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 ורבעי' -סימן רצד | 'ערלה

 ב. א, סעיף

 בכלל איסור ערלה חלקים בפריאלו 
כגון קליפי אגוזים ורימונים, והנץ שלהם והזגים בין עיקר הפרי בין הגרעינים בין הקליפות,  - משנה פ"ק ערלה

ואין והתמרים שאינם מתבשלים והענבים שלקו והגרעינים של ענבים והתמד העשוי מהם והפגים 

 .שו"ע - ערלהחייבים ב, כולם נגמרים בבישולן

מותרים משום דהיינו כשחותכים הגפן נוטף ממנו כמו מים, אבל העלים והלולבים ומי גפנים,  -שם  משנה
 .שו"ע -. ערלה

 באיסור רבעי ]נובלות[ פירות בוסר
, ואין נגמרים בבישולןהתמרים שאינם מתבשלים והענבים שלקו  - וברייתאשם  משנהמ טור .א

 שו"ע -פטורים מרבעי. שכתיב: "פרי" ולא בוסר 
 בי"א. שו"ע -אוסר תמרים שאינם מתבשלים אף ברבעי.  - רמב"ם .ב

למד  ש"ךובשפירות בוסר פטורים ברבעי וכוונתו לתמרי דזיקא.  רמב"םלמדו ב - יעקב ב"ח ישועות
 .שו"עכ

 ג סעיף

 צלף
לארץ זורק את האביונות ואוכל את אמר רב יהודה אמר רב צלף של ערלה בחוץ  -)לו.(  ברכות

אלא אביונות בלבד מפני  הקפריסין. ומסיק דסבר כרבי עקיבא דאמר אין מתעשר
והא דלא קאמר הלכה כרבי עקיבא משום דהוה משמע דהלכה כמותו אפילו בארץ ישראל קא משמע  שהן פרי.

רבינא אשכחיה למר בר  לן כל המיקל בארץ הלכה כמותו בחוצה לארץ ]דערלה בחו"ל מדברי סופרים[.
רב אשי דקא זריק אביונות דערלה ואכיל קפריסין, אמר ליה כמאן? כרבי עקיבא כל 

 המיקל בארץ הלכה כמותו בחוץ לארץ . 

ולא חילק בין ארץ ישראל לחוצה סתם צלף זורק את האביונות ואוכל את הקפרס  -)כה:(  רי"ף .א

 תיר בארץ ישראל, אלא שדיבר על בני חו"ל .וונת הרי"ף להכתב שאין כ יונה אמנם רבינו לארץ.

נראה שאפילו בארץ ישראל זורק את האביונות, ואוכל )פ"י ממע"ש ה"ג( רמב"ם מ -בדק הבית .ב
 שהרי סתם ולא חילק בין ארץ ישראל לחוצה לארץ: את הקפריסין 

האביונות והתמרות )והקפריסין( של צלף חייבים בערלה. במה דברים אמורים, בארץ  - שו"ע
והיינו שפסק ישראל, אבל בחוצה לארץ, האביונות חייבים ותמרות וקפריסין פטורים. 

להקל רק בחו"ל, ודלא כמשתמע מהרי"ף והרמב"ם. אולם הגר"א צידד כרי"ף והרמב"ם משום דהלכה כרבי 
משום חומרא   החילוק בין א"י לחו"ל:ועזר. וכן פסק הלבוש, וכן הסכים הפר"ח )רע"א( . עקיבא במקום רבי אלי

של ארץ ישראל חשבינן הכל כפירי, ובחוץ לארץ מאחר דערלה דרבנן, לא חשבינן הכל כפירות אלא אביונות שהן 
 , ט"ז. ' שםגמ -עיקר הפירות. 

 ד סעיף

 חישוב ג' שנות הערלה
ְוִכי ָתֹבאּו ֶאל ָהָאֶרץ ּוְנַטְעֶתם ָכל ֵעץ ַמֲאָכל ַוֲעַרְלֶתם ָעְרָלתֹו ֶאת ִפְריֹו ָשֹלש ָשִנים ִיְהֶיה  - יט כג ויקרא

 : )כד( ּוַבָשָנה ָהְרִביִעת ִיְהֶיה ָכל ִפְריֹו ֹקֶדש ִהּלּוִלים ַלה':ָלֶכם ֲעֵרִלים לֹא ֵיָאֵכל

נם נמנים מיום ליום, אלא הולכים בהם אחר שנות העולם ג' שנים הללו אי - משנה ראש השנה פ"א
 .שו"ע -ולרבעי.  ערלהואם נתעברה, נתעברה לשהוא מתחיל מתשרי 

מד' יום,  -ל' יום בשנה חשיב שנה, ועוד טו' יום של הקליטה עולה ל - ורמב"ם שםר' יוסי ור' שמעון 
כיצד, מד' יום, ופעמים שהם יתרים על ג' שנים.  -ויוצא שפעמים אינו אלא שתי שנים ו

נטע מקודם ט"ז באב, שנשאר עדיין מד' יום עד ר"ח תשרי, כיון שהגיע ר"ח תשרי עלתה לה שנה ומונה עוד שתי 
יום טו', ומיום טו' ואילך, מונה מראש חדש תשרי הבא ג' שנים שלמים. ולאחר ר"ח תשרי של שנים. ואם נטע ב

, אע"פ שנגמרים אח"כ. והנחנטים ערלהשנה רביעית, כל הפירות שיחנטו בו קודם ט"ו בשבט יש להם גם כן דין 
בשבט של שנה חמישית בו מט"ו בשבט של שנה רביעית עד ט"ו בשבט של שנה חמישית, נקראים רבעי. ולאחר ט"ו 

 גמורים.  חוליןהם 

 ה סעיף
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 אימתי ממתינים עד ט"ו בשבט
שלשים יום לפני ראש השנה עלתה אחד הנוטע ואחד המבריך ואחד המרכיב  -פרק א הלכה ח ראש השנה תוספתא 

 ערלהאם עד חמשה עשר בשבט ופירות נטיעה זו אסורין פחות מיכן לא עלתה לו שנה  לו שנה
 רבעי רבעי ., ואם ערלה

מובא מחלוקת אם חומרא זו דווקא בנטיעה שהקלנו עליה בתחילתה,  - ירושלמי ר"ה פ"א ה"ב
 ב"י -או שבכל גוונא יש להמתין לט"ו בשבט. דהיינו שנטעה מד' יום קודם ראש השנה, 

הפירות שחנטו  דהא דאמרינן שלאחר ר"ח תשרי של שנה רביעית כל ירושלמיפסק כדעה החולקת ב - ראב"ד רש"י רמב"ם

דווקא בנטיעה שהקלנו עליה אע"פ שנגמרים אח"כ,  ערלהקודם ט"ו בשבט יש להם גם כן דין 
 -הא לאו הכי, לא.  שכיון שעברו עליה מד' יום עלתה לה שנה, לפיכך החמרנו עליה בסופה,בתחילתה 

 .שו"ע

 בי"א.  שו"עוב -. ובכל נטיעה צריך להמתין עד ט"ו בשבט תוספתאכדעת ה - רז"ה ר"ן טור יונה

 .ב"י -אין נזהרים להמתין עד ט"ו בשבט, שאין מצויה החנטה קודם  - רא"ש

מדרבנן אפשר שיש להקל בהמתנת לג' יום קודם ראש השנה, וכמאן  ערלהבחו"ל ש - סופר חתם
 אך לא פסק כן למעשה.פתחי תשובה  -. ובתוספת ל' יום שנחשבים לשנהג' ימים לקליטה  -דאמר ש

 ו סעיף

 פדיון רבעי
 ַלה': ִהּלּוִליםּוַבָשָנה ָהְרִביִעת ִיְהֶיה ָכל ִפְריֹו ֹקֶדש  - ויקרא יט כד

 חוליןדאמר רחמנא אחליה והדר אכליה כלומר הוציאהו ל חילולהוא לשון דכתיב בנטע רבעי קדש הלולים  -. ברכות לה
 על ידי פדיון אם באת לאכלו חוץ לירושלים:

לכל דבר, ובזמן הבית היו צריכים להעלותן לירושלים  מעשר שניפירות רבעי יש להם דין  - יוסף בית
 לאכלם שם, או לפדותם ולהעלות הפדיון שם, והם מותרים מיד אחר הפדיון. 

