
  הרב אהרן ליכטנשטיין
  ישיבת הר עציון, ראש הישיבה

 

  בענין מצות הפרשת חלה

יתעטף בציצית ויברך ", )א:ח ח"או(קיימא לן כפסק המחבר 

, מהם :התפצלו ראשונים, אשר להיקף חובת העמידה בברכה ".מעומד

ר בקמה "וכי מברכים מברכים מעומד דת "–שצמצמוה לספירת העומר 

שאף הרחיבו למצוות , מהם; 1"תחל לספור אל תיקרי בקמה אלא בקומה

 הנלמדים – 3 ואולי אף לולב ומילה– 2 כציצית ותקיעת שופר,בודדות

בצטטם ירושלמי שלפי , ומהם; מספירת העומר בגזירה שוה דלכם לכם

כדעה  .4שיישמוה לכלל ברכות המצוה, מיטב ידיעתי לא הגיע לידינו

, ומתוך הנחה שכך פסק המחבר, 5"בית יוסף"האחרונה כנראה הכריע ה

ח משמע דמותר "ס שכ"ד ר"וע דבי"וצ" :עליו) 'אק "ס" (מגן אברהם"העיר ה

כ דאינו "ל דהפרשת חלה אינה מצוה כ"לברך מיושב והיא משנה שלמה וי

  ".ל"עושה אלא לתקן מאכלו דומיא דשחיטה כנ

 שיש 6העירו כמה אחרונים, והנה אשר לקושייתו כשלעצמה

ליישבה בפשטות שאמנם יש לברך מעומד לכתחילה אך ברור שאין זה 

א הינה "והרי המשנה אותה הזכיר המג .ובכך שעת הדחק שאני, כובאלעי

האשה יושבת וקוצה חלתה ערומה מפני ", )ג: ב(השנויה במסכת חלה 

) א: חלה ב(ומבואר בירושלמי , "שהיא יכולה לכסות עצמה אבל לא האיש

אין להקיש , אך היות ומדובר במצב שעת הדחק מובהק .שזה בגלל הברכה

ותפיסת , א"אך אשר לתירוצו של המג .למציאות לכתחילהולהקשות ממנו 

  . ושומה עלינו לבוחנו לגופו7;לא כל כך התייחסו, מצות חלה המנוסחת בו

                                                                                                         
  .מא: י, פסחים, ש" רא)1

  .צב' סי, ק"בהגהותיו על הסמ, רבינו פרץ,  כך)2

  .סעיף כח, ציצית' הל, "ארחות חיים"ב, בשם ויש אומרים,  כך)3

  .סעיף כז, שם, "ארחות חיים"ב,  כך)4

  .ח שם"ובב', ח' ריש סי, ח"או,  עיין בדבריו)5

, "ישועות יעקב"וב; א: ח, ם"ילהמלב" ארצות החיים"ב; ג: ח ח"או, "ערוך השלחן" עיין ב)6
  .ב: ח ח"או

ואם כוונתו שאינה מצוה : "א"שם התקשה מאד בהבנת תירוץ המג" ישועות יעקב" ב)7
המוטלת על האדם כך אם יש לו עיסה מפריש ממנה חלה ואם אין לו עיסה איננו חייב בהפרשת חלה 

דבר מאוד בפלס ולא ידעתי שום הפרש מצד הסברא בין מצות ושקלתי ה.  . . עדיין קשה מציצית
, אין חפצא הניתר, ד חובת מנא"אפילו למ, בציצית .אך דבריו תמוהים ".ציצית למצות הפרשת חלה

 -ולגבי ציצית העירו הרבה ראשונים שמן הראוי ליצור תנאי חיוב וקיום המצוה  .מה שאין כן בחלה
ציצית , ם"רמב" (סות המחוייבת בציצית כדי שיקיים מצוה זואלא לעולם ישתדל להיות עטוף בכ"
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יתכן ולא בא  .א תיתכנה שתי הבנות"והנה אשר לפשר דברי המג

