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  הנושאים העיקריים במסכת:

 

מינים שונים שאינם כלאיים זה בזה. מינים שיש ביניהם דמיון ובכל זאת הם כלאיים זה  :א קפר

 בזה. כלאי בהמה וכלאי הרכבה.

הזרועה במין אחד, כיצד להכשירה לזריעת מין  שדה תערובת של מינים שונים בזרעים. :פרק ב

הכשירה לזריעה. כיצד לזרוע מינים שונים בשדה ללא לאחר, ושדה הנטועה באילנות כיצד 

 כלאיים.

 .כיצד לזרוע מינים שונים בשדה ללא איסור כלאיםהמשך לפרק הקודם:  :פרק ג

 .דיני כלאיים בכרם :פרק ד

 .ם בכרםדיני כלאייהמשך לפרק הקודם:  פרק ה:

דין כלאיים בעריס ובגפן בודדה, דין כרמים הנטועים על מדרגות ההרים (טרסות), גפן  פרק ו:

בודדת שמודלית על קנים או על אילן סרק, זריעה תחת אילן מאכל שגפן מודלית על 

 חלקו, מתי גפנים בודדות נקראים כרם,

ע אצלו ויוצר כלאיים לחבירו, , כלאיים שאינם נאסרים, הזורדין כלאיים בגפן מוברכת :פרק ז

גפנים שנטו על גבי תבואה ותבואה שנטתה על גבי גפנים, דין עציץ נקוב ושאינו נקוב 

 .בכרם

סוגי כלאיים ואיסוריהם, סוגי כלאיים בבהמות וחיות, כלאיים בבהמות הקשורות לקרון,  :חפרק 

 הגדרת בהמות וחיות, מי נענש בשימוש בכלאי בהמה.

 .אי בגדיםדיני כל :פרק ט
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 פרק א:

מינים שיש ביניהם דמיון ובכל זאת  ,מינים שונים שאינם כלאיים זה בזה הנושאים העיקריים בפרק:

 כלאי בהמה וכלאי הרכבה. ם זה בזה,הם כלאיי

 

 מושגים:

 סוגי כלאיים:

או שני מיני ירקות , כגון חיטה ושעורה זריעה של שני מיני זרעים יחד :כלאי זרעים

 וכד'.יחד 

 מיני ירקות, וירק באילן) 2מיני אילנות.  2( הרכבת שני מינים זה בזה :י הרכבהאכל

 ,שלא לזווג שני מיני בהמות יחד. כגון: סוס וחמורסוגי אסורים:  2יש בזה   :כלאי בהמה

 לחרוש בשור וחמור יחד. :בהמות יחד. כגוןבשני מיני ושלא לעשות מלאכה 

 .בגד העשוי מצמר ופשתים יחדשת לבי נקרא גם שעטנז. :כלאי בגדים 

    

 ניות שאינם כלאיים זה בזהטקמיני מיני תבואה ו משנה א:

 ְוַהּזּוִנין ֵאיָנן ִּכְלַאִים ֶזה ָּבֶזה. ַהִחִּטים

 ַהְּׂשעֹוִרים ְוִׁשּבֶלת ׁשּוָעל,

 ַהֻּכְּסִמין ְוַהִּׁשיפֹון,

 ַהּפֹול ְוַהַּסִּפיר,

 ַהֻּפְרְקָדן ְוַהּטַפח,

 ֵאיָנם ִּכְלַאִים ֶזה ָּבֶזה. ,ְוַהְּׁשעּוִעיתָּלָבן ּופֹול הַ 

 ).הזונין הם מין גרוע של חיטיםחיטים וזונין ( 1

 .(שבולת שועל הם שעורים מדבריים) שעורים ושבולת שועל 2

 מיני תבואה דומים).שניהם פון (יכוסמין וש 3

 פול וספיר (שניהם מיני פול). 4

 פורקדן וטופח (שניהם מיני קטניות). 5

 לבן ושעועית (שניהם מיני פול).פול ה 6
 

 מיני ירקות שאינם כלאיים זה בזה משנה ב:

 ְוַהְּמָלְפפֹון ֵאיָנם ִּכְלַאִים ֶזה ָּבֶזה. ַהִּקּׁשּות

 ַרִּבי ְיהּוָדה אֹוֵמר: ִּכְלַאִים.

 ֲחֶזֶרת ַוֲחֶזֶרת ַּגִּלים,

 ֻעְלִׁשין ְוֻעְלֵׁשי ָשֶדה,

 ְּכֵריִׁשים ּוְכֵריֵׁשי ָשֶדה,

 ְוֻכְסָּבר ָשֶדה, ָּברֻּכסְ 

 ַחְרָּדל ְוַחְרָּדל ִמְצִרי,

 ּוְדַלַעת ַהִּמְצִרית ְוָהְרמּוָצה,

 ֵאיָנם ִּכְלַאִים ֶזה ָּבֶזה.  ,ּופֹול ַהִּמְצִרי ְוֶהָחרּוב
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 קישוא ומלפפון (שהוא מלון): 1

 אינם כלאיים זה בזה. תנא קמא: 1.1

 כלאיים זה בזה. :)(ואין הלכה כמותורבי יהודה  1.2

 סה) וחזרת עלים (חסת בר).חזרת (ח 2

 עולשין ועולשי בר. 3

 כרישים (מין בצל) וכרישי בר. 4

 כוסבר וכוסבר בר. 5

 חרדל וחרדל מצרי. 6

 א דלעת מתוקה) ורמוצה (שהיא דלעת מרה).ידלעת המצרית (שה 7

 ).פול המצרי והחרוב (שהוא מין קטנית 8
 

 ירקות שאינם כלאיים זה בזהמיני המשך  משנה ג:

 ּוץ,ְוַהָּנפ ַהֶּלֶפת

 ְוַהְּכרּוב ְוַהְּתרֹוְבתֹור,

 ֵאיָנם ִּכְלַאִים ֶזה ָּבֶזה. ,ַהְּתָרִדים ְוַהְּלעּוִנים

 הֹוִסיף ַרִּבי ֲעִקיָבא:

 ַהּׁשּום ְוַהּׁשּוָמִנית,

 ,ְוַהְּבַצְלצּולַהָּבָצל 

 ֵאיָנן ִּכְלַאִים ֶזה ָּבֶזה. ,ְוַהֻּתְרמֹוס ְוַהְּפָלְסלֹוס

 יו דומים לעלי הלפת).הלפת והנפוץ (מין צנון שעל 1

 כרוב ותרובתור (כרוב מדברי). 2

 (שני מיני סלק). םתרדים ולעוני 3

 רבי עקיבא: אף הירקות הבאים אינם כלאיים זה בזה: 4

 שום ושומנית (שום הבר). 4.1

 בצל ובצלצול (בצל הבר). 4.2

 וס (תורמוס הבר).לתורמוס ופלס 4.3
 

 (לעניין הרכבה זה בזה) כלאיים באילנות משנה ד:

 :ןּוָבִאילָ 

 ָהֲאָגִסים, ְוַהְּקֻרְסּתּוֵמִלין,

 ֵאיָנם ִּכְלַאִים ֶזה ָּבֶזה. ,ְוַהָּפִריִׁשים ְוָהֻעְזָרִדים

  ַהַּתּפּוַח ְוַהַחְזָרד,

 ַהַּפְרְסִקים ְוַהְּׁשֵקִדין,

  ַאף ַעל ִּפי ֶׁשּדֹוִמין ֶזה ָלֶזה, ִּכְלַאִים ֶזה ָּבֶזה. ,ְוָהִריִמיןְוַהִּׁשיָזִפין 

 כלאיים זה בזה: נםישאעצים  1
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 אגסים וקרוסתומלין (אגסי בר קטנים). 1.1

 פרישים ועוזרדים (שיחי בר שפרותיהם דומים לתפוחים קטנים). 1.2

 למרות שהם דומים זה לזה: ,עצים שהם כלאיים זה בזה 2

 פוח הבר).תתפוח וחזרד ( 2.1

 פרסקים (אפרסקים) ושקדים. 2.2

 זית ורימון) ורימין.עץ המורכב משיזיפים ( 2.3
 

 שהם כלאיים זה בזה למרות שיש דמיון ביניהם ירקות משנה ה:

 ְוַהָּנפּוץ, ַהְּצנֹון

 ַהַחְרָּדל ְוַהַּלְפָסן,

 ,ִעם ַהִּמְצִרית ְוָהְרמּוָצה ,ּוְדַלַעת ְיָוִנית

 ַאף ַעל ִּפי ֶׁשּדֹוִמין ֶזה ָלֶזה, ִּכְלַאִים ֶזה ָּבֶזה.

 הצנון והנפוץ (מין צנון שעליו דומים ללפת). 1

 רדל הבר).החרדל והלפסן (ח 2

 דלעת יוונית ודלעת מצרית. 3

 דלעת יוונית ודלעת רמוצה (דלעת מרה שממתיקים אותה ברמץ). 4
 

 בהמות שהן כלאיים זו בזו למרות שהן דומות משנה ו:

 ְוַהֶּכֶלב, ַהְּזֵאב

 ֶּכֶלב ַהֻּכְפִרי ְוַהּׁשּוָעל,

 ָהִעִּזים ְוַהְּצָבִאים,

 ַהְּיֵעִלים ְוָהְרֵחִלים,

 ֶרד,ַהּסּוס ְוַהּפֶ 

 ַהֶּפֶרד ְוַהֲחמֹור,

 ,ַהֲחמֹור ְוֶהָערֹוד

 ֶזה ָלֶזה, ִּכְלַאִים ֶזה ָּבֶזה. ֶׁשּדֹוִמיןַאף ַעל ִּפי 

 זאב וכלב. 1

 ושועל. ,)ולצייד כלב כפרי (שמגדלים אותו לשמירה 2

 עיזים וצבאים. 3

 יעלים ורחלים. 4

 סוס ופרד (תערובת של סוס ואתון). 5

 פרד וחמור. 6

 חמור וערוד (חמור בר). 7
 

 כלאי הרכבה משנה ז:

 ְמִביִאין ִאיָלן ְּבִאיָלן, ֵאין
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 ָיָרק ְּבָיָרק,

 ְולא ִאיָלן ְּבָיָרק, ְולא ָיָרק ְּבִאיָלן.

 ַרִּבי ְיהּוָדה ַמִּתיר ָיָרק ְּבִאיָלן.

 .(מין בשאינו מינו) אסור להרכיב אילן באילן 1

 .(מין בשאינו מינו) אסור להרכיב ירק בירק 2

 ?וירק באילן ן בירק כיב אילרהאם מותר לה 3

 אסור. תנא קמא: 3.1

 מתיר. :)(ואין הלכה כמותורבי יהודה  3.2
 

 דוגמאות להרכבה אסורה משנה ח:

 נֹוְטִעין ְיָרקֹות ְּבתֹו� ַסָּדן ֶׁשל ִׁשְקָמה, ֵאין

 ֵאין ַמְרִּכיִבין ֵּפיָגם ַעל ַּגֵּבי ִקָּדה ְלָבָנה,

 ִמְּפֵני ֶׁשהּוא ָיָרק ְּבִאיָלן.

 .� ַהֲחצּוב, ֶׁשְּיֵהא ְמֵקרוֹ ְלתוֹ  ְּתֵאָנהן ִיחּור ֶׁשל ֵאין נֹוְטִעי

 .ֵהא זֹוֶרֶקת ֵמיֶמיָה ְלתֹוכוֹ ֵאין ּתֹוֲחִבין ְזמֹוָרה ֶׁשל ֶּגֶפן ְלתֹו� ָהֲאַבִּטיַח, ֶׁשּתְ 

 .ָרקי ֶׁשהּוא ִאיָלן ְּביָ ִמְּפנֵ 

 ַּמְרּתֹו,ֵאין נֹוְתִנין ֶזַרע ְּדַלַעת ְלתֹו� ַהַחָּלִמית ֶׁשְּתֵהא ְמׁשַ 

 ָרק.ִמְּפֵני ֶׁשהּוא ָיָרק ְּביָ 

 ).ירק באילןירקות בתוך גזע של אילן השקמה ( 1

 ).ירק באילןבתוך עץ קידה לבנה ( פיגם (שיח בר ריחני) 2

 יחור (ענף רך) של תאנה בתוך חצב (אילן בירק). 3

 (אילן בירק). , במטרה להשקות את הגפן במימי האבטיחענף של גפן בתוך אבטיח 4

 (ירק בירק). , במטרה שהזרע ישמר במימי החלמית עד לזריעתושל דלעת בתוך חלמית זרעים 5
 

 והעלים קצת מגוליםהגפן הטומן אגודה של לפת או צנונית תחת  משנה ט:

 ִאם ָהיּו ִמְקָצת ָעָליו ְמֻגִּלין, ,ֶלֶפת ּוְצנֹונֹות ַּתַחת ַהֶּגֶפן ַהּטֹוֵמן

 ם,ֵאינֹו חֹוֵׁשׁש לא ִמּׁשּום ִּכְלַאיִ 

 ְולא ִמּׁשּום ְׁשִביִעית,

 .ַמַעְשרֹותְולא ִמּׁשּום 

 ְוִנָּטִלים ְּבַׁשָּבת.

 

 ֲהֵרי ֶזה ִּכְלַאִים. ,ַהּזֹוֵרַע ִחָּטה ּוְשעֹוָרה ְּכַאַחת

 :ַרִּבי ְיהּוָדה אֹוֵמר: ֵאינֹו ִּכְלַאִים, ַעד ֶׁשְּיהּו

 ,ּוְשעֹוָרהְׁשֵּתי ִחִּטים 

 ים,אֹו ִחָּטה ּוְׁשֵּתי ְשעֹוִר 

 .אֹו ִחָּטה ּוְשעֹוָרה ְוֻכֶּסֶמת

 אין בזה כלאיים (שאין זה דרך זריעה). 1
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 זריעה).זה דרך שאין אין בזה איסור שביעית (בשנה השביעית,  2

 הגידולים שהתוספו בקרקע אינם חייבים במעשרות. 3

 לאחוז בהם ולהוציא את האגודה מהקרקע בשבת.מותר  ,אם עלי האגודה מגולים 4
 הו המינימום הנאסר בכלאי זרעים ?מ כותרת נוספת:

 (כגון גרעין חיטה וגרעין שעורה).יחד זריעת שני גרעינים משני מינים שונים  תנא קמא: 1

 גרעינים ששנים מהם אינם כלאיים זה בזה, והשלישי כלאיים בהם. כגון: 3פחות ל רבי יהודה: 2

 שני גרעיני חיטה וגרעין אחד של שעורה. 2.1

 ני שעורה.גרעין חיטה אחד ושני גרעי 2.2

 גרעין חיטה, גרעין שעורה וגרעין כוסמת (חיטה וכוסמת אינם כלאיים זה בזה). 2.3
 

  פרק ב

כיצד  שדה הזרועה במין אחד ,תערובת של מינים שונים בזרעים הנושאים העיקריים בפרק:

הכשרת שדה הזרועה או נטועה במין מסוים מין אחר, לזריעת  להכשירה

כיצד לזרוע מינים שונים בשדה ללא  כדי לזרעה או לנטעה במין אחר,

 כלאיים.חשש 

 

  מושגים:

 בר על זריעה ולא על קצירה.ומד של תבואה. (מידת נפח) שטח שאפשר לזרוע בו סאה בית סאה:

 מבית סאה. 24חלקי  1אמות, שהוא  10.2אמות על  10.2שטח של  :בית רובע

ובע הקב. רובע הקב הוא כמות החומר פעמים ר 24קבים, דהינו  6ל סאה יש בכ קב,רבע  :רובע הקב

 שאתו אפשר לזרוע שטח של בית רובע.של תבואה 

 ערוגה מאורכת. :משר

 

 ?שהם כלאיים זה בזה  כיצד ניתן להתיר תערובת של זרעים משנה א:

 .ּה רַבע ִמִּמין ַאֵחר, ְיַמֵעטְסָאה ֶׁשֶּיׁש ּבָ  ָּכל

 ַרִּבי יֹוֵסי אֹוֵמר: ָיבר.

 ד ֵּבין ִמְּׁשֵני ִמיִנין.ֵּבין ִמִּמין ֶאחָ 

 ִמִּמין ֶאָחד. ֶאָּלאַרִּבי ִׁשְמעֹון אֹוֵמר: לא ָאְמרּו 

 ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים: ָּכל ֶׁשהּוא ִּכְלַאִים ַּבְּסָאה ִמְצָטֵרף ְלרַבע.