 והאידנא, שאין יכולים להעלותם לירושלים, פודים אותם אחר שיגמרו ויתלשו.  - רמב"ם
 ו סעיף המשך

 פדיון רבעי במחובר
 .שו"ע -אין פודין אותו במחובר.  -פרק ה הלכה יט  שני מעשר תוספתא

 .ב"י -ממעשר.  קדש' 'קדשהטעם משום שלמד  - רמב"ם

 .ב"י -בשומא.  בקיאיןהטעם לפי שאין  - ב"ק סט. תוס' שמשוןר' 

 פדיה במחובר ע"י תנאי
אבל לפדותו בעודו מחובר ובתנאי שמפרש שלא יחול החילול עד שיתלקט שפיר דמי.  - יוסף בית

 .רא"שוהוכיח כן ממעשר שני פרק יא ד , ושלא כדעת ה
 שאין מועיל פדיון במחובר אפילו בתנאי.ולמד  ב"יחולק על ה - ב"ח

בשומא, לא מהני תנאי, אך למ"ד דלמ"ד משום שאין בקיאין דין זה תלוי בטעמים שאין פודים במחובר,  - ש"ך
 מגזירה שווה מהני כיון שעושה תנאי שייפדה בתלוש. ולכן לכתחילה לא יפריש במחובר ובדיעבד מהני.

 שם

 ברבעי -לקט שכחה פרט עוללות 
והעניים פודים  עוללותויש לו  פרטכרם רבעי בית שמאי אומרים יש לו  - ו משנהפרק ז  פאה משנה

 לעצמם ובית הלל אומרים כולו לגת:

. שכחה ופאהוהוא הדין ללקט למד  רמב"םוה פרט ועוללותהלכה כבית הלל, ואין נוהג ברבעי  - רמב"ם
 .שו"ע -

 ז סעיף

 רבעי בחוצה לארץ
 .שו"ע -נוהג.  - ר' יונה בשם ר"י

 בי"א. שו"ע -מותרים בלא פדיון.  ערלהולכן בחו"ל, פירות הבאים אחר שעברו שני אינו נוהג  - רמב"ם

 . רמ"א -, ולא בשאר אילנות. בכרםאינו נוהג בחוצה לארץ רק  -ועוד  רא"ש רמב"ן גאונים
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להחמיר ובסעיף יז' פסק כדעת  ר' יונה בשם ר"יכדעת  שו"עהקשה שכאן סתם ה - המלך שער
 .פת"ש - רמב"םה

 למעשה, יפדה בלא ברכה. - ש"ך
 הגדולה כנסת

 בעצי 'ורד'ערלה 
 לא נוהגת כיוון שהזרע הוא הפרי. - ראב"ד .א
וברמב"ן כתב  .ראב"דבתשובה אחרת, פסק כ רשב"אאמנם ה על כך. הביאו ראיותנוהגת.  - רשב"א תוס' .ב

 שהמחמיר תע"ב.

 הנ"ל. גאוניםבצירוף דעת המתיר דווקא בחוץ לארץ.  ראב"דאפשר ש - חיים אורחות

 בעץ הורד. ערלהאף על פי כן, בארץ ישראל לא נהגו  - הגדולה כנסתשל  מורו
 ח סעיף

 ערלה של גוי
 .שו"ע -נוהגת בין בשל גוי בין בשל ישראל  ערלה -לז.  קידושיןמ תוס' רא"ש ר"ן ועוד

במה שמחזיק לו  שנהנה, משום ערלהואסור ללקוט לנכרי פירות מאילן שלו שהוא  - חיים ארחות
 .רמ"א -הנכרי טובה על זה. 

 ערלה בחוץ לארץ
ובחוצה  התורהנוהגת בכל מקום ובכל זמן, אלא שבשל ארץ ישראל היא מן  ערלה - שם קידושין

 .שו"ע -. הלכה למשה מסינילארץ 

אך למעשה אינה אסורה מהלכה למשה מסיני אלא מדרבנן בעלמא,  גוי בחו"לשל  ערלה - סופר חתם

 .פת"ש - אין לסמוך על סברה זו להקל
 י. ט, סעיף

 ספק ערלה

 כרם שהוא עצמו, ספק ערלה
 .שו"ע -בארץ ישראל, אסור; ובסוריא, מותר, ואין צריך לומר בחוצה לארץ.  - רמב"ם שם קידושין

 שהרי הוא ככרם של היתר., עצמו מהכרםמשמע שמותר אפילו ליקח  רמב"םל - ש"ך גר"א משנה כסף

. בדעת רמ"א וכן למד ש"ך -אסור ליקח בידים ורק ברואה גוי לוקח, שרי ליקח ממנו.  - ועוד טור
 ע"ש.

שאני הכא שבהלכה כמו בשל תורה, ואע"ג דקיימא לן שכל הלכה למשה מסיני ספיקה אסור  -גמ' שם 
 .ש"ך ב"י -זו נאמר שספיקה מותר. 

 פירות הנמכרים סמוך למטע ערלה
 .שו"ע -. גר"א -שהרי לא איתחזק איסורא בא"י, אסור. ובחוצה לארץ, מותר.  -. לט קידושין

 , וענבים נמכרים חוצה לו: וגם של היתר ערלהכיצד, כרם שיש בו נטיעות של  - רמב"ם

 . שו"ע - אסור -בארץ ישראל:  .א
 .שו"ע -. גר"א -שהרי איתחזק איסורא שהובאו מאותו הכרם,  שלא ידעמותר, והוא  -בסוריא:  .ב
 .שו"ע -. ערלה, רק שלא יראה שנבצרו מנטיעות של שהובאו מאותו הכרם אפילו יודעמותר,  -בחו"ל:  .ג

 יא סעיף

 חבית של יין הטמונה בכרם של ערלה
. אבל ענבים שנמצאו טמונים בו, שאין הגנב גונב מכרם זה וטומן בתוכומותרת,  -. כד בתרא בבבא מעשה

 .שו"ע -וטמנם בתוכו.  שקרוב הדבר שגנבם ממנואסורים, 

ושלא כדעת ר"ח שהתיר רק בהנאה ולא . ש"ך -דמיירי במקום שרוב גנבים מישראל ואין לחשוש ליין נסך  -שם  תוס'
 בשתיה.

 יב סעיף
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 זה וזה גורםנטיעת פירות ערלה 
 .שו"ע -; ערלההלכה כר' יוסי ואסור ליטע פרי של  -סוף פרק א'  ערלה משנה

אם נטעו, הפירות שיוצאים ממנו, מותרים, כיוון יהודה אמר רב מודה ר' יוסי, ש אמר רב -: מח גמ' ע"ז
מותר בדיעבד. ואסור לכתחילה אך שהקרקע של היתר והפרי של איסור הווי זה וזה גורם, 

 .שו"ע -

ופשוט שצריך להמתין ג' שנים לאחר נטיעתו, והחידוש שאלמלא זה וזה גורם היה נאסר  - ט"ז
 לעולם.

 -אוסר, ואין נחשב לזה וזה גורם הואיל והקרקע והפרי עושים ב' פעולות נפרדות  -שם  ע"ז תוס'
 .רע"א

 נטיעת ענף ערלה
 .שו"ע -אלא בפרי.  ערלה, שאין ערלהשל  ענף מן האילןמותר ליטע יחור  -שם  ערלה משנה

 יג סעיף

 הערלה?ישראל השותף עם הגוי בנטיעה, האם מותר לו להתנות שהגוי יאכל שנות 

 כשהתנו שהגוי יאכל את שנות הערלה
 שראהנהו מוריקאי דגוי נקיט בשבתא וישראל בחד בשבתא, אתו לקמיה דרבא,  -שם.  זרה עבודה

איתיביה רבינא לרבא: ישראל וגוי שקיבלו שדה בשותפות, לא יאמר ישראל לגוי טול חלקך בשבת ואני להו. 

דהתנו מעיקרא  אסור! איכסיף. לסוף איגלאי מלתא -בון ואם באו לחש מותר, -ואם התנו מתחלה בחול, 
  הוו.

וישראל שני  ערלההוה, גוי אכיל שני ד ערלהרב גביהה מבי כתיל אמר: הנהו שתילי ד -גמ' שם 
והא אותביה רבינא לרבא! לסיועי סייעיה. והא אכסיף! לא דהתירא, אתו לקמיה דרבא, שרא להו. 

