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הליכות שדה 186 - אב תשע"ד

 סיום בית חדש בשמיטה / הרב רייכנברג

סיום בית חדש בשנת שמיטה

הרה"ג שאול רייכנברג 

אסור.להכין.בשנת.שמיטה.שטח.לגינה,.זה.כולל:.סיקול.אבנים1,.ניכוש.עשבים2,.יישור.

האדמה3.ותיחוח.האדמה.וזיבולה4..כמו.כן.אסור.לחפור.בורות.לשתילה5..אסור.גם.
למלא.אדמה.ולפזרה6..מלאכות.אלו.הם.תולדת.מלאכת.חורש.

כאשר.מסיימים.בניית.בית.חדש,.הרגילות.שמכינים.גינה.סביב.הבית.ואף.האישורים.

לסיום.הבניה.מותנים.בעשיית.הגינה..אם.מסתימת.בנייתו.של.בית.בשנת.שמיטה,.

יש.לסכם.מראש.עם.הקבלן.שלא.יעשו.בשמיטה.עבודות.אסורות,.ואף.לפעול.אצל.
הרשויות.העירוניות.שלא.יעכבו.את.מתן.האישורים.

נפרט.מה.מותר.לעשות.בשמיטה.סביב.הבית.ומה.אסור.

שבילים ומדרכות

מותר.להכין.שבילים,.מדרכות,.מקום.חניה.מרוצף.או.מכוסה.באספלט,.ואף.ליישר.את.

האדמה.לצורך.כך.ולמלא.אדמה7..אמנם.צריך.שיהיה.ניכר.שממלא.אדמה.ומיישרה.

ידי.המיקום.שעושה. על. להיות. יכול. גינה8..ההיכר. לצורך. ולא. הנ"ל. לצורך.הדברים.

אותם,.או.ע"י.שמביא.את.אבני.המדרכה.ו/או.שאר.חומרי.הבניה.לפני.שממלא.או.
מיישר.את.האדמה9.

1...רמב"ם.פ"א.ה"ד.
2...רמב"ם.פ"א.הט"ז,.ר"ש.פ"ד.משנה.א.

3...רמב"ם.פ"ב.הי"א.

4...רמב"ם.פ"א.ה"ד..
5...כס"מ.הל’.שבת.פ"א.הי"ז,.אגלי.טל.חורש.ס"ק.ב..

6...רמב"ם.פ"ב.הי"א,.הי"ד.
7...אגלי.טל.חורש.ס"ק.טז.שעבודות.אלה.הם.תולדות.בונה.ולא.חורש,.תורת.כהנים.פר’.בהר:ושבתה.
הארץ,.יכול.מלחפור.בורות.שיחים.ומערות.ומלתקן.המקוואות,.ת"ל.שדך.לא.תזרע.וכרמך.לא.תזמור..

8...ראה.רמב"ם.פ"ב.הל’.ו,ז;.גמ’.מו"ק.ד,ב.נראה.כעודר,.זבלו.מוכיח..
9...גמ’.שם.ובתוס’.ד"ה.זבלו..
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הליכות שדה 186 - אב תשע"ד

 סיום בית חדש בשמיטה / הרב רייכנברג סיום בית חדש בשמיטה / הרב רייכנברג סיום בית חדש בשמיטה / הרב רייכנברג

פינוי פסולת משטח המיועד לגינה

אם.מותר.לפנות.פסולת.בניה.מהמקום.המיועד.לגינה.הדבר.תלוי.באדמה.שבאותו.
מקום.כדלהלן:

לגינה.אך.המקום.מכוסה.בפסולת. יש.אדמה.הראויה. לגינה. 1..אם.במקום.המיועד.

לשתילה.. ומכשירה. האדמה. את. כיון.שמגלה. הבניה. פסולת. את. לסלק. אסור. בניה,.

אף.לקחת.את.החלק.העליון.של.הפסולת.ולהשאיר.את.החלק.התחתון.אסור.כאשר.

כוונתו.להתחיל.בהכשרת.המקום.לצורך.הגינה10..אמנם.אם.צריך.לאכלס.את.הבנין.

ורוצה.לסלק.את.פסולת.הבנין.מחשש.שתהוה.מפגע.לדיירים,.מותר.לקחת.את.השכבה.

העליונה.של.הפסולת.ולהשאיר.את.השכבה.התחתונה.הסמוכה.לאדמה11..אם.עדיין.

חושש.מהמפגע.שיהוו.שיירי.פסולת.זו,.יכול.בינתיים.לכסותם.בחול.ים,.כורכר.וכד',..
שלא.ראוים.לגידול12...

להשאיר.את.השכבה.התחתונה. ומתכוין. בניה. פסולת. גדולה.של. כמות. יש. .אם. ..2

של.הפסולת.ולמלא.עליה.אדמה,.מותר.לפנות.את.השכבה.העליונה.אפילו.למטרת.
הכשרת.המקום.למילוי.האדמה13,.אך.את.האדמה.ישים.רק.אחרי.שמיטה.

3..כמו.כן.אם.במקום.המיועד.לגינה.יש.סלעים,.או.חול.ים.וכד',.שלא.ראוי.לשתול.שם,.
מותר.לפנות.את.פסולת.הבניה.שעליהם,.כדי.להכין.את.המקום.שימלא.שם.אדמה.

4..מותר.לחצוב.בסלע.כדי.להכין.מקום.למילוי.אדמה.לגינה.)את.האדמה.ישים.רק.
אחרי.שמיטה(.

הכנת אדמה לגינה

יש.להניחה.בערימה. כדי.לפזרה.במוצאי.שמיטה,.אך. מותר.להביא.בשמיטה.אדמה.

גדולה..יש.להקפיד.שהערימה.לא.תכסה.את..כל.השטח.המיועד.לגינה.אלא.שיישאר.
לפחות.שליש.מהשטח.שלא.תהיה.עליו.הערימה.

10...מהר"י.קורקוס.פ"ב.ה"י,.חזו"א.סי’.יט.ס"ק.א.
11...הרי.זה.כמו.לוקח.אבנים.שצריך.להם.שמותר.כשמשאיר.את.התחתונות.-.רמב"ם.פ"ב.ה"י..וראה.

משפטי.ארץ.פ"ו.הערה.7.
12...ראה.בקובץ.תשובות.ממרן.הגרי"ש.אלישיב.זצ"ל.ח"א.סי’.רל.

13...נראה.שאין.איסור.לחפור.מקום.כדי.לשים.בו.אדמה,.שהחפירה.אינה.מלאכת.הכשרת.השדה.אלא.

הכשר.להכשר..כעין.זה.כתב.החזו"א.סי’.כז.ס"ק.ה.שמותר.לבנות.גדר.אבנים.סביב.המדרגות.שבהרים.
)טראסות(,.כדי.שלא.תיפול.האדמה..
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הליכות שדה 186 - אב תשע"ד

 סיום בית חדש בשמיטה / הרב רייכנברג

גידור גינה

מותר.לעשות.גדר.סביב.המקום.המיועד.לגינה,.אך.אם.במקום.יש.כבר.אדמת.גינה,.

צריך. אם. לחפור.. ולא. באדמה. העמודים. את. לתקוע. יש. קיימת,. גינה. כבר. שיש. או.

לחפור.בשביל.להעמידם,.צריך.להביא.את.העמודים.תחילה.ולהניחם.בסמוך.ורק.אח"כ.

באדמת. לשתילה. חופר. או. עודר. ולא. העמודים. בשביל. שחופר. שיראה. כדי. לחפור,.
הגינה14....

שטח המיועד לחצר

מקום.סביב.הבית.שעתיד.להישאר.כחצר.ריקה.ואין.כוונה.לשתול.שם.צמחים,.אפשר.

להסיר.ממנו.את.השכבה.העליונה.של.פסולת.הבניה.ולהשאיר.את.השכבה.הסמוכה.

לאדמה,.אך.אסור.לסלק.את.כל.פסולת.הבניה.ולא.למלא.שם.אדמה.כיון.שאין.היכר.
לכך.שהמקום.מיועד.לחצר.ולא.לגינה15.

14...ראה.רמב"ם.פ"ב.הי"ד.ומהר"י.קורקוס.שם.
15...כמבואר.בהערה.7,.וצריך.היכר.ככל.המבואר.לעיל..



 

ברכת מזל טוב
למכובדינו הרבנים הגאונים שליט"א

להולדת הנינה הרב קלונימוס גודלבסקי 
להולדת הנכדה                  הרב אהרן גודלבסקי  

להולדת הנכדה הרב מרדכי יחזקאל גולדיש 
להולדת הנכדה הרב יהודה אריה וגשל  
להולדת הנכדה הרב גבריאל מאיר  
להולדת הנכדה הרב מרדכי זאב ויספיש 

להולדת הנכד הרב יעקב פרבשטיין  
לאירוסי הבת הרב יצחק ברזילי  

לאירוסי הבן והולדת הנכדים הרב שמחה אידלשטיין 
להולדת הנכדה  הרב אליהו מנדלוביץ  

ולהכנס הבן לעול מצוות                         
לאירוסי הבת                                                     הרב יוסף אייזנבך  

לאירוסי הבת הרב מאיר הלי   
להכנס בנו לעול מצוות הרב יהושע הולס  

להולדת הבן הרב שמואל דולגין  
להולדת הבן  הרב דניאל גולדויכט  

להולדת הבת                                              הרב יונתן פרידמן  
לנשואי הבן הרב משה פרנקל  
לנשואי הבן הרב חיים זייבלד  

לנשואי הבת הרב אברהם יוסף חבצלת 
לנשואי הבת הרב שלמה פישמן  
לנשואי הבן משפ' דויטש   



9

הליכות שדה 186 - אב תשע"ד

ערלה בפרי הפאפיה/הרב גלעדי

ערלה בפרי הפאפיה
הרה"ג מיכאל גלעדי - ראש כולל זכרון משה

כבר.דובר.רבות.על.הפרי.הפאפיה.אם.הוא.אילן.או.ירק..וידועה.מחלוקת.הפוסקים.

האם.להחשיב.אותו.כאילן.ודאי.גם.לענין.ברכת.בורא.פרי.העץ.וגם.שנוהג.בו.ערלה,.

או.להחשיב.אותו.כירק.ודאי.שאין.נוהג.בו.ערלה.וברכתו.בורא.פרי.האדמה..או.שהוא.

בגדר.ספק.ולכן.מחמירים.מספק.לנהוג.בו.ערלה.שלא.לאכול.פריו.עד.שיעברו.עליו.ג'.
שנים,.אך.לענין.ברכה.מברכים.בורא.פרי.האדמה,.שבדיעבד.פוטר.גם.פרי.העץ.

בתחילת.דברינו.נבהיר.כי.לפי.סימני.אילן.המובאים.בגמרא.]עכ"פ.לפי.רוב.הפירושים.

בגמרא,.ולהלן.יתבאר[.יש.לפאפיה.דין.אילן.ונוהג.בו.דין.ערלה,.ועמדו.בזה.הפוסקים,.

שליט"א. אפרתי. יוסף. רבי. הגאון. למורנו. א'(. סי'. זרעים. )ח"ב. יוסף. ישא. בספר. ועי'.

שהאריך.בכל.זה,.ולהלן.יוזכרו.עיקרי.הדברים..למרות.שכתבנו.שלפאפיה.כל.סימני.

אילן.המוזכרים.בגמרא,.אע"פ.כן.יש.סימנים.נוספים.להבדיל.בין.אילן.לירק.שהוזכרו.
בפוסקים.שאינם.מוזכרים.בגמרא,.ולכן.יש.אומרים.שאין.לפאפיה.דין.אילן..

הטעם.העיקרי.להחשיב.את.הפאפיה.כירק.כתבו.הפוסקים.משום.שהפאפיה.נותן.פרי.

נזכר. זה,.שכל.שנותן.פרי.תוך.שנה.לזריעתו.אינו.אילן.כבר. תוך.שנה.לזריעה..דבר.

סימן. הפוסקים.האם. בין. ושורש.המחלוקת. אכילת.החצילים.. היתר. לגבי. בפוסקים.

זה.שאינו.מוזכר.בגמרא.אפשר.לסמוך.עליו.ולהחשיב.את.הצמח.כירק.ולא.כאילן..או.
שאין.לסמוך.עליו.לחוד.אלא.בצירוף.עם.עוד.סימן..

היות.ורובם.של.הפוסקים.שאין.ערלה.בפרי.הפאפיה.מסתמכים.על.הסימן.הזה.שכל.

שנותן.פירות.תוך.שנתו.הרי.הוא.ירק.ולא.אילן,.והסתמכו.על.ההנחה.שהפאפיה.מניב.

פירות.תוך.שנה.לזריעתו.לכן.בעיקר.נעסוק.בסימן.זה..ולהלן.נדון.גם.בשאר.הסימנים.
שהזכירו.הפוסקים..

דעת הרב פעלים בפרי הפאפיה והחולקים עליו

לגבי. ובין. לגבי.ערלה. בין. כירק. הראשון.שדן.על.הפאפיה.האם.להחשיבו.כאילן.או.

ברכה,.האם.ברכתו.בורא.פרי.העץ.או.בורא.פרי.האדמה,.הוא.הגאון.רבי.יוסף.חיים.

זצ"ל.בספרו.שו"ת.רב.פעלים.)ח"ב.סי'.ל'(.ובתחילת.דבריו.רצה.לומר.שהוא.עץ.לכל.

הדברים.]וממילא.לפי.דבריו.פרי.הפאפיה.אסור.לעולם.כיון.שלפי.המציאות.המתוארת.

וא"כ.כל.פירות. יותר.מג'.שנים. במכתב.שנשלח.לו.מארץ.הודו.אין.הצמח.מתקיים.
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הפאפיה.אסורים.משום.ערלה..יש.לציין.שהחזון.איש.בדונו.על.החצילים.חולק.על.זה.

וכתב.שזה.גופא.סיבה.להתיר.שאין.מסתבר.שיהיה.פרי.האסור.באכילה.ואין.לו.היתר.
עולמית.ויבואר.להלן[.

כיון.שהשאלה.היתה.לענין.חוץ.לארץ.כתב.הרב.פעלים.שאם.בא.לפניו.פרי. אמנם.

מותר,. לארץ. בחוץ. ערלה. שספק. משום. להתירו. יש. נזרע. מתי. יודע. ואינו. הפאפיה.

ואפילו.ספק.כל.שהוא,.וכגון.ששנות.הערלה.מסתיימות.קודם.ג'.שנים.]שהרי.לענין.

מנין.שנות.ערלה.פעמים.מספיק.למנות.שנתיים.ועוד.ל'.יום[,.וספק.קל.כבר.מתיר.את.
הערלה.בחו"ל..

אמנם.בהמשך.דבריו.כתב.הרב.פעלים.שיש.להחשיב.את.הפאפיה.כירק.ודאי,.ואין.נוהג.

בו.ערלה.כלל.וברכתו.בורא.פרי.האדמה,.והטעם.משום.שהוא.נותן.פרי.בתוך.שנתו.

הראשונה..וכל.צמח.שנותן.פרי.בתוך.שנתו.אין.בו.ערלה,.כמבואר.בשו"ת.הרדב"ז.ח"ג.

סוף.סי'.תקלא.לגבי.חצילים.שהרדב"ז.התיר.אותם.מטעם.זה,.וכלשון.הרדב"ז."שאין.
בכל.מיני.אילן.שזורעין.הגרעין.ועושה.פרי.בתוך.שנתו.כזה.הילכך.ירק.הוא".

