחר הרוב. 

. אם פירות דמעלמא, ואפילו אם נאמר מאותו כרם, ספק מהנטיעות החדשות ספק מהזקנות. 

הרדב"ז שההולך לקחת ענבים ההיתר קרובות יותר למקום הנמכר, יש דין 'קרוב ורוב'. וסיים 

מהכרם עצמו או חוצה לו, ונתחזק שם איסור, בזה ודאי יש לחוש למחמירים ולפיכך אסור 

לאכול שם אשכול ענבים, שיש לחוש שמא נלקט מהערלה. אבל לקחת מהם הרבה ענבים כדי 

 לעשות יין נראה שמותר, שהרי ערלה מתבטלת באחד ומאתיים. ולבטל לכתחילה ודאי אסור.

 איסורא אתחזיק דלא היכא דמילתא ואם בכרם זה יש הרבה ילדות אסור ללקוט מהם, כללא

 מהנמכר אלא, האיסור בו שנתחזק הכרם מן תקנה לא איסורא דאתחזיק והיכא, לך תיבעי לא

 .הוא, עכת"ד הרדב"ז תורה כי ישראל של מנהגן אחר תהרהר ולא, מיחוש בית כאן ואין, בשוק

הביא דבריו ודן בהם באריכות, ולבסוף הביא שאף שכמה  )ז, צו( יצחק מנחתבשו"ת 

מההיתרים הנ"ל לא שייכים במציאות כיום, אך ההיתר של ס"ס שייך, שודאי גם בשדות ערלה 

לא יבצר משם גם נטיעות זקינות, וגם הכלל של 'כל דפריש מרובא פריש'. ומסקנתו שיש 

שחשוב כקבוע  )ח, צג(אותם, עוד כתב  להחמיר ולהיזהר בזה, ושבערלה אין דרך להתיר

 )ח"ו יו"ד סימן כד( אומר יביעבשו"ת  אמנםונידון כמחצה על מחצה, וקשה להורות היתר בזה. 

 וסיעתם ח"והצל למלך דן בצדדים לכאן ולכאן, ולבסוף הכריע שיש לנו לסמוך ע"ד המשנה

וכל דפריש  מותר. דערלה וספיקא ל"כחו הוי ז"בזה הכרם וכלאי ערלה לענין דאף ל"דס

)ט"ו בשבט עמ' כו( שמן הדין מותר לקנות פירות הנמצאים  חזון עובדיהמרובא פריש. וכ"כ ב

בשוק, ולא לחוש שמא פירות ערלה הם, כי רוב הפירות אינם ערלה, והמחמיר לקנות רק 

 רצה )יו"ד סימן יז( לציון אור. ובשו"ת אבן ישראלממקום שיש לו תעודה תע"ב. וכ"כ בספר 

להקל בקניית פירות מהשוק מטעם ס"ס, ספק אם בא ממקום ששומר דיני ערלה, וגם אם בא 

ממקום שאינו שומר ערלה, ישנו ספק האם פירות אלו אסורים. ואינו חשוב משם אחד, כיון 

שהספק הראשון הוא במקום, והספק השני הוא כשידוע מהיכן הגיע ואנו מסופקים האם הוא 

)א, עא( כתב שבמקום שרוב הפירות אינם ערלה  שלמה מנחת"ת איסור או היתר. גם בשו

מסתבר שהלוקח פירות מהשוק ממוכר שאינו יודע כלל על ענין הערלה ולא שם ליבו לכך, 
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דינו כפירש מהקבוע והולכים אחר הרוב, ולגבי הלוקח חשיב כנמצא ביד עכו"ם. עוד כתב, 

כ'קבוע', משא"כ אם קונה מאדם שרק כאשר קונה מאדם שהוא ממש הבעלים יתכן שחשוב 

)ח"ג סימן לו( העלה להתיר מצד הדין  למשה תפילהשעובד בחנות דינו ודאי כ'פריש'. בשו"ת 

לקנות פירות שנמכרים בשווקים, שהואיל ורוב הפירות אינם ערלה, ואין אנו קונים אותם 

 ממקום גידולם אלא מהחנויות, י"ל כל דפריש מרובא פריש.

רב זנדר. ועיין . והובא בקובץ אורייתא יז, מאמרו של ה77, 76)הליכות שדה  יבגרי"ש אלישדעת ה

, ו ידועי אינבפירות הנמכרים בשוק, שאם מקור הפר שדנו בשיטת הגרי"ש( 102בהליכות שדה 

ידוע  מקור הפרי בל אםץ. אהרי כל הארץ נכללת בספקו ואין לאכול פירות מזן זה בכל האר

נות ' ומותר לקקבוע 'ספקכוא איסור או היתר, אזי חשוב הדבר אך אין אנו יודעים האם ה

כזים את מקום בו מרז( שהיימן )שו"ת מאמר מרדכי ח"ג יו"ד ס גר"מ אליהופירות אלו. ודעת ה

כזה  יהם ובמקרהים אלמגיעשכל פירות הארץ חשוב כ'קבוע', ושם יודעים מהו מקור הפירות 

. קור הפירותמר מה ה לברעל הספקים ועל הקונחשוב הדבר גם כקבוע לאחרים. ולכן חובה 

ם הכל הפירות אמר שנלה, ואין לומר דכיון שישנם חלק מהפירות שבאים מחו"ל לעניין ער

 ספק ערלה.

ת : א. לא קונים ישירות מהמגדל, ולכן אומרים 'כל דפריש'. ב. לא אכפטעמי ההיתר: לסיכום

ו א חשיב שנולד הספק אצליהם. ג. אם אינלפועלים או שאינם יודעים את דיני הערלה, ולכן ל

לוקח מהקביעות אלא שהמוכר שולח אליו, לא חשיב כלוקח מהקבוע. ד. שמא פועלים גויים 

ה הביאו את הסחורה, ולא חשיב כנולד ספק אצלם. ה. צירוף דעת הסוברים שאין כיום דין ערל

ינם קבוע של הפירות ולכן ד: א. הספק נולד אצל הפועלים במקום הטעמי האיסורמהתורה בא"י.  

אינו כ'קבוע'. ב. המקום בו מרכזים את הפירות חשיב כ'קבוע', ואין היתר לפירות. ג. יהודי ש

 '.שומר תורה ומצוות חשוב כיהודי גמור לעניין שנולד הספק אצלו ומחשיב את הפירות ל'קבוע

 סעיף יא':

 חבית יין הטמונה בכרם 

 איתא בבבא בתרא כד.

! נאחני רביד לה דסבר שוםמ, לימא. רבינא שריא, דערלה בפרדיסא דאישתכח דחמרא חצבא "ההוא

 . הנהוימצנע ינביע אבל, חמרא מילי ניוה. מצנעי לא בגויה אצנועי - מינה מיגניב דאי, התם שאני

 "רבא שרנהו, קופאי בי דאשתכחן דחמרא זיקי
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ינהו נויים גא דעלמא משום שרובשמ"מ נאסור את חבית היין  (ואצנועי ה"ד) תוספותה והקשו

כתב בשם א דאמר( הז ע. ד"ה ע") רמב"ןוהוי כיין נסך? ותרצו שרוב הגנבים ישראלים הם. וה

 .נקט כר"ח(ב"ח )וה לן מחוור ולא עליו וכתב בשתייה ולא בהנאה ר"ח דמותר

כב: והיינו  ש"ך) מותר, רלהע של בכרם הטמונה יין של פסק גמ' זו להלכה: חביתשו"ע מרן ה

 ז: בעינןט ט"ז) ובתוכ וטומן זה מכרם גונב הגנב שאין, בענין דליכא למיחש ביה משום יין נסך(

 שקרוב, םאסורי, בו טמונים שנמצאו ענבים אבל. שרוב הכרמים בסביבותיה היו של ישראל(

  .בתוכו וטמנם ממנו שגנבם הדבר

 סעיף יב':

 נטיעת פרי ויחור של ערלה 

 :ט(, )אשנינו בערלה 

 מרכיבין ואין פרי שהוא מפני ערלה של אגוז נוטעין ואין ערלה של יחור נוטעין אומר יוסי "רבי

 "9ערלה של בכפניות

 בריך(ע"ז מט. ד"ה וה) ירש"פובגמרא בע"ז מח: נחלקו האם 'זה וזה גורם' מותר או אסור? ו

שו הטוב"י כך פרולן. שכאן הפרי שהוא איסור והקרקע שהיא היתר גורמים לצמיחת האי

, ז"גקרי זודלא מ, ים את האילןחולקים ואוסר (הראשון - )שם ד"ה שאם תוספותה אךבסתמא. 

קטו כשיטת נים נראשוהדכיון שרוב  טו(, )אפרי יצחק דאגוז וקרקע שני עניינים הם. וכתב ה

 בסתמא.את שיטתו הביאו המפרשים , רש"י

, נטעו ואם; תחילה(כג: דזוז"ג אסור לכ ש"ך) ערלה של פרי ליטע כתב: אסורשו"ע מרן ה

 של (האילן ןמ ענף' פי) יחור יטעל ומותר. מותר, גורם וזה דזה, מותרים, ממנו שיוצאים הפירות

 .בפרי אלא ערלה שאין, ערלה

 לאא, ערלה ןכדי כ"אח לשיגד אילן לאותו שנים' ג שצריך פשוט פ"דעכ)ס"ק יח(  ט"זוהעיר ה

 ערלה. כדין לעולם אסור היה גורם וזה זה הוה לא ואי מותר שנים' ג דלאחר

 סעיף יג':

 ישראל וגוי ששותפים בנטיעה 

 (כב.)שנינו בע"ז 

                                                 
שמרן השמיט את הסיפא של המשנה, כיון שהם שומר לפרי, ולדעת ר' יוסי סמדר אסור, אבל  )אות לז( גר"אהעיר ה 9

 רי.רבנן חולקים עליו וס"ל שמותר להרכיבן לכתחילה כיון שאין עליהם תורת פ
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. להו שרא ,דרבא לקמיה אתו, בשבתא בחד וישראל בשבתא נקיט כוכבים דעובד מוריקאי הנהו"

 לעובד לישרא יאמר אל, בשותפות שדה שקיבלו כוכבים ועובד ישראל: לרבא רבינא איתיביה

 .איכסיף! אסור - לחשבון באו ואם, מותר - מתחלה התנו ואם, בחול ואני בשבת חלקך טול כוכבים

 ובדע, הוה הדערל שתילי נהוה: אמר כתיל מבי גביהה רב. הוו מעיקרא דהתנו מלתא איגלאי לסוף

 נארבי תביהאו והא. להו אשר, דרבא לקמיה אתו, דהתירא שני וישראל דערלה שני אכיל כוכבים

 מעולם" דברים היו לא! אכסיף והא. סייעיה לסיועי! לרבא

 הגוי התעסקות. ובפיר שהישראל והגוי קבלו שדה בשותפות לנטעה ויתחלקו רש"יומבאר 

נות אחר שנים לשלוש שוגם הישראל התעסק בה , בשדה בשנות הערלה ואכל הפירות

, סורים לואירות ק הפהערלה. ורבא התיר להם משום שגם לישראל מותר לעבוד בשדה ור

שכר על  ות הםהפירשכיון , והנאת הפירות של הישראל לאחר שנות הערלה אינה אסורה

עבוד לאסור שבת ששיכל לעשות גם בשנות הערלה. בשונה מ )עבודת הקרקע(פעולה מותרת 

וחו של ב כשלחשו שהגוי, כן גם הסכם החלוקה של הישראל והגוי אסורבשדה כלל ול

 .)סימן כה( רא"שוכ"כ ה הישראל בעבודת הקרקע.

יה על ת כראכולה להיוישלפי דבריו איך מלאכת שבת , י"רש דע" כתב( ראשון דיבור. ז) ן"רוה

א סייעת ך שלן צורן אישאם כך הדי, מלאכת ערלה? וגם אכילת הישראל כנגדו אינה ראיה

 ואם הוא מתורת ספק היכי פשטינן ספיקא מברייתא?, מהברייתא

 :)פ"י מהל' מאכ"א הי"ד( רמב"םהכתב 

 ערלה ניש אוכל הנכרי שיהיה השותפות מתחלת התנו אם בנטיעה שותפין שהיו וישראל "נכרי

 אסור להמתח התנו לא אםו, מותר זה הרי הערלה שני כנגד היתר משני שנים שלש אוכל וישראל

 שראלי שיאכל עד ערלה בשני הנכרי אכל פירות כמה שיחשוב כגון כיצד, לחשבון יבאו שלא ובלבד

 "ערלה פירות כמחליף זה שהרי אסור כזה התנו אם הפירות אותן כנגד

לה. ן חליפי ערשנות מצאנ, ודבריו מבוארים דכיון שקבלו בשותפות ורק לאחר מכן חולקים

 אדעתא הא עושרי הוה, : לגבי שבת אם עבד הגוי)ר"ן( כךם הסוגיא מתפרשת ולפי הרמב"

א להתיר ה וא"בהנא וישראל מתהני הנאה דממילא. אבל פירות ערלה אסורות, דנפשיה

 ר.שאם התנו בתחילה ודאי שמותולכן אמר , להחליף אותם לכתחילה



 דיני ערלה -סימן רצ"ד  ______________________________________________ 38

לדעת שאין כאן איסור שליחות. ו, : דעת הרא"ש שרבא התיר אפילו לא התנו מעיקראלסיכום

הרמב"ם רק אם התנו מותר שנמצא שלישראל אין כלום בפירות הערלה. אבל אם לא התנו 

 נמצא שהישראל נוטל פירות ערלה.

 לא אפילו יןמתיר שוי :הוסיף את דברי הרא"ש רמ"אוה העתיק דברי הרמב"ם. שו"עמרן ה

 תרהי שני אטול ואני רלההע שני אתה טול: כוכבים לעובד אומר שהישראל רק, מתחלה התנו

 .לכו"ע אסור בלא התנו(, כט: אם באו לחשבון ש"ך) כנגדן

 בל לא אמרואלוקה ילה לחשאם התנו מתחב"ח כתב ההאחרונים דנו בדברי הרמב"ם והשו"ע: 

נגדו ות שיאכל כהפיר תר עלשהתנאי הוא שהגוי מוו, מותר לעשות חשבון ה'לפי חשבון' אפ"

 מחליף.כהוי  ד פירותדכיון שחולקים פירות כנג, אוסר בזה)סק"כ(  ט"זה אולם הישראל.

לא שהיה  אם, רת היתפירוהרבה שברור שהגוי לא היה מסכים ליתן לישראל סתם כל כך 

 .איסור ערלהיתר ביף המקבל תמורתן פירות של איסור. וכשאומר כן בפירוש חשוב כמחל

 סעיף יד':

 חילוף עבודת כרם ערלה בכרם היתר של גוי 

 ותטול כרמי דעבו ערלה בשני לגוי לומר מותר( ג"ע קעו, ב"ח א"נכ) ירוחם רבינו כתב

 נודי עובדה כי ירותיה.פ ואטול ואעבדנה ערלה שני עליה שעברו לי כרמך ותן, פירותיה

 . שו"עוכ"פ מרן ה הפירות. שיטול

ם כרבנו ירוח אן פסקוכ, : הרי מרן פסק לעיל סעיף י"ג כדעת המחמירים)סק"ל( ש"ךוהקשה ה

רמב"ם ילו השכאן אפ ד(י)סעיף  לבושותירץ שצ"ל כדברי ה אשהתיר מטעם הסעיף הקודם! 

וא ששותף המצוי ו, וכלשדוקא שם שקבלו בשותפות דרך השותפים שזה עובד וזה א, מודה

ן ישנו תירץ שכא (ס"ק כב) ט"זוה ב .שאינם שותפים משא"כ הכא, אחד עובד בשבילו חברו

והוי , בדהלו לעשו קרקע לשמוכר לו קרקע שלו בשכר שנותן , שחשוב כמו מכירה, אחרטעם 

 כמו מכרה במעות שמותר לכו"ע. 

 לקוטל לישראל אסור ערלה של אילן לו שיש גוי( א"ס צב' סי) בו בשם הכל דרכי משהכתב ה

 ובה.ט לו מחזיק שהגוי ממה נהנה שישראל לפי בחנם אפילו לגוי ממנו

 סעיף טו':

 מכירת פירות הערלה קודם שגדלו 

( . וכן הביא הב"י בסוף הסימן בשם הרשב"א בתשובה סימן אלף קכאד"פנ סוף) ופרח כפתורה כתב

 ואין לעולם באו לא שהפירות שנים לשלש ערלה שני פירות לגוי למכור שמותר ד"ראבה בשם
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. וכ"פ 10מותרים ערלה ועצי צמיחתן מקום אלא לו מכר ולא לעולם בא שלא דבר מקנה אדם

 .שו"עה

, ת מותרשותפוהתחילת מה שונה דין זה מסעיף יג שדווקא אם התנו ב )ס"ק כג( ט"זתמה ה

א באו לאן כל עוד עיל כשמו כפי, ומדוע לא מועיל תנאי גם אחר כך כל עוד לא גדלו הפירות

 ולקו כנגדטול חתם שיהמשא"כ , שכאן המכירה חלה מעכשיונקודות הכסף לעולם? ותירץ ב

 אחר שבאו לעולם. 

 סעיף טז':

 אלו נטיעות מחויבות בערלה 

ון מרן עם צי דברי יא אתנב, הביאו כמה וכמה אופנים של נטיעות החייבות בערלהטוש"ע ה

 למקורו:

 המרכיב ואחד, ג(, )ערלה א אחר במקום ונטע האילן כל שעקר או יחור או גרעין הנוטע אחד"

 האילן מענפי אחד ומשפיל האילן אצל גומא שעושה דהיינו, המבריך ואחד, אחר באילן יחור

)ר"ה ט:  בערלה חייבים כולם, אילן ונעשה האחר מהצד יוצא וראשו בגומא אמצעיתו ומטמין

 זמן כל אבל, ממנו יונק שאינו או, האילן מעיקר זה מצד שחתכו ודוקא. ה(, ומשנה ערלה א

קדושים פרשה ג אות ב מובא  ספרי)ב ופטור, מענפיו כאחד חשוב ממנו ויונק מחובר שהוא

העמיד כפי שהביא השו"ע כדי שלא יקשה ע"ז מהא דתניא המבריך חייב ר"ןשהמבריך פטור. וה
11

) .

 זה פעמים כמה כן ועשה בארץ אחר ענף עוד ממנו הבריך, שהבריך הענף שגדל לאחר ואם

, האילן מעיקר הראשון הפסיק. פטורים כולם האילן לעיקר מחובר שהראשון זמן כל, זה אחר

 נעקר ואם. (ה, משנה ערלה א) פטור והעיקר, שהפסיק משעה להם למנות ומתחילים, חייבים

 "שנעקר משעה לענף בין לעיקר בין ומונין שהבריך לענף טפל להיות חוזר מהקרקע העיקר

 .)שם(

                                                 
 מידי דלאו קנה לא הקדש או ערלה פירות כגון בהנאה האסורים מדברים מחבירו דזבין מאן האי" האי רבינו וכתב 10

 .לדבר ראיה והביא ",ליה יהיב
 שסיבכה ילדה לן דקיימא ,בהרכבה ערלה נהגא לא הכי ומשום למאכל הנטוע באילן במרכיב דההיאעוד כתב הר"ן  11

 שונהלרא שנטעהב דהכא והא .שריא נמי שנייה ראשונה לילדה' ג מטו לכי נמי בילדה ילדה ואפילו, בטלה בזקנה
 בתוך בבשהרכי מינ לה ומשכחת .גבהל בטלה זו אין הכי ומשום כלל ערלה משום בראשונה שאין לפי ולקורות לסייג
 מאכל ילןא שהרכיב גוי דתני (ב"ה א"פ ערלה) בירושלמי איתא והכי ,כלאים משום רשאי שאינו פי על ואף סרק אילן

 .תהנטיע משעת לה מונין מאימתי ערלה משום בו יש כן לעשות רשאי ישראל שאין פי על אף סרק גבי על
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 סעיף יז':

 גפן ספק ערלהשתיית יין מ 

רלה "ל שעדכיון דקי ר"יבשם  (וכ"כ הגה"מ פ"י ממאכ"א ה"ט. )הלכות ערלה סימן הכתב הרא"ש 

נה ם הם בכל שרגילי הרי, צריך לדקדק היאך מותר לשתות יין מגפניהם, נוהגת בשל גויים

י גפני אך לגב, רתלה מופק עריין בגפני גויים משום שס להבריך הגפנים בארץ. והתיר לשתות

. פק(כאן ס אותם ודאי מכירים שהם ערלה ואין: דכיון שהם מבריכים ב"י) ישראל לא מצא היתר

י אב"י לא הורלדעת ש חמהוכתב הרא"ש מהא דאיתא בסוטה מג: לעניין חוזרין ממערכי המל

חו"ל. כל הפחות בותו לכמ וגואין ערלה נוהגת בהם ויש לנה, 'בכלל 'ונטעתם מבריך ומרכיב

. (אבל ה"ד. י ה"ר) ן"רמבה בשם (יוסף רב ה"ד. טז קידושין. וואנן ה"ד)ר"ה ב. וכ"כ הר"ן 

 כירובמ ילואפבריו דוהוסיף שלפי , ג"כ כתב כך בשם הרמב"ןרצב( , )דוהרשב"א בתשובה 

 מותר.  מהאב שנפסק לאחר

, ת ייןולשתו ענבים תמה היאך יהיה מותר ליושבי הארץ לאכול( קצג סימן) הדשן תרומתוב

 נטיעת ערלה בדין ו(, לה אער) יוסי ורבנןאסורה! וכתב שתלוי במח' ר'  הרי ספק ערלה בארץ

 ומאתיים באחד לויע ליקט ואם ילקוט לא זה הרי, ושל כלאי הכרם שנתערבה בנטיעות אחרות

 כהוהל ייםומאת באחד עלהוי ללקוט יתכוין אף אומר יוסי רבי, ללקוט יתכוין שלא ובלבד

 יש ערלה של תחא לנטיעה מאדמסת, ועפ"ז יש להתיר, כה(, )מאכ"א טז ם"הרמב פ"וכ. יוסי כרבי

 הם םעושי אםו פירות ושיםע אינם ערלה שני שיעברו דקודם, סיבה נוספת, היתר של מאתיים

 יהםמאב ותםא פוסקים ינםא אם למבריכים אך .יין מהן לעשות ראויים שאינם וקלושים דקים

 .ראשון עםלט אנו צריכים טוב יין עושה ודאי ואז מאליהם נפסקים שהם עד

, נהש בכל םגפני הבריךל אדמה עובדי שמנהג פי על : אףהביא דבריהם להלכה שו"עמרן ה

 אלשישר םבכרמי ואפילו .מותר ערלה דספק משום, כוכבים העובדי מגפני יין לשתות מותר

 אלא בערלה בחיי אינו כיבומר דמבריך משום, מותר, שנה בכל אותם ומבריכים אותם עובדים

 לש ביין ישראל ץאר לבני גם היתר למצוא ויש. )ר"י ורא"ש( לארץ בחוצה לא אבל בארץ

 דאיו ידועש בכרמים פילווא. נינהו ערלה לאו דגפנים דרובא משום, כוכבים העובדי כרמי

 ואם, ותפיר עושים ינםא ערלה שני עליה שיעברו דקודם משום להתירה יש, ערלה בהם שיש

 .ומת הדשן()תר יין מהן לעשות ראויים שאינם וקלושים דקים הם, עושים

לה דין  שסוריה יש( ימן טוס)יו"ד  בית דינו של שלמההביא בשם שו"ת  אות ג() בשיורי ברכה

 של חו"ל דאין המבריך והמרכיב חייב בערלה.
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 סעיף יח':

 אילן שנקצץ ושוב גדל מהשורש 

 שעתמ לו ניןומו, בערלה ייבח -והחליף , הארץ מִעם שקצצו אילן" :יג(, )מע"ש י רמב"םכתב ה

 .קציצה"

 טפחמ נטיעהכ ולמטה מטפח חליפין והוציא שנגמם "אילן ח(, )א טעמו מהא דתנן בשביעית

 עקבי בן עזראלי ורבי ןשמעו רבי( ו, א) בירושלמי עלה ואיתמר, "דברי ר"ש כאילן ולמעלה

 העין תמראי מפני ערלהב חייב מטפח פחות כרמו את הגומם" אב"יר דאמר, אחד דבר אמרו

ט סלמה סימן והעיר במנחת ש) כחכמים רמב"םה ופסק, "הארץ מעם שיגמום עד אומרים וחכמים

 א"רשבה פסק וכן, שמשמע מלשון הרמב"ם שחיובו מדינא ולא מפני מראית העין בלבד(, ד"ה ונמצא

 דאח דבר אמרו יעקב ןב אליעזר ורבי שמעון דרבי בירושלמי דאמרו דכיון( רלז, ג) בתשובה

 .שו"עוכ"פ ה .כוותייהו הלכתא ולית 'שיטה' ליה הוה

 סבר "שרוגם , נקיפסק הלכה כראב"י משום דמשנתו קב ו (ד' סי ערלה' הל) ש"ראה, מנגד

תא כחד ן הלכפסקינשכיון , כתב דלא אמרינן בכה"ג 'שיטה היא')ס"ק לא(  ש"ךה .כוותיה

מעון שאמרינן 'ר' וד, שות כר"סוגיוכאן כמה , או דאזלא סוגיא דעלמא כחד מינייהו, מינייהו

שיטה' א אמרינן 'תכן דלי, ףוראב"י אמרו דבר אחד' אתא לאשמעינן דהלכה כראב"י. דבר נוס

 ,פסק כר"ש ביעיתות שאלא בבבלי אבל לא בירושלמי. והתקשה בדעת הרמב"ם מדוע בהלכ

 וכאן כחכמים? ונשאר בצ"ע.

 סעיף יט':

 אילן שנעקר עם עפרו 

 :ג(, )אשנינו בערלה 

 הסלע נעקר .חייב לאו ואם פטור לחיות יכול אם עמו והסלע נהר שטפו עמו והסלע שנעקר "אילן

 "ייבח לאו ואם טורפ לחיות יכול אם כעפר ועשאו שזעזעו או המחרישה שזעזעתו או מצדו

 ך משוםכונקרא , עסל נקרא האילן שרשי סביב המהודק בפיה"מ שהעפר רמב"םופירש ה

 ודרך האילנות ,סלע''שמגיעים אליה לאחר שחופרים הרבה בקרקע נקראת שהאדמה הקשה 

היה  אם דיואבן. כשורשיהם מגיעים עד עפר זה ומתהדק שם עד שנעשה , כשמתפשטים

 . שניה נטיעהלאינו חייב בערלה מפני שאינה נחשבת , לאילן באותו עפר בלבד

 ומהעפר, אחר למקום ליכווהו נהר שטפו או רוח שעקרו פסק להלכה: "אילןשו"ע מרן ה

 יכול היה אם אותו אומדים, בארץ שם ונשרש עפר שם עליו והוסיף, עמו שרשיו שסביב
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 ופטור במקומו כנטוע זה הרי, אחר עפר תוספת בלא עמו שבא הראשון בעפר לחיות

 חייב"., לאו ואם. מהערלה

רי הרמב"ם פי דבחדש למת בה, מדוע לא הביא את הסיפא של המשנה, הקשה על הטור ב"חה

ותירץ  ייב בערלה!שון חהרא והר"ש דאפילו נשאר האילן במקומו אם אינו יכול לחיות מהעפר

משמע שאם ו, רלהענות שלקמן מובא שאם נעקר ונשאר משורשו כמחט מחובר א"צ למנות ש

 ביאה.לא הלא נשאר כמחט צריך למנות השנים מהתחלה. ולכן קיצר הסיפא ו

 שרא והאדמה בקרקע הנטוע דאילן כתב דנראה )ח"א סימו עא אות ו( שלמהמנחת ובשו"ת 

 יפוהוס אם מ"מ, זיבול לאב שנים' ג עוד לחיות יכול העץ שאין אף, הוכחשה לשרשים מסביב

 רשיעו ניןלע נמי ה"ה כןש וכיון, בערלה מחדש כלל מתחייב אינו לחיות ממשיך והוא זבל

 יוסיפו אם נמי היינוד שנים' ג לחיות שיוכל כדי שצריכים ממקומו שנעקר באילן העפר

 עפר ספתהו כמו ממש נושאי זיבול דכל ד"נלענ כי היטב אותו לזבל וגם כראוי להשקותו

 .להמער טורופ לחיות יכולכ דינו שנים' ג זה באופן לחיות שיכול וכל כהשקאה אותו רואין

 יןלב עקרול שלא מ"ע להבתחי נשתל בין לחלק שאין כתב דנראה יט(, )א אליעזר ציץובשו"ת 

 עלהמ אל בזה דמחשבה ,אחר למקום להעבירו מ"ע זה ממקום לעקרו דעת על מתחילה נשתל

, תבת. עוד כלחיו כדי כעת בהם ויש הקרקע מן וינקו נטיעה היתה פ"שעכ מכיון, מוריד ולא

 'מב קובנ שאינו בעציץ ואות מעבירין אם קפידא אין לחיות' 'יכול של שיעור בו יש שאם

 מפני .ב .שקיבל החיות כח נפסק ולא בארץ היה גידולו ועצם יניקתוש מכיון .א :טעמים

 .בערלה חייב נקוב שאינו בעציץ הזורע שגם היא שההלכה

 העברת אילן עם גוש 

העפר מעולם יות לדמסתברא שאפילו אין האילן יכול לח רכה(, )ג בתשובהרשב"א כתב ה

, קום פטורבא ממשום שמ, אלא די בקצת ימים כדי לפוטרו, שעמו אין מונים לערלה שוב

 ממנו צתק חיותל יכוליןו בגושיהן נעקרו ולכן בחו"ל אם, והביא ראיה לדבריו מב"ק ק:

 ופרח לאו םא לחיות כולי אם יודע "כיצד התם דתניא (ג"ה א"פ) אך מדברי התוספתא, פטורים

  .לעולם שר שצריך חיותאפ, חייב" לאו ואם פטור לחיות יכול אם בה ונוטעו בארץ גומא

 כשני שנים שלש לחיות שיכול דבעינן . הובא בפת"ש יג(עה, ב) אהרן מטה פרח בתשובת עיין

, שנים' ג לחיות שיכול בעינן י"בא דדוקא העלה (מט סימן) ציון שיבת בתשובת אכן. 12ערלה

                                                 
 להביא מותר אם פרדס לו שנטע אחד מאיש שנשאל שכתב ה"ק' סי שרד לבושיעוד הביא בפת"ש הנ"ל בשם  12

 מערלה לפוטרו כדי שלו בפרדס ולנוטעו מהגוש לחיות שיכול באופן שסביבותיו העפר גוש עם זקן אילן אחר ממקום
 עד יודע אתנו אין כי לכתחילה לאסור יש לדידן ה"בלא וגם' כו דיעבד אלא אמרו לא ע"וש דבמשנה לאיסור והורה

 בדין מ"ומ. הבירור על לעמוד עתה א"דא ודאי שנים' ג לחיות שיכול דבעינן אהרן מטה בפרח ש"לפמ ובפרט מה
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דמ"ש הטוש"ע שיש לאמוד האם יש די , עוד כתב. ימים קצת לחיות יכול אם די ל"ובח אבל

 ואפילו, אבל בחו"ל דספיקו מותר, כתבו כן בשביל א"י שספיקו אסור, בעפר כדי שהאילן יחיה

 ספק שהוא זה בספק ש"כ, ל"ובח דמותר ל"קיי איסורא ואתחזק לאיסור נוטה שיותר בספק

 .ל"ובח דמותר נראה ספק הוי דלא בעלמא ל"דקיי ידיעה חסרון שהוא בספק ואפילו .לשקו

 שגם חסרון חכמה נחשב בחו"ל לספק להקל. קפו. ד"ה זהו(, )יו"ד א משה אגרותועיין בשו"ת 

ל כ בשיעור שקלו ג"ה, הכמה אחרונים שפסקו להקל בהעברת אילן עם גוש לכתחיל לעומתם

פר ' שנים מהעיות גריך לח)אות לה( כתב שאין מקום לומר שצ השולחןערוך ה, יכול לחיות

חמירים וש למאוי לח)סימן ח( כתב שלכתחילה ר כהן משפטשמעבירים אותו. גם בספר 

ות שיכול לחי ומריםאים אאך ודאי שאין למחות במקלים אם הבקי, מחמת פקפוקי האחרונים

ת. די ב' שבתוכיעתו נט שותו שם לאחרכדי שיעור העברתו עד קליטתו במקומו החדש והשתר

ר אך מעיק, ם' שניגיות עוד כתב )סימן ט( שהוא מורה שיש לקבוע ע"פ מומחה שיכול לח

 בערלה סימן ) זו"אחם ההדין די אם נשער האם יכול לחיות כך מחוץ לאדמה שבועיים. ג

רש כפי ד שתשתעלנטיעה להחזיק מעמד  כול לתת כחיהסיק שאם עפר זה יב( -אותיות י

כיון , ן זה מועילרך איהצו הצורך די בזה. והיינו אם רואים שהעץ מתנוון עד שהשתרש כפי

ל להחיותו ה יכוא הילוגוש העפר , שהמשך גדילתו היא מהכוחות החדשים שקיבל מהאדמה

 להרש"ז שדהה לקתחשו"ת בזצ"ל )הובאו דבריו גרע"י שבועיים. וכן הכריע הלכה למעשה ה

 ות ב(.ן ג אלאים סימ)זרעים ח"א כ שלמה כרםערלה סימן ה( וע"ע בשו"ת ח"א , רווח

חר שנטעוהו כתב דנראה שלא נמי( ונראה ה"ד קטו סימן ג - ב )תנינא שלמה מנחת ת"בשו

 כאילו מילאמ ל"הושני דהשיעורו להחשב כחי מהגוש שלו הוא כדי הקליטה במקום , בשנית

  ה.הראשונ לנטיעה המשך רק היא השניה ונטיעה חיותו כלל פסקה לא

 בעציץ טוענ שתילוה יותאב תשנ"ה( שה-)הובא באמונת עיתך תמוז דב ליאורדעת הרה"ג 

 וםי שלושיםה לפני אחד וםי אפילו, איתו לחיות שיכול הגוש עם אותו מעבירים ואנו מתכת

 הואו לאדמה בטל הגוש מהבאד אותו שמים כשאנו תיכף כי, בכך די - כשנה הנחשבים

 בחישו גביל רק היא שאלהשה שכיון נראה לכן. חדשה נטיעה גם אין וממילא, לחיות ממשיך

 ישלפנ שיםהשלו תחילת לפני טועלנ יש, זאת עם. שבועיים להצריך מקום אין - קליטה ימי

 .השנה ראש

                                                                                                                                       
 פ"ע שיעשה ובלבד המתיר ביד למחות אין שרשיו שסביבות העפר עם נהר שטפו או רוח שעקרו אילן ע"בש המבואר

 .ש"ע בתוכו האילן ולהשים גומא לחפור י"בב הובא בתוספתא המבואר הבחינה ויעשה האילנות בטבעי בקי
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 סעיף כ':

 נעקר ונשאר מעט מחובר 

 :ד(, )אשנינו בערלה 

 ןב אלעזר ירב משם אומר לגמליא רבן השורש? יהא וכמה פטור. שורש בו ונשתייר שנעקר "אילן

 מיתון" של כמחט ברתותא איש יהודה

 המחט ביכעו לואפי, ברמחו משרשיו ונשאר שנעקר הביאו משנה זו להלכה: "אילן טוש"עה

 יףהוס ילואפ ופטור, פרע תוספת בלא לחיות שיוכל בידוע, אריגה לאחר הבגד בו שמותחין

 הרבה". עפר עליו

 

 

 סעיף כא':

 נטיעה הפחותה מטפח 

 שנינו בסוטה מג:

 תיםש כנגד יםשת מילי והני. שתא כבת דמתחזיא, שנותיה כל בערלה חייבת - מטפח פחותה "ילדה

 ליה" אית קלא - כרם כוליה אבל, זנב יוצאה ואחת

 שנראה ,יןעה מראית משום ,לעולם בערלה חייבת, טפח גבוהה שאינה : ילדהשו"עוכ"פ מרן ה

 ואחד יםשת כנגד שתים אפילו או אחת בנטיעה, אמורים דברים במה. שנתה בת היא כאילו

 .קלא ליה דאית, שרי, כך הכרם כל אם אבל זנב יוצאת

 סעיף כב':

 גידולי איסור והיתר מעורבים 

 :ה(, )א שנינו בערלה

 שנה חרא שנה הבריכה הכבריכ להיות הזקינה חזרה ממנה חיה והוא בריכה ובו שנעקר "אילן

 ותרמ בארץ ןשהבריכ פי על אף סיפוק גבי על וסיפוק הגפנים סיפוק שנפסקה משעה מונה ונפסקה

 מלאה והיא שנפסקה יכהבר וכן אסור. רע שכחה ומקום מותר יפה שכחה מקום אומר מאיר רבי

 אסור" במאתים הוסיף אם פירות

אינן חייבות בערלה כל זמן שעיקר הענפים דבקים באילן שהפירות שבבריכה  ם"רמבה ופירש

 ומותר, להבא ערלה בדיני חייבים הזקנה מן הגפנים עיקרי ונפסקו פירות בהן יש ואם, הראשון
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 כשיעור והגדילו שנפסקה אחר הניחם ואם בהיתר. שגדלו לפי לאלתר פירות אותם לאכול

 .ערלה ונעשו פירות אותם כל נאסרו ערלה שיעור שהוא במאתיים אחד

הוסיף  לו אםחזר ושתו, שה"ה לאילן זקן שנעקר עם הפירות שבו (ה מןסיערלה ) ש"ראה וכתב

לק אחד חמותר השון כתב שאם נתווסף בפרי עד שאין בפרי הרא טורכשיעור נאסר. וה

 דע בפרי יתוסףנ אם הגיהלשהוא טעות סופר וצריך  ב"יממאתים של התוספות אסור. וכתב ה

  .אסור התוספת על חלקים מאתים היתר שהוא הראשון בפרי שאין

תוספת  היאך משערים רשומפ( ה"ה ה"פ כלאים) בירושלמיש ר"שבשם ה( שם) ש"ראה וכתב

, ספר ימיםותם מאחובר מיש לקחת ירק אחד ולשער כנגד ירק אחר מאותו מין הנשאר , זו

 ים על אותוממאת ר אחדהמחובאם הוסיף הירק , ושוהה כפי הזמן שנשתהה אותו ירק בכרם

, רים כךב שמשעכתב( כ, )כלאים ה רמב"םבידוע שהוסיף הנלקט אחד ממאתים. וה, שנלקט

 אר בה לחותלא יששש עד אם נחתך ירק או תבואה מהארץ כמה זמן לוקח לה להתייב רואים

 אהיבש לאחר מם התיוג' אוכשיעור שלקח לו להתייבש כך הזמן שלקח לו לצמוח. ולד, כלל

הוסיף שודעים יאנו , ולכן אם נשתהה בכרם חצי שעה, ח במאה שעותמהרי גם שצ, שעות

עלה  וקחיםל, נחסרהמדידה היא לפי שיעור המשקל שראב"ד לדעת ה אך מאתים בכרם.

ה הוא. ים כמממאת ומשערים לפי חלק, מהצמח ובודקים כמה הוא נפחת בזמן מסויים

מן ל בשיעור זוא גדמה שהצמח נובל יותר מהר מהרי אנו רואים שה, הקשה מרכבת המשנהוב

 זה! 

 ושתלו פירות ווב שנעקר ןזק אילן וכן, פירות מלאה והיא שנפסקה כתב: בריכה שו"עמרן ה

 יןשא עד ריבפ נתוסף אם, בילדה והרכיבו זקן מאילן פירות מלא ענף שלקח או, אחר במקום

 . מותר, אול ואם. אסור, התוספת על מאתים חלקים היתר שהוא הראשון בפרי

 הרכבה באילן זקן 

אסור".  - אתיםמ שהוסיפה פי על אף, פירות ובה בזקינה שסיבכה שנינו בנדרים נז: "ילדה

, אסור סיבכהשודם קומשמע שאע"פ שהוסיפו אותם פירות כשגדלו מאתים על מה שהיו 

ידולין גה אין סיבכודם שבה ק אפ"ה כיון שפירות אלו היו, ואע"ג שגידוליהם הגיעו מהזקינה

 .עליןמ היו רוש דאי, יאסיר עצמן דגידולין( ורבו ה"ד) ן"רה וכתב שבהם מבטלים את העיקר.

 ס"ק לב() ש"ך. ההגידולין תא לבטל יכול אינו העיקר כי שרו ודאי דגידולין כתב ש"ראה אבל

עת וכד, ותריןצמן מעלין דייק מלשון השו"ע שדווקא הפירות של הענף אסורים אבל הגידו

 הרא"ש.
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 נףהע של תהפירו, זקן ילןא בתוך ערלה של פירות מלא ענף הרכיב אם אבלכתב: שו"ע מרן ה

 .הרבה גדלו אפילו, לעולם אסורים

 סעיף כג':

 הנוטע שלא על מנת הפרי 

  :א(, )א שנינו בערלה

 סייגל החיצוןו למאכל פנימיה אמר אפילו אומר יוסי' ר .הערלה מן פטור ולקורות לסייג הנוטע"

 "פטור והחיצון חייב הפנימי

 סייגל חייב למאכל שהוא את מאכל עץ כל ונטעתם' מדכתיב )שם ריש ה"א( בירושלמידרשו ו

רי הרות ועצים ג לקואוי לסיישדווקא אם נטע דבר שר, עוד אמרו שם '.פטור ולעצים ולקורות

ה סימן ות ערל)הלכות קטנ רא"שופירש ה .חייב להם ראוי שאינו דבר נטעאך אם , הוא פטור

ופות ולא צים רצנטע עש כגון הוא לעציםשכשנטע , לכךשצריך שיהא ניכר שהם נטועים ב( 

 .גסים יהיוו יתעבוש כדי םהענפי במשפה, לקורותו כדרך שעושים לעץ מאכל. הרחיקן זה מזה

הא דעתו ריך שיצ ולפיו .זהה הירושלמי השמיט ם"רמבה אבל. עליו מוכיח הסייג מקום, לסייג

מב"ם מפרש שהר שראפד יב"וכתב ה .ואין צורך בהיכר שנטעו לסייג, לסייגבשעת הנטיעה 

 .מיד כשינה שינה לא אפילוו, דכיון שהדרך לשנות סדר נטיעתן מותר

ובת חפצא חהיא  ערלההיתכן ויש להסביר שהמחלוקת בין הרא"ש לרמב"ם היא האם חובת 

ע ל העץ שניטינו שאת ד צא אזי האדם אינו יכול לשנותאם היא חובת חפ, או חובת גברא

 העץ.  דעת האדם היא זו שקובעת את דין, אך אם היא חובת גברא, כעת

אם חשב  המשך המשנה:את  ר"שוה )ערלה סי' ב( רא"שה ג(, )מע"ש י רמב"םה וריהסבו

יצון הח, דהוא דבר אח אפילו שכל האילן, למאכל יהיו השדה צד של הפנימיים הענפיםש

  .יפךלה או ייגלס והעליון למאכל התחתון אמר אם פטור. ומפרש בירושלמי דה"ה

 התחתון דצ מאכלל העליוןו לסייג התחתון צד ניחאשלאחר מכן בעי ר' זעירא ' ב"יוהקשה ה

 ולי היתרין גידלשיטתו שא יראזע ור', 'הכן אמרת ואת איסור מתוך גדל לסייג והעליון למאכל

יו רא אף בדבר' זעיסוק כרוא"כ צריכים לפ, וכך פסקו הראשונים הנ"ל, מעלין את האיסור

 רותבשפי אאל איסורה את מעלין היתר גידולי דשמא לא אמרו דאיןהראשונים! ותירץ: 

 כאה כי יםניכר הערלה תפירו דאין היכא אבל, היתר גידולי שיגדלו קודם ניכרים ערלהה

ס"ק  ךש"הביאו ה) ומותר רםגו וזה כזה ליה הוה האיסור ומתוך ההיתר מתוך גדלים שהפירות

  .לד(
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חייב וא מתרי ההשאם לאחר השתילה חשב עליו בשביל פירות  ב(, )מע"ש י רמב"םכתב ה

יו ם לא חשב עלשא, בוד כתעוב. ומקורו בירושלמי שם. כיון שחישב עליו מחשבת חי, בערלה

 בעי.ה אין לו רו ערלאין לששכל , אינו חייב ברבעי, אלא רק לאחר שלוש שנים מזמן הנטיעה

 וא לשדה גדר להיות אאל, אכילה לצורך דעתו ואין מאכל אילן כתב: הנוטעשו"ע מרן ה

 ואה אם גוןכ, אכילה צורךל שאינו ניכר שיהא והוא. פטור, לבנין או לשרפן העצים בשביל

 נפיםהע משפהש לבנין הוא םוא, כראוי לאילן אילן בין מרחיק ואינו רצופים שנטען לשריפה

 חיצון בין נימיפ בין האחד דוצ אם ואפילו, לגדור שצריך במקום שהוא לגדר ואם, שיתעבו כדי

 שארוה, ייבח אכילה לצורךש את, לאכול השני וצדו, מאלו אחד לצורך עליון בין תחתון בין

 אם לאב. טיעהנ משעת לו ניןומו, וברבעי בערלה חייב, לאכילה כך אחר עליו חשב ואם. פטור

 נטעו ואם .ערלה בלא רבעי דין שאין, רבעי דין בו אין, שלישית שנה סוף עד עליו חשב לא

 .חייב, מאלו לאחד עליו חשב כך ואחר למאכל

בעינן דאו  מחשבהבבמח' האם די  להחמיר שנוהגים יג(, ערלה אות יא )דיני איש חזוןכתב ה

, פירותה ללקוט דעתו שאין ודוקא, הערלה מן פטור, ולקורות לסייג עוד כתב שהנוטע. ניכר

 ללקוט ודעת אם אבל ו(נתבשל שכבר אחר לאכלן שנמלך או, קראיבא כ"אח מהן שאוכל )אף

 ,הלי זילי פירותיוו, לסייג קרועי שאם ואפשר, בערלה חייב, ולפירות לסייג ודעתו, הפירות גם

כתב  ת יא("ש פ"י או)מע דרך אמונהגם ב .הכרע צריך והדבר, פטור ללוקטן שדעתו אף

 או קטןלל לטרוח עתוד ואין מביתו רחוקים שהם כגון כלל לאכלן דעתו אין שדווקא אם

 ונטיעת עיקר "ואין כתב ברטנוראה אבל ילקטוהו. לא אחרים שגם ובאופן סיבות לשאר

 תלפירו ונטיעת עיקר ןשאי כיון מ"מ הפירות לאכול שדעתו שאף ומשמע, הפירות" לאכול

 יגולסי ותלקור ממנו טולי שלא שנמלך היינו למאכל עליו וחשב וחזר בסמוך כ"ומש פטור.

ו"א לאחר והחז ג.מהסיי יותר ועלייה' דעתי ויהיב הפירות שהוקרו נ"א אחר. סייג שעשה היינו

 אם דוקאד ולדאפ א"הרמ כתב בשם רוקח מכן כתב שיותר נראה כדברי הרע"ב. אבל המעשה

 ומשמע שאם דעתו עליהם חייב. , הפירות פטור את לשרוף דעתו

א עה ולעת הנטיכתב שעיקר הזמן הקובע הוא ש)ח"א סימן עא אות ג(  שלמה מנחתובשו"ת 

  ינו מועיל.א, ייגהא לסשי ונמלך לאחר מכן, ולכן אם נטע במחשבה של פרי, ליטהשעת הק

 דכל וא, סייג בתמחש מפני רק הוא הפטור דיש לחקור האם )שם סימן סט ד"ה עוד(עוד כתב 

 מאכל ץע כל ונטעתם בכדכתי קרא דבעינן משום ת"מה פטור כ"ג לאכילה חשיב דלא היכי

 מאליו. שעלה באילן מ"ונ, לאכילה בפירוש שיכוון דהיינו
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ורה ה, יבורייםנים צובג ף כגון עצי זית ותמר שניטעו בשדרותאם נטע עצי מאכל לשם נו

 דבר חברוןבשו"ת  ערלה.ב( שאינם חייבים 8פ"ז הע' , )משפטי ארץ ערלה גרי"ש אלישיבה

טור פ, הרי הוא פירותלה ב)יו"ד ח"ב סימן תיח( פסק שרק אם מוכח שלא הייתה מחשבת אכי

 וגם בשביל ר חיהלגד מערלה אם ניטע לצורך גדר חיה, ושם פסק לגבי פסיפלורה שנטע

 רך הגדר.הפירות, שאינו חשוב כמוכח שניטע רק לצו

 ולרפואה אילנות שעיקרן לריח 

רי להם פ דאין, לריח מה דינם של אילנות שעיקרן, (שני דמעשר' ט פרק) דוד בני הרב נסתפק

ב כיון דכתי ן ספקשאין כא ג()אות יברכי יוסף אם יש בהם איסור ערלה. וכתב ה, אלא הריח

 ילןא אלא הבערל ריחלה סוריא שאיןוהוסיף , )חדשות סימן מד( רדב"זוכ"כ ה'אילן מאכל'. 

 . מאכל לפירות הנטוע

ים ענוטששהנוטע אילן )ח"א סימן מד ותצט. הובא בהגהת בית לחם יהודה ט(  רדב"זעוד כתב ה

 ת. ולא עדיף מנוטע לסייג וקורו, אותו לרפואה אין בו דין ערלה

דאפשר  ,חיטהד רק לסדן לגבי לימון חמוץ שמסתמא עומ (. אות דעא, )א שלמה מנחת ובשו"ת

, זיעה בעלמאומד לוא עשאף אם אוכל ממש את גוף הפרי אינו חייב משום ערלה כיון שה

ון כג, אחרים צרכיםלבו  ואפילו מדרבנן אפשר דשרי. אולם אם הוא עץ מאכל ממש ומשתמש

 חר.אעשה מ"י יתכן וא"א לעקור שם עץ מאכל ממנו ע, עץ זית לשמן להדלקה

 סעיף כד':

 הנוטע לצורך מצוה 

"פ וכ". להבער חייב תולמצו שנטעו אתרוג: ואמר הונא רב חזר" א(, )ערלה אאיתא בירושלמי 

ולב דנוטע לצורך טע לשהנו מעדני מלךשהביא בשם ה)אות יב( . ועיין בהגהות רעק"א שו"עה

 לעציו גם הפרי אין בו משום ערלה.

צורך יעה לעינן נטביאר שאע"פ שכלל נקוט בידינו דב סימן קי( )או"ח ח"ב צבי הרבשו"ת 

 ת אחרתשתמשוהי לשם ואם יחשוב על הפר, אין הכוונה מחשבה לשם אכילה ממש, אכילה

 ליתדתכ מרכלו, שהנטיעה תהיה בשביל המאכל, יפטר מערלה. אלא דכך אמרה תורה

, אדווק מחשבת אכילה אבל אין הקפדה על, שבו הפרי ולשם העץ לשם שלא תהיה הנטיעה

כות יין שם אריו. ועבעשה יאלא די בכך שתכלית הנטיעה היא בשביל הפרי ולא אכפת לן מה 

 טובא בביאור הירושלמי הנ"ל.
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 ערלה בארבעת המינים 

 הנאה פסול.וכילה ר באשהוא אסו, )סוכות עמ' רנב( אתרוג של ערלה חזון עובדיהכתב ב

ם רבעת המיניורך אוק לצוסתם אתרוגים הנמכרים בשואפילו אם נטעוהו לשם מצוה פסול. 

, רבהדס לולב ועגת בהנוה ולגבי שאר המינים כתב )עמ' שכ( שאין ערלה אינם בספק ערלה.

( ב )עמ' רפבחג כתמי היולגבי פסול ערלה בשאר  וכשרים אף בתוך שלוש שנים לנטיעתם.

 כיון דכתותי מיכתת שיעוריה., שפסולים כל שבעה

 סעיף כה':

 נוטע בשלו לצורך רביםה 

 ".פוטר יהודה' ר חייב לרבים הנוטע" :ב(, )אשנינו בערלה 

להביא את  -כם ג. 'לכולמדו בפסחים , שנטע ברשותו לצורך הרבים )סימן ג( רא"שופירש ה

 שלים.ם כגון ירוני אדבה ב. ובירושלמי מובא שהוא נוטע ברשות היחיד והוא של הרהרבים'

 פירש שנוטע על אם הדרך לצורך הרבים. רש"יו

ל פטור. ל בחו"אב, יבסובר שרק הנוטע בארץ ישראל לרבים חיד( , )מע"ש י רמב"םה, מאידך

 ארץ.לא כתיב אלא בנוטע ב, הביא את הרבים'ל -ש'לכם , טעמו ב"חוביאר ה

 יב.הביא דברי הרא"ש: הנוטע בתוך שלו לצורך רבים חי שו"עמרן ה

 סעיף כו':

 ברה"ר נטיעה 

 :)שם(שנינו בערלה 

 רלה"בע ייבח מאליו העולהו בספינה והנוטע שנטע והגזלן שנטע כוכבים והעובד ר"ברה "הנוטע

הרי , קט לשון זודוע נמ ב"יוהתקשה ה, ר לצורך עצמו'כתב בפירוט יותר 'הנוטע ברה" רא"שה

מהיכא , ודועו. מאלי דלא גרע מהעולה, מהמשנה עולה שאפילו נטע לצורך הרבים חייב

אלא  ב כן הרא"שלא כתשירץ: אין מיעוט לגבי נוטע ברה"ר לרבים. ות, דמרבינן נוטע לרבים

וע נן מדברלאו לתת טעם  ליתן טעם מדוע לא חלק ר' יהודה בזה כפי שחלק בנוטע לרבים.

 עיין בדרישה שהקשה ע"ד הב"י.הוצרכו לכפול דבריהם. 

 : הנוטע ברשות הרבים חייב. שו"עכתב ה

 גזלן וגוי שנטעו 

 שנינו בירושלמי:
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 בתוך בנוטע בחיי לרבים נוטעה פטור הרבים ברשות חייב לרבים הנוטע אלעזר בן שמעון רבי "תני

 לנגז קרקע שאין פי על אף הילא רבי אמר נגזלת קרקע ויש קרקע בשגזל פטור הרבים ברשות שלו

  לקרקע" יאוש יש

 אם יש יאושמשמע שד, עודוהגזלן שנטע חייב. דהא תניא , הר"ש במשנה תמה על דברים אלו

 הקרקע ונטע לגזל רה"רדמדמי נוטע ב, פטור וההיפך הוא דחשיב כנוטע לתוך שלו! ועוד

יינו שגזל העות דחייב ל נטיגוזשה ויישב הב"י והיינו בלא יאוש כמו רה"ר דלא שייך בה יאוש.

שייך יאוש זל'. וולא מן הגשלכם מ -ופטור גזלן הוא מדכתיב 'לכם , את הנטיעות ונטען

 כגון קרקע של כמה אחים או שותפים., ברבים

 אשל פי לע אף נטעו רפטו נטוע מצאו לארץ אבותינו שבאו : "עתב(, )אעוד שנינו במשנה 

אבל , ארץבאו לודם שחייב". ובירושלמי שם משמע שממעט דווקא שנטעו גויים ק כבשו

 לאחר מכן מתחייבת הנטיעה בערלה.

 ייב.לישראל ח ןבי לעצמו בין, שנטע כוכבים והעובד, שנטע : הגזלןשו"עוכ"כ ה

 נטיעה בבית או בדבר המנותק מהקרקע 

 ערלהב חייב הבית בתוך שנטעו אילן ינאי רבי בשם יוחנן רבי": ב(, )ערלה א איתא בירושלמי

 . שו"עוה ט(, )מע"ש י רמב"ם. וכ"פ ה"ופטור מן המעשר

"פ . ואעבערלה שאם מילא עפר בגג ונטע בו חייב סימן ד()כלל ב בתשובה  רא"שכתב ה

 ניןלע דוקאינו הי, או קורמביא ואינשנינו לגבי ביכורים שנטיעה בגג הבית שבמנחות פד: 

סרים רות ונגג העשוי מקוו. גמור מחובר חשיב מילי לכל אבל, ארצך משבח דבעינן בכורים

עציץ שיו דברומשמע מ, וחייב בערלהדעדיף טפי מעציץ נקוב , כרם שם ונטע עפר ומילאו

 ת שדההליכו"ש וואזר הובאו דבריו ב)מתשובת הרא"ש הנ"ל למד הגר שאינו נקוב פטור מערלה

אלא מחמת שאין , פר וקרקעשיסוד הפטור של עציץ שאינו נקוב אינו מחמת חסרון ע, תשנ"א 67-68

 שהוא קבוע עדיף טפי אפילו הדרך לזרוע כך ולא חייבה תורה אלא כדרך שבנ"א זורעים. אבל גג

 .מעציץ נקוב(

 הרי םלזרעי כארץ ינושאאע"פ , סובר שעציץ שאינו נקוב חייב בערלה (ח, י) ם"רמבה אבל

 . לאילנות כארץ הוא

 בעציץ או, נהבספי הנוטעו, בו ונטע עפר שמילאו גג ועל בבית פסק כרמב"ם: הנוטע שו"עה

 .חייב, נקוב שאינו פי על אף

 נן.יץ שאינו נקוב חייב בערלה מדרבעצ (יג, סב ערלה) איש חזוןה כתבו
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 ומתכת עץ, כלי חרס 

 ם דרךפעפעיהם מו, שאין כלי חרס עומד בפני השרשים ב(, )ערלה א בירושלמיעוד מובא 

 והעולה ספינהב הנוטע: "(ב, )א במשנהבעי נקיבה. ו אבל של עץ, החרס ויונקים מהקרקע

עץ לה ובערב ס חייבשאם הספינה של חר )ערלה סימן ג( רא"שהוכתב ". בערלה חייב מאליו

  .(ל"חו עפר ה"ד: ז )גיטין רש"יוכ"כ , צריך לנקוב

קיבה נס בעי דשל חר, הקשו על רש"י )שם ד"ה עציץ. ומנחות פד: ד"ה כאן( תוספותה, מאידך

של אבל ב, יבהיא נקס מהנשהוא מתלחלח יותר מהחרס. ולבסוף פירש דבשל חר, ועץ לא בעי

בה ואפילו י נקובע שבכלי חרס )ח"א סימן שיג( אור זרועעץ אפילו נקוב לא מהני. וכ"כ ה

טע רמב"ם שהנוברי הכד פסק שו"עוהנוטע בעציץ שאינו נקוב פטור מערלה. מרן ה לאילן.

ב כנקוב ן חשובאילכתב ש (עא, א) מנחת שלמהבעציץ אע"פ שאינו נקוב חייב בערלה. וב

 תמיד.

 מפעפע ניקת השורשיםישחוזק גר"א כתב ה, סתום שהוא כלי על גם חיוב שיש הדבר בטעם

 רובמ ילןא שרשישכתב  )שם( מנחת שלמהובשו"ת , ושואב לחות מן הארץ גם ללא הנקב

 .לארץ ולעבור העציץ את לנקוב ודאי ועתידים מפעפעין הם חוזקם

ה ב בערלחיי, כתומתהנוטע בעציץ נקוב בין של עץ אבן  לב( אות ערלה )דיני א"חזוכתב ה

ינו ע בעציץ שאאם נטת. וורבעי מה"ת. ושיעור הנקב הוא כדי שורש קטן והוא פחות מכזי

 לאא חייב אינו, תכתמ של הוא ואם, ת"מה ורבעי בערלה חייב, חרס של הוא אם, נקוב

 טענ. דרבנןמ אלא שאינו מרולו, להקל לצדד ויש, פלוגתא בזה יש, עץ של הוא ואם, מדרבנן

 שי, בארץ ונטעו וחזר, ותלחי שיכול כדי עמו עפר וסלע ועקרו נקוב אינו מתכת של בעציץ

 .ראשונה מנטיעה מונה אי להסתפק

יכל גדל במהדן לגבי חיוב ערלה באילן  תשנ"ג(, )קובץ תושבע"פ לד שאול ישראליהרב 

ערלה ור מפטבו  הגדל אילן ולכן, והסיק שדין מתכת כאינו נקוב גם לעניין אילנות, ממתכת

 וגם מדרבנן אין בו חיוב.

 –ם ללא נקב חרס גמעץ או מ ( פסק שעציציםתיג-)יו"ד ח"ב סימן תיב דבר חברוןבשו"ת 

בערלה אף  ייביםחינם נחשבים לדעת הרמב"ם כעציץ נקוב. עציצים מזכוכית או מתכת א

 מדרבנן. יריעות 'פלריג' דינם כעציץ נקוב.

וכאילו נטעו שבכלי פלסטיק א"צ נקיבה )מפרי הארץ עמ' סג(  גר"ע יוסףדעת ה פלסטיק:

נטיעה בקרקע לחשוב ג' שנות ערלה ראה שהנטיעה בשקיות פלסטיק דינה כבקרקע. ולכן נ

שהרי כתבו שחייב בערלה , משעת הנטיעה בשתילים. ואין לומר שדווקא לחומרא פסקו כן
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אולם למעשה כתב שיש  תרו"מ.ורבעי פטור מ, וכלל הוא שכל החייב בערלה חייב ברבעי

צב( , )ח יצחק מנחתס"מ שהוא פחות מכזית. ובשו"ת  2להחמיר ולנקוב השקיות בקוטר של 

ואין  ס"מ. 2וצריך נקיבה של , כיון שהוא מונע חדירת מים, כתב שכלי פלסטיק חייב נקיבה

לצרף לשיעור זה כמה נקבים קטנים הסמוכים זל"ז. וכן אין להקל לעשות את הנקב מהצד 

 2.5שדי בשיעור של  תשנ"א( 67-68)הליכות שדה  הלוי שבטודעת אלא דווקא בתחתית הכלי. 

כיון שיצא מפי גדולים אין לנו להקל , ואע"פ שאנו רואים שהשורש הוא גדול מזה הרבה, ס"מ

סימן כז( שלכתחילה העציץ צריך יו"ד )שו"ת מאמר מרדכי ח"ב  גר"מ אליהות הדע בזה יותר.

אפשר  אבל בדיעבד, ס"מ ואפילו אם העציץ הוא רך כפלסטיק 4להיות נקוב נקב בגודל 

( 455עמ' , תשמ"ט-ובשו"ת הרה"ר )תשמ"ח לסמוך על חורים קטנים כי יתרחבו ע"י השורשים.

 דבודעת הרה"ג  ס"מ. 2.5תב שהחור יהיה לפחות בהוראה שהוציאו הרבנים הראשיים נכ

, נקוב כעציץ נחשבות בזמננו פלסטיק אב תשנ"ה( ששקיות-)הובא באמונת עיתך תמוז ליאור

 לקרקע. דרכם יחדרו השורשים - קטנים נקבים להם שיש ולמרות

 ממקום למקום ערלה שתילי העברת 

בשעה  ב הריעציץ נקולשאינו נקוב  שאם העביר נטיעה מעציץיד( ' סי ב )זרעים צבי הרכתב ב

רץ עמ' )מפרי הא וירבך"ז אגרשכיון שכעת הוא התחלת נטיעתו בקרקע. וה, זו מתחייב בערלה

שנו חסרון כתב שי' נג( שם עמ) גר"ש וואזרכתב שהוא ספק אם איסור ערלה נוהג בו. והמז( 

 כיון שאינו נחשב קרקע אלא כזורע בכלי וכד'. , ב'ארץ'

 הגביה שאם( סימן ע) שלמה מנחתכתב בשו"ת , שתילי ערלה ממקום למקוםלגבי העברת 

 בין פסיקהמ דבר ג"ע יחווהנ ערלה שנות עליו עברו שכבר אילן בו שנטוע נקוב עציץ אחד

 מידווהע חזרכש ערלה נותש במנין מחדש להתחיל צריך ואין, תלוש אינו חשוב, והארץ הנקב

 חשיב למחובר לא אך השתנות במצב מתלוש, ממש בנטיעה אלא מחייב ולא .הארץ על

 זה לאא, השל חיובה גורם עיקר 'נטיעה שםברור שאין ה' ערלה וגביכנטיעה חדשה. 

את  ואם מעבירים .החיוב גורם עיקר זהו אילן בשם להקרא יחור או מגרעין שמתחדש

 ץ.נית בארתם בשעו אויש למנות שנות ערלה משעה שנט, השתילים במשאית ממקום למקום

, ( נכתב בהוראה למשתלות455עמ' , תשמ"ט-תשמ"חלגר"מ אליהו זצ"ל ) הרב הראשיובשו"ת 

ס"מ.  2.5והחור יהיה לפחות , פחים מנוקבים בתחתיתשהשתילים יוכנו בשקיות פלסטיות או 

ואם הוחלט להעמידן על יריעת פלסטיק יש , את הפחים והשקיות יש להעמיד על הקרקע

שעי"ז תחשב כמחוברת לקרקע שתחתיה. ולכתחילה ראוי להעביר את לנוקבה בכמה מקומות 

בשו"ת  ואם א"א אזי אפשר להעבירם במשאית רגילה., השתילים במשאית המחוררת למטה
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פסק שאין בניתוק זמני בעת ההובלה בעגלת מתכת  )יו"ד ח"ב סימן תיב( דבר חברון

 מהמשתלה למטע משום הפסק.

 סעיף כז':

 נטיעה העולה מאליה 

א שדוק שם ה"א() מיבערלה". ומפרש בירושל חייב מאליו : "העולהב(, )אשנינו בערלה 

 ומאלי ההעול"שלמי ע"פ הירו ו(, )י רמב"םוכתב ה .לא חורשין במקום אבל ישוב במקום

 כדי ושהע יהיה שלא ואוה, פטור יישוב שאינו במקום הנוטע אפילו, פטור טרשים במקום

". בערלה בחיי טיפולו דיכ עושה היה אם אבל, ליישוב שמביאן עד בפירותיו שמטפל טיפול

 .לישוב להביאן בהן להטפל כדי טפילתה פירוש

 חזו"אוכ"כ ה רה"ר,"י לוהטור משמע שחייב, שלא חילקו בין רה רא"שאך מפשטות דברי ה

 )ערלה, לד(.

, היחיד ברשות צומח שיהיה בתנאי חייב מאליו העולה דתנן דהא (שםבפיה"מ ) ם"רמבה כתב

 ונטעתם' (ב אות ג פרשתא קדושים) בספרי אמרו זה ועל .פטור הרבים ברשות מאליו עולה אבל

 . וכתב הב"יפטור לרבים מאליו העולה( ב, א ערלה) בתוספתא אמרו וכן, 'מאליו לעולה פרט

 .13בחיבורו כתבו לא למה ידע לאש

, (םוקשי חזקים לעיםס' פי) טרשים במקום (חייב, היחיד ברשות) מאליו : העולהשו"עכתב ה

. לה(ע מתחלה שעבדו אדמה עבודת י"ע דמסתמא חייב מאליו עולה' אפי בישוב לה: אבל ש"ך) פטור

 תיובפירו לשמטפ טיפול דיכ עושה יהיה שלא והוא, פטור, ישוב שאינו במקום הנוטע אפילו

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

 ליומא עלהש אילן טורלפ יש, כתב דכיון שהלכה בחו"ל כמיקלקפו( , )א משה אגרותובשו"ת 

 ז"ע וךלסמ קשה ולכן יםבפוסק זה חדוש מצא לאך א. שנים' ג בתוך ודאי שהוא אף ל"בחו

ם ם מוניע"ע בדבריו האו בקי. בליכא אף להקל יש בספק אבל היא גדולה שסברא אף למעשה

 את שנות הערלה משעת ידיעה או משעת קליטה. 

ה מאליו יתר של עולר שההביא )דיני ערלה אות לד, לו. ד"ה סכ"ז. וסימן א ס"ק יט( חזו"אה

 ם.הוא רק כשרחוק מהישוב, ואין היתר לאילן שצמח בלי עבודת אד

                                                 
 שמא גירסת הב"י הייתה שונה ברמב"ם. )ד"ה הנוטע(צ"ע, דהרמב"ם כתב כן שם בהלכה ה, וכתב המשנה ראשונה  13
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 סעיף כח':

 נאמנות גוי על פירותיו 

 שנינו ביבמות קכב.

 ענט של, ןה עזיקה של, ןה ערלה של הללו פירות ואמר, בשוק פירות מוכר שהיה כוכבים ובד"ע

 מקחו" להשביח אלא נתכוון לא, כלום אמר לא - הן רבעי

. השביח מקחולאלא  י זהופרש"י שעזיקה היא עיר בא"י שפירותיה משובחים, ולא אמר גו

 .ןנאמ אינו לקחתים פלונישאפילו אם אמר מאיש  ירוחם רבנווכתב 

 ינוא, הן עירב נטע של או ,הן ערלה של: ואמר פירות מוכר שהיה כוכבים : עובדשו"עכתב ה

 .לקחתים פלוני מאיש: אמר ואפילו, נאמן

 דין ערלה בוורדים 

א שהרי כך הו ין זה משנה שהפרי נכמש בעמידתואו, נוהגת בוורדיםשערלה  שנז(, )ז א"רשבה כתב

 הקטףו הוורד( ו, ז) שביעית במסכת מדתנן והביא ראיה, שם טבע הפירות. וכן דעת השואל

 כוליל וורד אה פרי שאינו ימפנ שביעית לקטף אין אומר שמעון רבי שביעית להם יש והלוטים

בבדק הבית ו. מתיר( סו. הובא באורחות חיים' סי ופסקים תשובות) ד"ראבה אבל .הוא פרי עלמא

 שמאו, לארץ חוצהב איסור בהם שנהג מי ראינו דלא נדה למסכת אחת שיטההביא בשם 

 הז על תבכ ן"רמבוה נן.אי לפרי שומר ואפילו שאינן כמו והעלין הפרי הוא דהזרע משום

 ברכה. עליו תבא והמחמיר

 מד(, )א ב"זרדכ הוכ" .שהוורדים אין להם דין ערלה )יו"ד ח"ב סימן לד( מהרי"טלמעשה כתב ה

ו אוכלו ואינותר לו ומבשאע"פ שהוא מאכל אינו מאכל בריאים ולפיכך אין ערלה נוהגת 

קר כי עי, אכלמו עץ שאינ )ט"ו בשבט עמ' לו( כיון חזון עובדיהוכ"פ בחשוב לעץ מאכל. 

רלה עולכן אין  ריאיםאכל בממ"מ אינו , ואע"פ שעומד גם לאכילה, נטיעתו לריח ולא לאכילה

וכ"כ  (.41סוף הע'  פי"ב ח"ג) ברכת ה'וכ"פ ב דס שאין ערלה נוהגת בו.נוהגת בהם. וה"ה לה

בית הסובר , אידךמ לה.ו ער)ערלה ס"ק לט( שכל דבר העשוי לתבל את הקדירה אין ב חזו"אה

 שיש להם דין ערלה.  )אות ט( לחם יהודה

)שו"ת מאמר מרדכי ח"ב סימן כו( דכיון שמשתמשים בעלים של  גר"מ אליהו: דעת העלי תה

ולכן אם הצמחים הם רב , יש להחשיב את העלים כפרי של העץ, צמחים אלו לעשיית תה

ויש חיוב , י איסור ערלהנמפ, שנתיים יש לאסור את השימוש בעלים במשך שלוש שנים

. תה בעלי נוהג ערלה דין ( שאיןסעיף לד, )פ"ה ילקוט יוסףכתב ב, מנגד להפריש מהם תרו"מ.
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וטעמו שמסתמך על התוספות )יומא פא: ד"ה  הראשונות. השנים' בג גם מותרים ולכן

וכן משום שיש הסוברים שעץ התה חשוב לשיח. ואפשר , שהפלפלין( שאין ערלה בתבלינים

)יו"ד ח"ב סימן תי(  דבר חברוןבשו"ת  שיש לדמותו לעלי גפנים שלא נוהג בהם איסור ערלה.

פסק שעלי ורד ולואיזה המיועדים לטעם וריח בלבד ולא לאכילה, אין עליהם שם פרי אין 

 עליהם שם פרי, הן לגבי ערלה והן לגבי תרו"מ.
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 תמצית הסימן

: משנה: "ענקוקלות והחרצנים והזגים... אסורים בערלה האסורים גידולים: סעיף א'

 וכל, (ב"ה דערלה ק"פ ירושלמי) נטיעתו מעת שנים' ג לו מונה, מאכל עץ הנוטע: ע"בערלה". שו

 בין הפרי עיקר בין, :(נו קידושין) לעולם בהנאה אסורין שנים' ג בתוך בו שיהיו הפירות

 תמרים שאוסר מי ויש. (טור) מרבעי ופטורים בערלה חייבים כולם הקליפות... בין הגרעינים

 .(ם"רמב) ברבעי אף מתבשלים שאינם

שאין להריח בערלה, הש"ך כתב שרק אם הדרך להריח בו  )קח, ז(: כתב השו"ע בערלההרחה 

 אסור. ולעניין ברכה עליו כתב בחזו"ע שמעיקר הדין מותר לברך על ריחם.

 בערלה מותרים וסמדר גפנים ומי והלולבים : משנה "העליםהמותרים הפרי חלקי :'ב סעיף

. הטור השמיט סמדר, ותמה עליו "פרי שהוא מפני אסור הסמדר אומר יוסי ... רבי וברבעי

 הב"ח, ולהלכה בוסר מותר ברבעי. השו"ע פסק שהעלים וכד' מותרים משום ערלה.

: ברכות לו. דנה הגמ' בדיני צלף בארץ ובחו"ל. ופסק וקפריסין תמרות, אביונות :'ג סעיף

 ותמרות חייבים השו"ע שמינים אלו חייבים בערלה, אך דווקא בארץ, ובחו"ל האביונות

 , שחייבים בערלה.'קפריסין' גם גרסו ועוד ז"פטורים. הט וקפריסין

מפיק...  והדר לגווזא איתא לפירי ליה שקלת ברכות מ. היכא דכי :וירק אילן מין הגדרת

. אם הענפים נשארים ומוציאים פירות משנה לשנה א הגדרות למיני עץ ואדמה: מצאנו כמה

. כשהגזע קיים משנה לשנה חשוב לעץ. ואם הגזע נובל בכירק.  -ואם לא , חשוב לעץ

די בכך כדי , . אם נשארים השרשים משנה לשנהגונשארים רק השרשים חשוב לירק. 

ואם אין מוציא עליו מעיקרו , אם מוציא עליו מעיקרו חשוב לירק .ד להחשיבו כמין עץ.

. כל שמוציא פירות וך חשוב לעשב. . אם גזעו קשה מוגדר כעץ, ואם רה חשוב לאילן.

. ט. גזעו חלול. ח. פירותיו הולכים ונהיים גרועים. זבשנתו הראשונה אינו חשוב לעץ. 

  .מתקיים שלוש שנים

: גזעם מתקיים, אך לאחר השנה הראשונה חותכים את ופאפאיה חריפים פלפלים, חצילים

גזעו כדי שיוציא פירות טובים. הרדב"ז כתב שמקלים. ובספר כפתור ופרח כתב שיש בו 

 לגבי כעץ.סברס משום ערלה. למעשה כתבו האחרונים שלא נוהג בו דיני ערלה. ודין ה

 להחמיר הלוי ושבט 'ה הברכת ודעת. כירק שדינו סוברים י"והגרע פעלים הרב - פאפאיה

: המהרש"ם והערוה"ש מחמירים להחשיבו כעץ, פטלדין  .ערלה לעניין כאילן להחשיבו

 והאליה רבה ועוד מקלים.
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יום קודם ר"ה עולה לו לשנה  44: ר"ה ב. נטיעה תחילת מניין שנות הערלה': סעיף ד

, 3, 14, 30שלמה. זמן קליטת הנטיעה: ר"ה י: מחלוקת כמה זמן אורכת קליטת הנטיעה, 

 44ולהלכה כתב השו"ע שאינן נמנים מיום ליום אלא הולכים אחר שנות העולם, וזמנו הוא 

לפני ר"ה. פת"ש בשם השיבת ציון: אם לא נודע אם נטעו קודם ט"ז אב או לאחר מכן אזלינן 

 לקולא. חת"ס: בחו"ל א"צ זמן כה ארוך, אלא די בג' ימים קודם.

דווקא נטיעה שהקלנו עליה בתחילתה  -: ר"ן ורמב"ם להשנות הער סוף מניין סעיף ה':

יום אין מקלים בסופה ויש למנות שנתה עד ט"ו בשבט. וכ"כ  30להחשיב לה שנה לאחר 

 בכל נטיעה יש לחכות עד ט"ו בשבט. -השו"ע. רז"ה 

 היו הבית ובזמן, דבר לכל שני מעשר דין להם יש רבעי פירות: "דיני נטע רבעי: סעיף ו'

 מיד מותרים והם, שם הפדיון ולהעלות לפדותם או, שם לאכלם לירושלים להעלותן צריכין

: אין פודים אותו עד שיגיע לעונת המעשר, ואין פודים אותו פדיון הפירות ."הפדיון אחר

במחובר. ושתי טעמים לכך: א. גמר קדש קדש ממעשר. ב. אין בקיאים בשומא בעודו מחובר. 

אין לפדות  -אפשר לפדות במחובר והחילול יחול לאחר מכן בשעת הלקיטה. תה"ד  -רשב"א 

ובשעת הדחק יכול לפדות במחובר ע"מ  פודים לאחר שיתלשו, וכ"כ הש"ך, -במחובר. שו"ע 

 -יפדה בארבעה זוזים. רבנו יונה  -: ערכין כט. בה"ג דרך הפדיוןשיחול לאחר שיתלקט. 

פודים על חצי ווינר.  -יכול לפדות הכל בשווה פרוטה. רמ"א  -אפילו בכל שהוא. שו"ע 

 האחרונים הסבירו שזו הייתה המטבע הקטנה בזמנם. 

לפדות את כולם בשווה פרוטה ואפילו הם רבים, וישליך הפרוטה לים  עוד כתב השו"ע שיכול

 הגדול או ישחקנה ויפזרנה לרוח... ויברך בשעת הפדיון. רבעי פטור מלקט שכחה ופאה וכו'.

גם בחו"ל נוהג,  -. תוספות 2אינו נוהג בחו"ל.  -. רמב"ם 1: דיני נטע רבעי בחו"ל: סעיף ז'

לא  -נטע רבעי נוהג בחו"ל בכל דבר ]ר"ן  -. ר"י הזקן 3אך רק בכרם ולא בשאר אילנות. 

נוהג אף בחו"ל. ויש מי שאומר  -נוהג אף בגפן יחידית[. שו"ע  -נוהג בגפן יחידית. רמב"ן 

י"א שאינו נוהג אלא בכרם. ש"ך: כיון שיש מחלוקת תמיד יפדו בחו"ל  -שלא נוהג. רמ"א 

 ללא ברכה.

: קידושין לו: "כל מצוה התלויה בארץ אינו נוהג בחו"לבארץ ו, ערלת גוי וישראל: סעיף ח'

אלא בארץ, ושאינה תלויה בארץ נוהג בין בארץ ובין בחו"ל חוץ מהערלה וכלאים". 

 ובכל מקום בכל נוהגת ערלה -ערלה נוהגת בקרקע של גוי ואפילו בארץ. שו"ע  -ראשונים 

 הלכה לארץ ובחוצה התורה מן היא ישראל ארץשב אלא, ישראל בשל בין גוי בשל בין, זמן

 משום, ערלה שהוא שלו מאילן פירות לנכרי ללקוט ואסור: רמ"אוהוסיף ה. מסיני למשה
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פת"ש בשם  .)רשב"א הובא בבדק הבית בסוף הסימן( זה על טובה הנכרי לו שמחזיק במה שנהנה

 -מדאורייתא. מל"מ  -: טור ערלה בזה"זערלת גוי בחו"ל אסורה מדרבנן בלבד.  -חת"ס 

 מדרבנן. 

 -אסורים מהלכה למשה מסיני. טור  -: קידושין לט. רמב"ם וסיעתו ק ערלהספ: י'-סעיפים ט'

בא"י ספיקה אסור ובחו"ל מותר. הב"י תמה, וביארוהו האחרונים. השו"ע פסק כטור. הרמ"א 

הרמ"א אוסר ללקט . לדעת הש"ך )וכ"כ השו"ע(הוסיף דכ"ש ספק כרם שהוא ערלה שמותר 

בכרם זה בידיים, כדעת הטור. אך הט"ז סובר ברמ"א שמתיר ללקט בידים כדעת הרמב"ם. 

]הרמב"ם השווה את דין ערלה לכלאים. והקשו: הרי דינם שונה! ונאמרו כמה תירוצים[. 

: האחרונים הרבו לדון בזה, מקור הדין בפסחים ט: בדין תשע פירות הנמצאים כיום בשוק

שיש אדם בסוף העולם שיודע מהו האיסור, לדעת הפמ"ג חשוב כאיסור הניכר. חנויות. כ

ולדעת השערי יושר צריך שהרבים ידעו. הרדב"ז התיר משום: א. אין מחזיקים איסור בספק. 

ב. כל דפריש מרובא פריש. ג. אם יש נטיעות זקנות, חשיב לס"ס. ד. 'קרוב ורוב'. מנחת 

 מותר, מדין ספק ערלה.  -קשה להורות היתר. יבי"א  -יצחק 

: ב"ב כד. אם טמונה בכרם של ערלה מותר, אבל ענבים חבית יין הטמונה בכרם: סעיף יא'

אין לאסור משום שהרוב גויים, כיון  -הנמצאים בו אסורים, שודאי הגיעו מכרם זה. תוספות 

 שרוב הגנבים ישראלים.

נטעו פרי של ערלה מותר אם  -: משנה ושו"ע נטיעת פרי ויחור של ערלה: סעיף יב'

בדיעבד, ומותר ליטע יחור של ערלה. ט"ז: ודאי שצריך לחכות ג' שנים, והחידוש שאינו 

 אסור לעולם.

: ע"ז כב. רבא התיר חלוקה של ישראל וגוי. דעת ישראל וגוי ששותפים בנטיעה: סעיף יג'

ת הרמב"ם רק הרא"ש שרבא התיר אפילו לא התנו מעיקרא, שאין כאן איסור שליחות. ולדע

אם התנו מותר שנמצא שלישראל אין כלום בפירות הערלה. אבל אם לא התנו נמצא 

אם התנו לחלוקה אבל  -רא"ש. ב"ח  -רמב"ם. רמ"א  -שהישראל נוטל פירות ערלה. שו"ע 

לא אמרו 'לפי חשבון', מותר לעשות חשבון. והט"ז אוסר כיון שחולקים פירות כנגד פירות 

 חשוב כמחליף.

מותר, כי העובד דינו  -: רבנו ירוחם חילוף עבודת כרם ערלה בכרם היתר של גוי: יד' סעיף

 אסור ללקוט לגוי מעץ ערלה כיון שמחזיק לו טובה. -שיטול פירות. וכ"כ השו"ע. דרכ"מ 
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מותר למכור פירות ערלה  -: ראב"ד ושו"ע מכירת פירות הערלה קודם שגדלו: סעיף טו'

ר לו אלא מקום צמיחתן ועצי ערלה מותרים. ט"ז תמה על כך, קודם שבאו לעולם, שלא מכ

 ותירץ הש"ך שכאן המכירה חלה מעכשיו ולכן תופסת.

חייבים  -: נטיעת גרעין, יחור, הרכבה, הברכה אלו נטיעות מחויבות בערלה: סעיף טז'

 בערלה. כל זמן שההברכה הראשונה מחוברת הרי הם פטורים. 

מותר לשתות יין אפילו  -שו"ע ע"פ ר"י ותה"ד  :פק ערלהגפן סשתיית יין מ סעיף יז':

שמנהג עובדי האדמה להבריך בכל שנה, דספק ערלה מותר. ואפילו בכרמים שישראל 

עובדים, הברכה והרכבה אסורים רק מדרבנן. ואפילו בא"י מותר משום שבשנים הראשונות 

 הפירות אינם טובים. 

מונים לו משעת הקציצה רק  -רמב"ם ושו"ע :אילן שנקצץ ושוב גדל מהשורש: סעיף יח'

חולק שכבר כשהוא פחות מטפח חייב בערלה משום מראית  -אם נקצץ מעם הארץ. רא"ש 

 עין.

אם יכול לחיות מהעפר שנעקר עמו פטור ואם לאו  -: משנה אילן שנעקר עם עפרו: סעיף יט'

סתמא, ואפילו הוסיף חייב. הפוסקים כתבו שאין לחלק בין נשתל ע"מ לעוקרו ובין נשתל ב

: רשב"א כתב שצריך לחיות ג' שנים גוש עם אילן העברתזיבול דינו כהשקיה המותרת. 

מהעפר הראשון. וכ"כ כמה מהאחרונים. לעומתם רבים מהפוסקים כתבו שיש להקל בהעברת 

 אילן עם גוש שדי לו שיעור של יכול לחיות עד זמן השרשתו במקום האחר.

אילן שנעקר ונשאר קצת מהשורש  -: משנה וכ"פ השו"ע מעט מחוברנעקר ונשאר : סעיף כ'

 מחובר, פטור מערלה אפילו הוסיפו עליו עפר אחר מרובה.

: סוטה מג: ילדה הפחותה מטפח חייבת בערלה לעולם. נטיעה הפחותה מטפח: סעיף כא'

 .לאק ליה דאית, שרי, כך הכרם כל אם אבל זנב יוצאת ואחד שתים והוא שתהא שתים כנגד

אילן שנעקר ובו בריכה והוא חיה ממנו  -משנה  :גידולי איסור והיתר מעורבים: סעיף כב'

חזרה הזקינה להיות כבריכה. בריכה שנפסקה והיא מלאה פירות, אם הוסיף מאתים אסור. 

הרא"ש כתב שמשערים תוספת זו ע"י שלוקחים נטיעה הזהה לה ורואים כמה זמן לוקח לה 

יבש לגמרי, וזהו לגדול שיעור זה. והרמב"ם כתב שמשערים כמה זמן לוקח לנטיעה להתי

הזמן שלוקח לה לצמוח. ולראב"ד משערים לפי שיעור המשקל הנחסר. השו"ע פסק דברי 

: נדרים נז: ילדה שסיבכה בזקנה ובה פירות אע"פ זקן באילן הרכבה משנה זו להלכה.

שהוסיף מאתיים אסורה. הר"ן כתב שהגידולים עצמם אסורים. והרא"ש כתב שודאי מותרים. 

 ירות אסורים לעולם.השו"ע פסק שהפ
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דווקא  -הנוטע לסייג ולקורות פטור. ירושלמי  -: משנה הנוטע שלא על מנת הפרי: סעיף כג'

צריך שיהא ניכר שנטועים לכך.  -אם ראוי לדבר אחר הרי הוא פטור מערלה. רא"ש 

הרמב"ם השמיט את הירושלמי, ולפיו צריך שדעתו בנטיעה תהא לסייג, וא"צ בהיכר. עוד 

שאם לאחר הנטיעה חשב בשביל פירות הרי הוא מתחייב בערלה. השו"ע הביא דבריהם כתב 

אף שדעתו לאוכלן,  -דוקא כשאין דעתו ללקט הפירות פטור. ברטנורא -להלכה. חזו"א 

לרפואה אין דין ערלה. וכן  -רדב"ז  עיקרן לריח או רפואה: הולכים אחר עיקר מחשבתו.

 אין איסור להריח בהם. 

אתרוג שנטעו למצוותו חייב בערלה. לגבי  -ירושלמי ושו"ע :הנוטע לצורך מצוה :סעיף כד'

ארבעת המינים, אסור ליטול אתרוג של ערלה שהרי הוא אסור בהנאה. ובשאר המינים אין 

 נוהגת ערלה.

 -הנוטע לרבים חייב ור' יהודה פוטר. רא"ש  -: משנה הנוטע בשלו לצורך רבים: סעיף כה'

רק הנוטע  -נטע על אם הדרך לצורך הרבים. רמב"ם  -הרבים. רש"י  נטע ברשותו לצורך

 כרא"ש. -בא"י לרבים חייב, אבל בחו"ל פטור. שו"ע 

חייב בערלה. וכ"כ השו"ע ]הרא"ש כתב שנטע לצורך  -משנה  :נטיעה ברה"ר: סעיף כו'

 כביםכו והעובד, שנטע הגזלן: שו"ע: ירושלמי וגזלן וגויעצמו, והתקשה הב"י בדבריו[. 

הנוטע בבית חייב.  -: ראשונים ושו"ע נטיעה בביתחייב.  לישראל בין לעצמו בין, שנטע

חייב  -נטע בגג חייב בערלה. ומשמע שעציץ שאינו נקוב פטור מערלה. רמב"ם  -רא"ש 

בחרס חייב בערלה ובעץ צריך  -: רא"ש עץ ומתכת, כלי חרס בערלה. שו"ע כרמב"ם.

בשל עץ אפילו נקוב לא מהני. לגבי פלסטיק נחלקו  אבל, נקיבה מועילחרס  -לנקוב. תוספות 

ס"מ. הגרמ"א  2הפוסקים האם חשוב כנטעו בקרקע או לא, לגרע"י ינקבו השקית בקוטר 

: נחלקו הפוסקים האם לאחר שהעבירו חשוב כנטיעה חדשה העברת שתיליםס"מ.  4סובר 

 ממקום למקום בכשרות.  או שמונים משעה שהיה בשתיל, וכן כיצד מעבירים שתילים

העולה מאליו במקום  -חייב בערלה. רמב"ם ושו"ע  -: משנה נטיעה העולה מאליה: סעיף כז'

 טרשים פטור. ואם היה עושה כדי טיפול חייב.

: יבמות קכב. גוי שהיה מוכר ואמר שפירות אלו של ערלה נאמנות גוי על פירותיו: סעיף כח'

מותר. למעשה  -ערלה נוהגת בהם. ראב"ד  -רשב"א  :ורדיםלא אמר כלום. וכ"כ השו"ע. 

יש ערלה.  -: הגרמ"א עלי תהנחלקו הפוסקים, ורובם סוברים שלא נוהג בהם דין ערלה. 

 ילקו"י מתיר.
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 ההבדלים בין חלת א"י לחלת חו"ל - סימן שכ"ב
 ובו ה' סעיפים

 סעיף א':

 הקדמה להלכות חלה 

 "ראשית בר:ן במדת המ)ערובין פג:( מלקיט לאת השיעור החייב בהפרשת חלה למדו חז"

מדבר ו בשלקט .הכמותבר"כדי עיסת מד -"עריסותיכם  - עריסותיכם חלה תרימו תרומה"

 הפרשת חלה ר ביןהקש ירית האיפה. לימוד זה רומז עלהייתה עומר לגולגולת שהיא עש

 ולקיטת המן.

ולך במדבר ראל הם ישעהמן היה לחם אבירים שמלאכי השרת אוכלים אותו )יומא עה:(. 

ם אל בבואכלה. "חפריש ו להארבעים שנה וניזון מאוכל רוחני, וכשנכנסו לארץ מיד התחייב

 ."הארץ...והיה באכלכם מלחם הארץ תרימו תרומה לד'

הארץ יכול מיוצא בר הדנראה להסביר שהקשר בין המן להפרשת חלה בא ללמד אותנו שכל 

 נו מתבטליםאשר א'. כנאי שנפריש חלק ממנו להלהגיע לדרגת קדושה של המן, וזאת בת

צוות קיים בכל מהעיון ם. רים להיות רוחניי וקדושילרצון ה' אזי המעשים האנשויים הופכ

 התורה.

כירו את לא ה מרגליםהאת חטא המרגלים.  )פרשת שלח( מסביר ע"פ עקרון זהשפת אמת ה

לה, ולכן שאשית ת הרלדרגהרעיון הגדול הזה שביכולתה של א"י להעלות את החומריות 

 ותנו הקב"הצוה אמה. לכן בחומריות שב -כשנכנסו לארץ וראו את השפע הגדול מאסו בה 

ה איננה מהו לארץ ניסהמיד בכניסתנו לארץ להפריש חלה מלחם חוקנו, כדי שנזכור שהכ

 ירידה לחומריות, אלא עליה לקידוש החומר.

א ה נתנה דוקות חלמצושמדרש את ה הארץ()מכון התורה ו לפי זה הסביר הרב משה הרשטיק

ח(. כנראה  ר יז,)ב" לאשה כי היא קלקלה את האדם הראשון שהיה גמר חלתו של העולם

א גדלות הבורבהכרה ון השהקלקול גרם לנתינת ערך לצד האנושי, השכלי והחומרי על חשב

ו וה זה במצמגל ובהתבטלות כלפיו. לכן בהפרשת חלה האשה מתקנת את חטאה. היא

 ותלכלומר ההתבט מים.שכאשר מרימים תרומה לד' מלחם הארץ הופכים אותו ללחם מן הש

  כלפי הקב"ה מפיחה קדושה בכל.
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 תרומה מהעיסה מצות עשה להפריש 

ן כן תרמו מת גר, כתרותרימו תרומה חלה "ראשית עריסתכםכ(: , נאמר בתורה )במדבר טו

 ב"םרמוכתב ה .לכהן יתנהמכאן למדו חכמים שחייב כל אדם להפריש חלה מעיסתו ול ."אתה

 להח ותיכםעריס ראשית שנאמר לכהן העיסה מן תרומה להפריש עשה א( "מצות, )בכורים ה

 .העיסה" תא פטר כשעורה הפריש אפילו התורה מן שיעור לה אין זו וראשית, תרומה תרימו

 )שלח פסקא קי(. ספריומקורו ב

 ישיירש עד לוםכ אמר לא החל עיסתי וכל תרומה גרני כל ט( "האומר, שנינו במשנה חלה )א

ריה ' שיהיו שיראשיתד מ'וביארה הגמ' בחולין )קלו:( שנלמ )שם(. רמב"םוכ"כ ה מקצת".

 חולין!קנת הגמ' בנה מסהי אישזו, שם ראשון לציוןעל המשניות וה רעק"אוהקשו ע"ז  ניכרים.