  היו דברים מעולם.
, ערלהוישראל אוכל ג' שנים משני היתר כנגד שני  ערלהשיהא הגוי אוכל שני מתחילת השותפות  התנואם  - רמב"ם

 .שו"ע -. ה"ז מותר

ואני אטול שני היתר  ערלהרק שהישראל אומר לגוי: טול אתה שני המתחלה,  לא התנומותר אפילו  - רא"ש ראב"ד

שה הגוי מלאכה האסורה בשליחות ישראל מה שאין ודווקא גבי שבת רבינא אסר שסוף סוף עו. רמ"א - כנגדן.
 .ראב"ד, רש"י -אין המלאכה אסורה, ולא אכל דמי איסורא.  ערלהכן ב

 איסור עשיית חשבון כשהתנו
 . שו"ע -אסור!  -ואם באו לחשבון  -גמ' ע"ז שם 

פירות, עד שיאכל ישראל כנגד אותן ה ערלהכיצד, כגון שיחשוב כמה פירות אכל הגוי בשני  - רמב"ם
 .שו"ע -. ערלה כמחליף פירותשזה אסור מפני שהוא 

אך בהתנו רק שיאכל ג'  שהתנו מתחילה לעשות חשבון, דווקא כמה הגוי אכלהאיסור לעשות חשבון  - ב"ח
 שנים, שרי לאחר מכן לעשות חשבון, שאין בזה שם חשבון.

שכל זמן שחולקים פירות כנגד פירות הווי כמחליף ואוסרים אפילו בלא תנאי  ב"חחולקים על ה - ט"ז ש"ך
 .רמב"םוכן משמע מבאיסור הנאה. 

 כשלא התנו כלום
מותר, הא סתמא אסור.  -? ת"ש: אם התנו מתחילה סתמא מאיאיבעיא להו:  -. כב זרה גמ' עבודה

אסור, הא סתמא מותר! אלא מהא ליכא למשמע  -אימא סיפא: אם באו לחשבון 
, ולא נפשט ערלההסתפקה כשלא התנו מתחילה אם מותר לישראל לאכול כנגד השנים של ה מ'גוהיינו שהמינה. 

 הספק.

פשוט דשרי, דאין צריך כלל תנאי  רמ"אולשיטת . שו"ע -פסק לחומרא ואם לא התנו מתחלה, אסור.  - רמב"ם
 וכנ"ל.

 יד סעיף

 האם מותר להחליף עבודת כרם ערלה עם הגוי?
: עבוד כרמי ותטול פירותיה, ותן לי כרמך שעברו ערלהמותר לומר לגוי בשני  - ר' ירוחם מרבותיו

 .שו"ע -ואעבדנה ואטול פירותיה.  ערלהעליה שני 

 ב"י. -. והטעם משום שהעובד דינו שיטול פירות -שם 
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 סתירה לכאורה בשו"ע
, אלא בסעיף הקודם שו"עשנפסקה ב רמב"םשאם כן אין להתיר לשיטת ה בית יוסףהקשה על ה - ש"ך ט"ז

טעם ההיתר  ט"ז. לכן ביאר השו"ע. והווי סתירה בשם רמ"אשפסק ה רא"שרק לשיטת ה
 ובזה שרי לכו"ע.ולא כחליפין.  כמכר במעותמשום שהווי 

שדרכם לטרוח אחד בשביל השני, ולכן  בשותפיןתירץ שיש לחלק בין סעיף יג דמיירי  -עטרת זהב 
 .ש"ך -ים. נחשב לחליפין, להכא שאינם שותפ

 דחוק ע"ש. לבושוכתב דתירוץ ה, שו"ענשאר בצ"ע על ה - גר"א

 טו סעיף

 האם מותר למכור פירות ערלה קודם שבאו לעולם

 מוכר דקל לפירותיו
מאחר שלא באו לעולם ולא מכר לו אלא מקום צמיחתן לשלש שנים,  ערלהמותר למכור לגוי פירות שני  - ראב"ד

 .שו"ע -מותרים  ערלהדהינו העצים ועצי 

 ובבדק הבית. ב"יתמה שמפורש הוא ב - נקודות הכסףובלא ידעתי מקור דין זה.  - ט"ז

 האם צריך לפרש 'דקל לפירותיו'?
ולא אמרינן שאין אדם מוכר דבר שלא בא ואפשר דמועילה המכירה אפילו שלא פירש 'דקל לפירותיו',  -רע"א 

אך אפשר דדוקא במקום פן המועיל לאפרושי מאיסורא, לעולם, דודאי כוונתו במכירה זו לעשות באו
 .אך בלאפרושי מאיסורא חייב לומר 'דקל לפירותיו'מצווה אין צריך לפרש, 

 טז סעיף

 איזו נטיעה חייבת?
 .שו"ע -. ערלהחייב ב - יחוראו  גרעיןהנוטע  -ראש השנה ט: 

 .שו"ע -אילן ונטעו במקום אחר  העוקר -א ג  ערלה

 חייב בערלה?המרכיב, האם 
 .שו"ע -. ערלהיחור באילן אחר, חייב ב המרכיבוכן  -שם  משנה

והכא מיירי בהרכיב פטר בהרכיב ילדה בזקן שבטל לגביה.  ספרי? וי"ל דהערלהשפטר את המרכיב מ ספריהקשה מ - ר"ן
 באילןועוד י"ל שהרכיב  ולכן ההרכבה חייבת. ערלהדהאילן פטור מ לסייג ולקורותבאילן שנטוע 

 כתב: חייב דווקא כשהרכיב ילדה בילדה. רש"יוכן ב. ט"ז ב"י -אע"ג דעביד איסורא. , סרק

 המבריך, האם חייב בערלה?
דהיינו שעושה גומא אצל האילן ומשפיל אחד מענפי האילן ומטמין אמצעיתו בגומא וראשו יוצא , המבריך - פ' קדושים ספרי

 .ב"י -טור. פמהצד האחר ונעשה אילן, 

 .שו"ע -. חייב - א ה ערלה

אימתי חייב: כשחתכו מצד זה מעיקר האילן,  ערלהב משנהל ספריאין סתירה בין ה - שמשוןר'  רמב"ם ר"ן
 שפטר מיירי בזמן שהוא מחובר ויונק ממנו וחשוב כאחד מענפיו, ופטור. ספריאבל ה, שאינו יונק ממנואו 

 .שו"ע -

שלא יעמדו כנגד העלין של האב, הסימן שיונקת מן האב, שהיא הופכת עליה  -פ"א ה"ג  ערלה ירושלמי

 .ט"ז ב"י -כדאמרינן 'מאן דאכיל דלאו דיליה בהית לאיסתכולי ביה'. 

 הבריך מס' פעמים מה דין ההברכות הנוספות?
ועשה כן כמה פעמים זה אחר אם לאחר שגדל הענף שהבריך הבריך ממנו עוד ענף אחר בארץ  -א ה  ערלה

הפסיק הראשון מעיקר האילן, כל זמן שהראשון מחובר לעיקר האילן כולם פטורים. זה, 

 .שו"ע -ומתחילים למנות להם משעה שהפסיק, והעיקר פטור.  חייבים,

ואם נעקר העיקר מהקרקע חוזר להיות טפל לענף שהבריך ומונין בין לעיקר בין לענף  -שם  משנה
 .שו"ע -ר. משעה שנעק

 יז סעיף
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 מה דין מבריך או מרכיב בחו"ל?

 ספק ערלה מותר
אע"פ שמנהג עובדי אדמה להבריך גפנים בכל שנה, מותר לשתות יין  - ר"י שםהגהות מיימוניות ב רא"ש

 .שו"ע -. דידיעת הגוי אינה מוציאה מידי ספקמותר  ערלהמגפני הגויים, משום דספק 

 בודאי ערלה חו"ל
רבי אליעזר בן יעקב אומר: ולא  דברים פרק כ פסוק ו:ּוִמי ָהִאיש ֲאֶשר ָנַטע ֶכֶרם ְולֹא ִחְּללֹו  -מג:  סוטה

 פרט למבריך ולמרכיב.  -חיללו 

כל דעבדינן כוותיה  ערלהואף על גב דאין הלכה כרבי אליעזר בן יעקב לענין חוזר מעורכי המלחמה מכל מקום לענין  - בית יוסף
 רץ הלכה כמותו בחוצה לארץ.המיקל בא

כגון בכרמים שישראל עובדים אותם ומבריכים  ערלהואפילו בוודאי פסק כר' אליעזר בן יעקב  - רא"ש
דמבריך מותר, משום  .ב"י - ערלהואין שייך בהם ספק כיוון שמכירים שהם אותם בכל שנה, 

 .שו"ע -לארץ.  ומרכיב אינו חייב בערלה אלא בארץ אבל לא בחוצה

 ם יש היתר למבריך ולמרכיב בא"י?הא
 ערלה, משום דרובא דגפנים לאו הגוייםויש למצוא היתר גם לבני ארץ ישראל ביין של כרמי  - ב"י

 .שו"ע -נינהו. 

, יש להתירה משום דקודם ערלהואפילו בכרמים שידוע ודאי שיש בהם  - ראב"דלשיטת ה ב"י
אינם עושים פירות, ואם עושים, הם דקים וקלושים שאינם  ערלהשיעברו עליה שני 

 .שו"ע - ראויים לעשות מהן יין.
 יח סעיף

 אילן שנקצץ, וחזר וגדל, מאימתי מונים את שנות הערלה?
אילן שנגמם והוציא חליפין, מטפח ולמטה כנטיעה, מטפח ולמעלה כאילן,  –א ח  שביעית משנה

 דברי ר' שמעון.