הסימן.הזה.שאם.הצמח.נותן.פרי.תוך.שנתו.נחשב.כירק.הוא.שנוי.במחלוקת.הפוסקים,.

בשו"ת.מחנה.ישראל.]בתוך.ספר.קול.אליהו[.למהר"א.ישראל.)סימן.נד(.מביא.שראה.

הגהה.של.הר"ש.גרמזיאן.על.גליון.הרדב"ז.שאכן.כך.איתא.בתוספתא.שכל.דבר.שמוציא.

פרי.תוך.שנתו.לזריעתו.אינו.נקרא.אילן.לענין.ערלה.ואינו.אלא.ירק,.והוסיף.שכן.דעת.

מרן.השו"ע.)סימן.ר"ג.סעי'.ג(.לגבי.הבננות.פסק.שיש.לברך.עליהם.בורא.פרי.האדמה.

כסא. בספרו. ישראל. דבריו.המהר"א. ושנה. לבננות.. דין.החצילים. )שם(.השוה. ובב"י.

אליהו.)יו"ד.סי'.רצ"ד.אות.א(.בשם.המהר"י.חביליו.שמצא.כן.בתוספתא.שכל.שנותן.
פירות.תוך.שנתו.אינו.אילן.

מאידך.התוספתא.שכל.שמוציא.פרי.תוך.שנה.מהזריעה.הוא.ירק.איננה.לפנינו,.ועי'.

בשו"ת.איש.מצליח.)ח"ב.סי'.מה.אות.יב.ואילך(.שכתב.שאפשר.שהוא.טעות.סופר,.

זו..כמו.כן.הגאון.רבי.משה.חאגיז.]המכונה. והסיק.שאי.אפשר.לסמוך.על.תוספתא.

המני"ח[.בהגהתו.לשו"ת.הלכות.קטנות.)ח"א.סי'.פג(.של.אביו.המהר"י.חאגיז.כתב.על.

דברי.הרדב"ז."וטעם.חלוש.הוא.להתיר.בו.איסור.תורה"..גם.החזון.איש.)ערלה.סי'.

יב.אות.ג(.כתב.שאין.מקור.לסימן.זה.בגמרא,.והוסיף.שסברא.זו.חזי.לאיצטרופי.עם.
סימנים.אחרים,.שהחצילים.אין.נוהג.בהם.ערלה.וברכתם.בורא.פרי.האדמה..

מכיון.שהסימן.שנותן.פרי.תוך.שנתו.אינו.מוזכר.בגמ',.יש.הרבה.מן.הפוסקים.שחששו.

לערלה.בפרי.הפאפיה,.ומאידך.לגבי.ברכות.יש.שהסכימו.שיברכו.בורא.פרי.האדמה.
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מחמת.הספק..ויש.שהחליטו.שהוא.עץ.גמור.וברכתו.בורא.פרי.העץ..עי'.בשו"ת.שבט.

הלוי.)ח"ו.סי'.קסה(.שכתב.שלפי.דעתו.עץ.גמור.הוא..בשו"ת.ישא.יוסף.)ח"ב.זרעים.

סי'.א(.הביא.דעת.הגרי"ש.אלישיב.זצ"ל.שצריכים.למנות.שנות.ערלה.לפאפיה..וכן.

דעת.הגאון.רבי.מצליח.מאזוז.בשו"ת.איש.מצליח.הנ"ל,.וכן.בספר.ברכת.ה'.)פ"ז.הל'.ג.
ובהערה.21(.העלה.שיש.להחמיר.למנות.שנות.ערלה.בפאפיה.

לעומת.זאת.יש.מן.הפוסקים.שצידדו.שצמח.הפאפיה.הוא.ודאי.ירק.ואין.בו.ערלה.

וברכתו.בודאות.בורא.פרי.האדמה,.מחמת.הטעם.שהוא.נותן.פרי.תוך.שנתו..וכמבואר.

בשו"ת.רב.פעלים.הנ"ל.שכתב.שטעם.זה.חזק.כראי.מוצק..ובתשובת.יין.הטוב.לראשל"צ.

הגר"י.ניסים.)ח"א.סימן.יד(.האריך.לקיים.סימן.זה.לגבי.חצילים.ועגבניות.ובמיה,.ושנה.

דבריו.לענין.הפאפיה.בתשובה.אחרת.בספר.נחלת.אבות.)תשובה.טו.עמ'.198(.עיי"ש..

וכן.בשו"ת.יחוה.דעת.לראשל"צ.הגר"ע.יוסף.זצ"ל.)ח"ד.סי'.נב(.הסיק.שאין.בפאפיה.

ערלה.וברכתו.אדמה,.וכן.דעת.הראשל"צ.הגר"מ.אליהו.זצ"ל.בתשובה.שנדפסה.בריש.
ח"ב.בשו"ת.איש.מצליח..

האם הפאפיה נותן פרי תוך שנה מהזריעה

הדיון.הנ"ל.לגבי.הפאפיה.אם.הוא.ירק.או.אילן.נסב.על.השאלה.האם.צמח.שנותן.פרי.

תוך.שנה.מהזריעה.הוא.ודאי.ירק.או.שאין.לסמוך.על.סימן.זה.והנחתם.של.הדנים.

היתה.שהפאפיה.נותן.פרי.תוך.שנה..אמנם.בעיקר.המציאות.האם.הפאפיה.נותן.פרי.

תוך.שנה.לזריעה,.היו.שמועות.סותרות.וכבר.בשנת.תשל"ה.פירסם.הרב.בונימוביץ.

פאפיה. הטרופיים. בפירות. ערלה. על. מאמר. עה(. עמ'. )ערלה. ציון. כרם. בספר. זצ"ל.

ופסיפלורה.]שעונית[,.ובמאמרו.הביא.את.עדות.ד"ר.אופנהיימר.בספר.גידול.עצי.פרי.

סובטרופים.עמ'.196-209.שהפאפיה.באקלים.של.ארץ.ישראל.נותן.פירות.רק.לאחר.
י"ח.חודשים.מזריעתו.ועל.כן.מסיק.שנוהג.בפאפיה.ערלה.

בשו"ת.יחוה.דעת.הנ"ל.בהערה.בסוף.התשובה.הזכיר.דברים.אלו.של.הרב.בונימוביץ.

שבאקלים.ארץ.ישראל.אין.הפאפיה.נותן.פרי.תוך.שנה..וכתב.שלפי.זה.יש.לדון.האם.

בסימן.זה.שנותן.תוך.שנתו.יש.סברא.לחלק.בין.מקום.למקום,.או.שכל.שידוע.שנותן.

פרי.תוך.שנתו.אין.מקום.לחלק.בזה..וכתב.שלכאורה.הסברא.כצד.זה,.וסיים.ועדיין.

צריך.תלמוד..אמנם.הביא.לאחר.מיכן.שבחוברת.של.המכון.לחקל"ת.שבט.תשמ"א.

העירו.על.דברי.הרב.בונימוביץ.שמה.שכתב.שאינו.נותן.פירות.תוך.שנתו.מידע.זה.אינו.

מדויק,.ועץ.הפאפיה.נותן.פירות.תוך.שנתו,.וסיים."ותשקוט.הארץ".והיינו.שהפאפיה.
הוא.ירק.ואין.נוהג.בו.ערלה.
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לאחר.מיכן.היו.שמועות.סותרות.בנושא,.הרב.י..פרידמן.בספר.התורה.והארץ.)ח"ג.

בגליון. לכך. ובתגובה. שנתו.. תוך. פירות. מוציא. אינו. הפאפיה. כתב.שצמח. .)426 עמ'.

תנובת.השדה.)מספר.15(.הובא.מכתבו.של.האגרונום.יהורם.דנינו.שכתב.שבדק.על.ידי.

שזרע.מאה.זרעים.של.פאפיה.ונתנו.פירות.תוך.שנתם.]לא.מצוין.שם.כמה.עצים.הניבו.

תוך.שנתם.ואיזה.כמות.של.פירות[.ועל.זה.הסתמך.הכותב.הרב.ש.ז.ריוח.להתיר.את.

הפאפיה.שאין.בו.ערלה..בשיחה.טלפונית.עם.האגרונום.הנ"ל.התברר.שהוא.בדק.את.

הפאפיה.על.גבי.שולחן.הנבטה.בחום.של.30.מעלות.צלזיוס.ואכן.התנאים.המיוחדים.

של.גידולם.גרמו.לתוצאה.הנ"ל.שנתנו.פירות.תוך.שנה..והוסיף.שנראה.לו.שבצורת.

גידול.טבעית.אי.אפשר.להגיע.לתוצאות.הנ"ל..ופשוט.שלפי.זה.אין.אפשרות.לסמוך.
על.בדיקה.זו.שנעשית.בתנאים.מלאכותיים.

הנ"ל,. נב(.הביא.העדות.של.האגרונום. סי'. )ח"ד. דוד.טהרני. דוד.להרב. דברי. בשו"ת.

חודשים. ארבע. בני. מצאו.שתילים. מינס. המגדל.שמעון. אצל. מימון. והוסיף.שבכפר.

להעשות. צריכה. שהבדיקה. דבריו. על. להעיר. יש. אך. ויפים.. גדולים. פירות. שהניבו.

וזה.לשונו. ולא.ביחורים.כמו.שהדגיש.הרב.פעלים.בתשובתו.בשם.הרדב"ז. בזרעים.

"אבל.זה.הסימן.דנקטי.רבנן.הוא.על.הזורע.גרעין.של.פרי.וכו'.הרי.נקט.להדיא.גרעין.
ולא.ענף.עכ"ל..

בשיחה.עם.המגדל.הנ"ל.שהוא.מהמגדלים.הותיקים.בארץ.ציין.בפנינו.שכל.הפירות.

שגם. אפשרות. יש. שאולי. ]והוסיף. שנה.. לאחר. הם. מזרעים. שגידולם. הפאפיה. של.

מזרעים.יתנו.פירות.תוך.שנתם.אם.הזרעים.יזרעו.בחודש.מרץ.שאז.עיקר.הפריחה.

תהיה.באביב.שהזמן.יתקצר.ויהיה.11.חודשים.אך.טען.שבפועל.הפירות.שגדלים.אצלו.
נותנים.פירות.רק.לאחר.שנה[

ד"ר.יהושע.קליין.חוקר.במשרד.החקלאות.במכון.וולקני1.כתב.לנו.במכתבו.שעשו.ניסוי.

לגדל.זרעי.פפאיה.בבית.רשת.ולא.היה.צמח.שנתן.פרי.תוך.שנתו.]מיעוט.מהצמחים.
דהיינו.25%.נתנו.פרי.לאחר.שנה.קודם.18.חודשים[..

במשרד. המטעים. מנהל. בזק. חנן. ]מר. החקלאות. משרד. אנשי. עם. שקיימנו. בשיחה.

ישנה.אפשרות.שעצי. הובהר.שבאופן.תיאורטי. ועם.כמה.ממגדלי.פאפיה,. ואחרים[.

הפאפיה.יתנו.פירות.תוך.שנתם,.אך.במציאות.דבר.זה.אינו.קיים,.והנבת.הפירות.היא.

לאחר.שנה..בבירור.עם.מומחה.מקצועי.בגידול.הפאפיה.במשרד.החלקאות.התברר.

שכדי.שפאפיה.יניב.פרי.ראשון.צריך.שיעברו.עליו.תשעה.חודשי.מזג.אויר.אביבי,.אך.

כשיש.חודשי.קור.באמצע.הוא.עוצר.את.הגידול.ומתעורר.שוב.בחום.ולכן.בארץ.אין.

1  במאמר זה נעזרנו רבות במחקרו של ד”ר יהושע קליין ותשואות חן חן לו.
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פרי.פאפיה.תוך.שנה..אך.אם.יזרעו.קודם.האביב,.והחורף.לא.יהיה.קר.לעץ.אזי.הוא.
יניב.תוך.תשעה.חודשים.]אמנם.במציאות.אין.עושים.כך[.

כאמור.היה.מקום.מחשבה.שאולי.האקלים.של.ארץ.ישראל.שונה.ולכן.הפירות.יוצאים.

רק.לאחר.שנה.כמו.שציין.הרב.בונימוביץ.הנזכ"ל,.אך.מעדותו.של.פרופסור.שלדון.

פורוטני.)מומחה.לפאפיה.מאוניברסיטת.הוואי.במכתבו.לד"ר.י..קליין(.מתברר.שגם.

באיי.הוואי.שמזג.האויר.שם.הוא.טרופי.העץ.מניב.פרי.לאחר.18.חודשים,.כי.קור.מועט.
עוצר.את.תהליך.הגידול.

נותן. עגולה[. ולא. מאורכת. צורה. לו. ]שיש. הפאפיה. של. התאילנדי. הזן. זאת. לעומת.

פירות.תוך.שנה.מהזריעה.רק.שבארץ.לא.מגדלים.אותו..כפי.הנראה.שהרב.פעלים.

דיבר.על.הזן.הזה.שהוא.ממהר.להוציא.פירות.והיה.נפוץ.בהודו.בשעתו,.ומאידך.ממהר.

לנבול.מחמת.וירוסים.שתוקפים.אותו.ולכן.נהוג.כיום.לעקור.אותו.לאחר.שלוש.שנים.

ולשתול.חדש.]כך.עולה.מהתיאור.של.הרב.צאלח.סומך.בשאלתו.לבעל.הרב.פעלים[..

לעומת.זאת.עצי.הפאפיה.מהזן.המעוגל.מתקיימים.לכל.הפחות.שבע.שנים.וישנם.אף.
יותר.]בטיפול.נכון.הפאפיה.התקיימה.מעל.עשרים.שנה,.עדותו.של.ד"ר.יהושע.קליין[.

הספיקות ההלכתיים

לפי.מה.שכתבנו.יתכן.ויש.זני.פאפיה.שמניבים.פרי.תוך.שנה.ויש.שמניבים.פרי.רק.

לאחר.שנה..כמו.כן.יתכן.שבמקומות.מסוימים.הפאפיה.מניבה.תוך.שנה.ובמקומות.

אחרים.לא..אם.נניח.שנתינת.פרי.תוך.שנתו.הוא.סימן.שהצמח.הוא.ירק.יש.לדון.האם.

אפשר.לחלק.בין.הזנים.ולומר.שזן.זה.הוא.ירק.וזן.זה.הוא.אילן.אע"פ.שהם.דומים.אחד.

לשני.דמיון.רב..וכן.לענין.ברכה.על.זן.זה.יברך.בורא.פרי.האדמה.ועל.השני.יברך.בורא.
פרי.העץ,.והאוכל.משני.הזנים.יברך.שתי.ברכות.

כמו.כן.האם.יתכן.שאותו.צמח.במקום.אחד.הוא.ירק.ולא.נוהג.בו.ערלה.ובמקום.אחר.

הוא.אילן.ונוהג.בו.ערלה..ואם.נאמר.שלא.יתכן.שאותו.צמח.במקום.אחד.הוא.אילן.

ובמקום.אחד.הוא.ירק.אלא.דין.אחד.לכל.המקומות.איזה.דין.לו.האם.של.אילן.או.של.
ירק..

ולכאורה.נראה.להוכיח.מתשובת.הרדב"ז.הנ"ל.לגבי.חצילים.שהולכים.אחר.כל.זן.וזן.

בפני.עצמו,.שהרי.בתחילת.התשובה.חילק.בין.החצילים.הלבנים.לשחורים,.שבשחורים.
יש.ערלה.ובלבנים.שזורעים.כל.שנה.אין.בהם.ערלה..
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הצגנו.את.השאלות.הנ"ל.קמיה.דמרן.הגר"ח.קניבסקי.שליט"א.והשיב.שהוא.ספיקא.
דדינא.וצריך.להחמיר..

