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אלו הינם סמוך ונראה ליום הזיכרון השלושים למי ימים 
שעמד בראשות בית המדרש להלכה בהתישבות, 
ויסוד קיום מצות השמיטה בארץ הקודש מתיחס 
אליו רבות – הגאון רבי קלמן כהנא זצ"ל אשר מסר נפשו על הנחלת המצוות 
התלויות בארץ ושמירתן ועל פסקי רבו מרן החזון איש זצוק"ל. בנותן טעם 
להביא מן הדברים אשר נשא בפני חברי קיבוץ חפץ חיים – גיבורי הכח בערב 
ראש השנה של שנת השמיטה תשי"ב, דברים אשר נאמרו כאשר חזון השמיטה 
לא היה נפרץ, ושומריה - נושאי ברית קודש מועטים היו, והתפיסה היתה כי 
רק ברב כח בעמל ויזע נירש ארץ, בעוד שמירת ברית ה' ומצוות הארץ ננטשו 

בידי מנהיגי ההתישבות והמון העם. 

וכה היו דבריו:

 "בעמדנו בתפילה לפני יוצר הכל בימי הרחמים והסליחות, צריכה ללוותנו
הרגשהיסודית אחת הנראית כמתפצלת לשתיים, ואחת הינה בייחודה. 
הרגשה זו באה לידי בטוי באותה תפילה, המתחילה בתרועת גיל והכרת 
ערך עצמנו האומרת "כי אנו בניך ואתה אבינו" ומתהדר ביחוס עצמו ויחוס 
עמו. ומסיימת תפילה זו בחלקה השני בהדגשת מציאות עמידתנו כדלים 
וכריקים במלים "אנו עזי פנים ואתה רחום וחנון, אנו קשי עורף וכו'".

סתירה זו לכאורה מתפקידנו להעלות בתפילתנו למיזוג הרוחני המלא. כי אכן 
אין זה מספיק לראות רק צד אחד, רק את ערכנו, רק את ה"אתה בחרתנו". וכן 
אין זה יעיל לראות רק את דלות מעמדנו. רק מזיגה שלמה של שתי הרגשות 
אלו, של הכרת ערכנו ותפקידנו והבנת המשימה המוטלת עלינו, כמה מעט 
השגנו בה – הם עשויים להוליכנו לדרך הנכונה. הרגשה אחת בלי חברתה 
הנה משוללת אותו מתח יסודי הנחוץ לבן האדם בכל אשר יפנה. קיום המתח 

הזה יוצר כל פעולה, וגם את הפעולה המוטלת עלינו מהתורה כצו הבורא.

השנה הבעל"ט היא שנת השמיטה. אין מן הצורך להתעכב על תיאור הקשיים 
הכרוכים במשימה זו של שמירת השמיטה המוטלת עלינו. ועם כל ההכרה 
מה דלה עמידתנו, ועד כמה חסרים לנו יסודות עיקריים בהשגת דרכי היהדות 
בשלמותם, הרי עלינו להכיר מצד שני מה גבוהה רמתנו בזה שזכינו להיות 
מהמסתופפים בארץ הקודש, בהיכלו של מלך, ומתוך מתיחות זו עלינו ליצור 
את כוחות הנפש וכוחות הרוח, אשר יאפשרו לנו להתגבר על כל הקשיים 

והמכשולים הנערמים לפנינו ולמלא את התפקיד המוטל עלינו.

ולא ייראה זה אף כיוהרא, אם נאמר ונשווה נגד עינינו, כי מי יודע מה ערך 
המעשה אשר נעשה על ידינו לקיומה של ארץ ישראל כולה. במעשים 
חלוציים, בעמדת גבורה במלחמה, בהפרחת השממה בארץ, בפעולות בכל 
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דיני שביעית בעציצים בתוך הבית............................................................... 19
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שביתת הארץ בשביעית וכיוון מחשב השקאה בערב שביעית..................... 36

רבי משה יונה הרטמן שליט"א

עשיית מלאכה המועילה בשביעית, בערב שביעית..................................... 43

רבי מתתיהו סטאר שליט"א

כרם שהוא נטוע במרחקים פחותים מארבע אמות – וכרמים בזמננו  ........... 51

מיני שטחים – רגילים לראות את עיקר המעשה למען ארץ ישראל. אך יש צורך 
לרדת גם לעומקם של הדברים, ומבלי לזלזל בכל המעשים האמורים לעיל, יש 
לראות את ארץ ישראל ואת קיומה כמו שהראום לנו התורה וחז"ל. עוון הזנחת 
השמיטה הוא היה הסיבה הראשונה והראשית לגלותנו, ובבואנו לתקן את הגלות, 

עלינו לתקן את סיבתה.

על כן מותר לנו לראות במעלנו זה מפעל חלוצי נעלה ביותר, מפעל הבא להקים 
את ארץ הקודש מהריסותיה ולהחזירה לתפארתה ולרמתה הראשונה.

ניכנס מתוך עיונים אלה לשנה החדשה, שנת שבת הארץ – המעוררת אותנו 
להתבונן במהות הארץ ובמהות תפקידנו בה. ונזכה על ידי כן להוסיף נדבך לבנין 

בית קדשנו בבוא גואל צדק בב"א".

ואכן זכו הם וזכינו אנו - ועבודתם ומסירות נפשם לקיום השמיטה בארץ הקודש 
נשאה פרי והעלתה ציץ, והארץ שינתה פניה בהיקף שמירת השמיטה, ומשמיטה 
לשמיטה רבים הם שומריה ולומדי תורתה, אך מי יאמר זכיתי ואף כי לא עלינו 

המלאכה לגמור מכל מקום אין אנו בני חורין להיבטל ממנה.

גליון זה נוטל אף הוא חלקו בהפצת תורת השמיטה והמצוות התלויות בארץ ועוסק 
בחלקו הגדול בדיני שנת השבע: הזמן בו חלה שנת השמיטה לפירות האילן, מהי 
הפסידא שבה הותרו המלאכות דרבנן, כיצד עלינו - בעלי גינות ועציצים להיערך 
לקראתה, המותר והאסור – לכתחילה ובשעת הדחק, בעציץ שאינו נקוב העומד 
בבית, נטילת ידים במקום שיש בו צמחים ובמקום שאין בו כאלו, ו"אינו מתכוון" 
בשביעית, נוסח הפרוזבול של מרן הגרי"ש אלישיב זצוק"ל לחשים לשיטת הרא"ש 
כי יש לעשות פרוזבול גם בערב שנת השבע, וכן: האם מותר להפעיל בערב שביעית 

מערכות אוטומטיות שיבצעו מלאכות האסורות בשנת השמיטה.

עוד יובאו בגליון: סקירה רחבה אודות האתרוג המרוקאי במשנת מרן הגרי"ש אלישיב 
זצוק"ל והמציאות כיום כפי שעלתה מסיור שערך ראש בית המדרש עם רבני כשרות 

למהדרין במרוקו, על מנת לעמוד על חזקתו כאינו מורכב.

הכרמים בזמננו כשאין ארבע אמות בין גפן לגפן, מחיצת צורת הפתח בכלאי זרעים, 
ומספר הגפנים המחשיבים כרם.

ועצה מעוררת מחשבה כיצד ניתן לתת מעשר ראשון ושאר מתנות כהונה ולוויה 
בזמננו שהכהנים והלוויים אינם מוחזקים.

יתן ה' ונזכה לעמוד בראש השנה הבעל"ט כבניו האהובים ואף נכיר ָמכּות ערכנו - דלים 
ורשים, והוא יראה באהבת עמו ובעניו ויחדש עמנו את בריתו בירושת הארץ אשר 
נכרתה על קיום מצות שנת השבע, במלוכה על כל העולם כולו בכבודו והינשאות 

ביקרו ובכתיבה וחתימה לחיים טובים.
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המנהג המקובל להלכה הוא ששנת השמיטה מתחילה בא' תשרי ומסתיימת 
בא' תשרי שלאחריה, בין לאיסור מלאכת השדה, בין לירקות ובין לפירות 
האילן. אך הלכה זו אינה מוסכמת במקורה וג' שיטות בדבר. מאמר זה סוקר 
את השיטות ממתי מתחילה שנת השמיטה לפירות האילן ואת שהונהג בה 

ומתי השתנה מנהג זה.

רבי יוסף יקותיאל אפרתי שליט״א
ראש בית המדרש

הנוהג למעשה בקביעת ראש 
השנה לשמיטה בפירות 

האילן על פי מרן החזו"א 
ת”ח חשוב פנה לשאול מפני מה אין חוששים לשיטות שראש השנה לאילן בשביעית, 

חל בט”ו בשבט, ולפחות לחומרא – שתסתיים השנה בט”ו בשבט של שמינית.

א תחילה נבאר את כוונת השואל. 	.

מקור הדברים בתורת כהנים )פרשת בהר, פרשה א-ד( “שבת שבתון יהא לארץ 
כיון שיצאה שביעית אף על פי שפירותיה שמיטה מותר את לעשות מלאכה בגופו 
של אילן, אבל פירותיו אסורים עד חמשה עשר בשבט” – ופי’ הראב”ד “אסורים – 
לעולם משום קדושת שביעית” וכן כתב הר”ש משאנץ וזה לשונו: “עד ט”ו בשבט 
הכל הוא כדין פירות שביעית והמעיין בר”ש יראה דחלוק מועד כניסת שביעית 
מיציאתו, דמה שחנט בשביעית מתשרי עד ט”ו בשבט “הרי ודאי בדין שביעית”. – 
ואילו מה שחנט עד ט”ו בשבט בשנה השמינית הינו שביעית, הרי דלשיטת הר”ש 
שנת השמיטה בפירות האילן מתחילה בא’ בתשרי ומסתיימת בט”ו בשבט של 
השנה השמינית. ביסוד הדברים - שראש השנה לפירות האילן בשביעית הוא ט”ו 
בשבט, כבר קדמם רבינו חננאל אלא שבניגוד לר”ש משאנץ, לדעתו אף בתחילת 
שביעית ר”ה הוא ט”ו בשבט, וכמו שכתב )ר”ה טו, ב( בדין  בנות שוח, “ובנות שוח 
שביעית שלהן בשנה שניה של שמיטה  שמה שחונטין בשמיטה אחר ט”ו בשבט 
נוהגין בהם דין שביעית בשנה שניה של שבוע” הרי דלדעת הר”ח ר”ה לאילן אף 
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לוולג למעשל שפשיעת שאש לשול לשמיטל שפישות לאילן על פי משן ל גווא 

כן, “צריכין לנהוג כן לחומרא בפירות שהגיעו לעונת המעשרות קודם ט”ו שבט 
של שמינית שיהי’ בהם דין קדושת שביעית”. 

ויתירה מזו מצאנו בחוברת “ערך שביעית” שיצאה לאור ערב שביעית תרח”צ “מאת 
רבני ארץ ישראל ע”י ועד קרן השמיטה שע”י מרכז קרן הישוב”. והיא )לענ”ד( 
החוברת הראשונה שהיתה מיועדת ל”ציבור הרחב” ובה דברי חיזוק לשמירת 
שמיטה, ובהמשך הלכות שביעית. ובמבוא לחוברת כתבו שכוונתם לברר עפ”י 
גאוני אר”י את המותר והאסור, ופעילותם נעשתה תחת הורמנא של גדולי ישראל 
כמובא שם בחוברת, והראשון ביניהם הגאון מהרי”ץ דושינסקי זצוק”ל. בסוף אותה 
חוברת נכתב “הננו מפרסמים בזה פסקי הלכות להלכה למעשה ביחס לעבודת 
המותרות בשביעית. פסקי הלכות אלו עובדו ואושרו ע”י גאוני ארץ הקודש”. ושם 
כתוב בסעיף ד, “פירות האילן שחנטו לפני ט”ו בשבט תרח”צ אין איסור פירות 
שביעית חל עליהם והם מותרים בסחורה וכו’. כפירות של שאר שנים”. ובהמשך 
סעיף ה, “פירות האילן שחנטו אחרי ט”ו בשבט תרצ”ח חל עליהם קדושת שביעית. 

ועל הבעלים להפקירם ואסורים בסחורה”.

הרי דנקטו בפירקא להורות כדעת הר”ח שאף כניסת שנת השמיטה בפירות האילן 
היא מט”ו בשבט, ודלא כמו שנוהגים כעת כי ראש השנה לאילן הוא א’ תשרי.

ב.  ובזה מתעצמת שאלת כת”ר אמאי אין מחמירים בדבר, ומן ההכרח לומר כי 
נהגו עמא כדעת והכרעת מרן החזו”א בהלכות אלו, ומכיון שהוא זצוק”ל הכריע 

דהלכה זו באופן מוחלט נהגו כדבריו.

ודאתינא להכא יש בנותן טעם להתבונן בזה, כי פעמים כשרבני בית מדרשנו מוסרים 
בשיעורים דברי מרן הגרי”ש אלישיב לעודד להקפיד על קדושת שביעית בפירות 
נכרי אף בירושלים, יש שתמהים הרי מנהג ירושלים אינו כן, )וראה מ”ש בסיעתא 
דשמיא בישא יוסף )ח”ה סימן עא( הוראות מרן הגריש”א בענין קדושת שביעית 
בפירות נכרים יעו”ש(. ונדמה כי המתבונן יראה כי בעניני שביעית ולאו דווקא בענין 
קדושת פירות נכרי, הרי אנו מוצאים שנשתנה המנהג בעקבות דברי קודשו של 
מרן החזו”א. כמו בנידון דידן שלכאורה הוראת גאוני עיה”ק זצוק”ל היתה לקבוע 
מועד סיום השמיטה באילן בט”ו בשבט, וכך אף פירסמו הלכה למעשה )ויש בזה 
נפקא מעשית בכמה סוגי פירות קיץ החונטים לפני ט”ו בשבט כמו שסק ועוד(. 
והנה הכל נוהגים כיום עפ”י הכרעת מרן החזו”א שראש השנה לשמיטה בפירות 
האילן הינו א’ בתשרי ומסתיים בא’ בתשרי. וכמעט לא נשמע שיהא מי שמחמיר 
בפירות שחנטו בשנה השמינית אחרי ראש השנה שיהיה בהם קדושת שביעית 

כהוראה שהיתה מאת גאוני ירושלים זצוק”ל.

ג.א והנה יש מיראי ד’ המבקשים לידע הנהגת מרן הגרי”ש אלישיב זצוק”ל בדרכי 

לכניסת שנת שמיטה הינו ט”ו בשבט, וראה עוד בשל”ה )שער האותיות הלכות 
שביעית אות ק( וכן הוא בערוך )ערך בנות שבע(. ובדעת הרמב”ם )פ”ד ה”ט(, הגם 
שפשטות לשונו כי א’ בתשרי ר”ה לשביעית אף לפירות האילן, הרי נחלקו בזה 
רבותינו עיין שו”ת הרדב”ז )ב’ אלפים רכא(, ובשל”ה )הנז”ל( שביאר דבריו שכוונתו 
על ט”ו בשבט, ועיין פאת השלחן )סי’ כב ובבית ישראל ס”ק יד(, מה שתמה בענין. 

ועיין מ”ש בישא יוסף )שביעית סימן נג(.

כאמור מקור השיטה שראש השנה בשביעית לפירות האילן ש”פירותיו אסורים 
עד חמשה עשר בשבט”, הוא מדברי התורת כהנים. אולם הגר”א בהגהותיו לתו”כ 
מחק תיבות אלו. אלא שנחלקו רבותינו האחרונים האם הגר”א בהגהתו נתכוון 
ללמדנו שראש השנה לשביעית הינו א’ בתשרי. לדעת החפץ חיים )על התו”כ(, 
הגהת הגר”א היא מחמת “דעיקר הברייתא אתי לאשמועינן דמותר לעשות מלאכה 
בגופו של אילן אבל עד כמה פירותיו אסורים זה אין מקומו פה”, הרי לפי דבריו 
אין כוונת הגר”א בהגהה לקבוע מהו מועד ר”ה של שמינית בפירות האילן ויתכן 
דאף הגר”א ס”ל כהר”ש והראב”ד דר”ה לאילן הוא בט”ו בשבט של שמינית, אלא 
שאין הברייתא עוסקת בזה. ועיין בביאור הגר”א )ירושלמי פ”ה ה”א( דמשמע ממה 
שפירש בענין בנות שוח שר”ה לאילנות הוא ט”ו בשבט. אולם מרן החזו”א )שביעית 
סי’ ז סקי”ג( ס”ל דהגהת הגר”א באה ללמד שר”ה לפירות האילן בשמינית הוא א’ 
בתשרי ואחר שכתב כי דבר זה תמוה שתהא שנת שמיטה מסתיימת בט”ו בשבט, 

מציין הוא להגהת הגר”א.

נמצא דג’ שיטות לפנינו )עיין קהילות יעקב ראש השנה(. לדעת הר”ח ראש השנה 
לאילן, הן בחילוף השנים משישית לשביעית והן משביעית לשמינית, הוא ט”ו 
בשבט, ואילו לדעת הר”ש משאנץ )על התו”כ( א’ בתשרי של שביעית הוא ר”ה 
לאילן בכניסת השמיטה, ואין שנת השמיטה לאילן מסתיימת עד ט”ו בשבט של 
שמינית. ולדעת מרן החזו”א אין חילוק בין ר”ה של שביעית לגבי מלאכות לבין ר”ה 
של שביעית לגבי פירות שביעית, וכן כתב הלכה למעשה )סקט”ז( בדינים העולים 
“שנת השביעית לענין כל הדינים הוא אחד בתשרי ולא ט”ו בשבט”. ולהלן בחזו”א 
)סי’ כא סקט”ז( דן אודות פרי הדר, והנידון הוא “תפוז של תשי”א הנלקטין בחורף 
תשי”ב” יעו”ש דמוכח דס”ל דר”ה הוא א’ בתשרי הן לגבי מועד כניסת השמיטה 
והן לגבי סוף השנה אף לפירות האילן )וראה רש”ס סוף פרק ה ורעק”א במשניות(.

אבל בודאי במושכל ראשון צדקת בשאלתך, כי אכן היו גדולים בארץ שסברו כי 
אחרי שלפנינו תורת כהנים בגירסת חלק מרבותינו – שר”ה הוא ט”ו בשבט כן יש 
לנהוג. ואכן היו מגדולי ירושלים - שחששו לכך, וכמ”ש הגרי”מ טיקוצינסקי בריש 
ספר השמיטה בשם הגאון רבי חיים ברלין דמכיון שבראשונים על התו”כ מבואר 
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מלאמות דששון ששאות ללמיל מלפסדס לאד ומתי מותש לעשותד ששמיטל

ההוראה אודות הוראות מרן החזון איש זצוק”ל בשביעית, בשו”ת ישא יוסף 
)בהקדמה ח”ה אות ב, ושם בסימן עא עמוד קנז( בהלכות המצוות התלויות בארץ 
ובפרט בשביעית היה שינוי בדרכי ההוראה מן הנושאים האחרים שבשו”ע, כי בכל 
נושא היתה דרכו שהיה מורה הלכה למעשה כפי שהעלה לאסוקי שמעתתא אליבא 
דהלכתא, וכדרכה של תורה פעמים היו דבריו ומסקנותיו שלא כדברי אחרונים 
אחרים, לא כן בהלכות שביעית שבהם לאחר שבירר לעצמו הדברים היה מורה 
למעשה כדעת וכהכרעת מרן החזו”א, ומסתמא טעם הדבר שלדעתו מרן החזו”א 
הוא זה שקומם מצוה זו שהיתה כמת מצוה והחזיר עטרה ליושנה, והוא מרא 

דארעא דישראל בדינים אלו )ראה הקדמת דרך אמונה חלק א(.

ד.  ובהיותנו בזה נציין כי במוצאי שביעית לפני שנים רבות שאלנו קמיה מרן 
הגריש”א זצוק”ל אודות הפרשת תרו”מ מפירות שחנטו בחורף במוצאי שביעית, 
וכידוע שיש מהאחרונים )ראה מקדש דוד סי’ ס, אות א( שסוברים דגם אם ראש 
השנה לשמינית לאילן הוא א’ בתשרי, הרי למעשרות הוא ט”ו בשבט ולכן פטורים 
מתרומות ומעשרות, והגרי”מ טיקוצינסקי זצ”ל כתב בלוח ארץ ישראל דמפרישין 
מעשר עני, כי עדיין לא התחילה השנה הראשונה, והורה מרן הגרי”ש אלישיב 
זצוק”ל להפריש מעשר שני כדין שנה ראשונה לשביעית, וכמ”ש בחזו”א שביעית 
]ט, יח, ושם בדינים העולים יז[. אולם הוסיף שלכתחילה ראוי שלא להפריש 
מפירות שחנטו לפני ט”ו בשבט על פירות שחנטו לאחר ט”ו בשבט, )והאריך בזה, 

הגאון ר”ש אדלשטיין שליט”א הליכות שדה גליון 161(.

 

היתר עשיית מלאכות דרבנן במקום פסידא, הוא בסיס השאלות החשובות 
והמעשיות בעניני שביתת הארץ בשביעית, שאלה זו נקרית ועולה בפני 
העוסקים בטיפול בעציצים, בגינות ובשדות והמטעים, מאמר זה מפרט ומסכם 

את ההוראות שהורו רבותינו והעולה מדבריהם להלכה ולמעשה. 

רבי שאול רייכנברג שליט"א
מחבר ספר משפטי ארץ

מלאכות דרבנן שבאות 
להציל מהפסד, האם ומתי 

מותר לעשותם בשמיטה
איתא במשנה ריש מועד קטן, משקין בית השלחין במועד ובשביעית )תוספות: 
"בית השלחין – שדה שאינה מסתפקת במי גשמים וצריך להשקותה תמיד ואם 
אין משקין אותה תדיר נפסדת"(. ומקשה הגמ׳ )שם ב,ב(, איך מותר להשקות 
בשמיטה, הרי השקיה היא מלאכה אסורה. ומתרץ אביי, שהמשנה סוברת כרבי 
ששמיטה בזמן הזה נוהגת רק מדרבנן, ורבנן לא גזרו במקום הפסד. רבא אמר, 
שהמשנה סוברת אפילו כרבנן ששמיטה בזמן הזה אסורה מן התורה, ומכל מקום 
השקיה אסורה רק מדרבנן, משום שרק עבודות הכתובות בפירוש בתורה נאסר 
לעשותן בשמיטה, והם זריעה וזמירה, קצירה ובצירה ]וכן נטיעה וחרישה[, ואילו 
התולדות של מלאכות אלו אסורות רק מדרבנן ורבנן לא גזרו במקום הפסד. לכן 

מותר להשקות בית השלחין כדי להציל מהפסד.

במחלוקת אביי ורבא, הלכה כרבא, ולכן רק התירו השקיה שהיא מלאכה דרבנן, 
אבל מלאכות האסורות מן התורה לא הותרו. וכך פסק הרמב"ם )פ"א ה"י(: "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 שבארנו". ]וכבר נחלקו האחרונים 
האם הרמב"ם סובר ששמיטה נוהגת בזמן הזה מן התורה או מדרבנן, ראה רמב"ם 

פרנקל פרק ד הכ"ט, ופרק י ה"ט, ואכמ"ל[. 
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מלאמות דששון ששאות ללמיל מלפסדס לאד ומתי מותש לעשותד ששמיטל

וכך כתב החזו"א )סי׳ כא ס"ק יז ד"ה וכיון(, שרק מלאכות דרבנן הותרו במקום 
הפסד.

איזה מלאכות דרבנן התירו כדי להציל מהפסד

מבואר אם כן בגמ׳ )שם( שהשקיה הותרה בכדי להציל מהפסד, וכתב הנמוקי 
יוסף שם, שרק השקיה הותרה במקום הפסד משום שהיא מלאכה הנעשית תדיר, 
ולכן אינה מלאכה חשובה, אבל מלאכות הנעשות רק פעם אחת בשנה, לא הותרו 

במקום הפסד. 

והריטב"א )שם ג, א ד"ה יכול( כתב, שרק השקיה שאין בה טירחה הותרה )השקיה 
דרך תעלות(, אבל מלאכות שיש בהם טירחה לא הותרו. 

אך מכל מקום פסק החזו"א )סי׳ כא ס"ק יז, יח( למעשה, שלא רק השקיה מותרת 
במקום הפסד אלא גם שאר מלאכות דרבנן, והוכיח שזו דעתם של הר"ש )פ"ב 
משנה ב( ושל הרמב"ם )פ"א ה"י(, ושל היש אומרים המובאים בריטב"א )שם(, ושל 
הגר"א בירושלמי )פ"ב ה"ב( על המובא שם שנוטלים את העלה מן האשכול. ומסכם 
החזו"א דכיון שזה תרי דרבנן, מלאכות דרבנן ושביעית בזמן הזה דרבנן, נקטינן 
להקל במחלוקת הראשונים, ומותר לעשות את כל המלאכות במקום הפסד. וכך 

כתב בשו"ת מהרי"ל דיסקין )סי׳ כז אות יב(.

איזה נזק נחשב להפסד כדי להתיר עשיית מלאכות

החזו"א )סי׳ כא ס"ק יז( כתב וז"ל "ולכן במקום הפסד שימות כל עץ ... יש לסמוך 
להקל בכל אלו", וכן כתב שם בס"ק יח. ומשמע שרק באופן זה של מיתת העצים 
ולא בנזק חלקי לעצים. ונראה שלמד זאת מלשון הרמב"ם פ"א ה"י שכתב וז"ל 
"ומפני מה התירו כל אלה שאם לא ישקה תעשה הארץ מלחה וימות כל עץ שבה". 

אך ראה בהמשך. 

הפסד הפירות

חזו"א )סי׳ טז ס"ק ד וסי׳ כא ס"ק יד(, הוכיח שהותרו מלאכות אפילו בשביל להציל 
מהפסד הפירות ולא רק להציל מהפסד העצים, ואף על פי שהם הפקר, מכל מקום 
הרי נהנים מהם עד שעת הביעור, ולכן לא אומרים שלא הותר להשתדל בשמיטה 
בגידול פירות, אלא התירו לעשות מלאכות דרבנן בכדי שלא יופסדו הפירות. וכן 
כתב בשו"ת מהרי"ל דיסקין )קונטרס אחרון סי׳ ה ס"ק רנט(, שאף על פי שהפירות 

הפקר מכל מקום הרי הם עומדים לכלל ישראל, וכן כתב בספר השמיטה )פ"ד 
הערה 5( .

ונראה שהותר לעשות את המלאכות לא רק כדי למנוע נזק מפירות קיימים, אלא 
גם כדי שהאילנות יעשו פירות. שהרי החזו"א )שם( כתב בטעם ההיתר של הפסד 
פירות, משום שעץ בלי פירות נחשב כעץ מת לשנה זו, וא"כ מותר לעשות מלאכות 

כדי להצילו ממיתה זו. 

אמנם בירושלמי )פ"ד ה"ד( הקשו מהא דאסור לתלות בשמיטה שטר לסגולה על 
גבי עץ כדי שיעשה פירות, על הא דאיתא שמותר לעשות עבודות כדי למנוע נשירת 
פירות, ותירצו שמותר להציל מהפסד פירות קיימים, אך אסור לעשות מלאכות 
כדי שיוציא פירות. אך כבר כתב החזו"א )סי׳ יט ס"ק כ( על הלכה זו, שאין לדמות 

דברי חכמים ושם היה נראה להם לאסור. 

ועוד יש לומר ששם מדובר בעץ שטבעו שאינו נותן פירות והוא רוצה לשנות טבע 
זה, לכן זה נחשב הרווחה מה שעושה שיתן פירות, ואסור, אך עץ שנותן כל שנה 
פירות, אם מטפלים בו כרגיל, נחשב לנזק מה שבשנה אחת לא יתן פירות בגלל 

שלא יעשו את המלאכות כרגיל, ומותר.

איזה נזק לפירות מתיר לעשות מלאכות

החזו"א )סי׳ כא ס"ק יז, יח( כתב שמותר לעשות מלאכות דרבנן בכדי שלא יפסדו 
כל הפירות, אך בסדר השביעית שהו"ל הרה"ח ר׳ זליג שפירא במחיצתו של החזו"א 
כתוב שהותרו המלאכות כדי להציל שלא יפסדו "רוב הפירות", משמע שלאו דוקא 
הפסד מוחלט של כל הפירות אלא אף של רוב הפירות. הפסד רוב הפירות יכול 
להימדד במספר הפירות ויכול להימדד בגודל הפירות, שאם משקל היבול יהיה 

פחות מ-50% מהרגיל מותר לעשות מלאכה דרבנן כדי למנוע זאת.

אמנם יש לדון מה נחשב יבול רגיל כדי להתיר לעשות מלאכות כדי להתיר למנוע 
הפסד של יותר מ-50% ממנו. האם היבול שיכול להיות מטיפול מינימלי בעץ, 
או מטיפול כפי שנהוג היום שמשקים, מדשנים ועושים עוד פעולות כדי להגיע 

למקסימום יבול. 

הוראת רבותינו מרנן זצ"ל )הגרשז"א, הגריש"א, הגרנ"ק( כפי שנמסרה לנו היא: 
שמודדים את היבול כפי שיוצא ממה שרגילים לעשות כיום בדרך כלל, אך לא 

מודדים לפי פעולות חריגות שאינן מקובלות.   

גם פגיעה משמעותית באיכות הפירות )בכשירותם לאכילה( נחשבת להפסד הפירות 
אפילו כשאין הפסד בכמות הפירות ובגודלם. אך יש לשקול כל דבר לגופו שיחשב 
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מלאמות דששון ששאות ללמיל מלפסדס לאד ומתי מותש לעשותד ששמיטל

כהפסד רוב הפירות )עיין חוט שני פ"א ס"ק לא(, הוראת מרנן הגרי"ש אלישיב 
זצ"ל והגר"נ קרליץ זצ"ל, שלכתחילה חישוב הפירות כמופסדים באיכותם הוא 

באם הציבור לא מעונין בהם אפילו בחינם. 

בספר שנת השבע פ"ח סעי׳ ג כתוב, שהותרה השקיה כדי להציל "מהיזק ניכר בכמות 
ובאיכות" )ויש לדון לדבריו מה נחשב היזק ניכר, האם דין זה כדין הפסד מרובה 
המבואר בפתחי תשובה יור"ד סי׳ לא ס"ק ב, שהביא מחלוקת אחרונים בזה. דעת 
שו"ת נחלת שבעה שהשיעור הוא שישית מהקרן, ובשו"ת הר כרמל כתב שהדבר 
לא קבוע, אלא הכל לפי ראות עיני החכם. או שאין להקיש משם לכאן, וצ"ע בזה(. 

גם מדברי החזו"א עצמו שכתב בסי׳ טז ס"ק יד, שהחידוש שמותר למרס באורז 
הוא משום שגם אם לא ימרס לא יהיה היזק מוחלט אלא היזק חלקי בלבד, מוכח 
שגם בהיזק חלקי הותרו מלאכות )אמנם לא ברור שם אם ההיזק בכמות או באיכות 

ובכמה ההיזק(. 

החזו"א )שם ס"ק יז( במחלוקת ר"ש ורבנן אם מותר ליטול את העלה מהאשכול, 
כתב שרבנן אוסרים משום שלדעתם אין שיעור הנזק מספיק כדי להתיר ליטול 
את העלה, והלכה כחכמים. אך יש לומר שגם לדעת חכמים הותרו מלאכות לא 
רק בחשש להפסד של כל הפרי, אלא גם בחשש לנזק, אלא ששיעור הנזק שונה 

לדעתם משיעורו של רבי שמעון, ולא נמסרו לנו הכללים מה הותר ומה אסור.

הקדמת היבול

פירות הקדושים בקדושת שביעית הרי הם הפקר ואסור למוכרם, ולא הותרו 
מלאכות למניעת נזק בפירות אלו, אלא לתועלת הציבור כדי שיהיו פירות לאכילה 
בשמיטה כדלעיל, אך לא לתועלת הבעלים, שהרי אין להם שום זכויות בפירות אלו. 

ואפילו אם טובת הציבור היא שיבשילו הפירות מוקדם, מכל מקום אסור לעשות 
מלאכות בשביל כך, משום שאין איחור הבשלת הפירות נחשב להפסד שהתירו 
מחמתו מלאכות, כמבואר במו"ק ב, א ברש"י ד"ה הרווחה לא, שאסרו להשקות 
בבית הבעל בחול המועד אף על פי שההשקיה גורמת להבשלה מוקדמת. וכן שם 

)ו,ב( שלהקדים ההבשלה נחשב הרווחה. 

ואפילו בפירות המשווקים דרך אוצר בית דין, ובלי הקדמת ההבשלה לא ימצא 
ציבור המעונין בפירות אלו, ועל ידי כך לא יקבל בעל השדה שכר עבור טירחתו, 
שהרי לא יהיה לב"ד מהיכן לגבות עבור זה, אין זה הפסד שהתירו מחמתו מלאכות 
בשמיטה. )אמנם יש לדון אם יש צורך לציבור שיהיו לו פירות בזמן המוקדם, שאין 
לציבור פירות אחרים באותו זמן, האם זו סיבה להתיר, ומרן הגריש"א זצ"ל נטה 

להקל בזה(. 

ונראה שגם בפירות שאינם קדושים בקדושת שביעית, שמותר למוכרם בשמיטה, 
אסור לעשות בהם מלאכה כדי למנוע הפסד כספי מהבעלים, כל זמן שאין קלקול 
בפירות עצמם. משום שלא מצינו שהתירו מלאכות בשביעית משום הפסד פרנסת 
הבעלים, אלא משום הפסד העצים או הפסד הפירות עצמם. וכן מבואר בבית הלוי 
ח"ג סי׳ א ח-א ובשו"ת משיב דבר, וכן הורו הגרי"ש אלישיב והגר"נ קרליץ זצ"ל. 

לכן למשל אסור לעשות עבודות בשמיטה כדי להקדים את יבול הפרחים שנשתלו 
לפני שמיטה, אע"פ שאפשר למוכרם במחיר סביר רק אם יקטפו בתאריך מוקדם, 
שזה לא בכלל ההיתר של הפסד בשמיטה. וכך הדין בפירות שחנטו בשנה שישית.