מפני  ערלההגומם את כרמו פחות מטפח חייב בר' שמעון ור' אליעזר בן יעקב אמרו דבר אחד דתנן  – ירושלמי
 מראית העין, דברי ר' אליעזר בן יעקב, וחכמים אומרים עד שיגמום מעם הארץ.

אילן שנקצץ וחזר  ב"יהעמיד ב'שיטה' את ר' שמעון ביחד עם רא ירושלמיהלכה כחכמים כיוון שה – רשב"א רמב"ם
דל מהשורש, אינו חייב אלא אם כן נקצץ מעל הארץ, ומונין לו משעת קציצה. אבל וג

 .שו"ע –אם נשאר ממנו כל שהוא, פטור. 

 –, ולכן אם נשאר בו עד טפח חייב ומטפח ולמעלה פטור. דמשנתו קב ונקי ב"יהלכה כר' שמעון ורא – רא"ש
אלא רק  ירושלמיו שאין אומרים 'שיטה' בולא אמרינן 'שיטה' איפה שנפסקה הלכה להדיא כמותו. א. ש"ך
 בבלי.

 יט סעיף

 אילן שנעקר וחזר ונשרש, מאימתי מונים את שנות הערלה?
, שסביב שרשיו עמואילן שעקרו רוח או שטפו נהר והוליכו למקום אחר, ומהעפר  -א ג  ערלה משנה

 והוסיף עליו שם עפר ונשרש שם בארץ, אומדים אותו אם היה יכול לחיות בעפר
. ואם ערלההראשון שבא עמו בלא תוספת עפר אחר, הרי זה כנטוע במקומו ופטור מה

 .שו"ע –לאו, חייב. 

 ואין שייך כאן זה וזה גורם, כיוון שאף בעפר הראשון היה יכול לחיות לבד. – ט"ז

 –. אך להלכה פסק כן דווקא בחו"ל וא"צ ג' שנים מסתבר שמספיק שיכול לחיות מס' ימים – רשב"א
 .פת"שוכ"פ פסק בתשובת ציון . ב"י

ומשמע שאין לחלק בין חו"ל לא"י ודלא  ערלהכשני ההסיק דדווקא שיכול לחיות שלוש שנים  – אהרון מטה

 .פת"ש –. כתשובת ציון הנ"ל

ובפרט לדעת המטה אהרון אך לכתחילה אין לסמוך על כך. , משנהוכלשון הודווקא בדיעבד  – שרדי לבוש
 דבעינן שלוש שנים.

מה שאין כן בחו"ל אפשר להקל בכל ספק אפילו ובא"י צריך אומד עפ"י בקיאין בטבעי האילנות.  – ציון שיבת

 פת"ש –אתחזק איסורא או ספק של חסרון ידיעה. 
 כ סעיף
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 אילן שנעקר ונשאר מחובר מעט, האם נמנה לו שוב ג' שנות ערלה?
, בידוע שמותחין בו הבגד לאחר אריגהאם נשאר מחובר משורשיו, אפילו כעובי המחט  -א ד  ערלה משנה

 .שו"ע –אפילו הוסיף עליו עפר הרבה. שיוכל לחיות בלא תוספת עפר, ופטור 
 כא סעיף

 איזה עץ אסור באיסור ערלה לעולם, ומדוע?

לעולם, משום  ערלהחייבת באמר ר' אליעזר בן יעקב: ילדה שאינה גבוהה טפח,  - סוטה מג:
 .שו"ע –שנראה כאילו היא בת שנתה. מראית העין, 

במה דברים אמורים, בנטיעה אחת או אפילו שתים כנגד שתים ואחד יוצאת זנב אבל אם כל  -שם 
 .שו"ע –הכרם כך, שרי, דאית ליה קלא. 

 כב סעיף

 הבריך ונפסק מאמו, האם הפירות שבהברכה אסורות מערלה?
אם נתוסף בפרי עד שאין בפרי הראשון שהוא היתר מאתיים חלקים על התוספת,  –א ה  ערלה משנה

 .שו"ע –. ואם לאו, מותראסור. 

וכן אילן זקן שנעקר ובו פירות ושתלו במקום אחר, או שלקח ענף מלא פירות מאילן זקן  - רא"ש
 .שו"ע –והרכיבו בילדה. 

 הרכיב ענף מלא פירות של ערלה
בתוך אילן זקן, אין גידולי  ערלהאמר ר' יוחנן: אבל אם הרכיב ענף מלא פירות של  - נדרים נז:

ההיתר מבטלים את האיסור ולכן הפירות של הענף אסורים לעולם, אפילו גדלו 
 ועיין מקרה נוסף בסי' רצו יח.. שו"ע –הרבה. 

 כג סעיף

 הנוטע שלא למטרת אכילה, האם הפירות נאסרים מערלה?
 , את שהוא למאכל חייב, ולכן הנוטע אילן מאכל"ונטעתם כל עץ מאכל"כתיב:  -א  א ערלה משנה

 –לשרפן או לבנין, פטור.  העציםלשדה או בשביל  גדרלהיות ואין דעתו לצורך אכילה, אלא 
 .שו"ע

לאילן  כגון אם הוא לשריפה שנטען רצופים ואינו מרחיק בין אילןוהוא שיהא ניכר שאינו לצורך אכילה,  - ירושלמי

 .שו"ע –. כראוי, ואם הוא לבנין שמשפה הענפים כדי שיתעבו, ואם לגדר שהוא במקום שצריך לגדור

 כשחלק מהאילן למאכל וחלקו לעצים
לצורך  בין פנימי בין חיצון בין תחתון בין עליוןאמר ר' יוסי: אפילו אם צדו האחד  –שם  ירושלמיו משנה

 .שו"ע –ך אכילה חייב, והשאר פטור. אחד מאלו, וצדו השני לאכול, את שלצור

בתוך אילן זקן בסעיף כב  ערלהודמי לכאורה למרכיב ענף מלא פירות של האסור  מהתחתוןואע"ג שהעליון גדל  – ב"י

ניכרים קודם  ערלהשאני הכא שאין פירות השנאסר ולא אמרינן גידולי היתר מבטלין את האיסור 
 –סור וההיתר אמרינן זה וזה גורם. שגדל ההיתר אך הכא שגדלים בבת אחת האי

 .אחרונים

 חשב עליו אח"כ לאכילה
וברבעי, ומונין לו משעת נטיעה. אבל אם  ערלהחייב בואם חשב עליו אחר כך לאכילה,  - רמב"םו ירושלמי

. ואם ערלהלא חשב עליו עד סוף שנה שלישית, אין בו דין רבעי, שאין דין רבעי בלא 
 .שו"ע –ליו לאחד מאלו, חייב. חשב ע ואחר כךנטעו למאכל 

 כה. כד, סעיף

 הנוטע לצורך מצוה או לצורך רבים?
 .שו"ע –כגון )לצורך לולב( או אתרוג, חייב.  - ירושלמי

מובא רק אתרוג והטעם שחייב משום שסוף סוף מתכווין לנטיעת הפרי, אך  ירושלמישהקשה דבחולק בלולב  – מעדני מלך

על  ערלההסיק להלכה שבנתכווין ללולב אין איסור לולב לא הוזכר, שהרי מתכווין לעצו, ולכן 
 רע"א. –הפרי. 

 .שו"ע – רמב"ם -יהודה פוטר, והלכה כת"ק לת"ק חייב ור'  רביםהנוטע לצורך  –א ב  ערלה משנה
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 דאל"כ כבר התבאר בסעיף כו.. שו"ע –לצורך רבים.  ברשותווהיינו שנוטע  - רא"ש
 כו סעיף

 ברשות הרבים, גזלן, גוי, גג, ספינה, עציץ -הנוטע 
שנטע, בין לעצמו בין לישראל, והנוטע  והגוישנטע,  והגזלן, הרבים ברשותהנוטע  -א ב  ערלה משנה

 .שו"ע –חייב.  -בספינה

. שו"ע –. כיוון שהשרשים מפעפעין אותם, חייב נקוב שאינואע"פ הנוטע בספינה, או בעציץ  - ירושלמימ רמב"ם
 בדק הבית. –משמע שבאינו נקוב פטור  רא"שאך מה

הגג לא נחשב מחובר דכתיב התם  ביכוריםודווקא לעניין . שו"ע –שמילאו עפר.  גגועל  בביתוהנוטע  - רא"ש
 "ארצך".