: רשנאמ, לכהן תנהולי מהעיסה תרומה להפריש עשה : מצותהביא דברי הרמב"ם שו"עה

 פרישה אפילו, תורהה מן שיעור לו אין זה וראשית. תרומה תרימו עריסותיכם ראשית

 .מקצת שישייר דע, כלום עשה לא, חלה עיסתו כל והעושה. העיסה את פטר, כשעורה

 חלה תהפרש ותמצבש חידש הובא בפת"ש א(א. "ר' סי ד"חיו )תניינא ביהודה נודע בתשובת

 אלו יםענינ ניוש לכהן. יתנהל והשני העיסה. מן טבל איסור להפקיע הוא האחד ענינים:' ב יש

, הכרי לכ פוטרת אחת טהוח התורה מן כלל שיעור לו אין העיסה שלפטור, מזה זה חלוקים

 תינהנ כדי השיהי צריך 'תנות' דכתיב כיון ת"מה שיעור לו יש נתינה מצות לקיים כדי אמנם

 .ח"ממ אחד או ד"מכ אחד שהוא

 את להיתח שלהפרי נכון לכתחילהד לענין( ה"ד קיד סימן, )תנינא שלמה מנחת ת"כתב בשו

 נוהגיםש ב"נציה בשם הביא אך, "חלה זו הרי" מיד ולומר תתערב ולברך שלא כדי החלה

 ע"לכוד נראה שכן וכיון, להפריש תחילה נוהגים שבזמננו וכתב, מפרישין כ"ואח מיד לברך

 .כלום אחריה עושין שאין ברכה מצינן לא כי" חלה זו הרי" מיד לומר צריכים

 שיעור הפרשת חלה 

 למשתה והעושה לעצמו עיסה העושה וארבעה מעשרים אחד החלה ז( "שעור, שנינו בחלה )ב

 למכור עושה שהיא האשה וכן בשוק למכור עושה שהוא נחתום וארבעה מעשרים אחד בנו

 מפרישין סופרים ומדברי" שו"עב( וכ"פ ה, )ה רמב"םושמנה". וכ"כ ה מארבעים אחד בשוק

 העיסה נטמאה ואם. ח"ממ אחד מפריש, בשוק למכור העושה והנחתום. העיסה מן ד"מכ אחד

)סק"ג( הביא בשם הב"י )לקמן  ש"ךוה ."ח"ממ אחד מפריש הבית בעל אף, באונס או בשוגג

ואף בעה"ב מפריש אחד , א"כ כל עיסה טמאה, ריש סי' שכ"ח( דבזמן הזה דליכא טהרות

 וכ"כ הרשב"א., ממ"ח
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 ם( "לפי)ש "םרמבה כתב, מעיסתו הפרה מועטת יותרנחתום להפריש בטעם מדוע הקלו ל

)סעיף  ושלבה ךאת פירושו. )סק"ב( הביא א ש"ךמתנה". ה כדי זה בשיעור יש מרובה שעיסתו

חלה פ"ב )שלמי ראים בירוובאמת זוהי מחלוקת אמו בו. הקילו ממכרו הפסד כתב דמשוםא( 

 ה"ג( ע"ש.

ן נתינה ן שאיה חשבושעש, הוא מדויק אחד מכ"דששיעור  כתב)סעיף ג(  ערוך השולחןב

לה שווה "ד בחד מכאחנמצא ש, פחות משווה פרוטה ובחישוב של שווי החלה ע"פ הגמ'

נמצא ועצים שלו. באופה י כשפרוטה. ולגבי חנווני איתא בעירובין פב: צא מהן מחצה לחנונ

 לפ"ז מדויק שבנחתום שווה פרוטה הוא אחד ממ"ח.

 סעיף ב':

 חיוב חלה בארץ ובזמן הזה 

ה... והיה תכם שמאל הארץ אשר אני מביא יט( "בבאכם א-יח, עוד נאמר בפרשת שלח )טו

 :(ז.מנידה  )כתובות כה. ..". ולמדו מכאן חכמים.באכלכם מלחם הארץ

 תחייבונ חילקוש' וז שכיבשו' ז שהרי, דאורייתא חלה, דרבנן הזה בזמן תרומה דאמר למאן "אפילו

, יתאדאורי ההז בזמן רומהת ד"למ אפילו, אדרבה: אנא להו ואמינא; בתרומה נתחייבו ולא בחלה

: ל"ת ?מרגלים ושלשה שנים לה נכנסומש יכול, בבואכם אי - הארץ אל בבואכם: דתניא, דרבנן חלה

 מקצתכם" בביאת ולא, אמרתי כולכם בביאת - בבואכם

, בלבד ישראל ץבאר אלא התורה מן בחלה חייבים : "איןשו"עה( ומרן ה, )ה רמב"םוכ"כ ה

 ולכםכ ביאת בבואכם'' שנאמר שם ישראל שכל ובזמן, הארץ מלחם באכלכם והיה: שנאמר

 לאא אינה, ישראל בארץ עזרא בימי אפילו הזה בזמן חלה לפיכך. מקצתכם ביאת ולא

 .מדבריהם"

ראשונים כתבו הו, ווהנה אע"פ שחיוב הפרשת חלה הוא מדרבנן מצינו שהחמירו בספק

להוכיח  (ז"הי ז"פ ותתרומ) מל"מוכ"כ ה, וה"ה לחלה, הפרשת תרומה החמירובשמצאנו ש

 בכמה ראיות שהחמירו בחלה בזה"ז כאילו הייתה חיוב מהתורה. 

 חיוב הפרשת חלה מספק 

, הנה יש לדון מה דין לחמים ומאפים הנמכרים בשוק ואינו יודע אם הופרשה מהם חלה כדין

 הנחתום מן )פ"ב דחלה ה"ו( איתא "הלוקח תוספתאהאם חייב להפריש חלה מספק? והנה ב

 .דמאי" חלת להפריש צריך אין א"וחכ, גמליאל רבן דברי דמאי חלת ישלהפר צריך בסוריא

אבל בא"י ודאי , שבסוריא כיון שדינה כחו"ל חשוד ע"ה על החלה מנחת ביכוריםופירש ה

 שהפריש ולכן א"צ להפריש מספק. 
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 כיצד הנחתום מן הלוקחא( "אך הדברים אינם פשוטים וכדלהלן: שנינו במשנה )דמאי פ"ה מ"

 הז בצד הרי כאן שיש ממה ממאה אחד ואומר וחלה מעשר תרומת כדי נוטל מעשר הוא

, חלה והשאר ליוע מעשר תרומת עשוי מעשר שעשיתי זה, לו סמוך המעשר ושאר מעשר

מדובר ע"פ שמשנה זו שאהנה משמע מ .המעות" על ומחולל, בדרומו או בצפונו שני ומעשר

ת בכל זא הן(והג בנמאי על א"י )שהרי בחו"ל אפילו במקומות שתרומה נוהגת בהו אין ד

 ומות.וכן יש להוכיח מעוד כמה מק הלוקח מן הנחתום מפריש גם חלה!

 ויאות אמנ' ר יקומ חנניה' ר אמר": ל"הנ התוספתא על איתא( דה" דחלה ד"פ) ירושלמיב והנה

 לא כך ץבאר תרומה על ישראל נחשדו שלא כשם ל"א, דרבנין טעמהון מה גמליאל רבן אמר

 פירש רמב"ןיא. הלה בסור". ויש להבין מה הטעם שלא נחשדו על החבסוריא חלה על נחשדו

  ארץ.שדו בז כ"ש שלא נחולפ". לא ל"בחו אבל, עליהם קדשים שאימת בסוריא דדווקא משום

 וםשהנחת מייריו, "הח מע)דמאי פ"ה מ"א( כתב שלא מיירי הכא כלל בלוק משנה ראשונהוב

"ד וכ. בחלה חייבש מקום בשום מצינו לא ה"מע הלוקח ובאמת, בטבלה ללוקח נותנה

 שם ועוד. תפארת ישראלה

 מן ןמפרישיש, דמאי הוא הנחתום מן דהלוקח)פיה"מ דמאי פ"ה מ"א( כתב  רמב"םה אכן

עשר מ הל'כותיו )פ"ט מוכן מוכח בהל. בחלה יתחייב לחם היה ואם, מעשר תרומת הדמאי

חשדו י"ד( שלא נרים הבכו ה"ו. פ"ו מהל' בכורים ה"א(. אולם במקום אחר כתב )פ"ח מהל'

פירש  רדב"זוהז! ן זא"פסקיו סותרי כ"ש בא"י. וא"כלכאורה ו, ישראל בסוריא על החלה

 שלארוש ר בפיי שאמובלוקח מהנחתום מייר, שבאמת לדעת הרמב"ם לא נחשדו על החלה

, שיםקאך דבריו . חלהה על הארץ עמי נחשדו שלא ואוכל לוקח הסתם מן אבל חלתה הפריש

יתי בשו"ת . וראפריששהרי בכמה מקומות משמע בפשטות שלא מדובר בכה"ג שאמר שלא ה

ין דסוריא יש לו, חלהעל ה נחשדו שפירש בדעת הרמב"ם שבאמת יד. אות יא(, )א אליעזר ציץ

 פרק) פרחו פתורכה וברס וכןמשום שבשעה שגזרו ידעו שלא נחשדו שם על החלה. , מיוחד

 ןסימ דמאי) השלחן פאתה להלכה סוברים וכך. כן סובר בעצמו הוא וגם ם"הרמב בדעת( ו"ל

 תחל רישיןדמפ, '(ה הלכה ג"י פרק .הארץ מצות שער צדק שערי) אדם חכמתוה( ז"ט ק"ס ד"י

 .דמאי

 אשפלוגתשם( ) יעזראל ץציולאחר שהאריך מאוד בבאור הירושלמי והראשונים העלה בשו"ת 

 ורכפת, ם"בהרמ: גם הם שנהשי הסוברים אלה ובין, לא או, דמאי חלת ישנה אי היא דרבוותא

 חלה פרישלה יש שפיר כןול. אדם חכמת, השלחן פאת. א"הגר. משה פני. למלך המשנה ופרח

 .חלה מהם רשהופ אי ידוע ולא ובשווקים בחנויות הנמכרים הנחתומים מככרות
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 סעיף ג':

 בחו"ל חיוב מדרבנן אף 

 עשו"כ מרן ה. וכ"חלה שנינו בבכורות כז. שמפרישים חלה בחו"ל כדי שלא תשתכח תורת

 .מישראל" להח תורת תשכח שלא כדי, סופרים מדברי לארץ בחוצה חלה "מפרישין

  יצאו ממנהתבואה ועיסה שנכנסו לארץ או 

 ייבין בחלהח, יסהעהם לארץ ועשה מ שנכנסה )סעיף י( שתבואת חו"ל ערוך השולחןכתב ה

רי סה בחו"ל הנה עיה מממן התורה בעת שרוב ישראל עליה. וכן תבואה שיצאה מהארץ ועש

י במקום א תלוכן להיא פטורה מחלה מהתורה. משום שחיוב חלה הוא בשעת גלגול ול

 שהתבואה גדלה.

 ':סעיף ד

 היכן חובת הפרשת חלה 

 ח(:, שנינו במשנה )ד

 ועד נהרה ועד מכזיב, תאח חלה כזיב ועד ישראל מארץ לחלה: ארצות שלש אומר גמליאל "רבן

 מן .שיעור הל אין - כהן ושל, ורשיע לה יש - אור של, לכהן ואחת, לאור אחת - חלות שתי אמנה

 יש - כהן לוש, שיעור לה אין - אור של, לכהן ואחת לאור אחת, חלות שתי, ולפנים אמנה ועד הנהר

 וליולדות הלנד בותולז לזבים סורהוא, טבילה צריך אינו אומר יוסי רבי .אוכלה יום וטבול שיעור לה

 כהן" לכל ונתנת השלחן על הזר עם ונאכלת

מפרישים חלה אחת  -. ארץ ישראל אמהמשנה עולה שישנם שלוש דרגות בהפרשת חלה: 

, ממש י"א אינה -מכזיב ועד הנהר ולחוץ. בונותנים אותה לכהן כיון שיכול לאוכלה בטהרה. 

לבא. ולכן  לעתיד קדשה לא ראשונה וקדושה בבל עולי כבשוה ולא מצרים עולי שכבשוה לפי

נאכלת לפי והשניה , אחת נשרפת משום שנטמאת בטומאת ארץ העמים, מפרישים שתי חלות

 מפרישין היו לא ואם גמורה העמים ארץ אינה שהרי מפורסמת הראשונה החלה טומאת שאין

 הרואה ונאכלת שניה חלה כשמפרישין אבל, נשרפת טהורה תרומה יאמרו הנאכלת שניה חלה

 רא"שה (.ברטנוראלו )ע"פ ה ואומרים לחכמים שואל או, הדבר טעם להבין לבו על נותן

קשה יותר לשמור על החלה , )חולין פ"ח סי' ד( פירש שכיון שמקום זה קרוב לארץ העמים

. ועיין בט"ז )סק"ב( וכן משום שנראית חלתם כחלת א"י טמאה )מפני הקרבה לא"י( בטהרה.

 ועד הנהר . מןג .ושלדעת הרא"ש ישנם ארבעה דינים, שחילק בזה בין שיטת הרא"ש לרמב"ם

אחת שורפים , ים שתים ושתיהם מדברי סופרים כיון שהיא חו"ל ממשמפריש -ולפנים  אמנה

 ואחת ניתנת לכהן כדי שלא תשתכח תורת חלה., משום טומאה
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 חלות ישת ישושיפר דיןב היה לחו" דבכל מהמשנה )פסקי חלה שער ד( שנראה רשב"אכתב ה

 שי עדייןש ושמעתי, שמונהו מארבעים' א שיעור לה ויש לכהן ואחת שיעור לה ואין לאור' א

 ש"רו .יעורש ובלא האור חלתב אלא נוהגין אין בצרפת וכן הארץ בכל אבל כן נוהגים מקומות

 ב"יוכתב ה .אותה ושורפין 'א חלה אלא מפרישין אין חו"ל דחלת בה"גוכ"כ , לדבר טעם נתן

 הטעםש( פ מןסי) רומההת ספר וכתב .בלבד האור חלת אלא להפריש שלא פשוט המנהג כןש

 אסור עתהו רותח במרק בקערה אותה שנותנים פעמים וגם וגוים מזרים לשמרה שצריך לפי

 .בקערה לאכול זר

, לא נשרפתחלה אול שם הכתב שעתה שאין טהרה בא"י א"א לכהן לאכט( , )ה רמב"םה אמנם

כ"ה להדיא ו, ותתי חלשאבל בחו"ל גם בזה"ז מפרישים , ואין צריך להפריש אחרת לכהן

"צ אר המקומות ם בשאגא"י בוהטור הביא בשם י"א שכיון שאין חלה נאכלת  קוס.במהר"י קור

שתים בכל  הפרישיך ל)הל' חלה סי' יד( כתב שצר רא"שלהפריש אלא אחת ולשורפה. וה

 המקומות.

, זיבכ עד בבל וליע בה שהחזיקו הארץ כל: ארצות בשלש לחלה דינים' : גשו"עכתב ה

 וליע בה ושהחזיק, שראלי ארץ ושאר; לכהנים נאכלת והיא, כשיעור, אחת חלה בה מפרישין

 ח"ממ חדא הראשונה, לותח שתי בה מפרישין, אמנה ועד מכזיב שהוא, בבל עולי ולא מצרים

, וץולח אמנהמ הארץ וכל. לאכלה לכהן אותה ונותנים, שיעור לה אין והשניה; נשרפת והיא

; תנשרפ היאו, שיעור לה אין הראשונה, חלות שתי מפרישין, ארצות בשאר בין בסוריא בין

 יסהע שאין, הזה ובזמן. וזבות לזבים אפילו לטמאים ומותרת, ונאכלת, ח"ממ' א, והשניה

 ,אותה ןושורפי, ח"ממ 'א, ישראל ארץ בכל אחת חלה מפרישין, המת טומאת מפני, טהורה

 שהיהכ, יעורש לה ואין, להלאכי לכהן שנייה מפרישין, אמנה ועד ומכזיב. טמאה שהיא מפני

 .מקודם הדבר

 סעיף ה':

 הפרשת חלה לכהן טהור 

 שנינו בבכורות כז.

 - מילי והני ,מגופו עליו היוצא שהטומאה במי אלא אסורה לארץ חוצה תרומת אין: שמואל "ואמר

 בה" לן לית - בנגיעה אבל, באכילה

 הואיל, טמאה שהיא פי על אף, לארץ חוצה חלת(: יא - י, )ה רמב"םע"פ דברי ה שו"עכתב ה

 והם, מגופו עליו יוצאה שטומאה כהן על אלא באכילה אסורה אינה, מדבריהם חיובה ועיקר

, מת טמאי אפילו, הטומאות במגע הטמאים שאר אבל. ויולדות ונדות וזבות וזבים קריים בעלי
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 מפריש, אחת חלה להפריש רצה אם, לארץ בחוצה בין בסוריא בין, לפיכך. לאכלה מותרים

 צריך ואינו, נדה ראתה לא שעדיין לקטנה או, קרי ראה לא שעדיין לקטן ונאכלת ח"ממ אחד

 שלא פי על אף, מזיבתו או זרעו משכבת שטבל גדול כהן שם היה אם וכן. שנייה להפריש

 צריך ואינו, הראשונה חלה לאכול מותר זה הרי, (שמש הערב שצריך א"ויר"ן: ) שמשו העריב

 .לארץ בחוצה שניה להפריש

 לפי ייתאמדאור בחלה בונתחיי לא עזרא ה( דבימי, דאע"ג שהרמב"ם כתב )ה ב"יוהסביר ה

 לכ מגע אלטמ אפילו ורהאס דאורייתא עיקרה דבא"י דכיון סבר מקום מכל, כולם עלו שלא

 בונתחיי ראעז דבימי ליה דסבירא משום דאורייתא היא הזה בזמן דאף דאמר מאן דאיכא שכן

 מן ייביםח עכשיו גם תורהה מן נתחייבו עזרא דבימי וכיון כולם עלו דלא גב על אף בחלה

 .בטלה לא שנייה קדושה לן דקיימא התורה

  ושריפת החלההפרשת חלה בזמן הזהכמות , 

אחת  א חלהיה אלשלא נוהגים להפריש חלה שנ ר"שכתב ה, לגבי המנהג למעשה בזה

ום שכולם לה משת החאלא אוכלים . וטעמם משום שאף בא"י רא"שושורפים אותה. וכ"כ ה

א לעיל שהבי י מרןמדבר ולכן גם בחו"ל לא צריך לתת את החלה לכהן. אמנם, טמאי מתים

 דברי הרמב"ם נראה שגם כיום כשיש כהן טהור נותנים לו חלה.

 יןא ותמקומ בשאר גם ,ישראל בארץ הזה בזמן נאכלת חלה שאין כיון א"וי: רמ"אהכתב 

, ואל דינותמ בכל פשוט גהמנה וכן(. א"י בשם טור) ולשרפה, אחת חלה רק להפריש צריכין

 שתי שיןכשמפרי עושין שהיו כמו אותה ושורפין, שיעור בלא אחת חלה רק מפרישין שאין

 אפילו, חלה כלוהאו(. ל"מהרי) כזית ליטול נוהגין מ"ומ. שיעור לה היה לא האור שחלת, חלות

 של שתובקדו קדשנו שרא: מברך כ"ואח, לאכול שרוצה המין על תחלה מברך, לארץ בחוצה

 ,עצמה ניבפ היסק לה עושין החלה כששורפין א"וי(. בו כל) תרומה לאכול וצונו אהרן

קא ח: נ"ל דו . ש"ך"ה מחמיןתוספות פסחים לד. ד, וייל י"מהר) ממנה ליהנות אסור דישראל

 שאופין ודםק תנורל שליכהלה ונוהגין(. אבל שאר הנאה מותר לזר, הנאה דשריפה אסור לזר

 .הפת

 אין אפילו אחת חלה רק האידנא מפרישין אין ענין )סק"ט( שהי"א בהגה ס"ל דבכל ש"ךכתב ה

 לשמרה שצריך לפי הפוסקים כתבו והטעם, מגופו ממנו יוצאת שטומאה מי רק טהור כהן שם

בקערה.  לאכלה זר אסור ועתה רותח במרק בקערה אותם שנותנין פעמים וגם ומגויים מזרים

אלא לעולם שורפים אותה. , שלדעתם אפילו יש כהן טהור אין נותנים לו החלה, עוד כתב

, אך לא בשאר ימות השנה. ועיין במג"א )או"ח תנז, ובפסח בלבד נוהגים לתת לכהן את החלה
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אם לא יתנו לו חלה לא יהיו מחזיקים אותו , ט( דאפשר שמפני שהחלות מרובות בזמן הזה

 ככהן.

 ורפה. וכתבוא ושכל שה אלא מפריש חלה בשיעור, בזמנינו אין מפרישים חלה לכהן, א"כ

בתרומה  הפרשהיעור היט( שבזה"ז ש, שלפי דברי מרן לקמן )שלא)אות ב(  ברכי יוסףה

כל שהוא.  יעורהשחלה  א"כ ה"ה הכא שהפרשת, גדולה הוא כל שהוא כיון שעומד לשריפה

"י מהרכן הורה ו, ב(צסימן  )משפטי צדק מהר"ש גארמיזאן, שמהריק"ה, מז(, )ג מבי"טוכ"כ ה

ש "ש לעיל שיע"פ מ טו(, )א אליעזר ציץוכ"כ בשו"ת  ועוד רבים שכך המנהג כיום. בי רב

ר רק חיוב ן נותם לכהוכיון שכיום לא נותני, בהפרשת חלה חיוב הפרשה וחיוב נתינה

הליכות ) זצ"ל גרע"יהוכ"פ  חכמים.ואינו חשוב כמבטל תקנת , ההפרשה שהוא בכל שהוא

טוב ( והוסיף ש' קיזח"א עמ) שלמה כרםוכ"כ בשו"ת , (. חזו"ע פסח עמ' קעחעולם ח"ג עמ' נ

' צוות ריש פער המ)ש ר"יאה אמנם לנהוג כאר"י., שיעור חלה אחד מכ"ד שפעם בשנה יפריש

ד להוציא אח קודקדי, לא( כתב דגם עתה דלשריפה אז. הביאו כה"ח סימן רמב אות כדשלח

 ום.נוהג כך כיסיד שום חשממ"ח לפי סודן של דברים. אך העיר הברכ"י שלא ראה ולא שמע 

שעוטפים  , וישת החלה)ח"ב יו"ד סימן כט( שנוהגים לשרוף א מרדכי מאמרכתב בשו"ת 

טו  )דמאי סי' חזו"אה ה.ך כבוד באשפאותה בנייר היטב בשקית ניילון סגורה ומניחים דר

. לידי תקלה יבואושחשש מסק"א ד"ה ועל( כתב שמפני הטורח לשרוף נוהגים להקל לקבור, 

ה ולזורקה ת החלוף אוהוסיף )מצוות הארץ פי"ב הע' כד( שאם קשה לקבור, מותר לעט

בדבר,  להקל תב שאין)יו"ד ח"ג סימן קכט אות א( כ משה אגרותבשו"ת  אולםלאשפה. 

 יצחק נחתמשו"ת . ובהחלה, אא"כ ההפרשה אינה אלא בתורת חומרא וחייבים לשרוף את

וך על ז אפשר לסמ"א, שאקר הדין צריך לשרוף, אא"כ איג( כתב שמעי-)ח"ד סימן יג אות יב

 הצד שמצוות שריפה לא נאמרה אלא על שיעור כזית.

ר, ובולעת איסשום שרת מיש לציין שאם שורפים את החלה בתבנית התנור הרי התבנית נאס

ה על רוף את החליף לשן עדוכן אם נותנים אותה בתחתית התנור הרי הוא בולע איסור, ולכ

ת התנור הר להסיק א, ויזתנורבכירי הגז, או שיעטוף בנייר אלומיניום את החלה וכך ישרפנה 

ת תר לשרוף א( שמוות וא)סימן קח  כה"חוע"ע בלאחר מכן קודם שיכניס לשם את המאפים. 

 יא.או מילתא הלריחא "ל דאופים בו את הפת, משום שחלה כיום מדרבנן, וקיהחלה בתנור ש

 חלה שנאבדה 

)אות ג( שאם הפרישו חלה מהעיסה ונאבדה החלה )כגון שבא עוף ואכלה(  ברכי יוסףכתב ה

כיון שבזמן הזה החלה הולכת לשריפה. ובמצות חלה יש שני , אינה צריכה להפריש שוב חלה

יותם ובזמן שהיו מקיימים את שניהם היו חייבים באחר, לכהן ונתינה הפרשה שהם, חלקים
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אבל את הנתינה לא , שמקיימים רק את חלק ההפרשה וצריך להפריש אחרת. אבל כיום

ומה לי לשרוף חלה זו או שהעוף לקחה וכעת , הרי נעשתה המצוה, מקיימים מחמת הטומאה

ואם , ן אנו חייבים באחריות החלהנמצא בחדרי בטנו?! נמצינו למדים שלאחר ההפרשה אי

 נאבדה וכיוצ"ב א"צ להפריש שוב. וכ"כ בתשובה מאהבה לגבי חלה שנאבדה.
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 תמצית הסימן

תרומה".  חלה תרימו : "ראשית עריסתכםמהעיסה תרומה להפריש עשה מצות :'א סעיף

 איתא וראשית זו אין לה שיעור מהתורה, אפילו הפריש כשעורה פטר את העיסה. ובחולין קלו:

ה שצריך שיריים לעיסה, ולכן אינו יכול לעשות את כל עיסתו חלה. נודע ביהודה: בהפרשת חל

 מפקיע את הטבל מהעיסה, וכן נותן לכהן. וכדי לקיים מצות נתינה לא מספיק חיטה אחת לכל

: אחד מכ"ד לבעל חלה הפרשת שיעור ח."ממ אחד או ד"מכ הכרי, אלא צריך שיעור של אחד

 אחד מפריש הבית בעל אף, באונס או בשוגג העיסה נטמאה ולנחתום אחד ממ"ח. ואםהבית, 

ח. בטעם הקולא לנחתום: "ממ אחד מפריש ב"בעה ך: כיום כל העיסות טמאות, ואף"ש. ח"ממ

 . בו הקילו ממכרו הפסד שוםמ -יסתו מרובה ובשיעור זה יש כדי מתנה. לבוש ע -ש"ך 

מן : כתובות כה. רמב"ם ושו"ע: חיוב מהתורה רק בא"י בזהזה ובזמן בארץ חלה חיוב :'ב סעיף

 חיובשכל ישראל שם, לכן בזה"ז אינה אלא מדרבנן. ואעפ"כ החמירו בכמה ספיקות שלו. 

 שישנה הסוברים אלה ובין, לא או, דמאי חלת ישנה : פלוגתא בירושלמי אימספק חלה הפרשת

 ולכן. אדם חכמת, השלחן פאת. א"הגר. משה פני. למלך המשנה ופרח כפתור, ם"הרמב: גם הם

 מהם הופרש אי ידוע ולא ובשווקים בחנויות הנמכרים הנחתומים מככרות חלה להפריש יש שפיר

 .חלה

 מדברי לארץ בחוצה חלה מפרישין": בכורות כז. ושו"ע: ל"בחו אף מדרבנן חיוב :'ג סעיף

: ממנה יצאו או לארץ שנכנסו ועיסה תבואה ".מישראל חלה תורת תשכח שלא כדי, סופרים

ותבואה . עליה ישראל שרוב בעת התורה מן בחלה לארץ חייבת אם נכנסה עיסה -ערוה"ש 

שיצאה מהארץ ועשה ממנה עיסה בחו"ל פטורה, שנקודת החיוב היא בגלגול, ולא היכן שגדלה 

 התבואה. 

 - ישראל ארץ. א: חלה בהפרשת דרגות שלוש : משנה בחלה:חלה הפרשת חובת היכן :'ד סעיף

 י"א אינה -ולחוץ הנהר ועד מכזיב. ב. בטהרה לאוכלה שיכול ונותנה לכהן, אחת חלה מפרישים

. לבא לעתיד קדשה לא ראשונה וקדושה בבל עולי כבשוה ולא מצרים עולי שכבשוה לפי, ממש

. ג נאכלת. והשניה, העמים ארץ בטומאת שנטמאת משום נשרפת אחת, חלות שתי מפרישים ולכן

 אחת, משמ ל"חו שהיא כיון סופרים מדברי ושתיהם שתים מפרישים - ולפנים אמנה ועד הנהר מן

 וכ"כ השו"ע. .חלה תורת תשתכח שלא כדי לכהן ניתנת ואחת, טומאה משום שורפים
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 ן: בכורות כז. חלה אסורה באכילה )ולא בנגיעה( בחו"ל לכהטהור לכהן חלה הפרשת :'ה סעיף

 ישלהפר רצה ובחו"ל אם מגופו. רמב"ם ושו"ע: הביאו הגמ', ולכן בסוריא עליו יוצאה שהטומאה

וכהן שלא העריב שמשו יכול לאכול חלה  לקטן או קטנה. ונאכלת, אחת אחד ממ"ח חלה

: ר"ש: המנהג להפריש חלה אחת, החלה ושריפת, הזה בזמן חלה הפרשת כמותהראשונה. 

החלה. והאוכל את החלה מברך 'לאכול שכולם טמאים. וכ"כ הרמ"א, והוסיף ששורפים את 

תרומה'. וי"א שכששורפים את החלה, מסיקים אותה בפנ"ע. ש"ך: הי"א שהביא הרמ"א סוברים 

 ים לתת. גדולי הפוסקים כתבו שכיוםשלעולם אין מביאים את החלה לכהן, ורק בפסח נוהג

: ברכ"י: אבדהשנ חלה ח."ממ אחד מפרישים חלה אחת בלבד. האר"י כתב שיש לדקדק להוציא

 א"צ להפריש שוב שהולכת לשריפה. 
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 דין חלה דרבנן ותערובתה בחולין -סימן שכ"ג 
 ובו סעיף אחד

 נתינת חלת דרבנן לכהן עם הארץ 

. לכל כהן נתה ניתוחלת ח( שמן הנהר ואמנון ולפנים חשוב חו"ל, שנינו במשנה )חלה ד

 רמב"ןגם ה יה"מ.בפ "םרמבהוכ"כ  ופירשו בירושלמי שניתנת בין לכהן חבר ובין לכהן ע"ה.

 ני שהוא כהןוהש, שוטוהאחד הוא כפ, בהלכותיו )פ"ד אות מד( הביא שני פירושים לע"ה

 ועיין ב(. )אות פרישהוסיים שהעיקר כפירוש הראשון. וכן משמע מה, שאינו משמר שלו

 ר"ןהוב"א רש( והד, לה ד)ח ר"ש)חולין קל: ד"ה מנין( וה תוספותברי"ט אלגזי שכתב שגם מה

 אלא בין, הזירוש וכח כפמכתב שמהגמ' לא  רע"בה, מנגד שם בחולין משמע שהוא כהן ע"ה.

ם שום אין נותני ל לע"האב, לכהן שאוכל חולין בטהרה ובין לכהן שאינו אוכל חולין בטהרה

"ה עמב"ם לכהן נת הרכוו )ד"ה ונתנת( כתב שאין תוספות יו"טמתנה ממתנות כהונה. גם ה

, םו תלמיד חכה אפילוז, הבמי שלא קיבל עליו דברי חברות לעניין טומאה וטהר אלא, ממש

 וכן הוכיח מדברי הרמב"ם.

ת דרבנן ניתנמיקרה עאם  שדווקא ב"חוה ב"יופירשו ה, כתב 'כל חלה שהיא מדרבנן' טורוב

, זמן הזהבשראל י ארץ כחלת, אבל אם עיקרה מדאו' אפילו שכעת דינה דרבנן, לכהן ע"ה

 ניתנת לכהן ע"ה. אינהש

 המסייע כהן וםמש הב ואין הנ"ל לכהן עם הארץ.פסק שיכול לתת את החלה  שו"עמרן ה

 אסור. שהוא, במתנותיו

 הפרשת חלה לאחר האכילה 

אוכל ש רש"י. ופפריש"מכך  שנינו בביצה ט. "אמר שמואל חלת חוצה לארץ אוכל והולך ואחר

דא"כ  דלא נהירא ן יג(סימ) רא"שתב עליו הכל הפת ומשייר כדי חלה ומפרישה באחרונה. וכ

 שלהפרי דיכ חלה מכדי ריות לשייר צריךש משמע אלא, חלה' כדי 'ומשייר למימר הוה ליה

חלק  שישאר ולכן צריך, (ט"מ א"פ חלה) ניכרים" ששיריה "ראשית דבעינן משום חלה עליו

 אוכל שרינןמד עינןב לא יודא מוקף ומיהו מהלחם כדי להפריש ממנו ותהיה ההפרשה ניכרת.

 ר רבה(."ה אמביצה ד: סוד) ר"ןוה (ג"ע רג קמא עשין) ג"סמה "כוכ .מפריש כך ואחר והולך

אבל לא  ,נשארמה ששכתב 'ולהפרישה אח"כ' דמשמע שמפריש מ טורוכ"כ הב"ח בדעת ה

 שמשאיר רק את החלה לבסוף.

 כך ואחר והולך אוכל דאמרינן דהא אלחנן ר"ה בשם יהודה רבינו מורי כתב :ג"סמכתב ה עוד

 בחלה נתחייבה אחת שכל במצות אבל ביחד כשנילושה העיסה כל כשנתחייבה זהו מפריש
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)פסחים סי' תקצז(.  מרדכיוכ"כ ה .כולן את לפטור הקפה בלא יועיל שלא הוא סברא לבדה

 עיסה אבל, המוקף מן שלא לפטור יכול זו חלה עם שנתחייב לעיסה : ודוקארמ"אוכ"כ ה

 המוקף. מן שלא אחרת מעיסה חלה מפרישין אין, עצמה בפני שנילושה

לכך ויש ברירה  דרבנןמהוא דקי"ל דכל ש, הטעם שאינה טובלת :כתב )סי' שכד ס"ק טו( ט"זה

 כ הפריש אמרינן ברירה מדרבנן.כיון דאח"

 העיקר יןשא מפני, ותרמ ל"בחו, החלה יפריש כך ואחר תחלה לאכול רצה ואם :שו"עכתב ה

 טעמ לשייר וצריך :רמ"אהוהעיר  אבל חלת ארץ ישראל לא יאכל עד שיפריש. .מדבריהם אלא

 .שמפריש בשעה שיריים שיהא כדי, שמפריש חלה משיעור יותר

ש חל בשבת שישפסח  ערב )אות ה( שהביא כמה מדברי הפוסקים לעניין תשובה פתחיעיין ב

להפריש שבת והלאחר  להשאיר מהחלהמשום שאין תקנה , ליזהר להפריש חלת חו"ל מע"ש

 .(ו ס"גן תק)ע"ע מג"א ושאר פוסקים או"ח סימ כיון שתהא אסורה מדין חמץ

 "זטהמוקף. והריש מש להפסק"ג( שגם בחלת חו"ל לכתחילה י, )או"ח תנז מגן אברהםכתב ה

חד ד לשיעור אפו יחהצטר)שם סק"ב( כתב שמועיל אם הפריש מכמה בצקים או מיני מאפה ש

 ד של חיוב.בלב

ברך. מל לא שאכ שכשמפריש לאחר גרש"ז אוירבךכתב השש"כ )פמ"ב הע' נז( בשם ה

, לבעל דבר שב ברכיםן מואי שמתחילה אינו יכול לברך על דבר שאינו עושה עכשיו בפועל

 ית מאירבב ולםארע. משום שכבר חלה ההפרשה למפולאחר האכילה גם אינו יכול לברך 

גר"ח כ"ד הו סוף.ריש לב)סעיף ג( מבואר שמברך כשמפהשולחן ערוך )או"ח תנז סק"ז( וב

 )דרך אמונה פ"ה מבכורים ס"ק קכא(. קנייבסקי

  ביטול חלת חו"ל ברוב 

 שנינו בבכורות כז.

 ומאתה"ימי טבלה  "אמר שמואל תרומת חוצה לארץ בטלה ברוב. רבה מבטלה ברוב ואכיל

היינו  ברוב' ש'מבטלה.( טו שם מלחמות) ן"רמבה בשם כתב( וכתב ה"סוד: יד פסחים) ן"הר

טלין רי בדרבנן מבשה, ומבטלה חולין עליה מרבה ממנה בפחות או בכמותה כשנתערבה

תב כ( ד ערש חלה קי)פס א"רשבה אך. לכתחילה בעירוב איסורא. אבל ודאי שאין לבטל

בטל למותר א( כתב שי, )תרומות יג רמב"םומבטל. גם ה נוטל לכתחילה דאפילו דמשמע

ן כשמתכוום ששכס"מ ביין ע, תרומת חו"ל ברוב ולאוכלה בטומאה )ומ"ש בבכורים פ"ה הי"ב

 .אבל אם נתערבה מאליה די בשווה בשווה(, לבטל צריך רוב
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 ד(:, עוד שנינו בירושלמי )ד

 ואינה אהממ בפחות עולה שהיא מלמד יונה רבי אמר. רוב צריכה שהיא בבוצרה אבהו' ר "הורה

 על הזר םע תונאכל דתנינן .ואחד באחד אפילו אמרה מתניתא זעירא רבי אמר. ומאה באחד נאסרת

 השלחן"

ב אוכלה. וכתוה ולשוה בש עם חולין יכול לערב תרומת חו"לזר כתב שיא( , )יג רמב"םה. א

יתו של זר רב בפם תתעדס"ל בירושלמי דכיון שא, י שטעמו משום שפוסק כר' זעיראהב"

 .סמ"גבשווה מותר. וכ"פ המשמע ששווה , מותרת לו

לה בחולין ינה בטדא, זר)תוספות ד"ה תרומת( שאסור לבטלה כדי להאכילה ל ר"ידעת . ב

, טלה ברובו"ל בחומת אלא במאה ואחת כתרומה דאורייתא. ולדעתו הא דאמר שמואל שתר

 להח)הל' רא"ש הסקנת מ כןשוכתב הב"י  )סימן פא(. תרומהוכ"כ ה היינו להתירה לכהן טמא.

שהשיג  ש"ך )סק"ג(בעיין ם. ו. אך המעדני מלך השיג עליו וכתב שהרא"ש ס"ל כרמב"סימן יד(

 על הרב מעדני יו"ט.

ו אפילחולין כהן בעירבה השאלא לאחר , לא בעינן אחד ומאה כדי שזר יאכלנהד רש"ידעת . ג

 זר.לשאסורה כח . שמוות סזיכול לאכלה. והתוספות הנ"ל דחו דעת רש"י מכח הגמ' במנחזר 

וב אבל לא קא ברך דווא, )פסקי חלה ש"ד( ששמואל התיר גם לזר לאכלה רשב"אדעת ה. ד

 .דירושלמי זעירא כרבי הלכתא דליתשוה בשוה. 

. ר"י בה ולאכול. ה בשוב שוזר יכול לער -מצאנו ארבעה דעות בראשונים: א. רמב"ם  לסיכום

לאחר שהכהן  -ש"י במאה ואחד. ג. ראינה בטלה אלא ד, אסור לבטלה כדי להאכיל לזר -

 וב.רבה ברכלה דוקא כשנתעמותר לזר לא -יערבנה מותר לזר לאכלה. ד. רשב"א 

 ר על שולחןעם ז אכלהלפסק כדברי הרמב"ם שאפילו נתערבה שוה בשוה יכול  שו"עמרן ה

 ךאכדעת ר"י(.  ,ן ולא זרטומאתו )דווקא הכה בימי ואוכלה. ברוב לבטלה ... ומותראחד.

 מאה עד תהתערוב דאוסרת להו וסבירא, חולקין : "וישפסק כתרומה )סימן פא( ור"י רמ"אה

 שישים". עד במינה ושלא, במינה הוא אם, ואחד

לא במאה טלה אבינה )סק"א( שאפילו אם הסיר את האיסור שנפל לתערובת א ט"זכתב ה

הקל ל( אין לנו אין הט. ד"צדכיון שכך היא דעת רש"י )כפי שכתבו התוספות בחולין , ואחד

 )אות ד( דבדיעבד בטלה ברוב. דרכי משהב כתבו בזה.

אפשר שדווקא כשמתכוון לבטל , דאע"פ ששמואל לא התיר אלא לבטלה ברוב ב"יוכתב ה

אפילו אם לא , אבל אם אוכלה עם הזר על השולחן וממילא היא מתערבת לפעמים, צריך רוב

כתב שמדברי הטור מבואר שאף לכתחילה  ךא, ב"חנתערבה אלא שוה בשוה מותרת. וכ"כ ה
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אבל לערבו בטומאתו , לכן פירש שדוקא לזר מותר שוה בשוה, יכול לערבה שווה בשווה

)סק"י( כתב שדברי הב"ח לא  ש"ךה אולםחמיר טפי דלא שרי אלא כשמבטלו ברוב כשמואל. 

וא עצמו פירש וה, לזרים חמיר טפי שהרי לאוכלה, דיציבא בארעא וגיורא בשמי שמיא, נראים

ושאני חלת חו"ל מתרומת חו"ל. ולאכלה , שדווקא בתרומה כתב הרמב"ם שמבטלה ברוב

דגול )סעיף ח(. וב ערוך השולחןלזרים אין לערבה לבטלה לכתחילה אפילו ברוב. וכן פירש ה

נראה שמותר להוסיף עליו , כתב שאם נתערבה כבר אלא שלא היה מאה ואחד כנגדה מרבבה

 כתחילה.עד מאה ואחד ל

 שאלה על ההפרשה לאחר שנתערבה 

 לישא עיסהה אכל לא םא, לבטל א"ק ואין, בעיסה ונתערבה חזרה : "ואםרמ"אעוד כתב ה

 אחרת". חלה לויטו ויחזור, ההקדשות על דנשאלין, כנדר לו ויתיר עליה לחכם

נו ין הרי שניש עדיהפרי משום שאם לא, שדווקא נקט אם הפריש ונתערבה)סק"ה(  ש"ךכתב ה

 חזור ויטולרע ויה למפוע"י שישאל לחכם תעקר קדושת החלשאוכל והולך ואח"כ מפריש. 

ר יכול איסו רובתשאם על כל תע, )סק"ב( התקשה בשאלה לחכם כאן ט"זחלה אחרת. ה

 ר כך היהש שאמה קדופוכתב דאילולי לישאל לחכם קשה מכמה משניות ומקורות אחרים! 

, צד התערובתמך לא א, ולמפרש שרק אם ישנה סיבה מצד הנתינה עצמה שרוצה לחזור בו יכ

מת יראת ים מחנדר ודומה לנשאל על עקר.בכל פתח וחרטה צריך שעיקר הנדר י שהרי

י כדאי ואם שאינ, יישבםלדול העונש. וסיים הט"ז שדברי הסמ"ק שהביא הרמ"א צריכים עיון ג

אף ויתכן ש, הביל זקל בשרה נפשי שאין לסמוך על פסק זה ולהמ"מ חלקי אמ, לחלוק עליו

רבה י( הקסימן ) עקבי ביתהסמ"ק לא כתב אלא כשיש לו חרטה על עיקר החלה. ובתשובת 

 )סימן קל(. חות יאירוכן בתשובת , להשיב ע"ד הט"ז

 ת"שו, (די ק"ס ברכה ירישי ב' סי) לחם חלת: ז"הט על שחלקו מהפוסקים מהרבה נראה מ"מ

 יז' סי ד"וי א"ח) עבדי ישכיל ת"שו, (קיא' סי א"ח זרעים) צבי הר ת"שו, (מא סימן) כהן משפט

 ז' וסי ל"זצ פרנק פ"רצהג הערות ד' סי אחרון קונטרס ב"ח, והגם ה"ד וסק"ו באשר ה"ד

 בספר בכת וכן (והנה ה"ד אכ' סי ד"יו א"ח) אומר יביע ת"שו, (ל"זצ עפשטיין פ"הגר בהערת

 .א"כרמ הפוסקים רוב שדעת( טז ק"ס ד' סעי יד פרק) העומר לקט

( שכג' סי) יעקב ישועותה בשם כתב( מקום יש עוד ה"ד ו ק"ס כ' סי א"ח) הקדש ציץ ת"בשו

 כיון, הופרשה שממנה עיסה באותה התערבה אם דווקא שהתערבה חלה על להישאל שניתן

, מתחילה אליו התכוון שלא מצב יצרה והתערובת העיסה את לתקן הייתה ההפרשה שמטרת

( שם) הקדש ציץ' בס. ההפרשה על להישאל ניתן לא - אחרת בעיסה תערבהה החלה אם אך

 .כדבריו נקטו לא האחרונים ולמעשה, יעקב הישועות בדברי דן
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 מי נשאל על ההפרשה? 

 טעונג יו"ת ב בשו"כת, כשאדם מינה שליח להפריש תרו"מ ורוצה עתה להישאל על ההפרשה

ר פסו( הביא בשם  ,שלא)ובפת"ש , )יו"ד סימן קיג( שרק השליח יכול להישאל על ההפרשה

 ,ה שליחותור פקען שכבדעה הסוברת שדווקא השליח אינו יכול להישאל כיו חכמים משנת

וד עד"ה ועי'  ' קיא"א סיזרעים ח) צבי הראבל הבעלים יכולים עדיין. כדעתו נטה בשו"ת 

כריע כשתי השם(  "שפתבהו"ד , י' שכ ד"ה יקרת)יו"ד ס חת"סה .ועוד בשו"ת בית יצחק(

 שליחות.העצם  ל עלהדעות וכתב שהשליח יישאל על ההפרשה עצמה ואילו המשלח יישא

הסתפק  הםלאבר רזכו בספר, ואם בעלת הבית מפרישה יש לברר האם דינה כשליח או לאו

כח( כתב  ד סי')יו" קיצח ביתבשו"ת  אולםבזה ולכן הכריע ששניהם יעשו התרה מספק. 

ל ל להישאל עא יוכעלה לבוהוסיף שיתכן שאף אם ירצה , באופן פשוט שהיא נחשבת כבעלים

הפרישה שה שיאבע יודו כתב שכו"ב( ")ח"א יו"ד סי' יז סק עבדי ישכילבשו"ת  ההפרשה.

א פקעה לה ולחריש שיכולה היא להישאל על ההפרשה כיון שהיא שלוחתו הקבועה להפ

"ת יין ם בשוג .שהתה לאחר ההפרשה. אך למעשה כתב ששניהם יישאלו על ההפרשליחו

הובאה  סימן כח( דיו" בי ח"הטוב )ח"א יו"ד סימן טו. והובאה תשובה זו בשו"ת מאמר מרדכ

י מצוה שזוה ל כיוןשכתב שהאישה צריכה להתחרט ולשאו ניסים יצחקתשובתו של הרב 

כיון  ת אלהה במצווזכות יש לאישה על בעלגרידא אלא  ואין זו מטעם שליחות, שלה

גרי"ש של ה ובתושהובאה תש, שמשמיא זכו אותה בהן. וע"ע בשו"ת מאמר מרדכי שם

עשות לישה צריכה ב שהא( כת)תרו"מ עמ' רנח חזון עובדיהוב אלישיב לרב יצחק ניסים בזה.

 את בעלה שליח בשבילה.

 עוד יש לברר האם יש לברך על ההפרשה החוזרת: 

ה ערובת תרומעל ת הישאללד"ה ודע דק"ל על הרמ"א( הקשה על היכולת  .)נדרים נטהרש"ש 

יח מכמה והוכ זאת ולבסוף דחה, והרי נמצא שהברכה על הפרשה הראשונה היתה לבטלה

ספת כתב עם נופרכה אולם לגבי ב מקומות שאין הפקעת ההפרשה גורמת שהברכה לבטלה.

ונה. וכן הראש פרשהתמך על הברכה שברכה על ההשלא תברך על ההפרשה השניה אלא תס

 )ח"א סי' מח(.  קטנות הלכותמשמע מדברי שו"ת 

אלא לחוש , אות א( כתב כן אך לא מטעמם של הרש"ש וההלכות קטנות )ברכ"י חיד"אה

לכן כתב: "על צד היותר טוב כשמפריש חלה שנית לא , לדעת הט"ז שהשאילה לא הועילה

)ח"א יו"ד סי' כא ס"ק יב(  אומר יביעוביאר דבריו בשו"ת ". …יברך דברכות אינן מעכבות

שיש לחשוש לדעת הט"ז רק בהקשר לברכה לבטלה שאסורה מן התורה לדעת הרמב"ם 
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 אולםוהשו"ע. אך לעניין השאלה עצמה אין לחשוש לט"ז כי חיוב חלה בזה"ז הוא מדרבנן. 

 שלענין כתב (ו, הובא בפת"ש שלא. )יו"ד סי' שכ ד"ה ואמנם לענין הברכה סופר חתםבשו"ת 

 ברכה ולגרום לשאול אין דבחנם נהי, כלל לבטלה ברכה חשש כאן אין בירך שכבר ברכה

 שום כאן אין שנית ויברך ויתרום ויחזור טעם משום שהתחרט אירע אם מ"מ אבל שנית צ"שא

, חלה תרומה להפריש וצונו מברך שככה כלל לבטלה היתה לא כי ראשונה לברכה מיחוש בית

 זה ד"ע אותם להפריש צונו וכה עליהם לשאול כח לו שישאר הוא וחלה תרומה הפרש וענין

 עשה. וכן

 אכילת כהן עם זר 

ב"ם אע"פ ת הרמ. לדעח( שכהן יכול לאכול עם הזר על השולחן, עוד שנינו במשנה )ד

וכ"פ מו. עאכלה בוא לולדעת האוסרים לא חיישינן שמא י, שיתערב עם חלת הכהן מותר

, אחד ןשלח על זר םע לאכלה רשאי, מקרי טהור לכהן שמותרת לארץ חוצה : "חלתשו"עה

 . מדמעת" שאינה לפי

ו לת א"י אינבל בחא, נן)סק"א( שכל האמור הוא דווקא בחלת חו"ל שהיא מדרב ש"ךכתב ה

, תבעוד כ ותר.מור יחינה דבכלל זה ואפילו בזה"ז שהיא מדרבנן כיון שעיקרה מדאורייתא 

 לם.ים כדי לבטך שישם צריאבל בשאר איסורי דרבנן לעול, שזוהי קולא מיוחדת בדיני חלה

ם לולא יינו גוזריובת התער )סק"ב( שדווקא בחלה כיון שהוא לחם ושכיח ביה ש"ךעוד כתב ה

 . הטעם שאינה מדמעת. אבל בשאר איסורים איננו חוששים שיתערבו

  י א"חלת  דינישאר 

 ינהוא. יפרישש עד יאכל לא ישראל ץאר חלת אבל: יד(-יג, עפ"ד הרמב"ם )ה שו"עכתב ה

 מהשבתרו לוכ. לכתחילה, הטמא על הטהור מן ניטלת ואינה. כתרומה, המוקף מן אלא ניטלת

. בחלה ךכ, זה על מזה וםיתר לא שבתרומה וכל. בחלה כך, תרומה אינה תרם ואם יתרום לא

 .חלה אוכל תרומה האוכל וכל. חלה אוכל אינו תרומה אוכל שאינו וכל
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 תמצית הסימן

נותנים חלה לכהן : נחלקו הראשונים בפירוש המשנה האם נתינת חלת דרבנן לכהן עם הארץ

 שהכוונה לכהן שאינו אוכל חולין בטהרה, אבל לע"ה אין נותנים שום מתנה ממתנות ע"ה, או

  כהונה. שו"ע: יכול לתת חלה לכהן ע"ה. ואין בה משום כהן המסייע במתנותיו, שהוא אסור.

משייר  -: ביצה ט. "חלת חו"ל אוכל והולך ואחר כך מפריש". רש"י הפרשת חלה לאחר האכילה

ש לשייר יותר מכדי חלה, כדי שתהא ההפרשה ניכרת, וכ"כ הרמ"א. י -כדי חלה לסוף. רא"ש 

עם חלה זו יכול לפטור שלא מן המוקף, אבל עיסה  הרמ"א בשם הסמ"ג: דוקא לעיסה שנתחייב

שנילושה בפני עצמה, אין מפרישין חלה מעיסה אחרת שלא מן המוקף. ט"ז: אמרינן ברירה 

ה בחו"ל מותר לאכול תחלה ואחר כך להפריש, שאינ מדרבנן ולכן מועיל שלא מן המוקף. שו"ע:

אלא מדרבנן. אבל חלת א"י לא יאכל עד שיפריש. מג"א: גם בחלת חו"ל לכתחילה יפריש 

 מהמוקף. גרשז"א: כשמפריש לאחר שאכל לא מברך. ערוה"ש: מברך כשמפריש לבסוף. 

ק כשנתערבה מרבה ר -: בכורות כז. "תרומת חו"ל בטלה ברוב". ר"ן ביטול חלת חו"ל ברוב

ב זר יכול לער -. רמב"ם 1לה. אפילו לכתחי -עליה ומבטלה, אך לא לכתחילה. רשב"א ורמב"ם

. 3לזר, דאינה בטלה אלא במאה ואחד.  הסור לבטלה כדי להאכילא -. ר"י 2שוה בשוה ולאכול. 

ערבה ותר לזר לאכלה דוקא כשנתמ -. רשב"א 4אחר שהכהן יערבנה מותר לזר לאכלה. ל -רש"י 

ה ברוב. שו"ע כרמב"ם. רמ"א כר"י. ט"ז: אפילו אם הסיר את האיסור שנפל לתערובת אינה בטל

 אלא במאה ואחד. 

: רמ"א: "אם חזרה ונתערבה בעיסה, ואין ק"א לבטל, אם שאלה על ההפרשה לאחר שנתערבה

חלה לא אכל העיסה ישאל לחכם עליה ויתיר לו כנדר, דנשאלין על ההקדשות, ויחזור ויטול 

אחרת". ט"ז: לכאורה רק אם יש סיבה מצד הנתינה עצמה שרוצה לחזור בו יכול, אך לא מצד 

התערובת, שהרי בכל פתח וחרטה צריך שעיקר הנדר יעקר, ודברי הרמ"א צע"ג. אך הרבה 

 פוסקים חלקו על הט"ז, ופסקו כרמ"א.

. פת"ש: 2לישאל. . עונג יו"ט: אם מינה שליח, רק השליח יכול 1: מי נשאל על ההפרשה?

. חת"ס: השליח 3השליח אינו יכול להישאל כיון שכבר פקעה שליחותו, אבל הבעלים יכולים. 

הבית מפרישה, יישאל על ההפרשה עצמה ואילו המשלח יישאל על עצם השליחות. אם בעלת 

ברכה על ההפרשה דינה כבעלים, ויש הסוברים שדינה כשליחת הבעל. לדעת חלק מהפוסקים 
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: רש"ש: הברכה הראשונה אינה לבטלה. וא"צ לברך שוב. וכ"כ החיד"א שחשש לדעת החוזרת

 הט"ז שהשאלה אינה מועילה.

 : רמב"ם: כהן יכול לאכול עם זר על השולחן, אע"פ שיתערב עם חלת הכהן,אכילת כהן עם זר

לפי שאינה מדמעת. ש"ך: דווקא בחלת חו"ל מדרבנן. ובשאר איסורים לא חוששים לתערובת. 

 : שו"ע: חלת א"י לא יאכל עד שיפריש. ואינה ניטלת אלא מן המוקף, ולאשאר דיני חלת א"י

 ולגבי אוכלי ,וה"ה לגבי הכשרים לתרום, וכן בתרומה זה על זה מהטהור על הטמא לכתחילה.

 התרומה.
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 שיעור חיוב חלה -סימן שכ"ד 
 ובו י"ד סעיפים

 סעיף א':

 אלו מינים חייבים בחלה 

 א(:, ע"פ המשנה בחלה )א (ע.)שנינו במנחות 

חלה. גמרא: ב ןיחייב אלו הרי - והשיפון, שועל והשיבולת, והכוסמין, והשעורין, "משנה: החיטין

 שיבולת, שראיד - שיפון ,גולבא - ןכוסמי; שעורין מין ושיפון שועל שיבולת, חיטים מין כוסמין: תנא

 םלח לחם יאאת: לקיש ריש אמר? לימי הני מנא, לא ודוחן אורז, אין הני. תעלא שבולי - שועל

 ישר אמר ?לןמנ גופה והתם .עוני לחם: התם וכתיב, הארץ מלחם באכלכם והיה: הכא כתיב, ממצה

 ץחמ ליוע אכלת לא: קרא אמר ,יעקב בן אליעזר' ר דבי תנא וכן, ישמעאל' ר דבי תנא וכן, לקיש

, פסחב חובתו ייד בהן יוצא דםא חימוץ לידי הבאים דברים, עוני לחם מצות עליו תאכל ימים שבעת

 סירחון" לידי אלא חימוץ לידי באין שאין אלו יצאו

 פסק: אין חייב בחלה אלא חמשת מיני תבואה.  שו"עמרן ה

ו את תירגומ שוניםהרא הביאו כוסמיןבאשר לזהותם של מינים אלו חלוקות הדעות. לגבי 

שמין זה  לל נד( כתב)כ דםאחיי כתב שאין אנו יודעים מה זה כוסמין. וב דרך החייםללע"ז. וב

 ש שחלקו עלולם י)א אקרהוא מה שעושים ממנו כיום קוו שועל שיבולתלא מצוי בינינו. 

עשויים הלכן לחמים ופון. ם שיהוא מה שנקרא גם כיו שיפון. וקביעה זו, ונ"מ גם להל' פסח(

 ים בחלה. משאר מינים כגון תירס אינם חייב

 מהי הכמות החייבת בחלה 

  (:ב, א) בעדויות שנינו במשנה

 קב אלא זה יכדבר ולא זה יכדבר לא אומרים וחכמים, מקביים אומר והלל לחלה מקב אומר "שמאי

 טוריןפ חמשה ראומ יוסי ביר, חייבין רבעים חמשת אמרו המדות ומשהגדילו, בחלה חייבים ומחצה

 חייבין" ועוד חמשה

 (פג:)עוד שנינו בעירובין 

 יסתע וכמה. המדבר עיסת כדי - עיסותיכם וכמה. עיסותיכם כדי - ערסתכם ראשית: רבנן "תנו

 הןש, בחלה חייבת ועוד קמח בעיםר שבעה: אמרו מכאן. הוא האפה עשרית והעמר דכתיב - המדבר

 ציפורי" של חמשה שהן, ירושלמית של ששה

משמע שפסק כר' )עירובין פג: ד"ה שבעת(  תוספותמה אולםכאן פסק להלכה כת"ק.  טורה

 יוסי. 
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איפות. איפה =  5יפות. לתך = א 10נקדים ונפרט את שיעורי המידות למען הסדר הטוב: כור = 

 2צה = ביצה בקליפתה. בי 1.5יעית = רביעיות. רב 4לוגין. לוג =  4קבין. קב =  6סאין. סאה =  3

 כזיתות.

)הל' חלה  רא"שה. וכ"כ הביצים וחומש ביצ 43ששיעור חלה הוא )פסחים כג:( כתב  רי"ףה

 6לוג הוא  לוגין וכל 72-ה לאיפה שוו, סימן ד( והחשבון הוא כך: העומר עשירית האיפה הוא

רא"ש הור זה. והוסיף ואם נחלקם לעשירית נקבל שיע, ביצים 432נמצא באיפה , ביצים

יוצאים המים העור שים וינוניבכו מ"ג ביצים מים ונותן לתושהרוצה לשער מידה זו ממלא כלי 

יף והוס, חלה הפרשתור ל)פ"ו מהל' בכורים הט"ו( כתב שזהו שיע רמב"םהוא המדה. גם ה

זוז מזוזי  520ם משקל שה סלעים ושני שלישי הסלע מקמח חיטים שבמצרים. 86שהם משקל 

ות ותשיע אצבע אצבע 3ברום , אצבעות 10*10מצרים בזמן הזה. ומידת הכלי הנ"ל היא 

 שני ותפח אצבעות' ז על אצבע תשיעי שני פחות אצבעות שבע בה שיש מדה בקירוב. וכן

 ותהמד ושתי, עומרה מדת היא אצבע תשיעי שני פחות אצבעות שבע ברום אצבע תשיעי

והדינר , נרדי 4 הסלע הואשדברי הרמב"ם שהדבר ידוע  את ביאר ב"ימרן ה עולים. הם כאחד

זוז  520שהוא יעור חלה )דרהם קמח הוא ש 520נמצא משקל , מעין = דרהם 4וכל , מעין 6

 דרהם(. 518וא הוהאמת היא שע"פ החשבון יוצא ששיעורו מצרי שהזכיר הרמב"ם. 

 ומצא, יכלש דיוקה כליתבת מדד את המידות )עדויות פ"א מ"ב( כתב שכבר פיה"מהרמב"ם ב

 קרוב מיםה ומן, דרהם וששה לעשרים קרוב היין מן מחזקת התורה בכל האמורה שהרביעית

 לשמונה קרוב החטים חומקמ, דרהם ואחד לעשרים קרוב החטים ומן, דרהם ושבעה לעשרים

 מקמח בקירוב םדרה ועשרים מאות חמש המדה באותה חלה שעור ומצאתי. דרהם עשר

בחישוב ה נתשהנפח לא מש ו( כתב:, מצריים. ובפהי"מ לחלה )ב האלו הדרהמים וכל. החטים

לכן לא ו, אחד לאחדתנה מין משאך המשקל של החיטין והשעורין וכן כל מין ומ, בין מין למין

 הטוע זה הרי במשקל חלה השמיע לנו שיעור החלה במשקל אלא במידה. וכל מי שנותן שעור

 מאד. ברורה וטעותו

, (פט' יס חלה' לה בו-בכל באוהו) מלוניל אשר רבינוו גאון סעדיה רבינוו גאון האי רב לדעת

 נפח ידתמ הוא' בגמ שהוזכר וחומש ביצים ג"מ שיעור, (ריב' סי) הלקט שבוליב וכ"כ

 ששלי שני היא שביצה ם"הרמב שכתב מה פי על זאת. נוזלים של ם"דרה 777 הוא שמשקלה

 ובובחיש. ם"דרה 18 היא זו מכמות שליש ושני, ם"דרה 27 הוא הלוג כשרביעית, הלוג משיעור

 שיעור שבסיכום הרי. ם"הדר 777 היא התוצאה וחומש ביצים ג"מ של בהכפלה זו כמות פשוט

 וכדבריהם נקט הבא"ח.. ג"ק 2.400 הוא חלה
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 כ"תק אהו קמח עיםרב חמשת ומשקל ...רבעים חמשת אלא חייב כתב: ואין שו"עמרן ה

 לע צבעותא עשר חזיקהמ כלי ע"פ הרמב"ם: רמ"אוהוסיף ה. שבמצרים חטים מקמח ם"דרה

 שיש דהמ וכן. החלה רשיעו הוא, בקרוב אצבע ותשיעית אצבעות שלש ברום, אצבעות עשר

 תאצבעו' ז ברום, (אצבע תשיעיות' ב פחות' ז על) אצבע תשיעיות' ב פחות אצבעות' ז בה

 .יד של גודל רוחב הם אלו האצבעות וכל. העומר הוא, אצבע תשיעיות' ב פחות

סה גדולה ין בפסח עיין לשאב ש)ש"א פ' צו אות יט. ש"ב פ' שמיני הל' חלה אות א( כת בא"חה

פי הדעות )כ דרהם 777סה שחייבת בחלה הוא קמח משקל שיעור עיו, דרהם 520-יותר מ

 18צה שיעורה כל ביש, יצהמשום שכך עולה החשבון של מ"ג ביצים וחומש ב, שהובאו לעיל(

א"ח ברי הבשד"א סימן ל( )לגר"א טופיק. ח אליהו קולשו"ת ועיין ב (.43.333*18דרהם )

ואח"כ כתב , מע שזהו שיעור חלהדרהם ומש 520-שאין לשין יותר מסותרים! שמתחילה כתב 

רמב"ם חר שכבר כתב האמדוע שיער לפי מידת משקל , ועודדרהם.  777ששיעור חלה הוא 

דף , דוריכיסים לר' נ) ניסים מעשהיא בשם ספר בשמשקל המידות משתנה מדבר לדבר?! וה

סימן , חיו"ד) דוד ביתיפריש בלא ברכה. ומצא בשו"ת  777 דרהם ועד 520-קנג( שכתב שמ

 כתב הרמב"םידה שר במשאין לשע, מג( דס"ל שכל שיעורי תורה נמדדים בנפח ולא במשקל

 520במקומו  ל אדםול כאבל לא שישק, משום שהוא כתב שיעורו לפי המידה של קמח מצרים

רבה יותר הילוש שצריך ולכן נראה ש, כי יש קלה ויש כבדה יותר משל מצרים, דרהם קמח

שבא  מי, ההיפך . וכןיותר מליבו שודאי לא תהיה הכבדות עולה עד שיצא הספק, משיעור זה

ס לספק. נא יכמען למשיעור זה ל פחות הרבה שיקחמעט פחות משיעור זה יזהר  לעשות

 הבינו רביםשא כפי ול, הרב קול אליהו שזוהי כוונת הבא"ח ומדברי הרב בית דוד הבין

ה שצריך לקחת יותר אלא הכוונ, דרהם 777שלדעת הבא"ח שיעור קמח החייב בחלה הוא 

 ת לאו"ח דףהשמטווד )ם כדי לא ליכנס לספק. עוד הביא בשם הרב בית דמשיעור הרמב"

 כדברי הבא"ח!, גרם 777קלו( שכתב ששיעור חלה הוא 

קמח שבה אינה עיסה שכמות ה א. (16 גליון ז"תשנ אייר-)אמונת עיתך ניסן גר"מ אליהודעת ה

בה קמח שיסה שמשקל העב.  אין שום חיוב להפריש ממנה חלה., ק"ג קמח 1.666עולה על 

ועדיף שלא , ה בלא ברכהק"ג יש להפריש ממנ 2.400ק"ג אך הוא פחות מ  1.666הוא מעל 

 2.400א מ בה הוקמח שג. עיסה שמשקל ה א להכנס לספק.לאפות עיסה בכמות זו כדי של

חיוב חלה שודאות. מפני שכמות זו חייבת בחלה ב, ש להפריש ממנה בברכהי -ק"ג ומעלה 

צים "ג בימשל  בברכה הוא רק במשקל של קמח שתואם את משקל המים במידת הנפח

נו ודאי שאי, מב"םרהופת וחומש. מתוך הנחה שגם אם הקמח בימינו כבד יותר מהקמח שבתק

 "ג.ק 2.400וא החומש וצים כבד יותר מהמים שבימינו. וחשבון משקל המים בנפח של מ"ג בי
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"ע פסח . חזו' רכג"ה עמח. וחהליכות עולם ח"א עמ' רפיחוה דעת ח"ד סי' נה. ) גרע"ידעת ה

ושיעור , דרהם 520וא ( ששיעור הקמח של העיסה שחייבת בהפרשת חלה בברכה העמ' קעו

 1560וא הה בברכה נמצא ששיעור הקמח של העיסה שחייבת בהפרשת חל, גרם 3רהם הד

ם ין מידת מיבדל בהשיש  שברור הוא, והעיר ע"ד הבא"ח ופחות מכן פטורה מן החלה., גרם

עיד כפי שה, להעור חין שיולכן החישוב של הבא"ח אינו נכון לעני, למידת יבש וכן הלאה

ע"פ שמשקל ב( שאפימן וכ"כ בשו"ת בית דוד )ס אחר. הרמב"ם שיש לחשב לכל דבר משקל

והביא יש. סר שלרהם חדמ"מ שיעור ביצה מהקמח הוא י"ב , ביצה מן הפת הוא י"ח דרהם

 ובראשם, יםירושלור בבספרו 'שיעור מקוה' ע"פ עדותם של גדולי הד גר"ח נאהשכ"כ ה

 עשתה משבעהסה שניא עמהרי"א הרצוג שהעיד ע"פ גדולי הדור שהשיעור להפרשת חלה הי

 גרם(.  75אוקיות קמח )שכל אוקיה היא 

-וא כדם בנוני האל של אגוד)או"ח קונטרנס השיעורים סימן לט( רוחב ה חזו"אוהנה לדעת ה

פי לור זה ולא פי שיעוד לדס"מ ואת מידת נפח הכלי בו מודדים את שיעור החלה יש למ 2.4

ס"מ  4.8אצבעות= 2.7בעות*אצ 2אצבעות* 2סמ"ק ) 150הביצים. לפי חשבון זה רביעית היא 

 ס"מ(. 7.46ס"מ* 24ס"מ* 24)סמ"ק  4,297ס"מ(. ושיעור הכלי למדידה זו הוא  6.48ס"מ* 4.8

לפ"ז ו, ס"מ 2וא הנוני באדם ב)שיעורי תורה סי' ג עמ' קנח( רוחב אגודל  גר"ח נאהולדעת ה

 2,488וא כלי למדידה הה לכן נפח, שהוא כביצה וחצי שבזמנינו, סמ"ק 86.4רביעית הוא 

 ממשקל לדעת החזו"א, כהומ"מ לעניין הפרשה בלא בר ס"מ(. 6.22ס"מ* 20ס"מ* 20סמ"ק )

"מ. ולדעת הגר"ח נאה ס 2כדי לחוש לדעה שהאגודל הוא , גרם מפריש בלא ברכה 1,200

 גרם מפריש בלא ברכה. 1,250משיעור של 

הרמב"ם שיער את שיעורו לפי המדידות שהרי , אלא שעדיין יש להעיר על השיעור הנ"ל

אך כיום שהקמח טחון הדק היטב יתכן שיש , וכנראה שהיה קמח מלא, שעשה במצרים

)או"ח סי' תנו אות יב( כתב שעשו  כף החייםלהפריש חלה משיעור קטן עוד יותר. ובאמת שב

, "ם(דרהם פחות ממ"ש הרמב 3דרהם )שהוא  15ועלה שיעור הביצה כמו , ע"י מיםמדידה 

שהרי הקמח , דרהם 10דרהם מים מחזיק קמח כמו  15ומדדו ג"כ הקמח ועלה שכלי המחזיק 

ולפ"ז שיעור , קל מהמים. וקמח של חו"ל קל יותר מקמח שלנו כיון שטוחנים אותו יותר דק

, גרם( 1300 -דרהם מקמח שלנו )שהוא מעט פחות מ 430מ"ג ביצים וחומש ביצה הוא כמו 

פריש כבר מהשיעור יש לה, דרהם 520והגים להפריש בברכה רק משיעור ונ"מ דאע"ג שאנו נ

וכן לפי הנתונים שמובאים בטבלאות של משקל סגולי בימנו מובא שקמח  הקטן ללא ברכה.

. ונמצא א"כ שיש להפריש חלה מכמות קטנה בהרבה ממה 59%-55%נע בין משקל סגולי של 
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 17.5גרם )לפי ביצה של  1197.5א בין וזה יוצ, שהביאו הפוסקים ואפילו המקלים שבהם

דרהם ומשקל סגולי של  18גרם )לפי ביצה של  1321.3עד , (55%ומשקל סגולי של , דרהם

. ויש עוד לעיין בסוגיא זו לעניין בקונטרס על נושא זה כן העלה ר' אהרון כהן נ"יו (59%

 מעשה.

 כיצד מודדים את הקמח 

אין , להחצורך לאו  ין במידה בפסחדכשמודבמנחות )נב: ד"ה חסרה( כתבו ש תוספותה

כן ם הוסיף שלש ובצתמק שיטהלהכביד על הסולת דא"כ נמצאת יתירה כמו לענין מנחות. וב

ק דשאין צריך לה ,שכנזני א)פסחים מח:( בשם רב מאיריצריך להניח את הקמח בנחת. וכ"כ ה

יש לפקפק שכתב  כל בואלא קמח כמו שהוא קבוץ. אמנם ה, וך המידהאת הקמח בידיו בת

נו תשקל )או"ח החצית ן במבמידה זו אם לשער אותה לפי קמח רפוי או בעצור מחובץ. ועיי

פי קמח שער ליש לסק"ד( שהבין בדברי הדרכי משה שם שפשט את ספקו של הכל בו ש

וק תב שלא ידחוות כהמצ בפיזור כמו שהמוכרים מוכרים קמח. והגר"י קנייבסקי בשיעורי

דחוק י( כתב שלא ' קנט"ג עמ)שיעורי תורה פ גר"ח נאהה אךבאופן הרגיל.  הקמח אלא נותנו

כלי כדי השולי בפיקה אולם כתב שינענע את הכלי איזה פעמים ע"י ד, את הקמח בידיו

גרם.  1,666שהוא , סמ"ק 2,500שיתמעכו החללים שבתוכו. ועפ"ז יצא לו ששיעור הכלי הוא 

ע"ע גרם. ו 3.205 רמב"ם משום שהדרהם הואדרהם שהזכיר ה 520ולדעתו זהו שיעור 

 (.2)חלה פ"ב הע'  משפטי ארץב

 שינוי המידות 

פי שעשה ל דותפ מדיו ע"ל)פסחים קטז: ד"ה והואיל. הובא בפת"ש א( שנתברר  צל"חכתב ה

 חצי!מינו הוא כ"ל לין חזאצבעות מזמשהיחס בין הביצים וה, שיעור האצבעות שכתב הרמב"ם

 כמדת השיהי עד ברכה אבל החלה יקח שלנו ביצים ג"מ שמחזקת מדה שעל מזהיר היה ולכן

סימן  עשה רבמ)עיין  א"גרה בהנהגות שגם שכדומה פת"שוכתב ה יברכו. אז שלנו ביצים ו"פ

 אריךז( שהטתשובות סימן קונטרס ה, )טרפות אפרים בית בספר ועיין, כן שכתב ראיתיקה( 

 זה. בענין

)על השו"ע. ובשו"ת ח"א סימן קכא( כתב שאין להקל ע"פ חשבון זה  תשובה מאהבהב אולם

שהצל"ח , משום שהצל"ח לא בא להקל אלא להחמיר בשיעוריו. עוד כתב, באכילה ביו"כ

ואגודלו , גבוה מעל כל גבוהים והוא היה ארוך בדורו משכמו ומעלה, חישב ע"פ גודליו שלו

לב( כתב שמעולם לא שמע מפי רבותיו , )ד דיישכיל עבגם בשו"ת  היה כפול משל אדם בנוני.

שהשתנו המידות מזמן מרן ולכן אין לשנות אותם ע"פ טענה שהמידות כיום שונות וכפי 



 85 ___________________________________________ שיעור לפי הקמח או העיסה

היה , שדבר זה של שינוי המידות אם באמת נעשה, ולי הדורות שלפנינו. ועודדו כל גדשהעי

  לו קול למרחוק וא"א שלא ידעו ממנו ההמון כיון שהוא דבר מפורסם.

 בין שינוי לחלק ( כתב. וע"ע בספרו יבין שמועה מאמר חמץ החלק השנילג, )ג תשב"ץב

ים גודל הביצ ל ביןש הבדגבי הביצים רואים בחוש שיל, הביצים לבין שינוי מידות האדם

א. ו מקדמת דני שהירו כפאמנם מידות האצבע והאמה נשא, ממקום למקום עד כדי פי שתיים

 השולחן ערוךק גם ההחזי זו בדעה ת הביצים אלא לפי אצבעות וכד'.ולכן אין לשער לפי מידו

נהג ושכן המ, ויש לנשלים )סעיף י( שאפשר לשער כיום את מידות חכמים לפי הביצים הגדו

"ח )או ם סופרחתי הדבר את דחהפשוט בכל תפוצות ישראל ואין לפקפק בזה כלל. ובדבריו 

ם שהערך משו, ביצהערים את גודל השמסימן קכז( שאין לשער לפי המים שיוצאים כש

ם דשבת עז. שרביעית בכפי שעולה מהגמ' , מהיבש 2.5הסגולי של המים הוא אחד חלקי 

 כשיקרוש יעמוד על כזית.

 שיעור לפי הקמח או העיסה 

צה ר( י אות טולל שנכא"ש . וכן בתוס' רא"ש פ"א מ"ד. ושו"ת הר)הל' חלה סימן ב רא"שה

כמו , ואהקב תבבעי הבחלה היא הקמח שיוצא מטחינה של חמשת רלומר שהמידה החייבת 

ן שנפח יסה. ומכיותה העהיי שמצינו בעיסת המדבר שאספו עומר גרגירי מן וטחנו אותם ומזה

בנפח כזה  ת כליממלאההקמח גדול מנפח התבואה יש להפריש חלה בברכה רק מכמות קמח 

מנם הוא אנ"ל. הנפח את מתבואה בשזוהי כמות הקמח היוצ, ועוד גודש הקמח מעל הכלי

ח הממלא קמעור שידים תסה( ענה שמוד, )א רשב"אובשו"ת ה, שואל את הרשב"א מה דעתו

מה כאן לימא לן דמ, וידה זדאם כדברי הרא"ש א"א לעמוד על מ, את המידה הנ"ל ולא תבואה

פטור שי ,י קולאה לידהבא היה מתרבה המן. ונתת דבריך לשיעורין ואינו. וכן הוא חומרא

וא שהרי ה, תוכך דעשראה נשגם מדברי הרא"ש  ב"יוכתב ה עצמו מחלה ויבוא לאכול טבלין.

קש הם והיה מבדברי שה עלקאלא שהיה לו , מעיד שכל רבותיו לא היו מודדים במידה גדושה

מר ם 'מלא העומשערישובר )פ"ו מהל' בכורים הט"ו( ס רמב"םמי שיתרץ לו קושייתו. גם ה

 ושה. וביארדה גדריך מיוכשמודדים בקמח צ, כתב שמודדים בתבואה טורה אמנםקמח...'. 

כיון שכך שום דטור מכתב כך ה, דאע"פ שמדברי הרא"ש משמע שיש לשער לפי קמח, ב"חה

רך על דאי שיש לבב"ח ודעת הוכן משום סב"ל. אמנם ל, נהגו הנשים באשכנז מנהגן תורה הוא

 ר.לסב"ל משום שכל הוא העיקואין לחוש , שיעור חמשת רבעים קמח

, ביצה וחומש ביצים ג"מ שמחזיק ומדה. רבעים חמשת אלא חייב ואין": כתב שו"עמרן ה

 ולא מחוקה תהיה, קמח המדה וכשממלאים. חלה שיעור הוא קמח ואותו, קמח אותו ממלאים

 ."גדושה
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 סעיף ב':

 אלו מינים מצטרפים לשיעור חלה 

 (ע.)א( ובגמ' מנחות , שנינו במשנה )א

 אלו הרי פוןושי שועל תושבול והכוסמין והשעורים החטים בחלה חייבים דברים "משנה: חמשה

 מין יפוןשו שועל שיבולת ,חיטים מין כוסמין: זה. גמרא: תנא עם זה ומצטרפין בחלה חייבין

 שעורין"

 אין יןהחיט (יא, ה )דחל במסכת כדאמרינן איצטריך חלה )ד"ה כוסמין( דלענין רש"יופ

 בלאהחיטין.  מן ץחו הכל עם מצטרפין השעורים, הכוסמין מן חוץ הכל עם מצטרפין

, רפיםם שמצטעל כל המיני קאי זה עם זה מצטרפין דקתני דמתניתין משמע( א, )א ירושלמיב

 החטיםתוב שכמנגד ו, זה שמצד אחד כתוב שמצטרפין זה עם, שהקשתה הגמ' מתניתין אהדדי

 מרכלו, 'לבבלו כאן וךבנש כאן. ותירצו ''וכו הכוסמין עם אלא הכל עם מצטרפין אינם

 בפני יןמ מכל עיסה הוכשעש מצטרפין כולם אחת עיסה מהם ועשה יפה בלולים כשהמינים

 עיל.לפי הכללים המובאים ל מצטרפים בזה זה נושכים כך ואחר עצמו

 שהשעורים "שדמ, ד( ועו)הל' חלה סימן א רא"שה, )מנחות ע. ד"ה תנא( תוספותוכתבו ה

ובא מרייתא ובב, דמשמע שמצטרפים עם הכוסמין, מצטרפים עם הכל חוץ מן החיטים

 יבולתוש, חיטים ף מיןמין אומשמע חיטים אבל לא שעורים? צ"ל 'כוס, שהכוסמין מין חיטים

  '.דוקא שעורים מין ושיפון שועל

כן אינן מ אחרלן לאבל אם בל, ולפי האמור עולה שרק אם עירבן כשהן קמח מצטרפים

ת עיסה כל אחם עשה מאשגם )סק"ב(  ט"זהוכתב  .ד(, )ז רמב"םוה טורמצטרפין. וכ"כ ה

ומ"ש הרמ"א  ,יעורש חתשו גוף אחד מצטרפין כשאין בכל אבפנ"ע ועירב העיסות עד שנע

 ף יא(.)סעי לחןערוך השווכ"כ ה שעיסות אינן מצטרפות הוא בדרך נשיכה בעלמא.

 עירוב עיסות זה בזה 

 ב(:, ו במשנה )דשנינ

 םע צטרפותמ והשעורים, יןהכוסמ עם אלא הכל עם מצטרפות אינן החטים במינו? מין הוא "איזה

 זה" עם זה מצטרפין המינים שאר אומר נורי בן יוחנן רבי החטים. מן חוץ הכל

 יןא אחר ןלמי ומדבקו רשיעו בו ואין לבדו אחד כל לש אם אבל: טורע"פ משנה זו כתב ה

 .הסדר בזה אלא מצטרפין
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, זה עם הז צטרפיםמ מיניםאר על דברי ר' יוחנן בן נורי שש( י מןסי חלה הל') ש"ראה וכתב

 אחד כלב יעורש ןכשאיהכוונה לשאר המינים שלא הוזכרו במשנה. ובסימן א' כתב ש

ן אינם שיפו שועל עם ומדבריו עולה שלדעת רבנן רק שיבולת, נשיכה ידי על מצטרפין

חנן לכה כר' יוה( פסק ג, ז )בכורים רמב"םה אולם הלכה כת"ק. ולשיטתו, זה מצטרפים זה עם

ת"ק אלא  א לחלוק עלבי לא נור בן נורי דשאר מינים מצטרפים זה עם זה. שלדעתו ר' יוחנן בן

מח בל הבולל קא, ב"זוגעות זכשהן עיסות הנכל האמור אינו אלא דווקא אך בא לפרש דבריו. 

  .החל עיסת לשיעור מצטרפין חמשתן הרי, עיסה אחתשל כמה מינים ועשה מהן 

ה אלא טרפין בעיסין מצן שאא( דכיו, )הל' חלה סימן יא( ע"פ הירושלמי )ד רא"שעוד כתב ה

 אחד כל על ףוהוסי כך חרא וחילקו, אם עירב קב מהעיסה עם קב אחר שאינו מינו, במיניהם

 המינים היויה כשהם העירוב אמעורבין. אבל כיון שלא נצטרפו כשהיו  חייב ממינו הקב רובע

ל כש ל שאם, עוד כתב ורים.הרי אלו פט, ורק לאחר מכן חילקן והוסיף לכל אחד ממינו, קמח

, ל מינוערישין אלא ין מפא, ניורוצה להפריש ממין אחד על הש מין ומין לבדו ויש בו כשיעור

רשת עור כדי הפין שיאסה כל עיע"פ דברי התוספות שהבאנו לעיל שדווקא אם ב ב"חוביאר ה

ה יש סיעאבל אם בכל  חלה אזי מצטרפים יחד להפרשה כיון שכל מין קשור למין האחר.

מש. הוא מינו מלא כשריש אאינו מפ, ובא להפריש ממין זה על מין אחר, שיעור חיוב הפרשה

, עלשושיבולת  ים עםשעורחוץ מ, והיוצא מכך שמכל המינים אינו יכול להפריש מזה על זה

 לבושבשם הק"ח( )ס "ךשב ועיין .שיכול להפריש ממין אחד על חברו וכן כוסמין עם שיפון

נים אחרים ות מיהצטרפביותר מקלים , שכשאין בכל אחת כדי שיעור הפרשת חלה)סעיף ב( 

ן פרישין ממיאין מרומה שאבל כשחל עליהם חיוב הפרשה חשוב כת, שהכל תלוי בעיסהכיון 

 אחד על אחר.

, מחמשתן רבעים חמשת אלא בעיסה אין שאם, מצטרפין תבואה מיני : חמשתשו"עמרן הכתב 

 למין ומדבקו, כשיעור בו ואין, לבדו אחד כל לש אם אבל. קמח כשערבן, א"בד. מצטרפין

 והכוסמין, הכוסמין עם אלא מצטרפין אין החטים: הסדר בזה אלא מצטרפין אין, אחר

 עם מצטרף שיפון. החטים מעם חוץ הכל עם מצטרפים השעורים. ואחד אחד כל עם מצטרפין

, וכוסמין שעורים עם מצטרף שועל שבולת. וחטים שועל שבולת עם ולא, וכוסמין שעורים

 מין כל לש ואם. מצטרפים ושיפון שועל ושבולת כוסמין, ם"ולהרמב. ושיפון חטים עם ולא

, כיצד. מינו על אלא מפרישין אין, זה על זה ממין להפריש ורוצה, כשיעור בו ויש, לבדו ומין

 מפרישין ושיפון וכוסמין. עליהם מהם אחד משום ולא, מהם אחד שום על חטים מפרישין אין

: ע"פ הרא"ש רמ"אוהוסיף ה. זה על מזה מפרישים ושעורים שועל שבולת וכן, זה על מזה

 הקב רובע אחד כל על והוסיף כ"אח וחלקו, מינו שאינו מעיסה אחר קב עם מעיסה קב עירב
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 קמח קב עם קמח קב עירב אם אבל. מעורבים כשהיו נצטרפו שלא כיון בחלה חייב, ממינו

 .פטור, ממינו הקב רובע אחד כל על והוסיף( וחלקם) לחלקו דעת על אחר ממין

 

 

 

 

 שיבולת שועל שיפון כוסמין שעורים חיטים 

           חיטים

           שעורים

           כוסמין

          שיפון

           שיבולת שועל

 

 סעיף ג':

 מה מצטרף לעיסה 

 ו(:, שנינו במשנה )ב

 נןמורס טלני חייבין עיםרב חמשת ומורסנן וסובן ושאורן הם בחלה חייבים קמח רבעים "חמשת

 פטורין" אלו הרי לתוכן וחזר מתוכן

תו בעיסה וכל פני אע"אמר אביי שכן  מצטרפים כל הנ"ל הגמ' בשבת עו: מבארת מדוע

 חמת כתישה.מושרת יטים הנסובן קליפת הח, שם רש"יובביאור סובין ומורסן כתב , בלוסה"

 .הגס כתב שסובן הוא הדק ומורסנן הוא רע"בומורסנן הנשאר בנפה. ו

 לאב לשן םא, להשלים מצטרפין והמורסן והסובין השאור, הללו רבעים : חמששו"עכתב ה

 .מצטרף ינוא, עמו ועירבן וחזר, מתוכם מורסן והפריש ריקד אם אבל, הרקדה

 וסובין רסןמו בו לערב ריסהע דרך זה ואין, רחמנא אמר )ס"ק יא( דעריסותיכם ש"ךוהסביר ה

 הקמח. מן שהפרישן לאחר
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דין הה מ אך לא הזכיר טרף,מרן השו"ע כתב רק לגבי המורסן שאם הפרישו והחזירו אינו מצ

ושו"ת  ו ס"ק קנה(ים פ"בכור) דרך אמונהעיין בן. הש"ך הוסיף שה"ה לסובין. אך לגבי סובי

 )ד, נ( מה הדין אם הפריש סובין והחזירן. הלוי שבט

 

 

 :ה'-ד' עיפיםס

 מינים שונים הסמוכים זל"ז 

 ג(:, שנינו בתוספתא )ב

 יןשא ואחד אחד מכל תורם תורם כשהוא, מצטרפין אילו הרי כוסמין וקב שעורין וקב חטין "קב

 סמין"הכו מן נוטל כוסמין בק וחצי שעורין קב וחצי חטין קב מינו. חצי שאינו על ממין תורמין

מין ובר כשהכוס( שמד"ס א)הל' חלה סו רא"שא. סוד"ה החיטין( וה, )כלאים א ר"שופרשו ה

חד אש בכל ולכן כשי, חרא מצד השעורים ועם אחד מצד החטים עם ונושכים, נתונים באמצע

. ל אחד ואחדורם מכות, מצטרפים לחייב החיטים בלא השעורים והשעורים בלא החיטים קב

 עליהם לפי וסמיןמהכ אין תורמים, ואע"פ שהכוסמין מחייבים את החיטים ואת השעורים

, ריםין על השעוהכוסמום מואם יתר, שהכוסמין אינם מתחייבים אלא בצירוף המינים האחרים

בצירוף  ה אלאם בחלשהרי אין הכוסמין מתחייבי, וריםנמצא שתורם מהחיטים על השע

 ,וף שלושתםבציר אלא החיטים ולכן נקראים על שמם. אבל בסיפא אין שיעור חיוב חלה

 הם.וקא מש דוולכן מפרי, ונמצא שהכוסמין הם המחייבים את השעורים והחיטים

 לוא והרי ןמחבר, באמצע כוסמין וקב, זה מצד שעורים וקב זה מצד חטים : "קבשו"עכתב ה

, זה מצד שעורים קב חציו, זה מצד חטים קב חצי. ומין מין מכל להפריש וצריך, מצטרפין

 ."שלשתן על הכוסמין מן ותורם, מצטרפים, באמצע כוסמין קב וחצי

"ל כאורה היה נשל, תחלו )אות ג( הסתפק האם מפריש מכל מין ומין והיינו שלוש דרישהה

ם טים ושעוריין חימהוא  וכוסמין, שהרי תרם מהחיטים והשעורים, שאינו מפריש מהכוסמין

שיעור  רי אין כאןלות הוש ח)סק"ה( היאך יפריש של ט"זוא"כ ממ"נ תרם ממנו. ותמה עליו ה

 ולכן נפטר עוריםוהש שלוש חלות!! אלא ברור שהכוסמין הוא המין המחייב את החיטים

 מ"מכ יעוריםש' ג ןשאי י"ואעפ, הפרשות )חלה פ"ד( כתב דודאי יעשה ג' ש"רשוהבהפרשתם. 

 לישש ד"מכ האחד וזה, עיסהה מכל ד"מכ' א ומפריש, הצירוף י"ע נתחייב לבדו ומין מין כל

 ומין. מין מכל
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ות ז. דני יו"ט א)מע ךמל מעדני)סעיף ד( וה לבוש)נקודות הכסף א( הביא את דברי ה ש"ךה

, ו בס"ק יב(ך עצמהש" דברי חמודות אות ב( שכתבו כהפרישה שיפריש שלוש חלות )וכ"ד

ו וסמין נפטרתב שהככח ב"שיעור שלוש חלות. וה תב דמיירי כשיש ע"י צירוף הכוסמיןוכ

 בהפרשת החיטים והשעורים. 

 :ז'-'ו סעיפים

  מצרף שיש בו דין אחר 

 ג(:, שנינו במשנה )ד

 טרפיןמצ באמצע חלתו שנטלה דבר מצטרפין אינן באמצע תרומה קב או אורז וקב קבים "שני

 בחלה" נתחייב שכבר

 ב( שנינו:, ובירושלמי )ד

 קב .מצרף נואי הגוי קב. רףמצט אינו תרומה קב. מצטרף אינו מדומע קב. מצטרף אינו אורז "קב

 מצרף" אחרת אשה קב. מצרף אחר מין

ום טעם הוא משוה ם.טרפיאינם מצ או עיסת הגוי א אורזשכשהמין המצרף הוהיוצא מהאמור 

ין אחר מצרף הוא ממין הם האאך  גוי פטורים מהחלה ולכן אינן יכולות לצרף. שהאורז ועיסת

 תפ שגם עיסודאע" הב"ח והסביר הרי אלו מצרפים., או קב של אישה אחרת, מחמשת המינים

קביים אילו היו הכחשבן כול להמין הנ"ל י ,שיעור בחיטיןכיון שיש , בחלה אלו אינם חייבות

 ביחד שהרי הם ממין החייב בחלה.

 וייב בחלה.יה מחהזה  כיון שמין, במשנה ראינו שדבר שניטלה חלתו הנמצא באמצע מצרף

מינים הת את מצרפ אינה קב של חלהכתב ש טורהש . אלאו(, )תרומות ז רמב"םוכ"פ ה

 תכוון לחלהטור ה"ל שהנאולם  השמיט הטור את דברי הרמב"ם?שבצידיה. ותמה הב"ח מדוע 

כן נראה וטור. דעת האך עיסה שהופרשה ממנה חלה מצטרפת גם ל, עצמה שאינה מצטרפת

קן בר שכבר נתיהם דניב )כלל ב סימן ב( שאם יש רא"שממה שהביא בדרכי משה את דברי ה

 ל. י הטור הנ"ל דברולק עחוהוא כדברי הרמב"ם. ולא ציין שהוא , לא הוי הפסק ומצטרפים

 כוכבים בדעו של קב או, באמצע אורז וקב זה מצד חטים וקב זה מצד חטים : קבשו"עכתב ה

 כברש עיסה יניהםב היה אם אבלרמ"א בשם הרא"ש: . )מצטרפים אינם, חלה של קב או

 אשה למש קב או, ניםהמי מחמשת אחד מין של קב ביניהם היה. מצטרפין(, חלתה הורמה

 .מצטרפין, אחרת
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 סעיף ח':

 צירוף קב ישן וחדש 

 מן טולי - אומר ישמעאל רבי, בזה זה שנשכו ישן וקב חדש קב" ד(:, שנינו במשנה )ד

 וסמיןכ מעאליש ר"א ". ואיתמר עלה בירושלמי )שם ה"ב( "יאותאוסרים וחכמים, האמצע

 הילא ר"א. ש"כ לא ישןו חדש. מצרף מראו את לו מדמה שהוא י"ע. הן מינים שני וחיטין

 על זהמ עשריןומ שתורמין מרלו טועים אדם בני ואין מינין שני וחיטין כוסמין דרבנן אטעמ

 על המז ומעשרין תורמיןש לומר סבר הוא אף כן אומר את אם הוא אחד מין וישן חדש. זה

פריש לכן צריך להו, יםטוע )ד"ה יטול( שאם היה נוטל מהאמצע היו בנ"א ר"שזה". וביאר ה

וכן ן. ל הישעמישן ומחדש על החדש , על כל אחד ואחד מעיסה אחרת שלא הורמה חלתה

שכו דכיון שנ, טובה עצה עוד מבואר שהבאת העיסה הנוספת היא חובה ולא .רמב"ןמבואר ב

 אחרת נמצא עיסה א יביאואם ל, לא מפרישיםורק מפני הרואים , חלה עליהם חובת ההפרשה

 שהחשש מביא לידי קולא לפטור בלא חלה מה שחייב מעיקר הדין.

השיעור.  השליםף להם לשצריך להביא עיסה אחרת חדש או ישן ויצרכתב ד( , )ז רמב"םה

ן אם רוצה לתקו, פתנוס שאם רוצה לתקן את החדש צריך להביא עיסה חדשה רדב"זוביאר ה

 אך לה אות כ(.הל' ח) גזימהרי"ט אלוכן הכריע ה צריך להביא עיסה ישנה נוספת.את הישן 

ש בין אחד יון שימכ, ביאר שדי בעיסה אחת נוספת כדי לפטור את שניהם ר"י קורקוסה

 יעור הפרשהשרי יש שה, הלא יבואו לטעות שתורמים מזה על ז, כשיעור ומוציא ממנו חלה

 כבר גם ללא העיסה הנ"ל. 

וכן מבואר  צרפן.צע מחדש באמ, אר בירושלמי שכשיש ישן מצד זה וישן מצד זהעוד מבו

תב בצדדיו. וכשים שת החדאו(. וכתב הב"י דנראה דה"ה אם הישן באמצע מצרף , )ז רמב"םב

אלא , ןל הישהחדש עמשהרי אינו בא להפריש , שבמקרה הנ"ל לא חוששים לטועיםב"ח ה

 החדש רק בא לצרף את העיסות שבצדדיו.

