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÷åæéç éøáã 

äø ïøîî"éàøâä é"èéìù ïîðééèù ì"à  

 עצם' א, ענינים' ב כוללת ואמונה. ת"בהשי באמונה החיזוק הוא בדורינו הנצרך החיזוק עיקר

, מאד חשובה מדרגה כבר היא האמונה שעצם ובודאי. יתברך בו הבטחון חלק' ב, ע"ברבש האמונה

 הבטחון כי, האמונה בשלימות הוא חסר', ית בו הבטחון את לו אין עדיין שהאדם זמן כל אבל

 וכל, השמים מן שהכל וההכרה ההידיע הוא הבטחון וגדר, השלימה האמונה פרי הוא ת"בהשי

 רצונו ללא מאומה לעשות אפשר ואי, מלמעלה נגזר הכל הפרט ואת הכלל את הקורות המקרים

 הרי, בו בוטח אינו אך, בה מאמין האדם שכאשר, "הקמח כד" בספרו בחיי רבינו כתב וכן', ית

 בוטח אינו אם אך', בה האמונה עניני על גבוהה לדבר האדם ויכול. היא חסירה אמונה - אמונתו

 ברוב ה"והקב. באמונתו הוא חסר עדיין, ה"הקב מידי ושהכל, גזירתו לפי הכל עימו שיעשה' בה

, שנים בשבע פעם המתקיימת גדולה מצוה לנו העניק ולכן, הבטחון למצות שנזכה חפץ חסדו

 שש זרעו לישראל ה"הקב אמר) "א"ע לט דף( בסנהדרין שאמרו כמו. השמיטה מצות והיא

 הכספים ושמיטת הקרקעות שמיטת ובפרט, "היא שלי שהארץ שתדעו כדי שבע והשמיטו

  .יתברך מאיתו קצובים מזונותיו כל כי ולדעת', בה לבטוח האדם את המרגילים

 עושי כח גבורי" בתואר השמיטה מצות מקיימי מכנה שהכתוב עד. מאוד היא גדולה זו ומצוה

 שאותם משום והיינו, כח גיבורי נקראים שמקיימיה רההתו מצוות בשאר מצינו שלא מה, "דברו

 הגדול בטחונם על בכך הם מוכיחים השמיטה בשנת אותו עובדים ואינם שדותיהם המפקירים

 את עושים כשאין, נאמר בחוקתי בפרשת דהנה, ועוד וזאת". כח גבורי" נקראים ולפיכך, ה"בהקב

 אי על עונש היא הגלות ועונש, מארצם ישראל את מגלה ה"והקב גלות חייבים מקום של רצונו

 במצות זולת, פרטית מצוה קיום אי על גלות עונש מצינו לא אך, בכללות והמצוות התורה קיום

 והטעם, עליה גלות חייבים אותה מקיימים לא שאם נאמר שעליה היחידה המצוה שהיא השמיטה

 בה החמיר כן ועל, השגחתווב העולם בבריאת ת"בהשי האמונה יסוד היא זו מצוה כי, הוא לכך

, )'ב ה"כ ויקרא( בהר בפרשת ן"הרמב שכתב כמו, עליה הגלות וחייב מצות משאר יותר הכתוב

, בגלות מחלליה נענשים שני ומצד, "כח גבורי"ל מקיימיה נחשבים אחד שמצד לנו הרי. ש"ע

  .השמיטה מצות היא חמורה וכמה זו מצוה היא גדול כמה להראותינו

 החקלאים הארץ לעובדי ביותר היא נוגעת אך, מישראל ואחד אחד לכל שייכת זו מצוה והנה

 משאר יותר ה"בהקב בטחונם תולים הארץ שבת את בשבתם והם, האדמה מעבודת המתפרנסים

 צריכים מ"מ, בבטחון חשוב הכי החלק מקיימים שבשביתתם שאף, לדעת עלינו אבל. אדם בני

 גבורי" אותם קורא שהפסוק' בה הבוטחים לאותם כולתינווי כוחינו בכל להם ולסייע לעזור אנו

 יעזור ה"שהקב ותפלתינו שעברו השמיטות בכל רחמיו ברוב להם עזר ה"הקב. ו"ח יפלו לבל" כח

  .לטובה עלינו הבאה הזו בשמיטה גם להם

 עלינו וחובה, השמיטה בשמירת שיש הגדולים הקשיים את ויודע מכיר מאיתנו אחד כל

, השמיטה שומרי כל את ובכלל החקלאים את לחזק. בזה אחרים לחזק וגם, ודמא בזה להתחזק

 לסמוך ולא, החמורים שביעית איסורי ומיתר מספיחין, אסור דבר מכל להיזהר עצמנו לחזק וגם

 השמיטה את לקיים ביותר באפשרותינו יהא בודאי ונתחזק נחזק יותר שאנו וככל. היתרים על

 במהרה האמיתית לגאולה נזכה הגלות עונש שבמקום נזכה השמיטה שמירת ובזכות, וכהלכה כדין

  .בימינו
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שביעית בהלכות דינים חידושי

úéòéáùá åäãù úúéáù

והגוי·˘·˙‡. לגוי, בהמתו המשכיר או המשאיל וישראל בהמתו, דשביתת עשה מצינו

וגבי בהמתו. דשביתת בעשה הישראל עובר לעצמו) (אפי' בשבת מלאכה עמה עושה

ועובד לגוי שדהו המשכיר כגו� שדהו, דשביתת עשה איכא אי הראשוני� נחלקו שביעית

מה"ת הבעלי� עוברי� א� בשביעית, בשדהו לעבוד גוי פועל שולח א� או בשביעית, בו

על מצווה "דאד� שדה והא בגמ', אמרינ� ע"ב טו ד� ע"ז במסכת דהנה דש"ש. בעשה

שדהו דשביתת עשה דאיכא הסוגיא מפשט ומשמע כו', ותנ� בשביעית" שדהו שביתת

דלפ"ז כתב ובתורי"ד אלחנ�. רבינו ובתוס' רי"ד ובתוס' בריטב"א ש� פירשו וכ� בשביעית.

שדהו. דשביתת בעשה הבעלי� עוברי� האסורה, מלאכה בו ועושה לגוי שדהו משכיר א�

ש�. אלחנ� רבינו בתוס' כפשוטו‡וכ"כ ולא אחר בעני� הסוגיא פירשו ש� התוס' אול�

שכ"ו).‡. מצוה בסו� וכ� סק"ב, קיב (במצוה המנח"ח וכ"כ בפשיטות, ע"א צ ד� בב"מ המהרש"ל וכ"כ

ליטע או לזרוע שאסור שכתב ע"ב י' ד� בר"ה ר"ת שיטת בזה שביאר ט"ו) ס"ק רח"צ (במצוה עוד וע"ש

דעד הזמ� (ושיעוד שדהו דשביתת העשה בזה דעובר משו� בשביעית תהיה שההשרשה בכה"ג שביעית קוד�

שביעית קוד� יו� ל' תוספת די� דליכא בזה"ז דא� כתב ולפ"ז ימי�), י"ד ובאיל� ימי� ג' בירקות שישריש

שדחה כ"ה) ס"ק יז (סי' בחזו"א ועי' בשביעית, ההשרשה תהיה שלא בכה"ג שביעית קוד� לזרוע צרי� מ"מ

בה מתהוה א� אבל בשביעית אד� ממלאכת תשבות שהשדה היינו בשביעית ש"ש שיש לשיטות דא� דבריו

שביעית, תוספת מדי� אלא ש"ש מדי� אינו ר"ת וכונת שדהו, שביתת משו� בזה אי� בשביעית מאליה מלאכה

ר"ה. עד ליטע שרי תוספת די� דליכא בזה"ז ולכ�

לישראל שדה דלמכור אביי) א"ל ד"ה ע"ב, טו (ד� בע"ז הריטב"א שיטת שהביאו זמנינו בספרי [וראיתי

בשביעית. תשבות לא שהקרקע גור� במכירתו שהרי שדהו, דשביתת איסור בו יש בשביעית שיעבוד חשוד

שהקרקע בפעולתו שגור� חשיב לפיכ� שביתתה על כבר שמוזהר בזמ� בשביעית כשמוכר איירי הת� אול�

במכירתו, עבירה שו� עביד לא א"כ בשביתתה מוזהר אינו שעדיי� כיו� בשישית כשמוכר משא"כ תשבות, לא

המכירה שבעצ� נתכוי� שלא מוכרחי�, הדברי� שאי� יראה בריטב"א ש� המעיי� איברא החזו"א. וכמש"כ

ר"א]. ותוס' רי"ד התוס' וכשיטת הש"ש, הבעלי� עובר דבהא שכירות אטו בהו דגזרינ� אלא הש"ש עובר

שלגבי א� בשביעית, תהיה שהשרשה בכה"ג שביעית קוד� לזרוע מה"ת איסור דאיכא המנח"ח דברי ובעיקר

שהמלאכה כיו� בשבת שתיגמר אע"פ בער"ש במלאכה להתחיל דשרי ע"א) יח ע"ב, יז ד� (בשבת איתא שבת

סי' (שביעית החזו"א וכמש"כ משביעית, שבת שחלוק משו� היינו האד�), טורח (בלא בשבת מאליה נעשית

נח שהאד� כל ולפיכ� ינוח", "למע� כדכתיב במלאכה האד� טורח מחמת הוי שבת דאיסורי כז) ס"ק יז

"ושבתה כדכתיב �האר מחמת אלא האד� מחמת האיסור אי� בשביעית משא"כ איסורא, שו� עביד לא בשבת

מצינו דבשביעית הא יוב� ועפ"ז איסורא. קעביד בשביעית תשבות לא �שהאר שגור� כל ולפיכ� ,"�האר

ע"א) ג' ד� במו"ק מפריש ר"י תלמיד ע"ב, נ' ד� בע"ז (רש"י בראשוני� ומבואר אילנא, דלאוקמי היתר

ג� יהיה א� (אבל קרקע, עבודת זה שאי� זה אסרה לא שהתורה רק אילנא אוקמי של היתר שו� דליכא

בדר� (ועב"ז מותר לאוקמי אלא שאינו באופ� היה א� דאורייתא במלאכות א� ולפיכ� אסור), בודאי אברויי

אילנא לאברויי אילנא אוקמי בי� חילוק מצינו לא שבת ולעני� יאבק), ולא ד"ה בביה"ל ה"ה פ"א אמונה
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שרק שמו"י הלכות ריש הרמב"� מדברי משמע וכ� בשביעית, שדהו דשביתת איסור דאיכא

[וע"ש כ"ה. ס"ק י"ז סי' שביעית בחזו"א ועי' הבעלי�. ולא בעשה עובר בשדה העובד

לעבוד יכול ועכו"� בשביעית, שדהו שביתת איסור דליכא והרמב"� התוס' דלשיטת שביאר

נזרע לא ה� השביעית בשנה נאכל מה תאמרו וכי בקרא דכתיב מהו א"כ מהתורה, בשדה

ואי� קשה, עכו"� פועלי ששכירות ותי' נכרי�, ע"י לזרוע יכולי� והרי כ), כה, (ויקרא וגו'

ע"ש]. עבדי�, אלא ישוב� בזמ� ביניה� היו לא וג� משגת, הכל יד

Â‰ÈÓהאיסורי� דכל דומיא בציווי, ישראל בשדה שיעבוד לגוי אסור לכ"ע שאסור·מד"ס

לעכו"� אמירה איסור דאיכא אבל) (ד"ה ע"א צ' ד� ב"מ בתוס' ועי' גוי. ע"י לעשות�

שהוא א� מלאכה דעביד כל ולפיכ� במלאכה האד� טורח הוא האיסור דבשבת א"ש ולהנ"ל אסור, גווני ובכל

דאינו כל לפיכ� שובת אינו �שהאר מה הוא דהאיסור בשביעית משא"כ נח, לא הרי עכ"פ אילנא לאוקמי

ה"ד) פ"ד (שביעית בירושלמי דאיתא מה עוד מיישבי� ועפ"ז לשבות. ממשיכה �האר הרי אילנא לאברויי

דחשיב לפי פירות האיל� שיעשה סגולה לעשות שאסור והיינו טבעית, שאינה פעולה ג� אסור דבשביעית

להתפלל א� שאסור בשביעית) אפי' (ד"ה ע"ב יט ד� בתענית רש"י מדברי שדייקו [ויש בשביעית, עבודה

"דמתריעי� הת� דאמרינ� הא על שכתב בשביעית, עבודה דחשיב משו� האיל� לצור� לגשמי� בשביעית

ומבואר ע"כ, בשביעית, לקרקע שמועילי� ואע"פ לשתיה לגשמי� שצריכי� דהיינו הגשמי�" על בשביעית

שבת ולגבי לקרקע], דמועילי� משו� בשביעית הגשמי� על להתריע אסור היה שתיה לצור� כוונתו אי� שא�

ועקרבי� נחשי� לחישת לוחשי� הת� דאמרי' טבעית, שאינה פעולה לעשות דשרי ע"א קא ד� בסנהדרי� מבואר

התורה קפידת עיקר דבשבת כנ"ל, שחילק בבה"ה) ה"ז (פ"א אמונה בדר� ועי' צידה. משו� בכ� ואי� בשבת

ודעת תשבות �שהאר רוצה שהתורה בשביעית אבל מלאכה זו אי� ולחישה מלאכה הוא יעשה ולא שינוח

תיעבד לא �שהאר הוא האיסור עכ"פ להחולקי� ואפי' דאוריתא חיוב בזה יש גוי ע"י שג� ראשוני� כמה

להתפלל אסור יהיה דא"כ להעיר ראיתי הירושלמי דברי ובעיקר ידו. על נעבדה �האר הרי סגולה ג� ולכ�

לטובה". תבואתה מיני כל "ואת השני� בברכת יו� בכל מתפללי� אנו והרי פירות, שיעשה �ע על בשביעית

תבואתה מיני כל "ואת השני� בברכת שמתפללי� שמה ואמר זה, על נשאל שליט"א הגראי"ל שרבינו וראיתי

סק"ד. סו� קס"ז סי' באו"ח הב"ח [ועמש"כ א"י, תבואת על דוקא ולאו העול� תבואת כל על קאי לטובה"

בזה ועמש"כ א"י, הפירות קאי דהברכה קי"ז) ר"ס מ"ב (עי' מטובה' 'ושבענו שאומרי� לנוסחות יל"ע אול�

ח']. סס"ק ר"ח בסי' הב"ח

אי אי הנידו� ד�ובעיקר בב"מ מהסוגיא שליט"א שטיינמ� הגראי"ל הוכיח שדהו, דשביתת עשה בשביעית כא

תבואה שנת בכלל אינו דשביעית ש� דאמרו מהא גוי, ע"י א� שדהו לזרוע מה"ת שאסור כדעות ע"ב קו

הכתוב קראה 'ולא שאינה כמו היא והרי מלזורעה ביטלו המל� ופרש"י היא, דמלכא אפקעתא דשביעית לפי

ובע"כ עכו"�, ע"י להזרע ראויה הא לזריעה ראוי אינו זה למה א"כ מה"ת מותר ואי תבואה', שנת לישראל

זורע הגוי א� אפי' ,�האר השבתת מצות מבטל גוי ע"י שזורע וכיו� �האר ושבתה די� יש דבשביעית כנ"ל

מה מחמת הוי תבואה שנת הוי דלא שהסיבה הראיה לדחות שרצו [ויש וכנ"ל. לזרוע לו לתת אסור מעצמו

שכתב כ�, לא מבואר ש� דברש"י אמר הגראי"ל אול� גוי. ע"י שיזרע מה לזה יהני לא ולכ� הפקר, דהוי

שאינו משו� הוא שהטע� מבואר הרי מלזורעה', ביטלו 'שהמל� משו� הוא תבואה שנת מיקרי דלא שהטע�

אחר במקו� תבואה איכא דאי ש� מבואר דהא הפקר, דהוי משו� הטע� אי� דבהכרח ואמר לזריעה. ראוי

הוא הטע� דכל ובע"כ אחר, במקו� תבואה איכא מא� גרע לא הפקר דהוי מה וא"כ תבואה, שני מיקרי

ש�. בב"מ השחר אילת בספרו הגראי"ל בזה ועמש"כ לזריעה]. ראוי שאינו משו�

שז·. סי' במ"ב וע"ע אסורה. לאו באיסור אפי' לעכו"� דאמירה ד' סעי' (ב) רצז סי' יור"ד בשו"ע וכ"פ
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כשנעבד‚בשביעית אפי' באכילה אסור דנעבד כתב, ע"א קכ"ב ד� יבמות יוס� ובנימוקי .

קמאי. ושאר והרשב"א הרמב"� ש� וכ"כ בשליחותו. כותי ע"י

‡ˆÓ�Âלאחד גינתו ע� ביתו שמשכיר או שביעית, שומר שאינו לישראל שדהו דהמשכיר

דשביתת בעשה הבעלי� יעברו האסורה מלאכה השוכר יעשה א� שביעית, שומר שאינו

ר"א. ותוס' רי"ד ותוס' הריטב"א לדעת שדהו

Ï"È‡¯‚‰Âאינ� בעו"ה והשכני� משות� בבית שגר מי דלפ"ז אמר, שליט"א שטיינמ�

שני�, כשאר החצר בגינת שעובד גנ� מביאי� ובשביעית שביעית, שיפקיר‰צרי�„שומרי

וביאורי� (במכתבי� ג' במכתב באריכות זה בעני� במש"כ עוד ועי' ע"ש. זה, בשר היל� ד"ה בביה"ל כא סעי'

הקונטרס). שבסו�

מדרבנ�,‚. לחומרא לנכרי שליחות דיש קי"ל דלהלכתא ע"ב) סא (ד� בב"מ רש"י שיטת עוד לזה לצדד ויש

זה דדי� שכתב ע"א) סא ד� לב"מ (בהשמטות לרעק"א בדו"ח וע"ע ו', סעי' קפ"ח סי' ביו"ד השו"ע [וכ"פ

כ"ד תשו' ח"ו חת"ס בשו"ת בזה ועמש"כ כג]. ס"ק ת"נ סי' במ"ב וכ"ה בכ"ד, אלא בריבית רק הוי לא

בתוס' [וע"ע לחומרא. שליחות ביה איכא תשבות �שהאר שהחיוב בשביעית דבריו ולפי היינו), ועוד (ד"ה

דעכו"� מדבריה� דמוכח אבוהב, מהר"י בש� ע"ב י' ד� בב"מ ובשטימ"ק הזק�) על (ד"ה ע"א ג ד� שבועות

הלכות אפרי� ובמחנה סק"א, קפב סי' הנתה"מ בזה ועמש"כ מעשה, משליחות ולא כח משליחות רק נתמעט

ע"ש, י, ד� ב"מ שמועות �בקוב ח"ב שיעורי� �ובקוב סק"ה, ח' סי' הערות �ובקוב יא, סי' ושותפי� שלוחי�

שליחות איכא �האר ושבתה איסור לעני� לכאו' ולשיטת� י"ז), סי' חנוכה – תודה שלמי בספר בזה (ועמש"כ

ע"א צ ד� בב"מ מיבעיא מאי וכ� דאורייתא, יהיה בשבת לעכו"� אמירה דא"כ דצ"ע אלא מדינא, לעכו"�

לנכרי דבאמירה בהדיא מפורש (והת� מדינא, לאסור הו"ל ולכאורה לנכרי, אמירה איכא אי חסימה איסור גבי

הנ"ל) קו' מ"מ (ד"ה ש� החת"ס בזה ועמש"כ שבות), איסור איכא אי דנינ� אלא תחסו� בלא עובר אינו

ולדבריו בע"א, יישב והנה) (ד"ה סק"ד שמח סי' הנתיה"מ אול� מה"ת, א� דאסור אפשר שביעית גבי ולפ"ד

היכא מ"מ כלל, לנכרי שליחות דאי� לסוברי� דא� להוסי� ויש שליחות]. מדי� איסור ליכא שביעית לעני� א�

ישראל ויכול בעה"ב, ביד פועל דיד י"א סי' שלוחי� דיני אפרי� במחנה דיעוי' שליחות, איכא פועלו שהוא

בש� קס"ד) כלל א' מערכת (כללי� השד"ח כתב ובזה ע"ש, נכרי, פועל לו שעושה מעקה עשיית על לבר�

דמיירי מה"ת, אסורה לעכו"� דאמירה הסמ"ג דעת ליישב איברא) ד"ה יא (סי' מדברי אזוב אגדת שו"ת

גרידא, שלוחו אלא שלו פועל בשאינו מיירי שבות לנכרי אמירה דאמרינ� ומה מה"ת, שלוחו דהוי נכרי בפועל

שליחות יש דבפועל מלאכה, לו לעשות עכו"� לפועל לומר מה"ת דאסור ס"ה ש"ז סי' שלמה בחכמת וכ"כ

ע"ש. גביהה, רב ד"ה ע"א כב ד� בע"ז חננאל רבינו מפירוש משמע וכ� אפרי�, המחנה וכמש"כ לעכו"�

בחינ� פועל א� אבל שכר, שנוטל בפועל הוא כ"ז אול� ודי�). ד"ה יז ס"ק כא סי' שביעית בחזו"א (ועי'

של"ד). חו"מ בהגר"א קי"ב, תשו' ח"ב רעק"א ק"ה, סי' חו"מ ש"� (עי' לפועל מוגדר שהוא ברור אינו

מלאכה„. עושה הנכרי שא� בהגר"א ש"ה סו"ס באו"ח דיעוי' וטעמ� הפקר), בלא (א� ד"ז שהתירו ויש

ס"ב סי' או"ח חת"ס בשו"ת [וכ"כ בהמתו, בשביתת עובר אינו הבעלי� לדעת שלא עצמו לצור� בבהמה

דא� וס"ל זה, על חולקי� מהאחרוני� הרבה אול� בזה. הסברא באור� שביאר וע"ש הוית), חזו והנה (ד"ה

ש בביה"ל וע"ש אחר. בעני� ש"ה בסו"ס השו"ע דברי וביארו בהמתו, השביתת הבעלי� עובר הקשהבהא

נהנה שהישראל חשיב הת� דג� ליישב שרצו ויש וע"ש, ג', סעי' רמ"ו בסי' השו"ע ממש"כ הגר"א הדברי

מה על (א� שמשתמש מה על ד') סעי' רמ"ז סי' בשו"ע מש"כ (כעי� הנאה טובת לו יחזיר שהגוי בזה מזה

לדעת וא"כ הנאה]. חשיבא לא זה דדבר מבואר ע"א מג ד� דבנדרי� אינו זה מיהו כרחו), בעל שמשתמש

תמורת הדיירי� כל עבור עובד הגנ� כא� שהרי אינו זה מיהו עובר. אינו נמי שדהו בשביתת ה"ה הגר"א
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הגר"א ש� שביאר (וכמו עצמו. עבור רק הנכרי שעושה השו"ע מציור וגרע הדיירי�, מכל שנית� הכס�

לכ� מדרבנ� בזה"ז דשביעית מטע� שהתירו ויש ישראל). בשביל נעשית המלאכה שאי� מפני הוא דהטע�

סק"ז) כ"ז סי' (שביעית החזו"א לפמש"כ אול� בשביעית, ש"ש דאי� השיטות על לסמו� אפשר בשעה"ד

לאסור. יש ה"נ א"כ לקולא סד"ר ביה אמרי' לא מה"ת דעיקרו כיו� דשביעית

,�האר דושבתה קרא תתקיי� לא ההפקר אחר שג� כיו� להפקיר שא"צ שהורה זצ"ל אוירבא� הגרש"ז ובש�

שתקיי� מצווה הבעלי� ולפיכ� לשבות, שצריכה הקרקע על הלכה שנאמר היינו שדהו שביתת די� [דגדר

(ויש להפקיר. הבעלי� על די� אי� תו שביתה יתקיי� לא ההפקר לאחר שג� במקו� ולכ� בקרקע, שביתה

השות� בעי אי ער"ה סי' משפט השער נסתפק חלקו, את האחד שהפקיר בשות� דהנה עוד, בזה להוסי�

בשביתת עוברי� החלקו א� כשמפקיר ולפ"ד ע"ש, שלו, הוי דממילא או המופקר בחלק זכיה למעשה השני

הלכה הוי אי עבדו שביתת גבי שדנו באחרוני� מצינו וכעי"ז שמפקירו). במה מידי עביד לא וא"כ שדהו,

שיתקיי� מצווה הבעלי� ולפיכ� לשבות שצרי� העבד על הלכה שנאמר או עבדו להשבית שצרי� הישראל על

בגוונא או שבת לא שעוד במקו� נמצא והעבד שבת שכבר במקו� שנמצא בגוונא ונפק"מ שביתה, די� בו

שאצל כיו� צרי� אי� שני ולצד להשביתו, מצווה הרי ראשו� דלצד קיבל, לא והעבד שבת קיבל שהישראל

ולגבי ל"ח). סי' ח"ג (או"ח משה באגרות ועב"ז אסור, יהיה שלישראל שיי� לא וא"כ שבת לא עוד העבד

וע"ש. בבהמה, די� דהוי לה) מייתי ד"ה בתוס' היטב (וע"ש בכורות בריש ברש"י מצינו בהמתו שביתת

ג'. אות נ"א סי' שלמה במנחת ועב"ז זה]. בעני� ע"א קכא ד� בשבת השחר אילת בספרו רבינו ועבמש"כ

שתנוח בהמתו על להשגיח הבעלי� על שמוטל ועשה בקו� חיוב אינו בהמתו דשביתת איסור דא� ועוד

בשבת מלאכה שתעשה לבהמת� יגרמו לא עצמ� שהבעלי� ע"ז רק הוא הכתוב קפידת עיקר אלא בשבת

הוא כאילו קצת חשיב בזה למנוע שיכול במקו� הוא כ"ז ולפיכ� וכדו', עכו"� ע"י כגו� גרמא ע"י אפי'

שבת גבי [ומצאנו איסורא, האי ביה שיי� לא בע"כ מלאכה שנעשה בניד"ד אבל שתעשה להמלאכה גור�

מעשות ימנע לא שהגוי כיו� בבהמה וגוי ישראל דבשותפות קנ"א) (בתשו' הריב"ש דדעת בד"ז: פלוגתא

הביא רמ"ה בסו"ס והב"י בהמתו, בשביתת עובר הישראל אי� לפיכ� בה חלק לו שיש כיו� בבהמה מלאכה

והתנה לגוי שבהשאילה שכתב כ"ה, בתשו' משנתו סתר דהריב"ש שהקשו (ויש זה. על חולק שהריצב"א

דאורייתא האיסור יעבור שלא כדי להפקירה הישראל שצרי� בשבת, מעכבה והגוי השבת, קוד� שיחזירנה

השביתת הישראל עובר אמאי קנ"א בסי' לפמש"כ ולכאורה ג'. סעי' רמו בסי' השו"ע וכ"פ בהמתו, דשביתת

דשאני ואפשר ד'. סי' או"ח דוד בשאילת בזה (ועמש"כ ישראל. של בע"כ מלאכה קעביד הגוי הא בהמתו

בשביתת הישראל עובר לכ� שהתנו כפי ממלאכה ולמנעו הנכרי אצל ליל� שבידו דכיו� כשהתנה, בשאלה

אפשר עוד ג'). סעי' רמ"ו סי' וקציעה המור בזה (ועמש"כ להפקירה, צרי� ולכ� מנעו שלא במה בהמתו

שאינו דכיו� סימ�, אלא סיבה זה דאי� חלקו, מחמת כרחו בעל עושה שהגוי כיו� היתר הריב"ש שכתב דמה

שהבהמה בשאלה משא"כ שובת, באמת בחלקו והישראל מלאכה בחלקו עושה שהגוי חשיב א"כ למונעו יכול

סי' מ"ב עי' ולהלכה, ואכמ"ל). שבתה, לא הישראל בהמת הרי מלאכה עושה כשהגוי א"כ לישראל שייכת

לדעת דא� עוד ואפשר בהמתו. שביתת על בזה שעובר ה') סעי' (ש� השו"ע שדעת כ"ז ס"ק בשעה"צ רמ"ו

דהאיסור שבת גבי שדוקא לפי אסור, זה הרי שדהו שביתת דלגבי יודה בהמתו שביתת גבי שהתיר הריב"ש

הוי בהמתו דשביתת האיסור שג� ל"ב מצוה שיק מהר"� בשו"ת (וכמש"כ ינוח למע� כדכתיב בגברא הוי

שורו למלאכת ליבו את כלל ית� שלא באופ� גמורה מנוחה בשבת שינוח רצתה שהתורה הבעלי�, מפני

כדכתיב בחפצא הוי דהאיסור בשביעית אבל איסורא, קעבר לא נחה הבהמה שמחמתו כל לפיכ� וחמורו)

השביתת הבעלי� קעבר מלאכה בה שנעבד כל הרי כ"ז) ס"ק יז סי' שביעית בחזו"א (ועב"ז �האר ושבתה

י"א. ס"ק י"ג סי' שביעית �אר במעדני ועב"ז שדהו],

מק יש דרבנ� מלאכות רק עושי� שא� זצ"ל אלישיב הגרי"ש בש� הביא סק"ט פ"א אמונה שא"צובדר� ילי�

לא) סי' ח"א חסד תורת פ"י, ש"א יושר שערי סק"ג, רלד סי' (נתיה"מ לסוברי� מאוד יוב� [וד"ז להפקיר,
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בגינה חלקו דהריÂאת הגנ�, עבור תשלו� הבית לועד ית� ולא ש"ש), על עובר אינו (ובזה

כדאיתא דרבנ� באיסורי דליתא בהמתו לשביתת זאת שדימו ויש גברא, איסור רק הוי דרבנ� איסורי שכל

עושי� וא� יא], סעי' שה סי' בביה"ל ועב"ז לכתחילה, מותר בבהמה אסור שבחברו דכל ע"ב קנג ד� בשבת

הדירה וא� המשותפת, בגינה חלקו את [דווקא] שלשה בפני להפקיר צרי� למנע� וא"א דאורייתא מלאכות א�

המנח"ח עפמש"כ והוא להפקיר, א"צ כלל שאשה שהורה מי [ויש להפקיר. צריכה היא ג� האשה ע"ש רשומה

בפלוגתת זאת ותלה גרמא, שהזמ� מ"ע דהו"ל �האר דשביתת זו במ"ע חייבות נשי� א� להסתפק קי"ב) (מצוה

ועי"ז לאשה החצר את להקנות יכול בניד"ד ולפ"ז להקל. ספיקא עוד איכא נשי� לגבי וא"כ ע"ש, הראשוני�,

ע"ב פו ד� ביומא מהגמ' הוכיח ההלכה) (בביאור דשביעית פ"א בריש אמונה הדר� אול� בש"ש. עובר אינו

חלק�]. להפקיר צריכות נשי� ג� כ� ועל לכ"ע, זו במ"ע חייבות דנשי�

חצירו‰. להפקיר דעת על דירה לקנות ראוי אי� לכתחילה אבל אחר, בעני� אפשר כשאי רק הוי זו ועצה

בהבלעה לגוי להשכירה דשרי הסמ"ק בש� רמ"ו) (סי' הטור כתב בהמתו, שביתת גבי דהנה השביעית. בשנה

ואע"פ אחר בה יזכה שלא כדי בשבת מלאכה שעושה זמ� כל או השבת ליו� רק שמפקירה ויפרש הפקר ע"י

בדיעבד דרק וסברי הסמ"ק על חולקי� והפוסקי� ע"כ, שבת, שביתת איסור להפקיע אלא מפקירה שאינו

שיאמרו חשדא לידי ואתו ההפקר מ� יודעי� הכל שאי� לפי להפקירה ע"מ לכתחילה להשכירה ולא מהני

או כשהשאיל כגו� מהני בדיעבד דרק ג') סעי' (ש� השו"ע וכ"פ בשבת, מלאכה עושה ישראל של בהמתו

הכי, למיעבד שרי לא לכתחילה אבל הפקר מהני אז בשבת ועכבה השבת קוד� לו שיחזיר התנה לגוי השכיר

דאסור. לכתחילה כמו חשיב שמיטה שומרי� שאינ� שכני� שיש ידע דירתו שקנה דבזמ� כיו� בניד"ד ולפ"ז

בהמה שמפקיר דכל (ש�) הב"י וכמש"כ עצמו, לבי� בינו כשמפקיר דוקא היינו השו"ע דברי דכל די"ל אלא

ולהלכה, חשדא, לידי יבא ולא מילתא מפרסמא ג' בפני דכל לכתחילה להשכירה דשרי "אפשר" שלשה בפני

והב"ח ההפקר, מ� יודעי� הכל אי� שלשה בפני דא� לפי אוסר והט"ז דשרי), אפשר (כלשונו: נסתפק הב"י

דשביעית דכיו� אפשר אול� דבריו. על לסמו� שיש אפשר הדחק דבשעת ל"ב) י"ד, (ס"ק המ"ב ופסק מתיר,

דרבנ� דלמלאכות הפמ"ג בש� רמ"ו בסו"ס הביה"ל וכמש"כ לכתחילה, הב"ח עמש"כ לסמו� יש דרבנ� בזה"ז

רק עושה שהגנ� במקו� (וכ"ש לכתחילה, אהפקר לסמו� יש בכרמלית) הבהמה על משאות להולי� (כגו�

ועי'. דרבנ�), מלאכות

דאפילו ע"א מד ד� בנדרי� וכדאיתא לחוד, השביעית לשנת שדהו להפקיר יכול שבדיעבד שכתבנו במה [והנה

סי' משפט השער לפמש"כ שביעית אחר שוב בו לזכות יוכל לא זה באופ� מ"מ הפקר, הוי אחד ליו� הפקר

ע"ש, שלו, הוי דממילא אלא המופקר בחלק זכיה למעשה השני השות� צרי� אי� דבשותפי� לדו� ער"ה

השני השות� בו זכה תו א"כ בו, לחזור יכול אי� תו הזה ביו� בשדה זכו שא� דבנדרי� דמבואר כיו� וא"כ

הוי לזמ� דמתנה הסוברי� לדעת לחוד השביעית לשנת דהיינו לזמ�, להפקיר דיכול טע� דחכ"א אלא עולמית.

אי� הזמ� אחר ומיד הזמ�, עד חלוטה מתנה חשיב לזמ� דמתנה שחידש סק"ד רמא סי' קצוה"ח (עי' מתנה

הרא"ש בשו"ת (הו"ד צדק כה� אביגדור ר' הרב דעת וכ"ה אליו, חוזר ממילא אלא חדשה בהקנאה צרי�

לח סי' באבנ"מ (הו"ד התרומות ובעל נג) ס"ק כח סי' באבנ"מ (הובא ברו� ב"ר והמהר"� ב') סי' לה כלל

מו ד� (סוכה והרשב"א ל') סי' (פ"ג בסוכה הרא"ש כשיטת ודלא ע"ב), מא ד� (סוכה רי"ד ותוס' סק"י)

הרא"ש כדעת יד) ס"ק שה (סי' ביו"ד הגר"א ודעת ה"ג). ד"ה ע"ב ו' (ד� בקידושי� והריטב"א ע"ב)

זכיותו שכל כיו� השני זכיית יהני לא זה ובאופ� בזה), מש"כ ג' סעי' סו� תמח סי' בביה"ל ועב"ז והריטב"א.

לגמרי מפקירו אינו שא� לפי לזמ�, מהני לא ולכ"ע טפי גרע דהפקר נראה אול� השביעית. שנת סו� עד הוא

הפקר]. הוי ולא מהדבר שהתנתק חשיב לא

.Âלבעל) דבר משיב ובספר ד'), סו"ס יור"ד (חלק המור שמ� בשו"ת יעוי' האחרוני�, בספרי זו עצה ומצאתי

ואכמ"ל. עוד, שחידש במה וע"ש נ"ו), סי' (ח"ב השמיטה דבר בקונטרס הנצי"ב)

הרי בטאב"ו שמו על רשומה שהדירה כ"ז שבדיניה� לאחר ההפקר, חלה בזה"ז א� דנו זמנינו פוסקי אול�
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א� לשל� אותו מחייבי� וה� אחר בעני� אפשר אי וא� עבירה, עוברי ידי בזה מסייע הוא

ממונו. כגוזלי� ה� הרי �חפ שאינו לה� הודיע שהוא

(ח ציו� בני בשו"ת ועי' לקנותו, יכול אינו ואחר שלו רשו�הוא ששמו זמ� דכל שכ"כ ק"ב) אות ב' סי' "א

סי' ובחו"מ ע"ב נד ד� בב"ב בגמ' ויסודו בשדה, לזכות יכול אינו שאחר משו� להפקירו יכול אינו בטאב"ו

הפוסקי� הכריעו שדהו דלשביתת [וכיו� דד"מ, אמרי' באיגרתא אלא ארעא ליקני לא אמר דמלכא דהיכא קצ"ד

האחרי� שאי� כיו� א"כ השביעית, לשנת גמור הפקר דבעינ� סק"כ) ש� ושעה"צ יח, ס"ק רמו סי' (מ"ב

והסיק בזה, שהארי� סק"ה) טז סי' ליקוטי� (חו"מ בחזו"א ועי' ע"ש. הפקר], חשיב לא בשדה לזכות יכולי�

זולתה, שטרות עשיית על מקפדת המלכות אי� שבארצנו משו� הטאבו כתיבת בלא א� לקנות אפשר שבזמנינו

ד"ת, ע"פ לדו� צריכי� לרעהו איש בי� שנעשו קנייני� כל והלכ� וכו', ישראל של בבי"ד הדיו� על ולא

וע"ש. לחבירו, ישראל שבי� די� על דיניה� אי� מ"מ דטאבו באגרא אלא ארעא ליחול דלא דדיניה� אע"ג

בהערה) ש� בחזו"א (ככתוב �תרח" בשנת נאמרו החזו"א דדברי כתב סק"ב) מא סי' (ח"א יוס� משנת ובשו"ת

שהקרקע הוכיח מישהו שא� כלומר שביושר" "זכויות של עני� האנגלי בחוק היה שאז המנדט ממשלת בזמ�

בזה, התחשב החוק הרי במתנה קבלה או ד"ת ע"פ שקנה אלא בטאבו שמו על נרשמה שלא הג� לו שייכת

שביושר שבעלות כתוב תשכ"ט" – המקרקעי� ב"חוק אבל וכו', מקפדת המלכות שאי� דכיו� החזו"א כתב וע"ז

אותה רואי� ברישו� נגמרה שלא עיסקה וכל בטאבו, רישו� כ"א השלטו� ע"י מוכרת בעלות שו� ואי� בטלה

(מטע� בטאבו הרישו� את עליה� קיבלו המדינה שבני שכיו� הדי� ולפ"ז גרידא, עיסקה לעשות כהתחייבות

שפ"ט סי' חו"מ רמ"א (ועי' דמלכותא. מדינא מועיל הוא הרי המכירות) על והכחשות מריבות תהא שלא

טעמי�, מכמה להקל אפשר דבניד"ד מ"ב) סי' (ש� כתב אול� דמ"ד). דינא אמרי' דבר שבכל שפסק ח' סעי'

הזוכי� שמצד בזה איכפ"ל לא דכ"ע, אדעתא לגמרי הפקיר הוא שא� כתב ע"א לח ד� בגיטי� דהפנ"י א':

י"א ס"ק רמ"ו סי' (מג"א שיטות יש דאורייתא בהמתו בשביתת דא� ב': מלזכות. אות� המונע עיכוב יש

אינו שאחר גמור שאינו הפקר שמהני ג') סעי' (ש� הרמ"א בדעת סק"ה) במשב"ז הפמ"ג שפירשו מה לפי

בשו"ת עי' הדברי� (ובביאור שבת שביתת איסור להפקיע אלא מפקירה שאינה כגו� כלל בה לזכות יכול

בכזה סגי ש"ש לעני� מ"מ זכיה שו� מועילה אינה דד"מ מצד א� ג� וא"כ ק"ט), סי' חאו"ח שיק מהר"�

וכהכרעת סק"כ) השעה"צ (כמש"כ ע"ז חולקי� אחרוני� דהרבה כיו� להתיר א"א לחודי' זה מטע� [מיהו הפקר

ברירא לא ישראל שבמלכי לפי טאבו ללא א� חל דהקני� דאפשר ג': גמור]. הפקר שצרי� י"ח) (ס"ק המ"ב

אלא דד"מ אמרי' דלא ע"א כ"ח ד� בנדרי� ורשב"א ר"� (יעוי' הראשוני� בזה ונחלקו דד"מ אמרי' א�

אפשר הדי�) א� (ד"ה מ"ד סי' חו"מ החת"ס לפמש"כ אול� חולק, (ש�) בפיהמ"ש והרמב"� עכו"�, במלכי

שדעתו סק"א) ש"ו סי' (ח"ט הלוי שבט בשו"ת וע"ע וע"ש), דד"מ, דאמרי' יודו והרשב"א הר"� א� דבניד"ד

תועפת בשו"ת וע"ע וע"ש, טאבו, ללא א� חל שהמקח יוכיחו יו� בכל ומעשי� הקניה, מעכב הטאבו שאי�

יח�יט), סי' (שביעית �אר מעדני ובספר ז'), אות קצ (סי' שלו� משמרת ובקונטרס י"ג) סי' (חו"מ רא�

במקו� להתיר דיש דודאי עולה וע"כ בשביעית, ש"ש כלל שאי� לעיל) (שנתבאר שיטות דיש ד': ואכמ"ל.

רבינו. וכדברי הפקר,

סק"ז כז סי' ובשביעית י' סי' בב"ק בחזו"א עי' בטאב"ו, רישו� בלא הקני� חלה בזמנינו אי הנידו� ובעיקר

בו שחזר כתב סק"ט י סי' ובב"ק בטאבו, נרשמה שלא זמ� כל המקח חלה לא לגוי שמכר שישראל שכתב

כתב סק"ד בשעה"צ קי"א עמו' ריבית – שני חוט בספר [אול� חלה. שהמכירה סז סי' בחו"מ שכתב ממה

והיינו בעלות, הוכחת רק אלא קני� מעשה הטאב"ו שאי� וס"ל בשביעית ממש"כ בו חזר ימיו בסו� שהחזו"א

לקני�]. עיכוב בתורת הרישו� עושי� אי� המדינה של בערכאות וכ� האומות של במכירה ג� שבזמנינו לפי
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úéááù ïéìåãéâá ù"åã÷

.·ÈÓÏ˘Â¯È·Êיוחנ� רבי בשביעית, חייבת אי הבית בתו� בנוטע נסתפקו ה"ב) דערלה (פ"ק

ובשביעית המעשר, מ� ופטור בערלה חייב בית בתו� שנטעו איל� אומר, ינאי ר' בש�

בכל "�ו"אר (פי' לה' שבת �האר ושבתה דכתיב ל�), דמספקא למיבעי, צריכה (פי' צריכה,

(פי' תזרע, לא שד� וכתיב בכלל), הבית בתו� א� וממילא בשדה, שלא א� הוא מקו�

איפשטא. ולא הבית), בתו� ולא "שדה" דוקא דמשמע

ÔÈ�ÚÏÂבזה"ז דשביעית דקיי"ל דלדיד� נ"ב), ס"ק כ' (סי' השלח� הפאת כתב הלכה,

וסי' סק"א, כב סי' (שביעית החזו"א אול� דרבנ�. ספיקא כל כדי� לקולא נקטינ� מדרבנ�,

שביעית דאיסור דכיו� לומר, ד� סק"ד) כלÁכו שהיו המקדש בזמ� דהא דאורייתא, עיקרו

.Ê.ה"א דשביעית פ"א המשל"מ והעתיקו

.Á(סק"ז כז (בסי' נמי כ"כ לחומרא, ביה ואזלי' מה"ת עיקר לו שיש דבר חשיב דשביעית החזו"א במש"כ

כדעת להחמיר דיש ק"ש בו יש אימתי לשביעית משישית הנכנס בירק ותוס') (רמב"� הראשוני� פלוגתת גבי

לא [אול� מה"ת. שעיקרו בדבר הוא שמחלוקת� כיו� ק"ש בו יש בשביעית נלקט רק א� שאפילו הרמב"�

ס"ז סעי' ר"א סי' (יור"ד השו"ע מדברי שהוכח סק"כ) ק"ו סי' (יור"ד בפר"ח דיעוי' היא, דפשיטא מילתא

לקולא, נמי ביה אזלי' מה"ת עיקר לו שיש בדבר דרבנ� שספיקא ע"א) סעי' פ"זעד תרומות במשל"מ וע"ע

ד� בדי� ש"ד) (ב"ד בתוה"ב ברשב"א יעוי� ומאיד� בזה. מש"כ חוזר) והנני (בד"ה ה"א פ"ד ובכורות הי"ז

בפתי' הפמ"ג והביאו בדאורייתא, עיקר לו שיש דרבנ� ספק דהוי מחמת שבשלו ד� בספק שהחמיר הכבד

הפמ"ג וכ"כ סק"א, ו' סי' טהרות ובחזו"א סק"י, שפ"ד סו לסי' בפמ"ג יור"ד שו"ע וע"ע מליחה, להלכות

במהרש"ל ג"כ ומצינו ע"א]. לה, ד� בעירובי� בגמ' וע"ע המהרש"א. בש� כ"ו ס"ק בא"א רנ"ב סי' באו"ח

לו שיש חשיב בזה"ז דתרו"מ י"ג) די� הראשו� פרק ברירה (בדיני הפרה פרק בב"ק שלמה, של י� בספר

הישראל דחלק הגדיש וחלקו בשותפות שדה שלקחו ועכו"� ישראל כגו� ברירה לעני� חידש וע"כ מה"ת עיקר

ברירה ואי� ברירה) יש ובדרבנ� ברירה אי� דבדאורייתא (דקי"ל כדאורייתא שדינו פטור העכו"� וחלק חייב

דעת וכ� י"א, סעי' שלא סי' יור"ד כשו"ע ודלא עכו"�, של מחלקו וקלח קלח בכל מעורבי� וחולי� וטבל

ברשב"א אול� הרמב"�. מדברי כ� שהוכיח ע"ש כ"א), י"ב ס"ק ט' וסי' י"א ס"ק ט"ז (סי' בדמאי החזו"א

פי"א בירושלמי דהנה מה"ת, עיקר לו שאי� חשיב בזה"ז דתרו"מ מבואר ד') שער ד' (בית הבית בתורת

פעמי� ג' בחמי� מגעילה תרומה בה שבישל חרס של קדרה שאול ב� חלפתא ר' תניא איתא ה"ד דתרומות

ונבילה מיתה בעו� תרומה בא רבי קומי קשיתה יוסי א"ר נבלה לעני� ממנה למדי� ואי� בא רבי אמר ודיו,

בזה"ז שתרומה לפי פי' המעשרות, את עליה� קבלו מאליה� דאמר כמא� א"ל הכי�, אמר ואת תעשה בלא

איסורי� לכל הדי� והוא הרשב"א וכתב ג"פ, שמגעילה ע"י דסגי חרס בכלי בה הקילו מדבריה� אלא אינה

איסורי� שאר לכל וה"ה התורה", מ� עיקר לה שאי� בזה"ז "בתרומה אלא הקילו שלא ואפשר דבריה� של

בדאורייתא עיקר בה� יש א� דבריה� של אפילו איסורי� שאר אבל בדאורייתא עיקר לה� שאי� דבריה� של

הרמב"� דדעת מה"ת עיקר לו שיש דבר הוי בזה"ז תרו"מ אי והרשב"א הרמב"� דנחלקו ומבואר ע"כ. לא,

ושמעתי מה"ת. עיקר לה שאי� דחשיב הרשב"א ודעת מה"ת עיקר לו שיש דחשיב החזו"א) שהוכיח (כמו

נחלקו מד"ס בזה"ז דתרו"מ בטע� דהנה אזלי, לשיטתייהו והרשב"א דהרמב"� דאפשר זצ"ל פלמ� מהגרב"צ

לעת"ל קידשה ולא לשעתה קדשה נמי שניה דקדושה משו� ע"ב) פב (ד� ביבמות הרשב"א דעת הראשוני�,

עיקרה דאי� ומיקרי �באר התלויות דמצוות דינא יסוד כל חסרה ולפ"ז ש�), ביבמות יוסי דרבי כרבנ� (דקי"ל

והיינו כולכ�, ביאת בעינ� בתרומה שא� משו� הוא דהטע� הכ"ו) דתרומות (פ"א הרמב"� דעת אבל מה"ת,
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דשביעית בזה"ז א� א"כ להחמיר, נקטינ� הוה ובספיקות מה"ת, בה מצווי� היו עליה יושביה

דאורייתא כספק ליה דיינינ� ולחומרא.Ëמד"ס

‰�‰Âשטיינמ� הגראי"ל הקשה מה"ת, עיקרו חשיב שביעית דאיסור החזו"א במש"כ

בי� (כלומר זה ואחד זה אחד חסדא רב אמר ע"ב, סד ד� בגיטי� דאמרינ� מהא שליט"א,

זוכה לו) שנותני� �חפ להחזיר היודע קט� ובי� לצרור, אגוז בי� להבחי� רק היודע קט�

וכו' ה"ד וכו' במבוי משתתפי� כיצד וורדא�, חיננא רב מתיב לאחרי�, זוכה ואי� לעצמו

אמר דרבנ�, מבואות שיתופי שאני לאחרי�, זוכה וקתני שערות שתי אתיא דלא לאו אלא

ואיד� תקו�, דאורייתא כעי� דרבנ� דתקו� כל למימר, הו"ל מאי וורדא�, אישתיק חסדא רב

מילתא אבל מה"ת, עיקר לה דאית במילתא תקו�, דאורייתא כעי� רבנ� דתקו� כל אמרינ� כי

היכי שפחה האי וכו' שני מעשר על מערימי� אויא, רב מתיב לא. מה"ת עיקר לה דלית

אי� חשיב בזה"ז דמע"ש ומבואר ע"כ. דרבנ�, בזה"ז במעשר עסקינ� במאי הכא וכו', דמי

כדמקשי תקו�, דאורייתא כעי� רבנ� דתקו� כל והא תקשה אכתי דאל"ה דאורייתא, עיקר לו

הריטב"א) חידושי בש� (שנדפס קרשקש רבינו דברי מתו� מבואר וכ� מבואות. שתופי גבי

שני במעשר משני ולא דרבנ�, נקוב שאינו �בעצי למסקנא משני אמאי לבאר שכתב ש�,

עיקר לו אי� חשיב נקוב שאינו �דעצי משו� וביאר דרבנ�, שהוא וירקות אילנות דשאר

דרבנ�, בזה"ז במעשר בגמ' דמשני הא ולפ"ז מה"ת, עיקר לו יש אילנות מעשר אבל מה"ת,

דבאמת לדחות, שרצו [ויש מה"ת. עיקר לו אי� חשיב בזה"ז דמעשר משו� דהיינו כרח� על

כיו� תקו� דאורייתא כעי� דרבנ� דתקו� כל והא בזה"ז דמעשר אשינויא לאקשוי מצי הוה

אכ� בזה"ז. דליכא העבריה אמה מדקתני מקשי מיניה עדיפא אלא מה"ת, עיקר לה דאית

לו למה בזה"ז אי למפר� מצי דהוה כתבו, ואמה בד"ה דהתוס' כ�, משמע לא ש� בתוס'

מצוות די� יסוד שהוא �האר בקדושת חסרו� ליכא ולפ"ז כולכ� ביאת שיהיה תרומה בחיוב תנאי דאיכא

מה לפי אכ� דאורייתא. שעיקרו חיוב מיקרי מ"מ מדאורייתא תרומה חיוב דליכא א� וא"כ ,�באר התלויות

בחיוב תנאי לקיו� אינו כולכ� ביאת דבעינ� דמאי ש�) תרומות (הלכות הרמב"� על הלוי הגר"ח שייסד

לרמב"� א� א"כ ישראל, כל ביאת ללא א"י בקדושת ריעותא דאיכא �האר בקדושת תנאי דהיא אלא תרומה

עיקרו אי� בזה"ז תרומה חיוב לדידיה א� וא"כ �האר בקדושת שיסודו בזה"ז דתרומה החיוב יסוד כל חסר

בקדושת ריעותא כל ואי� תרומה חיוב לחלות בעלמא תנאי רק דהוי ס"ל והחזו"א המהרש"ל מ"מ מה"ת,

מיקרי. דאורייתא עיקרו חיובו ולכ� והגידולי� �האר

.Ëלחומרא מספק אזלינ� והוה המקדש בזמ� נולד היה הספק א� בשלמא דלכאורה להעיר, מח"א ושמעתי

בזמ� נולד הספק הרי אבל לחומרא, נמי ביה אזלינ� אפ"ה מד"ס הוה ששביעית המקדש לאחר דא� י"ל בזה

ובזמ� לקולא, דניזיל אימא וא"כ בירושלמי לה קאמר ינאי ר' מש� יוחנ� דר' מד"ס היתה ששביעית האמראי�

גדול דבר הניח שלא ריב"ז על דאמרו ע"א כח ד� בסוכה דעי' בזה, ספק כלל הוה שלא אפשר המקדש

מספקא הוה ורבא לאביי להו איבעי' כל הויות) (בד"ה ופרש"י ורבא דאביי הויות קט� דבר בגמ' ומפרש וקט�

כונת דאי� תי' שליט"א שטיינמ� והגראי"ל נשתכחו. אמראי� ובימי טע� בה� ונת� לבו את נת� ובכול� להו

ספק דא� ר"ל אלא אז, שנהגו כמו להחמיר היו� ג� נמש� זה ממילא להחמיר נהגו דאז דכיו� לומר החזו"א

מד"ס דשביעית השתא א� א"כ לחומרא, פוסקי� היינו המקדש כבזמ� מה"ת נוהג ששביעית בזמ� היה זה

לחומרא. ואזלינ� אז נוהגי� שהיו כמו בו נוהגי�
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דה"נ התוס' כתבו ולא וכו', וחומשה פרוטה שוה על מנה שוה לחלל יכול והלא להערי�

דאורייתא כעי� רבנ� דתקו� וכל מה"ת עיקר לו יש הא בזה"ז מעשר דאי למפר� מצי הוה

מדברי מבואר וכ� מה"ת]. עיקר לו אי� חשיב בזה"ז דמעשר להתוס' דס"ל ובע"כ תקו�,

אול� להדיא. ש� יעקב התפארת וכ"כ מה"ת, עיקר לו אי� בזה"ז דמעשר ש� המאירי

בדאורייתא, עיקר לו שיש דבר מיקרי בזה"ז דמעשר בפשיטות, שכתב ש� בפנ"י מצאתי

בזה"ז דמעשר דס"ל, משמע הראשוני� דברי מפשטות אבל כנ"ל, הגמ' תי' על והקשה

דשביעית שכתב, החזו"א דברי על קשה ולפ"ז מה"ת, עיקר לו שאי� חשיב מדרבנ� דחיובו

לחלק יש ואולי להיפ�. מוכח הרי ולפמש"כ מה"ת, עיקר לו שיש דרבנ� איסור הוי Èבזה"ז

מה"ת, עיקר ליה לית בזה"ז דמע"ש דסברי הראשוני� וא� מעשר, לדי� שביעית די� בי�

תרו"מ לעני� דג� מבואר בחזו"א ואול� מה"ת. עיקר ליה דאית חשיב בזה"ז דשביעית יודו

וצ"ע. הפנ"י, וכדברי מה"ת, עיקר לו שיש È‡חשיב

¯˜ÈÚ·Â,לחומרא אזלינ� ובספיקא דאורייתא עיקרו חשיב בזה"ז דשביעית החזו"א מש"כ

(ד� בגמ' לישני תרי הת� דאפליגו בהא ג'), סי' (פ"א במכות הרא"ש דכתב מהא הקשו

.È,נראה החילוק ובביאור מה"ת, עיקר לו שיש חשיב שביעית מ"מ מה"ת עיקר לו אי� תרומה אי דא� ור"ל

ליכא יובל דליכא דבמקו� משו� היינו דרבנ� בזה"ז דשמיטה הטע� כיו�דהנה בזה"ז ליכא ויובל שמיטה,

שהרי �האר בקדושת תליא דלא ודאי יובל די� והנה ע"ב), ב (ד� במו"ק וכדאיתא עליה יושביה כל דאי�

די� בחלות תנאי אלא אינו שבו כולכ� ביאת דדי� ובהכרח מקח ובבתי בעבדי� א� אלא בגידולי� די� אינו

מדאורייתא שמיטה די� לחלות דבעינ� כולכ� ביאת די� א� א"כ יובל בדי� תלי מתלי שמיטה דדי� וכיו� יובל,

מדאורייתא בזה"ז תרומה חיוב דליכא מאי אבל ,�האר לקדושת שיי� ואינו הדי� לחלות תנאי אלא אינו

עליה יושבי' כל דאי� בהא �האר בקדושת ריעותא דאיכא משו� דהיינו י"ל כולכ� ביאת דאי� ומטעמא

ובהא חו"ל) כפירות (והוי מדאורייתא תרו"מ די� ליסוד וחסר בגידולי� קדושה ליכא �באר קדושה ובדליכא

(דהוקשה שביעית בדי� תנאי זהו עליה יושבי' כל דאי� מאי בשביעית אבל מה"ת, עיקרו שאי� אמרו דוקא

י"ל וממילא גרידא, בתנאי אלא שביעית די� ביסוד חסרו� אי� א"כ �האר קדושת לחלות שיי� ואיננו ליובל)

בדאורייתא. עיקר לו שיש איסור הוי דרבנ� שביעית דאיסור

.‡Èחייב מע"ש של המעות את א� ונסתפק ועישר�, חזר ומספק מעושרי�, ספק פירות לו שהיה באחד מעשה

תלוי מעשרות דביעור כתב (והחזו"א דרבנ� בזה"ז דתרו"מ דכיו� בניד"ד, תליה ובפשוטו הביעור, בזמ� לבער�

מעות אצלו משהה א� בלאו עובר (ואינו מלבערו ופטור לקולא אזלי' לו דספק כיו� לפה"ש א"כ במעשרות)

לחומרא ניזל הכא ה"ה לחומרא אזלי' דאורייתא דעיקרו דרבנ� דספיקא לחזו"א אבל הביעור), זמ� לאחר אלו

בביעור, חייב טבל מספק שחולל המעות א� השאלה עצ� על ע"ז: אמר שליט"א לנדו והגר"ד ביעור. להצריכו

לדיני� ג� (ולכאו' פוסקי� לכמה נמי אדרבנ� דמהני טבל, דחזקת נידו� דיש א': טעמי�, מכמה דחייב יל"ד

בזה], הראשוני� במש"כ ב'�ג', משנה ב' פרק מקואות במסכת בזה ועי' [א.ה. מהני), וכדו' כביעור המסתעפי�

וג� בקמאי, שיטות כמה ש� [ויש דשביעית ביעור לעני� נ"ח ד� דנדרי� סוגיא ויל"ע דדשיל"מ, נידו� ב':

דאורייתא, בעיקרו בספק העני� עיקר ג': ודו"ק, ל"ע] וכעת דשיל"מ, שביעית חשיב דלא ש� מפרשי� יש

ועי' וי"ל. סק"א, כב סי' לקמ� ועי' מכ"ד, ויל"ע דבהקפה, במש"כ ד"ה י"ג ס"ק י' סי' שביעית חזו"א יל"ע

לו אי� דבדמאי למימר דאיצטרי� ומהא ע"כ. א', סו"ס ח"ג הלוי בית ועי' הי"ז, תרומות מהלכות פ"ז מל"מ

ששמעתי או זה, בעני� בחזו"א יש כמדומה מיהו בזה. ויל"ד ביעור, בו יש בעלמא דבספק להוכיח אי� ביעור

וצ"ע. בביעור, דחייב ז"ל בשמו
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לקולא אזלינ� דמספיקא הרא"ש וכתב משמטתו, שביעית א� שני� לי' המלוה בדי� ע"ב) ג'

המלוה), וכ� (ד"ה י' סעי' ס"ז בסי' הב"י [וביאר משמט. ואינו דרבנ� בזה"ז דשביעית כיו�

וא� בזה"ז, היא דמדרבנ� כיו� תנהוג דלא לקולא אזלינ� הוא איסורא דשמיטה משו�

תלינ� איסורא, הוי דדינא דבעיקרא כיו� מ"מ לתובע, חומרא והויא ממונא לעני� דנפק"מ

הגראי"ל ואמר כחזו"א. דלא ה� הרא"ש דברי ולכאורה בו], נוהגת שביעית שאי� לקולא

דאור שעיקרו דרבנ� בספיקא לחלק שיש דאפשר שליט"א, שהואשטיינמ� דבר בי� ייתא

הטע� דהנה ממו�, לעני� ונפק"מ דממונא דררא א� בו שיש לדבר גרידא, איסור ספק

דכיו� משו� דהוא לבאר יש לחומרא, בו אזלינ� דאורייתא שעיקרו בדבר דרבנ� שספיקא

עשאוהו מ"מ מדרבנ� שהוא עכשיו א� א"כ לחומרא, ספיקו היה מדאורייתא שהיה דבזמ�

מה"ת שהיה בזמ� דינו שהיה כמו עתה ג� דינו שיהיה ואמרו י"לÈ·כדאורייתא מיהו ,

כשהיה בו היה שלא ואיסורי� דיני� רבנ� בו חידשו לא דאורייתא שעיקרו דרבנ� דבספיקא

לעני� שיי� זה כל וא"כ לחומרא, דספיקו תורה כדי� אותו דנו אלא דאורייתא, ספיקא

דבזמ� דכיו� בפירות, שביעית קדושת לעני� או בשביעית, עבודה איסור כגו� שביעית איסורי

שעיקרו כיו� מ"מ מד"ס שהוא א� בזה"ז ה"נ לחומרא, בספיקו אזלינ� מה"ת שהיה המקדש

מספיקא בחומרייהו רבנ� ואוקמוהו להחמיר, בספיקו דנקטינ� תורה כדי� השאירוהו דאורייתא,

שביעית נהגא לא דמה"ת כיו� בזה"ז, כספי� שמיטת לעני� אבל לא, ותו בדאורייתא כמו

שמיטת די� דתיקנו ורבנ� מהלוה, חובו לגבות למלוה ממו� זכות איכא דמה"ת נמצא בזה"ז,

שחידשו נמצא הפקר, ב"ד הפקר מכח הממו� חוב הפקעת די� בו חידשו הרי בזה"ז כספי�

ב"ד הפקר די� בלא ג� אז שהרי מה"ת, היתה ששביעית בזמ� נהג שלא חדש די� בו

שביעית נהגא דודאי היכא דדוקא לומר, יש בזה א"כ החוב, את משמטת היתה שביעית

מה"ת, דעיקרו א� מספיקא אבל החוב, את להפקיע ב"ד הפקר די� רבנ� חידשו מדבריה�

יש הממו� דיני מצד דאכתי בהכי, סגי לא תורה כדי� בו לנהוג יחמירו רק שא� כיו� מ"מ

להפקיע הפקר ב"ד הפקר די� מספק בו לחדש וצריכי� מהלוה, ממו� תביעת זכות למלוה

מה"ת, שעיקרו א� מספק זה די� בו חידשו לא דרבנ� לומר יש ממו�, תביעת הזכות את

הפקר של מחודש די� חידשו לא אבל תורה, כדי� דנוהו רק דאורייתא שעיקרו זה דמשו�

תביעת הדי� מספק ונפקע לחומרא בספיקו אזלינ� מה"ת ששביעית בזמ� רק ולכ� ב"ד,

לא מהלוה, ממו� זכות למלוה יש ומה"ת מדרבנ�, שהוא בזה"ז אבל המלוה, של ממו�

.·È'סעי רלא סי' (יור"ד הרמ"א בדעת כתב סק"ג ו' סי' דבשביעית החזו"א, דברי בסתירת מקשי� [העול�

שיש דבדבר כתב שביעית דגבי משנתו סתר ולכאורה דרבנ�, איסורי דקילי לפי תרו"מ בספק להקל שיש ב')

מתרומה, שביעית דחלוק נתבאר י') (בהערה דלעיל א"ש, זה לביאור אול� לחומרא. אזלינ� מה"ת עיקר לו

משא"כ עליה יושבי' כל שיהיה שצרי� לפי החיוב בתנאי שחסר משו� מדרבנ� שהיא הסיבה שבשביעית

אפשר ומעתה ,�האר קדושת בעצ� שחסר לפי החיוב חלות בכל שחסר משו� מדרבנ� דהוי הסיבה תרו"מ

לפי היינו לחומרא נקטינ� מה"ת עיקר לו שיש שבדבר שהסיבה משו� ספיקא, לעני� ה� חלוקי� דמה"ט

הדר ושוב עליה יושבי' שכל לתנאי צרי� שאי� אמרו שרבנ� בזה והביאור הקיי�, הדי� את השאירו שחכמי�

דחסר תרו"מ לעני� אבל שביעית לעני� שייכא כ"ז וא"כ להחמיר, אזלי' בספיקא ולפיכ� תורה כדי� דינא

להקל]. אזלי' בספיקא ולכ� מדבריה� רק הוא החיוב כל א"כ �האר קדושת בעיקר
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שביעית נהגא דודאי היכא אלא הפקר ב"ד הפקר מדי� זה ממו� זכות חכמי� הפקיעו

מחודש די� שהוא הפקר ב"ד הפקר די� מספק חידשו לא ספק, שהוא היכא אבל מדבריה�,

מה"ת. שעיקרו א� המקדש, בזמ� נהגא אוקמוהוÈ‚שלא מה"ת שעיקרו דבר דבר, של כללו

שתיקנוהו חדשי� דיני� בו חידשו לא אבל דאורייתא, כספק בספיקו לנהוג תורה אדי�

ממו�. של ספק ג"כ בו שיש בדבר ולא איסור, שכולו בדבר זה כל שיי� ולכ� מדרבנ�,

ÔÈ�ÚÏÂ,בבית בזורע להקל השלח� הפאת הורה שכבר דכיו� (ש�), החזו"א כתב הלכתא

נקוב שאינו �בעצי המיקל להחמיר.È„א"כ יש נקוב �בעצי אבל לסמו�, מי על לו יש בבית

.‚Èדמדאורייתא מידי איכא מי בזה"ז, שמיטה בתקנת איתא ע"ב) לו (ד� בגיטי� דהנה צ"ע, תירוצו ולכאורה

דכל ומבואר הפקר, ב"ד הפקר אמר רבא שאני, תעשה ואל שב אביי אמר דתשמט, רבנ� ותקנו משמט לא

לקולא דרבנ� ספיקא אומרי� אי� א� וא"כ הפקר, ב"ד הפקר מדי� היא בזה"ז כספי� שמיטת תקנת יסוד

ואי� בזה"ז כספי� שמיטת תקנת ביסוד העומד הכללי ב"ד הפקר די� כא� יחול שוב דאורייתא דעיקרו היכא

(היכא לחומרא סד"ר די� דשנא לומר רבינו דכונת ונראה זה. ספק למקו� מחודש ב"ד הפקר לדי� צריכי�

דיש בהוראה די� הוא יסודו איסורי דבנדו� ממוני, בנידו� לחומרא סד"ר לדי� איסורי בנדו� דאורייתא) דעיקרו

להפקיע באי� דהא הוראה בדי� ל� סגיא לא ממוני בנידו� עסקינ� כד אבל בזה, איסור הוראת להאד� להורות

צרי וחז"ל שמיטהממו� די� וליכא חיוב חזקת בתר למיזל צריכי� היו שביסודו הספק במקו� דא� לקבוע כי�

עושי�. אינ� זה ואת המלוה, ממו� להפקיר ב"ד הפקר די� ויוצרי� קובעי� ה�

.„Èהחזו"א וכתב נקוב, שאינו �בעצי מדרבנ� שביעית נוהג אי ובפוסקי� בש"ס מצינו לא שביעית לעני� הנה

בשביעית הקילו שחז"ל דאפשר שא"נ �בעצי וכלאי� תרו"מ מדרבנ� שנוהג ממה ללמוד דאי� סק"ד) כ"ו (סי'

כנקוב נקוב דאינו רהיטא דסתמא נקוב שאינו �בעצי להקל דחלילה כתב למסקנא אבל נפש, חיי משו�

שאינו �בעצי השלח� הפאת על שסומ� מי אלא להחמיר" נוטה "הדעת בבית נקוב שאינו �בעצי וא� מדרבנ�,

ומה בגמ', מפורש אינו נקוב שאינו �שעצי כיו� שיסמכו, מי על לה� דיש למחות כח לנו אי� בבית נקוב

שאינו �בעצי א� להחמיר שדעתו בלשונו ומבואר עכ"ד. לקולא, זה לסנ� הפוסקי� נהגו בגמ' מפורש שאינו

מהראשוני� שיש כו באות לקמ� (ועי' לסמו�. ע"מ לו יש כי בידו מוחי� אי� דהמיקל אלא בבית נקוב

(שי"ל החזו"א פסקי שע"פ השביעית סדר בקונטרס אול� ע"ש). בשביעית, נקוב שאינו �עצי בכל שהקילו

אפשר בבית הנמצאי� נקובי� שאינ� "בעציצי� כתב י"ד אות ז"ל) שפירא ר"ז הרה"ג ע"י החזו"א בחיי

הדחק שעת לה� (כשהיה ח"ח �לקיבו בשעתו הורה שהחזו"א [ומובא איסור. צד כלל הביא ולא ע"כ, להקל,

מנעו שהחזו"א שליט"א �קרלי הגר"נ מעיד ומאיד� הבית. בתו� כשהוא נקוב שאינו �בעצי להקל גדול)

(בספר ראיתי לזה וסמ� להקל, שיש אפשר דרבנ� מלאכות אול� פרטי. בבית שא"נ �בעצי שגדל ירק מלזרוע

�עצי הגבלה שו� בלא להשקות התיר שהחזו"א שליט"א, קניבסקי הגר"ח בש� סק"ב) כו סי' ח"ה יוס� ישא

ולצמצ� להשקאה, השקאה שבי� הזמ� מרווחי את בגינה להארי� מורה שהיה למה בניגוד בית, בתו� שא"נ

באיכות].

כע"נ, דינו �לעצי �חו יוצא נופו א� אבל לו, חוצה יוצא נופו כשאי� דוקא חשיב נקוב" "שאינו �ועצי

והגדילה רע"ב) טומאה, לקבל ש� (והוכשרה נקוב שאינו �בעצי שנטעה קשות מ"ט פ"ב בעוקצי� וכדתנ�

מביכורי� פ"ב מל"מ ועי' .�לעצי �שחו הקרקע מ� ושואבת שיונקת שנחשבת לפי טהורה �לעצי �חו ויצאה

לעני� נמי כ� שכתב סק"א) כב סי' (שביעית בחזו"א וע"ע תרו"מ. לעני� ג� מחוברת הקישות דנחשבת שכ'

שביעית.

איסור בה� גזרו לא מ"מ כתרו"מ, קדו"ש בה� נוהג א� דא� אחרוני� הרבה דעת ספיחי�, איסור ולעני�

איסור בו גזרו לא לפיכ� נקוב, אטו גזירה משו� רק אסור נקוב שאינו �דעצי דכיו� א', טעמי�, מב' ספיחי�
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שלנו, שבדירות מרצפות גבי על מונח נקוב �שהעצי היכא דא� זצ"ל החזו"א מר� ÂËוהורה

חוצצות אינ� ובטו�) חול של מתערובת (העשויות שלנו שמרצפות לפי נקוב, �כעצי דינו

היניקה. בפני

úéòéáùá õéöò úøáòä

.‚‡"ÂÊÁ‰להסיר אסור בבית, בזורע דמיקל למא� דא� כתב, סק"א) כ"ב (סי' בשביעית

להסיר אסור שביעית ערב זרע א� [וא� זורע, תולדת דהוי בשביעית הזרעי� מעל התקרה

ספיחי�, משו� אסור שגדל מה כל באונס אפילו התקרה הוסרה וא� בשביעית], התקרה

מ� להוציא אסור ולפ"ז ע"כ. בשביעית, מאליה� מעלו עדי� דלא שביעית, בקדושת וקדוש

בקונטרס וכ"כ בשביעית. מקורה שאינו במרפסת ולהניחו נקוב אינו א� אפילו �עצי הבית

בבית הנמצאי� נקובי� שאינ� בעציצי� וז"ל: י"ד, אות החזו"א פסקי שעפ"י השביעית סדר

מקורה. שאינה לגזוזטרא או לבית �לחו להוציא� אסור א� להקל, אפשר

Î"˘Ó·Âאינו דהא צ"ב זורע, משו� לשדה מבית מצבו ולשנות התקרה להסיר לאסור

מ שמו שמשנה ומה יאסר, ולמה יניקה יותר זה במעשה מעתהמחדש ביה ואית לשדה בית

אסור יהא דאטו כ�, משו� לאוסרו טע� אי� שביעית בשביעיתÊËקדושת נקוב �עצי להעביר

�לחו הבית מ� להוציא שאסר מה צ"ב ועוד יניקתו. מפסיק שאינו באופ� לא"י מחו"ל

אית אי וא� יאסר, ולמה כלל יונק אינו שא"נ �עצי הא ולכאורה נקוב, שאינו �עצי אפילו

הגראי"ל וביאר העברה. פעולת את לאסור טע� אי� מ"מ מדרבנ�, שביעית קדושת ביה

הכ"ו), פ"ד הרמב"� (כמש"כ עו"מ שכבשו במקו� נוהג ספיחי� איסור אי� ומה"ט לגזירה, גזירה דהוי ספיחי�

במקו� בשביעית שיזרעו חששו לא ע"א קח ד� בשבת כדאמרי' שאי"נ �בעצי לזרוע הדר� שאי� שכיו� ב',

זצ"ל. אלישיב הגרי"ש מר� וכ"ד שדות, בד' ספיחי� גזרו שלא וכעי� לזרוע, הדר� שאי�

.ÂËטבעית מאב� רצפה היינו יונק, אינו אב� רצפת על שבעומד ובי�) ד"ה סק"א כב (סי' החזו"א ומש"כ

שבט (בשו"ת זצוק"ל ואזנר הגר"ש וכ"כ הפסק, הוי ולא כקרקע דינ� ממלט העשויות שלנו מרצפות אבל

לי והשיב (מרצפות) באלאט� ע"ג נקוב �עצי בעני� לחזו"א ששאל קפ"ד) סי' וח"ז קס"ז, סי' ח"ו הלוי

כזאת אב� הגבהתי אח"כ קצר שזמ� אזכור וזכור האבני�, אות� דר� הולכת דהיניקה כנקוב דדינו בבירור

היה וניכר מתחתיו, באב� עמוק חור יש �העצי של היניקה מקו� שכנגד וראיתי נקוב �עצי עליה שעמד

עכ"ד. ובמשנת�, בה� שבחר ברו� ואמרתי ,�העצי של היניקה כח מחמת שזה בבירור

.ÊËשתשבות דהיינו "�האר "ושבתה דכתיב כיו� אסור, דיהא דאיה"נ דאפשר בזה, נסתפק זצ"ל פלמ� והגרב"צ

שאינו אע"פ תשבות לא �שהאר גור� הרי לא"י מחו"ל ע"נ וכשמביא כו', הצמיחה מעבודת (א"י) �האר

דושבתה בעשה רק זריעה, מלאכת עושה אינו דהא יעבור לא תזרע דלא בלאו מיהו זריעה. מעשה מחדש

בריש הרמב"� ולשו� בכה"ג, ולא האסורה מלאכה שעושה במי רק קאי העשה דשמא לדו� דיש אלא .�האר

לה' שבת �האר ושבתה שנאמר שביעית בשנה האיל� ועבודת �האר מעבודת לשבות מ"ע שמטו"י הלכות

על ועבר מ"ע ביטל זו בשנה האילנות או �האר מעבודת מלאכה' 'העושה וכל תשבות ובקציר בחריש ונאמר

ואינו שדהו, דשביתת עשה בשביעית יש א� הראשוני� בפלוגתת תליא זה דדבר [ואפשר עכ"ד. וכו', ל"ת

מוכרח].
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משו� הוא שהאיסור שליט"א, תחתÊÈשטיינמ� כשמוציא� הצמחי� לגידול שיש התועלת

.ÊÈבלתי במצב ה� שהצמחי� בבית הוי הירושלמי ספק שכל שביאר הזורע) ד"ה סק"ו כ' (סי' בחזו"א עי'

נסתפקו ומשו"ה לה� �לרוע הוא והבית השמש וקוי והאויר והטללי� הגשמי� תועלת מה� שנשלל ורצוי טוב

מאוקמי יותר חשיב שדה של במצב דכשעשוהו יוב� ולפ"ז וע"ש, שדה, בכלל אינו כזה דבית בירושלמי

לזורע. ודמי אילנא

במה אלא לחוד ומחיצות גג תחת שהוא במה סגי לא שדה, מכלל בית דלהפקעת החזו"א שנקט במה והנה

אי� הגידול את לשפר כדי בית שעושה באופ� אבל שדה, בכלל אינו ולפיכ� ורצוי טוב בלתי במצב שה�

העול� דר� וג� אלו במקומות משתבחי� שה� חממה גידול לאסור דנו ולפ"ז שדה, ש� שמבטל בית זה

ה� שהחממות לידע יש בראשית זה, בעני� חרדי אגרונ� שכתב ממאמר קטעי� כמה כא� [ואצטט בו. לזרוע

הרבה מועילות החממות � בחממות. לגדל התחילו שני� הרבה לפני כבר באירופה אדרבה יהודית המצאה לא

מצייני� הגדלות בחנויות שבארה"ב עוד, והוסי� הפרי, וטע� בטוב וג� הפרי וביופי הפירות בכמות לצמחי�

הפירות טיב משו� בהרבה יקרה החממות של והסחורה פתוח, משטח או מחממה הסחורה א� האריזות על

ומאפשר �בחו לגדל שא"א בזמני� לגדל לחקלאי מאפשרת החממה כמ"כ � פתוח. שטח של מהסחורה

גידולי התפתחות המאפשרת חו� למעלת מווסת החממות שבתו� שהחו� ,�קי גידולי בחור� לזרוע לחקלאי

א� נחשבי� חממה גידולי – לחו"ל). לייצא ברצונו (א� הגידול זמ� הקדמת מאפשרת החממה כמ"כ ,�קי

משתבחי� שאינ� חור� גידולי אול� בחממות]. אורגניי� ירקות שמגדלי� בזמנינו שמצוי וכמו טבעי ליבול ה�

בפירות ושרצי� חרקי� של גישה למנוע כדי רק ש� אות� שמגדלי� עלי� בירקות או אלו, חממות מחמת

לה� עדי� וחקלאי� אגרונומי� ולדעת חסרו�, בה יש חקלאית מבחינה [אבל שרצי� באיסור להכשל ולא

מפריע זה שאי� שכיו� או לבית, מוגדרי� ה� א� לדו� יש בזה ,[�בחו וכדו' חסה כמו עלי� ירקות לגדל

הגרי"ש רבינו הורה אלו, בחממות נקוב שאינו �בעצי לגדל למעשה [ולהלכה כשדה. דינו כבית באיכות ופוגע

לגוי, ותוכלת� העציצי� את וימכרו במידה להקל אפשר הצמחי� לגידול שמועילי� שבחממות זצ"ל אלישיב

מאדמת המנותק במצע ומדובר היות תחנ�, לא זו במכירה (ואי� הגוי, בידי יעשו דאורייתא שהמלאכות ובתנאי

המצע עבור לו ישל� הנכרי הקונה א� דהרי המוכר, דעת גמירות של חסרו� זו במכירה אי� וג� ישראל, �אר

לפי מותר �לרוע לה� שה� ובחממות הפסד), כל היהודי למוכר אי� אות� ויקח המלא מכיר� את והצמחי�

בכה"ג]. אסרו לא שרבנ�

הסוכה פירוק לעני� נקודות בב' לדו� ראיתי הצמחי�, מע"ג התקרה להסיר שאסור החזו"א לפמש"כ והנה

שבחצר, הצמחי� ע"ג מהאהיל והוא בסוכות שפותחו הזזה גג בו שיש מקורה מרפסת א', סוכות, לאחר

ובא בחצר סוכתו כשהקי� ב', לשדה. מבית מצבו משנה שהרי סוכות לאחר לסוגרו אסור יהיה דלכאורה

החזו"א לפמש"כ זה בכל להתיר ונראה לפרקו. אסור יהיה לכאורה שתילי�, או דשא בה ויש לפרקו החג אחר

ממנו מבטל ארעי אהל ואי� כלו� אינו זה תחתיו לזרוע שעה לפי ארעי אהל מותח שא� סק"א) כב (סי'

זה. סוכה לפרק ומותר מקו� מאותו שדה ש� מפקיע אינו לארעי שעושה בסוכה ה"נ וא"כ כלל, שדה ש�

שהרי מהשדה אחר בשימוש משתמש אינו דש� מהת�, טפי גרע הב' דנידו� אמר המורי� מגדולי אחד אול�

במקו� עושה הרי השדה ע"ג סוכה כשבונה אבל עראי, שבאוהל "שדה" ש� מפקיע זה אי� ולכ� תחתיו, זורע

א� הא' [ובנידו� להצמחה. תועלת שיש שכ� וכל "שדה", ש� מבטל הוא והרי מהשדה אחר שימוש ההוא

באותו יש השדה תועלת ורוב מאחר בית ש� למקו� נות� הגג שאי� פשוט העליונות בקומות מוק� המרפסת

לנוטע עני� דאינו בתי�, לה� ועושי� מ"ד) פ"ב (שביעית דתנ� הא על סק"ו) כ' (סי' החזו"א וכמש"כ מקו�,

ובפני הגשמי� בפני מגי� ואינו החמה בפני שמגי� באלכסו� חלונות בגג שיש או האיל� מצד הגג דהת� בבית

מה� שנשלל ורצוי טוב בלתי במצב ה� הצמחי� בבית נוטע אבל הגידול, להיטיב הבית והת� והאויר הטל

שמונע גג שיש א� בניד"ד ה"ה ולפ"ז ע"כ, ,�לרוע לה� והבית השמש, וקוי והאויר והטללי� הגשמי� תועלת

הב' ובנידו� בית. ש� מחמתו מקבל אינו הרי השדה תועלת שאר ממנו מונע שאינו כיו� מ"מ להכנס מהגש�



השביעיתקונטרס דיני�יד חידושי

די אינו השקי� דר� מגיע השמש השפעת וג� הגשמי� מפני מגי� שאינו הרבה בסכ� מאובה שאינה כל נמי

לתועלת כלל מתכוי� שאי� מטע� עוד להתיר יש דהכא ונראה הנ"ל]. החזו"א וכמש"כ שדה, מש� להפקיעו

שההיתר בר"ש (וע"ש ד' משנה פ"ג עי' שביעית, במסכת בכ"מ כדמוכח מתכוי�, אינו שרי [ובשביעית הצמחי�,

ברמ אול� שדהו, לזבל נתכוי� לא א� רק שית�הוא שדהו את מדייר שכבזה"ל: כ�, לא מפורש בפהמ"ש ב"�

דבריו. (ש�) יו"ט התוס' שביאר ובמה ה"ד, פ"ב בהלכותיו ברמב"� וע"ע שדהו. שתזבל "כדי" דיר בה

שמכניס� א� דבהא סק"ז) (פכ"א השלח� והפאת ה"ד) (פ"ב קורקוס המהר"י דעת האחרוני�, נחלקו ובשיטתו

דלא (והא בפיהמ"ש, מלשונו משמע וכ� בגרמא, אלא בידי� הזבל נות� שאינו כיו� שרי לזבל כדי לדיר

שרי ולדבריה� בשביעית), שדהו כל זה זיבל יאמרו שלא העי� מראית משו� הוא סאתי�, בית על יתר יעשה

(פ"ג ראשונה והמשנה (ש�) הרדב"ז דעת אול� לזריעה, מתכוי� כשהוא א� לחצר שמטפט� מזג� להדליק

ומ"מ מתכוי�, שאינו לפי הרמב"� וכונת בכה"ג, א� אסור לזבל מתכוי� שא� יג) ס"ק יט (סי' והחזו"א מ"ד)

בזה ניח"ל דא� אלא לזריעה, כונתו שאי� היכא לחצר מטפט� שהוא א� מזג� להדליק מותר לדבריו ג�

דעביד דבכה"ג ואפשר דשרינ�, והא ד"ה סקי"ד יט סי' שביעית בחזו"א ועב"ז פס"ר, מדי� לאסור דיש אפשר

ליה שניחא דא� דר"ל ובע"כ שדהו, את במדיר איכא חידושא מאי דאל"כ נראה וכ� שרי, דניח"ל א� בגרמא

ו', מהתוספתא), שהביא מה בר"ש (ע"ש ה' ומשנה מותר), הר"ז לזה עושה אינו שעיקרו כיו� מ"מ בזיבול

משנה ופ"ד וכו'), (והקבל� ט' וכו'), אב� (כל ח' הר"ש), בש� שהביא במה ה"י פ"ב קורקוס במהר"י (עי' ז'

ד"ה י"ד ס"ק יט (סי' בחזו"א ועי' ד'], ומשנה ש�), הר"ש מדברי סק"י נט סי' דוד המקדש הוכיח (וכ� א'

(הנ"ל), המשניות מכל וכדמוכח שרי, אחר לדבר שמתכוי� ומוכח �האר לעבודת מתכוי� שאינו שכל ומ"מ)

במאירי וע"ע ע"ש], מפני), (ד"ה ע"ב ד' ד� ובמו"ק לעקל) (ד"ה ע"א כו ד� בסהנדרי� התוס' כשיטת [ודלא

ויל"ע, ד"ה סק"ו יח סי' ובחזו"א פג, סי' ח"א מהרי"ט ובשו"ת ע"א, כו ד� ובסנהדרי� ע"ב ד' ד� במו"ק

להסיר שהתיר שליט"א קניבסקי הגר"ח מרבינו שהביא השמיטה' 'שיח בספר ושו"ר ט"ו. י"ד ב' ס"ק יט וסי'

מתכוי� שאינו שניכר הנ"ל מטע� כהלכתה, מצוה לש� סכ� לשי� בשביל נקוב שאינו �עצי שמעל התקרה

נמי ומוכח להשקות מתכוי� שאינו לפי האדמה, ע"ג בסוכה ידיו ליטול נמי שרי ולפ"ז למצוה. כ"א לזריעה

דקוד� הסוכה, לפירוק עצה וכתבו זה, בכל שאסרו יש דינא [ולעני� לאיסור. מתכוי� שאינו מעשיו מתו�

הפסד מחמת הכיסוי להסיר מותר שפירקה ואחרי הסוכה, יפרק ואח"כ וכיו"ב בפי,וי,סי, הדשא יכסה שמפרקה

במהרה]. הדשא יתקלקל ודאי ש� ישאירנו א� שהרי הדשא,

כמות את שהורידו שאחרי המקואות אחד גבי רבינו, שנשאל ש"ח) גליו� – חיי� פרי (בעלו� עוד וראיתי

בשמיטה מותר הא� וצמחי�, עצי� ישנ� למקוה ומסביב הגג, על מי� הרבה נשאר לאוצרות הנצרכת המי�

אחז"ל זה כגו� שעל ואמר, הצמחי�). את בזה שמשקה (כיו� החוצה המי� שישפכו כדי הפקק את לפתוח

רק האילנות את להשקות מטרתו שאי� ברור שהדבר וכיו� לעקלקלות, או לעקל א� יודע הלב בסנהדרי�

חשש. כל בזה אי� הגג, על ישארו שלא המי� את להוריד

נוספי� שלפעמי� למרות במי�, סוכות לפני השביעית) (בשנה "הדסי�" להניח להתיר יש מתכוי� אינו ומטע�

יש בלא"ה בזה מיהו לשמירה. אלא לזריעה כוונתו שאי� מפני בכלי, או באגרטל הוא א� ובפרט עלי�, עוד

י"ד. בהערה לעיל מש"כ ועי' הבית, ובתו� נקוב שאינו �בעצי שהוא מאחר להתיר

ואבני� עצי� ללקט לאד� דאסור מבואר י"ז הט"ז פ"א ברמב"� הנה הסוכה: בניית קוד� החצר לנקות ולעני�

מותר חבירו ומשדה וכיוצ"ב, לבהמה להאכיל אות� שצרי� העצי� לצור� במלקט ומיירי שדהו, מתו� ועשבי�

שדהו בתו� עומדת בהמתו הייתה לזריעה. להכשרתה הקרקע לתיקו� כונתו אי� בודאי בכה"ג כי ללקט, לו

מקסמי� חצרו לנקות לאד� שאסור ומבואר הבהמה. לש� שכוונתו עליו מוכחת שבהמתו לפניה, ומביא מלקט

לנקות שרוצה בניד"ד ולפ"ז מותר. להיתר שמטרתו היכר דר� כשעושה א� וכדו', בר ועשבי וקוצי� ופסולת

ומותר. עליו, מוכחת סוכתו ובכה"ג הסוכה קרשי את מקוד� לשטח להביא עליו סוכה, ש� להקי� כדי קרקעו

עצה שכתבו יש בלבד, נקיו� לש� חצרו לנקות כשרוצה א', החצר, לנקיו� למעשה הנוגעי� דיני� כמה ואפרט
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אילנא כאברויי זה והוי לצמיחת�, שמועיל ש� שיש השמש וקווי האויר ע"י השמי� ÁÈכיפת

במה א"כ ,�בחו נקוב שאינו �בעצי זורע איסור יש שמד"ס וכיו� זורע, משו� דאסור

שאינו באופ� לא"י מחו"ל נקוב �עצי להביא אבל מד"ס, זורע הוה �לחו מבית שמוציא

כיפת תחת היה ג"כ דמקוד� בגידול, שבח תוספת עושה אינו שהרי שרי, יניקתו מפסיק

שרי. ולכ� עכשיו ג� ישנה מקוד� שהיה ושמש אויר ואותו השתא, וכ� השמי�

Î"˘Ó·Â,ספיחי� משו� אסור שגדל מה כל באונס, אפילו התקרה הוסרה דא� החזו"א

א� הראשוני� נחלקו בשביעית, ונלקטה בשישית היתה הצמיחה שתחילת בירק דהנה יל"ע

ה') כ"ה ויקרא (עה"ת והרמב"� מ"א) משביעית (פ"ט הר"ש דעת ספיחי�, איסור בו יש

ד"ה י"ז ס"ק ט' סי' (שביעית החזו"א פסק וכ� בשביעית, שגדל א� ספיחי� משו� בו דאי�

הבית בהיות נזרעו שהגידולי� כיו� ה"נ וא"כ בהיתר, שנזרע כיו� טעמא ולכאורה ירק),

א� �לחו שמוציאו ובמה ספיחי�, איסור בה� יהא ואמאי הוא, בהיתר נזרע בכלל מקורה,

קי"ל דהא מחמתו, לאסור אי� איסור מלאכת חשיב בי�ËÈאי לחלק יש ושמא שרי. Îדנעבד

וכשיסיי� השטח, את לנקות לו יותר ועי"ז לבניה, להכנה כאילו ריבוע ויעמיד בני�, קרשי לש� שיביא עי"ז

עומדת בהמתו היתה שא� ברמב"� כדמבואר שרי וד"ז הבניה. וסימני הקרשי� כל מש� יסלק הניקיו� את

מותר שלכ� הי"ז) ש� (בבה"ה אמונה בדר� ועי' עליו, מוכחת שבהמתו לפניה ומביא מלקט שדהו בתו�

כשיש ב', תאכל. שהבהמה יחשבו שהאנשי� העי� מראית כא� שאי� כיו� אכילתה מכדי יותר אפילו ללקט

לפי ואבני�, עצי� ממנה לסקל להתיר שד� י' סעי' נא סי' שלמה במנחת עי' לבית, סמו� קטנה גינה לו

לבית הסמו� החצר את לנקות אד� כל שדר� יודעי� בתו�שהכל עומדת לבהמתו דמי וא"כ נקיותא, משו� ו

בש� שהביא קכה) סי' שביעית בדיני (ח"ב רבנו בארחות עי' זרועה, גינה בה שיש חצר ג', דשרי. שדהו

העומדת בשדה אלא מצינו לא שמסקל כיו� מסקל, משו� בזה ואי� מגריפה ע� לנקות שהתיר זצ"ל הקה"י מר�

זרוע שכבר לב� בשדה אבל שנטוע, אחר ג� בה לחרוש שצרי� אילנות שדה או בה זרעו לא ועדיי� לזריעה

אלא לזריעה כלל עומד שאי� חצר ד', ש�. מנקה נקיו� משו� ורק הסיקול ע"י לצמחי� תועלת שו� אי�

בנקיונו שאי� לפי מסקל איסור בו ואי� החצר לנקות שהתיר הט"ז) ש� (בבה"ב אמונה בדר� עי' להשתמשות,

שרי. אי בצ"ע נשאר המחברי� האבני� את להוציא לעני� א� העי�, מראית משו�

.ÁÈאת מזוהמי� מ"ד פ"ב בשביעית כדמצינו זורע, חשיב מ"מ הקרקע בגו� עובד אינו התקרה שבהסרת וא�

ד� בע"ז ובגמ' מחמתו, גדילה והיא לצל בתי� דעושי� בירושלמי ומפרש בתי�, לה� ועושי� וכו' הנטיעות

בגו� או הקרקע בגו� מעשה עביד לא נמי כא� הרי לא, בשביעית אי� השנה ראש עד ממתני' דייק ע"ב נ'

בשביעית. אסור התקרה הסרת ה"ה וא"כ בשביעית, אסור ומ"מ האיל�

.ËÈמפירות ולאכול להשתמש להקל אפשר הדי� שמעיקר סק"ו י' סי' בחזו"א דיעוי' שרי, דנעבד דקי"ל

בו והחזיק כרמו הפקיר ולא הבעלי� עבר [וז"ל: אסר, ססק"א השביעית בסדר כ"ו בסי' אול� ונעבד, שמור

למר� דאגרתא קריינא ובספר לבהמתו], ליתנ� ואסור לאוכל� ואסור אד� לכל הפירות נאסרו השני� כשאר

הוא וכ� דמותר, ס"ל הדי� דמעיקר ואמר דבריו, בסתירת לחזו"א ששאל הביא קמ"ז) (תשו' זצ"ל הקה"י בעל

ולכ� תורה"ק בשמירת קלות עני� בזה ראה כולו הכלל לכל בסיטונות להתיר אבל השואל ליחיד ההלכה

(עמו' ח"ב רבינו ארחות בספר [וע"ע דאסור. כתב הציבור לכל למעשה הלכה קביעת שהיא השביעית בסדר

החמיר 'לעצמו' החזו"א אול� ונעבד, בשמור להחמיר לא לו אמר איש שהחזו� הגרח"ק בש� שהביא שמ"ה)

קדו"ש אי� שבלולב הכריע לדינא שהחזו"א הלוקח) ד"ה בבהה"ל הי"א (פ"ח אמונה בדר� עי' בשמור, מאוד

מהמופקר]. כ"א מהמשומר לולב לוקח היה לא וע"כ שמור, לעני� א� חשש לעצמו אול�

ע"ב) יב ד� (שבת רש"י שכתב מצינו דהנה שליט"א, הגראי"ל מרבינו הביא כ"א) (עמו' יהונת� צו� ובספר
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מה דכל דאפשר אמר, שליט"א שטיינמ� והגראי"ל היתר. במקו� לנזרע היתר בזמ� נזרע

א� א� ובהא ובא, הזרוע בדבר דוקא זהו בהיתר, היתה נטיעת� שתחילת היכ� שהתירו

דיינינ� הכא אבל זורע, בכלל ואינו מותר דגידול� קי"ל בשביעית האסורות עבודות בו נעשו

התקרהÎ‡לפעולתו פתיחת ידי על ונשבח מוסי� הגידול שהרי השתא, זורע הוא Î·כאילו

אסור. ולכ�

Ê"ÙÏÂ,לבית מבית �עצי להעביר (ג�Î‚הרוצה עבריו מכל סגור בארגז לתיתו צרי�

תועלת. או יניקה שו� לו מחדש אינו דאז מלמעלה),

ואמר יזלזלו, שלא כדי שאסור נימא דבר בכל וכי בזה, הכללי� מה לדעת ויש יזלזלו, שלא כ�' מורי� 'ואי�

ובדרינו להתיר. יש והיכ� ולהחמיר, לאסור יש מתי הדבר, גדרי לידע חזקה תורה דעת צרי� דבר לכל דבאמת

הורה שביעית שומרי מעט כשהיו שבתחילה שביעית, לעני� וכגו� כ�, לעשות בכוחו שהיה החזו"א היה

מצות שומרי� שכבר שראה כיו� בזה, היקל השמיטה עני� כשנתחזק ואח"כ ונעבד. שמור לאסור להחמיר

החזו"א ואמר כ�, על טענות לה� שהיה והיו הקצר', 'הנוסח לומר שהקיל תרו"מ הפרשת לעני� וכ� השביעית.

כ�. לעשות יכול הוא ורק תקנות, ולתק� ולגדור לקבוע הגדול בכוחו היה אלו ודברי� לכ�, צרי� שהדור

בספרו כתב פעמי� הרבה שהחזו"א שליט"א, קניבסקי הגר"ח מרבינו הביא נשא) (פרשת שיחה" "דר� [ובספר

מפני מפורש לכתוב רצה לא האחרוני� דעת נוגד שהיה שבדבר לפי לו, ברור שהיה א� וכדו' עיו�" "צרי�

רק שהתיר וענה ? צ"ע זה שדי� כתב שבספרו א� שואל, לכל בשמיטה מתיר היה משומר למשל, כבוד�,

כשיבוא וענה: ? הדחק שעת שאי� נחשב מתי שאלוהו שמיטה. לשמור יוכלו לא שבלא"ה הדחק, שעת מפני

עכ"ד]. משיח,

.Îלזריעה לדמויי דליכא גזרו לא בשישית כשנזרע ולכ� בשביעית, זריעה אטו גזירה הספיחי� על גזרו דחז"ל

לגזירה. מקו� איכא מ"מ בזריעה איסור ליכא אי א� בשביעית הזריעה היתה א� אבל בשביעית,

אסורי� הגידולי� א� בשביעית'', ''שנזרעו גידוליה ע� בשביעית ליהודי שדהו שמכר גוי לעני� נפק"מ וד"ז

אי� תו בהיתר שנעשה כיו� בשישית נעשית הזריעה שא� הר"ש למש"כ דדמי דאפשר שביעית, ספיחי משו�

משביעית לגמרי שמופקע דגוי ואפשר אסור. בשביעית היתה הזריעה שסו"ס כיו� או ספיחי�, איסור בגידולי�

וצ"ע. המותר, במקו� שזרעה מישראל טפי עדי�

.‡Î,הט"ו משמו"י פ"ד הראב"ד כמש"כ נאסרי� והפירות יעקור, בשביעית הנוטע תנ� מ"ו פ"ד [בשביעית

כמש לזורע המקדשוה"ה שביאר [וכמו שמותר לירק שנאסר איל� בי� שמחלק לרמב"� וא� ש�, הראב"ד "כ

לא ולכ� ק"ש בו שאי� בשמינית כשיצא דוקא זה שכל י"ל הרמב"�] כתב ד"ה ג' אות נט סי' זרעי� דוד

אסור]. באיסור שנזרע מה הרי ק"ש בו שיש בשביעית יצאו א� אבל ספיחי� איסור ש�) (לשיטתו בה� גזרו

.·Î'ב ד� במו"ק (כדאיתא מד"ס דהוי זורע תולדת דזה באיסור ישקה שא� יוצא דלפ"ד בזה, העיר וח"א

בחריש דכתיב מה"ת שזה יחרוש וא� בו', שנזרע א� ספיחי� איסור יהא אז מד"ס) בשביעית דתולדות ע"ב

דבריו אי� ובאמת לאכול. שרי יהא בנעבד גזר דלא ולמא� ספיחי�, משו� איסור יהא לא אז תשבות ובקציר

לזה היה לא דקוד� גרע כא� מ"מ ספיחי� משו� אסור יהא לא בשביעית ישקה א� דא� דאפשר מוכרחי�

שביעית, כלפי זורע ש� עליה חייל התקרה כשהוסרה ועתה בבית היותו בעת שביעית כלפי זורע ש� כלל

ע"א. ע' ד� מנחות ועי'

.‚Îא� לבית מבית �עצי להעביר שאסר החזו"א בש� הביא שנ"ו) עמו' (ח"ב רבינו אורחות בספר אול�

וביאר אויר, אליו נכנס ואי� וסגור מכוסה שכולו כ� בפח למעלה ומכוסה פח לתו� הוכנס שכולו באופ�

תולדה דהוי משו� �עצי מעל הבית גג את להסיר דאסר (הנ"ל) לשיטתו דאזיל טעמו זצ"ל קניבסקי הגר"י

שאינו באופ� דא� מבואר ולכאורה ע"כ. כגג, דינו אי� עראי דאהל סק"א) סו� כב (סי' ש� מבואר וכ� דזורע,
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úéááù ïéìåãéâá øùòî áåéç

ומותר‰�‰„. שבבית, בגידולי� שביעית קדושת דאי� סקנ"ב) כ' (סי' השולח� הפאת דעת

ג� ומ"מ בזה. החמיר סק"א) כ"ב (סי' והחזו"א בשביעית. בבית לכתחילה לזורע�

בבית.Î„החזו"א נקוב שאינו �בעצי הנמצאי� בגידולי� היקל

˘ÈÂ.לא או במעשר חייבי� א� שביעית קדושת בה� דאי� השולח� הפאת לדעת לדו�

¯Ó‡Âלפי חדא טעמי, מתרי ממעשרות לפוטר� לדו� דיש שליט"א שטיינמ� הגראי"ל

חנטתו אחר באתרוג דאזלינ� דסברי להנ� דא� יד) ד"ה א טו, (ד� בר"ה התוס' מש"כ

המעשרות, מ� פטור בשביעית ונלקט בשישית שחנט אתרוג למעשר, לקיטתו ואחר לשביעית

מ" הפקר, ואינו קדו"ש בו ואי� בשישית שחנט דא� משו� מעשרוטעמ� דלעני� כיו� מ

המעשר, שנות מני� בכלל זו שנה אי� בשביעית שלקיטתו כיו� א"כ לקיטתו, בתר אזלינ�

ותורת קדו"ש בה� דליכא א� שבבית גידולי� לעני� ה"נ וא"כ המעשר, מ� פטור ולכ�

להמבואר אכ� עיקר. כל מעשר די� בהו ליכא השביעית בשנת שגדלו כיו� מ"מ הפקר,

המעשר מ� שביעית פירות נפטרו הפקר די� מחמת דרק א"ל) (בד"ה ש� א"כÎ‰ברש"י ,

אינו עראי שאהל כיו� ולכ� זורע, חשיב לשדה מבית שמשנהו כל חדשה יניקה או תועלת שו� �לעצי מחדש

שמשנהו בזה זורע חשיב אמאי תמוהי� הדברי� אול� ואסור. לשדה מבית שמשנהו חשיב שדה ש� מבטל

שמותר הורו ישראל מחכמי הרבה ובאמת מאומה. בגידול משנה אינו א� שדה של למצב בית של ממצב

ודאי לכאורה שא"נ �עצי דהוה [והיכא וכנ"ל. צדדיו, מכל בנילו� שיעטו� ע"י לבית מחנות עציצי� להעביר

צדדיו]. מכל בנילו� שיעטו� ע"י להעבירו להקל דיש

.„Î.סק"ד כ"ו וסי' סק"א כ"ב סי'

.‰Îולרבעי לערלה אחד בדר� ולירק דרכי� בג' לאיל� שווה אתרוג לט) ד� (סוכה תנ� ע"ב, יד ד� ר"ה

בכל לאיל� שווה אתרוג אומר אליעזר ר' ר"ג, דברי עישורו לקיטתו שבשעת אחד בדר� ולירק ולשביעית,

ופטורה המעשר מ� פטורה לשביעית שנכנסה שישית בת אתרוג רבה אמר אמרו ע"א) טו (ד� והת� דבר,

בה ממשמשי� הכל יד א"ל וכו' בביעור וחייבת במעשר פטורה לשמינית שנכנסה שביעית ובת הביעור מ�

שלשביעית כיו� הביעור מ� פטור בשביעית ונלקט בשישית שחנט דאת רש"י ומפרש במעשר, תתחייב אמרת ואת

הפקר של במציאות הוא נמצא למעשה מ"מ בהפקר חייב שאינו א� המעשר מ� ופטור החנטה אחר הולכי�

ונלקט בשביעית שחנט ואתרוג בו, ממשמשי� הכל כרחו ועל בשביעית ה� הפקר ופרדסות שדות שכל לפי

דהפקר המעשר מ� פטור ומשו"ה חנטה בתר אזלי' ולשביעית בשביעית דחנט כיו� בביעור חייבת בשמינית

א"ל (בד"ה רש"י כ' המעשר, מ� פטורי� הפקר שה� שביעית דפירות דינא האי [ובמקור המעשר. מ� פטור

חיה מה השדה חית תאכל ויתר� עמ� אביוני ואכלו כ') פרשה (משפטי� במכילתא מקרא לה דילפי' אביי),

התורה בכל המעשר מ� פטור הפקר הרי לזאת הוצרכו אמאי וקשה פטור. אד� א� המעשר מ� ופטורה אוכלת

וכמש"כ עמ� ונחלה חלק לו שיש הפקר יצא עמ� ונחלה חלק לו אי� כי הלוי ובא מקרא לה וילפי' כולה

הרע"ב ובפי' ה"ו) (פ"א בפאה בירושלמי וע"ע מד:) (ד� בנדרי� בתוס' והובא ה"א דמעשרות פ"א בירושלמי

ש�]. ובתיו"ט מ"א) ממעשרות (פ"א והרמב"�

וא� דבר בכל לאיל� שווה דאתרוג ע"ב) יד (בד� למ"ד נצרכו הללו הגמ' שדברי כתבו יד ד"ה (ש�) ובתוס'

ממשמשי� הכל דיד לסברא אי"צ למעשר לקיטתו אחר באתרוג דאזלי' למ"ד אבל חנטה, בתר אזלי' למעשר

בתר אזלי' ועני שני מעשר לעני� ובי� ויש� חדש לעני� בי� הרי בשביעית האתרוג שנלקט כיו� אלא וכו'
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טע� ועוד במעשר. חייבי� ה� הרי הפקר, הפירות ואי� שביעית קדושת ביה דליכא בניד"ד

מ� פטור בבית דהזורע אמרו, ה"ב) (פ"א בערלה בירושלמי דהנה ממעשר, לפוטר� יש

הרמב"� דעת אבל פטור, מדרבנ� דא� ה"י) ממעשר (פ"א בהשגותיו הראב"ד ודעת המעשר,

מיהו והראב"ד. דהרמב"� בפלוגתא נמי תליא דיד� נידו� וא"כ מד"ס, במעשר דחייב ש�

מדרבנ� חיוב� כל דהא המעשרות, מ� פטורי� הגידולי� יהיו להרמב"� דא� ולומר, לדו� יש

דגידולי� השביעית בשנת השתא אבל שבשדה, גידולי� אטו מגזירה הוא הרמב"� לדעת

ברור, זה דבר אי� א� למגזר. ליכא שבה� קדו"ש מחמת המעשר מ� פטורי� נמי שבשדה

העני� אי� שבשדה, גידולי� אטו שבבית גידולי� דגזרינ� הרמב"� שכתב דמה לומר דיש

שאר של או שעברה שנה של שבשדה גידולי� אטו אלא זו, בשנה שבשדה גידולי� אטו

גידולי הוא, דהגזירה הדברי� [וגדר כ�. משו� לגזור יש נמי בשביעית הכא א� וא"כ שני�,

שלא אחרות דשני� שדה אטו והיינו הפקר, שאינה שדה גידולי אטו הפקר שאינ� בית

הפקר]. הוה ולא שביעית קדושת אז נוהג

ÂÓÎÂ,�בחו אפי' נקוב שאינו �בעצי שביעית נוהגת דאי� הסוברי� לשיטות יל"ע כ�

שאי"נ), �בעצי דרבנ� שביעית איסור מקו� בשו� מצינו לא חיובÂÎ(שהרי בהוא איכא אי

רש"י דאפליגו וחזינ� המעשר. מ� פטור ע"כ במעשר החייבת שנה שאיננה בשביעית שנלקט וכיו� לקיטה

הפקר דהוו משו� הוא שביעית בפירות מעשר פטור דלרש"י המעשר מ� שביעית פירות פטור בטע� ותוס'

לולי א� המעשר מ� פטורי� שביעית פירות ולהתוס' המעשר, מ� פוטרת השביעית שנת אי� זאת לולי אבל

המע שנות במני� אינו השביעית דשנת מטע� הפקר שר.פטור

מצות חשיבא תרו"מ הפרשת מצות א"כ המעשר, משנות אינה השביעית ששנת התוס' לדעת להעיר ושמעתי

בשנה א� בתרו"מ חייבי� שישית דפירות ואע"פ בשביעית, נוהגת זו מצוה אי� שהרי גרמא, שהזמ� עשה

לא נשי� וא"כ גרמא. שהזמ� מ"ע חשיב ואעפ"כ בלילה חייב יו� כסות למ"ד כציצית הוי מ"מ השביעית

חיובא. בר אינ� ההפרשה במצות מ"מ בטבל לאכול דאסורות דא� לאנשי�, להפריש יוכלו

.ÂÎשביעית בדי� שא� מקומות) ועוד סק"ה כ' סי' והחזו"א ה"ו משמו"י פ"א (הרדב"ז האחרוני� נקטו ומ"מ

ע"ב) לד (ד� ה' סי' יו"ד בכס� נחפה בשו"ת בזה הארי� וכבר שאי"נ. �בעצי ואיסור קדושה די� רבנ� נתנו

ע"ש. ולתרו"מ, לכלאי� דמי דשביעית להוכיח

והראשוני� נקיבה, בעי �עצי איזה לעני� נחלקו דהת� כ�, לא מבואר ע"ב ז' ד� בגיטי� בראשוני� אול�

שדר� ה"א) פ"ד (שביעית בתוספתא דאיתא מהא נקיבה, בעי לא �ע ושל נקיבה בעי חרס של �דעצי הוכיחו

ובריטב"א וברשב"א ברמב"� ועי' תצמיח, שלא כדי חרס של �עצי בתו� בשביעית הלו� את לטמו� �אר

משמע הקרקע, מ� יצמח שלא כדי חרס בכלי לטמו� שאמרו מזה הוא שהראיה שביארו (ש�) הרא"ש ובתוס'

מפורש ולפ"ז ע"ש, נקב, בו יהיה לא א� ג� יצמח �ע בשל יטמיננו שא� לפי יטמי� לא �ע של �דבעצי

בע"א, פי' ש� התוס' אול� חרס. בשל להטמי� שרי ולפיכ� בשביעית נקוב שאינו �בעצי לזרוע שמותר

שמבואר מכיו� אלא נקב, בעי שחרס מש� ראיה אי� אבל חרס, של היא �עצי שסת� הוא מהתוספתא שהראיה

בעי דחרס מוכח נקוב, לשאינו נקוב בי� חילוק �בעצי הזכירו מקו� ובכל חרס של הוא �עצי שסת� ש�

שטומ� איירי שהת� מפרש שתוס' משו� ראשוני� כשאר הוכיח שלא שמה שי"� המהר"� וביאר ע"ש. נקיבה,

משו� בכה"ג להעמיד הוצר� שתוס' שמה שהוכיחו ויש ע"ש, כלל, וגודל יונק אינו ובכה"ג עפר בלא �בעצי

ושו"מ הנ"ל. האחרוני� וכדעת ש�, לזרוע מדרבנ� אסור מהקרקע יונק שאינו א� אז עפר יש שא� דס"ל

הנ"ל. הראשוני� מדברי שהעיר מ"ה) סי' (זרעי� זצ"ל ברז� להגר"ש שאול" "זכרו� בספר
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אכ� במעשר. חייב רש"י ולשי' המעשר, מ� פטורי� הנ"ל בר"ה התוס' לשי' דלכאו' מעשר,

מגזירה הוא מדרבנ� שאי"נ �בעצי לעשר דחייב דהא דכיו� די"ל רש"י, לשי' א� לדו� יש

ליכא שבו, קדו"ש מחמת המעשרות מ� פטור נמי נקוב �דעצי השתא א"כ נקוב, �עצי אטו

וצ"ע. במעשר, בו ולחייב ÊÎלמגזר

íãàì ãîåò åðéàå íãàì éåàøù ìëàîá ù"åã÷

.‰‡˙È‡מאכל לית� שאי� ה"ה, משמו"י פ"ה וברמב"� הי"ג) (פ"ה בשביעית בתוספתא

אבל לאכלה", לכ� �האר שבת "והיתה דכתיב לבהמה, שביעית קדושת בו שיש אד�

לבהמה. ליתנו מותר לאד� ראוי ואינו שנפסד אד� ראויÁÎמאכל שהוא במאכל לדו� ויש

הדבוק �ע תפוח של בשר כגו� לאכילה, להעמידו אד� בני של דרכ� אי� אבל אד� לאכילת

מאכילת נפסל כמו חשיב אי לגרעינו, הדבוק והשזי� האפרסק מבשר מעט או לגרעיניו,

לא אד� לאכילת ראוי עצמו מצד שהדבר כיו� או לאכלו, הדר� אי� שבמציאות כיו� אד�

אד�. מאכילת כנפסל חשיב

È˙ÚÓ˘Âסת� א� תלוי שזה הפרי, מאכל שיירי לעני� שאמר שליט"א שטיינמ� מהגראי"ל

וחשיב קדו"ש בו יש העגבניה) ליבת (כגו� אותו זורקי� המפונקי� ורק אותו אוכלי� בנ"א

מאיסותו רוב מחמת אותו אוכלי� אי� בנ"א רוב א� אבל לבהמה, ליתנ� ואסור אד� מאכל

מחמת לזורקו נוהגי� בנ"א רוב א� אול� לבהמה, ליתנ� ומותר אד� מאכל חשיב לא

סו� עד לאוכלו נית� שלא התפוח גרעיני שבי� בשר כגו� מאיסותו, מחמת ולא ההכרח

קדושת בו ויש אד� מאכל שפיר דחשיב דאפשר לדו�, יש בזה לצמצ�), (וא"א הפרי מקו�

אוכלי� טומאת לעני� ספק אותו מצינו כ� דכמו והוסי� דהת�ËÎשביעית. לדחות שיש וא� .

.ÊÎידי� במסכת דאיתא מהא שני�, דשאר גידולי� אטו א� דגזרי' לאיסור, ראיה הביא זצ"ל פלמ� והגרב"צ

בשו"ע וכ"פ לא"י, הסמוכות עיירות שה� כיו� חו"ל דהוי א� עני במעשר נתחייבו ומואב דעמו� מ"ג) (פ"ד

כבשאר ש� ומעשרי� ומואב בעמו� נוהגת שביעית דאי� יט בסעי� ש� פסק ומאיד� א), סעי' שלא (סי' יו"ד

מעשרי� אי� גופא בא"י והא בא"י מעשר חובת אטו הינה ומואב בעמו� עישור חובת הא וקשה שני�.

זו בראיה לדו� ויש עכ"ד. הוא, כ� וה"נ בא"י, שני� דשאר עישור חובת אטו דגזרינ� מוכח אלא בשביעית,

במעשרות הגידולי� וחייבי� לגוי הקנויה בקרקע קדו"ש דליכא ודעימיה כב) (סי' רוכל אבקת שו"ת לשי' חדא

במעשרות הישראל בה� שחייב לעכו"� הקנויות שבא"י קרקעות אטו ומואב עמו� על מעשר די� דגזרו י"ל א"כ

במעשר, דחייבות שבא"י עיירות אטו גזירה מדי� מעשר חיוב אי� דהת� לדו� יש ועוד ברשותו, נתמרחו א�

הישר בספר ור"ת (ש�) הר"ש שמבאר וכמו בשביעית עניי� עליה� שיסמכו כדי מיוחדת תקנה דזהו אלא

הת� מעשר חיוב של עני� כל אי� ולפי"ז ב) י, (ד� למגילה בריטב"א מבואר וכ� תרלה) וסי' שצה (סי'

ליתי דלא מטע� במעשר ש� דחייבי� מבואר בצר) ד"ה א נט, (ד� בע"ז התוס' בדברי אכ� דיד�. לנידו�

ישראל. �אר בפירות לאחלופי

.ÁÎוע"ע לאכלה. אותו מחייבי� אי� שעפשה פת הת� דאיתא דשביעית) (פ"ה התוספתא מדברי למדו כ�

י'. ס"ק יד סי' בחזו"א

.ËÎ,הי"ג אוכלי� מטומאת בפ"א והראב"ד הרמב"� לפלוגתת כוונתו ואולי קטע. כא� חסר השיעורי' במחברת

יבישה תמרה של אבל הרוטב מגרעינת �חו מצטרפות ולא ומטמאות מתטמאות הגרעיני� כל הרמב"�: וז"ל
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כיו� הת� דשאני לומר יש וא"כ ע"ב), ע ד� מנחות (עיי� לפרי שומר מדי� עלה אתינ�

בה� שיש עצמי אוכל ש� מחמת לה� בא טומאת� די� דיסודÏדאי� יותר, נראה מ"מ ,

א ה�תורת הרי שומר די� לאו דאי אלא לאכילה, ראויי� היות� מחמת הוא שבה� וכל

לא אבל טו"א, לקבל פרי בתורת נעשו שומר די� וע"י דמי, דליתא וכמא� לגרעי� בטלי�

אד� מאכילת נפסל מיחשב לא בניד"ד ולפ"ז אוכל. תורת עליו לאשויי שומר לדי� בעינ�

זאת. אוכלי� אי� שבפועל א� לאכילה ראוי עצמו מצד הדבר שבמציאות כיו�

‰�‰Â,תרומה חיטי ממנה שפינה מגורה וז"ל: כתב והט"ו) הי"ד מתרומות (פי"א הרמב"�

מכבד אלא חולי�, לתוכה ית� ואח"כ אחת אחת ומלקט יושב להיות אותו מחייבי� אי�

יושב להיות אותו מחייבי� אי� שנשפכה, שמ� של חבית וכ� חולי�, לתוכה ונות� כדרכו

שביעית, די� לעני� שלמדו יש ומכא� ע"כ. בחולי�, נוהג שהוא כדר� בה נוהג אלא ומטפח,

דבר אותו על חוששי� אי� שביעית קדושת בה� ויש וקדירות בקערות הנשאר מאכל שא�

לאיבוד. הול� שהוא שלÏ‡מועט שבביתו נג) עמ' (הוספות ח"ב רבינו אורחות בספר וכ"כ

מצטר� אי� רוטב של הגרעינה שעל החותל ז"ל: הי"ד וש� מ"ב), (פ"ב עוקצי� ממתני' ומקורו מצטר�, אי�

וס"ל הרמב"� על פליג בהשגתו והראב"ד כאוכל, נחשב באוכל דבוק שהוא מפני מצטר� היבשה גרעינת ושל

אל הדבוק מאכל דבר א� פלוגתא דאיכא ומבואר טו"א, מטמאה אי� לעול� הרוטב גרעי� של דחותלות

הפרי ע� להאכל ראויה היבש הגרעי� שחותלת כיו� דלהרמב"� טו"א, לדי� אוכל תורת לקבל מצטר� הגרעי�

טו"א. מקבל אינה הגרעי� שעל הקליפה לעול� ולראב"ד טו"א, מקבלת

לעור הדבוק בשר (הוא המכונס האלל גבי ע"א קכא ד� בחולי� יהודה ור' ת"ק לפלוגתת דכונתו אפשר עוד

הבשר מתבטל אי ונחלקו העור, אצל ומבטלו חתכו שהאד� סכי� בפלטתו הת� ליה ומוקי מהבהמה), הנפשט

מחשבה בעינ� ר"י לשיטת אכילה לאיסור אי ותוס' רש"י בפלוגתת תליא ד"ז [אול� לא. או וטהור העור אצל

שכנסו) והוא (ד"ה ולתוס' אוכל, ש� מיניה בטל לאכול כונתו כשאי� א"כ מחשבה בעינ� רש"י ולדעת לאוכלו,

אוכל]. ש� מיניה בטל לא לאכול כונתו כשאי� א�

דמטמאה והקיאה לעסה ולא קטנה חתיכה שבלע מי גבי אוכלי�, טומאת בעני� ע"א עא ד� בחולי� עוד [ומצינו

ידע שלא למי (דהיינו ליה חזיא מיחזיא בפניו שלא בפניו חזיא דלא דנהי לגוי, דראוי משו� אוכלי� טומאת

לפיכ� מאיס לא זה בפניו דשלא דכיו� סימ�, בתורת שהוא שפירשו יש בביאורו, הראשוני� ונחלקו שבלעה).

ד� בכתובות מתוס' וכ"מ הפרי, בעצ� החסרו� שאי� כיו� מאיס זה לכול� א� א� גמור אוכל ש� עליו יש

לא לפיכ� מאיס לא זה שלה� כאלו שיש דכיו� סיבה, בתורת שהוא שפירשו ויש צריכא), לא (ד"ה ע"ב ל

לכול� מאיס יהיה זה א� ולפ"ז שבלע), זר (ד"ה ע"א פא ד� ביומא ישני� מתוס' וכ"מ אוכל, ש� ממנו בטל

אוכל]. ש� ממנו בטל יהיה נמי חיצוני גור� מחמת שהוא א�

לכ� דוהיתה דמקרא כיו� ק"ש, ביה לית ולכ"ע אוכלי� מטומאת טפי קייל דשביעית אפשר נידונינו, ועיקר

ל� דאית נמי ה"ה מבושל, יאכל לא חי לאכול שדרכו ודבר אכילה, כדר� לאכול שצריכי� ילפינ� לאכלה

לאשפה. לזרוק שרגילי� מה על ולא לאוכל�, שרגילי� דברי� על אלא נאמר לא דלאכלה דקרא למימר

.Ïדאית אוכל מתורת דהוא להדיא מבאר (ש�) בהלכות אבל (ש�), עוקצי� במסכת להרמב"� בפיה"מ כ"ה

שומר. מדי� ואינו ביה

.‡Ïאסורות מכנס� שהוא בזמ� תרומה, גרעיני מ"ה) (פי"א בתרומות תנ� דהנה ענינא, בהאי לעיי� יש הנה

לעזר א"ר מתניתא, היא וקרוסטומלי� אגסי� בגרעיני יוחנ� א"ר ה"ד) (ש� ובירושלמי מותרות. השליכ� וא�

אלא אינו בהגרעיני� דאית תרומה דאיסור בירושלמי ומבואר .�למצמ במחוסרי� הרוטב בגלעיני תימא אפי'
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דכ"ז [ופשוט הכל. שוטפי� היו אלא בצלחת שנשארו מאכל בשיורי הקפידו לא החזו"א

אבל אד�, למאכל עומדת ואינה שני� בשאר לאשפה לזורקה שהדר� מועטה כמות בנשארה

בו שנשאר בגרעי� ולפי"ז הפסד]. מש� לזורקה אי� לאוכלה שהדר� מרובה כמות בנשארה

חולי�. מנהג בו לנהוג ג"כ יכול לזורקו שהדר� כיו� אוכל Ï·מעט

החרובי� דגרעיני איתא (פ"י) דתרומות ובתוספתא מכנס�. שהוא ובמקו� למוצצ� כדי בה� שיש בגרעיני�

אתרוג גרעיני וז"ל: כ' הי"א) מתרומות (פי"א וברמב"� לזרי�. אסורי� מכנס� אינו א� אפי' והתמרי� הזיתי�

בזמ� הגרעיני� ושאר לזרי�, אסורי� ה� הרי הכה� כנס� שלא אע"פ וחרובי� ותמרי� זיתי� גרעיני מותרי�,

הנ"ל. מתוספתא ומקורו מותרות. השליכ� וא� לזר אסורות אות� �למצו לחלוחית בה� ויש שכנס�

ששלק� אע"פ תמרה וגרעיני זיתי� גרעיני וז"ל: הרמב"� פסק הי"ז) (פ"ה אוכלי� טומאת דבהלכות וקשה

שנא מאי וצ"ע מיטמאי�. אי� לאוכלי� שכנס� אע"פ חרובי� גרעיני וז"ל: בהי"ח וש� מטמאי�, אי� לאוכלי�

וצ"ע. זרות, איסור להו אית כלל כנס� שלא א� חרובי� דגרעיני תרומה מדי�

מפרש דהת� בתרומות בפיה"מ לדבריו סותר בהלכותיו שהרמב"� תרומות בהל' קורקוס המהר"י הקשה והנה

(ובדר� המהרי"ק ומבאר הגרעיני�, מכל וגרעו ה� מותרי� השליכ� לא א� א� החרובי� דגרעיני להיפ� הוא

דהא כלו� בה� שאי� או פרי בשר מעט בה� שיש גרעיני� בי� חילוק דאיכא ש�) בתרומות הפנ"מ כ' זו

למציצה עומדי� דאינ� החרובי� גרעיני גרעי ובהא כלל בגרעי� פרי בשר שאי� איירי בפיה"מ הרמב"� דכ'

שנשאר ותמרי� זיתי� חרובי� בגרעיני איירו התוספתא דברי אבל אוכל, תורת בהו אי� כנס� א� וא� כלל

אלו חילוק בטע� הביאור וזהו אוכל. תורת בהו איכא השליכ� א� א� וע"כ בה� דבוק הפרי מבשר מעט

דבוק שישאר דר� הללו גרעיני� אבל פרי מעט בה� שנשאר דר� אי� דכולהו הפירות, גרעיני משאר הגרעיני�

איירי דהת� טו"א בהל' מדבריו ל"ק א� ומעתה השליכ�, א� א� לזרי� איסור בהו אית ולכ� פרי מעט בה�

הפרי מבשר מעט נשאר ארמייתא דתמרי א כט, ד� שבת ברש"י (וע"ע כלל. פרי בשר ללא גרעיני� בדי�

אמייהו.). אגב למיכל וחזו בגרעיניה�

הקליפי� וז"ל: הכ"א ויובל משמיטה בפ"ה וכמוש"כ תרומה לדי� קדו"ש די� את דימה הרמב"� הא ולפי"ז

מסברא הרמב"� זאת ולמד כעצי�. ה� והרי עליה� חלה קדו"ש אי� לזרי� בתרומה שמותרי� והגרעיני�

קדושת� די� יהא פרי בשר בה� שאי� הגרעיני� דכל עולה וא"כ תרומה, מדי� שביעית די� ללמוד דנפשיה

ול לכ� כנס� וא� למוצצ� כדי בה� יש א� קדו"ש,תלוי בה� אי� למוצצ� כדי בה� אי� א� אבל השליכ�, א

עומדי� שיהיו דבעינ� ש� וע"ע בהמה, למאכל ראויי� אינ� א� דבכה"ג כא) ס"ק יג סי' (שביעית חזו"א ועי'

א� א� והתמרי� החרובי� כגרעיני בשר בה� שיש גרעיני� אבל בהמה. מאכל על קדו"ש שתחול כדי לבהמה

בגרעיני דבוק בשר יש דא� תרומות בהל' המהרי"ק שכ' וכמו קדו"ש. בה� יש לכ� כנס� לא א� וק"ו השליכ�

עליו. אוכל ותורת זרות איסור בהו אית מ"מ גמור אוכל שאינו מחמת אות� משליכי� א� א� הפירות

לזרי� אסורי� כינוס בלא א� הזיתי� דגרעיני בתרומות דאמרינ� דהא מבאר סק"ה) ב' (סי' עוקצי� ובחזו"א

טו"א דבדי� ומאי למציצה. עומדי� סתמ� אי� הגרעיני� בשאר משא"כ למציצה, עומדי� דסתמ� משו� היינו

תורת לה ואי� פירות כמי מוגדרת דהלחות משו� היינו מיטמאי� דאי� וכו' החרובי� דגרעיני הרמב"� נקט

דאורייתא. די� שהוא או גרידא דרבנ� די� זהו א� החזו"א נסתפק לזרי� איסור בה� חייל דבתרומות ומאי אוכל.

לאשפה בזורקו א� תרומה איסור ביה אית בגרעי� פרי בשר יש שא� לכ� מקור אי� החזו"א של ביאורו ולפי

נראה דהרמב"� וסתמא למציצה, עומדי� דסתמא משו� הוא והזיתי� החרובי� דגרעיני מעליותיו כל ואדרבא

שיירי שא� שליט"א רבינו הוראת ועמדה סת�, גרעיני� אלא שבגרעיני� בשר עני� כלל הזכיר שלא כהחזו"א

מש"כ [וע"ע קדו"ש. בהו ליכא וממילא אוכל תורת בהו לית לזורק� והדר� הפרי בגרעיני הנשארי� מאכל

ע"ש]. תנ�) (ד"ה ע"א ע ד� חולי� הקודש נזר ובספר א'), אות ו' (סי' חולי� – דוד מקדש שיעורי בספר בזה

.·Ï.10 הערה כג פרק �אר במשפטי הובא זצ"ל אלישיב הגרי"ש דעת היא וכ�
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ø÷ôä éåä éà å"ùç ìù äãùá úéòéáù úåøéô

.ÂÁ"�Ó‰,דגברא אקרקפתא הלכה הוא שביעית בפירות הפקר די� אי נסתפק, פ"ד במצוה

הפקר, ממילא והפירות דמלכא אפקעתא דהוא או פירותיו, את להפקיר עליו Ï‚דמוטל

פירות הא� בירושה, לה� שבאו כגו� שדה, לה� שיש וקט� שוטה בחרש נפק"מ והביא

כיו� חש"ו א"כ דגברא, אקרקפתא הוא הפקר די� דא� לא, או בשביעית הפקר זו שדה

דא� י"ל דמלכא, אפקעתא הויא אי אבל להפקירה, חייבי� אינ� נינהו מצוות בני דלאו

הפירות. והפקירה הבעלות תורה הפקיעה חש"ו של משדה

‰�‰Â,נכרי� בפירות שביעית קדושת איכא אי דא� ד�, סק"ז) כ' (סי' בשביעית החזו"א

א� אלא דגברא, אקרקפתא מוטל הוא הפקר די� א� מבעיא ולא הפקר, פירותיו אי� מ"מ

של שדה אבל דישראל, לשדה אפקעא דרחמנא לומר, יש מ"מ דמלכא אפקעתא הוא א�

רחמנא. אפקעה לא התורה ציוויי בכלל שאינו גוי

ÈÙÏÂהפירות אי� דמלכא אפקעתא הוי אי א� חש"ו של בשדה הדי� דהוא לדו� יש דבריו

ודלא שדהו, פירות תורה הפקיעה ולא כנכרי להו הוה נינהו מצוות בני דלאו דכיו� הפקר,

כהמנ"ח.

