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214 יוצא לאור בערב שנת השבע בעיצומם של גליו 
הימים אשר תוספת שביעית אמורה היתה לנהוג 
בהם, ימים אשר כפי שנתבאר בגליון קודם ראוי 
היה שבבואנו לפני ה' להניף לפניו את שתי הלחם, אמורים כבר היינו לשמוט 
את הקרקע סביב עצי הפרי ולומר לפניו כי לא נעבוד בה והוא ימתיק מגדנו. 
שהרי מעת הבאת קרבן העומר אסור היה לחרוש בשדה הלבן, ומהעצרת אף 

שדה האילן אסור.

כי בעולם של גאולה והשגחה גלויה - כל קדושה יש ברכה לפניה, כמו שאמר 
הכתוב "ויברך אלוהים את יום השביעי ויקדש אותו", ואף בשמיטה הקדים ברכה 

לקדושה, "וציויתי את ברכתי לכם בשנה השישית". 

אותה ברכה היא היא מצוות תוספת שביעית, שעוד בטרם תתקדש ותופרש 
הארץ, בבוא הישראל לקבל ברכת שמים ישמוט את הקרקע מעצמו, לא יעבוד 
ולא יזרע, ובהניפו את העומר ואת שתי הלחם יאמר לפני בוראו, הן השנה הבאה 
שלך היא, הנה מעתה אני עוזב את אדמתי ואתה את שלך עשה, והשנה השישית 

תניב יבולה לשלוש השנים, ובברכת שמים אשר בתוכה תחול קדושת הארץ. 

כי ההוספה והריבוי מגיעים מן הברכה וההשפעה, מהקרבת העומר ושתי הלחם, 
איתם באים להתברך על היבול שגדל ושיגדל, ובשנה זו הברכה מאליה תבוא 

ללא עבודה ובשביתה.

אך מעת ערבה כל שמחה, והשגחתו יתברך נסתרה מעמנו, ופניו אינם הולכים 
איתנו, חובתנו נשארה כשהיתה, אולם הברכה באה אך טיפין טיפין, שרידים 
אשר בארץ, ואיננו באים לפניו לקבלה פנים בפנים, רק הקדושה אשר חלה על 

העולם בראש השנה תבוא בפתע ללא ברכה גלויה לפניה ואחריה.

לכן כל עוד לא זכינו לבוא לפניו לקבל את ברכתו הגלויה, להוסיף על קדושת 
השבע ברכה לשלוש השנים, רק מועד ראש השנה הוא הזמן בו חלה הקדושה 

ורק מיני אותו הזמן מלאכת השביעית אסורה.

יתן ה' כי מהרה נזכה לברכה וקדושה, השגחה גלויה פנים בפנים, אשר תבוא 
בשמיטת קרקע בפסח ובעצרת, ויודו גאולי ה' על אשר גאלם, והברכה תוסיף 
על הקדושה להקדים לשביעית ולהוסיף עליה שלא לעבוד בשדה כבר מערב 

שנת השבע, ולקבל אך מטוב ה'.

אמנם אף על פי כן "מיום שחרב בית המקדש אין לו לקב"ה אלא ארבע אמות 
של הלכה בלבד", בדברי תורה הברכה השפע והריבוי נובעים ממקורם כשהיו, 
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נותרו בגילויים פנים בפנים ובמלא שפעת הדרתם, ולפיכך בהם תחול התוספת 
לשנת השבע וברכת הארץ תחול בהם.

גליון זה עוסק בדברי תורת הארץ ובחלקו אף בתורת השביעית, מלא הוא ברכת ה' 
ממקורה ובתוספת לשנת השבע המשמשת ובאה. קדושת שביעית בקנאביס, ספיחין 
במאכל אדם ומאכל בהמה, הכנת גינות נוי לשביעית עפ"י שיעור שנמסר ביום עיון 
בבית המדרש. קדושת שביעית בגידולי בית וחממות, ושיח השדה - שאלות שעלו 

על שולחנם של יושבי בית המדרש בעניני שנת השבע.

עוד יתבאר בגליון זה החלוקה בין קטניות לירק לשביעית וכלאים ושאר המצוות 
התלויות בארץ, סקירה מקיפה וביאור בשיטות הראשונים בעניני חנטה. הגדרת 

מראית העין והיכר בכלאי זרעים, ועוד.

יתן ה' כי ילכו פניו איתנו וברכתו תחול בארץ ותקדש פני אדמה קדושת עולם אשר 
לא תמוש.

העורך
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שסושת ששי ית ש מי י״ש אשיס״
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80 ............................................................................................... שיח השדה

לוח ערלה
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צמח ה״קנאביס״ שאושר לאחרונה לשימוש רפואי מסחרי, ומשמש להוותינו 
גם לצרכים שאינם כאלה, מעורר שאלות הלכתיות, האם הוא קדוש בקדושת 
שביעית, ואם כן כיצד ניתן להפקירו כדין, בספרו ישא יוסף שיצא לאור כבר 
בשמיטה שעברה עלינו לטובה - בשנת תשע״ה דן מורנו ראש בית המדרש 
בשאלות אלו ועוד, אלא שדברים השתנו וקבלו פנים נוספות, וֲֲהרי הם מובאים 
במאמר זה המובא כאן מתוך ישא יוסף חלק ח האמור לצאת לאור אי״ה ערב 

שמיטה תשפ״ב.

רבי יוסף יקותיאל אפרתי שליט״א
ראש בית המדרש

קדושת שביעית בצמח 
ה״קנאביס״

אבוא בקצרה אודות מה שיש לדון שצמח ה״קנאביס״ קדוש בקדושת שביעית: 

א בשו״ת ישא יוסף ח״ה - שביעית )סי׳ נא( הובאה שאלה שהגיעה בערב שנת 	.
השמיטה תשע״ה אודות דין הקנאביס בשביעית. הפונה בעל תשובה, שהינו בעל 
חווה לגידול קנאביס, ושאלתו היתה אודות המותר והאסור בביצוע המלאכות 
בחווה בשנת השבע. אולם התעורר נידון נוסף: האם יש בקנאביס קדושת 
שביעית, שהרי במידה ויש קדושת שביעית בקנאביס הגידול המשתייך לשנת 
השבע חייב בהפקר, והאיך יוכלו לקיים מצות הפקרת פירות שביעית, כאשר 
חוות הגידול מוקפת בגדרות, שומרים ואף בעלי חיים סובבים בינות לגדרות 
במטרה למנוע מכל זר להיכנס. גם בהתאם להוראת השלטונות החווה חייבת 

להיות שמורה כדבעי לאורך כל תקופת הגידול.

הבאנו שם, כי פנינו למרן שר התורה הגר״ח קניבסקי שליט״א, אשר שיתף 
בדבר את הגאון הגדול ר״י זילברשטיין שליט״א והם דנו כיצד ואם יש דרך 
להפקיר פירות שביעית בחווה סגורה, יעויין שם בדרכים שהוצעו )אחרי זה 
ראיתי שבחשוקי חמד יבמות דף קכב, א כתב בזה הגר״י זילברשטיין(. אמנם 
הכל מודים שההצעות שהועלו הינן דוחק גדול, ולכן אם אכן יש קדושת שביעית 

בצמח הקנאביס – דומה שלא ניתן לקיים בו את מצות ההפקר כדינה.
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שסושת ששי ית ש מי י״ש אשיס״

)קב, א ד״ה יצאו(, דמיד ששורה את הבגד ביין נפסד היין, והכיבוס נעשה רק 
לאחר כמה ימים, ע״ש.

לדעת רבי יוסי משרה וכבוסה יש בה קדושת שביעית הואיל והוא דבר השוה 
לכל, ומקרא ד״לאכלה״ ממעטים שאסור להשתמש בפירות שביעית לדבר 
שאינו שוה בכל אדם, כגון מלוגמא וזילוף – שנעשים רק עבור חולים או אנשים 
מעונגים. אבל משרה וכבוסה ששוים בכל אדם מותר לעשות בפירות שביעית. 
ולדעתו חלה קדושת שביעית גם על דברים שעומדים לכבס בהם, אבל אין 
חלות קדושת שביעית בדברים שעומדים “למלוגמא״ כיון שאינו שוה בכל. וכן 

אין להשתמש בפירות שביעית למלוגמא שאינה בכלל “לאכלה״.

א ויש לדון האם רבנן מודים שקדושת שביעית לא חלה על דבר “שאינו שוה בכל״ 	.
כגון דבר שעומד למלוגמא )לרפואה(, או דס״ל שקדושת שביעית חלה על כל 

דבר שהנאתו וביעורו שוה, אף שאינו שוה בכל. 

ואפשר להוכיח מסוגית הגמ׳ )שם בב״ק( דאיתא “כמאן אזלא הא דתניא לאכלה 
ולא למלוגמא, לאכלה ולא לזילוף, לאכלה ולא לעשות ממנה אפיקטויזין, 
כמאן כרבי יוסי, דאי כרבנן איכא נמי משרה וכבוסה״. כלומר מכך שהברייתא 
לא מנתה איסור של משרה וכבוסה, לומדת הגמ׳ שהברייתא הינה כרבי יוסי, 
דלדעת רבנן בפירות שביעית אסור לעשות משרה וכבוסה. ואם ס״ל לחכמים 
דעל מלוגמא חלה קדושת שביעית, הרי יכלה הגמ׳ להוכיח שהברייתא כרבי 
יוסי, מכך שהיא אוסרת מלוגמא. אלא ודאי שאף רבנן ס״ל דאין לעשות מלוגמא 
מפירות שביעית וכמו כן קדושת שביעית לא חלה על מלוגמא. מוכח דלרבנן 
בעינן ב׳ תנאים לחלות קדושת שביעית: א( “הנאתו וביעורו שוה״, לאפוקי 
עצים. ב( הנאה השוה בכל, לאפוקי מלוגמא, ואילו לר׳ יוסי ממעטים רק דבר 

שאינו שוה בכל, כגון מלוגמא וזילוף.

לאור דברים אלו נבוא לדון האם נוהגת קדושת שביעית בצמח ה״קנאביס״. 
ונראה כי ישנם כמה נידונים בזה: הנידון הראשון שיש לדון הוא על פי דברי 
הירושלמי )פ״ז ה״א( שהסתפק אם חלה קדושת שביעית על מיני בשמים, 
איבעיא זו לא נפשטה. ולדעת הרש״ס ספקו של הירושלמי הינו מצד שהנאת 
ריח אינה דבר השוה בכל, ]וכן לומד החזו״א בשביעית יד, סק״ט ד״ה פ״ז[. ולפי 
זה יש לומר שהוא הדין הנאת שאיפת הקנאביס אינה שוה בכל דומיא דבשמים. 
אך בפירוש ספק הירושלמי נאמרו ביאורים נוספים, ולפיהם לא מצאנו מקור 
לומר שקדושת שביעית לא חלה במה שהנאתו אינה שוה בכל, ועוד שלהלכה 

אנו מחמירים שנוהגת קדושת שביעית במיני בשמים.

עוד יש לדון שאין בקנאביס קדושת שביעית, הואיל והרבה מן השימוש בצמח 

אך בהמשך הסימן שם הובאו טעמים לומר שאין קדושת שביעית בגידולי 
שביעית של קנאביס, אולם מכיון שנראה שנשתנה המציאות בזה, ויתכן שאף 
לפי מה שנתבאר שם - נוהגת קדושת שביעית בקנאביס, אמרתי להעלות את 

הדברים עלי גליון.

]לגבי הלכות שנת השבע שלא לבצע מלאכות אסורות, נסעו לחווה חברנו 
הגאון ר״מ טבאל זצ״ל עם עוד מרבני בית המדרש, כדי להדריכם, הואיל ובצמח 
זה נצרכות מלאכות יחודיות. ואף השתא נסע הגאון ר״ש רייכנברג שליט״א 

להדריכם את הדרך אשר יעשון[.

א בטרם נפנה לדון בנידון דידן, נציין כי צרכני הקנאביס הינם חולים עמוסי 	.
סבל וכאב, שהקנאביס מסייע בידם להפגת כאבים )ויש הטוענים כי במקרים 
מסוימים אף להקטנת גידולים סרטניים(, אולם לדאבון לב יש אנשים שאינם 
חולים בחולי הגוף הצורכים את הצמח בגין היותו סם עם השפעות משכרות, 

)כשאר סמים ה״י(. 

לכן ראשית יש להקדים את האיסור לאנשים בריאים להשתמש בקנאביס, 
וכמו שנימק מרן הגר״מ פיינשטיין זצוק״ל שהוא “מקלקל ומכלה את הגוף וכו׳ 
מקלקל את הדעת וכו׳ גורם תאוה גדולה״. ולכן העלה בשו״ת אגרו״מ )יור״ד ח״ג 
סי׳ לה( “סוף דבר הוא פשוט וברור שהוא מאיסורים חמורים וצריך להשתדל 

בכל היכולת להעביר טומאה זו מכל בני ישראל״. 

ולגופו של ענין: 

הקנאביס הינו צמח חד שנתי )ישנם כמה זנים, והנפוץ ביניהם הוא זן בשם 
סטיבה(. וישנם כמה צורות שימוש, שאיפה )כדוגמת סיגריות(, או ע״י מכשיר 
אינהלציה. אפשרות אחרת היא מיצוי של שמן קנאביס ושתייתו, וישנם עוד 

אופנים של “צריכת״ קנאביס.

א גדרי קדושת שביעית	.

במשנה שביעית )פ״ז מ״א( מבואר שקדושת שביעית חלה על מאכל אדם מאכל 
בהמה ומין הצובעים. ובגמ׳ ב״ק )קא, ב( מבואר דלרבנן דרשינן קרא ד״לכם״ 
דומיא “לאכלה״ – שכל דבר שהנאתו וביעורו שוה חלה עליו קדושת שביעית, 
לאפוקי עצים המיועדים להסקה שלא חלה עליהם קדושת שביעית. ]ביאור: 
מה שנהנים ממנו בעודו קיים חלה עליו קדושת שביעית, אבל אם ההנאה 
מתקבלת רק לאחר שהדבר כלה, אין על אותו המין קדושת שביעית[. לדעה זו 
- רבנן - מותר להשתמש בגידולים הקדושים בקדושת שביעית רק לשימושים 
שהנאתם וביעורם שוה, לאפוקי משרה וכבוסה שהנאתם אחר ביעורם, ולכן 
אין אפשרות להשתמש בפירות שביעית לצורך כביסה  - כמו שביאר רש״י  
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שסושת ששי ית ש מי י״ש אשיס״

ולכאו׳ מצינו סתירה בירושלמי האם נוהג קדושת שביעית במיני מלוגמיות. 
דבפ״ז מבואר שאין עליהם קדושת שביעית, אולם בריש פ״ח דן הירושלמי האם 
במאכל בהמה מותר לעשות מלוגמא, משמע שיש בזה קדושת שביעית. הכרעת 
החזו״א שאין במלוגמא קדושת שביעית משום שאינו דבר השוה בכל )חזו״א 
סי׳ יד סק״ה ד״ה ונראה(. וכמוש״כ בדרך אמונה  )פ״ה הל׳ י בביהה״ל ד״ה מיני 
כיבוסין( “ולפ״מ שביאר מרן החזו״א שביעית סי״ג סק״ו שיטת רבינו בסוגיא 
דסוכה ד״מ, מבואר שם בסוגיא דמיני מלוגמא לא חל על זה קדושת שביעית״. 
דהיינו, דקדושת שביעית חלה על דבר שהנאתו וביעורו שוה, אולם הוא צריך 
להיות שוה בכל, ואילו מלוגמא ראויה רק לחולים כדאיתא בירושלמי ריש פ״ז. 

אמנם מרן הגרש״ז אויערבך זצ״ל ס״ל, דבמיני מלוגמאות יש קדושת שביעית 
וכמו שכתב במנחת שלמה )תנינא סי׳ קכג ס״ק ב( “דלהלכה לא קי״ל כהירושלמי 
הנ״ל ולא מצרכינן כלל הנאת כל אדם, דהא אמרו בירושלמי ריש פ״ח דשביעית, 

שנוהג שביעית גם במיני מלוגמאות אע״פ שאינו אלא לחולים״. 

הרי דמכל מקום אליבא דמרן החזו״א – ניתן לומר דבקנאביס אין קדושת שביעית 
ומהיות טוב ראוי היה להחמיר שיש בו קדושת שביעית ולהפקירו בהפקר כל 

דהו ולסמוך על צירוף זה שהובא בישא יוסף ח״ה.

א והנה על של עתה באתי בקצרה – דאף אם אכן בשנת תשע״ה השימוש בקנאביס ו.
היה מיועד לחולים ונצרך בפועל ע״י חולים, והשימוש בו לבריאים היה עבירה 
פלילית שנאכפה ע״י השלטונות, ואפילו השימוש הרפואי היה מצומצם, וניתן 
היה לומר שרוב מוחלט של הגידול בחוות הגידול היה לצורך מלוגמא. מכל 
מקום כיום כאשר שונה החוק, ואין בצריכת קנאביס עבירה פלילית ולצערנו 
אנשים בריאים צורכים קנאביס, ואין מניעה להשיגו באופן קבוע וללא קושי 
רב, ועפ״י סקרים של גופים רשמיים רבבות רבות של תושבים בארץ צורכים 
קנאביס, וכפי שנמסר לי אף ילדים ה״י צורכים קנאביס בלא קושי ומזמינים 

קנאביס בשוק החופשי בקלות. 

ובפועל אף ישנה כמות גדולה של קנאביס הגדלה מחוץ לחוות השמורות כחוק, 
וכדוגמא אציין מה שבימים אלו שח לי אחד ממפקחי “כשרות למהדרין״, 
שנלווה למדריך חקלאי בנסיעה בישובים חקלאים, ובאמצע הנסיעה פונה 
אליו המדריך ואומר, כנראה בישוב הזה יש שדות גדולים של קנאביס כי “יש 

ריח בולט של קנאביס״. 

הרי ודאי שכמות גדולה מהגדל בארץ נצרכת ומיועדת לבריאים, ואם כן בטל 
הטעם שלא תנהג קדושת שביעית בקנאביס. 

והנה א׳ מהת״ח שליט״א ביקש לטעון, שמכיון שהחוות מיעדות את תוצרתם 

זה הינו לאחר מיצוי, ולכאורה “מיצוי״ מפירות שביעית חשיב הנאתו אחר 
ביעורו, כיון שהפרי עצמו כבר נתבער והמיצוי אינו אלא זיעה בעלמא.

ואם אכן לא נוהגת קדושת שביעית במה שמשתמשים בו על ידי “מיצוי״ צריך 
לומר שמיני הצובעים שחלה עליהם קדושת שביעית לא משתמשים בהם על 
ידי סחיטה של הפרי, אלא שורים מינים אלו יחד עם הבגד ועי״ז הוא נצבע 

והוא לשון “משרה״. 

וראה בספר ישועות משה על שביעית ]להגרי״מ אהרנסון זצ״ל[ )סי׳ א( שדן 
אם חלה קדושת שביעית על “סיבי כותנה״. ומדברי הגרש״ז אויערבך זצ״ל 
במכתבו )שם סי׳ ב( משמע שכל דבר שהוא “מיצוי״ של הפרי וחשיב “זיעה״ 
חשיב הנאתו אחר ביעורו לענין שלא תחול עליו קדושת שביעית. אבל מיני 
צבעים כיון שמפיקים אותם ע״י בישול הפרי חלה עליהם קדושת שביעית, 

דהיוצא מהפרי ע״י “בישול״ חשיב כגוף הפרי, ע״ש.

ולפ״ז בנידון דידן אם אכן השימוש בצמח הקנאביס הוא ע״י “מיצוי״, לכאורה 
לא תחול עליו קדושת שביעית. אמנם למעשה רוב השימוש בצמח איננו על ידי 
מיצוי, ואם כן תחול עליו קדושת שביעית והשימוש על ידי מיצוי יהא אסור בו.

נידון נוסף שיש לדון שמחמתו לא נוהגת קדושת שביעית בקנאביס. דיש שביארו 
ספק הירושלמי על מיני בשמים הוא שהסתפק שאולי קדושת שביעית חלה 

רק על מה שיש ממנו הנאה ממשית, ולא על ריח שאינו “הנאה ממשית״.

והנה המג״א )סי׳ רי סק״ט וע״ע מג״א סי׳ תקיד סק״ד(, הסתפק לגבי ברכה 
האם עישון נחשב כאכילה או כטעימה בלבד, ולגבי ריח פשיטא ליה שהוא 
כאכילה ולכך מברכים על הריח. ובהלכות פסח )סי׳ תסז סק״י( דן דטבק הרחה 
שמערבים בו חמץ אסור משום “חמץ בפסח״, וכיוצ״ב דן המג״א בטבק שמעורב 

בו “סתם יינם״. 

ולכאורה דעת המג״א – דאף שהטבק אינו ראוי לאכילה, מ״מ כיון ששואף 
אותו ונכנס לגוף, יש לחוש ששאיפה נחשבת כהנאת אכילה ואסורה. אולם 
יש שחלקו – דכיון שהיא רק ריח אין בזה “הנאה ממשית״ ומותר. ]עיין בית 
מאיר )תסז ס״ח ד״ה תו( שמחלק בין “טבק להרחה״ דמותר, לבין “טבק לעישון״ 

שאסור ועיין מהר״ם שיק או״ח סי׳ רמב[. 

ולפי״ז יש לדון האם ספק הירושלמי דידן הוא גם על עישון. אולם כאמור, 
איבעיית הירושלמי לא הוכרעה, ולדעת חלק מרבותינו אפילו הנאת ריח יש 

בה משום “אכילה״ וכמשנ״ת.

א אולם נדמה שבזמנו היה נראה לומר שלא נוהגת קדושת שביעית בקנאביס – ה.
הוא מחמת שהוא משמש רק לרפואה, כמו מיני מלוגמיות. 
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יט ת גי ות וי וות  לשואת שמיכי

לחולים, ומסתמא הם עיקר הגידול א״כ חשיב עדיין לגידול המיועד למיני 
מלוגמיות. 

ולכאורה, גם לדבריו יהא הקנאביס כאותם מינים שעומדים לזה ולזה )כלומר גם 
לצורך מלוגמא וגם לצורך צריכת אנשים בריאים( ועיין חזו״א )שביעית יד, ה(. 

ומלבד זאת יש לתלות את הנידון במחלוקת המבי״ט )סי׳ קצו נדפס גם באבקת 
רוכל סי׳ ז( והב״י )סי׳ ח( ובעיקר בדברי האדמת קודש )ח״א יור״ד סי׳ כא( 
שהביא דברי מהר״ש גרמיזאן, שתלה את שאלת גמר המלאכה בענבים בהוראת 
השלטונות שאם הם מקפידים שלא למכור ענבים ליין נחשבים הענבים עומדים 

למאכל ונגמרה מלאכתם ביד גוי. 

וראה עוד בדיני תרו״מ לרבינו האריז״ל )מהדורת ביהמ״ד, אות ה – ד ובמ״ש 
המהדיר הרה״ג ר״מ גלעדי שליט״א(. 

אך בנידון דידן לכולי עלמא היות וכיום השלטונות אינם אוכפים שלא יהיה 
הצמח לשימוש בריאים חשיב טפי קדוש בקדושת שביעית. 

עוד התברר כי עפ״י הדוחו״ת הרשמיים, הרבה חולים רוכשים את כל הכמות 
המאושרת להם )בסבסוד מסויים( ואינם משתמשים בכל החומר, אלא בהרבה 
מקרים מוכרים את היותרת לבריאים, ולפי זה נראה שהנוטע מחשבתו לכלל 
הלקוחות, ובפרט שכבר הובא לעיל שיש הסבורים כי גם מיני מלוגמיות יש 

בהם קדושת שביעית. 

ואם כן לכאורה נוהגת קדושת שביעית בצמח הקנאביס, ויש לעיין כיצד ינהג 
המגדל שומר שביעית לקיים מצות ה׳ יתברך – להפקיר פירות שביעית כהלכה, 

הדברים נכתבים כהצעה לפני גדולי התורה שיורו את דעתם וידריכונו בדבר ה׳ 
זו הלכה. 

והשי״ת ירפא החולים הנזקקים לרפואה זו, ויתן בינה למנוע מבריאים להשתמש 
בדבר, כמו שפסק האגרות משה זצלל״ה.

מי שטרח בערב שבת יאכל בשבת, לפיכך יש להיערך נכונה לשמירת השביעית 
בגינות וחצרות הבתים, מאמר זה מבאר ומפרט את יסודי ההלכות הנוגעות 
להכנת הגינה והחצר לשנת השבע הבאה עלינו לטובה, ומתבארים בו חלק 

מיסודות הלכות שביעית הנוגעות למעשה.

רבי שאול רייכנברג שליט"א
מחבר ספר משפטי ארץ

 הכנת גינות וחצרות 
לקראת שמיטה

תקופה זו במחזור השנים נחשבת כיום שישי אחרי חצות - ערב שבת הארץ, 
חודשים בודדים לפני שנת השבע, ומי שטרח בערב שבת יאכל בשבת. 

במאמר זה נפרט מה ואיך צריך להיערך בגינות לפני שנת השמיטה, בכדי להבין 
את הדברים נבאר לפני כן את הכללים הבסיסיים, האסור והמותר בשמיטה עצמה.

מלאכות האסורות בשמיטה

כפי שיתבאר להלן ישנם חילוקים גדולים בין מלאכות הקרקע האסורות בשביעית 
מהתורה למלאכות שאסורות מדרבנן, לפיכך תחילה צריך להקדים ולבאר אלו 

מלאכות אסורות מן התורה ואלו מדרבנן:

להלכה פוסקים כדעת רבא שבתחילת מסכת מו"ק )ג, א( שכיון שהתורה בפרשת 
בהר )ויקרא כה, ד( מנתה רק ארבע מלאכות ]עבודות[ שאסור לעשות בשמיטה: 
"שדך לא תזרע וכרמך לא תזמור את ספיח קצירך לא תקצור ואת ענבי נזירך לא 
תבצור", רק מלאכות אלו אסורות מן התורה אבל התולדות של אותן המלאכות 
מותרות בשביעית מן התורה ורק מדרבנן הן אסורות, אף שבשבת הן אסורות מן 

התורה.

ישנן עוד שתי מלאכות שלגביהן נחלקו אם הן אסורות מן התורה או מדרבנן: 
חרישה ונטיעה. 

להלכה אנו פוסקים שחרישה אסורה מן התורה, המקור לאיסור חרישה הוא או 
מהפסוק בחריש ובקציר תשבות )שמות לד, כא(, ולומדים את הפסוק לשביעית 
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ולא לשבת, או שמקור האיסור נלמד מההלכה למשה מסיני שנטיעות חדשות 
מותר לחרוש עד ראש השנה של שמיטה, ומוכרח אם כן שעצים מבוגרים אסור 
לחרוש שלושים יום לפני ראש השנה, משום שצריך להוסיף על השביעית, ואם 

אסור לחרוש בתוספת שביעית ק"ו שאסור בשביעית עצמה. 

גם נטיעה אנו פוסקים שאסור לעשותה מן התורה, בק"ו מזמירה, אם אסור מן 
התורה לזמור גפן בגלל שהזמירה מצמיחה ק"ו שאסור לנטוע.

זמירה בשאר אילנות

כפי שהזכרנו, זמירה של גפן כתובה במפורש בתורה, השאלה האם זמירה בשאר 
אילנות, או מה שנקרא היום גיזום, גם אסור מן התורה. החזו"א )סי' כא ס"ק טו( 
מוכיח מהר"ש, מי"א בערוך, ומרש"י במו"ק, שזמירה בשאר אילנות חוץ מגפן 

אסורה רק מדרבנן. וכך הוא פוסק להלכה. 

החילוק בין גפן לשאר האילנות, שבגפן הזמירה היא פעולה הכרחית שעושים כל 
שנה כדי לקבל פירות טובים, והמטרה היא להצמיח ענפים חדשים שעליהם יצמחו 
באותה שנה הענבים. בשאר אילנות התוצאה עקיפה יותר ולכן הגיזום לא נחשב 
מלאכה מן התורה. אך יש חולקים שזמירה בכל האילנות אסור לעשותה מן התורה. 

לסיכום: זריעה ונטיעת עצים אסור בשמיטה מן התורה, וכן זמירה בגפן וכן חרישה. 
לגבי גיזום בשאר אילנות, דעת החזו"א שאסור רק מדרבנן ויש אומרים שאסור 

מן התורה. 

החילוק בין מלאכות האסורות מן התורה למלאכות 
האסורות מדרבנן

העבודות האסורות מן התורה אסור לעשותן בשמיטה בכל מקרה, אף אם המטרה 
היא בכדי למנוע את מיתת הצמחים, שאר העבודות שאיסורן מדרבנן מותר לעשותם 
כדי למנוע מיתה של הצמחים, או בכדי למנוע נזק גדול - בתנאים מסוימים. במאמר 

זה לא נוכל לפרט איזה נזק מתיר לעשות מלאכות דרבנן, ואיזה לא מתיר. 

מקור ההיתר במלאכות דרבנן נלמד מהמשנה בתחילת מו"ק שמשקים בית השלחין 
בחול המועד ובשביעית, שואלת הגמרא הרי השקיה היא מלאכה, או תולדה של 
זורע כיון שמצמיחה או תולדה של חורש כיון שמרככת את האדמה, ואיך מותר 
להשקות בשמיטה, מתרץ רבא שרק המלאכות המפורשות בתורה אסורות מן 
התורה אך שאר המלאכות אסורות רק מדרבנן ולא גזרו במקום פסידא, ומכיון 

שבבית השלחין אם לא ישקו הצמחים ימותו התירו להשקות. 

מלאכות דרבנן בצמחי נוי העומדים להיפסד

גם בצמחי נוי שאם לא יעשה בהם מלאכה ימותו, הכריע החזו"א )בחוברת הלכות 
שביעית שהוציאו בהנחיתו( שהתירו מלאכות דרבנן, וכמו שכתב בתשובת המבי"ט 
סי' סד שגם צמחי בושם מותר להשקות כדי שלא ימותו. יש עוד פרטים בסוגיא זו.

אינו מתכוין

בתנאים מסוימים יש היתר של אינו מתכוין, שיש מקרים שאע"פ שהמלאכה בודאי 
תיעשה, אך אינו מתכוין לה ולא ניחא ליה בזה שהיא נעשית, אע"פ שזה פסיק 
רישיה, אם ניכר הדבר שאינו מתכוין, פעמים שמותר. אך זו סוגיה בפני עצמה 

שלא נוכל לעסוק בה במסגרת זו.

זריעה ונטיעה לפני שמיטה

בשנת השמיטה עצמה זריעה ונטיעה אסורה, בין ירק ובין אילן, בין עצי פרי ובין 
אילנות סרק.

ישנם אופנים מסוימים שאסור לזרוע וליטוע בערב שביעית מכמה טעמים שונים, 
ויש בזה חילוק בין זריעת ירק לנטיעת אילן, ובין עצי סרק לעצי פרי וכיצד זורעים 
ונוטעים אותם ועוד, וכפי שנפרט בכל אחד מהמקרים צריך לדון על פי הטעמים 

לאיסור זריעה בערב שביעית האם במקרה זה אסור או מותר.

הטעמים לאסור זריעה ונטיעה בערב שביעית הם: תוספת שביעית, שביתת שדה 
- קליטה בשביעית, איסור ספיחין ומונים שנות ערלה.

א תוספתאש	יעית	.

בזמן שבית המקדש היה קיים, גם בערב שביעית היה אסור ליטוע עצים, בין עצי 
פרי ובין עצי סרק, ולזרוע זרעים משום מצות תוספת שביעית, אך בזמן הזה לא 
נוהגת מצות תוספת שביעית - שכך נאמרה ההלכה למשה מסיני. ולפיכך מצד 
מצות תוספת שביעית בזמן הזה אין איסור ליטוע ולזרוע בערב שביעית עד ראש 

השנה של שמיטה.

א ש	יתתאש	הוא–אקליטהא	שמיטה	.

הגמרא בע"ז טו, ב אומרת שאדם מצווה על שביתת שדהו בשמיטה, ונחלקו 
הראשונים )תוס', תוס' רבנו אלחנן, תוס' רי"ד שם, רמב"ם פ"א ה"א( מה הכוונה, 
האם כמו שיש מצוה של שביתת בהמתו בשבת ולכן אסור שגוי יעבוד בבהמת 

ישראל בשבת, ה"ה אסור שגוי יעבוד בשדה ישראל בשמיטה. 
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או שכוונת הגמרא שהאיסור הוא לא שהאדם עובד בשנת השמיטה, אלא שהוא 
עובד בקרקע ולא מניח אותה, וזה נוגע לסוגיה שם, ונפקא מינה לענייננו האם 
אסור לאדם לעשות בערב שביעית פעולה שתגרום ששדהו תעבוד בשביעית אף 

שבשביעית עצמה הוא לא עושה בה כל מלאכה.

דעת החזו"א שבזמן הזה שלא נוהגת תוספת שביעית אין איסור לשתול עצי סרק 
עד סמוך לראש השנה, אע"פ שהם נקלטים בקרקע בשנת שמיטה שכידוע הקליטה 
לוקחת י"ד יום. משום שאיסור שביתת שדהו היא שאדם יעבוד בשדה בשמיטה 
אפילו אדם אחר שאינו בעל השדה, אבל אין איסור במה שהשדה עובדת מעצמה.

אמנם המנחת חנוך במצוה רח"צ והמנחת שלמה )סי' מח( סוברים שאסור לשתול 
סמוך לראש השנה של שמיטה אם הקליטה תהא בשנת שמיטה. ולכן לשיטתם 

אסור לשתול אחרי ט"ו באלול. 

למעשה אנחנו חוששים גם לשביתת שדהו בשביעית.

אך כל זה כאשר נוטע ייחור או זרעים או עצים חשופי שורש – בלי האדמה שלהם, 
אבל אם נוטע עם גוש האדמה, הרי הוא כבר קלוט ועומד, ומיד כשמכניסו בקרקע 
הוא נחשב נטוע בקרקע, לכן גם לדעת המנחת שלמה מותר לשתול עם גוש עד 
סמוך לראש השנה, כל עוד הגוש נשאר שלם ולא מתפורר כך שבשעת השתילה 

כבר נחשב קלוט בגוש.

לזרוע פרחים, לפי החזו"א מותר עד סמוך לר"ה, ולפי המנחת שלמה עד שלושה 
ימים לפני ראש השנה ורק באדמה רטובה כדי שיקלטו לפני ר"ה, משום שרק 
עצים נקלטים בי"ד יום ואילו גידולים חד שנתיים שאינם עצים )כגון תבואה 
וירקות ופרחים(, נקלטים בשלושה ימים. אמנם יש פרחים שמגיעים בכוסיות עם 

גוש אדמה אותם אפשר לשתול לדעת כולם עד ר"ה. 

א ספיחין	.

בירקות נוהג איסור ספיחין, חכמים גזרו שאסור לאכול ירקות שגדלו בשביעית 
וחובה לעקרם, ולכן באופנים שהירקות יהיו אסורים באיסור ספיחין, אף שמותר 
לזרוע אותם בערב שביעית, מכל מקום בשביעית יהיה חייב לעקרם ואסור לאכלם. 

לדעת הרמב"ם כל הירקות שנקטפים בשמיטה אסורים באיסור ספיחין, ולדעת 
הר"ש והרמב"ן ירקות שיצאו )שנבטו מעל פני האדמה( לפני שמיטה מותרים, 

אמנם הם קדושים בקדושת שביעית, וכך פוסקים להלכה.

לכן: יש להקדים לזרוע זרעי ירק כעשרה ימים לפני שמיטה ולהשקותו, כך שהצמח 
יינבט מעל פני האדמה לפני ראש השנה, ולא יהיה בו איסור ספיחים. 

אבל תבואה וקטניות לדעת כולם, רק אם הגרעינים שלהם יגיעו לשליש גידול לפני 

שמיטה אין בהם איסור ספיחין, לכן יש לזרעם כמה חודשים לפני ראש השנה של 
שביעית כדי שיהא מותר לקיימם.

אמנם איסור ספיחין אינו נוהג בעציץ שאינו נקוב, ולכן אם זורע בעציץ שאינו 
נקוב כלל וגם הנוף לא מאהיל על הקרקע,  אלא יש חציצה בין הנוף לקרקע, מותר 

לזרוע בערב שביעית ולקיימו. 

