גרמי וכלאי הכר
מקורות  )א( קונטרס דינא דגרמי עמודות טיב "תו ...הצרפתי ז"ל" ,עמודות נזס
"והנ ...לא כל שכ" ,עמודות כגכד "ואי ...וכולהו גמרא".
)ב( כלאיי פ"ז מ"דמ"ה ,ר"ש ש ,רמב" הלכות כלאיי ה/חט ,שנות אליהו על
כלאיי פ"ז מ"ה.
)ג( פסחי כה" .א"ר אדא ...בהשרשה".
)ד( רמב" בבא בתרא ב .ד"ה הכי גרסינ )בעיקר לקראת הסו" "וי"א הת ...וניעור"(.
)ה( בבא מציעא ל .תוס' ד"ה א" "וא"ת העושה ...דעשה מלאכה" ,רמב" הלכות
טומאת אוכלי יב/א ,משנה למל ש.
מגמת השיעור שלפנינו היא להתייחס לגרמי דר ההלכה של כלאי הכר .חלק מ
הדברי כבר הוזכרו בשיעורי הקודמי ,א לא במסגרת דיו מסודר בכלאי הכר.
בשיעור זה ננסה למצות בצורה מסודרת יותר את המקומות שבה מתייחס הרמב"
לכלאי הכר במסגרת הקונטרס.

א .הגדרת כלאי הכר
עסקנו בעבר בהיזק שאינו ניכר ובהגדרתו .כזכור ,לפי הרמב" אי בכוחו של גרמי
לחדש חידושי בהגדרת 'מהו נזק' .עיקר החידוש של גרמי הוא בהרחבת החיוב על
תהליכי נזק עקיפי.
אשר על כ ,כמענה לשאלת הראשוני מדוע לא לחייב מדי גרמי בהיזק שאינו
ניכר ,טוע הרמב" שהיזק שאינו ניכר כלל איננו נזק )והדבר נתמ מהגמ' בגיטי נג,:
שקושרת בי היזק שאינו ניכר לחוסר היכולת של גזל לומר 'הרי של לפני'( .במצב
שכזה ,אפילו דינא דגרמי לא מסוגל ליצור חיוב.
קביעה זו זוקקת התמודדות עובדתית ע מספר מקרי ,וביניה ההלכה של
מחיצת הכר .קיימות מספר שאלות ביחס למקרה זה .למשל ,יש להגדיר במדוייק את
מעשה הנזק שנעשה כא ,שהרי בסופו של דבר מחייבי א" על הימנעות פסיבית
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מלגדור ,והיכ המעשה? א נית לנתק שאלה זו ,ולדו א" במסכ בידיי ממש .מדוע
לומר שהמסכ יצר נזק? סו" סו" ,מדובר לכאורה בהיזק שאינו ניכר.
הראשוני התייחסו לכ ,וכיוו ראשוני מעלי בעלי התוס' .עיקר הסבר של
התוס' מתמקד בהיבט החיצוני  בכלאיי רואי את הנזק ולכ מדובר בהיזק ניכר.
זאת בניגוד ,למשל ,לאד שמטמא את פירותיו של חבירו :
"ÌÈÙ‚‰ ‰‡Â¯˘Î ÌÈ‡ÏÎ ‡Â‰˘ ‡Â‰ ¯ÎÈ È¯‰˘ ,¯ÎÈ ˜ÊÈ‰ ·È˘Á È‡‰„ È"¯Ï ‰‡¯ ...
·˘„Ì‡ Ú„ÂÈ ÈÓ„ ,¯ÎÈ ˜ÊÈ‰ ·È˘Á ‡Ï - ˙Â¯‰Ë‰ ÏÚ ı¯˘‰ ÔÈ‡Â¯˘ Ù"Ú‡ - ‡ÓËÓÂ .‰
"...Â¯˘ÎÂ‰
)··‡ ·˙¯‡ ·(·ÈÈÁÂ ‰"„ 'ÒÂ˙ :
אמנ קיימי ג תרחישי טומאה שבה השר) ניכר לעי על הפירות .א מכיו
שטומאת אוכלי תחול רק על מה שהוכשר ,ומכיו שאי אפשר לראות בעיניי א
פירות מסויימי הוכשרו ,נגדיר את השר) שמונח על הפירות כהיזק שאינו ניכר.
קיימות מספר בעיות בתירו) זה .ראשית ,נצטר להסיק ממנו מסקנות מעניינות
להלכה .למשל ,הגמ' בפסחי יח :מבארת שאי צור בהכשר מי כאשר מדובר
בטומאת משקי .לפיכ ,על פי דברי הר"י נסיק שהמטמא משקי מתחייב משו
שבמשקי מדובר בהיזק ניכר.1
שנית ,א מוכני לשלב את היסוד של הכשר טומאה בהגדרת אי ניכרותו של
הנזק ,יש לכאורה להגדיר ג כלאיי כהיזק שאינו ניכר .שהרי ג בכלאיי קיי
מרכיב נסתר ,מרכיב המקביל לדי הכשר בטומאת אוכלי .בכלאיי דרושה ניחותא,
דהיינו תבואה אינה אוסרת את הגפני א לא היה נוח לבעלי 2בערבוב.
בשורה התחתונה ,הכיוו העקרוני של התוס' מסתבר ,אבל הגדרת בפועל
נתקלת במספר בעיות .לפיכ ,הרמב" מעצב מודל מורכב מעט יותר.