 שעורים):חלקים  23-חיטה וחלק אחד  :(כגון 24חלקי  1המינים  בתערובת הוא  2אם היחס בין  1

 .)24חלקי  1-(וע"י כך היחס יהיה קטן מ מהמין המועט ימעט תנא קמא: 1.1

 מתוך תערובת את אחד המינים. ("יבר") יוציא לגמרי רבי יוסי: 1.2

  שני סוגים. כילובין אם הוא מ סוג אחד של זרעיםמכיל המחלוקת היא בין שהמין המועט  2

 :בתערובת 24חלקי  1ד מגיעים לכדי מינים ששניים מהם יח 3תערובת של  3

 :)(ואין הלכה כמותועון רבי שמ 3.1

 אסור.ל רהשיעוצריך למעט רק אם אחד המינים לבדו מגיע לכדי  3.1.1



 מסכת כלאיים בס"ד
 זאב לבנוניבעריכת 

 

 39מתוך  8עמוד 

 שני מינים אינם מצטרפים יחד לאסור את התערובת. 3.1.2

  חכמים: 3.2

 המנים כל אחד מהם הוא כלאיים בפני עצמו הם מצטרפים. 2אם  3.2.1

 .אם רק מין אחד מתוך השניים הוא כלאיים, אינם מצטרפים 3.2.2
 

 רים את הכמויות של שני מינים בתערובת כדי שיחשב לכלאי זרעים ?כיצד משע משנה ב:

 ְּדָבִרים ֲאמּוִרים? ַּבֶּמה

 ְּתבּוָאה ִּבְתבּוָאה ְוִקְטִנית ְּבִקְטִנית,

 ְּתבּוָאה ְּבִקְטִנית ְוִקְטִנית ִּבְתבּוָאה.

 ֶּבֱאֶמת ָאְמרּו:

 ד ֵמֶעְשִרים ְוַאְרָּבָעה ְּבנֹוֵפל ְלֵבית ְסָאה., ִמְצָטְרִפין ֶאחָ ֶנֱאָכִליןֵזְרעֹוֵני ִגָּנה ֶׁשֵאיָנן 

 ַרִּבי ִׁשְמעֹון אֹוֵמר:

 ְּכֵׁשם ֶׁשָאְמרּו ְלַהְחִמיר, ָּכ� ָאְמרּו ְלָהֵקל;

 ִמְצָטֶרֶפת ֶאָחד ֵמֶעְשִרים ְוַאְרָּבָעה ְּבנֹוֵפל ְלֵבית ְסָאה. ַּבְּתבּוָאהַהִּפְׁשָּתן 

 רובע הקב ממין אחר ימעט? ובתה של תעראסבאלו מקרים מדובר שאם יש ב 1

 .קטניותשני מיני או  שני מיני תבואההתערובת היא של כאשר  1.1

 בקטנית או קטנית בתבואה.תבואה כאשר התערובת היא  1.2

 הלכה מקובלת היא ש:תנא קמא:  2

ראה ה מהם כדי לזרוע בית סאה (שיש צורך בפחות מסאכאשר התערובת מכילה זרעוני גינה  3

  :מושגים)

 של שטח בית סאה. 24חלקי  1לזרוע יכולים בתערובת שהגינה  יזירעונב אם לזריעה ורההתערובת אס

 רבי שמעון: 4

מרובע הקב מהם אוסרת את התערובת כמות קטנה ש (שהם קטנים) גינה יכשם שמחמירים בזירעונ 4.1

יותר לאסור את שנדרשת בהם כמות גדולה (שהם גדולים) לזריעת, כך מקילים בזרעים אחרים 

 .לזריעה התערובת

 בזרעי פשטן צריך יותר מסאה לזריעת בית סאה. לדוגמא: 4.2
 

 משנה ג: שדה הזרועה חיטים, מה יש לעשות כדי לזרעה שעורים ?

 ,ָשֵדהּו ְזרּוָעה ִחִּטים ְוִנְמַל� ְלָזְרָעּה ְשעֹוִרים ָהְיָתה

 ַיְמִּתין ָלּה ַעד ֶׁשַּתְתִליַע,

 ְויֹוַפ� ְוַאַחר ָּכ� ִיְזַרע.

 ָּכ� אֹוַפ�, ֶאָּלא הֹוֵפ� ְוַאַחר ָּכ� זֹוֵרַע. ְוַאַחרְּמָחה, לא יאַמר: ֶאְזַרע ִאם צִ 

 ַּכָּמה ְיֵהא חֹוֵרׁש?

 ְּכַתְלֵמי ָהְרִביָעה.

 .ְסָאהַאָּבא ָׁשאּול אֹוֵמר: ְּכֵדי ֶׁשּלא ְיַׁשֵּיר רַבע ְלֵבית 

 פעולות לפני זריעת השעורים: 2יש לעשות  1
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 .ימים) 3(בדרך כלל  של החיטה ירקבו יש לחכות עד שהזרעים 1.1

 לאחר מכן יש להפוך את הקרקע במחרשה. 1.2

 .(ולא לאחר הזריעה) של השעורים האם החיטה התחילה לבצבץ, יש להפוך את הקרקע לפני הזריע 2

 מה המרחק בין תלמי החרישה כדי שיחשב שהקרקע כבר נהפכה ? 3

 .התלמים שעושים אחר הגשם (תלמים רחבים) כמו תנא קמא: 3.1

 של קרקע לא חרושה. 24חלקי  1כך שלא ישאר  ושצריך לחר אבא שאול: 3.2
 

 כיצד יעשה ? ,, וכן להיפךגפניםבה ונמלך לנטוע תבואה או ירק, שדה זרועה  משנה ד:

 ְוִנְמַל� ְלָנְטָעּה, ְזרּוָעה

 לא יאַמר: ֶאַּטע ְוַאַחר ָּכ� אֹוַפ�, ֶאָּלא הֹוֵפ� ְוַאַחר ָּכ� נֹוֵטַע.

 ָעה ְוִנְמַל� ְלָזְרָעּה,ְנטּו

 ֲאָׁשֵרׁש, ֶאָּלא ְמָׁשֵרׁש ְוַאַחר ָּכ� זֹוֵרַע. ָּכ�לא יאַמר: ֶאְזַרע ְוַאַחר 

 ּגֹוֵמם ַעד ָּפחֹות ִמֶּטַפח, זֹוֵרַע, ְוַאַחר ָּכ� ְמָׁשֵרׁש. ,ִאם ָרָצה

 גפנים. יטעאח"כ אם השדה זרועה תבואה או ירק, יהפוך את הקרקע ו 1

 :גפניםעה אם השדה נטו 2

 .תבואה או ירק תחילה ואח"כ יזרע הגפניםיעקור את   2.1

 .את הגפנים ואח"כ לשרשתחילה, , יכול לזרוע לגובה פחות מטפח הגפניםאם קוצץ את  2.2
 

 המשך הפיכת שדה הזרועה במין מסוים לצורך זריעתה במין אחר משנה ה:

 ,ָשֵדהּו ְזרּוָעה ַקְנּבֹוס אֹו לּוף ָהְיָתה

 ַע ּוָבא ַעל ַּגֵּביֶהם, ֶׁשֵאיָנן עֹוִשין ֶאָּלא ְלָׁשלׁש ָׁשִנים.לא ְיֵהא זֹורֵ 

 ,ִאְסִטיסְּתבּוָאה ֶׁשָעלּו ָּבּה ְסִפיֵחי 

 ְוֵכן ְמקֹום ַהְּגָרנֹות ֶׁשָעלּו ָּבֶהן ִמיִנין ַהְרֵּבה,

 ,ְוֵכן ִּתְלָּתן ֶׁשֶהֱעָלה ִמיֵני ְצָמִחים

 ֵאין ְמַחְּיִבין אֹותֹו ְלַנֵּכׁש.

 לֹו: ֲעקר ֶאת ַהּכל חּוץ ִמִּמין ֶאָחד. אֹוְמִריםֵּכׁש אֹו ִּכַּסח, ִאם נִ 

 (מין בצל): לוףבוס (מין כמון) או בזרעי נהשדה זרועה בק ההיית 1

 . בשנים להירק 3אין טעם לחכות עד שיתליעו השורשים כיוון שלוקח להם  1.1

  .ורק אח"כ לזרוע הלוףבוס או נהקיש לעקור את השורשים של  1.2

 :)מעונין בגידולם שבעל הבית אינוכיוון שברור (אין חייבים לנכש שים צמחסוגי  2

 .)כהצומח בתוכשהוא צמח המזיק לתבואה  (מיןבתבואה ספיחים של איסטיס  1.1

 מיני צמחים שונים הצומחים בגורן (ומפריעים לדישה). 1.2

 .ומזיקים לגידולו מיני צמחים שונים שצומחים בתוך התלתן 1.3

 ., חוץ ממין אחדחייבים לנכש, מחייבים אותו לעקור הכל אם ניכש חלק מהצמחים שאין 2
--- 
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 ערוגות הזרועות מינים שונים 2המרחק שיש להשאיר בין  משנה ו:

 ,ַלֲעׁשֹות ָשֵדהּו ֵמָׁשר ֵמָׁשר ִמָּכל ִמין ָהרֹוֶצה

 .ֵּבית ַׁשַּמאי אֹוְמִרים: ְׁשלָׁשה ְּתָלִמים ֶׁשל ָּפִתיחַ 

 .ַהָּׁשרֹוִניא ָהעל ּוֵבית ִהֵּלל אֹוְמִרים: ְמל

 ּוְקרֹוִבין ִּדְבֵרי ֵאּלּו ִלְהיֹות ְּכִדְבֵרי ֵאּלּו.

 שעושים כדי לפתוח את הקרקע.מהסוג תלמים רחבים  3מרחק של  בית שמאי: 1

 כרוחב העול של השוורים החורשים בשרון. בית הלל: 2

 ההבדל בין בית שמאי ובית הלל אינו גדול. 3
 

 פשר לזרוע שני מינים שונים זה ליד זהדוגמאות למקרים בהם א משנה ז:

 ,ראׁש ּתֹור ִחִּטים ִנְכָנס ְּבתֹו� ֶׁשל ְשעֹוִרים ָהָיה

 ֻמָּתר, ִמְּפֵני ֶׁשהּוא ִנְרֶאה ְּכסֹוף ָשֵדהּו.

 ,ֶׁשּלֹו ִחִּטים ְוֶׁשל ֲחֵברֹו ִמין ַאֵחר

 לֹו ֵמאֹותֹו ַהִּמין. ִלְסמֹו�ֻמָּתר 

 ,ִחִּטים ִחִּטים ְוֶׁשל ֲחֵברוֹ  ֶׁשּלוֹ 

 ֻמָּתר ִלְסמֹו� לֹו ֶּתֶלם ֶׁשל ִּפְׁשָּתן, ְולא ֶּתֶלם ֶׁשל ִמין ַאֵחר.

 : ֶאָחד ֶזַרע ִּפְׁשָּתן ְוֶאָחד ָּכל ַהִּמיִנין.אֹוֵמרַרִּבי ִׁשְמעֹון 

 ַרִּבי יֹוֵסי אֹוֵמר: ַאף ְּבֶאְמַצע ָשֵדהּו ֻמָּתר ִלְבּדֹוק ְּבֶתֶלם ֶׁשל ִּפְׁשָּתן.

 שעורים:שדה של ל עד ההמגיע חיטיםקרן זוית חדה) של  תצורב שמסתימתה זרועה ראש תור (שד 1

 .אינו כלאיים כיון שנראה כסוף שדה ולא ככלאיים

 שדה שלו זרועה חיטים ושל חברו שעורים, 2

  יכול לזרוע שעורים בין החיטים שלו לשעורים של חבירו. (מפני שנראה כהמשך שעורים של חברו).

 השדות ? 2בגבול של  של פשתן, האם יכול לזרוע תלם אחד ו זרועים חיטיםשדה שלו ושל חביר 3

 תלם פשתן, מותר. מין אחר, אסור. תנא קמא: 3.1

 תלם אחד מכל מין מותר. (ואין הלכה כמותו):רבי שמעון  3.2

 באמצע שדה של מין אחר: פשתןזריעה של תלם בודד ממין  4

 אסור. תנא קמא: 4.1

 .שהמטרה לבדוק את שדהו ולא לקיים את הפשתן)ברור (, מותר (ואין הלכה כמותו):רבי יוסי  4.2
 

 זרועים תבואה או ירקותזריעת תלם אחד של חרדל או חריע בין שדה שלו לשדה חברו ש משנה ח:

 סֹוְמִכין ִלְשֵדה ְתבּוָאה ַחְרָּדל ְוָחִריַע, ֵאין

 ֲאָבל סֹוְמִכין ִלְשֵדה ְיָרקֹות ַחְרָּדל ְוָחִריַע.

 

 ְוַלִּניר, ְוַלָּגָפה, ְוַלֶּדֶר�, ְוסֹוֵמ� ַלּבּור,

 ֲעָשָרה ְטָפִחים, ָּגבּהַ ְוַלָּגֵדר ֶׁשהּוא 

 ְוֶלָחִריץ ֶׁשהּוא ָעמק ֲעָשָרה ְוָרָחב ַאְרָּבָעה,



 מסכת כלאיים בס"ד
 זאב לבנוניבעריכת 

 

 39מתוך  11עמוד 

 ְוָלִאיָלן ֶׁשהּוא ֵמֵס� ַעל ָהָאֶרץ,

 .ַאְרָּבָעהְוַלֶּסַלע ֶׁשהּוא ָּגבַּה ֲעָשָרה ְוָרָחב 

 )., וזה נראה ככלאיים(חרדל וחריע אינם מזיקים לתבואהאם השדות זרועות תבואה, אסור  1

 .), וברור שאינו רוצה לקיימםאם השדות זרועות ירקות, מותר (חרדל וחריע מזיקים לירקות 2
 מינים 2דברים שחשובים כהפרדה בין  כותרת נוספת:

 .שדה בור (אדמה שלא נעבדה) 1

 שדה ניר (שדה חרוש). 2

 גפה (גדר אבנים שאינן מודבקות). 3

 אמות. 4רך שרוחבה ד 4

 טפחים 4טפחים באורך  10גדר גבוה  5

 טפחים. 4טפחים ורחב  10עמוק  חריץ 6

 טפחים. 3ענפי אילן שאינן גבוהים מהקרקע  7

 טפחים. 4טפחים ורחב  10לע גבוה ס 8
 

 סאהבבית  בשטח של מינים שוניםאפשרויות שונות לזרוע  משנה ט:

 ,ִמָּכל ִמיןַלֲעׁשֹות ָשֵדהּו ָקַרַחת ָקַרַחת  ָהרֹוֶצה

 ת ְסָאה,עֹוֶשה ֶעְשִרים ְוַאְרַּבע ָקָרחֹות ְלֵבי

 .ִמָּקַרַחת ְלֵבית רַבע

 ֶׁשִּיְרֶצה. ִמיןְוזֹוֵרַע ְּבתֹוָכּה ָּכל 

 ָהְיָתה ָקַרַחת ַאַחת אֹו ְׁשַּתִים, זֹוְרָען ַחְרָּדל.

 .ֵמִאירל; ִּדְבֵרי ַרִּבי לא ִיְזַרע ַחְרָּדל, ִמְּפֵני ֶׁשִהיא ִנְרֵאית ִּכְשֵדה ַחְרּדָ  ,ָׁשלׁש

 ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים: ֵּתַׁשע ָקָרחֹות ֻמָּתרֹות, ֶעֶשר ֲאסּורֹות.

 חּוץ ִמָּקַרַחת ַאַחת. ְּבתֹוָכּהלא ַיֲעֶשה  ,ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר ֶּבן ַיֲעקב אֹוֵמר: ֲאִפּלּו ָּכל ָשֵדהּו ֵּבית ּכֹור

 רבי מאיר: 1

 (קרחת): רובעותמערוגות  24 -יכול לחלק את השטח ל 1.1

 .(ראה מושגים) בית רובעבשטח של וכל ערוגה היא  1.1.1

 .(בלא הרחקה) לזרוע בכל ערוגה כל מין שירצהו 1.1.2

 :תבואהשכולה בשדה  1.2

 .שלוש או יותרבערוגה אחת או שתיים ולא  חרדליכול לזרוע  1.2.1

 ערוגות. 3יכול לזרוע גם  מין אחר שאינו חרדל, 1.2.2

 חכמים: 2

, ערוגות של מינים שונים 9ק קים שווים, יכול לזרוע רחל 25-בשטח של בית סאה המחולק ל

 .)המהשנייאחת של ערוגה (בהרחקה 

 רבי אליעזר בן יעקב: 3

 .) הזרועה במין אחד אסור לזרוע בתוכה יותר מערוגה אחת ממין אחרשל בית כורשדה (ואפילו היא 
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 בתוכו חלקים שאינם ראויים לזריעהיש ששטח בית רובע  משנה י:

 א ְּבתֹו� ֵּבית רַבע, עֹוֶלה ְּבִמַּדת ֵּבית רַבע:ֶׁשהּו ָּכל

 ֲאִכיַלת ַהֶּגֶפן ְוַהֶּקֶבר ְוַהֶּסַלע, עֹוִלין ְּבִמַּדת ֵּבית רַבע.