, אלא למעט במעמד הפרשת חלה מפאת המטרה הממריצה את המפריש

יותר מסתבר , ברם .וה לשם שמיםהפועל לגרמיה ולאו דוקא למען המצ

שלא הגביל תירוצו לדיון במפלס הדחף לקיום המצוה אלא שקבע מסמרים 

כל עוד אין האדם מבקש לאכול מן , לדעתו, הווה אומר .לגבי רמת חיובה

ואף אם נראה את ההפרשה כקיום ; אין חובה להפריש הימנה, העיסה

רובצת אם אין צורך מכל מקום אין חובת הפרשה , מצוה ולא רק כמתיר

שלגביה ברור שלגבי , וזה מה שהשווה לשחיטה .בה כדי לאפשר אכילה

אלא שיתכן שאף כששוחט אין כאן ,  ולא עוד–חולין אין שום חובת שחיטה 

  .טיפוס להפרשת חלה- כאב–קיום מצוה אלא פעולת היתר גרידא 

שלל את , ז שעמד על מדוכה דומה"אולם מפורסמים דברי הט

דלגבי " מגן אברהם"והסיק בניגוד לשיטת ה, בין הפרשה לשחיטהההקבלה 

השומע ואינו מדבר אם הוא מומחה  ",)ז:יורה דעה א(מה שפסק המחבר 

שזה לכאורה עומד בסתירה למה , "שוחט אפילו לכתחלה אם אחר מברך

כמבואר ,  וזאת–שלכתחלה אילם לא יתרום ) ה: תרומות א(ששנינו 

שהשוחט יכול , 8ז" תירץ הט–שאינו יכול לברך מפני , בירושלמי על אתר

: בגלל שוני בצביוני שתי המצוות, להסתמך על ברכת אחר אך לא המפריש

אלא דבשחיטה נראה טעמו דאחר מברך שפיר דברכת השחיטה אינה "

.  . . באה על השחיטה עצמה דהא אין חיוב לשחיטה אם אינו רוצה לאכול

ה על מצות הפרשה לא על איסור אבל בהפרשת תרומה הווה עיקר הברכ

אכילת טבל שהרי מצות ההפרשה חיוב עליו אפילו אם אינו רוצה לאכול 

לא : "עקיבא איגר בהגהותיו על אתר' והעיר עליו ר ".מן התבואה עדיין

, מצאתי זה דבפשוטו הוא רק כשרוצה לאכלו אסור עד שהפריש תרומה

   ".ומהנ בתר"ש וה"כ לענין חלה עיי"כ' ח' א רסי"ובמג

, :גיטין מז(י בשלהי השולח "כך מפורש ברש, ולאמיתו של דבר

בבואו לנמק למה תיקנו שהמוכר שדהו לעובד כוכבים , )ה מדאורייתא"ד

ולא , ם להפקיע מיד מעשר"למאן דאמר אין קנין לעכו, לוקח ומביא בכורים

וכיון דביכורים : "שירכוש את הפירות כדי להפריש מעשר, במקביל, תיקנו

צוה דרמיא עליה היא ולא טבלי לאסור פירות באכילה מיחייב ליקח מ

                                                                                                         
שלכל היותר נאמר שאל לאדם לעקוף את המצוה על ידי לישת קבים ,  מה שאין כן בחלה-) יא: ג

  .אך אין דרישה ללוש ולאפות כדי להפריש באורח מתמיד, קבים

  .לג: א, "פרי חדש"ועיין ב; יז: ד א"יו, ז" ט)8
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ולהביא ולא דמי למעשר דאפילו למאן דאמר אין קנין לא מיחייב לעשר על 

חלקו של עובד כוכבים דמעשר טביל ואסר ליה באכילה ולאו מצוה דרמיא 

עליה היא אלא אם כן אוכלן או מוכרן דקא משתרשי ליה אבל ביכורים 

, א"א ורע"הרי סימוכין ברורים לשיטת המג ".יא עליה היאמצוה דרמ

  .ז וחילוקו"ובניגוד לעמדת הט

וניתן לאמץ את גישת , נראה שאין כאן הוכחה, בהרהור שני, ברם

י דן במעשר "רש .אם נקבל הנחה נוספת, וזאת; י"ז גם אליבא דרש"הט

ם "הרמב .ניתן לחלק ביניהם, ונראה שביחס לשאלתנו; ז בתרומה"ואילו הט

: אמנם העלה בפירוש המשניות שיש ליישר את ההידורים ולהשוותם

פ שמקראות אלו שלמדו מהם יש שנאמרו במעשר ומהם שנאמרו "אע"