 כז סעיף

 חייב בערלה?עץ שעלה מאליו האם 
 .שו"ע –העולה מאליו חייב  -א ב  ערלה משנה

 דכתיב: "ונטעתם" פרט לעולה מאליו.. ב"י –פטור.  – תוספתאו ספרי

 .שו"ע –. ברה"רשפטור מיירי  תוספתא, והברשות היחידשחייב מיירי  ערלהב משנהה – רמב"ם

 הנוטע במקום טרשים האם חייב בערלה?
, הגירסא: חורשין ירושלמידהיינו סלעים חזקים וקשים, ובטור פירש: מדבר. ובהנוטע במקום טרשים,  – ירושלמי

 .שו"ע –פטור. 

אבל אם היה והוא שלא יהיה עושה כדי טיפול שמטפל בפירותיו עד שמביאם לישוב.  -שם  ירושלמי

 .שו"ע –. עושה כדי טיפול, חייב
 כח סעיף

 ערלה הן האם יש לחשוש לדבריו?גוי המוכר פירות ואומר של 
. שו"ע –הן, או של נטע רבעי הן, אינו נאמן.  ערלהגוי שהיה מוכר פירות ואמר: של  -. יבמות קכב

 שם. גמ' –שאינו אומר כן אלא להשביח מקחו. 

 .שו"ע –ואפילו אמר: מאיש פלוני לקחתים.  - ר' ירוחם
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 | הבדלים בין חלת חו"ל לחלת א"י סימן שכב

 א סעיף

 לחלה?מהו שיעור הבצק שיש להפריש 

 מהתורה ומדרבנן
מצות עשה להפריש תרומה מהעיסה וליתנה לכהן, שנאמר: ראשית עריסותיכם תרימו  - רמב"ם

 .שו"ע -במדבר טו, כ. תרומה 

 .שו"ע -העושה כל עיסתו חלה, לא עשה כלום, עד שישייר מקצת.  - משנה חלה סוף פרק א

 .שו"ע -. כשעורה, פטר את העיסה אפילו הפרישמן התורה,  אין לו שיעורוראשית זה  - ספרי

  רמב"ם. -וכדי שיהא בה כדי מתנה לכהן . שו"ע -מן העיסה.  24-ומדברי סופרים מפרישין אחד מ - חלה ב ז

 :מהתורהבמצוות חלה ישנם ב' עניינים  - ביהודה נודע

 ובזה סגי משהו.דכתיב: "תרימו" הפקעת האיסור  .א
ינן שיעור נתינה מן התורה דהיינו מידה ובזה בעדכתיב "תתנו" מצוות נתינה לכהן  .ב

, וחכמים תקנו שייתן בהתאם לגודל מעשרון 48-או מ 24-קבועה שהיא אחד מ
 .פת"ש -העיסה ע"ש 

 בנחתום ובעה"ב
משום רמב"ם.  -לפי שעיסתו מרובה . שו"ע -48-והנחתום העושה למכור בשוק, מפריש אחד מ -משנה שם 

 .בלבוש - הפסד ממכרו

ואפילו שהנחתום עשה עיסה קטנה או שבעה"ב עשה גדולה לא  - ברטנורא מירושלמירמב"ם 
 .ש"ך -משתנה הדין 

הואיל ולשריפה . שו"ע -. 48-ואם נטמאה העיסה בשוגג או באונס, אף בעל הבית מפריש אחד מ -שם 
 סי' שכ"ח. ב"י -עומדת 

ואפילו  48-הבית מפריש אחד מ האידנא שכל העיסות אינן טהורות אף בעל - מרשב"אסי' שכ"ח ב"י 

 .ש"ך -שנותנה לכהן. 
 ג - ב סעיף

 האם מצוות חלה נוהגת בימינו מדאורייתא, והאם יש חילוק בין א"י לחו"ל?
אלא בארץ ישראל בלבד, שנאמר: והיה  התורהאין חייבים בחלה מן  -. רמב"ם מכתובות כה

במדבר "בבואכם"  -ובזמן שכל ישראל שם שנאמר: במדבר טו, יט באכלכם מלחם הארץ 

 .שו"ע -ביאת כולכם ולא ביאת מקצתכם.  טו, יח

שהרי לא . שו"ע -בארץ ישראל, אינה אלא מדבריהם.  עזראאפילו בימי  הזה בזמןלפיכך חלה  -שם 
 .ש"ך -עלו כל ישראל עמו 

 .שו"ע -. ח תורת חלה מישראלכדי שלא תשכ, סופריםמפרישין חלה בחוצה לארץ מדברי  - בכורות כז
 ד סעיף

 חלות וכיצד נוהגים בחלות הללו? 2באלו מקומות וזמנים מפרישים 

 ג' דינים לחלה בשלש ארצות:

כשיעור, והיא נאכלת לכהנים מפרישין בה חלה אחת,  -עד כזיב  שהחזיקו בה עולי בבלכל הארץ  .א

 .ש"ך -שהווי ארץ ישראל לגמרי ולכן נאכלת לכהנים בטהרה . שו"ע -

מפרישין  - שהוא מכזיב ועד אמנהולא עולי בבל,  שהחזיקו בה עולי מצריםושאר ארץ ישראל,  .ב
 .שו"ע -והיא נשרפת; והשניה אין לה שיעור, ונותנים אותה לכהן לאכלה.  48-הראשונה אחד מבה שתי חלות, 

הראשונה אין בסוריא בין בשאר ארצות, מפרישין שתי חלות,  , ביןמאמנה ולחוץוכל הארץ  .ג

שגזרו בהם . שו"ע - , ונאכלת, ומותרת לטמאים אפילו לזבים וזבות.48-לה שיעור, והיא נשרפת; והשניה, א' מ

כיוון שנאכלת  48-משום א"י, ותקנו ב' חלות האחת אין לה שיעור ונשרפת כיוון שאינה מן התורה והשניה אחת מ
  .ש"ך -ם ומותרת לטמאים כיון שמדרבנן. לכהני

 שם
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 ובזמן הזה ]שאין עיסה טהורה, מפני טומאת המת[:

 שו"ע -. , ושורפין אותה, מפני שהיא טמאה48-אחת מ, בכל ארץ ישראלמפרישין חלה אחת  .א

. שו"ע -. ואין לה שיעור, כשהיה הדבר מקודםמפרישין שנייה לכהן לאכילה,  ומכזיב ועד אמנה, .ב
סעיף ה' שכשיש כהן טהור מפריש חלה אחת אף בחו"ל כיוון שאין מפרישין האידנא ועיין 

 בא"י ע"ש.

 ה סעיף

 למי מותרת באכילה ומדוע?שכולנו בחזקת טמאי מתים חלת חו"ל בימינו 

 לבעל טומאת קרי וכד'
אינה אסורה באכילה הלכה כשמואל שחלת חוצה לארץ, אע"פ שהיא טמאה, הואיל ועיקר חיובה מדבריהם,  - בכורות פה.

אבל שאר והם בעלי קריים וזבים וזבות ונדות ויולדות. אלא על כהן שטומאה יוצאה עליו מגופו, 
 .שו"ע -הטמאים במגע הטומאות, אפילו טמאי מת, מותרים לאכלה. 

-לפיכך, בין בסוריא בין בחוצה לארץ, אם רצה להפריש חלה אחת, מפריש אחד מ -רמב"ם משם 
שעדיין לא ראה קרי, או לקטנה שעדיין לא ראתה נדה, ואינו צריך  ןלקטונאכלת  48

 .שו"ע -להפריש שנייה. 

שטבל משכבת זרעו או מזיבתו, אע"פ שלא העריב דהיינו גדול בשנים וכן אם היה שם כהן גדול  -גמ' שם 
 .שו"ע -הרי זה מותר לאכול חלה הראשונה . רמ"א -חולק וצריך הערב שמש.  - ר"ןושמשו 

 ' החלות ושיעורןמס
 . שו"ע -ואינו צריך להפריש שניה בחוצה לארץ.  -גמ' בכורות שם 

כיוון שיש כהן טהור שאוכלה היא העיקר. אך באין כהן טהור מפרישין שניה אחת לשריפה  - ט"ז
והטעם כיוון שהפריש אחת לאור היא העיקר, ורק בשביל שלא תשתכח תורת ואחת לאכלה בטומאה. 

 מפריש חלה נוספת לכהן, ולכן אין בה קדושה, ומותרת לאכילה בטומאה.חלה וכו' 

כיון שאין חלה נאכלת בזמן הזה בארץ ישראל, גם בשאר מקומות אין צריכין  - ועוד בטורי"א 
וכן המנהג פשוט בכל מדינות אלו, שאין מפרישין רק חלה . רמ"א -להפריש רק חלה אחת, ולשרפה. 