שיעור הנזק בעצים בקרקע ובפירות השנים הבאות

החזו"א )סי׳ כא ס"ק יד( מבאר שמה שכתב הרמב"ם )פ"א ה"י(: "ומפני מה התירו כל 
אלו, שאם לא ישקה תעשה הארץ מלחה וימות כל עץ שבה", אין כוונתו שהעצים 
ימותו אלא שלא יתנו פירות באותה שנה, עי"ש ראיותיו. ושם )ס"ק יז( כתב ולענין 
גיזום, ניכוש, זיבול, עידור, בתפו"ז שהעץ מפונק מאד והוא לפעמים נפסד ויבש 
במניעתן ... ולכן במקום הפסד שימות כל עץ ]או יפסדו כל הפירות[, יש לסמוך 
להקל בכל אלו, אך צריך לשקול כל עבודה ועבודה אם יש בזה חשש שימות העץ 
וכל שאינו אלא להרוחה אסור". החזו"א כתב כאן להיתר אם יש חשש שהעץ ימות, 
אך לאיסור כתב להרוחה. ומה הדין כאשר יהיה נזק לעץ אך הוא לא ימות, לא כתב. 

כבר כתבנו לעיל לגבי הפסד הפירות שהחזו"א בספר כתב שמותר לעשות מלאכות 
כדי שלא יפסדו כל הפירות, ולמעשה התיר אפילו בהפסד רוב הפירות, וודאי שנזק 

בעץ שיפגע ביבול של שנים הבאות אינו חמור יותר.

כמו שמותר לעשות מלאכות כדי למנוע נזקים לעצים כך מותר לעשותם כדי למנוע 
נזקים לקרקע. זה מצוי בקרקע שעומדת לגידולים חד שנתיים )גד"ש(, שאם לא 
מגדלים בה בשמיטה וצומחים בה בשמיטה הרבה עשבי בר יש מצבים שיהיה 

נזק ביבול של השנים הבאות. 

וכתוב במחברתו של הרב פלס הרב של נתיבה שהחזו"א התיר להשמיד את 
העשבים אם יהיה הפסד ביבול בשנה שמינית של לפחות שישית מהרגיל )ראה 
מה שהבאתי לעיל מהפתחי תשובה(. א"כ מסתבר שה"ה כדי למנוע נזק בעצים 
שישפיע על השנה השמינית, זה שיעור הנזק כדי להתיר לעשות מלאכות דרבנן. 
וכך הורה מרן הגר"נ קרליץ זצ"ל שכדי למנוע נזק לשנה של אחרי שמיטה לא 

צריך שיהיה הפסד של רוב הפירות אלא הפסד ניכר.

אמנם נזק שניתן לתיקון אחרי שמיטה ודאי אינו נחשב נזק, אך אם התיקון מצריך 
הוצאה גדולה הרי זה נזק, וכן הורו הגרי"ש אלישיב והגר"נ קרליץ זצ"ל.
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מלאמות דששון ששאות ללמיל מלפסדס לאד ומתי מותש לעשותד ששמיטל

בשאלה זו האם הותרו מלאכות רק כדי להציל ממיתת צמחים או גם להציל 
מקלקולם, דן בשו"ת מהרי"ל דיסקין סי׳ כז ס"ק ד ומביא סתירה בדברי רש"י 
בזה. וכן דן בזה בתורת הארץ חלק שני פ"ב ס"ק יט ומביא את דברי מהרי"ל דיסקין 
הנ"ל, ואת דברי המבי"ט ח"ב סי׳ סד שכתב שמותר להשקות עשבי בושם משום 
הפסד אף על פי שערכם מועט, משום דמה לי הפסד גדול או הפסד קטן. ולמד 
מדבריו שכמו שמותר להציל ממיתה צמחים ששווים מעט, הוא הדין מותר להציל 
מקלקול מעט בכל הצמחים. ומביא משו"ת שער שמים יור"ד סי׳ ה, ו, שתמה על 

המבי"ט, אך למעשה כתב להתיר משום ששביעית בזמן הזה 
דרבנן.

השארת צמחים לגידול נוסף 
בשמיטה

התעוררה שאלה האם גידולים שלא רגילים 
להשאירם בדרך כלל להמשך הגידול אחרי 
שמיטה  לקראת  אבל  יבולם,  את  שנתנו 
רוצים להשאירם לגידול נוסף, האם יהיה 
מותר לעשות בשמיטה מלאכות דרבנן כדי 
שהצמחים לא ימותו ויתנו יבול, כיון שהצמחים 
קיימים. או כיון שזה גידול שלא רגילים בו 
בשאר שנים אי אפשר לומר שנחשב להפסד 
אם הצמחים ימותו. שאלה זו התעוררה לגבי 
כותנה שהשאירו לגידול דו שנתי למרות שתמיד 
מגדלים אותה רק גידול אחד. ויש גם מיני ירקות 
שאפשר להאריך את גידולם ליבולים נוספים. 
בזמנו נישאל על כך מרן הסטייפלר זצ"ל ולא 

הכריע בזה )ראה מכתבו(. 

הצלה מנזקים בצמחי נוי

המבי"ט ח"ב סי׳ סד כתב שמותר להשקות עשבי בושם אף על פי שערכם מועט, 
שמה לי הפסד מרובה ומה לי הפסד מועט. וכן  בסדר השביעית שהוציא הרה"ח ר׳ 
זליג שפירא במחיצתו של החזו"א כתוב: "גם גינות נוי ופרחים המתקיימים משנה 
לשנה, מותר להשקותם ולעבדם כדי קיומם כמו שנתבאר כלל יג" )שם התבאר 

שהותרו מלאכות דרבנן כדי למנוע מיתת הצמחים או הפסד כל הפירות(. 

ונראה שאפילו אם הצמחים לא ימותו לגמרי, אלא יתקלקלו מצורתם באופן שלא 
יוכלו למלא את יעודם, וקלקול זה לא ניתן לתיקון, הרי זה כצמח שלא יתן פירות 
לעולם וכמיתת הצמח, כך הורה הגר"נ קרליץ זצ"ל. הדבר מצוי למשל בשיחים 
מעוצבים לצורות שונות או בגדרות חיות, שיש סוגי צמחים שאם מזניחים אותם 
במשך שנה ולא גוזמים אותם, לא יוכלו אחרי שמיטה להחזירם לצורתם, במקרה 
זה יהיה מותר לגוזמם בשמיטה, לדעת החזו"א שגיזום עצים מלבד גפן אסור רק 

מדרבנן. 

כמו שהותר לעשות מלאכות כדי שיהיו על העצים פירות, ה"ה מותר לעשות 
מלאכות כדי שיהיו פרחים בצמחי נוי כיון שהם הפירות של צמחים אלה, כך 

הורה הגרנ"ק זצ"ל.

אך בצמחים רב שנתיים כוורדים מותר רק לגל הראשון של הפרחים ולא לגלים 
נוספים שאינם נוצרים בגידול טבעי אלא ע"י פעולת האדם. לכן למשל, אסור 
להוריד פרחי וורדים שיבשו כיון שזה מעורר גל חדש של פריחה. כך הורה מרן 

הגר"נ קרליץ זצ"ל, וגם מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל הורה כך בגינות נוי פרטיות.

ספק נזק

חזו"א סי׳ טז ס"ק יד, וז"ל "וספק שיאבד הוי כדבר האבוד ודאי, כיון דשקדו לחוס 
על ממונן של ישראל, והרי מצוות השבת אבדה על זה שעומד במקום התורף ואין 

קיומו מובטח".

אמנם צריך שאכן יהיה ספק ולא תמיד קל לברר מה יקרה אם המלאכה לא תיעשה.

המשנה ברורה סי׳ שכח ס"ק ה כתב, שאפילו רופא נכרי נאמן לומר על חולה שהוא 
מסוכן כדי לחלל עליו את השבת, וכן כתב בשו"ע סי׳ תריח סעי׳ א שמאכילים 
חולה ביום כיפור על פי רופא נכרי. אך בביאור הלכה שם כתב בשם התפארת 
ישראל לענין נאמנות של רופא נכרי וז"ל: "דהאידנא יש להתישב בדבר, דבעיני 
ראיתי דשבקי להמנותייהו, דלכל חולי קל אומרים תמיד שכשיתענה יסתכן, 
וכיוצא בדבריו כתב בשו"ת רמ"ץ חלק או"ח סי׳ טל אות י, וכן בשו"ת רוח חיים סי׳ 
תקנא אות ד גם לענין רופאי ישראל שהרבה מהם חשודים לעבור על דברי תורה 
ולחלל שבת וגם הם אינם מתענים מצד אפקירותא, וצריך עיון רב אם יש לסמוך 
עליהם". ומסיק שם: "שהדבר תלוי לפי ראות עיני המורה את הענין אם אפשר 

לסמוך עליהם או לא". 

והוא הדין לענין להתיר מלאכות בשמיטה, אין לסמוך על מי שאינו ירא שמים, 
ובפרט שמומחי החקלאות רגילים כיום לחקלאות מושלמת, ואין להם נסיונות 
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דיוי ששיעית שעמימיד שתוש לשית

ברורים עד כמה יהיה נזק ללא עשיית המלאכות הרגילות. לכן צריך לתחקר 
היטב את המומחים ולהחליט לפי ההגיון הבריא ולפי הענין.

 

רבי מרדכי צבי שאהן שליט"א 
מרבני בית ההוראה ע"ש הרב ש. א. רוזנברג זצ"ל

דיני שביעית בעציצים 
בתוך הבית

שאלה
אוי שגיל לגשוע ולשתול סוגי ישפות שווידס ופש יד שתוש עמימיד ששיתיס לאד 
מותש לעשות מן גד ששות לשמיטל. ומל לדין לגשי לשפיל ושאש למלאמות 

ששגיליד לעשות שגידולי עמימיד. 

תשובה
שעמימיד ופושידס אסוש לשתול ולגשוע אף אד לעמיץ וממא שתוש לשית. וגד 
שעמיץ שאיוו ופוש אין לגשוע ולשתול שמפוד שאין שגל מושש גדולס אמוד למפיל 

שגל אין למ ות שידו שיש לו על מי לסמוש.

וממל מפוד אפשש ללפל ללשפותד ומן לשמע שלד את שאש מלאמות דששון 
לומשמותס גד שאופן שאין  שש למיתת לממ  ואין וגפ גדול שלימועות מעשיית 

אותן מלאמות. 

ויש מ מישיד שעמימיד שאיוד ופושיד ששית דיוד משאש גידולי פשפע ואין 
לשמע שלד אפילו מלאמות דששוןס אלא שמפוד פסידא. 

ביאורים ומקורות:

ביאור הלכה זו בקצרה: 

שאלה זו תלויה בשני נידונים: 

א האם דיני השמיטה נוהגים בתוך הבית.	.

א האם דיני השמיטה נוהגים בעציץ שאינו נקוב. ב.

דעת החזון איש שאף שהעיקר לדינא דשביעית נוהגת בעציץ שאינו נקוב, ומספק 
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דיוי ששיעית שעמימיד שתוש לשית

שביעית נוהגת גם בבית, מ׳׳מ יש מקום להקל בעציץ שאינו נקוב שנמצא בתוך 
הבית, דיש צירוף של שני ספיקות להקל. 

אמנם מבואר בדבריו שאין זה היתר לכתחילה, וכפי שיבואר, ולכן אין לסמוך על 
היתר זה אלא במקום צורך, וכידוע שהחזו"א פסק היתר זה לחקלאים שפרנסתם 
היתה תלויה בגידולים אלו, ולכן במקום שאין בזה צורך גדול, וכגון מי שרוצה 
לזרוע או לשתול מיני ירקות או פרחים בתוך הבית להרווחה או לנוי בעלמא, אין 

להקל בזה, אלא שכתב שמ"מ אין למחות ביד המקיל.

וכל זה הוא לענין מלאכות דאורייתא כזריעה, נטיעה וחרישה, אך לגבי מלאכות 
דרבנן כגון השקיה ניתן להקל אף שלא במקום צורך גדול, וכפי שיבואר. 

ונבאר עתה את הדברים ממקורם דבר דבור על אופנו:

ספק הירושלמי בדין שמיטה בגדל בתוך הבית

בירושלמי )ערלה פרק א הלכה ב( איתא "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".

ופירשו מפרשי הירושלמי שהירושלמי מסתפק האם נוהגת שביעית בקרקע בתוך 
הבית, וצדדי הספק הם: שלגבי ערלה מצאנו שגם אילן הגדל בתוך הבית חייב 
בערלה, שהרי לגבי ערלה כתוב: "כי תבואו אל הארץ ונטעתם", וגם קרקע שבתוך 
הבית נחשבת ׳ארץ׳, ועל כן גם הנטוע בבית חייב בערלה, ואילו לענין מעשרות 
מצאנו שהגדל בתוך בית פטור ממעשרות, שהרי לגבי מעשרות כתוב: "עשר תעשר 
את כל תבואת זרעך היוצא השדה שנה שנה", והקרקע שבתוך הבית אינה קרויה 

׳שדה׳, לכן הגדל בתוך הבית פטור מן המעשרות. 

ומכאן ספיקו של הירושלמי בדין השביעית, שהרי בשביעית כתבה התורה את שתי 
הלשונות. כתוב אחד אומר: "ושבתה הארץ שבת לה׳", משמע בכל מקום בארץ, 
גם בתוך הבית, ומאידך כתוב: "שדך לא תזרע", משמע שהאיסור הוא רק בשדה, 

ולא בתוך הבית. ואיבעיא זו לא נפשטה.

וברמב"ם לא הביא איבעיא זו ולא כתב כלל לחלק או לפטור את הגדל בבית מן 
השביעית.

הגדל בתוך הבית לדינא

הפאת השולחן )סימן כ ס"ק נב( פסק דכיון ששביעית בזמן הזה היא מדרבנן, 

וספיקא דרבנן לקולא, נוקטים שהשביעית אינה נוהגת בגידולים שבתוך הבית. 
וכן כתב גם בספר השמיטה )פרק ג סעיף ה(.

אך בפירוש פני משה על הירושלמי )שם( כתב שכיון דהאיבעיא לא נפשטה, 
מסתברא דספיקא לחומרא. וכך כתב גם הרידב"ז )בית הרידב"ז פרק א סעיף כג( 
שגם בבית נוהגים כל דיני השביעית, והאריך בזה גם בספרו בתוספות הרי"ד על 

הירושלמי )בסוף מסכת מעשרות(.

ויש מהאחרונים שכתבו שגם הירושלמי לא הסתפק להתיר זריעה או עשיית 
מלאכות בקרקע שבתוך הבית, וכל הספק שהסתפק הירושלמי הוא רק לענין 
ספיחין שעלו שם מאליהם, האם גזרו חכמים איסור ספיחין בקרקע שבתוך הבית 
או לאו, אבל לזרוע שם או לעשות שם מלאכות אסור בוודאי. כך כתב בפירוש 

מראה הפנים )ערלה שם(. 

ולפי פירושו הסביר מראה הפנים מפני מה השמיט הרמב"ם את ספיקו של 
ינאי  רבי  כדברי  פסק  א(  הלכה  ד  פרק  )שמיטה  הרמב"ם  שהרי  הירושלמי. 
)ירושלמי בבא בתרא פרק ה תחילת הלכה א(, שספיחים שעלו במקום שאין 
הדרך לזרוע, כגון שדה בור או שדה ניר, מותרים, וסבר הרמב"ם שלדברי רבי 
 ינאי כל שכן שספיחין שעלו בבית מותרים, כיון שאין הדרך לזרוע בתוך הבית.
ובתורת הארץ כתב )פרק ו אות כה(, שאפשר שלא הסתפק הירושלמי אלא לגבי 
איסור לאו, שבלאו נאמר ׳שדך׳ לא תזרע ואפשר שהלאו נאמר דוקא בשדה ולא 
בתוך הבית, אבל העשה "ושבתה הארץ" ודאי נאמר גם בקרקע שבתוך הבית. ולפי 
דבריו, הנפקא מינה מספק הירושלמי הוא רק לענין מלקות, אבל ודאי שאין להתיר 

עשיית מלאכות, שהרי אסור לעשותן מן התורה במצות עשה "ושבתה הארץ". 

ולפי דברי המראה הפנים והתורת הארץ אין מקום להתיר עשיית מלאכות בקרקע 
שבתוך הבית, גם אם ננקוט שספיקו של הירושלמי הוכרע לקולא.

אך גם לפי מה שפירשו שספיקו של הירושלמי הוא על כל דיני שביעית הקשו 
הרבה אחרונים על הכרעת הפאת השולחן להקל בתוך הבית, שהרי אפשר שספיקו 
של הירושלמי הוא לגבי דאורייתא, האם השביעית נוהגת בקרקע שבתוך הבית 

מדאורייתא, אבל מדרבנן אפשר שפשיטא שהיא נוהגת גם בתוך הבית. 

והרי על כרחנו צריכים אנו לומר כך לפי שיטת הרמב"ם שסובר שאף שמן התורה 
הגדל בתוך בית פטור מן המעשר דכתיב "שדך" מ"מ הגדל בתוך הבית חייב במעשר 
מדרבנן, כפי שכתב בהלכות מעשר )פרק א הלכה י(: "אילן שנטעו בתוך הבית פטור 
ממעשרות וכו׳, ויראה לי שהוא חייב במעשרות מדבריהם". ולדבריו יש לומר שגם 
אם נאמר כצד בירושלמי שהשביעית דומה למעשר, יש לחייבה בתוך הבית לכל 
הפחות מדרבנן, כמו במעשר. כך הקשו בתורת הארץ )פרק ו הערה א(, הר צבי 
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)חלק ב סימן לה(, מנחת שלמה )סימן נא אות ו(, תורת השביעית )הלכה ב(, 
שמיטה כהלכתה )פרק א הערה ג( ושבט הלוי )חלק ו סימן קסז(. 

ועיין עוד בישועות מלכו )כלאים פ׳׳א ה׳׳א( שהביא כמה ראיות דלדידן נקטינן דגם 
בתוך הבית נוהג שביעית, ולכך השמיט הרמב׳׳ם את ספק הירושלמי לענין שביעית.

ובמנחת שלמה )שם( הוסיף, שאף לדעת הראב"ד )מעשר שם( שפוטר את הגדל 
בבית ממעשרות אפילו מדרבנן, לענין שביעית אין להקל, שהרי דעת הראב"ד )הל׳ 
שמיטה ויובל פרק א הלכה יא( ששביעית בזמן הזה היא מדאורייתא, ולשיטתו 
יש להכריע בספק הירושלמי לחומרא, ולומר שהשביעית נוהגת בתוך הבית גם 
מדאורייתא. ונמצא שלמעשה אין להתיר כלל עשיית מלאכות בשביעית מצד 
ספק הירושלמי, לא להרמב"ם ולא להראב"ד, ודברי פאת השלחן צריכים עיון, 

כ"כ המנחת שלמה.

אמנם יש לעיין משום שלכאורה אין דבריו מוכרחים, שהרי שני פסקי הראב׳׳ד 
אינם תלויים זה בזה, ושפיר י׳׳ל דלפי דעת הראב׳׳ד דבתוך הבית אין חיוב מעשר 

אפי׳ מדרבנן, יש להקל לדידן דנקטינן דשביעית בזמן הזה מדרבנן.

והחזון איש )שביעית סימן כב ס"ק א( כתב ליישב את דברי פאת השולחן על פי 
שיטת הרמב"ם שהשביעית בזמן הזה מדרבנן, ולכן יש להכריע לקולא בספיקו, ואף 
שבמעשר חייבו חכמים מדרבנן, יש לומר שבשביעית לא חייבו חכמים משום שיש 
בה חיי נפש. ולדעת הראב"ד שגם במעשר לא חייבו מדרבנן, כל שכן לענין שביעית. 

אמנם אף שכתב כן החזון איש ליישב את דברי הפאת השלחן, למעשה כתב: "ועיקר 
היסוד של פאת השולחן להקל בספיקא ]דהירושלמי[ לדידן ]שהשביעית מדרבנן[, 
אינו מוכרע, דיש לומר כיון דעיקר הספק בדאורייתא, ואזלינן לחומרא, גם לדידן 
אזלינן לחומרא". כלומר, כיון שספק הירושלמי היה נוגע גם בזמן שבית המקדש 
היה קיים, כשהשביעית נהגה מן התורה, ואז היה עלינו להחמיר בקרקע שבתוך 
הבית כדין ספיקא דאורייתא לחומרא, ממילא גם בזמנינו שהשביעית מדרבנן יש 

לנו להמשיך ולהחמיר בכל מה שנהגה השביעית בעת שנהגה מן התורה. 

וכן כתב במנחת שלמה )תנינא סימן קכב אות ב( "דכיון שעיקר הספק של הירושלמי 
הוא בדאורייתא, אם האיסור הוא רק על שדה או גם על מקום שנקרא רק בשם 
ארץ, וא"כ הרי צריכים לפסוק לחומרא גם להסוברים שבזמן הזה הוא רק מדרבנן".

ועוד הוסיף החזון איש, שגם הסברא שאמרנו שרבנן לא גזרו בשביעית כשם שגזרו 
במעשר, אינה סברא מוכרחת, ונמצא שיש לנו ספק ספיקא להחמיר, שמא גזרו 
חכמים גם בשביעית, ואם תאמר לא גזרו, שמא יש להחמיר בעיקר הספק כשם 

שהחמירו בו בעת שנהגה השביעית מדאורייתא.

עד כאן עסקנו בענין הגדל בקרקע שבתוך הבית, כגון אילן שנטוע תחת הגג, או 

בעציץ נקוב שעומד על הקרקע תחת הגג. אך עלינו לדון עוד מה הדין בגדל בעציץ 
שאינו נקוב בבית. 

דין עציץ נקוב לענין שביעית

לשם כך עלינו לברר תחילה מה הדין בגדל בעציץ שאינו נקוב לגבי שביעית.

והנה מן התורה רק עציץ נקוב נחשב כקרקע, אך עציץ שאינו נקוב אינו כקרקע 
מן התורה והגדל בו נחשב תלוש, אך מצינו שלכמה וכמה דינים גזרו עליו רבנן 
שדינו כקרקע והגדל בו נחשב מחובר לקרקע מדרבנן, כדאיתא לגבי שבת )שבת 

דף צה עמוד א(. 

וכן לענין מצוות התלויות בארץ מצינו )דמאי פרק ה משנה י, ובגמ׳ ברכות דף מז 
ע׳׳ב ובעוד מקומות( שגזרו עליו לענין תרומות ומעשרות שהגדל בעציץ שאינו נקוב 
חייב מדרבנן, וכן אסרו כלאים כלאי זרעים )גמ׳ מנחות דף ע, א( וכן אסור מדרבנן 

להעביר עציץ שאינו נקוב עם זרעים בכרם )רמב׳׳ם כלאים פרק ה הלכה טז(.

וכן לענין ערלה, קיי׳׳ל דעציץ שאינו נקוב חייב בערלה כדאיתא ברמב׳׳ם )מע׳׳ש 
פרק י ה׳׳ח( ובשו׳׳ע )יו׳׳ד סימן רצד סעיף כו(. ]אלא שיש לחלק דרק לגבי אילן 
החשיבו עציץ שאינו נקוב כנקוב, ואין מזה ראיה דגם בזורע ירק או פרחים דין 

אינו נקוב כנקוב.[

והנה לגבי שביעית אינו מבואר בהדיא דגזרו חז׳׳ל שנוהג גם בעציץ שאינו נקוב, 
וכתב החזון איש )סימן כב ס׳׳ק א( דאפשר דלענין שביעית לא גזרו. 

ולכאורה יש להביא ראיה שגם לענין שביעית גזרו רבנן בעציץ שאינו נקוב, מן 
הגמרא במס׳ מנחות )דף ע ע"א(: "אמר רב טביומי בר קיסנא אמר שמואל הזורע 
כלאים בעציץ שאינו נקוב אסור. אמר אביי, בשלמא אי אשמעינן לוקה מכת מרדות 
מדרבנן שפיר, אלא אסור, מאי קמ"ל, דמדרבנן הויא זריעה, תנינא, תרם משאינו 

נקוב על הנקוב תרומה, ויחזור ויתרום". 

מבואר שפשוט לו לאביי שאם חייבו תרומות ומעשרות מדרבנן בעציץ זה, בוודאי 
שגם אסרו מדרבנן לזרוע בו כלאים. הרי שאביי סובר שחכמים לא חילקו בגזרת 
עציץ שאינו נקוב בין הדינים התלויים בארץ, ואם כן מסתבר שגם לענין שביעית 

ייחשב עציץ שאינו נקוב כקרקע.

אמנם החזון איש )סימן כו ס"ק ד( כתב דיש לדחות ראיה זו, שאף על פי שלא נראה 
לאביי לחלק בין כלאים למעשר, מכל מקום בין שביעית לכלאים ומעשר יש טעם 
לחלק, שיש לומר שלא גזרו חכמים שביעית בעציץ שאינו נקוב כיון שיש בזה משום 
חיי נפש. שהרי לא השוו חכמים גזרתם בכל מקום לגמרי, שהרי לענין כלאים לא 
גזרו חכמים בעציץ שאינו נקוב שיהיה אוסר את הגידולים בהנאה, כעציץ נקוב, 
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דיוי ששיעית שעמימיד שתוש לשית

ולא גזרו בו אלא שיהיה אסור להניחו בכרם. ואם כך יש לומר שלענין שביעית 
לא גזרו בו כלל, משום חיי נפש.

אולם במנחת שלמה )סימן מא( הביא ראיה שגזרו בשאינו נקוב גם לענין שביעית, 
מן התוספתא )שביעית פרק ד(: "הטומן את הלוף בשביעית, רבי מאיר אומר דרך 
ארץ טומנו בעציץ כדי שלא יצמח", וכתבו שם הראשונים )גיטין דף ז ע"ב( דמיירי 
בעציץ שאינו נקוב, ומשמע שרק להטמין מותר, אבל לזרוע אסור אף בעציץ שאינו 
נקוב. ובחזון איש )שם(, דחה ראיה זו, שעיקר כוונת התוספתא לומר שאסור לטמון 
את הלוף בקרקע בלא עציץ. ולפי מה שדחה החזו׳׳א צריך לדחוק דמה שנקטו 
בתוספתא ההיתר בעציץ לענין להטמין, לאו דוקא הוא, והוא הדין לזרוע בתוכו, 

וקמ׳׳ל דאף בהטמנה צריך עציץ, וצ׳׳ע. 

בחזון איש )סימן כב ס"ק א( כתב "וברדב"ז בפירושו להרמב"ם פ"א מהל׳ שמיטה 
ה"ו מבואר דאינו נקוב אסור מדרבנן, אבל אין לנו מקור לזה בגמרא". והנה דברי 
הרדב"ז נסובים על דברי הרמב"ם )שם(: "ואין בודקין את הזרעים בעציץ מלא עפר, 
אבל בודקין אותן בעציץ מלא גללים". וכתב הרדב"ז: "ומסתברא דאפילו בעציץ 
נקוב, דלא החמירו כ"כ". ורצונו לומר דההיתר לבדוק בגללים הוא אף בעציץ נקוב. 
מלשונו משמע שגם בעציץ שאינו נקוב לא התירו אלא בגללים, הרי שאף בעציץ 
שאינו נקוב אין היתר לזרוע. ועל זה סיים  החזו"א "שאין לנו מקור לזה בגמרא". 

וצריך עיון, שלכאורה כן מצאנו מקור לזה בגמרא, שהרי מקור דברי הרמב"ם הוא 
מן הירושלמי )פרק ד הלכה ב(: "אין בודקין את הזרעים באדמה בעציץ, אבל בודקין 
אותו בגללים בעציץ". וכן הוא בתוספתא )פרק א הלכה יב(. ויש לדייק מלשון 
הירושלמי והתוספתא שלא מצאו היתר לבדקם אלא בגללים שאינם מצמיחים 

כל כך, משמע דבאדמה אסור לבדקם אפילו בעציץ שאינו נקוב.

וכן העיר בשו"ת שבט הלוי )חלק ו סימן קסז בתשובה להגר"י אפרתי שליט"א, 
ובחלק ח סימן רמה(, שלכאורה דעת הרדב"ז היא ברורה, "מדמחלק בתוספתא 
דשביעית וברמב"ם פ"א בין עפר לגללים, ולא מחלק בעפר גופא בין נקוב לשאינו 

נקוב, ...מכלל דבעפר אפילו אינו נקוב איכא איסור דרבנן". 

ומוסיף שם השבט הלוי דסברא גדולה להחמיר בעציץ שאינו נקוב, משום דמיחלף 
בנקוב. ובפרט דעציץ הנקוב בפחות מכדי שורש קטן נחשב כאינו נקוב, והעולם 

לא ידעו לחלק בין נקב כזה לנקב גדול יותר. 

להלכה, הגם שצידד החזון איש תחילה לומר סברא שלא גזרו חכמים בשביעית 
על עציץ שאינו נקוב, למעשה דעתו שאין להקל בזה, משום שבפשטות משמע 

בכמה וכמה סוגיות שאין חילוק בין שביעית לכלאים ומעשר. 

וז"ל )שביעית סימן כו ס"ק ד ד"ה מש"כ(: "אבל חלילה להקל עציץ שאינו נקוב 

בחוץ, וכמו שכתבתי סימן כב סק"א, ואפי׳ בשל מתכת. דסתמא רהיטא דאינו נקוב 
כנקוב מדרבנן. וכן בבית אין להקל בארץ".

וכך היא גם דעת הרדב"ז )פרק א ה׳׳ו( וכן כתב בשו"ת מנחת שלמה )סימן מא( 
בשם שו"ת נחפה בכסף )חלק א יורה דעה סימן ה(, וספר שדה הארץ )חלק ג יורה 

דעה סימן כח(, דעציץ שאינו נקוב אסור בשביעית.

הכרעת החזון איש בעציץ שאינו נקוב בתוך הבית

ועתה נשוב לברר מה הדין בצירוף שני קולות אלו גם יחד: הגדל בעציץ שאינו 
נקוב בבית. 

דאף שנתבאר שלהלכה נקט החזו"א, ואיתו עימו הרבה מן האחרונים, שנוהגת 
שביעית בעציץ שאינו נקוב, מ"מ ביש שני סברות להקל, דהיינו מצד שהעציץ 
אינו נקוב, דיש סברא דבשביעית לא גזרו חז׳׳ל, ובגדל בבית - דאפילו בקרקע יש 
מקום לומר דכיון דהוי ספק בירושלמי נקטינן לקולא, וכמו שכתב הפאת השולחן, 
בהא סבר החזון איש )סימן כב סק׳׳א( שיש מקום להקל, וזו לשונו: "והיכי שהעציץ 
בבית, אם תמצי לומר דזורע בבית דרבנן, יש לומר דבעציץ שאינו נקוב לא גזרו, 
כיון דגם בזורע אינו אלא דרבנן. ואחרי שכבר הורה זקן, הפאה"ש, להקל אף בזורע 

בבית, המיקלאבעציץאש	ינואנקובאבביתאישאלואעלאמהאלסמוך". 

משמע מלשונו, דאין היתר זה מרווח, אלא דעל המקיל יש לו על מי לסמוך, וכן 
כתב במפורש במקום אחר )סימן כו ס"ק ד( וזו לשונו: "חלילה להקל עציץ שאינו 
נקוב בחוץ, ואפילו בשל מתכת, דסתמא רהיטא דאינו נקוב כנקוב מדרבנן. וכן 
בבית, אין להקל בארץ. ו	ףאבעציץאש	ינואנקובאבביתא-אהדעתאנוטהאלהחמיר,א	ל	אמיא
שסומךאעלאהפ	תאהשולחןאבעציץאש	ינואנקובאבביתא-א	יןאלנואכחאלמחות,אדישאלהםאעלא
מיאשיסמכו, כיון שאין עציץ שאינו נקוב מפורש בגמרא, ומה שאינו מפורש בגמרא 
נהיגי הפוסקים לסנף זה לקולא". הרי שעיקר דעתו נוטה להחמיר, ורק שאין לנו 

כח למחות ביד המקילים כיון דיש להם על מי לסמוך. 

וכן כתב בחוט שני )פרק א הלכה א( "וכן שמעתי ממרן החזו"א זצוק"ל דהיתר זה 
הוא רק בשעת הדחק בלבד, ועל פי זה מנע מרן החזון איש בשנת תשי"ב מאחד 

שרצה לעשות מעשה, לזרוע ירק בעציץ שאינו נקוב בבית". 

ועוד כתב בחוט שני שם: "ובעל פה הורה בשעתו מרן החזון איש זצוק"ל לקיבוצים, 
כשהיה להם שעת הדחק גדול, להקל לזרוע בעציץ שאינו נקוב כשהוא בתוך 
הבית". וכן כתב הג"ר בנימין זילבר בספר הלכות שביעית )סימן א(, דאין זה היתר 

לכתחילה, אלא בשעת הדחק. 
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וטילת ידיד שגיול ששמיטל

וכן כתב הג"ר אליקים שלנגר זצ"ל בגליון הליכות שדה )גליון 85(, ששמע מהג"ר 
קלמן כהנא זצ"ל שהוראת החזו"א להקל היתה משום קיום המשק ושעת הדחק.

ברם, בסדר השביעית שהו"ל רבי זליג שפירא זצ"ל לפי הוראות החזון איש בשנת 
תש"ד, כתב: "עציצים הנמצאים בבית אין בהם קדושת שביעית כלל, וגם מותר 
לזרוע בהם ולהשקותם בשביעית". וצריך עיון, שמלשונו משמע שיש להתיר בכל 
העציצים שבבית, אפילו הנקובים, ואילו בחזון איש מבואר בפירוש שכל ההיתר אינו 
אלא בעציץ שאינו נקוב. וגם שלשון סדר השביעית משמע שהוא היתר לכתחילה, 
"אין בהם קדושת שביעית כלל", ואילו בחזון איש מבואר שאפילו בשאינו נקוב 

אינו היתר לכתחילה. 

ואכן במהדורה האחרונה שיצאה בחיי מרן החזון איש בשנת תשי"ב, )הודפס בסוף 
ספר דרך אמונה ח׳׳ד( שינו את הנוסח וכתבו: "עציצים שאינם נקובים הנמצאים 
בבית, אפשר להקל". כלומר, אין להקל אלא בעציץ שאינו נקוב, וגם בשאינו נקוב 

אינו היתר מרווח אלא שאפשר להקל. 