1

2

כמו כ נסיק שהמטמא לח יתחייב כדי היזק ניכר ,שהרי הלח ודאי נילוש ועל כ הוכשר.
דוגמה נוספת  המטמא קדשי ,לפי השיטה שבקדשי לא נחו) הכשר מי היות שחיבת
הקודש מכשרת )עיי בחולי לו :בנקודה זו( .א כי יש לבחו בזהירות את מעמדו ההלכתי
של המזיק קדשי ,לפי הדעות השונות בדבר.
מקובל להבי שדי הניחותא הוא די בבעלי ,ולא במישהו אחר .עיי בהקשר זה בר"ש
בכלאיי פ"ז מ"דמ"ה ,הקובע את די הניחותא כדי בבעלי .שאלה דומה עולה במוקדי
נוספי שדרושה בה מחשבה ,בעיקר בעול של טומאה וטהרה .עיי בנושא זה בשיעורי הרב
אהר ליכטנשטיי למסכת טהרות ,עמודי .4950
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ברוב המקומות בקונטרס הרמב" אכ משתמש במודל זה .אול לצד הגדרתו
המציבה כלאיי במשבצת של היזק ניכר ,הרמב" ג מעלה אפשרות שכלאיי
מוגדרי כהיזק שאינו ניכר :
""...Ó"¯ ‰ÈÏ ·ÈÈÁÓ ‡Ò˜ ÌÂ˘ÓÂ ,‡Â‰ ¯Î ÂÈ‡˘ ˜ÊÈ‰ ÈÓ È‡‰„ Ï"ÈÂ ...
)˜(‚Î ‰„ÂÓÚ ÈÓ¯‚„ ‡È„ Ò¯ËÂ
מוב שמצד ההגדרות של היזק שאינו ניכר ,מתיישבת דעה זו בצורה חלקה ,ואי
לה צור בחילוקי דקי ובעייתיי .3אבל במישור הלמדני נוצרת בעיה  כיצד למדו
את די גרמי לר' מאיר מכלאי הכר ,א מדובר בהיזק שאינו ניכר? ס הכל א"
הרמב" עצמו מבאר במסגרת שיטה זו שכל החיוב יחול מדי קנס ,וכיצד נוכל להסיק
מחיוב של קנס על כ שר' מאיר ד דינא דגרמי מעיקרא דדינא? הרמב" היה ער
לנקודה זו :
"‡Â‰ ¯Î ÂÈ‡˘ ˜ÊÈ‰„ ‡Î‰ ‰ÓÂ - ‡Â‰ ÔÎ„ ÔÎ˘ ÏÎÂ ,ÈÓ¯‚„ ‡È„ ÔÈ‡„„ ‰ÈÓ ÚÓ˘Â ...
"ÔÎ˘ ÏÎ ‡Ï ¯Î‰ ˜ÊÈ‰· ,‰˘ÚÓÎ ‡Ó¯‚ „È·Ú ˜ÊÈ‰ Â‰ÈÈÓ˘ Â‡Ï ‡È„ÓÂ
)˜(„Î ‰„ÂÓÚ ÈÓ¯‚„ ‡È„ Ò¯ËÂ
מכל מקו ,דעה זו איננה הולמת יפה את פשטות הסוגייה .וא" הרמב" עצמו
נוטה לצדד בקביעה שכלאי הכר מוגדרי כהיזק ניכר .קביעה זו זוקקת ,כמוב,
התמודדות ע המקרה המקביל של מטמא טהרותיו של חבירו.
המהל הכללי של הרמב" ,מצביע על כיוו דומה לזה של התוס' .ההיכר לעיניי
וההיווצרות של מציאות פיסית חדשה ,מהווי גור משמעותי ג בהגדרתו של
הרמב" .א בהקשר זה נראה שהרמב" ג חלוק על התוס'.
לפי התוס' ,א יש לנגד עינינו מראה המעיד על איסור )ואפילו א היה פרק זמ
כזה ועכשיו השר) כבר איננו על הטהרות( ,יוגדר המקרה כהיזק ניכר .אלמלא די
הכשר זרעי ,היינו מגדירי שר) על פירות כהיזק ניכר .זאת משו שללא דיני הכשר,
מראהו של השר) על הפירות מעיד על נזק באופ ודאי.
בנקודה זו סוטה הרמב" ממסלול של בעלי התוס' .לדעתו  תליית שלט חיצוני
המעיד על כ שיש פה נזק )וזהו למעשה התפקיד שממלא השר)( ,איננה הופכת את
3