 ותה כמו שהיו עושין כשמפרישין שתי חלות, שחלת האור לא היה לה שיעור. אחת בלא שיעור, ושורפין א

 .רמ"א -ומ"מ נוהגין ליטול כזית.  - מהרי"ל

 ברכתה
האוכל חלה, אפילו בחוצה לארץ, מברך תחלה על המין שרוצה לאכול, ואח"כ  - כל בו ורמב"ם

 .רמ"א -מברך: אשר קדשנו בקדושתו של אהרן וצוונו לאכול תרומה 

 נהג בימינוהמ
האידנא אין נוהגין ליתן חלה אף לכהן קטן שאין אנו יודעים איזה כהן וודאי  - מהר"יו רש"ל ועוד

או משום שחיישינן שיפרר הקטן ויבא לידי ומהרשד"ם בדין שבויה וחלוצה לכהן אך  ריב"שוכ"כ 
  ש"ך -תקלה. 

 .פת"ש - למדו שכהנים האידנא בחזקת וודאין - מהרי"ט ועוד
 ד בסעיף ש"ך ה סעיף רמ"א

 חלה בזמן הזה האם מותרת בהנאה והאם חייב באחריותה?
עושין לה היסק בפני עצמה, דישראל אסור ליהנות בחלת חו"ל כששורפין החלה  - מהרי"ק ותוס'

 ונוהגין להשליכה לתנור קודם שאופין הפת.. רמ"א -ממנה.

במקום שאין מבשלים לה מדורה בפני עצמה,  צריך לשרפה במדורת כהן והנכון לעשותובחלת א"י  - מהרי"ל

 .ש"ך -שם כדי שלא תבוא להנאת ישראל 

 ודווקא הנאת שריפה אסורה לזר אך שאר הנאות שרי. - ש"ך
 ולכן אם אכלה העוף קודם שריפה אין צריך להפריש אחרת. באחריותההאידנא שנשרפת אין חייבים  - פת"ש
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 סימן שכג | 'חלה'

 א סעיף

 דין התערובת?חלת חו"ל שנתערבה בחולין מה 

חלת חוצה לארץ שמותרת לכהן טהור מקרי, רשאי לאכלה עם זר על שלחן אחד,  - רמב"ם .א
 . שו"ע -. ואפילו נתערבה שוה בשוה. שאינה מדמעתלפי 

אוסרת תערובתה עד מאה ואחד,  - ר"י וספר התרומה ורא"ש ורוקח ומהרי"ו ור' שמשון .ב
לכאורה נראה דהיינו אם היא בעין אלא שאינה ניכרת אבל אם הסירו . רמ"א - אם הוא במינה, ושלא במינה עד ס'

 ט"ז. – החלה מן התבשיל שנפלה לתוכה אף על פי שהתבשיל ממין החלה אין צריכין ק' וא' ובטלה בס' כשאר איסור
ואף על פי שממה במין במינו אפי' הסיר האיסור בעינן ק' וא' לבטלו  -ר' שמשון תוס' רש"י  .ג

 כתב בד"מו ט"ז. – "כ דיש לומר בדרך אחר אין דין זה מוכרח מ"מ כיון דלרש"י מוכרח כן אין לנו להקלאחתוס' שכתבו 
 בשם רשב"א דבדיעבד בטלה ברוב:

דשרי מטעם דסלק את מינו כמי שאינו ושא"מ אם היו במים שנתבשל בהן העיסה ס'  -דרכי משה ב"ח ט"ז ש"ך 

 יוכל ליקח מעט עד שיהיה במים ס' נגדן ושרי. רבה עליו ומבטלו וא"כ 

צריך ליזהר כשנפלה חלה בתבשיל רותח ואין בקדירה לבטל החלה בתבשיל ימכר או ינתן  -ב"ח 
שא"א בהגעלה ע"כ וכבר  לכהן בדאיכא רוב חולין והכלי אם הוא כלי חרס צריך שבירה

למה לא נסמוך להקל במילתא דרבנן לבטל ברוב  נתבאר דאין אנו נותנין לכהן עכשיו ומה שהחמיר בזה לא ידעתי
 :ט"ז – וכמו שזכרתי לעיל בשם דרכי משה

 האם ניתן להתיר התערובת ע"י חרטה ושאילת חכם?
לבטל, אם לא אכל העיסה  101ואם חזרה ונתערבה בעיסה, ואין  - תשובת מיימוני אורחות חיים

 .רמ"א -ויחזור ויטול חלה אחרת. , דנשאלין על ההקדשותישאל לחכם עליה ויתיר לו כנדר, 
דע"י השאלה נעקרה קדושת החלה מעיקרא וכן איתא לקמן בש"ע סי' של"א סעיף מ"ח דנשאלין על תרומות 

ע"ז ועיין בתשו' בית יעקב בסימן ק"י שהשיג  האריך לחלוק ט"זוה תשובות מיימוני. – ומעשרות אם ניחם עליהם
דאם מתחרט על הנדר מעיקרו מכח תערובת שנתערב עכשיו מהני  על הט"ז והרבה להשיב עליו ולבסוף העלה

ועיין )בתשובת חות יאיר סימן ק"ל( שהשיג ג"כ על הט"ז ועיין בספר באר  .שאלה כדלעיל סימן רכ"ח סי"ג בהג"ה
 יעקב מ"ש בזה וסיים דיש להקל במקום הפסד קצת או לצורך שבת ע"ש

דהכא בנדרי הקדש כיון על ידי היתר החכם הא דלא אסור אפי' ביש ק"א משום דהוה דשיל"מ  - ש"ך
והכי אמרינן בש"ס נדרים ואם נתבשלה דאין מצוה לישאל עליהן אלא מדוחק לא הוי דשיל"מ 

עיסה שלא ניטלה חלה יש ליטול עדיין וא"צ לשייר כ"כ שלא יהא בחלה יותר משיעור ק"א נגד העיסה דלא 
רין בחלת ח"ל שהיא מדרבנן רק אם נתערבה אחר שהופרשה אבל בכה"ג שלא היה עליה שם חלה מעולם מחמי

 .אין להחמיר

 הקלות בחלת חו"ל שאינן בחלת א"י? 5ציין לפחות 

משמע דרוב מיהא בעינן ואף על גב דלעיל . שו"ע -. לבטלה ברובומותר  - תוס'מימרא דשמואל עפ"י . בכורות כז .א

אפילו שוה בשוה סגי )והב"ח סעיף ד' לדעת הטור תירץ דשאני לאכלה לזרים ולא נהירא( היינו בדיעבד אבל לערבה לכתחלה 
אינו מוכרח דדוקא בתרומה כ' הרמב"ם דמבטלה ברוב וי"ל דמחלק הש"ך חולק דצריך רוב כן תירץ ב"י לדעת רמב"ם אבל 

מה לחלה דבחלת ח"ל סגי שוה בשוה ולא בתרומת ח"ל וכן מוכרח בטור ולפי זה נראה דלאכלה לזרים אין לערבה בין תרו
לכתחלה לבטלה אפי' ברוב וכן למאן דאוסר אפילו דיעבד עד ק"א אין לערבה לכתחלה אפילו בק"א ואפילו לאכלה בטומאתו 

בטלים איסור לכתחלה ונהי דהמחבר פסק בזה להקל מ"מ וכדעת הרמב"ן ושאר פוסקים דאין לבטל לכתחלה משום דאין מ
לאכלה לזרים כיון דלא נתבאר זה בדברי המחבר כן להקל אין לבטלו לכתחלה וכן דעת ר' שמשון והרשב"א וכן נראה דעת 

ו הכי הב"ח סעיף ד' מיהו אם עשה כן במזיד נראה דאע"ג דנתבאר לעיל סימן צ"ט ס"ק י"ח דקנסינן ליה הכא שרי כיון דבלא
 :ש"ך – יש פוסקים מתירים לערב אפילו לכתחלה

 . שו"ע -. טומאתואוכלה בימי  -גמ' שם  .ב
שם  -מפני שהיא טמאה באויר ארץ העמים. . שו"ע -. הארץ עםויכולין ליתנה לכהן  - ד ח חלההלכות  רמב"ם .ג

 .ברמב"ם

 . שו"ע -, שהוא אסור. במתנותיו המסייע כהןואין בה משום  - שם בכורות רבא .ד
מפני שאין עיקרה החלה, בחו"ל מותר,  יפריש כך ואחר תחלהואם רצה לאכול  - שם בכורות שמואל .ה

אך צריך לשייר מעט יותר משיעור  - רא"ש סמ"ג ר"ן. שו"ע -. אבל חלת ארץ ישראל לא יאכל עד שיפריש אלא מדבריהם

ת צריך ליזהר להפריש קודם השבת כי אין ובערב פסח שחל בשב .רמ"א -חלה שמפריש, כדי שיהא שיריים בשעה שמפריש 
 וע"ש שבדיעבד יש תקנה. פת"ש -מג"א סימן תקו  -יכול לשייר 

ודווקא  - סמ"ק כל בו. שו"ע -כתרומה.  המוקףחלת ארץ ישראל אינה ניטלת אלא מן  - משנה חלה ב .ו

אין מפרישין חלה מעיסה אחרת שלא  לעיסה שנתחייב עם חלה זו יכול לפטור שלא מן המוקף, אבל עיסה שנילושה בפני עצמה,
 .רמ"א -מן המוקף. 