ועיין עוד בספר ישא יוסף )שביעית סימן כו( שהאריך בדעת החזון איש, והעלה 
שדעתו היתה שאפשר להתיר לחקלאים שפרנסתם תלויה בזה, אבל כשאין בזה 
צורך גדול יש להחמיר לכל הפחות במלאכות דאורייתא, כזריעה ונטיעה. וכתב 
שם שגם דעתו של הגרי"ש אלישיב היא כך, להחמיר במלאכות דאורייתא כשאין 

צורך מיוחד בהן. 

זריעת ושתילת פרחים בתוך הבית לדינא

לפי מה שנתבאר דלא התיר החזון איש אלא במקום צורך, וכגון לצורך פרנסת 
החקלאים וכיוצ׳׳ב, נראה דיש להחמיר לענין זריעה ושתילה מיני ירקות או פרחים 
לאדם פרטי בעציץ שאינו נקוב בתוך ביתו, כיון שאין בזה צורך כל כך, ואין לסמוך 
על היתר זה, כיון שההיתר הוא דחוק, ומ׳׳מ אין למחות ביד המקיל, וכמוש׳׳כ 

בחזו׳׳א דהמקיל בזה יש לו על מה לסמוך.

וכל זה לענין זריעה ושתילה, אמנם לענין השקיה אפשר להקל בעציץ שאינו נקוב 
בבית להשקות כפי הצורך, וכן כתב בדרך אמונה )שמיטה פרק א בציון ההלכה 
ס"ק קי( שלענין השקיה התיר החזון איש להשקות כדרכו, ושאין צריך לצמצם 
בהשקיה. ובספר ישא יוסף )שם( כתב שדעת הגרי"ש אלישיב זצ"ל היתה שאפשר 
להקל כך גם בשאר המלאכות שמדרבנן, אף כשאין חשש למיתתן או לנזק גדול. 
וכן כתב בקובץ מבית לוי )קובץ ה(, ובספר שמיטת קרקעות )פרק יד סעיף ב( בשם 

הגר"ש וואזנר, אך כתב שם שדעת הגר"נ קרליץ היתה להחמיר גם בזה.

רבי אהרן פרנקל שליט"א
מרבני בית ההוראה ע"ש הרב ש. א. רוזנברג זצ"ל

נטילת ידים בגינה בשמיטה

שאלה: 
לאד מותש ליטול ידיד שגיול שששיעית.

תשובה: 
מאשש לאדד שומל שלמיד שישדו לגיול ישפו את לממ יד לדשש אסוש שששיעיתס 
אולד מאשש איוו שומל שתועלת ללשפילס ישול  לופל שין למפשיד: על גשי 
ממ יד ששדשש מלל אדד שומל שממי תד אסוש ליטול ידיד אף שלוא עממו איוו 
שומל שלדס אולד על גשי ממ י ששס שוימש שאיוו שומל שלשפייתד וממי תד 

ויתן ליטול ידייד. 

ומומ על גשי אדמל שלא גדל של מלוד ואין שדעתו לגדל של ממ יד מותש ליטול 
ידיד.

מקורות וביאורים:

איסור השקיה בשביעית

איתא בגמ׳ )מו"ק ב, ב(: המנכש בשבת, כלומר, תולש עשבים רעים הגדלים בשדה 
מבין העשבים הטובים, ועל ידי כך העשבים הטובים הנשארים צומחים וגדלים 
יותר טוב, .וכמו כן המשקה מים לזרעים בשבת, באיזה איסור מלאכה מתרים בו 

העדים, שלא יעבור עליו ואם יעשה יתחייב עליו.

לדעת רבה מתרים בו משום חורש – שהרי תועלת המלאכה היוא ריפוי קרקע. 
ולדעת רב יוסף משום זורע – שבמעשה זה הוא  מצמיח את הפירות.

פסק בשולחן ערוך )סימן שלו סעיף ג(: "האוכלים בגנות, אסורים ליטול ידיהם על 
העשבים שמשקים אותם, אף על פי שאינם מכוונים, פסיק רישיה הוא. אבל מותר 
להטיל בהם מי רגלים או שאר משקין שאינם מצמיחין". ומוסיף הרמ"א "ולכן טוב 
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וטילת ידיד שגיול ששמיטל

להחמיר שלא לאכול בגנות, אם ישתמש שם עם מים, דבקושי יש ליזהר שלא 
יפלו שם מים )ב"י בשם סה"ת(".

ולכאורה הוא הדין לגבי שמיטה, שיהיה אסור ליטול ידים על גבי צמחים בשמיטה 
משום שהשקיה היא מלאכה האסורה בשמיטה, ולא התירוה אלא במקום הפסד.

אינו מתכוון בשביעית

אמנם החזו"א )שביעית יט, ב( הוכיח מדברי המשנה שהקבלן מביא אבנים מכל 
שדה, שיש היתר של אינו מתכוון בשביעית. ומצינו כדבריו בדברי המאירי  )מו"ק 
ד, ב( "כבר ביארנו שזבול הקרקע בשביעית אסור ומ"מ רשאי הוא לכנס את זבלו 
בתוך שדהו כדי למכרו ולעשות שם אשפה ממנו ואף על פי שמ"מ נזדבל מקום 
כנוסו הואיל ולא נתכון לכך מותר ובלבד שיהא הדבר ניכר שלאשפה ולכנוס הוא 
מכוין ולא לזבל את המקום" והיינו כדברי החזו"א. ולפי זה כאשר אינו מתכוון 

בנטילה זו להשקיית הצמחים יהיה הדבר מותר בשביעית. 

אמנם מבואר במשנה בכמה מקומות שאף שכשאינו מתכוון למלאכה האסורה 
בשביעית מותר, כל זה הוא כשניכר שאינו מתכוון, אך אם לא ניכר אסור, ולפי 
זה לא מועיל רק מה שאינו מכוון לצמחיה, אם לא ניכר שאינו רוצה בהם ולפיכך 
וצמחים שבדרך כלל אדם רוצה בהם, אין להתיר ליטול עליהם ידים ולהשקותם 

אף אם הוא עצמו אינו מתכוון לכך כיון שלא ניכר שאינו מתכוון לזה.

ומסתבר שצמחי בר שדרך העולם שאינם מעוניינים בהם, הרי ניכר שלא ניחא 
ליה ומותר ליטול ידיו עליהם1.

1.  אמנם בדרך אמונה )הל׳ שמיטה ויובל פרק א צהה”ל יח( כתב וז”ל: “ואמרו בשם מרן ז”ל ... הי׳ 
ברז שיצא מביתו וסופו יצא לחוץ במקום צמחים שצמחו מעצמן וצוה בשביעית לפנותו למקום 
שאין צומח ועי׳ או”ח סי׳ של”ו ס”ג וכ׳ בס׳ תודעת השמיטה בשם מו”ח שליט”א השוטף הרצפה 
במרפסת והמים זורמים דרך המרזב לגינה אם המים ללא חומרי ניקוי יש להקפיד שלא 
יזרמו מים לגינה ולפ”ז גם אין להפעיל מזגן אם ע”י זה יטפטפו מימיו במקום שיש בו צמחים 
באופן שאסור להשקותם” עכ”ד. משמע שאף בצמחים שעולים מעצמם ואין בהם ניחותא אסורה 

ההשקיה בשביעית, ולא כפי שנתבאר.

אך בספר תודעת השמיטה עצמו כתב בביאורים: "דעת הגריש"א שכאשר ניחא ליה אסור אפי׳ 
אינו מתכוון" הרי לנו שרק בניחא ליה אסור אבל בלא ניחא ליה מותר, ואילו ממה שהביא הדרך 

אמונה מהמעשה של החזו"א משמע שאף כשלא ניחא ליה בצמחים אסור, וצ"ע.

במשנת הגרי"ש הביאו שאם מנכש הוא את צמחי הבר בדרך כלל, מותר השקייתם, ולכאורה 
הביאור בזה שעל ידי כך יש היכר שאינו רוצה בצמחי הבר. 

נטילת ידים על אדמה שלא גדלים בה צמחים

עד עתה נתבאר האם מותר או אסור ליטול ידים על אדמה שיש בה צמחים כאשר 
רוצה בגידולם, וכאשר לא איכפת לו בגידולם. ועדיין נותר לנו לברר אם מותר ליטול 

ידים במקום שאיננו זרוע. 

הנפקא מינה בין אם משקה חייב משום חורש או משום זורע

לעיל הובאה מחלוקת רבה ורב יוסף אי משקה חייב משום זורע או משום חורש, 
ובאו"ז )ח"ב נד( כתב: "והשתא לרב יוסף מותר לשפוך מים על גבי קרקע שאינה 
זרועה ולרבה אסור" דהיינו שיש נפק"מ בין רבה לרב יוסף, לגבי שפיכת מים בקרקע 

שאינה זרועה, שיש בהשקיה זו ריפוי הקרקע אולם אין בה הצמחת פירות.

ולענין ההלכה כתב שם "ולכאורה היה נראה דהלכה כרבה דאסור, דהלכתא 
כוותיה דרב יוסף רק בשדה ענין ומחצה ומיהו נ"ב אני המחבר דהלכה כרב יוסף 
דהמשקה לא הוי אלא משום זורע". וא"כ דעת האור זרוע שהנ"מ אם משקה חייב 
משום חורש או משום זורע היא האם מותר להשקות קרקע לא זרועה כיון שאין 
בזה מעשה הצמחה, ולהלכה מותר משום דפסק דמשקה חייב משום זורע בלבד.

אמנם, במשנ"ב )שלו שעה"צ יח( הביא דברי ההגהות מיימוני, שדעת הרמב"ם 
והאו"ז דפסקינן דמשקה משום זורע, ואילו ההגהות מיימוני עצמו פסק כדעת רב 
כהנא המובאת שם בסוגיא דמשקה חייב משום שניהם, הן משום זורע והן משום 

חורש. ולדבריו אסור להשקות קרקע לא זרועה.

המג"א ס"ק ה הביא דברי הגהות מיימוני שחייב משום שניהם, וכתב הפרמ"ג 
)אשל אברהם שלו, ה(: "ונפק"מ לגבי שגג בחד והזיד בשני, פסול לעדות". והעיר 
עליו המשנה ברורה שבחינם נדחק, שהרי יש לומר נפקא מינה בין אם חייב משום 
שניהם או רק משום זורע בשדה שאינה זרועה שם, רק עומדת לחרישה. אך מבואר 
שהפרי מגדים לא ניחא ליה בנפקא מינה זו, ונדחק לומר נפקא מינה לעניין שוגג 

ומזיד, וצ"ב דעת הפרי מגדים.

אי סבר הפרי מגדים שמשקה במקום שאין בו זרעים אינו חורש

ויש לדון ולומר שסבר הפרי מגדים שאין חשיבות של ריפוי ארעא בהשקיה על 
קרקע שאין בה זרעים, ובכאי גונא הוא גם לא נחשב חורש, ודלא כהאור זרוע 
שכתב דשייך בזה חורש, ולכן סבר שלכו"ע מותר לשפוך מים במקום שאין זרעים 

ולפיכך הוצרך לומר נפקא מינה רק לענין שוגג ומזיד. 

2829

ה
א

ור
ה

ה 
שד

ה
א

ור
ה

ה 
שד

ה  
שד

ת 
כו

לי
ה

 

ה  
שד

ת 
כו

לי
ה

 



וטילת ידיד שגיול ששמיטל

אי סבר הפרי מגדים שכשאין בה זרעים לעולם הוי חורש

ויתכן לפרש להיפוך, שסבר הפרי מגדים כמו הסברא המובאת בחזו"א )שביעית 
יח( שמשקה באופן שאינו נחשב לזורע – כגון שאין בה זרעים, אף לדעת רב יוסף 
שסבר שמשקה חייב משום זורע מודה שחייב משום חורש, ולא נחלקו אלא 
במשקה על זרעים, שיכול להיחשב חורש ויכול להיחשב זורע, מהו שם המלאכה 
שעשה, ולכן סבר הפרי מגדים שלכולי עלמא – גם לרב יוסף אסור להשקות שדה 
שאין בה זרעים, והוצרך לפרש שהנפקא מינה אם חייב משום חורש או משום 

זורע היא בקרקע שיש בה צמחים ולענין שוגג ומזיד. 

בין כך ובין כך, מדברי הפרי מגדים עולה לכאורה דלא כהאור זרוע, ואין נפקא 
מינה בין יש בה זרעים ובין אין בה זרעים, בין אם חייב משום חורש או משום זורע.

קרקע שאינה עומדת לזריעה

בשער הציון שם כתב לחוש לדעת ההגהות מיימוני שחייב גם משום חורש וגם 
משום זורע, וז"ל: "וכתב שם דלפי זה בקרקע שאינה זרועה אף שעומדת לחרישה 
מותר להטיל בה מים, אכן דעת הסמ"ג והגהות מיימוני כמסקנת אביי, וכן משמע 
גם כן דעת הרוקח שהעתיק לדין זה במלאכת חורש ובמלאכת זורע, וכן משמע 
גם כן דעת הגר"א בביאורו, ולפי זה יש ליזהר גם בקרקע שאינה זרועה אם רק 
עומדת לחרישה". מבואר שמה שמשקה מים על קרקע שאין בה זרעים עובר 
משום חורש, כפי שכתב האור זרוע, היינו רק באדמה שעומדת לזריעה אבל אדמה 

שאינה עומדת לזריעה מותר ליטול עליה ידים ואינו עובר משום חורש.

אכן יש לברר מהי ההגדרה: קרקע שאינה עומדת לזריעה, האם מיירי בקרקע שאינה 
מיועדת לזריעה כלל ולכן לא הוי חורש, או שנאמר שאף אם עומדת לזריעה, מ"מ 
ההשקיה כיון שאינו מתכוון לזרוע בה עכשיו בזמן שההשקיה מרפה את הקרקע, 

ממילא אינו עובר משום חורש. 

ונפקא מינה מצויה בשאלה זו היא לגבי שביעית, שהרי אם עומד בתחילת או 
אמצע שביעית אינו מכוון לזורעה כעת ואינו עומד להשתמש בריפוי הקרקע 
שתיבש עד שיזרע בה, אך הקרקע עצמה עומדת לזריעה בשאר שנים, וא"כ, אם 
גדר ההיתר בקרקע שאינה עומדת לזריעה הוא כי אינה מקום זרעים כלל, יהיה 
אסור להשקותה שהרי לא נשתנה ייעודה, אך אם גדר ההיתר הוא משום שריפוי 
הקרקע אינה מועיל לזריעה כי אינו מכוון לזורעה עתה, יהיה מותר לשפוך מים 

במקום שאין בו זרעים.

והנה באגלי טל )חורש( כתב: "ומה שלא הזהירו הפוסקים מלשפוך מים רק בשדה 

זרועה. היינו משום דבאינה זרועה אף שעומדת לזריעה שמא ישהה מלזרוע עד 
שיתיבש לחלוחית המים ונמצא שלא פעל בשפיכת המים כלום. ע"כ לא חשוב 
חורש בודאי ולא חשוב פסיק רישא וכיון שלא נתכוין לכך מותר. אך אם דעתו 
לזרוע בזמן קצר שאין שהות להתיבש כל לחלוחית המים נראה דאסור וחוששני 
לו מחטאת ועיין במלאכת זורע סוף סקי"ד". מבואר בדבריו שכל שההשקיה לא 

אמורה לסייע לו בזריעה, כי אינו מתכוון לזורעה כעת אינה מלאכה כלל.

עלה בידינו אם כן שאף למש"כ המשנה ברורה לחוש לדעת ההגהות מיימוניות 
שמשקה חייב גם משום חורש ואסור להשקות קרקע שאין בה זרעים מ"מ אם 
אינו עומד להשתמש בהשקיה זו לזרוע עד שתיבש בקרקע לגמרי מותר לשפוך 

עליה מים2.

העולה מן הדברים:

א נטילת ידים על צמחים אסורה בשביעית מחמת חורש או מחמת זורע, ואם 	.
אינו מתכוון אך לא ניכר שאינו רוצה בהם עדיין אסור, ולגבי צמחי בר נראה 

שנחשב כניכר שאינו מתכוון. 

א נטילת ידים על קרקע שאינה זרועה, לדעת האו"ז עומדת במחלוקת רבה ורב ב.
יוסף, אולם דעת החזו"א שבמקום שאינו זרוע כו"ע מודו שאסור משום חורש. 
]ולדעת הפרמ"ג יתכן שלכו"ע מותר[, אך מ"מ כל זה רק בקרקע העומדת 
לזריעה אבל כשאינה עומדת לזריעה אינו נקרא חורש וכ"ש שאינו זורע, ומבואר 
באגלי טל שהגדרת קרקע שאינה עומדת לזריעה, היא כל שאינו עומד לזרוע 

עד שתיבש הקרקע מהשקיה זו, ולא תהיה תועלת בה.

2.  יש לדון אם היתר זה הוא רק בהשקיה שיתכן שהגדרתה כמלאכה  היא רק כאשר יבוא ממנה 
תועלת או גם בשאר עבודות, שכל שהפעולה לא אמורה לסייע לזריעה או להצמחה מותר, וכגון 
ניכוש קרקע שאינה עומדת לזריעה כעת, ועד לזמן שיזרע בה יעלו בה שוב צמחי בר כבראשונה. 

ומצינו בחזו"א )מובא בדרך אמונה, הלכות שמיטה, מכתב יד( "עישוב בשביל הנחשים במקומות 
שאין האילנות צריכין להאי עישוב וכגון שהמקום רחוק מהאילנות וכל העישוב רק בשביל שלא 
יתאספו נחשים אפשר להתיר. וכשאין המקום ההוא עומד לזריעה". ולא התבאר בדברי החזו"א 
למה מועיל כאשר אינו מתכוון הרי אין היכר שאינו מתכוון. ואולי מדובר כאשר ניכר שהמקום 

אינו עומד לזריעה.

אך ע”פ האגלי טל יש לומר שכאשר אין המקום עומד לזריעה אין הניכוש נחשב למלאכה כלל 
ובכהאי גונא לא בעי היכר, וצ”ע.
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לפשאת שות לשמיטל ע ליעשמות לשעלי גיוות ועמימיד 

רבי יחיאל איתמר שליט"א
מרבני בית המדרש

לקראת שנת השמיטה 
- היערכות לבעלי גינות 

ועציצים 
בהמשך למאמרו של הגאון רבי שאול רייכנברג שליט"א בגליון הקודם, שם הובהרו 
יסודות המותר והאסור במלאכת שביעית, וההיערכות הנכונה לכך, אנו מביאים 
כאן רשימת המלצות מתומצתת וקצרה להיערכות לקראת שנת השמיטה הבעל"ט 

בראש השנה תשפ"ב.

בעת שגליון זה יראה אור נעמוד כבר אחר המועד בו ניתן ליטוע עצי פרי – ט"ו 
אב, וכן אחר המועד האחרון להעתקת עצי פרי שהוא בכ"ט אב. 

א להלן מספר תאריכים נוספים הנוגעים בהיערכות לקראת שנת השמיטה:	.

ט”ו אלול: היום האחרון לנטיעת אילנות סרק ושיחי נוי לדעת הגרש”ז שיש 
להחמיר שלא תהיה קליטה בשביעית.

כ”ז אלול: היום האחרון לזריעת פרחי נוי שאינם ‘מעוצים’ לדעת הגרש”ז שיש 
להחמיר שלא תהיה קליטה בשביעית.

כ"ט אלול: הוא היום האחרון להעברת אילנות פרי ממקום למקום באדמה, 
ובתנאי שיש סביב שרשיהם גוש עפר מהודק. כמו כן הוא היום האחרון לנטיעת 
עצי סרק, שיחי נוי ופרחים לדעת החזון איש שמותר שתהיה קליטה בשביעית.

א ירקות הגדלים בשביעית אסורים באיסור ספיחין, גם ירקות שנזרעו בערב ב.
שביעית וגדלו בשביעית אסורים, אלא אם הוציאו עלה מעל פני האדמה לפני 
ראש השנה של שנת השמיטה – כך היא הכרעת החזון איש למעשה. על מנת 
שירקות הנזרעים בימים אלו יוציאו עלה מעל פני האדמה לפני שנת השמיטה 

מומלץ לזורעם עד כ' אלול ולהקפיד להשקותם בהשקיה מרובה.

א מי שזרע ירקות לקראת ראש השנה עליו לבדוק בערב ראש השנה שאכן העלים ג.
נבטו מעל פני האדמה, וזאת בכדי שהירק לא יהיה אסור באיסור ספיחין. כמו כן 

מי שזרע קטניות בחודשים האחרונים, עליו לבדוק שכולם הגיעו לשליש הגידול 
]שלב הבשלה מתקדם[, וזאת בכדי שהקטניות לא יהיו אסורים באיסור ספיחין.

א מלאכות המותרות בשמיטה על מנת למנוע הפסד, יש להקדימן - עד כמה ד.
שניתן - לערב שביעית לפיכך צמחים הדורשים זיבול ודישון יש לדשנם בדשן 
איטי “תמס” ]אותו צריך להרחיק מן הטפטפות במידה ומפעילים אותם בידים 

בעיצומה של שנת השמיטה[, או להטמין קומפוסט באדמה. 

א לדעת הגרי”ש אלישיב זצוק”ל שמותר להפעיל מערכת השקיה אוטומטית ה.
בערב שביעית, יש להפעילה בערב שביעית על מנת להימנע מהצורך להשקות 
בשמיטה וכמו כן יש להוסיף למים את הדשנים הנצרכים בשמיטה, כאמור. אך 
בספר חוט שני הובא שהגר”נ קרליץ זצוק”ל אסר להפעיל מערכות אוטומטיות 

בערב שמיטה על מנת שיפעלו בשמיטה.

א ניכוש קוצים ועשבים יש להקדימו לערב שמיטה. מומלץ לחפות את הקרקע ו.
ביריעות ובחומרי חיפוי כגון  רסק גזם, או יריעות פרלינג, על מנת להקטין את 

הצורך בעישוב בשמיטה. ניתן להשתמש גם במונעי נביטה.

א כמו כן מלאכות כדילול, גיזום, תמיכה לישור עצים וענפים, ריסוס נגד מזיקים 	.
ומחלות, כיסוי צמחים מפני קור או חום, הסרת כיסוי כדי שיכנס האויר או 
השמש, סיקול אבנים, עידור או קילטור הקרקע קודם שמיטה, מילוי, דילול, 
איורור משטחי דשא, כיסוח דשא, סידור גדר חיה, עיצוב עצים וכדומה, יש 

להקדימן לפני שנת השמיטה.

הנחיות לטיפול בעציצים בערב שנת השמיטה

א אם אנו מעונינים לזרוע ירקות או פרחים, ליטוע עצי סרק, או להעביר שתילים 	.
לעציץ או לאדנית, בין אם האדנית או העציץ נחשבים עציץ נקוב, ובין אם הם 
אינם נחשבים נקובים עלינו למהר ולנוטעם בערב שנת השמיטה משום שבשנת 

השמיטה אסור לזרוע וליטוע ולהעביר שתילים לעציצים. 

ואפילו אם העציץ או האדנית שלנו הם בתוך הבית אסור ליטוע אלא במקום 
צורך גדול – ובתנאי שהעציץ נחשב עציץ שאינו נקוב על פי כל כללי ההלכה.

א אם הצמחים אותם אנו באים לזרוע הם מיני ירקות – מכל סוג, ואנו זורעים ב.
אותם בעציץ או באדנית הנחשבים עציץ נקוב, עלינו להקדים את הזריעה 
כעשרה ימים לפני ראש השנה של שנת השמיטה, להשקותם בהרבה מים 
ולשים לב שאכן הם מוציאים עלעל לפני שנת השמיטה שאם לא כן ישנם 

דעות שהצמחים אסורים באיסור ספיחין.
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פשוגשול שעשש שמיטל

א עציצים או אדניות שאינם תחת קרוי ויתכן שיהיו זקוקים לדישון, גיזום ענפים ג.
או שורשים, או שאר מלאכות, יש להקדים ולעשות את אותן המלאכות לפני 
שנת השמיטה, בכדי שלא נצטרך להתירם משום הפסד בתוך שנת השמיטה.

א עציצים העומדים בבית ואנו מתכוונים להוציאם לחצר או למרפסת שאינה ד.
מקורה במהלך שנת השמיטה, יש להקדים ולהוציאם לפני שנת השמיטה. 
וכן עציצים או אדניות שעומדים במרפסת מקורה, ואנו מעונינים להסיר את 

התקרה מעליהם, עלינו להסירה כבר לפני שנת השמיטה.

אמנם אם ברור שהכוונה היא להסיר את התקרה שלא לצורך העציצים, וגם 
בשעה שנעשה זאת כוונתנו תהיה ניכרת, כמו למשל: אנו צריכים להסיר את 
הקרוי מרפסת לצורך הסוכה, ואני מעמידים את הדפנות לסוכה עוד לפני שאנו 
מסירים את הקרוי, כך שניכר לכל שכוונת הסרת הקרוי היא לצורך הסוכה, 

במקרה כזה אין צורך להסיר את הגג לפני שנת השמיטה.

א עציצים או אדניות שעומדים בחצר או אפילו על הרצפה בקומת הקרקע, והם ה.
מונחים על גבי חומר שמפסיק בינם ובין הקרקע, כגון יריעת פלסטיק, מדף 
עץ, או על רגליות, ובכוונתנו להניחם על הקרקע במשך שנת השמיטה, עלינו 

להניחם על הקרקע כבר לפני שנת השמיטה.

א אם בכוונתנו לסדר את החצר או הגינה במשך שנת השמיטה ולהעביר את ו.
העציצים הנקובים שבחצר ממקום למקום, עלינו להעבירם ולסדרם לכתחילה 

לפני השמיטה.

א יש לייצב ולקבוע עציצים או שתילים בשקיות העלולים להתהפך, משום 	.
שבמקרים מסוימים יהיה אסור לנו להעמידם לאחר שהתהפכו.

א עצי פרי, וכן שיחי מאכל או תבלין רב-שנתיים, הגדלים בעציצים או באדניות, ח.
אפילו אם הם נחשבים עציצים שאינם נקובים, נוהגים שיש בהם קדושת 

שביעית, ולכן יש להפקיר את פירותיהם. 

פרוזבול בערב שמיטה
ישנם הנוהגים לחוש לשיטת הרא"ש )גיטין פרק ד סימן יח, כ( שאף שהשביעית 
משמטת רק בסופה, מכל מקום אסור למלוה ליגוש את הלווה כבר מתחילת 

שביעית, ולכן עושים פרוזבול נוסף בתחילת שמיטה.

אנו מצרפים כאן את נוסח שטר הפרוזבול על פי מה שהנהיג מרן הגרי"ש אלישיב 
זצוק"ל בפרוזבול שערך בסוף שביעית, עבור אלו הרוצים לחוש לאותם שיטות אף 

בפרוזבול שעורכים לחומרא כשיטת הרא"ש.

רבים נוהגים שבית הדין שלפניו נמסר הפרוזבול הוא אותם ג' אנשים שבפניהם 
נעשה הפרוזבול, )רמ"א חו"מ סי' סז סי"ח(, אולם מרן הגרי"ש אלישיב נקט שצריך 
למסור את החוב בפני בי"ד חשוב )מחבר שם(, ואף השתדל למסרו בפני הרכב קיים 
וקבוע, אך משום שחשש שיש הסוברים שלא מועיל למסור את החובות ולעשות 
הפרוזבול שלא בפניהם לא היה עורך את הפרוזבול בפני שני עדים בלבד, אלא 

בפני שלושה שהם כבי"ד ובפניהם היה מוסר את חובותיו לבי"ד החשוב.

שטר פרוזבול
אנו החתומים מטה מאשרים בזה כי אתא לקדמנא ר'__________ ב"ר _________ 
ואמר לנא "הן קרבה שנת השבע ויש לי חובות בשטר ובעל פה על אנשים ועל 
בנקים והריני מוסרם לבית דין בעיר ____________, הלא המה: __________, 
__________, __________, שכל חוב שיש לי שאגבנו כל זמן שארצה. ואם אין 
מועילה מסירה אלא לפני בית דין הריני מוסר לפניכם שכל חוב שיש לי שאגבנו 

כל זמן שארצה"

והואיל ור'_________________ ב"ר_________________ מסר מילי 
דפרוזבולא כדאמור רבנן, כתבנו וחתמנו ביום______________ האי שטר 

פרוזבולא כדנהגא מיומי דהלל הזקן וכתיקון חז"ל.

נאום_____________

נאום_____________

נאום_____________
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ששיתת לאשץ שששיעית ומיוון מ שש לשפאל שעשש ששיעית

הפעלה בערב שביעית של מערכות אוטומטיות שיפעלו במשך שנת השמיטה 
להשקיה וכדומה, הינה שאלה שדנו בה רבותינו והכריעו והורו בה, יש שהורו 
להיתר ויש שהחמירו לאסור, שאלה זו הופכת ונעשית אקטואלית יותר ויותר 
עם התקדמות המערכות האוטומטיות ושיכלולן כך שיהיה אפשרי לתכנן על 
ידן את השקיית השדות והמטעים לכל אורך שנת השמיטה כולל התאמה 
מראש לעונות השנה. שאלה זו נוגעת ביסודות מצות שביתת הארץ וגדריה, 
מאמר זה מברר את דעת החזו"א בסוגיא ודן בדברי מרן הגר"נ קרליץ זצוק"ל 
כפי שהובאו בחוט שני. אין בדברים אלו כדי להכריע ויעשה כל אחד כהוראת 

רבותיו.

רבי זלמן שמואל הכרמי שליט"א

שביתת הארץ בשביעית 
וכיוון מחשב השקאה בערב 

שביעית
איתא בגמ׳ )ע"ז טו, ב(: "והרי שדה דאדם מצווה על שביתת שדהו בשביעית" 
ופירש רש"י: "שנת שבתון יהיה לארץ". מפירוש רש"י משמע שהבעלים מצווה 
על שביתת שדהו שלא תיעבד בשביעית אפילו ע"י אחרים. וכך פירשו התוס׳ רי"ד, 

תוס׳ רבינו אלחנן ועוד חבל ראשונים.

ברם התוס׳ פירשו בענין אחר, ולפירושם אין מקור מהסוגיא שאדם מצווה על 
שדהו שלא תיעבד ע"י אחר. וכן דייקו מהרמב"ם בריש הלכות שמיטה ויובל שכתב 
"מצות עשה לשבות בשנה השביעית מעבודת הארץ ועבודת האילנות שנאמר 
ושבתה הארץ שבת לה׳ ונא׳ בחריש ובקציר תשבות, וכל העושה מלאכה מעבודת 
הארץ או האילנות בשנה זו ביטל מצות עשה". מבואר שרק העובד ביטל מצות 

עשה ולא הבעלים שהניח שדהו שתעבד ע"י אחר. 

ולדינא נקטו האחרונים לחוש דאדם מצווה על שביתת שדהו כדעת רוב הראשונים, 
וכ"כ החזו"א )סי׳ כא ס"ק יז ד"ה ודין( "וכל העבודה האסורה אסור לפועל לעשות, 

והעבירה על העובד, וגם בעה"ב עובר בשביתת שדהו".   

המהרש"ל )ב"מ צ, א( כתב "כי בודאי אסור אמירה לנכרי בשביעית אפילו אם תאמר 
שמותר בשבת, לפי שבשביעית תלה הש"י קדושה בארץ דכתיב שבת שבתון יהיה 
לארץ". הרי שנקט דין זה מסברא ואף לא הזכיר את הסוגיא בע"ז טו, ב, ולדעתו 
אין הציווי דוקא על הבעלים של השדה, אלא כל אחד מישראל מצווה שלא לגרום 
לאדמת ארץ ישראל שתעבד בשביעית, ולהכי אמירה לעכו"ם בשביעית אסורה 

מדאורייתא. 

ומאידך נראה דלדעתו יש גם קולא דאם הישראל אינו גורם לעבודה, והעכו"ם עושה 
העבודה מעצמו, אזי אף הבעלים אינו עובר, דלמהרש"ל אין חילוק בין הבעלים 

לאחר לענין שביתת הארץ. 

]ראיתי ב׳חוט שני׳ )פ"א ה"א, עמ׳ סח, סט במהדורה החדשה(, שרצה לפרש דאף 
שיטת רש"י והראשונים שהובאו לעיל כהמהרש"ל שאין האיסור תלוי בבעלים, 
אך רהיטת הדברים לא משמע הכי, וכן הבין המנ"ח )מצוה קיב, רחצ( וכן משמע 
בחזו"א )סי׳ יז ס"ק כה( שכתב: "ובתוס׳ ע"ז שם משמע שאין האיסור של שביתת 

שדה תלוי בבעלות", משמע דשיטת רש"י וסיעתו דתלוי בבעלות[. 

ה׳שאלת דוד׳ בסוף חידושיו לשביעית כתב דאין אדם מצווה על שביתת שדהו 
אלא שלא יעשו בה מלאכות דאורייתא ]זריעה זמירה קצירה ובצירה, וי"א אף 
חרישה ונטיעה[, אבל לא במלאכות דרבנן ]היינו כל שאר עבודות שבשדה ובכרם[, 
כלומר שהמלאכות שאסרו רבנן לא אסרו אלא על האדם עצמו שלא יעבוד, אבל 
לא גזרו על הבעלים שלא להניח לאחרים לעשותן. וכמו שמצינו שאין אדם עובר 
על שביתת בהמתו בשבת כשהבהמה עושה מלאכה דרבנן כמ"ש המג"א )סי׳ שה 
סק"ו( ולמד זאת מהמבואר בשבת )קנג, ב( "כל שבחברו פטור אבל אסור בחמורו 

מותר לכתחילה"1. 

ואף שב׳מעדני ארץ׳ שביעית פי"ג אות טו צידד לחלק בזה בין שבת לשביעית, שאף 
אם בשבת אינו עובר בשביתת בהמתו כשבהמתו עושה מלאכה דרבנן, בשביעית 
עובר על שביתת שדהו גם במלאכות דרבנן, מ"מ ב׳מנחת שלמה׳ )סי׳ מ ד"ה ומ"מ( 

כתב ג"כ דבעבודות דרבנן אינו עובר משום שביתת שדהו. 