נקודה אחת ראויה לעיו בהקשר זה .בסיסית אכ מדובר בהיזק שאינו ניכר ,היות שירידת
הער של החפ) נובעת משינוי הסטטוס ההלכתי שלו ,שהוא סטטוס מופשט .אבל לאותה
ירידת ער 'מופשטת' ,מתלווה ג סימ היכר חיצוני .אמת היא שסממ ההיכר הזה אינו הנזק
עצמו )הנזק עצמו נובע מההגדרות ההלכתיות של כלאי הכר( ,אבל היה נית להעלות על
הדעת שהנזק יוגדר כהיזק ניכר במצבי שכאלו.

שיעורי הרא"ל בדינא דגרמי

162

המקרה למקרה של היזק ניכר .כדי שנוכל לדבר על היזק ניכר ,טוע הרמב" ,נחוצה
מציאות מושרשת של נזק ,ולא רק מראית עי :
"¯Â˜ÚÏ ÏÂÎÈ ‰˙‡˘ Ù"Ú‡Â .ÏÎÏ ¯ÎÈ Â¯ÂÒÈ‡Â ,Â¯ÒÂ‡ ·Â·¯Ú‰ - ˘‡È˙˘ ¯Á‡Ó˘ ...
ÈÓ„ ‡ÏÂ ...‡Â‰ ÈÂÈ˘ ,ÂÊ ÔÂ‚Î· Â˙ÈÈ¯·Ï ¯ÊÂÁ‰ ÈÂ˘ - Ì˘ ¯Î ¯ÂÒÈ‡‰ ‡‰È ‡ÏÂ ÌÈÙ‚‰
"...Â˙ÈÈ¯·Ï Â¯ÈÊÁÓ ‰˙‡˘ „Ú ‡Â‰ ÈÂ˘ ·Â·¯Ú‰˘ ,ı¯˘ Â‰· Ú‚‡„ ‡ÓËÓÏ
)˜(‚Î ‰„ÂÓÚ ÈÓ¯‚„ ‡È„ Ò¯ËÂ
כאמור ,השר) על הפירות בס הכל מעביר מידע .א בכלאיי  כשהגפני
והתבואה ביחד ,נוצר שינוי בחפ) .אמנ זהו 'שינוי החוזר לברייתו' ,שהרי אפשר
לעקור את הגפני .אבל עקירת הגפני היא מעשה חריג ,ולכ מוגדר כא שינוי ,חר"
היכולת להחזיר את המצב לקדמותו.