 . שו"ע -. לכתחילה, הטהור על הטמאחלת א"י אינה ניטלת מן  - לדעת חכמים חלה א .ז
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 סימן שכד | עיסה החייבת בחלה

 א סעיף

 איזה סוג קמח חייב בחלה?
 הרי אלו חייבין בחלה. -החיטין, והשעורין, והכוסמין, והשיבולת שועל, והשיפון  -תנן:  -מנחות ע. 

 .שו"ע -. חמשת מיני תבואהאין חייב בחלה אלא  -חלה א  משנה

'והיה  במדבר ט"ומנא הני מילי? אמר ריש לקיש: אתיא לחם לחם ממצה, כתיב הכא:  -שם ע:  גמ'
 'לחם עוני'.  ט"זדברים באכלכם מלחם הארץ', וכתיב התם: 

 שם

 מהו שיעור העיסה החייבת בחלה?
 .שו"ע -. חמשת רבעיםואין חייב אלא  -חלה ב ו 

 1-, וכל זוז מצרי שווה לזוזים מקמח חטים שבמצרים 520ומשקל חמשת רבעים קמח הוא  - רמב"ם

 -גרם[.  1664גרם יוצא  3.2גרם ]ועפ"י שיעור הדרה"ם הישן דהיינו  1560גרם דהיינו  3-דרה"ם, ודרה"ם שווה ל
 .שו"ע

 השיעור בכלים
קמח, ואותו קמח הוא שיעור ביצים וחומש ביצה, ממלאים אותו  43ומדה שמחזיק  - רא"ש רי"ף

ביצים בנחת אחת  43וכך ישער אותה ימלא כלי מים ויתן אותו לתוך כלי ריקן ויכניס לתוכו  -. שו"ע -חלה. 
לאחת והמים היוצאין כלי המחזיק אותם הוא שיעור המדה או ימלא כלי מים ויערה המים ממנו לכלי אחר ואח"כ 

ממנו והמים שיותרו הן המדה וזה יותר טוב שלא יוכל לכוין בנתינת ביצים ויחזור בו המים שעירה  43יתן בו 

 .או"ח תנו טור -הביצים לתוכו כשהוא מלא. 

 ט"ז. – משערינן לפי התבואה כמו עומר של מן ממילא בקמח הוא צריך יותרדיש למדוד בקמח בגודש  -"ש רא .א
א"א ד. שו"ע -וכשממלאים המדה קמח, תהיה מחוקה ולא גדושה.  - רמב"םו רשב"אמ ב"י .ב

 לנו לדעת כמה ניתוסף במן אחר שנטחן ברחיים אלא ודאי אין משערינן אלא בקמח וע"כ אין צריך גודש:

כלי המחזיק עשר אצבעות על עשר אצבעות, ברום שלש אצבעות ותשיעית אצבע בקרוב,  - רמב"ם
ש בה ז' אצבעות פחות ב' תשיעיות אצבע על ז' פחות ב' תשיעיות אצבע, ברום וכן מדה שיהוא שיעור החלה. 

והעומר . רמ"א -ז' אצבעות פחות ב' תשיעיות אצבע, הוא העומר. וכל האצבעות אלו הם רוחב גודל של יד. 
  ש"ך -שיעור חלה 

ם שלמדו מרביעית של דחהו שפשוט שבמרובעות משערי ש"ךוהסתפק אם מיירי במידה עגולה או מרובעת.  - לבוש
 תורה של פסח שהיא מרובעת.

וכמדומה שכתב ביצים  86ביצים שלנו הם כחצי ביצה של חז"ל ולכן לא יברך עד שיהא שיעור  - צל"ח

 .פת"ש -. גר"אכן גם בהנהגות ה
 ב סעיף

 האם מועיל להפריש חלה מעיסה ממין אחד על עיסה ממין אחר?
 .אין מפרישין אלא על מינוואם לש כל מין ומין לבדו, ויש בו כשיעור, ורוצה להפריש ממין זה על זה,  - רא"שו 'תוס

כיצד, אין מפרישין חטים על שום אחד מהם, ולא משום אחד מהם עליהם. וכוסמין ושיפון מפרישין מזה על זה, 

 .שו"ע -. וכן שבולת שועל ושעורים מפרישים מזה על זה

 ים מצטרפים לשיעור?האם סוגי קמח שונ
 - שאם אין בעיסה אלא חמשת רבעים מחמשתן, מצטרפין., מצטרפיןחמשת מיני תבואה  -שם  מנחות משנה

 .שו"ע

 כיוון ששם חלה על כולן בשווה לכן מצטרפין. - ש"ך

 לש כל מין לבדו ודיבק העיסות האם מצטרפות לשיעור?
 ומדבקו, ואין בו כשיעור, לש כל אחד לבדוקמח. אבל אם  כשערבןבמה דברים אמורים,  - ירושלמי

 למין אחר, אין מצטרפין אלא בזה הסדר: 

 .שו"ע -שם.  משנה -אין מצטרפין אלא עם הכוסמין,  - החטים .א
 .שו"ע -. רא"שר"ש  תוס' -מצטרפין עם כל אחד ואחד.  - והכוסמין .ב
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 .שו"ע -חלה ב משנה -מצטרפים עם הכל חוץ מעם החטים.  - השעורים .ג
 .שו"ע -תוס'כלאים א ו משנה -ולא עם שבולת שועל וחטים. מצטרף עם שעורים וכוסמין,  - שיפון .ד

 ובחלה. שם משנה -מצטרף עם שעורים וכוסמים, ולא עם חטים ושיפון.  -שועל  שבולת .ה
 .שו"ע -, כוסמין ושבולת שועל ושיפון מצטרפים. רמב"םולה

זו בזו, אך בלשן יחד עד שנעשו עיסה בפני  נושכותעיסה לעיסה ורק  שדיבקוהיינו דווקא  - ט"ז
 לקמן. רמ"אועיין , מצטרפים בכל המינים. אחדוגוף  עצמה

עירב קב מעיסה עם קב אחר מעיסה שאינו מינו, וחלקו אח"כ והוסיף על כל אחד רובע הקב  - טור
יירי ומ - .רמ"א -. ולא חל חיוב עד עתהממינו, חייב בחלה כיון שלא נצטרפו כשהיו מעורבים 

 -שלא לש העיסות יחד אלא רק שדיבקן ורק נושכות זו בזו דאם חיברן הווי כמו קמח בקמח ומצטרפים כנ"ל. 
 שלמד דמיירי בעירב ממש. פרישה. ודלא כט"ז

אבל אם עירב קב קמח עם קב קמח ממין אחר על דעת לחלקו וחלקם והוסיף על כל אחד  -שם 
או לידי חובה פעם אחת כשחלקם, שוב אין חוזרים לידי חיוב כיון שב. רמ"א -רובע הקב ממינו, פטור. 

 יפריש בזה בלא ברכה.  - רש"לול . ש"ך -חלה כמבואר לקמן סי' שכו. 
 ג סעיף

 האם הסובין והמורסן מצטרפין לשיעור חלה?
דהשאור אם ריקד והפריש מורסן מתוכם, וחזר ועירבן עמו, אינו מצטרף. חמש רבעים הללו  - חלה ב ו

 .שו"ע - והסובין והמורסן מצטרפין להשלים, דווקא בלשן בלא הרקדה

 דכתיב "עריסותיכם" ואין דרך עריסה לערב בו מורסן וסובין לאחר שהפרישן מן הקמח. - ש"ך
 ה. ד, סעיף

 דיבק העיסות האם מפריש מכל אחת ואחת?
כוסמין באמצע, מחברן  בוקשעורים מצד זה,  וקבחטים מצד זה  קב - רא"שעפ"י ר"ש וחלה ד  תוספתא

כיוון שיש בכל אחד קב מצטרפים . שו"ע - מכל מין ומין.והרי אלו מצטרפין, וצריך להפריש 
 לחייב החטים בלא השעורים והשעורים בלא החטים ותורם מכל אחד ואחד שאין תורמין ממין על שאינו מינו.