לאור.כל.זאת.ראינו.צורך.לפרסם.שבזנים.של.הפאפיה.הגדלים.בארץ.ישראל.ובעוד.

מקומות.שלא.מצוי.כלל.שנותן.פרי.תוך.שנתו.יש.לחוש.באיסור.דאורייתא.שהוא.אילן..

עוד.הסתפקנו.בבית.המדרש.לסוברים.שסימן.זה.שנותן.פירות.תוך.שנתו.הרי.הוא.

פירות. יצמיח. שנה. שתוך. די. האם. שנה,. בתוך. להגיע. הפרי. צריך. שלב. לאיזה. ירק,.

סמדר.]היינו.פרי.מיד.לאחר.חנטתו[,.או.אולי.צריך.שהפירות.יגיעו.תוך.שנה.לעונת.

המעשרות,.או.שמא.בעינן.שיהיה.פרי.גמור..לכאורה.הסברא.נותנת.שיהיה.פרי.גמור.

שהרי.אנו.מחמת.כן.משוים.אותו.לירק.כיון.שנותן.תוך.שנתו.פירות.ובירק.הרי.הוא.

ראוי.לאכילה.תוך.שנתו.ולא.יוצא.רק.תחילת.פרי..ומורנו.ראש.בית.המדרש.הגאון.רבי.

יוסף.אפרתי.שליט"א.שאל.קמיה.דהגר"ח.קניבסקי.שליט"א.והשיב.לו.שבעינן.שיהיה.

פרי.ראוי.לאכילה.לרוב.האנשים.ולכן.גם.אם.הגיע.לעונת.המעשרות.אינו.נחשב.פרי.
כיון.שרוב.בני.אדם.אין.אוכלין.אותו.כך..

האם קיימים טעמים אחרים להחשיב את הפאפיה כירק

ונפרט. ערלה.. בה. שאין. הפאפיה. על. אחרות. סיבות. מחמת. לדון. שכתבו. שיש. אלא.
דבריהם:

א. משום שגזעו של צמח הפאפיה חלול

המני"ח.בשו"ת.הלכות.קטנות.)ח"א.סי'.פג(.לאחר.שהביא.את.הטעם.בהיתר.החצילים.

משום.שנותן.פרי.תוך.שנה.וכתב.ע"ז.שהוא.סימן.חלוש.לסמוך.עליו,.כתב.שיש.לתת.
טעם.אחר.לדון.את.החצילים.כירק.משום.שגזעם.חלול,.אמנם.
גם.המני"ח.נראה.שלא.סמך.על.טעם.זה.בלבד.שכתב.טעמים.
כירק.. להחשיבו. יש. חלול. שגזעו. זה. שבצירוף. והוסיף. אחרים.
וכן.הפוסקים.כתבו. נוכל.לסמוך.. לא. בלבד. זה. סימן. על. וא"כ.
שסימן.זה.אינו.נמצא.כלל.בדברי.רבותינו.ואין.לסמוך.עליו.וכמו.
שכתב.הפרי.האדמה.ח"א.דכ"ה..גם.הרב.פעלים.שהביא.לדברי.
לאיצטרופי. שחזי. כתב. אלא. בלחוד. זה. על. סמך. לא. המני"ח.

כמבואר.בדבריו.שעיקר.הטעם.הוא.מחמת.שנותן.תוך.שנתו.ושנה.ושילש.דבריו.בזה..

מה.גם.ראיתי.שהעיר.בספר.ישא.יוסף.הנ"ל.שהמני"ח.נתן.את.הטעם.הזה.לגבי.חצילים.

שהוא.כמין.שיח.ולא.על.פאפיה.שכלפי.חוץ.נראה.כעץ.לכל.הדברים.]גובהו.מגיע.ל.4.
מטר.ויותר[.

חתך.בגזע.פאפיה,.מבט.מלמעלה
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ב. משום שהפירות פוחתים והולכים

את. להתיר. אלשיך. המהר"ם. בשם. יוסף. הברכי. שהביא. הסימן. שקיים. שכתבו. יש.

טעם. שכתב. אלשיך. המהר"ם. והולכים.. פוחתים. שפירותיו. משום. מערלה. החצילים.

זה.התכוין.שפוחתים.והולכים.באיכות.וכמו.שכתב.החיד"א.בברכי.יוסף.גם.העידו.לי.

שהחכם.השלם.מהר"ם.אלשיך.היה.אוכל.אותם.]את.החצילים[.והיה.אומר.שהוא.ירק.

לפי.שכל.אילן.שעושה.פירות.בכל.שנה.הולך.ומשביח.והבדינגאן.שנה.ראשונה.הוא.

טוב.ומתוק.ובשנה.השניה.הוא.גרוע.קצת.ומר.ובשנה.השלישית.הוא.מר.הרבה.שאינו.

ראוי.לאכילה.אלא.ע"י.הדחק.וזה.מורה.שהוא.ירק.עכ"ל..כלומר.המהר"ם.אלשיך.לא.

דיבר.שכמות.הפירות.פוחתת.והולכת,.אלא.שאיכות.הפרי.פוחתת.ואינה.ראויה.כי.אם.

ע"י.הדחק..אמנם.טענה.זו.לא.קיימת.בפרי.הפאפיה.שאיכות.הפרי.נשארת.באותו.מצב.

עד.לזמן.בו.עוקרים.אותו.]בדרך.כלל.לאחר.שבע.שנים.מחמת.שגובהו.רב.וקשה.לקטוף.
את.הפירות[.ועד.זמן.זה.איננו.פוחת.לא.באיכות.ולא.בכמות.

ג. משום שהפרי לא גדל על אותו מקום שגדל כבר

בגמ'.בברכות.מ,.ע"א.מובא.סימן.שעל.ידו.קובעים.שהצמח.הוא.ירק.וברכתו.בורא.

פרי.האדמה,.וכך.איתא."היכא.דכי.שקלת.לפירי.ליתא.לגווזא.דהדר.מפיק.לא.מברכין.

עליה.בורא.פרי.העץ.אלא.בורא.פרי.האדמה"..]ביאור:.היכן.שאם.נטלת.את.הפרי.אין.

ל"גווזא".שחוזר.ומוציא.פרי,.לא.מברכין.עליו.בורא.פרי.העץ.אלא.בורא.פרי.האדמה[.

בביאור הגמרא מצינו ג' שיטות:

שיטת.הרא"ש.–."גווזא".הוא.השורש.וכל.דבר.שעושה.פירות.משנה.לשנה.נקרא.עץ,.
אבל.כל.דבר.שצריך.לזורעו.בכל.שנה.נקרא.פרי.האדמה..וכן.דעת.הטור..

הרי. לשנה. משנה. נשאר. שהגזע. כל. ולדבריהם. הגזע,. הוא. –"גווזא". הגאונים. שיטת.

הוא.אילן,.לעומת.זאת.אם.לאחר.קטיפת.הפירות.הגזע.כלה.לגמרי,.ושוב.הוא.מוציא.

גזע.חדש.הרי.הוא.פרי.האדמה..וכשיטה.זו.פסקו.השו"ע.והרמ"א.בסי'.ר"ג.ס"ב.לגבי.
תותים..וכן.על.פי.זה.פסק.השו"ע.בסי'.ר"ג.ס"ג.שהבננה.]מאזויש[.ברכתה.אדמה.

שיטת.רש"י.–."גווזא".הוא.ענף,.ולדבריו.אם.לאחר.לקיטת.הפרי.הענף.נשאר.ומוציא.

פירות.אחרים.הוא.אילן,.אבל.אם.אותו.הענף.אינו.מוציא.פירות.חדשים.אפילו.שיצאו.

פירות.על.ענף.אחר.ברכתו.אדמה..]כך.נראה.בפשטות.שיטת.רש"י.אמנם.הב"ח.לא.

ביאר.כך,.ולדבריו.שיטת.רש"י.כשיטת.הגאונים[..וכן.הוא.שיטת.האגודה.שהביא.המגן.
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אברהם.)סי'.רג.ס"ק.א(.שכתב.על.ברוימבערן.מברך.בורא.פרי.העץ.שכן.הענף.מתקיים.
ימים.הרבה.וכי.שקיל.פרי.הדר.אתי.מאותו.ענף.עצמו.

ומעתה.נבוא.לדון.בפרי.הפאפיה.לגבי.ברכה.ואיסור.ערלה.לפי.הסימנים.הנ"ל.הנה.בין.

לפי.פירוש.הרא"ש.ובין.לפי.פירוש.הגאונים.הרי.שהפאפיה.נחשב.כאילן.שהרי.לדעת.

הרא"ש.הסימן.הוא.האם.השורשים.נשארים.בארץ.ואין.צריך.לזרוע.מחדש,.והפאפיה.

שורשיה.וכן.גם.גזעה.נשארים.בארץ.ואין.צריך.לזרוע.מחדש.כל.שנה..וכן.לפי.הגאונים.

גזעו.מתייבש. אין. והפאפיה. וגודל.שוב.מהשורשים. העץ.מתייבש. הוא.האם. הסימן.
ונשאר.גם.כל.השנה.רק.שגודל.עוד.ומשם.מוציא.פירות.

אכן.לפי.פירוש.רש"י.שכתב.שהגווזא.הוא.ענף.יש.לדון.האם.צריך.שמאותו.מקום.בענף.

יצאו.פירות.אחרים,.או.עצם.הדבר.שהענף.נשאר.ומוציא.פירות.אפילו.במקום.אחר.
בענף.אחרי.שכבר.לקטו.פעם.אחת.הוי.אילן.

ספק.זה.נוגע.לפרי.הפאפיה.כיון.שפרי.הפאפיה.לא.גודל.על.אותו.מקום.שגדל.בעונה.

הקודמת.אלא.צומח.בהמשך.הענף.לגובה,.דהיינו.העץ.מתחיל.לתת.פירותיו.בגובה.

מסוים.ושוב.גדל.הענף.לגובה.ומהחלק.החדש.של.הגזע.שגדל.יוצא.פירות.אבל.אינו.
מוציא.באותו.מקום.שצמחו..

וראיתי.בשו"ת.איש.מצליח.בריש.כרך.ג'.שהובאה.תשובת.הראשל"צ.הגר"מ.אליהו.

שאין. משום. הוא. ערלה. מאיסור. הפאפיה. את. להתיר. הטעמים. שאחד. שכתב. זצ"ל.

הפירות.צומחים.באותו.מקום.שצמחו.שם.הפירות.הקודמים.אלא.בחלק.חדש.של.

הגזע,.וכתב.שם.שהוי.כגזעו.מחליף.דמה.לי.ענף.חדש.לרוחב.ומה.לי.ענף.חדש.לגובה..

ועיי"ש.בדבריו.שהביא.ראיה.מדברי.הריטב"א.בסוכה.)לה,.ע"א(.שכתב.וז"ל.וכללו.של.

דבר.כל.שיש.לו.עץ.קיים.שנותן.פרי.וחוזר.ונותן.פרי.אחר.הוא.עצמו.זהו.אילן.לענין.
ערלה.ולענין.ברכת.בורא.פרי.העץ,.עיי"ש..ובפשוטו.הוא.כדברי.רש"י.הנ"ל.

אמנם.כפי.שנאמר.לנו.ע"י.אנשי.מקצוע.גם.החלק.התחתון.שהוציא.כבר.פירות.הוא.

ממשיך.להוציא.פירות.אמנם.בכמות.פחותה.ולא.באותה.כמות.שנתן.מקודם..ולכן.

קשה.לסמוך.על.האי.סימנא.לחוד..מה.גם.שהשו"ע.והרמ"א.לא.פסקו.שאם.אותו.ענף.

אינו.מוציא.פרי.ברכתו.אדמה..]העיר.הגר"ש.רייכנברג.שליט"א.שאין.מקום.כלל.לסימן.

זה.שהרי.גם.הגפן.לא.מוציא.פירות.על.אותו.ענף.של.שנה.שעברה.אלא.כל.שנה.מוציא.

ענפים.חדשים.ועליהם.גדלים.פירות,.וכן.התמר.גודל.לגובה.ומוציא.פירות.חדשים.
מלמעלה.ממקום.אחר,.ובודאי.שעצים.אלו.הם.אילנות[.
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ד. משום שהפרי לא גדל על ענף 

)סוף.פ"ג(.והוא.שכל.שמוציא.את. מצינו.עוד.סימן.לירק.ואילן,.בתוספתא.בכלאים.

העלין.שלו.מעיקרו.עשב.הוא.ומברך.בורא.פרי.האדמה.וכל.שמוציא.את.העלין.שלו.
מענפיו.אילן.הוא.ומברך.בורא.פרי.העץ.

בפירוש התוספתא מצינו כמה פירושים: 

א..הדרישה.)או"ח.סי'.רג.ס"ק.א(.כתב.שהרא"ש.הבין.בפירוש.התוספתא.כל.שמוציא.

עליו.מעיקרו.ר"ל.שאין.יוצא.שום.ענף.מהגזע.והשורש.רק.שכל.עליו.ופירותיו.גדלים.
על.הארץ.זהו.עשב,.אבל.אם.יש.לו.ענף.אפילו.שמתייבש.כל.שנה.מיקרי.אילן..

ב..בדעת.הגאונים.פירש.הדרישה.שהבינו.בתוספתא.שכלל.זה.הוא.כמו.הכלל.במסכת.

ברכות.)מ,.ע"א(.שכל.שהענפים.מתיבשים.בכל.שנה.ובמקומם.יוצאים.ענפים.חדשים.
הרי.זה.ירק..

ג..הב"ח.כתב.אם.מוציא.את.הפירות.מהשורשים.שבתוך.האדמה.הוא.ירק.ואם.לאו.
הרי.הוא.אילן..

והנה.לכל.הפירושים.אין.נידון.זה.נוגע.לפאפיה.שהרי.אין.הפירות.והענפים.גדלים.על.
הארץ,.ואין.הענפים.מתחדשים.מהשורשים,.וכן.אין.הפירות.יוצאים.מהשורשים.

בתוספתא.. פירושים. כמה. הביא. מהסידור[. בהגה. ס"א. ר"ג. ]סי'. הרב. השו"ע. אמנם.

ואחרי.זה.כתב.וכל.זה.כשחוזרים.וצומחים.ענפים.מהעיקר,.והענפים.הם.שמוציאים.

עלין.ופירות,.ולא.העיקר.שהוא.קשה,.אבל.מיני.עצים.רכים.שהעלין.והפירות.יוצאין.

מהעיקר.עצמו.אינו.נקרא.אילן.כלל.לענין.ברכת.בורא.פרי.העץ.וכו'..ולפי.דבריו.יש.

לדון.בפאפיה.שכיון.שהפירות.גדלים.על.האילן.עצמו.ולא.על.הענפים.א"כ.הוא.ירק.
ולא.אילן..)ראה.תמונת.השער(

אלא.שכבר.העיר.על.דבריו.בספר.קצות.השולחן.)ח"ב.סי'.מט.ס"ו(.שהרי.הדקל.אע"פ.

יוצאים. על.הענפים.אלא. גדלים. אין. ]חריות.הדקל[,.הפירות.עצמם. ענפים. לו. שיש.

מראש.האילן.מהגזע..ולכן.כתב.הקצה"ש.שכל.דברי.השו"ע.הרב.הם.בשיחים.נמוכים.

תמרים. אשכול. מוציא. העיר.שהדקל. דוד. דברי. בשו"ת. ]אמנם. גבוהים.. בעצים. ולא.