ב .אופי כלאי הכר
נית היה להציע עמדה מחודשת מעט יותר מזו שאליה מכוו הרמב" .היה אפשר
להתבסס על כ שבכלאיי נוצרה ממש זהות חדשה בחפ) .כלומר ,העובדה שבמש
הזמ גדלו הגפני והתבואה ביחד ,יצרה כלאיי במוב הביולוגי.
לפי עמדה זו ,נית לנטוש לחלוטי את הדגש של התוס' )שא" הרמב" מאמ)
אותו חלקית( על האספקט הנראה לעי שבהיזק .אפילו א אי כא 'מראית עי'
ברורה ,הגדרת היזק ניכר אינה מכוונת למראה עיניי .היזק ניכר הוא היזק חשוב,
משמעותי .בכלאי הכר ,היות שנוצרה מציאות חדשה של גפני ותבואה היונקי
משורש אחד ,יש לפנינו היזק חשוב ומשמעותי ,היזק ניכר.
זאת כמוב בניגוד לשר) הנוגע בפירות .השר) אינו גדל יחד ע הפירות ,ואי
תרכובת בי איברי השר) ובי מולקולות הפרי .לפיכ ,שר) הנמצא על פירות מוגדר
כהיזק שאינו ניכר.
לש המחשת תפיסה זו ,נית להתבונ בדי מקביל לכלאי הכר  ההלכה של
כלאי בגדי .התורה מנסחת שני פסוקי ביחס לכלאי בגדי ,האחד בפרשת קדושי
וחבירו בפרשת כי תצא :
""Â„ÁÈ ÌÈ˙˘ÙÂ ¯Óˆ ÊËÚ˘ ˘·Ï˙ ‡Ï
)„·¯(‡È ·"Î ÌÈ
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כא הדגש הוא על איסור הלבישה .לעומת זאת ,בספר ויקרא נאמר :
""ÍÈÏÚ ‰ÏÚÈ ‡Ï ÊËÚ˘ ÌÈ‡ÏÎ „‚·Â ...
)(ËÈ Ë"È ‡¯˜ÈÂ
בפסוק זה לא מופיע איסור על לבישה .הניסוח הוא 'לא יעלה' ,ולשינוי הניסוח
הזה יש משמעות רבה .4כדי לעמוד על הדבר ,נבח דעה מסויימת שהובאה בשו"ע )א
כי לא נפסק כמוה להלכה( :
"¯˘˜ ‡Â‰ ÂÏÈÙ‡Â ...„ÁÈ Ì¯˘˜ÏÂ Ô˙˘Ù Ï˘ ˜ÂÏÁ È·‚ ÏÚ ¯Óˆ Ï˘ ˜ÂÏÁ ˘Â·ÏÏ ¯˙ÂÓ
˘"‡ÓÈÈ˜ Ï˘ ¯˘˜· ÌÈ¯ÒÂ‡ ˘ÈÂ ...‡ÓÈÈ˜ Ï
)˘('„ ÛÈÚÒ '˘ ÔÓÈÒ „"ÂÈ Ú"Â
לפי ה'יש אוסרי' ,אסור לאד ללבוש גופייה של צמר מתחת לחולצת פשת
כאשר ה קשורות בקשר של קיימא .זאת א" על פי שאי כא לבישה של 'בגד
כלאיי' .הבעיה נעוצה בכ שגופיית הצמר קשורה לחולצת הפשת.
כאמור ,להלכה לא פוסקי כדעה זו .5א עצ קיומה משק" שתי בחינות בדי של
כלאי בגדי .לאור הפסוקי השוני שצוטטו לעיל ,נית לדבר על שתי הלכות
נפרדות שנאמרו בתחו זה :
הלכה אחת  די בחפצא .א יש לי בגד שמוגדר כחפצא של כלאיי ,חל עליו
איסור לבישה .זה די מובהק בזהות הבגד.6
הלכה שניה  די בגברא .ג כאשר אי לפני בגד שזהותו כלאיי )למשל ,במקרה
של גופיית הצמר וחולצת הפשת ,כאשר כל אחד מ הבגדי הוא בגד כשר( ,חל
איסור על הגברא לבצע פעולת לבישה של צמר ופשתי יחדיו.7
4
5
6

