יום ל' סיון אדר"ח תמוז תשע"ח פוסקים יומי – שו"ע יור"ד,
הלכות כלאי זרעים סימן רצ"ז ובו מ' סעיפים

כח

חומרא נוספת יש בדלעת [ודוקא בדלעת יונית] שלעיל סעיף כ' נתבאר שאם
זורע שורה של דלועין בצד שדה תבואה די בהרחקה של ו' טפחים ,וקמ"ל דזה רק
בזורע שורה שלימה ,אבל בזורע דלעת יחידית חמור יותר וצריך הרחקה יותר

של ְדלַ ַעת זְ ר ּו ָעה
הָ יְ ָתה ׁש ּו ָרה ׁ ֶׁ

באופן שאינה נחשבת לשורה

שלימה,כי בשורה שלימה נתבאר שדי בששה

טפחים ,אֲ ִפל ּו ְד ַל ַעת

יְ ִח ִידיתּ ,ובָ א לִ זְ ר ַֹע ְּב ִצ ָד ּה ְּתב ּו ָאהַ ,מ ְר ִחיק ּ ֵּבית
שה ֲֵּרי נִ ְמ ְׁשכ ּו
רֹבַ ע היינו עשר אמות וחומש על עשר אמות וחומשֶׁ ׁ ,
דול.
קום גָ ֹ
יקה ָמ ֹ
ָעלֶׁיהָ ְוהֶׁ חֱזִ ָ

כט

תו ְך
שהָ יָ ה ְּב ֹ
בכל מקום ששיעורו בית רובע ּ ָכל ָדבָ ר ׁ ֶׁ

אותו

עולֶׁה ִמן
יקין ּ ֵּבין ְׁשנֵּי הַ ִמינִ ים ֹ
ש ַמ ְר ִח ִ
ּ ֵּבית רֹבַ ע ׁ ֶׁ
הַ ִמ ָדה

אפי' דבר שאינו ראוי לזריעה

גון הַ ֶׁקבֶׁ ר
ְּכ ֹ

שאסור בהנאה ,או

ְוהַ ְסלָ ִעים ְוכַ ֹיוצֵּ א ּ ָבהֵּ ן מ"מ מצטרפין לחשבון בית רובע.
יום א' תמוז תשע"ח פוסקים יומי – שו"ע יור"ד ,הלכות כלאי
זרעים סימן רצ"ז ובו מ' סעיפים

ל הַ ּ ֶׁתלֶׁם
הַ ַמיִ ם

מקום שחרשוהו ועי"ז נעשה עמוק משאר השדה

או ַא ַמת
ֹ

מקום שפעם זרמו שם מים וכעת התייבש וראוי לזריעה

שהֵּ ם
ׁ ֶׁ

כו ְׁשל ָֹשה ִמינֵּי
תו ֹ
ֲעמֻ ִקים ֶׁטפַ ח ורחבים טפחֹ ,זו ְר ִעים לְ ֹ
זְ ָר ִעים

ואין הכוונה שמותר לזרוע בתוכו ג' מיני

זרעים ,אלא ֶׁאחָ ד ַעל

ְשפַ ת הַ ּ ֶׁתלֶׁם ִמ ּ ָכאןְ ,ו ֶׁאחָ ד ִמ ּ ָכאןְ ,ו ֶׁאחָ ד

ב ֶׁא ְמצַ ע כי
ָּ

העומק נחשב כהפרדה בין שלשתם.
לא מֻ ּ ָתר לִ נְ ט ַֹע

[דוקא שהוא נוטע עץ קיים שיש בו כבר עלים ויכול

להפכם לשני צדדים וכלהלן ,אבל אסור לנטוע מראש שני מינים אלו בגומא אחת ,כי

תו ְך ג ָֻמא ַאחַ ת
עד שיהיו עלים יהיו בעירבוביא] ְׁשנֵּי ִמינִ ים ְּב ֹ
וה"ה בלי גומא ,וַ אֲ ִפלּ ּו ִק ׁש ּות ּו ְדלַ ַעת יונית שעליה מתפשטין ביותר,
נו ֶׁטה מֵּ ַעל ְשפַ ת הַ ג ָֻמא
שיִ ְהיֶׁ ה ִמין זֶׁה ֹ
ְוה ּוא ׁ ֶׁ
שנִ י
נו ֶׁטה לַ צַ ד הַ ׁ ֵּ
לְ כָ אןְ ,והַ ִמין הָ ַאחֵּ ר ֹ

היינו שמהפך את

העלים של מין א' לצד אחד ,ואת העלים של המין השני לצד השניְ ,ועי"ז

י ֵָּרא ּו

נִ ְב ָדלִ ין זֶׁה ִמ ֶׁזהְ .וכֵּ ן ִאם נָ ַטע ַא ְר ּ ָב ָעה ִמינִ ים
חו ֶׁתיהָ  ,ה ֲֵּרי זֶׁה מֻ ּ ָתר.
תו ְך הַ ג ָֻמא וַ הֲפָ כָ ן לְ ד' ר ּו ֹ
ְּב ֹ
יום ב' תמוז תשע"ח פוסקים יומי – שו"ע יור"ד ,הלכות כלאי
זרעים סימן רצ"ז ובו מ' סעיפים

ש ֵּדה ּו
רוצֶׁ ה לִ זְ ר ַֹע ָ
לב הָ ֹ
סעי' ל"ד)

וָ ִמין,

תבואה או קטניות( ,דין ירקות יתבאר להלן

שר (פי' עֲ רוּגוֹ ת עֲ רוּגוֹ ת) ִמ ּ ָכל ִמין
שר מֵּ ׁ ָ
מֵּ ׁ ָ

אע"פ שבתבואה התבאר לעיל סעי' י"ח ששיעור ההרחקה הוא בית רובע,

מ"מ כשזורע ערוגות נראה ההרחקה יותר וסגי בשיעור דלהלןַ :מ ְר ִחיק ּ ֵּבין
מות
שר ְׁש ּ ֵּתי ַאמ ֹות ַעל ְׁש ּ ֵּתי ַא ֹ
שר ּומֵּ ׁ ָ
ּ ָכל מֵּ ׁ ָ
ש ֵּאר ּ ֵּבינֵּיהֶׁ ם
שלֹא יִ ׁ ָ
הול ְֵּך ,אפילו ַעד ׁ ֶׁ
לו להיות מֵּ צֵּ ר ְו ֹ

ּומותר

שה ֲֵּרי הֵּ ם נִ ְר ִאים
שה ּואֶׁ ׁ ,
שר ֶׁאלָ א ּ ָכל ׁ ֶׁ
סוף הַ מֵּ ׁ ָ
ְּב ֹ
שלֹא נִ זְ ְרע ּו ְּב ִע ְר ּב ּו ְביָ א.
ׁ ֶׁ

לג

בסעיף הקודם נתבאר דין 'מישר' והיינו ערוגה ,ונקראת ערוגה רק כשאורכה יתר

על רחבה אפי' מעט ,אבל במרובעת ממש ,נקראת קרחת ודינו כדלהלןָ :ר ָצה
ש ֵּדה ּו ָק ַרחַ ת ָק ַרחַ ת ִמ ּ ָכל ִמין וָ ִמין,
ַל ֲעש ֹות ָ

לעיל סעי'

י"ח נתבאר ששיעור ההרחקה בין שדות תבואה הוא בית רובע ,וע"ז בא השו"ע לבאר
שזה דווקא כשהשדה ארכו יותר על רחבו ,אבל במרובע בדיוק ,וגם יש בכל קרחת
בית רובע בדיוק דהיינו י' אמות וחומש על י' אמות וחומש ,בזה הקילו להרחיק מעט
פחות מבית רובע ,דהיינו י' אמות פחות רבע אמה וכדלהלן

תו ְך ּ ָכל ּ ֵּבית ְס ָאה
ְּב ֹ

שה
לֹא יַ ֲע ֶׁ

היינו שטח של  0022אמה מרובעות

חותָ ּ ,כל ָק ַרחַ ת מֵּ הֶׁ ן ּ ֵּבית רֹבַ ע
שע ָק ָר ֹ
ַעל ּ ֵּת ׁ ַ

ֹיו ֵּתר
כי בית

סאה היינו חמישים אמה על חמישים אמה ,וא"כ יש בה כ"ה ריבועים של עשר על
עשר ,וכשזורע ט' קרחות של בית רובע ,נשאר רווח בין כל קרחת מעט פחות מי'

שר
רוב לְ ֶׁע ֶׁ
חוק ּ ֵּבין ָק ַרחַ ת ְו ָק ַרחַ ת ָק ֹ
אמותְ ,ונִ ְמ ָצא ָר ֹ
ש ּ ָכל ּ ֵּבית ְס ָאה ח ֲִמ ִׁשים ַעל
יעֶׁ ׁ ,
ַא ּמ ֹות ּ ָפ ֹ
חות ְר ִב ַ
שר ָאר ְֹך
שהַ מֵּ ׁ ָ
שר ַל ָק ַרחַ תֶׁ ׁ ,
ח ֲִמ ִׁשיםּ .ו ַמה ּ ֵּבין הַ מֵּ ׁ ָ
יותר מרחבו

ְוהַ ָק ַרחַ ת ְמ ֻר ּ ַב ַעת.

יום ג' תמוז תשע"ח פוסקים יומי – שו"ע יור"ד ,הלכות כלאי
זרעים סימן רצ"ז ובו מ' סעיפים
1
ש ֵּאין ֶׁד ֶׁר ְך ְּבנֵּי ָא ָדם לִ זְ ר ַֹע מֵּ הֶׁ ם
קות ׁ ֶׁ
לד ִמינֵּי יְ ָר ֹ

שה ִמינִ ים
ֶׁאלָ א ְמ ַעט ,מֻ ּ ָתר לִ זְ ר ַֹע מֵּ הֶׁ ם אֲ ִפל ּו ח ֲִמ ׁ ָ
שה
שה ַעל ִׁש ׁ ָ
ש ִהיא ִׁש ׁ ָ
תו ְך ֲער ּוגָ ה ַאחַ תֶׁ ׁ ,
ְּב ֹ
שיִ זְ ַרע
ְטפָ ִחיםְ ,וה ּוא ׁ ֶׁ
הָ ֲער ּוגָ ה

רק

חות
ד' ִמינִ ים ַעל ד' ר ּו ֹ

דהיינו שזורע כל הרוח חוץ מהקרנות שמניח שם טפח ומחצה,

ְו ַאחַ ת ּ ָב ֶׁא ְמצַ עְ ,וגם יקפיד שיַ ְר ִחיק ּ ֵּבין ִמין וָ ִמין ְּכמ ֹו
שלֹא יִ ינְ ק ּו זֶׁה ִמ ֶׁזה .אֲ בָ ל ֹיו ֵּתר
ֶׁטפַ ח ּומֶׁ ח ֱָצהְּ ,כ ֵּדי ׁ ֶׁ
ש ַמ ְר ִחיק
ַעל ה' ִמינִ ים לֹא יִ זְ ַרעַ ,אף ַעל ּ ִפי ׁ ֶׁ
ש ִמינִ ים הַ ְר ּ ֵּבה ּ ַב ֲער ּוגָ ה ּ ָכ ֹזו
ּ ֵּבינֵּיהֶׁ ם טפח ומחצה ,לְ ִפי ׁ ֶׁ
קטנה ה ֲֵּרי הֵּ ם ִּכנְ ט ּו ִעים ְּב ִע ְר ּב ּו ְביָ א.
ש ִהיא ְּבחֻ ְרבָ ה
לה ּ ַבמֶׁ ה ְדבָ ִרים אֲ מ ּו ִריםַ ּ ,ב ֲער ּוגָ ה ׁ ֶׁ
שם ז ֶַׁרע
שהיא ערוגה בודדת במקום חרובְ ,ו ֵּאין ׁ ָ

אחר הזרוע

ח ּו ָצה

גותָ ,אס ּור לִ זְ ר ַֹע ּ ָב ּה
לָ ּה .אֲ בָ ל ֲער ּוגָ ה ּ ֵּבין ֲער ּו ֹ
ש ִאם יִ זְ ַרע ְּבכָ ל ר ּוחַ מֵּ ֲער ּוגָ ה ֹזו
שה ִמינִ יםֶׁ ׁ ,
ח ֲִמ ׁ ָ

וכן

יבו ֶׁתיהָ ,
ש ְס ִב ֹ
יעשה בערוגה הסמוכה לה ּו ְבכָ ל ר ּוחַ מֵּ ֲער ּוגָ ה ׁ ֶׁ
 1לעיל סעי' י"ח התבאר ששיעור הרחקה בין שתי שדות של ירקות הוא ו' טפחים ,אמנם
זה רק כשיש לפחות שיש בשניהם שיעור שדה דהיינו י' אמות וחומש על י' אמות וחומש,
אבל כשאין בשניהם שיעור שדה ,שיעור ההרחקה הוא טפח ומחצה ,אמנם אם בא לזרוע
בשטח מצומצם של ו' טפחים על ו' טפחים ,אין לזרוע יותר מה' מינים אפי' אם ירחיק טפח
ומחצה ביניהם ,כי יותר מה' מינים נראה כעירבוביא

כל ִּכ ְמע ָֹרבְ .ו ִאם ִה ָטה
י ֵָּר ֶׁאה הַ ּ ֹ

כיפף את

ה ָעלִ ין

ש ְּב ִצ ָד ּה
ש ּ ָב ֲער ּוגָ ה ׁ ֶׁ
ש ּ ַב ֲער ּוגָ ה ֹזו לְ כָ אן ְו ָעלִ ין ׁ ֶׁ
ׁ ֶׁ
שה
שיֵּ ָרא ּו מֻ ְב ָדלִ ין ,מֻ ּ ָתרְ .וכֵּ ן ִאם ָע ָ
ִמ ּ ָכאן ַעד ׁ ֶׁ
תלֶׁם שחרש תלם שארכו לפחות שש טפחים ורחבו כשיעור עומקו ולפחות טפח
ּ ֶׁ

ּ ֵּבין ּ ָכל ֲער ּוגָ ה וַ ֲער ּוגָ ה ,מֻ ּ ָתר.
יום ד' תמוז תשע"ח פוסקים יומי – שו"ע יור"ד ,הלכות כלאי
זרעים סימן רצ"ז ובו מ' סעיפים

לו ָאס ּור לִ זְ ר ַֹע ח ּוץ לָ ֲער ּוגָ ה ְּבלֹא ּ ֶׁתלֶׁם
הערוגות

ּו ְבלֹא נְ ִטיָ ה

שיפסיק בין

שמכופף את העלים לצדדים שונים וכמו שנתבאר

ש ֵּאין
של ה ֲער ּוגָ ה ׁ ֶׁ
נות ׁ ֶׁ
בסעיף הקודם ,וַ אֲ ִפל ּו ְּכנֶׁגֶׁ ד הַ ְק ָר ֹ
ּ ָב ּה

ז ֶַׁרע כפי שנתבאר בסעיף הקודם ,הרי זורע כל הרוח מלבד הקרנות ששם

משאיר ריק כדי להבדיל בין הרוחות ,וקמ"ל שאסור לזרוע בסמוך לקרנות ,גְ ז ֵָּרה
ש ָמא יִ זְ ַרע ד' הַ ִמינִ ים רק ְּבד' ז ִָוי ֹות
ׁ ֶׁ
כל

ער ּוגָ ה ולא לאורך
הָ ֲ

הרוחְ ,ויִ זְ ַרע ִמינִ ים אֲ חֵּ ִרים ח ּו ָצה לָ ּה ְּכנֶׁגֶׁ ד

הַ ז ִָוי ֹותְ ,ונִ ְמ ָצא הַ ּכֹל ִּכ ְמע ָֹרב.
שה טפחיםְ ,והָ יָ ה
שה טפחים ַעל ִׁש ׁ ָ
לז הָ יְ ָתה הָ ֲער ּוגָ ה ִׁש ׁ ָ
לָ ּה גְ ב ּול מסביבה ש ָּגב ּ ַֹה ֶׁטפַ ח ְו ָרחָ ב ֶׁטפַ ח סָ ִביב

בכה"ג

אמרינן שהגבול מצטרף לשטח הערוגה ,ושוב נחשבת שיש בה ח' טפחים על ח'
טפחים ,וממילא מותר לזרוע בתוכה ו' מינים ,ולא רק ה' מינים כמו בערוגה של ו' על
ו' ,ולכן

מֻ ּ ָתר לִ זְ ר ַֹע ּ ָב ּה

בערוגה זו

שר
מונָ ה ָע ָ
אֲ ִפל ּו ְׁש ֹ

שה
ִמינִ יםְׁ ,של ׁ ָֹשה ַעל ּ ָכל גְ ב ּול ּוגְ ב ּול ְו ִׁש ׁ ָ
ּ ָב ֶׁא ְמ ַצעְ ,ויַ ְר ִחיק ּ ֵּבין ּ ָכל ִמין וָ ִמין ֶׁטפַ ח ּומֶׁ ח ֱָצה.
ֹאש שורש הַ לֶׁפֶׁ ת ְּב ֹ ְ
תוך הַ גְ ב ּול ,כיון שדרכו
ְולֹא יִ זְ ַרע ר ׁ
להתפשט

ש ָמא יְ ַמלְ ֵּאה ּו
ׁ ֶׁ

הערוגהֹ .יו ֵּתר ַעל זֶׁה
יִ זְ ַרע.