והתמרים.אינם.מחוברים.ישירות.לעץ.אלא.תלויים.על.המכבדות.ומשא"כ.בפאפיה.
שהפירות.מחוברים.ישירות.לעץ[..
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ולא. יוסף.הנ"ל.רצה.לומר.בדברי.השו"ע.הרב.שדיבר.בעצים.רכים. גם.בשו"ת.ישא.

הם. וירק. אילן. סימני. לבאר.שכל. כמו.שהאריך. הוא. לדברים. והיסוד. בעצים.קשים..

המבוארים.בגמרא.ובתוספתא.הם.רק.כאשר.יש.ספק.על.הצמח.האם.הוא.אילן.או.
ירק,.לעומת.זאת.בעצים.הקשים.אין.בהם.ספק.וממילא.אין.הסימן.מוכיח..

וא"כ.מלבד.ששיטת.השו"ע.הרב.יחידאה.ולא.מצינו.לה.חבר,.יש.לומר.כדעת.הקצות.

השולחן.שדיבר.רק.בשיחים.נמוכים,.או.כמו.שכתב.הישא.יוסף.שדיבר.בעצים.הרכים.
ולא.בעצים.הקשים..

ה. לפי המציאות שהיתה בזמנו שהאילן אינו מתקיים ג' שנים 

החזון.איש.)ערלה.סי'.יב.ס"ק.ג(.דן.האם.יש.בחצילים.ערלה.וכתב.טעם.חדש.והוא.

שכל.צמח.שאינו.מתקיים.ג'.שנים.אין.בו.משום.ערלה.וכלשונו."דאין.סברא.שיהא.

אילן.שפירותיו.לעולם.אסורין"..אמנם.יש.שאינם.סוברים.כחזון.איש.ולדעתם.יתכן.

אילן.שפירותיו.אסורים.לעולם.עי'.בכפתור.ופרח.)פרק.נו(.שכתב.לאסור.את.החצילים.

משום.ערלה..וכן.כתב.בשו"ת.רב.פעלים.הנזכר.לעיל.אחר.שהביא.את.דברי.השואל.רבי.

צלאח.סומך.שנהגו.לברך.על.הפאפיה.במקומם.בורא.פרי.העץ,.כתב.הר"פ.שלדבריהם.

כיון.שהפאפיה.אינה.מתקיימת.יותר.מג'.שנים.אי.אפשר.לאוכלו.משום.ערלה..בנידון.

זה.האריך.בשו"ת.ציץ.אליעזר.)ח"ב.סימן.טו(..והיה.מקום.לומר.שאין.בפאפיה.ערלה.

לפי.השיטות.שסוברים.שפרי.שאינו.מתקיים.יותר.מג'.שנים.אין.בו.ערלה..אמנם.טעם.

זה.כיום.ודאי.לא.שייך,.שהפאפיה.הגדילה.כיום.בארץ.לכל.הדעות.נותנת.פירות.יותר.

לעיל. ]כפי.שכתבנו. יותר.. אף. מיוחד. ובטיפול. שנים. שבע. עד. כלל. ובדרך. שנים. מג'.

בזנים.מסוימים.של.הפאפיה.תוקף.את.העצים.וירוס.מסוים.ולכן.רגילים.לעקור.את.

העץ.לאחר.ג'.שנים..אמנם.בטיפול.טוב.הוא.יחזיק.מעמד.יותר[.וא"כ.אין.להחשיב.את.
הפאפיה.ירק.מחמת.סימן.זה..

מסקנת הדברים:

לאור.כל.האמור.נראה.שיש.להחמיר.שלא.לאכול.את.פרי.הפאפיה.מהזן.הגדל.בארץ.
שהוא.הזן.המעוגל.בלא.למנות.ג'.שנות.ערלה2..

2ואה”נ.לפי.אותם.פוסקים.הסוברים.שאפשר.לסמוך.על.הסימן.שצמח.שנותן.פרי.תוך.שנה.מהזריעה.

אינו.אילן,.אם.יתברר.שהזן.המאורך.]התיאלנדי[.גם.בארץ.ישראל,.נותן.פירות.תוך.שנתו.כמו.בחו”ל.

יש.להתיר.לאוכלו..אך.כאמור.יש.המפקפקים.אם.על.ידי.הסימן.הזה.לבדו.שנותן.פרי.תוך.שנתו.נקבע.
דינו.לירק.שאין.בו.דין.ערלה...
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קרבה שנת השבע

היות.ובשנת.השמיטה.עבודות.הקרקע.אסורות,.גם.עבודות.הגינות.הביתיות.הקטנות.

וכדו'. עציצים. אדניות. כוללות. קטנות". ביתיות. "גינות. שמיטה.. באיסור. כלולות.

לעשותן. המותרות. עבודות. יש. אמנם. הבית.. בתוך. וגם. במרפסת. בחצר,. הנמצאים.
בשביעית,.אך.כל.מה.שאפשר.להקדים.ולעשותן.לפני.שנת.השמיטה.ראוי.להקדימן1. 

המכון לחקר החקלאות ע"פ התורה הוציא לאור חוברת נאה "גינוני שביעית" ובה 
הן  עצמה.  ובשביעית  שביעית  בערב  נוי  בגינות  הטיפול  דרכי  על  מפורטות  הוראות 
וההוראות  קל  לשונה  בעיצובה,  נאה  חוברת  מקצועיות,  לגינות  הן  פרטיות  לגינות 

ברורות ומובנות לכל.

העריכה ההלכתית של החוברת: הרב שאול רייכנברג, הרב משה אפרתי.

ביקורת מקצועית אגר' ישראל גלין – משרד החקלאות ד"ר משה זקס – המכון לחקר 
החקלאות ע"פ התורה.

מצאנו לנכון להעתיק מהחוברת הנ"ל את ההוראות וההצעות כיצד להכין בערב שנת 
השבע את הגינה לשנת השמיטה, כמובן רצוי מאד שלכל מי שיש לו גינה, עציצים, 

אדניות ידע מראש מה מותר לו לעשות בשנה השביעית ומה אסור.

 את החוברת "גינוני שביעית" אפשר לרכוש במשרדי בית המדרש להלכה בהתישבות 
רח' המלמד 1 ירושלים טל: 02-6488888.

1..אין.זה.המקום.להגדרה.המדוייקת.של.החיוב.להקדימן,.אך.מה.שכתבנו."ראוי.להקדימן".הוא.נכון,.
ואולי.אף.יותר.מ"ראוי",.אלא.חייב.להקדים.



20

הליכות שדה 186 - אב תשע"ד

 גינוני שביעית גינוני שביעית

גינוני שביעית 
 הכנת גינת הנוי לשנת השמיטה

שנת השמיטה מתחילה בראש השנה שנת תשע"ה ומסתיימת בראש השנה שנת 
תשע"ו

א. הכשרת הקרקע לפני שנת השמיטה

אין.להכשיר.שטח.בשנת.השמיטה.לצורך.הכנת.גינה..גם.שטח.שישמש.לנטיעה.או.

זריעה.לאחר.השמיטה.אסור.להכינו..אין.לפזר.אדמה.לצורך.מטרה.זו.ואין.לישר.את.
האדמה.או.לסקל.אבנים.ולפנות.פסולת.

עד. לדחותו. או. לראש.השנה.תשע"ה. עד. הגינה. לצורך. לסיים.את.הכנת.השטח. יש.
לאחר.שנת.השמיטה.

המעוניין.שיהיה.לו.שטח.מוכן.לגינה.מיד.בתום.שנת.השמיטה,.יבצע.את.כל.העבודות.

הדרושות.לפני.השמיטה,.כגון:.חיטוי.הקרקע,.ריסוס.נגד.עשבים.רב.שנתיים,.חריש.
עמוק.וריסוס.במונעי.נביטה.

ב. נטיעות ושתילות

 עצי נוי שיחים ופרחים
1..שתילים.הנתונים.בגוש.שאינו.מתפורר,.מותר.לשתול.עד.ערב.ראש.השנה.של.שנת.

השמיטה.

מותר.לנטוע.עצי.נוי.או.שיחים.לנוי.עד.ארבעה.עשר.ימים.לפני.השמיטה.-.ט"ו.באלול.
תשע"ד.

העברת.עצי.נוי.גדולים.ממקום.למקום.תתבצע.גם.היא..עד.ארבעה.עשר.יום.לפני.
השמיטה.

פרחים.וצמחים.חד.שנתיים,.מותר.לשתול.עד.שלושה.ימים.לפני.השמיטה.-.כ"ז.באלול.
תשע"ד...
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2..בשעת.צורך.גדול.ניתן.להקל.בנטיעה.ושתילה.עד.ערב.ראש.השנה.של.השמיטה.

עצי מאכל - זיתים, תמרים וכד'
עצי.מאכל.יש.לנטוע.עד.ט"ו.באב.תשע"ד.בלבד..אם.לא.הספיקו.לסיים.את.נטיעת.
עצי.הפרי.עד.למועד.זה,.ניתן.לנטוע.אותם.עם.גוש.שלא.יתפורר.במהלך.השתילה.אך.
בתנאים.מסוימים.ע"פ.הנחיות.מפורטות,.עד.שלושים.יום.לפני.השמיטה.–.כ"ט.באב.

תשע"ד..יש.לקבל.הנחיות.מפי.גורם.הלכתי.מוסמך.

עצי.מאכל.גדולים.המועתקים.ממקום.למקום.יש.לשתול.עד.ט"ו.באב.תשע"ד.

שנת. לפני. רב. זמן. והנטיעות. השתילות. את. להקדים. רצוי. לעיל,. האמור. אף. על. ..3
השמיטה.כדי.שהם.יספיקו.להתבסס.בקרקע.עד.לתחילת.שנת.השמיטה.

זרעי פרחים, בצלים ופקעות
ניתן.לזרוע.זרעי.פרחים.או.לשתול.בצלים.ופקעות.לפני.השמיטה,.במטרה.שיצמחו.
במהלך.שנת.השמיטה..אולם.אין.להשקות.השקיית.-.הנבטה.בשמיטה..יש.להשקותם.
עוד.לפני.שנת.השמיטה,.או.להתחיל.בהשקייתם.רק.לאחר.שנבטו.מאליהם.בעקבות.

גשמים.שירדו.בשנת.השמיטה.

ישנה.דעה.בפוסקים.שאין.לזרוע.או.לשתול.צמחים.באופן.שהקליטה.שלהם.תהיה.

בשנת.השמיטה..לכן,.יש.לזרוע.או.לשתול.אותם.רק.עד.כ"ז.באלול,.ולהשקות.אותם.
מיד.באותו.היום,.כדי.שהם.יקלטו.באדמה.בטרם.תבוא.שנת.השמיטה.

פרחים.בעלי.ריח.משמעותי.יש.להשקותם.זמן.משמעותי.לפני.השמיטה.כדי.שנביטתם.

מעל.פני.הקרקע.תתחיל.זמן.משמעותי.לפני.השמיטה.כדי.למנוע.איסור.ספיחין.החל.
על.פרחים.מסוג.זה.

המלצה!

לקראת.שנת.השמיטה.ניתן.להשיג.צבע.פרחוני.בערוגות.על.ידי.שתילה.לפני.שנת.

מיני. דו.שן,. גיירדיה,. מיני. כגון:.מרוה.צחורה,. השמיטה.של.עשבוניים.רב.שנתיים,.
פלרגון,.קוריאופסיס.גדול,.גיאורה,.טגטס.לימוני,.מיני.ורבנה,.גזניה.ועוד.

לחילופין,.ניתן.לשתול.לפני.ראש.השנה.פרחים.עונתיים.שיפרחו.במשך.הסתיו.והחורף..

בגמר.הפריחה,.כדי.לשמור.על.מראה.נאה.של.השטח,.ניתן.לעוקרם.ולפזר.במקומם.

רסק.עץ.או.טוף.בגוונים.שונים.ובצורות.סימטריות.שונות,.היוצרות.מראה.צבעוני.
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)את.הטוף.או.את.הרסק.יש.להביא.למקום.לפני.עקירת.הפרחים.העונתיים,.ולפזרם.
מיד.לאחר.העקירה(..

מלאכות הסבר.המלאכות.בגינה.שאין.לעשותן.בשביעית..מתואר.גם.האופן.שבו.יש.לבצע.
את.העבודות.לפני.שנת.השמיטה:

עידור
כדאי.לעדור.לפני.ראש.השנה.של.השמיטה,.עידור.זה.יסייע.לגשמים.להספג.ולסייע.

לצמיחה.

דישון
באדמות.כבדות.ובינוניות.אין.לבצע.דישון.בשמיטה,.כי.ניתן.להסתפק.בדישון.שיעשה.
לפני.השמיטה..במקרים.בהם.קיימת.סכנה.לקיום.הצמחים.ללא.דישון,.וכן.באדמות.

חוליות.ובאדניות.שבהן.הדישון.נצרך.יותר.-.הדין.יבואר..בחלק.השני.

כדי.לגרום.לכך.שהדישון.שיעשה.לפני.השמיטה.ישפיע.לאורך.הזמן.גם.בשנת.השמיטה.

עצמה,.מומלץ.לבצע.דישון.לפני.שנת.השמיטה.בזרחן.)כגון,.סופר.פוספט(.באשלגן.

ובחנקן..מומלץ.להיעזר.בבדיקות.קרקע,.כדי.לקבוע.את.רמת.המחסור.בדשן.בקרקע.

זה. חומר. השמיטה.. לפני. קומפוסט. בהטמנת. להיעזר. ניתן. כן,. כמו. בהתאם.. ולדשן.
מתפרק.באיטיות.במשך.השנה.כולה,.וחוסך.את.הצורך..של.הקרקע.בדישון.נוסף.

יש.להטמין. ורדים.בשנת.השמיטה,. .בערוגות.בשדה. כדי.למנוע.את.הצורך.בדישון.
סביבם.קומפוסט.בכמות.של.כ-10.ליטר.למ"ר.

גיזום
לפני. עונתיים. גיזומים. להקדים. יש. לכן,. בשמיטה.. גיזומים. לבצע. אין. כללי,. באופן.
השמיטה..בעצים.איטי.צימוח.-.גיזום.מקצועי.לפני.שנת.השמיטה.ימנע.את.הצורך.
בגיזום.במהלך.השמיטה,.כי.צמיחתם.אינה.רבה..בעצים.מהירי.צימוח.-..יש.להקפיד.
באופן. יתבצע. העצים. גיזום. השנה.. ראש. ערב. עד. בשנה.שלפני.השמיטה. גיזום. על.
מקצועי.כמפורט.להלן,.כאמור,.גיזום.זה.יחסוך.את.הצורך.בעבודה.זו.בשנה.השביעית.
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עצים נשירים אמיתיים )עצים שמוצאם מהאזור הממוזג  - הים תיכוני(:
עצים.אלו.משירים.את.עליהם.בתחילת.החורף..נמנים.עליהם:.מילה,.אלון.התבור,.
בחורף. השלכת. בתקופת. במועדם. שנגזמו. בעצים. ועוד.. וורדניים. פרי. עצי. שקד,.
שלאחר. והסתיו. הקיץ. בסוף. משלימים. וגיזומים. הגיזומים. תיקוני. יתבצעו. תשע"ד,.

שנת.השמיטה,.כדי.למנוע.את...גיזומם.בשמיטה.

עצים.נשירים."מאולצים".)עצים.שאינם.נושרים.בארצות.מוצאם.החמות.יותר,.אך.