7

על נקודה זו עמדה הגמ' ביבמות ד ,:עיי ש.
עפ"י הכלל המקובל שפוסקי כדעה הראשונה המובאת בשו"ע ,ולא כ'יש אומרי'.
בירושלמי בכלאיי פ"ח ה"ב נידוני כלאי בהמה בהשוואה לכלאי בגדי .יתכ שנית ללמוד
מתו ההשוואה על אופי האיסור של כלאי בגדי ,וזאת על רקע ההנחה שכלאי בהמה ה
ודאי די בגברא העושה מעשה איסור ,ולא די בחפצא.
נית לעיי בהקשר זה ג בתשובתו של רבינו יואל הלוי לר' אפרי בר' יצחק .התשובה
מצוטטת במספר מקומות בראשוני ,ביניה בראבי"ה ח"א סימ קצ"ג ,וברא"ש בהלכות
כלאיי סימ ז' )אמנ ברא"ש מובאת התשובה מפי הראבי"ה לרבינו אפרי ,א למעשה היה
זה רבינו יואל  אביו של הראבי"ה  שהשיב לרבינו אפרי ,והתוספת שבה מתייחס הראבי"ה
לאביו כבעל התשובה נשמטה מעי הרא"ש ,כפי שהעיר הרב אפטוביצר ש(.
ופה יתכ שלא נגדיר את האיסור כאיסור לבישה ,אלא נעקוב אחר הניסוח הכוללני של
הפסוק בויקרא  לא יעלה עלי.
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נית ,כמוב ,לבנות על בסיס זה מבני מעורבי וחלקיי .למשל ,יתכ שנחלק
בי איסור הלבישה לאיסורי העלאה .לאמור  איסור לבישה יחול ג א אי לפנינו
שעטנז בחפצא ,ואילו איסור העלאה יחול רק בבגד אשר זהותו כלאיי ,וכלשו
הפסוק  "ובגד כלאי שעטנז לא יעלה עלי" .בטע הדבר נסביר שר" החפצא הנאסר
גבוה יותר ,משו שמעשה העבירה רדוד יותר.8
מכל מקו ,כפילות הפסוקי פותחת צוהר למבנה של שני דיני ,מבנה שעשוי
לבוא לידי ביטוי בדעת האוסרי המובאת בשולח ערו .את דעת המתירי )שהלכה
כשיטת( ,נית להבי בשתי דרכי :
דר אחת  המתירי חולקי על עצ קיומו של די כלאי בגדי כדי בגברא.
לפיה ,קיי א ורק איסור אחד ויחיד על לבישת חפצא של כלאיי .גופיית צמר
וחולצת פשת אינ חפצא של כלאיי ,ולכ תותר לבישת הבוזמנית ,ואפילו א
קושרי את החולצה לחגורה בקשר של קיימא.
דר שניה  המתירי מסכימי ברמה העקרונית למודל הכפול של שני דיני
בכלאי בגדי .אלא שיש לבחו את הסטנדרטי של המודל הזה .קשר של קיימא אינו
נכלל בר" האיסורי הנדרש.
שהרי ה'יש אוסרי' קבעו בדי השו"ע קביעה כללית וקביעה ספציפית .הקביעה
הכללית של שני דיני בכלאי בגדי מוסכמת ג על המתירי .א הקביעה הספציפית
שקשר של קיימא מגדיר את הגברא כמבצע מעשה לבישת כלאיי ,אינה מוסכמת על
המתירי .סו" סו" ,ג האוסרי יודו שלבישת גרב ימנית של צמר וגרב שמאלית של
פשת  איננה כלולה באיסור .המתירי מרחיבי את ההיתר א" למצבי של קשר
של קיימא ,בתרחיש הגופייה והחולצה.

ג .גפני ותבואה
דיברנו מעט על כלאי בגדי ,ונוכל לגשת  על בסיס זה  להלכה של כלאי הכר.
ג בכלאי הכר נית לדבר על שתי הלכות ,בהקבלה מסויימת למודל שתואר ביחס
לכלאי בגדי.
בכלאי הכר ,שלא כבכלאי זרעי ,הרי ישנ שני איסורי נפרדי  האחד,
מעשה הזריעה כשלעצמו ,והשני ,אכילת והנאת תוצרתו .יתכ מאד שתהיינה אמות
מידה שונות לגבי הגדרת כלאי בשני המישורי .ברמת איסור הגברא ,מוקד האיסור
הינו תהלי עירבוב חקלאי של שני מרכיבי השוכני זה לצד זה בקירבת מקו .א
8