א מוניםאשנותאערלה	.

בעצי מאכל גזרו חז"ל שאסור ליטוע ולזרוע עצים בארבעים וארבעה ימים שלפני 
ראש השנה של השנה השביעית משום מראית העין. הטעם לכך הוא משום שלגבי 
מנין שנות ערלה שלושים יום בשנה נחשבים שנה, ולכן אם נטע לפני ט"ו באב 
עלתה לו שנת ערלה – שהרי עברו על הנטיעה י"ד יום של קליטה ועוד ל' יום עד 
ראש השנה, אבל אם נטע בתוך אותם מ"ד יום לא עלתה לו שנה, כי לא עברו על 
הנטיעה מעת הקליטה עד ראש השנה ל' יום, ושנתה הראשונה לענין ערלה היא 
שנת השמיטה, ומכיון שמונים לה את שנת השמיטה כשנה הראשונה לערלה 
כשיספרו את שנות האילן יאמרו שנטע בשביעית, ומשום כך גזרו שלא ליטוע 

בזמן זה. ואם עברו ונטעו אפילו בשוגג צריך לעקור את העץ.

חשופי שורש

לכן הרוצה ליטוע עצים מייחורים או מזרעים או עצים חשופי שורש לפני שנת 
השמיטה, עליו להקדים את הנטיעה לפני ט"ו באב בשנה שלפני שמיטה, כך 
שהשנה שלפני שמיטה תעלה לשנה ראשונה לנטיעה, ]י"ד יום קליטה + ל' יום 

שנה חשוב שנה, כאמור[. 

שתילה בגוש

וכל זה כאמור בנוטע אילן מייחור או מזרע, אבל אם השתיל כבר נטוע בגוש אדמה, 
כפי שמצוי שקונים במשתלות וכדומה, אם הגוש נשאר שלם מותר להעבירו עם 
הגוש לאדמה עד כ"ט באב, שכיון שהעץ קלוט בתוך הגוש, ומיד כשנוטעים אותו 
בקרקע הוא נחשב נטוע צריך רק עוד שלושים יום כדי שיחשב שנה על מנת למנות 
לו את שלושים הימים האלו כשנה ראשונה לשנת ערלה, ממילא השנה הראשונה 
לערלה תהא השנה השישית ולא שנת שמיטה. אך צריך לדעת שאם הגוש התפורר 

תוך כדי השתילה צריך לעקור את העץ לכן ראוי תמיד לשתול רק עד ט"ו באב.

עציץ נקוב

אם השתיל עם הגוש הוא בעציץ נקוב ]בנקב בקוטר של 2.5 ס"מ בתחתיתו[ והוא 
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עומד על האדמה בלי חציצה בין הנקב לאדמה, מותר להעבירו לאדמה עד ר"ה 
בתנאי שהגוש נשאר שלם, ובתנאי שהמעבר למקום השתילה הוא בלי חציצה 
בין הנקב לקרקע, משום שלא מונים לו שנות ערלה מעת העברה לאדמה אלא 

כבר בהיותו בעציץ, כל שלא הפסיקו ביניהם בחציצה כלל. 

כלאי אילן

במאמר מוסגר יש להדגיש שבשתילת עצי מאכל צריך להיזהר מלעבור באיסור 
שתילת כל	יא	ילן, משום שהיום כל העצים מורכבים ויש מורכבים מין בשאינו 
מינו. ]בקרית יערים – טלז סטון ישנה משתלה כשרה שבה ניתן להשיג שתילים 

ללא חשש כלאים[.

עצי סרק

גזירה זו היא רק בעצי מאכל שנוהג בהם איסור ערלה, אך בעצי סרק, שאין בהם 
איסור ערלה לא שייכת גזירת מונים, ומותר ליטוע בערב שביעית כפי שנתבאר.

נסכם: עצי סרק לדעת החזו"א אפשר לנטוע עד סמוך לר"ה של שמיטה, ולדעת 
המנחת  שלמה צריך שייקלט לפני שמיטה, לכן בלי גוש אדמה אפשר לנטוע רק 
עד ט"ו באלול, עם גוש שלם אפשר עד ערב ר"ה. פרחים – לדעת החזו"א בין לזרוע 
בין לשתול אפשר עד ראש השנה, ולדעת המנחת שלמה רק עד כ"ז באלול. עם 

גוש לדעת כולם אפשר עד ר"ה.

ירקות לדעת כולם צריך שיינבטו מעל פני האדמה לפני ר"ה, אחרת יהיו אסורים 
באיסור ספיחים, תבואה וקטניות צריך שהגרגירים יגיעו לשליש גידולם לפני 
שמיטה. אמנם בעציץ שאינו נקוב כשגם הנוף לא מעל הקרקע, אין איסור ספיחים.

עצי מאכל יש לשתול רק עד ט"ו באב, אם שותל עם גוש והגוש נשאר שלם אפשר 
עד כ"ט באב, ואם מעביר מעציץ נקוב ]בנקב גדול[ לקרקע, ובמשך העברה נשאר 

נקוב, אפשר עד ר"ה.

קדושת שביעית - הפקר

אך בכל מקרה בזריעה של ירקות לפני שמיטה צריך לדעת שיש להם קדושת 
שביעית וצריך להפקיר ולהודיע שיש בחצר ירקות ולתת לקחת למי שרוצה.

ניכוש עשבים

אחת המלאכות המנויות בגמרא מו"ק שאסור לעשותם בשמיטה מדרבנן, היא 
ניכוש עשבים. כאשר מסלקים את עשבי הבר, העשבים התרבותיים מתפתחים 

יותר טוב – תולדת זורע. 

ניכוש משטחים ריקים

יש גם ניכוש עשבים משטחים ריקים שאין בהם עצים או שאר צמחי גינה, וניכוש 
זה הוא הכשרת הקרקע לזריעה ושתילה וגם הוא אסור בשמיטה – תולדת חורש.

אמנם כתב החזו"א במכתב שניכוש עשבים משטח שלא עומד לזריעה, כגון חצר 
סביב הבית שאין שם צמחים ולא מתכוננים לשתול שם צמחים, ורוצים לנכש 
את העשבים משום נקיון בעלמא או מחשש לנחשים או לשריפות, וכך עושים 
כל שנה, שם מותר לנכש גם בשמיטה. ויש לדון מה טעמו האם משום הכלל של 
אינו מתכוין, שאין כוונתו להכשיר את המקום לשתילה ואין לו ניחותא בכך, כיון 
שלא מתכונן לשתול שם. או שחצר הבית שלא עומדת לשתילה נחשבת כמגרש 

משחקים וכד' שהניכוש בה כלל אינו תולדת חורש.

אינו מתכוין

מצינו במשניות בשביעית כמה מקרים שמותר אינו מתכוין, בפרק ג יש כמה מקרים 
של מי שלוקח אבנים מהשדה בשביל שצריך אותם לבניה שאם ניכר לשם מה 
לוקח מותר. כתוב בירושלמי שמי שבהמתו עומדת בשדה ורוצה לתת לה לאכול 
מותר לקטוף עשבים לתת לה שבהמתו מוכיחה שקוטף בשביל הבהמה ולא בשביל 
לנקות השדה. מובא בגמרא בסנהדרין שראו מישהוא שזומר בשמיטה, ואמרו שהוא 
יכול לומר לעקל בית הבד אני צריך. רואים שיש מושג של אינו מתכוין. אמנם 
במכתב של החזו"א ]אם נפרש שההיתר משום אינו מתכוין[ יש חידוש משום שכל 
המקרים שמצאנו הוא כאשר הוא רוצה דבר אחר, הוא רוצה אבנים, רוצה אוכל 
לבהמה, רוצה זמורות לבית הבד, וממילא נעשית גם המלאכה. אבל כאשר מנכש 
עשבים הוא רוצה הרי לנקות את המקום, אלא שלא רוצה לנקותו בשביל להכשיר 

לזריעה אלא בשביל שלא יהיו נחשים. ורואים שהחזו"א לא חילק בין הדברים.

אך במקום שיש עצים או צמחי גינה אסור לנכש, וכן במקום שמתכוננים לשתול 
בעתיד. ואפילו כשאינו מתכוין לזה אם ניחא ליה בזה, ולא ניכר שאינו מתכוין, אסור.

עשבים בגינה

מי שמעוניין שלא יעלו צמחי בר ועשבים בגינתו יכול לחפות את הקרקע ברסק עץ, 
או באבני טוף או חצץ, לפני שמיטה, כיסוי קרקע מונע את צמיחת רוב העשבים. 
ניתן גם לכסות את הקרקע ביריעת פלסטיק שחור )פלריג( שגם הוא מונע את 
צמיחת העשבים, או בדשא סינטטי וכדומה, אך כאמור עליו לעשות זאת לפני 

שנת השמיטה. 

בכל מקרה, הקפדה על ניקוי השטח מעשבים במשך כל הקיץ, וסילוק כל העשבים 
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יט ת גי ות וי וות לשואת שמיכי 

בתקופה זו לפני שהם מתייבשים ומפיצים את זרעיהם, גם תביא לצמצום 
העשבים שיצמחו בשמיטה.

השקיה

כפי שהזכרנו מבואר במשנה שמותר להשקות בית השלחין בשמיטה, ומכאן למדנו 
שמותר להשקות בשביעית צמחים שבלי השקיה ימותו או ינזקו בלי תקנה.

גינה שגדלים בה כמה סוגי צמחים

פעמים רבות באותה גינה יש כמה סוגי צמחים, חלקם צמחים שבלי שישקו אותם 
יינזקו, וחלקם צמחים או עצים מבוגרים שאינם זקוקים כלל להשקיה, או זקוקים 
להשקיה לעיתים רחוקות יותר, וכשמשקה את הצמחים שזקוקים להשקיה סביב 
אותם צמחים יתכן שגם העצים שאינם זקוקים להשקיה יקבלו מהמים המחלחלים 
באדמה, שהרי השורשים שלהם מתפשטים, מכל מקום מותר לו להשקות את 
הצמחים הנזקקים להשקיה זו, כיון שהמלאכה מתייחסת רק לצמחים שזקוקים 
להשקיה והוא אינו מתכוין לשאר, ואין דרך אחרת להציל את הצמחים הזקוקים 

למים.

מערכת טפטפות

כיום בדרך כלל משקים במערכת של טפטפות או ממטרות שמשקות יחד את כל 
הגינה, ואז הפעלה אחת משקה את כל הצמחים יחדיו, הן את אלו שמותר להשקותם 
והן את אלו שאסור להשקותם, ויש לדון האם הפעלת מערכת זו אסורה משום 

שמשקה צמחים שאינם צריכים את ההשקיה הזו שלא יפסידו. 

מצינו בחזו״א שדן במקרה דומה, בבית השלחין שניתן להשקות בו כל עץ בהשקיה 
ישירה על ידי דלי וכדומה, והשקיה זו מספיקה לו לקיום, אך אם פותח את תעלת 
המים ומציף את כל המטע אזי זה מועיל להרווחה, שהיא לא הותרה בשביעית. 
וכתב החזו״א )סי׳ טז ס״ק יד( שאף שלכתחילה צריך להשקות כל עץ, אם אין לו 
כח להשקות כל אחד בפני עצמו, וע״י פועלים ההוצאה מרובה ואין לו אפשרות 
להוצאה זו, מותר להשקות בהצפה. ואפשר שגם שיש לו אפשרות בהוצאה גדולה 

מותר. למדנו מכאן שאם אין ברירה אחרת מותר להשקות גם יותר מן הנצרך. 

מכיון שהמציאות היא שונה בכל גינה, ישנן גינות שרוב הצמחים בהן הם רב שנתיים 
מבוגרים שלא זקוקים כלל להשקיה, ורק מעט הם פרחים קטנים הזקוקים להשקיה, 
וישנן גינות שרוב הצמחים בהם זקוקים להשקיה, לכן מלכתחילה יש להפריד את 

המערכת ולנתק את הצינורות שמגיעות לצמחים שלא צריכים השקיה. ובאם 
לא ניתן לנתק חלק מהצינורות, אם כמות הצמחים הזקוקים להשקיה בשמיטה 
היא קטנה וניתן להשקותם ביד, אסור להפעיל כלל את המערכת הכללית ומותר 
להשקות בצינור רק את אותם פרחים הזקוקים למים, אך כאשר כמות הצמחים 
היא גדולה וההוצאה על השקיה פרטנית היא מרובה ואינו יכול לעמוד בהוצאה 
זו, כפי שהורו לנו אם רוב מוחלט של הצמחים זקוקים להשקיה מותר להפעיל את 

מערכת ההשקיה אף שהיא עוברת גם לצמחים שלא זקוקים להשקיה.

מחשב

מרן הגרי״ש אלישיב זצ״ל התיר לכוין לפני שמיטה מערכת השקיה אוטומטית 
שמופעלת מעצמה ע״י מחשב בשמיטה, ואז לדעתו מותר להשקות כך גם צמחים 
שלא זקוקים להשקיה, כיון שהפעלת המערכת נעשית בערב שמיטה. אך אם 
קרתה תקלה והמערכת הפסיקה לעבוד, אסור להפעילה מחדש בשמיטה אלא 

לפי הכללים שנתבארו. 

מזגן

אם צינור הניקוז של המזגן מכוון במיוחד לצמח או לגינה, צריך להזיזו בשמיטה. 
אך אם לא מכוון לכך אין בזה איסור שהוא משקה אף אם ניחא ליה, כיון שזה 

מעשה בגרמא רחוקה שאינו מתכוין אליה.

מי שטיפה

אסור לשפוך את מי השטיפה לגינה שלו אם המים מועילים לצמחים, אמנם אם 
זו לא גינה שלו ולא נהנה ממנה מותר אם אינו מתכוין לשם השקיה. אם יש במים 
ריכוז גבוה של חומרי ניקוי )מעבר לרגיל( הם לא מועילים לצמחים ומותר לשפכם 

לגינה אפילו אם היא שלו.

דישון

בדרך כלל גינות נוי לא זקוקות לדישון, אך ישנם סוגי אדמה או סוגי צמחים שצריכים 
דישון, גם במקרים אלו בדרך כלל לא יגרם נזק בלתי הפיך מאי דישון במשך 
שנה. ומ״מ מי שנצרך לדשן את האדמה בשביעית בכדי להקל על מצב הצמחים, 
יכול להטמין באדמה לפני שמיטה קומפוסט, שהוא זבל אורגני, שמתפרק לאט 
במשך השנה. אמנם יש דשנים כימיים “איטי תמס״ שמתפרקים לאט, אבל לא 
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יט ת גי ות וי וות לשואת שמיכי 

התירו להשתמש בהם במקום שמשקים בשמיטה, כיון שכל השקיה מפעילה 
את אותם הדשנים, והרי הם כאילו ששם בקרקע בקבוקים קטנים שכל פעם 
שמשקה נכנסים מים לבקבוק ויוצא קצת דשן, מה שאין כן הקומפוסט שנהפך 

לחלק מהאדמה לא נחשב שבכל השקיה הוא מדשן את האדמה. 

זמירה וגיזום

זמירה בגפן 

בדרך כלל לא יקרה נזק בלתי הפיך לגפנים שבחצרות הבתים אם לא יזמרו אותם 
שנה אחת. לפני ראש השנה של שמיטה אחרי הבציר, ניתן לעשות זמירה חלקית 
ע״י צמצום מספר הענפים. כלומר להוריד את הענפים שמסירים לגמרי ואת 

הענפים שמשאירים לא לקצוץ כלל.

זמירה בשאר עצים 

יש לבצע גיזום מלא לפני שמיטה בכדי שלא יצטרכו לגזום בשמיטה. בדרך כלל 
בחצרות הבתים אין הכרח לגזום בשמיטה. אך יתכן מצב שיהיו ענפים שמפריעים 
למעבר, ואז בדרך כלל יהיה מותר לחתוך את אותו ענף שמפריע, אבל מ״מ יש 
להקדים מה שאפשר לפני שמיטה, כיון שכדי להתיר בשמיטה אנו צריכים להגיע 
להיתר של אינו מתכוין לגיזום לתועלת, ופעמים באמת אין בזה תועלת ולפעמים יש.

גדרות חיות

הדעה המקובלת שגיזום גדרות חיות נחשב למלאכה. הגדרות מתחלקות לשני 
סוגים: יש סוגי צמחים שגם אם יזניחו אותם שנה שלימה לא יקרה כלום ואפשר 
אחרי שמיטה לחדש אותם, אותם אסור לגזום בשמיטה, ואם הם יפריעו למעבר, 
יהיה מותר לגזום אותם רק באופן שניכר שאכן אינו מתכוין לתועלת אלא למנוע 
את ההפרעה של המעבר, כגון שגוזם רק מהצד שמפריע ולא מלמעלה ולא מהצד 
השני. לכן לפני שמיטה צריך לגזום גיזום מלא כדי למנוע את הצורך לגזום בשמיטה. 

ישנם סוגי צמחים שללא גיזום הצמח יתקלקל ולא יוכל יותר לשמש למטרתו 
כגדר חיה. נזק כזה גם הוא נחשב הפסד, ולדעת החזו״א שגיזום בשאר אילנות 
אסור רק מדרבנן ניתן להתיר. אך מ״מ החזו״א כותב שבהיתר של מלאכות דרבנן 
במקום הפסד צריך לעשות מה שאפשר כדי למעט את המלאכות בשמיטה. יתכן 
שהחזו״א כותב כך משום שיש ראשונים הסוברים שהתירו במקום הפסד רק 
השקיה ולא מלאכות אחרות, ויתכן שהוא משום שסובר שמלאכות במקום הפסד 
אסורות אלא שהתירו במקום הצורך בכדי למנוע ההפסד, ואם אפשר למעט לא 

התירו. ולכן יש תמיד לגזום את הגדרות החיות סמוך לשמיטה.

גם דשאים דינם כשאר צמחים ואסורים בגיזום כגדר חיה.

הכנת שטח לגינה

ניקוי השטח

כפי שהזכרנו אסור להכין שטח לגינה בשמיטה, איסור זה כולל ניקוי השטח 
מעשבים, וכן ניקוי השטח מפסולת. לכן במקום שבונים בתקופה זו של ערב שביעית 
צריך לקחת בחשבון שיהיה אסור בשמיטה לפנות ולסלק את שיירי פסולת הבניה 

מהמקומות המיועדים בהמשך לגינה. 

לכן לפני שמיטה יש לסלק את מה שניתן לסלק, ובשמיטה עצמה יש לשאול רב 
מה מותר לעשות. 

פיזור אדמה

כמו כן אסור לפזר אדמה במקום המיועד לגינה, במקרה שחוששים שהקבלן 
יסתלק ולא ימלא את חובתו אחר שמיטה וכדומה, ניתן להביא את האדמה ולהניחה 

בערימה על נילון וכדומה ולפזרה רק אחרי שנת השמיטה.

מי שעומד לקבל דירה חדשה בשנת שמיטה או סמוך אחריה, יש ליתן דעתו 
שהקבלן לא יכין את הגינה בשנת שמיטה.

2223

ה
לכ

ה
ה 

שד

ה
לכ

ה
ה 

שד

ה  
שד

ת 
כו

לי
ה

 

ה  
שד

ת 
כו

לי
ה

 



 גיסולי שית שששי ית ושית ל  ין תוומות ומ שוות

סוגיית הגידולים בחממות בשביעית נידונה מזה שנים הרבה, אחד המקומות 
הראשונים בו נידון הענין היה גליון הליכות שדה 72 שיצא לאור באב תשנ״א, 
בו ביאר ובירר הגאון רבי קלמן כהנא זצ״ל מי שהיה ראש בית המדרש להלכה 
בהתישבות את הצדדים בענין, בנוסף פנה לגדולי ישראל לבקשת חוו״ד בסוגיא 
זו – ואכן הובאה שם בגליון דעתם של מרנן ורבנן הגרש״ז אוירבך, הגרי״ש 
אלישיב והגרש״ה ואזנר זצוק״ל, בגליון 73 שאחריו הובאה דעתו של הגר״ב 
זילבר זצוק״ל, ומיני אז ועד היום התפרסמו כמה וכמה מאמרים של תלמידי 

חכמים ומורי הוראה בענין זה. 

מאמר זה הבנוי על שיעורו של הגאון הרב מנחם מנדל לובין שליט״א אשר 
נמסר ביום עיון שהתקיים בכ״ו ניסן בשנה זו בבני ברק, ונערך להדפסה על 
ידי הרה״ג בצלאל בלוי שליט״א, מבאר את השיטה האוסרת גידולים בחממות 
בשביעית ואפילו בעציץ שאינו נקוב, וכדעת מרן הגר״נ קרליץ זצוק״ל, ומברר 

מהו גדר בית לענין שביעית ותרומות ומעשרות.

רבי מנחם מנדל לובין שליט״א
רב שכונת רמת אהרון בני ברק

 גידולי בית בשביעית ובית 
לענין תרומות ומעשרות

בירושלמי ]ערלה פ״א סוף ה״ב[ דן לענין נוטע בתוך הבית אם חייב במצוות 
התלויות בארץ: "רבי יוחנן בשם רבי ינאי אילן שנטעו בתוך הבית חייב בערלה ופטור 
מן המעשרות דכתיב עשר תעשר את כל תבואת זרעך היוצא השדה. ובשביעית 
צריכא דכתיב ושבתה הארץ שבת לה' וכתיב שדך לא תזרע וכרמך לא תזמור", 
היינו שמחלק בין חיוב תרו״מ דפטור בתוך הבית דכתיב ‘היוצא השדה שנה שנה׳ 
ובית לאו בכלל שדה הוא, ומשא״כ לענין ערלה חייב כיון דלא כתיב שדה, אלא 

כי תבואו אל הארץ וגו׳.

בית לענין שביעית

אמנם לענין שביעית הביא הירושלמי דאיכא ב׳ קראי, מחד גיסא כתוב ‘ושבתה 
הארץ שבת לד׳׳, ו׳הארץ׳ כולל גם בית, מאידך לענין הלאו דשביעית כתיב ‘שדך 
לא תזרע וכרמך לא תזמור׳, ובית אינו בכלל שדה וכרם, ולשון הירושלמי על כך 
הוא ‘בשביעית צריכא׳, ולא נתפרש להדיא כוונת הירושלמי מהו ‘צריכא׳, והיה 

מקום לומר דהכוונה ששני הפסוקים צריכי, והיינו דלענין הלאו דכתיב ‘שדה וכרם׳, 
ממילא אין בית בכלל, ולענין העשה דכתיב ‘הארץ׳ בית בכלל, ונמצא דבבית איכא 

עשה ד׳ושבתה הארץ׳ וליכא לאו ד׳שדך לא תזרע׳.

אולם האחרונים פירשו את כוונת הירושלמי ‘צריכא׳, דסליק בספק, ונמצא דהירושלמי 
מסתפק בשביעית בין לענין העשה ובין לענין הלאו אם נוהג בתוך הבית1.

קדושת הפירות בגידולי בית

ומעתה אי נימא דהספק בירושלמי הוא בין לענין העשה ובין לענין הלאו, ממילא 
לפי הצד בירושלמי דלא נוהג שביעית בתוך הבית היינו בין לענין איסור עבודת 
הארץ והאילן, ובין לענין קדושת הפירות, דאם בית אינו בכלל ‘ושבתה הארץ׳, 
ממילא גם קדושת הפירות לא תהיה בו, ואף אם במוצאי שביעית נימא דאין איסור 
עבודת קרקע אף דהפירות שעל האילנות שחנטו בשביעית קדושים בקדושת 
שביעית ]עיין שביעית פ״ב מ״ה ובר״ש שם[, וא״כ מוכח דאפשר לחלק את איסור 
עבודת קרקע מקדושת הפירות, היינו דוקא לענין פירות שיצאו משביעית למוצאי 
שביעית דקדושתם היא מחמת שהם יבול של שבת הארץ, ואף דהארץ בשמינית 
כבר אינה קדושה, ומשא״כ לענין בית אי נימא דאינו בכלל ‘ושבתה הארץ׳ הכא נמי 
דאין קדושה על הפירות הגדלים בו, דהא כתיב והיתה שבת הארץ לכם לאכלה, 

קדושה חלה רק על שבת הארץ.

גדר בית שמפקיע מכלל שדה

יש לברר מהו גדר בית דאינו בכלל שדה לענין תרו״מ בודאי ]עכ״פ מדאורייתא[, 
ולענין שביעית ספק.

והנה בפ״ב דשביעית המשנה מונה את המלאכות שהותרו בתוספת שביעית, 
ובמשנה ד׳ איתא ‘ועושין להם בתים עד ראש השנה׳, היינו דבתוספת שביעית 

מותר לעשות בתים לאילנות ובשביעית עצמה אסור.

ובפירוש ‘עושין להם בתים׳ מפרש הר״ש בשם הירושלמי ]ובתחילה פירש בענין 

1.  לענין כלאים אף דכתיב בקרא ‘שדך לא תזרע כלאים׳, מבואר בגמ׳ עירובין ]צג, א[ דנוהג אף 
בתוך הבית, דאיתא שם: “בית חציו מקורה וחציו אינו מקורה גפנים כאן מותר לזרוע כאן, השוה 
את קירויו אסור״, ולא נתברר תירוץ מהו החילוק בזה, וכתב החזו״א ]שביעית סי׳ כו סק״ד ד״ה 
ומש״כ[ וז״ל: ‘אין אנו יכולים ללמוד דרשות חז״ל זה מזה, ויש לומר דמסתבר להו דכלאים בעירוב 
קפיד רחמנא, ולא אימעיט בית, והלא כתיב למינהו וכו׳, ע״כ. ]א.ה. אולי כוונת הגמ׳ מדרבנן לפי״ד 
הרמב״ם בהמשך דבית חייב מדרבנן בתרו״מ, ועוד אפש״ל דאיירי בבית שמועיל לגידול דהוא בכלל 
‘שדה׳ כמבואר בהמשך השיעור[, ולענין מתנות עניים - לקט שכחה ופאה, נוטה בדרך אמונה ]פ״א 

ממתנו״ע הי״ד בה״ל ד״ה אלא בא״י[ דלא נוהגים בתוך הבית כיון דכתיב ‘שדך׳. 
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 גיסולי שית שששי ית ושית ל  ין תוומות ומ שוות

אחר[ דהיינו בתים ממש שעושים להם לצל, ויש לעיין דאי נימא דכל בית אינו 
בכלל שדה, א״כ אמאי אין עושין בתים לאילנות בשביעית לפי הצד בירושלמי 
דבבית לא נוהגת קדושת שביעית, הא ע״י שיעשה בית לאילן יפקע מהאילן 
קדושת שביעית, והיה מקום לפרש דזהו גופא האיסור להפקיע את האילן מקדושת 
שביעית, ויל״ע אם יש בזה איסור דהרי מכירת שדה לגוי בסוריא מותרת אפילו 
בשביעית אף דעי״ז מפקיע מהשדה קדושת שביעית, אך עכ״פ גם אם נימא דיש 
בזה איסור, אך בפשטות כוונת התנא מדין איסור מלאכה דומיא דשאר מלאכות 
המוזכרות במשנה שם, וכן מפורש בירושלמי ]הובא בר״ש שם[ דטעם האיסור 
בעשיית בתים דעושה להם צל והיא גדילה מחמתו, הרי דסיבת האיסור הוא מצד 
מלאכה, וא״כ הדרא קושיא לדוכתא, ]א.ה. אי נימא דעכ״פ מדרבנן יש קדושת 

שביעית גם בבית, ממילא מיושב[.

בית שמועיל לגידול תורת שדה עליו

אכן הביאור בזה דהמשנה איירי בבית שדרכו לעשות לאילן לתועלת גידול האילן 
]וכמבואר בירושלמי[, ובאופן זה שעשיית הבית מועילה לגידול וכן עושין בשאר 
שני שבוע לתועלת גידול האילן, זה בודאי אינו הפקעה מכלל שדה, ואדרבה זהו 

שדה דידיה כיון שמועיל לגידולן.

ועיין בחזו״א סימן כ סק״ו ד״ה הזורע, שגם כן כתב כעין זה, ועיקר המכוון בדבריו 
הוא מש״כ דנוטע בבית הצמחים הם במצב בלתי טוב ורצוי ]ע״כ[, ולכן הבית שולל 
מהם שם שדה, משא״כ כשהצמחים הם במצב טוב ורצוי וכן עושים בשאר שנים 

אין זה מפקיע שם שדה אף דבמציאות יש עליהם קרוי.

פלוגתת הרמב״ם והראב״ד בדין תרו״מ בבית מדרבנן 
ובדין חצר לתרו״מ

אמנם אכתי לא נתברר לן מהו בית שכן מפקיע מכלל שדה, והנה הרמב״ם לא הזכיר 
כלל דין בית לענין שביעית אלא לענין תרו״מ, לכך יש ללומדו ממש״כ הרמב״ם 
בהל׳ תרו״מ וז״ל הרמב״ם ]פ״א מהל׳ מעשר ה״י[ אילן שנטעו בתוך הבית פטור מן 
המעשרות שנאמר עשר תעשר את כל תבואת זרעך היוצא השדה, ומוסיף הרמב״ם 
ויראה לי שהוא חייב במעשרות מדבריהם שהרי תאינה העומדת בחצר חייב לעשר 
פירותיה אם אספן כאחת, ע״כ. היינו דהרמב״ם חידש שבית חייב בתרו״מ מדרבנן, 

וראייתו מהא דתנן לענין תאינה העומדת בחצר שחייב לעשר פירותיה.

אולם הראב״ד חולק בתרתי על הרמב״ם, א. דגם מדרבנן אין חיוב תרו״מ בבית, 
ב. דחצר חייבת בתרו״מ מדאורייתא, ותחילה נברר את החלק השני בראב״ד, וז״ל 

]בתו״ד[ ‘והראיה שהביא מחצר אינה כלום שחצר שנטעה או שנזרעה היינו שדה, 
ולא עוד אלא מיקבע נמי קבעה, ע״כ. 

היינו שהראב״ד הבין כוונת הרמב״ם להשוות בית לחצר, ומזה שחצר חייבת 
במעשרות הכא נמי בית חייב במעשרות, וע״כ דהיינו מדרבנן שהרי מדאורייתא 
בית וה״ה חצר פטורים, אך הראב״ד משיג על כך דמהיכ״ת להשוות חצר לבית, 
הרי חצר היא בכלל שדה, וא״כ חצר חייבת בתרו״מ מדאורייתא ובית אינו חייב 
אפילו מדרבנן, ומבארים הנושאי כלים דראיית הראב״ד שחצר חייבת מדאורייתא 
מדאיתא בירושלמי פ״ג דמעשרות ה״י שחצר שנטעה או שנזרעה היינו שדה, וא״כ 

הרי היא חייבת מדאורייתא.

אמנם הנושאי כלים מיישבים את השגת הראב״ד דבירושלמי מבואר דחצר שנזרעה 
רובה אז פקע מינה שם חצר ]לענין קביעות מעשרות[ ודינה כגינה ושדה, ומעתה 
י״ל דבאמת חצר דינה כבית לענין תרו״מ ואינה חייבת בתרו״מ מדאורייתא, ורק 

אם נזרעה רובה פקע מינה שם חצר ודינה כשדה.

ונמצא לפי שיטת האחרונים הנ״ל, שם שדה ושם בית לא תליא דוקא בקירוי, 
אלא גם חצר שאינה מקורה אם היא טפילה לבית הרי דאינה בכלל שדה ופטורה 

מתרו״מ מדאורייתא.

ראיית הראב״ד דבית פטור מתרו״מ גם מדרבנן

בתחילת דברי הראב״ד השיג על עיקר חידוש הרמב״ם דיש בבית חיוב תרו״מ 
מדרבנן, וז״ל: א״א לא נראה כן בגמ׳ דמעשרות ]פ״ה ה״ד[ שנחלקו ר״ע וחכמים 
בתבואה שהביאה שליש ביד גוי בסוריא ומכרה לישראל והוסיפה, דר״ע אזיל 
בתר שליש ראשון, וחכמים אזלי בתר שליש אחרון, עיין באותה שמועה וכו׳, ע״כ.

וביאור כוונת השגת הראב״ד, דהירושלמי מביא מחלוקת תנאים לענין גידולים שגדלו 
שליש באופן של פטור מתרו״מ, ואח״כ כשהוסיפו יתר על שליש גדלו באופן שיש 
סיבת חיוב לתרו״מ, האם אמרינן דאזלינן בתר שליש וכיון שבשעת גידול שליש 
היו פטורים ממילא כל מה שגדל אח״כ נמי פטור, או דילמא דמה שגדל בפטור, 
פטור, ומה שגדל בחיוב, חייב, וכן להיפך לענין גידולים שגדלו שליש במצב של 
חיוב תרו״מ, ואח״כ הוסיפו בפטור אם אזלינן בתר שליש או דהגדל בחיוב חייב, 

ובפטור פטור.

והירושלמי מביא נפק״מ כגון שזרע בחורבה והביא שליש, וסיכך על גביו, על 
דעתיה דר״ע התוספת חייב, כיון שהשליש היה במצב של חיוב, ועל דעתיה דרבנן 
התוספת פטור, ולהיפך אם זרע בתוך בית וגדל שליש ואח״כ העביר הסכך לדעת 

ר״ע התוספת פטורה כיון שגדל שליש בפטור, ולדעת רבנן התוספת חייבת.
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וכוונת השגת הראב״ד דמשמעות הירושלמי דזורע בחורבה מקורה פטור אף 
מדרבנן. ]ולא דמי לירושלמי בפ״ק דערלה שדורש מקרא דבית פטור מתרו״מ, 
דהתם איירי לענין קרא א״כ י״ל דמדרבנן חייב, אבל בירושלמי הנ״ל איירי לענין 

דינא וא״כ משמע שגם מדרבנן פטור[.

אך האחרונים מיישבים דדעת הרמב״ם היא דהמחלוקת היא רק מדאורייתא אבל 
מדרבנן לכו״ע חייב כיון דגם גידולי בית חייבים מדרבנן בתרו״מ.

דעת החזו״א דחצר ודאי בכלל שדה היא

בעיקר מה שמבואר באחרונים בכוונת הרמב״ם דחצר אינה בכלל שדה לענין תרו״מ, 
החזו״א ]מעשרות סי׳ ז סק״ה[ תמה בזה ופשיטא ליה דחצר בכלל שדה ועיקר 
שם בית ושם שדה תלוי אם הגידול הוא גידול טבעי או גידול גרוע וכיון שבחצר 
הגידול הוא גידול טיבעי ממילא שם שדה עליו, וז״ל: “עיקר פטור ]בית[ משום 
סכך המונע את הגשם ואת הטל ואת הרוח ואת השמש, ואין זה דרך גידול הטבעי״, 
ע״כ. ומוכיח החזו״א ג׳ ראיות דלא כהאחרונים: א. אמאי עציץ נקוב חייב בתרו״מ 
מדאורייתא הרי עציץ אינו בכלל שדה, ועל כרחך דכיון שגידול בעציץ נקוב הוא 
גידול טיבעי ממילא שם שדה עליו. ב. עוד מוכיח החזו״א דהזורע בגג חייב בתרו״מ 
מדאורייתא וא״כ כ״ש חצר חייבת בתרו״מ מדאורייתא. ג. מהא דאיתא בירושלמי 
הנ״ל שאם העביר הקירוי מן החורבה חייב בתרו״מ דאין לה תורת בית, ואמאי הא 

לא עדיפא מחצר ואם חצר פטור מתרו״מ, ה״ה חורבה בלא קירוי.