 מצד ישן של קב היה. םמצטרפי אינם, ישנה של וקב חדשה תבואה של קבכתב:  שו"עמרן ה

 שןוי יםדהצד משני חדש ,איפכא ה"ב"י: וה) מצטרפין, באמצע וחדש, זה מצד ישן וקב זה

 (. באמצע

חד ואחד אל כל עריש )סק"ח( עפ"ד הב"י שמ"מ צריך להפ ט"ז)ס"ק טז( וה ש"ךכתבו ה

התורה הרי משישן. המן החדש על החדש ומן הישן על , מעיסה אחרת שלא הורמה חלתה

 בלים. ה וקאכיל טה מחללפטר וודאי לא אתי גזירה דרבנן לאפקועי איסורא, חייבים הם בחלה
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אינם  ה לזהושכים זאם נ קב( שדוקא, ח")ח"ד סי' קמד. ד"ה ס הלוי שבט ת"כתב בשו

' מב רעג דלא טרפיןשמצ בפשיטות נראה והישן החדש מן עיסה אבל אם עושה, מצטרפים

 .נראין דבריו ןואי, מצטרפין אין ג"כה דגם ל"ר ד(, )חלה ד ראשונה משנה ובספר ממש. מינים

, שןקמח יש עם מח חדקת לערב דן האם מאפיה רשאיש)חיו"ד סי' רד(  יציב דבריועיין בשו"ת 

 ות שנוהגיםית מצמאפ ומסקנתו שיש להחמיר בזה. אולם יתכן שהחמיר משום שדן אודות

 להדר ולהחמיר בהם בחומרות שבדר"כ לא נוהגים בהם.

 סעיף ט':

 עיסה העשויה מחיטים ואורז 

 ז(:, שנינו במשנה )חלה ג

 חובתו ידי אדם בה יוצאו בחלה חייבת דגן טעם בה יש אם האורז ומן החטים מן עיסה "העושה

 בפסח" חובתו ייד בה יוצא אדם ואין בחלה חייבת אינה דגן טעם בה אין ואם בפסח

 רשב"אכתב הגן. ועם דטאע"ג שרובה אורז חייבת בחלה כשיש בה ואמרינן בזבחים עח. ד

חר אאורז נגרר יון שהכ, ב)חלה סוף שער א( דמשמע שרק אם עושה עיסה מאורז וחיטים חיי

 (א, )חלה א רושלמיביפורש במכדאמרינן , שאר מינים אין נגררים אחר החיטיםאבל , החיטין

 לםאומשנתנו. כיטים רז וחיא( שנקט לשון או, )בכורים ו רמב"םבשם רשב"ל. וכן עולה מה

  גן'.משמע שכל המינים מתערבים עם האורז שהרי נקט לשון 'ד טורמה

ובה רן נומיהו לא בעי ,להחן כשיעור )שם( כתב ע"פ הירושלמי דבעינן שיהא בה דג ראב"דוה

 דגן. 

 פי על ףא בחלה ייבתח, דגן טעם בה יש אם, ומהאורז מהחטים עיסה : העושהשו"עכתב ה

 .פטורה, לאו ואם; אורז שרובה

 סעיף י':

 שאור מעיסת חיטים לעיסת אורז 

 בה יש אם אורז סתעי לתוך ונותן חטים מעיסת שאור י(: "הנוטל, עוד שנינו במשנה )חלה ג

 חמשת יהא בעיסהששמשמע שא"צ  ב"יפטורה". וכתב ה לאו ואם בחלה חייבת דגן טעם

לה )ח רשב"אה םאול. ם דגןאלא די שיש בה שיעור כזה חייבת אם יש בה טע, רבעים מחיטים

יסה חייבת ין העמר שאה( שמשנתנו אינה כרשב"ג האו, שער א( הביא בשם הירושלמי )ג

ן א כתב שכ"בוגם הרש, יא( ,)ו ראב"דוכ"פ ה, ופסקו כדעתו, כשיעורבחלה אא"כ יש בה דגן 

 מסתבר כיון שכך פסקו כירושלמי.
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 בה יש םא עיסה מהן הועש אורז וקמח חטים קמח "המערב יא( כתב, )בכורים ו ם"רמבוה

 חייבת גןד טעם בה יש םא אורז עיסת לתוך חטים השאור היה אפילו, בחלה חייבת דגן טעם

 הוכרחש ב"יביאר הו ".חייבת מעיסה השאור שיהיה והוא" ד"ראבה עליו וכתב. "בחלה

 בו יןא שאור סתםויעור ן כשהראב"ד לפרש כך כיון שהוא סובר דאינה חייבת עד שיהא בה דג

 .חייבת המעיס כשבאה בה דמחייב מתניתין להעמיד הוצרך ולפיכך, כשיעור

 הלכה םש ופסקו ב"גשכר דלא מתניתין אמרו שבירושלמי שמאחר ם"הרמב עלותמה הב"י 

 ורסג היה ם"רמבשה ואפשר ?כמותה פסק ולמה מהלכה שמשנה זו נדחית הרי שב"גכר

 והביא הב"י ראיה לכך מהתוספתא. .כדרשב"ג' מתניתין'

 .בחלה חייבת דגן עםט בה יש אם, אורז עיסת לתוך חטים מעיסת שאור : נתןשו"עכתב ה

 סעיף יא':

 שתוקנה עיסה לתוך תוקנה שלא מעיסה שאור נתן 

 ח(:, שנינו במשנה )ג

 ממקום נסהפר לו יש אם החלת שהורמה עיסה לתוך ונותן חלתה הורמה שלא מעיסה שאור "הנוטל

 הכל" על אחת חלה מוציא לאו ואם חשבון לפי מוציא אחר

, בחד מכ"ד בקליו אעפריש מ)סימן ט( שאם הוא קב  רא"ש)ד"ה לפי חשבון( והר"ש ופירשו ה

צה אם ירש. עוד כתבו יסהבע בטל השאור שאין הפטור על החיוב מן כמפריש זה דאין וכתבו

אחד  אחר יפריש ו קמחין לאואם , יביא רובע הקב מקמח ויערבנו עם זו העיסה ויפריש ממנה

 מכ"ד שבכל העיסה.

סח וצאי פכמו במ, יובח של והעיסה פטור של השאור אם דה"ה פרץ רבנווכתב הסמ"ק בשם 

חד יששים ללוש ה שחומו, השלוקחים שאור של גוי ונותנים בעיסה שיכול להפריש מזה על ז

, התירו דחקה שעת שהוא חפס במוצאיכתב שדווקא  אורחות חייםה אולםחומרא יתירה.  זוהי

  .לא השנה ימות בשאר אבל

 ממין והכל, חלתה שהורמה עיסה לתוך חלתה הורמה שלא מעיסה שאור : נתןשו"עכתב ה

, חשבון לפי השאור זה על ממנו מפריש חלה ממנה ניטל שלא עיסה או קמח לו יש אם, אחד

 שיניחנו ובלבד, חלה שעור בזה אין ומשמע מתרומת הדשן דאפילו) בשאור ח"ממ אחד דהיינו

. טבל כולה שנעשית לפי, העיסה בכל ח"ממ אחד מפריש, לאו ואם .(הגדולה העיסה אצל

 מ"ומ בשם המרדכי: רמ"אה והוסיף. חיוב של והעיסה פטור של השאור אם הדין והוא

 עבר כבר אם אבל. חיוב של בעיסה פטור של שאור יתן ולא, זה על יסמוך לא לכתחילה

 . לשאור בו שיהיה אחרת בעיסה וליתן עיסה מאותה ליקח לכתחילה מותר, ועשה
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תה לתוך מה חלא הורעיסה שאינה של שאור של ההוסיף שגם אם נתערב( )ס"ק יח ש"ךה

אן. ומותר גם כ שייך שהרי הכלל שטבל אוסר בכל שהוא, עיסה שהורמה חלתה דינא הכי

העיסה שלא יהא מדאי שובשיעור חלה שיפריש ו, להפריש ממנו משום שיש בילה בדבר לח

ור שלא קא בשאשדוו, בילה בשאורשלשיטתו אין , הרא"ש הסביר את דבריוהורמה חלתה. 

וי בשאור של גלה. וה לחהורמה חלתה התיר הרא"ש להפריש ממנו משום שנעשית כולה טבול

יש מן ל גוי ויפראור ששדיה שנתערב אין להפריש ממנו שהרי אין בילה וחוששים שמא אתי לי

אבל , יובחה של העיס ולדעתו אין ההיתר של בילה בלח אלא כשעיקרהפטור על החייב. 

  מנו.מכשנתן מעט שאור שלא הורמה חלתה לעיסה יתכן ולא יעלה בידו 

 סעיף יב':

 ש ממנה חלה עם פת שלא הופרשרנתערבה פת שהופ 

 ח(:, שנינו במשנה )ג

 ממקום נסהפר לו יש אם החלת שהורמה עיסה לתוך ונותן חלתה הורמה שלא מעיסה שאור "הנוטל

 הכל" על אחת חלה מוציא לאו ואם חשבון לפי מוציא אחר

 נתערבה כך ואחר העיסהמ חלה הופרשה אם( 202' עמ א אות יז' סי) חיים אורחותב כתוב

 עיב דאי משום החלהמ ואחד מאה בו אין אפילו לאסור אין, מהככרות באחת או בעיסה

 ליד באמש אבל יבורוד ויעקור לחכם לישאל שיכול ותרומה הקדש לכל וה"ה עלה. מיתשל

 לנשים ןמלמדי שיהיו תימצא ובתשובה עלייהו. מיתשל מצי לא גזבר ליד או הקדש או כהן

 שנייה. םפע להוציא רשות לי יהיה ונתערבה ושכחתי חלה הוצאתי אם לומר

, ממנו פרשהו שלא פת עם חלה ממנו שהפריש פת לו שנתערב )ע"פ הטור(: מי שו"עכתב ה

 אותם לע ממנה ויפריש, בכלי הככרות עם ויצרפנה רבעים מחמש עיסה יעשה קמח לו יש אם

 או, ככרו ככר מכל עטמ להפריש צריך, וביה מיניה להפריש רוצה ואם. שנתערבו ככרות

 ומאחד, הככרות חשבון ימכד שיפריש עד כולם על אחד מכל ויפריש אחד בכלי כולם יצרפם

 שאז, מששה יפריש, םעליה הופרש שלא בעשר נתערבו עליהם שהופרש' ה אם כגון, יותר

 .עליו הופרש שלא מאחד הפריש ודאי

יסה קטנה מו שעכ, רף)ס"ק יד( בשם רש"ל שאם עושה עוגה קטנה פשוט שמצט ט"זכתב ה

 מצטרפת לעיסה גדולה.

  עם בשר שלא הופרש ממנהמבושלת או עיסה 

 בשר טיד"א שיש בהשפשאלת על האופה ( שט' סי פראג )דפוס מהר"םכתב הב"י בשם שו"ת 

 דמי טעם רק בבשר ואין הואיל הפרשה ידי על לתקן יכול אם, חלה הפריש ולא ושכח
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 חלתה הורמה שלא העיסה מן הנוטל שלמה משנה שאלתך. הפטור על החיוב מן למפריש

 דטעם דאורייתא הפטור על החיוב מן כמפריש זה ואין' וכו חלתה שהורמה העיסה לתוך ונתן

 בתוספתא כדתניא ופרוסה.( לא) דמנחות לההיא דמי ולא:( מד פסחים) דאורייתא נמי כעיקר

 רבעים.' לה ומצרפו אחר ממקום קמח דמביא

 מותר, בשר כוובתו, תהחל הורמה שלא מעיסה א"פשטיד הביא דבריו להלכה: האופה רמ"אה

 בבשר. הנכנס העיסה טעם כ"ג ונפטר, זו על בחלה החייבת אחרת מעיסה להפריש

ן יאדאע"ג שבבשר  ,צמו)ס"ק כד( הבין בדעת הב"י שיכול להפריש חלה על הבשר ע ש"ךה

 ייתא.דאור נמי דטעם כעיקר, אלא טעם לא אמרינן דהוי כמפריש מחיוב על הפטור

הרי  בשר רק טעםאין בשיון כשאין אומרים , שעיקר החידוש בדין זה הוא )ס"ק טו( ט"זכתב ה

דאו' עם כעיקר מון שטלא כיוהפרשה זו אינה מועילה. אהוא דומה למפריש מחיוב על הפטור 

 צמהע א"הפשטיד יסתמע אבל אחר. ממקום עליה הפרשה ומהני עיסה ממש הוא כאלו הוה

 כי מפני שישו, יחה טעם ורשלא ידע לז דגול מרבבהבשר. וכתב עליו ה טעם בו שיש כיון לא

וסקים דחו עוד פד( ש)סק"ועיין בפת"ש  בעיסה טעם בשר לא יכול להפריש ממנה חלה?!

 דברי הט"ז.

 ממנה טולי, בשלהונת לתהח הורמה שלא )סימן מח. הובא בב"ח יח( עיסה מהר"י וויילכתב 

 בשלהדכשנת גב על ףוא ומאה. מאחד יותר בעיסה שישאר מעט ויטול שנתבשל לאחר חלה

 החוצ חלתדב, ותו דרבנן.ב ברירה אמרינן הפריש כך דלאחר כיון מקום מכל טבל הכל היתה

, קחל ב"חברירה. וה ינןדאמר אלמא מפריש כך ואחר והולך דאוכל כשמואל לן קיימא לארץ

משא"כ כאן  ,שילשלא שייך ביטול באחת ומאה אלא כשכבר הורמה ואח"כ נפלה לתב

, םוייל נכוניוהר"י מברי ד)ס"ק טו( כתב שלדעתו  ט"זכשיפריש יתוקן כל מה שנתבשל. והש

סור בכולה ם האיבלע טענכשהכל נתבשל יחד , יש גם את החלק של הכהןדכיון שבעיסה זו 

 כך רואח כלשאו דינוד חלה להפריש ששכח מיולכן פסק ש ולא מהני ההפרשה לאחר מכן.

 .נגדה א"ק שאפה עיסה באותה שתהיה עד מאד קטן חלק כ"אח שיפריש, מפריש

 סעיף יג':

 לכדי שיעור העיסה שטפחה לאחר אפיה והגיע 

 עד ונתרבית תפחה אפייה ובשעת כשיעור בה שאין )כלל ב סימן יד( עיסה רא"שכתב ה

כתב  ב"יאך ה, מובא שטפחה לאחר אפיה טורפטורה. ב כשיעור בה יש כאילו שנראית

, פטורה תפחה אפייתה קודם אם ומשמע מכך דאפילו, שברא"ש מובא שטפחה בשעת אפיה

אע"פ שטפחה לאחר מכן אזלינן בתר ו, וטעמו משום שבשעת החיוב לא היה בה כשיעור
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אלא לרבותא נקט דלא , מעיקרא. גם הב"ח כתב ש'לאחר אפיה' המובא בטור הוא בלאו דווקא

ם טפחה לאחר אפיה דשוב אינה חוזרת לשיעור אפיה אלא אפילו א קודםמבעיא בטפחה 

 בתשובות וכתוב משום שבשעת החיוב לא היה בה כשיעור., הקטן יותר הרי היא פטורה

 ש."הרא לדברי שהסכים( א"תס סימן א"ח) א"רשבה

 בה יש וכאל שנראה דע וגדלה תפחה אפייתה ובעת, כשיעור בה שאין : עיסהשו"עכתב ה

תר שעת בלינן טז( דאז )ס"ק ט"זוביאר ה .(אפייה קודם תפחה אם ה"וה) פטורה, כשיעור

 הגלגול דאז עיקר החיוב.

 סעיף יד':

 עשיית עיסה פחות מכשיעור 

 מכשיעור תפחו ותפח יסתוע לעשות לאדם א( "אסור, טז( ע"פ הירושלמי )ג, )ו רמב"םה כתב

  .(ב שערחלה ) א"רשבהוכ"כ  החלה". מן לפוטרה כדי

 .חלה חיוב ממנו להפקיע כדי מכשיעור פחות עיסתו לעשות : אסורשו"עכתב ה

ין אאבל אם , רה אסומחל )אות כה( שדווקא אם עושה עיסה קטנה כדי לפוטרה פרישהכתב ה

 ונהג מ"( שמ"ק כה)ס ש"ךפותו בלא חלה. והוסיף האלו קמח כשיעור חלה ודאי שמותר ל

  חלה. שיעור אחר ש"ע בכל להדר הנשים
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 תמצית הסימן

ל ושיפון : מנחות ע. ושו"ע: חיטין, שעורין, כוסמין, שיבולת שועהמינים החייבים בחלה :סעיף א'

ה עירובין פג: שיעור כדי עיסת מדבר חייבת בחלה, ושיעורה שבע: הכמות החייבת בחלהבלבד. 

 43וא שיעור חלה ה -רבעים קמח ועוד, שהן ששה של ירושלמית, שהן חמשה של ציפורי. רי"ף 

ידה זו ימלא כלי מים ויתן לתוכו מ"ג ביצים בינונים מהרוצה לשער  -ביצים וחומש ביצה. רא"ש 

זוז מזוזי מצרים בזמן הזה  520 שיעורו משקל -ב"ם ושיעור המים היוצאים הוא המדה. רמ

דה וכן מ אצבעות ותשיע אצבע בקירוב, 3אצבעות, ברום  10*10)דרהם(. ומידת הכלי הנ"ל היא 

שיש בה שבע אצבעות פחות שני תשיעי אצבע על ז' אצבעות פחות שני תשיעי אצבע ברום שבע 

המדות כאחד הם עולים וכ"כ השו"ע  אצבעות פחות שני תשיעי אצבע היא מדת העומר, ושתי

יצים וחומש שהוזכר בגמ' הוא מידת נפח שמשקלה שיעור מ"ג ב -והרמ"א. רב האי גאון וסיעתו 

 דרה"ם של נוזלים. בדברי הבא"ח קיימת לכאורה סתירה, ולמעשה לשיטתו שיעור חלה 777הוא 

פריש ללא ברכה. מעל י 2.4 - 1.6קילו א"צ להפריש.  1.6גרם. הגרמ"א: פחות מ  777הוא 

א: גרם. חזו" 1560דרהם, שהוא  520שיעור זה יפריש בברכה. הגרע"י: שיעור הקמח החייב הוא 

סמ"ק ושיעור הכלי למדידה זו הוא  149.29ז רביעית היא ס"מ, לפ" 2.4-רוחב אגודל הוא כ

ה וא כביצסמ"ק, שה 86.4ס"מ, ולפ"ז רביעית היא  2סמ"ק. גר"ח נאה: רוחב אגודל הוא  4,297

 ס"מ(. ומ"מ 6.22ס"מ* 20ס"מ* 20סמ"ק ) 2,488וחצי שבזמנינו, לכן נפח הכלי למדידה הוא 

 גרם מפריש בלא ברכה, כדי לחוש לדעה 1,200לעניין הפרשה בלא ברכה, לדעת החזו"א ממשקל 

גרם מפריש בלא ברכה. כה"ח:  1,250ס"מ. ולדעת הגר"ח נאה משיעור של  2שהאגודל הוא 

 1300 -דרהם מקמח שלנו )שהוא מעט פחות מ 430ג ביצים וחומש ביצה הוא כמו שיעור מ"

ר"ח : תוספות ועוד: אין לדחוס את הקמח, אלא יש להניחו בנחת. גכיצד מודדים את הקמחגרם(. 

וי שיננאה: ינענע את הכלי איזה פעמים ע"י דפיקה בשולי הכלי כדי שיתמעכו החללים שבתוכו. 

ל"ח בין הביצים לאצבעות מזמן חז"ל לימינו הוא כחצי! תשובה מאהבה: הצ: צל"ח: היחס המידות

לא בא להקל אלא להחמיר בשיעוריו. תשב"ץ וערוה"ש: הביצים השתנו עד כדי פי שתיים, אך 

 : רא"ש: יש להפריש רק מכמות קמחשיעור לפי הקמח או העיסהמידות האדם נשארו כפי שהיו. 

מעל הכלי, שהוא השיעור של תבואה בנפח הנ"ל. רשב"א:  הממלאת כלי בנפח הנ"ל ועוד גודש

א"צ לשער את התבואה אלא את הקמח בלבד, וכ"כ הב"ח. שו"ע: מידה שמחזיק מ"ג ביצים 

 וחומש ביצה, ממלאים אותו קמח, וזהו שיעור חלה, ותהיה המידה מחוקה ולא גדושה.
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נים מצטרפים זה עם זה. : מנחות ע. חמשת המיאלו מינים מצטרפים לשיעור חלה: סעיף ב'

מצטרפים עם אין חיטים ה -"תנא: כוסמין מין חיטים, שיבולת שועל ושיפון מין שעורין". רש"י 

ולים יפה כשהמינים בל -הכל חוץ מכוסמין, ושעורים מצטרפים על הכל חוץ מחיטים. ירושלמי 

ה נושכים זה בז ועשה מהם עיסה אחת כולם מצטרפין, וכשעשה עיסה מכל מין בפני עצמו ואח"כ

ם אמצטרפים לפי הכללים המובאים לעיל. טור ורמב"ם: רק אם עירבן כשהן קמח מצטרפים. ט"ז: 

פים עם החיטים מצטר -: ת"ק עירוב עיסות זה בזה עירב את העיסות ועשאן כאחד, מצטרפות.

 -רי הכל חוץ מחיטים. וכ"פ הרא"ש. ר' יוחנן בן נו חוץ מכוסמין, ושעורים מצטרפים עם הכל

ר שאר המינים מצטרפין זה עם זה. וכ"פ הרמב"ם. רמ"א ע"פ הרא"ש: עירב קב מעיסה עם קב אח

 מעיסה שאינו מינו, וחלקו אח"כ והוסיף על כל אחד רובע הקב ממינו, חייב בחלה כיון שלא

 נצטרפו כשהיו מעורבים. אבל אם עירב קב קמח עם קב קמח ממין אחר על דעת לחלקו )וחלקם(

 על כל אחד רובע הקב ממינו, פטור.והוסיף 

ל משנה ושו"ע: השאור, סובין, ומורסן מצטרפים לקמח, ואם ניט :מה מצטרף לעיסה: סעיף ג'

 הדרך המורסן והחזירו הרי אלו פטורין. סובין אלו הקליפות, ומורסן זה הנשאר בנפה. ש"ך: אין

 לערב מורסן וסובין.

קב חטים מצד זה וקב שעורים תוספתא ושו"ע: " :מינים שונים הסמוכים זל"ז: ה'-סעיפים ד'

קב  מצד זה, וקב כוסמין באמצע, מחברן והרי אלו מצטרפין, וצריך להפריש מכל מין ומין. חצי

מין חטים מצד זה, וחצי קב שעורים מצד זה, וחצי קב כוסמין באמצע, מצטרפים, ותורם מן הכוס

ת. חלו 3כ הש"ך, שע"י הכוסמין יש שיעור חלות, וכ" 3על שלשתן". דרישה: יתכן ויש להפריש 

 ט"ז: מהכוסמין א"צ להפריש, שנפטרו כבר.

הוא אורז או עיסת גוי אינם  : ירושלמי: כשהמין המצרףמצרף שיש בו דין אחר: ז'-סעיפים ו'

מצטרפים. והטעם הוא משום שהם פטורים מחלה. אך אם המין המצרף הוא מין אחר מחמשת 

אחרת, הרי אלו מצרפים. וכ"פ השו"ע ורמ"א. והסביר הב"ח דאע"פ  המינים, או קב של אישה

 ו היושגם עיסות אלו אינם חייבות בחלה, כיון שיש שיעור בחיטין, המין הנ"ל יכול לחשבן כאיל

 הקביים ביחד שהרי הם ממין החייב בחלה.

אוסרים".  יטול מן האמצע, וחכמים -: משנה: "רבי ישמעאל אומר צירוף קב ישן וחדש: סעיף ח'

יביא חדש  -רמב"ם: צריך להביא עיסה אחרת חדש או ישן ויצרף להם להשלים השיעור. רדב"ז 

שו"ע: קב של תבואה  די בעיסה אחת נוספת כדי לפטור שניהם. -וישן לתקן שניהם. ר"י קורקוס 

חדשה וקב של ישנה, אינם מצטרפים. היה קב של ישן מצד זה וקב ישן מצד זה, וחדש באמצע, 
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וט"ז: יש להפריש על כל  דש משני הצדדים וישן באמצע(. ש"ךמצטרפין )ב"י: וה"ה איפכא, ח

 אחד ואחד מעיסה אחרת שלא הורמה חלתה.

: שו"ע: אם יש בה טעם דגן, חייבת בחלה אף על פי עיסה העשויה מחיטים ואורז: סעיף ט'

 שרובה אורז; ואם לאו, פטורה.

 : שו"ע: אם יש בה טעם דגן חייבת בחלה.אורזשאור מעיסת חיטים לעיסת : סעיף י'

 : משנה ושו"ע: אם הכל ממין אחדנתן שאור מעיסה שלא תוקנה לתוך עיסה שתוקנה: סעיף יא'

ויש לו קמח או עיסה שלא ניטל ממנה חלה מפריש ממנו על זה השאור לפי חשבון. ואם לאו, 

 ין אם השאור של פטור והעיסהמפריש אחד ממ"ח בכל העיסה, לפי שנעשית כולה טבל. והוא הד

טור של חיוב. והוסיף הרמ"א בשם המרדכי: ומ"מ לכתחילה לא יסמוך על זה, ולא יתן שאור של פ

ת בעיסה של חיוב. אבל אם כבר עבר ועשה, מותר לכתחילה ליקח מאותה עיסה וליתן בעיסה אחר

חלתה לתוך עיסה שיהיה בו לשאור. ש"ך: גם אם נתערבה עיסה שאינה של שאור שלא הורמה 

 שהורמה חלתה דינא הכי. 

: אורחות חיים: אם הופרשה נתערבה פת שהופרש ממנה חלה עם פת שלא הופרש: סעיף יב'

 חלה מהעיסה ואחר כך נתערבה בעיסה או באחת מהככרות, אין לאסור אפילו אין בו מאה ואחד

ת שהפריש ממנו חלה מהחלה משום דאי בעי מיתשל עלה. שו"ע )ע"פ הטור(: מי שנתערב לו פ

עם פת שלא הופרש ממנו, אם יש לו קמח יעשה עיסה מחמש רבעים ויצרפנה עם הככרות בכלי, 

כל ויפריש ממנה על אותם ככרות שנתערבו. ואם רוצה להפריש מיניה וביה, צריך להפריש מעט מ

ן ככר וככר, או יצרפם כולם בכלי אחד ויפריש מכל אחד על כולם עד שיפריש מכדי חשבו

מהר"ם ורמ"א: האופה  עיסה מבושלת או עם בשר שלא הופרש ממנה:הככרות, ומאחד יותר. 

פשטיד"א מעיסה שלא הורמה חלתה, ובתוכו בשר, מותר להפריש מעיסה אחרת החייבת בחלה על 

 זו, ונפטר ג"כ טעם העיסה הנכנס בבשר. ט"ז: כיון שטעם כעיקר, מועיל להפריש ממקום אחר

. ש מחיוב על הפטור. אבל מעיסת הפשטיד"א עצמה לא כיון שיש בו טעם בשרואינו חשוב למפרי

מנה דגול מרבבה ועוד: דחו דברי הט"ז. מהר"י ווייל: עיסה שלא הורמה חלתה ונתבשלה, יטול מ

 חלה לאחר שנתבשל ויטול מעט שישאר בעיסה יותר מאחד ומאה. 

א"ש ושו"ע: פטורה )וה"ה אם : רעיסה שטפחה לאחר אפיה והגיעה לכדי שיעור: סעיף יג'

 תפחה קודם אפייה(. וביאר הט"ז דאזלינן בתר שעת הגלגול דאז עיקר החיוב.

: שו"ע: אסור לעשות כך, כדי להפקיע ממנו חיוב חלה. עשיית עיסה פחות מכשיעור: סעיף יד'

 פרישה: אם אין לו די קמח, ודאי שמותר.
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 שתי עיסות שאין בהם כשיעור -סימן שכ"ה 
 ' סעיפיםובו ב

 סעיף א':

 נוגעות זו בזועיסות ה 

 א(:, שנינו במשנה )ד

 אחת אשה של שהם ובזמן יםפטור אחד ממין הם אפילו בזה זה ונגעו קבין שני שעשו נשים "שתי

 פטור" במינו ושלא חייב במינו מין

ועוד. א( , ז) רמב"םכ ה. וכ"הסל שהכוונה ב'נגעו זה בזה' היינו שישוכו או צירוף ר"שופירש ה

 זו מעט בקיםשנד עד בזו זו נוגעות אם, כשיעור אחת בשום שאין עיסות : שתישו"עכ הוכ"

 .ד"שכ מןבסי שנתבאר מה כפי, להצטרף הראוי ממין הם אם, מצטרפים, בזו

 ך שכשיפרדוכק כל ו שמדבד( דהיינ, )חלה בריבמ"ץ וה רא"שה ר"שפירשו ה, ובגדר הנשיכה

שוך נאיזהו "ב( , אוהביאו ראיה מדברי התוספתא )טהרות יתלשו אחת מחברתה מעט. 

תב חלה שם( כ פיה"מ) ב"םרמה אולם. , וכ"כ הט"ז )סק"א( בשם תה"דהתולש ממנו כל שהוא"

 ולא הזכיר שתולש כל שהוא., ק יפהשידבקו קצתם בקצתם דבו

 ורפות לשיעמצטר ות הםר משיך את שתי העיסאֵח  שגם אם)סימן ד סק"ג(  חלת לחםכתב ה

ם מה כגון ששת מעצנעשי ה"ה כשהנשיכהכל שבעל הבית אינו מקפיד על הנשיכה. ודן האם 

ם ה"ג מצטרפיגם בכשכיח ומו, ר שתפחו נשכו זה לזהחאת שתי העיסות אחת ליד השניה ולא

 לחיוב חלה.

 צירוף סל וכלי 

 ופסק צרפן"מ תנור אומר שעיהו רבי, לחלה מצרפן שנינו בפסחים מח: "ר' אליעזר אומר הסל

 עמשמ עזראלי כרבי תאהלכ דאיפסיקא משום וטעמו, מצרפן התנור טז( שאין, )ו ם"רמבה

 פן. מצר ורכתב שהתנ (ה' סי חלה )הל' ש"ראה אבלשבאו גם לאפוקי משיטת ר' יהושע. 

, סל לא מצרף אבל תנורסובר ש יהושע דרבי לומר היה אפשר כתב( חלה שער ב) א"רשבה

 אית' גרסינן( ב"ה ב"פ חלה) בירושלמי אבל .התנור שכן וכל מצרף הסל אפילו אליעזר רבילו

 שכך וכיון, 'מצרף הסל ואין מצרף התנור תני תנא ואית מצרף התנור ואין מצרף הסל תני תנא

 אבל מספק בחלה וחייבין מצטרפין בתנור בין בסל בין דאורייתא הארץ דבחלת מסתברא

 תנאי דהני מפרש ם"שהרמב לומר אפשרד ב"יוכתב ה .אליעזר כרבי בסל דוקא לארץ בחוצה

, תנור ולא מצרף הסל דאמר א"כר והלכה יהושע ורבי אליעזר רבי הם בירושלמי דפליגי
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 משום לארץ לחוצה ישראל ארץ בין חילק לא א"כהרשב ם"הרמב שיסבור פי על שאף ואפשר

 .מדרבנן אלא אינה ישראל בארץ אף הזה בזמן דחלה

לא ק לחומרא וטרף רן ומצרק מדרבנ שצרוף סל הוא מנהיגהב"י )ריש סימן תנז( בשם הכתב 

היה בה יסה שענהיג )העמק שאלה שאלתא עג אות י( שלדעת המ נצי"בה מבארו, לקולא

 מהקטנה על הפרישלכול כשיעור בלישה ואח"כ צרפה בסל עם עיסה פחות מכשיעור אינו י

 שהטעם י"ףר"כ הורה וכשצירוף סל הינו מהת לתותשאכתב הנצי"ב בשם ה, מנגדהגדולה. 

 ן"הר ופירש "תרימו להח הארץ מלחם באכלכם והיה" דכתיב משום מפורש בברייתא בפסחים

ד כ"ו. "לס צירוף י"ע ווהיינ לחם דהוי בתר ומתחייב מעיסה מחייב דלא דזימנין אלמא"

 השולחן ערוךעיין בו .גל("ה גל)ביצה ט. סד תוספותטז( והוכיח כן גם מה, )בכורים ו רמב"םה

, הכל מצה ומצמפריש ך לה)סעיף ח( שהוכיח שצירוף סל אינו ממש כנילוש ביחד ולכן צרי

 וחולק על הפר"ח שלא אמר כן.

 ד(:, שנינו במשנה )ב

 הרודה ףא אומר אליעזר ירב, שישוכו עד החלה מן פטורים בזה זה ונגעו קבים עיסתו "העושה

 לחלה" מצרפן הסל לסל ונותן

י סל לא מהנ צירוףדראה נ ר"יומדברי הסמ"ג בשם  ובפסחים מח: נפסקה הלכה כר' אליעזר.

( טז, )ו ב"םרמרי המדב אך )סימן קפט(. תרומת הדשןוכ"כ ב אלא אם הם נוגעים זה בזה.

 נראה שאין צריך נגיעה זב"ז כשנמצא בסל.

 הא ליכא אוינן ולי בעכהאם תוך , לבזבזיןעוד הסתפקה שם הגמ' מה דין טבלא שאין לה 

 עטמ מעט "אפה( יז, ו) ב"םרמוסלקא בתיקו. ולכן כתב ה, דילמא אויר כלי בעינן והא איכא

 עד הפרישל חייב אינו היא םדבריה של חלה ואם, ספק זה הרי תוך לו שאין לוח על הכל וקבץ

 מצרפן הסל ,אחד בסל הםו, נדבקים אינם : ואםשו"עכתב ה .תוך" לו שיש כלי אותו שיצרף

 .םמצטרפי אינם, זלבזב לה שאין טבלא על נתנם ואם. פת ונעשה שנאפה אחר ואפילו

 עלה מדופניבר למום דשממנו למד מדברי הגמ' הנ"ל שכשמצרף בכלי צריך שלא יצא  טורה

אם  אבל, הכלי דופנימעלה שלא יהא כל הכיכר או כל העיסה למ ב"יהכלי. והסביר דבריו ב

 לכןו: מ"ארכ התה תוך הכלי אע"פ שמקצתה למעלה מדופני הכלי מצטרפת. וכ"קצ

 וא אחד כרכ כל שיהא ינודהי, הכלי מדופני למעלה דבר שום יצא שלא יזהר בכלי כשמצרפם

דבר לא  ששום ור משמע)סק"ב( העיר שמדברי הט ט"ז. אמנם ההכלי מדופני למעלה עיסה

גי סשיכה מו שבנדכ, אם קצתה בתוך הכליוהסיק שדי , יצא מהכלי ואפילו לא מעט

  ה"ה בצרוף סל., שמחוברים רק במקצת ואפילו הכי הוה חיבור
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ה מדופני למעל ו המצהשאפילו כל העיסה א, )כפי שהביאה הסמ"ג( ר"ינוספת של  שיטה

ת זוהי מחלוקשכיון תב דכ ב"חה הכלי מצרפן. והטעם משום דהוי כאויר בית שמצרף., הכלי

 מעלה מדפנילעיסה הכל  האם כשיוצא מחוץ לכלי מצטרף או לא, לכן צריך להפריש אפילו

דבר  א ממנו שוםלא יצלי שהכלי, אבל לענין ברכה אין לברך אא"כ כל העיסה תוך דפני הכ

ב"ח השיטת שש לח)שערי צדק פי"ד סי"ד(  חכמת אדםלמעלה מדפני הכלי דסב"ל. ה

( )ד, קמה ויבט הלשו"ת ה, ומ"מ כתב שבדיעבד מצטרפים גם אם בולטים מעט. ובשלכתחיל

 חשש לדעת הב"ח לעניין ברכה, ולכן כתב שיפריש בלא ברכה.

 םאש שאומר מי יש :"עשושאם מכסה הפת במפה חשוב כמו כלי לצרפם. וכ"כ ה סמ"קכתב ה

 .לצרפן כלי כמו חשוב במפה הפת מכסה

 אף בחלה ןחייבי החל שיעור כלה מן ונתקבץ בזו זו נושכות הככרות "היויז(: , )ו רמב"םכתב ה

 בסל". שאינן פי על

 הגדרת סל המצרף 

 שת חלה. אךלהפר עליהשכפי שראינו למעלה טבלה שאין לה לבזבזין אינה מצרפת את מה 

יו שצריך שיה ( כתבאיף )סע דעת קדושיםיש לברר מהו בדיוק הכלי שמצרף לשיעור חלה. ה

ה פ"ו )דרך אמונ לישיבא"ש גרילו דפנות מארבע רוחותיו כדי שיצרף את מה שבתוכו. ודעת ה

בתוכה של מה כף את נחשבת כסל המצרמבכורים ס"ק קלד( שאף שקית ניילון או נייר 

 לשיעור חלה.

 ות לסל ע"מסהעי יס את)פסחים מח:( שסל מצרף דווקא אם הכנ רבנו פרץומבואר בתוס' 

קודש פסח  מקראי) דר"תאוכ"ד ה, אבל אם הכניסן שלא ע"מ לצרפן אינן מצטרפות, לצרפן

גם ללא  מצרף בר שסלא( סו, )שכה דעת קדושיםה, מאידךח"ב סימן יט אות ב( להלכה. 

 כוונה.

 'צירוף במקרר, ארונות וכד 

חד בחלה. יתחייב להו לעיל הבאנו מחלוקת ראשונים האם תנור מצרף את המאפים שבתוכ

דאי משום  כתב זרדב"הונחלקו האחרונים בדעת הרמב"ם מדוע כתב שאין התנור מצרפן: 

ם הארץ לא ם מלחאכלכבמשום דכתיב  הרי בתנור נוגעות ולא נושכות, אונשיכה ליכא ש

עוגה נאפו הת או ם הפאנקרא לחם עד שיוציאנו מהתנור ויהיה ראוי לאכילה. ולשיטתו 

מן ד ס"ו( )סי םת לחחלה אךרת בתנור הרי הם מצטרפות להתחייב בחלה. והכניסם למשמ

 מצרף.שטלטל ל המכתב שהתנור לא מצרף משום שהוא קבוע בקיר, ולא מצינו אלא ס



 103 ___________________________________________ 'צירוף במקרר, ארונות וכד

יני ם בו כמה ממונחיקיר שארון המחובר ל)סי' ד ס"ק כב( ש חלת לחםכתב הלעניין הלכה, 

כן ו חשב ככלי,נאינו וקרקע הוא מחובר לש כיון, אינו נחשב ככלי לצרפם לשיעור חלהמאפה, 

ה לה בזמן הזיוב חם שחומשו, )ד"ה ועי' בחלת( להקל שארון לא מצרף דעת תורההסכים ה

 אינו אלא מדרבנן.

שראל ליכות בת י"כ בה. וכטל)שש"כ פמ"ב הע'  גרש"ז אוירבךהסתפק ה, ולענין צירוף במקרר

ון שאינו ן דכי"מ יתכמשהמקרר נחשב לכלי שאף , ( האם מצטרפים לשיעור חלהפי"ב ס"ז

יני המאפה מירוף צענין לאינו נחשב כלי , ון בלבדשמש לטלטול ממקום למקום אלא לאחסמ

נדון  קרקע שאינוובר לר המחועוד שכיון שאינו פועל ללא חיבור לחשמל נחשב הוא כדב, יחד

ה )דרך אמונ ייבסקיקנ"ח גרוכן הסתפק בזה ה, ולפיכך כתב שטוב להפריש בלא ברכה, ככלי

להקל שלא  תב שישקט( כ, )ח יצחק מנחתבשו"ת , מאידךפ"ו מבכורים הט"ז בבאור ההלכה(. 

 להפריש מהם חלה בצירוף כמה ספיקות.

קרר או המקפיא אינו גדול ( שאם המ17עמ'  133)הליכות שדה גליון  גרי"ש אלישיבודעת ה

המאפה  מיני ף אתוא ככלי ומצרנחשב ה, כשיעור המחזיק ארבעים סאה והוא תא אחד

ח גר"ה כתב הים סאארבע ויש להפריש מהם חלה בברכה. אך אם הוא גדול ומחזיק, שבתוכו

יא( הלכה ס"ק שהציון )סיף והו, )דרך אמונה שם ס"ק קלח( שנחלקו בזה האחרונים קנייבסקי

יש ון שב שכימד( כת)יו"ד ח"ב סימן ת דבר חברוןבשו"ת שמצטרפים.  גריש"אשדעת ה

ן יש זה"ז מדרבנבחלה  חיובהפוסקים שאם אין החלות נוגעות זב"ז אינם מצטרפות, וכיון ש

 לסמוך עליהם שלא יצטרפו.

 קור חייםמתבו הכ, אולענין צירוף בשני תאים בארון שאינו מחובר לקרקע או במקפי

פים. ם בהם מצטרנמצאיהאפה )סי' ד ס"ה ס"ק יט( שאין מיני מ לחם חלת)ביאורים סק"ב( וה

חיצות אם המשה( כתב ל)יו"ד סי' נז ס"ק  דעת תורהפ( וב, )ח מהרש"םבשו"ת , מאידך

 א"כ המחיצהא, רוןשבא שבצדדים גבוהות מהמחיצות הפנימיות שבין התאים מצטרף כל מה

לי להחמיר בכ ( שיששם )הליכות שדה גרי"ש אלישיבהפנימית גבוהה עשרה טפחים. ודעת ה

 מחולק ולהפריש מהם בלא ברכה.

ז( שהן מצטרפות , )שצה דרך חייםכתב ה, ועוגות המביאים לבעלי שמחה המונחים בארגז יחד

כיון שיתכן שאחת הנשים , אלא שלא מספיק להפריש מאחת על כולן, ויש להפריש מהן חלה

נה על האחרות חשובה כהפרשה מן הפטור וההפרשה ממ, כבר הפרישה חלה מאחת העוגות

סימן חי( כתב שאפילו העוגות משני סוגים שונים יו"ד )ח"ג  מרדכי מאמרובשו"ת  על החיוב.

אין הקפדה על כך והסל מצרפן. ובכל אופן אפילו יש שיעור בשניהם מפריש חלה בלא  -
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המאפים  שכשמקבל הרבה משלוחי מנות יש להיזהר שלא להכניס את, ברכה. עוד כתב

 ואם הכניס יפריש חלה בלא ברכה., למקום שמצרפן כדי שלא יתחייב להפריש מהן חלה

דעת , הםד אלישצמו אלא שהלחמים עצמם עטופים בניילון, ואם מצרף כמה לחמים יחד

ת ינן מפסיקופות אהעטי)דרך אמונה פ"ו מבכורים באור ההלכה הט"ז( ש גרי"ש אלישיבה

כ פמ"ב )שש" וירבךש"ז אגרה .נחשבים הלחמים כנוגעים זב"זו, םביניהם כיון שהן טפלות ללח

ה יילון שאיננשקית מצא בוהוסיף שאם כל לחם נ סובר להחמיר רק בעטיפת נייר, הע' לט(

 יתכן שמפסיקות בין הלחמים., עטיפה

 צירוף בסל לבני חבורה שכל אחד לא אופה כשיעור חלה 

 כל האפיה ףבסו רףלצ נהגוהמ, פסח מצות בערבאופים הנה יש לברר מה הדין בבני חבורה ש

 ייבח באמת םא והשאלה, יןהאופ בין המצות מחלקין כ"ואח, חלה ומפרישין, אחד בסל המצות

 בחלה.

 סימן) יבצ ארץ ת"ובשו )סימן מה( כתב שלא לברך על ההפרשה בכה"ג, שכיר משנהבשו"ת 

 'סי' ז כלל חלה' ה) טאזו פתחא בספר כ"וכ, מחלה פטור לחלק מ"ע סל דבצירוף כתב( מט

 ה.בז סתפקנ( ק סימן א"ח) הארץ תורת ובספר'(. ה' לסי בפתיחה) לחם חלת ספר בשם( ג"י

 ב שעיקרב( כתן קיד אות ינבאר. ותניינא סימ ועתה ה"ד סח )ח"א סימן שלמה מנחת ת"בשו

 סהעי שם מחמת פ"עכ דחייב משום הוא פוטרת אינה אפיה לאחר לחלק שהמחשבה הטעם

 ןבעוד לקןלח מ"ע עיסות' ב צירף שאם כמו שכן וכיון, עיסה בעודה לחלק מ"ע כלל הוי דלא

 נראה תרשיו אך כתב. רוףצי מיקרי לא כ"ג לחלקם מ"ע לחמים' ב צירף אם כך פטורין בצק

 רק לאא עצמה מחמת ללכ חייבת דאינה בעיסה דוקא שייך לחלק מ"ע של הענין שכל לומר

 היה ולהגלג בשעת אם לכן, פטור לבשלה חישב אם שהרי, לחם ממנו לעשות מחשבתו מחמת

 ואה אז ורמכשיע פחות יהיה כבר לחם לכלל שיגיעו דבשעה נמצא, האפיה לפני לחלק בדעתו

 לחם כשיוע דהוי משום עצמו מחמת הוא שהחיוב אפיה שלאחר בצירוף כ"משא, מתחייב דלא

"כ. מברך גקנתו שמצטרף ולשעה. ומס רק הוא הצירוף אם אף חייב שפיר רבעים' ה של חשוב

 סח(.)ח, ר יםמועדים וזמנוב (ט"וקע ז"קע' סי ד"חיו) הלוי שבט וכ"פ בשו"ת

 ברכה. אליש להפריש ל )ח, מב( כתב דכיון שהיא מחלוקת הפוסקים, מנחת יצחקובשו"ת 

 סעיף ב':

 הפרשה משתי עיסות שלפניו 

מצריכים נגיעה או צירוף סל דווקא בשתי עיסות שאין נו אש)הל' חלה סימן ד(  רא"שכתב ה

 לא צריך אין זו על מזו להפריש ורוצה כשיעור עיסה בכל יש אםאבל , בכל אחת כשיעור
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יח( כתב , בהל' תרומות )גרמב"ם ה זו לזו בפנינו. אלא די שיהיו סמוכות נגיעה ולא כלי צירוף

משמע קצת יא( , ך בהל' בכורים )זוסגי אם הם בהקפה אחת. א, להדיא שלא צריך נגיעה

 שצריך נגיעה.

 בזו זו יעהונג כלי וףציר צריך קטנות עיסות' ב כשעושהדפב( -)סימן פא תרומהדעת ה, מנגד

 ורויפט חתמא ויוציא, גיעהנ בלא בכלי לתתם רק צריך אין אחת בכל כשיעור גדולות הן ואם

 תבשע גדולות יסותמע' א אל יגע חלה שם לה שיקרא עיסה המעט מקום ומכל .חבירתה

 קוםמ מכל וצירוף םש קריאת בשעת מוקף צריך אין לארץ חוצה בחלת שמא או שם קריאת

 .חבירתה מאחת לפטור כדי יעשה

 אין, וז על זומ להפריש ורוצה, כשיעור עיסה בכל יש : אםע"פ הרא"ש וסיעתו שו"עכתב ה

 .זו על מזו יןמפריש לפניו ששתיהן כיון אלא, נגיעה ולא כלי צירוף לא צריך

שיש  ותסדינן כשתי עי ,עורשתי עיסות שבאחת יש כשיעור ובעיסה השניה אין שיד ב"חדעת ה

 בה שיש העיסה ןמ פרישומ, בכל אחת מהן כשיעור דאפילו נגיעה לא בעי אלא שיהיו סמוכות

 צריך לאו כשיעור בה איןש העיסה על ח"ממ אחד ממנה עוד מפריש וגם, חלה שיעור כשיעור

 )סק"ו(. ש"ךוכיסוי. וכ"כ ה סל צירוף

 שם ש"והר ומקפת. ה"ד ז. דהנ' ]עיין תוס, עולם גאוני נסתבכו זה בדיןש)סק"ח( כתב  גר"אה

 ש["ע מאד זהב האריך ת"בסהו שם ומרדכי ש"ורא, הואיל ה"סד מו: פסחים' ותוס .'ד' במתני

' אפי צ"א כלל כלי בלא הם םא בזה: א. דינים' דג אבאר עיקר... והנה הן ש"הרא דברי מ"ומ

 והוא ההקפ כיןצרי מלמעלה םופתוחי כלי בתוך הם ואם מצרפן. ב. הבית רחוקים' ואפי נגיעה

 .הנימ לא נגיעה' פיא סתומים הם ואם . ג.המוקף מן וזה אהדדי כלים ונגיעת קירוב
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 תמצית הסימן

געות : משנה ושו"ע: שתי עיסות שאין בשום אחת כשיעור, אם נועיסות הנוגעות זו בזו: סעיף א'

עוד : ר"ש וגדר הנשיכהזו בזו עד שנדבקים מעט זו בזו, מצטרפים, אם הם ממין הראוי להצטרף. 

בקצתם דבוק יפה, ולא הזכיר  שידבקו קצתם -רמב"ם שידבקו עד שיתלשו אחת מחברתה.  -

: סל מצרף. לרמב"ם צירוף סל וכלים צירוף ע"י אחר או מאליו מועיל. ג -שתולש. חלת לחם 

 תנור לא מצרף, והרא"ש סובר שמצרף. ב"י בשם המנהיג: צרוף סל הוא רק מדרבנן ומצטרף רק

נו מהתורה וכ"כ הרי"ף. לגבי טבלא לחומרא ולא לקולא. נצי"ב בשם השאלתות: צירוף סל הי

ינם נדבקים, שו"ע: ואם א הרי זה ספק. -שאין לה לבזבזין הסתפקה הגמ' בפסחים מח: רמב"ם 

, והם בסל אחד, הסל מצרפן ואפילו אחר שנאפה ונעשה פת. ואם נתנם על טבלא שאין לה לבזבז

י. ט"ז: די אם קצתה אינם מצטרפים. טור ורמ"א: אין הקפדה שמקצת מהעיסה תהיה חוץ לכל

ו בתוך הכלי, כמו שבנשיכה סגי שמחוברים רק במקצת. ב"ח: מפני המחלוקת צריך להפריש אפיל

ל ככל העיסה למעלה מדפני הכלי, אבל אין לברך אא"כ כל העיסה תוך דפני הכלי. ר"י: אפילו 

ע: סמ"ק ושו"העיסה או המצה למעלה מדופני הכלי, הכלי מצרפן. משום דהוי כאויר בית שמצרף. 

: דעת קדושים: דפנות מארבע הגדרת סל המצרףאם מכסה הפת במפה חשוב כמו כלי לצרפן. 

ם ע"מ רק אם הכניס -רבנו פרץ : כוונהרוחותיו. גריש"א: אף שקית ניילון או נייר מצרפת. 

צירוף בסל לבני חבורה שכל אחד לא ל מצרף גם ללא כוונה. ס-לצרף, מצטרפים. דעת קדושים 

: משנה שכיר: אין לברך על ההפרשה, תורת הארץ הסתפק. מנחת שלמה כשיעור חלה אופה

 ושבט הלוי מחייבים בברכה. והמנחת יצחק מכריע שיפריש ללא ברכה. 

רוף צריך דווקא שאין שיעור בכל נגיעה או צי -: רא"ש הפרשה משתי עיסות שלפניו סעיף ב':

ך לפניו, וכ"פ השו"ע. אך התרומה סובר שצריאחת, אבל אם יש שיעור א"צ צירוף. אלא שיהיו 

צ לתתם בכלי בלא נגיעה, ויוציא מאחת ויפטור חבירתה. ב"ח: גם אם רק באחת יש כשיעור, א"

 צירוף.
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 עיסות שאין בהן כשיעור שנתערבו -סימן שכ"ו 
 ובו ה' סעיפים

 סעיף א':

 עיסות של אנשים שונים שנתערבו 

 א(:, שנינו במשנה )ד

 אחת אשה של שהם ובזמן יםפטור אחד ממין הם אפילו בזה זה ונגעו קבין שני שעשו נשים "שתי

 פטור" במינו ושלא חייב במינו מין

 אשהי חתא אשה, ידותמקפ נשים שתי מקפדת אינה אחת אשה ואיתא בירושלמי )שם( שסתם

 מקפדת האינ אם, אחת כאשה עשאום מקפידות שאינן נשים שתי, נשים כשתי עשאוה מקפדת

 ללוש וםמק לה היה, לושל מקום לה כשאין יוחנן רבי אמר מקומות?! בשתי עושה היא למה

 היא. מקפדת מקומות בשתי אותה עושה והיא אחת במקום

סתם בנ"א שום שזו מלהעולה מהאמור שעיסות של שני אנשים שונים אינם מצטרפות זו 

ל אדם אחד שיסות וע .מקפידים ע"ז. אך אם אינם מקפידים על התערובת עיסתם מצטרפת

 ז"פ) ם"רמבה כ"כוב"ז. חוץ ממקרים בהם האדם מקפיד שעיסותיו לא יתערבו ז, מצטרפות

 .(י מןסי) ש"ראוה( שם) ש"רה( ב - א"ה

 זו געוונ, עורכשי מהן אחתב ואין, בחלה החייב שיעור בשתיהן שיש עיסות : שתישו"עכתב ה

 שנים סתםש, החלה מן טוריםפ, אחד ממין הם אפילו, שנים של היו אם, זו את זו ונשכו בזו

לין רמז דכי חומר) מצטרפות אלו הרי, העיסות עירוב על מקפידים שאינם ידוע ואם. מקפידים

 היו םא, אחד שאי של ניהםש היו מקפידים(. אינם סתמא, רב לפני הלומדים תרפט: ותלמידים

 אין ,היו יםמינ משני ואם .בחלה וחייבים מצטרפין, ד"שכ בסימן שנתבאר מה כפי אחד ממין

' אפי, תערבת ולא בזו זו עיסה תגע שלא מקפיד היה ואם. מקפיד אינו אחד שסתם, מצטרפין

 . מצטרפות אין אחד מין היו

ועדת יסה אחת מיון שע, כגהקפידא של עירוב העיסות נכון גם לגבי עיסות השונות זו מזו

 שגם אם רבךז אויגרש"מג( כתב בשם ה לחלות והשניה להכנת עוגה. ובשש"כ )פמ"ב הע'

 פן.ישנה הקפדה קודם האפיה, אם לאחר האפיה אינו מקפיד הסל מצר

 צירוף עיסות שונות  

 קפידמ מסתמא אחד מאדם אפילו נאה פת ואחד קיבר פת אחד אםעוד מובא בירושלמי ש

 .שו"עוכ"פ ה. מצטרף ואינו
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 דיןה ת ב( דהואאן אוככ"מ )סימן קפט. הובא בבדק הבית ס"ס שכה. ובדר תרומת הדשןכתב ב

. צטרףמ ואינו המקפיד מסתמא בה אין הוהשני כרכום בה יש אחת, עיסות' ב שלשה לאישה

 על פידהמק בדבר אפילו חלה שיעור אחת בכל יש אם אבל חלה שיעור אחת בכל שאין ודוקא

  .רמ"א"כ הוכ אחד. אדם של הן אם חבירתה על מאחת להפריש מצטרף תערובתו

עיל ואע"ג של, נשיכהעה וע"י נגי שאם יש שיעור מפריש מאחת על חברתה)סק"א(  ט"זכתב ה

י דבר אני הכא דהוש, יולפנ שנינו שגם ללא נשיכה יכול להפריש מזה על זה אם שתי העיסות

ה שיעור ורוצ אחתל ין בכשרק אם א)סעיף א( שסובר  לבושעל דברי ה והשיגשמקפיד עליו. 

ה אין בשניורכום פת כ תאע"פ שהאח, שיעור חלה אחתאבל אם יש בכל , צריך נשיכה לצרפן

 יהיו לפניותנאי שוב, של אדם אחד מפריש מאחת על חברתה אפילו בלא נשיכה אם הן, בה

 .דהא ממין אחד הן

אה יסה טמם בעום שג. משהאריך להוכיח שהדין עם הלבוש ושכ"ד הרמ"א נקודות הכסףב אך

ין ין חילוק באמוקף בנים וטהורה לא הצריכו נשיכה אלא די בנגיעה. ולדעת הרבה מהראשו

הא עיקר חלק בהכי דיש ל צירוף דדוקא לעניין, וטעם נכון יש בדבר, מקפיד ובין שאינו מקפיד

רפם ד עליהם לצמקפי הוא והרי, חיובא הוא דאנו רואין כאילו הן עיסה אחת מצורפין יחד

 וד כתב שמיד. ועים יחאבל לענין מוקף שמפריש מאחד על חברו א"צ שיהיו מצורפ, יחד

שא"כ מ, ובאפיד טהיינו דוקא בטומאה וטהרה דחשיב מק, שמחלק גם במוקף במקפיד

 בעלמא.

 סעיף ב':

 נחתום העושה עיסה לעשותה שאור לחלק 

ם וכן הנשים שנתנו לנחתו .בחלה חייב לחלק שאור שעשה נחתוםז(: ", שנינו במשנה )א

וגרסינן עלה בירושלמי  ."לעשות להן שאור אם אין בשל אחת מהן כשעור פטורה מן החלה

 תנינן האו ליה אמר, חלהה מן פטור בצק לחלקה מנת על עיסה העושה יוחנן רבי אמר")שם( 

, תלוי הדבר בדעתו אול נחתום, נחתום תתיבני לא !בחלה חייב לחלק שאור שעשה נחתום

עומת ל. יחלק לא אחדכ הכל שיקנה מי ימצא אם כלומר ".מיד ונטבלו לקוחות ימצא שמא

 להח' הל) ש"ראהו( יםונש ה"ד) ש"רה וכתבוהו .זאת, נשים העושות ע"מ לחלק לא יחזרו בהן

 .(ג מןסי

 'ימצא לא' שמא גורס שהיה נראהוכתב הב"י ד, הביא ירושלמי זה( ב שערחלה ) א"רשבהגם 

 וכ"כ, לעצמו כולו לאפות דעתו נותן ממנו שיקנה מי ימצא לא שאם שכתב, 'וכו לקוחות

 לקיש כריש אלא בהא יוחנן כרבי לן קיימא דלא לו דנראה כתב ד"ראבה אבל יט(., )ו ם"רמבה
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. וכתב הב"י ולדעתו גם אישה העושה לחלק חייבת, דוקא לאו נחתום ואמר עליה דפליג

 כר' יוחנן. פירשו הרא"ש, שהירושלמי ממנו נסתייע הראב"ד

 א"רשבה לשון וזהן קלה:(. )ומקורו בחולי בחלה חייבת השותפין עיסת ו(, )ו ם"רמבה כתב

 יסההע בכל שיש לכ בשותפות ולאפותה בשותפות עיסה עשו אם, ישראל שותפות( שם)

 שכל יומדבר נראהב"י דכתב הו. כזית אלא ואחד אחד לכל שאין פי על אף חייבת כשיעור

 יוחנן דרבי ולישנא יןמצטרפ שתאפה אחר לחלקה שדעתן פי על אף בצק לחלקה דעתן שאין

 פי על אף בצק חולקה ושאינ דכל דייק הכי פטור עיסה לחלקה מנת על עיסה העושה דאמר

 דצריך ראהנ ג"סמ מדברי לאב .)סק"ב( ט"ז)סק"ה( וה ש"ך, וכ"כ החייב אפייה אחר שחולקה

 נקט. מילתאד דאורחא ואפשר, אפייה לאחר אפילו כלל לחלקן בדעתן יהא שלא

 מכרת לא שאם, בחלה חייבת, לחלקה שאור לעשותה עיסה שעשה : נחתוםשו"עכתב ה

 .הפטור, בבצק לחלקה עיסה העושה( אדם הגה: שאר) אבל. פת יעשנה

ב( עולה  לה ב,חקי )פס רשב"אהנה בטעם הפטור של העושה עיסה ע"מ לחלקה, מדברי ה

 כל אחת מהןאין בשדות שהוא משום שכל העומד להחלק כחלוק דמי, והוי כב' עיסות נפר

-ט אות ב"ב סימן קעוי )חט הל)א, ה( ועוד. ובשו"ת שב מאירישיעור חיוב חלה. וכן משמע מה

ו ילת העיסה כאבים אמחשי)הל' חלה דף כו( שאין הפטור משום ש רמב"ןג( מדייק מדברי ה

ת עומדת להיוופה שסשום מהיא מחולקת מעכשיו, אלא כיון שאין עיסה חייבת בהפרשה אלא 

 החלק, אינהלומדת חם עכיון שלפני שתהיה ללחם, לכן כל חשיבותה נמדדת לפי סופה, ו

י החקירה י צדדשת והביא את )שם( חקר בטעם הפטור, גר"חחייבת בחלה. ובחידושי ה

  שהבאנו.

ר האפיה ק לאחלחל )סק"ב(, שהלש על מנת ט"ז)סק"ה( וה ש"ךוהביאוהו ה ב"יכתב ה

קה כשהיא מ לחלה ע"לחתיכות קטנות פחות מכשיעור, חייב בחלה. שדווקא העושה עיס

העומד  שדבר כתב )א, סח( מנחת שלמהעיסה פטור, אבל לאחר האפיה חייב. ובשו"ת 

 לאחר אפיה התחלקת ללכן בעומדלהחלק פטור מחלה משום שחסר בחשיבות השיעור חלה, ו

 . שעת אכילתובהחלק מד לשכבר יהיה לחם אין החלוקה מגרעת מחשיבותו, שהרי כל לחם עו

, אך אינו פרדותנעיסות )א, מט( מסתפק מה הדין כשמחלקו בעודה בצק ל צבי ארץבשו"ת 

 ,טורה מחלהסה שפה עינותנם לאחרים אלא רק לאחר האפיה, האם נחשב כע"מ לחלק בעוד

ו יב, ומסקנתה שחיאפי שב כחילוק לאחראו כיון שאין נותנם לאחרים עד לאחר אפיה נח

י, ) נחת יצחקמשו"ת "פ בשחשוב כע"מ לחלק הפטור מחלה, ולכן יש להפריש בלא ברכה, וכ

 קב(.
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 ?האם הפטור בחלוקה בקניין או בהקפדה 

ו לאו יה קניין אשר האקא כיש לברר האם חלות הפטור של 'העושה עיסה ע"מ לחלק' היא דוו

ת מקבל כל אחד ואחשים ורב נדווקא. ונ"מ לדוג' כאשר עורכים הפרשת חלה בגן ילדים או בע

 לאחר האפיהותנור חד בחתיכה מהבצק שאין בה כשיעור וחוזרים ואופים את כל החלות י

בת יסה זו חיילכן עווקה מחלקים אותם. האם ההקנאה הממונית לבסוף היא זו שחשובה לחל

 בצק בתחילהאת ה ילקוחלה כיון שעד לאחר האפיה חשובה כאחד. או שמא כבר משעה שחב

 חשוב כחלוקה הפוטרת מחיוב הפרשה.

 חלה דווקא הפרשתמ ייבחשנחתום )פ"א מ"ז ד"ה לחלק( דייק מדברי הרע"ב  משנה ראשונהה

ם וצימנים ורם מזוקוניהבגלל החשש שמא לא ימצא קונים ויעשה פת מהנשאר. ומשמע שאם 

נית בקניה ממו שא"צ בריוליקח מיד פטורה אע"פ שבשעת הגלגול לא נמכרה ממש. היוצא מד

ינו כמה ם הזמאנראה ")פ"ז ס"ק יא(  לקט העומרבאלא די בכך שהסכימו על כך. וכ"כ 

ר ה, ואפשרובכל אופן פט -לקוחות אצל נחתום עיסות פחות מכשיעור, ועל דעת כן אפאן 

 אפילו לא נתנו מעות".

קות בבות ומתחלמתער יסותובכל אופן נראה שאם אין עיסה מיוחדת לכל אחד ואחד, אלא הע

ושה חלה עאחד  ם כלמהפרשת חלה. אבל א י, הרי יש לזה גדר של נחתום החייבבאקרא

 .נחלקוכ חשבנהאישית שלו לאחר מכן, הרי זה בצורה מיוחדת ומקבל את החלה 

ו קה נמי אינר חלולאח היינו הקפדה, "דאם ג( כתב שלחלק"ב סק מן)לקוטים סי חזו"אה

ו זסות ונשכו תי עישה שמקפיד על נשיכתן זו בזו לא גרע מה שעשה מתחלה עיסה אחת מע

ם קצתן בביצישל מ ניהןפבזו, אבל כשדעתו לחלקן ולעשותן בדפוסים מיוחדים או למשוח 

ין איש באין חילוק ו. חלק"מ לעושמן וכיו"ב שיקפיד אחר חלוקתן על נשיכתן זו בזו זה מקרי 

בנ"א  דלחלק לב' נשמע מילאאחד לשני אנשים, אלא בין מקפיד אחר חלוקה לאינו מקפיד. ומ

אבל בידוע  קפיד,מינו אפטורה כיון דסתם שנים מקפידין, ולאדם אחד חייבת דסתם אחד 

קר העי לדעתו בת".א חייבנ" שיקפיד אפי' באדם אחד פטורה, ואם ידוע שלא יקפידו אפי' ב'

א החלוקה קר היהעי)סק"ז( ש גר"אהוא ההקפדה ולא החלוקה עצמה. לעומת זאת דעת ה

 עצמה אפילו אינו מקפיד.

 14לאחרים מחלק או לעצמו מחלק 

יש  אך חרים,שים אבנושא זה מתעסקים במחלק לאנההבנה הפשוטה היא שכל המקורות 

 ת. טנויסות קעלברר מה הדין כשעושה עיסה אחת גדולה ומחלקה לעצמו ל

                                                 
 נעזרתי במאמרו של הרב יואל פרידמן. מכון התורה והארץ. 14
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לדעת  אך. ראב"דהכ"ד ו)ד, ב( שהמחלק לעצמו פטור,  ר"שהמהר"י קורקוס מפרש בדעת ה

 חייב.  רמב"םה

פעמים ות בחלה, שחייב ריות)הובא בתוס' ברכות לח. ד"ה לחם( הסתפק האם איט רבנו יחיאל

 אבל החל יקחל צריךמ היהושאין שיעור חלה בקדירה אחת, וחשוב כעושה עיסתו ע"מ לחלק. 

מ( שגם הגה" )הביאו השמח רבנו. וכן מצאנו בדברי רבנו פרץוכ"פ  .הספק בשביל ברכה

 אבל; ורהתנ יצרפם אשל עד פטורות קטנות בצקות ממנו לעשות אפילו המחלק לעצמו או

כך גם עולה  .המצות אפיית גבי בפנים שפירשנו כמו סל צירוף או בחלה מחייב התנור צירוף

 תשהעיסו אופןב לק'"מ לח)ב, סט. מובא לקמן( שגם באדם אחד שייך 'ע בית אפריםמשו"ת 

. לההח מן רפטו, שיימלך שחש שאין ובאופן, חיוב שיעור מהן אחת בכל ואין מצטרפות אינן

 אנו םבשניה? לאחרים לקלח מנת על לש לבין לעצמו לחלק מנת על לש בין נבדיל מדוע כי

 נודעה גם יחיאל נורב שיטת את מסביר כך. כמחולקות העיסות את הלישה בשעת רואים

 .עשהלמ גם פוסק הוא וכך( לחם ה"סד :לז ברכות) ח"צל בספר ביהודה

 לאיש מחלקש מקרהב הוא' קלחל מנת על' דין האםיתכן להסביר שספקו של רבנו יחיאל אינו 

 של דין לזה יש, לחלק ןמתכוו אם אחד לאיש המחלק שגם פשוטשהרי . אנשים לכמה או אחד

 יסהכע לקדרות עיסותה של החלוקה את לראות יש כמה עד הוא הספקאך '. לחלק מנת על'

 חלה שיעור ןלבשל תרגילו שאין לפי: 'להביא סיוע לכך מלשונו של רבנו פרץ ויש. מחולקת

א והחלוקה ל, יחד העיסה כל את לטגן או לבשל טכנית אפשרות הייתה לאכנראה  -...' יחד

 .מחולקתכ העיסה את לראות שיש ייתכן ולכןנבעה רק מרצונו של האופה, 

 מנת לע הלש' ןשדי שפשוטר סוב סק"ז( "עלשו א"הגר ביאור; ו, א חלה, אליהו )שנות א"גרה

נה )א, ז( . במשאות לדבריו: . והביא ג' ראיהרבה לאנשים לחלק מתכוון כאשר רק הוא' לחלק

 אשהב גם יהה' לחלק מנת על' דין ואילו...' שאור להן לעשות לנחתום שנתנו נשים'איתא 

 תחלו לושש היו נזיר קיורקי תודה חלות לצורךב.  ?הרבה נשים המשנה ציינה מדוע, אחת

 על עיסהה את לש שהוא ואף. חלה חיוב משיעור פחות שהוא, עישרון היה הכולל ששיעורם

 מפרישיםש, מאבותינו מקובלה המנהגג.  !בחלה חייב - נפרדות עיסות לשלוש לחלק מנת

 יש ל"הנ מכל. עודהס לכל משנה ללחם עיסות כמה שלשו אף טובים וימים בשבתות חלה

 .בחלה חייב - לעצמו לחלק מנת על שהלש להסיק

 הגדרת הפטור דהעושה עיסה ע"מ לחלק 

)סק"ב( בשם האחרונים שדוקא אם רוצה לחלק לאנשים רבים מקרי  פתחי תשובהכתב ה

וכתבו ליישב המנהג שנוהגות הנשים בע"ש  אבל לא כשהוא מחלק לעצמו., עושה לחלק
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, חלה שיעור בהם שאין לחמים לחלק דדעתם אף ומברכים ללוש רק שיעור חלה ונוטלים חלה

  הרבה. לאנשים לחלקה הוי דלא משום

 כתבו .זה קלחילו דליתא שמבואר מהפוסקים כתב ט("ס' סי ד")חיו אפרים בית בתשובתאך 

 אהי שאז לעולם צירוף יליד כ"אח יבואו שלא באופן לחלקה דעתו אם דדוקא המנהג ליישב

 בעת רפהלצ דעתו אם בלא הרבה לאנשים' א איש בין חילוק ואין פטורה המתקיימת חלוקה

 קלחל ושהע מקרי לא קייםלהת סופה הזה הבצק חלוקת ואין אחד לסל ונותנים ורודים אפיה

  ש."ע

 הכל עכשיו תלאפו שלא המחלק אם דדוקא כתב חלה דברי חמודות אות כ( )הל' מלך מעדניב

 הכל ידמ לאפות בצק עיסת המחלק אבל, לערבית משחרית כמו אחרת לסעודה מסעודה אלא

  .נפטר לא

רת סה ולא האחק העיור ר)הובא בפת"ש א( שאם מכוון בפירוש שלא יפט גאון מליסאדעת ה

חשבה לת בממה שנטמשום שדין חלה דומה לתרו, אינה פוטרת, אף אותה שנילוש עמה

 וכשמחשב שלא לפטור אינה פוטרת.

כין חלה מוכל ילד , ילדיםללות נ"מ מצויה להלכה זו היא כשמכינים חלות בגני ילדים או בפעי

הבצק היה  אף שכלו, להח"כ הבצק נעשה מתחילה ע"מ לחלק ולכן פטור מהפרשת וא, לביתו

ת כל אחד פחוים ולר ילדכיון שהיה שייך למספ, מעורב מתחילה ואח"כ נאפה בתנור ביחד

 ש בו שיעורבצק שישפסק  ()יו"ד ח"ב סימן תמז דבר חברוןבשו"ת  אינו מצטרף., מכשיעור

 ועייןרכה. לה בבחרשת ילד חלה קטנה, חייב בהפ חלה, גם אם בפועל מחלקים ממנו לכל

ם הפרשה של ילד קטן ( שדן הא26במאמרו של הרב יעקב אפשטיין )אמונת עתיך גליון 

וגם  ,אישמוך לופלא סמשלמרבית הפוסקים סומכים בדיעבד על הפרשת ומסקנתו , מועילה

גר"א אסור פ"י הנהוג עולאכול מן החלות. אולם למחמירים ל םלסמוך עליה ניתןבכה"ג 

 לאכול מן החלות עד מוצאי שבת.

 קניית עיסה מוכנה מהנחתום להפרשת חלה 

 חלק באותו ויש גדולה מעיסה' א חלק הנחתום מן לקנות)ד"ה ויש( שיש נוהגים ב"ח כתב ה

 כלוב אדם בני להרבה עיסה מאותה מוכר הוא וכך, עליו ומברך חלה ממנו ומפריש כשיעור

שהרי מיד , טעות שזה פשוט והדבר עליו. ומברך מחלקו מפריש אחד וכל, כשיעור בו יש אחד

 למכרה דעתו היה אפילו כשגלגל הנחתום את העיסה הגדולה חייב להפריש ממנה חלה

 וכיון .בכשיעור לחלקים אלא למכרה דעתו שאין הכא ש"כ, מכשיעור פחות קטנים לחלקים

 לחלקים למכור לכתחילה נתיר היאך העיסה כל פטורה ושוב, עליו חלהההפרשה  דמצות
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 של חלה דבהפרשת דכיון ותו ?יברך ולא יפריש לא והנחתום ויברכו חלה יפרישו ושהלוקחים

 משום עצמו בפני ברכה אחד כל ושיברך לחלקים למכרה לן לית העיסה כל פטורה הנחתום

 בנימין משאת בתשובת אבל. הוא גמור שאיסור מרבותיו שקבל הוסיףו, צריכה שאינה ברכה

 אין והלכך, )סימן א( כתב שרק לחומרא יש לחלק בין נחתום לאדם פרטי אבל לא לקולא

 אם עצמה בפני משלה חלה נוטלת אחת וכל ישראל הנחתום מן הקונות הנשים ביד למחות

 אשה כל תוכל טירחא בלא שבקל כדי מנהגן ולהחזיק לקיים צריך ואדרבה חלה כשיעור הוא

אם הוא באופן שהנשים רגילות , )סק"ב( טרח ליישב המנהג ט"זה .שבת ערב כל חלה ליקח

אבל לא באופן אחר. שבכה"ג חשובין כמכיריו והוה כאילו קנו , לקחת מהנחתום הזה בכל ע"ש

יטול וא"א לנחתום ל, ואתי לידייהו בשעת החיוב דהיינו הגלגול, ה העיסהתממנו קודם שנעש

 חלה דהוי כאינה שלו.

 על ותוא ניחיםשמ גדול לחם שעושים בחתונה שנוהגים כתב בתשובת משאת בנימין דמה עוד

 כלש פי על אף צמהע בפני אחת כל נשים הרבה חלה לוקחים שממנו הדרשה בשעת השלחן

' א חלה רק להפריש אין אחת בבת הכל לשו להישמתח לפי מ"מ שיעור כדי עיסה נוטלת אשה

 .אחת חלה רק לחם מאותו יטלו שלא הנשים ביד למחות יש ולכן

ת די למכור אכדולה גיסה שמפעל המכין ע גרש"ז אוירבךבשש"כ )פמ"ב הע' מז( כתב בשם ה

ף יסה זו, ואלה מעיש חהעיסה בכמויות קטנות מן השיעור המתחייב בחלה, חייבים להפר

 יברכו על הפרשה זו.

 סעיף ג':

  לעשות להן שאורנתנו קמח לנחתום 

 ז(:, משנה )אשנינו ב

 "החלה מן פטורה כשיעור מהן אחת בשל אין אם שאור להן לעשות לנחתום שנתנו "נשים

 חתא בבת כלה ולש כשיעור יש כולן ובין שאור להן לעשות לנחתום שנתנו נשים ש"רה ופירש

ן תמדעת אם נעשה ובאמ .י"ר בשם( ד"ע רג קמא עשין) ג"סמ פירש וכן. מדעתן שלא

 שאפילו נתערבה שלא מדעתן מצטרפים. תרומהדעת ה אךמצטרפים. 

 ףא, שיעורכ מהן אחד שלב אין אם, שאור להן לעשות לנחתום קמח שנתנו : שניםשו"עכתב ה

 הריש חייב מדעתן אבל, תןמדע שלא שערבן ודוקא: רמ"א. פטורה, כשיעור בכללן שיש פי על

 מקפידין. אינן
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 נואי סתמאמ לנחתום ןשנת אחד אדם אבל, לנחתום שנתנו שנים )סק"ו( שדוקא ש"ךכתב ה

 חייב. מדעתו שלא ערבו ואפילו מקפיד

 סעיף ד':

 שנים שעשו עיסה כאחת ולאחר שחילקוה הוסיפו 

ל שלו על שלו וזה זה ע הוסיףוד( "ב' ישראלים שעשו שני קבין וחילקו , שנינו בירושלמי )ג

, לק עליוח ראב"דה אך. ט(, )ז רמב"םונפטרו". וכ"פ הפטורים שכבר היה להם שעת חובה 

 ב"חועיין ב ייבת.חהיא שה עיסתו קב קב ואח"כ השיכן או שצירפן בסל שדמאי שנא מהעו

יע לה שעת כשהג כעת שדחה קושייתו דשאני התם שלא הייתה לה שעת חובה מעולם ולכן

 אינה חוזרתושוב  פטרהנאבל כאן הרי כבר הגיעה לה שעת חובה ו, חובה כשהשיכן חייבת

 לתהחייב.

 עד חלקו על חדא כל הוסיף כ"ואח, וחלקוה כשיעור עיסה שעשו : שניםשו"עכתב ה

 שעה ותהבא פטורים יוה והם, חובה שעת להם היתה שכבר, פטורה ז"ה, לכשיעור שהשלימו

 ודעתו ןקבי' ב עשהש אחד באדם ה"וה: ע"פ הטור רמ"אוהוסיף ה .לחלק שעשאוה מפני

 .כ"חא החלוקה מהני לא, לחלקם מ"ע עשאם לא אם אבל. וחלקם, לחלקם

 תהצטרפו י"ע אלא כך אחר שהוסיף במה חלה שיעור שאין דוקא )סק"ח( דנראה ש"ךכתב ה

 שנחלק זה ואין ה"בלא חייב שהוא פשיטא כשיעור לבד שהוסיף במה יש אם אבל שנחלק מה

  ההוספה. פוטר ונפטר

 סעיף ה':

  מעיסה הפטורההמפריש חלה 

 ה(:, שנינו במשנה )ד

 עקיבא ירב אחת עיסה עשאוו חזר עצמו בפני זה ושל עצמו בפני זה של חלתו שנטלה קבין "שני

 קולו" חומרו נמצא מחייבין וחכמים פוטר

 עליה שאין וםכל אינו שיעור בה שאין מהעיסה חלה : המפרישטוש"עה וע"פ משנה זו כתב

 חייבת ונתערבו אחד למכ והפריש כשיעור אחת מהן בשום שאין עיסות' ב לפיכך חלה שם

 בחלה. 
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 תמצית הסימן:

 שונים אנשים שני של עיסות : משנה וירושלמי:שנתערבו שונים אנשים של עיסות :'א סעיף

 התערובת על מקפידים אינם אם אך. ז"ע מקפידים א"בנ שסתם משום לזו זו מצטרפות אינם

 לא שעיסותיו מקפיד האדם בהם ממקרים חוץ, מצטרפות אחד אדם של ועיסות. מצטרפת עיסתם

 קיבר פת ירושלמי ושו"ע: אחד :שונות עיסות צירוףכ הראשונים והשו"ע. "וכ. ז"זב יתערבו

תה"ד ורמ"א: אישה הלשה עיסה . מצטרף ואינו מקפיד מסתמא אחד מאדם אפילו נאה פת ואחד

קפידא. ואם יש בכל אחת כשיעור, יכול אחת עם כרכום והשניה בלי, אינן מצטרפות שיש 

ונשיכה, אע"ג  נגיעה י"ע חברתה על מאחת מפריש שיעור יש אם -להפריש מזו על זו. ט"ז 

יך נשיכה, אבל אם יש שיעור צר שיעור אחת בכל אין אם רק -שמקפיד. לבוש ונקודות הכסף 

 א"צ נשיכה ובתנאי שיהיו לפניו. 

: משנה: חייב בחלה. ירושלמי: דווקא לחלק שאור לעשותה עיסה העושה נחתום :'ב סעיף

ר. נחתום, שיכול למכור הכל לאחד, וי"ג שלא ימצא לקוחות ויקח הכל לעצמו, אבל בעה"ב פטו

 וכ"פ השו"ע. פת"ש: דווקא לחלק לאנשים רבים, אבל כשמחלק לעצמו לא נקרא 'עושה לחלק'.

לך: ולם לא יגיעו לצירוף, מועיל. מעדני מבית אפרים: לא מסכים לחילוק, ורק אם מחלקה ולע

 רק יפטור שלא בפירוש מכוון הגאון מליסא: אם. נפטר לא הכל, מיד לאפות בצק עיסת המחלק

 להפרשת מהנחתום מוכנה עיסה קניית פוטרת. אינה, עמה שנילוש אותה אף האחרת ולא העיסה

שהקונים יפרישו מהם, עושים : ב"ח: המוכרים עיסות שיש בהם כשיעור הפרשת חלה כדי חלה

 טעות, כיון ששעת החיוב היא בעת גלגול העיסה. ויש בזה ברכה שאינה צריכה, שיברכו כמה

דם בנימין: אין למחות בהם, שחשוב כקנו ממנו קו פעמים במקום שהמוכר יברך פעם אחת. משאת

 הגלגול שאין החיוב עליו.

 פטורה כשיעור, מהן אחת בשל אין "אם ה:: משנשאור להן לעשות לנחתום קמח נתנו :'ג סעיף

 לנחתום קמח שנתנו שנים: ע"פי' שלא מדעתן. שוא -דעתן מצטרפים. תרומה מ -. ר"ש "החלה מן

: א"רמ. פטורה, כשיעור בכללן שיש אע"פ, כשיעור מהן אחד בשל אין אם, שאור להן לעשות

 דמקפי אינו מסתמא לנחתום שנתן אחד ש"ך: אדם .חייב.. מדעתן אבל, מדעתן שלא שערבן ודוקא

 .חייב מדעתו שלא ערבו ואפילו

 שעשו שנים : ירושלמי ושו"ע:הוסיפו שחילקוה ולאחר כאחת עיסה שעשו שנים :'ד סעיף

 שכבר, פטורה ז"ה, לכשיעור שהשלימו עד חלקו על אחד כל הוסיף כ"ואח, וחלקוה כשיעור עיסה

 פ"ע א"הרמ והוסיף. לחלק שעשאוה מפני שעה באותה פטורים היו והם, חובה שעת להם היתה
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, לחלקם מ"ע עשאם לא אם אבל. וחלקם, לחלקם ודעתו קבין' ב שעשה אחד באדם ה"וה: הטור

 ש"ך: אם יש שיעור חלה במה שהוסיף אח"כ פשוט שחייב בחלה. .כ"אח החלוקה מהני לא

 שיעור בה שאין מהעיסה חלה : משנה ושו"ע: המפרישהפטורה מעיסה חלה המפריש :'ה סעיף

 אחת מכל והפריש כשיעור מהן אחת בשום שאין עיסות' ב לפיכך חלה שם עליה שאין כלום אינו

 .בחלה חייבת ונתערבו
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 ובו ה' סעיפים

 סעיף א':

 אין מפרישים חלה בעודה קמח 

 ה(:, שנינו במשנה )ב

 כשיעור וב יש אם והקמח הבחל חייבת עצמה העיסה כהן ביד וגזל חלה אינה קמח חלתו "המפריש

 יהושע"' ר דברי לזרים ואסורה בחלה חייבת

עלמא משום מרא בי חווזוה, שכל הקמח שבא לידי הכהן אסור לזרים רא"שוה ר"שכתבו ה

 ת.ל חלור אוכזדכיון שראו אותה בא לידי כהן אתו למימר ראינו , מראית עין

עמו שט ב"ירש ה. ופיאיסורא( לא כתב בו ל, יהושע. ובהלכות )ח בפיה"מ פסק כר' רמב"םה

ה אסורה ק החלרעתו אלא לד, משום שאינו מסביר כר"ש והרא"ש שכל הקמח אסור לזרים

 לזרים כדין כל סתם חלה.

 ישמפרה לאב, ינה חלהאקמח חלתו  בעודו חלה שם עליה שיחול באומר דדוקא יראיםדעת ה

 קיימין.  דבריו חלה שם עליה יחול עיסה כשתעשה ואומר קמח

 ואותו .בחלה תחייב העיסה ושאר, כהן ביד וגזל, חלה אינה, קמח חלתו : המפריששו"עכתב ה

 ז"ה, יסהע ועשהוחלה(  )ש"ך א: כלומר כשיעור עומר בו יש אם, חלה לשם שהפריש הקמח

 מחק המפריש אבל ,קמח בעודו חלה שם עליה שיחול באומר ודוקא. חלה ממנה מפריש

 . קיימים דבריו, חלה שם עליה יחול עיסה כשתיעשה: ואומר

תן לשם ל בוריו ונדין עהאת  )סק"א( שגם אם מדובר על ת"ח אין אנו אומרים שידע ט"זכתב ה

 לא פלוג רבנן., ואפילו שאין חשש שיבוא לידי טעות, מתנה

לברך  יכול נאי זה, אינותשכשעושה ז( כתב "שכ' סי ה"ד קעז )ח"ב סימן הלוי שבט ת"בשו

, התנאי תבשע רךשיב ללכ סברא איןו בשעת ההפרשה שהיא עדיין קמח והוי כעובר דעובר.

  ועדיין צ"ע., אחר בענין א"א דהכא כיון העיסה שיגמר בשעה שיברך נראהלכן ו

 סעיף ב':

 אימתי מפרישין חלה 

 א(:, שנינו במשנה )ג
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 ריםבשעו מהוטמט בחטים הגלגל .בשעורים ותטמטם בחטים שתתגלגל עד העיסה מן עראי "אוכלין

 חמשה שם יהא שלא לבדוב חלתה מגבהת המים את נותנת שהיא כיון .מיתה חייב ממנה האוכל

 "קמח רבעי

 גוף יושיה עד קצתםב קצתם שידבקו, ותטמטם. שתתערב עד, שתתגלגל עד ם"רמבה ופירש

 וריםהשע אבל, פהי ולגלגל ללוש החטים דרך( טם ערך) ערוךה בשם ש"הר וכתב .אחד

 ו.ועוזב ביד טמומטמ כן על יפה לגלגלן יכול ואינו מתפרדת עיסתן אותן כשילוש

ם. וכתב ח במיהקמ והנה במשנה מובא שיש להפריש את החלה כשנותן את המים ויערב

 בפחותד במים שנתערב( קודם) קמח רבעים' ה שם שיהא )הל' חלה סימן ה( 'ובלבד רא"שה

' ה שם הוי שלא 'ובלבד רסינןג הספרים שברוב ב"יוהעיר ה, חיוב' לידי הגיע לא עדיין מכאן

ים של קמח ' רבעקערה הוהיינו שכשמערב את המים בקמח יזהר שלא ישאר ב, קמח' רבעים

( בדובל ה"ד) ש"ר גםו .(א"ה סוף ג"פ) בירושלמי בהדיא איתא והכי שלא נתערב במים.

  .ם"רמבה ירסתג היא וכך, עיקר זו שגירסא כתבו'( ג שער חלה פסקי) א"רשבוה

ה ובא על המשנמא( , י )גבירושלמ, מ"ש שיש ליזהר שלא ישארו ה' רבעים קמח שלא נתערבו

בל עיסתן יה לגהשום שדרכן )ר"ש: נקט כהנות מ הכהנות לימדו שלא עד מתניתין מתנא ר"א'

 ועל בה המתערב שאורה ועל הזאת העיסה על חלה זו הרי הכהנות את לימדו ומה בטהרה(

 ש"רה ווכתב '.חלה שםל שבידי זו תוקדש' א גוש לכשתעשה תחתיה שנתן הקריץ ועל הקמח

 ודםק גלגולה אחר דמישצריך ללמד תנאי זה לנשים המפרישות חלה ( ה מןסי) ש"ראוה

 בככר יןשא פ"אע, ככרו ככר בכל הרבה קמח מערביםש פעמים גדולה דבעיסה, הלחם עריכת

 לומר שראפהיה ואפילו ש .רפןמצ או הסל תנורה, רבעים' ה יש כולם דבין כיון רבעים' ה אחד

 התנור אין ושוב עליו טבל שם שיחול קודם הככר ברוב בטל וככר ככר בכל הנתון קמחשה

 לקמח וקףמ הויא לא זו דחלה גב על אף דמצרף משמע( ו"ה א"פ חלה) בתוספתא אך, מצרפו

 ף די בכך.העיסה הויא מוק שעיקר כיון מקום מכל, כך אחר בעיסה המתערב

 ינוא כ"אלש העריכה לכ אחר עד החלה לשרוף שלא להזהר צריךעוד כתבו הר"ש והרא"ש ש

 ומהתרה ספר בשם תבכ ג"סמהו .א"רשבה כ"וכ שהתנה. פי על אף כ"אח המתגבל על חלה

הרי ש, בדוהקמח לנה על אבל אינו מת, הקמח על גם מתנה הגוש על להתנות דבעי שרק אגב

 הוא בטל בעיסה קודם שיקלוט לחלוחית העיסה.

 שם ישאר שלא והוא. במים הקמח ויערב המים כשיתן, חלה מפרישין : אימתישו"עכתב ה

 ועל השאור ועל העיסה על חלה ז"ה: אמר ואם. עומר שיעור במים נתערב שלא קמח בעריבה

 אם וכן. מותר ז"ה, חלה לשם שבידי זו תתקדש אחת עיסה כולה ולכשתעשה, שנשתייר הקמח

 להתנות לנשים ללמד וטוב. עריכה בשעת כ"אח שיתערב הקמח על אף החלה שתחול מתנה
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 לשרוף שלא ליזהר וצריך(. ג"סמ בשם י"כ. ב"אח חלה שיעור שיתערבו לחוש יש אם) כן

 .העריכה כל אחר עד החלה

יך ללמדם ין צראישה )סק"ה( שעכשיו שנהגו שאין מפרישים עד אחר גמר הל ש"ךכתב ה

 להתנות כך.

 ,רפים אותהה ושורישים חלסימן כט( שבגמר העריכה מפיו"ד  ב)ח" מרדכי מאמרכתב בשו"ת 

כיון , רוףה ולשש חלואם אין צורך להוסיף קמח על הבצק אפשר מיד עם לישתו להפרי

נמצא שלא וריכה ך העהוא מחשש שמא יוסיפו קמח במהל שהטעם שמחכים עד גמר העריכה

גם על  לה תהאהח תהפריש עליו חלה. וטוב שכל אישה תתנה לפחות פעם בשנה שהפרש

 הקמח הנוסף בשעת עריכת הבצק. 

 סעיף ג':

 טוב להפריש כשהעיסה גוף אחד 

( ה סימן ' חלההל) ש"ראה וכתב בהמשך המשנה למדנו שלאחר נתינת המים מגבהת חלתה.

 ישהל גמר חרא עד ןשתמתי יותר שטוב, שאין עיקר המצוה להפריש מיד כשנותנת המים

 שמא בטהרה חלתה ישלהפר למהר טהורה בעיסה חכמים תקנת אלא, אחד גוף כולה ותעשה

 ראשית הוז המים את תנותנ שהיא 'כיון( א"ה ג"פ) בירושלמי דקתני והא העיסה. תטמא

 אך יסותיכם'ער יתבר 'ראשכת המים נקרא נהכוונה שמשעת נתי, (כ, טו במדבר) עריסותיכם'

 א"רשבו( ב"ה ח"פ יםבכור) ד"ראב, (מגבהת ה"ד) ש"רה וכ"כ אין הכוונה שזוהי עיקר המצוה.

 הלש תניא' (ג, ג ח. פסחים ,ביצה א) בירושלמי בהדיא איתא דהכי וכתבו .(ד הל' חלה שער)

 הבעיס פתרת ברכיה דרבי האחו שמואל רבי אמר' וכו טוב ביום חלתה מפריש טוב ביום עיסה

 יפריש לאש טהורה בעיסה ההי הדין מן בון בר יוסי רבי אמר בסוף אלא מפריש שאינו טמאה

 איןש הזה בזמן לכךוהי העיסה תטמא שלא תחלה שיפרישנה תקנו תקנה בסוף אלא חלתה

 וספר( ג"ע רג קמא ןעשי) ג"סמ כ"וכ גלגול'. שעת עד אלא מפרישתן אין טהורה עיסה

 תא פרישיןמ "אימתי (ג-ב"פ"ח ה) שכתב ם"רמבה מדברי נראה וכן, (פד ס"סו) תרומהה

 רשנאמ שנילוש רדב מתחלת החלה מפריש במים הקמח ויתערב המים את כשיתן החלה?