בתרומת מעשר אין זה קשה לפי שנאמרו במעשר ומהם שנאמרו בתרומת 

מעשר אין זה קשה לפי שאנחנו למדים במה שנאמר בתרומות על 

 במעשרות על התרומות מפני שענין אחד המעשרות ובמקראות שנאמרו

כוללם והוא להפריש מפירות אלו המתנה הראוייה להם איזה מתנה 

: מעשר א(להלכה , "משנה תורה"ב, קבע מסמרים, בהתאם, וכך 9".שתהיה

וכל שאמרנו בתרומה אין תורמין מזה על זה כך במעשר אין מעשרין ): "ז

מתו תרומה כך אם הפריש מזה על זה וכל שאמרנו בתרומה אם תרם תרו

מעשרותיו מעשרות וכל שהוא פטור מן התרומה פטור מן המעשר וכל 

לגבי , בעיקר, הדברים אמורים, ם"אפילו ברמב, ברם ".'התורם מעשר וכו

, ואינם נוגעים בהכרח לשורש החיוב, תכסיסי מעשה ההפרשה לפרטיו

שתרומה משמעית - ם חד"פסק הרמב, לדוגמה, כך .ואולי אף לא להיקפו

וכן יראה לי שהוא הדין ", בזמן הזה דרבנן ואילו לגבי מעשר רק הוסיף

, מאידך 10".במעשרות שאין חייבין בהן בזמן הזה אלא מדבריהם כתרומה

וכן ", ואז הוסיף, שמעשר ירק דרבנן, על פי כמה סוגיות מפורשות, פסק

ים נראה ברור שלדעת ראשונ, בכל אופן 11".יראה לי שהוא הדין בתרומה

  .אחרים ודאי שניתן לחלק לגבי שאלתנו

                                                                                                         
  .גום הרב קאפחבתר; ה:  תרומות א)9

  .כו:  תרומות א)10

אך השוני  .ם משווה תרומה ומעשר"בשני המקרים בסופו של דבר הרמב, כמובן .ו: ב,  שם)11
הבנה זו  .בהחלט ניתן לחלק ביניהם, הן מצד הסברא והן על פי הסוגיות, בניסוח מעיד על הבנתו כי

 אך היא אינה זזה - פרנקל בנידון ' במהד" ספר המפתח" יעויין ב- עוררה תהיות אצל כמה אחרונים 
  .ממקומה
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כפי שבוקע , חילוק כזה יש לנעוץ בשוני היסודי שבשתי המתנות