נושרים.כאן.בחורף.הקר.יחסית(,.כגון:.סיסם,.צאלון,.מכנף,.סיגלון.)יקרנדה(,.שלטית.
)פלטופורום(,.אלביציה.וכדו',.ייגזמו.בתחילת.קיץ.תשע"ד,.לפני.בוא.השמיטה..

ייגזמו.באביב. עצים.תדירי.ירק,.כגון:.פיקוסים,.אלון.מצוי,.אדר.סורי,.זית.וכדומה,.

ובמהלך.הקיץ..במידה.ולא..יספיקו.לגזמם,.ניתן.לעשות.זאת.גם.בסוף.הקיץ,.בשוך.
החום,כגון:.בחודש.אלול,.סמוך.לראש.השנה.

עצים.מחטניים..ייגזמו.בסתיו.לפני.ראש.השנה.

לפני. הצעירים. העצים. עיצוב. על. במיוחד. להקפיד. יש. צעירים,. לעצים. עיצוב. גיזום.

בו. הטיפול. מקצועי,. באופן. מעוצב. ויהיה. יותר. בוגר. יהיה. שהעץ. ככל. השמיטה..
בשביעית.יהיה.פשוט.יותר.מבחינה.הלכתית.

גיזום.שיחים,.מבחינה.מקצועית.לא.ייגרם.נזק.לרוב.השיחים.ולנויים.כאשר.הם.אינם.

לפני. מקצועי. גיזום. על. זה. במקרה. גם. להקפיד. יש. לכן,. אחת,. שנה. במשך. נגזמים.
השמיטה.ואחריה..גיזום.שאינו.מקצועי.עלול.לגרום.נזק.רב.לשיחים.]ולעצים[.

"גדר.חיה",.שיש.בה.שיחים.מנוונים,.יש.לחדשה.באביב.שלפני.השמיטה.

גיזום.ורדים,.ברוב.קבוצות.הוורדים,.במידה.ויבוצע.גיזום.מקצועי.לפני.השמיטה,.ניתן.

"קטיף. גם.לאלה.הקוטפים. לורד.. נזק. לוותר.על.הגיזום.בשמיטה,.כמעט.ללא. יהיה.

יורד".בקיץ.תשע"ד,.לא.יהיה.צורך.מקצועי.בגיזום.בשמיטה.)"קטיף.יורד".הוא.קטיף.

יותר. נמוך. והוא. והולך.עד.סוף.הקיץ,. זה.הצמח.מתנמך. יותר.מהרגיל,.באופן. נמוך.

לקראת.שמיטה(..בקיטום.האחרון.שלפני.השמיטה,.מומלץ.להקפיד.על.פתיחת.הוורד.
לאור,.ויש.לדלל.ענפים.פנימיים,.כדי.לקבל.מבנה.של.גביע.פתוח.

גיזום.מקדים.למניעת.נזק,.גיזום.נוף.העצים.הסמוכים.לחוטי.חשמל.או.המפריעים.

למעבר.וכד',.רצוי.להקדים.לפני.שמיטה,.כדי.שלא.ייאלצו.לעשותו.בשמיטה..מומלץ.
בעיקר.גיזום.הסחה.ודילול.של.ענפים,.ולמעט.בהקצרה.
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תמיכה.וקשירת.עצים.וזרועות,.תבוצע.אף.היא.לפני.השמיטה.

דילול.חורשות,.יבוצע.בסתיו.שלפני.השמיטה.

ייעשו. סיוד.והלבנת.גזעים.לקראת.החורף.ופעולות.להגנה.מקרח.)עטיפה.וכדומה(,.
ככל.האפשר.לפני.השמיטה.

עשביה

כדי.למנוע.צורך.בעישוב.בשמיטה,.רצוי.להקפיד.על.ניקיון.הגינות.בשנה.הקודמת.–.

תשע"ד..כמו.כן.ניתן.לפני.ראש.השנה.של.השמיטה.לרסס.במונעי.נביטה,.שיופעלו.ע"י.

השקיה.לפני.השמיטה,.או.באמצעות..הגשם.שירד.בשנת.השמיטה..חיפוי.בין.הצמחים.
ברסק.גזם.או.ביריעות.שחורות.או.בטוף.ימנע.צורך.בעישוב.בשמיטה.

מדשאות

שנת. לפני. לבצע. יש. קרחות,. ושיקום. שיזרוע. יישור.שקעים,. חיפוי,. אוורור,. דילול,.

השמיטה..כמו.כן,.דישון.וטיפול.בשולי.הדשא.יש.לבצע.לפני.שמיטה..הנחת.מרבדי.
דשא.יש.להקדים.לפחות.חודש.לפני.השמיטה..

שתילת.דשא.בזרייה.או.בשתילה.ידנית.צריך.להקדים.לפחות.חודש.וחצי.לפני.שנת.
השמיטה,.כדי.שהדשא.יתבסס.וימלא.את.כל.השטח.לפני.שנת.השמיטה.
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הערכות לשמיטה - גידולי שדה חפץ חיים
מושי צ'ולק - חפץ חיים

ניתן. מוסגר. )במאמר. עונתיים.. גידולים. הם. הגידולים. וכל. מטעים. אין. חיים. בחפץ.

לציין,.שאחד.הגורמים.העיקריים.שגרמו.לנו.שלא.לטעת.מטע.רב.שנתי,.זה.הצורך.
בהתמודדות.עם.היבול.בשנת.השמיטה.ואובדן.ההכנסה.אחת.לשבע.שנים(.

שבבעלותנו,. החלב. לרפת. בעיקרם. המיועדים. מספוא. גידולי. מגדלים. אנו. בגד"ש.

ובשוליים.ייתכן.ונגדל.גם.לרפתות.חיצוניות.המבקשות.להזין.במזון.שגודל.כהלכתו..
הגידול.נעשה.בשליחות.אוצר.בי"ד.של.ישובי.פא"י..

חיטה לתחמיץ –.זורעים.בקרקע.יבשה.לפני.ראש.השנה.של.שנת.שמיטה..הבעייתיות.

יהיו. ולאחריו. זמנה. טרם. החיטה. שינביט. מוקדם. גשם. של. במקרה. היא. זה. בגידול.

)יחסית.למועד.האידיאלי.להנבטת.החיטה(.מה.שעלול.לגרום. ימים.חמים.וארוכים.

זה. נוספת.בגידול. להתבגרות.מהירה.והשתבלות.מוקדמת.שתפגע.ביבול..בעייתיות.

היא.הצורך.מבחינה.הלכתית.בקציר.מוקדם.)לפני.שליש.גרעין(.ולעיתים.שלב.פיזיולוגי.
זה.מגיע.כשיורדים.גשמים.רבים.ולא.ניתן.לעלות.על.השדה.עם.כלי.הקציר.

שיבולת סיה.–.גידול.המיועד.לשחת.ונזרע.בקרקע.יבשה.ערב.ר"ה..כמו.בחיטה.עלול.

לחיטה. ויחסית. מועד.הקציר. בעיה.עם. אין. בד"כ. אולם. מוקדמים. להיפגע.מגשמים.
פחות.מסוכן.

סורגום לתחמיץ-.נזרע.בסוף.יולי/תחילת.אוגוסט.של.שנה.שישית.ומונבט.בהשקיה..

קציר.ראשון.מתבצע.כעבור.כשלושה.חודשים.ולאחריו.הגידול.נכנס."לתרדמת".למשך.

החורף..באביב.הגידול.מתחדש.ומגודל.עד.לקציר.השני.בקיץ.וקציר.שלישי.ואחרון.
לפני.החורף.של.השמינית.

הוברה.-.]עזיבת.השדה.בור.ללא.גידול[-.שטחים.שגודל.עליהם.כותנה.בשנה.השישית:.

הכותנה.נקטפת.בתחילת.שנת.השמיטה.ולאחר.כיסוח.שיחי.הכותנה,.הקרקע.מוברת.

במשך.שנת.השבע..בקרקעות.אלו.ישנן.הוצאות.על.שמירת.ניקיון.השדה.מפני.עליית.

עשבים.רעים,.כמו.כן.ישנה.בעייתיות.בהותרת.שאריות.צמחי.הכותנה.בשדה,.אשר.

מהווים.פונדקאי.למזיקי.הכותנה.בימות.החורף.ומגבירים.את.הסיכון.בנגיעות.מזיקים.

בכותנה.בשנה.הבאה..החוק.מחייב.את.החקלאים.לחרוש.את.השטחים.בהם.גודלה.
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הצמחים. שאריות. כל. את. אוספים. בשמיטה,. לחרוש. יכולים. שאיננו. ואנו. כותנה,.
בחבילות.ומכניסים.אותם.לרפת.המשתמשת.בהם.לריפוד.חצרות.הרביצה.של.הפרות.

..

תיקון טעות
בלוח.הערלה.שנתפרסם.בגליון.185

.ס"ה.אחוזי.הערלה.בתפוח.עץ.הוא.0.42

קטיף.השעונית.)פספלורה(.מיולי-.דצמבר



27

הליכות שדה 186 - אב תשע"ד

 הערכות לשמיטה

חיפה.ת..ו.

ג'.תמוז.תשע"ד

לכבוד

עורך."הליכות.שדה"

אחדשה"ט.באה"ב

החיים.והשלום

בגליון.185.אייר.תשע"ד,.במדור.שמיטה.ברפת.הובאה.תמונת.מצב.מרפת.חפץ.חיים..

שהגרעינים. הנדפס. למרות. כי. להעיר. ברצוני. נ"י,. צור. שמאי. ר'. עם. שיחה. ואחרי.

והכוספא.במשך.כל.השנים.הם.יבוא.מחוץ.לארץ..לא.כך.הדברים,.במשך.השנים.ישנם.

שנים.שגרעיני.חיטה.שלא.מתקבלים.לטחנות.הקמח.מפאת.צימוקם.ומשקל.האלף.

]=.משקל.אלף.גרעינים[.שלהם,."חטה.מצומקת",.מגיעים.למכוני.התערובת.לבעלי.

חיים..וכן.בשמיטות.קודמות.כשטחנות.הקמח.לא.היו.מוכנות.לקלוט.חיטה.מתוצרת.

הארץ.בגלל.שנזרעות.בשמיטה,.מכוני.תערובת.קלטו.אותם,.וכמובן.שעורה,.וכן.סובין.

עלולים.להיות.באיסור.ספיחין.ויש.לדאוג.מראש.לבע"ח.הניזונים.ממכוני.התערובת.
השונים.

ישר.כח.על.החוברות.המעניינות.

מוקירך

יהושע.מאיר.שופט
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בדין הלואה שניתנת כדי לקיים מצות שמיטה
הרב אברהם יהושע סלומון

דורינו.בכלל.'אכשר.דרא'.ויש.רבים.ושלמים.החפצים.לקיים.מצוות.ה'.בהידור.ולחייב.

כספים. בהשמטת. העושים. ויש. מקיומם.. להפטר. שיכלו. למרות. במצוות. עצמם. את.

כהלל.שתיקן.פרוזבול.]גיטין.לד:[.ואחר..שכתבו.פרוזבול.מלוים.מעות.ליהודי.ובדעתם.

לקיים.בהלואה.זו.לאחר.ראש.השנה.מצות.השמטת.כספים..ויש..שנוהגים..לומר..ללוה.

שיתן.המעות.לצדקה.אחר.שביעית.או.אפילו.בלי.אמירה..דעתם.של.הלוה.והמלוה.

רוצה. הלוה. שלא. מפני. לצדקה. יגיע. דבר. של. בסופו. והכסף. השמיטה,. מצות. לשם.

כאלו,.. . להיות.מתווכים.בהלואות. אירגוני.צדקה. הנהיגו. ולאחרונה. ולא.המלוה.. בו.

מקבלים.כסף.מהאנשים.שרוצים.להלוות.ומעבירים.את.הכסף.בתורת.הלואה.מהנותן,.
ליהודי.נאמן,.מטעם.הארגון.וכך.מעות.הצדקה.נופלות.לידי.גזבר.נאמן.

היות.ונראה.לנו.שיש.מקום.לדון.אם.אכן.יש.בהנהגה.כזו.קיום.מצות.שמיטת.כספים.

לכל.הדעות,.באנו..להעלות.כמה.שאלות..כדי..שהרוצים.להדר..בקיום.המצוה.יעשו.
בלי.שום.פקפוק.הלכתי.

נאמר.)דברים.טו.ב(.לא.יגוש.את.רעהו.ואת.אחיו.כי.קרא.שמיטה.לה',.ממה.שכתבה.

התורה.לא.יגוש.דרשו.חז"ל.שהכתוב.מדבר.רק.על.הלואה.שניתן.לנגוש.אלא.שתורה.

אסרה.לנגוש,.אבל.על.הלואה.שאינה.בכלל.נגישה.לא.נאמר.איסור.נגישה.ולא.מצות.

אף. כלומר. אפשרויות,. כמה. לנגישה. עומדת. שאינה. מלוה. בגדר. ומצאנו. השמטה..
שנחשב.הלואה.גמורה.לעניני.ממונות..לא.נחשב.כלל.שהמלוה.נוגש.או.יכול.לנגוש..  

א..גיטין.לז..המלוה.על.המשכון.]שהמלוה.לקח.משכון.מהלוה.על.החוב,.החוב[.אינו.

מ"ד. ויש. . "נגוש".. כבר. הוא. החוב. בידו.המשכון,. יש. דהמלוה. והטעם.משום. נשמט.

בגמרא.דגם.אם.יש.ללוה.קרקע.כיון.שהקרקע.משועבדת.למלוה.לגבות.חובו..החוב.
אינו.נשמט.משום.דלא.קרינן.ביה.לא.יגוש.דכמאן.דגבוי.דמי.והחוב.כבר.נגוש..

ב..מכות.דף.ג:..איכא.דאמרי.א"ר.יהודה.אמר.שמואל.המלוה.את.חבירו.לעשר.שנים.

אין.שביעית.משמטתו.ואף.על.גב.דאתי.לידי.לא.יגוש.השתא.מיהא.לא.קרינן.ביה.לא.

יגוש..כלומר.אף.שהחוב.קיים.ועומד.לנגישה,.אך.היות.ובשעת.חיוב.מצות.השמטת.
החוב.עוד.לא.הגיע.זמן.הנגישה.ההלואה.אינה.נשמטת..
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ג..שבת.דף.קמ"ח:.הלוואת.יום.טוב.רב.יוסף.אמר.לא.ניתנה.ליתבע.ורבה.אמר.ניתנה.

ליתבע....]כלומר.חנווני.שנתן.ביום.טוב.מיני.מאכל.ומשתה.רב.יוסף.סובר.שלא.ניתנה.לתבוע.בבית.

דין,.דאם.יוכל.לתבוע.בבית.דין.יש.חשש.שיבוא.לכתוב.את.החוב.ביום.טוב,.לכן.חז"ל.גזרו.שלא.יוכל.

לתבוע.בדין.רק.בינו.לבין.עצמו.-.עפ"י.משנה.ברורה.תקכ"ה[..מתיב.רב.אידי.בר.אבין.השוחט.את.

הפרה.וחילקה.בראש.השנה.אם.היה.חדש.מעובר.משמט.ואם.לאו.אינו.משמט.]בזמן.

שקדשו.את.החודש.על.פי.עדים.של.ראיית.מולד.הלבנה,.בכניסת.ליל.ל'.של.חודש.אלול.לא.ידעו.אם.

הוא.ל'.לאלול.יום.חול.ועדיין.לא.נגמרה.השנה.השביעית,.או.א'.תשרי.יום.טוב.ונגמרה.השנה.השביעית.

והתחילה.שמינית,.רק.למחרת.אם.באו.עדים.שראו.את.המולד.התברר.שהוא.יום.טוב.של.ראש.השנה.