 

 .רַבעֵּבית  ,ְּתבּוָאה ִּבְתבּוָאה

 ִׁשָּׁשה ְטָפִחים. ,ָיָרק ְּבָיָרק

 ,ְּתבּוָאה ְּבָיָרק, ָיָרק ִּבְתבּוָאה

 ֵּבית רַבע.

 ִׁשָּׁשה ְטָפִחים. ,יֶעֶזר אֹוֵמר: ָיָרק ִּבְתבּוָאהַרִּבי ֱאלִ 

 .אינו ראוי לזריעה בית רובע משמש כהרחקה גם אםשטח של  1

 דוגמאות לדברים שמצטרפים לשטח בית רובע: 2

 ).שסביבה אסור לזרועטפחים  6( שטח הקרקע שהגפן תופסת 2.1

 קבר (שאסור בזריעה). 2.2

 סלע (שאינו ראוי לזריעה). 2.3
 מינים 2ורי הרחקה בין שע כותרת נוספת:

 אמות בקרוב). 10אמות על  10בין תבואה מסוג אחד לתבואה מסוג אחר, בית רובע ( 1

 טפחים. 6בין ירק מסוג אחד לירק מסוג אחר,  2

 תבואה בתוך שדה ירקות, בית רובע. 3

 ירק בתוך שדה תבואה: 4

 בית רובע. חכמים: 4.1

 טפחים. 6 רבי אליעזר: 4.2
 

 מזה כראוי אולם הירק של האחד נוטה על האחרמינים הרחוקים זה  2 משנה יא:

 ,נֹוָטה ַעל ַּגֵּבי ְּתבּוָאה, ְוָיָרק ַעל ַּגֵּבי ָיָרק, ְּתבּוָאה ַעל ַּגֵּבי ָיָרק, ָיָרק ַעל ַּגֵּבי ְּתבּוָאה ְּתבּוָאה

 ַהּכל ֻמָּתר, חּוץ ִמְּדַלַעת ְיָוִנית.

 :אֹוֵמר ֵמִאירַרִּבי 

 .ְצִריף ַהִּקּׁשּות ּופֹול ַהּמִ ַא

 ְורֹוֶאה ֲאִני ֶאת ִּדְבֵריֶהן ִמְּדָבַרי.

 אין בזה משום כלאיים, חוץ מ: 1

 דלעת יוונית הנוטה על תבואה או ירק. תנא קמא: 1.1

 רבי מאיר: 1.2

 .הנוטה על תבואה או ירק קישות ופול המצריאף  1.2.1

 מדברי. תנא קמאנראים יותר דברי ו 1.2.2
 

 :גפרק 
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 ונים בשדה ללא איסור כלאיםכיצד לזרוע מינים ש :הנושאים העיקריים בפרק

 

 טפחים 6טפחים על  6שאפשר לזרועה בערוגה של השונים מספר סוגי הזרעים  משנה א:

 ,ְטָפִחים ַעל ִׁשָּׁשה ְטָפִחים ֶׁשִהיא ִׁשָּׁשה ֲערּוָגה

 .ֶאְמַצעת ָהֲערּוָגה ְוֶאָחד ּבָ ַאְרָּבָעה ְּבַאְרַּבע רּוחוֹ  ,תֹוָכּה ֲחִמָּׁשה ֵזְרעֹוִניםזֹוְרִעים ּבְ 

 ְׁשלָׁשה ַעל ָּכל ְּגבּול ּוְגבּול ְוֶאָחד ָּבֶאְמַצע. ,ִעין ְּבתֹוָכּה ְׁשלָׁשה ָעָשרָלּה ְּגבּול ָּגבַּה ֶטַפח, זֹוְר  ָהָיה

 , ִמְּפֵני ֶׁשהּוא ְמַמְּלֵאהּו.ַהְּגבּוללא ִיַּטע ראׁש ַהֶּלֶפת ְּבתֹו� 

 ַרִּבי ְיהּוָדה אֹוֵמר: ִׁשָּׁשה ָּבֶאְמַצע.

 ., סוג חמישי באמצעצידי הערוגה (למעט בפינות) 4-סוגים ב 4, סוגים 5פשר לזרוע עד א 1

 טפחים): 8טפחים על  8השטח כולו הוא  ודהיינ( טפח הטפח ורחב הגבוה מסגרתאם סביב הערוגה יש  2

 תנא קמא: 2.1

 ערוגה.אמצע הב מסגרת ואחדבכל אחד מצדדי ה 3, סוגי זרעים 13עד  בהאפשר לזרוע  2.1.1

 מפני שדרכו להתפשט לתוך הערוגה. ,ע ראש לפת בתוך הגבולאין לנטו 2.1.2

 סוגים בערוגה כולה). 18סוגים באמצע הערוגה (ועל ידי כך יהיו   6אפשר לזרוע  יהודה: רבי 2.2
 

 הבחנה בין זרעים שזורעים מהם ערוגות קטנות וזרעים שזורעים מהם שדות משנה ב':

 ה,ִמין ְזָרִעים ֵאין זֹוְרִעים ָּבֲערּוגָ  ָּכל

 ְוָכל ִמין ְיָרקֹות זֹוְרִעין ָּבֲערּוָגה.

 ִמין ְזָרִעים; ,ַחְרָּדל ַוֲאפּוִנים ַהּׁשּוִפין

 .ָרקִמין יָ  ,ֲאפּוִנים ַהַּגְמָלִנים

 ,ְּגבּול ֶׁשָהָיה ָּגבַּה ֶטַפח ְוִנְתָמַעט

 ָּכֵׁשר, ֶׁשָהָיה ָּכֵׁשר ִמְּתִחָּלתֹו. 

 

 ,ֶטַפחִּקים ַהֶּתֶלם ְוַאַּמת ַהַּמִים ֶׁשֵהם ֲעמֻ 

 ֶאָחד ִמָּכאן, ְוֶאָחד ִמָּכאן, ְוֶאָחד ָּבֶאְמַצע. ,ֵזְרעֹוִניןָׁשה זֹוְרִעים ְלתֹוָכן ְׁשל

 :לזרועאפשר ("בערוגה")  טפחים 6טפחים על  6של  בשטח 1

 זרעים שנוהגים לזרוע מהם שדות ("מין זרעים") רק סוג אחד. 1.1

 סוגים. 5זרעוני ירקות ("מין ירקות") עד  1.2

 למיני זרעים: חרדל ואפונים השופין. דוגמא 2

 דוגמא למיני ירקות: אפונים הגמלנים. 3

 ונתמעט מגובהו ורוחבו:טפח,  וטפח ורוחב וגובהסביב הערוגה, שמסגרת  4

 .כלאייםלא צריך להוציא את הצמחים משום  4.1

 יוון שהיה כשר בשעת הזריעה.כ 4.2
 טפחים  6טפח ורחב  יםמוקעאו באמת מים שיבשו מימיה  מחרשה בחריץזריעה  כותרת נוספת:

 הכתלים המשופעים. 2 -נוספים ב םאחד בחריץ, ושני ,םזירעונימיני  3 הםע באפשר לזרו
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 דין ראש תור ירק שנכנס לשדה של ירק אחר משנה ג':

 .ֻמָּתר, ִמְּפֵני ֶׁשהּוא ִנְרֶאה ְּכסֹוף ָשֵדהּו ,ראׁש ּתֹור ָיָרק ִנְכָנס ְלתֹו� ְשֵדה ָיָרק ַאֵחר ָהָיה

 

 ,ֹוָכּה ׁשּוָרה ֶׁשל ָיָרק ַאֵחרְּבת ִלַּטעָהְיָתה ָשֵדהּו ְזרּוָעה ָיָרק, ְוהּוא ְמַבֵּקׁש 

 ַרִּבי ִיְׁשָמֵעאל אֹוֵמר: ַעד ֶׁשְּיֵהא ַהֶּתֶלם ְמֻפָּלׁש ֵמראׁש ַהָּׂשֶדה ְוַעד ראׁשֹו.

 ִׁשָּׁשה ְטָפִחים ְורַחב ְמלֹואֹו. אֶר�ַרִּבי ֲעִקיָבא אֹוֵמר: 

 י ְיהּוָדה אֹוֵמר: רַחב ִּכְמלא רַחב ַהַּפְרָסה.ַרּבִ 

 קרן זוית של ערוגת ירק, אפילו היא נוגעת בשדה של ירק אחר, אין זה כלאיים.
 רה של ירק מסוים לשדה של ירק אחרלהכניס שו מגבלה הנדרשת כדי כותרת נוספת:

 אורכה.לכל  ,די השורהדמפולש משני צ (חריץ) יש צורך לעשות תלם ישמעאל: ביר 1

 6טפחים ורוחבו  6יהיה שאורכו ומספיק משני צידי השורה, מפולש צורך בתלם  אין עקיבא: רבי 2

 טפחים.

 אחד. פרסה)רוחב של ( טפחשל  רוחב(כר' עקיבא), וב טפחים 6 אורךמספיק תלם ב יהודה: רבי 3
 

 דין שורות בודדות של מיני ירק שונים הגדלים בשדה אחת משנה ד:

 ֻמָּתר. ,י ׁשּורֹות ֶׁשל ִקּׁשּוִאין, ְׁשֵּתי ׁשּורֹות ֶׁשל ְּדלּוִעים, ְׁשֵּתי ׁשּורֹות ֶׁשל ּפֹול ַהִּמְצִריְׁשּתֵ  ַהּנֹוֵטעַ 

 ָאסּור. ,, ׁשּוָרה ֶׁשל ּפֹול ַהִּמְצִריְּדלּוִעיםׁשּוָרה ֶׁשל ִקּׁשּוִאים, ׁשּוָרה ֶׁשל 

 ,ָרה ֶׁשל ּפֹול ַהִּמְצִרי ְוׁשּוָרה ֶׁשל ִקּׁשּוִאיםׁשּוָרה ֶׁשל ִקּׁשּוִאים, ׁשּוָרה ֶׁשל ְּדלּוִעים, ׁשּו

 ַמִּתיר, ֱאִליֶעֶזרַרִּבי 

 ַוֲחָכִמים אֹוְסִרין.

תלם של מחרשה אם ושתי שורות פול המצרי,  ,שתי שורות דלועים ,שתי שורות קישואיםהנוטע  1

 מפסיק בין כל מין ומין, מותר.

 .ול המצרי, ותלם של מחרשה מפסיק ביניהם, אסורושורה של פ שורה של קישואים ושורה של דלועים 2

שורה של קישואים ולאחריה שורה של דלועים ושורה של פול המצרי ואחריהם שוב שורה של  3

 קישואים:

 .שורות אחרות) 2(נראה כשדה קישואים שבתוכה  אליעזר מתיררבי  3.1

 חכמים אוסרים. 3.2
 

 רחקה בין המיניםבגומה אחת בלא ה ה לצד זהז קישוא ודלעתזריעת  משנה ה':

 ָאָדם ִקּׁשּות ּוְדַלַעת ְלתֹו� ּגּוָמא ַאַחת, ּוִבְלַבד ֶׁשְּתֵהא זֹו נֹוָטה ְלַצד ֶזה, ְוזֹו נֹוָטה ְלַצד ֶזה, נֹוֵטעַ 

 .ְלָכאן זוֹ ְונֹוֶטה ֵשָער ֶׁשל זֹו ְלָכאן ְוֵשָער ֶׁשל 

 ְרִאית ָהַעִין.ֶׁשָּכל ַמה ֶּׁשָאְסרּו ֲחָכִמים לא ָּגְזרּו ֶאָּלא ִמְּפֵני מַ 

  ., מותרמין שני לצד שנישל הו ,מטים את העלים של מין אחד לצד אחדאם  1

 כל מה שאסרו חכמים הוא רק משום מראית עין, וכאן אין מראית עין. 2
 

 בשורות של בצליםשורות של דלועים כאשר השדה זרועה  משלביםכיצד  משנה ו':
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 ,ֵּקׁש ִלַּטע ְּבתֹוָכּה ׁשּורֹות ֶׁשל ְּדלּוִעיםָשֵדהּו ְזרּוָעה ְּבָצִלים, ּוְמבַ  ָהְיָתה

 ַרִּבי ִיְׁשָמֵעאל אֹוֵמר:

 עֹוֵקר ְׁשֵּתי ׁשּורֹות ְונֹוֵטַע ׁשּוָרה ַאַחת,

 ָקַמת ְּבָצִלים ִּבְמקֹום ְׁשֵּתי ׁשּורֹות, ּוַמִּניחַ 

 ְועֹוֵקר ְׁשֵּתי ׁשּורֹות ְונֹוֵטַע ׁשּוָרה ַאַחת.

 ַרִּבי ֲעִקיָבא אֹוֵמר:

 ,ׁשּורֹותעֹוֵקר ְׁשֵּתי ׁשּורֹות ְונֹוֵטַע ְׁשֵּתי 

 ּוַמִּניַח ָקַמת ְּבָצִלים ִּבְמקֹום ְׁשֵּתי ׁשּורֹות,

 ְועֹוֵקר ְׁשֵּתי ׁשּורֹות ְונֹוֵטַע ְׁשֵּתי ׁשּורֹות.

 ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים:

 ֶאת ַהֶּזַרע ֶׁשל ִּבְנַּתִים. ְׁשֵּתים ֶעְשֵרה ַאָּמה, לא ְיַקֵּים ַלֲחֶבְרָּתּהִאם ֵאין ֵּבין ׁשּוָרה 

 (ואין הלכה כמותו):ישמעאל  רבי 1

 מקום הזה שורת דלועים אחת.בושותל אמות יחד),  8( שורות בצלים 2עוקר  1.1

 .אמות יחד) 8( שורות בצלים 2 משאיר 1.2

 .ושותל במקום הזה שורת דלועים אחת ,שורות בצלים 2עוקר  1.3

 וחוזר על התהליך הזה בכל השדה. 1.4

 ואין הלכה כמותו):(עקיבא  רבי 2

 .דלועים תחתיהםשורות  2 ושותלשורות בצלים  2עוקר  2.1

 .בצליםשורות  2 משאיר  2.2

 שורות דלועים תחתיהם 2שורות בצלים ושותל  2עוקר  2.3

 וחוזר על התהליך הזה בכל השדה. 2.4

 שורות דלועים, אין לזרוע בצלים ביניהם. 2אמות בין  12אם אין  חכמים: 3
 

 של ירק או תבואה זריעת דלעת בשדה משנה ז':

 ְּכָיָרק, ,ְּבָיָרק ְּדַלַעת

 נֹוְתִנין ָלּה ֵּבית רַבע. ,ּוִבְתבּוָאה

 ,ָהְיָתה ָשֵדהּו ְזרּוָעה ְּתבּוָאה, ּוִבֵּקׁש ִלַּטע ְלתֹוָכּה ׁשּוָרה ֶׁשל ְּדלּוִעין

 ַלֲעבֹוָדָתּה ִׁשָּׁשה ְטָפִחים. ָלּהנֹוְתִנין 

 ֶניָה.ַיֲעקר ִמְּלפָ  ,ְוִאם ִהְגִּדיָלה

 ַרִּבי יֹוֵסי אֹוֵמר: נֹוְתִנין ָלּה ֲעבֹוָדָתּה ַאְרַּבע ַאּמֹות.

 ִמן ַהֶּגֶפן? זוֹ ָאְמרּו לֹו: ֲהַתֲחִמיר 

 ָאַמר ָלֶהן:

ית נֹוְתִנין ָלּה דִ ָמִצינּו ֶׁשּזֹו ֲחמּוָרה ִמן ַהֶּגֶפן, ֶׁשְּלֶגֶפן ְיִחיִדית נֹוְתִנין ָלּה ֲעבֹוָדָתּה ִׁשָּׁשה ְטָפִחים, ְוִלְדַלַעת ְיִחי

 רַבע. ֵּבית

 לא ָיִביא ֶזַרע ְלתֹו� ֵּבית ְסָאה. ,ַרִּבי ֵמִאיר אֹוֵמר ִמּׁשּום ַרִּבי ִיְׁשָמֵעאל: ָּכל ְׁשלָׁשה ְּדלּוִעין ְלֵבית ְסָאה
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לא ָיִביא ֶזַרע ְלתֹו�  -ֵבית ּכֹור ֶאְפָרִתי ָאַמר ִמּׁשּום ַרִּבי ִיְׁשָמֵעאל: ָּכל ְׁשלָׁשה ְּדלּוִעין לְ  ַהחֹוֵטףַרִּבי יֹוֵסי ֶּבן 

 ֵּבית ּכֹור.