ויתפשט לתוך הערוגה ,ונחשב כזרוע בתוך

מי"ב מינים על הגבול וו' מינים בערוגה

לֹא

כל מה שהתרנו לזרוע ה' מינים בערוגה רגילה וי"ח מינים בערוגה עם גבול

זה רק במיני ירקות ,אבל ְו ָאס ּור לִ זְ ר ַֹע ּ ַב ֲער ּוגָ ה ִמינֵּי זְ ָר ִעים
שהֵּ ם נִ ְר ִאים
ְּב ִענְ יָ ן זֶׁהִ ,מ ּ ְפנֵּי ׁ ֶׁ
יותר זמן

ִּכלְ ַאיִ ם מפני ששוהים בקרקע

הו ִאיל ְו ֵּאין ֶׁד ֶׁר ְך
קותֹ ,
מירקות ,אֲ בָ ל ִמינֵּי יְ ָר ֹ

ְּבנֵּי ָא ָדם לִ זְ ר ַֹע מֵּ הֶׁ ם ֶׁאלָ א ְמ ַעט ְמ ַעט כיון שנלקטים מהר,
שנִ ְת ּ ָב ֵּאר.
מו ׁ ֶׁ
ה ֲֵּרי זֶׁה מֻ ּ ָתרְּ ,כ ֹ
יום ה' תמוז תשע"ח פוסקים יומי – שו"ע יור"ד ,הלכות כלאי
זרעים סימן רצ"ז ובו מ' סעיפים

בו ּ ַה ֶׁטפַ ח ורחב טפח ְוז ְָרע ּו ּב ֹו ִמינִ ים
שהָ יָ ה גָ ֹ
לח גְ ב ּול ׁ ֶׁ
שנִ ְת ּ ָב ֵּארְ ,ונִ ְת ַמ ֵּעט ִמ ֶׁטפַ ח
מו ׁ ֶׁ
הַ ְר ּ ֵּבה ְּכ ֹ
מרחבו ,אבל נשאר בו עדיין רובו,

תו
שר ִמ ְּת ִחלָ ֹ
שהָ יָ ה ּ ָכ ׁ ֵּ
ׁ ֶׁ
כשיעור.

בין מגובהו בין

שר,
שנִ זְ ַרע ּב ֹוָ ּ ,כ ׁ ֵּ
מֵּ ַאחַ ר ׁ ֶׁ

אבל מכאן ואילך אסור לזרוע בו עד שירחיק

קות
תו יְ ָר ֹ
אות ּ ָכל גִ נָ ֹ
רוצֶׁ ה לְ ַמלְ ֹ
לט הָ ֹ
מינים בערוגה אחת

ְולֹא יַ ְר ִחיק

ַר ּב ֹות יותר מה'

בינֵּיהֶׁ ם ורוצה לזרוע בלי צורך להרחיק
ּ ֵּ

עות ,אֲ ִפל ּו ו'
גות ְמ ֻר ּ ָב ֹ
שה ּ ָכל הַ גִ נָ ה ֲער ּו ֹ
עו ֶׁ
כללֹ ,
שה
שה ְּבכָ ל ֲער ּוגָ ה ח ֲִמ ׁ ָ
עו ֶׁ
ַעל ו' שכל ערוגה תהיה ו' על ו'ְ ,ו ֹ
חו ֶׁתיהָ ְו ֶׁאחָ ד ּ ָב ֶׁא ְמ ַצעְ ,ו ֹזו ֵּר ַע
ִעג ּולִ ין ד' ְּב ַא ְר ּ ַבע ר ּו ֹ
ִמין ְּבכָ ל

ִעג ּול והיינו שבזה כבר זרע ה' מינים ,ומלבד זה

נות ֲער ּוגָ ה
ִמינִ ים אֲ חֵּ ִרים ְּבד' ַק ְר ֹ

ְו ֹזו ֵּר ַע ד'

כיון שאת הה' מינים

הראשונים זרע באופן של עיגול ,ה"ז יוצר הבדלה ,וממילא מותר לזרוע עוד ד' מינים
בקרנות

הערוגה ,נִ ְמ ְצא ּו ט' ִמינִ ים ְּבכָ ל ֲער ּוגָ ה ְוהֵּ ם

ינו ַמ ְפ ִסיד ֶׁאלָ א ַמה
נִ ְר ִאים מֻ ְב ָדלִ ים זֶׁה ִמ ֶׁזהְ ,ו ֵּא ֹ
יחו חָ ֵּרב ְּכ ֵּדי
שה ּוא ַמנִ ֹ
ש ּ ֵּבין הָ ִעג ּולִ ים ִּבלְ בַ ד ׁ ֶׁ
ׁ ֶׁ
נות ּומֻ ְב ָדלִ ים
שי ֵָּרא ּו הָ ִעג ּולִ ים מֻ ְב ָדלִ ים ִמן הַ ְק ָר ֹ
ׁ ֶׁ
שלֹא יַ ְפ ִסיד
זֶׁה ִמזֶׁהְ .ו ִאם ָר ָצה ׁ ֶׁ
העיגוליםִ ,אם הָ י ּו
לאורך,

מה שזרוע בתוך

ש ּ ֵּבינֵּיהֶׁ ם
ֹזו ֵּר ַע ַמה ׁ ֶׁ

ְּכל ּום גם לא את הרווח שבין

הָ ִעג ּולִ ים זְ ר ּו ִעים ְׁש ִתי

שבין העיגולים

ֵּע ֶׁרב לרוחבְ ,ו ִאם

ש ּ ֵּבינֵּיהֶׁ ם ְׁש ִתיְּ ,כ ֵּדי
הָ י ּו זְ ר ּו ִעים ֵּע ֶׁרב ֹזו ֵּר ַע ַמה ׁ ֶׁ
שי ֵָּרא ּו מֻ ְב ָדלִ ים ובאופן זה א"צ להרחיק כלום.
ׁ ֶׁ
יום ו' תמוז תשע"ח פוסקים יומי – שו"ע יור"ד ,הלכות כלאי
זרעים סימן רצ"ז ובו מ' סעיפים
והלכות כלאי בהמה סימן רצ"ז (ב) ובו ט"ז סעיפים

שיֵּ ׁש ּ ֵּבין ב'
ש ִּבזְ ַמן ׁ ֶׁ
מ ִמ ּ ָכל ֵּאל ּו הַ ְדבָ ִרים נִ ְת ּ ָב ֵּאר ׁ ֶׁ
שלֹא יִ ינְ ק ּו זֶׁה
הַ ִמינִ ים הַ ְרחָ ָקה הָ ְרא ּויָ ה לָ הֶׁ ם ְּכ ֵּדי ׁ ֶׁ
חו ְׁש ִׁשין לְ ַמ ְר ִאית
ִמ ֶׁזהֵּ ,אין ֹ

הָ ַעיִ ן כמו שנתבאר לעיל סעי' כא

שי ֵָּרא ּו
שאם הרחיק כשיעור אע"פ שמין א' נוטה על השני מותרּ .ו ִבזְ ַמן ׁ ֶׁ
יק ָתן אֲ ִפל ּו הֵּ ם
חו ְׁש ִׁשין לִ ינִ ָ
מֻ ְב ָדלִ ים זֶׁה ִמ ֶׁזהֵּ ,אין ֹ
זֶׁה ְּבצַ ד

זֶׁה כמו שנתבאר בסעיף הקודם באופן שזורע בצורת עיגולים ,וכן מה

שנתבאר בסעיף כב שאם יש גדר ביניהם אע"פ שיונקים מלמטה ביחד שרי כיון שהם

מובדלים זה מזה.
סימן רצז (ב)  -דיני הרבעת והנהגת כלאי בהמה,

ינו
ינו ִמ ֹ
ש ֵּא ֹ
א הַ ַמ ְר ִּכיב זָכָ ר ַעל נְ ֵּקבָ ה ׁ ֶׁ
אותו מין אפי' זה שחור וזה לבן מותרֵּ ּ ,בין

ובו ט''ז סעיפים

אבל אם שניהם

מה בין שניהם טהורים בין
ִּב ְבהֵּ ָ

פות ,אֲ ִפל ּו ְּב ִמינֵּי חַ יָ ה
עו ֹ
א' טמא וא' טהורֵּ ּ ,בין ְּבחַ יָ ה ּו ְב ֹ
לו ֶׁקה.
ש ּ ַביָ ם ,ה ֲֵּרי זֶׁה ֹ
ׁ ֶׁ
יום ז' תמוז תשע"ח פוסקים יומי – שו"ע יור"ד ,הלכות כלאי
בהמה סימן רצ"ז (ב) ובו ט"ז סעיפים

ינו
ב ֵּא ֹ

לו ֶׁקה,
ֹ

ַעד

שיַ ְכנִ יס
ׁ ֶׁ

דו
ְּביָ ֹ

חול
ְּכ ִמ ְכ ֹ

או
פופֶׁ ֶׁרת .אֲ בָ ל ִאם הֶׁ ֱעלָ ם זֶׁה ַעל זֶׁה ִּבלְ בַ דֹ ,
ִּב ְׁש ֹ
תו ַמ ּ ַכת ַמ ְרד ּות
או ֹ
קול ,הָ י ּו ַמ ִּכין ֹ
עו ְר ָרם ְּב ֹ
ש ֹ
ׁ ֶׁ

כיון

שבאופן זה אין אסור אלא מדרבנן ,אע"פ שלענין הנהגת כלאיים מבואר להלן סעי'

י"א שאם הנהיגם בקול לוקה ,במרביע אינו חייב אלא בעשה מעשה ממש.
ג מֻ ּ ָתר לְ הַ ְכנִ יס ְׁשנֵּי ִמינִ ים לְ ִדיר ֶׁאחָ דְ ,ו ִאם ָר ָאה
ינו זָק ּוק
רו ְב ִעים זֶׁה ֶׁאת זֶׁה ֵּא ֹ
או ָתם ֹ
ֹ

ישם כיון
לְ הַ ְפ ִר ׁ ָ

שאינו עושה שום מעשה מצידו ,לית בזה אפי' איסור דרבנן .ו ְּב ָמקוֹ ם ְד ִא ָּכא
ְל ֵמיחַ ׁש ִל ְפ ִריצו ָּתאְ ,ד ָע ְב ֵדי ִאס ּו ָרא

כתב בש"ך דיש כאן ט"ס וצ"ל

לפריצותא דעבדי ,אסור  .והכוונה שבמקום ששכיחי עבדים שהם מוחזקים לפריצות,
חיישינן שהם ירביעום בידיים ,ולכן

אֲפל ּו ְל ִדיר
אָ סוּר ְלהַ ְכנִ יסָ ם ִ

(נ''י ּ ֶׁפ ֶׁרק

הַ ּש ֹוכֵּ ר).

יום ח' תמוז תשע"ח פוסקים יומי – שו"ע יור"ד ,הלכות
כלאי בהמה סימן רצ"ז (ב) ובו ט"ז סעיפים

עובֵּ ד ּכ ֹוכָ ִבים
ד ָאס ּור לְ יִ ְש ָר ֵּאל לִ ּ ֵּתן ְּבהֶׁ ְמ ּת ֹו לְ ֹ
יע ּה
לְ הַ ְר ִּב ָ

נחלקו הראשונים אם בן נח מוזהר על ההרבעה ,לדעת הרמב"ם

מוזהר מה"ת ,ולפי"ז פשוט שאסור ליתן לו משום לפני עור ,ולדעת שאר ראשונים
אין בן נח מוזהר על ההרבעה ,ומ"מ אסור לומר לו להרביע כמו כל אמירה לעכו"ם

שמדרבנן אסור לומר לגוי לעשות דבר שאסור לישראל לעשותו .וְ כֵ ן ָּכל
אֲפל ּו ְּב ִאסוּר לָ או
ירה ְלעוֹ בֵ ד כּ וֹ כָ ִביםִ ,
אֲ ִמ ָ

כגון לתת לגוי בשר וחלב

השייכים לישראל ולומר לגוי בשל עבור עצמך בשר בחלב ,דכיון שלישראל אסור
לעשות זאת ,כמו כן אסור לו לומר לגוי לעשות

(שם),
זאת ,אֲסו ָּרה ׁ ָ

שעושה זאת בחפץ ששייך לגוי ,נמי אסור כשעושה להנאת ישראל

ׁ ֶׁשהָ עוֹ בֵ ד כּ וֹ כָ ִבים עוֹ ֶׁשה לַ הֲ נָאַ ת ַעצְ מוֹ

ואפי' באופן

ִאם לֹא

דבאופן זה שרי כשהחפץ

שנעשה בו איסור שייך לגוי ,אבל כששייך לישראל אסור אפי' כשעושה להנאת עצמו
ש ּ ָבת).
הות ָמ ְר ְ ּדכַ י ְ ּד ׁ ַ
(הַ ָּג ֹ

ש ָעבַ ר ְו ִה ְר ִּכיב ְּבהֶׁ ְמ ּת ֹו ִּכלְ ַאיִ ם ,ה ֲֵּרי הַ נ ֹולָ ד
ה ִמי ׁ ֶׁ
מֵּ הֶׁ ם מֻ ּ ָתר ּ ַבהֲנָ ָאה

אפי' למרביע עצמו ,וקמ"ל שלא קנסוהו

בזה.

הו ָרה ,מֻ ּ ָתר
הו ָרה ִעם ִמין ְט ֹ
ְו ִאם הָ יָ ה ִמין ְט ֹ
באֲ ִכילָ ה וכ"ש הנרבע עצמו שמותר באכילה [אע"פ שפסול לגבוה] ,ואם היה א'
ַּ
טמא וא' טהור ,הולד אסור באכילה כיון שא' מהצדדים מין טמא דלחומרא חוששין
לזרע האב.

יום ט' תמוז תשע"ח פוסקים יומי – שו"ע יור"ד ,הלכות
כלאי בהמה סימן רצ"ז (ב) ובו ט"ז סעיפים

או חַ יָ ה
ו ּ ָכל ב' ִמינֵּי ְּבהֵּ ָמה ֹ

או

עוףַ ,אף ַעל ּ ִפי

שד ֹו ִמין זֶׁה לָ ֶׁזה ּוגְ ֵּדלִ ים זֶׁה ִעם זֶׁה ּו ִמ ְת ַע ְּב ִרין זֶׁה
ׁ ֶׁ
ִמ ֶׁזה

כגון שתשמישן וימי עיבורן

הו ִאיל ְוהֵּ ם
שווהֹ ,

מוגדרים

כב'

יצד ,הַ זְ ֵּאב ִעם
ִמינִ ים ,אֲ ס ּו ִרים ִמ ׁש ּום ִּכלְ ַאיִ םֵּ ּ ,כ ַ
הַ ּ ֶׁכלֶׁב ,או ְוכֶׁ לֶׁב ְּכפָ ִרי

(פרו ּׁש ּ ֶׁכלֶׁ ב ׁ ֶׁש ְמגַ ְד ִלין ְּבנֵי הַ ְּכפָ ִרים
ֵּ

וְ הוּא קָ ָטן וְ דוֹ ֶׁמה ְל ׁשו ָּעל) ִעם הַ ׁש ּו ָעל; הָ ִעזִ ים ִעם
הַ ְצבָ ִאים; הַ יְ ֵּעלִ ים

מין חיה טהורה שנקראת יעל

הַ ס ּוס ִעם הַ ּ ִפ ְר ָדה

פרד ,זה מי שנולד מסוס וחמור ,וכיון שיש בו חלק

מחמור וחלק מסוס ,אסור בין עם הסוס ובין עם

רוד
ֲמור ִעם הֶׁ ָע ֹ
ֲמור; הַ ח ֹ
הַ ח ֹ
ַּב ִמ ְד ָּבר)ִּ ,כלְ ַאיִ ם זֶׁה ִעם זֶׁה.