וכן משמע מדברי החזו"א )סי׳ יז ס"ק כה ד"ה ובזמן( שצידד להתיר זריעה בששית 
שתיקלט בשביעית משום ש"פעולת הקרקע שהיא בלא מעשה כלל גריעא מתולדה", 
]והאי ׳גריעא׳ שכתב לאו דוקא, אלא שחשובה כתולדה כדמוכח מהמשך דבריו 

1.  אמנם יש חלוקים על דברי המג"א כמבואר בבאה"ל סי׳ ש"ה סי"א ד"ה "ופוקק", שהביא את שיטות 
החולקים בזה, אך במחצה"ש חילק דאפילו אם יש בזה איסור מחמר מ"מ משום שביתת בהמתו ליכא.
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ששיתת לאשץ שששיעית ומיוון מ שש לשפאל שעשש ששיעית

שהקשה למ"ד תולדות דאורייתא[, הרי דאף דתולדות אסירי עכ"פ מדרבנן 
מכל מקום לא אסרינן שתיעשה הקליטה בשביעית משום שביתת הארץ, אך 
מדברי החזו"א )כא, יז ד"ה ודין( שהובאו לעיל שכתב "וכל העבודה האסורה וכו׳ וגם 
בעה"ב עובר בשביתת שדהו" משמע דשביתת שדהו הוא בכל העבודות האסורות 

ולא רק בעבודות דאורייתא,

והנה במסכת ראש השנה )י, ב( מבואר דאסור לנטוע בסוף הששית כשיקלט 
בשביעית, ודעת הרבה אחרונים )מנחת חינוך מצוה רצח אות ח, )ובסוף מצוה שכו 
מסתפק בזה(, אגלי טל מלאכת זורע סק"ח אות ב, שבת הארץ פ"ג הי"א ועוד( 
שדין זה הוא אף בזמן הזה ומשום שביתת שדהו, וכן דעת המנחת שלמה )סי׳ מח 

וסי׳ נא אות ד׳(. 

אך החזו"א )סי׳ יז ס"ק כה ד"ה ובזמן( סובר דמותר לזרוע בששית אף שיקלט 
בשביעית, והא דאסרו בגמ׳ ר"ה לזרוע בערב ראש השנה כשיקלט בשביעית הוא 
רק מדין תוספת שביעית, ורק בזמן שנוהג דין תוספת. וזו לשונו: "שאין שביתת 
הארץ כשביתת בהמתו, אלא שתהא שובתת ממלאכת אדם בה, אבל לנטוע בערב 

שביעית שתיקלט בשביעית מותר מה"ת". 

הא קמן פלוגתא בדין שביתת שדהו, לדעת האחרונים שהובאו לעיל דין שביתת 
הארץ הוא אף באופן שהעבודה נעשית בקרקע מאליה, ולהכי אוסרים שתיעשה 
קליטה בשביעית אף שנעשית מאליה, והחזו"א סובר דאף דהשביתה מוטלת על 
הבעלים, היינו רק שלא להניח שיעבוד בה אדם, אבל אם נעבדת מאליה שרי, ולית 

לן במה שהזרע נקלט בשביעית.

בספר "חוט שני" הלכות שמיטה פ"א ה"א )עמ׳ עד במהדורה החדשה( כתב: "הנה 
הדבר פשוט שאסור לכוון ממטרות למערכת השקאה ומערכות דישון או שאר 
מכשירים ע"י שעון או מחשבים כדי שיפעלו בשביעית להשקות את הגינות או את 
השדות ]באופן שאסור להשקותם[ או שיעשו שאר מלאכות האסורות בשביעית, 
והרי הוא עובר בעשה ד"ושבתה הארץ שבת לה׳" לדעת רש"י וסייעתו מפני שהוא 
עושה פעולה שתתבטל בכך שביתת הארץ, ואין חילוק אם עשייתו היא בשביעית 

או בערב שביעית כיון דסוף סוף ע"י מעשיו יש כאן ביטול שביתת הארץ.

ואף דלגבי שבת תניא: פותקין מים לגינה ערב שבת עם חשכה ומתמלאת והולכת 
כל היום כולו, חזינן שאם עשייתו בערב שבת נמשכת בשבת מותר, הטעם הוא, 
שכל שאסור משום "לא תעשה כל מלאכה" האיסור על הגברא שלא יעשה 
המלאכה בעצם יום השבת, ואין איסור שהמלאכה תיעשה מאליה בשבת ע"י 

מעשיו מערב שבת.   

אבל לענין שביתת הארץ דלא קאתינן עלה מדין "מלאכות" אלא מחמת מצות 
שביתת הארץ, דהיינו שאנו מצווים שלא לגרום שהארץ תעבוד, א"כ מה לי שהקרקע 
אינה שובתת מחמת מעשיו בשביעית עצמה או מכח מעשיו בערב שביעית דכל 

שהוא גורם שאין כאן שביתת הארץ עובר על העשה", עכ"ד. 

והנה עיקר דברי החזו"א שאין איסור במה שהקרקע תיעבד מאליה, רק שלא 
תיעבד ע"י אדם, צריך באור, דכיון שהקפידא היא מצד שביתת הארץ, ולא מצד 

עבודת האדם, א"כ מה נפקא מינה על ידי מי נפעלה העבודה. 

ויש לבאר זאת בב׳ דרכים: 

יש לומר דעבודה שנעשית בידי אדם היא עבודה חשובה וגמורה ואילו עבודה 
שנעשית מאליה היא עבודה פחותה וגרועה, ונצטווינו שהארץ תשבות רק מעבודה 

חשובה.

ויש לומר דלעולם מצות "ושבתה הארץ" אינה מצד הקרקע, רק מצד האדם העובד, 
אלא שהתורה הטילה על בעל הקרקע את האחריות שלא יעבוד בה אדם.

ובני הרב רפאל נ"י ציין שהמעיין בחזו"א )סי׳ יז ס"ק כה ד"ה ובזמן הזה( יראה ששני צידי 

חקירתנו הם הס"ד והמסקנא בדבריו. החזו"א שם דן על זריעה בששית שתיקלט בשביעית 

אם יש בקליטה איסור מטעם שביתת הארץ. בתחילה דן החזו"א להתיר משום שהקליטה 

שנעשית מאליה בלי מעשה אינה חשובה עבודה, וכמו גידול וצמיחת האילנות הנעשים 

מאליהם שאין בהם משום שביתת הארץ, וזו לשונו: "ומשום שביתת הארץ לא שייך וכו׳ 

ופעולת הקרקע שהיא בלא מעשה כלל גריעא מתולדה, וכה"ג גם האדם מותר בה" ]וזה 

כהצד הראשון בחקירה[. ושוב חזר בו שהקליטה היא זריעה ממש אף שאין בה מעשה, 

"דנהי דצמיחה וגידול מותר ]וראי׳ שאינו חייב לעקור הספיחין והאילנות[ קליטה 
הוא זריעה ממש ואסור", ולבסוף מסיק להתיר מטעם אחר "דאין שביתת הארץ 
כשביתת בהמתו, אלא שתהא שובתת ממלאכת אדם בה, ]כהצד השני שבחקירה[ אבל 

לנטוע קדם שביעית שתקלוט בשביעית מותר מה"ת". 

ובהמשך דבריו כתב "ויש מקום לומר דדוקא בעובד בה ישראל ולא בעובד בה 
עכו"ם". כוונתו: דאף דלפי הס"ד דעבודה שנעשית מאליה היא גרועה ואינה חשובה 
עבודה, אין מקום להתיר עבודה הנעשית ע"י עכו"ם, דלגבי חשיבות העבודה אין 
שום נפ"מ אי נעשית ע"י מי שמצווה על השביעית או לא, מ"מ לפי מאי דמסיק 
"שאין שביתת הארץ כשביתת בהמתו אלא שתהא שובתת ממלאכת אדם בה", 
יש מקום לומר דאינה צריכה להיות שובתת אלא רק ממלאכת מי שמצווה על 
השביעית, ולא ממלאכת עכו"ם. ]ואף שהחזו"א שם הביא דבתוס׳ רבינו אלחנן 
מבואר שאף כשהעובד עכו"ם, מ"מ י"ל דאין כאן חזרה בעיקר הגדר דשביתת שדהו, 

אלא אף שהעכו"ם עצמו אינו מצווה מ"מ הישראל מצווה עליו[.
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ששיתת לאשץ שששיעית ומיוון מ שש לשפאל שעשש ששיעית

ונראה דסברתו של החוט שני תלויה בחקירה זו, דאי נימא שמלאכה שנעשית 
ע"י אדם היא יותר חשובה א"כ ודאי צדקו דבריו דאין נפ"מ בזה שמעשה האדם 
היה לפני השביעית, כיון שכל הצורך במעשה האדם הוא רק לאשוויי המלאכה 
לחשובה, ובזה אין חסרון במה שהמעשה היה קודם שביעית, שהרי נעשתה בקרקע 

מלאכה חשובה בשביעית. 

אבל אי נימא כדרך השניה שהטעם לכך ששביתת הארץ היא רק ממלאכת אדם 
היא משום שהבעלים מוזהרים שלא יעבוד אדם בקרקע שלהם ]שזו מסקנת 
החזו"א[ א"כ אין אסור אלא אם מעשה העבודה של האדם היה בשביעית, אבל 
בנידון דידן שהפעלת השעון והמחשב היתה בערב שביעית, לית לן במה שהקרקע 

נפעלה בשביעית.  

ועי׳ בחוט שני שם שכתב דלא תיקשי ממה שהתיר החזו"א לנטוע בערב שביעית 
כשהקליטה תהיה בשביעית, והטעם משום דמלאכת האדם מסתיימת בערב 
שביעית ומה שנשרש בשביעית הוא מידי דממילא שאין בו משום שביתת הארץ, 
דשאני מלאכת זריעה שמעשה האדם מסתיים בזריעתו, ומה שנקלט אח"כ אינו 
מתייחס למעשה האדם אלא נעשה בידי שמים, ]ולהכי הזורע בשבת חייב אף 
שנקלט בחול, ואף אם קדם וליקט הזרע קודם שנקלט[ אבל מלאכות ופעולות 
הנמשכות ומתייחסות למעשה האדם שהיה בתחילתם, כגון בישול בשבת, דהחיוב 
אינו על הנחת הקדירה על האש, אלא על הבישול, ולהכי כל שרדה הפת קודם 
שנאפתה אינו חייב כמפורש בשבת )ד, א(, וה"ה הניח הקדירה בשבת ולא הספיק 
להתבשל עד מוצ"ש דפטור, כל מה שמתבשל אח"כ הרי הוא מתייחס למעשיו. 
והכא נמי המכוון בערב שביעית שעון או מחשב שמפעיל מערכת השקאה וכדומה 
בשביעית, הדבר פשוט שאסור לעשות כן שכל מה שנעשה אח"כ הוא מכח מעשה 
האדם ומתייחס אליו ואין זה נחשב שנעשה מעצמו, ונמצא שעושה שאין הארץ 

שובתת ממלאכת אדם שבה. עכ"ד.

הנה מה שייסד החוט שני שמלאכת הזריעה מסתיימת בהנחת הזרע בקרקע, זו 
פלוגתא באחרונים, ודעת הרש"ש בשבת )עג, ב( שאם ליקט הזרע קודם שנקלט 
פטור, כמו ברדה הפת קודם שתאפה, ורק בזרע בשבת ונקלט בחול חייב, וכה"ג 
גם מי שהניח קדירה על האש בשבת ונתבשלה בחול חייב, ולפי דבריו הקליטה 
מתייחסת לזורע. אמנם דעת החזו"א עצמו )שביעית סי׳ כו סק"ג( "והנה נוטע בשבת 

יקיים היינו אפילו לא נקלט שלא יתוקן איסור שבת בעקירתו".

וביותר, דהחוט שני עצמו )פ"א ה"ב עמ׳ פא( הוכיח מדברי הראב"ד שהזורע בסוף 
שביעית והקליטה נעשית במוצאי שביעית אינו עובר משום שדך לא תזרע, וחלוק 

מאיסור שבת דחייב משום זורע אף שהקליטה נעשית רק לאחר השבת, דבשבת 
קפידת התורה היא על הגברא שישבות ממלאכה, ובשביעית קפידת התורה היא 
שהקרקע תשבות מעבודתה, וכל שהזרע או האילן לא נשרש ונקלט בקרקע ליכא 

עדיין בזה ביטול שביתת הארץ.

ועוד, דאפילו לגבי זריעה בשבת כתב המנחת חינוך )מצוה רחצ סקט"ו( "והנה אף 
שכתבתי דעל זריעה חייב תיכף אף בלא נקלט, מ"מ נראה דגם הקליטה הוי זריעה 
והיכי שאינו חייב על הזריעה כמו שיבואר מ"מ חייב על הקליטה, דהקליטה ג"כ הוי 
זריעה", הרי דהקליטה מתייחסת למעשה הזורע. ]וגדולה מזו כתב שם דהיכא שגם 
הזריעה וגם הקליטה היו בשבת חייב תרתי, אמנם בזה יש לטעון דנהי שגם הזריעה 
וגם הקליטה כל אחד מהם הוא "מחייב" בפנ"ע, היינו רק דאפשר לחייבו אי משום 
הזריעה אי משום הקליטה, אבל לא על שניהם, דתרי זריעות בחדא זריעה ליכא[. 
ועכ"פ מהיכא תיתי לחדש שהקליטה אינה מתייחסת למעשהו וכאילו נקלט מאליו.

וא"כ מדהתיר החזו"א לזרוע בששית כשיקלט בשביעית, שמעינן דמה שנעבדה 
הארץ בשביעית מכח מעשה האדם בששית אין בזה משום ביטול שביתת הארץ, 
וא"כ לדבריו שרי לכוון שעון בששית אף שהארץ תקבל את ההשקיה בשביעית. 

ועוד דמה שההשקיה באה מכח כיוון השעון, יש הסוברים שאינו אלא גרמא, והרי 
גרמא אינו "פטור", רק שאין הנפעל מתייחס להפועל, וחשיב שנעשה מאליו, וא"כ 

לדעתם אין בזה משום ביטול שביתת שדהו לשיטת החזו"א.

אמנם מצינו לגדולי הפוסקים שסוברים שכל שהמלאכה נעשית במכשיר המתוכנן 
לשם כך לא חשיבא גרמא אלא מעשה בידיים, עי׳ באגרות משה׳ יו"ד ח"ג סי׳ מז 
אות ד׳, וכן הביא ב׳שבות יצחק׳ על ענייני גרמא פרק ט"ז בשם הגרי"ש אלישיב 
זצ"ל, אך מאידך מצינו לה׳מנחת שלמה׳ ח"ב סי׳ כ"ג אות ב׳ שדעתו דחשיב גרמא. 

ועי׳ ב׳ארחות שבת׳ פרק כט הערות כו וכז שהאריך בזה.

ושמא יש לומר עוד, דהנה נראה דאין הבאור בדעת האג"מ והגריש"א דבמכשיר 
המתוכנן לכך חשיב שנעשה בידיים, דסו"ס גם בזה הקשר בין הפועל לנפעל הוא 
עקיף ואינו ישיר, אלא הבאור הוא דהיכא שזו דרך עשיית המלאכה חייבה התורה 
אף על פעולה עקיפה, וא"כ י"ל דכ"ז רק לענין דינא לחייב את עושה המלאכה, 
אבל בנידון דידן שאין אנו דנים על עושה המלאכה אם המלאכה מתייחסת אליו, 
אלא על אופי המלאכה אי חשיבא כנעשית מאליה או ע"י אדם, בזה אזלינן בתר 
המציאות הטכנית שהפעולה נעשית בגרמא, וא"כ אין בזה משום ביטל שביתת 

הארץ, וצ"ע.
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עשיית מלאמל למועילל שששיעיתס שעשש ששיעית

ובר מן דין, הרי  ה"שאלת דוד" ודעימיה כתבו דבמלאכה ררבנן אין משום ביטל 
שביתת שדהו, והרי השקיה אינה אלא מדרבנן.  

וגם עיקר הדין דשביתת שדהו בשביעית במחלוקת שנויה וכמו שנתבאר לעיל.

כדרכה של תורה, הללו אוסרים והללו מתירים, מאמר זה העוסק אף הוא 
בעשיית מלאכה בערב שביעית על מנת שתפעל בשביעית, כהפעלת מערכות 
השקיה אוטומטיות בערב שנת השבע, על מנת שישקו את השדות והמטעים 

בתוך שנת השמיטה, ודן בדברים בדרך שונה משלפניו.

כאמור רבותינו ישבו על מדוכה זו ונחלקו בהכרעה למעשה וכל אחד יעשה 
כהוראת רבותיו.

רבי משה יונה הרטמן שליט"א
מרבני בית המדרש

עשיית מלאכה המועילה 
בשביעית, בערב שביעית

ישנם כמה אופנים שאצל האדם לא חלה עדיין שנת השמיטה, ואף על פי כן ע"י 
מעשיו תיעשה מלאכה בשנת השמיטה, ויש לדון אם מותר שתיעשה על ידו 

מלאכת שביעית:

מי שנמצא בחו"ל בזמן שבארץ ישראל נתחדשה שנת השמיטה, ובחו"ל עדיין 
היא שישית. ויש לו קרקע בארץ ישראל, האם מותר לו לעשות מלאכה בקרקעו 

שבארץ ישראל, כגון שמשקה ע"י הפעלה מרחוק.

ופשיטא להו לכל רבני בית המדרש שליט"א, דאזלינן בתר מקום הקרקע, וביארו, 
כיון דקדושת הקרקע היא המחייבת את הגברא לשבות ממלאכה, לכן הכל תלוי 

במקום הקרקע.

ומהאי טעמא הנמצא בחו"ל בערב שביעית במקום שבו עדיין לא חלה קדושת 
שביעית ובארץ ישראל חלה כבר קדושת שביעית, דאסור להשקות שדהו שבארץ 

ישראל,  

אמנם יש לדון בפותקין מים לגינה, דמבואר בגמ׳ )שבת יח, א( דשרי בערב שבת 
אף שבשבת נעשית השקיה מכוחו, אי שרי לעשות כן גם בערב שביעית אף 
שהולך ומשקה שדהו בשביעית. ולא נתפרש להדיא בדברי הפוסקים הראשונים 

אם מותר לעשות כן.

ובבי מדרשא דנו לתלות דבר זה בפלוגתת המנחת חינוך )מצוה רחצ( והחזו"א )סי׳ 
יז, כה(, האם מצות שביתת הארץ היא מצוה על הגברא שישבות, או מצוה על 
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עשיית מלאמל למועילל שששיעיתס שעשש ששיעית

הקרקע שתשבות. דלהמנחת חינוך דהמצוה היא על הקרקע, גם בפותקין מים 
לגינה מערב שביעית אסור, ולהחזו"א דהוא איסור גברא, שרי, כיון דהגברא 

עושה מלאכתו בשישית לפני השמיטה.

ואיכא למשדי נרגא בתליה זו עפ"י מה שעולה מתוך הסוגיא ולומר שאף אם 
המצוה היא על הגברא שישבות אסור לו להפעיל בערב שביעית מערכת השקיה 

שתמשיך ותשקה בשביעית.

שיטת ר"ת והראשונים באיסור נטיעה ערב שביעית

א אמרינן במתני׳ פ"ב מ"ו: "אין נוטעין ואין מבריכין ואין מרכיבין ערב שביעית 	.
פחות משלשים יום לפני ר"ה". ופירש ר"ת )הובאו דבריו בר"ש על מתני׳ ובתוס׳ 
והראשונים בר"ה י, ב( דהטעם שאסור ליטוע ל׳ יום לפני ראש השנה של שביעית 
הוא משום שאם יטע בתוך ל׳ יום קודם שביעית קליטת הזרע תיעשה בשביעית. 

והראשונים פליגי על ר"ת, דרש"י פירש שהאיסור ליטוע ל׳ יום קודם שביעית 
הוא משום דהנך ל׳ יום הם תוספת שביעית. והרמב"ם )הל׳ שמיטה פ"ג הי"א( 
כתב דהטעם שאסור ליטוע בתוך ל׳ יום קודם שביעית הוא גזירה משום מונין, 
שכיון שמונים שנות ערלה משעת קליטה, ואם כן השביעית היא השנה הראשונה 
לשנות ערלה, וכשימנו את שנות הנטיעה יראה כאילו נטע בשביעית. ובשאר 

הראשונים כתבו כרש"י, או כרמב"ם.

הוכחת המנחת חינוך דהמצוה היא בקרקע

א והמנחת חינוך )מצוה רחצ( הוכיח ממשנה זו דמצות שביתת קרקע היא מצוה ב.
שהקרקע תשבות, ולא שהאדם ישבות, ולכן אסור שהקרקע תעשה מלאכה 
בשנת השביעית. ופירש דמה שכתב הרמב"ם לאסור קליטה משום גזירת מונין, 
היינו דוקא לגבי מה שכתב לאסור שתהיה קליטה בל׳ יום של ערב שביעית, 
ומשום שבזמן הזה לא נוהגת תוספת שביעית הוצרך לטעם שמונין, אבל בזמן 
המקדש אסור מדאורייתא שתהיה קליטה בתוספת שביעית משום מצות 

שביתת הארץ.

אמנם סתימת דברי הרמב"ם, וכן ממה שנקט הרמב"ן בדעת הרמב"ם, אינו 
נראה דיש טעם אחר בזמן המקדש. וכן כתב בדעת הרמב"ם המקדש דוד סי׳ נט. 

וא"כ בדעת רוב הראשונים אין נראה דהאיסור הוא עבודת הקרקע, אלא עבודת 
האדם1.

1.  אמנם אין מדברי הראשונים האלו הכרח דלא כיסוד דברי המנחת חינוך, דיתכן דלעולם גדר 
המצוה היא שביתת קרקע וכדברי המנחת חינוך, אלא שהמנחת חינוך כתב כל דבריו במצות עשה 
של שביתת קרקע, משא”כ מצות לא תזרע מודה המנחת חינוך שהיא מצוה אקרקפתא דגברא. 

ביאור איסור נטיעה ערב שביעית לדעת ר"ת

א אמנם גם בדעת ר"ת יש לדון האם המצוה היא שביתת הקרקע, דאטו נימא ג.
דאסור לזרוע לעולם שהרי האילן צומח גם בשביעית, ובחזו"א )סימן יז סקכ"ה( 
הקשה כעין זה, ואכן הוא לדרכו פירש את שיטת ר"ת דלא כהמנחת חינוך 
שאסור שתקלוט הקרקע בשביעית משום שביתת הארץ, אלא משום תוספת 
שביעית, היינו שחלק מדין תוספת שביעית הוא שלא יעשה בערב שביעית 

מלאכה המועילה לשביעית2. 

אמנם נראה שגם לדעת המנחת חינוך יש ללמוד משאר המלאכות דקי"ל 
שנאסרו בשביעית מן התורה, שכולם הם מלאכות שהגברא עושה בקרקע, 

אבל לא שנאסרה פעולת הקרקע עצמה.

יסוד מלאכת זריעה

ואף מלאכת  זורע היא כשאר מלאכות, שהיא מלאכת הגברא בקרקע. אלא 
שהזריעה אינה נשלמת עד הקליטה שהיא סוף הזריעה. ולכן ס"ל לר"ת דהקליטה 
משתייכת לעשיית הגברא, כיון שהיא תשלום הזריעה, וחשיב שמעשיו נמשכים 
ונעשים בשנת השמיטה3, אבל מה שאח"כ גדל וצמח, אינו שייך למעשה הגברא 

ולא נאסרה צמיחת הקרקע מעצמה בשביעית4. 

ויתכן שבזה הוא שנחלקו עליו הראשונים, וס”ל ד	יןאלחלקאביןאהעשהאלל”ת, אלא דהשביתה היא 
העשה של האיסור מלאכה, ומה שנצטוו לשבות מהמלאכה האסורה. ומאחר ואיסור מלאכה )גם 
למנחת חינוך( אינו אלא בשנת השביעית, כך גם המצוה עשה של ושבתה הארץ, אינה אלא בשנת 

השביעית.

וכן נראה מלשון החזו"א )בתשובות וכתבים זרעים סו"ס לד(: "מצות שביתה ואיסור מלאכה אחת 
היא ששביתה פירושו למשוך יד ממלאכה וכמו ששביתה בשבת נגדרת בל"ט מלאכות". 

]אגב דאתא לידן, שמעתי להעיר שמדברי החזו"א האלו יש לאפוקי צד שהובא ב׳הליכות שדה׳ 
)גליון 214 עמ׳ 25( עפ"י הירו׳ בערלה )פ"א ה"ב( דהלאו דלא תזרע נאמר רק בשדה, כלישנא דקרא 
"שדך לא תזרע", אבל העשה שנאמר בו "ושבתה הארץ" כולל גם בית. ובדברי החזו"א דמצות 

שביתה ואיסור מלאכה אחד הם נראה דאין לחלק כן[.
2.  ולכאו׳ דברי החזו"א קשים מדברי הראשונים, דהר"ש והרשב"א כתבו דר"ת ס"ל דאין איסור נטיעה 
בתוספת שביעית. ולדברי החזו"א הגם דנטיעת תוספת שביעית מצד עצמה שרי, מ"מ כיון דהיא 

תקלוט בשביעית אסירא. 

וצ"ע מהו גדר האוסר, דהרי משום תוספת שביעית, ס"ל לר"ת דאין איסור נטיעה בתוספת שביעית 
כמו שכ׳ הר"ש בדעת ר"ת. ומשום שנת השביעית עצמה, אם אין איסור כל עוד שלא עושה מלאכה 

בידים בשנת השביעית, מאיזה טעם נאסר נטיעה ערב שביעית. ולכאו׳ צע"ג.
3.  ויסוד לדברים אלו, הוא מדברי הנ”י לגבי אשו משום חציו דהמעשה מצד העשיה עצמה, 

נעשית רק כאשר היא נעשית בפועל, הגם שהגברא כבר אינו עושה שום מעשה. עי׳ חזו”א 
שביעית סו”ס כה, ויעויין קה”י ב”ק סי׳ כא.

4.  ומה ששאר הראשונים פליגי על ר"ת, ולא אכפ"ל בקליטת הזרע בקרקע בשביעית, י"ל דהגם 
דכו"ע מודו דקליטה היא השלמת מעשה זריעה, מ"מ כיון שאינו גוף החפצא דמעשה הזריעה, 
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עשיית מלאמל למועילל שששיעיתס שעשש ששיעית

חילוק בין שביתת בהמה לשביתת כלים בשבת

א וביאור החילוק הזה, י"ל לפי מה שמצינו בשבת חיוב שביתת בהמתו ושביתת ד.
כלים ]למ"ד שנוהגת שביתת כלים[, דשביתת בהמתו היא שהבהמה לא תעשה 
מלאכה בשבת, דהיא השובתת, ואילו שביתת כלים אין השביתה בחפצא של 

הכלי - שהכלי לא יעשה מלאכה, אלא בגברא הפועל בכלי. 

א ודבר זה למדנו מדברי המגיד משנה )הל׳ שבת פ"ו הט"ז( דלא נאסר מלאכת ה.
עכו"ם בכלים, אלא כאשר עושה בשביל ישראל, אבל מה שעושה לעצמו, לא 

נאסר משום שביתת כלים, מבואר שאין איסור במה שהכלי עצמו נפעל. 

וביאור החילוק, שבכלים אין השביתה מתיחס לחפצא דהכלי, דהרי אין הכלי 
עושה מלאכה, אלא האדם הוא העושה מלאכה בכלי, ולכן לא שייך בו שביתה 
וניחה. משא"כ שביתת בהמה, שהבהמה היא שעושה את המלאכה, ולכן בה 

שייך שביתה וניחה )ובאור שמח הל׳ שבת פכ"ה הכ"ו כתב כעין חילוק זה(.

א ובדומה לזה הוא שביתת קרקע, דהגם שהמצוה היא שביתת הארץ מ"מ מה ו.
שנאסר היא מלאכת האדם בקרקע כשביתת כלים, ולא כשביתת בהמה, דאין 
הנידון על שהקרקע שתשבות בעצמה, אלא להשבית את המלאכה הנעשית 

ע"י האדם בקרקע. 

הוכחת המנחת חינוך מסוגיא דעבודה זרה

א עוד הביא המנחת חינוך )שם ויותר במצוה קיב( להוכיח כיסודו דמצות שביתת 	.
קרקע היא מצוה על שביתת הקרקע ולא על הגברא, מסוגיית הגמ׳ )ע"ז טו, 
ב( דאמרינן "אין אדם מוזהר על שביתת בהמתו בשביעית, אמר ליה אביי והרי 
שדה דאדם מוזהר על שביתת שדהו בשביעית", וכתב המנחת חינוך: "מפורש 
דין זה ואין חולק, ועיין רש"י שם, כתב דשנת שבתון יהיה לארץ. אם כן כל 
הדינים דשביתת בהמתו נוהגים גבי שביתת שדהו בשמיטה, ואם אחר עושה 

מלאכה בשדהו עובר, וכן המשכיר לגוי וכדומה". 

וסיים המנחת חינוך שם: "וקצת צריך עיון שלא מצאנו בר"מ דין זה מפורש, 
אך ודאי הלכה היא באין חולק". ע"כ דברי המנחת חינוך.

א ואכן, כדברי המנחת חינוך לכאו׳ מבואר בתורי"ד ופסקי הריא"ז )ע"ז שם( דכתבו ח.
דאסור להשכיר שדהו לעכו"ם בשביעית, ובפשטות הטעם משום דצריך להשבית 

את שדהו שלא תיעשה בה מלאכה בשביעית.

אלא דבר הנעשה אח"כ, לא נחשב כאותו המעשה של הגברא. ולפי"ז, בגונא דמעשיו ממש הם 
הנמשכים בשביעית, כגון פותקין מים לגינה, בזה כו"ע יודו לדברי הר"ת, דמעשי הגברא נמשכים 

בשביעית. ויתבאר עוד להלן. 

שיטות הראשונים 

א ו. אמנם בשאר הראשונים לא נראה כן, דרש"י פי׳ דטעמו של אביי הוא משום ט.
לפני עור, וכן היא פשטות שיטת התוס׳ שם שהזכירו בדבריהם איסורא דלפני 

עור. וא"כ אין להוכיח מכאן את חובת שביתת הארץ.

אולם הריטב"א כתב דמלבד איסורא דלפני עור, אסור שתיעבד שדהו גם משום 
שביתת הקרקע עצמה. אמנם הריטב"א מיירי לענין להשכיר שדהו לישראל אחר, 
אבל לא נתפרש בדבריו לאסור גם שעכו"ם יעבוד בשדהו, ויש לומר שהאיסור 
הוא משום דישראל רעהו נמי אסור בעבודת הקרקע בשביעית, אבל לעכו"ם 

מותר שלא נאסרה מלאכת השדה עצמה. 

והרמב"ם לא כתב דאסור להשכיר שדהו לנכרי בשביעית, ומשמע דפירש את 
הסוגיא כרש"י דטעמו של אביי הוא משום לפני עור, ולא משום שביתת הארץ5, 

וכמו שהקשה המנחת חינוך גופיה6.

5.  ויש לעמוד על שיטתאהרמב”םאבעניןא	מירהאלעכו”ם דהנה ברמב”ם ריש הל׳ כלאים )פ”א ה”ג( 
כתב: מותר לומר לעכו”ם לזרוע לו כלאים. והראב”ד למד דעת הרמב”ם דהכונה דישראל אומר 
לעכו”ם לזרוע עבור הישראל. וכן למד הר”ן והטור )סי׳ רצז( וכך מבואר גם בחינוך מצוה רמה. 

וע”ע בהגר”א דלשון לזרוע ׳לו׳ משמע עבור הבעלים. והק׳ הראב”ד מהא דמספקינן בב”מ )צ, א( 
לענין אמירה לעכו”ם לענין כלאים ולא איפשטא.

והנה מפרשי הרמב"ם פירשו דכונת הרמב"ם להאומר לעכו"ם לזרוע בשדה של עכו"ם, כן כתבו 
רדב"ז וכס"מ ומהרי"ק. אך הראב"ד והר"ן והטור והחינוך פירשו דעת הרמב"ם דקאי לזרוע בשדה 

של הישראל, ולשיטתייהו צ"ת היאך שרי. 

ובט"ז ריש סי׳ רצז הקשה עוד דהרמב"ם )הל׳ איסו"ב פט"ז( פי׳ דאסור לומר לעכו"ם לסרס בע"ח, 
ומ"ש סירוס מכלאים. ותירץ הט"ז: ואפשר דס"ל לרמב"ם כ"מ שאסור בחו"ל הוי חובת הגוף בזה 
אסור אפי׳ אמירה לעכו"ם משא"כ בכלאי זרעים דאין איסור אלא בא"י לא הוה חובת הגוף ומותר 

בו אמירה לעכו"ם. עיי"ש. 

וכ׳ החת"ס )קובץ תשובות סי׳ ל( דלפי הט"ז נמצא דמותר לעכו"ם לעבוד בשדה ישראל בשביעית. 
ועיי"ש שהקשה  החת"ס דלא משמע כן בכמה דוכתי, יעוי"ש. 

ולכאו׳ צ"ע סברת הט"ז, מ"ט שביתת קרקע היא סיבה להתיר אמירה לעכו"ם דלכאו׳ איפכא מסתברא 
דכיון דהוא מצות שביתת הקרקע, גם ע"י עכו"ם אסור, ולכן ייאסר אף אמירה לעכו"ם. וצ"ת.

]ואכן המהרש"ל בחכש"ל ב"מ צ, א כתב להיפך מסברת הט"ז, דכיון דנאסרה מלאכת הקרקע, לכן 
פשיטא דגם אמירה לעכו"ם אסור. הוב"ד למעלה[.

ומ"מ נמצא דלפי דברי הט"ז דבר שהוא חובת הקרקע, יהא שרי ע"י עכו"ם. ואי נימא הכי, לא קשה 
כ"כ אמאי השמיט הרמב"ם איסור אמירה לעכו"ם, דכבר ביאר שיטתו בריש ספר זרעים, דדבר 
שהוא חובת קרקע, אין איסור אמירה לעכו"ם, ואם אמר כן לענין כלאים, דהוא איסור מלאכת 

האדם, כ"ש לענין שביעית דכל כולו הלכה בקרקע.