קב כוסמין באמצע,  וחציקב שעורים מצד זה,  וחציקב חטים מצד זה,  חצי -שם  תוספתא
כיוון דליכא אלא חצי קב בכל אחד ליכא . שו"ע -על שלשתן.  מן הכוסמיןמצטרפים, ותורם 

שיעור עד שיצטרפו שלשתן ונמצא דכוסמין ששניהם מצטרפין עמהם חייבין וחטים ושעורים דאין מצטרפין זה 
 עם זה פטורים:

 ג' חלות אחת מכל מין. - ש"ך

 הכוסמים רק גורמים החיוב ותו לא ואין שייך להפריש ג' חלות שהרי אין כאן שיעור אלא של ב' חלות.שרק ב' חלות.  - ט"ז

ואף על פי שהכוסמין מחייבין את החטים ואת השעורים אין תורמין מן  - רבינו שמשון והרא"ש
הכוסמין עליהם לפי שגם הכוסמין מתחייבין במה שנושכים בחטים ושעורים ודי לו 

הילכך אם תורם מן הכוסמין על השעורים הוי כתורם מן החטים על השעורים דכיון אחד מהם בצירוף עם 
 דצירוף החטים מחייב הכוסמין נגררים הכוסמין אחר החטים ונקראים על שמם וכן נמי על החטים מהאי טעמא.

 . ט"ז ב"י -
 ו סעיף

זה וקב חטים מצד  קב חטים מצד -)מ"ג(  משנה בפרק בתרא דחלהר' שמשון רא"ש מירושלמי 
 – זה וקב אורז באמצע, או קב של עובד כוכבים או קב של חלה, אינם מצטרפים.

דוקא בנשוך אבל בבלול אינו מפסיק כמ"ש בסי' ש"ל ס"ג וכמ"ש ש"ך. ו –כיון דהאמצע אינו בדין חלה  שו"ע.
 :גר"א –בירושלמי )פ"ג( שם הביאו הר"ש והרא"ש שם

דאף על פי שעכשיו . רמ"א – הם עיסה שכבר הורמה חלתה, מצטרפיןאבל אם היה ביני -שו"ת רא"ש 
 :ש"ך – היא פטורה כיון שהיתה בדין חלה מצטרפת וכן בסעיף ז' כיון שהם בדין חלה מצטרפין

 ז סעיף

אף על והיה ביניהם קב של מין אחד מחמשת המינים, או קב משל אשה אחרת, מצטרפין.  - ירושלמי

פירוש בין שני קבין חטים היה  שו"ע. - :באר היטב – חלה מ"מ לא חשיב כאן הפסקפי שאינם מצטרפין לחיוב 
קב אחד משאר חמשה מינים שאין להם צירוף לחטין כגון שיפון או מין אחר שאין מצטרפין לחלה כדלעיל סעיף 

לה ע"כ מצטרפין ב' מכל מקום לא חשיב כאן הפסק בין אלו שני קבין חטין כיון שעל כל פנים גם זה הוא בר חיוב ח
שפיר שני קבין חטין להדדי וכן אם מפסיק ביניהם קב משל אשה אחרת אין מבטלין הצירוף של שני הקצוות אף 

 :ט"ז – על פי שאינו מצטרף לחיוב חלה
 ח סעיף

קב של תבואה חדשה וקב של ישנה,  - דחלה )מ"ד(בפרק בתרא  רמב"ם ר' שמשון מירושלמי ומשנה
זהו מדרבנן מטעם גזירה שמא יבוא להפריש מזה על זה כיון שהם מין אחד  שו"ע. –אינם מצטרפים. 

 :ט"ז – ומבואר בב"י שצריך להפריש עליהם מצד אחר דהא מן התורה הם חייבים

 שו"ע. – היה קב של ישן מצד זה וקב ישן מצד זה, וחדש באמצע, מצטרפין. - שם
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 רמ"א. – וה"ה איפכא, חדש משני הצדדים וישן באמצע - ב"י
 י. ט, סעיף

 מקרים בהם עיסה העשויה ממין הפטור מחלה תתחייב בחלה? 2ציין 

 עיסה מחיטים ואורז
משמע אף על גב . שו"ע –העושה עיסה מהחטים ומהאורז, אם יש בה טעם דגן, חייבת בחלה  - חלה ג ז

 ט"ז. - דלית שיעור חלה בדגן לחוד
 .שו"ע –אע"פ שרובה אורז; ואם לאו, פטורה.  -. זבחים עח

דוקא באורז אמרו כן לפי שנגררים אחר החטין אבל שאר המינים לא אבל מהטור  - רשב"אמב"י 
 :ט"ז לבוש ש"ך -משמע להדיא דה"ה לכל מיני דגן. 

כתב דגן סתם ומשמע שאין לחלק בין חיטים לשאר מיני דגן אלא אזלינן בתר טעמא דטעם  – טור
 .ש"ך –כעיקר דאורייתא. 

 נתן שאור בעיסת אורז
וכן פסק  –נתן שאור מעיסת חטים לתוך עיסת אורז, אם יש בה טעם דגן חייבת בחלה.  - חלה סוף ג

גרס אחרת  רמב"םכיצד פסק מה שנדחה מהלכה וי"ל שה רמב"םתמה על ה ב"יוב שו"עו טור רמב"ם
 ע"ש. ירושלמיב

 ראב"דוכן פסק  –חולק ולעולם אינה חייבת בחלה עד שיהיה בה דגן כשיעור.  – רשב"ג בירושלמי
 .ירושלמידכן פסקו רב אידי בר אבין בשם ריש לקיש וכן משמע להלכה ב רשב"או

 יא סעיף

 נתן שאור מעיסה שלא הורמה חלתה לתוך עיסה שהורמה חלתה, כיצד ינהג?

 כשיש לו קמח ממקום אחר
אם הכול ממין אחד, ייקח קמח או עיסה שלא ניטל ממנה חלה ויפריש ממנו על זה השאור  –ג ח  חלה

 .שו"ע –בשאור  48-דהיינו אחד מלפי חשבון, 

 . רמ"א –ואפילו אין בזה שעור חלה, ובלבד שיניחנו אצל העיסה הגדולה.  - הדשן תרומת

 שיעור השאור בלבד.הכא שמפריש ממקום אחר שחייב בחלה, די בהפרשה לפי – ש"ך

 .כדלקמן סי' שכהובדינים הללו סגי בעיסות סמוכות ולא בעינן צירוף כלי  - ש"ך רש"ל

 כשאין לו קמח ממקום אחר
 .שו"ע –בכל העיסה, לפי שנעשית כולה טבל.  24-אחד מ ב"יובטור ו 48-מפריש אחד מ -משנה שם 

פריש מגופה של העיסה רק מחמת כיוון שאינו מפריש ממקום שחייב בחלה אלא צריך לה – ש"ך
יפריש כיוון שהשאור עושה כל העיסה טבל, שקבלה העיסה טעם מהשאור ונעשה כולה חייבת 

 כשיעור מן העיסה כולה דאזלינן בתר מעשה ההפרשה.

 נתן שאור פטור בעיסת חיוב?
שנוטלין שאור של גוי כפי שמצוי שעושים לאחר הפסח והוא הדין אם השאור של פטור והעיסה של חיוב  - ר' פרץ

 .שו"ע –שיכול להפריש מיניה וביה. ונותנין בעיסה 

 ולא חיישינן שיעלה בידו שאור של פטור דכיוון שנבלל אמרינן שנעשה כולו חיוב. – ט"ז

 .רמ"א –ומכל מקום לכתחילה לא יסמוך על זה, ולא ייתן שאור של פטור בעיסה של חיוב.  - מרדכי

אבל אם כבר עבר ועשה, מותר לכתחילה ליקח מאותה עיסה וליתן בעיסה אחרת  - תרומת הדשן
 . רמ"א –שיהיה בו לשאור. 

 יב סעיף

התערבבו לחמניות שהופרשה מהן חלה עם לחמניות שלא הורמה חלתן כיצד נתיר 
 את התערובת?

קמח יעשה עיסה מחמש אם יש לו מי שנתערב לו פת שהפריש ממנו חלה עם פת שלא הופרש ממנו,  -משנה שם 
 .שו"ע –רבעים ויצרפנה עם הככרות בכלי, ויפריש ממנה על אותם ככרות שנתערבו. 

ואם רוצה להפריש מיניה וביה, צריך להפריש מעט מכל ככר וככר, או יצרפם כולם בכלי  - רא"ש
אחד ויפריש מכל אחד על כולם עד שיפריש מכדי חשבון הככרות, ומאחד יותר, כדי 