ִעם הָ ְרחֵּ לִ ים;

חמור; הַ ּ ֶׁפ ֶׁרד ִעם

(פי' חֲמוֹ ר הַ ַּבר ׁ ֶׁשגָ ֵדל

גון ׁש ֹור הַ ּ ַבר
שיֵּ ׁש ּב ֹו ִמ ְד ּ ָב ִרי ְויִ ׁש ּו ִביְּ ,כ ֹ
ז ִמין ׁ ֶׁ
מ ְך ( ּ ֵפרו ּׁש סוּס ִמ ְד ָּב ִריִ ,מן ְּבנֵי
ִעם הַ ׁש ֹור הרגיל; ְוהָ ַר ָ
הָ ַר ָמ ִכים) ֶׁ(א ְס ּ ֵּתר ח ,י) ִעם הַ ס ּוס מֻ ּ ָת ִרים זֶׁה ִעם

זֶׁה כי נחשבים

למין אחד .אֲ בָ ל הָ ַאוָ ז ִעם ַאוָ ז הַ ּ ַברִּ ,כלְ ַאיִ ם זֶׁה ּ ָבזֶׁה,
יציו
יציו ִמ ִּב ְפנִ יםְ ,ו ַאוָ ז הַ ּ ַבר ּ ֵּב ָ
שהָ ַאוָ ז ּ ֵּב ָ
ִמ ּ ְפנֵּי ׁ ֶׁ
ִמ ּ ַבח ּוץ

ועוד חילוק שאווז הרגיל טוען בפעם אחת הרבה ביצים ,משא"כ אווז

שהֵּ ם ב' ִמינִ ים.
הבר טוען בכל פעם רק ביצה אחתִ ,מ ְּכלָ ל ׁ ֶׁ
יום י' תמוז תשע"ח פוסקים יומי – שו"ע יור"ד ,הלכות כלאי
בהמה סימן רצ"ז (ב) ובו ט"ז סעיפים

ח הַ ּכ ֹוי

מין שדומה קצת לצבי וקצת לתיש ,ונסתפקו בו אם הוא מין צבי או

תיש ,ולכן אסור עם

הַ ְּבהֵּ ָמה

עם

שניהםִּ ,כלְ ַאיִ ם ִעם הַ חַ יָ ה

עם הצבי

ְו ִעם

שה ּוא
לו ִקין ָעלָ יוִ ,מ ּ ְפנֵּי ׁ ֶׁ
התישְ ,ו ֵּאין ֹ

סָ פֵּ ק.
ט 2ראה בהערה הקדמה לסעיף זה הַ נּ ֹולָ ִדים ִמן הַ ִּכלְ ַאיִ םִ ,אם
מו ֵּתיהֶׁ ן ִמין ֶׁאחָ ד וגם אבותיהן ממין אחד ,מֻ ּ ָתר
הָ י ּו ִא ֹ
לְ הַ ְר ִּכיבָ ן זֶׁה ַעל
2

לכו"ע

זֶׁה אבל אם אבותיהן מין שונה ,אע"פ שאמותיהן שוות

נחלקו בגמ' אם חוששין לזרע האב ,היינו האם כל בעל חי מתייחס הן לאמו והן לאביו וזה הכוונה שחוששין
לזרע האב ,או שבבעלי חיים אין שום יחס לאב רק לאם שממנה נולד וזה הכוונה שאין חוששין לזרע האב,
ולמ"ד שחוששין ,פרד שאביו סוס ואמו חמור מותר עם פרד שאביו חמור ואמו סוס ,כי בשניהם יש מקצת
משניהם ,ומאידך אסורים שניהם עם סוס לבד או עם חמור לבד .ולמ"ד אין חוששין ,הכל נקבע רק לפי האם,
ואם יש שינוי באמהות ,נחשבים כלאיים ,ולפ י"ז פרד שאמו סוס ואביו חמור מותר בסוס גמור ,כיון שדינו כסוס
כמו אמו ,ולהלכה קיי"ל דחוששין לזרע האב אבל רק לחומרא ,אבל א"א להקל מכח זה.

אסור ,דלחומרא חוששין לזרע

האבְ .ו ִאם הָ י ּו ִאמ ֹו ֵּתיהֶׁ ן ְׁשנֵּי

ִמינִ יםָ ,אס ּור לְ הַ ְר ִּכיבָ ן זֶׁה ַעל זֶׁהַ ,אף ַעל ּ ִפי
נולָ ד
בו ֵּתיהֶׁ ם ִמין ֶׁאחָ דְ .ו ָאס ּור לְ הַ ְר ִּכיב זֶׁה הַ ֹ
שאֲ ֹ
ׁ ֶׁ
ש ִאמ ֹו
יצדֶׁ ּ ,פ ֶׁרד ׁ ֶׁ
אֲ ִפל ּו ַעל ִמין ִאמ ֹוֵּ ּ .כ ַ

ֲמו ָרה ואביו
ח ֹ

ֲמו ָרה
ש ִא ָמ ּה ח ֹ
יבו ַעל ּ ִפ ְר ָדה ׁ ֶׁ
סוס ,מֻ ּ ָתר לְ הַ ְר ִּכ ֹ
סוס ,דשניהם שוים

ואביו

יבו אֲ ִפל ּו ַעל
ממשְ ,ו ָאס ּור לְ הַ ְר ִּכ ֹ

ֲמו ָרה דלחומרא חוששין לזרע האב ויש בו חלק ממין סוס .אֲ בָ ל ּ ֶׁפ ֶׁרד
הַ ח ֹ
ש ִאמ ֹו ס ּו ְסיָ ה
ׁ ֶׁ
ש ִא ָמ ּה
ׁ ֶׁ

ואביו

יבו ַעל ּ ִפ ְר ָדה
חמורָ ,אס ּור לְ הַ ְר ִּכ ֹ

ֲמו ָרה ואביה סוס ,אע"פ שאם היה ההלכה דחוששין לזרע האב
ח ֹ

בתורת ודאי ,היה מותר בכה"ג ,כיון ששניהם נחשבים חלק סוס וחלק חמור ,מ"מ

דלחומרא קי"ל דאין חוששין ממילא כיון שאין אמותיהן שוות נחשבים כלאיים,
רוצֶׁ ה לְ הַ ְר ִּכיב ּ ֶׁפ ֶׁרד
ְוכֵּ ן ּ ָכל ּ ַכי ֹוצֵּ א ּ ָבזֶׁה .לְ ִפיכָ ְך הָ ֹ

ימנֵּי
דותּ ,ב ֹו ֵּדק ְּב ִס ָ
או לִ ְמ ׁש ְֹך ִּב ְׁש ּ ֵּתי ּ ְפ ֵּר ֹ
ַעל ּ ִפ ְר ָדה ֹ
ָאזְ נַ יִ ם ְוזָנָ ב

קול אלו שאמן סוס דומין יותר לסוס שאזניהם קצרות וזנבן
ְו ֹ

ארוך וקולן צלול ,משא"כ חמור אזניו ארוכות וזנבו קצר וקולו

עבהִ ,אם

ש ִא ָמן ִמ ִמין ֶׁאחָ ד,
ד ֹו ִמים זֶׁה לָ זֶׁהְּ ,ביָ ד ּו ַע ׁ ֶׁ
ּומֻ ּ ָת ִרים.
יום י"א תמוז תשע"ח פוסקים יומי – שו"ע יור"ד ,הלכות
כלאי בהמה סימן רצ"ז (ב) ובו ט"ז סעיפים

י כמו שאסור להרביע כלאיים ,כמו כן יש איסור נוסף ָאס ּור ַל ֲעש ֹות
ֲרש בשני מינים או ְולִ ְמ ׁש ְֹך
גון לַ ח ׁ
ְמלָ אכָ ה ִּב ְׁשנֵּי ִמינִ יןְּ ,כ ֹ
ש ֶׁאחָ ד ָטמֵּ א ְו ֶׁאחָ ד
רון ְוכַ ּי ֹוצֵּ א ּ ָבזֶׁהֵּ ּ ,בין ׁ ֶׁ
ְּב ָק ֹ
ש ְׁשנֵּיהֶׁ ם
ש ְׁשנֵּיהֶׁ ם ְטמֵּ ִאיםֵּ ּ ,בין ׁ ֶׁ
הורֵּ ּ ,בין ׁ ֶׁ
ָט ֹ
הו ִריםֵּ ּ ,בין ְּבהֵּ ָמה ִעם ְּבהֵּ ָמה ּ ַכחֲזִ יר ִעם הַ ּ ֶׁכבֶׁ ש,
ְט ֹ
או חַ יָ ה ִעם
או חַ יָ ה ִעם חַ יָ ה ּ ַכיַ ְחמ ּור ִעם הַ ּ ִפילֹ ,
ֹ
או ְצ ִבי ִעם הַ חֲזִ יר ְוכַ י ֹוצֵּ א
ְּבהֵּ ָמה ּ ַכ ּ ֶׁכלֶׁב ִעם הָ ֵּעזֹ ,
בהֶׁ ן [הטעם שהשו"ע כתב 'אסור' ולא כתב ש'לוקה' ,משום דדעת הרמב"ם שרק
ָּ
כשמין א' טמא ומין א' טהור לוקה ,אבל כששניהם טמאין או טהורין אסור רק

מדרבנן ,ושאר ראשונים חולקין עליו ,לכן נקט לשון שנכון לכו"ע].
או הַ ֹזו ֵּר ַע
חו ֵּר ׁש ֹ
יא ֶׁאחָ ד הַ ֹ
או ֶׁאבֶׁ ן
ּ ָבהֶׁ ם ֲעגָ לָ ה ֹ

או שאר מלאכה

או שאר משאוי

ש ְך
או הַ מ ֹו ׁ ֵּ
ֹ

או ִהנְ ִהיגָ ם
ְּכ ֶׁאחָ דֹ ,

ְּכ ֶׁאחָ ד היינו אפי' אינם קשורים זה לזה ,ובתנאי שעשו איזה מלאכה כאחד,
לו ֶׁקה.
קולֹ ,
וַ אֲ ִפל ּו הנהיגם לא ע"י מעשה שלו אלא רק ע"י ְּב ֹ

הגה:

עוֹ בֵ ד כּ וֹ כָ ִבים הַ ַמנְ ִהיג ְּב ִכ ְלאַ יִ ם ,מֻ ּ ָתר ְליִ ְש ָראֵ ל ִל ְפ ֹרס לוֹ
ׁ ָשלוֹ ם אוֹ ְל ַד ּ ֵבר ִעמוֹ ְּבקוֹ ל ָרםְ ,דלֹא חַ יְ ִׁשינָן ׁ ֶׁש ָמא י ְֵלכ ּו
הַ ְּבהֵ מוֹ ת ִמ ׁשוּם קוֹ לוֹ ִ ,ד ְבכָ ל הָ ִאסו ִּרין

הכלל הוא

ש ָדבָ ר ׁ ֶׁשאֵ ינוֹ

ישא (אם לא בטוח שיעבור על האיסור).
ִמ ְת ּ ַכ ֵון ׁ ָש ֵריִ ,אם אֵ ינוֹ ּ ְפ ִסיק ֵר ׁ ָ
אֲבָ ל ִאם יִ ְש ָראֵ ל הוֹ לֵ ְך ִעם הָ עוֹ בֵ ד כּ וֹ כָ ִבים ַּב ֶׁד ֶׁר ְך ,ו ַּמ ׁ ָשא ׁ ֶׁשל
יִ ְש ָראֵ ל ַעל הָ עֲ גָ לָ ה ׁ ֶׁשל עוֹ בֵ ד כּ וֹ כָ ִבים ׁ ֶׁש ַמנְ ִהיגָ ּה ִּכ ְלאַ יִ ם ,לֹא
יֵלֵ ְך הַ יִ ְש ָראֵ ל סָ מו ְּך לָ עֲ גָ לָ הְ ,ד ִל ְפ ָע ִמים הָ עֲ גָ לָ ה נִ ְכ ּ ֶׁב ׁ ֶׁשת וְ הוּא

יִ צְ ַעק ַעל הַ ְּבהֵ מוֹ ת ׁ ֶׁש ֵי ְלכ ּו ִּב ְמהֵ ָרה

דכיון שהמשא של ישראל ,חיישינן

שיצעק על הבהמות כדי לזרזן ,וְ זֶׁה ּו אָ סוּר ִמ ׁשוּם ַמנְ ִהיג ְּב ִכ ְלאַ יִ ם

סי' רצ''ח) .אֲ בָ ל
מתחייב

(ת''ה

הַ ְמז ְַוגָ ן קושרן יחדָ ּ ,פט ּור דעל עצם הקשירה יחד אינו

שיַ נְ ִהיג.
או ַעד ׁ ֶׁ
שיִ ְמ ׁש ְֹך ֹ
ַעד ׁ ֶׁ

אינם קשורים יחד אסור לעשות עמהם מלאכה כאחד

הגה:

דעת השו"ע שאפי'

וְ י ֵׁש אוֹ ְמ ִרים ׁ ֶׁשאֵ ינוֹ

אָ סוּר ְלהַ נְ ִהיגָ ן אוֹ ְלהַ ְמ ִׁשיכָ ןַ ,רק ִּב ְק ׁשו ִּרין יַחַ ד
כלֶׁ ב אֵ צֶׁ ל הַ סוּס אע"פ
ֹא''ש) ,וְ לָ כֵ ן מֻ ּ ָתר לָ רוֹ כֵ ב ִל ְמ ׁש ְֹך ְּבחֶׁ בֶׁ ל ּ ֶׁ
ׁ
הָ ר
שם
(טוּר ְּב ׁ ֵּ

שם אֲ ִבי
(שם ְּב ׁ ֵּ
שבעצם כעת מונהג ע"י סוס וכלב ,מ"מ מותר כיון שאין קשורים יחד ׁ ָ

הָ ֶׁעזְ ִרי) .וְ י ֵׁש חוֹ ְל ִקים

והוא דעת השו"ע וכדלעיל ,ולפי"ז באופן של כלב אצל הסוס

שם ר' ֶׁא ְפ ַריִ ם).
(שם ְּב ׁ ֵּ
יהיה אסור ׁ ָ

יום י"ב תמוז תשע"ח פוסקים יומי – שו"ע יור"ד ,הלכות
כלאי בהמה סימן רצ"ז (ב) ובו ט"ז סעיפים

או ָת ּה ִּכלְ ַאיִ םָ ,אס ּור
ֹ
מו ְׁש ִכין
ֹ
שהָ י ּו
יב ֲעגָ לָ ה ׁ ֶׁ
שהיושב בעגלה לֹא ִהנְ ִהיג את הבהמות,
ֵּישב ּ ָב ּה ַאף ַעל ּ ִפי ׁ ֶׁ
ל ׁ ֵּ
תו
שיְ ִׁשיבָ ֹ
ִמ ּ ְפנֵּי ׁ ֶׁ
שיִ ְמ ְׁשכ ּו הָ ֲעגָ לָ ה
ׁ ֶׁ

והכבדתו על העגלה

ג ֹו ֶׁרמֶׁ ת לָ הֶׁ ם

מאליהם ,ונחשב שהוא

הנהיגםְ .וכֵּ ן ָאס ּור

שב ּ ָב ֲעגָ לָ ה ְו ֶׁאחָ ד
לִ ְה ֹיות ֶׁאחָ ד ֹיו ׁ ֵּ

מנְ ִהיג דאע"פ שיש כאן
ַ

אדם אחר שמנהיגן ,מ"מ ההנגה מתייחסת גם לזה שיושב בעגלה ושניהם לוקים.
לו ִקים
ש ִהנְ ִהיג ּו ְּכ ֶׁאחָ דֹ ,
יג אֲ ִפל ּו מֵּ ָאה ׁ ֶׁ

אפי' באופן שכל

אחד יכול להנהיגם לבד ,דאין פטור של שניים שעשו רק לענין קרבן ולא לענין

מלקות ,וי"א שפטור שניים שעשו הוא רק לענין שבת.

יום י"ג תמוז תשע"ח פוסקים יומי – שו"ע יור"ד ,הלכות
כלאי בהמה סימן רצ"ז (ב) ובו ט"ז סעיפים

רון ֶׁאחָ דָ ,אס ּור לִ ְק ׁשֹר
שר ְׁשנֵּי ס ּו ִסים ְּב ָק ֹ
יד ָק ׁ ַ
כולִ ין
ש ְׁשנֵּי הַ ס ּו ִסים יְ ֹ
ֲמורַ ,אף ַעל ּ ִפי ׁ ֶׁ
ִע ָמהֶׁ ם ח ֹ
ֲמור דסוף סוף כעת כולם מנהיגים את הקרון.
כו ְּבלֹא הַ ח ֹ
לְ ָמ ְׁש ֹ
רון
שכֶׁ ת ְּב ָק ֹ
מו ׁ ֶׁ
טו ֶׁעגְ לָ ה הַ ֹ

הרי הוא נחשב

ולכן כיון שמשיכת הקרון נחשב הנהגה ,לכן

ְּב ִמין ֶׁאחָ ד,

לֹא יִ ְק ׁשֹר ִמין ַאחֵּ ר

רון
רון ְולֹא ַאחַ ר הַ ָק ֹ
ְּבחֶׁ בֶׁ ל ,לֹא ְּב ִצ ֵּדי הַ ָק ֹ

אפי' שנראה

שרק המין שלפני הקרון הוא מה שמושך את הקרון ,מ"מ אסור ִמ ּ ְפנֵי ׁ ֶׁשדוֹ חֶׁ ה
הַ קָ רוֹ ן ַּבהֲ ִליכָ ָתה

(טוּר).

יום י"ד תמוז תשע"ח פוסקים יומי – שו"ע יור"ד ,הלכות
כלאי בהמה סימן רצ"ז (ב) ובו ט"ז סעיפים והלכות כלאי
בגדים סימן רח"צ ובו ב' סעיפים

טז מֻ ּ ָתר ַל ֲעש ֹות ְמלָ אכָ ה ְּב ָא ָדם

עם

או
ּו ִב ְבהֵּ ָמה ֹ

או
חו ֵּר ׁש ִעם ׁש ֹורֹ ,
ש ֹ
גון ָא ָדם ׁ ֶׁ
חַ יָ ה ְּכ ֶׁאחָ דְּ ,כ ֹ
בו כיון שנאמר בפסוק בשור
ֲמורְ ,וכַ י ֹוצֵּ א ֹ
ש ְך ֲעגָ לָ ה ִעם ח ֹ
מו ׁ ֵּ
ֹ
ובחמור ,ואין בו אפי' איסור דרבנן.