Ì�Ó‡במצוות מצווה אינו דקט� דא� פשוט דהנה לחלק, אמר שליט"א שטיינמ� הגראי"ל

דיני שהרי תורה, שחדשה ממונות מעניני מופקע אינו אבל ואיסורי�, בדיני� רק זהו התורה,

איסורי�, לדיני דמי ולא בהגברא, ולא דהממו� בחפצא די� ה� פשוטÏ„ממונות הדי� והרי

דדי� כיו� מצווה, אינו דהקט� א� ביובל לאביו חוזרת שהיא קרקע קט� לבנו מכר אב דא�

בהגברא, לחול יכול אינו א� א� דהקרקע בחפצא וחייל ממו� די� הוא ביובל אבלÏ‰חזרה

חזרה כמו תורה של ממונות דיני בכלל וא� תורה, דיני ועניני בגדרי כלל נכלל אינו גוי

בו. שיי� אינו וכיו"ב ביובל

‰˙ÚÓÂג"כ הוא הקט� מ"מ להפקירה, מצווה אינו דהוא א� קט� של דשדה לחלק, יש

נתחדש שדהו כלפי דא� למימר שיי� דמלכא דאפקעתא ובמילתא התורה, גדרי מסגרת בכלל

.‚Ïובמהרי"ט יא) סי' (ח"א המבי"ט בשו"ת אבל דגברא. אפקעתא דשביעית נקט כד) (סי' רוכל אבקת בשו"ת

ובירושלמי ב) (לח, ובב"מ ב) מב, (ד� בנדרי� זה בעני� ועיי� דמלכא. אפקעתא דשביעית ס"ל מג) סי' (ח"א

וכו"פ קלד) (מ"ע סה"מ ורמב"� א) (קכב, יבמות ורמב"� ה"ד). (פ"ז שקלי� וירושלמי ה"ד) (פ"ז כלאי�

בזה. ואכמ"ל א). קו, (ד� בב"ק ומאירי (פמ"ז)

.„Ïלפרוע חייב בקטנותו שלוה דקט� הרמ"ה בש� שכ' ז' סי' א) קז, ד� דייני שני (פ' כתובות ברא"ש עיי�

פ' ב"ק ברא"ש וע"ע עי"ש. ממונו, כל מבזבז דא"כ היינו עליו דפליג הרא"ש וא� בגדלותו. ההלואה את

שהזיק. קט� בדי� יג) (סי' הגוזל פ' חריפתא ופלפולא ט) (סי' החובל

.‰Ïמוכר הריני להתנות יכול אד� דאי� דכתבו ב) ג, (ד� במכות והריטב"א הרמב"� מדברי בזה לעיי� ויש

ביובל חזרה דדי� כיו� קיי�, דתנאו שבממו� בדבר בתורה עמש"כ מתנה בכלל ול"ה ביובל, תחזור שלא ע"מ

קעה. עמ' למכות שמואל רבי בשיעורי ועיי� ריבית. חזרת כדי� לשמי� חובה דהוי אלא ממו� די� ל"ה
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ואינודי� תורה דיני גדרי במסגרת כלול שאיננו לגוי דמי ולא בשביעית, דמלכא אפקעתא

דמלכא. אפקעתא די� ÂÏבכלל

éåâ øéëùì úéòéáù úåøéô úìëàä

.Ê·˙Îמאכילי� ואי� וכו', מוציאי� אי� שביעית פירות הי"ג), שמו"י מהל' (פ"ה הרמב"�

ומאכילי� ביתו כאנשי הוא הרי וכו' שבת שכיר היה וא� לשכיר, ולא לעכו"� לא אות�

הי"ד). (פ"ה דשביעית בתוספתא איתא והכי אותו.

ÔÈ�ÚÏÂ�"הרמב שמש"כ דאפשר ישראל, לשכיר רק או גוי לשכיר א� להאכיל מותר א�

לפועל שביעית פירות לית� מותר א� ונפ"מ ישראל, בשכיר רק איירי שבת שכיר היה וא�

איירי ישראל בפועל דרק דמסתבר שליט"א, שטיינמ� הגראי"ל אמר בישיבה. העובד גוי

אסור. גוי לשכיר אבל ÊÏהרמב"�,

õøàä íòì úéòéáù úåøéô úðéúð

.Á·˙Î�"לעכו שביעית פירות להאכיל שאי� הי"ג), משמו"י (פ"ה ולכאורהÁÏהרמב"� .

שליט"א שטיינמ� הגראי"ל ואמר קדושה. בה� ינהג שלא שחוששי� משו� הוא הטע�

.ÂÏספיה באיסור א קיד, ד� וביבמות עליה, רחמנא דחס קט� של עונשו בפטור א נז, ד� סנהדרי� ועיי�

מוזהר שאינו אלא המצווי� בכלל הוא דא� קט� דשנא לדו� יש ולפי"ז עה, סי' הערות �ובקוב בידי�, לקט�

עיקר, כל התורה צווי בכלל דאינו בגוי משא"כ חיוב, בר הוי דלא רק ציווי בר דהוי כלומר ציוויו, על

ואיכמ"ל.

.ÊÏ.פי"ש לית� מותר גוי לשכיר דא� ש� קורקוס המהר"י דשי' האחרוני� ברבותינו מחלוקת הינה זו הוראה

לגוי. פי"ש נתינת באיסור העוסקת זו הלכה בתו� לשכיר פי"ש נתינת היתר די� את הרמב"� דכלל מהא חדא

עה"פ המלבי"� וכ"כ הגוי. מ� ולתושב� הגוי מ� ולשכיר� הת� דאיתא בהר) (פ' מפורש ספרא דהוא ועוד

ישראל בית השולח� פאת ועי' גוי. שכיר ובי� ישראל שכיר בי� דקאי עמ� הגרי� ולתושב� ולשכיר� הנ"ל

כ"ח. ס"ק כ"ד סי'

פורע איסור בכ� דאי� הרמב"� ללמדינו ובא ישראל בשכיר דווקא הרמב"� דאיירי ס"ל ש� הרדב"ז אבל

הספרא דברי ולפי"ז עליו, שמזונותיה� ביתו כאנשי הוא הרי מזונות לו �שקצ דכיו� שביעית מפירות חובו

ש�. המהרי"ק שהעיר וכמו בתוספתא. המבואר הדי� על חולקי�

שכיר דא� נוטה האחרוני� דודודעת ובחסדי נח) ס"ק (ה) כד (סי' השולח� בפאת במש"כ עיי� שרי, גוי

מאכילי�. ד"ה פ"ה שביעית

.ÁÏהיה וא� לשכיר, ולא לגוי אות� מאכילי� ואי� וכו' שביעית פירות הי"ג) משמו"י (פ"ה הרמב"� כתב

ומקור ע"כ. שביעית, פירות האכסניא את ומאכילי� אותו, ומאכילי� ביתו כאנשי הוא הרי וכו' שבת שכיר

פ"ש, השכיר את ולא הנכרי את לא מאכילי� אי� הי"ד) (פ"ה דשביעית התוספתא מדברי הוא הרמב"� דברי

לוקחי� ואי� מוכרי� אי� הי"ב) (פ"ו בתוספתא וע"ע שביעית. פירות אותו מאכילי� וכו' שבת שכיר היה וא�

אסרות, ארבע עד לכותי מוכרי� אומרי�) חכמי� (וי"ג אומרי� אחרי� שביעית פירות הכותי ומ� הגוי מ�

אפי' דאסור מודי� בגוי אבל בלבד בכותי אלא התירו לא אחרי� וא� הגוי, מ� מוכרי� שאי� כרבנ� וקי"ל



השביעיתקונטרס דיני�כד חידושי

ישמור שלא לחשוש יש בע"ה ג� הא ,�האר לע� שביעית פירות נותני� אמאי צ"ע דלפ"ז

שמא דחיישינ� משו� איננה לגוי מסירת� דאיסור לומר יש ולכ� בקדושה. אלו פירות על

מסוי� די� זהו אלא קדושה, בה� ינהג די�ËÏלא שנא ובהא אסורה, לגוי האכלת� דעצ�

גוי. מדי� Óע"ה

ולתושב� ולשכיר� לאכלה..... לכ� �האר שבת והיתה בהר) (פרשת עה"ת ברש"י וע"ע אסרות. ארבע עד

ולקיטו. לשכירו כ"א שביעית פירות לתת אסור שלנכרי� ומבואר הנכרי�, את לרבות ודריש עמ� הגרי�

כניסת למנוע בכדי בשביעית השדה לגדור או לנעול מותר א� הסתפק בהר) (פרשת עה"ת השחר אילת ובספר

(הובא דבירושלמי והביא בשבת). השדה לנעול שרי אי (ונפק"מ עבור�. להפקיר חיוב שאי� מאחר עכו"�,

שאינו ס"ל ור"ל הפקר דהוי ס"ל יוחנ� דר' לנכרי� ולא לישראל הפקיר גבי פליגי ע"א) מז ד� בגיטי� בתוס'

דהוי שאני דשביעית שהפקר לומר ואי� הפקר, זה אי� דאל"כ לעכו"� ג� שמותר מוכח מר"ל והנה הפקר,

ר"ל אז הפקר חשיב ד"ז בשביעית וא� מ"א), פ"ו פאה (עי' משביעית לומדי� הפקר שהרי דמלכא, אפקעתא

מנחת ובספר מב) סי' (ח"א יצחק זכר בשו"ת עוד ועב"ז וע"ש. מועיל, אינו הפקר דבשאר אומר היה לא

דפירות רנ"ט אות בקו"א דיסקי� מהרי"ל בשו"ת [וע"ע שהעיר). ומה ד"ה א' אות קכג סי' (תנינא שלמה

(סי' בחזו"א יעוי' יאכלו, שלא ועו� חייה בהמה בפני שדהו לנעול ולעני� ישראל]. כלל בבעלות ה� שביעית

(ד"ה ע"ב לט ד� בסוכה התוס' מש"כ א"ש ובזה ע"ש. לאד�, רק להפקירה צרי� שאי� לפי דשרי סק"ד) יד

שלא למנוע ועו� חיה מפני דשמור של) (ד"ה ע"א קכב ד� וביבמות וקציר) (ד"ה ע"א ט' ד� ובר"ה בד"א)

בר"ה הרש"ש בזה מש"כ ועי' לבהמות, ג� פ"ש להפקיר צרי� שאי� לפי והיינו משומר, חשיב לא לש� יכנסו

וסותר כרמו אד� �פור דבשביעית יא) כג, (שמות מיכלתא שהביא יא) כה, (ויקרא הטורי� בבעל וע"ע (ש�).

ואפשר מהנ"ל. צ"ע וד"ז ע"כ. אותה", יגדור לא מי� שט� שדהו על בא א� "שאפילו כתב ולפ"ז גדרו,

גדר לעשות מותר וע"כ גדרו, סותר יהיה שלא העול� תיקו� מפני חכמי� דגדרו בסופו המיכלתא דלפמש"כ

ש�. מלהכנס מבהמה למנוע דשרי נמי זה דבכלל אפשר א"כ אותו, ינעל שלא צרי� אלא

.ËÏ(ש�) והראב"ד �משנ הר"ש ופי' לאחרי�, ולא לכ� לכ�, �האר שבת והיתה דרשו בהר) (פ' בתו"כ הנה

ודריש ולאמת� לעבד� ל� וכו' �האר שבת והיתה מקרא לזה בדומה דריש קורקוס ובמהר"י נכרי�, דהיינו

איסור דהוא מזה ומבואר התוספתא). מקור דזה ליה פשיטא אול� דרשא להאי מקור (ואי� לגויי�, ולא

לנכרי�. שביעית פירות נתינת איסור בגדר ויל"ע ממש, דאורייתא

ונראה שביעית. פירות קדושת מחמת לנכרי� שביעית פירות מביאי� דאי� מבאר משמו"י פ"ד סו� וברדב"ז

ברמב"� דאיתא מאי הוא מבאר ולפי"ז לנכרי, בדה"ב או מזבח קדשי מסירת כמו קודשת� חילול דזהו מדבריו

ויבוזו גויי� יפוצו שלא כדי שומר עליה� מושיבי� לספר הסמוכות ישראל �אר עיירות ה"ל) משמו"י (פ"ד

שבא"י דבעיירות אלא הגויי�, שיאכלו קפידא אי� א"י דבתו� לומר הרמב"� כוונת דאי� שביעית, פירות

וע"כ פי"ש ויאכלו התחו� את ויגנבו גויי� שיבואו חיישי' שבספר עיירות ורק מליטלו�, אות� ימנעו בוודאי

שומר. לה� מעמידי�

א� שיש ש� וצידד להאכיל�, שלא רק או יאכלו שלא למונע� א� זה איסור בכלל נכלל א� הרדב"ז וד�

א� אלא מאכילי� שאי� בלבד זו דלא ש� הרמב"� מדברי דמשמע הי"ג בפ"ה לקמיה כתב וכ� למונע�,

ליטל� הגויי� עניי את מונעי� אי� עניי� מתנות דבדי� וא� שביעית. פירות לאכול שלא למונע� מחויבי�

במתנות משא"כ לקחת� אפשרות לגויי� לית� וא"א קדושה איכא שביעית בפירות מ"מ שלו� דרכי מפני

חדא תרתי, הרדב"ז מדברי וחזינ� שלו�. דרכי מפני מלקחת� אות� מונעי� אי� כ� ועל קדושה ליכא עניי�

ולפי לגויי�. אכילת� על אוסר הקדושה דדי� ועוד בעלמא דיני� בקרב� ואי� קדושה שביעית בפירות דאיכא

מקדושת�.ביא מבטל� הרי עליו שמזונותיו מי וכל שבת לשכיר ליתנ� יכול שהוא הרמב"� כ' אמאי הקשה ורו

לשכיר שביעית פירות מסירת על דאזיל די� זהו אלא לנכרי מסירת� היתר על אזיל לא זה דדי� ביאר ולכ�
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אמר ולזאת מפ"ש, חובו פורע אד� דאי� ומטעמא לשכיר שביעית פירות נותני� שאי� הרמב"� בו שפתח

חובו". "פורע בכלל הוא ואי� ביתו בני מכלל ה� הרי עליו שמזונותיה� דאלו

ולא לאכלה די� משו� לגויי� ליתנ� דאסור מבארי� מב) (תשו' והמהרי"ט הי"ג) (פ"ה קורקוס המהר"י אבל

דכ' מאי ולפ"ז להפירות. הפסד הוא הרי לגוי נתינת� אזי לישראל מיוחדי� שהפירות דכיו� כלומר להפסד,

האד� צור� הינה שאכילת� דכיו� ונתחדש בנכרי� איירי עדיי� עליו שמזונותיו למי ליתנ� שיכול הרמב"�

דידיה. לאכלה ובכלל האד� צור� מילוי זה הרי לזונ� מחויב שהוא

שמוסר שע"י דאסור, הפסד גר� משו� לנכרי� שביעית פירות מאכילי� דאי� מבאר נט) (סי' דוד ובמקדש

גור� הוא הרי לה� שבנתינתו והרי וכדו' לאשפה ויזרקו� בה� המחויבי� בנוהגי� בפירות נוהגי� אינ� לה�

ס"ל ומאיד� בפי"ש שרי הפסד דגר� נט בסי' סובר הוא דהא כדבריו דלא חזינ� הנ"ל ובמהרי"ט הפסד,

היא לנכרי במסירתו ישראל אכילת ביטול דעצ� ליה דסבירא ומבואר הפסד, משו� הוא לנכרי נתינת� דאיסור

ההפסד. יסוד היא

ואי� הוא, צורכו ומילוי עליו מזונותיה נמי שהבהמה א� לבהמה אד� אוכל נותני� אי� אמאי א"כ לעיי� ויש

לו אי� א� ג� לבהמה ליתנ� אסרינ� דהא בהמה, אוכלי לבהמה שיש כיו� האד� צור� מילוי דאי"ז לומר

מהרי"ק. ביאור על גדולה קושיא וזו עיקר. כל בהמה אוכלי

לאכלה ביטול איסור די� ואיכא הפסד איסור די� דאיכא להפסד ולא לאכלה בדי� דיני� תרי דאיכא ונראה

מאכל דנתינת י"ל ולפ"ז שבה�, לאכלה די� את שמבטל באיסור עובר הוא הרי ויחוד� מיעוד� שמבטלי� דכל

דאי� מלאכלה נתמעט בהמה דמאכל בשריפה ככילוח כמוה הבהמה דאכילת גמור הפסד זו לבהמה אד�

אכילת� נתמעטה דלא אד� אכילת ככל אכילה הויא גויי� אכילת אבל הפסד, די� וזהו לאכלה בכלל אכילתה

שבכ� הפסד איסור וממילא לה� ומיועדי� מיוחדי� פי"ש דאי� כלומר, דלכ�, מקרא אלא דלאכלה מקרא

בהמה דאכילת י"ל וממילא הישראל, עבור ויעוד� מיחוד� שמבטל� במאי אלא גוי� ע"י כילוי� בעצ� אינו

הפסד שאיננה גויי� אכילת אבל מפסיד�, הוא דמ"מ נאסר, הוא האד� צור� א� א� בעצמותו הפסד דהוי

הוו חובותיו למילוי אד� צור� דא� י"ל בהא האד� לצור� מיעוד� אות� שמבטל מחמת אסורה שהיא אלא

דידהו. לאכלה בכלל והוי אד� צור� כמילוי

איסור בדי� והנה למונע�, צרי� שאי� או מליטל� למונע� א� יש א� קורקוס המהר"י שיטת לפי לדו� ויש

פ"ה וברמב"� הי"ג משביעית פ"ה בתוספתא וכדאי' למונעה צרי� שאי� איתא לבהמה אד� אוכל האכלת

לא. או בהמה כדי� גוי די� א� לידע יש וא"כ ה"ה, משמו"י

קדושה, חילול משו� לגוי במסירה דאיכא דלהרדב"ז והמהרי"ק, בהרדב"ז תלויה זו שאלה פשיטות ולכאורה

ה� רשותו ובתו� הישראל צור� היא א� בהמה אכילת אבל מחללת רשות הוא דגוי מבהמה גרע גוי א"כ

מדי� הוא דהאיסור מהרי"ק לשי' אבל הגוי, את מונעי� מ"מ הבהמה את מונעי� אי� א� א� כ� ועל נמצאי�

האד�. את מונעי� אי� א� ממילא הבהמה את מונעי� אי� וא� בהמה מאכל כדי� דינו א"כ הפסד

למחלל שביעית פירות לית� שמותר שליט"א, רבינו בש� שהובא ד"ש) (גליו� חיי� פרי בעלו� הערוני [ושוב

הפירות, את יפסיד שהעכו"� משו� הוא האיסור שעיקר לפי שולחנו, על שסמו� בזמ� כעכו"�, שדינו שבת

נוטל� שעכשיו כיו� פ"ש לפניו לית� מותר ומצות תורה השומר שולח� על הסמו� שבת במחלל וממילא

שהתירו יש הנידו� ובעיקר לעיל. בשמו שהובא כמו דלא לכאו' וזה ע"כ. שיפסיד�, חשש כא� ואי� לאכילה,

הי"ד פ"ה בתוספתא דאיתא אחר, מטע� שולחנו על סמו� שהוא בזמ� כעכו"� שדינו שבת למחלל לית�

דמאכילי� ביאר כו) ס"ק יג (סי' ובחזו"א הי"ג, בפ"ה הרמב"� והביאה שביעית, פירות האכסניא את מאכילי�

ע"ש]. אכסניא, לרבות ו) כה, (ויקרא עמ� הגרי� ה"א) (פ"ג דמאי בירושלמי כדאמר גוי, היינו האכסניא את

.Óוכדמצינו) ג"ס אותו מאכילי� חשוד שאינו ע"ה בסת� דרק כלל, קו' אי� דלכאורה להעיר מח"א ושמעתי

שהוא בע"ה אבל סעודות), ג' ממזו� יותר לע"ה פ"ש דמי מוסרי� דאי� ע"א לט ד� בסוכה שביעית דמי גבי
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íééç úéòéáù úåøéô úìéëà

.Ë‰�‰משמו"י בפ"ה הרמב"� וכמש"כ אכילת�, כדר� לאוכל� צריכי� שביעית פירות

לאכול שדרכו דבר ומעשר, בתרומה משנה שאינו כדר� מבריית� פירות ישנה ולא ה"ג,

ע"כ. חי, כשהוא אותו אוכלי� אי� מבושל להאכל שדרכו ודבר מבושל אותו יאכל לא חי

בשביעית פירותיו... את אד� ימכור לא מ"ג פ"ה דמעשרות מתני' (וכפשטות כלל אותו מאכילי� אי� חשוד

שא חשוד לע"ה דמי וגוי אסור), שהוא כל אפי' ומשמע השביעית, על חשוד שהוא כלל,למי אותו מאכילי� י�

הי"א) (פ"ו היא ערוכה תוספתא ואדרבא ג"ס, אפי' לו נותני� אי� דלחשוד מקורו יודע ואיני הערתו. ע"כ

ס"ק יב (סי' ובחזו"א הי"ד) (פ"ח במל"מ זו תוספתא והובאה סעודות, ג' מזו� לחשוד שביעית פירות שמוכרי�

סעי' פ"ט הרידב"ז וכ"כ יקלקל�, ושלא כדרכ� שלא בה� ישתמש שמא חוששי� דאי� החזו"א למד ומכא� יז),

הערה פ"ח זצ"ל טוקצינסקי להגרי"מ השמיטה בספר ושו"מ ע"ש. ע"א), לט (ד� בסוכה מרש"י מדויק וכ� י',

התוספתא לשו� קצת משמע וכ� מעט אפילו לחשוד למכור שאסור משמע מ"ה) (סי' המבי"ט שמדברי שכתב 11

ע"ש. ה"ג, בפ"ד

יד), ס"ק יב (סי' והחזו"א ד') סעי' (פ"ט הרידב"ז שכ"כ חשוד אינו ע"ה דסת� דהעיר במאי להוסי� ויש

ע"ה דסת� דס"ל הרמב"� דברי את ע"ב) ו' (ד� בחולי� הרשב"א שהביא וכפי ראשוני� מחלוקת זו ובפשוטו

וע"ע חשוד, ע"ה דסת� דס"ל מוכח הרמב"� �כתירו תי' ולא דהקשה שמואל רבינו ובפשוטו חשוד, אינו

חשוד, דהוי רש"י לשיטת דא� להוסי� (ויש ותוס', רש"י בזה דנחלקו בד"א) (ד"ה ע"ב לט ד� בסוכה בתוס'

שמוכר� דחיישינ� בלוקח) אבל (בד"ה פרש"י ג"ס שמוכר בע"ה הת� החשש וכל לו, לית� שרי ג"ס מזו� מ"מ

מג"ס, יותר מעות בידו יש וא"כ אחד, לכל ג"ס שיעור בנ"א לכמה שמוכר דחיישינ� והיינו יד, על יד על

(ד"ה ע"א כד ד� בכתובות התוס' תירוצי ב' פליגו דבהא נראה וכ� לחשוד), א� לית� שרי גופא ג"ס אבל

מ"ט). (פ"ה ובשביעית מ"ה) (פ"ג בדמאי למשניות הרעק"א בחידושי וע"ע ע"ש, שלי)

וכ� סעודות, ג' ממזו� יותר אפילו מתקיי� שאי� בדבר לחשוד פ"ש שמוכרי� הגראי"ל, רבינו דעת ולמעשה

שביעית, בדיני שומרי� שאינ� א� כמומר) דינו שאי� (כל תו"מ שומרי שאינ� לצרכני� מוכרי� בזמנינו

מתקיימי� שאי� ופירות סעודות ג' מזו� עד מותר הביעור לאחר עד המתקיימי� דפירות בתוספתא וכדקתני

שביעית, דיני בפירות ישמור שלא ניחוש לא למה הקשה יב) (סו"ס דהחזו"א ובאמת סעודות. מאה אפילו מותר

בע"ז כדאי לחשוש א"צ שכיח דלא ובדבר בהפסד, יזהר שלא או אכילתו כדר� שלא שיאכל שכיח שלא ותי'

להתיקר שדר� שכיח היה שזה שביעית אוצרי משו� החשש ועיקר דשכיח, בהיתר ותלינ� ע"ב) טו (ד�

אסרו לא מתקיי� שאינו בדבר הלכ� המתקיי�, בדבר רק שיי� וזה ע"א), כו (ד� בסנהדרי� וכדאמר בשביעית

עכ"ד. חייו, כדי משו� סעודות ג' מזו� התירו המתקיי� ובדבר חכמי�

לחשוד למכור היתר אי� לאשפה אוכל של גדולה כמות לזרוק שהרגילות בזמנינו שאולי שעוררו יש ולפ"ד

דעכ"פ יתכ� אול� שצרי�. כפי בקדושה הפירות בכל שינהג לתלות שאי� מאחר מתקיי� שאינו דבר אפילו

עור לפני משו� לע"ה שביעית דמי מוסרי� שאי� ע"א לט ד� בסוכה ברש"י דיעוי' שרי, יהא סעודות ג' מזו�

ומשמע חייו, כדי משו� לע"ה למסור התירו סעודות ג' מזו� דמי אבל בקדו"ש בה� לנהוג לא חשוד שהע"ה

דבחשוד (אלא חייו, כדי משו� מיוחד היתר התירו חז"ל מ"מ למסור אסור שהוא כל אפילו דמדינא דא�

ה"ה ולפ"ז יד), על יד על שמכר� היא דהערמה בע"ב, ש� רש"י כמש"כ ג"ס, מזו� לא שזה חיישינ� לשמור

ג' דכשלוקח הטע� כתב גמ') ד"ה (ש�, הרשב"א אול� סעודות, ג' מזו� בשיעור לה� למכור מותר בזמנינו

אבל בקדו"ש להו ואכיל לה בעי לאכילה שיעורא בהאי השתא מסתמא וכו' אחד יו� מזו� שהוא סעודות

לע"ה לתת שרי מדינא סעודות ג' מזו� כדי דדמי� ומבואר עכ"ד, סחורה, בה� שלוקח חוששי� מכא� ביותר
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Ú"Â˘·Âאוכלו והוא מבושל כשהוא לאכלו שהדר� דדבר איתא, יב) סעי' ר"ב (סי' או"ח

נאכל הוא א� שא� והח"א, הא"ר בש� סד) (ס"ק המ"ב וכתב שהכל. עליו מבר� חי

וגרעיני בטני� וא"כ שהכל. מבר� חי כשהוא לאוכלו דר� אי� א� מ"מ בטוב, חי כשהוא

מבר� קליה ללא חיי� כשה� אוכל� א� קלויי�, כשה� לאכל� העול� רוב שדר� חמניות

קליה. ללא חיי� כשה� בשביעית לאוכל� מותר א� לעיי� ויש שהכל. עליה�

¯Ó‡Âברכת לדי� שביעית די� דמי ולא חי, לאכל� דשרי שליט"א שטיינמ� הגראי"ל

נפסדה כ� אות� אוכלי� בנ"א רוב שאי� וכיו� בחשיבות, תלוי הדבר ברכות דגבי שהכל,

דר� זה מיקרי חי כשאכל� ג� בודאי אכילה דר� לעני� אבל ברכת�, דרגת וירדה חשיבות�

זה יהא בודאי זה באופ� יאכל א� הנאה איסורי ולגבי חי, להאכל שראויי� כיו� אכילה

אכילה" ב"דר� תלוי זה הרי נמי ובשביעית אכילתו, על וילקה אכילת�" כדר� "אכילה בכלל

איסור. בכ� Ó‡ואי�

øñåá àåäùë ù"åã÷á äùåã÷ä äððá úìéëà

.È‰��·שביעית בפירות שרי אי שליט"א שטיינמ� הגראי"ל נסתפק בדוחק, כ� ונאכלת ירוקה

כיו� או אכילת�, מצורת משנה ואינו הדחק ע"י נאכלת היא שהרי זה, באופ� Ó·לאוכלה

באכילתה. הפסד איסור דאיכא חשיב שיבשילו), עד ממתיני� (אלא כ� לאכלה הדר� שאי�

א� ומרי� חמוצי� שה� אע"ג בקטנות� דפירות איתא, ב' סעי' ר"ב סי' או"ח ובשו"ע

מהח"א הביא י"ח) (ס"ק ובמ"ב הראויה, ברכת� עליה� מבר� הדחק ע"י נאכלי� עכ"פ

למכור אסור בזמנינו ולפ"ז בקדו"ש, בה� וינהוג מאכל בה� יקנה אחד יו� אכילת דכדי תלינ� כי לפנ"ע ואי�

סעודות. ג' מזו� א� לחשוד

.‡Óסעי� כב (פרק �אר משפטי ובס' ב) סעי� (פ"ז השמיטה בספר אבל שליט"א, �קרלי הגר"נ הורה וכ�

ממש"כ העיר זצ"ל פלמ� והגרב"צ עיי"ש. ברכות, לדי� שביעית די� את ומדמי� לאיסור להו פשיטא א)

אמרינ� ב) לח, (ד� ובברכות אכילה, דר� לעני� מתרומה ילפי' שביעית דדי� הכ"א) משמו"י (פ"ה הרמב"�

שליט"א �קרלי הגר"נ ותי' פרי. חשיבות להדובשא דאי� אהדדי שוו וברכות דתרומה דתמרא דובשא בדי�

ובהא פרי, מעלת ממנו לבטל לגריעותא שינוי הוי אי הפרי בגו� השתנות לעני� רק מברכות תרומה דילפינ�

בו ואי� שהכל עליו מברכי� וע"כ פרי תורת ממנו לאבד לגריעותא אשתני בתרוויהו דתמרי דדובשא דיינינ�

ילפי' לא וממילא אהדדי ותרומה ברכות די� לומדי� אי� כלל השתנה לא הפרי עצ� א� אבל תרומה, די�

תרומה, לדיני דמו שביעית דדיני כללא הרמב"� כייל דלא ולחלק להוסי� יש ולענ"ד לשביעית. ברכות מדי�

דיי דהת� אות�, דימה בלבד הגרעיני� בדי� הרמב"�אלא כ' ובהא להגרעיני� הפרי בשר טפילות כלפי נינ�

לגרעיני� טפל דאינו ה"ה תרומה קדושת ממנו לבטל לגרעיני� טפל דאינו וחזינ� תרומה לדי� דחשיב דמאי

לגדרי דמו בשביעית האכילה גדרי דכל חזינ� לא אבל בחפצא קדושה בחלות דמיו� והוא קדו"ש, לעני�

משמו"י פ"ה הרמב"� מדברי אכ� וז"פ. הפירות, לגבי הגברא דיני כלפי דמיו� מצינו דלא בתרומה האכילה

וזה בזה, הרמב"� לדברי מקור ידוע ואי� מתרומה, ילפינ� האכילה בדר� הגברא דיני את דא� מבואר ה"ג

כדברינו. דלא

.·Óמצינו וכ� אכילה, לדר� עשאו זה שאי� נראה כ� אותה אוכלי� בכלל� והוא אנשי� מיעוט א� [וא�
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יש וא"כ בפה"ע, מבר� כשתיקנ� ורק שהכל דמבר� ודעת� שחולקי� אפרי� ועוללות

הגראי"ל ואמר כ�, לאכלה שרי אי שביעית בפירות אפרי� ועוללות הח"א לדעת להסתפק

ט'. באות וכנ"ל מברכות שביעית דשאני לניד"ד, מזה להוכיח דאי� שליט"א,

ˆ"·¯‚‰Â]מאימתי דתנ� דשרי, ז�ט) משנה (פ"ד דשביעית ממתני' הוכיח זצ"ל פלמ�

לתו� כונס ביחלו בשדה, פתו בה� אוכל משיזריחו הפגי� בשביעית, האיל� פירות אוכלי�

משיכנסו זיתי� ביתו, לתו� כונס הבאיש בשדה, פתו בו אוכל מי� משהביא הבוסר ביתו,

כל ושאר ביתו, לתו� וכונס בשדה כותש שליש הכניסו בשדה, ואוכל פוצע לסאה רביעית

ומבואר לשביעית, עונת� כ� למעשרות כעונת� האיל� קוד�Ó‚פירות פ"ש לתלוש דאסור

דחזו כיו� מותר לעוה"מ משהגיעו אבל לאכילה, חזו דלא כיו� המעשרות לעונת שהגיעו

לאכילה חזו דלא גידול שליש הוי עוה"מ ולכאורה שפירÓ„לאכילה, ואפ"ה הדחק ע"י אלא

].Ó‰דמי

נא (סי' אד� בחיי עי' שהכל, עליו ומברכי� דעת� בטלה חי כשהוא ירק אוכלי� מיעוט דא� ברכה לעני�

זה]. לעני� ברכות לדיני שביעית דיני דמו אי ויל"ע יב), סעי' רה (סי' ולבוש ב') סעי'

.‚Ó('ו כה (ויקרא, מקרא דרשי' ע"ב נב ד� בפסחי� לעוה"מ, שהגיעו קוד� פ"ש לאכול שאסור ובטע�

אשר ולחיה ולבהמת� ז') כה (ויקרא, מדכתיב דרשי' ה"ו) פ"ד (שביעית בירושלמי אול� להפסד, ולא לאכלה

אמר אבא בר חייא רב תבואתה את תאכלו השדה מ� יב) ש� (ש�, וכתיב לאכול תבואתה כל תהיה בארצ�

במהר"י [ועי' הירושלמי. דרשת את הביא הט"ו פ"ה והרמב"� השדה. מ� ואחת הבית מ� אחת תבואות שתי

ולדעת הפסד, חשיב ד"ז מ"ז) (פ"ד הר"ש דלדעת והר"ש, הרמב"� נחלקו שבד"ז שהביא (ש�) קורקוס

אינ� דדבריו כתב קצ"ז) אות (בציה"ה ש� אמונה בדר� אול� שמפסידו. ל"ח שאוכלוהו כיו� (ש�) הרמב"�

בוסר דאכילת לסוברי� רק הוי נידונינו כל והנה לפסידא. ד"ז חשיב הרמב"� לדעת דא� ואפשר מוכרחי�

דחשיב באופ� א"כ תבואתה, חשיב דלא משו� החסרו� וכל פסידא הוי דלא לסוברי� אבל פסידא, חשיבא

הדחק]. ע"י שנאכלת במה איכפ"ל לא תבואתה

.„Ó.[מעט קשה ועודנו צרכו כל עדיי� בישל לא זה דפרי מ"ז) (בפיהמ"ש הרמב"� לשו� [עי'

.‰Óדר� שזהו כיו� הוא אלו שיעורי� עני� מ"מ לעוה"מ זו בננה הגיעת שבודאי דא� נראה, רבינו ובספיקת

או באכילתה, הפסד איסור איכא כ� לאוכלה הדר� שאי� זו בננה וא"כ בבית, אכילת� או בשדה אכילת�

שנסתפק שמעתי וכ� בבית. א� לאוכלה ושרי עליה תבואתה תורת איכא שפיר הדחק ע"י לאוכלה שראוי שכיו�

שביעית דלעני� הראשו� כצד משמע ש�) (בפיהמ"ש הרמב"� לשו� מרהיטת ובאמת זצוק"ל. ואזנר הגר"ש בזה

ואמר בזה"ל: שכתב הדחק, ע"י הוא שאכילתה בזה איכפ"ל ולא לאוכלה בנ"א דר� כ� א� אלא אינו הקובע

צרכו כל בישל שלא הפרי לאכול כ� כמו ומנהג� פירותיה�" לאכול אד� בני שמנהג "כמו תבואתה שיאכלו

וברש"י ע"ב יט ד� בב"ק דיעוי' בכ"מ, הוי זה דחילוק (ואפשר ע"כ. לה�, שיזדמ� דר� על מעט קשה ועודנו

לבי� רעבי� כשאינ� אפי' אכילה חשיב דאז רעבי� כשה� הדחק ע"י לאוכל� שהדר� היכא שחלוק דמבואר ש�

הדחק). ע"י אלא אותו אוכלי� אי� שבכ"מ היכא

וקוצה סטיס על מ"א פ"א מעשרות ובמסכת מ"ד פ"א פאה במסכת ברע"ב יעוי' הדחק, ע"י אכילה [ובדי�

דהת� לניד"ד שיי� זה אי� אול� אוכל. אינ� שאלו לפי במעשרות חייבי� אינ� הדחק ע"י נאכלי� שה� שאע"פ

אד� מאכל דהוי הכא משא"כ אד�, דמאכל ש� מקבל אינו זה מי� ולפיכ� הדחק ע"י רק שנאכל מי� הוי

(כללי�, חמד בשדה ועב"ז מעתה. כבר במעשר מתחייב והר"ז אכילה שמיה הדחק ע"י דאכילה אפשר א"כ

ואכמ"ל]. שס"ט), סי' א' מערכת
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úéòéáù úåøéô ãñôä éðéðòÂÓ

.‡È.‡לעיי� יש מאכל, בתו� התרופה את לו ונותני� ידיעתו, ללא תרופה שמקבל חולה

נימא מי שביעית, דפירות הפסד זה חשיב והא� שביעית פירות בתו� ליתנה מותר הא�

.ÂÓ,להפסד ולא – לאכלה" "לכ� שנאמר: ולהפסיד� לקלקל� אסור שביעית בקדושת הקדוש דבר כל הנה

טעמ� את לקלקל או אשפה] לפח [כגו� מאוס למקו� להשליכ� או בידי�, הפירות את לאבד אסור ולכ�

אד� מאכל [כגו� בפרי הנהוג שימוש מחשיבות להוריד או מר] משקה ע� שביעית של משקה לערב [כגו�

לרפואה]. או לבהמה ליתנו

גר� אבל בידי� כשמפסיד� דוקא הוי אי בפוסקי�, גדולה מבוכה מצינו שביעית, פירות "הפסד" ובאיסור

בחקירת ד"ז לתלות רצה [וג"א יפסדו. שלא למנוע נמי שמחויב או גרמא, ע"י א� דהוי או מותר, הפסד

או שבו שביעית הקדושת מחמת הוי אי פסידא איסור בשורש דהיינוהאחרוני� – שבו הפקר הדי� מחמת

מפסיד� שאי� בגוונא ונפק"מ להפסד, ולא לצורכו שימוש לו והתירה מרשותו הפירות את הוציאה שהתורה

(והיינו שבו ההפקר מדי� הוא וא� שצרי�, אפשר שבו הקדושה מדי� הוא דא� ההפסד, למנוע צרי� אי בידי�

ועמש"כ מעצמו. שנפסד במה איכפ"ל לא בידי� עביד דלא כל אז זה) על בעלי� אינו והפסד סחורה שלגבי

ברוב תרומה דהמבשל יח) סי' (שו"ת מלאי� האבני מש"כ לעני� עוד בזה ונפק"מ ה'. סי' בביצה הקה"י בזה

כאילו דהו"ל תרומתי, דמשמרת עשה על נמי עובר לכתחילה, איסור מבטלי� אי� על דעובר מלבד חולי�

שבו הקדושה משו� הוא האיסור א� דלכאורה דינא, להאי נמי איכא בשביעית א� והנידו� בידי�, מאבדה

לבטל איסור דיש מצינו לא א"כ שבו הפקר מדי� הוא א� אבל מקדושתו, להפקיע אסור בשביעית א� א"כ

צבעי שכ� לאד� צבועי� מה� עושי� אד� דאוכלי רפ"ח בירושלמי דאיתא בהא תליה [וד"ז מהפירות. קדו"ש

קדושה, לה� אי� בהמה צבעי שכ� לבהמה צבועי� מה� עושי� אי� בהמה אוכלי אבל קדושה, לה� יש אד�

הוא קדושה לה� שאי� לפי שאסור הירושלמי מש"כ א� והנידו� ה"ט). פ"ה הרמב"� במפורשי ד"ז (והובא

בצבע אי� ומה"ט חשוב שאינו שימוש חשיב שד"ז סימ� דהוי או הקדושה, מה� שמפקיע לפי דהיינו סיבה,

שהאיסור ראיה להביא יש ובפשוטו הפסד]. חשיב בהמה לצור� בו להשתמש ולפיכ� קדושה, בהמה של

לשרו� אסור פסח בערב תודה שלח� מבואר ה"ט) מחו"מ (פ"א ברמב"� דהנה קדושתה, מחמת הוי לא הפסד

לח� הא לשרפו אסור למה באכילה שאסור חמישית בשעה דלכאורה (ש�) הגרי"ז והקשה שישית, שעה עד

הגרי"ז ותי' קדשי�. איבוד חשיב לא תו באכילה נאסר שכבר חמישית ובשעה לאכילה, אלא נית� לא תודה

מאז ורק שישית, משעה רק מתחיל �דחמ איסורא ועיקר חפצא, ואיסור גברא איסור ,�בחמ דיני� ב' דיש

חמישית בשעה ומש"ה מרדות, מכת ג� בו ואי� לגמרי אחר די� הוא חמישית בשעה ואילו מרדות, מכת איכא

כדי� מדרבנ� שאסור שישית בשעה משא"כ קדשי�, איבוד משו� ביה ואית שורפי� ולא אוכלי� לא תולי�

מדבריה�, איסור של חפצא כבר דהוא כיו� קדשי� איבוד הוי ולא לשורפו מותר שוב דבריה� של �חמ

מפני לבער חייב שכלו למקו� כלו שלא ממקו� שהבא ע"ב נ' ד� בפסחי� מצינו שביעית לעני� אול� עי"ש.

(פ"ז הרמב"� ולדעת לבער, חייב אפ"ה בגברא כ"א בחפצא הפירות נאסרו לא זה שבאופ� א� המחלוקת,

דקדשי� כנ"ל, הוא בזה והחילוק שביעית. פירות הפסד משו� חיישינ� ולא שריפה, זה ביעור א�ג) הלכה

בשביעית אבל לאבדו, אסור מופסד אינו בעצמותו שהפרי כל לפיכ� הפרי קדושת מחמת הוי הפסד שהאיסור

אי� ממילא תו באכילה כשאסרוהו לפיכ� שלאכלה הדי� מחמת אלא קדושתה מחמת אינו הפסד שהאיסור

ואכמ"ל]. ולאבדו, להפסידו איסור

אי� אד� אוכלי דתנינ� מהא מקשי בהמה, באוכלי אד� אוכלי החלי� דאמרינ� הא על ה"א פ"ז בירושלמי

לאיגרא לה מסקי� כ�) כל חזו דלא עלי� הירק, (פסולת דירקא קניסתא בהדא ומשני בהמה, אוכלי בה� לוקחי�

ליקח מותר לאד� חזיא דלא שיבשה אחר כלומר מעצמה), יבשה והיא לגג (מעלהו גרמא מ� יבשה והיא

ולא אד�, מאכילת ותפסד שתתיבש כדי שביעית פירות לגג להעלות דמותר ומבואר ע"כ, בהמה, אוכלי בה�
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דהאיסור מוכח דמכא� כתב יודע) והוי ד"ה פג סי' (ח"א מהרי"ט ובשו"ת שביעית. פירות הפסד משו� מיתסר

מתייבש והוא לגג לעלותו ירק קניבת הירושלמי התיר ולכ� שרי, גרמא ע"י אבל בידי� דוקא הוי הפסד

יציאת אחר אפילו המשי תולעי אכילת לצור� תות עלי לתלוש התיר ועפ"ז בידי�. מפסיד� ואינו הואיל מעצמו

עוד גרמא. ע"י אלא בידי� מפסיד� ואינו הואיל ונושרות, מתיבשות (התותי�) הפירות שעי"ז אע"פ הפרי,

לשרש אותו מחייבי� אי� ה"ט) פ"ב (תוספתא דתניא הא דאייתי ה"א, פ"ט מהירושלמי המהרי"ט הוכיח

אבודי� ה� מאליה� ומשני בהמה, אוכלי מאבד נמצא ולא ומקשי בעלי�, (מחת�) משק� אבל בשביעית הקורנס

[ובספר שרי. גרמא ע"י דהפסד מבואר הרי בידי�), מפסיד� ואינו מאליה� לירקב מניח� שתולש� דלאחר (פי'

אותו נוטלי� אי� טהורה תרומה של דאתרוג ע"ב לה ד� בסוכה דמבואר מהא עוד הוכיח פ"ה רידב"ז בית

וע"כ שמותר, ע"א) (לט ש� במשנה מבואר שביעית של ובאתרוג הידי�, במשמוש שנפסד משו� למצוה

בידי�]. משפשפו שאינו לפי גרמא אלא שאינו משו� הוא שהטע�

הבהמה הלכה לבהמה אותה מאכילי� אי� לאד� המיוחדי� פירות שכתב, ה"ה פ"ה הרמב"� מדברי ומקשי�

כל תהיה בארצ� אשר ולחיה ולבהמת� שנאמר להחזירה אותו מחייבי� אי� ואכלה התאנה לתחת מאליה

להחזירה אותו מחייבי� היו קרא לאו דאי ומשמע הי"ג, דשביעית פ"ה מהתוספתא והוא לאכול, תבואתה

ואי בידי�, מפסיד� שאינו עושהאע"פ אינו והוא מאליה אוכלת שהבהמה הכא כ"ש שרי הפסד גר� אפי'

תורת בספר ועי' ל"ל. וקרא להחזירה אותו מחייבי� שאי� מגרמא, זה דעדי� הפירות יופסדו שעי"ז דבר איזה

מאליה הולכת א� דרק למימר אתי קרא דעיקר ,�שתיר מ"ג אות פ"ח ח"א זצ"ל) קליערס (להגר"מ �האר

מאכילי� דאי� ילפינ� דמהכא כה) אות כ"ד (סי' השולח� פאת בספר וכ"כ אסור, בידי� להאכילה אבל שרי

וקרא בידי�, לה� ית� לא אבל לאכול, תהיה מאליה� בעצמ� לה� וכו' ולבהמת� דמשמע לבהמה, אד� אוכל

הפסד מגר� עדי� דזה להחזירה, חייב דאינו קרא א"צ מאליה שהולכת בסיפא ואה"נ קאי, ארישא דמייתי

ע"ש. דשרי,

הנ"ל הרמב"� דמדברי כתב מצוה) יש א� הנה (בד"ה ה' אות נ"ט סי' שביעית דוד מקדש בספר אול�

מהבמה למנוע א� צרי� היה כו' ולחיה דלבהמת� קרא דלולי חזינ� דהא אסור, פ"ש הפסד שגר� מבואר

כ"ש לאכול, הבהמה הלכה מעצמה אלא בידי� מעשה שו� עושה שאינו א� הפסד, משו� ולהחזירה לאכול

קאי אסיפא דקרא דבריה� משמעות שהרי בידי�, מפסיד� שאינו אע"פ הפסד לה� לגרו� מעשה ע"י דאסור

פ"ח והירושלמי ה"א פ"ו התוספתא מדברי המקד"ד הוכיח עוד בידי�. להאכילה לאסור ארישא ולא ולהתיר

יפי� שאי� ומשליכי� הירק מ� שחותכי� (מה ירק קניבת ולא שעיפשה פת לא לאכול אותו מחייבי� אי� ה"ב,

ומשמע כ�), כל לאכילה ראוי ואינו טעמו (שנפג� צורתו שנתקלקל תבשיל ולא רש"ס) כ�, כל לאכילה

הוא, דהפסד לתא דמשו� ובע"כ באכילתה), מצוה דליכא דקיי"ל (א� לאכול, אותו מחייבי� הראוי דתבשיל

הנ"ל, הירושלמי דברי שהביא מ"ב פ"ח בפירושו הרא"ש מדברי נראה [וכ� יפסד. יאכלנו לא שא� ובגוונא

אי� להפסד ולא לאכלה דאמרינ� אע"ג פי' וכתב, וכו', ירק וקניבת שעיפשה פת לאכול אותו מחייבי� דאי�

משו� דרק ומבואר ע"כ, לאיבוד, הול� א� חיישינ� ולא לאוכלו בנ"א דר� שאי� דבר לאכול אותו מחייבי�

בידי�]. מפסיד� שאינו אע"פ מהפסד למנוע שצרי� משמע הראוי ובדבר לאכול, לחייבו ס"ד הפסד מניעת

למנוע ג"כ צרי� אלא בידי�, מפסיד� א� רק אינו שביעית בפירות הפסד דהאיסור ראיה מכא� יהא ולפ"ז

הפסד. לה� לגרו� שלא וכ"ש מאליה� הפסד לידי יבואו שלא

קניבתא להעלות שהתיר מהירושלמי והוכיח שביעית, לפירות הפסד לגרו� שהתיר מהרי"ט מדברי קשה אבל

דמאליה� דכיו� קורנס גבי מהירושלמי וכ� מאליה, יבשה והיא לאיגרא הדחק) ע"י אד� למאכל (שראויה דירקא

אות� להציל א� וצרי� שביעית לפירות הפסד לגרו� אסור דלעול� לחלק דיש המקד"ד וכתב שרי. אבודי� ה�

הפירות, את המפסדת סיבה ע"י בא שההפסד היכא דוקא זה כל מיהו בידי�, מפסיד� שאינו אע"פ ההפסד מ�

מחייבי� המפסדת, סיבה ע"י שיפסד הראוי תבשיל לאפוקי נמי, וכו' שעיפשה דפת [וההיא האוכלת, חיה כגו�

ע"י ממילא הבא הפסד אבל מהפסד, להצילו ג"כ וצרי� לגרו� אסור האי כי דהפסד מהפסד], להצילו אותו
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מפסיד� שאינו כל שרי נמי בידי� וגר� ההפסד, ולמנוע טצדקא לעשות חייב אינו מעצמ�, שנפסדי� טבע� שכ�

ה� דמאליה� כיו� שרי נמי קורנס וגבי שתתיבש, כדי הגג על להעלות� שרי דירקא בקניבתא ולכ� בידי�,

אח"כ. ההפסד בא אי� תלוי הדבר ולפ"ז ע"כ. אבודי�,

גוונא ואיכא בידי�, מפסיד� א� דוקא אינו בשביעית הפסד דאיסור המקד"ד, כדעת שדעתו נראה ובחזו"א

בהמה הלכה א� דהתוספתא דינא דבהאי כתב, ססק"ד יד בסי' החזו"א דהנה ההפסד, למנוע מחויב דא�

זה דכל וגו', בארצ� אשר ולחיה ולבהמת� שנאמר משו� להחזירה אותו מחייבי� אי� תאנה לתחת מאליה

הביעור עד הוא ממונו זכה שכבר דבתלוש להחזירה, חייב בתלוש אבל במחבר התאנה מ� באוכלת דוקא

אז בתלוש, כגו� וגו' דולבהמת� קרא דליכא דבגוונא ומבואר ע"כ, לבהמה, אד� מאכל איסור משו� ואיכא

חייב דמשו"ה ס"ד במחובר וא� שביעית, בפירות ההפסד למנוע כדי להחזירה חייב מאליה הבהמה הלכה א�

ולמנוע להחזירה חייב באמת קרא דליכא בתלוש אבל וגו', ולבהמת� מקרא וכדדרשי כ� שאינו ואמר להחזירה

הבעלי� על דוקא אינו בתלוש לאכול מהבהמה למנוע שצרי� זה שדי� זצ"ל פלמ� מהגרב"צ [ושמעתי ההפסד.

דהוה משו� להחזירה אותו דמחייבי� ס"ד לאכול תבואתה כל דתהיה קרא שלולי כדחזינ� אד�, כל על אלא

א"כ בזה חייב הבעלי� דרק נימא ואי אד�, לשו� שייכי� ואינ� הפקר ה� פ"ש והנה אד�, מאכל כהפסד

אלא להחזירה, מחייבי� היינו למי הפקר שה� התאנה בתחת אבל בה� שזכה אחר בתלושי� רק יתכ� לא זה

אחד]. כל חייב בזה וא� ל"ש ודאי

[ומה לאכל�, חיוב אי� ולעול� באכילת� מצוה כלל אי� לכ"ע שביעית דפירות שכתב סק"י ש� בחזו"א וע"ע

ו הירושלמי דברי לו והוקשה העשי�], ממני� הוא סחורה דאיסור כונתו העשי�, במני� הרמב"� התוספתאשמנה

וכתב פ"ש, לאכול לעול� חיוב אי� הרי ולכאו' וכו', שעיפשה פת לאכול אותו מחייבי� דאי� לעיל) (שהובא

עוד וכתב לבהמתו, להאכיל רשאי אלא אד� למאכל לחשבו אותו מחייבי� אי� לומר, דרצה ונראה לפרש

כתב מזה) ולמדנו (בד"ה ואח"כ הפסד. משו� לאכלו לאד� ג"כ אסור לבהמה אלא לאד� ראוי אינו דא�

בירושלמי וכדאמר מעצמ�, שירקבו להניח� איסור ואי� הפסד, איסור אלא באכילת� מצוה בה� אי� דשביעית

דהא לכתחילה, מותר דזה [ומשמע גרמה, מ� יבשה והיא לאיגרא ליה מסקי� דירקא קניבתא והדא ה"א פ"ז

משמע וא"כ באיסור, דעביד לאוקמי ניח"ל ולא בהמה, אוכלי ליקח אד� אוכלי מוכרי� אי� מדתניא פרי�

לא דא� בידי�, מפסיד מיקרי לא לאיגרא דמסקו דהא ונראה החזו"א והוסי� בהיתר], הוא דירקי דקניבתא

מסקנא כתב, ואח"כ אוכלי�. לה� לבקש או לאוכל� חייב שאי� שמעינ� ומ"מ להו, מעלה והייבוש ירקבו ייבשו

ואפשר בהמה, מאכילת ויפסלו שירקבו עד בכלי ומניח� שרוצה, מה כל בירק ומקנב בפירות דקול� דמלתא

ע"כ. לבהמה, מיוחדי� שאינ� כל סגי אד� מאכילת דבנפסל

להניח� ורשאי ההפסד למנוע חיוב בשביעית דאי� כתב גיסא דמחד משנתו, סתר החזו"א דלכאורה ומקשי�

אע"פ ההפסד למנוע כדי להחזירה דחייב כתב תלושי� פירות האוכלת בהמה לגבי ומאיד� מעצמ�, שירקבו

המקד"ד כדברי דמחלק ונראה מעצמ�. שירקבו כדי להניח� איסור שאי� כתב למה וא"כ בידי�, מפסיד� שאי�

דאסור וכ"ש ההפסד למנוע ג"כ חייב דבזה האוכלת, חיה כגו� המפסדת סיבה ע"י בא שההפסד היכא בי�

כ� להניחו ושרי למנוע צרי� אי� דזה מעצמ�, שנרקבי� טבע� שכ� ע"י ממילא הבא הפסד לבי� לה, לגרו�

וכ� אותו. מחייבי� אי� ד"ה בבה"ה ה"ה פ"ה אמונה בדר� וכ"כ דירקא. דקניבתא ההיא והיינו לכתחילה

המפסדת וסיבה מעשה ע"י נעשית ההפסד שא� דס"ל החזו"א דברי בביאור זצ"ל פלמ� מהגרב"צ שמעתי

ונרקבי� מונחי� שהירקות ע"י ממילא בא ההפסד א� אבל בידי�, מפסיד שאינו אע"פ ההפסד למנוע חייב

בירושלמי מיהו ע"כ. מהפסד, להציל� כדי למקרר להכניס� חייב ואינו ההפסד למנוע צרי� אינו מאליה�

לאכול דחייב דס"ד הת� לפרש דאי� ליה, קשיא שעיפשה פת לאכול אותו מחייבי� דאי� דאמר ובתוספתא

יפסד א� א� לאכול אותו מחייבי� הראוי דבתבשיל ליה דמשמע משו� המקד"ד, כדפירש ההפסד, למנוע כדי

כמשמעות לפרש להו ניחא לא [ולכ� יותר, פסדי דממילא קתני דהנהו דדומיא המפסדת, סיבה ע"י ולא ממילא

חייב אינו לעול� הרי דבכה"ג ליה קשיא וא"כ קאמר], סיבה ע"י שיפסד תבשיל דלאפוקי המקד"ד דברי
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אד� מאכל להחשיבו אותו מחייבי� דאי� לומר והתוספתא הירושלמי דכוונת מפרש ולכ� ההפסד, את למנוע

לבהמה. להאכילו ורשאי

דא� לש�), שהעלהו מה עצ� (פי' בידי� מפסיד מקרי לא לאיגרא דמסקו דהא וכתב, הוסי� החזו"א מיהו

מעשה זה נחשב ולא ומעלה, תיקו� דר� העלאה עצ� נחשב ולכ� (פי' להו מעלה והייבוש ירקבו ייבשו לא

בהעלתו ואי� לאד�, ויפסל יתייבש אח"כ אלא פסיד, לא העלאה בשעת והא ליה, קשיא מאי וצ"ב הפסד). גר�

המפסדת, סיבה ע"י ולא שירקב ע"י ממילא בא שיבוא וההפסד בידי� מפסידו שאינו וכיו� הפסד, גר� אלא

שהתיר, כמהרי"ט ודלא אסור, עני� בכל מעשה בו שיש כזה דגר� ס"ל דהחזו"א והנראה יאסר. למה א"כ

ע"י ממילא בא שההפסד להיכא האוכלת בהמה כמו המפסדת סיבה ע"י בא שההפסד היכא בי� שחילק ומה

ריקבו� למנוע התורה חייבה שלא ה�, חלוקי� זה דלעני� ההפסד, את למנוע החיוב לגבי רק הוא וכדו', ריקבו�

כהמקד"ד [ודלא עני�, בכ� אסור כ� לידי להביאו שיגרו� מעשה לעשות אבל טבע�, שמצד דממילא וקלקול

גרמא מעשה הוי והא הגג, ע"ג להעלותו שרי היכי ליה קשיא ולפיכ� ההפסד], סוגי ב' בי� חילק בזה שג�

להו, מעלה והייבוש והעלאה כלל, לאכילה ראוי יהיה ולא ירקב דבלא"ה כיו� �ותיר עי"ז, שיתייבש שגור�

דלעני� לדבריו, ונמצא בשביעית. הפסד גר� להתיר מסוגיי� המהרי"ט ראית דחה ובזה כלל, הפסד גר� זה אי�

טבע� מצד ממילא הבא הפסד לבי� סיבה ע"י הבא הפסד בי� חילוק יש מהפסד, שביעית פירות למנוע החיוב

שביעית של פסולת ליקח היתר אי� כ� דמשו� אמר זצ"ל פלמ� והגרב"צ עני�. בכל אסור הפסד גר� ולעני�

כיו� מ"מ נפסד לא עדי� הזריקה שבעצ� דאע"פ רגיל, בפח ולזרוק בנילו� או בנייר ולעטו� לאכילה, שראוי

יש א� ונסתפק מיוחד. שמיטה פח מכיני� ולכ� ואסור, הפסד גר� חשיב ויפסד לתוכו הזבל ריח דיחדור

לש� ההוצאה פעולת שהרי מותר, הא� לגמרי, שיתקלקל כדי �בחו ומוציאו להתקלקל שמתחיל במקרר מאכל

מעשה זה דאי� שרי, הנשאר משאיר ואח"כ מזה אוכל א� אבל קלקולו, שימהר שגור� הפסד, גר� הוא כ�

דלפי"ז ונראה לאכולהפסד. שיגמרו שמשערי� [הכמות] השיעור רק בצלחת או בקדירה להניח להקפיד יש

אסור, זה הרי מעשיו ע"י הפסד לה� שנגר� כיו� מ"מ מעצמ� ה� נפסדי� שאח"כ דא� לזרק�, יצטרכו ולא

דשרי. הפסד גר� חשיב יאכל ולא ימל� א� א� תו לאכילה שעומד שיעור הניח א� ורק

כשההפסד אבל ממילא, בא שההפסד זה כל למקד"ד מותר. הפסד גר� למהרי"ט שיטות, כמה לפי"ז היוצא

הפסד יגר� שעי"ז מעשה לעשות ולחזו"א מהפסד. למונעו א� מחויב ובזה אסור, המפסדת סיבה ע"י בא

לבי� ממילא תעשה שההפסד היכא בי� חלוק בזה מעשיו בלא ההפסד שנעשה במקו� ורק אסור, גווני בכל

המפסדת. סיבה ע"י תבוא שההפסד היכא

האוסרי� לדעת דא� זצ"ל] אלישיב הגרי"ש מר� בש� הט"ז פכ"א �אר משפטי בספר [עי' לחדש שרצו ויש

לגרו� ג"כ מותר להפסד, עומד ובלא"ה כ"כ ראוי שאינו מאכל אבל להאכל, העומד במאכל ה"מ הפסד גר�

מהפירות שמונע משו� אלא בעצמו אסור אינו להפסדו לגרו� שהאיסור משו� בזה והטע� גר�, ע"י להפסידו

לגרו� או לקלקול� לגרו� ג"כ מותר יאכל ולא לתכלית� יגיע לא שהדבר ברור שהדבר וכיו� לתכלית�, להגיע

אסרו גווני ובכל בזה, חילקו שלא נראה ובאחרוני� ויאכיל�. בהמה מאכל ויעשה שיפסד כזה אד� למאכל

הת� והרי עני�, בכל מותר הפסד דגר� דירקא קניבתא מההיא שהוכיח מהמהרי"ט כדחזינ� להפסדו, לגרו�

בכה"ג הנ"ל ולסברא לזורק�, אלו עלי� מקנבי� ולכ� כלל, לאכילה עומד זה אי� מ"מ לאד� ראוי שהוא אע"פ

בזה. חילק שלא ודאי אלא שרי, הפסד דגר� מנל� הראוי באוכל אבל לאד�, שיפסל לגרו� איסור אי� דווקא

להאכל עומד שאינו כיו� שאני דהכא הנ"ל) (הירושלמי תירצו לא הפסד גר� שאסרו והחזו"א המקד"ד וג�

להאכל. עומד שאינו בכה"ג א� הוי דאסור דבגר� וש"מ אחר, בעני� דרכו ע"פ �תיר כ"א אלא עוד,

פסול, לידי יביאנו שלא תרומה של בשמ� שביעית של ירק מבשלי� אי� תנ�, מ"ז פ"ח דשביעית במתני' הנה

שביעית לפירות גור� ונמצא הכל ישר� התרומה יטמא שא� משו� דאסור והרע"ב (בפיהמ"ש) הרמב"� ופירשו

השריפה עצ� חשיב אי [דהא איסור, שו� הוי ולא לשרו� צרי� מדינא שיטמא לאחר ולכאו' יאכלו. שלא

לבשל� האיסור כל וא"כ התרומה], מפני השביעית בידי� ולהפסיד לשרו� מותר יהיה האי� א"כ לפ"ש, הפסד
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העתיד השולח� הערו� הוכיח ומזה ישר�. יטמא שא� בבישולו שגור� בזה לפ"ש הפסד גר� מצד הוי יחד

וויידענפעלד נחו� רבי (הגאו� נחו� החזו� בעל הוכיח וכ� בגרמא, א� הוי פ"ש הפסד דאיסור ה"י פכ"ד

דהכא א"ש המקד"ד לדעת והנה השולח�). פאת ספר בסו� (שהודפס יג' עמוד להבית משמרת בקונטרס זצ"ל)

המתירי� לדעת א� מעשה, ע"י נעשה הגר� דהכא כיו� א"ש נמי החזו"א ולדעת המפסדת, סיבה ע"י נפסד הוא

האד� ע"י שלא בעצמו יעשה אח"כ שתיעשה שההפסד כזה גר� רק שהתירו וצ"ל קשה. לגמרי הפסד גר�

לגרמא, עני� אינו דהת� ראיותו, לדחות (ש�) הרדב"ז כתב וכעי"ז אסור, לכו"ע בידי� לקלקול גר� אבל

מבשל אבל בידי� מפסיד� דאינו כיו� מותר וזה ממילא, פ"ש יפסדו או ירקבו גרמתו דע''י היינו דגרמא

קדשי� מביאי� דאי� הלכה וזהו בידי�, השביעית ע� לשורפו חייב התרומה תטמא א� הרי בתרומה שביעית

מפורש ברמב"� שהרי במקומו, עדיי� מהת� הראיה אול� ע"כ. בידי�, להפסיד יצטר� שמא הפסול לבית

המהרי"ק פי' וכ� השריפה, פעולת ולא ההפסד וזה יאכלו'', ''שלא שביעית לפירות שגור� בזה הוא שהחשש

בלבד. גרמא אלא זה אי� וכלפיה� הפירות, על הוא החשש שעיקר הרי הרמב''�, על

ולפיכ� זה, הפסד למנוע מחויב וא� אסור, המפסדת סיבה ע"י הבא דהפסד והחזו"א המקד"ד לדעת הנה

כ"ש לפ"ז לבהמה, אד� דמאכל ההפסד ולמנוע להחזירה חייב בה� זכה שכבר בתלוש פ"ש האוכלת בהמה

כ� ועל מעצמ�, ולאכל� לגשת יכולי� העו� או שהבהמה במקו� לאכול רוצה שאינו מאכל להניח שאסור

אמונה בדר� כתב ולפי"ז אד�. מאכילת יפסד דעי"ז ציפורי� או זבובי� שיגיעו במקו� האוכל שיירי לשי� אי�

דכיו� עליה�, ידרכו שלא למקו� להזיז� או להגביה� צרי� בדר� מונחי� שביעית פירות דהרואה ש�] [בבה"ה

פירות ונושרי� וכיו"ב תאני� לו שיש ומי וכנ"ל, מזה למונע� צרי� גוי� ואפילו בידי� אות� מפסידי� דאנשי�

על לדרו� שלא להיזהר דצרי� ומכ"ש עליה�, ידרסו שלא הפירות לפנות יו� כל צרי� בנ"א מדרס במקו�

בידי�. כמפסיד דהוי שביעית פירות

שירקבו פירות לו יש א� אבל מעשה, שעושה במקו� רק הוי הפסד גר� לאוסרי� דא� [ש�] החזו"א והוסי�

מעשה. שו� עושה שאינו כיו� ארו� יותר לזמ� שישאר כדי למקרר להכניס� מחויב אינו ימי� כמה לאחר מעצמ�

שאי כיו� למקרר להכניסו מחויב אינו למקרר יכניסו לא א� להתקלקל ועלול למקרר �מחו שמונח מאכל נווע"כ

פלמ� והגרב"צ מהפסידו. ולהצילו למונעו חייב המפסדת סיבה ע"י יתקלקל א� אבל יפסד. שלא לשומרו מחויב

שהגשמי� לפי לכסות� חייב עליה� לרדת יכולי� שהגשמי� במקו� מונחי� הפירות א� החזו"א דלדעת אמר זצ"ל

לכסות� חייב הפירות המפסידי� גשמי� לירד והתחיל פירות בחצירו מונחי� א� כ� ועל המפסדת, כסיבה חשיב

גמור. מפסיד דהוי האוכלת כבהמה הוי דהגשמי� מש�, לסלק� או המפסדת, הסיבה ולמנוע

ממאכלו, הרבה לאיבוד ויפזר שיפורר פס"ר דהוי א� בקדו"ש הקדוש אוכל לתינוק לית� דמותר בטע� והנה

למקד"ד אול� מותר, הפסד דגר� המהרי"ט עפמש"כ דהוא שכתב סק"א) בבי"ר ס"ה ה' (סי' ברדב"ז יעוי'

שכ� דכיו� צ"ל ההפסד, למנוע מחויב וא� אסורי� הפירות המפסדת סיבה ע"י שבא הפסד דגר� ולחזו"א

בתינוק ונפק"מ שמתפזר. למה ג� אלא שבולע למה רק לא מתייחס דלאכלה ההיתר לפיכ� אכילתו דר� הוא

לדר� ד"ז אצלו חשיב דלא לפי לו לית� אסור יהיה החזו"א לדעת רובו ומפסיד לו לית� הדר� שאי� כזה

המוסר ע"ב פז ד� ב"ב א' בכ"מ, כ� ומצינו בידי�, כמפסיד דחשיב אסור יהיה לרדב"ז דא� ואפשר אכילתו,

ימות שמא חי בחגב לשחק לתינוק לית� אסור ע"ב צ ד� שבת ב', מדעת, אבידה מיקרי קט� ביד צלוחיתו

חשיב בניד"ד ולפי"ז בידי�, דמאכילו כמא� הוי דבנתינתו סק"ג) שמג (סי' המג"א ופי' התינוק, ויאכלנו החגב

בהמת דמעמיד ה"ג) מנזק"מ (פ"ד והמ"מ ע"ב) נו ד� (ב"ק הרשב"א שיטת ידוע ג', בידי�, דמאבדו כמא�

סדר מקונטרס הביא י"ג סס"ק פ"ה אמונה ובדר� עי"ש. בידי�, המזיק כאד� חשיב חבירו קמת על חבירו

וכ� ח', באות שכתב זצ"ל החזו"א מר� הוראת עפ"י שנכתב ז"ל] שפירא זעליג הרב ע"י [שי"ל השביעית

שזה משמו ושמעתי כתב, כ"א ס"ק ההלכה ובציו� ע"כ, האוכל, את יבזבזו שלא הילדי� את למנוע צרי�

שהגיעו לתינוקות פ"ש לית� שלא חינו� מדי� שמחמיר ומשמע ע"כ, מותר, דגמרא מדינא אבל חינו�, משו�

שהרי וצ"ע מותר, דגרמא משו� לה� לית� שרי מדינא אבל ומפסידי�, שמקלקלי� משו� לאכול לחינו�
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פ"ה אמונה בדר� ועי' בכה"ג. אסור דגרמא וכ"ש ד"ז מה� למנוע ג"כ צרי� החזו"א לדעת בידי� כשמפסיד�

[פי' מבזבזי� ג� ה� אכילה ודר� לאכול לה� שנות� הת� דשאני �שתיר מחייבי�) אי� ד"ה (בבה"ה ה"ה

בידי�], המפסדת כסיבה זה הוי ולא אכילת�, דר� טבע שכ� אכילה, בדר� ממילא שנפסד כמו הוי וא"כ

עוד. �שתיר במה וע"ש

דוקא הוי מיני�, ד' מצות לצור� �מהע לקטו� שהותר דמה שהעירו יש בקדו"ש, הקדוש אתרוג ולעני�

נשאר האתרוג היה א� שהרי הפסד, גר� חשיב דבלא"ה מרקחת), ממנו שיעשה (עי"ז לבסו� לאכלו כשדעתו

ראיה לזה והביאו קלקולו. את מזרז הוא הרי מהאיל� בלקיטתו ועכשיו זמ�, יותר מתקיי� היה אילנו על

מותר שביעית) פירות עליה� (וגדלי� עצי�' 'ענפי דהצרי� מבואר דהת� מ"י, פ"ד בפיהמ"ש הרמב"� מדברי

וכתב שמפסיד�, נחשב ולא לאכילה ראויי� הפירות שאז המעשרות לעונת הפירות כשיגיעו רק הענפי� לכרות

שכל כלומר ויאכלנו", פריו את "יקח הענפי� את וכורת המעשרות לעונת הפירות דכשיגיעו הרמב"� ש�

אול� לפ"ש. הפסד גר� דהוי אסור בלא"ה אבל הפירות, לאכול שדעתו בכה"ג רק הוי הענפי� לכרות ההיתר

ולפיכ� הדחק, ע"י אלא ראויי� אינ� שהפירות בזמ� לענפי� כורת דהת� א', בתרתי, לדחות יש מהת� הראיה

כשמסירו הרי בניד"ד משא"כ שיאכלנו, מי אי� דסו"ס שמסירו, בזה שמפסידו חשיב לאוכלו דעתו אי� א�

דממילא הפסד גר� אלא חשיב לא מעצמו ונרקב אוכלו אינו שאח"כ ומה מידי, מפסידו ולא לאכילה ראוי הוא

באתרוג משא"כ הפסד, גר� חשיב ולכ� אח"כ אוכלי� לפירות ימצא לאיל� עתה יסירו לא א� דהת� ב', דשרי.

מידי. דעביד חשיב לא קוד� שנפסד שנגר� במה א"כ אוכלי� לה� ימצא לא אח"כ שג�

בחולי� בסוגיא וכדמבואר בידי�, הפסד דחשיב אסור לכ"ע האשפה לתו� ממש לזורק� הנה מאכל, שיירי ולעני�

באופ� [וא� אוכלי�, טומאת לטמא אוכל ש� לו ואי� מופסד נחשב מאוס במקו� שנמצא דדבר ע"א, עא ד�

יוציאו לא אד� שו� שבפועל כיו� מ"מ באשפה שהיה יודע שאינו למי ראוי ויהא מהאשפה להוציא שיכול

קדושי� פ"ש [דהא ביזיו�, משו� אסור נמי הפסולת שאר ע� מעורב שאינו באופ� וא� הפסד]. נחשב מהאשפה

תבואתה א� קודש היא מה וגו' לכ� תהיה קודש הוא יובל כי מקרא דדריש ה"ז פ"ד בירושלמי כדאיתא ה�

אי� שביעית של שמ� ה"ב פ"ח בירושלמי מפורשי� והדברי� ביזיו�, מנהג בה� לנהוג אסור שכ� וכיו� קודש,

פ"ה ברמב"� וכ"ה ,�למרח להכניסה בה נגעו תרומה בזיו� דמשו� במפרשי� ועי"ש ,�המרח בבית אותו סכי�

דפירש וכו' במשקל ולא במדה לא שביעית פירות מוכרי� דאי� מ"ג] [פ"ח דתנ� הא על עוד ומצינו הגר"אה"ו,

שבעצ� דא� הפסד, גר� משו� אסור נמי בנילו� או בנייר אותו כשעוט� וא� ע"ש]. בזיו�, משו� דהוא בשנו"א

פח מחזיקי� וע"כ דאסור. הפסד גר� חשיב ויפסד לתוכו הזבל ריח שיחדור כיו� מ"מ נפסדת אינה הזריקה

ואצטט מהאשפה. הפירות שיירי יתקלקלו ולא שביעית פירות שיירי בתוכו להכניס כדי לפ"ש מיוחד אשפה

שאסור ז"א שביעית, פירות להפסיד אסור ז"ל): שפירא זליג הרב ע"י (שי"ל לחזו"א השביעית בסדר מש"כ לזה

בפח יניח יותר לאוכל� רוצה שאינו האוכל ושיירי ועו�, בהמה אד� למאכל שראויי� זמ� כל באשפה לזרק�

יפסל בפח הנחתו שע"י תבשיל לו נשאר א� מיהו אד�, מאכילת ויפסלו שירקבו עד הזבל) בפח (ולא מיוחד

אלו, מעי� אוכל שאריות מיוחד נילו� בתו� שמניחי� והמנהג ע"כ. הזה, בפח להניחו אסור אד� מאכילת תיכ�

ימי� ה' או �בקי ימי� ג' לאחר שהוא לבהמה, א� ראוי� יהיו ולא מאליה� ויפסלו שירקבו עד וממתיני�

שאריות ע� טרי אוכל אחת בשקית לערב שלא א' בזה, להקפיד ויש לאשפה. אות� זורקי� מכ� ולאחר בחור�,

אוסר כי חלבי, מאכל על בשרי תבשיל יניח שלא ב' עליו, וממאיס� מקלקל� שהרי להתעפש התחילו שכבר

מצוי (וד"ז מיד מפסיד� שהרי אחת בשקית בקדו"ש הקדשי� סלטי� סוגי כמה לזרוק שלא ג' באכילה, אותו

כשמכניס שהרי פסידא, חשיב סלט מאותו אחת בשקית להכניס א� ציבורי� שבמקומות שהעירו יש ד' באולמות),

לא כבר שוב הפרטיות, בצלחות שנשארו שירי� וכ� מזה], אכלו לא [שעוד המרכזית מהצלחת אחת בשקית

והשלי� טעה א� [ולעני� מ"ז. פ"ח ראשונה במשנה ועב"ז פסידא, והוי באוכלי� שממעט וחשיב זה מסלט יאכלו

הגר"ח רבינו בש� שהביא השמיטה' 'שיח בספר ראיתי מהפח, להוציא יכול ואינו רגיל פח לתו� הפירות שיירי
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ממאכל יאכלו לא הבריאי� אד� דבני כיו� דלמא או שרי, בזה נפג� המאכל דאי� דכיו�

הפסד זה חשיב בנ"א, שאר לגבי המאכל מקלקל הוא והרי בתוכו, תרופה שיש ביודע� זה,

שביעית. פירות הפסד איסור בכלל ÊÓוהוי

Ï"È‡¯‚‰Âלבריא מזיקה המאכל לתו� שהכניס התרופה דא� אמר, שליט"א שטייינמ�

התרופהÁÓאפשר מחמת לאוכל� חושש שהבריא אלא מזיקה אינה וא� ואסור, הפסד דהוי

הפסד זה ושרי.ËÓאי�

מקולקל]. יהיה כבר שביעית של שהאוכל השיעור עד הפח כל לשמור צרי� שבכה"ג שאמר שליט"א קניבסקי

העיריה, מכונית ע"י שנעשה האשפה באיסו� שהרי אסור, נמי האשפה בפח ולזרקו אטומה בשקית ולהניח

מכשיל� [וא"כ השביעית פירות את ומקלקלת דוחסת האיסו� ומכונת השקית נקרע האשפה לרכב כשנכנס מיד

העיריה ע"י האשפה שאיסו� שכיו� הפוסקי� גדולי הורו נכרי, ע"י נעשה הוא א� וא� פ"ש]. הפסד באיסור

לא ה� א� שא� שטענו ויש בידי�. כמפסיד והוי שלחו כאילו חשיב הציבור בכספי לציבור שירות הוא

של ירק מבשלי� אי� דתנ� מ"ז פ"ח במתני' כדמוכח לכו"ע שאסור הפסד גר� הוי מ"מ לכ� שלו שלוחי�

פסול לידי יביאנו שלא והרע"ב (בפיהמ"ש) הרמב"� ופי' פסול, לידי יבאנו שלא תרומה של בשמ� שביעית

ובזמנינו לעיל. בזה והערכנו ע"ש, יאכלו, שלא שביעית לפירות גור� ונמצא הכל ישר� התרומה יטמא שא�

דברי� רק מניחי� שבה� שמיטה, פחי מעמידה שהעיריה דורא, דאכשר ברק) בני� (כעיה"ת מקומות יש

את יכניס שכ"א ליזהר בזה ג� צרי� א� נפסדת, שאינה בצורה נעשה בה� והאיסו� בקדו"ש, הקדושי�

שיירי ע� היו� של המזו� שיירי אחת בשקית לערב שלא להקפיד יש וכ� אטומה, שקית בתו� מזונו שאריות

אטומה. בשקית בפנ"ע ויו� יו� כל של מניח אלא קלקול�, ממהר שהרי מאתמול המזו�

מאבד דחשיב דאפשר שפקפקו יש אטומה, נילו� בשקיית שביעית פירות שיורי להניח שרי אי הדבר ובעצ�

באויר. גלוי הוא א� מאשר מהר מתקלקל בנילו� סגור פרי שהרי בידי�,

זצ"ל אלישיב הגרי"ש מר� בש� שמעתי המזו�, שאריות את מפסיד והוא בביתו, נכרי פועל לו שיש מי והנה

לפקודתו. עובד שהפועל כיוו� בידי� מפסיד דמקרי דמסתבר שאמר

שמיטה לפח להשליכ� יש שביעית דפירות נתבאר כבר דהנה מדרשא, בבי שנתברר קט� גרגיר אכתוב ולסיו�,

שאינ� ודברי� שביעית בקדושת הקדושי� דברי� של שירי� בצלחת דכשנשאר והנידו� להפסיד�, שלא כדי

בפח והשאר שמיטה בפח בקדו"ש הקדוש החלק את ולהכניס בשבת להפריד� מותר הא� בקדו"ש, קדושי�

דרבינו לפ"ק ד"ז ושאלו בורר. משו� בזה דאי� ופסולת כפסולת דחשיב או לבורר ד"ז חשיב אי והנידו� רגיל,

ברירה, חשיב לא מפסולת דפסולת נאמר א� שא� ש"ט) � חיי� פרי בגליו� (הובא ואמר שליט"א הגראי"ל

ראוי אינו השני וחלק לאכילה ראוי האחד חלק דפעמי� פסולת, בדרגת שניה� שיהיו לקבוע מאוד קשה אבל

שמצד ג� חבריה� של שירי� מלאכול שנמאסי� אד� בני שדר� ואפילו מאוכל. פסולת מפריד ונמצא לאכילה,

יאכלנו. שיירי� שזה חבירו יידע לא שא� כיו� זה, מחמת פסולת נחשב זה אי� מ"מ לאכילה, עדיי� ראוי עצמו

פעמי, חד ה� א� ג� שונות, צלחות בשתי ה� א� אבל צלחת, באותה מונחי� כשה� מיירי זה כל אול�

צלחת ע� מופרד אחד דכל תערובות, נחשב זה דאי� לפי בורר, זה אי� אוכל ובשני פסולת מה� באחד ומונח

עכ"ד. מחבירו,

.ÊÓמפ"ש לעשות שאסור הוא ברור דבר אבל שביעית, פירות בתו� רפואה לית� הוא הנידו� שכל להדגיש יש

משמו"י פ"ה ורמב"� ע"א, מ' ד� וסוכה ע"א, קב ד� ב"ק עי' למלוגמא, ולא לאוכלה דדרשי' רפואות עצמ�

ה"א. פ"ז שביעית ירושלמי וע"ע הי"א.

.ÁÓבספר ועי' מזיקו. זה הרי ומאיד� מפסידו ואינו בטעמו פוג� שאינו גסה, אכילה פ"ש לאכול זאת ודימה

ודימה מה"ת, מפ"ש גסה אכילה לאכול דאסור בפשיטות שכתב מו) אות (פ"ח קלירס להגר"מ �האר תורת
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לחלוטי�,·. עגבניה ללעוס יכול שאינו חולה לעני� שליט"א שטיינמ� הגראי"ל נשאל עוד

של אכילתו דר� שזהו כיו� שביעית בפירות כ� לעשות מותר הא� וזורקה, מעט לועס אלא

לאסור דיש ואמר שביעית. פירות הפסד איסור מכלל נאסר או זה, חשש�חולה משו�

שביעית. פירות הפסד �‡איסור

„ÂÚהא� בקרבו, מעט רק ונשאר מאכלו, רוב מקיא האוכל אחר שתיכ� בחולה נשאל

אכילת כדר� אוכל הוא הרי דידיה אכילה דבמעשה כיו� דשרי, ואמר פ"ש. לאכול לו מותר

האכילה. בעצ� הפסד נחשב זה אי� אח"כ שיקיא ומה אד�, בני

הקליפה,‚. ע� אוכלי� העול� ורוב אכילתה, קוד� עגבניה לקל� שרגילה באשה מעשה

סק"י) י"ד (סי' בשביעית החזו"א והנה שביעית. בפירות א� כ� לעשות מותר א� ושאלה

לאכל� שאפשר (א� לקלפ� מותר וכדו') ומלפפו� �ע תפוח (כגו� לקלפ� שהדר� דבר כתב,

שכתבו יש ולפ"ז לקלפו, אסור לקלפו דר� שאי� דבר אבל קליפת�) לקל��·ע� אסור דה"נ

שכל דאפשר לחלק, דיש אמר שליט"א שטיינמ� הגראי"ל אול� בקדו"ש. הקדושה עגבניה

הקילו� הוי ולכ� קילו�, ללא הוא המשובח מאכלו צורת אשר בירק רק ה� החזו"א דברי

שבני אלא קליפה, בלא אותה אוכלי� א� יותר היא משובחת עגבניה אבל הפסד, בכלל

פרט יאכל" "כי החומש את משל� אינו גסה אכילה תרומה שאכל דזר ע"ב פ ד� ביומא דאמרו להא זאת

כתיב דכי מכ"מ שהוכיח באוכל) נסתפקתי (ד"ה ה"ח התורה מיסודי פ"ה למל� במשנה [וע"ע ע"ש. למזיק,

חשיב ולפיכ� זו מאכילה נהנה האד� שאי� לפי טפי גרע גסה דאכילה ואפשר גסה]. אכילה ממעטינ� אכילה

הרש"ס בביאור דיעוי' אסור, דד"ז להוכיח יש אול� מהמאכל. נהנה הוא הרי הכא משא"כ פ"ש דמפסיד

אות� שמשנה משו� קורקסיא בעלי מי� לשתות דאסור בירושלמי דאמרינ� במאי ה"ז) פ"ב שביעית (ירושלמי

בסתמא דחזו כיו� וקאמר ולבהמה לאד� מי� בה� לגמות וחזו רחבי� ה� קולקס ועלי [וז"ל: שימוש�, מדר�

ותשמיש� תשמישו מדר� דבר לשנות "ואסור שינוי הוי מי� בה� גומע וא� מיקרו בהמה אוכלי צבאי� למאכל

בה� שנפלו תלושי� לחי� דעשבי� ומעפש� מפסיד� דהחמה ועוד בהמה" למאכל היינו בה� העול� בני של

מפסידו שאינו (א� המאכל של מדרכו שינוי דכל הת� דחזינ� באתרי�, ואוקי מינה ודו� להתעפש], קרובי� מי�

הפסד. הוא הרי אוכלו) בסו� שהרי

.ËÓשחלק למצב פ"ש להביא שאסור מ"ז פ"ח ראשונה במשנה ועי' שליט"א. �קרלי הגר"נ הורה וכ�

בע"א, מתני' פירשו והרמב"� הר"ש אול� הפירות, את שמפסיד שנחשב משו� לאוכל� ירצו לא מהאנשי�

הפסד. חשיבא לא זה שדבר נראה ולדבריה�

ועי'�. שרי, אי הפרי מבשר בו הנשאר אח"כ ומשליכי� אותו שמוצצי� שיש התפוז בפלח יל"ע ולדבריו

והיה בודדות שיניי� לו דהיו מה"ט תפוז אכל לא דהקה"י צ"ז) ס"ק שמ"ח עמו' (ח"ב רבינו אורחות בספר

הנשאר. הפרי הפסד מפני וחשש �מי קצת רק �מוצ

והוא�‡. אכילת� את ממשיכי� שבנ"א ורק עושי� שבנ"א כדר� עושה שהוא כיו� שמותר סובר הגרנ"ק אבל

עושי�. כול� א� עושה שהוא מה אכ� ממשי�, אינו

.·��אר משפטי בספר בפשיטות וכ"כ כ"ג, סעי� טז פרק ירושלי�) דגל (הוצאת שביעית דיני בקונטרס עי'

י"ט. סעי� כ"ב פרק
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במכונה כגו� בקל לקל� שיוכלו יצוייר לו אבל אותה, מקלפי� אינ� ולכ� טורחי� אינ� אד�

כ� עושי� היו טורח הפסד�‚ללא בכלל הקילו� דאי� י"ל בזה למש"כ�„וא"כ דמי [ולא ,

בתוס'�‚. כדמבואר דעת� שבטלה אמרינ� מה"ט שהרי מהפרי, לחלק הקליפה חשיב לא שלכ� כונתו [אי�

שאר א� א� אד� כל אצל דעתו בטלה אמרינ� עושה אחד שרק דבדבר ואת"ל) (ד"ה ע"ב צב ד� שבת

ולפ"ז העול�, לכל אחד מקו� מנהג מהני דבד"ז התוס' ש� דהוסי� אלא לה�, היה א� כ� עושי� היו העול�

אלא דעת�. דבטלה י"ל כ� שנוהגי� ליחידי� א� אז העגבניה את לקל� מקו� בשו� כזה מנהג שאי� כא�

שהיא דכיו� י"ל ובזה לא, או להפסד ד"ז חשיב אי דנינ� דבשביעית לפי להתיר מקו� יש שביעית דלגבי

ד"ז חשיב לא לפיכ� הטורח, מפני כ� עושי� שאי� אלא העול� לכל וכ"ה קליפתו, בלא יותר משובחת

שייכא לא דד"ז נפש, לכל השוה דבר שהותר יו"ט גבי שכתב קצ"ז סי' יור"ד מאיר בבית (ועי' ושרי. לפסידה

מ"מ מצוי הוא להכל שאי� משו� אוכלי� מיעוט שרק בדבר א� אלא עושי�, העול� רוב שבמציאות במה

וצ"ע]. נפש), לכל השוה דבר חשיב לו מתאוי� שהכל כיו�

אד��„. אי� שוב ומשנתקלפה עמו נאכלת היא הרי הפרי על כשהקליפה (שהרי לקליפה שמפסיד מה ומצד

את מסלת לח�) (והול"ל הוא לחמו כי הי"א) פ"ד (אמור בתו"כ חז"ל דרשו שכבר חסרו�, ליכא אכלה)

הרי הוא, ת"ל חול ירק קניבת תהא יכול רוצה, שהוא כל הירק את ומקנב רוצה שהוא כל הואהחטי�

את אוכל ואינו הוא מפונק שא� לו, הראוי לחמו ש"מ "לחמו" ליה מדקרי הראב"ד ופי' ע"כ. בקדושתו,

והקמח המרוס� אעפ"כ תרומה, להפסד חושש ואינו תרומה, בחטי כ� לעשות הוא יכול גמור סלת אלא חטיו

הלכה (פ"ה והרמב"� לו. הראויה בדר� תרומה דאוכל ילפי' דמקרא הרי עכ"ד, הכרשיני�, כמו לבהמתו יאכיל

הוא לחמו כי ושביעית בתרומה ג� מקל� פירות לקל� שרגיל מי וא"כ לתרומה, שביעית השוה הרי ב'�ג')

זה. באופ�

פז ד� בב"מ ועי' הקליפה. שמפסיד מה מצד וכדו' יי� לסחוט לאסור מצינו לא שהרי מוכרח לכאורה וד"ז

בשיטמ"ק ועי' החרצני�"), "וזורק היי� �מוצ (ופרש"י �במוצ ולא ואכלת דממעטי' פועלי� אכילת גבי ע"ב

שיאכל צוהו כ� ועל הכר�, לבעל הענבי� מ� יותר יפסיד שלא תורה שאסרה שטע� יהונת� ה"ר פי' שהביא

(דהרי מאכלו שמאבד כמו חשיב ולא הקליפה להסיר יכול היה הדי� שמעיקר ומבואר ע"כ, הקליפה, ג� הכל

משו� ורק שוב) לו לתת צרי� שאי� בידי� המאכל את ישחית והפועל מאכלו לפועל ית� שא� פשוט זה

שנתמעט אחרי שא� ה"י) פי"ב (שכירות המשנה המרכבת כ' מזו (ויתירה ,�מוצ ולא נתמעט הכר� דבעל הפסד

חו"מ (שו"ע דקיי"ל מאי ע"פ זו ראיה שדחו [ויש כנ"ל). והיינו לשל�, חייב אי� �ומצ עבר א� מ"מ �מוצ

ללעסו בפיו נתנו שהוא משעה אלא תורה לו זכתה ולא אוכל, הוא שמי� משל דפועל טז) סעי' שלז סי'

שמשמי� וכיו� לזרוק, לו מותר זו בשעה א"כ קנז), כלל ח"א האוצר בית בספר וע"ע לג, ס"ק בסמ"ע (ע"ש

רק הוא שלו שיהיה תורה לו שזיכתה מה כל דבפשוטו בזה, יל"ע איברא שישבע. עד ליקח יכול אוכל הוא

עוד]. ליקח רשאי אינו תו שביעה כדי שלקח לאחר וא"כ הפרי, ויפסיד שיזרק ולא שיאכל כדי

קניבסקי להגר"ח ושאלו בפסח, העגבניות את לקל� שנוהגי� מדקדקי� שיש בפסח, מצינו זה נידו� וכעי�

ז'). אות פ"ו ח"א רב (שאלת בשמיטה, א� מותר לאיסור חוששי� שא� ואמר בשביעית, ד"ז שרי אי שליט"א

דהנה מכני. ולא ידני בקילו� דוקא זה וכו'), תפו"ע (כתפו"א בשביעית לקל� שהותרו ירקות שג� עוד [יצויי�

הפחת כי הוברר מכני, או ידני מקילו� כתוצאה אדמה לתפוחי הנגר� הפחת בנושא שנעשו מדגמיות בבדיקות

זה ממצא (במשקל). 38% בשיעור הוא מכני קילו� וע"י (במשקל), 14% בשיעור הוא ידני קילו� ע"י הנגר�

שיש תפו"א קילו� לצור� במכונות השימוש את לאסור והורה זצ"ל אלישיב הגרי"ש דמר� שולחנו על הונח

שמ"ב) – חיי� (פרי ראיתי וכ� תלז). עמו' שפר (אמרי נכרי, ע"י מופעלת המכונה א� אפילו ק"ש, עליה�

לקילו� מההכרח יותר הפרי מבשר הקילו� ע� יורד שבמכונה שכיו� שליט"א שטיינמ� הגראי"ל מר� אמר שכ�

לקל� שהתיר הכי, משמע לא דמלתא, מסקנא ד"ה סק"י יד סי' בחזו"א אול� שביעית. פירות שמפסיד חשיב
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הרגילו מכפי יותר הקמח את לנפות שאסור (ש�) לאכילה�‰החזו"א וטוב ראוי הקמח דהת� ,

יש וע"כ לאוכל, שבח תוספת ואינו יתרי� תפנוקי� הוא זה וניפוי המיוחד, הניפוי ללא א�

פ"ש]. הפסד איסור בכ�

äìéëà êøãá àìù ù"ô úìéëà

.·ÈÔÈ�ÚÏאמר פיק"נ), שאינו (במקו� לקיבה צינורית דר� לחולה שביעית פירות להאכיל

חשיב אכילתו, כצורת זה שאי� דכיו� דאפשר לדו�, שיש שליט"א, שטיינמ� הגראי"ל

אי� באופ� אלא הפרי, צורת בעצ� גריעותא זה שאי� כיו� דלמא או ואסור, כמלוגמא

לחולה אכילה דר� וחשיב ממלוגמא, זה שאני מעיו, לתו� דמסתבר�Âשמכניסו ואמר ושרי.

לאסור אכילה.�Êשיש מעשה דבעינ� לאכלה וכתיב אכילה, נקרא זה דאי� מאחר ,

æåôú éçìô úöéöî

.‚È·˙Î,בשביעית לסחט� מותר לסחט� שדר� פירות אמנ�), ד"ה לב ס"ק כ"ה (סי' החזו"א

בפיו �למצו מותר א� לדו� ויש בקדו"ש. הקדושי� ולימוני� תפוזי� לסחוט מותר וע"כ

התפוז. שבפלחי �המי את

(פכ"א„‰�‰ מימוני הגהות דעת זה, באופ� לסחוט שרי א� נחלקו בשבת סוחט בדי�

ודעת מדרבנ�, הסחיטה אסורה מ"מ בכ�, סחיטה דר� שאי� דא� מדרבנ�, דאסור משבת)

דמבואר להא ודמי כלל, בכ� סחיטה דר� דאי� כיו� לכתחילה, להתיר צ) (סי' הלקט השבלי

דאי� דש משו� חייב אינו התמרי�, ונשרו לדקלא פיסא דשדא דמא� ב) עד, (ד� בשבת

דכיו� שכ"א) (סי' הב"י וביאר דשרי, דסכינא בקתא פלפלי� לטוח� ודמי בכ�, מפרק דר�

א'. סעי' ש"כ סי' וברמ"א בב"י הללו דעות והובאו שרי, גדול שינוי �Áדאיכא

ÔÈ�ÚÏÂ,שהכל ברכת מציצתו על ומבר� כשתיה הוי א� הפוסקי� נחלקו הפירות ברכת

רב סי' באו"ח רעק"א בחי' בזה עי' בפה"ע, ברכת מציצתו על ומברכי� כאכילה דהוי או

האוכל. לצור� שהכרחי מה רק להסיר לדקדק שא"צ ומשמע מהקליפה, קול� כמה לדקדק וא"צ שרוצה מה כל

בטירחא, לחסו� רוצה שהאד� אלא הפרי לצור� אינה שהמכונה לפי טפי, גרע במכונה דקילו� דאפשר אלא

שביעית]. פירות להפסיד כ� משו� שאסור ואפשר

אסורות�‰. חדשות של סובי� (לזרי�), מותר תרומה) (של המורס� מ"ה) (פי"א תרומות ממתני' הדי� ומקור

את שיכבור לו מותר בפיהמ"ש הרמב"� ופי' בחולי�, נוהג שהוא כדר� בתרומה ונוהג מותרות, ישנות ושל

ש�. ירושלמי ועי' בחולי�, עושה שהוא כמו לאכילה ראוי שאינו מה הסובי� מ� וישלי� התרומה

.Âדשרי� י"ל לפיכ� בנ"א רוב אצל הדר� והוא בריסוק�, ולאכל� לרסק� שהדר� אלו בפירות דוקא וכ"ז

דאסור פשיטא לרסק� הדר� שאי� בפירות אבל אלו, מרוסקי� מפירות נהנה שכריסו מאחר החולה אצל ג�

אכילתו. כדר� שלא וחשיבא

.Ê�.שליט"א �קרלי הגר"נ הורה וכ�

.Á�.יב ס"ק ש� מ"ב וע"ע
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חדש הפרי בש� שהביא (ד��Ëס"ה ב"מ מתוס' הביא ברכה ובעמק הפרי, ברכת שמבר�

כשתיה דחשיב משו� �מוצ ולא ואכלת בגמ' אמרי' עבודה בשעת האוכל דפועל ב) פז,

והגר"א. מהט"ז כ� והביא שתיה, כמו שהכל עליו לבר� צרי� לפ"ז וא"כ כאכילה, Òולא

‰˙ÚÓÂחשיב דלא אפשר כשתיה זה הוי דאי שרי, אי בכה"ג שביעית לעני� לדו� יש

כאכילה הוי אי אבל ושרי, כדר� ובולעו �המי את שותה הוא בפיו דסו"ס כיו� שינוי זה

בפירות כ� לעשות לאסור שיש ואפשר בפיו, לועסו אי� שהרי בכ�, אכילה דר� אי� אזי

שביעית.

Ï"È‡¯‚‰Âאי� או כ� לאוכלו דר� א� תלוי הכל שביעית דלעני� השיב, שליט"א שטיינמ�

שנחשב דמה כשתייה, נחשב זה דבר א� ברכה לעני� לנידו� שייכא ולא כ�, לאכול דר�

שביעית דלעני� משו� אכילה, כדר� נחשב זה דבר יהיה שלכ� סיבה זה אי� כשתייה זה

בפיו, למוצצו לאסור דמסתבר אמר ולכ� לעשותו, אד� בני דר� יהיה שבמציאות בעינ�

הרגילה. אכילתו וצורת דר� זה שאי� Ò‡מאחר

.Ëבפיו� שנותנ� לעיסה ע"י במוצצ� דוקא היינו הפר"ח דברי דכל שכתב סג) ס"ק רב (סי' החיי� כ� עי'

ומוצצו בידו הפרי שתופס לעיסה בה שאי� מציצה אבל כאוכל ליה דיינינ� בשיניו ללעוס הוא שצרי� דכיו�

דאי� מטע� בשבת פרי �למצו להתיר דהוצרכו מהא מוכח [וד"ז כשתיה, דינו זה ולכא'הרי בכ�, סחיטה דר�

כאוכל לאוכל הבא שמשקה (לפי דשרי לאוכל מאוכל כסוחט חשיב א"כ אוכל די� לו דיש דכיו� תיפו"ל

כשתיה. נידו� לכ"ע בניד"ד ולפ"ז ד'], סעי' ש"ב סי' בשו"ע כדמבואר דמי)

.Òשמציצה או שתיה דר� היא מציצה א� תלי מתלי הנהני� ברכת בדי� דהנדו� דפשיטא מילתא לאו הנה

דדי� אלא שתיה, דר� היא מציצה דלכו"ע או אכילה דר� היא מציצה דלכו"ע לבאר דיש אכילה. דר� היא

תורת עליה דאיכא או אוכל תורת עליה איכא המציצה בעת הפרי מ� היוצאי� המי� א� תלי מתלי הברכה

להרש"ש דמצינו ובאמת שהכל. ברכתו ביה משקה תורת וא� בפה"ע ברכתו ביה אוכל תורת דא� משקה

תורת פיו אל הבאי� הללו דהמי� כיו� בפה"ע ברכת הפרי מציצת על דמברכי� דס"ל ע"ב) פז ד� (ב"מ

סי' (ווארשה פענח צפנת בשו"ת וכ"ה עי"ש. ע"א) יג, (ד� בכריתות רש"י דברי עפ"י וזאת בהו, אית אוכל

א� הנדו� את תלו האחרוני� כל אכ� משקה. תורת או אוכל תורת להנסחט איכא א� זה נידו� את דתלה קנ)

לבעל חיי� מי� בספר במש"כ עיי� הנ"ל. ברכה העמק וכדברי היא שתיה דהמציצה או היא אכילה המציצה

מנחת ושו"ת קי סי' ח"ב יצחק מנחת ובשו"ת ר"ב] סי' לאו"ח הרעק"א בחי' דבריו [והובאו יב) (סי' הפר"ח

עו. ס"ק רב סי' ובמ"ב ה"ה, מברכות פ"ח בכס"מ היטב ועי' רבות. ועוד כז. אות נח סי' ח"ב שלמה

.‡Òהדר� שאי� א� בפה לסוחטו א� מותר �מי ממנו לעשות שדרכו שבפרי אמר שליט"א �קרלי והגר"נ

מותר ושותהו לשתי' שעומד כיו� ולכ� שתיה הוי שמציצה לשיטות רק הוא ולכאורה מציצה. ע"י כ� לאוכלו

אכילה כדר� שלא אכילה הוי א"כ כאוכל שדינו לשיטות אבל שינוי, ע"י לשתיה שעושהו מה מגרע ולא

ואסור.

מבושל, לאוכלו אסור חי לאכול שדרכו שדבר בטע� פלוגתא מצינו דהנה זצ"ל פלמ� מהגרב"צ ושמעתי

כתב וכ� להפסד, ולא לאכלה שנאמר משו� פירשו אליהו) בשנות (ש� והגר"א מ"ב) פ"ח (שביעית הר"ש

הפסד, נחשבת זו שאכילה משו� המעשרות לעונת שיגיעו קוד� שביעית פירות אוכלי� שאי� מ"ז) (פ"ד הר"ש

ומשמע מבריית�", פירות ישנה "ולא אכילתו כדר� לאכול צרי� כי הטע� כתב ה"ה) (פ"ג ברמב"� אול�

לאכול דרכ� דאי� משו� דאסירי הני כל וז"ל: סירילאו הר"ש וכ"כ אסור, אכילה מדר� שמשנה מה דעצ�

פירות אוכלי� שאי� גבי מ"ז) (פ"ד דבמתני' לשיטתייהו ואזלו ע"כ, אכילתכ�, כדר� לכ� באכילה וכתיב
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úåîöòä ïéãå úéòéáù úåøéô íòè åá ùéù ìéùáú ïéã

.„ÈÏ‡˘�,שביעית פירות בה� שבשלו מי� לשפו� מותר א� שליט"א שטיינמ� הגראי"ל

תפו"א בה� שבשלו מי� כגו� לשפכ� הדר� שא� ומותרÒ·והשיב אוכל תורת לה� אי� ,

לשופכ� אסור וכיו"ב, �ע פירות בה� שבשלו מי� כגו� לשתות�, הדר� א� אבל לשפכ�,

שיתקלקלו. Ò‚עד

ÔÈ�ÚÏÂהנאכלות רכות עצמות ה� שא� השיב, שביעית, ירקות ע� שנתבשלו עצמות

בהמה למאכל ראויות וא� קדו"ש, בה� ויש עליה� מאכל תורת אד�, ע"י רכות� מחמת

בזמנינו לעצמות הא� דנסתפק [אלא בהמה, מאכל כדי� קדו"ש בה� לנהוג דיש Ò„אפשר

ראוי לכאורה בהמה מאכל חשיב ואי שביעית, קדושת לעני� בהמה דמאכל די� לה� יש

מרובה]. זמ� עד בשהיית� מתקלקלי� אינ� עצמות שהרי אפשר, א� לבהמה לתת�

úéòéáù ïîùá øð ú÷ìãä

.ÂË‡˙È‡הגראי"ל ונשאל הנר, להדלקת א� נית� שביעית של דשמ� מ"ב), (פ"ח בשביעית

לו שיהא שתכליתו יו"ט של נר שביעית של בשמ� להדליק שרי אי שליט"א שטיינמ�

להדלקה א� נית� שביעית של שמ� הא� הוא והנידו� וכדו', לבישול ביו"ט מוכנה אש

תבואתה כל תהי' דתו"כ מדרשה ליה דילפי' והרש"ס הרמב"� פירשו המעשרות לעונת שהגיעו קוד� שביעית

הרמב"� כתב לא דלכ� הט"ו) (פ"ה קורקוס מהר"י וביאר תבואה, משנעשית אלא נאכלת שאינה מלמד לאכול

ולכ� הפסד נקרא אינו שאוכל� דכיו� כלל, הפסד הת� שייכא דלא דדעתו משו� להפסד ולא דלאכלה דרשה

לכל המקור שזה ואפשר תבואה, משנעשית אלא נאכלת שאינה מלמד לאכול תבואתה כל תהי' לקרא הוצר�

ואינו המאכל בגו� שינה לא הכא שהרי הטעמי� בי� תליה לכאו' בניד"ד ומעתה דאסיר. כדר� שלא אכילה

לכ"ע בניד"ד וא"כ כהפסד נידו� אכילה כדר� שלא דכל אפשר מיהו אכילתו, כדר� אוכלו אינו אבל מפסידו

אסור. יהיה

.·Ò.במי� לפג� טע� כנות� דהוי זה די� טע� המבארי� ויש זצ"ל, אלישיב הגרי"ש הורה וכ�

.‚Òמאכילת נפסד וחשיב נפגמת אחת לילה עליו שעבר דתבשיל מ"ב) פ"ח (שביעית הר"ש שיטת ידועה

הפאת וכ"פ ע"ש. צורתו, שנתקלקלה תבשיל לאכול אותו מחייבי� שאי� (ש�) מהירושלמי כ� והוכיח אד�,

שאי� הראשוני� רוב שדעת הביא קנ"ה) סי' או"ח חלק (בתשו' החת"ס אול� להלכה. ג' סעי' ה' סי' השולח�

חזי דלא הוא מושאל צורה עיבור (ולשו� בקדשי� גזה"כ הוי צורה דעיבור ודינא לילה בלינת נפג� מאכל

בו. התבשיל טע� עומד הבישול יו� ע� ימי� ג' ועד למילתיה)

.„Ò�השלח מעל מעבירי� תנ� ע"א קמג ד� דבשבת בהמה, מאכל ה� דעצמות מצינו מוקצה לעני� והנה

אלא כ"ט. סעי' ש"ח בסי' הרמ"א פסק וכ� בהמה, למאכל ראויי� שה� מפני תוס' ופי' וקליפי�, עצמות

למאכל ועומדי� מיוחדי� שיהיו בעינ� אלא בהמה למאכל ראויי� שה� בזה סגי לא שביעית דלעני� דאפשר

א לא וא� ד�בהמה בב"ק דאמרו מהא כ� שהוכיח נראה) (סד"ה סק"י יד סי' בחזו"א ועי' קדו"ש, עליה� י�

כמש"כ ולחימו� לבישול ג"כ שראויי� א� עומדי�, ה� להסקה עצי� שסת� משו� קדו"ש אי� דבעצי� ע"א קב

בעלמא להסקה תשמישו שעיקר כיו� מ"מ קדו"ש בו דיש שוה וביעורו הנאתו והוי ע"ב) קא (ד� ש� התוס'

זצ"ל ואזנר הגר"ש אול� קדו"ש. עליו חל ולא תשמישו עיקר דזה קובעי� אנו שוה וביעורו הנאתו אי� ובזה

כל שביעית דלעני� הי"ד פ"ז מהרמב"� והוכיח דבריו לדחות כתב קצט) סי' ח"ב הלוי שבט בשו"ת (הובא
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א� שהרי דשרי, דנראה והשיב הותרה. אורה לצור� שהיא להדלקה רק או לאורה, שאינה

כלל אורה של שימוש בה שאי� נמיÒ‰להדלקה בכ� דיש הכא וכ"ש מתירי�, יש נמי

אורה דריבוי לאורה, נוס� נר שיש ליו"ט כבוד לצור�ÂÒתוספת שהודלק וא� כבוד, בו יש

דא� עוד, ואמר יו"ט. כבוד מחמת עני� בו ויש אורה תוספת ג"כ בה יש מ"מ אחר, דבר

לחוד, שבת כבוד משו� שביעית בשמ� שבת נרות להדליק עשרÊÒמותר להדליק (כגו�

ה"נ אורה) לתוספת זאת צרי� ואי� בפחות סגי שלאורה א� שביעית שמ� שבתוכו פתילות

שרי. דיד� ÁÒבנידו�

äøåçñ øåñéà

.ÊË¯ÂÒ‡כו ד� סנהדרי� ע"א, סב ד� (ע"ז חז"ל ודרשו שביעית, בפירות סחורה לעשות

לסחורה. ולא לאכלה לאכלה, לכ� �האר שבת והיתה ו) כה, (ויקרא דכתיב מקרא ע"א)

(סוכ תמרי� והכפות עז) סי' (אה"ע ביהודה הנודע דעת סחורהוהנה דאיסור ע"א) לט ד� ה

אול� מכשול, תת� לא עור ולפני משו� אלא איסור אי� הקונה על אבל המוכר, על רק הוא

והגראי"ל הלוקח. על ג� הוא שהאיסור כתב, ש"מ) ד"ה ע"א נב ד� (קידושי� המקנה

המוכר, על רק הוא שהאיסור והכפו"ת הנוב"י כדעת נראה דהעיקר אמר, שליט"א שטיינמ�

מגוי שביעית פירות לקנות דשרי מהא לדעתËÒכדחזינ� תינח והא עני�, בכל הוא ובפשוטו ,

שכתב כ"ו) ס"ק בצה"ה (פ"ה אמונה בדר� וע"ע קדו"ש. בו יש למאכל מיוחד דאינו אע"ג באכילה שאפשר

ע"ש. בזה, למעשה להקל להורות רצה לא החזו"א דג�

.‰Ò,שביעית של בשמ� לאורה נית� שלא חנוכה נר להדליק מותר א� גוונא כהאי האחרוני� שדנו במה עי'

וזמני� מועדי� מב) סי' (ח"א שלמה מנחת שו"ת קפד) סי' (ח"א הלוי שבט שו"ת סק"ט) (פ"ה ברדב"ז עיי�

סק"ו). ח סי' (חנוכה תודה שלמי קמה) סי' (ח"ב

.ÂÒלהנאות יתירה ושמחה טפי בית שלו� ביה אית אורה דמיתוס� מה דכל רס"ג) סי' (או"ח הב"י לשו�

וכ"פ לחוד אורה תוספת של הדלקה על א� דמברכי� שבת נרות הדלקת לעני� י"א ומה"ט זוית, בכל אורה

הרמ"א. ח') סעי' (ש�

.ÊÒ,טז ס"ק במג"א רס"ג סי' עי' כלל, אורה ריבוי דליכא במקו� א� כבוד משו� הדלקה בשבת ומצינו

עונג מוסיפי� הסעודה בשעת דולקי� שהנרות זה דעצ� מ', ס"ק המ"ב וכ"כ השני בתירוצו סק"כ ובא"ר

ומחבבות מחשיבות שהנרות הסעודה לכבוד נרות שמדליקי� חשובות בסעודות שנוהגי� כמו וזה ושמחה,

הסעודה.

.ÁÒלאכלה מדכתיב דרשינ� ע"א מ' ד� ובסוכה שוה, וביעורו הנאתו ד"ז חשיב דלא דאפשר שדנו ויש

וביעורו שהנאתו מי דלאכלה דומיא לכ� כיצד הא צרכיכ�) לכל (משמע לכ� וכתיב לאכילה) דוקא (משמע

ועי'. מהעול� השמ� כלה מהאור ההנאה שבשעת שוה

.ËÒ�מ לוקחי� ואי� מוכרי� אי� הי"ב פ"ו בתוספתא ועי' מעכו"�. שביעית פירות לקנות פשוט המנהג והנה

לוקחי� שאי� מה אבל לעכו"�, שביעית פירות מוסרי� שאי� לפי ה"ט מוכרי� אי� והנה שביעית, פירות הגוי

שביעית דמי מוסרי� שאי� ע"א לט ד� בסוכה שאמרו וכמו בקדו"ש, נתפסי� שהדמי� לפי מטע� הוא בפשוטו

וכ� נז, ד� האותיות שער ח"א השל"ה וכ"כ ש�, ביכורי� המנחת (וכ"כ בקדושת�, נזהר שאי� לפי לע"ה
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הישראל על איסור שו� ליכא בגוי א"כ הקונה, על סחורה איסור דליכא ביהודה הנודע

תיקשי המקנה לדעת אבל עור], לפני בזה שיי� לא גוי הוא שהמוכר [דכיו� .Úהקונה,

פוסקי�]. בשאר ד"ז מצאנו ולא יחידאה, שיטה היא המקנה דדעת הגראי"ל, Ú‡[והוסי�

"בסוריא" נכרי של מקרקע פ"ש שקנה מה דאוקי� דריב"ל במעשה ה"א פ"ב דמאי הגר"א מפירוש יוצא

לגוי). שביעית דמי למסור ואסור קדושי� הפירות א"כ לגוי קני� דאי� בא"י אבל לעכו"�, קני� יש שש�

ומהגמ' ה"א פ"ב דמאי מהירושלמי שביעית פירות מגוי לקנות שמותר הוכיח יא) ס"ק י' (סי' החזו"א אול�

נתפסי� אינ� הדמי� גוי שאצל לפי לע"ה שביעית דמי מוסרי� דאי� דינא בהו ולית ע"א קכב ד� ביבמות

כמוהו חר� והיית שדי� לפי דמיה את תופסת שאינה ע"ז שקנה גוי גבי ע"א ס"ד ד� בע"ז וכדאמרי' בק"ש,

שמותר כט) סס"ק כג סי' השולח� בפאת והובא מ"ג, סי' (ח"א המהרי"ט דעת וכ� עכ"ד. נאמר, בישראל

לא אמאי דרכי� בכמה שביאר וע"ש מקומות, ומעוד הנ"ל ביבמות מהגמ' כ� והוכיח מגוי, פ"ש לקנות

מעכו"�. פ"ש שקוני� פשוט המנהג וכ� ע"ש. לעכו"�, שביעית דמי מוסר מצד חוששי�

שהגוי שחוששי� לפי מנכרי, פ"ש לוקחי� שאי� שהסיבה התוספתא דברי שביארו ובחזו"א במהרי"ט וע"ש

המהרי"ט) בזמ� (היינו שבזמנינו המהרי"ט כתב ולפ"ז ספיחי�, ה� והפירות חשוד מישראל אלו פירות קנה

ישראל של ה� שבא"י השדות שרוב שבזה"ז יוצא ולדבריו ע"ש. מה�, לקנות מותר גויי� של השדות שרוב

מזמ� השגחה יש אא"כ מישראל, קנו שה� חשש שיש לפי מה� לקנות אסור א"כ השביעית, על החשודי�

נכרי. משדה שנלקח הקטי�

בשביעית הירק מ� דהנודר ע"א נג ד� בנדרי� דיעוי' בשביעית, מהגוי� קוני� היו שלא בכ"מ מצינו ובאמת

ירקות רק מצוי א"כ גינה ירקות זורעי� אי� שבשביעית לפי והטע� גינה, בירקות ומותר השדה בירקות אסור

רק בנדרו התכוי� לא ולפיכ� גינה ירקות ולא מעצמ� שצומחי� חשובי� לירקותשאינ� ולא שדה לירקות

במקו� אבל מחו"ל ירק מביאי� שאי� במקו� אלא שנו לא גמליאל ב� חנינא רבי משו� אבהו רב אמר גינה,

מחמת בשביעית מעוברת שנה עושי� שאי� ה"ח פ"ו נדרי� בירושלמי וע"ע אסור. מחו"ל ירק שמביאי�

מכ"ז ומבואר ע"ש. מעוברת, שמיטה עושי� מחו"ל ירק להביא התיר וכשרבי ירקות, לאכול שלא שקשה

פירות מצוי גווני בכל הא מחו"ל, שקוני� מזמ� עדיפות מאי א"כ קוני� היו דא� מגוי�, ירקות קנו שלא

באותו גוי� של שדות מצוי היה שלא לומר ואי� מגוי�. שקוני� גינה ירקות לאסור נתכוי� שפיר וא"כ נכרי�

של או גוי� של היו שדות רוב א� לעזר ורבי יוחנ� רבי דפליגי ה"א פ"ב דמאי בירושלמי דיעוי' תקופה,

היה שלא לפי להכריע ביד� היו שלא שביאר משה בפני (וע"ש להכריע ביד� היו שלא ש� ומסיק ישראל,

מבואר הרי זה, לעני� ברייתות ג� ש� ומביאי� הרוב), מה למדוד יוכלו לא ולפיכ� א"י גבול היכ� לה� ברור

מה�, קנו לא זאת ובכל גוי�, של בא"י שדות כמחצית היו האמוראי� בתקופת ובי� הברייתות בתקופת שבי�

לפי או שביעית, דמי לה� מוסרי� שאי� מטע� או וזה בשביעית. מגוי� ירקות לקנות איסור שיש אלמא

השגחה. בלא מגוי� ירקות לקנות אסור לכ"ע ולפיכ� חשוד, מישראל קנו שמא שחוששי�

.Ú,סחורה לעשות ולא לאכול שצרי� המוכר, על האיסור עיקר שלכ"ע דאפשר זצ"ל פלמ� מהגרב"צ ושמעתי

לו יש שהלוקח יוצא לוקח בלי למכור שיי� שלא דכיו� אלא קאי, שביעית פירות לו שיש מי על דקראי

וכעי"ז איסור, אי� הלוקח על ג� אז איסור אי� כשלמוכר אבל עליו, ג� אסור ולכ� האיסור את שמהווה חלק

דכתיב בריבית להלוות מותר שלמומר רנט) סי' (יור"ד השו"ע כתב ומ"מ הלוה ג� לאו שיש ריבית גבי מצינו

התרומות ספר בש� (סק"ג) הט"ז והקשה אסור, בריבית ממנו ללוות אבל אחי�, לא והוא עמ� אחי� וחי

תשי� לא של לאו הלוה על ויש ריבית יחזיר המומר הרי לו להלוות מותר דהאי� ס"ה] ח"א מ"ו [שער

יגרו� לא שהלוה הוא תשי� דלא שלאו ותי' עור, לפני והוי הלאו על לעבור המומר ללוה שגור� ונמצא

ללוה, איסור אי� אותו לשו� מותר שלמלוה כא� אבל איסור למלוה כשיש כ"ז ולכ� אותו ישי� שהמלוה

שאע"פ וחזינ� מעות), ד"ה ע"א ע ד� ש� בתוס' וע"ע הרי"�, מדפי ע"ב מב בד� בב"מ הנמוק"י תי' (וכ�
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.ÊÈ‰�‰מאכלי� מיני פיתה לתו� שנותני� פלאפל", ב"מנת בשביעית סחורה איסור בדי�

שטיינמ� הגראי"ל נשאל בקדו"ש, הקדושי� ירקות בה ונות� חתוכי�, ירקות ובה�

שביעית. בפירות סחורה איסור משו� המנה כללות על בתשלו� יש הא� שליט"א

‰�‰Âאת לו ונות� המאכלי�, ע� הפיתה את לקונה נות� שהמוכר הוא, הנהוג המנהג

ימעיט לא ירקות ליקח שלא הלוקח יחליט א� וא� לעצמו, וכדו' ירקות למלא האפשרות

כדאמרינ� סחורה, איסור משו� בתשלומו אי� לכאורה גונא ובכהאי התשלו�, מסכו� המוכר

השכר חשיב דלא נס�, יי� עליה והניח עליה לרכוב בהמה בשוכר ע"א) סה (ד� בע"ז

כ' כא) סי' (ח"א המבי"ט דהנה הגרב"צ והוסי� כ�. וה"נ הלאו גדר זה מ"מ לפנ"ע ולא מיוחד לאו שזה

מפירות בקדו"ש נזהר שאינו ממי פ"ש לקנות לו מותר בזה שנזהר מי מ"מ עכו"� בפירות קדו"ש שיש דאע"ג

בדר� [ועי' המתירי�, הפוסקי� על סומכי� מוכרי� אות� כי בסחורה שמכשילו לפנ"ע חשיב ולא עכו"�

מה על עליה� אי� כי לקנות שאסור וס"ל ע"ז חולק שהחזו"א שהביא גוי) ד"ה (בבאה"ה הכ"ט פ"ד אמונה

עליו הרי ממנו קונה אי� הלוקח על איסור שיש לשיטות אבל לפנ"ע בזה אי� אה"נ ולכאורה ע"ש], לסמו�,

יש שהמוכר בכה"ג א"כ יעבור שהוא לגרו� לא הלאו שגדר דכיו� י"ל בזה ג� אולי ולפמש"כ איסור, יש

המאירי והנה כ�. לומר יש בזה ג� מ"מ מלפנ"ע חלוק שקצת וא� שמכשילו, חשיב לא לסמו� מי על לו

ידינו על נעשה והוא ה� שביעית שמא �האר מע� שביעית פירות ליקח אסור כבזה"ל: ע"ב לט ד� בסוכה

סחורה, איסור משו� עובר אינו עצמו הלוקח א� המוכר, בהכשלת הוא דהחשש ומבואר ע"כ, בה�, סוחר

המוכר, של הסחורה מצד מתחיל האיסור דשורש לפי מוכרח, הדבר אי� הגרב"צ לפמש"כ א� הנודב"י. וכדעת

וכנ"ל.

.‡Ú�ושלה תאני� של כלכלה אחד אד� וליקט אחיות שתי ובה� נשי� בחמש מעשה תנ� ע"ב, נ' ד� קידושי�

ש"מ ... רב אמר ע"א נב ד� ובגמ' וכו', זו בכלכלה לי מקודשות כולכ� הרי ואמר היתה שביעית ושל היתה

בפירות אשה לקדש שאסור איתא מ"ח) פ"ח בר"ש (הובא בירושלמי הנה מקודשת. שביעית בפירות המקדש

הרמב"�, מלשו� נראה שכ� שכתב ה"ג מאישות פ"ה במשל"מ ועי' לסחורה, ולא לאכלה דכתיב משו� שביעית

לכתחילה ה"מ לסחורה ולא לאכלה כדכתיב �חפ מה� לקנות שאסור דאע"ג המקדש) (ד"ה בסוגי� התוס' וכ"כ

הביא עו, סי' אה"ע קמא (שו"ת הנו"ב והקשה מקודשת. בדיעבד אשה גבי וכ� קיי� המקח בדיעבד אבל

שיש הראשוני� דלפי ש"מ) ד"ה (בסוגי� והמקנה סק"ב) קפב (סי' והקצה"ח הלוי) יצחק ר' ממחותנו תשו'

עבירה. לדבר שליח אי� הרי חברותיה עבור שליח נעשית אחת אשה אי� א"כ שביעית, בפירות לקדש איסור

בפ משתמש ואינו מוכר שהוא כיו� המוכר על חל סחורה שאיסור עז) (סי' הנו"ב אבלותי' לאכילה ירות

עוברת אינה קידושי� לש� הפירות שקונה האשה ולכ� סחורה, באיסור עובר אינו לאכילה שקונה הלוקח

סחורה שאיסור כא) סי' (ח"א המבי"ט בפשיטות נקט וכ� ע"א), לט ד� (סוכה תמרי� הכפות דעת וכ� עבירה.

מבואר במקנה אול� מסחר. לצור� ולא אכילה לצור� קנה שהלוקח כיו� הלוקח על ולא המוכר על רק הוי

הלוקח. על ג� הוי סחורה שאיסור

שביעית שפירות לפי נאסרה, "הסחורה" שעצ� מצד הוי סחורה שאיסור ס"ל שהמקנה נראה, פלוגת� ובביאור

והקונה), המוכר ע"י נעשית הסחורה עשיית (שהרי באיסור עוברי� תרויהו ולכ� לסחורה ולא לאכילה ניתנו

עובר. אינו לאכילה שקונה הלוקח ולכ� "לאכלה" די� ביטול משו� הוא סחורה שהאיסור ס"ל הנוב"י אבל

לחבירו בינו המסחר עשיית אינו האיסור דגדר דס"ל אלא הסחורה, מצד הוא האיסור לנודב"י שא� [ואפשר

אכילה), הנאת מיניה מבטל שאינו באופ� (א� לאכילה שאינו דבר לצור� בפ"ש שימוש איסור דהוא אלא

שא� אפשר ולפ"ז יט. סי' בבכורות הקה"י בזה ועמש"כ איסורה]. בהאי שייכא המוכר שרק ס"ל ולפיכ�
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לדו� יש מיהו התשלו�, אותו את ממנו יטול החבילות הנחת ללא דא� כיו� נס�, ייו כשכר

פחות המחיר היה בתוכו ירקות להיות אמורי� היו לא מעיקרא א� דהרי שאני, דהכא

ג� לקחת ללוקחי� אפשרות שיהא כדי ירקות המוכר שקנה משו� ורק הנקוב, מהמחיר

הירקות על ג� שמשל� דחשיב דאפשר לדו� יש וא"כ יותר, גבוה הוא המחיר ג� ירקות

סחורה. איסור משו� בזה ויש

‰¯Â‰Âוצרי� לסחורה ד"ז חשיבא אי דא� חדא טעמי�, מכמה להתיר שליט"א הגראי"ל

לא ירקות יקח לא א� שא� כנ"ל עושה שהמוכר היכא מ"מ בפת, מעותיו יבליע שהקונה

לשיטות וא� להבלעה, גופא זה חשיב מאומה מהתשלו� להתירÚ·ירד הבלעה מהני דלא

שאי� שבקידושי� דס"ל אלא עובר, שאינו אכילה לצור� רק הוא מטרתו שכל דעלמא בלוקח מודה המקנה

מטרתו שכל באופ� אבל סחורה, משו� עוברת היא ג� לפיכ� להתקדש בשביל אלא אכילה בשביל מטרתה

מגוי. פ"ש לקנות דשרי הא וא"ש סחורה, עושה שהלוקח חשיב לא אכילה לצור� רק היא

.·Ú�מוסרי שאי� לפי בלולב אתרוג דמי לו מבליע בשביעית מחבירו לולב הלוקח ע"א, לט ד� בסוכה איתא

סחורה איסור להתיר ג� מהני הבלעה די� א� הראשוני� ודנו סעודות, ג' ממזו� יותר לע"ה שביעית פירות דמי

לפי דמי� תפיסת עליו יחול שלא לעני� רק מהני דאינו או בפ"ש, שסוחר חשיבא לא ההבלעה שע"י (לפי

יותר לו לשל� הסכי� במתנה האתרוג לו שנות� ע"י סו"ס סחורה לעני� אבל הלולב על אלא אינו שהתשלו�

לאיסור ולא מדבריה� שהוא לאיסור אלא מועלת אינה דהבלעה דאפשר דנו עוד סחורה. חשיב א"כ הלולב על

ובתוס' מ"ג, פ"ז שביעית בר"ש ועי' אבל). ד"ה ע"ב לז ד� נדרי� בשיטמ"ק ועב"ז מה"ת, שהוא סחורה

כתב בסוכה החת"ס (אול� סחורה, לאיסור א� הבלעה דמהני מדבריה� דמשמע וליתיב, ד"ה (ש�) בסוכה

והמהרי"ל י"ח) סעי' (פ"ה הרידב"ז דעת ולהלכה בע"א). התוס' דברי ופירש מהני, דלא ש� מהסוגיא להוכיח

פ"ח) ס"ק פ"ח אמונה בדר� (הובא החזו"א ודעת דמהני, ט"ו) סי' ח"א הקודש �בצי דעתו (הובא דיסקי�

ע"א). (כג השדה שבפאת להבית משמרת בקונטרס וכ"כ מהני, דלא ע"א) לט ד� (סוכה אמת והשפת

שפרש"י לולב, בדמי שמבליעו אתרוג גבי ע"א לט ד� בסוכה דיעוי' ההבלעה, במהות תליה הדברי� ושורש

עבור הוא התשלו� כל שבאמת והיינו במתנה, האתרוג את המוכר לו שית� עד ביוקר הלולב את ממנו שיקח

על יותר משל� סו"ס דהא סחורה לדי� מועיל אינו שד"ז פשוט ולפ"ז במתנה. האתרוג לו נות� א� הלולב

למלקט דוקא היינו סחורה שאיסור שכתב דאחר כ�, לא מבואר מ"ג פ"ז בר"ש אול� האתרוג. משו� הלולב

מותר לעצמו ליקט וחבירו לעצמו ליקט שא� ה"א) (פ"ז הירושלמי דברי הביא למכור, שרי לאחר אבל עצמו

אי� הת� והנה ע"ש. בלולב, אתרוג דמי מבליע כדאמר הבלעה כעי� דהוי בב"א חלקי� ב' אות� למכור לו

כותב שהמוכר במקו� נפק"מ (וד"ז דאתרוג. הבלעה מדי� התיר ואפ"ה חבירו, שליקט מה בעבור רק הדמי�

לדו� יש ולפ"ז בהבלעה). שמשל� לומר שיי� אי שביעית הפירות עבור התשלו� של הסכו� את בחשבונית

הבלעה. די� יהני סחורה לדי� שא�

הוא מחשב אבל מירק שכרו מחשב יהא לא שביעית של ירק מבשל שהיה חנוני הט"ו פ"ו בתוספתא וע"ע

(כ"נ הירק על משל� אינו שבאמת הכוונה א� שנחלקו, התוספתא במפרשי [וע"ש בטלה, שכר ושמ� מיי�

(כ"פ בהבלעה הירק על שמשל� שהכוונה או סחורה, לאיסור מועלת אינה שהבלעה לפי מווילנא) ריב"ג מפי'

ה"א פ"ז ובירושלמי בסוכה]. וכדפרש"י והשמ� היי� על ביוקר שמשל� עי"ז ביכורי�) והמנחת יצחק המנחת

יהא לא בשביעית ירקות מבשל שהיה החנווני תני לשונו, ואצטט דברי�, בתוספת זו לברייתא הביא ע"א) (נו

לאילי� מקפיד לא ר' האבטלה, ועל השמ� ועל היי� על הוא מחשב אבל שביעית דמי על שכרו מחשב

בשמ� שישית של חיטיא מטגני� דהיו (והיינו חיטא על אלא מישחא על אגריכו� מחשבי� תהוו� לא חלטריא

אלא חיטיא על להיפ� צ"ל וז"ל: בע"א, גרס והגר"א השמ�), על שכר יקחו שלא ר' לה� ואמר שביעית של
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מורידי� שלא שבמקו� כיו� הפ"ש, על תשלו� כלל זה חשיב דלא נראה סחורה, איסור

לא מ"מ הירקות, את כולל שהוא א� הנקוב המחיר אז ירקות, לוקח אינו א� ג� מהמחיר

החשמל הוצאות ג"כ כלול הכולל שבמחיר כש� הרי כי הירקות, על שמשל� זה נחשב

לוקח, שהוא מה עבור רק הוא האד� של התשלו� עיקר ומ"מ המחיר, בתו� והנקיו� והמי�

ואי� משל� הירקות על שלא מוכח ירקות, לוקח אינו א� א� כ� משל� שהוא כיו� ה"נ

אשר החפצא לבי� המוכר ע"י המחיר קביעת וסיבת באופ� נ"מ ואי� סחורה, איסור בכ�

הלוקח. תשלו� חל Ú‚עליו

על אלא החיטייא על שכר יקחו שלא וא"ל שישית של והשמ� הוא שביעית של דהחיטיא (והיינו משחא על

מיניה) (לעיל לירושלמי דס"ל דאחר והתימה ע"כ. א�השמ�), מותר דבהבלעה מ"ג) (בפ"ז הר"ש לפירוש

על ג� שכרו לחשב יכול אינו אמאי א"כ אחת, בבת הכל לו שמוכר עי"ז שביעית הפירות על שכר ליטול

קדוש מה� שאחד כאחת, דברי� ב' שקונה היכא חדא, הבלעה, גווני תרי דאיכא נראה וע"כ השביעית.