ביאור החזו״א בכוונת דברי הרמב״ם

ולכן מפרש החזו״א דאין כוונת הרמב״ם דחצר היא בכלל בית, ומה שהביא הרמב״ם 
ראיה לדבריו דבית חייב בתרו״מ מדרבנן, מהא דחצר חייבת בתרו״מ, אין כוונת 
הרמב״ם לדמות בית לחצר, דמה שחידש הרמב״ם שבבית יש חיוב דרבנן זה כתב 
הרמב״ם מסברא, אלא שהוקשה לרמב״ם דמ״מ ליפטר משום שלא ראה פני הבית, 
דהרי הדין הוא שאפילו פירות שגדלו בשדה והכניסם לבית דרך גגות וקרפיפות 
פטורים מתרו״מ כיון שלא ראו פני החצר או הבית, ופטור זה הוא גם מדרבנן 
]וכדאיתא בגמ׳ גיטין פא, א ועוד דוכתי: “דורות האחרונים מכניסים פירותיהן דרך 
גגות וקרפיפות כדי לפוטרן מן המעשר״[, וא״כ כל גידולי בית אף אם יש סיבה 
לחייבם מדרבנן על אף שאינם בכלל שדה מדאורייתא, אך מ״מ ליפטרו מדרבנן 

מטעם אחרינא כיון שלא ראו פני הבית.

ולזה כתב הרמב״ם דחצר תוכיח, היינו דאמאי גידולי חצר חייבים בתרו״מ ]מדאורייתא[ 
הא לא ראו פני חצר ובית ]ולא משמע שחיובם הוא רק באופן שיחזור ויכניסם 
אח״כ לחצר או לבית[, ועל כרחך דכל דין ראיית פני הבית והחצר זהו דוקא במה 

שגדל חוץ לבית ולחצר אבל מה שגדל בתוך הבית והחצר זהו גופא חשיב כראיית 
פני הבית והחצר ומתחייב בתרו״מ, בחצר מדאורייתא, ובבית מדרבנן.

יישוב קושיות החזו״א על דברי האחרונים

אכן דברי החזו״א הם מחודשים בכוונת הרמב״ם, והפשטות היא כמו שהבינו 
האחרונים וכפי שהבין הראב״ד בכוונת הרמב״ם, דס״ל להרמב״ם דחצר ובית כהדדי 

נינהו ותרווייהו חיובם מדרבנן.

חצר גרעה מבית בלא קירוי

ויש לדון וליישב קושיות החזו״א על דברי האחרונים, ומה שהקשה מהא דחורבה 
בלא קירוי הרי היא בכלל שדה, וא״כ חצר לא גרע מחורבה בלא קירוי, נראה לבאר 
דלשיטתם החילוק בין שדה לחצר לא מפני המחיצות, דהרי שדה מגודרת, עדיין 
שמה שדה, אלא שימושי הדירה מקנים למקום שם חצר וכמו לענין עירובין, וא״כ 
אף שחורבה בלא קירוי יש לה תורת שדה, מכל מקום חצר טפילה לבית וממילא אין 
לה תורת שדה, אף שאינה מקורה, דדוקא חורבה בלא קירוי דאינה ראויה לתשמיש 
דירה ואינה טפילה לתשמישי דירה הרי היא בכלל שדה, והיינו דגדר הפטור בחצר 
אינו משום דחצר בעצמותה היא כבית, אלא דכיון דהיא עשויה לתשמישי דירה 
הרי היא טפילה לבית לכך היא פטורה מתרו״מ, וממילא כשנזרע רובה דפקע מינה 

תורת חצר וכבר אינה טפילה לבית הרי היא חייבת בתרו״מ מדאורייתא.

עציץ נקוב טפל לשדה שתחתיו

מה שהקשה החזו״א מהא דעציץ נקוב חייב בתרו״מ אף שאינו שדה, נראה ליישב 
דעציץ נקוב אינו מקום עצמי ובטל למקום יניקתו, וכיון שיונק מקרקע שתחתיו 
שהיא בכלל שדה ממילא הוא טפל לשדה וגם עליו חייל דין שדה, וכמו כן ספינה 
הגוששת בים באופן שיונקת מקרקע שתחתיה חייבת בתרו״מ כיון דטפילה לקרקעית 
הים, וצריך לומר לפי דבריהם דקרקעית הים אינה מופקעת מתורת שדה ]א.ה. 

אולי ספינה חיובה מדרבנן כדין בית[.

ויש להוסיף דעציץ שאינו נקוב ]שאינו בתוך בית[ נוהג בו קדושת שביעית מדרבנן 
אף אי נימא דבבית אין קדושת שביעית, והביאור דעציץ שאי״נ מדרבנן הוה כנקוב 

וממילא טפל לקרקע שתחתיו, ודו״ק.

חיוב גג במצוות התלויות בארץ

מה שהוכיח החזו״א מהא דגג חייב בתרו״מ מדאורייתא, הנה מקור דין זה הוא בשו״ת 
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הרא״ש ]כלל ב סי׳ ד[, ונפסק להלכה לענין ערלה, בשו״ע יו״ד ]סי׳ רצד סעיף 
כו[ לענין תרו״מ, וז״ל הרא״ש: ‘וששאלת בכרם שנטוע על הגג ובנין הכרם כך 
הוא, בנה תחילה הגג בקורות גדולות ונסרים מדובקים זה בזה ואח״כ ריצפו כולו 
ברובדים של אבן ומילאו עפר ונטע כרם, וראיתה לדמות לעציץ שאי״נ שפטור מן 
התרומה וכן יהיה פטור מן הערלה. ומשיב הרא״ש: יראה לי דכל כהאי גוונא חייב 
בתרומה ובערלה דלא איירי בתלמוד לפטור אלא הזרוע בדבר המיטלטל כגון עציץ 
וספינה דלא הוה זרוע בארץ ואין דרך לזרוע כך ולא חייבה תורה להפריש מעשר 
אלא תבואת זרעך כדרך שהעולם זורעים והיוצא השדה שנה שנה, ואין דרך לזרוע 
בדבר המיטלטל, אבל כשהוא נקוב חשוב וכו׳ מחובר לארץ, וקרינן ביה היוצא 
השדה וגם לזרוע כך וכו׳, אבל בנידון זה שמילא הגג עפר ונטע בו כרם שהוא דבר 
קבוע, עדיף טפי מעציץ נקוב, ואפילו לר״ש וכו׳ מודה הכא וכו׳, שהוא מחובר ויונק 
מן הארץ, והאויר שתחת הגג לא מיחשב ליה כתלוש, וגם דרך העולם לזרוע כך׳.

הרי מבואר ברא״ש שמילא גג בעפר וזרעו ונטעו אין דינו כעציץ שאינו נקוב, אלא 
עדיף אפילו מעציץ נקוב ודינו כקרקע לכו״ע, והנה עיקר נידון הרא״ש היה אם 
חשיב עציץ שאינו נקוב, אבל באמת לענין תרו״מ יש בגג נידון נוסף אם חשיב 
בית או שדה, אכן למסקנת הרא״ש מבואר דגג שזרעו או נטעו מיקרי שדה גמורה 

ובכלל יוצא השדה שנה שנה. 

וזוהי קושית החזו״א דכשם שגג שמעל הבית מיקרי שדה ]ולא אמרינן דנטפל 
לבית וכיוצ״ב[ הכא נמי חצר של בית הרי היא בכלל שדה.

אולם נראה דשפיר יש ליישב שיטת האחרונים בדעת הרמב״ם דגג בית עדיף 
מחצר, דחצר טפילה לבית וממילא שם בית עליה, ומשא״כ גג גדול אינו טפל לבית 
והוא שדה גמורה לעצמו ולכך חייב בתרו״מ מדאורייתא באופן שעשאו כרם, והרי 
חצר שנזרעה רובה הרי היא כשדה גם לדעת האחרונים וכמבואר לעיל, הכא נמי 

גג שזרעו או נטעו הרי הוא בכלל שדה.

והיה נראה לומר דדוקא גג שנטעו ושוייה כמו שדה, וכמבואר בתשובת הרא״ש 
הנ״ל, אך באופן שיש אילן אחד על הגג אכתי בכלל בית הוא, אמנם ברמב״ם ]פ״א 
ה״ו[ איתא ומקיימין את האלויי בראש הגג אבל אין משקין אותו, ובכס״מ פירש 
דאיירי בגידולים שעלו בגג מאיליהן, ומ״מ נוהגת בהם קדושת שביעית, ומבואר דגם 
באופן שלא שוייה כשדה נוהגת בו קדושת שביעית, ומזה משמע שהרמב״ם פסק 
להחמיר בספק הירושלמי, או דהכוונה מדרבנן וכמש״כ הרמב״ם לענין תרו״מ בבית 
שחייבים מדרבנן, ונפק״מ אם יש להקל בעציץ שאינו נקוב בבית לדעת הרמב״ם, 
דאם הוא מספק, א״כ בעציץ שאי״נ יש מקום להקל, אך אם זה בודאי מדרבנן א״כ 

בעציץ שאי״נ אף דהו״ל תרי דרבנן אין להקל, ועיין בסמוך.

]ושיטת הגר״א ]שם ס״ק סג[ לחלוק על הרא״ש וסבירא ליה דגג אין דינו כקרקע, 

והחזו״א מחדש דגם הגר״א לא איירי אלא בגדל מאליו, אבל בזרעו ונטעו בכוונה 
לכך גם הגר״א מודה דחייב מדאורייתא בתרו״מ[.

ההכרעה לדינא בענין גידולי בית בשביעית

ברמב״ם ושאר הפוסקים הקדמונים לא הזכירו כלל את דברי הירושלמי לענין 
שביעית, ואף דלענין תרו״מ הביא הרמב״ם את דברי הירושלמי מ״מ לענין שביעית 
לא הזכיר כלום, ובמשנה למלך עמד על כך, והמשמעות הפשוטה היא דלא קיימא 

לן הך קולא.

ולדינא הפאת השולחן ]סי׳ כ, א סקנ״ב[ מיקל בזמן הזה דלא נוהג דיני שביעית 
בגידולי בית, מדין ספק דרבנן לקולא, דכיון דנקטינן לדינא ששביעית בזמן הזה 
דרבנן, ממילא לענין בית הוה ספק דרבנן ולקולא, ואף דגם לענין תרו״מ איכא 
חיוב מדרבנן לדעת הרמב״ם ]וכפי שיתבאר בהמשך[, וא״כ לכאורה אף אם לא 
נוהגת שביעית בבית מן התורה הרי עכ״פ מדרבנן מיהא מיחייבא, מכל מקום כיון 
דלדעת הראב״ד גם מדרבנן בית לא מיחייב בתרו״מ, ויתכן דגם הרמב״ם מודה 
לענין שביעית שלא חייבו מדרבנן, שיש לומר שלא תיקנו מדרבנן משום חיי נפש, 

לכן ס״ל להפאת השולחן להקל בזמן הזה.

אכן לענין חצר של בית נראה דגם לפאת השולחן אין להקל, דהרי ממה נפשך 
להראב״ד חצר דינה כשדה לכל דבר, ולהרמב״ם אף אם חצר דינה כבית מדאורייתא, 

בפשטות מדרבנן תיקנו שביעית גם בבית.

אולם החזו״א ]שביעית סי׳ כב ס״ק א[ חולק דאין להקל בזה כיון דעיקר הספק הוא 
בדאורייתא, ויש לפרש כוונת החזו״א דאף אם בעלמא ספק שעיקרו דאורייתא 
וכיום נתגלגל לדרבנן יתכן דאמרינן ספק דרבנן לקולא, כגון לענין צירוף סל לחיוב 
חלה בטבלה שאין לה לבזבזין, מכל מקום לענין הך ספק אם נוהגת שביעית בתוך 
הבית דהוה ספק בפירוש הקראי, אם כוונת התורה שדך לא תזרע דוקא שדה או 

גם בית, ממילא לא אמרינן ספק דרבנן לקולא כשהספק הוא בפירוש הפסוקים.

עציץ שאינו נקוב בתוך הבית

אמנם כתב החזו״א דהמיקל בעציץ שאינו נקוב בתוך הבית יש לו במה לסמוך, 
וטעמו דעציץ שאינו נקוב הוא ודאי דרבנן בשביעית. ובתחילה היה צד לחזו״א 
דאולי בעציץ שאינו נקוב לא נוהגת שביעית אפילו מדרבנן, ואמנם מסוגית הגמ׳ 
במנחות ]ע, א[ דאיתא שם שזורע כלאים בעציץ שאינו נקוב פטור אבל אסור, 
והגמ׳ שואלת פשיטא, דהא תנן דחייב בתרו״מ, ומבואר דפשוט שמדרבנן עציץ 
שאינו נקוב כנקוב לכל דבר, וא״כ ה״נ לענין שביעית ושאר דיני תורה. ואכתי יש 
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צד לחזו״א דאולי בשביעית לא גזרו בעציץ שאי״נ משום חיי נפש ]עיין במכתב 
הנדפס בחזו״א שביעית סי׳ כו סק״ד[, אכן הפשטות היא דשביעית נוהגת 
מדרבנן בעציץ שאינו נקוב, ומכל מקום אע״פ ששביעית נוהגת בעציץ שאינו 
נקוב אך כיון דאינו אלא מדרבנן כתב החזו״א דהמיקל לזרוע בעציץ שאינו נקוב 

בתוך הבית יש לו על מה לסמוך.

חממות במצע מנותק

אכן כמו שנתבאר בתחילה אפילו לדעת האחרונים דגידול טיבעי נמי פטור מתרו״מ 
כשאין עליו שם שדה, וכגון בחצר הטפילה לבית, מכל מקום מודו דלא כל קירוי 
פוטר מתרו״מ, וכמו שמוכח במשנה בפרק ב דשביעית, שעשיית בתים שרגילים 
לעשות לאילנות, כיון דמטרתם להועיל לגידול ולהיטיב לגידול, היא מכלל מלאכות 
השדה, מבואר אם כן שהקירוי אינו מפקיע מהשדה שם שדה אלא אדרבה הוא 

בטל לשדה והרי הוא מכלל השדה.

ונפק״מ לענין חממות שמגדלים במצע מנותק, דאין לצרף בהם קולא של בית כיון 
דכך רגילים לגדל בשאר שנים וזוהי צורה שטובה ומועילה לגידול וא״כ הוה ליה 
בכלל שדה, וא״כ אף אם נדונה כעציץ שאינו נקוב מכל מקום אין בזה את הקולא 

של בית, והרי עציץ שאינו נקוב לחוד אין להקל בו.

אדניות בחלון אם דינם כבית

יש לעיין לענין עציצים שמגדלים באדניות ומניחים אותם בחלון האם יש להם דין 
בית או שדה, ונראה דלדעת החזו״א אין מקום להקל בזה כיון דמקום הגידול הוא 
טוב שהרי נמצא מחוץ לבית כנגד השמש, ואם הוא נקוב הוא יונק מקרקע עולם, 
וא״כ הרי הוא כשדה לכל מילי, ולכך גם כשאינו נקוב אין בו קולת בית אלא דינו 

כעציץ שאינו נקוב שנוהג בו שביעית מדרבנן.

אך לדעת שאר האחרונים יש להסתפק בזה, דמחד גיסא הוא יונק מקרקע עולם, 
ונתבאר דעציץ נקוב כיון שיונק מקרקע עולם הרי הוא טפל לקרקע עולם ודין 
שדה עליו, והכא נמי דכוותה. ומאידך אפשר דכיון שנמצא בחורי הבית, הרי הוא 

טפל לבית ודינו כבית, וכמו לענין חצר שטפילה לבית ולכך דינה כבית2.

הסרת הבית מגידולי שביעית ולהופכם לשדה

2.  א.ה. ומ״מ למעשה כיון דלהראב״ד לכאורה אדניות אלו ודאי דינם כשדה, ממילא קשה להקל 
דלא נוהג שביעית אפילו מדרבנן כיון דלהרמב״ם בפשטות גם בבית נוהג שביעית מדרבנן וכנ״ל, 
ודו״ק, ושאלתי למו״ר שליט״א והשיב דאינו מוכרח דיתכן דלשיטת האחרונים גם להראב״ד הוא 

בית באופן זה, ולא נחלק הראב״ד אלא בחצר, ודו״ק.

יש להסתפק אם בית שנטוע בו בשביעית מותר להסיר הבית ולעשותו לשדה, 
ולדעת החזו״א דפטור בית הוא באופן שמקלקל את הגידולים ממילא כשמסיר את 
הבית הוה מלאכה ותיקון, ואסור, וכמש״כ החזון איש וז״ל ‘אסור להסיר התקרה 

מעל הזרעים דהוה תולדת זורע׳.

ועוד הוסיף החזו״א דכשמסיר את התקרה נמצא דעביד איסור למפרע דהוה זורע 
על מנת להסיר את התקרה.

אולם לדעת האחרונים באופן שהבית אינו מקלקל את הזריעה, ומ״מ יש לו דין 
בית ]או בגידולי שביעית בחצר ומפקיע מהחצר תורת חצר הטפילה לבית ומשוי 
ליה שם שדה[, א״כ אם הסרת הבית אינו משביח את הזריעה לכאורה יש להתיר 
דמה שמשוי ליה דין שדה מכאן ואילך אין בזה איסור בשביעית, וכמו שאין איסור 
לקנות שדה מגוי בשביעית אפילו בסוריא שיש קנין לעכו״ם, ואף שע״י הקניה 

מקדש את הקרקע והאילנות בקדושת שביעית מכאן ואילך.

הוסרה התקרה באונס

באופן שזרע בבית בהיתר ואח״כ הוסרה תקרת הבית באונס, כתב החזו״א וז״ל ‘כל 
מה שגדל אסור משום ספיחין דלא עדיף מעלו מאיליהם בשביעית׳.

ולא נתברר אם כוונת החזו״א רק לענין מה שיגדל מכאן ואילך או גם לענין מה 
שגדל עד עכשיו, וקצת משמע דכוונתו למה שגדל עד עכשיו, וצריך ביאור דהרי 
הזריעה היתה בהיתר ואף אם בשעת הלקיטה יחול על הירקות קדושת שביעית 
מ״מ הרי דעת החזו״א להקל כהר״ש, דתחילת גידול בשישית אין בו איסור ספיחין 
אף שיש בו קדושת שביעית, והכי נמי נימא הכא גבי זריעה בתוך הבית ולקיטה 

בשדה דאף אם קדושת שביעית איכא אבל ספיחין ליכא.

עוד יש לעיין דכיון שהגידול בבית הוא גידול לא טוב ממילא באופן שהוסר מאליו 
לישתרי כדין ארבע שדות שלא גזרו בהם ספיחין כיון שהם שדות גרועות, וצ״ע.

סיכום בענין גידולי בית בשביעית

	. איתא בירושלמי דתרו״מ לא נוהג בגידולי בית, וערלה נוהג גם בגידולי בית, 
ולענין שביעית ‘צריכא׳, ופירשו האחרונים דהוא ספק. ]ולהצד דלא נוהג בבית, 

גם קדושה על הפירות ליכא[.

	. נחלקו הרמב״ם והראב״ד ]לענין תרו״מ[ אם חצר דינה כבית, ועוד נחלקו אם 
מדרבנן איכא חיוב תרו״מ בגידולי בית.

	. האחרונים פירשו כוונת הרמב״ם כפשוטה דחצר דינה כבית ואינה חייבת בתרו״מ 
מדאורייתא אא״כ נזרעה רובה, אולם החזו״א חולק דגם הרמב״ם מודה דחצר כיון 
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דגידולה טיבעי חייבת בתרו״מ מדאורייתא ]והחזו״א מפרש כוונת הרמב״ם 
בענין אחר, עיין בפנים[.

	. החזו״א מוכיח ג׳ ראיות כשיטתו דכל שאין חסרון בגידול הטיבעי הרי זה בכלל 
שדה וחייב בתרו״מ מדאורייתא, א. מהא דעציץ נקוב חייב בתרו״מ מדאורייתא 
ואף שעציץ אינו שדה. ב. מהא דחורבה שהסיר ממנה התקרה חייבת בתרו״מ 

מדאורייתא. ג. מהא דגג חייב בתרו״מ מדאורייתא.

ה. בדעת האחרונים שחולקים יש לבאר דהחילוק בין שדה לחצר אינו תלוי במחיצות, 
אלא תלוי בשימושים ]וכמו לענין עירובין[, וממילא חורבה בלא תקרה דינה כשדה 

כיון שאין לה שימושי דירה, משא״כ חצר שטפילה לבית אין לה דין שדה.

ועציץ נקוב שאין לו מקום עצמי הרי הוא טפל למקום יניקתו ולכן דינו כשדה, וגג 
כיון שזרעה הרי היא כשדה גמורה ואינה טפילה לבית.

ו. לדינא, גידולי בית בשביעית, הרמב״ם ושא״פ קדמונים לא הזכירו את הירושלמי 
לענין שביעית, והמשמעות הפשוטה דאין קולא בגידולי בית בשביעית, אמנם הפאת 
השולחן מיקל בזה״ז דשביעית דרבנן, אך דעת החזו״א דאין להקל, ומ״מ בעציץ 

שאינו נקוב בתוך הבית כתב החזו״א דהמיקל יש לו על מה לסמוך.

ז. גם לדעת האחרונים שפטור בית לא תלוי בכך שהבית מקלקל את הגידול הטיבעי, 
אך באופן שהבית עשוי להועיל לגידול ודאי לא מפקיע ממנו שם שדה, וכדמוכח 

במשנה בשביעית פ״ב מ״ד דרק בתוספת שביעית התירו לעשות להם בתים.

ח. לכן חממות במצע מנותק יש להם דין שדה גמורה ואין להקל בהם ואפילו 
בתורת צירוף אין להקל בזה.

ט. אדניות המונחות בחלון, להחזו״א פשוט דדינם כשדה, ולדעת האחרונים יש 
להסתפק.

י. הסרת בית מגידולי שביעית באופן שעי״ז משביח הגידול אסור לכו״ע, אך באופן 
שהסרת הבית אינו משביח הגידול מותר אפילו לדעת האחרונים דעי״ז מחיל עליהם 
קדושת שביעית, כיון דאין איסור בהחלת דיני שביעית, וכמו שמותר לקנות מגוי 
שדה בשביעית אפילו בסוריא דיש קנין לעכו״ם להפקיע וכו׳, וע״י הקנין מחיל 

על השדה קדושת שביעית.

י	. זרע בבית בהיתר והוסר הבית, מחדש החזו״א דנאסר מדין ספיחים, ומשמע 
גם מה שגדל עד עכשיו, וקשה למה לא יהיה היתר כמו בתחילת גידול בשישית 

]שהחזו״א מיקל כהר״ש[, ועוד למה לא יהיה בזה קולא דארבע שדות, וצ״ע.

רבי מיכאל גלעדי שליט"א
מרבני בית ההוראה וראש כולל זכרון משה שעל ידי בית המדרש

הרוצה לחזור בו מנתינה 
ללוי קבוע

שאלה: 
אסם ששמשך ש ים  תן את ימ שו ואשון לשט ו ילוי ו תי שט ו  שו סיוי 
ל יו איות, וי תי י לאותו שטן טווטי ט ת שששיים מוושים, יאם יטול לש ות 

ולתת את ימ שו ואשון ללוי איו.

תשובה: 
סין זי יוא סין מטיוי טיו י שמשואו שגמ' שאסוו ליזוו שו משום ש ישש 
טמיוסו אמ י. אמ ם משואו שפוסשים שאם יש סישי מוטוית יטול ליזוו שו 

משום שא ן סיסי שאס תא סיטי לא יתיייש. 

אמ ם אף טשאין איסוו ליזוו שו, מ א ו שטמי מיואשו ים סושוים ששוג  
שמפויש את ימת ות, ימת ות  ש ות לאותו יטין או ילוי שוגיל לתת לו, ולטן 
טסי שלא יזטי שין לס ת יושש"ם וושי ו יו י  ויך ליתטוין שוסם ייפושי שלא 
ליש ות לטין או ללוי יוגיל ושזי מי י שלא יזטו שמת ות. אמ ם לס ת וש"י 
לא סגי שזי אלא  ויך ליוסי  לטין או ללוי איו שוו י לתת לו את ימת ות 

ואז אין ימת ות  ש ים לאותו טין או לוי שוגיל לתת לו. 

ביאורים: 

כמבואר שאלה זו תלויה בגדר של מכירי כהונה, ובתחילה נבאר מהו דין מכירי 
כהונה ולויה. 

מהו מכירי כהונה והיאך נקנה לכהן

	[אהמשנה גיטין )ל, א( אומרת המלוה מעות את הכהן ואת הלוי ואת העני להיות 
מפריש עליהן מחלקן, מפריש עליהם בחזקת שהם קיימים, ואינו חושש שמא מת 
הכהן או הלוי או העשיר העני. והקשתה הגמ' ואע"ג דלא אתו לידיה ]פירוש איך 

3435

ה
לכ

ה
ה 

שד

ה
א

ור
ה

ה 
שד

ה  
שד

ת 
כו

לי
ה

 

ה  
שד

ת 
כו

לי
ה

 



יוו י ליזוו שו מ תי י ללוי ששו 

הכהן והלוי והעני זכו בפירות והרי הם לא הגיעו לידם, ואיך הישראל מקיים 
בזה מצות נתינת מעשרות[. ותירצה הגמ': רב אמר במכירי כהונה. פירוש שיש 
לאותו אדם כהן או לוי או עני שרגיל לתת לו כל מתנותיו, ואחרי שמפריש נחשב 

כאילו הגיעו לידם, והגמ' תירצה עוד ב' תירוצים אחרים עיי"ש. 

וצריך להבין את תירוץ הגמ' דמיירי במכירי כהונה, איך זוכים הכהן והלוי במתנות 
בזה שהם נחשבים מכירי כהונה ולויה. 

ומצינו ארבעה דרכים בראשונים בביאור דין זה:

רש"י כתב "דאינו רגיל לתת מתנותיו אלא לכהן זה הלכך כיון דמילתא דפשיטא  א. 
היא דלדידהו יהיב להו אסחי להו שאר כהני דעתייהו והוה כמאן דמטו לידייהו 
דהני", פירוש הדברים, שכיון ששאר הכהנים יודעים שהוא נותן את המתנות 

לכהן הזה הם מסיחים דעתם ונחשב כמי שהגיע לידו.

אמנם צריך ביאור מה בכך שכל הכהנים הסיחו דעתם, עדיין יקשה איך הכהן 
זכה במתנות בלא שהקנו לו אותן או שעשה בהן קנין. 

וביארו האמרי בינה )תרומות סימן ד( והפרי יצחק )ח"א סימן מט( והקהילות 
יעקב )ב"ב סימן לז( שהמתנות כהונה גם קודם שהגיעו ליד כהן שייכות לשבט 
הכהונה, אלא שהתורה נתנה לבעלים זכות לעכב את כל הכהנים מלקחתן, 
ולתיתן רק לכהן אחד ]ומשום כך אין יכול לבוא הכהן לבעלים ולתפוס את 
המתנות כהונה ולומר שלי אני נוטל[. ונמצא שבזה שהבעלים מסירים את 
העיכוב שלהם ומרשים לכהן מסויים לקחתן אין הוא צריך לקנותן, אלא זוכה 
ממילא בשל עצמו. דלו יצוייר שהיה רק כהן אחד בעולם בודאי היה אותו כהן 
זוכה בהן לאחר ההפרשה גם בלא קנין שהרי הן ממון הכהנים, וא"כ ה"ה במכירי 
כהונה ששאר הכהנים הסיחו דעתם מהמתנות, ממילא אותו כהן שרגיל לתת 
לו זוכה בזה. ]ובאופן אחר ביאר את שיטת רש"י בשו"ת אחיעזר )ח"ב סימן מז 

אות ט( עיי"ש[. 

ב. התוס' בב"ב )קכג, ב ד"ה והכא( כתבו שהגדר של מכירי כהונה שהממון חשוב 
אצל הכהן כמוחזק, והטעם משום שדין מכירי כהונה הוא כמתנה מועטת שהדין 

הוא שאסור לחזור בו. 

דין מתנה מועטת מבואר בגמ' בב"מ )מט, א( לגבי מחוסרי אמנה שאפילו שאמרינן 
האומר לחבירו מתנה אני נותן לך מותר לחזור בו, מכל מקום במתנה מועטת 
אסור לחזור בו כיון שסמכא דעתו של המקבל שהנותן יעמוד בדיבורו. ועל זה 
הביאה הגמ' את המשנה שהובאה לעיל שישראל שאמר לבן לוי כור מעשר יש 
לך בידי רשאי לעשותו תרומת מעשר על מקום אחר. והקשה השיטה מקובצת 
שנהי שמובטח שיתן לו ולא יחזור בו, אך אכתי במה הוא נקנה לו לעשותו תרומת 

מעשר על מקום אחר, כיון שעדיין אינו שלו ולא זכה בו ולא קנה לא במשיכה 
ולא בהגבהה. ותי' השטמ"ק שמכירי כהונה חשיב כאילו בא לידו. 

והקצות החושן )סימן רד ס"ק ג( הקשה דממה נפשך אם מכירי כהונה הוא קנין 
איך ילפינן מינה למתנה מועטת, והרי מתנה מועטת היא התחייבות לתת לו 
ואם חוזר בו נחשב כמחוסר אמנה אבל אין בה קנין, ואם נימא שמכירי כהונה 
הוא לא קנין אלא רק שאסור לחזור היאך יכול הלוי לעשותו תרומת מעשר 

על מקום אחר, עיי"ש. 

ועי' גם בקצה"ח בסימן רעח ס"ק טו ובנתיבות שם ס"ק יא, שדן מדוע במכירי 
כהונה נקרא מוחזק שנוטל הבכור בזה פי שנים. והקצות ביאר שהוא כתקפו 
כהן וכאילו זכה בו ממש, אמנם הנתיבות נקט שלא נתנה תורה טובת הנאה 
לבעלים במקום איסור וכיון שאסור לחזור בו מצד דין דמתנה מועטת ממילא 
הכהן זוכה בזה כיון שאין דין טובת הנאה בזה, עיי"ש. ומבואר שהמתנות נקנות 

מכח האיסור של הבעלים לחזור בו מלתת להם.

ג. ביאור אחר מצינו בראשונים שמכירי כהונה הוי שלו ממש משום שהבעלים מקנה 
לכהן את המתנות, וכך מבואר בדברי הרשב"ם ב"ב )קכג, ב ד"ה ודאשתחיט(, 
וז"ל: שאלו אוהביו גמרו ומקנו לו המתנות כשהן עדיין בתוך הבהמה ודמי כמי 
שהוחזק בהם בחייו. וכן מבואר בתוס' בכתובות )קב, א ד"ה אליבא( שכתבו לגבי 
מתנה מועטת, וז"ל: ועוד דשמעינן לרבי יוחנן הנותן מתנה מועטת לחבירו קנה 
אע"פ שלא הגיע לידו דגמר ומקניה. ומבואר שהטעם שנקנה במכירי כהונה 
משום שהבעלים הקנה את המתנות לכהן, וכבר עמדו על כך אם מיירי שהקנה 

בדיבור כמו הן הן הדברים הנקנים באמירה, או מיירי שהקנו ממש.

ד. היד רמ"ה )ב"ב שם ד"ה עולא( כתב שדין מכירי כהונה הוא מתקנה דרבנן שהוא 
שלו, אבל מן הדין אינו זוכה. וכך ביאר המהר"ם בן חביב בתשובה ]הובאה בס' 
ארץ חיים סתהון יו"ד סימן רנה ס"ק ז([ שהוא תקנה דרבנן ולהלן הבאנו לשונו. 
ועיין עוד בדברי המהרש"ל בים של שלמה ב"ק פ"ח סימן ס שכתב, שאם נתן 
לחבירו את המצוה לעשות הוי כמו סיטומתא ומהני לקנות בו ממש אם יש 

כזה מנהג, עיי"ש.

האם מותר לחזור ממכירי כהונה

	[אוהנה כל מה שמצינו במכירי כהונה שנקנה לו לכל חד כדאית ליה הוא רק באופן 
שכבר הפריש, אמנם יש לעיין באדם שהיה רגיל לתת מתנותיו לכהן אחד ומעתה 

רוצה לחזור בו עוד לפני שהפריש את המתנות ולתיתן לכהן אחר האם יכול.

ובזה יש לדון תחילה מצד האיסור לחזור בו, שהרי בגמ' בב"מ )מט, א( מבואר שדין 
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יוו י ליזוו שו מ תי י ללוי ששו 

מכירי כהונה הוא כמו דין מתנה מועטת שאסור לחזור בו ויש בזה משום מחוסר 
אמנה, ונראה שגם לדעת הראשונים שהזכרנו לעיל שבמכירי כהונה יש קנין 
כל חד כדאית ליה, מכל מקום לכו"ע איכא גם איסור לחזור בו ולכאורה גם קודם 
ההפרשה לא יוכל לחזור בו כיון שאם יחזור בו יהיה מחוסר אמנה. וכמבואר בתוס' 
בב"ב שם שכתבו והיינו טעמא דזהו מתנה מועטת ואסור לחזור בו ואפילו בדברים 

בעלמא ואע"פ שאם רצה יכול לחזור בו וכו'.

אמנם היה מקום לדון שאם עדיין לא התחייב במעשר וכגון שהוא קודם גמר מלאכה 
יכול לחזור בו, וכן מבואר בפרי יצחק )סימן מט ד"ה ולכן נראה( שמתנה מועטת 
קודם שבא לעולם לא חלה, ויכול לחזור בו, אמנם יעויין שם שכתב שלגבי מתנות 
כהונה לא יהני, כיון שזה כמו הבטחה בפירוש שאפילו שעדיין לא בא לעולם יש 

לקיימה, והדרינן לקושיא היאך אפשר לחזור ממכירי כהונה.

והנה מצינו בהלכות מילה כתב הרמ"א )יו"ד סימן רסד סעיף א( שאם הבטיח האב 
למוהל למול את בנו אסור לחזור בו, וציין הגר"א שהמקור הוא מהגמ' בב"מ מט, 

א גבי מתנה מועטת. 

ועי' בט"ז שם ס"ק ה, שהעיר שנראה שאפילו אם הבטיח מכל מקום אם הוא 
בענין שנזדמן לו אחר כך מוהל שהוא אוהבו או צדיק ואנן סהדי שאילו היה שם 
בשעה שנתן להראשון למול היה נותן לזה, אין כאן משום דבר כזב ומותר לחזור 
בו. ומבואר שגם שאסור לחזור בו מהדין של מתנה מועטת, מכל מקום אם יש אנן 
סהדי שעל דעת זה לא היה נותן לכהן זה, שפיר יכול לחזור בו. וא"כ ה"ה בנידון 
דידן אם לפני שהפריש רוצה לחזור בו מחמת שיש לו טירחה להשיג את הלוי 

הרגיל אצלו, שיוכל לחזור בו.

 ]ועיי"ש בהגהות רעק"א ס"ק ד שציין לדברי המהרי"ק שורש עו, שאין לאדם לחזור 
בו לא רק כשהבטיח לתת למוהל מסוים, אלא אף ברגיל לתת למוהל מסוים, והוי 
כמכירי כהונה שאין לחזור בו. אכן גם המהרי"ק איירי בסתם, ולא כשיש סיבה 
שרוצה לחזור בו[. וכן מבואר בדברי הים של שלמה הנ"ל שכתב לגבי אם נתן 
לאחד המצוה ורוצה לחזור בו "וכן ראיתי הרבה פעמים שחוזרין על ידי מקרה 

ואמתלא קצת".

וכן מבואר בתשובת חכם צבי )סימן ע( שכתב שהיכא שיש טעם לחזור בו, יכול 
לחזור גם ממכירי כהונה. וכתב "ודמיא להא דאמרינן ב"מ )עד, ב( דאף למ"ד דברים 
יש בהם מחוסרי אמנה הני מילי בחד תרעא אבל בתרי תרעא לא, ]דהיינו אם 
נשתנה השער אין חיסרון אמנה ויכול לחזור בו[, ואפילו מאן דפליג התם אפשר 
דמודה כאן כיון דלא הדר ביה מחמת חסרון אמנה אלא שרוצה לעשות מצוה מן 

המובחר וכו', עכ"ל. וכן הוא בשו"ת מהרש"ג חלק ב סימן רב.