סימן רחצ  -דברים האסורים משום כלאי בגדים,

א ֵּאין ָאס ּור ִמ ׁש ּום ִּכלְ ַאיִ םֶׁ ,אלָ א צֶׁ מֶׁ ר
ְוצמר

ַאיָ לִ ים

כבש לאחר י"ג חדשים נקרא איל

ובו ב' סעיפים

ְרחֵּ לִ ים כבשים

ִעם ּ ִפ ְׁש ּ ָתן .אֲ בָ ל

של ִעזִ ים ְוכָ ל
נו ָצה ׁ ֶׁ
צֶׁ מֶׁ ר גְ ַמלִ ים ְוצֶׁ מֶׁ ר ַא ְרנָ ִבים ְו ֹ
ְׁש ָאר ִמינִ ים ,מֻ ּ ָת ִרים ְּב ִפ ְׁש ּ ָתןְ .וכֵּ ן
צמר אבל

ַקנְ ּב ֹוס

או

דוקא פשתן אסור עם

ְוצֶׁ מֶׁ ר גֶׁ פֶׁ ן ְוכָ ל ְׁש ָאר ִמינִ ים,

מֻ ּ ָת ִרים אֲ ִפל ּו ְּבצֶׁ מֶׁ ר ְרחֵּ לִ ים ְו ַאיָ לִ ים; וַ חֲכָ ִמים
ָא ְסר ּו ִמ ּ ְפנֵּי ַמ ְר ִאית הָ ַעיִ ן מֶׁ ִׁשי ִעם צֶׁ מֶׁ ר ,לְ ִפי
ש ָער
ֵּ
שמשי ד ֹומֶׁ ה לְ ִפ ְׁש ִּתיםְ .וכֵּ ן ּ ָכלָ ְךְ ,וה ּוא ִמין
ׁ ֶׁ
דומֶׁ ה
ש ּ ַביָ ם ְו ֹ
שגָ ֵּדל ִּב ְכ ַר ּ ֵּכי הַ יָ ם ַעל הָ אֲ בָ נִ ים ׁ ֶׁ
ׁ ֶׁ
לְ צֶׁ מֶׁ ר,

לכן

אֲ סָ ר ּוה ּו ִמ ּ ְפנֵּי ַמ ְר ִאית הָ ַעיִ ן ִעם

הַ ּ ִפ ְׁש ּ ָתןְ .והָ ִא ָדנָ א בזמנינו מֶׁ ִׁשי ָמצ ּוי ּ ֵּבינֵּינ ּו ְולכן הַ ּכֹל
ַמ ִּכ ִירים ּב ֹו ויודעים להבדיל בינו לפשתן ,לְ ִפיכָ ְך ֵּאין ּב ֹו
ִמ ׁש ּום ַמ ְר ִאית הָ ַעיִ ן ּומֻ ּ ָתר ִעם הַ צֶׁ מֶׁ ר ְו ִעם
הַ ּ ִפ ְׁש ּ ָתן.
יום ט"ו תמוז תשע"ח פוסקים יומי – שו"ע יור"ד ,הלכות
כלאי בגדים סימן רח"צ  -ט ובו ב' סעיפים

ב ָרחֵּ ל ּ ַבת ֵּעז

שבאמת נולדה לעז רק נראית כמו כבש ,ואע"פ שמעיקר

הדין נחשב עז וצמרה מותר עם הפשתן ,מ"מ מדרבנן

צַ ְמ ָר ּה ָאס ּור ִעם

ּ ִפ ְׁש ּ ָתןִ ,מ ּ ְפנֵּי ַמ ְר ִאית הָ ַעיִ ן.
קַ ַנבּ וֹ ס מ ּ ַתחַ ת ל ּ ֶׁבגֶׁד צֶׁ ֶׁמר

הגה :וְ אָ סוּר ִל ְת ּפֹר ּ ֶׁבגֶׁד

היינו שע"י התפירה יהיו בגד אחד

דְּ לֹא ׁ ָש ִכיחַ קָ נַבּ וֹ סִ ,מ ׁשוּם ַמ ְר ִאית הָ ַעיִ ן
שם
ְּב ׁ ֵּ

ֹא''ש) ,ו ְּב ָמקוֹ ם ְד ׁ ָש ִכיחַ
ׁ
הָ ר

ְּב ָמקוֹ ם

שהקנבוס נראה כפשתן (טוּר

קנבוס וכולם בקיאין בו ויודעים אינו פשתן

ׁ ָש ֵרי.

סימן רצט  -באיזו מינים נוהג בהם כלאים,

ובו ב' סעיפים

בו
א צֶׁ מֶׁ ר ְרחֵּ לִ ים ְוצֶׁ מֶׁ ר גְ ַמלִ ים ְוכַ ֹיוצֵּ א ֹ

מינים אחרים

טווֶׁ ה מֵּ הֶׁ ם
זֶׁה ּ ָבזֶׁה ְו ֹ

ְט ִווי טווה

ש ְט ָרפָ ן שעירבן
שאינם צמרֶׁ ׁ ,
מהתערובת
נחשב

חוטיםִ ,אם הָ יָ ה הַ ח ֲִצי מֵּ הָ ְרחֵּ לִ ים ה ֲֵּרי הַ ּכֹל

ְּכצֶׁ מֶׁ ר וַ ה ֲֵּרי ה ּוא ִּכלְ ַאיִ ם ִעם הַ ּ ִפ ְׁש ּ ָתןְ .ו ִאם

הָ יָ ה הָ רֹב מֵּ הַ גְ ַמלִ ים ,מֻ ּ ָתר לְ ָע ְרב ֹו ִעם
שצ ּו ַרת הַ ּכֹל
שמקצתו צמר רחליםִ ,מ ּ ְפנֵּי ׁ ֶׁ
מקבלת

צ ּו ַרת צֶׁ מֶׁ ר

משפיע על צורת כל

של

ְ ּג ַמלִ ים

ש ּ ָתן אע"פ
הַ ּ ִפ ְׁ

צורת כל החוטים שנטוו

מחמת שהרוב הוא צמר גמלים ה"ז

של
ימות ׁ ֶׁ
חו ְׁש ִׁשין לְ נִ ֹ
התערובתְ ,ו ֵּאין ֹ

צֶׁ מֶׁ ר הַ ְמע ָֹר ִבים ּ ָבהֶׁ ם נימי צמר שלא נטוו וניכרים בתערובתִ ,מ ּ ְפנֵּי
ש ֵּאינָ ם ח ּו ֵּטי
ׁ ֶׁ

צֶׁ מֶׁ ר כיון שלא עברו טווייה אין להם דין חוטי צמר ,וצמר

שאינו עשוי חוטין לא נחשב

רות הַ ְּכבָ ִשים
עו ֹ
לצמר .לְ ִפיכָ ְך ֹ

עו ִשים מֵּ הֶׁ ם ַמלְ ּב ּו ִׁשים ,מֻ ּ ָתר לְ ָת ְפ ָרן ְּבח ּו ֵּטי
ש ֹ
ׁ ֶׁ
של צֶׁ מֶׁ רַ ,אף ַעל
ימות ׁ ֶׁ
חו ְׁש ִׁשין לְ נִ ֹ
ּ ִפ ְׁש ּ ָתןְ ,ו ֵּאין ֹ
ש ּ ָת ְפר ּו ּב ֹו,
שנִ ְכ ְרכ ּו ִּב ְכלַל ח ּוט הַ ּ ִפ ְׁש ּ ָתן ׁ ֶׁ
ּ ִפי ׁ ֶׁ

שה ֲֵּרי ּ ָב ְטל ּו ְּב ִמע ּו ָטןְ .וכֵּ ן הַ ַקנַ ּב ֹוס
ׁ ֶׁ

שאין דינו כפשתן

ש ְט ָרפָ ן זֶׁה ּ ָבזֶׁהִ ,אם רֹב מֵּ הַ ַקנַ ּב ֹוס ,מֻ ּ ָתר
ְוהַ ּ ִפ ְׁש ּ ָתן ׁ ֶׁ
לֶׁאֱ רֹג הַ ָטו ּוי מֵּ הֶׁ ם ִעם ח ּו ֵּטי צֶׁ מֶׁ רְ .ו ִאם הָ י ּו מֶׁ ח ֱָצה
לו צֶׁ מֶׁ ר ִעם
שנִ ְת ָע ֵּרב ֹ
לְ מֶׁ ח ֱָצהָ ,אס ּורִ .הלְ ּ ָכ ְךִ ,מי ׁ ֶׁ
ּ ִפ ְׁש ּ ָתן ואסור לו לעשות מהם חוטים ,מֵּ ִביא ִמין
צמר גמלים

ַאחֵּ ר כגון קנבוס או
מֵּ הֶׁ ם [ועי' בט"ז

בו ִע ָמהֶׁ םּ ,ו ְמבַ ֵּטל ֶׁאחָ ד
ּו ְמ ָע ְר ֹ

שמיישב מ"ט לא נחשב שמבטל איסור לכתחילה] .ומה שאמרנו שמועיל ביטול

ש ֵּי ָעש ּו ח ּו ִטים
שיָ ְך ְּבה ּו ִּבט ּול ֶׁאלָ א ק ֶֹׁדם ׁ ֶׁ
בכה"ג ְולֹא ׁ ַ

דכל זמן שלא נעשו חוטין עדיין לא שייך בהם איסור כלאיים ,כי כלאיים נאסר רק
בדבר טווי ,ולכן מועיל ביטול

קודם שחל עליהם שם חוטין ,אֲ בָ ל ַאחַ ר

שנַ ֲעש ּו ח ּו ִטים ֵּאין לַ ִּכלְ ַאיִ ם ִׁשע ּור ,ולכן אֲ ִפל ּו ח ּוט
ׁ ֶׁ
או
של ּ ִפ ְׁש ּ ָתן ֹ
דול ׁ ֶׁ
של צֶׁ מֶׁ ר ְּבבֶׁ גֶׁ ד גָ ֹ
שה ּוא ׁ ֶׁ
ּ ָכל ׁ ֶׁ
של ּ ִפ ְׁש ּ ָתן ְּבצֶׁ מֶׁ רָ ,אס ּור.
אחד ׁ ֶׁ

חוט

אֲפל ּו ֶׁנאֱבַ ד הַ חוּט
הגה :וַ ִ

יה ִּבטוּל ,וְ אָ סוּר
וְ לֹא י ַָד ְענ ּו ְמקוֹ מוֹ  ,לֹא ׁ ַשי ְָך ּ ֵב ּ

[הטעם שלא אמרינן

כאן ביטול ברוב ,משום דרק איסור בטל ברוב היתר ,אבל היתר בהיתר לא שייך ביטול
ברוב ,וכאן כ"א הוא היתר לעצמו והתורה אסרה תערובת כזו של היתר בהיתר שע"י
התערובת נוצר 'חפצא דאיסורא' חדשה ,שנוצר רק מכח תערובת זו ,ובזה לא שייך

ֹא''ש ו ְּס ַמ''ג)ֶׁ ּ .ב ֶׁגד
ׁ
פות ְוהָ ר
שם הַ ּת ֹוסָ ֹ
ביטול] ַ(ר ְׁש ּ ָב''א סי' רנ''ט ְוכֵּ ן ּ ָכ ַתב הַ ּ ֵּבית ֹיוסֵּ ף ְּב ׁ ֵּ
ׁ ֶׁשהַ ְׁש ִתי

חוטי האורך

ׁ ֶׁשל ֶׁמ ִׁשי וְ הָ ֵע ֶׁרב

חוטי הרוחב

ׁ ֶׁשל ּ ִפ ְׁש ּ ָתן ,אָ סוּר

ְל ָת ְפרוֹ ִעם הַ צֶׁ ֶׁמר אַ ף ַעל ּ ִפי ׁ ֶׁש ֻרבּ וֹ ׁ ֶׁשל ֶׁמ ִׁשי

כמו שנתבאר שחוטין

לא בטלים דחשובים ,וממילא לא מהני שהרוב משי (טוּר) .וְ לָ כֵ ן אָ סוּר לַ עֲ שוֹ ת
ַט ִליתוֹ ת

צמר

ִמ ְּבגָ ִדים ׁ ֶׁשקוֹ ִרין פירכו''טִּ ,כי הָ ֵע ֶׁרב ׁ ֶׁשל ּ ִפ ְׁש ּ ָתן

וְ הָ וֵי ִּכ ְלאַ יִ ם ִעם הַ צִ יצִ ית.

מו).
(ד ַעת ַע ְצ ֹ
ַּ

יום ט"ז תמוז תשע"ח פוסקים יומי – שו"ע יור"ד ,הלכות
כלאי בגדים סימן רצ"ט-ש ובו ב' סעיפים

או
או ַא ְרנָ ִבים ֹ
לו צֶׁ מֶׁ ר גְ ַמלִ ים ֹ
שה ּ ֶׁבגֶׁ ד ּ ֻכ ֹ
עו ֶׁ
ב הָ ֹ
של צֶׁ מֶׁ ר ִמ ַצד זֶׁה
ַקנַ ּב ֹוסְ ,ו ָא ַרג ּב ֹו ח ּוט ׁ ֶׁ
של ּ ִפ ְׁש ּ ָתן ִמצַ ד זֶׁה
ְוח ּוט ׁ ֶׁ
לפשתים ומין אחר מפסיק ביניהם

של הבגד

בצד אחר ,אע"פ שאין קשר בין הצמר

ה ֲֵּרי זֶׁה ָאס ּור ִמ ׁש ּום ִּכלְ ַאיִ ם.

הגה :וְ י ֵׁש אוֹ ְמ ִרים ְד ׁ ָש ֵרי ִּב ְכהַ אי גַ וְ נָא ,אֶׁ לָ א ִאם ּ ֵכן אָ ַרג חוּט
ׁ ֶׁשל צֶׁ ֶׁמר אֵ צֶׁ ל הַ חוּט ׁ ֶׁשל ּ ִפ ְׁש ִּתים .אֲבָ ל ִאם אֵ ינָם נוֹ גְ ִעים
יַחַ ד כמו באופן של השו"ע שמין אחר מפריד ביניהםָ ׁ ,ש ֵרי

ֹא''ש
ׁ
שם הָ ר
(בית ֹיוסֵּ ף ְּב ׁ ֵּ
ּ ֵּ

ימן ש' סעי' ה' ְדנוֹ הֲ גִ ין ְלהָ קֵ ל.
ור''ש) .וְ ַע ּיֵן ְלקַ ָמן ִס ָ

סימן ש  -איזו כלאים דאורייתא ואיזו דרבנן,

א

הקדמה לסימן זה ראה בהערה

הַ ּ ִפ ְׁש ּ ָתן ַצד ִח ּב ּור
ָאס ּור

מה"ת

3

שנִ ְתחַ ּ ֵּבר הַ צֶׁ מֶׁ ר ִעם
ּ ֵּכיוָ ן ׁ ֶׁ

איזה סוג של חיבור

עולָ ם
ּ ָב ֹ

וכמו

שיבאר,

ִמ ׁש ּום ִּכלְ ַאיִ םֵּ ּ .כי ַצד ,צֶׁ מֶׁ ר ּו ִפ ְׁש ִּתים

ש ְט ָרפָ ן שעירבן
שאינם טוויים עדיין ׁ ֶׁ
או ָתם יחד
ועי"ז הדביק ֹ

זֶׁה ִעם זֶׁה

שע הרטיבם במים
ְו ׁ ַ

או
שה מֵּ הֶׁ ם לְ בָ ִדים וזה הנקרא 'שוע'ֹ ,
ְו ָע ָ

ש ְט ָרפָ ן לשערות הצמר והפשתים
ׁ ֶׁ
3

ובו ז' סעיפים

או ָתם
ְו ָטוָ ה ֹ

ְּכ ֶׁאחָ ד שעשה ע"י

חז"ל דרשו מתיבת 'שעטנז' ,שהיא מורכבת משלשה מילים ,שוע ,טווי ,נוז ,ונחלקו בגמ' אם כדי להתחייב
צריך שיהיה שלשתם ,או די בא חד מהם לעבור על הלאו ,והרמב"ם והשו"ע שפסק כמותו ,ס"ל שדי באחד מהם.
וביאור ענינם הוא כך' :שוע' ,הכוונה שלא טווה מהם חוטין אלא לקח את שערות הצמר והפשתים וסירקן היטב
והרטיבן במים ועי"ז חיברן יחד עד שנעשו לבדים ,כעין הכובעים שלנו שאין עשויים מחוטים אלא ממקשה אחת.
'טווי' הכוונה שלקח את שערות הצמר והפשתים וטווה משניהם יחד חוטין' .נוז' הכוונה ארוג ,דהיינו שטווה
מתחילה בנפרד חוטים מצמר וחוטים מפשתן ,ואח"כ ארג משניהם יחד בד אחד משותף .אמנם עיין לקמן סימן
ש"א סעי' ב' שדעת הרמ"א שאם יש רק תנאי א' משלשתן אינו אסור אלא מדרבנן.