 .מהירק (מכל צד) טפחים 6 וצריך להרחיקשאחר דינה כירק דלעת יחידה בשדה של ירק  1

 .אמות לכל צד) 10.2( מכל צד דלעת יחידה בשדה של תבואה צריך להרחיקה בית רובע 2

 שדה תבואה:תוך שורה של דלועים בכיצד ניתן לשתול  3

 תנא קמא: 3.1

 אמות (בקירוב). 10.5טפחים ובאורך של  6שאיר שטח פנוי ברוחב של י 3.1.1

 , מספיק לעקור אותם. הפנויים טפחים 6לתוך אם עלי הדלעת מתפשטים  3.1.2

 טפחים). 24אמות  ( 4(ואין הלכה כמותו):ישאיר שטח פנוי של יוסי רבי 3.2

 ?ם) טפחי 6(שמספיק שאלו את ר' יוסי: האם תחמיר בשורת דלועים יותר משורת גפן  3.3

 רבי יוסי: השיב 3.4

 טפחים ודלעת בית רובע. 6 קיםחירמצינו שדלעת יחידה בשדה תבואה חמורה מגפן יחידה, שגפן מ 3.5

 משום רבי ישמעאל (ואין הלכה כמותו):רבי מאיר  3.6

 אסור לזרוע זרע אחר בשטח זה. ,דלועים בשטח בית סאה 3טעים ואם נ

 לכה כמותו):(ואין ה משום רבי ישמעאל רבי יוסי בן החוטף אפרתי 3.7

 אין לזרוע זרע אחר בשטח זה. ,דלועים בשטח בית כור 3אם נטועים 
 

 פרק ד

 דיני כלאיים בכרם :הנושאים העיקריים בפרק

 

 מושגים:

 אמצעו ונשארו גפנים לפחות משני צדדיו.בכרם שחרב  :קרחת הכרם

 שורות. 2כרם שיש לו רק  :כרם קטן

 שורות. 3כרם שיש לו לפחות  :כרם גדול

 

 דין כלאיים בקרחת הכרם ובמחול הכרם שנה א:מ

 ,ַהֶּכֶרם ָקַרַחת

 .ים: ֶעְשִרים ְוַאְרַּבע ַאּמֹותֵּבית ַׁשַּמאי אֹוְמִר 

 ּוֵבית ִהֵּלל אֹוְמִרים: ֵׁשׁש ֶעְשֵרה ַאָּמה.

 ,ְמחֹול ַהֶּכֶרם

 .: ֵׁשׁש ֶעְשֵרה ַאָּמהאֹוְמִריםֵּבית ַׁשַּמאי 

 ים ֶעְשֵרה ַאָּמה.ּוֵבית ִהֵּלל אֹוְמִרים: ְׁשּתֵ 

 .ֶּכֶרם ֶׁשָחַרב ֵמֶאְמָצעוֹ  ם?ְוֵאיזֹו ִהיא ָקַרַחת ַהֶּכרֶ 

 לא ָיִביא ֶזַרע ְלָׁשם. ,ֶעְשֵרה ַאָּמה ֵׁשׁשִאם ֵאין ָׁשם 

 נֹוְתִנין לֹו ֲעבֹוָדתֹו, ְוזֹוֵרַע ֶאת ַהּמֹוָתר. ,ָהיּו ָׁשם ֵׁשׁש ֶעְשֵרה ַאָּמה

 :לפחות וע בתוכה רק אם גודלה הואאפשר לזר (ראה מושגים) קרחת הכרם 1
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 אמות. 24אמות על  24 בית שמאי: 1.1

  אמות. 16אמות על  16 בית הלל: 1.2

  :לפחות הוא רוחבואפשר לזרוע בתוכו רק אם  (פרוש המושג במשנה הבאה) מחול הכרם 2

 אמות. 16 בית שמאי: 2.1

 אמות. 12 בית הלל: 2.2

 סביב.כרם שמרכזו חרב ונשארו רק גפנים מ מה נקרא קרחת הכרם ? 2.3

 אמה לא יזרע בתוכה. 16אם בקרחת הכרם אין  3

 אמות מכל צד לעבודת הכרם וזורע את המרכז. 4אמה משאיר  16אם יש  4
 

 הגדרה ודינים של מחול הכרם משנה ב':

 הּוא ְמחֹול ַהֶּכֶרם? ֵּבין ֶּכֶרם ַלָּגֵדר. ֵאיֶזה

 .לא ָיִביא ֶזַרע ְלָׁשם ,ִאם ֵאין ָׁשם ְׁשֵּתים ֶעְשֵרה ַאָּמה

 לֹו ֲעבֹוָדתֹו ְוזֹוֵרַע ֶאת ַהּמֹוָתר. נֹוְתִנין ,ָהיּו ָׁשם ְׁשֵּתים ֶעְשֵרה ַאָּמה

 .שסביבה מחול הכרם הוא השטח בין הכרם לגדר 1

 אמה אין לזרוע שם. 12-אם מחול הכרם קטן מ 2

 לזרוע את השאר. , ואפשראמות רווח מהכרם 4 יש להשאיר, אמה ומעלה 12אם מחול הכרם הוא  3
 

 גדר וחריץ ,הגדרה ודינים של מחול הכרם :גמשנה 

 ְיהּוָדה אֹוֵמר: ֵאין ֶזה ֶאָּלא ֶּגֶדר ַהֶּכֶרם. ַרִּבי

 ְוֵאיֶזה הּוא ְמחֹול ַהֶּכֶרם? ֵּבין ְׁשֵני ַהְּכָרִמים.

 .ְטָפִחיםֵאיֶזה הּוא ָּגֵדר? ֶׁשהּוא ָּגבַּה ֲעָשָרה 

 ה.ְוָחִריץ? ֶׁשהּוא ָעמק ֲעָשָרה ְוָרָחב ַאְרָּבעָ 

 רבי יהודה: 1

 ." (ולא "מחול הכרם")גדר הכרם"השטח בין הכרם והגדר נקרא  1.1

 כרמים. 2השטח בין מחול הכרם הוא  1.2

 לעניין כלאיים של כרם וזרעים. הפסק םשמהווי ,שעור גדר וחריץ 2

 טפחים. 10שגובהו  :גדר  2.1

 טפחים. 4טפחים ורחב  10עמוק  :חריץ 2.2
 

  םמיני 2בין  צתהחוצ במחיצה ניםדי משנה ד':

 ִאם ֵאין ֵּבין ָקֶנה ַלֲחֵברֹו ְׁשלָׁשה ְטָפִחים ְּכֵדי ֶׁשִּיָּכֵנס ַהְּגִדי, ֲהֵרי זֹו ִּכְמִחָּצה., ַהָּקִנים ְמִחַּצת

 ,ָגֵדר ֶׁשִנְפַרץ

 .ְּכֶפַתח הּואֲהֵרי , ַעד ֶעֶשר ַאּמֹות

 ָיֵתר ִמֵּכן, ְּכֶנֶגד ַהִּפְרָצה ָאסּור.

 ,הִנְפְרצּו ּבֹו ְּפָרצֹות ַהְרּבֵ 

 .ְמֻרֶּבה ַעל ַהָּפרּוץ, ֻמָּתר ִאם ָהעֹוֵמד
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 , ְּכֶנֶגד ַהִּפְרָצה ָאסּור.ָהעֹוֵמדְוִאם ַהָּפרּוץ ְמֻרֶּבה ַעל 

 .כלאיים ןלעניי מהוה חציצה טפחים 3 -המרחק בין קנה לחבירו קטן מש, קניםמחיצת  1

 :בגדר פרצה 2

 נחשבת כפתח של הגדר ואינה מבטלת אותו. ,אמות 10 עד 2.1

 אמות, אסור לזרוע בלא הרחקה כנגד הפרצה. 10-מא גדולה היאם  2.2

 גדר שנפרצו בה פרצות הרבה: 3

ללא מינים  2, מותר לזרוע  החלקים הפרוצים , גדול מאורךשאינם פרוצים החלקיםאם אורך  3.1

 אפילו כנגד הפרצות.הרחקה 

 .צותאסור לזרוע כנגד הפרחלקים הפרוצים , קטן מאורך השאינם פרוציםאם אורך החלקים  3.2
 

 האם שורת גפנים נחשבת לכרם ? משנה ה':

 ,ׁשּוָרה ֶׁשל ָחֵמׁש ְּגָפִנים ַהּנֹוֵטעַ 

 .ֶרםֵּבית ַׁשַּמאי אֹוְמִרים: ּכֶ 

 ּוֵבית ִהֵּלל אֹוְמִרים: ֵאינֹו ֶּכֶרם, ַעד ֶׁשְּיהּו ָׁשם ְׁשֵּתי ׁשּורֹות.

 ,ַאְרַּבע ַאּמֹות ֶׁשַּבֶּכֶרם ַהּזֹוֵרעַ ְלִפיָכ� 

 .ַּמאי אֹוְמִרים: ִקֵּדׁש ׁשּוָרה ַאַחתֵּבית ׁשַ 

 ּוֵבית ִהֵּלל אֹוְמִרים: ִקֵּדׁש ְׁשֵּתי ׁשּורֹות.

 גפנים, נחשבת לכרם. 5לפחות יש בה שורה ש  בית שמאי: 1

 .שורהכל בגפנים  3שורות של  2לפחות צריך שיהיה בו כרם   בית הלל: 2

 לכרם: הסמוכותאמות  4ך מי שזורע בתו 3

 .נחשבת לכרם) שורה אחת בלבדשורה אחת של הכרם (גם  (וצריכה שריפה) נאסרת בית שמאי: 3.1

 .שורות) 2שורות של הכרם (כי כרם זה מינימום  2נאסרות  בית הלל: 3.2
 

 של גפנים נטועים להקרא כרםמבנה  משנה ו':

 ֲהֵרי ֶזה ֶּכֶרם. ,ְׁשַּתִים ְּכֶנֶגד ְׁשַּתִים ְוַאַחת יֹוְצָאה ָזָנב ַהּנֹוֵטעַ 

 ֵאינֹו ֶּכֶרם, ,ָּבֶאְמַצעְּכֶנֶגד ְׁשַּתִים ְוַאַחת ִּבְנַּתִים, אֹו ְׁשַּתִים ְּכֶנֶגד ְׁשַּתִים ְוַאַחת  ְׁשַּתִים

 ַעד ֶׁשְּיהּו ְׁשַּתִים ֶנֶגד ְׁשַּתִים ְוַאַחת יֹוְצָאה ָזָנב.

 :של כרם מינימלי הואמבנה  1

 שיכה את השורה.גפנים מולם וגפן נוספת ממ 2גפנים ובשורה שניה  2שורה אחת של 

, שורה או בין השורות באמצענוספת אחת גפן ובשורה אחרת פנים גכנגד שתי בשורה אחת  שתי גפנים 2

 כרם. אינו
 

 והשניה בשדה של חבירושלו חת בשדה שורות גפנים, א 2דין  משנה ז':

 ׁשּוָרה ַאַחת ְּבתֹו� ֶׁשּלֹו, ְוׁשּוָרה ַאַחת ְּבתֹו� ֶׁשל ֲחֵברֹו, ַהּנֹוֵטעַ 

 ְוֶדֶר� ַהָּיִחיד ְוֶדֶר� ָהַרִּבים ָּבֶאְמַצע,

 ֲהֵרי ֵאּלּו ִמְצָטְרפֹות. ,ְטָפִחיםְוָגֵדר ֶׁשהּוא ָנמּו� ֵמֲעָשָרה 
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 ,ָּגבַּה ֵמֲעָשָרה ְטָפִחים

 ֵאיָנן ִמְצָטְרפֹות.

 .ִמְצָטְרפֹותַרִּבי ְיהּוָדה אֹוֵמר: ִאם ֵעְרָסן ִמְלַמְעָלה, ֲהֵרי ֵאּלּו 

אחד מהדברים  למרות שמתקיים בהםנחשבות לכרם  , אחת בשדה שלו ואחת בשדה חברו,שתי שורות 1

 הבאים:

 .)אמות 8שאינה רחבה (דרך הרבים או  דרך היחיד. ביניהםעוברת  1.1

 טפחים. 10 -גדר נמוכה מ ביניהםיש  1.2

 טפחים: 10 -גבוהה מהשורות  2בין אם הגדר  2

 תנא קמא: השורות אינן נחשבות ככרם. 2.1

 לכרם. ותנחשבהן שביניהם על הגדר ת הגפנים מודלות ום שורא ר' יהודה: 2.2
 

 מתי מותר לזרוע בין שורות הגפנים ? משנה ח':

 ִאם ֵאין ֵּביֵניֶהן ְׁשמֹוֶנה ַאּמֹות, לא ָיִביא ֶזַרע ְלָׁשם., ְׁשֵּתי ׁשּורֹות ַהּנֹוֵטעַ 

 , לא ָיִביא ֶזַרע ְלָׁשם.ָּמהאַ ִאם ֵאין ֵּבין ׁשּוָרה ַלֲחֶבְרָּתּה ֵׁשׁש ֶעְשֵרה  ,ׁשָהיּו ָׁשל

 ּום ֲחַנְנָיה ֶּבן ֲחִכיַנאי:ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר ֶּבן ַיֲעקב אֹוֵמר ִמּׁש

 לא ָיִביא ֶזַרע ְלָׁשם, ,ֶעְשֵרה ַאָּמה ֵׁשׁשֲאִפּלּו ָחְרָבה ָהֶאְמָצִעית, ְוֵאין ֵּבין ׁשּוָרה ַלֲחֶבְרָּתּה 

 ֻמָּתר ִּבְׁשמֹוֶנה ַאּמֹות.ֶׁשִאּלּו ִמְּתִחָּלה ְנָטָען, ֲהֵרי ֶזה 

 אסור לזרוע ביניהם.אמות  8אם אין ביניהם , שורות 2כרם של  1

 אסור לזרוע ביניהם., אמה 16אם אין בין שורה לחבירתה שורות (כרם גדול),  3כרם של  2

 :)(ואין הלכה כמותואליעזר בן יעקב  רבי 3

 .שם, אסור לזרוע האמ 16ת השורו 2ואין בין  חרבה שורה האמצעית שורות, אם  3בכרם של  3.1

 אמות. 8רק  ביניהם שורות מהתחלה, צריך הפרדה 2בכרם אם היו  3.2
 

 ? בין שורות גפנים שכבר אינו נחשב ככרםחק רמהו המ משנה ט':

 ֶאת ַּכְרמֹו ַעל ֵׁשׁש ֶעְשֵרה ַאָּמה ֵׁשׁש ֶעְשֵרה ַאָּמה, ֻמָּתר ְלָהִביא ֶזַרע ְלָׁשם. ַהּנֹוֵטעַ 

 ,הּוָדה: ַמֲעֶשה ְּבַצְלמֹוןָאַמר ַרִּבי יְ 

 ַּכְרמֹו, ַעל ֵׁשׁש ֶעְשֵרה ֵׁשׁש ֶעְשֵרה ַאָּמה, ֶאתְּבֶאָחד ֶׁשָּנַטע 

 ְוָהָיה הֹוֵפ� ְשַער ְׁשֵּתי ׁשּורֹות ְלַצד ֶאָחד ְוזֹוֵרַע ֶאת ַהִּניר,

 .ּבּורַהֵּׂשָער ְלָמקֹום ַאֵחר, ְוזֹוֵרַע ֶאת הַ  ֶאתּוְבָׁשָנה ָהַאֶחֶרת ָהָיה הֹוֵפ� 

 ּוָבא ַמֲעֶשה ִלְפֵני ֲחָכִמים ְוִהִּתירּו.

 ַעל ְׁשמֹוֶנה ְׁשמֹוֶנה ַאּמֹות, ֻמָּתר. ַּכְרמוֹ ַרִּבי ֵמִאיר ְוַרִּבי ִׁשְמעֹון אֹוְמִרים: ַאף ַהּנֹוֵטַע ֶאת 

 טפחים מהשורות וזורע את השאר. 6לה, מרחיק אמות ומע 16אם המרחק בין השורות הוא  תנא קמא: 1

 ספור מעשה שהיה בצלמון: ודה:רבי יה 2

 אמה. 16נטע כרם שהמרחק בין השורות הוא  2.1

 , וזורע את הצד השני הפנוי.הפך את ראשי הענפים אלו כלפי אלו 2.2

 ון הענפים של הגפן, וזרע במקום שלא זרע בשנה הקודמת.ושינה את כ הבשנה השניי 2.3
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 יא את המעשה לפני חכמים כראיה לתנא קמא.ברבי יהודה ה 3

 וזורע. שורת הגפניםטפחים מ 6מרחיק , השורותבין אמה  8 מספיק  שמעון: רביו מאיר רבי 4

 
  פרק ה':

 דיני כלאיים בכרם הנושאים העיקריים בפרק:

 

 מושגים:

 ה בכרם המשמשת מקום תצפית לשומר הכרם.עגב :שומרה בכרם

 בור שדורכים בו ענבים ליין.   :גת

 

 ? גפנים בודדות מתי יקראו כרם משנה א':

 ,ֶׁשָחַרב ֶרםּכֶ 

 ִאם ֵיׁש ּבֹו ְלַלֵּקט ֶעֶשר ְּגָפִנים ְלֵבית ְסָאה ּוְנטּועֹות ְּכִהְלָכָתן, ֲהֵרי ֶזה ִנְקָרא ֶּכֶרם ַּדל.