יש הסבורי שרק העלאה הותרה למוכרי כסות ,כמבואר בפסחי כו . :כמו כ ,יתכ
שבהעלאה אי איסור אלא א כ היתה הנאת הגו" ,בניגוד ללבישה ממש.
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א באנו להתמקד באיסור החפצא ,יתכ מאד שהוא יהיה כפו" לקריטריוני
מחמירי יותר של ישות ביולוגית חדשה המוגדרת ככלאי הכר.9
ישות חדשה זו ,שבה התמזגו הגפני ע התבואה וגדלו ביחד כתרכובת ,איננה
סת צמידות פיסית .זאת בניגוד לשר) ולאוכלי ,בה אי לפנינו 'תרכובת' אלא ,לכל
היותר' ,תערובת' .אשר על כ ,כלאיי בכר מוגדרי כהיזק ניכר ,ואילו שר) המטמא
אוכלי או משקי יוגדר כהיזק שאינו ניכר.
מבחינת ההגדרות ההלכתיות של דיני נזיקי ,מתיישב הדבר כמי חומר .א יש
לבדוק הא סברת ה'התמזגות' מתאימה לפרטי הדיני של כלאי הכר .זאת בעיקר
לאור מצבי שבה יש ערבוב של גפני ותבואה ,אבל רק האחד מה נאסר.
נצביע על שלוש דוגמאות כאלו :
דוגמה ראשונה  מסכ גפנו על גבי תבואתו של חבירו.
דוגמה שניה  שיעור שונה של גודל הפרי.
דוגמה שלישית  המעביר עצי) נקוב בכר.
נפתח בדוגמה הראשונה .יש דעה שאי אד אוסר דבר שאינו שלו בכלאי הכר.
לפי שיטה זו ,א אד יסכ את גפנו על תבואת חבירו ,הוא לא יאסור את התבואה,
מפאת די זה .אבל סו" סו" נוצרו כא כלאי הכר.
נית לומר שמכיו שהתבואה לא נאסרת )ולו בגי ההלכה החיצונית של אי אד
אוסר דבר שאינו שלו( ,ג הגפני לא נאסרות .אבל אפשר לטעו שהגפני כ
תאסרנה ,חר" העובדה שהתבואה נותרת בהיתרה.10

9

10

נית לקשר תפיסה זו ג לשיטת ר' יאשיה .ר' יאשיה )ברכות כב ,.קידושי לט (.מחייב בכלאי
הכר רק כאשר נזרעו חיטה ושעורה וחרצ במפולת יד .יתכ שאחד ממניעיו הסברתיי של
ר' יאשיה קשור לחיפוש אחר ישות ביולוגית חדשה של כלאיי.
אמנ ,כפי שהעיר הרמב" ,מלשו הרמב" בהלכות כלאיי ה/א משמע שהצור בשלושה
מיני ובמפולת יד הוא רק לגבי עבירה על איסור זריעה ,ואילו איסור אכילת התוצר והנאה
הימנו חל בלאו הכי .וממקו שבאת  בשעת הזריעה טר נוצרה ישות חדשה ובכ עולה
הדרישה לגבי מעשה הגברא .בהמש ,לאחר השרשה או הבאת שליש )עיי בכלאיי פ"ז מ"ז,
ובירושלמי ובר"ש ש( ,עוצבה חטיבה חדשה ,ובכ החידוש הזה כשלעצמו נאסר ,בגי רמתו
האיכותית ,א" א יש פחות מרכיבי.
בנקודה זו נחלקו ר' יוחנ ור' אלעזר בירושלמי בכלאיי פ"ז ה"ג .יתכ כמוב ג מצב הפו,
שבו אד זורע את תבואתו בכרמו של חבירו .על פי הגישה המפצלת נסיק שהתבואה נאסרת
ואילו הגפ נותרת בהיתרה .עיי במנחות טו.טו :בהקשר זה )ש דנה הגמ' באד שזרע
בכרמו של חבירו(.
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הדוגמה השניה מורכבת מעט יותר .במשניות בכלאיי ובמספר סוגיות בש"ס,
מבוארי שיעורי שוני לחלותו של איסור כלאיי .למשל ,המשנה בכלאיי קובעת
שיעור בגודל הענבי והתבואה :
""...Ô·Ï‰ ÏÂÙÎ Â˘ÚÈ˘Ó ÌÈ·ÚÂ ,11˘È¯˘˙˘Ó ?˙˘„˜˙Ó ‰‡Â·˙ È˙ÓÈ‡Ó ...
)(Ê"Ó Ê"Ù ÌÈÈ‡ÏÎ
הראשוני עימתו את השיעור הזה ,ע השיעור של אחד ממאתיי שמבואר
בסוגיות בפסחי כה .ובמנחות טו.טו . :מתו השוואת השיעורי ,עולות חלוקות
שונות כדי ליישב את השיעורי הסותרי המתקבלי מ המקורות הללו.
אחת החלוקות שעולה בראשוני ,מפצלת בי האוסר לבי הנאסרְ .ק ִרי  שיעור
הענבי הנדרש כדי לאסור את התבואה ,שונה משיעור הענבי הגור לכ שה
עצמ יאסרו.12
יתכ שהדבר נעו) בנקודה הבאה .ע) הגפ הוא האוסר את התבואה .א לא כל
הע) נאסר  רק הפירות שלו ,דהיינו הענבי ,ה הנאסרי .ויתכ שרמת גידול
מוקדמת יחסית תוגדר כבר כ'ע) גפ' ותהווה תשתית לאיסור .מה שאי כ כאשר
באי לדו בקיומו של פרי .כא נחכה לרמת גידול מתקדמת יותר ,והענבי עצמ
יאסרו רק בשלב מאוחר יותר.
ביחס לדוגמה השלישית של עצי) נקוב ,נחלקו התנאי :
",ÔÈ¯ÒÂ‡ ‰ÊÂ ‰Ê - ¯ÓÂ‡ ÔÂÚÓ˘ È·¯Â .˘„˜Ó ÂÈ‡ - ·Â˜ ÂÈ‡˘Â ,Ì¯Î· ˘„˜Ó ·Â˜ ıÈˆÚ
"¯ÂÒ‡ ÌÈ˙‡Ó· ÛÈÒÂ‰ Ì‡ - Ì¯Î· ·Â˜ ıÈˆÚ ¯È·ÚÓ‰ .ÔÈ˘„˜Ó ‡ÏÂ
)(Á"Ó Ê"Ù ÌÈÈ‡ÏÎ
לפי רוב הראשוני ,יש לחלק בסיפא של המשנה בי הגפ לבי התבואה .קרי 
התבואה שבעצי) נאסרת ,ואילו הכר וגפניו מותרי .יתכ שיש לקשור דוגמה זו
לתפיסה של כלאיי כאיסור גברא ,ולא כאיסור חפצא .שהרי כא נוצר החיבור בי