הטווייה חוט אחד משניהם ,וזה הנקרא 'טווי'ְ ,ו ָא ַרג ּ ֶׁבגֶׁ ד ִמ ִטו ּוי זֶׁה
ה"ה שחייב כבר על חוט כזה גם בלי האריגה ,רק כיון שאינו חייב אא"כ יהנה דרך
לבישה ובדרך כלל לא לובשים חוטים רק אריג ,לכן כתב השו"ע שארג בגד מחוט זה.
כעת בא השו"ע לבאר את הסוג השלישי של שעטנז ,שהוא 'נוז' ,דהיינו שארג בגד
מחוטים משותפים ,וע"ז חידש שכל חיבור אסור בין ע"י אריגה משותפת ,או שאר

של
ש ּ ָתפַ ר חתיכת ּ ֶׁבגֶׁ ד צֶׁ מֶׁ ר ְּבחתיכת בגד ׁ ֶׁ
או ׁ ֶׁ
סוגי חיבור וכדלהלן ֹ
או
ּ ִפ ְׁש ּ ָתן ,אֲ ִפל ּו ְּתפָ ָרן ְּבח ּו ֵּטי מֶׁ ִׁשי ְו ַקנַ ּב ֹוסֹ ,
או
ש ּ ָתפַ ר ּ ֶׁבגֶׁ ד צֶׁ מֶׁ ר ְּבח ּו ֵּטי ּ ִפ ְׁש ּ ָתןֹ ,
ׁ ֶׁ

שתפר

ּ ֶׁבגֶׁ ד

שר ח ּו ֵּטי צֶׁ מֶׁ ר ְּבח ּו ֵּטי
או ָק ׁ ַ
ּ ִפ ְׁש ּ ָתן ְּבח ּו ֵּטי צֶׁ מֶׁ רֹ ,
או גְ ָדלָ ן שזר אותן יחד ,ה ֲֵּרי זֶׁה ִּכלְ ַאיִ ם.
ּ ִפ ְׁש ּ ָתן ֹ
יום י"ז תמוז תשע"ח פוסקים יומי – שו"ע יור"ד ,הלכות
כלאי בגדים סימן ש' ובו ז' סעיפים

רו ִעם ּ ֶׁבגֶׁ ד ּ ִפ ְׁש ּ ָתן ִּב ְת ִכיפָ ה
ש ִח ְּב ֹ
ב ּ ֶׁבגֶׁ ד צֶׁ מֶׁ ר ׁ ֶׁ
ַאחַ ת (פי' ִּב ְת ִחיבָ ה אַ חַ ת ׁ ֶׁש ּ ָתחַ ב הַ ַמחַ ט ַּב ּ ֶׁבגֶׁד) שתחב את המחט

ינו
עם החוט שבו לחברן ,רק תכיפה אחת מצד א' של הבגד לצד השניֵּ ,א ֹ
אשי הַ ח ּוט
ִח ּב ּור ְו ֵּאין זֶׁה ִּכלְ ַאיִ םִ .ק ּ ֵּבץ ְׁשנֵּי ָר ׁ ֵּ
ְּכ ֶׁאחָ ד

שלקח את שני קצות החוטים וקשרן יחד קשר ע"ג

ש ּ ָתכַ ף ְׁש ּ ֵּתי
ׁ ֶׁ

או
קשרֹ ,

יפות שהכניס את המחט פעם שניה לבגד אע"פ שלא
ְּת ִכ ֹ

קשר את שני קצות החוט ,ה ֲֵּרי זֶׁה

ִּכלְ ַאיִ ם .וְ י ֵׁש אוֹ ְמ ִרים ְדלֹא הָ וֵי

אשי הַ חוּט
ִּכ ְלאַ יִ ם אֶׁ לָ א ְּבב' ְּת ִכיפוֹ ת וְ קָ ׁ ַשר ב' ָר ׁ ֵ

הרמ"א חולק

בתרתי על השו"ע ,דלדעת השו"ע בתכיפה אחת מהני אם קשר ,ובשתי תכיפות חייב
שם
אפי' בלא קשר ,ואילו לדעת הרמ"א חייב רק כשתחב שתי תכיפות וגם קשר (טוּר ְּב ׁ ֵּ
ֹא''ש).
ׁ
הָ ר

שנִ ְפ ַרם (פי' נִ ְק ַרע) ,מֻ ּ ָתר לִ ְפרֹף
ג ּ ֶׁבגֶׁ ד צֶׁ מֶׁ ר ׁ ֶׁ
תו לחבר את שני הקצוות
או ֹ
ְלחַ ּ ֵבר) ֹ

ְּבח ּו ֵּטי

(פי'

ש ּ ָתן היינו שתופס את
ּ ִפ ְׁ

שר ומותר לו אף
קו ׁ ֵּ
שני קצות הבגד שנקרע וכורך חוט פשתן סביב הקצוותְ ,ו ֹ

לקשור את קצה החוט ,אֲ בָ ל לֹא

יִ ְת ּפֹר את חוט הפשתן בתוך בגד הצמר,

וטעם ההיתר לכרוך ולקשור ,דכיון שאין חוט התפירה מחובר בעצם לבגד ולכן יכול
להוציא ולשלוף את הבגד צמר מתוך חוט הפשתן ,ממילא לא נחשב שהם מחוברים,

משא"כ כשתופר את החוט לבגד נעשה אחד עמו .הגה :וְ כֵ ן מֻ ּ ָתר ִל ּ ֵתן
צֶׁ ֶׁמר ְּבכַ ר אוֹ ּ ֶׁכסֶׁ ת

למלאות

ׁ ֶׁש ּתוֹ פֵ ר
הַ צֶׁ ֶׁמר

את הכר או את הכסת

שמיכה

ׁ ֶׁשל ּ ִפ ְׁש ּ ָתן ,אַ ף ַעל ּ ִפי

ָּכל ְס ִביבָ יו וְ אֵ ינוֹ יָכוֹ ל ְלהוֹ צִ יא

בלי לפתוח את התפירות שבפה הכר ,מ"מ מותר

דהָ ֵוי ְּכ ַשק ׁ ֶׁשל

ּ ִפ ְׁש ִּתים ׁ ֶׁש ְמ ַמ ְלאוֹ צֶׁ ֶׁמר וְ ָתפַ ר ּ ִפיוֶׁ ׁ ,שאֵ ין ָּבזֶׁה ִמ ׁשוּם ִּכ ְלאַ יִ ם
(כן הוּא
ּ ֵּ

ירה ַּבצֶׁ ֶׁמר ַעצְ מוֹ
(תחַ ב) הַ ְּת ִפ ָ
ּ ַב ּט ּור) .וַ אֲ ִפל ּו ּ ָ

הנמצא בתוך

הכר ,מֻ ּ ָתרַ ,דהֲ ֵרי יָכוֹ ל ִלקַ ח הַ צֶׁ ֶׁמר ִמ ׁ ָשם ְּבלֹא הַ ּ ָת ַרת
ירה
הַ ְּת ִפ ָ

כי יכול לקרוע את הכר ולקחת את הצמר ,דמה שהחוט נתחב בצמר אינו

מונעו מליטלו גם בלי התרת חוט
בגדים בלויים

התפירה .אֲבָ ל ִּב ְבלָ אֵ י ְּבגָ ִדים

ׁ ֶׁשל צֶׁ ֶׁמר ,אָ סוּר ִּב ְכהַ אי ּ ַגוְ נָא

חתיכות

למלאות בכר או

בכסת,

ירה
ׁ ֶׁשהֲ ֵרי ִאי אֶׁ ְפ ׁ ָשר ִלקַ ח ִמ ׁ ָשם הַ ְּבגָ ִדים ְּבלֹא הַ ּ ָת ַרת הַ ְּת ִפ ָ

כי

בכה"ג תמיד מצוי שמקצת מהבלאים תפוסים בחוט התפירה ,וא"א לקחת את הבלאים

בלי ניתוק חוט התפירה (ד''ע ו ָּמ ְר ְ ּדכַ י פ' ּ ַב ּ ֶׁמה ִא ּ ׁ ָשה ְו ּת ֹוס' ספ''ק ְ ּדבֵּ ָיצה) .וְ כֵ ן מֻ ּ ָתר
ְלחַ ּ ֵבר ָּב ּ ֵתי זְ רוֹ עוֹ ת
אוֹ ְק ָר ִסים

שרוולים

ווים ,ומחברן

יסים
נְ קָ ִבים ,ו ַּמ ְכנִ ִ

את

ׁ ֶׁשל צֶׁ ֶׁמר ׁ ֶׁש ֵי ׁש ָּבהֶׁ ם ְק ׁ ָש ִרים

ְּבבָ ּ ֵתי נֶׁפֶׁ ׁש
הַ ְק ׁ ָש ִרים

בבגד

כפתורים

ׁ ֶׁשל ּ ִפ ְׁש ּ ָתן ׁ ֶׁש ֵי ׁש בּ וֹ

הכפתורים

אוֹ הַ ְק ָר ִסים ּתוֹ ְך

הַ נְ קָ ִבים ועי"ז השרוול מחובר לבגד ,מ"מ מותר הוֹ ִאיל וְ הֵ ם ְרפוּיִ ים
וְ יָכוֹ ל ְלהוֹ צִ יאָ ן את הכפתורים או את הווים ִמ ׁ ָשם ְּבאֶׁ צְ ָּבעוֹ וְ אֵ ין צָ ִר ְ
יך

ִל ְקר ַֹע הַ נְ קָ ִבים ,אַ ף ַעל ּ ִפי ׁ ֶׁש ַמנִ יחָ ן ָּכ ְך ּ ָת ִמיד ולא מוציאן .אֲבָ ל
ִאם הֵ ם ֲאדו ִּקים ָּכל ָּכ ְך ׁ ֶׁש ִאי אֶׁ ְפ ׁ ָשר ְלהוֹ צִ יאָ ן ִמ ׁ ָשם ִּב ְל ִּתי
יעת הַ נְ קָ ִבים ,הָ וֵי ִחבּ וּר וְ אָ סוּר (ת''ה סי' רנ''ו).
ְק ִר ַ
יום י"ח תמוז תשע"ח פוסקים יומי – שו"ע יור"ד ,הלכות
כלאי בגדים סימן ש' ובו ז' סעיפים

של
של צֶׁ מֶׁ ר ַעל גַ ּ ֵּבי חָ ל ּוק ׁ ֶׁ
ד מֻ ּ ָתר לִ לְ ּב ֹׁש חָ ל ּוק ׁ ֶׁ
ּ ִפ ְׁש ּ ָתן ּולְ ָק ְׁש ָרם יַ חַ ד שחוגר חגורה ע"ג שני הבגדים וקושר את החגורה,
כול לְ פָ ְׁש ָטן ְּבלֹא הַ ּ ָת ַרת
ינו יָ ֹ
ש ֵּא ֹ
ַאף ַעל ּ ִפי ׁ ֶׁ
של
שר ׁ ֶׁ
שר ,וַ אֲ ִפל ּו ה ּוא ֶׁק ׁ ֶׁ
הַ ֶׁק ׁ ֶׁ

מא כיון שבפועל אין הבגדים
ַקיָ ָ

שלֹא יְ חַ ְּב ֵּרם זֶׁה לָ זֶׁה ִעם
עצמם מחוברים ביניהם כללּ ,ו ִבלְ בַ ד ׁ ֶׁ
הַ ְמ ִׁשיחָ ה
של
שר ׁ ֶׁ
ְּב ֶׁק ׁ ֶׁ

החגורה

או ְס ִרים
ֹ
יפותְ .ויֵּ ׁש
ִּב ְׁש ּ ֵּתי ְּת ִכ ֹ

מא שאם קושר את קצה החגורה בקשר של קיימא ,אע"פ
ַקיָ ָ

שאינו מחובר לבגדים ,כיון שא"א לפשטן בלי התרת הקשר ה"ז נחשב חיבור.
הגה :וְ נִ ְראֶׁ ה ִלי ְדאוֹ ָתן ָּב ּ ֵתי ׁשוֹ קַ יִ ם

כעין גרביים גבוהות

ׁ ֶׁשעוֹ ִשין

ִּב ְמ ִדינוֹ ת אֵ ל ּו וְ קוֹ ִרין אוֹ תוֹ ' ּפו ְּר ְט ִקי' ְדהַ יְ נ ּו ׁ ֶׁשעֲ שוּיִ ן ׁ ֶׁשל צֶׁ ֶׁמר
ויש סביבן נקבים רחבים

וָ הֵ ָנה ְּכמוֹ

וְ עוֹ ִשים ָּבהֶׁ ם ְמ ִׁשיחָ ה ׁ ֶׁשעוֹ בֶׁ ֶׁרת ָּבהֶׁ ן הֵ נָה

יליןְ ,דמֻ ּ ָתר ֲא ִפל ּו
ְרצו ָּעה ְּב ַמ ְע ַּב ְר ּ ָתא ִד ְת ִפ ִ ּ

הַ ְמ ִׁשיחָ ה ׁ ֶׁשל ּ ִפ ְׁש ּ ָתן אוֹ ִא ּ ְפכָ אְ ,ד ֵמאַ חַ ר ְדאֶׁ ְפ ׁ ָשר ְלהוֹ צִ יא
ירה
ִמ ׁ ָשם הַ ְמ ִׁשיחָ ה ְּבלֹא הַ ּ ָת ַרת הַ ְּת ִפ ָ
שוקיים אלא משוחררת בתוך הנקבים

כי המשיחה לא תפורה בבתי

אֵ ינוֹ אֶׁ לָ א ְּכחוֹ גֵר ִּב ְמ ִׁשיחָ ה ׁ ֶׁשל

ּ ִפ ְׁש ּ ָתן ַעל גַ ּ ֵבי חָ לוּק ׁ ֶׁשל צֶׁ ֶׁמר שנתבאר בשו"ע שמותר .וְ אַ ף ַעל ּ ִפי
ׁ ֶׁשקוֹ ׁ ֵשר

את שני קצות

הַ ְמ ִׁשיחָ ה ְּכ ׁ ֶׁש ְלבָ ׁ ָשן ,לֹא ִמ ְק ֵרי קֶׁ ׁ ֶׁשר ׁ ֶׁשל

אשי הַ ְמ ִׁשיחָ ה
קַ ָי ָמא .אֲבָ ל ִאם עוֹ ֶׁשה ְק ׁ ָש ִרים ְּבב' ָר ׁ ֵ
חוט לעצמו ,שעי"ז א"א לשולפו מתוך

בכל ראש

הנקבים ,נִ ְראֶׁ ה ְדאָ סוּר ,דְּ הָ א ִאי

אֶׁ ְפ ׁ ָשר ְלהוֹ צִ יא ִמ ׁ ָשם (הַ ּכֹל ְסבָ ַרת הָ ַרב) .י ֵׁש אוֹ ְמ ִרים ְדאָ סוּר ִל ְלבּ ֹש
ב' ָּב ּ ֵתי ׁשוֹ קַ יִ ם ,אֶׁ חָ ד ׁ ֶׁשל ּ ִפ ְׁש ּ ָתן וְ אֶׁ חָ ד ׁ ֶׁשל צֶׁ ֶׁמר ,זוֹ ַעל זוֹ
ש ִר''י פ''ק
(הַ גָ הַ ת אֲ ׁ ֵּ

ְ ּדבֵּ יצָ ה)ְ ,ד ֵמאַ חַ ר ְד ִאי אֶׁ ְפ ׁ ָשר ִל ְפ ׁשֹט הַ ּ ַת ְח ּתוֹ נָה

ְּבלֹא הָ ֶׁע ְליוֹ נָה הָ וֵי ְּכ ִחבּ וּר ,וְ לֹא ָד ֵמי ְלב' חֲלו ִּקים זוֹ ַעל זוֹ
ַעל זוֹ ְדאֶׁ ְפ ׁ ָשר ִל ְפ ׁשֹט הַ ּ ַת ְח ּתוֹ ן ְּבלֹא הָ ֶׁע ְליוֹ ן

היינו ששיטה סבורה

שהדין של שני חלוקים שהביא השו"ע מותר רק באופן שיכול לפשוט את התחתון בלי
להסיר את העליון ,אבל כשא"א לפשוט אסור ,ודלא כדעת השו"ע שהתיר אף בכה"ג

ּ ָ(כ ְך ָמ ָצא הַ ּ ַט ַעם ְּב ֹאור זָרו ַּע) וְ נָכוֹ ן ִלזָ הֵ ר.