 ,ֶּכֶרם ֶׁשהּוא ָנטּוַע ִעְרּבּוְבָיא

 ֵאינֹו ֶּכֶרם. ,ּבֹו ְלַכֵּון ְׁשַּתִים ֶנֶגד ָׁשלׁש, ֲהֵרי ֶזה ֶּכֶרם; ְוִאם ָלאו ֵיׁשִאם 

 .ֶּכֶרםַרִּבי ֵמִאיר אֹוֵמר: הֹוִאיל ְוהּוא ִנְרֶאה ְּכַתְבִנית ַהְּכָרִמים, ֲהֵרי ֶזה 

 כרם שחרב נחשב בכל זאת ככרם (כרם דל) אם: 1

 גפנים  10יש לפחות  שבכרם בתוך בית סאה 1.1

 )ואחת יוצאת זנב) 2( 3כנגד  2מבנה של כרם. (וגם בין הגפנים יש  1.2

 ונות:גפנים שאינן נטועות בשורות מכו 2

 הרי זה כרם. 3גפנים כנגד  2אפשר למצוא בתוך הגפנים מבנה של אם  תנא קמא: 2.1

 שורות שורות גם אם אינן מכוונות הרי זה כרם.יש בו אם  רבי מאיר: 2.2
 

 מהו המרחק המינימלי בין שורות גפנים ועדין יקרא כרם ? משנה ב:

 ,ֹותֶׁשהּוא ָנטּוַע ַעל ָּפחֹות ָּפחֹות ֵמַאְרַּבע ַאּמ ֶּכֶרם

 .ִׁשְמעֹון אֹוֵמר: ֵאינֹו ֶּכֶרםַרִּבי 

 ֵאיָנן. ְּכִאּלּוַוֲחָכִמים אֹוְמִרים: ֶּכֶרם, ְורֹוִאין ֶאת ָהֶאְמָצִעּיֹות 

 אמות: 4 -אם בין שורה לשורה בכרם  יש פחות מ 1

 אינו נחשב לכרם. שמעון: רבי 1.1

השורות האמצעיות ם את רואיו, אמות 4אם בין השורות הקיצוניות יש נחשב לכרם  חכמים: 1.2

 כאילו אינם.
 

 דין חריץ ושומרה בכרם משנה ג':

 ,ֶׁשהּוא עֹוֵבר ַּבֶּכֶרם ָעמק ֲעָשָרה ְוָרָחב ַאְרָּבָעה ָחִריץ

 ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר ֶּבן ַיֲעקב אֹוֵמר: 

 ,ִאם ָהָיה ְמֻפָּלׁש ֵמראׁש ַהֶּכֶרם ְוַעד סֹופוֹ 
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 ,ְוזֹוְרִעים ְּבתֹוכוֹ ְכָרִמים, ִנְרֶאה ְּכֵבין ְׁשֵני  ֶזהֲהֵרי 

 ְוִאם ָלאו, ֲהֵרי הּוא ְּכַגת.

 ,ְוַהַּגת ֶׁשַּבֶּכֶרם ֲעֻמָּקה ֲעָשָרה ּוְרָחָבה ַאְרָּבָעה

 .: זֹוְרִעים ְּבתֹוָכּהאֹוֵמרַרִּבי ֱאִליֶעֶזר 

 ַוֲחָכִמים אֹוְסִרים.

 .ן ְּבתֹוָכּהְרָּבָעה, זֹוְרִעיׁשֹוֵמָרה ֶׁשַּבֶּכֶרם ְּגבֹוָהה ֲעָשָרה ּוְרָחָבה ַא

 .ָאסּורְוִאם ָהָיה ֵשָער ּכֹוֵתׁש, 

 :4טפחים ורחב  10, עמוק חריץ שעובר בין שורות הגפנים 1

 אליעזר בן יעקב: רבי 2

 :מפולש לכל אורך הכרםאם הוא  2.1

 אפשר לזרוע בתוכו.אות כשני כרמים וזה גורם לכרם להר 2.1.1

 הוא נחשב כגת ואסור לזרוע בתוכו. אם חסר לו אחד התנאים הנ"ל 2.2

 שבכרם: (ראה מושגים) גת 3

 טפחים ורחבה ארבעה על ארבעה טפחים: 10אם היא עמוקה  3.1

 זורעים בתוכה. רבי אליעזר: 3.1.1

 חשובה כחלק מהכרם, ואסור לזרוע בתוכה.  חכמים: 3.1.2

 בכרם: (ראה מושגים) שומרה 4

 טפחים. 4טפחים ורחבה  10גבוהה היא אפשר לזרוע בתוכה אם  4.1

 .אי אפשר לזרוע בתוכה ה, ומתערבבים זה בזהעל השומרמאם ראשי הגפנים משתרגים  4.2
 

 דין גפן בגת ובית בכרם משנה ד':

 ֶׁשִהיא ְנטּוָעה ַּבַּגת אֹו ַּבֶּנַקע, נֹוְתִנין ָלּה ֲעבֹוָדָתּה ְוזֹוֵרַע ֶאת ַהּמֹוָתר. ֶּגֶפן

 .ְלָׁשםַרִּבי יֹוֵסי אֹוֵמר: ִאם ֵאין ָׁשם ַאְרַּבע ַאּמֹות, לא ָיִביא ֶזַרע 

 ִית ֶׁשַּבֶּכֶרם, זֹוְרִעין ְּבתֹוכֹו.ְוַהּבַ 

 טפחים וזורע. 6 ים ממנההנטועה בגת או בגומה שבשדה, מרחיקיחידה גפן  1

 אמות לא זורעים בגת כלל. 4אם אין בגת  (ואין הלכה כמותו):יוסי  רבי 2

 בית בתוך הכרם, מותר לזרוע בתוכו, ללא התחשבות בקרבת הגפנים לבית. 3
 

 כרםה בתוך ירקות מיםאו מקיי יםכאשר זורע בהנאה)נאסרים ( קדשיםכמה גפנים מת משנה ה':

 ָיָרק ַּבֶּכֶרם אֹו ְמַקֵּים, ַהּנֹוֵטעַ 

 .ָחֵמׁשׁש ֲהֵרי ֶזה ְמַקֵּדׁש ַאְרָּבִעים ְוָחֵמׁש ְּגָפִנים. ֵאיָמַתי? ִּבְזַמן ֶׁשָהיּו ְנטּועֹות ַעל ַאְרַּבע ַאְרַּבע, אֹו ַעל ָחמֵ 

 ֵׁשׁש ֵׁשׁש, אֹו ַעל ֶׁשַבע ֶׁשַבע, ֲהֵרי ֶזה ְמַקֵּדׁש ֵׁשׁש ֶעְשֵרה ַאָּמה ְלָכל רּוַח, ָהיּו ְנטּועֹות ַעל

 ֲעֻגּלֹות ְולא ְמֻרָּבעֹות.

 :בתוך הכרםירקות כאשר זורעים  1
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 5או  4אם המרחק בין גפן לגפן הוא  ),הירקסביב אמה  16שנמצאים בתוך (גפנים  45מתקדשים  1.1

 .משום הדמיון במרחקים) 45מות גזרו לאסור גם א 5(כאשר המרחק הוא  ,אמות

 ותאמ 16הנמצאים בתוך העגול של  גפניםהאמות, מתקדשים  7או  6אם המרחק בין גפן לגפן הוא  1.2

 .הירקסביב 

 אמות של רבוע. 16את המרחק מהירק מודדים בעגול ולא מרחק של  1.3
 

 בכרם והוא באמצע עבודה בכרמודין אדם שראה כלאיים  משנה ו':

 ֻמָּתר. ,ָיָרק ַּבֶּכֶרם ְוָאַמר: ְּכֶׁשַאִּגיַע לֹו ֲאַלְּקֶטּנּו ֹוֶאהָהר

 ִאם הֹוִסיף ְּבָמאַתִים, ָאסּור. ,ְּכֶׁשֶאְחזר ֲאַלְּקֶטּנּו

 אין היבול נאסר.אמר: כשאגיע לכלאיים אעקור אותם, אם  1

 היה ליד הכלאיים ואמר כשאחזור מאוחר יותר אעקור אותם:אם  2

 .זה כלאיים ונאסר, שפגש בו בזמןממה שהיה  ד ממאתייםאחהירק אם הוסיף 
 

 דין זרעים שנזרעו בכרם שלא במתכוון משנה ז':

 עֹוֵבר ַּבֶּכֶרם ְוָנְפלּו ִמֶּמּנּו ְזָרִעים, ָהָיה

 אֹו ִעם ַהַּמִים, אֹו ֶׁשָּיְצאּו ִעם ַהְּזָבִלים,

 ֻמָּתר. ,ַהּזֹוֵרַע ְוִסֲעַרּתּו ָהרּוַח ְלַאֲחָריו

 ,ְלָפָניוּתּו ָהרּוַח ִסֲערַ 

 ַרִּבי ֲעִקיָבא:

 יֹוַפ�, ,ִאם ֲעָשִבים

 ְיַנֵּפץ, ,ְוִאם ָאִביב

 ִּתָּדֵלק. ,ְוִאם ֵהִביָאה ָּדָגן

 דוגמאות לזריעה שלא במתכוון: 1

 עבד בכרם ונפלו ממנו זרעים שלא בידיעתו. 1.1

 יצאו זרעים בשעה שזיבל או השקה את הכרם. 1.2

 עים לכרם שהיה מאחוריו, בלי שראה.הזורע בשדה והרוח העיפה את הזר 1.3

 :, והוא ראהאם הרוח פזרה את הזרעים לכרם שלפניו  2

 רבי עקיבא: 2.1

 עשבים.אם צמחו עשבים מהזרעים, יהפוך את הקרקע ויעקור את ה 2.2

 ., אלא שלא הגיעו לשליש גידולם, ינפץ את הגרעינים)"אביב"( ליםואם כבר צמחו שיב 2.3

 כדין כלאי הכרם., תישרף (יותר משליש גידולה) אם יש כבר דגן 2.4
 

 עשבים שאין דרך בני אדם לזרעםמקיים בכרמו דין  משנה ח':

 ,קֹוִצים ַּבֶּכֶרם ַהְמַקֵּים

 .ִּבי ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמר: ִקֵּדׁשרַ 

 ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים: לא ִקֵּדׁש, ֶאָּלא ָּדָבר ֶׁשָּכמֹוהּו ְמַקְּיִמין.
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 ֵאיָנן ִּכְלַאִים ַּבֶּכֶרם. ,ַהֶּמֶל�, ְוָכל ִמיֵני ְזָרִעים ְוׁשֹוַׁשַּנתָהֵארּוס, ְוַהִּקּסֹוס, 

 .פֹון אֹוֵמר: ֵאינֹו ִּכְלַאִיםַרִּבי ַטְר  ,ַהַּקְנּבֹוס

 ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים: ִּכְלַאִים.

 ִּכְלַאִים ַּבֶּכֶרם. ,ְוַהִּקְנָרס

 דין קוצים בכרם: 1

 הם נאסרים בכל מקום. אליעזר: רבי 1.1

 במקומות אחרים לא.במקום שנוהגים לגדל אותם למאכל בהמה, הם נאסרים  חכמים: 1.2

 הקיסום ושושנת המלך, וזרעים שאינם מיני תבואה או מיני ירקות, אינם כלאיים בכרם.הארוס,  2

 :(סיבים המשמשים לתעשיית החבלים)הקנבוס  3

 אינם כלאיים בכרם. (ואין הלכה כמותו):ר' טרפון  3.1

 קות.הם כלאיים בכרם כמו מיני יר חכמים: 3.2

 קינרס (ארטישוק) מהוה כלאיים בכרם. 4
 

 פרק ו':

דין כרמים הנטועים על מדרגות ההרים  דין כלאיים בעריס ובגפן בודדה, הנושאים העיקריים בפרק:

זריעה תחת (טרסות), גפן בודדת שמודלית על קנים או על אילן סרק, 

דין  מתי גפנים בודדות נקראים כרם,אילן מאכל שגפן מודלית על חלקו, 

  כלאיים בעריס.

 

 מושגים:

 קטעים של עריס שהיה גדול יותר וחלקו נחרב, ונשארו רק קטעים ממנו. :פסקי עריס

 שבכה אופקית הגבוהה מהקרקע. ןהקנים שעליהם מדלים את הגפן, והיוצרים כעיאלו  :אפיפירות

 

 דין הרחקה מעריס ומגפן בודדה משנה א':

 ָעִריס? ֵאיֶזהּו

 ה ֶׁשל ָחֵמׁש ְּגָפִנים, ְּבַצד ַהָּגֵדר ֶׁשהּוא ָּגבַּה ֲעָשָרה ְטָפִחים,ַהּנֹוֵטַע ׁשּורָ 

 ,ַאְרָּבָעה ְוָרָחבאֹו ְּבַצד ָחִריץ ֶׁשהּוא ָעמק ֲעָשָרה ְטָפִחים 

 נֹוְתִנין לֹו ֲעבֹוָדתֹו ַאְרַּבע ַאּמֹות.

 ִנים ַלָּׂשֶדה.ֵּבית ַׁשַּמאי אֹוְמִרים: מֹוְדִדין ַאְרַּבע ַאּמֹות ֵמִעַּקר ַהְּגפָ 

 : ִמן ַהָּגֵדר ַלָּׂשֶדה.אֹוְמִריםּוֵבית ִהֵּלל 

 ָאַמר ַרִּבי יֹוָחָנן ֶּבן נּוִרי: טֹוִעים ָּכל ָהאֹוְמִרים ֵּכן!

 ֶאָּלא ִאם ֶיׁש ָׁשם ַאְרַּבע ַאּמֹות ֵמִעַּקר ְּגָפִנים ְוַלָּגֵדר,

 לֹו ֶאת ֲעבֹוָדתֹו, ְוזֹוֵרַע ֶאת ַהּמֹוָתר. נֹוְתִנין

 ַכָּמה ִהיא ֲעבֹוַדת ַהֶּגֶפן?וְ 

 .ִׁשָּׁשה ְטָפִחים ְלָכל רּוחַ 

 ַרִּבי ֲעִקיָבא אֹוֵמר: ְׁשלָׁשה.

 מה נקרא עריס שדינו ככרם ? 1
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 טפחים. 10גדר שגבוה לפחות  דגפנים בצ 5שורה של  1.1

 טפחים. 10גפנים על גבי חריץ שעומקו לפחות  5שורה של  1.2

 ., כמו מכרםאמות 4 מעריסיש להרחיק   2

 האמות ? 4היכן מרחיקים את מ 3

 , ולא מנופם.מרחיקים מגוף הגפנים  בית שמאי: 3.1

 מרחיקים מהגדר שהעריס מודלית עליו. בית הלל: 3.2

 רבי יוחנן בן נורי: 3.3

 שורות). 2בלבד נחשבת ככרם (ולא כבית הלל שצריך  ששורה אחתטועים אלא החושבים  3.4

 ארבע אמות בנושא של העריס הכוונה: 3.5

 ,אמות 4 -גדר יותר מל הגפניםאם יש בין  3.5.1

 טפחים פנויים לעריס וזורעים את השאר. 6משאירים  3.5.2

 כמה מרחיקים מגפן בודדה ? 4

 טפחים. 6 תנא קמא: 4.1

 טפחים. 3מספיק  (ואין הלכה כמותו):עקיבא  רבי 4.2
 

 דין כרמים הנטועים על מדרגות ההרים (טרסות) משנה ב:

 :ֶׁשהּוא יֹוֵצא ִמן ַהַּמְדֵרָגה ָעִריס

 ֶעֶזר ֶּבן ַיֲעקב אֹוֵמר:ַרִּבי ֱאִלי

 ,ַּבָּׂשֶדהֲהֵרי ֶזה אֹוֵסר ַאְרַּבע ַאּמֹות , ִאם עֹוֵמד ָּבָאֶרץ ּובֹוֵצר ֶאת ֻּכּלוֹ 

 ְוִאם ָלאו, ֵאינֹו אֹוֵסר ֶאָּלא ְּכֶנְגּדֹו.

 ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמר:

 ,ַאף ַהּנֹוֵטַע ַאַחת ָּבָאֶרץ ְוַאַחת ַּבַּמְדֵרָגה

 ,ְטָפִחים, ֵאיָנּה ִמְצָטֶרֶפת ִעָּמּה ֲעָשָרהָהָאֶרץ  ִאם ְּגבֹוָהה ִמן

 ְוִאם ָלאו, ֲהֵרי זֹו ִמְצָטֶרֶפת ִעָּמּה.