חשיב לא אז בקדו"ש הקדוש מדבר הוא העיקר שאי� כיו� שבזה קדוש, אינו מה� ואחד שביעית בקדושת

שמצינו (כמו תורה אסרה דמילתא בהיכרא סחורה ואיסור בקדו"ש שסוחר ניכר שאינו לפי או בקדו"ש, "סוחר"

שכר ליטול לו מותר בכה"ג ולפיכ� הניכרת), ביניקה דוקא אלא יניקה גבי הקפידה לא שהתורה כלאי� גבי

קדוש שאינו בדבר בקדו"ש הקדוש הדבר את שמבליע היינו (והבלעה שביעית, בקדושת הקדוש הדבר על א�

קדוש הוא הדבר שעיקר היכא שנית, בקדו"ש). הקדוש בדבר סוחר חשיב לא ולכ� אחד �כחפ ועשוהו

שהעיקר כיו� אז שישית, של היה בו שמטגני� והשמ� שביעית של ה� שהחיטי� הכא כמו שביעית בקדושת

בשמ� הכל להבליע שמותר היתר עוד נתחדש ובזה בקדו"ש, הקדוש בדבר שסוחר דחשיב פשוט החיטי� הוא

שנות� אלא החיטי� על שכר נות� שאינו באופ� דווקא וזה ממנו, חשוב ופחות התבשיל מגו� אינו שהוא א�

של ה� שהחיטי� דמיירי הגירסה לשנות הגר"א שהוצר� מה יוב� ובזה במתנה. והחיטי� ביוקר השמ� לו

החיטי�. על שכר לקחת לו אסור בכה"ג שרק משו� שישית, של ה� והשמ� שביעית

שההיתר הר"ש שהביא הירושלמי (ע"פ בהבלעה סחורה לעשות שמותר לסוברי� דאפילו לדו� יש ולפי"ז

הוא שהעיקר בגוונא מ"מ הניכרת), סחורה זה שאי� לפי והיינו האתרוג, על שמשל� באופ� א� הוא בהבלעה

ד"ז ובפשוטו דהבלעה). היתירא האי ביה ולית הניכרת סחורה הוי בכה"ג (שהרי אסור יהיה שביעית מפירות

הוא בלולב אתרוג דמי שמבליע בסוכה שאמרו דהבלעה ביאר ש� שהרי מ"ג, בפ"ז הר"ש מדברי מוכרח

ולכאורה אחת, בבת חלקי� שני אות� למכור שיכול לעצמו לקט א� גבי בירושלמי תחילה שהוזכר הבלעה

סחורה, לדי� מהניא לא השניה שההבלעה חזינ� בירושלמי, שהוזכרה הראשונה הבלעה לסוג זאת שדימה ממה

פ"ח ברדב"ז ושו"מ ש�. שהוזכרה הראשונה בהבלעה הוי בע"כ אתרוג גבי שהוזכרה שההבלעה כתב ולהכי

האתרוג. מפני ד' בו ית� ג' שוה היה הלולב שא� דהיינו ברביע, הוא דהבלעה ההיתר שכל שכתב הי"א

שביעית, הפירות עבור התשלו� של הסכו� את בחשבונית מפרט שהמוכר בגוונא לדינא, נפק"מ בד"ז ומצינו

פירות שמכירת למטה בחשבונית כתוב א� (א� במתנה שביעית הפירות את לו שנות� לומר שיי� לא שבכה"ג

העיקר לא ה� וא� אסור העיקר ה� שביעית הפירות א� בכה"ג כ� ועל בהבלעה), ה� בקדו"ש הקדושי�

שביעית דמי מוסרי� אי� של לדי� רק מהני דזה י"א העיקר לא ה� א� א� שבכה"ג נתבאר כבר (אול� מותר,

במה שהרי אסור, גווני בכל שבכה"ג שאפשר אמר שליט"א המורי� מגדולי ואחד סחורה). לדי� ולא לע"ה

אות� כשמוכר דוקא דהיינו מ"ג בפ"ז הר"ש כתב בהבלעה, חבירו וחלק חלקו את למכור הירושלמי שהתיר

שביעית, הפירות על הוא שהתשלו� ניכר אינו ולפיכ� כול� על אחד מחיר דחשיב אחת, בבת חלקי� שני

הדברי� על בנפרד הוא שהתשלו� ודאי אז בפנ"ע דבר כל על מחיר בחשבונית שמפורט בגוונא משא"כ

גמורה. סחורה והוי בקדו"ש הקדושי�

.‚Ú.שליט"א הגרנ"ק הורה וכ�



השביעיתקונטרס דיני�מו חידושי

çååø àìì ù"ô úøéëî

.ÁÈ˙ÂÓÂ˜Ó·ואי� ארגז קונה ואחד בק"ג, ולא מלאי� בארגזי� שביעית פירות שמוכרי�

סחורה, איסור בזה יש הא� ארגז, חצי לחבירו ומוכר פירות, הרבה כ� בכל צור� לו

סחורה, נקרא זה ואי� שקנה סכו� באותו ומוכר כלו� מרויח לא שהוא כיו� שהתירו יש

זה נחשב לא וה"נ סוחר, נחשב דלא איקרי, תגרא וזבי� זבו� ע"ב מ' ד� בב"מ וכדמצינו

Ú„סחורה.

‰�‰Âס גבי איתא מ"ד פ"ז לובשביעית צרי� ואי� בנו למשתה בכור לקח בבכור, חורה

ביותר. ולא למכור מותר שקנה בדמי� דדוקא התוספתא, בש� כתב והר"ש למכרו. מותר

שבאותו ומבואר כסחורה. מחזי ביותר כי הטע�, הרשב"א תשו' בש� הביא שלמה ובמלאכת

וא� למכרו. מותר והותיר לקח שביעית, גבי תנ� מ"ג בפ"ז וש� סחורה. הוי לא סכו�

לו התירו בהותיר שרק מבואר א"כ ביותר, ולא מותר סכו� באותו שדוקא בזה ג� נאמר

מותר דבשביעית אפשר מיהו מחיר. באותו אפי' אסור הותיר כשלא אבל בכה"ג, למוכרו

ולא בבכור רק דבריו כתב שהתוספתא וכדחזינ� שקנה, ממה ביותר למכור אפי' בהותיר

וצ"ע. Ú‰בשביעית,

Ï"È‡¯‚‰Âאי� מרויח דכשאינו נראה, היה דמסברא ואמר בזה, נסתפק שליט"א שטיינמ�

שרי, במתנה שביעית פירות לתת דהא מותר, תועלת איזה לו שיש וא� סחורה הנאת זו

מזה לו שיש אע"פ בטובה) ושלא בטובה אוכלי� אומרי� ב"ה מ"ב, פ"ד בשביעית (כדתנ�

שקונה כיו� בזה ה"נ א"כ שרי, הנאות שאר אבל אסור רווח הנאת שרק לפי והטע� הנאה,

נאסר. לא זה מ"מ הנאה לו שיש א� א"כ רווח, שו� לו ואי� הסכו� באותו ÂÚומוכר

.„Ú.[ט"ו ס"ק יד סי' חזו"א [ועי'

.‰Úקיי"ל שלא דסיי� אלא שביעית, גבי ג� ה� התוספתא שדברי להדיא שכתב מ"ד) (פ"ז ברש"ס ועי'

למכרו מותר לו צרי� ולא בנו למשתה בכור לקח משנתנו של הדי� על ה"ח) (פ"ה שהתוספתא משו� הכי,

שהתיר את"ק לאפלוגי אתא דרבי הרש"ס ולמד שקנאו), (במחיר בדמיו אלא ימכרנו לא אני אומר רבי מסיי�

משנה סת� היא ומשנתנו בריוח, למכור ואוסר חולק ורבי לצורכו מתחילה ולקח מאחר בריוח אפי' למוכרו

עכ"ד. משנתנו, כסת� שפסק ה"י) מבכורות ופ"ה ה"ב משמו"י (פ"ו הרמב"� וכ"פ משנה, כסת� והלכה כת"ק

שקנאו, במחיר דוקא היינו למכרו שהתיר שמה את"ק התוספתא דברי העתיקו והרע"ב והרא"ש הר"ש אול�

מפרש רבי אלא תנאי� מחלוקת זו שאי� לפי האו"ז וביאר ש"ל), סי' ח"א שביעית (הלכות זרוע האור וכ"פ

המשנה. של התנא דברי

.ÂÚגב ד' במשנה שאמרו דכמו שאסור, שפשוט אמר שריוהגרנ"ק בהותיר ורק שביעית, גבי הדי� כ� בכור, י

לעצמו, לצור� אלא למכור במטרה לא גדול ארגז שקנה שבניד"ד דהוסי� אלא בשביעית. הסכו� באותו למכור

באותו מוכר שא� הותיר כמו נידו� ד"ז א"כ למכור, ורוצה גדול קנה לכ� יותר קט� ארגז לקנות א"א רק

אסור. סכו� באותו למכור ע"מ כשקונה ורק סחורה, הוי ולא מותר סכו�
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.ËÈ¯ÎÂÓ‰בקדו"ש הדמי� נתפסו עבור� דמי� וקיבל שביעית שלÊÚפירות הראשו� והפרי ,

לחולי�, הדמי� ויצאו בקדו"ש יי� נכנס יי� בדמי� לקח בקדושתו, לעול� נשאר שביעית

אסור, לעול� עצמו ופרי בקדו"ש נתפס אחרו� דאחרו� שמ�, ונכנס יי� יצא שמ� ביי� לקח

בקדו"ש, השטר נתפס שביעית פירות בו שקנו כס� בשטר דה"נ ונראה ע"ב). נד ד� (ע"ז

כתב, י"ב) ס"ק ג' סי' (דמאי החזו"א דהנה קדו"ש, בה� נתפס דלא חוב כשטרי הוי ולא

בלא"ה שהרי נייר, של שטר על הב� ופדיו� שני מעשר פירות לפדות בזה"ז אפשר דמדינא

של בדמי� ג� וא"כ שוה, זה שכ� המדינה הסכמת כ"א עצמה, במטבע אינו השויות היו�

די� עליו יש שביעית דמי לעני� ה"נ וא"כ עכ"ד. מטבע, די� ע"ז וחל זו הסכמה יש נייר

שביעית. בקדושת ונתפס מטבע

‰�Â˜‰פירות או שישית פירות (כגו� קדו"ש, בה� שאי� פירות השגחה לו שאי� בחנות

שביעית, פירות ממכירת שביעית דמי ג"כ לו שיש וידוע מהמוכר, עוד� וקיבל ושיל� חו"ל),

שסוברי� ויש שביעית. מדמי שה� בעוד� לחוש יש לזה,ÁÚא"כ לחוש צרי� אינו שהלוקח

פירות של חליפי� זה שקל החמש הרי עוד�, שקל 2 וקיבל שקל 5 למשל דכשנת� כיו�

שיש הקדו"ש הרי שקל, וה�2 הפירות חליפי שזה וכיו� שקל, 2 של וג� שקל 3 של בשווי

ה�5 מתו� שקל 2 שיווי על דהיינו שקל החמש על נפדה המוכר לו שנת� שקל ה�2 על

דאמרינ� להא ודמיא קדו"ש, ע� דמי� בידו שאי� ונמצא למוכר, הוא שנת� שא�ËÚשקל

מהשמ� הקדושה נפדה בשר, בתמורתו וקונה בקדו"ש שנתפס שביעית דמי של שמ� לו יש

.ÊÚבחניות מצוי בזמנינו דהנה שליט"א, שטיינמ� הגראי"ל רבינו שהעיר למעשה הנוגעת הערה כא� ואצטט

ונמצא וכדו', ציפס כגו� מכירה" "היתר של ירקות וביניה� סגורי�, מאכל מיני ג� שמוכרי� הדרכי� שעל

שבאות� הגראי"ל רבינו ואמר אלו. דברי� שקנו מאות� שביעית של מעות בה� מעורב המוכר שביד שהמעות

ודינ� שביעית דמי ה� שהדמי� חשש (דיש מהמוכרי� עוד� קבלת לידי להגיע שלא להיזהר צרי� חניות

די� בו ואי� שבמני�, דבר דהוי ברוב בטילי לא שמעות לפי באשראי, או מדויק בכס� לקנות רק כספיחי�),

היינו קבוע ודי� בע"ח, תערובת גבי ע"א עג ד� בזבחי� (כדאמרינ� קבוע דחשיב משו� הרוב אחר הולכי�

על כמחצה די� ע"ז שיש חכמי� אמרו ובזה חשוב, דבר שזה סימ� זה הרי לימנות שדרכו דבר דהוי שכיו�

לרבינו ושאלו ספקו). ד"ה ע"א צה בחולי� בתוס' ועב"ז רוב, בתר ליל� ל"ש ולפיכ� חשיבתו מחמת מחצה

רוב שתהא עד אמר רב הימנו, לקנות מותר מאימת גזל� ע"א קיט ד� ב"ק בשלהי דאמרינ� מהא הגראי"ל

לא הרי הקבוע מ� לוקח דחשיב הנ"ל ולפי הרוב, אחר הולכי� גזילה בלא ממונו דרוב דכיו� ופרש"י משלו

הפקר מכח הגזל� מ� לקנות חכמי� שהתירו מיוחד די� זה ע"כ דהת� הגראי"ל ואמר כלל. רוב די� בזה שיי�

שלשמואל ג"כ מוב� ולכ� גזול, דבר בזה מעורב שמא אד� מכל לקנות שיי� יהא לא דאל"כ הפקר, ב"ד

(פרי איסורי�. לשאר נוגע אי"ז וממילא כלל, הרוב אחר הלו� מדי� בא אי"ז אבל במיעוט, א� הת� התירו

שמ"ב). – חיי�

.ÁÚ.שליט"א �קרלי הגר"נ הורה וכ�

.ËÚ.ע"א נח ד� וקידושי� ע"ב, מ ד� סוכה וגמ' מ"ז, פ"ח שביעית
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נפדה וה"נ הבשר, על להחמירÙוחל נוטה שליט"א שטיינמ� הגראי"ל אול� ע"ז. וחל מכא�

ששיל� שקל 5 של המטבע שהרי למוכר, שנת� המעות על נפדה שקיבל העוד� שאי� בזה,

את לפדות צרי� ולכ� עליה�, לחלל יכול ואינו ברשותו, ואינו שלו אינו כבר למוכר בו

שביעית. בקדושת ולאכל� וכיו"ב דגי� או בשר על שקיבל העוד�

ïø÷ä øéçîî øúåé ùøåãù éåâäî úåð÷ì çéìù ïéãá

.ÎÏ"È˜פירות הקונה ולכ� עכו"�, בפירות קדו"ש דיש זצ"ל) החזו"א מר� הכרעת (עפ"י

איסור בה� (שאי� מעכו"� סחורה,שביעית בה� ולעשות למכור לו אסור ונעבד), ספיחי�

לשליח המוכר את שממנה דהיינו שליחות" "כתב לעשות זצ"ל החזו"א מר� הנהיג וע"כ

טירחה, שכר לו ית� ובנוס� לגוי, ששיל� הקר� דמי לו ישל� והוא הגוי, מ� עבורו לקנות

בזה). מש"כ כ"ח אות בסמו� (ועי'

Ú"ÏÈÂ,וכנ"ל הגוי מ� שביעית פירות בעבורו לקנות לשליח שמעו� את שמינה בראוב�

שמחיר ואומר שקלי� בעשרה קנה שהוא כגו� גבוהי�, קר� דמי מראוב� שמעו� דרש ולבסו�

לו, לשל� ומוכ� הוא שגנב בו ראוב� יודע כא� שיש הגניבה ומצד שקלי�, 20 הוא הקר�

ריוח עושה שמעו� שהרי שביעית, בפירות סחורה איסור בכ� יש הא� היא שאילתו אכ�

מפ"ש.

.Ùכמש"כ) מקח בדר� או חילול בדר� או דרכי�, מב' באחד נעשית ק"ש חילול דהא זו, הוראה הבנתי ולא

אחר, לפרי זה מפרי הקדו"ש את ומעביר להדיא שמחלל ע"י נעשה חילול ודר� ה"ח), משמו"י פ"ו הרמב"�

שיטות מע"ש חילול לעני� מצינו המוכר בהסכמת [וא� הסכמתו, ללא המוכר מעות על לעשות יכול אינו וזה

דאי� קמא) בתירוצא לפלגי ד"ה ע"א מה ד� ש� תוס' שאמרו, מפני ד"ה ע"א נו ד� בב"מ (רש"י בראשוני�

אי וצ"ע הוא, חילול דר� דלאו משו� טפי דחרי� חד הוי ולא שוי� המטבעות כשב' כס� על כס� מחללי�

(כחליפי חליפי� מדי� וזהו דמיה� וקבל לחבירו שמכר� ע"י נעשה מקח ודר� שביעית]. גבי ג� קיי� זה די�

[כדמוכח השני בפרי קדו"ש חלות סיבת וזהו בקדו"ש הקדוש הדבר מכח זה �בחפ בעלות לו שנתחדשה ע"ז)

יאמרו שלא [מד"ס קונות מעות שאי� וכיו� מ"ז], פ"ח שביעית זרעי� בתורת עב"ז ע"ב, נד ד� דע"ז בסוגיא

שמעות אלא מצינו שלא לפי מה"ת דהוי ע"א) מו ד� ב"מ אזוב, אגודת (ספר וי"א בעליה, חטי� נשרפו

מה א"כ ע"ב, מה ד� בב"מ כדאיתא בחליפי� נקני� מעות אי� וא� מעות], ולא מטלטלי� או קרקע קונות

כיו� ללוקח מעות לית� המוכר של חוב אלא כא� ואי� הלוקח, מעות חל� ה� המוכר שמעות לומר שיי�

חליפי ולא בעלמא חוב פריעת אלא כא� אי� שקל 2 לו ובנותנו תמורה ללא שקל) 2) מעות ממנו שקיבל

בחלות חליפי� דדי� ולומר לדו� [ויש וצ"ע. קדו"ש, בה� שיש דמי� מקבל הלוקח הרי ומעתה הלוקח, מעות

א� קדושה חלה הקדושי� פירות בעבור חולי� פירות שבאו כל אלא הקניני� בגדרי להיות צרי� אינו קדו"ש

דבירושלמי אינו זה מיהו נתפס, הוא הרי פ"ש מחמת שפורע כל חוב נעשו שהמעות א� ולפ"ז בחולי�.

יג ס"ק י' סי' שביעית החזו"א וכ"פ בקדו"ש, נתפסי� המעות אי� דבכה"ג בהדיא מבואר ה"ו פ"ח בשביעית

קדו"ש חל א� (בסופו) זרעי� התורת של ספיקו מתו� וכ� ע"ש). בבה"ה, ה"ח פ"ו אמונה בדר� בזה (והארי�

הקניני�]. בגדרי המועיל מעשה דבעינ� מוכח ממו� די� בה� ואי� משו"פ פחות שווי� הפירות א� בחליפי�



מטהשביעיתקונטרס דיני� חידושי

·È˘‰Âשהתנו התנאי כפי הוא הפירות על שהתשלו� דשרי, שליט"א שטיינמ� הגראי"ל

גזילה זו ממנו מבקש שהוא הנותר והשכר לגוי, שמעו� ששיל� הקר� מחיר והוא ביניה�,

המקח. על תשלו� ואינו בעלמא,

ù"ô øéæçäì éøù éà ù"ô äåìîä

.‡ÎÏ"È˜ובדמי שביעית בפירות חוב פורעי� דאי� ע"א) סב ד� ע"ז מ"ד, פ"ח (שביעית

משכנוÙ‡שביעית שלוה דאד� שליט"א, שטיינמ� הגראי"ל אמר ולפ"ז כסחורה. דהוה ,·Ù

אסור נמי שלוה הפרי אותו ואפילו שביעית, מפירות חובו להשיב לו אסור שביעית, פירות

ובחזרתו דלוה, רשותו אל נכנס כבר זה פרי וא"כ ניתנה, להוצאה דמלוה משו� להשיב, לו

דמלוה דכיו� ע"ב) מו (ד� בקידושי� מבואר והכי שביעית, בפירות חובו את פורע הוא הרי

ע"ש. הלוה, שהוציאו קוד� א� המלוה מרשות �החפ יצא נתנה להוצאה

‰�‰Âבככר לח� ככר להלוות דמותר כתב, סוס"א קס"ב סי' ריבית הלכות ביו"ד הרמ"א

איסור משו� בכ� דאי� ור"ל בזה. להדדי אד� בני קפדי לא הוא, מועט דדבר מאחר לח�,

על מקפידי� שאי� כיו� ע"א), עה וד� ע"ב, מד ד� (ב"מ בסאה סאה הלואת כדי� ריבית

אי� אד� שבני דכיו� הכוונה ובפשוטו בהלואתו, שלקח זה מלח� זה בלח� שיש התוספת

בתורת אלא חוב בתורת התוספת הוה לא כשמחזיר א"כ כזה, מועט דבר שיחזירו מקפידי�

כלÙ‚מתנה קפידא שאי� באופ� מהשכ�, מועט דבר שלוה היכא שביעית לעני� לדו� ויש .

.‡Ùוהטע� שביעית, מדמי ילדות וקיני זבות וקיני זבי� קיני מביאי� אי� תנ�, מ"ח פ"ח דשביעית במתני'

שמעתי שביעית, בפירות לשלוח שרי אי מנות" "משלוח ולעני� שביעית. במעות חובו כפורע דהוי משו�

חיוב אלא ממו� חוב זה שאי� משו� להיתר, שליט"א הגראי"ל ורבינו זצ"ל עזרי אבי בעל רבינו מרבותינו

מקיני� וחלוק חוב, משל� חשיב לא מצוה שחיוב משו� שביעית של ביי� ולהבדיל לקדש שרי ומה"ט מצוה,

בחיוב משא"כ שביעית מדמי חובו פורע מיקרי ולהכי זה, על ממשכני� דהא ממו� חיוב יוצר מצוה דהחיוב

דמותר, שליט"א הגראי"ל דעת לו, ששלח מפני מנות משלוח לחבירו להחזיר שרי אי ולעני� גרידא. מצוה

בטובה, ושלא בטובה פ"ש אוכלי� דתנ� להא ודמי חוב, תשלו� חשיב לא א"כ להחזיר מחויב שאינו כיו�

הגראמ"מ דעת אול� לו. שנת� טובה עמו שעשה כמו פ"ש לו שית� כיצד בטובה הט"ו פ"ו ברמב"� ועי'

פלמ� הגרב"צ בזה ועמש"כ ה"י. פ"ו הרמב"� כמש"כ בפ"ש דאסור כתגמולי� זה דהוי לפי דאסור זצ"ל ש�

ואכמ"ל. סק"ז, כט סי' פורי� – תודה שלמי בספרו זצ"ל

.·Ù,שביעית פירות שלוה הלואה שביעית בפירות לפרוע בפשיטות להתיר ס"ל י') סעי' (פ"ז ברידב"ז אכ�

והר"ש הרמב"� מדברי למד טז) ס"ק יג סי' (שביעית החזו"א אול� מ"ו, פ"ד שני דמעשר ממתני' כ� והוכיח

איירי דמע"ש דמתני' הרידב"ז ראית שדחה ש"ה) עמו' (שביעית שני בחוט ועי' לאסור, מ"ד פ"ח בשביעית

להחזיר דאסור י"ל מע"ש לו להשיב נתחייב לא א� אבל שני מעשר תמורתו לית� ונתחייב מע"ש לו שמוכר

אסור. בלא"ה אבל דשרי ה"נ בפ"ש שיפרענו עמו �קצ פ"ש שהלוהו בשעה א� הכא ה"ה ולפ"ד מע"ש, לו

פ"ח בפיהמ"ש והרמב"� הר"ש בפלוגתת תליה בפ"ש, שיפרענו שהלוהו בשעה עמו �שקצ היכא [ולדינא

שרי]. ולרמב"� אסור דלר"ש מ"ד,

.‚Ùהרשב"א בתלמיד כ"ה שלוו, ממה יותר להחזיר מותרי� ההדדי קפדי דלא דשכני� י"א ריבית לעני� וכ�

הי"ג. ולוה ממלוה פ"ד במשל"מ וע"ע מא), ס"ק קס סי' (יור"ד גבוה שלח� בספר וכ"פ ע"א, עה ד� בב"מ
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חוב, פרעו� בתורת זה הוי דלא אפשר שביעית בפירות לו כשמחזיר א"כ לו, יחזיר א� כ�

שביעית. בפירות א� להחזיר מאיסורÙ„ומותר ראיה דאי� אמר שליט"א שטיינמ� והגראי"ל

התוספת על מקפיד דאינו אלא לו, להחזירו הלואה חיוב איכא דבודאי שביעית, לעני� רבית

אגר חשיבא לא נתינתה ולכ� יותר, או פחות יחזיר א� בנ"א קפדי לא מועט דבדבר משו�

שביעית.Ù‰נטר בפירות לפרוע ואסור בזה, יש חוב פירעו� אבל ריבית, איסור ביה וליכא

ùîåç óéñåäì êéøö éà ù"ô ìåìéç

.·ÎÏ‡˘מצינו� דלא שביעית פירות פדיית בדיני החילוק מהו שליט"א, שטיינמ� הגראי"ל

חומשי� ה' בכלל שביעית פירות לפדיית תנו ולא חילולו, על חומש להוסי� דצרי�

ומהו חומש, להוסי� צריכי� שני ומעשר הקדש בפדיית ומאיד� ע"ב), נה (ד� דב"מ במתני'

מיבעיא לא דהנה והשיב לא. ובשביעית חומש תוספת תורה חייבה שבזה החילוק טע�

מתחלל שאינו כיו� חומש די� בו דאי� פשיטא אחר, דבר על ומחללו שפודהו ראשו� בפרי

ולא לעול�, קדושתו מידי יוצא אינו ראשו� דפרי ע"א) לח (ד� בסוכה וכדאמר� מקדושתו,

יו שה� שני ומעשר הקדש לחילול דהחילולדמי הקדש דרק [והיינו בחילול�, מקדושת� צאי�

בזה תחתיו, הדמי� ונתפסי� לחולי� הקדש יצא ההקדש את שהפודה "ממוני" חילול הוי

ונשאר לחולי�, הפרי יצא שלא ראשו� בחילול בשביעית משא"כ חומש, דתוספת די� נתחדש

די� נאמר לא ובזה גרידא, איסור די� אלא ממוני, די� הוי לא החילול א"כ בקדושתו,

אפ"ה בחילול� מקדושת� שיוצאי� שביעית בדמי או שני בפרי אפילו אלא חומש], דתוספת

חומש דתוספת דדי� כיו� שני, ומעשר הקדש מדי� דינ� ושאני חומש, תוספת די� בה� אי�

בהו אית ע"ב) נד ד� (קידושי� למעשר דאיתקש רבעי נטע וכ� ומע"ש בהקדש, רק הוא

חומש, די� בה אי� וע"כ הקדש תורת בה אי� שביעית אבל מסוימי�, בדיני� הקדש די� נמי

תהיה קודש היא יובל "כי דכתיב קודש, איקרי דשביעית ע"ב) מ' (ד� בסוכה דאיתא וא�

דאיקרי משו� אינו חומש ותוספת הוי, לא מיהת הקדש אבל קודש, דאיקרי היינו לכ�",

הדיני� דכל י"ל אז להקדש דשביעית גז"ש היה וא� הקדש, של מהדיני� הוי אלא "קודש",

אלא למעשר, ולא להקדש דשביעית גז"ש דאי� מאחר אבל בשביעית, ישנה בהקדש שישנו

מקפידי� שאי� חבורה דבני לדינא ככר דהלואת דינא שדימה שלותה) אשה (ד"ה קס"ב סי' בב"י משמע (וכ�

אב� (ובספר תקי"ז סו"ס או"ח בב"י ועב"ז זה, דבר התירו בת"ח שרק שיטות מצינו אול� ועי'). זה, על זה

ואכמ"ל. ה"ו), גניבה מהלכות פ"ז האזל

.„Ùהשכני� דר� שאי� דכיו� זצ"ל, אלישיב הגרי"ש בש� כ� שהביא כ') הערה (פ"ו שביעית פירות בספר ועי'

דשישית פרי משכנו לוה א� א� [ולדבריו שביעית, של פרי להשיב רשאי לפיכ� מחזיר שאינו מי את לתבוע

וצ"ע. סחורה], חשיב ולא מפ"ש להשיבו יכול

.‰Ù�שאי במקו� אבל ההלואה. את שיחזירו השכני� שמקפידי� במקו� אמורי� רבינו דברי דכל י"ל ומ"מ

הפרי דוגמת פרי לית� לשכני� ושרי מתנה, אלא הלואה כא� שאי� ודאי הנתינה, את שיחזירו כלל הקפדה

ל, הערה קסב סי' ריבית הל' ח"ג חיו"ד משה באגרות זה, די� בביאור (וע"ע הקודמת, בהערה ועי' שקבלו.

כס�). דינר להלואות ככר הלואות די� את (ש�) הרמ"א ובדימוי
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בדי� תליא לא חומש די� אבל דמי', שתופס דינו שקודש ומה "קודש", איקרי דשביעית

חומש דתוספת די� בחילולה אי� וע"כ "בהקדש", אלא מעשהÂÙקודש, לעני� לדבר (ודוגמא ,

של די� בו יהא לא מ"מ פדיו� די� בו שיי� היה א� דא� בודאי מה"ת, דאסור למ"ד שבת

זה אי� מ"מ מ"ד, לה� נאסרי� ומעשיה קודש איקרי דשבת דאע"פ משו� חומש, תוספת

).ÊÙהקדש

úáùá úéòéáù úùåã÷ ìåìéç

.‚ÎÏ"È˜משו� דאסור בשבת קני� גזירת מכלל והוא ההקדש, את לחלל בשבת דאסור

ד). סעי' שלט (סי' ובשו"ע ע"א) לז (ד� בביצה וכדאיתא יכתוב, שמא גזירה

ÂÏ‡˘Âבפרי הנמצאי� שביעית קדושת לחלל מותר הא� שליט"א, שטיינמ� הגראי"ל את

שביעית, בדמי אות� שלקחו לפי קדו"ש, בה� שיש דגי� לאד� שיש כגו� בשבת, שני

הי"ב) (פ"ו בתוספתא כדאיתא לגוי פ"ש להאכיל אסור והרי בשבת, לגוי להאכיל� ורוצה

שרי הא� אחר, פרי על קדושת� את לחלל רוצה ולכ� הי"ג), משמו"י (פ"ה וברמב"�

בשבת. כ� לעשות

·È˘‰Â.הגזירה בכלל זה וג� הקדש, חילול בכל כמו ÁÙלאיסור

.ÂÙהקדש מרשות העברתו במהותו הוא החילול מעשה הקדש וחילול מעשר דחילול עוד לבאר אפשר והיה

בו אי� וע"כ הוא גרידא איסור די� שביעית דפירות חילול אבל חומש, להוסי� קנסוהו וע"כ חולי� רשות אל

הוא יסודו שביעית פירות חילול דא� בדעתו שביארנו כג בסי' לשיטתו אזיל דרבינו אלא חומש, תוספת די�

ודו"ק. העול�, רשות שהוא דשביעית ממונית מרשות הפירות בהוצאת

.ÊÙיו� של עיצומו אלא שבת חפצי על קדושה ליכא מ"מ אסורי�, שבת דמעשי מ"ד לה� דא� להעיר ויש

מ"מ אסורי� דמעשיה מ"ד וא� קודש, מעשיה ואי� קודש היא ע"א מג ד� בכתובות וכדאי' האיסור, גור�

איסור. די� אלא במעשיה, קדושה חלות ליכא

.ÁÙהוצאה שענינו הקדש חילול שאני דלכאורה ביאור, צרי� דהדיוטוהנה ממו� לרשות דגבוה ממו� מרשות

דאי� גרידא קדושה חילול אלא רשויות העברת אינו קדו"ש חילול אבל חכמי�, שגזרו וממכר למקח ודמי

מעשר למ"ד א� בשבת לחלל שאסור שני למעשר וכ� כלל, למקח ול"ד ממונות דיני ע� לקדו"ש שייכות

ללא כא� לאוכלו שאסור כיו� כמתק� דמיחזי משו� טע� איכא דהת� לפי דמי לא נמי הוא, הדיוט ממו� שני

כמתק�. מחזי לא ק"ש דיני בו יש רק לאוכלו שמותר בשביעית אבל כ"ה) ס"ק שלט סי' מ"ב (עי' חילול

מרשות הוי דלא א� אחר לדבר דבר העברת בכל שייכא וממכר מקח אטו שהגזירה לפי שאסור דעתו ולכאורה

הקדש. לחילול דמי קדו"ש חילול עני� דא� נחזי העיי� אחר אכ� לרשות,

אי� אמרו ובגמ' וכו' אותו מוכרי� אי� שני מעשר תנ� וז"ל: ה"א) פ"א שני (מעשר בירושלמי איתא דהנה

מותר שיהא הוא בדי� כר"י בר� ר"מ אותו מוכרי� אי� תנא מא� וכו', קדושה בו שכתוב מפני אותו מוכרי�

מותר שיהא די� אינו לזרי� מותר שהוא מע"ש למוכרה מותר לזרי� אסורה שהיא תרומה א� מק"ו למוכרו

ממו� מע"ש דס"ל לר"י אבל למוכרו דאסור בודאי גבוה ממו� דמע"ש ר"מ דלשי' דמבואר כלומר למוכרו,

שה� יוכיחו ביכורי� איתא: ועוד וכדלעיל. דתרומה מק"ו למוכרו מותר נ"ד) (ד� בקידושי� וכדאי' הדיוט

תופס שהוא במע"ש תאמר דמיה� את תופסי� שאינ� בביכורי� אמרת א� לא למוכר�, ומותר מחיצה טעוני�
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היא שביעית של מכירתה מזו יוד� א"ר למוכרה, ומותר דמיה את תופסת שהיא תוכיח שביעית דמיו, את

חילולה.

אחרי�, ודמי� פירות אל עוברת קדושת� שאי� היינו דמיה� את תופסי� שאי� בביכורי� דאמרו מאי ובפשוטו

חליפיה, פירות על או דמיה על נתפסת שביעית שקדושת היינו דמיה תופסת דשביעית דאמרו מאי ולפי"ז

שבקדושתו מתחלל אינו הראשו� פרי הרי חילולה היא שביעית של דמכירתה יוד� ר' דאמר מאי קשה וא"כ

נתפסת שקדושתה דבשביעית דאפשר כיו� משביעית מכירה היתר ללמוד דאי� לומר דכוונת� וצ"ל עומד, הוא

דהתפסת נימא דאי ולהאמור) ד"ה סק"מ י' סי' (שביעית החזו"א והקשה למוכר�, איסור אי� אחרי� פירות על

דיכול שני מפרי הבאה קדו"ש מהתפסת נוכיח א"כ בלבד חילול די� הוא שני מפרי שלישי בפרי קדו"ש

ובכה"ג אחר דבר על קדושת� את לחלל ירצה דלא בגוונא והוא אחר בפרי קדושת� שתתפס ללא למוכר�

בפרי א� וכו' ממנה מהוה שאתה כל ומדי� כרחו על קדו"ש מתפיסה דמכירה ומוכח חילול�, אינה מכירת�

שני.

קדושת� חילול ללא שביעית פירות למכור דמותר ש� מש"כ לפי היא זו ראיה דכל הביא כ) (סי' ובקה"י

שהוא סחורה איסור משו� כ� לעשות דאסור טו) ס"ק י (ובסי' יג ס"ק יג בסי' מש"כ לפי אבל המעות, על

דאסור אה"נ דבכ� כיו� כה"ג העמידו דלא ראיה כל אי� א"כ לאכילה עומדי� שאינ� מעות ברשותו מקיי�

שביעית. הפירות את למכור לו

הערות: בכמה צ"ב הירושלמי דברי בגו� שע"כ‡.והנה דמיה� תופסי� אינ� דביכורי� הא שייטא מאי צ"ב

נשארי� גופייהו ומע"ש הביכורי� מ"מ הא למוכרו אסור דע"כ דמיו תופס שהוא ומע"ש למוכר� מותר

בקדושת�. זלזול מדי� הוא דבפשוטו מכירת� לאסור זה די� עני� ומה הלוקח ברשות צ"ב·.בקדושת� עוד

להו, אית קדושה לכו"ע הרי הדיוט ממו� או גבוה ממו� מע"ש א� ור"י דר"מ לפלוגתא זה עני� שיי� מאי

למוכר�. אסור כ� דשאני‚.ומשו� ודחו למוכרה מותר ואפ"ה דמיה תוספת דשביעית דאמרו במאי צ"ב עוד

העברת אלא קדוש דבר מכירת מעשה כא� דאי� הירושלמי כוונת ובפשטות חילולה, היא דמכירתה שביעית

ואדרבא בקדושתו נשאר הפרי אזי ראשו� לפרי נתכוונו א� דממנ"פ וצ"ב אחר, דבר על זה מדבר הקדושה

ונתפסה מקדושתו שמתחלל שני לפרי נתכוונו וא� כלל, קדושה חילול כא� ואי� בקדושה נתפס שני הפרי ג�

עברה מכירה או חילול די� שע"י במע"ש א� קיי� זה די� הא למוכרו מותר וע"כ השלישי בפרי קדושתו

בירושלמי דאמרו במאי נתכוונו דלכ� מבאר דהפנ"מ אמת [וה� למוכר�. אסור ואמאי המעות אל הפירות קדושת

יוד� רבי זעירא רבי בש� יוסא "רבי הת� איתא והכי פלפולו" "משו� הוא דלעיל דבריה� דכל הסוגיא בסו�

אבל האמורא של פלפולו לפי היה הנדו� דכל הפנ"מ ומבאר פלפולו". מפני הוא הכל דברי יילא רבי בש�

דאיסור למוכרה אסור שביעית וג� חילולו זו מכירתו נמי מע"ש שהרי נכוני� הדברי� אי� דמילתא לקושטא

מפורש וקרא חילולה היא מכירתה מע"ש דא� דלעיל האמורא ידע לא דוכי קשי� ודבריו בה, יש סחורה

נמי למוכרה אסור נמי דשביעית מש"כ וכ� למע"ש, שביעית בי� חילק ואמאי וכו' בידי� הכס� וצרת הוא

ידו על מוכר ובנו לוקט והוא שרי עראי דר� ומ"מ אסורה בה הסחורה ורק למוכרה מותר שביעית הא קשה

מפני הגר"א הגי' כ� דמשו� ונראה לאוסרו. בעו זאת א� ובמע"ש אשהשרי קידושי איסור על ואזיל זלזולו,

למכור ואסרו פ"ש למכור שהתירו דלעיל דבריה� מכל לחזור באו ולא בה� הזלזול משו� דאסור בפ"ש

צב"ג]. הירושלמי דדברי הערתינו חזרה ומעתה מע"ש. פירות

דהוא אלא הגברא על די� א� אינו שביעית פירות דדי� והוא, גדול, יסוד הללו הירושלמי מדברי יראה ואשר

לאכלה" לכ� �האר שבת "והיתה שביעית בדי� דנתחדש כלומר ממו�", "רשות של חדשה מציאות חידש

להפקיר� וחובתו שלו, ממו� ברשות חלק לה� ויש דהעול� ממו� לרשות שייכי� בשביעית שגדלו דהפירות

מקור ומצינו העול�, של הממונית רשות� אל בפירות הממונית רשותו את להעמיד די� עליו שחל הוא ענינה

הרמב"� ומבאר פגי�, משהוציאו העצי� את קוצצי� דאי� בהא מ"ח) (פ"ד להרמב"� פיה"מ בדברי זו להנחה

הממונית וזכות� העול� אכילת לצור� פירות שיגדלו נות� שאינו בכ� העול� את גוזל שהוא לפי טעמא דהיינו
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למכור מותר א� דהנדו� ה� כ� הירושלמי דברי ביאור ומעתה עי"ש. שביעית, גידולי פירות את לאכול היא

הללו הפירות אזי גבוה ממו� דמע"ש דס"ל דלר"מ אלא שביעית בפירות זלזול מדי� אינו לא או מע"ש פירות

אליבא דנו וע"ז דגבוה. ממו� מרשות ולהוציא� למוכר� בעלי� איננו וא"כ שלו שאינה ממו� ברשות נמצאי�

דמ"מ י"ל הוא הדיוט ממו� א� דא� לדו� וכוונת� למוכר�, מותר א� הוא הדיוט ממו� דמע"ש דס"ל דר"י

כל ללא הגברא על איסור די� רק דאיכא או בירושלי� לאוכל� המחייבו ברשותו לגבוה ממו� זכות איכא

שאינ� ביכורי� דשאני ודחו למוכר�, שמותר מביכורי� והוכיחו למוכר�. יכול וע"כ ברשותו לגבוה ממו� זכות

ממו�" "רשות די� איננו ביכורי� דדי� מוכח דמיה� תופסי� ביכורי� שאי� דחזינ� דכיו� כלומר דמיה�, תופסי�

דמי� התפיסת די� בהו שייכא לא כ� דעל הגברא על גרידא איסורי די� אלא דכהני� ממו� רשות ולא דגבוה

זאת ועל שלו. שאינה ממו� ברשות שורשו הפירות די� אי� א� למכור איסור כל דאי� למוכר� מותר כ� על

דמע"ש וכמו דמיה תופסת שביעית דהא כלומר, למוכרה, ומותר דמיה תופסת שהיא תוכיח דשביעית אמרו

הפרי גו� כלפי ולא ממו�" ה"רשות כלפי הינו המתחדש הדי� מע"ש ובי� שביעית דבי� ומוכח דמיו תופס

הללו מע"ש בפירות המתקיימת ברשותו דגבוה" ממו� "רשות יוצרי� ברשותו הנמצאי� מע"ש דפירות אלא

שביעית ובפירות חליפיה� על חייל דינא ממילא רשות באותה תחת� אחרי� דמי� או פירות שמכניס וע"י

וע"י הללו שביעית בפירות המתקיימת ברשותו דהעול�" ממו� "רשות יוצרי� ה� הרי ברשותו שנמצאי�

להעמיד הוא להפקירו הגברא של דינו דכל בה� שביעית דיני חלו ממו� רשות לאותה אחר ממו� הכנסות

הדי�, מתקיי� ובה� הדי� סיבת וה� ברשותו, שגדלו שביעית בפירות שהתקיי� ברשותו דהעול� ממו� רשות

כלפי אלא הפירות גו� כלפי אינ� וכדו' להפסד ולא לסחורה ולא לאכלה שביעית בפירות שנאמרו והדיני�

זו מרשות יעשה ולא ברשותו ויצניענה יקיימנה שלא נאמר וכלפיה ויכלנה יאבדה שלא הזו ממו� הרשות

המכירה את אוסרת אינה דשביעית ממו� רשות דדי� כש� וממילא קדו"ש. ללא ברשותו שמתקיימי� ממו� רווחי

כלומר חילולה, היא דמכירתה שביעית שאני דחו זאת ועל מכירת�. את יאסור לא דמע"ש ממו� רשות די� כ�

למוכר� מותר כ� ואעפ"י בשביעית ממו� רשות די� דאיכא מכירה ע"י קדו"ש דמתפיס מהא להוכיח דאי�

העברת הוא משמעותו וחילול הוא חילול מעשה המכירה ומעשה להקדש שביעית דהוקשה די� דנתחדש אלא

ראיה אי� ומעתה חילול. פעולת מהוה מכירה לכו"ע דהת� להקדש דהוקשה בשביעית דוקא וזהו הקדושה

ממו� רשות על מורה שביעית די� דאי� משו� הוא שביעית פירות למכור דמותר דמאי למע"ש משביעית

מעשה ע"י בקדו"ש נתפסי� דדמיה מהא זו רשות של קיומה על להוכיח ואי� ברשותו הנמצאות דהעול�

הירושלמי. בביאור כנלע"ד מכירה.

לומר בירושלמי נתכוונו דלא שני בפרי א� חליפי� די� איכא א� דיליה בנידו� לחזו"א ראיה אי� ולפי"ז

חילול יהא לא לחלל ירצה לא א� דבודאי דאפשר לחלל, ירצה לא א� א� לחלל מחייבת המכירה דבשביעית

דהתפיסת לומר הכרח דאי� הרי לחלל ירצה א� רק המכירה ע"י נעשה דהחילול דמהא לומר כוונת� ורק

להעבירו �יחפו לא א� ואה"נ קדושה, העברת די� זהו אלא ממו� רשות אל ממו� הכנסת ע"י נעשית הקדושה

קדו"ש. תעבור לא

שבשדהו שביעית שפירות בממונו העול� זכות והיא בשביעית ממו� רשות די� דאיכא זה ליסוד ירדנו וא�

מ:) (ד� בסוכה דאמרינ� מאי חדש בביאור להבי� אפשר הממונית, רשותו בתו� העול� של ממו� רשות יהיו

להלכתא. קי"ל והכי חילול דר� ובי� מקח דר� בי� פ"ש אבל מקח דר� אלא מתחלל אינו לכו"ע ראשו� דבפרי

ש לא אזי מקדושתו להעבירו אפשרות שאי� ראשו� דבפרי הוא חילולוהביאור ע"י קדושה העברת די� בו יי�

וזהו שביעית, דהפירות הממו� רשות אותה אל אחרי� מעות או פירות הכנסת שהוא מכר למעשה בעינ� וע"כ

ופרי וכמשנ"ת, הפירות כלפי ולא הרשות כלפי נאמרו שהדיני� כיו� שביעית דיני את בה� א� מחדש אשר

פרי את הוציאה העול� של ממו� שרשות דיינינ� שבו מכר מעשה שנעשה �חו שהרי באיסורו נשאר ראשו�

ממו� רשות אל ונכנס חוזר הראשו� הפרי כאחת באי� מ"מ זו, רשות אל השני הפרי הכנסת בעבור הראשו�

ממו� ברשות מציאותו את המחייבת שהיא הממוני מצבו סיבת היא שבו שביעית קדושת שהרי העול� של
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íøåòéá ïîæ øçàì íééåâ ìù ù"ô úéð÷

.„Î‰�‰ביערו ולא ביעור� זמ� שהגיע שביעית דפירות ז) כה, (ויקרא הרמב"� שיטת ידועה

לעול� הפרי ולכשנסתלקËÙנאסר להפקירו, יכול היה ולא דנאנס היכא האחרוני� ונחלקו ,

סעי' (פי"ט אד� החיי לבעל צדק השערי דעת נאסרי�, הללו פירות א� הפקירו, מיד אונסו

נאסרי� שאינ� השל"הˆה') אבל (עי'ˆ‡, בחזו"א משמע וכ� נאסרי�, בכה"ג דא� כתב,

זבחי�). ד"ה יג ס"ק י"ד סי'

Ê"ÙÏÂפירות לקנות אי� נכרי�, בפירות שביעית קדושת דהנוהגי� שליט"א, הגראי"ל אמר

ונאסרו אות� מבערי� אינ� ה� שהרי בזה, להקל הנוהגי� מאות� ביעור� זמ� שעבר נכרי�

כאונס הוי אי וא� דידהו, ביעור זמ� בהגיע צרי�ˆ·לדיד� שאי� להו דסבירא כיו� לדידהו,

וכדלעיל. הפירות נאסרי� מ"מ ˆ‚לבער�,

של ממו� לרשות ליכנס כדי מכר לפעולת הוא נצר� שביעית קדושת בו שאי� שני בפרי וכ� העול�, של

ממונית רשות ליצור המחייב די� בו אי� שהרי חילול ע"י א� מקדושתו להעבירו אפשר שני בפרי אבל העול�.

ממנו להעביר שיי� אלו דיני� ואת שביעית, וקדושת שביעית דיני בו שנתנו ורק שביעית פרי שאינו לעול�

גרידא. חילול ע"י אחר בפרי וליתנ�

.ËÙ('א אות השביעית סדר כו ובסי' וירק, ד"ה ז' ס"ק וש� ובעני�, ד"ה סק"ו יא (סי' החזו"א הכריע וכ�

הפירות שאי� ע"ב נב ד� בפסחי� תוס' שיטת אבל מ"ט), פי"ח (אהלות והר"ש ז) כה, (ויקרא הרמב"� ובדעת

מותרי�. ה� הרי הפקיר� וא� לעול� נאסרי�

י"ז.ˆ. אות נ"א סי' שלמה מנחת ושו"ת נה), פרק (סו� שביעית פירות ביעור פרק החרדי� דעת וכ"ה

מרדכיˆ‡. גדולת בספר גאלנטי והרב מ"ג), סי' (ח"א מהרי"ט שיטת וכ"ה ק'), (אות האותיות בשער השל"ה

ט'. סי'

לפיˆ·. קרב� שמביא ב"ד בהוראת שעשה דיחיד דקי"ל בהא שביאר צ"ו) סי' יור"ד (תנינא בנודב"י עי'

(וע"ע עכ"ד, שוגג, אלא מיחשב לא טעות ע"י בא שהאונס וכיו� נכונה הוראה היתה שלא מילתא דאגלאי

הכ� והעתיקו כשוגג, נחשב בטעות שהורה חכ� ע"פ בשבת מלאכה שעושה דמי סק"ג שי"ח סי' במג"א

שדינו הגדולה וכנסת זאב בנימי� בש� סק"כ) (ש� החיי� הכ� כתב באונס עשה א� מיהו יז, ס"ק ש� החיי�

�חמ שהה א� ובעני� וז"ל: סק"ח) תמ"ח סי' (או"ח תשובה השערי במש"כ וע"ע נאסר. ואינו שוגג מדי� קל

שמואל (בית יז סי' סו� העזר באב� שנתבאר ממה לילמוד יש אונס, מיקרי א� בטעות הוראה פי על בפסח

היתר שנוהג שמי לפ"ז נמצא העזר). אב� חלק אפרי� בית בשו"ת ועי' סג), (שורש מהרי"ק בש� קעב) ס"ק

אלא נאסרי�, שהפירות ודאי בניד"ד וא"כ אונס, ולא שוגג הוי טעה שהחכ� גליא שמיא כלפי א� חכ� ע"פ

נאסרי�. שהפירות קי"ל בזה ג� מ"מ אונס דחשיב דסברי לחולקי� דא�

שהריˆ‚. ביעור, חובת בהו איכא קדו"ש בה� דאיכא לסוברי� א� עכו"� דפירות דפשיטא מילתא לאו אכ�

בסי' וכ� כ"א סי' (ח"א משמו המבי"ט וכ"כ כ"ג) סי' רוכל אבקת בשו"ת דבריו (הובאו הזק� הר"ש שיטת

וע"ע מ"ג, סי' (ח"א המהרי"ט וכ"פ ביעור, די� בה� אי� מ"מ קדו"ש נכרי� בפירות דאיכא דא� של"ו)

די� א� בה� איכא אזי נכרי� בפירות קדו"ש איכא דא� להו פשיטא האחרוני� רוב אכ� הכ"ט). פ"ד ברדב"ז

וירק, ד"ה סק"ז יא (סי' החזו"א הכריע וכ� ה"ג) משמו"י (פ"ז קורקוס ומהר"י ה"א, פ"ו הרש"ס וכ"כ ביעור,

כה). ס"ק כה וסי'
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ÛÈÒÂ‰Âנוהגי� שאי� מאות� עכו"� פירות לקנות שאסר זצ"ל החזו"א מר� בש� ששמע

ק"ש בה� נוהגי� שאינ� מאחר עור, בלפני אות� דמכשילי� משו� שביעית, קדושת בה�

סחורה באיסור שביעית.ˆ„ועוברי� פירות מה� לקנות אי� גווני בכל ולפ"ז ,

úéòéáù úåøéôá øùòî øåèô

.‰ÎÂ˜ÏÁרש"י� ממעשרות, פטורי� שביעית דפירות בטע� א) טו, (ד� בר"ה ותוס' רש"י

מני� מכלל יצאה השביעית ששנת משו� הטע�, כתבו והתוס' הפקר, מטע� דהוא ס"ל

לשביעית אזלינ� דבאתרוג בשביעית, ונלקט שישית בשנה שחנט באתרוג ונפ"מ המעשר, שנות

לא לרש"י א"כ א), מ, (ד� ובסוכה ש� בר"ה כדאיתא לקיטה, בתר ולמעשר חנטה, בתר

לתוס' אבל הפקר, ואינו שביעית קדושת בו ואי� בשישית שחנט כיו� ממעשרות פטור יהא

שנות ממני� שאינו בשנה היתה ולקיטתו עישורו לקיטתו שאחר כיו� ממעשרות, פטור יהא

ˆ‰המעשר.

„ÂÚ,קדו"ש בה� שיש החזו"א לשי' לישראל שביעית פירות שמכר עכו"� בדי� נפ"מ

גוי של ברשותו הפקר היו שלא כיו� בתרו"מ, חייבי� לרש"י ישראל, ביד מלאכת� ונגמרה

ושייכי� בקדו"ש קדושי� שה� כיו� המעשרות מ� פטורי� תוס' ולשי' להפקיר�, מחויב ואינו

המעשר. שנת בכלל שאינה שביעית לשנת המעשרות בשנות

‰�‰Âפירות מכר עכו"� א� וי"א וז"ל: י"ט, סעי' סו� של"א סי' ביו"ד הרמ"א כתב

עמו� כדי� עני מעשר ומפריש בתרו"מ חייבי� ישראל ביד מלאכתו וגמר לישראל בשביעית

הנ"ל. כרש"י דס"ל ומבואר ע"כ. ומואב,

Î"˘Ó·Â�"הש ביאר ומואב, עמו� כדי� עני מעשר ומפריש בתרו"מ דחייבי� הרמ"א

כדי עני במעשר חייבי� ומואב בעמו� שא� ק"ו דהיינו נ"ט), (ס"ק ובהגר"א מ"א) (ס"ק

חייבי� רש"י לשיטת הא וקשה גופא. בא"י ק"ו בשביעית, שבא"י עניי� עליה� שיסמכו

מדאורייתא במעשרות הללו דעיקרˆÂפירות ומואב מעמו� ללמוד ואי� הפקר, שאינ� כיו�

לקנותˆ„. מותר א� (החזו"א) ממר� שאל זצ"ל ברז� הגר"ש שגיסו (בבאה"ה) הכ"ט פ"ד אמונה בדר� עי'

דלפנ"ע איסור אי� הרי ושאל שאסור, והשיב המקילי� סמ� על בה� הסוחר מישראל בשביעית גוי� פירות

רשות לה� אי� השיב ולאחד לסמו�, מה על עליה� אי� והשיב להתיר לסמו� מי על יש ההוא על כאשר

שנאסר, היי� את לשפו� מר� לו והורה שביעית של יי� ביער ולא המקילי� על סמ� שא' ומעשה כ�, לנהוג

יצחק הפרי וכשיטת השוגג את להמכשיל ג� עור לפני שיש דס"ל צ"ל שוגג, הוא שהמוכר [וא� עכ"ד.

איכא אי ובעני� בזה]. דעות שהביא י"ג אות כ"ו כלל וא"ו מערכת חמד בשדה ועב"ז מח), סי' ח"א (בשו"ת

חת"ס ובשו"ת כ"א סי' המבי"ט בשו"ת ע"י זאת שמתיר חכ� הוראת על שסומ� למי להושיט לפנ"ע איסור

ע סי' ואכמ"ל.חיור"ד ט"ז, ס"ק מט סי' או"ח ובחזו"א "ז,

בזה.ˆ‰. בארוכה הביאו) (בד"ה ס' סי' דוד ובמקדש כה, הערה ד סימ� לעיל עיי�

.Âˆוא"כ קמאי, ועוד ע"א) פח ד� בב"מ בתוס' (והובא לר"ת לקוח פטור ליכא מלאכה גמר קוד� דכשקונה

בז' המעשרות די� מה"ת אי� לדעת צרי� וא"כ לעשר, מה"ת חייב יי� ועשא� בשביעית מגוי ענבי� כשקונה

מ"ע. תקנו עניי� תקנת ומפני מד"ס, חיובו שיסוד ומואב לעמו� לדמות שיי� מה אבל מ"ש, או מ"ע אי
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מדרבנ� רק הוי משו�ˆÊחיוב� בשביעית א� במעשרות וחייבוהו א"י, אטו גזירה משו�

בכה"ג, מעשרות חיוב ליכא כלל תוס' ולשיטת לא"י). סמוכי� שה� (כיו� עניי� תקנת

אי� ומואב דעמו� היא, פריכא דק"ו משו� בשביעית מעשרות חיוב מהת� למיל� דליכא

שביעית. קדושת איכא א"י בפירות משא"כ קדו"ש, בפירות

¯Ó‡Â,מדרבנ� הוא בזה"ז בא"י תרו"מ הפרשת דא� דכיו� שליט"א, שטיינמ� הגראי"ל

עיקר דהוי ויצהר תירוש דג� אינו זה פרי א� מבעיא ולא ומואב, לעמו� השוו� מסברא לכ�

מדרבנ� מעשרות�ˆÁחיובו דבזה"ז כיו� י"ל ויצהר תירוש דג� מעשר הוא א� א� אלא ,

מדאוריתאˆËמדרבנ� מעשרות� נמי דבזה"ז נימא אי וא� ומואב. לעמו� דינ� בשביעית השוו ,˜

מעשר תורת פקעה דלא דא� לומר יש א"י, קדושת להפקיע לעכו"� קני� דיש למ"ד שמא

הוא. בלבד מדרבנ� דידהו תרו"מ חיוב מ"מ ישראל, ביד ˜‡בנגמר

âåøúà ïéãúéòéáùá

.ÂÎ‰�‰,שביעית לעני� בדינו הראשוני� נחלקו לשביעית, הנכנס שישית של אתרוג בדי�

שלא (סי' ביו"ד והגר"א ה"ה) שני מעשר (פ"א והראב"ד ב) טו, ד� (ר"ה רש"י דעת

(פ"א הרמב"� ובדעת כלל. קדו"ש בו ואי� לגמרי חנטה אחר בו שהולכי� קצא), ס"ק

(בהלכות והכס"מ בדבריו, סתירות מצינו הי"ב) ויובל משמיטה ובפ"ד ו' ה"ד ממעש"ש

ובי� מעשר לעני� בי� לקיטה ואחר חנטה אחר הולכי� דלחומרא שיטתו, פירש ש�) שמו"י

מעשר חיוב ולעיקר דלשביעית שיטתו, פירש י' ס"ק ז' סי' שביעית והחזו"א שביעית. לעני�

ליל� לשביעית משישית היוצא באתרוג חכמי� שהחמירו אלא חנטה, בתר באתרוג אזלי'

.Êˆ�מעשרי שיהיו דהלל"מ אמרו מ"ג פ"ד ידי� במסכת דהנה ,�לתר זצ"ל פלמ� הגרב"צ בש� ושמעתי

לאו דהלל"מ שכתב בכס"מ וע"ש ה"ה, ממ"ע בפ"ו הרמב"� כתב הזה וכלשו� בשביעית, מ"ע ומואב בעמו�

בעיקרה היתה דהלל"מ י"ל אולי רש"י לשיטת מיהו מד"ס, הוה ומואב בעמו� מעשרות חיוב כל דהא דוקא

הסמיכו וחז"ל וכנ"ל, בז' ונלקט בו' שחנט כאתרוג הפקר שאינו באופ� בשביעית בא"י תרו"מ הפרשת על

הכל. א"ש ולפ"ז ומואב, לעמו� זה דבר

.Áˆש� ובתוס' שא�, בית את ד"ה וברש"י ב ו, ד� חולי� בגמ' וע"ע הבאי�. בס"ק המובאות הדעות לכל

והתיר. ד"ה

.Ëˆוהריצב"א ב) פב, (ד� וביבמות א) טז, (ד� בשבועות הרשב"א וכ"כ הכ"ו מתרומות פ"א הרמב"� וכמש"כ

סעי' שלא סי' הרמ"א וכמש"כ נהגו וכ� א. פא, ביבמות ומאירי א"י הל' וסה"ת חלה הל' ריש זרוע באור

סק"ג. ו' סי' שביעית וחזו"א א

והרשב"א˜. לו גיטי� הזכות בספר הרמב"� וכ"ד ה"ג ביאה מאיסורי ובפ"כ ש�, בהגהותיו הראב"ד וכדעת

הר"י. בש� שלא סי' יו"ד וטור הראב"ד בש� ש� ביבמות

דחיוב�˜‡. רמא) סי' (ח"ג החדשות צהלו� מהרי"ט ובשו"ת ח) (סי' להב"י רוכל אבקת בשו"ת חזינ� כ�

פשיטא הי"ב) מתרומות (פ"א הרמב"� על בחידושיו החזו"א אבל גוי. ברשות היו שבתחילת� כיו� הוא מדרבנ�

יש ובגדר נכרי� בפירות קדו"ש בדי� במחלוקת� טמו� מחלוקת� יסוד ולענ"ד מדאוריתא, הוא דחיוב� ליה

ואיכ"מ. א סי' שביעית ובחזו"א פמ"ז ובכו"פ משמו"י פ"ה סו� בכס"מ עיי� בא"י, לעכו"� קני�
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לקיטה. אחר הדי� מעיקר באתרוג הולכי� המעשר שנות ולעני� להחמיר, לקיטה אחר ˜·ג�

א. טו, ד� בר"ה בעה"מ שיטת וכ"ה

ÔÈ�ÚÏÂשנלקט אתרוג קוני� אפשר) (א� לכתחילה השביעית, בשנת מצוה של אתרוג

הפוסקי� לרוב בשביעית, ונלקט בשישית שחנט ואתרוג כלל. קדושה בו שאי� שביעית קוד�

הפטור שטע� א) טו, (ר"ה רש"י לשי' מעשר, לעני� אבל וכנ"ל. שביעית קדושת בו אי�

הכא א"כ המעשרות), מ� פטור (והפקר הפקר שה� משו� הוא שביעית בפירות ממעשר

דס"ל, התוס' לדעת אבל במעשרות, חייבי� הפקר ואינ� הפוסקי� לרוב קדו"ש בה� דאי�

קדו"ש בו שאי� א� הכא א"כ המעשר, שנות בכלל אינה שביעית ששנת משו� הוא דהפטור

לקיטה, בתר באתרוג אזלינ� המעשר שנות דלעני� כיו� מ"מ חנטה, אחר בו שהולכי� לפי

המעשר מ� פטור הוא הרי בשביעית, נלקט שני˜‚והוא למעשר לא שייכת זו שנה אי� כי ,

זו. במחלוקת הכרעה שאי� ז ס"ק כ סי' בשביעית החזו"א וכתב עני. למעשר והורה˜„ולא

המעשר לית� חייב ואינו ברכה, בלא מספק יעשרנו זה שבאתרוג שליט"א שטיינמ� הגראי"ל

דהממעה"ר. מספק, לעני ˜‰עני

úåøéô ìò úéðéîùá èáùá å"è íãå÷ åèðçù úåøéôá øùòî

èáùá å"è øçà ïèðçù

.ÊÎ‰�‰'א הוא ושמינית שביעית לעני� דר"ה ה"ט) משמו"י (פ"ד הרמב"� כדעת קי"ל

יז) ס"ק ט' וסי' טז, יג ס"ק ז' (סי' החזו"א שהכריע וכמו בשבט, ט"ו ולא ,˜Âתשרי

טו,˜·. (ר"ה במאירי וע"ע פו, ס"ק משמו"י ובפ"ד מ' ס"ק שני מעשר מהלכות פ"א אמונה בדר� ועב"ז

כהחזו"א. דס"ל ש� סוכה תמרי� כפות ובספר א) לט, וסוכה א

את˜‚. שבוע שני בשאר יוחנ� א"ר ה"ד פ"ב ביכורי� בירושלמי דיעוי' הוא, דפשיטא מילתא לאו אול�

לקיטה) לאחר (דהיינו ששית לששית מחמישית עבידא האי� כאיל� בו מהל� את ובשביעית כירק בו מהל�

ולשביעית לששית מחמישית נכנס חנטה) בתר למעשר ג� אזלי' השביעית (דבשנה ששית לשביעית מששית

נכנס למעשר) ג� חנטה בתר אזלי' שביעית (דבשנת חמישית בשביעית לקיטה) (בחר ששית בששית לקט�

אזלי' דלר"י ומבואר הגר"א). גי' (כ"ה שמינית בשמינית ששית בשביעית לקט� ולשמינית לשביעית מששית

בבת לכ� חנטה בתר אזלי' מעשר וחיוב שביעית דלעני� דכיו� משו� חנטה בתר למעשר א� השביעית בשנה

ממע"ש פ"א שמח באור ועב"ז חנטה. בתר המעשר שנת את קובעי� ולכ� ממעשר לפטור א"א לז' שנכנס ו'

וכ�). ד"ה (בבה"ה ש� אמונה ובדר� ה"ה

א"צ˜„. ולתוס' לעשר צרי� דלרש"י ישראל ביד מלאכתו שנגמרה בשביעית עכו"� פירות לעני� ונפק"מ

ברכה. על הזכיר ולא מ"ע לעשר שצרי� שפסק יט) סו"ס שלא סי' (יור"ד ברמ"א ועי' לעשר,

ש˜‰. מעשר להפריש חייב אואבל שני מעשר שנת הינה א� הפוסקי� בה נחלקו שביעית דשנת מספק, ני

שמא במעשרות חייב הוא א� וא� המעשרות מ� פטור א� ספק ס"ס מדי� נפטרהו (ולכאו' עני. מעשר שנת

דברי לפי בזה ויל"ע דידהו. שני מעשר חיוב לגבי ס"ס איכא וא"כ עני במעשר אלא שני במעשר חייב אינו
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בשמינית תשרי א' אחר שחנטו ט'˜Êוהפירות סי' החזו"א (כ"כ שני, מעשר בה� מעשרי�

יח). ס"ק

Ï"È‡¯‚‰Âבשבט ט"ו קוד� שחנטו מפירות לעשר יכול א� נסתפק, שליט"א שטיינמ�

האיל� בפירות המעשרות שנת שהרי דשמינית, בשבט ט"ו אחר שחנטו פירות על דשמינית

היא שביעית קדושת כלפי שמינית שנה א� א� וא"כ בשבט, ט"ו עד בשבט מט"ו היא

חייל דלא לחברתה משנה מעשר זה דנחשב אפשר מעשרות לעני� מ"מ תשרי, מא' כבר

מ"ה. פ"א בתרומות ˜Áכדתנ�

äèéîùä ãòåå ,ã"á øöåà

.ÁÎ‰�‰ספיח ואת דכתיב מקראי וילפי' הקוצרי�, כדר� לקצור איסורא איכא בשביעית

ובירושלמי מ"ו פ"ח שביעית (עי' לא. הקוצרי� כדר� קצירה הא – תקצור לא קציר�

שינוי). (בלא הקוצרי� כדר� השדה כל את לקצור מה"ת אסור שדה לו שיש מי לפיכ� ש�).

ה פירות כל את למכור מה"ת אסור נמי רפ"חוכ� ובתוספתא סחורה. איסור משו� שדה

והיתר באיסור וכ' בכס"מ), (ע"ש מתירי� לו שיש איסור הוא טבל דאיסור ה"ו) ממאכ"א (פט"ו הרמב"�

וס"ק נה ס"ק ובש"� ט סעי' קי סי' ביו"ד רמ"א עיי� ס"ס, עפ"י מתירי� אי� דבדשיל"מ כה) (כלל הארו�

ואיכ"מ). נח.

.Â˜טו ד� (בר"ה והר"ח שוח) בנות (ער� הערו� שיטת אכ� ע"ב), לט ד� (סוכה רש"י בשי' מבואר וכ�

הספרא על וראב"ד ור"ש בהר) (פרשת הספרא על הלל ורבינו ש�) חזו"א (עי' מ"ה פ"ב שביעית והר"ש ע"ב)

מא' היא שביעית הספרא) (על והראב"ד דלהר"ש (רק בשבט לט"ו בשבט מט"ו הוא דשביעית דר"ה (ש�)

השל"ה נקט וכ� מ"ה), פ"ב שביעית ש� אנשי בתוס' דבריה� והובא דשמינית, בשבט ט"ו עד דשביעית תשרי

ואכמ"ל. ע"ש), הרמב"�, בדעת כ� ופירש נ"ה, אות האותיות (שער

.Ê˜לדעת דא� שכתב התוס') הביאו (ד"ה סק"א ס' סי' דוד במקדש דיעוי' היא, דפשיטא מילתא ולאו

הקה"י בזה ועמש"כ קדו"ש, עליה� שאי� א� המעשרות מ� פטורי� דשמינית תשרי מא' שחנטו אילנות הרמב"�

סק"ב. ד' סי' שביעית

.Á˜שייכי� בשבט ט"ו קוד� שחנטו פירות בעלמא שהרי זה על מזה לעשר דיכולי� ודאי בפשטות ובאמת

לשנה שייכי� ה� א� ממנפ"ש כא� וא"כ תשרי, א' שקוד� שר� או מי� על גדלי� שה� כיו� הקודמת לשנה

כתור� זה אי� א"כ בתרו"מ אות� ומחייבי� הקודמת לשנה שייכי� אינ� ה� וא� מתרו"מ יפטרו הקודמת

דמא' הזמ� בעצ� שנה וחילוקי בהאילנות שנה חילוקי איכא דהא אינו זה אכ� אחרת. שנה על זה משנה

ומשנה זו שנה של משר� מתמלא שהוא כיו� לשני� מחולק האיל� דעצ� האיל� בגו� זהו תשרי א' עד תשרי

הזמ� בגו� אלא באיל� שני� חילוק אינו שני� ושאר שמיטה שנת חילוקי אבל בשבט, ט"ו חילוקי לפי זו

לשנתו שיי� זה הרי בשבט ט"ו קוד� שחנט מה שבודאי א� וא"כ תשרי, א' לפי לזמני� מחולק עצמו דהזמ�

בהזמ� שמינית דשנה השנה לתחילת שיי� הקודמת האיל� שנת של השני חציה מ"מ האיל� של הקודמת

איל� לשנת שייכי� אלו פירות גיסא מחד וע"כ באיל�, שני� חילוק ואיכא בהזמ� שני� חילוק דאיכא גופיה,

בתרו"מ חייבי� ומאיד� ע"ז, מזה מעשרי� ואי� אחרת שנה שה� בשבט ט"ו אחר שחנטו הפירות מ� אחרת

הזמ� שנות בחילוקי זו לשנה שייכות� וכלפי שבזמ�, השני� בחילוקי שמינית שנה לתחילת שייכי� שה� כיו�

בשבט. ט"ו אחר שחנטו פירות ע� בשבט ט"ו קוד� שחנטו פירות שווי�
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לישראל. ולחלק� ולדורכ� שביעית פירות כל ולבצור לקצור יכולי� ב"ד דשלוחי איתא,

המנהג ולכ� לתוספתא. העתיקו י"ח) משנה פ"ט (שביעית והר"ש ז') כ"ה (ויקרא והרמב"�

עצמ�, השדות בעלי להיות יכולי� והשלוחי� בשכר, ולבצור לקצור שלוחי� ממני� שב"ד

שאי� (והיינו שכר, לוקחי� ושלוחיה� ב"ד של הטרחה ועבור הפירות, מחלקי� ואח"כ

אי� ולכ� ב"ד), לשלוחי שהיו וההוצאות הטירחה שכר את רק אלא הפירות, על משלמי�

ב"ד" "אוצר נקרא וד"ז שביעית, דמי זה ואי� סחורה איסור .˜Ëבזה

.Ë˜השמיטה שנת מתחילת תיכ� שדותיה� המפקירי� שביעית שומרי של שדות היינו די�", בית "אוצר

הפרדס את השמיטה בשנת ולהשקות לזבל ב"ד לשלוחי השדה בעל את ממני� וה� ב"ד, לאוצר ומסרו�

ולהובילו ולארזו הפירות כל את ולקטו� פרי, או אילנא לאוקמי המותרות עבודות בו ולעבוד המותר, באופ�

בירושלמי המבואר ע"פ השני�, כל בשדה שעובד מי או השדה בעל את דוקא למנות שהקפידו (ויש וכו',

פושט השמיטה בשנת ורק שני� שש במש� בטל שיושב שמי פ"ז, שביעית בירושלמי וכעי"ז פ"ג, סנהדרי�

ניהול ובעד עבודת� בעד שכר� לה� וקובעי� לעדות), ופסול כ"חשוד" הוא הרי בפירות לעסוק ומתחיל ידיו

ועפ"ז ולמזכיר) למפקחי�, (דהיינו שלה� טרחת� ובתוספת הנ"ל הוצאות על חשבו� עושי� ושוב הנ"ל, כל

מחיר קובעי� ואינ� מסחריי� בחישובי� מתחשב הב"ד אי� אבל לשל�, הצרכני� שעל המחיר את קובעי�

הנ"ל. ההוצאות חשבו� לפי אלא השוק מחיר לפי הפירות

שלוחי היו דבראשונה ש�) והרא"ש מ"ח, בפ"ט הר"ש (והעתיקו ה"א פ"ח בתוספתא הוא דינא להאי ומקור

הגיע סעודות, ג' מזו� לו ונותני� לאוצר ומכניסי� ממנו נוטלי� פירות מביא שהוא מי כל בעיירות יושבי� ב"ד

ב"ד שלוחי ענבי� זמ� הגיע וכו', שבעיר לאוצר ומכניסי� אות� ועובדי� פועלי� שוכרי� ב"ד תאני� זמ�

ומוסקי� פועלי� שוכרי� ב"ד שלוחי זיתי� זמ� הגיע וכו' בחביות וכונסי� ודורכי� ובוצרי� פועלי� שוכרי�

אחר האוצר מ� אוכלי� עשירי� אומר שמעו� רבי ה"ג ש� עוד ע"ש. וכו', והרא"שאות� הר"ש ופי' הביעור,

והראב"ד בהר) (פ' הרמב"� וכ"ד ביעור, צרי� אי� הב"ד שברשות דמה ב"ד האוצר מ� דהיינו מ"ח) (פ"ט

ע"ש. פ"ז), (בהשגות

בסמו�). יבואר (וגידרו הפקר פירות כחלוקת אלא כסחורה ד"ז חשיב ולא טירחה, דמי ג� ליקח לב"ד והתירו

שהפירות מאחר אחרי�, יקחו שלא השדה את לשמור הכלל לצור� הפירות את האוס� ב"ד לאוצר אסור ומ"מ

לאסור ראיה הביא [וחכ"א מחוברי�, בעוד� ההפקר מ� מליטול לעכב יוכלו שהב"ד מנ"ל וא"כ הפקר ה�

הלשכה, מתרומת שכר� נוטלי� בשביעית ספיחי� שומרי א) ד, (שקלי� דתנ� מהא ב"ד, לאוצר ג� משומר

דשאני תירצו ומלא ע"ש, הוא, משומר הא ע"א) קכב ד� וביבמות ע"ב, לט ד� ובסוכה (ש�, תוס' והקשה

שאי� הת� דשאני לדחות יש א� פ"ש. לשמור אסור לב"ד דג� ש"מ מכ"ע, להפקיע ביד� שרשות ב"ד

מופקרי� ואינ� מלקחת הכל מונעי� שה� דחשיב נמצא הלשכה, לצור� אלא ישראל כל לצור� זאת שומרי�

בספר הובא וכ� ישראל]. כל לצור� זאת שומרי� שה� ב"ד אוצר בכל משא"כ משומר, חשיב ולהכי לכל

לעצמו פירות לקטו� שמותר החזו"א הורה שכ� ו' סעי' פי"ב נתיבה) מושב רב פלס (מהרב השמיטה נתיב

קנייבסקי הגר"ח רבינו ע"י (שלוקט החזו"א ממר� והנהגות הוראות בספר הובא וכ� די�, מבית רשות בלי א�

העיד כ� משומר". הוי שומרי� "וא� יקחו, שלא והשדה הפרדס את לשמור לב"ד רשות אי� וז"ל: שליט"א)

לחקלאי לשל� יצטר� מעצמו שקוט� בכה"ג א� יבואר [ולקמ� עכ"ל, החזו"א, בש� זצ"ל ברז"� הגר"ש גיסי

שאפשר כתב רנח) (סי' הרשב"ש בתשו' א� הב"ד], בשליחות בשדה שעבד במה טירחא ושכר ההוצאות את

כנ"ל. צ"ע וד"ז במחובר, לשמור לב"ד

אלא עשיית� שאי� וב"ד בעלי�, כדר� מלאכות לעשות הוא שהאיסור משו� היינו לב"ד, ההיתר ובפשוטו

ה�, הפקר הפירות עדיי� הבצירה לאחר א� ולפ"ז שרי. ולהכי בעלי� דר� עשיית� אי� א"כ הכלל לצור�

ההפקר מ� שאוס� אד� אטו הפקר, ה� שהפירות אחרי טירחה הדמי את לשל� מחויב הוא אמאי קשה ולפ"ז
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שו� אי� הא פעולתו, על דמי� להאוס� לשל� יתחייב וכי בה� וזכה אחר אד� ובא בה� לזכות נתכוי� ולא

לתמוה יש וביותר ונוטל. שבא מי מכל קציצה ללא פועל שו� כא� ואי� זה, על תשלו� לחייב בעול� סיבה

ואי� זו משדה לקטו� אחרי� לאנשי� שהותר כמה עד הא הקצירה דקוד� ההוצאות על לשל� הותר אי�

הוי דהכל יבואו) שלא מנכרי� ושמירה והשקאה בזיבול הבעלי� שמתעסק (במה ההוצאות על לשל� צרי�

בשליחות שעשו קוד� שקד� ההוצאות על [ובאמת בפ"ש, סחורה דהוי זה על לשל� לב"ד יאסר תו א"כ הפקר

שמשלמי� המנהג הבצירה עד ב"ד בשליחות שעשו לאחר טירחא השכר את א� לה�, לשל� שאסרו יש הב"ד

יד) סעי' פי"ב השמיטה נתיב בספר בשמו הובא (כ� החזו"א ובאמת להתיר], מאוד קשה זה ודבר לה�,

הב"ד עני� נזכר לא שבתוספתא לפי הקציר, קוד� של ההוצאות את לחשב שרי ב"ד לאוצר א� בזה הסתפק

מנהג א� לעיל. שכתבתי מהטע� לאסור יא) אות קכג סי' (תנינא שלמה המנחת ודעת ואיל�, מקצירה רק

כנ"ל. קשה וא"כ כ�, לא העול�

הדמי את לשל� מחוייבי� אמאי יוסבר ולפ"ז ב"ד, אוצר של מהותו מהו לבאר נקדי� זאת, לבאר וכדי

ביאורי�, ה' בזה ונאמרו מעות‡.טירחה, ליטול יכולי� ולכ� הציבור, לטובת בפירות זוכה באמת שהב"ד

אפשר וד"ז הבעלי�), שטרחו ההוצאות אלא לוקחי� שאי� לפי סחורה הוי (ולא פועל כדי� הפעולה שכר על

ממנה נראה וז"ל: רנ"ח, סי' הרשב"ש מתשו' כ� שלמדו ויש בפירות, זוכי� הב"ד שבאמת א' נוסחאות, בב'

כדאיתא עניי�" יד ה� שב"ד "לפי לשמור הדי� והוא עניי� בשביל ללקט יכולי� ב"ד ששלוחי (התוספתא)

שרשות� לפי בה� לזכות יכולי� הב"ד שפיר ולפיכ� קאתי עניי� יד דמכח הרי עכ"ל, וה', ד' שנגח שור בפרק

למנוע יכולי� שהב"ד מה וא"ש ישראל, לכל ששיי� במצב הפירות שעדיי� חשיב ולפיכ� הציבור רשות הוא

טירחא. דמי לחייב יכולי� שפיר ולפיכ� להציבור בה� זכו שכבר אחר מליקח בשו"ת·.אחרי� עפמש"כ

הרמב"� דברי מתו� מוכרח [וד"ז ישראל, כלל בבעלות ה� שביעית דפירות רנ"ט) אות (קו"א דיסקי� מהרי"ל

לשאת כשיתחילו שביעית בשנה אילנות �לקצו דאסור הטע� שביארו (ש�), והרע"ב מ"י) בפ"ד (בפיהמ"ש

שגוזל חשיב ולפיכ� ישראל כל בבעלות ה� הפירות דבשביעית כנ"ל והיינו אד�, בני גוזל שהוא מפני פרי

ישראל, כלל לכל שומרי� שה� מאחר משומר) חשיבי (ולא לשומרו יכולי� הב"ד שפיר ולפ"ז הפירות], מה�

ב' שכר. ע"ז ליטול יכולי� ושפיר הציבור, של כאפוטרופוס חשיב וא"כ עניי� יד שה� מאחר וכו' ולקטו�

אגרו די� שבית זה על לשל� דמחויב אלא הפקר, עדיי� להיות ממשיכי� והפירות כלל בה� זוכי� הב"ד שאי�

צורכי מדי� הציבור בשביל וג�וטרחו לשל�, העיר בני על דמוטל קס"ג סי' חו"מ בשו"ע המבואר העיר

ראויה תוצרת כל לציבור יגיע שלא מורה המציאות [שהרי בשדה שיעבדו זה לעני� א� כ� הציבור שצור� כא�

תצרוכת], לו שתהיה כדי עד עבורו יטפל די� שהבית שרוצה זה הוא הציבור ולכ� כדבעי, יטופל לא המטע א�

גזילה, זה אי� ב"ד רשות בלא שלוקח מי ולפ"ז זה. לצור� שנצר� מי כל עבור התשלו� את הטילו ולפיכ�

הפעולות עלות את לה� לשל� שהותר מה וא"ש הציבור, בשביל וטרחו אגרו שב"ד זה על לשל� דמחויב אלא

בשליחות�. העבודות כל שיעשה ב"ד לשליח שמניהו משעה (לעשות‚.בשדה יפה שכוח� חשוב ב"ד ע"י

לגבות אח"כ שפיר יכולי� ה� אז השדות, לבעלי בתשלו� המקו� בני את לחייב היכולי� הפקר) ב"ד הפקר

יכולי� שפיר ולפ"ז הפירות, עבור תשלו� אי� אבל הפקר שה� פ"ש לה� נותני� שה� בשעה הזה ה"מס" את

קוד� שעשו העבודות (דהיינו ב"ד אוצר שעשו קוד� שטרחו מה על א� בשדה הטיפול עבור ג� לגבות

ולפיכ� כ�, לעשות יפה שכוח� ב"ד כזה אי� בזמנינו א� בשמיטה), שנעשה לאוקמי שה� דברי� או שמיטה,

זה. בטע� להשתמש א"א דברי„.כהיו� ידוע דהנה חדש, באופ� ביאר כה) סי' (שביעית בינה נתיב בספר

בעלות ואינו מהבעלות כתוצאה רק שזה כיו� לאוירה חצר להקנות שיי� דלא נט) (ד� בכתובות הרשב"א

בעלות שיי� ולא שלו, ידי� המעשה ממילא שלה שהידי� דכיו� כ"א מהידי� יוצאי� המעשי� דאי� בפנ"ע

אשה של למעשיה� שידי� תיקנו כ� דרבנ� בתקנה ומאיד� ע"ש, הידי�, על בעלות בלא ידי� המעשה כלפי

ובע"כ הזה, כדבר שיי� ואי� למעשיה� ידי� כ"א לו קנויה היד אי� הבעל כלפי דג� והג� לבעל, משועבד

לא ממו� דקניני אלא מהבעלות חלק הוי לאוירה חצר שג� לפי מזה זה לחלק אפשר שפיר הבעלות שמצד
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שחל דרבנ� בתקנה שכ� וכיו� הדבר, גו� על בעלות שיחול בלא התוצאה על בעלות שיחול זה על שיי�

בעלות בלא המעשי' בעלות לחול יכול שפיר די� בתורת רק קני� בתורת חל שאינו הפקר ב"ד הפקר מדי�

ביאר ולפ"ז בזה]. לחול יכול שפיר דינית בעלות מ"מ זה על שיי� לא ממונית שבעלות [דא� עצמו, היד על

בעלות בלא לאכלה לגבי רק קני� שיי� דלא וכיו� לאכלה, לעני� רק לו הקנאתו שהתורה לשביעית, נמי כ�

הפקר דמדי� ב"ד, הפקר מדי� דהוא ב"ד אוצר מהני ולזה הפקר, להיות ממשיכי� הפירות א"כ הדבר בגו�

בכה"ג אזי האוצר לידי פירותיו מביא ב"ד כשהשליח ואז לאכילה, רק שלי שהוא כזו בעלות שיי� שפיר ב"ד

נחשבי� הפירות שכ� וכיו� בעלות, התורה התירה זה וכלפי בלבד, אכילה כלפי הפירות על "גמור" בעלי� הוא

המביא השדה בעל נשאר ב"ד אוצר כשעושה לפ"ז ומעתה בעלי�. לו ויש הפקר לא כבר שה� כיו� למבערי�

בעלי� כדר� יבצור שלא רק הוא האיסור שכל כיו� לבצור לו שרי שכ� וכיו� לבעלי�, האוצר לידי פירותיו

טירחא דמי לשל� דצרי� הא וא"ש מותר, זה ממילא א"כ אכילה כלפי בעלי� באמת שהוא כמה עד אבל

ליטול יכול אני לאכילה לעצמי להשאיר יכול שאני כמה ועד זה, כלפי בעלות כא� דיש מאחר ב"ד לשלוחי

ב"ד לשליח הפרדס בעל את דכשעושה לפ"ז נמצא ב"ד. אוצר ע"י היא כזו לבעלות וההיכ"ת ההוצאות, ממ�

לאכלה, לעני� שלו חשיב שפיר דבכה"ג כיו� מחובר בעודו שפועל מה על טירחא שכר ליטול יכול שפיר

דעת וא"ש הפקר, הוי לא השדה באמת שבכה"ג כיו� ולקטו� זו בשדה להכנס אסור יהיה שא� אפשר ולפ"ז

בפשוטו‰.הרשב"ש. א� טרחו. שכר לו לשל� דחייב חבירו מהנה חיוב בזה שיש לחדש שמעתי מחכ"א

הפקר להיות ממשיכי� שהפירות כיו� דבהא הפקר, לשדה ביורד ולא חבירו לשדה ביורד רק הוי זה חיוב

והשביח שעבד לאחר שג� בשביעית ובפרט דאשבחיה, במה גב� ממוני חיוב או פועל חיוב פה אי� א"כ

שמהנה שמי דינא להאי איכא בהפקר שג� ראיה הביא החכ"א אול� השביח. שהוא לחלק ג� אפקריה התורה

שנפלה דליקה גבי ע"א קכ ד� בשבת מהסוגיא טרחו, שכר לו לשל� חייב הפקר דבר לו וממציא חבירו

אחר חשבו� עמו עושי� פקחי� היו וא� לכ� והצילו בואו לאחרי� ואומר ככרות מלא סל מצילי� בשבת

עושי� אעפ"כ (בשבילכ�) לכ� והצילו בואו ואומר שבבית המזו� את שהפקיר שאע"פ ש� ומבואר השבת,

גדול חידוש יוצא [ולפ"ד עכ"ד. הפקר, לו שהמציאו טרחא השכר חשבו� והוא השבת, אחר חשבו� עמו

הביעור זמ� וכשיובא הפקר להיות ממשי� הוא והרי בו, לזכות להתכוי� ולא ב"ד מאוצר לקנות יכול דאד�

לחבירו, מהנה מדי� ששיל� מה כל את לו לשל� יצטר� בה� לזכות אחד ירצה וא� להפקירו, אצטר� לא

רחמנא זה שאת כיו� הקצירה קוד� שעושי� הפעולות על לה� לשל� שצרי� ראיה ליכא מהת� והנה וצ"ע].

בז לה� שיש ש� דרק לדו� יש בזה וג� ואיל�. מהקצירה עבורו שעושי� הפעולות על כ"א זכותאפקריה, ה

רק לו לתת שמסכימי� מהבעלי� תביעה זכות לה� יש לפיכ� לעצמ� באוכל לזכות שיכולי� בזה ממוני

על תביעה זכות שו� לה� אי� תו במחובר לזכות ביכולת� שאי� פ"ש כ� לא טירחה, שכר שיקבלו בתנאי

פי' רש"י הפקר, שזה בסיבה הראשוני� נחלקו דהנה יל"ע, מהת� הראיה ובעיקר הזוכה. למע� שפעל מה

של נשאר זה הרי לזכות נתכוונו לא דכשה� אפשר ולדבריו לזכות, רשות לה� שנת� במה הוא שההפקר

דאבוד משו� דהוא ומפרש נחלק ש� הר"� אול� טרחו, שכר לו לשל� צרי� אמאי א"ש ולפיכ� בעה"ב,

תשלו� דהחיוב אפשר לדבריו א� אול� ממש, הפקר שזה ודאי ולדבריו י�, של בזוטו וכמו אד� ומכל ממנו

כזוכה דחשיב שבת שכר איסור כא� שאי� שכתב אגרא) חסידי (ד"ה ברש"י דיעוי' פעולה, שכר מדי� אינו

ליכא ולפ"ז להחמיר, חסידות מידת שו� אי� וע"ז ההפקר, מ� זוכי� פעולה השכר שאת והיינו ההפקר, מ�

לניד"ד. מהת� ראיה שו�

אלו, בביאורי� נפק"מ כמה ולא‡'ומצאנו ואיל� מלקיטה רק א' לדר� טירחא, שכר ליטול אפשר מאימתי

עד לה� שיש טירחא הדמי את לשל� צרי� א� ב"ד רשות בלא א� לקטו� אפשר ב' לדר� לכ�, קוד�

בלא לקטו� א� אסור ד' לדר� ב"ד, שיקבעו המס את לשל� צרי� א� לקטו� שרי נמי ג' לדר� הלקיטה,

שנעשו משעה טירחא הדמי את לה� לשל� וצרי� ב"ד) לשליח הפרדס בעל את שעשו (ובתנאי ב"ד רשות

ב"ד. הוא·'שליח שהרי מותר א' לדר� ב'), סוג וזה א' סוג שזה למיי� (דהיינו הפירות את למיי� שרי אי
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˙Â„ÚÂÂ"קדושת בה� דיש החזו"א כהכרעת דקי"ל עכו"�, לפירות הוא ענינו השמיטה"

המגדלי�, מ� לקנות� יש לצרכני� להעביר� כדי לפיכ� הפקר, הפירות אי� ומ"מ שביעית,

בק"ש, נתפסי� הדמי� וכ� סחורה, זהו שהרי הרגיל באופ� לצרכני� למכר� אפשר אי א�

על אלא הפירות על אינו התשלו� שהרי אסור ב' ולדר� ברור), אינו ד"ז שכתבנו ב' לנוסח (א� לב"ד שיי�

ההוצאות וכל היבול, וכמות לאיכות קשר ללא טרחתו שכר את מקבל שהחקלאי לכ� [והראיה מסביב, הטירחא

מהציבור לגבות יתאפשר לא לב"ד וא� מקופתו, או מהציבור שיגבה ממש לו נות� די� בית ב"ד כשליח שעשה

סת� נגבה שהתשלו� ג' לדר� וכ� הפרי, על תשלו� כל כא� אי� וא"כ לשליחיו], לדאוג מוטל כמשלח עליו

לקנות, לו שרי שפיר אכילה שלגבי כיו� שרי ד' ולדר� הפירות, לעצ� קשר בלא בעלמא, שרי‚'כ"מס" אי

יותר וה� שביעית בקדושת קדושי� שאינ� פירות להשיג שאפשר (באופ� השוק ממחיר יותר הפירות למכור

המלאכות כל בקרקע עשו שלא לאחר ובפרט יותר ה� ב"ד האוצר של ההוצאות דלפעמי� ב"ד, מהאוצר זולי�

ממחיר יותר מוכרי� ה� שא� כיו� אסור ב' ולדר� מותר, ד' ג' א' לדר� שנה), מכל יותר קט� יבול ויש

חזו"א באגרות (הודפס החזו"א ממר� מכתב ישנה זה ובעני� הציבור. ע� מטיבי� אינ� שה� נמצא השוק

נמוכי� יהיו החלוקה בתחנות הפירות שמחירי להקפיד שיש שכתב שביעית, לאתרוגי בנוגע עג) סי' ח"ב

נוסד ב"ד שאוצר לפי זאת ביאר זצ"ל אלישיב והגרי"ש ע"כ, ניכרי�, המעשי� שיהיו כדי וזאת השוק ממחירי

להיות אפשרות ב"ד לאוצר אי� א� כ� ועל בחקלאי�), תמיכה כקר� (ולא הציבור וטובת לתקנת ורק א�

לעני� למעשה הוראה זצ"ל הגריש"א הורה [ועפ"ז ב"ד. באוצר כלל צור� שאי� הרי השוק ממחירי יותר זולי�

העונה שבתחילת דהיינו, עונתיות, מתנודות ג� מושפע הפירות מחיר תחשיב דכידוע הפירות, מחיר חישוב

העונה ובסו� באמצע זאת לעומת לעליות, מעל אחוזי� מאות של ריווח וישנו מאוד יקר כלל בדר� הפרי

שכ� זול כשהמחיר מפסיד אינו החקלאי השני� בכל העלות, ממחירי פחות הרבה הינו בשווק הפרי מחיר

בשביעית אול� העונה, באמצע הפרי במחיר כביכול ההפסד את מאזני� העונה בתחילת הגבוהי� המחירי�

יהיו ב"ד אוצר של הפירות מחירי העונה שבתחילת מצב להווצר עלול בלבד עלות מחירי גובה ב"ד שאוצר

למנוע וכדי השוק, ממחירי בהרבה גבוהי� המחירי� יהיו העונה ובסו� השוק ממחירי אחוזי� במאות זולי�

בתחילת שיכולי� זצ"ל הגרי"ש מר� הורה העונה, בסו� השוק ממחירי יקרי� יהיו ב"ד אוצר שמחירי זה מצב

העונה ובסו� שבאמצע כ� השוק, ממחירי נמו� זה יהא שעדיי� בצורה העלות ממחירי יותר לגבות העונה

השוק]. ממחירי למטה למכור ב"ד יוכל העלות ממחיר למטה יורדי� השוק מחירי שלקח„'כאשר באחד

לה� לשל� שצרי� לב"ד, חוב לו דיש (אלא מיני� ד' מצות יד"ח בו ויוצא לכ� חשיב אי שיל�, ולא אתרוג

יד"ח בו יוצא אי� ד' ולדר� א' בנוסח א' דלדר� מידי), ליה חסר לא הפרי בבעלות א� טירחה, הדמי את

דחשיב שליט"א קנייבסקי הגר"ח רבינו אמר למעשה [ולהלכה יד"ח, בו יוצא וג' ב' ולדר� בלכ�, דחסר

שאמר הובא זצ"ל אלישיב הגרי"ש מר� ובש� ס"א), תרמ"ט סי' או"ח שו"ע (עי' בעבירה הבאה מצוה שקיי�

המצוה]. יקיימו ולא ב"לכ�" עי"ז דחסר בביעור,‰'דאפשר חייב אינו ב"ד האוצר שברשות שמה בטע�

בני כל עבור זוכה שהב"ד א' לדר� וכ� לכל, המותר הפקר של במצב ה� עדיי� שהפירות לפי וג' ב' לטע�

ז נמי היינוהעיר הפקר (דדי� הציבור כל עבור עומדי� שהפירות בשביעית התורה שהצריכה ההפקר בעצ� הו

הפקר הדי� משו� הוא ביעור הדי� שכל משו� היינו ד' ולדר� בזה), לזכות שרוצה מי לכל רשות נתינת

כמבעורי�, חשיב א"כ בעלי� לו דיש הני משא"כ הביעור) זמ� עד הוא לאכלה לה� שנית� מה (שכל שבפירות

א' לצד לבער, חייב הביעור זמ� כשבא א� הביעור זמ� שהגיע קוד� ב"ד מהאוצר שקנה במי בזה ונפק"מ

ד' ולצד הפקר, שה� במצב שה� חשיבי ברשות� כשזה אלא לבער מחויב ב"ד ג� שהרי לבער, חייב ג' ב'

היתרא ביה שיי� ושפיר הפירות, על גמור בעלי� הוא הרי ב"ד מהאוצר דכשקנה מאחר לבער צרי� אינו

שהרי וכו' גברא מכח דאתינא לבער) א"צ שביעית בקדושת שקדוש דא� עכו"� פירות (לגבי הזק� דהר"ש

הנזכר. מהטע� בביעור חייבי� אי� הב"ד
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זצ"ל החזו"א מר� הנהיג שלוחי�˜Èלפיכ� להיות השמיטה" "ועדת את ימנו שהצרכני�

אלו כל עבור מהנכרי מתחילה קוני� וה� הפירות, את (מהנכרי) עבור� לקנות כדי שלה�

.È˜אלא אינו שהחנוני דהיינו בשליחות שמיטה חנות (החזו"א) מר� התקי� יח, ס"ק פ"ו אמונה בדר� עי'

הפירות לו שעלו ההוצאות אלא מקבל אינו והחנוני הקונה על האחריות וכל הקונה עבור הפירות לקנות שליח

בי� החזו"א שסידר ההסכ� שטר נוסח את שהעתיק וע"ש השליחות, עבור לו שקצבו כמה טירחא ושכר

י"ח) ס"ק (ש� אמונה הדר� כתב עוד ע"ש. והצרכ� החנוני ובי� הסחורה את המספק סיטונאי לבי� החנוני

שליח ה"מוכר" את ימנה שהלוקח אלא לשליח, ה"סוכ�" את ישיר באופ� ימנה שהלוקח כתב לא דהחזו"א

את ישיר באופ� ימנה הלוקח שא� משו� וטעמו מהגוי, לקנות שליח ה"סוכ�" את ימנה והמוכר מהגוי לקנות

שליחות המינוי לזה יועיל ולא אחר, סוכ� אצל לקנות המוכר יחליט השמיטה שנת שבאמצע לחוש יש הסוכ�

וא� שליח, הסוכ� את ימנה והמוכר שליח, המוכר את ימנה שהלוקח טפי עדי� לכ� מתחילה, הלוקח שכתב

החדש. לסוכ� שליחות מינוי המוכר יכתוב אחר, סוכ� אצל לקנות המוכר יחליט השמיטה שנת באמצע

בלא קנה שהוא מחיר באותו מוכר א� אבל ביוקר, ולמכור בזול לקנות הוא סחורה איסור שכל שטענו ויש

�(קוב החזו"א אול� כלל. האסורה סחורה זה אי� טרחה, שכר וג� הוצאותיו את ג� שיגבה אלא כלל ריוח

והוי הטורח בעד דמי� שיי� ולא שלו הטורח אד� שכרו שלא שכל לפי זו, סברא דחה עג) סי' ח"ב אגרות

עכ"ד. הסחורה, שווי וזו ג"כ הטורח להבעלי� יש סחורה וכל הטורח, בעד שלוקח שיאמר א� ממש סחורה

את יקנה שהוא ג"כ צרי� אלא שלה� פועל הוא והרי עבור� לטרוח אותו ששלחו לחוד בזה סגי לא אול�

לחנוני, הצרכני� בי� ההסכ� בנוסח החזו"א (וכמש"כ עליה� האחריות קבלת ויהיה בשליחות� עבור� הפירות

בשכר, יצבע ולא לעצמו צובע הצבע מ"ג) פ"ז (שביעית דתנ� דמילתא, וטעמא אמונה). בדר� הדברי� והובא

בחנ�) הצבע את לו שנות� או הקר� במחיר לו שמוכר (והיינו הצבע במכירת איסור שאי� באופ� שא� ומבואר

אסור הפועל של בצבע אבל בעה"ב של בצבע בשכר לצבוע שמותר אע"פ הצביעה, על שכר לקבל לו אסור

בחזו"א עוד (ועב"ז כפועל. לשוכרו בעה"ב את לחייב הוא יכול יד� שעל שביעית, בפירות משתכר דהוא לפי

כשכר קנס מדי� שהוא נראה ולדבריו הי"ב, פ"ו ברדב"ז וע"ע מ"ד. פ"ח ש� אנשי ותוספת יז, ס"ק יג סי'

עבור ולא שביעית בפירות החנוני שטורח הטרחה עבור הוא התשלו� א� א� בניד"ד ולפ"ז ע"ש). ירק,

ישירות קונה שהחנוני שליחות מינוי לעשות בעינ� ולפיכ� בשכר. יצבע לא מדי� אסור נמי כלל עצמ� הפירות

ושכר הפירות לו שעלו ההוצאות אלא מקבל אינו והחנוני הקונה על האחריות וכל המשלחי� עבור מהנכרי

נעשית שלא כיו� ליכא "סחורה" דאיסור חששא, שו� ליכא ועי"ז השליחות. עבור לו שקצבו כמה טירחא

עצמו, מהגוי לקנות ומותר מהגוי הפירות את שקונה הוא עצמו הלוקח אלא בפירות יהודי� בי� סחורה כא�

ושכר ההוצאות תשלו� רק אלא שביעית דמי זה דאי� כיו� ליכא "�האר לע� שביעית דמי "מסירת ואיסור

ומה שותפי�, כחלוקת אלא כמכירה זה דאי� כיו� כא� אי� ומשקל" מני� במדה "למכור והאיסור טירחא,

אוצר לעשות צרי� ישראל שבפירות [ומה מהגוי. לו שהביאו חלקו את לברר כדי אלא אינו ומודד ששוקל

ליטול מותר שיהיה וכ� כדרכו, לקצור להתיר כדי היינו הנ"ל, באופ� שליחות מינוי לעשות סגי ולא ב"ד,

הביעור]. לאחר מותר שיהיה וכ� המכירה, ועד מהקצירה שעושה הפעולות ושאר הקצירה על שכר

עד בבעלותו נשארי� והירקות שהפירות הגוי ע� שמסכמי� הקומיסיו�), (שיטת אחר בעני� זאת שעושי� [ויש

את מהלוקח לגבות הגוי של השליח הוא החנות של והבעלי� בקופה, המוצר את רוכש שהלוקח לשעה

ו שהפירות לכ� שגורמי� ע"י פועל הקומיסיו� [שיטת שביעית. בפירות סחורה זו אי� ולכ� הירקותהתשלו�,

הגוי של השליח הוא החנות של והבעלי� בקופה, המוצר את רוכש שהלוקח לשעה עד הנוכרי בידי נשארי�

מוציאי� החודש שבסו� (דהיינו קופה מכר לפי מקבל שהסוכ� היינו קומיסיו� התשלו�. את מהלוקח לגבות

הפחת וכל לחנות), אחוזי� מזה מפריש והסוכ� הסוכ�, של הוא ההכנסות וכל החודש, כל של החשבוניות את

ברוב כמ"כ הקרקע. מבעל ישירות לוקח א"כ אלא לעשות א"א זה שדר� יצוי� חשבונו. על זה והעליות

לו שיש רשת זה א"כ אלא מסחרי�, מטעמי� זו בצורה לעבוד מסכי� הסוכ� אי� פרטיי� בחניות הפעמי�



השביעיתקונטרס דיני�סד חידושי

פירות מהגוי קונה דכשהיהודי הפוסקי� דנו דהנה נקודות, כמה ואציי� זו, בדר� שפקפקו ויש סניפי�]. הרבה

נתפסי� שהדמי� דאפשר שד� מ"ג) סי' (ח"א במהרי"ט ועי' שביעית, בקדושת הדמי� נתפסי� א� שביעית

וא"כ שביעית בקדושת הדמי� נתפסו לא עדיי� הישראל של שבידיו לפי לגוי, למוסר� שרי ואפ"ה בק"ש

אינו הגוי והרי בק"ש, יתפסו הגוי של לידיו הדמי� כשיבואו ורק מהפסד, לשומר� הישראל נתחייב לא עדיי�

לחנוני שמשל� לאחר בניד"ד ולפ"ז עכ"ד, לגוי, למוסר� איסור אי� לכ� שביעית, קדושת שמירת על מצווה

הכריע יד) ס"ק י (סי' החזו"א [אול� ,�האר ולע� לגוי למוסר� אסור יהיה ושוב בק"ש המעות נתפסי� תו

בכה"ג דא� יל"ע עוד לגוי]. המעות למסור שרי בניד"ד ולפ"ד שביעית, בקדושת נתפסי� הדמי� אי� שבגוי

הרשת, בעל של כ"א הגוי של פועל אינה הקופאית דהא פ"ש, ולמדוד לשקול לקופאית אסור יהיה לכאו'

במדה שביעית פירות מוכרי� דאי� דהא לשקול, אסור יהיה לה מ"מ בפ"ש לשכור שרי שלגוי א� וא"כ

מדר� לשנות שצרי� לפי איתא מ"ג) בפ"ח הרע"ב (והעתיקו בירושלמי טעמי�, כמה בראשוני� מצינו ובמשקל

ובהגר"א ק"ש), בה� ינהוג השני� כל בדר� במכר� ששינו שע"י (דהיינו ק"ש בה� וינהגו שיזכרו כדי ממכר

לפ"ש, בזיו� הוא ובמשקל במדה המכירה דעצ� דר"ל ה') (נט, דוד במקדש ועי' בזיו�, משו� שהטע� כתב

טעמי� כל וא"כ קדשי�, בזיו� חשיב ולפיכ� קדושה בה� יש שביעית דפירות פג) סי' (ח"א המהרי"ט וכמש"כ

דא� איתא ה"ה) (פ"ו ברמב"� דהנה להעיר יש עוד לשקול. הכא שרי אי� וא"כ בכה"ג, א� שייכא הנ"ל

עכו"� של בפ"ש א� וא"כ ולשקול, למדוד אסור חו"ל של שה� ניכר שאי� כל �לאר שנכנסו חו"ל בפירות

ששוקלת שהקופאית (ובפרט לשקול למוכר אסור יהיה הקומיסיו�) (בשיטת עכו"� של שהוא ניכר שאינו כל

נעשה שזה שכיו� אפשר המכירה עצ� א� דלכאו' לעורר יש וביותר הישראל). של כ"א הגוי של פועל אינה

המכירה, בעצ� איסור דליכא במקו� אפי' העי� דמראית איסור איכא וממכר למקח שני� בשאר המיוחד במקו�

שהוא במקו� מוכר יהא שלא "ובלבד אחר ידי על ומוכר פירות מלקט לעני� ה"א פ"ז בירושלמי כדמבואר

כל שמוכר בחנות למכור אסור וכ� וז"ל: סק"ו) כו (סי' השביעית בסדר החזו"א והעתיקו השנה", כל מוכר

וצ"ע]. ובחצר, בסמטה או בבית מוכר אלא השנה

הפירות שמגיע שבזמ� כיו� שליחות, מועילה לא נכרי�, מפירות והשמ� היי� בתעשיית דלכאורה העיר [וחכ"א

במפעלי וכ� מ"ו), בפ"ח (כדמבואר כדרכו בבד וזיתי� בגת ענבי� לדרו� ואסור קדו"ש בה� נוהג הרי ליהודי

מהנכרי, הב"ד שיקנו דהיינו ב"ד אוצר בה� שעושי� יש וע"כ כדרכו, הכל לעשות יכולי� ה� אי� סלטי�

נכרי�), לפירות ב"ד אוצר שעשו מצינו שלא מה (מלבד בד"ז, לפקפק יש א� כדרכו. לדרו� מותר ולה�

שצרי� "ונטשתה", הדי� משו� אלא שביעית, הקדושת משו� זה אי� כדרכו לדרו� שאסור הסיבה דלכאורה

הבעלי�, כדר� מלאכות ולעשות כדרכו לדרו� אסרו ולכ� בעלי�, מנהג בה� לנהוג ולא הפקר מנהג בה� לנהוג

בעלות), דר� היפ� ה� עשיית� וא"כ הכלל לצור� אלא עשיית� שאי� לפי כדרכו לדרו� שרי לב"ד (ומה"ט

היכא רק שייכא דד"ז אלא ב"ד. אוצר בלא א� כדרכו לדרו� שרי שפיר הפקר דאינ� נכרי בפירות וא"כ

ב"ד]. אוצר לעשות צרי� באמת דבזה הפקר, הוי דהפירות קצירה, קוד� נכרי של כרמו הישראל שקונה

(נכרי) וגזר תפו"א ולדוגמא הביעור, אחר בה� להשתמש להתיר כדי נכרי" "לפירות ב"ד אוצר שעושי� ויש

שהגיע כיו� דלכאו' קירור, מחדרי מכ� לאחר חודשי� כמה לשווק� וממשיכי� שביעית בסו� ביעור� שזמ�

בסלק) שמעורב חזרת (וכ� שימורי� שבקפסאות לירקות וכ� נאסרי�, ה� הרי ישראל ביד וה� הביעור זמ�

שיכולי� שכתבו יש עכו"�, בפירות שליחות לעושי� אול� נאסרי�. ה� הרי הביעור בזמ� ישראל ביד שנמצאי�

[אול� בביעור. חייב ואינו לגוי שיי� זה מדינא וא"כ עבורו, קונה שהשליח אלו בפירות לזכות לא להתכוי�

ביעור, די� בו שמקיימי� קוד� לאוכלו לישראל אסור הנכרי בבעלות שהוא דבר דא� דאפשר יל"ע, זו בעיצה

הביעו בזמ� הנכרי ביד היה א� א� סעי'דהא פי"ט צדק שערי פ"ש, ביעור פרק (חרדי� האחרוני� כתבו ר

או ביעור, חובת איכא עכו"� בפירות שא� הרי שקנה, ביו� לבער� חייב שהישראל סק"ז) יא סי' חזו"א ה',

בבעלות כשה� אבל ביעור, חובת ע"ז חל אות� שקנה בעת לכ� הישראל בבעלות שה� הת� דדוקא דאפשר

משו� מועיל זה דאי� אלא כ�, לעשות דש"ד שמעתי אחד ומגאו� וצ"ע. חיוב, שו� ביה דליכא אפשר הגוי
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עבור� ששילמו מה על החוב את השמיטה לועד פורעי� הצרכני� ואח"כ אצל�, שנרשמו

בפ"ש, טירחתו על טירחא דמי ליטול דשרי (והמקור טירחה, דמי ובתוספת אלו, בפירות

לא טירחא דדמי הת� דאמרינ� מ"ד פ"ח ממתני' מוכח וכ� ה"א, פ"ז מהירושלמי הוא

ואי� מהגוי), ישירות שקונה דחשיב (כיו� סחורה איסור בזה אי� ולכ� שביעית), דמי חשיב

הוצאותיה� עבור לועדה שנתחייב חוב פרעו� אלא הדמי� (דאי� בק"ש נתפסי� הדמי�

(שהרי קוני�, מי עבור לה� ידוע לא מהנכרי) (כשקוני� מתחילה הרי וצ"ב הפירות). בקנית

פירותיה�) את לוקחי� (כשהצרכני� אח"כ ורק יקח), שכאו"א והסוג הכמות את יודעי� אינ�

דקי"ל וכיו� בדרבנ�, ברירה יש מדי� מועיל ולכאורה ברירה, וזהו קנו, מי עבור לה� מתברר

דבזה"ז יא) סעי' של"א סי' (יור"ד הב"י כמש"כ ברירה, יש לפיכ� דרבנ� בזה"ז דשביעית

בדיני הפרה פרק בב"ק (ביש"ש דהמהרש"ל קשה, אול� בתרו"מ, ברירה יש דרבנ� שתרו"מ

ברירה אי� דאורייתא שעיקרו דכיו� וס"ל, הב"י על חולק י"ג) די� פ"א והחזו"א˜È‡ברירה ,

ע"פ והוא ביעור, די� בו ונתקיי� הפקר, ה� שהפירות חשיב דבכה"ג לפי אלא הנכרי, פירות שאוכל דחשיב

מ"ט בה� זכה בה� המחזיק כל כמדבר ה� הרי כוכבי� עובד נכסי שמואל אמר אר"י ע"ב נד ד� בב"ב הגמ'

כמדבר ה� הרי הלכ� לידיה שטרא דמטי עד קני לא ישראל ליה אסתלק לידיה זוזי מטו מכי כוכבי� עובד

הוא הרי גמור קני� היה העכו"� שמצד כיו� קונה לא שהישראל דבכה"ג ומבואר בה�, זכה בה� המחזיק וכל

חשובי� ה� הרי ולפיכ� בה� לזכות לא התכוי� שהישראל כיו� בנידוננו ה"ה וא"כ הפקר, ונעשה ברשותו יוצא

כהפקר].

.‡È˜בפסחי� איתא דהנה חלה, הפרשת לעני� זצ"ל פלמ� מהגרב"צ ששמעתי מה העתיק דברירה ענינא [ובהאי

ונהגו חלה, להפריש שוכחי� החג טרדות שמרוב מאוד ומצוי יד"ח, בו יוצאי� אי� טבל שבמצת ע"ב לה ד�

ששכחו אלה כל עבור הופרש) לא שעוד מצה (מחתיכת לשקיעה סמו� פסח בערב חלה להפריש רבני� כמה

חב שאינו בכה"ג לאד� זכי� קי"ל דהא לו", היא זכות זו שהפרשה מי לכל חלה זו "הרי ואומר להפריש,

נעשה שלא היכא א� וכו' זוטא איסורא למעבד לחבר דניח"ל קי"ל מ"מ המוק� מי שלא דהוי (וא� לחבירו,

דלכאו' ואמר בזה, פקפק שליט"א קניבסקי הגר"ח אול� כא). ס"ק רנד סי' המג"א כמש"כ מחמתו האיסור

את יקח הרי חלה הפריש שלא הסדר קוד� החג כניסת אחר אחד נזכר יהא א� דהרי בברירה, תליא ד"ז

אינו שהרי ברכה ע� חלה בעצמו יפריש יו"ט ואחר הטבל, מצתו את יאכל ולא ממק"א לו הצריכי� המצות

וא"כ לבטלה, ברכה שעושה חובה אלא זכות הוי לא דלדידי' ונמצא העול�, כל על שמפרישי� שיש יודע

לשיטת וא"כ נזכר, יהא לא א� וקאי תלי מיתלא אלא זכות שזה נתברר לא עדיי� הפרשתו בעת פסח בערב

פינשטיי� הגרי"מ מיהו ההפרשה. חלה לא לשיטת� א"כ ברירה אי� מה"ת שעיקרו דדבר והחזו"א היש"ש

שלשת� במעמד לפלוני לו תנהו ביד� לו מלוה אמרי' ע"ב יג ד� בגיטי� דהנה דמי, שפיר דד"ז אמר זצ"ל

מחמת�, דאתי ולכל לדיד� ל� שעבדנא מעות מת� בשעת לו כאומר נעשה אמימר אמר מאי וטעמא קנה

שמקנה היכא שיי� דברירה ותי' ברירה, אי� דבדאורייתא וקי"ל לברירה ד"ז שייכא דא"כ הר"� (ש�) והקשה

הילכ� זה אחר זה העול� לכל משועבד שיהא אפשר הכא אבל מיהו, הקני� בעת ידוע ואי� בלבד אחד לאד�

לא לכ� הכרי את פוטרת אחת דחיטה העול� כל על חלה שעושה הכא ה"ה וא"כ ע"כ, לברירה, שייכא לא

שייכא לא דד"ז עוד והוסי� לזה, והסכי� שליט"א שטיינמ� להגראי"ל ד"ז אמר והגרב"צ לברירה. ד"ז שייכא

דאי� ע"א) כה ד� (גיטי� הרמב"� שכתב אבא ימחה שלא מנת על למקדש דומה זה שתנאי לפי לברירה, כלל

את שתולה אבא שירצה ע"מ המקדש כמו מבורר אינו החלות כשקיו� הוא ברירה דעני� דברירה, חסרו� בזה

אבל דברירה, חסרו� ביה איכא נתברר לא החלות את שפועל שהסיבה כיו� בזה האבא, בהסכמת החלות קיו�

חסרו� ליכא בזה נתברר לא הקידושי� יתבטלו אבא ימחה שא� החלות ביטול צד שרק אבא ימחה שלא בע"מ



השביעיתקונטרס דיני�סו חידושי

דאורייתא שעיקרו כיו� שביעית ה"נ וא"כ המהרש"ל, כדברי פסק וי"א) סק"י ט"ז סי' (דמאי

אות� מינה שלא מי א"כ כשלוחי�, השמיטה ועדת ממני� א� יל"ע עוד ברירה. יש ˜È·אמאי

לקנות לו אסור הא� אחד גו� מינה א� ועוד השגחה, בו שיש בחנות לקנות לו אסור הא�

א� לשליח עשאו שהקונה לפי דשרי, דנראה אמר שליט"א שטיינמ� והגראי"ל השני. בגו�

לועד (דהיינו המוכר אצל שנשאר נמצא שלקח), לכמות רק (ולא שלוקח ממה ליותר

את יקח שאחר לקונה ליה ניחא שכ� וכיו� לקחו, שלא לקונה שקנאו� פירות השמיטה)

זה דבאופ� ונמצא בשבילו, וטרחו שקנו ב"ד לשלוחי שנתחייב מה בעבור� וישל� פירותיו

לא שלכ� שפיר אתי ולפ"ז השותפי�, מ� ממש קניה אלא מהגוי, קניה אינה הפירות קבלת

שיקח בי� פירות של מסויימת לכמות לשליח עשאו עני� בכל שהרי בברירה, זה דבר תליא

(שביעית במתני' איתא דהנה שליט"א, הגראי"ל אמר שליח שעשאו [והשיעור יקח. שלא ובי�

וכ"פ יי�, כדי וט"ו שמ� כדי חמש בשיעור רק להביא מותר ההפקר מ� דהמלקט מ"ז) פ"ה

אחרי� משדה [וא� כסחורה, דחשיב יותר מביא אי� הפקר משדה שא� הכ"ד) (פ"ד הרמב"�

בסדר וכ"פ סקי"ז, יג ובסי' (בסופו), ואע"ג ד"ה סק"ה י' סי' בחזו"א עב"ז כ�, הדי�

לעשותו˜È‚השביעית], רשאי זה בכמות לעצמו, לקטו� לו שמותר כמה שעד מסתבר וממילא

כ"כ לוקח אינו שלמעשה א� זה לכמות לשליח עשאו קניה שבכל אמרי' ובזה לשליח,

למוכר וישל� חלקו את יקח שליחות מינוי עשה שלא שאחר ל� איכפת לא ולכ� הרבה,

עכ"ד. עבורו], לנכרי ששיל� הדמי�

החלות ביטול צד שרק יחול, לא זה ימחה משהו שא� אבא ימחה שלא לע"מ דמיא ובניד"ד ברירה, די� מצד

ממש שכתב סק"ב קפט סי' או"ח יעקב ישועות בספר ומצאתי עכ"ד. דברירה, חסרו� ליכא ובכה"ג נתברר לא

וע"ש]. בספה"ע, תנאי דמהני הסברא בזה ויישב הגראי"ל, רבינו כסברת

.·È˜מ"ג פ"ז בשביעית (דתנ� והותיר לקט מדי� הוא חת� שלא למי ג� למכור שמותר שהטע� שכתבו ויש

בעיה בזה יש וכ� שליחות, חת� שלא למי במשקל למכור אסור יהיה דלפ"ז אלא למכר�). מותר והותיר לקח

המיעוט שאז שליחות, מינוי על חתמו הלקוחות שרוב היכא דוקא שיכא טעמא דהאי וכ� שביעית. דמי של

שיספיק מאוד גדולות כמויות מלכתחילה מביא החנות כשבעל אבל בחנות, ה"נותר" את קוני� חתמו שלא

שליחות, המינוי על חתמו לא הלקוחות שרוב בחנויות ובפרט שליחות, מינוי על חתמו שלא לאלו ג� לכול�

זה. טע� שיי� לא

לכל מנכרי פירות רוכש השמיטה שועדת החזו"א, מר� בש� שכתב שס"ו עמו' ח"ב רבינו אורחות בספר ועי'

הכתב על חת� שלא מי עבור ג� אצל� שיקנה שלוחי�מי להיות העיר אנשי דעת דמסתמא משו� שליחות,

מזדמ� ולפעמי� שליחות, מינוי על חתמו הלוקחי� כשכל דוקא שיי� זה טע� אול� עכ"ד. האורחי�, עבור ג�

שליחות. מינוי על שחת� בלא בקביעות שקונה למי לא אבל שליחות, מינוי על חת� שלא אורח

.‚È˜דוד ר' (ע"י נשאל שהחזו"א טו) עמו' כ"ח מהדורה ישראל שארית (בגלאט שראיתי מה כא� והוסי�

שבועיי�, למש� הצטרכותו כדי החזו"א, וענה שביעית, מענבי בשביעית לעשות מותר יי� כמה (�שוואר לייב

אבל אחד אד� עבור השיעור שזה אמר זצ"ל הקה"י לרבינו זאת [וכשאמרו כסחורה. מחזי מזה יותר אבל

דמותר דמבואר הנ"ל, מ"ז פ"ה ממתני' קשה ד"ז והנה יותר]. לעשות מותר נפשות יותר בה שיש למשפחה

משו� הוא יי� כדי מט"ו ביותר דהאיסור שכתב סק"ט יב סי' בחזו"א (ועי' יי�, כדי ט"ו לכתחילה לעשות לו

סחורה). גדר
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.ËÎÏ"ÈÈ˜ללוה אי� וא� קרקע, ללוה יש א"כ אלא פרוזבול כותבי� שאי� לז.) (ד� בגיטי�

המלוה˜È„קרקע לו בי�˜ÂËמקנה הנעשית הלואה ולעני� פרוזבול. ועושי� שלו קרקע

פרוזבול. יכתבו האי� צ"ע קרקע מה� לאחד שאי� ישיבה בחורי ב'

Â�„Â,שכירות כמו חשיב בה� שישני� דהחדרי� דאפשר שליט"א שטיינמ� הגראי"ל לפני

קרקע על א� פרוזבול כותבי� זה˜ÊËוהרי דאי� רבינו ואמר לו, שכירות,˜ÊÈהמושכרת נקראת

המלוה˜ÁÈכיו� שיקנה הורה כ� ועל ,�שתחפו עת בכל להוציא� יכולה המוסד שהנהלת

ללוה מביתו קרקע חתיכת פרוזבול.˜ËÈמאביו לכתוב ויוכל פרוטה ˜Îבעבור

.„È˜ממנו שנמש� במה איכפ"ל ולא זכות בעצמו שהדבר לפי לאד� זכי� מדי� דהוא שביאר (ש�) בר"� ועי'

לו. הוא דחוב אע"ג בפרוזבול שהקילו משו� דהוא כתב ט"ו) סי' (ש� הרא"ש אול� חוב,

.ÂË˜.כלשהו קרקע דסגי כ"ב) סעי' סז (סי' ובשו"ע (ש�) בגמ' ועי'

.ÊË˜'סי בשו"ע וכמש"כ לו השכיר א� וה"ה בכ�, סגי קרקע לו השאיל א� שאפילו (ש�) בגיטי� וכדאיתא

מ"ח). ס"ק (ש� השכירות לדי� הגר"א ביאור בראית ועי' כ"ג, סעי' ס"ז

.ÊÈ˜.(ובהיותי ד"ה פ סי' החיי� חוקות (ובשו"ת ה', סעי' שי"ב סי' חו"מ ושו"ע ע"א סו ד� ב"מ גמ' ועי'

.ÁÈ˜השאילו לא כי שעה כל לסלקו ויכול אחר שלח� על שסמו� שמי קי"ג) סי' (חו"מ חת"ס בשו"ת וכ"ה

קכ. בהערה בסמו� ועי' סק"ד), ס"ז (סי' תשובה הפתחי והעתיקו קרקע, לו כאי� חשיב לזמ� השכירו ולא

.ËÈ˜י"א ס"ק קצה סי' חו"מ בסמ"ע כדמבואר הזוכה הלוה של בפניו אלא מהני לא חליפי� קני� [אבל

בביאורי�]. סק"א ש� המשפט ובנתיבות

.Î˜לתנור מקו� השאילו דאפילו בגיטי� ש� אמרו שהרי זה לכל צרי� דאי� העיר, זצ"ל פלמ� והגרב"צ

מיהא שאלה מ"מ להוציא� שיכולי� כיו� מקריא שכירות אי� א� א� וא"כ פרוזבול, עליו כותבי� ולכירי�

די"א וכ� החדר, שנעל ע"י שאלה קניני בו דעשו א� [והנה ע"כ. לה�, המושאלי� חדריה� על ויכתבו הוי

סי' נתיבות (עי' תשמיש לאותו קונה הוא בעלמא בשימוש אלא גדר או דנעל חזקה בעי לא כלל דשואל

סי' ח"א כמהרי"ט ודלא ס"א, שכירות ומחנ"א סק"ג, קנ"ג וסי' קפט סי' ובקצה"ח בביאורי�, סק"ח ש"מ

וג� מהחדר, ולהוציאו לשנותה יכולי� שה� ממה וכדחזינ� לזמ� כלל הקנהו לא הישיבה הנהלת מ"מ ס"ה),

תפיסת די� אי� שירצה מקו� לכל לשנותו שיכול דכיו� (ש�) המהרי"ט דעת לזמ� שמקנהו להדיא פירשו א�

אול� סק"א, י"ז סי' ח"ב אברה� דבר בספר בזה ועי' הנפקד, ברשות הוא ולעול� המפקיד רשות לעשות קני�

פרוזבול]. עליה� שיכתבו א"כ לה� מושאל החדר דבמציאות כיו� קשה מ"מ

מועילה דלפרוזבול לחדש כתב ס"ה) סי' ח"א (בתשו' המהרי"ט דהנה רבתא, בפלוגתא תלויי� הדברי� ובאמת

ברשותו �עצי הניח (כגו� בו מיחה ולא בקרקע דבר שהניח ודי שאלה, קני� בה לו אי� א� ג� קרקע שאלת

על לכותבו מצאו ועליה הפקר ב"ד הפקר פרוזבול של שעיקרו כא� שנו פרוזבול דמקולי בו), מיחה ולא

המקו� הקנהו שלא משני ולא מקומו איכא והא אמאי דמקשה ע"א לז ד� מגיטי� וראיתו כלשהו, קרקע

שאע"פ ל"ז) אות ס"ז סי' (חו"מ הגדולה בכנסת פסק וכ� בזה), עמד כבר שהריטב"א בסמו� (ועי' בקני�

שהובא בחת"ס אול� הקילו, בפרוזבול הדרכי� מ� באחד שיחזיק עד לאד� לו קנוי המקו� אי� הדי� שמחמת

איירי דהחת"ס דאפשר שכתב סק"ה) יז סי' (ח"ב אברה� דבר בספר ועי' כ�, לא מבואר קיח) (בהערה לעיל

בר"�בזמ ועב"ז קרקע, לו שיהיה שצרי� (בזמ� שביעית בסו� או הפרוזבול כתיבת בשעת משתמש שאינו �
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Ê"ÈÚÎÂ,בחדר וקני� זכות לו אי� ישיבה שב� ,�חמ בדיקת לעני� אפשר˜Î‡אמר וא"כ

בו. שיש� שבחדר הבדיקה על מבר� דאינו

שעתא כל לפיכ� בו להשתמש גרידא רשות נתינת כ"א לו קנו עצמו המקו� שאי� כיו� ולכ� ש�) בגיטי�

ולא לו אי� משתמש שאינו בזמ� הלכ� מחדש רשות נתינת הויא משתמש שהוא שעה וכל הוא זמנו ושעתא

בלא אפילו זה שימוש על ולכ� זו בשעה לו שנית� במקו� שמשתמש איירי והכנה"ג המהרי"ט אבל כלו�,

שאלה קרקע על פרוזבול כותבי� דהאי� (ש�) אברה� הדבר תמה דבריה� בעיקר אול� פרוזבול. כותבי� קני�

להלוה, קנויה שאינה כיו� החוב לגביית ראוי' אינה הא מ"מ ברשות דמשתמש נמי נהי קני� בו עשה בלא

שכתב לטע� ובי� ב"ד, ביד כגבוי החוב חשוב הקרקע דע"י מ"ו) פ"י (שביעית הר"ש שכתב לטע� דבי�

מילתא דהוי הקרקע מ� נגבי� שה� שטרות רוב כשאר שהחוב בזמ� אלא תיקנו דלא ע"א) לז (גיטי� רש"י

דלא מילתא הוי וג� כגבוי החוב נעשה לא לגביה ראויה דבאינו לגבייה, הראויה קרקע דוקא בעינ� דשכיחא,

קני� לשאול שיש כיו� אז קני� בו כשנעשה [תינח ממנה, לגבות הראוי קרקע כשיש ה� שטרות דרוב שכיחא

כמו אחר, מקו� לו לית� הוא מחויב כא� יניחנו לא שא� המשאיל על חיוב איכא אז מונח שהוא במקו�

לגבות המלוה ג� יכול זכות ואותו אחר, בית לו לית� חייב יוציאנו שא� עכשיו דקני סת� בית בשוכר

עכ"ד. שאלה], בתורת בקרקע להשתמש

הגמ' קושית על כתב אסיכי) דמנח (ד"ה ע"א לז ד� בגיטי� (כת"י) דהריטב"א ראשוני�, מחלוקת בזה ומצינו

צרי� שאי� ש"מ בקני� המקו� הקנהו שלא כגו� משני דמדלא המהרי"ט הוכיח (ומזה מקומו איכא והא

דלא בדוכתיה ביה אחזיק דלא כגו� לאוקמיה יכול דהוה הוא ובדי� וז"ל: קני�) בקרקע לו שיהיה לפרוזבול

הרשב"א בשו"ת וע"ע קני�. בו שיהיה שצרי� ומבואר ע"כ, נקט, טעמי תלתא מתרי טעמא חד אלא ליה קני

רשאי השוכר אי� אמרו ולא לאחרי� להשכיר הוא יכול מחבירו בית השוכר ואפילו וז"ל: קמ"ה) אל� (סי'

ולהשאיל להשתכר בעלי� של דרכ� שאי� ובמטלטלי� במטלטלי�, אלא להשאיל רשאי השואל ואי� להשכיר

להבריח עשויי� שאי� מטלטלי� אבל כו' אחרי� אצל מטלטליו שיהיו רוצה ואינו להבריח� שאפשר מפני עמה�

אר"י השולח פרק בגיטי� שאמרו... וזה לאחרי�, ומשאיל משכיר עמה� ולהשאיל להשתכר בעלי� של שדרכ�

השאיל לא בקרקע בי� במטלטלי� בי� משאיל דכל איתא וא� פרוזבול עליו כותבי� וכירה לתנור מקו� השאילו

ולהשכירו להשאילו רשאי יהא שלא בפירוש שהתנה כמו זה והלא פרוזבול עליו כותבי� היא� בלבד לזה אלא

בעינ� בפרוזבול שג� ומבואר ע"כ, פרוזבול, עליו כותבי� אי� בחובו לגבותו ראוי שאינו וכל לאחר וליתנו

בחידושי אול� פרוזבול. כותבי� שאי� פשיטא לגבותו ראוי דאי� קני� עשה כשלא ולפ"ז לגבותו, ראוי' שיהא

אפילו דסגי הוא שביעית דמקולי כתב ע"ב לז ד� בגיטי� הריטב"א) חידושי בש� (שנתפס קרשקש רבינו

להשאיל רשאי השואל שאי� משו� הכירה מקו� את לגבות שא"א שאע"פ כונתו ואולי בלבד, כירה במקו�

מאחד שו� בלא וכירי� תנור מקו� לו שהשאיל איירי דסוגי� דסבר או כרשב"א), (ודלא בקרקעות נמי הוי

לגוביינא. ראוי שיהיה צרי� אי� שבפרוזבול לפי וה"ט לפרוזבול, מהני ואפ"ה המהרי"ט וכדברי הקניני� מ�

.‡Î˜�מר לו אמר בפ"ת לומז'ה בישיבת ולמד בחור שכשהיה סיפר שליט"א קניבסקי הגר"ח רבינו אמנ�

דסגי החזו"א דדעת לב). ס"ק ט', עמו' ח"ב, רבנו (ארחות ברכה, ע� חדרו לבדוק י"ד בליל שיסע החזו"א

לחייבו, מפתח במסירת תלוי דר לא שעדיי� בשוכר [ורק בקניני�, תלוי ואינו "במציאות" ש� שדר במקו�

יכול המשכיר שאי� משו� אלא קני� משו� זה אי� ש� ולתוס' קני�, משו� הוא ע"א ד' ד� בפסחי� ולרש"י

כדעת הכריע א' סעי' תל"ז בסי' והשו"ע השוכר, על החיוב הטילו ולפיכ� בידו המפתח שאי� כיו� לבדוק

הקניני� מדרכי באחד שהקנהו דהיינו לטיבותא תרתי בו יש אא"כ לבדוק לשכור מחייבינ� דלא והרה"מ הר"�

�שהחמ מטע� המפתח לו מסר ולא כשקנהו לבדוק למשכיר דמחייבינ� ומה מפתח. לו מסר וג� י"ד קוד�

שאי� בניד"ד משא"כ סק"ג, ש� המ"ב כמש"כ שלו עדיי� הבית שגו� משו� היינו אצלו, מעכב והבית שלו

בידו]. שהמפתח א� חיוב שו� עליה ליכא בקרקע זכיה שו� ישיבה לבחור
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שביעית בהלכות דינים חידושי

úéòéáù úôñåú

ÔÓÊ·בעבודת להאסר שביעית' 'תוספת שביעית בערב נוהגת היתה קיי� היה שביהמ"ק

תוספת בזמ� (שהותר נטיעות דעשר מסיני למשה מהלכה שהיא ישמעאל כרבי וקי"ל ,�האר

ומד"ס ר"ה, לפני יו� שלושי� מה"ת וזמנה אסורה), עצי� דבשאר מכלל לממ"ס מהלכה

שביעית, תוספת די� אי� הזה ובזמ� איל�. בשדה ומעצרת לב� בשדה מפסח ואסרו הוסיפו

וס"ל החורב�, לאחר שביעית תוספת את שביטלו דינו ובית גמליאל רב� מתקנת זה ודבר

כאחד, למשה שנתנו המי� דניסו� דהלכה דומיא המקדש לזמ� רק נאמרה לממ"ס שהלכה

ע"א. ד' ע"ב ג' ד� במו"ק בסוגיא כדמבואר

ÍÎÈÙÏÂ(יא ס"ק (פ"ג אמונה בדר� ועי' השנה, ראש עד �האר בעבודת מותרי� בזה"ז

מתוס' כ� והוכיח יו"ט, תוספת כל כדי� השנה ראש לפני 'משהו' להוסי� צרי� דמ"מ שכתב

ע"ש. בראשית, משבת בשביעית משהו תוספת דילפי' להל�) מה (ד"ה ע"א ד' ד� מו"ק

קמיה ˘ËÈÏ"‡ודנו Ï"È‡¯‚‰ Â�È·¯כבר שנאסר יו�, מבעוד יו"ט בער"ה עליו שקיבל במי

משו� בשדהו לעבוד לגוי א� אסור ויהיה קרקעו על ג� חלה שלו תוספת די� א� במלאכה,

ואמר, לא. או �האר ˜¯˜Ù˙‡ושבתה ÏÚ ÌÈ�È„ ÈÏÂÁ‡Ï ˜¯ È�‰Ó ˙ÙÒÂ˙ ÔÈ„˘ ¯·˙ÒÓ„

Â‰„˘· „Â·ÚÏ ÌÈ¯Á‡Ï ¯˙ÂÓ ÍÎÈÙÏÂ ,'ı¯‡‰ ‰˙·˘Â' Ï˘ ÔÈ„ Ú˜¯˜‰ ÏÈÁ‰Ï ‡ÏÂ ‡¯·‚„.