של צֶׁ מֶׁ ר ְוחלקה הַ ְׁשנִ יָ ה
ה עשה חגורה שחלקה ְרצ ּו ָעה ַאחַ ת ׁ ֶׁ
של החגורה מ ּ ִפ ְׁש ּ ָתןָ ,אס ּור ַל ֲחגֹר ּ ָב ּה ַאף ַעל ּ ִפי
ׁ ֶׁ
עור ּ ָב ֶׁא ְמצַ ע
של ֹ
מחוברת ב ְרצ ּו ָעה ׁ ֶׁ
והפשתן ואינן נוגעים זה בזה ,מ"מ אסור

שהיא
ׁ ֶׁ

החגורה ומפסקת בין הצמר

שר ְׁשנֵּי
שק ֹו ׁ ֵּ
ִמ ּ ְפנֵּי ׁ ֶׁ

חוגֵּ ר ּ ָב ּה וא"כ בקשירה נוגעים זה בזה ואסור.
ש ֹ
אשיהָ ְּביַ חַ ד ְּכ ׁ ֶׁ
ָר ׁ ֶׁ
קום ֶׁאחָ ד ּו ִפ ְׁש ּ ָתן
ית ּה צֶׁ מֶׁ ר ְּב ָמ ֹ
אֲ בָ ל ִאם ְּב ֶׁא ְמ ָצ ִע ָ
קום ַאחֵּ רְ ,ו ֵּאינָ ם זֶׁה ֵּאצֶׁ ל זֶׁה
ְּב ָמ ֹ

היינו שבתוך החגורה יש

חתיכת צמר במקום אחד ובמקום אחר מרוחק יש חתיכת פשתן ,אבל קצוות החגורה

אינם צמר ופשתים ,מֻ ּ ָתר כיון שאין שום מצב שנוגעים זה בזהּ .ולְ ִפי זֶׁה
רות
רות הַ ְּתפ ּו ֹ
עו ֹ
מֻ ּ ָתר לְ חַ ּ ֵּבר ֹ
ִּבגְ ֵּדי צֶׁ מֶׁ ר

כיון שאין חוטי הפשתן נוגעים

ְּבחוטי

ִפ ְׁש ּ ָתן ּ ַתחַ ת

בצמרְ ,ו ַאף ַעל ּ ִפי

של הַ ְּת ִפ ָירה,
שיַ ְכנִ יס ח ּוט הַ ַקנַ ּב ֹוס ׁ ֶׁ
שר ׁ ֶׁ
ש ֶׁא ְפ ׁ ָ
ׁ ֶׁ

תו ְך ח ּוט
עור ִעם הַ ּ ֶׁבגֶׁ ד ְּב ֹ
ש ְמחַ ּ ֵּבר הָ ֹ
ׁ ֶׁ
ירת
ְּת ִפ ַ

הפשתן

של
ׁ ֶׁ

עור כיון שעיקר התפירה הוא עם העור וחוטי התפירה שלו בטלים
הָ ֹ

אליו (ר' יְ רוּחָ ם ות''ה סי' רצ''ז)ּ .ולְ הָ ַר ְמ ּ ַב''ם ּ ָכל

זֶׁה בין בחגורה שיש בה

חלקי צמר ופשתים ובין בעור שתפור בפשתן שמחברו לצמר ,הוי

ִּכלְ ַאיִ ם ִמן

הַ ּת ֹו ָרה אע"פ שאין נוגעים זה בזה ,כיון שסוף סוף יש כאן חיבור צמר ופשתים
בבגד אחד נחשב כלאיים

או קֻ ּ ָפה
שק ֹ
ְּב ַ

מה"ת ,וַ אֲ ִפל ּו נָ ַתן צֶׁ מֶׁ ר ּו ִפ ְׁש ִּתים

ּו ְכ ָרכָ ן שקשר את השק למעלה באופן שא"א להוציא

את הצמר והפשתים בלי לקרוע את

או ַריְ ָתא.
ִמ ְד ֹ

הקשר ,הָ וֵּ י ִּכלְ ַאיִ ם

אשוֹ נָה
וְ הַ ִמנְ הָ ג ִּכ ְסבָ ָרא ִר ׁ

(טוּר ְוכֵּ ן ּ ָכ ַתב הָ ַר ְמ ּ ַב''ן

ְוהָ ַר ְׁש ּ ָב''א ִס ָימן ש''ס ות''ה ִס ָימן רצ''ז).
יום י"ט תמוז תשע"ח פוסקים יומי – שו"ע יור"ד ,הלכות
כלאי בגדים סימן ש' ובו ז' סעיפים

מות
ו הַ ַמנְ ִהיג ְּבהֵּ ֹ
דו ,מֵּ הֶׁ ם
תו ְך יָ ֹ
החֲבָ לִ ים לְ ֹ

שכל אחת קשורה בחבל

ּו ַמ ְכנִ יס

אפי' חלק מהחבלים עשויים

את ראשי

ּ ִפ ְׁש ִּתים

מֻ ּ ָתר כיון שאינם מחוברים זה

ּומֵּ הֶׁ ם וחלקם עשויים

צֶׁ מֶׁ ר ,ה ֲֵּרי זֶׁה

לזהְ ,ו ַאף ַעל ּ ִפי

ש ּכ ֹו ְרכָ ן שמסובב את ראשי החבלים
ׁ ֶׁ

כיון שאינם קשורים זה

ש ָרם ּ ֻכלָ ם ,נַ ֲעש ּו
לזה .אֲ בָ ל ִאם ְק ׁ ָ

דו.
לו לְ כָ ְרכָ ם ַעל יָ ֹ
ִּכלְ ַאיִ םְ ,ו ָאס ּור ֹ
הוֹ ִאיל וְ אֵ ינוֹ ִמ ְת ּ ַכ ֵון

דו
ַעל יָ ֹ

וְ י ֵׁש ַמ ִּתי ִרין,

ש ִר''י ְו ַר ּ ֵּבנ ּו יְ רוּחָ ם
הות אֲ ׁ ֵּ
ליהנות מחימום החבלים (הַ ָּג ֹ

ימן ש''א
ני''ט) וְ ַע ֵין ְלקַ ָמן ִס ָ

סעי' ו' אם מותר ללבוש כלאיים באופן שאינו

מתכוון ליהנות.

שק ְוהַ קֻ ּ ָפה ִמ ְצ ָט ְר ִפין
ז הַ ּ ַ

לְ ִכלְ ַאיִ ם אם חיבר חתיכת צמר לשק

וחתיכת פשתן לקופה ,וחיברן יחד ,אע"פ שבעצם הם שני כלים נפרדים השק

והקופה ,מ"מ כיון שמחוברים יחד ,אסור להתכסות בשק או בקופה .הגה :וְ כֵ ן
אָ ב ו ְּבנוֹ

וה"ה סתם שני בני אדם

ִמצְ ָט ְר ִפים ְל ִכ ְלאַ יִ םֵ ּ ,כיצַ ד ,הָ יָה

ח ֲִתיכַ ת צֶׁ ֶׁמר ְּבאֶׁ חָ ד על אחד ֵמהֶׁ ם וַ ח ֲִתיכַ ת ּ ִפ ְׁש ּ ָתן ַּבבגד שעל ה ׁ ֵשנִ י,
ו ְּתפָ ָרן ְּביַחַ ד

חיבר את שני הבגדים בשתי תכיפות ,אע"פ שבעצם יש כאן בני אדם

נפרדים ,כיון שחיבר את שני הבגדים נחשב חיבור ,והָ וֵי ִּכ ְלאַ יִ ם

(טוּר).

יום כ' תמוז תשע"ח פוסקים יומי – שו"ע יור"ד ,הלכות כלאי
בגדים סימן ש"א ובו ט"ו סעיפים
סימן שא  -אם מותר להציע כלאים תחתיו ,ודין מרדעת ותכריכים,

ובו ט''ו סעיפים

של ִּכלְ ַאיִ ם,
עות ׁ ֶׁ
ֵּישב ַעל ַמ ָצ ֹ
א מֻ ּ ָתר ִמן הַ ּת ֹו ָרה ל ׁ ֵּ
ש ֶׁנאֱ ַמר :לֹא יַ ֲעלֶׁה ָעל ָ
ֶׁיך היינו דרך לבישה (וַ ִּי ְק ָרא יט ,יט) אֲ בָ ל
ׁ ֶׁ

יעו ּ ַת ְח ּ ֶׁת ָ
יך.
ַא ּ ָתה ַמ ִצ ֹ

הגה :וְ כֵ ן מֻ ּ ָתר

אפי'

לכתחילה

ְלהַ עֲ לוֹ ָתם ָעלָ יו ׁ ֶׁשלֹא ְּב ֶׁד ֶׁר ְך ִחמוּםְּ ,כגוֹ ן ִל ְפרֹס ָעלָ יו אֹ הֶׁ ל
ׁ ֶׁשל ִּכ ְלאַ יִ ם (טוּר) .וְ כֵ ן ִל ְפרֹס ּ ֶׁבגֶׁד ִּכ ְלאַ יִ ם ַעל גִ יגִ ית ׁ ֶׁשרוֹ חֵ ץ
ָּב ּהְּ ,כ ֵדי ְלהַ עֲ ִמיד לשמור על הַ חֹם ָ(מ ְר ְ ּדכַ י פ''ק ְ ּדבֵּ ָיצה ו ְּבהַ ָּג ֹהות אֲ ׁ ֵּש ִרי ׁ ָשם),
ישה אוֹ ְלהַ עֲ לוֹ ָתם ָעלָ יו ֶׁד ֶׁר ְך
ְדאֵ ינוֹ אָ סוּר אֶׁ לָ א ֶׁד ֶׁר ְך ְל ִב ׁ ָ

ִחמ ּום ובתנאי שאין בשרו נוגע בהםּ .ו ִמ ִד ְב ֵּרי

סו ְפ ִרים ומדרבנן
ֹ

אֲ ִפל ּו

ש ּ ָבהֶׁ ם
עות ֹזו ַעל גַ ּ ֵּבי ֹזו ְוהַ ּ ַת ְח ּת ֹון ׁ ֶׁ
שר ַמ ָצ ֹ
ֶׁע ֶׁ

ש ָמא ִּת ּ ָכ ֵּר ְך
ֵּישב ַעל הָ ֶׁעלְ ֹיוןֶׁ ׁ ,
ִּכלְ ַאיִ םָ ,אס ּור ל ׁ ֵּ
רו
ש ֹ
ימא ַעל ְּב ָ
נִ ָ

היינו שרבנן אסרו להציע תחתיו שמא תיכרך נימא על

בשרו ותחממו ועי"ז נחשב שלובש את הכלאיים ,ואפי' באופן של עשר מצעות שלא
שייך שתיכרך נימא ,מ"מ אסרו משום לא

אֲ מ ּו ִרים,

ְּבבגדים

פלוגַ ּ .במֶׁ ה ְ ּדבָ ִרים

לות
יעות ּו ְש ָמ ֹ
גון יְ ִר ֹ
ַר ִּכיןְּ ,כ ֹ

ששייך

שהֵּ ם
תות ׁ ֶׁ
בהם הגזירה שמא תיכרך נימא ,אֲ בָ ל ּ ָכ ִרים ּו ְכסָ ֹ
ימא ָעלָ יו,
ש ָמא ִּת ּ ָכ ֵּר ְך נִ ָ
ֵּיכא לְ מֵּ יחַ ׁש ׁ ֶׁ
ָק ִׁשים ְול ּ ָ
נוגֵּ ַע
רו ֹ
ש ֹ
שלֹא יְ הֵּ א ְּב ָ
ישן ֲעלֵּיהֶׁ ם ּו ִבלְ בַ ד ׁ ֶׁ
מֻ ּ ָתר לִ ׁ ַ
ּ ָבהֶׁ םַ ּ .במֶׁ ה ְדבָ ִרים אֲ מ ּו ִרים

שמותר כשהן קשים משום שלא

יקנִ ים ּונְ ת ּונִ ים ַעל ַּג ּ ֵּבי
שהֵּ ם ֵּר ָ
חוששים שיכרך ע"ג בשרוְּ ,כ ׁ ֶׁ
של
או ׁ ֶׁ
של ֵּעץ ֹ
ִא ְצ ַט ּ ָבא ׁ ֶׁ

ֶׁאבֶׁ ן שבין מצד עצמן שהם קשים ובין

מחמת המקום שעליו הם מונחים שהוא ג"כ קשה ועי"ז אינן נכפפים ,אֲ בָ ל ִאם
הֵּ ם

ֵּאים בחומר כל שהוא ,שעי"ז נעשים רכים ,וממילא יכולים להתקפל על
ְמל ִ

יקנִ ים ִאם הֵּ ם נְ ת ּונִ ים ַעל
או אֲ ִפל ּו הם ֵּר ָ
בשרו ולחממוֹ ,
או ַעל גַ ּ ֵּבי ּ ֶׁתבֶׁ ן שהוא רךָ ,אס ּור,
גַ ּ ֵּבי ִמ ָטה של חבלים ֹ
רו .הגה :וְ י ֵׁש
ש ֹ
שנִ ְכ ּ ָפף ּ ַת ְח ּ ָתיו ְונִ ְכ ָר ְך ַעל ְּב ָ
לְ ִפי ׁ ֶׁ
אוֹ ְמ ִרים דְּ כָ ל זֶׁה ַמיְ ֵרי ְּב ִכ ְלאַ יִ ם ְדאוֹ ַריְ ָתא ,אֲבָ ל ְּב ִכ ְלאַ יִ ם
ְד ַר ָּבנָן וְ הֵ ם קָ ִׁשים ,מֻ ּ ָתר לֵ י ׁ ֵשב עֲ לֵ יהֶׁ ם ְּבכָ ל ִענְ יָן

אפי' כשהן

מלאים או שמונחים ע"ג מיטה ומתקפלים עליוְ ,דהוֹ ִאיל ו ְּכ ׁ ֶׁש ַר ִּכים הֵ ם
זאת

אֵ ינוֹ ַרק מ ְד ַר ָּבנָן

בכל

דכל האיסור לישב ע"ג כלאיים הוא רק מדרבנן שמא תגע

נימא בבשרו ,ולכן

ְּבקָ ִׁשים לֹא ּ ָגזְ ר ּו

ַ(ר ְׁש ּ ָב''א סי'

ְלכַ ְּת ִחילָ ה לֹא יַעֲ ֶׁשה ׁ ֶׁשל ִּכ ְלאַ יִ ם,

ב הָ נֵּי קאפאנאג''ש

תשס''ב) .ו ִּמ ָּכל ָמקוֹ ם

(כל ּב ֹו).
ָּ

ידן סוג בגד שעשוי מצמר קשה ,אמנם אין זה
ִד ָ

ברור שהגיע לדרגא של בגדים קשים ,ולכן

ִאם הֵּ ם ְּתפ ּו ִרין ְּב ִפ ְׁש ּ ָתן,

יען
ֵּש לִ זָהֵּ ר ִמלְ הַ ֲע ֹ
י ׁ
לו ָתם ָעלָ יו וַ אֲ ִפל ּו ִמלְ הַ ִצ ָ
או ְּב ַקנַ ּב ֹוס.
שיִ ְת ּ ְפ ֵּרם ְּבמֶׁ ִׁשי ֹ
ּ ַת ְח ּ ָתיוַ ,עד ׁ ֶׁ
ְּבגָ ִדים הַ קָ ִׁשים מֻ ּ ָת ִרים ְּבהַ צָ ָעה ִמ ּ ַת ְח ּ ָתיו
ובקשים לא גזרו ,אבל

וְ הַ ְלבָ דִּ ים

הגהָּ :כל

כיון שהצעה הוא רק מדרבנן,

וְ אָ סוּר ְללָ ְב ׁ ָשן כיון שלבישה הוא מה"ת גזרו אף בקשין.

שאינן עשויים ע"י טווייה או שזירה ,לכן אם הם ממין

הַ קָ ִׁשים,

אֲפל ּו ַר ִּכים אֵ ינָם אֶׁ לָ א
ישה ,הוֹ ִאיל וַ ִ
אֲפל ּו ִּב ְל ִב ׁ ָ
ִ
מֻ ּ ָת ִרים
ִמ ְד ַר ָּבנָן

דעת הטור ששעטנז דאורייתא רק כשהוא שוע טווי ונוז ביחד [ראה לעיל

ריש סי' ש' בהערה ביאור ענינם] ,אבל אם חסר א' מהם איסורו רק

ישת הַ ְלבָ דִּ ים
וְ ֵי ׁש ַמ ְח ִמ ִירין ִּב ְל ִב ׁ ַ

מדרבנן (טוּר).

הוא דעת הרמב"ם [וכן דעת השו"ע לעיל

סי' ש' סעי' א'] שגם בשוע לחוד או בטווי לחוד הוא מה"ת ,ולכן לשיטתו לבדים רכים
שם הָ ַר ְמ ּ ַב''ם).
(בית ֹיוסֵּ ף ְּב ׁ ֵּ
אסורים מה"ת ,ולכן בקשים אסור מדרבנן ּ ֵּ

יום כ"א תמוז תשע"ח פוסקים יומי – שו"ע יור"ד ,הלכות
כלאי בגדים סימן ש"א ובו ט"ו סעיפים

דול ְו ִכלְ ַאיִ ם ִמצַ ד ֶׁאחָ דָ ,אס ּור לְ לָ ְב ׁש ֹו
ג ּ ֶׁבגֶׁ ד גָ ֹ
שנִ י כיון שיש בבגד זה כלאיים נאסר כל הבגד בלבישה,
דו הַ ׁ ֵּ
אֲ ִפל ּו ִמ ִצ ֹ
ש ּב ֹו הַ ִּכלְ ַאיִ ם נִ גְ ָרר ַעל גַ ּ ֵּבי
שהַ ַצד ׁ ֶׁ
ַאף ַעל ּ ִפי ׁ ֶׁ
הַ ַק ְר ַקע.

גון
ד ָאס ּור לִ לְ ּב ֹׁש ִּכלְ ַאיִ ם אֲ ִפל ּו ֶׁד ֶׁר ְך ֲע ַראיְּ ,כ ֹ
ַטלִ ית
ּ ָב ּה

בגד

דול ֹיוצֵּ א
ש ֵּאין הַ גָ ֹ
של ָק ָטן ַאף ַעל ּ ִפי ׁ ֶׁ
ׁ ֶׁ

ע ַראי כי מתבייש לצאת בה מחמת קטנותה ,אע"ג שלענין חיוב ציצית אינו
ֲ

נחשב בכה"ג בגד לחייבו בציצית ,מ"מ לענין כלאיים ,כיון שכעת לובשו אפי' בדרך

עראי ,נחשב שלובש כלאיים.
יום כ"ב תמוז תשע"ח פוסקים יומי – שו"ע יור"ד ,הלכות
כלאי בגדים סימן ש"א ובו ט"ו סעיפים

ה לֹא יִ לְ ּ ַב ׁש ָא ָדם ִּכלְ ַאיִ ם אפי' דרך ֲע ַראי ,וַ אֲ ִפל ּו
לובשו

אם

ינו ְמהַ ֵּנה ּו ְּכל ּום;
ש ֵּא ֹ
ש ָרה ְּבגָ ִדים ׁ ֶׁ
ַעל גַ ּ ֵּבי ֲע ָ

וַ אֲ ִפל ּו לובשו כדי לִ גְ נֹב ֶׁאת

הַ מֶׁ כֶׁ ס היינו במקום שמבגדים שלובשים

לא משלמים מכס ,ולכן לובשו כדי שייראה כבגדיו [ואיירי באופן שאין בזה איסור
גזילה ולא דינא דמלכותא דינא] .ואע"פ שאינו מתכוון ללבישה ,ובסעיף הבא מבואר
שמוכרי בגדים שלובשים את הבגדים כדי להראות לקונים ,מותר משום שאין
מתכוון ,שאני הכא שמתכוון ללובשו דרך מלבוש ,ולכן נחשב שלובשו ,ועי' בסעיף
הבא שהביא הרמ"א שיש מתירין אף במכס.