11
12

לחלק מ הגירסאות  משתשליש ,ועיי בהרחבה במפרשי המשנה על אתר.
וריאציה נוספת לאפשרות זו מתייחסת לדברי המשנה בכלאיי פ"ז מ"ז .בסו" המשנה נאמר
שתבואה שיבשה כל צרכה וענבי שבשלו כל צרכ  אינ מתקדשות .מה יהיה א אד יסכ
גפ שהגיעו ענביו לשיעור של פול הלב )דהיינו  שיעור התחייבות( על תבואה שיבשה כל
צרכה? הר"ש על אתר טוע שבמקרה כזה יאסרו הגפני כשיוסיפו אחד ממאתיי ,א" על פי
שהתבואה מותרת .עיי בהקשר זה בכלאיי פ"ז מ"ז במשנה ראשונה ד"ה אי.
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התבואה לגפני בעיקר בעול ההלכתי המופשט .קשה לדבר על התמזגות ביולוגית
ממשית ,שנוצרה על ידי יניקה ודר האויר.13
מכל מקו ,מתו שלוש הדוגמאות הללו נית לשרטט מצבי שבה רק התבואה
נאסרת והגפ לא נאסרת ,ומצבי הפוכי שבה הגפ נאסרת והתבואה נשארת
בהיתרה .על רקע המצבי הללו יש לבחו מחדש את סברת ה'התמזגות' שהוצגה
בפתח הסעי".
אנו מנסי לדבר על זהות חדשה ומשותפת ,של גפני המעורבי בתבואה ,זהות
של כלאיי .לפיכ ,לפחות בהבנה הראשונית ,אי מקו לפיצול מהסוג שהוזכר בשתי
הדוגמאות האחרונות .ממה נפש  א נוצרה אותה זהות משותפת חדשה ,יש לאסור
ה את הגפני וה את התבואה .וא טר נוצרה ישות שכזו ,יש להתיר ג את
התבואה וג את הגפני.
יתכ ,א כ ,שנתנה את הסברה המוצעת באות שיטות ראשוני שבה אי
פיצולי בי הגפ לבי התבואה .שיטות כאלו קיימות ה ביחס לדוגמה הראשונה של
'אי אד אוסר דבר שאינו שלו' ,וה ביחס לדוגמה השניה של שיעור הענבי לאסור
לעומת שיעור להיאסר.
א עדיי נוכל לשמר את הסברה המוצעת ,ג לפי הראשוני הסוברי שיש מצבי
ָצר זהות חדשה,
פיצול בי הגפ לבי התבואה .משו שאנו אמנ חותרי לכ ֶש ִֵ 73
ממוזגת ,זהות של כלאיי .א אי למהר ולקפו) למסקנה הלכתית ,מתו תיאור
העובדות הביולוגיות.
נית לטעו שנוצרה זהות של כלאיי ,א עדיי יש לבדוק מה נאסר בכלאיי.
לש הקבלה  אפשר להבי שכל די הכלאיי ממוקד בפירות בלבד .א אפשר ג
להבי שכל 'ע) הגפ' הופ לכלאיי ,אלא שלהלכה נאסרי בכלאיי רק פירות הגפ
ולא הקשי והגבעולי .דוגמה נוספת  אי איסור מדאורייתא על אכילת עצמות של
בהמה שנתנבלה .נית להבי שהעצמות והגידי אינ מוגדרי כנבילה .א נית לומר
שכאשר בהמה מתה שלא בשחיטה כשירה ,היא הופכת כולה לנבילה ,כולל גידיה
ועצמותיה .א" על פי כ ,איסור אכילתה נאמר רק על הבשר.
יישו דומה נית לפתח בנידו דיד .נאמר שג כאשר שיעור הענבי קט )למשל
שיעור של סמדר ,כפי שעולה מ הגמ' במנחות טו.טו ,(:נוצרת ישות של כלאיי .אלא
13