 וסוכך גם על השדה שמתחת למדרגה: ,הנטוע על המדרגה (טרסה) עריס 1

 אליעזר בן יעקב: רבי 1.1

 אמות 4הקרקע מתחת למדרגה ולבצור את כל ענבי העריס, אסור לזרוע  אפשר לעמוד עלם א 1.1.1

 סביב העריס.

 תחת העריס עצמו אסור, מחוץ לעריס מותר.אם אינו יכול לבצור אלא אם עולה על סולם,  1.1.2

 רבי אליעזר: 2

 שורות של גפן, אחת על המדרגה ואחת למטה לרגליה: 2הנוטע  2.1

 טפחים ומעלה, הגפנים אינם נחשבות לכרם. 10אם הפרש הגבהים בין השורות הוא  2.2

 אמות. 4להרחיק ממנו  שישלכרם  מצטרפותהגפנים  ,יםטפח 10 -אם הפרש הגבהים קטן מ 2.3
 

 או על מקצת אילן סרק (ראה מושגים) דין המדלה גפן על מקצת אפיפירות משנה ג':
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 .ִביא ֶזַרע ֶאל ַּתַחת ַהּמֹוָתרֶאת ַהֶּגֶפן ַעל ִמְקָצת ַאִּפיְפָירֹות, לא יָ  ַהַּמְדֶלה

 ִאם ֵהִביא, לא ִקֵּדׁש.

 ׁש, ָאסּור.ְוִאם ִהֵּל� ֶהָחדָ 

 ַעל ִמְקָצת ִאיָלן ְסָרק. ַהַּמְדֶלהְוֵכן 

 שאינו מודלה.(ראה מושגים)  תחת אותו חלק מהפיפירותגם לא יזרע  1

 לא נאסרו הזרעים. ,אם זרע 2

 ואח"כ נמשכו הזמורות לשם, הזרעים נאסרו.באפיפירות אם זרע תחת החלק הלא מודלה  3

 כ נמשכו הזמורות לשם, הזרעים נאסרו.ואח"באילן סרק, אם זרע תחת החלק הלא מודלה  4
 

 דיני זריעה תחת אילן מאכל שגפן מודלית על חלקו משנה ד':

 ֶאת ַהֶּגֶפן ַעל ִמְקָצת ִאיָלן ַמֲאָכל, ַהַּמְדֶלה

 ֻמָּתר ְלָהִביא ֶזַרע ֶאל ַּתַחת ַהּמֹוָתר.

 ְוִאם ִהֵּל� ֶהָחָדׁש, ַיֲחִזיֶרּנּו.

 ַרִּבי ִיְׁשָמֵעאל ִלְכַפר ָעִזיז, ְוֶהְרָאהּו ֶּגֶפן ֻמְדָלה ַעל ִמְקָצת ְּתֵאָנה. ֵאֶצלַע ַמֲעֶשה ֶׁשָהַל� ַרִּבי ְיהֹוׁשֻ 

 ָאַמר לֹו: ָמה ֲאִני ְלָהִביא ֶזַרע ֶאל ַּתַחת ַהּמֹוָתר?

 .ֻמָּתרָאַמר לֹו: 

ָצת ַהּקֹוָרה ְוַסָּדן ֶׁשל ִׁשְקָמה, ּובֹו קֹורֹות ְוֶהֱעָלהּו ִמָּׁשם ְלֵבית ַהָּמַגְנָיה, ְוֶהְרָאהּו ֶּגֶפן ֶׁשִהיא ֻמְדָלה ַעל ִמקְ 

 ַהְרֵּבה.

 ַהּקֹוָרה זֹו ָאסּור, ְוַהְּׁשָאר ֻמָּתר. ַּתַחתָאַמר לֹו: 

 .הגפן אינה מודלית עליומותר לזרוע תחת העץ בחלק ש 1

 נמשכו ענפי הגפן על הזרעים, אפשר להחזירם לחלק שהיו מודלים עליו בתחילה.אח"כ אם  2

 ה:ספור מעש 3

 אנה.התרבי יהושע ראה אצל רבי ישמעאל בכפר עזיז גפן מודלית על מקצת מענפי  3.1

 ע תחת ענפי התאנה שהגפן לא מודלית עליהם ?שאל רבי ישמעאל, האם אפשר לזרו 3.2

 ענה לו שמותר. 3.3

ענף של שקמה ויש לשקמה ענפים  מקצת פן מודלית על גהראה רבי ישמעאל לרבי יהושע,  3.4

 ) נוספים."קורות"(

 לו, תחת הענף שהגפן עליו אסור, ותחת שאר הענפים מותר. ואמר 3.5
 

 מה נחשב אילן סרק שבטל לגבי גפן ? משנה ה':

 ִאיַלן ְסָרק? ָּכל ֶׁשֵאינֹו עֹוֶשה ֵּפרֹות. ֵאיֶזהּו

 ַרִּבי ֵמִאיר אֹוֵמר: ַהּכל ִאיַלן ְסָרק, חּוץ ִמן ַהַּזִית ְוַהְּתֵאָנה.

 נֹוְטִעין ָשדֹות ְׁשֵלמֹות, ֲהֵרי ֶזה ִאיַלן ְסָרק. ָּכמֹוהּוין ַרִּבי יֹוֵסי אֹוֵמר: ָּכל ֶׁשאֵ 

 כל אילן שאינו נותן פרי. תנא קמא: 1

 חוץ מזית ותאנה, כל האילנות נחשבים לאילן סרק לגבי גפן. (ואין הלכה כמותו):מאיר  רבי 2

 סוג של אילן שאין נוטעים ממנו שדות רבים.  (ואין הלכה כמותו):יוסי  רבי 3
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 שחרב באמצעוגפנים,  10שיש בו לפחות  דין עריס :משנה ו

 ְׁשמֹוֶנה ַאּמֹות ְועֹוד. ,ָעִריס ִּפְסֵקי

 ְוָכל ִמּדֹות ֶׁשָאְמרּו ֲחָכִמים ַּבֶּכֶרם ֵאין ָּבֶהם ְועֹוד, חּוץ ִמִּפְסֵקי ָעִריס.

 ָחֵמׁש ְּגָפִנים ִמָּכאן ְוָחֵמׁש ְּגָפִנים ִמָּכאן,ֶׁשָחַרב ֵמֶאְמָצעֹו, ְוִנְׁשַּתְּירּו ּבֹו  ָעִריסֵאּלּו ֵהן ִּפְסֵקי ָעִריס? 

 .ּמֹות, לא ָיִביא ֶזַרע ְלָׁשםִאם ֶיׁש ָׁשם ְׁשמֹוֶנה אַ 

 נֹוְתִנין לֹו ְּכֵדי ֲעבֹוָדתֹו, ְוזֹוֵרַע ֶאת ַהּמֹוָתר. ,ַאּמֹות ְועֹוד ְׁשמֹוֶנה

 וטפח. אמות 8 לפחותהוא רבו אורכם הקטעים שחאחידותו של העריס מתבטלת אם  .1

 חכמים בכרם הם באמות שלמות, חוץ מבעריס. בדרך כלל המידות של  .2

  דינים של פסקי עריס: .3

 גפנים לפחות: 5אם חרב העריס באמצעו, ונשארו בו שני חלקים שבכל אחד יש  .3.1

 , אסור לזרוע בחלק שחרב.הנותרים חלקי העריס 2אמות וטפח בין  8אין אם  .3.1.1

 אמות וטפח: 8-יש יותר מאם  .3.1.2

 עריסים נפרדים. 2 -ם לנחשבי הם .3.1.2.1

 וזורע את השאר. ,אמות 4מכל עריס  )לדעת חכמים(מרחיק  .3.1.2.2
 

, שני ודיבצ 3 -האחד, ובצידו גפנים  2 הנטועות לאורכו של כותל,גפנים  5עריס של  משנה ז':

 ובאמצע רווח

 ,ֶׁשהּוא יֹוֵצא ִמן ַהּכֶתל ִמּתֹו� ַהֶּקֶרן ְוָכֶלה ָעִריס

 , ְוזֹוֵרַע ֶאת ַהּמֹוָתר.נֹוְתִנין לֹו ֲעבֹוָדתוֹ 

 ָיִביא ֶזַרע ְלָׁשם. לאַרִּבי יֹוֵסי אֹוֵמר: ִאם ֵאין ָׁשם ַאְרַּבע ַאּמֹות, 

 .לזריעה מותר השטח באמצע הכותל ושאר מכל קבוצת גפנים,טפחים  6מרחיק  תנא קמא: 1

 אמות אסור לזרוע בחלק הפנוי של הכותל. 4-אם אורך הכותל קטן מ :יוסירבי  2
 

 מודלית רק על חלק מאורכםדין קנים ארוכים שהגפן  ':משנה ח

 ,ַהּיֹוְצִאים ִמן ֶהָעִריס ְוַחס ֲעֵליֶהם ְלָפְסָקן ַהָּקִנים

 ְּכֶנְגָּדן ֻמָּתר.

 ֲעָשָאן ְּכֵדי ֶׁשְּיַהֵּל� ֲעֵליֶהן ֶהָחָדׁש, ָאסּור.

 על חלק מהקנים אלא שלא רצה לחתוך את החלק המיותר,רק אם התכוון להדלות  1

 מותר לזרוע במקום שלא התכוון להדלות שם. 

 אם התכוון שהגפנים יתפשטו גם למקום הפנוי, אסור לזרוע תחתיו. 2
 

 שהוא מחוץ למקום העריס או מחוץ למקום עבודת הגפןשל גפן דין ענף בודד  משנה ט':

 ,ְּכֶנְגּדֹו ָאסּור ,וֹ ּוָיה ּבַהּיֹוֵצא ִמן ֶהָעִריס, רֹוִאין אֹותֹו ְּכִאּלּו ְמֻטֶּטֶלת ְּתל ַהֶּפַרח

 ְוֵכן ַּבָּדִלית.

 .ָאסּורַּתְחֶּתיָה  ,ַהּמֹוֵתַח ְזמֹוָרה ֵמִאיָלן ְלִאיָלן
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 ,ִסְּפָקּה ְּבֶחֶבל אֹו ְּבֶגִמי

 ַּתַחת ַהִּסּפּוק ֻמָּתר.

 ָאסּור. ,ֲעָשאֹו ְּכֵדי ֶׁשְּיַהֵּל� ָעָליו ֶהָחָדׁש

 .ענף בודד שבולט חוץ לעריס, אסור לזרוע תחתיו 1

 , אסור לזרוע תחתיו.השבולט מחוץ למקום עבודתבודדת של גפן (דלית) ענף בודד  2

 ענף בודד שנמתח מגפן אחת לחברתה, אסור לזרוע תחתיו. 3

 שנקשר בחבל והחבל מתוח עד לגפן אחרת:קצר ענף  4

 .שאינו תחת הזמורה להחזיק את הזמורה, מותר לזרוע תחת החבלרק אם מטרת החבל  4.1

 מורה תמשיך להתפשט עליו, אסור לזרוע תחתיו, גם כשאין עליו עדין זמורה.אם מטרת החבל שהז 4.2
 

  פרק ז'

, כלאיים שאינם נאסרים, הזורע אצלו ויוצר דין כלאיים בגפן מוברכת הנושאים העיקריים בפרק:

כלאיים לחבירו, גפנים שנטו על גבי תבואה ותבואה שנטתה על גבי 

 .ין עציץ נקוב ושאינו נקוב בכרםדדין כרם שנגזל ונזרע תבואה, גפנים, 

 

 מושגים:

אותה  ומכניסיםשל הגפן  דרך מסוימת להרבות בגפנים. לוקחים זמורה ארוכהזו  :הברכה

מעל הקרקע. בצורה זו הזמורה שלה ומוציאים במקום אחר את הקצה  .לקרקע

יונקת הן מהקרקע והן מהגפן אליה היא מחוברת. לאחר שהזמורה נקלטת ומוציאה 

 ים מפרידים בינה ובין גפן האם ומקבלים גפן נוספת.שורש

אמות ומעלה  4גפנים הכרם שחרב מאמצעו, כל החלק החרב שמרוחק מ :מותר חורבן הכרם

 נקרא מותר חורבן הכרם.

מחול הכרם הוא המרחק מהכרם לגדר. השטח התחום במחול הכרם למעט  :מותר מחול הכרם

 רא מותר מחול הכרם.האמות הקרובות לכרם נק 4-השטח שנמצא ב

טפחים מכל  6עריסים המרוחקים זה מזה, השטח ביניהם למעט  2כאשר יש  :מותר פסקי העריס

 .העריסצד של העריסים נקרא מותר פסקי 

הקנים המשמשים להדליה של אם הגפן מודלית רק על חלק מהפיפירות ( :מותר אפיפירות

 פיפירות.מותר הא הואהגפן),החלק שעליהם הגפן אינה מודלית 

 

 (ראה מושגים) דין כלאיים בגפן מוברכת משנה א':

 ֶאת ַהֶּגֶפן ָּבָאֶרץ, ַהַּמְבִרי�

 ִאם ֵאין ָעָפר ַעל ַּגָּבּה ְׁשלָׁשה ְטָפִחים, לא ָיִביא ֶזַרע ָעֶליָה,

 ֲאִפּלּו ִהְבִריָכּה ִּבְדַלַעת אֹו ְּבִסילֹון.

 ,ְּבֶסַלעִהְבִריָכּה 

 ֻמָּתר ְלָהִביא ֶזַרע ָעֶליָה. ,ָפר ַעל ַּגָּבּה ֶאָּלא ָׁשלׁש ֶאְצָּבעֹותַאף ַעל ִּפי ֶׁשֵאין עָ 

 ,ָהַאְרּכּוָבה ֶׁשַּבֶּגֶפן

 ַהֵּׁשִני. ָהִעָּקרֵאין מֹוְדִדין ָלּה ֶאָּלא ִמן 
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 המבריך גפן בקרקע: 1

 אפילו אם: לא יזרע על גביהעל גבי הזמורה, טפחים  3בגובה לפחות אם אין עפר 

 הכניסה בצינור של חרס., או  ה המוברכת בתוך דלעתתחב את הזמור

 אם הבריך את הזמורה בתוך סלע: 2

 ס"מ), יכול לזרוע על גבה. 6( אצבעות 3אם יש על גבה אדמה בגובה של לפחות 

 :חדשה, ונראה כאילו יש לה יציאה ועלתה) "הארכובה שבגפן"(אם גפן התכופפה  3

 .)ים את היציאה הראשונהאם לא רוא( היציאה השנייטפחים מה 6מודדים  3.1

 .הראשונהאם רואים את היציאה הראשונה מודדים מ 3.2
 

 המשך דיני כלאיים בהברכה משנה ב':

 ָׁשלׁש ְּגָפִנים ְוִעָּקֵריֶהם ִנְרִאים, ַהַּמְבִרי�

 ַרִּבי ֶאְלָעָזר ַּבר ָצדֹוק אֹוֵמר:

 .ִמְצָטְרפֹותּלּו ִאם ֵיׁש ֵּביֵניֶהם ֵמַאְרַּבע ַאּמֹות ְוַעד ְׁשמֹוֶנה, ֲהֵרי אֵ 

 ְוִאם ָלאו, ֵאיָנן ִמְצָטְרפֹות.

 

 ֶּגֶפן ֶׁשָּיְבָׁשה, ֲאסּוָרה ְוֵאיָנּה ְמַקֶּדֶׁשת.

 ַרִּבי ֵמִאיר אֹוֵמר: ַאף ֶצֶמר ֶּגֶפן ָאסּור ְוֵאינֹו ְמַקֵּדׁש.

 ֶאְלָעָזר ַּבר ָצדֹוק אֹוֵמר ִמְּׁשמֹו: ַרִּבי

 ,ַאף ַעל ַּגֵּבי ַהֶּגֶפן ָאסּור

 ינֹו ְמַקֵּדׁש.ְואֵ 

 :(המסודרות בשתי שורות) גפנים 6צאו ראשיהם החדשות ונהיו גפנים וי 3 -העושה הברכה ל

 רבי אליעזר בר צדוק:

 הם מצטרפים להיות כרם. ,8 -אמות ופחות מ 4-אם יש בין גפן לגפן יותר מ 1

 אינם מצטרפים. 8אמות או שיש יותר מ  4אם אין  2
 אינם אוסרים את הכרם נעשואם וסורים בכלאיים, נושאים נוספים שא כותרת נוספת:

 טפחים מגופה. 6סור לזרוע תוך , איבשהונראית  גפן שנשרו עליה 1

 רבי מאיר: 2

 אסור לנטוע אותו בכרם., (כותנה) שיח צמר גפן 2.1

 .(ואין הלכה כן) אם נטעו אינו אוסר את הכרם. 2.2

  :)(משמו של רבי מאיר אליעזר בר צדוק רבי 3

 טפחים של אדמה). 3הברכה של גפן (כשאין מעליה אסור לזרוע על גבי  4

 .(ואין הלכה כן) אם זרע אין הזרע אוסר את הכרם. 5
 

 אינם נאסרים זרעםבכל זאת אך אם  ,דוגמאות לכלאיים שאסורים משנה ג':

 אֹוְסִרין ְולא ְמַקְּדִׁשין: ֵאּלּו
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 מֹוַתר ָחְרָּבן ַהֶּכֶרם,

 מֹוַתר ְמחֹול ַהֶּכֶרם,

 י ָעִריס,מֹוַתר ִּפְסקֵ 

 מֹוַתר ַאִּפיְפָירֹות.