ו ּת ֹו ְפ ֵּרי ְּכס ּות

עיין סימן

ד"שּ ,ת ֹו ְפ ִרים ְּכ ַד ְר ּ ָכם

שבשעת התפירה הבגד מונח על רגליהם כדרך התופרים

יִ ְת ּ ַכ ְונ ּו להנות מהבגד ּ ַבחַ ָמה
להצל עליו

אע"פ

שלֹא
ּו ִבלְ בַ ד ׁ ֶׁ

כשחם לו שלא יתכוון להשתמש בבגד כדי

ש ִמים.
ש ִמים ִמ ּ ְפנֵּי הַ גְ ׁ ָ
ִמ ּ ְפנֵּי הַ חַ ָמה ּובַ גְ ׁ ָ

ְוהַ ְצנ ּו ִעין המדקדקים והמחמירין על עצמןּ ,ת ֹו ְפ ִרין
מו ְכ ֵּרי ְּכס ּות
ּ ָב ָא ֶׁרץ ולא על גופםְ .וכֵּ ן ֹ

באופן שהבגד מונח

שמוכרין בגדי כלאיים

לגויים ,ומניחים הבגד על גופם להראות לקונים כיצד הבגד נראה

ְּכ ַד ְר ּ ָכן

כיון שאינו מתכוון להנאה לא נחשב

מו ְכ ִרין
ֹ

שלֹא
לבישהּ ,ו ִבלְ בַ ד ׁ ֶׁ

ש ִמים ִמ ּ ְפנֵּי
יִ ְת ּ ַכ ְונ ּו ּ ַבחַ ָמה ִמ ּ ְפנֵּי הַ חַ ָמה ּובַ גְ ׁ ָ
ש ִמיםְ .והַ ְצנ ּו ִעים ַמ ְפ ִׁשילִ ין
הַ גְ ׁ ָ

מ ֵּקל שהבגד יהיה תלוי על
ְּב ַ

אֲפל ּו ִל ְלבּ ֹש ִּכ ְלאַ יִ םָּ ,כל
המקל ולא על גופם .הגה :וְ י ֵׁש ַמ ִּת ִירין ִ
ׁ ֶׁשאֵ ינוֹ ְמכַ וֵן לַ הֲ נָאָ תוֹ ְּ ,כגוֹ ן ׁ ֶׁשלוֹ בֵ ׁש ִּכ ְלאַ יִ ם ְלהַ עֲ ִביר בּ וֹ
הַ ֶׁמכֶׁ ס

שבאופן זה דעת השו"ע לעיל סעי' א' לאסור

ְלהַ ְראוֹ ת ִמ ָד ָתן ִאם רוֹ צֶׁ ה ְל ָמ ְכ ָרן וְ כַ דוֹ ֶׁמה.

אוֹ ׁ ֶׁשלוֹ ְב ׁ ָשן ְּכ ֵדי
ֹא''ש ְוהַ ְסמַ ''ג).
ׁ
(טוּר ְוהָ ר

יום כ"ג תמוז תשע"ח פוסקים יומי – שו"ע יור"ד ,הלכות
כלאי בגדים סימן ש"א ובו ט"ו סעיפים

ז ּ ַת ְכ ִריכֵּ י הַ מֵּ ת מֻ ּ ָתר ַל ֲעש ֹו ָתן ִמ ִּכלְ ַאיִ ם ,אֲ ִפל ּו
רו
לְ ָק ְב ֹ

בהֶׁ ם דכתיב 'במתים חפשי' ,כיון שמת נעשה חפשי מן המצוות ואינו
ָּ

מוזהר כעת על כלאיים ,ואע"פ שעתיד לעמוד בהם בזמן התחייה ,מותר דמצוות
בטלות לעתיד לבא ,ולשיטות דאין מצוות בטלות לעת"ל ,צ"ל שבזמן התחייה לא
יקום בבגד זה שקברוהו בו.

ח ַמ ְר ַד ַעת הַ חֲמ ֹור

שהיא עשוייה באופן שהיא

שב ָעלֶׁיהָ
ַל ֲעש ֹו ָת ּה ִמ ִּכלְ ַאיִ ם ְו ֹיו ׁ ֵּ
שבבגדים קשים מותר להציע

קשה ,מֻ ּ ָתר

וכמו שנתבאר לעיל סעי' א'

רו
ש ֹ
שלֹא יִ ְהיֶׁ ה ְּב ָ
תחתיוְ ,וה ּוא ׁ ֶׁ

פו ,אֲ ִפל ּו
נוגֵּ ַע ּ ָב ּהְ .ולֹא יַ נִ יחַ ַמ ְר ַד ַעת ֹזו ַעל ְּכ ֵּת ֹ
ֹ
הו ִציא ָעלֶׁיהָ ֶׁאת
מניחה על כתפו כדי לְ ֹ

הַ ֶׁזבֶׁ ל הטעם שאסור אע"פ

שאינו מתכוון ללבישה ,מ"מ פעמים שאדם מניח מרדעת על כתפו לצורך חימום,
ולכן אסרו בכל

אופן.

ַד ְו ָקא

ְומה שהתרנו לעשות מרדעת מכלאיים

ש ָאבַ ד
ש ִּכלְ ַאיִ ם נִ ּ ָכ ִרים ִויד ּו ִעים ּ ַב ּ ֶׁבגֶׁ ד ,אֲ בָ ל ּ ֶׁבגֶׁ ד ׁ ֶׁ
ׁ ֶׁ
קומ ֹו נִ ּ ָכרָ ,אס ּור ַל ֲעש ֹות ִממֶׁ נ ּו
ּב ֹו ִּכלְ ַאיִ ם ְו ֵּאין ְמ ֹ
ש ֵּאין
ֲמורְ ,דכֵּ יוָ ן ׁ ֶׁ
ַמ ְר ַד ַעת ַלח ֹ
ש ָמא
ׁ ֶׁ

כח שמעורב בו כלאיים
יִ ְׁש ּ ַ

ַעל גַ ּ ֵּבי

נִ ּ ָכר

מו של הכלאיים
קו ֹ
ְמ ֹ

רו
ְויִ ַקח ִממֶׁ נ ּו ְטלַאי לְ ָת ְפ ֹ

דו באופן שהבגד יהיה רך ויהיה אסור מה"תְ .ומטעם זה בגד
ִּבגְ ֹ

שאבד בו כלאיים

ש ָמא
עובֵּ ד ּכ ֹוכָ ִביםֶׁ ׁ ,
לֹא יִ ְמ ְּכ ֶׁרנ ּו לְ ֹ

יַ ֲחזֹר הגוי ְויִ ְמ ְּכ ֶׁרנ ּו לְ יִ ְש ָר ֵּאל

וכיון שאין הכלאיים ניכרים ,לא ידע

הקונה שיש בו כלאיים וייכשל באיסור כלאיים.
יום כ"ד תמוז תשע"ח פוסקים יומי – שו"ע יור"ד ,הלכות
כלאי בגדים סימן ש"א ובו ט"ו סעיפים

חות
ט ִמ ְט ּ ָפ ֹ

ש ְמ ַקנְ ִחים
ׁ ֶׁ

ומנגבים

ש ִמ ְס ּ ַת ּ ְפגִ ים
חות ׁ ֶׁ
ּ ָבהֶׁ ם ֶׁאת הַ יָ ַדיִ םּ ,ו ִמ ְט ּ ָפ ֹ

שמנגבים

ּ ָבהֶׁ ם

את

(אלונטית  -האנטוך בלע"ז)

ש ִמ ְס ּ ַת ּ ְפגִ ים ּ ָבהֶׁ ם
עותְ ,ו ׁ ֶׁ
הַ ּ ֵּכלִ ים ְוהַ ַק ְר ָק ֹ

חות
יצהּ ,ו ִמ ְט ּ ְפ ֹ
ַאחַ ר הָ ְר ִח ָ

ְספָ ִרים שעוטפים בהם ס"ת או שאר

עות
נוגְ ֹ
שה ֲֵּרי הַ יָ ַדיִ ם ֹ
ספרים ,אֲ ס ּו ִרים ִמ ׁש ּום ִּכלְ ַאיִ םֶׁ ׁ ,
ּ ָבהֶׁ ם ְוהֵּ ם נִ ְכ ָר ִכים ַעל הַ יָ ד ּ ָת ִמיד ּו ִמ ְתחַ ְמ ִמין.

הגה:

וְ כֵ ן אָ סוּר לַ עֲ שוֹ ת ִמ ְט ּ ָפחוֹ ת ׁ ֶׁש ּפוֹ ְר ִסים ַעל הַ ׁ ֻש ְלחָ ן ׁ ֶׁשאוֹ ְכ ִלין
ָעלָ יו

סוף ּ ֵּביצָ ה)
ּשי אֲ ג ָ ֻּדה ֹ
ֹא''ש ּ ְכלָל ו' ְו ִח ּדו ׁ ֵּ
ׁ
(הָ ר

אוֹ ׁ ֶׁשקוֹ ִרין ָעלָ יו ְּבבֵ ית

ש ִר''י פ' ְּבנֵּי
הות אֲ ׁ ֵּ
(הַ ָּג ֹ

הָ ִעיר)ִ ,מ ּ ְפנֵי ׁ ֶׁש ִל ְפ ָע ִמים

הַ ְּכנֶׁסֶׁ תִ ,מ ִּכ ְלאַ יִ ם

ְמקַ נֵחַ ָּבהֶׁ ם י ָָדיו ו ִּמ ְתחַ ֵמם ָּבהֶׁ ם.

ש ִמ ְס ּ ַת ּ ְפ ִרין
חות ׁ ֶׁ
י ִמ ְט ּ ָפ ֹ

בהֶׁ ם שמניחים אותם ע"ג האנשים בזמן
ָּ

תו
או ֹ
לו ְב ִׁשין ֹ
ֹאש ְו ֹ
לו ּ ֵּבית ר ׁ
ֵּש ֹ
שמסתפריםִ ,אם י ׁ
ש ּום ִּכלְ ַאיִ ם כיון שבעצם אינו נהנה
ישהָ ,אס ּור ִמ ׁ
ְּכ ֶׁד ֶׁר ְך לְ ִב ׁ ָ
מהבגד כיון שכל מטרתו רק שיפול עליו השערות ,לכן רק אם לובשו בצורת לבישה

גמורה שמכניס בה ראשו אסור ,משא"כ אם רק מניחו על גופו.

יום כ"ה תמוז תשע"ח פוסקים יומי – שו"ע יור"ד ,הלכות
כלאי בגדים סימן ש"א ובו ט"ו סעיפים

תו ִמ ִּכלְ ַאיִ ם,
ילוןִ ,אם ה ּוא ַר ְךָ ,אס ּור ַל ֲעש ֹו ֹ
יא ִו ֹ
ש ָמ ׁש ִמ ְתחַ מֵּ ם ּב ֹו לִ ְפ ָע ִמיםְ .ו ִאם הָ יָ ה
שהַ ׁ ַ
ִמ ּ ְפנֵּי ׁ ֶׁ
שה ,מֻ ּ ָתר.
ָק ׁ ֶׁ

הגה :אֲבָ ל ּ ָפרֹכֶׁ ת ׁ ֶׁש ִל ְפנֵי אֲ רוֹ ן הַ ֹק ֶׁד ׁש ,אוֹ

הַ ַמ ּפוֹ ת ׁ ֶׁש ּפוֹ ְר ִסין ָּבאָ רוֹ ן אוֹ ְס ִביב הַ ּתוֹ ָרה ,מֻ ּ ָתר ִל ְהיוֹ ת
ִמ ִּכ ְלאַ יִ ם

כיון שאין חשש שיחמם ידו בהם כיון שאסורין בהנאה של

ש ִר''י).
הות אֲ ׁ ֵּ
ְּבהַ ָּג ֹ

חול.

(שם
ָׁ

דו,
יצה חַ ָמה ְּבבֶׁ גֶׁ ד ִּכלְ ַאיִ ם ְּביָ ֹ
יב לֹא יִ ַקח ָא ָדם ּ ֵּב ָ
יצה ֲח ִׁשיבָ ה
צול ִמלִ ּ ָכ ֹוות ְּבחֹם הַ ּ ֵּב ָ
שה ּוא נִ ֹ
ש ּ ֵּכיוָ ן ׁ ֶׁ
ׁ ֶׁ
יעת הַ ֹקר.
הֲנָ ָאה ְּכמו שלובש לצורך ְמנִ ַ
יום כ"ו תמוז תשע"ח פוסקים יומי – שו"ע יור"ד ,הלכות
כלאי בגדים סימן ש"א ובו ט"ו סעיפים

יג ַע ְר ִדילָ ִרין

(פרו ּׁש ְּכ ִלי ׁ ֶׁשלוֹ ְב ִׁשין אוֹ תוֹ ּ ַתחַ ת הַ ִמנְ ָעל,
ֵּ

וְ י ֵׁש ׁ ֶׁשעוֹ ִשין אוֹ תוֹ ׁ ֶׁשל צֶׁ ֶׁמר ְּכ ֶׁנגֶׁד הֶׁ ָעקֵ ב ,אֵ ין ָּבהֶׁ ם ִמ ׁשוּם
ִּכ ְלאַ יִ םְ ,דקָ ִׁשין הֵ ן
בצורת

לבישה)

ונתבאר לעיל סעי' א' דבקשים מותר להציע תחתיו כיון דאיו

ֵּאין ּ ָבהֶׁ ם ִמ ׁש ּום

אונִ ים)
שם ְּת ׁשוּבַ ת הַ ְ ּג ֹ
(מפי' ַר ִׁש''י ְּב ׁ ֵּ
ִ

ִּכלְ ַאיִ ם .הגהִ :מנְ ָעל ׁ ֶׁשהוּא ִּכ ְלאַ יִ ם וְ אֵ ין לוֹ ָעקֵ ב
עקב ,והכוונה שאין בו כלאיים מהצדדים רק תחת כף

צ"ל ואין לו אלא

הרגל ,מֻ ּ ָתר ְללָ ְב ׁשוֹ ,

ה ֶׁנה ִּכ ְׁשאָ ר עוֹ ר הַ גוּף
ׁ ֶׁשעוֹ ר כף הָ ֶׁרגֶׁל קָ ׁ ֶׁשה וְ אֵ ינוֹ ֶׁנ ֱ

(טוּר).

שהֵּ ן ֶׁד ֶׁר ְך
יד ֵּאין ָאס ּור ִמ ׁש ּום ִּכלְ ַאיִ ם ֶׁאלָ א ְּבגָ ִדים ׁ ֶׁ
ִחמ ּום,

גון
ְּכ ֹ

תנֶׁת
הַ ְּכ ֹ

ְוהַ ִמ ְצנֶׁפֶׁ ת

ְוהַ ִמ ְכנָ סַ יִ ם

ש ְמחַ ּ ִפין ּ ָבהֶׁ ם הַ ׁש ֹו ַקיִ ם
ְוהָ ַא ְבנֵּט ְוהַ ִש ְמלָ ה ּו ְבגָ ִדים ׁ ֶׁ
ְו ֶׁאת הַ יָ ַדיִ ם ְוכַ י ֹוצֵּ א ּ ָבהֶׁ ם ,אֲ בָ ל ִצלְ ָצלִ ים
עו ִשים
ש ֹ
ְק ַטנִ ים ׁ ֶׁ
שלָ הֶׁ ם
ׁ ֶׁ

וכל מטרתם רק

שמחברים

חגורות

או ָתם הָ ָעם ְּבבֵּ ית יָ ד
ֹ

עות א ֹו ּ ַת ְבלִ ין,
לִ ְצרֹר ּ ָבהֶׁ ם ָמ ֹ

יחים ָעלָ יו ְר ִטיָ ה
ש ַמנִ ִ
ּו ְס ַמ ְרט ּוט ׁ ֶׁ

היא חתיכת בד שמניח עליה

תרופה ליתן ע"ג המכה וכורך על הרטיה סמרטוט לשמור על

או
הרטיהֹ ,

או
ְמל ֹוגְ ָמא ֹ

ִא ְס ּ ַפלְ נִ ית או שמניח את התרופה ישירות על הסמרטוט,

[ומלוגמא ואיספלנית הם שני סוגים של התרופות]

ְוכַ ֹיוצֵּ א ּ ָבהֶׁ ם ,ה ֲֵּרי

ש ֵּאין
נוגֵּ ַע ּ ָבהֶׁ םֶׁ ׁ ,
רו ֹ
ש ֹ
ש ְּב ָ
ֵּאל ּו מֻ ּ ָת ִרים ַאף ַעל ּ ִפי ׁ ֶׁ
עור
של ֹ
ֶׁד ֶׁר ְך ִחמ ּום ְּבכָ ְךִ .ציץ רצועה שקושרין ע"ג מצח האדם ׁ ֶׁ
ש ּ ָתלָ ה ּ ָב ּה ח ּו ֵּטי צֶׁ מֶׁ ר
או מֶׁ ִׁשי ְוכַ י ֹוצֵּ א ּ ָבהֶׁ ם ׁ ֶׁ
ֹ
ְוח ּו ֵּטי ּ ִפ ְׁש ּ ָתן ְמ ֻדלְ ָדלִ ים ופרושים ַעל ּ ְפנֵּי הָ ָא ָדם ְּכ ֵּדי
ש ֵּאין
לְ הַ ְפ ִריחַ הַ זְ ב ּו ִביםֵּ ,אין ּב ֹו ִמ ׁש ּום ִּכלְ ַאיִ םֶׁ ׁ ,
ֶׁד ֶׁר ְך ִחמ ּום ְּבכָ ְך.
יום כ"ז תמוז תשע"ח פוסקים יומי – שו"ע יור"ד ,הלכות
כלאי בגדים סימן ש"א-ב ובו ט"ו סעיפים

עו ִשים הַ ּכ ֹו ְב ִסים ְוהַ גַ ְר ִ ּדים
ש ֹ
תות ׁ ֶׁ
או ֹ
טו ֹ

(פי' ַמעֲ ֵשה

אוֹ ֵרג ְׁ(ש ֹמות כח ,לב ,לט ,כב כז) ִּת ְר ֵגם יוֹ ָנ ָתן :גִ ְיר ִדי) ּ ַב ְּבגָ ִדים ְּכ ֵּדי
אות
של ֹוִ ,אם הָ יְ ָתה ֹ
שיִ ְהיֶׁ ה ַמ ִּכיר ּ ָכל ֶׁאחָ ד ֶׁאת ׁ ֶׁ
ׁ ֶׁ
או ּ ִפ ְׁש ּ ָתן ְּבצֶׁ מֶׁ ר ה ֲֵּרי זֶׁה ָאס ּור,
של צֶׁ מֶׁ ר ְּב ִפ ְׁש ּ ָתן ֹ
ׁ ֶׁ
ינו חָ ׁש ּוב
ש ֵּא ֹ
ַאף ַעל ּ ִפי ׁ ֶׁ

לו מ"מ כיון שמחובר לבגד ונטפל
ֶׁא ְצ ֹ

אליו ,נחשב שיש בבגד זה כלאיים ואסור כל הבגד בלבישה.

