
 

1 

 

hTlzahC fhTzavztTheehT: z 

eshlhhohz lsheTz aeloz hsaeezCTlzgearl 
 

Nishmat Winter Seminar      Rav Da’vid Sperling 

January 6, 2020        תש''ףzבטבתz'ט 

 
 
1zטzמשנהzאzפרקzקידושיןzמסכתzמשנהz.z

כל מצוה שהיא תלויה בארץ אינה נוהגת אלא בארץ, ושאינה תלויה בארץ נוהגת בין 
 רבי אליעזר אומר אף מן החדש:  .בארץ בין בחוצה לארץ, חוץ מן הערלה וכלאים

 

Every commandment which is dependent on the Land [of Israel] is practiced only 
in the Land; and every commandment which is not dependent on the Land is 
practiced both in and outside the land, except orlah and kilayim. Rabbi Elazar says: 
also [the prohibition of] new produce.   

 
  שולחןzערוךzיורהzדעהzהלכותzחלהzסימןzשכבzסעיףzג .2

 מפרישין חלה בחוצה לארץ מדברי סופרים, כדי שלא תשכח תורת חלה מישראל. 
Separating Challah outside the land of Israel is a rabbinic obligation, in order that the laws 

of Challah will not be forgotten among [the people of] Israel.    

 
 

  תלמודzבבליzמסכתzבכורותzדףzכזzעמודzא .3
 כי היכי דלא תשתכח תורת חלה 

… in order that the law of Challah may not be forgotten  
 

 
 סעיףzטz.zערוךzהשולחןzיורהzדעהzסימןzשכב4

דווקא דכתיב ]במדבר טו, יט[ והיה באכלכם  חיוב חלה מן התורה אינה אלא בא"י
מלחם הארץ, וקילא טובא מתרומות ומעשרות דנוהגות בא"י בין בפני הבית בין שלא 

אבל חלה אף בפני הבית אינו נוהג מן . בפני הבית כמ"ש הרמב"ם ריש תרומות
 התורה רק בזמן שרוב ישראל יושבים שם וכך דרשו חז"ל ]כתובות כ"ה א[ דכתיב

בחלה "בבואכם אל הארץ", משונה ביאה זו מכל ביאות שבתורה דכולהו כתיב "כי 
תבואו" וכאן כתיב "בבואכם" להורות דדווקא בביאת כולכם ולא בביאת מקצתכם. 
ולכן אפילו בימי עזרא לא נתחייבו בחלה מן התורה מפני שלא עלו רק מקצת 

כתב  והטעםם אף בח"ל. מישראל, וכ"ש בזמה"ז, ומדרבנן חייבין בחלה בכל מקו
הרמב"ם בפ"ה דין ז' וז"ל מפרישין חלה בח"ל מדברי סופרים כדי שלא תשתכח תורת 

משום דבשם יש  י"לחלה מישראל עכ"ל וזה שלא חששו לזה בתרומות ומעשרות 
עכ"פ חיוב מן התורה בא"י וממילא שלא ישתכח אבל בחלה ישתכח לגמרי כיון דאין 

י וכיון שהוצרכו לתקן ממילא דתקנו בכל מקום גם בח"ל שום חיוב מן התורה גם בא"
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דתרומות ומעשרות אינם אלא בבעלי קרקעות שאינם מצויים בח"ל אבל חלה  ועוד
הכל אופין לחם ]ובתוס' בכורות כ"ז א סד"ה פסק יש סברא זו ע"ש[ ואף על פי 

ל שבגמ' שם לא אמרו סברא זו רק על חלה השניה כמו שיתבאר מ"מ פשיטא שגם ע
 עיקר חיובא דחלה שייך סברא זו ועוד יתבאר טעם בסעי' הבא: 

The obligation of Challah from the Torah is only in Eretz Yisrael, as it is written (Numbers 

15:19) “and it will be when you eat from the bread of the land”, and is less stringent than 

Terumot and Ma’asrot which are binding in Eretz Yisrael, both during and after Temple 

times, as the Rambam wrote in the first chapter of Hilchot Terumot. However, the mitzva of 