 

 ֲאָבל ַּתַחת ַהֶּגֶפן,

 ,ַהֶּגֶפןַוֲעבֹוַדת 

 ְוַאְרַּבע ַאּמֹות ֶׁשַּבֶּכֶרם,

 ֲהֵרי ֵאּלּו ְמַקְּדׁשֹות.

 :ראה מושגים)( מותר חורבן הכרם 1

 אמות. 16הכרם לפחות  בקרחת ןאסור לזרוע בתוכו, אם אי 1.1

 .חייב שריפה)(נאסר ו אם בכל זאת זרע אין הזרע מתקדש 1.2

 :ראה מושגים)( מותר מחול הכרם 2

 אמה. 12אסור לזרוע בתוכו אם אין במחול הכרם  2.1

 אם בכל זאת זרע אין הזרע מתקדש. 2.2

 :ראה מושגים)( מותר פסקי העריס 3

 חלקי העריס (שכל חלק הוא עריס בפני עצמו). 2אמות וטפח בין  8אסור לזרוע בתוכו אם אין  3.1

 .טפחים מהעריס) 6(לאחר שהרחיק  דשאם בכל זאת זרע אין הזרע מתק 3.2

 :ראה מושגים)( מותר אפיפירות 4

 .גם תחת החלק שהגפן לא מודלית עליואסור לזרוע  4.1

 אם בכל זאת זרע אין הזרע מתקדש. 4.2
 וטעונים שריפה הזרעים מתקדשים ,זרעאם וזריעה הנאסרת בכלאיים,  כותרת נוספת:

 טפחים מהגפן). 6(  זריעה תחת זמורה של גפן הנמשכת מחוץ לעבודת הגפן 1

 טפחים מגפן בודדה). 6זריעה בשטח של עבודת הגפן ( 2

 אמות הקרובות לכרם). 4זריעה בשטח של עבודת הכרם ( 3
 

 גבי תבואת חבירו, מה דין התבואההמסכך גפנו על  משנה ד':

 ֶאת ַּגְפנֹו ַעל ַּגֵּבי ְּתבּוָאתֹו ֶׁשל ֲחֵברֹו, ַהְמַסֵּכ�

 ב ְּבַאֲחָריּותֹו.ְוַחּיָ  ֲהֵרי ֶזה ִקֵּדׁש

 ֶׁשּלֹו. ֶׁשֵאינוֹ ַרִּבי יֹוֵסי ְוַרִּבי ִׁשְמעֹון אֹוְמִרים: ֵאין ָאָדם ְמַקֵּדׁש ָּדָבר 

 תנא קמא: 1

 .התבואה נאסרת בהנאה כאילו היתה תבואתו שלו 1.1

 חייב לפצות את חבירו על הנזק שגרם לתבואתו. 1.2

  שמעון: רבייוסי ו רבי 2

 , והתבואה אינה נאסרת.אינו שלואין אדם אוסר משום כלאיים דבר ש
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 שמביא רבי יוסי כראיה לדבריו במשנה הקודמתסיפור מעשה  משנה ה':

 ַרִּבי יֹוֵסי: ָאַמר

 ַמֲעֶשה ְּבֶאָחד ֶׁשָּזַרע ֶאת ַּכְרמֹו ַּבְּׁשִביִעית,

 ּלֹו.ּוָבא ַמֲעֶשה ִלְפֵני ַרִּבי ֲעִקיָבא, ְוָאַמר: ֵאין ָאָדם ְמַקֵּדׁש ָּדָבר ֶׁשֵאינֹו ׁשֶ 

 

 .תבואהדין כרם שנגזל ונזרע  משנה ו':

 ֶׁשָּזַרע ֶאת ַהֶּכֶרם ְוָיָצא ִמְּלָפָניו, ָהַאָּנס

 קֹוְצרֹו ֲאִפּלּו ַּבּמֹוֵעד.

 ַעד ַּכָּמה הּוא נֹוֵתן ַלּפֹוֲעִלים?

 ַעד ְׁשִליׁש.

 , ֲאִפּלּו ְלַאַחר ַהּמֹוֵעד.ְוהֹוֵל�ָיֵתר ִמָּכאן, קֹוֵצר ְּכַדְרּכֹו 

 יָמַתי הּוא ִנְקָרא ַאָּנס?ֵמאֵ 

 ִמֶּׁשִּיְׁשַקע.

 ,כשהוא זרוע כלאיים כאשר הכרם חוזר מהאנס לבעלים 1

 מועד.חול האפשר לקצור את התבואה אפילו ב 1.1

 עד כמה עליו לשלם יותר כדי למצוא פועלים שיקצרו מיד ? 2

 .עד תוספת של שליש 2.1

 .חגאחר העד קצירה תמשך יותר משליש אין צורך לשלם. קוצר כפי יכולתו, ואפילו אם ה 2.2

 ממתי נהפך הכרם להיות רכושו של האנס ולהתחייב בכלאיים ? 3

 שישתכח שם הבעלים המקוריים מן הכרם.מ 
 

 תחת הגפן שיבולי התבואה שנטותבואה, ודין שיבולי הדין גפנים שנטו על גבי  משנה ז':

 ֶׁשִעְלֲעָלה ֶאת ַהְּגָפִנים ַעל ַּגֵּבי ְּתבּוָאה, ָהרּוחַ 

 ְגּדר ִמָּיד.יִ 

 ֻמָּתר. ,ִאם ֵאְרעֹו אֶנס

 ָרק,ה ַּתַחת ַהֶּגֶפן, ְוֵכן ְּביָ ְּתבּוָאתֹו ֶׁשִהיא נֹוטָ 

 ְוֵאינֹו ְמַקֵּדׁש. ַמֲחִזיר

 

 ֵמֵאיָמַתי ְּתבּוָאה ִמְתַקֶּדֶׁשת? ִמֶּׁשַּתְׁשִריׁש.

 ַוֲעָנִבים? ִמֶּׁשֵּיָעׁשּו ְּכפֹול ַהָּלָבן.

 ל ָצְרָּכּה,ְּתבּוָאה ֶׁשָּיְבָׁשה ּכָ 

 ֵאיָנן ִמְתַקְּדׁשֹות. ,ָּכל ָצְרָּכן ֶׁשָּבְׁשלּוַוֲעָנִבים 

 התבואה:שיבולי  עלאם הרוח כפפה את הגפנים  1

 .וכדי שלא יתערבב יעשה גדר ביניהם 1.1

 אם ארעו אונס ואינו יכול לגדור מיד, אין התבואה נאסרת. 1.2

 טה תחת הגפן:נוהנוף שלהם  חוץ לעבודת הגפן, אך יםשנמצאאו ירק  תבואה 2
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 אם לא החזירה, אין התבואה נאסרת., וולמקומאת הנוף  יש להחזיר 2.1
 שתבואה וענבים נאסרים משום כלאיים ?מהו השלב בגידול  כותרת נוספת:

 .בואה נאסרת בכרם רק לאחר שהשרישהת 1

 ענבים נאסרים ואוסרים את התבואה רק לאחר שיגדלו כדי פול הלבן. 2

 פן בצידה אינה נאסרת.ונטע גתבואה שיבשה כל צרכה  3

 .וזרע תבואה בצידם אינם נאסרים ענבים שבשלו כל צרכם, 4
 

 והמונח בכרם ,דין עציץ נקוב ועציץ שאינו נקוב שזרעו בו תבואה או ירק משנה ח':

 ָנקּוב ְמַקֵּדׁש ַּבֶּכֶרם. ָעִציץ

 ְוֶׁשֵאינֹו ָנקּוב ֵאינֹו ְמַקֵּדׁש.

 ְוַרִּבי ִׁשְמעֹון אֹוֵמר:

 אֹוְסִרין ְולא ְמַקְּדִׁשין. ֶזה ָוֶזה

 ,ַּבֶּכֶרםַהַּמֲעִביר ָעִציץ ָנקּוב 

 ִאם הֹוִסיף ְּבָמאַתִים, ָאסּור.

 תנא קמא: 1

 אמות של עבודת הכרם, נאסר בהנאה כאילו נזרע בקרקע הכרם. 4 -עציץ נקוב המונח ב 1.1

 עציץ שאינו נקוב אינו נאסר בכלאיים. 1.2

 (ואין הלכה כמותו): שמעון רבי 2

 אם זרע אינם נאסרים.לזרוע בהם לכתחילה, ורים אסור בשני המק

 דין מעביר עציץ נקוב בכרם מבלי להניחו: 3

 בגידול תוך כדי המעבר, נאסר הזרע. םלמאתייהוסיף אחד בעציץ הצמח אם  3.1

 הגפנים לא נאסרו כיון שלא הניח העציץ בקרקע.  3.2
 

  פרק ח'

כלאיים בבהמות וחיות, כלאיים בבהמות סוגי  סוגי כלאיים ואיסוריהם, הנושאים העיקריים בפרק:

 , מי נענש בשימוש בכלאי בהמה.הקשורות לקרון, הגדרת בהמות וחיות

 

 מושגים:

 .מאתוןפרדות שאין מבחינים בהם אם נולדו מסוסה או  :פרוטיות

 פרד שאמו סוסה, ונחשב ממין של סוסים.  :רמך

 .מן קוף גדול הדומה בצורתו לאדם :אדני השדה

 

 פרוט סוגי הכלאיים ואיסוריהם משנה א':

 ,ַהֶּכֶרם ִּכְלֵאי

 ֲאסּוִרין ִמִּלְזרֹוַע ּוִמְּלַקֵּים,

 ַוֲאסּוִרין ַּבֲהָנָאה.
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 ,ִּכְלֵאי ְזָרִעים

 ֲאסּוִרים ִמִּלְזרֹוַע ּוִמְּלַקֵּים,

 .ַּבֲהָנָאהּוֻמָּתִרין ַּבֲאִכיָלה, ְוָכל ֶׁשֵּכן 

 ,ִּכְלֵאי ְבָגִדים

 ָבר,ֻמָּתִרין ְּבָכל ּדָ 

 ְוֵאיָנן ֲאסּוִרין ֶאָּלא ִמִּלְלּבֹוׁש.

 ִּכְלֵאי ְבֵהָמה ֻמָּתִרים ְלַגֵּדל ּוְלַקּיֵם,

 .ִמְּלַהְרִּביעַ ְוֵאיָנם ֲאסּוִרים ֶאָּלא 

 ִּכְלֵאי ְבֵהָמה ֲאסּוִרים ֶזה ָּבֶזה.

 תבואה או ירק שנזרעו בכרם: דהינו ,כלאי הכרם 1

 מם.יאסור לזרעם, ואם נזרעו אסור לקי  1.1

 ימם נאסרו בהנאה.ים קא 1.2

 סוגי זרעים: 2  ודהיינ ,כלאי זרעים 2

 . אסור לזרעם יחד או זה לצד זה 2.1

 אם נזרעו יחד מותרים באכילה ובהנאה. 2.2

 ה מצמר ופשתים:בגד שנעש דהינו ,כלאי בגדים 3

 מותרים בכל דבר אחר כגון לארוג אותם, או לקיימם. 3.1

 .אסור ללבשם 3.2

 שני סוגי בהמות, וכלאי בהמה, דהיינ 4

 ותר לגדלם ולהשתמש בוולדות שנולדו מהם.מ  4.1

 אסור להרביע אותם. 4.2

 .יחד וכן אסור לעבוד בהם את הוולדות שנולדו מכלאי בהמה,אסור להרביע  4.3
 

 הגדרת סוגי הבהמות והחיות שהם כלאיים זה בזה משנה ב':

 ִעם ְּבֵהָמה, ְּבֵהָמה

 ְוַחָּיה ִעם ַחָּיה,

 ֵהָמה,ְוַחָּיה ִעם ּבְ  ְּבֵהָמה ִעם ַחָּיה,

 ְטֵמָאה ִעם ְטֵמָאה,

 ּוְטהֹוָרה ִעם ְטהֹוָרה,

 ,ִעם ְטֵמָאה ּוְטהֹוָרהְטֵמָאה ִעם ְטהֹוָרה, 

 ֲאסּוִרין ַלֲחרֹוׁש ְוִלְמׁשֹו� ּוְלַהְנִהיג.

 .משני מינים שונים בהמות 2כל  1

 .חיות משני מינים שונים 2כל  2

 .סוג של חיהעם בהמה של כל סוג  3

 בהמה או חיה טמאים ממין אחר. בהמה או חיה ממין טמא עם 4
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 בהמה או חיה ממין טהור עם בהמה או חיה טהורים ממין אחר. 5

 מינים המותרים באכילה עם מינים האסורים באכילה. 6

 שני מינים שנמנו כאן אסורים:כל  7

 לחרוש יחד. 7.1

 .למשוך עגלה או משא יחד 7.2

 להנהיגם כשהם קשורים יחד, אפילו בלא משא. 7.3
 

 י הבהמהמי נענש בכלא משנה ג':

 סֹוֵפג ֶאת ָהַאְרָּבִעים. ,ַהַּמְנִהיג

 ,סֹוֵפג ֶאת ָהַאְרָּבִעים ,רֹוןְוַהּיֹוֵׁשב ַּבּקָ 

 ַרִּבי ֵמִאיר ּפֹוֵטר.

 

 ְוַהְּׁשִליִׁשית ֶׁשִהיא ְקׁשּוָרה ָלְרצּועֹות, ֲאסּוָרה.

 מלקות. 40המנהיג כלאי בהמה סופג  1

 היושב בקרון המונהג ע"י כלאי בהמה: 2

 מלקות. 40ופג ס תנא קמא: 2.1

 היושב בקרון פטור ממלקות. :)(ואין הלכה כמותומאיר  רבי 2.2

 אסור לקשור לשתי בהמות המושכות את קרון בהמה שלישית שהיא כלאיים להם 3
 אסור לקשור לרצועות בהמות המושכות קרון בהמה נוספת שהיא כלאיים להם כותרת נוספת: 

 

 דוגמאות לכלאיים במשיכת קרון משנה ד':

 .ָּקרֹון ְולא ְלַאַחר ַהָּקרֹוןֹוְׁשִרין ֶאת ַהּסּוס, לא ְלִצְדֵדי הַ ק ֵאין

 ְולא ֶאת ַהֻּלְבְּדִקים ַלְּגַמִּלים.

 

 ַרִּבי ְיהּוָדה אֹוֵמר:

 ֻמָּתִרין ֶזה ִעם ֶזה. ,, ַאף ַעל ִּפי ֶׁשֲאִביֶהן ֲחמֹורַהּסּוסָּכל ַהּנֹוָלִדים ִמן 

 .ֻמָּתִרין ֶזה ִעם ֶזה ,ם סּוסַעל ִּפי ֶׁשֲאִביהֶ  ְוֵכן ַהּנֹוָלִדים ִמן ַהֲחמֹור, ַאף

 ִמן ַהּסּוס ִעם ַהּנֹוָלִדים ֵמֲחמֹור, ֲאסּוִרים ֶזה ִעם ֶזה. ַהּנֹוָלִדיםֲאָבל 

 אין לקשור סוס לצידי קרון שמושכים בו שוורים, וכן לא לחלק האחורי של הקרון. 1

 .ו גמליםלצידי קרון שמושכים ב("לבדקים") אין לקשור חמור לובי  2
 לדות של כלאייםודין איסורי כלאים בו כותרת נוספת:

 רבי יהודה: 1

 עם וולדות של סוס וסוסה (לא חוששים לזרע האב).ולדות כלאיים של סוסה וחמור מותרות  1.1

 .עם וולדות של אתון וחמור (לא חוששים לזרע האב) ולדות כלאיים של אתון וסוס מותרות 1.2

 זה בזה.סורות אסוסה וולדות של אתון ולדות של  1.3
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 סוגי בהמות שהם כלאיים זה בזה משנה ה':

 ֲאסּורֹות, ַהְּפרּוִטּיֹות

 ְוָהַרָּמ� ֻמָּתר.

 .ַחָּיה ,ְוַאְדֵני ַהָּׂשֶדה

 ַרִּבי יֹוֵסי אֹוֵמר: ְמַטְּמאֹות ָּבאֶהל ְּכָאָדם.