תחילת.השנה.השמינית,.ואם.לא.באו.עדים.התברר.שחודש.אלול.מעובר.והיום.ל'.באלול.והוא.יום.

חול.ועדיין.לא.נגמרה.השנה.השביעית..לכן.השוחט.את.הפרה.וחילק.את.בשרה.לפני.שהתברר.אם.

היום.שייך.לשנה.השביעית.או.לשמינית,.אם.אחר.כך.התברר.שחודש.אלול.מעובר,.אם.כן.חוב.לוקחי.

הבשר.לשוחט.היה.לפני.סוף.השנה.השביעית.ושביעית.משמטת.בסופה,.לכן.חובם.נשמט,.אבל.אם.

התברר.שהיום.הוא.יום.טוב.תחילת.השנה.השמינית.אינו.נשמט.מפני.שלא.עברה.עליו.שביעית[..ואי.

לא.ניתנה.ליתבע.מאי.משמט.וכו'.]ואם.תאמר.שהלואת.יום.טוב.לא.ניתנה.להתבע.בבי"ד,.כיון.

שחז"ל.תיקנו.שיש.לנהוג.יום.טוב.ביום.השלושים.של.אלול.אף.שיתכן.שלבסוף.יתברר.שהיה.חול,.כיון.

שהשוחט.לא.יכול.לתבוע.חובו.בבית.דין.החוב.לא.צריך.להשמט.גם.אם.התברר.שאלול.היה.מעובר.

והחוב.היה.עוד.בשנת.השמיטה[.לפירוש.זה.שכתבנו,.חזינן.שאף.שהחוב.הוא.חוב.ויכול.

לתבוע.בינו.לבין.עצמו,.אך.מכיון.שאינו.יכול.לתובעו.בבי"ד.מגזירת.חז"ל.החוב.לא.

]זהו.ביאור.דברי.הגמ'.לדעת.הרמב"ן.והרשב"א.שם.אבל.רש"י.שם.מפרש. מקרי.שיכול.לנוגשו..
פירוש.אחר.בסוגיה.שם.ואכ"מ[..

כל.אלו.המקרים.טעם.א'.להם.דלא.קרינן.ביה.לא.יגוש..והסיבה.שלא.קרינן.לא.יגוש.

היא.משני.אופנים.או.משום.דכבר.כאילו.גבה.חובו.ולא.נוגש,.או.משום.שאינו.יכול.
לנגוש.בבית.דין.

ד..שביעית.פרק.י.משנה.א.הקפת.החנות.אינה.משמטת,.כלומר.חוב.שמקורו.בקנייה.

מחנוני.והחנוני.נתן.לו.בהקפה,.אין.שמיטה.משמטת.אותו,.ונחלקו.הראשונים.בטעמא.

נשמט. הלואה. דרך. שנעשה. חוב. דרק. משום. פירשו. ראשונים. ועוד. הר"ש. דמילתא.

המשניות.. בפירוש. הרמב"ם. משמט.. אינו. מכר. של. וחוב. מכר. הוא. החנות. והקפת.

מפרש."וזה.הנקבץ.]חוב.החנוני.שמקבץ.את.החוב.עד.שתובע[.לא.יהיה.נשמט.בשנה.

השביעית.מפני.שאינו.על.דרך.חוב.ולא.מכר.לו.בעל.החנות.על.מנת.שיהיה.חוב.אבל.

מכר.לו.מעט.מעט.עד.שנתקבץ.לו.הכל.ויתן.לו.ממונו"..ולכאורה.ביאור.תחילת.דבריו.

שכתב.מפני.שאינו.על.דרך.חוב.היו.נוטים.לדברי.הר"ש.דאין.נשמט.משום.דאינו.מלוה.

אמנם.מסוף.דבריו.שכתב.עד.שיתקבץ.הכל.ויתן.לו.נראה..דהטעם.דאינו.משמט.משום.

דאינו.עומד.לנגישה.עד.שנתקבץ.הכל,.והב"י.בספריו.הוסיף.בדברי.הרמב"ם.הנ"ל.וז"ל.

הכס"מ.ונראה.לי.שטעם.הדבר.שמאחר.שדרך.להקיף.זמן.אחר.זמן.ואינו.נפרע.ממנו.עד.
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שיזדמנו.לו.מעות.ואין.דרך.לנוגשו.הוי.כאילו.הלוהו.עד.אחר.שביעית.שאין.שביעית.

משמטת1..ובב"י.האריך.ובמסקנת.דבריו.כתב.דהקפת.חנות.שאני.שדרך.להקיף.שנה.

ושנתים.ובסוף.נוטל.חובו.ואין.דרך.לנגשו.וכיון.שכן.הוה.ליה.כהלוהו.עד.אחר.שביעית.
דלרוב.הפוסקים.אין.שביעית.משמטתו2..

לפי.זה.פשיטא.ליה.לכס"מ.דאין.הבדל.אם.לא.תובעים.את.החוב.משום.שאינו.יכול.

מכח.הזכויות.בדין.או.שאין.תובעים.משום.שאין.הדרך.לתבוע.והגם.דזכאי.לתובעו.

בדין.כל.זמן.שיחפוץ.מ"מ.מכיון.דכעת.אינו.נוגשו.והרגילות.בעסק.זה.דאין.חוב.זה.
עומד.להנגש.עד.שיעשנו.מלוה.ע"כ.במצב.בפועל.לא.קרינן.ביה.לא.יגוש.ואינו.נשמט.

ה...שבועות.דף.מה:.והשביעית.משמטת.את.השבועה.וכתב.הר"ן.על.הרי"ף.שבועות.

דף.לב:.נ"ל.דהכא.בשתבע.קודם.שביעית.והודה.במקצת.וכפר.במקצת.ואותו.מקצת.

קודם.שביעית.אע"פ.שעברה. בו. אין.שביעית.משמטתו.שכל.ממון.שכפר. בו. שכפר.

מלוה. שביעית. במסכת. בירושלמי. בפירוש. איתא. והכי. משמט. אינו. עליו. שביעית.

ז"ל.בפ"י.מהל'.שמטה.ונמצא.שאותו. ונעשית.כפרנית.אינה.משמטת.וכ"כ.הרמב"ם.

ממון.שכפר.בו.לא.נשמט.בשביעית.וסד"א.כיון.שתבע.קודם.שביעית.והודה.במקצת.

ישבע. בשביעית. נשמטה. עומדת.שלא. במקומה. אותו.מקצת. ותביעת. במקצת. וכפר.

עליה.לאחר.שביעית.קמ"ל.דשביעית.משמטת.שבועה.זו.כיון.דהשמיטה.אותו.מקצת.

שהודה.בו.נמצא.שאינו.אלא.כופר.בכל.ואף.השבועה.שבאה.מחמת.אותו.מקצת.של.
הודאה.נשמטה.שכיון.שהממון.נשמט.אף.הדבור.של.שבועה.שבא.מכחו.נשמט.עכ"ל.

ומבואר.בפשטות.בדבריו.דהממון.שכופר.אינו.נשמט.משום.דלא.קרינן.ביה.לא.יגוש.

אחר.דכפר.הלוה.ונפטר.בדין.והגם.דאם.יבואו.עדים.שחייב.יכול.לתובעו.בדין.מ"מ.כיון.

דבפועל.אין.עדים.ואינו.נוגש.במציאות.אפי'.דיש.בכוחו.ליגוש.אינו.משמט.דלא.קרינן.

ביה.לא.יגוש..ויש.מפרשים.אחרת.בדברי.הרמב"ם.ורק.הבאנו.את.דברי.הר"ן.ולמדנו.
בו.כפשוטו.וכהסכמת.המפרשים,.ואכמ"ל.

1..נראה.להוסיף.בפשטות.דטעמו.משום.דלא.קרינן.ביה.לא.יגוש...
2..צריך.להוסיף.בדברי.הב"י.שדימה.הקפת.החנות.למלוה.שזמן.הפרעון.לאחר.שמיטה,.דקשה.האם.
נאמר.בדבריו.שהחנוני.לעולם.אינו.יכול.לתבוע.חובות.מהקפת.חנותו.אלא.ודאי.יכול.לתבוע.אפילו.
לפני.סוף.השביעית.וא"כ.אמאי.אינו.משמט,.לכן.נראה.שהחנוני.יכול.לתבוע,.ואם.יתבע.בי"ד.נזקקים.
לו,.אלא.כיון.שאין.דרכו.לתבוע.לא.קרינן.ביה.לא.יגוש.אף.שעל.פי.דין.הוא.יכול.לנגוש,.ומה.שהכס"מ.
מדמה.הקפת.חנות.למלוה.לעשר.שנים.אף.שהקפת.חנות.החנוני.יכול.לתבוע,.והלוה.לעשר.שנים.בתוך.
הזמן.המלוה.אינו.יכול.לתבוע,.הדמיון.הוא.רק.בזה.שגם.המלוה.לעשר.שנים.החוב.קיים.אלא.כיון.
שאין.תובעו.שביעית.לא.משמטת,.גם.הקפת.החנות.כיון.שאין.דרך.החנוני.לתבוע.קודם.שביעית.לכן.

לא.משמטת.
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ולכאורה.שני.מקרים.אלו.של.הקפת.החנות.ושל.מלוה.שכפר.בו.חלוקים.מלעיל.דשם.

לא.קרינן.ביה.לא.יגוש.או.משום.דהחוב.הוי.כגבוי.ונגוש.על.ידי.המשכון.או.על.ידי.

הקרקע.המשועבדת.לו.או.שאינו.יכול.לנגוש.דעדיין.לא.הגיע.זמן.הפירעון,.או.שאינו.

יכול.לנגוש.בבית.דין.משום.שחז"ל.תקנו.שהלואת.יום.טוב.אינה.ניתנת.להתבע.בב"ד.

בכל. ולנגוש. לתבוע. וזכותו. קיים. בו,.החוב. כפר. ומלווה.שהלוה. חנות. אבל.בהקפת.

זאת.לא.קרינן.ביה.שעומד.לנגישה.כיון.שהחנוני.אינו.רוצה.לנגוש,.או.כיון.שהלווה.

עומד.בכפירתו.אין.לו.כל.סיבה.ללכת.לבית.דין.לנגוש.שהלוה.כופר.הכל.ולא.ישלם.

והבי"ד.לא.יחייבו.את.הלוה...מתוך.הדברים.נראה.דבכדי..שמלוה.תחשב.לעומדת.

לנגישה.בעינן.לשני.הדברים.גם.שתעמוד.לנגישה.בב"ד.לאפוקי.מלוות.יו"ט.ומלוה.על.

המשכון.דנתבאר.לעיל.שלא.עומד.לנגוש.בב"ד.וגם.שתעמוד.לנגישה.בפועל.לאפוקי.

חנות. והקפת. כופר,. שהלוה. כיון. לנגוש. יכול. אינו. שלמעשה. בו. כופר. שהלוה. חוב.

שהחנוני.אינו.עומד.לנגוש.כיון.שאין.דרך.החנוני.להיות.נוגש.עד.זמן.מסויים..וכמובן.

מלוה.שהוא.כבר.נגוש.כגון.המלוה.על.המשכון,.לא.מיקרי.עומד.לנגישה.שכבר.נגוש.
הוא,.וכן.מלוה.שאינו.יכול.לנגוש.כגון.שלא.הגיע.זמן.הפירעון.לא.מקרי.עומד.לנגישה.

לפי.זה.שרק.אם.המלוה.יכול.לתבוע.את.חובו.בבי"ד.קרינן.ביה.לא.יגוש,.אבל.חוב.

שאינו.יכול.לתבוע.בבי"ד.שביעית.לא.משמטת..הקשו.האחרונים.על.דברי.הרמב"ם.

הלכות.שמיטה.ויובל.פרק.ט.הלכה.ט.התנה.עמו.שלא.יתבענו.שביעית.משמטת.ופירש.

הכס"מ.בשם.מהרי"ק."טעם.הדבר.שאע"פ.שאינו.יכול.לנגוש.אותו.כיון.שהחוב.מוטל.

עליו.והוא.חייב.לפורעו.בכל.עת.לצאת.ידי.שמים.גם.אם.יתפוס.המלוה.משל.הלוה.

יכול.ליקח.אותו.בחובו.קרי.ביה.לא.יגוש.ולא.דמי.לקובע.זמן.שאין.עליו.שום.חיוב.

בתוך.הזמן".ולכאורה.קשה.ממה.דביארנו.שאם.אינו.יכול.לתובעו.בדין.לא.קרינן.ביה.
לא.יגוש.

והנראה.לבאר.בדברי.הרמב"ם.וגם.בדברי.הכס"מ.ע"פ.הרדב"ז.שם..שכתב."נראה.לי.

טעמא.דאע"ג.שלא.יתבענו.כל.שעה.שהוא.רואה.אותו.הרי.הוא.כנגוש.מעצמו".וכוונתו.

נראה.על.פי.תוספות.בבא.קמא.דף.קט..סד"ה.ב"ח.דמקשים.על.המלוה.על.מנת.שלא.

לפרוע.וא"ת.וכי.בשופטני.עסקינן.שילוה.ע"מ.שלא.לפרוע.וי"ל.שהוא.אוהבו.שלא.יניח.

מלפרוע.בעבורו.ומכיון.דאיירי.באוהבו.קרינן.ביה.לא.יגוש.דהקרבה.ביניהם.גורמת.

לנגישה.אבל.אדם.מעלמא.שאין.בינו.לחברו.קרבה.אמרינן.דבעי.נגישה.בפועל.בב"ד.

זכות.למלוה. יש. נקבע.או.אם. והמצב.הזה. נגישה. .של. והיינו.דיש.מלוה.במצב.של.

לתבוע.בב"ד.או.אם.הוא.נוגש.בעצם.בלוה.אפילו.בלי.שמגיע.לב"ד.לתובעו.ויש..שתי.

נגוש.וממילא.במלוה.חברו.ע"מ.שלא. אפשרויות.האיך.נחשיב.למלוה.להיות.במצב.

לפרוע.הוא.נגוש.בעצם.אבל.מלות.יו"ט.דחכמים.פטרו.את.הלוה.או.במלוה.כפרנית.
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]שמבואר.בר"ן.במסכת.שבועות.לעיל.שאינו.נשמט[.איננו.נגוש.דאין.חברו.סמך.עליו.
ולא.חייב.עצמו.לפרוע.לו.ולא.שייך.כאן.דברי.התוס'.דלעיל.

מטרת. שכל. כספים. מצות.השמטת. לקיים. כדי. חבירו. את. נראה.שבמלוה. ולענינינו.

ההלואה.היא.שהחוב.ישמט.ואין.בדעת.המלוה.לתבוע.את.החוב,..אדרבה.אם.הלוה.

יש.מקום.לומר.דלא. יפרע. יבקש.שלא. יבוא.להחזיר.חובו.לפני.ראש.השנה.המלוה.

קרינן.במלוה.זו.לא.יגוש.ושביעית.לא.תשמט.המלוה.דעומדת.במצב.ואומדנא.דמוכח.
דאינו.רוצה.לתובעו.ומש"ה.לא.קרינן.במלוה.לא.יגוש.וכהקפת.החנות..

ואם.כן.הוא.בהלואה.שמלוה.רק.כדי.לקיים.מצות.שמיטת.כספים,.מצד.הדין.אין.בו.

מצוה.להשמיט..החוב,.מפני.שהחוב.לא.עמד.לנגישה.וגם.אם.המלוה.אומר.אחר.כך.
משמט.אני,.לא.קיים.מצוה..