ובתשובות והנהגות )ח"א יו"ד סימן תקעב( דן באחד שבמשך כמה שנים מסר נדבה 

הגונה לאיזה ישיבה, ורצה לחזור בו, והביא את הדין של מתנה מועטת שאסור 
לחזור בו, ודן האם בצדקה גם כן אמרינן את הדין של מכירי עניים, והביא שבש"ך 
)סימן רנז ס"ק יב( הביא שבספר התרומה מבואר שיש דין מכירי עניים גם בצדקה. 
ועוד כתב בשם ספר צבי גאון יעקב )סימן מב( שאם רגיל לתת לתת לעני אחד 
אין לחזור בו. אמנם בתשובה שם כתב שיש להתיר א. משום דהוי מתנה מרובה 
שיכול לחזור בו. ב. שכל הדין שבמתנה מועטת אסור לחזור הוא רק בזמן ששניהם 
סמכו שיתן תמיד ואז ראוי שלא לשנות שאף שאין כאן דין נדר נקרא מחוסר אמנה 
כהבטחה שנתקבלה לעולם, אבל אם נעשה שינוי במצבם או בהתנהגותם הוי סיבה 

מספיקה ויכול לחזור בו.

ולפי זה נראה שאף לדעת התוס' בנד"ד שהיה רגיל לתת את המעשר ראשון לשכנו 
הלוי, ועתה הוא עבר דירה למקום אחר ונתינת המעשר ראשון כרוכה בטירחה 

גדולה בודאי שהוי סיבה שיוכל לחזור בו קודם שיפריש. 

האם יכול לחזור בו ממכירי כהונה לאחר שנקנה לכהן

	[אאלא שאפילו שיכול לחזור בו מכל מקום עדיין יש לדון שנחשב כבר של הכהן, 
שהרי לעיל ביארנו בדעת הראשונים שבמכירי כהונה המתנה נקנית לכהן, וא"כ 
אע"פ שצד הדין מותר לחזור בו מכל מקום הרי ברגע שהפריש המתנה נקנית לכהן 

או ללוי, ומה יהני שמותר לו לחזור בו הלא המתנות אינן שלו.

אלא שדבר זה תלוי בביאורים שהבאנו לעיל בטעם שהכהן קונה את המתנות.

דלדעת הרשב"ם בב"ב, והתוס' בכתובות, שסוברים שכל הזכיה שלו משום שהוא 
מקנה לו, א"כ אם קודם ההפרשה מתכוין שלא להקנות לו אינם קונים, ומצד מחוסר 

אמנה יכול לחזור בו כמו שנתבאר.

אך לדעת רש"י שנקנה לכהן משום שכל הכהנים מסחי דעתייהו, לא יהני מה שרק 
יחזור בו בינו לבין עצמו שלא לתת לאותו כהן, שהרי מיד לאחר שיפריש, הכהן 
הרגיל לקבל יזכה במתנות, שהרי כל הכהנים הסיחו דעתם שאינם יודעים שחזר 
בו. ולכאורה לפי דברי רש"י אם רוצה לחזור בו צריך להודיע לפני ההפרשה לכהן 
אחר שרוצה ליתן לו את המתנות ונמצא שהכהן הקבוע לא יזכה בהן כיון שליכא 

היסח הדעת של כל הכהנים.

ולדעת היד רמ"ה והמהר"ם בן חביב שהוא משום שעשו תקנה לטובת הכהן להחשיבו  
מוחזק, הנה אם יש סיבה שהבעל הבית לא יכול לתת לכהן נראה שרבנן לא עשו 

תקנה, וכמו שכתב המהר"ם בן חביב בתשובה הנ"ל.

וז"ל: "ותו דדין מכירי כהונה הוא משום טובת הכהן עשו חכמים תקנה להחשיבו 
מוחזק בשביל שלבעה"ב הנותן אין לו נפקותא בזה לתתה לכהן או לאחר כיון 
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דכולם שוים, אבל אם בעה"ב היה רגיל לתת מתנותיו לכהן שאינו ת"ח, אם 
יבוא כהן אחר ת"ח יכול לפתות לבעה"ב שיתן לו המתנות, יען ששכרו יהיה 
גדול יותר, אם יתנם לת"ח כהן העוסק בתורת ה', ובכי האי גוונא דיש נפקותא זה 
לבעה"ב שיתרבה שכרו לא נתקן דין מכירי כהונה. ודוגמא לזה מ"ש הטור חו"מ 
סימן קנו סעיף יא וכן יכולים בני עיר אחת למנוע בני עיר אחרת שאינם פורעים 
מס עמהם שלא יביאו סחורתם למכור בעירם וכתב הרב יוסף הלוי דוקא בדליכא 
פסידא ללוקחים כגון שמוכרים כשאר בני העיר וגם אין סחורתם טובה יותר משל 
בני העיר, אבל אם נותנים יותר בזול או שסחורתם יותר טובה משל בני העיר לא 
עשו תקנה למוכרים כדי להפסיד ללוקחים, עכ"ל. ומכאן אני אומר דמה שכתב 
הרשב"א בדין החייט הרגיל אצל העירוני דאם בא חייט אחר לפתות לעירוני דיעשה 
לו יותר בזול דגוערין ומוחין בידו, היינו משום דחזקת החייט הוא אצל עירוני דהוא 
גוי ולא איכפת לן בריוח הגוי אבל חייט הרגיל אצל בעה"ב יהודי ובא חייט אחר 
לפתות לבעה"ב לעשות לו יותר בזול יכול לעשות כן דלא עשו תקנה דמכירי כהונה 
במקום פסידא דבעה"ב", עכ"ל. ומבואר שכל שיש סיבה והפסד קצת לבעל הבית 

לא תיקנו חכמים שהמתנה תיקנה לכהן שרגיל לתת לו.   

דין שאין לתת מתנותיו לכהן אחד

	[אואגב דאיירינן במכירי כהונה יש להעיר על עצם הדין של מכירי כהונה, הנה 
הגמ' בעירובין )סג, א( אומרת "אמר רבי אבא בר זבדא כל הנותן מתנותיו לכהן 
אחד מביא רעב לעולם שנאמר עירא היאירי היה כהן לדוד". והק' הגמ' לדוד הוא 
דהוה כהן לכו"ע לא, אלא שהיה משגר לו מתנותיו וכתיב בתריה ויהי רעב בימי 

דוד. ]ועיי"ש בתוס' )ד"ה מביא( על מה היה הרעב[.

והקשה המהרש"א )שם( שבפרק כל הגט )גיטין ל, א( ובכמה מקומות אמרינן במכירי 
כהונה שנו, והיינו שמשגר לו כל מתנותיו, ולא אמרו בו איסור. והרש"ש )עירובין 
שם( כתב שלכך הרמב"ם השמיט מימרא זו של רבי אבא בר זבדא, שמהדין של 
מכירי כהונה מוכח שלא נקטינן כוותיה. ועי' ברמב"ם פרק ט מהלכות בכורים הלכה 

יז ובנו"כ שם בביאור הדין הרוצה ליתן המתנות לכהן אחד נותן.

אך בדרך אמונה )בכורים פ"ט הי"ז בבאה"ל ד"ה הרוצה( כתב לחלק שמדברי 
התוס' בקידושין )כז, א ד"ה נתון(  ועוד ראשונים מוכח שכל האיסור לתת 
את כל מתנותיו לכהן אחד, הוא רק אם נותן לו את כל המתנות, וכגון שנותן 
לאותו כהן גם התרומה וגם החלה וגם פדיון הבן וזרוע לחיים וקיבה, אבל 
אם נותן לו רק מתנה אחת כגון  במעשה דר"ג וזקנים שבאו בספינה ונתן 
רבן גמליאל את המעשר ראשון לרבי יהושע בן לוי, ואת המעשר עני לרבי 

עקיבא. והקשו התוס' למה לא נתן ר"ג לרבי יהושע בן לוי גם את המעשר 
עני והרי ריב"ל היה עני. ותירצו שלא רצה לתת את כל מתנותיו דהיינו גם 
מעשר ראשון וגם מעשר עני לאותו אחד. ומבואר מדבריהם שאין איסור 
אם הוא נותן את אותו מעשר לאותו לוי, ורק אם נותן לו את כל מעשרותיו 
אז הוא בכלל האיסור, ]בלוי שייך שיתן כל מעשרותיו אם הוא עני ונותן לו 

גם מעשר עני[.

לימוד המשניות אינו קל, המושגים חדשים והמציאות החקלאית לא מוכרת.

 בעזרת המשניות עם הפירוש 

 דברי שיר 
 מאת הרב שאול רייכנברג 

תוכל ללמוד בקלות 
בפירוש ״דברי שיר״ על המשניות, יתבארו כל הדברים בלשון ברורה ונעימה,  
כל שיטות הראשונים יתפרשו כראוי,  וכל הקשה בהבנת המשנה יתורץ.  לכל 
משנה כתובים ההלכות למעשה שנלמדות ממנה על פי הספר “משפטי ארץ״. 

אפשר להשיג את הספר גם במשרדי בית המדרש וגם למשלוח בדואר
הפצה ראשית “הפצת הספר״: 03-6765382

בית המדרש להלכה בהתישבות אמונת אי״ש
רח׳ המלמד 1 ירושלים טל: 02-6488888

בית המדרש להלכה בהתישבות
אמונת אי“ש

 רצונך ללמוד מסכת שביעית
אך אתה חושש?
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מלאטי שיותוי שששי ית, יאם  ויך לישסימי

רבי איון פו של שליט״א
מרבני בית ההוראה

מלאכה שהותרה בשביעית, 
האם צריך להקדימה

שאלה: 
שי וי  ומי אילן שטאשו יוא מגי  לשלש שגסלים שו פיוות  ויך לי יי תיתיו 
מוכות תמך שטסי ש  פיו לא יששוו מטושס יפיוות, יאם א י  ויך לי מיס את 

מוכות יתמך לפ י ש ת ישמיכי? 

תשובה: 
אין  ווך לי מיס את מוכות יתמך לפ י ש ת ישמיכי, ואם שש ת ישמיכי 
ית ווו  ווך שמוכות יייי מותו לו לי מיסם, אולם יייתו לי מיסם יוא וש 
 ל מ ת שלא יששוו י  פים מטושס יפיוות, אך לא שטסי לישום, יכ ם לייתו 
משום שמלאטות שיותוו שששי ית טי ים “אושמי איל א״ אי ם אסווות שששי ית 

טלל, ולפיטך גם אין  ווך לישסימם ויטול לימתין ש שייתם  ס לששי ית. 

אולם  ל אף יאמוו, מלאטות שיותוו מימת יפסס, ייישים לישסימם שיוי 
ים מלאטי יאסווי שששי ית אלא שיותוו ל ווך ומ י ת יפסס, לטן יושי  

לישסים ל שותם לפ י לש ת ישמיכי שלא יזסשש למלאטת ששי ית.

מקורות וביאורים

מצינו שני היתרים במלאכות שביעית: האחת שהתירו מלאכות מסוימות במקום 
הפסד, והשנית שמלאכה שנעשית לאוקמי ולא לאברויי מותרת. היינו מלאכה 
שאינה יוצרת דבר חדש אלא רק מעמידה את מה שכבר קיים בכך שרק מונעת 

נזק מותרת.

ויש לברר מהו גדר ההיתר בכל אחד מהם.

מקור ההיתר לעשות מלאכה במקום פסידא

במשנה ריש מו״ק מבואר שמותר להשקות בית השלחין בשביעית, ובביאור דין זה 

מבואר בגמ׳ שאף שהשקיה היא מלאכה ]או חורש או זורע כמו שנחלקו רבה ורב 
יוסף שם[, מ״מ הואיל ולא אסרוה אלא מדרבנן התירוה במקום פסידא. והטעם 
שהיא אסורה רק מדרבנן: אביי פירש שהוא  משום ששביעית בזמן הזה דרבנן, 
ואילו רבא פירש שמן התורה לא אסור בשביעית אלא זריעה וזמירה קצירה ובצירה, 
]הראשונים נחלקו בשיטת רבא לגבי חרישה ונטיעה, אם אסורות מן התורה[, ורק 

מדרבנן אסרו את כל התולדות.

אלו מלאכות הותרו במקום פסידא בשביעית

ונחלקו הראשונים אם כשם שהתירו להשקות את בית השלחין במקום פסידא, 
התירו גם את שאר התולדות במקום פסידא.

הר״ן בחידושיו למו״ק )שם( כתב: “מה זריעה מיוחדת וכו׳ פי׳ והני מלאכות דלעיל 
חשובות הן ודי להן פ״א בשנה דומיא דזריעה ונטיעה אבל קשקוש והשקאה 
דצריכות תדיר תדיר לא מקרי עבודה חשובה ומותר לעשותן״, וכ״כ הנימוקי יוסף. 
מבואר שרק השקיה שהיא לא מלאכה חשובה התירו רבנן, אבל שאר מלאכות 

לא הותרו אף במקום פסידא.

מאידך הר״ש )שביעית פ״ב מ״א,ב( כתב על כל המלאכות דרבנן “דתולדות בשביעית 
לא דאורייתא ובמקום פסידא לא גזרו״. היינו שכל מלאכה שאינה אסורה מן התורה 

הותרה במקום פסידא.

שיטת הרמב״ם בהיתר מלאכה בשביעית במקום פסידא

וברמב״ם )הל׳ שמיטה פ״א הל׳ ח - ט( כתב וז״ל: “משקין בית השלחין בשביעית 
וכו׳ ועושין עוגיות לגפנים ועושין את אמת המים כתחלה וממלאין את הנקעים 
מים. ומפני מה התירו כל אלה שאם לא ישקה תעשה הארץ מלחה וימות כל עץ 
שבה והואיל ואיסור הדברים האלו וכיוצא בהם מדבריהם לא גזרו על אלו שאין 

אסור מן התורה אלא אותן שני אבות ושתי תולדות שלהם כמו שביארנו״.

ודברי הרמב״ם קשים, שהרי מבואר בגמרא במו״ק )ג ע״א( שעושים בשביעית 
עוגיות לגפנים משום שממעטים שרק עבודה שהיא בשדה ובכרם אסורה, אבל 
עוגיות לגפנים שהיא מלאכה ייחודית לכרם מותרת, ואם כן למה הוצרך הרמב״ם 
לנמק את ההיתר משום פסידא. וכתב החזו״א )שביעית יז, כ( דאי נימא שדעת 
הרמב״ם כשיטת הר״ן ניחא, משום שהשקיה ועוגיות לגפנים אינם מלאכות גמורות, 
השקיה משום שהיא תדירה - כדברי הר״ן, ועוגיות לגפנים משום שאינה מלאכה 
שבשדה וכרם, ולכן רק הם הותרו במקום פסידא, ולכך הוצרך הרמב״ם לכתוב 

בטעם ההיתר שהוא משום פסידא. 
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מלאטי שיותוי שששי ית, יאם  ויך לישסימי

ואולם החזו״א התקשה בעצם דברי הר״ן, שהרי אחר שאמרו בגמ׳ דמשקה 
חייב או משום חורש או משום זורע הקשו אם כן איך התירו השקיה בשביעית, 
ותירץ אביי שהוא משום דשביעית בזמן הזה דרבנן לכך התירו משום פסידא, ואי 
נימא דהשקיה אינה מלאכה גמורה, היה לאביי לתרץ שכיון שאינה מלאכה גמורה 

ואינה אסורה אלא מדרבנן, התירו.

ובהמשך דבריו )שם כא, יז( כתב החזו״א דנראה מדברי הרמב״ם שכל אותן המלאכות 
שמנה הרמב״ם בפרק א לאיסור לא הותרו רק משום שבפועל לא מדובר במקרים 
שנעשות למנוע הפסד, ולפי זה במקום פסידא יהיו מותרות כל התולדות דכל 

מלאכות דרבנן הותרו במקום פסידא. 

ובהכרעת ההלכה כתב החזו״א שכיון שהוא תרי דרבנן, כלומר גם המלאכות הן 
רק דרבנן וגם שביעית בזמן הזה דרבנן, כל מלאכה שאסורה רק מדרבנן מותרת 

במקום פסידא. 

מקור ההיתר לאוקמי

בגמרא מו״ק ג, א, מבואר דעבודת קשקוש באילנות מותרת בשביעית משום 
שאינה מלאכת “אברויי״, כלומר שאינה מלאכה שנועדה להרוויח ולהוסיף באילן, 
וכן בגמרא ע״ז נ, א מבואר לענין זיהום האילן ]נתינת זבל במקום שיש מכה[, שיש 
שני סוגי זיהום, ישנו זיהום שהוא לאברויי שהוא אסור בשביעית, ויש זיהום שהוא 

ל״אוקמי אילנא״ ומותר לעשותו בשביעית.

שיטת הרמב״ם במלאכה לאוקמי בשביעית

הרמב״ם פסק דאין מעשנין תחת האילן כדי שימות התולעת, ואסור לזהם הנטיעות 
כדי שלא יאכל אותו העוף, מפשטות דבריו עולה שאסר כל מלאכה, אף כזו שהיא 
רק לאוקמי אילנא, כי הרי הברחת העוף או המתת התולעת אינם אלא לגרום שלא 

יהיה חסרון ונזק לאילן ולא כדי להשביחו.

וכן כתב במאירי )ב״ב פ, ב(, ז״ל: “זה שיראה מסוגיא זו שאין עושין מלאכת קרקע 
בשביעית אא״כ ודאי מזיק לה הקשו עליה ממה שאמרו במסכת ע״ז שכל שאין 
שם אלא אוקומי אילנא מותר ופרשוה דוקא בשאותה מלאכה אין בה עבודת 

קרקע ומ״מ כבר פסקנו שם שאף אוקומי אילנא אסור״.

הלחם משנה )הלכות יו״ט פ״ח ה״י( כתב בדעת הרמב״ם שאסר זיהום, שפסק 
כמו הירושלמי שלא מחלק בין סוגי הזיהום, וביאר המקדש דוד בכוונתו שפירש 

ברמב״ם שהירושלמי לא סבר את החילוק בין לאוקמי ללאבוריי ואסר גם מלאכה 
שהיא רק לאוקמי אילנא.

אולם החזו״א )יז, יט(, ביאר באופן אחר, שגם הרמב״ם סובר שמלאכה שהיא לאוקמי 
מותרת, ואף על פי כן לגבי מעשנין פסק לאסור משום שאף ש״אינו אלא אוקמי 
אילנא וכן מעשנין להמית התולעים הכא מיחזי טפי כעבודה ואסרום חכמים״. 
ולגבי מזהמין כתב שם "ונראה דרבנו סמך על הירושלמי דאמרו דבמחלוקת שנויה, 
ומשנתנו אף מזהמין דליכא אברויא אילנא אוסרת בשביעית, ואפשר דגזרינן משום 

זיהום דאברויא" ]וביאר כך את דברי הלחם משנה[.

כלומר שמה שהירושלמי לא חילק בין סוגי הזיהום אינו משום שהירושלמי לא 
סבר את ההיתר של אוקמי אילנא, אלא דסבר שאף שמלאכה שהיא לאוקמי 
אילנא מותרת, מ"מ ישנם מלאכות לאוקמי שנאסרו משום דמיחזי טפי כעבודה.

ובמהרי״ל דיסקין )סימן כז סעיף כח( פסק “מותר לסוך הענפים כשהם רכים שיש 
להם ריח רע כדי שיברחו העופות ולא יאכלו את הענפים כשהם רכים ויפסידו 
את האילן וכן מותר להדביק זבל כשיש שם מכה כדי שלא ימות אבל להברות את 

האילן ולהשביחו אסור״, וזה שלא כדעת הרמב״ם שאסר לזהם.

והנה במרכה״מ )הל׳ יו״ט פ״ח ה״י( מצינו דרך חדשה בביאור שיטת הרמב״ם במה 
שאסר לזהם את האילן בשביעית, וז״ל: “ואף על גב דמודים רבנן דעשיית בתים 
אסור בשביעית התם עושה לה צל והוה אברויי אילנא משא״כ זיהום ס״ל לרבנן 
דהוה אוקמי אילנא וקיי״ל כרבי וסתם מתניתין דזיהום הוה אברויי אילנא ואסור 
בשביעית וה״ה בענין מתליעין קיי״ל כסתם מתניתין דשביעית דאין מעשנין וכמ״ש 
רבנו פ״א מהל׳ שביעית ה״ה ולא יעשן תחתיו כדי שימות התולעת דמעשנין היינו 
מתליעין וסובר רבי דהו״ל אברויי אילנא ... ואפ״ה שרי בשביעית לרבנן משום דעיקר 

כוונתו לזהם כדי שלא יאכל 
אותו העוף אף על גב דהו״ל 
אברויי אילנא ולא תקשה 
מתניתין דמזהמין עד ר״ה 

דמתניתין אתייא כרבי״.  

כלומר שהזיהום שבו אסר 
הרמב״ם איננו זיהום שהוא 
רק לאוקמי אילנא אלא הוא 
גם מועיל לאברויי אילנא, 
המזהם  כוונת  עיקר  אך 
היא לאוקמי אילנא, ומכיון 
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מלאטי שיותוי שששי ית, יאם  ויך לישסימי

שפעולה זו מועילה גם לאברויי אילנא אסר הרמב״ם, אולם מלאכה שהיא רק 
אוקמי אילנא מותרת אף לדעת הרמב״ם. ויתכן לפרש כך בדעת מהרי״ל דיסקין 
שהזיהום שהתיר הינו זיהום כזה שהוא רק לאוקמי אילנא שלא מועיל לאברויי כלל.

מבואר שישנם שלושה דרכים בהבנת פסק הרמב״ם לגבי מלאכה הנעשית לאוקמי 
אילנא: דעת המקדש דוד שכל מלאכה אף שהיא לאוקמי אילנא אסורה, דעת 
המרכה״מ שמלאכה שהיא רק לאוקמי אילנא מותרת, ואילו החזו״א סבר שמלאכה 
שהיא לאוקמי אמורה להיות מותרת, אך מ״מ יש מלאכות שהן לאוקמי ומ״מ גזרו 

עליהן ואסרו אותן.

איזו מלאכה נחשבת לאוקמי

ומהי מלאכה שנחשבת שנעשית רק לאוקמי מצינו בחזו״א שדן בזה בג׳ מקומות: 

א במכתב החזו״א שיובא להלן כתב רבינו: “סתומי פילי שזה חולי הבא במקרה 	.
ומחזירו כשאר אילנות״.

א לגבי סתומי פילי כתב החזו״א )יז, יט(: “אינו אלא מקום הכשר לעבודה שאינו 	.
מועיל לכרם כלום, וכן נקעים וכן קשקוש סתומי פילי״. 

א עוד כתב החזו״א )כ, ה( “העמדה על מתכונתו הוי אברויא וחשיב נטיעה, ולא 	.
מקרי אוקמא אילנא אלא אצולי הפסד מן החוץ״.

ונראה כלל כל אלו הדברים: כל מלאכה שבאה למנוע הפסד מבחוץ היא מלאכה 
לאוקמי אילנא, ובכלל זה הכשר עבודה, כלומר מלאכה שלא מועילה לכרם כלל 
אלא היא הכנה לצורך עבודה עתידית, שהיא פעולה “מבחוץ״, ואף “חולי הבא 

במקרה״ חשיב חולי הבא מן החוץ. 

אבל אם הוא חולי הבא דרך קבע חשיב הפסד הבא מפנים, כלומר שהוא חלק 
מטבע האילן, והבראתו מאותו חולי נחשבת “העמדה על מתכונתו״ והויא מלאכה 

לאברויי ואסורה.

הנפקא מינה בין ההיתרים

ובגדר החילוק בין ההיתר שהתירו רבנן מלאכה שאינה אסורה מן התורה במקום 
הפסד, למלאכה שהותרה שנעשתה רק לאוקמי אילנא, כתב החזו״א במכתב )נדפס 
בספר דר״א שמיטה מכתב ח(: “אוקמי אילנא דשרי אינו משום הצלת הפסד אלא 
אפילו ערב ראש השנה של מוצאי שביעית אף שאפשר להמתין עד לאחר ר״ה, 
שאין שם מלאכה על זה והיינו סתומי פילי שזה חולי הבא במקרה ומחזירו כשאר 

אילנות. ואמנם מה שהתירו משום הפסד כמו השקאת בית השלחין יש בזה עבודה 
גמורה של השבחה רק חכמים התירו משום הפסד״.

ולפי זה, הוא הדין בערב שביעית, אם יודע שיוצרך לעשות מלאכה שמותרת רק 
במקום פסידא, צריך לעשותה כבר בערב שביעית שלא לחלל את קדושת השביעית, 
אבל מלאכה שהיא לאוקמי אילנא מותר לכתחילה לעשותה בשביעית, ואין צורך 
להקדימה לערב שביעית, שהרי היא לא מלאכה אסורה בשביעית כלל. ואכן כן 
כתב החזו״א )כא, יז( בהדיא: “וכן חייבים לזבל ולנכש קודם ר״ה של שביעית דכל 

מאי דאפשר למעט חייב למעט״.

האם היתר מלאכה לאוקמי נשאר

אולם יש להוסיף בזה מש״כ בדרך אמונה )ביאור ההלכה הלכות שמיטה פרק א( 
שכיון שמבאר החזו״א שיש מלאכות אוקמי שאסור בשביעית משום שמיחזי כעבודה 
“לפ״ז נפל בבירא כל ההיתר של אוקמי אילנא דאיך אפשר לדעת מה מיחזי טפי 
כעבודה ומה לא חוץ מהדברים שאמרו חז״ל בהדיא״. ואם כן כל מלאכה הגם שהיא 
לאוקמי אילנא יש לחוש שמא אסרוה חכמים, אולם לגבי תמיכת אילן שעומד 
להשבר אין לחוש לכך כיון שהוא מהדברים המפורשים במשנה, שחשיב לאוקמי 
אילנא, ששנינו )פרק ד משנה ו(: “אילן שנפשח ]שנבקע[ קושרין אותו בשביעית 
לא שיעלה אלא שלא יוסיף״, וע״כ מותר לדחות עשייתו לשביעית. ולכאורה הוא 

הדין בתמיכת ענף עמוס פירות, בכדי שלא ישבר.

אין מפסגין

אמנם מצינו מלאכה דומה לזו שאסרוה חכמים, דהנה מבואר במשנה שמפסגין 
בערב שביעית, אף בזמן שנוהג תוספת שביעית, מבואר שבשביעית עצמה אסור. 
וכתב רש״י ש׳מפסגין׳ היא תמיכת אילן רענן יותר מדאי, ובחזו״א )יז, יט( כתב 
שהיא מן המלאכות שהן לאוקמי אילנא ואף על פי כן נאסרו אטו עבודה. והיה 

מקום להשוות דין מפסגין לאילן שנפשח.

וצריך לחלק בין אילן רענן יותר מדאי, שהוא דרך עבודה רגילה, ונחשב למלאכת 
אברויי אילנא לבין תמיכת ענף שלא ישבר שהוא מלאכת אוקמי אילנא.

האם היתר מקום פסידא נשאר

והנה יש להעיר, שלפי דברי הדרך אמונה שיש לחשוש בכל מלאכה שהיא לאוקמי 
שאולי אעפ״כ אסרוה חכמים משום דמיחזי כעבודה, יש להקשות שאף ההיתר 
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ספייים שמאטל אסם  ומאטל שימי

במקום פסידא נפל בבירא שהרי אותן מלאכות שמיחזו כעבודה אסורות אף 
במקום הפסד, וכמו שכתב החזו״א )כ, ה(: “כתבנו מל׳ הר״מ פ״א ה״י דלא אמרו 
חכמים בכולל דבמקום פסידא שרינן מלאכת שביעית בזה״ז או בתולדות, אלא 
מנו חכמים מה שהתירו והן מהדברים הכוללים את הרבים אבל לא הותר ליחיד 
במאורע פרטי, וגם בדברים המצוים לרבים לא הכל התירו שהרי אסרו לעשן 
שימות התולעת ולא יסוך לזהם שלא יאכל העוף כדאיתא בר״מ פ״א ה״ה״ ואלו 
הן אותן המלאכות עליהן כתב שהיו אמורות להיות מותרות שאינן אלא לאוקמי 

אילנא, אלא שגזרו עליהן כי דומות לעבודה.

ויתכן לפרש דהגדרת חכמים שיש מלאכות שהן לאוקמי ואסורות זהו כאשר 
מיחזי כעבודה, ולא גזרו חכמים מלאכות מסויימות, אלא גדרו כלל שאף מלאכה 
שהיא לאוקמי אם היא דומה למלאכת אברויי אסורה. אולם לגבי איסור מלאכה 
במקום הפסד י״ל שגזרו חכמים דוקא מלאכות מסויימות כיון שאין כאן כלל לגבי 
כל המלאכות שאסורות במקום הפסד, שהרי יש מלאכות שהותרו במקום הפסד 

ולכן יש לומר שהיכן שלא ידוע לנו שאסרוהו חכמים אין המלאכה אסורה.

הובא לעיל שתמיכת אילן רענן יותר מדאי היא מן המלאכות שאסרו חכמים, 
והנה בספר מצוות הארץ כתב: אין מפסגין דהיינו לסמוך את האילן שהוא רענן 
ע״י עמוד, כל מלאכות אלו ... אינם אסורות אם ע״י המנעם ימות העץ או יפסדו 
פירותיו, ע״כ. היינו שאינן אסורות אלא במקום שאין בו הפסד, אבל במקום פסידא 
מותרות. ויש להקשות הרי הובא לעיל לשון החזו״א )כ, ה( “וגם בדברים המצוים 
לרבים לא הכל התירו שהרי אסרו לעשן שימות התולעת ולא יסוך לזהם שלא 

יאכל העוף כדאיתא בר״מ פ״א ה״ה״ וצ״ע.

העולה מן האמור:

מלאכה שהיא לאוקמי אילנא כגון תמיכת אילן שלא ישבר מכובד הפירות ]שנתבאר 
במשנה שהיא מלאכה לאוקמי[, אינה נחשבת למלאכה האסורה בשביעית, וע״פ 
הכרעת החזו״א מותר אף לעשותה לכתחילה בשביעית. אולם ישנן מלאכות 
שאף שהן לאוקמי אילנא החמירו חכמים להחשיבן למלאכה האסורה בשביעית, 
ולפיכך צריך להקדימם לערב שביעית. מלאכות שהותרו רק משום פסידא חייבים 
להקדימם לערב שביעית או לאחרם לשנה השמינית, אלא אם יפסד האילן או רוב 

הפירות בכך שימתין.

מהו הגדר באיסור ספיחים, אלו מינים נאסרים בספיחים, גידולים שיש 
בהם מיני מאכל שונים בשלבים שונים כקטניות שהירק בהם נאכל, ותבואה 
שנאכלת גם שחת, האם ספיחים אסורים בהנאה, האם יש חילוק בין עלו 
מאליהם לנזרעו בשביעית, ועוד נידונים בעניני ספיחים - להלכה ולמעשה, 

מתבארים במאמר זה.

רבי שאול רייכנברג שליט"א 
מחבר ספר "משפטי ארץ"

 ספיחים במאכל אדם 
ומאכל בהמה

איתא בתורת כהנים )פר' בהר כה, כ(: "וכי תאמרו מה נאכל בשנה השביעית הן 
לא נזרע ולא נאסוף את תבואתנו. אם אין זורעים מה אוספים, אמר ר"ע מכאן 
סמכו חכמים על ספיחים שיהיו אסורים בשביעית, וחכמים אומרים אין הספיחים 

אסורים מדברי תורה אלא מדברי סופרים".

שיטת ר"ת בתוס' )פסחים נא,ב( ומביאו הר"ש )שביעית פ"ט מ"א(, שלדעת ר"ע 
הספיחים הצומחים מעצמם בשמיטה מזרעים שנפלו בשנה שישית ]או ממה 

שנזרע באיסור[ אסורים מן התורה, ולדעת חכמים הם אסורים מדרבנן.

הטעם שחז"ל אסרו ספיחים

הרמב"ם )הל' שמיטה פ"ד הל' א,ב( פסק כחכמים וז"ל: "כל שתוציא הארץ בשנה 
השביעית, בין מן הזרע שנפל בה קודם שביעית בין מן העיקרים שנקצרו מקודם 
וחזרו ועשו, ושניהם נקראים ספיח. בין מן העשבים והירקות שעלו מאיליהן ואין 
להן זרע, הכל מותר לאוכלו מן התורה שנ' והיתה שבת הארץ לכם לאוכלה... וזה שנ' 
את ספיח קצירך לא תקצור, שלא יקצור כדרך שקוצר כל שנה... . ומדברי סופרים 
שיהיו כל הספיחים אסורים באכילה, ולמה גזרו עליהם, מפני עוברי עבירה, שלא 
ילך ויזרע תבואה וקטניות וזרעוני גינה בתוך שדהו בסתר וכשיצמחו יאכל מהם 

ויאמר ספיחים הן, לפיכך אסרו כל הספיחים הצומחים בשביעית".

בתורת כהנים לא כתוב מה הטעם שחז"ל אסרו ספיחים לדעת חכמים, ומנין לרמב"ם 
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ספייים שמאטל אסם ומאטל שימי 

הטעם שכתב. הכסף משנה )שם ה"ב( כתב שמקורו של הרמב"ם מרומז במשנה 
)שביעית פ"ט מ"א(: "רבי יהודה אומר ספיחי חרדל מותרין שלא נחשדו עליהם 
עוברי עבירה". משמע שהטעם שאסרו ספיחים הוא משום עוברי עבירה, ועל מה 
שלא נחשדו לא גזרו. המהר"י קורקוס כתב, שמקורו של הרמב"ם הוא מתחילת 
המשנה )שם(: "הפיגם והירבוזין השוטים והחלגלוגות כוסבר שבהרים והכרפס 
שבנהרות והגרגר של אפר פטורין מן המעשרות ונלקחין מכל אדם בשביעית שאין 
כיוצא בהם נשמר". ומפרש הרמב"ם שהם מותרים בשביעית אע"פ שספיחים 
אסורים, משום שמינים אלה צומחים תמיד מעצמם ולא רגילים לזורעם, מכאן 
שטעם האיסור הוא שמא יזרע בסתר, ובמינים שלא רגילים לזרוע לא גזרו. וכך 
פסק הרמב"ם להלכה )שם ה"ג(: "הא למדת שאין אוכלין מפירות שביעית אלא ... 
והעשבים שאין זורעין אותם רוב האדם כגון הפיגם והירבוזין השוטים וכל כיוצא 

בהן".

עוד כתב הרמב"ם )הלכה ד(: "ספיחים העולים בשדה בור ובשדה ניר ובשדה כרם 
ובשדה זרע מותרין. ומפני מה לא גזרו עליהם, לפי שאין אדם זורע מקומות אלו. 
שדה בור אין אדם נפנה לשם, ושדה ניר רוצה הוא בתיקונה, ושדה כרם אינו אוסר 
כרמו, ושדה זרע הספיחין מפסידין אותה". המקור לזה הוא בירושלמי )ב"ב פ"ה ה"א(. 

גם הרמב"ן )ויקרא כה,ה( כתב שרבנן אסרו ספיחים מאותו הטעם שהרמב"ם כתב, 
וכן הביא את הירושלמי שאין איסור ספיחים בד' שדות ]אותם שהובאו למעלה[.

הר"ש )שביעית פ"ט מ"א( הביא את שיטת ר"ת שלר"ע ספיחים אסורים מן התורה, 
וחכמים סוברים שהם אסורים מדרבנן. הר"ש לא מסביר מאיזה טעם רבנן אסרו 

את הספיחים. 

נוסף לכך הר"ש שואל מה הטעם שבמינים המנויים במשנה ]הפיגם וכו'[ אין איסור 
ספיחים. והוא מתרץ שמדובר שהתחילו לגדול בשנה השישית ונכנסו לשביעית, 
שאמנם לקדושת שביעית הולכים בירקות אחרי הלקיטה וכיון שנלקטים בשביעית 
יש בהם קדושת שביעית, אבל איסור ספיחים אין בהם שכיון שהתחילו לגדול 
בשישית הרי הם ספיחי שישית ולא ספיחי שביעית. הר"ש לא מבאר כמו הרמב"ם 

שאין במינים אלו איסור ספיחים כיון שלא רגילים לזרוע. 

נוסף לכך, הר"ש לא מזכיר את הירושלמי שבד' שדות, שדה ניר ושדה בור וכו' 
אין איסור ספיחים, 

ואפשר לבאר כל דבר בהסבר לגופו.