סימן שב  -דין בגד שאבד בו כלאים,

ובו ב' סעיפים

או ּ ֶׁבגֶׁ ד
של ּ ִפ ְׁש ּ ָתן ֹ
ש ָאבַ ד ּב ֹו ח ּוט ׁ ֶׁ
א ּ ֶׁבגֶׁ ד צֶׁ מֶׁ ר ׁ ֶׁ
של צֶׁ מֶׁ ר,
ש ָאבַ ד ּב ֹו ח ּוט ׁ ֶׁ
ּ ִפ ְׁש ּ ָתן ׁ ֶׁ

עו ועי"ז יגלה את
צו ְב ֹ
ֹ

עולִ ים
ש ֵּאין הַ צֶׁ מֶׁ ר ְוהַ ּ ִפ ְׁש ּ ָתן ֹ
מקום החוט השונה מכל הבגדֶׁ ׁ ,
טוְ ,ו ִאם לֹא
לו ְו ׁש ֹו ְמ ֹ
ְּבצֶׁ בַ ע ֶׁאחָ ד ּו ִמיָ ד ה ּוא נִ ּ ָכר ֹ
נִ ּ ָכר ולא מצא אחר הצביעה שום שינוי בכל חוטי הבגד ,ה ֲֵּרי זֶׁה מֻ ּ ָתר,
שה ֲֵּרי ּ ָב ַדק
לוֶׁ ׁ ,
ש ָמא נִ ְׁש ַמט החוט מהבגד ְוהָ ל ְַך ֹ
כי תולים ׁ ֶׁ
או.
ְולֹא ְמ ָצ ֹ
ְד ַר ָּבנָן

ַּב ֶׁמה דְּ בָ ִרים אֲ מו ִּרים

שתולים כזה

תלייהְּ ,ב ִכ ְלאַ יִ ם

דכיון שכל איסורן מדרבנן ,כיון שיש מקום לתלות שניתק מהבגד ,א"כ נחשב

רק ספק ,וספק דרבנן

ְלהָ קֵ ל ִּב ְספֵ קָ ן

לקולא .אֲבָ ל ְּב ִכ ְלאַ יִ ם ְדאוֹ ַריְ ָתא ,אֵ ין הוֹ ְל ִכין

(טוּר).

יום כ"ח תמוז תשע"ח פוסקים יומי – שו"ע יור"ד ,הלכות
כלאי בגדים סימן ש"ב-ג ובו ב' סעיפים

לו ֵּקחַ ְּכלֵּי צֶׁ מֶׁ ר מֵּ הַ ג ֹויִ ים ויש חשש שתפור בו גם פשתן,
ב הַ ֹ
ָצ ִר ְ
ש ָמא הֵּ ם ְּתפ ּו ִרים ְּב ִפ ְׁש ּ ָתן
יך לְ בָ ְד ָקן יָ פֶׁ ה יָ פֶׁ הֶׁ ׁ ,
ואין הגוי נאמן לומר שאין בו פשתן .וְ הַ קוֹ נֶׁה ְּבגָ ִדים
כּ וֹ כָ ִבים ,צָ ִר ְ
תן את כל התפירות ,דחיישינן שמא הן חוטי
יר ָ
יך ְלהַ ִּתיר ְּת ִפ ָ
מצמר

פשתן

ִמן הָ עוֹ בֵ ד

עובֵּ ד ּכ ֹוכָ ִבים
ו ְּל ָת ְפ ָרן ְּבקָ נַבּ וֹ ס (טוּר) ְואֲ ִפל ּו ִאם הָ ֹ

ינו נֶׁאֱ ָמן.
ש ְּתפָ ָרן ְּב ַקנַ ּב ֹוסֵּ ,א ֹ
מו ׁ ֶׁ
מֵּ ִסיחַ לְ ִפי ּ ֻת ֹ
שהַ ּ ִפ ְׁש ּ ָתן ְּבי ֶֹׁקר ִמן הַ ַקנַ ּב ֹוס ,יֵּ ׁש לִ ְסמ ְֹך
מות ׁ ֶׁ
קו ֹ
ּו ִב ְמ ֹ
לְ הַ ִּתיר.

הגה :וְ אָ סוּר לוֹ ַמר ְלעוֹ בֵ ד כּ וֹ כָ ִבים ִל ְת ּ ֹפר לוֹ ְּבגָ ִדים

ְּבחוּטֵ י קַ ַנבּ וֹ ס ,אַ ף ַעל ּ ִפי ׁ ֶׁש ּ ִפ ְׁש ּ ָתן יוֹ ֵתר ְּביֹקֶׁ ר,
לכתחילה לסמוך על סברא זו לומר שמסתמא יתפור בקנבוס ,כיון

מ"מ אסור

ְדנָקֵ ל ִל ְת ּפֹר

ְּב ִפ ְׁש ּ ָתן יותר ִמ ַּבקַ ַנבּ וֹ ס

לכן חוששין שיתפור בפשתן אע"פ שהוא יותר יקר ,ומה

שהשו"ע סמך על סברת היוקר ,היינו רק לענין דיעבד שאין צריך להתיר את התפירות,
ימן
אבל לא לסמוך לכתחילה על תפירת גוי ַ(ר ְׁש ּ ָב''א ִס ָ

שס''א) .אֲבָ ל ִאם נוֹ ֵתן

לוֹ חוּטֵ י קַ ַנבּ וֹ ס ואומר לו לתפור בהםָ ׁ ,ש ֵרי ,וְ לֹא חַ יְ ִׁשינָן ְלאַ ְחלוּפֵ י,
ֵמאַ חַ ר ׁ ֶׁשי ֵׁש לַ עֲ מֹד ַעל הַ ָדבָ ר

שהדבר ניתן לבדיקה מהירה ,והיינו

ׁ ֶׁשחוּטֵ י ּ ִפ ְׁש ּ ָתן ְּכ ׁ ֶׁש ַמ ְד ִליק ָּכבֵ ה ַמהֵ ר ,וְ ׁ ֶׁשל קַ ַנבּ וֹ ס הוֹ לֵ ְך
וְ שוֹ ֵרף

ממילא הגוי לא יחליף כי הוא יודע שאפשר לתופשו בקלות שהחליף ,אבל

דוקא באומן שיש חזקה שאומן לא מקלקל את שמו ,אבל בגוי רגיל לא מהני הך סברא
(כן מַ ְׁש ָמע במ''מ פ''ח
ּ ֵּ
ַ(ר ְׁש ּ ָב''א

דמ''א) .וְ כֵ ן נוֹ הֲ גִ ין ,אַ ף ַעל ּ ִפי ׁ ֶׁש ֵי ׁש ַמ ְח ִמ ִירין

הַ ּנַ''ל) .וְ יִ ְש ָראֵ ל הֶׁ חָ ׁשוּד ִל ְת ּפֹר ִּכ ְלאַ יִ םִ ,דינוֹ ְּכעוֹ בֵ ד

כּ וֹ כָ ִבים .י ֵׁש ַמ ְח ִמ ִירין ְדלֹא יִ ְת ּפֹר ּ ֶׁבגֶׁד צֶׁ ֶׁמר ְּבקַ ַנבּ וֹ ס לָ בָ ן,
ׁ ֶׁשלֹא י ְַח ְׁשדוּה ּו ׁ ֶׁשהוּא ּ ִפ ְׁש ּ ָתן
צוֹ ְב ִעין הַ קַ ַנבּ וֹ ס.

כיון שקנבוס לבן נראה כחוט

פשתן ,וְ לָ כֵ ן

(מהרי''ל).

סימן שג  -שמותר לפשוט כלאים מחבירו אפלו בשוק,

ובו ב' סעיפים

של ּת ֹו ָרה
רו ֶׁאה ִּכלְ ַאיִ ם ׁ ֶׁ
א הָ ֹ
ש ּוק ואם יפשוט ממנו בגד זה יהיה לו גנאי גדול,
אֲ ִפל ּו הָ יָ ה ְמהַ ּל ְֵּך ּ ַב ׁ
מ"מ

שאסורים מה"ת

ַעל חֲבֵּ ר ֹו,

עו מֵּ ָעלָ יו ִמיָ ד
קו ְר ֹ
לו ְו ֹ
קופֵּ ץ ֹ
הָ יָ ה ֹ

כדי להצילו מיד

מאיסור כלאים ,וַ אֲ ִפל ּו הָ יָ ה

ַר ּב ֹו דבמקום שיש חילול ה' אין חולקין כבוד

לרבו .וְ י ֵׁש אוֹ ְמ ִרים ְד ִאם הָ יָה הַ לוֹ בֵ ׁש ׁשוֹ גֵג
כלאיים ,אֵ ין צָ ִר ְ
יך לוֹ ַמר לוֹ ַּב ׁשוּק עד שיגיע לביתוְ ,ד ִמ ׁשוּם ְּכבוֹ ד

שאינו יודע שלבוש

ישנ ּו ִמ ׁשוֹ גֵג
הַ ְּב ִריוֹ ת יִ ְׁש ּתֹק ,וְ אַ ל י ְַפ ִר ׁ ֶׁ

דשיטה זו סוברת שאפי' באיסור

שם
דאורייתא ,אם זה בשוגג דוחין את האיסור משום כבוד הבריות בגנאי גדול (טוּר ְּב ׁ ֵּ

ֹא''ש)ְ .ו ִאם הָ יָ ה
ׁ
הָ ר

כלאיים

של ִד ְב ֵּריהֶׁ ם
ׁ ֶׁ

שאסור רק

מדרבנן,

עו
קו ְר ֹ
ינו ֹ
ֵּא ֹ

מֵּ ָעלָ יו מי שרואהו לבוש בו ְוכן הוא עצמו שגילה שהוא

לבוש כלאיים ,אם זה כלאיים דרבנן

יתו
יע לְ בֵּ ֹ
ׁ ֶׁ
ש ַמגִ ַ

טו ּ ַב ׁש ּוקַ ,עד
ינו ּפ ֹו ְׁש ֹ
ֵּא ֹ

כי איסור דרבנן נדחה מפני כבוד הבריות .וְ כֵ ן ְּבבֵ ית

הַ ִמ ְד ָר ׁש אֵ ין צָ ִר ְ
יך ְל ַמהֵ ר לָ צֵ את
שממהר לצאת לפני

דגם כן נחשב בכה"ג כבוד הבריות

טו
של ּת ֹו ָרהּ ,פ ֹו ְׁש ֹ
כולם (טוּר)ְ .ו ִאם הָ יָ ה ׁ ֶׁ

ִמיָ ד מעל עצמו ,דאיסור תורה לא מתירין משום כבוד הבריות.
יום כ"ט תמוז תשע"ח פוסקים יומי – שו"ע יור"ד ,הלכות
כלאי בגדים סימן ש"ב-ג ובו ב' סעיפים

רו
יש ֶׁאת חֲבֵּ ֹ
ב ָאס ּור לְ הַ לְ ִּב ׁ

ִּכלְ ַאיִ ם משום איסור לפני עוור

לא תתן מכשול.

סימן דש  -דין כלאי בגדים מותר לעשותן ולקיימן,

א ִּכלְ ֵּאי ְּבגָ ִדים מֻ ּ ָתר ַל ֲעש ֹו ָתם
חשש שיבא ללובשן כגון שעושה אותן לצורך

ישה.
ֶׁאלָ א ִּבלְ ִב ׁ ָ

ובו סעיף אחד

מם היינו באופן שאין
ּולְ ַקיְ ָ

גוייםְ ,ו ֵּאינָ ם אֲ ס ּו ִרים

יום א' אב תשע"ח פוסקים יומי – שו"ע יור"ד ,הלכות פדיון
בכור סימן ש"ה ובו ל"א סעיפים

הלכות פדיון בכור
סימן שה  -מי חייב בפדיון בכור ,ומתי ראוי לפדיון ,וכל דיניו,

דות
שה לִ ְפ ֹ
א ִמ ְצוַ ת ֲע ֵּ
שה ּוא
נוֶׁ ׁ ,
ְּב ֹ

נולד

ְּבה' ְסלָ ִעים

שיתן לכהן

שיפדה

ובו ל''א סעיפים

יש ִמיִ ְש ָר ֵּאל
ּ ָכל ִא ׁ

מו הַ יִ ְש ְר ֵּאלִ ית,
כור לְ ִא ֹ
ְּב ֹ
שהֵּ ם ק''כ ָמ ִעים
ׁ ֶׁ

ובכל דינר יש כ"ד מעים ,ולכן בה' סלעים יש ק"כ מעים

ֶׁד ְרהַ ִמים ּ ֶׁכסֶׁ ף ְמז ָֻקק

את

והפדיון הוא

סלע הוא ד' דינרים,

שהֵּ ם ְׁשל ִֹשים
ׁ ֶׁ

כי משקל של מעה היא ט"ז שעורות ,ומשקל

דרה"ם הוא ס"ד שעורות ,לכן משקל של ל' דרה"ם שווה לק"כ מעים .וְ ַע ֵין
ְל ֵעיל סי' רצ''ד
השו"ע שם עם

סעי' ו'

ּ ַכ ָמה ִהיא הַ ָמ ָעה

ראה בהערה שהעתקנו דברי

4
ביאור  .וְ י ֵׁש אוֹ ְמ ִרים ׁ ֶׁשה' ְסלָ ִעים הֵ ם ְּב ֵע ֶׁר ְך ְׁשנֵי

זְ הו ִּבים רייני''שֶׁ ׁ ,שהֵ ם ב' זְ הו ִּבים פולני''ש

כפי שנתבאר לעיל ה'

סלעים הם משקל  0291שעורות כסף מזוקק ,והראשונים בדקו בזמנם במטבעות שלהם
כמה כסף מזוקק היה מעורב במטבעות שלהם ,ולזה כתבו כמות לפי המטבעות שלהם,
ובזמנינו שאין שום כסף אמיתי במטבעות ,צריך לתת מטבעות העשויים מכסף אמיתי
(פ ְס ֵּקי מהרא''י סי' מ''ח).
או חתיכות כסף אמיתי ששוקלים במשקל הנ"ל ּ ִ

שיִ ְׁשו ּו ְׁשוֵּ ה ּ ְפר ּו ָטה,
רות אחרים ׁ ֶׁ
או יִ ְפ ֶׁדה את הפירות ְּבפֵּ ֹ
ֹ
כסֶׁ ף היינו שבמעה כסף יש ל"ב פרוטות
לו ִׁשים ּו ְׁש ּ ַתיִ ם ְּב ָמ ָעה ּ ֶׁ
שה ּוא ֶׁאחָ ד ִמ ְׁש ֹ
ׁ ֶׁ
שמטבע זה וכן
או ְט ַמאנִ י''ס ׁ ֶׁ
יר''ו ֹ
ש ִהיא המעה כסף שיעורו הוא כמו מטבע הנקרא ַא ְׁש ּ ִפ ֹ
ׁ ֶׁ
עו ָרה דהיינו שמשקל חצי שעורה
שר גַ ְר ִעינֵּי ְש ֹ
שה ָע ָ
המעה שעשויין מכסף ׁש ֹו ֵּקל כמשקל ִׁש ׁ ָ
יע מהמטבע הנקרא ְד ַר''הַ ם ולפי"ז משקל
כסף הוא שווי של פרוטה ׁ ֶׁ
שה ּוא המעה ,הוא משקל ְר ִב ַ

4

הדרה"ם הוא משקל ס"ד שעורים ,דהיינו ד' מעות כסף

ושיעור הפרוטה

שה חַ ֶׁיבֶׁ ת לִ ְפד ֹות ֶׁאת ְּבנָ ּה
ב ֵּאין הָ ִא ׁ ָ
שרק האב חייב לפדות את בנו ולא אמו

כי למדים מהכתוב

כו ִרים ד''ב).
כות ְּב ֹ
(ל' ַר ְמ ּ ַב''ם פ' י''א ֵּמ ִהלְ ֹ