 ַחָּיה. ,ַהֻּקָּפד ְוֻחְלַּדת ַהְּסָנִיים

 ,ַהְּסָנִיים ֻחְלַּדת

 י אֹוֵמר, ֵּבית ַׁשַּמאי אֹוְמִרים:ַרִּבי יֹוסֵ 

 ְוָכֲעָדָׁשה ְּבַמָּגע. ,ְמַטָּמא ַּכַּזִית ְּבַמָּׂשא

 .אסורות זו בזו (ראה מושגים) פרוטיות 1

 סוס.של ן ימותר עם רמך אחר או עם מ (ראה מושגים) רמך 2

 :(ראה מושגים) אדני השדה 3

 נחשבים כחיה. נא קמא:ת 3.1

 את באוהל כמו אדם.מטמ :)(ואין הלכה כמותויוסי  רבי 3.2

 קיפוד וחולדת הסנאים: 4

 נחשבים לחיה. :תנא קמא 4.1

 חולדת הסנאים: :)(ואין הלכה כמותובשם בית שמאייוסי  רבי 4.2

 ( כדין נבלת חיה).מספקמטמא בכזית במשא  4.2.1

 (כדין שרץ מת). מספק מטמא בכעדשה במגע 4.2.2
 

 הגדרות של מינים שונים כחיות או כבהמות משנה ו':

 ֵהָמה.ִמין ּבְ  ,ָּבר ׁשֹור

 ְוַרִּבי יֹוֵסי אֹוֵמר: ִמין ַחָּיה.

 ִמין ַחָּיה. ,ֶּכֶלב

 ַרִּבי ֵמִאיר אֹוֵמר: ִמין ְּבֵהָמה.

 ִמין ְּבֵהָמה. ,ֲחִזיר

 .ַחָּיהִמין  ,ָערֹוד

 ִמין ַחָּיה. ,ַהִּפיל ְוַהּקֹוף

 ְוָאָדם ֻמָּתר ִעם ֻּכָּלם ִלְמׁשֹו� ְוַלֲחרֹוׁש ּוְלַהְנִהיג.

 שור הבר: 1

 מין בהמה. קמא: תנא 1.1

 מין חיה. :)(ואין הלכה כמותויוסי  רבי 1.2

 כלב: 2

 מין חיה. תנא קמא: 2.1

 מין בהמה. :)(ואין הלכה כמותומאיר  רבי 2.2

 .(ואסור עם חזירי בר) בהמה מין  חזיר: 3
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 .מין חיה (ואסור עם חמור ביתי) ערוד: 4

  מיני חיות. הפיל והקוף: 5

 .אחר אדם אינו כלאיים עם בהמה או חיה או כל בעל חיים 6
 

 פרק ט'

 דיני כלאי בגדים הנושאים העיקריים בפרק:

 

 דין כלאי בגדים בצמר ופשתים משנה א':

 ָאסּור ִמּׁשּום ִּכְלַאִים ֶאָּלא ֶצֶמר ּוִפְׁשִּתים, ֵאין

 ְוֵאינֹו ִמַּטֵּמא ַּבְּנָגִעים ֶאָּלא ֶצֶמר ּוִפְׁשִּתים.

 ֶאָּלא ֶצֶמר ּוִפְׁשִּתים. ִּמְקָּדׁשהַ ֵאין ַהּכֲהִנים לֹוְבִׁשין ְלַׁשֵּמׁש ְּבֵבית 

 :ֶצֶמר ְּגַמִּלים ְוֶצֶמר ְרֵחִלים ֶׁשְּטָרָפן ֶזה ָּבֶזה

 .ם רב ִמן ַהְּגַמִּלים, ֻמָּתראִ 

 .ְוִאם רב ִמן ָהְרֵחִלים, ָאסּור

 ְלֶמֱחָצה, ָאסּור. ֶמֱחָצה

 ְוֵכן ַהִּפְׁשָּתן ְוַהַּקְנּבֹוס ֶׁשְּטָרָפן ֶזה ָּבֶזה.

 לבישת בגד שעשוי מצמר ופשתים.רק כלאי בגדים הוא האסור של  1

 בגד צמר או בגד פשתים.חלים רק על נגעי בגדים  2

 בגדי הכהנים במקדש היו עשויים צמר, או פשתים או משניהם יחד, שאין כלאיים במקדש. 3

 צמר גמלים וצמר רחלים שמעורבים יחד: 4

 אם הרוב משל הגמלים, מותר לערבבם עם פשתן. 4.1

 אסור. רחלים,אם הרוב משל  4.2

 מחצה על מחצה, אסור. 4.3

 נבוס שהתערבבו יחד:קפשתן ו 5

 ., אחרת אסורלערבבו עם צמרמהקנבוס מותר הרוב  אם 5.1
 

 דין משי הדומה לצמר או לפשתן משנה ב':

 ,ְוַהָּכָל� ַהִּׁשיָרִיים

 ֵאין ָּבֶהם ִמּׁשּום ִּכְלַאִים,

 ֲאָבל ֲאסּוִרים ִמְּפֵני ַמְרִאית ָהַעִין.

 

 ִיְהיֶה ְּבָשרֹו נֹוֵגַע ָּבֶהם. ֶׁשּלאם ְוַהְּכָסתֹות ֵאין ָּבֶהם ִמּׁשּום ִּכְלַאִים, ּוִבְלַבד ַהָּכִרי

 

 ֵאין ֲעַראי ְלִכְלַאִים.

 ְולא ִיְלַּבׁש ִּכְלַאִים ֲאִפּלּו ַעל ַּגֵּבי ֲעָשָרה,

 ֲאִפּלּו ִלְגנֹוב ֶאת ַהֶּמֶכס.
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 :)"כלך"לצמר (משי הדומה וכן  ), "שיריים"משי הדומה לפשתן ( 1

 אינם כלאיים עם צמר או פשתים. 1.1

 משום מראית עין.אסורים עם צמר או פשתים  1.2

 ל מראית עין לא קיים).שבימינו שהמשי מצוי ומוכר האסור  הערה:(  2
 דין כלאיים של צמר ופשתים שאינו מיועד ללבישה כותרת נוספת:

 אינם נוגעים בגוף.כרים וכסתות שעשויים מצמר ופשתים, אין בהם משום כלאיים אם 
 מקרים מיוחדים של אסור כלאיים כותרת נוספת:

 אסור ללבוש כלאיים אפילו דרך ארעי. 1

 עשרה שכבות של בגדים אחרים.אסור ללבוש כלאיים אפילו על  2

 אסור ללבוש כלאיים אפילו כדי להעביר בגד חדש במכס. 3
 

 מטפחות מיוחדות העשויות כלאיים משנה ג':

 ,ִים, ִמְטְּפחֹות ַהְּסָפִרים, ִמְטְּפחֹות ַהְּסָפגַהָּידַ  ִמְטְּפחֹות

 .ֵאין ָּבֶהם ִמּׁשּום ִּכְלַאִים

 ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר אֹוֵסר.

 ִּכְלַאִים. ִמּׁשּוםּוִמְטְּפחֹות ַהַּסָּפִרים ֲאסּורֹות 

 :גוף מגבות, או מטפחות לעטיפת ספרי תורהידיים, או  מגבות 1

 הם משום כלאיים.אין ב (ואין הלכה כמותו):תנא קמא  1.1

 .(לפעמים הן נכרכות על היד, ויד מתחממת בהם) אוסררבי אליעזר: 1.2

 כלאיים.במטפחות הספרים שפורסים אותם על המסתפר אסורים  2
 

 תכריכי המת ומרדעת של חמור משנה ד':

 ,ַהֵּמת ּוַמְרַּדַעת ֶׁשל ֲחמֹור ַּתְכִריֵכי

 ֵאין ָּבֶהם ִמּׁשּום ִּכְלַאִים.

 ְרַּדַעת ַעל ְּכֵתפֹו, ֲאִפּלּו ְלהֹוִציא ָעֶליָה ֶזֶבל.לא ִיֵּתן ַהּמַ 

 (שאינה נכרכת על בשרו), מרדעת של חמורו ,(המת פטור מהמצוות) תכריכי המת 1

 כלאיים.אין בהם אסור  

 .לצורך עבודה כלשהיא אסור לשים אותה על הכתף מרדעת של חמור העשויה כלאיים 2
 

 דין מוכרי בגדי כלאיים משנה ה':

 ,ְכסּות מֹוְכִרין ְּכַדְרָּכן, ּוִבְלַבד ְכֵרימוֹ 

 ֶׁשּלא ִיְתַּכְּונּו ַּבַחָּמה ִמְּפֵני ַהַחָּמה, ּוַבְּגָׁשִמים ִמְּפֵני ַהְּגָׁשִמים.

 ְוַהְּצנּוִעים ַמְפִׁשיִלין ְּבַמֵּקל.

 ובלבד: ,הבגדים מונחים על כתפיהםאם יכולים למכור כדרכם אפילו  1

 מפני החמה, ובגשמים מפני הגשמים. , בחמהנו עליהםדים יגגונו שהבושלא יתכ
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 .)בגוף כלאייםו הכדי שלא יגע(הנתון על כתפיהם תולים את בגדי הכלאיים על מקל  המחמירים 2
 

 י כלאייםגדדין התופרים ב משנה ו':

 ,ְכסּות ּתֹוְפִרין ְּכַדְרָּכן, ּוִבְלַבד ּתֹוְפֵרי

 ַהַחָּמה, ּוַבְּגָׁשִמים ִמְּפֵני ַהְּגָׁשִמים.ֶׁשּלא ִיְתַּכְּונּו ַּבַחָּמה ִמְּפֵני 

 ְוַהְּצנּוִעים ּתֹוְפִרים ָּבָאֶרץ.

 ובלבד: ,יכולים לתפור כדרכם אפילו אם הבגדים מונחים על ברכיהם 1

 דים יגנו עליהם, בחמה מפני החמה, ובגשמים מפני הגשמים.גבשלא יתכונו שה

 .)בגוףהכלאיים  וא יגעכדי של(לחן ותופרים על הארץ או על הש המחמירים 2
 

 כלאים ובגדי צמר שאין צורך לבודקם. מחששבגדי צמר שיש לבודקם יפה  משנה ז':

 ,ְוַהַּבְרְּדִסין, ְוַהַּדְלָמִטְקיֹון ּוִמְנֲעלֹות ַהִּפּנֹון ַהִּבְרִסין

 לא ִיְלַּבׁש ָּבֶהן ַעד ֶׁשִּיְבּדק.

 ַרִּבי יֹוֵסי אֹוֵמר:

 ְצִריִכין ְּבִדיָקה, ִמְּפֵני ֶׁשֶחְזָקָתן ְּבַקְנּבֹוס. ֵאיָנן ,ְּמִדיַנת ַהָּיםַהָּבִאים ֵמחֹוף ַהָּים ּומִ 

 ֵאין ּבֹו ִמּׁשּום ִּכְלַאִים. ,ּוִמְנָעל ֶׁשל ֶזֶרד

 ,)"ברסין, ברדסין והדלמטיקיון"(בגדי צמר הבאים ממקומות מסוימים  1

 ): "מנעלות הפינון"ונעליים מפסולת צמר (  

 א לאחר בדיקה.אין ללבוש אותם אל

 רבי יוסי: 2

 אינם צריכים בדיקה.חזקה שתפורים בקנבוס ו ,מערי החוף, ומעבר ליםהבאים בגדי צמר 

 ן.ת), אין חוששים שמעורב בו פש"מנעל של זרד"מנעל המרופד בלבד של צמר לחימום הרגל ( 3
 

 מהו שעטנז האמור בתורה ח': משנה

 ָאסּור ִמּׁשּום ִּכְלַאִים ֶאָּלא ֵאין

 י ְוָארּוג,ָטוּו

 ׁשּוַע, ָטוּוי ְונּוז. ּואָּדָבר ֶׁשה ,"לא ִתְלַּבׁש ַׁשַעְטֵנז": ֶׁשֶּנֱאַמר (דברים כב, יא)

 ֶאְלָעָזר אֹוֵמר: ָנלֹוז ּוֵמִליז הּוא ֶאת ָאִביו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ָעָליו. ֶּבןַרִּבי ִׁשְמעֹון 

 מהתורה כלאיים מצמר ופשתים זה רק כאשר: 1

 ומהחוטים עשו אריג.וו חוטים, מהצמר והפשתים נט

 הוא: הפשתה אוהתהליך שצריך לעבור הצמר  2

 .(נוז) שזירה לחוטים עבים, ו(טווי) טוויה לחוטים דקים, (שוע) סריקה לנקותו ולהחליקו

 אין הקב"ה מרחם עליו.ו, את דרך התורה, מעקם הלובש כלאיים שמעון בן אלעזר: רבי 3
 

 (מדרבנן לרוב הפוסקים) שתים שנאסרים משום כלאייםחיבורים שונים של צמר ופ משנה ט':

 ֲאסּוִרים, ִמְּפֵני ֶׁשֵהם ׁשּוִעים. ְלָבִדים
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 ,ִּפיו ֶׁשל ֶצֶמר ְּבֶׁשל ִּפְׁשָּתן

 ָאסּור, ִמְּפֵני ֶׁשֵהם חֹוְזִרין ָּבָאִריג.

 ַרִּבי יֹוֵסי אֹוֵמר:

 ֲאסּורֹות, ַאְרָּגָמןְמִׁשיחֹות ֶׁשל 

 ל ַעד ֶׁשּלא קֹוֵׁשר.ִמְּפֵני ֶׁשהּוא מֹולֵ 

 ָּבֶאְמַצע. ֶׁשָהְרצּוָעהלא ִיְקׁשֹור ֶסֶרט ֶׁשל ֶצֶמר ְּבֶׁשל ִּפְׁשָּתן ַלֲחגֹור ּבֹו ֶאת ָמְתָניו, ַאף ַעל ִּפי 

 ), אסור לערב אותם עם פשתן."לבדים"חתיכות צמר שמחוברים יחד בלחץ ( 1

 :טי פשתן בצמרחובים בשפת בגד פשתן ("פיו") או חותחוטים גסים של צמר ש 2

 .מפני שהחוטים מסובבים את האריג, אסור  2.1

 רבי יוסי: 2.2

 אסור לחגור על גבי חלוק של פשתן, ,הצבועים ארגמןחבלים של צמר  2.3

 ., קודם שיקשרםבאופן ארעי קתם לחלולים לתפור אומפני שרגי

 אפילו אם כל אחד מהם נקשר לצד אחר של רצועת עור. ,אין לקשור סרט צמר בסרט פשתן 3
 

 חיבורים מיוחדים בצמר ופשתים נה י:מש

 ַהַּגְרִּדין ְואֹותֹות ַהּכֹוְבִסים ֲאסּורֹות ִמּׁשּום ִּכְלַאִים. אֹותֹות

 ,ַהּתֹוֵכף ְּתִכיָפה ַאַחת

 ֵאיָנּה ִחּבּור,

 .ְוֵאין ָּבּה ִמּׁשּום ִּכְלַאִים

 , ָּפטּור.ְּבַׁשָּבתְוַהּׁשֹוְמָטּה 

 ,דָעָשה ְׁשֵני ָראֶׁשיָה ְלַצד ֶאחָ 

 ִחּבּור,

 ,ֶיׁש ָּבּה ִמּׁשּום ִּכְלַאִיםוְ 

 ◌ְַהּׁשֹוְמָטּה ְּבַׁשָּבת, ַחָּיב.

 .ֶׁשְּיַׁשֵּלׁשַרִּבי ְיהּוָדה אֹוֵמר: ַעד 

 ַהַּׂשק ְוַהֻּקָּפה ִמְצָטְרִפין ְלִכְלַאִים.

 פשתן או להיפך, אסורים.חוטי ) או הכובסים מסמנים אותם ב"גרדיםהאורגים ("שצמר בגד  1

 עם חוט: בגדים שונים ע"י תחיבה אחת במחט 2 חיבור 2

 לא נטמא האחר). ,נטמא בגד אחדאם טומאה ( ןלענייאינה חיבור  2.1

 אינה חיבור לענין כלאיים (אם אחד צמר והשני פשתים). 2.2

 מוציאו בשבת, אינו נחשב כקורע.מי שמושך את החוט ו 2.3

 תחיבות של מחט וחוט (הלוך וחזור): 2בגדים ע"י  2חיבור  3

 א:תנא קמ 3.1

 נחשב לחיבור לענין טומאה. 3.1.1

 אחד צמר והאחר פשתים).בגד נחשב חיבור לענין כלאיים (אם  3.1.2

 את החוט ומוציאו בשבת חייב.ך מי שמוש 3.1.3
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 ט שלוש פעמים.חאינו חייב עד שיתחוב את המ ואין הלכה כמותו):( רבי יהודה 3.2

 איים ואסור., ולשק מחובר צמר ולקופה פשתים, החיבור יוצר כל)כלי אחסוןחבר שק לקופה ( 3.3
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