רצ"ה). גליו� חיי� (פרי

È"ÙÚÂבר"ה ר"ת שיטת לבאר יש הגברא, כ"א אחפצא חייל לא תוספת דדי� זה, יסוד

חרישה אלא נאסר ולא ליטע מותר שביעית דבתוספת שכתב ומותר), (תוד"ה ע"ב ט' ד�

תשבות, ובקציר בחריש כדכתיב וקצירה בחרישה רק איירי דתוספת דקראי משו� וקצירה,

לאסור אי� אבל בשביעית להועיל הוי שביעית ערב חורש דכל משו� טע� לית� יש ועוד

בשביעית גדלי מגדל נמי האילנות דכל בשביעית גדל שהאיל� מחמת ליטע שביעית ערב

ויהכ"פ שבת תוספת כל דילי� דלר"ע הש"ס) (בגליו� רעק"א והקשה לעול�. יטע לא וא"כ

וא"כ נטיעה, ולא וקצירה חרישה אלא אסור אינו בשביעית הא ילי�, מצי היכי משביעית,

רק אסור אינו בשביעית אמאי קשה וביותר מלאכות. בשארי תוספת מנל� ויוה"כ בשבת

התוספת, מזמ� כבר חלי� מלאכות שהאיסורי ילפי' מתוספת הא לשביעית, תועלת שמביא מה

שבת לצור� זה שיהיה א"צ בשבת הא וביותר שביעית. לצור� לא שזה איכפ"ל מה וא"כ

שבת. לצור� זה שיהיה צרי� בשביעית אמאי וא"כ אסור, עצמו מצד שהזמ� לפי והיינו

Ï"�‰ÏÂשהשביעית הכונה אי� תוספת, די� התורה שחידשה שמה מוכח בר"ת דהנה א"ש,

שביעית לאיסורי רק אלא יכול), ד"ה ע"ב ג' ד� במו"ק התוס' (וכדעת שישית משנה מתחלת

ביאר כז) ס"ק יז סי' (שביעית החזו"א דהנה א"ש, ומעתה תוספת. מזמ� מתחילי� שדיניו

טורח מחמת בגברא הוא האיסור דבשבת ביסוד�, שביעית מאיסורי שבת איסורי דחלוק

�שהאר החפצא מחמת הוא האיסור בשביעית משא"כ ינוח", "למע� כדכתיב במלאכה האד�
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בזמ� מלאכות לאסור שיי� מה דא"כ וקשה ע"ש. ,"�האר "ושבתה כדכתיב שובתת לא

די� חל לא עוד בקרקע וא� תשבות, לא �שהאר שגור� בזה הוא האיסור כל הא תוספת,

לעשות שלא הוא שהאיסור ר"ת סובר ובע"כ .�האר את מחלל אינו במעשיו א"כ השבתה

לא תוספת בזמ� שלכ� א"ש ומעתה בשביעית, תשבות לא �האר שעי"ז בשישית מלאכות

לשביעית מועילי� שאינ� כאילו שמלאכות כיו� לשביעית מועילי� שה� המלאכות כ"א נאסר

אסורי� המלאכות כל בשביעית ג� שבאמת רעק"א קושית נמי ומיושב לאסור. שיי� לא

ודו"ק. לשביעית, מועיל זה שרק לפי היינו וקצירה בחרישה רק אסר שר"ת מה רק

¯˘Ù‡Âדבחריש האיסור בכלל זה שאי� לפי שרי דנטיעה דר"ת קמא לטע� דא� עוד,

העשה לבי� הגברא איסור דהוי לאו האיסור בי� דחילק אלא זה, ליסוד ס"ל נמי ובקציר,

וס בחפצא, די� דהוי �האר ה"ד)דשבתה פ"א ברמב"� נמי (כדמוכח לאו ליכא דבנטיעה בר

נטיעה. שרי תוספת בזמ� ולפיכ� ע"ב), נג ד� בגיטי� בסוגיא (כדמוכח עשה כ"א

ø÷ôä

‡Ú¯‡„ ÔÂÈÎ ˘"Ù ËÂ˜ÏÏ Â¯È·Á ‰„˘Ï Ò�ÎÈ‰Ï ‡"Â‡ÎÏ È¯˘Â ,¯˜Ù‰ Ì‰ È¯‰ ˙ÈÚÈ·˘ ˙Â¯ÈÙ

.·"Ú ·"Ó Û„ ÌÈ¯„�· ¯‡Â·Ó„Î ˘"Ù ˙ËÈ˜Ï Í¯ÂˆÏ ‡�ÓÁ¯ ‰¯˜Ù‡ ÈÓ�

‡�ÓÁ¯ ‰¯˜Ù‡ ˙Â¯ÈÙ‰ ÏÚ· Ï˘ ÂÚ˜¯˜ ˙‡ ˜¯ ‡Ï˘ ‡"ËÈÏ˘ ÔÓ�ÈÈË˘ Ï"È‡¯‚‰ ˘„ÈÁÂ

‰ËÂ� ÂÙÂ�˘ ÔÏÈ‡ ÍÎÈÙÏÂ ,‡�ÓÁ¯ ‰È¯˜Ù‡ ˘"Ù ˙ËÈ˜Ï Í¯ÂˆÏ ˙Î¯ˆ�˘ Ú˜¯˜Â Ú˜¯˜ ÏÎ ‡Ï‡

Ï"˜ÂˆÊ È"‰˜‰ Ô¯Ó Ì˘· È˙ÚÓ˘ ÌÏÂ‡ .ËÂ˜ÏÈÏÂ Â¯·Á ‰„˘Ï Û‡ Ò�Î‰Ï ¯˙ÂÓ Â¯È·Á ¯ˆÁÏ

[ÌÈ¯·ÂÁÓ Ì‰˘Î] ¯ˆÁ ÔÈ�˜· ˙Â¯ÈÙ· ¯ˆÁ‰ ÏÚ· ‰ÎÂÊ Â¯È·Á ¯ˆÁÏ ‰ËÂ� Â�ÏÈ‡˘ ‚"‰Î·˘ ¯Ó‡˘

.¯ˆÁÏ Ò�ÎÈ‰Ï ¯˙È‰ ÌÂ˘ ‡ÎÈÏ Â˙Â

Ò�Î‰Ï ˙Â¯˘Ù‡ „ÈÓÚÓ˘ ‰Ó· È‚Ò ‡Ï ˙ÈÚÈ·˘·„ ‡"ËÈÏ˘ ÔÓ�ÈÈË˘ Ï"È‡¯‚‰Ó È˙ÚÓ˘ „ÂÚ

ÌÂÈ· ÌÈÓÚÙ '‚„ (‰"Ó „"Ù ‰‡Ù) ‰‡Ù· Â�ÈˆÓ˘ ÂÓÎ ,·¯Ú·Â ÌÈ¯‰ˆ·Â ¯˜Â·· ‰Ú˘ Â˙È·Ï

˙ÈÚÈ·˘ ˙Â¯ÈÙ‰˘ ÍÈ¯ˆ ‡Ï‡ ,‰Á�Ó·Â ÌÂÈ‰ ˙ÂˆÁ· ¯Á˘· ‰‡Ù ËÂ˜ÏÏ ‰„˘Ï Ò�Î‰Ï ÌÈ�˙Â�

ÏÚÂ� ÔÓÊ‰ ÔÓ ˜ÏÁ Ì‡Â ,¯ÂÓ˘ ¯ÂÒÈ‡ ‡ÎÈ‡ ˙ÈÚÈ·˘·„ ÌÂ˘Ó ,‰Ú˘ ÏÎ ¯˜Ù‰ Ï˘ ·ˆÓ· ÂÈ‰È

Á˙ÙÓ‰˘ ·Â˙ÎÏÂ Â‰„˘ ÏÂÚ�Ï ÏÂÎÈ ÌÈ˜ÈÊÓÓ ˘˘ÂÁ Ì‡˘ ÛÈÒÂ‰Â .¯ÂÓ˘ ·È˘Á Ê"¯‰ Â‰„˘

Ò�ÎÈ‰Ï ˙Â¯˘Ù‡ Ô˙�È ÔÓÊ‰ ÏÎ˘ È„Î· ÌÂÈ‰ ˙ÂÚ˘ ÏÎ· Â˙È·· Â‰˘ÈÓ ˘È˘ È‡�˙·Â Â˙È· ‡ˆÓ�

.¯ˆÁÏ

Â˙È· ‰È‰È˘ ÌÂÈ‰ ˙ÂÚ˘ ÏÎ· ˙Â¯˘Ù‡ ˙˙Ï ÍÈ¯ˆ ,Â˙È· ¯ˆÁ ÍÂ˙· ‰�È‚ ÂÏ ˘È˘ ÈÓ ÔÎÂ

ÍÎÈÙÏÂ ,¯ÂÓ˘ ·È˘Á Â˙È· ˙‡ ÏÚÂ�˘ ÏÎÂ ,¯ÂÓ˘ ÔÈ„ ÌÂ˘Ó Â˙�È‚Ï Ò�ÎÈ‰Ï ÂÏÎÂÈ˘ È„Î ÁÂ˙Ù

·˘ÁÈ ‡Ï˘ È„Î Â¯ÈÎÓ Â‡ Â�ÈÎ˘Ó „Á‡ Ïˆ‡ Â˙È· Á˙ÙÓ ¯È‡˘‰Ï ÍÈ¯ˆ Â˙È·· ·"‰Ú· ÔÈ‡˘Î

.„"ÎÚ ,¯ÂÓ˘

הדי�,‰�‰ במקור נתחיל ובראשית האחרוני�, בספרי דברי� אריכות יש ענינא בהאי

מ"ע (ספה"מ הרמב"� דעת פ"ש, דהפקרת דינא ילפינ� מהיכא הראשוני� פלוגתת דידוע

וכתב יא), כג, (שמות ונטשתה תשמטנה והשביעית מקרא דילי� הכ"ד) משמו"י פ"ד קל"ד,
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מפני תאמר שלא וגו' והשביעית ... דתני הממכילתא, הוא דמקורו (ש�) קורקוס המהר"י

והשביעית ת"ל לעניי�, ומחלקה מכניסה אני הרי ? עניי� אות� שיאכלו לא תורה אמרה מה

ד''ונטשתה'' ומבואר ע"כ, העול�, תיקו� מפני חכמי� שגדרו אלא פרצות בה �שפור מגיד

קרא מהאי דילי� ה"א) דפאה (פ"ו בירושלמי וכ"ה פרצות. בה �ולפרו השדה להפקיר היינו

(ש�) רש"י אול� הפקר. וזהו כזו שהיא אחרת נטישה ל� יש "ונטשתה" דהפקר, מילי לכל

�האר שבת "והיתה מקרא הפקר די� ודריש אחר, לעני� ונטשתה" ד"תשמטנה קרא דריש

באכילה לא עלי�, שאסרתי� אע"פ וז"ל: ש� רש"י דפירש ו), כה, (ויקרא לאוכלה" לכ�

ושכיר� אתה בה שוי� יהיו הכל אלא כבעה"ב בה� תנהוג שלא אלא אסרתי�, בהנאה ולא

שאסור עמ�" אביוני "ואכלו מקרא דילי� ע"ב ל"ט ד� בסוכה ברש"י וע"ע ע"כ. ותושב�,

ונטשתה. תשמטנה דהשביעית מקרא הפקר די� ילי� דלא הרי עניי�, מלקיטת השדה לשמור

‰¯Â‡ÎÏÂמחויב שהוא הבעלי� על די� הוי דלרמב"� הפקר, חובת ביסוד הוי פלוגת�

יעוד� היינו הפירות קדושת מדיני שחלק הפירות, על די� הוי ולרש"י שדהו, ולעזוב לנטוש

בנידו� תליא [וד"ז הפקר. והוי ע"ז בעלי� אינו וממילא בזה, לפגוע לאיש ואסור לכו"ע,

שנות� מה דעצ� או �החפ מ� הבעלי� מסילוק מתחיל הוא א� הפקר, די� בחלות האחרוני�

ונפק"מ פכ"ד]. ה' שער יושר בשערי ועמש"כ עליו, שולט אינו תו א"כ לקחתו, דיכפי� לכל

שאינו הכא א"כ לנטוש הבעלי� על די� הוא א� אז אחר, בשדה נמצאי� שהפירות בניד"ד

שמיועדי� הפירות קדושת מחמת די� זה א� משא"כ לנטוש מחויב אינו הפירות על בעלי�

מודה הרמב"� דא� אפשר אול� לפירות. להגיע אפשרות לתת מוטל כאו"א על א"כ לכול�

הפקר ודי� מונטשתה, דילי� בבעלות הפקר די� דיני�, ב' דאיכא דס"ל אלא רש"י לדברי

הפירות. להפקיר צרי� לכו"ע בניד"ד וא"כ הפירות, קדושת מחמת

‰�‰Âשחל משעה רק הוא בפשוטו הפקר, די� הפירות על חל מאמתי דנו האחרוני�

ס"ק י"ט (סי' החזו"א אול� מ"י, פ"ד במשנה המבואר מהזמ� והוא שביעית, קדושת עליה�

דהנה קדו"ש, עליו חל לא שעדיי� א� לצמוח שמתחיל מהזמ� נעשה שהוא הוכיח כ"א)

מעשה ובא בשביעית כרמו שזרע באחד מעשה הת� דתנ� הא על דכלאי� פ"ז בירושלמי

הזרעי� ואי� שלו הגפני� שאי� לפי מפרש שלו, שאינו דבר אוסר אד� אי� ואמר ר"ע לפני

והרי שלו הזרעי� אי� אמאי א"כ הפקר אינו פרי נעשה שלא דעד ס"ד ואי עי"ש, שלו,

לצומח אפקרי' דרחמנא ע"כ אלא הפקר, אינו עדיי� ואז בהשרשה מעיקרו דזרוע קי"ל

והנה עכ"ד. שלו, הצמיחה אי� השרשה בשעת וג� פ"ש של צמיחה שהוא כיו� בשביעית

שהתורה אפ"ל ולפיכ� הבעלות, מחמת הוא הפקר של שבדי� הרמב"� לשיטת הוא דבריו כל

שחל קוד� א� ולכ� לפירותיו, דקל כמו פירותיו לעני� הבעלות את בשביעית הפקיעה

הקדו"ש מחמת הוי הפקר שהדי� רש"י לשיטת א� הפקר, ה� הרי שביעית קדושת עליה�

הפקר. די� בה� שאי� פשוט קדו"ש עליה� שחל קוד� א"כ בפירות, שיש

‰�‰Âהקרקע ג� הפקר, ה� שהפירות מה מלבד דבשביעית מבואר ע"ב מ"ב ד� בנדרי�

לשדה להיכנס הנאה למודר שרי ולהכי הפירות, תלישת לצור� שנצר� מה לכל הפקר הוי

לתו� יורד אינו בשביעית מחברו הנאה המודר הת� תנ� דהנה שביעית. פירות ולתלוש חברו
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ללקט דשרי מה"ט הא שדהו לתו� יורד אינו אמאי ומקשי' הנוטות, מ� אוכל אבל שדהו

ומשני, אפקרה, נמי ארעה דהא לחצר להיכנס נמי שרי אינו� דהפקירא לפי �לחו שנוטה מה

הפירות ללקוט השדה לתו� להיכנס אסור ולכ� הגבולי�, על העומדי� באילנות דאיירי א'

דחיישינ� אסור הגבולי� על עומדי� שאי� באילנות אפילו ב' ,�מבחו ללקוט שיכול כיו�

אינו הקרקע דגו� שודאי בסוגיא ומבואר הפירות. לתלישת הנצר� מכפי יותר ש� שישהה

בר"ש כדמבואר לכ"ד שלו הוא האיל� גו� וכ� דבר, ולכל ולהרוס לבנות שלו והוא הפקר

דריסת זכות אד� לכל שיש רחמנא אפקריה פירות ללקיטת ורק ה', ד' משנה פ"ז בכלאי�

הצור� מכדי יותר בחצר לשהות לו אסור ולפיכ� אחר לדבר ולא פירות לקיטת לצור� הרגל

לצור� חברו לחצר להכנס א� התירה שהתורה מה בגדר לדו� יש ומעתה הפירות. ללקיטת

ודמי בעלמא שיעבוד והוי הפירות לצור� בעלמא דריסה זכות רק הוי אי הפירות, לקיטת

לפירותיו לו קנויה שהקרקע או לשדהו, להגיע דר� לו להניח שמחויב שחלקו אחי� לב'

המפקיד, ר"פ ב"מ רא"ש (תוס' בראשוני� שמבואר לפירותיו כדקל בקרקע כקני� והוי

בדקל שעושי� הקני� מהני אז קאתו דדקל מגופא שהפירות שכיו� ע"ב) מ"ב גיטי� רשב"א

לניד"ד ונפק"מ פירותיו. לעני� ובדקל בקרקע זכות לו יש הכא וכ� הפירות, את לזכות

דלכאו' להכנס, דר� להניח האיל�) בעל (שאינו חבירו מחויב א� חברו, לחצר נוטה שענפו

כיו� א"כ לפירותיו), דקל (כקני� פירותיו לעני� בקרקע ממוני קני� הוי הפקר הדי� א�

א� חצרו, להפקיר מחויב הוא אי� א"כ האיל�, לבעל שייכי� הללו פירות חו"מ שמדיני

התורה נתנה פ"ש בו שיש שבכ"מ אפשר א"כ הפירות, לצור� בעלמא דריסה זכות הוא א�

להכנס. ˘ÂÈÏÚרשות ÌÂ˜Ó ÏÎ˘ ‡"ËÈÏ˘ ÔÓ�ÈÈË˘ Ï"È‡¯‚‰ ˙Ú„˘ ¯‡·˙� ¯·Î ‡�È„ÏÂ

‰¯Â˙ ‰¯È˜Ù‰ ˙ÈÚÈ·˘ ˙Â¯ÈÙ‰ ‡ˆÓלפ"ש� להגיע כדי שנצר� מקו� שכל והיינו ע"כ, ,

האיל�. בעל לבעלות השייכת בקרקע דוקא זה ואי� רחמנא, אפקרה

'ÈÚÂמבואר דהת� מ"ב, ד� במדרי� מהסוגיא הב' כצד שהוכיח כ"ח) (סי' נדרי� בקה"י

הנוטות, מ� אוכל ואינו שדהו לתו� יורד אינו שביעית'' ''לפני מחברו הנאה שהמודר

עלי� נכסי דבאומר בגמ' ומפרש הנוטות, מ� אוכל אבל שדהו לתו� יורד אינו ''ובשביעית''

אלא אסר� לא (דהא שביעית לפני כשהדירו אפילו בפ"ש מותר אלו'') ''נכסי� אמר (ולא

קוד� הדירו דא� הדי� אז אלו, נכסי� וכשאומר נינהו), דידיה לא ובשביעית "נכסי", כשה�

לכשיצא שברשותו דבר אוסר דאד� שלו שאינ� אע"פ שביעית בפירות נמי אסור שביעית

שאינו דבר אוסר אד� דאי� משו� בפ"ש מותר עצמה בשביעית הדירו א� אבל מרשותו,

הדירו א� א� הא שביעית קוד� מהדירו בשביעית הדירו מ"ש ולכאו' ע"ש. חבירו, על שלו

ברשותו היו לא מעול� בשביעית שגדלו פירות אות� דהא מותר, להיות צרי� שביעית קוד�

לאוסר�, יכול (ודלאוהאי� קדו"ש בו שחלי� מזמ� רק הפקר נעשי� שהפירות נאמר [וא�

דהא הפירות יאסר נמי בשביעית מחברו הנאה מודר דא"כ טפי תיקשי החזו"א), כמש"כ

שביעית קוד� שהדירו כמו יאסר וא"כ שביעית, קדושת בו שיחול עד שלו ה� הפירות

אות� היו הא שביעית דלפני ועוד מרשותו], לכשיצא שברשותו דבר אוסר שאד� מטע�

לקמ� כדאמרינ� חבירו על לעול� בא שלא דבר אוסר אד� ואי� לעול� בא שלא דבר פירות



עההשביעיתקונטרס דיני� חידושי

הקרקע גו� על הקונ� חל שביעית לפני הדירו שא� הגמ' דכוונת הקה"י כתב וע"כ מז. ד�

הפירות לעני� והאילנות הקרקע גו� שבשביעית לפי והצמיחה היניקה כח לעני� והאילנות

שנוגע מה דכל זו לשנה לפירות דקל מכר כאילו בשביעית הבעלי� לגבי והו"ל הפקר הוי

לפירות, הפקר ואילנות הקרקע גו� הוו בשביעית וה"נ מכור הדקל גו� הוי הפירות לעני�

ולפיכ� והאילנות הקרקע גו� על הקונ� חל שביעית לפני מחבירו הנאה המדיר ולפיכ�

ודמי שלו זה דאי� לאסור יכול אי� בשביעית אבל גידולי�, מדי� נאסרי� שגדלו הפירות

אסורי� פירותיו שיהיו לעני� הלוקח על הדקל לאסור יכול המוכר שאי� לפירותיו דקל למוכר

זה שיסוד שהביא וע"ש לוקח. של עצמו הדקל נמי הוי הפירות שלגבי לפי הלוקח על

דאפקריה הא מהני מאי שהקשה בתשובת], ועי' ד"ה סק"ב עב [סי' האבנ"מ כתב כבר

משוכר הרגל דדריסת זה זכות עדי� וכי הפירות ללקיטת הרגל דריסת לעני� לקרקע רחמנא

מפקיע דקונמות משו� בקונ� עליו לאסור יכול המשכיר ומ"מ דירה זכות לו שיש גמור

אלא שאינו משכירות עדי� אפקריה דרחמנא דהא ט'] אות בהגהה [ש� ותי' שיעבוד, מידי

הפירות לקיטת לעני� הקרקע לגו� אפקריה רחמנא בשביעית אבל להשוכר בעלמא שעבוד

דריסת לגבי גו� כהקנאת הוו דהכא דכונתו וביאר ע"כ, כלו�, זאת בשעה לבעלי� ואי�

עכ"ד. בעלמא, כשיעבוד ולא הרגל

‰�‰Âהשדה לתו� להיכנס אסור ולפיכ� הגבולי�, על העומדי� באילנות הת� דמשני במאי

דוקא זה די� אי בפירושיו הרא"ש ש� נסתפק ,�מבחו ללקוט שיכול כיו� הפירות ללקוט

אד� בשאר דא� או בכה"ג, א� השדה לתו� להיכנס מותר אד� בשאר אבל הנאה במודר

אי� תימצי היכי הוא ההפקר שכל לפי לשדה להיכנס לו אסור �מבחו לתלוש שאפשר כל

הספק שורש ובפשוטו ע"ש. להיכנס, לו אסור אחר בעני� כשאפשר אבל הפירות לתלוש

באופ� לקטו� כשיכול א� א"כ הפירות צור� לכל קנויה עצמו הקרקע דא� גופא, בזה הוא

הפירות את להמציא שמחויב לפי הוי ההפקר א� אבל ולקטו�, לשדה להכנס לו מותר אחר

מ"ש יוב� לא לפי"ז אול� להכנס. לכ"ע אסור �מבחו לקטו� שיכולי� בכה"ג א"כ לכל

קנויה שהקרקע לפי להיכנס אד� לשאר שמותר טע� מאותו הא אד�, משאר הנאה מודר

ב' איכא דלהרא"ש צ"ל ובע"כ הנאה. למודר א� שרי יהיה מה"ט א"כ הפירות לעני� לכל

שבת והיתה מקרא דיני הפקר ב' ונטשתה, תשמטנה והשביעית מקרא ממוני הפקר א' דיני�,

זכות ליכא הנאה דלמודר להרא"ש פשיטא הממוני הזכות מצד והנה לאכלה, ''לכ�'' �האר

צ' ד� בב"ק מהסוגיא הקה"י שהוכיח וכמו לפירות גו� קני� א� מפקיע שקונ� לפי זה

שהפירות הדיני הזכות מדי� להיכנס לו דשרי אלא בזה], שנתפלפל במה בקה"י [ע"ש

משו� להיכנס לו מותר מ"מ הפירות] [לעני� שלו הקרקע שאי� א� ולכ� לכול�, מיועדי�

בלא הפירות את להוריד דר� יש א� הנאה למודר ולכ� לכול�, הפירות את ייעדה שהתורה

הממוני הזכות משו� דשרי אפשר אד� שאר אבל להיכנס, לו שאסור פשוט לקרקע להיכנס

בקרקע. לה� שיש

‰‡¯�Âאבל השביעית, בשנה רק הוי פירותיו לעני� הקרקע את התורה שהפקירה מה דכל

מנודר [וכדחזינ� בקדו"ש, הקדושי� הפירות לעני� א� הפקר עצמו הקרקע אי� בשמינית
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קוד� שגדלו ירקות וא� בשישית, לצמוח שהתחיל מה על א� הנדר שחל שביעית קוד�

ט"ו [סי' בחזו"א מפורשי� הדברי� ולכאו' כנ"ל]. ובע"כ נאסרו, בשביעית ונלקטו שביעית

שתרד עד לפרדסות נכנסי� עניי� אימתי עד מ"ז] פ"ט [שביעית דתנ� הא דעל י"א], אות

למוצאי שיצאו פ"ש לעני� דאיירי [ש�] והרע"ב [בפיהמ"ש] הרמב"� ומבארי� שניה, רביעה

עד עד מותר אמיתי ועד אלו, פירות ללקוט לשדות להיכנס אד� לכל ומתור שביעית,

אנשי� של הילו� דמאז השמינית, השנה של השני הגש� שירד עד כלומר שניה, רביעיה

בשנה הרי החזו"א והקשה בשמינית, השדה בעל שזרע הזרעי� את לקלקל עלול בשדה

לשבור יצטר� לשדה שיכנס שמי באופ� בשדה כליו את השדה בעל יעמיד א� השביעית

מותר, ודאי הפירות אל להגיע כדי הילוכ� בדר� ואפשרכליו וכתב שמינית. מ"ש וא"כ

ללכת רשאי� שניה רביעה ועד הפירות את ליטול להיכנס דר� לה� במניח באמת דאיירי

לפירותיו הקרקע דבשמינית ומבואר ע"ש, אחרת], דר� לה� שהניח [אע"פ פרדסות דר�

לה� שיש משביעית וחלוק הפירות, לצור� קרקעו את להרוס היתר אי� ותו לבעלי� שיי�

לה� להניח אלא מחוייב אינו בשמינית ולפיכ� פירותיו, לעני� הקרקע בעצ� ממונית זכות

איפה דר� להיכנס לה� מותר לפירותיו משועבד השדה שכל בשביעית משא"כ ודי דר�

הדי� שכל הנ"ל, כדברינו ממש שכתב הי"ח בבהה"ל פ"ז אמונה בדר� ושו"מ שירצו.

אבל בשמינית), ולא ונטשתה, תשמטנה "והשביעית" (וכדכתיב השביעית, בשנה הוי ונטשתה

לה� לומר השמינית בשנה יכול ולפיכ� הפירות, כ"א הפקר הקרקע אי� השמינית בשנה

שדהו ולקלקל להכנס רשות לה� ואי� ,�לחו הפירות לה� שהוציא או פלונית בשעה תבואו

ע"ש. הפירות, מחמת רק הוא זכות� כל שאז לפי רשותו, בלי

Ó"˜Ù�Âאי הפירות, לצור� בשביעית שדהו להפקיר שצרי� הזמ� שיעור לעני� עוד בזה

א� ולכאו' הזמ�. כל מופקר שיהיה שצרי� או ביו�, פעמי� כמה השדה שפותח במה סגי

ממוני זכות לו ואי� הזמ� כל מופקר שיהיה צרי� א"כ פירותיו לעני� הפקר עצמו הקרקע

א"כ הפירות לצור� בעלמא דריסה זכות רק זה א� אבל שעה, בכל אד� כניסת למנוע

לשיטת נראה [וכ� הפירות. ליטול ביו� פעמי� כמה אפשרות שמניח מה לזה דסגי אפשר

הפירות, מחמת הוא ששורשו לאכלה, �האר שבת לכ� והיתה מקרא ניל� הפקר שהדי� רש"י

כל תהיה שהשדה צרי� שאי� אפשר א"כ לכו"ע, ליעד� הוא שבו הקדושה מדיני שמחלק

(פאה תנ� פאה לגבי והנה הפירות]. לקחת אפשרות שנות� במה וסגי הפקר של במצב הזמ�

בחצות � בשחר פאה, ללקוט לשדה להיכנס לעניי� נותני� ביו� פעמי� דג' מ"ה) פ"ד

שביעית ולעני� ובמנחה, � ˘ËÈÏ"‡היו� È˜Ò·ÈÈ�˜ Á"¯‚‰ Â�È·¯ ˜ÈÈ„פ"ד) אמונה בדר�

מ"ע) סד"ה בבה"ל ÏÈÏ‰Â‰הכ"ד ÌÂÈ‰ ˙ÂÚ˘ ÏÎ· ¯˜ÙÂÓ ‰È‰È˘ ÍÈ¯ˆ˘ ‡˙ÏÈÎÓ‰ ÔÂ˘ÏÓ

„·Ï· ˙ÂÚ˘ ‰ÓÎÏ ‰„˘‰ Á˙ÙÈ˘ È‚Ò ‡ÏÂתני יא) כ, (שמות המכילתא לשו� ואצצט .

שיאכלו כדי לא תורה, אמרה מה מפני תאמר שלא יא), כג, (שמות עמ� אביוני ואכלו

מגיד ונטשתה" תשמטנה "והשביעית ת"ל לעניי�, ומחלקה מכניסה אני הרי עניי�? אותה

צרי� שמדינא ומבואר ע"כ, העול�, תיקו� מפני חכמי� שגדרו אלא פרצות, בה �פור שהוא

עדיי� הנידו� אול� הזמ�. כל הפקר של במצב שיהיה שצרי� מפורש א"כ פרצות, בה �לפרו
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של במצב הזמ� כל להשאיר מחויב אי העול�, תיקו� מפני חכמי� שגדרו למאי קיימא

צרי� אינו שא� או שדהו, את נועל שאינו במה וסגי פרצות בה �לפרו שאי"צ אלא הפקר

ועי' פאה. כדי� ביו� שעות לכמה שמפקיר במה וסגי הפקר, של במצב הזמ� כל להשאיר

הא' כצד בפשיטות שנקט מדבריו ונראה המכילתא, לדברי שהביא ה) כה, (ויקרא ברמב"�

מה שהגדר שפירש הפקר, של במצב הזמ� כל להשאיר מחויב העול� תיקו� לאחר שא�

שיהא לא אבל ובכר�, בשדה פרצות יפרצו שלא היינו העול�: תיקו� מפני חכמי� שגדרו

תיקו� אחרי שא� ומבואר ע"כ, תורה, דברי על לעבור הפירות ומכניס שדהו משמר הוא

והדברי� פרצות, בה �לפרו צרי� שאי� אלא הזמ� כל פתוחה הדלת את להשאיר צרי� העול�

ונועל שדהו שומר אד� יהא שלא התורה מ� וכ� וז"ל: (ש�) דבריו בתחילת יותר מפורשי�

השנה כל השדה יהא ''אלא לקיטה בשעת אות� להפקיר רוצה ואפילו בשביעית עניי� בפני

לעיל לפמש"כ אול� השנה. כל הפקר שיהיה שצרי� ומפורש ע"כ. לעניי�'', ומופקר מזומ�

כל להפקיר אי"צ שמדינא אפשר בשמינית א� עצמו, השביעית בשנת אלא אינו האמור כל

פאה. כדי� ביו� פעמי� כמה לשדהו להגיע אפשרות שנות� במה וסגי Ï"È‡¯‚‰ÓÂשעה

Ì‡˘ Â�ÈÈ‰Â ,¯ÂÓ˘ ¯ÂÒÈ‡„ ‡˙Ï ÌÂ˘Ó ‰Ú˘ ÏÎ ¯È˜Ù‰Ï ÍÈ¯ˆ˘ È˙ÚÓ˘ ‡"ËÈÏ˘ ÔÓ�ÈÈË˘

¯ÂÓ˘ ·È˘Á Ê"¯‰ Â‰„˘ ˙‡ ÏÚÂ� ÔÓÊ‰ ÔÓ ˜ÏÁבמצב שיהיה צרי� בשמינית א� ולפ"ז .

והדר� חבירו, לחצר נכנס מעצו שענ� דבאופ� נראה כול� לדברי אול� שעה. כל הפקר של

את להפקיר חברו מחויב שאינו חברו, חצר דר� הוא הפרות את ולקחת להיכנס היחידה

החזו"א הכרעת שהרי לשדהו, להיכנס ביו� פעמי� ג' שנות� במה וסגי שעה, כל השדה

ב אינו החצר שבעל ומכיו� לבעלי�, רק הוי שמור הואדאיסור (שהרי הפירות על עלי�

במה וסגי הזמ� כל להפקיר צרי� אינו א"כ ונטשתה בדי� מצווה ואינו האיל�) לבעל שיי�

דלת על לכתוב רשאי כול� לדברי [מיהו פאה. כדי� הפקר פירות את לקחת אפשרות שנות�

שבאופ� לפי ,".... השעות בי� רק לקטו� לבוא שלא "ורצוי הפקר ה� בחצרו שהפירות ביתו

כותב: אינו (שהרי היו� שעות בכל לבוא יכול שרוצה ומי הזמ� כל הוא ההפקר הרי זה

לשמור) (ד"ה ע"א נח ד� בב"מ תוס' למש"כ ד"ז ודמי לבוא), אפשר אלו בשעות שרק

רק מליקח מוחה השומר היה שלא לפי שמור חשיב זה דאי� לעומר, תבואה דשמרו בהא

מליקח]. נמנעי� היו ומעצמ� לעומר, שיחדו� מודיע� היה

‰�‰Âלשער להכנס יכול שאינו מצורע, אש� סמיכת גבי איתא ע"א ל"ג ד� בזבחי�

אשמתו, ומד� חטאתו מד� עליו שמזי� עד לש� ליכנס יכול מצורע שאי� לפי ולסמו� נקנור

ליעול דאורייתא שחיטה לסמיכה ותיכ� דאורייתא מצורע אש� ד� סמיכת קסבר אי ומקשינ�

ירבה שמא ופרש"י בפסיעות, ירבה שמא ומשני ויסמו�), (שיכנס אמר דרחמנא ולסמו�

ע"כ, כרת, עונש נמצא צרי� משהיה יותר פני� לצד יכנס א� שסמ�" "לאחר בפסיעות

עד אצלו הוא התיר ליכנס ליה דאישתרא כיו� שסמ� דקוד� דס"ל דמשמע הרש"ש ודייק

א� אז להכנס לו שהותר שכיו� שביעית, לעני� נמי זאת שדימו יש ולפ"ז ע"ש. שיסמו�,

[ופלא ארוכה. בדר� להל� לו מותר קצרה בדר� להל� יכול ‰‚¯‡Ï"Èא� Â�È·¯ Î"˘Ó

לפי יל"ע בפסיעות, ירבה שמא לשונו: ואצטט לאיסור, ש�) (זבחי� השחר אילת בספרו
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אסור, יתירה פסיעה מ"מ ליכנס תורה לו שהתירה דא� זו ˘‰˙È¯‰סברא ˙ÈÚÈ·˘· Î"‡

‰¯È˙È ‰ÚÈÒÙ ÍÏÈÏ ¯ÂÒ‡ ‰È‰È Ó"Ó ,˙Â¯ÈÙ Ë˜ÏÏ Â¯È·Á ‰„˘Ï Ò�Î‰Ï ‰¯Â˙'ולכאו ע"כ. ,

רק להיות יכולי� רבינו דברי וכל הרש"ש, שדייק וכמו להיפ� ש� מבואר רש"י מדברי

בזה ג� אול� ארוכה. בדר� להל� לו אסור שאז קצרה בדר� לצאת ויכול שלקט, לאחר

נמי רחמנא אפקריה דבשביעית דכיו� דאפשר אסור, יהיה שבשביעית מוכרחי� הדברי� אי�

לצור� שנכנס מה כל א"כ שנתבאר, וכמו לפירותיו) דקל כקני� (והוי הפירות לצור� לארעיה

עשיית לצור� לחוד כניסה היתר אלא דאינו מהת� ושאני שרוצה, מהיכ� ללכת רשאי הפירות

סמיכה].

‰�‰Âכדמבואר מיד, לצאת וצרי� סת� ש� לשהות לו אי� שסמ� שלאחר פשוט זה

שהוצר� ממה אמנ� שדהו. לתו� יורד אי� בשביעית הנאה מודר דמה"ט ע"ב מב ד� בנדרי�

נכנס שאינו שבגוונא לדייק אי� פני�, לצד יתירה פסיעה שיכנס החשש סמיכה שאחר רש"י

שאינו בגוונא איירי דרש"י דאפשר מותר, ש� לשהות ממשי� הוא א� א� אז פני� לצד

בגמ' מבואר בשביעית אול� לבפני�. להכנס שממשי� עי"ז אחר מצד שיוצא אלא שוהה

שמסת� כיו� ש� שישהה במה איכפ"ל לא הנאה) מודר (שאינו אד� דבסת� (ש�) בנדרי�

דמה"ט ואפשר ע"ז. מקפידי� הבעלי� ‰‚¯‡Ï"Èאי� Â�È·¯ ¯Ó‡(שנ"ד גליו� חיי� (פרי

‰„˘· ˙Â‰˘Ï Ì‰Ï ¯˙ÂÓ„ ,‰Á�Ó ÔÓÊ ÚÈ‚‰Â ,ÌÈ‚Â¯˙‡ ÛÂË˜Ï ÂÚÒ�˘ ÌÈÎ¯·‡ ˙ˆÂ·˜Ï

‰Á�Ó ÏÏÙ˙‰Ï È„Î.

'á

„"„È�·Â,חברו לחצר נוטה Â�È·¯Óשנופו ÌÈ�˘ Ï·ÂÈÎ È�ÙÏ ÚÓ˘˘ ¯Ó‡˘ ‡"ÎÁÓ È˙ÚÓ˘

˙Â¯ÈÙ‰ ¯È˜Ù‰Ï ÍÈ¯ˆ ÔÈ‡ Â˙Â ,¯ˆÁ ÔÈ�˜ ÔÈ„Ó ˙Â¯ÈÙ· ‰ÎÂÊ ¯ˆÁ‰ ÏÚ·˘ Ï"ˆÊ È"‰˜‰

,(Â¯ÈˆÁÏ Ò�ÎÈ‰Ï ¯ÂÒ‡Â)מעשה בשעת הדברי� רש� שלא חכ�, אותו לי [והוסי� עכ"ד.

למעשה]. להלכה ע"ז לסמו� אי� ולפיכ�

‰�‰Âא� דהא ה�, ברורי� חצר בקני� בפירות בפירות יזכה החצר שבעל דבריו יסוד

עדיי� כשה� א� בפירות יזכה החצר שבעל פשוט לחצרו נוטה שנופו הפקר של �ע יהא

העומדי� פירות א� מיבעיא [ולא חצירו,מחוברי�, לו שקונה שפשוט דמי כתלוש להיתלש

אב� החזו"א כמש"כ חצר, בקני� נקנית קרקע שא� מצינו מ"מ דמי, כמחובר א� א� אלא

שמיטות כמה לפני שהיה המעשה וידוע יז. ס"ק עבדי� בענייני בקונטרס קמ"ז סי' העזר

בער"פ הביעור זמ� וכשהגיע בקדו"ש, הקדוש יי� הרבה לו שהיה באחד ב"ב, בעיה"ת

בפני ואמר ,�בחו היי� כל את להוציא לו קשה והיה כדי�, היי� את לבער רצה דשמינית

חזקה קני� ועשה מהג' אחד והל� וכו', ברשותו אינו היי� ג� ותו ביתו את שמפקיר ג'

העיר. ורעשה ,�ופר גדר נעל בקני� בביתו זכה ושוב הבית דלת את שעקר ע"י בביתו

זכה לא חזקה קני� שעשה שמי אמר זצ"ל גניחובסקי הגר"א קמיה זה מעשה וכשהגיע
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א� הנ"ל], החזו"א ע"פ חצר בקני� שתחתיו הדירה בעל זכה שהפקיר שמיד לפי בדירה,

דרחמנא דכיו� דאפשר א' אנפי, ומכמה במחובר, לזכות שאפשר ברור אינו שביעית לגבי

לדו� יש דבזה אלא שעליו, הפירות לקנות לעני� חצר ליה לית א"כ עצמו לשדה אפקריה

כדמבואר (כפיאה, בעלמא דריסה זכות אלא ואינו רחמנא אפקריה לא עצמו שהקרקע דאפשר

של בקרקע אלא דאינו אפשר הקרקע לגו� רחמנא אפקריה אי וא� ע"ב), י' ד� בב"מ

אפשר ב' אחרי�. של בקרקעות ולא לפירותיו הקרקע את הפקירה התורה שלו הבעלי�

הוי גופא זה א"כ מחוברי�, בעוד� הפקר תהיינה שביעית שפירות ציוותה שהתורה דכיו�

הבעלי� כלפי רק נאמר זה שדי� דאפשר [אלא מחוברי�, בעוד� בה� מלזכות הפקעה

מ"מ בפ"ש זוכה א� א� ג' בה�]. לזכות שרשאי� האחרי� כלפי ולא להפקיר, שנצטווה

הוי ונטשתה שהדי� דאפשר שוב, להפקיר ונטשתה חובת עליו חל תו מחוברי� שה� כיו�

ציוותה השדה לבעל שרק דאפשר או מחוברי�, שהפירות בעוד� ורגע רגע כל על חיוב

דקל שקנה שאחד פשוט זה [והנה אחר. לאד� ולא מחוברי� שה� זמ� כל להפקיר התורה

יש הפירות לבעל מ"מ השדה בעל של אינ� שהפירות א� הפקר, ה� שהפירות לפירותיו

לחוד בפירות כ"א בקרקע זכיה שו� לו שאי� בניד"ד משא"כ פירותיו, לעני� בקרקע קני�

כ"א בפירות זכות נתנה לא התורה דבשביעית אפשר ד' להפקיר]. שוב מחויב דאינו אפשר

כהפקר דינו מעשר דלגבי [אלא זכיה, היתר בה� לו אי� שמחובר זמ� כל ולפיכ� ללקט�,

הפקר אינו ונטשתה שהדי� בכ"מ המבואר עפ"י יוב� וד"ז ללקטו], זכות לכ"א בו דיש כיו�

גבי ע"א לט ד� בב"מ וכדאמרי' נוטשו, שהוא אלא שלו שהוא דהיינו בעלמא נטישה אלא

וש� ונטשתה, דכתיב דשביעית דומיא בע"כ למדה"י) הבעלי� שהל� (דהיינו נטושי� נכסי

ממנו. נטושי� שה� אלא אד� שו� הפקירו לא

Â�ÈˆÓÂלזכות שאפשר מפורש ע"א קיח ד� בב"מ בסוגיא דהנה מפורשי�, דברי� בזה

ספיחי שומרי דתנ� תנאי, בהפקר הבטה רבה אמר הת� דאמרינ� מחוברי�, בעוד� בפ"ש

אמרו חנ� ושומר הוא מתנדב הרוצה אומר יוסי ר' הלשכה מתרומת שכר� נוטלי� שביעית

בהפקר הבטה סבר דת"ק קמיפלגי בהא לאו מאי ציבור, משל באי� אי� כ� אומר אתה לו

אזלי וכי זכי לא בהפקר הבטה סבר יוסי ורבי לא לא ואי אי� אגרא ליה יהיבי ואי קני

שומרי אז זכי בהפקר הבטה דאי בסוגיא ומבואר ביה, זכי דקא הוא השתא ומייתי ציבור

לזכות שאפשר מפורש הרי הבטה, בקני� מחוברי� בעוד� בה� זכי� היו שביעית ספיחי

אינו עצמו הבעלי� אבל לאחרי� דוקא הוא דכ"ז דאפשר אלא הפקר. הוי לא ותו במחובר

בקני� דוקא הוא דכ"ז אפשר וכ� להפקירו, עליו מוטל שהרי שמחוברי� זמ� כל לזכות יכול

כשזה א� א"כ הפירות לצור� הקרקע את הפקירו שהתורה כיו� חצר בקני� אבל הבטה

הרש"ש דעת באחרוני�, פלוגתא מצינו בד"ז ובאמת בו. לזכות יכלו אינו אחר של בחצרו

לשדה נמי אפקריה דרחמנא לפי חצר בקני� מהמחובר לזכות שא"א ע"א) ט ד� (ר"ה

שד� [אלא במחובר, בפירות לזכות דר� שו� לו אי� ותו למקניה, חצר ליה דלית ונמצא

ואע"ג) ד"ה סק"ה י' (סי' החזו"א אול� עי"ש]. חזקה, בקני� בפירות לזכות יכול א� ש�

אפקריה, שרחמנא כיו� זכיתו יהני לא מ"מ במחובר לזכות דר� לו יהיה א� דא� כתב
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הוא לכאו' ופלוגת� עליה. הפקר די� הדר מחובר שהוא כיו� מ"מ בה� שיזכה א� ושוב

מהני תו ולפיכ� אחת רגע לזה דסגי או מחוברי� שהפירות זמ� כל הוי ונטשתה די� א�

הבטה קני� מהני שא� ש� דמבואר בב"מ, מהסוגיא שנתקשה בחזו"א ועי"ש בה�. זכיותו

ואפשר שכתב: דבריו בסו� ועי"ש במחובר, בה� זוכי� היו שביעית ספיחי שומרי אז בהפקר

לתלש� כדי במחובר בה� לזכות רשאי לתלש�, ורשאי לאכילה ראוי� כבר הפירות דכאשר

לעיל ממש"כ בו חוזר א� כונתו ברור ואינו ע"כ. הפקר, בה� לנהוג חייב ואינו ולאכל�,

במחובר, לזכות שרשאי דהיינווס"ל לתלוש לו שמותר בכמות רק לזכות שרשאי דס"ל אלא

אבל דונטשתה, די� בה� נאמר שלא בעלי� שאינ� לאחרי� דוקא דכוונתו או יי�, כדי ט"ו

שיזכה מה מהני מה וא"כ דונטשתה דינא ביה אית מחוברי� שה� זמ� כל הרי לבעלי�

י"א ס"ק טו סי' בחזו"א דיעוי' הב', כצד נראה ובפשוטו אפקריה. רחמנא שוב הא בה�

שתהיינה דמצוות� לשדה, �חו ולהניח� לתלש� הבעלי� רשאי� אי� שביעית דפירות שכתב

הפקר, מצות מה� ופקע בעצמו בה� לזכות רשאי כשתלש� שהרי מחוברי�, בעוד� הפקר

יכול שאינו הפקעה זה הרי להפקיר� שמצווה כיו� מחוברי� שה זמ� שכל ומבואר עי"ש,

בה�. לזכות

„ÂÚחבירו נות� ואי� חצר), בקני� זוכה שאי� (לצד חבירו לחצר נוטה שנופו באיל� יל"ע

חבירו) של אילנו לצור� קרקעו את להפקיר מחויב שאינו לצד (א� הפירות ולקטו� להכנס

בריש שהובא והרמב"� רש"י בפלוגתת תליה ד"ז ובפשוטו שמור. מדי� נאסרי� הפירות א�

(א� שמורי� שהפירות כל א"כ הפירות קדושת מחמת הוי הפקר שהדי� דלרש"י דברינו,

שה� כל א"כ בבעלי� די� הוי הפקר שהדי� ולרמב"� נאסרי�, ה� הרי הבעלי�) ע"י שלא

דהנה מפורשי�, דברי� בזה מצינו אול� מותרי�. ה� הרי הבעלי� מחמת שלא שמורי�

לצור� שביעית ספיחי שומרי� שהיו הת� דאמרינ� אמאי תמה ע"א פד ד� במנחות תוס'

המותר מ� ישראל ממשקה בעינ� הא המשומר מ� עומר הביאו דאי� הלח�, ושתי העומר

ותמהו ע"ש), שרי, באכילה אבל אסור בצירה רק שמדאורייתא �שתיר (וע"ש לישראל,

הוא שימור איסור הלא משמרי� היו כלל דאי� הקשה לא אמאי דלכאורה האחרוני�

האיסור דכל מוכח שמכא� שכתב והק') ד"ה סק"ה י' (סי' בחזו"א ועי' לכ"ע, מדאורייתא

ע"ש. הוא, בעלמא גרמא לפירות להו קני דלא דעלמא איניש אבל הבעלי� על הוי לשמר

דאי� התוס' הקשו ולפיכ� נאסרי� הפירות מ"מ לשמר איסור דליכא שאע"פ מבואר ולפ"ז

נאסרי�, הפירות שמרו א� מ"מ בשימור איסור דליכא דא� והיינו לישראל, המותר מ� זה

הרי"�) מדפי ע"ב (יט הרז"ה משיטת מוכח [וכ� האיסור, משו� הוי לא משומר שהדי� לפי

וא"כ שדהו], ששמר במה איסור שו� עביד לא דהגוי א� אסור, גוי של בשדה שמשומר

א איבראבניד"ד משומר. מדי� נאסרי� הפירות ששמר כל מ"מ בשימור איסור עליו דליכא �

של איסור אי� שימור איסור שאי� שכיו� בתירוצו התוס' כוונת גופא שזה כתב ש� החזו"א

ש�. התוס' בדברי נכנס זה דבר אי� להבי� זכיתי ולא משומר,
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לצור�" שנצר� הקרקע נמי הפקירה הפירות, התורה שהפקירה מה מלבד בשביעית

פירותיו, לעני� הפקר הוי בעצמו שהקרקע א', דיני�, ב' בזה ונאמרו הפירות. תלישת

דריסה זכות הוי וד"ז לפירות, להגיע תימצי הכי שיהיה כדי דר� לתת דמחויב ב',

בקרקע. בעלות שו� בלא בעלמא

השמינית" ובשנת דיני�, ב' להני איכא השביעית שבשנת הרא"ש) (בדברי ונתחדש

הב'. לדי� רק איכא

בזה," א�‡'ונפק"מ לצמוח הפרי שמתחיל מעת חל דבשביעית ההפקר, חל מאימתי ,

הוי ובשמינית החזו"א), שהוכיח (כמו שביעית קדושת בו שחל לשיעור שהגיע קוד�

בקדו"ש. קדוש שהפרי מעת שיכול·'רק או חצירו בתו� דר� שמניח במה סגי אי

הקרקע שהרי שרוצה מהיכ� להכנס יכול דבשביעית שירצה, מקו� בכל בחצר להיכנס

דר�. לו שהכי� היכ� רק להיכנס יכול ובשמינית פירותיו, לעני� שיהיו‚'שלו צרי� א�

ביו� פעמי� כמה אפשרות שנות� במה שסגי או שעה בכל הפקר של במצב הפירות

יל"ע. ובשמינית שעה, כל הפקר של במצב שיהיה צרי� דבשביעית לחצירו, להכנס

צ„' בשביעית אז ספיחי�, או ערלה כגו� באכילה מותרי� שאינ� כאילו רי�פירות

הפרי קדושת מחמת דהוי בשמינית אבל בעלותו, בעצ� הפקעה שזה כיו� להפקיר

הפקר, די� עליו שאי� אפשר לאכילה עומד שאינו בפרי א"כ

הפירות" בעל של בקרקע רק אינו הפקר שהדי� השחר" "האילת רבינו של חידושו הובא

חבירו לחצר נוטה שנופו באיל� חידש ולפיכ� הפירות, בו שנמצא קרקע בכל אלא

א� מחוברי� בפ"ש האחרוני� מחלוקת והבאנו ולתלוש. חבירו לחצר להכנס שיכול

אי� ותו חצר קני� מדי� בפירות זוכה החצר שבעל לדו� יש ולפ"ז חצר, בקני� נקני�

זצוק"ל. הקה"י דמר� משמיה מטו וכ� הפקר, זה

øåòéá

Ì‰ ÔÈÈ„ÚÂ ,‰ÎÊ˘ ÈÓ Ì‰· ‰ÎÊÂ ,Â¯È˜Ù‰Â ¯ÂÚÈ·‰ ÔÓÊ ÚÈ‚‰Â ,˙ÈÚÈ·˘ ˙˘Â„˜· ˘Â„˜‰ ÔÈÈ

Ï"È‡¯‚‰Ó È˙ÚÓ˘ .¯ÂÚÈ·‰ ÔÓÊ ÚÈ‚Ó˘ ˙Ú· ¯ÂÚÈ·· ·Â˘ ÌÈ·ÈÈÁ Ì‡ ,‡·‰ ˙ÈÚÈ·˘· ÌÈÓÈÈ˜

ÔÓÊ ‡Â‰ ÂÈ˘ÎÚÂ ,Â‰�È� ˘"Ù„ ÔÂÈÎ ¯Ú·ÏÂ ¯ÂÊÁÏ ÍÈ¯ˆ˘ ˙ÂËÈ˘Ù· Ë˜�˘ ‡"ËÈÏ˘ ÔÓ�ÈÈË˘

.„˜˙˘‡ ‰˘Ú˘ ¯˜Ù‰‰ Â‰Ï È�‰Ó ‡ÏÂ ,‰„˘‰ ÔÓ ‰ÈÁÏ ‰ÏÎ˘.(שי"ט גליו� חיי� בפרי (וכ"ה

ÔÈÈ,הבאה שמיטה עד בביתו ונשאר הביעור) (בזמ� השמינית בשנה שביער שביעית, של

וא� קדושתו, פקע מצוותו שקיי� שכיו� א' צדדי�, ג' בזה מצינו בביעור. שוב מתחייב א�

כשמגיע ב' שוב. לבער צרי� אי� תו ביעור מצות ביה דעביד כיו� מ"מ קדושתו פקע לא אי

כיו� ג' דביעור. חדש חיוב עליו חל בשביעית שעתה כיו� לבער צרי� הביעור זמ� שוב
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(ולכה"פ השביעית בתחילת מיד לבער צרי� א"כ מחדש ביעור חובת עליו חל זו דבשמיטה

שבשדה. לחיה כלה כבר זה יי� שהרי שבשדה) לחיה כלה דעתה השביעית, דשנת בער"פ

„ÂÚכבר השני המחזור שמתחיל וקוד� בשנה, גידול מחזורי ב' לו שיש בדבר יל"ע

על אוכלי� מ"ד פ"ט תנ� [דהנה ביעור, חובת פעמי� ב' בה� דיש י"א לראשו�, כלה

מחזורי� שני שיש והיינו ה"ה, פ"ז הרמב"� וכ"פ בפיהמ"ש), רמב"� פרי, (דו הדופרא

מחובת הראשו� המחזור את ג� מציל השני המחזור ולפיכ� בקדו"ש הקדושי� פרי של

(והחידוש השניי� מגיעי� שכבר עד לגמרי כלו הראשוני� כשאי� איירי זה דכל וי"א ביעור.

כיו� ה"ה, פ"ז הרמב"� כמש"כ שביעית בפירות לאחלופי שאתי כסתונית נגזור שלא בזה

בזמ� נשאר א� דא� בזה שהחידוש אפשר עוד מחזורי�. שני שנות� מפורס� הדופרא �שע

מש"כ סק"ס פ"ז אמונה בדר� (עי' מציל אינו שבעלמא כזה מועט שיעור השניי� שמתחיל

השני), המחזור גידול התחיל שכבר כיו� לחיה כלה חשיב לא אפ"ה החזו"א), בש� בזה

השביעית בסדר וכ"מ בביעור. חייב השניי� מגיעי� שכבר עד לגמרי כלי� הראשוני� א� אבל

רק מתקיימי� שאינ� וקטניות ירקות מיני וז"ל: החזו"א ע"פ ז"ל שפירא הר"ז ע"י שהו"ל

עונה דכל ומשמע קיומ�", עונת כלות "ע� עצמה בשביעית הביעור זמ� מסויימות בעונות

בעונת בשביעית המי� מאותו לגדול שעתידי� אע"פ העונה מאותה הביעור את מחייבת

והבשיל שחנט �הע על פרי יש חשו� בחודש שכבר (האדומה) לפיטאיה נפק"מ וד"ז ,[�הקי

תמוז), בחודש (שהתחיל הראשו� הגידול מחזור את מסיי� כסליו ובחודש שמיטה, מכניסת

שבה� בקדו"ש, קדושי� ה� ג� שיהיו הפירות של החדש הגל את מוציא תמוז ובחודש

בבית לו יש א� בכה"ג והנידו�, דשמינית. ובכסליו דשביעית בכסליו ביעור דיני ב' יש

או שוב, לבער צרי� השני הביעור זמ� כשמגיע א� וביער, הראשו� במחזור שגדל ממה

מחדש. חיוב עליו חל לא תו ביעור חובת קיי� כבר זו שבשמיטה שכיו�

È˙ÚÓ˘Âלזכות לו מותר ביעור בשעת שהפקיר דבמה הטע� בפשוטו דהנה ד"ז, להוכיח

ראיות יש אול� מבוער, היה זה דבר הביעור שבעת לפי היינו ביעור, די� בו אי� ותו

ד� בע"ז דיעוי' ביעור. די� מיניה פקע ולפיכ� ביעור מצות בו שקיי� לפי הוא שהטע�

(בפירושא ותוס' ופרש"י בשמינית, להו ופרעו מעניי� שביעית פירי יזפי ינאי רבי דבי ע"ב סב

ע"ש, ביעור, בלא שביעית פירות חליפי הביעור אחר בשמינית עניי� דאכלי דאשתכח קמא)

החליפי כשהגיע זה שאחרי כיו� ואפ"ה קיי�, היה לא הדבר הביעור בשעת הת� והנה

וא נאסר, זה הרי ביעור די� בהו קיי� לא לידו נוצרשביעית אינו ביעור שהחובת מבואר "כ

באחרוני� ד"ז מצינו [ובאמת ביעור. מצות בו שקיי� בזה אלא הביעור, של ברגע ונקבע

של פ"ש לעני� סק"ז) יא סי' חזו"א ה', סעי' פי"ט צדק שערי פ"ש, ביעור פרק (חרדי�

הקונה שהישראל הנכרי, ברשות היה הביעור ובזמ� קדו"ש, בה� שיש הסוברי� לדעות נכרי

הרי ע"כ. בביעור, חייבי� אלו שפירות לפי שקנה, ביו� לבער צרי� הביעור לאחר מה�

חובת מה� פקע לא מ"מ במצות חייב שאינו הנכרי ברשות היה הביעור שבשעת שא�

בביעור. תו חייב ואינו הותר זה שוב ביעור מצות בו שקיי� כיו� הכא ה"ה ולפ"ז ביעור].

פתח על ומפקיר� הביעור: בעני� שכתב בהר, בפרשת הרמב"� מלשו� נמי שהוכיחו [ויש
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שוב לבער� וא"צ לעול� מותר הביעור דאחר ומשמע ע"כ, "לעול�", והולכי� ואוכלי� ביתו

מש"כ ולפיכ� הבאה לשמיטה עד שישאר כ"כ מצוי שלא שדחו יש א� הבאה. בשמיטה

בכה"ג]. איירי לא "לעול�"

ÌÏÂ‡,חיובו פקע זו בשנה ביעור די� בו שקיי� שאחרי הב', לנידו� אלא אינו זו ראיה

מחמת שוב זו בשמיטה יתחייב ולפיכ� חדש חיוב הוי שמיטה שכל אפשר הא' בנידו� א�

זו. שנה של החיוב

‰¯Â‡ÎÏÂפ"ט במתני' דהנה קדו"ש, מיניה פקע הביעור לאחר א� עוד תליה זה נידו�

ובירושלמי שניה, רביעה משתרד שביעית של ובקש בתב� ושורפי� נהני� מאימתי תנ� מ"ז

שמותר והטע� שבבית, מה מותר שבשדה מה שנסרח מכיו� ש�] וברא"ש בר"ש [הובא ש�

ונתבער, כדינו שהופקר דמיירי ז"ל יהוס� ה"ר בש� שלמה במלאכת פי' שבבית מה

א� רשאי� הביעור דאחר ישראל בתפארת וכ"כ להפסידו, מותר שנתבער שאחר ואשמעינ�

מבער הביעור זמ� דכשהגיע סק"ה יג וסי' סק"ו יא סי' החזו"א וכ"כ ולשורפו, ממנו ליהנות

הרי מ"ז, פ"ט והרא"ש הר"ש וכמש"כ בקדו"ש קדושי� ואי� ולזכות לחזור ויכול ומפקיר

שמעתי הדברי� וביאור השדה. מ� כלה וכבר הואיל קדו"ש מה� ומפקיע מתיר� דהביעור

שביעית חובת שעיקר הפקר, מדי� יסוד� שביעית דיני שכל זצ"ל אורבא� הגרש"ז בש�

לכ� הפקר ה� שהפירות וכיו� וחיה, בהמה אד� לכל הפקר השדה תבואת את להניח הוא

לא וג� וסחורה, להפסד ולא לאכילה כ"א הזוכה את הכתוב זיכה שלא ומפרש הכתוב בא

מ� לחיה כשכלה אבל בשדה, המי� מאותו עדיי� שמצוי זמ� כל אלא הכתוב אותו זיכה

וכיו� אד�, לכל שוב להפקיר� או לשורפ� וצרי� הזוכה של בעלותו שוב פקעה אזי השדה

על דוקא הוא להפסד ולא לאכילה כ"א מועלת זכיותו שאי� זו שהגבלה הוא סברא שכ�

בכה"ג משא"כ מה�, ליהנות ובהמה אד� יכולי� היו בשדה משאיר� היה שא� הזמ� אותו

כלל גר� לא שבזכיתו נמצא לאכילה, כלל ראוי היה ולא נסרח היה בשדה נשאר היה שא�

בה� לזכות שיכול לומר שפיר מצינ� כזה באופ� לכ� לבהמה, ולא לאד� לא הפסד שו�

עכ"ד. ,�חפ שלבו מה כל בפירותיו ועושה דבר לכל גמורי� בעלי� וליעשות הביעור) (אחר

לו הקנה התורה וזה שלו, בתורת הוא זכיותו דבשביעית אחר, בנוסח אפש"ל דבריו ולולי

זכיותו הביעור לאחר משא"כ לסחורה, ולא לאכילה רק הוא בעלותו וכ� הביעור עד רק

הדברי� ויסוד הדיני�. כל מה� פקע שפיר ועמ�, אביוני ואכלו מדי� שביעית בתורת הוא

הוא: הביעור אחר לאכול דהאיסור שביאר יזפי, ד"ה ע"ב סב ד� בע"ז התוס' בלשו� מובא

יכולי� עצמ� הפירות אפילו שביעית בתורת דאילו שלה� בחזקת אות� אוכלי� שהיו מה

הא ר"י ואומר מתבערי�) (ד"ה ע"ב נב ד� בפסחי� בתוס' וכ"ה ע"כ, לכ"ע, לאכול עניי�

א� אבל שלו בחזקת בביתו כשמשהה היינו הביעור אחר לאכול לאסור בכ"מ דמשמע

אחר ולאכלו להכניסו מותר חיה ה� אד� ה� שירצה מי כל שיאכל מרשותו ומוציאו מפקירו

שיפקע אפשר דאי� פ"ה) סו� (בביה"ה אמונה הדר� קושית א"ש זה [ולביאור ע"כ. הביעור,

יהודא דלר' תנאי ג' פליגי ש� ובתוספתא מ"ח דשביעית בפ"ט הא הביעור, אחר קדו"ש

האוצר מ� ולר"ש עשירי� וא' עניי� א' יוסי ולר' עשירי� ולא הביעור אחר אוכלי� עניי�
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פשיטא יהודא לר' והנה כדי�, הכל שביער דמיירי הר"ש ש� ומפרש לעשירי�, ג� מותר

לכאורה וא"כ לאכול, יכול מי דיני� שיי� לא דאל"כ כדי� שביער אחר קדו"ש פקע דלא

יהודא ור' בירושלמי כדאיתא ועמ� אביוני ואכלו נמי דריש דהא פקע לא יוסי לר' ג�

דאי� א"ש ולהנ"ל אוכל. מי פליגי רק קדו"ש יש דלשניה� ומשמע עמ�, אביוני רק דריש

השביעית מ� זוכה הוא הרי ביעור שאחר אלא לגמרי, הפקר נעשה הביעור שאחר הפשט

הדינ אבל בה�, לזכות יכול מי הגבלות יש ולכ� ההפקר) מ� בעלות(ולא בדי� שיש י�

(שבת הירושלמי ספיקת לפרש יש ועפ"ז שביעית. בתורת בזוכה ליכא לאכלה רק שנית�

כוסות, ד' יד"ח שביעית של ביי� לצאת מהו ה"א) פ"י פסחי� ה"ב, פ"ג שקלי� ה"א, פ"ח

כוסות דד' ביי� א� דהנידו� העדה הקרב� ופי' שביעית, של ביי� יוצאי� הושעיא ר' תני

בפ"ש, יוצאי� אי� לכ� דבעינ� דהיכא מבואר ולפ"ז ע"ש, לא, או במצה כמו לכ� בעינ�

אמרי' דלא ותוס' ופרש"י מקודשת, בפ"ש המקדש ע"א נב ד� מקידושי� א' מכ"מ, ומקשי�

ע"א לט ד� מסוכה ב' דבר, לכל הוא ממונו בו שזכה כיו� אלא לקדש הוא ממונו דלאו

הרש"ש הקשה ג' לכ�, בעינ� לכ"ע דבאתרוג א� דשביעית, באתרוג מיני� ד' יד"ח דיוצאי�

ו) כה, (ויקרא בתורה מפורש הלא "לכ�" פ"ש איקרי לא דלמה פסחי�) מסכת (בסו�

לכ� מיקרי בפ"ש שזוכה במה דודאי א"ש ועפמש"כ לאכלה, "לכ�" �האר שבת והיתה

שביעית מדי� אלא שלו מתורת אינו בו שזכיותו ביעור לאחר בו כשזוכה הנידו� וכל לכ"ד,

האחרונה הפעולה דהוי הביעור דאחר אפש"ל אחר ובאופ� לכ�]. חשיב דלא אפשר דבזה

שנעשה שלאחר זריקה לאחר קדשי� לד� ודמי לחולי�, ויוצא מצותו פקע תו בפ"ש שנעשה

בתו ב� תרומה של בשמ� שס� כה� ע"א ז ד� בכריתות וע"ע קדושתו, פקעה מצוותיו

איתחיל. שכבר בו מתעגל

‰�‰Âלבער� צרי� אי� שבניד"ד פשוט קדושתו, פקעה הביעור דאחר אלו שיטות לפי

שביעית קדושת פקע דלא השביעית, סדר סו� כ"ו בסי' החזו"א כתב להלכה אול� שוב.

דבריו (הובא ע"ב סב ד� בע"ז תוס' לפמש"כ אול� כנ"ל. לדו� יש ולפ"ז הביעור, אחר

אלא ביעור, מצות בו שנתקיי� משו� אינו מותר, הביעור אחר בפ"ש שזוכה שהסיבה לעיל)

דבריו וביארנו פ"ש), הפקר (מדי� שלו שהוא מתורת ולא שביעית מתורת בו שזוכה לפי

שזכיותו כיו� הבאה, שביעית כשמגיע בביעור שוב מתחייב אינו בניד"ד ה"ה לפ"ז לעיל,

ביעור. די� אי� ובזה שביעית מתורת הוא בו

‰¯˙ÈÂ]שיפקיר ע"י זמנו, קוד� ביעור מצות לקיי� שאפשר ה') (סי' ברידב"ז מצינו מזה

עיצה שיש כתב ולכ� לגמרי, ביעור די� מה� יפקע ושוב מיד, בה� ויזכה הביעור זמ� קוד�

בה� לקיי� שצרי� מפני להוציא שהאיסור הראשוני� דעת לפי לחו"ל אתרוגי� להוציא

יזכו ושוב אות� ויפקרו לחו"ל הוצאת� לפני בא"י ביעור בה� שיקימו עי"ז בא"י, ביעור

ויזכה בשדות ליקוט ע"י שזכה מה להפקיר הוא ביעור דדי� והיינו לחו"ל, וישלחו� בה�

ביעור די� בה� אי� שוב דביעור מהפקר זוכה שעתה וכיו� הלוקטי�, ע"י שהופקר מההפקר

שיפקיר מה מועיל ואינו הביעור, משעת רק חל ביעור דדי� אחרוני� רוב דעת אול� עליה�.

הביעור, זמ� אימתי המסופקי� פירות לעני� לדינא החזו"א כתב וכ� הביעור. זמ� קוד�
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עכשיו הוא הביעור זמ� הא� ספק שזה מכיו� אבל הראשו�, הביעור בזמ� להפקיר שצרי�

בה� לזכות בלא לביתו הפירות את יאסו� אלא מיד בפירות לזכות אי� לכ� זמ� אחרי או

כדברי דלא מפורש הרידב"ז בדברי והנה עכ"ד. האמיתי, הביעור זמ� עליה� שיעבור עד

מצות בה� שקיי� שמזמ� דבריו לעצ� שמודו אפשר שחלקו אחרוני� בשאר א� אלא רבינו,

בה� שהגיע מזמ� רק חל ביעור שמצות דסברי אלא לגמרי, ביעור די� מה� פקע תו ביעור

וצ"ע]. הביעור, זמ�

úåãåòñ 'â ïåæî øåòéù

ÚÈ‚‰מזה יותר לבער, צרי� אינו סעודות ג' שיעור מזו� אלא בידו אי� א� הביעור, זמ�

בכוונת� אי� א� א� ביתו, מבני אחד לכל ג"ס היינו סעודות ג' מזו� ושיעור לבער. צרי�

דא� שליט"א הגראי"ל וחידש בג"ס. להיאכל ראוי שזה במה דסגי ג"ס, היו� מזה לאכול

שאוכל מי לפי ולא הבית בני ריבוי לפי הולכי� זאת בכל זה, מאכל אוהבי� לא ב"ב א�

ג' שיעור לחשב יש שפיר ולכ� רוצי� אינ� שה� אלא לאכול יכולי� שה� מאחר בפועל,

של"ד). גליו� חיי� (פרי בשביל�, ג� סעודות

úéòéáùá òèåðä

ÚËÂ�‰להגראי"ל שאלוהו מ"ג). פ"ב בתרומות (מתני' יעקור מזיד בי� שוגג בי� בשביעית

אי שביעית לאחר כשעקר שליט"א דהשתאשטיינמ� בקרקע, אותה ולנטוע לחזור רשאי

נמצא הנטיעה את יחזיר א� הרי לעקור קנסוהו שחז"ל שכיו� ואמר חדשה, נטיעה הויא

ולהיפסד להתייבש ויניחנו שיעקרנו היה דבריה� דגדר ובע"כ כלו�, הפסיד והוסי�˜Î·שלא .

.·Î˜יעקר במזיד בי� בשוגג בי� ובשביעית יעקר במזיד יקיי� בשוגג בשבת הנוטע תניא ע"ב, נג ד� גיטי�

שביעית ומ"ש שבת מ"ש דאורייתא והא דאורייתא הא מכדי וכו'... ר"מ א"רדברי טעמא כדקתני הת� אלא ,

שישראל מפני יעקר במזיד בי� בשוגג בי� ובשביעית יעקר במזיד יקיי� בשוגג בשבת אומר אני מה מפני מאיר

מוני� ואי� ולרבעי) לערלה הנטיעה שנות למנות שצריכי� לפי לשביעית נטיעותיה� (שנות לשביעית מוני�

הטעמי� כב' שפסק ברמב"� ועי' השבתות. על נחשדו ולא השביעית על ישראל נחשדו אחר דבר לשבתות,

השביעית, על חשודי� שישראל מפני יעקור במזיד בי� בשוגג בי� בשביעית הנוטע כתב הי"ב דבפ"א הנ"ל,

הרואה יאמר שמא העי� מראית מפני זה ודבר יעקור שביעית קוד� יו� ממ"ד פחות הנוטע כתב הי"א ובפ"ג

ה"א, פ"ד תרומות ה"ד, פ"ב (שביעית דבירושלמי שהביא פד) ס"ק (פ"ג אמונה בדר� ועי' נטעו. בשביעית

ע"ש. לחומרא, הטעמי� כב' פסק והרמב"� הטעמי�, בי� נפק"מ ג' איכא ה"א) פ"ג שבת

שנחשפו עד שמעליו העפר והסיר האיל� שעקר וכל גרידא, עקירה די� הוי אי יעקור, בדי� לדו� יש ומעתה

יהנה שלא אסור ולפיכ� שביעית ממעשה הנאה איסור דהוי או שביעית, לאחר לנוטעו שוב רשאי השורשי�,

שביעית בסו� איל� העביר א� ולפיכ� האיסור ממעשה יהנה שלא גזרו אי בגידרו, יל"ע ב' לצד [וא� מהאיל�.

באופ� ורק בשמינית, לנוטעו שוב לו שרי מת היה לא שביעית סו� עד �בחו �הע היה א� שא� באופ�

שהקנס עוד (ואפשר איסור, ממעשה יהנה שלא ליה קנסינ� בזה בשביעית שנטע מה בלא מת �הע שהיה

מהפסד אותו מנע הנטיעה שע"י אלא הגידולי� נתרבו לא א� אבל חיובי, באופ� שנהנה מה על רק היה
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הראב"ד לדעת והנה מהאיל�]. כלל יהנה שלא קנס דהוי או להנאה), ד"ז חשיב דלא אפשר יתקלקל שלא

שעקר) (קוד� שגדלו הפירות א� יעקור גזירת שבכלל ספ"ג) קורקוס במהר"י (הובא והרמב"� הט"ו) (פ"ד

נאסרי�, הפירות שאי� פ"ג) (סו� הרמב"� לדעת הוא נידוננו וכל הנאה, איסור דהוי הב' כצד פשוט נאסרי�,

איסור דהוי דאפשר או גרידא, עקירה מעשה לעשות רק הוא שהגזירה אפשר דבזה ה"ד, פ"ב בירושלמי וכ"ה

האיסור. ממעשה יהנה שלא הנאה

�הע נקלט שכבר (לאחר מיד לעקור צרי� שאי� עוד חידש מה� ואחד הא', כצד שנקטו זמנינו ממחברי ויש

דהו. כל הפסד לו שתהיה בלא שוב זאת ולנטוע לעקור יוכל שאז שביעית, סו� עד להמתי� ויכול בקרקע)

ט' ד� בר"ה ישני� בתוס' ועי' מיד, לעקור חייב חכמי� שמגזירת וסברו חלקו הרבה זה חידוש על אול�

סמו� עד להמתי� יכול אלא כשנטע מיד לעקור צרי� אי� ר"ה לפני יו� מ"ד בתו� נטע שא� שכתב ע"ב

לעקור צרי� עצמו דבשביעית ומבואר ע"ש, בשביעית, לקיימ� ואסור מש"כ וזה לעקור, ואז שביעית לכניסת

על חשודי� דישראל משו� הוא דא� לעקור, שצרי� חז"ל שאמרו בטעמי� ד"ז לתלות שמעתי [ומחכ"א מיד.

הרי לשביעית מוני� שישראל מפני לטע� א� מיד, זאת שיעשה צרי� ואי� שיעקור במה סגי א"כ השביעית

מיד, לעקור שא"צ זה חידוש נקבל א� וא� העי�]. מראית ואיכא מוני� מעתה כבר שהרי מיד לעקור צרי�

חכמי� שהתירו הטע� שהרי פירותיו, לצור� לא א� כלל זה איל� להשקות לו שאסור פשוט נראה מ"מ

שבה, �ע כל וימות מלחה �האר תעשה ישקה לא שא� מפני דהוא ה"י) (פ"א הרמב"� כתב השדה להשקות

ימות. �שהע חז"ל רצו� אדרבה בשביעית שנטע ובכה"ג

שביעית דמדמי (ש�) דגיטי� בסוגיא מוכרח כדבריו ולכאו' הב'. כצד לדינא נקט שליט"א הגראי"ל רבינו אול�

אסור כ� שבת ממעשה הנאה איסור דהוי שבת כמו האיסור, ממעשה הנאה איסור דהוי חזינ� הרי לשבת,

שביעית. ממעשה להנות

ביקשו שביעית שומרי חקלאי� כמה דבריו, ואצטט זה, בנידו� שד� ו) סי' (ח"ה יוס� ישא בספר ושו"מ

שהרי "יעקר" של הדי� התקיי� זה בשתיל דהרי היה וטעמ� בשביעית, השתיל שנטעה במשתלה �ע לקנות

שנת שביעית במוצאי כבר כי חדשה איננה זו ושאלה אחר. למקו� להעבירו ומבקשי� שניטע ממקו� עקרוהו

ע"י בשביעית ניטעו שהשתילי� נתברר אול� פרדס, לנטוע שביעית ששמרו המשקי� באחד בקשו תשי"ט

השתילי� עקרו דהרי חז"ל, קנס בזה נתקיי� וכבר היות להתיר והורה דאז, הפוסקי� מגדולי אחד ושאלו ישראל

שנהנה דכל דמסתבר זצ"ל אלישיב הגרי"ש ממר� שמעתי אול� אחר. בשדה לנטיעה אות� והעבירו מהשדה

את דמחייבי� – היורש על א� דגזרו הי"א) (פ"ג ברמב"� וכדמבואר יעקר, גזירת בכלל הוא הרי מגידולו

כסברת ממש וזה עכ"ד. יעקר, די� עליה� וחל אלו בשתילי� להשתמש שאסור ודאי ולכ� לעקור, היורש

רבינו.

חיוב עליה� ויש באיסור בשביעית נזרעו ה� במשתלות, שביעית במוצאי שישנ� הנטיעות רוב בזמנינו [והנה

למי ג� א� מפורש אינו א� הנוטע, על חיוב איתא דבמתני' זה, חיוב מוטל מי על לעי� דיש אלא עקירה.

פ"ג סו� הרמב"� מדברי לאיסור שהוכיחו ויש עקירה. חיוב נמי איכא ממנו שקונה למי וג� עבורו שניטע

זהשכתב שדי� קורקוס במהר"י ועי' לעקור, בנו חייב ומת עקר ולא שמיטה לפני יו� מ"ד תו� ניטע שא�

שהיורש כמו בניד"ד ולפ"ז סרק, בעצי א� הוי זה די� ולפ"ד בשביעית, שנטעו שנראה עי� מראית מפני הוי

שמוני� ומשו� מאכל �בע הרמב"� דברי פירשו האחרוני� רוב אול� לעקור. צרי� הקונה ג� לעקור צרי�

השולח� הפאת שלדעת שהביא 44 הערה פ"ח �אר משפטי בספר ועי' לניד"ד. ראיה אי� ולפ"ז ערלה, שנות לו

שלא חז"ל שגזרו בשביעית שדהו את שחרש מי לעני� והרא"ש הרמב"� בזה נחלקו לא) ס"ק יג סעי' כ (סי'

אסור לבעלי� שרק הרמב"� שדעת ולזורעה, במוצ"ש ממנו לקנותה מותר הא� שביעית במוצאי אותה יזרע

באיסור בשביעית בנוטע ג"כ תהיה מחלוקת ואותה במוצ"ש, לזורעה אסור לקונה שא� הרא"ש ודעת לזרוע,

ולדעת הקונה על עקירה חיוב אי� הרמב"� שלדעת לג), ס"ק ש� השולח� הפאת הדברי� את שהשוה (וכמו

לא בשמיטה שנחרשה שדה הקונה להרמב"� שג� פירש ש� הרידב"ז אבל הקונה. על ג� חיוב יש הרא"ש
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שכ� 
כיו עצה את תשחית לא משו� בזה עובר 
ואי הגדר, 
כ פירות בו שיש 
באיל שא�

לעקרו שצרי� חז"ל ש"ח).˜Î‚קבעו 
גליו חיי�, (פרי .

äàéöé øåñéàå ïéçéôñ øåñéà ïéðòì ,çìîä íé íåøã

ÏÂ·‚·במדבר) בתורה כמש"כ המלח, י� הוא הגבול שנקודת בכתוב מפורש הדרומי

לה� ויהי ב') (ט"ו, ביהושע וכ"ה מנגב, הגבול לכ� ונסב קדמה המלח י� מקצה ל"ד)

זצ"ל אלישיב הגרי"ש הורו וכ� לעוקרו, חייב בשמיטה שניטע �ע הקונה לכ"ע ולפ"ז שמיטה, במוצאי יזרענה

העירו א� מה"ט, עכו"� גנ� שביעית במוצאי מזמיני� מקומות בהרבה והנה ע"ש. שליט"א, �קרלי והגר"נ

באיסור שנטעו� ישראל של במשתלות שלה� השתילי� את קוני� ה� דהא כלו�, בזה הרויחו לא דלכאורה

השתילי�, את קנה והגוי האיל� בעקירת חייב אינו שהגוי דכיו� לומר שרצו ויש עקירה. וחייבי� בשביעית,

וצ"ע]. עקירה, חיוב מה� בטל תו

.‚Î˜מהתורה דבר לעקור מתני� ב"ד דאי� קי"ל דהא מקשי� יש נטוע, איל� לעקור דיש חז"ל שהורו במה

דלחד כדחזינ� פרי, �בע מדבר הרי וכא� עצה, את תשחית לא בתורה מפורש והרי בשוא"ת, אלא ועשה בקו�

חז"ל דגזירת והראב"ד הרמב"� לדעת ותינח ורבעי. ערלה למני� לשביעית מוני� שישראל מפני הטע� מ"ד

האיסור וכל ,�לע ער� דאי� לפי השחתה איסור בזה אי� שלכ� א"ש נאסרי� שה� הפירות על נמי הוי דיעקור

בכרמי� מזיק א� או בדמי� מעולה היה שא� ע"ב צא ד� בב"ק כדמבואר ,�החפ ער� לפי נמדד תשחית דבל

כתב ט') עמו' – (שביעית דינא מבי ובספר קשה. נאסרי� הפירות שאי� הרמב"� לדעת א� לעקור, מותר

יבואו שלא שביעית עני� חיזוק צור� חז"ל החשיבו כא� לפיכ� הדבר, ער� לפי האיסור שגדר דכיו� ליישב

העקירה. של האיסור מעצמו בטל וממילא האיל� קיו� מאשר יותר החשודי�, שקנסו או בשביעית שנטע לומר

לנכרי אמירה משו� לאסור יש א� והסתפק נכרי, גנ� ע"י בשביעית בחצירו פירות איל� שנטע באחד מעשה

קנסו). לא גוי שאצל דאפשר מוכרח זה אי� (א� ישראל, ע"י בנטע כמו לעקור חיוב לו יש וממילא שבות,

תשחית דלא תורה איסור ספק הוי �הע בעקירת א"כ פלוגתא, הוי בשביעית לנכרי דאמירה דכיו� לומר ודנו

מהטע� מה"ת איסור דליכא הוא בזה דיעקור דינא חז"ל בזה שתיקנו איסור ודאי שהוא בגונא ורק עצה, את

מעשה כ"א השחתה מעשה מעשיו אי� הרי איסור חשש משו� �הע שעוקר דהיכא שטענו יש א� שנתבאר.

שליט"א רייכנברג מהגר"ש שמעתי למעשה ולההלכה וצ"ע. עצה, את שמשחית בכ� חשיב לא ולפיכ� מצוה

שדהו, השביתת שעבר מצד לעקור חייב דאמירה) אמירה ע"י (כגו� אמירה איסור דליכא באופ� א� זה דבנידו�

וא� ר"ה לפני יו� מל' פחות שביעית ערב מרכיבי� ואי� מבריכי� ואי� נוטעי� אי� מ"ו פ"ב בשביעית דיעוי'

ר' קולטת אינה שוב ימי� לג' קולטת שאינה הרכבה כל אומר יהודה ר' "יעקור" הרכיב או הברי� או נטע

לזרוע שהאיסור ע"ב) י' ד� ר"ה ובתוס' ש�, בר"ש (הובא ר"ת ודעת שבתות, לב' אומרי� שמעו� ור' יוסי

בזה דעובר משו� טו) ס"ק רח"צ (מצוה המנח"ח ופי' עצמה, בשביעית תהיה ההשרשה שבכה"ג לפי הוא

קוד� לזרוע צרי� מ"מ שביעית קוד� יו� ל' תוספת די� דליכא בזה"ז שג� כתב ולפ"ז שדהו, דשביתת העשה

ס"ק יז (סי' החזו"א אול� עכ"ד. לעקור, חייב וזרע עבר וא� בשביעית, ההשרשה תהיה שלא באופ� שביעית

בשביעית אד� ממלאכת תשבות שהשדה היינו בשביעית ש"ש שיש לשיטות דא� וכתב דבריו, דחה כ"ה)

אלא ש"ש מדי� אינו ר"ת וכונת שדהו, שביתת משו� בזה אי� בשביעית מאליה מלאכה בה מתהוה א� אבל

הוא שג� בחזו"א מבואר עכ"פ ר"ה. עד ליטע שרי תוספת די� דליכא בזה"ז ולכ� שביעית, תוספת מדי�

משו� עבר לא שבכה"ג עליו השיג ורק שדהו, השביתת שעבר מה על עקירה חיוב שיש דינו לעיקר מודה

חייב ומה"ט שדהו, שביתת משו� איכא לחזו"א ג� אז בשביעית אד� ע"י שנזרע בניד"ד וא"כ שדהו. שביתת

לעקור.
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מקצה הוא שהגבול מצינו ובראשוני� נגבה, הפונה הלשו� מ� המלח י� מקצה נגב גבול

בצד שהוא המלח י� של מיקומו על קאי "קדמה" תיבת (ולדבריה� המלח, י� של המערבי

שכבזה"ל: ב), (ט"ו, יהושע על רש"י) של (תלמידו קרא המהר"י מפירוש לזה ואצטט מזרח),

וכו' הירד� שלו צפונה פיאות, ארבע לו יש המלח י� שא� המלח, י� מקצה ומונה והול�

שבט וחצי גד ובני ראוב� בני צד אל הירד�, בעבר שלו מזרח העמי�", �אר שלו "דרומה

י� מקצה דרו� במיצר שלו הרצועה לימש� ומתחיל יהודה, נחלת שלו מערב המנשה,

מערב" לצד כלה המלח י� של "שדרומו ממקו� נגבה, הפונה הי� לשו� מאותו המלח,

�אר הוא הי� שדרו� מפורש הרי עכ"ל. נגבה, הפונה הלשו� מ� המלח, י� מקצה וזהו

הגבול המש� לכיוו� הירידה מתחילה המלח י� של דרומית המערבית ומהפינה העמי�,

הדרומי.

Â�„Âלו יש ממש המלח י� בדרו� דלפ"ז שנה, כעשרי� לפני שליט"א רבינו קמיה ת"ח

לצאת שאסור לעני� וה� בשביעית ש� לזרוע שמותר לעני� ה� דיניו, לכל גמור חו"ל די�

דהגבול דאפשר מסלולו, המש� את יודעי� אנו שאי� וא� לחו"ל. כיוצא דחשיב לש�

דרומית הנקודה הוא המלח שי� בתורה שמפורש כיו� מ"מ דרו�, לכיוו� באלכסו� המשי�

זה גבול מתוואי מזרחית שהיא מה כל א"כ המלח, י� של מערבית מהצד והוא מזרחית

הדרומי האג� ורוחב באור� תנודות שקיימי� שכיו� שדנו אלא .�האר לגבול �מחו הינה

להגדיר קשה לפיכ� השני�, במאות התייבש מאוד רחב שטח חוקרי� ודעת המלח, י� של

לי� שסמו� בשטח המלח י� בדרו� שזורע כל ולפיכ� המלח, י� של קצהו תחילת היכ�

הוא שמא לחומרא בו לחוש יש ונתייבש) י� ש� היה שמא עליה� להסתפק שיש (במקו�

ספיחי�). איסור לעני� א� המסופקי� במקומות להחמיר שיש החזו"א שהכריע (וכמו מא"י

Ï"È‡¯‚‰Âכב ד� בב"מ הרמב"� דהנה חו"ל, כודאי נידו� זה מקו� דלכאורה לומר רצה

ונת� מזה שנטל ירד� ש� דתני הא על והריטב"א, והרא"ש הרשב"א בש� ובשיטמ"ק ע"א

לעני� פירושה ה"ד) פ"ד (חלה דבירושלמי הביאו נת�, שנת� ומה נטל שנטל מה לזה,

הירד� הוא הגבולות מ� ואחד העמי� �לאר א"י בי� מפסיק היה דהירד� �האר קדושת

והרחיב שנת� מה הוי �האר בגבול והרחיב העמי� �מאר הירד� נטל שאילו קאמר ומשו"ה

עתה היכ� תלוי שהכל לפי יחשב חו"ל על העמי� �לאר ונת� �האר אצל נמש� וא� לא"י

שקבעה דרו� גבול גבי שה"ה הגראי"ל אמר ומעתה ע"כ, וגבול, הירד� וכדכתיב הירד�

א� א� ולפיכ� המלח, י� מסתיי� עתה היכ� תלוי דהכל לגבול המלח י� קצה את התורה

וכ"נ עכ"ד. עליו, חו"ל די� שנתייבש במקו� מ"מ המלח י� עתה ונתקצר הי� מי נתעדה

דגדר מוכח הירד� מקו� שנשתנה ע"י א"י גבול שמשתנה שכתב הירושלמי מדברי שהרי

מה דא"כ א"י היכ� עד בעלמא מקו� ומראה סימ� בגדר אינ� תורה שכתבה �האר גבולות

זה, מקו� עד �האר נתקדשה יהושע כיבוש בעת מ"מ הגבול נשתנה שבזמנינו איכפ"ל

יחשב, חו"ל על העמי� �לאר ונת� �האר אצל הירד� נמש� א� שא� מבואר (ובירושלמי

לאבותינו �האר ניתנה דכאשר חזינ� ובע"כ א"י), גבולות בתו� מקוד� היה זה שמקו� א�

א� גבולתי' שנשתנה כל ולכ� גבולתיה לפי קדושתה ותורת גבולתיה ע� �האר לה� ניתנה
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הגבול לפי משתנית �האר הגבו˜Î„קדושת שאר א� ומעתה א"י. בתורת בתורה שבאו לות

שתלתה ומאחר א"י, גבולות 
די חלות התורה שקבעה אלא בעלמא 
סימ בתורת באו לא


די לו יש המלח י� שהוא 
היכ דעד נמצא המלח י� בקצה הדרומי הגבול את תורה

דא"י.

ÌÏÂ‡התורה שאמרה דמה דאפשר מא"י, שהוא לומר אחר מטע� לדו� שיש רבינו אמר

א� אלא הי� מי שנגמרי� במקו� מצומצ� הוא אי� המלח, י� בקצה מסתיי� �האר שגבול

גבי דשביעית ברפ"ו סיריליאו בר"ש מצינו וכעי"ז המלח. י� בש� קרוי נמי מהיבשה קצת

הנהר ועד מצרי�, נחל לשונו: [ואצטט לה, הסמוכה ליבשה ג� כולל שהוא מצרי� נחל

למצרי� מצרי� עולי כבשו ולא דיהושע בקראי כדאיתא בכלל הנהר ואי� מצרי� נחל היינו

מהיבשה מקצת שג� המלח י� על נמי אפשר ולפ"ד נילוס], שפת על היושבת העיר דהיינו

א"י והוי המלח י� בכלל הגר"ח˜Î‰הוא 
למר החזו"א שאמר מה רבינו ציטט לזה ודוגמא .

.„Î˜מה לזה ונת� מזה שנטל שהירד� זה די� שכתב דלאחר ש�, הירושלמי דברי בפירוש תליה ד"ז אול�

למעשרות חזקתו בסוריא ונעשה ישראל �אר שהיה במקו� א� קיימי� נ� ומה הקשה נת�, שנת� ומה נטל שנטל

מקוד� שהיה החלק שאת הקושיא באמת שזו והחזו"א) (הגר"א שפירשו יש בביאורו, ונחלקו ע"כ. ולשביעית,

פי' משה הפני אול� כדברינו, שלא מבואר ולפ"ז ירד�, עתה בו שנעשה בזה ליפקע יכול אינו א"י בקדושת

המקו� אותו כדי� הוא ונחשב עצמו בפני גבול הוא שהירד� דאמרת כיו� מ"מ ירד� עתה חשיב אי דא� בע"א

מכנגד הוא המקו� אותו הא מה"ת ושביעית ממעשרות ולפוטרו כסוריא עכשיו תחשביה אמאי אז כנגדו שהוא

ביבשה רק היה שהכיבוש לפי חו"ל, חשיב בניד"ד קמא לפירושא דא� ונראה כדברינו. יבואר ולפ"ז א"י,

תורת מיניה פקע הרי מקומו כשהוקט� ולפיכ� גבול, מתורת הוי קדושת� חלות וכל כיבוש היה לא בי� אבל

גבול.

.‰Î˜חוקת פרשת אליהו (אדרת הגר"א מדברי כ� להוכיח שכתב בתוכה" שוכ� ה' "אני בקונטרס וראיתי

הסמו� המיושב האזור ג� אלא וליבשה, לי� ממש הכונה אי� המלח שי� ט"ו�א') ליהושע ביאורו כ"ב�ל"ו,

קצה של הגבול תחילת את למדוד מתחילי� לזה מדרו� ורק המלח, לי� נחשב ג"כ הככר" מ"ערי המלח לי�

מקצה נגב גבול לכ� והיה אדו�" ידי "על צ� ממדבר נגב פאת לכ� והיה בתורה שמש"כ שביאר המלח. י�

והיא ישראל, �אר מתחילת אדו� של מקומה שסו� אדו�, עד נמש� הדרומי שגבול שהכונה קדמה, המלח י�

אצל היה (זרד) והנחל מואב, �אר מתחיל ומש� זרד, לנחל קרוב עד למזרח, מזרחית דרומית במקצוע עומדת

המלח י� דרו� עד זרד נחל דר� ארצו דר� לעבור ממואב ביקש ומשה ארנו�. נחל עד ובשליטתה, מואב �אר

את עוברי� היו לא כנ"ל ארצו דר� לעבור לישראל מרשה מואב היה וא� דרמה, מצד לא"י להיכנס ומש�

המש� מהו להבי� יש והנה עכת"ד. ועוג, סיחו� ע� להילח� ארנו� לנחל ממשיכי� היו ולא לצפו�, זרד נחל

י� של הדרומית הגדה דר� לעבור צריכי� היו לא"י להכנס להמשי� כדי הא זרד, נחל דר� הנ"ל המסלול

שלא אדו� מל� התנגד כבר הרי אדו� בשליטת היה זה שטח וא� דרו�, דר� לא"י להיכנס ומש� המלח,

נגב פאת לכ� והיה בתורה וזמש"כ ישראל, �אר הוא המלח לי� מדרו� זה ששטח ומוכח ארצו. דר� יעברו

א"י של הדרומי שהגבול שהכונה קדמה, המלח י� מקצה נגב גבול לכ� והיה אדו�" ידי "על צ� ממדבר

סגי ולא אדו�" ידי על צ� "ממדבר לכתוב התורה דהוצרכה הא וא"ש אדו�, �באר שנוגע עד מזרחה נמש�

דאפשר מוכרח, אינו ד"ז [אול� אדו�. �לאר עד נמש� המלח שי� ללמד� המלח", י� "מקצה במש"כ ליה

ממואב להכנס מקו� היה שפיר ולפ"ז הי�, של המזרחי בצד היינו קדמה" המלח י� "מקצה בתורה שמש"כ

דבריו וכל מערב, לכיוו� באלכסו� כ"א "ונסב", כמש"כ ישר בקו הול� אינו דרו� גבול שהרי לא"י ישירות



השביעיתקונטרס דיני�צ חידושי

מ"מ בכלל, אינו והי� הי� עד הוא א"י מערב שגבול הראשוני� לדעת שאפי' שליט"א

א"י. שזה מסתבר �לרחו להכנס שרגילי� המקו�

ãáòðù ïìéà ìò úåðìéàä úëøá

Â˜ÏÁברכת�" ניס� בימי עליו לבר� שרי אי בשמיטה באיסור שנעבד באיל� רבותינו,

שאי� ערלה �לע זאת ודימה עליו, מברכי� שאי� שליט"א קניבסקי הגר"ח דעת האילנות".

מצד שהפירות מערלה וחלוק שמברכי�, שליט"א שטיינמ� הגראי"ל ודעת עליו. מברכי�

איסור. שו� ליכא עצמ� שבפירות הכא משא"כ אסורי� עצמ�

‰�‰Â(רכ"ו סי' או"ח (שו"ע רעק"א כתב ערלה, בשנות איל� על מברכי� שאי� בטע�

דקי"ל לדיד� ולפ"ז אד�'. בני בה� 'להנות לומר יכול אינו וא"כ מפריה ליהנות דא"א לפי

יכול שפיר באכילה, מותרי� ונעבד דשמור החזו"א) דא�(הכרעת אפשר אול� עליו. יבר�

מחמת דהוי אלא כערלה עצמו בדבר האיסור אי� מ"מ באכילה אסור ונעבד דשמור לשיטות

עלה. דרביע הוא וארי אד� בני להנאת ראויי� דהפירות חשיב לפיכ� איסורא דעבד קנס

‡Ï‡ברכת לעני� האחרוני� שכתבו וכמו עבירה, בו שנעשה מטע� לבר� דאסור דאפשר

בהלכות חגיז מהר"י וכשיטת עבירה, בו שנעשה או הנטוע איל� על מברכי� שאי� שהחיינו,

מורכב פרי על שהחיינו מברכי� אי� שמה"ט סק"ז) רכ"ה סי' היטב בבאר (הובא קטנות

אפשר דאי� סניגור נעשה קטיגור שאי� בחינה כעי� זו א"כ בעבירה נוצר שזה שכיו� מטע�

סג) סי' ח"א �יעב" (בשאילת �היעב" דעת אול� רצונו. נגד שנעשה דבר ע"י לשבחו

הנ"ל, השיטות לב' שהביא חדש) פרי ד"ה רכ"ה (סי בביה"ל יעוי' ולהלכה מבר�. דשפיר

שדעתו הביה"ל מלשו� שדייק ס"ד) (ש� שליט"א קנייבסקי להגר"ח הלכות בשונה ועי'

באיסור שנטעו אילנות על ג� האילנות ברכת לבר� שאפשר כתב וע"כ ,�היעב" כדעת נוטה

באופ� ה� דבריו שכל לפי לבר�, יכול קטנות להלכות א� דבניד"ד עוד ואפשר כלאי�. כגו�

לא דכלאי�, וכגוונא כלל נוצר היה לא ובלעדו הדבר נעשה שעי"ז שגר� הוא שהאיסור

י� של המערבי בצד היינו קדמה" המלח י� "מקצה – בתורה שמש"כ בראשוני� המבואר לפי הוא הנ"ל

כנ"ל]. מוכח ולפ"ז המלח,

המלח י� של לדרומה שהגדה הנ"ל, כחידוש ומוכיחה מחזקת היו� המתבררת דממציאות עוד ש� והוסי�

קברי של מצבות ש� ויש עתיקה, עיר של שרידי� קיימי� המלח לי� מדרו� דהנה ישראל. �אר בכלל הוא

וא� שני בית מזמ� חורבות ג� ש� יש כמ"כ "צוער". עליה� שחרוט תאריכי�) (ע� שנה 1700 מלפני יהודי�

מבואר הט"ו) פ"ז (שביעית ובתוספתא "צוער". היא העיר שזו המוכיחי� רבי� מקורות ויש ראשו�, בית מימי

(דברי� בתורה מפורש וכ� שבצוער. אחרו� שיכלה עד בתמרי� אוכלי� ש� דתני ישראל, �באר היא שצוער

הגר"א ומבאר צער, עד התמרי� עיר יריחו בקעת הככר ואת הנגב ואת ...�האר כל את ה' ויראהו א�ג) לד,

ג� (וכ"ה המלח" "י� למי מדרו� במציאות נמצאת הנ"ל שצוער הרי בדרומה. צוער עד ש�) אליהו (באדרת

ממערב דרומה מלאכותיות מלח בריכות נמשכות כיו� אמנ� הראשונה, העול� מלחמת מלפני עתיקות במפות

הוא המלח לי� מדרו� הגדה שג� מוכח הרי ישראל, �אר שהיא ובחז"ל במקרא מפורש ואעפ"כ לצוער),

רבינו. וכדברי המלח, י� בכלל
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דשפיר מודו כ"ע דבזה אפשר כלל, הדבר בגו� האיסור שאי� ונעבד שמור לעני� בניד"ד כ�

לכלאי�. דדמי י"ל בזה באיסור ניטע או שנזרע באופ� ורק זה, על לבר� דמי

.íéôñë úèéîùå ìåáæåøô éðéðòá úåøòä

.‡ÌÚË·:ÏÂ·ÊÂ¯Ù הדברי�˙˜�˙ מ� אחד וזה משמט אינו פרוסבול מ"ג] פ"י [בשביעית תנ�

שכתוב מה על ועברו זה את זה מלהלוות שנמנעו הע� את שראה הזק� הלל שהתקי�

הגראי"ל והקשה פרוסבול. והתקי� עמד וגו' בליעל לבב� ע� דבר יהיה פ� ל� השמר בתורה

אינה שביעית אח"כ, הפירעו� זמ� א� הרי פרוזבול, לתקנת הוצרכו למה דלכאו' שליט"א

כדי כס� לו יהיה שלא חושש וא� קוד�, לו ישל� הרי קוד� הפירעו� זמ� וא� משמטת,

הוא האחרו� דביו� עצה יש הרי שביעית שתעבור עד להמתי� ויצטר� שנקבע בזמ� לשל�

להוכיח ורצה ישמט. לא דאז שמיטה אחרי על ההלואה זמ� את יכוליארי� שאי� מזה

הלוה של ע"כ ומחילה חדשה, הלואה דהוי הלוה, של בע"כ ההלואה זמ� להרויח המלוה

פקפק [א� זמ�. הרווחת לה� יסכי� לא דהלוה כיו� זו עיצה יהני לא ולפיכ� מהני, לא

כ�, לעשות מחויב הוא ולשל� הלואה להשיג ללוה אפשרות יש א� דהא תירוצא, בהאי

ג� שהרי להסכי�, הלוה חייב לכאו' ר"ה אחרי עד לו להארי� מסכי� כשהמלווה וא"כ

ע"ז לסמו� רצו דלא שאפשר מוכרח, זה שאי� אמר א� להשתדל]. הוא מחוייב לו אי� א�

הזמ�, את להארי� ישכח שמא המלוה חושב ולפיכ� לשכוח ועלול כלו� עושה שאינו כיו�

ועמש"כ שטר. צריכי� שיהיו תיקנו ולכ� מלהלות, להמנע לו אי� זה דמשו� בליעל וזהו

באריכות. ע"א לו ד� גיטי� השחר אילת בספרו רבינו בזה

שהובאו[‡"‰. הרבני� דברי כא� ואצטט האחרוני�, בדברי זו קושיא מצאתי העיו� לאחר

(בקבא יואב שהחלקת הביא זצ"ל גניחובסקי הגר"א זה. בעני� משפט' 'דעת בקונטרס

בערב המלוה ביד הרי פרוזבול, לתק� הלל הוצר� דאמאי כ�, הקשה מ"ו) קושיא דקשיתא

שנתפתתה נערה בפרק הר"� למש"כ ר"ה, אחר עד זמ� לו להרויח שביעית מוצאי של ר"ה

בחו"מ הרי"� בחי' כ� הקשה וכבר ש�, הריטב"א וכ"כ בע"כ, מועלת דמחילה הרא"ה בש�

שני� לעשר דמלוה הרא"ש לדעת �לתר הרי"� בחי' וכתב לגיטי�, בחידושיו וכ� ס"ז, סי'

בתחילת אלא תקנתא ה� מהני דלא י"ל ספד"ר, מדי� לקולא ביה דאזלינ� אלא ספיקא הוה

דדינא, בספיקא וא� לשנות, מספק א"א שמיטה, די� הלואה על חייל אי אבל הלוואה,

לא בע"כ דמחילה כב) (סו"ס משפט השער דדעת שהביא (ש�) יואב בחלקת וע"ע ע"ש.

בע"כ, מחילה דמהני כתב סק"א) ל (סי' מלאי� דבאבני ואייתי מהרא"ה, עליו ותמה מהני,

דמחילה כתב והפקר זכיה הלכות סו� דבמחנ"א נמי ואייתי קו), (סי' מאיר הבית וכ"כ

נב) (ד� בכתובות דהפלאה אייתי ב') אות כ סי' דייני� (הלכות בינה ובאמרי מהני, בע"כ

לא דמחילה דל"ק בינה באמרי וכתב בע"כ, מחילה מהני היא� והריטב"א הרא"ה על תמה

והריטב"א, הרא"ה כדכתבו בע"כ, מחילה דמהני דעלמא דסוגיא לפ"ז נמצא לקני�. דמי

מילי דהני דאפשר ד� דניחותא) (בקבא זיו שערי ובספר והפלאה. המשפט כשער ודלא

בגדר והוה קני� בעי דלא דחזינ� צ"ע הדבר א� זימנא, לה בארווח לא אבל גמורה במחילה
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לה בארווח ספיקא דהוה אמרינ� הוה אי דא� דאפשר גניחובסקי הגר"א והוסי� מחילה.

משמטת, השביעית אי� וא"כ הועילה, המחילה דדילמא לשל�, חייב הלווה מ"מ בע"כ, זימנא

השביעית אי� שני� לעשר דמלוה לישני תרי דבספק הרא"ש כתב הא מ"מ דהממע"ה ואע"ג

המל"מ לפמש"כ לחומרא אזלינ� דהכא לומר דד� אלא לקולא, דרבנ� ספיקא מפאת משמטת

לחומרא ספיקא ספק באיכא אבל לקולא דרבנ� דספיקא דנהי ה"ה) הטומאות מאבות (פ"ח

השביעית שני� לעשר מלוה דדילמא לחומרא, צדדי� ב' נמי דאיכא הכא וא"כ מחמרינ�,

הביא ולדינא ע"ש. לחומרא, אזלינ� שני�, לעשר שלא ההלואה הוי ודילמא משמטתו

דוד, (בית האחרוני� כדעת קי"ל פה על שבמלוה שליט"א, סילמ� מהגר"י הנ"ל בקונטרס

הלווה של בע"כ ההלואה את לדחות למלוה זכות שיש בתורה) מקצוע הרי"מ, חידושי

על למחול נית� הא� בדי� ספק יש בשטר במלוה אבל החוב, שמיטת את למנוע ובכ�

לי קי� לטעו� הלווה יוכל וע"כ יד) ס"ק חדושי� יב (סי' בנה"מ כדמבואר קני� בלי החוב

והשביעית הזמ� הרחבת מהני לא כ� קני� בלא המחילה מהני שלא וכמו קני�, שצרי�

יכול פה על במלוה שרק ,�תיר שכ� בגיטי� הרי"� בחידושי [ועי' החוב. את משמטת

למ"ד קניי� בלא הזמ� את להארי� יכול אי� בשטר במלוה א� הזמ�, את להארי� המלוה

דלכאורה זה, על להקשות ראיתי א� קני�. בלא למחול יכול אי� בשטר שבמלווה רמא) (סי'

בשטר מלווה למחול יכול שאינו הטע� שלפי שבשטר, חוב למחילת זמ� מחילת דומה אינו

את ולא לזמ� התביעה זכות את אלא מוחל שאינו הכא קני�, צרי� ולכ� דמי שכגבוי כיו�

השטר, את מחזיר שאינו כיו� חלה המחילה שאי� לטע� וכ"ש לקניי�, יצטר� למה החוב גו�

הקושיא ובעיקר וצ"ע]. השטר, את להחזיר יכול שאינו ודאי החוב גו� את מוחל שאינו כא�

והלוה המלוה והסכימו פרעונו זמ� שהגיע דבחוב לישב, שליט"א �קרלי הגר"נ בש� הביא

שנת דבסו� אע"ג משמט ה"ז בנגישה החוב שהיה כיו� ר"ה לאחר הפרעו� זמ� את להארי�

המלוה שיארי� ע"ז סמ� ולא פרוזבול להתקי� הלל הוצר� ולפיכ� לנגוש, א"א השביעית

הגר"ח ובש� בנגישה. והיה פרעונו זמ� הגיע שכבר חוב על יועיל דלא הפרעו�, זמ� את

מפני להארי� רוצה שאינו למי פרוזבול לתק� הלל שהוצר� ליישב כתב שליט"א קנייבסקי

לאח הפרעו� לקבל �וישכחשחפ טרוד יהא ר"ה שלפני וחושש ר"ה, לפני עוד הפרוזבול ר

על ערב שיש דבמקו� ד' סעי' קל"א סי' בחו"מ המבואר ע"פ ליישב כתב עוד להארי�.

מ� יפטר כ� יעשה לא וא� בזמנו ויתבע הזמ� יארי� שלא למלוה לטעו� יכול ההלואה

מ� עצמו יפטור הערב עי"ז שהרי הזמ� את המלוה שיארי� כלל קשה לא וא"כ הערבות,

הערבות].

„ÂÚ,(דמהני (למ"ד שביעית' תשמטני שלא מנת 'על להתנות דשרי בהא רבינו, העיר

לקבל טצדקי עושה והוא חובו, את לגבות ולא להשמיט צרי� היה התורה די� שלפי אפילו

בזה ועובר 'בליעל', נחשב כספו את להפסיד שלא כדי מלהלוות הנמנע ומאיד� כספו, את

וחכ"א וגו'. השבע שנת קרבה לאמר בליעל לבב� ע� דבר יהיה פ� ל� 'השמר עמש"כ

עובר תשמטני שלא ע"מ המלוה שבאמת קי"ג) ר"ס (חו"מ סופר חת� תשו' לרבינו הראה

ג' מכות (ריטב"א שמהראשוני� רבינו אמר א� עה"ת). (ליקוטי� השפ"א וכ"כ באיסור,
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הרי פרוזבול תיקנו למה שהקשו כ�, לא חזינ� ע"א) לו גיטי� קרשקש ורבינו רמב"� ע"ב,

רפ"ה). גליו� חיי� (פרי מותר, שזה דס"ל מבואר שביעית, תשמטני שלא ע"מ לומר יכול

ע"ב ג' מכות זצ"ל רוזבסקי הגר"ש ובשיעורי סק"ב), סז סי' (חו"מ תשובה בפתחי ועב"ז

בליעל לבב� ע� דבר יהיה פ� ל� דהשמר דהאיסור אפשר תמיהותו, [ובעיקר קס"ט. אות

בשערי ועי' מלהלוות, שנמנע בזה אלא שביעית, תשמטתנו פ� שחושש בזה אינו וגו',

זה, בלאו נמי עובר לעני מלהלוות שנמנע מי שני� השבע שבכל סז) אות (ש"ג תשובה

משכו� ע� רק להלוות לו שמותר כמו וע"כ בלאו, אינו מלהלוות נמנע אינו א� ולכ� ע"ש,

תשמטני שלא בע"מ להתנות לו מותר כ� כספו, את שיקבל בטוח שיהיה באופ� ערב ע� או

שביעית].

.·:‰ÂÏÓ‰ ÌÂ˜Ó ÈÙÏ Â‡ ‰ÂÏ‰ ÌÂ˜Ó ÈÙÏ ÌÈÙÒÎ ˙ËÈÓ˘שנמצא חוב בבעל רבינו נשאל

כבר ישראל �ובאר שמיטה, סו� של ער"ה והגיע ישראל, �באר לוה לו ויש בארה"ב

עכשיו שיעשה יועיל א� הוא, יו� עדיי� באמריקה א� כספי�, שמיטת והיה היו� קידש

שאצל כיו� דילמא או כספי�, שמיטת זמ� הגיע לא עדיי� שאצלו כיו� פרוזבול, המלוה

שמיטת דדי� שהיות רבינו, וענה פרוזבול. יועיל ולא חובו נשמט הזמ�, הגיע כבר הלוה

ממילא החוב, להחזיר יכול הלוה אבל יגוש, בלא עובר דאיהו 'המלוה' על די� הוא כספי�

(פרי החוב, ישמט ולא פרוזבול לעשות יכול היו� קידש לא ועדיי� והיות בו, הדי� תלוי

רס"ה). גליו� חיי�

‰�‰Âבשמיטה הממו� הפקעת דדי� ג) סי' פ"ק (מכות הרא"ש בדעת ייסדו האחרוני�

לעשר חבירו את המלוה לעני� הרא"ש מש"כ ביארו [ובזה יגוש, לא איסור מחמת הוא

דשביעית כיו� משמטתו, שביעית דאי� דקי"ל משמטתו, שביעית אי לישנות ב' דאיכא שני�

וחומרא לזה קולא דהוא ממונא ספק הוי דהא הב"י והקשה לקולא, ואזלי' מדרבנ� בזה"ז

הלוה, לפטור משמטת דשביעית הדי� להיות צרי� וא"כ לנתבע לקולא דאזלינ� וקי"ל לזה

לתובעו רשאי אי לעני� אלא ממנו ממו� מפקיעי� אי לעני� אינו הנידו� שעיקר דכיו� �ותיר

ולכ� איסור שאי� לקולא אזלינ� דבדרבנ� דאיסורא, ספיקא חשיב משו"ה איסורא, הוי דזה

או החוב לשל� חייב א� ממונא ספק הוי סו"ס דהא האחרוני� והקשו ע"ש. משמט, אינו

שכל ס"ל דהרא"ש האחרוני� ותי' לשל�. חייב שיהא לנתבע לחומרא אזלינ� ואי� לא,

סיבת הוא דהאיסור וכיו� יגוש, לא האיסור מחמת רק הוא בשמיטה הממו� הפקעת סיבת

דדבר פשוט ולפ"ז כלל], ממו� ספק ולא איסור ספק נחשב בספק כ� משו� הממו� השמטת

רבינו. וכדברי במלוה, תליה זה

‡Ï‡תליא דד"ז י"ל נמי יגוש, לא לאיסור קשורה אינו הממו� דהפקעת לסוברי� א�

ממו� זכות הוי כספי� השמטת אי האחרוני� בפלוגתת תליא זה דבר ולכאורה במלוה.

ע"מ לחבירו האומר איתא, ע"ב ג ד� במכות דהנה המלוה, על די� דהוי או ללוה שנתנה

משמטתו, שביעית אי� בשביעית תשמטני שלא ע"מ משמטתו שביעית שביעית תשמטני שלא

להשמיטני תרצה שא� הוא דהתנאי שביאר דפאה ספ"ו בתורעק"א יעוי' החילוק, ובביאור

נמצא ולפ"ז להשמיט, תוכל לא ושוב כלל מלוה יהיו ולא פקדו� בגדר למפרע המעות יהיו
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בת להחזיר מוכרח שהוא אלא בשביעית נשמט החוב משו�דבאמת התנאי, מחמת מתנה ורת

ה"ג. ממכירה פי"ג האזל באב� ביאר וכ� להחזיר, יתחייב ושוב למפרע פקדו� יהא דאל"כ

תשמטנו שלא עמו והתנה חבירו את המלוה וז"ל: ה"י, פ"ט הרמב"� מלשו� נראה וכ�

חוב הוא ישמיט שלא עמו התנה השביעית, די� לבטל יכול שאינו נשמט, זה הרי שביעית

בממו� עצמו חייב זה "ונמצא קיי� שבממו� תנאי שכל קיי�, תנאו בשביעית ואפילו זה

הדברי� שהבי� סק"ז) סז (סי' בקצוה"ח ועי' עכ"ל, חייב, שהוא תורה" חייבתו שלא

החוב ובאמת שביעית, לכשתשמטנו עצמו שמחייב חדשה התחייבות דהו"ל כמשמע�,

השטר, ע� נמכר ואינו ע"פ מלוה הו"ל השטר בתו� זה תנאי נכתב לא וא� נשמט, הראשו�

דהוי כפשוט� הדברי� לפרש דא"א כתב טו) ס"ק נו סי' (אהע"ז החזו"א אול� ע"ש.

באמת קמייתא מלוה דהא בתורה עמש"כ למתנה שיי� זה אי� דא"כ חדשה, התחייבות

מוחל וא� ללוה, נתנה שהתורה ממו� זכות הוא שביעית ששמיטת ביאר וע"כ נשמטה,

בתורה עמש"כ מתנה חשיב נמי בשביעית תשמטני שלא דע"מ ס"ד ולכ� מחול, זכותו

זכות אלא אינו ההשמטה שדי� אמרי' וע"ז ההשמטה, די� בו שניתנה חובו את גובה שהרי

שביעית תשמטני שלא בע"מ משא"כ ע"ז, למחול יכול לפיכ� ללוה, נתנה שהתורה ממו�

אפשר ולפ"ד בתורה. שכתוב ע"מ מתנה חשיב ההשמטה די� כלל בו יחול שלא שמתנה

נמצא הוא שא� השבע, שנת בסו� הלוה שנמצא היכ� תלוי כספי� השמטת דדי� לדו�,

והיינו יו�, שהדי� במקו� בחו"ל נמצא שהמלוה א� חובו, פקע החמה, שקיעת והגיע בא"י

וצ"ע. החוב, נשמט כבר ואצלו הלוה מזכותי הוא ההשמטה דדי� משו�

‰˘ÚÓÏÂ]וי"א הלוה, בתר דאזלינ� וי"א המלוה, בתר דאזלינ� י"א דעות, ג' בזה מצינו

שהרי לשל� לכופו יכול המלוה אי� אז הלוה בעיר הוא הפרעו� מקו� די� ע"פ א� שתלוי

למק"א) הל� שהלוה (וכגו� המלוה בעיר הוא הפרעו� מקו� א� אבל אצלו, חמה שקעה כבר

לא ועדיי� החמה שקעה לא שעדיי� במקו� הוא הפרעו� שחיוב כיו� לשל� לכופו יכול

רבינו]. וכדעת המלוה, בתר דאזלינ� קי"ל ולהלכה השמיטה. הגיע

.‚‰‡ÂÏ‰:ÌÈÙÒÎ ˙ËÈÓ˘ Í¯ÂˆÏ ‰˜„ˆÏהגראי"ל ויבל"ח זצ"ל אלישיב הגרי"ש רבותינו

בפרוזבול ולכתוב הצדקה, מקופות לאחד להלוות שעברו בשמיטות נהגו שליט"א שטיינמ�

ההלואה) את משמטת (דשביעית כספי� שמיטת מצות מקיימי� ובזה הזאת, מההלואה �חו

הצדקה). (לקופות צדקה מצות וכ�

˘"È¯‚‰Âלקופה שהלואה כיו� הקופה, של לגבאי להלוות שצרי� אמר זצ"ל אלישיב

רמי דלא לאחר משמטת שביעית שאי� די"א בנק כמו והוי בגו� שיעבוד כא� אי� עצמה

והחברה, הבנק נכסי על ורק א� חל החוב של ועיקרו כלל, דגברא אקרקפתא תשלומי� חיוב

השמטה. די� שייכא לא כ"ה) ס"ק כ"ז (סי' התומי� לדעת כזה ובאופ�

Í‡הלואה שזה כיו� דלכאו' ברור, אינו צדקה מצות ג"כ עי"ז שמקיימי� הדברי� בעיקר

חסד) באהבת שהביאו (וכמו הרמב"� לשיטת [וא� כלו�, לצדקה נות� אינו א"כ גרידא

נזקק ואינו עני שאינו לגבאי בהלואה עוסקי� כא� הרי מ"מ צדקה בכלל הוי לעני שהלואה

הינת זו הלואה חו"מ שמדיני שכיו� שליט"א שטיינמ� הגראי"ל ואמר לעצמו]. זה לכס�
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כאילו הוי הכס� את לגבות היכולת את מממש אינו שהמלוה זה עצ� א"כ תביעה, ברת

המעשר בכלל זה סכו� להוריד א� שיכול אמר ולפיכ� צדקה, וודאי שזוהי בחזרה ונת� לקח

(כאיל צדקה, זה ואי� חסד למצות גור� רק שזה אמר שליט"א קניבסקי הגר"ח א� כספי�.