 ום".כל בכך אין ישהפר כך ואחר וערבה הכל שלש עד העיסה הניח עריסותיכם. ראשית

 ויש, הצורך ככל נילושהש לאחר עד חלה שעדיף להפריש( פה סימן) תרומהה עוד כתב בספר

 ירושלמיב ואמרינן הן טמאות עיסותינו כל דהא הדבר וטוב שנתחמצה לאחר עד שממתינים

  בסופה. עליה מפריש טמאה חלה
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 העיסה כל שתיעשה, לישה גמר אחר עד חלה מלהפריש להמתין טוב : האידנאשו"עכתב ה

 .אחד גוף

 סעיף ד':

 אכילת עראי מהעיסה 

 עד העיסה מן איא( שאוכלים ער, )חלה שער ד אות ד( על המשנה )ג רשב"אכתב ה

ר הטמטום ים אחים הולכשאם עשה עיסה משאר מינ( א"ה ג"פ) ירושלמיבשם ה ...שתתגלגל

ב וכת, ושלמיק בירהספ להחמיר. ואם עירב חיטים ושאר מינים הפטורים מהחלה לא נפשט

 עד יערא ליןואוכ דרבנן יספיק ככל להקל בה שהולכין מסתברא דאורייתא חלה שאין עכשיוד

ותמה  ".עוריםכש והשיפון שועל ושיבולת כחטים והכוסמין" ד(, )ח כתב ם"רמבוה. שתתגלגל

 דתניא דהא מפרש אשהו ל"י שמא? וכתב דכירושלמי דלא פסק טעם מאיזה, ב"יעליו ה

והבבלי , יין זהנאמר לענ, 'םשעורי מין ושיפון שועל שיבולת חטים מין כוסמין'.( ע מנחות)

 ולכן יש לפסוק כבבלי., חולק בזה על הירושלמי

 תטמטםו במים קמחה ויתערב בחטים שנתגלגל עד העיסה מן עראי : אוכליםשו"עכתב ה

 .אחד גוף העיסה כל ותעשה בשעורים

 אבל יפה גלולגל שללו םהחטי שדרך, )סק"ג( את ההבדל בין החיטים לשעורים ט"זוביאר ה

 דבקושי עד דבי מטמטמו כ"ע, יפה לגלגל יכול ואינו מתפרדת עיסתו אותם כשילוש השעורים

 אחד. גוף שיהיו עד בקצתם קצתם

 סעיף ה':

 יפריש מהפת, לא הפריש חלה מהעיסה 

, אחר שנאפה ן הפתיש מאיתא בספרי )שלח פרשתא כה( שאם לא הפריש חלה מן העיסה יפר

 טז(, )ו "םרמבה . וכ"כיט( 'והיה באכלכם מלחם הארץ', מדכתיב )במדבר טוולמדו זאת 

 )פסחים טו:(. רי"ףוה

 .הפת מן ישמפר זה הרי, הכל אפה אלא, בצק החלה הפריש לא : אםשו"עכתב ה
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 תמצית הסימן

 כהן ביד וגזל חלה אינה קמח חלתו המפריש": משנה: קמח בעודה חלה מפרישים אין :'א סעיף

. "יהושע' ר דברי לזרים ואסורה בחלה חייבת כשיעור בו יש אם והקמח בחלה חייבת עצמה העיסה

 קר -עין. רמב"ם  מראית משום חומרא, לזרים סורא הכהן לידי כל הקמח שבא -ר"ש ורא"ש 

 חלה שם עליה יחול עיסה כשתעשה ואומר מחק המפריש -לזרים ככל חלה. יראים  אסורה החלה

 יבואשז: לא פלוג רבנן, וגם בת"ח חוששים "השו"ע הביא דברי המשנה והיראים. ט. קיימין דבריו

  אחר. בענין א"דא כיון העיסה, שיגמר טעות. שבט הלוי: כשעושה תנאי יברך בשעה לידי

 הקמח ויערב המים כשיתן, חלה מפרישין אימתי: ע": משנה ושוחלה מפרישין אימתי :'ב סעיף

 על חלה ז"ה: אמר ואם. עומר שיעור במים נתערב שלא קמח בעריבה שם ישאר שלא והוא. במים

 לשם שבידי זו תתקדש אחת עיסה כולה ולכשתעשה, שנשתייר הקמח ועל השאור ועל העיסה

 וטוב. עריכה בשעת כ"אח שיתערב הקמח על אף החלה שתחול מתנה אם וכן. מותר ז"ה, חלה

 וצריך(. ג"סמ בשם י"ב. כ"אח חלה שיעור שיתערבו לחוש יש אם) כן להתנות לנשים ללמד

 ש"ך: כיום א"צ לתנאי זה, שהמנהג להפריש אחר .העריכה כל אחר עד החלה לשרוף שלא ליזהר

 .הלישה גמר

 להמתין טוב האידנא: ע": רא"ש ושאר ראשונים ושואחד גוף כשהעיסה להפריש טוב :'ג סעיף

 לאחר תרומה: יש הממתינים עד .אחד גוף העיסה כל שתיעשה, לישה גמר אחר עד חלה מלהפריש

 עליה מפריש טמאה חלה בירושלמי ואמרינן הן טמאות עיסותינו כל דהא הדבר וטוב שנתחמצה,

 . בסופה

 רשב"א: עירב... שתתגלגל עד העיסה מן עראי : משנה: אוכליםמהעיסה עראי אכילת :'ד סעיף

 אוכלים: ע"שו לקולא. ופוסקים, בירושלמי הספק נפשט לא מהחלה הפטורים מינים ושאר חיטים

 העיסה כל ותעשה בשעורים ותטמטם במים הקמח ויתערב בחטים שנתגלגל עד העיסה מן עראי

 מתפרדת. עיסתו השעורים אבל יפה, ולגלגל ללוש החטים ט"ז: דרך .אחד גוף

 : כן מובא בספרי, ופסק בשו"ע.מהפת יפריש, מהעיסה חלה הפריש לא :'ה סעיף
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 ברכת החלה ומי ראוי להפריש -שכ"ח  סימן
 ובו ג' סעיפים

 סעיף א':

  ברכת ההפרשהנוסח 

 יא(:, )ה רמב"םכתב ה

 על שמברך וכשם, ל"בחו בין בארץ בין, חלה להפריש ו"אקב תחלה מברך חלה המפריש "כל

 האשה בלא, לברך יכול ושאינ חלה מפריש ערום האיש אין לפיכך, הטמאה על מברך כך הטהורה

 חלה" ומפרשת מברכת בקרקע טוחות פניה וכל שישבה הערומה

להפריש רים 'אומ כתב שיש סמ"גה אךמטבע הברכה לפי הרמב"ם הוא 'להפריש חלה'. 

 שכל והוסיף ,(תנט' עמ להח דיני פסח הלכות) מנהיגוכ"כ ה .העוגה שם דחלה משוםתרומה' 

 החל זכירוי בין להקפיד דאין כתב ק"סמו .העוגה היא דחלה הוא טועה חלה להפריש המברך

  .תרומה יזכירו בין

 וא), ומהתר להפריש וצונו במצותיו קדשנו אשר: יברך חלה שיפריש : בשעהשו"עכתב ה

  )סק"א( שעדיף לומר 'להפריש תרומה'. ש"ך. כתב ה(חלה להפריש

 'חלה' היא דשמא "א()סק ט"זותמה ה כתב שבכל השנה יש לומר 'תרומה חלה'. מהרש"לה

 .העיקר ואזי תיבת 'תרומה' חשובה להפסק בין הברכה לתיבת חלה

 הפרשה מקמח מתולע 

, ליעשהת קמחמ פת ניןלע )סימן סו( תבואה פרי תשובת בפתחי תשובה )סק"א( הביא בשם

 שוםמ מדרבנן חייבהל יש אך ישראל לאכילת ראויה שאינה כיון מחלה פטורה הדין שמן

 לה יש אם מנהמ אוכלים הרועים שאין שאף כדין עיסת כלבים )לקמן ס"ס של(, עין מראית

 יאמר כהבבר גם הפרישל להחמיר יברך. והרוצה לא אך. ע"מ משום בחלה תחייב לחם תואר

 םש ביה דאית ממלכהה' ה לך' כו ישראל אלקי י"בא דוד ויברך של פסוקים תפלה דרך

 וכתב ה.לבטל ברכה ששח ליכא ג"דבכה חלה להפריש צונו אשר ברוך כ"אח ולסיים ומלכות

 אשר מרא נארחמ ריךב לומר דיכול )ברכות יב. סוד"ה ויותר( נראה הפני יהושע דמדברי עוד

 צאי ה"ואפ תרגום בלשון אשהו כיון לבטלה ומלכות שם הזכרת ליכא כ"דג חלה להפריש צונו

  לבטלה. םש הזכרת שייך כ"ג חול בלשון דאפילו ל"די מוכרחים דבריו אין אך ברכה. ידי

)יחו"ד ו, טו( שלא יברך בלשון  גרע"ישדעת הועיין בסיכומנו להל' ברכות )סימן קסז סעיף י( 

)ח"ד סימן מ אות כז(  משה אגרותבשו"ת . וכ"כ שאף בזה יש חשש לברכה לבטלה ארמי
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חתם סופר )מהדו"ק סימן כה( ובחידושי ה רעק"אוכ"כ בשו"ת  )ח"ב ס"ג(. מנחת שלמהו

)נדרים ב.( שאסור לומר 'בריך רחמנא' לבטלה בספק ברכה, וכ"כ המהר"ם שי"ק )ספר 

כשמרן אך הוסיף ש נב( -)ח"א עמ' מט ברכת ה' בוכ"פ המצוות. מצוה סט( בשם החת"ס. 

)ח"ג ס"ס ז( ובבא"ח )נשא, ט( רב פעלים בשו"ת  אולם סובר לברך אפשר לברך בארמית.

ספק בלשון ארמי, כיון שלפי כמה פוסקים הזכרת שם ה' בלשון  כתבו שאפשר לברך במקום

 )ה, כא(. מנחת יצחק)רב, ג( וכן בשו"ת  ערוך השולחןאחרת חשיבא ככינוי. וכ"פ ה

 הפרשה כשהוא ערום 

אינו יכול שום שרום משאין האיש יכול להפריש חלה ע, עוד כתב הרמב"ם בהמשך דבריו

 ולהיכה כיון שערומ כשהיא ישה יכולה להפריש עיסהג( שא, והיא משנה ערוכה )ב, לברך כך

 שפניהכ ערומה חלתה הקוצ דאשה להא מוקי.( כד) ובברכות .האיש לא אבל, עצמה לכסות

  ט(., )ברכות א ם"הרמב כתב וכן ומכוסות דבוקות כלומר בקרקע טוחות

. םערו שהואכ לברך לו שראפ שאי מפני, ערום חלתו להפריש לאיש אסור לפיכך: שו"עכתב ה

' ב פרישיןשמ : ובמקוםכל בו. )בקרקע טוחות שלמטה פניה שיהו והוא, מותרת האשה אבל

והוא , והכלב ת טעמו שלא)סק"ג( הסביר  ש"ךה .הראשונה( כשמפרישין רק יברך לא, חלות

 ולכן אין מברכין עליה., שהשניה אינה אלא להיכרא בעלמא

 הפרשת חלה מיושב 

 פניה טוחותיון שמה כ( דמכך שהאישה יכולה להפריש חלה ערו)סק"ב פתחי תשובהכתב ה

הפרשת חלה שק"ב( ח ס )סימן מגן אברהםמשמע שמותר לברך מיושב. והביא בשם ה, בקרקע

פ"ז ד הפת"ש של. ולמיושבמאינה מצוה כ"כ דאינו עושה אלא לתקן מאכלו ולכן מותר לברך 

 דהיכא ומחלק ,זה הב( דח)סק" יעקבישועות ה אךגם כשהיא עם בגדיה יכולה לברך מיושב. 

 בשנחש משום ואה לישב דאין הטעם שעיקר, שבתל רשאי אינו בעמידה לעשות דאפשר

 ול.זלז שום בזה אין הכרח מחמת הדבר כשעושה אבל, עיניו לנגד' ה פחד ואין בדבר כמזלזל

 סעיף ב':

 מפרישים לכתחילה סומא ושיכור 

 דיכ ויפה ער בעיסה ןשאי להילכתח חלה מפרישין והשכור טו( "הסומא, )ה רמב"םכתב ה

שהסומא  ו(, א)נו במשנה אע"פ שלעניין תרומה שני, והיינו היפה". מן ויפרשו שיכוונו

"פ וש לכך. וכין לחחלה אאך ב, הוא משום שלא יתרמו מהרעה על היפה, והשיכור לא יתרמו

  .להילכתח חלה מפרישין, והשכור : הסומאשו"עה
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 סעיף ג':

 הפרשה בלא רשות בעל העיסה 

 סמ"קכתב הוומה. תו תראין תרומ, א( שהתורם את שאינו שלו, שנינו במשנה בתרומות )א

שיב ה ב"חוה יו.מה עלת ב"יאך ה, והביא ראיה לדבריו, שאם הגבל הפריש בלא רשות הוי חלה

  על קושייותיו.

 דזכות ידעינן אם מיהו: ארמ"וכתב ה. העיסה בעל רשות בלא חלה מפרישין : איןשו"עכתב ה

 דםלא זכיןד, רשותו בלא חלה ליטול מותר, מתקלקלת העיסה שהיתה כגון, העיסה לבעל הוא

 לפעמים היא שרגילה וןכי, רשותו בלא חלה ליטול יכולה שבבית משרתת וכן. בפניו שלא

 זהמ זה ותרש ליטול כיןצרי אין שותפין' ב. (הדשן תרומת) רשות לה נותנת הבית שבעלת

 (.סמ"גיהם )משנ רשות ליטול צריך אחר אבל, פ"ד מהל' תרומות ה"ח( רמב"ם)

ש חשש יק אם רהוא  ולדעתו ההיתר במשרתת, חלק על הבנת הרמ"א בתרומת הדשן ב"חה

הפריש שלא יתר לום השקלקול. ומשמע מדבריו שאם יש אישה המגבלת את העיסה אין לה 

 ל בלא רשותש הגבהפריוא היה חשש קלקול מדעת בעה"ב. ומסקנת הב"ח שבדיעבד אפילו ל

ך לחזור א צרילה אלחומיהו דווקא גבל אבל אחר אפילו בדיעבד לא הויא , חלתו חלה

"ב( )סק ט"ז. הין זהענילדינם כגבל  תולהפריש. ואחד מבני ביתו של בעל הבית או המשרת

 תזה שכל אח יד עללהקפ ומסקנתו שנראה לו להלכה דבע"ש שמנהג הנשים, האריך בדין זה

ות השבוע אר ימבל בשאז לא תפריש שום משרתת בלא רשות בעה"ב. א, תטול חלה בעצמה

 פריש דאינההם להתת ללכיון שרגילה , מותרת המשרתת או שאר בני הבית להפריש מהעיסה

 מקפדת ע"ז.

 להפריש נתינת רשות 

זמן שהייתה בפילו א, ששאם נתן רשות לאחר להפרי סמ"ק)סימן פג( ו תרומהכתב בספר ה

. ד"ה ת )נזיר יבתוספוכ"כ האע"פ שבשעה זו לא נתחייבה בחלה. ו, העיסה עדיין קמח מועיל

הביא עיסה ליכול שיון כ, דאע"פ שבשעה זו אינו יכול להפריש חלה ר"תמ"ט( וכתבו בשם 

 אם ו: ומיהשו"עכ"פ הי. ומהנ, מגולגלת ולומר עיסה זו תהא חלה על קמח זה לשיהיה נלוש

 רחוהאו .בנתחיי לא עדייןש פי על אף, מועיל, קמח בעודו אפילו, להפריש לאחר שותר נתן

 שלא כדי, בביתה היהשי בעוד לו שתעשה עיסות מכל חלה לו להפריש הבית לבעלת יאמר

 .פעם בכל רשות ליטול תצטרך
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 תמצית הסימן

 להפריש' אומרים יש -ג "מס חלה. להפריש ו"אקב -: רמב"ם ההפרשה ברכת נוסח :'א סעיף

 ומרל ך: עדיף"ש(. חלה להפריש או, )תרומה להפריש וצונו במצותיו קדשנו אשר: ע"שו .'תרומה

 מקמח הפרשההט"ז תמה עליו. '. חלה תרומה' לומר יש השנה ל: בכל"מהרש '.תרומה להפריש'

 : פת"ש: מן הדין פטורה מחלה, אך משום מראית עין יפריש בלא ברכה, והרוצה להפרישמתולע

 הפרשהבברכה יברך בארמית, ויש החולקים על האפשרות לברך במקום ספק בלשון ארמי. 

 לשאינו יכול לברך כך. אב, ערום חלתו להפריש לאיש : משנה רמב"ם ושו"ע: אסורערום כשהוא

 ך:"ש. הראשונה כשמפרישין רק יברך לא, חלות' ב שמפרישין םבמקו: בו מותרת. כל האשה

: פת"ש: מוכח מדין האישה מיושב חלה הפרשתד, ולכן לא מברך. להיכר בלב שהשניה טעמו

שפניה טוחות בקרקע שיכול לברך מיושב, וכן משום שאינה מצוה אלא תיקון מאכלו. ישועות 

 זל.יעקב: כשיכול לעמוד אינו רשאי לשבת שנראה כמזל

 לכתחילה חלה מפרישין והשכור : רמב"ם ושו"ע: הסומאושיכור סומא י"ע הפרשה :'ב סעיף

  היפה. מן ויפרשו שיכוונו כדי ויפה רע בעיסה שאין

 תרומתו אין, שלו שאינו את : משנה ושו"ע: התורםהעיסה בעל רשות בלא הפרשה :'ג סעיף

 מותר, מתקלקלת העיסה שהיתה כגון, העיסה לבעל הוא דזכות ידעינן אם מיהו: א"רמ .תרומה

 בלא חלה ליטול יכולה שבבית משרתת וכן. בפניו שלא לאדם דזכין, רשותו בלא חלה ליטול

 ןאי שותפין' ב(. הדשן תרומת) רשות לה נותנת הבית שבעלת לפעמים היא שרגילה כיון, רשותו

 רשות ליטול צריך אחר אבל(, ח"ה תרומות' מהל ד"פ ם"רמב) מזה זה רשות ליטול צריכין

ובדיעבד בהפרשת גבל גם ללא . קלקול חשש כשיש רק במשרתת ב"ח: ההיתר (.ג"סמ) משניהם

שיש הקפדה,  ש"ז: בע"ט חלה. הויא לא בדיעבד אפילו אחרהפרשת  חשש קלקול חלתו חלה. אבל

: להפריש רשות נתינתמותר.  השבוע ימות בשאר אבל רשות. בלא משרתת שום תפריש לא

 לא ןשעדיי פי על אף, מועיל, קמח בעודו אפילו, להפריש לאחר רשות נתן אם ר"י ושו"ע: תרומה,

 ,בביתה שיהיה בעוד לו שתעשה עיסות מכל חלה לו להפריש הבית לבעלת יאמר והאורח. נתחייב

 .פעם בכל רשות ליטול תצטרך שלא כדי
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 איזה פת חייבת בחלה -סימן שכ"ט 
 ובו י' סעיפים

 סעיף א':

  חיוב חלה אלא בלחםאין 

 ד(:, שנינו במשנה )א

 פחותו ניותוהקט שומשמיןוה והפרגים והדוחן האורז החלה מן ופטורים במעשרות חייבין "אלו

 ןמ טוריןפ והמדומע המשרת וחלת והאסקריטין והדובשנין הסופגנין בתבואה רבעים מחמשת

 החלה"

 עשויין. ןסקריטיא: בדבש יןמטוגנ. דובשנין: כספוג עשויין. סופגנים.( לז פסחים) י"רשופ

 מאד. רכה עיסתן שלשין כצפיחית

ם... ת עריסותיכ'ראשימד ממקור חיוב הפרשת חלה דווקא בעיסה הראויה לבוא לידי לחם נל

 ש"ך סק"א(.)כה"ג ים ווהיה באכלכם מלחם הארץ'. וסתם לחם אינו אלא העשוי מקמח ומ

, וגכספ ייםהעשו רכים דהיינו, הסופגנין לפיכך. בלחם אלא חלה חיוב : איןשו"עכתב ה

 .החלה מן פטורים, בדבש מטוגנים והם, והאיסקריטים והדובשנין

 :ג' - ב' סעיפים

 לעניין הפרשת חלה הגדרת לחם 

לח. דנה אם 'טרוקנין' ו'טריתא' חיבים בחלה והאם מברכים עליהם מזונות -הגמ' בברכות לז:15

של לחמים אך לא בהגדרת לחם. המושג לחם  הסוגיא עוסקת בסוגים שונים, או המוציא

 המוציא וברכת המזון. ב. חלה. ג. מצה. -עקרוני לשלושה נושאים: א. ברכות 

הבצק של  -בה עילתו . בלבלחם רגיל מאופיין בארבעה דברים: א. נעשה מחמשת מיני דגן. 

קרי העי ל שהוא. מאכר. דהלחם הינו סמיך ואינו ניתן לשפיכה או מזיגה. ג. נאפה בתנו

ם ללו הכרחיייים המאפנהבסעודה ולא בא כטפל למזון אחר. אך יש לעיין האם כל ארבעת 

 להגדרת לחם.

 פטורין והמדומע המשרת וחלת והאסקריטין והדובשנין ד( הסופגנין, שנינו במשנה )חלה א

 -החלה". את הפטור של מינים אלו ניתן להבין בשלוש דרכים שונות. א. מרכיבי העיסה  מן

 -בשונה מעיסה רגילה הנעשית ממים וקמח בלבד. ב. סוג העיסה , הוספה של דבש או שמן

                                                 
 יז.-אמך על מסכת ברכות, סוגיות טזבלימוד סוגיה זו נעזרתי בספר תורת  15
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שלא כלחם , מחבת -בשונה מלחם שעיסתו עבה. ג. צורת האפיה , בלילה רכה שניתן למוזגה

 רגיל הנאפה בתנור.

 בהסבר משנה זו נחלקו ר' יוחנן וריש לקיש בגמ' בפסחים לז. 

 מאי. חלהה מן טוריםפ - דומעוהמ, המסרת וחלת, ואיסקריטין, ניןוהדובש, הסופגנין: רבנן "תנו

 מעשה והלל: לקיש ריש אמר. תיםב בעלי של חלוט זה: לוי בן יהושע רבי אמר -? המסרת חלת

 והדובשנין סופגניןה: מיתיבי. מהבח שעשאן והללו, חייבין אילפס מעשה :אמר יוחנן ורבי. הן אילפס

, עולא אמר -! לקיש ןב שמעון דרבי תיובתיה. ןפטורי - בחמה, חייבין - באילפס עשאן, והאיסקריטין

 ףולבסו הדביק בלא - הדביק בסוףול שהרתיח - עסקינן במאי הכא: לקיש בן שמעון רבי לך אמר

 דברים הבמ: דידהב וליתני ליפלוג ריןפטו בחמה עשאן סיפא אדתני, דפטורין נמי הכי - מאי הרתיח

 והכי מחסרא סוריח -! ןפטורי - רתיחה ולבסוף הדביק אבל, הדביק ולבסוף שהרתיח כגון - אמורים

 כמי נעשה - הרתיח ולבסוף יקהדב אבל, הדביק ולבסוף שהרתיח - אמורים דברים במה: קתני

 ופטורין" בחמה שעשאן

ניטגנה או  ,בשלהשהת עיסה, מעמד העיסהלדעת ריש לקיש אפיה בתנור הינה משמעותית ל

, ה מעשהד" ש"ירתב נאפתה מחוץ לתנור פטורה מחלה )בטעם הפטור של מעשה אילפס כ

יח ד'. וכשהרתור אחבתנ שאינו לחם דקא סבר אין לחם אלא האפוי בתנור כדכתיב 'לחמכם

נור אינה נן אפיה בת' יוחעת רולבסוף הדביק הוה ליה כעין מעשה תנור ולכן חייבין(. אך לד

שתה בחמה אם נע ורק, ולכן עיסה שנעשית באילפס חייבת בחלה, ב החלהמשמעותית לחיו

 פטורה מחלה.

 ר"הו( כךהל ה"ד: יא) ן"רה ,(טו' סי ב"פ פסחים) ש"ראוכ"כ ה י"ר בשם( שם) התוספות כתבו

 ואין טוריןפ ילפסא ה מעשה: שמודה ר' יוחנן שע"י הוספת משק(לחם ה"ד: כו ברכות) יונה

 מהלך רשהאו לכ יוחנן ביר )חלה פ"א שם( "אמר בירושלמי כדמוכח, המוציא עליהם מברכין

 חלהב חייב אינו תחתיו לךמה שהאור כל אומר ל"ב ש"ר, המוציא עליו ומברכין חייב תחתיו

  ך.ל ודינאמ בהא כלומר, "משקין ידי על ובלבד יוחנן רבי אמר, המוציא עליו מברך ואינו

 וכ"פ, חנןר' יוסק כ)הל' חלה סימן ב( פ רא"שנחלקו הראשונים כמי נפסק להלכה: ה

 אפאה אם" ל"וז יב(, )ו ם"ברמוה( ע"דכו ה"ד: שם) תוספותוה ז("ע ס"ס צו )פרשת שאילתותב

 חשתובמר במחבת בצקה את שהדביק בין והמרחשת המחבת על בין בקרקע בין בתנור בין

 אלו לכ הבצק הדביק ךכ ואחר שהרתיחה בין הפת שנאפית עד מלמטה באש הרתיחן כך ואחר

 נוטה תושדע ראהנ הכריע לאש ואע"פ, הסברות שתי )פסחים יא.( כתב ף"ריוה, בחלה" חייבין

 קיש.)הובא ברא"ש שם( פסק כריש ל ר"חה, מנגדיוחנן.  כרבי לפסוק
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אך עיסה , מחלה טורהפנמצינו למדים שעיסה שהתבשלה במשקה או נאפתה בחמה הרי היא 

 תנור ובין באילפס חייבת בחלה. שנאפתה ללא משקה בין ב

 תחלתה. לההח מן פטורה, יןסופגנ וסופה סופגנין שתחלתה "עיסהה(: , עוד שנינו במשנה )א

דים שרק למ וממשנה זו אנ בחלה". חייבת, עסה וסופה סופגנין תחלתה, סופגנין וסופה עסה

יא הופגנין הרי סיסה ה העייתה, אם בשעת לישת העיסה )'תחילתה'( ובשעת האפיה )'סופה'(

 חלה. מ פטורה

ה שו את המשנז( פרטסימן ) רא"ש)הל' חלה כו:( וה רמב"ןה( ה, )א ר"שיג( ה, )ו רמב"םה

רק  פועל. ולכןיסה בשה בעו'סופה' זה מה שנע, ש'תחילתה' הוא כוונת האדם בשעת הגלגול

ם בל אאחלה. רה מאם בשעת הלישה חשב לאפותה בחמה וכך עשה בפועל הרי היא פטו

רי היא ה, חמהבפאה בשעת הלישה חשב לאפותה בתנור ולאחר מכן שינה את כוונתו וא

 חייבת בחלה. 

נים. סוג שני מאפיי ן' ישופגניולדעתו ל'ס, )פסחים לז: ד"ה דכולי( חולק על הבנה זו ר"ת אך

יש רק אחד  ול. ומחדשת המשנה שכאשרבחמה או ביש -רת האפיה וצו, בלילה רכה -העיסה 

 סה. ג העילסו מהמאפיינים הללו העיסה חייבת בחלה. לדעתו 'תחילתה' הכוונה

, פו בתנורכשנא יבותושתיהן חי, מפורש שאין הבדל בין בלילה רכה לבלילה עבה טורב

, בה בדוקאעלילה לב נה)שם( סובר ש'עיסה' הכוו רמב"ןופטורות כשנתבשלו בקדירה. ה

, כטור רבאך יתכן שסו ויתכן שלשיטתו בלילה רכה פטורה מחלה אפילו כשנאפתה בתנור.

 וכתב כך כדי לשלול את שיטת ר"ת. 

ן אמר שלרמב"נ: אם ם לחםשהינה מחלוקת בגדרי , מחלוקת הראשונים הנ"ל בגדרי חיוב חלה

ללא  ה. ב. אפיהלה עב. בליתנאים: אכדי להגדיר לחם צריך שני , רק עיסה עבה חייבת בחלה

 אפיה ללא נוזלים. , נוזלים. אך לדעת הטור ישנה הגדרה אחת

בד"ה לחם מעלה ר"ת שתי אפשרויות בהסבר , ולדעת ר"ת הגדרת שם לחם אינה חד משמעית

. יש שני תנאים אפשריים להגדרת לחם: א. כל בלילה עבה ואפילו שמבשלים אותה. ב. 1הדין: 

אך , . רק עיסה הנאפת בתנור מוגדרת כלחם2גדר כלחם ואפילו בלילתו רכה. כל מאפה מו

בחלה ישנם שני דינים: א. 'מלחם הארץ תרימו תרומה לה''. ב. 'ראשית עריסותיכם חלה 

תרימו תרומה'. מאפה תנור חייב בחלה מדין 'לחם הארץ'. ובלילה עבה חייבת מדין 'ראשית 

 .16עריסותכם' אף שאינה לחם הארץ

                                                 
שונה בלילה עבה מוגדרת הרא האפשרות לפי, במשקה שהתבשלה עבה עיסה על המוציא ברכת לעניין תהיה מ"הנ 16

לחם ולכן ברכתה המוציא, אך לדרך השניה רק עיסה שנאפתה בתנור מוגדרת כלחם ולכן ברכתה תהיה מזונות. ר"ת 
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וג רבים. ב. סהמעו וצריםישנם שלושה דברים המשפיעים על הגדרת העיסה. א. המ: יכוםלס

את רכת הלחם ובם את ובעיהעיסה. ג. צורת האפיה. למסקנה רק סוג העיסה וצורת האפיה ק

פתה משקה או נאשלה בה שבו. ר"ת: רק בלילה רכאמעמדו לעניין חלה. ויש בזה ב' שיטות: 

לא סוג וובעת קאפיה ה. טור: רק צורת בתרתי לגריעותא(. בחמה אינה מוגדרת כלחם )

 העיסה.

עתו סיו לדעת הרמב"ם ה'.ילתה' ו'סופחעוד ראינו שנחלקו הראשונים מה כוונת המשנה ב'ת

בלילה ועל הסוג  יא עלאולם לדעת ר"ת הכוונה ה, הכוונה על שעת הגלגול ושעת האפיה

 צורת האפיה.

 יןב, מחבתב או תנורב ואפאה רכה שבלילתה עיסהפסק להלכה כשיטת הטור:  שו"עמרן ה

 ידי לע שלא ובלבד בחלה חייבת, הרתיח כ"ואח שהדביק בין, הדביק כך ואחר שהרתיח

 או ןסופגני עשותהל או לטגנה או לבשלה דעת על וגלגלה, עבה שבלילתה עיסה .משקה

 או הלטגנ או בשלהל ונמלך, לחם ממנה לעשות גלגלה. פטורה, כן ועשה, בחמה ליבשה

 דעת לע גלגלה. לגולג משעת נתחייבה שכבר, חייבת, בחמה ליבשה או סופגנין לעשותה

 .חייבת, לחם לעשותה ונמלך, בהן וכיוצא סופגנין

גם במשקה  טיגוןבילו דא, )סק"ג( פירש שדווקא באפיה אכפת לנו שיהא ללא משקה ש"ךה

להפריש  בה ישעעיסה  ולכן מכל, שהרבה פוסקים סוברים כר"תעוד כתב )סק"ד( פטורה. 

ה תתחייב ך כולמנה וכאו שיאפה חלק מ, וכשדעתו לבשלה במשקה יפריש ללא ברכה, חלה

 )שמיני, ד(. בא"חוכ"פ ה בהפרשה בברכה.

א מזונות ול עליה לברך יג( כתב מרן בסתם את סברת הר"ש שיש, יש לציין שבאו"ח )קסח

ק ביו"ד מו שפסוכ, תםוקי"ל כס, י"א הביא את דברי ר"ת שמברך המוציאובשם , המוציא

נראה שהוא  ,ניהםדי שילפוטרה מחלה. ומ"ש שיר"ש יברך על לחם אחר תחילה כדי לצאת 

להלכה.  ן כאןברי מרד( כשהביא את )ח"ה עמ' רכד הליכות עולםוכ"כ ב, חומרא בעלמא

יני ברך בורא מינן ליו סמכועל, בו ביו"ד )ח"ב עמ' צח( כתב שמרן חזר לציון אורובשו"ת 

 מזונות בכה"ג.

ות הוא קטן ולכן נדיר בדר"כ שיעור הקמח שנותנים בעוג, נידון מצוי לבלילה רכה הוא עוגות

. אך תתכן אפשרות כזאת במוסדות או באפיה ביתית אם לאחר האפיה שיפריש ממנו חלה

טו( כתב -)סעיפים ה ערוך השולחןבנותן את כל העוגות במקום אחד שמצרפם לשיעור. אך 

כיון שהם עוגות שלא נעשות לשובע אלא , שלדעת השו"ע אין מפרישים חלה מעיסה כזאת

                                                                                                                                       
ברכים המוציא על בלילה עבה, אולם רבנו יונה הכריע כדרך השניה ולדעתו הכריע כאפשרות הראשונה ולדעתו מ

 מברכים המוציא רק על דבר הנאפה בתנור.
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וכל שיש , )סימן סח בהערה( כתב שאין דבריו נכונים מנחת שלמהאמנם בלפרפרת בעלמא. 

 בו קמח כשיעור חייב בחלה אף אם הוא מין שנעשה לפרפרת בלבד.

 הפרשת חלה מקוגל 

. הפריש חלה מקוגל אטריות( שדן האם צריך ל27)הל' חלה פ"א הע'  משפטי ארץעיין בספר 

ו שליהאם לאחר שב שיל.ושאלה זו מתחלקת לכמה נושאים: האם קוגל נחשב למאפה או לתב

 חלה מהבצק פרישוכשה את האיטריות במים הם יכולים להיחשב כמאפה ע"י האפיה. והאם

 גם את הקוגל שיעשה לבסוף.פטרו , קודם עשיית האיטריות

ין מקוגל אינו ה טז( ח אותאוצרות שלמה סימן קנ, )מנחת שלמה ח"ג גרשז"אוסיכם שלדעת ה

שה ( ההפרקח, )ח מנחת יצחקינו חייב בהפרשת חלה. לדעת האומאפה אלא תבשיל 

אפה. ודעת שב כמנח אשהפרישו בבית החרושת על האיטריות פוטרת את הקוגל גם אם הו

 איטריותשת מההחרו שיש להפריש חלה בלי ברכה מקוגל וההפרשה שעשו בבית גריש"אה

 בר חברוןדשו"ת ב בד.אא"כ עשו מראש את האיטריות למטרה של קוגל בל, אינה מועילה

אכילה ת ראויות לאטריום שה)יו"ד ח"ב סימן תנג( פסק שאין צורך להפריש חלה מקיגל, משו

  מיד לאחר הבישול, ושוב האפיה לא תחייבם בהפרשת חלה.

 הפרשת חלה מסופגניות חנוכה 

נור ה הנאפת בתל עיס. וככפי שלמדנו, דוקא עיסה הנקראת לחם חייבת בחלה )פסחים לז:(

ס"ב(  שו"ע )לעילפסק ב, ונהנאפת במחבת נחלקו האמוראים מה דינה קרויה 'לחם'. אך עיסה

"ז מחלה. ולפ פטורהחם ושחייבת בחלה. ובירושלמי אמרו שאם טוגנה בשמן אינה קרויה ל

 סופגניות של חנוכה פטורות מחלה.

ם חלה, אבל אורה מא פטאך דעת ר"ת שרק כאשר לש את העיסה כשהיא רכה ומטגנה הרי הי

טיגון שעת הבפטרת נכלחם הרי נתחייבה בשעת הלישה בחלה ושוב אינה לש עיסה עבה 

ת אייתה לטגן ההלש  וונתכמהחיוב. ולדבריו סופגניות חייבות בחלה. אך הר"ש סובר שאם 

ת מחלה, פטורושר"ש השו"ע פסק כהעיסה אינה חייבת בחלה. אא"כ אפה מקצתה בתנור. 

  והש"ך חשש לר"ת וכתב להפריש ללא ברכה.

 ד': סעיף

 אופה ממנה מעט העושה ע"ד לבשל אך 

 ד( משמע דעיסה, ה. וכ"כ הרא"ש בפסחים שם בשמו( שמהירושלמי )א, )א ר"שכתב ה

 שמא דחיישינן העיסה כל נתחייבה לאפותה מעט ממנה לקח אם סופגנין דעת על שעשאה

שאפילו אם דעתו לאפות ממנה מעט  טורוכתב ה חלה. שיעור כדי על או כולה על תמלך
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אבל אם רק דעתו לאפות אינו , שכוונתו דווקא כשאפה בפועל ב"יוהסביר ה, בת בחלהיחי

חייב להפריש כיון שאפילו כשאפאה אינה מתחייבת אלא משום גזירה ואין להוסיף עליה. עוד 

 בחמה בשהלי עיסה יב( שכתב "העושה, כתב הב"י דאפשר להסביר כדברי הר"ש ברמב"ם )ו

 היכא לאפוקי דאתא אפשר דנקט 'בלבד' ולשון, פטורה" היא הרי בקדרה לבשלה או בלבד

אך אפשר גם להסביר דבריו , העיסה כל נתחייבה כך ידי דעל לאפותה קצת ממנה דנטל

 באופן אחר.

ה במים או לבשל סה כדי)הובא ברא"ש שם( כשהיו עושים עי מרוטנבורג מ"רומנהגו של ה

יה הומ"מ לא , בחלה חייבהשהיה אופה מעט מעיסה זאת וע"י כך כל העיסה נת, לטגנה בשמן

הסתפק האם ש, עמוטב"י הוהסביר  אלא היה אוכלה בסעודה., מברך המוציא וגם לא מזונות

יוב ידי חליה מביאה ולכן ה, או לא בחלה חייבת במשקין לבשלה "דע עיסה עבה שעשאה

 חלה.

 אפותל דעתו אם, בו צאוכיו לבשלה דעת על אותה כשעושה פסק להלכה: אפילו שו"עמרן ה

 .ידו על ייבתמתח כולה, חלה שיעור מעט באותו אין אפילו, ואפאו, מעט ממנה

כל העיסה  חייבתל מתחלק על הבנת הב"י ופסיקתו בשו"ע שדווקא אם אפאה בפוע ב"חה

יתה עתו הידאם , שמדברי הר"ש עולה שאפילו קודם שלקח מעט ממנה לאפותה, בחלה

דרבה ה. ואט הזלעשות כך הרי כל העיסה נתחייבה כבר בחלה קודם שלקח את המע

יף כה. אך הוסק להלך פסלכתחילה יפריש החלה תחילה ורק לאחר מכן יאפה אותו מעט. וכ

ה תאלא שיניח או ,יסהשגם אם אפאה קודם שהפריש חלה חייב להפריש אח"כ חלה מכל הע

 יפריש ממנו ומן העיסה.העיסה האפויה אצל העיסה ו

הרא"ש  בריא שמדתם היוהקדים שמקור מחלוק, )סק"ד( כתב שאין כאן מחלוקת כלל ט"זה

ן תחייב. ולכנ ועלה בפאם אפא ומהמרדכי עולה שרק, חייב עולה שכבר בשעה שחשב על כך

טעם וה, ה בחלההעיס ה כלחילק שודאי כל שנתכוון בשעת הגלגול לאפות ממנה מעט נתחייב

ש. ומ"ש הרא" דברי ואלו, קח ממנה כשיעור חלהשכבר בשעה זו יש חשש שימלך ויהוא 

, נה מעטות ממך לאפאיירי כשגלגל ע"ד לבשלה ונמל, המרדכי שדווקא אם אפאה חייב

ת שינוי אוכיח די להכצריך מעשה אפיה , שבכה"ג כיון שדעתו הראשונה הייתה לבישול

 .כוונתו. וכ"כ בדעת השו"ע

 זט"וכ"פ ה, מהר"םרי הולמד כך מדב, שצריך לברך ב"חל הפרשה זו כתב הלעניין ברכה ע

 ה זו.)הובא בדרישה( סובר שאין לברך על הפרש מהרש"לה אך. )סק"ה(



 133 _____________________________________________ 'עיסת 'טריתא' ו'טרוקנין

 סעיף ה':

 'ו'טרוקנין' עיסת 'טריתא 

 (לח.-לז:)שנינו בברכות 

 אמר? רוקניןט מאי. החלה מן טוריןפ טרוקנין: יוחנן רבי אמר רבין אתא וכי. בחלה חייבין "טרוקנין

, מרתח גביל :דאמרי איכא? טריתא מאי. החלה מן פטורה טריתא: אביי ואמר. דארעא כובא: אביי

 לכותח" העשוי לחם: דאמרי ואיכא; דהנדקא נהמא: דאמרי ואיכא

 שעושין וכמ, וקמח מים תוכוב ונותן, בכירה חלל מקום עושה - דארעא : "כובארש"יופ

 אכשהי ירההכ על ושופכין, כףב ובוחשין, בכלי ומים קמח נותנים - מרתח גביל .באלפס

 ירה מונעיםדי הכן צדבטרוקני, לדעתו שני המאכלים הללו עשויים מבלילה רכה .נסקת"

נעשית על הריתא . ובטהתוצאה היא מאפה הדומה ללחם אך ספוגי יותר, מהבלילה לישפך

תלמידי  .שטותהת התפובכך מונע אהחום הגבוה שלה אופה את הבלילה במהירות , הכירה

חלה מתא שפטורה לטרי פירושכהביאו את פירוש רש"י לטרוקנין  )כו: ד"ה טריתא( רבנו יונה

 המובאת ברי"ף.

 ועתה נבוא לבאר את שיטות הראשונים בסוגיה:

ו גם "י. לפירושם כרשמפרשו, וטריתא פטורה, )סימן יא( גרס שטרוקנין חייבים בחלה רא"שה

בות להיות חיי מורותרה אולכאו, גם טריתא הם בלילות רכות הנאפות ללא משקיןטרוקנין ו

חם ל. היינו יהחם עללורת יבת בחלה מפני שאין תבחלה. אך מסביר הרא"ש שטריתא אינה חי

 ה.מחלין תואר לחם ולכן פטור ולרקיק דק א, מוגדר גם לפי מראהו

ן הרי טרוקניש, מידתחד ילה באים לפירוש הרא"ש יוצא שאין ברכת המוציא וחיוב הפרשת ח

, יינוו סעודה. הם עליקובעיואעפ"כ מברכים עליו המוציא רק כש, הוא מין לחם שחייב בחלה

, מאידך אכל.דו כמייעואלא ב, יביו וצורתוברכת המוציא על הלחם אינה תלויה רק במרכ

יסה ציא על עמוים הכמבר מצה ואין לדעת הרא"ש אין חיוב הפרשת חלה ואין מקיימים מצות

בע שרק אם קו ן בכךדופ שלא נאפתה ועל מאפה שאין לו תואר לחם. וברכת המוציא יוצאת

 סעודה על מאכל זה ברכתו המוציא.

א רעאוהאם טריתא ד ,ריתאטאך אינו מפרש מהי , )כו:( כתב שטריתא פטורה מן החלה רי"ףה

 היא טריתא.

לפרש בדברי הרי"ף את פירושו של  אמנם תלמידי רבנו יונה )ד"ה טריתא( כותבים שיתכן

שזו עשויה בקרקע וזו , רש"י על טרוקנין. ובהמשך דבריהם חילקו בין טריתא לטריתא דארעא

והיוצא מכך שדיניהם שוים והן פטורות מחלה ומברכים עליהם המוציא רק , עשויה בכלי
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ולכן , אשיטתם רש"י סובר שתמיד ברכת הטריתא היא המוציי כשקובע עליהם סעודה. ולפ

יצטרך לחלק בין טריתא רגילה וטריתא דארעא. שלטריתא דארעא אין תואר לחם ולכן היא 

 תה המוציא רק כשקובע עליה סעודה.פטורה מחלה וברכ

 קשורים זה מוציאברכת הוה מצות מצ, סובר שדין חלהאמר מר( , )ד"ה והאי טריקתא רא"הה

ל לחם. על כ איומברכים המוצ ,ובע סעודתואך אין חילוק בין קובע סעודתו לבין אינו ק, בזה

יש לה ל פת בין שכדעתו . וללכן בשיטתו יותר קל להבחין בקשר בין גדר חלה לברכת המוציא

 צורת לחם ובין אין לה צורת לחם מוגדרת כלחם.

לחם העשוי וקין. לא משביב( מחייב להפריש חלה מכל עיסה שנאפתה , )בכורים ו רמב"םה

כמר  ט( פוסק, גכות )ת ברשיטתו מפני שמעשיו מוכיחים עליו. ובהלכולכותח פטור מחלה ל

ת. ליה צורת פאין עשפני זוטרא שמברכים על כובא דארעא המוציא בקביעות סעודה בלבד מ

 ביר לחם חיו תואין לומאפה שא, לדעת הרמב"ם תואר לחם הוא דין בברכת המוציא בלבד

 בחלה. 

ה בעוה"ה לבלילה  ,לחם סה אינו משמעותי להגדרתסוג העיהראשונים  לדעת רוב :לסיכום

שקה פוקע סה במם עיוכשמבשלי, ורכה. ולפי רוב הראשונים רק דבר אפוי מוגדר כלחם

הרא"ש חם. להרת להגד האם תואר לחם או ייעוד המאפה משניםממנה שם לחם. אך נחלקו 

 פילו שקובעאזונות מכתו ולכן פטור מחלה ובר, סובר שלמאפה מבלילה רכה אין תואר לחם

הוא חייב ום לחם שליו עיש , עליו סעודתו. ולדעת הרמב"ם מאפה דק שאין לו תואר לחם

 לבד. ודה בות סעאך כיון שאין לו תואר לחם מברכים עליו המוציא בקביע, בחלה

. אמנם ן חייב בחלהולכ, ר לחםלטרוקנין יש תוא, כרא"ש שו"עלעניין טרוקנין וטריתא פוסק ה

תא אין עודה. לטריסיעות בקב אין רגילים לקבוע עליו סעודה מברכים עליו המוציא רקכיון ש

ה. עליה סעוד ם קבעאלו פיאואין מברכים עליה המוציא , תואר לחם ולכן אינה חייבת בחלה

לה רק לענין ח הואא לטרית הבדל בין טרוקניןולדעתו ה, ( חולק על השו"עמא, )קסח המג"א

 ולא לעניין הברכה.

ך אין לו , בנוסף לכאותו ופיםאנידון מעשי ל'טריתא' הוא הבלינצ'ס שבלילתו רכה מאוד ואין 

 .מאוד א דקר מהפרשת חלה כיון שהותואר לחם. ויש אומרים שגם הלחוח פטו

, תפירו מיב או בשמן וא בביצים אותו ומושחים בשפוד אותו שאופין בצק: רמ"אוהוסיף ה

 .פטור
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 סעיף ו':

  בחמהייבוש העיסה 

 יב(:, )ו רמב"םכתב ה

 מעשה שאין החלה מן פטורה היא הרי בקדרה לבשלה או בלבד בחמה ליבשה עיסה "...העושה

 ואוכלין בדבש או במים תואו שלשין קלי וכן, משקין בשאר שלשה בין במים שלשה בין לחם חמה

 אדם" אכללמ לחם להאפות שסופה עיסה אלא חייבת שאין פטור אפייה בלא אותו

ה ליבשה בחמ התחילכא דהב"י הסיק שלשון 'בלבד' שכתב הרמב"ם אתי לארויי לאפוקי הי

 דהוא ודאי לחם איקרי., או איפכא, וגמר לאפות כתקנה

, בשבד או םבמי אותו שושל קלי וכן. פטורה, בלבד בחמה ליבשה עיסה : העושהשו"עכתב ה

 .חייב, לאפותו כדי שלשן וקלי. פטור, אפייה בלא אותו ואוכלין

 סעיף ז':

 לחם העשוי לכותח 

 עוד שנינו בברכות שם:

 רבי, טעמא תניכדק התם! בחלה חייב: תניא והא. החלה מן פטור לכותח העשוי לחם: חייא רבי "תני

 לרב אביי הלי אמר. טוריםפ - למודיןכ, חייבין - עשאן כעבין, עליה מוכיחין מעשיה: אומר יהודה

 הוא עלמאב גובלא? הוא אנהמ סברת מי: ליה אמר? עלויה מברכין מאי דארעא כובא האי: יוסף

 מן חםל וציאמה, עלויה וברך ,עלויה סעודתיה קבע זוטרא מר. מזונות מיני בורא עלויה ומברכין

 עוני לחם - טעמא מאי, פסחב חובתו ידי בהן יוצא ואדם: אשי רב בר מר אמר. ברכות ושלש הארץ

 ביה" קרינן

 הובא לעיל בסעיף ה'.הסבר הסוגיא עיקר 

 ועשאו שערכו דהיינו, יןכעב עשאה. עליה מוכיחים מעשיה, לכותח העשוי : לחםשו"עכתב ה

 .פטור, לאו ואם. חייב, לחם כצורת

 סעיף ח':

 חלט עיסה ברותחין 

 ו(:, שנינו בפסחים לז: ומקורו במשנה חלה )א

 פוטרין. איזהו הלל ובית מחייבין שמאי בית החליטה מחייבין הלל ובית פוטרין שמאי בית "המעיסה

. קמח גבי שעל מוגלשין - החליטה, מוגלשין גבי שעל קמח - המעיסה? החליטה ואיזהו המעיסה
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 רבי ואיתימא יהודה רבי אמר וכן, שמואל אמר יהודה רב אמר? חליטה שנא ומאי המעיסה שנא מאי

 זו" שנה לא זו ששנה מי, ותברא. בזו מחלוקת כך בזו כמחלוקת: לוי בן יהושע

ו. וכתב ר בתרווייהטר פטאן דפהיינו מים רותחים. ומאן דמחייב מחייב בתרוויהו וממוגלשין 

אפאה כיון ש, ראמעיק ליטהדאע"ג דח, )הל' חלה סימן ג( והלכתא דתרווייהו חייבים רא"שה

 יב(., )ו רמב"םוכ"פ ה חשוב לחם., בתנור לאחר מכן

 קמח נתןש בין קמח ביג על רותחין שנתן בין, רותחין במים שנלושה : עיסהשו"עכתב ה

 .משקין בלא באלפס או בתנור שאפה בין, חייבת, ברותחין

 :י' - ט' עיפיםס

 עיסה שנילושה במי פירות 

 יב( "עיסה ,)ו םרמב"כ"פ הובחלה".  חייבת פירות במי שנילושה ב( "עיסה, שנינו במשנה )ב

ברי יף בדהוס טורה חלה".ב חייבין אלו כל אפאה... אם דבש... או שמן או ביין שנילושה

חרת איתכן שגי' ו, זכרא מולאך לפנינו , הרמב"ם שגם עיסה שנילושה במי ביצים חייבת בחלה

 הייתה לו ברמב"ם. ומ"מ גם מגירסתנו משמע דה"ה למי ביצים.

, יבת בחלהות חיפיר )שם( כתב דאע"ג שסתם משנה היא שעיסה שנילושה במי רא"שה אך

את  ומעמידים, לחלה חבריםמא( מובא בשם האמוראים שמי פירות אינם , ירושלמי )בכיון שב

א ה כר' עקיבל שהלכוקי", ור"ע חולק עליו, כר' אלעזר בר יהודה איש ברתותאהסתם משנה 

יצים בעיסה במי  ללוש שלא מחבירו. וא"כ אין הלכה כסתם משנה זו. ולכן לדעתו יש ליזהר

 ספק על חיוב חלה.בלבד בלא מים כדי לצאת מה

 ים סתםם דוחא האובא ששאל את הרשב"ובאמת שבתשובות הרא"ש )כלל ב סימן יד( מ

 תברא דסתמאו שמסנה לתסד( מובא שע, )א רשב"אמשנה מקמי הירושלמי הזה. ובתשובות ה

 דמתניתין עדיפא מברייתא דרשב"י.

ביצים  לוש במילדלא  מקפיד שהיה נתנאל נובשם רב )סימן רי"ט( סמ"קכתב הב"י בשם ה

, חלתהמ יעשה ומה יןמכשיר אין פירות שמי טהורה שהיא מפני, חלה חיוב שיעור בלבד

 ילושהשנ כיון מקום למכ, מת מטומאת טהור אדם אין חטאת מי לנו שאין דעכשיו דאע"ג

 פהלשר מחלתה? עשהי מה כן ואם טומאה מקבלת אינה משקה בשום הוכשרה שלא בביצים

 טהורים. רובן שאין כיון יכול אינו לאכלה וגם, טהורה שהיא כיון יכול אינו

 בחלה חייבת, מים שום בלא אפילו, פירות במי שנלושה : עיסהי(-)סעיפים ט שו"עכתב ה

 אחת עמהם יערב כ"א אלא, משקים משבעה שאינם פירות במי מללוש ליזהר יש .)רמב"ם(

. משקין השבעה הם מה בארתי ח"קצ' סי ח"בא ועיין: רמ"אוהוסיף ה. )סמ"ק( משקים משבעה
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 כמו, (ג"סמ בשם י"ב) קטן לכהן אותה יתן אלא, החלה ישרוף לא, משקין' ז בלא ולש עבר ואם

 .ב"שכ סימן לעיל שנתבאר

. הרא"ש פוטריון שכה כ)סק"ט( כתב שמעיסה שנילושה במי פירות מפרישים בלא בר ש"ךה

יסה פריש חלה מעוי, הת בצידשנילושה במי פירויניח עיסה זו , ואם יש לו עיסה שלא הורמה

 פת"ש סק"ב(הובא ב)רץ ר"נ היה אך מה חלתה גם על העיסה שנילושה במי פירות.שלא הור

ל ש אבל מי פירות ,קיםהשיג עליו שלא פטר הרא"ש אלא במי פירות שהם חוץ משבעת המש

ה יסה שנילושח( שעס, א) פנים מאירותוכ"כ ה שבעת המשקים לכו"ע צריך להפריש בברכה.

 בדבש דבורים חייבת בחלה לכו"ע.

לב כיון שהח, א מיםבל בלבד אפילו שהלש עיסה בחלב )ח"ה עמ' רכה( הליכות עולםכתב ב

 צים או מיץמי ביבעיסה חייב להפריש חלה בברכה. אבל אם לש ה, הוא אחד משבעה משקים

 יפריש חלה בלא ברכה., תפוחים וכיוצ"ב בלי מים

חיוב לורם ר שעיקר הגדעיקר( שהסבי ונראה ה"ד סח סימן )ח"א שלמה מנחת עיין בשו"ת

משום  ת הואחייב ומה שבלילה רכה, עיסה הראויה ללחם חלה הוא רק בשעה שנעשית

 שהחבור הנעשה ע"י האש לא גרע מחיבור ע"י מים ולישה.

 שביניהן בצק שכבות י"ע נעשהש - ( "מלאווח14זצ"ל )אמונת עתיך גליון גר"מ אליהו כתב ה

 ה".בברכ ממנו להפריש שי אותו אופים אם. בשמן שנילושה כעיסה דינו - מרגרינה
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 תמצית הסימן

 המשרת וחלת והאסקריטין והדובשנין : משנה: "הסופגניןבלחם אלא חלה חיוב אין :'א סעיף

. אסקריטין: בדבש מטוגנין. דובשנין: ספוגכ עשויין. סופגנים -. רש"י "החלה מן פטורין והמדומע

, הסופגנין לפיכך. בלחם אלא חלה חיוב אין: ע"שו .מאד רכה עיסתן שלשין כצפיחית עשויין

 .ההחל מן פטורים, בדבש מטוגנים והם, והאיסקריטים והדובשנין, כספוג העשויים רכים דהיינו

לחם יש  ת לח. ומשנה בחלה: להגדרתו: ברכחלה הפרשת לעניין לחם הגדרת :'ג -' ב סעיפים

 ההעיס סוג רק למסקנה. האפיה צורת. ג. העיסה סוג. ב. המעורבים המוצרים. א כמה מרכיבים.

 נאפתה או במשקה שבושלה רכה בלילה רק: ת"ר. א: שיטות' ב בזה קובעים. ויש האפיה וצורת

 סוג ולא קובעת האפיה צורת רק: טור ושו"ע. ב(. לגריעותא תרתי) כלחם מוגדרת אינה בחמה

 רהפטו, סופגנין וסופה סופגנין שתחלתה עיסה"ב המשנה כוונת מה הראשונים נחלקו עוד .העיסה

 ם"הרמב לדעת". בחלה חייבת, עסה וסופה סופגנין תחלתה, סופגנין וסופה עסה תחלתה. החלה מן

 סוג לע היא הכוונה ת"ר לדעת אולם, האפיה ושעת הגלגול שעת על הכוונה - וסיעתו ושו"ע

 שי עבה עיסה מכל וכדי לחשוש לר"ת .פטורה במשקה גם ש"ך: בטיגון .האפיה צורת ועל הבלילה

 כולה וכך ממנה חלק שיאפה או, ברכה ללא יפריש במשקה לבשלה וכשדעתו, חלה להפריש

, ופטור מחלה. מנחת חשוב כתבשיל -א "גרשז :מקוגל חלה הפרשת. בברכה בהפרשה תתחייב

 ברכה. בלי להפריש יש -א "על האיטריות פוטרת. גריש ההפרשה -יצחק 

: ר"ש בשם הירושלמי: נתחייבה כל העיסה, מעט ממנה אופה אך לבשל ד"ע העושה :'ד סעיף

יש קודם האפיה. ולדעתו לכתחילה יפר -מחשש שתמלך על כדי שיעור חלה. וכ"פ השו"ע. ב"ח 

 ן לברך.אי -יש לברך על הפרשה זו. מהרש"ל 

 משמעותי אינו העיסה סוג הראשונים רוב ברכות לז: לדעת :'טרוקנין'ו' טריתא' עיסת :'ה סעיף

, כלחם מוגדר אפוי דבר רק הראשונים רוב ולפי. ורכה עבה לבלילה ה"וה, לחם להגדרת

 המאפה ייעוד או לחם תואר האם נחלקו אך. לחם שם ממנה פוקע במשקה עיסה וכשמבשלים

 וברכתו מחלה פטור ולכן, לחם תואר אין רכה מבלילה למאפה -ש "רא. הלחם להגדרת משנים

 לחם שם עליו יש, לחם תואר לו שאין דק מאפה -ם "רמב. סעודתו עליו שקובע אפילו מזונות

 לעניין. בלבד סעודה בקביעות המוציא עליו מברכים לחם תואר לו שאין כיון אך, בחלה חייב והוא

 שאין כיון אמנם. בחלה חייב ולכן, לחם תואר יש לטרוקנין, ש"כרא ע"השו פוסק וטריתא טרוקנין

 לחם תואר אין לטריתא. סעודה בקביעות רק המוציא עליו מברכים סעודה עליו לקבוע רגילים

 על חולק המג"א. סעודה עליה קבע אם אפילו המוציא עליה מברכים ואין, בחלה חייבת אינה ולכן
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 בצק: א"רמ .חלה לעניין רק אלא הברכה לעניין לטריתא טרוקנין בין הבדל אין ולדעתו, ע"השו

 .פטור, פירות במי או בשמן או בביצים אותו ומושחים בשפוד אותו שאופין

 י: לאפוקי"בלבד )ב בחמה ליבשה עיסה העושה: ע": רמב"ם ושובחמה העיסה ייבוש :'ו סעיף

 קלי וכן. פטורה, לחם( ודאי דהוא, איפכא או, כתקנה לאפות וגמר בחמה ליבשה דהתחיל היכא

 .חייב, לאפותו כדי שלשן וקלי. פטור, אפייה בלא אותו ואוכלין, בדבש או במים אותו שלשו

, כעבין עשאה. עליה מוכיחים מעשיה, לכותח העשוי לחם: ע": שולכותח העשוי לחם :'ז סעיף

 .פטור, לאו ואם. חייב, לחם כצורת ועשאו שערכו דהיינו

 חיןרות שנתן בין, רותחין במים שנלושה עיסה: ע": פסחים לז: ושוברותחין עיסה חלט :'ח סעיף

 .משקין בלא באלפס או בתנור שאפה בין, חייבת, ברותחין קמח שנתן בין קמח גבי על

 יזהרל יש -רא"ש  ייבת בחלה.ח -: משנה ורמב"ם פירות במי שנילושה עיסה :'י -' ט סעיפים

 עיסה: ע"שו .חלה חיוב על מהספק לצאת כדי מים בלא בלבד ביצים במי עיסה ללוש שלא

 פירות במי מללוש ליזהר יש(. ם"רמב) בחלה חייבת, מים שום בלא אפילו, פירות במי שנלושה

 ולש עבר אם: א"רמ(. ק"סמ) משקים משבעה אחת עמהם יערב כ"א אלא, משקים משבעה שאינם

עיסה במי . ש"ך: (ג"סמ בשם י"ב) קטן לכהן אותה יתן אלא, החלה ישרוף לא, משקין' ז בלא

 להפריש צריך ע"לכו המשקים שבעת של פירות מי הירץ: נ"ר ברכה. בלא פירות מפרישים

 . בברכה

 

 



 כלביםדין עיסת גוי, שותפים, הפקר ו -סימן ש"ל  ____________________________ 140

 הפקר וכלבים, שותפים, דין עיסת גוי -סימן ש"ל 
 ובו ט' סעיפים

 סעיף א':

  עיסת גוי פטורה 

 ה(:, שנינו בחלה )ג

 חייב לגלג שלא עד מתנה ול נתנה החלה מן פטורה עיסה לו לעשות לישראל שנתן כוכבים "עובד

 פטור" ומשגילגל

 וכן אמרו, בוותארבשם  ב"ארשוכ"כ ה( ו. ובתשובה כלל ב סימן ב' סי חלה' הל) ש"ראה כתב

 ת העיסה שלאחייב מישראל  כיון שאין גלגולו של, החלה מן שעיסת הגוי פטורה רי"ףבשם ה

ישראל  כן עיסתו שלו, י(לגו : ואין אומרים לישראל שיפריש חלה וישלם דמי החלהב"חהגוי )

 אין גלגול הגוי מחייבה.

 לו לשה 'אפי, חייבת, שראלי ושל. ישראל לשה' אפי, פטורה כוכבים עובד : עיסתשו"עכתב ה

 להשגלג אחרל ואם. חייבת ,לו נתנה גלגלה שלא עד אם, במתנה לישראל נתנה. כוכבים עובד

 . פטורה, לו נתנה

 וי ולוקחיןג אופהמ בצק יןוקונ הנשים שהולכין ומקומות סק"א(: )הביאו הש"ך דרישהכתב ה

ת החלה. פים אחית ששורגמור הוא )משום ברכה לבטלה או בל תש דאיסור נראה חלה ממנה

 מצאנ העיסה גלגלל שהתחיל קודם מעות לגוי היהודים שנותנין לא אם, מלא העומר(

 הז על לוואפי .חלה ורבשיע שותפות דמהני הישראל שותפות בשביל כך אחר גויה שמגלגל

 זה לע לסמוך שיש רשנאמ לאו אי משיכה בלא במטלטלין קונות אינן דמעות לפקפק יש

 ערב כל יקחל הנשים דרךש במקום ל"י עוד .(כח: קדושין) קונות מעות שמדאורייתא הואיל

 אלישר נהגמ יודע גוידה ןכיו מותר הגלגול קודם מעות נתינת בלא אפילו אפשר גוימה שבת

 .גלגלהש קודם במתנה לישראל נתנו כאילו ודינו תחלה לש דהכי ואדעתא

 בשר בשביל ממולאן בצק הקטז( דן אודות בית חרושת של גוי המכי, )ו יצחק מנחתבשו"ת 

ריך קנתו שאין צומס. אפותםוהוא צריך רק ל, יהודי הקונה אותם ממנו כבר מוכנים בהקפאה

כן בשעת אחר מלרק  לו את הכסף קודם שעושה הבצק אלא להפריש כלל כיון שלא נותן

 ול. הגלג ד שעתוטוב יותר שיאמר הישראל בפירוש שאינו רוצה לקנות ע, הקניה

 רמב"ם(.הבשם  ב"י עמ' קב)לזר  ותאכל, כלום אינו, חלה שהפריש כוכבים : עובדרמ"אכתב ה

 .ל חלהאוכ )סק"ג( שטעם הדבר הוא משום שלא יחשוב הגוי שהזר ש"ךוכתב ה
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 סעיף ב':

 חייבת עיסת השותפים 

 . שו"עשנינו בחולין קלה: שעיסת השותפים חייבת בחלה. וכ"פ ה

חלקה לאחר עתן לפ שדאע", )סי' שכו ד"ה כתב( שכל שאין דעתן לחלקה בצק ב"יוכתב ה

 א(., )שכו ש"ךוכ"כ ה, שנאפתה מצטרפים

 סעיף ג':

  ישראל השותף עם הגוי 

 ה(:, שנינו במשנה )ג

 החלה" מן רהפטו חלה כשיעור ישראל בשל אין אם כוכבים העובד עם עיסה "העושה

 לה בדבר לחיש ביששום מ, )הל' חלה סי' ו( שיכול להפריש מהעיסה המשותפת רא"שכתב ה

אין  יעור. ולכןלה ש אין והרי חלה, שיפריש ודאי שיהא בו משהו משל ישראל ובשיעור חלה

כ"כ ול החיוב. עפטור המן  שלא יהא בחתיכה זו חלק מעיסת הגוי ונמצא מפריש אנו חוששים

 .ירוחם רבנו

רק אם אין בחלקו של , 17)שם( שעיסת שותפות ישראל וגוי פטורה מהחלה רא"שעוד כתב ה

 הישראל שיעור חלה.

ש י שבכה"ג ים הגוקמח עהיל בין אם קנה את הבדכתב בשם רבו ש)סימן פג(  תרומהבספר ה

אח"כ את הקמח ו לבדו ל אחדובין כשקנו כ, ולכן פטורה העיסה לגוי שותפות בכל חלק וחלק

 לשו קמחן יחד שחייבים.

 שהגוי עומדלמי בירושהויש מעמידין , ה עיסתו עם הגוי פטור מהחלהשהעוש כל בוכתב ה

שה עיסה( "ה העודה. , גדייק מדברי הר"ש ) ב"חה אךעליו שהדבר מפורסם שידו באמצע. 

וי רסם שיד הגומפו עליו אפילו הגוי עומד, שכשיש בחלקו של ישראל כשיעור חייבת בחלה

 )סק"ו(. ש"ךוכ"פ ה והכי נקטינן., באמצע

 בה יש ואם. פטורה, כשיעור הישראל בחלק אין אם, הגוי עם שותף שהוא : ישראלשו"עכתב ה

 .וביה מיניה להפריש ויכול, חייבת, כשיעור

                                                 
 מקורו מהגמ' בפרק ראשית הגז, אך עיין במעדני יו"ט שם אות ס שתמה על הרא"ש, שלא הוזכר דבר זה בגמ' שם. 17
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 עיסת ארנונא 

 - עמאט מאי. יהל מסלק מצי דלא בג על ואף, בחלה חייבת - ארנונא שנינו בפסחים ו. "עיסת

 חלה. ה בלאלו היא ואוכלופרש"י שהרואה אומר ש, קלא" לה לית עיסה, קלא לה אית בהמה

שעושה עם  ן עיסהביההבדל שד( כתבו , ובירושלמי )ג .(ה' סי) ש"ראוה:( ב) ף"ריה ופסקוה

 ך הגוי שלאשימל ש חששהיא שעיסת ארנונא י, הגוי שפטורה לבין עיסת ארנונא שחייבת

 שיעור חלה ו איןשאפיל וכתב הרא"ש )שם(, אך עיסת השותפים נעשית בדעת הגוי, ליטלה

ך לברך על ף צריב שא)ח"א סי' תקכה. הובא בדרכ"מ( כת רשב"אבשל ישראל חייבת. וה

 הפרשה זו.

שיעור לו אין בו כאפי, זוזיבפסק שעיסת ארנונא חייבת בחלה אע"ג דלא מצי מסלק ליה  ב"חה

 .)סק"ה(ש"ך דשמא ימלך הגוי שלא ליטלה. וכ"כ ה, חלה של ישראל

 סעיף ד':

 גוי שהתגייר והייתה לו עיסה 

 ו(:, שנינו במשנה )ג

 "חייב פקס ואם, חייב ירומשנתגי, פטור נתגייר שלא עד נעשת, עיסה לו והיתה שנתגייר "גר

ין ממונא לעני ל. אךדשמא יאכל טב, שחייב להפריש כיון שהוא ספק איסור ב"חכתב ה

תב כפ"ג הל"ב( ) ניםפמראה לכן מפריש חלתו ומוכרה לכהן. וב, המוציא מחברו עליו הראיה

פ וכ" ,כהן בחינםותן לנלד.( קשלדעת הבבלי )חולין , שדבר זה שנוי במחלוקת בבלי וירושלמי

 "ש.ט(. ולדעת הירושלמי מוכרה לכהן וכ"ד הרע"ב והר, הרמב"ם )ח

 אחר. פטור ,שנתגייר םקוד גלגלה. ונתגייר, עיסה לו שהיתה כוכבים : עובדשו"עכתב ה

 .חייב, ספק אם. חייב, שנתגייר

חלת אבל לא ב, הפרישיב ל)סק"ג( שרק בחלת א"י שהיא דאו' וספיקא לחומרא חי ט"זכתב ה

מדרבנן  יאה חלה לדכ דנאהאי אבל, מדינא )סק"ח( כתב שכל האמור אינו אלא ש"ךחו"ל. וה

, בחלה קספ וכשיש זה. ןדי בסתם האחרונים כתבו למה ע"וצ, מספק פטור כן אם ב(, )שכב

 ברכה. בלא להפרישה יש מדרבנן היא הזה דבזמן כיון

 סעיף ה':

 גויים שותפים שנתגיירו והוסיפו על עיסתם 

 ד(:, )גשנינו בירושלמי 
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 שלא יןחייב שלו על וזה שלו על הז והוסיפו וחלקו קבין שני שעשו גוים שני חייה בר בון רבי "אמר

 שלו לע וזה לוש על זה הוסיפוו וחלקו קבין שני שעשו ישראלים שני. ונפטרו חובה שעת להן היתה

 ונפטרו" חובה שעת להן היתה שכבר פטורין

 כך אחרו חלקוהו כשיעור עיסה שעשו גויים להלכה: "שניפסק ירושלמי זה ( ח, ז) רמב"םה

 אשל, ייבתח זו הרי יעורלש שהשלימו עד שנתגייר אחר חלקו על אחד כל והוסיף, נתגיירו

  ."מהן אחד לכ ביד היה מכשיעור פחות שהרי גויים כשהיו חובה שעת לה היתה

 חלקו על חדא כל ףוהוסי, ירונתגי כ"ואח, וחלקוה כשיעור עיסה שעשו גויים : שנישו"עכתב ה

 . חייבת זו הרי, לכשיעור שהשלימו עד שנתגייר אחר

שאם , אליםי ישרי שנאת המשך הדין המובא בירושלמי לגב רמב"םהלכה הביא השך הבהמ

 שכבר, פטורה זו ריה לשיעור לאחר שחלקו הוסיף כל אחד ואחד על חלקו עד שהשלימו

 עליו חלק ראב"דלק. הלח שעשאוה מפני שעה באותה פטורין היו והן חובה שעת לה היתה

 ןוהשיכ קבין עיסתו לעושה זה בין ומה, דמאין לו שפטורה אם עשו לחלק ולאחר מכן השלימו

 יר את דברייש להסבשכתב  יב"מי בזה. הלש? ואין לסמוך על הירוחייבין שהן בסל שצרפן או

ה שעת לגיעה כל שה ולכן, ה מעולםלא הייתה שעת חובשבעיסת המתגיירים , הירושלמי

 פנימ ונפטרה יעורכש בה היה שהרי חובה שעת לה היתה שכבר הכא חובה חייבת. אבל

 שעה. תהבאו חלתה מנהמ הורמה כאילו ליה דהוי להתחייב חוזרת אינה שוב לחלק שעשאוה

 סעיף ו':

 נתגייר הגוי והוסיף על העיסה, ישראל וגוי השותפים 

 ד(:, שנינו בירושלמי )ג

. ייבח ישראל של חלקו ניחא. ושל על וזה שלו על זה והוסיפו וחלקו קבין שני שעשו וגוי "ישראל

קו של לום חלכל ]גי' הראב"ד: ישרא של חלקו מחמת לא חייב גוי של חלקו כלום. מהו גוי של חלקו

 חלקוו חייב ישראל של לקוח. [ישראל חייב לא מחמת חלקו של גוי. וכתב הב"י שהיא הגי' הנכונה

 פטור" גוי של

 בשותפות והישראל ם"העכו ביד העיסה היתה"י( פסק ירושלמי זה להלכה: , )ז רמב"םה

 אחד כל שהשלים עד שלו על וישראל שלו על הגר והוסיף ם"העכו נתגייר כ"ואח, וחלקו

שהירושלמי אמר , ד"ראבוהשיג עליו ה .פטורה" ם"עכו ושל חייבת ישראל של לשיעור עיסתו

ולכן לדעתו זה וזה חייב. וכתב , '?דבריו בתמיה 'חלקו של ישראל חייב חלקו של גוי פטור

בשני גוים לחייב ובשני ישראלים הירושלמי עצמו שפסק שגם לשיטת הראב"ד קשה  ב"יה

שהגוי חייב והישראל פטור?! ולכן יישב את הירושלמי לדעת  גם כאןומדוע לא אמר , לפטור
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, אל חייב משום שהיה מחובר עם חלקו של גוי שאינו בר חיוב כללשחלקו של ישר, הרמב"ם

וחשוב כעושה עיסתו קבין והשיכן או , ולכן אין עיסת הישראל באה לכלל חיוב חלה מעולם

שכתב 'הייתה העיסה . עוד דייק מלשון הרמב"ם סק"ט הביא הסבר זה( ש"ך)גם ה דחייב צרפן

ה"ג שעשו עיסה זו ע"מ שלא לחלק ואח"כ שמדובר בכביד הישראל וביד הגוי בשותפות' 

שהרי  דאי מתחילה עשאוה ע"מ לחלק לא היתה לה שעת חובה מעולם., נמלכו עליה וחילקוה

לשון זו ברמב"ם באה ללמדנו שמתחילה עשאוה בשותפות גמורה ורק לאחר מכן שינו 

עת ום שלא הייתה לה שכוונתם. ובאמת אם מתחילה עשאוה לחלק של גוי גם חייבת מש

 חובה מעולם.

 על אחד לכ הוסיףו נתגייר כ"ואח וחלקו, בשותפות וישראלגוי  בין העיסה : היתהשו"עכתב ה

 דוקאו: רמ"אוהוסיף ה. ורהפט גוי ושל, חייבת ישראל של, לכשיעור והוסיף שהשלים עד שלו

 אוהעש אם אבל, כ"אח לחלקה ונמלכו, לחלקו שלא מנת על בשותפות מתחילה שעשאוה

 .חייבת גוי של אף, לחלק מנת על מתחלה

 

 סעיף ז':

 המפקיר עיסתו 

 אחר ירהפק או לגלהג כ"ואח בה וזכה וחזר שנתגלגלה קודם עיסתו : הפקירטורכתב ה

ל ור. והכלפט בה זכה כ"ואח הפקר בעודה ונתגלגלה הפקירה חייבת בה וזכה וחזר שגלגלה

מ' אך הגסז.  מנחותבטור כאן הוא שהכל הולך אחר שעת הגלגול. הב"י כתב שמקור דברי ה

הקדש שכיון ד, ישבווכן העיר בהגהות והערות , שם עוסקת רק במקרה של עיסת הקדש

 פקר."ה בהההקדש בממילא מאי דמפלגינן הכי , והפקר שוין לעניין פטור מן החלה

 גלגלהש אחר רההפקי או, הגלגל כ"ואח בה וזכה, שנתגלגלה קודם ועיסת : הפקירשו"עכתב ה

 .רהפטו, בה זכה כך ואחר, הפקר בעודה ונתגלגלה הפקירה. חייבת, בה וזכה וחזר

 סעיף ח':

 עיסה לבהמה וחיה 

אך , ף הבאלמד בסעינאת מקור דבריו  .פטור, ולחיה לבהמה עיסה : העושהשו"עכתב ה

 חייבת. אינה של חיה ובהמהושלכם חייבת  -עריסותכם' העקרון נלמד מדכתיב 'ראשית 
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 סעיף ט':

 עיסת הכלבים 

 ח(:, שנינו במשנה )א

 עליה ןומברכי בה ומשתתפין בה ומערבין בחלה חייבת ממנה אוכלין שהרועים בזמן הכלבים "עיסת

 אינה נהממ וכליןא הרועים אין םא בפסח. חובתו ידי אדם בה ויוצא טוב ביום ונעשית עליה ומזמנין

 נעשית הואינ יהעל מזמנין איןו עליה מברכין ואין בה משתתפין ואין בה מערבין ואין בחלה חייבת

 אוכלין" טומאת אהמטמ כך ובין כך בין בפסח חובתו ידי בה יוצא אדם ואין טוב ביום

  :(ה"ה) בירושלמי עלה ואיתמר

 ליםאוכ ועיםשהר בזמן אמרה מתניתין, מורסן בה שעירב כל אמר לקיש ריש הכלבים עיסת זהו אי"

 עשאה ןכ ותני ין[כעכ]י"ג:  יןבכע שעשאה כל אמר יוחנן רבי .ממנה אוכלים הרועים שאין פעמים

 יןא אם ניאוהת, קלוסקין עשאה אפילו שמואל בשם בא רבי .פטורה לימודין עשאה חייבת יןכעב

 "מנהמ הרועים יאכלו שלא ראשונה משעה שעשאה תפתר ממנה אוכלים הרועים

 ורסןמל שעירב בה כ. א: כליםאיזו פת הרועים או נמצינו למדים מהירושלמי שישנם ג' שיטות

רסן ציא את המוו שהו. אדםוכשיש כמות גדולה ממנו אין הפת ראויה למאכל א, שהוא פסולת

. ב .לה שער א(חהל'  רשב"אשבכה"ג פטור מחלה כיון שאין דרך בנ"א לעשות כך ), והחזירו

 דללחם עתיהד גלי, נאות תכגלוסקאו ומקוטפת ופרש"י )ברכות לח.( ערוכה, עשאה כעבין אם

ם( אין שרש"י ריסתם )ע על הקפיד שלא, בעלמא ואם עשאה כלמודים היינו כנסרים .עשאה

ה משעה ם עשאא, נאות היינו גלוסקאות, אפילו עשאה קלוסקין. ג בנ"א אוכלים ממנה.

  מחלה.ראשונה לכך הרי היא פטורה 

' הל) רמב"ןה. אכילהיה לעים ואם לאו שאינה ראוכתב שלכאורה משמע אם ראויה לרו טורה

ה. ישעשעת הבהאדם  ר דעתוהיינו שהכל הולך אח, שמואל בשם בא כרביסובר :( כו בכורות

הא , חםיה כצורת לועשו רוכהוהוסיף הטור שזהו רק אם ניכר בה שהיא לכלבים כגון שאינה ע

ר'  אלא, ינם חולקיםואל אשם שמחייבת. והסביר הב"י שלדעת הטור ר' יוחנן ור' בא בלאו הכי 

אשונה שלא שעה ראה מח( שאם עש, )ו רמב"םבא בשם שמואל חולק רק על ר"ל. גם דעת ה

 יאכלו ממנה הרועים הרי היא פטורה.

' כר ו לפסוקשדעת מוכחו, )סק"ד( כתב שמוכח מדברי הרמב"ן שסובר דפליגי ברכי יוסףב

דווקא אם ד, "ימ"ש הבשמואל דאפילו גלוסקין. ובדעת הרמב"ם דקדק להיפך מ בשם אבא

 דלא כמ"ש הכס"מ והרדב"ז., עירב בה מורסן פטורה מחלה
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 דוקאו. הרפטו, לאו ואם .חייבת, ממנה אוכלים שהרועים בזמן, הכלבים : עיסתשו"עכתב ה

 . תייבח הכי לאו הא ,לחם כצורת ועשויה ערוכה שאינה כגון, לכלבים שהיא בה שניכר
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 תמצית הסימן

 שלו. ישראל לשה' אפי, פטורה גוי עיסת : רא"ש רי"ף ושו"ע:מהחלה פטורה גוי עיסת :'א סעיף

. חייבת, לו נתנה גלגלה שלא עד אם, במתנה לישראל נתנה. גוי לו לשה אפילו, חייבת, ישראל

ים הלוקחות בצק מגוי כדי להפריש חלה עוברדרישה: נשים . פטורה, לו נתנה שגלגלה לאחר ואם

 .שגלגלה קודם במתנה לישראל נתנו כאילו על איסור ברכה לבטלה, אך אם נעשה בקביעות דינו

 הגוי יחשוב שלא ך:"ש(. ם"הרמב בשם י"ב) לזר ותאכל, כלום אינו, חלה שהפריש גוי: א"רמ

 .חלה אוכל שהזר

 שדעתן פ"אע, בצק לחלקה דעתן שאין ב"י: כל. בחלה : שו"ע: חייבתהשותפים עיסת :'ב סעיף

 א."המג כ"וכ, מצטרפים שנאפתה לאחר לחלקה

 מן פטורה חלה כשיעור ישראל בשל אין : משנה ושו"ע: "אםהגוי עם השותף ישראל :'ג סעיף

תרומה: אם  לח. בדבר בילה שיש משום, המשותפת מהעיסה להפריש . רא"ש ושו"ע: יכול"החלה

 -קנה את הקמח עם הגוי שבכל חלק ממנה יש לגוי שותפות, פטורה. אך אם קנו הקמח בנפרד 

שום מבחלה. וכ"פ הרי"ף והרא"ש. ירושלמי: החיוב הוא  פסחים ו. חייבת ארנונא: עיסתחייבים. 

 הגוי. בדעת נעשית השותפים עיסת אך, ליטלה שלא הגוי שימלך חשש שיש

 אחר. פטור, שנתגייר קודם : משנה ושו"ע: גלגלהעיסה לו והייתה שהתגייר גוי :'ד סעיף

ות ט"ז: בחלת חו"ל אינו חייב להפריש. מג"א: כיום כל הספק .חייב, ספק אם. חייב, שנתגייר

 פטורים.

 גויים : ירושלמי, רמב"ם ושו"ע: שניעיסתם על והוסיפו שנתגיירו שותפים גויים :'ה סעיף

 עד שנתגייר אחר חלקו על אחד כל והוסיף, נתגיירו כ"ואח, וחלקוה כשיעור עיסה שעשו

 אחד כל הוסיף ם שני ישראלים חלקו, ולאחר מכןא -רמב"ם  .חייבת זו הרי, לכשיעור שהשלימו

 כה"ג.אין לפטור ב - ד"פטורה. ראב זו הרי לשיעור שהשלימו עד חלקו על ואחד

 יתהה: ירושלמי, רמב"ם ושו"ע: העיסה על והוסיף הגוי נתגייר, השותפים וגוי ישראל :'ו סעיף

 שהשלים עד שלו על אחד כל והוסיף נתגייר כ"ואח וחלקו, בשותפות וישראל גוי בין העיסה

 מתחילה שעשאוה ודוקא: א"הרמ והוסיף. פטורה גוי ושל, חייבת ישראל של, לכשיעור והוסיף

 אף, לחלק מנת על מתחלה עשאוה אם אבל, כ"אח לחלקה ונמלכו, לחלקו שלא מנת על בשותפות

 .חייבת גוי של
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 או, גלגלה כ"ואח בה וזכה, שנתגלגלה קודם עיסתו : טוש"ע: הפקירעיסתו המפקיר :'ז סעיף

, בה זכה כך ואחר, הפקר בעודה ונתגלגלה הפקירה. חייבת, בה וזכה וחזר שגלגלה אחר הפקירה

 . הגלגול שעת אחר הולך שהכל הוא כאן הכלל .פטורה

 מדכתיב נלמד העקרון. פטור, ולחיה לבהמה עיסה העושה: ע": שווחיה לבהמה עיסה :'ח סעיף

 .חייבת אינה ובהמה חיה ושל חייבת שלכם -' עריסותכם ראשית'

 אינה ראויה לאדם, או שהוציאמורסן העירב כמות מ .א: ירושלמי :הכלבים עיסת :'ט סעיף

 ההמורסן והחזירו. ב. עשאה נאה כלחם חייבת, עשאה כנסרים אין בנ"א אוכלים ממנה. ג. עשא

 ודוקא. פטורה, לאו ואם. חייבת, ממנה אוכלים הרועיםאם : ע"שו. פטורה, לכך ראשונה משעה

 לכלבים. שהיא שניכר
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 דיני תרומות ומעשרות - סימן של"א
 סעיפים קמ"וובו 

 סעיף א':

 מת ומעשרותהיכן נוהגים תרו 

 רומותת ןמפרישי שהיו( .כז בכורות, .ט ביצה, .לו ברכות) מצאנו בתלמוד בכמה מקומות

 שהכוונה( ראשון. סוד"ה ה)תוספות ע"ז נט י"ר אולם מצאנו בדברי, לארץ בחוצה ומעשרות

 .ישראל לארץ הקרובים מקומותל דוקא

 מן נוהגים אינם מעשרותו התרומותא( להלכה: , )תרומות א רמב"םהביא דברי השו"ע מרן ה

 והגיםנ יהיוש התקינו נביאיםו, הבית בפני שלא בין הבית בפני בין, ישראל בארץ אלא התורה

 יםוחכמ. םש ושבים ולכיםה ישראל ורוב ישראל לארץ סמוכה שהיא מפני, שנער בארץ אפילו

 תסביבו םשה מפני, ואבומ עמון ובארץ מצרים בארץ אף נוהגים שיהיו התקינו הראשונים

 שארו. סופרים ברימד ומעשרות בתרומות חייבת שדה בה הקונה, סוריא .ישראל לארץ

 .בהן נוהגות ומעשרות תרומות אין, הארצות

ריש החמיר ולהפכון לנשיו )תרו"מ עמ' ט בהע'( שנראה לכאורה שאף עכ חזון עובדיהכתב ב

רות ה. ומ"מ פיקל בזלה גואע"פ שנה, וכ"ש בדמשק וסוריא, תרו"מ בבבל ומצרים וארם צובא

 א"י.לשאינם דומים לפירות א"י פטורים מתרו"מ אף בארצות הסמוכות 

 דהית לחם יהוב. והרו"מת)ח"ד סימן אלף קה( שדין עזה כא"י לעניין  רדב"זכתב ה עזה:

ה. יש בלא ברכק יפרת הספולכן הרוצה להפריש בכל מקומו, )סק"א( כתב שיש החולקים בזה

, "מטורים מתרופם בה גדליהופירות , )עמ' לח( כתב שהעיר עזה דינה כחו"ל חזון עובדיהוב

 ומ"מ אין עושים שם יו"ט שני של גלויות.

 ות עולי מצרים לעניין תרו"מגבול 

הנה יש לברר מה הם גבולות א"י לעניין תרומות ומעשרות. סוגיה זו גדולה היא מאוד ואין אני 

לעניין הגבול הדרומי , ביא את עיקרי השיטות בזהאלא רק לה, מתיימר להקיפה בסיכום זה

הגולן ועבר הירדן. בסיכום נושא זה נעזרתי רבות במאמרים , וכן לעניין הערבה, של הארץ

 .18ובעיקר במאמרים מתוך 'מכון התורה והארץ', שונים

 הראשונה הקדושה. עזרא בעליית והשניה יהושע בימות האחת, פעמיים נתקדשה ישראל ארץ

 ובמהרה, בטלה היא גם האם( פב: יבמות) בגמרא נחלקו השניה הקדושה מעמד ועל בטלה

                                                 
 ן גוש קטיף והאזור.הרב יהודה הלוי עמיחי במאמרו על גבולות עולי בבל, ודי 18
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 חובת ישנה האם השאלה נשאלת. בטלה לא - שניה שקדושה או שלישית קדושה תהיה

 כזיב אזור, קטיף גוש אזורי כגון) שניה בקדושה נתקדשו שלא מ"עו בגבולות מ"תרו הפרשת

 ?זו הפרשה על לברך יש והאם, (וצפונה

 

 שנינו בגמ' בחולין ו:

, אןש בבית רקי של עלה שאכל מ"ר על רבי לפני, מאיר רבי של חמיו בן, זרוז בן יהושע רבי "העיד

 שאמר דתפ בן אלעזר' ר וםמש אליקים בן שמעון' ר ידו. אמר על כולה שאן בית את רבי והתיר

 הקדוש סברוק, בבל עולי םכבשו ולא מצרים עולי כבשום כרכים הרבה, שמוע בן אלעזר' ר משום

 "יעיתבשב עניים יהןעל שיסמכו כדי והניחום, לבא לעתיד קדשה ולא לשעתה קדשה ראשונה

 אכולל התיר ביר זאת ובכל, םעולי מצרי בגבולות והיא, בבל עולי ידי על נכבשה לא שאן בית

, כיבוש ת בלאמסויימו ומשמע מהגמ' שעולי בבל הניחו ערים. מ"תרו הפרשת ללא מירקה

ת ול לפטור איה יכבי הרולכן , ולכן לא חלה עליהם קדושה שניה ולא חובת הפרשת תרו"מ

 בית שאן מהפרשת תרו"מ.

ומשמע , רץיות באת התלואין בהם חובה של מצוו, סובר שכל המקומות שהניחו גרשום רבנו .א

ם פרנסה. היה להלו שתוסמכו העניים על מקומות א, שאפילו מעשר ודאי אינו נוהג בהם

  והיוצא שכל המקומות שלא נכבשו בידי עולי בבל פטורים מתו"מ.

, ירקא גזרו על החו"ל לב, נןו"מ הוא רק מדרברמסביר דכיון שאפילו בא"י חיוב ירק בת י"רש .ב

נה שב"ש דיראה דעתו נלרק. ודין בית שאן כחו"ל. והדיון במעשהו של ר"מ היה בדווקא על י

, םניחו' לענייברו 'הי הסכחו"ל ככל המקומות שכבשו עולי מצרים ולא כבשו עולי בבל. לפ

 ל.ה כחו"ם דינאבל לשאר דברי, הכוונה לעניין מעשר הדגן שגזרו בה משום א"י

בל לא התיר טוודאי בל בא, הסביר שר"מ התיר לאכול בדמאי בלבד )חולין ו: ד"ה והתיר( ר"ת .ג

נותנים כיון ש, ו"לו"מ בחים תרתרו"מ בחו"ל. אולם כתב שאעפ"כ אין אנו מפרישכיון שיש חיוב 

בולות עולי אי שבגתו ודולכן לישראל אין בעלות מוחלטת עליהם. ולדע, למלך מס מהשדות

 נוקטים (ין שםחול) ן"רוה א"רשבה גםמצרים ישנה חובה להפריש תרו"מ אפילו מירק ופירות. 

 במינים היה מ"ר הקלש ומה, בוודאי ומעשרות בתרומות חייבים מצרים שעולי ת"ר כשיטת

עולי  גבולותבמקום גם  גידולים רגילים שגדלים בכל לכן. בארץ כדוגמתם שאין מיוחדים

 מצרים יהיו חייבים בתרו"מ.

 ותברכ) ש"הרא תוספות, (ג"מ א"פ דמאי) ש"רה, (:ו חולין) א"ריטבה שיטת גם היא שזאת נראה

 להפריש שי ישראל ארץל הסמוכים המקומות שבכל, (ירק מעשר ה"ד שם חולין) מאיריוה (.לו

 .יבדמא רק היה שאן בבית שהתירו ומה, ודאי בטבל ומעשרות תרומות

 ולא תרומה לא בו נוהגים אין ל"בחו -סובר שישנה חלוקה לג' מינים: א. ירק  )תוד"ה והתיר( ר"י .ד

, דגן. ג. מעשר ולא גדולה תרומה בהם נוהגים ל"בחו - פירות. ב. (מאיר דרבי מעשה) מעשרות
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 עבודה) בתוספות י"ר מדברי. (בשביעית עניים סמכו כך על) בכול חייבים ל"בחו - ויצהר תירוש

 אך, לארץ הקרובים במקומות רק הוא ל"בחו ומעשרות תרומות שחיוב משמע (בצר ה"ד .נט זרה

 .כלל ומעשרות תרומות חיוב שם ואין כלל גזרו לא, מהארץ מאוד המרוחקים במקומות, ל"בחו

ר חו"ל אבל שאכק ב"ש מא ראו ש, כל שטחי עולי מצרים דינם כחו"ל בדברי ר"י לא ברור האם

 רות.ו"מ אפילו מירק ופיעולי מצרים חייבים להפריש מהם תר גבולות

 בטלו לושג כיון ונהראש קדושה ונתקדש מצרים עולי שהחזיקו כל: "ה(, )א רמב"םכתב ה .ה

 עתידל קדשה ולא תהלשע קדשה בלבד הכיבוש מפני שהיתה לפי ראשונה שקדושה, תןקדוש

 עולםל העומדת נייהש קדושה קדשוה הארץ במקצת והחזיקו הגולה בני שעלו כיון, לבוא

 בהם יקוהחז ולא צריםמ עולי בהם שהחזיקו המקומות אותם והניחו, לבוא ולעתיד לשעתה

, יעיתבשב עניים יהםעל שיסמכו כדי והמעשרות התרומה מן פטרום ולא כשהיו בבל עולי

 על מנהנ והוא בבל ליעו בהם החזיקו שלא המקומות מאותם שאן בית התיר הקדוש ורבינו

ת שהן ופירו עשר ירקוהראב"ד השיג שר' לא התיר אלא מ ."המעשרות מן ופטרה אשקלון

 מדרבנן אף בא"י.

 יש בהם חובתו, שהיורים כהמקומות של עולי מצמדברי הרמב"ם עולה שבימי עזרא הניחו את 

ולי מצרים עות של מקומהפרשת תרו"מ. המהר"י קורקוס סובר בדעת הרמב"ם שהחשיבו את ה

 עניים הםעלי מכושיס דיכ' ם"הרמב לשון אתכחו"ל לכל דבר ואינם חייבים כלל במעשרות. 

 ביעיתש קדושת יש םמצרי עולי שבגבולות (כה ק"ס ד' סי) השלחן פאתה הסביר' בשביעית

 מעשר גם בשביעית שם שיפרישו תיקנו חכמים ההפקר ולמרות, הפקר הם והפירות, מדרבנן

 . עני

 םישנם הפוטרי עוד(.וב"ם רמ, : ישנם המחייבים בתרו"מ בגבולות עולי מצרים )ר"תסיכוםל

י. פוטר לגמר רמב"םהקלון רבנו גרשום(. לגבי בית שאן ואש, בגבולות עולי מצרים )רש"י

 האילן.  ירק ופירותבם גם ייביהראב"ד ורש"י מחייבים בדגן תירוש ויצהר. ור"ת ר"ן ועוד מח

משמע שיש ו, בלבולי עלא הזכיר חילוק בין גבולות עולי מצרים לגבולות  שו"עמרן ה

 עוד( וברורויחון ס, ר"י חייב )שנעלהפריש בהם מדרבנן. שהרי את הארצות הקרובות לא

י גבולות עולרכה בש בבשגבולות עולי מצרים יהיו חייבים. והעולה מדבריו שיש להפרי

 שהרי החיוב מדרבנן., מצרים גם על הירק

 עשרותומ מותתרו חיובש כתב (עמ' סה, הוצ' בית המדרש להתיישבות, פ"ה) ופרח כפתורה

 גזרהכ הזה מןבז חייבים רקובי בפירות ואילו, מדאוריתא הם הזה בזמן ויצהר תירוש, בדגן

 ירק ואילו, ויצהר תירוש, ןבדג רק גזרו מצרים עולי שבגבולות כתב זה יסוד פי על. דרבנן

 הסיקל יש .ביר של היתרו זהו, מצרים עולי בגבולות בהם גזרו לא מדרבנן שהם אילן ופירות

 ותבירק לוואי, ויצהר שתירו, דגן על רק בברכה מפרישים מצרים עולי שבגבולות ומדברי

 .מברכים לא אבל מפרישים אילן ובפירות
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 הגבול הדרומי 

 מפני ודבייח ררמתעו הדיון. מצרים עולי ולהיכן בבל עולי הגיעו להיכן והדעות השיטות רבו

 שבמפור רנאמ לא א("ה ו"פ שביעית ירושלמי, ד"פ שביעית )תוספתא דתחומין שבברייתא

  ."דאשקלון וגינאה גיאה רקם: "נאמר אלא, הדרומי הגבול מהו

 ידי על צן מדברמ נגב פאת לכם "והיה :נאמר( ה-ג, לד במדבר' )מסעי' בגבולות זאת לעומת

 רביםעק למעלה מנגב הגבול לכם ונסב קדמה. המלח ים מקצה נגב גבול לכם והיה אדום

 וןמעצמ ולהגב ונסב צמנה.ע ועבר אדר חצר ויצא ברנע לקדש מנגב תוצאתיו והיו צנה ועבר

 הימה". תוצאתיו והיו מצרים נחלה

לפי  הוא הגבול יותר רומיהקו הצפוני )קו מלא( הוא הגבול לפי 'תבואות הארץ'; הקו הד
ת הוא יקר המחלוק"ל. עי זצ'אדמת קודש' והקו הדרומי ביותר הוא לפי הגרי"מ טיקוצ'ינסק

 עריש. חל אלק עד נרשל ארץ ישראל או והוא הקצה המערבי , האם מגיעים עד לנילוס

כ אא", י בבלש עולכיבובכל הגבול מנחל מצרים ועד כזיב הוא נכלל  כפתור ופרחלדעת ה

 בחיי ישראל ץאר זקתח צלנוא והכלל'ג( , הניחוהו כדין ב"ש. וכ"כ הרמב"ם )פיה"מ דמאי א

 רק.לכן לדעתו מברכים שם גם על מעשרות י '.פטור שהוא שיודע עד

 למי)ירוש ס"ברש וכן, וןלאשקל מערבית כבשו לא מצרים שעולי נראה( ז, א) ם"הרמב לדעת

 דע אלא בשוכ לא מצרים ישעול הסביר שם( לירושלמי מ"הפנ בפירוש וכן; א"ה ו"פ שביעית

 ולא סיםמ מעלי רק יוה מצרים נחל עד המערבי המשולש וכל, לדרום ומאשקלון, אשקלון

 )עמ' ודשק אדמת בעל לש במפה כמבואר, מצרים עולי גבול נחשבו לא ולכן, מוחלט כיבוש

 צד(.