מעשר נועד לשרת אוכלוסיית מקבלים ולסייע להם  .ועולה מן הפסוקים

כמותו משמעותית ועונה על הצורך  .ואם עניים,  אם לויים–לספק צרכיה 

 12י דקיימא לן דלא כרבי מאירלמא,  אפילו של מעשר ראשון–מעמדו  .הזה

נתינתו אינה  .והוא נאכל לזרים ואפילו בבית הקברות,  כחולין גמורים–

: במדבר יח(ואם במקום אחד נאמר ; אלא כללוי או לעני' מתוארת כלה

, "תרומה נתתי ללוים לנחלה' כי את מעשר בני ישראל אשר ירימו לה", )כד

ו הכתוב תרומה עד שיוציא קרא: "ל בספרי על אתר להסביר"הזדרזו חז

א בא הכתוב ללמדך שאם רצה לעשותו תרומה על "ממנו תרומת מעשר ד

מעשר ראשון במיוחד נתפס במונחים מעין ממוניים  13".מקום אחר רשאי

ומשמש " שכר הוא לכם חלף עבדתכם באהל מועד): "לא: במדבר יח(

בישראל ולבני לוי הנה נתתי כל מעשר ): "כא: יח, שם(כחלופה לנחלה 

ביטולו מתואר  ".לנחלה חלף עבדתם אשר הם עבדים את עבדת אהל מועד

: דברים יד(ויש על כך איסור ממוקד , לא במלכות שמים אלא בלוי, כפגיעה

  ".והלוי אשר בשעריך לא תעזבנו כי אין לו חלק ונחלה עמך): "כז

היא אמנם ניתנת בפועל  .אופי שונה לחלוטין, לעומת זו, לתרומה

, כך .'אך היא מוגדרת כתרומת ה, והופכת להיות ממונו לכל דברלכהן 

כל חלב יצהר וכל חלב תירוש ודגן ", )יב: במדבר יח(לגבי תרומה גדולה 

: במדבר יח(לגבי תרומת מעשר , כך ;"לך נתתים' ראשיתם אשר יתנו לה

מכל מעשרתיכם אשר תקחו מאת בני ' כן תרימו גם אתם תרומת ה", )כח

במדבר (לגבי חלה , כך; "לאהרן הכהן'  ממנו את תרומת הישראל ונתתם

על אחת , וכך; "תרומה לדרתיכם' מראשית ערסתיכם תתנו לה", )כא: טו

יש להם אף פן קדשי , 14ם"כפי שקבע הרמב, אשר, לגבי בכורים, כמה וכמה

אין היא מסוגלת לספק  ".לקיך-א' והנחתו לפני ה", )י: דברים כו(מקדש 

, 15 רציני שהרי מדאורייתא כמותה יכולה להיות אפסיתשום צורך אנושי

 .אין היא מוגדרת כשכר אלא כמתנה .בהיות חטה אחת פוטרת את הכרי

זר האוכלה חייב ; הינה רוויית קדושה הגובלת בכמה מישורים בשל קודש

                                                                                                         
  .ב: מעשר א, ם"וברמב, . עיין יבמות פו)12

  .146' עמ, האראוויטץ. ש.ח'  במהד)13

  .יט: ב, טז: ב, בכורים,  עיין בדבריו)14

, מעמדה בין תרומה למעשר מורכב, ככלל .לגבי תרומת מעשר, כמובן,  פרט זה אינו תופס)15
אם כי אין שיעור , אף לגבי תרומה, :)נח, קידושין(ד "רי' לדעת התוס .ל"אך אכמ, וטעון ליבון נרחב
  .דעתו שיטת מיעוט, ברם .יש שיעור לנתינה, להפרשה המתרת
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לא טומאת עצמה ולא טומאת , מיתה בידי שמים ואין היא נאכלת בטומאה