ומהא דהתיר הרמב"ם לענין כלאים, משמע דאף איסור מדרבנן ליכא, אמנם החזו"א )סי׳ יז סקכ"ה( 
נקט בדעת הרמב"ם דהגם דליכא איסור מדאורייתא, מ"מ אסור מדרבנן. ]וצ"ב מאיזה טעם יאסרו 
רבנן, ואולי משום אמירה לעכו"ם. וכך הוא שיטת התוס׳ ב"מ צ, א דאסרו רבנן אמירה לעכו"ם 

בשביעית[.
6.  ועוד הקשו מדברי הרמב"ם )ריש הל׳ שמיטה( וכל העושה מלאכה מעבודת הארץ ביטל מצות 
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עשיית מלאמל למועילל שששיעיתס שעשש ששיעית

ביאור דברי התורי"ד 

א וגם בדברי התורי"ד והריא"ז לכאו׳ אין כונתם שבאמת המצוה היא שהארץ י.
תשבות, שהרי בתחילה התורי"ד הקשה על מה שדימתה הגמ׳ שבת לשביעית, 
דהרי בשביעית לא נצטוו ישראל על שביתת קרקע משא"כ שביתת בהמתו 
בשבת. וכתב לתרץ דבשביתת קרקע הוזהרנו בשביעית וכו׳ אבל בשבת לא 

הוזהרנו על שביתת קרקע, ע"כ. 

ולא נתבאר בדברי התורי"ד מה נשתנה ממה שהניח בקושייתו בפשיטות דאין 
מצוה על שביתת קרקע כמבואר בדבריו שם באריכות - למסקנתו דהמצוה היא 
שביתת קרקע. ובמעדני ארץ סי׳ יג נתקשה מאד להבין את השינוי בין הקושיא 
לתירוץ בדברי התורי"ד בגדר שביתת קרקע, בלא שנתבאר בדבריו טעם לשינוי 

זה, ועיי"ש שהאריך בזה. 

אמירה לעכו"ם בשבת

 ויתכן לבאר בכונת התורי"ד והריא"ז, דהנה בדין אמירה לעכו"ם בשבת מצינו י	.א
בשו"ת פנ"י )יו"ד סי׳ ג( וכעי"ז בנתיבות )סי׳ שמח( קושיא חמורה, דהלא קי"ל 
דיש שליחות לעכו"ם לחומרא )כמבואר בתוס׳ שבועות ג, א ד"ה ועל הזקן( 
ועוד קי"ל דהיכא דשליח לאו בר חיובא, יש שליח לדבר עברה. א"כ כל אמירה 
לעכו"ם תיאסר מדאורייתא משום שליחות, ולמה לא נאסר אלא משום שבות 

)כמבואר ברש"י שבת קכא, א(.

ומצינו באחרונים שכתבו כמה אופנים לישב קושיא זו, החת"ס )חלק או"ח 
תשו׳ פד ותשו׳ רא( כתב לישב דהיות ומצות שביתת שבת היא מצוה בגופו, 
לא שייך למנות שליח על מצוה שבגופו, כמו שאר מצוות התלויים בגופו של 

אדם, כתפילין וציצית. עיי"ש.

ובקובץ הערות )סי׳ ח( כתב לישב דרק היכא דעיקר המצוה, היא המטרה של 
המצוה, בה שייך לדון משום שליחות בעכו"ם, אבל במצוה שעיקרה בעשיה, 

אין שליחות. יעוי"ש.

אמירה לעכו"ם בשביתת הארץ

ולפי דברי החת"ס והקובץ הערות, נראה דהני מילי בשבת, אבל לענין שביעית יב.א

עשה, משמע דגם אם אינו בעלים, ולכאו׳ לפי דברי המנחת חינוך דשביתת קרקע דמיא לשביתת 
בהמה, כמו שבשבת אין העובד עם הבהמה מבטל את העשה, אלא הבעלים. אמנם זה ל"ק דהרי 
הרמב"ם בפ"כ מהל׳ שבת גם לא פירש דשביתת בהמה הוא בבהמתו דייקא. הגם דאין שביתת 
בהמתו מצוה אלא על הבעלים, עי׳ ר"ן )ע"ז שם( והרשב"א )שבת קנד, ב(, דפשיט"ל דאין שביתת 

בהמה אלא על הבעלים. ועיין מנחת חינוך במוסך שבת מחמר אות טז.

דאינה מצוה בגופו של אדם, ואין האיסור רק בעשיה אלא בגוף המלאכה בקרקע, 
כולי עלמא יודו דאיסור אמירה לעכו"ם הוא דאורייתא, משום דמעשיו מתיחסים 

למשלח וחשיב כאילו המשלח עצמו עביד מלאכה בשביעית. 

וכן הראוני שכתב מהרש"ל )בחכש"ל ב"מ צ, א( דבשביעית דעיקרה שביתת 
הקרקע, פשיטא דאסור אמירה לעכו"ם, ופשטות כונתו דהוא איסור דאורייתא. 

יעוי"ש. 

גדר שביתת הארץ 

א ואשר לפי"ז יתכן דזו שיטת התורי"ד, דלא חזר בו ממה שהעמיד בקושייתו יג.
באריכות דאין מצוה על שביתת הקרקע, ומה שכתב לבסוף שהמצוה היא 
שביתת קרקע, כונתו דאינו דומה למלאכת שבת דהוא דין בעשית הגברא גרידא, 

אלא המצוה של הגברא היא לשבות ממלאכת הקרקע. 

היינו, דאי"ז הלכה בקרקע שהיא תשבות, אלא דהגברא ישבות ממלאכת הקרקע, 
וכיון שכך אסור גם להשכיר לעכו"ם שהרי המלאכה מתייחסת למשלח, אבל 

לא מפני שההלכה של שביתה היא בחפצא של הקרקע. 

ולפי"ז בישראל בר חיובא, שעושה מלאכה בקרקע של חבירו, דאין שליח לדבר 
עברה, רק העובד יתחייב ולא הבעלים, וכך היא משמעות דברי התוס׳ )ע"ז שם(. 

אמירה לעכו"ם בשביעית לדעת הרמב"ם ושאר ראשונים

 אמנם בשי׳ הרמב"ם ושאר ראשונים שהובאו לעיל, הרי נתבאר דאין איסור יד.א
אמירה לעכו"ם, ונמצא דלשיטתם לא נתבאר שהמצוה היא שביתת קרקע, 

אלא שביתת שביעית היא שביתת הגברא וכאיסור שבת.

אמנם אין זה מוכח, דלעולם אימא לך דהרמב"ם ודעימיה נמי ס"ל כהגדרה 
שהובאה לעיל בביאור שיטת התורי"ד והריא"ז ור"ת בר"ה שהמצוה היא שישבות 
האדם מעבודת קרקע, אלא דטעמא דאין בה משום אמירה לעכו"ם, יש לבאר 
על פי מה שכתב הנתיבות )בסי׳ שמח( דהא דאמירה לעכו"ם בשבת אינה איסור 

דאורייתא, הוא משום דרק היכא דהעבירה נעשית בישראל אסור מן התורה.

וכגון ישראל שנעשה שליח לקדש גרושה לכהן, דהעבירה נעשית בחלות 
הקידושין לכהן, בזה שייך שליחות, אבל כשבגוף המעשה אין כל איסור, כגון 
האומר לעכו"ם בשל לי בשבת, דהעכו"ם מותר לבשל בשבת ולא נעשית עבירה 
כלל, בהא אין אומרים יש שליחות לעכו"ם. והוא הדין הכא כיון שאין בעבודת 

העכו"ם בשביעית כל איסור לא שייך בו שליחות.

ואי נימא בדעת הרמב"ם שסבר כתירוץ זה של הנתיבות, י"ל דגדר שביתת 
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משד שלוא וטוע שמש פיד פ ותיד מאששע אמות ר ומשמיד שגמווו  

הקרקע, הוא כמשנ"ת דאינו הלכה במעשה הגברא בלבד, אלא מלאכת האדם 
בקרקע, ומ"מ לא נאסר אמירה לעכו"ם כמו שנתבאר.

העולהאמןאהדברים:

 לפי זה בנידון דידן, אי פותקין מים מערב שביעית והמים הולכים ומשקים טו.א
בשביעית, דהגם דהגברא עצמו שובת בשנת השביעית, מ"מ מעשיו הם המשקים 
את השדה בשביעית. ולפי משנ"ת דגדר מלאכה האסורה בשביעית היא דצריך 
לשבות ממלאכת האדם בארץ, א"כ השקיה זו היא מעשה של האדם המשקה 

הנעשית בשדה בשנת השביעית, והיא בכלל מלאכות האסורות בשביעית.

וגם לדברי החזו"א, שהתיר נטיעה בערב שביעית בזמן הזה שלא נוהגת תוספת 
שביעית אף שתיעשה קליטה בשביעית, יתכן ויודה דפתיקת מים בערב שביעית 
אסורה משום שהמעשה עצמו עדיין לא נגמר, מה שאין בזריעה שלא נקלטה 

עדיין, עצם המעשה כבר נגמר ועיין מש"כ בהערה 4.
.

כרם שהוא חמש גפנים מסודרות בשתי שורות נחשב כרם לענין כלאי הכרם, באם 
ישנן פחות גפנים או אם הכרם עשוי שורה אחת אינו כרם ונידון כגפן יחידית. עיקר 
החילוק בין כרם לגפן יחידית, שההרחקה הנצרכת בין זרעים וירק לכרם היא ד׳ 

אמות, ואילו ההרחקה מגפן יחידית היא שישה טפחים.

נאמר עוד כלל במשנה שצריך שהגפנים יהיו רחוקות זו מזו ולא יהיו נטועות 
בצפיפות, להלכה אנו נוקטים ששיעור המרחק בין הגפנים בשביל להחשיב אותם 

כרם הוא מארבע עד שמונה אמות.

במציאות כיום דרך נטיעת הכרמים היא שבין השורות מרחיקים יותר מארבע 
ופחות משמונה אמות, אך בין הגפנים מצופפים יותר והמרחק הוא כשתי אמות 

בלבד, ויש לדון האם לכרמים אלו יש דין כרם לענין כלאים. 

רבי מתתיהו סטאר שליט"א
ראש כולל בבית המדרש

כרם שהוא נטוע במרחקים 
פחותים מארבע אמות – 

וכרמים בזמננו  

כרם הנטוע כהלכתו במרחקים ראויים, שהגפנים שבו לא רחוקות מדי ולא 
קרובות מדי - בין ארבע לשמונה אמות, דינו ככרם לענין כלאי הכרם וצריך 

להרחיק בינו ובין הזרעים ד׳ אמות.

בזמננו הדרך ליטוע את הכרמים כך שבין שורות הגפנים אכן יש ארבע אמות, 
אך בין הגפנים שבתוך השורה המרחק הוא פחות מארבע אמות, מה שמעורר 
את השאלה האם גפנים אלו נחשבות ככרם, או רק כגפן יחידית שההרחקה 

הנצרכת בינה ובין הזרעים היא שישה טפחים בלבד.

למרבית הפלא כמעט ולא נמצא נידון זה בין רבותינו, על אף שצורת נטיעה 
זו נוהגת בארץ כבר שנים רבות.

מאמר זה מנסה לברר סוגיא זו ממקורה, ולעמוד על יסוד מחלוקת חכמים ור"ש 
שבכרם שניטע בצפיפות, ומהבנת דבריהם להציע כיצד לדון את הכרמים בזמננו.
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מצינו כבר במשנה נידון בכרם שנטוע בצפיפות מן השיעור הנ"ל, ונחלקו בו 
ר"ש וחכמים ומן העולה מדבריהם יש ללמוד לעניננו ובזה נעסוק במאמר זה.

בכדי לעמוד על כלל הנדונים בסוגיא זו, מתחלק המאמר לשנים: תחילה נדון בתורת 
העולה ממחלוקת ר"ש וחכמים, ולאחר מכן נדון מה הדין בכרמים שלנו, והאם יש 

חילוק ביניהם לבין הכרם שדנו בו ר"ש וחכמים.

א.

מחלוקת ר"ש וחכמים בכרם שנטוע בצפיפות

משנה בכלאים פרק ה משנה ב: "כרם שהוא נטוע על פחות פחות מארבע אמות 
רבי שמעון אומר אינו כרם, וחכמים אומרים כרם ורואין את האמצעית כאילו 
אינן". דהיינו כרם שהמרחק בין הגפנים הנטועים בו הוא פחות מד׳ אמות נחלקו 

בו ר"ש ורבנן. 

וצריך ביאור מהי מחלוקת רבי שמעון ורבנן, ובפשטות, סיום המשנה "רואים את 
האמצעים כאילו אינן" הוא ביאור דברי רבנן, ובזה גופא רבי שמעון חולק, שלא 
אומרים שרואים את האמצעיים כאילו אינן ומכיון שכך אין זה כרם, ויש לעיין בדבר. 

באיזה כרם נחלקו ר"ש וחכמים

ובירושלמי "אמר להם רבי שמעון אותם שאתם אומרי׳ רואין את האמצעיות כילו 
אינן הרי הן עיקרו של כרם ]רבי שמעון טוען לחכמים שסוברים שרואים את 
האמצעיות כאילו אינם והרי הם עיקרו של הכרם[, אמר רבי חנניה הדא אמרה 
כשהיו שש כנגד שש. אבל אם היו חמש כנגד חמש כל עמא מודיי שהן רואין את 
האמצעיות כילו אינן. ]רבי חנניה מבאר את מחלוקת רבי שמעון ורבנן בכרם הנטוע 
ו׳ שורות שיש בכל שורה ו׳ גפנים אבל כשיש בכרם ה׳ שורות גם רבי שמעון סובר 
שרואים את השורה השניה והרביעית כמי שאינה והשאר נחשב כרם[. אמר רבי 
מנא הדא דתימר כשהיו חמש כנגד חמש. אבל אם היו שש כנגד שש אילו את רואה 
את האמצעי׳ כילו אינן אילו אילו. ]רבי מנא חלק וסבר שאדרבה כל המחלוקת 
בה׳ שורות אבל בו׳ שורות שאי אפשר לקבוע מי הוא האמצעית גם רבנן מודים 
לר"ש[. ]מהו[ הדא דתנינן רואין את האמצעיות כילו אינן. אמר רבי הונא שמותר 
להדלותן על גבי גפנים. ]רב הונא  מבאר את לשון המשנה האמצעית כאילו אינן 
שאינם נחשבים כגפן ואפי׳ אינו גפן יחידי וע"כ מותר להדלות את התבואה על 
השורה האמצעית[, אמר רבי מנא הדא מסייעא להא דאמר ר׳ יוסי אם היו זרעים 

בתוך ששה הכל אסור. חוץ לששה גפנים מותרות והכרם אסור ]יבואר לקמן[". 

למדנו אם כן שנחלקו בירושלמי, האם מחלוקת רבי שמעון ורבנן היא בכרם של 
שש שורות, או בכרם של חמש שורות, שיטת רבי חנניה היא שנחלקו בכרם של 
שש שורות, אבל כרם של חמש שורות לכולי עלמא נחשב כרם, והטעם שמודים 
בכרם של חמש שורות היינו שהשורות החיצוניות והשורה האמצעית נחשבות 
כרם, ואת שתי השורות האחרות שביניהן רואים כמי שאינן - וזה לכולי עלמא, ומה 
שנחלקו הוא בכרם של שש שבו אין שורות מסוימות שעליהן ניתן לומר שהן כמי 
שאינן, וא"כ לשיטת רבי חנניה, סוף המשנה "רואים את האמצעית כאילו אינה" 
הוא גם אליבא דרבי שמעון, ולפי זה צריך ביאור מהי המחלוקת בכרם של שש. 

האם נחלקו רק בשאלה אם כרם צפוף הוא כרם, או נחלקו 
גם אם הגפן נחשבת כמי שאינה לגמרי 

ויש להוסיף, שרב הונא בירושלמי ביאר בדברי המשנה שרואים את האמצעיות 
כמי שאינן, אינו רק לומר שאין עליהם שם כרם שצריך להרחיק מהם ד׳ אמות, 
אלא שגפנים אלו נחשבים כעצים בעלמא ואפילו דין גפן יחידית אין עליהם ומותר 
להדלות אותה מעל זרעים, והקשה החזו"א )סי׳ יא ס"ק יג ד"ה שם ה"ב( הרי לדעת 
רב חנניה ר"ש וחכמים נחלקו בכרם של שש שורות, ובכרם של שש שורות אין 
לנו איך להגדיר מי היא השורה האמצעית שהיא כעצים בעלמא ומותר להדלותה 

על זרעים. 

ובשלמא לדונה כגפן יחידית ולא ככרם ניתן להבין, שכל שורה שנטועה בצפיפות 
אינה חשובה ככרם, וכיון שלא ידוע מי היא הזרועה בצפיפות כל גפן נידון רק 
כיחידי, אבל איך יחשב כאינו נטוע כלל, וכתב החזו"א שאין הכי נמי ואכן לרבי 

חנניה הגם שאנו "רואין את האמצעיות כמי שאינן" אין היתר להדלות. 

מחלוקת הירושלמי היא גם בדין גפן יחידית 

אמנם י"ל שאדרבה לדעת רבי חנניה המשנה דנה בשני נידונים: 

א האם כשנטועים שש שורות צפופים יש דין כרם, ולא נתבאר במשנה מהו יסוד 	.
המחלוקת.

א בכרם של חמש שורות שבו האמצעיות עומדות לעקירה ורואים אותן כמי ב.
שאינן ואין עליהם דין גפן כלל ומותר להדלות. 

וא"כ אדרבה רבי חנניה שסובר שהמחלוקת היא בכרם של שש שורות, הוא שסובר 
שבכרם של חמש מותר להדלות את האמצעיות. 

ולשיטת רב מנא נחלקו חכמים ור"ש בכרם שנטוע ה׳ שורות שיש ב׳  שורות 
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אמצעיות מסוימות שעליהן ניתן לומר שהן כמי שאינן, אבל בו׳ שורות לכו"ע אינה 
כרם, וא"כ נחלקו שר"ש סובר שכיון שנטועים בצפיפות אין לו דין כרם, ולרבנן 
מחשיבים את הכרם כאילו יש כאן רק ג׳ שורות והשאר כמי שאינן, כיון שיש 
שורות גפנים מסוימות עליהן אנו אומרים שהן כמי שאינן, וממילא נחשב שיש 
מרחק ראוי בין השורות. ולפי זה אין צורך לבאר שכמי שאינם הוא שאינה נחשבת 
אפילו כגפן יחידית, שהרי יש לומר שזהו ביאור דברי חכמים שע"י שנחשיב את 

האמצעיות כמי שאינן ממילא יש כרם בשיעור הראוי. 

ורק לדברי רבי חנניה שסובר שאף לרבנן אומרים שכאילו אינן, שהרי בחמש 
שורות מודו שיש לו דין כרם, ולא נחלקו אלא בשש, היה צריך לבאר שהמשנה 
חידשה שמלבד דין הכרם שאנו אומרים - אותן גפנים מסוימות הן כמי שאינן 

לגמרי ואפילו דין גפן יחידית אין להן.

והנה סיום דברי הירושלמי הוא: "אמר רבי מנא הדא מסייעא להא דאמר ר׳ יוסי אם 
היו זרעים בתוך ששה הכל אסור. חוץ לששה גפנים מותרות והכרם אסור". ועיין 
ברא"ש שביאר את דברי הירושלמי: "וחכמים אומרים כיון דרואים את האמצעיים 
כאילו אינן מצטרפין החיצונים אם יש ביניהם ריוח הראוי להם, לפי שדרך בני 
אדם ליטע שורות רצופות והראויים להתקיים להיות כרם יהיה כרם והשאר יהיו 
לעצים, ואם זרע תוך ששה לאמצעים הכל אסור ואם זרע חוץ לששה מאמצעים 
האמצעים מותרים והחיצונים אסורים כיון שזרע בתוך ארבע אמותם". מבואר 
מדבריו שרב מנא סובר שאין הגדר בכמי שאינן שנחשבת השורה האמצעית של 

הגפנים כעץ בעלמא, אלא שנידונות כגפן יחידית. 

וכך נראה גם מדברי הר"ש שהביא את דברי רב מנא וכתב "והטעם תלוי בזה שאותן 
הגפנים אינן נמנין מן הכרם והוו להו כגפן יחידית שעבודתה ו׳ טפחים". 

והקשה החזו"א שבתחילת דבריו הביא הר"ש את דברי הירושלמי שנידונות כעץ 

בעלמא, ומותר להדלותן ואיך סיים את דבריו שהן נידונות כגפן יחידית, אמנם 
לפי מה שנתבאר אתי שפיר, שהרי בזה גופא נחלקו האמוראים בירושלמי, האם 
הביאור במשנה הוא שרואים את האמצעית כעץ בעלמא, או כגפן יחידית. וא"כ 
רבי מנא הוא לשיטתו שביאר שהמחלוקת במשנה היא בה׳ שורות ממילא ביאר 
שרואים כמי שאינו הוא ביאור דברי חכמים, וממילא לא באו לומר שאין לו אפילו 

דין גפן יחידית, אלא רק שיש לו דין כרם, וכן ביאר התוי"ט במשנה א.

 ביאור מחלוקת ר"ש וחכמים אליבא דר׳ חנניה 
שנחלקו גם בכרם של ו׳ שורות

והנה יש לבאר את מחלוקת התנאים אליבא דרב חנניה שלחכמים הוא כרם והרי 
הוא רצוף מדי, ועוד יש לברר כמי פוסקים הלכה למעשה.

ולכאורה יש לומר שחכמים סוברים שכל שנטע ה׳ גפנים כצורתם נחשב כרם, אף אם 
נטע אותם בצפיפות, או שנאמר שאף חכמים ודאי סוברים שיש חיסרון כשהגפנים 
צפופים, אלא שמכיון שאין שורת גפנים מסוימת שהיא עומדת להיעקר, אבל 
הכרם אינו כצורת כרם מפני שהוא צפוף מדי, על כן כלפי כל צירוף של ג׳ שורות 
מרוחקות זו מזו יותר מד׳ אמות נחשב כרם, ולכן שורות א,ג,ה הן כרם, והוא הדין 
שורות ב,ד,ו, משום שכל אחת מהן יכולה להתעלם מן הגפנים שבאמצע שהרי הן 
שלא כצורת כרם וכלפי כל אחת מצורות הכרם אנו רואים את השניה כמי שאינה. 

ונ"מ בכרם קטן של שתי שורות1 צפופות שאין בין שורה לשורה ד׳ אמות, שאם 
הטעם שחכמים חלקו על ר"ש הוא משום שאין חיסרון בכרם צפוף, גם כרם של 
שתי שורות צפופות נחשב כרם אבל אם גם לדעת חכמים כרם צפוף אינו כרם, 
אלא שאנו אומרים שחלק עומדים להיעקר ממילא כל צירוף גפנים במרחק מתאים 
נחשב כרם, אבל כרם קטן אינו כרם שהרי שתי השורות הן צפופות ואם נאמר על 

אחת מהן שהיא כמי שאינה אין כאן כרם.

סוגיות הבבלי בהן מבואר שלכולי עלמא כרם צפוף 
אינו כרם

והנה אם הביאור בדעת החכמים הוא כפי הביאור הראשון שרבנן חלקו על כך שכרם 
צפוף אינו כרם, לכאורה יש כמה סוגיות בבבלי שמבואר בהם שלא כדברי חכמים: 

הגמ׳ בבבא בתרא )פג, א( דנה באיזה מרחק בין העצים אנו אומרים שמי שקנה 

1.  לדעת הר"ש ישנם שני סוגי כרמים, כרם קטן של ב׳ שורות של ג׳ גפנים כל אחת, וכרם גדול של 
שלוש שורות של ג׳ גפנים כל אחת, ויש נ"מ ביניהם שאין כאן מקומה.
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אילנות קנה גם את קרקע השדה, ומביאה את מחלוקת רבי יהודה ורבי מאיר 
ור"ש לגבי כרם, האם המרחק בין שורות עצים הוא ח׳ או ט"ז, והגמ׳ דנה כמה 
הוא שיעור רצופים שלר"ש הוא ד׳ אמות ובשיטת רבי יהודה הגמ׳ דנה האם ח׳ 
או ד׳ ומבואר שלכל התנאים יש חיסרון אם נטעם רצופים. ולביאור זה כל דברי 

הגמ׳ כרבי שמעון ולא כת"ק.

וכן מצינו בגמ׳ בבבא בתרא )קב, ב( "ורמי דרבנן אדרבנן, ורמי דר"ש אדר"ש, דתנן 
כרם הנטוע על פחות מארבע אמות ר"ש אומר אינו כרם, וחכמים אומרים הרי זה 
כרם, ורואין את האמצעים כאילו אינן, קשיא דרבנן אדרבנן וקשיא דר"ש אדרבי 
שמעון. דרבי שמעון אדר׳ שמעון לא קשיא התם לא נטעי אינשי אדעתא ליעקר, 
הכא זימנין דמיתרמא ליה בין השמשות ומיקרי ומנחי ליה. דרבנן אדרבנן נמי לא 
קשיא הכא כיון דמינול לא מקרי קבר, התם מימר אמר הי מינייהו דשפיר שפיר, 
ודלא שפיר ליהוי לציבי". ומבואר בהו"א של הגמ׳ שהנידון הוא האם אומרים 
רואים אותן כמי שאינן, ובזה הוחלפו שיטות רבי שמעון ורבנן, וגם למסקנת הגמ׳ 
מבואר שלרבנן כיון שחלקם יעקרו ולא ידוע מי יעקר נחשב כרם. וא"כ מבואר 

שיש חיסרון לכו"ע בנטיעה צפופה2.

דעת הכס"מ שהתלמודים נחלקו בשאלה האם לדעת 
חכמים כרם צפוף הוא כרם

אמנם ברמב"ם )הלכות כלאים פרק ז ה"ב וה"ג( כתב: "וכן אם היה ביניהן פחות 
מארבע הרי אלו כגפן אחת ומרחיק ששה טפחים לכל רוח. היו שלש שורות אף 
על פי שיש ביניהן פחות מארבע הרי אלו כרם ורואין את האמצעיות כאילו אינם". 
וביאר הכסף משנה "ובירושלמי אמר ר׳ חנניה הדא אמרה בשהיו שש כנגד שש 

2.  אמנם יש לעיין שלכאורה מוכח בסוגיית הבבלי בעירובין )ג, ב( שלדעת חכמים אין כלל חיסרון 
בכרם צפוף, שהרי הגמ׳ דנה בשיעורי האמות האם השיעור הוא באמות גדולות של ו׳ טפחים או 
באמות קטנות של ה׳ טפחים והגמ׳ מבארת שאם נדון לפי שיעורי האמות הגדולות יהיה חומרא 
ואם נדון לפי השיעור של אמות קטנות יהיה קולא ומקשה הגמ׳ שיש מקומות שאם נדון לפי 
השיעור של אמות גדולות יהיה קולא ומביאה את משנתנו, והכי איתא בגמ׳: "והא איכא רצופים 
בארבע אמות דלקולא, דתנן כרם הנטוע על פחות מארבע אמות, רבי שמעון אומר אינו כרם, 
וחכמים אומרים כרם, ורואין את האמצעיים כאילו אינם, כרבנן דאמרי הוי כרם. ואיבעית אימא 
לעולם רבי שמעון, ורוב אמות קאמר". ולכאורה מבואר שרק לרבי שמעון יהיה קולא אם נדון 
את האמה בשיעור הגדול של ו׳ טפחים, וא"כ יוצא שלרבנן אין חיסרון כלל ברצופין שהרי אם גם 
לדעת רבנן ישנו חיסרון כזה נמצא שגם לרבנן יש קולא שאם האמות גדולות יחשב רצופים ויש 
מקרים שלא יהיה כרם. אמנם כבר דן בזה תוספות שם שכתב "אף על גב דרבנן מודים דלא הוי 
כרם היכא דכי נאמר רואין את האמצעים כאילו אינם לא ישארו שתים נגד שתים ואחת יוצאה 
זנב אביי לא איירי אלא באמות שהוזכרו בפירוש ולא באמות דמשתמע מכלל דבריהן". וכן ביארו 

בראשונים.

אבל אם היו חמש כנגד חמש כל עמא מודו שהם רואים האמצעיות כאילו אינם. 
ורבינו נראה שהיה גורס הדא אמרה כשהיו שתים אבל אם היו שלש כל עמא 
מודו שהם רואים האמצעיות כאילו אינם וצ"ע. וכן צ"ע למה פסק כר"ש. ואפשר 
שטעמו משום דהא דאמר רבי חנניה דבסמוך לפרושי דברי ר"ש איצטריך ומאחר 
דאמורא מפרש דבריו משמע דסבירא ליה דהלכתא כוותיה". א"כ לדברי הכס"מ 
גירסת הירושלמי להדיא שגם בב׳ שורות נחלקו ולדעת חכמים כרם של ב׳ שורות 
צפופות הוי כרם, וא"כ למדנו שלדעת הכס"מ נחלקו התלמודים מהי דעת חכמים3.

ביאור הדמיון והחילוק בין כלאים למקח וממכר במכרן רצופין

אמנם יש לעיין גם בדעת התלמוד בבלי בביאור שיטת חכמים, שהרי אמרינן בבבא 
בתרא )לז, ב(: "אלא אמר רבא מכרן רצופין אין לו קרקע. א"ר זירא, כתנאי כרם 
שהוא נטוע על פחות מארבע אמות ר׳ שמעון אומר אינו כרם, וחכ"א הרי זו כרם, 
ורואין את האמצעיים כאילו אינן". היינו שרק לדעת רבי שמעון שכרם צפוף אינו 
כרם לגבי כלאים הוא הדין שאם מכר לו אילנות רצופים לא קנה את הקרקע, אבל 
לדעת חכמים שכרם צפוף הוא כרם הוא הדין שקנה גם את הקרקע. וכיון שרבי 
זירא ביאר שדברי רבא הם כרבי שמעון מבואר בפשטות שלרבנן אין חיסרון של 

רצופים ולכן קונה גם את הקרקע.

אמנם בדברי גמ׳ אלו מצינו שדנו הראשונים, שהנה הרי"ף פסק את דינו של רבא 
שמכרן רצופין אין לו קרקע, ונתקשו הראשונים שא"כ פסק כרבי שמעון ולא 

כחכמים, ולכאורה הלכה היתה צריכה להיות כחכמים. 

ונתבארו בזה כמה שיטות: 

שיטת הר"ן במחלוקת ר"ש וחכמים וההכרעה להלכה
בחידושי הר"ן שם כתב: "אמר רבא מכרן רצופים אין לו קרקע וקי"ל כותיה, וכיון 
דאוקימנא למילתיה בתנאי, וקם ליה רבא כר׳ שמעון דאינו כרם ואינו צריך להרחיק 
ירק ממנה אלא ששה טפחים כדין גפן יחידית אלא א"כ היו שלש שורות של גפנים 
וכן כתב הרמב"ם ז"ל בפ"ז מה׳ כלאים". ומבואר מדברי הר"ן שיש מחלוקת ר"ש 
ורבנן בשתי שורות שלרבנן הוא כרם ולר"ש אינו כרם, ומ"מ גם רבי שמעון מודה 

3.  אלא שיש לעיין בדברי הכס"מ מדוע ביאר שהרמב"ם סבר כרבי שמעון ללשון ראשון בירושלמי 
ומדוע לא נקט שפסק כרבנן ללשון שני של הירושלמי שרב מנא אמר שנחלקו בה׳ אבל בשש אין 
מחלוקת, ולגירסת הכס"מ שנחלקו בשלש אבל בשתים כו"ע מודו ולא צריך להידחק שההלכה 
היא כרבי שמעון, ושמא י"ל לפי מה שמבואר בתוי"ט שלשיטת רב מנא שנחלקו בחמש שורות, 
הביאור בגמי שאינו הוא שדנים אותם כיחידים, ולא סובר שכמי שאינם פירושו שמותר להדלות 
וכיון שהרמב"ם בפירושו ביאר שמותר להדלות על כן רצה לבאר את הרמב"ם בהלכה כשיטת רב 

חנניה וממילא פוסק כרבי שמעון, וצ"ע.
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שבשלש שורות אומרים שהשורה האמצעית איננה חלק מן הכרם, וביאר שזו 
שיטת הרמב"ם. שהרי הרמב"ם חילק בין ב׳ שורות שנטועים בפחות מד׳ אמות 
שדנים אותם כיחידים ובין ג׳ שורות שדנים את האמצעית כמי שאינה, וביאר הר"ן 
שהרמב"ם פוסק כר"ש והמחלוקת בין חכמים לר"ש היא בשתי שורות, וכיון שרבא 

פסק כרבי שמעון ע"כ הרמב"ם פסק כמותו. 

וא"כ נמצא שביאור הר"ן הוא כביאור הכס"מ שהובא לעיל, אלא שהכס"מ ביאר 
שהרמב"ם פסק כרבי שמעון מחמת הירושלמי והר"ן ביאר שיש ראיה מדברי 

רבא בבבלי. 

שיטת הרא"ש בביאור מחלוקתם והחילוק בין כלאים למקח וממכר
והנה הרא"ש שם )בסי׳ כז( ביאר "ופסק רב אלפס הלכתא כרבא, ואף על גב דרבי 
זירא מוקי מלתא דרבא כר"ש, רבא הוא דאמר אנא דאמרי אפילו לרבנן דעד כאן 
לא קאמרי רבנן אלא לענין כלאים דעבידי אינשי דנטעי הכי, דמימר אמר הי מינייהו 
דשפר לי שפר ודלא שפר ליהוי לציבי, אבל לענין קניית קרקע כיון דאין עומדים 

להתקיים אין לו קרקע וה"נ מפליג לקמן בשילהי המוכר פירות". 

ולכאורה ביאור דבריו הוא שבכדי שכשקונה את העצים יקנה ממילא גם את הקרקע 
צריך שהעצים יהיו עצים שעומדים להישאר בקרקע ימים רבים, ואז כשמוכר לו 
את העצים ודאי מכוון גם למכור את הקרקע, אבל כשמוכר לו עצים שעומדים 
להיעקר אינו מוכר איתם את הקרקע, וכיוון שנטעם רצופים עומדים להיעקר ולא 
מוכר את הקרקע אגב העצים, ומ"מ לענין כלאיים לא איכפת לן שעומד לעקור, 

כיון שסוף סוף ניטעו על דעת נטיעה. 

ומבואר בדבריו שלגבי כלאים הטעם להחשיב שדה צפופה ככרם אינו שמכיון 
שבסוף יעקור את מה שלא יגדל נמצא שבסוף יהיה כרם, שהרי זהו הטעם לומר 
שלגבי מכירה אינו מוכר את הקרקע ואם כן לא ניתן לחלק ביניהם, אלא הטעם 
הוא שגם אם הגפנים עומדים לעקירה סוף סוף נטעם מדעת ולא נחשב שלא כדרך 

נטיעה - כיון שדרך האנשים ליטוע בכהאי גונא4. 