ורות רבים יא מקיש( שהבשכג. ד"ה אלא , )ג אליעזר ציץעיין בשו"ת , לגבי אילת והערבה

היה דינה לכן ישבריו שם ומשמע מד .ישראל שם וישבו יהודה בנ"ך שאילת נכבשה ע"י מלכי

 כא"י לעניין תרו"מ.

  תרו"מדין ירושלים לעניין 

הטעם שלא שכה.  ובות)כרם ציון ח"ד הע' ה( כתב ע"פ דברי רש"י בכת גרצ"פ פראנקה

, ךלך המיוחדת ת זרעתבוא משום דכתיב 'דגנך', נתחייבו בי"ד שנים שכבשו וחלקו בתרו"מ

ייתה הכיון שלא  מתרו""כ בולפ"ז כיון שירושלים מעולם לא נתחלקה לשבטים לא נתחייבה ג

 מיוחדת לאחד.

)עמ' לו( פסק שירושלים חייבת בתרו"מ אע"פ שלא נתחלקה לשבטים.  חזון עובדיהב אולם

והביא את דברי רש"י בב"מ פט. שכתב טעם אחר על מה שלא נתחייבו בתרו"מ בי"ד שנים 
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משום דכתיב עשר תעשר ולאחר מכן 'במקום אשר יבחר' ומשמע שעד , שכבשו וחלקו

"א מהל' תרומות הט"ו( שהקונה בירושלים חייב )פ רמב"ם. וכ"כ השנבחרה שילה לא נתחיבו

 בתרו"מ.

 ב': סעיף

 חיוב תרו"מ בזמן הזה 

 :כו(, )א רמב"םכתב ה

 אאל תורהה מן אינה זראע בימי ואפילו בבל עולי שהחזיקו במקום ואפילו הזה בזמן "התרומה

 תביא בואות כי שנאמר שם לישרא שכל ובזמן, בלבד י"בא אלא תורה של תרומה לך שאין מדבריהן

 שנייה בירושה כשהיו לא, יתשליש בירושה לחזור עתידין שהן וכמו ראשונה בירושה כשהיו כולכם

 דיןה שהוא יל יראה וכן, ורההת מן אותן חייבה לא ולפיכך מקצתן ביאת שהיתה עזרא בימי שהיתה

 כתרומה" מדבריהם אלא הזה בזמן חייבין שאין במעשרות

 דף) הבית בבדק ה"רא, (דתפ סימן) רוקח, :(פב )יבמות תוספותה כדברי הרמב"ם כתבו ג"כ

( פב במותי) א"טברי, :(טז תושבועו: פב יבמות) א"רשב, (תקז סימן) חינוךה ספר, (ב"ע קכו

 א"ח) ז"דברה: הםומ, רוניםהאח גדולי פסקו וכן. ועוד (ה"ג איסורי ביאה פ"כ) מגידה הרב

 .(וקצז קצו סימן בח") ט"מביוה, (תשלא סימן ב"וח, תקסג סימן

 מהתרו ב:פביבמות  אמרד יוחנן כרבי ל"קי דהא יפה להלכה כיון לא וכתב: השיג ד"ראבה

בגמ'  רבנן "י יישב שדעתדאיתא. הב הוא בחלה מילתא להא איתא ואי, דאורייתא הזה בזמן

ם גילת הפרק. ם בתחרמב"הביבמות שתרומה בזה"ז מדרבנן. ודחה את ראיית הראב"ד מדברי 

מ"ד כתב שרק ל סק"א() "זטההשיג על הרמב"ם שרק לגבי חלה הצריכו 'ביאת כולכם'.  טורה

טור האר על שוים זל"ז, ונש שכיום תרומה מדרבנן, חלה ותרומה דתרומה דאו' קשה, אך למ"ד

 בצ"ע. 

נייה דקדושה ש, ורייתאשהם דא )חולין ז. ד"ה והתיר. בכורות נד. ד"ה ושני( ר"ידעת , מנגד

שה נן האם קדוי לרביוס בימי עזרא לא בטלה. כדאיתא ביבמות פב: מח' בין ר' שקידשוה

 או רק לשעתה., ראשונה קדשה לשעתה ולעתיד לבוא

 חיוב אין עזרא בימי ואפילו, בבל עולי בו שהחזיקו במקום אפילו, הזה בזמן :שו"עכתב ה

 כולכם ביאת משמע תבואו כי: שנאמר מפני. 19מדבריהם אלא, התורה מן ומעשרות תרומות

 דחייבין להו וסבירא, חולקין ויש: הוסיף רמ"אוה. עזרא בימי שהיתה כמו, מקצתן ביאת ולא

 .כן נהגו לא אך, מדאורייתא ומעשרות בתרומות ישראל בארץ עכשיו

                                                 
 .הזה זמןאין הכוונה ל, מהתורה חיוב ע"והשו ם"הרמב שהזכירו מקום שכל העיר (ג"סק) ך"הש 19
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 בזמן התרומ הפרשת לע לברך שאין כתב( א"ע' ד דף שבת ח"ד הלכות) האדמה פרי ובספר

 לא ואנכי אדמה:רב פרי ההכתב ע"ד )אות כ"ג(  ברכי יוסףה אך .לאיבוד דאזלא כיון, הזה

 הזה זמןב ( שגםנט, )ו דעת היחווכ"פ בשו"ת . תיובתיה דחלה, זה בטעם דעתו נחה איך ידעתי

 .מעשרותו בתרומות דיןה מן שמתחייבים פירות על ומעשרות תרומות הפרשת על לברך צריך

 וכ"פ בחזו"ע )עמ' לד(.

 אלא אינו ותומעשר בתרומות שחיובם י"בא כב( דן בדין ירקות, ב, )יו"ד יביע אומרובשו"ת 

 ,מפריש כ"ואח והולך לשאוכ ל"חו וחלת תרומת כדין בהם להקל אפשר אם, ע"לכ מדבריהם

 עוםלט התירל שאין מסקנתוו .התורה מן עיקר להם ואין, מדרבנן חיובם עיקר הם וגם הואיל

 עינןב וגם. שמפרי כ"ואח ךוהול אוכל ג"בכה אמרינן ולא. שיעשר עד טבלים וירקות מפירות

לא חל על  הפרשהף לאחר הכב( כתב שבזמנינו א, א, ובתשובה אחרת )יו"ד .המוקף מן בהו

זמן ט( פסק שב )עמ' דיהחזון עובוב שם תרומה ומעשר מהתורה אלא מדרבנן בלבד. תהפירו

ה אלא "מ מן התורב תרוין חיוא, עזראואפילו בימי , הזה אפילו במקום שהחזיקו בו עולי בבל

 תכם.מפני שנאמר 'כי תבואו' ומשמע ביאת כולכם ולא מקצ, מדבריהם

 :'ג סעיף

 קניין גוי בקרקע א"י 

שאין  ר. דעת רבהי מעשמיד בגיטין מז. דנה הגמ' האם יש קניין לגוי בארץ ישראל להפקיע

. לדעת ילת 'דגנך'את מ דרושלצד ודעת ר' אלעזר שיש. ונחלקו כי, קניין לגוי להפקיע ממעשר

גוי ומכרן  גדלו בקרקע שאם, גוי' ור' אלעזר סבר 'דיגונך ולא דיגון, רבה 'דגנך ולא דגן גוי'

ע מחיוב א נפקלהגוי  משום שכשגדל בקרקע, הרי שחייבים במעשר, לישראל והוא מירחן

 מעשר.

 הרי לאא מצוותה מן קיעוההפ לא י"בא קרקע שקנה ם"י( "עכו, )א רמב"םע"פ גמ' זו כתב ה

 תרומות מפריש אלא חידי ככיבוש אינה ממנו ולקחה ישראל חזר אם לפיכך, בקדושתה היא

 ם"לעכו ניןק ויש מעולם ם"לעכו נמכרה לא כאילו התורה מן והכל בכורים ומביא ומעשרות

 .שו"עהשיתבאר". וכ"פ  כמו השביעית ומן המעשרות מן להפקיע בסוריא

 ,ריש תרו"מוי מפדה מגשגם בסוריא אם קנה ישראל ש, כתב שזה אינו מדוקדק מהריק"שה

 דםוקבקונה פירות  ,רותשיש בה קנין לגוי להפקיע מן המעש אלא הפרש סוריא מא"י הוא

ר או מקבל ו שוכאוכר או ח, שהגיעו לעונת המעשרות או בעודן מחוברים ולא קנה קרקע

 שדה מגוי בסוריא.
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 ':ד סעיף

 לו בקרקע של גוי בא"יפירות שגד 

אולם  ,שר מדרבנןיב לעא"י חיד"ה תבואת( שאפילו למ"ד יש קניין לגוי ב)ב"מ פח.  ר"תדעת 

ן ייב לעשר מחעלים חו הבאבל הלוקח קודם שמיר, זהו דווקא בלוקח אחר שמירחום הבעלים

 ואפילו לוקח מהגוי., התורה כזורע בתוך שלו

 חייב לעשר רי הואה, וימבואר שהלוקח טבלים שמרחן הישראל ברשות הג (יא.)ובבכורות 

מכח  כהן 'אתינאומר לם שאמשו, משום שאין קנין לגוי להפקיע מידי מעשר. והן של הישראל

שום טעם הדבר מהו( שחינ)ד"ה דמר תוספותגברא דלא מצית משתעי דינא בהדיה'. ופירשו ה

ותן מת מעשר ונש תרומפרי א טבלים שלוקח מישראלדווק, דכתיב 'כי תקחו מאת בני ישראל'

דמיה מוכרה לו ו אלא, לכהן פריש תרומת מעשר ונותןאבל טבלים שלוקח מהגוי אינו מ, לכהן

 חולין.

 בקרקע ושגדל ביםכוכ העובד פירות :ד(י-)פ"א הי"א רמב"םהביא להלכה דברי ה שו"עה

 יןפטור, םכוכבי העובד ומרחן, כוכבים העובד ביד מלאכתו נגמרה אם, ישראל בארץ שקנה

 יביםחי, ישראל רןוגמ, מלאכתן שתגמר קודם, שנתלשו אחר ישראל לקחן ואם. מכולם

 נימפ, לוש והוא, אשוןר מעשר לעצמו ומשייר, מעשר ותרומת ראשון ומעשר תרומה ומפריש

 רומתוהת :ארמ"והוסיף ה. וממנ ליטול יכול אתה שאין איש מכח באתי אני: ללוי אומר שהוא

 .דמיה ונוטל לכהן מוכר מעשר

פשר האם א ד( דן"שלמ ד"עננל ה"ד סב בדין. וסימן ב ה"ד נא סימן )ח"א שלמה מנחת ת"בשו

 ב שלמ"ד יש. וכתרו"מלמכור לגוי את השכבה העליונה של הקרקע כדי להפקיע השדה מת

 ממה דחוץ םומש, הלה בזגם מכירת שיעור יניקה בקרקע מועי, קנין לגוי להפקיע ממעשר

 עפר. ותוא על שיש" ארץ" שם על גם בעלים הוא הרי העפר על בעלים שהוא

 מפעל של גוי שעובדים בו יהודים 

כל זמן שיכול הישראל לחזור , )סק"ב( שישראל שקנה פירות תלושים מהגוי ברכי יוסףכתב ה

בספר הל' יו"ט )פ"ד  מהרי"ט אלגאזיוכתב ה חשוב כמירוח הגוי ואינו חייב במעשר., בו

דבכורות דף כג( שישראל שמירח דגן של גוי אינו מתחייב בתרו"מ בשביל מירוחו של 

)הל' תרומות סימן נה סכ"ה(  ערוך השולחןהישראל כיון שעיקר הדגן הוא של גוי. וכ"כ ב

לא , ואח"כ קנאה הישראל ממנו, שתבואה של גוי שמירחה ישראל שהיה פועל או שכיר אצלו

 גרש"ז אוירבך)שביעית סי' א ס"ק כא( וה חזו"אבתרו"מ. וכ"כ ה חייבהמירוח ישראל  מיקרי

)ח"ג בדיני זרעים סימן טז דף קנט(.  שלמה שמע)מעדני ארץ הל' תרומות פ"א דף יז.( ובשו"ת 
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ששמן זה פטור , )עמ' פז( לגבי בית בד של גוי ועובדים בו פועלים יהודים חזון עובדיהוכ"פ ב

 מתרו"מ.

רוח ישראל ם דמירמב")בהקדמה להל' מצוות התלויות בארץ( כתב בדעת ה חרדיםה אולם

ד"ה  )סימן לזה ת שלממנחו )ס"ס יז( צבי הרבפירות שהם ברשות גוי מחייב בתרו"מ. בשו"ת 

 ואפילו( כתבו לחוש לדעות המחייבים פירות אלו בתרו"מ.

 ענבים שקנאם מגוי לעשיית יין 

יש יש להפר, ןהם יימיעשה  מוכח שגוי המביא ענבים ע"ד שהישראל( קצו, )ב מבי"טבשו"ת ה

 ללא ברכה מחשש איסור ברכה לבטלה.מהם תרו"מ 

 ענבים אםשאל הנ( מן כח. וע"ע בשו"ת יביע אומר יו"ד ח"ה סיפב, )ג דעת יחוהבשו"ת 

 תתרומו מהם ישלהפר חייבים, יין מהם ולעשות לסוחטם בכדי מגוי ישראל שקנאם

 ?מעשרותו בתרומות ביםחיי האם, יין ועשאם מהגוי ישראל שקנאם צמוקים וכן? ומעשרות

ראל בכוונת היש אך, יהגו שהרי לפי מחשבת הגוי שמוכרן לאכילה הרי שנגמרה מלאכתן ביד

 ידי על שוקב כריםהנמ םומסקנתו שענבי והרי שע"פ כוונתו לא נגמרה מלאכתן., לסוחטן

 מכלו, שרותומע מתרומות פטורים, יין מהם ועשה ישראל שקנאם, שלהם בקרקע שגדלו, גוים

 כרםלמו דעת על רםמהכ בצרם שהגוי הדבר כשידוע ורק, לאכילה ישראל קנאם אם שכן

 ,מגוי צמוקים קונהה וישראל. ומעשרות תרומות מהם להפריש חייבים, יין מהם לעשות

 נעשו מםשסת, ומעשרות תרומות מהם להפריש פטור, יין מהם ועשה, גוי של בקרקע שגדלו

  עב(. )עמ' חזון עובדיהוכ"פ ב .יין מהם לעשות דעת על ולא, לאכילה

 שענבים (ות בת סימן ה אד. וע"ע מעשרו"כ אות' ז סימן שביעית) איש חזוןכתב ה, מנגד

 ישלהפר יבשחי אפשר, יןי מהם לעשות ישראל ולקחם, הגוי ידי על לאכילה מלאכתם שנגמרה

 יוןכ, כילהלא עליהם גויה חשב ואפילו, הגוי מירוח משום נפטר ואינו, ומעשרות תרומות

 יץמ שותיםו במסננת נביםע לסחוט נוהגים הרבה והנה, היין גמר הוא הענבים מירוח שעיקר

 ומותבתר ייבומתח, (ב, ב"עראו"ח סימן ) ו"עבש כמבואר, יין הוא זה רוטב והרי, ענבים

 ישראל. ביד ומעשרות

 ':ה סעיף

  הגוי פירותיו לישראל כשהן מחוברים לקרקעמכר 

 ה(:, שנינו במשנה )מעשרות ה

 פטור המעשרות לעונת ומשבא חייב המעשרות לעונת בא שלא עד אם בסוריא ירק שדה "הלוקח

 במה גמליאל בן שמעון רבן אמר, וילקט פועלים ישכור אף אומר יהודה' ר והולך. כדרכו ולוקט
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 המעשרות לעונת בא שלא עד אם קרקע קנה שלא בזמן אבל קרקע שקנה בזמן אמורים דברים

 חשבון" לפי אף אומר רבי פטור

י ד הגוי ושניש בייא שלומעשר לפי חשבון שאם הב, כלומר לדעת ר' כל מה שמוסיף חייב

שמוסיף  אע"פ שרותשלישים ביד הישראל חייב. דלא כת"ק שפטר אם הגיע לעונת המע

 ברשות ישראל.

 אם, רקעבק בריןמחו כשהן לישראל שלו הפירות הגוי מכריב( פסק כת"ק וז"ל: , )א רמב"םה

 המעשרותו התרומות ותןונ בכל חייבין, ישראל ביד ונגמרו, המעשרות לעונת בא שלא עד

 מהן ונותן ומעשר מעשר תרומת מפריש המעשרות לעונת שבאו אחר מכרן ואם, לבעלים

 ביד ונגמרה שליש השהביא אחר הגוי מן זרועה תבואה לקח כיצד, חשבון לפי לבעלים

 שישלי שניו ללוי מעשרה שלישי שני ונותן שביארנו כמו ומעשרות תרומות מפריש, ישראל

 פסק כדבריו. שו"עמרן ה .השליש לו ומוכר לכהן מעשר תרומת

אבל , קנין לגוי יש בהשלפי  שעד כאן לא קאמר ת"ק אלא בסוריא, והסביר הב"י דברי הרמב"ם

 י קנין בה מודה דלפי חשבון כרבי.בא"י דאין לגו

 מר.כל קאבייב חדהא , )סק"ג( דנראה פשוט שחייב גם במעשר שני ועני ט"זכתב ה

 ':ו סעיף

 ישראל שמכר פירותיו לגוי 

 שיבואו דםקו ם"ולעכ יופירות שמכר יג( ע"פ הגמ' בגיטין מז. "ישראל, )א רמב"םכתב ה

 תלעונ באוש אחר ואם, המעשרות ומן התרומה מן פטורין, ם"העכו וגמרן המעשרות לעונת

 .שו"עהמדבריהם. וכ"פ  בכל חייב ם"העכו שגמרן פ"ע אף המעשרות

בואה או על התוא בהשעיקר הקובע , )בכורות יא: ד"ה דמרחינהו( ועוד תוספותדעת ה

 הפירות.

וע המירוח מד ל גמרעובר ואם מד, השיג שאינו יודע לאיזה 'גמר' התכוון הרמב"ם ראב"דה

מרינן אתירץ שלא  רדב"זהבנן? הרי אין קנין לגוי להפקיע בא"י ויהא חייב מדר, פטור לגמרי

ומדוע  ,גמרן הגוילבד ורות באבל כאן הרי קנה הפי, אין קנין לגוי אלא בזמן שקונה הקרקע

 ע"ש. , תירץ את קושיית הראב"ד כס"משיתחייבו?! גם ה

 ודם מחובריםובע, שראלנים שהיו גדלים בקרקע של י)עמ' צא( שאפו חזון עובדיהכתב ב

, ראלומכרם ליש י חזרהגו ואחר שמירחם, נמכרו לגוי ואפילו לאחר שהגיעו לעונת המעשרות

 פטורים מתרו"מ.
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 ':ז סעיף

 מכר הגוי לישראל פירות שהגיעו לעונת המעשרות 

, מחוברין תפירו אללישר ם"עכו להלכה: מכר שו"עיאו הטו( והב-יד, )א רמב"םעוד כתב ה

, רותומעש הבתרומ ייביןח אינן, ישראל ברשות ם"העכו ומירחן, המעשרות לעונת שבאו אחר

 .שראלי ברשות שהן י"אעפ ם"העכו ומירחן ם"עכו ברשות המעשרות לעונת ובאו הואיל

 ונתלע אובש קודם אפילו ,מחוברים בין תלושים בין, בסוריא כוכבים מעובד פירות הקונה

 ואםו"ע: יף השורין. והוסהואיל ואינן מקרקע שלו פט, ישראל שמרחן פי על אף, המעשרות

 . לעשר ייבח, הקרקע עם אותם וקנה הואיל, המעשרות לעונת הגיעו לא עדיין

ין זה פוטר א, אלמרח עבור ישראף( כתב שאם הגוי מ ו' ה"ד לג סימן )ח"ג אליעזר ציץ ת"בשו

יג(. , א)משנה רכבת המבשביל עצמו פוטר. וכ"כ שרק אם עושה כן , את התבואה מתרו"מ

  אה.התבו ב אתומכך הסיק הצי"א דה"ה לישראל הממרח בשל גוי שאין הוא מחיי

 ':ח סעיף

 ישראל העובד בשדה גוי בסוריא 

 ז(:, שנינו במשנה )חלה ד

 ביעיתובש ותבמעשר רותיהםפי מחייב אליעזר רבי בסוריא כוכבים לעובדי אריסין שהיו "ישראל

 פוטר" גמליאל ורבן

 ותיופיר, אבסורי גויל אריס שהיה ישראל :להלכה שו"עהיז( והביאו , )א רמב"םכתב ה

קיע מן א להפניין בסורייח: ויש לגוי ק ש"ך) כלום הקרקע בגוף לו שאין לפי, פטורים

 . ןפטורי פירותיו, יאבסור כוכבים מהעובד שדה והשוכר והמקבל החוכר וכן. המעשרות(

 ':ט סעיף

 קנה הישראל מגוי שדה קודם שהביאה שליש וחזר ומכרה 

 שנינו בגיטין מז.

 - ששלי משהביאה ול ומכרה וחזר, שליש הביאה שלא עד כוכבים מעובד שדה שלקח "ישראל

: רוקסב, בסוריא - עסקינן מאיב הכא! לא נתחייבה לא, אין נתחייבה; נתחייבה שכבר, במעשר חייבת

 כיבוש" שמיה לא יחיד כיבוש

 שלא עד גוימה שדה בסוריא שלקח ישראל :להלכה שו"עהוהביאו  יח(, )א רמב"םה כתב

, חייב, שניה פעם ולקחה ישראל חזר אם, שליש שהביאה אחר גויל ומכרה וחזר, שליש הביאה

 . ישראל ביד נתחייב שהרי
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ם ג, ן חיובההו זמש שזכתב שלכאורה כיון שהייתה ביד ישראל משהביאה שלי כסף משנהה

ה ישראל ולקח ם חזרומדוע כתב הרמב"ם שדווקא א, אם מכרה לאחר מכן לגוי תתחייב

 לקח הפירותוה חזר דה", דאפשר דלאו דווקא שחזר ולקח השדה ר"י קורקוסוכתב החייבת? 

 ג"כ קרקע. ם קנהאווקא אך הוסיף שבתשובה )סימן לז( משמע מהרמב"ם שחייב ד, ומירחן

 ':י סעיף

  ושלח לו פירותהוריד אריס לשדהו 

 שהיה ישראל :"א("ו הימאי פלהלכה )מקורו בירושלמי ד שו"עה יט( והביאו, )א רמב"םה כתב

: אומר נישא, פטורים לוא הרי, פירות האריס לו ושלח אריס לה והוריד, בסוריא קרקע לו

 . בשוק מצוי המין אותו שיהיה והוא; לקחן מהשוק

שום א"י חייב מבם היה וא, שטעם ההיתר משום דהוי ספק דרבנן אזלינן לקולא רדב"זוכתב ה

 דהוי ספיקא בדאורייתא.

 ':יא סעיף

 שותפות הגוי 

 שנינו בחולין קלה:

 וחולין בלט - ותבשותפ שדה חושלק וגוי ישראל: דתניא, מחייבי חיובי רבנן בתרומה גוי "שותפות

 דע; טורפ - גוי ושל ,חייב - ישראל של: אומר גמליאל בן שמעון רבן, רבי דברי בזה זה מעורבים

 יבת"חי הכל בריד - דגוי ותפותש אבל, ברירה אין סבר ומר ברירה יש סבר דמר אלא, פליגי לא כאן

. ותומעשר ומהבתר חייבת גויה שותפות :להלכה ו"עשהכא( והביאו -כ, )א רמב"םהכתב 

 אם ומרל צריך ואין, בקמתה שדה חלקו אפילו, בשותפות שדה שלקחו גויו ישראל, כיצד

 שמרחן יפ על אף, גוי לש מחלקו וקלח קלח בכל מעורבים וחולין טבל זה הרי, גדיש חלקו

 אם בלא. רירהב אין תורה לובש, תורה של שהמעשרות, י"בא, א"בד. מדבריהם וחייבים, גויה

 טורפ גוי לש חלקו, גדישה חלקו אפילו, מדבריהם שם והמעשרות הואיל, בסוריא שדה לקחו

, דבריהםמ אלא י"בא מעשרותו תרומות חיוב שאין דהאידנא לי ונראה והוסיף השו"ע: .מכלום

 .מכלום פטור גוי של חלקו י"בא גם

דאילו בא"י הכל , אוקימנא הך ברייתא בסוריא, למ"ד אין קנין לגויהרי , תמה כסף משנהה

, שבא"י טבל וחולין מעורבין זב"ז לכתוב ולכן לא היה לו, והרמב"ם פסק כמ"ד אין קנין, טבל

אלא שהכל טבל! ותירץ שהיה יכול לכתוב שרק אם חזר ולקח מהגוי בחזרה אמרינן שאין לגוי 

תירץ שהרמב"ם  ר"י קורקוסאך לא רצה להאריך בהלכה. וה, קניין כדי שלא יהא ככיבוש יחיד
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בכל קלח וקלח מעורב של , ווכיון שהישראל מירח חלק, כתב בשחלקו קודם מירוח ומירחן גוי

 גוי וישראל.

פקיע מיד ין לגוי להש קנייה"ג ואמרינן שבכ, )ס"ק יט( דאע"ג שהוא עדיין ביד הגוי ש"ךכתב ה

שוב שהדגן ח, ובחלק  לגוי אין אנו פוטרים בזה משום שותפות שבכל קלח וקלח יש, מעשרות

 במידה.כמאן דפליג שהרי חולקין אותו 

 רושת מדגן ץחו פירות מיני בשאראות י( כתב ש קיד סימן ג - ב )תנינא שלמה מנחת ת"בשו

 ואף ,כאן ת דברי השו"עוכן הוא פשטו, ברירה על לכתחילה גם לסמוך שפיר אפשר ויצהר

 תבכ עצמו י"הב מ"מ רבנןד תרתי ל"דהו גוי י"ע בנתמרח נמי דמיירי כתב מלכו שהישועות

 בכר י"מוהר להגאון אמת ריבדב ועיין, ברירה יש ענין דבכל ו("הט שני ממעשר ד")פ מ"בכס

 חשיב ז"הבז מ"ודתר הוכיחו 'דרבנן ארעא'ה דברי לדחות שכתב )דברי סופרים סימן ד( ל"ז

 ת."מה עיקר לו שאין כדבר

ר. ל או להחמיקה להקספ, זה)יו"ד ח"ו סימן כח( דן האם תרומה בזמן ה אומר יביעובשו"ת 

 לינן לקולא.זהזה בספק תרומה א והעלה שהעיקר להלכה שגם בזמן

 ':יב סעיף

 פירות שיצאו מא"י לחו"ל 

 א(:, שנינו במשנה )חלה ב

 פוטר" עקיבא' ור מחייב ליעזרא' ר לשם מכאן יצאו בחלה חייבים לארץ שנכנסו לארץ חוצה "פירות

 אןמכ 'שמה םאתכ מביא אני אשר' םש בקרא דכתיב ממה לה יליף( ח"י - ו"ט) שלח' פ ובספרי

 כתובש בספרי תראח גירסא וישנה. בחלה חייבים לארץ שנכנסו ל"חו פירות אומר אתה

 הפרישל ת"מה חייבים מעשר חיוב כן חלה שכחיוב יוצא ז"ולפי, ובמעשר בחלה חייבים בלשון

 .לארץ שנכנסו ל"חו מפירות

 כתב:כב( , )א ם"רמבה אבל

 אני שרא שנאמר מעשרותה ומן התרומות ומן החלה מן פטורין לארץ חוצה שיצאו י"א "פירות

 ירותפ וכן, מדבריהם ייביןח לסוריא יצאו ואם, פטורין ל"בח חייבין אתם שמה, שמה אתכם מביא

 בין ארץה בפירות בין חייבין אתם שמה, שמה שנאמר בחלה חייבין לארץ שנכנסו לארץ חוצה

 ותבמעשר חייבין לארץ שנכנסו אחר ישראל ביד למעשר נקבעו ואם, לארץ חוצה בפירות

 מדבריהם" 
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 חייבל לה יליףד הוא חלה יובח לענין ורק, מעשר לחיוב חלה חיוב בין לחלק בהדיא ל"סהרי ד

 ותבפיר יןב הארץ בפירות יןב, "חייבין אתם שמה - שמה"ד מקרא לארץ שנכנסו ל"חו פירות

 תייבחוחלה  .דשמה ראמק לחייב לה יליף דלא משמע מעשר חיוב לענין אבל, לארץ חוצה

ם מתרו"מ גפטור ללמד  דמקרא ד'שמה', מדאורייתא ומעשר מדרבנן. אך יש לתמוה על כך

ם גכנסו לארץ "ל שנות חווממילא יש לחייב מדאורייתא את פיר, פירות א"י שיצאו לחו"ל

 לעניין תרו"מ.

 גםד ם"רמבל ל"דס .אם: דבריו בשני אופני ומפרש ם"הרמב שבדברי הקושי על עמד מ"סכה

 הניא דשמה דקרא ג"דאע ץלאר שנכנסו ל"חו בפירות מדבריהם אלא חייבין אינן חלה לענין

 םמשו ארץל שנכנסו ל"וח פירות ת"מה לחייב כדאי אינו, ל"ולח שיצאו י"א פירות לפטור

 ודברי וףבס שכתב 'ריהםמדב'ו, הוא הארץ מלחם לא והאי הארץ מלחם באכלכם והיה דכתיב

 ביןחיי ארץל שנכנסו ל"וח דפירות ם"להרמב ל"ס מעשרות חיוב לענין דגם. ב. לחלה גם קאי

 דמיירי דחלה דומיא רלמעש שנקבעו קודם לארץ כשנכנסו מ"הנ מיהו, דחלה דומיא ת"מה

 ייביןח אינן אזי לארץ כנסונ כ"ואח ל"ובח למעשר נקבעו אם אבל, גלגול קודם לארץ בנכנסו

 דבי מעשרל שנקבעו נתוכוו 'ישראל ביד למעשר נקבעו ואם' ם"הרמב ש"וז, מדבריהם אלא

 . לארץ שנכנסו אחר מדבריהם במעשרות חייבין ואזי, ל"ובח ישראל

את המשנה  הסביר וכך, מ( תפס עיקר כהסבר השני בכס"ה"מ מתרומות א"פ) משנה ראשונהה

שבאו ל ת חו"ו שהם פירווהיינ, הארץ פירות על לארץ חוצה מפירותשם מדוע אין תורמים 

תפס  ב"חה אבל. ץהאר זרעמ הארץ מעשרואפ"ה אין תורמים מזה על זה משום דבעינן , לארץ

הם אלא יוב בין החא, שבין חלה ובין מעשרות שנכנסו לארץ, עיקר כהסבר א' בכס"מ

 מדבריהם. 

בפטור יוב תורה ולא בחבא אחולק על הרמב"ם וסובר שלא נחלקו ר' אליעזר ור' עקי ראב"דה

, חמירו נודהיי למעשר עותקבי מקום בתר אזיל עקיבא ורבי פרי גמר בתר אזיל א"דר, תורה

 רותמפי ריעיג דלא משום בנןמדר חייבין שם ונמרחו ל"חו שיצאו פי על אף מיהא מדרבנן אבל

 לם.בטב שנאכלין הארץ פירות ראינו יאמרו שלא ועוד ומואב. ועמון ומצרים שנער

 תומתרומ פטורים ,לארץ חוצה שיצאו י"א פסק את דברי הרמב"ם להלכה: פירות שו"עמרן ה

 נקבעו אם, ביםחיי, לארץ ושנכנס לארץ חוצה ופירות. חייבים, לסוריא יצאו ואם. ומעשרות

 .לארץ שנכנסו אחר( ישראל ביד) למעשר
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 פירות א"י העומדים ליצוא 

, דעתוהמפרשים ב נחלקומ. ופוטר פירות א"י שיצאו לחו"ל מתרו" רמב"םכפי שהבאנו לעיל ה

 אךלחו"ל.  יצאו ן אםכתב שאפילו אם נקבעו למעשר ונתמרחו בא"י לעולם פטורי ב"חה

 ו"ל חייבים"כ לחו אחכתב שאף לרמב"ם אם מירח הפירות בא"י אע"פ שיצא משנה למלךה

 בתרו"מ.

 םש יותר מקויחו"ל יוצא לשועוד כתבו שמה  )סימן מו( משפט כהןעב( ו, )א מהרש"םבשו"ת 

אם נגמרה  גם, לד חו"משום שי"ל שגמר מלאכה ע", בעיקרי חיוב התרו"מ שלו בו להקל

 "ד להוציאםעייתה הלאכתם )עמ' מד( שכל שגמר מחזון עובדיה וכ"כ ב המלאכה בארץ פטור.

 לחו"ל פטורים מתרו"מ.

ך אם דעתו א, ורמש פטמאם נעשה בחו"ל )דמאי סי' טו סק"ד( סובר שרק  חזון אישה אך

 קכז(., )ג ת משהגרואוכ"כ בשו"ת  להוציא את הפירות לחו"ל אין זה פוטר כלל וכלל.

 פולי קפה וקקאו הבאים מחו"ל 

 הקליהו רוקיםי בעודם ל"מחו המובאים וקקאו יט( דן אודות קפה, )ה אליעזר ציץבשו"ת 

וב ל חיכשוכתב דכיון  .ומעשרות תרומות מהם להפריש חיוב יש אם בארץ נעשית והטחינה

 כ"א, איםהרו ירתגז ומשום מדרבנן אלא אינו בארץ למעשר ונקבעו פירות חו"ל שנכנסו לארץ

 בשאר בלא, ת"מה הוא רץבא שחיובן ותירוש בדגן אלא אינו זה שכל ולומר לדון מקום יש

 יובןשח ע"כוד אליבא קותוביר, מדרבנן אלא אינן מ"בתרו שחיובם להסוברים האילן פירות

ם נקבעו "פ שגחו"ל אעמבכה"ג פטורים לגמרי הפירות שנכנסו בארץ , מדרבנן אלא אינו

 חוסר יכ כלל הדבר רברו שלא וכן בזה, לכן מסיק הצי"א שבהסתמך על כל הנ"ל בארץ.

 פטורל מקום יש פירש, מלאכה גמר כחסר עוד מיקרי והקקאו הקפה גרעיני של הטחינה

 תבא רכהב בלי מ"תרו עליהן להפריש שהמחמיר מובן. מ"תרו הפרשת מחיוב והקקאו הקפה

 .אותו מזחיחין אין כ"ג כלל מ"תרו מהם להפריש שלא הנוהג גם אבל, ברכה עליו

 ':יג סעיף

 איזה אוכל חייב בתרומה 

 א(:, שנינו במשנה )מעשרות א

 מעשרות"ב חייב הארץ מן וגדוליו ונשמר אוכל שהוא כל במעשרות אמרו "כלל

 ומצוה, בתרומה חייב הארץ מן שגידוליו הנשמר אדם אוכל א( "כל, בתרומות ) רמב"םה כתב

 תירוש דגן מה, לו תתן ויצהרך תירושך דגנך ראשית שנאמר לכהן ראשית ממנו להפריש עשה
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 חייב בהן כיוצא כל אף דגנך שנאמר בעלים לו ויש הארץ מן וגידוליו אדם בני מאכל ויצהר

י "דלא כהראב"ד ורש, בדעתו שנראה שמחייב מדאו' כס"מבמעשרות". וכתב ה וכן בתרומות

ו'נשמר' למעוטי , שמחייבים מדרבנן. וכתב הרדב"ז ש'אוכל' למעוטי איסטיס ופואה ודומיהם

  הפקר. ו'גידוליו מן הארץ' יצאו כמהין ופטריות.

  .בתרומה בחיי, רץהא מן יושגידול, הנשמר, אדם אוכל כל :הביא דברי הרמב"ם להלכה שו"עה

 דיני קליפות פירות 

אם ו, בתרו"מ ייביםי הצנון חיז( נשאל האם קליפת התפוז ועל, בא. , א) אליעזר ציץבשו"ת 

ליפת גבי קלן פד( )סימ כהן משפטוכתב בשם שו"ת  אפשר להפריש מהם על גוף הפרי.

 י"בא העצים של טיעתםנ עיקר הרי כי להשליכם שלענין שביעית פוסק שראוי שלא, התפוז

 וןלטיג םשנמכרי ליפיםמהק גם תועלת מפיקים רובם ואולי מהסוחרים ורבים לסחורה הוא

 גם ,מבושל לאכול שדרכו ברד ל"הו כ"א לכך עומדים הקליפים רוב אין אם להכריע יוכל ומי

 נקרא אל שזה הדבר ברורש מדבריו הסיק הצי"א. לבהמה אותו מאכילים שאין אדם מאכל הוי

 מאכל שזה מפני לא ואה זה את המשליכים אלו ואף, בריוח מאכל אם כי הדחק י"שע מאכל

 שלמה תמנחבשו"ת ו . וכך נראה מסקנתו להלכה.הטורח סיבת מחמת אם כי הדחק י"ע

 אלא שיש לברר ,רומהת בת)תנינא סימן קיד אות א( כתב שודאי קליפת התפוז הלבנה חייב

חזון וב .ההיפךותפוז המדרבנן ונ"מ אם יכול להפריש ממנה על האם חיובה מהתורה או 

ירות א עישר מהפופן שלבא, )עמ' קיח( כתב שקליפי פירות הנאכלים חייבים בתרו"מ עובדיה

גון ם נאכלת, כקליפתרקות שפסק שפירות וי )יו"ד ח"ב סימן תסא( דבר חברוןבשו"ת  עצמם.

, מותר וכלים אותםאן אם י מלוריבה, וכן גרעינמלפפון, תפוח וכן קליפת תפוז שעושים ממנה 

, ליפת אבטיחגון קכות, להפריש תרו"מ מהקליפות על הפרי, אך לא מקליפות שאינן נאכל

יות קליפות ראואין השכיון )מעשרות סימן א סק"ל( הכריע ד חזון אישה אךבננה וכיוצ"ב. 

 פה.שסתמן לאש המעשרין מלאכילה אלא לאחר תיקון, ורק מיעוט עומדים לתיקון זה, פטור

, צ"במשמש וכיו רעיניון גכג, )עמ' קיט( שגרעיני פירות המתוקים חזון עובדיהעוד כתב ב

הופרש  ם שלאעיניא לאכול מהגרב, שלאחר שהפריש תרו"מ רק על המשמש שאכלו לבדו

 צריך להפריש מהם תרו"מ בלי ברכה., מהם תרו"מ

 תבלינים 

ויש , ע"ד הגמ' 'כל שחייב במעשרות מטמא טומאת אוכלים (נידה נ. ד"ה כל) תוספותכתבו ה

 אינו.( ו דף) דחולין ק"בפ אמרינן הא ת": וא'שמטמא טומאת אוכלים ואינו חייב במעשרות

 בתבלין נוהג דמעשר משמע, שביעית משום ולא מעשר משום לא שבה ותבלין לשאור חושש
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מוכח שאין התבלין מטמא טומאת אוכלים בלי :( קיז דף) ובחולין אוכלין טומאת מטמא כ"וא

אינם מטמאים , אלה שאינם ראויים אלא לטעמא, דשני מיני תבלין הם צירוף מאכל. ותרצו

ן הראויים לאכילה בפני עצמם ועבידי נמי אבל תבלי, טומאת אוכלים ואין חייבים במעשר

 כגון שום ובצל חייבים במעשר ומטמאים טומאת אוכלים., לטעמא

עפר נידוך עד לחון שטחור ש)חזו"ע עמ' ק( למד מדברי התוס' הנ"ל שגרגירי פלפל  גרע"יה

ן כרכום וכמוה"ה לושר. ואינו ראוי לאכילה בעינו אלא לתבל בו דברי מאכל פטור מהמע

וה"ה לקצח  רו"מ.ם בתים מהמעשר. אבל בצל ושום שראויים לאכילה בפנ"ע חייבישפטור

פה והתה גם הקב( ששמפזרים על ככרות לחם באפיה שחייב בתרו"מ. עוד כתב )עמ' ק

 לי התה כתבגבי עול קקאו.ויט( לגבי קפה , )ה אליעזר ציץושכ"פ בשו"ת , פטורים מתרו"מ

 טורים ממעשרות.)מפרי הארץ עמ' קלה( שפ גר"נ קרליץה

נזכר  יין שביעיתשלענ ת ד()ענייני תרו"מ סימן עט או גרצ"פ פראנקלגבי עלי נענע כתב ה

תה  קיד( שעלי ת עמ'שביעי) אור לציוןוא"כ לכאורה הוא אוכל. וכ"פ בשו"ת , במשנה שחייב

מי ש' קה( פסק )עמ הבדיחזון עוהמצויים כיום שנותנים אותם בסלאט חייבים בתרו"מ. וב

או , יחמד אלא להרנו עוו ואיולמי שאינו רגיל באכילת, שרגיל באכילתו יפריש תרו"מ בברכה

כל אדם עם הם מאו"מ שוכרפס ופטרוזיליה חייבים בתר פטור מתרו"מ., להטעים את התה

מות כם הנאכלים בלינייני ת)יו"ד ח"ב סימן תסח, ותעח( פסק שמ דבר חברוןבשו"ת  הסלאט.

ם, פטורים מת שהכלים כחייבים בתרו"מ גם אם לא אכלם, וסוגי תבלין שאינם נא –הם ש

 מתרו"מ גם אם אכלם במקרה.

 של ליםבע שמשתמשים דכיון( כו סימן ב יו"ד"ח מרדכי מאמר ת"שו) אליהו מ"גרה דעת

 מהם ישלהפר חיוב יש ןולכ, העץ של כפרי העלים את להחשיב יש, תה לעשיית אלו צמחים

 .מ"תרו

 הפרשת תרו"מ מסוכר 

 אך, האדמה א פריר בורה( כתב שהגאונים אמרו שמברך על קני הסוכ, )ברכות ח רמב"םה

ל י האור גדונה ע"ם שנשתולא יהיה דבש אלו הקני, זה פרי וברכתו שהכל הוא סובר שאין

, בש תמריםמה לדו דוכתב שאינ טורה אךמדבש תמרים שלא נשתנה ומברכים עליו שהכל. 

יטעים נסוכר הל קני אב, וכשנשתנו הרי ברכתם שהכל, עיקר ייעודם הוא לאכילהשהרי 

ל הטור לא שארצו באים כתב שאם קנים אלו היו נמצ כס"מבשביל כך ולכן ברכתם העץ. ה

 טו(., רב) ו"עש"פ בשהרי המים היוצאים מהם הם כשאר מי פירות. וכ, היה טוען כך
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ינו חייב לכן או, ל עץשלא פרי של אדמה ולא תקסג( כתב שאין קני הסוכר , )א רדב"זה

ר הנעשה "ה לגבי סוכשה, בד כת)עמ' קו(. עו חזון עובדיהוב )ס"ק כב( ברכ"יבתרו"מ. וכ"פ ה

ור ממעשר. וא פטהו הרי ורק הבהמות אוכלות אות, דכיון שאינו ראוי למאכל אדם, מסלק

 )זרעים סימן עט(. צבי הרוכ"כ בשו"ת 

, ותאין לו פירילן שח. שא כתב מהא דנידהא. בביה"ל( , תרומות ב הל') דרך אמונהב אולם

ם יקטפם זהו פרי ,חריםאירות פוא"כ גם לגבי קני הסוכר כיון שאינם עושים , קטפו זהו פריו

ב כתבו שחיי ר סלקי סוכקי(. וגם לגב, )ח מנחת יצחקוחייב במעשר לכו"ע. וכ"פ בשו"ת 

 בתרו"מ.

 ':יד סעיף

 בחו"ל הפרשת תרו"מ מהירק 

, ל"ובח מהירק ומעשרות תתרומו מפרישין אין" :להלכה שו"עהז( והביאו , )ב רמב"םהכתב 

 ששי פי לע אף, לארץ רץלא מחוצה הבא ירק וכן. חכמים שחייבום שאמרנו במקומות אפילו

נו אלא "י איום שגם באהטעם שפטרו ירק בחו"ל הוא מש. "פטור זה הרי, בעיקריהן עפר

 שכתוב 'תבואת זרעך'.משום , מדרבנן

 ':טו סעיף

 התבואה והזיתים שלא הביאו שליש 

 ".שליש משיכניסו והזיתים ג(: "התבואה, שנינו במשנה )מעשרות א

 פטורים ,שליש הביאו אשל והזיתים התבואה": להלכה שו"עה י( והביאו, )ב רמב"םה כתב

 . "שליש אהשהבי בידוע, ומצמחת שזורעה כל, יודע ומנין. ומעשרות מתרומה

 ':טז סעיף

 דין הפקר 

 רמב"ם:) ומעשרות מתרומה פטור ההפקר :להלכה שו"עהיא( והביאו , )ב רמב"םהכתב 

 .שרותומע בתרומה חייב, הפקר שדה הזורע אבל. ואפילו הפקירו הגוי(

בעיקר( חקר האם הכלל שאין אדם יכול להקדיש  הנה ה"ד ד סימן ח"ב )או"ח צבי הר ת"בשו

ואינו יכול להקדיש את  לא נתנו לו רשות לכך שאינו שלו הוא משום שהבעליםם דבר ולתרו

או שכל מה שאינו שלו אינו יכול להקדיש , חפצם ללא רשותם אך אין צורך שיהא שלו דווקא

של הקדש שאין בעלים המעכבים אך בכל זאת אינו בעלים על  ונ"מ לחפץ, בלא תורת שליחות

 החפץ.
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 ':יז סעיף

  מההפקרדברים שחזקתן 

 דרך יןשא ים: דברהלכהל שו"עהוהביאו ח( , ע"פ המשנה )מעשרות היב( , )ב רמב"םהכתב 

 .שרותומע מתרומה יןפטור, ההפקר מן חזקתן אלא, ובשדות בגנות לזרעם אדם בני רוב

 ':יח סעיף

 פירות החייבים שנתערבו עם הפטורים 

 ט(:, שנינו במשנה )חלה ג

 אחר מקוםמ פרנסה לו יש םא עוללות ענבי עם בציר ענבי ניקוף זיתי עם שנתערבו מסיק "זיתי

 פיל שני ומעשר עשרמ והשאר לכל מעשר ותרומת תרומה מוציא לאו ואם חשבון לפי מוציא

 חשבון"

 בפירות עשרומ ומהבתר ביםהחיי פירות : נתערבולהלכה שו"עהיג( והביאו , )ב רמב"םכתב ה

 ביםחיי פירות בוןחש לפי, מהם מוציא, החייבים אחרים פירות לו יש אם, הפטורים

 ,ושני ןראשו מעשר ישומפר, הכל על מעשר ותרומת תרומה מוציא, לאו ואם. שבתערובות

 . שבתערובות חייבים פירות חשבון לפי

תב כחיוב. עוד הר על הפטו שמא יפריש מן, )ס"ק כח( שלא יפריש מיניה וביה ש"ךוהסביר ה

יש הכוונה שמפרו, כלעל ה פירות אחרים מוציא תרומה ותרומת מעשר)ס"ק כט( שאם אין לו 

וי ריך לתת ללאין צשיינו הו'לפי חשבון' , תחילה כל המעשרות על הכל כאלו כולן חייבים

מעשר  תרומתומה ואבל תר, והשאר חוזר ומערב עם פירותיו, ולעני אלא לפי חשבון

ר לפי וכר לו היתמן או לכה ונותן הכל, כשמפריש על הכל נמצאו שם חולין מדומעין דאסורים

 )סק"ז( בשם הר"ש. ט"זוכ"כ החשבון. 

 הםב נתערבש שנמצא, מהאד תפוחי של אריזה קה( נשאל אודות בית, )י יצחק מנחתבשו"ת 

ו אם ות אלו להתיר פירונראה מדבריו שמסקנת, מעשר תרומת מהם נטלו שלא ראשון מעשר

 ו.שנה זפים מ"א להשיג תפוחי אדמה נוסאע"פ שא, מפריש מהם כדברי מרן כאן

 ':יט סעיף

 מה מפרישים בכל שנה ושנה 

 ח(: כ-כב, התורה מלמדת אותנו את מצוות המעשרות )דברים יד

ר ר "ַעשֵּׂ ַעשֵּׂ ת תְּ ל אֵּׂ בּוַאת כָּ ֶעָך תְּ א ַזרְּ ֶדה ַהיֹּצֵּׂ ה ַהשָּ נָּ ה שָּ נָּ תָּ  :שָּ ַכלְּ אָּ י וְּ נֵּׂ קֹום ֱאֹלֶהיָך 'ה ִלפְּ ַחר ֲאֶשר ַבמָּ  ִיבְּ

ן ַשכֵּׂ מֹו לְּ ם שְּ ַשר שָּ ָך ַמעְּ נְּ גָּ ָך דְּ ֶרָך ִתירֹּשְּ הָּ ִיצְּ כֹּרֹּת וְּ ָך ּובְּ רְּ קָּ צֹּאֶנָך בְּ ַמַען וְּ ַמד לְּ ה ִתלְּ אָּ ִירְּ ל ֱאֹלֶהיָך 'ה ֶאת לְּ  כָּ
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ִמים ִכי :ַהיָּ ֶבה וְּ ָך ִירְּ תֹו תּוַכל ֹלא ִכי ַהֶדֶרְך ִממְּ אֵּׂ ַחק ִכי שְּ ָך ִירְּ קֹום ִממְּ ַחר ֲאֶשר ַהמָּ שּום ֱאֹלֶהיָך 'ה ִיבְּ  לָּ

מֹו ם שְּ ָך ִכי שָּ ֶרכְּ בָּ ה: ֱאֹלֶהיָך 'ה יְּ ַתתָּ נָּ ֶסף וְּ תָּ  ַבכָּ ַצרְּ ָך ַהֶכֶסף וְּ דְּ יָּ תָּ  בְּ ַלכְּ הָּ קֹום ֶאל וְּ ַחר ֲאֶשר ַהמָּ  'ה ִיבְּ

ה :בֹו ֱאֹלֶהיָך ַתתָּ נָּ כֹּל ַהֶכֶסף וְּ ַאֶּוה ֲאֶשר בְּ ָך תְּ שְּ ר ַנפְּ קָּ ר ּוַבַיִין ּוַבצֹּאן ַבבָּ כָּ כֹּל ּוַבשֵּׂ ָך ֲאֶשר ּובְּ לְּ אָּ ֶשָך ִתשְּ  ַנפְּ

תָּ  ַכלְּ אָּ ם וְּ י שָּ נֵּׂ תָּ  ֱאֹלֶהיָך 'ה ִלפְּ ַמחְּ שָּ ה וְּ יֶתָך ַאתָּ ִוי :ּובֵּׂ ַהלֵּׂ ֶריָך ֲאֶשר וְּ עָּ ֶבּנּו ֹלא ִבשְּ ין ִכי ַתַעזְּ ֶלק לֹו אֵּׂ  חֵּׂ

ה ַנֲחלָּ ְך וְּ ה: ִעמָּ צֵּׂ ֹלש ִמקְּ ִנים שָּ ל ֶאת תֹוִציא שָּ ַשר כָּ ָך ַמעְּ תְּ בּואָּ ה תְּ נָּ תָּ  ַהִהוא ַבשָּ ִהַּנחְּ ֶריָך" וְּ עָּ  ִבשְּ

והחמישית  רביעיתה, ההשני, כתב את כללי המעשר לפי סדר השנים: בשנה הראשונה טורה

השישית ו תובשנה השלישי מעשר ראשון ומעשר שני., מפריש תרומה גדולה)סימנך: אבד"ה( 

ן שמיטה יאו"ל שית בחג"ו( במקום מעשר שני מפריש מעשר עני. ובשנה השביע)סימנך: 

בבל  הרחוקים כמוו, ניעעשר מאפילו מדרבנן הקרובים לא"י כגון עמון מואב ומצרים נותנים 

 נותנים מעשר שני. 

. מישיתובח יתוברביע ייהובשנ, מהשבוע ראשונה בשנה מפרישין הזה הסדר : ועלשו"עכתב ה

 שרמע מהשאר יןמפריש ראשון מעשר שמפרישין אחר, מהשבוע ובששית בשלישית אבל

, עני מעשר לאא שני מעשר לוא שנים בשתי ואין. עני מעשר נקרא והוא, לעניים ונותנים, אחד

 כח, די דברים' )וגו הלוי באו' וגו תבואתך מעשר כל את תוציא שנים שלש מקצה: נאמר ועליו

 שאין ץלאר ובחוצה. כלל מעשרות ולא תרומה לא בה ואין הפקר כולה השמיטה שנת( כט -

 מעשרו ראשון מעשר ומואב ובעמון מצרים בארץ השמטה בשנת מפרישין, קרקע שמטת בה

 ההית תיתהאמי השמטה נתוש. השנים ברוב כמו, שני מעשר בה מפרישין, שנער ובארץ. עני

 פירות רמכ כביםכו עובד אם א"ויוכ"כ הכפתור ופרח(: , )ב"י רמ"אוהוסיף ה ג."השי שנת

 יענ עשרמ ומפריש, שרומע בתרומה חייבים, ישראל ביד מלאכתו וגמר, לישראל בשביעית

 ומואב. עמון כדין

 סדר הפרשת תרומות ומעשרות 

מים ( מובא שחכג, )ד ומותחיטה אחת פוטרת את כל הכרי. ובמשנה בתר שנינו בחולין קלז:

ית אחת בנונ ים ועיןה אחת משישערעין , אחת מארבעיםעין יפה , נתנו שיעור בתרומה

אז ו, ה נאכלתהתרומתה ומחמישים. ובחולין קל: מובא שכל האמור אינו אלא כשא"י בטהר

 (.כתובות כד:וחס )א מילא היו נותנים אותה אלא לכהן חבר שאינו ע"ה. וגם צריך שיה

 נאמרש, תורהה מן וריעש לה אין גדולה )פ"ג מהל' תרומות ה"א(: תרומה רמב"םכתב ה

 יעורכש אלא יפריש לא לכתחילהו, הכרי פוטרת אחת חטה אפילו שהוא כל דגנך ראשית

 הואש כל להפריש ול יש הטומאה מפני לשריפה עומדת שהיא הזה ובזמן חכמים שנתנו

 .לכתחילה
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, ההטומא מפני שריפהל עומדת שהיא הזה בזמן, גדולה תרומה :כתב ע"פ הרמב"ם שו"עה

 . שהוא כל שיעורה

, התרומה הטמאהשרוף ים ל)דמאי סי' טו אות א( כתב שאמנם מעיקר הדין חייב חזון אישה

כז( ר)עמ'  בדיהון עוחזב מ"מ אנו נוהגים להקל בקבורה מפני שטורח עלינו שריפה. וכ"כ

ותר עור כזית מהן שיאין בדה"ה שיכול לתת אותם בשקית ניילון שירקבו שם. וכש, והוסיף

 לכתחילה לעשות כן.

 למי נותנים מעשר ראשון 

 שנינו בכתובות כו.

 ולקוהח, נהלכהו חזקה אשוןר מעשר כך, לכהונה חזקה שתרומה כשם: אומר אלעזר בן ש"ר, "תניא

 ראשון מעשר, הןלכ תרומה: דתניא; ריהעז בן א"כר! הוא דלוי ראשון מעשר. חזקה אינה - דין בבית

, לכהן ףא - יהעזר בן א"דאר ראימו. לכהן אף ראשון מעשר: אומר עזריה בן א"ר; ע"ר דברי, ללוי

 עזרא" דקנסינהו בתר, אין? אמר מי ללוי ולא לכהן

נס ולאחר הק, לוייםלוקא העולה מהגמ' שלדעת ר"ע קודם הקנס המעשר ראשון היה ניתן דו

ק לכהן. ר קנסלאחר הו, הןם לכגניתן גם לכהנים. ולר' אלעזר בן עזריה לפני הקנס היה ניתן 

 ו ללוי.כהן אהו לא"כ יתנ, )ד"ה אין(. וכיון דקי"ל כר"ע מחבירו תוספותוכ"כ ה

 עשרמ כל נתתי ההנ ויל לבניא( כתב שמעשר זה ניתן רק ללויים שנאמר 'ו, )מעשר א רמב"םה

 להן ויתנ לאש בזמנו הלוים את קנס ולאחר מכן )הלכה ד( כתב "עזרא .לנחלה' בישראל

הלויים  רק אתדבריו נראה שומ .לירושלים" עמו עלו שלא לפי לכהנים ינתן אלא אשוןר מעשר

מה שמע מכמש והסביר הב"י אבל בדור שלאחר מכן המעשרות חזרו ללויים., שהיו בזמנו קנס

מה ני דורו. ואת ב וס רקוכן מסתבר לקנסוגיות שהיו נותנים את המעשר דווקא ללויים. 

אע"פ  לא ללווייםוהנים ות לכשל יוחנן כהן גדול נתנו את המעשרשמצינו בסוטה מז. שבזמנו 

גדול  יוחנן כהן בידי יה כחהי"ל שהורגלו כך מימי עזרא ולא , שהיה כמה דורות לאחר עזרא

 לשנות את המנהג.

. ללוי נוונות ראשון שרמע נקרא והוא, מעשרה אחד השאר מן מפריש כך ואחר: שו"עכתב ה

, יח במדבר) 'וגו ישראל ניב מעשר את כי: בתורה נאמר זה ועל(. טור) לכהן אף א"וי: רמ"א

 רמהשא רישמפ כ"ואח( כא ,יח במדבר' )וגו בישראל מעשר כל את נתתי הנה לוי ולבני( כד

 .לבעליו והוא, שני מעשר נקרא והוא, מעשרה אחד

 ההנאות המותרות בתרומה, איזה כהן כשר כיום 

 טו(:-)פ"ב מהל' תרומות הי"ד רמב"םכתב ה
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 ייבח ז"ה ששיפרי קודם ולוכ התירוש או הדגן נטמא אפילו טמאה בין טהורה בין לכהן "התרומה

 חתא תרומותי שמרתמ את לך נתתי ואני שנאמר לכהן וליתנה בטומאה תרומה ממנו להפריש

, תואו ליקיןמד שמן היה םא, בשריפתה יהנו והטמאה לכהנים נאכלת הטהורה, טמאה ואחת טהורה

 המעשר אנטמ או, נטמאת אם מעשר תרומת וכן .התנור את בו מסיקין בו וכיוצא דגן היה ואם

 בשריפתה" ליהנות לכהן וניתנת בטומאה אותה מפרישין

 םע בין חבר בין ,שירצה ןכה לכל הזה בזמן ונותןהביא דברי הרמב"ם הנ"ל להלכה:  רמ"אה

 שיכול עד, רפהולש להניחה לויכו, שורפה והוא, בכהן שמוחזק רק מיוחס אינו ואפילו, הארץ

 כהןש לא אם, יפתהשר בשעת ממנה ליהנות אסור זר אבל. שריפתה בשעת ממנה ליהנות

 אצל שאוכל כהן(. טור) יםלזר אפילו מותרת, אותה מכלה שאינו הנאות שאר אבל. עמו נהנה

 עד כבותול צריך אין, לו והולך הכהן שעומד פי על ואף, תרומה של שמן בנר נותן, ישראל

 נטמאת דאז, הוכשרהש בתרומה מיירי זה וכל(. ג"לכה אלמנה' פ מרדכי) מעצמו שיכבה

 קודם םאות להכשיר ובוט. לשרפה אסור, נטמאת שלא, הוכשרה לא אם אבל. לשרפה ומותר

 (. טור) לשרפה מותר ויהא טומאה שתקבל כדי, מירוח

ו חוששים ין אנ. וא)ס"ק לא( שיכול הכהן להשהותה ולשורפה אימת שירצה ש"ךכתב ה

יף אכלת. והוסנרומה שום ת שאין עכשיו ידוע לעםהרי ש, כיון שהכהנים נזהרים בה, למכשול

 רומה."ע לתבפנ )סק"ח( שאין חשש שזר יאכלנה כיון שכל כהן מייחד מקום ט"זה

 משמע תרומהספר ה. וממאה קודם המירוחוהנה הרמ"א כתב שטוב להכשיר את הפירות לטו

 יון שתרו"מכ, מאהלטו שאף לאחר המירוח קודם שיפריש תרו"מ יכול להכשיר את הפירות

עמ' קפח( ) דיהבוחזון עוכ"פ ב )פי"ז עמ' תלא(. כפתור ופרחבזה"ז אינם אלא מדרבנן. וכ"כ ה

 לאחר המירוח. מועיל להכשיר את הפירות לטומאה אףשבדיעבד 

  דיני מעשר עני 

 שיש, רהטו שכתב ניע מעשר דיני כל השמיט הזה המחבר הרב: )סעיף קמו( רמ"אכתב ה

 בדיני רשנתבא מה על עצמו שסמך ואפשר, האידנא הנוהגים צדקה דיני הרבה מהם ללמוד

 ריםאח והכניס, ורהט שכתב דינים כמה השמיט ומעשרות תרומות בדיני גם אך. צדקה

 ,כלשונםו ככתבם עשרותומ תרומות הלכות ם"הרמב דברי שהעתיק לו גרם זה וכל, תחתיהם

 .בפנים יןיעי הדינים עקרי על לעמוד והרוצה, אחרים לדברים לבו שת ולא

 אין בשדה מחלקו . כשהואא)ס"ק לב( העתיק מקצת מדיני מעשר עני המובאים בטור:  ט"זה

 מוציאין שבישראל עני' ואפי כ."בע אותו ונוטלים באים העניים אלא, לבעלים הנאה טובת בו

)חולין  שירצה עני לכל ונותנו לבעלים הנאה טובת בו יש בבית המתחלק אבל, מידו אותו

 ,אחים שני ,ובנו . אבבקלא. וע"ע בט"ז שם שדן במעשר מהכספים שמקבל החתן בחתונתו(. 
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 ולא המלוה בו פורעין אין .גשלו.  עני מעשר השני לו נותן עני מהן אחד שהיה ושותפין

 שהוא להודיעו וצריך חסדים גמילות של דבר ממנו משלמין אבל, התגמול את בו משלמין

צדקה.  ממנו נותנין ואין שושבינות בו עושין ולא השבויים את בו פודין עני. ולא ממעשר

 )ס"ק קסו( מעשר ש"ךוכבוד. והוסיף ה דורון דרך פירות הנאה בטובת עיר לחבר אותו ונותנין

 מה כל בו לעשות ממונם והיא, לעניים שנותנים עני מעשר נקרא וששית שלישית שנה של שני

 כדי אחד לכל ליתן צריך לשדה בשבילו העניים באו ואם שירצו. כמו בטומאה אפילו שירצו

 והן לפניהם נותן שבעו כדי' א לכל ליתן לו אין ואם, ושבעו בשעריך ואכלו דכתיב שבעו

 כזית אלא אחד לכל מגיע אין ואפילו שירצה כמו מחלק לביתו הביאו ואם, ביניהם מחלקים

 ואכל לומר שייך לא בבית אבל ושבע מעצמו ואכל שם שמצאו בשדה אלא ושבעו נאמר לא

 אותה ופוטרים תחלה לאשה נותנין לשאול ואשה איש באו ליקח. שם מוציא אינו שהרי ושבע

 לאיש. נותנים כך ואחר הרבה שם להמתין כבודה שאין

 מ"מ, דרבנןמ הוי רק מאות ב( שאף בזה"ז שתרו" נג סימן )ח"א שלמה מנחת ת"כתב בשו

 משמ ונעשה לעניים צדקה כמפריש חשיב זה הרי עני מעשר שם וקרא הפריש שכבר לאחר

 צדקה ליתן צהרו שהוא פנימ הטוב מרצונו אותו מפריש שאינו ג"אע, מדאורייתא עניים ממון

  חכמים. עליו שהטילו חיוב מחמת רק אלא לעניים

ל שאינו שכ יבלישגרי"ש אוה חזו"אבספר משפטי ארץ )הקדמה לפרק טז( כתבו בשם ה

. ו מעשר ענילותנים נ, ומסודר בפרנסתו כדי מחייתו הוא ובני ביתו הסמוכים על שולחנ

ריך צ, רות לעניי ישיעשר הענאם נותנים את מכתב ש)ח"ג יו"ד סימן כ(  מרדכי מאמרובשו"ת 

 ואם לא נמצא רכיו.צק את אותו לעני כזה שאין לו הכנסה חודשית קבועה בסכום המספלתת 

 דקה. במקרהצגבאי לר עני וישנה אפשרות לתת את המעש, לא פוקעת חובת הנתינה, עני כזה

ני שיש לו עגם , הבאנושהם יכולים לתת את המעשר עני גם שלא עפ"י הקריטריונים , זה

'די  ים אתלהשל א מקבל הכנסה משלימה מהגמ"ח כדיאך הו, הכנסה חודשית מועטת

 יוכל לקבל אותה ממעשר עני., מחסורו'

 ':כ סעיף

 מעשר ללוי ומעשר מן המעשר לכהן 

 לב(:-כה, איתא בבמדבר )יח

ר ַדבֵּׂ אמֹּר מֶֹּשה ֶאל 'ה "ַויְּ ֶאל :לֵּׂ ִוִים וְּ ר ַהלְּ ַדבֵּׂ תָּ  תְּ ַמרְּ אָּ ֶהם וְּ חּו ִכי ֲאלֵּׂ ת ִתקְּ אֵּׂ י מֵּׂ נֵּׂ ל בְּ אֵּׂ רָּ ר ֶאת ִישְּ  ַהַמֲעשֵּׂ

ַתִתי ֲאֶשר ֶכם נָּ ם לָּ ִאתָּ ֶכם מֵּׂ ַנֲחַלתְּ מֶֹּתם בְּ רּוַמת ִמֶמּנּו ַוֲהרֵּׂ ר 'ה תְּ ר ִמן ַמֲעשֵּׂ ַשבו :ַהַמֲעשֵּׂ ֶכם ֶנחְּ  לָּ

ֶכם רּוַמתְּ ן תְּ גָּ ה ַהגֶֹּרן ִמן ַכדָּ אָּ לֵּׂ ַכמְּ ֶקב ִמן וְּ ן :ַהיָּ ִרימּו כֵּׂ רּוַמת ַאֶתם ַגם תָּ יֶכם ִמכֹּל 'ה תְּ רֹּתֵּׂ שְּ  ֲאֶשר ַמעְּ

חּו ת ִתקְּ אֵּׂ י מֵּׂ נֵּׂ ל בְּ אֵּׂ רָּ ַתֶתם ִישְּ רּוַמת ֶאת ִמֶמּנּו ּונְּ ַאֲהרֹּן 'ה תְּ ן לְּ יֶכם ִמכֹּל :ַהכֹּהֵּׂ נֹּתֵּׂ ִרימּו ַמתְּ ת תָּ ל אֵּׂ  כָּ
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רּוַמת ל 'ה תְּ בֹו ִמכָּ שֹו ֶאת ֶחלְּ דְּ תָּ : ִמֶמּנּו ִמקְּ ַמרְּ אָּ ֶהם וְּ ֶכם ֲאלֵּׂ בֹוחֶ  ֶאת ַבֲהִרימְּ ַשב ִמֶמּנּו לְּ ֶנחְּ ִוִים וְּ  ַללְּ

בּוַאת בּוַאת גֶֹּרן ִכתְּ ִכתְּ ֶקב וְּ ֶתם: יָּ ל אֹּתֹו ַוֲאַכלְּ כָּ קֹום בְּ ֶכם ַאֶתם מָּ יתְּ ר ִכי ּובֵּׂ כָּ ֶכם הּוא שָּ ֶלף לָּ ֶכם חֵּׂ  ֲעבַֹּדתְּ

אֶֹּהל ד בְּ ֹלא: מֹועֵּׂ אּו וְּ יו ִתשְּ לָּ א עָּ טְּ ֶכם חֵּׂ בֹו ֶאת ַבֲהִרימְּ ֶאת ִמֶמּנּו ֶחלְּ י וְּ שֵּׂ דְּ י קָּ נֵּׂ ל בְּ אֵּׂ רָּ לּו ֹלא ִישְּ ַחלְּ ֹלא תְּ  וְּ

מּותּו"  תָּ

המעשר עשר מתת מלמחוייב הלוי , א"כ למדנו שלאחר שהישראל מביא את המעשר ללוי

. וביאר רומה גדולהדין תנה כשאם הוא לוי יתננה לכהן ודי טורשקיבל וליתנו לכהן. וכתב ה

  שלכן צריך לשרפה אם נטמאה לאחר שהוכשרה. ב"חה

, ויהל שלוקח וןראש ר: מעשלהלכה שו"עה)פ"ו מהל' מתנות עניים ה"ו( והביאו  רמב"םהכתב 

 םהלוי אלו: נאמר עליוו, מעשר תרומת נקרא והוא, לכהן ונותנו מעשרה אחד ממנו מפריש

 בעינן דנאהאי ילואפ מיהו; הגדול תרומה כדין מעשר תרומת ודין: רמ"א. והוסיף ה'וגו תדבר

 . כשיעור ליתן

 ':כא סעיף

 צריך לשייר מקצת בתרומה 

 עד כלום אמר לא חלה עיסתי וכל תרומה גרני כל האומרט(: ", שנינו במשנה דחלה )א

 עשרהמ אחד אומר אליעזר רבי בתרומה "המרבהה( , ". ובמשנה בתרומות )דמקצת שישייר

 מחצה אומר ישמעאל רבי אחר למקום מעשר תרומת יעשנה מכאן יתר מעשר כתרומת

. הגמ' בחולין חולין" שם שישייר עד אומרים עקיבא ורבי טרפון רבי תרומה ומחצה חולין

 יהיו שיריהינן ש' ובעמשום דכתיב 'ראשית, )קלו:( מבארת את הטעם שצריך לשייר מעט

 ניכרים. 

 יירוש הואיל, תרומהב בה: המרלהלכה שו"עה )פ"ג מהל' תרומות ה"ה( והביאו רמב"םה כתב

 . םכלו אמר לא, מהתרו האלו הפירות כל: אמר אם אבל. תרומה זה הרי, חולין מקצת

 

 ':כב סעיף

 צריך לפרש את מקום התרומה 

 ה(:, שנינו במשנה בתרומות )ג

 ראק אומר שמעון רבי וכובת זה מעשר תרומת בתוכו ומעשרותיו בתוכו זה הכרי תרומת "האומר

 מנומ הכרי תרומת האומר מראו חסמא אלעזר' ר בדרומו או בצפונו שיאמר עד אומרים וחכמים שם

 שם" ראק עליו מעשר רומתת עשוי זה מעשר עשור האומר אומר יעקב בן אליעזר' ר שם קרא עליו
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 או, בצפונו :אמר םא, תוכול הכרי תרומת: : האומרלהלכה שו"עהח( והביאו , )ג רמב"םכתב ה

 . וםכל אמר לא, וםהמק ציין לא ואם; תרומתו ממנו להפריש וחייב שם קרא, בדרומו

בקריאת  ,חמישיםמכתב שאם לדוג' מפריש אחד ג( סימן ק, ג-)תנינא ב שלמה מנחתבשו"ת 

 חטה שכל דהיינו, יהכר שבכל' מנ אחד חלק על תרומה שם קורא הוא השם חשוב כאילו

 הוי אהס אותה הפרשת י"דע הוא כ"גזיה אלא, תרומה שהוא מחמשים אחד חלק בה יש וחטה

 שוםב מצינן דלא אףו, סאה אותה על הכרי שבכל התרומה חלקי כל את פודה הוא כאילו

 הפרשת יןד עיקר דזהו וןכי הפדיות לשאר זו פדיה דמי לא מ"מ בתרומה פדיה דמהני מקום

 חדש הז ביאור לכאורהש ואף. אחת בבת הכל נעשה והפדיה שם דהקריאת ואמרינן, תרומה

 רהאיסו קרעי אלא עצמי ראיסו אינו טבל איסור עיקר דכל הסוברים דלדעת נראה מ"מ, הוא

 של םש דקריאת אמרןכד לומר אנו שמוכרחים כמעט, ביה דפתיכא התרומה מחמת רק הוא

 . שבכרי התרומה חלקי כל על פדיה מעין הוי מיוחד חלק על תרומה

 ':כג סעיף

  כהכרי הראשוןהפריש מהכרי השני 

, זהב הזה ריוהכ בזה זהה הכרי תרומת: אמר" :להלכה שו"עהט( והביאו , )ג רמב"םהכתב 

שאם  מכס"וביאר ה. "שני של תרומתו נסתיימה שם הראשון של תרומתו שנסתיימה מקום

זה 'השני אמר  ל הכריוע, וואמר שהוא בצפונו או בדרומ, סיים מקום מסויים בכרי לתרומה

 שון.רי הראבכרי השני מקום התרומה יהיה באותו מקום שסיים בכגם , כזה'

 ':כד סעיף

 מעשר מן המוקף 

 ה(:, שנינו במשנה בכורים )ב

 ושלא טמאה על הטהור ןמ נטלת דרכים בשתי ולתרומה דרכים בשתי לבכורים שוה מעשר "תרומת

 כבכורים" המוקף מן

ד"ה ) תוספותם השכתבו ו, "המוקף? ובגמ' גיטין ל: איתא "וכי נחשדו חברים לתרום שלא מן

בל מדרבנן אייתא דאורמהיינו , וכי( דאע"ג ששנינו שתרומת מעשר ניטלת שלא מן המוקף

 אינה ניטלת אלא מן המוקף.

 מעשרותיכם מכל שנאמר המוקף מן שלא אותו מפרישין מעשר כ(: תרומת, כתב )ג רמב"םוה

 מאחד תרומה מפריש אחרת במדינה אחד ומעשר זו במדינה אחד מעשר אפילו תרומה תרימו

 רמ"א. הסמ"גע"כ. וכ"כ ה, מעשר תרומת ואפילו המוקף מן אלא תורמין אין ח"ות, הכל על
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 מן אלא תורמין אין חכמים ותלמידי. המוקף מן שלא הביא את דבריהם להלכה: וניטלת

 .המוקף

 שרות.שאר מעובלה קפח( שדן בדין קביעות בתרומה גדו, עיין בשו"ת שבט הלוי )ב

 הפרשת תרומת מעשר מאומד 

 ו(:, ז. ד, שנינו במשנה תרומות )א

 ..המנוי. תוא השקול ואת ודהמד את הוא תורם אבל במנין ולא במשקל ולא במדה לא תורמין "אין

 מודדוה משובח ונההמ הקיץ ובאמצע ובסיפות בבכורות הכלכלה את משערים פרקים בשלשה

 משלשתן" משובח והשוקל ממנו משובח

 מע שתורמיםיה משהשנ ובמשנה, מהמשנה הראשונה עולה שאין תורמים במידה משקל ומנין

, עורה התורה שיתנה בנשלא  כאן בתרומה גדולה, הביא תירוץ רדב"זבמניין מדידה ומשקל. ה

ן המעשר עשר ממ, ורתורה שיעהאינה ניטלת אלא באומד. כאן בתרומת מעשר שנתנה בה 

 . ולפיכך מדקדקים בה

 אלא, ומדבא אותה ןמפרישי אין מעשר תרומת :להלכה ו"עשהיא( והביאו -י, )ג רמב"םהכתב 

 ברוד, וקלש, הנשקל דברו, מודד, למדוד שדרכו דבר. הזה בזמן ואפילו, בשיעורה מדקדק

 בחמשו ודדוהמ, משובח המונה, ולמדדו ולשקלו למנותו אפשר היה. מונה, למנותו שאפשר

  .משניהם משובח והשוקל, ממנו

אי לכתחילה ודשאע"פ נתו דומסק, )זרעים סימן סא ס"ג( דן מה הדין בדיעבדערוך השולחן ה

 ו בירושלמיא נחלקול, רמ"מ בדיעבד כו"ע מודים דהוה תרומת מעש, אסור להפריש מאומד

 אלא האם יש איסור בדבר ולא האם מועיל או לא.

 ':כה סעיף

 תרומה גדולה מן המוקף 

 ט(:, )א שנינו במשנה חלה

 "הגמור הדבר מןו המוקף מן אלא הטמא על הטהור מן ניטלין ואין והתרומה... "החלה

, כיצד. המוקף מן אלא גדולה תרומה תורמין : איןלהלכה שו"עהיז( והביאו , )ג רמב"םהכתב 

 ואם, שניהם על מהם מאחד יפריש לא, אחר בבית סאה וחמשים זה בבית סאה חמשים לו היו

 כדי ןועט היה אם אבל. שמור המופרש שיהיה והוא, תרומה תרומתו, המוקף מן שלא הפריש

 .כלום אמר לא, שבביתי פירות על תרומה הם הרי: ואמר, שמשתברין וראה, שמן או יין

 . תרומה תרומתו, הטומאה מפני אזלא לאיבוד הזה דבזמן ל"ונוהוסיף השו"ע: 
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ש הרי הם ים ממחוברמאע"פ שאינם , למד מדברי הרמב"ם שכל שהפירות בבית אחד כס"מה

ה המשנה כתב, מוקףמצטרפים לתרומה. עוד כתב הכס"מ שאע"פ שאין לתרום אלא מן ה

משום , איבודלכות שהאיסור לתרום מחביות המשתברות על פירות שבביתו מטעם שהול

א ר לתרום שלשמות יו"טסיפא דאם אמר לא אמר כלום. והתוספות תרצו שמדובר בשבתות ו

 אך צריך, הכתחיללוקף קף. או שמדובר על תרומת מעשר שמותר לתרום שלא מן הממן המו

 שיהא מקום המשתמר.

ות אלו על מפיר פרשההמובא שרק אם הפירות בחדר אחד מועילה  גר"נ קרליץבשיעורי ה

 אך בשני חדרים אינם מצטרפים., אלו

 אלא במדה האות יןפרישמ אין התורה מן שיעור צריכין שאין )ס"ק מט( כתב דכיון ש"ךה

 רבבהמדגול ה אך יחד. מוקףב אלא לאמד יכולים ואין, חכמים בו שנתנו השיעור לכוון באומד

 העיר שדברי הש"ך אינם אלא לפי טעמו הראשון של הראב"ד.

זמן ם לאיבוד בהולכיירות שפ)יו"ד סימן קפז( נשאל אודות קריאת שם על  יעקב חלקתבשו"ת 

 דדלאיבו יוןרש"י כופ, הזה. שבב"ק קטו: מביאה הגמ' שלא יפריש על קנקנים המשתברים

 אזלא בודדלאי ז"דבזה לומר בראס שום אין זה ולטעם - הוא והפקירא זכיה בהו לית אזלא

ס"ק ש"ך )כתב שבאמת המהפקירא! ו להפריש י"א השתא דגם תרומה דתרומתו הטומאה מפני

ו נראה כוונתוונה. ות כהאלא מפני שאינו יכול לקיים מתנ, טעמו של רש"י לא הביא נא(

אך השו"ע  ,תרוםלמותר ששבכה"ג איתא בגמ' שם , שמדובר שהכדים נמצאים בעקל בית הבד

 . גם מדברית הכהןאיד חידש שגם בכה"ג לא יתרום כיון שלמעשה אינו מציל ונמצא מפס

 ולא עשרמ בתרומת רימיי וגם, עליה כרוך הבד בית בשעקל מיירי הגר"א עולה דהשו"ע

 גדולה.  בתרומה

 ':כו סעיף

 תרומה ממקומות שונים 

. אחד על הכלמתורם ש"ט( בתוספתא )פ"ג דתרומות ה אתלגבי מעשר על פירות המפוזרים אי

י"ב( מפ"ג ממע"ש שנה )תא במאי, חביות של ייןוה"ה לגבי שקי תבואה וכו'. ולגבי מעשר על 

 ואחת". אחת מכל תורם ומשגפן הכל על מאחת תורם גפן שלא "עד

 מגורות שתי או, הבית בתוך המפוזרים : פירותלהלכה שו"עהיח( והביאו , )ג רמב"םהכתב 

 היו אם, גרוגרות של וחביות דבילה ועיגולי תבואה שקי]. הכל על מאחד תורם, אחד שבבית

; הכל על מאחד תורם, פיהם את סתם שלא חביות. [הכל על מאחד תורם, אחת בהקיפה

 .ואחד אחד מכל תורם, משיסתם
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ו ל בירה שקנקים שקבובעשר התיר ל חזון אישבדרך אמונה )ציון ההלכה אות רצ( כתב שה

 ליהן בעודןעשר עלהתיר ו, כדי שלא יתקלקלו, ולא היו יכולים לפתוח את כולם לחתונה,

 סתומים.

 ':כז סעיף

 המקדים מעשר שני לראשון 

 ו(:, שנינו במשנה בתרומות )ג

 בלא וברע שהוא פי על אף לראשון שני ומעשר לתרומה ראשון מעשר לבכורים תרומה "המקדים

 תאחר" לא ודמעך מלאתך שנאמר עשוי שעשה מה תעשה

 :כג(, )ג רמב"םהכתב ע"פ משנה זו 

 כ"ואח, ללכ תחילה ריםבכו מפריש כיצד, הסדר על אותן מפרישין ומעשר תרומה "כשמפרישין

 וא, אשוןלר שני המקדיםו, עני מעשר או שני מעשר כ"ואח, ראשון מעשר כ"ואח, גדולה תרומה

 שהוא ןומניי, עשוי עשהש מה תעשה לא על שעבר פי על אף, לבכורים תרומה או, לתרומה מעשר

 ה"ז לאו לע לוקין ואין מולהקדי שראוי דבר תאחר לא, תאחר לא ודמעך מלאתך שנאמר תעשה בלא

 פי על אף, מהלתרו אשוןר מעשר או, לראשון שני מעשר המקדים :הביא דבריו להלכה שו"עה

 . עשוי שעשה מה, תעשה בלא שעבר

 עוד שנינו בשבת קכז:

 תתרומ נוממ והרמותם רשנאמ גדולה מתרומה פטור בשבלין שהקדימו ראשון מעשר ל"רשב "אמר

, עשרהמ מן מעשר רומתות גדולה תרומה ולא לך אמרתי המעשר מן מעשר, המעשר מן מעשר' ד

 תא תרימו מתנותיכם מכל ראק אמר עליך ל"א, נמי בכרי הקדימו' אפי הכי אי לאביי פפא רב ל"א

 אידגן" לא והאי אידגן האי, ראית ומה, 'ד תרומת כל

 משום ואה ,דפטור טעמא אם בזה לחקור ד( כתב שישסימן ק, ג-)תנינא ב שלמה מנחתבשו"ת 

 לאא חייב וואינ ג"תרו חיוב לגמרי מיניה פקע בשבלין שהקדימו ראשון שהמעשר כ"דגזיה

 שימרחנווכ, ג"לתרו בלט איסור כלל מיניה פקע לא דלעולם דילמא או, לבד מעשר בתרומת

 נמי פטראי מעשר תרומתה דבהרמת תורה גלתה רק אלא, ג"בתרו גם חייב שפיר להיות צריך

 ןולכא אןלכ עולה תרומהשה אומרים ואנו, דבר לכל הם שוים דשניהם כיון גדולה מתרומה

. שיעור לה אין ג"תרו הרי ה"דבלא כיון, ג"תרו גם היא כאילו מעשר תרומת הך וחשיבה

 נוואי ג"ותר של פרשהה חובת לגמרי מיניה פקע בשבלין שהקדימו ראשון ומסקנתו שמעשר

 . לחוד מעשר תרומת בהפרשת אלא חייב
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 ':כח סעיף

 הרוצה להפריש תרומה גדולה ותרומת מעשר יחד 

 ב(:, שנינו במשנה דמאי )ה

 ממאה 'א ואומר שלישו ושלש משלשים אחד נוטל כאחת מעשר ותרומת תרומה להפריש "הרוצה

 זה צדב זה הרי כאן ישש חולין ומאה הכל על תרומה והשאר חולין זה בצד ז"ה כאן שיש ממה

 שני ומעשר חלה השארו עליו מעשר תרומת עשוי מעשר שעשיתי זה לו סמוך מעשר ושאר מעשר

 המעות" על ומחולל בדרומו או בצפונו

 ג"למ אחד שמפרי כאחד מעשר ותרומת גדולה תרומה להפריש הרוצה: כד(, )ג רמב"םה כתב

 המז הנשארו, חולין הוא יוהר שהפרשתי זה בצד הוא הרי כאן שיש ממאה אחד ואומר, ושליש

 זה צדב הוא הרי לוא חולין למאה להיות שראוי והמעשר, הכל על תרומה הוא שהפרשתי

  .הכל על מעשר תתרומ הוא הרי שהפרשתי ממה התרומה על יתר הנשאר וזה שהפרשתי

ומה גדולה וא תרתר הוהמעט יו, )ס"ק נד( שהאחד ממאה הוא מעשר מן המעשר ש"ךכתב ה

 זההווקא כסדר דעשות לריך והוסיף שצ, )ס"ק יד( ט"זבכל שהוא. וכ"כ ה ששיעורה בזמן הזה

 עשר.מת משהרי צריך להפריש תחילה תרומה גדולה ואח"כ מעשר ואח"כ תרו

 אדם שאינו בקי בנוסח ההפרשה 

, ו"מל הפרשת תרשנוסח הידו )דמאי סי' טו אות ו( שמי שנמצא בדרך ואין ב חזון אישכתב ה

, אחד ממאהותר מיפירות יקח מן ה, ואינו בקי בנוסח ההפרשה, טבלוהובאו לפניו פירות 

 ין ס. שהעדסנהדר"ש בויאמר שהכל יחול כמו שכתוב בנוסח הכתוב כדת. ודימה זאת למ

יא ראיה והב, חלק עליו )זרעים סימן מח( צבי הרבשו"ת  אךכשר. , שאמר אף אני כמוהו

דבריו  מר זהו שאמר הריני כמוא, מהתוספתא )פ"ח דדמאי( ראה אחד שמפריש תרו"מ

 ב בביתוהמונח כתו לכתב מתפיסר' יוסי אומר ובלבד בסמוך תוך כדי דיבור. ולפ"ז ב, קיימים

הסוברים  ות מד. שישע' ה אזן מועיין בחיד"א בספרו יעיר א]דלא הוי תוך כדי דיבור לא מהני 

מ' קצב( )ע ן עובדיהחזובפ . וכ"[בדעת הרמב"ם שגורס בעירובין מו: 'הלכה כר' יוסי מחביריו

 נוסח הכתובתוב במו שככלא מועיל שיאמר 'שהכל יחול , שאדם שאינו בקי בנוסח ההפרשה

ם ין של דבריבורי ן כללשמי שקורא את נוסח ההפרשה ואינו מבי, בביתי כדת'. עוד כתב

 דנמצא, (יאות  ימן סבס)ח"א  שלמה מנחתוכ"כ בשו"ת , שמוציא מפיו לא הועילה הפרשתו

 עתוד על כלל מעלה ושאינ הדבר ניכר אם שם קריאת בהך כלל זכו לא והעניים הלויםש

 לאחרים. מפירותיו חמישית מחלק הוא זו שבאמירה
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 ':כט סעיף

 שליחות בהפרשת תרו"מ 

ומות פריש לו תריח להם שלשנינו בקידושין מא: )ומקורו בפ"ג מ"ד. ופ"ד מ"ד( שעושה אד

  (.א, )ד רמב"םהשליח. וכ"פ ה את לרבות, אתם גם ולמדו כך מ'אתם', ומעשרות

 . ומעשרות תרומות להפריש שליח אדם עושה :שו"עכתב ה

 שם נחפע פנתבצ ת"והיס )סימן א( ריש הלכות חכמים משנת הפת"ש )אות ו( הביא מספר

ובא )כמ לשאול כרחמו כ"אחו ותרם תרומתו להפריש שליח עושה דאם שכתב א("כ )אות

 אך שאלה. ןלעני בעלים דין לו ואין שליחותו עשה דכבר דאמרינן נראה לעיל סי' שכ"ג(

 פשוט להח להפריש וא לתרום שליח ולדעתו העושה, חולק כ("ש )יו"ד סימן סופר חתםה

 תחרטומ נדרו על לשוא השליח אם אלא, ב"והבעה השליח לשאול יכולים דשניהם הדבר

 העיסה וא הכרי והדרה מעיקרא הנדר ונעקר זה מצד להפריש דעתיה דיהיב מה על מעיקרא

 כ"אמש, כלל ליחותוש עשה לא עדיין כי אחרת חלה או תרומה ומפריש חוזר כ"א לטבלו

 חהשלי זה של עתוד על דעתו שנתן מה עיקר על להתחרט הוא צריך מתחרט ב"כשהבעה

 ברכה יןלענ נםמוא .שמחד שליח ולמנות לחזור וצריך קמייתא שליחות בטל ממילא כ"וא

 שנית צ"אש ברכה ולגרום לשאול אין דבחנם נהי כלל לבטלה ברכה חשש כאן אין בירך שכבר

 מיחוש יתב שום כאן אין שנית ויברך ויתרום ויחזור טעם משום שהתחרט אירע אם מ"מ אבל

 הפרש ניןוע חלה תרומה להפריש וצונו מברך שככה כלל לבטלה היתה לא כי ראשונה לברכה

 .עשה וכן זה ד"ע ותםא להפריש צונו וכה עליהם לשאול כח לו שישאר הוא וחלה תרומה

 ימסרימ לא מילי ל"קיד בהא דאכתי( הסתפק אלא ה"ד ג סימן )או"ח ח"ב צבי הר ת"בשו

 חשלי ושהע שליח שאין הז דין נוהג שליח י"ע תרומה בהפרשת גם אם, (סו: גיטין) לשליח

 ףד) ושיןקד' התוס כ"ושוכמ מעשה קריא דרחמנא תרומה דשאני נאמר או, נינהו מילי דהא

, ידיםב תרם כאלו הויו לכם ונחשב דכתיב דמי דכמעשה יודע היה דתרומה דמחשבה( נט:

 .שליח עושה ושליח מילי בכלל הוי דלא ל"וי

וא דר שה, י שליחרץ ע"ת באנחלקו הפוסקים האם הדרים בחו"ל יכולים לקיים מצוות התלויו

כי  מצי עבידף הו לאן דאיא סק"ה( כתב שהוא מסופק בזה כיו)סימן סכרתי ופלתי בא"י. ה

זה והסיק באריך העא( )עמ' ק חזון עובדיהלא מצי לשוויה שליח. וב, רחוק ממנו הדרך

 ע"ש בארוכה., שיכולים לעשות שליח
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 ':ל סעיף

 חמישה אינם תורמים אפילו דיעבד 

 א(:, שנינו במשנה תרומות )א

 שלו אינוש את והתורם ןוהקט והשוטה החרש, תרומה תרומתן אין תרמו ואם יתרומו לא "חמשה

 תרומה" תרומתו אין ברשות אפילו ישראל של את שתרם כוכבים עובד

 אין תרמו םוא תרומוי לא : חמשהשו"עוהביאו ה, ב( פסק משנה זו להלכה, )דרמב"ם ה

, רשותוב ואפילו ראליש של את שתרם ם"והעכו, והקטן, והשוטה, החרש, תרומה תרומתן

 תרומה וז הרי אחרים לש על משלו התורם אבל, הבעלים ברשות שלא שלו שאינו את והתורם

  .שירצה כהן לכל שנותנה שלו הנאה וטובת, פירותיהם ותיקן

שקניין אינו  ,דין קנייניםבכתב ( בקנינים אבל ה"ד קכ סימן ח"א אבה"ע) משה אגרותשו"ת ב

שום מיינים הוא מה קניך בכומה שאינו שי, בקניין קשור לחיוב מצוות שהרי גוי ג"כ שייך

 . ולכןיינו לא חלעת קנבן ד ושוטה ודאי שחשוב ל'עמיתך' ורק משום שאינו, שאינו 'עמיתך'

 יכול ממצות שפטור אף דעת בר הוא שאז אחרים בדברים ופקח אחד לדבר שוטה רק הוא אם

 לקדש כולי וכן, דעת בר שהוא לדברים שליח להיות יכול וכן, לזה דעת בר הוא אם לתרום

 ןל איכפת אול זה בדבר עתובד תלוי אלו דבדברים, לזה דעת בר הוא אם קנין וקנינו ולגרש

, 'תוסב כדאיתא דבר ללכ לשוטה אותו מחזיקין אנו בסתמא רק, אחר לדבר שוטה הוא אם

 ןלעני רקו' כתוס בזה ם"בהרמ גם וסובר. פקח דיני לו יש פקח שהוא בברור כשידעינן אבל

  .פקח שהוא לדברים אף שפטור סובר מצות חיוב

 כי, תרומה רומתובד תבדיע, )עמ' קמח( שהמחלל שבת בפרהסיא שתרם חזון עובדיהכתב ב

רו"מ )הל' ת לחןך השוערוה וחשובים כתינוק שנשבה. וכ"פ, בזמנינו מעשה אבותיהם בידיהם

 סימן סג ס"ה(.

 ':לא סעיף

 התורם משל חברו שלא ברשות 

 שנינו בבבא מציעא כב.