 – רק ברמת טעמי המצוות אלא בהגדרה הלכתית  ולא–ניתן להבין  .האוכל

, הבולטת(לדרוש תזכורת , שכל כולה מיועדת לחבר את האדם לבוראו

מוציא לחם מן "ו" שומר חקות שמים"של זיקתו ל) לגבי בכורים, כמובן

תהיה במתנה לקדוש ברוך הוא ולא " צריכה"לקבוע שראשית ה; 16"הארץ

ני הקדמת הנאת הצרכן לנתינתו ולהציב מחסום בפ, לסיפוק תאוות האדם

  17".שלא יהא שולחנך מלא ושולחן רבך ריקן", בכיוון; לגבוה

 אם כי ודאי לא –ניתן להבין בפשטות חילוק אפשרי , על רקע זה

 לתרומה לגבי מצות הפרשה אף כשאין כרגע צורך 18 בין מעשר–מוכרח 

מעשר תובע שאדם הבא ליהנות מיבולו יתחלק בשפע עם  .בה כמתיר

 .ולא פעם מוזכר הלוי בצמוד לגר לעני וליתום, אוכלוסיות חלשות ונזקקות

אך  .כל עוד אין הוא כשלעצמו נהנה יתכן שאין חובת החלוקה תופסת

בגין עצם קבלת נעוצה חובת נתינת ראשית חלה , אשר לחובתו כלפי שמיא

ונראה שחילוק זה לא  .אף אם אין הצריכה עומדת כרגע על הפרק, השפע

מכל ", על הפסוק .עוץ בסברא אלא אולי אף מעוגן בברייתא מפורשתרק נ

מובא , "מכל חלבו את מקדשו ממנו' מתנותיכם תרימו את כל תרומת ה

יונתן אומר לפי שהוא אומר ראשית דגנך תירושך ויצהרך חובה ' ר: בספרי

חובה ' ל תרימו את כל תרומת ה"אתה אומר חובה או אינו אלא רשות ת

וכי יעלה על הדעת שאין  .ולכאורה דבריו משוללים כל הבנה .19"ולא רשות

, ב"וכבר נתקשה בכך הנצי .חיוב להפריש וכי מותר לאכול ללא הפרשה

 לומר שהוא רשות הא יכא תיתיאיברא עדיין צריך ביאור מה: "והעיר

האם בראשית הגז , עוד הקשה ".תתן לו' מקרא מלא כתיב ראשית דגנך וגו

ה ראשית שתפרשו מדגנך "ד דה"וס: "ובא ליישב; רשותבאמת אין לנו אלא 

תתן לכהן כמו כל חרם בישראל לך יהיה דפירושו אם ' לה' תירושך וגו

                                                                                                         
  .טז: שמות כג, ן"ברמב, לגבי מצוות הרגלים, מעין זה,  עיין)16

  .ביום טוב, ואפילו עולות, לגבי היתר הקרבת נדרים ונדבות, : עיין ביצה כ)17

המצב , גבי מעשר שני .יר כי המיתווה שהוצע לעיל עסק במעשר ראשון ומעשר עני יש להע)18
, ומן הסתם(והן לגבי היעד שהציבה התורה לגבי אכילתו ,  הן לגבי קדושת החפצא-שונה לחלוטין 

או שמא נתייחס למעשר , ויש לתת את הדעת האם זה ישפיע על שאלתנו ).אף לגבי הפרשתו, אם כך
  .ר צריך עיוןוהדב .כמקשה אחת

 הסוברים - ובמצויין שם , כא: ב, "אפיקי ים" עיין ב-אם נקבל דעת אחרונים , יש לעיין, מעין זה
האם תהיה ההלכה לגבי הפרשת מעשר שני , כי תרומה ניטלת במחשבה אך למעשר נדרש דיבור

  .שונה משאר מעשרות

; 113' עמ, לעיל, ר מקבילמופיע מאמ, לפי גירסאות מסויימות .148-9' עמ, .ה.ש.ח'  במהד)19
  .ויעויין בזה להלן
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ואם כי לא ירדתי לסוף דעת  .ש בדבריו"יעו; 20"יהיה לכהן' תחרים לה