ביאור החת"ס במחלוקת רבא ור"ז, ובדעת הרמב"ם
וכן מבואר בשו"ת חתם סופר חושן משפט סימן קט, שכתב "ונראה דר"ז הוה ס"ל 

4.  ועיין במאירי שם שכתב "ואף על פי שפסקנו בכאן במכרן רצופים שאין לו קרקע מ"מ לענין איסור 
כלאים יראה שכל עוד שהם חיות מיהא צריך להזהר בהם". וא"כ יש מקום לבאר שיש חומרא לגבי 
כלאים שאע"פ שלגבי מכירת קרקעות תולים שמסתבר יעקור וע"כ לא מוכר לו את הקרקע מ"מ 
לגבי כלאים תולים שמא לא יעקור את כל הגפנים ויעקור את האמצעיות וא"כ בשתי שורות אין 
מקום להחמיר בכלאים כיון שגם אם נתלה שיעקור שורה לא יהיה כרם אמנם הרא"ש  שהוכיח 
את סברתו לחלק בין כלאים לבין מכר, מהגמ׳ לקמן בדף קב, ב נראה כמו שהתבאר לעיל ושמא 

זו כוונת המאירי.

כס"ד דלקמן ס"פ המוכר פירות דפליגי אי למיעקר קיימא ונהרדעי כרבנן דלא 
קיימי למיעקר, אמנם רבא לא חש להא דר"ז דס"ל כמסקנא לקמן דלכ"ע למיעקר 
קיימא ואינן ראוי׳ להתקיים, אלא ר"ש ס"ל דהנוטע הזה על מנת למיעקר עביד מה 
דלא עבדי שאר אינשי ובטלה דעתו, ואין זה בכלל סתם כרם דאוריתא ודינו ככרם 
יחידה, ורבנן ס"ל נהי דלמיעקר קיימא וגם הנוטע ע"מ כן נטעו אך לא בטלה דעתו 
בזה דמימר קאמר דשפר שפר וכו׳ כמבואר שם, ונמצא שפיר חל עליו שם כרם 
ונמצא רבא ככ"ע, וממילא הדרן דהלכה כחכמים וכפסק הרמב"ם בפי׳ המשנה 
פ"ה דכלאים משנה ב, ובחבורו רפ"ג דחזר בו ופסק כר"ש באמת צ"ע, וצריכים ע"כ 

לדחוקי של תי"ט ז"ל ודלא כמ"ש מעלתו". 

היינו שהחת"ס מבאר את מחלוקת רבי זירא ורבא בדף לז, ב שלדברי רבי זירא 
מחלוקת ר"ש וחכמים היא האם אומרים רואים וכאילו חלק עומדים להיעקר, 
אמנם לרבא ודאי עומד להיעקר ומ"מ סוברים רבנן שלא בטלה דעתו והוי כרם, 
ורבא פוסק כחכמים ומבואר בדבריו שע"כ היה לנו לפסוק גם בשתי שורות כרבנן 

ויחשב כרם וזהו פסקו של הרמב"ם בפירוש המשניות שאין הלכה כר"ש. 

אמנם מה שחזר בו הרמב"ם ]לביאור זה שמחלוקת ר"ש וחכמים הוא בב׳ שורות[ 
בהלכה ופסק שבב׳ שורות אינו כרם צ"ע מדוע לא פסק כרבנן, ובזה כתב החת"ס 

שצריך לבאר כתוי"ט שהרמב"ם חזר בו וסבר שאין מחלוקת בב׳ שורות וצ"ע. 

ומבואר בחת"ס כמבואר לעיל שלפירוש הרמב"ם בפירוש המשניות מחלוקת רבי 
שמעון וחכמים היא בכרם של ב׳ שורות ורבא פוסק כרבנן ולכאורה כך היא שיטת 
הרא"ש, אלא שהרמב"ם בהלכות חזר בו וסבר שהמחלוקת היא בג׳ שורות ויותר, 
שאם יעקרו את האמצעית ישאר שם כרם, ומ"מ לגבי מכר פסק כרבא שלא קנה 
קרקע ולכאורה י"ל שטעמו הוא שכיוון שנוטע ולא יודע מה יגדל ויש אפשרות 
שכולם יגדלו טוב ואז לא יחשב כרם א"כ לא מטפיל את הקרקע לאילנות עד שאין 
ודאות שיגדלו בקרקע זו, משא"כ בכלאים כיון שיש אפשרות שיהיו נטועים נחשב 

כרם, ]וכמבואר במאירי שהובא בהערה[, וצ"ע.

המורםאמןאה	מור:

בב׳ שורות צפופות, להבנת הכס"מ והר"ן נחלקו הרא"ש והרמב"ם האם נחשבות 
כרם, האם פוסקים כחכמים או כרבי שמעון, שהרא"ש פסק כחכמים שהוי כרם, 
והרמב"ם ]לביאור זה[ והר"ן פוסקים כר"ש שאינן כרם. וכן כתב המאירי )עירובין 
ג, ב( "דרך הכרם להיות שורותיו נטועות ברחוק ארבע אמות ביניהן כדי להלך 
עגלה ביניהן וכל שנטע בפחות מכן אינו כרם אם מצד שאין לו צרכו להלוך עגלה 
אם מפני שיונקים הם זה מזה וכמתים הם חשובים וא"כ אינו נקרא כרם ודינו 
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כגפן יחידית ומרחיק ששה טפחים וזורע, ואין הלכה כדברי האומר רואים את 
האמצעיים כאלו אינם". 

אמנם להבנת התוי"ט שבשתי שורות אין מחלוקת, והרמב"ם פסק כחכמים ומ"מ 
פסק כרבא שלא קונה קרקע, הביאור הוא שכשיש כמה גפנים כלפי כל אחד דנים 
שמה שבצידו עומד להיעקר וממילא הוא נחשב כרם ורבנן סוברים רואים את 

האמצעים כמי שאינם, ]וכסברת המאירי בשיטת רבא[5. 

זהו סיכום השיטות העולות מן הסוגיא.

ב.

כרמים שלנו

עד עתה עסקנו בעיקר דין כרם האמור במשנה ומהי מחלוקתם של ר"ש וחכמים 
והלכה כמאן, וכאמור, עתה יש לדון בכרמים המצויים בזמננו, בהם מקובל כיום 
להרחיק בין השורות ד׳ אמות ויותר, אך בין הגפנים יש כשתי אמות פחות או יותר. 

ויש לדון מה דין כרמים אלו שאין בין הגפנים שלהם ד׳ אמות.

והנה לא מצינו כמעט שדנו בזה רבותינו, ומה שמצינו בו מעט הוא מש"כ בו חכמי 
דורנו שעסקו בסוגיות אלו, במשפטי ארץ )כלאים פרק ד הערה 20( נטה לומר שכיון 
שכך נוהגים היום הכורמים לנטוע את גפניהם, כשבין הגפנים יש פחות מד׳ אמות, 

כך היא דרכם של כרמים היום והוי כרם. 

ולדבריו יש להחמיר בכרמים אלו אפילו הם רק שתי שורות שלא שייך לומר בהם 
רואים אותן כמי שאינן, וצריך להרחיק מהם ד׳ אמות ככרם שנטוע כהלכתו.

אמנם הגאון רבי אליקים שלנגר זצ"ל בהליכות שדה )209( דן בזה ונסתפק שמא 
אדרבה אף חכמים ]להנך דסברי כן בשיטת חכמים[ לא נאמר בכרמים אלו רואים 
אותן כמי שאינן, ואפילו כרם של יותר מג׳ שורות לא הוי כרם, משום שכל מה 
שאמרינן רואין הוא משום שעומדות להיעקר, אך בזמננו שאין עוקרין אותן אלא 
אדרבה כך היא דרך הנטיעה, לא אמרינן רואין אותן כמי שאינן ולא הוי כרם משום 

שאינו נטוע כהלכתו. ולא הכריע בזה.

ולדבריו יש צד קולא גדול בכרמים שלנו שמהני להרחיק ביניהם לבין זרעים שישה 
טפחים בלבד כגפן יחידית, והניח בצ"ע. 

5.  ועיין עוד בריטב"א "יש מפרשים דאתא למיפלג אדרבא למימר דההיא דרבא יחידאה היא ומיהו 
הכרעה כרבא שמכריע כרבי שמעון. ולענין פסק הלכה לענין כלאי הכרם אזלינן לחומרא כרבנן, 
וי"א דכל המקיל בארץ הלכה כמותו בחו"ל ובארצות האלו הלכה כר"ש, וזה דעת מורי הרא"ה", 
עוד עיין ברשב"ם פג, א שסברת רבנן בכלאים הוא חומרא בכלאים ואם רבא סובר כן מיושב שאין 

לדמות את קניית קרקע לכלאים שהרי גם בכלאים הוא רק חומרא.

אמנם נראה כי מן הדברים שהובאו לעיל בביאור הסוגיא עולה לכאורה כי משנה 
לא זזה ממקומה, ויש לחלק בין כרם צפוף של שתי שורות שבו הואיל ולא יועיל 
מה שרואין אותן כמי שאינן, לכולי עלמא לא יהיה כרם וידון כגפן יחידית, אף 

שבזמננו כך היא דרך הנוטעים, ואילו כרם של ג׳ שורות הוי כרם. 

האם גפנים במשתלה נחשבות כרם

ושאלה זו נוגעת בשאלה נוספת שנוגעת למעשה, הובאה בציץ אליעזר ח"א סי׳ יח 
שהביא את דברי הרב אברהם יעקב אורלנסקי הי"ד רבה של זכרון יעקב שהתפרסמו 
בחוברת "הדביר" שנת תרפ"א, לגבי שתילי גפן הנמכרים במשתלות, והשתילים 
עומדים בצפיפות זה לצד זה, והכוונה במשתלה היא למכור את השתילים שיטעו 
אותם בשדה, כך שכולן עומדות להיעקר ולנוטעם בכרמים, האם כששתילי הגפן 
מונחים במשתלה נחשבים כרם או לא, כיון שאין בין גפן לגפן ד׳ אמות. והכריע 

שם שאין להם דין כרם, כיון שכולן עומדות לעקירה. 

וביאר שם את שיטתו, שכיון שבמצב הנוכחי אין להם דין כרם כדעת רבי שמעון, 
שהרי בצורה זו אינם נטועים כהלכתם, ואם נדון שייחשב כרם כיון שרואין את 
האמצעיות כמי שאינן שעומדות להיעקר וממילא הגפנים שלא יעקרו נחשבים 
כרם, זה לא שייך במקרה זה שבו כל הגפנים הרי עומדות להיעקר מהמשתלה 
ולהינטע באדמה, וממילא אין למשתלה דין כרם. אמנם הציץ אליעזר חולק וסובר 

שמשתלה דינה ככרם. 

רואין אותן כמי שאינן אינו תלוי במה שעומדות להיעקר בפועל

אמנם להמבואר לעיל לאותן השיטות שהובאו שחכמים ור"ש נחלקו בב׳ שורות, 
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משד שלוא וטוע שמש פיד פ ותיד מאששע אמות ר ומשמיד שגמווו  

נראה שאין מקור שהעומד לעקירה נחשב כעקור, שהרי אם רואין אותן כמי 
שאינן שוב אין כאן כרם, אלא בהכרח מה שכתוב בגמ׳ )ב"ב קב, ב( ש"דלא שפיר 
ליהוי ציבי", שמכאן היה מקום ללמוד שעומד להיעקר או להיות לעצים בפועל, 
אינו כן אלא הכוונה שכלפי כל גפן דנים שהוא כרם והשני שצמוד אליו כמי שאינו.

אמנם אם נחלקו בשלוש שורות ולרבנן נחשב כרם כיון שנחשיב את האמצעית 
כעקור יש מקום לומר כדברי הרב אורלנסקי וצ"ע6.

והוא הדין לענין כרמים שלנו, ]לאותן השיטות שנחלקו בכרם של ב׳ שורות[, אין 
לומר שכיון שהיום לא עומדות להיעקר לא הוי כרם, שהרי אם נחלקו בכרם של 
שתי שורות א"א לומר בכוונת חכמים שעומדות להיעקר, אלא שאמרינן רואין, כל 

שורה כלפי השניה כאילו אינה והגפנים הללו עומדות, והוי כרם. 

הטעם שצריך ד׳ אמות בין הגפנים

עוד סברא הבאנו לעיל שיש לומר שכיון שזו דרך נטיעת הכרמים כיום גם כרם צפוף 
הוי כרם. ויש לדון בזה משום שבביאור דין המשנה שכרמים צפופים לא נחשבים 
כרם, מצינו בו ב׳ ביאורים: רש"י בעירובין )ג, ב( כתב: "גפנים רצופין שסמוכה שורה 
לשורה יותר ממה שנתנו חכמים שיעור, שאם אין בין שורה לשורה ארבע אמות 

אינו כרם, הואיל ואין לו כל צרכו להילוך עגלה", ע"כ. 

אמנם המאירי שם כתב "דרך הכרם להיות שורותיו נטועות ברחוק ארבע אמות 
ביניהן כדי להלך עגלה ביניהן וכל שנטע בפחות מכן אינו כרם אם מצד שאין לו 
צרכו להלוך עגלה אם מפני שיונקים הם זה מזה וכמתים הם חשובים וא"כ אינו 

נקרא כרם ודינו כגפן יחידית ומרחיק ששה טפחים וזורע".

מבואר בדבריו טעם נוסף שלא נוטעים כרם בצפיפות, שבפחות מד׳ אמות יש 
חיסרון שיונקים זה מזה וחסר בטיב הגידול. 

ולכאורה יש לדון ב׳ נ"מ בין הביאור במה שצריך ד׳ אמות בין גפן לגפן.

נפקא מינה בין הטעמים

האחת, על פי המבואר בגמ׳ )ב"ב כו, א( שבארץ ישראל המחרישות היו בשיעור 
ב׳ אמות ולא ד׳ וא"כ יש לדון שבמקום שהרגילות הוא לחרוש במחרישה קטנה 

לא חסר בשם כרם, אפילו אם אין אלא ב׳ אמות בין הגפנים7.

6.  ועיין בלשונו של רשב"ם בב"ב פג, א שמבואר שסברת חכמים הוא שהאמצעי כמי שעקור דמי 
וא"כ יש לומר כרב אורלנסקי שהגפנים במשתלה אינם כרם.

7.  ומצינו כעין זה ברא"ש )כלאים פרק ד משנה ג(, שביאר את טעמו של רבי יהודה שאין דין קרחת 

ואכן בתורת הארץ ח"א סי׳ י אות כא, שדן מה הטעם בכך שהרחקה מכרם היא 
ד׳ אמות, כתב שאם הטעם הוא משום הילוך המחרישה, א"כ במקום שהדרך היא 
לחרוש במחרשות של ב׳ אמות דין ההרחקה מהכרם יהיה רק שתי אמות, אך אם 
הטעם להרחיק ד׳ אמות הוא גם מחמת היניקה, גם במקום שמחרישה היא ב׳ 

אמות יוצרכו להרחיק ד׳ אמות, ע"ש.

עוד נ"מ שיש לדון בזה היא, האם הצפיפות נקבעת רק לפי הרווח בין השורות 
שצריך שיהיה בין שורה לחברתה לפחות ד׳ אמות או שגם בשורה עצמה בין הגפנים, 
צריך שיהיה שיעור מרחק של ד׳ אמות בין גפן לגפן, ולכאורה הספק תלוי בנידון 
זה, שאם הנידון תלוי בעבודת הכרם יש לומר שזה נצרך רק ברווח שבין השורות 
אבל באורך השורה אין חיסרון במה שיהיה פחות מד׳ אמות בין גפן לגפן, אבל אם 
החיסרון הוא מצד היניקה א"כ גם באורך השורה יהיה חיסרון אם אינם מרווחים. 

ויש שהוכיחו מלשון הירושלמי שדן האם המחלוקת בין רבי שמעון ורבנן הוא 
בו׳ על ו׳ או בה׳ על ה׳ ולכאורה כל הנידון הוא בשורות, וא"כ היה לו לומר שיש 
מחלוקת האם נחלקו בה׳ או בו׳ שורות ומזה שנקט ו׳ על ו׳ או ה׳ על ה׳ משמע 

שיש חיסרון גם באורך השורה.

ומצינו בראשונים שדנו בזה, שהנה המאירי בב"ב )פג, א( כתב: "שכל שיש שם שתי 
שורות כל אחת משלשה גפנים וביניהם מארבע עד שמנה נקרא כרם, ויש חולקים 
שלא ליתן שיעור בשורה עצמה בין גפן לגפן כלל אלא כל שיש שם שלשה גפנים 
נקרא כרם, ואין נראה כן, אבל אם היו שלש שורות אף על פי שאין ביניהם אלא 
פחות מארבע הרי זה כרם ורואין את האמצעית כאלו אינה ואין אומרים כן אלא 

בין השורות אבל בשורה עצמה לא". 

מבואר בדבריו מחלוקת אם יש חיסרון במה שהגפנים צפופות באורך השורה, 
והמאירי עצמו סובר שיש חיסרון בכך שהן צפופות, והוסיף לחדש שגם רבנן 
שאומרים רואין את האמצעי כמי שאינו זה רק בין השורות, אבל אם צפופות 
בשורה עצמה, לכו"ע אינו כרם ]ושמא הביאור הוא שבין השורות מסתבר שיעקור 

משום שצריך עבודת הכרם אבל באורך השורה אין לנו לתלות שיעקור וצ"ע[. 

ובכפתור ופרח פרק נח כתב "והוא שיהיה בכל שורה שלשה גפנים או יותר, ובין 

הכרם ]שטח מוקרח מגפנים הנמצא בין הכרמים שמחייב שיעורי הרחקה גדולים יותר, כמבואר 
במשניות[ במקום שיש שני כרמים שאחד מכוון מצפון לדרום והשני ממזרח למערב "ונ"ל הטעם 
דאותן הנטועין מזרח ומערב אין צריכין ד׳ אמות לעבודת הכרם כי הוא מוליך המחרישה והשוורים 
לבצור בין שורות הכרם, אבל הנטועות צפון ודרום צריכות ד׳ אמות להפך המחרישה", ומבואר 
שדין ההרחקה מחמת עבודת הכרם יכול להשתנות לפי המציאות, שבמציאות שבה אין עבודת 

הכרם, כי כיון המחרישה שונה, צריך פחות מד׳ אמות לכל כרם.
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ליתש מושת לפת  שמלאי גשעיד 

כל גפן וגפן מארבע עד שמונה אמות, ובין שתי השורות פחות משמונה אמות 
ומארבע ולמעלה, לא יתר על שמונה ולא פחות מארבע, ואם אינו כן אינו כרם 
ולא ירחיק אלא ששה טפחים מכל שורה ושורה". ועיין במהר"י קורקוס בתחילת 
פרק ז שדן בזה, ולכאורה הנידון תלוי בטעם הרחקת העצים שאם הטעם שיש 
חיסרון בצפוף הוא מחמת עבודת הכרם חיסרון זה הוא רק בין השורות ולא באורך 
השורה אבל אם יש חיסרון של יניקה המכחישה טעם זה שייך גם באורך השורה.

ואם כן לאותם הראשונים )רש"י ודעימיה( שכתבו שהטעם שצריך ד׳ אמות בין 
השורות הוא בשביל רוחב המחרישה, ואף על פי כן לא מצינו מי שיאמר שבארץ 
ישראל שהמחרישות צרות יותר יועיל רק ב׳ אמות, והירושלמי לא חילק בין 
הדינים, משמע שדין ד׳ אמות אינו משתנה ונשאר כדינו, וממילא יש לומר שהוא 

הדין בכרמים שלנו שהדרך ליטע אותם צפופים ישאר הדין על כנו.

המורם מן האמור:

עיקר הדין שכרם שנטוע בצפיפות שבין גפן לגפן אין ד׳ אמות, אם הוא כרם של 
שתי שורות אינו כרם, ואם של שלוש שורות הוא כרם.

ובבי מדרשא דנו בכרמים שלנו שנטועים בצפיפות פחות מד׳ אמות בין גפן לגפן, 
ויש שדנו לקולא שלכולי עלמא אינם כרם כיון שלא אומרים שעומדות להיעקר, 
שהרי כך היא דרך נטיעתם, ויש שדנו לחומרא שכל כרם שנטוע כדרך הנטיעה 
כיום הוי כרם לכולי עלמא, בין כרם של שתי שורות ובין של שלוש שורות, כיון 

שזוהי דרך נטיעתו.

אמנם הבאנו שלכאורה יש מקום להוכיח מאותן השיטות שר"ש וחכמים נחלקו 
בכרם של שתי שורות אם אומרים רואין אותן כמי שאינן, שאין זה מטעם שבפועל 
עומדות להיעקר, אלא שאומרים כלפי כל אחת שהשניה איננה, ולפי זה גם היום 

שאינן עומדות להיעקר זהו הדין.

עוד הבאנו שמשיטת רש"י שהטעם שצריך ד׳ אמות בין השורות הוא משום רוחב 
המחרישה ואעפ"כ לא אמרו שבארץ ישראל שהמחרישה היא צרה מספיק פחות 
מד׳ אמות בין הגפנים, מוכח לכאורה שדין ד׳ אמות הוא בכל גונא גם כאשר צורת 

הנטיעה אמורה להשתנות.

אמנם כל זה אינו אלא בדרך לימוד הסוגיא, ולהלכה למעשה ראוי עוד להתלמד 
בסוגיא רחבה זו.

השתרשה הלכה בפי רבים כביכול בכדי להפריד בין כלאי זרעים או כלאי 
הכרם ניתן לעשות צורת הפתח העומדת באוויר בפני עצמה ללא מחיצות 
בצידיה ודי בזה. אך מדברי החזון איש ומן ההוראות שהורה למעשה נראה 
כי אין זה פשוט כלל ויתכן שצורת הפתח כזו לא מועילה. מאמר זה סוקר 
ומבאר את דרכו של מרן החזון איש בענין צורת הפתח לחצוץ בין מיני זרעים 

שהם כלאים זה בזה.

מכתב בכתב ידו של מרן החזון איש מתפרסם לראשונה כאן ברשותו של הרב 
אברהם קניג שליט"א מחבר שו"ת וגנזים, ואף ממנו יש ללמוד לסוגיא שלפנינו. 

רבי יוסף דוד אידלשטיין שליט"א
מרבני בית המדרש

היתר צורת הפתח בכלאי 
זרעים 

האם צורת הפתח מועילה בכלאי זרעים

בירושלמי )כלאים פ"ד ה"ד( מבואר שניתן לזרוע זרעים בצד הכרם על ידי צורת 
הפתח המבדילה ביניהם, וז"ל הירושלמי: "נעץ ארבע קונדסים בארבע זויות שבכרם 

וקשר גמי מלמעלה מציל". מבואר דצורת הפתח מועילה בכלאי הכרם.

וכן מבואר בבבלי, עירובין )יא, א(: "אמר רבין בר רב אדא א׳׳ר יצחק מעשה באדם 
אחד מבקעת בית חורתן שנעץ ד׳ קונדיסין בארבע פינות השדה ומתח זמורה 
עליהם ובא מעשה לפני חכמים והתירו לו לענין כלאים, ואמר ר׳׳ל כדרך שהתירו 
לו לענין כלאים כך התירו לו לענין שבת, ר׳ יוחנן אמר לכלאים התירו לו לענין 

שבת לא התירו לו".

אמנם הרמב"ם והשו"ע השמיטו דין זה שצו"ה  מתירה לזרוע זרעים בצד הכרם, 
ויל"ע מדוע לא הביאו דין זה להלכה הרי דין זה מובא בבלי ובירושלמי, ואכן בב"י 

)יו"ד רצו( מובא שצורת הפתח מתירה בכלאי הכרם ויל"ע. 

והנה אף שכאמור לגבי כלאי הכרם הובא שמהני צורת הפתח להבדיל בין הזרעים 
לכרם, לגבי הפרדה בין שני זרעים לא מצינו כזאת ולא הוזכר בשום מקום במשנה 
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ליתש מושת לפת  שמלאי גשעיד 

או בברייתא ובגמ׳1 שאם חילק בין שני מיני זרעים על ידי צורת הפתח שמועיל, 
והתפרש שרק מחיצה ממש מועילה. 

והנה לו הרמב"ם והשו"ע היו מביאים את דין צורת הפתח בכלאי הכרם ולא בכלאי 
זרעים, היינו מבארים בפשיטות שמשום שכלאי זרעים תלויים במראית העין של 
עירבוביא לכן שם לא מועילה צורת הפתח להבדיל ביניהם כי סוף סוף מעורבים 
יחדיו, משא"כ בכלאי הכרם שאיסורם אינו משום מראית העין, שהרי הכרם ניכר 
לעצמו והזרעים בצידו יש סברא להתיר ע"י צורת הפתח  משום שהזרעים והכרם 
אינם  במקום אחד,  אלא שכפי שכתבנו דהרמב"ם והשו"ע השמיטו את דין צורת 
הפתח הן בכלאי זרעים והן בכלאי הכרם, ויל"ע. ועיין בדברי יחזקאל סי׳ ה אות 

טו שמבאר מדוע השמיטו דין זה.  

אלא שהחזו"א )כלאים יא, ח( פשיטא ליה שכשם שצורת הפתח מועילה בכלאי 
הכרם כך מועילה גם בכלאי זרעים, ואין חילוק ביניהם, ואף שכאמור לא הוזכר לא 
בבבלי ולא בירושלמי שמועילה צורת הפתח בכלאי זרעים. ]והוכיח דבריו ממש"כ 
הרמב"ם לגבי עומד מרובה, דמהני צו"ה גם בכלאי זרעים וכפי שיבואר לקמן[, 
והגרש"ז )מנחת שלמה ס׳ ל"ו ס׳ ב( נחלק עליו מכמה טעמים וכתב דיש לחלק 
בין כלאי זרעים שאיסורם תלוי בערבוביא, לבין כלאי הכרם שהאיסור הוא במה 
שהזרעים הם במקום הכרם ובהא מהני שהכרם והזרעים יהיו כל אחד ברשות בפני 
עצמה ע"י צו"ה. ועיין שם עוד במה שנחלק, אלא דלדינא כתב הגרש"ז ׳בהתבוננות 
קצת נראה קצת ראיה לדבריו׳  דצו"ה מהני גם בכלאי זרעים דהינו להפריד בין 
הזרעים לזרעים וראיתו מדברי הראב"ד פ"א ה"ו, ומדברי הדרכי משה )טור יור"ד 

סוף רצו(, ועי"ש. 

צורת הפתח באויר 

והנה לגבי חלוקת רשויות בשבת מבואר )עירובין יד, ב( שאם עשה צורת הפתח 
בריחוק ג׳ טפחים מן הכותל לא מהניא, דצורת הפתח באויר אינה כלום, ורק אם 
היא המשך למחיצה קיימת היא מועילה להתיר. ובחזון איש )מועד סי׳ ע ס"ק יד ( 
דן אם כשם שלגבי שבת אינה כלום הוא הדין לגבי כלאים אם עשה צורת הפתח 

באויר ללא מחיצות לצידה, אינה כלום. 

ובתחילה נטה החזו"א לחלק ביניהם, משום שלגבי שבת בעי לחלק בין רשויות 
ומשום כך היא צריכה להיות חלק ממחיצת הרשות וצורת הפתח באויר לא מועילה, 

1.  אלא דיש שרצו כן להוכיח דמועיל צורת הפתח בכלאי זרעים מהא דכתב הירושלמי )כלאים פ"ג 
ה"א( ׳עשה פאה באמצע׳ ׳ופאה׳ היא לשון של צורת הפתח כמבואר שם כמה פעמים, וכן ביארו 
את דברי הירושלמי זה בפני משה ומהר"א פולדא והגר"ח קניבסקי שליט"א ודלא כהרש"ס שם(.

מה שאין כן לגבי כלאים שאין צריך לחלק בין הרשויות, אלא שהצורת הפתח 
לבדה מבדילה בין הזרעים לכרם או בין מיני הזרעים, ולפיכך יש לומר שמועילה 

צורת הפתח לבדה.

אמנם בהל׳ כלאים )סי׳ יא סק"ח(, שנכתבו לאחר מכן, הורה לא כן, ואחר שלמד 
שמועילה צורת הפתח בכלאי זרעים - מכך שהרמב"ם סתם שעומד מרובה מועיל 
לחלק בין כלאי זרעים, ובעומד מרובה הטעם שחשוב כסתום הוא משום שהפרצה 
היא כפתח, והוכיח מכך החזו"א שכל שכן שצורת הפתח תועיל לחלק בין מיני 
זרעים, שו"ט אם מכך שהרמב"ם לא פירש שצורת הפתח מועילה לחלק בין כלאי 
זרעים אות הוא שדינה כדין צורת הפתח לענין שבת ואין קולא מיוחדת בכלאי 
זרעים שמועילה גם כשהיא באויר ואין מחיצה בצידה, או דנימא שדינם חלוק, 

שלגבי שבת לא מועילה צורת הפתח באויר ואילו לגבי כלאים מועילה. 

וסיים דבריו וכתב וז"ל:  ואם יש עומד ד"א מכאן וד"א מכאן ובאמצע צו"ה ודאי 
מהני, ע"כ. 

וכן מצינו  בחזו"א שביעית )סוף סי׳ כז( שכתב לענין צורת הפתח לחלק שדה בית 
סאתיים, ז"ל: ואפשר לחלק את השדה שלא יהיה יותר מבית סאה במקום אחד, 

אבל יש לעשות מחיצה ד׳ אמות במקום קנה צורת הפתח בצד אחד, ע"כ. 

ההכרעות שבספר חזון איש 

עלה בידינו אם כן: שבהלכות שבת נטה לומר שלגבי כלאים מועילה צורת הפתח 
באויר אף שאין לצידה מחיצה כלל. ובהלכות כלאים כתב להצריך ב׳ מחיצות 
עומדות משני צידי צורת הפתח, ובהלכות שביעית היקל יותר שמועילה צורת 
הפתח אם יש מחיצה אחת לצידה, אך אם רק מניח שני קנים וחוט על גביהם ואם 

אין מחיצה בצד הצורת הפתח לא מהני. 

ביאור למה בעי מחיצה לצד הצורת הפתח

אלא שגוף הדבר שצריך מחיצה לצד הצורת הפתח טעמא בעי, הרי לגבי סוכה 
צורת הפתח לבד מועילה כמחיצה מדאוריתא, כמבואר במסקנת הבבלי סוכה דף 
יט, א ובדברי הרא"ש שם. דמדאוריתא סוכה העשויה כולה מצורות הפתח כשרה. 
והובאו דבריו להלכה במשנה ברורה בס׳ תרל )סי׳ ו(. ואם כן מבואר שצורת הפתח 
מהניא גם כשהיא עומדת בפני עצמה ולא רק כשהיא המשך למחיצה ממשית, 

ואם כן למה לגבי כלאים אינו כן ובעי מחיצה ממשית בצידה.    

ונראה לבאר דהא מיהא פשיטא ליה לחזו"א שצורת הפתח היא מחיצה לכל דבר 
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ליתש מושת לפת  שמלאי גשעיד 

וענין וכמו שהיא מחיצה לסוכה וכדומה, כך היא גם מחיצה לגבי כלאי זרעים. 
ומועילה משום שהיא מציאות של מחיצה, ולא התחדשה איזו הלכה מיוחדת 

במקומות שמועילה צורת הפתח. 

אלא שסבר החזו"א שההגדרה של "צורת הפתח" כשמה כן היא, שהיא ׳פתח 
ממקום למקום׳, וא"כ סבר שבשביל להגדיר את החוט הזה העובר מעל לשתי 
לחיים כ"פתח", צריך שתהינה מחיצות משני צידיה שתוחמות ומבדילות את 
המקום ובכך היא נחשבת "פתח" שעוברים דרכו בין המחיצות ולא ממקום אחר.

ודוקא משום שהחזו"א לא סבר שיש בצורת הפתח לענין כלאים חידוש מסוים, 
וכמו שהקשו עליו שהרי כלאי זרעים תלי בעירבוביא בלבד וכיצד צורת הפתח 
החוצצת בין הזרעים תהני שלא יראו הזרעים כמעורבבים, אלא דהיא הנותנת, 
שבאמת לא נתחדש דין חדש לחצוץ בין זרעים על ידי צורת הפתח, שהרי כאמור 
דין זה לא הובא, לא בגמרות ולא בפוסקים, והטעם משום דסברי שאין אפשרות 
שבבקעה יבוא האדם ויניח שני עמודים וחוט, שהרי הזרעים נשארים מעורבים 
באותה מידה כמקודם, אלא דאם מניח משני צידי הצורת הפתח מחיצות ד׳ אמות, 

בכך הצורת הפתח נראית יותר כפתח בין שני המחיצות שמשני צדדיו2.

למה בעי מחיצת ד׳ אמות

אלא שעדיין צ"ב מדוע בעי החזו"א מחיצה של ד׳ אמות מכל צד, הרי בעלמא 
שם מחיצה הוא מד׳ טפחים ואם כן למה לא תהני צורת הפתח בין שני מחיצות 

של ד׳ טפחים.

ואולי יש להציע שמה שמצריך החזו"א מחיצת ד׳ אמות הוא משום שסבר שאף 
שמחיצת ד׳ טפחים היא מחיצה מכל מקום אינה מחיצה אלא לעצמה, אך אינה 
מחיצה שמשפיעה על העומד לצידה, ולכן פתח שבין ב׳ מחיצות ד"ט ברוח אחת 
בלבד אינו כפתח, שהרי מה שחצוץ על ידי המחיצות ד"ט כבר חצוץ - וכל השאר 
פרוץ, ורק מקום שחצוץ לאורך ד׳ אמות שהוא מקום חשוב בפני עצמו ולצידו 
צורת פתח נחשב הפתח יותר מפרצה בפני עצמה והוא כהמשך טבעי למחיצה. 
וכעין שמצינו בחזו"א בהל׳ עירובין סימן ו, יד שעל מחיצת ד׳ אמות לא אמרינן 

אתי אוירא, והטעם משום שהוא כמקום בפני עצמו.

השמטת החזון איש

אלא שבהלכות שקבע החזו"א בסוף הל׳ כלאים שבספרו לא הובאה כלל הלכה זו, 

2.  ובכך זה מהני גם לפתח יותר מעשר והוי כפתח מחצר גדולה לחצר קטנה. 