 שלא ותרם וליקט חבירו שדה לתוך שירד הרי? תרומה תרומתו מדעת שלא התורם אמרו "כיצד

 אם יודע הוא ומנין. תרומה תרומתו - לאו ואם, תרומה תרומתו אין - גזל משום חושש אם, ברשות

 יפות נמצאו אם, יפות אצל כלך לו ואמר, ומצאו הבית בעל שבא הרי? לאו ואם גזל משום חושש

 ובין כך בין - עליהן והוסיפו הבעלים ליקטו. תרומה תרומתו אין - לאו ואם, תרומה תרומתו - מהן

 -! ידע הוה לא הא דתרם בעידנא? אמאי, תרומה תרומתו מהן יפות נמצאו . וכיתרומה תרומתו כך
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 מי שליח שוויה דלא דעתך סלקא דאי, מסתברא נמי הכי. שליח דשויה: דאביי אליבא רבא תרגמה

 אף, לדעתכם אתם מה, שלוחכם לרבות רחמנא אמר אתם גם אתם והא? תרומה תרומתו הויא

 ליה אמר ולא, תרום זיל: ליה ואמר, שליח דשויה כגון - עסקינן במאי הכא אלא. לדעתכם - שלוחכם

 מהני" תרום

 חבירו שדה לתוך רדשי או ברשות שלא "התורם שו"עג( וכ"פ ה, )ד רמב"םע"פ גמ' זו כתב ה

 אם פותי אצל כלך לו רואמ הבית בעל בא אם, ותרם שיקחם כדי ברשות שלא פירות וליקט

 יןא יפות שם היו אל ואם, מקפיד אינו שהרי תרומה תרומתו שתרם ממה יפות שם היו

 ול יש יןב והוסיף וליקט תהבי בעל בא ואם, מיחוי דרך על אלא לו אמר שלא תרומה תרומתו

 .תרומה" תרומתו לו אין בין מהן יפות

 "כ מדוע כתבוא, 'ך הגמהרי בגמ' בב"מ מדובר כששוייה שליח כמפורש בהמש, הקשה ב"יה

 למימרא אול מרידקא הרמב"ם שמדובר כשתרם שלא ברשות? וכתב דשמא י"ל דשלא ברשות

פות. הי מן םלתרו בפירוש והרשה ולא לתרום שליח דשוייה לומר היינו אלא שליח שוייה דלא

 דלא שוייה כוונההות' אך דחה אפשרות זו כיון שמהמשך דברי הרמב"ם מפורש ש'לא ברש

ההלכה  שבכל ן כתבמה מקור דברי הרמב"ם בהמשך ההלכה. לכ, שליח כלל! ועוד קשה

בר איסק  ל מרישסתנו ומקור דבריו ממעשה בבו, מדובר שלא נתן לו הבעלים רשות כלל

ש גילוי כעת ייון שכטעם הדבר משום שהוא מעשה מצוה ו, דמשמע שלא עשאו שליח כלל

 ב"מ שהבאנוגמ' בג שבדעת למעשהו אנו דנים את דעתו בשעת ההפרשה כדעתו כעת. ואע"

ולא  ,עלמאביחות יש להעמיד את הגמ' בסתם של, למעלה מוכח שמדובר שעשאו שליח

 ,הבנת הב"י עלשה ( הק)רסב סק"א ד"ה אלא קצות החושןה בשליחות למצוה שדינה שונה.

. יוב להפרישליו חעאין  שהרי בפירות חברו, הרי כשליקט לעצמו לא שייך ניחותא דמצוה

שם דתרומה הינוי שעם  מ"מ, והאריך בזה ותירץ דאע"פ דהוי יאוש שלא מדעת והוי כגנב

 מהני שיחול עליו שם תרומה.

תמה  של מרן אך רוצוייא תוהב, )ס"ק טו( התקשה בלשון הרמב"ם כפי שהוקשה לב"י ט"זגם ה

היא שב"ם דכיון י הרמת דברע"ש. ויישב א, שהרי ממעשה דמרי בר איסק אין שום ראיה, עליו

שלו מוצה לתרום כל הרתו שמצוה אמרינן כיון דהשתא ניחא ליה ודאי גם מעיקרא הייתה דע

זל ממש לא ה שבגשהקש ואין זה בכלל התורם שלא ברשות. ומה, מן היפות יבוא ויתרום

השאיר לו  ו ולאכול מועיל 'כלך אצל יפות' העמיד שמדובר שכל מה שתרם לעצמו תרם

לה לו לקט תחיוכאי חילתותוע"כ אין כאן גזל מעיקרא דסופו דהוה מצוה מוכיח על , כלום

א כאן ניחות ו איןת שלוכיון שתרם על פיר, לשם תרומה. הקצוה"ח לא קיבל אוקימתא זו

  דלאו עליה רמיא.דמצוה 
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 דובר שעשאויסק מאי בר )קידושין נב: ד"ה אם( סוברים שגם במעשה דמר תוספותה, דמנג

ר שגם ללא הסוב רמב"םאבל בלא שליחות הבעלים מעשיו לא מועילים כלל. דלא כ, שליח

מותר לקחת שום שמוס' דחה את דברי הת )חו"מ שנח סק"א( ש"ךה שליחות הבעלים מהני.

 חר שהתייאשגם לאדעת שואינו דומה ליאוש שלא מ ,מהפירות אם יודע שלאחר מכן יסכים

 אם היה יודע היכן האבידה לא היה יאוש.

 ':לב סעיף

 חמישה אינם תורמים לכתחילה 

 שנינו במשנה תרומות )פ"א מ"ב ומ"ו(:

 מקום לבכ חכמים בו רושדב חרש תרומה תרומתו תרם ואם יתרום לא שומע ואינו המדבר "חרש

 והערום והשכור האלם התרומ תרומתן תרמו ואם יתרומו לא חמשה :מדבר ולא שומע לא שאינו

 תרומה" תרומתן תרמו ואם יתרומו לא קרי ובעל והסומא

 ינםשא פנימ וערום ילםוא, הברכה שומע שאינו מפני בחרש א(, ג) הטעם מפורש בתוספתא

  .היפה את רישולהפ לכוין יכולין שאינם מפני והסומא והשיכור, לברך יכולים

 מדבר שחר, מהתרו רומתןת תרמו ואם יתרומו לא ד(: "חמשה, )ד רמב"םגמ' זו כתב ה ע"פ

 ןשאינ נימפ, והערום, מדבר ואינו ששומע והאלם, הברכה שומע שאינו מפני שומע ואינו

העיר  ב"יה ."היפה את רישולהפ לכוין יכולין שאינן מפני והסומא והשיכור, לברך יכולין

נכתבה  המשנהששום מוטעמו , שהרמב"ם לא הזכיר שגם בעל קרי לא יתרום כדאיתא התם

 .קרי בעל מכאן סמי, לטבילותא דבטלוה אך כיון, ע"פ תקנת עזרא

 לא ,הסומאו, והשכור, םוהערו, מדבר ואינו ששומע או, שומע ואינו המדבר" :שו"עכתב ה

 שכור תורמים ,הטומאה פנימ אזלא דלשריפה, הזה ובזמן. תרומה תרומתן, תרמו ואם; יתרומו

אינה  תרומהש)ס"ק סב(  ש"ך". וכתב הלוי מעשר לא אבל, תרומה, לכתחילה ואפילו וסומא

ים ו אינם יכולואל, מדידהואבל מעשר לוי צריך שיעור , צריכה שיעור ולכן יכולים לתרום

 לכוון המדידה.

 מדבר ואינוחרש השיסקין )יו"ד סימן ד ד"ה וראיתי( הביא בשם מהרי"ל ד צבי הרבשו"ת 

הוא  ורק אם, ישלהפר שליח ואינו מחוייב למנות, שומע יכול לתרום לעצמו אפילו לכתחילה

  מועיל רק בדיעבד ולא לכתחילה.שליח לאחר 

 חלה להפריש רשאסו ( כתב. וכ"כ בחזון עובדיה עמ' קנד)יו"ד ח"ו סימן כט אומר יביעבשו"ת 

. וליכא, קדוש מחניך והיה דבעינן ,מטונף במקום לברך שאסור מפני, מטונף במקום מ"תרו או

, המטונף במקום לתרום שאסור, (ז סעיף מג' סי ומעשרות תרומות בדיני) השלחן ערוךב וכ"פ
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 כגון, לברך צריך אינו שאם לכאורה דמשמעשהוסיף  אלא. ש"ע. שם לברך שאסור מפני

 להמשיך מותר, המקום וטינף תינוק בא, מפירותיו חלק על בברכה מ"תרו שהפריש שלאחר

 .דמאי מפירות מעשרות למפריש הדין והוא. הפירות יתר על מ"תרו להפריש

 ':לג סעיף

 קטן שלא הגיע לעונת נדרים 

 ג(:, שנינו בתרומות )א

 בא לאש עד אם אומר ייוס רבי תרומה תרומתו אומר יהודה רבי שערות שתי הביא שלא "קטן

 "תרומה תרומתו נדרים לעונת ומשבא תרומה תרומתו אין נדרים לעונת

 הביא אשל פי לע אף, דריםנ לעונת שהגיע קטן" :להלכה שו"עהה( והביאו , )ד רמב"םהכתב 

 . "תרומה תרומתו תרם אם, גדול נעשה ולא שערות שתי

ת בגיל לב, מצוות ת עולקבל )עמ' קמח( שעונת נדרים הוא שנה אחת לפני חזון עובדיהכתב ב

ות "כ לעשויכולים ג, רהומגיל זה יכולים לתרום אפילו תרומה מהתו, 12ולבן בגיל  11

 ולהעשות שליחים בתרומה.

 ':לד סעיף

 האומר לשלוחו צא ותרום 

 שנינו בחולין יב.

 חזקה ןאי עולםל.. .תרום זקתוח אין: ליה אמר? מאי, תרום ומצא והלך, ותרום צא לשלוחו "האומר

, עתמד שלא רםתו ליה הוה, תרם זלוא שמע אחרינא אינש דילמא - תרומה ...שליחותו עושה שליח

 תרומה" תרומתו אין מדעת שלא והתורם

 אם ודעי אינוו לתרום הלךו לי ותרום צא לשלוחו האומר"ו(: , )ד רמב"םכתב הע"פ גמ' זו 

 חשלי זקתח באיסורין מריןאו שאין, תרום חזקתו אין תרום כרי ומצא ובא תרם לא ואם תרם

רי כדב ."תברשו שלא רםת אחר שמא וחושש )גיטין סד.( להחמיר אלא להקל שליחותו עושה

 )עירובין לב. ד"ה רב ששת(. ר"תהרמב"ם פסק ג"כ 

ובתנאי , )הובא בתוס' שם( סובר שגם בדאורייתא אמרינן שליח עושה שליחותו ר"שה, מנגד

שיודע השליח שאם לא יעשה שליחותו הרי הוא מכשיל את משלחו. טעמו משום שבעירובין 

כנגד רב נחמן  ה כרב ששתכלוה, בדאורייתא שליח עושה שליחותולב. דעת רב ששת שאפילו 

הוא משום , . ומה שבתרומה אין חזקהחזקה זוהחולק עליו וסובר שרק בדרבנן ישנה 
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)עירובין פ"ג סימן  רא"ששהמשלח יראה שלא תרם כשליחותו ולא יבוא לידי מכשול. וכ"ד ה

 ג(.

שרק  ןב נחמרהאם סובר ה השעה"ת( ד", כז-)כג המקנהבטעמו של רב נחמן חקר בספר 

חזקת  שכנגדה יש ך כיוןא, ולאו שגם בדאורייתא הייתה אמורה לפע, בדרבנן מועילה חזקה זו

ה זקח א( מדוע צריך ,ת ד)בכורומשנה למלך איסור אין סומכים עליה בדאורייתא. והקשה ה

עצמו  ילה להכניסלכתח יכול הרי ספק דרבנן לקולא? והביא ג' תירוצים: א. ע"י החזקה, זו

פק פילו בסהקל אכול ליבשונה מספק דרבנן שאינו לכתחילה. ב. ע"י החזקה , לחזקה זו

ם ן לא סומכידרבנ בספק כגון שיכול לבדוק האם השליח עשה שליחותו. אך, שאפשר לבררו

ם יננו יודעיהרי אש, עשהכשיש חזקה מקלים אפילו שיש ספק האם המעשה המתיר נע"ז. ג. 

 .ודעיםיאבל על ספק דרבנן לא סומכים כשלא , האם השליח עשה שליחותו

יח יקר טעם שלל. שעהנ" יאור מחלוקת הראשונים)עירובין לב.( מ"ש בב קרן אורהעיין ב

  ברו. ע"ש.חו של רותיעושה שליחותו הוא משום שנעשה כאומר שהוא יעשר בעצמו את פי

, תרם םא יודע ואינו, רוםלת והלך, לי ותרום צא: לשלוחו האומר :ע"פ הרמב"ם שו"עכתב ה

: כתב מ"ארה אך. רשות לאב תרם אחר שמא, חוששין; תרום חזקתו אין, תרום כרי ומצא ובא

. יתאאוריד באיסור אפילו ,שליחותו עושה שליח חזקה: דאמרינן, תרום חזקתו ג"דבכה א"וי

 עד וב יגע אל ודאי: אומר ליחדהש, ממנו לאכול אסור, לא או תרום כרי אם יודע אינו אם אבל

 . תרום שהוא שידע

, רהיתה מן התומה היהתרוש)הל' שלוחים סי' כא( כתב שהרמב"ם מיירי בזמן  מחנה אפריםה

שליח עושה זקה של החעזה"ז שתרומה מדרבנן )כפי שכתב מרן לעיל סי"א( סמכינן אך ב

ותרום  לשלוחו צא האומרג( ש)עמ' קפ חזון עובדיהוכ"פ ב, שליחותו. וכ"כ עוד כמה אחרונים

 ו.ושה שליחותליח עשחזקה ו, בזה"ז אינם אלא מדרבנן יכול לסמוך עליו כיון שתרו"מ, לי

 ':לה סעיף

 פירות השותפים 

 ג(:, במשנה תרומות )גשנינו 

 ומתתר אומרים כמיםוח תרומה שניהם תרומת אומר עקיבא' ר זה אחר זה שתרמו "השותפין

 תרם אל ואם תרומה ניהש תרומת אין כשעור הראשון תרם אם אומר יוסי רבי תרומה הראשון

 תרומה" השני תרומת כשעור הראשון

אם מדובר שהשותפים מוחים זב"ז גם ר"ע מודה , ובירושלמי )ה"ב( דנה הגמ' במאי עסקינן

אלא מדובר בסתמא שר"ע , ואם בשאינם מוחים אף רבנן מודים שהיא תרומה, שאינה תרומה
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מפרש  סבר סתם אינן ממחין ורבנן סברי סתמן ממחין. והסתפקו בירושלמי אם ר' יוסי

 ח( סובר שר' יוסי מפרש דבריהם., )ד רמב"םוה, דבריהם או חולק עליהם

, מזה הז רשות ליטול יכיםצר ואינם, ומעשרות בתרומה חייבים השותפין פירות :שו"עכתב ה

 היו אם, ותרם הוא ובא ,חבירו ידע ולא מהם' א תרם. תרומה תרומתו מהם התורם כל אלא

 תרומת ןאי, כשיעור אשוןהר תרם אם, לאו ואם; תרומה השני תרומת אין, זה על זה ממחין

 ,הזה מןשבז לי ונראה .תרומה שניהם תרומת, כשיעור הראשון תרם לא ואם. תרומה השני

 השני מתתרו אין כך יןוב כך בין, שיעור לתרומה שאין כיון, לתרומה אבל. במעשר ה"ה

 . תרומה

 לעולם צריךו, עשרעה במרעין יפה ועין  הרי אין כיום, )ס"ק סה( תמה ע"ד השו"ע ש"ךה

ובין  בין במעשר בזה"ז"ל שלהפריש המעשר במידה שלא יגרע ולא יוסיף מדינו! לכן כתב שנ

רי הפירות הראוי עשר כמבמעשר כיון שהפריש הראשון , בתרומה תרומת השני אינה תרומה

ש מה שהפרי, הואש ה בכלובתרומה בזה"ז כיון ששיעור, מתוקנים ואין במעשר השני כלום

רי שה, השו"ע מה עלת אגר"גם ה הראשון הרי הפירות מתוקנים ואין בתרומת השני כלום.

 במעשר שיעורו מפורש.

 ':לו סעיף

 השולח שליח לתרום וביטל שליחותו 

 ט(:, )ד רמב"םכתב ה

 דםקו חותושלי וביטל תרוםל והלכו, לתרום לשפחתו או לעבדו או ביתו לבן או לשותפו "האומר

 ןמ ותרם וןהצפ מן תרום ול שאמר כגון שינה ואם, תרומה תרומתו השליח שינה לא אם, שיתרומו

 תרומה" אינה מקודם שליחותו וביטל הואיל הדרום

ם מר לו לתרו"ג שאכהנה בד( העמיד את המש, הרי הירושלמי )ג, הקשה על הרמב"ם ראב"דה

סתרו יבור' לא יבטל דור ומאתי דיברק כדי שדברי ריש לקיש שאמר 'לא , רוםבצפון ותרם בד

ומה סובר שבתר רמב"םץ שהתיר ר"י קורקוסאך לא קי"ל כמותו אלא כר' יוחנן! וה, מהמשנה

ין דרך שבקידוש, ןידושיי לקולא דמ, וכיוצ"ב מודה ר' יוחנן דלא אתי דיבור לבטל השליחות

בור בלבד שבדי וחנןיהנשים להקפיד שלא להינשא אלא למי שליבה חפץ ולכן סובר ר' 

ך. ן שעומד לכו כיוזולת אבל כרי העומד ליתרם אין כ"כ הקפדה אם יתרום זה או, חוזרת

ומיושבת  ,יטולבועיל כתב שדווקא נקט 'שותף' משום שבשליח בעלמא ממרכבת המשנה וב

 קושיית הראב"ד.
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ו תינה שליחושא אם דווק דכיון שביטל שליחותו קודם שתרם מדוע, תמה ע"ד הרמב"ם טורה

ת יטל השליחובבלא  פילוואם שינה א, אינה שליחות אפילו בלא שינה תרומתו אינה תרומה

  גיטין סה:.בהגמ' מדויק שהרי כדברי הרמב"ם מ, דחה את קושייתו ב"יאינה תרומה! אך ה

, שיתרום קודם ושליחות לוביט, לתרום והלך, לתרום לאחד : האומרע"פ הרמב"ם שו"עכתב ה

 רומתות אין, הדרום ןמ ותרם, הצפון מן תרום: לו שאמר כגון חותושלי השליח שינה אם

 שבטל דכל ל"סו חולקין וישכתב ע"פ הטור:  רמ"אה אך. תרומה תרומתו, לאו ואם. תרומה

 . תרומה תרומתו הוי לא, שינה לא' אפי, השליחות

 

 

 ':לז סעיף

 אריס שתרם ובעה"ב עיכב 

 להלכה: שו"עי( והביאו ה, )ד רמב"םכתב ה

 -עיכב  םמשתר ואם, תרומה רומתות אין -עיכב  תרם שלא עד אם, ועיכב ה"בע ובא שתרם "אריס

 תרומה" תרומתו

 לע בתורם יינודה פשרא, סין'דאע"ג דאמרינן בקידושין מא: 'אתם ולא ארי קורקוס י"רה כתב

 כאוה לכתחילה תםדה נ"א בתוספתא וכדמסיים, חלקו על בתורם והכא ה"בע של חלקו

 בירושלמי. שתירצו כמו דיעבד

 ':לח סעיף

 תרומת אפוטרופוס 

ובגמ'  ."עשוה"פ וכ. יםיתומ מנכסי תורמין שהאפוטרופסין רמב"םבהמשך ההלכה שם כתב ה

ב( שהרי )ס"ק כ ט"זח( והק ס)ס" ש"ךבגיטין נב. שנינו דה"מ להאכיל אבל לא להניח. וכ"כ ה

וטרופוס שהאפ כתב שם מאיריה אך האפוטרופוס לא נעשה שליח ליתומים אלא לפרנסם.

אין , ןטרופיא אפותם ולא, יןלהאכיל ובין להניח. ומה שאמרו בגמ' אתם ולא שותפ תורם בין

 רמב"ם(.בכס"מ ההבנת כוכן הבין בדעת הרמב"ם והראב"ד )דלא , הלכה כן אלא השותפים

כתב , הפרשת התרומה ע"י האפורופוס אע"פ שהפירות אינם שלהםבטעם הדבר שמועיל 

ובית הדין , )גיטין מ: ד"ה וכתב( שבכל מידי דממונא נקטינן שהפקר בי"ד הפקר תוספותה

)גיטין  רמב"ןהפקירו נכסי היתומים וזיכו בהם האפוטרופס שיוכל לתרום את שאינו שלו. וה

נב.( כתב שכל מה שעושה האפוטרופוס לטובת היתומים מה שעשה עשוי מן התורה דזכין 
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)קידושין מב.( שהאפוטרופסין תורמים ומעשרים דבר  רשב"אוכתב הלאדם שלא בפניו. 

  הוא כדי שלא יראו כמזלזלים בנכסי יתומים., ומה שאסור לתרום להניח, תורה

 ':לט סעיף

 גזלן ואנס, תרומת הגנב 

 היו אםו. רומהת תרומתן, והאנס והגזלן הגנב :להלכה שו"עהיא( והביאו , )ד רמב"םהכתב 

 . תרומה תרומתן אין, אחריהם רודפין הבעלים

הוי הם ויאוש בנאן )ס"ק כג( שתרומתן תרומה משום דק ט"ז)ס"ק סט( וה ש"ךכתבו ה

 התרומה מ"נה מא קולכתב שמהגמ' בב"ק סז. מבואר שאע"ג שיאוש  אור שמחהבעלים. ה

ינו השם א הרי שינוי, הוהקש תרומה. והשתא טיבלא דמעיקרא השם שינוי דאיכא משום החל

רץ ו שלו? ותישאינ יש עלהתרומה וממילא הוא שלא קנה את השיריים וכיצד מפראלא בחלק 

 שלא אף דתורם ל"דקי רוחבי של על משלו כתורם ל"הו שוב לו נקנה התרומה דחלק דמכיון

דרים לו: מ' בנין( כתב שמהגענ ובאותו ה"ד ו סימן )או"ח ח"ב צבי הר ת"בעלים. ובשו מדעת

ו וחלשוכיון שחשיב  ,לוחובפניו הוא משום שניח"ל דהוי שמבואר שהטעם שזכין לאדם שלא 

 יכול להפריש אע"פ שכביכול עובר על גזילה נוספת בהפרשה זו.

 :מא' - 'מ סעיפים

 העבד והאישה, השכיר, הבן 

 מה לע ורמיןת, והאשה והעבד והשכיר הבן": להלכה שו"עהיב( והביאו , )ד רמב"םהכתב 

 שהן מפני ,תורמין, עיסתהב והאשה, אביו עם כשאוכל, הבן. השאר על לא אבל, אוכלין שהם

 . ברשות"

 שהיאאת ה עשתה שהתורה )חיו"ד סימן כח ענף ו ד"ה ויש להאריך( כתב יצחק באר ת"בשו

 מימסרי אל מילי בגדר הז ואין, לתרום לאחר רשות נותנת ולכן תרומה הפרשת על כבעלים

, בעליםל נחשבת והיא שלה כדבר עשתה התורה אלא, שליחות בתורת זה דאין משום לשליח

 .בעליםל נחשבתד משום רההתו ברשות היינו שהם, ברשות' שהם וזוהי כוונת הרמב"ם 'מפני

 ':מב סעיף

 תרומת הפועלים 

 . ביתה בעל עתמד שלא רוםלת רשות להם אין, הפועלים :שו"עיג( והביאו , )ד רמב"םכתב ה

 יג( ששכיר הוא אדם שנשכר-)פ"ד הי"בדרך אמונה ב לגבי החילוק בין שכיר לפועלים, עיין

 על אלא תורם אין ולכן המאכל, בהכנת מתעסק אינו אבל עליו, ומזונותיו ב"בעה אצל לעבוד
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 עסוקין שאינן ומכיון ושמן, יין ועושין ובוצרין קוצרין שאוכל. בשונה מפועלים שהן מה

 להם מסר דהכי דאדעתא משום שתורמין הבית אינם דומים להני דלעיל בתוך המזון בהכנת

 רשות. צריכין פועלים כ"משא לאכילה, מיד לו ראוי שיהא שיכינו

וא האלא , יחותני שלבדי אין צורך )ס"ס קט( שהאריך בהך שבפועל עונג יו"טעיין בשו"ת 

א דתו הרי הות עבוידו אובזה שנותן ומפקיד ב, עדיף משאר בנ"א דסגי בניחותא דבעלים

 לו במעשיו.מגלה שנח 

, ל דברל פיו ישק כוע, תירקוו)עמ' קסט( שמנהל מפעל מזון הכולל פירות  חזון עובדיהכתב ב

זה יבל רשות לקו לא אפיל רשאי לתרום ולעשר, אע"פ שאינו בעלים ממש על הפירות וירקות

  "ג(.ט סי)הובא במשפטי ארץ פ" גרי"ש אלישיבמבעלי המפעל. וכן הורה ה

 ':מג סעיף

  הפועל מדברי בעה"בשינה 

, ותרם ,תרוםו גרני לי כנוס :הבית בעל ליה שאמר פועל :שו"עהיד( והביאו , )ד רמב"םהכתב 

 . תרומה תרומתו, כנס כ"ואח

 אול כ"ע ב"בעה שאמר סדכנו, שליחות שינוי זה )ס"ק כד( שאין ט"ז)ס"ק עב( וה ש"ךוביארו ה

 נתרם. כ"אא להכניס דרך אין שהרי, יתרום כ"ואח שיכנוס דוקא

 ':מד סעיף

 גוי שהפריש תרומה משלו 

 שנינו במנחות סז.

, זריםל נאכלת חלתו, פטור שהוא תואו מודיעין - לארץ בחוצה ותרומתו בארץ כוכבים עובד "חלת

 העובד רוחמי: דאמר תנא האי אוה, ומדמעת אסורה - בארץ תרומתו הא; מדמעת אינה ותרומתו

 ם"כיסי בעלי וםמש גזירה, מדרבנן! פוטר כוכבים העובד גלגול, פוטר אינו כוכבים

 הגוי מן ללוקח יתשר ואי, מחמרים התבוא שלוקחין עשירים - כיסין בעלי משום גזירה רש"יופ

 בעלי משום א"ל וטר.פ ישראל מחמר לוקח נמי למימר אתי, פוטר גוי דמירוח יעשר שלא

 פקעומ וייםג וימריחום וילג ויקנוהו מעשרות רוב על וחסים הרבה קרקעות להן שיש כיסין

 .ממעשר ליה

 לפי תרומה שאינה תורה דין משלו תרומה שהפריש טו(: "הנכרי, )ד רמב"םע"פ גמ' זו כתב ה

 הממון זה יהיה שלא, כיסין בעלי משום תרומה תרומתו שתהיה גזרו ומדבריהן, חייבין שאינן

 בדעת אמר אם תרומה שהפריש הגוי את ובודקין, לפוטרו כדי בגוי אותו ויתלה ישראל של



 187 _______________________________________________ בעינן פיו וליבו שוים

 ישראל בארץ א"בד, לשמים בלבו שמא גניזה טעונה לאו ואם, לכהן תנתן הפרשתיה ישראל

 ואינה צריך שאינו אותו ומודיעין עליהן גזרו לא לארץ בחוצה תרומה שהפריש גוי אבל

 .כלל" תרומה

ב שתרם על א כתולב"ם שברמ ב"יאך העיר ה, כתב 'נכרי שתרם משלו על של ישראל' טורה

"ה טבלים( דיא:  ורותשל ישראל אלא משמע שתרם על שלו. ובאמת שמדברי התוספות )בכ

 עולה שמדובר שתרם משלו על של ישראל.

 אם רומהת תרומתו האשת חכמים גזרו, משלו תרומה שהפריש כוכבים העובד :שו"עכתב ה

 ןתנת, תיהפרש ישראל בדעת: אמר אם, אותו ובודקין: רמ"אוהוסיף ה. ישראל בארץ הוא

 .גניזה טעונה, לאו ואם; לכהן

, ובהקדש תרומה בהפרשת בעיקר( כתב שנסתפק הנה ה"ד ד סימן ח"ב )או"ח צבי הר ת"בשו

 ישלהקד ותרש נותנים םהבעלי אם שלו. מה יהא הדין שאינו דבר מקדיש אדם דאין דקי"ל

 להה יכול םא, זה של דשובהק מקפידים שאינם דעתייהו דמגלי אלא, שליחות בתורת לא אבל

 מקדיש דםא ואין תורם דםא דאין כללא האי אי, הוא הספק וצדדי. שלו שאינו דבר להקדיש

 חפץ ושהבקד להתפיס ניהכמי כל דלאו ומשום, הבעלים עכוב מצד הוא אם, שלו שאינו דבר

 וליכ אינו שלו שאינו מה כלד שנאמר או, דוקא שלו שיהא בעינן לא אבל כרחו בעל חבירו של

 מעכביםה בעלים לו איןש הפקר של בחפץ לדינא מ"נ ויהיה, שליחות בתורת לא אם להקדיש

 היוי שלא אהו דהעיקר אמרנ אם אבל, להקדישו יכול אינו דווקא שלו שיהא דבעינן נימא אי

 וצהר שהגוי שאלהה לענין מ"דנ נאמר וכן, הפקר דבר להקדיש יכול המעכבים בעלים

 םהמעכבי בעלים כאן איןד מכיון מ"מ, שליחות לו שאין פי על אף פירותיו יתקן שהישראל

 .שליחות מדין שלא פירותיו ולתקן להפריש הישראל יכול

 ':מה סעיף

 בעינן פיו וליבו שוים 

 ח(:, שנינו בתרומות )ג

 עולה ואמר שלמים יםשלמ ואמר עולה תרומה ואמר מעשר מעשר ואמר תרומה לומר "המתכוין

 וין"ש ולבו ופי שיהיו עד לוםכ אמר לא לזה ואמר לזה נהנה שאיני לזה ואמר זה לבית נכנס שאיני

: אמרו, עשרמ; מעשר: מרוא, תרומה: לומר המתכוין: שו"עהטז( והביאו , )ד רמב"םהכתב 

 . שוים ולבו פיו שיהיו עד, כלום אמר לא, תרומה
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 צ"ל תרומה ם היהאה"ה ד)הלכות תרומות סימן סה ס"ד( דנראה פשוט  ערוך השולחןכתב ה

 ל אם במקוםם. אבר כלועשר ואמר תרומת מעשר לא אמאו שהיה צ"ל מ, ואמר תרומת מעשר

  רומה.תקרי תרומת מעשר אמר תרומה סתם נ"ל דמהני שהרי גם תרומת מעשר א

 ':מו סעיף

 הפריש תרומה ללא הוצאה בשפתיו 

 הרי, םכלו תיובשפ הוציא ולא במחשבתו תרומה הפריש :שו"עהטז( והביאו , )ד רמב"םהכתב 

 . תרומתכם לכם ונחשב שנאמר, תרומה זה

ום הני רק במקשבה מם מח)שם ס"א. וכן סימן ס סל"ב( שיש להסתפק א ערוך השולחןכתב ה

אומר גון שקום כמאבל אם מפריש בקביעות , שמפריש התרומה במעשה שנוטל התרומה

או דילמא  ,כלל עולהפבצפונו או בדרומו וא"כ כשמחשב זה הלא אין ניכר שום  תרומה

מעשה שוב כחשבה מומה דבכה"ג נמי מהני מחשבתו. וכתב דנראה כיון שהתורה עשתה בתר

 וכן עיקר לדינא., אין חילוק

 ':מז סעיף

 המפריש תרומה על תנאי 

 זה הרי נאיהת נתקיים םא, תנאי על תרומה המפריש: שו"עהיז( והביאו , )ד רמב"םהכתב 

 . תרומה

 דב"ז(.צה )רה שירמשתרומה היא נדר מן הנדרים ויכול להתנות בה , הטעם בזה הוא

 ':מח סעיף

 שאלה על ההפרשה 

ל ע"י יכול להישאר"ן שירש האיתא שיכול להישאל על התרומה ובטלה ברוב. ופ (נט.)בנדרים 

 פתח וחרטה כשאר כל הנדרים. 

 נשאל זה הרי, םעליה ניחםו, ומעשרות תרומות המפריש: שו"עהיז( והביאו , )ד רמב"םהכתב 

 . היתהש כמו חולין ותחזור, נדרים שאר שמתירין כדרך, לו ומתיר לחכם

 ומה ליהע לישאל שראלי יכול כהן ליד שבאה לאחר שאף שכתב מי דיש ר"י קורקוסכתב ה

 אמנם לישאל. יכול אלהישר אבל הכהן היינו עלה מתשיל לא כהן ביד דתרומה שם שאמרו

 ונראה עליה. לישאל ליכו הישראל אין שוב כהן ליד שבאה דכיון סוברים המפרשים רוב

 ראשונה. לסברא ונטה מחלק שהרמב"ם אינו
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ישה שהפר מת אשתוקט( נשאל האם בעל יכול להפר את תרו, )טז הלכות משנהבשו"ת 

 שתלוי רדב ינוא רומהדת והעלה דכיוןנתנה לו לאכול את חלק התרומה.  תרומה ובטעות

 שי הנה שנתערב באיסורד אלא, בהיתר שנתערב איסור כמו במציאות הוא אלא, פה בקדושת

 יששיפר כלו בהפרשה לוית שהוא בתרומה אבל, תלוי ובהיכר להוציא שצריך איסור לפנינו

 ןלוגי ניש שאומר כמה צאנמ, לוקח מהטבל חלק באיזה מ"נפ ואין, האיסור הוא שזה נתברר

 אירשנש כל באכילה המאכל הותר כבר ולכן, לוגין שני איזה מ"נפ ואין להפריש עתיד שאני

  התרומה. יהיו שהם לוגין שני

י מאה ין בפירות פוא, תפירו)עמ' רנח( כתב שחלה שהופרשה וחזרה ונתערבה ב חזון עובדיהב

, הקדשותעל ה נשאליםש, נדריםתקנתו שישאל לחכם ויתיר לו כמו בהתרת , ואחד לבטלה

יברך ומה אחרת ויש תרומפר חוזר, וכיון שע"י כך חזרו לטבלם, וחכם עוקר את הנדר מעיקרו

 ו הקדיש אונדר אשאיש על ההפרשה בהרהור בלבו. עוד כתב )עמ' רעא( שמופלא הסמוך ל

כדי דיל בד שיגע מתיןוא"צ לה, יכול להישאל על נדרו והקדשו ותרומתו, הפריש תרומה

 להתיר.

 ':מט סעיף

 התרומה תלויה בדעת התורם 

, בהפך או ,חולין מטה ושל תרומה מעלה של: האומר :שו"עהכ( והביאו , )ד רמב"םהכתב 

 . קיימים דבריו

 ליןחו שלמעלה המ הזכיר ולא תרומה שלמטה מה אמר אם ה"דה דמסתברא רדב"זכתב ה

 המ הסתם ןמ ושתק תרומה שלמטה מה שאמר וכיון, תלוי הדבר ובדעתו הואיל קיימין דבריו

 איפכא. וכן, חולין הוא שלמעלה

 ':נ סעיף

 צריך לכוון על כל מה שמפריש 

 רומהת שתהיה לבו את כויןשי צריך, הגורן את התורם: שו"עהכא( והביאו , )ד רמב"םהכתב 

 צריך, בהיק את התורם. התבן שבתוך מה ועל שבצדדים מה ועל שבקוטעין מה ועל הכרי על

 צריך, שמן של הבור תא התורם. שבזגים מה ועל שבחרצנים מה על לתרום לבו את שיכוין

 הוא ד"ב שתנאי, הכל פטרנ, סתם תרם אלא, נתכוין לא ואם; שבגפת מה על לבו את שיכוין

 . הכל על שתרומה

ולא משום שכך צריך להיות , שצריך לכוון על הכל משום שהוא תנאי בי"ד אור שמחכתב ה

 הדין.מעיקר 
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 ':נא סעיף

 תרם על הכלכלה ונמצאו פירות בצידה 

, כלכלהה בצד תאנים נמצאוו, תאנים של כלכלה התורם: שו"עהכא( והביאו , )ד רמב"םהכתב 

 . הכל על לתרום שבלבו מפני, פטורים אלו הרי

 ':נב סעיף

 אין תורמים אלא מן היפה 

 ד(:, שנינו במשנה תרומות )ב

 םלעול ומרא יהודה רבי קייםהמת מן תורם כהן שאין מקום וכל היפה מן תורם כהן שיש מקום כל"

 "היפה מן תורם הוא

 יןא, טומאהה מפני אזלא דדלאיבו דהשתא לי ונראה. היפה מן אלא תורמין אין: שו"עכתב ה

 . להקפיד יש, ולעני ללוי הניתן במעשר ומיהו; בכך להקפיד

 ':נג סעיף

 אין תורמים ממין על שאינו מינו 

 שנינו שם:עוד 

 יםתאנ מין כל אחד חטים יןמ כל תרומה תרומתו אין תרם ואם מינו שאינו על ממין תורמין "אין

 זה" על מזה ותורם אחד ודבלה וגרוגרות

 תרומתו אין ,תרם ואם; ומינ שאינו על ממין תורמין אין :שו"עהג( והביאו -ב, )ה רמב"םהכתב 

 בילהוד גרותוגרו תאנים יןמ כל. אחד מין חטים מין כל. אחד מין והמלפפות הקישות. תרומה

 על ההיפ מן ואפיל, זה על זהמ יתרום לא בחבירו כלאים שהוא וכל. זה על מזה ותורם, 'א מין

 אבל ,הרע לע היפה מן תורם ,בחבירו כלאים שאינו וכל. תרומה תרומתו אין, תרם ואם; הרעה

 לאוכ אינםש מפני, החטים לע הזונין מן חוץ, תרומה תרומתו תרם ואם, היפה על הרע מן לא

 . אדם

"ז יכול ים זבל שאינם כלאכשהכלל מה(  והנה ה"ד קיד )תנינא סימן שלמה מנחת ת"עיין בשו

 ועצמ שזה לא אבל, לא או אחד מין הוא אם לדעת סימןאינו אלא , לתרום מאחד על חברו

 . היתר גורם
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 הפרשה מאתרוג מורכב על שאינו מורכב ועל לימון 

את  ותר להרכיביא שמכה ה)כלאים סימן ג אות ז( שמכיון שלעניין כלאים הל חזו"אכתב ה

עניין ה"ה ל, אודמים מהם דומפני שהפירות של שני, האתרוג המורכב עם אתרוג שאינו מורכב

, ם ציון)כרפראנק  גרצ"פה ךא)עמ' רו(.  חזון עובדיהתרו"מ שמותר לעשר מזה על זה. וכ"פ ב

רוג תרו"מ מאת הפרישין ל( ששני מינים הם וא. וע"ע בהר צבי סימן עחאגאון צבי פרק כ

 מורכב על שאינו מורכב. 

יש )שם( ש ו"אחזתב הכ, ל זהעאם מפרישים מזה , אשכוליות ותפוזים, לימון, ולעניין אתרוג

תב שאפשר כרו(  עמ') חזון עובדיהלהסתפק בהם לענין כלאים אם נחשבים מין אחד. וב

 לתרום גם מלימון על אתרוג.

 ':נד סעיף

 תרומה מדבר שנגמרה מלאכתו ע"ד שלא נגמרה 

 י(:, שנינו במשנה תרומות )א

 מלאכתו נגמרה שלא דברמ ולא מלאכתו נגמרה שלא דבר על מלאכתו שנגמרה מדבר תורמין "אין

 תרמו ואם מלאכתו גמרהנ שלא דבר על מלאכתו נגמרה שלא מדבר ולא מלאכתו שנגמרה דבר על

 תרומה" תרומתן

 מלאכתו השנגמר מדבר מיןתור אין :שו"עהוכ"פ , ד( הביא דברי המשנה להלכה, )ה רמב"םה

 ואם; ומלאכת שנגמרה רדב על מלאכתו נגמרה שלא מדבר ולא; מלאכתו נגמרה שלא דבר על

 .תרומה תרומתו, תרם

 יהומ, גמורה על הגמור מן היקב מן וכמלאה הגורן מן כדגן )סק"פ( שנאמר ש"ךוהסביר ה

 הלכך דאתא הוא ינומ שאינו על למין ועיקרו הוא בעלמא אסמכתא וקרא מדרבנן היינו

 תרומה. תרומתו בדיעבד

 ':נה סעיף

 תרומה מהמחובר על התלוש 

 ודנה בה:ה( , תרומות )אהגמ' בקידושין סב. הביאה את המשנה ב

: יוחנן' מר אסי רב מיניה בעא. תרומה תרומתו אין - תרם ואם, המחובר על התלוש מן תורמין "אין

 מחוברים זו ערוגה פירות, מחוברים זו ערוגה פירות על תרומה יהיו תלושים זו ערוגה פירות אמר

 כמחוסר לאו שבידו כל: ל"א? מהו, ונתלשו לכשיתלשו תלושים זו ערוגה פירות על תרומה יהיו

 על תרומה יהיו תלושין זו ערוגה פירות אמר אפילו: יעקב בן אליעזר ר"א כן על יתר .דמי מעשה
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 תלושין זו ערוגה פירות על תרומה יהיו מחוברת זו ערוגה פירות, מחוברת זו ערוגה פירות

 קיימין" דבריו - ונתלשו שליש והביאו, ויתלשו שליש לכשיביאו

 תורמין אין" כה:ו להלהביא תמצית דברי שו"עט( פסק משנה זו להלכה. וה, )ה רמב"םה

 אם לאב. תרומה ומתותר אין, תרם ואם, המחובר על התלוש מן ולא התלוש על מהמחובר

 ריודב, שוונתל, כשיתלשול זה ערוגה פירות על תרומה יהיו תלושים זו ערוגה פירות: אמר

 . "שאמר בעת שליש שניהם שהביאו והוא. קיימין

בשלו כל בוא רק ה, יתלשושכל ההיתר לעשר במחובר לכש ז("י' סי סוף )דמאי חזו"אכתב ה

תוספת. ה על וםכל אמירתו יןאגדלים  עדיין הפירות אם אבל, כלום הפירות הוסיפו צרכן ולא

יש אם מפרש והוסיף, "אכן( דן בדברי החזו כמו ה"ד נה סימן )ח"א שלמה מנחת ת"ובשו

' שיכולים אחר ללרומה דומה להפרשת ת ואינו, ממחובר לכשיתלש הרי הוא מפסיד הברכה

, הזמן יעלכשיג שיחול 'ל תוך בנו לפודה דומה לכשיתלש שמחובר, שם שקורא לברך בשעה

 שאינו, תלישה של עשהמ דמחוסר הכא ש"וכ, לברך אפ"ה א"א, קאתי ממילא שהזמן ג"דאע

 יאפרוש של חשש תקצ דאיכא ג"דבכה אפשר אך, שני מעשר פדיון על לברך כלל יכול

 לכך. לחוש אין מאיסורא

 ':נו סעיף

 תרומה מן הלח על היבש 

 י(:, )ה רמב"םכתב ה

 ירק קטלי כיצד, תרומה ותרומת תרם ואם הלח על היבש מן ולא היבש על הלח מן תורמין "אין

 כושדר ירק וכן, ימים' ב מרלהשת דרכו כ"א אלא זה על מזה תורמין אין למחר ממנו וליקט היום

 שדרכו ירק ,זה על מזה רםותו מצטרף ימים בשלשת שליקט כל המלפפונות כגון ימים' ג להשתמר

 זה" על מזה תורם בערב וליקט בשחרית וליקט בלבד אחד יום להשתמר

אין דבריו ש ב"ייו הותמה על, כתב שהתורם מן הלח על היבש אין תרומתו תרומה טורה

 עשו"הרומה. תומתו שתר כתב שיש בדברי הטור טעות סופר ולכן יש להגיה ב"חנכונים! ה

 . התרומ תרומתו, רםת ואם; הלח על היבש מן ולא, היבש על הלח מן תורמין אין :כתב

 הלכך ביה. גזרו ה"ומש, מינים' לב דדומה )ס"ק פג( שאין תורמים לכתחילה משום ש"ךכתב ה

ערוך ב אולםתרומה. והעולה מדבריו שהאיסור לא נובע מכך שהיבש חשוב לרע.  הוי בדיעבד

לתרום מן הרע על  )הל' תרומות סי' סט סי"ג( כתב שטעם האיסור הוא משום שאין השולחן

וגם , וכל שהירק לח הוא יותר יפה. ולכן הוקשה לו מדוע לא יתרום מן הלח על היבש, היפה
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הרמב"ם לא אסרה אלא מן היבש על הלח ולא מן הלח על  ה( שהיא מקור דברי, התוספתא )ד

 ונשאר בצ"ע., היבש

 ':נז סעיף

 תרומה מפירות שנה זו על שנה שעברה 

 להלכה: שו"עיא( והעתיקו ה, )ה רמב"םהכתב 

, וז שנה ותפיר על שעברה השנ מפירות ולא, שעברה שנה פירות על זו שנה מפירות תורמין "אין

 רוחז השמש באה לאש עד השנה ראש ערב ירק ליקט, שנה שנה שנאמר תרומה אינה תרם ואם

 ו"ט בערב אתרוג ליקט אם כןו, ישן וזה חדש שזה זה על מזה תורמין אין השמש שבאה אחר וליקט

 פנימ זה על מזה מיןתור אין השמש משבאה אחר אתרוג וליקט וחזר השמש בא שלא עד בשבט

 עשרותלמ השנה ראש בשבט ו"וט, וירקות וקטניות תבואה למעשרות השנה ראש בתשרי שאחד

 האילן"

דוע פסק מ, םמב"שהוקשה לו בדברי הר (ד-)סימן ע סק"ג ערוך השולחןעיין בדברי ה

ילן חר חנטה כאגם א ולכיםהרי לגבי שביעית החמיר שה, שבאתרוג הולכים אחר לקיטה כירק

יר משום ד החמבלב תשבשביעיוגם כאן היה לו להחמיר! ויישב , וגם אחר לקיטה כירק

כשאר  קרב כהפוחשו וממילא גם את האתרוג א"א לשמור, שבשביעית כל האילנות הפקר

 אילנות שביעית.

 ':נח סעיף

 תרומה מפירות א"י על של חו"ל 

 ה(:, שנינו במשנה תרומות )א

 ירותפ על רץהא מפירות לאו, החייב על הפטור מן ולא הפטור על החייב מן "אין תורמים... לא

 תרומה" רומתןת אין תרמו ואם הארץ פירות על לארץ חוצה מפירות ולא לארץ חוצה

 חוצה פירות על ארץה פירותמ תורמין אין: תמצית דבריו שו"עה יב( והביא, )ה רמב"םה כתב

 ביםמהחיי אול, החייבים לע הפטורים מפירות ולא, הארץ פירות על ל"ח מפירות ולא, לארץ

 . תרומה תרומתן אין, תרמו ואם; הפטורים על

 מזרע הארץ מעשר וכל מדכתיב שמקור דברי הרמב"ם הם בספרי )ס"פ קרח( כס"מכתב ה

)סימן ע  ערוך השולחן. התרומה אינה תרם שאם משמע ממילא יליף דמקרא ומאחר, הארץ

שהרי הדבר פשוט שתרומת הארץ דאו' , ס"ה( כתב שבאמת אינה אלא אסמכתא בעלמא

אך מאסמכתא זו למדנו שאפילו למ"ד תרומה בזה"ז דרבנן או בדברים , דרבנןותרומת חו"ל 
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אין לתרום משל א"י על של חו"ל או להיפך. וכן אין לתרום משל חו"ל , החייבים מדרבנן בלבד

 כיון דסוריא יש בה קצת מקדושת א"י., על של סוריא וההיפך

 ':נט סעיף

 תרומה מדמאי על דמאי או ודאי 

 יא(:, מאי )השנינו במשנה בד

 תרומה איהדמ על הודאי ןמ ויתרום ויחזור תרומה הודאי על מדמאי הדמאי על הדמאי מן "תרם

 ומעשרות" תרומות עליה שיוציא עד תאכל ולא

 תותרומ, איוד על או, דמאי על מדמאי תרם :להלכה שו"עהיז( והביאו , )ה רמב"םהכתב 

 .עצמו מפני אחד מכל ויתרום ויחזור תרומה

 דשניהם הדמאי על יהדמא מן יתרום לא לכתחילה אבל תרם )ס"ק פד( דדוקא ש"ךכתב ה

 כןש וכל, רהפטו על החיוב ןמ או החיוב על הפטור מן ל"וה תרם אינו' והב תרם' א ושמא ספק

 הודאי. על הדמאי מן תורמין שאין

יך הודאי צרל עדמאי הם מן מדוע אם תר, תמה ע"ד הרמב"ם)דמאי סי' ד ס"ק יב(  חזון אישה

"ם כוונת הרמבירש שלכן פשאם הדמאי בר חיוב הרי כבר נתקן. ו, לחזור ולתרום מכל אחד

י זה אי ומן דמאל הודאי עשיפריש הפרשה הגונה שהיא הפרשה מכל אחד ואחד בפנ"ע מן הוד

 ולעולם אינו חוזר ומפריש על המעשר אלא על הכרי., על עצמו

 ':ס סעיף

 תרם מודאי על דמאי 

 תאכל ולא, תרומה תרומתו, דמאי על מודאי תרםלהלכה:  שו"עיז( והביאו ה, )ה רמב"םכתב ה

 . ומעשרות תרומה עליה שיוציא עד

ום שחשוב תרום משיאבל לכתחילה לא , ח( שתרומתו תרומה מספקפ-)ס"ק פה ש"ךהסביר ה

 רהדמאי כב ם שמאוששיחמן ודאי חיוב על ספק פטור. ולא יאכל עד שיוציא משום שאנו 

 והו"ל תרומה זו עדיין טבל., נתרם

 ':סא סעיף

 תרומה מהלקוח על הגדל בשדהו 

)הל' א"י עמ' תקצג( שאע"פ שהלוקח מגוי ומישראל שניהם אינם  ספר התרומותכתוב ב

אין תורמים מזה על זה לפי שיש יותר חיוב בלוקח מישראל מבלוקח , חייבים אלא מדרבנן
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אך הלוקח מישראל ואפילו הוא עם הארץ אינו צריך , מגוי. שהלוקח מגוי צריך להפריש הכל

)ב"מ פח. ד"ה  תוספותלהפריש תרומה גדולה משום שלא נחשדו עליה. וכ"כ הב"י בשם ה

 תבואת. בכורות יא: ד"ה מעשרן(.

 הלקוח לע מגוי הלקוח ולא, שדהו בתוך שגדל מה על הלקוח מן תורמין אין :שו"עכתב ה

 . בהפך או, מישראל

, בנןמדר לאא התורה ןמ חייב אינו מישראל אפילו שהלקוח )ס"ק פט( מפני "ךשוהסביר ה

 על ורהפט מן כמו ל"וה, הלקוח ולא זרעך תבואת שנאמר ת"מה חייב שדהו בתוך והגדל

 ראל.מיש בלקוח כמו חיובו אין הגוי מן הלקוח וכן איפכא או החיוב

 ב בתרו"מ רקחיי, השוקמ)עמ' ריג( שהלוקח פירות  חזון עובדיהעפ"ד השו"ע כאן פסק ב

שר מהם על ין לעכן אהלקוח. ול שנאמר עשר תעשר את כל 'תבואת זרעך' ולא, מדבריהם

 ות שדהו.פיר

 ':סב סעיף

 ענבים על יין , תרומת זיתים על שמן 

 ד(:, שנינו במשנה בתרומות )א

 אין א"בהו בהם עצמן רומתת א"בש תרמו ואם היין על ענבים ולא השמן על זיתים תורמין "אין

 תרומה" תרומתן

; ןיי על וענבים ,שמן על יםוזית, חטים על שבלים תורמין אין :שו"עה יח(, )ה רמב"םה כתב

 . קיםצמו לעשות ענבים על ויין, הנכבשים זיתים על שמן תורמים אבל

ירו והחמ, כתושרוך ולה חכמים שמא יטריח את הכהן לדצא( שגזרו בז-)סק"צ ש"ךוהסביר ה

שום שדומה מבשים הנכ שאפילו בדיעבד אין תרומתו תרומה. אבל תורמים שמן על זיתים

 .עבידקדשפיר , לתורם משני מינים שאינם כלאים זב"ז מן היפה על הרע

, שם( ועוד) א"שרוה מ"ד( )פ"א מתרומות ר"שכתב ה, אם נטל רשות מהכהן או מן הלוי

פרשתו היחשב שבלבד )על הרמב"ם שם( ורדב"ז שתרומתו תרומה ומעשרו מעשר. וכתב ה

 ה.מהענבים לפי שיעור היין היוצא מהם. ואסור לעשות כן לכתחיל

 ':סג סעיף

 לעולם יתרום בעין יפה 

 מיין; שמן זיתי על כבש מזיתי לא אבל, כבש זיתי על שמן זיתי תורמים: יח(, )ה רמב"םכתב ה

, צלול שאינו על הצלול מן; מבושל שאינו על המבושל מן לא אבל, המבושל על מבושל שאינו
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 אבל, במדה תאנים על מגרוגרות במנין גרוגרות על מתאנים; הצלול על צלול משאינו לא אבל

. יפה בעין לעולם שיתרום כדי, במנין תאנים על גרוגרות ולא במדה גרוגרות על תאנים לא

 תרומתו תרם אם אלו ובכל; חשבון לפי חטים על הפת מן לא אבל, הפת על חטים ותורמים

 אין, אזלא לאיבוד דתרומה דהאידנא ל"ונהביא דברי הרמב"ם והוסיף:  שו"עמרן ה. תרומה

 כךב להקפיד יש, ולעני ללוי הניתן במעשר ומיהו; בהם כיוצא דברים בשאר וכן בכך להקפיד

 . יש להקפיד בכך(, צב: כיון שלעולם צריכים לתת במידה ש"ך)

ול מהחיטים יכעוד שו, פתשהחיטים נקראות 'יפה' משום שמתקיימות יותר מה כס"מופירש ה

 ת פת אך את הפת אינו יכול לחזור ולעשותה חיטים.ולעש

, צימוקים עשותןלנבים ט( שמותר להפריש מיין על ע, הביא את דברי המשנה )א רדב"זה

 על יין ורמיןתרו 'שלא אמהרי לא נגמרה מלאכתו? ויישב , והתקשה מדוע מותר הדבר

 פי על אף ,לאכילה אכתןמל נגמרה ענבים והרי 'צמוקים לעשותן ענבים על' אלא 'צמוקים

 גמר אל לצמקן התחיל אם אבל לצמקן שטחם לא שעדיין כיון צמוקים לעשותן רוצה שהוא

 .ערימה שיעמיד עד מלאכתן

 ':סד סעיף

 תרומה מחומץ על יין 

 על יין ןתורמי לאב, יין לע חומץ תורמין אין" :להלכה שו"עהכא( והביאו , )ה רמב"םהכתב 

ון מץ מותר כיל החועהיין מאבל , טעם האיסור משום שאין תורמים מן הרעה על היפה. "חומץ

 שהוא חשוב מן היפה על הרעה.

קוניאק הם של פריש מהשיריישאין להכתב לא(  ט"ומה ה"ד צז )או"ח ח"א סימן צבי הר ת"בשו

 הקוניאק לש ירייםהש ובר פ"ע משום שזה מכשול גדול כי, תרומת מעשר על כל היין שביקב

 כלו כלום לאו עשה דלא יין לע מים כמפריש ז"והרי, יין מתורת ובטל ריח ולא טעם לא בו אין

 .טבל באיסור יאשמו שותיו

 ':סה סעיף

 חומץ ונמצאת, יין על יין של חבית התורם 

 ידוע םא, ומץח ונמצאת, ןיי על יין של חבית התורם :שו"עה כב( והביאו, )ה רמב"םה כתב

. ומהתר זו הרי, יצההחמ שתרמה אחר ואם; תרומה אינה, תרמה שלא עד חומץ של שהיתה

 . וחרס ונמצא אבטיח ,מרה ונמצאת קישות התורם וכן. ויתרום ויחזור תרומה, ספק אם
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 תרומתו יין שתרם ץהחומ ונמצא חומץ על חומץ של חבית )ס"ק צה( שהתורם ש"ךכתב ה

 על יפהה מן בידו עלהש לעלויה הוא דהטעות כיון הוי בטעות דתרומה גב על אף, תרומה

 תרומה. הוי הרע

 ':סו סעיף

 הפרשת מעשר ראשון 

 ז(:-ו, שנינו במשנה תרומות )ג

 בלא וברע שהוא פי על אף לראשון שני ומעשר לתרומה ראשון מעשר לבכורים תרומה "המקדים

 זה ומהלתר הבכורים שיקדמו ומנין :תאחר" לא ודמעך "מלאתך שנאמר עשוי שעשה מה תעשה

 מהותרו כלל בכורים שהן ללכ בכורים יקדמו אלא וראשית תרומה קרוי וזה וראשית תרומה קרוי

 ראשית" בו שיש לשני ראשון ומעשר ראשית שהיא לראשון

 מפריש גדולה תרומה ןשמפרישי אחר :שו"עה)פ"א מהל' מעשר ה"א( והביאו  רמב"םהכתב 

 עשרמ את יכ נאמר : ובועוד כתב הרמב"ם. ראשון מעשר הנקרא והוא, מהנשאר מעשרה אחד

 הנה ילו לבניו שנאמר נקבותו זכרים ללויים הזה והמעשר, 'וגו' ליי ירימו אשר ישראל בני

 .לנחלה בישראל מעשר כל נתתי

 ':סז סעיף

 מעשר ראשון מותר לישראל 

 ביבמות פה:  שנינו

 ?במעשר להאכ לא מי זרה, זרה ותהא. במעשר ולא בתרומה לא תאכל לא ללוי מאורסת ישראל "בת

 תרומה :דתניא; לזרים וראס ראשון מעשר: דאמר, היא מ"ר? מני הא: שמואל אמר נחמן רב אמר

 "הןלכ אף . נותנועזריה.. בן אלעזר רבי, מאיר רבי דברי, ללוי ראשון ומעשר, לכהן

לכן קרא קודש וינו נאאשון רשהאיסור הוא משום 'וכל זר לא יאכל קודש' ומעשר  רש"יוכתב 

 כםל נחשבו נאמרש חולין ראשון שמעשר )לקמן( כתב "מניין רמב"םמותר לזרים. וה

 ראשון רמעש אף דבר כלל חולין ויקב גורן מה היקב מן וכמלאה הגורן מן כדגן תרומתכם

 דבר". לכל חולין תרומתו שניטלה

 רומות, לישראל ילהבאכ מותר ראשון מעשר :שו"עהב( והביאו , )מעשר א רמב"םהכתב 

 מי בלא. ואוכלת עשרמ לה נותנין, זנות בעילת שנבעלה לוי בת לפיכך. בטומאה לאכלו

 יםחכמ אותה קנסו, בעלה בא כך ואחר ונשאת, אחד עד לה העיד או, בעלה שמת ששמעה

 . במעשר אסורה שתהיה
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 ':סח סעיף

 לוים וכהנים מפרישים מעשר ראשון 

 יכד ראשון שרמע שיןמפרי וכהנים להלכה: "לויים שו"עג( והביאו ה, )מעשר א רמב"םכתב ה

יף . והוסלעצמן" עשרותומ תרומות שאר מפרישין הכהנים וכן, מעשר תרומת ממנו להפריש

 אתם גם רימות כן ל"ת טבלןב פירותיהן יאכלו יכול הכל מן נוטלין שהכהנים ולפי הרמב"ם:

"ק( )סק ש"ךסביר הוה הכהנים. את לרבות אתם גם הלוים אלו אתם למדו השמועה מפי

 שמפרישים אותם כדי שלא יאכלם בטיבלם.

 ':סט סעיף

 אין מוציאים מעשר מיד הכהנים 

 אין כהונה תמתנו לכ וכן. ניםהכה מיד מעשר מוציאין אין :שו"עה ד( והביאו, )א רמב"םכתב ה

 . לכהן מכהן אותם מוציאין

 ':ע סעיף

 האוכל פירותיו קודם הפרשת תרו"מ 

 שנינו בחולין קל:

 תשלומיןה מן טורשפ מנין, בליםט מעשרותיו שאכל לוי וכן, טבלין פירותיו שאכל הבית לבעל "מנין

 הא, לךואי הרמה משעת אלא בהן ךל אין - ירימו אשר ישראל בני קדשי את יחללו ולא ל"ת -

: תנא האי בר... קס!שאכלן או כהונה מתנות כמזיק ליהוי? אמאי, משלם מיהא ואילך הרמה משעת

 דמיין" שהורמו כמי הורמו שלא מתנות

 אף, בלובט מעשרה שאכל לוי וכן, טבלים פירותיו האוכל: שו"עהה( והביאו , )א רמב"םהכתב 

' לה ירימו ראש: שנאמר, הםלבעלי המתנות משלמין אין, שמים בידי מיתה חייבים שהם פי על

 לךוהו וכלא להיות לאדם תרמו ל"וובח. אותם שירימו עד כלום בהם לך אין( כד, יח במדבר)

 .ומעשרות תרומה מפריש כך ואחר תחלה

"מ הפרשת תרו ועילהמ, ים)פ"ג דגיטין( כתב בדעת הרמב"ם שגם אם אכל הטבל תוס' יו"טה

 האכילה.לאחר 
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 ':עא סעיף

 א"צ לעשר מן המוקף 

 מן רלעש ריךצ ואינו, חרא מקום על זה ממקום מעשרין :שו"עהו( והביאו , )א רמב"םהכתב 

 לע הפטור ןמ ולא; הפטור לע החיוב מן ולא; מינו שאינו על ממין מעשרין אין אבל. המוקף

 . מעשר אינו, עישר ואם; החיוב

 עם הדברוט, וקףהמ מן שלא אפילו ראשון שכולם מודים שישראל מפריש מעשר רדב"זכתב ה

 תורם ,מעשר אבל .וקףמ כשהוא אלא השיעור לכוין יוכל לא מאומד ניטלת שהיא דתרומה

 .במנין או קלבמש או במדה אותו שנוטל כיון לחוש שאין המוקף מן שלא לואפי

לא לתרום שהרים ת"ח נזהזכיר הרמב"ם ש)סי' סב ס"ק טז( תמה מדוע לא ערוך השולחן ה

 ' בעירוביןמהגמ ך. אךכולכאורה משמע שהרמב"ם סובר שבמעשר לא נהגו , אלא מן המוקף

ר ונשא, מוקףהא מן ם שללב. מבואר להדיא דאפילו במעשרות בלבד לא נחשדו חברים לתרו

 בצ"ע.

"ד דשמא ל הראבששני שלפי הטעם ה, דף קי ע"ב( כתב, )פ"ג דתרומות ה"כ מעדני ארץב

ב נן שמא נרקחיישיש"י דלא מסתבר כלל לחלק בין תרומה למעשר. וכן לטעמו של ר, ישכח

 ייבים עליועשר חול למכיון שאף הטב, אין שום מקום לחלק בין תרומה למעשר, או נאבד

 מיתה.

 :עג' - 'עב סעיפים

 כללים המשותפים לתרומה ומעשר 

 מעשרב כך, הז על מזה מיןתור אין בתרומה שאמרנו כל :שו"עהז( והביאו , )א רמב"םהכתב 

 םא במעשר כך, ומהתר תרומתו תרם אם בתרומה שאמרנו וכל. זה על מזה מעשרין אין

 רםהתו וכל. מעשרה מן פטור התרומה מן פטור שהוא וכל. מעשרות מעשרותיו הפריש

 יהםמעשרות עשרו םא כך, תרומה תרומתן תרמו ואם יתרומו לא בהם שאמרנו כל. מעשר

 . מעשרות מעשרותיהן אין כך, תרומה תרומתן שאין וכל. מעשרות

 ':עד סעיף

 שקדים המרים 

 שנינו בחולין כה:
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 רבי; פטורין םקטני, חייבין גדולים - יםמתוק, פטורין גדולים, חייבין קטנים - המרים שקדים: ר""ת

 הורה: אלעא ביר אמר. לחיוב זהו זה: לה ואמרי, לפטור וזה זה: אביו משום אומר יוסי' בר ישמעאל

 לפטור: וזה זה האומר כדברי בצפורי חנינא רבי

 בין ,םהמרי השקדים" :שו"עה וכ"כ, כדעת המפרשים זה וזה לפטורט( , )א רמב"םה דעת

 . "אוכל שאינן לפי, פטורים, בקטנן בין בגדלן

 20חממות - אילן שנטעו בתוך הבית 

 לכ את שרתע עשר אמרשנ ממעשרות פטור הבית בתוך שנטעו י(: "אילן, )א רמב"םכתב ה

 עומדתה תאנה שהרי םמדבריה במעשרות חייב שהוא לי ויראה, השדה היוצא זרעך תבואת

 מרי.ו ופוטר לגחולק עלי ראב"דה אךכאחת".  אספן אם פירותיה לעשר חייב בחצר

ר שנאמ, מעשרמפטור לה ופ"ק דערלה איתא שאילן שנטעו בתוך הבית חייב בער ירושלמיוב

ץ ו לשון 'ארבכתוב שום שמובשביעית ספק , עשר תעשר היוצא 'השדה' ובית אינו בכלל שדה

 שנאמר ושבתה הארץ. 

, כךרך זריעה באין דדשום )שביעית סימן כ( כתב שהטעם שהזורע בבית פטור הוא מ חזו"אה

 ין להשוותםא, צמחבה לרועץ לצמחים. ולפ"ז החממות שעשויות בצורה המטיוהבית הוא ל

ין דמ"מ הרי , חזו"אשכ"כ ה )ח"י סימן עה אות ה( כתב שאע"פ נתן להורותבשו"ת  אךלבית. 

 לא נזכר כללו, דהשכלל בזה הובא בירושלמי ומוכח שכל זה הוא מגזירת הכתוב דלא הוי 

 בית. דין הכדינם שפטור זה שייך גם בחממות הטעם משום שהבית להם לרועץ. ולכן 

לא הביאו  וסקיםפושאר  )ח"א סימן נא אות ה( כתב שמכיון שהרמב"ם שלמה מנחתובשו"ת 

 ו"ד סימן זח"א חי) שלמה שמעבשו"ת  אולםקשה לסמוך ע"ז להקל. , כלל הך בעיה דירושלמי

הם להתיר. לפשוט שם שוהוא מ, אות ה( כתב שכל מה שלא כתבו הפוסקים הבעיא בירושלמי

יקל ב( נראה שמעמ' מ) בדיהחזון עו)ח"ב דיני שביעית סימן א(. גם ב שלמה כרםוכ"כ בספר 

מ מירקות תרו" הפרישל)יו"ד ח"ב סימן תפה( פסק שאין צורך  דבר חברוןבשו"ת  בזה.

 הגדלים בבית או בחממה.

 ':עה סעיף

 מעשר מן המובחר 

 מן לאא עשריןמ אין :שו"עה ד( והביאו, בתרומות )ביג( ע"פ המשנה , )א רמב"םה כתב

 . המובחר

                                                 
 נושא זה הובא כאן משום שנמצא בסדר הרמב"ם לפי סדר ההלכות בפרק ד', אמנם השו"ע לא התייחס לכך. 20
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 ':עו סעיף

 אין מעשרים באומד 

 או מדהב אלא, טז(, א )אבות באומד מעשרין אין": שו"עה יד( והביאו, )א רמב"םה כתב

 קליןלמקו מעשרותיו ,במעשרות והמרבה. משובח בשיעור המדקדק וכל. במנין או במשקל

 . )מנחות נד:( "מתוקנין ופירותיו, בהן מעורב הטבל שהרי

תר כשהפריש יויון שם' מכ)קידושין נא. ועירובין נ.( עולה שמעשרותיו 'מקולקלירש"י מ

 - מעשר בלבד עשותםלא למכשיעור לא נתכוון לפטור ולתקן את אותם הפירות העודפים, א

שרות ומע רומות"ה הת)ב, תשלא( כתב שבזה"ז שבלארדב"ז ונמצא שלעולם לא תוקנו. ה

 ות צד( כתב)א נהדרך אמובבמעשרות, אך  למרבה לחוש טמאין, ואין ניתן לכהן, י"א שאין

 ז."בזה גם לחוש יש לכאורה טבל, במעשר שאם אומרים שנשאר

 ':עז סעיף

 הפריש פחות מכשיעור מכריו 

 א(:, שנינו במשנה בתרומות )ד

 ףא אומר רמאי' ר אחר וםלמק לא אבל עליו תרומה ממנו מוציא ומעשרות תרומה מקצת "המפריש

 ומעשרות" תרומה אחר ממקום הוא מוציא

 קצתמ או, להן ראויהה תרומה מקצת הפירות מאותן שהפריש בפיה"מ כגון רמב"םופירש ה

 לקח לווכא, שהיה מוכ טבל הוא והרי. מעשרות ולא תרומה אינו המקצת אותו, המעשרות

 ול ואין. לו הראוים ותהמתנ המקצת מאותו הוא מפריש אבל, והבדילם הפירות אותם מקצת

 תלעשו שמותר ךכדר אחר ממקום ומעשרות תרומה, שהפריש המקצת אותו על להפריש

 מתיר רמאי' ור. רישוהפ ומעשרות תרומה מקצת שהוא דעת על שהפריש וזה הואיל, בטבל

 לשאר ותומעשר תרומה תמקצ מוציא בין אצלו חילוק שאין לפי, אחר ממקום עליו להוציא

 מאיר.' כר הלכה ואין. טבלים

 את קשחל מוכ אלא עשרמ אינו, מעשר מקצת המפריש :שו"עה טז( והביאו, )א רמב"םה כתב

 מהם הפריש, סאה אהמ לו היו, כיצד. שלו מעשר שיוציא החלק מזה צריך אבל, הערימה

 אלא, חרא במקום מעשר סאין החמש על להפריש יכול ואינו, מעשר אינו, מעשר לשם חמשה

 . שלהם המעשר שהוא, סאה חצי, מהם

דין פירות אלו כחולין גמורים וצריך , מהרמב"ם עולה שכשהפריש פחות משיעור התרומה

חלק בתוקף על הבנה זו ולדעתו  ראב"דה אמנםלהפריש עליהם תרומה ממקום אחר. 
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קאמר  מעשרותיו מתוקנים ופירותיו מקולקלים כיון שהם טבל וחולין מעורבין. ועל הכרי

כתב  מהר"י קורקוסמפני שהוא טבל גמור. , שאינו מוציא ממנו תרומה ומעשר על מקום אחר

 ו.ודחה השגת, ד פחות מסתדרים בלשון המשנהשדברי הראב"

 כיון טבלוב עודנו הכל אלא כרישב סאה' נ על שיחול - מעשר אר שאינוקו( בי-)ס"ק קה ש"ךה

 ישיפר לא מעשר כולן ןקרא שכבר כיון להפריש יכול מעשרותיו. ואינו ממנו הוציא שלא

 ומה.תר על מטבל כמפריש שנראה מפני עליהם אחר במקום לו שיש מטבל

 ':עח סעיף

 ברכה קודם ההפרשה 

 דםקו ברךמ, מעשר רומתת או גדולה תרומה המפריש :שו"עהטז( והביאו , )א רמב"םהכתב 

 וכן ,מעשר להפריש: ודםק מברך, ראשון מעשר המפריש וכן. תרומה להפריש ו"אקב: שיפריש

 אחת הבברכ כוללן, ניהםבי סח ולא, מיד זה אחר זה הכל הפריש ואם. שני מעשר על מברך

 . ומעשרות תרומות להפריש: ומברך

 ':עט סעיף

 פרי שראוי לאכילה בקטנותו 

 אלא ותוא מניח ואינו כילהלא ראוי הוא שמקטנותו פרי כל: ד(, )ב רמב"םע"פ ה שו"עכתב ה

 חייב ואינ, נובקט לאכילה וירא שאינו פרי וכל. במעשרות חייב הוא מיד, בגופו להוסיף כדי

 . המעשרות לעונת שיגיע עד במעשרות

 מפרי ץהאר רעמז נאמרש פרי ויעשו שיגדלו )ס"ק קח( שעונת המעשרות היינו ש"ךכתב ה

, בואהת שתעשה עד רעךז תבואת כל את שנאמר והקטנית התבואה וכן פרי. שיהיה עד הארץ

 מה כל ןמה לאכול ותרמ זו לעונה אפילו התבואה שתגיע וקודם, המעשרות עונת היא וזו

 ג(., שירצה )רמב"ם מעשר ב דרך ובכל שירצה

 שגם וןכי ,ניםמקט לאכל יותר טובים כשגדולים אם א( שאפילו, )מעשרות אצמח צדק כתב ה

 קטנים. גם חייבין לאכילה ראוין בקטנותן

 ':פ סעיף

  חלק מהאשכול או מהרימון הגיע 

 חיבור כולו, יחידי גרגיר אפילו בו שהגיע אשכול :שו"עה)פ"ב סוף ה"ה( והביאו  רמב"םהכתב 

 שיש הגפן אותה בה שיש הרוח כל אלא, בלבד אשכול אותו ולא, כולו הגיע וכאילו, למעשרות

 . חיבור כולה, אחת פרידה אפילו בה שהגיע רמון וכן. האשכול בה
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 ם גרגר אחדום שאוא משהשגרגר אחד גורר אחריו את כל האשכול שטעם הדבר  רדב"זה כתב

 השאר ג"כ קרובים לבוא. , הגיע כבר לבישולו

 אהמר אךמון. בי רים לגגביאר את דברי הרמב"ם 'כל הרוח שיש בה וכו'' הכוונה  כס"מה

 כדין רמוןה דדין דעתו אםד, ב( כתב שאינו יודע מהיכן למד הכס"מ כך, א )מעשרות הפנים

, ן הואלרימו לחלק בין גפן והטעם. ברימון הדין הוא וכן כך אלא לכתוב לו היה לא האשכול

 בון' בר יוסי 'ר רצה נמי כיה ומשום, כרם נוטעין הרוב ועל אחת גפן לנטוע הדרך שאין משום

 ודי כיה ל"ס לא מדרשא דבי דרבנן אלא הזה דין לענין הוא חיבור כולו הכרם דכל לומר

 יחידי. פירות לאילן אף נוטעין אילנות בשאר אבל חיבור הוי הרוח דכל שנאמר

 ':פא סעיף

 שמרי יין שנתן עליהם מים וסננן 

 שנינו בב"ב צו:

 כל :רבא אמרד, לטעמיה רבא ,הוא חמרא - ארבעה ואתא תלתא רמא, עלמא דכולי: רבא "אמר

 כי, הוא לוםכ ולא - תלתא אתאו תלתא רמא; הוא חמרא לאו - מיא תלת חד על דרי דלא חמרא

, פלגא יהל פש, נפיק תלתא יילע תלתא: סברי דרבנן, ופלגא תלתא ואתא תלתא דרמא - פליגי

, כוזא הלי פש, יקנפ ופלגא תרין עול אתלת: סברי ואחרים; הוא כלום ולא - מיא פלגי בשיתא ופלגא

 הוא" מעליא חמרא - ופלגא בתרי וכוזא

, 'ד צאומ' ג ןנת אם, סננןו מים עליהם שנתן יין שמרי :שו"עהז( והביאו , )ב רמב"םהכתב 

 על לבוב מתחלה התורםש, תרומה עליו מפריש ואינו, אחר ממקום היתר מזה מעשר מוציא

, יין םטע בהם שיש פי לע ואף, מדתו על יתר שמצא פי על אף, מארבע פחות מצא ואם. הכל

 . פטור

תן יסורים בנוכל הא"ל שוקי, שכשמצא כדי מידתו פטרו אותו אע"פ שנתן טעם רדב"זכתב ה

 טעם. משום שאינו טעם ממש אלא קיוהא בעלמא.

שמא  ,יניה וביהמולא  אחר )ס"ק כח( העירו שאינו תורם אלא ממקום ט"ז)ס"ק קט( וה ש"ךה

 יפריש מים ולא יין.

 ':פב סעיף

 פירות שלא נגמרה מלאכתן 

 ה(:, מעשרות )אשנינו במשנה 
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 חאבטי הערימ שיעמידמ מפקס אינו ואם משיפקסו והדלועים הקשואים למעשרות גרנן "איזהו

 הםמ אוכל ולבית במוליך לאב לשוק במוליך א"בד מוקצה.... שיעשה עד משלק אינו ואם משישלק

 לביתו" מגיע שהוא עד עראי

שה עדיין לא עיון שכ, רותהמעשדברים אלו הגיעו לעונת דאע"פ ש, נמצינו למדים ממשנה זו

 מהם גורן יכול לאכול מהם אכילת עראי.

 לא יןועדי נתלשוו המעשרות לעונת שהגיעו פירות: שו"עהב( והביאו -א, )ג רמב"םהכתב 

 לאכול מותר, מרחה לאו אותה זרה לא ועדיין ודשה שקצרה תבואה כגון, מלאכתן נגמרה

, א"דב. עראי מהם ללאכו אסור מלאכתן ומשתגמר, מלאכתן שתגמר עד עראי אכילת מהם

 מהם לאכול תרמו זה הרי, תלבי להוליכן כוונתו היתה אם אבל. בשוק למכרן פירותיו בגומר

 . למעשר שיקבעו עד, מלאכתן שנגמרה אחר עראי

 שמן שומשמין ובננות, לעניין זיתים הגדרת גמר מלאכה 

 שכלמן נו( )סי מהשל חתמנולגביהם כתב בשו"ת , ישנם פירות בהם אין הגמר מלאכה ברור

אות ) גר"אעת ה. ולדגביהםלואפילו מילוי כלי וכד' חשוב כגמ"מ , דבר שחשוב כגמר מלאכה

י או מילוי הכל לא רקא, מ"מ מוגדרכה( אם אין ג-)מעשרות סי' ג ס"ק כד חזון אישכט( וה

קע או שתן מן הקרו תלית אלרוולכן פי, אריזה אין זה נחשב כגמ"מ לחייב או לפטור מתרו"מ

כיח ה והנה( הוג ד" ם אותאך הגרשז"א )ש, ו"מיב או לפטור מתרמהאילן נחשבת כגמ"מ לחי

 בדעת הגר"א שתלישה לא חשיבא כגמ"מ בפירות אלו.

 

 

 עוד שנינו במשנה שם: 

 דאינו מחפה ע אם, השיחפ כלכלה עד, ואם אינו אוגד עד שימלא את הכלי, "ירק הנאגד משיאגד

 שימלא את הכלי"

זיתים וענבים , ל מיני הפירותשב'כלכלה עד שיחפה' נכללים כ מלאכת שלמהופירש ה

מיד שימלא את הכלי , ותמרים. ומשמע שגם זיתים שאינם ראויים לאכילה מחמת מרירותם

אע"פ שלאחר מכן מוכשרים לאכילה ע"י הישראל. וכ"כ בספר , נגמרה מלאכתם למעשר

חזון ת בארץ לו:( שאין גמר מלאכה תלוי בהכשר הפרי לאכילה. וכ"פ ב)מצוות התלויו חרדים

או בחומץ כדי , )עמ' עד( שזיתים ירוקים שקנאם מהגוי וכבש אותם במים ומלח עובדיה

ואע"פ , הואיל ונתמרחו ע"י גוי, הרי הם פטורים מתרו"מ, להמתיקם שיהיו ראויים לאכילה

שהרי דינם ככל הירקות שצריכים בישול עד  ה.שבשעת הקניה לא היו ראויים הזיתים לאכיל
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ואפ"ה חשיב גמר מלאכה כשמילא הגוי , כתפוחי אדמה ולפת וכיוצ"ב, שיהיו ראויים לאכילה

 את הכלי.

ם ם כשהם מריהזיתישומר )ח"ה סי' ב אלפים ק"ז( כתב שאין הדעת סובלת ל רדב"זה אמנם

פני לאכתם רה מליקרא דבר שנגמ, כלענה וא"א לאוכלם כמות שהם אפילו ע" הדחק

מרים הוא תים היכה זשגמר מלא )פ' וילך( המצוות שערשיכשירום לאכילה. וכ"כ בספר 

ת תב ליישב אכת ה( ח אול)סימן  משפט כהןבשו"ת  שיהיה אפשר לאוכלם ואפילו ע"י הדחק.

לא יקונם ודם תקגויים הולכן כשמביאים אותם , שרוב זיתים עומדים לשמן, דברי שעה"מ

 רע שעומדיםה למפה מתגלוע"י כבישתן לאכל, שהרי ודאי שדעתם גם לשמן, נגמרה מלאכתן

 עט מעט איןכרן מדי למכשודאי כשמביאים הגויים את הזיתים , לאכילה. אך בחזו"ע דחה

לנו שרוב  א אכפתשל, בדא"כ היו מוליכים כמות גדולה לבית הבד. עוד כת, דעתם לשמן

 הזיתים לשמן. 

, מן מהםאת השוא הוצהשגמר מלאכתן , לגבי שומשמין שער המצוותעוד כתב ב שומשמין:

ימן )ח"ו ס בדיע שכילי"ת וכ"פ בשו ואם הישראל הוציא מהן שמנן הרי הם חייבים בתרו"מ.

( כ"י ס"ק יטו הבר. והביא)סימן קכגמהר"ם בן חביב הגאון  אמנם יד( וכ"כ בדעת החיד"א.

 שביל לעשותנים בנה תאה"ה בקשו, )עמ' פא( עובדיה חזוןוכ"כ ב, פסק שפטורים מתרו"מ

המשקה שכיון דד לומר ס"ס פד( כתב שמסתבר מאו, )זרעים צבי הרגם בשו"ת  מהם שכר.

הן מא צממילא על היו ,ביםהיוצא משאר פירות חשוב לזיעה בעלמא חוץ מהיוצא מזיתים וענ

 לא שייך לומר שזהו גמר מלאכתן למעשרות. 

ותלשן , )עמ' פה( שבננות שגדלו בקרקע של גוי חזון עובדיהעיל כתב בע"פ מ"ש ל: בננות

, קנאן ממנו ישראל והניחן עד שנתבשלו אצלו, הגוי כשהיו עדיין ירוקות ולא ראויות למאכל

מ"מ נחשב מירוח אצל הגוי ופטור מתרו"מ. וכ"פ , או שהבחילן עד שנעשו ראויות לאכילה

קיד אות ד( דכיון שדרך העולם להמתין מעת תלישת סימן , ג-)תנינא ב שלמה מנחתבשו"ת 

א"כ גמר מלאכתן היא כשתלש אותם אע"פ , ואדעתא דהכי נטעי אינשי, הבננות ועד אכילתם

שאינם ראויות לאכילה. וחשוב כמחוסר זמן ולא כמחוסר מעשה כיון שהבישול נעשה ממילא. 

אבל אם צריכים , ן מסוייםשכל האמור אינו אלא כשצריך להמתין עם אכילתם זמ, עוד כתב

ן שפטורים כלל יש להסתפק ויתכ, לחמם אותם בתנור ובלי זה אינם ראויים כלל למאכל

אפילו , סימן פד( שגמר מלאכת הבננות הוא לקיטתן, )זרעים צבי הרוכ"כ בשו"ת ממעשר. 

שבדרך אמונה )הל' תרומות פ"ד עמ' עג(  גרי"ש אלישיבשאינם ראויות לאכילה. וכ"נ שדעת ה

וכ"כ בשו"ת , כתב בשמו שיכול לעשר את הבננות בעודם ירוקים אע"פ שאינם ראויות לאכילה
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קז(. אך בשו"ת כרם שלמה )ח"ב עמ' לז( כתב בשם כמה פוסקים שאין לעשר , )י יצחק מנחת

 ע"ש., קודם ההבשלה

 ':פג סעיף

 אלו דברים קובעים למעשר 

, צרהח: מעשרותל הפירות קובע דברים' מו אחד :"עשוהד( והביאו -ג, )פ"ג םרמב"הכתב 

 םמלאכת השנגמר בדבר אלא קובעין אין וכולם. והשבת, והתרומה, והמלח, והאש, והמקח

, כתןמלא גמרהשנ פי על ףא, לבית להוליכן שדעתו פירות, כיצד. א(, )ירושלמי מעשרות ד

 אסורו למעשרות קבעונ, שלו לבית נכנסו. שלו לבית שיכנסו עד עראי אכילת מהם אוכל

 סונכנ שאם, מעשרל קובע החצר כך, למעשר קובע שהבית וכשם. שיעשר עד מהם לאכול

, כרןמ אם ןוכ. )ב"מ פז:( הבית לתוך נכנסו שלא פי על אף נקבעו, השער דרך לחצר הפירות

 עד יאכל לא, עליהם שבת נכנסה או, תרומה בהם הפריש או, במלח כבשן או, באור בשלן או

 מהם לאוכ ז"ה, אכתןמל שתגמור קודם לבית הכניסן. לבית הגיעו שלא פ"ע אף, שיעשר

 איןקישו יסהכנ, כיצד. להכ לעשר חייב, לבית שנכנסו מאחר, מלאכתן לגמור התחיל. עראי

 כןו .זהב כיוצא כל וכן .למעשר הכל נקבעו אחת לשפשף משיתחיל, שישפשף קודם ודילועין

 אםש, תאנים כלכלתמ חוץ, עראי מהם לאכול מותר, מלאכתן נגמרה שלא פירות התורם

 . ד(, )משנה מעשרות ב למעשר נקבעת מלאכתה שתגמר קודם תרמה

ורן שהרי בג, ןומרח גורןהעיר שהגמר מלאכה של דגן תירוש ויצהר הוא כשעשאן ב ראב"דה

הם גמר  ויקב גורןשהאמור  שכל יישב את דברי הרמב"ם כסף משנההויקב תלא רחמנא. 

 י. ול מהן עראר לאכתו מותאבל אם מוליכן לבי, הוא דווקא כשדעתו למוכרן בשוק, מלאכתן

כסף ה !נה שםר במשהרי הוזכ, על הרמב"ם מדוע לא מנה גם הכובש ראב"דה הקשה עוד

ומץ ע' משמע שחח קוב'מל תירץ דכיון שבירושלמי לא אמרו 'חומץ קובע' כמו שאמרו משנה

 דכובש היינו שישרה אותם במים ומלח., אינו קובע. א"נ

 בישול הקובע למעשר 

 ר לתת השמןמותש מב"םטו( כתב הר, אחד מהדברים הקובעים למעשר הוא בישול. לקמן )ג

אם היה חם ו .שני בכלי משום שאינו מתבשל ,קודם שיעשרנו לתוך התבשיל אע"פ שהוא חם

 ביותר כדי שיכוה את היד לא יתן לתוכו מפני שהוא מתבשל.

 שהיד לנו שיתברר עד בתוכו לתת מותר חם כשהוא שני כלי שסתם, קורקוס י"מהר וכתב

. ש"ע. בו סולדת היד שאין לנו שיתברר עד לתוכו לתת אסור ראשון כלי וסתם, בו סולדת

 דבעלמא ג"דאע ל"וי, מבשל אינו שני דכלי דוכתא בכל ל"קי דאנן קשה, כתב ז"רדבה אולם
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 מכשירו הוא זה בישול י"שע כיון, הוקבע מעשר קביעת לענין, בישול חשיב לא שני כלי בישול

 דף, ג סימן ג כלל ורדים גנת ת"שוב)הובא  י'פראג י"מהר הגאון כ"כ .מלאכתו ונגמרה לאכילה

)שבת מב.  פנ"יוכעין זה תירץ ה דברים. לשאר מעשר דקביעת הדין בין לחלק( ד"ע נא

 במשנה(.

 גדרי הבית הקובע למעשר 

, המיוחד לדירקום המיהא )מעשרות סימן ה סק"ט( שבית הקובע למעשר צריך ש חזו"אכתב ה

ובע. מות אינו קאל ד' עו ד' בג( מובא שאם אין , )ד רמב"םון שם או לאכול שם. ובדהינו לל

 ר.ע מחצלא גרד)סימן צז ס"ד( שמ"מ מדרבנן קובע למעשר  השולחןערוך וכתב ב

 שאינה משתמרתו הקובעת חצר 

 ח(:, )ד רמב"םכתב ה

 צרח או, הבתוכ מלאכול ושב אדם שאין או, בתוכה נשמרין שהכלים כל, הקובעת חצר היא זו "אי

 מבקש" אתה מה לו אומרין לה אדם יכנס שאם

. כ"פ מדרבנןעשר עת למשגם חצר שאינה משתמרת קובע ו)ב"מ פח. ד"ה עד( כתב תוספותה

"מ ייבים בתרוהר שחויצ )ברכות לה: ד"ה דרך( שהוא דווקא בדגן תירוש צל"חמ"מ כתב ה

נה משתמרת ר שאישחצ ח( משמע, )ד רמב"םמדאו' אבל לא בשאר פירות. ומפשטות דברי ה

ות ד( אסב  ן"א סימח) שלמה מנחת ת"בשואינה קובעת כלל ואפילו מדרבנן. עפ"ז כתב 

 דלא רטובפ, משתמרת שאינה בחצר להקל יש מדבריהם רק מעשרות שעיקר ז"דבזה מסתברד

 .דרבנןמ רק קובעת תמרתמש חצר דגם ינאי' לר ולא יוחנן' לר אלא זה חדוש' התוס כתבו

 למעשר האם יום טוב קובע 

שער המלך בושבת. כרות שיו"ט קובע למעש גאוניםהמאירי )ביצה לד:( הביא בשם קצת מה

שום שהגמ' מהוא  דבריםהויסוד , כב( הביא כמה ראיות לכך שיו"ט קובע למעשר, )מעשר ה

, "ט ותב )הל' יוכרמב"ם וה, בביצה לד: אומרת ששבת קובעת כיון דכתיב 'וקראת לשבת עונג'

ת"ס )חידושי ח רסופ תבכ, (ג)או"ח רס משב"ז  פמ"גיז( שמצוה לענג יו"ט כמו שבת. וכ"כ ה

 ג(., )מעשר גישועות מלכו לביצה לד( וה

ונג אלא צינו דין עמט לא ביו"כיון ש, עצמו )שם( סובר שיו"ט אינו קובע למעשר מאיריה אולם

 שם.  פני יהושעוה צל"חשמחה. וכ"כ ה
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 ':פד סעיף

 הערמה על התבואה 

 שנינו בברכות לא.

 עשר"המ מן ופטורה אוכלת בהמתו שתהא כדי, שלה במוץ ומכניסה תבואתו על אדם "מערים

 אלא התורה ןמ במעשר יבמתחי שאין, אותה שיזרה קודם, שלה בבית במוץ ומכניסה רש"יופ

 תרומה דגבי, וקובעת הבית ניפ ראיית אין מירוח לפני אבל, בכרי ומשנמרח הבית פני בראיית

 לא ירוחמ קודם לבית מכניסהכש לפיכך, המירוח והוא, דגנך ראשית - דגן כתיב ומעשר

 אבל, מלאכתו נגמר אשל בדבר קבע אכילת דאסרו הוא ורבנן, התורה מן למעשר הוקבעה

 הוא. עראי בהמה ומאכל, אסרו לא עראי אכילת

 שתהיה כדי ,במוץ כניסהלה התבואה על להערים מותר :שו"עהו( והביאו , )ג רמב"םהכתב 

 מן לםלעו ופטור, יתלב שהכניס אחר מעט מעט וזורה. המעשר מן ופטורה אוכלת בהמתו

 .הכל לגמור מתחיל אינו שהרי, המעשרות ומן התרומה

 ':פה סעיף

 הגומר פירותיו של חברו שלא מדעתו 

 שנינו בירושלמי )פ"ד ממעשרות ה"א(:

 חהממר, דאיתפלגון קישל בן שמעון ורבי יוחנן דרבי תפלוגתא הבעלים מדעת שלא ושלק כבש"

 נטבל" לא אמר שלקי בן שמעון ורבי נטבל אמר יוחנן' ר מדעתו שלא חבירו של כריו

 בלוט אלו הרי, דעתומ שלא חבירו של פירותיו הגומר :ז(, )ג רמב"םע"פ ה שו"עכתב ה

 . למעשר

 ':פו סעיף

 איזהו גמר מלאכת היין 

 (נו.)שנינו בע"ז 

 יין: דתניא ,ש"ת? ביתדח קיפוי או דבור יקיפו: להו איבעיא. משיקפה: אומר ע"ר, לבור משירד - "יין

 דבור קיפוי: מ"ש, ושותה צינורה ומן העליונה הגת מן קולט - שקפה פי על אף, משיקפה -

 מ""ש, קאמרינן
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 החרצנין הוישל תבחבי יחנומשינ, היין מלאכת גמר איזהו: יד(, )ג רמב"םע"פ ה שו"עכתב ה

, יערא ותהש, בחבית ידולהעמ כשיגביהנו, הבור בתוך כשהוא אבל. החבית פי מעל והזגין

 . ושותה, מקום מכל הצנור ומן העליונה הגת מן וקולט

! קיפוי בור שהוא נינושהרי בגמ' , תמה על הרמב"ם מדוע כתב דהוי קיפוי דחבית כס"מה

, יותבחב שלהמשי אמר באעקי דרבי הכי בתר אמרינן דהתם משום שטעמו ר"י קורקוסוכתב ה

 כרבי דהלכה משמע כלאו הוא שמים משל אי דפועל בעיא גבי( ב"צ דף) הפועלים ובפרק

 .בחביות משישלה דאמר עקיבא

 ':פז סעיף

 מהי אכילת עראי 

, ואוכל םשעורי ףמקל שהיה וןכג, עראי אכילת היא כיצד: שו"עהיט( והביאו , )ג רמב"םהכתב 

 מנפה ,חטים של לילותמ מולל היה. לעשר חייב, ידו לתוך וכנס קלף ואם אחת אחת מקלף

 תבשיל לתוך ערהלק ונותן היין מן נוטל וכן. לעשר חייב, חיקו לתוך נפה ואם. ואוכל ליד מיד

 סוחט וכן .קטן כבור היאש מפני, צוננת שהיא פ"ע אף, הקדרה לתוך לא אבל; ואוכל, צונן

 . בזה כיוצא כל וכן. ידו לתוך לא אבל, בשרו על זיתים

ו תן לתוך ידלף ונאם קיו, מקלף אחת אחת נחשבת אכילתו לעראימדברי הרמב"ם עולה שאם 

דעת ל אולםג:. יצה יבב ימאירוה רש"יכיון שמכין כדי לאכול נחשבת אכילתו לקבע. וכ"כ 

לא כילת קבע אאחשבת ינה נאאם קילף ונתן לתוך ידו  רשב"א)שם ד"ה ואם קילף( וה תוספות

ם רים הקובעישה דבחד משינקבע עד שיהא בו אולפ"ז אם מוליכן לביתו אינו , גמר מלאכה

 בשונה מדעת הרמב"ם וסיעתו שחייב במעשר מיד., למעשר

 ':פח סעיף

 האכלת פירות שלא נגמרה מלאכתן לבהמה 

, תןמלאכ רהנגמ שלא רותמפי עראי לאכול שמותר כשם: שו"עהכ( והביאו , )ג רמב"םהכתב 

, שירצה מה כל מהם קירומפ, שירצה מה כל, ולעופות לבהמה, לחיה מהם להאכיל מותר כך

 ולחיה מהלבה יאכיל ולא יפקיר לא, למעשר נקבעו שלא פי על אף, גמרו ואם. שיעשר קודם

, יתהב תוךב ואפילו, טבלה מן עראי לבהמה להאכיל ומותר. שיעשר עד, קבע אכילת ולעופות

 . חבילות שיעשם עד עמיר פקיעי ומאכיל

לבהמה קודם מותר לתת )מעשרות סימן ה ס"ק לא( בדעת הרמב"ם ש חזון אישכתב ה

. עוד כתב שמותר להאכיל לבהמה מן הטבל שנגמרה מלאכתן כל מה שירצה ואפילו קבע

 בהנאת כלוי מה לי קבע ומ"ל עראי?!ואע"פ שטבל אסור , אפילו בתוך הבית
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כילת אי דבהמה ואלת ער( כתב בדעת הרמב"ם שחילק בין אכי60)הל' מעשר. עמ'  גרי"זה

ת לעניין גמירוורה לשאכילת קבע דבהמה מותרת עד גמר מלאכה ואינה קש, עראי דאדם

בהמה פסק ראי דילת עולענין אכ, ם תלויה בקביעות למעשראבל אכילת עראי דאד, מעשר

לו ני דינים אשבאמת שיאר פני הבית מותרים באכילה לבהמה. וב הרמב"ם שאפילו אחר שראו

ב א משום חיובל אלטיסור אשהאיסור אחר המירוח להאכיל לבהמה אינו משום  ,נפרדים זמ"ז

סור לו אר כך שיעש שכבר נתחייב בהפרשת המעשר וכשם שאסור לו להפקיר עד, המעשר

 להאכיל מהם לבהמה. 