מה שהר"ש לא הזכיר את הירושלמי של ד' שדות, יתכן משום שפירש את הירושלמי 
של ד' שדות כמו הפני משה שמפרש את הירושלמי לענין איסור גזל ולא לאיסור 
ספיחים, שאסור לקחת את הספיחים הצומחים בשדה חברו בלי רשות הבעלים, 

חוץ מהצומחים בד' שדות אלו שהבעלים לא מקפידים על הספיחים הצומחים 
שם, וסובר הר"ש שלאיסור ספיחים לא חילקו בין השדות ואסרו בכל מקום. כמו 
כן סובר הר"ש שלא חילקו בין המינים ואסרו באיסור ספיחים גם מה שלא רגילים 
לזרוע. ואילו הרמב"ם פירש את הירושלמי של ד' שדות לאיסור ספיחים בשביעית, 
וכמו שלא גזרו במקומות שאין חשש שיזרע, כך לא גזרו במינים שאין חשש שיזרע. 

אפשר לומר עוד, שהר"ש מודה לרמב"ם ומה שלא פירש את המשנה כרמב"ם, 
משום שרצה לפרש את המשנה גם לפי ר"ע שספיחים אסורים מן התורה, ולדעת 
ר"ע אין לחלק בין מינים שרגילים לזרוע אותם למינים שגדלים מעצמם שכל 
הצומח בשמיטה אסור מן התורה, )אך ראה חידושי רבנו דוד פסחים נא,ב(, וגם 
אין חילוק בין השדות. וכך רואים גם בר"ש בפרק ה משנה ג שמביא מהירושלמי 

לפרש את המשנה כר"ע. 

אך יתכן לומר שהר"ש לא פירש שרבנן גזרו על ספיחים משום עוברי עבירה, אלא 
שחכמים סוברים שרבנן אסרו את כל מה שמתחיל לגדול בשמיטה, כדי להרחיק 
מהתעסקות בגידולי שמיטה. כמו שלר"ע אסור מן התורה כל מה שגדל בשמיטה, 
כך לחכמים אסור מדרבנן, וממילא אין הבדל בין המינים ובין השדות. ולפי זה גם 
מובן למה הר"ש )פ"ו מ"ד( פירש שירק היוצא משביעית למוצאי שביעית אסור 
באיסור ספיחים אע"פ שבירק הולכים אחרי הלקיטה, משום שחיישינן שיהא 
מהנתלש בשביעית או מהנגמר גידולו בשביעית ]שאז לא הולכים אחרי הלקיטה[, 
ולא פירש כמו שמפרשים בדעת הרמב"ם )ראה מהר"י קורקוס פ"ד הל' ה-ו( 
שחיישינן שיזרעו בשביעית לצורך מוצאי שביעית. משום שזו לא הגזירה, וכמו 
לר"ע ירק שיצא משביעית לשמינית מותר מן התורה ה"ה מותר מדרבנן, ואסור 

רק משום שמא יהיה מהנלקט בשביעית. 

אך אף אם זו שיטת הר"ש, להלכה נוקטים שמינים שלא רגילים לזרוע והגדלים 
בד' שדות מותרים, כיון שהרמב"ם והרמב"ן מתירים.

מה נחשב ספיחי שביעית

כשהרמב"ם )פ"ד הל' ט-יד( מבאר את השתייכות הגידולים לשנת שמיטה הוא 
כותב )הל' ט,י( שתבואה וקטניות שהגיעו לעונת המעשרות בשנת שמיטה, אע"פ 
שהתחילו לגדול לפני שמיטה אסורים באכילה באיסור ספיחים, ולגבי ירק כתב 
)הי"ב( בשעת לקיטתו, דהיינו שירק שהתחיל לגדול בשנה שישית ונלקט בשנת 
שמיטה אסור באיסור ספיחים, וכך מבואר ברמב"ם )שם הי"ד( לגבי פול המצרי 
שזרעו לירק. ואע"פ שחז"ל אסרו ספיחים משום שמא יזרע בסתר ויאמר שעלו 
מעצמם, ובמה שהתחיל לגדול בשנה שישית טעם זה לא קיים. צריך לומר שחז"ל 
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ספייים שמאטל אסם ומאטל שימי 

לא רצו לחלק בין קדושת שביעית לאיסור ספיחים וכיון שלקדושת שביעית 
הולכים בתבואת וקטניות אחרי עונת המעשרות ובירקות אחרי לקיטה, ה"ה 

לאיסור ספיחים.

כאמור הר"ש כתב שגם לר"ע הסובר שספיחים אסורים מן התורה, ירק שהתחיל 
לגדול בשנה שישית אין בו איסור ספיחים.

וז"ל הר"ש: "וצ"ל דכולהו בשל ערב שביעית ומה שיש בהן תורת שביעית לפי 
שנלקטים בשביעית, דבירק אזלינן בתר לקיטה. אבל לענין איסור ספיחים דנפקא 
לן מדכתיב מה נאכל בשנה השביעית הן לא נזרע ולא נאסוף, משמע דתחילת 
גידול בעינן בשביעית. אבל ירק שגדל בשישית והוסיף בשביעית הנהו ספיחי 
שישית מקרי ולא ספיחי שביעית". וכך כתב הר"ש גם בפ"ה משנה ג. גם הרמב"ן 
)ויקרא כה,ה( סובר כך, וז"ל: "אבל הירקות שצמחו בשישית ונלקטו בשביעית, יש 
בהן קדושת שביעית לכל דיניה ולהפסד ולקרבנות ולסחורה ולביעור אע"פ שגדלו 
לגמרי בשישית, מפני שאנו הולכים בירק אחר לקיטה בין למעשר בין לשביעית, 
אבל אין בהם משום ספיחים, שאינם ספיחי שביעית שהרי בשישית צמחו, ואפילו 

הוסיפו בשביעית אין בהם דין ספיחים".

הר"ש מוסיף שאע"פ שירק שהתחיל לגדול בשישית אין בו איסור ספיחים, תבואה 
שהתחילה לגדול בשישית והביאה שליש בשביעית יש בה איסור ספיחים. וז"ל: "ירק 
שגדל בשישית והוסיף בשביעית הנהו ספיחי שישית מיקרי ולא ספיחי שביעית, 
אע"ג דבתבואה ודאי דדינה בתר שליש, אם לא הביאה שליש בשישית אסורה 
משום ספיחי שביעית כדמוכח בירושלמי בפרק בתרא דמעשרות )ה"ב(". רואים 
מלשונו שהוא מעיר שלכאורה התבואה היתה צריכה להיות מותרת כשהתחילה 

לגדול בשישית כמו ירקות, ומ"מ היא אסורה, ולא ביאר הטעם.

במנחת שלמה )סי' מט, נ( כתב שכיון שבתבואה הולכים אחרי שליש לאיסור 
ספיחים ה"ה בירקות הולכים אחרי עונת המעשרות, לשיטת הר"ש והרמב"ן, ומה 
שהר"ש כתב שירקות שהתחילו לגדול בשישית מותרים, כוונתו שהחלו לגדול וגם 
הגיעו לעונת המעשרות ]אלא שלגבי איסור ספיחים לא הולכים אחר לקיטה[. 
ובירקות עלים ושורש עונת המעשרות היא בקוטנם סמוך לתחילת גידולם, ואילו 
בקישואים ודלועים ואבטיחים ומלפפונות עונת המעשרות היא בתחילת הגידול 
של פרי הירק כמבואר במשניות מעשרות )פ"א משניות א,ד( ובירושלמי שם. ורק 

אם הירקות הגיעו לעונת המעשרות לפני שמיטה אין בהם איסור ספיחים. 

אך מרן החזו"א זצ"ל הורה שלירקות מספיק תחילת צמיחת הצמח שיצא מעל פני 
האדמה, ועל פי זה ערכו בזמנו את לוחות התאריכים לאיסור ספיחים. וכך כתב 
במחברתו הרב משה פלס רבו של קיבוץ נתיבה )מועתק בספר נתיב השמיטה(, 

שהחזו"א אמר שנביטת הירקות מעל פני האדמה הוא הקובע, ואם הנביטה היתה 
לפני ראש השנה של שמיטה אין בהם איסור ספיחים. ובפשטות נראה כך מלשון 
הר"ש )שביעית פ"ט מ"א( שכתב: "	תחילתא	י	ול בעינן בשביעית, אבל ירק שגדל 
בשישית והוסיף בשביעית הנהו ספיחי שישית מיקרי". ובהמשך כתב שלר"ע בירק 
אין איסור ספיחים ויש חובת ביעור:  "כגון שהיה תחילתא	י	ול בשישית והוסיף 
בשביעית". ובהמשך כתב עוד לבאר מתי יש ביעור לרבי שמעון )עי"ש(: "משכחת 

לה כשהתחילואלצ	תא	שישית ונגמר רוב גידולם בשביעית".    

בהסבר דברי הר"ש שמחלק בין ירקות שהולכים אחרי תחילת גידול לתבואה 
שהולכים אחרי שליש, יש לומר, שבתבואה יש לה שני גידולים, העשב שהוא 
הצמח של התבואה והוא משמש למאכל בהמה, ואף למאכל אדם במקומות ותנאים 
מסויימים כמבואר בגמרא )עירובין כח(, ויש את הגרעינים. ומבואר בר"ש )שם( שאם 
קצרו את תבואה לפני שהגרעינים הביאהו שליש, אזי הולכים אחרי תחילת צמיחת 
העשבים, ואם הם התחילו לצמוח לפני שמיטה אין בהם לא קדושת שביעית ולא 
איסור ספיחים, רואים שהירק של החיטה הוא גידול אחר מהגרעינים ויש לו דינים 
שונים. ומכיון שיש שני גידולים - הקובע לאיסור ספיחים של הגרעינים הוא הבאת 
שליש של הגרעינים שהוא השלב שהגרעינים נהפכים מירק לתבואה, ואם שלב 
זה היה בשנת שמיטה יש בהם איסור ספיחים, כיון שהגרעינים הם כגידול חדש. 

וכך גם ברוב הקטניות השתמשו למאכל בירק והשתמשו בגרעינים, כמבואר במשנה 
)מעשרות פ"ד מ"ה(, לכן גם הגרעינים של הקטניות נידונים לעצמם כמו גרעיני 
התבואה. מה שאין כן בירקות שיש להם פרי ]כגון עגבניות ומלפפונים[, והירק לא 
משמש לכלום, ממילא כל הגידול נחשב אחרי התחלת גידול הפרי ואם התחילו 

לצמוח בשישית, הכל נחשב ספיחי שישית.

איסור ספיחים במאכל בהמה

הרמב"ם )פ"ד ה"ד( כתב: "וכן התבן של שביעית מותר בכל מקום ולא גזרו עליו". 
והראב"ד כתב על הלכה זו שלא גזרו עליו איסור ספיחים אבל יש בו קדושת 
שביעית. וכתב הכסף משנה שגם הרמב"ם לא חולק, ובפרק זה הרמב"ם מדבר 

באיסור ספיחים.

המקור שאין איסור ספיחים בתבן הוא בירושלמי )פ"ט ה"ה(. הרש"ס שם מפרש 
שלא גזרו ספיחים בתבן כיון שלא גזרו ספיחים במאכל בהמה, ולכן גם לא גזרו 
במורסן מגרעיני ספיחים כמבואר בירושלמי שם, דכיון דפסולת הוא ואינו מאכל 

אדם לא גזרו.

החזו"א )סי' י ס"ק יב ד"ה ירו'( מפרש את הירושלמי שכיון שאסרו את הגרעינים 
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ספייים שמאטל אסם ומאטל שימי 

של התבואה לא אסרו את התבן, דנמצא שאינו מרויח בזריעתו אלא את התבן 
ומשום תבן לא יזרע בשביעית. שכדי למנוע שלא יזרעו בסתר מספיק שאסרו 
את הגרעינים ולא צריך לאסור גם את התבן, אך בצמחים שאין להם גרעינים והם 
רק מאכל בהמה יש איסור ספיחים. ובסי' ט )ס"ק יז ד"ה ומש"כ( החזו"א מוכיח 
שבכה"ג יש איסור ספיחים גם במאכל בהמה. ]מה שאסרו ספיחים לבהמה היינו 
לתת לה בידים או להעמידה על גבי ספיחים, אבל אם הבהמה הולכת בעצמה 
לאכול ספיחים אין חובה לגרשה. ראה בזה בית רידב"ז סי' ג ס"ק ה שתלה במחלוקת 
ראשונים האם מותר להעמיד בהמה, ומשמע שהלכה בעצמה מותר לדעת כולם. 
וכן לשונו של החזו"א סי' ט ס"ק ו ד"ה שם. וכן הורה החזו"א להרב משה פלס 

רבה של נתיבה[.

במכתב ששלח מרן החזו"א זצ"ל למרן רבי חיים עוזר גרודזינסקי זצ"ל בשנת תרצ"ח, 
כתב בין השאר: "וכן הותר להם לזרוע תבואה קודם ר"ה וליקח התבן למקנתם". 
הכוונה לזרוע התבואה קודם ר"ה בשביל שתתחיל לצמוח בשמיטה ע"י הגשמים. 
רואים ממכתב זה, וכך ידוע שהורה ועשו למעשה, שהחזו"א סבר שאפילו אם 

זורעים לפני ר"ה במיוחד בשביל התבן גם אז התבן אינו בכלל גזירת ספיחים.

בדרך אמונה ה )מכתב כד( מובא מכתב של החזו"א בתשובה לשאלת "מחנה 
ישראל" משנת תרצ"ז וז"ל: "הזרעונים יהיו אסורים משום ספיחין ואין חילוק 
בזה בין מאכל אדם למאכל בהמה ורק אם יסירו את השיבולת יהיה הקש מותר, 
שאין איסור ספיחין בקש, ואין חילוק בזה בין חיטים לכרשינין. יוכלו לקצור את 
השיבולת מהקש במחובר, ואח"כ לקצור את הקש, אך צריך לקצור אחר שכבר 
הביאו הגרעינים שליש כמותן. אבל אם קוצרים חציר קודם שהביאו הגרעינים 

שליש, אפשר דהוי כזורע מין חציר, ואין כאן היתר קש".

	מנםאלמעשהא	שמיטהא	שנתאתשי"	אהתיראהחזו"	אלזרועאקו	םאר"האולקצוראקו	םא
ה		תאשלישאול	אהצריךאלחכותאע	אשיהיוא	רעינים. וכך כתוב גם במחברת של 
הרב משה פלס הרב של קיבוץ נתיבה. ואע"פ שבאותו זמן היו רגילים גם בשאר 
השנים לזרוע תבואה ולקוצרה לבהמות לפני הבאת שליש, מ"מ הירק לא אסור 
באיסור ספיחים, וכנראה הסברא היא שכיון שחז"ל בזמנו לא גזרו על הקש של 
התבואה אין לנו לחדש גזירה. )מה שהחזו"א התיר לקצור גם אחרי שהתחילו 
הגרעינים לגדול ולפני שהביאו שליש, ואין זה נחשב הפסד של הגרעינים קודם 
עונת המעשרות כמבואר במשניות שביעית סוף פ"ד, שאסור לקטוף פירות לפני 
שהגיעו לעונת המעשרות משום הפסד פירות שביעית. י"ל שכיון שאם יגיעו 
הגרעינים לשליש גידולם יאסרו באיסור ספיחים, לא נחשב שמפסידם. וכך הורה 

מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל(.

במחברתו של הרב משה פלס )מובא גם בנתיב השמיטה( כתוב: "אמרתי לפני מרן 
החזו"א זלל"ה ששמעתי שאומרים שיש מהדברים שהקיל בהם רק לשעתו ולא 
לקבוע כן לדורות. והוא עצמו השיב לי, שכל שעדיין המצב כיום )ממשלה לא 
דואגת לקיום שמיטה, ורבנות מתרת שלא לשמור שמיטה כהלכתה וכו'(, וכל עוד 
שיש מערכה בענין קיום השמיטה, הרי הוא מיקל את הקולות שלו בענין ספיחין 
ועבודות, בדעה ברורה ומוחלטת, ויש לסמוך על זה גם בשמיטות הבאות בלא 
לשאול עוד הפעם. חוץ... אבל כל הכתוב בספרו הלכה הוא, וכןא	םאההיתראשלאת	ןא

וקשא	חציראלומראש	יןא	וא	יסוראספיחין,א	ףאשל	אכתו	א	ספרו".

ירק של חיטה שנזרעה באיסור

אמנם יש לדון מה יהיה הדין בירק של חיטה שזרעו בשמיטה באיסור ר"ל, האם 
הוא יהיה אסור באיסור ספיחים.

החזו"א )סי' י ס"ק ו ד"ה ואם( כתב, שגזירת ספיחים היתה על מי שזרע באיסור 
בשביעית שאסרו את מה שגדל, והוסיפו גם כאשר גדל מעצמו שמא יזרע בסתר. 
ולכן החזו"א כותב שמי שזרע אפילו זרע בד' שדות ]שדה בור, שדה ניר, שדה זרע, 
שדה כרם, שאין בהם איסור ספיחים למה שגדל מעצמו כיון שאין חשש שיזרעו 
שם[, מה שצמח אסור באיסור ספיחים, שהרי כל מה שגדל מזריעה אסורה הוא 
בכלל איסור ספיחים. וא"כ יש לומר שגם הירק של החיטה שנזרע באיסור אסור 

באיסור ספיחים.

אך יש לומר שגם בזריעה אסורה לא אסרו יותר ממה שצריך לקנס. שהחזו"א 
מסתפק אם יהודי פועל  של גוי וזרע בשמיטה עבור הגוי, האם הגדל אסור באיסור 
ספיחים. שמה שגדל מעצמו בשדה של גוי או מה שזרע הגוי אין בו איסור ספיחים 
כיון שלגוי מותר לזרוע ולמה נקנוס. אבל אם יהודי זרע אצלו יתכן שזה בכלל 
הגזירה של מה שנזרע באיסור. אך אפשר לומר שלא גזרו במקרה זה, כיון שמה 
שגדל שייך לגוי והאיסור לא ימנע מהפועל הישראל לזרוע, שהישראל לא מפסיד 
כלום מהאיסור.א	"כאה"האישאלומרא	ת	ןאש		לאממהאשזרעוא		יסורא	שמיטה,אשכיוןא
ש		יסוראספיחיםא	זרוארקאעלאה	רעיניםאשלאהת	ו	האול	אעלאהת	ן,אכיוןאשה	זירהאעלא
ה	רעיניםאכ	ראתמנעאמלזרוע,אממיל	א	םאכ	שראזרעא		יסוראל	א	זרואעלאהת	ן,אוכךאמסת	ר.

האם ספיחים אסורים בהנאה  

הרמב"ם )פ"ד ה"ב( כתב שאסרו את הספיחים באכילה. בשער המלך )הל' שמיטה 
ויובל פ"ד ה"ב ד"ה וידע( כתב, שלדעת רבי עקיבא הסובר שספיחים אסורים מן 
התורה, ספיחים אסורים רק באכילה ולא בהנאה. אמנם היה מקום לומר שלהלכה 
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ספייים שמאטל אסם ומאטל שימי 

שספיחים אסורים מדרבנן גזירה שמא יזרעו בסתר ויאמרו ספיחים הם, אסרו 
גם הנאה, אך מאידך יש לומר שכדי למנוע מלזרוע בסתר מספיק לאסור אכילה. 

והנה במקדש דוד )זרעים סי' נט אות ג( מביא ראיות להתיר הנאה בספיחים וראיות 
לאסור. אך החזו"א )סי' יג ס"ק טז ד"ה ויש( הקשה על מה שמשמע בגמרא בבא 
מציעא קיח, א שהשומר על ספיחים בשמיטה לצורך העומר יכול לזכות בהם 
שיהיו שלו, והקשה הרי הם אסורים בהנאה ואי אפשר לזכות באיסור הנאה. ותירץ: 
"		יןאספיחיןא	יסוריאהנ	הא	ל	א	סרוא	כילתןאוש	ראתשמישין,אאבל הכא שפיר זכי 
לתשמיש היתר לצורך העומר". ומבואר שאף על פי שספיחים אינם איסורי הנאה, 
מכל מקום אסרו בהם גם שאר שימושים מלבד אכילה. וכן כתב )סי' ט ס"ק ד ד"ה 
ר"מ(, שאסור לזרוע בצל שהוא ספיחים משום שמשתמש בספיחים. וכן כתב )שם 
ס"ק ו ד"ה שם( שאסור להאכיל ספיחים לבהמה, ובפשטות נראה שגם מאכל אדם 
אסור להאכיל לבהמה. וכן כתב )סי' יד ס"ק ט ד"ה ובתשובת(, שאסור להריח עשבי 

בושם האסורים באיסור ספיחים. 

ובמנחת שלמה )סי' נא( כתב: "ובדין ספיחין אם גזרו בהם חכמים גם איסור הנאה, 
מצינו לכאורה כמה סתירות בדבר, לכן נלע"ד לומר דבהני דקיימי לאכילה, לא 
אסרו אלא באכילה ולא בהנאה... אבל אוכלי בהמה או מיני צובעין, שפיר גזרו בהו 

חכמים איסור ספיחין אף לענין הנאה". 

ובדרך אמונה פ"ד סעי' ב באור ההלכה )בסוף דבריו( כתב בשם מרן הגרי"ש אלישיב 
זצ"ל, שאסרו שימושים שרגילים לזרוע בשבילם. בחוט שני פ"ד ס"ק ה כתב שאסור 

למכור ספיחים לנכרי שגם זה בכלל שימוש האסור.

מכל הנ"ל רואים ש	יסוראספיחיםא	ינםא			רא	יסוראהנ	האלכלאה		ריםאשנ	מרוא
		יסוראהנ	ה,אאך מ"מ הם אסורים בכל השימושים שרגילים בהם ולא רק באכילה.  

המורם מן האמור:

נחלקו תנאים אם ספיחים אסורים מן התורה או מדרבנן, ולהלכה פוסקים כדעת 	 
חכמים שספיחים אסורים רק מדרבנן.

בטעם האיסור כתב הרמב"ם שהוא בכדי שלא יזרע בסתר ויאמר אחר כך 	 
שעלו מאליהם.

מבואר ברמב"ם שאין איסור ספיחים במינים ובשדות שלא רגילים לזרוע בהם. 	 
וכך נוקטים להלכה.

דעת הר"ש שירק שהחל לגדול לפני שביעית, אף שהוא קדוש בקדושת שביעית 	 
כי בירק הולכים אחר לקיטה, מ"מ אין בו איסור ספיחים.

חיטה וקטניות גם אם החלו לגדול לפני שביעית אסורים אלא אם הביאו שליש 	 
לפני ראש השנה. וכן הורה החזו"א להלכה.

לדעת מרן הגרש"ז רק ירק שהגיע לעונת המעשרות בערב שביעית אין בו 	 
איסור ספיחין, אך לדעת מרן החזו"א אפילו אם רק יצא מעל פני האדמה לפני 

ראש השנה אינו אסור.

גם במאכל בהמה נוהג איסור ספיחים, אבל תבן של חיטה לא אסור באיסור 	 
ספיחים ורק הגרעינים אסורים.

מרן החזו"א התיר את התבן של החיטה אפילו אם זרעו לפני שמיטה בשביל 	 
התבן.

במכתב שהובא בדרך אמונה מבואר שמרן החזו"א לא התיר את הקש של 	 
החיטה לבהמה אלא באופן שכבר ישנם גרעינים בחיטה והביאו שליש, ואז 
אפשר להשתמש רק בקש ולא בגרעינים. אבל למעשה התיר החזו"א גם כאשר 

קוצרים לשחת בעוד החיטה ירוקה ואין עדיין גרעינים שהביאו שליש.

אפשר לומר שהיתר זה אינו רק בחיטה שעלתה מאליה או נזרעה לפני שמיטה, 	 
אלא אפילו בנזרעה באיסור בשביעית, אין על התבן איסור ספיחים, שלא גזרו 

על התבן.

ספיחים אינם אסורים בהנאה, אבל אסורים בשימושים שהרגילות שעומדים להם.	 
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יגסות יוש ושכ ית

הלכות שונות נאמרו בירקות ובקטניות, לגבי כלאים, מעשר, קדושת שביעית 
ואיסור ספיחין, ישנם צמחים שחלק מהם ירק וחלק מהם קטנית, וישנם 
שתלויים בשאלה על דעת מה נזרעו, ויתכן שיש מהם שהם כקטנית לענין 
אחד וכירק לענין אחר, כמבואר במאמר זה הדן באותם מינים גבוליים שבין 
ירק לקטנית על פי העולה מדברי רבותינו. לענין פסח הגדרת קטניות שונה 

לחלוטין, אך היא אינה תלויה במתבאר כאן.

רבי יחזקאל יעקובזון שליט״א
מרבני בית המדרש

הגדרת ירק וקטנית
הנפקא מינה בין מיני קטנית למיני ירק

ישנם כמה וכמה חילוקי דינים במצוות התלויות בארץ בין מיני ירקות למיני קטניות: 

תרומות ומעשרות, שנת המעשר לקטנית נקבעת לפי הזמן בו הביאה הקטנית 
שליש גידול, ואילו בירק שנת המעשר שלו נקבעת לפי זמן הלקיטה שלו. 

וכמו כן לגבי שביעית, קטנית שהביאה שליש בשישית אף אם נלקטה בשביעית 
אין בה קדושת שביעית, אך אם הביאה שליש בשביעית, היא גם קדושה בקדושת 
שביעית וגם אסורה באיסור ספיחין, ואילו ירק אף אם הגיע לקראת סוף גידולו 
בשישית כל שנלקט בשביעית הרי הוא קדוש בקדושת שביעית, אך אינו אסור 
באיסור ספיחין כיון שתחילתו היתה לפני ראש השנה של שביעית, ]כך היא דעת 

הר״ש ופסק החזו״א להלכה[.

וכן לגבי כלאים, הירק נזרע בריחוק טפח ומחצה, ואילו הקטנית דינה כתבואה, 
ולכן הזורע ב׳ מיני קטנית אפילו יחידים צריך להרחיק ביניהם י׳ אמות וחומש 

)6.12 מ׳( - כך היא הכרעת החזו״א. 

מהו מין קטנית

מין קטנית הוא גידול שהזרע שלו נאכל בפני עצמו, כגון חומוס, שעועית יבשה 
והדומים להם, ואילו הירק הוא כל שנאכל הירק עצמו כעלי חסה, או הפרי שגדל 

בו כמלפפונים וקישואים וכדומה. בלשון המשנה הקטנית נקראת זרעים, משום 
שהזרע הוא שנאכל, ואילו שאר פירות האדמה נקראים בסתמא ירק.

ישנם מינים שניתן לאכלם כך או כך, ניתן לאכלם ירק - שהוא התרמיל לפני 
שמתפתחים בתוכו הזרעים, וניתן לאכול מן הזרע. בדרך כלל הזרע נעשה אחר 
שהירק – התרמיל שבו נמצאים הזרעים מתקשה ואינו ראוי יותר למאכל, לכן הירק 
הוא השלב הראשון בגידול, ואם רוצה לאכול מן הזרע ממתין עד שהירק מתקשה 

והזרעים מתפתחים ואז אוכל את הזרעים. 

המשנה )כלאים פ״ג מ״ב( דנה במינים אלו שעומדים גם לירק וגם לזרעים, ומכריעה 
אלו מהם נזרעים בערוגה משום שנחשבים ירק ואלו מהם דינם קטנית וצריך 
להרחיק מהם י׳ אמות וחומש. “כל מין זרעים אין זורעים בערוגה וכל מין ירקות 
זורעים בערוגה חרדל ואפונים השופין מין זרעים, אפונים הגמלונים מין ירק״. 
ובירושלמי איתא “מין זרעים שזרען לירק אין נותנין אותן ע״ג ערוגה ובאפונים 
הגמלונים ופול המצרי זרען לזרע אין נותנים אותן ע״ג הערוגה ובזרען לירק נותנין 
אותן ע״ג ערוגה. ושאר זרעוני גינה שאינן נאכלין אע״פ שזרען לזרע נותנין אותן 

ע״ג הערוגה״. 

מאימתי נעשית הקטנית לקטנית

והנה יש לדון באותם מינים ]אפונים הגמלונים ופול המצרי[ שנאכלים כזרע ונאכלים 
כירק, שעליהם אמרנו שאם זרע אותם לירק דינם כירק הן למעשר והן לכלאים, 
מאיזה זמן יוצאים מתורת ירק ונעשים קטניות, האם גם בזמן שכבר ניכרים בהם 
הזרעים אבל עדיין נקטפים לאכילה כירק דינם כירק כיון שכוונתו לירק שבו, או 
דלמא מכיון שכבר ניכר בהם הזרע יוצאים מכלל ירק ונעשים קטנית. והאם הדין 

שוה בכלאים ובמעשר.

ויש לדון עוד האם אף כשכוונתו לאכול גם את הזרע אבל הזרע נאכל יחד עם 
הירק, האם במקרה כזה כבר מיקרי “לזרע״ כיון שהזרעים ראויים לאכילה ולזריעה, 
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יגסות יוש ושכ ית

או ש״זרעם לזרע״ הכוונה היא לסוף גידולו כשכבר אין בו ירק - כשהתרמיל 
מתקשה והזרעים מתייבשים. 

עוד יש לדון בזרעו לזרע שדינו כקטנית, מאיזה שלב של הזרע נחשב לקטנית 
האם גם כשהוא לח באמצע גידולו – מיד אחר שהביא שליש, או רק כשהזרע כבר 
התייבש, וכמו באפונה ותירס שיש להם שלב שהזרע הוא שנאכל אך נאכל ]גם[ 

כשהוא לח וירוק ולא רק כשהוא מתייבש.

כפי שנתבאר, נידון זה אם תורת קטנית או תורת ירק עליו נוגע גם לשביעית, 
קטנית שהביאה שליש לפני ר״ה אינה אסורה באיסור ספיחין, ואילו ירק אפילו 
רק התחיל גידול הפרי שלו בשישית אין בו איסור ספיחין, לפיכך עלתה שאלה 
למעשה בשעועית תרמילים, ]שעועית ירוקה או צהובה הנמכרת לרוב קפואה או 
משומרת, ונאכלים בה התרמילים ובתוכם הזרעים[, אם יש לה תורת ירק - ואם 
החלה לגדול לפני שביעית אין בה איסור ספיחין, או שהיא קטנית ואז רק אם הגיעה 
לשליש גידולה לפני ר״ה מותרת אך אם הביאה שליש אחרי ראש השנה אסורה 
באיסור ספיחין. שאלה זו הועלתה על שולחן מלכים, להלן נציע מה שדובר בה -    

דעת החזו״א

בגליון הליכות שדה 155 הובאה שאלה מהרא״ח נאה זצ״ל ותשובה בשם החזו״א 
בזה״ל: “ברשימת הירקות והקטניות נמצא שעועית תרמילים ושעועית יבשה, 
שעועית תרמילים הוא מין ירק ושעועית יבשה קטניות, ולכאורה דנתי שהשעועית 
היבשה בעודה לחה בתרמילים זו היא שעועית תרמילים וכתבתי מזה לידידי 
הרה״ח ר׳ זליג הכהן שפירא שיחי׳ והשיב בזה״ל: הצעתי ספיקו לפני מרן הגאון 
בעל החזו״א שליט״א והשיב לי שעועית תרמילים נקראו אותן שנתלשו רק בשביל 
לבשל הקליפות דהיינו התרמיל שלהם ואין בהן קטנית כלל או ישנם בהם קטניות 
קטנים עד למאוד שלא הביאו שליש וכ״ז דינו כירק ונוהג בהן קדו״ש, אותן שכבר 
הביאו שליש נתלשים לצורך עצם הקטניות ומייבשים אותן לכך נקראים שעועית 
יבישה ובודאי היינו הך כשהן לחין אבל כן הוא המציאות שהנתלש לשם קטניות 
מייבשין אותן ומאחר שהביאו שליש קודם ר״ה אין נוהג בהן קדו״ש וחייבין 

במעשרות - פ״ב תורתו ידידו זליג הכהן שפירא, ע״כ. 

בדבריו ישנה התייחסות לשני אופנים: אחד, שעועית שנזרעת בשביל הזרע, 
ועליה כתב שרק מה שהביא שליש לפני ר״ה מותר. והשני, שעועית שנזרעת לשם 
התרמילים, ובה חילק בין כשהזרעים אינם ניכרים ולא הביאו שליש שאז דינה 

כירק לבין כשהזרעים ניכרים שאז דינה כקטנית.   

ולכאו׳ מבואר שהחזו״א נקט דאף שהתרמיל עדיין לח ונאכל, אם זרעו הביא שליש 
יש לו דין קטנית.  

והנה החזו״א )כלאים סי׳ ח סק״ד( כתב שמה שנקט תנא דמתני׳ “חרדל ואפונים 
השופין״ ז״ל: ונקט הני משום שהן נוטין לירק ולזרע יותר משאר זרעים וירק 
שכולן מתייחדין בטבען זה ירקו עיקר וזה זרעו עיקר, אבל הני אינן מיוחדין כ״כ 
והוצרכו חכמים להכריע בהם והכריעו את החרדל והאפונים השופין לזרעים ואף 

אם זרען לירק, ע״כ. 

ונראה שאף שלגבי כלאים אנו אומרים שאפונים השופים דינם כקטנית כבר בשעת 
זריעתם, וצריך להרחיק ביניהם לבין מין קטנית אחר י׳ אמות וחומש, כמבואר 
בירושלמי שהובא בר״ש פרק ג משנה ב דמין זרעים שזרעם לירק אין נותנין אותן 
ע״ג הערוגה, משמע שדינם כקטנית אף שזרעם לירק ואסורים גם לפני שיצא 
זרעם, מכל מקום לגבי איסור ספיחין רק מעת שניכר הזרע נעשה קטנית ונאסר 
בספיחין, אבל מה שנקטף למאכל בעודו ירק הרי הוא ירק ואין בו איסור ספיחין, 
שאינו נידון אלא אלא לפי מה שהוא, וכיון שאין בו זרעים והרי הוא ירק, דינו כירק.

ביאור חדש בדעת החזו״א

ולפי זה יש לומר שאין להוכיח בדעת החזו״א דכל שניכר זרעו דין קטנית עליו, 
משום שאפשר שאף אי נימא שבעלמא בשאר מינים שנאכלים ירק וזרע ותלויים 
בדעתו - כל שאין דעתו לאכול זרעו אף כשהירק כבר נתקשה והזרע גמור ויבש 
דינו כירק, מכל מקום בשעועית שלנו חשש החזו״א שהיא כאפונים השופין שטבען 
מייחדן שכל זריעתן לזרע, ולכן מעת שניכר הזרע נעשית קטנית, שהרי מעיקרא 

דינה כקטנית לגבי כלאים כי זהו טבעה1. 

והא דלגבי ספיחין יש לו דין ירק עד שניכר בו זרעו הוא משום דזה פשוט דאף אם 
זרעו לזרע ודינו כקטנית וחייב להרחיקו לפי מה שעומד לו, מכל מקום למעשה 

כל שאין בו זרע הרי הוא ירק. 

ויש להביא סמך למה שנתבאר מהמובא בהלכות כלאים וערלה לגאון רבי קלמן 
כהנא זצ״ל )הלכות כלאים אות ג(: גם תירס אשר נזרע למאכל בהמה ואין מגדלים 
אותו עד כדי כך שיוציא זרע – דין קטניות לו, ע״כ. ולכאורה תמוה הרי מגדל את 

1.  כתב החזו״א שביעית יד, י, בשם הברכ״י דהא דאמרי׳ בברכות לו, א, דצלף נטעי אינשי אדעתא 
דשותא, אינו הכרעה על עיקר טבעו וטבע בני אדם שינהוג כן לעולם, אלא הכרעה בדורם ובזמנם, 
ולכן מועיל שינוי המנהג, עכ״ד. ומבואר דהיכא שיש הכרעה על עיקר טבעו לא מהני שינוי המנהג 
– והא דבכלאים קבעו חז״ל לפי תכונת טבעו משום דכלאים בעירוב המינים הקפידה תורה, וכל 

אשר בטבעו עומד לזרע בשאין לו בכדי הרחקתו נחשב מעורב.
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יגסות יוש ושכ ית

התירס להשתמש בו כירק לפני שמוציא זרע ולמה נחשב קטנית.  ]והגר״ש 
רייכנברג שליט״א הוסיף להעיר שהרי הרבה מאוד תירס מגדלים לבהמות, 
ולא שייך לומר בטלה דעת הזורע אותן לירק, ואולי בימי החזו״א עיקרן עמדו רק 
לאכילה, אבל למה שנתבאר אין צריך לכך[. אלא יש לומר שסבר החזו״א שיש 
לחוש שהתירס מוגדר כגידול שתכונת טבעו הוא להיות לזרע, ולכן גם אם אין 

מגדלים אותו לכך נחשב זרע. 