אלא סתם שצורת הפתח מועילה לחלק בין מינים שהם כלאים זה בזה ולא פירש 
שזהו רק כאשר הצורת הפתח היא המשך למחיצת ד׳ אמות.

מכח השמטה זו היו שהקלו בשעת הצורך להתיר הפרדה בכלאים על ידי צורת 
הפתח גם כשאינה המשך למחיצה.

ועתה באנו לעמוד בשיפולי דבריו, לדון להלכה למעשה - האם שעושה צורת הפתח 
בעי גם להניח משני צדדיו ד׳ אמות ומצאנו בזה דברים חדשים ממרן החזון איש.

ובספר ׳הלכות כלאים וערלה׳ שיצאו על ידי הגאון הרב קלמן כהנא בשנת ת"ש, 
ושהיו לעיני מרן החזו"א וכמו שכתב בהקדמה לספרו ׳ולא הוספתי דבר וחצי דבר 
בגוף הפסקים׳ וכמו שנראה מלשונו בשאר הפסקים בספר ששווה ללשון החזו"א 
מילה במילה, כן מובא דין זה שלכאורה לא נזכר בהלכות כלאים של החזו"א, שצורת 
הפתח מועילה לחלק בין זרעים שהם כלאים זה בזה, או בין כרם לזרעים, רק אם 

היא כהמשך למחיצת ד׳ אמות משני צידיה, או על כל פנים מצד אחד. 

ונראה לבאר דאף שלא הזכיר זאת בחזו"א בדיני כלאים שלו מפורשות, מכל מקום 
נראה שהזכיר זאת ברמז בהא דכתב הח	ו"	א)	ותאג׳(אה	ורעאשניאמיניאקטניותא	ואשניא
מיניאתבו	האצריךאלעשותאגדרא	ואצורתאהפתחא׳כמואשעושיםאבתקוניאהמבו	ות׳אעכ"ל,א

ובתיקוני מבואות הדין ברור שצורת הפתח מועילה רק בין שתי מחיצות.

מכתב החזון איש 

והנה במאמר זה אנו מפרסמים מכתב בכתב ידו של מרן החזו"א )מכתב זה התקבל 
מאת הרב אברהם קניג שליט"א ומתפרסם ברשותו(, אשר נשלח אל הרב של כפר 

מכתבו של מרן החזון איש זי״ע   6869
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ליתש מושת לפת  שמלאי גשעיד 

חב"ד ר׳ שנאור זלמן גורליק זצוק"ל ששאל כיצד ניתן לחלק שדה בית סאתיים 
על ידי צורת הפתח והשיב לו החזו"א שאין להתיר אלא אם יעשנו כתקוני מבואות.

וא"כ נראה  כי מקורו של הגאון רבי קלמן כהנא זצ"ל למש"כ בספרו ׳הלכות כלאים 
וערלה׳ הוא מדברי מרן החזו"א שלא התיר צורת הפתח בין  מיני זרעים וקטניות 

אלא א"כ יעשנה  ׳צו"ה כתיקוניאמבו	ות בין מין למין ובין מין ירק לקטניות׳. 

ואפשר עוד שהטעם שהדגיש החזו"א שצורת הפתח מועילה - ׳כתיקוני מבואות׳ 
ולא כתב במפורש מהו התיקון הוא משום שכאמור הרמב"ם והשו"ע לא כתבו 
מפורש הלכה זו, אלא שכפי שנתבאר סבר החזו"א שאין לחלק בין שבת לכלאים, 
וזה טעמו בהדגשה זו כתיקוני מבואות, ולפי זה שוב מבואר שצורת הפתח דמהניא 
להבדיל לכלאים היא רק כאשר היא כ׳חלוקי רשויות׳ ולא מועילה בתורת היכר 

בלבד וכנ"ל.

עלה בידינו אם כן שמסקנת החזו"א כפי שעולה מספרו, וממש"כ במכתבו, ומפסק 
הגר"ק כהנא זצ"ל, להחמיר להצריך מחיצת ד׳ אמות בצד הצורת הפתח ועכ"פ 
מצד אחד. וכן פסק בדרך אמונה )פ"ג ס"ק פא( דאם מתקנים צו"ה בין שני מקומות 
אם יש ד׳ אמות מכאן וד׳ אמות מכאן וצורת הפתח על גביהם ודאי מהני, או לכל 

הפחות שיעשה מחיצה מצד אחד.

האם צריך להרחיק בין מיני כלאים שיש ביניהם צורת 
הפתח שיעור הרחקה דאורייתא 

הנה בדיני הרחקות כלאים פסק הרמב"ם )פ"ג ה׳ ט-י( ע"פ דברי הירושלמי ספ"ק 
דכלאים, היתה שדהו זרועה ירק וביקש לזרוע בצידה שדה ירק אחר מרחיק ששה 
טפחים וזורע, פחות מכאן אסור, אבל גבי מלקות אינו לוקה עד שיהיו קרובים 
בתוך  טפח, וכן בין שני שדות תבואה דשיעור ההרחקה הוא עשר אמות וחומש 
כתב הרמב"ם ואינו לוקה עד שיהו קרובים בתוך ששה טפחים, הרי דאינו דומה 

שיעור ההרחקה מדרבנן לשיעור ההרחקה מדאורייתא, )ועי"ש בדברי הראב"ד(.

ובחזון איש )הלכות כלאים  א, ה, וכן במכתב המובא כאן( כתב העושה צורת הפתח 
המפרידה בין שני מיני זרעים ׳נכון להחמיר ולהרחיק כשיעור ההרחקה דאורייתא׳. 
דהיינו הגם שסבר שניתן לסמוך על צורת הפתח גם בכלאי זרעים, אין מועיל צו"ה 
אלא גבי שיעור ההרחקה המחוייב מדרבנן, אך נכון להחמיר ולהרחיק את ההרחקה 

המחוייבת מן התורה בין ירק לירק ובין זרע לזרע. 

וצריך ביאור מדוע החמיר החזון איש שלא לסמוך על הצורת הפתח לגבי ההרחקה 
דאורייתא והרי לגבי גדר קיימא לן )רש"י עירובין יא, א ד"ה לענין( "היה גדר בינתיים 
זה סומך לגדר מכאן וזה סומך לגדר מכאן" וכתב במאירי שם וכן בר׳ ירוחם נתיב 

כא, דה"ה דמותר לסמוך משני הצדדים גם שיש רק צו"ה דהוי כאילו כותל מפסיק 
ביניהם, הרי דמהני גם גבי הרחקות דאורייתא. 

ועין בספר חוקות השדה לרח"ז גרוסברג עמ׳ סא. שכתב בטעם החזו"א, שחשש 
לכתחילה לשיטת הרמב"ם שהשמיט דין צורת הפתח.  

ואפשר להציע עוד דכיון דהחזו"א בנה את ההיתר של צורת הפתח בכלאים כדין 
תיקוני מבואות של עירובין, והתם ידועה שיטת הרמב"ם ומובא במחבר סי׳ שסב 
סעי׳ י דאם הפרוץ מרובה על העומד לא מהני ביותר מעשר, וכתב במ"ב )שם( ונכון 
לחוש לשיטת הרמב"ם, אם כן סבר החזו"א דיש לחוש שעושה צורת הפתח שאינה 
בין רשויות אלא עושה צורת הפתח בשדה גדולה הרי הפרוץ מרובה על העומד 
לכן בעי שירחיק כשיעור של תורה, אלא דא"כ לדברינו החזו"א לא יחמיר להרחיק 
כשיעור של תורה בגוונא שאין הפרוץ מרובה על העומד, ולא מצינו שחילק כך.  

ואפשר לומר בפשטות כיון דעיקר האיסור בכלאים הוא מראית העין שלא יראה 
כגדלים בערבוביא, וכדכתב הרמב"ם )פ"ג ה"ז( כמה מרחיקים בין שני מיני זרעים 
שהם כלאים זה עם זה  כדי שיהיו נראים מובדלים זה מזה אבל אם נראין שנזרעו 
בערוביא הרי זה אסור, א"כ סבר החזו"א דכיון שלא מצאנו גמ׳ מפורשת בבבלי 
ובירושלמי שצורת הפתח מהניא בכלאי זרעים, וכפי שהובא לעיל, בעי שיפסיק 

לכה"פ את הרחקות דאורייתא בשביל שלא יראה ערבוב, וצ"ע.
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ממל גפויד ו ששיד משד ר שלוש דשמיד ששיטת לשמשוד

דיני הרחקות זרעים מכרם שונים מדיני ההרחקות מגפן יחידית, ההרחקה 
הנצרכת בין זרעים לגפן יחידית היא שישה טפחים בלבד, ואילו בינם לבין 
כרם ארבע אמות, בשביל שהכרם יהיה צריך שיהיו בו חמישה או שישה 
גפנים, מאמר זה מבאר את שיטת הרמב"ם בשאלה כמה גפנים יוצרים את 

השם כרם – חמישה או שישה.

רבי אריאל כהן שליט"א
מרבני בית המדרש

כמה גפנים נחשבים כרם 
– שלוש דרכים בשיטת 

הרמב"ם
הרמב"ם )הלכות כלאים פ"ז ה"ב( מבאר כמה גפנים נעשים כרם לענין הרחקות 
כלאים, שיהיה צריך להרחיק בין הגפנים לזרעים ד׳ אמות ולא רק שישה טפחים 
כבגפן יחידית, וז"ל הרמב"ם: "וכמה יהיה בכל שורה שלש גפנים או יותר" מבואר 
שהגפנים נחשבים כרם כשהם ב׳ שורות של ג׳ גפנים כל אחת. ואילו שם בה"ז 
כתב הרמב"ם, וז"ל: "הנוטע ה׳ גפנים שתים כנגד שתים ואחת יוצאת זנב הרי זה 
נקרא כרם קטן". מבואר שהגפנים נעשים כרם אפילו הם ה׳ גפנים שתים כנגד 
שתים ואחת יוצאת זנב ולא בעינן ב׳ שורות של ג׳ גפנים כל אחת, וסתירת דברי 

הרמב"ם היא תימה, וצ"ב.

ומצאנו ג׳ דרכים לבאר הדבר.  

א הדרך אמונה בביאור ההלכה פ"ז הי"ג כתב לבאר שכרם שתים כנגד שתים ואחת 	.
יוצאת זנב הוא כרם קטן, וכלשון הרמב"ם "הרי הוא כרם קטן", משא"כ ב׳ שורות 
של ג׳ גפנים בכל אחת נחשב כרם גדול לכל דינו, ]דהיינו לעניןהדין של מחול 
הכרם שנאמר בכרם גדול, והוא שאם יש מקום פנוי מגפנים בין הכרם לגדר 
אסור לזרוע במקום זה אלא אם יש בין הגפנים לגדר י"ב אמות, ואז ירחיק ד׳ 
אמות מן הכרם וזורע עד הגדר, ואם אין י"ב אמה לא יכול לזרוע באתו מקום 

כלל, ודין זה אינו אלא בכרם גדול אך בכרם קטן יכול להרחיק ד׳ אמות ולזרוע 
אפילו אין ביו הכרם לגדר י"ב אמות[.   

א בדרך אמונה ס"ק י ביאר ע"פ החזו"א )ס"י ס"ק א ד"ה שם ה"ב(, שבאמת צורת ב.
כרם היא ב׳ שורות, ג׳ גפנים כל אחת, אבל באופן שישנן שתים כנגד שתים 
ואחת יוצאת זנב מחשבים את מקום השישית כאילו יש שם גפן, ולפ"ז כותב 
החזון איש שצריך שבסוף השורה הריקה יהיה מקום הראוי לנטיעת גפן שישית, 
ואם אין שם מקום ראוי לנטיעת גפן נוספת, כגון שיש שם גדר וכדומה, אין 

הגפנים קרויות כרם.

ויש לציין שדרך זו מובנת אם נפרש בשיטת הרמב"ם שתים כנגד שתים ואחת 
יוצאת זנב, שהזנב יוצא בהמשך לאחת משתי השורות של הכרם, אבל אם 
נפרש בשיטת הרמב"ם שתים כנגד שתים ואחת יוצאת זנב, שהזנב יוצא כנגד 
הרווח שבין שתי השורות ולא כהמשך לאחת מן השורות, ]וכך פירשו הרבה 
מפרשים את שיטת הרמב"ם, הכס"מ פ"ז ה"ז והתוי"ט פ"ד מ"ו והדרך אמונה 
בבאה"ל פ"ז ה"ז[, לכאורה לא יתפרש שרואים את מקום הגפן השישית כהמשך 
השורה של הכרם שהרי הגפן היוצאת זנב אינה המשך של אחת השורות, ואם 

כן אין מקום להשלים את הגפן השישית.

אלא אם נאמר שאכן יש שתי צורות של כרם:

כרם שיש בו שתי שורות של גפנים, אחת של שלוש גפנים ואחת של שתי . 1
גפנים, והוא נחשב כרם רק על ידי ש"משלימים" במקום החסר עוד גפן, 
ואכן באופן זה  צריך שיהיה מקום להשלים את הגפן השישית ואם יש 
גדר וכדומה במקום הגפן השישית, ואין בהמשך השורה של השתים מקום 

"להשלים" בו עוד גפן, אינו כרם. 

כרם שיש בו שתי שורות של שתי גפנים כל אחת ובין שתי השורות יוצאת . 2
אחת זנב, בכה"ג רואים את הגפן היוצאת כהמשך לשתי השורות, כאילו כל 
שורה היא של שלוש, ואדרבה מכיון שהיא באמצע יכולה הגפן להיחשב 
המשך לכל שורה. ובכרם כזה באמת לא צריך שיהיה מקום  "להשלים" עוד 
גפן וגם אם יש גדר בצד הגפן שיוצאת זנב, נחשב לכרם. ]וזה הרי מוכח מיניה 
וביה, שהרי הגפן שבין שתי השורות מונעת את האפשרות "לראות כאילו" 

יש עוד גפן בהמשך לשורה, שהרי צריך ארבע אמות בין שורה לשורה[. 

א ברמב"ם שם ה"ח בדין כרם דל ]דהיינו כרם שגפניו נתמעטו ונחסרו, ואחר ג.
שנתמעט נשארו בו עשרה גפנים שמהם יש צורת כרם, אסור לזרוע בכולו[ 
כתב וז"ל: "כרם שחרב אם יש וכו׳ והיו נטועות שתים כנגד שתים ואחד יוצאה 
זנב או יש לכון שלוש כנגד שלוש הרי זה כרם דל", והקשה החזו"א שם, למה 
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עמל לותיות מתוות מלוול ולויל שגמן לגל

לי לכוון שלוש כנגד שלוש הרי די בשתים כנגד שתים ואחת יוצאת זנב, וא"כ 
למה צריך שלוש כנגד שלוש ונשאר בקושיא. 

וביאר הדרך אמונה בבאה"ל שם, שישנם שני סוגי כרמים, א׳ שתים כנגד שתים 
ואחת יוצאת זנב, והזנב יהיה בין שתי השורות, ואז מספיק חמש גפנים לכרם. 
ב׳ אם הזנב אינו בין שתי השורות אלא בהמשך השורה אז צריך שיהיה דוקא 

שתי שורות של שלוש גפנים בכל שורה דהיינו שש גפנים.

ולפ"ז בה"ב נקט הרמב"ם את האופן של כרם בן שש גפנים דהיינו שתי שורות 
של שלוש גפנים כל אחת, ובה"ז נקט הרמב"ם את האופן של כרם בן חמש 
גפנים דהיינו שתים כנגד שתים ואחת יוצאה זנב בין שתי השורות, ובה"ח נקט 

הרמב"ם את שתי האופנים של כרם ונתיישבו היטב דברי הרמב"ם.

והנה יש לדון האם בכרם של ב׳ שורות ג׳ גפנים כל אחת, צריך שהגפנים יהיו 
ג׳ כנגד ג׳ או אפילו אם הגפנים כגד האוויריים של שורה מול שורה, הנה בלשון 
הרמב"ם בה"ז לגבי כרם של חמישה גפנים שאחת יוצאת זנב כתב, "שתים 
כנגד שתים", אבל בה"ב בכרם של שתי שורות של ג׳ גפנים כל שורה, לא הזכיר 
הרמב"ם שלוש כנגד שלוש, ואילו בה"ח בדין כרם דל כתב הרמב"ם "ג׳ כנגד 
ג׳", ואולי יש לחלק שבכרם דל שכל הכרם אינו מסודר שורות שורות צריך ג׳ 
כנגד ג׳ אבל בכרם שמסודר שורות שורות אפשר שגם אם הגפנים של שתי 

השורות הם לא זה כנגד זה, נחשב כרם.    

ומצאתי בפנ"מ פ"ד ה"ג ד"ה מה פליגי וכו׳ שתי שורות וז"ל: "אבל אם הכרם 
אין בו כי אם שתי שורות בלבד ובכול שורה ג׳ גפנים דבהכי הוה כרם ואותן 

הגפנים לא בעינן שיהיו אלו כנגד אלו". 

המורם מן האמור:

נתבארו כאן כמה דרכים לבאר אימתי צריך כרם של שש גפנים שלוש כנגד שלוש, 
ואימתי מספיק חמש גפנים שתים כנגד שתים ואחת יוצאת זנב: 

דרךא	חת:אשכרם קטן שיעורו בחמש גפנים, וכרם גדול שיעורו בשש גפנים, )וכך 
מבואר בבאה"ל פ"ז ה"יג ד"ה אבל בקטן(, ודינם חלוק לגבי דין מחול הכרם. 

דרךאשניה: שכרם שיעורו בשש גפנים וכשיש חמש גפנים דנים כאילו יש גפן שישית.

דרךאשלישית: שישנם ב׳ אופנים לכרם, א. שתים כנגד שתים ואחת יוצאת זנב 
בין שתי השורות שדי בחמש גפנים, ב. באופן שהחמישית אינה יוצאת בין שתי 

השורות, אלא כנגד אחת מן השורות, צריך שש גפנים ג׳ גפנים בכל שורה.

מצות קיום נתינת תרומות ומעשרות לכהן וללוי, בעיה קשה היא בזמננו - 
כשאין לנו כהנים ולויים מיוחסים כדין, להלכה נקט החזון איש שמשום כך 
אין לקבוע חיוב לתת מעשר ראשון כדי שלא יחזיקו על ידו את הלויים, מאמר 
זה מציע פתרון כיצד ניתן לקיים מצות נתינה כהלכתה, הן לענין נתינת מתנות 
והן לענין פדיון הבן, במצב שבו אין לנו כהנים ולויים מיוחסים. ואף כי קשה 

לקבוע חיוב לעשות כך, מכל מקום יש לדון שמא פתרון זה מועיל.

הרב משה יצחק הלוי סגל שליט״א
מרבני בית המדרש

עצה לנתינת מתנות כהונה 
ולויה בזמן הזה

הקושי לקיים מצות נתינת מתנות כהונה ולויה

הרוצה לקיים מצות נתינת מתנות כהונה ולויה בזמנינו, נתקל בשאלת היחוס, דהלא 
השתא אין לנו כהנים ולויים מיוחסים אלא כהני ולויי חזקה, וכיון דחייב לקיים 
נתינת המתנות או בחיוב דאורייתא כגון בפדיון הבן ונתינת זרוע לחיים וקיבה, או 
בחיוב מדרבנן כגון בתרומות ומעשרות בזמן הזה, אף אם יתנו לכהן או לוי כפי 
הדין, מנא ליה שאכן יצא ידי חובתו בזה. ומחמת האי טעמא יש שאינם מקיימים 

מצות נתינה מתנות כהונה ולויה כלל )מלבד בפדיון הבן( וכדלהלן.

דעת האחרונים שצריך לתת את המתנות

בשו"ת רבי בצלאל אשכנזי )סי׳ ב( קרא תגר על מנהג הפרשת תרומות ומעשרות 
בימיו, וכתב שם דאפילו המפרישים תרומות ומעשרות "על מעשר ראשון אומרים 
הרי זה המעשר הראשון, ולא יש לוי שיהא לו ראיה ברורה שהוא לוי וא"כ למי 
ניתנהו, ע"כ יותר טוב שניקח אותו לעצמינו וכשיבוא מי שיהיה לו ראיות ברורות 
שהוא לוי נשלם לו כל המעשרות שאכלנו". וכתב ע"ז "וכן ענין גזל השבט של 
המעשר ראשון בודאי גזל גמור הוי, כי אפילו היינו אומרים שאין צריך ליתנו ללוי 
עד שיביא ראיה, מ"מ יהא מונח עד שיבוא אליהו כדין כל ממון המוטל בספק כי 
הרי הבעל אין לו בו כח כלל כיון שהפרישו וכו׳". כלומר דאין מקום לטעון שכיון 
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עמל לותיות מתוות מלוול ולויל שגמן לגל

דאין כאן לוי ודאי - אינו חייב לתנו, דהבעלים בודאי אינו יכול ליטלו לעצמו, 
דהלא הוא חייב בדין הנתינה וגם אינו שלו.

וכמו כן כתב בשו"ת מהרי"ט )ח"א סי׳ פה( וז"ל: "היאך מתירין לעצמן להחזיק 
במעשר ראשון שהוא ללוי ולכהן ויש בו משום גזל השבט, ומרגלא בפי ההמון 
שאומרים לכהן הבא ראיה שאתה כהן וטול וכן ללוי. וזה טעות, שהכהן והלוי בחזקתן 
הן עומדין... ואם לחלה דאורייתא שהיא בעון מיתה סמכינן אחזקתיה שהוא בחזקת 
כהן שנושא את כפיו, כל שכן לענין מעשרותיו שראוי ליתן שאנו מחוייבין ליתנם 
משום גזל השבט... ותימא על עצמם היאך הם נותנים חמש סלעים לכהן בפדיון 
הבן, והיאך נותנים המתנות הזרוע והלחיים והקיבה לכהן ואין אנו מצריכין אותו 
להביא ראיה על יחוסו, אלא הך מילתא בורכא היא". ובדבריו עורר קושיא חזקה 
על אותם שאין נותנין מעשר ראשון מחמת האי טעמא דשמא זה אינו לוי, דא"כ 
היאך הם מקיימים מצות פדיון הבן שמא זה אינו כהן, ואם בזה סמכינן אחזקתם 

דחשיבי כהנים, מהיכן הרגלים שלא לתת מעשר ראשון ללוויים.

וכך פסק הרמ"א )יו"ד שלא, יט( לגבי תרומה, שנותנה לכל כהן שירצה ואפילו אינו 
מיוחס רק שמוחזק בכהן, והוא שורפה ונהנה ממנה בשעת שריפתה. אלא דבשו"ת 
רדב"ז )ח"ב סי׳ תשלא( כתב דהאידנא שכולם טמאים אין נותנים לכהנים לא תרומה 
טהורה ולא טמאה שמא יבואו לידי תקלה ולכן שורפה הבעלים המפריש. והש"ך 
)ס"ק לא( והגר"א )ס"ק מא( כתבו דכיון דהאידנא אין אוכלין כלל תרומה ממילא 
אין לחוש שמא יאכלנה. ומ"מ כל פלוגתא זו היא רק במקום דאיכא חשש תקלה 
שמא יהנה ממנה בשעת שריפתה ובאמת אינו כהן )וכדכתב בספר התרומה הל׳ 
א"י(, אבל במתנות שאינן אסורות לזרים כזרוע לחיים וקיבה, מעשר ראשון וכדו׳, 

אין שום מקור להשתמטות זו דדילמא זה אינו כהן או לוי.

דעת החזון איש שאין חיוב לתת מעשר ראשון

אמנם כתב החזו"א )שביעית סי׳ ה סעי׳ ד ויב( דמצד הדין צריך לתת את החלה 
והתרומה לכהן להסיקה )ובחו"ל לתת חלה לכהן קטן לאכלה( דהכהנים בחזקתן, 
אלא שאנו חוששין שאם ניתן להם תרומה יבואו לעלות לנשיאת כפים על פי 
עצמן, ולכן אין נותנים להם כלל. וכן גם לגבי נתינת מעשר ראשון ללוי דכיון דהם 
עולים על פי עצמן, אין נותנים להם. ואף דמן התורה הם בחזקתן לכל דבר ואין 
לחוש לכך שאינם כהנים או לויים שהרי מברכים על נשיאת כפים ועל פדיון בכור 
ולא חיישינן לברכה לבטלה )ולביטול עשה(, מ"מ כיון דהיתה תקנת חכמים בזמן 
שהיו כהנים ולויים מיוחסים שלא לתת מתנות לעולה על פי עצמו, אף האידנא 
שאין לנו כהנים מיוחסים אלא כהני חזקה, אכתי קיימינן בתקנת חכמים בכדי 

שלא יתרבו העולין על פי עצמן.

ומבואר דהחזו"א סבר דמדין תקנת הציבור יש להורות כן לרבים שלא יתנו מתנות 
כהונה ולויה בכדי שלא יתרבו העולים ע"פ עצמן, ומ"מ יחידים הרוצים לקיים 
מצוות התורה כדינה, ששים ושמחים לתת המתנות כפי הדין. ואף החזו"א עצמו 
היה נותן את המעשר ראשון מטבל ודאי ללוי )דרך אמונה הל׳ תרומות פ"ו ציון 
ההלכה אות עח(. וכך העיד הגר"מ שטרנבוך שליט"א )תשובות והנהגות ח"ג סי׳ 

שמ ועי׳ ח"ד סי׳ רנב ורנג( על מרן הגאב"ד דבריסק זיע"א.

פתרון על פי המנחת חינוך כיצד לתת את המתנות

אלא דאף הרוצים לקיים מצוה זו כפי הדין נבוכים הם בכך כיצד ידעו שיצאו ידי 
חובת הספק שמא זה אינו כהן או לוי, ורבים נהגו לפדות את בנם אצל כמה כהנים 
עד שיצא הספק מלבם )ובמתנה ע"מ להחזיר, עי׳ שאילת יעב"ץ ח"א סי׳ קנה 
ואכמ"ל(, אלא דבמעשר ראשון אכתי אין להם מנוחה דקשה לעשות כן מבחינה 

מציאותית דהמעשר אינו קיים לאורך זמן.

ובס"ד מצאתי במנחת חינוך )מצוה שנז( בדין חרמי כהנים, שדן מה יעשה מחרים 
חרמי כהנים בזמן הזה, דהחרם אסור בהנאה עד שיבוא ליד כהן, וכיון דאין לנו אלא 
כהני חזקה ושמא אינם כהנים אכתי קיימי בקדושתן ואסורים בהנאה. וכתב שאם 
אירע שאחד החרים חרמי כהנים, יתנהו לאדם שיזכה בזה לכל הכהנים שבעולם 
על ידו, וכיון שבא ליד כהן פקעה הקדושה, ומעתה יכול להשתמש בזה, דאין כהן 
יכול להוציאם מידו דדילמא הוא אינו כהן. וכתב שם בהמשך דבריו דאף בפדיון 
הבן יש לעשות כן לזכות ע"י אחר לכל הכהנים האמיתיים, ואף דאין שום כהן 
שיכול להוציאם מידו, מ"מ יש בזה זכות לכהנים שתתקיים המצוה בשלימות, עי"ש.

אלא דעצה זו קשה, דהמנ"ח גופיה )מצוה שצב( כתב בדין הנותן פדיון הבן להרבה 
כהנים יצא )בכורות נא, ב(, דדוקא שהגיע לכל אחד שוה פרוטה, דבפחות מכך אין 
בזה נתינה כלל. וא"כ איך יקיים מצוותו כשיזכהו לכל הכהנים האמיתיים שבעולם, 
הלא לא יגיע לכל אחד שוה פרוטה. וכן הקשה ר"מ אריק בשו"ת אמרי יושר )ח"א 

ס"ס ד( ובהגהותיו על המנ"ח )מצוה שפט(, ומשו"ה דחה דבריו.

הצעת פתרון כעין דברי המנחת חינוך - באופן אחר

ונראה להציע פתרון כעין דברי המנ"ח אך באופן אחר, יתן את הפדיון לכהן ויאמר 
לו זכה בזה עבור הכהן האמיתי הסמוך אלי ביותר, דאם הוא עצמו כהן אמיתי זכה 
לעצמו, ואם כלפי שמיא גליא שאינו כהן הרי זכה עבור הכהן היותר סמוך לנותן, 
וממ"נ יצא ידי חובת פדיון הבן כראוי. והכהן עצמו יניחנו בידו משום דהוא מוחזק 
בממון וגם יש לו חזקה שהוא כהן )ולענין "לכם" ראה בציון ההלכה הנ"ל אות עז(, 
ואין כהן אחר יכול להוציאו מידו ולומר דאני הוא הכהן האמיתי שהיה סמוך לו 
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שי  לשדל

באותה שעה. אלא דלא יוכל להחזירו לבעלים כפי שהעיר באמרי יושר שם, 
דדילמא אינו שלו.

המזכה ואינו יודע למי זיכה

ובשו"ת שבט הלוי )ח"ב סי׳ קעג( הביא בשם המהרשד"ם )יו"ד סי׳ קעא( דהמזכה 
ואינו יודע למי זיכה יכול לחזור בו, וכתב דלפי"ז אף כשזיכה לכל הכהנים האמיתיים, 
וכדברי המנחת חינוך, כיון שאינו יודע מי הוא הכהן האמיתי יכול המזכה לחזור 

בו ואינה נתינה. 

ולענ"ד יש לחלק בין מש"כ בשבט הלוי שם לעצה שלפנינו, דלכאורה דברי המהרשד"ם 
בעו טעמא כיון שהמזכה זיכה לאיזה אדם שכלפי שמיא גליא מי הוא הזוכה או 
שיתברר לבסוף מי הוא הזוכה )כפי שהוא במהרשד"ם שם(, מאי איכפת לן שאינו 
יודע מי הוא דלהכי מהניא חזרתו, וכי חסר במעשה הקנין או הזכיה. ונראה דטעמו 
הוא משום דלנותן עצמו ליכא גמירות דעת בנתינתו, כיון שאינו יודע למי הוא 
מזכה ואין כאן תובע שיוציאנו מידו, אין בזה הקנאה גמורה מצדו דהממון נשאר 
עדיין ברשותו. ולהכי כל שהוא מזכה ע"י אחר לכהן אמיתי אבל משאיר לבסוף 
את הממון ביד עצמו כמש"כ במנ"ח שם, אין כאן זכיה גמורה שאין לו גמירות 

דעת דאין מי שיטלנו מידו. 

אבל בעצה המתוקנת הנ"ל שיתנהו לכהן ויאמר לו לזכות עבור כהן הסמוך אליו, 
הלא התם בכל גווני הממון יוצא מידו, דהכהן המקבלו משאירו בידו, דהוא מוחזק 
ככהן, וממילא יש כאן הקנאה גמורה ואיכא גמירות דעת במתנה זו. וגם דהלא 

הכהן המקבלו ממנו הוא בקנין גמור ולא בזכיה עבור אחר. 

ועוד יתכן לומר דשאני מתנות כהונה דאינם שלו אלא לתיתם לכהן ואינו דומה 
לזכיה מממונו שרוצה לחזור בו ולהשאירו בידו, משא"כ הכא דלעולם אינם שלו, 

וממילא מסכים בדעתו לתיתו במתנה גמורה גם כשאינו יודע למי מזכהו.

המורם מן הדברים:

ומכל הנ"ל עולה בידינו עצה לקיים נתינת מתנות כהונה ולויה כפי הדין, ויקיים 
המצוה בלי שום ספיקות, ע"י שיתן את פדיון הבן לכהן או את מעשר ראשון ללוי 
ויאמר זכה בו לכהן או ללוי האמיתי העומד בסמוך אלי ביותר, והכהן או הלוי 
ישאירנו בידו ויכול להשתמש במתנה הזו דיש לו חזקת כהן ולוי והוא מוחזק 
במתנה )אלא דלא יוכל להשיבו או למכרו לנותן דשמא אינו כהן או לוי, ולהכי 
אינו יכול למוכרו לבעלים במחיר מופחת כמו שיש העושים במעשר עני(, אמנם 

הנותן קיים מצות הנתינה כראוי.

כצפוי, עם דמדומי שמיטה קצב השאלות וגיוונם מתרבה, נראה כי השמיטה 
מעוררת בלבבות דרישה כללית לענייני המצוות התלויות בארץ, וקדושת הארץ 
המתרגשת ובאה מכוונת לנהוג בה ובפירותיה בזהירות יתירה. מקוצר המצע לא 

נוכל להביא אלא מעט מזעיר הנוגע בעניינו דיומא.

אילן מאכל שניטע בעציץ שאינו נקוב בערב שביעית, האם 
חובה לעקרו, או שניתן להכניסו לבית

נפסק להלכה )רמב”ם פ”ג הי”א, משפט”א שביעית פ”א סעיפים ג, ה( כי הנוטע עץ 
מאכל בשביעית ובמ”ד יום שבערב שביעית בין בשוגג ובין במזיד יעקור, והטעם 
מבואר בירושלמי )תרומות ב, א ושבת ג, א( משום שנטיעה שניטעת מתקופה זו 
לא אומרים עליה מקצת שנה חשוב שנה ומונים לה את שנת השמיטה כשנה 
ראשונה לערלה, וממילא ישאר זכר ושארית לכך שאילן זה ניטע בשמיטה, לפיכך 

צריך לעקור.

לשולחנם של לומדי בית המדרש הגיעה שאלה בדבר מי שהעביר נטיעה בגוש 
ממקום למקום, בגודל המספיק לכך שלא ימנו לו שנות ערלה מתחילה וממילא 
אין איסור בדבר עד ערב שביעית ממש, אלא שאיתרע מזלו והגוש שסביב הנטיעה 

 שיח
השדה

רבי יחיאל איתמר שליט״א
מרבני בית המדרש
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שי  לשדל

התפרק מה שמחייב למנות לו שנות ערלה מחדש )משפט”א שם והל’ ערלה 
פ”ג(. אותו אדם כאשר ראה שהגוש התפרק הניח את הנטיעה כפי שהיא עם 
גוש העפר המפורק שסביבה בתוך עציץ שאינו נקוב, ועתה נפשו בשאלתו מה 

עליו לעשות.

להלכה אנו נוקטים על פי הכרעת החזון איש שעציץ שאינו נקוב הגדל בבית אינו 
חייב בשביעית, לפיכך לו היתה נטיעה זו קורית בבית לא היה צריך להחמיר בה 
]יעויין במאמרו של הרב מרדכי צבי שאהן שליט”א בגליון זה[, ולכן היה מקום 
לומר שאם אותו אדם יעביר את העציץ לתוך בית או מקום מקורה, לא יתחייב 
בעקירתו, שהרי שם בשעת הצורך מותר אפילו ליטוע לכתחילה, וכל שכן שאין 

הגזירה דרבנן לעקור.