ק"ה). גליו� תערוג

.„ÚÈ·˘:Ô·‰ ÔÂÈ„Ù ˙ËÓ˘Ó ˙Èקול לתשו' מציי� ו' סעי' ש"ה סי' יו"ד רעק"א בגליו�

דלדעת והסיק הב�, פדיו� של חוב משמטת שביעית א� שד� כ"ה) סי' יו"ד (חלק אליהו

הגראי"ל ותמה פי"א). ריש ביכורי� (הלכות אמונה בדר� והביאו ע"ש. משמט, הר"ז הרמב"�

בצ"ע. ונשאר יגוש, לא ביה שיי� ולא תובעי� לו שאי� ממו� הוי דלכאו' שליט"א שטיינמ�

„ÂÚ,קוד� מי לפדות ובנו לפדות הוא ע"א כ"ט ד� בקידושי� ל� דמיבעיא מהא תמה

ובכל שמיטה, עליו עברה כבר ובדואי אב נעשה שכבר שאחר מציאות שיש להדיא הרי

לאביו שהיה פדיו� חיוב דאמנ� ליישב שרצו ויש בפדיו�. עדיי� מחויב נפדה לא א� זאת

עליו עברה שלא זמ� כל זה וחיוב חדש, חיוב "עליו" חל גדול כשנעשה אבל נשמט, עליו

חיי� (פרי זה, �לתירו רבינו וקלסיה בקידושי�, הסוגיא מיירי ובהכי משמט, אינו שמיטה

שנ"ג). גליו�

.‰Á:˙ËÓ˘Ó ˙ÈÚÈ·˘ Ì‡‰ ‰Ï˘ÓÓ È˜ÂÁ Ì‰˘ ˙Â·Âשליט"א הגראי"ל לרבינו נכנס חכ"א

משמטת, שביעית שתהא לאומי ביטוח בעני� זצ"ל אלישיב הגרי"ש למר� ששאל לו וסיפר

שביעית ואי� חוב, ש� לזה אי� ליתנו שחייבי� חוק שהוא דבר שכל זצ"ל מר� ואמר

הלואה ש� ולא שיפטור, אחר חוק לעשות יכולי� ולמחר כ�, הוא החוק היו� כי משמטתו,

היתה שאז רבות, שני� לפני טענו סברא שאותו שליט"א הגראי"ל לו ואמר ע"כ. עלה,

ריבית, ע� החזירו ואח"כ מסויי�, סכו� לממשלה להלוות כ"א שחייבו ממשלתית הלואה

כלל, מלוה של בדעתו תלוי ואי� לשל�, ממשלתי חוק שזה דכיו� זו סברא ג"כ אז וטענו

ופירעו�. הלואה זה ואי� החוק, כפי לו ונתנו החוק, שהיה כמה כס� ממנו דלקחו נמצא

ריבית לידי יגיע שלא מפחד מיד, לשל� הגראי"ל רבינו מזדרז וחשמל מי� בחובות א�

לידו הגיע כשלא פעמי� וכמה קנס, דר� דהוי ע"ז לסמו� רוצה ואינו התשלו�, איחור על

מחשש החשבו�, את ש� אי� א� חשמל בארו� לבדוק וביקש זה, ע� מה התעניי� החשבו�

שישל� טובה מאחר שיבקש עצה נות� מלשל�, שנתאחר ולמי ריבית. לידי יבוא שלא

מלוה הבאה ריבית אלא תורה אסרה דלא אח"כ, זה את לו ישל� ולא הריבית, את בשבילו

שנ"ג]. גליו� חיי� [פרי למלוה,

‰˘ÚÓשנמצא הכס� והרי חילוני, של מחשבו� גדליה בצו� לגבות ש'ק לו שהיה באחד

לחי מהבנק הלואה חוב הוא עפ"יש� ע"כ פרוזבול, כתב לא שהמלווה והיות (המלוה), לוני

וא"כ תובעו, כשהוא יגוש לא על עובר והמלוה למלווה, מלשל� פטור הבנק תורה די�

דד"ז רבינו ואמר יגוש. לא באיסור לעבור המלוה של שלוחו הוא מהבנק שגובה החרדי

ה� מלשל�, שפטורי� לה� יגיד הלוה וא� משפט, בית ע"פ רק מנוהל שהבנק כיו� שרי,

ריבית מה� לגבות רצי� שלא לה� כשאומרי� כ� [וכמו הכס�, את תיקחו אעפ"כ יאמרו

שאמר כמו וחשיב גביה, איסר בזה שיי� לא ולכ� לעצמ�], הכס� את לוקחי� לא ה�
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במשנה כדמבואר ממנו לקבל דרשאי לפרוע, רוצה אני אעפ"כ הלוה ואומר אני משמט

ק"ט). גליו� תערוג (כאיל שביעית, בסו�

.Â:ÌÈÙÒÎ ˙ËÈÓ˘ ˙ÂˆÓ ÍÎ· ÌÈÓÈÈ˜Ó Ì‡ ,‰ÊÏ ‰Ê ÂÂÏ˘ (שנה·' חי איש בב� מש"כ ידוע

ס� לחברו מלוה הפרוזבול שכותב שאחר מתחסדי� דיש כ"ו) אות תבא, כי ראשונה,

ר"ה אחר ואז הפרוזבול, זמ� אחר שהלוהו כיו� הפרוזבול יחול לא הס� זה ועל מה,

עכ"ד. ממנו, יקבל� ולא אני" "משמט יאמר לפרעו המעות חבירו לו כשיביא

‰˘ÚÓומיד ר"ה, בערב יחול הפירעו� שזמ� עמו וקבע פרוטה לשמעו� שהלוה בראוב�

מצוות יקיי� הוא שג� כדי הנ"ל באופ� לראוב� זאת הלוה הפרוטה שמעו� עליו כשקבל

דאפשר כספי�, דהשמטת דינא ושמעו� ראוב� קיימו בכה"ג א� הת"ח ודנו כספי�, שמיטת

מיד, משניה� החוב נפקע ותו ל"ל, מטרתא אפוכי א"כ פרוטה לחבירו חייב שכ"א דכיו�

הוא שניה� א� אז זה על זה שט"ח שהוציאו שני� ע"א ק"י ד� בכתובות שאמרו וכמו

הגראי"ל א� הוא. מטרתא הפוכי לכו"ע וזבורית זיבורית ובינונית בינונית ועידית עידית

בתור זאת לוקח שאינו כיו� דמי, שפיר דד"ז אמר תשע"ו) ר"ה (מוצאי שליט"א שטיינמ�

חשיב לפיכ� מטרתא) אפוכי ע"י החוב יפקע שלא שניה� (ורצו� הלואה בתור אלא גוביינא

הלואות. כב' ד"ז

.Ê‰:˙È·È¯ ‰·Â˘Á ‰�È‡ ÚÂ„Ó ˙ÈÚÈ·˘· ·ÂÁ ˙¯ÊÁבשביעית חוב המחזיר מ"ח פ"י שביעית

וא� אני, משמט לו שיאמר השמיטה.צרי� דבר וזה שנאמר הימנו יקבל אעפ"כ לו אמר

רוב דעת כספי�, השמטת ובגדר הימנו. נוחה חכמי� רוח בשביעית חוב המחזיר מ"ט וש�

דמלכתא, אפקעתא דהוי אני", "משמט שאמר קוד� א� מאיליו נשמט שהחוב הראשוני�

לומר למלוה חיוב שיש אלא במקומו נשאר שהחוב רע"ח) (מצוה היראי� משיטת [מלבד

החוב. לשל� הלוה חייב לו אמר לא וא� החיוב, נשמט שעה ובאותה אני, משמט ללוה

לשל� ואי"צ חיובו פקע דמדינא כיו� וקשה ש�]. ובבה"ל סק"ה פ"ט אמונה בדר� ועב"ז

במתנה ממו� לו נות� שהרי ריבית, זה הרי לו שהלוה משו� לו שמשל� במה א"כ לו,

צ"ל ובפשוטו הימנו. נוחה חכמי� שרוח ועוד שרי, ד"ז אמאי וא"כ לו, שהלווה זה בעבור

את לו שמשל� מה אבל לו, שנת� ממה יתר תוספת לו שמשל� מה היינו ריבית דאיסור

תשלו� מ"מ נפקע החוב שעצ� אפילו ולכ� נטר, אגר מוגדר זה אי� לו, שהלווה הסכו�

הריב"ש נחלקו זו דבסברא שהביא כ"ז ריבית�סי' אפרי� במחנה ועי' כריבית. מוגדר אינו זה

היא דריבית תשע"ה) נצבי� פרשת (עש"ק אמר שליט"א הגראי"ל אול� ע"ש. ומהרי"ט,

דריבית ור"ל חומה), ערי בתי גבי ע"א ל"א ד� בערכי� איתא זה (לשו� התירתו והתורה

�קרלי הגר"נ בש� הביא משפט' 'דעת [ובקונטרס התירו. רבנ� זה ואת מד"ס רק הוי זו

רק נות� בי� חילוק דיש והיינו הקר�, בער� רק שנות� לפי ריבית זה דאי� �לתר שליט"א

פורע שאינו כיו� ריבית זה אי� מ"מ חייב שאינו א� דבזה חוב, פרעו� בתור הקר� כער�

שהתשלו� במקו� רק נאסרה דרבנ� שריבית דבריו, ש� וביאר הקר�. ס� את רק אלא נטר אגר

מתפרש כשאינו סתמא נות� שא� בזה חילוקי� יש ומשו"ה נטר, אגר בגלל שנית� מתפרש

א� כ� ומשו� ריבית, זה אי� אחרת סיבות בגלל אלא נטר אגר בגלל הנתינה של שהסיבה
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מעשיו לפרש שיי� אי� בוודאי הימנו נוחה חכמי� רוח שיהא �שחפ מפני הקר� רק נות�

נטר]. אגר בגלל שנות�

‰˘ÚÓשני� ולאחר בתשובה, שזר קוד� (קצוצה) בריבית שלוה תשובה, בבעל שהיה

להחזיר כעת מחויב א� היה (והנידו� גמורה, ריבית הוי חודש כל לו שמשל� שמה התעורר

עשה לא והמלוה שביעית שעבר שכיו� אמר וחכ"א ריבית). פחות ישל� ובכ� חובו, כל את

מתנה אלא אינו לו שמשל� מה כל וא"כ כלו�, לו חייב אינו כלל מדינא א"כ פרוזבול,

הוא מדרבנ� דעכ"פ שאמר, הגראי"ל רבינו מדברי הבנו א� ריבית. משו� בו אי� ולפיכ�

זה כל מ"מ לעיל), (כנתבאר זה ריבית שהתירו דא� וכוונתו, מאוחרת, כריבית דהוי אסור

י.א.). הבה"ח נינו (מרשימות יותר. ולא לד"ז שנצר� מה הוא

‰�‰Âעפמש"כ אפש"ל ריבית, משו� שביעית אחר חוב בהחזרת אי� מדוע השאלה בעיקר

זה אי� שביעית לאחר משל� הלוה שא� ע"ב) לז ד� (גיטי� השחר' 'אילת בספרו רבינו

שאמרו ומה חוב, פרעו� מצות בזה ומקיי� חובו פורע חשיב אלא בעלמא מתנה נתינת

נות� הלוה אלא חובה שאינו לשלול היינו ל�' נות� אני 'במתנה לומר צרי� שהלוה (ש�)

הלוואה. משמעות לשלול רק ולא חובה משמעות ג� לשלול יכול מתנה ולשו� הטוב, מרצונו

והרחיב זה, כיסוד שהוכיח קיב) אות ע"ב לז (ד� בגיטי� זצ"ל �פרוצבי הגר"נ בחידושי ועי'

ע"ב לז ד� דבגיטי� מכ"מ, מוכח לכאו' זה [ויסוד ע"ש. ההשמטה, די� גדר לפ"ז לבאר

יקבל אעפ"כ א"ל וא� אני משמט לו שיאמר צרי� בשביעית לחבירו חוב המחזיר איתא

לו נות� א� ולכאו' הכי. דאמר עד ליה ותלי רבה אמר השמיטה, דבר וזה שנאמר ממנו

הקפיד דרבה מבואר דהא ועוד לרבוי. השמיטה דבר וזה קרא ל"ל א"כ בעלמא במתנה ד"ז

הקפדה שיי� לו לשל� מחויב היה שכבר חוב על ולכאו' כ�, אע"פ אמר לא שהלוה כ� על

רשב"א ע"א, קמט ד� בב"ב [תוס' ראשוני� חבל דמצינו וביותר בעלמא. מתנות על ולא

ואינו אעפ"כ לומר חובה שו� הלוה על דמוטל דס"ל ע"ב] יז ד� בקידושי� והר"� ריטב"א

ונחשב הימנו נוחה חכמי� רוח אי� שביעית לאחר החוב מחזיר אי� וא� חסידות, ממידת רק

שביעית לאחר שהתשלו� דס"ל ובע"כ עבריי�), שנחשב הפוסקי� (שכתבו אמנה מחוסר כמו

מדברי כ� שדייק השחר באילת ועי' בלבד. מתנה ולא היש� החוב פרעו� של עני� הוא

להכריחו, שיכול היינו הכי' דאמר עד ליה 'ותלי רש"י עמש"כ שהקשה (ש�) בגיטי� הרא"ש

דנהי דס"ל וע"כ ויהיב, תלאוהו ככל גזל� דהוא הקשה ולא שמיטה, דיני ביטלת דא"כ

מצד רק הקשה ולכ� גזל�, ואינו החוב פקע לא מ"מ שמיטה אחרי לשל� מחוייב דאינו

ו פרעו� בתורת לו שנות� כיו� לרבית, ד"ז שייכא לא ולפ"ז שמיטה]. די� נתבטל לאשא"כ

גמורה. ריבית חשיב דמי� תוספת לו שנות� ב' בגוונא אבל מתנה, בתורת

.Á:˙ÈÚÈ·˘ ·¯Ú· ÏÂ·ÊÂ¯Ù(יח סי' פ"ד (גיטי� הרא"ש לשיטת לחוש שהחמירו יש הנה

שביעית במוצאי נעשה החובות דהשמטת דא� דסברי ל'), סעי' סז סי' (חו"מ והטור

כניסת עד פרוזבול כותבי� ולשיטת� השביעית, השנה מתחילת הוא יגוש לא האיסור מ"מ

לב"ד. למוסר� יכול אינו וא"כ חובו את לגבות יכול אינו כבר מכ� דלאחר השביעית, השנה
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אלא כספי� משמטת שביעית אי� שכתבו: (ש�) ובשו"ע ה"ד) (פ"ט ברמב"� יעוי' ולהלכה,

בלילי חמה וכשתשקע השנה כל חובו גובה עצמה בשביעית חבירו את הלוה לפיכ� בסופה,

מבואר דהא כהרא"ש, דלא הוא ובפשוטו ע"כ, החוב, אבד שביעית מוצאי של השנה ראש

שכתב בב"ח ועי' יגוש. לא משו� ביה ולית עצמה בשביעית חובו לגבות שמותר בדבריה�

דלא לאו דאיכא ס"ל דבזה בשישית, היתה שהלואה באופ� הוא הרא"ש דברי דכל דאפשר

השנה כל חובו לגבות לו דשרי מודה בשביעית ההלואה היתה א� אבל בשביעית, יגוש

להרא"ש. הרמב"� בי� פלוגתא שו� דליכא כתב ולפ"ז השבע, שנת בסו� פרוזבול ולעשות

שרי הרמב"� דלדעת פליגי, והרא"ש דהרמב"� שכתב מהחת"ס, הביא (סק"ד) הפ"ת אול�

הלואה א� בשביעית ליגוש אסור ולהרא"ש בשישית, שנעשו חובות א� בשביעית ליגוש

זצ"ל אדלר נת� רבי שרבו החת"ס וכתב הרמב"�. כדעת סת� והשו"ע בשביעית, שנעשה

כיוהרא מיחזי לא פרוזבול לעשות דהרוצה כתב ומ"מ שביעית, בערב פרוזבול עשה לא

לעשות שצרי� כתב ט"ו סי' או"ח חלק בתשו' החת"ס [מיהו כשר. המוקד� פרוזבול דהא

לו יש והחרד דהירא כתב, כו) ס"ק (ש� והתומי� בזה]. עמדו וכבר בער"ש, פרוזבול

א� הב"ח לדעת דאז בשביעית שנעשתה בהלואה לא א� בע"ש, פרוזבול ולעשות להחמיר

פרוזבול עושי� שאי� דעלמא רובא אצל והמנהג שביעית. בסו� פרוזבול מהני להרא"ש

בער"ש, פרוזבול עשה לא החזו"א שמר� שליט"א קנייבסקי הגר"ח רבינו העיד וכ� בער"ש,

חוב שכל לכ� מוסרני ג' בפני שביעית בערב שאומרי� ויש שפ"ז). עמו' רבינו (אורחות

שטיינמ� הגראי"ל מרנא רבותינו ומנהג כ'. סעי� סז סי' עי' שארצה, זמ� כל שאגבנו לי שיש

לשיטות חששו לא בזה א� שביעית, בערב א� פרוזבול לעשות שליט"א קנייבסקי והגר"ח

קבוע. ב"ד בפני לעשות שצרי�

˘ÈÂאימתי לידע השני� בחשבו� דהנה אחר, מטע� בער"ש פרוזבול לעשות שהחמירו

יא ערכי� ע"א, כט (תענית חז"ל שאמרו מה דידוע הראשוני�, נחלקו השמיטה שנת חלה

שנה באיזו ידע דלא דמא� ע"ב) ט (ע"ז עוד ואמרו שביעית, במוצאי חרב שני שבית ע"ב)

חרב שהבית בידינו שקבלה כיו� שני, בית חורב� משנת לחשב לו יש עומד הוא לשמיטה

ש�) (בע"ז רש"י דעת החורב�, של זו שנה חלה מתי הראשוני� ונחלקו שביעית. במוצאי

תשפ"א), תשע"ד בשנת הוא בזמנינו השמיטה ששנת לפ"ז (ונמצא לבניינו, ת"כ בשנת שהוא

השמיטה ששנת לפ"ז (ונמצא לבניינו, תכ"א בשנת הוא מא�) האי ד"ה ש� (תוס' ר"ת ודעת

הגר"א וכתב ר"ת. כדעת המחבר הכריע ולהלכה תשפ"ב), תשע"ה בשנת הוא בזמנינו

ס"ק כט סי' השלח� בפאת והובא א, סעי' סז סי' חו"מ פרידמ� הוצאת בשו"ע (הודפס

כדי והיינו השמיטה, שנת של ר"ה בערב ג� פרוזבול יכתוב ספק כל ידי לצאת שכדי כא)

המהרשד"� שמש"כ שכתב כ') סו"ס (שביעית בחזו"א ועי' וכדו'. לי קי� יאמר לא שהמלוה

שביעית ששומר מי על הול� זה אי� שביעית, שומרי את צפת חכמי שנידו קצ"ב סי' ביו"ד

ב' לנהוג שלא שנידו (והינו שביעית שני� ב' לנהוג שמחמיר מי על אלא נכרי, בפירות

דילמא מחששא שביעית בערב פרוזבול לכתוב שנוהג במי יל"ע ולדבריו שביעית). שני�

היה דהחר� דאפשר החר�, בכלל הוא הא� הגר"א), (כמש"כ השמיטה שנת היא זו שנה
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שביעית שומרי את שנידו ש� מבואר בחזו"א ובאמת קדו"ש. בפירות לנהוג שלא רק

חר�. שו� היה לא שישית על ולפ"ז בשמינית,

àá ãåã ïá úéòéáù éàöåîá

Â¯Ó‡קניבסקי הגר"ח ורבינו בא, דוד ב� שביעית במוצאי ע"א) צז ד� (סנהדרי� חז"ל

שביעית שיהיה צרי� שביעית' 'מוצאי שיהיה דבכדי זצוק"ל החזו"א מר� בש� אמר שליט"א

שומרי כמה שליט"א הגראי"ל רבינו ונסתפק שביעית. שישמרו ידי על רק וזה מתחילה,

שמיטה, ששומר אחד רק יהיה א� דבודאי 'שביעית', מוצאי שיקרא כדי שיהיו צרי� שביעית

בכל ציבור נחשב שזה שביעית, שומרי אנשי� עשרה יש שא� דמסתבר ואמר מספיק. לא

דמוצאי שליט"א הגראי"ל אמר עוד רע"ז). גליו� חיי� (פרי שביעית, שהיתה מיקרי מקו�,

(ע"ש מ"ט פ"ה באבות בראשוני� מצינו וכ� השמינית, השנה כל דהיינו מסתבר שביעית

'והלואי רבינו וסיי� שמינית, שנה היינו שביעית דמוצאי ויטרי) ובמחזור יו"ט ובתוס' ברש"י

צדקנו'. משיח לביאת בקרוב כבר שנזכה
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åæçä ìòá ïøîî áúëî"òéæ à"à  
 .שלום רב

ות וחיזוק לפעולה ררד התעו"בדברי הבאים ע] ל"זצ[א "ע שליט"נפקדתי מאת מרן הגרח
י היתרי השעה שבכל "ולגול החרפה מעלינו ע ....... למען שמירת השמיטה כהלכתה

החולצים את זיקי האמונה מלב המפקפקים וחושבים את מצות , שמיטה ושמיטה באין קץ
ואשר באמת מצבנו אינו חמור מאותו , ל"ומהרהרים בנצחיות ר, התורה כדברים נמנעים

, מור שביעיתואז כרתו ברית לש, המצב של אבותינו בזמן שעשו מנורה של עץ מפני העניות
ואין כאן רק שאלת , ועכשיו שאין פרנסת הארץ של חטה ושעורה צפויה לפירות הארץ כלל

לוא התיחסו אליה מנהיגי הכתות , אין כאן כובד כלל בקיום מצות שמיטת הארץ, כסף
והיו נותנים הלואה של , והיו קובעים את שנת השמיטה לשנת בנין, למיניהן ביחס ההגון

  .ועוד כיוצא בהן, הארץ סכום הגון לבנין
עלינו , וכל דברי המלעיגים הבל, ולמען הכריז לפני כל באי עולם כי תורתנו נצחית..........

ואשר שמירתה היא דחיפה עצומה , לשמירת שביעית.... להתחזק על שלימות החזית 
  ט"קטע ממכתב שנדפס במוריה אלול תשל  .לקיום התורה כולה

 ד "בס
ל בגודל מעלתם של שומרי "חזכבר הפליגו 

שביעית ולעומת זאת בגודל העוון של עוקרי 
אשר על כן הננו קוראים לכל ,  שביעית

להיות עושים ומעשים ' הנמנים על יראי ה
למען שמירת שביעית וככל אשר נחזק 
ונתחזק בשמירת שביעית נקרב גאולת 

  .א"ק בב"ארה
ולאחינו החקלאים המאמינים בחי העולמים 

ם אנו פונים אליהם אנא הימנו על וזורעי
לגיונו של מלך גיבורי כח וקבלו עליכם 

  .לשמור שבת הארץ
כמין "  מסדרים"ולידע ולהודיע כי מה ש

, העושים כן נותנים יד לעקור מצוה, מכירה
והמכירה הינה חוכא ואיטלולא ואין לה 
תוקף דאין מי שיש לו גמירות דעת למכירה 

י דעות עדות ואין הדבר נתון לחילוק, זו
ומי מהרבנים הנותן יד לכך גורם , וקהילות
ומכמה וכמה טעמים אין לדמות ', לחילול ד

זו למה שהיו מקצת מגדולי ישראל " מכירה"
  .שביקשו להתיר הדבר בעבר הרחוק

ובזכות שמירת שמיטה תרצה הארץ 
ונזכה במהרה ליושע מכל צרותינו ' שבתותי

  .וגאולה שלמה, בישועה קרובה
  ח"באעהז "וע

  

אלישיב         שמואל הלוי ואזנר         ' יוסף שלו
  ניסים קרליץ

אהרון יהודה ליב שטינמן   מיכל יהודה ליפקוביץ  
  חיים קניבסקי

  

  ה"תמוז תשס                            ד                   "בס
  

אחרי הבירור בכל צדדי ההיתר מכירת 
ואחרי , קרקעות להפקיע דיני שביעית

הבירור בכל התשובות של כל הגדולים 
נתברר שבמצב , שהתירו את המכירה

של היום כולם מודים שמכירת 
קרקעות לגוי אינו מפקיע דיני שביעית 

ואסור למכור קרקע , ו מתיר כלוםואינ
ואסור לסדר , בארץ ישראל לשום גוי

  .שום היתר להפקיע מצות שמיטה

, ומה שרוצים להציל את החקלאים
אין , שבלי המכירה הם יעבדו בשביעית

כאן שום הצלה דחקלאים שבלי 
המכירה יעבדו בשביעית אין להם שום 

  .גמירות דעת להעביר הבעלות

מי שיתעסק והננו להתרות שכל 
הרי זה , במכירה להפקיע דיני שביעית

  .נגד התורה לכל הדעות

  ועל זה באנו על החתום
  

  ניסים קרליץ         שמואל הלוי ואזנר       

  מיכל יהודה ליפקוביץ           שטינמן . ל.א      

  חיים פנחס שיינברג   חיים קנייבסקי           



השביעיתקונטרס וביאורי�קד מכתבי�

ÒÂÓÏÂÙ‰‰ËÈÓ˘Ï ˙ÂÚ˜¯˜ ˙¯ÈÎÓ ·È·Ò

,ÌÈ�˘ ‰‡ÓÓ ‰ÏÚÓÏ È�ÙÏ ÏÁ‰

Ï‡¯˘È ı¯‡· ˙Â·˘ÈÈ˙‰‰ ˘Â„ÈÁ ˙Ú·

¯Â˜Ó ¯˜ÈÚ .ÌÈ�Â˘ ÌÈ·Â˘ÈÏ ˙È„Â‰È‰ ‰¯È‚‰‰Â

˙�˘ ·¯˜˙‰·Â ,˙Â‡Ï˜Á È"Ú ‰˙È‰ Ì˙Ò�¯Ù

‰ËÈÓ˘· ‰˙È·˘‰˘ Â˘˘Á Ë"Ó¯˙ ‰ËÈÓ˘‰

ÌÈÈ˜˙‰Ï ÂÏÎÂÈ ‡ÏÂ ÌÓÁÏ ‰ËÓ ˙‡ ¯Â·˘˙

„ˆÈÎ Ï"ÂÁ·Â È"‡· ÌÈ�·¯Ï ÂÁÏ˘ ÔÎÏ .È"‡·

ÂÒ�¯Ù˙È ‰ÓÓÂ ,‰ËÈÓ˘‰ ˙�˘· ‚Â‰�Ï Ì‰ÈÏÚ

˙‡ ¯ÂÎÓÏ ‰Úˆ‰ ‰˙ÏÚÂ‰Â ,ÂÊ ‰�˘·

¯ÂÒÈ‡ ÍÎ· ¯È˙‰ÏÂ ÌÈ¯Î�Ï ˙ÂÚ˜¯˜‰

˙�˘· Ì‚ ˙Â‡Ï˜Á‰Ó ÂÒ�¯Ù˙ÈÂ ˙ÈÚÈ·˘

ÌÈ�·¯‰ ÈÏÂ„‚Ó ‰·¯‰ Ê‡ ¯·Î .˙ÈÚÈ·˘‰

È�·¯ Ì˘‡¯·Â ‰¯ÈÎÓ‰ ¯˙È‰ ˙‡ Â¯Ò‡

Ë�ÏÒ ˘"¯‰ÓÂ Ï"ˆÊ ÔÈ˜ÒÈ„ Ï"È¯‰Ó ÌÈÏ˘Â¯È

Ì�ÓÊ·˘ ÌÈ�·¯‰ Û‡Â .Ï"ˆÊÂÎ˜‰¯ÈÎÓ‰ Â¯È˙‰

.ÂÎ˜דא� קי"ל דהא מלאכות, שו� זו בקרקע לעשות לישראל אסור מ"מ חלה, שהמכירה באופ� א� והנה

הרמב"� הרי"� דעת שכ� שהוכיח כ') (סי' בחזו"א ועי' ומעשרות, מתרומות להפקיע לגוי קני� אי� בזה"ז

דאי� מודה שמדרבנ� אפשר וכו' קני� יש למ"ד דא� להוסי� [ויש ע"א), עח (ד� סה"ת כדעת ודלא והרא"ש,

והדברי� ,�באר התלויות מצות כל ביה ונוהג החרדי�קני� בש� מ"ט פ"ד בפאה שלמה במלאכת מפורשי�

מדרבנ� אבל מה"ת רק היינו קני� יש למ"ד דא� להרמב"� אבסאב� שלמה ה"ר שמצא שאלה תשובת שכתב

בכפתור וע"ע ש�, בירושלמי בזה שנחלקו שהביא אליהו בשנות וע"ש מד"ס, במעשר וחייבת קני� אי� לכ"ע

אבל דאורייתא החיוב לגבי זה דבריו שכל התרומות בעל בדעת ג� כ� שכתב דמאי) ומסכת (ד"ה פ"ד ופרח

דברי מסתימת נראה וכ� כ�]. משמע לא עצמו התרומה בספר א� במעשר, וחייב קני� שאי� בודאי מדרבנ�

ולדברי ישראל, אצל שנתמרחו עכו"� פירות לעשר בא"י פשוט המנהג וכ� ג', סעי� שלא סי' ביו"ד המחבר

ח"א מהרי"ט בשו"ת בזה (ועמש"כ דפטורי�, ז' סעי� ש� בשו"ע דמפורש סוריא גבי כמו פטורי� ה� סה"ת

והדברי� קפו). ס"ק בציה"ה מתרומות פ"א אמונה והדר� סק"ז, כ' סי' שביעית והחזו"א לנו, ומה ד"ה מג סי'

כתב אפ"ה עכו"�, בפירות שביעית קדושת שאי� כד) סי' רוכל אבקת (שו"ת שכתב שאע"פ בב"י, מפורשי�

שאי� א� ספיחי� משו� אסורי� פירותיו זרע וא� נכרי", של בשדה לזרוע לישראל "דאסור הכ"ט) פ"ד (כס"מ

בשביעית וזרעה ישראל �באר קרקע שקנה עכו"� ה�, כ� רבינו דברי שפירוש וז"ל: בכס"מ [וע"ש ק"ש, בה�

ומשו� מותרי�. הילכ� ישראל ע"י עבודה בה נעבד לא וג� עכו"� של שהשדה מפני כלומר מותרי� פירותיה

ע"י עובדו שלא מספיחי� גריעי דלא לאוסרה לו היה ישראל ע"י נעבדה לא אפילו אהא, לאקשויי דאיכא

וכו', מצויי� אינ� ועכו"� יזרע שמא גזירה משו� אסורי� שהספיחי� וכו' �תיר לכ� אסורי� ואפ"ה ישראל

עכו"� שכתב הרמב"� מלשו� לה ומדייק נכרי, של בקרקע בשביעית לעבוד לישראל שאסור מפורש הרי ע"כ.

זרע א� אבל בגידולי� ספיחי� איסור דליכא הוא דבזה זרעה, שהגוי והיינו בשביעית, וזרעה קרקע שקנה

נאסר ישראל ע"י נעבדה דא� כד) (סי' רוכל אבקת בשו"ת וכ"כ ספיחי�, משו� אסורי� הפירות ישראל

ה� שהישראל היו� וא"כ מג), סי' (ח"א במהרי"ט הנדפסת משנה הכס� מתשובת מבואר וכ� ספיחי� באיסור

יא) (סי' ארבע קרית בשו"ת הוכיח וכ� ספיחי�]. משו� אסורי� והפירות המכירה, כלו� הועילה לא שזורעי�,

מקדושת מפקיע אינו אפ"ה הפירות, מקדושת להפקיע לגוי קני� שיש דא� לב"י דס"ל (והיינו הב"י, דעת שכ�

מגו� ולא מהפירות רק הקדושה נפקעת ולכ� הגו�, קני� ולא פירות קני� רק לגוי שיש לפי וה"ט הקרקע,

סי' סו� (ח"ג הלוי הבית וכ"כ קורקוס), הר"י וכתב סוד"ה הי"ג מתרומת בפ"א בהדיא הכס"מ וכ"כ הקרקע,

אסור וא"כ ע"ש. א', סי' אשכנזי בצלאל ר' בשו"ת כתב כבר הדברי� ויסודי ע"ש. הפוסקי�, כל בדעת א')

התירו לא המכירה, בזמנ� שהתירו הרבני� וג� ספיחי�. והפירות מכירת�, לאחר בקרקעות לעבוד לישראל

ומלאכות השעה, צור� מפני אלא התירו לא זה וג� דרבנ�, מלאכות רק אלא דאורייתא, מלאכות לעבוד לישראל

דאורייתא, מלאכות א� להתיר התרומה ספר דעת על שסמ� מי נמצא א� [ואפילו עכו"�. ע"י רק שרי דאורייתא

בגו� מוחלטת הכרעה שאי� (בדבר רבי� במקו� כיחיד עבדינ� שאז הדחק, שעת דהוי בזמנ� אלא אינו

משנת ובספר בזמנינו]. ולא הדחק, בשעת עליו לסמו� ר"א הוא כדאי ע"ב ט' ד� בנדה כדאמרי' המחלוקת),
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ÌÂÈ‰ Ï˘ ·ˆÓ·˘ ÌÈ„ÂÓ ,‰Ú˘‰ Í¯Âˆ ÌÂ˘Ó

,ÔÂÓÓ ˙ÁÂÂ¯‰ ÏÈ·˘· ‡Ï‡ ÌÈ¯ÎÂÓ ÔÈ‡˘

,ÍÂÓÒ· ¯‡Â·È˘ ÂÓÎÂ ‰¯ÂÒ‡ ‰¯ÈÎÓ‰„

¯ÂÎÓÏ ˙Ú„ ˙Â¯ÈÓ‚ ÌÂ˘ ÌÂÈÎ ÔÈ‡˘ Ë¯Ù·Â

.‡È‰ ÌÂÏÎ Â‡Ï ‰¯ÈÎÓ‰ Î"‡Â

‰¯ÈÎÓ‰ע"י) בזמנינו הנעשית הכללית

לכל למכירה נחשבת אינה הרה"ר)

דעת. גמירות שו� זו במכירה 
ואי הדעות,

יהודי� של קרקעותיה� במכירת מיבעי לא

לא המכירה דבלא תו"מ, שומרי שאינ�

דליכא ודאי בה� בשדותיה�, שביעית ישמרו

טעמי�. מכמה המכירה חלה ולא למקח גמ"ד

יט) (ס"ק תמ"ח סי' במ"ב דיעוי' חדא,

למכירה, עומד אינו הנמכר שהדבר 
שבאופ

המכירה 
אי מאיסור להינצל בשביל רק ומוכר

אבל לאיסור, וחושש יר"ש הוא אא"כ חלה

כלל, מכירה אינו לאיסור חושש אינו א�

תורה שומר שאינו כשיהודי ולפ"ז ע"ש,

האיסור, לצור� לנכרי קרקעותיו את מוכר

בכל כרגיל שדותיו את יעבד המכירה וללא

שנית, כלל. חלה לא המכירה א"כ שנה,

�החמ את נועל שא� יב) (ס"ק במ"ב ע"ש

אינה המכירה ליטלו, יכול לא הנכרי והקונה

השדות שכל בזמנינו וא"כ בב"י, ועובר חלה

הגוי ירצה וא� שביעית, בשנת ג� שמורי�


כא 
אי א"כ יכניסוהו, לא לשדה ליכנס

[וא� כלו�, אינה והמכירה למקח גמ"ד כלל

והעתיקו יח, סי' או"ח (מהדו"ק הנוב"י לדעת

בכה"ג דא� דס"ל כז) ס"ק ש� השעה"צ

יודע שהגוי לפי ה"ט למכירה, גמ"ד איכא

וה� לב"ד יל� יתקיי� שהמקח ירצה שא�


וכיו המקח, לקיי� המוכרי� את יכריחו

כבר 
לכ ברירה, לו 
שאי יודע שהמוכר

ע� הבעלות שתעבור אצלו מוחלט מתחילה

במכירת משא"כ שעושה. 
קני המעשה

ב"ד 
שאי שביעית איסורי להתיר קרקעות

את לגוי 
שית המוכר את להכריח יכולי�

שהמכירה באופ� (א� עכשיו אבל ממש נכרי� בשדות דוקא איירי סה"ת שא� עוד, להעיר כתב מד) (סי' בנימי�

פ"א בכס"מ כדמבואר קני� דאי� אמרינ� לכ"ע ובזה ישראל, ע"י כנחכר חשיב ישראל ברשות שהשדות חלה)

דבקדושתה בחכירות או בקבלנות ישראל זרעה א� לעני� היינו קני� אי� ר"מ אמר דכי וז"ל: הי"ג, מתרומות

ע"כ. וכו', קיימא

בשדה ולא ספיחי�) משו� בה� (שאי� באילנות רק היתה המכירה בתחילה שהתירו הרבני� שג� לידע יש עוד

המועיל, באופ� המכירה שיעשה באופ� שא� לפי כהנא), קלמ� להרב השבע שנת בספר בזה עורר (וכבר נזרע,

שנזרע גוי של בקרקע ורק ספיחי�, איסור משו� בה� יש יד� על ונזרע ישראל ברשות שה� כיו� בירקות מ"מ

שכתב הרמב"� מלשו� לה [ומדייק הכ"ט, משמו"י בפ"ד הכס"מ כמש"כ ספיחי� משו� ביה לית ידו על

א� אבל בגידולי�, ספיחי� איסור דליכא הוא דבזה זרעה, שהגוי והיינו בשביעית וזרעה קרקע שקנה עכו"�

שהקרקע שכיו� סק"ו) י' סי' (שביעית החזו"א חידש נכרי, ע"י שנזרע במקו� וג� אסורי�]. הפירות הישראל זרע

ה� שהפירות במקו� וכ"ש ספיחי�, משו� בזה יש הישראל, יזרע א� מקפיד אינו והנכרי ישראל ברשות הוא

בעלות אי� דהא ספיחי�, גזירת בו דיש שלו) הפירות יהיו בשדהו שיזרע שמי אומר שהגוי (כגו� ישראל של

לגזור סיבה דיש הפירות ולוקח זורע כשהישראל אבל לגזור, סיבה אי� בעה"ב דכשהוא אלא היתר סיבת גוי

גזרו. ודאי

של גדולה כמות שקיבלו בב"ב, החסד מארגוני באחד תשע"ה) (בער"פ שהיה במעשה היתרוהסיי� של ירקות

ולצור� הדחק בשעת לסמו� יכולי� א� שליט"א הגראי"ל לרבינו לשאול והגיעו לעניי�, לחלק� כדי מכירה

ה� שהירקות לה� הורה וע"כ הוא, כלו� לאו בזמנינו שהמכירה ברור שהדבר ואמר, המתירי�, ע"ד עניי�

לזורק�. וצרי� לעניי� ליתנ� ואסור ספיחי�
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שהמכירה אצלו מוחלט א"כ לאהקרקע,

כל ובלב בלבו דמוכח אומדנא והוי תעבוד

המכירה 
ואי 
לקני כוונה 
כא 
שאי אד�

דמוכח אומדנא שיש 
כיו שלישית, כלו�].

מה נגד או 
הקני נגד אד� כל ובלב בליבו


קני 
כא 
ואי 
הקני מתבטל בשטר, שכתוב

סי' עח (כלל הרא"ש בשו"ת כדמפורש כלל,

(כתובות וברשב"א ג') וסי' ב' סי' וסו� א'

המכירה וא"כ א�), מ"מ ד"ה ע"ב מג ד�

בשו� שא"א 
דכיו ועוד היא. כלו� לאו

ולהכריח המכירה את לאכו� שבעול� 
אופ

מה א"כ המכירה, את לקיי� המוכר את

יקחו שלא בטוח שהוא מפני זה הרי שמוכר

אסמכתא, אלא זה 
אי וא"כ הקרקע, את ממנו

קניא. ולא

Û‡Âליכא תו"מ שומר של קרקעות במכירת

המכירה את שמסדרי� 
כיו דהא גמ"ד,

שהגוי ופירות, גו� 
קני לגוי שיהיה 
באופ

ומערות 
שיחי בורות בקרקע לחפור יוכל

אפילו זה ועל המכירה, בשטרי שכתוב כמו

ובלב בלבו דמוכח אומדנא יש תו"מ בשומרי

יחפור שהגוי לכ� 
מוכ שאינו אד� כל

לו שיש ביהודי ורק קרקעותיו, את ויקלקל

כדי לכ� 
מוכ יהיה ומצות תורה על מס"נ

אינ� כאלה ואנשי� איסור, על יעבור שלא

עצ� דהרי וביותר מכירה. להיתר 
נזקקי

איסור, יעבור שלא בשביל נועדה לא המכירה

מפריע ומי לשבות יכול זה בשביל שהרי

בשביל 
ממו להפסד שחושש מפני וא� לו,

לגוי בעלותו את לעביר 
מוכ אד� 
אי זה

כרצונו בו לעשות שיכול בזה קרקעו ולהפסיד

וכל ומערות. 
שיחי בורות בו לחפור א�

כמאה לפני המכירה שהתירו רבני� שהיו מה

פקוח של מצב שהיה בזמנ� אלא אינו שני�,

לשמור אפשרות שו� לה� היתה שלא נפש,

נפש פקוח חשש והיה ולהתפרנס שביעית

רק עצה שו� לה� היה לא 
ולכ ממש,

גמרו 
ולכ גמורה במכירה הקרקע את למכור

בזמנינו 
כ לא גמורה, מכירה למכור בדעת�


ממו הרווחת בשביל אלא מוכרי� 
שאי

(שנחקק החדש החוק לאחר [ובפרט בעלמא,

לשנת זכאי� שהחקלאי� תשע"ד) בשנת

לקחת יכולי� א"כ הוראה), (כעובדי 
שבתו

75% ולקבל ולהמשי� זו בשנה 
שבתו

הקבועה]. החודשית ממשכורת�

„ÂÚÂשומרי יהודי� ע"י שנעשה דבמכירה

שומרי� היו המכירה שבלא תו"מ

זה הרי גמ"ד דאיכא 
באופ א� אז שביעית,

וכדמבואר שביעית, מצות הפקעת משו� אסור

יור"ד בשו"ע נפסק 
וכ ע"א, כא ד� בע"ז

ש� זהב (עטרת ובלבוש ח') (סעי� קנא סי'

לגוי בא"י קרקע למכור דאסור ח') סעי�

שהתירו והרבני� מעשר. הפקעת איסור משו�

בשביעית ימכרו לא שא� בזמנ� רק התירו ,
כ

את לגמרי ויעזבו להתקיי� יוכלו לא הרי

לצמיתות, השדה את יקחו והעכו"� �האר

,�באר התלויות מצות שוב יקיימו לא ואז

הפקעת עי"ז ולמנוע לשנה למכור עדי� לפיכ�

לו נתיר לא א� (שהרי שני� לשאר תרו"מ

משא"כ גדול), יותר ממצות הפקעה תיהיה 
כ

�האר את יעזבו שיהודי� חשש 
שאי בזמנינו


כ ועל שמיטה לשמור יצטרכו א� אפילו

וא"כ השדה, את יקחו שהגוי� חשש 
אי

בימינו. שיי� אינו זה היתר

„ÂÚÂ
ובי תו"מ, משומרי 
(בי מכירה דבכל

לגוי שנעשה תו"מ) שומר שאינו ממי

איסור על במכירתו עובר הפוסקי� לרוב

שאינו לגוי א� תחנ�" "לא של דאורייתא

שביעית חזו"א ,
לזמ במכירה (וא� ע"ז עובר

היו הקודמי� בדורות ודוקא סק"ד). כד סי'
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שעי"ז משו� לשנה, למכור שהתירו רבני�

גוי חניית בה תהא שלא הקרקע את מציל

יוכלו לא ימכרו לא א� שהרי לעול�,

שימנעו ע"י הישוב, יתקיי� ולא להתפרנס

את לעזוב יאלצו והתושבי� לא"י מלבוא

וייחנו שדותיה� את יקחו והעכו"� �האר


לית היה עדי� לפיכ� לעול�, תחתיה� 
בה

יתיישבו שלא בכדי לשנה בקרקע חנייה לה�

דליכא בזמנינו משא"כ לעול�, עכו"� בה

לעזוב יצטר� הקרקע בעל שהישראל חשש

לצמיתות, השדה את יקחו והעכו"� א"י את

דלא לאו על במכירתו הישראל עובר א"כ

ע"י נעשה כשהמכירה בשלמא וא"כ תחנ�.

עבירה דעביד א� אז בעצמו השדה בעל

שהמכירה בזמנינו אבל המכירה, חל שפיר

שליח 
דאי 
כיו א"כ שליחות, ע"י מתבצעת

וכמש"כ חלה לא המכירה הרי עבירה לדבר

וע"ע עה, סי' אהע"ז (מהדו"ק ביהודה הנודע

י'). סי' ב"מ בקה"י

Ó"Â˘נדמ"ח ד', (סי' המור 
שמ בספר

שהיה שביעית), 
ציו כר� בספר

שלאחר המכירה, את בזמנו שהתיר 
הראשו

קרקעות שרוב 
שבזמ הוסי� להתיר, שכתב

הטע�, וע"ש למכור, להתיר א"א ישראל בידי

מסנה 
כ ינאיוהוכיח שר' ע"א כ"ו ד� 
דרי

הזדקק ולא ארנונא, משו� שביעית עקר

מצאנו תורה איסורי שבשאר (אע"פ למכירה

מפני וכדומה), �חמ 
כגו למכור שהתירו

ישראל, בידי קרקעות רוב היו חז"ל 
שבזמ

המכירה. אז הותרה לא ולפיכ�

„ÂÚאינו האמור, כל דמלבד להוסי�, ראיתי

דהנה אחר, מטע� חלה שהמכירה ברור

יצחק ר' 
(להגאו אמת הדברי מש"כ ידוע

נכתבה שלא מכירה שכל הספרדי) בכר

דינא, דמלכותא דדינא מכירה אינה בטאבו

סי' שביעית י', סי' (ב"ק החזו"א פסק 
וכ

חלה שלא לגוי שמכר בישראל סק"ז) כז

שבחו"מ (וא� בטאבו נרשמה לא א� המכירה

מ"מ חלה, שהמכירה כתב סז סי' ליקוטי�

וא"כ בו), שחזר כתב סק"ט י' סי' בב"ק

בטאבו, נכתב שאינו בזמנינו הנהוגה במכירה

למכירה גמ"ד דאיכא בגוונא דא� אפשר

היא. כלו� לאו

ח"א) כמצותה" "שמיטה מספר (לוקט
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  ה"אייר תשס       ת       "בעזהי

  

הננו לגלות בזה דעתנו  דעת תורה 
שאסור למכור קרקע או בית בארץ 

עובד עבודה ישראל לגוי אפילו שאינו 
זרה או לישמעאלי אפילו במקום הפסד 

שדעת כל הראשונים , גדול ושעת הדחק
שאסור למכור קרקע בארץ ישראל לגוי 

  .  שלא קיבל עליו שבע מצוות בני נח
  

  והננו באנו על החתום
  אהרון יהודה ליב שטינמן             

מיכל יהודה ליפקוביץ     חיים קניבסקי        

  קרליץ ניסים
  

פ דפוסים "הננו לגלות דעתנו שנתברר ע
שנתקנו , ראשונים וכתבי ידות אמיתיים

שדעת כל , בזה קלקולי הצנזורה
הראשונים שאסור למכור קרקע בארץ 
ישראל לכל גוי שלא קיבל עליו שבע 

  .מצוות בני נח
  אלישיב          שמואל הלוי ואזנר' יוסף שלו

  שלום כהן          שמעון בעדני

  
  ח"שנת השמיטה תשס

היות שיש רוצים להקל בעבודת ישראל 

בקרקע של גוי בשביעית הננו להודיע 

דעתנו דעת תורה שאיסור גמור לישראל 

לעבוד בשביעית בקרקע של גוי שכן 

כתבו הראשונים וכן כתבו הפוסקים וכן 

ואין זה תלוי , כתב הבית יוסף להלכה

ט "במחלוקת הבית יוסף עם המבי

ט אם יש קדושת שביעית "והמהרי

שעבודה בקרקע של גוי , בפירות נכרים

  .אסורה בהחלט

  ח"ז באעה"וע

  ניסים קרליץ 

     שטיינמן  . ל.י.א     מיכל יהודה ליפקוביץ

  חיים קנייבסקי

  שלום כהן       שמעון בעדני       יחזקאל רוטה

øçùä úìéàä åðéáøî ÷åæéç éøáã  
 øáãá'äîåãîä øúéää '  

שאומרים ביום (דהנה בוידוי של רבינו נסים גאון , ל"א זצוק"שמעתי בשם מרן החזו
, ולכאורה אינו מובן. את אשר אסרת התרתי ואשר התרת אסרתי: אומרים) כיפור קטן

, דבשלמא על מה שהתיר את האיסור יש לו להתוודות שהרי התיר מה שהתורה אסרה
עוול יש בזה שהחמיר יותר ממה  וכי, אבל מה הוא מתוודה על שאסר את המותר

  .שאסרה תורה
דמתחילה אוסרים יותר ממה שאסרה , א דהכונה כגון בענין שביעית"אלא אמר החזו

ומוכרחים להתיר לעשות , ז נמצא שאי אפשר לשמור שביעית בשום אופן"ועי, תורה
היו יכולים להתקיים , ואלמלא היו מחמירים יותר ממה שהחמירה תורה. היתר מכירה

, א בעצמו שבירר כל דבר על בוריו"וכמו שעשה החזו, עם שמירת שביעית כהלכתה
ז העמיד את "ועי, והרבה פעמים ראה שההלכה היא לקולא כדעת כמה ראשונים

  .שמירת השביעית כהילכתה בארץ הקודש
דאס איז "אלא , אין זה סתם שהתירו איזה דבר" היתר מכירה"ובאמת בזה שהתירו 

כאילו אין שמיטה , שעוקרים את השמיטה לגמרי, "טה אין גאנציןאויס רייסין שמי
  .וזה הכל מחמת שהחמירו מתחילה יותר על המידה, בכלל

הרי מי שהתיר היתר מכירה לא התיר , ל לאחד שהתבטא"ובזה השיב רבינו הגראי
ל דאין זה דבר "והשיב לו רבינו את הנ. א היקל בהרבה דברים"והחזו, אלא דבר אחד

  .א זה עקירת כל השמיטה לגמריאל, אחד
  

  ה"ל במוצאי שנת השמיטה תשע"שי', פירות שביעית'נלקט מקונטרס 
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úéòéáùä ïø÷á úåôúåù

íéé÷î íàä úéòéáù éøîåùì òééñîä

õøàä äúáùå úåöî äæá

ÏÎ·
מר 
מזמ הקודמות השמיטות

יצאו ימינו, ועד זצ"ל 
דיסקי המהרי"ל


קר עבור לתרו� בקריאה ישראל גדולי

לגיבורי ממונית תמיכה נותני� שבו השביעית,

ובתקופה וכרמיה�. שדותיה� המשבתי� הכח

את ופירשו עסק בעלי אנשי� קמו האחרונה

שכ"א ע"י השמיטה לחיזוק הרבני� קריאת

מצוות יקיי� ובו לעצמו אדמה חלקת יקנה


עני שיש נאמר א� א� והנה השמיטה,

רק 
נכו זה 
אי בסמו�), (עמש"כ זה, בדבר

מצוות לכל כ"א השמיטה מצות 
לעני

בהבהרה יצאו ישראל גדולי .�באר התלויות

בשומרי לתמו� 
לעני רק היתה שכונת�

הנ"ל. הכח גיבורי השביעית

·˙ÎÓ·בסו� כתוב היה בתחילה הנ"ל,

שתומ� מי 
ואכ בזה"ל: המכתב

חלקו אשרי וכרמיה�, שדותיה� במשביתי�

וכשהובא שביעית". במצות חלק לו יש 
"ואכ


שטיינמ הגראי"ל רבינו קמיה המכתב

כי ואמר זה, על לחתו� רצה לא שליט"א

שהתומ� מצאנו תורה תלמוד מצות 
לעני רק

אבל ת"ת, במצות חלק לו יש תורה בלומדי

שמסייע גדול שכרו דודאי א� שביעית במצות

שהתומ� מצאנו לא אבל שמיטה, לשומרי בזה

מצוות ג"כ בזה מקיי� המצוה במקיימי


"ואכ כנ"ל: וכתבו הנוסח את ושינו שביעית,

שביעית". מצות לקיי� שעוזר זכות לו יש

È„ÎÂשביעית 
לעני הא� זה, 
נידו לבאר

מצות בקיו� חלק לתומכי� יש

אי"ה 
לקמ שיבואר מה נקדי� שביעית,

ד� בב"מ המהרש"ל דעת דהנה ג'. במכתב

בשביעית אסורה לעכו"� דאמירה ע"א, צ

בשאר לעכו"� דאמירה איסור ליכא אי (א�

דשביתת דינא בכלל דהוא תורה) איסורי

ז"ל, בדעתו האחרוני� ונחלקו ע"ש, שדהו,

סי' (יו"ד 
נבו למהר"י בכס� נחפה בשו"ת


ה דבריו שכל מבואר נלע"ד) 
אכ בד"ה ד'

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  ז"א תשס"ח מנ"ער

י תמיכתם בגיבורי הכוח בעלי "ע, הנה אשרי חלקם של הנוטלים חלק במצוות שביעית

  .שדות וכרמים שפרנסתם עליהם ומשביתים ומפקירים אותם כאשר נצטווינו בתורה

וכאשר מפרסמים בציבור תוכניות שונות כאילו לזכות את הציבור בקיום מצוות שביתת 

י "הנני להבהיר כי הקריאה של גדולי ישראל לחיזוק השמיטה ע, הארץ בשביעית

ואין לפרסומים של התוכניות , ל"תמיכה בשומרי שביעית כוונתם רק לגיבורי הכוח כנ

ואינה אלא הטעיית , של גדולי ישראלל שום שייכות לכוונת הקריאה "השונות הנ

  .הציבור

אשרי חלקו ואכן יש לו זכות שעוזר , ואכן מי שתומך במשביתים שדותיהם וכרמיהם

  .לקיים מצות שביעית

  אהרן יהודה לייב שטיינמן                                          נסים קרליץ. י.ש
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והיינו הגוי, בשדה ולא ישראל בשדה רק

בשביעית דאיכא המהרש"ל, שדעת דס"ל

בשבת דאיכא כמו שדהו דשביתת איסור

רי"ד התוס' כדעת בהמתו, דשביתת איסור

א'), בסי' לעיל (שהובא 
אלחנ ר' ותוס'

קל, סי' (או"ח שיק המהר"� דעת אול�

הגוי בשדה דא� של) וסי' שכט סי' יו"ד

הגר"נ דייק 
וכ שדהו, דשביתת איסורא איכא


מלשו שני) חוט (בספרו שליט"א �קרלי

אסורה לעכו"� האמירה שעצ� המהרש"ל

שגדר משו� והיינו שדהו, שביתת 
מדי

לגרו� שצרי� הוא, שדהו דשביתת העשה

�שהאר שגור� כל ולפיכ� תשבות, �שהאר

שאומר כל ולכ� בעשה, עובר תשבות לא

תשבות. לא �שהאר גור� הרי לעבוד לגוי

בשדה עובד שהגוי היכא בזה ונפק"מ

בזמנינו מצוי (ד"ז ברצונו, שלא הישראל

שומרי שאינ� שכני� בו שיש משות� בבית

בשביעית המשותפת בגינה שעובדי� תו"מ

עו אי ברצונו) דלדעתשלא בזה, איסור בר

שיק המהר"� ולדעת עובר, בכס� הנחפה

ולא כרחו בעל בה עובדי� שהרי עובר אינו

ועי' שובתת, אינה שהקרקע בזה גר� הוא

דבכה"ג שליט"א הגראי"ל שדעת א' סי' לעיל


דנידו אפשר ולפ"ז חלקו. את להפקיר צרי�

שביעית לשמור לחקלאי� המסייע הא� הנ"ל

בזה, תליא �האר שביתת במצות שות� הוא

היא המצוה דגדר בכס� הנחפה דלדעת

זה 
שאי כל א"כ תשבות, שהקרקע שצרי�

אלא חשיב ולא מיידי, קיי� לא קרקעו

המצוה דגדר שיק המהר"� לדעת אבל מסייע,

א"כ תשבות, �שהאר לגרו� שצרי� היא

בזה שגור� 
כיו לה� שמסייע דכל אפשר

בזה שמקיי� חשיב שפיר תשבות �שהאר

�האר ושבתה נמי˜ÊÎמצות יבואר ולפ"ז .

במכתבו זצ"ל 
דיסקי המהרי"ל 
מר מש"כ

ושאר 
בממו שיעזור שע"י רוטשילד: 
לברו

משו� אוצרותיו יתבר� שביעית, לשומרי סיוע

רבינו כתב וכעי"ז ברכתי". את "וציויתי

תמיכה (באגרת שליט"א קניבסקי הגר"ח

תשע"ג): אלול מג' השביעית בשומרי

שיוכלו כדי בממונ� להחקלאי� והמסייעי�

את וציויתי בכלל כול� ,�האר את להשבית

ברכתי.

.ÊÎ˜,תשבות �שהאר לדאוג שצרי� גידרו אי ,�האר שביתת מצות בגדרי נחלקו והגר"נ דהגראי"ל נתבאר הנה

של בקרקע �האר ושבתה די� יש אי א' נפק"מ, ב' בזה [וכתבנו מלאכה. בו יעשה שלא בקרקע די� דהוי או

הקרקע, להפקיר צרי� אי למונע�) יכול שאינו (באופ� מדעתו שלא מלאכה בו שעושי� שלו בקרקע ב' גוי,

בכל הוי שפלוגת� מחכ"א שמעתי כעת אול� לשיטתו]. בזה הל� כ"א והגר"נ הגראי"ל שרבותינו וכתבו

היה לא היהודי א� תפילי� גבי שא� הגרנ"ק דעת ולדוגמא למעלה], ביארנו כאשר בשביעית רק [ולא המצות

וזבולו�" "ישכר בעסק דהנה הדברי� וביאור במצוותו. משתת� הנות� הנות�, של כספו אילולי תפילי� מניח

� תורה, לומד בעצמו הוא כאילו לו נחשב אלא בלבד, תורה תלמוד למצות מסייע אינו שה'זבלו�' התחדש

תפילי� במצוות אבל בתורה, רק קיי� ד"ז אול� לחובתו. וכתחלי� במקומו המצוה את עושה שהיששכר דהיינו

בעצמו הוא כאילו חשוב דאינו דא� לדו� דיש אלא שמעו�?!. בשביל תפילי� להניח יכול שראוב� שיי� וכי

לו משל� ושמעו� תפילי� לרכוש כס� לראוב� אי� כאשר וע"כ לו, תהיה כ� 'שותפות' מ"מ המצוה, עשה

"שמח ובספר בלבד. כמסייע ולא ראוב� של תפילי� במצוות ממש שות� הוא נעשה והנחת� לרכישת� כס�

לסייע אפשריות ב' שבידו במי לדינא, נפק"מ בזה והביא זה, פלגותא כבר הועלה פיש) (להגר"י זבולו�"

שיש לצד אז אתרוג, מצוות לקיי� יכול ואינו – אנוס עצמו והוא ואתרוג, תפילי� כגו� מצווה, ברכישת

שותפות שאי� לצד אבל בה, שאנוס המצוה את להרויח כדי אתרוג בזה שיקנה עדי� א"כ במצוה שותפות

שיסייע. במה נפק"מ ליכא א"כ במצוה
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˙ÂˆÓ·מצינו בשביעית, קרקעות שמיטת

"ושבתה מצות א) שוני�, דיני� ב'

חלוקי� וה� "ונטשתה". מצות ב) ,"�האר

בכל מקיימי� �האר שביתת דמצות בדינ�,

בה עובד ואינו צמחי� בה שיש קרקע

החדשות, הערי� ברוב (ובזמנינו בשביעית

זה 
די מקיי� פרטית חצר לו 
שאי מי א�

"ונטשתה" ומצות שבבעלותו), שפ"פ בשטחי

פירות בו שיש בשדה אלא מקיימי� 
אי

חלוקי� ה� כמו"כ בקדו"ש. הקדושי�

תכליתה "�האר "שביתת דמצות במהות�,

מלאכה ביה יתעביד שלא השלילה בגדר היא

בראשוני� דעות וישנ� החיוב, בגדר ולא

בע"ז 
אלחנ רבינו תוס' רי"ד, תוס' (ריטב"א,

מלאכה בו נעבד א� א� שבזה ע"ב) טו ד�

משו� הבעלי� בו עובר הבעלי�, 
ברצו שלא


ולקמ א', סי' לעיל (ועב"ז שדהו שביתת

נחלקו "ונטשתה" ובמצות ג'), במכתב

דגברא אקרקפתא 
די הוי אי הראשוני�

דמלכא אפקעתא דהוי או להפקיר שמחויב

במנח"ח בזה (ועי' מופקרי� ממילא והפירות

לצד ותכליתו, ו'), בסי' ולעיל פ"ד, מצוה

בגדר דהוי מסתבר דגברא אקרפתא 
די דהוי

לרשות פירותיו את להעמיד שמחויב החיוב

יש דמלכא אפקעתא דהוי ולצד ישראל, כלל

דהוי או השלילה בגדר זה הוי אי להסתפק

החיוב. בגדר נמי

‰ËÈÓ˘·,עסקי� אנשי קבוצת קמו הקודמת

שונות תוכניות לציבור ופירסמו

שמיטת מצות בקיו� הציבור את לזכות כאילו

לכ"א שמוכרי� ע"י בשביעית קרקעות

הא� בזה הת"ח ודנו בא"י, בקרקע שותפות

לקיי� כדי קרקע לקנות חיוב או 
עני יש

חיוב שיש נאמר א� וא� שביעית, מצות

שתכליתה "ונטשתה" למצות רק שזה אפשר

�האר שביתת במצות ולא החיוב בגדר היא

השלילה. בגדר הוא שתכליתה

Â�ÈˆÓשמלאי ר' דרש ע"א, יד ד� בסוטה

ליכנס רבינו משה נתאווה מה מפני

לשבוע או צרי� הוא מפריה לאכול וכי �לאר

הרבה משה אמר כ� אלא צרי� הוא מטובה

אלא 
מתקיימי 
ואי ישראל נצטוו מצוות


כול שיתקיימו כדי �לאר אני אכנס בא"י

(פ"ג במו"ק הרא"ש למד 
ומכא ידי. על

א� כנפות ד' של בגד לו 
שאי דמי פ) סי'

"גדילי� (כדכתיב דציצית, המ"ע עבר דלא

אשר כסות� כנפות ארבע על ל� תעשה

ד' של בגד לו יש שא� דהיינו בה", תכסה

ל�"), תעשה "גדילי� של חיוב לו יש כנפות

שמצינו כמו אחריו לחזר לאד� לו יש מ"מ

להתחייב כדי לא"י ליכנס שביקש מרע"ה אצל

ישני� בתוס' וכ"ה .�באר התלויות במצוות

ציצית). 
בעו (תוד"ה ע"ב לב ד� בשבת

אות ע"ב ב (ד� 
בערכי השיטמ"ק וכ"כ

להשתדל אד� שצרי� הרא"ש בש� ט"ו)

דאמרי' מהא וראייתו המצוות, כל לקיי�

בשביל רק לא"י להכנס נתאוה רבינו דמשה

הרמב"� וכ"כ .�באר התלויות מצוות קיו�

מחוייב אד� 
שאי אע"פ הי"א) מציצית (פ"ג

שיעשה כדי בה ולהתעט� טלית לו לקנות

שיפטור חסיד לאד� ראוי 
"אי ציצית בה

להיות ישתדל לעול� אלא זו" ממצוה עצמו

שיקיי� כדי בציצית המחוייב בכסות עטו�

ד� בפסחי� תוס' כתב מזו ויתירה זו. מצוה

בתרא, בפירושא לו) 
ואי (ד"ה ע"ב קי"ג

הרי מצוה חיוב לידי עצמו מביא 
שאי דמי

הגמ' דברי פירש ובזה לשמי�, מנודה הוא
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מנ שבעה שאי
(ש�) מי וכו' לשמי� 
ודי

במי דהיינו בפתחו ומזוזה בבגדו ציצית לו

חיוב לידי עצמו מביא ואינו ציצית לו 
שאי

מנודה הוא הרי השגת� ע"י אלו מצוות

חיוב לידי עצמו מביא שלא מה על לשמיי�

�לאר ליכנס תאב שהיה במשה 
וכדאשכח

שבה. מצוות לקיי� כדי ישראל

'ÈÚÂ,קכט סי' (או"ח חגיגה עמ"ס בחזו"א

עבירה אלא זה 
דאי שכתב כ) ד�

כדמבואר עליו, חביבות מצוות 
שאי קלה

של בגד לו 
שאי דמי ע"א מא ד� במנחות

על עליה" מיענש דריתחא 
"בעיד כנפות ד'

(וע"ש מצוה לידי עצמו מביא שאינו מה

מדוע ליה דאמרי' קאמר) הכי ד"ה בתוס'

מצות לקיי� לחפש ה' אהבת ל� היה לא

חייב. אינ� א� אפילו ה'

È¯‰עצמו להכניס חיוב דליכא דא� מבואר

עצמו להביא ראוי מ"מ מ"ע, קיו� לידי

ובמנחות קלה. עבירה חשיב וד"ז חיוב, לידי

עליה מענישי� דא� מבואר ע"א מא ד�

אימתי הראשוני� ונחלקו דריתחא, 
בעיד

ב' ד� 
בערכי התוס' דעת עליה, 
מענישי

סי' (מנחות והמרדכי הכל) (ד"ה ע"ב

שדוקא כ"ד) סי' או"ח בב"י והובא תתקמ"ה,

כנפות ד' בת היו הטליתות דכל בימיה�

אבל להפטר אותו שמשנה לאותו עונש איכא

למי עונש 
אי פטורי� הטליתות שרוב בזה"ז

שרק והיינו ע"כ, כנפות, ד' קונה שאינו

להפטר כדי אנשי� שאר ממנהג המשנה


בעיד ע"ז נענש מקיימה, ואינו המצוה מקיו�

בגד ללבוש רגילי� 
כשאי משא"כ ריתחא.

ומי המצוה לקיי� חיוב 
אי כנפות, ד' בת

בתוס' אול� ע"ז. נענש אינו מקיימה שאינו

שא� מבואר (הנ"ל) ע"ב קיג ד� בפסחי�

כנפות ד' קונה שאינו למי עונש איכא בזה"ז

במשה. 
כדאשכח ציצית במצות להתחייב כדי

קרקעות, שמיטת מצות 
לעני נפק"מ וד"ז

לו 
שאי למי ריתחא 
בעיד 
מענישי א�

מה על יענש לא 
בערכי דלתוס' קרקע,


כיו קרקעות שמיטת מצות מקיי� שאינו

ולתוס' קרקעות, בעלי אינ� העול� שרוב

יענש. בפסחי�

‰�‰Â,פסח (הלכות חיי� מקור בספר

כתב סק"א) תל"א לסי' בהקדמה

קיו� אחר לחזר מה"ת מחוייב שאד� לחדש,

מצות לקיי� כדי �חמ (ולקנות עשה מצות

את להכניס כדי מעירו לצאת וא� תשביתו)


בחולי 
מדאמרינ וראייתו מצוה, בחיוב עצמו

ואת הא� את תשלח "שלח ע"ב קלט ד�

ובגבעות בהרי� יחזור יכול ל�" תקח הבני�

הרי וכו', יקרא כי ת"ל 
ק שימצא כדי

בהרי� לצאת ג� שצרי� צד שהיה מבואר

אלא במצוה, עצמו את לחייב כדי וגבעות

לצאת צרי� 
שאי גזה"כ איכא 
הק דבשילוח

אה"נ מיעוטא דליכא מצוות בשאר אבל

במצוה. עצמו את לחייב כדי לצאת יצטר�


בנימי ב"ר יהודה רבי בחידושי מבואר 
וכ

יחזור יכול הברייתא בביאור שכתב הרופא,

מצוות", שאר על שמחזר "כמו וגבעות בהרי�

ולכ� המצוות, אחר לחזר חיוב שיש ומבואר

שאר כמו דינו יהיה 
הק ששילוח ס"ד היה

וסיי� אחריה�. לחזר שמחוייב מצוות

הוא שתכליתו במ"ע הוא זה דכל המקו"ח

תשביתו כמצות שלילה, בגדר ולא חיוב בגדר

(בגדר הוא שהמצוה בשריפה שהוא למ"ד

למ"ד אבל השבתה, מעשה לעשות החיוב)

היא המצוה שעיקר דהיינו דבר, בכל דהוי

אינו לו 
כשאי א"כ ,�חמ לו יהיה שלא

בניד"ד ולפ"ז זו. למצוה עצמו להביא מחוייב

בגדר דהוי "�האר "ושבתה במצות הרי
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מצות ולגבי מחויב, שאינו ודאי שלילה

בגדר הוי אי בגידרו להסתפק יש "ונטשתה"

הכלל לרשות זאת להעמיד שצרי� החיוב

השלילה. בגדר נמי דהוי או

ÌÏÂ‡כתב רט) סי' (ח"א מהרש"� בשו"ת

ודחה מ"ע, אחר לחזר חיוב דליכא

לימוד שיש הת� דשאני ,
הק משילוח הראיה

וכדפרש"י תשלח" "שלח 
לשו בכפל מיוחד

לחזור אני שומע פעמי�, ב' מדכתיב ש�

אבל לידו, שתבא עד הזאת המצוה אחר

הציווי התורה כפלה לא 
שבה מצוות בשאר

לחיוב. עצמו את להכניס לחזור חיוב 
אי

דהלימוד די"ל מוכרח, אינו דד"ז שכתב אלא

אפילו חיוב שיש הוא 
הק בשילוח המיוחד

,
ק שימצא בטוח אינו שהרי מצוה ספק על

אות� ימצא שבודאי מצוות בשאר משא"כ

וסיי� אחריה�. לחזר דחייב שפיר אפשר

(פרשת מהמדרש ראיה להביא דיש המהרש"�

את להכניס חייב דאינו ט') אות פ"ט צו

שכל השלו� גדול דז"ל: מצוות, לחיוב עצמו

תפגע", "כי תראה", "כי בהו כתיב המצות

זקוק אתה ליד� מצוה באת א� יקרא", "כי

לעשותה, זקוק אתה אי לאו וא� לעשותה

בקשהו ורדפהו", שלו� "בקש הכא בר�

ורדפה דברילמקומ� ע"כ אחר, למקו� ו

אחר לחזר חיוב 
שאי מבואר הרי המדרש.

אסור (שאז ליד� המצוה באת אא"כ מ"ע

כתב ולפ"ז מהמצוה). עצמו את להפקיע לו

לקיי� כדי לא"י ליכנס מרע"ה דביקש דהא

מהל� היה שבלא"ה משו� היינו מצותיה,

ליכנס וביקש למקו� ממקו� ונוסע במדבר

מצותיה ולקיי� המנוחה אל לבא לא"י

ע"ב), קיג ד� בפסחי� דתוס' קמא (וכפירושא

כדי מיוחד 
באופ לנסוע מחויב אינו אבל

מצותיה. לקיי�

‰ÏÂÚ‰מחויב אינו המהרש"� דלדעת מכ"ז,

מצוות, לחיוב עצמו להכניס

לו שיש בגד שיקח ראוי אז בגד וכשקונה

במיוחד לקנות צרי� אינו אבל כנפות, ד'

חסידות וממידת כנפות, ד' בו שיש בגד

ולדעת מצות. חיוב לידי עצמו שיכניס ראוי

לחיוב עצמו להכניס מחויב אד� הנתיבות

שמהותו במצות הוא זה דכל אלא מצות,


ולעני השלילה. בגדר ולא החיוב בגדר הוא

או החיוב בגדר מהותו א� תליא שביעית

בפלוגתת תליא דריתחא 
ובעיד שלילה. בגדר

עליה. מיענש אי הראשוני�

,‰ÎÏ‰ÏÂקצז סי' בשו"ע יעוי' 
זימו 
לעני

דאיכא סק"ד ובמ"ב א' סעי�


ולעני חיוב. לידי עצמו להכניס מצוה

ראשונה, (שנה חי איש 
בב יעוי' פרוזבול,

מתחסדי� דיש כו) אות תבוא, כי פרשת

ס� לחבירו מלוה הפרוזבול שכותב שאחר


כיו הפרוזבול יחול לא הס� זה ועל מה,

ר"ה אחר ואז הפרוזבול, 
זמ אחר שהלוהו

יאמר לפרעו המעות חבירו לו כשיביא

וע"ע עכ"ד. ממנו, יקבל� ולא אני" "משמט

אנשי על שתמה סק"ו סא ס' יו"ד בפלתי

מצוות דקדוקי בכמה 
המחמירי מעשה

מצות לקיי� מהדרי� אינ� למה וחומרות

וקיבה, לחיי� זרוע נתינת תורה של עשה

חכמי� לאלו שנתנו מעשה אנשי מכמה ומביא

לקנות לשלוחי� ומינהו מעות לא"י שהלכו

כהונה מתנות ולהפריש בכמות בשביל�

ע"ש. עבור�,

ÌÏÂ‡חמיר �באר התלויות דמצות אפשר

�באר לנטוע חיוב א� ואיכא טפי,

תרו"מ מצות קיו� לידי עצמו להביא כדי

תת"ס) אות עקב (פ' בילקוט דיעוי' ושביעית,

אותה" דורש אלוקי� ה' אשר �"אר עה"פ
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ארצות שאר א� יכול ותרו"מ חלה להפריש

שרק והיינו וכו', "אותה" ת"ל דרישה בעי

חיוב, לידי עצמו את להביא חייב בא"י

צרי� שאד� מיוחדת דרשה דאיכא ומבואר

.�באר התלויות מצות לקיו� עצמו להביא

התוס') (מבעלי זקני� בדעת מש"כ 
יוב ובזה

(שמות וגו' ארצ� את תזרע שני� ושש עה"פ

לאד� לו 
אי אפילו במדרש איתמר י), כג,

לעבדה חייב גנו בתו� אחת חורבה אלא

�באר דוקא משה לה"ר ונראה יו�, בכל

תרומות הפרשות להרבות "כדי ישראל


דהיכ תמוה ד"ז ובפשוטו ע"כ, ומעשרות",

לקיי� כדי לזרוע ומצוה חיוב שיש מצינו

א"ש הילקוט לפמש"כ אול� תרו"מ, מצות

להביא חיוב יש �באר התלויות מצוות 
שלעני

בשו"ת וע"ע תרו"מ. חיוב לידי עצמו

דירה שמצות שכתב ר) סי' (ח"ג �התשב"

מה"ת, המצוות חיוב מפני היא התורה 
מ

כנ"ל. והיינו

¯ÂÚÈ˘Âמצות לקיי� כדי שצרי� הקרקע


שטיינמ הגראי"ל אמר שמיטה,

דמי אמר עוד שהוא. בכל דסגי שליט"א

הוא הרי עצי�, הרבה ע� קרקע לו שיש

דומיא ,�וע �ע בכל עצמה בפני מצוה מקיי�

מצוה הוי וכזית כזית דכל מצה דאכילת

למצוה שדהו כל חשיב ולא עצמה, בפני

אחת.

לאד�‡ÌÏÂב. מדינא דאסור פשוט זה

שמיטה) קוד� (א� קרקעו למכור

דאיתא ,�האר שביתת ממצות ליפטר כדי

מקמי עיניו יעצו� יכול ע"א לג ד� 
בקידושי

ויראת", "תקו� ת"ל חיובא 
זמ דמלטי

מבקש שאתה ויראת) ת"ל (ד"ה ופרש"י

שא� מבואר הרי ממצותו, להפטר תחבולות

תחבולות לעשות אסור המצוה 
זמ קוד�

להלכה זה 
די המ"ב והעתיק להיפטר. כדי

רוצי�. אינ� בביה"ל ד' סעי� קכח בסי'

לעשות שאסור ה"א פ"ג חלה בירושלמי וע"ע

חיוב ממנו להפקיע ס' מכשיעור פחות עסתו

[ומה שכ"ד. סו"ס יו"ד בשו"ע וכ"כ חלה,

אמר ע"א ט' ד� בפסחי� להיפ�, שמצינו

ומכניסה תבואתו על אד� מערי� הושעיא רב

ופטורה אוכלת בהמתו שתהא כדי שלה �במו

אמר ע"ב לה ד� ובברכות המעשרות, 
מ

אלעאי ב"ר ר"י משו� אר"י חנה בר בר רבה


מכניסי אחרוני� דורות וכו' וראה בא

חצרות דר� גגות דר� 
קרפיפותפירותיה דר�

(מעשרות ובירושלמי המעשר, 
מ 
לפטר כדי

ור' ר"א אחרוני� דורות מפרש ה"א) פ"ג

ובמהר"� רי"ד בתוס' עי' יהודה, ב"ר יוסי

ליישב]. בזה מש"כ ש� פסחי� חלאוה

¯˘Ù‡Âנמי אחר לצור� קרקעו למכור דא�

ליפטר כדי כוונתו 
שאי א� אסור,

ד"ויראת האיסור ביה לית וא"כ מהמצוה

וכמו אחר, מטע� אסור אפ"ה מאלקי�",

ע"א צא ד� בב"ב הרשב"� מדברי שמוכח

מא"י יציאה שהאיסור (
יוצאי 
אי (ד"ה

המצוות, 
מ עצמו שמפקיע משו� הוא לחו"ל

אפ"ה עצמו לצור� יוצא הוא נמי דש� א�

מצות משו� רק הוי דד"ז ואפשר אסור,

שהובא הילקוט וכדרשת �באר התלויות

שלמה חכמת בהגהות מש"כ עוד ועב"ז לעיל.

י"ח. סעי� כח סי' יו"ד
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כל‰�‰ לאסור מעוררי� קמו בזמנינו

אמירה 
מדי מהגויי�, שהובאו הירקות

נכרי ממעשה הנאה איסור 
ומדי לנכרי

לסוברי� א� ישראל), לצור� זאת (כשעושה

שא� מאחר עכו"� בפירות קדו"ש 
שאי

(לישראל) עבודה איסור איכא לשיטת�

הקודמי� שבדורות ומה גוי. של בקרקע

(ולצור� מהגויי� לקנות ישראל חכמי התירו

חשש שו� ללא שמיטה) ועדות הקימו זה

היינו ,(
ספיחי ואיסור נעבד (שמור איסור

ועדת 
קט היה בא"י היהודי הישוב שאז לפי

הגוי� היו לפיכ� מעט מתי היה היראי�

רוב (עבור עצמ� לצור� ועובדי� זורעי�

את מביאי� והיו בסתמא שזורעי� או הגוי�,

מה� קוני� היו 
מכ ולאחר למכור) סחורת�

וסיכומי� חוזי� שו� (ללא מהסחורה חלק

שגדל המציאות, נשתנה עתה א� מראש),

תו"מ שומרי רבבות אלפי וישנ� הישוב

מזריעת וקוני� 
ספיחי מלאכול הנמנעי�

אצל קוני� למיניה� הכשרות וועדות נכרי,

א כמויות מראשהגוי� אית� ומסכמי� דירות

כדי ע"ז) והסכמי� חוזי� אית� (ועושי�

שביעית, לשומרי הנצרכי� הירקות את שיזרעו

(וללא ישראל לצור� 
כ זורעי� ה� והרי

 

 

  ת                                                                                         "בעזהי
  

היות ויש , וטענתם בפיהם, לאסור צריכת יבול נכרים בשביעית, לאחרונה קמו מערערים

לכך אסור , ולדבריהם הדבר אוסר את הפירות באכילה, לחוש לאמירה לנכרי בשביעית

  .ל"ויש לקנות רק פירות וירקות הבאים מחו, ום יבולי נכרים בשביעיתלהשתמש בש

מאחר דאמירה לנכרי , בדיעבד ולדינא הכריעו גדולי הפוסקים דאין הפירות נאסרים באכילה

עיין במשנה ברורה . ז דרבנן"ל דשביעית בזה"קייבפרט דו, בשביעית הוי פלוגתא דרבוותא

  .'אין לאסור בדיעבד וכו ב דבספק פלוגתא דרבוותא"ח סק"שי' סי

וכך , מותרים הם באכילה) בלא אמירה מפורשת(כ מה שמגדלים הנכרים לצורך ישראל "וע

ולא ידוע לנו שהנהיגו גדולי תלמידי מרא דארעא דישראל מרן , נהגו בכל שנות השמיטה

אלא היו קונים פירות נכרים ונוהגים בהם קדושת , ה להחמיר בזה"החזון איש זצוקללה

  .עיתשבי

שישתדלו לספק כמה שאפשר פירות , אנו פונים לרבני וועדות השמיטה השונות, כ"אעפ

ז הפקעת שערים "ז בתנאי שלא ייגרם עי"וכ ,כדי לצאת ידי כל הספיקות, ל"וירקות מחו

  .ו את החפצים לשמור שביעית כהלכתה"כדי שלא להחליש ח, ויוקר גדול
  

  ל"מצטרף להנ. א.ג
  שטיינמן. ל.י.א

  .ועבר עליו ואישר לפרסמו, ה"ק פרשת ויגש תשע"נוסח מכתב זה הובא קמיה רבינו במוצש. ב.נ
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זורעי� היו לא מה� יקנו שישראל שיודעי�

אמירה איסור בזה יש א� א' ,
והנידו .(
כ

שמסכ� מה א� 
לדו יש שיש, (ולצד לנכרי,

א� ב' טפי), קייל השמיטה קוד� עימו

נכרי ממלאכת הנאה איסור איכא בשביעית


באופ (א� ישראל לצור� מעצמו שעושה

דעות בד"ז ומצאנו לנכרי). אמירה דליכא


הנידו צדדי לבאר כ"א 
בכא באנו ולא

בזה. והמתרי� האוסרי� ונימוקי

ÏÈÁ˙�Âבספר ראיתי הדברי� ועיקרי בזה,

קי"ל דהנה ח"ב, כמצותה" "שמיטה

המעשר, 
מ להפקיע בא"י לעכו"� 
קני 
דאי

הגוי בקרקע לעבוד לישראל אסור ולפיכ�

סב ד� 
בגיטי הסוגיא [וכפשטות בשביעית,

דרב משמיה שישנא בר דמי רב והאמר ע"א

והגמ' בשביעית, העכו"� ע� 
עודרי 
אי

דרב מעשה הת� מביא דהא בזה"ז מיירי

הרמב"� וכ"פ ,
החורב אחר שהיה ששת

דעת 
וכ ,
אות 
מסייעי 
שאי ה"ח) (פ"ח

שכתב דא� הכ"ט) פ"ד שביעית (כס"מ הב"י

שאסור כתב מ"מ עכו"� בפירות קדו"ש 
שאי

לישראל שאסור 
וכיו בו], לעבוד לישראל

לעשות לגוי לומר א� אסור א"כ לעשות

שאמרו וכמו שבות, לנכרי אמירה 
מדי

אינו עושה שאינו כל ע"א יב ד� במו"ק

איכא אי 
לדו דיש אלא ועושה. לנכרי אומר

שביעית. באיסור א� לנכרי אמירה איסור

íéøåñéà øàùá äøéîà øåñéà

‡˙È‡מהו להו איבעיא ע"א צ' ד� בב"מ

ודוש פרתי חסו� לנכרי אד� שיאמר

שבות לנכרי אמירה 
אמרינ כי 
אמרינ מי בה

חסימה אבל סקילה דאיסור שבת 
לעני ה"מ

וכו', שנא לא דלמא או לא לאו דאיסור

תורי 
הלי דשמואל לאבוה ליה דשלחו ת"ש

להו שלח מהו 
יתהו 
ומגנחי ארמאי 
דגנבי


ויזדבנו עלייהו אערימו בהו אתעביד הערמה

אמירה אסורה נמי דלאו באיסור (אלמא

לה סברי מערבא בני פפא רב אמר לנכרי),

הסירוס על 
מצווי נח בני דאמר חידקא כר'

מכשול, 
תת לא עור ולפני משו� עבר וקא


דיי אביי א"ל לשחיטה ימכרו רבא סבר

לא הגמ' ובפשטות מכירה. עליה� שקנסת

א� אמירה איסור איכא אי הבעיא הוכרעה

הראשוני� רוב דעת אול� איסורי�, בשאר

ו 
רמב" ו') סי' (ש� והנמוק"י[רא"ש 
הר"

וא"כ חידקא כר' הילכתא דלית ועוד] (ש�)

בחו"מ השו"ע וכ"ד לאיסור, דאיפשטא קי"ל

וברמ"א חסימה) 
(לעני ו' סעי� שלח סי'

סירוס). 
(לעני י"ד סעי� ה' סי' באבה"ע

ובחלקת ה') סו"ס (באבה"ע בב"י וע"ע

שלח סי' (חו"מ ובסמ"ע סק"ח) (ש� מחוקק

משו� בודאי לאיסור דאיפשטא יב) ס"ק

הסירוס, על מצווה גוי 
דאי קי"ל 
דאנ

האיבעיא דנפשטה בגמ' מוכרח זו ולשיטה

איסורי�, בשאר לגוי אמירה איסור יש דבודאי

ה' סי' (אבה"ע הגר"א בביאור איתא 
וכ

סי' (חו"מ חת"ס בשו"ת וע"ע לב), ס"ק

פוסקי� דרוב שכבזה"ל: אמנ�) ד"ה קפה


ב 
דאי חידקא כר' דלא פסקו כול� וממש

איפשטא וא"כ ע"כ, הסירוס, על מצווה נח

יוצא ולפ"ז בודאות. לאיסורא האיבעיא

איכא איסורי� בשאר דא� קי"ל דלדינא

(סי' המ"ב פסק 
וכ לנכרי, דאמריה איסורא

אמירה אסירא האיסורי� שבכל סק"ה) שמג

להאכיל לגוי אמירה אסר (ולפיכ� לעכו"�


דרבנ באיסור דיל"ע אלא איסור). דברי 
לקט

בשאר לנכרי אמירה איסור ביה איכא אי

דאיכא מוכח דבגמ' דא� דאפשר איסורי�,

באיסור ולא מה"ת לאו באיסור דוקא היינו
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דשביעית דקי"ל 
כיו בניד"ד ולפ"ז מד"ס,

איסור ביה דלית אפשר א"כ מד"ס בזה"ז

מג' טפי חמיר דשביעית אפשר או אמירה,

מה"ת דעיקרו איסור דחשיב 
דכיו א' סיבות,

איסור ביה דאית תורה כאיסור דינו א"כ

לשבת דמי דשביעית 
כיו ב' לנכרי, אמירה

אמירה איסור ביה דאית כשבת דינו לפיכ�

אמירה דבשביעית ג' מד"ס, באיסור א�

וכמו שדהו שביתת 
מדי אסורה לנכרי

ד"ה (ש�, בב"מ בתוס' ועי' בסמו�. שיבואר

וחולו שביעית דעל בפשיטות שכתב אבל)

ביה דאיכא ופשיטא איבעיא ליכא מועד של

מו"ק במס' (כדמוכח לנכרי אמירה איסור

מילתא חדא ויו"ט דשבת משו� ע"א), יב ד�

המהר"� ופי' עכ"ד, שבת, אטו וגזרו היא

רחמנא קראה שבת דשביעית 
דכיו דר"ל

בזה"ז דשביעית [וא� בשבת, כמו בה החמירו

יש לשבת שדומה 
כיו מ"מ מד"ס רק הוי

במידי א� דאסור כשבת אמירה איסור בו

דאיכא מועד של מחולו מוכח 
וכ ,
דרבנ

יב (ד� במו"ק כדמבואר אמירה איסור ביה

סי' ביה"ל (ע' ראשוני� הרבה ולדעת ע"א),

מד"ס], רק הוי בחוה"מ מלאכות איסור תקל)

וחולו שביעית ש"י) (סי' תוס' בפסקי וכ"כ

בהדיא ומפורש לנכרי, אמירה אסור מועד של

אול� בשביעית. לנכרי אמירה איסור דאיכא

בתוס' נפלה דט"ס כתב (ש�) המהרש"ל

וצ"ל שביעית 
לבי שבת 
בי הסופר וטעה

אסורה בודאי דבשביעית הוסי� א� בשבת,

לשונו... ואצטט אחר, מטע� לנכרי אמירה

בספרי�, נפלה שטעות אומר אני זאת כל ועל

לכותי אמירה נזכר לא מו"ק מסכת בכל כי

אסור בודאי כי דשרי, או דאסור בשביעית

תאמר א� אפילו בשביעית לכותי אמירה

הש"י תלה שבשביעית לפי בשבת, שמותר

,�לאר יהיה 
שבתו שבת דכתיב �באר קדושה

האחרוני�, נחלקו דבריו ובביאור עכ"ל. ,
והב

משו� האיסור 
אי שבשביעית כונתו בפשוטו

וכדעת שדהו שביתת משו� אלא האמירה

דאיכא א' בסי' לעיל שהובא הראשוני�

ולפ"ז ע"ש, בשביעית, שדהו דשביתת איסור

של (דהיינו שלו בקרקע דוקא ה� דבריו כל

עובר שבזה שביתתו, על שמצווה ישראל)

וכ"כ שובתת, אינה שהקרקע במה הבעלי�

סי' (יו"ד 
נבו למהר"י בכס� נחפה בשו"ת

המהרש"ל דברי שכל נלע"ד) 
אכ בד"ה ד'

גוי, של בשדה ולא ישראל של בשדה ה�

ד"ה ו' (סי' המי� שער בשו"ת מבואר 
וכ

הגוי דבקרקע (
הדי חזר ובד"ה מקו� ומכל

סובר הוא שג� [אע"ג בשביתה מצווה אינו

דבריה� ולפי המהרש"ל], כדעת אמנ�) (בד"ה

בזה"ז לנכרי אמירה דשרי אפשר בניד"ד

(וכנ"ל). גוי של בקרקע מד"ס) (דשביעית

קל, סי' (או"ח שיק מהר"� בשו"ת אול�

דברי את הביא של) וסי' שכט סי' יו"ד

דייק 
וכ גוי, של בקרקע א� המהרש"ל

שני חוט בספרו שליט"א �קרלי הגר"נ

מצות שגדרי המהרש"ל 
מלשו (שביעית)

כגדרי ה� גוי בשל �האר דשביתת עשה

ליכא גוי בשל דא� לעכו"�, אמירה איסור

אמירה 
לדי נפק"מ איכא א"כ �האר שביתת

דס"ל ובע"כ נכרי, בשל א� לאסור לנכרי

ולכ� שדהו דשביתת לעשה איכא בזה דא�

דהא צ"ב דבריה� אמנ� עכ"ד. שווי�, ה�

שדהו שביתת על מצווה אינו (הבעלי�) הגוי

אמאי וא"כ בשביעית בו לעבוד לו ומותר

לגוי שאומר במה שדהו שביתת על עובר

מחמת שנדחקו (ויש בשביעית, בו לעבוד

בא"י לגוי 
קני 
דאי דקי"ל 
דכיו לחדש, זה

ותו לישראל, שייכת שהקרקע חשיב א"כ

כשעובד ולפיכ� שדהו, שביתת ביה איכא

�שהאר זה על יעברו שבעליו גור� הגוי
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איסור דגדר כונת� ובפשוטו שובתת), אינה

�שהאר לגרו� שאסור הוא �האר שביתת

לעבוד לגוי שאומר עי"ז וא"כ תשבות, לא

נמצא תשבות, לא �שהאר בזה גור� הרי

תשבות לא �שהאר גור� האמירה דבעצ�

מדויק [וד"ז הגוי, בשדה שעובד כמו וחשיב

"האמ דאסור שכתב המהרש"ל ירה"בדברי

שביתת מצד דהוי ולצד בשביעית, לנכרי

א"כ ישראל) של בקרקע דוקא (והוי שדהו

שיעבוד א� דהא לנכרי, לאמירה קשור זה 
אי

איסורא]. להאי איכא ומצאתי˜ÁÎמעצמו

�האר שביתת איסור דגדר זה ליסוד סמ�

מדברי תשבות, לא �שהאר לגרו� שלא הוא

דאסר מ"ד חד דאיכא ה"ב פ"ו הירושלמי


שחוששי 
כיו בשביעית לגוי בהמה להשכיר

�שהאר גור� ונמצא הקרקע את בו שיעבוד

אמונה הדר� (והעתיקו בשביעית, תשבות לא

ראיה הביא שכבר ומצאתי לח), ס"ק בפ"ח

,92 עמו' ח"א בנעימי� חבלי� בספר זו

ה"ב פ"ו ריש בירושלמי משה בפני וע"ע

ע� 
לטחו מהו הירושלמי ספק בביאור

דלגירסת זה, מכל העולה .�באר העכו"�

לנכרי האמירה אסור שלפנינו, התוס'

לפי 
מדרבנ בזה"ז דשביעית א� בשביעית

אז המהרש"ל ולגי' כשבת, דינו ששביעית

שביתת 
מדי דאסור ודאי ישראל של בקרקע


דרבנ במלאכות דא� טפי [וחמיר שדהו,

דשבות שבות ד"ז חשיב דלא משו� אסור

לאיסור], עושה עצמו שהוא כמו דחשיב 
כיו

בכס� הנחפה לדעת אז גוי של ובקרקע

שי"ק ולמהר"� דשרי אפשר המי� ושער

בית בשו"ת �למש" הערוני וכעת אסור.

.ÁÎ˜לו שמשכיר ואע"פ בהבלעה, לעכו"� שדהו להשכיר שמותר כתב נב) סי' (ח"ב מהרי"ט בשו"ת והנה

בתשובה זצ"ל מארי אבא לרב מצאתי וכ� זוז, מאות בשבע שני� לשבע משכירה א� שרי השביעית בשנה

כ"ג. סוס"י השלח� בפאת להלכה והעתיקו עכ"ל. אחרות, שני� ע"י בהבלעה שדהו להשכיר שהתיר

שאד� לגוי, אפילו בשביעית שדהו ישכיר ולא וז"ל: שכתב הרי"ד לפסקי הביא ס"ד סי' ח"ב המבי"ט ובשו"ת

דדוקא מכא� ונראה המבי"ט: ע"ז וכתב ,�לאר יהיה שבתו� שנת שנא' בשביעית שדהו שביתת על מצווה

שרי שני� כמה בהבלעה אבל לגוי, להשכיר דאסור הוא שביעית לצור� מקוד� או עצמו, שביעית בשנה

עכ"ל. שביעית, שנה בה יעבוד שלא דאפשר השמיטה, בשנת עובדה אפילו

בהבלעה אפילו להשכיר אסור בהמתו בשביתת שהרי לכס�] נחפה המור, שמ� [מנח"ח, האחרוני� ע"ז ותמהו

בקרקע עובד כשהגוי אח"כ מ"מ והרי שדהו, בשביתת הבלעה מותר מ"ט א"כ רמ"ו סי' בשו"ע כדמבואר

רק מועיל הבלעה שדי� הקושיה, לבאר הוסי� הנ"ל המור שמ� [ובספר שדהו. דשביתת בעשה הישראל עובר

ואי� בשביעית בשדה עובד שהגוי זה את מתיר מה אבל שביעית, שכר יקרא שלא שלקח השכר את להתיר

שתעבוד להתיר הבלעה מהני לא השבוע לכל שמשכירה דא� בהמתו בשביתת וכדמבואר שובתת, השדה

בשבת].

�שהאר לגרו� שצרי� שדהו" "שביתת מצות דגדר הנ"ל, יסוד ע"פ שיישב ב') (סי' יוס� שלמי בספר וראיתי

עובר שביתתו לביטול גור� שהישראל באופ� רק א"כ בעשה, עובר תשבות לא �שהאר שגור� וכל תשבות,

שמשכיר ובשעה בהבלעה כשמשכיר אבל בשדה, יעבוד שהגוי גור� הרי השדה לגוי כשמשכיר ולפיכ� בעשה.

משכיר אלא בשביעית לעבוד כדי לו שמשכיר חשיב לא בזה בשביעית, ולא שני� בשאר שיעבוד לתלות יכול

חשיב ולא זה עבור השכיר הישראל ולא עצמו מדעת זה � בשביעית יעבוד הגוי וא� שני�, לשאר לו

על לחשוד למכור שאסור עבודה, כלי לעני� מ"ו פ"ה בשביעית מצינו זה חילוק (וכעי� לזה. גר� שהישראל

חשיב לא דזה לפי בשביעית א� עמו שיעבוד א� בשישית למכר� ומותר מסייע, דחשיב בשביעית השביעית

שמסייעו).
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דאחר לפ"ז) אבל ד"ה תה סי' (יו"ד שערי�

ותקנו שגזרו ומצוה איסור דכל שהעלה

הוי ולא דגברא אקרקפתא רק הוא חכמי�


אי בשביעית דהאידנא כתב חפצא, איסור

הגברא על כ"א קרקע חובת לעשות כח לה�

למש"כ אפילו א"כ בשביעית, לנהוג שמחויב

מפני מה"ת אסור לנכרי דאמירה המהרש"ל


בזמ דוקא זה תשבות, �שהאר היא שהמצוה

האיסור שכל בזה"ז אבל מה"ת שהשביעית

ולא הגברא על הוי האיסור כל א"כ 
מדרבנ

המצוה ישראל א"כ שתשבות, הקרקע על

עובד שהוא כמו חשוב אינו לעבוד לגוי

אול� עכ"ד. בעלמא, שבות כל כמו הוי אלא

מצות שגדר בכס� הנחפה לדעת 
נכו כ"ז

אבל בהמתו כשביתת הוי שדהו שביתת

הגברא על היא שהמצוה שיק המהר"� לדעת

בכה"ג א"כ תשבות לא �שהאר יגרו� שלא

הנחפה דלדעת לפ"ז נמצא איסור. עבר שפיר

בזה"ז ליכא ישראל של בקרקע א� בכס�

איכא אי תלוי (וד"ז לנכרי אמירה משו� רק

ולדעת בשביעית), לנכרי אמירה איסור

איסור איכא גוי של בקרקע א� שיק המהר"�

בזה"ז. א� שדהו שביתת 
מדי באמירה

˙ÈÚÈ·˘·
מ 
נירי 
חוכרי 
תנ מ"ג פ"ד

לא אבל בשביעית הנכרי�

אבל בשביעית נכרי� ידי 
ומחזיקי מישראל

דרכי מפני 
בשלומ 
ושואלי ישראל ידי לא

ורבי אמי רבי נחלקו (ש�) ובירושלמי שלו�,

אמר חד נכרי, ידי "
"מחזיקי מהו חייא

שאומר אמר וחד איישר לו שאומר היינו

מינ�. לה נסיב ואנא טבאות בה חרוש לו

כמ"ד מפרש ע"א) סב ד� 
(בגיטי ובבבלי

בה חרוש לו שיאמר ולא בעלמא אחזוקי

דהא בזה"ז, איירי (ש�) הגמ' והנה טבאות.

אחזוקו להו אמר יהודה דרב הא הת� מייתי


אסרינ ואפ"ה אשרתא, להו אמר ששת רב


לדו כתבו האחרוני� אול� לעכו"�. אמירה

לדינא פליגי לא בירושלמי דאמוראי דאפשר

רק אלא טבאות בה חרוש לו לומר שרי אי

כ"ע לדינא אבל ,
מחזיקי המילה בפירוש

ואנא טבאות בה חרוש לומר דשרי מודו

ד� בב"מ מתוס' 
כ והוכיחו מינ�, לה נסיב

מהירושלמי ש� שהקשו חסו�, ד"ה ע"א צ'

שאומר היינו מ"ד דלחד נכרי ידי 
דמחזיקי

מינ�, לה נסיב ואנא טבאות בה חרוש לו

לעבוד בשביעית לנכרי לומר שמותר דמבואר

נימא ואי שתירצו, במה וע"ש לישראל,

מ"ד איכא הא קושית� מה א"כ דפליגי

יכולי� הא וביותר זה, דבר ואסר דפליג

שאוסר מהמ"ד דאסור לדבריה� ראיה להביא

הבבלי, נקט שכ� טבאות בה חרוש לומר

זה בדבר מצינו וברמב"� פליגי. דלא וע"כ

וז"ל: ה"ח, בפ"ח דבריו ואצטט מבוכה,

בלבד בדברי� בשביעית נכרי ידי 
מחזיקי

תתחזק לו אומר זורע או חורש שראוהו 
כגו

לא אבל אלו בדברי� וכיוצא תצליח או

כמ"ד שפסק ומבואר ע"כ, ביד, יסעדנו

שהרמב"� שדייקו ויש איישר, לו שאומר

איישר למ"ד וא� בדינא פליגי דלא למד

מה דאל"כ טבאות בה חרוש לו לומר שרי

למימר הו"ל הא ביד, יסעדנו לא אבל סיי�

א� 
כגו אסור בדיבור שאפילו טפי חידוש

ד"ז ובפשוטו טבאות. בה חרוש לו אומר

יסעדנו לא "אבל במש"כ דבריו בביאור תליה

שכוונת כתב מז) (סי' �דהמהריט" ביד",

הגמ' וכדברי ביחד עמו יעדור שלא הרמב"�

מדויק ולפ"ז הגוי, ע� 
עודרי 
דאי הנ"ל

האחרוני� א� וכנ"ל, פליגי דלא מלשונו קצת

שזה ביחד עמו שעודר הכונה 
שאי פירשו

לו לסייע שאפילו הכונה אלא דאסור פשוט

נמי וכיו"ב המעדר את לו להושיט 
כגו



השביעיתקונטרס וביאורי�קכ מכתבי�

מערכת (ח"ד חמד השדי כתב והטע� אסור,

דבר דכל ע"ג) קמב ד� מד כלל המ"�

לו, שמותר למי לסייע אסור לעשות שאסור

ולמעשהול פליגי. דלא דס"ל ראיה ליכא פ"ז

פליגי דאמוראי ראשוני� הרבה דעת מצינו

טבעות, בה חרוש לומר דאסור כמ"ד וקי"ל

מחלוקת את שהביא מ"ג) (פ"ד בר"ש יעוי'

דבריו בסו� וכתב בירושלמי, האמוראי�

וכ"כ איישר, כמ"ד 
הנזיקי דסו� וסוגיא

כמ"ד שפסק הרמב"� בדעת קורקוס המהר"י

וכ"ד טבעות, בה חרוש לומר ואסור איישר

מ"ג) (פ"ד אליהו ובשנות (ש�) הרדב"ז

פ"ו שביעית הירושלמי (על סיריליו והר"ש

בניד"ד והנה שפרשתי). ועכשיו ד"ה ה"א

ואנא טבאות בה חרוש לו לומר דאסר 
למא

לנכרי אמירה דאסור מבואר מינ�, לה נסיב

משו� זה 
אי דמתיר 
מא וא� בשביעית,

וכמש"כ בשביעית, לנכרי אמירה מתיר שהוא

שהתחיל משו� היינו דהת� (ש�) בב"מ תוס'

אבל שלו� דרכי ומפני ממקוד� לחרוש כבר

לשולחו אסור לחרוש התחיל לא 
עדיי א�

"
"מחזיקי 
מלשו נראה 
וכ לצרכו, לחרוש

ידיו מחזק חורש שרואהו שמשמע נכרי� ידי

המל� בשער וע"ע טבאות. בה חרוש וא"ל

זה 
באופ שא� שכתב ה"ג) משכירות (פי"ג

בעלמא מילי לפטומי 
כ כשאומר רק שרי

לצרכו שעושה שנמצא ממש כשמבטיחו ולא

אמירה איסור 
מדי זה 
(ואי דאסור ופשיטא

כמו הגוי ממלאכת הנאה איסור 
מדי אלא

מהראשוני� מוכרח וד"ז בסמו�), שיבואר

ולכאורה פליגי, לא בירושלמי דאמוראי דס"ל

עבורו שיעשה באמת כונתו וזרע חרוש א�

ומר חדא אמר דמר לומר שיי� לא א"כ

יש רב הבדל דהרי פליגי ולא חדא אמר

חרוש לומר דמתיר 
מא דא� ובע"כ ביניה�,

אמירה 
די בזה דליכא בכה"ג איירי וזרע

להחזיק� לשונות ב' דאיכא אלא לנכרי

חרוש ב' אישר א' חורשי� אות� כשרואה

שביעית. אחר ממ� אקח ואני וזרע

‰�‰Â
מ 
נירי 
חוכרי 
תנ דמתני' ברישא

מישראל, לא אבל בשביעית הנכרי�

והרא"ש הר"ש בפירושו, הראשוני� ונחלקו

דאיירי פירשו והרע"ב צדק מלכי 
ב והר"י

למוצאי הנכרי 
מ קרקע חוכר שהישראל

לאחר חרושה שתהיה עמו ומתנה שביעית

אע"פ להתנות שמותר הוא והחידוש שביעית,

ולכאורה בשביעית. לחרוש לגוי שגור�

ונאמרו בשביעית. לנכרי אמירה דשרי מבואר

איתא הרא"ש בפירוש דרכי�. כמה בזה

במוצאי לעשותו שיכול בכה"ג דאיירי

מישראל) לא אבל 
דתנ הא על (כ"כ שביעית

בשביעית לעשותו מדעתו שבחר מה לפיכ�

ע"פ 
יוב וד"ז קעביד, דנפשיה אדעתא


זמ שעיקר ע"ב קו ד� בב"מ המבואר

שפיר א"כ ,
מרחשו בחודש הוא החרישה

עד לזריעה ולהכינה השדה לחרוש יכול

שהישראל חשיב לא וא"כ ,
מרחשו חודש

הוסי� עוד בשביעית. שיחרוש עמו מתנה

עצמו שבשביל לפי בגוי שההיתר הרא"ש

חכירותה, בדמי לו שיוסיפו כדי הנכרי חרשה

ממנו השדה יחכור שהישראל ור"ל ע"כ,

לו יוסי� חרושה תהיה שא� אלא עכ"פ,

עצמו שלצור� חשיב ולכ� חיכרותה בדמי

הדברי�, לב' שהוצר� שמה ונראה .
כ עושה

והיינו הנאה, ולאיסור אמירה לאיסור הוא

שיכול לפי אמירה איסור 
שאי שהסיבה

איסור 
שאי והסיבה שביעית, במוצאי לעשותו

ישראל לצור� עושה שהגוי כל (דהא הנאה

הנכרי שעושה 
באופ א� מזה להנות אסור

שלא 
כיו לו) אומר שהישראל בלא מעצמו

כדי עצמו לצור� אלא ישראל לצור� עשוהו
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מבואר ולפ"ז חכירותה. בדמי לו שיוסיפו

אסור הישראל עבור יחרוש הנכרי שא�

שאינו משו� ההיתר וכל מזה, להנות לישראל

דנפשיה. אדעתא כ"א הישראל עבור חורש

לנכרי לומר שאסור ברא"ש משמע [עוד

אחר ממ� אקח ואני בשביעית חרוש להדיא

לעשות מפורשת שאמירה לפי השביעית

לצור� עביד אי א� אסור עבורו החרישה

ולגרו� השדה ממנו שיחכור לומר ורק עצמו,

ודברי� שרי. בשביעית הנכרי יחרוש שעי"ז

שבסוגיא כתב שהרי בר"ש, מוכרחי� אלו

טבאות בה חרוש לומר שאסור מוכח 
בגיטי


לעני ואילו שמיטה אחר ממ� אקח ואני

נאמר וא� כהרא"ש, פירש 
נירי חוכרי�

בשבילו שיחרוש לו לומר א� שמותר כפשוטו

שביעית אחר זרועה שדה לו שיהיה כדי

כנ"ל]. ובע"כ סותרי�, המשנה דדברי נמצאו

דליכא לבאר דרכי� עוד מצאנו זמנינו ובספרי

לנכרי אמירה דשרי ראשוני� מהני ראיה

המשנה המרכבת עפמש"כ א' בשביעית,

אות ציה"ה פ"א אמונה בדר� דבריו (הובא

איסור הוי בשביעית זריעה לצור� דחרישה י')

למוצאי זריעה לצור� חרישה אבל דאורייתא,

הביא מזו (ויתירה ,
דרבנ איסור הוי שביעית

הרא"ש שיטת ה"ו) (פ"ב קורקוס המהר"י

משו� אלא אסור אינו למוצ"ש דחרישה

וע"ע מ"ה, פ"ג הר"ש וכ"ד ,
העי מראית

ב' בזה שהביא ע"א יג ד� מו"ק במאירי

א� זו דחרישה 
דכיו י"ל ולפ"ז דעות),

התירו לפיכ� מה"ת אסורה אינה לישראל

(על דוד החסדי עפמש"כ ב' נכרי. ע"י זאת

משו� רק זאת שהתירו ה"ז) פ"ג התוספתא

שדה בשמינית לישראל שיהיה נפש חיי

לזרעה, שא"אמוכנת גזירה הוי דבלא"ה

הוה לא הכי לאו הא בה, לעמוד לציבור

בזה"ז דשביעית 
כיו ולפיכ� ,
רבנ שרו

הוי שמינית לצור� דחרישה ובפרט ,
דרבנ

עכו"� ע"י ד"ז התירו לפיכ� ,
דרבנ עוד

(בפיהמ"ש, הרמב"� אול� נפש. חיי משו�


בעני מתני' פירש ה"ח) פ"ח בהלכותיו 
וכ

שכבר לאחר הנכרי ע� שמדבר דמיירי אחר,

והעיקר לו, שיחכירנה עמו ומתנה חרשה


דקנסינ 
חוכרי 
אי שמישראל הוא החידוש

מפורש ולדבריו ע"ש. בשביעית, שעבד ליה

בשבילו שיחרוש עמו לסכ� אסור מגוי שא�

שביעית. מוצאי לצור� א�

ïðáøã øåñéàá éøëðì äøéîà

¯˜ÈÚ·Âבשאר אסור לנכרי אמירה אי 
הנידו

מצינו ,
דרבנ באיסור איסורי�

ע"א כד ד� בר"ה תוס' ,
ולכא 
לכא ראיות

לנכרי אמירה מילי דבכל כתב שאני) (ד"ה

בשו"ע ועי' יעו"ש. ,
בדרבנ אפילו שבות

לנכרי לומר דאסור א' סעי� שיג סי' יו"ד

בבכור מו� שעשית (א� בבכור מו� לעשות

ש� הפ"ת כמש"כ 
מדרבנ רק אסור בזה"ז

שהתיר רצ"ו סו"ס יו"ד בשו"ע [וכ"ה סק"א),

מפני בחו"ל כה"כ לזרוע 
קט לגוי לומר

לומר אסור גדול דלגוי ומשמע ,
מדרבנ שה�

יו"ד בשו"ע 
וכ ,[
דרבנ איסור דהוי א� 
כ

בשל לנכרי לומר שאסור ו' סעי� קכב סי'

לו אמר וא� יומו 
ב שאינו בקדירת� לי

בש� הב"י �כמש" בדיעבד אפילו אסור

(הובא הרדב"ז בתשו' איתא 
וכ הרשב"א,

שאסור סז) ס"ק צט סי' יו"ד תשובה בדרכי

איסור שביטול (א� איסור לבטל לנכרי לומר

צט סי' יו"ד הש"� כמש"כ 
מדרבנ רק הוי

אפילו אסור לנכרי ואמר עבר וא� סק"ז)

פלוגתא מצינו ומאיד� לו. שאמר למי בדיעבד

בער"פ מלאכה עשיית איסור 
לעני בראשוני�

שרי אי ,
מדרבנ דהוי בזה"ז חצות לאחר
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יעוי' מלאכה, עבורי שיעשה לנכרי לומר

התיר שהרוקח שהביא תסח בסי' בב"י

כתב א') סעי� (ש� ובשו"ע אסר, והמרדכי

ויש יהודי אינו ע"י אפילו שאוסר מי ויש

הרוקח דעת את ומדהביא שמתיר, מי

שמותר, 
נקטינ דהכי דס"ל משמע באחרונה

ועי' המנהג. הוא 
דכ הרמ"א ש� כתב 
וכ

,
המתירי דעת לקיי� שהארי� (ש�) בפר"ח

אי בב"מ בגמ' להו מיבעיא לא 
כא דעד

באיסור אלא איסורי� בשאר לגוי אמירה אסרו

ועי' דשרי. פשיטא 
דרבנ באיסור הא לאו

ובמחזיק ד') אות תקנא (סי' יוס� בברכי

לדעת שהסכימו ה') אות רמד (סי' ברכה

שאפילו סק"ב) (משב"ז ש� ועפמ"ג הפר"ח,

משנתו, [וסותר להתיר, יש עשה באיסור

עשה, באיסור מסתפק סק"ד משב"ז שז דבסי'

ובסי' דשרי, ודאי 
דרבנ דבאיסור ומשמע

ונוטה 
דרבנ באיסור 
ד סק"ה משב"ז רסג

היה האחרוני� דברי לולי אול� להחמיר].

שייכא לא והרוקח המרדכי דפלוגתת אפשר

,
דרבנ באיסור לנכרי אמירה איסור לכל כלל

איסורי דבשאר מודה הרוקח דא� דאפשר

התיר הכא ורק לנכרי אמירה אסור 
דרבנ

לאיד� 
וכ כ"כ, חמור אינו זה דאיסור משו�

איסורי דבשאר מודה המרדכי דא� גיסא

אסר הכא ורק לנכרי אמירה שרי 
דרבנ

מהרש"א 
בגליו וע"ע כמועד. דהוי משו�

הש"� נחלקו זה שבדבר שכתב ס"ד רצז סי'

באיסור ג� אמירה איסור איכא דלש"� והט"ז,

תרצ"ו סי' במ"ב וע"ע ליכא. ולט"ז 
דרבנ

בפורי�. גוי ע"י מלאכה להתיר שכתב סק"ב

רצז סי' (יו"ד הרמ"א 
מלשו 
כ שדייקו ויש

באיסור אפי' לעכו"� אמירה כל 
וכ ד') סעי'

מותר, 
דרבנ דבאיסורי� משמע אסורה, לאו

סי' יו"ד חת"ס בשו"ת בפשיטות נקט 
וכ

(דפוס מרוטנבורג מהר"� בשו"ת וע"ע ש"ו.

הראבי"ה, בש� שהביא תקנ"ט) סי' סו� פראג

איסור איכא אי שדנו בב"מ מהסוגיא שהוכיח


דרבנ דבאיסור דמשמע לאו באיסור אמירה

לגבי שא� הוכיח ומזה גזור, דלא פשיטא

והנה ע"ש, ,
דרבנ באיסור גזרו לא שבת

אסור שבשבת ע"ז חלקו הראשוני� שכל א�

קכא ד� בשבת תוס' [עי' ,
דרבנ באיסור א�

מ"מ בראיות], 
כ שהוכיח (
אי (ד"ה ע"א

שמשמע כמו דיודו אפשר איסורי� בשאר

פ"א (כלאי� ברדב"ז וע"ע דהת�. מהסוגיא

אמירה שמתיר הראב"ד דעת שביאר ה"ג)

דאמירה מה"ט בחו"ל, בכלאי� לעכו"�

בשו"ת [וע"ע .
דרבנ באיסור שרי לעכו"�

שביאר (בסופו) קע"ב סי' ח"ג הלוי שבט

א� 
בדרבנ לנכרי אמירה שאסרו דמצינו הא

לנכרי שליחות דיש (דהא לגזירה גזירה דהוי

דבר' 'ודבר משו� היינו ,(
מדרבנ רק הוי

רק בזה ולפיכ� דאסור, הוא הדיבור דגו�

ביאר ובזה אסור, בשבת מצוה הוא א�

והיינו מצוה במקו� דשבות דשבות ההיתר

דבר ודבר מצד הוא האיסור שכל 
דכיו

שמי� חפצי חשיב מצוה במקו� לפיכ�

באיסורי רק שייכא דכ"ז כתב ולפ"ז דמותר.

לנכרי אמירה שרי איסורי� בשאר אבל שבת

.[
דרבנ במלאכת

ÌÏÂ‡,אסור דלכ"ע אפשר שביעית 
לעני

בב"מ בתוס' לגירסתנו מיבעיא ולא

שאסור כשבת ודינו לשבת דומה דשביעית

וא� מד"ס, באיסור א� לנכרי אמירה בו

(לשיטת לאסור יש גרס דלא למהרש"ל

שגור� בזה שדהו שביתת 
מדי שיק) המהר"�

עוד ואפשר בשביעית. תשבות לא �שהאר

שביעית בכס�) הנחפה לדעת (א� דלכ"ע

עיקרו דחשיב משו� בזה"ז א� חמיר

ממלוה (פ"ח המשל"מ כמש"כ דאורייתא
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סי' (חו"מ והב"ח הרב) כתב עוד �ד" ה"א

לנכרי, דאמירה להיתר ליכא וביה סק"ג), סז

ד"ה קנח סי' (יו"ד סופר הכתב וכמש"כ

דאורייתא המקדש 
בזמ שהיה דכל זה) בכל

כאיסור האמירה ביה אסיר 
דרבנ שבזה"ז א�

[וגרע דשבות, דשבות התירה ביה ולית תורה,

מדאורייתא הוא בעצ� שאיסורו מדבר טפי

סק"א) תרנ"ה (סי' דהפמ"ג בשינוי, ועשוהו

והשעה"צ דשבות, שבות חשיב אי בזה נסתפק

דהת� לפי בזה, מיקל קכ) ס"ק תקפ"ו (סי'

�וכ" ,[
מדרבנ רק חיובו המקדש 
בזמ א�

המתירי� שיטת לבאר סק"ד) תסח (סי' הגר"א

אחר בער"פ מלאכה לעשות לנכרי אמירה

,
דרבנ מידי א� אסור שבשבת א� חצות

וא"כ מדאורייתא, דעיקרו שבת דשאני

אסור. הר"ז דאורייתא דעיקרו נמי שביעית

בתשו' דיעוי' מוסכ�, אינו זה דבר אול�

איסור שא� שכתב סב) סי' (יו"ד אפרי� בית

שהרי 
כ והוכיח מותר, דאורייתא שעיקרו

היה שביהמ"ק 
בזמ בער"פ מלאכה איסור

בשו"ת ועי' מותר, ואפ"ה מה"ת הוא קיי�

דבריו שהביא א' אות לג סי' ח"ב אחיעזר

(או"ח שיק מהר"� ובשו"ת ע"ש. להלכה,

אמירה איסור דאיכא להוכיח כתב קל) סי'

בב"מ מתוס' ,
מדרבנ דהוי א� שביעית 
לעני

ראיה 
שאי שכתבו חסו�) (ד"ה ע"א צ ד�

מהא נכרי 
בממו לנכרי אמירה להתיר

ומפרש בשביעית, נכרי� ידי 
דמחזיקי

ואנא טבאות בה חרוש ליה דאמר בירושלמי

מפני דהת� שביעית, בתר מינ� לה נסיבנא

בשביעית חרישה והרי ע"כ, היא, שלו� דרכי

ה"ד) (פ"א הרמב"� כמש"כ לאו בה 
אי

ואפ"ה מרדות, מכת אלא לוקה אינו שהחורש

וע"ש שלו�. דרכי מפני אלא התיר לא

לדחות. במש"כ

íéøåñéà øàùá äàðä øåñéà

הנאה‰�‰ איסור מצינו ע"א קכב ד� בשבת

את שהדליק גוי ולפיכ� הגוי, ממעשה

והכי אסור, ישראל בשביל א� בשבת הנר

תקט"ו) סי' ו', סעי� שכה סי' רעו, (סי' קי"ל

א� הגוי ממעשה ליהנות לישראל דאסור

עשה א� א� ישראל בשביל הגוי עשה


באופ אפי' (ואסור אמירה, בלא מעצמו

הכא 
כגו להרויח בשביל הגוי 
כ שעשה

בשביעית, לישראל למכור כדי שזורע

תקט"ו וסי' כז ס"ק רנב סי' במ"ב כדמבואר

איסור איכא אי איסורי� שאר ולגבי סק"א).

בהגמ' 
[ומלשו בהדיא, נתבאר לא הנאה

שדינו להוכיח 
אי שנא" לא דלמא "או


כ אמרו בגמ' שהרי מילי, כל 
לעני כשבת

דהוי הנאה אבל אמירה איסור 
לעני רק

לא כ� כדי שעד אפשר אמירה אטו גזירה

שמה 
חזינ ובע"כ איסורי�, בשאר גזרו

א� שהרי כשבת ממש אינו שנא לא שאמרו

מותר איסורי� שבשאר י"א ממש באמירה

אסור, לכ"ע ובשבת בשלו לעשות לגוי לומר


שאי 
דרבנ באיסורי לנכרי אמירה 
לעני 
וכ

שבשבת א� המתירי� רבו מה"ת עיקר לו

הראשוני�, בזה נחלקו ובפשוטו אסור], הוא

דאיכא סירוס לגבי ע"ב צ' ד� בב"מ דאיתא

להסתפק ויש הגוי, ממעשה הנאה איסור

משו� הוי אי ממנו, להנות שאסרוהו בטע�


הבי שהנכרי במה הערמה עשה שהישראל

משו� וקנסוהו בהמתו שיסרס שרוצה ממנו

עבור הנכרי שעשה משו� דהוי או הערמה,

לישראל בשבת שעשה נכרי 
כדי ודינו ישראל

אמירה בקונטרס וראיתי ממנו. ליהנות שאסור

רש"י נחלקו שבד"ז שהביא בשביעית לנכרי

הערמה משו� הקנס 
אי דלרש"י ש�, ותוס'

שהרי ישראל, לצור� שעשה משו� אלא
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הנכרי גונבו ישראל בעליו "ומאהבת פרש"י

יפה שיהא כדי ומסרסו מכירו שהוא


וכ האיסור, עיקר שזה ומבואר לחרישה",

עובדא דמייתי ש� הסוגיא מפשטת נראה

וסרסו� מכיריה� נכרי שגנבו� חסידי דהנהו

שודאי וא� כמכירה, דהוי ביניה� והחליפו

ולפ"ז הערמה, שו� החסידי� עשו דלא

איסורי�. בשאר א� הנאה איסור דאיכא יוכרח


דגנבי שבד"ה ,
כ לא מוכח בתוס' אול�

שהיו דמפרש אחאי דרב שאילתות הביאו

והנכרי בחזקה בהמה של בכיס דינר 
קושרי

ע"ז וכתבו ומסרסו, הכיס ותולש הדינר גונב

שלא הכי משמע לא 
גנבי 
ולשו התוס'

לדעת והנה ע"כ, הדינר, רק לגנוב 
באי

משו� אינו הקנס עיקר בודאי השאילתות

הערמה משו� אלא ישראל עבור נכרי שעשה

כדי עצמו לצור� עשה הנכרי שהרי דישראל,

אלא דבריו דחו לא התוס' וג� הדינר, לגנוב

הסכי�, פירושו לעצ� אבל בתוד"הבפשט 
וכ

צריכי� היו אמאי הקשו אהדדי מחלפי

ודאי ה� הא 
עצמ על להחמיר החסידי�

סירסו 
מדעת ושלא הערמה ש� עשו לא

בגלל רק היה שהחליפו שמה וכתבו אות�,

מדעת�, שלא שהיה יאמינו לא שהעול�

מעצמו עשה שהגוי שבמה מפורש וא"כ

הוצר� ולכ� בהנאה נאסר לא ישראל לטובת

ועי' .
העי מראית משו� האיסור טע� לפרש

ואצטט ,�תיר 
כ שבאמת ו) סי' (ש� ברא"ש

ערמה עבדו לא חסידי דהני ואע"ג לשונו:

שכוונת 
כיו אפ"ה ,
מעצמ עשו והנכרי�

בהרא"ש (וע"ע ע"ש. ישראל, לטובת הנכרי

דבריו ולכאו' , י"ב סי' כתבי כל פרק שבת

שדעת מבואר ולפ"ז .(
בסוגי למש"כ סותרי�

איסורי� בשאר הנאה איסור שליכא התוס'

ישראל, לצור� מעצמו עושה שהנכרי במה

(ב"מ זרוע והאור רצא) (מצוה החינו� וכ"ד

ישראל של בהמה הגוי סירס שא� רפו) סי'

העזר 
באב הטור וכ"כ מותר. הערמה בלא

יד) סעי� (ש� הרמ"א פסק 
וכ ה', סי' סו�

בדבר הישראל הערי� לא א� א� דאסור

[אול� ישראל, לטובת 
ומכוי מכירו והגוי

הטור]. למש"כ השמיט המחבר

ÌÏÂ‡,דברירא מילתא לאו מהת� הראיה כל

בקונטרס ראיתי הדברי� ועיקרי

המחנ"א דהנה יט), (סי' השדה" "פירות

אבה"ע) טור על בחידושיו הספר, (בסו�

סירוס גבי בהנאה התוס' שהתיר שמה כתב

בגוונא אפילו הערמה של חשש דליכא היכא

דסבר מטע� אינו כטור), (ודלא שמכירו

הוא אלא איסורי� בשאר הנאה איסור דליכא

לשבת דמי ולא לשונו: ואצטט אחר, מטע�

בכור גבי 
וכ אסור, מכירו העכו"� דא�

משא"כ קנסא, ביה לית אוסרו אתה דא�

שצרי� קונסו אתה הרי אוסרו אתה שא� הכא

בכ"מ שאסרו דמה וכונתו עכ"ל, למוכרו,

שהישראל 
באופ היינו הגוי ממעשה הנאה

בו שעשה בבכור 
כגו הגוי, ממעשה נהנה

א� ממעשיו להנות אסרו דבזה מו�, הגוי


מ נהנה הישראל 
אי הת� אבל בדיעבד,

היה הכי דבלאו הגוי, מעשה בגלל הבהמה

שהגוי אלא בו, להשתמש שיכול בהמה לו

ובזה הנאה, לו שמוסי� איסור בבהמתו עשה

אתה הרי בבהמה להשתמש לו נאסר א�

א"א ולפיכ� הגוי, שעשה ממה יותר אוסר

שיש הכללי הנאה האיסור משו� לאסור

במקו� אלא בזה אסרו לא ולפיכ� בכ"מ,

לאיד� א� אפש"ל ולפ"ז הערמה. דעביד

א� דאסרו והרא"ש רש"י לדעת דא� גיסא,

הכללי הנאה האיסור משו� אינו הערמה בלא

כתב שבת גבי שא� 
כדחזינ בשבת, שיש

שהדליק דהיכא יא) (ס"ק רעו בסי' המ"ב
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לצאת חייב דאינו מדעתו שלא נר הגוי

זה אלא נהנה, הוא שבע"כ אע"פ מהבית,

האיסור שנעשה 
כיו שקנסוהו מיוחד קנס

לו לומר שיבוא חששו ישראל, של בבהמה

איסורי� בשאר אבל לכתחילה, 
כ לעשות א�

אפשר ישראל של לרכוש שייכי� דאינ�

לרמ"א א� ולפ"ז הנאה. לאיסור כלל דליכא


דלעני אפשר והרא"ש, רש"י כדעת שפסק

הנאה, איסור ליכא גוי של בקרקע שביעית

קנס משו� אסרו ישראל של בקרקע ורק


סימ (בריש המי� שער ובשו"ת וכנתבאר.

בהנאה˜ËÎו') בסירוס דאסרו הא לבאר כתב

אמירה בלא מעצמו הגוי כשעשוהו א�

שבדבר משו� היינו והטור) והרא"ש (כפרש"י

כאילו הו"ל כ�, הגוי לעשות תמיד 
שמתכוי

שהארמי� 
כיו ולכ� לעשות, אותו צווינו

אותו, צוו כאילו הו"ל תדיר אותו 
עושי

והביא מותר, לפרקי� 
כ שעושה בדבר אבל

בבכורות להרמב"� בפיהמ"ש מפורש שד"ז

שגוי דס"ל ומבואר ע"ש, ע"א, לה ד�

ישראל לצור� מעצמו איסורי� שאר שעושה

בדבר לעשות בכ� ברגיל ורק בהנאה, מותר

שציווהו. כמו נחשב אז ישראל של

‰˘ÚÓÏÂמפורשי� ראשוני� בזה מצינו

הרשב"א בתלמיד דיעוי' בסוגיא,

בד"ה (ש� הרי"ד ובפסקי ע"א) צ' ד� (ב"מ

הוא הנאה לאיסור שהטע� שכתבו ת"ש)

שעשה מלאכה שכל ויו"ט בשבת שמצינו כמו

אסורה מעצמו אפילו הישראל עבור הנכרי

ועי' איסורי�, בשאר ה"ה ישראל לאותו


כ שפירש סקי"ח) שכה (סי' לדוד בתהלה

שאסור גזירה אותה שהוא הרא"ש בדעת ג"כ

(סי' 
בסוגי זרוע באור אול� בשבת. ליהנות

הנאה איסור דליכא בהדיא מבואר רפו)

ממה שנהנה במקו� א� איסורי� בשאר

בכור 
לעני נמי דה"ה שכתב הגוי, שעושה

לישראל להתירו כדי מו� הגוי עשה שא�

איסורי� שאר 
מדמינ ולא בהנאה, מותר

הרשב"א תלמיד כמש"כ דלא וזה לשבת,

בבכורות הגמ' ופי' והמחנ"א, רי"ד והתוס'

והתירו) (ד"ה כרש"י דלא ע"א לה ד�

.ËÎ˜דמגנבי תורי הנ� אסרו ע"ב) צ ד� (ב"מ בשמעתי� דאמאי תלמוד צרי� הדבר אמנ� לשונו: ואצטט

(כמש"כ חמירי דקדשי� בבכורות ואילו ישראל, באמירת שלא ממילא כ� עושה שהגוי א� יתהו�, ומנגחי�

דא זה, דבר מותר הרא"ש) והביאו א�הראב"ד אלא דא"ל אלא שנו לא ע"א) לה ד� (בכורות הת� מרינ�

הוא ממילא מכדי רבא אמר וכו'. עביד זיל דא"ל כמא� מו�, בו נעשה א� ליה אמר אבל מו�, בו היה כ�

לאיתויי לדעת, שלא (ש�) תמ� גרסינ� ועוד שנא. ולא הוא, ממילא נמי נעשה אלא נעשה, לי מה היה לי מה

לא ראה ואומרי� תומ� לפי מסיחי� עצמ� ה� אלא טיבו מה קסדור שאל� שלא ופרש"י תומו, לפי מסיח

מנגחי� דמאליה� מהכא ומ"ש מותר, ואפ"ה מו�, בו שיטיל לכ� נתכוונו ולא מו� ע"י אלא לעול� זה ישחט

רש"י אול� במש"כ, וע"ש רפ"ו, סי' בב"מ זרוע האור ד"ז הקשה כבר ובאמת [א"ה, אסור. ואפ"ה יתהו�

שיעשה מו� שע"י יודע ואינו להתיר מתכוי� אינו שהעכו"� איירי דהת� כתב והתירו) ד"ה (ש�, בבכורות

ז"ל הרמב"� בדברי הרביתי חזו� שהי' ה' ולולי אופנו על הדבר להבי� ואשתומ� לק"מ]. ולפ"ד ישחט, בו

אלא זה בכור אוז� בנקיבת נתכוו� לא הזה שהקסדור הוא ופשוט וז"ל: שכתב בבכורות המשנה בפי' ש�

לכ� מתכוו� נעשה וכאשר לשחטו, לנו הותר בכ� צוינוהו ולא ממילא כ� שעשה כיו� אבל מו�, בו לעשות

הגוי לעשות תמיד שמתכוו� דכל מהכא נקוט עי"ש. המו�, בעשיית אותו שמצוי� אנחנו כאלו נעשינו תמיד,

מהנ� הש"ס דמייתי מאי שפיר אתי עפ"ז ג� קושייתנו. הותרה ומעתה ואסור, אותו צווינו אנו כאילו הו"ל כ�

משא"כ אסור ומשו"ה אותו, צוו כאילו הו"ל תדיר אותו עושי� והארמי� כיו� מ"מ אותו, צוו דלא דא� תורי

עכ"ל. מותר, לפרקי� כ� דעושה דמסל"ת, או וכו', בו נעשה לא א� לו דאמר בכורות דמסכת הנ�
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שלא א� שקנסו ס"ב) שיג סי' (יו"ד והמחבר

אסור], להתירו 
מתכוו שהגוי [דכל לגוי אמר

מעצמו אלא הישראל לו אמר שלא דכל אלא

לו, אמר א� אול� קנסו. לא מבוארעשה

אותו ע"פ נשחט ואינו ליה 
דקנסינ בדבריו

לצור� מעצמו שעשה במקו� ורק המו�,

נתבאר, לא ולהלכה בהנאה. אסרו לא ישראל

קנסא בתורת הוי שאסר המחבר דא� דאפשר

הישראל, של 
בממו האיסור שנעשה לפי

ורש"י הטור בדעת לעיל שביארנו וכמו

איסור דאיכא ראשוני� בעוד ומצינו והרא"ש.