ודאי שאין שום הוה אמינא , יונתן ברור' נראה שפשר דברי ר, ב"הנצי

, אלא סלקא דעתך שאין כאן אלא מתיר, רשהשיהיה מותר לאכול ללא הפ

קא משמע לן  .ושמי שאינו זקוק למתיר אינו חייב להפריש, כבשחיטה

כל "אלא שזה נאמר לגבי  .א"ולא כהבנת רע, שההפרשה מצד עצמה חובה

, אין הכי נמי שהפרשתו רשות', אך לגבי מעשר שאיננו לה" 'תרומת ה

  . האדם לאכילהאך אין בה חובה כל עוד לא ניגש, כמתיר

לפום ריהטא ניתן לחרוץ דין חלה בנידון , אם כנים דברינו

שלפי פשטות , אלא, ולא עוד; חלה אף היא נקראת ראשית .בפשטות

כמשתמע , ושייכת למשפחת התרומה, היא אף נקראת תרומה, הפסוקים

שאף הסיק מן הסיווג מסקנות , ם"וכמבואר ברמב, להדיא מן המקראות

ה גדולה ותרומת מעשר והחלה והבכורים כולן נקראו תרומ: "הלכתיות

לפיכך דין ארבעתן לענין .  . . ובחלה נאמר חלה תרימו תרומה.  . . תרומה

אכילה ודימוע אחד הוא כולן עולין באחד ומאה ומצטרפין זה עם זה ואם 

ביחס לחובת הפרשת חלה כשאין אכילה צפויה , ובכן 21".נטמאו ישרפו

ולחלק בין הפרשה , ז"לינו ליישם את יסוד הטבפתח לכאורה שומה ע

נראה שאין הדבר מוכרח כלל , עם זאת .א שהשוון"ובניגוד למג, לשחיטה

  .וכפי שיתבאר, ועיקר

ז ביחס לשאלתנו הינו פרי השוואת חלה "א והט"העימות בין המג

כפי שצוטט , עקיבא איגר' כפי שהותווה כדבר פשוט על ידי ר, ותרומה

 .בהחלט יסוד להפריד בין הדבקים ולחלק ביניהם בנידוןיש , ברם .לעיל

והיה באכלכם מלחם הארץ תרימו ", דהנה בניסוח מצות חלה נאמר

אף לא נתבאר , ולפי מיטב ידיעתי, לא ברור מהפסוק עצמו ".'תרומה לה

לדעת , והנה מצאנו .ומה הוא בא למעט, "באכלכם"מה פשר תנאי , ל"בחז

 והיא ביחס לעיסה שאינה מיועדת –בנידון אפשרות אחת , כמה ראשונים

עיסת הכלבים בזמן ", )ח: חלה א(דלגבי מה ששנינו  .למאכל אדם

אם אין הרועים אוכלין ממנה .  . . שהרועים אוכלין ממנה חייבת בחלה

למאמר השם יתברך : "ם על אתר"פירש הרמב, "אינה חייבת בחלה

אינה חייבת בחלה : "פירש המאירי, בעקבותיו, וכן ".באכלכם מלחם הארץ

                                                                                                         
  .כז' עמ,  בפירושו על הספרי)20

, ם את הפסוק השני המשייך חלה לתרומה"יש לעיין למה ציטט הרמב .כא-כ:  תרומות טו)21
שבפסוק הראשון מדובר ) יעויין בזה להלן(יאשיה ' יתכן שהתחשב בדעת ר .ולא את הראשון
  .קאך זה נראה דחו .בתרומה גדולה
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 ".שלא נאמר אלא באכלכם כלומר העשוי לכם לא העשוי לשם כלבים

מדרש "שזאת כוונת בעל , וכן יתכן ".אכלכם"משתמע שהמיעוט הינו מב

והיה באכלכם את שהוא מאכל אדם חייב בחלה את שאינו מאכל ": "הגדול

מלשון , איברא 22".'סת הכלבים וכואדם אינו חייב בחלה מכאן אמרו עי

לחם "ובנוי על , המדרש לא ברור אם המיעוט הוא מפאת זהות החפצא

קיימת , בכל אופן ".באכלכם"והוא מעורה ב, או בגין תהליך האדם, "הארץ

בספרי זוטא מצויין , ברם ".באכלכם"כאן אפשרות שתענה על תוכן דרישת 

יבת של חיה אינה חייבת מכאן עריסותיכם שלכם חי: "מקור אחר להלכה זו

ואף נלמד , הרי שהמיעוט מתייחס לחפצא .23"'אמרו עיסת כלבים וכו

בהמשך נאמר בספרי זוטא שרק כאשר הרועים , יתירה מזו .מפסוק אחר

וכבר , ואף כי זה חידוש מפליא ".חייב עליה משום חמץ"אוכלים ממנה 

, ה מצד החפצאהרי פשוט שחידוש זה משקף הפקע, תמהו על כך אחרונים

  .ולא מצד נסיבות הבא לאכול

למרות , ואף) 'שער א(א "להרשב" פסקי חלה"דרשה זו מובאת ב

ש יוצא "מלשון הר, ובר מן דין .ש על אתר"ובר, במאירי, מה שצויין לעיל

חייבת בחלה דכי חזיא : "שכן כתב, בעליל שמוקד הדיון הינו מעמד החפצא

ך שכאשר אין הרועים אוכלים חסר מדוייק מכ ".לרועים לחם קרינא ביה

ואם כי זה לכאורה שונה מדרשת  .ואין זה בכלל לחם הארץ, שם לחם

, שמדובר בזהות החפצא, הכיוון הכללי, שמיעט מעריסותיכם, הספרי זוטא

: שכתב בפירושו על אתר, י בן מלכי צדק"ש בכך הר"וכבר קדם לר .מקביל

  ".א ביהחייבת בחלה דאוכל בני אדם הוא ולחם קרינ"

דיעויין בירושלמי  .יתכן שמוקד הפטור תלוי במחלוקת האמוראים

איזו היא עיסת הכלבים רבי שמעון בן לקיש אמר כל שעירב בה : "על אתר

רבי יוחנן אמר כל שעשאה כעכין ותני בן עשאן כעכין חייבת .  . . מורסן

עשאה למודין פטורה רבי בא בשם שמואל רבי אמי בשם רבי חייא רובא 

אפילו עשאה קלוסקין והא תנינן אם אין הרועים אוכלין ממנה שעשאה 

הרי שלריש לקיש מדובר  ".משעה ראשונה שלא יאכלו הרועים ממנה

יוחנן ורבי ' ואילו לר, וזה ניתן למעט משם לחם, 24בליקוי במרכיבי העיסה

                                                                                                         
  .כאן" תורה שלמה"והובא ב;  על אתר)22

  .284' עמ, .ה.ש.ח'  במהד)23

 .ל לא ברור עד כמה נפגעה העיסה על ידי תערובת המורסן ומה רמת המיעוט" מדברי רשב)24
הוי "ל " הניח כדבר פשוט שהיא עדיין ראויה למאכל אדם ובהקשר זה טען כי אפילו לרשבח"הגר