האם אחר שחלה חובת עקירה לא ניתן להכניסו לבית 
לפטרו מן השביעית

דא עקא שיש צד לומר שמכיון שכבר נטע בעציץ שאינו נקוב בחצר, התחייב בעקירה ולא 
יועיל מה שיעביר את העציץ לתוך ביתו, אך מאידך יש לדון שכל זה לו היה האילן ניטע ונקלט 
כבר בקרקע אז יש לומר שהתחייב בעקירתו, אך במקרה זה האילן עדיין לא נקלט בעפר 
שסביבו, והרי הוא כמנח בכדא ]כלשונו של רש”י ר”ה י, ב לגבי זרע שלא נקלט[, וממילא לא 
ניתן לומר עליו שהתחייב בעקירה כבר, ושמא לא חלה חובת עקירה אלא מעת הקליטה.

למעשה מכיון שהלכה זו לא הוכרעה ולא הובררה לעת עתה, נאמר לו לאותו אדם להכניס 
את העציץ לבית, ולעקור את הנטיעה ולנוטעה שוב כשהעציץ בבית, ובכך לצאת מן הספק.

ישנו עוד מקום לספק האם גזרו משום מונים, גם על נטיעה בעציץ שאינו נקוב, ויש לדון 
בזה מכמה וכמה פנים שקצר המקום מלפרטם. 

מילוי עציצים באדמה עם דשן

שאלה אחרת שהתעוררה בבעלי משתלות העוסקים ביצור תערובות עפר ודשנים, אותם 
ממלאים בעציצים ומגדלים בהם צמחים שונים, האם מותר להם לעסוק ביצור עפר ודשן 

זה בשביעית, והאם מותר להם למלאות מתערובת זו בעציצים שאינם נקובים.

אחת המלאכות האסורות בשביעית היא חרישה, יש אומרים שמלאכה זו אסורה מדרבנן 
ויש אומרים שאיסורה ממצות עשה. חרישה בהגדרתה היא "רפויי ארעא" שזו הכנת והטבת 
הקרקע לזריעה, וצמיחה. ]ישנה חרישה הנעשית כשהצמחים כבר גדלים, וחורשים ביניהם 

להיטיב את הקרקע וגם היא נחשבת מלאכת חורש[.

ויש להסתפק ממתי נחשבת האדמה בה עוסק כשהיא תלושה ואיננה עומדת בקרקע, 
לקרקע האסורה בחרישה.

ותחילת הנידון הוא במה שדנו רבותינו האחרונים האם העפר שבעציץ נקוב נחשב מחובר 
והאריכו בזה הרבה מגדולי האחרונים, דעת החזון איש והמנחת שלמה שהעפר נחשב מחובר, 
אלא שהסתפקו האם רק עציץ נקוב שיש בו זרעים עפרו נחשב מחובר, או גם כשאין בו 
זרעים, בחזון איש נטה לומר שגם כשאין זרעים חשיב מחובר וכן צידד המנחת שלמה, ולפי 

זה להניח עפר או לעבד עפר בעציץ שאינו נקוב אסור משום חורש.

אמנם נידונם הוא לגבי הדין מן התורה, האם להחשיב את העציץ כקרקע גמורה לכל דיניה, 
אבל נידוננו הוא בעפר הנמצא בעציץ שאינו נקוב, האם גזרו להשוות את דין העפר שבו 

לעציץ נקוב.

ומסתבר מאוד שלהכרעת הפוסקים )חזון איש שביעית כב, א. כו, ד ומנחת שלמה סימן 
מא( שנוהגת שביעית בעציץ שאינו נקוב שאם חורש אדמה בעציץ שכבר גדל בו צמח, 
נחשב לחורש מדרבנן. אך מה שיש לדון הוא במי שמכשיר את האדמה בעציצים שאינם 
נקובים כשאין בהם צמחים, האם דינם כבר כקרקע - ואסור לעבד ולהכין קרקע כזו משום 
חורש, או דלמא עציץ שאינו נקוב אינו נחשב עציץ עד שיהו בו זרעים ורק על עציץ זרוע 
גזרו שהוא כקרקע, אבל כל עוד אין צמחים הרי הוא כלי בעלמא ואינו נחשב עציץ ומותר 

לעבד את האדמה שבו עד שיזרע.

עוד יש לדון אם עוסק בהכנת תערובת כזו למצע שתילה ומניחה לשמירה במכלים גדולים 
ובכוונתו להעבירם אח"כ לעציצים קטנים ולאדניות ושם לזרוע בהם, האם עדיין אסור משום 
שעצם הכשרת התערובת והטבתה היא בכלל מלאכת חורש, או שעצם הכנת התערובת 
אינה בכלל מלאכת חרישה, עד שיניחה במקום בו זורע, והמלאכה היא ההכנה לזריעה 
והטבת הצמיחה על ידי הטיפול בעפר, אך הטבת תערובת שאינה עומדת במקום בו תזרע 

כעת איננה בכלל המלאכה כלל.

הלכה למעשה נדון זה נוגע גם לגזירות חז"ל על הוצאת זבלים ופינוי עפר משום מראית 
העין, המבוארות בפרק ג' של מסכת שביעית, ולכן גם אם שאלות אלו בגדרי מלאכת חורש 
יוכרעו להיתר, עדיין ישנם אופנים שאסור לעסוק בצבירת תערובת זו משום מראית העין, 

אך כאמור קצר המצע מהשתרע והמבקש דבר ברור יעיין בסוגיא זו במקומה.

האם סוכה מפקיעה שם חצר לקביעות מעשר

שאלה הקשורה להלכות תרומות ומעשרות ולמועדי תשרי המשמשים ובאים, היא באדם 
שיש לו אילן מחוץ לחצרו ובו פירות, ובחצרו בנויה סוכתו לחג, חלק מעונג ושמחת החג 

אצל אותו אדם הוא ללקט מן העץ ולהכניס את פירותיו לסוכה לאכלם.

הדין הוא שחצר קובעת למעשר )מס’ מעשרות פ”ג, וברמב”ם הל’ מעשר פ”ג ה”ג ובפ”ד( 
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דעת ששיוו משן לגשיוש אלישיש גמופול שעוין אתשוגי משופו

ולכן אם הכניסו מאותם פירות לחצר נקבעו למעשר ואסור לאוכלם בלי להפריש מהם 
תרומות ומעשרות, אמנם מבואר במשנה )מעשרות ג, ז מובאת בגמ’ יומא י, ב( שסוכה 

אינה קובעת למעשר מכאן שסוכה דירת עראי ]וכשם שפטורה מן המזוזה[.

ומעתה יש לדון האם הסוכה הבנויה בחצר קובעת למעשר, האם היא מפקיעה את שם 
החצר הטפלה לבית, משום שעכשיו איננה חצר, או דלמא כיון שהסוכה היא היא דירת עראי 
אין בה כדי לבטל את שם החצר הקובעת למעשר, ופירות הנכנסים לסוכה נקבעו ונטבלו.

בשאלה זו נשאו ונתנו רבים אך לכלל הכרע לא באו, והרי היא מוגשת לבררה לפני החכמים.

סוגיית יחוסו של האתרוג המרוקאי וחזקתו כאינו מורכב, הינה סוגיא בעלת 
חשיבות גבוהה אצל ציבור היראים המדקדקים ליטול למצות אתרוג מן המובחר 
והמהודר למצוה, מורנו ראש בית המדרש הגר"י אפרתי שליט"א אשר שימש 
קמיה מרן הגרי"ש אלישיב זצוק"ל גם בסוגיא זו, פורש במאמר זה את הנימוקים, 
והנידונים העומדים בבסיס חזקה זו, ואת המצב בשטח כפי שהוא לאחר שיצא 

לבדוק ולתור את מקורם וגידולם.

הגאון רבי יוסף אפרתי שליט"א
ראש בית המדרש

דעת רבינו מרן הגרי"ש 
אלישיב זצוק"ל בענין 

אתרוגי מרוקו
במשך שנים הרבה עסקנו בחסדי השי"ת לפני מרן רבינו הגרי"ש זצ"ל בבירור 

חזקת האתרוג הבא ממרוקו.

חזקתם של אתרוגים אלו כאינם מורכבים מופיעה אצל גדולי חכמי המזרח, 
וכמ"ש בשו"ת ישרי לב ]בערך אתרוג[ בשם חכמי ירושלים, ואנו מוצאים כי גם 
גדולי הפוסקים כמו הגר"ש קלוגר ]לפי עדות בנו הגרא"ב, במכתב בעתון הצפירה 
בתרנ"א[ והערוך לנר כמובא בביכורי יעקב ]תוספת ביכורים סו"ס תרמח[ נטלו 
אתרוג מרוקאי. הישוב היהודי במרוקו הינו עתיק יומין ]ראה נר המערבי להרי"ם 
טולידנו עמוד ט שמבקש להוכיח כי כבר בבית ראשון התישבו יהודים במרוקו[ 

ולאורך זמן רב אנו מוצאים כי נטלו אתרוגים אלו.

מכמה עשרות שנים היו שעוררו על ענין חזקת האתרוג המרוקאי בגין העדר ]או 
כמעט העדר[ גרעינים בפרי, ומפורסמים הדברים שנכתבו בזה ע"י ר"ש שלומאי 
בקונטרס פרי עץ הדר ]עמודים 56-58[, ומחמת טענה זו בעל הדברי יציב האדמו"ר 
מצאנז זצוק"ל התנגד לשימוש באתרוגים אלו. אולם יעויין בשו"ת מנחת יצחק 

]ח"ח סימן נו[, ובשו"ת שבט הלוי ]ח"ה סימן סח[ מה שכתבו בזה.
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דעת ששיוו משן לגשיוש אלישיש גמופול שעוין אתשוגי משופו

יש שכתבו כי מחמת טענה זו אף מרן החזו"א פקפק בחזקת אתרוג זה ]עיין אהלי 
שם לוביטש שנה ה חלק ט, "שמעתי מפי דודי רבי יחזקאל אביגדור ברטלר"[.

במשנה ראשונה של מרן רבינו הגרי"ש אלישיב זצוק"ל היה מפקפק טובא בחזקת 
אתרוגים אלו, וטעמו דמי מנע מבעלי המטעים הערבים להרכיב, וכשהיו מבקשים 
לטעון אולי מחמת פרימיטיביות של המגדלים לא עסקו בדבר, היה מגיב שאנו 
יודעים כי ענין ההרכבה היה נפוץ גם בעבר, וכמו שבארץ ישראל חששו להיות 
האתרוגים מורכבים ]ומרן החזו"א בטביעת עינו לקח אתרוג מאום אל פחם, או 
מצפת שהיה ברור לו שאינו מורכב[, הרי וודאי שבגידול שנעשה במרוקו יש 
לחשוש לאתרוגים מורכבים. הדברים נתפרסמו ברבים, ואכן בחוברת הפרדס 
]תשרי תשמ"א[ אנו מוצאים במודעה של סוחרי אתרוגים, בשם מרן רבינו הגרי"ש 

אלישיב שהאתרוגים המרוקאים הינם מורכבים.

במכון לחקר חקלאות עפ"י התורה עסקנו בשאלה זו, ואכן בחסדי השי"ת בשנת 
תשנ"ו בהורמנא דרבינו זצוק"ל, יצאה משלחת למרוקו ]שבין חבריה נמנה גם הגאון 
הרב דונר מלונדון[, ובתוכה אנשי מקצוע בנושאי הדרים ואתרוג כמו פרופסור 
100[ תיארו את אשר ראו ובחנו,  א. גולדשמידט, אשר ב"הליכות שדה" ]גליון 
והעיקר הנוגע  לענין היה כי לפי הבירור אין במקומות הגידול של האתרוגים, 
זכר להרכבות, והסיבה כי אין צורך בהרכבות. ההרכבה מבוצעת בהדרים בעיקר 
במטרה לתת חוסן לעץ ולייצבו על ידי כנה ]החלק התחתון[ חזקה שתתמודד עם 
מחלת המלסקו הנגרמת על ידי פטריה העולה מן השורשים לעץ וממיתה אותו, 
ובאיזור גידול האתרוגים המרוקאים בשיפולי הרי האטלס אין זכר למחלה זו. 
בעקבות חוו"ד זו, נמסר ממרן רבינו זצוק"ל משנה אחרונה, דעד כאן אנו חוששים 
להרכבות במקומות שיש בהם סיבה להרכיב, ואז נזקקים אנו לעדויות על חזקת 
האתרוגים, אבל במקום שמתברר שאין צורך בהרכבה, לא איתרע חזקת כשרותו 
של אתרוג זה מחמת כן. מטעם זה יש מקום לבכר את האתרוג המרוקאי על פני 
אתרוגים ממקומות אחרים שבהם אנו יודעים שבוצעו הרכבות, ועלינו לחפש את 
האתרוגים שאינם מורכבים, ואילו במרוקו לפנינו אתרוגים שאין בהם שום ריעותא 
]ראה שו"ת ישא יוסף חלק א סימן קלא, וחלק ג סימן קנט. וראה עוד הליכות שדה 
גליון 146 עמוד 25, במאמר נוסף של פרופסור גולדשמידט, ובגליונות מן השרש 

בהוצאת "כשרות למהדרין" תשס"ד, תשס"ה[.

מרן רבינו זצוק"ל היה רגיל מכבר לברך על אתרוג מזן חזו"א זצוק"ל, שמקור חזקתו 
מטביעת עינו של מרן החזו"א, ומני אז כאשר לפניו אתרוג ממקום שחזקתו לא 
הורעה כלל וכלל בירך מרן על האתרוג המרוקאי תחילה ולאחריו נטל אתרוג מזן 

חזו"א.

ובשו"ת ישא יוסף חלק ז ]או"ח ד, עמוד רלד ואילך[ הבאנו דברי רבותינו ובתוכם 
החתם סופר ]חלק ח סימן כה[ דעיקר הדבר בכשרות האתרוגים הוא המסורת, 
ובסיכום הדברים ]אות ג[  כתבנו "ויש לעיין לשיטתו מה תועלת ראו האחרונים 
לציין סימנים". יעו"ש. ובהמשך הבאנו את דעת מרן החזו"א זצוק"ל, אשר הכריע 
באתרוג שאינו מורכב בטביעת עינו, ובמקרה מסוים כתוצאה מהרכבות מסוימות 
כתב מרן החזו"א "נודעתי מהרכבה חדשה שמרכיבים אתרוג מן השוק באתרוג 
היער, וזה קורין בלתי מורכב וכו׳ וראיתי אתרוגים אלו וחזותן כמו שלנו, ועל פי 
זה בטלה הטביעות עין שסמכתי עליה" הרי דמרן החזו"א זללה"ה מעיד על עצמו 
שהשתית את הכרעתו על פי טביעת עינו ]כאשר לא היתה בה סירכא מחמת הרכבה 
חדשה[. וענין טביעת עין עדיף מסימנים יעוין חולין ]צו ע"א[ ומשם תקחנו. ]ובספר 
׳מסורת האתרוג׳ מביא שמרן החזון איש גם שלח לברר על המסורת באתרוגים 

אלו שהם ללא חששות[. 

והנה בעקבות הבירור של המשלחת הנזכרת דאז במרוקו סבר מרן זצ"ל שאתרוגי 
מרוקו הם אתרוגים  שיש עליהם מסורת ולא נמצא בהם ריעותא. ומעתה להלכה 
אם לפניו אתרוג ממרוקו שיש עליו מסורת בלא ריעותא או אתרוג מאר"י ששם 
ברור שנפרצה המחיצה והרבה אתרוגים הינם מורכבים הרי דעדיף ליטול אתרוג 
ממרוקו ]הגם שרבינו בירך גם על אותם אתרוגים שהוכרעו כאינם מורכבים מכח 

טביעת עינו של מרן החזו"א[.

האתרוגים המקוריים במרוקו גדלים 
כאמור בינות להרים ואינם בכמות 
החלו  השנים  בחלוף  לכן  מספקת, 
לגדל פרדסי אתרוגים ׳למטה׳ סביבות 
לעיר  הקרובה  ׳טרודאנט׳  העיירה 
אגדיר, ולא שמענו בעבר שום ריעותא 
על פרדסים אלו, אבל בחיי חיותו של 
מרן רבינו זצוק"ל היינו מעדיפים להביא 
למרן רבינו אתרוג מאזורי הגידול בהר 
וזכור לטובה הרב יצחק לוי שליט"א 
שהיה טורח בענין. אבל מסתמא אם 
לא היו משיגים משם היו נוטלים אתרוג 
שאפשר שבא מהפרדסים שבאזורי 

אגדיר.

והנה בחלוף השנים התעורר חשש 
שמא יש הבדל מבחינת תנאי הגידול 
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דעת ששיוו משן לגשיוש אלישיש גמופול שעוין אתשוגי משופו

בין חלקות המטעים הקטנים בהר לבין הפרדסים המסחריים שבאזור טרודאנט, 
ושמא אתרוגים אלו חשופים יותר למחלת המלסקו, ואם כן בעינן השגחה, מה 
עוד שבאותה תקופה גם שמענו שנוטעים שם גם זני אתרוגים אחרים ומי יודע 
איזו השפעה תהא לאתרוגים אלו על האתרוג המרוקאי בשכנותם מבחינת חוסן 
העץ. על כן נשוב אל העיקר, הכרעתו של מרן רבינו אודות האתרוג המרוקאי בזמנו 
היתה שהרי הכל מודים במסורת שיש אודותיו ולהרכבה אין חוששים כי הוברר 
מעל לכל ספק כי אין צורך בהרכבה במקום הגידול ובצורת הגידול  אבל לאורך זמן 
מי יכול להבטיח שהאתרוגים הגדלים באיזור אגדיר מציאותם שווה לאתרוגי ההר.

וסברנו כי כדאי היה שננסה לגדל אתרוגים מזן מרוקו כאן בארה"ק ]כמו עוד כמה 
שניסו[ ובחסדי השי"ת בא לפנינו אחד ומיוחד איש צדקה וחסד שביקש שנגדל 
הפרדס ומחשבתו שיהיה אתרוג מרוקאי שגדל כאן בארה"ק ואחד מחברינו הרב 
שבתי מרקוביץ מתמסר לכך באופן מיוחד. ]ויזכר לטובה חברנו להבחל"ח הגאון 
ר"מ טבאל זצ"ל אשר בכל הליכות הפרדס עמד על המשמר שיהיו הדברים נעשים 

בדקדוק ההלכה[.

בנוסף לכך התעורר רצון לשוב ולראות מקרוב את חלקות האתרוגים בהרים, 
והמטעים בטרודאנט אשר במרוקו, שהרי כידוע בנוסף לאלו שהיו רגילים באתרוגי 
מרוקו משנים עברו, הרי בעקבות דברי מרן הגריש"א זצ"ל רבים מיראי ד׳ מחזרים 
דייקא אחר אתרוגים אלו. וביקשנו להיווכח מקרוב האם יש ח"ו איזו ריעותא או 
שינוי בחזקת האתרוג בשנים האחרונות. ולכן יצאנו לתור את הארץ ולספר בשבח 

אתרוג הדר זה. 

מסקנת הדברים:

א בגידול האתרוג בהרי האטלס לא נראה שום שינוי שמעלה חשש להרכבות, 	.
צורת הגידול הנוכחית איננה שונה ממה שהיה תקופה שבה סיירה המשלחת 

הראשונה בהרי האטלס.

א יש לציין כי בצורת גידול זה )כאשר המטע נראה צפוף, והרבה פעמים כדי להיכנס ב.
תחת העץ יש לזחול על הקרקע( ישנם הרבה סורים היוצאים מן הקרקע, ואמנם 
ספק ערלה בחו"ל מותר, אבל כפי שנמסר לנו יתכן מקרים בהם הקטיף נעשה 
תחת עינם הפקוחה של יהודים )בעיקר סוחרי אתרוגים(. ואז יש לדון בגדרי 

הסוגיא של מסירת פרי ערלה בחו"ל.

א בשנים האחרונות בגלל הביקוש לאתרוג המרוקאי החלו לגדל פרדסי אתרוגים ג.
מסחריים בשטחים נוספים בעיקר בסביבות העיירה טרודאנט. פרדסים אלו 
בחלקם הינם באותה צורה של הפרדסים שבהרי האטלס, וחלקם עוצבו כמטעי 

אתרוגים רגילים בדומה לפרדסים שבארץ ישראל – כאשר יש רווח בין עץ לעץ, 
וענפי העץ מעוצבים מחוץ לשדרה )ואינם נשרכים ע"ג הקרקע(.

א כידוע במרוקו נפוץ גם גידול פירות הדר שנעשה בהתאם לסטנדרטים המקובלים ד.

בעולם וכולל גם הרכבות של רוכב ע"ג כנה - חושחש או וולקה. ]ראה לדוגמא בידיעון 

׳עת הדר׳ של משרד החקלאות משנת תשע"ג פורסם דו"ח מומחים ישראלים 
שביקרו במרוקו על אופני ההרכבות בפרדסי ההדרים בטרודאנט[.

א נכון לתקופה בה סיירנו במקום )חודש סיון תשפ"א(, לא מצאנו באותם פרדסים ה.
בהם ביקרנו, וגם לא שמענו מפי הפרדסנים והעובדים במטעים, שהם נזקקו 
לבצע הרכבות במטעי האתרוגים. עם זאת יש להניח כי ריבוי פרדסי ההדרים 

האחרים באיזור – ומה 
שלאחרונה  עוד 
גם  לאיזור  הובאו 
אתרוגים  פרדסי 
מזנים אחרים, מעלים 
את השאלה האם אין 
צורך לבחון אפשרות 
ם  י נ הדי שבתי 
המייצגים את צרכני 
האתרוגים הגדולים 
כדי  פיקוח,  יסדירו 
שלא ניתקל בעתיד 
בחשש של הרכבות 

באתרוגי מרוקו.
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הארנבות שלי אוכלות עשבי בר, האם יש בהם קדושת שביעית?
האם מותר לעשות מלאכות בגינה טיפולית לצורך ילדים הנזקקים לה?

יש לי עגבניות קדושות בקדושת שביעית, מותר לי לי לסחוט אותן לתוך מאכל?
פרחים, קדושים בקדושת שביעית?

מותר לשפוך יין שביעית שהתקלקל?

בשורה משמחת 
לציבור שומרי ההלכה
ושוחרי מצוות הארץ 

לקראת שנת השבע הבעל״ט
הננו לבשר למבקשי דעת ושומרי המצוות

כי בית ההוראה ע״ש הרב ש. א. רוזנברג
שע״י ״בית המדרש להלכה בהתישבות״
בראשות הגאון רבי יוסף אפרתי שליט״א

מחבר הספר ״משפטי הארץ״
ואיתם עימם צוות תלמידי חכמים הבקיאים בתורת הארץ

נותנים מענה הלכתי ובירורים בעניני מצות השמיטה
והמצוות התלויות בארץ.

לשאלות: 02-6488888 | שלוחה - 31
halacha@bhl.org.il :ובמייל
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בעקבות 
האתרוג 
מסע להרי האטלסהמרוקאי

רבי שבתי מרקוביץ שליט"א

וממחשבה למעשה, חפץ ד׳ בידינו, לשנס מותניים ולצאת לראות מקרוב בגידולי 
האתרוג במרוקו במצבם כעת. מלכתחילה העדפנו לבוא למקום בשיא עונת הפריחה 

ובטרם הגיע עונת הקטיף.

במצב הקורונה בעולם, מדינת מרוקו סגורה ומסוגרת בפני אזרחים זרים. בסייעתא 
דשמיא שליחי הממשל המרוקאי ונציגיו בישראל סייעו לנו לקבל אישורי כניסה 
מיוחדים. הדרך מתארכת מאד מאחר וכעת כניסה למרוקו דרך אירופה הוצרכנו 
לנסוע דרך דובאי - המדינה היחידה המורשית לנחות במרוקו. ובסך הכל  מהלך 
של 12 שעות טיסה על פני 3 טיסות נפרדות עד לעיר אגאדיר במרוקו השוכנת 

לחוף האוקיינוס האטלנטי. 

ביום שני, אחרי תפילת שחרית ]בסייעתא דשמיא היה מנין. וקריאת התורה במאמץ 
מיוחד של מר משה הרווי לוי מזכיר הקהילה היהודית שטרח מאד לכבודנו[ יצאנו 

ליעד.

נסיעה של כשעה מאגאדיר עד לעיירה הנקראת טרודאנט. משם נסיעה של 
כחצי שעה חלקם בשבילי עפר לכפרים למרגלות הרי האטלס. מגיעים עם הרכב 
למקום הנקרא אסאדאס עד לקצה הכפר. ומשם אין אפשרות להתקדם ברכב. 
יצאנו להליכה רגלית לאורך הנחל )בשנים האחרונות הנחל יבש וכמעט לא זורם 
בו מים( לעבר המקום הנקרא בפי המקומיים ׳דומדיר׳. הליכה של כשעה וחצי 
לאורך וואדי, חלקה במדרונות מסוכנים אשר אין דרך לנטות ימין ושמאל. בדרך 
יש אמות מים ישנות שהובילו מים לבתים הבודדים ולמטעים. הכל ישן. טבע. 

מקום שיד אדם לא הרבתה בו. 

במהלך הדרך בוואדי ובהרים ראינו פה ושם עצי פרי שגדלו פרא. עצי רימון. תאנה. 
אפילו גפן אחד. עץ משמש אחד עם פירות מתולעים. עצי ארגן. שיחי קקטוס. 
שיחי הסברס הרבים הפזורים בכל האיזור נפגעו ממחלה. פריחה לבנה מתפשטת 
על העלים עד שהצמח מת. המזיק של הסברס לא נראה שפגע בשום עץ אחר 

מלבד הצבר.

לפי הנכתב בקורות יהודים במרוקו, באיזור התגוררו גם יהודים לפני מאות שנים. 
בראש ההר אף מצוי לפי המסורת בית עלמין יהודי ישן. 

אחרי הליכה של כשעה וחצי מגיעים לחלקות האתרוגים. טרסות של חלקות 
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גידול קטנות פזורות במעלה ההר 
זה על גבי זה, ולאורך כל תוואי 
הנחל מלמעלה למטה. החלקות 
הרבות מעובדות בידי כפריים 
׳ברברים׳.  הנקראים  מהאיזור 
ראינו כיצד הם שואבים מים 
מהנחל הכמעט יבש ומשקים את 
המטעים הקטנים. מרססים את 
המטעים כנגד מזיקים. בבואנו 
שם ראינו ריסוס בפועל. שואבים 
מים לחבית באפיק הנחל למטה. 
ארוך  צינור  החבית  ומתוך 
מגיע עד לחלקה במעלה ההר. 
המשאבה של המים מופעלת 
עם גנרטור קטן. את הציוד הם 
מביאים בידים או על גבי חמורים 

אל השטח.

אחד המגדלים )בן 70( שפגשנו 
הסביר לנו בארוכה כיצד מעבד 
את השטח מאז ירש אותו מאביו 
שעיבד אותו עשרות שנים קודם 

לכן ובהמשך ממטעים הגדלים כאן כבר מאות שנים. הדגים לנו איך הוא יוצר עץ 
חדש בדרך של הברכה בדומה לגפן. מכופפים ענף קיים לתוך האדמה. משריש 
שורשים ופורח כעץ חדש. וככלל, צורת הגידול שם אינה כמו שאנו רגילים במטעים 
עם שורות של עצים מסודרות. זה יותר מזכיר כרם. חלקות קטנות בגודל של כמה 
עשרות מטרים רבועים, מהאדמה גדלים זמורות רבים. המטע הוא סבך של עצים 
נמוכים. הטיפול באתרוג והקטיף נעשה בזחילה מלמטה בחלל התחתון מתחת 
לנוף. החלל נקי בלי ענפים ועלים ומאפשר טיפול באתרוגים בזחילה על הקרקע 
]שהיא מעורבת עם זבל עיזים שהמגדלים מפזרים[. הפריחה העיקרית שם עכשיו 
די בתחילתה. הפריחה בארץ ישראל יותר מוקדמת. שתילה של עץ חדש נעשית 
במקום ב׳הברכה׳ מתוך המטע עצמו ]לא מכינים שתילים בשקיות[. השקיה לא 
עם טפטפות, שעון מים וכדומה. בקרקע המטע ריבועים כעין אמבטיה ששם 
מצטבר הלחלוחית מההשקיה. גזע העצים ממוקמים יותר ליד הגדודית הגודרת 
את האמבטיה. דבר נוסף, רוב המטעים ללא הצללה/חממה והם פתוחים לשמש, 
מדובר במקום עם טמפרטורות יחסית גבוהות ביום ]אם כי, בתוואי אפיק נחל צר 
יש גם צל מגובה ההרים למעלה וכן מהעצים הגדולים במדרונות מלמעלה[, בלילה 
האוויר נעשה ממש נוח. מחלות ומזיקים: ממה שאומרים המגדלים וגם ראינו. 

יחור של מרוקאי  
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בדומדיר הם לא יודעים מחלות של עץ כלל. מזיקים ]פרזיטים[ יש להם. טריפס. 
עש וכו׳ ועל זה הם מתגברים עם ריסוס כנ"ל בכמות קטנה ובמינון נמוך בהרבה 
מהנצרך בגידולי אתרוגים בארץ ישראל. בדקנו והתרשמנו כמה וכמה מטעים 

מקרוב, שאלנו וחקרנו על היום ולשעבר. 

סיימנו את הסיור באתרוגים בדומדיר. וכפי שראינו, אין שום שינוי בצורת העבודה 
במטעים בדומדיר, ובעיקר שאין שום ריעותא לומר שיש צורך שם בהרכבה כלשהי. 

וכפי שמסרו אנשי המשלחת הקודמת בשנת תשנ"ו תקף, וכאז כן עתה.

שבנו בחזרה בשבילים ובנחל. ומשם נסענו למטעים מסחריים שרובם ככולם גדלים 
באיזור טרודאנט ]לפי ספרי המקצוע המקום הוא כר גידול מתאים מאד לפרי הדר[. 
במשך השנים, בגלל הביקוש לאתרוג מרוקאי ניטעו בשנים האחרונות כמה וכמה 
מטעים באיזור בידי יהודים ממרוקו ומחו"ל, השתילים כולם לדבריהם מקורם 
מדומדיר - המקור של האתרוג המרוקאי. צורת הגידול במטעים אלו נחלקת בין 
מטעים "שמחקים" את אופני הגידול כפי שנעשה בדומדיר, לבין מטעים גדולים 
המתנהלים בדומה לשיטת הגידול בארץ ישראל ]חלק מהמגדלים אף מגדלים 
בארץ ישראל[. שורות של עצים במרחקים, השקיה עם טפטפות וכל ציוד הריסוס 
וההשקיה המצוי בארץ ישראל ]נטפים[. לכל בעל מטע יש רשיון לשאיבת מים 
מבאר. מחולק לפי ימים ושעות בין החקלאים, יש פקיד ממשל האחראי על החלוקה. 
ובכלל המים במרוקו הם מצרך יקר להשגה. החקלאי רשאי לשאוב בזמנים קצובים 

הליכה על גבי סלעים ושבילים צרים מאד   חלקות גידול קטנות בטרסות זה מעל זה במעלה ההר  

הטיפול באתרוג 
נעשה בזחילה 
על אדמת המטע  

מראש ]למשל 45 דקות שאיבה ב-3 ימים בשבוע[. החקלאים מחזיקים במאגר 
מים שאוגר את המים הנשאבים ומשם להשקיית הפרדסים בזמנים הנדרשים. יש 
מגדלים שציינו באזנינו שהם נדרשים ׳להילחם׳ כנגד חלק מהמחלות והמזיקים 
שיש במטעי אתרוגים בארץ ישראל. בחלק מהפרדסים אף ראינו עצים מזן חזון 
איש שהביאו המגדלים מארץ ישראל בניסיון לגדל באדמה/אקלים של מרוקו. 
בשטח ומעדויות שקיבלנו מאת האנשים במקום אין שום עדות או שמועה שמאן 
דהוא נזקק להרכבה. ]אמנם, במטע אחד נתקלנו בכמה עצים סמוכים שנכרתו 

אחר שמתו ממחלת שורש – לדברי החקלאי[.

היה גם נכרי אחד שסיפר לנו כי במקום הנקרא CDBB ]רחוק מאיזורי הגידול 
הנ"ל[ נעשה נסיון להרכבות. ובהמשך הם עקרו את הכל.

למעשה: לא מצאנו שינויים במצב עצי האתרוג נכון להיום חודש סיון שנת תשפ"א, 
ביחס למצב שמסרו אנשי המשלחת בשנת תשנ"ו, גם ביחס לאתרוגים הגדלים 

באיזור טרודאנט.

ראוי להעיר על חשש שמא ריבוי המטעים המסחרים וייבוא זנים ׳לא מרוקאים׳ 
בצמוד לגידול האתרוג המרוקאי, יביאו בכנפיהם ח"ו מחלות שלא שערום עד כה 
ויעוררו צורך בהרכבה, ושמא יווצר מצב שגם פרדסי האתרוגים המרוקאי באגדיר 

וסביבותיה ידרשו בעתיד לבירור ו׳ספר יוחסין׳. 

תודות:

קיבלנו עזרה גדולה ממר משה הרווי לוי בנו של מזכיר הקהילה היהודית באגאדיר 
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)מהקהילה היהודית הגדולה שהיתה לפני 50 שנה באגאדיר נותרו כיום יהודים 
בודדים. רוב היהודים עזבו את העיר אחרי רעידת האדמה לפני 60 שנה שהחריבה 

את העיר( שנענה לפנייתו של הראשל"צ רבי יצחק יוסף שליט"א לסייע בידינו.

המקום להודות לכל אלו שסייעו בעדנו להצליח בשליחות הקודש ובכללם מר אלי 
מויאל ארגון יוצאי קהילות צפון אפריקה - ועד העדה המערבית. ראשי הקהילה 
היהודית בקזבלנקה, מגדלים ועוסקים באתרוגים במרוקו: משפחת אטדגי. אלי 

אסייג. יעקב חיים ששון ועוד רבים שביקשו עילום שמם.  

חקלאי ברברי ותיק - שאלות מקיפות  
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