בעירובי דהנה איסורי�, בשאר א� הנאה

�מחו 
דורו שהביא נכרי איתא ע"א מ ד�

ועי' אחר, לישראל מותר זה לישראל לתחו�

(
עירובי (הלכות ובבה"ג ש�) (בב"מ במאירי

שמותר לשני� 
דורו הביא הגוי שא� שכתבו

סירוס גבי 
כדשרינ ולאכול לזה זה להחלי�


חזינ הרי בזה, זה להחלי� ש�) (בב"מ

בשבת דאיכא הנאה האיסור 
לעני דלמד

הרי איסורי�, בשאר דאיכא הנאה מהאיסור

בשבת דאיכא הנאה איסור שאותו מפורש

מצינו מזו ויתרה איסורי�. בשאר נמי איכא

בהדיא שכתב ה"ו) סו� (פ"ט סיריליאו בר"ש

שביעית 
לעני א� הנאה איסור דאיכא

ואצטט ישראל), לצור� פ"ש מפסיד (כשהנכרי


בתב �מרח ולא תנור 
מסיקי 
אי לשונו:

ישראל של 
תב שנא לא שביעית של וקש


תב 
אי האמת ועל דגוי, 
תב שנא לא

,
יוצ הוסק וא� דגוי, אלא מצוייה בשביעית

דמסייע מותר דיומסית של הוא �מרח וא�

אסור דעלמא �מרח אבל ממש, בו 
אי

למאכל חזיא דלא נסרחה א"כ אלא בו �לרחו

ואסור קדושה 
בתב דיש 
דכיו וטעמא בהמה,

הגוי ביד לשרפה 
גורמי היינו לשרפה לנו

דבכל "וקיי"ל שלו �במרח 
רוחצי היינו אילו

אסירי לא דאינהו אע"ג שבות" איכא המצות

ופסקו סירוס גבי (צ): בב"מ כדאיתא בהו

ביאה איסורי דהילכות י"ו פרק ז"ל הרמב"�

עכ"ל. (הי"ג),

ÔÈ�ÚÏÂ,בזה בשו"ע בהדיא נתבאר לא דינא

זה, 
בעני דעות מצינו ובאחרוני�

לג) (ס"ק ה' סי' באה"ע הפרישה דהנה


הדי גבי כהרא"ש שפסק הטור על הקשה

למוכרו, קנסוהו ישראל בהמת מסרס גוי שא�

לגוי לומר שאסור בהמה מהרבעת דמ"ש

לא עבר וא� מינו, שאינו על 
מי שירביע

מותר 
מה והנולד למוכרו, אותו 
קנסינ

בסירוס דדוקא י"ל בזה"ל: ותי' לקיימו.

נהנה ויהיה לפנינו, הולכת המסורסת דבהמה

קנסוהו, לכ� התורה עליו שאסרה במה


אי ההרבעה דלאחר הנרבעת בהמה משא"כ

י"ל הולד משו� ואי איסור, שו� בה ניכר

חיות לו ויש מאליו, אמו במעי דנתגדל 
כיו

בט"ז ועי' ע"כ. וכו', קנסוהו לא עצמו בפני

ב' עוד וכתב דבריו, שהעתיק סק"ט) (ש�

הרי ע"ש, להרבעה, סירוס 
בי לחלק טעמי�

הרביע הגוי שא� ובט"ז בדרישה מפורש

מותר, הולד בדיבורו אפילו ישראל לבהמת

שנוצר הולד שהרי כמחנ"א דלא ומוכח

אלא קנס, מטע� הוי לא ודאי מהאיסור

להלכה 
חזינ א"כ הגוי, ממעשה נהנה שהוא

וכדעת לשבת איסורי� שאר 
מדמינ דלא

זרוע לעני
˜Ïהאור באחרוני� מצינו 
וכ .

כדי לנכרי הבהמות את למכור שנהגו סירוס,

דמותר לישראל, ימכור ואח"כ 
אות שיסרס

.Ï˜מצד כ"א הנאה האיסור מצד כלל איירי לא דקושית� דאפשר מוכרחי�, הדברי� דאי� שמעתי ומחכ"א

לפנינו הולכת האיסור שאי� שכיו� תי' וע"ז דישראל, בממונא איסורא הגוי דעביד בגוונא אותו שקנסו הקנס
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בית משו"ת ואצטט מזה, ליהנות לישראל

נכרי א� שודאי וז"ל: ח) סי' (אהע"ז שלמה

שעשה וידוע שלו, עופות או בהמות סירס

ישראל שרוב או לישראל, למוכר� בשביל 
כ

בשו� אשתמיט לא עושה, הרוב דעת שעל

דמי דלא וע"כ גוונא, בכהאי לאסור פוסק

עושה נכרי דא� 
דאמרינ ויו"ט שבת לאיסור

בכדי לישראל דאסור ישראל בשביל מלאכה

דשמא בזה הטע� הפוסקי� וכתבו שיעשו,

דשבת זו, מלאכה לו לעשות הישראל יאמר

כדמבואר האיסורי� מכל בזה חמור ויו"ט


בהלי הכי ומשו� ע"א, צ ד� ב"מ 
בסוגי

דאסר היא קנסא משו� 
יתהו 
דמנגחי תורי

בשבת כמו גזירה משו� ולא דשמואל, אבוה

וע"ע ע"כ. שכתבתי, מהטע� והוא ויו"ט,

דאע"ג שכתב, ר) סי' (ח"ה הרדב"ז בתשו'

מספק, 
מחמרינ איסורי� בשאר לגוי דאמירה

רמז עשה דהישראל היכא דוקא היינו מ"מ

שיעשה דעתו גילה לא א� אבל דעת וגילוי

באמירה 
דמחמרינ במה דסגי ,
שרינ האיסור

דיינו איפשיטא, דלא בעיא הו"ל גופא דהיא

לאמירה, הדומה דבר או בהדיא אמירה לאסור

בשאר הנאה שהתיר בדבריו ומבואר ע"כ,

היכא דוקא הוי זה דכל שכתב אלא איסורי�,

מכנגד אול� ברמז. א� אמירה כלל דליכא

בשאר בהנאה שאסרו אחרוני� חבל מצינו

בריב"ש דיעוי' ,
דרבנ באיסורי א� איסורי�,

מעצמו איסור ביטל גוי שאפילו תצ"ח) (סי'

(א� לישראל אסור המאכל ישראל לצור�

ד"ז [אול� ,(
מדרבנ רק הוי לבטל שהאיסור

תקמז) סי' (ח"ג ברדב"ז דיעוי' מוסכ�, אינו

וע"ע .[
מדרבנ הוי שהאיסור 
באופ שהתיר

שאינו בכלי שבישל גוי תק"ס) (סי' ברשב"ש

רק שאיסורו א� בדיעבד אסור יומו 
ב

קכב סי' (יו"ד תשובה בפתחי וע"ע ,
מדרבנ

בגוי 
לדו שרד הלבושי בש� שהביא סק"ה)

מעצמושבי יומא בת שאינה בקדירה של

העיר אנשי בשביל או לבדו הישראל בשביל

שיהיה ישראל העיר אנשי ורוב לה� למכור

המאכל. אסור

¯ÂÒÈ‡Âעושה הגוי א� אפילו הוא זה

�וקצ בקבלנות הישראל בשביל

שהישראל כדי המלאכה עושה שהגוי כל מ"מ

מזה ליהנות לישראל אסור בשבת מזה יהנה

כמש"כ האיסור 
זמ אחר שיעשה כדי עד

כז ס"ק ש� והמ"ב יא ס"ק רנב סי' המג"א

[וע"ש ש�, ובביה"ל סק"א תקטו ובסי'


דבאופ ש� השקל ובמחצית סק"ג במג"א

עצמו בשבת הישראל שיהנה הגוי שכוונת

כדי עד מזה ליהנות שאסור נר כמו הוי

שהותר ומה .�בקצ אפי' בהיתר שיעשה

דאיירי הביה"ל כתב רנ"ב, בסי' במנעלי�

עושה דאינו דוקא עכו"� שרובה בעיר ש�

א"א רנב סי' בפמ"ג ועי' ישראל], בשביל

דאסור, מודי� כ"ע דבכה"ג שכתב סקי"א

לעשות אפשרות לו 
שאי היכא [ובלא"ה

�וקצ קבלנות של להיתר כלל ליכא בהיתר

ו']. סעי' בביה"ל רמ"ז בסי' המ"ב כמש"כ

תולדה הוא הנאה האיסור דכל פשוט מיהו

(תוס' הראשוני� וכמש"כ אמירה, מהאיסור

והריטב"א תוס' ע"ב, כד ד� בביצה והרא"ש

בהנאה שאסור דהטע� ע"א) קכב ד� בשבת


חיישינ ליהנות לו נתיר שא� משו� הוא

גזירה חדא (וחשיב לעשות לו לומר שיבוא

מטע� או הא), קיימא לא הא לא דאי משו�

דאיכא הנאה האיסור מצד אבל קנסו, לא מאליו אמו במעי שנתגדל כיו� מ"מ שניכר א� ובולד קנסו, לא

איסורי�. בשאר א� דאיכא יודו נמי והט"ז דהדרישה אפשר הגוי בממו� א�
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(פירוש לעשות לו שאמר שיאמרו 
העי מראית

ולפיכ� ה"ב), משבת פ"ו ממצרי� 
קדמו

ביה אית אמירה איסור ביה דאית במה רק

שביעית גבי בניד"ד ולפיכ� הנאה, איסור

איכא אמירה איסור ביה דאית לסוברי� רק

לסוברי� אבל ממעשיו, ליהנות ג"כ למיסר

דשרי כ"ש אמירה איסור ליכא דבשביעית

מזה. ליהנות

ÍÎÈÙÏÂביה דאית [לסוברי� שביעית לגבי

הגוי שעושה מה כל אמירה] איסור

מעצמו שעושה 
באופ א� ישראל לצור�

וראיתי בהנאה. נאסר זה הרי אמירה בלא


דתנ בהא דהנה הסמ"ג, מדברי 
כ להוכיח

בירושלמי איתא בשביעית נכרי ידי 
מחזיקי

בה חרוש לו לומר א� שרי אי פלוגתא

בסמ"ג ועי' מינ�, לה נסיב ואנא טבאות

בירושלמי עוד ומפרש וז"ל: קמח) 
(עשי

"והתבואה" חרוש עדור לו לומר שיכול

שביעית" אחר "אקננה �האר 
מ שתצא

עכ"ל, שלו�, דרכי מפני ה� אלו ודברי�

את ולא הגידולי� לקנות שרוצה מבואר הרי

רק היינו דמתיר 
מא ואפ"ה עצמה, הקרקע

לא שמתיר המ"ד דא� והיינו שמיטה, אחר

ממה השמיטה שנת בתו� ליהנות התיר

בשמיטה לישראל הגוי והדברי�˜Ï‡שעשה .

יו"ד (ח"ב קודש אדמת בשו"ת מפורשי�

לגבי הנאמר הנאה איסור שמדמה ז') סי'

דהאמירה 
כיו (ולכ� בזה"ז, לשביעית סירוס

ה"ה אסורה, בשביעית אילנות לנטוע לעכו"�

בשביעית אילנות מעצמו העכו"� נטע א� נמי

ליהנות אסור הטור לדעת ישראל, לצור�

ומפורש הערמה), בדליכא אפי' בדיעבד 
מה

שעשה מה חז"ל אסרו ש� שכמו בדבריו

בשביעית הוא 
כ הישראל עבור מעצמו הגוי

נאסר. ישראל עבור מעצמו עשה הגוי שא�

צ' ד� בב"מ (תוס' מהראשוני� נראה 
וכ

שביעית שמשוי� שלפנינו) הגירסה לפי ע"א,

וכמו לנכרי, אמירה איסור 
לעני לשבת

איקרי ששביעית לפי (ש�) המהר"� שביאר

כוונת� 
אי שהרי מוכרח זה 
אי [אול� שבת,

שבת שמעשה 
כדחזינ מילי לכל כשבת דהוי

(פ"ד הרמב"� לדעת שרי ונזרע ונעבד אסור

ולפיכ� בעצמו]. לנזרע אפי' הט"ו) משמו"י

הישראל לצור� הגוי שגידל הגידולי� כל

בשימוש, נאסרי�

ÌÏÂ‡שא� קי"ל 
אנ דהא מאוד, תמוה ד"ז

מותרי� ישראל ע"י ונזרע נעבד א�

לקנות חכמי� דאסרו (אלא בדיעבד הפירות

אבל קנס, משו� ועבד ששימר השדה מבעל

וא"כ לאוכל�), יכול שפיר במתנה נתנ� א�

שרצו ויש נכרי. ע"י שנזרע במה נאסר אי�

שלא כדי בו ואסרו טפי חמיר דנכרי לומר

אחרת, פע� לכתחילה 
כ לעשות יבוא

מעשה 
לעני סק"ה שיח בסי' המ"ב וכמש"כ


להמתי צרי� 
ואי מיד במוצ"ש דמותר שבת

ע"י הנעשית דבמלאכה א� שיעשה בכדי

בכדי 
להמתי צרי� ישראל בשביל א"י

איסור בעיניו דקל משו� היינו שיעשה

אחרת פע� 
כ לעשות ויבוא לעכו"� דאמירה

דבר אבל מיד במוצ"ש לו 
מוכ שיהיה כדי

.‡Ï˜יש שזורע בנכרי שג� הסמ"ג שדעת דאפשר זו, ראיה לדחות כתב יט) (סי' השדה" "פירות ובקונטרס

ע"ב) לט ד� (סוכה הרז"ה על בהשגותיו הראב"ד דעת וכ� הכ"ט), (פ"ד הרמב"� כדעת ודלא ספיחי�, גזירת

שהאיסור הדי� שכ� שביעית, לאחר אלא ממנו לקנות יכול אינו ומה"ט אסורי�, גוי אצל הגדלי� ספיחי� שג�

האיסור כל הא אסור, וליהנות מותר לו שלומר יתכ� אי� דאל"כ כ� לומר והכרח� מותרי�. ואח"כ חנוכה עד

שמיא. בשמי וגיורא בארעא ויציבא לעשות, לו יאמר שמא החשש מחמת הוא ליהנות
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למיחש ליכא בידיי� ישראל ע"י הנעשה

לומר פ"א יבוא מיד למוצ"ש שנתיר דעי"ז

זה בשביל בשבת לו לבשל .˜Ï·לישראל

נחשדו השביעית על שהרי קשה ד"ז אול�

(נחשדויש ע"א נד ד� 
בגיטי כדמבואר ראל

השבתות) על נחשדו ולא השביעית על ישראל

.·Ï˜,בשבת גוי ממעשה להנות שאסרו בטע� ע"ב כד ד� בביצה הראשוני� בפלוגתת תליה זה די� ובאמת

שגנאי ד) סי' פ"ג בביצה (ביש"ש המהרש"ל כתב [וכונתו שבת, ממלאכת יהנה שלא כדי שהוא רש"י דדעת

הובאו אלו טעמי� [וב' לעשות. לנכרי יאמר שלא כדי דהוא תוס' ודעת שבת], ממלאכת שיהנה לאד� הוא

התוס', כסברת להדליק לו לומר א� יובא להנות מותר יהא שא� הטע� שכתב סק"ב רעו בסי' דיעוי' במ"ב,

ונפק"מ רש"י]. כסברת בשבת ישראל בשביל הנעשית ממלאכה יהנו שלא כדי הטע� כתב כח ס"ק שכה ובסי'

שהרי מותר דלרש"י שני, יו"ט בליל מה� להנות שרי אי גלויות של ראשו� ביו"ט לישראל שבישל בנכרי

קודש הוא עתה וא� יו"ט ממלאכת נהנה ואינו שיעשה בכדי המתי� כבר א"כ חול הוא עתה א� ממנפ"ש

ל� ראשו� ביו"ט לנכרי לומר שיבוא דחיישינ� כיו� אסור ולתוס' חול, היה המלאכה שעשה דבזמ� נמצא

בישל כשהגוי נפק"מ עוד כ�. לעשות לו שמותר בזמ� אלא שרי לא ולפיכ� בשני, מה� לאכול כדי והביא

ישראל לכל אסור רש"י דלדעת שכתב ב') סימ� פ"ג (ש� בהרא"ש דיעוי' אחר, לישראל שרי אי זה לישראל

לנכרי שיאמר חישינ� דלא אחר לישראל שמותר מסתבר ר"ת ולדעת יו"ט, ממלאכת יהנה שלא שיעשו בכדי

אחר, לישראל א� לכל אסרו לר"ת דא� שכתבו יש [אול� ע"ש. לו, ולא חוטא אד� דאי� אחר בשביל להביא

שבאיסור ע"א) קכב (ד� בשבת כתב ומ"מ לו יאמר שלא כדי הוא שהאיסור בכ"מ דס"ל מתוס' וראיות�

להמתי� שצרי� הזמ� בשיעור ע"ב ל"ט ד� בעירובי� תוס' כתב נפק"מ עוד אחר]. לישראל א� אסור דאורייתא

מהאיל� הפירות לתלוש לו שלוקח בזמ� דהיינו האיסור שיעשה הזמ� בשיעור הוא א� שיעשו, בכדי במוצ"ש

שי להמתי� סגי דלרש"י ויביא, ויתלוש שיל� הזמ� שיעור נמי דבעינ� אחדאו רגע שהוא לחוד תלישה עור

ע"ש. ויביא, ויתלוש שיל� בזמ� להמתי� בעי ולר"ת יו"ט, ממלאכת יהנה לא דאז

מותר ישראל ע"י נעבד א� דא� קי"ל דהנה הנאה, איסור יש בשביעית א� בניד"ד, נפק"מ ד"ז ולכאורה

שנעשה במה להנות שרי דיהיה כ"ש וא"כ באיסור, בשביעית שנעשה במה להנות איסור דליכא והיינו לאכלו,

בשוגג בשבת המבשל דאמר ע"ב) טו ד� (חולי� מאיר רבי משיטת רש"י על הקשו הראשוני� ובאמת גוי. ע"י

מטע� אינו דאסר ר"י וא� מלאכה, עבורו שעושה נכרי כמו שבת ממעשה יהנה שלא מטע� אסרינ� ולא מותר

ייהנה שלא בשוגג גזרו לא שבישראל דהטע� בביצה) (ש� הרא"ש ותי' מזיד. אטו שוגג דאסר משו� אלא זה

טע� מאותו היינו שגזרו במזיד ולפ"ז רבנ�. בי' גזרו דלא שכיחא דלא מילתא דהוי משו� היינו שבת ממעשה

אול� נכרי. ע"י בנזרע א� שרי דיהא כ"ש ישראל ע"י במזיד בנזרע א� שהתירו בשביעית וא"כ בנכרי, שגזרו

א� שיכא ה"ט א"כ לעשות לנכרי יאמר שלא כדי דגזרו תוס' לפמש"כ א� רש"י, שכתב לטע� הוא כ"ז

בשביעית.

בכדי שני יו"ט בליל מיד שמותר כרש"י המחבר פסק א' סעי' תקט"ו דבסי' מבוכה, בזה מצינו ולהלכה

הנר שהדליק א"י א' סעי' רעו בסי' וע"ע יו"ט, מוצאי עד לאוסרו אוסרי� דיש ש� כתב והרמ"א שיעשו,

שהביא דנכרי המחבר פסק י"ד סעי' שז בסי' ומאיד� בשבילו. הודלק שלא למי אפי' לכל אסור ישראל בשביל

לא שבאיגרת לפי הטע� ובפשוטו בו, שכתוב מה לקרוא לישראל מותר האיגרת ופתח לתחו� �מחו איגרת

הגר"א ש� ותמה לו, ישלח מי יודע אינו שהרי לתחו� �מחו לו שיביא לא"י יאמר דשמא הגזירה שיי�

מגופה נהנה שאינו כיו� הנאה חשיב לא בכה"ג לרש"י דא� דאפשר שכתב וע"ש משנתו, את סתר דהמחבר

יאמר שלא כדי הוא הגזירה שטע� מודה רש"י דג� כתב סק"ה משב"ז רעו סי' הפמ"ג אול� מלאכה. של

טע� שיי� דלא באיגרת ולפיכ� שבת, ממלאכת יהנה שלא הוא חז"ל שעשו האיסור שגדר דס"ל אלא לו,

בשבילו. נעשה שלא אחר לישראל א� לכל אסרו תו הגזירה דשיי� היכא אבל מותר, ד"ז לרש"י א� הגזירה

כתב ומאיד� שני, ביו"ט אסרו דלא שכתב בביצה בבעה"מ דעוי' כ�, דס"ל ראשוני� חבל מצינו [ובאמת



השביעיתקונטרס וביאורי�קל מכתבי�

במזיד 
בי בשוגג 
בי בשביעית הנוטע ולפיכ�

ואפ"ה ,
הספיחי על נמי גזרו ומה"ט יעקור,

מה נאסור אי� וא"כ ונזרע שמור אסרו לא


דכיו ליישב אמר וחכ"א נכרי. ע"י שנזרע

אצל א"כ יעקור, בשביעית הנוטע שקי"ל

הפירות לאסור חכמי� הוצרכו לא ישראל

שגדל קוד� עוד לעוקרו צרי� לעול� שהרי

תו יעקור 
די דליכא גוי אצל ורק הפירות,

הפירות. 
שנאסרי אמירה איסורי ככל הוי

אמירה לאוסרי� שא� חידוש יצא ולפ"ז


לעני דוקא היינו בהנאה בשביעית לנכרי


די ביה (דליכא נעבד 
לעני אבל נזרע,

ישראל. אצל כמו מותר יעקור)

ÌÈÏÂ„È‚‰Âהגוי מעשיית אח"כ שגדלו

מדברי וכדמוכח נאסרו,

לג, ס"ק ה' סי' אבה"ע [פרישה האחרוני�

יו"ד ובט"ז סק"א, הב' רצז סי' יו"ד דרישה

אמר א� למה שהקשו סק"ג] הב' רצז סי'

שנקטו 
חזינ הוולד, נאסר לא להרביע לגוי

ממעשה חז"ל שאסרו הנאה דאיסור בפשיטות

ממעשה שיצאו הגידולי� על ג� נאמר הגוי

.˜Ï‚הגוי

˘ÈÂהנאה האיסור שכל 
שכיו 
לטעו שרצו

לצור� רק הוא (
דרבנ (במלאכה

לצור� ולא המאלכה עבורו שנעשה הישראל

דוקא א"כ בשביל�, נעשה שלא אחרי�

ולא נאסר זה בשבילו מהגוי שקונה לסוחר

למי [וא� ממנו, שקוני� האנשי� לשאר

שליחות) מינוי (ע"י השמיטה בועדת שחבר

דנאסר ופשיטא מהגוי ישירות שקונה חשיב

בפירות נהגו שלא ירושלי� אנשי אבל עליו,

א"כ שליחות מינוי עושי� ואינ� קדו"ש אלו

אינו, זה אבל נאסרי�], הירקות 
אי לה�

אסורי� למכור כדי ירקות שקונה חנות דבעל

שקוני� האנשי� כל ג� מהירקות ליהנות

זרוע באור מפורשי� והדברי� זה, מחנות

פירושו) והכי ד"ה לח עמוד 
עירובי (הלכות

להביא העכו"� דמפשי דחזא 
כיו וז"ל:

שיהא כדי מתכוני� והיו ישראל, לחנוני

הדרי� לישראל ולהשפיע למכור לישראל

שלא כדי הוא האיסור שטע� כתב ע"א) קכב (ד� בשבת בר"� וכ� לו. יאמר שלא כדי הוא האיסור שטע�

שהביא יד) סעי' שז (סי' בבהגר"א וע"ע שרי. שני דביו"ט כרש"י ס"ל בביצה ומאיד� אחרת, לשבת ירגילנו

דס"ל ראשוני� הרבה עוד שהביא מחמירי�) ויש (ד"ה א' סעי' תקט"ו סי' בביה"ל ועי' ברשב"א, סתירה אותו

גדר מ"מ לו יאמר שלא כדי הוא הגזירה שטע� שא� הפמ"ג כמש"כ ס"ל ראשוני� הני דכל כתב וע"כ הכי,

הגר"א דנחלקו אלא כרש"י, הוא המחבר דעת דלכו"ע יוצא ולפ"ז שבת]. ממלאכת יהנה שלא הוא האיסור

גבי ובניד"ד אחר. טע� דהוי או לעשות לו יאמר שלא משו� נמי הוי התקנה שורש לרש"י א� והפמ"ג

קנסו בשבת שבכה"ג (א� מותר בשביעית נזרע דא� (חזו"א) כדקי"ל בהנאה שרי שביעית דמעשה שביעית

ממלאכת יהנה שלא כדי הוא השו"ע לדעת האיסור שכל הגר"א לדעת א"כ מהמלאכה), יהנה שלא ואסרו

אסרו לו יאמר שלא שמשו� הפמ"ג לדעת א� נכרי, ע"י נזרע א� להתיר יש בשביעית לכאורה א"כ שבת

מוכרחי�, הדברי� אי� למעלה לפמש"כ אול� כ�. גזרי הכא דא� אפשר א"כ שבת ממלאכות יהנה שלא

הוצרכו לא ישראל אצל א"כ יעקור, בשביעית דהנוטע דקי"ל כיו� נעבד אסרו לא בישראל דדוקא דאפשר

יעקור די� דליכא גוי אצל ורק הפירות, שגדל קוד� עוד לעוקרו צרי� לעול� שהרי הפירות לאסור חכמי�

וצ"ע. הפירות, שנאסרי� אמירה איסורי ככל הוי תו

.‚Ï˜האיסור שנעשה (לפי קנסא בתורת הבהמה שאסרו מה מצד הוי קושית� דכל קל בהערה לפמש"כ אול�

וצ"ע. הגידולי�, על א� הנאה איסור דאיכא ראיה ליכא לפ"ז הנאה, האיסור מצד ולא הישראל) של בממו�
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ישראל, דכל אדעתא שמביא כמו הוי ש�,

החנוני, 
מ אחרי� שיקנו לעכו"� ליה דניחא

ועדיפא לו, שמוכר במה נשכר הוא ג� כי

גלותא ריש לבי דאתא כל לעיל דאמר מהא

עכ"ל. אתא, 
רבנ דכולהו אדעתא

úåøéôä íéøñàð íà ãáòéãá

ÌÏÂ‡דאיכא 
דנקטינ דא� לומר שרצו יש

וכמו בשביעית לנכרי אמירה איסור

הפירות 
אי בדיעבד מ"מ לעיל שהוכחנו

שיש מקו� דכל דקי"ל באכילה, נאסרי�

אז לנכרי לומר מותר א� הפוסקי� מחלוקת

להנות מותר בדיעבד מ"מ לאיסור שנפסק א�

שי"ח˜Ï„מהמלאכה, בסי' המ"ב וכמש"כ

לאסור 
אי דרבוותא פלוגתא דבספקא סק"ב


מדרבנ רק הוא האיסור שכל 
דכיו בדיעבד

בפמ"ג (וע"ע לקולא, 
דרבנ וספיקא שקנסוהו

דרבותא בפלוגתא שהתיר לז ס"ק א"א רנג סי'

גוי, ע"י שנעשה דאורייתא בישול איסור א�

זאת שדימה יא ס"ק א"א רנד בסי' וע"ע

ר"ש הוא כדאי ע"א ט' ד� בברכות למש"כ

שיטות מצינו הכא וא� הדחק). בשעת לסמו�

בשו"ת דיעוי' בשביעית, אמירה להתיר

לדברי שהביא מז) (סי' 
צהלו מהרי"ט


חוכרי 
אי ה"ז) (פ"ג בשביעית התוספתא


מ שדה המקבל וכו' חשוד מישראל 
נירי

זורעה, שהנכרי מנת על עמו פוסק הנכרי

בשדה לגוי אמירה דשרי מוכח 
שמכא וכתב

לגוי לתת התיר זה ומכח בשביעית, הגוי

על בשביעית ולזרוע לחרוש וחיטי� שוורי�

בתבואה חלק לישראל 
שיית והוסי�˜Ï‰מנת .

.„Ï˜בכדי) שביעית אחר עד מתקיימי� שאינ� כאילו בירקות דוקא היינו בדיעבד דשרי דהא מחכ"א, ושמעתי

בסי' המ"ב ממש"כ הוא ומקורו, מתירי�. לו שיש דבר משו� לאסור, יש המתקיימי� בירקות אבל שיעשו),

למוצ"ש. להמתי� שאפשר מתירי� לו שיש דבר דהוי משו� אסור בשבת עכו"� מעשה דספק לב) (ס"ק שכה

שבת מעשה מספק בדיעבד, המ"ב שהתיר דישראל שבת במעשה פלוגתא בספק מ"ש דא"כ דתמוה אלא

איסורו דישראל שבת דמעשה כתב כד) סו"ס (ח"ב תשובות �בקוב תירוצי�, ב' בזה ונאמרו שאסר, דעכו"�

דעכו"� שבת מעשה משא"כ מתירי�, לו שיש דבר של חומרא אי� ובקנס קנס ממעשיומשו� ליהנות אסור

ה'), סי' (ח"ב רענ� זית בשו"ת הובא כבר זה שחילוק והביא מתירי�, לו שיש בדבר א� אסור ולפיכ� מדינא

הדברי� ויסוד מותר, בדי� ספק וכל במציאות לספק בדי� ספק בי� שחילקו יש א� אסור. נמי בניד"ד ולפ"ז

שבמחלוקת סק"ג) תצז סי' (או"ח הפר"ח בש� והנה) (ד"ה ע"א לח ד� בעירובי� רעק"א בחידושי כבר הובא

באופ� א� שרי דדינא ספיקא דהוי בניד"ד ולפ"ז ע"ש, מתירי�, לו שיש בדבר א� להקל יש בדרבנ� הפוסקי�

שביעית. אחר עד להתקיי� שיכול

.‰Ï˜שור לתת לאסור קצ"ט סימ� החדשות בתשו' ממש"כ וראיות� מד"ז, בו חזר �דהמהריט" שנקטו ויש

דליכא יראה התשובות בשתי למתבונ� אול� ע"ש. ביניה�, התבואה לחלוק הגור� ובימי לזרוע, וזרע לחרוש

דבתשובתו השביעית", "שביתת בקונטרס בזה הרחיב וכבר הנדוני�, בי� קשר ואי� הדברי� בי� סתירה שו�

הפירות, ובחלוקת הקרקע בעבודת שות� או כאריס ואינו הגוי ע� שותפות לישראל שאי� באופ� ד� בישנות

רב זרע השדה תוציא בי� מסוי� סכו� דהיינו לשנה, כורי� וכ� כ� אלא ולרביע לשליש למחצה מקבל ואינו

ובימי בעבודה, שני� כמה זה גוי ע� "שות�" ראוב� שהיה בהדיא כתב החדשות בתשו' משא"כ מעט, או

השותפי� ב' כעבודת נחשבת השדה ועבודת בשדה, כשות� דנחשב כתב ובזה ביניה�", התבואה "חולקי� הגור�

ובזה בשדה, יד מגע לישראל יש וכ� הישראל, ברשות גדל וכאילו כשות� הישראל נחשב ובכה"ג יחד, ג�

מקבל וג� בשדה, או בעבודה יד ומגע שותפות שו� לישראל שיש כיו� ספיחי� די� משו� אסר מתחילה

(בהוספת ש� התשובה ובסיו� ספיחי�, מגזירת הזרעי� בנתינת איסור איכא לפיכ� אריס או כשות� מהיבול
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איירי דהתוספתא לפרש 
דאי �המהריט"

וג� שביעית, מערב 
כ לו שאומר בגוונא

לישראל 
ואי בה שעובד הוא הגוי בשביעית

דנפשיה אדעתא והגוי בפירות, חלק אלא

מבואר גדרו שדה, ד"מקבל" 
כיו עביד.

הוא שהמקבל פ"ח) שכירות (הל' ברמב"�

שצרי�, מה כל עליו ומוציא בשדה שמטפל


שכא אלא המקבל, על הוא הזרע וג�

אותה יזרע שהגוי שיתנה צרי� בשביעית

ור"ל – ע"ש, ישראל, של שהזרע אע"פ

הישראל על מוטל האריסות שמדיני 
שכיו

ע� כשמסכ� א"כ ולזרוע, הזרעי� להביא

עובד שהגוי חשיב יזרע הוא שבשביעית הגוי

רמה בסי' המ"ב כתב (וכעי"ז ישראל, לצור�

�המהריט" [והמשי� האחרוני�). בש� סק"ט

והמחרישה שהזרע הישראלדבע"כ של הוא


אי דאל"כ הגוי עושה הקרקע עבודת ורק

איירי והתוספתא כלל, שדה "מקבל" זה

ועוד תלמודא, בכוליה המורגל "במקבל"

ולזרוע לחרוש והפרות הזרע 
נות הגוי דא�

ולמה טורח לישראל יש מה א"כ זורעה והוא

שהזרע ודאי אלא בפירות, חלק הגוי לו 
ית

וכו' ופרות מחרישה כל 
נות 
וכ ישראל של

ד"ז ואפ"ה אותה, וזורע חורש רק והגוי

א"כ בשדה, עובד הישראל 
שאי 
כיו מותר

בקרקע חלק לישראל 
שאי בניד"ד כ"ש

דשרי] הגוי עושה האר�˜ÂÏוהכל פרי ובספר .

בדבריו, 
לדו כתב ט"ז סי' כהניו) (לגר"א

שוורי� לגוי לתת להתיר עמש"כ ולהשיג

בזה דיש בתבואה חלק הגוי לו 
שית ע"מ

�שהמריט" שכתב אלא לגוי, אמירה משו�

כלאי� (הלכות קורקוס מהר"י כדעת ס"ל

של בשדה לזרוע לגוי שבאמירה ה"ג) פ"א

מצינו מזו ויתירה לגוי. אמירה איסור 
אי גוי

יו"ד (ח"א 
נבו למהר"י בכס� נחפה בשו"ת

בשביעית, לגוי אמירה כלל נאסר דלא ד') סי'

של בשדה שעובד גוי דבריו, 
תוכ ואצטט

�האר ושבתה מצות על הישראל עובר ישראל

גוי של בשדה אבל המהרש"ל), (כמש"כ

בשביעית, השדה את לזרוע לו לומר שרי

אמירה איסור תורה באיסורי אפילו שהרי


דרבנ באיסור א"כ ,
דרבנ אלא אינו לגוי

וא� לגוי, אמירה לאסור כלל גזרו שלא י"ל


דרבנ באיסור ג� לגוי אמירה אסרו שבשבת

מצוה במקו� דשבות שבות אלא התירו ולא

לומר אבל אסור, בשבת דדוקא י"ל חולי, או

מותר 
דרבנ איסור בשבת שיעשה בחול לגוי

שביאר (וכמו רמ"ד בסי' הב"י וכמש"כ

סי' 
ששו למהר"א אמת תורת בשו"ת דבריו

זה דג� משמע הפוסקי� שמכל וא� קנו),

בשאר כמנהגו שורו לו שמשכיר דכיו� שליחות מצד א� אסר סולמא�) מוה"ר השל� החכ� מאת דברי�

הוא כאילו הגוי מעשה וכל לגוי שות� כמו חשיב השדה, שמוציא ממה ממה ולרביע לשליש למחצה השני�

לעשות לגוי לומר אסור כ� לצורכו בשביעית ולחרוש לעשות בעצמו הישראל שאסור וכמו בשליחותו, עושה

ומותר. לצורכו עושה שהגוי חשיב שות� שאינו בגוונא אבל לו,

.ÂÏ˜�ולכ שרי, בשבת דאריסות רמג) (סי' קיי"ל דהא לדחות, יש לכאו' �המהריט" מדברי ראיתינו כל והנה

יו� בכל רווח דאיכא �מרח וא� עביד, דנפשיה אדעתיה שהנכרי כיו� באריסות וריחיי� שדה לתת מותר

מצד הוי נידונו וכל אמירה איסור מדי� �המהריט" כלל אסר לא ולכ� סק"ב), א"א בפמ"ג (ע"ש מותר בפנ"ע

ד� במו"ק רש"י (וכדעת בשבת, שיעבוד להתנות א� מותר שלאריס להוכיח שבא או ,�האר שביתת ביטול

בלבושי וע"ע יאמר. לא ד"ה ע"א כב ד� בע"ז ברש"י וע"ע ברש"ש. וע"ש קיבולת, מקבלי ד"ה ע"א יב

ועי' באחרוני� פלוגתא הוי וד"ז הסי'), ריש כמש"כ ד"ה סק"ח מג"א על ל"א אות רמ"ה סי' או"ח שרד

מא). (סי' נזר אבני ובשו"ת סק"כ) ד' (סי' שביעית חזו"א בזה
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,
איסורי בשאר ולא בשבת רק שזה י"ל אסור

איסורי� שאר ללמוד 
שאי בב"מ 
וכדחזינ

אמירה איסור עצ� דא� עוד והוסי� משבת.

תורה, באיסור אלא מצינו לא איסורי� בשאר

כלל איסור 
אי לכאורה 
דרבנ באיסור אבל

שאפי' ש� בב"מ כדמוכח משבת, ושאני

ממנה ללמוד 
אי דאורייתא 
איסורי לשאר

סי' בפר"ח מפורשי� והדברי� ,
לדרבנ כ"ש

לגוי אמירה איסור 
שאי להדיא שכתב תס"ח

ומה ,
דרבנ רק שהיא לפי בער"פ במלאכה

אינו דאסור ע"ב כד ד� בר"ה תוס' שכתב

איסורי�, בשאר ולא ויו"ט שבת באיסורי אלא

מזרחי למהרי"מ �האר פרי בשו"ת וג� עכ"ד.

בשביעית לגוי דאמירה כתב ד') סי' יו"ד (ח"ג

מותרת 
בדרבנ לגוי שאמירה משו� שרי,

זה בשבת ורק ,
דרבנ בזה"ז דשביעית וקי"ל

(בחלק המי� שער ובספר וכנ"ל. אסור,

שגוי מעשה אודות 
לדו כתב ו') סי' השו"ת

וכשראהו בשביעית, ישראל של ענ� חת�

ככה, עשית מה על וצווח עמד הישראל

לזורעו", "כדי אותו חתכתי אני הגוי לו ואמר

א� 
ל ומבעיא זרעו. והגוי שתק, והישראל

והגוי הואיל הזו, הנטיעה את לקיי� מותר


שמכיו אפשר או עצמו, דעת על 
כ עשה

וכאילו לזורעו, לגוי גר� צווח, שהישראל

דשביעית 
דכיו וכתב לזורעו. לגוי אמר

להדיא לגוי לומר א� מותר 
דרבנ בזה"ז


דרבנ באיסור לגוי דאמירה משו� שיזרע,

ללמוד 
ואי ,
דרבנ בזה"ז ושביעית שרי

חמורי� שבת דאיסורי לפי דאסור משבת

תסח) (סי' בב"י מובא שי) (סי' והרוקח טפי,


באיסורי לגוי אמירה איסור 
שאי להדיא כתב

וכ� ע"ש, וחוה"מ, ויו"ט בשבת אלא 
דרבנ

יש בשביעית ג� וא"כ ש�, הפר"ח מסקנת

בזה"ז ששביעית 
כיו לגוי אמירה להתיר

אע"פ באבלות שג� שמצינו אלא ,
דרבנ

אסור עכ"פ דאורייתא הוא 
ראשו יו� שרק

בשו"ע כמש"כ מלאכתו לעשות לאחר לומר

שביו� 
דכיו צ"ל ולכאורה שפ, סי' יו"ד

שאר ג� אסרו 
ורבנ מה"ת אסור 
ראשו

,
תקו דאורייתא 
כעי 
רבנ 
דתקו כל ימי�

ושאני תורה, כשל לדבריה� חיזוק ועשו

שכולה בער"פ במלאכה שמדבר הרוקח 
נידו

אמירה בו אסרו לא 
ולכ תקנ"ח רק מעיקרה

רק בזה"ז שהוא אע"פ שביעית וא"כ לגוי,


וכיו ,
תקו דאורייתא 
כעי עכ"פ 
דרבנ

אסור מה"ת נוהגת שביעית שהיתה 
שבזמ

בזה"ז ג� כ� מלאכה לעשות לגוי לומר היה

לא שכתב הרוקח 
שמלשו אלא אסור, נמי

וחוה"מ, ויו"ט בשבת אלא לגוי אמירה שיי�

אמירה איסור כלל ליכא מילי דבשאר משמע

"והפכתי דכתיב אבל דשאני וצ"ל לגוי,

אבל א� וכו' אסור חג מה לאבל" חגיכ�

התוס' וכמש"כ דשבת דומיא אבל והוי אסור,

כתב דבריו ובסו� ע"ש. אבל), (ד"ה בב"מ

אמירה להתיר ליבי מלאני לא אמנ� וז"ל:


דיד 
בנידו בר� וכו', ישראל פי על לגוי

של הוא הבית ועיקר לקנב מאליו בא שהגוי

מותר, מאליו הגוי שעושה דמה פשיטא הגוי

בשביעית הגוי שזרע דמה הרמב"� כמש"כ


כ וע"י הישראל שצווח ומה יע"ש, שרי

דכבר חשש שו� 
אי בזה ג� זרעה הגוי

מקומות ושאר דבכורות מסוגיה לעיל הוכחתי


הבי אלא להדיא, לגוי מצווה שאינו דכל

העול כלל מותר, ברמיזה הדבר ה:הגוי

א"ל לא והישראל הגוי של שהקרקע דבנד"ד

זרעה ואח"כ וקנב, מאליו בא הגוי אלא מידי

שצווח הישראל ידי על שהיה אע"פ מאליו

זו נטיעה להדיא, לו אמר שלא כל בפניו,

שכתבתי, מה בכל כמבואר לקיימא, מותר

אמירה א� דשרי ס"ל שמדינא ומבואר עכ"ל.

להתיר לבו מלאו שלא אלא להדיא, לעכו"�
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דאמירה להדיא [ומשמע לכתחילה, האמירה

הגוי א� אבל עכ"פ], בדיעבד אוסר אינו

הקרקע ועיקר ברמז אפילו או מאליו עשה

דאיכא הנ"ל מכל [היוצא שרי. גוי של הוא

לא שבניד"ד דסברי האחרוני� מגדולי כמה

בזה"ז דשביעית משו� או האמירה, נאסרה

לא גוי של שבקרקע משו� או מד"ס, הוא

קוד� דאמירה משו� או האמירה, נאסרה

להרויח כדי 
כ שעושה 
באופ המלאכה

עצמו לצור� זאת שעושה ולכ�˜ÊÏחשיב ,

אקנה ואני מלאכת� עשה לגוי שאומר בכה"ג

אמירה, היתר 
לעני הגוי צור� חשיב ממ�

ולצור� גוי של דבקרקע דקי"ל למאי ולפיכ�

ודלא ועוד, והנמוק"י 
הר" (כדעת מותר גוי

שהחמירו יש (אול� להתיר, יש ה"נ כתוס')

לישראל, הנאה מזה דבא 
כיו בזה א�

שער השבת במשמרת 
כה המנחת ועמש"כ

כל אול� זה)]. ואמנ� ד"ה פ"ט 
ראשו

להדיא אמירה א� להתיר שרצו הנ"ל השיטות

ידי 
דמחזיקי הסוגיא שהרי מאוד, קשי�

בזה"ז בשביעית איירי בשביעית נכרי�

הר"ש וכתבו ,(
בגיטי בסוגיא (כדמוכח

שמוכח הרמב"� בדעת קורקוס ומהר"י

חרוש לנכרי לומר שאסור 
דגיטי מהסוגיא

בזה שסתמו הפוסקי� כל 
וכ טבאות, בה

דשביעית בזה"ז אפילו מיירי ע"כ לאיסורא

לנכרי אמירה דאסור בהדיא וא"כ ,
מדרבנ

בשביעית.

ïéçéôñ øåñéà

‰�‰Â]איסור ביה דאית שנתבאר לאחר

ירקות דתו עוד שחידשו יש אמירה,

,
ספיחי 
מדי א� באכילה נאסרי� אלו

לצור� שעשוהו א� אסור שיהיה [ונפק"מ

לנכרי אמירה דמצד סכנה, בו 
שאי חולה

אסור, זה 
ספיחי 
מדי מ"מ למיסר 
ל לית

ולא העול� לכל אסור שיהיה נפק"מ 
וכ

(שביעית החזו"א דהנה לגוי], שאמר למי רק

ונעשה הישראל עבר שא� כתב סק"ו) י' סי'

אפשר בשביעית שדהו וזרע לנכרי פועל


ספיחי גזירת דבכלל 
ספיחי משו� 
דאסורי

והוסיפו 
אסורי יהיו באיסור שנזרעו שהפירות

במהר"י (אול� ,
מאליה בעלו א� לאסור

.ÊÏ˜דש� עצמו, לצור� זאת שעושה חשיב דבכה"ג חסו�) (ד"ה ש� בב"מ התוס' מדברי כ� שהוכיחו ויש

מיירי בה ודוש פרתי דחסו� האיבעיא הא� ותליה הגוי, לצור� אפילו הוא לגוי אמירה איסור אי ד� תוס'

הקשה ותוס' איסור, בתבואת� דא� הר"י שיטת והביא (בתבואת�), הגוי לצור� או (בתבואתי) ישראל לצור�

מה א"כ ישראל לצור� חשיב דכה"ג נימא אי ולכאו' וכו'. טבאות בה חרוש לומר דמותר בירושלמי מהמ"ד

[ויש ישראל. לצור� שהוא מאחר זה, דבר לאסור ראוי היה התוס' לדעת ג� הא בדוקא, ר"י לשיטת זה עני�

מהת� נוכיח לאו, באיסור אמירה שרי אי בגמ' נסתפקו דמאי אחר, דבר להקשות תוס' שכוונת לומר שנדחקו

וכל לשבת, דדמי משו� אמירה אסרו דבשביעית כתב אבל) (ד"ה בסמו� בתוס' שהרי אינו, זה אול� דשרי.

בכה"ג א� הפלוגתא את שהביא רפ"ד) (סי זרוע באור מפרשי� והדברי� איסורי�. בשאר הוא הגמ' נידו�

איסור ביה דליכא הנ"ל מהירושלמי ראיה להביא דיש וכתב לעכו"�, אמירה איסור איכא לישראל הנאה דליכא

שחורש הכא כמו להרויח, כדי ועושה לישראל ישיר מעשה עושה שאינו אמירה דכל מוכח ובע"כ אמירה].

מזה הוכיח ושפיר עצמו, לצור� העבודה עצ� את שעושה חשיב ממנו, יקנה הישראל שביעית שאחר כדי

נסיבא ואנא טבאות בה דחרוש ופירשו זו, ראיה שדחו [ויש אמירה. איסור ליכא דבכה"ג ר"י כשיטת דלא

ישראל. לצור� שעושוהו חשיב לא בה�, לחזור הצדדי� ב' ויכולי� בעלמא, מילי אלא זה שאי� כיו� מינ�,

חשיבול לא הכשרות) מגופי אחד ע"י בניד"ד שנעשה (כמו המחייב חוזה דליכא דבכה"ג עכ"פ יוכרח פ"ז

ומותר]. אמירה
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אסור אינו שבכה"ג הסיק הכ"ט פ"ד קורקוס

דבנכרי לחדש החזו"א והוסי� .(
ספיחי משו�

ויקח שדהו יזרע הישראל א� מקפיד שאינו

וה"ט ,
אסורי בה 
העולי 
ספיחי הפירות,

"גדר משו� הוא 
ספיחי איסור דמהות משו�

לזורעה שבידו כל 
ולכ השביעית", לשמירת

ופירות זו שדה יצאה לא הרי בפירות ולזכות

יל� שלא שביעית לשמירת גדר משו� אלו

שיי� שבעלמא שמה ונמצא ויזרענה, החשוד

שבעלות משו� זה 
אי 
ספיחי איסור 
אי לגוי

ביד שהוא כל אלא 
ספיחי היתר גור� הגוי

ע"י 
שגדילי 
הספיחי הרי זורעה והגוי הגוי

השביעית לשמירת גדר משו� 
בה 
אי הגוי

ולפ"ז ע"ש. ,
ספיחי גזירת בכלל 
אינ 
ולכ

שאסרו לנכרי אמירה דק"ו לומר שרצו יש

בעצמו לעשות יבוא שלא מגזירה חז"ל

ה"א משבת פ"ו הרמב"� וכמש"כ המלאכה,

ויבואו 
בעיניה קלה שבת תהיה שלא כדי

לשמירת גדר משו� בזה שיש ,
בעצמ לעשות

הגוי כשעושה 
וכ ,
ספיחי והפירות שביעית

אז להנות לו נתיר א� הרי ישראל לצור�

וכנ"ל לעשות לו לומר יבוא שמא 
חיישינ

השביעית לשמירת גדר משו� בזה יש א"כ

מוכרח, אינו ד"ז [אול� נאסרי�. והגידולי�

לשמירת גדר משו� אסרו שחז"ל דאפשר

שביעית ושמירת גדר כשיש רק שביעית

הרי לעכו"� באמירה אבל קרקע, באותו

בעצמו לעשות יבוא שמא הוא החשש

מנ"ל ובזה הגוי, בקרקע ולא בחצרו המלאכה

אפשר עוד וצ"ע]. ,
ספיחי גזירת בכלל שהוא

שליחות יש שבשביעית במק"א דלפמש"כ

ממש˜ÁÏלנכרי כזורע הישראל חשיב א"כ

לשמירת גדר משו� ביה איכא ותו באיסור,

מעצמו הגוי עביד אי א� ותו השביעית,

כדי להנות לו אסור ישראל) שרוב (במקו�

בכ"ז]. וצ"ע לאומרו. יבוא שלא

åîöò êøåöì äùåò éåâäùë

„ÂÚהגוי שיעשה 
באופ דא� 
לדו כתבו

שמא חשש יש א� מ"מ עצמו לצור�

ליהנות לישראל אסור הישראל בשביל ירבה

אפי' איסורי� בשאר ג� נאמר זה 
ודי ממנו,

שאינה בקדירה מבשל 
כגו 
דרבנ באיסור

יומ שמאבת חשש יש א� ליהנות דאסור א

בשו"ת כמש"כ הישראל בשביל לבשל ירבה

.ÁÏ˜וכ"פ] מדרבנ�, לחומרא לנכרי שליחות דיש קי"ל דלהלכתא ע"ב) סא (ד� בב"מ רש"י שיטת דהנה

לא זה דדי� שכתב ע"א) סא ד� לב"מ (בהשמטות לרעק"א בדו"ח וע"ע ו', סעי' קפח סי' ביור"ד השו"ע

בשביעית דבריו ולפי היינו), ועוד (ד"ה כ"ד תשו' ח"ו חת"ס בשו"ת בזה ועמש"כ בכ"ד]. אלא בריבית רק הוי

הזק�) על (ד"ה ע"א ג ד� שבועות בתוס' [וע"ע לחומרא. שליחות ביה איכא תשבות �שהאר שהחיוב

ולא כח משליחות רק נתמעט דעכו"� מדבריה� דמוכח אבוהב, מהר"י בש� ע"ב י' ד� בב"מ ובשטימ"ק

יא, סי' ושותפי� שלוחי� הלכות אפרי� ובמחנה סק"א, קפב סי' הנתה"מ בזה ועמש"כ מעשה, משליחות

בספר בזה (ועמש"כ ע"ש, י, ד� ב"מ שמועות �בקוב ח"ב שיעורי� �ובקוב סק"ה, ח' סי' הערות �ובקוב

מדינא, לעכו"� שליחות איכא �האר ושבתה איסור לעני� לכאו' ולשיטת� י"ז), סי' חנוכה – תודה שלמי

חסימה איסור גבי ע"א צ ד� בב"מ מיבעיא מאי וכ� דאורייתא, יהיה בשבת לעכו"� אמירה דא"כ דצ"ע אלא

בלא עובר אינו לנכרי דבאמירה בהדיא מפורש (והת� מדינא, לאסור הו"ל ולכאורה לנכרי, אמירה איכא אי

שביעית גבי ולפ"ד הנ"ל) קו' מ"מ (ד"ה ש� החת"ס בזה ועמש"כ שבות), איסור איכא אי דנינ� אלא תחסו�

שביעית לעני� א� ולדבריו בע"א, יישב והנה) (ד"ה סק"ד שמח סי' הנתיה"מ אול� מה"ת, א� דאסור אפשר

שליחות]. מדי� איסור ליכא
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דלכאורה), אלא (ד"ה תק"ס סי' הרשב"ש

חקרי בשו"ת איתא איסור ביטול 
לעני 
וכ

להנות דאסור נראה) והיה (ד"ה ק"צ סי' לב

בעשה אפילו דמכירו היכא הגוי שביטל ממה

בשבילו ירבה שמא מטע� לצרכו הגוי

ע"ש, סי"א, שכ"ה סי' באו"ח 
וכדאסרינ

ע"ש. ותמהני, ד"ה קפ"ט בסי' ש� �וכ"

úéòéáùá úå÷øé ÷ôñéù åîò íëñì

‡ˆÂÈ‰פוסקי� הרבה דדעת הנ"ל, מכל

איסורי� בשאר אמירה איסור דאיכא

שעיקרו היכא ולכה"פ ,
דרבנ באיסור א�

ודעת טפי. דחמיר שביעית וכ"ש דאורייתא,

לצור� הגוי 
בממו שאפילו הפוסקי� רוב

בשאר א� אמירה איסור איכא ישראל

ש"ז בסי' המ"ב שהכריע וכמו איסורי�,

שרי הגוי לצור� הגוי 
בממו שרק עג) (ס"ק

שהמקור פד) (ס"ק בשעה"צ וע"ש האמירה,

בשאר דא� הרי איסורי�, משאר הוא לזה

ולצור� הגוי 
בממו דוקא מותר איסורי�

והש"� מהנמוק"י המקור שהביא וע"ש הגוי,

(ש� והגר"א סק"ד) הב' רצ"ז סי' (יו"ד

דמיירי כא) סעי� שז סי' ובאו"ח סק"ט,

משנתו סתר הגר"א [אול� .
איסורי בשאר

המחבר דדעת כתב סק"ז הא' רצז סי' דביו"ד

והוכיח מותר, ישראל לצור� א� הגוי 
דבממו

אמונה בדר� ועי' ע"ש]. בב"מ, מהסוגיא 
כ

עיקר 
שכ שהכריע טו) ס"ק פ"א (כלאי�

אמירה. איסור איכא הגוי 
בממו שא� לדינא

איסור ביה איכא ולכ"ע טפי חמיר ובשביעית

פ"א אמונה הדר� שהוכיח וכמו אמירה

כלאי�) ד"ה ההלכה (בבאור ה"ג דכלאי�

איסור איכא כמ"כ ע"ש. הרמב"�, מדברי

הגוי שעשה ממה בשביעית להנות הנאה

דהא ישראל, לצור� מעצמו אפילו בשלו

(פ"ב) 
דמכשרי במתני' מבואר שבת 
לעני

סעי� תקטו ובסי' שכו סו"ס או"ח ובשו"ע

מכירה לצור� בשלו בשבת העושה שעכו"� ו'

ליהנות לישראל אסור לישראל השכרה או

שעושה כל בשלו בעושה א� אלמא הימנו,

שהוכחנו לעיל ועי' אסור, ישראל לצור�

איסורי� בשאר א� הראשוני� רוב שלדעת

לאסור יש בשביעית מ"מ דשרי 
מא וא� ,
כ

(לגירסא התוס' כמש"כ לשבת דדמי לפי

בשביעית ולפיכ� המהר"�). גרס 
וכ שלפנינו,

[ואיסור הנאה ואיסור אמירה איסור איכא

הגוי. של מהקרקע א� [
ספיחי

¯Á‡ÏÂלגוי אמירה איסור דאיכא שנתבאר

גוי� ע� לסכ� אסור א"כ בשביעית,

בשנת ירקות רכישת על שביעית קוד�

איסור ביה אית דהא משדותיה�, השביעית

אול� באכילה. נאסרי� הירקות ותו אמירה

שיביא עמו מסכ� 
שאי בכה"ג שהתירו יש

על עמו מסכ� אלא משדותיו, ירקות

(בכמות וירקות פירות לספק התחייבות

מחו"ל, או גוי מקרקע בשמיטה מסויימת)

יכול הוא הרי הישראל שמצד 
כיו ולפיכ�

קדו"ש בה� 
שאי מקומות מאות� ג� להביא

עבור שזרע אחר גוי מקרקע (או מחו"ל 
כגו

להביא מרצונו הגוי שבחר מה א"כ הנכרי�),

ד"ז אול� קעביד. דנפשיה אדעתיה משדותיו

לגוי מצוי שאינו במקו� שהרי א' אינו,

ידועה שהמציאות (וכמו בהיתר להביא


ה מחו"ל, להביא באפשרות� 
שאי בזמנינו

האישורי� את לסדר יודעי� לא שה� משו�

הכס� את לו 
שאי משו� 
ה מחו"ל, לייבא

יותר עולה שש� משו� 
וה ש�, להשקיע

כשעובד שמרויח כמו להרויח יכול ואינו

באיסור, לעשות לו כאומר דינו בקרקעותיו)

שז וסי' כד, ס"ק רמד (בסי' המ"ב �וכמש"
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לעשות לגוי אמר כשלא דא� טו) ס"ק

הרי בהיתר להביא מצוי אינו א� באיסור

במ"ב (וע"ע באיסור, לעשות אמר כאילו זה

שיש 
באופ דא� שכתב כד ס"ק רמד סי'

בדוחק ולעשות עצמו לדחוק אפשרות לגוי

בשבת), לעשות לגוי שאמר נחשב חול ביו�

מ"מ בשביעית לזרוע לו אומר שאינו וא�

שאומר נחשב ירקות לי תספק לו שאומר 
כיו

מצוי 
שאי 
כיו בשביעית לזרוע בפירוש לו

אסור �בקצ וא� מחו"ל. להביא לגוי

א� וא� טז, ס"ק רנ"ב סי' במ"ב כדמבואר

מזה להנות אסור מער"ש לעשותו יכול היה

שישתמש כדי בשביעית עביד שהנכרי 
כיו

בסי' ברמ"א וכדמבואר עכשיו הישראל בו

סקי"א רנ"ב סי' במג"א (ועב"ז א' סעי� רעו

ס"ק א"א ש� ובפמ"ג כז ס"ק ש� ובמ"ב

ש� ובמ"ב סק"ג תקטו סי' ובמג"א יא,

שכתבנו זה 
שדי לפי המתירי�, [ודעת סק"א).

בהיתר להביא מצוי אינו שא� המ"ב בש�

מוסכ�, אינו באיסור לעשות לו כאומר הוי

ש"א השבת (משמרת 
כה במנחת דיעוי'

בכה"ג, א� להתיר הב"י שדעת שהביא פ"ד)

הוא לנכרי אמירה שאיסור 
שכיו וסיי�

בכה"ג, ולהתיר עליו לסמו� הוא כדאי 
מדרבנ

המג"א אול� מד, סי' יהודה בית בשו"ת וכ"כ

ד וכתב 
כה למנחת 
ציי סק"ג) שז לדינא(סי'

(סק"ג) הט"ז וכ"כ כב"י, ודלא לאסור יש

ועוד. (סק"ט) והא"ר (סק"א) שבת ובעולת

(סי' הרמב"� 
ב הר"א שבשו"ת ראיתי אול�

אחד במקו� שנשאל להיתר, מבואר נא)

קוני� ואינ� מוכרי� ואינ� בשבת שהשוק

אינו לשלוח הישראל ורצה בשבת, אלא בו

שא� ש� וכתב עבורו, לקנות כדי יהודי

פירש ולא השבת" "קוד� הא"י את שלח

שהאינו א� מותר זה הרי בשבת שיקנה לו


כיו בניד"ד ולפ"ז ע"ש, בשבת, יקנה יהודי

יש שביעית קוד� הגוי ע� 
כ שמסכמי�

א� ולהתיר הרמב"� 
ב הר"א על לסמו�

ב' .[
דרבנ בזה"ז דשביעית ובפרט בכה"ג,

ממקומות להביא שבאפשרות� במקו� א�

מ"מ באמירה, איסור ביה ולית המותרי�

לצור� �באר 
כא מגדלי� ה� שלמעשה 
כיו

המ"ב וכמש"כ בהנאה, אסור זה הרי ישראל

לגוי היתה שאפילו נ"ה ס"ק שכה סי'

והל� הנהר 
מ בהיתר מי� להביא אפשרות

להנות אסור באיסור אחר ממקו� מי� והביא

התיר במנעלי� ורק באיסור, שהביא מהמי�

בעיר איירי דהת� לפי רנ"ב בסי' השו"ע

בשביל עושה שאינו דוקא עכו"� שרובה

ס"א. תקט"ו בסי' הביה"ל וכמש"כ הישראל

בניקל אפשרות הייתה שלגוי במקו� וא�

ירקות וזרע הל� והגוי מחו"ל ירקות להביא

חשיב ישראל לצור� בא"י שלו בקרקע

מה� ליהנות ואסור מהאיסור נהנה שהישראל

עח. וס"ק נה ס"ק שכה סי' במ"ב כדמבואר

דברי בביאור שיק המהר"� לפמש"כ ג'

שהוא בבירור שיודע 
כיו א"כ המהרש"ל,

משו� בזה גור� הוא א"כ �באר לגדל הול�


מדי אסור זה והרי �האר שביתת ביטול

.�האר ושבתה

íîòèå íäéðôåà Y íéøéúîä úòã

‡"ÎÁÂלנכרי אמירה שהתירו לומר רצה

דשביעית דקי"ל משו� בשביעית,

סעי� שז סי' בשו"ע ואיתא ,
דרבנ בזה"ז

מלאכה לעשות לגוי לומר דמותר די"א ה'

מצוה, צור� או גדול צור� במקו� 
דרבנ

במקו� ע"ז 
דסמכינ סקכ"ב במ"ב וע"ש

לרבי� לספק דהצור� לומר ורצו גדול, הפסד

(דהאפשרות גדול כהפסד חשיב וירקות פירות
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כלל לצור� יקר, יותר במחיר מחו"ל להביא

בשביעית שהותר גדול) כהפסד חשיב הציבור

הפסד. במקו� גזרו לא דשבות דשבות בזה"ז,

בפלוגתת ותליא ברור, אינו זה היתר מיהו

(יו"ד בכת"ס דיעוי' סופר, והכתב החת"ס

שכל לחדש שכתב זה) בכל ד"ה קנח סי'

שעתה א� דאורייתא המקדש 
בזמ שהיה

יבנה שבמהרה 
כיו מ"מ מד"ס, הוא בזה"ז


מקלינ לא דאורייתא להיות ויחזור ביהמ"ק

דשבות היתר 
לעני שבות 
כדי להחשיבו ביה

די"א [ועוד החת"ס. כמש"כ ודלא דשבות,

דשבות שבות של להתר ליכא דאכילה דבמידי

שבת הלכות אד� בחיי ועב"ז מצוה, לצור�

ז']. סעי' ס"ב כלל

˘ÈÂשמסכמי� ע"י זו, בעיה לפטור שרצו

הקרקע) בעל ע� (ולא נכרי "ספק" ע�

דבכה"ג המגדל, מנכרי ויקנה יסכ� שהוא

מהמגדל לעצמו קונה הנכרי שהספק חשיב

דאיתא להא ודמי לישראל, מוכר והוא הנכרי

לגוי לומר שיכול ג' סעי� שז סי' בשו"ע

לאחר ממ� אקנה אצטר� וא� לעצמ� קנה

הב"ח בש� כתב יג ס"ק ובמ"ב השבת,

ממנו שיקנה מבטיחו א� דאפילו והא"ר

לעצמו, קונה שעכשיו 
כיו הותר נמי אח"כ

קנה לו לומר שרי שביעית לגבי ה"ה וא"כ

ד"ז אול� ממ�. אקנה ואני לעצמ� אתה

היינו והא"ר הב"ח לדעת שג� לפי אינו

למכור התחייב לא יהודי שהאינו בכה"ג דוקא

שהישראל א� ולפיכ� במוצ"ש, הדבר את לו

אינו יהודי שהאינו 
כיו מ"מ לקנות התחייב

שקנה 
שכיו להחליט ויכול בכ� מוכרח

לצור� היא קנייתו לכ� בזה רוצה הוא לצרכו

ע� הסכ� שעושי� בזמנינו משא"כ עצמו,

אסור. לכ"ע זה א"כ למכור שמחויב הספק

באמת ש� שא� האחרוני� כתבו מזה ויתירה

שיעשו, בכדי מוצ"ש עד אסור �החפ

יהודי אינו שא� ו' סעי� שכה בסי' וכדמוכח

הדבר את למכור כדי צד או פירות תלש

בכדי מוצ"ש עד לאכל� אסור לישראל

זאת עושה שהגוי שא� מבואר א"כ שיעשו,

הישראל ציווי בלא למכר�) (כדי עצמו לצור�

ומסכ� שקונה 
כיו נמי 
כא וא"כ אסור, הר"ז

לישראל למכר� כדי הקרקע) (בעל הנכרי ע�

שיעשו. בכדי מוצ"ש עד למיסר 
בעינ נמי

‰˘ÚÓÏÂולכ"ע הכשרות, רבני בזה נחלקו

לכ"ע וע"כ ברור, היתר בזה 
אי

(ולא ב"ד מאוצר דוקא ירקות לקנות עדי�

קדו"ש 
שאי לסוברי� א� עכו"�, פירות

(ובספר חו"ל, מפירות או עכו"�) בפירות

קניבסקי הגר"ח מרבינו הביא השמיטה' 'שיח

יש שא� לשאול, הורה אחת שפע� שליט"א

ופירות ב"ד מאוצר פירות ויודעלפניו מחו"ל

שיקנה מצוה שביעית, בפירות 
כדי שינהג

השומרי� ישראל לחזק כדי ב"ד אוצר משל

ודאי 
מירד להביא שמצוי ובזמנינו שביעית).

דהיינו 
ירד מדרו� מיבעיא ולא עדי�, דד"ז

זה מקו� כבשו לא שלכ"ע דרמה זרד מנחל

אלא גמור, כחו"ל ודינו וע"ב ולא עו"מ לא

פרת) נחל עד (ולמזרחו זרד לנחל 
מצפו א�

מ"מ ועו"ב, עו"מ שכבשו מקומות שיש

הכ"ח) משמו"י (פ"ד הרמב"� דעת ידועה

ודינו מד"ס אלא חיובו 
אי עבה"י שכל

הרבה ודעת לחוד, עו"מ שכבשוהו כמקו�

סוד"ה מ"ג פ"א בדמאי ר"ש (עי' ראשוני�

פ"ו שביעית בירושלמי רש"ס ,
ולהל מכזיב

ה"ה, מתרומות פ"א קורקוס מהר"י ה"א,

קצו סי' יו"ד מבי"ט מז, פרק ופרח כפתור

ד סי' דמאי החזו"א וכ"כ כא, סי' ובתשו'
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הגר"א בדעת יש˜ËÏסק"א לכ"ע שבעו"מ (

הכריע 
שכ [וראיתי כסוריא. לעכו"� 
קני

דבפירות זצ"ל, אלישיב הגרי"ש רבינו לדינא

קדו"ש, בה� 
שאי להקל יש מעבה"י עכו"�

שיטת משו� אלו, בפירות לסחור ומותר

לעכו"�. 
קני יש שבעה"י הנ"ל הראשוני�

דאפשר לניד"ד, ראיה מש� להביא 
אי אול�

דג' במתני' דמפרשי השיטות בצירו� שהיקל

עו"מ שהחזיקו וכל וכו' לשביעית ארצות

בלא דנאכל דהיינו נעבד לא אבל נאכל

א"כ נעבד שאינו 
כיו בניד"ד ולפ"ז קדו"ש,

אמירה]. איסור ביה אית

„Á‡Âמשו� הידועות, הכשרות מועדות

ע� ישירות מסכמי� 
אי לעיל הנכתב

קונה שהוא הערבי 
סוכ ע� רק הקרקע, בעל

משתדלי� ה� לכתחילה זה וג� הקרקע, מבעל

מחו"ל, וירקות פירות שאפשר כמה לספק

נגר� שעי"ז 
בזמ או אפשר שאי 
בזמ אבל

מפירות מביאי� אז גדול ויוקר שערי� הפקעת

משו� והיתר� הנ"ל. 
ובאופ שבא"י עכו"�

במ"ב ויעוי' דאמירה, אמירה חשיב זה דדבר

בזה שנחלקו שהביא כד) (ס"ק שז סי'

המ"ב והכרעת יאיר, והחות הגרשני העבודת

,
המקילי על לסמו� יש גדול הפסד שבמקו�

כ"א מחו"ל להשיג שקשה במקו� וא"כ

ושרי, גדול הפסד הכלל) (לצור� חשיב ביוקר

שביעית, בערב 
כ שמסכמי� היכא [ובפרט

סעי� שז סי' בביה"ל (הובא החת"ס דדעת

האוסרי� לדעת שאפילו ואפילו) ד"ה ב'

לנכרי בחול לומר מותר דאמירה אמירה

וא� בשבת, שיעבדו פועלי� עבורו שישכור

השיטות בצירו� מ"מ עליו חלק שהביה"ל

מאיר הבית מש"כ ובצירו� בשופי. להקל יש

איסור ליכא רש"י דלדעת סי"ד) ה סי' (אה"ע

האיסור 
זמ קוד� 
איסורי בשאר לנכרי אמירה

וא"כ ו'), סי' פ"ז ב"מ בהרא"ש (ועב"ז

להוסי� ויש מותר. לנכרי שביעית בערב לומר


ב ר"א שיטת חדא היתר, צדדי עוד לזה

בער"ש נכרי ע� לסכ� שמותר הרמב"�

במקו� מא"י או (דהיינו שרוצה 
מהיכ שיביא

המותר במקו� מחו"ל או בעבודה שאסור

רק להביא יכול שאינו שיודע א� בעבודה)

האסור יעקב˜Óממקו� הישועות דעת שנית ,

לצוות מותר מצוה דלדבר סק"ז) שז (סי'

.ËÏ˜פטור ולהל� הכזיב "מ� מתרו"מ, פטור ולהל� מכזיב פירות שהקונה איתא דמאי מסכת ריש בירושלמי

כדברי והלכה כסוריא דינו דש� ש�: הגר"א ופי' ודאי", בי� דמאי בי� ולהל� מכזיב היא ושנייא הדמאי מו

הקילו שלא דר"ל סק"א) ד סי' (דמאי החזו"א וביאר ממעשרות. להפקיע לנכרי קני� דיש בסוריא המקיל

אול� מתרו"מ. להפקיע לעכו"� קני� יש עו"מ רק שכבשו שבמה לפי נכרי שביד בשדות אלא ולהל� בכזיב

לעני� א� קני� יש דבסוריא אע"ג נכרי בשל א� ונוהג שביעית לעני� לא "אבל בסוגריי�: החזו"א ש� מוסי�

זה. לעני� לשביעית תרו"מ בי� לחלק טע� אי� דלכאורה סתומי� ודבריו ע"כ. שביעית",

בעבה"י נכרי ביד דהגדלי� ד') סעי' השביעית בסדר כו ובסי' סקכ"ה, ג' סי' (שביעית החזו"א הכריע ולדינא

להתיר הוא בפני� שכתבנו מה וכל בביעור. וחייבי� ובהפסד בסחורה ואסורי� בה� נוהג שביעית קדושת

יש פלוגתא ספק דבכל וכדקי"ל קני�, יש דבעבה"י הנ"ל הראשוני� שיטת בצירו� בעבה"י לעכו"� אמירה

קנב. בהערה בסמו� עי' נכרי, ע"י להתיר

.Ó˜('ג סעי' (ש� הרמ"א מש"כ שביאר יא, ס"ק רעו סי' במג"א שהובא הש"� דעת להיתר להוסי� יש עוד

שג� בדבר שרינ� מוקצה) (איסור דרבנ� שבמילתא לפי וכו', כבר דלוק נר ליטול עמו ליל� לגוי לומר שמותר

כדי לעצמו זאת עושה שהא"י דחשיב �ממי אליעזר ר' רבו בש� מבנבורק הר"ש וכמש"כ לו, צרי� הגוי

להביא שיוכל כדי עצמו לצור� שעשוהו כיו� מ"מ הישראל בשביל הוי הא"י הליכת שכל שא� הרי לו, להאיר
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דאורייתא מלאכה שיעשה בער"ש לנכרי

יסכמו לא שא� אפשר בניד"ד וא"כ בשבת,

שיקנו הע� לפשוטי מכשלות יהיה עמה�

כדבר חשיב א"כ יותר) (שזול 
ספיחי מאיסור

.
דרבנ בזה"ז דשביעית ובפרט דשרי, מצוה

שיק המהר"� לפמש"כ דא� עוד ואפשר

של בשדה לגוי שאמירה המהרש"ל בדעת

היינו שדהו, שביתת משו� ביה אית גוי

גור� שאז לעבוד בשביעית לו כשאומר דוקא

כשאומר אבל תשבות, לא שהקרקע בשביעית

לגרו� מותר שהרי שרי שביעית בערב לו

בשביעית תשבות לא שהקרקע שביעית בערב

�וא" כה, ס"ק יז בסי' החזו"א שביאר וכמו

ממש שגור� מהיכא גרע לא לעכו"� אמירה

שג� וא� תשבות]. לא שהקרקע בער"ש

(שהרי מהפירות הנאה איסור איכא בכה"ג

ישראל) לצור� זאת שעושה יודע הנכרי


כיו מ"מ כד), יא (ס"ק ש� המ"ב כמש"כ

אמירה איסור איכא אי בד"ז פלוגתא שמצינו

ועוד בכס� הנחפה [ודעת בשביעית לנכרי

בזה"ז, בשביעית לנכרי אמירה 
די דליכא

בשאר הנאה איסור 
שאי תוס' דעת ובצירו�


שאי
˜Ó‡איסורי הראשוני� שיטת 
[וכ ,

בנמוק"י בזה ועי' הגוי, 
בממו לנכרי אמירה

חסו�, ד"ה ש� ובתוס' ע"א, צ ד� בב"מ

הלכות וברמב"� דבריו), בסו� היטב (ע"ש

ה"ג פ"א דעת˜Ó·כלאי� לצר� יש 
וכ ,[

מדינא (ושרי בא"י לעכו"� 
קני דיש סה"ת

ובפרט מותר. הר"ז לישראל להביא שיוכל כדי עצמו לצור� שזורע הכא ה"ה ולפ"ז ע"ש. דרבנ�, במילתא שרי

לצורכו, הוא כא� שזורע מה א"כ מחו"ל, א� להביא ויכול בא"י דוקא לזרוע א"צ הישראל שמשו� היכא

שרי. לו צרי� העכו"� שג� שכיו� לנר דמי מ"מ מחו"ל להביא בידו שאי� וא�

.‡Ó˜א"א רנג (סי' הפמ"ג דדעת בדיעבד, אוסר לעכו"� אמירה דרבנ� שבאיסור מוסכ� אינו שבת גבי וא�

בדיעבד. נאסר שאינו המרדכי בדברי פי' (ש�) השקל המחצית אול� הגר"א, וכ"ד בדיעבד, שנאסר לז) ס"ק

לדינא אול� בדיעבד, נאסר שאינו ג"כ משמע לז) (ס"ק המג"א דמדברי שכתב צו) ס"ק (ש� בשעה"צ ועי'

מה"ת. עיקרו דחשיב טפי, חמיר דשביעית אפשר אול� לאיסור. הכריע

.·Ó˜ש� ומשמע זרעי�, כלאי לו לזרוע לגוי לומר שמותר פסק ה"ג) (פ"א כלאי� בהלכות הרמב"� הנה

איסורי� בשאר לעכו"� דאמירה דס"ל והיינו דאורייתא, איסור שהוא (בה"א) דס"ל א� מתיר הוא בא"י דאפילו

פס הי"ג אי"ב דבפט"ז ומקשי� בכס"משרי. ועי' בהמתו. את לו לסרס לגוי לומר דאסור דשמואל, כאבוה ק

ולא נכרי, בשדה הוא כלאי� לזרוע לנכרי לומר שהתיר שמה קורקוס, מהר"י בש� שתי' כלאי�) (הלכות

ופי' ולצרכו, ישראל בשליחות הוא א� א� אסרו לא נכרי של והקרקע נכרי שהזורע וכיו� ישראל, של בשדה

ביו"ד הגר"א כתב וכעי"ז דשרי. ודאי בעכו"� אבל ישראל בשדה דוקא ע"א) צ (ד� בב"מ בגמ' האיבעיא

וכמו נכרי, של בשדה ולא אמירה איסור איכא ישראל בשדה שרק הרמב"� דדעת סק"ז, קמא רצ"ז סי'

ישראל, של היא הדישה א� אפי' פרת�, חסו� לו באומר לא א� אסור, פרתי חסו� לו באומר דדוקא בחסימה,

כתב סק"ט תנינא רצ"ז בסי' א� נכרי, של ובהמה משדה ישראל של ובהמה שדה מ"ש פירש ולא וסת� ע"כ,

[ומדוייק ע"ש, ישראל, בשל שעושה כיו� עכו"� מלאכת זה ואי� אסור, שלי תבואה ודש פרת� חסו� דג�

אלו חיטי� לקנות הישראל שרוצה כגו� ישראל, לצור� כשהיא אפי' מותר נכרי של נמי שהדישה דהיכא

של והקרקע נכרי שזורע דהיכא והגר"א הכס"מ מדברי מבואר עכ"פ הפרה]. מה� שתאכל רוצה ולא לפסח,

ברמב"� כדמבואר אסור כה"ג א� שבת דלגבי וא� ישראל, לצור� זאת שעושה א� לעכו"� אמירה שרי נכרי

של בחפציו לעשות לו כשאומר אלא אסרו לא איסורי� בשאר מ"מ ישראל, לצור� שעושה כיו� משבת) (פ"ו

והרמב"�, הרא"ש מדברי כ� שהוכיח סק"ה קע"ב סי' ח"ג הלוי שבט בשו"ת וע"ע פרתי. דחסו� דומיא ישראל

ע"ש.
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ביה שיי� לא וא"כ ש�) לעבוד לישראל א�

יש 
וכ שבות, לנכרי דאמירה דינא כלל

הח דעת דשבותלצר� התירא ביה דאית ת"ס

בדיעבד מ"מ לאיסור דקי"ל א� אז דשבות],

שי"ח בסי' המ"ב כמש"כ נאסרי� הפירות 
אי

לאסור 
אי דרבוותא פלוגתא דבספק סק"ב

שהגוי˜Ó‚בדיעבד 
דכיו עוד, שטענו (ויש .

הלקוחות (לצור� עצמו לצור� ג� קצת זורע

ס"ס איכא פרי בכל א"כ השני�, ככל הגוי�)

ישראל לצור� שלא שזרע מהפירות הוא אולי

ישראל עבור שזרע מהחלק הוא א� וא�

בדיעבד). לאסור 
אי וע"כ שרי, דד"ז י"א

לפמש"כ להיתר, סני� עוד שהוסיפו [ויש

העירוב נקרע גבי כה) ס"ק רעו (סי' המ"ב

"כדי לתקנו בשבת יהודי לאינו לומר שמותר

בניד"ד א"כ מכשול", לידי רבי� יבואו שלא

להביא ויצטרכו אית� יסכמו לא א� נמי

אספקה תהיה שלא או יקר במחיר מחו"ל

לקנות שילכו הע� מפשוטי רבי� יהא סדירה

להציל כדי א"כ מכירה, היתר של ירקות


ספיחי מאיסור יקנו שלא ממכשול הרבי�

בשביעית. עבורינו שיגדל לו לומר לנו מותר

משמו"י בפ"ח קורקוס מהר"י שהוכיח וכמו דאסיר, מודה הרמב"� וא� טפי, דחמיר אפשר שביעית לעני� והנה

השעה"מ הקשה וכבר שמיטתא, בתר מינ� לה נסיב ואנא טבאות בה חרוש לומר דאסור הרמב"� דדעת ה"ח

בשד� כלאי� זרע לגוי לומר שמותר הרמב"� דדעת כתב ה"ג מכלאי� דבפ"א משנתו, סתר קורקוס דהמהר"י

לשבת, דדמי חמיר דשביעית (בב"מ) התוס' כדעת דס"ל או צ"ל ובע"כ ולצרכו. ישראל בשליחות שהוא אע"ג

גוי של בקרקע אפי' שדהו דשביתת לעשה איכא מלאכה הקרקע שתעביד שגור� כל דבשביעית דס"ל או

או שרי), יהא שדהו שביתת משו� ביה דליכא שביעית בערב לו שאומר היכא ולפ"ז שיק, המהר"� (וכדעת

ד� בע"ז כמש"כ הקרקע על איסור שהוא שביעית דשאני ה"ח) משמו"י פ"ח (בבהה"ל אמונה הדר� כמש"כ

רוצה אי� שהתורה דבר לעשות לו אומר שישראל הוא גנאי מ"מ כ� על מוזהר אי� שגוי ואע"ג ע"ב טו

ע"ז מצווה אי� שגוי כיו� י"ל המעשה את העושה על אלא הקרקע על האיסור שאי� בכלאי� אבל שיעשה

ע"ש. לעשות, לומר לו ומותר תועבה מעשה בזה אי�

.‚Ó˜אלא עושי� אינ� וה� ש�, שעובדי� פועלי� לו יש אלא בשדה, עובד אינו הקרקע שבעל באופ� והנה

טפי דקייל אפשר הפירות, ע� אח"כ שיעשו ממה מאומה יודעי� ואינ� הקרקע) בעל (דהיינו הגוי לצור�

אמירה דהמתירי� שכתב האיבעיא) א� ד"ה קפה סי' (ח"ה חת"ס בשו"ת דיעוי' הנאה, איסור כלל ביה ולית

נאסר הדבר אי� ולפיכ� הישראל עבור המלאכה את שעושה יודע אינו האחרו� שהנכרי באופ� איירי דאמירה

רע"ו סי' בפמ"ג דיעוי' דאמירה, אמירה לכ"ע שרי שבכה"ג שיטות מצינו מזו [ויתרה הנאה. האיסור משו�

אמירה משו� אסיר ולא שרי לכ"ע ישראל לצור� שעשוהו יודע שאינו דבכה"ג שכתב סק"ה) סו� (משב"ז

בכה"ג הוא דפלוגת� שכתב החת"ס כדברי שלא לכאורה וזה ישראל. של כשלוחו נראה שאינו כיו� דאמירה,

שהגוי (דהיינו ישראל לצור� גוי של אמירה ע"י שעושה היכא א' דרגות, ב' דאיכא יוצא ולפ"ז יודע. שאינו

למכור כדי הפירות שצרי� ויודע הגוי לצור� בקרקע שעובד היכא וה"ה הישראל), עבור שיעשה ממנו ביקש

יודע ואינו הגוי לצור� שעושה היכא ב' פירושו), והכי ד"ה לח עמו' עירובי� הלכות האו"ז (וכמש"כ לישראל

לכ"ע הב' באופ� אבל הא', באופ� הוא פלוגת� הפמ"ג שלדעת יוצא ולאמור ישראל. לצור� שזה מאומה

שמעתי אול� אסיר. לכ"ע הא' באופ� אבל אמירה), איסור (ומדי� הב' באופ� הוא פלוגת� החת"ס ולדעת שרי,

אחר מגוי ביקש מעצמו שהגוי אלא הישראל של אמירה כלל דליכא בגוונא איירי שהפמ"ג שאפשר מחכ"א

אז ישראל לצור� שזה יודע אינו שהדליק שהגוי שכיו� כתב שבזה ישראל, לצור� נתכוי� והוא נר שידליק

אי פליגי שבזה החת"ס לדברי שמודה אפשר לו אומר שהישראל בגוונא משא"כ ושרי, כשלוחו מיחזי לא

שה� חשיב וא"כ קעביד, דבעה"ב אדעתא פועל דסת� דאפשר מוכרח זה אי� אול� דאמירה]. אמירה אסיר

בהנאה. ואסירי דבעה"ב) דעתו לזה (שהרי ישראל לצור� עובדי�
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ד� בר"ה התוס' דברי עוד לזה לצדד ויש

בשאר לעכו"� דאמירה שאני) (ד"ה ע"ב כד

ברש"ש וע"ש שרי, מצוה לצור� איסורי�

באסורי איסורי� דבשאר לכ"ע מוסכ� דד"ז

צרי� אול� מצוה. לצור� אמירה שרי לאו

למכשול יגרו� ד"ז באמת א� המציאות לברר

מהכשרי� רק לקנות המקפידי� "לרבי�"

המוהדרי�].

ìàøùé éìåãâ úòã

Â�È·¯Âנמנע שליט"א 
שטיינמ הגראי"ל

ובפרט הלכה בדבר לרבי� מלהכריע

לשואלי� א� זמנינו, רבני בזה שנחלקו לאחר

נאסרי�. הפירות 
אי שבדיעבד מורה אותו

ממנהגו שינה לאיסור בשמו שפרסמו ולאחר

שפורס� הרבני� אחד של לקריאתו והצטר�

ע"י גדלו א� שא� תשע"ד, ב' אדר בשלהי

נאסרי� הפירות 
אי לנכרי [וכ
˜Ó„אמירה .


שאי זצ"ל 
פלמ הגרב"צ למעשה הורה

בקריאה יצא א� בדיעבד]. נאסרי� הפירות

שישתדלו השונות השמיטה וועדות לרבני

מחו"ל וירקות פירות שאפשר כמה לספק

כל ידי לצאת כדי בדיעבד) רק שזה (מאחר

(מוצש"ק שליט"א רבינו והוסי� הספיקות.

אמירה דאיכא דהיכא תשע"ה) ויצא פר'


דנקטינ לאסור, יש בשביעית שיזרע מפורשת

רש"י (כדעת לחומרא לנכרי שליחות דיש

וכ"פ סיפא, בשלמא ד"ה ע"ב עא ד� בב"מ

וע"ש וס"ו, ס"ה קסח סי' ביו"ד השו"ע

לעיל בזה ועמש"כ עיקר. 
וכ שכתב ברמ"א

ג') שאי
˜Ó‰בהערה במקו� הוא הנ"ל וכל ,

בסת� עמו שמסכ� (אלא מפורשת אמירה

ליכא הישראל ומבחינת ירקות, לו שיספק

אז אחר, מגוי או מחו"ל יביא א� נפקותא

אחרי� ממקומות להביא יכול כשאינו א�

המעשה על שלוחו שהוא חשיב לא

לעצמו˜ÂÓזריעה) שליט"א שרבינו וידוע .

.„Ó˜88 (גליו� שדה הליכות הוסי�ובקונטרס דביר והגר"א זצ"ל, אלישיב הגרי"ש רבינו דעת שכ� הובא (1

שמועות יש אול� ע"ש. לעיל), דבריו (הובא מז סי' �מהריט" מתשו' הוא דבריו שמקור מהגריש"א ששמע

היכא איירי �והמהריט" אסור, הר"ז מפורשת אמירה דאיכא דהיכא וס"ל ימיו, בסו� בו חזר הגריש"א שרבינו

מפורשת. אמירה דליכא

.‰Ó˜,�"לעכו שליחות יש דלחומרא ע"ב) עא ד� (בב"מ רש"י לשיטת הביא כה) סי' (ח"ו חת"ס ובשו"ת

של�, דישה בה ודוש פרתי חסו� לנכרי כשאומר היא דהאיבעיא ע"א צ' ד� בב"מ רש"י מש"כ ביאר ועפ"ז

ביה דאית של� בדישה ורק לחומרא, שליחות משו� דאסור פשיטא שלי דישה בה דוש לו אמר שא� והיינו

האיסורי�. בכל לעכו"� אמירה על גזרו אי הגמ' ספק בכלל והוא שליחות, משו� ביה לית בהא הנאה לנכרי

בעכו"�, לחומרא שליחות דל"ל ר"ת בשיטת כ� דאמרו ואפשר דוקא, ישראל של בדישה דמיירי פי' ש� ותוס'

לעכו"�. אמירה די� משו� אלא לאסור אי� בכה"ג ג� וא"כ

זאת עושה שהרי עצמו להנאת נמי קעביד הגוי מ"מ מפורשת, אמירה דאיכא היכא א� לכאורה בניד"ד והנה

משו� איכא בכה"ג שא� מפורש ש� בחת"ס אול� שליחות. די� ביה שיי� דלא אפשר וא"כ להרויח, כדי

רבינו. וכדברי שליחות,

משו� התבואה לאסור אי� גוי של שבקרקע שכתב ד) סי' יו"ד (ח"ג מזרחי למהרי"מ �האר פרי בשו"ת וע"ע

לזרוע לגוי לומר דמותר ה"ג) (פ"א כלאי� בהלכות המובא קרקוס מהר"י ממש"כ כ� והוכיח הגוי, שליחות

ע"ש. הישראל, שליח הוא א� א� אסרו, לא דבכהאי גוי, של בשדהו כלאי�

.ÂÓ˜שפירא הגר"י שהעיד וכפי לנדא, הגר"י שע"י ב"ב בעיה"ת השמיטה בוועדת השני� בכל נהגו וכ�

השמיטה וועדת חבר ששימש מב) כר� 'והגית', ארגו� ע"י שי"ל ההלכה' 'בנתיבות בספר דבריו (הובא זצ"ל
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הכניס לא ימיו כל אשר מאד, בזה נזהר

שמעתי (כ� בשביעית עכו"� פירות לפיו

הוא א� ברור אינו א� ביתו), מבני מאחד

אמירה האוסרי� לשיטות שחשש מטע�

לשיטת דחשש משו� או וכנ"ל, לעכו"�

א� עכו"�) בפירות קדו"ש (שיש המבי"ט

בסוכה הרז"ה וכדעת גוי בשל משומר 
לעני

בע"ב) ש� מתוס', (וכ"מ ע"א לט ד�

בדעת 
כ (שכתב בהר פר' עה"ת 
והרמב"

(בסוכה) בראב"ד וע"ש רש"י), של רבותיו

כתב ומ"מ בגוי משומר דליכא עליו שהשיג

בזה עורר וכבר לאסור, יש נעבד דמשו�

תמרי� והכפות א') סי' ח"ב (בתשו' האו"ש

(להגר"מ יושר והאמרי ע"ב) לט ד� (סוכה


שמר ראיתי 
וכ קפ"ב), סי' זצ"ל אריק

כלל להשתמש שלא לעצמו החמיר הגרי"ז

מה"ט. עכו"� בפירות

˙Ú„Âכ"כ) שליט"א קנייבסקי הגר"ח רבינו

ט') סעי' פי"ב השמיטה שיח בספר

ע"פ זורע הנכרי שא� הדברי�, 
בי לחלק

אסור הדבר הרי ישראל כדי
˜ÊÓבקשת

מה� ליהנות ואסור בשבת לנכרי ,˜ÁÓאמירה


כדי אסורי� הירקות שבכה"ג [והוסי�

ולא העול� לכל אסורי� שה� והיינו ,
ספיחי

זורע א� א� בשבילו], שנעשה למי רק

לישראל לשווק כדי גדולה כמות מעצמו

ששני היכא וא� עושה, שמעצמו 
כיו מותר

כל מ"מ הסחורה את שיקחו יודעי� הצדדי�

ס נחשבשלא לא 
קני ע� 
כדי מפורש יכמו

לאסור 
ואי בחיי˜ËÓכלו� שא� והוסי� .

בשביעית לזרוע מרבי� שהגויי� ידעו החזו"א

אמר עוד אסרו. לא ומ"מ היהודי� עבור

שביעית לפני הגוי ע� סיכמו א� שא� הגר"ח

שבת, בהלכות כמו להתיר 
שנית אופני� יש

(עי' החול בימות מותר ציווי בדר� שרמז

לגוי יאמר א� וע"כ סק"י), שז סי' מ"ב

וכ� לכ� זקוקי� היינו הקודמת שבשביעית

השמיטה ולוועדת עכ"ד. להחמיר, 
אי ירקות

ישא בספר (הובא שליט"א אפרתי הגר"י של

קניבסקי הגר"ח 
מר הוסי� סד) סי' ח"ה יוס�

נכרי� משדות תוצרת "שיטלו שליט"א

אצל� ונזרעי� מעובדי� שהיו מקומות מאות�

תוצרת מליטול ונימנע השישית בשנה ג�

בשביעית לזורעה והחל בור שהיה משדה

ע"כ. ישראל", לצור�

להגיד לא אבל מה�, יקנו ירקות לה� יהיה שא� לערבי� להגיד היתה: למעשה שההוראה תשכ"ו, משנת

מיוחד. לזרוע לה�

.ÊÓ˜פרשת) המנחה �קומ בספר דמבואר הא על משה), ידו� בספר (הובא הגר"ח דרבינו משמיה ראיתי עוד

שה"ה חנ�), ושנאת חמורות עבירות ג' על עברו (ולכ� הלב לטמטו� גרמו שביעית אכילת שאיסורי בהר)

עמ"ס (בספרו הגראי"ל רבינו א� הלב. לטמטו� גור� בשביעית אמירה 'איסורי' ע"י שנעשו כאילו ירקות

מטמט�. הוא א� הדבר עצ� מחמת באי� שאינ� אכילה באיסורי הסתפק ע"ב) ס' ד� זבחי�

.ÁÓ˜ואסרהו טפי, קנסוהו הישראל צווי ע"פ הגוי שעושה דהיכא מצינו צו) ס"ק מ"ב רנג (סי שבת ובהלכות

תבשילו שבישל מי ולפיכ� לישראל, הנאה דליכא באופ� א� שיעשה בכדי לערב שימתי� הנאה) האיסור (מלבד

שנצטנ�. אחר א� בשבת לאוכלו אסור תבשילו ולחמ� אש להדליק לגוי אמר בשבת ולמחר כ"צ שבת מערב

.ËÓ˜.(בע"א הרא"ש דברי לפרש לעיל (ועמש"כ מ"ג, פ"ד בשביעית הרא"ש מפי' הוציא בפשוטו זה חילוק

עמש"כ שסמ� עוד ואפשר איסורי�. בשאר הגוי ממעשה הנאה איסור שאי� התוס' כדעת שלמד עוד ואפשר

מפורשת. אמירה דליכא באופ� איירי דבריו שכל וס"ל לעיל), דבריו (הובא מ"ז בתשו' �המהריט"
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Î"ÚÂע� שיתקשרו ביותר הרצוי הדר�

שא� לה� שיאמרו 
באופ ערבי�

אקנה אז מחו"ל או עכו"� משל ירקות יביאו

מקרקע שיביאו עמו שיסכמו בלא ממ�,

טעמי�, מב' מעשי אינו ד"ז א� מסויימת.

להביא באפשרות� 
אי הפעמי� שברוב א'

פיקוח מטעמי ב' לעיל), (וכמש"כ מחו"ל

ישראל שבבעלות מקרקע ירקות יביאו (שלא

קרקע על עמ� מסכמי� (
ספיחי שה�

עמ�˜�מסויימת לסכ� הרצוי הדר� וע"כ .

ע"י לעשות או רמז בדר� שביעית בערב

ליכא זה 
שבאופ וכנ"ל, דאמירה אמירה

בהנאה. מותרי� ה� ותו אמירה איסור

מלבד מקפידי� ישראל" "שארית �[ובבד"

(ולאחר עכו"� מחקלאי לקחת לעיל, האמור

יד בלא שמו, על רשומה שהקרקע בירור

בשביעית) רק (ולא 
הזמ כל שזורע ישראל)

מנצרת לערבי� כולל שרוצה מי לכל ומוכר

א� א� גווני בכל שזורע (דהיינו ומטייבה

ממנו) יקנה ישראל 
שאינ�˜�‡אי נמצא ,

ירקות 
ולעני ישראל. בשביל (רק) ד"ז זורעי�

חרקי�, למניעת חממות בתו� הגדילי� עלי�

לצור� רק זה במקו� מתחילה אות� וזורעי�

כבר פיקוח בזה מוצר� וכמ"כ ישראל,

טפי בזה שחששו יש הזריעה, מתחילת

לעכו"� שעושי�˜�·לאמירה 
דכיו י"ל א� .

ולהשתמש˜�. מה� לקנות אסור זה ובלא משדותיה�, הביאו שהגוי� לפקח בזמנינו חיוב יש ובפשוטו

שפירשו ויש שביעית, פירות הנכרי ומ� הכותי� מ� לוקחי� אי� תניא הי"ב) (פ"ו בתוספתא דהנה בפירותיה�.

במעשה ה"א פ"ב בדמאי הגר"א מדברי נראה וכ� נז, ד� האותיות שער ח"א של"ה ש�, ביכורי� (מנחת

הובא מג, סו"ס (ח"א המהרי"ט אול� בקדו"ש, נתפסי� הדמי� כי לנכרי פ"ש שמוסר לפי דהיינו דריב"ל)

שהגוי חשש שיש משו� דהטע� כתבו יד) ס"ק י (סי' והחזו"א כט) סוס"ק כג סי' ישראל בית השולח� בפאת

שרוב שבזמ� דמאי לעני� ה"א) פ"ב (דמאי בירושלמי איתא וכעי"ז ספיחי�), (והוו חשוד מישראל קונה

שרק המהרי"ט כתב ולפ"ז חשוד, מישראל שקנה חוששי� הנכרי שביד במה א� אז ישראל ביד ה� הקרקעות

החשודי� ישראל של ה� בא"י השדות שרוב בזמנינו ומעתה מה�. לקנות מותר גוי� של השדות שרוב בזמ�

א" השביעית, משדהו.על שמביא השגחה יש אא"כ מנכרי לקנות מדינא אסור כ

שהרי˜�‡. הישראל, עבור המלאכה שעושה חשיב לא וכה, כה בי� המלאכה עושה היה שהנכרי באופ� והנה

זה. דבר עושה היה הישראל בלא א�

ודומה שרי, אז יקנה מי לו ידוע אי� א� א� עושה היה המעשה דעביד בעת א� תלוי, ד"ז דלכאו' אלא

חדשי� או חדש ש� ולהיות הגוי בעדר ליל� לישראל שמותר מהר"� תשו' בש� שז) (סו"ס הב"י למש"כ

גוי הגבינות, את עשותו אחר א� כי החלב את לו מוכר הגוי שאי� דכיו� חולב כשהגוי בשבת א� ולראות

ידוע כשאי� עושה היה לא המעשה דעביד בעת א� א� ע"ש. עביד, דידיה מלאכה בשבת מלאכה עביד כי

שיקנה עמו מסכ� שהיה אחר מוצא היה תחילה, עמו סיכ� שהישראל שבלא (א� זה עושה מי עבור לו

הישראל). לצור� עביד דעתה (כיו� אסור ממנו)

ע"י˜�·. א� הזריעה דשרי י"א אלו בחממות דהא לכ"ע, לעכו"� אמירה שרי זה דבדבר לענ"ד נראה אול�

למניעת אלא כ� עושי� (ואי� הצמחי� לגידול מועילי� אינ� אלו דחממות דכיו� א', טעמי�, מב' ישראל

כ� שמגדלי� דכיו� ב', ה"ב), דערלה (פ"ק בירושלמי איפשטיא דלא בעיא דהוי כבית דינ� א"כ חרקי�),

בשביעית, הזריעה נאסר לא דבזה ע"ב) ז' ד� בגיטי� ריטב"א רשב"א (רמב"� י"א א"כ נקוב שאינו �בעצי

פלוגתא דאיכא דבר דבכל כדקי"ל האמירה ביה שרי מ"מ לחומרא, הנ"ל הנידוני� בב' נקטינ� דאנ� א� וא"כ

סי' במ"ב מצינו וכ� כלי, של מנעול שבירת גבי ז' סעי' שיד סי' בשו"ע וכדמבואר לעכו"�, באמירה מקלינ�

משו� דליכא (בגוונא לח בדבר בישול אחר בבישול לנכרי אמירה דשרי להח�) ד"ה (בביה"ל ה' סעי' רנ"ג

שהיקל סקי"ג שעה"צ שכ"ה בסי' וע"ע ונראה, סוד"ה כא ס"ק לז החזו"א וכ"כ סמיכה), ע"י כגו� חזרה
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חשיב חרקי�) (למניעת מצוה לצור� זאת


כ עושי� א� ובפרט מצוה, לצור� אמירה

"שארית �ובבד" דאמירה. אמירה ע"י


באופ א� אמירה משו� בזה חששו ישראל"

צור� לכ� 
שאי לאחר מפורשת, אמירה 
שאי

נעשה הגידול וא"כ הערבי בשוק וביקוש

עמו הסיכו� וא"כ ישראל, לצור� ורק א�

כשרות� ועדת ולכ� לנכרי, אמירה חשיב

בשטח וגודלו שנזרעו חממה גידולי רוכשי�

ה� השני� (שבשאר כשרויות יש א� .[
ירד

זה, כל עושי� שאינ� למהודרי�) נחשבי�

לעכו"� אמירה האוסרי� לדעת שא� וטענת�,


אי היו� השוק מצב לפי מ"מ בשביעית

היהודי הסיטונאי 
בי "שמחייבת" התקשרות

הנכרי, המגדל אצל סחרותו את 
שהזמי

ידועי� אינ� והירקות הפירות ששער מאחר

גורמי� בהרבה ותלוי בפועל, השיווק יו� עד

והביקוש ההיצע הסחורה, טיב 
כגו משתני�,

מדיניות סיבות ועוד טבע, נזקי השיווק, ביו�

וכו' .˜�‚ובטחוניות

לחומרא, נקט רה"ר שלעני� (א� דאורייתא רה"ר כלל לנו אי� שבזמנינו די"א לפי דיד� ברה"ר לעכו"� באמירה

סי' המ"ב שהיקל שעליו מאבק בגד ניעור גבי מצינו וכ� סק"ח), שס"ד וסי' כג, ס"ק שמ"ה סי' מ"ב יעוי'

ישראל התפארת וכ"כ הול�. כשהוא שעו� מתיחת גבי ע"ט ס"ק שלח סי' בשעה"צ וכ� גוי, ע"י סק"ו שב

פלוגתא. דאיכא במקו� דמקלינ� לעכו"� אמירה לכל כלל שהוא לעכו"�) אמירה (דיני השבת" "בכלכלת

לו˜�‚. ימכר� אצלו שיגדלו ירקות שכל אלא ירקות, לו שיספק או שיגדל עמו מסכ� שאי� באופ� והנה

להתיר שרצו יש לישראל). למכור מחויב זורע שכ� שמה אלא כלו�, לזרוע לא יכול מצידו שהנכרי (והיינו

הר"ז עובד כשאינו מפסיד שהגוי כל בקבלנות שא� סק"ב רמג סי' במג"א דיעוי' אמירה, איסור ביה דלית

דנפשיה אדעתיה אמרינ� א"כ הגוי של שהרויח דכיו� מודה באריס מ"מ שחולק, (ש�) לפמ"ג וא� מותר,

לכ"ע. דשרי לאריס דמי בשביעית לעבוד לא ויכול הגוי של הרויח וכל הגוי של שהקרקע בניד"ד וא"כ עביד,

סי' במ"ב וכ"מ סק"כ, ד' סי' שביעית (חזו"א בשבת שיעבוד בהדיא עמו להתנות שאסרו יש דבאריס וא�

רוצה (וא� בשביעית לעבוד מחויב שאינו כא� מ"מ מא), סי' נזר אבני בשו"ת כמש"כ ודלא יח, ס"ק רמה

מותר. זה הרי קרקעו) את להשבית יכול

�בקצ דא� ישראל לצור� נר שהדליק מנכרי ד"ז יגרע לא אחד מצד שהרי יל"ע, הנאה האיסור לגבי אול�

למכור, ירקות לו שיהיה כדי עצמו לצור� שזורע חשיב דהכא או ישראל, להנאת דעביד כיו� ליהנות אסור

[ויש להרויח. כדי עצמו לצור� עושה וזה בזריעה), (דהיינו לכ� שקוד� בשלב כ"א בירקות פעולתו ואי�

לגוי לומר א� שיבוא חיישינ� דלא הנאה, איסור אי� �דקצ שהיכא תקט"ו סי' המג"א מש"כ עוד לזה להוסי�

לגוי לומר יטעה ולא דישראל, אדעתיה ולא שכירותו לקבל עביד דנפשיה אדעתיה גוי �שקצ כיו� לעשות

לדינא קי"ל דהא שרי ד"ז ובשביעית שבת, ממלאכת יהנה שלא משו� הוא ש� האוסרי� טע� וכל לעשות,

מנעלי�, (ועדי� עצמו לצור� זורע שהגוי חשיב המלאכה דלגו� כיו� בניד"ד וא"כ מותר, ונעבד שמור דא�

תו הישראל) בשביל הנעל שעושה כנעלי� ולא פירות שיגדל כדי עצמו לצור� עביד זריעה המעשה שהרי

כנ"ל]. יל"ד ולפ"ז המג"א, עמש"כ חולק בסימ�) (בריש ש� הביה"ל אול� הנאה. איסור ביה לית
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˙ÈÚ·בימינו הנה הבהמות, 
מזו גידולי

דונ� 
למליו קרוב בא"י זורעי�


וכמוב 
התלת הפרות. מאכל עבור בשנה

שמואבסי� קטניות של 
מגוו ועוד החציר

ולהגדיל להשביע� נועדו ,�וכתחמי כמאכל

הזה העצו� הגידול כל חלב�. תנובת את


ה שביעית, איסורי של במלאכות מתבצע

באיסור וזורעי� שעובדי� החקלאי� מצד

הגידולי� את שרוכשי� הרפתני� מצד 
ה

שביעית, ביבול סחורה איסור תו� האלו


מדי נאסר (ברובו) זה שמאכל מצד 
וה

ולאחר נעבד, איסור 
ומדי ,
ספיחי איסור

בו שיש דבר ככל בהנאה נאסר הביעור

.˜�„קדו"ש

לאחר˜�„. ונאסרי� קדו"ש דיני לה� יש וכ� ,�האר שביתת משו� בזריעת� שיש פשוט בהמה במאכל הנה

מ"אהבי בפ"ח תנ� וכ� ביעור, ולדמיו ביעור לו יש שביעית ולדמיו שביעית לו יש מ"א בפ"ז וכדתנ� עור

לבהמה. מלוגמא ממנו עושי� דאי�

אסור שיהא מה שביעית של תב� ה"ה פ"ט בירושלמי ויעוי' בהדיא, נתפרש לא ספיחי� איסור לעני� אול�

שהיו וא"ל ברסנא לבית שאל זעירא ור' לו, והתיר זבדי בר בא לרבי דשאל לוי לר' ומייתי ספיחי�, משו�

בו אי� שתב� פסק ה"ד) (פ"ד וברמב"� ע"ש. להתיר, מברייתא דפשיט ירמיה לר' ומייתי להחמיר נוהגי�

ומהר"י והכס"מ איכא, קדו"ש אבל ליכא ספיחיו משו� שרק השיגו שהראב"ד הביא ובכס"מ קדו"ש, משו�

למאכל ראוי שאינו הגס תב� שרק פי' הרדב"ז אכ� ספיחי�, לאיסור רק כוונתו הרמב"� שג� כתבו קורקוס

איסור ג"כ בו יש וא� בקדו"ש קדוש בודאי בהמה למאכל הראוי בתב� משא"כ בקדו"ש קדוש אינו בהמה

ובנידו� ע"ש. בתב�, ספיחי� איסור שיש שמבואר מתי) עד (ד� ע"ב ו' ד� בתענית בתוס' וע"ע ספיחי�.

וקש שתב� לפי שביעית) ירושלמי ד"ה סקי"ב י' (סי' החזו"א פי' ספיחי� משו� בתב� גזרו אי הירושלמי

שהרי התב� למישרי אפשר שפיר הזרע ליה דאסרינ� וכיו� שלה�, התבואה גרעיני לצור� הוא זריעת� עיקר

בהו שיי� דלא למימר מצינ� שכ� וכיו� לזרוע כלל רגילי� אי� תב� ומשו� התב�, אלא בזריעתו מרויח אינו

הר"ש אול� ספיחי�. משו� בה� יש שפיר לבהמה שזורעי� במה או בהמה באוכלי משא"כ ספיחי�, גזירת

לאו ספקו ולדבריו ספיחי�, איסור נוהג בהמה באוכלי א� גופא בזה היה הירושלמי דספק פי' (ש�) סיריליאו

דא� לומר שרצו [ויש ע"ש, ספיחי�, משו� בה� דאי� ופשטינ� בהמה, מאכל כל על אלא תב� על דוקא

  ד"ח אייר תשע"כ

ד דשם הגאון "והיות שעסקני השביעית דקוממיות בהכוונת הגאב ,הנה קרבה שנת השבע

א מטפלים בענין הסדרת אכילת הבהמות ביבול שלא נזרע "רבי משה מנדלזון שליט

  .בשביעית

ומנהלי מוסדות וצרכניות יקנו מוצרי ' ובני תורה החרדים לדבר ה, אבקש לסייע בידם בזה

  .ובזה ימנעו חילול שביעית בפרהסיא וחשש לסייע לעוברי עבירה, חלב אלו
  

 שטיינמן. ל. חיים קנייבסקי                                   א
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אסירי דספיחי� ר"ע לדעת הוי הירושלמי דספקת דפירש אלא ספיחי�, איסור בזה יש דלדיד� מודה הרש"ס

אכילת ג� או אד� אכילת על רק מקראי ילפי' אי דנינ� ולפיכ� וגו', נאכל" מה תאמר "וכי מקרא מה"ת

פשיטא א"כ בשביעית ויזרע יל� שלא גזירה משו� רק הוי ספיחי� דאיסור כרבנ� דקי"ל לדיד� אבל בהמה,

מהרש"ס) ומש"כ ד"ה י"ז ס"ק ט (סי' החזו"א הכריע ולדינא בהמה]. למאכל אד� מאכל בי� חילוק דליכא

שאינו ופשת� כרכו� גבי מעשרות סו� בירושלמי דבעי מהא לזה וראיה ספיחי�, איסור בהמה במאכל שיש

בתב� ורק דאסור, פשיטא בהמה שבמאכל משמע ספיחי�, משו� בה� יש א� לבהמה ולא לאד� לא ראוי

א� ספיחי� איסור יש לבהמה מיוחד שזורעי� שבמה אפשר בזה וג� הנזכר, מטע� ספיחי� גזירת גזרו לא

מ� בדור הדבר נשתנה דאי חכמי�, שהתירו ירקות גבי שכתב יז) סס"ק ט (סי' בחזו"א וע"ע וקש. בתב�

גזרו שלא תב� לעני� ה"ה ולפיכ� שעתו, בתר דאזלינ� ספיחי� משו� אסור אותו זורעי� בנ"א ורוב הדורות

נאסר שפיר הבהמות מאכל בשביל שזורעי� בזמנינו א"כ התב� בשביל זורעי� שאי� לפי ספיחי� משו� בו

החזו"א (וכמש"כ חשוב אינו שהתב� משו� ספיחי� איסור ליכא שבתב� הרמב"� למש"כ וא� ספיחי�. משו�

וחששו איסור בו יש בקש מ"מ בשביעית) יזרע לא התב� ומשו� בזריעתו, ירויח לא הזרע ליה דאסרינ� דכיו�

פ"ה (עי' בכ"מ כלשונו נקט ולא עליו, גזרו לא שתב� שכתב ברמב"� מדויק וד"ז לבהמה, שיזרענו טפי ביה

לקש. תב� בי� החילוק לבאר מש"כ 12 הערה פי"ג השביעית משמרת בספר ועי' וקש, תב� יט�כ�כג) הלכה

א� הירושלמי וד� ספיחי�, משו� בה� שאי� אמרי' ומורס� תב� גבי מ"ה פ"ט דבירושלמי עוד להוסי� ויש

החזו"א אול� ספיחי�, משו� ולא קנסא משו� הוא ובפשוטו אסור, דמחשוד אמר ור"י מחשוד לקחת מותר

והביאו ספיחי�, משו� ג� אסורי� חשוד ביד ספיחי� עלו שא� דאפשר כתב שביעית) ירו' ד"ה יב ס"ק י' (סי'

להלכה. לו) ס"ק (ש� אמונה הדר�

לבהמה להאכיל שאסור פשוט זה והנה בהנאה. ג� או באכילה רק אסירי אי ספיחי� בדי� האחרוני� דנו עוד

כדרכה, רועה דבהמה למוצ"ש שיצאו שביעית ספיחי להתיר שכתב ה"ה) (פ"ד ברמב"� כדמוכח ספיחי�,

לית� אסור שביעית במוצאי וג� מותר, שביעית במוצאי ורק אסור בשביעית שביעית דספיחי ומבואר ע"ש,

ורק ספיחי�, לבהמה להאכיל שאסור חזינ� ובע"כ שרי, כדרכה רועה שהבהמה בגוונא ורק בידי� הספיחי� לה

שמא אלא חיישינ� (ולא באיסור לזרוע יכול אינו כבר דהא הגזירה עיקר שיי� לא כבר דתו למוצ"ש ביצאו

נקט וכ� כדרכה. רועה כשהבהמה לבהמה לאכילה ליה דשרינ� הוא בהא שביעית) למוצאי בשביעית יזרע

דלכ� א"ש בהנאה אסירי ספיחי� אי והנה לבהמה. אפי' הוא ספיחי� דאיסור בפשיטות סק"ו) ט (סי' החזו"א

א� באכילה דאסורי� היינו ספיחי� דאיסור צ"ל אכילה איסור רק שזה לסוברי� א� לבהמה, להאכיל אסור

ספיחי�), לאיסור ממש אכילה חשיבא בהמה אכילת מ"מ אכילה, שאינה הנאה שרי אי דא� (והיינו לבהמה

אכילה אלא גזרו לא לאכילה דקיימי דבהני י"ל מיניעוד או בהמה אוכלי כמו להנאה דקיימי והני הנאה ולא

(הובא זצ"ל אלישיב הגרי"ש דעת [וכ� וקש מתב� �חו הנאה לעני� א� ספיחי� איסור בה� גזרו שפיר צבעוני�

יא]. ס"ק נא סי' במנח"ש זצ"ל אוערבא� והגרש"ז בסופו) בבהה"ל ה"ב פ"ד אמונה בדר� דבריו

(בתו"כ ר"ע שמדברי שכתב ה"ב) משמו"י (פ"ד המל� בשער יעוי' בהנאה, אסירי ספיחי� אי הנידו� ובעיקר

וגו', נאס�" ולא נזרע לא ה� השביעית בשנה נאכל' 'מה תאמר "וכי מהכתוב ספיחי� איסור שלמד בהר) פ'

דבריו כל אול� ע"ש. שרי, בהנאה אבל בפסוק, כמוזכר באכילה אלא אסירי ספיחי� איסור שאי� ללמוד יש

שלא גזירה משו� מד"ס רק אסירי דספיחי� כרבנ� דקי"ל לדיד� אבל מה"ת אסירי דספיחי� ר"ע לדעת רק ה�

שימוש כל נאסור לא שא� כיו� בהנאה א� דאסור י"ל מעצמו גדל שזה ויאמר שביעית באיסור לזרוע יבוא

בשביעית הקה"י (וכ"כ אחרינא שימוש לצור� שיזרע למיחש איכא אכתי האכילה את שנאסור א� אז הפרי

מכ�. יותר נאסר לא א"כ אקרא שסמכוהו כיו� לרבנ� דא� דאפשר מוכרח זה דאי� אלא ה), אות כב סי'

הפוסקי� מכל משמע שכ� שכתב באכילה, אלא נאסר אינו לרבנ� דא� שנקט מדבריו דמשמע בשעה"מ וע"ש

דא� ספיחי�) ד"ה ג' אות ריש נט סי' (שביעית דוד המקדש וכ"כ בלבד. אכילה איסור אלא הזכירו שלא

החזו"א ודעת בהנאה. שאסורי� תוס' שדעת מדברי) א� ד"ה (ש� הביא א� בהנאה, מותרי� ספיחי� לרבנ�
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איסור הוי לא א� תשמישי� ובשאר באכילה אסורי� דספיחי� לעיי�) ויש ד"ה סקט"ז יג וסי' סק"ד, (שביעית

בוש� עשבי להריח שאסר סק"ט) יד (סי' עוד וע"ש הנאה, באיסורי זכיה אי� די� בה� שיי� ולא הנאה

הנאה, איסורי שאכלה כמו חשיב לא ספיחי� הבהמה אכלה א� בניד"ד ולפ"ד ע"ש. ספיחי�, משו� האסורי�

כמו חשיב א"כ באיסור משתמש אינו שכעת וכיו� השתמשות, איסור כ"א מהדבר הנאה איסור ליכא שהרי

לחוד. אכילה איסורי שאכלה בהמה

אותו להאכיל א� אסור (ולכ� השתמשות איסור הוי דספיחי� הנ"ל החזו"א דברי עפ"י לחדש שרצו ויש

לחוד הגברא על השתמשות איסור אלא אכילה איסור אפי' זה דאי� דאפשר בוש�), עשבי ולהריח לבהמה,

להשתמש שאסרוהו שכיו� אלא אכילה לאיסורי שעשהו גדרו אי� האכילה לעני� וא� בזריעתו, ירוויח שלא

שלא הגברא על די� איכא אלא כלל אסור אינו שהחפצא נמצא ולפי"ז שימוש. חשיב האכילה ג� לכ� בו

בזה שעובר מאכל בהמתו את שהאכיל לאחד ודמי נתפטמה, די� ביה שייכא דלא פשוט וא"כ בו, להשתמש

אול� דאיסור. חפצא זה שאי� כיו� מאיסור נגר� די� בזה שאי� שבועה, איסור על שעובר או אב כיבוד על

(והגדרתו אסורות מאכלות ככל ודינ� בכ"מ), הרמב"� (וכלשו� אכילה איסור דהוי האחרוני� נקטו להלכה

צרי� לכתחילה ספיחי� בקדירה בישל א� ולכ� בבליעות, שנאסר תשמיש�), ושאר אכילת� אסרו שחכמי�

אמונה דר� עי' נאסר, לא מעל"ע ולאחר התבשיל נאסר לעת מעת תו� תבשיל בה בישל א� ובדיעבד הגעלה,

החזו"א. בש� שכ"כ סק"ז) צה"ל ופ"ח כג, ס"ק צה"ל (פ"ד

(פ"ד בשקלי� איתא דהנה שומרי, סוד"ה ע"א פד ד� במנחות התוס' דברי בביאור תלוי� הדברי� [ויסודי

מתרומת שכר� נוטלי� הלח� שני לצור� חיטי� של או העומר מנחת לצור� שעורי� של ספיחי� שומרי מ"א)

הרי העומר קרב� מזה הביאו כיצד מדאורייתא הוא ספיחי� דאיסור עקיבא לר' הקשה ש� ובתוס' הלשכה,

(דסובר דר"ע לרבנ� א� כ� הקשה לא תוס' אמאי דלכאורה האחרוני� ומקשי� ע"ש, ישראל', 'ממשקה זה אי�

הוי האיסור כל שלרבנ� הנ"ל כיסוד להוכיח שרצו יש ומזה ישראל. ממשקה זה דאי� מד"ס) הוא שספיחי�

חפצא איסור דהוי לר"ע ורק ישראל", "ממשקה הוי ושפיר חפצא, איסור שו� בזה אי� וא"כ השתמשות איסור

שיהיו) סד"ה בביה"ל ה"ב (פ"ד אמונה בדר� יעוי' אנפי, בכמה דבריה� דחו באחרוני� אול� התוס'. הקשה

ספיחי� איסור רבנ� בה� גזרו שלא שדות יש א"כ מד"ס הוא ספיחי� דלשיטותי' כיו� לק"מ, דלרבנ� שביאר

הל' (פ"ד הרמב"� שכתב אחרי� באופני� או זרע בשדה או ניר בשדה או בור בשדה שגדלו ספיחי� כגו�

שגדלו מספיחי� הלח� ושתי העומר קרב� את שהביאו י"ל וממילא ספיחי�, איסור בה� שאי� כט) כח כו

הרי ובדאורייתא מה"ת, הוא ספיחי� דאיסור דס"ל לר"ע ודוקא מד"ס, אפילו איסור בה� שאי� אלו בשדות

[אול� ישראל. ממשקה זה אי� הרי מספיחי� העומר קרב� הביאו אי� הקשו לשדה, שדה בי� חילוקי� אי�

מספיחי� הללו הקרבנות את מביאי� שהיו שהכוונה מבואר הט"ו) החדש מקידוש (פ"ד הרמב"� על במפרש

המותרי�]. מספיחי� שהביאו כדבריו ודלא טז), סס"ק יג סי' (שביעית בחזו"א וכ"ה מדרבנ�, באכילה האסורי�

בתענית התוס' וכדעת מותרי�, ספיחי� דר"ע דלרבנ� ס"ל במנחות דהתוס' דאפשר שכתבו יש ע"בעוד (ו

דר"ע דלרבנ� לתוס' דס"ל שכתבו יש עוד מר"ע. רק הקשו ולפיכ� רשב"ג), ד"ה ע"ב יט וש� מתי, עד ד"ה

בר"ש איתא וכעי"ז אדאורייתא, העמידוהו אחר באופ� דא"א העומר לגבי לפיכ� מד"ס רק הוי שספיחי� כיו�

ע"ש]. ה', פיסקא פ"א בהר פרשת לספרא בפירושו �משאנ

וא� חפצא, איסור הוי ולכ"ע טפי, חמיר הביעור זמ� לאחר א� ספיחי�. איסור לעני� הוי האמור כל אול�

(ולא הפקר היינו דביעור ע"ב) נב ד� (בפסחי� דס"ל ראשוני� ובעוד בתוס' מצינו ובאמת בהנאה. נאסר

בקידושי� התוס' בדברי אפתח ובתחילה בהנאה, נאסר זה הרי ביערו ולא עבר א� ואפ"ה העול�) מ� לאבדו

באיסה"נ. מקדש בכלל הוי הביעור אחר שביעית בפירות דהמקדש שכתב המקדש), ד"ה (סו� ע"ב נו ד�

בהנאה מותר דשביעית כתב ושני) (ד"ה ע"א נח בד� דש� התוס', דברי בסתירת שהקשו באחרוני� [וע"ש

קוד� אבל ביערו, ולא הביעור זמ� כשהגיע היינו הנאה איסורי דהוי תוס' דמ"ש הרש"ש ותי' מהרש"א), (עי'

הביעור זמ� לאחר דפ"ש בהדיא ש� הריטב"א וכ"כ בהנאה]. מותר הר"ז הפקיר� א� הביעור לאחר וכ� הביעור
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¯Â¯È··פרטי� כמה שמענו המומחי� אצל

לזה (שיהיו הפרות 
מזו בהרכב

סוגינ שני צורכות הפרות בהמש�), פק"מ

שחת � וגס וכוספא, גרעיני� � מרוכז ,
מזו

כל במש� והכוספא הגרעיני� וקש, �תחמי

השביעית שהשנה כ� מחו"ל יבוא ה� השני�

ולשימוש להשגת� שינוי שו� מהוה אינה

בגידולי מקור� הגס 
המזו משא"כ בה�,

צור� יש מרוכז 
במזו שג� עוד, 
[יצויי א"י.

השני� שבמש� לפי חו"ל, מיבול שה� לברר

מתקבלי� לא החיטה שגרעיני זמני� ישנ�

ושולחי� צימוק�, מפאת הקמח לטחנות


וכ חיי�, לבעלי התערובת למכוני אות�

הקמח כשטחנות הקודמות בשמיטות היה

�האר מתוצרת חיטה לקלוט מוכנות היו לא

תערובת ומכוני בשמיטה, שנזרעות מגלל

עלולי� 
סובי 
וכ שעורה, 
וכמוב אות�, קלטו

בקונטרס פורס� � .
ספיחי איסור בה� להיות

הגס 
המזו כמויות .[186 מס' שדה הליכות

8 ה� החולבות לפרות הנצרכות היומיות

נצר� חלב שקית שלכל יוצא כ� ליו�, ק"ג

עוד 
[יצויי בא"י. ס"מ בכ�20 שמיטה לחלל

מפרות 
למזו יותר נצרכות חולבות שפרות


מזו ק"ג 8 נצרכות חולבות שפרות היבשות,

ולעגלות ליו�, ק"ג 6 היבשות ופרות ליו�, גס

ק"ג 3 ראשונה) המלטה עד אפס (מגיל

נס�, כיי� הנאה איסור הוי הביעור דאחר בהדיא ואינו) (ד"ה ע"א סג ד� בע"ז התוס' וכ"כ הנאה. איסור הוי

דהוי נס� דיי� דומיא האיסור בשעת שביעית מפירות דנהנה משו� ואיסורא איירי הביעור אחר שמא (וז"ל:

דאיסור חפצא הוה דשביעית כול�) (ד"ה ע"ב עב ד� בזבחי� בתוס' וע"ע נס�). מיי� דנהנה משו� טעמא

באחרי� מתערב היה א� ידלק, שביעית בקליפי שצבעו בגד ע"א קא ד� בב"ק דאמרינ� דהא שכתב הנאה,

המלח. לי� הנאתו להולי� צרי� ולפיכ� הנאה איסור דהוי משו� ור"ל המלח, לי� הנאה יולי� אמרי' הוה

ועי' בצבע, יש איסור איזה בהדיא נתבאר לא ידלק, שביעית בקליפי שצבעו בגד בגמ' דאמרי' בהא [והנה

וכ"פ ביער, ולא הביעור אחר או בספיחי� דמיירי שפי' טו) ס"ק ט סי' ערלה סק"ו, יא סי' (שביעית בחזו"א

מצות מצד לבעלי� השתמשות איסור אלא זה דאי� דאפשר החזו"א כתב א� הביעור, אחר דמיירי המאירי

נתערב שא� הנ"ל בזבחי� דמתוס' כתב, ש�) (בערלה דבריו ובסו� הנאה, באיסור הפרי עצ� אי� אבל ביעור,

הנאה שיולי� מה יהני מה אז השתמשות איסור הוא דא� הנאה, איסור דהוי חזינ� המלח לי� הנאה יולי�

חזינ� וכ� האסור]. שימוש כא� יש אכתי ממו� הנאת כא� אי� א� וא� בה�, משתמש סו"ס הא המלח לי�

שביעור הרמב"� כדעת ע"ב) נב ד� בפסחי� הרא"ש תוס' מ"ח, פ"ט (בשביעית ס"ל גיסא דמחד בהרא"ש, ד"ז

דהוי מבואר יולי�) (ד"ה ע"ב מט ד� ובע"ז תבלי�) (ד"ה ע"ב פט בשבת הרא"ש בתוס' ומאיד� הפקר, היינו

פ"ז אמונה בדר� [ועי' בהנאה אסורי� דפ"ש שכתב יא) כג, (שמות עה"ת הטורי� בבעל וכ"ה הנאה, איסור

שמותר הרמב"�) (כדעת דס"ל בפסחי� בר"� חזינ� וכ� הביעור]. אחר כוונתו דאולי שכתב לו) אות (בציה"ה

ד"ה ע"ב פט (ד� בשבת להר"� ס"ל מ"מ הפקר, כ"א העול� מ� איבוד הביעור שאי� לפי הביעור לאחר

וכ� סק"ה). קב סי יו"ד בפר"ח להלכה דבריו (והובא בשביעית הנאה איסור שיש ע') (סימ� ובתשו' ורמינהו)

הביעור, לאחר שצבעו דהיינו ידלק שביעית בקליפי שצבעו בגד מש"כ פירש בהר) (פרשת דבתו"כ בר"ש, חזינ�

כז (סי' ס"ל גיסא דמחד השולח� בפאת מבואר וכ� הפקר. היינו דביעור מ"ח) פ"ט (שביעית דשיטתו א�

פ"ג שקלי� הירולמי על חדיתי�' 'עתיקי� (בפירושו כתב ביער ולא עבר א� ואפ"ה הפקר, היינו דביעור ס"ג)

העול�, מ� איבוד אינו דביעור להוכיח כתב ז) כה, בהר (פרשת הרמב"� [והנה בהנאה. נאסר זה שהרי ה"ב)

וכו', הנקברי� מ� ולא הנשרפי� מ� לא שביעית פירות תמורה) (בסו� במשנה חכמי� מנו לא אמאי דא"כ

אכתי דאל"כ בהנאה, נאסר זה אי� ביערו ולא הביעור זמ� הגיע א� א� דלשיטתו להוכיח שרצו ויש ע"כ,

הת� תני דלא דאפשר מוכרח זה אי� ולכאו' הנקברי�, או הנשרפי� בכלל במתני' ד"ז תני לא אמאי תיקשי

כדי�]. עשה שלא מה על אותו שקנסו במה ולא עצמ�, מצד הנאה איסורי שה� דברי� אלא
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המומחי�, בש� כתוב ראיתי עוד ליו�].