ל דבעינן מעשיה מוכיחין "ליה שלא להאכיל אדם ורק דסגם כן עיקר ההפקעה משום שחישב ע
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מפאת תוכן וטעם אין בין עיסת הכלבים לעיסות אחרות ולא , חייא רובא

שהמיעוט , אם כי גם זה לא מוכרח, ובכן יתכן; ל השוני הוא ביעודוכ, כלום

  .אינו מלחם הארץ אלא מבאכלכם

; שקיימת אפשרות שבאכלכם בא לחדש הלכה, היוצא מדברינו

יש לעיין לשאר , ובכן .דעות מיעוט, כנראה –אך זה רק לדעות מסויימות 

ס ונראה שיש להציע שהפסוק מתייח .הדעות מה נתמעט מבאכלכם

 –ובא לקבוע מסמרים שחרף העובדה שחלה נקראת תרומה , לשאלתנו

 –לחייב הפרשתו אף טרם ניגש האדם לאכול , ז"על דרך הט, והיינו אמורים

ושאין חובת הפרשה אלא , חידשה לנו גזירת הכתוב שלא כך פני הדברים

אלא , ז גם יחד"א וכט"לאורה ניתן לסבור כמג, הווה אומר .לקראת האכילה

  25.א הציגה כדבר פשוט"שרע, ינו לדחות השוואת חלה ותרומהשעל

אולם נראה שיש לבחון את הנושא מתוך זיקה למחלוקת תנאים 

, "'והיה באכלכם מלחם הארץ תרימו תרומה לה", על הפסוק, שכן .בספרי

תרימו תרומה בתרומה גדולה הכתוב מדבר או אינו אלא : "גרסינן התם

תרימו תרומה הרי חלה אמורה הא מה בתרומת חלה כשהוא אומר חלה 

בתרומה גדולה הכתוב מדבר דברי רבי ' אני מקיים תרימו תרומת ה

ובו מצויינת , מכיון שהפסוק דן בתרומה גדולה, יאשיה' והנה לר ".יאשיה

ברור שאין מקום לחלק בין תרומה לחלה כפי שהוצע , אכילה כתנאי החיוב

                                                                                                         
עליה דהא באמת אף אם עירב בה מורסן ועשאה כלמודים גם כן חזיא לאכילת אדם וכדתנן 

, לפי זה) ה ונראה לומר"ד, ט: חמץ ומצה ו, "חדושי רבנו חיים הלוי" ("דמטמאה טומאת אוכלין
כל שעירב ", ש פירש"אך הר .י שהוצע כאןויקשה קצת להסביר כפ, הפער בין האמוראים מצטמצם

כתב המאירי בביאור דברי , וביתר חריפות ".בה מורסן ופעמים שמתערב כל כך דלא חזיא לרועים
 ". אדםלומכל מקום פירשו שם עוד טעם אחר לבא בפיסולה מטעם שאינה ראויה למאכ", ל"רשב

רסן שאין הרועים יכולים לאכול שעירב בה כל כך הרבה מו", )רכב: סא" (אור זרוע"ומעין זה ב
וניתן להציע שהם למדים את הפטור , יוחנן משמעותי למדי' ל ור"הפער בין רשב, לדידם ".ממנה

תוקפה תלוי בשאלת , חיים מזה שעיסת הכלבים מקבלת טומאה' ואשר להוכחת ר .ממקורות שונים
ובמשניות , :פסחים מה, .כאכריתות , ועיין בזה בסוגיות .אוי לכלב אך לא לאדם בנידוןרמעמד ה

  .ל"ואכמ, יד: טומאת אוכלין ב, ד"ם וראב"וברמב, א דטהרות"בפ

או שמא יש כאן , יש לתת את הדעת האם מדובר בתנאי נקודתי ביחס לשאלתנו,  ברם)25
  .בהשוואה לתרומה גדולה, כירסום מסויים במעמד חלה כתרומה