Challah is not binding even during Temple times, unless the majority of Jews live in Eretz 

Yisrael.  Our Sages taught this [Ketubot 25a] based on the verse regarding Challah “When 

you enter the land”: This entry is different from all other entries mentioned in the Torah 

(which are described as כי תבואו), whereas here it says בבואכם which refers to the arrival 

of all Jews, and not just a few. This is why even in the days of Ezra when only some of the 

Jews returned on Aliya, they were not obligated in the mitzva of Challah by Torah law. How 

much more so this is true in our time.  According to rabbinic law, we are obligated in the 

mitzva of Challah at all times, even in Chutz laAretz.  The Rambam wrote the reason for 

this in chapter 5 (halacha 7): “We take Challah in Chutz laAretz as a rabbinic mitzva in 

order that the law of Challah will not be forgotten by the Jews.”  The fact that the rabbis did 

not have a similar concern regarding Terumot and Ma’asrot might be because those mitzvot 

are biblically binding in Eretz Yisrael, thus there isn’t the concern that they might be 

forgotten. Challah, in contrast, might be forgotten entirely because it is not biblically 

binding even in Eretz Yisrael. Once the sages ordained that we observe the mitzva of 

Challah, they extended it also to Chutz la’Aretz.  Additionally, Terumot and Ma’asrot are 

mitzvot that can be performed by landowners, which is not a reality in Chutz la’Aretz, 

whereas Challah can be done by everyone, because everyone bakes bread! [The Tosafot in 

Bechorot 27a ruled in accordance with this theory.]  And even though the gemara in 

Bechorot 27a only mentions this theory regarding the double-taking of Challah, as we will 

explain, nevertheless it is obvious that this theory can also apply to the main obligation of 

Challah.  We will further explain the reason in the next paragraph. 

   

 

zהלכהzאהלכותzתרומותzפרקzאz.zzרמב"ם5
התרומות והמעשרות אינן נוהגין מן התורה אלא בארץ ישראל, בין בפני הבית בין 
שלא בפני הבית, ונביאים התקינו שיהו נוהגות אפילו בארץ שנער מפני שהיא סמוכה 
לא"י ורוב ישראל הולכין ושבין שם, והחכמים הראשונים התקינו שיהיו נוהגות אף 

 ובארץ עמון ומואב מפני שהם סביבות לא"י.  בארץ מצרים
Trumot and Ma’asrot are obligatory only in Eretz Yisrael, according to the Torah, both in 

Temple times and after the Temple is destroyed. The Prophets ordained that Trumot and 

Ma’asrot are also obligatory in Babylonia because it is adjacent to Eretz Yisrael, and 

because the majority of Jews travel back and forth there. The Early Sages ordained that 

Trumot and Ma’asrot are also obligatory in Egypt and in the lands of Ammon and Moav, 

because they border Eretz Yisrael. 
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z
6zבzעמודzכזzדףzבכורותzמסכתzתוספותz.z

ונראה לרבי דבין הכא ובין התם אף במקום שהחמירו להפריש חלה שניה לא החמירו 
ויש ליתן  .להפריש שתי תרומות דהא לא מצריך במשנה להפריש שתים אלא בחלות

 ,טעם שבחלה יש יותר לחוש שלא תשתכח משום דשייכא בכל אדם המגלגל עסתו
 ן רגילין בה אלא בעלי קרקעות וממרחי תבואות.אבל תרומה אי

And it appears that according to Rebbi, no matter whether you are here or there, even in a 

place that they were stringent and separated two “Challah”, they were not stringent to 

separate two Terumot, because the Mishnah doesn’t stipulate separating double for any 

other case other than Challah.  A reason for this might be that regarding Challah there is a 

greater possibility that this law will be forgotten, because it is very commonplace – every 

person kneads dough.  However, in the case of Terumah, it is less common, and only applies 

to landowners and grain farmers. 