ממה ה� בנפח הבהמה של מאכלה שרוב

עיקרו החלב יצור 
וכ באיסור, בא"י שגדל

תאכל א� שהרי האיסור, מאכלי ע"י נעשה

חלב כלל יצא לא ההיתר מאכלי את רק

חלב כ30% יצא איסור רק תאכל .˜�‰וא�

יהושע˜�‰. המומחה לפי בזמננו, החלב יצור של המציאות בדבר מחלב" "גמולי בקונטרס מש"כ כא� ואצטט

שיחי': מירו�

ליו�. מזו� קילו 50 ניזונת פרה .1

קילו. 25 שה� הנ"ל, קילו שב�50 היבש, החומר את רק מחשבי� חקלאי� בנתוני� .2

או שיבוליה, ע� יחד שנקצרה שועל, שיבלות או חיטה, דהיינו שחת, אחוז 10 הנ"ל קילו ה�25 מתו� .3

שליש. הבאת קוד� נקצרי� וה� שה�, כמות כ� אות� ונותני� שיבוליה�, ע� יחד שנקצרו קטניות

בע שליש, הבאת אחר שנקצרת חיטה דהיינו חיטה �תחמי או ,�תחמי אחוז 25 הנ"ל, קילו 25 מתו� וד4.

ומכניסי� שליש, הבאת קוד� שהוא קוד� שבועות שלושה קוצרי� ולפסח חלב, כעי� נוזל ה� החיטה, גרעיני

�תחמי או ,�לתחמי שנהפ� עד זמ� למש� הרמטית סגירה ע"י הכל את וכובשי� לבור, קשיה א� החיטה את

כנ"ל. הוא החמצה ותהלי� תירס

לפסח וזריעה צפופה, פחות רגילה שזריעה רק ,�לתחמי במיוחד כלל בדר� היא ,�לתחמי חיטה זריעת .5

לא והגרעיני� גש� מספיק יורד כשלא ולפעמי� במיוחד, נזרע לפעמי� חיטה, שחת ואילו צפופה. יותר

ממוצע. בזה לקבוע וקשה לשחת, אות� קוצרי� כראוי מתפתחי�

אלו אחוזי� אבל ,�האר מיבול גרעיני� אחוז כ�10 עוד עד נותני� ,�האר גידולי הנ"ל, אחוז ל�35 בנוס� .6

הנ"ל ע� ביחד מחו"ל. גרעיני� לעומת הגרעיני� בהוזלת ותלוי בשנה, עונה ובכל שנה, בכל משתווי� אינ�

אחוז. 55 זה ,3 שבמס' אחוז ה�10 ע� ויחד אחוז, 45 ה�

אחד. יו� אפי' להתקיי� תוכל לא מי� תשתה לא הבהמה א� .7

יתנו וא� כלל, חלב יתנו לא אבל יחיו, הפרות הנ"ל, �האר מיבול אחוז ה�25 את לבהמות, יתנו לא א� .8

אחוז. 40 או 30 רק חלב, יתנו מא"י רק

המשקל, מגיע שאז אחוז, 45 כשה� ובודאי אחוז, 70 עד מ�65 יותר ה� ברטוב, כשה� הנ"ל, אחוז ה�35 .9

אחוז. 80 עד

בהמה, למאכל החיטה גרעיני הולכי� ,�האר מיבול חיטה קולטות אינ� הקמח שטחנות השמיטה, בשנת 10

איסור. מאכל אחוז ל�90 להגיע יכול ואז

על 30 מטר עד להגיע ויכול ,20 מטר על 20 כמטר מנימו� ,�האר קרקע מעיבוד עשוי חלב ליטר כל .11

מוציא מרובע, מטר אל� שזה מטר, 20 על מטר 50 שהוא דונ� דלהל�, החישוב [לפי לליטר. 30 מטר

חיטה מאשר מוקד� יותר נקצרת לשחת שהחיטה (כיו� שחת, קילו ו�800 ,�לתחמי חיטה טו� בממוצע

יהיה מתירס �התחמי וא� מטר, על מטר מעבדי� חיטה �תחמי קילו בשביל אז תירס, קילו ו�1600 ,(�לתחמי

50 אוכלת ופרה ס"מ, 125 על ס"מ 125 מעבדי� קילו כל בשביל ולשחת, ס"מ, וחצי 62 על ס"מ וחצי 62

ליו�, חלב ליטר 40 בממוצע נותנת ובהמה קילו, 40 דהיינו שביעית, מאיסורי מזה אחוז ש�80 ליו�, קילו

לליטר וא"כ מחו"ל, ה� גר� וה�200 גר�, 1200 נותני� ליטר בשביל א"כ גר�, 800 נות� קילו שכל יוצא

קילו, 45 דהיינו אחוז, ל�90 יגיע וא� הפחות, לכל ס"מ 120 על ס"מ 120 השמיטה בשנת מא"י מעבדי�

ס"מ]. 130 על ס"מ 130 בער� יגיע ,8 במס' כמו הפרה, שאוכלת קילו ה�50 מתו�

עשוי לקנות, שעתידי� חלב ליטר כל שלאחריה, שבועות עד השמיטה שבשנת החור� שמסו� יוצא .12

איסור מלבד וזאת הנ"ל. קרקע כמות של עבודות, ושאר שביעית, פירות ושימור וקצירה, וזריעה, מחרישה
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ÔÂ¯˙Ù‰כל רכישת הוא שבה� האידיאלי

שישית, מגידולי �והתחמי המאכל

ויבול בצורת שנת שהיה זו בשנה (א�

אינו זה 
פתרו מהמוצע, מעט היה הצמיחה

�קיבו (כמו מקומות ממספר מלבד מעשי

שתספיק כמות לאגור שהצליחו ח"ח)

מחו"ל, הנ"ל מאכל לרכוש או לשנתיי�),

לחודש הגידולי� וזריעת חרישת בהאצת או

השנה במש� מעצמ� יגדלו והגידולי� אלול

התבואה שתצמח קוד� 
תב בעודה ויקצרוה

אינ� הגרעיני� א� זה 
(ובאופ גידולה שליש


ספיחי איסור בה� 
ואי לתבואה נחשובי�

למעשה הורה וכ� לבהמה, להאכילה ומותר

הקצירה תעשה 
מכ ולאחר החזו"א) רבינו

להקפיד יש בזה ג� (אול� ב"ד אוצר במסגרת

הביעור 
בזמ ב"ד אוצר ברשות שתהא

אול� הביעור). לאחר יאסר זה הרי דבלא"ה

נעשה לא ד"ז הבהמהבפועל מאכל ורוב ,

באיסור, זריעה ע"י בשביעית נעשה �באר 
כא

(כמו הגדולי� מהמפעלי� החלב ומוצרי

מאכלי� שאוכלי� מבהמות ה� תנובה)

דונ� 
למליו קרוב בשביעית וזורעי� אסורי�.

דונ� אל� כ�350 שמתוכ� הבהמות, לצור�

של כשרות� שתחת החלב לצור� הוא

דונ� אל� מ�120 למעלה ומתוכו החרדיי�,

ה'. לדבר החרדי� שימוש עבור הוא

,ÔÂ„È�‰Â'‡קדו"ש דיני נוהג בחלב א�

היתר, מאכלי שאוכלת 
באופ (א�

וקוד� 
ספיחי שאינ� שביעית מאכלי דהיינו

הביעור), 
בשתיה·'זמ נאסר החלב א�

,
ספיחי מאכילת נוצר שהוא לאחר‚'לאחר

בהנאה אסורי� ה� שלכ"ע הביעור 
זמ

(סו� ע"ב נו ד� 
בקידושי בתוס' כדמבואר

ש�, הרש"ש שביאר וכמו המקדש), ד"ה

בשתיה, אסורי� ה� זה„'א� חשיב אי א�

לקנות מותר א� בדיעבד, ושרי גור� וזה

לקנות שיכול 
(באופ זה מחלב לכתחילה

בקל), כשר א�‰'חלב החלב שרי אי א�

טימטו�, בזה החלבÂ'יש בקניית יש א�

איסור ומשו� דאורייתא עור לפני משו�

מסייע.

øåñàä øáã úîçî øöåðù áìç ïéã

ÏÈÁ˙�Âסעי� ס' סי' ביו"ד הרמ"א בזה,

בדברי� שנתפטמה בהמה כתב: א'

כל נתפטמה לא א� אבל מותרת אסורי�

ומקור ע"כ. אסורה, אסורי� בדברי� רק ימיה

מהסוגיא שהוא משה בדרכי כתב דבריו

חנינא רבי 
תנ דהת� ע"א, לא ד� בתמורה

הטריפה 
מ שינקה כשירה אומר אנטיגנוס 
ב

מ"ט מקשי ובגמ' המזבח, גבי מעל פסולה

האכילה מעתה אלא מינה דמפטמא אלימא

חנינא ר' תני אלא דאסירא, ה"נ ע"ז כרשיני

חלב שהניקה 
כגו 
יוחנ דרבי קמיה טריטאה

לעמוד ויכולה הואיל לשחרית משחרית רותח

רותח חלב שהניקה ופרש"י לעת, מעת עליה

ויכולה הואיל לשחרית משחרית ימיו כל

לכל גור� עתידי, חלב ליטר כל ובשביל הביעור. אחר והנאה ביעור, מצות וביטול בספיחי�, ושימוש סחורה,

הנ"ל. האיסורי� את יעברו לא חלב יקנו לא וא� הנ"ל, האיסורי�

נהני� אימתי עד מ"ז, פ"ט בשביעית דתנ� כמו שניה, ברביעה לכאו' ה� דג�, מיני של הביעור זמ� .13

בכ"ג � ובבנונית מקדימה, בשנה � חשו� בי"ז שהיא שניה, רביעה שתרד עד שביעית של ותב� בקש ושורפי�

שלא וכיו� י"א, הל' ממתנ"ע ופ"א י"א הל' מנדרי� בפ"י הרמב"� שפסק כמו כסליו, בר"ח � ובמאוחרת בו,

מה. סי' ח"ג המבי"ט בשו"ת עוד ועב"ז כסליו. ר"ח לנקוט יש עצמ�, דג� למיני אחר, ביעור זמ� מצינו
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לעת מעת שחרית של חלב אותו על לעמוד

לעת מעת וכשהגיע אחרת אכילה שו� בלא

היא ממנה גדילתה כל הלכ� וינקה חזרה

וכתב בינתיי�", אחרי� דברי� אכלה "ואפילו

אפילו ריהטא ולפו� שינקה) (ד"ה תוס'

א�לה לאסור דנו שתוס' ומבואר דיוט,

היתר מדבר ג� שנתפטמה היכא להדיוט

כזה בשיעור איסור מהדבר שאכלה אלא

כתב ולפ"ז לחוד. זה על לעמוד שיכולה

הוא ימיה כל הרמ"א שמש"כ (סק"פ) הש"�

מה�, גדילתה שעיקר ר"ל אלא דוקא לאו

ימיה כל האסורי� דברי� אכלה א� וה"ה

בינתיי� אכלה אפילו לשחרית משחרית

בש"ס כדאיתא הכי דינא המותרי� דברי�

אי התוס' דנסתפקו והא ש�. ותוס' ורש"י

מסוגיא 
כ הוכיחו ולא להדיוט, א� אסור

שאכלה פרה 
שרינ דלא ע"א מט ד� דע"ז

גור� בחד אבל זוז"ג משו� רק ע"ז כרשיני

אי גופי' בזה שנסתפקו משו� היינו אסורה,

או אסורה אכילה מאיסורי כשנתפטמה ג�

ראיית היה גופא דזה שפי' בכנה"ג ועי' לא,

דאל"כ אכילה באיסורי איירי דהתוס' הרמ"א

דמקור כתב (ש�) הגר"א אול� נסתפק. במה

ע"א מט ד� דע"ז מהסוגיא הוא דינא להאי

ע"ז בכרשיני שנתפטמה פרה 
שרינ דלא

לא שא� משמע גור� וזה זה 
מדי אלא

עוד אסור. הר"ז איסור בדבר רק נתפטמה

שא� הספרי מדברי להוכיח הגר"א כתב

שא� משמע מותר, ומטהרה מטמאה ינקה

ובמה אסור. זה הרי לחוד מהטמאה ינקה

דמשמע (משו� בתמורה התוס' שנסתפקו

לפסול מדאיצטרי� מותר דלהדיוט ש� במתני'

ביאר דע"ז, מהסוגיא הוכיחו ולא לגבוה)

דבר בינתיי� שאכלה היכא דספק� הגר"א

לא א� אבל זוז"ג דחשיב דאפשר אחר

ונראה אסור. ודאי איסור בדבר רק נתפטמה

"כל נתפטמה הרמ"א דברי שפירש מדבריו

בכה"ג דרק בדוקא, האסורי�, מדברי� ימיה"

המותרי� דברי� ג� אכלה א� אבל ,
אסרינ

והיוצא התוס'. נסתפקו ובזה מותר, מדינא הרי

נתפטמה א� ולגר"א דלרמ"א הנ"ל, מכל

א� 
כ פסק דהרמ"א אלא אסור, ימיה כל

בד"מ (וכדמבואר לשחרית משחרית כשאכלה

וכמו בתמורה, מהסוגיא הוא דבריו שמקור

כדבריו פסק והגר"א הש"�), דבריו שביאר

בע"ז, וכסוגיא ימיה כל שאכלה בגוונא רק

בספק תליה לשחרית משחרית אכלה אבל


שכיו או זוז"ג ככל שרי אי בתמורה התוס'

דהוי א� לאסור יש אז אכילתה עיקר שזה

דסבר משו� היינו דאסר והרמ"א זוז"ג.

ויכולה מה� וגדילתה אכילתה שעיקר דהיכא

לפמש"כ (אול� זוז"ג. חשיב לא עליה לעמוד

איירי דלא הב', בדר� תוס' בדעת הש"�

לפ"ז כרמ"א), (ודלא הנאה באיסורי אלא

הגר"א). כפירוש הוא התוס' 
נידו

˙Ú„·Âבהדיוט אסר אי האחרוני� דנו תוס'

איסור דהוי ע"ז כרשיני כשאכלה רק

שנהנה חשיב הבהמה כשאוכל דאז הנאה,

שאינו 
כיו אכילה באיסור אבל מהאיסור

ג� דאסר או שרי, עצמו האיסור אוכל

משמע וברמ"א לחוד. אכילה איסורי כשאכלה

מבואר 
וכ אסר, גווני ובכל חילק שלא

ובש"� מהספרי. שהביא במה הגר"א מדברי

סו) רמז (יבמות שהמרדכי הביא (סק"ה)

נטע) שא� (ד"ה ע"א מט ד� בע"ז והתוס'


כיו מותר אכילה (דבאיסורי בזה חילקו

דעת הביא 
וכ עצמו), האיסור אוכל שאינו

היכא דאפילו מז) כלל (סו� והיתר האיסור

שרי טמאה הבהמה 
מ היתה גדילתה שעיקר

נתגדלה ה"ה וא"כ כשרו�, הוי דמעוכל מטע�

ובדעת דמותר. האסורי� בדברי� רק ימיה כל
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א' פני�, בב' הש"� כתב בתמורה התוס'

ע"ז כרשיני כשאכלה דוקא קאי שהתוס'

משמע 
וכ הנאה, איסור דהוי ש�, שהזכירו

כתבו ולא בזה דנתספקו והא באגודה,

ע"א מט ד� בע"ז כדמוכח דאסור בפשיטות

די"ל משו� אסור, הוי גור� חד הוי דאי

אבל ע"ז כרשיני ימיה כל אכלה דוקא

בנתיי� דברי� שאר ואוכלת לשחרית משחרית

מדבר הוא מאכלה עיקר שא� [ומבואר לא,

התוס' נסתפקו היתר דבר ג"כ ואוכלת איסור

יעוי' ולהלכה גור�, וזה לזה ד"ז חשיב אי

שתוס' ב' פז]. סו"ס ביו"ד הפוסקי� במש"כ

ולא אנטיגנוס 
ב חנינא לרבי רק 
כ כתבו

מפורש חטאת בתורת אול� כוותיה. קי"ל

באיסורי (ולא אכילה באיסורי איירי שתוס'

והיתר האיסור ע� נחלק והתוס' הנאה),

והמרדכי.

˙Ú„·Âאכילה איסור 
בי חילק שלא הרמ"א

כל שנתפטמה וכל הנאה, לאיסור

הביא אסורה, אכילה מאיסורי רק אפילו ימיה


די סה (כלל חטאת בתורת מש"כ הש"�

שינקה בהמה דלפ"ז והיתר האיסור בש� י')

"אסור ימיה כל ינקה לא אפילו טמאה מחלב

ב' בזה ויש הגוי, 
מ לקנות" לכתחילה

דא� כתוב או"ה בש� חטאת בתורת טעמי�,

,
העי מראית משו� אסור ידוע דבר הוא

זוז"ג לעשות שאסור משו� כתב ובש"�

דפרה יא סעי� קמב בסי' כדמבואר לכתחילה

מותרת כוכבי� עבודת בכרשיני שנתפטמה

אבל גור� וזה זה משו� דיעבד דוקא

צ"ע, הש"� ביאור [ובאמת אסור. לכתחילה

שנתפטמה בהמה שאסר ברמ"א דתינח

זוז"ג, משו� רק להתיר ובעי' אכילה מאיסורי

ל לאסור יש עצמושפיר האו"ה אבל כתחילה,

מותרת ימיה כל נתפטמה דאפילו ס"ל הרי

לאסור שיי� מה וא"כ כשרו� דהוי משו�

בפמ"ג ועי' לכתחילה. אסור דזוז"ג משו�

יחד, הסברות ב' בצירו� האו"ה דעת שביאר

שיאמרו 
העי מראית משו� לכתחילה דאסור

לכתחילה וע"כ וא"ש]. לכתחילה, שרי זוז"ג

כל נתפטמה שלא מבהמה א� לקנות אסור

אכילה מאיסורי מהרש"א˜�Âימיה 
בגליו ועי' .

.Â�˜לפי הש"� וביאר לקנותו, לכתחילה דאסור טמאה מחלב שינקה גוי של בהמה לעני� האו"ה במש"כ

תמ"ח, סו"ס (או"ח הפמ"ג דדעת בפסח, �חמ שאכלה גוי של בהמה לעני� ג"כ מצינו לכתחילה. אסור דזוז"ג

לכתחילה. אסור דזוז"ג �החמ מאכילת מעל"ע תו� שנחלב החלב לאכול דאסור לקמ�) דבריו ויובא

לאו לכתחילה, דחשיב לפי ולשתותו לקנותו אסור החלב שנוצר לאחר שאפי' בפשיטות שנקטו מה אול�

דלכתחילה פסק, מילתא ריחא לעני� א' סעי' קח סי' דביו"ד הרמ"א, בדעת סתירות בזה ומצינו דפשיטא, מילתא

לו אי� א� אבל אחר פת לו יש א� חלב ע� לאכלו אסור בשר ע� פת אפה ולפיכ� מילתא דריחא חוששי�

איסור ע� פת אפה כוכבי� עובד א� וכ� הרמ"א והוסי� דיעבד, זה לעני� מיקרי דזה מותר בריוח אחר פת

התורת מדברי שהעיר סק"ד בט"ז ועי' לכתחילה. מיקרי זה דכל אחר פת לו יש א� פת אותו לקנות אסור

שנט"ל וא� יומו בני אינ� כליה� שסת� לפי מה� לקנות דמותר בכליה� שבישל נכרי לעני� שכתב חטאת

ו' סעי' קכב בסי' הרמ"א מדברי שהעיר סק"ו בש"� ועי' לכתחילה, הקניה חשבינ� לא מ"מ לכתחילה אסור

ולכ� דיעבד. מיקרי כוכבי� עובד ביד נעשה שכבר כיו� מ"מ לכתחילה אסור דנט"ל שא� להדיא כ� שפסק

ע"ש. להחמיר, סברא יש בפת דדוקא סק"ו) בש"ד (ש� בפמ"ג חטאתפי' התורת מדברי קשה עדיי� עכ"פ

לפי הגוי מ� לקנותו דאסור טמאה מחלב שינקה בהמה לעני� סק"ה) ס (בסי' הש"� שהביא האו"ה בש�

יש הכא דרק צ"ל ובע"כ מזה). שהעיר סק"א כא סי' חאו"ח חסד תורת בשו"ת (ועי' לכתחילה, אסור דזוז"ג

וה"ט לכתחילה, שרי זוז"ג שיאמרו העי� מראית משו� דהוא ס) (סי' כא� הפמ"ג עפמש"כ להחמיר סברא
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א� א� שלפיכ� יעקב בית מתשו' שהביא

אסור לכתחילה ימיה כל נתפטמה לא

.
המזו שנתעכל לעת מעת אחר עד לשוחטה

כשנתפטמה שהתיר לש"� שא� בפמ"ג ועי'

והיתר האיסור לדעת מ"מ אכילה, באיסורי

שיאמרו 
העי מראית משו� לכתחילה אסור

ימיה כל וכ"ש לכתחילה, שרי גור� וזה זה

הפמ"ג כתב [אול� איסור, דאוכל שיאמרו

דבר הוא א� רק הוי 
העי המראית שכל

לכתחילה. מותר המרדכי ולדעת ידוע],

‚"ÓÙ‰Âבש� שכתב הגדולה כנסת הביא

שרי לגבוה דא� והרע"ב הרמב"�

בגמ' מש"כ ופירשו לעת, מעת מאחר

מעת אלא כפרש"י, לא לשחרית משחרית

לעמוד שיכולה 
כיו לשחרית משחרית לעת

דליכא ליישב כתב ולפ"ז אכילה. באותה

דהאו"ה לתוס', והיתר האיסור 
בי סתירה

תו� איירי והתוס' לעת מעת לאחר איירי

והרע"ב דהרמב"� תמה והפמ"ג לעת. מעת

כ"א ימיה כל כשאכלה כלל איירי לא


שכיו חידשו דבזה אחת, פע� כשאכלה

מעת 
לכ האיסור מכח הוא כעת שחיותו

כל כשנתפטמה אבל אסורה, היא הרי לעת

לעת מעת תאכל שלא מה יהני לא ימיה

ד� בע"ז אמרו בהדיא דהא להתירה, כדי

מעת מהני דלא אלמא תרזה, פרה ע"א מט

לשאר ע"ז 
בי חילוק ליכא (ולדבריו לעת,

אפשר חלב לגבי בניד"ד והנה איסורי�).

שנוצר דבר שזה 
כיו שאסור מודו דכ"ע

וצ"ע. יו�, יו� שאוכלת ממה

˙ÂÚ„ÏÂנתפטמה א� שרק הסוברי�

כתב אסור, הר"ז הנאה באיסורי

הנאה באיסורי דוקא שזה דאפשר הפמ"ג

אבל אסור 
שאפר בקבורה שדינ� כזה

מותר, הבשר ג� אז מותר 
שאפר 
בנשרפי

אז בפסח �חמ האוכלת דבהמה כתב (ולפ"ז

מאיסורי דלאו דשרי פשיטא לעת מעת לאחר

לעת מעת תו� א� אלא החלב, בא הנאה

מד"ס לכתחילה אסור גור� וזה זה דהוי 
כיו

או 
מהנקברי הוי �חמ אי ספק דיש 
וכיו

א� ולקולא), 
דרבנ ספיקא הוה 
מהנשרפי


בנשרפי דא� אלא 
כ לא בראיות הוכיח

ע"ש. ,
כ דינו

‰ÏÂÚ‰מאיסורי ימיה כל נתפטמה לדינא,

משיטת מלבד אסור, לכ"ע הנאה

שא� (מטע� שהתיר סק"א) ס' (סי' הפלתי

הא מ"מ הנאה מאיסורי הנאה מגיע שבכ�


הנאת כדר� שלא נתפטמה˜�Êהוי ע"ש). ,

ולהגר"א לרמ"א אכילה מאיסורי ימיה כל

לשחרית משחרית אכלה מותר. ולש"� אסור

(לדעת התוס' נסתפקו מזה) גדילת� (שעיקר

א� 
אסרינ אי שבש"�) ב' לפי' 
וכ הגר"א,

איסורי ולגבי זוז"ג), כמו דשרי (או להדיוט

הש"�) שפירש (וכפי הרמ"א בדעת אכילה


ולעני התוס'. נסתפקו בד"ז ולהגר"א אסור,

העי� מראית משו� ולקנותו לשתותו שאסור היתר, ומאכלי �חמ שאכלת מבהמה שנחלב חלב גבי נמי איכא

לכתחילה. מותר דזוז"ג שיאמר

.Ê�˜נהנה בהמה ומאכילת ובהמה מזו� לשפע האיסור שיתחלק הנאת� דר� זהו דכי טעמו, שביאר ע"ש

אפי' דאסור בדוקא בע"ז הוא ע"ז בכשיני שנתפטמה ופרה מזה, יותר הנאה כדר� שלא ל� אי� מהאיסור

האחרוני� דפליגי מה שהביא אחר) מד"ה סק"ד ב' ומצה �חמ (מע' חמד בשדה ועי' עכ"ד. הנאת�, כדר� שלא

לבריא, אסור מדרבנ� הנאת� כדר� דשלא דקי"ל ועוד הנ"ל, כל כדסברי הנאה דר� דהוא וס"ל מכ"מ ע"ז

ע"ש.
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נתפטמה א� הנאה באיסורי לכתחילה,

(ובתו� פ"א מאיסור אפילו או והיתר מאיסור

אכילה ובאיסורי לכתחילה, אסור לעת) המעת

לכתחילה אסור ולאו"ה כנ"ל, דינו לרמ"א

איסור, שזה שידוע היכא 
העי מראית משו�

מותר. ולמרדכי

(סי'‰·‡¯ יעקב בית הביא (סק"ג) היטב

דבר שאכלה שבהמה שחידש א)

שתשהה עד לשחטה אסור לכתחילה איסור

הביא (ש�) מהרש"א 
ובגליו לעת, מעת

וא� הש"� עמש"כ השיג יעקב שהבית

לעת מעת אחר דוקא הוי שהתיר המרדכי

ועי' לעיל), (שהובא הרע"ב וכסברת לאכילה

דוקא שכ"ז שכתב (סק"ב) תשובה בפתחי

לעת מעת לעמוד שיכולה בשיעור כשאכלה

מועט דבר משו� אבל אחרת, אכילה בלא

לשוחטה. לכתחילה לאסור 
אי

„"„È�·Âשאוכלת מה 
לעני הנה החלב, גבי

אוכלת היא א� אז 
ספיחי איסורי

ולרמ"א גור�, וזה זה הוי היתר מאכלי א�

ידוע א� אז ולאו"ה לכתחילה, אסור זה

כל שכמעט בזמנינו שקורה (כמו איסור שזה

נמי באיסור) הוא �באר הגדל הבהמה מאכל

ולמרדכי מה�, לקנות לכתחילה לאסור יש

ו מותר, זה הרי הש"� הביתלדעת לדעת

לאסור יש נמי לעת המעת בתו� יעקב

ממאכלי רק אוכלת היא וא� לכתחילה.

˘ËÈÏ"‡איסור, ÔÓ�ÈÈË˘ Ï"È‡¯‚‰ ¯Ó‡

¯ÂÒ‡ ·ÏÁ‰ ‡"Ó¯‰ ˙Ú„Ï„ ˙ÂËÈ˘Ù·Á�˜,

ג� החלב שלגבי לומר רצה חכ"א אול�

חשיב ותו גור� חד חשיב עצמה הבהמה

אול� בדיעבד, שרי יהא לרמ"א וא� זוז"ג

דבריו דחה הגראי"ל ˘‰·‰Ó‰רבינו ¯Ó‡Â

Ô�ÈÊÁ„ÎÂ ,ÈÓˆÚ Ì¯Â‚Î ·È˘Á ‡Ï ÏÏÎ ‰ÓˆÚ

‰ÈÓÈ ÏÎ ‰ÓËÙ˙� ‰Ó‰·‰ Ì‡˘ ‡"Ó¯·

ÈÂ‰ ‰ÓˆÚ ‰Ó‰·‰˘ Û‡ ,¯ÂÒ‡ Ê"¯‰ ¯ÂÒÈ‡·

‰�È‡ ‰ÓˆÚ ‰Ó‰·‰„ Î"Ú·Â ,Ì¯Â‚ „Á ÈÓ�

‡¯È˙‰„ Ì¯Â‚ ‰·Â˘Á,Ë�˜בספר יעוי' והטע�,

באיסורי) וכ"ז בד"ה ג' אות ס (סי' יהודה יד

ובלא לבהמה מקיי� 
שהמזו 
שכיו שביאר


המזו חשיב לפיכ� לחיות יכולה אינה זה


בעני ביאר (ש�) הפר"ח אול� גור�, לחד

ביחד עושי� הגורמי� ב' 
שאי 
שכיו אחר,

תרומה שחלקו שאור (כמו פעולה אותה את

�לחמ יחד גורמי� ששניה� ,
חולי וחלקו

שכל שוני� גורמי� ה� אלא העיסה) את

נחשב זה 
אי לחלב, שונה תרומה תור� אחד

רש"י בזה נחלקו שכבר שהביא וע"ש לזוז"ג,

בתמורה והתוס' ע"א, מט ד� בע"ז ותוס'

שנתפטמה בהמה שאסר ע"א) לא (ד�

לשיטותיה אזיל להדיוט, א� ע"ז מכרשיני

יוצא ולדבריו ע"ש. לזוז"ג, ד"ז חשיב דלא

דזה התוס' כדעת פסק ס) (בסי' שהרמ"א

המחבר שפסק כמו ודלא לזוז"ג, חשיב לא

ולפ"ז רש"י), (כדעת יא סעי' קמב סי' ביו"ד

.Á�˜ואול� לזוז"ג. ד"ז חשיב לעול� ולפיכ� המי�, בשתית א� זוז"ג לעני� דמתחשבי� לטעו� שרצו ויש

מאכלה עיקר שא� כתב ואפ"ה מי� בלא להתקיי� יכולה אינה בהמה כל שהרי כ�, לא חזינ� הנ"ל ברמ"א

נוזלי� שבלי אלא המזי�, דבר אינו שמי� לפי [והטע� לזוז"ג, המי� שתית משו� חשיב ולא אסור מאיסור

החלב דיצרת שטענו יש (אול� מחמותו]. נוצרו והחלב שהפיטו� חשיב לא ולפיכ� מתקיימת, אינה הבהמה

גור�). כחד חשיב המי� א� ולפיכ� המזי� דבר דוקא לזה ואי"צ הבשר, מיצרת שונה

.Ë�˜שיוצא החלב א"כ ברמ"א, כדמבואר נאסרה עצמה הבהמה ג� דבכה"ג דכיו� עוד להוסי� יש [ובניד"ד

קסג]. בהערה בזה מש"כ ועי' איסור, דחשיב עצמה מהבהמה עדיפא לא מהבהמה



השביעיתקונטרס וביאורי�קנו מכתבי�

לזוז"ג, ד"ז חשיב השו"ע לדעת בניד"ד

באבני [וע"ע ואסיר. חשיב לא הרמ"א ולדעת

המחבר דא� שכתב ז') תשו' (ח"ב מלאי�

זוז"ג, חשיב לא דזה התוס' לדעת הסכי�

הוא העיקרי שהגור� 
באופ אלא התיר ולא

שדעת אפשר דבריו ולפי ע"ש. היתר, של

א� אוכלת היא וא� לכ"ע]. הוא הרמ"א

מהאיסור, גדילתו עיקר א� המותרי� דברי�

הגר"א ולדעת אסור הרמ"א) (בדעת לש"�

החלב ליצירת וא� תוס'. של בספק תלוי זה

ההיתר ובאכילת לחוד האיסור באכילת סגי

וכו"פ והפר"ח הט"ז לדעת לכאו' לחוד,

חשיב דלא בזה להחמיר פ"ז סו"ס ביו"ד

סח ד� בע"ז מתוס' ומקור� לזוז"ג, ד"ז

ס"ק תמב סי' במ"ב (וכ"פ לר"ש, ד"ה ע"ב

הגר"א מדברי א� מה), ס"ק ובשעה"צ כה

בתמורה התוס' דברי בביאור לעיל שהובא

מדברי� אכילתה שעיקר בכה"ג שאפילו

בזה, להקל דיש נראה זוז"ג, חשיב אסורי�

ולדבריו דשרי), מודי� כ"ע דהכא (ואפשר


כיו זוז"ג חשיב לעול� דאכילה דבמידי צ"ל

האיסור שלעול� ונמצא ג"כ פועל מאכל שכל

לאחר אוכלת היא וא� לחלב. גורמי� וההיתר

שדינו הנאה, איסורי כאוכלת דינו הביעור

לעיל Ò˜,Ï"È‡¯‚‰Óהובא È˙ÚÓ˘ ÔÎÂ

‡"ËÈÏ˘(תשע"ו ויגש פרשת „·‰Ó‰(ערש"ק

‡ÏÂ) ¯ÂÚÈ·‰ ¯Á‡Ï ˙ÈÚÈ·˘ ÈÏÎ‡Ó ˙ÏÎÂ‡‰

˙ÏÎÂ‡‰ ‰Ó‰· ÂÓÎ ‡Â‰ ‰·ÏÁ ÔÈ„ ,(Â¯ÚÈ·

ÌÈ˜ÒÂÙ· ¯‡Â·Ó Â�È„˘ ,ıÓÁ ÈÏÎ‡Ó ÁÒÙ·

,Á"Ó˙ Ò"ÂÒ· Á"Â‡·למעשה הלכה 
לעני א�

ע"כ. לרבני�, לשאול שיש אמר

‰�‰Âדבהמה מבשרה למדו האחרוני�

ודנו לחלבה. מאיסור, שנתפטמה

מבהמות החלב בפסח לאכול מותר א� 
לעני

(איסור �חמ אות� שמאכילי� נכרי� של

בהלכות המ"ב מדברי 
כא ואצטט הנאה).

חלב 
ולעני וז"ל: לג, ס"ק תמ"ח סי' פסח

של היא אפילו �חמ שאוכלת בהמה של

הפמ"ג ודעת בזה, האחרוני� נחלקו נכרי

שאכלה מעל"ע אחר שחלבו החלב להתיר

בו אפילו יעקב) (ישועות 
מקילי ויש ,�חמ

מדברי� וערבית שחרית אוכלת א� ביו�

(ש�) באו"ח הפמ"ג והנה ע"כ. המותרי�,

בתה"ד: כתב וש� ס, סי' ביו"ד למש"כ 
ציי

מבהמות חלב לשתות 
אי בפסח �חמ ולפ"ז

הנאה, איסורי �חמ הבהמות 
שאוכלי עו"כ

מאיסורי דלאו להקל יש מעל"ע שהיית ולאחר


כיו נמי מעל"ע ובתו� החלב, בא הנאה

ע"כ, לכתחילה, אסור 
ומדרבנ זוז"ג דהוה

הבא דחלב א' דיני�, ב' בפמ"ג ומבואר

משו� מותר �החמ אכילת 
מזמ מעל"ע אחר

האיסור מאכילת לעת מעת אחר שבא דהחלב

מהאיסור, בא Ï"È‡¯‚‰Óלא È˙ÚÓ˘ ÔÎÂ]

.Ò˜מצד לחשוש עוד שכתבו יש אבל הביעור, לאחר הנאה ובאיסור ספיחי� באיסור נגענו כא� עד והנה

טו), סי' פאה"ד הרמב"� בתשו' (הובא גאות �[מהרי" אסור דנעבד הראשוני� רוב דעת דהנה נעבד, איסור

פסקי ע"ב, מד ד� סוכה ר"ח ע"ב, לט ד� סוכה ריטב"א ע"א, קכב ד� ביבמות מאירי נמוק"י רשב"א רמב"�

קנס. משו� מד"ס והוא ע"ב], פג ד� יומא רי"ד תוס' ע"ב לט ד� סוכה רי"ד תוס' ע"א, סא ד� גיטי� רי"ד

מדברי לדייק ג' סי' בריש הרידב"ז [כמש"כ אסור דלכ"ע אפשר ובזה טפי, חמיר בשביעית שזורעי� והכא

נזרע, דלא מקרא דילפי' ע"א ט ד� בר"ה תוס' [כ"כ מה"ת דהוא די"א טפי חמיר זה ואיסור רפ"ד], הרמב"�

נזרע שאסרו ויש קמ"א]. סי' חו"מ דרישה ש�, רידב"ז ל�, שתיעבתי מכל דילפי' כ' דעי� בתמי� ראב"ד

(ראב"ד אסורי� הפירות ג� זה ומטע� יעקור, בשביעית הנוטע מ"ג) פ"ב (תרומות דתנ� אחר, מטע� בשביעית

הט"ו). פ"ד
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˙ÈÚÈ·˘· ·ÏÁ‰ ¯È˙‰Ï È„Î „"„È�·„ ‡"ËÈÏ˘

,[¯ÂÒÈ‡ ‡ÏÏ ÏÎÂ‡ ˙ÚÏ ˙ÚÓ ‰ÏÈÎ‡‰Ï ˘È

מותר מדינא מעל"ע תו� הבא החלב דא� ב'

מאכל ג� אוכלת (שהרי זוז"ג דהוה 
כיו

�חמ אסור˜Ò‡שאינו זוז"ג 
מדרבנ אלא (

ודעת החלב. לשתות אסור ולפיכ� לכתחילה,

ויכולה היתר של מאכלה עיקר שא� הישעו"י

חשיבלע לא דבכה"ג לפי מותר עליה מוד

הגר"א כדעת ודלא הרמ"א, (וכדעת זוז"ג

זוז"ג). חשיב בכה"ג שג� בתרא בפי' והש"�

לשיטת כלל חשש דלא במ"ב מבואר עוד

זוז"ג. הוי דלא בגוונא בהנאה ואסר הכרתי

לשתותו˜Ò·ובניד"ד אסור זוז"ג הוי אי א�

הישעו"י וא� לכתחילה, אסור דזוז"ג 
כיו

הוי מאכלה שעיקר במקו� רק היינו שהתיר

דעת לעיל נתבאר שכבר ועוד מהיתר.

.‡Ò˜שכל תמ"ח סו"ס באו"ח בדבריו מבואר שהרי דהתירא, גור� חשיבא עצמה שהבהמה מצד כונתו ואי�

.(�חמ (שאינה תב� א� שאוכלת לפי הוא זוז"ג דהוי הסיבה

.·Ò˜,בפסח �חמ האוכלות פרות של חלב לאסור לדו� הפוסקי� עפמש"כ בשביעית החלב לאסור במש"כ

שאי� א� אסורה ההנאה תוצאת דש� הנאה איסור דהוי בפסח �חמ דשאני הדברי�, בי� לחלק מחכ"א שמעתי

ואורג כרכר ממנה דנטל ג' סעי' קמב סי' ביו"ד מצינו לדבר וכדוגמא כלל, האיסור מגו� הנאסר הדבר בתו�

דחשיב בכ� וסגי החלב להנאת גרמה היו� אותו של �החמ שאכילת י"ל לפיכ� בהנאה, אסור הבגד את בו

דסגי כפי ימיה), כל אכלה לא (שהרי אסורה אינה הבהמה שגו� א� הנאה מאיסורי שנהנה החלב שתית ע"י

אכילה איסור שאוכלת היכא אבל האריג, נעשה שמה� וערב השתי חוטי ולא הנאה איסור יהיה לחוד שהכרכר

מאיסור ימיה כל נתפטמה שא� הרמ"א מש"כ דוגמא האיסור מ� נתהווה הנאסר כשגו� אלא לאסור אי�

לזה וראיה מהיתר. דנתהווה נמצא הבהמה מאכלי מ� ולא מהבהמה שנתהווה החלב כ� לא אסור, דבשרה

הטהור מ� והיוצא טמא הטמא מ� היוצא ע"ב ה ד� בבכורות ששנינו ממה הוא מהבהמה נתהווה שהחלב

ונ נעכר ד� מר דאמר הוא חידש נמי טהרה דבהמה ע"ב ו ד� ש� וכ� מידיטהור, וליכא ..... חלב עשה

ושרי. הוא החי מ� אבר כי חלב והאי רחמנא ושרייה מחי דאתי

בפרה א', דברי�, בב' ד� דש� תמ"ח. סו"ס באו"ח הפמ"ג דברי תוכ� אצטט סברתו, בעיקר שנדו� קוד� והנה

ומאכילה גוי של של בפרה ב', ס'. סימ� ביו"ד למש"כ ושולח החלב, לשתות מותר א� בפסח �חמ שאכלה

לשתות לו מותר א� וד� הפרה, באחריות הישראל מתחייב ובתמורתו החלב לוקח והישראל בפסח, �חמ הגוי

במה נהנה שהישראל מה מצד הוא השני דבנידו� והיינו ע"כ. הנאה, מאיסור נהנה שהישראל כיו� החלב

צידד ובזה הנאה), דאיסור כרכר ע"י שנעשה בבגד (כמו שנהנה חשיב החלב ובשתית ,�חמ הפרה שאכלה

איירי הראשו� בנידו� א� הנאה, מהאיסור נהנה שהישראל חשיב מ"מ זוז"ג דהוי תב� ג"כ אכלה א� שא�

נוצר שהוא כיו� הנידו� רק תב�, או �חמ יאכילה הגוי א� נפק"מ שו� אי� ולישראל מהגוי, קונה שהישראל

ס'. סימ� ביו"ד וכמש"כ כאיסור חשיב א"כ מאיסור

מהמאכל, או מהאברי� יוצא החלב א� בניד"ד, שד� רי"ב סי' שיק מהר"� בשו"ת יעוי' הדברי�, ובעיקר

בסי' הרמ"א מדברי כ� והוכיח מעל"ע, בתו� שאכלה מהמאכל בא שהחלב שכתב הפמ"ג דברי לזה והביא

שכ� וכתב מהאוכל, נוצר שהחלב חזינ� הרי מטמט�, שזה לפי בנה את תניק לא איסור שאכלה שאשה פ"א

יוצא שהחלב מוכח ע"א סט ד� בחולי� דמהסוגיא שתמה אלא מהמאכל. יוצא שהוא והנסיו� מהחוש מוכח

דמי החי מ� כאבר לא דעלמא חלב חלבו, את לגמוע מהו ידו את שהוציא פקועה בב� דדנינ� מהאברי�,

לאיסוריה תקנתא ליה לית הכא בשחיטה לאיסוריה תקנתא ליה אית הת� דלמא או ל"ש נמי והא ושרי

ולפיכ� מהאיברי� בא שהחלב מבואר הרי לחומרא), ה' סעי' יד סי' ביו"ד השו"ע פסק (ולהלכה בשחיטה,

שהחלב כתב וע"כ אכילה. להיתר ליכא זה בחלב לכ� בשחיטה תקנתא ליה לית מאבריה שאחד שכיו� דנינ�

ע"ש. משניה�, בא
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מאיסור. שנתפטמה דבהמה לבשרה זאת ודימו בפסח, �חמ שאכלה מבהמה חלב לאסור דנו האחרוני� והנה

דחלבה אחרי� מטעמי� אלא לעיל, שהובא וכחילוק לבשרה במציאות דומה שאינו משו� אינו שהתיר מי וא�

או מעל"ע שמתו� החלב לעני� א� ימיה כל נתפטמה חשיב לא �חמ שאיסור מטע� או זוז"ג חשיב לעול�

אישתרי, דאישתרי כיו� דחלב מטע� או הרמב"� וכדעת שנתפטמה דבהמה דרמ"א דינא עיקר על שחלקו משו�

מהד� בא דחלב דאמרינ� דהא וצ"ל לעיל. כמש"כ ודלא לבשר חלב בי� חילוק שו� דליכא מכ"ז חזינ� הרי

או האיברי� דר� החלב את מייצר שהאוכל אלא מהאוכל, ולא מה� מגיע שזה הכוונה אי� מהאיברי�, או

לחלב. מכ� לאחר שנהפ� הד� את מייצר שזה

שד� דבריו, תוכ� ואצטט ט), סי' פסח הלכות אד� (נשמת אד� החיי מדברי זה לחילוק ראיה שכתבו ויש

חשיב דלא לפי להתיר ד� הוא תחילה טעמי�, מכמה מעל"ע בתו� �חמ שאכלה מפרה בפסח חלב להתיר

כיו� שרי לעת המעת שמתו� החלב א� ולכ� התירא, שעת הוי השנה כל שהרי באיסור ימיה כל נתפטמה

שינקה בכשרה החלב או במעיה שנמצאו לחטי� כגו� החיטה לגו� כ"א שיוצא לחלב כלו� מהני לא שמעל"ע

כדאיתא דאסור ה"א להיתר קרא דכתב לאו אי חלב שהרי אחר, מטע� להתיר כתב ואח"ז הטריפה. מ�

בו יש ועכ"פ ע"ש, החי, מ� אבר כמו דהוי משו� אי חלב ונעשה נעכר דד� משו� אי ע"ב ו' ד� בבכורות

קרא מדאיצטרי� דאדרבה לומר ואי� אישתרי. ואישתרי הואיל אמרי' וא"כ הכתוב, התיר ואפ"ה גמור איסור

דא"כ אינו זה התיר, ד� דדוקא ונימא ילפינ� לא ומחידוש הוא חידוש וא"כ לאיסור, דה"א מוכח חלב להתיר

ס"ד ולכ� חלב ונעשה נעכר גופא דהוא ד� שאני אע"כ אסור, דהחלב נאמר איסורי� שאר אכלה אפילו

וביו"ד פקועה ב� חלב לעני� ע"א סט ד� בחולי� ועי' חלב, נעשי� בעצמ� אינ� דברי� שאר משא"כ לאיסור,

על חלקו אחרוני� הרבה אול� ע"ש. המרדכי, בש� מש"כ סק"ה] [ס (קח) סי' בש"� ועי' ס"ה], [יד (ס) סי'

שאר וא� נאסר, שהחלב בפסח חלב לעני� במ"ב וכ"פ אישתרי, ואישתרי הואיל ביה אמרי' דלא וס"ל דבריו,

חסד תורת בשו"ת ועי' אישתרי, ואישתרי דהואיל מטע� הח"א) (מלבד התירו לא החלב שהתירו האחרוני�

לגמוע מהו מאבריה לאחד שהוציא פקועה בב� דדנינ� ע"א, סט ד� בחולי� מהסוגיא עליו שהקשה כא) (סי'

התירה דלא י"ל בשחיטה תקנתא ליה דלית דבאיסור אישתרי, ואישתרי הואיל אמרינ� דלא דמבואר חלבו,

אמרינ� דלא מבואר בחולי� דבסוגיא ג"כ שכתב ודע) ד"ה נ"ב סי' (לפרמ"ג ורדי� בגינת וע"ע חלב. תורה

ל� ואי� איסורי� שאר דה"ה למימר ל� אית תו אסור טמאה בהמה חלב שהרי ופי' אשתרי, ואשתרי הואיל

כוונתו ביאר לא א� הנ"ל, לגמ' דבריו בסו� וציי� זו, בקושיא הרגיש עצמו הח"א ובאמת חידושו. אלא בו

בזה.

נוצ אינו שחלב לעיל, שכתבנו זה חילוק בח"א מבואר וכדמבוארעכ"פ והאיברי�, מהד� כ"א מהאוכל ר

החלב לבי� אסור הר"ז באיסור נתפטמה שא� ברמ"א שמבואר הבשר יצירת בי� לחלק יש ולפיכ� בבכורות,

זו סברא כתב לא שהרי גיסא, לאיד� ממש שמוכח יראה בדבריו המעיי� אול� מהאוכל. ישירות נעשה שלא

הוא חידוש דחלב נאמר שלא לדחות כדי רק אלא מהאוכל, נוצרת שאינה מטע� החלב גו� את להתיר כדי

שנעכר ד� גופה דהיא עצמו החלב גו� להתיר לעני� אלא אמרינ� לא זה דחידוש לפי ילפינ�, לא ומחידוש

האוכל שע"י כמו החלב נוצר האוכל שע"י דודאי משו� והיינו איסורי�, שאר כשאכלה ולא וכו' חלב ונעשה

מחידוש (ולפיכ� בעצמו, הד� הוא החלב ולפיכ� חלב ונעשה נעכר גופא דהיא ד� דשאני אלא הבשר, נוצר

וכ� האוכל, ע"י נוצר שהד� ודאי אבל מאיסור), שנוצר דבר ולא איסור עצמו שהוא כזה איסור רק ילפי' לא

שליט"א. בחר מהגר"י שמעתי זו הערה נ"ב, – מהאוכל. החלב נוצר האיברי� שע"י

וז"ל תשע"ה), שביעית (ממוצאי זה בעני� שליט"א קנייבסקי הגר"ח לרבינו ששלחתי מכתב אצטט [ולסיי�

שחלבה בפסח �חמ האוכלת בהמה לעני� הפמ"ג כדברי פסק לג) ס"ק (תמ"ח פסח בהלכות המ"ב א'. השו"ת:

"באיסורי ימיה כל שנתפטמה בהמה לעני� שפסק ס') סימ� (יו"ד הרמ"א לדעת ויל"ע אסור. לעת מעת שמתו�

יהיה לעת מעת שמתו� חלבה אז אכילה איסורי אכלה שא� חלבה, לעני� נמי כ� א� אסור, שבשרה אכילה"
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בנפח הבהמה של מאכלה שרוב המומחי�

ע"י נעשה החלב יצירת 
וכ מאיסור, ה�

רק תאכל א� לדעת� שהרי איסור מאכלי

רק תאכל וא� חלב ייצא לא היתר ממאכלי

הוא החלב שעיקר נמצא חלב יצא איסור

וזה דזה להיתר ליכא ובכה"ג מהאיסור

˜Ò‚גור�.

‰�‰Âכתב ס"ו) (אות דיבמות פ"ז המרדכי


מתניתי לבאר יקר רבינו בש�

סו ד� ביבמות לה ומייתי פי"א דתרומות

אע"פ מישראל פרה ששכר 
כה ע"ב,

תרומה, כרשיני יאכילנה לא עליו שמזונותיה

ונמצא התרומה, 
מ מתפטמת שהבהמה מפני

[והמרדכי תרומה, הישראל יאכל שאח"כ

תרנגולי� 
אוכלי אנו אמאי דא"כ דבריו דחה

ביאר ולא ע"ש. השרצי�, 
מ המתפטמי�

שנתפטמה במה 
חסרו 
אי אמאי טעמו

ממאכלי עוד שאוכלת לפי ובפשוטו מהאיסור,

ס סי' (יו"ד הש"� אול� זוז"ג, והוי היתר

א� דשרי מבואר דמדבריו כתב סק"ה)

שבאיסורי למרדכי דס"ל וביאר לכתחילה,

ע"ש]. שנתפטמה, במה 
חסרו ליכא אכילה

ס סי' (יו"ד למהרש"� תורה בדעת ועי'

נתפטמה א� שא� מזה שהוכיח סק"ט)

ש� שהרי נאסרת, היא הרי 
דרבנ מאיסורי

תרומה כרשיני דהא ,
דרבנ באיסור מיירי

בדר� בזה 
שציי מה (עי' ,
מדרבנ רק הוא

סא). ס"ק בציה"ה ה"ב מתרומות פ"ב אמונה


דרבנ מאיסורי רק דהוי א� בניד"ד ולפ"ז

דנתפטמה. דינא ביה אית ˜Ò„נמי

תשובה, בפסח). �חמ לעני� הפמ"ג (כמש"כ שנתפטמהÔÎ.אסור בהמה בעני� החזו"א, של הכרעה ישנה א� ב.

תשובה, חלבה. ולעני� בשרה לעני� אכילה, ÈÏ]מאיסורי ÚÂ„È ‡Ï.

.‚Ò˜חשיב לא תו היתר, מאכלי הבהמה אכלה שמיטה) (עד השני� שכל שכיו� לטעו� רצה חכ"א והנה

החלב יצירת דכל הנ"ל הפמ"ג לפמש"כ אול� מותר. ד"ז לרמ"א א� ולפיכ� באיסור, ימיה רוב שנתפטמה

הרמ"א שמש"כ נראה [תו באיסור. נעשה ימיה שכל חשיב זה חלב לעני� תו לעת מעת שאוכלת ממה נעשה

אינה שהרי חייתה עיקר חשיב הרבה זמ� שאוכלת מאכל וא"כ הש"�, כמש"כ חייתה עיקר היינו ימיה כל

דכ"ז שטענו שיש אלא דאיסורא. חפצא נעשית עצמה הבהמה א� וא"כ אוכל, בלא רב זמ� להתקיי� יכולה

מחמת הוי האיסור שכל אכילה באיסורי כ� לא הנאה, האיסור מחמת הוי חיותה שסו"ס הנאה באיסורי רק הוי

ממש]. ימיה ברוב תלוי וזה איסור, ע"י נעשה שהויתה

.„Ò˜ביה ולית שרי שחלבה גיסא, לאיד� להוכיח יש הנ"ל יקר רבינו שמדברי שאמר מחכ"א שמעתי אול�

תרומה, כרשיני יאכילנה זה הרי מכה� פרה ששכר ישראל תנ� הת� דהא אד�), החיי (וכדעת דנתפטמה די�

ששכר בכה� כמו החלב, לשתות הישראל שיבוא חששו לא ואפ"ה חלבה, את בפרה יש לישראל ולכאורה

דנתפטמה ודינא מבשרה, חלב שחלוק חזינ� ובע"כ בשרה, את יאכל אח"כ שהישראל שחששו מישראל פרה

בפסח) �חמ שאכלה בהמה לעני� (שדנו באחרוני� אול� וצ"ע. בחלבה, שייכא לא בבשרה) יקר רבינו (שפירש

פיטו� בי� חילוק שו� דליכא נראה העיו� לאחר אמנ� דינא. להאי איכא בחלבה שא� לדינא שנקטו מבואר

הרב) דברי (בקונטרס זצ"ל כהנמ� הגרי"ש מפונביז הרב מש"כ בזה ונקדי� ולק"מ, החלב ליצירת הבשר

בע"ז ובגמ' תרומה, כרשיני יאכילנה לא מישראל פרה ששכר כה� הת� תנ� דהנה יקר, רבינו שיטת בביאור

שהטע� יקר רבינו לשיטת ולכאורה בתרומה, יאכילנה לא אמאי קניא שכירות למ"ד מכא� מקשי' ע"א טו ד�

חששא. להאי איכא עדיי� קניא שכירות אי א� א"כ למשכיר ישראל הבהמת יאסר שלא כדי יאכלנה שלא

חושש ואינו בו מתעגל בתו ב� תרומה של בשמ� שס� כה� ע"א ז ד� בכריתות מהסוגיא הגרי"ש הקשה עוד

אמאי מתרומה שנתפטמה בהמה דא"כ ומקשי� ועומדת, שמחוללת לזו פרט יחללוהו כי בו ומתו דכתיב

הרמב"� עפמש"כ הגרי"ש וביאר מחולי�. אלא מתרומה נתפטמה לא וא"כ נתחלל כשבלע הא לישראל אסורה
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àåä íà æ"éøâä åðéáø ìù åøúéä

åðéðîæá êééù

‰˘ÚÓÏÂוהנהגות עובדות בספר מצאנו

אב בית ובספר מו), עמוד (ח"ב

קפ"ח) (ד� והתקופה הדור ובספר (486 (עמו'

ואצטט זה, 
בעני רב מעשה שלזינגר, להגר"א

הדברי� 
תשי"ב˜Ò‰תוכ השביעית בשנת ,

ניזונו ובעיקר באוכל, גדול מחסור היה

כשבא והנה חלב. ממאכלי ה' לדבר החרדי�

לביקור זצ"ל מסאטמר יואל ר' האדמו"ר

מחמת חלב תוצרת לאסור אמר בא"י

לה�. מהמצוי ספיחי� אוכלי� היו שהבהמות

היה כי זצ"ל הגרי"ז 
למר מאד כאב הדבר

הרבה כי נפש, פיקוח של 
עני כמעט בזה

.
מזי אוכל מחוסר ההוא בשנה חלו אנשי�

את לברר רוצה שהוא הגרי"ז 
מר ואמר

שעות, כמה זה 
בעני והתעמק בזה, ההלכה

וזה זה משו� מותר שזה אמר 
מכ ולאחר

ללא ה� הבהמות ממאכל חלק שהרי גור�

(סי' הכרתי שיטת ובצירו� שביעית, חשש

בלא הנאה איסורי אכלה א� דא� סק"א) ס

הנאה דהוי מטע� החלב נאסר 
אי זוז"ג

יש נפש חיי ומשו� ,
הנאת כדר� שלא

בשמו לפרס� והורה לכתחילה. זאת להתיר

היחידה הפע� היתה וזו מותר, הדבר כי


מר אול� בשמו. 
די פסק לפרס� שאמר

תוצרת אכל ולא חלב, שתה לא עצמו הגרי"ז

לידע וצרי� עכ"ד. השנה. אותה כל חלב

בזמנינו מ"מ הדבר שהתיר הגרי"ז לדעת שא�

שומרי ממחלבות בנקל להשיג שאפשר

דוקא לקנות לכתחילה להקפיד צרי� שביעית,


אי מ"מ מותר זוז"ג דקי"ל א� דהא מה�,

א� אסור לכתחילה אבל בדיעבד, אלא זה

שנעשה וחשיב בכ�, ומצוותו היתר דאכילת כה�, באכילת אלא נתחללו דלא ש�, ובמל"מ ה"ח מתרומות פי"א

חשיב דאי ביאר ועפ"ז ע"ש, היא, תרומה ועדיי� נתחללה לא זר באכילת אבל הנאתו, שנגמר לאחר מצוותו

א"ש ומעתה ישראל, בהמת חשיב אי משא"כ מתרומה נתפטמה חשיב ולא נתחללה באכילתה תו כה� בהמת

תו הכה� של הבהמה דחשיב דכיו� והיינו תרומה, כרשיני מאכילנה מכה� פרה ששכר ישראל הת� דקתני הא

חלבה. את א� לשתות יכול ושפיר תרומה ש� מיניה פקע

.‰Ò˜דעובדה גופא כא� מעשהאצטט וז"ל: שליט"א שלזינגר אליקי� הרב להגאו� אב" "בית בספר שהובא

אז, מסודר היה לא שביעית מחשש נקיי� אוכלי� אספקת אשר ת"ו בירושלי� תשי"ב השביעית בשנת שהיה

שחלו רבי� והיו לפניה�, בא לא וצמח ירק ואלו חלב ותוצרת חלב שביעית שומרי של מאכל� עיקר והיה

מחמת אסורי� ג"כ חלב שמאכלי לרבי� פסק זצ"ל מסאטמר אדמו"ר כ"ק לבקור וכשבא זה. מחמת ונחלשו

מבריסק זצ"ל מר� אצל כשבקרתי ערב ובאותו העיר. וחרדה לה�, מהמצוי ספיחי� אוכלי� היו שהבהמות

מאכל בא לא וב"ב עצמו הוא כי (וא� העיר בני לבריאות חשש כי הדבר על ודואג מיצר ראיתיו כדרכי

רב, בעיו� ש� ובש"� ביו"ד בשו"ע ס' סימ� אז עמי ולמד ההיא בסוגיא לעיי� שרצונו ואמר לפיה�), חלב

'ספיחי� אכלו זה זולת רק היתר היה ביו� פ"א הבהמות סעודת שעיקר �הבד" ע"י שסודר היה המציאות כי

וג� והאוסרי�, המתירי� דעת איסוה"נ, בו שאי� אכילה באסור זוז"ג בנדו� השיטות בכל ונו"נ המזדמני�',

דרבנ�, דשביעית – ההיתר בירר הלילה חצות וכעבור העיר, לבני היתר סמ� למצוא ועמל ויגע הפלתי דעת

חלב, מאכלי לאכול שמותר פסק כי בחוצות להגיד לי וצווה כהרמ"א, שלא הש"� דעת בצרו� איסה"נ ואינו

וכ� פקו"נ], מחשש מגדרו יצא כא� לרבי� לפסוק בירושלי� נמנע היה שלעול� [אע"פ בשמו, הדבר ולפרס�

להתפלל בא זצ"ל מסאטמר כשהאדמו"ר לפנה"צ ולמחרת לו. ספרתי לביתי בלכתי שפגשתי מי וכל עשיתי

ומצטר� בו חוזר כי בנוכחותו להכריז לשמש צוה מיד זצ"ל מר� הכרעת לו ונודע אונגר� בבתי בביהמ"ד

העיר. ושקטה להיתר,
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שהביא באו"ה כדמבואר זה מחלב לקנות

דאפשר מוכרח 
אי (אול� ובפמ"ג, הש"�

מהגוי, לקנות כשבא רק ה� דבריה� שכל

שלעושה 
כיו מישראל לקנות כשבה אבל

א"כ נעשה, שכבר לאחר לשתות הותר עצמו

מותרי� מחמותו שבאי� לאחרי� א�

דעת˜ÂÒבשתיה) פורס� שבזמנינו ועוד .

בנפח הבהמה של מאכלה שרוב המומחי�

ע"י נעשה החלב יצירת 
וכ מאיסור, ה�

רק תאכל א� לדעת� שהרי איסור מאכלי

תאכל וא� חלב כלל ייצא לא היתר ממאכלי

הוא החלב שעיקר נמצא חלב יצא איסור רק

גור�, וזה דזה להיתר ליכא ובכה"ג מהאיסור

זוז"ג, שהיה בכה"ג היה הגרי"ז שהתיר ובמה

ביו� פ"א הבהמות סעודת שעיקר [בכה"ג

כדמבואר היתר, (עי'היה המעשה בעיקר

בהערה)].

„ÂÚÂ,תשי"ב בשנת שהיה המעשה דבעיקר


ספיחי אכלו שהבהמות מצד היה

ובזה אב), 
בני בספר (כמש"כ המזדמני�

שזורעי� בכה"ג ולא הגרי"ז, רבינו התיר

א', טעמי�, מכמה והוא עבור�. במיוחד

(וכשזורעי� ונעבד שמור 
מדי נאסר שד"ז

הפירות דלכו"ע די"א טפי חמיר בשביעית

ג� הבהמות מאכל בכל נוהג והוא נאסרי�),

ולשיטות ,
ספיחי 
די עליה� גזרו שלא במה

(וא"כ בהנאה א� אסורי� ה� הרי האוסרי�

שבהמה הש"� שיטת לזה לצר� א"א

א� ונאסר מותר), אכילה מאיסורי שנתפטמה

לא שמור שאיסור משו� הנאתו כדר� שלא

בצירה, איסור 
בלשו אלא אכילה 
בלשו כתיב


לעני ע"ב כד ד� בפסחי� כעי"ז וכדמבואר

כדר� שלא ג� דאסורי� הכר� וכלאי בב"ח

(ח"ז הלוי שבט בשו"ת בזה והארי� מה"ט,

לא הכרתי היתר א� וא"כ ע"ש, קעט), סי'

עבור במיוחד שזורעי� היכא ב', .
כא שיי�

ואיסור עיוור לפני משו� בזה יש הישראל

עדת מאוד שנתרבה בזמנינו ובפרט מסייע,

בשביעית במיוחד וזורעי� בא"י 
כא החרדי�

לא שהחרדי� ידעו (וא� זה ציבור עבור

מאות יזרעו ה� הרי שלה�, בחלב ישתמשו

עור לפני משו� בזה יש הרי פחות), דונמי�

הר"ז להגרי"ז וא� מסייע, ואיסור דאורייתא

במה ג', בזה. שנכתוב מה בסמו� ועי' אסור,

מאכל כל דהנה הביעור, אחר א� שאוכלת


שאי במה (א� בקדו"ש הקדושי� הבהמות

לכו"ע בהנאה 
נאסרי (
ספיחי משו� בו

למיסר, 
בעינ לש"� א� וא"כ הביעור, לאחר

אלא הביעור 
זמ קוד� שהיה ש� 
בנידו ורק


ספיחי שאוכלת מה מצד לאיסור דחשו

דעת בצירו� הגרי"ז התיר בזה המזדמני�,

המעשה שבעיקר עוד להוסי� ויש הש"�.

בית בספר הובא זוז"ג, משו� הגרי"ז שהתיר

ע"י שסודר היה שהמציאות לפי דהוא אב

ביו� פ"א הבהמות סעודת שעיקר �הבד"


ספיחי אכלו זה זולת רק היתר היה

.ÂÒ˜רגיל א� בדיעבד ומותר לכתחילה שאסור דאיסור ו) סי' כג (כלל הרא"ש בתשו' מש"כ להוסי� יש עוד

ב', סעי' ש� בשו"ע וכ"פ תקיז, סי' באו"ח הטור והעתיקו בדיעבד, אפילו ואסור כלכתחילה נחשב בכ�

באכילה או בהנאה דבר רז"ל שהתירו מקו� לכל אב בני� דזה שכתב יאיר) החוות (לבעל חיי� במקור [וע"ש

באקראי הבא בדבר אלא לכתחילה דיעבד בי� לחלק דאי� ל"ט) (שורש המהרי"ק וכ"כ אסור]. דברגיל בדיעבד

ולפ"ז ב'. אות עו סי' ביו"ד משה הדרכי והעתיקו בדיעבד, ואסור כלכתחילה נחשב בקביעות עשאו א� אבל

שלמה כשנה במש� להאכיל� בכ� שרגילי� בשביעית מ"מ זוז"ג, ע"י החלב ומתירי� המ"ב על לחולקי� אפילו

החלב. לשתות לכ"ע ואסור כלכתחילה נחשב שלה�, החלב ולשתות ספיחי�
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אכילתה שעיקר בזמנינו 
כ לא המזדמני�,

מאיסור.

áìçá ù"åã÷

˙ÚÎÂמאכלי שאוכלת בגוונא 
לדו נבוא

שאינ� שביעית מאכלי (דהיינו היתר

למיחש צרי� א� הביעור) 
זמ קוד� 
ספיחי

שהביא יקר ברבינו הנה קדו"ש. בחלב שיש

שנוהג מבואר לעיל) דבריו (הובא המרדכי

לזרי� ואסור תרומה דיני עדיי
˜ÊÒבה� א� .

תרומה דלזרי� דאפשר לניד"ד ראיה זה 
אי


נידו מצינו ובאמת דאיסורא. חפצא הוי

עלי 
בעני פ"ג) (סי' מהרי"ט בשו"ת כעי"ז

א� 
שד בשביעית, המשי לתולעי התותי�

סחורה", "איסור יש מה� היוצא במשי

המשי 
מוכרי שאח"כ ואע"פ לשונו: ואצטט

שהרי בזה לחוש 
אי סחורה ממנו 
ועושי

ונאכלו העול� 
מ שביעית פירות נתבערו כבר


מ גדל שהמשי 
לכא באו חדשות ופני�

קדושת בו שנוהג דבר ל� 
ואי התולעי�

חילופיו או עצמו הפרי גו� אלא שביעית

במה יהיה היא� וכלה שנתבער אחר אבל

מזו וגדולה שביעית, קדושת ידו על שגדל

שביעית ספיחי הזורע בפ' בתרומות אמרו

,
גידולי 
שאינ אלו כ"ש ,
חולי 
גידוליה

א� וא� קדו"ש, בה� דליכא ומבואר עכ"ל.

מותרת היא נמי 
ספיחי מאיסורי נתפטמה

ולפ"ז .
ספיחי מגידולי 
כ שהוכיח 
כדחזינ

בהמה שאוסר לרמ"א דא� לומר שרצו יש

נתפטמה א� מ"מ אכילה מאיסורי שנתפטמה

הרי בקדו"ש הקדוש ומדבר 
ספיחי מאיסורי

מגידולי שהוכיח בדבריו 
כדחזינ מותרת, היא

איסור. דהוי 
ספיחי

ÌÏÂ‡ראיה שו� דליכא נראה 
העיו אחר

עיני בזה והאיר המהרי"ט, מדברי

ובתחילה שליט"א, בחר יהושע ר' הרה"ג

סק"י) ס (סי' הגדולה' 'כנסת מש"כ העתיק

בלעז הנקרא העו� בדבר שהארי� אחר

טריפה בהמה מטחולי שמתפטמת 'פאטה'

שאוכלת דא� (ר"ל לעת מעת לעמוד ויכולה

לעמוד שיכולה 
כיו מ"מ היתר דבר נמי

בתוס' כדמבואר אסור לחודיא אאיסור

שהיה מעשה הביא הרמ"א), וכ"פ בתמורה


מ ידיה� ומשכו 
הב שבוע של בסעודה

אחר בזה"ל: והמשי� שאסורה, הנ"ל העו�

וספרו הרב' 'מורנו לבית הלכו הסעודה סיו�

לאוסרה בעיניו הוקשה והוא המאורע, כל לו

לאשר הטוב כמנהגו המנהג לקיי� וחזר

ושלחו זה על קונטרס וכתב המנהגי�, ולקיי�

הוא, להתירה עליו 
נשע אשר והעמוד אלי,

ריהטא "ולפו� בתמורה מ"ש שמפרש מפני

משו� ע"ז, לכרשיני קאי להדיוט" א� אסורה

מאומה ביד� ידבק ולא כתיב טובא דחמיר

שאינ באיסור נתפטמה אבל החר�, 
שלמ ו

להדיוט, שרי ימיה כל נתפטמה אפילו ע"ז

בכנה"ג מורו שיטת והנה ע"כ. בזה, והארי�

בפלתי בהדיא [כדמבואר המהרי"ט הוא ש�

החולקי� כדעת ס"ל והוא א'], סוס"ק ש�

אכילה, באיסורי נתפטמה 
די דליכא ארמ"א

חדשות ופני� דנאכל שכתב הסברות וכל

הסברות ממש ה� 
לגידולי הדימוי כולנה ועל

(והמהרי"ט ארמ"א, לחלוק הש"� שכתב

הנאה באיסורי שא� ביותר ארמ"א פליג

.ÊÒ˜נעשית בהיתר שאכלה כל יקר רבינו לדעת א� ולפ"ז מפונביז, הרב בש� במש"כ קסד באות לעיל ועי'

יקר. רבינו דברי בפירוש ביאורי� שאר לפי הוא נידוננו וכל קדו"ש, ליכא ותו ונתחלל בכ� מצוותה
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טפי דחמיר ע"ז מלבד נתפטמה 
די ליכא

החר�), 
מ מאומה ביד� ידבק ולא דכתיב

הנ"ל המהרי"ט מדברי להוכיח שבא מי וא"כ

שביעית באיסורי שנתפטמה בהמה 
לדי

המהרי"ט דעת שהרי כלו�, לאו דמותר

יוכרח וא"כ הרמ"א, דברי העיקר לחלוק

בהמה דאסר הרמ"א שלדעת גיסא לאיד�

שביעית. דיני א� בזה יהיה באמת שנתפטמה

ÔÈ�ÚÏÂ,שביעית דיני ביה דלית נראה דינא

בגו� אלא ליכא שקדו"ש מטע�

מיוחד 
די (והוי שנשתנה במה ולא הפרי

איתא ה"ה פ"ט בירושלמי דהנה בקדו"ש),

נתנו בכר, אותו נותני� 
אי שביעית של 
תב

פ"ה הרמב"� והביאו עליו, 
שיש והוא בטל

כמבוער, זה הרי (בכר) 
נת וא� בזה"ל: הכ"ג


שכיו כונתו סק"ח) יג (סי' החזו"א וביאר

וכי"ז שאינו, כמי הוי כר להיות שנשתנה

ובטל ומתבטל שנהרס 
שכיו שבבגד, בצבע

דבורי� בדבש ליכא דמה"ט [ואפשר לבגד.

הנקטר מוציאי� שהדבורי� א� על קדו"ש

לדבש השתנה שהצו� לפי פרחי�, מיני מכל

[
לכא באו חדשות א�˜ÁÒופני� אול� .

חפצא דהוי 
כיו 
ספיחי הבהמה אכלה

גבי הרמ"א וכמש"כ החלב נאסר דאיסורא

והדברי� אסור, שהבשר מאיסור נתפטמה

דאיתא הא שביאר (ש�) בחזו"א מפורשי�

בקליפי שצבעו בגד ע"א קא ד� בב"ק

מתחילה באיסור בצבע דאיירי ידלק, שביעית

א� הרי ע"ש, הביעור, אחר או 
ספיחי 
כגו

צבע שא� 
כדחזינ גדול שינוי איכא שבצבע

קדו"ש, מיניה פקע איסור שנעשה קוד�

ידלק. איסור שנעשה לאחר כשצבע אפ"ה

האיסור פקע שלא איסורי� בשאר ג"כ (ומצינו

דיעוי' חדשות, לפני� ונעשה שנשתנה במה

חלב, ונעשה נעכר ד� ע"א ו' ד� בבכורות

הגילוי לולי ד� 
מדי לאסרו ראוי והיה

ע"א לא ד� בתמורה וע"ע להיתר, המיוחד

האפרוח 
שאי לפי מותר טריפה ביצת אפרוח

והוי דמסרחא אחר רק אלא מהביצה נוצר

היה דמסרחא זה פרט דבלא ומבואר עפרא,

ויש לאפרוח, הביצה שנשתנה א� אסור

ואכ"מ). בזה לפלפל הרבה

äðéã éà øåñéàî äîèôúðù äîäá

ú÷ðîë

„ÂÚ,עצמי איסור בחלב ליכא אי דא� יל"ע

מטע� מלשתותו מאוד ליזהר ראוי מ"מ

סי' (יו"ד משה בדרכי הרמ"א דהנה אחר.

(פ"ב אשיר"י הגהות וז"ל כתב, סק"ט) פא

לאכול שלא המינקת להזהיר ו') סי' דע"ז

דברי� להאכילו 
שאי וכ"ש וחזיר נבלות

ע"ז 
ממי אמו שאכלה מאחר וראיה טמאי�

רעה לתרבות שיצא זקנתו לעת לו גר� וזה

ע"ב) ז' ד� ה"א, פ"ב חגיגה (ירושלמי

שמינקת ז') סעי� (ש� הרמ"א וכ"פ עכ"ל.

בנה את תניק לא האסורי� דברי� האוכלת

הש"� וכתב רע, טבע 
לב שמוליד משו�

דא� דר"ל יב) (ס"ק והט"ז כה) (ס"ק

לא ג"כ נפש פיקוח מפני איסור כשאוכלת

דר"ל פי' (ש�) הלל ובבית בנה, את תניק

אז לביתו עכו"� מינקת לוקח הוא א� דא�

.ÁÒ˜של בשמ� שס� כה� ע"א ז ד� כריתות יעוי' קדושתו, פקע שימושו בו שנעשה שלאחר בכ"מ ומצינו

והקיא� תרומה של שזיפי� שבלע זר ע"א פא ד� ביומא אמרו וכ� איתחיל, שכבר בו מתעגל בתו ב� תרומה

איתחיל. דכבר משו� דה"ט ע"א סט ד� במנחות התוס' וכתבו לראשו� עצי� דמי משל� השני ואכל� אחר ובא

ע"א. ד"ה סק"ה רי"ד סימ� בחולי� החזו"א בזה ועמש"כ
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ית רק אסורי� דברי� לה 
לית שלא יזהר

המותרי�, דברי� אוכל שהוא מה לאכול לה

אסור וז"ל: חטאת התורת ממש"כ 
כ ודייק

במקו� הנוכרית 
מ תינוק להניק לכתחילה

ומ"מ מותר, לאו וא� ישראלית, ש� שיש

טמאי�, דברי� תאכל שלא אותה להזהיר טוב

נמי, אנכרית דקאי בהדיא מוכח הרי עכ"ל,

ד� בב"מ הפנ"י וכ"כ עכ"ד. שפרשתי, כמו

נשאר וד"ז טימטו�, יש בגוי שג� ע"ב נח

שהוא 
שבזמ (אלא שיתגייר, לאחר א� אצלו

ברש"י עוד ועב"ז בכ�). נפק"מ 
אי גוי

�ובמהר" טמא דבר ד"ה ע"ב יב ד� בסוטה

,
כ בניד"ד א� לומר דנו ולפ"ז ש�. חיות

בזה יש מ"מ מדינא שרי זה חלב אי דא�

בזה איכפ"ל ולא הלב, טימטו� משו�

מיבעיא ולא איסורא, שו� עביד לא שהבהמה

הוא הרי (דלכ"ע הביעור לאחר כשאוכלת

האוסרי� לשיטות 
ספיחי או בהנאה) נאסר

א� אלא עבירה, באכילתה דאית בהנאה

מ"מ אכילה איסור רק הוי 
דספיחי לשיטות

לטמטו� שגורמי� הרעי� הטבעי� את בו יש

י�יא) ו, (דברי� חכמה במש� ויעי' הלב.

שעה לפי לה� הותר �לאר דכשנכנסו שכתב

משו� בזה יש אפ"ה אסורי� דברי� לאכול


ולכ בהיתר, הוי שאכילת� א� הלב טימטו�

מ"מ שכבשו בז' דחזירי קדרי שהותר א�

"השמר האסורי�מסיק דברי� טבע כי ל�"

בהיתר, כשאוכל� אפילו הלב את שמטמט�

הרעות התכונות ע"י נעשה שהטימטו� והינו

הבית וכמש"כ לאיסור, קשר ללא בו הטבעות


הר" בדרשות [ועי' .
כ הכא א� וא"כ הלל,

שא� שכתב סובר) ואני ד"ה י"א (דרוש

בטעות ב"ד שהורו 
בזמ איסור דבר אוכל

הזאת האכילה 
אי אכילה היתר בזה שיש

מוחו את מטמטמת ואינה לנפשו מזיקה


שבזמ מזה להוכיח שרצו ויש ע"ש, וליבו,

א� מטמט�, זה 
אי ד"ז לאכול היתר שיש

לשנות כח יש 
די שלבית די"ל מוכח, זה 
אי

הנודר פרק בירושלמי (כדאיתא הטבע את

ה"ב, פ"א כתובות סוה"א, המבושל 
מ

ביו"ד הש"� והעתיקו ה"ב, פ"א 
סנהדרי

דבר שזה כשפסקו ולפיכ� יג), ס"ק קפט סי'

ה� אלא לאיסור שהתירו רק לא הרי המותר

שו� 
כא 
ואי דאיסורא החפצא את שינו

שהמהר"ל מביאי� ראיתי אול� האסור. דבר

כמש� דלא בהדיא כתב פ"ח) (בתפא"י

קדלי שהותרו הכיבוש שבשנות שכתב חכמה,

טימטו� באכילת� היה לא באכילה דחזירי

הלב].

¯·„·Âאוכלת שהבהמה מה מהני לא זה

הרבה ששותה (דהיינו היתר ג"כ


כדחזינ היתר) ממאכלי עוד ואוכלת מי�

שבט בזה (ועמש"כ בזה, חילק שלא ברמ"א

בפר"ח ומצאנו סק"ב). צח סי' ח"ו הלוי

זה, 
בעני נוראי� דברי� כו) ס"ק פא (סי'

אוכל 
שקט דאעפ"י לשונו: את ואצטט

מעיקר היינו להפרישו 
מצווי 
אי נבלות

לו שמזיק מפני יפרישוהו מ"מ אבל דינא

לצאת וסופו רע טבע לו שגור� בזקנותו

נזהרי� 
אי זה שבזמנינו ולפי רעה לתרבות

לתרבות 
יוצאי הבני� רוב אלו מענייני�

יראת 
ואי שבדור פני� עזי ה� ורוב� רעה

פניה� על יוכיחו� א� וא� בלב� נוגעת ה'

צרי� ולפיכ� נינהו... מוסר קבולי בר לאו

עכ"ל. בדבר, הרבה ליזהר

„"„È�·Âיש א� 
ספיחי שאכלה בבהמה

טימטו�, משו� החלב בשתית

ברמ"א דמבואר למנקת דמי ד"ז בפשוטו

מצווה) (שאינו בגוי שא� חטאת בתורת

לומר שרצו יש א� בחלב. טימטו� איכא

הרע שהטבע לפי ממנקת, בהמה דחלוק
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באד� רק עובר אסורות במאכלות הטבוע

יכולי� אינ� שהטבעי� משו� בבהמה ולא

אבל אד�, דהיינו אנושי ביצור אלא לעבור

הטבעי� בלא האוכל רק בגופה נבלע בבהמה

את פוגמי� אסורות דמאכלות (ובנ"א שבו,

הרי נפג� שנפשו באד� רק ולכ� הנפש,


שאי בהמה משא"כ עלה, זאת מעביר הוא

בלא האוכל רק בגופה נבלע הרי נפש לו

הבהמה נתפט� א� א� ולפיכ� הפג�),

ובחלבה. בבשרה טמטו� ליכא מאיסור

סעי' ס' בסי' הרמ"א שכתב מהא וראיות�

מותרת, אסורי� בדברי� שנתפטמה דבהמה ה'

גור� שזה פ"א בסי' שכתב מטע� אסר ולא

ממי תינק שלא (ש�) כתב ומה"ט לטימטו�,

בש"� 
וכ מטמט�. שהוא לפי איסור שאכלה

א� אכילה שבאיסורי הרמ"א על השיג ש�


היכ ולכאו' מותרת ימיה כל נתפטמה א�

מוכח ובע"כ פ"א, 
בסימ הרמ"א דברי נעל�

לתא משו� ביה ולית ממנקת בהמה דשאני

קמ"ז סי' 
השלח הקצות דעת 
וכ דמטמט�,

טימטו�, משו� ליכא שבבהמה סק"ד בדה"ש

משו� ליתא שבהמה ש� שכתב הטע� (אול�

הרבה דעת אול� כ"כ). מחוור אינו טימטו�

טמטו�, משו� איכא בבהמה שא� אחרוני�

הבוש�, ערוגות בשו"ת מש"כ הביא ובתחילה

היכא שהתיר ס' 
בסימ הרמ"א על שתמה

דלא מהא דמ"ש ימיה, כל נתפטמה שלא

וכתב וכנ"ל, האסורי� דברי� המינקת תאכל

אבל ,
הדי עיקר על 
כא איירי דהרמ"א

מטמט� 
דלעני לפרוש לבע"נ ראוי איה"נ

זוז"ג מהני לפרש˜ËÒלא שכתבו יש [ועפ"ז .

דנתפטמה 
בדי ס' 
בסימ משה הדרכי מש"כ

(ואצטט פ"א, 
סימ 
לקמ ועי' דבריו, בסו�

לכה"ג אלמנה פרק ביבמות במדרכי לשונו:

בדבר שנתפטמה תרנגולת או בהמה ס"ו) (סי'

בתוספות אבל שריא, שרצי� או האסור

ד"ה ע"ב לא (ד� האסורי� כל פרק דתמורה

רק ימיה כל נתפטמה לא דא� כתבו שינקה)

דכונתו פ"א), 
סימ 
לקמ ועי' אסורה, באיסור

ימיה כל נתפטמה לא שא� דקי"ל דא� כנ"ל,

המבואר טימטו� משו� בזה יש מ"מ מותר

מהר"� בתשו' מבואר וכדבריו פ"א]. 
בסימ

(על הש"� קושית שיישב רי"ב, 
סימ שיק

מאיסורי ימיה כל נתפטמה א� שאסר הרמ"א

כשרו�), הוי דמעוכל האו"ז ממש"כ אכילה,

לא ימיה כל בנתפטמה לאסור הרמ"א דכונת

.ËÒ˜סק"ג שמג בסי' המ"ב דהנה כרחו, בעל להפרישו צרי� אי ד"ז אוכל בנו את שרואה באופ� ונפק"מ

מאכלות מלאכול כרחו בעל למנעו מצווה אביו אי� אסורות מאכולת ואוכל לחינו� הגיע שלא שקט� כתב

מדינא היינו להפרישו, מחויב שאינו דא� כתב סק"ב) (ש� ובמג"א ג', סעי' ש� הרב בשו"ע וכ"כ אסורות,

המ"ב אול� רע, טבע לו וגור� הלב שמטמט� בזקנותו לו שמזיק מפני יפרישו אסורות במאכלות מ"מ אבל

למנעו מצוה אביו שאי� כתבו שבדקדוק שכתב סק"ד) בדה"ש קמז (סי' השולח� בקצות ויעוי' ד"ז, השמיט

שמחויב אסורות מאכלות לאכול שלא לשדלו יכול שא� ודאי שזה והיינו אסורות, ממאכלות כרחו" "בעל

למנעו. צרי� אי� כרחו בעל אבל ליבו את יטמט� שלא כדי למנעו

שהרי מדינא איסור בו (שאי� זה דבר לאכילו שרי אי סכנה, בו שאי� לחולה כגו� הצור� במקו� נפק"מ עוד

למאכלות וצרי� חולה קצת הוא התינוק שא� כתב סק"ב שמג בסי' המ"ב דהנה ימיה). כל נתפטמה לא

ע"ש. סק"ג, מהמג"א הוא ומקורו מה"ת, אסור שהוא דבר אפילו אות� להאכיל לעכו"� לומר מותר אסורות,

סק"ב (ש� מיניה לעיל והמג"א לבו, את מטמט� זה הא אסורות מאכלות להאכילו שרי אי� כתבולכאורה (

בזקנותו לו שמזיק מפני יפרישו אסורות במאכלות מ"מ להפרישו מצווה אביו אי� לחינו� הגיע שלא דקט� דא�

ד"ז. לאכילו שרי צור� דבמקו� ובע"כ עכו"�, ע"י יאכלוהו כא� אי� וא"כ רע, טבע לו וגור� הלב שמטמט�
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דאיסורא לחפצא נעשה דהבשר משו� ˜Úהוי

פ"א, 
בסימ שכתב שמטמט� משו� אלא

איכא בבהמה דא� דס"ל מבואר הרי ע"ש.

משמיה מדרשא בבי מטו 
וכ טימטו�. משו�

מגדולי דמש"כדאחד שאמר שליט"א ישראל

שאכלה בבהמה נמי הוי מנקת גבי הרמ"א

איסור.

‡Ï‡צדדי� יש ,
ספיחי שאכלה בהמה דגבי

דאפשר א'. טימטו�, בה� 
שאי

ובפרט טימטו�, ליכא 
דרבנ דבאיסור

דאיסור סק"ג) רלד (סי' הנתיה"מ לפמש"כ

בזה ומצינו אגברא. 
די רק הוי 
דרבנ

כתב כ"ו ס"ק פ"א בסי' בש"� פלוגתא,

מד"ס האסור דבר אכלה א� שא� בהדיא

שמג (סי' שבת התורת אול� תניק, לא

איסור בו 
שאי 
דכיו זה, על השיג סק"א)

מחמת איסורו אלא עצמותו מצד ותיעוב

ועי' מטמט�, שאינו מסתבר חז"ל גזירת

ע"ב ס' ד� בזבחי� השחר אילת בספר

חשש זצ"ל מבריסק הגר"ח 
שמר שהביא

רואהו ישראל 
ואי עכו"� שחלבו בחלב

הגראי"ל רבינו ע"ז וכתב טימטו�, משו�


דרבנ איסורי� שבשאר דאפשר שליט"א

חז"ל דחששו בזה ורק מטמט�, 
שאי מודה

נקט טמאה, מבהמה העכו"� חלב שמא

ב'. טמאה. בהמה כחלב דחשבוהו הגר"ח


שאי בפסח �חמ גבי האחרוני� נחלקו


שהזמ מחמת אלא עצמו מחמת איסורו


השולח בקצות עי' מטמט�. הוא א� גור�,

שהארי� שאחר סק"ד) בדה"ש קמז (סי'

הביא הלב, את מטמט� חפצא איסור שרק

וז"ל: פא) סי' (יו"ד דעה שערי בספר מש"כ

האסורי� בדברי� דוקא דהיינו נראה 
ואכ

מצד שמותרי� בדברי� לא אבל 
עצמ מצד

�חמ וכמו האיסור גור� 
שהזמ אלא 
עצמ


מצווי 
אי מעצמו אוכל 
הקט א� אז בפסח

שלמה (בקונטרס הובא 
[וכ ע"כ, להפרישו,

מבריסק הגרי"ז 
מר בש� (231 עמו' משנתו

משו� ליכא וחלב בשר דבתערובת זצ"ל

שא� וס"ל ע"כ שחולקי� ויש טימטו�],

וחשיב לטימטו� איכא גור� 
שהזמ איסור

רבינו בזה במש"כ וע"ע חפצא. איסור

(ש�) זבחי� עמ"ס בחידושיו שליט"א

זה א� 
בגבולי שני מעשר באוכל להסתפק


וכ מטמטמי�, שה� אסורות מאכלות בכלל

עצ� מחמת באי� שאינ� אכילה איסורי בכל

בהמה גבי בניד"ד ומעתה ע"ש. הדבר,

א' בתרתי, 
לדו יש 
ספיחי האוכלת

ואינו ,
מדרבנ אלא 
אסורי אינ� 
שהספיחי

יבוא שלא גזירה מחמת אלא בעצ� אסור

עצמו מצד האיסור 
דאי ב' בשביעית, ויזרע

ברירא לא (אול� האיסור, גור� 
שהזמ אלא

�כחמ 
הזמ מחמת כאיסור חשיב 
ספיחי אי

(שנתלשו שביעית גידולי דהא בפסח,

עד (ולא לעול� 
דאסורי קי"ל בשביעית)

משו� בו 
דאי י"ל וא"כ וצ"ע), חנוכה),

דפרקא" "אגרא בספר מצאתי אול� טימטו�.

בגופו שאינו איסור דא� שכתב קכ"ו) (סי'

לשונו: ואצטט לטמטו�, גור� המאכל של

כמה שרואי� התימה, 
מ שהוא מה על

רב�, לבית הולכי� בקטנות� שילדי� פעמי�

ואח"כ וכו', בכוונה התורה בלימוד ומתמידי�

רעות במידות ושלו� חס מתהפכי� כשגדלי�

יתהווה 
ומאי והתפילה, התורה ומבטלי�

.Ú˜דלפי ב', בתמורה, מתוס' הוא דבריו דמקור מבואר (ש�) משה דבדרכי א', מאוד, קשי� דבריו אול�

ולא בזה, הרמ"א סת� פ"א ובסימ� מאיסור, הוא מאכלה שעיקר בגוונא רק הוי הטמטו� שכל יוצא דבריו

מאיסור. הוא מאכלה שעיקר באופ� דוקא הוי תינק שלא זה שדי� כתב
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על שהוא ז"ל מהר"� ואמר וכו'. זה

גזל של 
ממו אות� האכילו שאבותיה�

באמונה, שאינו 
ומת משא ע"י שסיגלו

לבשר לה� ונהפ� באיסורי� ונתפטמו

גרועות, ומידות תאוות נולדי� ועי"ז מבשר�,

הגזל 
מ שנהנה על העו� מזפק ראיה והביא

יהיה, 
לרצו לא כי המזבח, לגבי נתקרב לא

ע"ש. נצטווה, לא שהעו� ˜Ú‡והג�

.‡Ú˜עפמש"כ שטעמו ואמר החלב, לשתות שלא החמיר זצ"ל יואל הדברי בעל מסאטמר שהאדמו"ר וידוע

לה� נמש� שביעית שחיללו ע"י ראשו� בית שבזמ� בהר, פרשת המנחה �קוב בספרו זצ"ל מפלאצק הגאו�

ומזה �האר יבול שיתקדש ניתנה שמיטה ומצות בקרבו לד� נהפ� אוכל שהאד� דמה דידוע דע"ז, יצרא

בדרגתה מתעלית היא ג� מהתבואה שאוכלת הבהמה דהיינו החי וג� ממנה, להניזוני� קדושה שפע תושפע

לקיו� הגו� קדושת לה� ויגרו� בקדושה מזונ� כל יהיו ועי"ז בשביעית, �באר המושפעת הקדושה גודל לפי

בקרב� לד� נהפ� כ"ז ואכלו �האר בפירות שביעית שחיללו וע"י דע"ז, יצרא עליה� יתגבר ולא התוה"ק

החלב לשתות שלא א� נזהר היה זה ומטע� יעו"ש, ע"ז, שעבדו עד שאת ביתר היצה"ר עליה� והתגבר

הגר"ד של לזכרו לאור שיצא לדוד" "זכור בספר הובאו (הדברי� עכ"ד. שביעית, באיסורי שנתפטמו מהבהמות

.(118 עמו' סאטמר ישיבת ע"י לאור שיצא ורדי�" "גינת ובספר רז, עמו' פרנקל

עקיבא רבי הגיע תקצ"ו בשנת וז"ל: זה, בעני� העמודי�' ווי �'קוב בקונטרס שהובא נורא מעשה כא� [ואצטט

גבאיטע די עטיל אותו וכינו עטיל לה שקראו חשובה אשה הגיעה הימי� באחד לומזא, לעיר זצ"ל איגר

�חו כשרו�, בעלי בני� בתשעה נתברכה היא לחיה, על ודמעתה צדקה) גבאית היתה היא הגבאית, (עטיל

שבלימודי� בזמ� בו כלו�, לקלוט מצליח ואינו יפה, עולה בגמרא לימודו שאי� עשרה חמש ב� בחור מאחד

אינו בגמרא אבל נפלא, כשרו� בעל שהוא כ� האחרי�, הילדי� על עולה הוא וכתיבה חשבו� כגו� אחרי�

ממאכלות ולהשמר ליזהר שיש כותבי� הפוסקי� שגדולי איגר, עקיבא רבי לה השיב כלו�. לקלוט מצליח

דבר מלקלוט מוחו את ויטמט� רע, מזג בו להוליד עלול זה כי מנכרית, יינק לא תינוק ושאפילו אסורות,

משמר, מכל עליו שמרו ה� והרי יתכ�, זה אי� לבכות, התחילה האשה פא). סי' (יו"ד בש"� כמבואר תורה,

הקדושה. תורתנו בלימוד מצליח ואינו נטמט� מוחו שלכ� היחידה הסיבה זו דעתו שלפי אמר רעק"א אבל

"לימוד אחד דבר רק פעמי� כמה כ� על וחזר רעק"א, לה השיב לעשות, עליה מה כ� א� האשה שאלה

בנ�, את לחקור שניה� החלו וכא� לייב, הירש רבי לבעלה הדבר את ספרה היא הדחק". מתו� התורה ועמל

אצל אכל היכ� לחקור התחילו נכשל, לא שמעול� בתוק� טע� כאשר אסורות, מאכלות באכילת נכשל היכ�

ר' אצל התמיהה גדלה א� ועו�. מרק של עגונה במנה הילד נתכבד שש� חתונה לאותה שהגיעו עד זרי�,

הדעת מנקיי הוא א� דמתא שהשוחט ג� מה המלו�, בעל של וביושרו בנאמנותו היטב הכיר הלה ליב, הירש

השחיטה את זוכר הוא א� אותו ושאל לשוחט הגיע הירש רבי חלילה. טריפות שהאכילו אפשר וכי שבעיר,

לא, טובה, היתה לא השחיטה הא� ושאל אותו �לח לייב הירש רבי כולו, החויר השוחט חתונה, באותה

באותו כהווית�, דברי� השוחט לו סיפר קרה. זאת בכל מה כ� א� מצוינת, היתה השחיטה השוחט השיב

ערעור יצא גט, לה נת� כאשר לרחל, ראשו� בזיווג נשוי היה זה יקותיאל שני, בזיווג יקותיאל התחת� חתונה

ברור לא זה וג� ראשי'. לה קראו כול� אבל רחל, היתה עריסתה ש� אמנ� כי הגט, על התניא בעל של

על ואסור מדאורייתא, פסול שהגט פסק לט) סימ� (שו"ת התניא הבעל ולכ� רחל, היה עריסתה ש� שאכ�

על חכמי� בגזירת "ובפרט מזעזעות: מילי� והוסי� נוס�, גט לה שית� עד שנית, להנשא בעלה יקותיאל

העובר כדי� נבילה שחיטת� תהא ח"ו יעברו וא� ועו�, בהמה שו� ח"ו החתונה על ישחטו שלא השוחטי�

חזרתי כבר כמה לו ואמר לבכות, התחיל השוחט הטוב". מה' טוב ברכת עליה� ותבוא יונע� ולשומעי� כו'.

שהבעל לי נודע לאחרונה רק הסיפור מכל ידעתי לא כלל אני בשוגג, ידי מתחת שיצא המכשול על בתשובה

לו נתחוור כבר הסיפור את לייב הירש רבי כששמע נבילה. יהיה הבשר וכל חתונתו על לשחוט אסר תניא
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ÌÏÂ‡]וי"א טפי, קיל באקראי חלב לשתות

באכילה כ"א טימטו� דליכא

בנצי"ב ועב"ז ארעית, באכילה ולא ממושכת

הילדת תורת ובספר דבר, בהרחב י' ו' דברי�

ב']. הערה פמ"ב

òééñî øåñéàå øååéò éðôì

„ÂÚמוצרי לקנות איסור שיש לעורר ראיתי

עור דלפני איסור משו� אלו חלב

דהנה מד"ס, מסייע איסור ומשו� דאורייתא

גדול לבנו שהמכה ע"א יז ד� במו"ק איתא

סיבה לו שממציא בזה עור בלפני עובר

בשביעית כמ"כ אב, כיבוד על שיעבור

לחלל שביעית למחללי סיבה ממציאי�

לתנובה מראש יודיעו א� שהרי השמיטה,

תודיע ותנובה החלב, את יצרו� לא שהציבור

יעבדו לא בהכרח ה� הקרקעות למעבדי זאת

את יעבדו לא בודאי שהרי בשמיטה,

ה� שהרי חלב מה� יקנו לא א� הקרקעות

רגל לפשיטת להגיע מעונייני� אינ�

שזרעו לאחר א� כמ"כ עצומי�. ולהפסדי�

איסור איכא 
עדיי באיסור, המלאכות ועשו

מאכילי� שהרפתני� בזה עיוור דלפני

לאחר הנאה ואיסורי 
ספיחי איסורי לבהמות

(רמ"א קי"ל 
דרבנ האיסור [וא� הביעור, 
זמ

דאיכא א) סעי' קס סי' יו"ד קסג, סו"ס או"ח

(סי' הערות �בקוב ועי' עיוור, דלפני איסור

�בקוב –ב רלב (מצוה ובמנח"ח סק"ב) עה

באיסורהמנחה) חבירו את שהמכשיל שכתבו

והוכיחו דאורייתא, עיוור בלפני עובר 
דרבנ

תיפו"ל), (ד"ה ע"א כב ד� בע"ז מתוס' 
כ

יצחק ובבית ט) סי' (חו"מ פנ"י בשו"ת וע"ע

לו), סי' (ח"ט חמד ובשדי סב) סי' (או"ח

סעי� קסג סי' או"ח ברמ"א וע"ע ואכמ"ל].

עובר ידיו נטל שלא למי לאכול 
שהנות ב'

משלו, לח� לו 
שנות 
באופ עור לפני משו�

האינו של מלח� לו 
שנות 
באופ ואפילו

שאסור יב) ס"ק (ש� המ"ב כתב ידיו, נוטל

נמי 
וכא עבירה, עוברי לידי מסייע משו�

כמויות, כאלו יזרעו לא יקנה לא הציבור א�

את ממציא זה החלב וקנית שהזמנת נמצא

עבירה. עוברי לידי מסייע הוה 
וכ העבירה

שקי"ל לאחר מסייע באיסור שפיקפקו ויש

פ"י (רמב"� 
דרבנ בזה"ז דשביעית לדינא

א� האחרוני� בפלוגתת תליה א"כ ה"ט),

(או"ח בפמ"ג ועי' ,
בדרבנ מסייע איסור יש

קנא סי' (יו"ד וברמ"א סק"ב) א"א קסג סי'

בזה, להקל שנהגו סק"ו) (ש� ובש"� ס"ד)

מא) כלל המ"� (מערכת חמד בשדה ועי'

נראה ומ"מ ע"ש. בזה, הדעות שהביא

טפי חמיר מה"ת שעיקרו 
כיו דשביעית

מ"ט פ"ה בשביעית 
וכדתנ אסור, ולכ"ע

הביעור אחר ולפיכ� לסייע, אסור דלחשוד

(ש� ובירושלמי עמה, 
תטחו ולא תבור לא

להשאיל אפילו אסור מפרש שא� איתא ה"ד)

מצינו מזו ויתירה ותנור, ורחיי� וכברה נפה

אסור השביעית על החשודי� שלישראל

דשביעית בפ"ד הר"ש (כ"כ שלו� לומר אפילו

סב ד� 
בגיטי בגמ' שמשמע מה לפי מ"ג

ודלא שלו�, למימר שרי לא דלישראל ע"א

בירושלמי). דמתיר 
כמא

·Â˘Â
ממר זה 
כעי 
בנידו תשובה ראיתי

בקה"י (הודפס זצ"ל הקה"י בעל

איסור בזה שיש וכתב ז'), סי' ח"ב חלקי�,

א הפוסקי� גדולי אבל כשר, מאכל אכל אמנ� הב� רע"א, התכוו� למה מאכלהיטב וג� נבילה, ששחיטתו מרו

ממש]. אסורות מאכלות שכ� וכל מטמט�, כזה
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ואצטט דמסייע, ואיסור דאורייתא עור דלפני

בדבר מע"כ שאלוני לאשר נדרשתי לשונו:

עובדי� בעוה"ר אשר פלוני מביהח"ר המלט

בש"ק יהודי� פועלי� עשרות כמה ש�

במלט ולהשתמש לקנות מותר א� בפרהסיא

מג' הוא לאסור שיש המקו� והנה הזה...

נמנעו אילו [דהא עור לפני מצד טעמי�,

שלא עושי� ה� היו לא מלקנות הקוני�

עבירה עוברי ידי מסייע ומצד למכור], ע"מ

בלא יעבור שהרשע היכא ג� אסור [שזה

ונחקור שבת... מעשה ומצד שלו], סיוע

דאורייתא, לאו שהוא עור לפני מצד מתחילה

לאו הוא לפנ"ע 
דעני מאוד פשוט הנה

עבירה בו לעשות �חפ לו בממציא דוקא

חבירו אצל המעורר מעשה שעושה כל אלא

לפנ"ע זהו עבירה לעשות וההסכמה 
הרצו

דעובר גדול לבנו דהמכה וכהא דאורייתא

והוא א' י"ז במו"ק כמבואר לפנ"ע משו�


הרצו 
הב אצל מעורר שבהכאתו משו�

ומעתה לפני�, א"צ וזה כאו"א, על שיעבור

לא ואילו לקוחותיו בשביל שבת שמחלל מי

שבת מחלל היה לא ודאי סחורתו קוני� היו

ממנו הקונה הנה בכדי, וטרחה זוזי שדי ולא

וההסכמה 
הרצו לו המסבב שהוא ודאי

לשבת ומכשילו להבא ג� עבודתו להמשי�

והוא דאורייתא עור אלפני וקעבר הבאה

דבר לחבירו בממציא והנה מאוד. פשוט

יכול היה דבלא"ה היכא עבירה בו שיעשה

דלא 
עבריי אחר מישראל זה דבר להשיג

איכא אי ז"ל האחרוני� נחלקו דינא, ציית

לקאי דמי לא דאולי דאורייתא לפנ"ע בכה"ג

המשל"מ הכריע כבר אול� נהרא, עברי בתרי

שהנזיר להת� כלל דמי דלא ה"ב ממלוה פ"ד

אלא לו כשא"א משא"כ בעצמו ליקח יכול

הרוצה רשע שיש אע"פ אחרי� סיוע ע"י

ומידי אלפנ"ע יעבור הוא ג� מ"מ לסייעו

מאוד... ברורי� ודבריו ע"ש יצא לא לפנ"ע

דאורייתא איסור בכה"ג דליכא להאומרי� וג�

ידי מסייע מצד 
מדרבנ אסור דעכ"פ מודי�

וא"כ שבת ריש התוס' וכמש"כ עבירה עוברי


כיו הזה מהמלט לקנות שאסור כשמש ברור

בשבת מחללי� ה� היו לא הקוני� שלולי

אע"פ לכ"פ דאורייתא איסורא והוא הבאה

תורה 
לדי יצייתו דלא עברייני� כמה דאיכא

עו"ע ידי מסייע מצד ועכ"פ ממנו, ויקנו

וברור פשוט נראה כ"ז ומלבד הנ"ל. וככל

לפנ"ע דהוי מודי� הכל 
דיד 
דבנדו

למשל נבילה לו במוכר דבשלמא דאורייתא

זה הנה רשע, אצל לקנותו בלא"ה ויכול

יותר במכירתו מכשול הוסי� לא המוכר

מהרגילו דיותר האחר, אצל קונה היה משאילו

למכור שעושה בניד"ד אבל יאכלו לא

ואילו הקוני�, רוב לפי הוא שלו והתוצרת

ודאי מלקנות נמנעי� שבא"י היראי� היו

עכ"פ והיה בתוצרותיו למעט מוכרח היה

שהיה או בשנה שבתות איזו בחילול ממעט

או העבודה בשעות או בפועלי� ממעט

מסייעו וקונה קונה שכל ונמצא בכמותה

קנה לא משאילו יותר שבת שיחלל ממש

שבת החילול זה היה לא שבלעדו 
באופ


הגאו גיסי אמר 
וכ בסברא, ברור והוא

והוי זצ"ל, (שליט"א) איש 
חזו בעל האמיתי

ע"ש. גמור. לפנ"ע

ìàøùé éìåãâ úòøëä

‰ÎÏ‰ÏÂהדור גדולי הכריעו למעשה,

מלקנות להמנע שיש שליט"א

ואצטט בשביעית. זה בחלב ומלהשתמש

הגראי"ל רה"י 
מר ע"י שנכתב מכתב
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קנייבסקי הגר"ח התורה שר 
ומר 
שטיינמ

קרבה הנה תשע"ד): אייר (מכ"ח שליט"א

השביעית שעסקני והיות השבע, שנת

אכילת הסדרת 
בעני מטפלי� דקוממיות

אבקש בשביעית. נזרע שלא ביבול הבהמות

לדבר החרדי� תורה ובני בזה, ביד� לסייע

חלב מוצרי יקנו וצרכניות מוסדות ומנהלי ה'

בפרהסיא שביעית חילול ימנעו ובזה אלו,

עכ"ל עבירה, לעוברי לסייע וחשש

מסייע,˜Ú·המכתב מאיסור ד"ז דחמיר וי"א .

פ"ש, ומשמר זורע הוא כאילו ממש וחשיב

הערה .˜Ú‚ועי'

,‰˘ÚÓÏÂקניבסקי הגר"ח מרבינו שמעתי

חלב לשתות ראוי 
שאי שליט"א

(הובא שליט"א 
שטיינמ הגראי"ל ורבינו זה.

א� שא� הוסי� רצ"ט) 
עלו חיי�, בפרי

שביעית איסורי חשש בו 
שאי החלב מחיר

דוקא לקנות ראוי זאת בכל יותר, יעלה

מבהמות שבא בחלב להשתמש ולא זה, מחלב

שביעית. איסורי שאכלה

.·Ú˜התועלת על לו וסיפר שליט"א, שטיינמ� הגראי"ל רבינו אצל קוממית גאב"ד נכנס תשע"ה תמוז בחודש

שבא בחלב להשתמש לא להקפיד לראות כשנה, לפני שליט"א התורה שר ע� רבינו במכתב שהיה הגדולה

לפני השחת זריעת הקדימו תו"מ שומרי שאינ� אפילו חקלאי� הרבה זה ובזכות ספיחי�, שאכלו מבהמות

לדרוש שאפשר כמה לראות שיש ואמר וחזר בכ�, רבינו ושמח השמיטה. חילול הרבה ונמנע השנה, ראש

מהמחלבות. זה דבר

שעשו ומצות, מתורה רחוקי� אנשי� של �קיבו על מופלא, מעשה לרבינו קוממית גאב"ד סיפר זו ובהזדמנות

וזרעו הלכו לכ� לשיווק, חיטי� ואי� שדותיה� זורעי� אינ� חקלאי� הרבה השמיטה ובשנת היות חשבו�

צמחו ובאמת טובי�, מליוני� מזה להרויח בתקוה דונ�! אל� שבעי� פני על חיטי� רח"ל השמיטה בשנת

בדיקה צרי� היבול את ששיווקו קוד� א� רשעי�..." "בפרוח מאד שמחי� והיו ויפות, גדולות חטי� לה�

ראוי ואינו גלוט�.... בו אי� ביותר, בסיסי חומר בחיטה שחסר נמצא ושבר, שוד והנה בסדר, שהכל לראות

מעול� היה לא זה שדבר המומחי� שהעידו וכפי לטמיו�. הל� והכל לבהמות, לא ואפילו כלל, לשימוש

זאת וששמע כדי�, שלא שעשו מה את להפסיד הטבע, שינוי הקב"ה עשה כא� א� גלוט�, בלי חטה שתצמח

ש"מ). גליו� – חיי� (פרי יכול... הכל איז רבש"ע דער ואמר, מאד, התפעל רבינו

.‚Ú˜הנה וז"ל: זה. בעני� זצ"ל פלמ� הגרב"צ אל שליט"א זילברשטי� הגר"י שכתב מתשובה קטע ואצטט

מקרי לא ידו, על איסור דכשעושי� י"ל ועוד וז"ל: כתבו איסורא) אבל ד"ה ל: (ד� שבועות במס' בתוס'

חי, שבעלה יודע זה ותלמיד לנישא, להתירה חכ� לפני אשה שבאה כגו� ...... והכא תעשה" ועל "שב

שלא ע"י ממו� מוצאי� אפילו ליזיל לא קמיה לאסהודי מילתא ביה זילא א� להעיד ללכת [לא שרי ובממונא

כא� שיש ואעפ"י מינוה, דזוטר די� בית לפני זאת להעיד חייב חי, שבעלה עדות היודע ת"ח כלומר כדי�].

נחשב כא� להתבזות, ולא תעשה ואל בשב לנהוג לאד� מותר הבריות דבכבוד ידוע והרי התורה, כבוד בזיו�

מנעה. ולא מכ� למנעה שיכול העד, של בקדקדו נתלה האשה של החטא כי ועשה, לקו�

לעצמו, ליטלה רוצה ואחד אבידה, לפניו וראה מגילה, לקרא דההול� ג: ד� במגילה אב� הטורי כתב זה ולפי

נחשב מצילו לא וא� להצילו, בידו כי מלחטא, חבירו למנוע כדי האבידה על ולשמור מגילה לבטל חייב

למעשה. אלישיב הגרי"ש מר� מו"ח פסק וכ� ועשה. בקו� חוטא עצמו הוא כאילו

ח"ו נתפס מונע ולא באיסור, שביעית מעובדי בהמות מזו� מוצרי מלקנות למנוע שיכול מי שבעניננו נמצא

וכאילו זה, שביעית.‰Â‡בעו� פירות ומשמר זורע
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ïðáøã úååöîá äøåú ãåîìú úåöî

Ï"È‡¯‚‰מצות 
בעני בשיעור שליט"א

הייתי מעודי אמר, תורה, תלמוד

הוי שהוא נושא בכל תורה דלימוד סבור

דיני� על כשלומד ג� דאורייתא, מצוה


תלמוד˜Ú„דרבנ בהלכות ברמ"א א� .

לא נראה ה') סעי' רמ"ו סי' (יו"ד תורה

דא� מיימוני הגהות בש� שכתב ,
כ

מ"מ תורה, ללמוד כדי שכר ליטול שאסור

משו� והיינו מותר, חכמי� שתקנו דיני�


מדרבנ רק ראיה˜Ú‰שהוא שהביא כמו ,

.„Ú˜כדאיתא עליה), נצטוו לא שבסיני (א� הכל כולל במהותו דתורה לפי דרבנ�, מצות א� כוללת ה' דתורת

י"ב�י"ב) (קהלת קרא אמר נכתבו לא מפני ממש דרבנ�) (בדיני בה� יש א� תאמר שמא ע"ב) כא (ד� בעירובי�

המהרש"א ש� (כ"כ דרבנ�, דיני את ג� עצמה בתורה כותב היה שהקב"ה והיינו ,�ק אי� הרבה ספרי� עשות

אותה מארי� היה שזה לולא אמר), ד"ה ש� בתוס' משמע וכ� חכמי�, גזירת היינו סופרי� שדברי בח"א

דברי את א� למד כולה התורה כל את הקב"ה מאת שלמד בעת רבינו שמשה מצינו מזו [ויתרה מדאי. יותר

תורה דקדוקי למשה הוא ברו� הקדוש שהראהו שמלמד ע"ב י"ט במגילה וכמבואר להתחדש, העתידי� רבנ�

ט"ו ד� בעירובי� הרשב"א כתב וכ� מגילה, מקרא ניהו ומאי לחדש עתידי� שהסופרי� ומה סופרי� ודקדוקי

בירושלמי הוא הדברי� ומקור בסיני, למשה לו נתגלו לגזור חכמי� שעתידי� הגזרות שכל הראב"ד בש� ע"ב

דברי שכל כנ"ל והינו בסיני, למשה נאמר רבו לפני להורות עתיד ותיק שתלמיד מה אפילו ה"ו: פ"ב דפאה

והיינו תבשילי�, עירובי אפי' כולה התורה כל את קיי� אבינו דאברה� מצינו וכ� מהתורה]. חלק ה� סופרי�

כוללת התורה שגו� משו� בזה והביאור חכמי�, שתקנו קוד� אפילו מהתורה חלק הוא דרבנ� דיני שג� משו�

וכ� עלמא, וברא באורייתא אסתכל קב"ה חז"ל שאמרו כמו העול�, בריאת קוד� עוד קיימת היתה והיא הכל

ועמש"כ העול�. שנברא קוד� דורות וארבעה ושבעי� מאות תשע ל� גנוזה תורה ע"ב) פח ד� (שבת אמרו

(תליתאה). חכמה בית אד�' 'תולדות בספרו השל"ה בזה

.‰Ú˜וכדמוכח דאורייתא, תורה תלמוד מצות מקיי� אינו מדרבנ�, והאיסורי� המצוות דכשלומד זה בדי� הנה

בשורש� הדברי� להעמיד וכדי זה, בדבר ולפלפל לבאר הלומדי� אצל דיו של נהרות נשתפכו הרמ"א. מדברי

בזה. אתחיל ובמקור�,

ומבואר מקרא, לא אבל מדרש ללמדו מותר ממנו, יהנה שלא חבירו את המדיר ע"א, ל"ז ד� בנדרי� איתא

ללמד ההיא בעת ה' צוה ואותי דדרשינ� בשכר תורה חבירו את ללמד דאסור כיו� הוא, דהחילוק בסוגי' ש�

לא א"כ בחנ�, נמי את� א� בחנ� אני מה ה' צוני כאשר ומשפטי� חוקי� אתכ� למדתי ראה וכתיב אתכ�

בע"ב וש� טעמי�, פיסוק ללמדו היינו מקרא, ללמדו דאסור ומה בשכר. ללמד שאסור כיו� להנאה חשיב

ליטול מותר ולכ� ומשפטי�, חוקי� בכלל הוי לא א"כ דאורייתא, הוי לא טעמי� דפיסוק כיו� הטע� מבואר

תמימה בתורה ועי' בר"�, ביאר (כ� ללמדו. אסור וא"כ שמלמדו, במה להנאה חשיב ולכ� שכר, זה על

המקרא, והבנת ללמוד הכנה רק הוי טעמי� דפיסוק אפש"ל, היה הר"� דברי דלולי שכתב פ"ה, פ"ד בדברי�

בעלמא). ידיעה שהיא שכר, עליה� ליקח שאסור הלמוד עיקר בכלל זה אי� ולכ�

בשכר, ללמד מותר בשכר שבכתב תורה ללמד שנהגו מקו� ה"ז, פ"א תורה תלמוד בהל' הרמב"� פסק וכ�

וגו' ה' צוני כאשר ומשפטי� חוקי� אתכ� למדתי ראה שנאמר בשכר, ללמדה אסור פה שבעל תורה אבל
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ממני. שלמדת� כמו בחנ� למדו לדורות כשתלמדו וכ� ממני, בחנ� למדת� את� א� למדתי בחנ� אני מה

ה'. סעי' רמ"ו סי' יו"ד בשו"ע פסק וכ�

שלא כיו� טעמי�, פיסוק שכר לקבל דשרי דמצינו דכמו שמחה, רבינו בש� הביא ש� מיימוניות ובהגהות

סופרי�, חידושי דכל ש�, ברמ"א פסק וכ� ממנו. שכר ליקח מותר סופרי� חידושי כל א"כ בסיני, נאמר

ללמדו. שכר ליטול מותר מדרבנ�, שנתק� מה דהיינו

חוקי� בכלל הוי וא"כ תסור, לא בכלל הוי דרבנ� מילי כל דהרי הרמ"א, על הקשה בנדרי� אורה [ובקר�

ומשפטי�, חוקי� בכלל הוו דלא טעמי� פיסוק לעני� בגמ' דאיתא ומה שכר, עליה� ליקח ואסור ומשפטי�,

ומשפטי�, חוקי� בכלל דהוו ודאי סופרי� דברי שאר אול� המקרא, הבנת רק דהוי טעמי� פיסוק דוקא זה

המקדש דתני אהא ע"ב נ"ח בקידושי� דפרי� לדבריו, ראי' והביא סופרי�. חידושי ה� שבע"פ תורה ורוב

וילפינ� פסולה, הזיתו שכר נטל וא� אדומה פרה אפר הזית על שכר ליקח דאסור מהא מקודשת, פרה באפר

דרבנ� טומאה על הזיה א"כ זה, די� אי� דרבנ� דיני דעל הרמ"א כדברי נימא ואי וגו', בחינ� אני דמה מקרא

דבמתני' משו� ובע"כ דרבנ�, בטומאה מקודשת פרה באפר המקדש דתני הא נוקמי וא"כ שכר, ליטול מותר

בצ"ע]. ש� ונשאר שבעול�, טומאות בכל זה די� דהוי דמשמע פסולה' 'הזיתו קתני בסתמא

לא דרבנ� ואיסורי דמצוות בשכר, לימוד לעני� דמצינו דכמו מכא�, הוכיח שליט"א השחר האילת בעל ורבינו

חוקי� בכלל הוו לא תורה, תלמוד מצות לעני� א� א"כ שכר, עליה� לקבל ושרי ומשפטי�, חוקי� בכלל הוו

לדברי הסתפק שליט"א דורנו מגאוני [ואחד מדרבנ�. רק אלא ללמד�, התורה מ� מצוה אי� וא"כ ומשפטי�,

מקרא על רק הוי ברה"ת א� פלוגתא איכא ע"ב יא ד� דבברכות ברה"ת, תיקנו דרבנ� מצות על א� רבינו,

ברה"ת ג"כ תיקנו דרבנ� המצוה א� לדו� יש מ"מ מילי, הכל דמברכי� קי"ל ולהלכה ע"ש, תלמוד, על ג� או

ת"ת נמי בזה פטר אי דרבנ� מילי על ביר� א� לדו� יש וביותר מה"ת, ת"ת מצות בזה מקיי� אי� שהרי

רבינו אול� ברכה, צרי� פה שבעל תורה שלכל מדבריו ומשמע ה"י, מתפילה פ"ז ברמב"� ועי' דאורייתא.

בערו� (ועי' הפסוקי�, עיקרי את מפרשת שהיא כיו� תלמוד על שמברכי� שהסיבה כתב ש�) (בברכות יונה

שעל אפשר ולפ"ד ע"ש), קבלה, או אגדה דברי על מברכי� אי� דבריו דלפי שכתב ח' סעי' מ"ז סי' השלח�

ברכה]. ליכא דרבנ� מצות

מרדכי), דברי הנקרא (בחיבור אביו בש� המחבר שהביא להגר"א, רב מעשה בסו"ס שהובאה זו סברא ומצינו

והא בזה, יש תורה ביטול דמאי להקשות, וידוע המגילה, לקריאת ת"ת דמבטלי� ע"א ג' במגילה דאיתא

בי� לחלק פשוט דבר דהרי מאוד, תמה אביו, לפני הקושי' את דכשהקשו ש�, וכתב היא. תורה ג� מגילה

שונה א� וכ� שבקריאתה התורה עסק וא"כ רבנ�, ע"י נכתבה המגילה דהרי דרבנ�, לת"ת דאורייתא ת"ת

דאינו המגילה קריאת מפני דאורייתא תורה תלמוד לבטל צרי� הכי ואפי' מדרבנ�, אלא אינו שלה, ההלכות

אסתר א� ע"א ז ד� במגילה בפלוגתא תלוי זה דדבר לטעו� רצה אחד [וגאו� מדרבנ�. אלא תורה תלמוד

מה"ת]. ת"ת מצות בזה יש א� להנ"ל ונפק"מ לא, או נאמרה הקודש ברוח

והר דהר"� וגו', בחינ� אני מה דרשת בביאור הראשוני� בפלוגתת לכאורה תליה זו ראיה כתבואול� א"ש

אני מה וא"כ בחינ�, משה את לימד הקב"ה שהוא כמו בחינ�, ישראל את דילמד משה את צוה דה' לבאר,

בחינ�, אני דמה לפרש, כתבו והרמב"� בתוס' אול� מהקב"ה. שלמד משה של הלימוד על אזיל וגו', בחינ�

צרי� הדורות בכל כ� כמו בחינ� ישראל את לימד שהוא שכמו ישראל, את משה שלימד התורה על אזיל

בחינ�. לעול� שילמדו

להתחדש, העתידי� רבנ� דברי את וא� כולה התורה כל את הקב"ה מאת למד רבינו משה דהנה אפ"ל, וא"כ

ומה סופרי�, ודקדוקי תורה דקדוקי למשה הוא ברו� הקדוש שהראהו שמלמד ע"ב, י"ט במגילה וכמבואר

הראב"ד, בש� ע"ב ט"ו ד� בעירובי� הרשב"א כתב וכ� מגילה. מקרא ניהו ומאי לחדש, עתידי� שהסופרי�

בסיני. למשה לו נתגלו לגזור, חכמי� שעתידי� הגזרות שכל
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התורה כל את למשה הראה שהקב"ה דאע"פ המשניות, על לפי' בהקדמתו טוב יו� התוספות כתב כבר אול�

למשה, לו שהראה דאיתא מהא זאת, ודקדק כלל. לאחרי� זאת משה מסר לא אפ"ה סופרי�, דברי את וא�

וא"כ לו, נותנו ואינו דבר לחבירו שמראה כאד� בעלמא, ראיה בדר� רק אלא לו, שמסר או שלמדו כתב ולא

י"ח, סעי' רמ"ו סי' השולח� בערו� לדקדק וכ"כ אמיתי. ועני� נאה דקדוק שזה וכתב לאחרי�, זאת לימד לא

לו. נת� ולא הראהו רק דאולי

כוונת א"כ ישראל, את לימד שמשה מה על קאי וגו' בחינ� אני מה דדרשת דלמדו והרמב"� לתוס' ומעתה

ולכ� בחינ�, אני מה של הילפותא את עליה� אי� א"כ ישראל, את לימד לא סופרי� דברי דאת כיו� הרמ"א

דבריו שכל כיו� דרבנ�, בדיני תורה תלמוד מצות דאי� זה, מדי� למיל� א"א אול� שכר. עליה� ליטול מותר

ודאי אבל שכר, עליה� ליטול מותר א"כ לישראל, אות� לימד לא שמשה שכיו� שכר, נטילת על רק ה�

זה וכעי� הגבורה. ומפי בסיני נאמר שהכל כיו� תורה, תלמוד של מדאורייתא עשה מצות מקיי� דהלומד�

והרא"ש. הר"� משיטת הוא רבינו ראית וכל קפ"ד. סי' תשובה התעוררות בשו"ת כתב

כוונת דאולי שליט"א, הגראי"ל רבינו שנשאל שהביא פסחי�) למסכת (בהקדמה חיי�' 'משנת בספר שו"מ

שאות� דרבנ� דיני� על ולא בחינ�, ישראל כלל את לימד רבינו שמשה מה על רק הוא בחינ� ללמד הדרשה

"דמשה והשיב דאורייתא. תורה תלמוד מצות – דרבנ� מצוות בלימוד שמקיימי� א� לימד, לא רבינו משה

ע"כ. דרבנ�", דיני� ג� ישראל כלל את לימד רבינו

(שהודפס ע"ב, כו ד� מגילה עמ"ס בחידושיו חכמו�, ב� ר"י בש� הראשוני� באחד מצינו לזה סעייתא וקצת

תלמיד אצל אותו גונזי� שבלה תורה ספר רבא דאמר הא על ח"ח), גיבורי� חצי �בקוב מכת"י לראשונה

ומגילה חנוכה הלכות כגו� התורה מעניני שאינ� הלכות שונה בזה"ל: שפירש הלכות, שונה ואפילו חכ�

ומבואר ובברייתות). במשניות אלא ובגמרא בהש"ס חכמי� תלמידי שימש שלא מי דהיינו כרש"י (ודלא וכיו"ב,

אצלו יגנזו שלא ס"ד היה ולפיכ� דאורייתא, מילי ששונה ממי פחותה מעלתו דרבנ� מילי ששונה דמי בדבריו

מה"ת. תורה תלמוד מצות בזה מקיימי� אי� דרבנ� שבמילי רבינו כדברי מבואר א"כ ס"ת,

על ע"א לג ד� בקידושי� דאיתא הא מדקדק דבזה ע"ר), גליו� חיי� בפרי (הובא הוסי� שליט"א והגראי"ל

מקמאי, ק� ולא כהני� בתורת שליש שלישי שני אותו לימדתי הרי וטע� בשבילו, קמו שלא האמוראי� אחד

מידי מלמדו היה א� אבל דאורייתא, מילי דהיינו כהני� תורת שלמדו מצד היה טענתו שכל ומבואר ע"ש.

הלכה, סת� ולא כהני� תורת לימדו שהרי טע� ולהכי לכבדו, ק� שלא על טענה לו היה לא מדרבנ� שמצותה

טענה. אי� זה ועל מה"ת, מצוה בזה מקיי� היה לא דרבנ� דמצותה מידי מלמדה היה שא� כנ"ל והיינו

אד� הנשמת מדברי ונשאל הרמ"א. מדברי שמוכח וכמו הנ"ל, לחידוש הסכי� שליט"א קניבסקי הגר"ח ומר�

לבית רבי אחר נכנסתי אחת פע� אבדימי בר יצחק א"ר ע"ב) מ' (ד� בשבת איתא דהנה ח', אות ג' בכלל

הכי עביד הכי ומקשינ� וכו', ות� שני בכלי טול לי ואמר באמבטי שמ� של פ� לו להניח ובקשתי �המרח

אפרושי ומשני הכסא, ובית �המרח מבית �חו להרהר מותר מקו� בכל יוחנ� א"ר חנה בר בר רבה והאמר

בכ"ר, להפשיר שאסור הוראה בדר� א� שרי מאיסורא דלאפרושי כתב פ"ה) (סי' ובמג"א שאני, מאיסורא

שלא קל איסור להתיר אלא מצינו דלא חבירו, שיזכה בשביל דאורייתא לעבור נתיר והאי� אד� הנשמת ותמה

מדרבנ�, אלא אינו טבריא בחמי ובישול היה, טבריא בחמי דרבי מעשה דהא ועוד דאורייתא, על חבירו יעבור

אלא הותר דלא ודאי אלא דרבנ�, איסור חבירו שלא כדי דאורייתא" איסור "שהוא דבור להתיר ס"ד ואי�

ומבואר עכ"ד. ממילא, מזה שנשמע אלא תורה דברי אינו גופא דהדיבור שני' בכלי 'טול שלילה בלשו� לומר

מ בזה דמקיי� משו� והיינו מה"ת איסור ביה אית �המרח בבית דרבנ� שמילי ואמרבדבריו מה"ת. ת"ת צות

ס"ל אד� דהנשמת והוסי� הנשמ"א, קושית ומיושבת המג"א, נחלק גופא דבזה דאפשר הגר"ח רבינו זה על

ללמוד הוא התורה מלימוד דחלק לפי מה"ת, ת"ת חשיב טבריא) (כחמי לתורה סייג משו� חז"ל שאסרו דדבר

משא"כ לזה), ג� התורה די� את הרחיבו שרבנ� היינו סייג, משו� שאסור דדבר (ובנ"א שלו, הסייגי� את ג�
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ע"ב לז ד� הגר"א˜ÂÚמנדרי� בביאור עי' ,

˜ÊÚש�.
‡ˆÓשלימה� שנה לעמול יכול דאד� לפ"ז

דיני� שרובה ,
עירובי מסכת על

מדאורייתא, ת"ת מצות מקיי� שאינו כ"ע מודו בזה ומגילה חנוכה כמצות מדרבנ� הוא מהותו שכל דבר

הנ"ל. הרמ"א וכדברי

.ÂÚ˜�דרבנ מצות דהלומד דאפשר מוכרח, אינו הרמ"א מדברי שהראיה לרבינו טע� הת"ח מגדולי אחד והנה

אינ� וסייגיה� חז"ל גזירת רק דרבנ�, מצות על א� ממרא זק� שנעשה וכדחזינ� דאורייתא, מצוה בזה מקיי�

האיסור וכל חכמי�, דברי על דעובר גברא איסור אלא איסור� דאי� ובפרט ו'משפטי�', 'חוקי�' בכלל נכללי�

בזה"ל: תשובה לו כתב שליט"א שטיינמ� הגראי"ל ורבינו ומשפטי�. חוקי� על רק הוא בשכר ללמד

דס"ל משו� חכמי� תקנת לימוד עבור שכר לקבל דמותר מימוני הגה' בש� הרמ"א שפסק מה �לתר מש"כ

ומתקבל. יפה �תירו הוא מותר, תורה דברי שאר אבל שכר לקבל אסור ומשפטי� חוקי� לימוד עבור דרק

בגדר דהיתה אסורה, היתה התורה, מ� היתה תקנה אותה דאילו מבואר הא דהנה בזה, להוסי� יש ועדיי�

ומשפטי�. חוקי� מדרגת זה מוריד דרבנ� שזה מה מחמת רק ומשפטי�, חוקי�

במחלוקת זצ"ל מבריסק הגר"ח בש� הביא ל"ב ס"ק א' סי' סופרי� דברי בקונטרס אלחנ� ר' הגאו� והנה

דלדידי' אלא תסור לא איסור דיש ס"ל הרמב"� דג� דרבנ� איסור על תסור לא יש א� והרמב"� הרמב"�

שבועות ובאילה"ש האסור, כדבר הדבר נעשה להרמב"� משא"כ חכמי� דברי על דעובר אלא הדבר נאסר לא

הרמב"� לפי עכ"פ דבריה�, על דעובר רק ולא בהדבר איסור נעשה דרבנ� באיסור ג� דע"כ הוכחנו ל"ט ד�

ומשפטי�, חוקי� זה הי' מדאורייתא אסור זה דא� דדבר נמצא ותקנו, שגזרו כמו איסור דחל הגר"ח ביאר הא

חוקי� זה מדרבנ� שרק מה דעל לומר נצטר� לכ� ומשפטי�, חוקי� זה מדרבנ� רק אסור זה א� ג� אז

בשכר. ללמד אסרו לא ומשפטי�

.ÊÚ˜דא"כ בדבריו ונתקשה הנ"ל, הרמ"א לדברי הביא (ש�), נדרי� עמ"ס השחר' 'אילת בספרו רבינו והנה

יתכ� אי� וא"כ סופרי� חידושי ה� שבע"פ תורה ורוב דאורייתא, מצוה מקיי� אינו עירובי� מסכת הלומד

הלכות שמלמדו ולא עירוב, לעשות היא� במלמדו איירי דהרמ"א דצ"ל וכתב דאורייתא. ת"ת מצות בזה שאי�

כוונת להבי� יש א� וכנתבאר. מה"ת, מצוה בו אי� לרמ"א שבאמת מכ� לאחר שסבר כמו לא וזה עירוב.