 ':פט סעיף

 תאנה העומדת בחצר 

 ח(:, שנינו במשנה מעשרות )ג

 ימינוב אחת אומר מעוןש רבי חייב צירף ואם ופטור אחת אחת אוכל בחצר עומדת שהיא "תאנה

 ואוכל" חיקו ממלא לראשה עלה בפיו ואחת בשמאלו ואחת

. רופטו, תאח אחת מנהמ אוכל, בחצר העומדת תאנה: שו"עהטו( והביאו , )ד רמב"םהכתב 

 מלאמ, התאנה לראש עלה אם אבל .בקרקע עומד כשהיה, א"בד. במעשר חייב, צירף ואם

 . למעשר קובע חצר אויר שאין, שם ואוכל חיקו

 ':צ סעיף

 היתה עומדת בחצר ונוטה לגינה 

 י(:, שנינו במשנה )ג

 אחת וכלא לחצר ונוטה בגנה עומדת פטור כדרכו אוכל לגנה ונוטה בחצר עומדת שהיא "תאנה

 חייב" צירף ואם פטור אחת

 בגנה ממנה כלאו ז"ה, גנהל ונוטה בחצר עומדת היתה: שו"עהטז( והביאו , )ד רמב"םהכתב 

 בחצר ועהכנט זה הרי, לחצר ונוטה בגנה נטועה היתה. בגנה נטועה היתה כאילו, כדרכו

 . אחת אחת אלא שם אוכל שאינו

 פני ייתדברא נישא הכא, העיקר אחר הולכים אנו רבים דאע"פ שבמקומות ר"י קורקוסכתב ה

 כשנוטהו החצר פני ואהר אינה הרי בגנה ואוכל לגנה וכשנוטה, הדבר תלוי חצר או הבית

 שתים. כשאוכל ונקבעה חצר פני רואה הרי לחצר

 עולה אם אבל החצר שער דרך נוטה כשהאילן דוקא ז"דכ א")אות קיט( די דרך אמונהכתב ב

 בזה. חילוק שאין א"וי, גגות כדרך דהוי והחצר הבית פני ראיית כאן אין מהחומה למעלה
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 ':צא סעיף

 לא יאכל כל המין יחד 

 ט(:, במעשרות )ג שנינו

 רגרמג אומר ע"ר ,ט"ר דברי באבטיח וכן ברמון וכן האשכול כל את נוטל בחצר נטועה שהיא "גפן

 "באבטיח וסופת ברמון ופורט באשכולות

 כאחד כולהאש כל את ליטו לא, בחצר שנטועה גפן: שו"עהיז( והביאו , )ד רמב"םהכתב 

, לןבאי רמוןה את פורט אלא, הרמון כל את יטול לא, ברמון וכן. אחת אחת מגרגר אלא, ויאכל

 . שם כלוואו, בקרקע( חותכו' פי) סופתו, באבטיח וכן. משם הפרט ואוכל

 ':צב סעיף

 נכנס לחצר תוך כדי אכילה 

 ג(:, שנינו במשנה תרומות )ח

 וריגמ לא אומר יהושע רביו יגמור אומר אליעזר רבי לחצר הגנה מן ונכנס באשכול אוכל "היה

 ור"יגמ לא אומר אליעזר ורבי יגמור אומר יהושע רבי שבת לילי חשיכה

 פי על אף, חצרל הגנה מן סונכנ, בגנה באשכול אוכל היה: שו"עה)שם( והביאו  רמב"םהכתב 

 . שיעשר עד יגמור לא החצר מן שיצא

 ':צג סעיף

 כוסבר בחצר 

 ירףצ ואם כלואו עלה העל מקרטם בחצר זרועה שהיא ט( "כסבר, שנינו במשנה תרומות )ג

 עלה רסםמק, צרבח זרועהה כסבר: שו"עהיח( והביאו , )ד רמב"םהכתב  חייב" ע"פ משנה זו

 . בזה כיוצא כל וכן. לעשר חייב, צירף ואם; ואוכלו עלה

 ':צד סעיף

 הלוקח פירות תלושין לאוכלן 

 מוכ, מעשרל נקבעו, לאכלן תלושין פירות הלוקח :שו"עה א( והביאו, )ה רמב"םה כתב

 . משך שלא פי על אף, דמים משיתן, יקבעו ומאימתי. שנתבאר

, נותרה מעות קובר תוז: 'דהוא ע"פ הגמ' בב"מ מ, טעם הדבר שאין דמים קונים ללא משיכה

 וחכמים תקנו משיכה שלא יאמר לו נשרפו חטיך בעלייה'. 
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 ': צה סעיף

 לא נתן דמים 

 שנינו בב"ב פח.

 לבוב גמר, עשרבמ נתחייב ולא קנה אל - כולו היום כל אפילו והניח ובירר, השוק מן ירק "הלוקח

 שכבר - א"א ולעשרו, במעשר נתחייב כברש - אפשר אי להחזירו, במעשר ונתחייב קנה - לקנותו

 ונתחייב קנה ,לקנות בלבו מרדג משום אטו. מעשר דמי לו ונותן מעשרו? כיצד הא, בדמים מפחיתן

 אמת וברוד בנפשיה קייםד, ספרא רב כגון, עסקינן שמים בירא הכא: הושעיא רב אמר? במעשר

 בלבבו"

 אפילו, ניחומ וררב, ומניח ררבו והיה דמים נתן שלא הרי: שו"עה א( והביאו, )ה רמב"םה כתב

 משגמר, םשמי ירא היה אםו. לעשר נתחייב לא, ליקח בלבו שגמר פי על ואף, כולו היום כל

 . להחזיר רצה אם, למוכר יחזיר כך ואחר מעשר בלבו

 דהשמו גב על אף החמירל רוצה אינו אם אבל להחמיר שרוצה שמים בירא ודוקא רמ"הכתב ה

 שרוצה פיוב אמר אם אבל .לעשר חייב ואין בו לחזור יכול בפיו אמר שלא כיון בלבו שגמר

 אם מ"נ ואין דיבור כדי תוך בהן חוזרין כ"אא כלל בו לחזור יכול מהן אחד אין שוב לקנותו

 .לא או חריפא זבינא הוא

 

 ':צו סעיף

 הלוקח במחובר לקרקע 

 א(:, שנינו במשנה מעשרות )ה

 בהם יוצאכ יש אם אומר יהעזר בן אלעזר' ר פטור לחברו לשלוח לקט פטור לקרקע במחובר "לקח

 חייבין" אלו הרי בשוק נמכרים

, ירולחב לוחלש תלוש לקחש או, לקרקע במחובר הלוקח: שו"עהב( והביאו , )ה רמב"םהכתב 

 . עראי מהם לאכול לו ויש, נקבעו לא

 ':צז סעיף

 באיזה אופן מותר לקונה לאכול עראי 

 ה(:, שנינו במשנה מעשרות )ב
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 דהיהו' ר רמאי רבי דברי עשרשי עד יאכל לא תאנים חמש בו לי ותן זה איסר הילך לחברו "האומר

 ווהי שלםבירו שהיתה רדיםו בגנת מעשה יהודה' ר אמר חייב צרף ואם פטור אחת אחת אוכל אומר

 עולם"מ ומעשר תרומה ממנה הופרש ולא באיסר ומארבע משלש נמכרות תאנים

 הרי, יםתאנ' ה וב לי ותן זה איסר לך הא: לחבירו האומר: שו"עהג( והביאו , )ה רמב"םהכתב 

, יל שאבור תאנים בעשרים הז איסר לך הא. לעשר חייב, צירף ואם. ופטור, אחת אחת אוכל זה

, יל אבורש ברמון. אוכלו, באילן ממנו מגרגר, לי שאבור באשכול. ואוכל, אחת אחת בורר

, רפםוצ תאניםה את קצץ אםו. ואוכל, בקרקע סופת, לי שאבור באבטיח. ואוכל, באילן פורטו

: ליה אמר אם אבל. לשהנת אלא קנה לא שהרי, לעשר חייב, האבטיח או האשכול שקצץ או

 לוא בטיחיםא בשני, אלו יםרמונ בשני, אלו אשכולות בשני, אלו תאנים בעשרים איסר לך הא

  ע"כ. .מחוברב לקחן שהרי, במקח נקבעו שלא; ופטור, עראי ואוכל כדרכו קוצץ

 את מלאל דעתו םא אבל לאכלן כשדעתו דדוקא )דמאי סימן ז ס"ק טז( דנראה חזו"אכתב ה

 אין ג"בכה דגם אפשר ךא, עראי אוכל הכלי את מילא שלא ועד גמר מלאכה חשיב לא הכלי

 םא אבל, ג"בכה ז"וכ ע."וצ גמר מלאכה חשיב לאכלן שתים דלקח דכיון שתים שתים להתיר

 יתבאר לקמן. לקציעות שעומד כגון, ממש נגמר מלאכה לא

 ':צח סעיף

 המחליף עם חברו 

 ח(:, שנינו במשנה מעשרות )ב

 הודהי' ר ייבח לקצות וזה כוללא זה לקצות וזה לקצות זה לאכול וזה לאכול זה חברו עם "המחליף

 פטור" ולקצות חייב לאכול המחליף אומר

 נקבעו שניהם, לאכול וזה ללאכו זה, חבירו עם המחליף: שו"עהד( והביאו , )ה רמב"םהכתב 

 קובע כרהמ שאין, קבעונ לא שניהם, לקצות וזה לקצות זה. בתלוש לקחו שהרי, למעשרות

 הןחליפי האחד חולק, לאכילה, שהחליף פירות האחד לקח. מלאכתו נגמרה שלא דבר

 .למעשר בענק לא להקצות שלקח וזה, לעשר חייב לאכילה שלקח זה, להקצותן

הלוקח ש, ותקח להקצד( שאחד הלוקח לאכילה ואחד הלו, )מעשרות ב הפנים מראהכתב 

לק חוס' יו"ט תוך התו. אנגמרה מלאכמשום שלא , גם אם צירף שתיים נוספים להקצות פטור

  ע"ז.
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 ':צט סעיף

 אין המתנה קובעת 

, םתאני כםל טלו: אמרו בשוק עובר שהיה הארץ עם: שו"עה ו( והביאו, )ה רמב"םה כתב

 . קובעת המתנה שאין, ופטורים אוכלים

 שכיון דובי יבוונתחי ביתול הכניסם כבר הארץ העם שמא חיישינן )ס"ק קכב( דלא ש"ךכתב ה

 להם. תןשנו במה ייביםמתח ואינם מעולם הבית פני ראו שלא להו מחזקינן בשוק שנמצאו

 סעיף ק':

 השוכר את הפועלים לעשות עמו בפירות 

פועלים את ה השוכר": שו"עז( והביאו ה, ט( ע"פ המשנה )מעשרות ב, )ה רמב"םכתב ה

הם תורה במה שהול מן לאכם הואיל ויש לה, בין בתלושין בין במחוברין, לעשות עמו בפירות

הם לא זיכתה למה ש יאכלוהרי אלו אוכלים ופטורין מן המעשר. ואם התנה עמהם ש, עושים

ל אחר גמר ו שיאכא, כרואו שיאכל בנו בש, כגון שהתנה הפועל שיאכלו בניו עמו, תורה

 ח.רי זה כלוקנאי הפני התהואיל ואוכל מ, הרי זה אסור לאכול עד שיעשר, מלאכתו בתלוש

 סעיף קא':

 פועלים העושים מלאכה בשדה 

ין בזמן שא, הה בשדמלאכ : המוציא פועלים לעשות לושו"עיג( והביאו ה, )ה רמב"םכתב ה

. מרה מלאכתןלא נגהוא שואוכלים מפירות שבשדה ופטורים מן המעשר. , להם עליו מזונות

ן מורעין חוב אין פש, אכתןואע"פ שלא נגמרה מל, לא יאכלו, אבל אם יש להם עליו מזונות

 המוקצה. לא מןוקופה אבל לא מן הסל ולא מן ה, הטבל. אבל אוכלים אחת אחת מהתאנה

ה ירות שנגמרעל פ דוברמולפ"ז , כתב שאם יש להם מזונות מחזי כמקח ולכן אסור רדב"זה

 אך העיר שמדברי הרמב"ם לא משמע שזהו טעם האיסור., מלאכן

וכלן ולא תו לאכוונמסתמא ש, אכתן ביד בעל הבית)ס"ק קכה( כתב שכשנגמרה מל ש"ךה

, עשרתן חייב בממלאכ גמרהלמוכרן ולכן חייבים במעשר. ובכך עונה על הקושיא מדוע אם נ

 הרי אין כאן דבר שקובעו לחיוב?!
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 סעיף קב':

 שולק כובש ומעשן, מבשל 

יאו יד( והב, ה) מב"םרתב הכא(: "הכובש השולק המולח חייב". ע"פ זה , שנינו במעשרות )ד

פירות עד הן את המעש קובע למעשר. אבל, : אחד המבשל ואחד השולק ואחד הכובששו"עה

 הרי זה ספק., שהכשירן

ב"מ פט. בהגמ' מהוא ש ר"י קורקוסכתב ה, לגבי מקור דברי הרמב"ם במעשן את הפירות

ם אמרי התו, לא חר אואמי הוי כענבים ודבר , העוסקת בהיתר פועל להבהב את פירותיו

כן ול, בעיין פשיטאלא או, כי קמבעיא לי לאכשורי פירא, לאכשורי גברא לא קא מבעיא לי

ת ג( כתב "כ אוקוה)נ ש"ךכתב שאין משם ראיה. ה כס"מכתב הרמב"ם שהוא ספק. אך ה

עשר ולא מענין למבושל כאיבעיא ליה אי מעושן הרי הוא  א(, שמצא בירושלמי )נדרים ו

 ראה הפניםמו ולההג ארבמשם הוציא הרמב"ם דין זה. וכ"כ וכתב שהדבר ברור ש, אפשיטא

 א. ד"ה הכובש(., )מעשרות ד

 סעיף קג':

 הטומן פירות 

ירם עד שהכש, ןו בתבא, זבלבאו , : "הטומן פירות באדמהשו"עטו( והביאו ה, )ה רמב"םכתב ה

הוא ספק  המעשן"ם שלאכילה לא נקבעו למעשר". בשונה מההלכה הקודמת בה כתב הרמב

אש הם קשר לכח ין שואכאן  דכיון שבא מכח האש איכא לספוקי. אבל, אי חשיב בישול או לא

 (.רדב"זולכן פשוט שלא חשיב בישול )ע"פ ה

 קה': -סעיפים קד' 

 הנותן יין לתבשיל חם 

, קדרה באלפסלשמן  שנתן או, : הנותן יין לתבשיל חםשו"עטז( והביאו ה, )ה רמב"םכתב ה

פילו ל היין. ואם בישאלומר  נקבע. וא"צ, למעשר. מזג יין במים חמיןנקבעו , כשהן מרותחין

 בגת אסור לשתות ממנו עד שיעשר. 

 לענין יין וב אףלכת הוצרך, דאע"פ שכבר כתב הרמב"ם כיוצ"ב לענין שמן רדב"זכתב ה

בשיל תרה שיש בה ן לקעת הייואפילו אינו בישול בכלי ראשון אלא שנתן א, ששייך בו בישול

הוקבע  חמים במים ש בו משום מבשל כיון שא"צ בישול ממש אלא במזיגה בלבדי, חם

 משא"כ בשמן שצריך בישול ממש., למעשר
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 סעיף קו':

 והתמחוי הסוחט אשכול לתוך הכוס 

אינו  ,לתוך התמחוי קבע.נ, : הסוחט אשכול לתוך הכוסשו"עיז( והביאו ה, )ה רמב"םכתב ה

 נקבע. 

רוצה תו הואיל ומלאכ גמר בל לפי שהוא ראוי לשתייה וזהוהסביר שהטעם דלכוס נט רדב"זה

יין דליו' משמע עמקדש ונבים והכי אמרינן לענין קידוש 'סוחט אדם אשכול של ע, לשתותו כך

, יהוש אינה ראמקיד הראיהש)מעשרות סימן נו אות ב ד"ה הנה( כתב  מקדש דודה אמנםהוא. 

 משום שלקידוש בעינן יין וא"צ גמר מלאכה.

 סעיף קז':

 המולח פירות בשדה 

ם אחת אחת הזתי . טבלנקבעו, : המולח פירות בשדהשו"עיח( והביאו ה, )ה רמב"םכתב ה

 פטור. , במלח ואכל

ם כתב שאבן האזל ים. ה"צ שני( כתב שבמליחה אפילו אחד אסור וא, )הל' שכירות יב ראב"דה

ל מליחה ובר ערי מדשה, שמליחה קובעת משום שהפירות הוקבעו למעשר, להסביר דבריו

כן ול, לת קבעי אכיה והוומעשה כזה הוא הכנה גמורה לאכיל, לזמן שהפירות יקלטו המלח

 אין אנו דנים מצד הקביעות למעשר. 

 ':קח סעיף

 הפוצע זיתים 

 . רפטו, מהם רףהש שיצא כדי זיתים הפוצע: שו"עהיח( והביאו , )ה רמב"םהכתב 

 ':קט סעיף

 הנוטל זיתים מהמעטן 

. אוכלו במלח תאח אחת לטוב, מהמעטן זיתים הנוטל: שו"עיח( והביאו ה, )ה רמב"םה כתב

 .בזה כיוצא כל וכן. חייב, לפניו ונתן מלח ואם

 ':קי סעיף

 תרומה שיש אחריה תרומה 

, שניה אחריה לתרום שצריך תרומה פירותיו התורם :שו"עיט( והביאו ה, )ה רמב"םכתב ה

 . ויעשר שניה התרומה שיוציא עד עראי מהם יאכל ולא, למעשר נקבע
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 ':קיא סעיף

 שבת קובעת למעשר 

עונג  כילה דידיהאיקרי יון דאדכ" רש"יופ, לד: 'כיון דכתיב וקראת לשבת עונג' שנינו בביצה

בת כן לשומי( כתב שכל ה ,)עדיות ד ראב"ד. וה"שאין בה עוד שם עראי אלא שם קבע, קבעה

 שר.ך נקבע למעת הלכבשב שותו לדבר אחר אלא לאוכלואין אדם נמלך עליו למוכרו ולא לע

, נקבעו, שבת ילל עליהם הוחשכ מלאכתן שנגמרה פירות :שו"עכ( והביאו ה, )ה רמב"םכתב ה

 . שיעשר עד, השבת לאחר אפילו, מהם יאכל ולא

 ם לא נלקטואאפילו ו, רמדבריהם עולה שכל פרי שהיה ראוי בשבת הרי הוא מתחייב במעש

 "אגרוההכ"א( ) דב"זר, שם רש"י, )ביצה לה. ד"ה ר' אליעזר( תוספותדעת ה אךלצורך שבת. 

ותר לאכול מ, בתשצורך לאבל אם לא נלקטו , שרק אם ייחדם לשבת הרי היא קובעת למעשר

 מהם אכילת עראי לאחר השבת.

הרי , שבתהצורך נלקטו לששפירות י( , )עדויות ד תוס' שאנץוב( , )מעשרות ד רע"בכתב ה

 משעה שייחדם לשבת., במעשר אף קודם השבת חייביםהם 

 ':קיב סעיף

 לשבת תאנים שטמנו תינוקות 

 יאכלו אל, עשרןל ושכחו תלשב תאנים שטמנו תינוקות :שו"עכא( והביאו ה, )ה רמב"םכתב ה

 . שיעשרו עד שבת למוצאי

 ':קיג סעיף

 פירות המיוחדים לו לאכול בשבת 

 וליקט, תבשב יהפירות כוללא לו מיוחדת שהיתה תאנה :שו"עכב( והביאו ה, )ה רמב"םכתב ה

 . עתקוב והשבת שבתל מיוחדים אלו ופירות הואיל, שיעשר עד יאכל לא, כלכלה ממנה

י סעודות הו לכמה רובהמ)מעשרות סימן ה סק"ד( שאפשר שאם הוא שיעור  חזון אישכתב ה

היו ת בתאנים ות השבכבד אלשיתכן ומנהגם היה , עוד כתב גורן לעצמו וחשוב לגמר מלאכה.

 ות.ל פירכולכן כתב דווקא תאנים ולא , מקפידים לא לשנותה אחרי היחוד
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 ':קיד סעיף

 חשכה עליו שבת תוך כדי אכילתו 

 גמורי לא, בתש ליל ליוע וחשכה באשכול אוכל היה :שו"עכג( והביאו ה, )ה ב"םרמכתב ה

  .גומרו זה הרי, השבת לאחר הניחן ואם. שיעשר עד בשבת אכילתו

 מידו הניחוש כיוןש עשרמ ואינו עראי )ס"ק קל( שגומרו לאחר השבת באכילת ש"ךוהסביר ה

 כוללא שלא דעתו להג שהרי שבת יקבענו היאך בשבת לאכלו שלא כדי האכילה מן ופסק

 בשבת. ממנו

 ':קטו סעיף

 החלקים בפרי שאסורים באכילה קודם המעשר 

 וכיוצא ניןהגרעי כגון, ומהבתר לאכול לזרים שאסור כל: שו"עא( והביאו ה, )ו רמב"םכתב ה

. פדונ שלא והקדש ניש ומעשר תרומתו ניטלה שלא והמעשר מהטבל לאכלו אסור כך, בהן

 ותרומת הניטל שלא מעשרו בטבל מותר כך, אלו מדברים, בתרומה לאכלו לזרים שמותר וכל

 . נפדו שלא והקדש שני ומעשר

 ':קטז סעיף

 הדברים האסורים לעשות בטבל 

 זורעין ואין .בטבל חפיןמ אין. טמא בטבל מדליקין אין :"עשוג( והביאו ה-ב, )ו רמב"םכתב ה

 בתבואה ,א"בד. שיעשר עד מהם לזרוע אסור מלאכתן נגמרה שלא פירות ואפילו. הטבל את

 זה הרי, הושד בתוך מקוםל ממקום פירות בהם שיש שתלים העוקר אבל, בהן וכיוצא וקטניות

, אחר במקום םושתל וצנונות לפת העוקר וכן. הפירות אסף לא שהרי, טבל כזורע ואינו, מותר

 הואש מפני, אסור, שלהם רעהז ויקח שיקשו כדי שתלם ואם. מותר, בגופן להוסיף נתכוון אם

 . טבל של שעורים או חטים כזורע

 התרומ שמן יקלהדל ול ותרשמ דסד"א כיון, שהחידוש הוא שכהן לא ידליק אותו רדב"זכתב ה

 אבל ואילך הרמה שעתמ אלא לכהן שאין ל"קמ טמא טבל שמן להדליק לו מותר יהיה טמאה

 לא. טבל בעודו

שהאיסור  וספותוהת ירש"דעת  אך, משמע שרק טבל טמא אסור להדליק בו רמב"םמדברי ה

 תקף גם לגבי טבל טהור.
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ה ל טבל אסורלוי שת כי)שבת כו. ד"ה אין מדליקין( עולה שאיסור הנא תוספותמדברי ה

ר ט( שאיסו, ות יאמעשר) ר"שדעת ה אך)דמאי סימן ד סק"ב(.  חזון אישמהתורה. וכ"כ ה

 מה לזרים אינה אסורה אלא מדרבנן.הנאה של כילוי בתרו

שכל שעבר  ות ח(אמן סב )ח"א סי שלמה מנחתכתב בשו"ת , כלי שנתבשלו בו פירות של טבל

ן ביומו אטו  נו בןל שאיעואינו דומה לשאר האיסורים שגזרו , מעת לעת מותר להשתמש בו

)עמ'  ן עובדיהזוח"פ בל. וכדשאני הכא כיון שנפסל מאכילת אדם פקע ממנו איסור טב, יומו

 קל(.

 ':קיז סעיף

 מכירת ושליחת טבל לחברו 

, טבל שלוחל אסורו. ולחבר, לצורך אלא טבל מוכרין אין :שו"עו( והביאו ה, )ו רמב"םכתב ה

 . טבל ויאכל זה על זה יסמכו שמא, לחבר חבר ואפילו

 םא אבל וכרהמ על אלא אינו מוכרין( שהאיסור אין ה"ד ההלכה )ביאור אמונה דרךכתב ב

 שחש שהוא יפ על אף ה"מע לוקחין שהרי, ממנו ליקח הלוקח על איסור אין טבל מוכר המוכר

 מוכ לעשר ריזכו מחשוד השקונ יודע שהקונה כיון והטעם, מהחשוד שקונים מצינו וגם טבל

ע. "וצ ברהע עוברי ידי יעמסי משום אסור אולי טבל שמוכר מחבר ליקח מיהו מגוי. כשקונה

 ואין השלמ להחבי ולחיןש ולפעמים מנות משלוח ששולחין ואסור( דבפוריםעוד כתב )ד"ה 

 ובלבד כן לשלוח מותר לאו ואם, לעשר צריך א"ממק עליה לעשר לו יש אם, לפתחה רוצים

חזון בוכ"כ  חסרים. דברים לשלוח דרך שאין לצורך מקרי דזה מעושר לא שזה שיודיעו

ל ריך לכתוב עצ, יםעושר)עמ' קלד( שהשולח לחברו פירות למשלוח מנות ואינם מ עובדיה

 פתק מעליהם שאינם מעושרים ורק כך לשולחם.

אתה קודם ת תבואה לעשר קיט( נשאל האם חברת סוחרי תבואה צריכ, )ו יצחק מנחתבשו"ת 

ן יתערבו כמלאחר תכן שיאו שמא עדיף לא לעשרם כיון שאם יעשרו , שישלחו לבית אריזה

שאין  רים. והשיבה מעשהתבוא שהרי לא כל סוחרי, ויעשרו מן הפטור על החיוב, הפירות זב"ז

שו ירות שהופרזי הפל ארגעאלא יש להיזהר לציין עד כמה שאפשר , היתר למכור טבל בכה"ג

 םשאינ םע יתערבו אםש, תנאי על להפריש אולי יש, אפשר שאי במקוםו, מהם כבר תרו"מ

 רמעש ינושא לחשוד גיעוי ואם, שהן כמות טבל תהיינה, החיוב על מהם פרישווי מעושרים

 מעכשיו. קיימים מ"ותרו המעשר יהיה, כלל
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  הלוקח פירות מהשוק 

יון כ, הם תרו"ממפרשו ם הוויש ספק א, )עמ' קלה( שהלוקח פירות מהשוק חזון עובדיהכתב ב

ש שהרי י, "מם תרוש מהלהפרי מן הדין א"צ, שיש כיום השגחה של הרבנות להפריש תרו"מ

מקרקע של  נקנו האלו תוספק נוסף שמא הפירות והירקו, ספק אם עשרו, כאן ספק ספיקא

לא ן המוקף ובמשלא  תרוםגוי. ואם רצה להחמיר ממידת חסידות ליטול מהם תרו"מ רשאי ל

יש גיח אם הפרי המשרר ע")ח"ח סימן ח אות ה( כתב שצריך לב ישכיל עבדיברכה. ובשו"ת 

 וסיים שנכון להפריש ללא ברכה. , תרו"מ

 ':קיח סעיף

 אי הבנה בין המוכר לקונה 

 טבל הםש מנת לע: אומר מוכר, לחבירו פירות המוכר :שו"עח( והביאו ה, )ו רמב"םכתב ה

, לו ואה קנס; לתקן כרהמו את כופין, מעושרות אלא ממך לקחתי לא: אמר ולוקח, מכרתי

 . טבל שמכר מפני

 ועבד בלט דמכר מודה מוכרשה כיון ,מדינא ראיה להביא הקונה דעל ג"דאע רדב"זכתב ה

 לתקן. אותו קונסין לפיכך איסורא

 ':קיט סעיף

 מהטבל חוב פורעין אין 

והרי  ."מוכרוכ שהוא פנימ, מהטבל חוב פורעין אין" :שו"עט( והביאו ה, )ו רמב"םכתב ה

  מדינא ולא רק משום תקלה. המכירה אסורה

 

 

 ':קכ סעיף

 מעשר מטבל על טבל 

 . זה לע מזה עשרמ, מקומות משני טבל הלוקח: שו"עיא( והביאו ה, )ו רמב"םכתב ה

שאין אנו חוששים שמא חלק מהפירות הם משנה , הסביר שהחידוש בהלכה זו הוא רדב"זה

 דרךשעברה ואין מעשרים מפירות שנה שעברה על פירות שנה זו. דמסתמא משנה אחת הם. ב

מדוע יש לו לחשוש הרי , טבל( כתב שאם מדובר באמצע השנה הלוקח ה"ד )ביה"ל אמונה

מדוע לא נחשוש הרי , ואם מדובר שהוא בתקופה שיש חשש כזה, תלינן בדבר המצוי ורגיל
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 מחיוב לתרום דמותר ל"דקמ כתב תפארת ישראלמדובר על ספק דאורייתא ולחומרא! וה

 מפרש והדר דתני תירץ ראשונה משנהדרבנן. וב הוא לקוח דכל כיון דרבנן חיוב על דאורייתא

ובדרך אמונה כתב  קנין. אין ד"וכמ, גוי של על ישראל משל דמעשרין השניה במשנה

 ביכורים ולא, חברו של על משלו פאה להפריש א"שא כמו ד"דס בפשיטות ל"י דלכאורה

 זה. של על זה משל להפריש א"א מ"בתרו דגם ד"וס, הגז בראשית וכן חברו של על משלו

ולכן לא שייך שיתן אחד על , שפאה וביכורים אין כאן אלא מצות גברא, והחילוק ביניהם הוא

 הבעלים מת לוואפי הפירות את ואוסר שטובל טבל של חברו שכל אחד מצותו עליו. אבל

ולכן אפשר לתקן מאחד על חברו , משמע שאין זה שייך לבעלים אלא לחפצא, אסורין הפירות

 איסור.ששניהם 

 דיעוהו.הו שהם, עשרו לא ששניהם בודאי דוקא כשיודע )ס"ק קלז( כתב שהוא ש"ךה

 ':קכא סעיף

 החוכר ומקבל שדה מגוי 

 ב(:-א, שנינו בדמאי )ו

 נותןו תורם מישראל שדה כרהחו לפניהם יחלק הכותי ומן כוכבים העובד מן מישראל שדה "המקבל

 מן בותיוא שדה המקבל ףא אומר יהודה רבי לו ונותן מעשר כוכבים העובד מן שדה לו. החוכר

 לו" ונותן מעשר כוכבים העובד

 כדי בזה סוהוקנ קנס, לו נותן כך ואחר מעשר ם"העכו מן שדה יב( החוכר, )ו רמב"םכתב ה

 בלהמק כןו, לישראל כרנהוימ שיצטרך עד לפניו בורה השדה ונמצאת ם"העכו מן יחכור שלא

 יקפוץ לאש כדי מעושר ם"לעכו חלקו יתן כך ואחר שיעשר קנסוהו ם"העכו מן אבותיו שדה

 "עשוה. אללישר שימכרנה כדי בורה לפניו שתשאר עד אבותיו שדה שהיא מפני ממנו ויקבלה

 מעשר, גוימה ואבותי שדה והמקבל. לו ונותן מעשר, מהגוי שדה החוכר: הביא דבריו בקצרה

 . לו ונותן

 לתרוםמ טורפ שהמקבל שמדברי הרמב"ם בהלכה לאחר מכן עולה שהטעם ב"יכתב ה

( ו"טה ב"פ םבכורי) שפסק פי על אף ם"הרמב אבל לגוי. קנין שיש הוא משום דס"ל, ומלעשר

לחלק  ךשיי לא הגוי דבחלק םמשו וטעמו, לפניהם דיחלק מתניתין כסתם פסק, לגוי קנין דאין

 גוי. של חלקו לעשר בחיי ישראל אין מ"מ קנין דאין ג"דאע, קנין לאין קנין יש בין
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 ':קכב סעיף

 פירות שנגמרו מלאכתן כהן או לוי שקנו 

 נגמרהש אחר ישראלמ פירות שלקחו לוי או כהן :שו"עהטו( והביאו , )ו רמב"םהכתב 

 . חריםא וללוים יםלכהנ אותם ונותנים מידיהם והמעשרות התרומה מוציאין, מלאכתן

 קנווי רנותולג לגתות יקפצו שלא כדי אותם שקנסו להם הוא )ס"ק קלט( דקנס ש"ךכתב ה

 הכהנים. אחיהם מתנות להפקיע כדי טבלים

 ':קכג סעיף

 כהן או לוי המוכרים פירות תלושים 

 מרשתג דםקו, לושיםת פירות שמכרו לוי או כהן :שו"עטז( והביאו ה, )ו רמב"םכתב ה

 . שלהם והמעשר התרומה הרי, במחובר מכרו אם לומר צריך ואין, מלאכתן

 ורשימכ דיכ בו זכות ןעדיי להם היה לא הלוי או שהכהן דכיון ראב"דבטעם הדבר כתב ה

 מכר תבואה באותה הםל שיש זכות וכל זכות בו להם היה כבר המירוח אחר אבל, לישראל

 !ם קנסא משושהרי בירושלמי מפורש שהו, הכס"מ והרדב"ז הקשו ע"ד לישראל.

 ודםק מכרוש שכיון, ול שמכרום לישראל זכותם שמכרו אמרינן )ס"ק קמ( דלא ש"ךה כתב

 םא אבל .לישראל מכרוהושי שבהן ומעשרות בתרומות זכות להם היה לא עדיין מלאכתן גמר

 ינןאמר, מןלעצ לעכבן ישןלהפר יכולין שהרי זכות להם היה כבר מלאכתן גמר לאחר מכרוהו

ך שיי לא וכאן שירצה הןכ לכל נותנה והישראל לישראל מכר תבואה באותה לו שיש זכות כל

 קנס.

 ':קכד סעיף

 או לע"ה הנותן שדהו בקבלה לגוי 

 נאמן ושאינ מיל או וכביםכ לעובד בקבלה שדהו הנותן :שו"עהכב( והביאו , )ו רמב"םהכתב 

, ארץה לעם נתנה. דםי על לעשר צריך המעשרות לעונת באו שלא פי על אף, המעשרות על

 ריךצ, המעשרות עונתל ומשבאו. ידם על לעשר צריך אינו המעשרות לעונת באו שלא עד

 אנו שאין ,שאכלו למה וששח ואינו, ונוטל הגורן על עומד, עושה הוא כיצד. ידם על לעשר

 . להם אחראים

ישראל  מאשטעמו דמסת כס"מכתב 'מי שאינו נאמן' פירוש שהוא חשוד. וכתב ה ראב"דה

ויתכן שמקור דבריו הוא משום שרוב עמי הארץ מעשרים הם. , ובחזקת כשרים הם עד שיחשד
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אבל ודאי אם נתנו לו סתם , )ס"ק קמב( שרק אם הוא חשוד צריך לעשר על ידם ש"ךוכ"כ ה

 שהרי רוב ע"ה מעשרים הם., אפילו הוא ע"ה א"צ לעשר

 וזרעו שוחר סיןוהארי דהוש לתוך נכרים אריסין שהוריד ב( דן במי, )א ציץ אליעזרבשו"ת 

 .לא או ומעשרות ותבתרומ התבואות חייבים אם, מלאכה גמר אחר עד הכל ועשו וקצרו

 בודאיד, חיובה עצם ניןלע שאלה שאין, ם'"לעכו בקבלה שדהו וביאר את התוספתא 'דנותן

, עשרל חייב ואה אם לענין מיירי דהתוספתא ורק, שלו שהשדה מכיון מ"בתרו הפירות חייבים

 עדיין ול בשנתן ולא עשרל חייב הוא דאז זרועה שדה לו נתן אם בין התוספתא מחלק ובזה

 מכיון יביםחי ודאיב מ"בתרו ותפירה חיוב עצם שבנידוננו לענין יוצא כ"א, זרועה אינה אפילו

 אם עניןל ורק, לא או ם"עכו האריס זרעה אם בין חילוק ואין ישראל של הוא השדה שעיקר

 ,לא או עהזרו שדה לו נתן אם בין חילוק יש בזה ם"עכו האריס של חלקו גם לעשר צריך הוא

 אינהש דהש לו בשנתן ולא ם"עכו אריס של חלקו גם לעשר חייב זרועה שדה לו בנתן דדווקא

 . עיקר כל עדיין זרועה

 ':קכה סעיף

 זמן החיוב במינים השונים 

 יב., שנינו בר"ה ב.

 בשבט אחדב. לירקותו, לנטיעה, וליובלות, ןולשמיטי, לשנים השנה - ראש - בתשרי "]דף ב.[ באחד

 ליקט: נןרב תנו בו. ]דף יב.[ שרע בחמשה: אומרים הלל בית, שמאי בית כדברי, לאילן השנה ראש -

 מזה ןמעשריו תורמין אין - השמש וליקט משתבא וחזר, השמש תבא שלא עד, השנה ראש ערב ירק

 שניה יתהה אם. החדש על שןהי מן ולא הישן על החדש מן לא ומעשרין תורמין שאין לפי, זה על

 "עני מעשרו ראשון מעשר - שלישית, שני ומעשר ראשון מעשר - שניה, לשלישית נכנסת

 השנה ראש ואה תשריב באחד :שו"עה)פ"א מהל' מע"ש ונט"ר ה"ב( והביאו  רמב"םהכתב 

, יצדכ. האילנות שרלמע השנה ראש הוא, בשבט ו"ובט. וירקות וקטניות תבואה למעשר

 שנגמרו פי על אף, יתשליש של השנה ראש לפני המעשרות לעונת שהגיעו וקטניות תבואה

 דםקו שרותהמע לעונת אושב האילן פירות וכן. שני מעשר מהן מפרישין, בשלישית ונאספו

 יןמתעשר, שלישית שנה בסוף כ"אח ונאספו שנגמרו פי על אף, שלישית של בשבט ו"ט

 לש בשבט ו"ט ודםק המעשרות לעונת באו ואם וכן. שני מעשר להם ומפרישין לשעבר

 לעונת ובא ואם. עני מעשר מהם מפרישין, ברביעית ונאספו שנגמרו פי על אף, רביעית

 . להבא מתעשרין, בשבט ו"ט אחר המעשרות
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 דהיינו ,עשרותהמ ונתע הוא דחנטה הרמב"ם )שביעית סימן ז ס"ק יב( כתב שדעת חזו"אה

 שהרי דרסמ בעודו גולע שנעשה מיד הוא ואתרוגים ובתפוחים האילנות ברוב שליש הבאת

 חהפר ופלשנ מיד אילנותה בכל הוא חנטה ש"ראוה ש"רה לדעתאך  וקטנים. גדולים חייבין

 בוסר.  בעודו

 ':קכו סעיף

 דין הירק והאתרוג 

 טו. - שנינו בר"ה יד:

 השנה ראש - כירק ישורוע לקיטתו אחר אתרוג גמליאל רבן דאמר השתא: הונא רב בר רבה "אמר

. עורהבי מן הופטור, המעשר מן רהפטו - לשביעית שנכנסה ששית בת אתרוג: רבה אמר .תשרי שלו

 ר"בביעו וחייבת, במעשר פטורה - לשמינית שנכנסה שביעית ובת

, עישורו יטתולק שעתב, הירק :שו"ע( והביאו הו-)פ"א מהל' מע"ש ונט"ר ה"ד רמב"םכתב ה

, הבשני ונגמר שרותהמע לעונת שבא פי על אף, שלישית של ה"ר ביום נלקט אם, כיצד

 ותפיר שארמ בלבד, אתרוגה וכן. שני מעשר, ברביעית נלקט ואם. עני מעשר ממנו מפרישין

 נלקט םא, כיצד. ביעיתלש בין למעשר בין, לקיטתו אחר והולכין כירק הוא הרי, האילן

 טנלק אם וכן. בשניה מרהשנג פי על אף עני מעשר ממנו מפרישין, בשבט ו"ט אחר בשלישית

, שבטב ו"ט אחר יתבחמיש נלקט. עני מעשר ממנו מפרישין, בשבט ו"ט קודם ברביעית

 כנסהשנ ששית בת וגאתר, לקיטתו אחר שהולכין פי על ואף. שני מעשר ממנו מפרישין

 . עשרותבמ חייבת, [ד]י"ג: ככ ככרכ ונעשית כזית היתה' אפי, לשביעית

זלינן אין שביעית ק לעניור, סובר שלעניין מעשר עני ומעשר שני אזלינן בתר לקיטה ראב"דה

 בתר חנטה. 

 דין הלימון 

שדין  סובר א("קנ דף )סיריליאו ש"שהר )ח"א סימן נא אות כב( שלמה מנחתכתב בשו"ת 

 אגרתב שהרי ם"הרמב בזמן ץונפו ידוע היה כבר הזה שהפרי כיון ד"נלענ אך, לימון כאתרוג

 ומאתובט ה")ד הרותט' לס ם"הרמב בהקדמת וגם, רבות פעמים הזכירו לו אשר הרפואה

 ינהשש מזהו, בלבד אתרוגב רק הלקיטה אחר הולכין האילן דבפירות כתב כ"ואעפי, משקין(

 קיטהל אחר ולא טהחנ אחר הולכין שבלימון משמע" בלבד" תיבת והוסיף' הגמ מלשון

 .כאתרוג

אלא שנסתפק האם , )שביעית סי' ז אות טז( שחייב חזו"אכתב ה, ולעניין חיובו במעשר

הולכים בתר חנטה או לקיטה. ולכן כתב שבשנה השניה הנכנסת לשלישית צריך לעשרו בשני 
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חזון )מה"ת ח"ב סימן רמד( שהלימון חייב בתרו"מ. וב הלכות משנהמעשרות. וכ"כ בשו"ת 

אך כיון שישנו ספק אם הולכים בתר חנטה או , )עמ' קכד( כתב שחייב לעשרו בברכהעובדיה 

 טוב להפריש ממנו מעשרות כשני השנים., לקיטה

 ':קכז סעיף

 דין אביונות של צלף 

 וחומרי ןהאיל יחומר ליהםע נותנין צלף של האביונות :שו"ע( והביאו הז, א) רמב"םכתב ה

 עשרמ מפרישין, שבטב ו"ט קודם ונלקטו לשלישית שנכנס שניה משנה היו שאם, זרעים

ס"ק ) ש"ךה והוסיף. ענייםל נותנו שפודהו ואחר, ופודהו אחר מעשר מפריש כך ואחר ראשון

 .עני ומעשר ניש מעשר שהפריש כמי ונמצא שני מעשר בתורת פדיונו קמז( שאוכל

ל ערלה שצלף  לגבי שנינווהוא משום שבברכות לו. , כתב שהרמב"ם פסק כב"ש ראב"דה

 אילן למעשרהירות פשאר ודינו כ, שלדעת ב"ה אינו כלאים בכרם והוא משום שחשוב כאילן

ווקא זהו ד, ילןנו כאה דיהסביר את דעת הרמב"ם שאע"ג שלדעת ב" כס"משני ומעשר עני. ה

 ערוךוב סד.זה הפאין בוהוא משום ש, אך לדיני מעשרות החמירו בו, לגבי כלאים וערלה

יטה ילך אחר לקכרח לכך בהצלף גידולו מהיר ביותר לפיכתב שה סי"ז(, )סימן קיח השולחן

 .חומראלהלכו ומ"מ לא עשאוהו לגמרי כירק משום שיש בו כמה מינין ו, כירק

 ':קכח סעיף

 פירות של שנים שונות שנתערבו 

 יא(:, שנינו במשנה מכשירין )ב

 ושל שיתחמי של על ביעיתר ושל רביעית של על שלישית ושל שלישית של על שרבו שניה "פירות

 אחר יןהולכ, שביעית צאימו של על שביעית ושל שביעית של על ששית ושל ששית של על חמישית

 להחמיר" למחצה מחצה הרוב

 וא לפניהש ושנה שיתהשלי השנה פירות בין התערובת היתה בפיה"מ שאם רמב"םופירש ה

 אשהו שוןרא מעשר פירותה מאותן מפריש זה הרי, והחמישית הששית פירות בין או שאחריה

 הבאת וןוטע קודש שני רומעש, קדושה בו אין עני שמעשר לפי, שני מעשר כך ואחר תמידי

 אספיק יןלענ, להחמיר הרוב אחר דהולכין קתני דיני הנך כל ולעניןכתב:  ר"שה. מקום

 ענייםל הפירות יחלקו המעות על המעשר ויחלל אחד מעשר יפריש עני ומעשר שני דמעשר

 .בירושלים יאכל המעותמו
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 או, יתשליש תבפירו ערבושנת שניה שנה פירות :שו"עהוהביאו  יא(, )מע"ש א רמב"םה כתב

 אבל, כלה מן שני עשרמ מפרישין, למחצה מחצה. הרוב אחר הולכים, ברביעית שלישית של

 םא ספק הןש פירות וכן. לחו עני ומעשר, קדוש הוא שהרי, חמור שני שמעשר, עני מעשר לא

 . שני מעשר מהם מפריש, שלישית פירות או הם שניה פירות

 ,במשהו ואוסר טבל איסור עליהם יש והלא, עני מעשר מדוע לא יפריש, הקשה ראב"דה

 לילך יןא הרוב אחר וואפיל, ע"ומע ש"מע עישורים שני עישר ספיקו לר"ע שעל ומצינו

, ים טבלנקרא ירות אלוהקשה על הראב"ד איך פ ר"י קורקוסבדמאי. ה אלא טבל באיסורי

 בשלאאלא  א טבלנקר ולכים אחר הרוב. לכן פירש שלאהשהרי א"כ מדוע אמרה המשנה ש

 םא ספק ואה שהוציא שרשהמע אלא אם הוציא מה שצריך אבל, להוציא שצריך מה כל הוציא

 ותרמ, בו שהיע מה זה רמעש מסופקים שאנו וכעת אין טבל מפירות אלא, עני או שני הוא

 .הכוונה ב'הולכים להחמיר' וזהו, חול קדש ולא קדש חול לעשות

 ':קכט סעיף

 כללים בתרומות ומעשרות 

 ומן שני ממעשר פטור, וןראש ממעשר הפטור כל :שו"עיב( והביאו ה, )מע"ש א רמב"םכתב ה

 נואי, ורםת שאינו וכל. מעשר מוציא התורם וכל. בשניה חייב, בראשון שחייב וכל. העני

 שאין מי וכל. מעשר ואה הרי עשר אם כך, תרומה תרומתו תרם שאם מי וכל. מעשר מוציא

 . מעשר אינו מעשר הוציא אם כך, תרומה תרומתו

 

 ':קל סעיף

 הפריש מעשר ראשון קודם קביעתן למעשר 

 שנינו במכות טז:

 יהא לא יכול :יוסי' ר אמר, דתניא; תנא האי כי? כמאן. לוקה - עני מעשר של טבל אכל: רב "אמר

 מעשר וממנ הורם ולא להגדו תרומה ממנו הורם; עיקר כל ממנו הורם שלא הטבל על אלא חייב

, 'וגו עריךבש לאכול תוכל לא: ל"ת? מנין עני מעשר' ואפי שני מעשר ולא ראשון מעשר, ראשון

 לא :רחמנא רואמ, עני מעשר כאן אף עני מעשר להלן מה, ושבעו בשעריך ואכלו: אומר הוא ולהלן

 תוכל"

 בו אין עני ואע"ג דמעשר, לוקה שאפילו אם הפריש כל מעשרותיו חוץ ממעשר עני רש"יופ

כתב שאין בטבל זה מיתה אלא  סמ"גוה .טביל ה"אפ מקום ובכל נאכל לזרים שהרי קדושה

 תוספותוכ"כ ה, שאין מיתה אלא בטבל הטבול לתרומה גדולה או לתרומת מעשר, מלקות
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כיון שאין חלוק , )יבמות פו. ד"ה אי( בתירוצם הראשון. ובתירוצם השני כתבו שיש בו מיתה

 משאר טבל לעניין אזהרה.

 שיקבעו קודם ןראשו עשרמ מהם שהוציא פירות :שו"עיג( והביאו ה, )מע"ש א רמב"םכתב ה

 אבל. ילשנ קובע ראשוןה שאין, שני מעשר שיוציא קודם עראי מהם אוכל זה הרי, למעשר

 את יאשיוצ עד עראי מהם לאכול אסור, הראשון את שהוציא פי על אף, למעשר משנקבעו

 . עני מעשר את או השני

 ':קלא סעיף

 מעשר שני בסוריה 

מדמה ו, דש מחו"לר למקבכו בגמ' בבכורות נג. ובתמורה כג. דנה הגמ' האם יש חיוב בהבאת

 כור. ר מבוכן לומדת מעש למעשרות שא"צ להעלות מחו"ל וא"כ ה"ה לבכור.

הסביר ו. סוריאב שני שרמע להפריש חייבו לא :שו"עיד( והביאו ה, )מע"ש א רמב"םכתב ה

 ביאיןמ אין םמקו באתה וטעון הואיל שני שמעשר )ס"ק קמח( ע"פ הגמ' הנ"ל: לפי ש"ךה

 הפרישול חייבו לא לכךה, הפריש אם קדוש ואינו לארץ בחוץ נוהג אינו שהרי ל"מח אותה

 בסוריא.

 ':קלב סעיף

 דיני מעשר שני 

 שנינו במכות יט.

 אינו רמעש אף, הבית לפני אלא אינו בכור מה, לבכור מעשר מקיש, 'וגו אלהיך' ה לפני שם "ואכלת

 הבית" לפני אלא

, רושליםי חומתמ לפנים ולבעלי נאכל שני מעשר: שו"עא( והביאו ה, )מע"ש ב רמב"םכתב ה

 ושלא תהבי פניב ונוהג( כג, יד דברים' )וגו יבחר אשר במקום אלהיך' ה לפני ואכלת: שנאמר

 הרךויצ ושךתיר דגנך עשרמ: שנאמר, הבית בפני אלא בירושלים נאכל אינו אבל, הבית בפני

 ףא, הבית בפני אלא אכלנ אינו בכור מה, למדו השמועה מפי(. שם) וצאנך בקרך ובכורות

 . הבית בפני אלא יאכל לא שני מעשר

תיב דכ, ות עשהוא מצים ה)מצוה תמב אות א( שאכילת מעשר שני בירושל מנחת חינוךה כתב

 ה' אלוקיך תאכלנו'. ייח( 'כי אם לפנ, )דברים יב

, )עמ' רמא( דכיון שמע"ש בזה"ז אינו נאכל בירושלים שלא בפני הבית חזון עובדיהכתב ב

אין מעשר שני נפדה ש, פודים אותו. ובירושלים צריך להכשירו לטומאה קודם הפרשתו
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ואחר הפרשתו אסור לטמאו. ויש אומרים שגם אחר שהופרש והוא , בירושלים אא"כ נטמא

 טהור אפשר להקל לפדותו בדיעבד.

 ':קלג סעיף

 דיני פדיון מעשר שני 

 (כט.)שנינו בערכין 

 זוזי הארבע לשקו: ליה אמר ,יהודה דרב לקמיה אתא, בפומבדיתא לנכסיה דאחרמינהו גברא "ההוא

, מואלכש? מאןכ. הבית לבדק חרמים סתם: קסבר אלמא. לך ולישתרו בנהרא ושדינהו עלייהו ואחיל

 לכתחלה, חיללוש - שמואל אמרד אימר, מחולל - פרוטה שוה על שחיללו מנה שוה הקדש: דאמר

, כיה אי. חלהלכת' אפי הזה ןבזמ אבל, פסידא דאיכא, קיים המקדש שבית בזמן מילי הני? אמר מי

 מלתא" פרסומי! נמי פרוטה' אפי

 בפני ואות דיןשפו כדרך ובשווי הזה בזמן ש"מע שפודין חסידות ב( "מדת, )ב רמב"םכתב ה

יחלל על שהודה יו רב שנראה טעמו משום האי מעשה בערכין שאמר ל ב"יוכתב ה, הבית"

ם ארבעה זוזיבה די מרוב ולמד הרמב"ם שדוקא במחרים נכסיו שיש לו הפסד, ארבעה זוזים

לא ממידת ינו אזה א אבל במע"ש צריך לחללו בשוויו לפרסומי מילתא. וגם, לפירסום

 חסידות. 

, פרוטהב מנה והש שני מעשר לפדות רצה אם, הזה בזמן :ג(-ב, עפ"ד הרמב"ם )ב שו"עכתב ה

 םא וכן. התחל לשחקה יךצר נהרות לשאר אבל; הגדול לים הפרוטה ומשליך פודה, לכתחילה

 ירותהפ את ושורף, למחול זה הרי, אחרות מפירות פרוטה שוה על מנה שוה מעשר חילל

 . לאחרים תקלה יהיו שלא כדי, עליהם שחילל

ת חסידות' 'מיד ש הרמב"םנשאל האם מ"( ד. הובא בברכ"י ס"ק כו )סימן רוכל אבקתבשו"ת 

 מדת על יןמברכ יןוא, חסידות דרך רק הזה בזמן לפדות חייבין אנו שאין, הוא על גוף הפדיון

לברך.  ךוצרי יןחייב לפדותו אבל, יובשוו לפדותו הוא חסידות' 'מדת ש"מ דילמא או, חסידות

. וענה ת על פירותפירו לחלל וכן תמהו על המנהג, ותמהו על המנהג שאין מברכים על הפדיון

ב רי ישנו חיושה, ושווילהם מרן: פשוט שדברי הרמב"ם 'מידת חסידות' הם על הפדיון ב

ש ה בספק מע"כל שנתו בלפדותו. והמנהג שלא לברך על הפדיון השתרש בגלל שנהגו לפדו

ות ירפ ולגבי פדיון ספק. אע"פ שכיום שקבעו את שנת השמיטה בשנה ידועה אין זה, ומע"ע

תכן שהסתמך וי, הלה פודיז( מוכח שאפילו לכתחי, מדברי הרמב"ם במאכ"א )י, על פירות

 עמ"ש שם.
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 ':קלד יףסע

 שיעור פרוטה 

 שהוא ףכס במעה ב"למ חלק שהוא, מזוקק כסף שעורה כחצי, פרוטה ושיעור: שו"עכתב ה

 יותרו בקטעא ח"ממ חלק שהפרוטה נמצא, ם"דרה רביעית שמשקלו אני"עוטומ ו"אשפיר

  .פחותל כך שישוו שני מעשר עליהם שמחלל שהפירות לדקדק וצריך. מעט

ל גרם כסף שערכו מעים אחד חלקי ארב כתבו שערך הפרוטה היא במשפטי ארץ )ריש פט"ו(

 צרוף.

 ':קלה סעיף

 פדיון מע"ש בזה"ז בירושלים 

ים וטה ומשליכוה פרל שועאיתא בגמ' בב"מ נג. שמע"ש שהוא חוץ לירושלים מחללים אותו 

 דברהילו( שטעם ה ואפ)ד" ירש"ואם הוא בירושלים כשהוא טהור א"א לפדותו. והסביר , לנהר

 .ושליםולא כשהוא ביר, משום דכתיב 'כי ירחק ממך המקום ונתת בכסף'

 ותוא פודין אין כך, ושליםביר הזה בזמן שני מעשר אוכלים שאין כשם :ד(, )ב רמב"םהכתב 

 וציאיןמ אין, זהה בזמן אף, םבירושלי נכנס ואם. אותו מוכרים ואין, אותו מחללין ואין, שם

. [קבשיר עד ואות מניחין, םמש והוציאו עבר אם וכן]. שירקב עד שם אותו ומניחים משם אותו

 ץחו טבלןב הפירות את ןמוציאי אלא, הזה בזמן בירושלים שני מעשר מפרישין אין לפיכך

בריו ביא דה שו"עה .רקבי, הזה בזמן שם הפרישן ואם. ופודהו, שם אותו ומפרישין, לעיר

: רמ"אהוסיף הו. בירושלים ואות פודין, נטמא אם אבל. נטמא שלא שני במעשר, א"בדוהוסיף: 

 .בפדיון היתר לו ויהא טומאה שיקבל כדי להכשירו ויש

 לאכילה ראוי אינוהמע"ש ו נטמא אםש )מצוה תע"ג אות ד ד"ה והא( מנחת חינוךכתב ה

תורה א"צ הואפילו נטמא טומאה דרבנן נפדה בירושלים אף שמ, םיבירושל אף נפדה בירושלם

וא"כ אף אם איסור האכילה , הדבר כיון דכתיב 'אם לא תוכל שאתו' היינו אכילהפדיון. וטעם 

 שני מעשר ירקבו למה ז"בזה ולכאורה, מדרבנן אינו יכול לאוכלו ומותר לפדותו. עוד כתב

 אך, בנטמא כמו פדיון מהני היהי מזבח שם שאין לאכילה ראוי דאין כיון, בירושלם טהור

 ת". בשופעם בשום ראויין יהיו לא נטמאו כ"משא ראויין ויהיו המקדש יבנה מהרה אפשר

דלפ"ז אם יש לפניו ירקות , ה( כתב שדברי המנ"ח צ"ע אות סד )ח"א סימן שלמה מנחת

ונמצא סמוך לשבת כך שגם אם יבנה המזבח במוצ"ש לא יהיו הירקות , שמתקלקלים מהר

ואין פודים אותם על ומה טעם שבכה"ג מניחים אותם כדי שירקבו , ראויים למאכל אדם

שהרי אנו , ניין הביתבמעות? ולדעתו מותר לפדות מע"ש טהור בירושלים בלא להתחשב ב
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מפסידים בידינו פירות מע"ש בכך שמחללים הרבה פירות על ש"פ. ולאחר מכן ביאר דכיון 

אך אנו מצד , היינו הפירות עצמם ראויים לאכילה, שהחסרון באכילת הפירות הוא צדדי

 וחשיב כ'פומיה כאיב ליה'. , כיון שכך אסור לפדות אותם, איננו יכולים לאוכלו טומאתנו

אינו  ו בירושליםאפיל ות בזה"זכב( העלה שחיוב תרומות ומעשר, יג. ג, )ב אליעזר ציץבשו"ת 

 ז.בזה" וזה אינו שייך כלל לשאלה בקדושת ירושלים, אלא מדרבנן בלבד

 ':קלו סעיף

 נוסח הפדיון 

 לע חוללותמ האלו ותהפיר: אומר שני מעשר הפודה" :א(, )ד רמב"םעפ"ד ה שו"עכתב ה

 ,לפרש ךצרי ואינו, יוד, הפירות כנגד בלבד מעות הפריש אלא, פירש לא ואם. אלו מעות

 ". לחולין הפירות ויצאו

ערוך יין בניין. אך עעאותו יין באו מעניין לענ, כתב דבעינן שיהיו עסוקים באותו עניין ר"שה

ן שיש כאן ד כיובה בלבשבמעשר שני די במחש, ג( שדעת הרמב"ם אינה כן, )קכד השולחן

שין יטין וקידויף שגהוסו, ר"י קורקוסמעשה המוכיח שהפריש המעות כנגד הפירות. וכ"כ ה

ן וכ, העדים כלפי הוכחהלכיון שצריך עדים ולכן יש צורך , הצריכים מעשה המוכיח שאני

 עשה.ה למו לחוב על אחרים ולכן צריכים הוכחמשום שגיטין וקידושין בא

 ':קלז סעיף

 ברכת הפדיון 

 אחרות פירות לע חיללן אםו, ש"מע פדיון על ו"אקב מברך ש"מע ג(: הפודה, )ד רמב"םכתב ה

 אינו אידמ של ש"מע חללהמ או והפודה, ש"מע חילול על מברך הפירות על מעות שחילל או

. ונראה ירות'עות על הפמהשמיט תיבות 'או שחילל אך , הביא דבריו :שו"עה .ברכה צריך

ברי דסו( את , הצחק )נחת יוכן ראיתי שפירש בשו"ת מ, שלדעתו אין לחלל מעות על הפירות

  השו"ע.

רי הוהמברך , ןכעשות לשאי רסובר שהמחלל פירות על פירות אינו מברך כיון שאינו  ראב"דה

 זה מנאץ.

ינו ים. פדיה אם שונני דברישהרמב"ם חילול ופדיון הם ח( שלדעת , )קכדערוך השולחן כתב ה

 (.)שם ה"ט רדב"זוכ"כ ה, וחילול הוא אפילו על פירות, אלא בכסף
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לא אינו או, ע"ש)שבת כב: ד"ה עוד נלע"ד( התקשה מה המצוה בלחלל מ אמת שפתה

 ותיר את הפירה להתם רוצה"ה כאן שרק א, כשחיטה שאם רוצה לאכול יש עליו מצוה לשחוט

 הרי הוא מחוייב לפדותם.

 ':קלח סעיף

 על איזה כסף יכול לפדות 

יוצא".  שאינו עהמטב על לאו אסימון על שני מעשר מחללין ב( "אין, שנינו במשנה מע"ש )א

 יכול ושאינ, יוצא ינושא לכסף פרט נפשך תאוה אשר בכל הכסף ונתת דכתיב ב"רעה וכתב

 רוצה. שהוא מה לקנות

 שני שרמע פדה םא וכן. בכסף אלא ניש מעשר פודין אין (:יא-ט, )ד רמב"םכתב ע"פ השו"ע ה

 ,מטבע ושאינ בכסף ודהפ ואין. כקרן, כסף אלא החומש יהיה לא, חומש מוסיף שהוא, שלו

 הנקרא ואוה, בו וכיוצא ףכס של בלשון פדה ואם; כתב או צורה עליו שיש מפותח בכסף אלא

 פודין ואין. באסימון פודהכ שהוא מפני, מפרוטה בפחות פודין ואין. כלום עשה לא, אסימון

 שאין רואפש. וברשות שאינם במעות פודה ואינו. מקום ובאותו זמן באותו יוצא שאינו במטבע

 אין, כלנא שני מעשר ןשאי עכשיו אבל, קיים המקדש שבית בזמן אלא אמורים אלו דברים

 בו שיש ףכס על אלא שני מעשר יפדה לא הזה בזמן ואף, בדבר לחוש יש מ"ומ. בכך להקפיד

 . אחרים פירות על יחלל או, ברשותו והוא, היוצא מטבע

 פדיון במעות זמננו 

 או בעיר של לשק חללל )ח"א סימן עא אות כג( שצ"ע איך אפשר שלמה מנחתכתב בשו"ת 

 שרמע של שקלים רהעש פודה או, אחר משקל אחת פרוטה על פרוטות עשר ששויו ש"מעש

, פרוטה ה שוהדאי אינושהרי היא , הרי הפדיון אינו על חלק אחד מהמתכת, אחד שקל על

 ף. וגם מ"שכך כסוכך  והחילול הוא רק מפני שלפי החוק אחד מעשרה במטבע הנ"ל שווה

ומר שטעמו פשר לא, חדהרמב"ם שיכול לחלל כמות גדולה של פירות של מע"ש על תפוח א

"ד שערך כ בנדשא"מ, ל הפירות הרביםהוא שחשוב כאומר שהפרי הזה חשוב בעיניו ככ

 כויתור על חשוב א"כו, המטבע אינו אלא מפני שחשוב כשטר של המלכות שקבעה את ערכו

 . ופדיון כחילול לחושבו ואיך אפשר, ה'שטר' הנ"ל

 ,בין של נחושת ,כסף א שלבין אם הו, )עמ' רמז( פסק שרשאי לחלל על מטבע חזון עובדיהב

ל מה פעמים עע"ש כמלחלל  ומיהו אין נכוןואף במטבע של נייר יש להקל. , או שאר מתכות

 אלא רק פעם אחת., מטבע של עשר אגורות
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 עשר שני עלחלל מל, יםעוד כתב )עמ' רנא( המייחד מטבע של חמשה שקלים או עשרה שקל

, ל נחושתשרוטה על פ יכול לחללה, עד שנתמלאה מפרוטות החילול, כל פרוטה מן המטבע

עשר חלל עליו מחזור לוי, יןוהמטבע יוצא לחול, כגון שישליכנה לנהר, "כ יאבד הפרוטהואח

 שני.

מטבע יוצא לובים ן חששאינ גר"נ קרליץכתב בשיעורי ה, הברית תלגבי מטבעות של ארצו

ב( ק, )זיצחק  מנחתבם. ובארץ. והטעם הוא שאין הדרך להשתמש בהם בקנית ומכירת מצרכי

 (.)סימן עא אות כז מנחת שלמהנטה בשו"ת  וכן, נוטה להתיר בזה

 ':קלט סעיף

 שיפרשנו קודם שני מעשר הפודה 

 עשרמ: אמרש כגון, רשנושיפ קודם שני מעשר הפודה :שו"עהיז( והביאו , )ד רמב"םהכתב 

 מעשר: ואמר קבע אם בלא. מעשר קבע ולא, כלום אמר לא, אלו במעות פדוי פירות של שני

 . פדוי זה הרי, אלו מעות על מחולל, בדרום או, בצפון שהוא

 ירותפ של םשימורי ופסאותק לו שיש א( דן אודות מי אות סה סימן )ח"א שלמה מנחת ת"בשו

 לכאורהש, שיתקלקלו ימפנ מ"תרו ולהפריש לפותחם רוצה ואינו הביעור זמן והגיע טבל

 כ"אח ששיפרי מ"התרוש ולומר שם לקרוא יוכל ברירה יש ז"בזה מ"שבתרו הסוברים לדעת

 ררשיתב מודכ משום, עולםמה ויבערנה פרוטה על מיד יפדה שני המעשר ואת, וימעכש יחולו

 ואף, שני מעשרה את ביער שכבר גם יתברר כך ופדיונו המעשר הפרשת למפרע כ"אח

 מהשוק הנלקחים פסאותבקו מ"מ, ברירה י"ע מ"תרו הפרשת מהני לא ז"בזה שגם לסוברים

 רבנן.כדין תרי ד, רהברי יש ז"דבזה ע"כו מודו ג"דבכה נראה טבל ספק וגם לקוח שהם

 ':קמ סעיף

 מצות וידוי מעשר 

 כל ןשמוציאי אחר' ה לפני ודותלהת עשה מצות :שו"עה ב( והביאו-א, )יא רמב"םה כתב

 השנה חרא אלא זה דויוי מתודין ואין. מעשר וידוי הנקרא וזהו, הארץ שבזרע המתנות

 . עני מעשר בה שמפרישין

ות שאין וגם בפיר, וידויות ה)מצוה תר"ז אות א( שמצות ביעור נכללת במצ מנחת חינוךכתב ה

 מתוודים עליהם מ"מ חייבים בביעור. 
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 ':קמא סעיף

 זמן הוידוי 

 של סחפ של רוןהאח טוב וםבי, במנחה, מתודין אימתי: שו"עהג( והביאו , )יא רמב"םהכתב 

 . ושביעית רביעית

 ':קמב סעיף

  היום כשר לוידויכל 

 בפני ןבי. עשרהמ לוידוי שרכ היום וכל. ביום אלא מתודין אין :שו"עהד( , )יא רמב"םהכתב 

 . ולהתודות לבער חייב הבית בפני שלא בין הבית

ל עתמה  רדב"זהבית. באלא  ואין לפני ה', השיג וכתב שהוידוי אינו אלא לפני ה' ראב"דה

ומ"ש , וםכל מקהוא ב לאחר מכן שהחיוב להתוודותשהרי הרמב"ם הסביר דבריו , השגתו

 צבי הרבשו"ת . מקום בכל לפני ה' אינו אלא למצוה מן המובחר אבל לעולם צריך להתודות

ם ב"ד חולק גנ הראדאה" שי"ל, כתב על תמיהתו של הרדב"ז)מילי דברכות סימן א אות ה( 

ם דברי הרמב"ודה למאב"ד שהרוס"ל שלפני ה' הוא לעיכובא! אלא שצ"ל , ע"ד הרמב"ם הללו

, כובא' אינו לעיפני הם אם לשג, וכתב לבאר דברי הראב"ד כ מדוע חלק עליו בה"ד."וא, בה"ו

וי לבילה ום )כל הראכל מקות בבעינן ראוי לפני ה' וכשחרב הבית אינו ראוי ולכן אין להתוד

 וכו'(.

 ':קמג סעיף

 ווידוי רבים יחד, הוידוי נאמר בכל לשון 

, כאחד תהתודול רבים רצו ואם .לשון בכל נאמר זה וידוי: שו"עהה( והביאו , )יא "םרמבהכתב 

 . מתודים

נו יוצא עצמו' שאי בפני אחד )תר"ז אות יד( ביאר את דברי הרמב"ם 'מתודה כל מנחת חינוךה

א צוכאן אינו יו ,מזוןהרכת בשמיעה מחברו כשאר מצוות התלויים בדיבור כמו קדוש היום וב

 בספירת העומר. ונשאר בצ"ע מדוע אינו יוצא בשמיעה.כמו 

 נ"ע.)ס"ק קסא( כתב שמצוה מן המובחר שכל אחד ואחד יאמר בפ ש"ךה

 קריאת הוידוי מתוך ס"ת 

)סימן נו עמ' קטו( שלכאורה פשוט שפרשת הוידוי צריך לקרותה  כהן משפטכתב בשו"ת 

)עמ'  חזון עובדיהוכ"כ ב פה.דדברים שבכתב אינו רשאי לאומרם בעל , מתוך הספר דווקא
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)סימן סט(  הר צבירפב( שנוהגים לקרות הפרשה של וידוי מעשר בספר תורה בציבור. וכ"כ ב

 שכן הוא מנהג קדמון בירושלים.

ך עליהם שמבר המצות )שם אות ג( שהמתודה צריך לברך ככל כהן משפטעוד כתב בשו"ת 

על  ל אין לברךם סב"שמשו וכתב, )עמ' רפג( הביא דבריו חזון עובדיהב אךעובר לעשייתן. 

 וידוי מעשר.

 קרקע לו שאין מי 

וידוי בהשוק חייב מוחים ו לק)קידושין כו.( כתב שאף מי שאין לו קרקע כגון שפירותי רש"י

צ"ל שלביכורים  לא דמיו, אלויכול לומר ואת האדמה אשר נתת 'לנו' דהיינו לכל ישר, מעשר

לומר את  אינו יכול קרקע אין לוש' סוברים שמי תוס)ב"ב כז.( וה רמב"ןה, מנגדאשר נתת 'לי'. 

 הוידוי מעשר משום שלא שייך ב'לנו'.

דוי ק חייב בוין השוות מ)עמ' רפג( פסק שגם מי שאין לו קרקע ולקח פיר חזון עובדיהב

 קריאת ישמעושטוב ו, מעשר. עוד כתב )עמ' רפד( שנשים פטורות ממצות וידוי מעשר

 הפרשה של וידוי מעשר בס"ת.

 ':קמד סעיף

 מצות הביעור 

. מהמתנות אחת צלוא ישאר שלא עד מתודה אינו :)פי"א ה"ז וה"י( רמב"םעפ"ד ה שו"עכתב ה

 תהמעשרו לעונת הגיעו שלא ופירות, מתודין ולמחר, הביעור היה האחרון טוב יום וערב

 . לבערן חייב ואינו, להתודות אותו מעכבין אין, הביעור בשעת

ז רדב"ביאר הו, שוןהרא לפי גי' חלק מהראשונים מצות הביעור הייתה נעשית בערב יו"ט

 מחושיש דיכ לבעליו ניע ומעשר לבעליו ר"ומש לבעליה מעשר ותרומת שטעמם שיתן תרומה

 במועד. ויאכלו

 .ישין ביו"טין מפרדא, םשכיון שביו"ט אינו קורא , שרק למחרת מתודין אור שמחוביאר ה

כאשר הגיע , קיז( נשאל מה יעשו ועד כשרות המחזיק פירות טבל ודאי, )ט יצחק מנחתבשו"ת 

 או, מלהפקיר אחרת עצה מצא זמן הביעור. ולאחר משא ומתן בש"ס ופוסקים הסיק שלא

 ביעור בלא להקל, החיוב על מפטור הפרשה י"ע טבל מאכילת מכשול להסר משום לצדד

 תורת בספר ש"כמ, ז"בזה דביעור חיובא דליכא בפוסקים הנמצא שיטה על ולסמוך, כלל

 להציל, ז"בזה בביעור גם להקל המצדדים על לסמוך אפשר ההי אולי מ"ומ .(ג"פ) הארץ

 ג"בכה אף להקל א"א בודאי ולמעשה, ל"כנ החיוב על הפטור מן שיפרישו י"ע טבל מחשש



 235 ________________________________________ פירותיו אינן לידו בזמן הביעור

, כהלכה דמפקיר להיכא, ל"הנ שיטה לצרף אפשר מ"ומ, ל"כנ ההלכה כנגד דביעור מחיובא

 .ג"בכה הפקר ה"ל דדלמא( כהלכה שלא) חשש לאיזה לחוש שלא

 ':קמה סעיף

 פירותיו אינן לידו בזמן הביעור 

 הרי, ביעורה יום יעוהג, ממנו רחוקים פירותיו שהיו מי :שו"עהיא( והביאו , )יא רמב"םהכתב 

 ודהומת, הןלבעלי להן זוכהש למי או, קרקע ג"ע לבעליהן להן ומזכה למתנותיו שם קורא זה

 . למחר

 בה ישש מתנה אאל אינו קרקע ג"ע המטלטלין שנתינת, למחר )ס"ק קסד( ומתודה ש"ךכתב ה

 ושאר תומעשרו תרומותו כמכירה שנראה מפני בחליפין המתנות להם יקנה לא אבל חיזוק

 .מכירה לא נתינה בהן נאמר מתנות

 ':קמו סעיף

 הפרשה שלא כסדר 

, בלוט נשרף םא או, הסדר לע שלא המתנות הפריש אם": שו"עהיג( והביאו , )יא רמב"םהכתב 

דוי דר הויכיון שבס, ". והטעם שאינו מתודהמתודה אינו, בטומאה מעשר הפריש אם או

 ואינו יכול לשקר לפני ה' יתברך., אומרים שקיים כולם
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 21בשבת הפרשת תרו"מ וחלה
)כג, יד( וכתב שטעם האיסור  רמב"םלו: מובא שאין לעשר פירות בשבת. וכ"כ הבגמ' בביצה 

הוא משום שדומה למקדיש את הפירות שהפריש, וכן נראה כמתקן אותם בשבת. וכ"פ 

)רסא, סק"ג בשם הפמ"ג( שאיסור זה הינו גם במעשר פרות דהוי מדרבנן.  מ"ב. וכתב השו"עה

)ח"ה עמ' שפד. חזו"ע להפרישה בשבת. וע"ע בובסימן שלט כתב המ"ב שה"ה לחלה שאין 

 ובחזו"ע תרו"מ עמ' רעד(.

 ה את הנוסחא ברכש בלמי שחושש שלא יספיק להפריש תרו"מ לפני שבת, יכול לומר מע"

ך יהיה ע"י כורשה של ההפרשה על מה שיפריש בשבת, ובאמירתו בע"ש מתחיל את ההפ

 "אחזו. כ"כ הן חלהעניילברכה. וה"ה מותר לו בשבת להפריש את התרו"מ בנוסח הרגיל עם 

א , יח( והבי)יא "כשש)ח"ג עמ' רעו(. וכ"פ במנוחת אהבה הויג( -)דמאי סימן ט' ס"ק ז

ינו שנה, או שאלחם מללות דוגמאות נוספות לאדם שלא רוצה להפריש מע"ש, כגון שיש לו ח

 רוצה לחתוך את הפרי מע"ש כדי שלא יתקלקל.

שכח ף מוסמך, ור מגוהכש בפירות שקנה במקומות שיש עליהם ומי שנוהג להפריש תרו"מ גם

לכות ה' רמט'( ו"ג עמו ח)אורחות רבנ חזו"אלהפריש או להתנות על ההפרשה בע"ש, הורה ה

ו"מ ריש מהם תרו להפותר ל)ח"ב פי"ח סל"ז( שכיון שמנהגו אינו אלא חומרא, משבת בשבת 

 גם בשבת.

ל יש תרו"מ עם הפרדע ארח אצל אדם שאינו יו)ח"ג עמ' רעח( שהמתא מנוחת אהבהוכתב ה

נים אינם מתוק פירותהדאי פירותיו יכול לעשות תנאי מע"ש על מה שיפריש בשבת, אך אם ו

ע"ע וים. טרוע"ש בעוד פ )שלט, ו(, ערי"שא"א לעשות תנאי על פירות שאינם שלו. וכ"כ ב

 בפסקי תשובות )אות ה(.

 ניסת השבת,וך לכ"ש סמבאו אליו אורחים בע )תרו"מ עמ' ערה( שאםחזון עובדיה כתב ב

כתב )עמ'  . עודרחיםמותר להפריש תרו"מ בברכה בבין השמשות, משום מצות הכנסת או

ותר, או מהדבר שבור סרעו( שאם עבר והפריש תרו"מ בשבת, אם היה בשוגג כגון שהיה 

בין  לה בשבתאכירים במות ששכח שהיום שבת, הואיל והאיסור הוא מדרבנן, הפירות שנתקנו

ין בין לו וב נתקנושרות לו ובין לאחרים. אבל אם היה מזיד, אסור לאכול בשבת מן הפי

 לאחרים, ובמוצ"ש מותרים לכולם.

ומה יעשה אדם שנקלע בשבת למצב שלא הפריש תרו"מ או חלה כשיודע בוודאות שלא 

יב' ומעלה שהגיע  )ח"ב פט"ז הע' יא( שיכול להקנות לקטן בןאור לציון עישרם מע"ש? כתב ה

                                                 
 מתוך 'סיכום הלכות שבת' סימן שלט סעיף ד. 21
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לעונת נדרים שתרומתו תרומה, ויפריש הקטן את המעשרות לצורך עצמו, וממילא אחרים ג"כ 

)סימן רסא' אות ו' בהערה( כתב ילקוט יוסף )שלט, יד(. וב ערי"שיוכלו לאכול מהם. וכ"כ ב

שיכול לומר שמה שעתיד להפריש במוצ"ש יהיה תרומה ויועיל מדין ברירה שמותר לעשות 

ברים מדרבנן. או שיקנה את פירותיו לאדם שעשה תנאי מע"ש והוא יעשר עבורו ומועיל בד

)תרו"מ עמ' לב'( הביא דברי הרב שלחן גבוה )סי' שלא ס"ק  חזון עובדיהגם בטבל ודאי. וב

קפא( שכתב לגבי אדם ששכח להפריש תרו"מ מע"ש מן היין, שיכול לשתות ממנו בשבת, רק 

פריש ממנו אף בא"י משום שתרו"מ בזה"ז הוי מדרבנן, והגרע"י דחה יניח בשולי הכלי קצת וי

דבריו וכתב שאין לעשות כן. ועיין שם בעמ' רג' שהתיר להפריש שלא מן המוקף לצורך 

 מצוות עונג שבת.
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 תמצית הסימן

: רמב"ם ושו"ע: רק בא"י תרו"מ מהתורה. ונביאים ומעשרות תרומת נוהגים היכן :'א סעיף

 רץלא סביבות שהם מפני, ומואב ועמון בשנער הסמוכה לא"י. וחכמים התקינו במצריםהתקינו גם 

 אין, הארצות ושאר. סופרים מדברי ומעשרות בתרומות חייבת שדה בה הקונה, סוריא. ישראל

 מ"בתרו המחייבים : ישנםמ"תרו לעניין מצרים עולי גבולות .בהן נוהגות ומעשרות תרומות

 רבנו, י"רש) מצרים עולי בגבולות הפוטרים ישנם(. ועוד ם"רמב, ת"ר) מצרים עולי בגבולות

 תירוש בדגן מחייבים י"ורש ד"הראב. לגמרי פוטר ם"הרמב ואשקלון שאן בית לגבי(. גרשום

לות, שו"ע: לא הזכיר חילוק בין הגבו. האילן ופירות בירק גם מחייבים ועוד ן"ר ת"ור. ויצהר

: גרצפ"פ: אינה חייבת בתרו"מ, משום שלא ירושלים דין .מדרבנן בהם להפריש שיש ומשמע

 נתחלקה מעולם. חזו"ע: ירושלים חייבת.

רי האדמה ועוד: אין פמדאורייתא.  - מדרבנן. ר"י -: רמב"ם הזה בזמן מ"תרו חיוב :'ב סעיף

 לברך על הפרשת התרומה בזה"ז, אך הברכ"י ועוד סוברים שמברכים. 

ץ, לכן : גיטין מז. רמב"ם ושו"ע: גוי אינו מפקיע את קדושת הארי"א בקרקע גוי קניין :'ג סעיף

 אם קנה ממנו ישראל מפריש ממנה תרו"מ מהתורה. 

אחר מירוח הבעלים פטור רק אם לקח ל -: ר"ת י"בא גוי של בקרקע שגדלו פירות :'ד סעיף

מלעשר. ואם לקח הישראל מהגוי קודם שתגמר מלאכתן, חייב להפריש הכל חוץ ממעשר ראשון. 

חייב.  -. חרדים פטור מתרו"מ -: ברכ"י, ערוה"ש, חזו"ע ועוד יהודים בו שעובדים גוי של מפעל

פריש ללא אם מפריש, י -: מבי"ט יין לעשיית מגוי שקנאם ענביםוחששו לו ההר צבי ומנח"ש. 

 ייב, שגמר הפירות הוא עשיית היין.ח -"צ להפריש. חזו"א א -ברכה. הגרע"י 

: רמב"ם ושו"ע: אם מכר קודם לקרקע מחוברים כשהן לישראל פירותיו הגוי מכר :'ה סעיף

 לבעלים מהן ונותן ומעשר מעשר תרומת עונת המעשרות, חייב בכל. ואם לאחר עונה"מ מפריש

 ועני. שני במעשר גם חשבון. ט"ז: חייב לפי

 לעונת : גיטין מז. רמב"ם ושו"ע: אם מכר קודם שיבואולגוי פירותיו שמכר ישראל :'ו סעיף

הגוי.  שגמרן המעשרות, אע"פ לעונת שבאו אחר ואם מתרו"מ. פטורים, הגוי וגמרן המעשרות

 הקובע הוא הבעלים. -תוספות 

: רמב"ם ושו"ע: אפילו מירחן הגוי המעשרות לעונת שהגיעו פירות לישראל הגוי מכר :'ז סעיף

 בין תלושים בין, בסוריה מגוי פירות הקונה בתרו"מ, שהרי הן של גוי. חייבין אינן, ברשות ישראל
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 שלו מקרקע ואינן הואיל, ישראל שמרחן אע"פ, המעשרות לעונת שבאו קודם אפילו, מחוברים

 . לעשר חייב, הקרקע עם אותם וקנה הואיל, המעשרות לעונת הגיעו לא עדיין ואם. פטורין

 לפי, פטורים : משנה חלה, רמב"ם ושו"ע: פירותיובסוריא גוי בשדה העובד ישראל :'ח סעיף

 החוכר וכן(. המעשרות מן להפקיע בסוריא קניין לגוי ויש: ך"ש) כלום הקרקע בגוף לו שאין

 . פטורין פירותיו, בסוריא מהגוי שדה והשוכר והמקבל

 : גיטין מז. רמב"ם ושו"ע:ומכרה וחזר שליש שהביאה קודם שדה מגוי הישראל קנה :'ט סעיף

 נתחייב שהרי, חייב, שניה פעם ולקחה ישראל חזר אם, שליש שהביאה אחר לגוי ומכרה אם חזר

 ולאו דווקא השדה., ומירחן הפירות ולקח ר"י קורקוס: ה"ה אם חזר. ישראל ביד

, ים: ירושלמי, רמב"ם ושו"ע: הפירות פטורהאריס פירות לו ושלח לשדהו אריס הוריד :'י סעיף

, קולאל ואזלינן דרבנן רדב"ז: ספק. בשוק מצוי המין אותו שיהיה והוא ,לקחן מהשוק: אומר שאני

 .בדאורייתא ספיקא דהוי משום חייב י"ובא

פות, כגון שלקחו שדה בשות. בתרו"מ : חולין קלה: רמב"ם ושו"ע: חייבתהגוי שותפות :'יא סעיף

וקא ואפילו חלקו השדה בקמתה או בגדיש, הרי טבל וחולין מעורבים יחד, וחייבים מדרבנן. ודו

מנינו אבל בסוריא, אפילו חלקו הגדיש, חלק הגוי פטור. ובז. ברירה בא"י שהחיוב מהתורה, ואין

 ה"ה לא"י דמדרבנן.

לארץ,  שנכנסו ל"חו מפירות הפרישלחייבים  -פרי : סל"לחו י"מא שיצאו פירות :'יב סעיף

לה לומדים, אבל מעשר חייב מדרבנן בלבד. המפרשים הקשו על רק לעניין ח -רמב"ם  .כחלה

ב הרמב"ם מ'שמה' גם על תרו"מ! ובארו: א. בין בחלה ובין במעשרות שנכנסו לארץ, אין החיו

 שר.ובתנאי שנכנסו קודם שנקבעו למע אלא מדרבנן. ב. גם פירות שנכנסו לארץ חייבים מהתורה,

. מתרו"מ פטורים, לחו"ל שיצאו י"א דרבנן חייבים אע"פ שיצאו לחו"ל. שו"ע: פירותמ -ראב"ד 

( אלישר ביד) למעשר נקבעו אם, חייבים, לארץ שנכנסו חו"ל ופירות. חייבים, לסוריא יצאו ואם

י אם מירח בא" -ם. מל"מ לעולם פטורי -: ב"ח ליצוא העומדים י"א פירות .לארץ שנכנסו אחר

 ק אם נעשה בחו"ל ממש.ר -ל שדעתו להוציאם לחו"ל פטורים. חזו"א כ -חייבים. מהרש"ם 

, הארץ מן שגידוליו, הנשמר, אדם אוכל : רמב"ם ושו"ע: כלבתרומה חייב אוכל איזה :'יג סעיף

כל מאכל  -: צי"א פירות קליפות דינימדרבנן.  -מדאורייתא. ראב"ד ורש"י  -כס"מ .בתרומה חייב

חייב.  -פטור. גרמ"א  -: גרע"י תבליניםמסתמא לאשפה אזלי ופטורים.  -בריווח חייב, חזו"א 

קטפם זהו פריים כיון שאינם  -פטור, שאינם פרי של אדמה או העץ. דרך אמונה -: רדב"ז סוכר

 עושים פירות אחרים.
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 אפילו, מב"ם ושו"ע: אין מפרישים מהם תרו"מ: רל"בחו מהירק מ"תרו הפרשת :'יד סעיף

, בעיקריהן עפר שיש פי על אף, לארץ "למחו הבא ירק וכן. חכמים שחייבום שאמרנו במקומות

 שכתוב משום, מדרבנן אלא אינו י"בא שגם משום הוא ל"בחו ירק שפטרו הטעם. פטור זה הרי

 '.זרעך תבואת'

 לכ, יודע ומנין. מתרו"מ פטורים רמב"ם ושו"ע: :שליש הביאו שלא והזיתים התבואה :'טו סעיף

 . שליש שהביאה בידוע, ומצמחת שזורעה

 בלא(. הגוי הפקירו ואפילו: ם"רמב) מתרו"מ פטור : רמב"ם ושו"ע: ההפקרהפקר דין :'טז סעיף

 .בתרו"מ חייב, הפקר שדה הזורע

ר לזרעם, אלא מההפקדברים שאין הדרך : רמב"ם ושו"ע: מההפקר שחזקתן דברים :'יז סעיף

 .מתרו"מ פטורין

 פירות לו יש : משנה חלה, רמב"ם ושו"ע: אםהפטורים עם שנתערבו החייבים פירות :'יח סעיף

 תרומה מוציא, לאו ואם. שבתערובות חייביםה פירות חשבון לפי, מהם מוציא, החייבים אחרים

. שבתערובות חייביםה פירות חשבון לפי, ושני ראשון מעשר ומפריש, הכל על מעשר ותרומת

שר ואם אין לו פירות אחרים מע. החיוב על הפטור מן יפריש שמא ש"ך: לא יפריש מיניה וביה,

 על הכל, כאילו כולם חייבים. וללוי ולעני מביא רק לפי חשבון.

 הרביעית, השניה, הראשונה : שו"ע ע"פ הטור: בשנהושנה שנה בכל מפרישים מה :'יט סעיף

 השלישית ובשנה. שני ומעשר ראשון מעשר, גדולה תרומה מפריש( ה"אבד: סימנך) והחמישית

 שאין ל"בחו השביעית ובשנה. עני מעשר מפריש שני מעשר במקום( ו"ג: סימנך) והשישית

 כמו והרחוקים, עני מעשר נותנים ומצרים מואב עמון כגון י"לא הקרובים ,מדרבנן אפילו שמיטה

 ביד מלאכתו וגמר, לישראל בשביעית פירות מכר שאם הגוי רמ"א: י"א. שני מעשר נותנים בבל

 פוטרת אחת : חולין קלז: חיטהתרו"מ הפרשת סדרעני.  מעשר ומפריש, בתרו"מ חייבים, ישראל

. שהוא כל שיעורה, הטומאה מפני לשריפה עומדת שהיא הזה בזמן, גדולה תרומה: ע"שו. הכרי כל

לאחר  -ר"ע  .כו : כתובותראשון מעשר נותנים למי אפשר להקל בקבורה מחמת הטורח. -חזו"א 

נותנים רק ללויים, אך  -. רמב"ם לכהנים רקלאחר הקנס נותנים  -. ר"א לכהנים גםהקנס נותנים 

 ההנאות, כיום כשר כהן איזההלויים שבזמנו קנס. שו"ע: נותנו ללוי, וי"א אף לכהן.  את רק

 לכל נותן -רמ"א  בשריפתה. יהנו והטמאה םלכהני נאכלת הטהורה -: רמב"ם בתרומה המותרות

, שריפתה בשעת ממנה ליהנות אסור זר אבל ושורף ונהנה. ,הארץ עם בין חבר בין, שירצה כהן

ש"ך: (. טור) לזרים אפילו מותרת, אותה מכלה שאינו הנאות שאר אבל. עמו נהנה שכהן לא אם
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 קודם לטומאה הפירות את להכשיר טוב א:"יכול להשהות מלשרוף ואין חוששים למכשול. רמ

 . המירוח

, הלוי שלוקח ראשון : רמב"ם ושו"ע: מעשרלכהן המעשר מן ומעשר ללוי מעשר :'כ סעיף

 ;גדולה כתרומה ודינה: א"מעשר. רמ תרומת נקרא והוא, לכהן ונותנו מעשרה אחד ממנו מפריש

 . כשיעור ליתן בעינן בזה"ז ואפילו

 הואיל, בתרומה : משנה בחלה, רמב"ם ושו"ע: המרבהבתרומה מקצת לשייר צריך :'כא סעיף

 . כלום אמר לא, תרומה האלו הפירות כל: אמר אם אבל. תרומה זה הרי, חולין מקצת ושייר

 אם, לתוכו הכרי תרומת: האומר : רמב"ם ושו"ע:התרומה מקום את לפרש צריך :'כב סעיף

 ראמ לא, המקום ציין לא ואם; תרומתו ממנו להפריש וחייב שם קרא, בדרומו או, בצפונו: אמר

 . כלום

 בכרי מסויים מקום סיים : רמב"ם ושו"ע: אםהראשון כהכרי השני מהכרי הפריש :'כג סעיף

 מקום השני בכרי גם', כזה זה' אמר השני הכרי ועל, בדרומו או בצפונו שהוא ואמר, לתרומה

 .הראשון בכרי שציין מקום באותו יהיה התרומה

 ות"ח. המוקף מן שלא ניטלת : גיטין ל: רמב"ם ורמ"א:המוקף מן מעשר תרומת :'כד סעיף

 : משנה בתרומות, רמב"ם ושו"ע: איןמאומד מעשר תרומת הפרשת .מהמוקף רק תורמים

 ודבר, מודד, למדוד שדרכו דבר. הזה בזמן ואפילו, בשיעורה מדקדק אלא, באומד מפרישין

 ,משובח המונה, ולמדדו ולשקלו למנותו אפשר היה. מונה, למנותו שאפשר ודבר, שוקל, הנשקל

 . משניהם משובח והשוקל, ממנו משובח והמודד

 ןמ אלא גדולה תרומה תורמין : רמב"ם ושו"ע: לכתחילה איןהמוקף מן גדולה תרומה :'כה סעיף

, מןש או יין כדי טעון היה אם אבל. שמור המופרש שיהיה והוא, תרומה ובדיעבד תרומתו .המוקף

 לאאז לאיבודד ובזה"ז. כלום אמר לא, שבביתי פירות על תרומה הם הרי: ואמר, שמשתברין וראה

. יחד במוקף אלא לאמד יכולים ש"ך: מפרישים באומד, ואין. תרומה תרומתו, הטומאה מפני

 דגו"מ: חולק. 

 שקי]: רמב"ם ושו"ע: בתוך הבית תורם מאחד על הכל, שונים ממקומות תרומה :'כו סעיף

 תחביו[. הכל על מאחד תורם, אחת בהקיפה היו אם, גרוגרות של וחביות דבילה ועיגולי תבואה

 .ואחד אחד מכל תורם, משיסתם; הכל על מאחד תורם, פיהם את סתם שלא
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 ראשון מעשר : משנה בתרומות, רמב"ם ושו"ע: ...אולראשון שני מעשר המקדים :'כז סעיף

 . עשוי שעשה מה, תעשה בלא שעבר פי על אף, לתרומה

 אחד : רמב"ם ושו"ע: מפרישיחד מעשר ותרומת גדולה תרומה להפריש הרוצה :'כח סעיף

 והנשאר, חולין הוא והרי שהפרשתי זה בצד הוא הרי כאן שיש ממאה אחד ואומר, ושליש ג"מל

 זה בצד הוא הרי אלו חולין למאה להיות שראוי והמעשר, הכל על תרומה הוא שהפרשתי מזה

 אדם. הכל על מעשר תרומת הוא הרי שהפרשתי ממה התרומה על יתר הנשאר וזה שהפרשתי

חול כמו שכתוב בנוסח האמיתי. הר צבי ועוד יאמר שהכל י -: חזו"א ההפרשה בנוסח בקי שאינו

 לא מועיל. -

תרו"מ. אם  להפריש שליח אדם עושה : קידושין מא: ושו"ע:מ"תרו בהפרשת שליחות :'כט סעיף

ם שניהם יכולי -עלים לעניין שאלה. חתם סופר באין לו דין  -להישאל אח"כ: משנת חכמים רוצה 

  לישאל.