ומה.דיש.עוד.לדון.בהלואה.הניתנת.כדי.לקיים.מצות.שמיטה.מצד.שהמלוה.מתיאש.

לדון.בדיני. יש. ליתן.את.החוב.לצדקה. ובפרט.במלוה.האומר. נוגש. ועוד.דהוא.אינו.
צדקה.נדון.בעזהי"ת.באחת.החוברות.הבאות.
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הרב אליקים שלנגר

הדברים הנכתבים במדור זה - "מושגים בהלכות זרעים" - מטרתם 

לבאר קצת את המושגים באופן כללי ולא לדון בפרטים. ואם בכל 

הנושאים כך, בדיני כלאי הכרם על אחת כמה וכמה, שהלכות כלאי 

הכרם משתנות על פי תנאים רבים ופרטים מרובים: איסור הזריעה 

של שני מינים יחד עם גרעין הגפן ]חרצן[, מין אחד עם גפן, זריעה 

גפן  בין  ותבואה, ההבדלים  ירק  בצד  גפן  נטיעת  קיימת,  גפן  בצד 

יחידית ל"כרם", בין "כרם קטן" ל"כרם גדול", שטחים שאינם כרם ודינם ככרם ]"מחול הכרם" "עריס" 

"קרחת הכרם"[. איסור הנאה מזמורות הגפן ומקש התבואה, אימתי רק הפירות נאסרים ואימתי גם 

הזמורות והקש. יש מקרים שאף שָזרע בכרם אפילו הפירות אינם אסורים, כמה מן הכרם נאסר כשזרע 

בתוך הכרם וכמה נאסר כשזרע בצד הכרם. אימתי הפירות נאסרים מיד ואימתי רק בהוספת מאתיים, 

בכל  יותר מאשר  ובהבאת שיטות  נמעט בפרטים  כן  על  חייבים לשורפם.  כלאי הכרם האם  פירות 

המדור, והקורא ישים לבו שאין כאן רק דברים כלליים ביותר.

ציינו.כמה.פעמים.לדיני.כלאי.הכרם.בחזון.איש..בחזון.איש.חלק."זרעים".נדפסו."דיני.כלאים".

)דף.פ"ג.ע"א(.ובתוכם."כלאי.הכרם",.בחזו"א.חלק."יורה.דעה".נדפסו."פרטי.דיני.כלאי.הכרם".
)דף.רי"א.ע"א(,.בחלק.מהמהדורות.הם.הועתקו.גם.בחלק.זרעים,.אחרי."דיני.כלאים".

איסור הזריעה ואיסור אכילה

בקרא. מפורש. איסורו. הכרם",. "כלאי. הוא. קרקע. שבגידולי. הכלאים. סוגי. מג'. אחד.

)דברים.כ"ב.ט'(."לא.תזרע.כרמך.כלאים.פן.תקדש.המלאה.הזרע.אשר.תזרע.ותבואת.

הכרם"..שונה.כלאי.הכרם.משאר.סוגי.הכלאים,.שכלאי.אילן.)"כלאי.הרכבה"(.וכלאי.

זרעים,.אף.שאסור.להרכיב.ולזרוע,.הפירות.מותרים.בהנאה.ובאכילה,.מה.שאין.כן.

בכלאי.הכרם,.שהתורה.כתבה.בו."פן.תקדש.המלאה.והזרע.אשר.תזרע.ותבואת.הכרם",.

ודרשו.חז"ל.)קידושין.נ"ו.ע"ב,.חולין.קט"ו.ע"א(."פן.תקדש.פן.תוקד.אש",.שכלאי.הכרם.

צריך.לשרוף.ולא.ליהנות.ולא.לאכול.]כך.היא.גירסת.הדרשה.בבבלי,.עי'.תורה.תמימה.

תזרע". "הזרע.אשר. בין. ערוך.השלחן[.. לקמן.בשם. ועי'. הירושלמי,. מה.שכתב.בשם.

בכרם,.ובין."תבואת.הכרם".אסורים.באכילה.ובהנאה,.ויש.אשר.גם.זמורות.הגפן.וקש.

התבואה.נאסרים.בהנאה.]רמב"ם[..כלומר.שני.איסורים.בכלאי.הכרם,.זריעת.הכלאים,.
האכילה.וההנאה.מהכלאים.

 

מושגים בהלכות זרעים
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דעת.ר'.יאשיה.)ברכות.כ"ב.ע"א,.קידושין.ל"ט.ע"ב(..שחיוב.מלקות.בזריעת.כלאי.הכרם.

הוא.רק."עד.שיזרע.חטה.ושעורה.וחרצן.במפולת.יד",.כלומר.שיהיו.שלשה.מיני.זרעים,.

]ראה.לקמן.דיש.סוברים.שרק. יחד. ויזרע.אותם. ועוד.שנים.אחרים,. גפן. אחד.מהם.

לחיוב.מלקות.מצריך.ר'.יאשיה.ג'.זרעים.בזריעה.אחת,.אבל.גם.אם.אינו.זורע.כנ"ל,.

אסור.מדאורייתא[..וכדעת.ר'.יאשיה.פסק.להלכה.הרמב"ם.)כלאים.ה'.ב'(."אינו.לוקה.

משום.זורע.כלאי.הכרם.עד.שיזרע.בארץ.ישראל.חטה.ושעורה.וחרצן.במפולת.יד"..וכן.
העתיק.השו"ע.)יו"ד.רצ"ו.א'(.

בדברי.ר'.יאשיה."עד.שיזרע.חטה.שעורה.וחרצן.במפולת.יד".נאמרו.שתי.הלכות.א..

כדי.ללקות.צריך.שיזרע.שני.מינים.שהם.בעצמם.כלאים.זה.בזה.]חטה.ושעורה[.ויחד.

אתם.יזרע.גם.חרצן.]גרעין.של.הגפן[..ב..זריעת.שלשת.הזרעים.צריכה.להעשות.בבת.

יד.כלומר.בבת.אחת,. זרע.במפולת. אחת..על.ההלכה.השניה.שאין.לוקים.אלא.אם.

כתב.רש"י.)קידושין.ל"ט.ע"א.ד"ה.ולא.קיי"ל(."מפולת.יד.נפקא.ליה.מלא.תזרע.כרמך.

כלאים.)דברים.כ"ב.ט'(.משמע.שזריעת.הכרם.עצמה.תהיה.בכלאים",.ביאור.דברי.רש"י.

כתב.ערוך.השלחן.)יו"ד.רצ"ו.ה'(."משום.דהוה.ליה.למכתב.כרמך.לא.תזרע.כלאים.כמו.

דכתיב.שדך.לא.תזרע.כלאים.והוה.משמע.שלא.תזרע.שני.מיני.זרעים.בכרם,.והשתא.

והיינו.שזורע.בשעת. תזרע,. לא. דגם.אכרם.קאי. לכרמך.משמע. תזרע. לא. דאקדמיה.
מעשה.גם.הכרם.עם.הכלאים.וזריעת.הכרם.הוא.חרצן".

הזרעים. שלושת. שזריעת. משמע. לכאורה. יד". "במפולת. שיזרע. עד. יאשיה. ר'. לשון.

צריכה.להעשות.בבת.אחת.ובפעולה.אחת,.אמנם.דעת.החזון.איש.)כלאים.א'.ז',.ב'.

ח'.ד"ה.והא.דמחפה,.י"א.י'.ד"ה.ולפי"ז,.ציינם.בדרך.אמונה.כלאים.ה'.צה"ל.אות.י'(.

שכל.שזרע.מין.אחד.ואח"כ.מין.שני.ואח"כ.חרצן,.אם.זרע.את.כולם.לפני.שהשתרשו.

גפן(,. )גרעין.של. יאשיה.מוזכר.שזורע.חרצן. ר'. עוד,.בדברי. ולא. יד".. "מפולת. מיקרי.

החזון.איש.)ב'.ו'.ד"ה.מן.האמור,.י"א.י'.ד"ה.ולפי"ז(.כתב.דחרצן.לאו.דוקא.הוא.הדין.

אם.זורע.יחור.של.גפן.]ענף.של.גפן[,..או.כופף.זמורה.של.גפן.כשהיא.עדיין.מחוברת.

)ג'.י"ב.ד"ה.והנה.הגר"א(.שכתב. ]ַהְבָרכה[.דינם.כזורע.חרצן..עי'.חזו"א. לגפן."האם".

בתוך.דבריו."מיהו.למש"כ.לעיל.ב'.סק"ו,.חייב.לר'.יאשיה.אף.בחטה.ושעורה.ויחור...",.

משמע.דחידוש.הוא.שיחור.]וזמורה[.דינו.כחרצן,.והיה.אפשר.לומר.שיחור.אינו.בכלל.

חרצן..ועי'.תרומת.הדשן.)שו"ת.קצ"ד(.שכתב.לגבי.איסור.כלאי.הכרם.בחוצה.לארץ.

"אי.ידעינן.שלא.נזרע.במפולת.יד.מודה.דשרי,.ונראה.דבארצותינו.לעולם.שרי.דלא.

גפנים. מגדלים. היו. לא. שהכורמים. דכוונתו. נראה. חרצנים",. לזרוע. עיקר. כל. שכיח.

חדשים.מחרצנים.]מגרעיני.הגפן[.אלא.או.על.ידי.יחורים.או.על.ידי.הברכת.זמורות..

לכאורה.משמע.מתרומת.הדשן.היות.ואין.זורעים.חרצנים.לא.מיקרי.מפולת.יד..ואפילו.
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אם.נאמר.שכוונת.תרומת.הדשן.שאף.שגם.ביחור.וזמורה.יתכן.מפולת.יד,.אבל.אין.

דרך.אדם.לזרוע.זרעים.כאשר.תוחב.יחור.לאדמה.או.כופף.זמורה.להברכה,.דזריעה.

ותחיבת.זמורה.הן.שתי.פעולות.שונות.שלא.עושים.כאחת,.אם.כך.היא.כוונת.תרומת.

הדשן,.צריכים.לומר.שתרומת.הדשן.אינו.סובר.את.חידושו.של.החזון.איש.שכל.זמן.

שלא.השרישו.מיקרי.מפולת.יד,.דאם.כל.זמן.שהיחור.או.הזרעים.לא.השרישו.מקרי.

מפולת.יד,.אמאי.לא.שכיח.שיזרע.שני.מיני.זרעים.ואח"כ.יתחוב.שם.יחורים.או.יתחוב.

יחורים.ואח"כ.יזרע.שם.זרעים..אך.לכאורה.נראה.דכוונת.תרומת.הדשן.היא.כפשוטם.
של.דבריו,.שרק.בזריעת.חרצנים.יש."מפולת.יד".ולא.ביחור.ובזמורה.

על.ההלכה.הראשונה.של.ר'.יאשיה,.שחייב.מלקות.רק.אם.זרע.ג'.זרעים.חיטה.שעורה.

"וטעמיה.דר'.יאשיה.לא. )קידושין.ל"ט.ע"א.ד"ה.לא.קיי"ל(. וחרצן,.כתב.רש"י.הנ"ל.

ידענא.מהיכא.נפקא.ליה.דבעינן.ב'.מיני.זרעים.וחרצן.שלישי"..ובתוס'.שם.)ד"ה.לא.

קיי"ל(.כתבו."משמע.ליה.דקרא.הכי.קאמר.כרמך.לא.תזרע.כלאים.כלומר.ובעינן.שיהיו.

כלאים.קודם.שיבואו.בכרם"..לדברי.התוס'.שבעינן."כלאים".גם.בלי.החרצן,.לכאורה.

פשיטא.ששני.הזרעים.צריכים.להזרע.קרובים.אחד.לשני.שיהיו.אסורים.משום.זריעת.

כלאי.זרעים,.שאם.נפלו.]החיטה.והשעורה[.רחוקים.אחד.מהשני.כדין.חיוב.הרחקת.מין.

אחד.מהשני,.אין.כאן.כלאים,.אפילו.שכל.אחד.מהם.יותר.קרוב.לחרצן.מדין.הרחקה.

שבין.חרצן.לתבואה.כגון.שהחרצן.בין.שניהם,.החיטה.מימין.החרצן,.והשעורה.משמאל.

א'(. ה'. )כלאים. ברמב"ם. וכן.משמע. בכרם".. שיבואו. "קודם. כלאים. כאן. אין. החרצן,.

"הזורע.שני.מיני.תבואה.או.שני.מיני.ירקות.עם.זרע.הכרם.הרי.זה.לוקה.שתים.אחת.

משום.שדך.לא.תזרע.כלאים.ואחת.משום.לא.תזרע.כרמך.כלאים",.משמע.דבכל.מקרה.

שלוקה.משום.זריעת.כלאי.כרם,.לוקה.גם.משום.כלאי.זרעים,.ולא.יתכן.שילקה.רק.

משום.כלאי.הכרם..וכן.משמע.בירושלמי.)כלאים.ח'.א'(.שהוא.מקור.לדברי.הרמב"ם,.

עי'.רדב"ז.וכסף.משנה.]ועי'.חזו"א.)כלאים.ג'.י"ב.ד"ה.שם.ליתן.שיעור.אחרת(.מש"כ.

בשם.הגר"א[..אמנם.עי'.מהר"י.קורקוס.)כלאים.ה'.ג'.ד"ה.ואינו.חייב(.שכתב."אפשר.

דמיירי.כשמרחיק.בין.הזרעים.הרחקה.הראויה.לזרעים.]ולכן.משום.איסור.כלאי.זרעים.

אינו.עובר,.רק.משום.כלאי.הכרם["..וכן.כתב.ערוך.השולחן.)יו"ד.רצ"ו.ד'(..]יתכן.שחייב.

מלקות.רק.משם.כלאי.הכרם.ולא.משום.כלאי.זרעים[."דבכלאי.זרעים.לא.קפדינן.רק.

שיעור.יניקה.כמ"ש.בסי'.רצ"ז.ובכלאי.הכרם.יש.שיעורים.גדולים.מזה"..כלומר.שיתכן.

שזרע.ג'.זרעים.במפולת.יד.והזרעים.הם.כלאים.עם.הכרם.אך.אינם.כלאים.זה.בזה.

דבריו. שלכאורה. השלחן. בערוך. ]עי"ש. יניקה. משיעור. מהשני. אחד. יותר. שרחוקים.

צריכים.ביאור,.בתחילה.הביא.את.הירושלמי.שמקשה.הרי.בכל.זריעה.של.מפולת.יד.

חייב.משום.כלאי.זרעים.ולמה.צריך.איסור.של.כלאי.הכרם,.וערוך.השלחן.כותב.את.

תירוץ.הירושלמי."לעבור.עליו.בשני.לאוין",.ואח"כ.מחדש.ערוך.השלחן.תירוץ.נוסף.
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מדיליה.דבכלאי.זרעים.לא.קפדינן.וכו',.דלכאורה.אם.הירושלמי.לא.תירץ.כן,.נראה.

דלא.סבירא.ליה.תירוצו.של.ערוך.השלחן[..ועי'.בבתי.כלאים.לבעל.תפארת.ישראל.

אות.ל"ו.שכדי.ללקות.צריך.שכל.ג'.הזרעים.יהיו.במרחק.טפח.ולא.יותר..ונראה.משום.
דדעתו.שרק.בהכי.יש.מלקות,..כמ"ש.שם.באות.ב'.

כאמור.להלכה.נפסק.כדעת.ר'.יאשיה.שאינו.לוקה.על."לא.תזרע.כרמך.כלאים"."עד.

חיטה. זרע. כגון. כנ"ל,. זריעה.שלא. אודות. יד".. במפולת. וחרצן. ושעורה. שיזרע.חטה.