יתכ שתהיה לכ משמעות נקודתית ביחס לחיוב גרמי .לאמור  חיוב גרמי יחול רק א אד
יצר זהות חדשה ,חפצא של כלאי הכר .ייתכנו מצבי שבה אד יאסור גפני או תבואה
)כמו מעביר עצי) נקוב( ,א מאחר שהוא לא יצר חפצא של כלאי הכר  נפטור אותו בדיני
נזיקי.
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שישות זו מועילה רק לכ שהתבואה תיאסר .ענבי בשיעור כה קט ,מקבלי מעמד
דומה למעמד של חלקי ע) הגפ שאינ פרי .14רק א ימשיכו הענבי ויגדלו ,יאסרו
א" ה.
מוב שיש לדו בכל מקרה לגופו .בדוגמה הראשונה שהבאנו ,נידונית ההלכה של
'אי אד אוסר דבר שאינו שלו' .הר"ש מתלבט הא מדובר בדי כללי השיי בכל
התורה כולה ,או שמא מדובר בדי ייחודי בהלכות כלאיי .שהרי יש איסורי בה
ודאי שאד אוסר דבר שאינו שלו  למשל ,א אד יבשל בשר של חבירו בחלב של
חבירו ,אי ספק שהתבשיל יאסר.
הר"ש מעלה אפשרות שבכלאיי יש די מיוחד של בעלות ,מדי 'כרמ' המוזכר
בלשו הפסוק באיסור כלאיי .לאור הבנה זו ,מעלה המשנה ראשונה אפשרות
שבמסכ את גפנו שלו על תבואת חבירו ,יותרו ה הגפני וה התבואה .זאת משו
שפיצול ביניה איננו אפשרי .שהרי נחו) היסוד של 'כרמ' ,וא רק חצי מהתערובת
שיי ל ,אי זה 'כרמ' עליו דיברה התורה.
גישה זו תשלול את אפשרות הפיצול בדוגמה הראשונה .א ג זו אינה שלילה
עקרונית לסברה שהצענו .כי יתכ ,כפי שביארנו קוד בהקשר מקביל ,שישות חדשה
של כלאיי נוצרה בכל מקרה )והשלכותיה תהיינה ניכרות לעניי נזיקי ,למשל( .אבל
מסיבות שונות )בהקשר שלנו  מדי 'כרמ'( ,לא תניב ישות חדשה זו את האיסור
הקלאסי של כלאי הכר.

14

חשוב להעיר שבכלאיי יש מצבי בה נאסרי ג חלקי הע) שאינ פרי .כ משמע מהגמ'
בפסחי כו ,:וכ מדייק התוס' בפסחי כה .ד"ה עיקר.
אמנ ,מהגמ' בכתובות פ .משמע שרק פירות כלאיי נאסרי ,ולא העצי עצמ .התוס'
מחלקי בי זרוע מעיקרו לבי תוספת מאתיי ,ויתכ שג חילוק זה נעו) בתפיסות השונות
של אופי הדי .כלומר  מעשה הזריעה יידו כאיסור גברא ,ואילו תוספת מאתיי תידו כישות
ביולוגית חדשה האסורה כחפצא.