 : משנה בתרומות, רמב"ם ושו"ע: אפילו בדיעבדאפילו בדיעבד תורמים אינם חמישה :'ל סעיף

, ברשותו ואפילו ישראל של את שתרם והגוי, והקטן, והשוטה, אין תרומתן תרומה, החרש

 תרומה זו הרי אחרים של על משלו התורם אבל, הבעלים ברשות שלא שלו שאינו את והתורם

יא חזו"ע: תרומת מחלל שבת בפרהס. שירצה כהן לכל שנותנה שלו הנאה וטובת, פירותיהם ותיקן

 . שנשבה כתינוק מועילה בדיעבד. שחשוב

 או ברשות שלא : ב"מ כב. רמב"ם ושו"ע: התורםברשות שלא חברו משל התורם :'לא סעיף

 לו ואמר הבית בעל בא אם, ותרם שיקחם כדי ברשות שלא פירות וליקט חבירו שדה לתוך שירד

 שם היו לא ואם, מקפיד אינו שהרי תרומה תרומתו שתרם ממה יפות שם היו אם יפות אצל כלך

 יןב והוסיף וליקט הבית בעל בא ואם, מיחוי דרך על אלא לו אמר שלא תרומה תרומתו אין יפות

 הב"י כתב שמקור דברי הרמב"ם ממרי בר איסק, .תרומה תרומתו לו אין בין מהן יפות לו יש

שהרי הגמ' בדף כב. עוסקת בכה"ג שעשה שליח. והתוספות סוברים שגם במקרה של מרי עשה 

 שליח, אבל ללא שליחות הבעלים מעשיו לא מועילים )בשונה מהרמב"ם שמועיל לשיטתו(.

 ואינו : משנה בתרומות, ושו"ע ע"פ הרמב"ם: המדברלכתחילה תורמים אינם חמישה :'לב סעיף

 תרומתן, תרמו ואם; יתרומו לא, והסומא, והשכור, והערום, מדבר ואינו ששומע או, שומע

, לכתחילה ואפילו וסומא שכור תורמים, הטומאה מפני אזלא דלשריפה, הזה ובזמן. תרומה

 להפריש חלה ותרו"מ במקום מטונף. יבי"א ועוד: אין. לוי מעשר לא אבל, תרומה



 243 ________________________________________________ הפרשה שלא כסדר

 שתי הביא שלא : משנה בתרומות, רמב"ם ושו"ע: אע"פנדרים לעונת הגיע שלא קטן :'לג סעיף

 . תרומה תרומתו תרם אם, גדול נעשה ולא שערות

 ,תרום ומצא והלך, ותרום צא לשלוחו : חולין יב. האומרותרום צא לשלוחו האומר :'לד סעיף

 אלא קללה שליחותו עושה שליח חזקת באיסורין אומרין חזקתו תרום, שאין אין -ם "רמב ..?מאי

 לא שאם יחהשל שיודע ובתנאי, שליחותו עושה שליח אמרינן בדאורייתא גם -ש "להחמיר. ר

 חזקתו ג"דבכה א"א: י"תרום. רמ חזקתו שו"ע: אין. משלחו את מכשיל הוא הרי שליחותו יעשה

 יגע לא ודאי: אומר דהשליח, ממנו לאכול אסור, לא או תרום כרי אם יודע אינו אם אבל תרום...

 . תרום שהוא שידע עד בו

 שניהם רומתת -זה, ר"ע  אחר זה שתרמו : משנה תרומות: השותפיןהשותפים פירות :'לה סעיף

 זה רשות ליטול םצריכי ואינם, בתרו"מ שו"ע: חייבים תרומה. הראשון תרומת -תרומה. חכמים 

 והי אם, ותרם הוא ובא, חבירו ידע ולא מהם' א תרם. תרומה תרומתו מהם התורם כל אלא, מזה

 ניהש תרומת אין, כשיעור הראשון תרם אם, לאו ואם; תרומה השני תרומת אין, זה על זה ממחין

 ה"ה, הזה שבזמן לי ונראה. תרומה שניהם תרומת, כשיעור הראשון תרם לא ואם. תרומה

"ך: ש .תרומה השני תרומת אין כך ובין כך בין, שיעור לתרומה שאין כיון, לתרומה אבל. במעשר

  בזה"ז תרומת השני אינה תרומה.

תרום וביטל להמשלח שליח  -: רמב"ם ושו"ע שליחותו וביטל לתרום שליח השולח :'לו סעיף

 מן תרום לו שאמר כגון שינה ואם, תרומה תרומתו השליח שינה לא שליחותו קודם שתרמו, אם

 יןחולק ויש: הטור פ"ע א"תרומה. רמ אינה מקודם שליחותו וביטל הואיל הדרום מן ותרם הצפון

 . תרומה תרומתו הוי לא, שינה לא' אפי, השליחות שבטל דכל ל"וס

 תותרומ אין - עיכב תרם שלא עד : רמב"ם ושו"ע: אםעיכב ב"ובעה שתרם אריס :'לז סעיף

 תרומה. תרומתו - עיכב משתרם ואם, תרומה

 - ז"וט ך"ש. יתומים מנכסי תורמין : רמב"ם ושו"ע: האפוטרופסיןאפוטרופוס תרומת :'לח סעיף

 . להניח ובין להאכיל בין -להניח. מאירי  לא אבל להאכיל מ"ה

 רודפין הבעלים היו ואם. תרומה : רמב"ם ושו"ע: תרומתןואנס גזלן, הגנב תרומת :'לט סעיף

 נו משום יאוש, וחשובים כבעלים. ק -ש"ך וט"ז . תרומה תרומתן אין, אחריהם

 אבל, וכליןא שהם מה על : רמב"ם ושו"ע: תורמיןוהאישה העבד, השכיר, הבן :'מא -' מ סעיפים

 . ברשות שהן מפני, תורמין, בעיסתה והאשה, אביו עם כשאוכל, הבן. השאר על לא



 לה בשבתהפרשת תרו"מ וח __________________________________________ 244

 בעל מדעת שלא לתרום רשות להם אין, הפועלים : רמב"ם ושו"ע:הפועלים תרומת :'מב סעיף

  צם הפקדת העבודה בידי הפועל מהוה שליחות עבור מעשיו.ע -עונג יו"ט  .הבית

 יגרנ לי כנוס: הבית בעל לו שאמר : רמב"ם ושו"ע: פועלב"בעה מדברי הפועל שינה :'מג סעיף

לאו ינו חשוב שינוי שליחות, שהוא א -ש"ך וט"ז . תרומה תרומתו, כנס כ"ואח, ותרם, ותרום

 דווקא.

: מנחות סז. מהתורה פטור, וחכמים חייבו משום בעלי משלו תרומה שהפריש גוי :'מד סעיף

 כיסין. ופרש"י שלא יטעו שגם הלוקח מחמר ישראל פטור, או מי שיש לו הרבה קרקעות יקנהו

 תרומה תרומתו שתהא חכמים גזרו, משלו תרומה שהפריש גוי: ע"שו .ממעשר ליה לגוי ומפקע

 ואם; לכהן תנתן, הפרשתי ישראל בדעת: אמר אם, אותו ובודקין: א"רמ. ישראל בארץ הוא אם

 .גניזה טעונה, לאו

: אמרו, תרומה: לומר : משנה בתרומות, רמב"ם ושו"ע: המתכויןשוים וליבו פיו בעינן :'מה סעיף

 . שוים ולבו פיו שיהיו עד, כלום אמר לא, תרומה: ואמר, מעשר; מעשר

 ולא במחשבתו תרומה הפריש : רמב"ם ושו"ע:בשפתיו הוצאה ללא תרומה הפריש :'מו סעיף

ערוה"ש: גם אם מפריש . תרומתכם לכם ונחשב שנאמר, תרומה זה הרי, כלום בשפתיו הוציא

 בקביעות מקום ללא פעולה, מועיל.

 רדב"ז:. תרומה זה הרי התנאי נתקיים : רמב"ם ושו"ע: אםתנאי על תרומה המפריש :'מז סעיף

 כנדר.

 ם"רמב. ברוב ובטלה התרומה על להישאל יכול. נט : נדריםההפרשה על שאלה :'מח סעיף

 ןשמתירי כדרך, לו ומתיר לחכם נשאל זה הרי, עליהם וניחם, ומעשרות תרומות המפריש: ע"ושו

 ישראל יכול כהן ידל שבאה לאחר אף-קורקוס  י"ר. שהיתה כמו חולין ותחזור, נדרים שאר

 . עליה לישאל יכול הישראל אין שוב כהן ליד כשבאה - המפרשים רוב עליה. לישאל

 מטה ושל תרומה מעלה של: : רמב"ם ושו"ע: האומרהתורם בדעת תלויה התרומה :'מט סעיף

 שהלמעלה הזכיר ולא תרומה שלמטה מה אמר אם ה"רדב"ז: ה. קיימים דבריו, בהפך או, חולין

  קיימין. דבריו חולין

 את שיכוין צריך, הגורן את : רמב"ם ושו"ע: התורםשמפריש מה כל על לכוון צריך :'נ סעיף

 התורם. התבן שבתוך מה ועל שבצדדים מה ועל שבקוטעין מה ועל הכרי על תרומה שתהיה לבו

 של הבור את התורם. שבזגים מה ועל שבחרצנים מה על לתרום לבו את שיכוין צריך, היקב את
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 ד"ב שתנאי, הכל נפטר, סתם תרם אלא, נתכוין לא ואם; שבגפת מה על לבו את שיכוין צריך, שמן

 . הכל על שתרומה הוא

 מפני, פטורים אלו : רמב"ם ושו"ע: הריבצידה פירות ונמצאו הכלכלה על תרם :'נא סעיף

 . הכל על לתרום שבלבו

 אזלא דלאיבוד דהשתא לי : משנה בתרומות ושו"ע: נראההיפה מן אלא תורמים אין :'נב סעיף

 . להקפיד יש, ולעני ללוי הניתן במעשר ומיהו; בכך להקפיד אין, הטומאה מפני

 כלו. תרומה תרומתו אין, תרם אם : רמב"ם ושו"ע:מינו שאינו על ממין תורמים אין :'נג סעיף

 תרומתו אין, תרם ואם; הרעה על היפה מן אפילו, זה על מזה יתרום לא בחבירו כלאים שהוא

 םתר ואם, היפה על הרע מן לא אבל, הרע על היפה מן תורם, בחבירו כלאים שאינו וכל. תרומה

 על מורכב מאתרוג הפרשה. אדם אוכל שאינם מפני, החטים על הזונין מן חוץ, תרומה תרומתו

 להפריש שני מינים, ואיןכ -פ "גרצפה. זה על מזה לעשר מותר -: חזו"א לימון ועל מורכב שאינו

 .מורכב שאינו על מורכב מאתרוג מ"תרו

 תרומות, רמב"ם ושו"ע: אין : משנהנגמרה שלא ד"ע מלאכתו שנגמרה מדבר תרומה :'נד סעיף

 על מלאכתו נגמרה שלא מדבר ולא; מלאכתו נגמרה שלא דבר על מלאכתו שנגמרה מדבר תורמין

 .תרומה תרומתו, תרם ואם; מלאכתו שנגמרה דבר

 על מהמחובר תורמין רמב"ם ושו"ע: אין .סב : קידושיןהתלוש על מהמחובר תרומה :'נה סעיף

 וז ערוגה פירות: אמר אם אבל. תרומה תרומתו אין, תרם ואם, המחובר על התלוש מן ולא התלוש

 ניהםש שהביאו והוא. קיימין דבריו, ונתלשו, לכשיתלשו זה ערוגה פירות על תרומה יהיו תלושים

 . שאמר בעת שליש

 בשהי מן ולא, היבש על הלח מן תורמין : רמב"ם ושו"ע: איןהיבש על הלח מן תרומה :'נו סעיף

 -משום שהיבש חשוב לרע. ערוה"ש  האיסור אינו -ש"ך  .תרומה תרומתו, תרם ואם; הלח על

  היפה. על הרע מן לתרום שאין אסור משום

 זו שנה מפירות תורמין : רמב"ם ושו"ע: איןשעברה שנה על זו שנה מפירות תרומה :'נז סעיף

  תרומה. אינה תרם ואם, זו שנה פירות על שעברה שנה מפירות ולא, שעברה שנה פירות על

ין : משנה בתרומות, רמב"ם ושו"ע: אפילו בדיעבד אל"חו של על י"א מפירות תרומה :'נח סעיף

 ביםמהחיי ולא, החייבים על הפטורים מפירות מפירות א"י על של חו"ל, וכן ההיפך. ולא תורמים

 . תרומה תרומתן אין, תרמו ואם; הפטורים על
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 תרומה : משנה בדמאי, רמב"ם ושו"ע: תרומתוודאי או דמאי על מדמאי תרומה :'נט סעיף

 פקס דשניהם הדמאי על הדמאי מן ש"ך: לכתחילה לא יתרום .עצמו מפני אחד מכל ויתרום ויחזור

 יןשא שכן וכל, הפטור על החיוב מן או החיוב על הפטור מן ל"וה תרם אינו' והב תרם' א ושמא

 .הודאי על הדמאי מן תורמין

 עליה שיוציא עד תאכל ולא, תרומה : רמב"ם ושו"ע: תרומתודמאי על מודאי תרם :'ס סעיף

 על חיוב ודאי מן שחשוב יתרום, לא לכתחילה אך, מספק תרומה ש"ך: תרומתו. ומעשרות תרומה

 . פטור ספק

 בתוך שגדל מה על הלקוח מן תורמין אין: ע": שובשדהו הגדל על מהלקוח תרומה :'סא סעיף

 חיוב יותר שיש והסביר בספר התרומות .בהפך או, מישראל הלקוח על מגוי הלקוח ולא, שדהו

 הוא ואפילו מישראל הלוקח אך, הכל להפריש צריך מגוי שהלוקח. מגוי מבלוקח מישראל בלוקח

 .עליה נחשדו שלא משום גדולה תרומה להפריש צריך אינו הארץ עם

 ןתורמי אין: ע"ושו ם"רמב בתרומות, : משנהיין על ענבים, שמן על זיתים תרומת :'סב סעיף

 על ןויי, הנכבשים זיתים על שמן תורמים אבל; יין על וענבים, שמן על וזיתים, חטים על שבלים

ל אבל מהיין ע ולכתוש, לדרוך הכהן את יטריח שמא חכמים גזרו ש"ך:. צמוקים לעשות ענבים

 . מעשר ומעשרו תרומה הענבים חשוב כיפה על הרע. ואם נטל רשות תרומתו

 יין, שכב זיתי על שמן : הרמב"ם הביא כמה דוגמאות, כגון זיתייפה בעין יתרום לעולם :'סג סעיף

 לפי חטים על הפת מן לא אבל, הפת על חטים המבושל ועוד. וכן תורמים על מבושל שאינו

, הולכת לאיבוד כיום שהתרומה: והוסיף ע"השו וכ"כ. תרומה תרומתו תרם אם אלו ובכל; חשבון

 כך.ב להקפיד יש, ולעני ללוי הניתן במעשר ומיהו; בהם כיוצא דברים בשאר וכן בכך להקפיד אין

 תריו שמתקיימות משום' יפה' נקראות החיטים כס"מ: (.במידה לתת צריכים שלעולם כיון: ך"ש)

 .חיטים ולעשות לחזור יכול אינו הפת את אך פת לעשות יכול שמהחיטים ועוד, מהפת

 על יין תורמין אבל, יין על חומץ תורמין : רמב"ם ושו"ע: איןיין על מחומץ תרומה :'סד סעיף

 ןמ שהוא כיון מותר החומץ על היפה. מהיין על הרע מן תורמים שאין משום האיסור טעם. חומץ

 .הרע על היפה

 של שהיתה ידוע : רמב"ם ושו"ע: אםחומץ ונמצאת, יין על יין של חבית התורם :'סה סעיף

 תרומה, ספק אם. תרומה זו הרי, החמיצה שתרמה אחר ואם; תרומה אינה, תרמה שלא עד חומץ

 . סרוח ונמצא אבטיח, מרה ונמצאת קישות התורם וכן. ויתרום ויחזור



 247 ________________________________________________ הפרשה שלא כסדר

 גדולה תרומה שמפרישין רמב"ם ושו"ע: אחר: משנה בתרומות, ראשון מעשר הפרשת :'סו סעיף

 הזה והמעשר: ם"הרמב כתב עוד. ראשון מעשר הנקרא והוא, מהנשאר מעשרה אחד מפריש

 .לנחלה בישראל מעשר כל נתתי הנה לוי ולבני שנאמר ונקבות זכרים ללויים

 באכילה מותר ראשון : יבמות פה: רמב"ם ושו"ע: מעשרלישראל מותר ראשון מעשר :'סז סעיף

. ואוכלת מעשר לה נותנין, זנות בעילת שנבעלה לוי בת לפיכך. בטומאה לאכלו ומותר, לישראל

 חכמים אותה קנסו, בעלה בא כך ואחר ונשאת, אחד עד לה העיד או, בעלה שמת ששמעה מי אבל

 . במעשר אסורה שתהיה

 שמפרישים, כדי: רמב"ם ושו"ע: הטעם ראשון מעשר מפרישים וכהנים לוים :'סח סעיף

 לעצמן. ומעשרות תרומות שאר מפרישין הכהנים וכן, מעשר תרומת ממנו להפריש

 יאיןמוצ אין כהונה מתנות כל : רמב"ם ושו"ע: ...וכןהכהנים מיד מעשר מוציאים אין :'סט סעיף

 . לכהן מכהן אותם

 שהם פי על רמב"ם ושו"ע: אף :קל : חוליןמ"תרו הפרשת קודם פירותיו האוכל :'ע סעיף

 םבה לך , אין'לה ירימו אשר: שנאמר, לבעליהם המתנות משלמין אין, שמים בידי מיתה חייבים

 תרומה מפריש כך ואחר תחלה והולך אוכל להיות לאדם מותר ל"ובחו. אותם שירימו עד כלום

 .ומעשרות

 לאו; מינו שאינו על ממין מעשרין אין : רמב"ם ושו"ע: ...אבלהמוקף מן לעשר צ"א :'עא סעיף

 . מעשר אינו, עישר ואם; החיוב על הפטור מן ולא; הפטור על החיוב מן

 אין ומהבתר שאמרנו : רמב"ם ושו"ע: כלומעשר לתרומה המשותפים כללים :'עג -' עב סעיפים

 תרומתו תרם אם בתרומה שאמרנו וכל. זה על מזה מעשרין אין במעשר כך, זה על מזה תורמין

 מן פטור התרומה מן פטור שהוא וכל. מעשרות מעשרותיו הפריש אם במעשר כך, תרומה

 עשרו אם כך, תרומה תרומתן תרמו ואם יתרומו לא בהם שאמרנו כל. מעשר התורם וכל. המעשר

 . מעשרות מעשרותיהן אין כך, תרומה תרומתן שאין וכל. מעשרות מעשרותיהם

 לןבגד ובגדלם. רמב"ם ושו"ע: בין: חולין כה: נחלקו מה דינם בקטנם המרים שקדים :'עד סעיף

 במעשרות ייבח -: רמב"ם הבית בתוך שנטעו אילן .אוכל שאינן לפי, פטורים, בקטנן בין

אין דרך זריעה בכך. ולכן חממות שהפטור משום  -זו"א ח פטור לגמרי. -מדבריהם, ראב"ד 

ולכן הפטור שייך גם והי גזה"כ שבבית פטור, ז -חייבות, כיון שכך טוב לצמחים. להורות נתן 

 בחממות.
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 .המובחר מן אלא מעשרין : משנה בתרומות, רמב"ם ושו"ע: איןהמובחר מן מעשר :'עה סעיף

 קהמדקד וכל. במנין או במשקל או במדה : רמב"ם ושו"ע: ...אלאבאומד מעשרים אין :'עו סעיף

 ופירותיו, בהן מעורב הטבל שהרי מקולקלין מעשרותיו, במעשרות והמרבה. משובח בשיעור

  מתוקנין.

 מקצת : משנה בתרומות, רמב"ם ושו"ע: המפרישמכריו מכשיעור פחות הפריש :'עז סעיף

, כיצד. שלו מעשר שיוציא החלק מזה צריך אבל, הערימה את שחלק כמו אלא מעשר אינו, מעשר

 החמש על להפריש יכול ואינו, מעשר אינו, מעשר לשם חמשה מהם הפריש, סאה מאה לו היו

 עשרותיומ -ראב"ד . שלהם המעשר שהוא, סאה חצי, מהם אלא, אחר במקום מעשר סאין

 . מעורבין וחולין טבל שהם כיון מקולקלים ופירותיו מתוקנים

 מברך, מעשר תרומת או גדולה תרומה : רמב"ם ושו"ע: המפרישההפרשה קודם ברכה :'עח סעיף

, מעשר להפריש: קודם מברך, ראשון מעשר המפריש וכן. תרומה להפריש ו"אקב: שיפריש קודם

 אחת בברכה כוללן, ביניהם סח ולא, מיד זה אחר זה הכל הפריש ואם. שני מעשר על מברך וכן

 . ומעשרות תרומות להפריש: ומברך

 לאכילה ראוי הוא שמקטנותו פרי : רמב"ם ושו"ע: כלבקטנותו לאכילה שראוי פרי :'עט סעיף

 כילהלא ראוי שאינו פרי וכל. במעשרות חייב הוא מיד, בגופו להוסיף כדי אלא אותו מניח ואינו

 שיגדלו היינו המעשרות ש"ך: עונת. המעשרות לעונת שיגיע עד במעשרות חייב אינו, בקטנו

  פרי. ויעשו

לו : רמב"ם ושו"ע: אשכול או רימון שהגיע חלקו, כוהגיע מהרימון או מהאשכול חלק :'פ סעיף

ם לכל הרוח שבאותה הגפן או הרימון. רדב"ז: טעם החיוב, שהשאר קרוביחייב במעשרות, וה"ה 

 ק בגפן כל הרוח מתחייבת, אך לא ברימון.ר -להתחייב. מראה הפנים 

 וציאמ', ד ומצא' ג נתן : ב"ב צו: רמב"ם ושו"ע: אםוסננן מים עליהם שנתן יין שמרי :'פא סעיף

 ואם. הכל על בלבו מתחלה שהתורם, תרומה עליו מפריש ואינו, אחר ממקום היתר מזה מעשר

 - רדב"ז. פטור, יין טעם בהם שיש פי על ואף, מדתו על יתר שמצא פי על אף, מארבע פחות מצא

 אלא תורם ינוא -ש"ך וט"ז  .בעלמא קיוהא אלא ממש טעם כשמצא כדי מידתו פטור, משום שאינו

  מים. יפריש שמא, אחר ממקום

 לעונת שהגיעו : משנה מעשרות, רמב"ם ושו"ע: פירותמלאכתן נגמרה שלא פירות :'פב סעיף

 ולא אותה זרה לא ועדיין ודשה שקצרה תבואה כגון, מלאכתן נגמרה לא ועדיין ונתלשו המעשרות
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 מהם לאכול אסור מלאכתן ומשתגמר, מלאכתן שתגמר עד עראי אכילת מהם לאכול מותר, מרחה

 מותר זה הרי, לבית להוליכן כוונתו היתה אם אבל. בשוק למכרן פירותיו בגומר, א"בד. עראי

, זיתים לעניין מלאכה גמר הגדרת. למעשר שיקבעו עד, מלאכתן שנגמרה אחר עראי מהם לאכול

אם אין גמ"מ מוגדר, אפילו מילוי כלי חשוב לגמ"מ. גר"א  -: מנחת שלמה ובננות שומשמין שמן

מ. "מתרו לפטור או לחייב מ"כגמ נחשבת מהאילן או הקרקע מן תלישתן אלו פירות -וחזו"א 

רק כשהפרי ראוי יכול  -אפילו זיתים מרים, כשיאספם לכלי חשוב לגמ"מ. רדב"ז  -מלאכת שלמה 

 -מהם. מהר"ם בן חביב  השמן הוצאת הוא מלאכתן גמר -המצוות  שער: שומשמיןלהיות גמ"מ. 

גמר  -חזו"ע, מנח"ש ועוד: בננותוכ"כ בהר צבי משום שחשובים לזיעה בעלמא.  מ."מתרו פטורים

 אין לעשר קודם ההבשלה.  -מלאכתן בתלישתן. כרם שלמה 

, והמקח, : רמב"ם ושו"ע: ששה דברים קובעים: החצרלמעשר קובעים דברים אלו :'פג סעיף

 ורלגמ התחיל מלאכתם... שנגמרה בדבר אלא קובעין אין וכולם. והשבת, והתרומה, והמלח, והאש

מותר לתת  -: רמב"ם למעשר הקובע בישול. הכל לעשר חייב, לבית שנכנסו מאחר, מלאכתן

אע"פ  -תר. רדב"ז סתם כל"ש מו -בכלי שני, אא"כ הוא חם כדי כויית היד. מהר"י קורקוס 

 המיוחד קוםמ -: חזו"א למעשר הקובע הבית גדרישבשבת אינו מבשל, לעניין מעשר קובע. 

חצר שהכלים  -: רמב"ם משתמרת ושאינה הקובעת חצר. שם לאכול או שם ללון דהינו, לדירה

 מה לו אומרין לה אדם יכנס שאם חצר או, בתוכה מלאכול בוש אדם שאין או, בתוכה נשמרים

ל באינה כיום יש להק -שתמרת קובעת מדרבנן. מנחת שלמה גם כשאינה מ -מבקש. תוספות  אתה

כשבת, משום שיש בה  יו"ט קובע -: מאירי בשם גאונים למעשר קובע טוב יום האם משתמרת.

 .שמחה אלא עונג דין מצינו לא ט"אינו קובע, שביו -עונג. מאירי 

 להכניסה התבואה על להערים מותר: ע"ם ושו": ברכות לא. רמבהתבואה על הערמה :'פד סעיף

 ופטור, לבית שהכניס אחר מעט מעט וזורה. המעשר מן ופטורה אוכלת בהמתו שתהיה כדי, במוץ

 .הכל לגמור מתחיל אינו שהרי, המעשרות ומן התרומה מן לעולם

 טבלו אלו הרי : ירושלמי, רמב"ם ושו"ע:מדעתו שלא חברו של פירותיו הגומר :'פה סעיף

 . למעשר

 החרצנין וישלה בחבית : ע"ז נו. רמב"ם ושו"ע: משיניחנוהיין מלאכת גמר איזהו :'פו סעיף

 לטוקו, עראי שותה, בחבית להעמידו כשיגביהנו, הבור בתוך כשהוא אבל. החבית פי מעל והזגין

 . ושותה, מקום מכל הצנור ומן העליונה הגת מן



 הפרשת תרו"מ וחלה בשבת __________________________________________ 250

 אחת אחת מקלף, ואוכל שעורים מקלף שהיה : רמב"ם ושו"ע: כגוןעראי אכילת מהי :'פז סעיף

 נפה םוא. ואוכל ליד מיד מנפה, חטים של מלילות מולל היה. לעשר חייב, ידו לתוך וכנס קלף ואם

 לתוך לא אבל; ואוכל, צונן תבשיל לתוך לקערה ונותן היין מן נוטל וכן. לעשר חייב, חיקו לתוך

. דוי לתוך לא אבל, בשרו על זיתים סוחט וכן. קטן כבור שהיא מפני, צוננת שהיא פ"אע, הקדרה

 כילתוא נחשבת לאכול כדי שמכין כיון ידו לתוך ונתן קילף מדבריו משמע שאם. בזה כיוצא כל וכן

 מלאכה. גמר אלא קבע אכילת נחשבת אך לתוספות ורשב"א אינה. לקבע

 לאכול שמותר : רמב"ם ושו"ע: כשםלבהמה מלאכתן נגמרה שלא פירות האכלת :'פח סעיף

 מה כל, ולעופות לבהמה, לחיה מהם להאכיל מותר כך, מלאכתן נגמרה שלא מפירות עראי

 לא, למעשר נקבעו שלא פי על אף, גמרו ואם. שיעשר קודם, שירצה מה כל מהם ומפקיר, שירצה

 ןמ עראי לבהמה להאכיל ומותר. שיעשר עד, קבע אכילת ולעופות ולחיה לבהמה יאכיל ולא יפקיר

 . חבילות שיעשם עד עמיר פקיעי ומאכיל, הבית בתוך ואפילו, הטבל

, אחת אחת ממנה מעשרות, רמב"ם ושו"ע: ...אוכל : משנהבחצר העומדת תאנה :'פט סעיף

 ממלא, התאנה לראש עלה אם אבל. בקרקע עומד כשהיה, א"בד. במעשר חייב, צירף ואם. ופטור

 . למעשר קובע חצר אויר שאין, שם ואוכל חיקו

 אילוכ, כדרכו בגנה ממנה אוכל ז": רמב"ם ושו"ע: ...הלגינה ונוטה בחצר עומדת היתה :'צ סעיף

 אלא שם אוכל שאינו בחצר כנטועה זה הרי, לחצר ונוטה בגנה נטועה היתה. בגנה נטועה היתה

הולכים אחר העיקר, כאן העיקר הוא ראיית פני הבית או  אע"פ שבדר"כ -ר"י קורקוס  .אחת אחת

 החצר.

 יטול לא, בחצר שנטועה : משנה מעשרות, רמב"ם ושו"ע: גפןיחד המין כל יאכל לא :'צא סעיף

 אלא, הרמון כל את יטול לא, ברמון וכן. אחת אחת מגרגר אלא, ויאכל כאחד האשכול כל את

 . םש ואוכלו, בקרקע( חותכו' פי) סופתו, באבטיח וכן. משם הפרט ואוכל, באילן הרמון את פורט

, בגנה באשכול אוכל : משנה תרומות, רמב"ם ושו"ע: היהאכילה כדי תוך לחצר נכנס :'צב סעיף

 .שיעשר עד יגמור לא החצר מן שיצא פי על אף, לחצר הגנה מן ונכנס

 עלה עלה מקרסם, בחצר הזרועה : משנה בתרומות, רמב"ם ושו"ע: כסברבחצר כוסבר :'צג סעיף

 . בזה כיוצא כל וכן. לעשר חייב, צירף ואם; ואוכלו

, יקבעו ומאימתי. למעשר : רמב"ם ושו"ע: ...נקבעולאוכלן תלושין פירות הלוקח :'צד סעיף

 . משך שלא פי על אף, דמים משיתן
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 ררבו, ומניח בורר והיה דמים נתן שלא : ב"ב פח. רמב"ם ושו"ע: הרידמים נתן לא :'צה סעיף

, מיםש ירא היה ואם. לעשר נתחייב לא, ליקח בלבו שגמר פי על ואף, כולו היום כל אפילו, ומניח

 . להחזיר רצה אם, למוכר יחזיר כך ואחר מעשר בלבו משגמר

 לשלוח תלוש שלקח : משנה מעשרות, רמב"ם ושו"ע: ...אולקרקע במחובר הלוקח :'צו סעיף

 . עראי מהם לאכול לו ויש, נקבעו לא, לחבירו

ו : משנה מעשרות, רמב"ם ושו"ע: הקונה מחברעראי לאכול לקונה מותר אופן באיזה :'צז סעיף

 שר.בסכום מסויים מספר תאנים או ענבים, אם אכלם אחד אחד פטור, ואם קצץ וצרפם חייב לע

 שהרי, במקח נקבעו אבל אם קנה מספר תאנים ספציפיות, יכול לקצוץ הכל ולאכול עראי, שלא

  ם דעתו למלאות כלי, לא חשיב גמ"מ עד שלא מילא את הכלי.א -חזו"א  .במחובר לקחן

 וזה לאכול זה, חבירו עם : משנה מעשרות, רמב"ם ושו"ע: המחליףחברו עם המחליף :'צח סעיף

, נקבעו לא שניהם, לקצות וזה לקצות זה. בתלוש לקחו שהרי, למעשרות נקבעו שניהם, לאכול

 האחד ולקח, לאכילה, שהחליף פירות האחד לקח. מלאכתו נגמרה שלא דבר קובע המכר שאין

 .למעשר נקבע לא להקצות שלקח וזה, לעשר חייב לאכילה שלקח זה, להקצותן חליפיהן

 לכם טלו: ואמר בשוק עובר שהיה הארץ עם ושו"ע:: רמב"ם קובעת המתנה אין :'צט סעיף

ה ש"ך: אין חוששים שהכניסם כבר לביתו, שחזק. קובעת המתנה שאין, ופטורים אוכלים, תאנים

 כדהשתא.

 בין בתלושין : רמב"ם ושו"ע: ...ביןבפירות עמו לעשות הפועלים את השוכר :'ק סעיף

 מן ופטורין אוכלים אלו הרי, עושים שהם במה התורה מן לאכול להם ויש הואיל, במחוברין

 בניו שיאכלו הפועל שהתנה כגון, תורה להם זיכתה שלא מה שיאכלו עמהם התנה ואם. המעשר

, רשיעש עד לאכול אסור זה הרי, בתלוש מלאכתו גמר אחר שיאכל או, בשכרו בנו שיאכל או, עמו

 .כלוקח ה"ז התנאי מפני ואוכל הואיל

 םאוכלי, מזונות עליו להם שאין : רמב"ם ושו"ע: בזמןבשדה מלאכה העושים פועלים :'קא סעיף

, מזונות עליו להם יש אם אבל. מלאכתן נגמרה שלא והוא. המעשר מן ופטורים שבשדה מפירות

 אחת אחת אוכלים אבל. הטבל מן חוב פורעין שאין, מלאכתן נגמרה שלא פ"ואע, יאכלו לא

 חכמק מחזי מזונות להם רדב"ז: כשיש .המוקצה מן ולא הקופה מן ולא הסל מן לא אבל, מהתאנה

  אסור. ולכן
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, : משנה מעשרות, רמב"ם ושו"ע: מבשל, שולק, כובשומעשן כובש שולק, מבשל :'קב סעיף

  .ספק זה הרי, שהכשירן עד הפירות את המעשן אבל. למעשר קובע

 רםשהכשי עד, בתבן או, בזבל או, באדמה פירות : רמב"ם ושו"ע: הטומןפירות הטומן :'קג סעיף

לעיל לגבי מעשן הסתפק משום שקשור לאש, משא"כ הכא שאין . למעשר נקבעו לא לאכילה

 שייכות לאש ופטור.

 כשהן, אלפסב לקדרה שמן שנתן : רמב"ם ושו"ע: ...אוחם לתבשיל יין הנותן :'קה –' קד סעיפים

 אסור בגת ואפילו. היין בישל אם לומר צ"וא. נקבע, חמין במים יין מזג. למעשר נקבעו, מרותחין

 . שיעשר עד ממנו לשתות

, יהתמחו לתוך. נקבע, הכוס לתוך : רמב"ם ושו"ע:והתמחוי הכוס לתוך אשכול הסוחט :'קו סעיף

 שסוחט לכוס רוצה לשתותו כך, כמו שסוחט אשכול ומקדש עליו.כ -רדב"ז . נקבע אינו

, ואכל במלח אחת אחת הזתים טבל. ..נקבעו: רמב"ם ושו"ע: בשדה פירות המולח :'קז סעיף

  .פטור

 . פטור, מהם השרף שיצא : רמב"ם ושו"ע: ...כדיזיתים הפוצע :'קח סעיף

 ונתן מלח ואם. ואוכל במלח אחת אחת : רמב"ם ושו"ע: טובלמהמעטן זיתים הנוטל :'קט סעיף

 .בזה כיוצא כל וכן. חייב, לפניו

 לתרום שצריך תרומה פירותיו רמב"ם ושו"ע: התורם: תרומה אחריה שיש תרומה :'קי סעיף

 . ויעשר שניה התרומה שיוציא עד עראי מהם יאכל ולא, למעשר נקבע, שניה אחריה

, : ביצה לד: ע"פ רש"י: כיון שאכילת שבת נקראה עונג, קובעתלמעשר קובעת שבת :'קיא סעיף

רו או לשום דבר אחר. ל המוכן לשבת אין אדם נמלך למוככ -שחשובה תמיד כקבע. ראב"ד 

 אפילו, מהם יאכל ולא, נקבעו, שבת ליל עליהם וחשכה מלאכתן שנגמרה רמב"ם ושו"ע: פירות

 נלקטו לא אם אבל קובעת, היא הרי שבתל רק אם ייחדם -תוספות  .שיעשר עד, השבת לאחר

 .השבת לאחר עראי אכילת מהם לאכול מותר, שבת לצורך

 למוצ"ש יאכלו לא, לעשרן : רמב"ם ושו"ע: ...ושכחולשבת תאנים שטמנו תינוקות :'קיב סעיף

 . שיעשרו עד

 לאכול לו מיוחדת שהיתה : רמב"ם ושו"ע: תאנהבשבת לאכול לו המיוחדים פירות :'קיג סעיף

 לשבת מיוחדים אלו ופירות הואיל, שיעשר עד יאכל לא, כלכלה ממנה וליקט, בשבת פירותיה

 . קובעת והשבת
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 עד בשבת אכילתו יגמור : רמב"ם ושו"ע: לאאכילתו כדי תוך שבת עליו חשכה :'קיד סעיף

, אין השבת יכולה לקובעו, כיון שהניחו -ש"ך . גומרו זה הרי, השבת לאחר הניחן ואם. שיעשר

 שהרי גילה דעתו אחרת.

 לזרים שאסור : רמב"ם ושו"ע: כלהמעשר קודם באכילה שאסורים בפרי החלקים :'קטו סעיף

 תותרומ ניטלה שלא והמעשר מהטבל לאכלו אסור כך, בהן וכיוצא הגרעינין כגון, בתרומה לאכול

 בטבל מותר כך, אלו מדברים, בתרומה לאכלו לזרים שמותר וכל. נפדו שלא והקדש שני ומעשר

 . נפדו שלא והקדש שני ומעשר תרומתו ניטלה שלא ומעשר

 ןמחפי אין. טמא בטבל מדליקין ושו"ע: אין: רמב"ם בטבל לעשות האסורים הדברים :'קטז סעיף

 .שיעשר עד מהם לזרוע אסור מלאכתן נגמרה שלא פירות ואפילו. הטבל את זורעין ואין. בטבל

 בתוך למקום ממקום פירות בהם שיש שתלים העוקר אבל, בהן וכיוצא וקטניות בתבואה, א"בד

 לםושת וצנונות לפת העוקר וכן. הפירות אסף לא שהרי, טבל כזורע ואינו, מותר זה הרי, שדהו

 ,אסור, שלהם הזרע ויקח שיקשו כדי שתלם ואם. מותר, בגופן להוסיף נתכוון אם, אחר במקום

 .טהור טבל לגבי גם תקף האיסור -ותוספות  י"רש. טבל של שעורים או חטים כזורע שהוא מפני

 .מדרבנן אלא אסורה אינה -ר"ש . מהתורה אסורה טבל של לדעת התוספות הנאת כילוי

. ולחבר, לצורך אלא טבל מוכרין : רמב"ם ושו"ע: איןלחברו טבל ושליחת מכירת :'קיז סעיף

האיסור  -דרך אמונה . טבל ויאכל זה על זה יסמכו שמא, לחבר חבר ואפילו, טבל לשלוח ואסור

 הוא על המוכר ולא על הלוקח. 

 לע: אומר מוכר, לחבירו פירות המוכר: רמב"ם ושו"ע: לקונה המוכר בין הבנה אי :'קיח סעיף

 קנס; לתקן המוכר את כופין, מעושרות אלא ממך לקחתי לא: אמר ולוקח, מכרתי טבל שהם מנת

 . טבל שמכר מפני, לו הוא

 אסורה ומכירה. כמוכרו שהוא ...מפני: ע"ם ושו": רמבמהטבל חוב פורעין אין :'קיט סעיף

  מדינא.

. זה על מזה מעשר, מקומות משני טבל הלוקח: רמב"ם ושו"ע: טבל על מטבל מעשר :'קכ סעיף

 שיודעכ דוקא -ך "חידוש הוא שאין חוששים שהפירות הם משתי שנים אחרות. שה -רדב"ז 

 .הודיעוהו שהם, עשרו לא ששניהם בודאי

 מעשר הגוי מן שדה : משנה בדמאי, רמב"ם ושו"ע: החוכרמגוי שדה ומקבל החוכר :'קכא סעיף

 שיצטרך עד לפניו בורה השדה ונמצאת הגוי מן יחכור שלא כדי בזה קנסוהו קנס, לו נותן כך ואחר
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 לגוי חלקו יתן כך ואחר שיעשר קנסוהו הגוי מן אבותיו שדה המקבל וכן, לישראל וימכרנה

 כדי בורה לפניו שתשאר עד אבותיו שדה שהיא מפני ממנו ויקבלה יקפוץ שלא כדי מעושר

 . לישראל שימכרנה

 ותפיר שלקחו לוי או : רמב"ם ושו"ע: כהןמלאכתן שנגמרו פירות שקנו לוי או כהן :'קכב סעיף

 לכהנים אותם ונותנים מידיהם והמעשרות התרומה מוציאין, מלאכתן שנגמרה אחר מישראל

 להפקיע כדי טבלים ויקנו ולגרנות לגתות יקפצו שלא קנס הוא להם כדי -ש"ך . אחרים וללוים

 .הכהנים אחיהם מתנות

 יןוא, מלאכתן שתגמר : רמב"ם ושו"ע: ...קודםתלושים פירות המוכרים לוי או כהן :'קכג סעיף

 . שלהם והמעשר התרומה הרי, במחובר מכרו אם לומר צריך

 באו שלא : רמב"ם ושו"ע: אע"פלמי שאינו נאמן או לגוי בקבלה שדהו הנותן :'קכד סעיף

 צריך אינו המעשרות לעונת באו שלא עד, הארץ לעם נתנה. ידם על לעשר צריך המעשרות לעונת

 הגורן על עומד, עושה הוא כיצד. ידם על לעשר צריך, המעשרות לעונת ומשבאו. ידם על לעשר

 . להם אחראים אנו שאין, שאכלו למה חושש ואינו, ונוטל

 השנה ראש הוא בתשרי : ר"ה יב. רמב"ם ושו"ע: באחדהשונים במינים החיוב זמן :'קכה סעיף

 . האילנות למעשר השנה ראש הוא, בשבט ו"ובט. וירקות וקטניות תבואה למעשר

ו. עישור לקיטתו בשעת, : ר"ה יד: רמב"ם ושו"ע: הירק והאתרוגוהאתרוג הירק דין :'קכו סעיף

: לימון .חנטה בתר אזלינן שביעית נייןלע ורק, לקיטה בתר אזלינן ושני עני מעשר לעניין -ראב"ד 

  ולכים אחר חנטה, כיון שרק לגבי אתרוג כתבו שזמנו אחר לקיטה.ה -שלמה מנחת 

 ילןהא חומרי עליהם נותנין צלף של : רמב"ם ושו"ע: האביונותצלף של אביונות דין :'קכז סעיף

 מעשר מפרישין, בשבט ו"ט קודם ונלקטו לשלישית שנכנס שניה משנה היו שאם, זרעים וחומרי

 נופדיו אוכל -ך "ש. לעניים נותנו שפודהו ואחר, ופודהו אחר מעשר מפריש כך ואחר ראשון

 .עני ומעשר שני מעשר שהפריש כמי ונמצא שני מעשר בתורת

 שנתערבו שניה שנה : רמב"ם ושו"ע: פירותשנתערבו שונות שנים של פירות :'קכח סעיף

 מעשר מפרישין, למחצה מחצה. הרוב אחר הולכים, ברביעית שלישית של או, שלישית בפירות

 רותפי וכן. חול עני ומעשר, קדוש הוא שהרי, חמור שני שמעשר, עני מעשר לא אבל, הכל מן שני

 . שני מעשר מהם מפריש, שלישית פירות או הם שניה פירות אם ספק שהן
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 ממעשר פטור, ראשון ממעשר הפטור : רמב"ם ושו"ע: כלומעשרות בתרומות כללים :'קכט סעיף

 אינו ,תורם שאינו וכל. מעשר מוציא התורם וכל. בשניה חייב, בראשון שחייב וכל. העני ומן שני

 שאין מי וכל. מעשר הוא הרי עשר אם כך, תרומה תרומתו תרם שאם מי וכל. מעשר מוציא

 . מעשר אינו מעשר הוציא אם כך, תרומה תרומתו

 זה ושו"ע: ...הרי: מכות טז: רמב"ם למעשר קביעתן קודם ראשון מעשר הפריש :'קל סעיף

 אף, למעשר משנקבעו אבל. לשני קובע הראשון שאין, שני מעשר שיוציא קודם עראי מהם אוכל

 . עני מעשר את או השני את שיוציא עד עראי מהם לאכול אסור, הראשון את שהוציא פי על

 שני מעשר להפריש חייבו : גמ' בכורות נג. רמב"ם ושו"ע: לאבסוריה שני מעשר :'קלא סעיף

 נואי שהרי ל"מח אותה מביאין אין מקום הבאת וטעון הואיל שני שמעשר לפי -ך "ש. בסוריא

 .בסוריא להפרישו חייבו לא הלכך, הפריש אם קדוש ואינו לארץ בחוץ נוהג

 מחומת לפנים לבעליו נאכל שני : מכות יט. רמב"ם ושו"ע: מעשרשני מעשר דיני :'קלב סעיף

 יבפנ ושלא הבית בפני ונוהג ,'וגו יבחר אשר במקום אלהיך' ה לפני ואכלת: שנאמר, ירושלים

 תובכורו ויצהרך תירושך דגנך מעשר: שנאמר, הבית בפני אלא בירושלים נאכל אינו אבל, הבית

 יאכל לא שני מעשר אף, הבית בפני אלא נאכל אינו בכור מה, למדו השמועה מפי. וצאנך בקרך

כיום פודים  -עשה. חזו"ע  מצות הוא בירושלים שני מעשר אכילת -מנחת חינוך . הבית בפני אלא

 הפרשתו. קודם לטומאה להכשירו צריך אותו, ובירושלים

 ניש מעשר לפדות רצה : ערכין כט. רמב"ם ושו"ע: בזה"ז, אםשני מעשר פדיון דיני :'קלג סעיף

 לשחקה צריך נהרות לשאר אבל; הגדול לים הפרוטה ומשליך פודה, לכתחילה, בפרוטה מנה שוה

 את ושורף, מחולל זה הרי, אחרות מפירות פרוטה שוה על מנה שוה מעשר חילל אם וכן. תחלה

 הפדיון על לברך שלא אבקת רוכל: המנהג. לאחרים תקלה יהיו שלא כדי, עליהם שחילל הפירות

 שנת את שקבעו שכיום פ"אע, ע"ומע ש"מע בספק שנה בכל לפדותו שנהגו בגלל השתרש

 . ספק זה אין ידועה בשנה השמיטה

 שהוא כסף במעה ב"מל חלק שהוא, מזוקק כסף שעורה : שו"ע: כחציפרוטה שיעור :'קלד סעיף

. מעט ויותר בקטעא ח"ממ חלק שהפרוטה נמצא, ם"דרה רביעית שמשקלו אני"עוטומ ו"אשפיר

 . לפחות כך שישוו שני מעשר עליהם שמחלל שהפירות לדקדק וצריך

 מעשר אוכלים שאין : ב"מ נג. רמב"ם ושו"ע: כשםבירושלים ז"בזה ש"מע פדיון :'קלה סעיף

 נכנס ואם. אותו מוכרים ואין, אותו מחללין ואין, שם אותו פודין אין כך, בירושלים הזה בזמן שני

 עבר אם וכן. ]שירקב עד שם אותו ומניחים משם אותו מוציאין אין, הזה בזמן אף, בירושלים
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 אלא, הזה בזמן בירושלים שני מעשר מפרישין אין לפיכך[. שירקב עד אותו מניחין, משם והוציאו

, הזה בזמן שם הפרישן ואם. ופודהו, שם אותו ומפרישין, לעיר חוץ בטבלן הפירות את מוציאין

 להכשירו יש: א"רמ. בירושלים אותו פודין, נטמא אם אבל. נטמא שלא שני במעשר, א"בד. ירקב

 .בפדיון היתר לו ויהא טומאה שיקבל כדי

, פירש לא ואם. אלו מעות על מחוללות האלו : רמב"ם ושו"ע: הפירותהפדיון נוסח :'קלו סעיף

ש: ערוה" .לחולין הפירות ויצאו, לפרש צריך ואינו, דיו, הפירות כנגד בלבד מעות הפריש אלא

 לדעת הרמב"ם די במחשבה.

 או אחרות פירות על חיללן ואם, ש"מע פדיון על ו"אקב : רמב"ם: מברךהפדיון ברכת :'קלז סעיף

 צריך אינו דמאי של ש"מע המחלל או והפודה, ש"מע חילול על מברך הפירות על מעות שחילל

 ןאי שלדעתו ונראה'. הפירות על מעות שחילל או' תיבות השמיט אך, דבריו הביא: ע"שו. ברכה

 . הפירות על מעות לחלל

 םא וכן. בכסף אלא שני מעשר פודין : רמב"ם ושו"ע: איןלפדות יכול כסף איזה על :'קלח סעיף

 בכסף פודה ואין. כקרן, כסף אלא החומש יהיה לא, חומש מוסיף שהוא, שלו שני מעשר פדה

, בו וכיוצא כסף של בלשון פדה ואם; כתב או צורה עליו שיש מפותח בכסף אלא, מטבע שאינו

 ואין .באסימון כפודה שהוא מפני, מפרוטה בפחות פודין ואין. כלום עשה לא, אסימון הנקרא והוא

 רואפש. ברשותו שאינם במעות פודה ואינו. מקום ובאותו זמן באותו יוצא שאינו במטבע פודין

 אין, נאכל שני מעשר שאין עכשיו אבל, קיים המקדש שבית בזמן אלא אמורים אלו דברים שאין

 בו שיש כסף על אלא שני מעשר יפדה לא הזה בזמן ואף, בדבר לחוש יש מ"ומ. בכך להקפיד

 . אחרים פירות על יחלל או, ברשותו והוא, היוצא מטבע

 של שני מעשר: שאמר : רמב"ם ושו"ע: ...כגוןשיפרשנו קודם שני מעשר הפודה :'קלט סעיף

, בצפון שהוא מעשר: ואמר קבע אם אבל. מעשר קבע ולא, כלום אמר לא, אלו במעות פדוי פירות

 . פדוי זה הרי, אלו מעות על מחולל, בדרום או

 כל שמוציאין אחר' ה לפני להתודות עשה : רמב"ם ושו"ע: מצותמעשר וידוי מצות ':קמ סעיף

 שיןשמפרי השנה אחר אלא זה וידוי מתודין ואין. מעשר וידוי הנקרא וזהו, הארץ שבזרע המתנות

 . עני מעשר בה

 רביעית של פסח של האחרון טוב ביום, ...במנחה: רמב"ם ושו"ע: הוידוי זמן :'קמא סעיף

 . ושביעית
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 דוילוי כשר היום וכל. ביום אלא מתודין : רמב"ם ושו"ע: איןלוידוי כשר היום כל :'קמב סעיף

אלא לפני  הוידוי אינו -ראב"ד . ולהתודות לבער חייב הבית בפני שלא בין הבית בפני בין. המעשר

 ה'.

. שוןל בכל נאמר זה : רמב"ם ושו"ע: וידוייחד רבים ווידוי, לשון בכל נאמר הוידוי :'קמג סעיף

מצוה מן  -שמיעת חברו. ש"ך אינו יוצא ב -מנחת חינוך . מתודים, כאחד להתודות רבים רצו ואם

קרוא דווקא לפשוט שצריך  -: משפט כהן ת"ס מתוך הוידוי קריאתהמובחר שכל אחד יתודה. 

: קרקע לו שאין מישום סב"ל אין לברך. מ -עשייתן. חזו"ע מתוך הספר. וכן צריך לברך עובר ל

 מן פירות ולקח רקעק לו שאין מי גם -טור. חזו"ע פ -ייב להתוודות, רמב"ן ותוספות ח -רש"י 

 של הפרשה קריאת שישמעו וטוב, מעשר וידוי ממצות פטורות ונשים. מעשר בוידוי חייב השוק

 .ת"בס מעשר וידוי

 בוער. מהמתנות אחת אצלו ישאר שלא עד מתודה : רמב"ם ושו"ע: אינוהביעור מצות :'קמד סעיף

, ורהביע בשעת המעשרות לעונת הגיעו שלא ופירות, מתודין ולמחר, הביעור היה האחרון טוב יום

 ההיית הביעור מצות מהראשונים חלק' גי לפי. לבערן חייב ואינו, להתודות אותו מעכבין אין

  הראשון. ט"בעיו נעשית

, וממנ רחוקים פירותיו שהיו : רמב"ם ושו"ע: מיהביעור בזמן לידו אינן פירותיו :'קמה סעיף

 להן השזוכ למי או, קרקע ג"ע לבעליהן להן ומזכה למתנותיו שם קורא זה הרי, הביעור יום והגיע

 מתודה למחר. -ש"ך . למחר ומתודה, לבעליהן

 נשרף אם או, הסדר על שלא המתנות הפריש : רמב"ם ושו"ע: אםכסדר שלא הפרשה :'קמו סעיף

 הוידוי שבסדר כיון, מתודה שאינו והטעם. מתודה אינו, בטומאה מעשר הפריש אם או, טבלו

 .יתברך' ה לפני לשקר יכול ואינו, כולם שקיים אומרים
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 שאלות ותשובות ממבחני הרה"ר
נציין את להלן נביא את השאלות שנשאלו במבחני הרבנות הראשית, בסוף כל שאלה 

הסימן והסעיף בסיכום בו נמצאת התשובה ובחלק מהתשובות גם את הכותרת משנה 
בסעיף, כך שהלומד יוכל ללמוד את התשובה ממקורה. וכן הוספה של תשובה תמצית 

כפי שראיתי, פעמים רבות שואלים באותם הסעיפים  שתועיל לחזרה בראשי פרקים.
אך על נקודה אחרת בסעיף. כך שבדרך שנשאלו עליהם כבר במבחנים בשנים עברו, 

 לימוד זו מקיפים לפחות את הסעיפים הנ"ל בצורה טובה יותר. 

נקודה נוספת שיש להעיר: ישנם שאלות החוזרות על עצמם בחלק ניכר מהמבחנים, 
אך בכל שנה ישנם שאלות שלא נישאלו בשנים עברו. לכן אין די בללמוד את השו"ת 

 הנ"ל בלבד. 

 

 סימן רצד -הלכות ערלה 

 

 פרי של קליפות. א: הבאים במקרים רבעי נטע או ערלה איסור נוהג האם: שאלה .1

 קני. ג? גפנים ומי פרי עץ עלי. ב? אגוזים קליפות כגון בהמה למאכל ראויים שאינם

 ?תה עלי כגון תבלינים. ד וחצילים? סוכר

וכ"פ השו"ע בסעיף , במשנה בערלה שנינו שקליפי אגוזים אסורים בערלה. א :תשובה

. כתב השו"ע בסעיף ב' ע"פ המשנה בערלה "העלים והלולבים ומי הגפנים מותרים בא. 

. לגבי קני סוכר כתב הרדב"ז והביאו הפת"ש סק"א שאין ערלה נוהגת גמשום ערלה". 

, בהם. ולגבי חצילים הבאנו כמה שיטות בראשונים מה ההגדרה לעץ האסור בערלה

לכן , אך הנוהג הוא שכורתים את העץ לאחר שנה שנתיים והחצילים גזעם מתקיים

. לגבי תבלינים כגון עלי תה עיין דכתבו רוב ככל הפוסקים שאינו אסור משום ערלה. 

  ובילקוט יוסף התיר., מ"ש בסוף הסימן שהגר"מ אליהו אוסר

 ערלה? מעצי סוכה לבנות או ארון לעשות מותר האם :שאלה .2

 .)סעיף א(שרק פירות העץ אסורים , ערלה להנאהמותר להשתמש בעצי ה :תשובה

 ?ניטע אימתי ספק בו שיש באילן הדין מה. ב ?הערלה שנות את מונים כיצד. א :שאלה .3

יום קודם ר"ה הרי כשעבר  30רי ר"ה לנטיעה וכל אילן שהיה נטוע ש. בא' תא :תשובה

קודם לכן יום  14עליו א' בתשרי חשוב כבן שנה וכן הלאה. ואמרו בגמ' דבעינן 

יום קודם א'  44ולכן כדי שתחשב לו שנה צריך להינטע , שתקלט הנטיעה בארץ
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. הפת"ש סק"ג הביא בשם שו"ת שיבת ציון שאילן שאינו יודע אם ניטע בתשרי. 

 דאזלינן לקולא. וכ"פ בחזו"ע., מספיק זמן קודם א' תשרי ספקו מותר

 ?הזה בזמן הדין מה. ב? רבעי נטע דיני כתוב. א :שאלה .4

)ביינו עד ט"ו בשנה הרביעית  דין הפירות, סעיף ו. לאחר שלושת שנות הערלה :תשובה

אסורים משום נטע רבעי ודיניהם כדין פירות מעשר שני הנאכלים בירושלים.  בשבט(

פודים אותם לאחר שיגמרו ויתלשו. הפדיון נעשה אפילו , וכשא"א להעלותם לירושלים

 ים 'על פדיון רבעי'.על שווה פרוטה. בשעת הפדיון מברכ

 האם מותר לפדות פירות של נטע רבעי בעודם מחוברים לאילן?שאלה:  .5

וביאר , הרמב"ם כתב שאין פודים אותו במחובר סעיף ו "פדיון נטע רבעי".: תשובה

הב"י טעמו משום דגמרינן 'קודש קודש' ממעשר. אך התוספות סוברים שאין בקיאים 

ם פודה במחובר ע"מ שיחול החילול רק לאחר בשומא בעודו מחובר. והב"י כתב שא

שיתלקט שפיר דמי. אך התרומת הדשן סובר שאין פודים במחובר. השו"ע כתב 

 שפודים אותם לאחר שיגמרו ויתלשו. וכתב הש"ך שבדיעבד מועיל פדיון במחובר.

 ל?"בחו רבעי דין מהשאלה:  .6

סעיף ז. כתב הרמב"ם שאין נטע רבעי נוהג בחו"ל. לדעת התוספות נוהג גם  :תשובה

בחו"ל, אך רק בכרם ולא בשאר אילנות. ולדעת ר"י הזקן נוהג גם בכרם וגם בשאר 

אילנות. השו"ע סתם כדעת ר"י הזקן והביא בשם י"א את דעת הרמב"ם. והרמ"א 

 הביא את שיטת התוספות. 

 ?י"בא הדין ומה. ב? ם"עכו של בנטיעה הדין מה. א שאלה: .7

 נטיעה של גוי אסורה בין בארץ ובין בחו"ל.  סעיף ח.. ב - א :תשובה

 ?מומחים על להסתמך אפשר האם ?ערלה ספק שהם באילנות, הדין מה: שאלה .8

חתם סופר כתב שאין הספק ערלה בא"י אסור ובחו"ל מותר.  י. -סעיפים ט  :תשובה

שהרי אינם בקיאים איזו נשרשה , לסמוך על המומחים איזו נטיעה היא ערלה ואיזו לא

 קודם ט"ו אב.

, נוכרי של ערלה ספק או ערלה פירות בידיים ללקוט לישראל מותר האם :שאלה .9

 ולאוכלם? ל"בחו או ישראל בארץ
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לדעת הרמב"ם כרם שהוא ספק ערלה מותר ליקח ממנו בידיים  סעיף ט. :תשובה

אבל מותר לקחת , אך לדעת הטור אסור ליקח ממנו בידיים, שחשוב ככרם היתר

 פירות אפילו כשרואים את הגוי מלקט. 

 .פרט". מותר לארץ ובחוצה אסור – י"בא ערלה ספק" :שאלה .10

 פרטנו כדלעיל. סעיף ט. :תשובה

 ערלה ספק שהוא כרם". "מותר לארץ ובחוצה אסור – י"בא ערלה ספק" :שאלה .11

 ?החילוק מה". ל"בחו לומר צריך ואין מותר ובסוריא, אסור -י"בא

היכן נלקט. והסיפא מברישא מדובר על כרם ערלה ויש ספק  י. -סעיפים ט  :תשובה

 מדברת על ספק אם הכרם ערלה או לא.

 ערלה? בכרם שנמצאו ענבים או יין בחבית, הדין מה :שאלה .12

כתב השו"ע ע"פ הגמ' בב"ב שחבית של יין הנמצאת בכרם של  סעיף יא. :תשובה

והסביר הש"ך שדווקא כשאין חשש יין נסך. אבל ענבים שנמצאו בו , ערלה מותר

 שמסתבר שהגנב הטמין אותם שם., אסורים

. ג! נמק? בייחור הדין מה. ב? נטע אם הדין מה. א". ערלה של פרי ליטע אסור" :שאלה .13

 אחר? באילן ייחור בהרכיב ערלה איסור נוהג האם

. מותר ליטע ב. אם נטעו הפירות מותרים משום זו"ז גורם מותר. א סעיף יב. :תשובה

בסעיף יז פסק השו"ע שלא נוהג בה דיני  .גשאין ערלה אלא בפרי. , ייחור של ערלה

 ערלה בחו"ל.

 בנטיעה? שותפים שהיו וישראל בגוי הדין מה :שאלה .14

התיר שותפות אפילו לא התנו  דעת הרא"ש שרבא בגמ' בע"ז כב. : סעיף יג.תשובה

שנמצא , שאין כאן איסור שליחות. ולדעת הרמב"ם רק אם התנו מותר, מעיקרא

והרמ"א הוסיף את דעת , שלישראל אין כלום בפירות. השו"ע הביא את דברי הרמב"ם

אך הט"ז , לעשות חשבוןהב"ח סובר שמותר , הרא"ש. בדעת השו"ע נחלקו האחרונים

 אוסר.

 מותר האם. ב? לפני שגדלו ערלה שני פירות - גויל למכור מותר האם. א :שאלה .15

 ?בלקיטה כ"אח לו לעזור

. הדרכ"מ כתב ב. מותר למכור משום שזה דבר שלא בא לעולם. א : סעיף טו.תשובה

  בשם הכלבו שאסור ללקוט עמו כיון שמחזיק לו טובה בכך.
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 י?"ובא? ל"בחו? ם"העכו כרמי של ביין ההיתר : מהשאלה .16

משום ספק ערלה מותר. ובא"י בכרמי הגויים מותר משום שרוב  : סעיף יז.תשובה

ובכל אופן כשהם בשני ערלה אינם מביאים פירות טובים ולא , הגפנים אינם ערלה

 מסתבר שהיין נעשה מהם.

 מהשורש? וגדל וחזר שנקצץ אילן דין מה :שאלה .17

לדעת ראב"י אילן שנקצץ פחות , בירושלמי נחלקו ראב"י וחכמים סעיף יח. :תשובה

אך , ולחכמים עד שיגמום מהקרקע. הרמב"ם פסק כחכמים, מטפח חייב בערלה

 הרא"ש סובר שהלכה כראב"י משום שמשנתו קב ונקי. השו"ע פסק כרמב"ם. 

ומה הדין  עימו? ועפר, אחר למקום והוליכתו רוח שעקרתו באילן הדין מה :שאלה .18

 בארץ?  שם ונשרש אחר למקום והוליכו נהר באילן ששטפו

הרי זה כנטוע במקומו , אומדים אם היה יכול לחיות מהעפר הראשון סעיף יט. :תשובה

לדעת , זמן צריך לחיות מעפר זה פירת שני ערלה מהתחלה. ונחלקו כמהופטור מס

כתב שצריך שיוכל  מטה אהרון בשו"ת פרח, הרשב"א די בקצת ימים כדי לפוטרו

 ויש האומרים שבועיים. , לפחות שלוש שנים לחיות

ומה הדין אילן שנעקר ונשאר מעט משורשיו  רובו? שנעקר באילן הדין : מהשאלה .19

 מחובר לאדמה? 

אם נעקר רובו עיין לעיל. ואילן שנעקר ונשאר מחובר בשורשיו אפילו : סעיף כ. תשובה

 כעובי המחט פטור מערלה אפילו לא הוסיף עליו עפר הרבה. 

 זקן? אילן בתוך, ערלה בפירות מלא ענף הרכיב הדין : מהשאלה .20

כתב השו"ע: אם נתווסף בפרי עד שאין בפרי הראשון שהוא היתר : סעיף כב. תשובה

ואם לאו מותר. ונחלקו הראשונים כיצד מודדים את , ל התוספת אסורמאתים חלקים ע

לדעת הרא"ש משערים כנגד ירק אחר שנשאר מחובר. לדעת הרמב"ם , התוספת

וזמן זה הוא ג"כ זמן הגדילה. ולראב"ד שוקלים , בודקים כמה זמן לוקח לו להתייבש

 את הכמות שחסרה. 

 דוגמאות' ב כתוב)? 'האיסור את מעלין היתר גידולי' בערלה אומרים : האםשאלה .21

 .(בפוסקים המוזכרות

כשהוסיף הפרי פחות ממאתים הפרי מותר ואם לא אסור. ועיין : סעיף כב. תשובה

 יח. לגבי כלאיים., בסימן רצו
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 בעץ. ב? גדר לצורך אילן נטיעת. א במקרים הבאים: ערלה איסור נוהג : האםשאלה .22

  ?מצוה לצורך נטיעה. ג רפואה? לצורך אותו ונוטעים בריאים מאכל פירותיו שאין

, הרמב"ם די בכך שדעתו לכך לדעת, . הנוטע לסייג פטורא כד. -: סעיפים כג תשובה

בשם  . כתבובהשו"ע כתב שצריך שיהא ניכר.  ולדעת הרא"ש צריך שיהא ניכר.

פ וכ", ע"פ הירושלמי, . נטיעה לצורך מצוה חייב בערלהגהרדב"ז שאין בו דין ערלה. 

  השו"ע.

 או הבית שבתוך בעציץ הגדל פרי עץ. אהאם נוהג דיני ערלה במקרים הבאים: : שאלה .23

 ג. עץ ורד?? מדובר עציץ באיזה מ"נפ יש והאם. ב ?מנותק מצע עם בחממה

ם. ועיין באריכות מ"ש בגוף הסיכו, נטיעה בבית חייבת בערלה סעיף כו. ב.-א: תשובה

, לדעת המהרי"ט אין להם דין ערלה. כג סעיף תשובה ופתחי כח סעיף הבית . בדקג

 והבית לחם יהודה סובר שיש בהם דין ערלה.

 

 של -סימנים שכב  -הלכות חלה 

 

ביאת . 5. סופגנין. 4. בלילתו עבה. 3. סל מצרפן. 2. עיסות שנשכו. 1הסבר:  :שאלה .1

  כולכם.

כדי להחשיב שתי עיסות כאחת בשביל להפריש משתיהם יחד,  .. שכה, א1 :תשובה

צריכות הן לישוך אחת בשניה, ונחלקו הראשונים האם רק צריכות להיות צמודות, או 

חלות שלא היה בהן כשיעור בשעת הגלגול ולא  שכה, א. .2גם מחוברות ממש. 

בהפרשת  נתחייבו בחלה, ולאחר מכן היו כולם יחד בסל, הרי הסל מצרפן להתחייב

אחת מההגדות של צורת פת כדי שתתחייב בחלה היא שבלילתה  . שכט, ג.3 חלה.

פת שעשויה  . שכט, א.4 .)לדעת חלק מהראשונים. אך למסקנה העיקר היא האפיה(עבה 

חיוב חלה  . שכב, ב.5 כספוג אינה חייבת בחלה, שאין חיוב חלה אלא בלחם ממש.

ראל נמצא בארץ, מצב זה נקרא 'ביאת מדאורייתא בא"י היא רק כאשר כל עם יש

 כולכם'.

 : כתוב לפחות ארבעה הבדלים בין חלת ארץ ישראל לחלת חו"ל.שאלה .2

כשיש סעיף ב. . 2חיוב חלה מהתורה הוא רק בא"י. סעיף ב. . 1 סימן שכב. :תשובה

סעיף ד. . 3ספק אם הופרשה חלה, בא"י חזקה שהפרישו ובחו"ל צריך להפריש מספק. 
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. סעיף ה. כיון שעיקר 4ם חלה אחת או שתי חלות, שאחת מהן נשרפת. האם מפרישי

חיוב חלה בחו"ל הוא מדרבנן, אינה אסורה אלא על כהן שטומאה יוצאה עליו מגופו, 

 אבל שאר טמאים מותרים באכילתה. משא"כ בחלת א"י. 

: מהו שיעור הקמח המתחייב בחלה? והאם כל חמשת מיני דגן מצטרפים יחד שאלה .3

 ם לשיעור הפרשת חלה?להשלי

נחלקו הראשונים בשיעור הקמח המתחייב  א. סעיףשיעור חלה: סימן שכד.  :תשובה

דרה"ם, וכ"פ הגרע"י. הבא"ח  520בחלה וכיצד משערים אותו, הרמב"ם כתב שהוא 

צירוף  דרהם, וע"פ פסק הגר"מ אליהו. עיין בארוכה בסיכום. לגבי 777כתב ששיעורו 

חמשת המינים החייבים בחלה מצטרפים זה עם זה לשיעור החייב  ב. סעיףמינים שונים: 

בהפרשה. בירושלמי משמע דקאי על כל המינים שמצטרפים יחד. אך רש"י כתב 

שהחיטין אין מצטרפים עם הכל חוץ מן הכוסמין, והשעורים מצטרפים על הכל חוץ 

 מהחיטים.

ורמה חלתה, והכל מה הדין בנתן שאור מעיסה שלא הורמה חלתה, לעיסה שה :שאלה .4

 מה דין בנתן שאור של גוי בעיסת ישראל?ממין אחד? 

כתב השו"ע שאם יש לו קמח או עיסה שלא ניטל ממנה סימן שכד סעיף יא.  :תשובה

חלה מפריש ממנו על זה השאור לפי חשבון, ואם לאו, מפריש אחד ממ"ח בכל העיסה. 

תערבה עיסה של גוי, אין . והש"ך כתב שאם נוהרמ"א כתב שלא יסמוך ע"ז לכתחילה

 להפריש מהתערובת כיון שיש חשש שיפריש מהפטור על החייב.

: כיצד יעשה מי שנתערב לו לחם שהופרש ממנו חלה עם לחם שלא הופרש שאלה .5

 ממנו? וכיצד יעשה מי שאפה בורקס ממולא בשר ושכח להפריש חלה לפני האפייה?

קמח יעשה עיסה מחמש רבעים  כתב השו"ע שאם יש לוסימן שכד סעיף יב.  :תשובה

ויצרפנה עם הככרות בכלי, ויפריש ממנה על הככרות שנתערבו. ואם רוצה להפריש 

מיניה וביה, צריך להפריש מעט מכל כיכר וכיכר, או יצרפן בכלי אחד ויפריש מכל 

אחד על כולם עד שיפריש מכדי חשבון הככרות. ולגבי בורקס בשר כתב הרמ"א 

אחרת החייבת בחלה על זו. האחרונים נחלקו בהבנת דברי שיכול להפריש מעיסה 

 הרמ"א.

 מה דין צירוף בכלי? בצורת הצירוף, במין הראוי להצטרף, בבעלות על העיסה? :שאלה .6

 כתוב דיני צירוף של עיסות לשיעור חלה. הבא דוגמאות.
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התשובה המלאה נמצאת בסיכום, ונחזור על עיקרי הדברים  סימן שכה. :תשובה

ות: בהגדרת 'נשיכה' נחלקו הראשונים, לר"ש הכוונה שיתלשו אחת בתמציתי

מחברתה, והרמב"ם סובר שדי אם דבוק יפה. עוד נחלקו הראשונים האם התנור מצרף, 

לדעת הרמב"ם אין התנור מצרף, ולדעת הרא"ש התנור מצרף. לגבי צרוף סל נחלקו 

צריכות צרפות בסל האם כשמ הראשונים האם חיובו מדרבנן או מהתורה. עוד נחלקו

נחלקו הפוסקים האם כשיוצאים מעט מהסל חשוב  נגיעה אחת בשניה או לא. עוד

לצירוף או לא. וכן אם הכנסת העיסות לא הייתה ע"מ לצרפן, האם בכל זאת חל חיוב 

 או שצריך כוונה ממש. 

 מה הדין בעירב קמח של שני מיני תבואה? בעירב עיסות? :שאלה .7

 בעיסה אין שאם, מצטרפין תבואה מיני חמשתסימן שכד, ב. כתב השו"ע  :תשובה

עיסות של  אם עירב ...קמח כשערבן, א"בד. מצטרפין, מחמשתן רבעים חמשת אלא

 שני מיני תבואה, גם אם הן של אדם אחד מסתמא מקפיד.

 נחתום או בעל הבית שעשה עיסה ע"מ לחלקה, האם חייב בחלה? פרט! :שאלה .8

עיסתו חייבת בחלה, כיון שאם לא ימצא קונים  ום: סימן שכו סעיף ב.נחת :תשובה

הפתחי תשובה הביא בשם האחרונים שיישבו  סעיף ד.וגם בעל הבית: שם  יעשנה פת.

את מנהג הנשים להפריש חלה בברכה אע"פ שמחלקות: דווקא אם רוצות לחלק 

  וף לעולם.לאנשים רבים מקרי עושה לחלק, או שמחלקות ולא יבואו לידי ציר

 : מתי חל חיוב חלה בעיסה? בבלילה עבה, בלילה רכה, מעשה תנור, מעשהשאלה .9

 אילפס? מה הדין בנתכוון לאפות חלק מהעיסה? פרט והבא דוגמאות. 

בזמן שיתן המים ויערב הקמח  מעיקר הדין מפרישין חלה סימן שכז סעיף ב. :תשובה

קמח כשיעור חיוב חלה, נהגו במים, אך כתבו הפוסקים שמחשש שיוסיף לאחר מכן 

חייבת בחלה ושם הבאנו  ג, איזו עיסה-ועיין בסימן שכט סעיפים ב להפריש לאחר מכן.

 את הדוג' השונות, ומתוך כך להשליך על זמן חיוב העיסות.

 הפרשת לגבי וסומא שכור, ערום, שומע ואינו מדבר, מדבר ואינו שומע דין : מהשאלה .10

 !נמק? חלה

אישה ערומה יכולה להפריש  ב. וסימן שלא סעיף לב.-סימן שכח סעיפים א :תשובה

מדבר  ושיכור מפרישים חלה לכתחילה. בדיןחלה בברכה אך לא איש ערום. סומא 
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ואינו שומע ושומע ואינו מדבר כתב השו"ע לגבי תרו"מ שלא יתרמו, ואם תרמו אין 

 תרומתן תרומה. 

 הבעלים? פרט! האם אפשר להפריש חלה ללא רשות :שאלה .11

אין מפרישים חלה ללא רשות הבעלים, והרמ"א הוסיף סימן שכח סעיף ג.  :תשובה

שאם אנו יודעים שזכות היא לו כגון שהיתה העיסה מתקלקלת, מותר ליטול חלה ללא 

 לגבי משרתת נחלקו האחרונים מה דינה. רשות.

בסקויטים, סופגניות,  ם להפריש חלה בעושה עיסתו לצורך:: האם צריכישאלה .12

האם חייבים להפריש חלה מעיסה שבלילתה עבה או רכה ובשלה  בלינצ'ס?, איטריות

 והאם יש נ"מ אם לאחר הגלגול נמלך בו., או אפאה

ה מחלה כיון שאין לה תואר לחם, וזוהי פטור בלינצ'ס ג.-סימן שכט סעיפים ב :תשובה

הטריתא המובאת בגמ'. וכ"פ בשו"ע הרב סדר ברכות הנהנין פ"ב סעיף ו' שמטעם זה 

איטריות פטורות  ונ"ל שגם ביסקויטים פטורים מחלה מטעם זה. בלינצ'ס פטורה מחלה.

ע"מ שהם מבושלות. וסופגניות נחלקו הראשונים האם כשעושה בצק מוצק ג"כ כיון 

 לבשלו או לטגנו בשמק עמוק חייב בחלה, לכן להלכה יפריש חלה ללא ברכה.

 מה דין חלה בעיסה שנילושה במי פירות? :שאלה .13

ללוש במי פירות שאינם ויש ליזהר מ חייבת בחלה. י.-סימן שכט סעיפים ט :תשובה

משבעה משקים. הש"ך כתב שמפרישים  משבעה המשקים, אא"כ יערב עמהם אחד

 ללא ברכה, אך בפת"ש הביא שמפרישים בברכה. מעיסה זו

 "יש ליזהר מללוש במי פירות... אא"כ יערב עמהם אחד מז' משקין" הסבר. :שאלה .14

מהסמ"ק שכתב בשם רבנו נתנאל שהיה  מקור דין זה י.-סימן שכט סעיפים ט :תשובה

מקפיד שלא ללוש במי ביצים בלבד שיעור חיוב חלה, מפני שהיא טהורה שמי פירות 

אין מכשירים ומה יעשה מחלתה, לשרפה אינו יכול כיון שהיא טהורה, וגם לאוכלה 

 אינו יכול כיון שאין רובן טהורים. לכן כתב הרמ"א שיזהר מכך.

ה עיסה חייבת בחלה? מה הדין בבלילה רכה? בבלילה עבה? באפאה או : איזשאלה .15

 בבישלה? מה לדעתן הדין ב"קוגל" אטריות?

לדעת ר"ת בעינן תרתי לגריעותא, רק בלילה  הכללים נלמדים בסימן שכט. :תשובה

רכה שבושלה או נאפתה בחמה אינה מוגדרת כלחם. ולדעת הטור רק צורת האפיה 
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דין הקוגל שנחלקו הפוסקים  ושם נתבאר גם . השו"ע פסק כטור.קובעת ולא סוג העיסה

 אם מפרישים, וא"כ האם בברכה או לא.

 כיצד מפרישן? מה דין עיסה שישראל וגוי שותפים בה?: שאלה .16

אם אין בחלק הישראל שיעור, פטורה. ואם יש בה שיעור סימן של סעיף ג.  :תשובה

 חייבת, ויכול להפריש מיניה וביה. 

ן יומה הד, האם מותר לכתחילה לערב חלה בחולין לצורך כהן או ישראל: שאלה .17

 והאם יש נ"מ בדין זה בין חלת א"י לחלת חו"ל?, בדיעבד

סימן שכג. שנינו בבכורות כז. שתרומת חו"ל מבטלה ברוב. לדעת הרמב"ן  :תשובה

אין לערב לכתחילה, ולדעת הרשב"א אפילו לכתחילה נוטל ומבטל. עוד נחלקו 

. ולאכול בשוה שוה לערב יכול זרנים בביטול ע"י כהן וזר. א. לדעת הרמב"ם הראשו

 - י"רש. ג. ואחד במאה אלא בטלה דאינה, לזר להאכיל כדי לבטלה אסור - י"ר. ב

 דוקא לאכלה לזר מותר - א"רשב. ד. לאכלה לזר מותר יערבנה שהכהן לאחר

 השו"ע פסק כרמב"ם, והרמ"א כר"י.  .ברוב כשנתערבה

 : האם יכול רב העיר להפריש חלה עבור כל אנשי עירו שישכחו להפריש חלה?שאלה .18

: יכול להפריש עליהם. ואע"פ שאין מפרישים אלא מן הסמוך )שכה, ב(, תשובה

מפורש בגמ' בעירובין )לא:( שמפרישים שלא מן המוקף כדי להצילו מאכילת טבל. 

ההפרשה הולכת לאיבוד, הרי עוד יש להביא ראיה מסימן שלא )סעיף כה( שכאשר 

 היא מועילה בדיעבד גם שלא מן המוקף.

מנחת יצחק )ד, נט( התייחס לשאלה זו, והעלה שבירושלים נהגו להפריש על  בשו"ת

   כל מי שישכח.

 

 לאסימן ש -הלכות תרומות ומעשרות 

 

 קובע. ה. המוקף מן. ד. טבל ספק. ג. דמאי. ב. מלאכתו שנגמרה. א: : הסברשאלה .1

 .מעשרות ביעור. ז. תבואתו על מערים. ו. למעשרות

. תבואה ספק ב. זמן בו התבואה סיימה את גידולה וכעת ראויה לאכילה. א :תשובה

מעושרת או לא. מלשון דא מאי = זה מהו, מעושר או לא מעושר?. ובירושלמי מבארים 
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נינו שהיא . תבואה לפגשמילה זו שורשה ב'דמה', היינו דומה תיקן דומה לא תיקן. 

ק הוא על פסשההבדל בינה לבין דמאי, שבדמאי הספק לנו אם עישרוה או לא. ונראה 

. סעיפים ד, ובספק טבל אנו מסופקים, לדוג' במקרה שנתערבה וכד'. עצמה התבואה

כה. מוקף הוא דבר הנמצא כאן קרוב, ונחלקו במעשר ותרומה אם צריך שיעשר -כד

סעיף פג. שישה דברים קובעים את . המדבר הנמצא תחתיו או אף על פירות בחו"ל. 

. סעיף ו. הפרי להחשיבו כנגמר מלאכתו: החצר, המקח, האש, המלח, התרומה והשבת

ה והתחכמות, ולהכניס את תבואתו שלא מלשון הערמ -פד. מותר לאדם להערים 

. זאלא דרך החלון וכד', כך שלא יקבע למעשרות.  )דבר המחייב בתרו"מ(משער ביתו 

 סעיף קמד. לאחר היו"ט האחרון בחג מבערים את כל המעשרות שלא ניתנו עדיין. 

. חזקה 3. בעלי כיסין. 2. פרוטה חמורה. 1לגבי מה נאמרו המושגים הבאים:  :שאלה .2

 ח עושה שליחותו. פרט!שלי

בהגיעו לארץ,  )דמאי טו, יב( חומרא שחידש החזו"א . 'פרוטה חמורה' היא1: תשובה

ממנה עולה שא"א לפדות מע"ש ששוויו פחות משווה פרוטה, על נג. ע"פ הגמ' בב"מ 

)ונשאר במטבע מטבע, אא"כ כבר חיללו על מטבע זו מע"ש בשווי של פרוטה לפחות 

עיין במאמרו של  .בו קדושת מע"ש, ועליו מחללים את הפחות מש"פ( עוד חלק שלא התפיסו

שהחזו"א החמיר על עצמו לא לסמוך על ההפרשה  )חקר ועיון חלק ג(הרב קלמן כהנא 

שבשווקים, וכאשר קנה פירות מועטים מיד נזקק לשאלה של חילול מע"ש פחות 

שאין לנהוג כך, משום  שכתב לחזו"א נד(-)סימן נגמשו"פ. ועיין בשו"ת משפט כהן 

שהאפשרות לפדות פחות משווה פרוטה על מטבע שכבר פדו עליו שווה פרוטה, הוא 

בתנאי שבפעם הראשונה פדו פירות שהיו שווים לפחות פרוטה על שווים האמיתי בתוך 

המטבע, אבל כיון שפודים על פרוטות מדויקות שבמטבע, אין זיקה בין פרוטה לפרוטה 

ן היתרה נחשבת שיריים של הפרוטה שעליה פדו מעשר שני. שבתוך המטבע, ואי

. סעיף 2 (.17ובשעה"ד הסכין לסמוך על זה. )ע"ע פניני הלכה כשרות פ"ט סי"ד הע' 

מד. גמ' במנחות סז. שחייבו את הלוקח מהגוי מדרבנן, גזירה משום בעלי כיסים. רש"י 

ר ללוקח מהגוי שלא הביא שני הסברים. עשירים שלוקחים תבואה מחמרים, ואם נתי

יעשר אתי למימר שהלוקח מחמר ישראל ג"כ פטור. או משום בעלי כיסין שיש להם 

קרקעות הרבה וחסים על מעשרותיהם, ויקנוהו לגוי וימריחום גויים ומפקע ליה ממעשר. 
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. סעיף לד. האומר לשלוחו צא ותרום, והלך ומצאו תרום, אין חזקתו תרום. שאין 3

 זקה שליח עושה שליחותו'. אומרים באיסורין 'ח

 מדרבנן? או מדאורייתא הזה בזמן מ"תרו הפרשת חיוב : האםשאלה .3

 רמ"א מדאו'.ול ש ור' יוחנן. לדעת השו"ע מדרבנןימח' ריש לק : סעיף ב.תשובה

 הישראל? ומירחם נכרי בקרקע שגדלו פירות הקונה בישראל הדין מה :שאלה .4

 גמ' בכורות יא: שחייבים בתרו"מ. : סעיף ד.תשובה

 ?הפטורים בפירות מ"בתרו החייבים פירות נתערבו אם הדין : מהשאלה .5

 פירות חשבון לפיסעיף יח. אם יש לו פירות אחרים החייבים, מוציא מהם,  :תשובה

 מעשר ומפריש, הכל על מעשר ותרומת תרומה מוציא, לאו ואם. שבתערובות חייבים

 .שבתערובות חייבים פירות חשבון לפי, ושני ראשון

 המפריש והאם, גדולה מתרומה להנות לישראל או לכהן מותר הזה בזמן האם :שאלה .6

 ?לכהן ראשון מעשר לתת לכתחילה יכול מ"תרו

סעיף יט. הנאת כילוי כגון שריפה מותרת רק לכהן, אך הנאה שאינה של  :תשובה

או לכהן או ללוי, ולדעת הרמב"ם רת אפילו לזרים. לדעת התוספות נותנים תכילוי מו

 רק ללוי, כיון שעזרא קנס רק את הלויים שהיו בזמנו.

 לאיבוד. אזלא הזה בזמן שתרומה מכך היוצאות נפקותות שלוש ציין :שאלה .7

כה:  בינונית ויפה. סעיף ואין דין עין רעה, יט: שיעור ההפרשה בכל שהוא סעיף :תשובה

שיכור וסומא  על פירות שבביתו. סעיף לב: מותר להפריש מחביות שעומדות להישבר

ד )מלבאין צריך להקפיד לתרום מהיפה : נביכולים לתרום תרומה לכתחילה. סעיף 

 : מותר לתרום מן הרע על היפה.סג . סעיףמתנות הניתנים לכהן וללוי(

 שנת של בפירות הדין ומה. ב. ומעשרות תרומות הפרשת סדר כתוב. א :שאלה .8

 ?השמיטה

תרומת מעשר  ,ללוי או כהן מעשר ראשון, א. סעיף יט: תרומה גדולה :תשובה

ומעשר עני בשנים ג"ו. ב. , מעשר שני בשנים אבד"ה שמפרישים מהמעשר ראשון,

 בחו"ל תלוי בארצות: במצרים עמון ומואב, בשמיטה הכל הפקר ולכן אין תרו"מ כלל

י ונים. רמ"א: פירות גהש ברוב כמו שני מעשר שנער ובארץ. עני ומעשר ראשון מעשר

 .שישראל גמר מלאכתו חייבים בתרו"מ
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 הדין מה? הזה בזמן הדין מה ראשון? מעשר עני? מעשר גדולה? תרומה דין : מהשאלה .9

 ?בדמאי

אחת פוטרת כל הכרי.  סעיף יט. תרומה גדולה ניתנת לכהן ואפילו חיטה :תשובה

לדעת התוספות ניתן לכהן או ללוי, והרמב"ם כתב שיתן רק ללוי, כיון  מעשר ראשון,

שְקנס עזרא שלא ליתן ללוים, חל רק על לויי דורו. מעשר עני ניתן בשנים ג"ו, לעני 

שאין לו די מחסורו. בזמן הזה חיוב תרו"מ מדרבנן, ולעניין תרומה גדולה שורפים 

א לחייב את האדם להפריש כיון אותה כיון שא"א לאוכלה בטהרה. לגבי דמאי א"

 שהמוציא מחברו עליו הראיה, לכן מפריש את החיוב בלבד.

 !הסבר הזה? בזמן מ"תרו נוסח מה :שאלה .10

ישנם כמה נוסחאות ולכן לא נפרט כאן, אך פירוש ההפרשה הוא, שמפרש  :תשובה

ולאחר מכן  מפריש מעשר ראשון, כל,באיזה מקום נותן את התרומה גדולה על ה

מעשר עני אז  ני ומחללו על המטבע שיש בידו, ואם הואד מקום למעשר שמייח

 . ולאחר מכן מפריש גם תרומת מעשר על הכל.מפרישו בצד מסויים

 !נמק? בדמאי הדין מה, עני מעשר דיני את : כתובשאלה .11

סעיף יט. מעשר עני אינו ממון בעלים ולכן אינו יכול לפרוע חובות לכהן  :תשובה

ממש. ובדמאי אינו  מנו דבר של גמ"ח. והוא ממון ענייםבפירותיו וכד'. אבל משלמים מ

 חייב לעשר שהמוציא מחברו עליו הראיה.

 נמק.פרט ו? סגור יין מבקבוק מ"תרו להפריש אפשר האם :שאלה .12

אבל מעשר מותר להפריש שלא מן המוקף , לתרום מבקוק סגוראין  סעיף כו. :תשובה

 ולכן הדבר מותר.

 האם, בבקבוקים הניחם כ"ואח בביתו יין מהם ועשה מכרמו ענבים שבצר מי :שאלה .13

 ?עצמו בפני בקבוק מכל ומעשרות תרומות להפריש צריך

סעיף כו. חביות שלא סתם את פיהם, תורם מאחד על הכל. משיסתם תורם  :תשובה

מכל אחד ואחד. וה"ה לבקבוקים. ובדרך אמונה כתב בשם החזו"א שהתיר לעשר 

 בקבוקי בירה מאחד על השני כיון שיהא הפסד אם יפתחו אותם.

 רשתהפ לגבי וסומא שכור, ערום, שומע ואינו מדבר, מדבר ואינו שומע דין : מהשאלה .14

 !נמק? מ"תרו
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סעיף לב. שומע ואינו מדבר ומדבר ואינו שומע, ערום, שכור וסומא לא  :תשובה

יתרומו, ואם תרמו תרומתן תרומה. ובזמן הזה דלשריפה אזלא, תורמים שכור וסומא 

 אפילו לכתחילה, אך לא מעשר לוי. 

. ד. שנה על משנה. ג. יבש על לח. ב. מחובר על תלוש. א: בתרם הדין מה :שאלה .15

ז. דבר שנגמרה מלאכתו על  ו. דמאי על דמאי. .דמאי על וודאי. ה. וודאי על דמאי

 דבר שלא נגמרה מלאכתו או להיפך?

. סעיף נו. ב. סעיף נה. אין תורמים, ואפילו בדיעבד אין תרומתו תרומה. א :תשובה

ן . סעיף נז. אפילו בדיעבד איגלכתחילה אין לתרום, ובדיעבד תרומתו תרומה. 

. סעיף נט. תרומתו תרומה ויחזור ויתרום מכל אחד בפנ"ע, וכתב ו, דתרומתו תרומה. 

. תרומתו תרומה, ולא יתרום עד שיוציא עליה תרו"מ. ההש"ך שלכתחילה לא יתרום. 

  . סעיף נד. לכתחילה אין לתרום, ובדיעבד תרומתו תרומה.ז

, לכשייתלשו זו ערוגה פירות על תרומה יהיו תלושים זו ערוגה פירות אמר אם": שאלה .16

 !ונמק הסבר? אימתי". קיימין דבריו – ונתלשו

כתב החזו"א שכל ההיתר אינו אלא כשבשלו הפירות כל צורכן ולא סעיף נה.  :תשובה

 גדלים אין חלות לאמירתו. הוסיפו כלום, אבל אם הפירות עדיין

 על יין. ד. חיטין על פת. ג. ענבים על יין. ב. שמן על זיתים. א: בתורם הדין מה :שאלה .17

 ?יין ונמצא, חומץ על חומץ חבית תורם. ה. חומץ

"ע. אין תורמים שיבולים על חיטים, וש. סעיף סב. כתבו הרמב"ם והב - א :תשובה

וזיתים על שמן, וענבים על יין. אבל תורמים שמן על זיתים הנכבשים, ויין על ענבים 

. סעיף ד. סעיף סג. תורמים חיטים על פת אבל לא הפת על החיטים. גלעשות צימוקים. 

עיף סה. אם ידוע שהיתה של . סהסד. תורמים יין על חומץ, אבל לא חומץ על יין. 

שלא תרמה אינה תרומה. ואם אחר שתרמה החמיצה הרי זו תרומה. אם  חומץ עד

 ספק, תרומה ויחזור ויתרום.

 !!נמק? בדיעבד או לכתחילה? מ"נפק למאי. הוא אחד מין-וחומץ : ייןשאלה .18

סעיף סד. אין תורמים חומץ על יין, אבל יין על חומץ תורמים שהוא מהיפה  :תשובה

 על הרע. הטעם שמותר הוא משום שחשובים כמין אחד שיש בו רע ויפה. 

 מהדין החילוק מה? הדין מה'. וכו חומץ ונמצא היין על יין של חבית התורם :שאלה .19

 ?הקודם
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 אחר ואם; תרומה אינה, תרמה שלא עד חומץ של שהיתה ידוע אםסעיף סה.  :ובהתש

ואינו דומה לסעיף  .ויתרום ויחזור תרומה, ספק אם. תרומה זו הרי, החמיצה שתרמה

 הקודם, משום שכאן גם אם יתגלה שהוא יין הרי תרם מהיפה על הרע.

 ?למעשר קובע ט"יו והאם, למעשר שקובעים הדברים : מהשאלה .20

יין יו"ט המאירי החצר, המקח, האש, המלח, התרומה והשבת. לענסעיף פג.  :תשובה

שיו"ט קובע, אך המאירי עצמו סובר שאינו קובע כיון שלא מצינו  הביא בשם הגאונים

 עונג ביו"ט אלא שמחה. הפמ"ג ועוד פסקו כגאונים. והצל"ח והפנ"י פוסקים כמאירי.

 ?לישראל מכרו או, מישראל קנו לוי וא שכהן, בפירות מ"התרו דין מה :שאלה .21

, מלאכתן שנגמרה אחר שראלמי פירות שלקחו לוי או כהןקכג. -סעיפים קכב :תשובה

 לוי או כהן. אחרים וללוים לכהנים אותם ונותנים מידיהם והמעשרות התרומה מוציאין

, במחובר מכרו אם לומר צריך ואין, מלאכתן שתגמר קודם, תלושים פירות שמכרו

 .שלהם והמעשר התרומה הרי

 ה"ר הוא בשבט ו"ובט, וירקות קטניות תבואה למעשר ה"ר הוא בתשרי' בא" :שאלה .22

 !הסבר". האילנות למעשר

סעיף קכה. אלו הזמנים בהם מחשיבים את היבול עד זמן זה כשנה אחת  :תשובה

 זה על זה. מומהזמן הזה והלאה לשנה אחרת, ואין תורמים ומעשרים 

 הדין מה? הזה בזמן נוהג האם? מעשרות ווידוי ביעור מצוות מקיימים ומתי : איךשאלה .23

 או, המעשרות לעונת הגיעו שלא בפירות הדין ומה? תיקנם שלא פירות לו בנשתיירו

 ?ממנו רחוקים שהם

ה להתוודות אחר שמפרישים את המתנות, ווידוי קמו. מצות עש-סעיפים קמ :תשובה

הוידוי. לדעת הרמב"ם גם שלא  ז. את הביעור עצמו עושים רק לפני זה נוהג בשנים ד,

בפני הבית יש מצוה להתוודות, אך הראב"ד כתב שרק בזמן הבית יש להתוודות שהרי 

עכבים אותו לעונת המעשרות בזמן הביעור אין מכתוב 'לפני ה''. פירות שלא הגיעו 

שלא ישאר אצלו אחת  מלהתוודות ואינו חייב לבערם. ואינו יכול להתוודת עד

מהמתנות. אם הפירות רחוקים הרי זה קורא שם למתנותיו ומזכה להם לבעליהם ע"ג 

 קרקע או למי שזוכה לבעליהם, ומתודה למחר.