של , הרי קיימים בה שני ערוצים .עצמהעוד יש לתת את הדעת על חילוק אפשרי לגבי חלה כשל
אמנם  .ויש לבחון אפשרות שתנאי באכלכם רק נאמר לגבי לחם אך לא לגבי עיסה, עיסה ושל לחם

יש , אך אשר לשאלתנו .שהרי המשנה עוסקת בעיסה, ברור שאין לחלק כך לגבי יעוד למאכל אדם
שלגביה הוזכרה נימת התרומה , מקום לשקול האם לגבי לחם אמנם אין לנו אלא מתיר ולגבי עיסה

  . והדבר צריך תלמוד .אפילו כשאינו עומד לאכול, אף חובת הפרשה, בפסוק

אך שלכאורה חובת ההפרשה כשלעצמה , מכל אדם, כמובן, עוד יש להבהיר כי המתיר נדרש
  . .בבא בתרא פא, לגבי בכורים, והשווה .מוטלת רק על הבעלים
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הן , ו לדרוש באכלכם לעיכובאא: ועלינו לאמץ אחת משתי מסקנות, לעיל

וקיימת , או להניח שבאכלכם לאו דוקא, א"וכדעת רע, בחלה והן בתרומה

  .בתרומה ובחלה כאחת, חובת הפרשה אף במי שאינו מתכוון לאכול

אלא שכאן ישנן גירסאות , מובאים דברי רבי יונתן, בהמשך

הוא אומר רבי יונתן אומר לפי ש: "הגירסה הרווחת בדפוסים הינה .חלוקות

ל מראשית "והיה באכלכם מלחם הארץ שומע אני אף הקמחים במשמע ת

אך לא , הפסוק דן בחלה, לפי הגירסה הזאת .26"עריסותיכם משיתערס

 –ן גורס כאן "אולם הרמב .ל"ואפשר לקבל את החילוק הנ, בשאלתנו

במקביל לדיון בין רבי יאשיה ורבי יונתן בפסוק הנאמר בפרשת תרומת 

לפי שהוא אומר ראשית דגנך תירושך ויצהרך  "–יין לעיל שצו, מעשר

חובה ' ל תרימו תרומה לה"חובה אתה אומר חובה או אינו אלא רשות ת

והיא הגירסה הרווחת בין מפרשי הספרי ואף אומצה על ידי ; 27"ולא רשות

שבתרומה גדולה , ב"כפי שהעיר הנצי, מסכים רבי יונתן, לפיה .א"הגר

אלא שעל  .ידו קשה מאד לחלק בין חלה לתרומהואף לד, הכתוב מדבר

שהפרשה נקבעה כחובה , ביחס לחלה ותרומה כאחד, דרכו מפורש כאן

 .וגם זה שלא כפי שהוצע לעיל; וללא קשר עם האכילה, ולא רק כמתיר

לפני ואחרי מחלוקת רבי יונתן ורבי , אולם הברייתות הסתומות בספרי

 של מקרא שבתרומת חלה מושתתות בעליל על הבנת פשוטו, יאשיה

המיעוט שרק חמשת המינים , בברייתא אחת,  ומכאן–הכתוב מדבר 

שאפשר להפריש , באחרת, הריבוי, או, דבעינן שם לחם, חייבים בחלה

לגבי , בירושלמי, במקביל, כך 28.חלה מן האפוי אם לא הפריש מן העיסה

ה שעיסה שנעשית בארץ מתבוא, לדעת רבי יהודה, שיטת רבי אליעזר

ם "כילפותא המתמעטת גלגול עכו, "מלחם ולא כל לחם"או , 29ל"שבאה מחו

, כדברי רבי יונתן, ניתן ללמוד, על דרך זו .ועוד, פטורה 30מחיוב חלה

מכל מתנותיכם תרימו את כל "שישנה חובה לגבי הפרשת תרומה מקרא ד

, ועדיין למעט לגבי חלה, "מכל חלבו את מקדשו ממנו' תרומת ה

  .וכפי שנתבאר, ת ולא חובהשהפרשתה רשו

                                                                                                         
  .ן בהערותיוועיי; 113' עמ, .ה.ש.ח'  במהד)26

  .ב"שורש י, ם"ספר המצות להרמב"ן על " השגות הרמב)27

  .114, 113' עמ'  ע)28

  שם.א:  עיין חלה ב)29

  .ד: ג,  שם)30