 
 
7zשכבzסימןzדעהzיורהzהשולחןzערוךz.יzסעיףz

שנכנסו לארץ ועשה מהם עיסה חייבין בחלה מן התורה בעת שרוב  תבואת ח"ל
ישראל עליה ולהיפך תבואת ארץ ישראל שיצאו לח"ל ועשה מהם עיסה פטורות מן 

 ,אתם חייבים" שמה"  -" אשר אני מביא אתכם שמה"יח[ במדבר טו:התורה שנאמר ]
כן תלוי במקום ול ,דחיוב חלה הוא בשעת גלגול ,בין בתבואת א"י בין בתבואת ח"ל

 .שהעיסה נעשה ולא במקום שהתבואה גדלה
שחששו לחיוב חלה יותר מלתרומות ומעשרות משום דמיחזי כי ולפ"ז י"ל ג"כ הטעם 

כיון שאין תלוי במקום הגידול של התבואה ואין מביאין  ,חובת הגוף ולא כחובת קרקע
אוירה טמא  חלה מח"ל לא"י כשם שאין מביאין תרומה ובכורים משם משום דח"ל

מניחה עד ערב פסח ותשרף כתרומה דלאכלה אסור שטמאה היא  ,ואם הביא
ולשורפה להדיא הוי בזיון ולכן ממתין עד ערב פסח שאז שורפין גם תרומה כשהוא 

 חמץ: 
Grain from Chutz laAretz that enters Eretz Yisrael and is used for dough requires taking 

Challah (from the Torah) at a time when the majority of Jews live in Eretz Yisrael.  The 

opposite is also true: grain grown in Eretz Yisrael that was exported to Chutz la Aretz, any 

dough made from it is exempt from the mitzva of Challah, according to the Torah, as it says 

“that I am bringing you there” (Numbers 15:18) – “there” – there you are obligated, no 

matter if it is grain grown in Eretz Yisrael or in the Diaspora, because the obligation of 

Challah is from the time of kneading, and thus depends on the place where the dough is 

made, and not the place where the grain grew. 

According to this, we can also suggest that the reason why the Sages saw fit to obligate 

Challah more than Terumot and Ma’asrot is that it appears to be a Chovat haGuf (a mitzva 

incumbent on someone, no matter whether they live in Eretz Yisrael or the Diaspora), and 

not only an obligation linked to the Land.  This is because Challah doesn’t depend on the 

place in which the grain was grown, and we do not bring Challah from Chutz laAretz to  

Eretz Yisrael, just like we do not bring Terumah and Bikkurim from there, because the air of 
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Chutz laAretz is impure. If someone did bring such items, he must wait until Erev Pesach 

and burn them like Terumah that is forbidden to eat while impure. Since they must be burnt 

publicly as an act of disrespect, we wait until Erev Pesach when we are already burning 

Terumah that is chametz.   

 
 

8zכזzפסוקzיגzפרקzבמדברz.-zכח  
ב ּו)כז(  לָּ נּו ְוַגם זַָּבת חָּ ָאֶרץ ֲאֶשר ְשַלְחתָּ אנּו ֶאל הָּ ֹּאְמרּו בָּ ּהַוְיַסְפרּו לֹו ַוי  : ְדַבש ִהוא ְוֶזה ִפְריָּ

And they told him, saying: We came to the land to which you sent us, and it is flowing with 

milk and honey and this is its fruit.  

י  כח() ֹּד ְוַגם ְיִלדֵׁ ֹֹּלת ְמא ִרים ְבֻצרֹות ְגד ָאֶרץ ְוֶהעָּ ב בָּ ֹּשֵׁ ם ַהי עָּ םֶאֶפס ִכי ַעז הָּ ִאינּו שָּ ק רָּ ֲענָּ  :הָּ
However, the people who live in the land are mighty and the cities are heavily fortified, and 

we also saw the children of the giants there.  