ושעורה.על.יד.גפן.קיימת,.או.זרע.חרצן.ליד.חיטה.ושעורה.]כלומר.שלשת.המינים.

נמצאים.יחד.אך.לא.נזרעו.במפולת.יד[,.או.זרע.רק.חיטה.על.יד.גפן.קיימת.או.זרע.חרצן.

על.יד.חיטה.]כלומר.אין.שלשת.המינים.אלא.רק.גפן.וחיטה.וגם.לא.נזרעו.במפולת.

יד[,.לא.נמצא.מפורש.אם.לדעת.ר'.יאשיה.זריעה.כזו.שלא.נתקיימו.בה.שני.התנאים,.

מותרת,. או. מדרבנן. או.אסורה. הזריעה.אסורה.מהתורה,. יד,.אם. ומפולת. זרעים. ג'.

ואסורים. קדשו. אם. הכרם,. ותבואת. שנזרע. הזרע. דין. מה. בגמ'. נתפרש. לא. כן. כמו.

באכילה.ובהנאה.או.לא..שיתכן.שאף.שאין.איסור.זריעה.מהתורה.רק.אם.זורע.ג'.מינים.
ובמפולת.יד,.בכל.זאת.הגידולים.נאסרים.מהתורה.

.לגבי.איסור.אכילה.והנאה.מפורש.ברמב"ם.)מאכלות.אסורות.י'.הל'.ו'.ז'(.שגם.אם.לא.

נזרעו.ג'.זרעים.ובמפולת.יד,.הגידולים.אסורים.מהתורה."כלאי.הכרם.כיצד.מין.ממיני.

תבואה.או.מיני.ירקות.שנזרעו.עם.הגפן.בין.שזרע.ישראל,.בין.שזרע.נכרי,.בין.שעלו.

מאליהן.בין.שנטע.הגפן.בתוך.הירק.שניהם.אסורים.באכילה.ובהנייה.שנאמר.פן.תקדש.

המלאה.הזרע.אשר.תזרע.ותבואת.הכרם,.כלומר.פן.תתרחק.ותאסור.שניהם..והאוכל.

כזית.מכלאי.הכרם.בין.מן.הירק.בין.מן.הענבים.לוקה.מן.התורה.ושניהם.מצטרפין"..

מפורש.שגם.אם.זרע.מין.אחד."מין.ממיני.התבואה",.וגם.אם.זרע.שלא.במפולת.יד,.

"שנטע.הגפן.בתוך.הירק",.שניהם.נאסרים..נראה.דמה.שכתב.הרמב"ם.בתחילת.דבריו.

"שנזרעו.עם.הגפן".אין.כוונתו.שנזרעו.יחד.במפולת.יד,.אלא.עם.הגפן.פירושו.סמוך.

ז'(.שכתב.דאין.ראיה.מהרמב"ם.שגם.במין.אחד. ה'. )כלאים. ]עי'.בכסף.משנה. לגפן..

נאסר,.אמנם.בבית.יוסף.)יו"ד.רצ"ו.דף.רמ"ב.ע"ב,.במהדורה.החדשה.עמ'.ש"כ(.כתב.
שמהרמב"ם.משמע.שגם.מין.אחד.אוסר[.

לגבי.איסור.זריעה.כתב.הרמב"ם.)כלאים.ה'.ז'(."אסור.לזרוע.ירקות.או.תבואה.בצד.

זה. הרי. לוקה. שאינו. אע"פ. כן. עשה. אם. תבואה. או. הירק. בצד. גפן. ליטע. או. גפנים.

או. ירקות. לזרוע. שהאיסור. משמע. הרמב"ם. מלשון. לכאורה. שניהם".. ונאסרו. קדש.

תבואה.בצד.גפנים.או.ליטע.גפן.בצד.הירק.או.התבואה,.הוא.דאורייתא.מדכתב."אע"פ.

שאינו.לוקה.הרי.זה.קדש",.משמע.שרק.מלקות.אינו.לוקה.אבל.הזריעה.עצמה.אסורה.

מהתורה.]לכאורה.משמע.שהוא.הדין.אם.זרע.מין.אחד.בצד.הגפן.או.נטע.גפן.בצד.
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משנה. הכסף. כתב. וכן. התבואה"[.. או. הירק. בצד. "גפן. גפן". בצד. "תבואה. אחד,. מין.

)כלאים.ח'.סוף.י"ג-י"ד(.שגם.זריעה.שלא.במפולת.יד.אסורה.מהתורה."....הרי.בהדיא.

בהנאה".. אסור. זרעו. ואם. לזורעו. התורה. מן. אסור. יד. במפולת. נזרע. שלא. שאע"פ.

]הכסף.משנה.לא.פירש.מהיכן.דייק.ש"הרי.בהדיא.שאע"פ.שלא.נזרע.במפולת.יד.אסור.

מן.התורה.לזורעו",.דאולי.האיסור.שהזכיר.הרמב"ם.הוא.מדרבנן..וכן.הכס"מ.לא.פירש.

אם.גם.זריעת.מין.אחד.אסורה.מהתורה,.ואם.גם.מין.אחד.אוסר.באכילה.והנאה.או.

בין.דבריו.בכסף.משנה.לדבריו.בבית. "סתירה". עי'.לעיל.שהבאנו. דוקא.שני.מינים..

יוסף..ולפי.דבריו.בבית.יוסף.גם.במין.אחד.איסור.האכילה.וההנאה.הוא.מן.התורה[..

וכן.כתב.הלחם.משנה.)מאכלות.אסורות.י'.ו'(."ונראה.מדברי.רבינו.]הרמב"ם[.דהוא.

סבור.דמאי.דאמר.ר'.יאשיה.בפ"ק.דקידושין.)ל"ט.ע"א(.ובכמה.מקומות.דאינו.חייב.

איסור. לענין. אבל. מלקות. לענין. היינו. יד. במפולת. וחרצן. ושעורה. חטה. שיזרע. עד.

זריעה.מן.התורה.ולענין.איסור.אכילה.והנאה.אפילו.מין.אחד.בין.הגפנים.אסור.....וכן.

נראה.בפרק.ה'.מהלכות.כלאים.שבתחילת.הפרק.פסיק.כר'.יאשיה.דבעי.חטה.ושעורה.

ז'(.כתב.אסור.לזרוע.ירקות.או.תבואה.בצד.הגפנים. )הל'. יד.ואח"כ. וחרצן.במפולת.

וכו'.ואם.עשה.כן.אע"פ.שאינו.לוקה.הרי.זה.קדש.ונאסרו.שניהם.משמע.דאסור.מן.

התורה.בזריעה.אע"פ.שאין.בו.מלקות.וכן.ביאר.הרב.כסף.משנה.בסוף.פ"ח.מהלכות.

כלאים.]שהעתקנו.לעיל["..גם.הלחם.משנה.לא.ביאר.מהיכן.דיוקו.שהאיסור.לזרוע.

בלא.מפולת.יד.ואפילו.מין.אחד.הוא.מדאורייתא.שיתכן.דמה.שכתב.הרמב"ם.שאסור.

לזרוע.אע"פ.שאין.בו.מלקות.הכוונה.שאסור.מדרבנן..אנחנו.כתבנו.לעיל.שכן.משמע.

ממה.שכתב.הרמב"ם."אע"פ.שאין.בו.מלקות".משמע.שרק.מלקות.אין.אבל.האיסור.

הוא.דאורייתא,.ואולי.גם.כוונת.הכסף.משנה.והלחם.משנה.לדייק.כן..אלא.שעי'.בלשון.

בצד. ירקות. וכן. תבואה. מיני. לזרוע. רבנן. אסרו  "וכן. שכתב. תקמ"ח(. )מצוה. החינוך.

הגפנים.או.ליטע.גפן.בצד.הירק.או.התבואה.....ואם.עשה.כן.אף.על.פי.שאינו לוקה.

הרי.זה.קדש.ונאסרו.שניהם.בהנאה.ושורפין.הכל",.כלומר.לדעת.החינוך.לזרוע.שלא.

במפולת.יד.אסור.מדרבנן.]עי"ש.הטעם.למה.חז"ל.אסרו.הזריעה[.וסיים."אעפ"י.שאינו.

לוקה",.ובודאי.כוונתו.אעפ"י.שאינו.לוקה.משום.שאין.האיסור.מהתורה,.כלומר.לשון.

"אע"פ.שאינו.לוקה".אינו.מורה.שהאיסור.הוא.מהתורה.)עי'.רמב"ם.ביאת.המקדש.ג'.

ט',.ובכסף.משנה.שם(..אמנם.אם.נאמר.שפשיטא.להו.לכסף.משנה.וללחם.משנה.שאם.

הפירות.נאסרים.מדאורייתא.מוכח.שגם.הזריעה.אסורה.מדאורייתא,.כלומר.איסור.

אכילת.כלאי.כרם.הוא.רק.אם.גם.הזריעה.היתה.באיסור,.א"כ.כיון.שהרמב"ם.כתב.

מפורש.שאיסור.האכילה.וההנאה.ממה.שנזרע.בצד.הגפן.]או.גפן.שנזרע.בצד.תבואה[.

]אין. מלקות. בו. שאין. אלא. מהתורה,. הזריעה. איסור. שגם. מוכח. מדאורייתא,. הוא.

)מלאכות. דלעיל. לאיסור.האכילה,.דהרמב"ם. הגורמת. היא. הזריעה. הכוונה.שאיסור.
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אסורות.י'(."בין.שזרע.נכרי.בין.שעלו.מאליהן",.ולנכרי.אין.איסור.לזרוע.ובודאי.אם.

עלו.מאליהן.לא.היה.איסור.בזריעה,.אלא.הכוונה.שבכל.צורה.שיש.איסור.לזרוע.כלאי.

כלאי. אם. אבל. ובהנאה,. באכילה. אסורים. צורה. באותה. והכרם. הזרעים. אם. הכרם,.
הכרם.הם.בצורה.שמותר.אפילו.לזרוע.אינם.נאסרים[.

אמנם.צ"ב.שאם.זריעה.שלא.במפולת.יד.ושלא.בג'.זרעים.אינו.בכלל.הלאו.של.כרמך.לא.

תזרע,.ולכן.לא.לוקים,.מהיכן.למדנו.שהתורה.אסרה.את.הזריעה..החזון.איש.)כלאים.

א'.ו'(.כתב.שאם.התורה.אסרה.את.הפירות.חזינן.שזריעה.כזו,.אף.שאינה.במפולת.יד.

וג'.זרעים,.אינה.רצויה.לפניו."נראה.דנלמד.מהא.דאסרתן.התורה.וכתיב.פן.תוקדש,.

אלמא.דלא.ניחא.ליה.לרחמנא.בהכי,.ומ"מ.נראה.דאינו.אלא.איסורא.בעלמא.ולא.לאו.

אע"ג.דכתיב.פן.]תוקדש.המלאה.וכו',.וכל."פן".הוא.לאו[.כיון.דלא.כתיב.פן.על.העשיה.

]כלומר.על.הזריעה[.אלא.על.הקידוש"..עי"ש.בחזו"א.אם.למסקנה.סבירא.ליה.שאיסור.

זריעת.מין.אחד.הוי.דאורייתא..לכאורה.לדברי.החזו"א.צריך.לומר.דתחילת.הפסוק.

"לא.תזרע.כרמך.כלאים".וסוף.הפסוק."פן.תקדש.המלאה.הזרע.אשר.תזרע.ותבואת.

הכרם".אינם.קשורים.יחד,.תחילת.הפסוק.הוא.על.זריעה.במפולת.יד.וג'.זרעים,.חיטה.

שעורה.וחרצן,.וסוף.הפסוק.אינו.מחובר.לראשיתו.אלא.כל.כלאים.של.כרם.נאסר..וכן.

כתב.ערוך.השלחן.)יו"ד.רצו.י'(.בדעת.הרמב"ם."הכי.פירושו.לא.תזרע.כרמך.כלאים.וזה.

חטה.וכו'.במפולת.יד......ואח"כ.קאמר.פן.תקדש.המלאה.והזרע.ותבואת.הכרם.כלומר.
דלעניין.שתאסר.התבואה.והגפן.לא.בעינן.רק.חד.זרע.וכרם.מגודל".

לפי מה שכתבנו בדעת הרמב"ם, יוצא:

א..מלקות.חייב.רק.אם.זורע.ג'.מינים.חיטה.ושעורה.וחרצן.וזורעם.במפולת.יד.

ב..אסור.לזרוע.מהתורה.חיטה.]או.שעורה[.בצד.גפן.או.גפן.בצד.חיטה.]או.שעורה[,.
אבל.אין.בו.מלקות.]ולא.לאו.אלא.איסורא.בעלמא[.

ג..הפירות.נאסרים.מהתורה.בין.שזרע.ג'.מינים.יחד.בין.זרע.מין.אחד.בצד.גפן.או.גפן.

בצד.מין.אחד..גם.אם.זרע.נכרי.וגם.אם.עלו.מאליהן.נאסרים,.ואם.אכל.מהפירות.

לוקה..כלומר.הדין."עד.שיזרע.חטה.ושעורה.במפולת.יד",.נאמר.רק.לגבי.חיוב.מלקות.

על.הזריעה.אבל.איסור.תורה.ואיסור.אכילת.הפירות.הוא.גם.ללא.מפולת.יד.וללא.ג'.
זרעים.
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אף.שכתבנו.כן.בדעת.הרמב"ם.אין.הדברים.מוסכמים.לכל.הדעות,.ויש.מפרשים.אחרת.

את.הרמב"ם..בראשונים.אחרים.מצאנו.שיטות.שונות.א..יש.אומרים.שאם.לא.מתקיים.

יד".אין.שום.איסור,.דהתורה.לא. בזריעה."עד.שיזרע.חטה.ושעורה.וחרצן.במפולת.

אסרה.אלא.זריעה.כזאת,.ואם.זרע.בצורה.אחרת.–.מותר,.וגם.הפירות.אינם.נאסרים,.

]נראה.דפשיטא.להו.שסוף.הפסוק."פן.תקדש.המלאה".קאי.על.תחילת.הפסוק.."לא.

יד,.המלאה. ובמפולת. זרעים. ג'. ואם.תזרע.כרמך.כלאים.כלומר.תזרע. תזרע.כרמך",.

תקדש,.אך.אם.תזרע.אחרת.המלאה.לא.תקדש[..וגם.רבנן.לא.אסרו.זריעה.שאין.בה.

"חטה.ושעורה.וחרצן.במפולת.יד",.וגם.את.הפירות.לא.אסרו..ב..יש.סוברים.שמדין.

תורה.רק.ג'.זרעים.ובמפולת.יד.אסור,.ומדין.תורה.כל.שלא.היו.ג'.זרעים.ובמפולת.יד.

גם.הפירות.מותרים,.אבל.רבנן.אסרו.גם.במין.אחד.וגם.שלא.במפולת.יד,.ולא.רק.את.

הזריעה.אסרו.אלא.גם.את.הפירות...ג..יש.סוברים.ששני.מינים.וגפן.אפילו.אם.לא.

זרעם.במפולת.יד,.הפירות.אסורים.מהתורה..אבל.מין.אחד.וגפן.אינו.אוסר..]ונראה.

שלדעתם.גם.זריעת.שני.מינים.בצד.גפן.מותרת.כיון.שאינו.במפולת.יד,.אלא.שהפירות.
יאסרו[,.עי'.דרך.אמונה.)כלאים.ה'.ס"ק.כ"ז(.שציין.לשיטות.השונות..