אמנם לגבי איסור ספיחין אי אפשר לומר שהתירס הגדל להיאכל כירק ייחשב 
קטנית הגם שנקטף לפני שהביא זרע, וכפי שנתבאר שלגבי ספיחין לא יכול 

להיחשב קטנית עד שיוציא זרע. 

ובדיני כלאים לחזו״א ]וכן בקונטרס שהובא לעיל[ כתב: קטניות הם כל דבר אשר 
זרעם נאכל ]כגון אפונה, אפונה ירוקה, שעועית, פול, אורז, תירס, עדשים[, ע״כ. 
וממה שלא חילק בין שעועית יבשה לתרמילים נראה שאפילו שעועית הנזרעת 

לאוכלה תרמילים לא נחשבת ירק.

דעת מרן הגרי״ש אלישיב זצוק״ל

א בשם מרן הגרי״ש אלישיב שמענו בענין חלוקת המינים בין ירק לקטנית: קטנית 	.
כגון שעועית )בעבלאך( שזורעים כדי לאכול ביחד עם התרמילים כשהכל עדיין 
לח וירוק, ואז מבשלים ואוכלים ביחד הגרעינים והתרמיל אפילו כשהגרעינים 
הגיעו לשליש גודל נחשב ירק. )הובא על ידי  מורנו הגר״י אפרתי שליט״א 

בהליכות השדה 155(.

א אפונה )גרינע בעבלאך( אפי׳ כשאוכלים כשהיא עדיין לחה כיון שהיא נאכלת 	.
גם כשהיא יבישה באותה צורה ז״א ע״י בישול, זה נחשב לקטניות. 

א תירס גרעינין לחין שמבשלים אותו נחשב לירק, כיון שאת הגרעינים היבשים 	.
לא אוכלים כרגיל ע״י בישול אלא עושים מזה קמח תירס או למאכל בהמה. 
)שמענו מהגאון רבי שאול רייכנברג שליט״א ממה שרשום אצלו ממרן הגרי״ש 

אלישיב זצוק״ל ככל המובא כאן(. 

דברי הגרי״ש אלישיב זצ״ל נאמרו לענין דיני ספיחין, ויתכן שלענין הגדרת מיני 
כלאים שבהם הכל תלוי בהגדרת המין וטבעו יודה לסברא שהתבארה בדעת החזו״א 
שמה שבעיקר טבעו עומד לזרע אף כשזורעים אותו לאכילה כירק דינו כקטנית 

ולכן שעועית תרמילים אם נאכלת עם הזרעים דינה כקטנית.

עוד יש לדון, בדין הראשון שהביא לגבי ספיחין שבשעועית שזורעים כדי לאכול 
ביחד עם התרמילים כשהכל עדיין לח וירוק אפילו שהגרעינים הגיעו לשליש נחשב 

ירק, הוא להדיא דלא כפי שהובא בשם החזו״א במכתב הנ״ל דשעועית תרמילים 
הוי ירק רק משום שאין בה עדיין זרעים או שהם קטנים מאוד שלא הביאו שליש, 
אלא שלפי מה שנתבאר יש לומר שאינם חלוקים ביסוד הדברים, וגם החזו״א 
מודה דבזרען גם בשביל ירקן אף אם הזרע הביא שליש עדיין תורת ירק עליו לכל 
דיני התורה, אלא שהחזו״א חשש שהוא כאפונים השופין שאין נזרעין לירק בכלל, 
והגרי״ש אלישיב זצ״ל סבר שכיון שהיום זורעין אותו בשביל ירקו הוו כאפונים 

הגמלונים שאם זרעם לירק נחשבים ירק.   

ובדין השני שכתב, שאפונה שאוכלים אותה לחה כיון שנאכלת גם כשהיא יבשה 
ע״י בישול נחשבת קטנית, צ״ב דאם ס״ל דמה שאוכלים אותה לחה הוי סיבה 
להחשיבה ירק א״כ מאי נפקא מינה במה שאוכלין אותה באותה צורה כשמתבשלת. 

אבל הדבר מתבאר ממה שכתב בדין השלישי שגרעיני התירס, כיון שאין אוכלים 
את היבשים ע״י בישול רק עושים מהם קמח או נאכלים לבהמה, דינם ירק. ומבואר 
דס״ל דלא נחשב שזורעים אותו לזרעו רק אם זרעו נאכל בסוף גידולו כשנתייבש, 
אבל אם לא אוכלים את הפרי בסוף גידולו אלא שנאכל רק לח - פרי שגמרו הוא 
בלח נחשב ירק. וס״ל שמה שזורעים אותו להתיבש ולעשות ממנו קמח לא נחשב 

עיקר הפרי. 

ואף שלענין מעשרות כשהפרי מגיע לשליש גידולו מיקרי שנעשה כבר פרי, וא״כ 
כיון שהתירס הביא שליש הרי הוא כפרי ויהא עליו שם קטנית כיון שזרעו נאכל, 
צ״ל דהא דבתבואה ע״י הבאת שליש שם תבואה עליה אין זה משום שבשליש כבר 
נחשב שהפרי נגמר, אלא שזהו השלב שהגיע למצב שבו עומד להגמר אבל דינו הוא 
לפי מה שיגמר. ומובן לפי זה דבאפונים שאוכלים אותם לח כיון שאוכלים אותן 
בסוף גידולם כשנתייבשו לגמרי מחמת זה נחשב שליש גידולו כזרע כיון שהגיע 
להמצב שבו עומד הוא ליגמר ואילו התירס שאינו נאכל כפי שהוא כשהוא נגמר, 

בשליש גידולו הוא ירק.

מיהו יל״ע דכמו בדין הראשון שהביא, שעועית שאוכלים עם התרמילים נחשבת 
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ירק אף שאוכלים גם שעועית יבישה, כמו כן נאמר באפונה ירוקה כיון שאוכלים 
אותה לחה יהא דינה כירק, וצריך לומר דלזרע הוא כל שאוכלים את הזרע בפני 
עצמו, ואף אם אוכלים אותו בשלב מוקדם יותר, אבל בשעועית תרמילים, שנאכלת 
עם התרמילים לא נחשב שהזרע הוא שעומד להאכל כי נאכל אגב הירק. ]וזה 
מבואר יותר ע״פ סברא הנ״ל דכל חשיבותו בשליש הוא מחמת שבזה שמשתמש 
בו עכשיו מחשיב את מצב הסוף כבר בהגיעו לתחילת המצב - והיינו שהוא 
נותן חשיבות למה שיש מן הפרי עכשיו אע״פ שאינו גמור עדיין אבל כשאוכלו 
בתרמילים חסר כאן בנתינת חשיבות למה שיש עכשיו כיון שאין חשיבותו מצד 

עצם הפרי אלא משום ירקו[.    

דברי הרש״ש

במשנה )שביעית פ״ב משנה ח(: מובא שר׳ שמעון שזורי סובר שפול המצרי שזרעו 
לזרע דינו כאורז ודוחן ששנתו נקבעת לפי השרשה - בין לענין מעשרות בין לענין 
שביעית. ובפירוש שזרעו לזרע פירש״י )ר״ה יג, ב(: לאכול את זרעו. ובהגהות הרש״ש 
שם כתב וז״ל: ונראה כוונתו דהיינו לאכלו כשיתבשל ויתייבש כל צרכו ו)זרעו( לירק 

היינו לאכלו כשהוא עדיין לח כמו בזמנינו הפולין והקטנית, ע״כ.

ובאמת דברי הרש״ש הם יסוד ומקור לדברי הגרי״ש אלישיב זצ״ל דדבר הנאכל רק 
לח הוי ירק גם אם הגיע לשליש גידולו. ודלא כפי שהובא בשם החזו״א במכתב, 
אלא אם נימא כמו שהצענו שהחזו״א גם סבר כהרש״ש אלא שהחמיר במינים 

אלו משום שחשש שהם כאותם מינים שטיבעם להיזרע לזרע.  

אולם מדברי הרש״ש מבואר, דמה שנאכל גם ביבש, כיון שדרכו לאוכלו לח - 
כשאוכלו לח דינו כירק. ואילו לדעת הגרי״ש אלישיב זצוק״ל אינו כן, ועי׳ הערה2.

שעועית תרמילים בלוח השביעית

והנה בלוח שביעית שפורסם בשנת תשי״ב ע״פ החזו״א נכתב: שעועית תרמילים 
אין בה חשש ספיחין עד סוף החורף, ושעועית יבישה אין בה חשש ספיחין עד תמוז. 

2.  ובאמת דברי מרן הגרי״ש אלישיב זצ״ל עדיין לא הבנתי - דאם נאמר שבדבר שאוכלו רק כשהוא 
לח נחשב ירק מסתבר שמקורו מהך רש״ש, והרי בהך משנה דאיירי ביה הרש״ש אמרינן דבזרעו 

לזרע תורת זרע עליו. 

ולפי מש״כ ברשימות הגר״ש רייכנברג ס״ל להגרי״ש דאם אוכלים אותו גם בסוף כשמתייבש אז 
גם אם אוכלו בתחילה כשהוא לח כבר תורת זרע עליו, אבל יש לומר דס״ל בפשט המשנה כדברי 
הרמב״ם בזרעו לזרע היינו שרוצה לזורעו ולפי דברי הרמב״ם לא נזכר במשנה דבר שאוכלין אותו 
ירק ואוכלין אותו קטנית, ושפיר יש עליו תורת ירק באכילתו, והדברים צריכין בירור בהך משנה 

דשביעית והסוגיא בר״ה יג ע״ב המביאו וד׳ יזכני ללמוד אותם כדבעי.

ובספר אורחות רבינו, שביעית עמוד קה כתב, שממה שבלוח הספיחין שיצא 
בתשי״ב כתוב ששעועית בתרמילים אין בהם חשש ספיחין עד סוף החורף מוכרח 
שסבר החזו״א ששעועית תרמילים אינם כקטנית שבתר שליש אזלינן בה, אלא 
דינם כירק ולכן מספיק מה שהשעועית החלה לגדול לפני ראש השנה בשביל 
שלא תהא אסורה באיסור ספיחין, ולפיכך כתב שטעות היא מה שבלוח שיצא ע״י 
המכון לחקלאות על פי תורה נכתב ששעועית תרמילים צריך לחוש בה לספיחין 
מט׳ תשרי כיון שמאז יש לחוש שהביאו שליש אחרי ר״ה, ואם הם כירק לא אכפת 
לן מה שהביאו שליש אחרי ר״ה ומספיק מה שיצאו קודם ר״ה כדין ירק שנקטינן 

שאם יצא לפני ר״ה אין בו איסור ספיחין.

אמנם כפי שהובא במכתב שכתב ר׳ זליג שפירא זצ״ל החזו״א עצמו התייחס לשאלת 
שעועית התרמילים ואמר שדינה כירק רק כשאין בה זרעים או זרעים קטנים מאוד 
שלא הביאו שליש, ולכן א״א לומר שדעתו שכל שעועית תרמילים היא ירק, ובהכרח 
שהוא דיבר בשעועית כזו שאין בה זרעים, או שהם קטנים מאוד, והשעועית כפי 
שהיא לפנינו פעמים רבות יש בה זרעים גדולים שהביאו שליש וממילא ודאי דינה 

כקטנית ואם לא הביאה שליש לפני ראש השנה היא אסורה בספיחין.

העולה מן הדברים להלכה ולא למעשה:

א בשעועית תרמילים נראה מהחזו״א שלגבי כלאים החשיבו מין קטנית גם אם 	.
לא יגיעו לשליש גידולם.

א לגבי ספיחין, היום שהתרמילים יש בהם זרעים שהגיעו לשליש  לדעת החזו״א 	.
נראה שיש להחמיר בהם שהם כקטניות ולכן רק אם הביאו שליש לפני ראש 
השנה מותרת, ולדעת הגרי״ש אלישיב דינה כירק ואם החלה לגדול בערב ראש 
השנה מותרת אף שלא הביאה שליש ולענין כלאים צידדנו לומר שגם הגרי״ש 

אלישיב יודה להחמיר.

א אפונה בין אם נאכלת לחה ובין יבשה הרי היא קטנית, בין לכלאים ובין לאיסור 	.
ספיחין.
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שגסו מואית י ין וייוישות שין   י ים טלאים לס ת ייזו"א

כלל נקוט בידינו כי איסור כלאים תלוי במראית העין. מהי מראית העין ועירבוביא 
בזריעת כלאים, ומהו ההיכר המתיר מינים שהם כלאים זה בזה וזרועים יחדיו, 
זהו הנידון במאמר שלפנינו, הבנוי על דברי החזו״א שדן עציצים נפרדים 
ככלאים, ואעפ״כ התיר לזרוע שני מינים בגומא אחת כשהעמיד קנים שיהפכו 

את העלים לכיוונים מנוגדים.

רבי יצחק אליהו וייס שליט״א
מרבני בית המדרש

בגדר מראית העין 
וההרחקות בין עציצים 

כלאים לדעת החזו"א
כתב החזו״א כלאים )ס׳ יג אות טז( כשם שצריך להרחיק בין זרעים בשדה כדיני 
כלאים, כך צריך להרחיק גם בין שני מינים הזרועים בשני עציצים, ולכן יש להרחיק 
טפח ומחצה בין מיני ירקות יחידים, ובתבואה וקטניות י׳ אמות וחומש, ובטעם 

הדבר כתב “כללו של דבר דחשבינן את העציץ כתל עפר בשדה״.

ורבים התקשו בהבנת דבריו, דהרי בכלאים מבואר במשנה בפ״ג מ״ה “שכל מה 
שאסרו חכמים לא גזרו אלא מפני מראית העין״, ובפיה״מ לרמב״ם ובפי׳ הרא״ש 
שם ביארו דאין  איסור מראית העין בכלאים, כשאר איסורים דרבנן שנאסרו מפני 
מראית העין, אלא עצם איסור כלאים מדאורייתא תלוי במה שנראה לעין, ורבנן 

הם אלו שהגדירו לנו מהי  תערובת הנראית לעין1.

וכן מבואר ברמב״ם הל׳ כלאים פ״ג ה״ה “שאין הולכין בכלאים אלא אחר מראית 
העין״, וכן בפ״ד הט״ז “ובזמן שיראו מובדלים זה מזה אין חוששים ליניקתן, אפילו 
הן זה בצד זה כמו שנתבאר עתה״, וכן מבואר לאורך כל דברי הרמב״ם על זה הדרך, 
שאם ניכר במראית העין שהצמחים מובדלים זה מזה אינו אסור בכלאים, וא״כ 

1.  ראוי לציין שלפי ביאור השנות אליהו המשנה קאי למ״ד שחייבים על כלאים רק במפולת יד וכאן 
שזרע זה אחר זה לכן איסורו הוא רק מדרבנן וכן לביאור המ״ר והמלאכת שלמה שאיירי שעושה 

בהרחקה טפח )ועיי״ש מהו חידוש המשנה( א״כ המשנה לא איירי בדין דאורייתא.

יש לתמוה מדוע בשני עציצים איכא דין כלאים הרי לכאורה הם נראים מובדלים 
זה מזה.

וכן הקשה בשבט הלוי )חלק ו סימן קסו( וז״ל והנה כל מעיין ישר יראה דהש״ס 
ורמב״ם מדברים מזורע הב׳ מינים בעציץ אחד, וגזרו זורע כלאים בעציץ שא״נ 
אטו עציץ נקוב, אבל בזורע ב׳ מינים כל אחד בעציץ מיוחד זה על יד זה לא מבעיא 
בעציץ שאינו נקוב דמותר, אלא גם בעציץ נקוב אין ראי׳ לאסור וזהאעצמואש	יןא

		מהא	יניהםאועומ	יםא	לויאכ״	א	פניאעצמוא	יןאלךאהיכראכל	יםא		ולאמזה.

וביותר יש להקשות מהדין שברישא של המשנה שהובאה לעיל, דאיתא שם )פ״ג 
מ״ה( “נוטע אדם קישות ודלעת לתוך גומא אחת, ובלבד שתהא זו נוטה לצד זה וזו 
נוטה לצד זה, ונוטה שער של זו לכאן ושער של זו לכאן, שכל מה שאסרו חכמים 

לא גזרו אלא מפני מראית העין״.  

ולכאורה בעציצים נראה לעינים שהם שני גידולים שונים שלא רוצים שיתערבו, 
שכל אחד מוגדר כמקום לעצמו, וא״כ מדוע בעציצים לא נאמר שכיון שנראה 
לעינים שהם נפרדים אינו כלאים, ומי גרע מנוטה זה לצד זה וזה לצד זה והרי 

לכאו׳ עציץ מינכר טפי. 

ואין לומר שאין הכי נמי ובאמת מסברא עציצים נפרדים הוו היכר, אלא שסבר 
החזו״א שאיננו יכולים לבדות מדעתנו מה נחשב היכר והבדלה לגבי כלאים, והואיל 
ולא מצאנו בחז״ל שחלוקה לכלים נפרדים היא הבדלה לכלאים חש להם, ולכן 
כתב החזו״א שבעציצים שחז״ל לא גילו לנו שנכללים בדברים שאינם כלאים מפני 

מראית העין אין לנו להתיר מסברא זו ע״פ דעתנו.

ולדרך זו יש להקשות מדברי החזו״א עצמו, שמצאנו לכאורה בדבריו אופן חדש של 
היכר שלא התפרש במשנה. דהנה נסתפק החזו״א )ב, ד( בדין נוטע בתוך גומא, האם 
דין זה רק בנוטע שתיל קיים, דהיינו אחר שישנו שתיל שכשנוטע אותו כבר ניכר 
שזה נוטה לכאן וזה נוטה לכאן, או שמותר גם לזרוע זרעים באופן שרק כשיצאו 
ויגדלו יהיה ניכר שהם נוטים לכיוונים שונים. ומסיק שכל דין המשנה הוא רק 
בנטיעות דמינכרו כבר עתה, ולא בזרעים שבשעת זריעה לא ניכר שהם בכיוונים 
שונים, ומוסיף החזו״א )סי׳ ט אות י( “ואם אפשר להעמיד קנים שיוכרחו ליהפך 
כשיצמחו מותר״. לכאו׳ נראה בדבריו שהוסיף שאם יש היכר חיצוני ע״י קנים, 
נחשב להיכר ויהני להתיר זריעת שני מינים בגומא אחת, אפילו שמחמת עצמם 
אין כאן היכר. ולפי״ז נראה שדעתו שכל דבר שמינכר לנו הוא גם היכר להתיר 

כלאים, גם בדברים שחז״ל לא אמרו.

ואם כן שוב קשה למה לא סמך החזו״א על כך שהעציצים ניכרים על ידי שהם 
בכלים שונים.
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שגסו מואית י ין וייוישות שין   י ים טלאים לס ת ייזו"א

ואין לתרץ שגם בעציצים כונת החזו״א שרק בזורע זרעים יש איסור משום שאין 
היכר, ולא בנוטע שתילים דאז ניכר ריחוקם, שכשם שמבואר בחזו״א שההיכר 
של נטיה של העלים הוא רק בשתיל קיים, כמו כן בעציצים שיש בהם שתילים 
שכבר גדלו ניכר שהם נפרדים ולכן אם נוטע שתילים בעציצים נפרדים יהיה 
מותר וכל מה שאסר החזו״א הוא רק בזרעים בלבד, משום שבזרעים אין היכר כל 
כך. וכן משמעות דברי החזו״א שכשאוסר זריעת כלאים בשני עציצים הוא מדבר 
על זרעים ולא כתב מפורש שכוונתו גם בשתילים. ובזה יתורץ קושייתנו שבאמת 

בעציץ שיש בו כבר שתילים ליכא איסור כלאים כי נראה כמופרד.

וקשה מאוד לומר כן, כי בעציץ שההיכר הוא מחמת הכלים אין הבדל בין זרעים 
לשתילים והיה לו להתיר בשניהם.   

ועוד שלפי״ז יצא חידוש גדול, שגם כל שאר דרכי ההיכר שמועילות כגון המבואר 
במשנה פ״ג מ״ד “הנוטע שתי שורות של קישואין שתי שורות של דלועים שתי 
שורות של פול המצרי מותר״ שההיתר הוא מטעם היכר, שלא יהיה אסור בכלאים 
הוא רק בשתילים שבהם ניכרת ההבדלה, ולא בזרעים שבהם עדיין היא איננה 

ניכרת, אלא א״כ יהא היכר חיצוני ובמשניות לא מצאנו חלוקה זו, וצ״ע. 

ועוד יש להקשות שכן מצינו במשנה בפ״ג מ״ג שאם זרע בראש תור אין בו איסור 
כלאים, דהיינו שאם זרע באופן שהשדות נפגשות בקרן זוית מול קרן זוית, ולא 
בצלע ישרה מול צלע ישרה, אין צורך להרחיק בין הזויות, כי לכשיגדל יהא בצורה 
ניכרת שאינו ערבוביא, ושם לא שמענו שהיתר זה הוא רק כשנוטע שתילים ולא 
כשזורע זרעים, וגם החזו״א שהובא לעיל שהסתפק בנטיית עלים, הסתפק רק בדין 
זריעה בגומא אם מועיל לזרוע באופן שאחר כך יהיה היכר על ידי נטיית העלים, 
ולא הסתפק אם היתר ראש תור הוא רק בשתילים ולא בזרעים שעדיין לא ניכרים.

ומבואר מכל הנ״ל שנראה לעין אין הכוונה שרואים בעינים שהם נפרדים, אלא 
הכוונה שנראה לעין ש	יןאמעשהאזריעתואנר	האכזריעתאער	ו	י	, אלא זרע כל מין 
בפני עצמו2, א״כ מדוע הזורע בגומא וזה נוטה לכאן וזה נוטה לכאן שכתוב במשנה 

שמהני יש צד שלא יהני גם בזרעים הרי נראה שלא זרע בערבוביא.

ונראה שביסוד איסור כלאים בכלאי זרעים צ״ל שיש שני תנאים: 

2.  יסוד דברינו שהמעשה איסור הוא זריעה בערבוביא, לכאו׳ מבואר כעין זה במהר״י קורקוס בפ״ד 
ה״ד מכלאים שכתב וז״ל: והנה מה שנראה בדעת רבינו שאין כלאים אסורים אלא בזרע בכוונה 
לזרוע כלאים וזרען ביחד ובערבוביא שבעת הזריעה עירב הזרעים וזרען כדכתיב שדך לא תזרע 
כלאים וכו׳ אבל כל שלא זרען בכוונת כלאים ולא ערבן בזריעה אין אסורין אלא מפני מראית העין 
שיחשוב הרואה שנזרע בערבוביא ובכוונה, עכ״ל. אבל לא התברר לי בדבריו אם כונתו במה שכתב 
שיחשוב הרואה שנזרע בערבוביא כונתו שזה איסור דאוריתא כמו שביארנו, או שכונתו לדין דרבנן 

ודלא כדברינו.    

א. האיסור הואאכשזורעא		ופןאשכ	שראיצ	אמה		מהאיר	האכמעור	, וכל איסור הזריעה 
הוא מחמת שהיא זריעה שתביא אותו למצב שיגדלו שני המינים כמעורבים יחד, 
ולכן כבר עכשיו מעשה הזריעה אסור, אפילו שהכלאים בפועל הם בזמן שהגידולים 

הם מעל פני הקרקע.

ב. ההיתר של שני מינים בגומא, הוא רק בדבר שניכראמחמתאעצמו,א	עצםאה		רא
הזרוע, והיינו שהגידולים עצמם נוטים לצדדים, ולא מהני היכר מחמת דבר חיצוני, 

ולכן לא אומרים שהעציץ יהיה היכר להפרדה בשתילים.

ומטעם זה כאשר זורע בראש תור, שכאשר יגדל יראה מיד כראש תור, מותר גם 
בשעת הזריעה. אבל זורע ב׳ מינים בגומא אחת, שכאשר יגדל הם יראו כזרועים 
יחד אא״כ יעשה הטיית עלים לאחר הגידול, בזה אין היתר בזריעה, כי בתחילת 

הגידול נראה כמעורב.

וממילא צ״ל שמה שכתב החזו״א שאם יניח קנים בשביל שלכשיגדל יוכרחו להפך, 
אין כונתו להיכר חדש שהקנים עצמם מהווים היכר להפרדה, כי זהו היכר חיצוני 
שאינו נחשב להיכר להתיר כלאים, אלא כוונתו שכיון שכאשר יגדלו הם מעצמם 
יוטו כל מין לצד אחר, וממילא הזריעה היא באופן שמיד כאשר יגדלו יהא היכר 
מחמת השתילים, ולכן אין כאן איסור כלאים, ולא שהקנים עושים היכר אלא הם 

רק גורמים שהגידול יהא באופן שהגידול הוא מינכר.

אבל בעציצים שההיכר הוא חיצוני על ידי הכלי, ולא מחמת היכר בגידול עצמו, כי 
אם ניקח את הכלי מכאן אין כאן היכר בצורת הגידול עצמו, אין זה היכר להתיר 
כלאים, ולא דמי לראש תור שמיד כשגדל מינכר מחמת עצם צורת הגידול בלא 
ערבוביא. ויתבאר שפיר מדוע אסר החזו״א כלאים בעציצים בין בזריעה ובין בשתילים.

וממילא מבואר שכל ההיכר שמצאנו במשנה היא היכר שבגידול עצמו ואין ללמוד 
מזה להמציא שהיכר חיצוני גם הוא יהווה היכר.  
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י כי

מהי חנטה ולאלו הלכות היא נוגעת, סקירה מקיפה של שיטות הראשונים 
בביאור המושג וההלכות הנובעות ממנו ממקורם עד ההלכה למעשה - מובאת 
במאמר זה שהינו פרק מתוך ספרו של הרב אלחנן בקרמן שליט״א על ענייני 

זרעים שבש״ס.

רבי אלחנן בקרמן שליט״א

חנטה
סוגיות הש״ס

משנה: מסכת שביעית פרק ה משנה א. 

תלמו	א		לי: מסכת ראש השנה דפים יב, א, טו, ב; 

מסכת סוכה דפים לט, ב - שם מ, א; 

מסכת קידושין דף ב, ב. 

תלמו	אירושלמי, מסכת שביעית פרק ה הלכה א; 

מסכת ביכורים פרק ב הלכה ד.

יסודות הסוגיא

החנטה נזכרה בש״ס כשלב בהתפתחות פירות האילן, הקובע לאיזו שנה משתייכים 
הפירות: לאחת משנות מעשר שני )שנים א, ב, ד, ה למחזור השמיטה(, לאחת 

משנות מעשר עני )ג, ו( או לשנה השביעית. 

פירות אילן שחנטו בשנה מסוימת דינם כפירות שנה זו, אף אם הבשילו ונקטפו 
בשנה הבאה. 

רבים מהראשונים כתבו שאף לעניין ערלה הולכים אחר חנטה, ופרי שחנט בתוך 
שנות הערלה, הגם שהמשיך לגדול אחר שחלפו שנות הערלה - אסור, וכן נפסק 

בשולחן ערוך )יו״ד רצד סעיף ד(. 

אמנם הרמב״ם לא הזכיר חנטה לגבי ערלה, אלא שלב אחר, ויבואר בהמשך.

מקורות הדין 

לגבי קביעת שנת המעשר, מובאת ברייתא במסכת ראש השנה )דף טו, ב(: “תנו 

רבנן: אילן שחנטו פירותיו קודם חמשה עשר בשבט - מתעשר לשנה שעברה, 
אחר חמשה עשר בשבט - מתעשר לשנה הבאה״. 

ולגבי קדושת שביעית בפירות האילן נאמר במשנה במסכת שביעית )פרק ה משנה 
א(: “בנות שוח - שביעית שלהם שניה, שהן עושות לשלש שנים״. 

פירוש: פירות בנות שוח הנלקטים  למאכל בשנה השנייה שאחר שביעית קדושים 
בקדושת שביעית, וכפי שפירש רש״י במסכת ראש השנה )דף טו, ב(: “מפני שעושות 
לשלש שנים - פירות החונטים בה בשביעית, אין נגמרין עד שנה שניה של שמיטה, 
ואנן בתר חנטה אזלינן, ונהגא בהו שביעית״. בסוגיא שם נאמר שדין מעשר ושביעית 

שווים בעניין זה1.

ושם בדף יג, ב נאמר: “אמר רבה, אמור רבנן: אילן - בתר חנטה, תבואה וזיתים - 
בתר שליש2, ירק - בתר לקיטה״. ומפורש בסוגיא שדברים אלו אמורים הן לעניין 

שביעית והן לעניין מעשר. 

נושא בפני עצמו הוא מהו התאריך הנחשב לתחילת השנה לגבי שביעית, מעשר 
וערלה. בפרק זה לא נעסוק בנושא זה, אך הזכרנו בהערה כמה פרטים בעניין3.

1.  למעט בחרובים, שדינם יוצא מן הכלל. לעניין מעשר נהגו בהם אחר לקיטה, ואילו לעניין שביעית 
הולכים אף בחרובים אחר חנטה. סוגיא זו נתבארה במסכת ראש השנה )דף טו, ב( ובתלמוד ירושלמי 
שביעית )פ״ה ה״א( והרחבנו בנושא זה בפרק ‘חרובים משישרשרו׳ שבספרנו העתיד לצאת לאור 

בקרוב.
2.  עיין במסכת ראש השנה )דף יב, ב( מחלוקת רש״י ותוס׳ בעניין ענבים. ראה רש״י שם ד״ה התבואה, 

ותוס׳ ד״ה התבואה.
3.  בעניין ראש השנה לאילנות יש להבדיל בין מעשר, שביעית וערלה. 

במשנה בתחילת מסכת ראש השנה נאמר שט״ו בשבט הוא ראש השנה לאילנות. שנת המעשר 
מתחילה בט״ו בשבט, לדוגמה: שנה שלישית לשמיטה היא שנת מעשר עני. אך בפירות האילן, 
תחילת השנה היא ט״ו בשבט של השנה השלישית, ומפרישים מעשר עני מפירות שחנטו מט״ו 

בשבט של שנה שלישית עד ט״ו בשבט של שנה רביעית. 

נמצא שדין הפירות שחנטו בשנה שלישית קודם ט״ו בשבט הוא כפירות שנה שנייה, ומפרישים 
מהם מעשר שני. 

וכן לעניין ההלכה שאין מפרישין מן החדש על הישן ]מפירות שנה אחת על פירות שנה אחרת[, 
אין להפריש תרו״מ מפירות האילן שחנטו אחר ט״ו בשבט על פירות שחנטו קודם ט״ו בשבט.

ובנושא מהי תחילת השנה לעניין שביעית בפירות האילן, נחלקו הראשונים, ויש בזה שלוש דעות. 
יש אומרים שלעניין קדושת שביעית הולכים בפירות האילן אחר א׳ בתשרי, בין לקולא בין לחומרא, 
ואין קדושת שביעית חלה אלא על פירות האילן שחנטו בין א׳ בתשרי של שביעית לכ״ט באלול 

של שביעית. וכך הכריע החזון איש להלכה )שביעית סימן ז ס״ק יג וס״ק טז בדינים העולים(. 

יש אומרים שאף לעניין שביעית הולכים בפירות האילן אחר ט״ו בשבט, בין לקולא בין לחומרא, 
וקדושת שביעית נוהגת בפירות שחנטו מט״ו בשבט של שביעית עד י״ד בשבט של שמינית. 

ויש אומרים שקדושת שביעית חלה על פירות שחנטו מא׳ בתשרי של שביעית עד י״ד בשבט של 
שמינית. דט״ו בשבט לעניין קדושת שביעית נאמר לחומרא ולא לקולא. 
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מחלוקת הראשונים מהי חנטה

בראשונים נאמרו שלוש שיטות מהי חנטה, הדברים נתבארו ברש״י, ברמב״ם 
ובמאירי. )ראה דרך אמונה הלכות מע״ש פ״א הלכה ב ביאור ההלכה ד״ה וקטניות(. 
אמנם רוב הראשונים שדנו והרחיבו בדיני חנטה )רבינו חננאל, רמב״ן, רשב״א, 
ריטב״א, רא״ש, ר״ן וכן הטור והשולחן ערוך( לא ביארו מהי חנטה, ולא ידועה לנו 

דעתם במחלוקת זו. 

יש לציין כי המושג ‘חנטה׳ המקובל כיום בשפת אנשי המקצוע אינו מוסכם לכל 
השיטות בהלכה. 

שלוש השיטות

שיטה א: רש״י ודעה ראשונה במאירי.

לשיטה זו החנטה היא שלב נפילת הפרח. וזה לשון רש״י בפירושו על התורה 
)במדבר יז, כג(: “ויוצא ציץ, הוא חנטת הפרי כשהפרח נופל״4. גם המאירי בתחילת 
מסכת ראש השנה הביא דעה זו כשיטה ראשונה, וזה לשונו: “וחנטה הוא הוצאת 
פרי קטן ונקרא בלשון לע״ז אשקאפא״ר, והוא שאמרו אילן שחנטו פירותיו שהדבר 

מוכיח שעל הפרי עצמו הוא אומר כן״.

שיטה ב: דעה שנייה בדברי המאירי. 

שיטתו השנייה של המאירי היא שחנטה היא הפרח עצמו. זה לשון המאירי: “ויש 
מפרשים בעניין חנטה, שהוא קודם שיצא הפרי כלל אלא הוצאת מה שהוא כעין 

פרחים״. היינו: חנטה היא השלב שבו יוצא הפרח5. 

וראה פירוט השיטות ומקורות בחוט שני שמיטה ויובל )פרק ד הלכה ט אות כא(, ובספר משפטי 
ארץ שביעית )פרק טו הערה 1(.

ולעניין ערלה, נאמר בגמרא שפירות ערלה אסורים עד ט״ו בשבט של שנה רביעית. אמנם יש ראשונים 
הסוברים שדין זה תלוי באיזה תאריך ניטע האילן, ויש מקרים שבהם מונים שלוש שנות ערלה 
מיום ליום. ראה פרטי הדין בשו״ע יו״ד סימן רצד סעיפים ד-ה ובחזון איש דיני ערלה סעיפים ה-ו.
4.  שיטת רש״י בכמה מקומות שנפילת הפרח היא השלב הנקרא ‘סמדר׳, ראה בהרחבה בפרק ‘גפן 

סמדר ובוסר׳. 

נמצא שסמדר וחנטה לדעת רש״י היינו הך. וכן כתב רש״י במסכת מנחות )דף טו, ב(: “סמדר - כבר 
חנטו ענבים״. וראה בפרק ‘שאר האילנות משיוציאו׳, שם נתבאר שלכאורה לשיטת רש״י שלב זה 

הוא אף השלב הנקרא ‘משיוציאו׳.
5.  גיסי הרה״ג מרדכי חיים בורנשטיין שליט״א הביא ראיה לשיטה זו מפירוש המשנה לרמב״ם 
)שביעית פרק ה משנה א(. שם כתב הרמב״ם, שפירות בנות שוח שהתחילו להנץ בשביעית ונגמרו 
בשנה שנייה קדושים בקדושת שביעית. משמע מדבריו שחנטה היא יצירת הפרח שהיא תחילת 
ההנצה. אכן, פירוש הרמב״ם כאן שונה משיטתו ביד החזקה שחנטה היא עונת המעשרות, וראה 
לשון הרמב״ם בהערה הבאה. סתירה זו אינה קשה כל כך, שכן המקדש דוד והחזון איש הוכיחו שאף 
לשיטת הרמב״ם יש בדבר מחלוקת הסוגיות בבבלי או בירושלמי. ויש סוגיא בירושלמי הסוברת 

שיטה ג: רמב״ם. 

לדעת הרמב״ם השלב הקובע הוא עונת המעשרות. הרמב״ם כתב בהלכות מעשר 
שני )א, ב( ובהלכות שמיטה ויובל )ד, ט( שהשלב הקובע לגבי שנת המעשר וקדושת 
שביעית הוא ‘עונת המעשרות׳. שלב זה הוא שלב מאוחר הרבה יותר הקרוב 

להבשלת הפרי. 