 
9zכזzפסוקzיגzפרקzבמדברzרמב"ןz.z

אם רזה, השיבו בעבור שצוה אותם לראות השמנה היא  -)כז( וגם זבת חלב ודבש הוא 
לו כי היא שמנה וגם זבת חלב ודבש היא, ועל שאלתו היש בה עץ אם אין, השיבו לו 
"וזה פריה", כי כן צוה אותם להראותו. והנה בכל זה אמרו אמת והשיבו על מה 
שנצטוו. והיה להם לאמר שהעם היושב עליה עז והערים בצורות, כי יש להם להשיב 

אותם החזק הוא הרפה הבמחנים אם במבצרים, אבל  אמרי אמת לשולחם, כי כן צוה
רשעם במלת "אפס", שהיא מורה על דבר אפס ונמנע מן האדם שאי אפשר בשום 

)ישעיה מה יד(.  יםקענין, כלשון האפס לנצח חסדו )תהלים עז ט(, ואין עוד אפס אל
והנה אמרו לו, הארץ שמנה וגם זבת חלב ודבש והפרי טוב, אבל אי אפשר לבא 

 אליהם כי עז העם והערים בצורות גדולות מאד וגם ילידי הענק ראינו שם:
(27) And it is also [a land] flowing with milk and honey – Because Moshe had commanded 

them to check if the land is “fat” or “lean, they reported to him that it is “fat” and that it is 

also flowing with milk and honey.  Regarding Moshe’s question “Does it have trees or 

not?”, they answered “And this is its fruit”, because Moshe had instructed them to show 

him.  All of the above were true answers, in response to what they had been commanded. 

The spies should have said that the people who live in the land are strong and the cities are 

fortified, because they were supposed to answer truthfully to the one who sent them with 

the mission of reporting “Are they weak? Do they live in walled cities or unwalled ones?”. 

The evil of the spies’ report lies in the word “but” – אפס- which connotes something 

worthless and impossible to attain, as in the verses “Is His kindness gone forever?” (Psalms 

77:9)  and “There is none other than G-d” (Isaiah 45:14).  And they said to him: the land is 

“fat” and it is also flowing with milk and honey and produces good fruit, however, it is 

impossible to overcome them because the people are strong, the cities are heavily fortified, 

and we saw the children of the giants living there. 
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z.z(81-79)zספרz"הלכותzהארץ"zשלzמכוןzהתורהzוהארץ,10

במידה מסוימת קיימים בה גם הסממנים של חובת הגוף. אין  –אבל חלה שונה היא 
היא רק בגידולי הקרקע אלא גם במעשה האדם, בגלגול העיסה, שגורם את החיוב. 

חיוב לקיימה ההפרשת חלה היא גם מצווה התלויה בארץ וגם חובת הגוף, ולכן אין 
על ידי קיום המצווה רצו חז"ל לצייד  אך יותר מכך, מביא זלזול בארץ ישראל. ובחו"ל 

כדי שלא ”, צומות של כלב בן יפונה: "כי יכול נוכל לה'עאת היהודי בגלות, בעוז ובת
 ”.לא אצא חופשי' –ישקע חס ושלום בהתאהבות בגלות, בבחינת 'אהבתי את אדוני 

The mitzva of Challah is different, and is, in certain respects, more like a Chovat haGuf (a 

mitzva incumbent on someone, no matter whether they live in Eretz Yisrael or the 

Diaspora).  It is not just what grows in the field that leads to the obligation to separate 

Challah; but rather, it is human action, kneading the dough, which causes the obligation.  

Separating Challah is both a mitzva that is bound to Eretz Yisrael, and also a Chovat haGuf, 

and therefore there is no obligation to observe this law in Chutz laAretz and doing so would 

actually cause a mockery of Eretz Yisrael.  Even more so, by performing this mitzva, our 

Sages sought to provide Diaspora Jews with the strength and passion of Calev ben Yefuneh 

who said “We can surely conquer the Land.” This mitzva helps to prevent Diaspora Jews 

from sinking into deep love of the Diaspora, like the slave who says “I love my master – I 

will not go free”.  

  

 
Join us this Summer in Jerusalem. Nishmat Summer Program, July 2-23, 2020 

 