בהערה העתקנו את לשון הרמב״ם בשני המקומות6 לגבי פסק ההלכה והמנהג 
במחלוקת זו. ראה הערה7. 

שחנטה מוקדמת לעונת המעשרות, ולדעת המקדש דוד אף דעת הבבלי כן, וייתכן שהרמב״ם 
בפירושו על המשנה נקט כשיטה זו. אך המקדש דוד תמה מדוע פירש הרמב״ם שחנטה היא תחילת 
ההנצה, היינו הופעת הפרח ולא נפילת הפרח, וכתב המקדש דוד שקושיא זו “מרפסן איגרי״. אכן, 
לפי שיטה זו שהובאה במאירי, החנטה היא הופעת הפרח ולא נפילתו, ודלא כשיטת רש״י, וייתכן 

שדברי הרמב״ם בפירוש המשנה הם כשיטה זו.  

בשיטת הר״ש כתב החזון איש )שביעית ז, יא( שחנטה היא נפילת הפרח. אך מדברי החזון איש 
מבואר שעיקר כוונתו היא להוכיח שדעת הר״ש אינה כשיטת הרמב״ם שחנטה היא עונת המעשרות 
אלא מוקדמת ממנו כפי שמוכח מדברי הר״ש. אך אין כוונת החזון איש להוכיח שדעת הר״ש היא 
שחנטה היא נפילת הפרח ולא הופעת הפרח. שהרי החזון איש לא דן בענין זה כלל ולא הביא את 

הדעה השניה במאירי שחנטה היא הופעת הפרח. והזכיר רק את שיטת רש״י ושיטת הרמב״ם. 
6.  זה לשון הרמב״ם בהלכות מעשר שני פרק א הלכה ב: “וכן פירות האילן שבאו לעונת המעשרות 
קודם ט״ו בשבט של שלישית, אף על פי שנגמרו ונאספו אחר כן בסוף שנה שלישית מתעשרין 
לשעבר ומפרישין מהן מעשר שני, וכן אם באו לעונת המעשרות קודם ט״ו בשבט של רביעית אף 
על פי שנגמרו ונאספו ברביעית מפרישין מהן מעשר עני, ואם באו לעונת המעשרות אחר ט״ו 

בשבט מתעשרין להבא״.

וזה לשון הרמב״ם בהלכות שמיטה ויובל פ״ד הלכה ט, לעניין שביעית:  “פירות שישית שנכנסו 
לשביעית אם היו תבואה או קטניות או פירות האילן והגיעו לעונת המעשרות קודם ראש השנה 
הרי אלו מותרין, ואף על פי שאוסף אותם בשביעית הרי הן כפירות שישית לכל דבר. ואם לא באו 

לעונת המעשרות אלא אחר ראש השנה הרי הן כפירות שביעית״. 

שלב עונת המעשרות נתבאר במסכת מעשרות פרק א וברמב״ם הלכות מעשר פרק ב הלכות 
ג-ה. זהו שלב מתקדם בהתפתחות הפרי, כמובן זמן רב אחר נפילת הפרח. לא נדון כאן בשיטות 

השונות בענין. 
7.  בשולחן ערוך )יורה דעה סימן שלא סעיף קכה( פסק כשיטת הרמב״ם. והחזון איש )שביעית סימן 
ז ס״ק יב( כתב: “ולעניין הלכה כבר הכריע בשולחן ערוך סימן של״א סעיף קכ״ה כהר״מ״. ובדרך 
אמונה הלכות מעשר שני )פ״א ס״ק כא( כתב על פי דברי החזון איש: “ולהלכה קי״ל כדעת רבינו״ 
ובציון ההלכה )אות לו( כתב: “בקונטרס הלכות תרומות ומעשרות שהדפיס ר״ז שפירא ז״ל מובא 
ב׳ הדעות, אבל בחזון איש שביעית סימן ז ס״ק י״ב פסק כדעת רבינו״. אמנם יש לציין שבהמשך 
הסימן )ס״ק טז( ב׳דינים העולים׳, הביא החזון איש שתי השיטות וכן בסימן ט׳ ס״ק יז הביא שתי 
השיטות. נציין שגם בסדר תרומות ומעשרות שהדפיס הרה״ג קלמן כהנא ז״ל בחיי החזון איש הביא 
את שתי השיטות. ועיין בחזון איש שביעית )סימן כא ס״ק טז( שדן לגבי תפוזים שנלקטים בחורף 
של שביעית, והביאו שליש בשביעית. ודן החזו״א להחשיבם כפירות שישית לקולא בצירוף כמה 
טעמים, ואחד מהם הוא דעת תוס׳ והר״ש שחנטה היא סמדר או בוסר, ונמצא שפירות אלו חנטו 
בשישית עי״ש. ועיין בשו״ת מנחת יצחק )ח״ו סימן קל(, וכן בספר אוצרות ירושלים )חלק עשירי, 
עמוד רעג( במאמרו של הרה״ג בצלאל בלוי שהביא שם מקורות רבים בעניין זה, ואת מנהג בד״ץ 

העדה החרדית בירושלים.
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ביאור שיטת הרמב״ם

המפרשים הרחיבו כיצד מתיישבים דברי הרמב״ם עם דברי הגמרא שהולכים 
בשביעית ומעשר אחר חנטה, בתוס׳ רעק״א על המשניות )מעשרות א, ב( הניח 
דברי הרמב״ם בקושיא, וכתב על כך “וה׳ יאיר עיניי״. ונאמרו שני מהלכים בביאור 

שיטת הרמב״ם.

מהלך ראשון

לפי מהלך זה חולק הרמב״ם על הראשונים בביאור המושג ‘חנטה׳. וסובר שחנטה 
שנזכרה בגמרא היא עונת המעשרות. 

ומהר״י קורקוס )הלכות מע״ש א, ב( פירש כך את שיטת הרמב״ם, והביא ראיות 
לשיטה זו מדברי האבן עזרא ומדברי הרד״ק8. וכן נקט בפשיטות בפני יהושע על 

הסוגיא בראש השנה שם. וכן כתב החזון איש9.

מהלך שני

המקדש דוד פירש, שהרמב״ם מסכים שחנטה שנזכר בתלמוד בבלי אינה עונת 
המעשרות אלא מוקדמת לו, אלא שלדעתו הרמב״ם אינו פוסק כסוגיא זו אלא 
כסוגיא בירושלמי, שבה מוכח שהולכים אחר עונת המעשרות ולא אחר חנטה, 

ראה בהרחבה בהערה10.

זה לשון מהר״י קורקוס: “ורבינו תלה בכולם בעונת המעשרות ואיני יכול להלום דעתו, אם לא   .8
שנאמר דסבירא ליה דבתר חנטה שאמרו היינו עונת המעשרות ותבואה וזיתים כבר נתבאר דהבאת 
שליש היא עונתן אצל מעשרות. וכן מצאתי לר׳ אברהם ן׳ עזרא )שיר השירים ב יג( שפירש חנטה 
המתיקה. ויש אומרים שעשתה כדמות אבק מן ויחנטו הרופאים. ורש״י ז״ל כתב: ‘חנטה פגיה הגיע 
זמן בכורים לקרב שתכנסו לארץ׳ ורד״ק )שורש חנט( פירש: ‘חנטה יציאת הפירות והראותה טרם 

גמר בישולם תקרא חנטה׳ ע״כ. וכל זה קרוב לדעת רבינו״. 

בתוס׳ רבי עקיבא איגר על המשניות )מעשרות פרק א משנה ב( הקשה על הרמב״ם, שהרי בגמרא 
מפורש שהולכים אחר חנטה והניח בקושיא. והיינו שהיה פשוט לרעק״א שחנטה אינה עונת 

המעשרות.
דברי החזון איש בשביעית )סימן ז אות יב( וכלשונו: “אמנם דעת הר״מ דחנטה שהוזכרה היינו עונת   .9
המעשרות״. והחזון איש הק׳ שהרי בפסוק נאמר “התאנה חנטה פגיה״ והוא שלב מוקדם לעונת 
המעשרות. וכתב החזו״א: “ויש לומר דמ״מ חנטה שאמרו חכמים היינו עונת המעשרות״. נראה 

כוונת דבריו דלשון תורה לחוד ולשון חכמים לחוד. 
10.  בספר מקדש דוד )זרעים, סימן ס חנטה לקיטה והבאת שליש, אות א ואות ד( כתב שאף לדעת 
הרמב״ם חנטה שנזכרה בתלמוד בבלי היא נפילת הפרח, אלא שהרמב״ם פסק כמאן דאמר 
בירושלמי במסכת שביעית )פרק ה הלכה א( שהולכים אחר שליש שהיא עונת המעשרות )סוגיא 
זו בירושלמי הובאה גם בפני יהושע בראש השנה שם(.  ועיין מש״כ להקשות על שיטה זו בדרך 

האם חנטה היא השלב הקובע לגבי דין ערלה?

הפוסקים דנו מה השלב בגידול הפרי הקובע לעניין ערלה. כאמור לעיל, מפורש 
בגמרא שלעניין שביעית ומעשר הולכים אחר חנטה, אך לא נזכר בגמרא בפירוש 

השיעור הקובע לעניין ערלה.

שיטת רוב הראשונים

דעת רוב הראשונים11 שאף בערלה הולכים אחר חנטה. וכללו בחדא מחתא דין 
ערלה, מעשר ושביעית, שהולכים בהם אחר חנטה12. 

אמונה הלכות ביכורים פרק ב ציון ההלכה ס״ק צד. ובביאור הגר״א סימן שלא ס״ק קפו משמע 
כפי הביאור הראשון שכן ציין מקור לפסק השו״ע שהולכים אחר עונת המעשרות מסוגית הגמרא 
בראש השנה דף יד ודף טו, שם נאמר שהולכים אחר חנטה. ובמשנה ראשונה מסכת שביעית פרק 

ב משנה ז ופרק ה משנה א האריך בביאור שיטת הרמב״ם.

ובספר עלה יונה לרה״ג יונה מרצבך זצ״ל )עמוד קסח( נדפס מכתב ששלח המחבר לחזון איש זצ״ל, 
ובו אריכות דברים בעניין חנטה. ובתוך הדברים כתב לפרש דברי הרמב״ם כעין דברי המקדש דוד, 
ואף הביא לכך ראיה מדברי המאירי במסכת ראש השנה )דף יג, ב( שם הביא את שיטת הרמב״ם 
שהולכים אחר עונת המעשרות, ואח״כ בתב שיש אומרים שהולכים אחר חנטה. משמע שעונת 
המעשרות אינה חנטה. בשולי המכתב נרשם על ידי ר״י מרצבך: “בע״פ ענה לי החזו״א זצ״ל שקשה 
עתיקתא מחדתי וקשה לו לעיין עוד פעם״. ובעניין זה יש אריכות דברים בראיות לכאן ולכאן ולא 

נרחיב בהם כאן.

עוד יש לציין שבסוגיא אחת בירושלמי מפורש להדיא שחנטה אינה עונת המעשרות )במשנה 
נאמר לגבי איסור קציצת אילן פרי בשביעית שיעורים שונים, ונאמר שם ‘החרובים משישלשלו׳. 
דהיינו, משלב השלשול חלה קדושת שביעית על החרובים, והקוצץ את האילן מפסיד פירות 
שביעית. בהמשך המשנה נאמר שאחר שהגיעו הפירות לעונת המעשרות מותר לקצוץ את האילן. 
ובירושלמי נאמר: “שלשולן זו היא חנטן״ - הרי מפורש שחנטה קודמת לעונת המעשרות. ראיה זו 
הביאה אף החזון איש )סימן ז ס״ק יט( וכתב שמחלוקת היא בירושלמי. נמצא שבין לדעת החזון 
איש ובין לדעת המקדש דוד יש בעניין זה מחלוקת הסוגיות )אך נחלקו כיצד פירש הרמב״ם דברי 

הבבלי שהולכים אחר חנטה(.
11.  רבינו חננאל ראש השנה דף יד, ב; פירוש הר״ש שביעית ב, ז; רמב״ן ורשב״א מסכת קידושין דף 

ב, ב; ריטב״א מסכת ראש השנה דף י, א; ר״ן על הריף שם; הלכות ערלה לרא״ש אות ט.
12.  נושא זה נוגע לביאור דברי המשנה במסכת ביכורים )פ״ב משנה ו(: “אתרוג שוה לאילן בשלשה 
דרכים לערלה ולרבעי ולשביעית״. רש״י במסכת ראש השנה  )דף יד, ב(: “לילך אחר חנטה לענין 
ערלה ורבעי ושביעית״, וכן בפירוש רבינו חננאל שם. אמנם במסכת קידושין דף ב, ב כתב רש״י: 
“בג׳ דרכים - ערלה ורבעי נוהג בו כאילן ולענין שביעית הולכין בפירותיו אחר החנטה כאילן ולא 
אחר לקיטה כירק״. וכן פירש במסכת סוכה )דף לט, ב(. כלומר, אתרוג הוא כאילן בעיקר דין זה 
שנוהג בו דין ערלה. ובפירוש המשנה לרמב״ם במסכת ביכורים כתב שדין זה שאתרוג שווה לאילן 
ולרבעי הוא ברור )לפי תרגום ר״י קפאח: ‘פשוט׳(. והחידוש הוא שדינו שווה לאילן לעניין שביעית, 
שאין הולכים אחר לקיטה אלא אחר גמר פרי )כשיטת הרמב״ם שעונת המעשרות היא הקובעת 
ולא נפילת הפרח(. נראה שהרמב״ם לשיטתו, שהשלב הקובע לעניין ערלה הוא ‘הוצאה׳, וכפי 
שהוסבר שהשלב הקובע הוא הזמן שבו חל איסור ערלה, ואם כן ברור שאין חידוש בכך שאף 
באתרוג זהו השלב הקובע. וכן כתב בחידושי מהרי״ט על מסכת קידושין )דף ג, א( שאין לפרש 
שהחידוש הוא שהולכים אחר חנטה וזה לשונו: “דגבי ערלה ורבעי לא שייך לומר בהו אזלינן בתר 
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וכן פסקו הטור והשולחן ערוך בהלכות ערלה )יו״ד סימן רצ״ד סעיף ד( וזה לשון 
השו״ע: “כל הפירות שיחנטו בו קודם ט״ו בשבט יש להם גם כן דין ערלה, אף 

על פי שנגמרים אחר כך״.

שיטת הרמב״ם

זה לשון הרמב״ם )מע״ש ונטע רבעי ט, י(: “כיצד הנוטע אילן מאכל בט״ו באב משנה 
עשירית ביובל, הרי הוא בתוך שני ערלה עד ט״ו בשבט משנת י״ג, וכלאמהאשיוצי	א
ה	ילןא	תוךאזמןאזהאהריאהו	אערלהא	ףאעלאפיאשנ	מרואל	חראכמהאימים״. מדברי הרמב״ם 
מבואר שהשלב הקובע לאיסור ערלה אינו עונת המעשרות אלא ה׳הוצאה׳ - כל 

שהוציא האילן בשנות ערלה נאסר לעולם. 

וכתב החזון איש )שביעית סימן ז׳ ס״ק כ׳( שהרמב״ם חילק בין דיני מעשר ושביעית, 
שהשלב הקובע בהם הוא ‘עונת המעשרות׳, לבין דין ערלה שהשלב הקובע בו 

הוא ‘הוצאה׳. 

ופירש החזון איש דברי הרמב״ם ואת מקור שיטתו, שהרי שלב ה׳הוצאה׳ הוא 
השלב שבו חל איסור ערלה על הפרי, כפי שנאמר במסכת ברכות )דף לו, ב( על 

דברי המשנה בשביעית: “ושאר האילנות משיוציאו״. 

ופירשה הגמרא שם, שבשלב זה חלים קדושת שביעית ואיסור ערלה על הפרי, 
והיינו לשון הרמב״ם ‘כל מה שיוציא האילן׳. וראה בהמשך מהו שלב זה.

וביאר החזון איש טעם החילוק בין ערלה לשביעית, שלגבי ערלה השלב הקובע 
הוא בהכרח השלב בו חל על הפרי איסור ערלה. 

והטעם לכך הוא, שכיוון שיצא הפרי וחל עליו איסור ערלה, שוב אינו חוזר וניתר 
לעולם. ולא יועיל מה שהגיע הפרי לעונת המעשרות אחר שחלפו שנות ערלה13. 

אמנם, לגבי שביעית אין הדבר כן, שאף שקדושת שביעית חלה על הפרי בשלב 
הנקרא ‘משיוציאו׳14, בכל זאת אם יצאה שנת שביעית לפני שהגיע הפרי לעונת 
המעשרות פקעה ממנו קדושת שביעית. והאריך החזון איש בדבריו לבאר החילוק 

בין איסור שביעית הפוקע מהפרי לבין איסור ערלה שאינו פוקע ממנו.

חנטה, דפשיטא דכל שאסורים משום ערלה היאך יחזור ויותר, דקדושה שבהן להיכן הלכה, וכל 
שחנט בזמן איסורו תיכף נאסר ואין לו עוד היתר״. עד כאן לשונו. אמנם המהרי״ט הזכיר שאיסור 

ערלה חל  בשעת חנטה, וראה על כך בפרק ‘שאר האילנות משיוציאו׳.
13.  וסברא זו כבר נזכרה בדברי המהרי״ט במסכת קידושין שהובאה בהערה הקודמת. 

14.  כמבואר בסוגיא בברכות. ואדרבה, הגמרא לומדת לעניין ערלה מדין שביעית שחל בשלב זה. וצ״ע 
דברי המקדש דוד שכתב בסימן א שלשיטת הרמב״ם אין קדושת שביעית חלה עד שיבוא הפרי 
לעונת המעשרות. ולכאורה הוא נגד סוגיא מפורשת וכפי שכתב החזו״א.  ועיין בזה גם בקה״י 

שביעית סימן יא.

‘כל שיוציא האילן׳ 

הפוסקים דנו מהו השלב הנקרא במשנה ‘משיוציאו׳, ובלשון הרמב״ם ‘כל שיוציא 
האילן׳. 

בסוגיא במסכת ברכות )דף לו, ב( נאמר ששיעור ‘משיוציאו׳ מקביל לשיעור הנקרא 
‘סמדר׳. בפרק ‘גפן – סמדר ובוסר׳ שבספרי הובאה מחלוקת ראשונים מהו סמדר, 

ולפי מחלוקת זו יש נפק״מ מהו שיעור ‘משיוציאו׳. 

החזון איש כתב ששיעור ‘משיוציאו׳ שנזכר במשנה וברמב״ם הוא נפילת הפרח, 
דהיינו כאשר יוצא ומתגלה הפרי עצמו. והחזון איש נקט שזהו השלב הנקרא 

‘סמדר׳ וכשיטת רש״י בעניין זה. 

על פי זה כתב החזון איש )דיני ערלה אות ו( שלעניין ערלה אין מחלוקת בין הרמב״ם 
שכתב ‘מה שיוציא האילן׳, לשאר הראשונים שכתבו ‘חנטה׳. והשלב הקובע לענין 

דין ערלה הוא לכולי עלמא  נפילת הפרח15 וכן פסק החזון איש שם16.

ודברי החזון איש בביאור שיטת הרמב״ם צריכים ביאור, שכן החזון איש )שביעית 
ז, יא וכן באות כ( ייסד שיטתו על פי דברי רש״י, שסמדר הוא שלב נפילת הפרח, 
ושיעור מ׳שיוציאו׳ מקביל לסמדר כאמור בסוגיא בברכות. אך הרמב״ם בפירוש 
המשנה )ערלה א, ח( מפרש שסמדר הוא שלב הפרח עצמו ודלא כשיטת רש״י. 
ולשיטה זו על כורחך אף שיעור מ׳שיוציאו׳ הוא בשלב הפרח דהא בהא תליא17. 
ובפרק ‘שאר האילנות משיוציאו׳ הבאנו כמה ראיות להוכיח מהי שיטת הרמב״ם 

בהגדרת ‘משיוציאו׳.

שאלת ה׳חנטה׳ הנוגעת למעשה

ברוב הפירות, שאלה זו של זמן החנטה לפני ט״ו בשבט או לאחריו, אינה נוגעת 
הלכה למעשה, כפי שהזכירו הראשונים בהלכות ערלה שאין חנטה מצויה קודם 

15.  והחזון איש לשיטתו שנקט שחנטה היא נפילת הפרח כשיטת רש״י, ולא הזכיר את הדעה שחנטה 
היא הופעת הפרח.

16.  וכתב החזון איש ששיעור זה נאמר דווקא באילנות שנאמר עליהם במשנה בשביעית שקדושת 
שביעית חלה עליהם ‘משיוציאו׳, והוא הדין שחל אז איסור ערלה. אך לגבי גפנים, זיתים וחרובים 
השיעור שונה כפי ששנינו שם: “הגפנים משיגרעו, החרובים משישרשרו הזיתים משינצו״, ואף 

לגבי ערלה חל עליהם איסור ערלה רק בשלבים אלו. 
17.  יש שהוכיחו מדברי הרמב״ם בהלכות שמיטה ויובל )פ״ה הי״ח( שכתב: “ושאר כל האילנות משיוציאו 
בוסר״, שאין קדושת שביעית ואיסור ערלה חלים בשלב הסמדר, אלא רק בשלב הבוסר שהוא 
מאוחר יותר. החזון איש )שביעית ז, כ( הוכיח שאין לפרש כן דברי הרמב״ם והעלה צד שט״ס היא 
בלשון הרמב״ם כמו כן בדרך אמונה )כלאיים, ה, יד( הוכיח מדברי הרמב״ם במקומות אחרים, שאף 

פירות סמדר מכונים בלשון הרמב״ם בשם ‘בוסר׳.
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ט״ו בשבט18. לדוגמה, הגפנים, הזיתים, הרימונים, התמרים ועוד עצי פירות 
רבים פורחים בתקופת האביב, ופירותיהם מבשילים בקיץ.

שאלה זו נוגעת למעשה לגבי חרובים, כמבואר במסכת ראש השנה )דף טו, ב(, שם 
דנה הגמרא במה שנהגו העם להלך בחרובים אחר לקיטה ולא אחר חנטה. החרובים 
פורחים בחודש אב, חונטים אחר ראש השנה )כמבואר בירושלמי שביעית פ״ה 
הלכה א(, ופריים מבשיל בחודש אב. כך שהחנטה היא קודם ט״ו בשבט, והלקיטה 

אחר ט״ו בשבט. 

בזמננו, באקלימה של ארץ ישראל, ובשיטות הגידול המצויות, נוגעת שאלה זו הלכה 
למעשה למספר מיני פירות שחנטתם לפני ט״ו בשבט, והבשלתם אחרי ט״ו בשבט. 

הנדון ההלכתי נוגע לעץ השסק הפורח בסתיו ופירותיו מבשילים באביב, ובפרט 
כשמגדלים אותו בחממות, כפי שמצוי בזמננו. דבר זה גורם להבשלה מוקדמת יותר 
של הפרי. ופעמים מגיע הפרי לעונת המעשרות לפני ט״ו בשבט ונלקט אחר ט״ו 
בשבט, וכיוון שלא כל הפירות גדלים בבת אחת יש על אותו עץ פירות כאלה וכאלה. 

בעיה זו קיימת לעתים אף במיני הדרים, כמו לימון ואתרוג שמוציאים כל השנה 
פירות, והיא שכיחה גם בעצים נשירים כדוגמת אפרסק ונקטרינה, שעוברים טיפול 
מיוחד להקדמת החנטה, ובמיוחד כאשר הם גדלים במקומות חמים כמו בקעת 

הירדן או הערבה. 

יש עצי פרי שנפילת הפרח מתרחשת בהם לפני ט״ו בשבט,  ויש עצי פרי, שבהם 
גם עונת המעשרות היא קודם ט״ו בשבט. קיימים גם עצי פרי שנפילת הפרח חלה 
בהם קודם ט״ו בשבט ועונת המעשרות אחר ט״ו בשבט, ודינם תלוי במחלוקת 
הראשונים - מהי חנטה.  לפעמים חלק מהפירות שבעץ מגיעים לשלב נפילת 
הפרח או עונת המעשרות קודם ט״ו בשבט, וחלקם אחרי ט״ו בשבט, ולא תמיד 

ניתן לזהותם.

וכתב החזון איש שביעית )סימן ז ס״ק כ״ב(, שפעמים אילן אחד מקצתו ערלה, 
ומקצתו רבעי. כתוצאה מכך יש תערובת של איסור והיתר על אותו העץ. 

למניעת מצב זה, כאשר מגיע ט״ו בשבט של השנה הרביעית, על המגדל לבדוק 

18.  הרא״ש בהלכות ערלה כתב שהאידנא אין חנטה בעולם קודם ט״ו בשבט. הובאו דבריו בבית יוסף 
ובדרישה בסימן רצד, ועי״ש מה שביארו על פי זה. 

ובחידושי הריטב״א מסכת ראש השנה דף י, א כתב: “והדבר ידוע שאין החנטה הזו מצויה אלא 
מעט ובמקצת מיני אילנות ולהכי קאמרינן פעמים, וזה ברור״ )היינו: בגמרא שם נאמר: “פעמים 

שברביעית ועדיין אסורים משום ערלה״, 

והכוונה בזה היא לפירות שחנטו מא׳ בתשרי עד ט״ו בשבט של שנה רביעית שאסורים באיסור 
ערלה. עיין בעניין זה שו״ע יו״ד סימן רצד סעיפים ד-ה מחלוקת הראשונים והרמב״ם בדין זה. 
ומפרש הריטב״א שנקטה הגמרא לשון “פעמים״ משום שאין הדבר מצוי שפירות חונטים בעונה 

זו של השנה(, וכ״כ בעל המאור במסכת ראש השנה דף ב, ב.

את העצים ולהסיר מהם את כל הפירות שכבר חנטו )ולהגדרה מדויקת של החנטה 
יעשה שאלת חכם(.

השאלה של זמן החנטה נוגעת כמובן גם להלכות שביעית. אמנם לעניין שביעית, 
לפי הכרעת החזון איש )ראה הערה מס׳ 3( המועד הקובע אף לפירות האילן הוא 
א׳ בתשרי. כך שהדבר נוגע להלכה בפירות החורף שפעמים חונטים לפני ראש 

השנה, אך מבשילים אחרי ראש השנה. 

פירות שחנטו נחשבים ‘דבר שבא לעולם׳.

בכמה מקומות בש״ס נאמר, שאין אדם יכול למכור פירות שלא באו לעולם. ומדברי 
רש״י במסכת בבא מציעא )דף סו, ב ד״ה עד שלא באו( משמע שאחר שחנטו 

הפירות, הם נחשבים כדבר שבא לעולם.

וכן פסק הרמ״א: )חו״מ ר״ט סעיף ד( “מיהו גבי אילן, אם חנטו הפירות - מקרי 
בא לעולם״. ובפני יהושע )קידושין דף סב, ב( הרחיב בדין זה ודן אף מהי החנטה 

האמורה כאן לדעת רש״י ולדעת הרמב״ם.
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ערב שנת השמיטה באופן טבעי כמות השאלות העולות בבית המדרש מתרבות 
ומלבד השאלות בעניני תרומות ומעשרות כלאים וערלה, מתחילות להצטבר שאלות 
בעניני שביעית, חלקן חדשות וחלקן שאלות שכבר נשאלו בעבר, אך כדרך דברי 

תורה בכולם ניתן למשמש שוב ולפתוח חלונות ופתחים חדשים.

עקב קוצר המצע נעלה כאן רק שתי שאלות שנידונו בבית המדרש אשר יש עוד 
לדוש ולעיין בהם רבות מפנים וזוויות שונות ולפתוח עולמות חדשים.

ירש מאביו קרקע מוחכרת שהשוכר עובד בה בשביעית

שאלה שהגיעה לבית המדרש על ידי יהודי שקיבל ירושה מאביו שדה חקלאית 
המוחכרת כשלושים שנה קדימה בחוזה סגור וברור, החקלאי החוכר את הקרקע 
עובד בה בשביעית על פי “היתר מכירה״ שכידוע אינו מקובל להלכה. ונפשו בשאלתו 

הן קרבה שנת השבע מה עליו לעשות בתור בעל הקרקע הנעבדת בשביעית.

נידון זה נוגע בכמה וכמה שאלות. המרכזית שבהן היא השאלה האם ישנה חובה 
להשבית את הארץ מעבודה או שרק אסור לעבוד בה בשביעית, בשאלה זו נחלקו 
כבר רבותינו הראשונים ועמדו הרבה מרבותינו, מהם נקטו כך ומהם נקטו אחרת, 
ומהם נקטו פשרה בין הקצוות, שחובה שלא יעבוד בה ישראל מכוחו, ויש שסברו 
שאף עכו״ם אסור שיעבוד בה מכוחו. במשפטי ארץ פרק ט הערה 1 הביא בקצרה 

את סיכום השיטות בזה.

יש לציין כי שאלה זו נוגעת גם לגרים בבנינים משותפים אשר בגינותיהם לא 

 שיח
השדה

רבי יחיאל איתמר שליט״א
מרבני בית המדרש

שומרים על שביעית כהלכתה ואין בכוחם למנוע זאת, ועליהם לדעת מה הם 
צריכים ויכולים לעשות במצב זה.

האם צריך להפקיר את שדהו בכדי שלא לעבור על שביתת 
קרקע

כאמור, בשאלה זו נחלקו הראשונים ונראה מדברי החזו״א שיש לחוש לדין שביתת 
שדהו, אמנם במקרה זה שהחוכר עובד שלא מכח בעל הקרקע ואין בכוחו למנעו 
מעבודה בשביעית, משום שירש מאביו קרקע מושכרת כבר, ישנם עוד סברות 
להקל בזה, יעויין במשפטי ארץ שם הערה 2 בשם מרן הגרש״ז אוירבך זצוק״ל 
שהניח בצ״ע, ולהלכה הורה מרן הגרי״ש אלישיב זצוק״ל ]הוב״ד בקובץ תשובות 
חלק א, רכט[, שעליו להפקיר את שדהו וכשם שנפסק בשו״ע או״ח רמו סעיף ג 
לגבי שביתת בהמתו, שאם הגוי עיכב את הבהמה לעצמו לשבת, צריך הישראל 

להפקירה.

אמנם אעפ״כ הורה שם שניתן להפקיר את השדה הפקר לזמן - רק לזמן העבודות 
ולא בכל עת, וכן הוא איננו חייב לגלות את אזנו של השוכר שהקרקע מופקרת, 
אלא יכול להפקיר בפני שלושה אוהבים שסומך עליהם שלא ילכו לזכות בשדה, 

וכך אכן נאמר לשואל.

האם רשאי לגבות את דמי השכירות עבור קרקע שהפקיר

אך עם זאת התעוררה שאלה נוספת שלכאורה בעל השדה – היורש אינו רשאי 
לקבל את דמי השכירות לשנה זו, שהרי השדה היא הפקר ואינה מושכרת על ידו, 
ולפיכך הוצע לשואל לומר לשוכר כי הוא איננו רוצה להנות מדמי מלאכה בשדה 

בשביעית ולכן הוא “מוותר״ על דמי השכירות באותה שנה. 

הפקר על תנאי שלא יכול להתברר

אמנם היו שטענו שאין צורך בכך, שהרי כפי שנכתב לעיל אין זה מוסכם שעליו 
להפקיר את הקרקע, ואם כן הוא איננו חייב להפקיר על כל צד, אלא יכול להפקיר 
על הצד שהוא חייב להפקירה משום שביתת הארץ, ועל אף שלא הוא זה שהשכיר 
את הקרקע לשביעית, ובכך תהיה הקרקע ספק הפקר, שעל הצד שעליו להפקירה 
הרי היא הפקר, ועל הצד שאינו חייב להפקירה הרי היא שלו. ובספק הלא הוא 

המוחזק בקרקע וכך יוכל לגבות את דמי השכירות מכח מוחזקותו זו.

אך יש הרבה לדון בפתרון זה, מכמה וכמה פנים:
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שיי ישסי

א האם ניתן להפקיר קרקע בתנאי כזה שתולה את ההפקר בספק שלא יכול 	.
להתברר, שהרי במצב כזה אף אחד אינו יכול לזכות בקרקע, שמא אין שביתת 
הארץ, או שעל אף שיש שביתת הארץ אינו עובר אם לא השכירה הוא עצמו, 
או שלא יועיל מה שיפקיר וכמו שהאריכו האחרונים. ויש לדון אם הפקר כזה 
שלא ניתן לזכות בו הוי הפקר או שהוא בטל מעצמו שהרי לא הפקירה לכל אדם.

ובאופן שמפקיר ותולה את ההפקר בתנאי שיתברר, יכול כל אדם לזכות באם 
אכן יקרה/יתברר כך וכך, ולאחר מכן כשיתברר שאכן כך יקבל את שלו, אבל 
כשתולה במה שלא יכול להתברר אינו יכול לזכות כלל. ]וזאת מלבד מה שדנו 
שדנו האחרונים האם שייך תנאי בהפקר, משום דכל מילתא דליתא בשליחות 
ליתא בתנאי, יעויין קהלת יעקב תוספת דרבנן אות הה׳א[. ובמעדני ארץ 
)תרומות פ״ב הי״א( ועוד מן האחרונים דנו במי שהפקיר בתנאי שלא יזכה בו 
אחר, האם הוי הפקר, אך אולי יש לחלק ששם משום שתנאי מילתא אחריתי 
מועיל ההפקר, וכאן עצם ההפקר לא מאפשר לזכות בו שהרי נעשה רק על 

צד מסוים שאינו יכול להתברר. 

ובחזו״א ז, יד לגבי אתרוג שישית הנכנס לשביעית אחר שהכריע שם שהוא 
ספק קדוש בקדושת שביעית, הסתפק אם יכול להפקיר רק על הצד שחייב 

להפקיר, והניח בצ״ע. 

אמנם יש מקום לחלק דשביעית אפקעתא דמלכא, ואף אם צריך שהוא עצמו 
יפקיר, לכאורה אין זו חובה ליצור הפקר חדש אלא שמכיון שאמרה תורה 
להפקיר שדהו צריך לייצר מצב חיובי שהוא לא מחזיק בה, וממילא עד כמה 
שהוא מצידו מפקיר על הצד שחייב להפקיר - קיים את חובתו, אבל נידון 
דידן איננו בהפקר מדין שביעית, אלא בהפקר על מנת להמנע מחילול שביתת 
הארץ ובזה יש להסתפק האם הפקר כזה שאינו אלא הפקר על צד שלא יכול 

להתברר מועיל.

א מי הוא מוחזק בספק הפקר כשמפקיר על הספק, שיש לומר שעצם מה שמפקיר 	.
מספק מאבד את זכות המוחזקות שלו. 

ובשו״ע חו״מ רעג, ח מבואר שבאמר זה הפקר - וזה, השני הוא ספק הפקר. 
ובסמ״ע שם מבואר שהבעלים נשאר מוחזק. אך יש לדון אם הוא הדין כשעושה 
הפקר על הצד, שבזה מאבד הוא את זכות המוחזקות שלו שזהו חלק מן ההפקר 

שאינו מחזיק בו על הצד שצריך להפקיר את השדה.

ובחזו״א שם כתב שאם הפקיר בשביעית אתרוג של שישית הנכנס לשביעית, 
והפקיר על הצד שחייב להפקיר, הוא אינו יכול לעכב על הזוכה, והזוכה אסור 
לו לזכות מספק, ובמעדני ארץ )שביעית ה, ד( תמה על דבריו שודאי יוכל הזוכה 

לזכות מספק ממון. ויש לדון אם לדמות את דבריהם ומחלוקתם לנידון דידן 
שאינו שחייב להפקיר מדיני השביעית, אלא מפקיר שלא לעבור על שביתת 
הארץ אם ישנה חובה כזו ואם נחשב לו לחילול שביתת הארץ מה שהישראל 
עובד בה, אבל אין לו חיוב בעצם שלא להחזיק בקרקע ולשומטה, ויתכן שרשאי 

לעכב על הזוכה וככל ספק ממון. 

א אי יכול לגבות את דמי השכירות באופן כזה מספק ומכח מוחזקותו בקרקע, או 	.
שיכול השוכר לומר קים לי כמ״ד שנוהגת שביתת קרקע וחייב אתה להפקיר 
שלא לעבור באיסור שביעית ואיני חייב לשלם את דמי השכירות. היינו יד מי 
על העליונה בשאלה זו האם המוחזקות של בעל הקרקע לומר אל לך להשתמש 
בקרקע בלי לשלם ובקרקע הוא המוחזק או דלמא בעל המעות מוחזק שלא 

לשלמם אם אינו חייב.

ובספק על חודש העיבור כשהשכיר לו בשנים עשר דינר לשנה דינר לכל חודש, 
והתעברה השנה שחודש זה הוא בספק, ופסק בשו״ע )חו״מ שיב, טו( שמשום 
שקרקע בחזקת בעליה עומדת חודש העיבור הוא של המשכיר ויכול לתבוע 
את דמיה, שם י״ל שזו גופא ההכרעה שאינו יכול לדור בקרקע בלי לשלם 
את חודש העיבור, אבל בנידון דידן שהספק הוא מי הוא הבעלים, אמנם הוא 
המוחזק בקרקע לומר שהיא שלו אבל השוכר מוחזק בכספו שלא לשלם למי 

שאינו בעלים עליה, והלא המוחזקות אינה הכרעת ודאי. וצ״ע. 

א ויש לדון אי יכול לומר קים לי כמי שאומר שעבודתי אסורה בשביעית, שהרי 	.
אם יש ממש בהיתר מכירה שוב בעל השדה אינו צריך להפקירה וכל ההפקר 
חל על הצד שהאיסור הוא ביד השוכר לעבוד בה ואינו יכול להשים עצמו רשע 

ולהחזיק בכספו כי עבד באיסור.

כמובן בכל נידונים אלו כבר דנו רבותינו בהקשרים שונים, ויותר ממה שהובא לא 
הובא כאן, ולא באנו בדברים אלו אלא לעורר חלק מן השאלות שאמורות להיות 
מוכרעות בנידון זה, ודון מינה ואוקי באתרה – לדעת מה נכון במקרה זה, ולמה 

אין לדמות.

עוד היו שטענו שיכול להפקיר את הקרקע בזמן שנעשה בה האיסור, ורק את 
אותם מקומות שעובד בהם באיסור, וכל זה רק במלאכות דאורייתא שהם חרישה, 
זריעה נטיעה, קצירה ובצירה, משום שמה שמחמירים לחוש לשביתת הארץ הוא 
רק במלאכות דאורייתא, אך למלאכות דרבנן אינו צריך להפקיר, וכך ויוכל  לגבות 
את דמי השכירות של שנת השבע משום שרוב הקרקע שלו כל הזמן, וכל הקרקע 
שלו ברוב הזמן, ורק מיעוטה אינה שלו כל הזמן, וממילא יכול ליטול דמי שכירות 
עליה, אמנם אף בזה יש להסתפק שהרי סוף סוף חוזה השכירות עליו נקבו סכום 
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שיי ישסי

מסוים לכל שנה הוא על כל הקרקע לכל השנה, ויש הרבה לדון בשאלות אלו, 
והרי הם מוגשים לפני החכמים.

זריעה ונטיעה בעציץ מפלסטיק מתכלה

על  שעמדה  נוספת  שאלה 
שולחנם של יושבי בית המדרש 
וזוקקת הכרעה בהירה וברורה 

היא שאלת העציץ המתכלה.

שמשמיטה  זכינו  ה׳  בחסדי   
לשמיטה הנטיעות בשביעית 
כדי  עד  ומתמעטות,  הולכות 
שנטיעות מסחריות כמעט ולא 
יהיו אי״ה בשנת השבע הבאה 
עלינו לטובה. אך עדיין ישנה 
בעיה מערכתית שלא באה על 
פיתרונה, והיא בעיית העתקת 
העצים, כאשר מכשירים שטח 
לבניה או סלילת כביש וכדומה 
החוק אינו מאפשר לעקור את העצים בלא להעתיקם למקומות אחרים ולא ניתן 
לעקרם סתם כך, ]בעצי פרי  - במקרים רבים ישנו איסור מן התורה לעקור עצים[.

והואיל ואישורי סלילה ובנייה יוצאים גם בשנת השמיטה, יש לחפש האם ישנה דרך 
מותרת להעתקת העצים למקום אחר בלי לעבור באיסור נטיעה בשביעית. בעבר 
נוסה פתרון על ידי העברת העצים עם גוש אדמה גדול לתוך חביות ולהשאירם 
כך עד לאחר שמיטה ורק אז ליטוע אותם במקום אחר באדמה, אך פתרון זה לא 

צלח בעצים גדולים. 

משום כך היה מי שהציע להעתיק את העצים עם גוש לעציץ שעשוי מפלטיק 
שמתכלה באדמה לאחר תקופה, וכך נטיעת הגוש באדמה תיחשב גרמא, שהרי 

האדמה היא זה שמכלה את העציץ ורק אז נעשית הנטיעה באדמה.

אמנם אין זה פשוט בכלל להתיר גרמא בשביעית, ויש בזה שיטות שונות, שיש 
מי שסבר שגרמא הותרה בשביעית ויש מי שאומר שהותרה עכ״פ מן התורה, 
אף שאסורה מדרבנן, אך עדיין יש לדון אם ניתן לצרף את הגרמא בתור סניף 

במקרים בהם יש עוד סיבות להתיר, כגון בבית וכדומה, ובמקום הפסד שהותרו 
בו מלאכות דרבנן.

אך היו שאמרו שאין כאן גרמא כלל, משום שכל זריעה ונטיעה – בהגדרה - היא 
להניח את הגרעין או הייחור או העץ בקרקע והקרקע היא זו שקולטת את הזרע 

ומגדלת אותו, 

שהרי ידועים הם דברי המנחת חינוך במצוה רח״צ, על החילוק בין איסור אפיה 
בשבת לאיסור זריעה בשבת, שבאיסור אפיה אם הכניס פת לתנור בשבת ולאחר 
מכן רדה את הפת, כך שלבסוף לא נאפתה, אינו לוקה, אבל אם זרע גרעין באדמה 
ושב ונטלו ממנה, לוקה כיון שעצם מעשה הזריעה הוא האיסור והנחת הגרעין 

היא היא זריעתו, 

ולכן מה לי אם הקליטה התעכבה י״ד יום ככל גרעין ונטיעה, או שהתעכבה עוד 
יומיים של כילוי העציץ, הצד השווה בכולם שמסר את הנטיעה והפקידה ביד 

האדמה והרי הוא יושב ומצפה שתיקלט ותגדל ממנה.

ומאידך יש מקום לומר שהואיל והקליטה נמנעת על ידי העציץ שהוא התערבות 
מלאכותית, נחשב שלא זרע אלא הזריעה נעשית רק לאחר התכלות העציץ וזה 

נעשה בגרמא. 

סברא נוספת לאסור במקרה זה, היא מכח שיטת הרמב״ם בירושלמי, בירושלמי 
ערלה פ״א ה״ב מבואר שאם נטע עצים בעציץ של חרס אף שבעלמא כלי של חרס 
נחשב לעציץ שאינו נקוב, מכל מקום כיון שהעצים מפעפעים אותו נחשב לנקוב. 
ופשטות דעת הרמב״ם היא שהטעם הוא לא מפני שיניקת העצים היא חזקה 
יותר והיניקה מחלחלת גם דרך החרס, שמכיון שהעצים יגדלו ויתחזקו ושרשיהם 
יבקעו את הכלי, נחשב מתחילה כעציץ נקוב לגבי עצים, יעוין מנחת שלמה עא, ז.

וכמו כן יש מקום לומר בנידון דידן שמכיון שהעציץ עומד להתכלות נחשב שכבר 
עכשיו הוא כנקוב והרי הוא כמי שנטע את העציץ בארץ עצמה. ומאידך יש לומר 
ולחלק בין אופן ששרשי העץ עצמם יבקעו את העציץ, שבזה נחשב שמתחילה 
העציץ אינו מחסום בפניו, אך אם הגרעין או העץ אינם יכולים לבקוע את העציץ, 
אלא האדמה היא זו שמכלה את העציץ, כל עוד הוא לא נבקע העציץ מהווה 

מחסום בפני העץ ומחשיבו כתלוש.

אלו מקצת מן השאלות שעלו לאחרונה בבית המדרש, ויש לדון הרבה לפלפל 
ולהכריע בהם בע״ה.
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לוי  ולי

לוח ערלה קיץ תשפ״א
מאת הד"ר משה זקס הי"ו

אחוז שם הפרי
דונם חודשי קטיףערלה

ארצי
יבול 
ארצי

ניטע 
בתשע"ט 

[דונם]
יבול 
לדונם

ס"ה 
יבול 

מנטיעה 
חדשה

הערות

א. הרבה ערלה 200702000.120אוג. - אוק.30.00אוכמניות 
בגלל סורים 
היוצאים מן 

האדמה ומניבים 
פרי. ב. יש יבוא 

מחו"ל

750500250.25אוג. - פבר.1.00אנונה

באבאקו - ראה 
פאפיה

יתכן סורים 2,3005,8001300.452ספט. - דצמ.0.90גואיבה 
המניבים פרי

282010.40.4ספט. - דצמ.2.00גויאבה תותית 

חלק מהיבול 2505002100יוני - יולי0.00דובדבן - חמוץ
גדל אצל נכרים 

[ספק ערלה 
מנכרי]

חלק מהיבול 5,2004,00020000יוני - יולי0.00גודגדן - מתוק
גדל אצל נכרים 

[ספק ערלה 
מנכרי]

דומדמניות [דומה 
לאוכמניה]

חשש ערלה 
גדול

0.9297,00057,5002,640528זית - סך הכל 

שימורים - כל 16,00012,000400.28ספט. - דצמ.0.07זית למאכל
השנה

69,00036,0001,7000.2340ספט. - דצמ.0.94זית לשמן 

זית גדול - דו 
שימושי

שימורים - כל 12,0009,5009000.2180ספט. - דצמ.1.89
השנה

5001,40050.52.5ספט. - דצמ.0.18חבוש

אין פרי ערלה0ספט. - דצמ.חרוב

מאי - 0.41ליצ'י
אוגוסט

250015001550.046.2

לונגן [דומה לליצ'י 
רק בצבע חום]

כמעט ואין 0
ערלה

הרבה תחת 270008100018000.5900אפר. - נובמ.1.11לימון
השגחה

לימה [ליים] קטן, 
ירוק, מעט רחב - 

פחוס

100025001000.220יולי - נובמ0.80

כללי

אחוז שם הפרי
דונם חודשי קטיףערלה

ארצי
יבול 
ארצי

ניטע 
בתשע"ט 

[דונם]
יבול 
לדונם

ס"ה 
יבול 

מנטיעה 
חדשה

הערות

30075050.21ינו - נובמ0.13לימטה

לימקווט, צורת 
לימון קטן ומאורך, 

ירוק צהוב

6020010.20.2ספט. - דצמ.0.10

משמש -
סך הכל 

1.5011,00022,0001,100330

3,0006,0006000.3180אפר - יוני3.00זנים בכירים

7,00014,0004000.3120יוני0.86רעננה

1,0002,0001000.330סוף יוני1.50אפילים

20,00040,0001,4000.0570 יולי - נובמ.0.18מנגו

252500נוב - דצמ.0.00פיג'ואה

10.40600604161063פיטאיה - סך הכל

פיטאיה [זוחלת, 
צהובה עם ציפה 

לבנה]

303000מרץ - דצמ.0.00

פיטאיה עמודית 
[קובו] - פרי בהיר 

חלק

1202440.010.04יוני - ספטמ.0.17

פרי  עדן - צורת 
ביצה מגוון, 

בליטות בפרי

4505501570.462.8מאי - דצמ.11.42

80.00130150פפאיה

3,0004,50000ספט. - דצמ.0.00פקאן

יש השתרשות 4,8005,3001700.234כל השנהצבר
של עלים 

חדשים 
המניבים פרי - 
יש לרכוש צבר 
רק תחת פיקוח 

נפוליטוס [כמין 
צבר שעליו 

נאכלים] - אין 
מידע ברור, מרבית 

החלקות הם כבר 
אחרי שנות ערלה, 
קיים ספק אם נוהג 

בו דין ערלה

4001,000120.33.6מאי - דצמ.0.36קומקוואט

קיוי- צורת ביצה, 
חום-אדום

הרוב בפיקוח1,8604,000870.217.4אוגוס - ינו.0.44

כללי
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לוי  ולי

אחוז שם הפרי
דונם חודשי קטיףערלה

ארצי
יבול 
ארצי

ניטע 
בתשע"ט 

[דונם]
יבול 
לדונם

ס"ה 
יבול 

מנטיעה 
חדשה

הערות

קרמבולה - פרי 
מצולע

אפר.  - 15.00
ספט.

ערלה משנה 6820010330
2-3

30016010.080.08אוג.- אוקט.0.05שיזף

קיים גם מיבול 2,8004,000700.17מרץ - מאי0.18שסק
נכרים

שעונית - 
פסיפלורה, 

יולי - 40.25
פברואר

ערלה משנים 1,2002,0002303.5805
2-3

יש גם הרבה 75,0007,0003,426137.04ספט.- דצמ.1.96שקד  - סך הכל
יבוא

55,0005,1802,5210.04100.84ספט.- דצמ.1.95שקד גדול א.א.פ. 

שקד בינוני [54, 
גלעד, שפע, 2200]

13,0001,3006480.0425.92ספט.- דצמ.1.99

7,0005202570.0410.28ספט.- דצמ.1.98קטן [53]

1,7001,350100.11מאי - דצמ.0.07תאנה ארגמנית

1,300700500.15מאי  - אוקט.0.71תאנים אחרות

מעט מטעים, תות עץ
אין יבול ערלה

תמר יבש - משווק 
כל השנה

משווק כל 20,00010,0003000.039ספט.- נובמ.0.09
השנה

משווק כל 50,00040,0004,2000.03126ספט.- נובמ.0.32תמר מג'הול
השנה

קפוא, כולל 4,2004,500400.031.2ספט.- דצמ.0.03תמר לח
המשווק כל 

השנה 

0.2546,950160,700801405תפוח עץ סך הכל

זנים בכירים

4,05015,40010110יולי0.06ענה

בכירים שונים [א 
52, א 60]

6002,000613יולי - אוג.0.15

תפוח עץ רגיל 
[ללא בכירים] סך 

הכל

0.2742,300143,300785392

עד ינואר 20060050.31.50.7%יולי - ספט.0.25גרנד

10020000.50אוגוס.0.00אין כמוהו

1,5004,50000.50אוג.-אוקט.0.00אורליאן

גלה, פחוס ירוק 
פסים אדומים 

עד ינואר 4,00012,000800.5400.7%אוגו - אוקט.0.33

כללי

אחוז שם הפרי
דונם חודשי קטיףערלה

ארצי
יבול 
ארצי

ניטע 
בתשע"ט 

[דונם]
יבול 
לדונם

ס"ה 
יבול 

מנטיעה 
חדשה

הערות

דלישס אדום= 
חרמון

אוגוס.- 0.03
אוקט.

עד ינואר 10,00036,000200.5100.6%

אוגוס. - 0.10זהוב, נקודות
אוקט.

עד ינואר 10,00040,000800.540
0.14%. חלק 
מהיבול גדל 

אצל נכרים

גרני סמית, ירוק 
גדול 

עד פברואר 10,00030,0001200.560ספט. - נוב.0.20
0.3%

פינק ליידי, ורוד-
צהוב 

יש הרבה יבוא.4,00012,0002000.5100ספט. - נובמ.0.83

זנים חדשים - 
הערכה כללית

50010002000.5100כל העונה10.00

כללי

בית המדרש להלכה בהתישבות אמונת אי״ש
רח׳ המלמד 1 ירושלים טל. 02-6488888

  יצא לאור במהדורה חדשה

משפטי ארץ שביעית
 מאת הרב שאול רייכנברג

לקראת שנת השמיטה

״משפטי ארץ שביעית״ הינו חלק מסט הספרים }שני כרכים{ֿ ״משפטי 
ארץ״ הכוללים גם הלכות תרמות ומעשרות,חלה, ערלה, וכלאים.

ב״משפטי ארץ -שביעית״ מובאות כל הלכות שביעית כפי שהם למעשה במציאות של ימינו, 
בשדה ובגינה, בבית בחנות ובמטבח, בצורה מסודרת ובלשון המובנת לכל 

על פי שיטתו של מרן החזו״א זצוק״ל 
ופסקיהם של מרנן ורבנן זצ״ל, מרן הגרש״ז אויערבאך, 

מרן הגרי״ש אלישיב ומרן הגר״נ קרליץ זצוק״ל.
בהערות מובאות בהרחבה המקורות לכל הלכה.

בית המדרש להלכה בהתישבות
אמונת אי“ש 8889
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לוי  ולי

שם הפרי
אחוז 
דונם חודשי קטיףערלה

ארצי
 יבול 
ארצי

ניטע 
בתשע"ח 

[דונם]

יבול 
לדונם

ס"ה יבול 
מנטיעה 

חדשה

0.0017,44034,86014723.6אגס - סך הכל

10020000.10יוני0.00ג'נטיל - קטן צהוב.

אטרוסקה - - גדול, מארך, ירוק, 
לחי אדום“

28558050.21יוני - יולי.0.17

קוסטיה - מארך, צהוב, לחי 
אדומה

2,7005,400550.15.5יולי.0.10

ספדונה (וספדוצ'ינה) ירוק בהיר, 
צואר קצר

14,00028,000420.28.4יולי. - אוג.0.03

ברטלט -ירוק או אדום, גדול, רוב 
ייבוא

5010000.10אוג.0.00

טי פי, עדן ירוק זהוב ורוד  בין 
אירופי לאסיאתי, הרבה בפיקוח

4570410.28.2אוג. ספט.11.71

22045020.150.3אוג.0.07נאשי (אסיאתי) דומה לתפוח

406020.10.2אוג.0.33אוסוי (אסיאתי) חום

אגס

שם הפרי
אחוז 
דונם חודשי קטיףערלה

ארצי
 יבול 
ארצי

ניטע 
בתשע"ח 

[דונם]

יבול 
לדונם

ס"ה 
יבול 

מנטיעה 
חדשה

הערות

חלק מהיבול 5501,80020.501.00אוגוס.- אוקט.0.06חלוואני - אדום
גדל אצל 

נכרים [ספק 
ערלה מנכרי]

רד גלוב +לוש -אדום סגול, 
עגול

3,0009,000720.5036.00אוגוס.- אוקט.0.40

40120100.505.00אוגוס.- אוקט.4.17אוטם בלאק, שחור

ענבים

שם הפרי
אחוז 
דונם חודשי קטיףערלה

ארצי
 יבול 
ארצי

ניטע 
בתשע"ח 

[דונם]

יבול 
לדונם

ס"ה 
יבול 

מנטיעה 
חדשה

הערות

ענבים ללא חרצנים - סך 
הכל

0.6537,57099,6001,309644

[s.b.s .125] 1,0001,600350.207אפר. - מאי0.44מחממות

5010000.500מאי - יולי0.00פרלט באיזור מקדים

670 אדום שחור קטן - 
בינוני

5010000.500מאי - יולי0.00

125 פריים s.b.s. ארלי 
סוויט. אשכול לא צפוף, 

ענב ירוק

8,00020,0002500.50125מאי - יולי0.63

108 [מסטרי] ו 6090. דומה 
קצת ל125 אך מאורך

1,7003,400100.505מאי - יולי0.15

5,50016,000230.5011.5יוני - אוג.0.07סופריור 

1,1002,600200.5010יוני - אוג.0.38פליים

5010000.000יוני - יולי6370.00 [ספרינג פלאש]

10020050.502.5יוני - יולי1.25אדומיניק

1,5003,0001000.5050יוני - אוג.1.67סייבל, יערה ודומיהם

27070060.503יוני - יולי0.43מידנייט

1,5003,0001000.5050יוני - אוג.1.67ביג פרל [7050]

6501,300800.5040יולי3.08רוקי [253]

נטיעה 10020050.502.5יולי - ספט.1.25מליסה [ענב לבן מאורך] 
נסיונית 
בפיקוח

2,8008,400750.5037.5אוגוס.- ספט.0.45קרימסון- אדום, ענב בינוני

סולטנינה –תומפסון + זנים 
חדשים דומים

9,00027,0001500.5075אוגוס.- ספט.0.28

1,4004,2002500.50125אוגוס.- ספט.6642.98   אוטם קריספ

אוטם רויאל, בלק פינגר 
ודומיהם

1,6003,500600.5030ספט. - נוב.0.86

1,2004,2001400.5070ספט. - נוב.1.67סקרלוטה

0.258,74024,93012562.00ענבים עם חרצנים - סך הכל

50100000.00מאי - יוני0.00קרדינל, שחור

10011000.300.00יולי0.00ורד

10015000.300.00יולי0.00בונייר

6001,500100.505.00יוני - אוגוס.0.33מוסקט המבורגני, אדמדם.

20030000.500.00יולי - אוגוס.0.00דבוקי, צהוב

10015000.500.00יולי - אוגוס.0.00איטליה, ירוק גדול מוסקטי

זאני – כולל הזן אלול - ירוק 
בהיר, גדול, אליפטי

3,70011,000300.5015.00אוגוס.- אוקט.0.14

ענבים
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לוי  ולי

שם הפרי
אחוז 
דונם חודשי קטיףערלה

ארצי
 יבול 
ארצי

ניטע 
בתשע"ח 

[דונם]

יבול 
לדונם

ס"ה 
יבול 

מנטיעה 
חדשה

1.3138,94084,6701,6711112אפרסק -  סך הכל

ארלי ספרינג [1334] טקסס,  ציפה 
צהובה גדול, צהוב-אדום

4,5006,500620.531אפר. - מאי.0.48

450675300.412אפר. - מאי.1.78"עומר, צהוב, ציפה צהובה“

406000.20אפר. - מאי.0.00אלמוג. ציפה לבנה 

"ווייט ספרינג (1270) ציפה לבנה, 
דומה לאלמוג“ 

50075030.62אפר. - מאי.0.24

"פלורדגלו(9-82) דמוי סוולינג, ציפה 
לבנה, גדול“

7014050.63אפר. - מאי.2.14

"עודד , ספרינג סנו, 355 ציפה לבנה, 
כמו סוולינג, אך עם פיטם“

6,00012,0003510.6211מאי1.76

250562540.738מאי. - יוני.4846.73 אדום כהה,ציפה צהובה

60150100.77מאי. - יוני.4.67פיתה שטוח

5,20011,7001060.774יוני0.63סוולינג (רודס) ציפה לבנה,  גדול

בבקוק דמוי סוולינג, ציפה לבנה, קצה 
חד

20040000.70יוני0.00

70158170.712יולי7.53ווייט ליידי ציפה לבנה, אדמדם

3,0008,000100.77יולי. - אוג.0.09הרמוזה ציפה לבנה, מארך, גדול

-12 198 ורובידו דמוי סמרסט, צהוב 
עם לחי אדום

5010000.70יולי. - אוג.0.00

שוגר לידי, סמרסנואו אדום, ציפה 
לבנה, גדול

7,00015,7503260.7228יולי. - אוג.1.45

2,1004,7001200.784יולי. - אוג.1.79שלב ציפה לבנה, לחי אדום ורוד

1,3503,0003400.7238ספט.18817.93 אדום, ציפה לבנה, גדול

סמרסט ופיירטיים אדום, ציפה צהובה, 
גדול מאוד

5012500.70ספט.0.00

סוויט ספט- מבר, (580) צבע וציפה 
צהוב

250650320.722ספט. - אוק.3.45

ספטמבר וסקרלט סנואו אדום כהה, 
ציפה לבנה עם מעט אדום

6,50016,000200.714ספט. 0.09

1880 (452 ) אדום, ציפה לבנה,  חריץ 
בולט, חמצמץ

300750820.757ספט. - אוק.7.65

   1952 (סנואו פול, 440 )  גדול, 
צבעוני בהיר, ציפה לבנה           

1,0002,5001030.772ספט. - אוק.2.88

אפרסק

שם הפרי
אחוז 
דונם חודשי קטיףערלה

ארצי
 יבול 
ארצי

ניטע 
בתשע"ח 

[דונם]

יבול 
לדונם

ס"ה 
יבול 

מנטיעה 
חדשה

1.9418,02040,340980784נקטרינה ס"ה 

6501,00050.42אפר. 0.20עומר - ציפה צהובה

45090060.53אפר. - מאי.1880.33(אפריל גלואו) - צבע וציפה אדום

15030000.50אפר. - מאי.0.00רדגלו - ציפה צהובה, קטן עד בינוני

20040030.52אפר. - מאי.0.38ארטיק סטאר - ציפה לבנה

מאיגלו, זינכל (586 ) - ציפה צהובה, 
קטן  עד בינוני, אדום מבריק

7301,4601000.550מאי.3.42

פיאסטרד, וכן 1 ג'יסי 100 - ציפה 
צהובה

5010000.60מאי0.00

5010000.60מאי.11-90.00 וכן סנרד - ציפה צהובה, בינוני

2,3004,6002750.6165מאי. 3.59גלי, בנימינה,ארטיקסטאר - ציפה לבנה

סן סנואו,147 ארטיק ק. אס. - לבן, גם 
מנוקד אדום, ציפה לבנה

2,2004,400300.618מאי -יוני0.41

1,7003,40020.82יוני.0.05סן לייט,15-5, - ציפה צהובה, בינוני

5001,250300.824יוני.1.92מי ורדים - ציפה לבנה, ורוד

סנואו קווין, קריסטל - ציפה לבנה, 
בינוני

6001,500200.816יוני.1.07

140280300.824יוני. - יולי.8.57אדומה - הכל אדום

ארטיגלואו, קווין ג'יאנט, סויטי,דורינה,  
ווייט ליידי וזנים דומים - ציפה לבנה, 

בינוני

3,5008,7501611.0161יולי1.84

אינדפנדנס, נקטרד, ארלי סנגרנד, 
פלברטופ - ציפה צהובה

7001,40061.06יולי0.43

1,0002,5001821.0182יולי. - אוג.2227.28, זד60 - ציפה לבנה, אדום

2,6006,5001001.0100יולי. - אוג.1.54פנטזיה,לייט פייר - ציפה צהובה, גדול

5015001.00אוג..0.00פליימקיס -ציפה צהובה, גדול

4501,350301.030אוג. - ספט.2.22פרליין, אוטםפרי - ציפה צהובה, גדול

5010001.00ספט. 0.00הונייגולד - ציפה צהובה, קטן, צהוב

 ארטיק פרייד ודומיו - ציפה לבנה, 
גדול

9,00027,000161.016אוג. - אוק.0.06

5501,6501371.0137אוג. - ספט.3208.30, - ציפה לבנה, צבע אדום כהה

ארטיק אם, אר סי 338 - ציפה לבנה, 
אדום

5501,6502601.0260ספט. - אוק.15.76

נקטרינה
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אויות ייים שששי ית

שם הפרי
אחוז 
דונם חודשי קטיףערלה

ארצי
 יבול 
ארצי

ניטע 
בתשע"ח 

[דונם]

יבול 
לדונם

ס"ה 
יבול 

מנטיעה 
חדשה

הערות

הרוב 1,8005,500340.310.2אוג. - נובמ.0.2שזיף אירופי [מיובש]
מייבוא

0.424,20048,925702201.8שזיף -  סך הכל

507580.21.6אפר. - מאי.2.1תומר [370] סגול בהיר

3,2006,400300.26.0מאי.0.1רויאלזי, 1200, בנדורה, רוזי

3,2006,400500.210.0מאי0.2מטלי. קטן אדמדם, עגול 

250500500.315.0מאי3.0גולד רוז - גולד פרוסט

30060000.30.0מאי - יוני0.0רד ביוט. בינוני, אדום, פחוס

28056050.31.5מאי - יוני0.3אודם. בינוני, אדום

80160300.39.0מאי. - יוני.5.6בלק ספנדר. שחור,ציפה אדומה

1,4003,000750.322.5יוני.0.8אוגדן צהוב, עגול

50150160.34.8יוני3.2מריפוזה ציפה אדומה, אליפטי

ביצה שחורה. שחור, ציפה צהוב 
כתום

5010080.32.4אוגוסט2.4

6001,200200.36.0יוני - יולי0.5ויקסון ירוק צהוב, קצת מאורך

300600230.36.9יולי1.2קלסי ירוק, חלל בקצה גלעין.

לרודה, נוביאנק, אמברה, בלק אמבר 
סגול

1,0002,000100.33.0יולי0.2

בלק דיימונד, שחור, גדול, ציפה 
אדומה

3,5007,000600.318.0יולי0.3

30050000.30.0יולי0.0קוין רוזה ארגמן, גדול

8002,00000.30.0יולי0.0פרייר גדול, פחוס, כהה 

2,5005,000300.39.0יולי0.2סנגולד צהוב, עגול.

5010000.30.0יולי0.0קסלמן אדום קצת מאורך

5001,000200.36.0יולי0.6ניו יורקר שחור

5001,000620.318.6יולי - אוג.1.9לריאן, לטיציה סגול, ציפה צהובה

200400250.37.5ספט. - אוק.1.9גולדן קינג  צהוב קטן           

40080000.30.0אוג.0.0אנג'לנו  פחוס, סגול.

5010000.30.0אוג. 0.0רדרוזה ארגמן, עגול, גדול יחסית

10020000.30.0ספט. 0.0ורדית שושן ורוד כולו

408000.30.0ספט.0.0טרטל דמוי צב

4,5009,0001800.354.0ספט. .0.6בלק ג'ם שחור, ציפה בהירה, גדול          

שזיף
ארחות חיים בשביעית

לימוד הלכות שביעית יש בו מן הקושי, גם משום ריחוק 
מושגי היסוד מהווי חיינו - מזמן לא חרשנו שדה, וילדינו 
לא בצרו כרם, איננו רגילים בקציר חיטה ולא ממש 
יודעים מתי התאנה חונטת את פגיה, ריחוק זה יוצר 
עירפול מושגים ותחושת אי בהירות וקושי ל"תרגם" 
את ההלכות למציאות אותה אנו כן מכירים, בעציצים, 
בחצר הבית, או בגינת המשחקים, בחורשה שליד הבית, 

או בחנות הפירות והירקות. 

בנוסף השכחה והזמן הרב העובר משמיטה לשמיטה מהווים גם הם קושי מיוחד 
בהנחלת ולימוד הלכות שביעית לתלמידים ב'חדרים' והתתי"ם. משום שאם ברוב 
תחומי הלימוד אותו אנו – המלמדים וההורים אמורים להנחיל אנו מכירים את 
החומר בקיאים בו ויודעים אותו, הרי שבכל הקשור לדיני שביעית הקושי מתחיל 
אצלנו, אנחנו לא זוכרים את ההלכות לפרטיהם ולסדרם כנדרש, ולפיכך הקושי 
כפול ומכופל. זכרוננו בן שבע השנים לרוב אינו מדוייק, וודאי איננו חי ובהיר ברמה 

שנוכל להנחילו הלאה - כהורים וכמחנכים.

בית המדרש להלכה בהתישבות - אמונת אי"ש שבראשות הגאון רבי יוסף י. אפרתי 
שליט"א מגיש בפני הלומד את "ארחות שביעית" היוצא לאור בימים אלו - ספר 
הכולל את כל דיני השמיטה מתחילה ועד סוף, מן הכלל אל הפרט בצורה בהירה 
קולחת, ומותאמת דידקטית ללמידה עם בני הנוער, ב-247 עמודי כרומו מעוצבים 

ונאים.

הספר הותאם ונבנה במיוחד עבור תלמידי ה'חדרים' תוך התיעצות וביקורת - 
בעצם כתיבתו עם מלמדים, מפקחים, מנהלים ואנשי חינוך שהיו חלק אינטגרלי 
מעריכת וכתיבת הספר, מריש – מהצעת התכנית ובנייתה, ועד כלה - העריכה 
הדידקטית והלשונית, כך שיותאם ללימוד במסגרת כיתתית וכחלק מהמערכת 

החינוכית לשנת השבע. 

בספר הושקע עמל רב על ידי צוות של תלמידי חכמים מבית המדרש ובראשם 
הגאון רבי שאול רייכנברג שליט"א מחבר הספר "משפטי ארץ" על שביעית. אל 
רבני בית המדרש חברו עורכים המתמחים בכתיבה בהירה ודידקטית, כאשר כל 
הלכה והלכה עוברת ניפוי בנפה אחר נפה, מבחינת הדיוק ההלכתי ובהירות הכתיבה.

ההלכות שבספר הם על פי הוראות מרן החזון אי"ש מנחיל השמיטה בארץ הקדש, 
ופסקי מרנן ורבנן, מרן הגרי"ש אלישיב, מרן הגרש"ז אוירבך ומרן הגר"נ קרליץ 
זצוק"ל ולהבדיל בין חיים לחיים מרן הגר"ח קניבסקי שליט"א. כאשר תלמידי 
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חכמים מבית המדרש אשר שמשו ומשמשים לפני רבותינו זצוק"ל ושליט"א 
מגיהים ומדייקים כל תג ופסיק להעמיד הלכה על מתכנתה וצדקתה.

הספר עשוי כך שיותאם הן לחפצים להבין את ההלכות משרשם, והן למעוניינים 
לדעת אך את המעשה אשר יעשון, ולפיכך נערך הספר כך שבתחילת כל ענין ישנו 
מבוא הפותח צוהר וסוקר את עיקרי ההלכות המתבארות בפרק, מקורם ויסודם, 
הכללים עליהם בנוי הפרק, ורק לאחר מכן הוא יורד לסעיפים מפורטים ובהירים 
הלכה הלכה במקומה. ניתן ללמוד את המבוא לעצמו ואת הפרק לעצמו, כך יזכה 

הלומד המעיין לראות את התמונה המלאה. 

כדרכה של תורה הספר יורד מן ההר אל העם, ומן ההלכות השרשיות בדיני חרישה 
וזריעה הוא יורד אל פרטי ההלכות האקטואליות והמעשיות המצויות בבית ובגינה 
בחיי היום יום, כשהוא נותן מענה לכל השאלות המצויות בשנת השבע, לא לחינם 
הספר יוצא על ידי בית המדרש להלכה בהתישבות אמונת אי"ש, אשר כבר מקץ 
שנת השמיטה שעברה נערך ללמוד וללמד את דבר שנת השמיטה הבאה עלינו 
לטובה. כך שגם המלמד וגם התלמיד יוכל "למצוא את עצמו" ואת שאלותיו 

המעשיות והיומיומיות בהלכות שביעית הנראות כרחוקות מחייו.

למרות כל האמור - הספר ערוך בצורה קלה ונעימה ללימוד ואפילו לקריאה, שפתו 
ברורה, לשונו צחה, והוא נערך כך שגם התלמיד לבדו יוכל ללמוד בספר כשהוא 

מבין וחי את הדברים. 

בנוסף בהשקעה מיוחדת שנועדה לקרב את ההלכות ללב הלומד, נוספו אל הספר 
תמונות להמחשת הלכות הרחוקות מעט מחיי הלומד, מלאכות הנעשות בשדה 

ובכרם, על ידם יוכל הלומד לחוש את המציאות עליהן חלות אותן הלכות. 

ברכה נוספת באה עם הספר בדמות אינדקס מפורט ומלא לכל פרט והלכה שהתבארה 
בספר, מה שהופך את הספר מלבד היותו ספר לימוד הלכות שביעית, לספר הדרכה 
מעשית לדיני שביעית הלכה למעשה, כך שבכל מקרה העולה מערב שנת השבע 
ועד לסוף זמן הביעור של פירותיה ניתן להיעזר באינדקס המפנה אל הכרעת 

ההלכה למעשה על פי פסקי רבותינו כפי שהובאה בספר.

הספר מתוכנן להילמד בתלמודי התורה מכיתות ה-ח, כשאליו נלווית תכנית 
לימודים ייחודית עשירה ומגוונת מבית היוצר של בית המדרש להלכה בהתישבות 

שתיושם ותלמד לכל אורך שנת השמיטה בע"ה. 

הספר מצטרף לכהן פאר לשאר ספרי בית המדרש העוסקים בלימוד המצוות 
התלויות בארץ מריש עד כלה, מסוגיות המשנה התוספתא והירושלמי, ועד להוראות 

רבותינו מצוקי ארץ.
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