מדברי מצוה דהוי משו� דבריו תלה אמאי א"כ תורה דברי חשיב אינו עירוב לעשות אי� מלמדו דא� רבינו,

סופרי�.

וילפינ� בטלי�, דיניו לדו� שכר דהנוטל ע"א) כ"ט (ד� בבכורות במתני' איתא דהנה דבריו, בביאור והנראה

שלא זה, בדבר שערוריה ראיתי אשכנז וברבני כתב: בפירושו והרע"ב וגו'. בחינ� אני דמה קרא מהאי זאת

והעדי� אחד, גט ונתינת כתיבת על שעה חצי להיות כדי זהובי� עשרה ליטול ישיבה ראש הנסמ� הרב יבוש

שהוא לפי ואנס, גזל� אלא בעיני הרב זה ואי� אחד, לכל הפחות לכל זהוב או זהובי� שני הגט על החותמי�

לגט אני וחושש חפצו. כל לו שית� צרי� כרחו בעל הגט ונות� ברשותו, שלא גט בעירו נותני� שאי� יודע

קנ"ד בסו"ס באהע"ז השו"ע הביאו וכ� בטלי�. דיניו לדו�, שכר הנוטל במתניתי� תנ� דהא פסול, שהוא זה

זה דבר מדמה הוא כי כלו�, אינו טעמו וג� כמותו, נהגו ולא ש�, כתב הרמ"א אול� ד'. בסעי' הגט בסדר

בעלמא. למוד אלא די�, אינו הגט סדור כי ראיה, ואינו בטלי�, דיניו לדו� שכר הנוטל שאמרו למה

הגט דסידור ביהודה, הנודע בש� תשובה הפתחי ש� הביא כבר די�, דאינו הרמ"א שכתב מה על והנה

אלא דאינו שכתב מה על אול� בלילה. גט לית� אסור ולכ� לדי�, חשיב נתינתו אול� די�, אינו וכתיבתו

וגו'. בחינ� אני מה נאמר זה דעל שכר, ליטול אסור ג� לימוד על והא הט"ז, הקשה כבר בעלמא, לימוד

א� וג� תורה, תלמוד מצות שמקיי� ג"כ חשיב אינו מצוה שמקיי� דבשעה הוא פשוט דדבר לבאר, ונראה

תורה, תלמוד ולא מצוה עכשיו שמקיי� חשיב אפ"ה עשייתה, ואופ� המצוה דיני על המצוה בשעת חושב

מצות מקיי� אינו המגילה קריאת מצות שמקיי� דבשעה לחזו"א, וכתבי� תשובות לס' בהקדמה כתב וכ�
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.!!!
דרבנ מצוה של רק שכר לו ויש ,
דרבנ

משתדל היה זצוק"ל הגרי"ז 
מר כי ושמעתי

הטע� ונימק קדשי�, בעניני בעיקר ללמוד

דאורייתא. דיני� ה� ש� הדיני� שכל מפני

כ� כי לילמוד האד� שצרי� לידע צרי� א�

לש� לא השכר, בשביל ולא השי"ת, ציוה

הרמ"א, דברי את לבאר אפשר וא"כ המגילה. קריאת בשביל תורה תלמוד שמבטלי� חשיב ולכ� תורה, תלמוד

שעוסק אע"פ הגט, את שכותב תלמודדהדיי� מצות עידנא בהאי מקיי� לא אפ"ה והשמות, הכתיבה בדיני

ללימוד חשיב דאינו שכר, ליטול דאסור נאמר לא זה על וא"כ גיטי�, מצות את הזמ� באותו מקיי� אלא תורה,

שכתב מה וזה תורה, תלמוד אינו אבל כראוי, המצוה את לקיי� חבירו בידי שמסיייע אלא לאחרי�, התורה

המצוה את לקיי� בשביל לימוד זה אלא תורה, תלמוד למצות חשיב דאינו בעלמא, לימוד אלא דאינו הרמ"א

כראוי.

דנשי� ו') סימ� (בשו"ת שכתב הלוי הבית דברי ידועי� דהנה בניד"ד, הרמ"א דברי את לבאר אפשר ועפ"ז

(הובאו הסמ"ג דכתב ומה כלל, תורה בתלמוד מצוות דאינ� כיו� הרמב"�, וכשיטת ס"ת בכתיבת מצוות אינ�

תורה, לימוד מצות מדי� זה אי� בה�, שחייבות המצוות את ללמוד דחייבות מ"ז) סי' באו"ח יוס� בבית דבריו

היא בקיאה כבר וא� אצל�, כלל מצוה שו� הוי לא בעצמו הלימוד אבל לקיי�, היא� לדעת כדי רק אלא

עוד. ללמוד צריכה אינה שוב לעשות, היא� ויודעת שלה בדיני�

אי� לדעת כדי ללמוד שחייב חדא התורה, בלימוד דיני� ב' איכא באנשי� הדי� דהוא אפש"ל דבריו ולפי

את ללמוד די� יש ועוד תורה. תלמוד מדי� זה ואי� לקיימה, היא� שידע עצמה, מהמצוה חלק וזהו לקיי�,

כלל לקיימ� יוכל שלא המצוות דיני את ללמוד חייב וא� ולילה, יומ� בו והגית נאמר וע"ז כולה, התורה

כולה. התורה כל את ללמוד ומחוייב מהתורה, חלק שה� לעול�,

מדאורייתא, הוי לקיי� היא� הלימוד ג� דאורייתא דבמצוה לדרבנ�, דאורייתא מצוות בי� לחלק אפשר הא' ובדי�

בחלק אול� מדרבנ�. אלא אינו לקיי� היא� ללמוד של החלק דרבנ�, במצוות אול� המצוה, מחיוב דהוי כיו�

תורה תלמוד מצות בזה מקיי� וגזירותיה� דרבנ� מצות על דג� ודאי זה תורה, תלמוד מצות של הב'

לעיל. שהבאנו וכמו הגבורה, מפי בסיני למשה נאמר דהכל כיו� מדאורייתא,

מדרבנ� אלא אינו וזה דרבנ�, המצוות את לקיי� היא� אחרי� ללמד לעני� איירי דהרמ"א אפש"ל ומעתה

אני דמה קרא נאמר לא זה על וא"כ בסיני, ניתנה לא עצמה שהמצוה כיו� ומשפטי�, חוקי� בכלל ואינו

על ליטול לרמ"א א� דאסור ודאי דרבנ�, במצוות העוסקי� בדברי� תורה חבירו את ללמד אול� וגו', בחינ�

כלל. שכר זה

נאמרה עצמה המצוה אבל תורה, תלמוד בכלל הוי דלא א� דאורייתא, מצוות לקיי� היא� כשמלמדו [אול�

שכר]. עליה� ליטול דאסור ומשפטי� חוקי� בכלל הוי וא"כ בסיני,

שמקיי� לדו� א"א המצוה את שמקיי� דבשעה הגט, בסדר הרמ"א בדברי לעיל שהוכחנו מה לפי מתבאר וזה

שיוכל כדי המצוה דיני את חבירו את שמלמד היכא בנד"ד, ג� וא"כ תורה, תלמוד מצות א� שעה באותה

מותר וא"כ דרבנ�, מצוה רק אלא כלל, תורה תלמוד מצות שעה באותה מקיי� חבירו אי� כראוי, לקיימה

שכר. זה על ליטול

והדיני�, ההלכות את שמלמדו אע"פ עירוב, לעשות היא� שמלמדו דהיכא שליט"א, רבינו דברי א"ש ומעתה

היא עצמה והמצוה המצוה, מקיו� חלק הוי רק אלא תורה, תלמוד למצות הזמ� באותו חשיב לא אפ"ה

דכל אע"ג עירוב, הלכות כשמלמדו אול� באהע"ז, הרמ"א וכמש"כ שכר, עליה ליטול מותר ולכ� מדרבנ�,

וא"כ בסיני, נית� שהכל כיו� מדאורייתא, תורה תלמוד מצות בזה מקיי� אפ"ה מדרבנ�, היא עירוב מצות

שכר. זה על ליטול אסור
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מסכת על עמלי� ומה"ט ,"...
הממו "תאות

רק בזה שמקיי� הג� רב 
זמ וכדו' 
עירובי

.
דרבנ מצוה

Í‡הגר"א מדברי דאמנ� רבינו, אנהירנהו

דיני� ללמוד" שה"חיוב להוכיח יש

בה� כשעוסק אבל ,
מדרבנ רק אינו 
דרבנ

של דאורייתא עשה מצות מקיי� דשפיר י"ל

תורה. תלמוד

ÛÈÒÂ‰Âדמגנא התורה דמעלת דפשוט רבינו

,
דרבנ סוגיות בלימוד ג� יש ומצלא

לפי דאורייתא, מ"ע בזה מקיי� אינו א� א�


[וכ להציל. בכוחו יש 
דרבנ לימוד דג�

שבמלחמת זצוק"ל החזו"א רבינו על הובא

בסוגיות כולו עסוק היה הראשונה העול�

כלל חושש שלא ואמר ,
עירובי מס' של

כמה שאיקלע (א� והחילות המלחמה מפני

שקוע שהיה מפני מסוכני�), למקומות פעמי�

של הברכה לזה 
ודמיו .[
עירובי בלימוד

החזו"א דנקט שמיטה, לשומרי השישית שנת

היא ששביעית הזה 
בזמ ג� היא דהברכה


מדרבנ הקב"ה˜ÁÚרק לנו הראה ובמציאות .

.ÁÚ˜הזה דבזמ� סק"ב ס"ז סי' בחו"מ הסמ"ע וכתב וגו', ברכתי" את "וצויתי כתיב שביעית גבי הנה

בבית ג� הברכה דהיתה דמסתבר כתב, סק"ד י"ח סי' שביעית ובחזו"א הברכה, שייכא לא מד"ס דשביעית

ע"ש. זה, לגבי וה"נ מטה, של די� בבית שגוזרי� מה עושי� מטה של די� דבית החורב�, אחר וג� שני

שתתעשר, בשביל עשר א') (ט' בתענית חז"ל ודרשו כ"ב), י"ד (דברי� תעשר" "עשר במעשר כתיב והנה

פלוגתא. בהאי תליא ובפשוטו הברכה, נוהגת מד"ס הוה תרו"מ הפרשת דחיוב הזה בזמ� אי לעיי� ויש

ובגמ' עזרא, בימי א� מד"ס דהוה הרמב"� שיטת דהנה הברכה. נוהגת דמ"מ הוכיח זצ"ל פלמ� והגרב"צ

ה' אמר בזאת נא ובחנוני בביתי טר� ויהי האוצר בית אל המעשר כל את "הביאו דכתיב לקרא הביאו ש�

כתיב קרא וה� י'), ג' (מלאכי די בלי עד ברכה לכ� והריקותי השמי� ארובות את לכ� אפתח לא א� צבאות

הרמב"� לדעת והרי החזקה], ליד בהקדמה רמב"� [עי' שני, בבית עזרא של דינו בבית היה דהוא במלאכי

נוהגת נמי מדרבנ� היא הפרשה שחיוב בעת דא� מבואר וא"כ מדרבנ�, הפרשה חיוב היה נמי שני בבית

היא החורב� אחר ורק התורה, מ� הפרשה חיוב היתה שני דבבית והר"ש הרשב"א לשיטת מיהו הברכה.

דמלאכי. מקרא ראיה אי� לפ"ז בטלה, �האר דקדושת משו� מדרבנ�

ד מסוגיא והר"ש הרשב"א לדעת א� להוכיח להוכיח אמר רביואכתי לו דכשאמר בגמ', דאיתא ש�, תענית

מנא יוחנ� לר' הינוקא שאל שתתעשר, בשביל עשר היינו תעשר" ד"עשר דפירושא לקיש דריש לינוקא יוחנ�

דקדושה יוחנ� לר' ס"ל אי מיהו הברכה. נהגא יוחנ� דרבי בעידנא דא� ומבואר נסי, זיל לו ואמר הא, ל�

תרומה יוחנ� ר' וסבר א') (פ"ב ביבמות דגמ' וכפשטא דאורייתא, הזה בזמ� ותרו"מ לעת"ל קידשה שניה

דנהגא ס"ל שפיר לשיטתו דר"י משו� ראיה, אי� א"כ וכו', יוסי כרבי דאמרי ואנא וכו', דאורייתא בזה"ז

הברכה נהגא דלא י"ל קמאי ושאר והר"ש הרשב"א לדע' הכי קיי"ל דלא לדיד� אבל הזה, בזמ� א� הברכה

יוחנ� ר' דאי ותו לכ"ע. בזמנו הברכה נהגא דלמעשה משמע נסי זיל ליה דאמר דגמ' לישנא ומ"מ הזה. בזמ�

אלא דתרומות, ספ"א בכס"מ עי' קיי"ל, דר"י דכותיה הכי, לפסוק לנו היה א"כ לעת"ל דקידשה ס"ל גופיה

גופא יוחנ� ר' דא� דסברי משו� היינו דרבנ� בזה"ז דתרומה דפסקו קמאי ושאר והר"ש דהרשב"א טעמיה

כוותיה מתני' דאוקי קמא בתי' ירושה בד"ה ש� ביבמות התוס' וכש"כ לעת"ל, קידשה דלא לקושטא ס"ל

נמי דרבנ� דתרו"מ בזה"ז דא� דס"ל מוכח נסי זיל יוחנ� ר' ליה מדאמר וא"כ הכי. ס"ל לא ואיהו יוסי דר'

הברכה. נהגא

ה� במה שבא"י עשירי� בר"י, ישמעאל מר' רבי מיניה דבעא א') (קי"ט בשבת מגמ' הגרב"צ, הוכיח עוד

וש"מ הוה, החורב� אחר ורבי ע"ש, שתתעשר בשביל עשר תעשר" "עשר שנאמר שמעשרי� בשביל א"ל זוכי�,

אנ� אבל לעת"ל, קידשה שניה דקדושה סבר בר"י ר"י דדילמא לדחות יש מיהו בזה"ז. א� נהגא דהברכה
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גדולה קרה שהיתה האחרונה בשמיטה א�

שמיטה ששמרו שדות ואות� השביעית, בשנת

כלו�, עליה� השפיע לא החזו"א הוראת כפי

מטרי� במרחק ממש לה� סמוכות ושדות

נפסדו בשמיטה, שונות קולות שנהגו ספורי�!

הקב"ה לנו והראה ...
לכליו עד פירותיה� כל

פסק כי קובעבעיני� החזו"א רבינו של ו

בבריאה.

שד"מפרי קל"ב�ר"ה� גליו� חיי�
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קפאהשביעיתקונטרס בשביעית מיני� ד' בעניני

בשביעית מינים ד' בעניני דברים לקט

âåøúàá ù"åã÷

Â�ÈˆÓ
(ואי ערלה 
די באתרוג שיש בכ"מ

ד' יד"ח ערלה של באתרוג 
יוצאי

ושביעית רבעי ע"ב) לד סוכה מיני�,

בתר ביה 
אזלינ אי שנחלקו אלא ומעשרות,

ועב"ז ,(
(כאיל חנטה בתר או (כירק) לקיטה

ובסוכה יד�טו ד� ובר"ה מ"ו פ"ב בביכורי�

דעה שערי [ספר האחרוני� ודנו ע"א. מ ד�

ע"א, כב ד� הבית משמרת קונטרס ח, סי'

דכל דאפשר ה'] אות י' סי' שביעית מעדני

לצור� היתה 
נטיעת שעיקר בזמנ� היה זה

מצות כל בו ונוהג כמאכל 
נידו ולכ� מאכל


נטיעת שכל בזמנינו 
כ לא ,�באר התלויות

דבריה� ויסוד לאכילה. ולא 
למצות הוא

להתיר פג) סי' (ח"א המהרי"ט עפמש"כ בנוי

מאכל לצור� בשביעית 
תותי עלי ללקוט


התותי עי"ז 
שמפסידי אע"פ משי התולעת

הוא 
נטיעת שעיקר 
כיו אד� מאכל שה�


קרינ לא פירות לעשות ולא המשי לצור�


ומתחילת הואיל להפסד ולא לאכלה ביה

וע"ע עי"ש. לאכילה, עומדי� 
אינ

תרו"מ 
לעני 
שד קצ"ב) ס' (ח"א במהרשד"�

שה� 
שכיו דאפשר שבזמנינו, באתרוגי�

מתרו"מ פטורי� ה� הרי למצוה עומדי�

אות� מגדלי� ואינ� הואיל שני�) (בשאר

לצור� נעשה לא מלאכת� וגמר לאכילה

בזמנינו ולפיכ� מצוה, לצור� אלא אכילה

ועי' טבל. של באתרוג א� יד"ח יוצאי�

בינה ובאמרי ה"ב) מלולב (פ"ח שמח באור

באתרוג דהא דבריו, שדחו יא) סי' (ח"א

דבעי ע"א לה ד� בסוכה מבואר למצוה

פשוט 
שכ 
וכיו אכילה, היתר בו שיהיה

תליה ד"ז ולכאו' ע"ש. טבל, 
די בו שיש

רש"י אכילה, היתר בעי אמאי בטעמי�

הראוי לכ� אמר דרחמנא פירש ש�) (בסוכה

תמרי� בכפות ועי' הנאתו, דרכי בכל לכ�

מלבד לכ� דמשמעות דבריו שביאר (ש�)

ראוי שיהיה נמי צרי� שלכ� שצרי� מה

אבל העיקרי, בתשמישו בו להשתמש לכ�

אתרוג 
כגו העיקרי לתשמישו ראוי אינו א�

ולפ"ז לכ�. בכלל אינו באכילה האסור

ולא למצוה הוא העיקרי שתשמישו בזמנינו

היתר בו 
שאי במה 
חסרו ליכא לאכילה

פירש בפיהמ"ש הרמב"� אול� אכילה.

ראוי שאינו שאתרוג משו� הוא שהפסול

מיני� ד' ולגבי פרי, נחשב אינו לאכילה

כל בזמנינו א� ולפ"ז ע"ש, הדר, פרי צרי�

לנטילה. פסול הוא הרי לאכילה ראוי שאינו

Ó"ÓÂמחמת א� קדו"ש יש שבאתרוג נראה

מחמת [מלבד שבו למצוה השימוש

פני�, בב' אפש"ל וד"ז שבו], אוכל 
הדי

הוא הרי למצוה שימוש שמחמת 
שכיו א',

לפיכ� ע"ב לה ד� בסוכה כדמבואר מתכלה

לאו מצות דבעלמא וא� לשימוש, ד"ז חשיב

מ"מ לשימוש ד"ז חשיב ולא ניתנו ליהנות

הרי מתכלה הוא הרי שימושו שמחמת 
כא

ירק דבמעשר מבואר ש� ובתוס' מעשר והבאת ד"ה ברש"י ב') (כ"ג ובמכות הר"ש. לשי' הכי קיי"ל לא

בזמ� נמי הכי לכאורה וא"כ ע"ש, וגו' בזאת" נא ד"ובחנוני לברכה איכא נמי דרבנ� האיל� בפירות וכ� דרבנ�

הברכה. נהגא מדרבנ� דהוא אע"ג הזה
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וכ שביעית, קדושת בו גור� זה שימוש

מחמת שוה וביעורו הנאתו דחשיב אפשר

כדמבואר מתקלקל הוא הרי שימושו שבעת

לצור� אותו שמגדלי� 
שכיו ב', בסוכה.

אוכל ש� לזה שיהיה שצרי� א� אז מצוה,

ומעתה מצוה, לצור� הוא שימושו עיקר מ"מ

ביה עביד לא בעלמא למצוה דשימוש מה

מלוגמא כמו דחשיב משו� היינו קדו"ש

אתרוג אבל לזה, עומד אינו יעודו שעיקר

(
כ היה חז"ל 
בזמ שג� ואפשר (בזמנינו,

דזה י"ל מצוה לצור� הוא גידול� שעיקר

קדו"ש. בו שיהיה גור� עצמו

Ê"ÙÚÂדבסוכה שהקשה הפנ"י, קושית א"ש

אתרוג 
הנות איתא ע"א לט ד�


מוסרי 
שאי לפי לולב בדמי מבליעו לחבירו


ממזו יותר �האר לע� שביעית פירות דמי

שוה דאתרוג דא� כתבו ותוס' סעודות, שלש


ממזו יותר הרבה שוה למצוה מ"מ פרוטה

האוכל מחמת הוי הקדו"ש הא והקשה ג"ש.

כל אמאי וא"כ פרוטה, רק שוה וזה שבו

בקדו"ש, נתפס המצוה על ששיל� הכס�

נמי הוי דהקדו"ש 
שכיו א"ש ולהנ"ל ע"ש.

למצוה ששוה מה כל א"כ המצוה, מחמת

בקדו"ש. נתפס

‰�‰Â...אתרוג ,
תנ ע"ב לב ד� בסוכה

נטל וא� יטול לא טהורה תרומה

מפני מ"ד חד איכא ע"ב) (לה ובגמ' כשר,

נמאסת החיצונה דקליפה [ופרש"י שמפסידה

תרומה]. להפסיד ואסור הידי� במשמוש

מחבירו לולב הלוקח ,
תנ ע"א לט ובד�

ומבוארבשבי במתנה, אתרוג לו 
נות עית

ומקשי� שביעית. של אתרוג ליטול דשרי

שאוסר הלכה איכא בשביעית ג� הא העול�,

לכתחילה ליטול שרי אמאי וא"כ להפסידה,

מתרומה. שביעית ומ"ש דשביעית, אתרוג

לפי שרי שנפסד דמה �לתר שרצו [ויש

האתרוג מישמוש דכל 
וכיו ,
מתכוי שאינו

בתרומה ורק שרי, לפיכ� שיפסד פס"ר הוי לא

שמירה, 
די דאיכא תרומתי" "משמרת דכתיב

שאינו 
באופ א� להפסידה אסור לפיכ�

דלפ"ז מאוד, דחוק זה �תירו אול� .
מתכוי


שאי דדבר לר"ש רק הוי דהת� דמתני' יוצא

באמת אז דאסור לר"י אבל מותר, 
מתכוי

עפמש"כ אול� ליטול]. לכתחילה אסור יהיה

דשרי א"ש המצוה, מחמת קדו"ש נמי דאיכא

ליטול הוא אתרוג משימושי דאחד 
כיו ליטול

שדה במרומי כעי"ז ושו"מ למצוה. אותו

טע� דמאותו שכתב ע"א), לט (סוכה

משו� והטע� הנר, להדלקת ניתנה דשביעית


רשאי שוה וביעורו שהנאתו הנאה דכל

"לכ�" דכתיב משו� שביעית מפירות לעשות

שרי ה"נ הנר, הדלקת וה"ה צרכיכ�, לכל

שנפסד א� שביעית של אתרוג ליטול

אתרוג של מצוה שהנאת לפי הידי� במשמוש

כתב אול� שוה. וביעורו הנאתו נמי מיקרי

ולפיכ� ניתנו להנות מצות למ"ד הוא דכ"ז

וביעורו והנאתו הנאה האתרוג נטילת חשיב

לאו מצות למ"ד א� שרי, ומשו"ה שוה

לולי ולכאו' ע"ש. שוב, קשה ניתנו להנות

לא צרכיכ� לכל לכ� דבדרשה אפשר דבריו

שימוש שצרי� אלא הנאה שצרי� כתוב

מצוה מחמת האד� צור� שהוא וכל האד�,

ופשוט. צרכיכ�, לכל חשיב הנאה מחמת או

בליל חזרת אכילת 
לעני דנו באחרוני� [והנה

הקדוש חזרת לאכול שרי דאי� הסדר,

אכילתה דר� זה 
אי הא שביעית בקדושת

(דר� לשיטות ובפרט לבד), אותו (לאכול

ולהנ"ל טחינה, בלא חי לאוכלו שיש החיי�)

המצוה מחמת שימוש שג� 
שכיו אפשר

בכ� חשיב לא א"כ קדו"ש, ביה עביד

בקדו"ש]. הקדוש דבר שמפסיד
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‰�‰Âשרי אי 
לדו כתבו זמנינו בספרי

הקדושי� פירות ושאר אתרוג לתלות

את לעטר זה (ומנהג סוכה, לנוי בקדו"ש

בברייתא הובא כבר שוני�, בפירות הסוכה

ממעט שבכ� 
כיו ע"ש), ע"א, י' ד� בסוכה

ז' ואוסרו למצוה מקצהו שהרי באכילתו

שיתייבש גור� שעי"ז מצד [והנה ימי�.

ד"ז דחשיב לפי לאסור 
אי קצת ויתקלקל

לתחוב שאסור פשוט (א� דשרי, הפסד כגר�

בזה שהרי תלייתו לצור� וכדו' מחט בו

שמונע מצד הוי נידוננו וכל בידי�), מפסידו

שכתבו ויש ימי�]. ז' עי"ז מה� אכילתו

חג בערב עליה� שמתנה 
באופ רק שמותר

שירצה, מתי אלו בפירות להשתמש שיוכל

מתנה שא� תרל"ט סי' בשו"ע וכדמבואר


בבי מה� בודל שאינו יו"ט בערב הנוי על

ימי במש� בה� להשתמש מותר השמשות

שמותר גופא מזה שמותר נוכיח ולכאו' החג.

א� למצוה בקדו"ש הקדוש אתרוג ליטול

לפי א"ש, ולהנ"ל ימי�. לז' מקצהו שבכ�

למצוה הוא האתרוג משימושי שאחד

חשיב לא וא"כ בקדו"ש, קדוש הוא ומחמותו

זה 
(שאי אחר לשימוש ורק שמפסידו, בכ�

א� לאסור יש בזה שוה), וביעורו הנאתו

מפסידו.

ùåã÷ä âåøúà ìåèéì äåöî øåãéä

ù"åã÷á

·˙Î[סי"ח פ"ה 
השולח פאת [על הרידב"ז

הקדוש אתרוג אחר להדר דראוי

בו שנעשתה 
שכיו משו� שביעית, בקדושת

לעשות מצוה השביעית, קדושת אחת, מצוה

להיזהר צרי� א� המיני�. ארבעת מצות ג� בו

ונעבד, שמור יהיה שלא שביעית, דיני כל בו

שביעית דמי 
ית ולא סחורה בו יעשה ולא

בסמו�. יובאו ודיניו ,�האר לע�

Í‡אתרוג לקחת לכתחלה שהקפידו יש

הפסד חשש משו� קדו"ש בו 
שאי

שימושי�, רוב ע"י קליפתו שנפסד בזה פ"ש

ד"ה [בבהה"ל ה"ז פ"ה אמונה בדר� דיעוי'

ליזהר צרי� שביעית שבאתרוג שכתב [
ואי

הקליפה יפסד שלא כדי הרבה ימשמשו שלא

של באתרוג לזה שחששו וכפי מאכילה

דאתרוג ע"ב] ל"ד [סוכה 
דתנ טהרה, תרומה

אית ובגמ' יטול, לא מע"ש ושל תרומה של

קליפתה [ופרש"י שמפסידה מפני דמפרש 
מא

ואסור הידי�, במשמוש נמאסת החיצונה

דבתרומה אלא ומע"ש], תרומה להפסיד

אמרו אחרי� אתרוגי� ליטול שאפשר ומע"ש

הפרות שכל בשביעית אבל אלו, יטול שלא

המצוה לקיי� יוכלו לא יאסרו וא� קדושי�

אתרוגי� הביא ישראל כלל לכל א"א [כי

ישראל יהיו לא הבית 
בזמ וג� מחו"ל,

שלא ויזהרו זה על גזרו לא 
לכ בחו"ל]

מאכילה הקליפה שיפסיד עד הרבה ימשמשו

באחרוני� נאמרו הקושיא העיקר אול� ע"ש.

אמא לאר דרכי� שביעיתכמה של באתרוגי� י

הידי�, מימוש ע"י שנפסדי� במה איכפ"ל לא

לנטול דשרי פשוט ולפ"ד לעיל, בזה ועמש"כ

לכתחילה. בקדו"ש הקדוש אתרוג

ïéã úéá øöåà

¯ˆÂ‡"שומרי של שדות היינו ,"
די בית

תיכ� שדותיה� המפקירי� שביעית

ב"ד, לאוצר ומסרו� השמיטה שנת מתחילת

ב"ד לשלוחי השדה בעל את ממני� וה�

הפרדס את השמיטה בשנת ולהשקות לזבל

'המותרות' עבודות בו ולעבוד המותר, 
באופ
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כל את ולקטו� פרי, או אילנא לאוקמי

לה� וקובעי� וכו', ולהובילו ולארזו הפירות

הנ"ל, כל ניהול ובעד עבודת� בעד שכר�

הנ"ל הוצאות על 
חשבו עושי� ושוב

למפקחי�, (דהיינו שלה� טרחת� ובתוספת

שעל המחיר את קובעי� ועפ"ז ולמזכיר)

מתחשב הב"ד 
אי אבל לשל�, הצרכני�

מחיר קובעי� ואינ� מסחריי� בחישובי�


חשבו לפי אלא השוק מחיר לפי הפירות

הנ"ל. ההוצאות

¯Â˜ÓÂה"א פ"ח בתוספתא הוא דינא להאי

מ"ח, בפ"ט הר"ש (והעתיקו

ב"ד שלוחי היו דבראשונה ש�) והרא"ש

פירות מביא שהוא מי כל בעיירות 
יושבי


מזו לו 
ונותני לאוצר 
ומכניסי ממנו 
נוטלי

שוכרי� ב"ד תאני� 
זמ הגיע סעודות, ג'

לאוצר 
ומכניסי אות� ועובדי� פועלי�

ב"ד שלוחי ענבי� 
זמ הגיע וכו', שבעיר


וכונסי 
ודורכי ובוצרי� פועלי� שוכרי�

ב"ד שלוחי זיתי� 
זמ הגיע וכו' בחביות

ע"ש. וכו', אות� ומוסקי� פועלי� שוכרי�

עשירי� אומר 
שמעו רבי ה"ג ש� עוד

הר"ש ופי' הביעור, אחר האוצר 
מ 
אוכלי

ב"ד האוצר 
מ דהיינו מ"ח) (פ"ט והרא"ש

וכ"ד ביעור, צרי� 
אי הב"ד שברשות דמה

פ"ז), (בהשגות והראב"ד בהר) (פ' 
הרמב"

ע"ש.

Â¯È˙‰Âולא טירחה, דמי ג� ליקח לב"ד

כחלוקת אלא כסחורה ד"ז חשיב

ומ"מ בסמו�). יבואר (וגידרו הפקר פירות

לצור� הפירות את האוס� ב"ד לאוצר אסור

אחרי�, יקחו שלא השדה את לשמור הכלל

שהב"ד מנ"ל וא"כ הפקר 
ה שהפירות מאחר

בעוד� ההפקר 
מ מליטול לעכב יוכלו

משומר לאסור ראיה הביא [וחכ"א ,
מחוברי

א) ד, (שקלי� 
דתנ מהא ב"ד, לאוצר ג�


שכר 
נוטלי בשביעית 
ספיחי שומרי

ובסוכה (ש�, תוס' והקשה הלשכה, מתרומת

הא ע"א) קכב ד� וביבמות ע"ב, לט ד�

ב"ד דשאני תירצו ומלא ע"ש, הוא, משומר

לב"ד דג� ש"מ מכ"ע, להפקיע ביד� שרשות

דשאני לדחות יש א� פ"ש. לשמור אסור

ישראל כל לצור� זאת שומרי� 
שאי הת�

שה� דחשיב נמצא הלשכה, לצור� אלא

לכל מופקרי� ואינ� מלקחת הכל מונעי�

ב"ד אוצר בכל משא"כ משומר, חשיב ולהכי


וכ ישראל]. כל לצור� זאת שומרי� שה�

רב פלס (מהרב השמיטה נתיב בספר הובא

הורה שכ� ו' סעי' פי"ב נתיבה) מושב

א� לעצמו פירות לקטו� שמותר החזו"א

הוראות בספר הובא 
וכ ,
די מבית רשות בלי

רבינו ע"י (שלוקט החזו"א 
ממר והנהגות

רשות 
אי וז"ל: שליט"א) קנייבסקי הגר"ח

יקחו, שלא והשדה הפרדס את לשמור לב"ד

גיסי העיד 
כ משומר". הוי שומרי� "וא�

עכ"ל, החזו"א, בש� זצ"ל ברז"� הגר"ש

מעצמו שקוט� בכה"ג א� יבואר 
[ולקמ

ושכר ההוצאות את לחקלאי לשל� יצטר�

הב"ד]. בשליחות בשדה שעבד במה טירחא

שאפשר כתב רנח) (סי' הרשב"ש בתשו' א�

כנ"ל. צ"ע וד"ז במחובר, לשמור לב"ד

ÂËÂ˘Ù·Âמשו� היינו לב"ד, ההיתר

מלאכות לעשות הוא שהאיסור

לצור� אלא עשיית� 
שאי וב"ד בעלי�, כדר�

ולהכי בעלי� דר� עשיית� 
אי א"כ הכלל

הפירות 
עדיי הבצירה לאחר א� ולפ"ז שרי.

מחויב הוא אמאי קשה ולפ"ז ה�, הפקר

ה� שהפירות אחרי טירחה הדמי את לשל�

ולא ההפקר 
מ שאוס� אד� אטו הפקר,

בה� וזכה אחר אד� ובא בה� לזכות 
נתכוי
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פעולתו, על דמי� להאוס� לשל� יתחייב וכי

על תשלו� לחייב בעול� סיבה שו� 
אי הא

מכל קציצה ללא פועל שו� 
כא 
ואי זה,

הותר אי� לתמוה יש וביותר ונוטל. שבא מי

עד הא הקצירה דקוד� ההוצאות על לשל�

משדה לקטו� אחרי� לאנשי� שהותר כמה

(במה ההוצאות על לשל� צרי� 
ואי זו

ושמירה והשקאה בזיבול הבעלי� שמתעסק

א"כ הפקר הוי דהכל יבואו) שלא מנכרי�

סחורה דהוי זה על לשל� לב"ד יאסר תו

קוד� שקד� ההוצאות על [ובאמת בפ"ש,

לשל� שאסרו יש הב"ד בשליחות שעשו

שעשו לאחר טירחא השכר את א� לה�,

שמשלמי� המנהג הבצירה עד ב"ד בשליחות

ובאמתלה להתיר], מאוד קשה זה ודבר ,�

השמיטה נתיב בספר בשמו הובא (כ� החזו"א

ב"ד לאוצר א� בזה הסתפק יד) סעי' פי"ב

הקציר, קוד� של ההוצאות את לחשב שרי

רק הב"ד 
עני נזכר לא שבתוספתא לפי

(תנינא שלמה המנחת ודעת ואיל�, מקצירה

שכתבתי מהטע� לאסור יא) אות קכג סי'

קשה וא"כ ,
כ לא העול� מנהג א� לעיל.

כנ"ל.

È„ÎÂמהותו מהו לבאר נקדי� זאת, לבאר

אמאי יוסבר ולפ"ז ב"ד, אוצר של

ונאמרו טירחה, הדמי את לשל� מחוייבי�

ביאורי�, ד' זוכה‡בזה באמת שהב"ד .

ליטול יכולי� ולכ� הציבור, לטובת בפירות

הוי (ולא פועל 
כדי הפעולה שכר על מעות

ההוצאות אלא לוקחי� 
שאי לפי סחורה

נוסחאות, בב' אפשר וד"ז הבעלי�), שטרחו

שלמדו ויש בפירות, זוכי� הב"ד שבאמת א'

נראה וז"ל: רנ"ח, סי' הרשב"ש מתשו' 
כ

ללקט יכולי� ב"ד ששלוחי (התוספתא) ממנה

שב"ד "לפי לשמור 
הדי והוא עניי� בשביל

ד' שנגח שור בפרק כדאיתא עניי�" יד ה�

ולפיכ� קאתי עניי� יד דמכח הרי עכ"ל, וה',

שרשות� לפי בה� לזכות יכולי� הב"ד שפיר


שעדיי חשיב ולפיכ� הציבור רשות הוא

וא"ש ישראל, לכל ששיי� במצב הפירות

מליקח אחרי� למנוע יכולי� שהב"ד מה

שפיר ולפיכ� להציבור בה� זכו שכבר אחר

טירחא. דמי לחייב בשו"ת·.יכולי� עפמש"כ

דפירות רנ"ט) אות (קו"א 
דיסקי מהרי"ל

[וד"ז ישראל, כלל בבעלות ה� שביעית

בפ"ד (בפיהמ"ש הרמב"� דברי מתו� מוכרח

דאסור הטע� שביארו (ש�), והרע"ב מ"י)

כשיתחילו שביעית בשנה אילנות �לקצו

והיינו אד�, בני גוזל שהוא מפני פרי לשאת

כל בבעלות ה� הפירות דבשביעית כנ"ל

הפירות], מה� שגוזל חשיב ולפיכ� ישראל

(ולא לשומרו יכולי� הב"ד שפיר ולפ"ז

לכל שומרי� שה� מאחר משומר) חשיבי

יד שה� מאחר וכו' ולקטו� ישראל, כלל

הציבור, של כאפוטרופוס חשיב וא"כ עניי�

שכר. ע"ז ליטול יכולי� שאי
·'ושפיר

ממשיכי� והפירות כלל בה� 
זוכי הב"ד

על לשל� דמחויב אלא הפקר, 
עדיי להיות

הציבור בשביל וטרחו אגרו 
די שבית זה

סי' חו"מ בשו"ע המבואר העיר צורכי 
מדי


כא וג� לשל�, העיר בני על דמוטל קס"ג

שיעבדו זה 
לעני א� 
כ הציבור שצור�

יגיע שלא מורה המציאות [שהרי בשדה

לא המטע א� ראויה תוצרת כל לציבור

שרוצה זה הוא הציבור 
ולכ כדבעי, יטופל

לו שתהיה כדי עד עבורו יטפל 
די שהבית

עבור התשלו� את הטילו ולפיכ� תצרוכת],

שלוקח מי ולפ"ז זה. לצור� שנצר� מי כל

דמחויב אלא גזילה, זה 
אי ב"ד רשות בלא

בשביל וטרחו אגרו שב"ד זה על לשל�

את לה� לשל� שהותר מה וא"ש הציבור,
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לשליח שמניהו משעה בשדה הפעולות עלות

בשליחות�. העבודות כל שיעשה ע"י‚ב"ד .

ב"ד הפקר (לעשות יפה שכוח� חשוב ב"ד

המקו� בני את לחייב היכולי� הפקר)

שפיר יכולי� ה� אז השדות, לבעלי בתשלו�

שה� בשעה הזה ה"מס" את לגבות אח"כ


אי אבל הפקר שה� פ"ש לה� נותני�

יכולי� שפיר ולפ"ז הפירות, עבור תשלו�

מה על א� בשדה הטיפול עבור ג� לגבות

(דהיינו ב"ד אוצר שעשו קוד� שטרחו

דברי� או שמיטה, קוד� שעשו העבודות

בזמנינו א� בשמיטה), שנעשה לאוקמי שה�

ולפיכ� ,
כ לעשות יפה שכוח� ב"ד כזה 
אי

זה. בטע� להשתמש א"א בספר„.כהיו�


באופ ביאר כה) סי' (שביעית בינה נתיב

בכתובות הרשב"א דברי ידוע דהנה חדש,

לאוירה חצר להקנות שיי� דלא נט) (ד�

בעלות ואינו מהבעלות כתוצאה רק שזה 
כיו

כ"א מהידי� יוצאי� המעשי� 
דאי בפנ"ע

ידי� המעשה ממילא שלה שהידי� 
דכיו

ידי� המעשה כלפי בעלות שיי� ולא שלו,

בתקנה ומאיד� ע"ש, הידי�, על בעלות בלא

אשה של למעשיה� שידי� תיקנו 
כ 
דרבנ


אי הבעל כלפי דג� והג� לבעל, משועבד

ואי� למעשיה� ידי� כ"א לו קנויה היד

שפיר הבעלות שמצד ובע"כ הזה, כדבר שיי�

לאוירה חצר שג� לפי מזה זה לחלק אפשר

לא 
ממו דקניני אלא מהבעלות חלק הוי

בלא התוצאה על בעלות שיחול זה על שיי�


שכ 
וכיו הדבר, גו� על בעלות שיחול

הפקר ב"ד הפקר 
מדי שחל 
דרבנ בתקנה

שפיר 
די בתורת רק 
קני בתורת חל שאינו

על בעלות בלא המעשי' בעלות לחול יכול

שיי� לא ממונית שבעלות [דא� עצמו, היד

לחול יכול שפיר דינית בעלות מ"מ זה על

שהתורה לשביעית, נמי 
כ ביאר ולפ"ז בזה].

דלא 
וכיו לאכלה, 
לעני רק לו הקנאתו

בגו� בעלות בלא לאכלה לגבי רק 
קני שיי�

הפקר, להיות ממשיכי� הפירות א"כ הדבר

ב"ד, הפקר 
מדי דהוא ב"ד אוצר מהני ולזה

כזו בעלות שיי� שפיר ב"ד הפקר 
דמדי

ב"ד כשהשליח ואז לאכילה, רק שלי שהוא

הוא בכה"ג אזי האוצר לידי פירותיו מביא

אכ כלפי הפירות על "גמור" ילהבעלי�


וכיו בעלות, התורה התירה זה וכלפי בלבד,

שה� 
כיו למבערי� נחשבי� הפירות 
שכ

לפ"ז ומעתה בעלי�. לו ויש הפקר לא כבר

המביא השדה בעל נשאר ב"ד אוצר כשעושה

שרי 
שכ 
וכיו לבעלי�, האוצר לידי פירותיו

שלא רק הוא האיסור שכל 
כיו לבצור לו

שהוא כמה עד אבל בעלי� כדר� יבצור

זה ממילא א"כ אכילה כלפי בעלי� באמת

טירחא דמי לשל� דצרי� הא וא"ש מותר,

כלפי בעלות 
כא דיש מאחר ב"ד לשלוחי

לעצמי להשאיר יכול שאני כמה ועד זה,

ההוצאות, ממ� ליטול יכול אני לאכילה

ב"ד. אוצר ע"י היא כזו לבעלות וההיכ"ת

לשליח הפרדס בעל את דכשעושה לפ"ז נמצא

מה על טירחא שכר ליטול יכול שפיר ב"ד

שפיר דבכה"ג 
כיו מחובר בעודו שפועל

שא� אפשר ולפ"ז לאכלה, 
לעני שלו חשיב


כיו ולקטו� זו בשדה להכנס אסור יהיה

וא"ש הפקר, הוי לא השדה באמת שבכה"ג

הרשב"ש. דעת

Â�‡ˆÓÂ,אלו בביאורי� נפק"מ ‡'כמה

טירחא, שכר ליטול אפשר מאימתי

,
לכ קוד� ולא ואיל� מלקיטה רק א' לדר�

ב"ד רשות בלא א� לקטו� אפשר ב' לדר�

לה� שיש טירחא הדמי את לשל� צרי� א�

א� לקטו� שרי נמי ג' לדר� הלקיטה, עד

לדר� ב"ד, שיקבעו המס את לשל� צרי�
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(ובתנאי ב"ד רשות בלא לקטו� א� אסור ד'

וצרי� ב"ד) לשליח הפרדס בעל את שעשו

שנעשו משעה טירחא הדמי את לה� לשל�

ב"ד. ולמנוע·'שליח השדה, לנעול שרי אי

וחשיב אסור ג' ב' א' לצד מלהיכנס, מאנשי�

שרי. ד' ולצד למיי
‚'שמור, שרי אי

מחירו את ולקבוע 
למיי (דהיינו האתרוגי�

בשאר שנהוג כמו האתרוג של איכותו לפי

לב"ד שיי� הוא שהרי מותר א' לדר� שני�),

ברור), אינו ד"ז שכתבנו ב' לנוסח (א�

על אינו התשלו� שהרי אסור ב' ולדר�

[והראיה מסביב, הטירחא על אלא הפירות

ללא טרחתו שכר את מקבל שהחקלאי לכ�

ההוצאות וכל היבול, וכמות לאיכות קשר

ממש לו 
נות 
די בית ב"ד כשליח שעשה

לא לב"ד וא� מקופתו, או מהציבור שיגבה

מוטל כמשלח עליו מהציבור לגבות יתאפשר

תשלו� כל 
כא 
אי וא"כ לשליחיו], לדאוג

סת� נגבה שהתשלו� ג' לדר� 
וכ הפרי, על

הפירות, לעצ� קשר בלא בעלמא, כ"מס"

שרי שפיר אכילה שלגבי 
כיו שרי ד' ולדר�

למכור, שיל�,„'לו ולא אתרוג שלקח באחד

מיני� ד' מצות יד"ח בו ויוצא לכ� חשיב אי

לה� לשל� שצרי� לב"ד, חוב לו דיש (אלא

חסר לא הפרי בבעלות א� טירחה, הדמי את

ד' ולדר� א' בנוסח א' דלדר� מידי), ליה

ב' ולדר� בלכ�, דחסר יד"ח בו יוצא 
אי

אמר למעשה [ולהלכה יד"ח, בו יוצא וג'

דחשיב שליט"א קנייבסקי הגר"ח רבינו

או"ח שו"ע (עי' בעבירה הבאה מצוה שקיי�

אלישיב הגרי"ש 
מר ובש� ס"א), תרמ"ט סי'

ב"לכ�" עי"ז דחסר דאפשר שאמר הובא זצ"ל

המצוה]. יקיימו ולא

שכר·]. ליטול ב"ד לאוצר שרי אי 
ולעני

מצוה, לצור� שעושי� המלאכות על

לצור� היה ב"ד אוצר תקנת דכל שכתבו יש

ה"א פ"ח בתוספתא שמבואר וכמו אכילה,

,
החשודי משו� 
נתק ב"ד אוצר שתקנת


לוקטי היו 
וכ פ"ש שומרי� היו שבראשונה

סחורה, ועושי� ג"ס) 
ממזו (יותר הרבה

ולפיכ� ב"ד, אוצר 
נתק לא ריח לעצי אבל

לצור� הב"ד ע"י שנעשי� הפעולות כל

בשביעית שעושי� המלאכות 
(בי הגידול

שעושי� המלאכות 
וכ המתירי�, לדעת עצמו


אי המצוה לתועלת וה� שביעית) קוד�


מ הללו הוצאות את לגבות אפשרות לב"ד

ההוצאות גובה הב"ד 
שאי לפי הציבור,

שכתבו ויש אכילה. לצור� נעשה אא"כ

ההוצאות את לגבות יכולי� הב"ד שבכה"ג

בא שהדבר משעה והיל� הקטי� 
מ רק

שהפירות הקטי� קוד� אבל ב"ד, לרשות

לצור� הוא אא"כ לגבות 
יכולי 
אי הפקר ה�

אלישיב הגרי"ש בש� הובא 
וכ לאכילה, פרי

שיכולי� דהטע� אפשר, בזה [והסברא זצ"ל,

הקטי� שקוד� 
זמ על א� הוצאת את לגבות

פני�, בכמה לעיל נתבאר הפקר, 
עדיי שהוא

בשו"ע המבואר העיר צורכי 
מדי שזה או

לשל�, העיר בני על דמוטל קס"ג סי' חו"מ

יהיה לא בשביעית יעבדו לא א� 
כא וג�

רק שתיקנו י"ל וזה כדבעי, ראוייה תוצאת

שיהיה א"צ מצוה לצור� אבל אכילה לצור�

אתרוג שיש במה וסגי ואחד אחד לכל אתרוג

לבעלי� זאת קנו שהב"ד מצד או בעיר. אחד

לצור� שה� עבודות רק וא"כ אכילה, 
לעני

שנעשה מה ולא לגבות לו הותר אכילה

מצוה]. לצור�

אוצר‚]. של אתרוגי� שמכר באחד מעשה

(בשנת שנקבע המחיר ובמקו� בי"ד,

ביקש ש"ח, 85 והנידו
תשע"ה) ש"ח, 100

שהרי סחורה, איסור משו� בקניותו יש א�
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טירחה דמי את מקבל המוכר בי"ד באוצר


כדתנ סחורה הוי דאל"כ מהקונה ולא מהב"ד

יצבע ולא לעצמו צובע הצבע מ"ג פ"ז

מהקונה שלוקח דמי� התוספת וא"כ בשכר,

גזילה דהוי או סחורה, הוי טירחתו דמי עבור

במתנה) לו ולהקנות לו לתת (ויכול גרידא

הטירחה ודמי הפקר הוא האתרוג שהרי

שהב"ד מה על רק הוא לקחת לו שהותר

שרי יהיה ולפיכ� , יותר ולא אותו שכרו

דלא פשוט זה [מיהו וצ"ע. ממנו, לקנות

האתרוג דמי את יבליע שהמוכר מה מהני

שפ"א [חזו"א הסוברי� דרבו א' בקופסא,

ב' סחורה, לאיסור הבלעה מהני דלא ועוד]

הוא הדבר שעיקר דוקא זה למתירי� א�

הרדב"ז וכמש"כ בקדו"ש, הקדוש מדבר אינו

שא� רביע, הוא ההיתר שכל הי"א פ"ח

האתרוג, מפני ד' בו 
ית ג' שוה היה הלולב

עב]. הערה השביעית בקונטרס ועמש"כ

דהנה„]. קצרה, הערה אכתוב לסיו�

השדה לגמרי שמפקיר� יש באתרוגי�

אוצר ע"י לא א� כלל בו עובדי� ואינ�

ויש כרצונו. לקחת רשות לכ"א ונותני� בי"ד

ב"ד לאוצר השדה ומוסרי� מפקירי� שאינ�

המותרות המלאכות כל לעבוד וממשיכי�

מה כפי אלא לקחת רשות נותני� ואינ�

אפקעתא דשביעית כדקי"ל התורה שציוותה

ע"י שנהרסי� אתרוגי� בעצי ובפרט דמלכא,

להעיר מחכ"א ושמעתי קוט�. שכ"א מה

מחמת הוי ההפקר שכל בכה"ג דלכאו'

בזה"ז דשביעית 
כיו א"כ דמלכתא, אפקעתא

רק נמי הוי בזה"ז ההפקר דכל ע"כ 
מדרבנ

ביו"ט יד"ח בו 
יוצאי אי� וא"כ ,
מדרבנ

משדה שלקח 
כיו מה"ת הא דחג, 
ראשו

יהיה וא"כ שלו, אינו זה הרי שביעית של

לדאורייתא. מהני 
דרבנ 
קני א� 
בנידו תלוי

לנדאו הגר"ד בש� ד"ז ששמעתי [וכמדומה

שליט"א].

úåøúåîä úåëàìîä

ÔÈ�ÚÏÂגידול לצור� הנעשות המלאכות

לאוצר שג� נתבאר כבר האתרוגי�,

כ"א האסורות מלאכות לעשות הותר לא ב"ד

והנה אילנא. לאוקמי שה� המותרות מלאכות

מלאכות כמה ישנ� האתרוגי� בגידול

בזה, ונתחיל המורי�, גדולי בה� שנתחבטו

שהתירו איתא ע"א ג ד� מו"ק דבמסכת

פ"א וברמב"� פסידא, במקו� 
דרבנ מלאכות

לא שא� משו� שהתירו שהטע� מבואר ה"י

�ע כל וימות מליחה �האר תעשה 
כ יעשה

שלא עט) סי' 
כה (משפט שדייקו ויש שבה,


וכלשו �הע הפסד משו� אלא התירו

משו� אבל שבה, �ע כל וימות הרמב"�

שפ"ש 
דכיו והטע� אסור, הפרי הפסד

הותר לא תו שלו ואינ� תורה 
הפקירת


דיסקי המהרי"ל דעת א� ,
בהפסד מלאכה

ס"ק ה' סי' 
אחרו קונטרס (בשו"ת זצ"ל

סקי"ד) כא סי' סק"ד, טז (סי' והחזו"א רנ"ט)

שביעית, פירות מהפסד הצלה לצור� א� דשרי

הבעלי� של ממוני הפסד מחמת ההיתר 
דאי

באכילה. המותר דבר שיפסד מחמת אלא

הפסד לכל שלא מהרמב"� שדייקו יש עוד

"כל" ימות שעי"ז גמור הפסד כ"א התירו

בסדר (כ"פ מבואר בחזו"א אול� שבה, �ע

בחיי ז"ל שביררו הגר"ז שהדפיס השביעית

הפירות "רוב" שיפסדו א� שמותר החזו"א)

השמיטה) נתיב (בספר מבואר עוד ,
כול ולא

"ניכר" היזק להיות כשעלול התיר שהחזו"א

מהרי"ל בתשו' ועי' הפירות. ואיכות בכמות

בגונא א� בזה, 
שד סק"ד כז סי' ז"ל 
דיסקי

שיתקלקל שגור� אלא לגמרי הפסד שאינו
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שמדברי וכתב שרי, אי הפירות או 
האיל קצת

הוא בעלמא אילנא דאוקמי והרמב"� רש"י

רק שגור� דהיכא משמע ימות, שלא

עוד ע"ש. אסור, להמית ולא להתקלקל

לעשות שהותר במה החזו"א בש� מבואר

דה"ה הפירות, הפסד למניעת 
דרבנ מלאכות

שיצמחו לגרו� כדי מלאכות לעשות דשרי נמי

דשרי וכמו להוציא, רגיל שהוא הפירות

לעשות אול� פירות. שיש קוד� א� השקאה

אסורות, פריו או �הע את להשביח מלאכות

הפירות גידול לזירוז שיגרמו עבודות 
וכ

אסור.

ÔÈ�ÚÏÂאי המורי� גדולי נתחבטו האתרוגי�


כיו 
לדו יש ובראשית ד"ז, שרי

לצור� אלא לאתרוגי� צרי� 
אי שבזמנינו

מצינו ולא לאכילה, עומדי� ואינ� מצוה

מצות דהא מצוה לצור� מלאכות שהותר

יש שבפ"ש שאמרו ויש ניתנו. ליהנות לאו

הצלת לצור� 
דרבנ מלאכות לעשות היתר

מיועד, הוא שלה המטרה עבור דבר כל

להשקות שמותר סד) (סי' המבי"ט וכשמ"כ

גינות להשקות נמי שרי ומה"ט בוש� עשבי

באתרוגי� לטפל נמי שרי ולפיכ� נוי,

ולפ"ז הפסד�, את למנוע למצוה המיועדי�


ראויי שיהיו כדי מלאכות לעשות נמי שרי

אכילה לצור� שא"ז א� גיזו�למצוה כמו

אלא שאינ� מלאכות אול� וכדו'. הקוצי�

וכמש"כ לעשותו, אסור מצוה הידור לצור�

שעלול היכא הוא שהותר מה דכל החזו"א

הוא שההפסד ולא לפירות ניכר היזק להיות

[ויש לפירות. מהותי שאינו צדדי בדבר

הפירות הפסד היתר 
דאי עוד לזה להוסי�

דהא הבעלי� של הממוני ההפסד מחמת

אלא הפסד, שו� לו 
ואי הפקר ה� הפירות


ולכ באכילה, המותר דבר שיפסד מחמת

ויעודה הרגילה הכמות כלפי שנפסד מה רק

דלא וסברו חלקו הרבה אול� הפסד]. חשיב

הכא משא"כ לעצו מיועד הוא דהת� דמי,

ג� בו שמקיימי� אלא לפריו מיועד הוא

הפרי א� נמדד להיות צרי� ומשו"ה מצוה,

אסור לאכילה שראוי וכל לאכילה ראוי

למצוה, ראוי שיהיה כדי מלאכה שו� לעשות

שיהיו כדי מלאכה שו� לעשות אסור ולפ"ז

אמונה בדר� וכ"כ למצוה, 
ראויי האתרוגי�

אלישיב הגרי"ש 
מר בש� בבהה"ל ה"י בפ"א

שיהיה כדי מי� הרבה להשקות אול� זצ"ל.

האתרוגי� גידול (דר� למצוה 
שיעור את לה�

מועיל וד"ז רבי�, במי� אות� שמשקי�

זצ"ל, אלישיב הגרי"ש התיר האתרוג), לגודל

צור� 
אי לאכילה ראויי� שיהיו שכדי א�


אי לאכילה פירות שהרי מרובה בהשקיה

משו� כ"כ, גדולי� אינ� א� הפסד בה�

שווה כביצה, הוא למצוה אתרוג דשיעור

השיעור דזהו לאכילה אתרוג של לשיעורו

ע"ב. לא ד� בסוכה כדמבואר פרי לגמר

שבלא בתנאי רק לכ"ע הותר ד"ז אול�

הפירות "רוב" יבואו לא מרובה השקאה

ומותר. הפסד נחשב דאז זה, לשיעור

ÔÈ�ÚÏÂלמנוע בכדי שבעצי� הקוצי� הורדת

,
האיל קוצי ע"י הפירות דקירת את

אפשרות 
אי כמעט זאת יעשו לא א� הנה

הגרי"ש והתיר לברכה, כשרי� אתרוגי� שיהיו

אינה זו שפעולה 
שכיו מטע� זצ"ל אלישיב

נכללת אינה ממילא כלל אילנות בשאר נעשית

ללא אפילו ומותר וכר� שדה במלאכות


דכיו אחר, מטע� ד"ז שהתירו [ויש שינוי.


האיל לעבודת הקוצי� בגיזו� 
מתכוי שאינו

החיצוני למראה נזק למנוע כ"א והקרקע

עבודת זה 
אי א"כ הקוצי� מחמת בפרי
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סיבה שזה י"א גיסא מאיד� א� ושרי. 
איל

הפרי לצור� זאת עושה שאינו 
דכיו לאיסור,

עבודות נתיר א� א� אז חיצוני למשהו רק

זה 
שאי לפי לאסור יש בזה מצוה לצור�

אפרתי והגר"י שגדל]. הפרי לצור� פעולה

לסלק שנוהגי� שבזמנינו שאפשר 
לדו כתב

דחשיב אפשר פירות סוגי בכמה קוצי�

ע"פ להתיר רצה אול� וכר�. שדה מלאכות

היו� שנוהגי� במה הנ"ל הגריש"א סברת

כדי האתרוג על ספריי להתיז הפרדסני�


שכיו הנ"ל מטע� יפול, לא שהפיט�

בשו� קיימת אינה הפיט� לצור� זו שמלאכה

וכר� שדה מלאכת בכלל אינה א"כ פרי

להתיר שדנו [ויש בשביעית. אסורה ואינה

לזמור, 
מתכוי שאינו מטע� הקוצי� הורדת


מתכוי באינו שמותר ועו"ר הרמב"� ודעת


וכא לאיסור, כוונתו 
שאי הדבר ניכר א�

קוצי� אלא גוז� אינו שהרי הדבר ניכר

בזה 
לדו דיש אלא הפרי. בסביבות קטני�

נחשב הנזק מפני לשמירה גיזו� ג� שהרי


האיל את 
לעש שאסור כש� ,
האיל כעבודת

נקראי� אלו שג� וכדו', מזיקי� ולהרחיק

אפשר א� שביעית. 
לעני 
האיל עבודת

או הפרי כעבודת מוגדר אינו קוצי� שגיזו�

לאחר ג� נעשית זו שעבודה מאחר ,
האיל

שלא עוד כל והתבשל, הפרי גדל שכבר

וא"כ יוזק שלא לשומרו יש אותו קוצצי�

שהרי ,
האיל עבודת ש� לזה 
שאי אפשר

אינו כשכבר אפילו להיעשות צריכה העבודה

רבנו ארחות בספר אול� כלל]. 
לאיל צרי�

הקה"י רבינו בש� כתב שכה) עמו' (ח"ב

המקלקלי� הקוצי� לזמור שאסור זצ"ל

בגלל שנעשית שפעולה לפי האתרוגי�,

האתרוג בשביל כס� יותר לקחת שרוצה

לאכילה. שראוי פרי, הפסד מקרי לא למצוה

Î"ÚÂגידול לצור� אסורות מלאכות העושה

ואסור, נעבד חשיב הר"ז האתרוג

הידור לצור� שנעשי� המלאכות וע"כ

מלאכות אות� [מלבד אסור לכ"ע האתרוג

ולצור� כלל], אילנות בשאר נעשית שאינה

נחלקו האכילה] לצור� [ולא האתרוג כשרות


מר ודעת לאיסור, הדעות ורבו הפוסקי�

האוסרי� לדעת דא� זצ"ל אלישיב הגרי"ש

אינו לה�, שהתיר ב"ד אוצר ע"י נעשה א�

בהיתר שעשה מאחר לכ"ע, נעבד משו� נאסר

לקונסו. שיי� לא תו

Â˙Â‡Â,ולולבי� בהדסי� ג"כ יש 
נידו

הגידול מטרת לצור� שה� דמלאכות

ההדס יפסד המלאכה שמבלעדי למצוה) (לא

שיהיו כדי מצוה ולצור� מותר, ניכר בנזק

�הע גידול כל א� אז משולשי� ההדסי�


בנידו תלוי (כהדסי�) מצוה לצור� נעשה

(כ למצוה רק עומד אינו וא� דקלהנ"ל, עצי

שניטעו כהדסי� או התמרי�, לצור� שניטעו

[והנה אסור. לכ"ע לכאו' ולריח) לנוי בגינות

הוא ביותר החשובות הפעולות אחת בהדסי�

מומחיות נדרשת ובו הקטי�, אחר �הע גיזו�

הבא היבול לאיכות מועילה זו ופעולה רבה,

שבכל א� זו פעולה הנה ההדסי�, ולשילוש

סיו� לאחר סוכות לאחר רק נעשית שנה

את לסיי� צרי� השמיטה בשנת מ"מ הקטי�

מהטע� השמיטה שנת בערב עוד הגיזומי� כל

בהדסי�, שעושי� פעולה עוד יש א� הנזכר.

משולשי�, שיגדלו כדי אות� ששורפי�

האסורות העבודות בכלל זה ג� ובפשוטו

מאחר ד"ז להתיר שרצו יש א� בשביעית,

ראויי� שיהיו בכדי הוא זו פעולה שכל

זה 
אי א"כ משולשי� שיהיו כדי למצוה

ויש וצ"ע. ושרי, 
ואיל שדה עבודת בכלל

אמירה דהתירו גוי, ע"י כ"ז להתיר שרצו
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הזה 
בזמ (דשביעית 
דרבנ באיסור לנכרי

מצוה]. לצור� (
דרבנ

ÔÈ�ÚÏÂדינא ובלולבי� בהדסי� יש א�

שמור 
שדי פשוט הרי ונעבד, דשמור


לעני א� קדו"ש, בו שיש בדבר רק שיי�


הרמב" מדברי להוכיח ראיתי נעבד 
די

בו 
שאי בדבר א� דישנה קכב ד� ביבמות

יושב 
מלשו עזקה לפרש ויש וז"ל: קדו"ש,

עושה או חופר שפירשו הזיתי� תחת ועוזק

אילנא ואברויי עפר למלאותו גדר 
כמי לה

דמחמת 
אסורי 
עצמ ופירות אסור הוא

בשביעית הנוטע וקי"ל באו שביעית עבודת

למוצאי תזרע לא שנטייבה ושדה יעקור

דנעבד דינא שהוכיח ומבואר עכ"ל, שביעית,

שבשניה� שנטייבה, ושדה שיעקור מנוטע

ג� אסור שנעבד מבואר א"כ קדו"ש, 
אי

יש לדינא [אול� קדו"ש. בו 
שאי בדבר

בה� ועשו קדו"ש בו 
שאי בדבר שהקילו

של חור� בפירות דהא ,
דרבנ מלאכות רק

אות� אוכלי� לשביעית שנכנס שישית שנה

באיסור להחמיר לנוהגי� א� (בשביעית)

האסורות מלאכות בה� שעושי� אפילו נעבד,

שעשו היכא א� שהקילו ויש החור�. בתחילת

החזו"א דעת וכ"נ דאורייתא, מלאכות בה�

מחנוכה ומ"מ ונעבד בשמור לעצמו שהחמיר

א� בשוק שנקנו מירקות אכל שמינית דשנה

הרי באיסור, בשביעית נזרעו שה� (שבזמנ�)

בה� 
אי קדו"ש בה� 
שאי 
שכיו דס"ל

הנ"ל]. 
הרמב" לדעת חשש ולא נעבד, איסור

éàå äìéèðì øùë éà øåñéàá ãáòð

åéìò êøáì éøù

ÔÈ�ÚÏÂשנעשו ואתרוג לולב ליטול שרי אי

לשיטות הנה באיסור, עבודות בו


כדאמרינ פסול, זה הרי באכילה אסור דנעבד

היתר בה 
שאי דאתרוג ע"א לה ד� בסוכה

אסור דנאבד לסוברי� ובפרט פסול, אכילה

מיכתת כתותי משו� ביה דאית בהנאה א�


כ 
אמרינ 
דרבנ באיסור [וא� שיעוריה,

(ד"ה ע"ב לד ד� בסוכה בריטב"א כדמבואר

סק"כ תרמ"ט בסי' המג"א שהתיר ומה של).


כגו היינו בעצמותו האיסור 
שאי בדבר

לית בעצמותו דהאתרוג איסור שבלע אתרוג

אחר דבר בו שמעורב כ"א 
חסרו שו� ביה

אסרו 
שרבנ 
כא משא"כ מלאוכלו המונע

א� אלא מלאכול]. בעצמותו האתרוג את

וכמו נאסר אינו ונעבד דשמור דקי"ל למאי

יד"ח בו לצאת 
לעני מ"מ החזו"א, שהכריע

לבר� שלא וכ"ש מהני דלא אפשר מצוה

מבואר ע"א ל ד� בסוכה בתוס' דהנה עליה,

אפילו אז עבירה ע"י נתגדל הלולב שא�

הו"ל עבירה 
כא 
אי המצוה קיו� בשעת א�


אי אשירה של דלולב שכתבו הבב"ע, מצוה

ע"י נתגדל שלא משו� מהבב"ע משו� בו

בהלכות המל� השער מדייק 
וכ העבירה,

בסי' הגזול לולב 
לעני דקיי"ל [הג� לולב,

יאוש ע"י המצוה לפני קנאו שא� תרמ"ט

דגזל י"ל מהבב"ע, מיקרי לא רשות ושינוי

משא"כ לו חייב הוא דמי� רק דמעתה שאני

עוד קיי� והוא באיסור נוצר דהוא בניד"ד

בפסחי� ברש"י וע"ע המצוה]. קיו� בשעת

שיי� 
דרבנ בעבירה שג� ע"ב לה ד�

מיני� ד' מצות בקיו� ובפרט מהבב"ע.

ד� בסוכה שאמרו וכמו ,
כקרב דחשובה

הנוטל כל ר"א אמר אבהו ר' אמר ע"א מה

עליו מעלה בעבותו והדס באגודו לולב


קרב עליו והקריב מזבח בנה כאילו הכתוב

המזבח, קרנות עד בעבותי� חג אסרו שנאמר

לפתח�, נא הקריבהו משו� בזה יש וא"כ


ולעני מח. ס"ק מ"ב קנד בסי' ועמש"כ
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כה סי' באו"ח ובהגר"א בט"ז עי' הברכה,


אי א� דאפילו נד ס"ק ש� המ"ב והעתיקו

אסור המצוה שמקיי� בשעה עבירה 
כא

סק"ב, תרמט (סי' המג"א וג� עליו, לבר�

יאוש ע"י בגזל שמקיל ש�) המ"ב והעתיקו

לניד"ד ראיה 
אי עליו, לבר� רשות ושינוי

הוא דמי� רק שעתה הת� דשאני דאפשר

העבירה בו שניכר הכא משא"כ לו חייב

יעוי' ולדינא וצ"ע. המצוה, קיו� בשעת


בה 
שיוצאי שכתב סק"ו י' סי' בחזו"א

ושמרוהו, באיסור נעבדו אפילו המצוה

לשו אע"ג[ואצטט שביעית של 
ואתרוגי נו:

באיסור בשביעית 
אות (שחורשי�) 
שמטייבי


ויוצאי 
נאסרי הפירות 
אי ,
אות 
ומשמרי

צא, ס"ק פ"ד אמונה בדר� וכ"פ בחג], 
בה

לא שבכה"ג הוסי� השמיטה'' ''שיח ובספר

לברכה. א� 
האתרוגי 
נאסרי

åøåòéá ïîæ - âåøúà

‰ÎÂÒ·דר דאתרוג איתא ע"א לה ד�

ש� ואמרי' לשנה, משנה באילנו

ועי' ,
קיימי 
גדולי 
עדיי קטני� 
שבאי דעד

ע"א מ ד� ובסוכה ע"ב יד ד� בר"ה בתוס'

שני�. ושלש שני� 
באיל מתקיי� שהוא

בר"ה דמבואר הא על העול� מקשי� ולפ"ז

רבה (אמר באתרוג ביעור דיש ע"א טו ד�

לשמינית שנכנסה שביעית ובת אתרוג...

כלו לא הא בביעור), וחייבת במעשר פטורה

הי"ג) (פ"ח ברידב"ז ועי' השדה. 
מ לחיה

חז"ל 
ובזמ ,
לזמ 
מזמ משתנה דד"ז שכתב


מ לחיה וכלה האילנות, 
מ נלקטי� היו

ע"ש. ביעור, בו יש ולפיכ� השדה,

‰�‰Âהפוסקי� הכרעת בזה שנכתוב קוד�

דהנה הדברי�, מציאות אכתוב לדינא,

לשנה, משנה באילנו דר שאתרוג שאמרו מה

הכונה 
אי בזמנינו הנראית מציאות לפי

פירות שעושה אלא השנה, כל פירות שעושה

אלא מחזריות, ב' בו ויש בשנה פעמי�

מתי 
הראשו מהמחזור באילנו יש 
שעדיי

בפשוטו ביעורו 
[וזמ השני. המחזור שמתחיל

וכמו השני, המחזור בגמר הוא גווני בכל

הדופרא על 
אוכלי מ"ד פ"ט במתני' שאמרו

ביעורו 
שזמ בפיהמ"ש) רמב"� פרי, (דו


הדי 
כ ובפשוטו השני, המחזור לאחר הוא

האתרוג מורידי� 
שאי 
ובאופ באתרוג]. נמי

ויעבור רב 
זמ להשאר הוא יכול �הע 
מ

שאמרו וזהו גידול, של מחזריות כמה עליו

שני�. ושלש שתי� 
באיל מתקיי� שהוא

של הקטי� 
זמ שבזמנינו לידע עוד ויש

ולאחר תשרי, אלול בחודשי הוא האתרוגי�

תחת שנשרו אתרוגי� בשדה נשאר 
מכ

נשאר 
וכ חדשי�, ג' אחרי ונרקבי� האילנות

ראויי� שאינ� קטני� אתרוגי� 
האיל על

שטענו יש ולפיכ� קטנות�. מחמת למצוה

חשיב �הע על שנשארו מעט אות� שמחמת

חייב 
אי ולפיכ� שבשדה, לחיה כלה דלא

הוא המציאות א� סוכות. אחרי מיד בביעור

האתרוגי� כל את מורידי� שבט שבחודשי

על מקשי� שה� 
כיו הקוד� מהמחזור


והנידו כראוי, תצא שלא החדשה הצמיחה

הביעור. 
זמ חשיב אז א�

·Â˙Î‡Âסק"ו י' (סי' בחזו"א עי' בקצרה,

ביעור שיש שכתב (
ואתרוגי ד"ה

ס"ט, (פ"ט השמיטה בספר ועי' באתרוג,

סלנט הגר"ש דעת שהביא ש�) 4 והערה


לשו את בזה [ואצטט שבט, בחודש שזה

להנצי"ב זצ"ל סלנט הגר"ש שכתב התשו'

היטב, מיודעי� ע"ז ושאלתי :
מוואלזי

ותלוי לשנה, שנה דומה 
אי כי והשיבוני,
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החזק, הקרירות בעת כי החור�, בקרירות

וברוב האתרוגי�, ע� האתרוגי� עלי נושרי�

אז שבט, או טבת בחודש הוא השני�

נושרי� להיות האתרוגי� מתחילי�

עד כי לחיה, כלה חלה ואז מאילונתיה�,

ע"כ, ,
באיל האתרוג דר ההוא החודש

הערה פ"ט והלכותיה השמיטה בספר והעתיקו

השני� שברוב זמנינו, רבני הסיקו 
וכ קי"א,


ולכ הקור, מחמת נופלי� שבט בחודש

ויכניס� זה חודש לפני יפקיר� לכתחילה

(משנ"י בו לזכות שלא כונה מתו� לביתו

לחקר 
המכו ע"י נתפרס� 
וכ ל"ד). סי' ח"ג

הספק תחילת 
שזמ התורה, ע"פ החקלאות

מספק, מאז להפקיר שצרי� זה 
לעני שכלה,

א' הוא ודאי 
והזמ תשע"ו, שבט א' הוא

מגדלי מסירי� כבר אז דעד תשע"ו, אד"א

מהעצי�. האתרוגי� כל את האתרוגי�

ע"י התפרס� תשע"ו א' אדר י"ד ובתארי�

'הודעה בהתישבות, להלכה המדרש בית

בפרדסי� יש 
עדיי בדיקה שלאחר לציבור',

גידול) (שליש שחנטו העצי� על אתרוגי�

אלו אתרוגי� ולהערכתנו, השמיטה, בשנת


זמ ולפ"ז ,
ניס בחודש יורידו המגדלי�

סו� לקראת יהיה באתרוגי� בסופי הביעור

ומציעי� שבי� אנו 
לכ תשע"ו, 
ניס חודש

בה� ויזכו ישובו לא אתרוגי� שהמפקירי�

בתורת ויאכלו� בה�, לזכות שלא יכוונו אלא

(הובא 
דיסקי המהרי"ל ובש� מופקר].

קעט) עמו' ל"ד סי' ח"ג יוס� משנת בשו"ת

(בספר הובא 
וכ סוכות, לאחר שהוא הובא

החזו"א בש� של"ג) עמו' ח"ב רבינו אורחות

(תנינא במנח"ש ועי' סוכות, לאחר מיד שהוא


שנוהגי 
שכיו נמי שכתב ט') אות קכג סי'

ביעור. לה� יש בשנה קבוע 
בזמ 
לתולש

יג) אות ח (סי' רידב"ז בית בספר אול�

(היינו שבזה"ז 
כיו לאתרוג ביעור 
שאי כתב

באילנו דר הוא הרי הרידב"ז) של בזמנו

שלפ ור"ל שני�, וג' ב' שכלוומתקיי� ני

לשנה עד 
שמצויי שביעית של אתרוגי�

שמינית של אתרוגי� 
מצויי כבר הבאה

טו (סי' החזו"א אול� ביעור. א"צ וממילא


מצילי 
אי שמינית דפירות וס"ל חולק סק"ג)

וע"ע ע"ש. מצוי, בכלל דאינה ביעור 
לעני

דדוחק שכתב הי"ג פ"ז בבהה"ל אמונה בדר�

ביעור דיש בר"ה דמבואר דהא לומר גדול

האתרוגי� כל שקצצו 
באופ איירי באתרוג

מזה הוכיח וע"כ כלו�, נשאר ולא שבמדינה

וא� שמינית פירות על כלל 
אוכלי 
דאי

ע"ש. מדי, לבער צרי� שביעית פירות כלו

סוכות אחר רב 
זמ הוא הביעור 
זמ ולדבריו

בשנה (והוא שביעית פירות כל שכלו בעת

עמו' (פ"ה השני חוט ובספר התשיעית).

האתרוגי� 
אי שבזמנינו כתב רמ"ח)

וג' ב' לא (ובודאי רב 
זמ 
באיל מתקיימי�

שכתבו ויש ע"ש. הרידב"ז), כמש"כ שני�

וכדו' תימניי� שאתרוגי� בזני�, תלוי דד"ז

שאינ� אחרי� זני� ויש ויותר, שנה דרי�

רב. 
זמ מתקיימי�

‰�‰Âאי מבוכה מצינו הרמב"� בדעת

בתר או לקיטה בתר באתרוג 
אזלינ

פ"א עי' בדבריו סתירות ומצינו חנטה.

ועי' הי"ב, משמו"י ופ"ד ו' ה"ד ממע"ש

שיטתו שפירש שמו"י) (הלכות בכס"מ

לקיטה ובתר חנטה בתר 
אזלינ דלחומרא

[ולפ"ד שביעית. 
לעני 
ובי מעשר 
לעני 
בי


וכ בשביעית, ונלקט בשישית שחנט אתרוג

אסור בשמינית, ונלקט בשביעית שחנט אתרוג

דא� מבעה"ב, מפורשת רשות ללא לקטו�

לקחת אסור לאחרי� מ"מ מספק קדוש שהוא


לציו אור בשו"ת ועמש"כ רשות. ללא

(שביעית והחזו"א ט']. תשו' פ"ב שביעית



השביעיתקונטרס בשביעיתקצד מיני� ד' בעניני

מ ד� (סוכה תמרי� והכפות סק"י) ז' סי'

דלשביעית שיטתו פירשו ורבותינו) ד"ה ע"א

אלא חנטה בתר 
אזלינ מעשר חיוב ולעיקר

לקיטה בתר א� ליל� חכמי� שהחמירו

הנכנס ששית בת אתרוג ולפיכ� להחמיר,

קדושת בו ויש בתרו"מ חייב לשביעית

פ"א (מע"ש המשנה [והמרכבת שביעית.

כרבותינו פסק שהרמב"� כתב ה"ה)

הולכי� לעול� שביעית 
ולעני שבאושא,

בשביעית שנלקט דכל לקיטה, בתר באתרוג

אפי' בשמינית שנלקט וכל וכו' בביעור חייב

שביעית 
דלעני פטור, בשביעית גידולו שרוב

כהחזו"א [ודלא לקיטה, בתר באתרוג הולכי�

שישית 
דב ס"ל מעשר 
לעני ודוקא הנ"ל],

שבעלמא הג� נפטר אינו לשביעית הנכנס

לפוטרו 
אי הכא למעשר לקיטה בתר 
אזלינ

[בשישית] המעשרות לעונת שבהגיעו 
כיו

מעשר, ללא נפטר אינו ושוב טבל נעשה

בהלכות שמח האור בזה מש"כ וע"ע ע"ש.

(ש�) החזו"א כתב ולהלכה ש�]. מע"ש

בתר 
דאזלינ הראשוני� רוב כדעת דקי"ל

ולפיכ� לשביעית חנטה ובתר למעשר לקיטה

בו 
אי לשביעית הנכנס ששית בת אתרוג

[והנה כהרמב"�. להחמיר שנהגו אלא קדו"ש,

וחייב קדו"ש בו שיש הרמב"� במש"כ

על מספק רק שמפקירו צ"ל בע"כ במעשר,

שביעית 
הדי כל שהרי קדו"ש בו שיש הצד

חייב ולפיכ� חומרא משו� אלא אינו שבו


שלכ יד) ס"ק (ש� החזו"א וכתב במעשר,

ולעכב הפירות לקחת יכול אינו עצמו הוא

א� איסורא, ספק דהוי לזכות שבא מי על


אי דשמא מספק ליקח אסור לאחרי� ג�

חייב ולפיכ� הפקר ואינו שביעית 
די בה�

בבה"ל הי"ב (פ"ד אמונה ובדר� במעשר.

יכול אינו שמספק דא� כתב הר"י) ד"ה

הוא יכול מ"מ לעצמו הפירות כל ליטול

הפירות את שיטלו מידידיו לכמה לומר

העול� לכל מספק להפקיר� וא"צ לעצמ�

זצ"ל אוירבע� הגרש"ז והקשה דהממע"ה].

ולמש"כ ד"ה קכג סי' תנינא שלמה (מנחת


אזלינ שלחומרא הרמב"� דלדעת צרי�)

שביעית במוצאי א"כ לקיטה, בתר באתרוג

הרמב"� שיטת דהא מספק, לבער מיד יצטרכו

לקיטה בתר בירקות 
דאזלינ הי"ב) (פ"ד

לעול� וא"כ פרי) גמר בתר (ולא ממש

ירקות שכלו חשיב מיד שביעית במוצאי


אוכלי 
דאי וקי"ל השדה, 
מ לחיה שביעית

הפקר חובת מיניה שפקעה 
וכיו המשומר על

לר' וא� מזה, גדול משומר ל� 
אי 
הדי 
מ

מ"מ המשומר על ג� לאכול שמתיר יוסי

שביעית בקדושת שקדוש במשומר דוקא היינו

שבשדה. פ"ש לגמרי שפקע הכא משא"כ

משו� ביעור חובת חל דלא לומר שרצו [ויש


מ שנשרו אתרוגי� אות� בשדה יש 
שעדיי

ויש חדשי�. ג' עד נרקבי� ואינ� 
האיל

רק האתרוג מפקירי� ה� והרי לזה שחששו

(ובכה"ג הביעור 
זמ בו שהגיע הצד על

יזכה ושוב מספק) בה� לזכות לאחר אסור


שד סק"ג) טו (סי' בחזו"א ושו"מ בה�].

מיד הוא ביעורו 
זמ א� ירקות 
לעני בד"ז

כלה שכבר האמור מהטע� שביעית במוצאי

דבריו בסו� א� שבשדה, לחיה פ"ש כל

אינ� שמינית שפירות שא� לומר צידד

אזלי' לא זה 
לעני מ"מ מביעור מצילי�

המעשרות לעונת שהגיע כל אלא לקיטה בתר


וקרינ שביעית פירות מיקרי השביעית בשנת

אות� ולפ"ד ע"ש. בשדה, לחיה יש ביה

קטני� שה� א� �הע על שנשארו אתרוגי�

הביעו 
מ 
מצילי 
ה הרי ה�מאוד, שהרי ר

במתני' 
כדתנ המעשרות לעונת באו

ממעשר פ"ב וברמב"� מ"ד פ"א במעשרות
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זצ"ל אלישיב הגרי"ש דעת [אול� ה"ה.

ירקות שרק והנהגות) הליכות בקונטרס (הובא

גדלי� ואינ� בשביעית גידל� כל שנגמר

נלקטו שלא אע"פ הביעור, 
מ מצילי� יותר

שהגיעו במה די לא אבל בשביעית, הירקות

בעיקר אול� בשביעית]. המעשרות לעונת

שלמה, המנחת קושית צ"ע החזו"א דברי

המשומר. על 
אוכלי 
דאי קי"ל דהא

úòá åìëåàì åúòã äéäéù êéøö íà
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˘Èאתרוג לקטו� שהותר במה שהעירו

דכל מיני�, ד' לצור� בשביעית שגדל

שיעשה (עי"ז לבסו� לאכלו כשדעתו דוקא זה

הפסד, גר� חשיב דבלא"ה מרקחת), ממנו

היה �הע על נשאר האתרוג היה א� שהרי


מאיל בלקיטתו ועכשיו ,
מזמ יותר מתקיי�

לזה והביאו קילקולו. את מזרז הוא הרי

מ"י, פ"ד בפיהמ"ש הרמב"� מדברי ראיה

(וגדלי� עצי�" "ענפי דהצרי� מבואר דהת�

הענפי� לכרות מותר שביעית) פירות עליה�

שאז המעשרות לעונת הפירות כשיגיעו רק

נחשב ולא לאכילה ראויי� הפירות

דכשיגיעו הרמב"� ש� וכתב שמפסידי�,

הענפי� את וכורת המעשרות לעונת הפירות

ההיתר שכל כלומר ויאכלנו", פריו "יקח

לאכול שדעתו בכה"ג רק הוי הענפי� לכורת

הפסד גר� דהוי אסור בלא"ה אבל הפירות,

בתרתי, לדחות יש מהת� הראיה אול� לפ"ש.

אינ� שהפירות 
בזמ לענפי� כורת דהת� א',


אי א� ולפיכ� הדחק, ע"י אלא ראויי�

שמסירו, בזה שמפסידו חשיב לאוכלו דעתו

הרי בניד"ד משא"כ שיאכלנו, מי 
אי דסו"ס

מפסידו ולא לאכילה ראוי הוא כשמסירו

ונרקבי� אוכלו אינו שאח"כ ומה מידי,

הפסד גר� אלא חשיב לא מעצמ� הפירות

עתה יסירו לא א� דהת� ב', דשרי. דממילא

גר� חשיב ולכ� אח"כ אוכלי� לה� ימצא

ימצא לא אח"כ שג� באתרוג משא"כ הפסד,

קוד� הפסד שנגר� במה א"כ אוכלי� לה�

מידי. דעביד חשיב לא

øñåá âåøúà

„ÂÚיש האתרוג שקוט� שבעת שעוררו, יש

ראוי שהוא אתרוג רק לתלוש להקפיד

יד"ח בו יוצאי� מצוה 
שלעני דא� לאכילה,

כביצה) שיעור בו שיש (כל בוסר כשהוא א�

מ"מ כב, סעי' תרמ"ח סי' בשו"ע כדאיתא

משמו"י (פ"ה הרמב"� כתב שביעית 
לעני

שנאמר בוסר 
כשה פ"ש 
אוספי 
דאי הט"ו)

שתעשה עד נאכלת אינה תבואתה את תאכלו

בשביעית. ללוקטה אסור דבכה"ג הרי תבואה,

כלל שבדר� 
כיו כ"כ, מצוי אינו ד"ז [אול�

בוסר, אינו כבר מצוה לשיעור שהגיע אתרוג

לה� שיש אתרוגי� במעט אלא מצוי ואינו

ד"ז להתיר שדנו יש אול� מצומצ�]. שיעור

למצוה הוא האתרוג גידול כל ובזמנינו הועיל

וצ"ע. בכ�, שמפסידו חשיב לא לפיכ�

רכז) עמו' (שביעית שלמה 
בשולח [ושו"מ

אתרוג 
האיל 
מ לתלוש דמותר שכתב

ירוק, הוא א� א� המעשרות לעונת משהגיע

פירות לתלוש שאסור בעלמא דס"ל א�

לעונת משהגיעו (א� נאכלי� שאינ�


בה להשתמש שכוונתו 
כא מ"מ המעשרות)

ולפיכ� מפסידו אינו זה 
לעני הרי למצוה

שרי].
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íéùðàî òåðîì êéà íéðôåà äîë
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‰˘ÚÓיקטפו שלא למנוע שרצה באחד

שע"י מאחר אתרוגי�, מפרדסו

כבדי�, נזקי� �לע נגרמי� כאו"א קטיפת

דאתרוג ע"א טו ד� בר"ה שמבואר וכמו

כו"ע ביה דמשמשי ואיידי ידא ליה קשיא

והיו .
שני תלת עד פרי 
טעו לא בשביעית

בהיתר. למנוע אי� עצות כמה לו

(שהרי‡'. �העוק את מפקיר שאינו לומר

אתרוג הוי ותו מהפרי), חלק זה 
אי

בדר� ועב"ז יד"ח. בו 
יוצאי 
שאי חסר

שצרי� שכתב רצ"ה) ס"ק צה"ה (פ"ד אמונה

צור� שזה 
כיו הפרי ידות את ג� להפקיר

כאוכל נידוני� 
האוכלי שידות ומצינו הפרי,

בה� 
מסככי 
ואי 
אוכלי טומאת ומקבלי�

וב"י טור ע"ב, יג ד� סוכה עי' ,
כאוכלי

גבי ג� 
כ שדנו [ויש תרכ"ט. סי' או"ח

הענבי� את להפקיר יכול א� ענבי�, אשכול

ידות ממש הוי ש� א� האשכול. בלא לחוד

(סי' בנדרי� הקה"י לפמש"כ ובפרט הפרי,

רק אינו בשביעית הפקר 
שהדי להוכיח כח)

פירותיו 
לעני הקרקע גו� א� אלא בפירות

ומעתה לפירותיו, דקל 
קני כמו הפקר הוי

תלישת צור� או הפרי צור� שהוא דכל י"ל

בניד"ד 
כ לא הפקר, ג"כ הוא הרי הפרי

שקוט� מי השנה שבמש� האתרוג �עוק גבי

הפרי. תלישת לצור� לד"ז נצר� אינו אתרוג

לקטפ� שדרכ� 
כיו דהת� לחלק יש עוד

ויתרה לפרי, 
בטילי ה� לפיכ� הפרי ע�

הט"ז פ"ז קורקוס ובמהר"י בכס"מ מצינו מזו

שביעית קדושת בה� יש וקליפי� דגרעיני�

שראוי הפרי לעיקר בטילי� שה� לפי מה"ט

שבשאר האתרוג �עוק 
כ לא אד�, למאכל

הפרי ע� אות� קוטפי� 
אי השנה ימות

ויש הפרי]. עיקר ע� שייכות לו 
אי ולפיכ�


ואי �העוק ג� ליטול יכול דשפיר שטענו

מכלל אינו �שהעוק לפי דלכ�, 
חסרו בו

ג� עמו ניטול שמא 
דחיישינ אלא האתרוג,

פסול, הרי"ז �העוק כשניטל ולכ� מהפרי

ושפיר הפקר הוי מהפרי חלק שזה מה 
ולכ

משו� גזל הוי לא �העוק ועל לכ�, הוי

משו� ביה אית תו ע"ז מקפיד אינו שבעלמא


כ עושה דא� אלא סדו�, מידת על 
כופי

מצי שפיר עי"ז לו שנגרמי� הנזקי� משו�

מצות קיי� אתרוג שקט� מי ובזה ,
כ עביד

.�העוק הלקיחת הגזל דעבר אלא מיני� ד'

שבזמנינו לעיל שעפמש"כ שטענו ויש

לצור� ולא מצוה לצור� אתרוגי� שנוטעי�

שהוא מחמת הוי שבה� הקדו"ש הרי מאכל,

שלצור� 
שכיו י"ל לפ"ז למצוה, מיוחד

הוי �העוק א"כ ,�לעוק ג"כ צרי� המצוה


ולכ שביעית, בקדושת הקדוש מהפרי חלק

ההפקר. חייל זה על ג�

ערלה,·'. של עצי� בשדה לו שיש 
באופ

לגלות 
מוכ ואינו ערלה עצי שיש יאמר


באופ [והנה ערלה. 
עדיי שה� העצי� 
היכ

עצי ש� שיש ואומר ערלה עצי ש� 
שאי

הדעות רבו מלקחת, מבנ"א למנוע כדי ערלה

שמונע שומר שמושיב כמו חשיב דד"ז

בגוונא א� הפירות. מלקיחת מהציבור


לדו יש בזה ערלה, עצי ש� יש שבאמת

לגלות מחויב אינו ונטשתה 
שמדי דאפשר

בעלי בשדהו שיש לאחד (ודמי ה�. 
היכ

זה מחמת מפחדי� ובנ"א המזיקי� חיי�

להתגבר אי� יודע השדה ובעל לשדהו, ליכנס

לכול� לפרט מחויב וכי חיי�, הבעלי על

לשדה), וליכנס עליה� להתגבר אפשר האי�

ע"א סט ד� מב"ק להוכיח שרצו ויש ועי'].
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בד"א אומר רשב"ג וכו' מצייני� רבעי כר�

שבוע שני בשאר אבל נינהו דהפקר בשביעית

הסיבה שכל ומבואר וימות, לרשע הלעיטהו

מאיסורא, לאפרושי כדי הוי מצייני� שהיו

שהרי 
לסמ צרי� נמי שביעית 
מדי ולכאורה

יודע דאינו ללקט יכול אינו �ע כל בלא"ה

ללקטו א"א א� נפק"מ מה וכי איסור, זה א�

גדר ע"י שמונע מחמת או איסור מחמת


מחזקינ 
שמסמ דלולי לומר 
ואי מלהכנס,

ברש"י מבואר דהא היתר, שהכל הרוב אחר

בא"י ערלה שספק ע"ב לח ד� 
בקידושי

או ערלה �הע א� ידוע שלא היינו אסור

איסור, בחזקת הוא מספק �ע שכל הרי לא,

ערלה מה מגלה שאינו שמה 
חזינ ובע"כ

יש אול� הפקר. הוי ושפיר שמור חשיב לא

לבוא ללקוט הרוצה כל יכול דהת� לדחות

וכה"ג היתר, הוא שלוקט מה א� לשאול

הפוסקי� וכמש"כ ונטשתה, שפיר חשיב

שמי ולומר הגנבי�) (מפני לנעול שיכול

וכדו'. לבעלי� יבוא ולהכנס מפתח שרוצה

לגדלות השדה בעל מחויב א� 
לדו יש [אול�

ה� מה האתרוגי�, ולקחו תלשו שכבר אחר

א� וא� בה�, להשתמש שיוכל כדי ערלה


עדיי אבידה, השבת 
מדי בזה שמחויב נאמר

הפקר ה� 
שעדיי שתלשו קוד� א� 
לדו יש

באכילה מותר אתרוג איזה לגלות נמי מחויב

אבידה דהשבת דאפשר אבידה, משיב 
מדי

האבידה, לבעל �החפ דשיי� 
באופ רק הוי

הפקר, של הוא �החפ 
שעדיי כה"ג ולא

וצ"ע].

˘ÈÂ]יכול חו"מ שמדיני דכל להוכיח שרצו

יו"ד דיני מחמת שמנוע א� אז לתלוש

א� שא� 
כיו בניד"ד 
ולכ שמור, חשיב לא

שנמנע א� אז לתולשו לו מותר ערלה זה

שמור, חשיב לא מ"מ שבו ערלה 
די מחמת

ע"ב מב ד� בנדרי� דאיתא מהא וראיות�

שדהו לתו� יורד אינו מחבירו הנאה דמודר

ולכאורה בעמידה, ישהה שמא גזירה משו�

מהאיש שדהו דמשמר ד"ז חשיב לא אמאי

לא שממילא הנאתו עליו שאסר בזה הזה

שמדיני 
שכיו כנ"ל ובע"כ להכנס, כלל יוכל

שהוא במה אז להכנס יכול הוא הרי חו"מ

שמור. חשיב זה 
אי צדדי איסור מחמת מנוע

השחר' 'אילת בספרו הגראי"ל רבינו אול�


דכיו הראיה, לדחות כתב ש�) (בנדרי�

שאחר ע"י 
בה ולהנות לזכות יכול דהוא

שמשמר. חשיב לא לפיכ� בשבילו יזכה

גיסא לאיד� להוכיח יש דמש� כתב אול�

כל דאל"כ משמר, חשיב איסורי דמניעה

עי"ז בשביעית שדהו לשמור יכול אד�

בשביעית, האנשי� כל על שדהו שיאסור

ובע"כ הפירות, לקחת להכנס יוכלו לא ותו

חשיב הת� אי א� מיהו לשמור. ד"ז דחשיב

חשיב לא ערלה גבי דבניד"ד אפשר שמור

רשאי יו"ד מדיני א� שבערלה לפי שמור,

שימוש,לקוטפ שו� בזה לו 
שאי אלא ,�

לקטפ�]. כלל רשאי שאינו להת� דמי ולא

זאת‚'. שלוקח למי רק זאת שמפקיר אומר

(וא"כ אחרי� לצרכי� ולא אכילה לצור�

א"כ לאכלו, דעת� 
אי בנ"א שרוב 
כיו

ובפשוטו ליקח). היתר לה� 
אי לגביה�

הוי ערלה שג� מוכח הנ"ל בב"ק מהסוגיא

להלעיטהו איכא בשביעית ג� דאל"כ הפקר

ה� 
ואי ערלה ה� שמא דהרי וימות לרשע

סו� (פ"א הרידב"ז כתב לדינא [אול� הפקר.

בערלה 
שאי נראה) ועוד ד"ה יא סעי'

אכילה דבאיסור לשונו: ואצטט קדו"ש,

�וכע שביעית קדושת בה� 
אי מהתורה

ע"כ, והפסד, בסחורה ומותר חשיבא בעלמא

דינא ובעיקר הפקר]. ה� 
שאי פשוט ולפ"ד
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במקור הראשוני� בפלוגתת תליה דד"ז נראה

דילפי' רש"י דדעת הפקר, 
דדי הילפותא

לאוכלה" לכ� �האר שבת "והיתה מקרא

לא עלי�, שאסרתי� אע"פ ו') כה, (ויקרא

שלא אלא אסרתי�, בהנאה ולא באכילה

שוי� יהיו הכל אלא כבעה"ב בה� תנהוג

כל ולפ"ד ע"כ. ותושב�, ושכיר� אתה בה

ברמב"� אול� לאכלה, כשהוא הוא הזכיה

"השביעית מקרא ילי� קל"ד) מ"ע (ספה"מ

ועי' יא), כג, (שמות ונטשתה" תשמטנה

שהביא הכ"ד) משמו"י (פ"ד קורקוס במהר"י

יל"ע ולפ"ד ע"ש, מהמכילתא, מקור לזה

בפשוטו וד"ז לאכלה, 
לדי קשור ההפקר א�

דלאכלה 
הדי א� האחרוני� 
בנידו תליה


מדי או שבו הקדו"ש 
מדי הוי להפסד ולא

לאכילה רק שלו שזה דהיינו שבו, ההפקר

הפקר, חשיב 
עדיי שימושי� לשאר אבל


אי א"כ לאכול יכול שאינו 
באופ ולפ"ז

שיח בספר ראיתי ושוב זכיה. כלל בזה לו

קניבסקי הגר"ח בש� שהביא השמיטה

משדה אתרוג לקטו� שמותר שמה שליט"א

שיאכל בתנאי הוא מיני� ד' לצור� הפקר של

שביעית פירות כי החג, אחרי האתרוג 
מ חלק

מובא ראיתי 
[וכ לאכילה. נתנה התורה


ארגו ע"י שי"ל ההלכה' 'בנתיבות (בספר

החזו"א, בש� (285 עמו' מב כר� 'והגית',

אחרי שביעית של האתרוג לאכול שציוה

להיות להדר רוצה שא� אמר עוד סוכות].

כמה, לקטו� רשאי למצוה אתרוגי� כמה לו

א� כנ"ל. מה� יאכל סוכות שאחרי ובלבד

אחד אתרוג לו להיות רגיל שנה כל א�

זה כי אתרוגי� כמה לקטו� רוצה והשנה

לאסור. 
יתכ כס�, עולה לא

‰�‰Â"
די בית "אוצר ביד שהפרדס 
באופ

מלקטו� למנוע ה� ויכולי� טפי חמיר

דבתוספתא שנה, כל ליטול שרגיל ממה יותר


יושבי ב"ד שלוחי היו בראשונה איתא: פ"ח

בתו� פירות שמביא מי כל עיירות, פתחי על


מזו 
מה לו ונותני� ממנו אותו 
נוטלי ידו

לאוצר 
אות 
מכניסי והשאר סעודות שלש

יותר שליקט שמי ומבואר ע"כ, שבעיר,

ק"ו א"כ ממנו, אותו 
נוטלי ב"ד ג"ס 
ממזו

הבאי� מאלו למנוע לכתחילה שרשאי�

ג"ס. 
ממזו יותר ליטול האתרוגי� לפרדסי

אתרוג שהוא י"א באתרוג, ג"ס 
מזו ושיעור

ע"א לט ד� בסוכה בסוגיא (יעוי' אחד

אחד שאתרוג שביעית דמי 
לעני שמבואר


לעני ראיה זה 
אי א� ג"ס, 
ממזו יותר הוא

כ"א זאת שא"צ בזמנינו ובפרט עצמו), הפרי

חשיב יד"ח שיוצא אחד באתרוג א"כ למצוה

בתוספתא שכתוב ג"ס 
דמזו וי"א ג"ס. שיעור

הרגיל שיעור שהוא אלא ג"ס 
מזו דוקא לאו

סחורה בה� שיעשה חשש ללא לוקח שאד�

וא"כ ז), כה, (ויקרא עה"ת 
הרמב" כמש"כ

ליטול לו שרי שנה כל לקחת שרגיל כמה

שהקרקע 
באופ אול� יותר. ולא בשביעית

מרשה אינו והבעלי� ב"ד) אוצר (בלא הפקר

(כ"ה הקה"י אמר אחד, מאתרוג יותר לקחת

שמסתבר שכה) עמו' ח"ב רבינו בארחות

משומרי�. הוי ופירותיו משמר דחשיב

רבנו„'. בארחות (כ"ה הוכיח הקה"י והנה

טו ד� בר"ה מהגמ' שכה) עמו' ח"ב

דמשמשי ואיידי ידא ליה קשיא דאתרוג ע"א

תלת עד פרי 
טעו לא בשביעית כו"ע ביה

כבדי� נזקי� �לע שנגרמי� שא� 
דחזינ ,
שני

לגרש� יכול אינו מ"מ כאו"א, קטיפת ע"י

לה� להגיד יכול רק אלא ,
כ בגלל ולמנע�

הוא דכ"ז ונראה ישברו. שלא שיזהרו


והאיל הקרקע ג� שאז בשביעית כשקוט�

הקה"י וכמש"כ פירותיו 
לעני הפקר ה�
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גו� 
שאי בשמינית אול� כ"ח, סי' בנדרי�

כדי רשות נתינת אלא ואינו הפקר הקרקע

הדר� שהוכיח וכמו הפירות ליטול שיוכלו

פ"ט ממתני' בבהה"ל) הי"ח (פ"ז אמונה

,
האיל גו� לו שמזיקי� 
כיו ודאי ש� מ"ז,

מלקטו�. למונע� יכול

øáåçî åãåòá âåøúàá äéëæ

‰È‰עליו ותלה במחובר, אתרוג שבחר אחד

זכיה יש א� ,
והנידו בזה, שזכה שלט

לאד� הבעלי� 
בי הבדל יש וא� במחובר,

דהנה מפורשי�, דברי� בזה ומצינו אחר.

שאפשר מפורש ע"א קיח ד� בב"מ בסוגיא

הת� 
דאמרינ ,
מחוברי 
בעוד בפ"ש לזכות

שומרי 
דתנ תנאי, בהפקר הבטה רבה אמר

הלשכה מתרומת 
שכר 
נוטלי שביעית ספיחי

חנ� ושומר הוא מתנדב הרוצה אומר יוסי ר'

ציבור, משל 
באי 
אי 
כ אומר אתה לו אמרו

הבטה סבר דת"ק קמיפלגי בהא לאו מאי

ואי 
אי אגרא ליה יהיבי ואי קני בהפקר

לא בהפקר הבטה סבר יוסי ורבי לא לא

דקא הוא השתא ומייתי ציבור אזלי וכי זכי

בהפקר הבטה דאי בסוגיא ומבואר ביה, זכי


בה 
זכי היו שביעית ספיחי שומרי אז זכי

מפורש הרי הבטה, 
בקני 
מחוברי 
בעוד

הפקר. הוי לא ותו במחובר לזכות שאפשר

אבל לאחרי� דוקא הוא דכ"ז דאפשר אלא


זמ כל לזכות יכול אינו עצמו הבעלי�


וכ להפקירו, עליו מוטל שהרי 
שמחוברי

אבל הבטה 
בקני דוקא הוא דכ"ז אפשר

הקרקע את הפקירו שהתורה 
כיו חצר 
בקני

של בחצרו כשזה א� א"כ הפירות לצור�

מצינו בד"ז ובאמת בו. לזכות יכלו אינו אחר

השיטות בקצרה ואצטט באחרוני�, פלוגתא

(תוד"ה ע"א ט ד� בר"ה הרש"ש בזה.

לומר נדחקו ש� שתוס' ממה הוכיח וקציר)

מאד�, ולא מבהמה רק שמרו 
ספיחי ששומרי

במחובר, לעומר דזכו בפשיטות תירצו ולא

שא"א פשוט כדבר להתוס' דס"ל משמע

כתב ש� דהרש"ש אלא במחובר, לזכות

דרחמנא 
כיו במחובר לזכות שא"א הטע�

בפירות לזכות א"א א"כ להקרקע ג� אפקריה

שיזכה 
קני דר� לו 
אי ושוב חצר, 
בקני

החזו"א אול� ע"ש. במחובר, הפירות את לו


דכיו הטע� כתב ואע"ג) ד"ה סק"ה י' (סי'

שהוא 
כיו שיזכה א� א"כ אפקריה דרחמנא

במה ע"ש עליה, הפקר 
די הדר במחובר

השפת איברא בב"מ. מהסוגיא הראיה שיישב

שומרי (תוד"ה ע"ב פד ד� במנחות אמת

ש� שכתב זכיה, יש שבאמת כתב שביעית)

מ"מ בשביעית פירותיו להפקיר שצרי� שא�

המותרת האכילה ולשמור להשאיר לו מותר

ואפילו סעודות) ג' 
מזו שיעור (דהיינו לו

להפקיר צרי� 
ואי לקרקע מחובר להשאירו

הביעור 
זמ דכשמגיע עוד, [והוסי� זה. שיעור

ע"י ביעור מצות בזה ומקיי� זאת יפקיר אז

הוא שד"ז 
(וכמוב מחובר, 
בעוד ג� הפקר

ביעור ולא הפקר זה שביעור לשיטות רק

אלישיב הגרי"ש דעת 
וכ ממש)]. העול� 
מ

עוד בה� לזכות רשאי שהבעלי� זצ"ל

ג"ס, 
מזו בשיעור חצר 
בקני במחובר

[ובזה בצד�. דעומד 
כיו כמשמרי� 
ונחשבי

עמש"כ אריה) (בגור המהר"ל קושיית יישב

י"ט) כ"ג (שמות משפטי� בפרשת רש"י

שא� אדמת�", ביכורי "ראשית עה"פ

א� נאמר לכ� בביכורי� חייבת השביעית

שביעית דהרי והקשה אדמת�, בכורי 
כא

פרי לומר שיי� אי� וא"כ הפקר ה� הפירות

אלישיב הגרי"ש ותי' לי, נתתה אשר אדמה


שכיו ע"ב) מ"ז ד� 
גיטי מס' על (הערות

במחובר עוד בפירות לזכות הוא שרשאי
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אלו פירות א"כ חצר 
בקני ג"ס 
מזו שיעור

אשר האדמה פרי ביה 
קרינ ושפיר שלו

מופקר כי 
משתמרי שאינ� ואע"פ לי, נתתה

עי"ש]. בצדה, עומד הרי מיהת לכל,

(שאינו אחר לאד� אי יל"ע ולדבריה�

האכילה שיעור במחובר לזכות שרי הבעלי�)

במחובר), 
קני שיי� א� 
(והנידו המותרת

להשאיר שיכול ודאי עצמו הבעלי� אבל

שיי� זה שדבר ולכתוב אחד, אתרוג לעצמו

לבעלי�.

„ÂÚא� זכיה, בו 
אי א� דא� 
לדו יש

בחררה המהפ� עני משו� בזה יש

רשע נקרא בה וזכה אחר קד� שא�

ר"ת שלדעת והג� ע"א), נט ד� 
(קידושי

מ"מ בהפקר, בחררה המהפ� עני 
די 
אי

א' סעי' רלז סי' בחו"מ השו"ע דעת הרי

(שהובא החזו"א דלסברת ואפשר כר"ת. דלא

אפשרות לו 
אי שבמחובר 
כיו לעיל)

אלא להפקירו, שוב יתחייב שהרי בו לזכות

הקיי� במצב א"כ ולזכות, לתלוש שיכול

המהפ�, כעני אפי' חשיב לא מחובר שהוא

וצ"ע.

'ÒÂ˙(לשמור (ד"ה ע"א נח ד� בב"מ

לעומר, תבואה דשמרו בהא הקשה

את ששמרו 
כיו לעומר מותר זה היה דאי�

מליקח מוחה השומר היה שלא ותי' הזרעי�,

היו 
ומעצמ לעומר, שיחדו� 
מודיע היה רק

�ליפקובי שלהגרמ"י וכידוע מליקח. 
נמנעי

שנה וכל אתרוגי�, �ע בחצרו לו היה זצ"ל

זצ"ל יעקב הקהילות בעל לרבינו מביא היה

עצה מצא השביעית ובשנת מהודר, אתרוג

האתרוג את הקה"י לרבינו לשמור אי�

הכי האתרוג את שמצא דלאחר המהודר,

מיועד זה "אתרוג עליו כותב היה יפה,

לקטו� בא שהיה מי כל וממילא לסטייפלר",

נוגע היה לא זה את כשראה בשמיטה אתרוג

נמנעי� היו שמעצמ� התוס' וכמש"כ באתרוג,

בעלמלק לרבינו זאת וכסיפרו עכ"ד. חת,


שהלשו שאפשר אמר שליט"א השחר האילת

בו זכה שכבר אנשי� בעיני נראה "מיועד"

קלה 
לשו למצוא וצרי� שמירה, והוי הקה"י

אומרי� שהיו שא� להקדש דמי ולא יותר,


שעדיי ידעי כ"ע מ"מ לעומר "שיחדו�"

לצור� אות� מכיני� רק להקדש שיי� זה 
אי

שי"ח). 
עלו חיי� (פרי הקדש

áìåìá ù"åã÷

‰ÎÂÒמחבירו לולב הלוקח 
תנ ע"א, לט

במתנה, אתרוג לו 
נות בשביעית

יש ובאתרוג קדו"ש 
אי דבלולב ומבואר

בלולב. האתרוג דמי להבליע צרי� ולפיכ�

ולולב באתרוג דאיירי מפרש ע"ב) (לט ובגמ'

בתר אתרוג לשביעית, הנכנסת שישית בר

בתר לולב שביעית הוא והרי 
אזלינ לקיטה


ומקשינ דשישית. הוא והרי 
אזלינ חנטה

הנכנס שישית בר דלולב טעמא ע"א) (מ

אמאי קדוש דשביעית הא הוא לשביעית

משו� 
בה 
אי ועצי� הוא בעלמא עצי�

קרא דאמר הת� שאני וכו', דתניא קדו"ש

שהנאתו מי דלאכלה דומיא לכ� לאכלה לכ�

אחר 
שהנאת הסקה עצי יצאו שוה וביעורו

את לכבד הנאתו עיקר לולב (אבל 
ביעור

ודמי וקילקולו ביעורו שעת והוא הבית


דמשח עצי� והאיכא רש"י), אכילה, להנאת

עצי� סת� רבא אמר שוה, 
וביעור 
דהנאת

של עצי� סת� (פרש"י 
עומדי 
ה להסקה

להאיר לאו 
וסתמ לבריות ניתנו להסקה היסק

ואפילו מעיקרא קדו"ש בהו נחתא לא הלכ�

להאיר). 
לקט
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¯‡Â·ÓÂלפי קדו"ש יש דבלולב בסוגיא

בשאר אבל שוה, 
וביעור 
שהנאת

אחר 
שהנאת 
כיו להסקה שעומדי� עצי�

ברמב"� אול� קדו"ש. 
בה 
אי 
ביעור

כמו למכרו מותר דלולב כתב בפיהמ"ש

עליו, חלה שביעית קדושת 
ואי העצי�

קדו"ש 
אי דבלולב 
דתנ הא שפירש ומבואר

הוא והרי חנטה בתר 
דאזלינ משו� אינו


שאי כעצי� שדינו לפי אלא שישית, דבר

סת� הי"א) (פ"ח בהלכה 
וכ קדו"ש. 
בה

בלולב העמידה ולא קדו"ש, 
אי שבלולב

נסתר הוא ולכאו' לשביעית. הנכנס ששית בר

ליישב שכתב תמרי� בכפות ועי' מהסוגיא.

סת� רבא דמשני דהא מפרש שהרמב"�

שלפיכ� הכוונה ,
עומדי 
ה להסקה עצי�

להסיק ולא להאיר שעומדי� 
דמשח עצי� א�

עצי� רוב בתר 
דאזלינ לפי קדו"ש 
בה 
אי

כל את 
(וחזינ שוה 
וביעור 
הנאת 
דאי


שהנאת המיעוט א� ולכ� אחד), 
כמי העצי�


ואי הרוב כלפי בטל הוא הרי שוה 
וביעור

דרבא כתב ולפ"ז הריטב"א. וכ"פ קדו"ש, בו

מה"ט קדו"ש 
אי בלולב דא� וס"ל פליג

וכשיטתי' דעלמא, עצי� רוב בתר 
דאזלינ

הרבה אול� כחדא. חשיבי העצי� דכל

להסקה עצי� סת� רבא דברי פירשו ראשוני�


דמשח העצי� דקאי כפשוטו, 
עומדי 
ה

להאיר ולא להסקה 
רוב עומדי� ה� שא�


שימוש שעיקר משו� קדו"ש 
בה 
אי 
ולכ

ולכ� שוה, 
וביעור 
הנאת 
שאי בדבר הוא

ברוב. בטל לאורה בו שמשתמשי� המעט

והאיכא) (ד"ה ע"ב קא ד� בב"ק תוס' וכ"כ

עצי� דסת� הינו רבא דכונת לפרש 
דאי


דמשח והנ� 
עומדי 
ה להסקה דעלמא

שבלולב בסוגיא מבואר דהא לגבייהו, בטלי�

דרוב שימוש בתר 
אזלינ ואי קדו"ש יש

ובע"כ קדו"ש, 
אי בלולב א� א"כ עצי�


ה להסקה 
דמשח עצי� דסת� הגמ' דכונת

שכתבו יש הרמב"� דברי ומקור .
עומדי

הוורד 
דתנ מ"ו פ"ז דשביעית ממתני' דהוא

ר"ש שביעית 
לה יש והלוט� והקט� והכפר

פרי שאינו מפני שביעית לקט� 
אי אומר

מפרש ח' ד� בנדה ובגמ' בעלמא), �ע (אלא

והקשו פריו, זהו דקטפא משו� דת"ק דטעמא

אי דמי הכי קט� האי לכאו' הראשוני�

ואי דשרי 
דמא מ"ט שוה וביעורו הנאתו

ועי' דאסר, 
דמא מ"ט ביעורו אחר הנאתו

קא ד� (ב"ק ובתוס' ש�) (בשביעית, בר"ש

שוה וביעורו שהנאתו דאיירי שתירצו ע"ב)

�הע אגב שבטל משו� שרי לר"ש ואפ"ה

אול� ,(�הע של שימושו עיקר בתר 
(ואזלינ

א� כפשוטו הוא שפלוגת� מפרש הרמב"�

א� אז �ע זה דא� פרי, או �ע חשיב קט�

קדו"ש. בה� 
אי שוה וביעורו שהנאתו

Ê"ÙÏÂבלולב 
אי הרמב"� דלדעת יוצא

ולדינא יש. ראשוני� ולשאר קדו"ש,

פ"ח אמונה בדר� (כ"כ החזו"א בש� הובא

מטאטא לעשות דר� 
שאי שבזמנינו פו) ס"ק

קדו"ש. 
אי שלכ"ע אפשר מלולב

‰�‰Â,עצי� רוב בתר 
שאזלינ לרמב"� א�

היסק, של בעצי� רק דהיינו אפשר

לא אבל ולהאיר, להסקה בה� שמשתמשי�

מ 
וכ להיסק, כלל 
עומדי שאינ� בוארבעצי�

ניתנו להסקה היסק" "של עצי� סת� ברש"י


שאי לולב בעצי יל"ע ולפ"ז לבריות.

מה א"כ להיסק, כלל בזמנינו בו משתמשי�

למצוה או הבית את בו לכבד מיועד שהוא

עצמו. בפני כבריה הוי

˙Ó‡·Âברוב להשתמש הפסיקו בזמנינו

יל"ע ולפ"ז להיסק, בעצי� העול�

להא זאת שדימו ויש הלולב, של דינו מה
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לא מיוחד שאינו דבר גבי מ"א בפ"ח 
דתנ

סיאה 
כגו בהמה למאכל ולא אד� למאכל

אד� למאכל עליו חשב וקורנית ואזוב

אד� חומרי עליו 
נותני בהמה ולמאכל

הוא הרי לעצי� עליו חשב בהמה וחומרי

עליו חשב כשלא ובסתמא ע"ש, כעצי�,

הואיל הי"ד) (פ"ז הרמב"� דעת לכלו�,

(והראב"ד שביעית, ולדמי' לו יש לעצי� ואינו

בו יש דבכה"ג שכתב בכס"מ וע"ש חולק),

בלולב ה"ה וא"כ ביעור, בו 
ואי שביעית

לעצי� חשבו דלא 
כיו למצוה שחשבו א�

שימוש דג� ואפשר קדו"ש. משו� בו יש

[ובפרט שוה, וביעורו הנאתו חשיב מצוה של

לולבי� לצור� תמרי� עצי שנוטעי� בזמנינו

יותר, צפופי� הינ� העצי� אלו (ובמטעי�

דחשיב הלולבי�) לצור� הוא הטיפול ועיקר

תליא וד"ז מצוה], לצור� הוא נטיעתו שעיקר

קדו"ש, בו יש ביעורו קוד� שהנאתו דבר א�

ד"ה ע"א מ ד� (סוכה המאור בבעל ועב"ז

פ"ז (שביעית ראשונה ובמשנה כהנא) רב

בו שיש שכתבו (
הצובעי 
וממי ד"ה מ"א

הביא סק"ב) ו' סי' (שביעית ובקה"י קדו"ש,

בירושלמי. ספק זה הרש"ס שלדעת

ÔÈ�ÚÏÂמשתמשי� בזמנינו הנה עצי�,

דקל) בעצי לא עצי�, (בשאר בעצי�

אלא להסקה, ולא כלי� מה� ולעשות 
לבני

כלל מתבער שלא או ביעורו קוד� שהנאתו

וא"כ קדו"ש, בה� יש הפוסקי� רוב ולדעת

בשאר בטלי� 
דמשח שעצי� לרמב"� א�

להסקה היו העצי� שרוב בזמנ� היה זה עצי�

לכלי� עומדי� עצי� שרוב בזמנינו 
כ לא

זמנינו ובספרי כלל. שימוש בה� 
שאי או

רהיטי� מה� שעושי� בעצי� 
אי אמאי דנו

(ח"ח יצחק מנחת בשו"ת ועי' קדו"ש, וכלי�

עפמש"כ א'. טעמי�, ב' שכתב קב) סי'

הוי שנשתנה 
דכיו סק"ח) יג (סי' החזו"א

שנשתנה 
שכיו הכר לתו� 
התב נתנו כמו

החזו"א עפמש"כ ב'. קדו"ש, מיניה פקע

לא 
הזמ כל שגדל שבעצי� סק"ד) י' (סי'

הוא שבה� החנטה שהרי קדו"ש, שיי�

בו 
אי בששית הושרש א� וא"כ ההשרשה,


כיו אז בשביעית הושרש וא� קדו"ש כלל

משכחת ולא מותר, עיקרו על גידוליו שרבו

גפני� ועלי קני� בעלי אלא שביעית 
די

ומתייבשי� שנה בכל שמתחדשי� ולולבי�

חדשות פני� והוא חריות שנעשו או ונופלי�

ע"כ. ר"ה, אחר 
שצומחי כפ"ש 
וחשיבי

למצוה בזמנינו אות� שנוטעי� בלולב ולפ"ז

קיישעלע� בה� ועושי� בה� 
מסככי וג�

לצור� מקומות בהרבה בה� משתמשי� וג�

צרי� צורתו נשתנה שלא 
באופ הבתי� גגות

קדו"ש. בה� שינהג להיות

áìåìá ù"åã÷ ïéàã ì"é÷ äëìäì

‰ÏÂÚ‰,ע"ב (לט בסוכה שמהסוגיא מכ"ז,

קדו"ש, בו דיש נראה ע"א) מ

ד� (ב"ק ותוס' ע"א) מ (ש�, רש"י ופירשו

ד"ה ע"א קב ד� והאיכא, ד"ה ע"א קא

לעשות עומד לולב שסת� 
כיו הטע� ה"ג)

וביעורו הנאתו והוי הבית לכבד מטאטא ממנו

דבלולב פסק הי"א) (פ"ח והרמב"� שוה.

ס"ק (פ"ח אמונה בדר� ועי' קדו"ש. 
אי

והוסי�, קדו"ש, בו 
שאי לדינא דקי"ל פו)

הרמב"� על חולקי� ראשוני� שהרבה דא�

מטאטא מזה לעשות 
רגילי 
שאי בזה"ז מ"מ

עוד וכתב קדו"ש. בו 
אי שלכ"ע אפשר

שג� הלוקח) ד"ה ובבה"ל (ש�, הד"א

א� קדו"ש, בו 
אי שבזמנינו צידד החזו"א

נפק"מ כ"ז [מיהו בזה, החמיר לעצמו מ"מ

ודאי בשביעית אבל בשמינית, לולב 
לעני
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חנטה בתר ביה 
דאזלינ לפי קדו"ש בו 
שאי

ומשני], ד"ה ע"ב לט ש� ברש"י כדמבואר

(דהחזו"א מהמשומר לולב לוקח היה לא 
ולכ

היקל שלהלכה א� ממשומר, נזהר היה עצמו

לשל� רצה לא וג� נאסר), אינו דמשומר

לוקח היה 
ולכ סחורה, משו� הלולב על

רבנו בארחות אול� מהמופקר. רק לולב

שיש הקה"י דדעת כתב שכו) עמו' (ח"ב

ורגז בסוכה, הסוגיא וכפשטת קדו"ש בלולב

בזה"ז 
שאי החזו"א בש� האומרי� על

בדר� רק זאת אמר שהחזו"א ואמר קדו"ש,

למעשה. לא אבל וצדוד פלפול

˘ÈÂלולב ליטול שרי האי� דא"כ שהקשו

משימושו, מפסידו עי"ז הא למצוה,

לייחדו ואסור מצוה תשמישי הוא לולב שהרי

מגונ סי'לתשמיש או"ח בשו"ע כדמבואר ה

תרס"ד סי' ובשו"ע י"א, ו' ס"ק ובמ"ב כא

בידי� מפסידו שנטלו בזה וא"כ ח', סעי'

ויש מטאטא. להיות לו הראוי משימושו

מצוה ביזוי הוי הבית בו לכבד שרק שיישבו

כמו ונקי קדוש מקו� בו לכבד א� ואסור,

מותר, הספרי� שע"ג אבק או קודש 
ארו

הוא נשאר 
עדיי נטילתו ע"י ג� וא"כ

לו. הראוי בשימושו

ÔÈ�ÚÏÂונרתיק טבעות לעשות מותר א�

עי' שביעית, של לולב מעלי

שכ"ז) שכ"ו עמו' (ח"ב רבינו באורחות

אמונה בדר� אול� בזה. הסתפק שהקה"י

מפסידו אינו שהרי שמותר, כתב (ש�)


מהעלי לעשות ראוי הוא 
עדיי דהא

ע"א צו ד� בב"ק כדמבואר מטאטא

אפשר "חבל" הלולב מעלי שעשו שלאחר

מטאטא. 
מהעלי ולעשות להתירו 
עדיי

לולב של 
בעלי לקשור לנוהגי� 
עדיי א�

יהיה בשביעית נוי, משו� הקצוות 
וחותכי

שהרי בלולב קדו"ש שיש לסוברי� אסור

עוד ראוי יהיה לא ששוב בידי� מפסידו

למטאטא.

‡"Ó¯‰מנהג הביא תרס"ד) סי' (או"ח

המצות, באפית הלולב את לשרו�

בשריפת לשורפו שנוהגי� כתב והמהרש"ל

לשיטות שביעית של בלולב א� .�החמ

ישרפ� לא קדו"ש בה� שיש שמחמירי�

בו לטאטא ראוי ולא התייבש כשכבר כ"א

ד"ה בהה"ל הי"ב פ"ח אמונה [דר� הבית,

הלוקח].

íéñãäá ù"åã÷

‰�‰Âבתר ביה 
ואזלינ �ע חשיבי הדסי�

ודאי בשביעית הדס ולפיכ� חנטה,

בירושלמי בשמינית, והדס קדו"ש. בו 
דאי

איפשטיא דלא בעיא איכא דבשביעית פ"ז

כ (סי' והפאה"ש קדו"ש, בבשמי� יש א�

איפשטיא דלא בעיא דכל כתב נב) ס"ק

,
דרבנ בזה"ז דשביעית לקולא 
אזלינ

חולק סק"ד) כו וסי' סק"א, כב (סי' והחזו"א


אזלינ בדאורייתא זה ספק דעיקר 
דכיו

(לדעת בהדסי� 
לדו יש ומעתה לחומרא.

בה� יש א� קדו"ש) בבשמי� שיש החזו"א

לריח, עומד זה 
אי שבזמנינו א' קדו"ש,

ליהנות לאו ומצות למצוה שניטע מחמת ב',

ניתנו.

¯ÙÒ·Âבש� הביא טו) (סי' הקודש �צי

שהציע זצ"ל 
דיסקי המהרי"ל

שביעית אתרוגי להוציא שביקשו לאות�


שאי משו� בהדסי� האתרוג להבליע לחו"ל


אי שבזה"ז ס"ל ובפשוטו בהדסי�, קדו"ש

הי"ט פ"ז אמונה בדר� וכ"ה קדושה,
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שבזמנינו לפי שהטע� רכ"ב ס"ק בציהה"ל

לנוי. או למצוה אלא לריח 
עומדי 
אי 
רוב

תרנ"ג בסי' בשו"ע שמש"כ יוצא לפי"ז א�

שעומד 
כיו בו להריח אסור מצוה של שהדס

בזמנינו אז למצותו, הוקצה הוא והרי לריח

באתרוג כמו שרי יהיה לריח עומד זה 
שאי

עומד שעיקרו 
שכיו ש� בשו"ע דמבואר

הוקצה לבד מזה אז להריח) (ולא לאכילה

שיהיה ג"כ 
לדו יש [ומזה מלהריח. ולא

לאחר רבה בהושענא האתרוג לאכול שרי

רוב שבזמנינו 
כיו מצוותו, בו שנעשית

למצוה, כ"א לאכילה 
עומדי אינ� האתרוגי�

ובמ"ב א' סעי' תרס"ה בסי' השו"ע ומש"כ

היה שעיקרו בזמנ� היינו דאסור סק"א ש�

שראה הביא א� וצ"ע]. לאכילה, עומד

איסור משו� ג� בהדסי� שהחמיר לחזו"א

שהיקל 
דיסקי המהרי"ל ובדעת סחורה.

הצרי� (ולפיכ� בלולב והחמיר בהדסי�

בזמנינו לולב דודאי א� בהדסי�), להבליע

מטאטא] ממנו [לעשות לשימושו עומד פחות

אינו דסברתו צ"ל ובע"כ [לריח], מהדסי�

הירושלמי בספק דס"ל משו� אלא זה, מטע�

קדו"ש דליכא 
השולח הפאת וכדעת , לקולא

ש� אמונה בדר� [וע"ע לריח. שעומד בדבר

טע� עוד ש� שכתב הוורד, ד"ה בבה"ל

אפשר ולפי"ז בהדסי�, קדו"ש 
אי אמאי

בדבר קדו"ש שיש בירושלמי לצד א� דהיקל

יוס� ישא בספר מצאתי אול� לריח]. העומד

אלישיב הגרי"ש בש� שכתב קי) סי' (ח"ה


דיסקי המהרי"ל שהיקל מה שכל שאמר זצ"ל

עכו"�, בשדה הגדלי� בהדסי� איירי זצ"ל

ע� יחד עכו"� בגידולי הב"י דעת וציר�

אבל בשמי�, אודות הירושלמי של הספק

להחמיר. יש ישראל בשדה שגדל מה

ÔÈ�ÚÏÂ,השביעית בשנת במי� הדסי� להניח

לפעמי� כי א� להתיר יש לכאו'

באגרטל הוא א� ובפרט עלי� עוד נוספי�


שאי לפי א' טעמי�, מב' והוא בכלי, או

בחזו"א ועי' לשמירה, אלא לזריעה 
מתכוי

מכמה שהוכיח ומ"מ] ד"ה יד ס"ק י"ט [סי'

�האר לעבודת 
מתכוי שאינו דכל משניות

אחר לדבר 
שמתכוי מפניומוכח ב' שרי,

שבזה הבית, ובתו� נקוב שאינו �בעצי שהוא

סק"ד] כ"ו וסי' סק"א כ"ב [סי' לחזו"א ס"ל

מותר. ד"ז 
הדי שמעיקר

ãåùçî úåð÷ì

ÌÏÂ‡החשוד 
מ הדסי� או לולב לקנות

בזמנינו שמצוי (כמו השביעית על

שביעית, זיקת 
מדי אסור לכ"ע בשווקי�)


לוקחי 
שאי הי"ד) (פ"ח ברמב"� וכדמבואר

אפילו שביעית זיקת בו שיש דבר מחשוד

פירות [אבל נוי, פרחי כמו קדו"ש בזה 
שאי


לולבי גבי וה"ה מותר], חו"ל ופירות שישית

הקונה על 
די הוא כ"ז אול� והדסי�.

ממי תוצרת לקנות איסור 
אי אבל מהחשוד,

לקנות להתיר שיש ודאי 
ולכ מחשוד, שקנה


שיתכ א� השביעית על חשוד שאינו מסוחר


ולעני מחשוד. שקנה במה איסור עשה שהוא

הקרקע ובעל מכירה היתר שעשה ממי לקנות

שמיטה (נתיב החזו"א אמר מועיל, שזה סבור

זיקת משו� גזרו לא שבכה"ג סט) עמו'

ממנו. לקנות ומותר שביעית
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בפסח הנוהגים שביעית בעניני דברים לקט

úéòéáù úåøéô íò åìùáù õîç

,ÔÂ„È�‰.'‡לבשל מותר פסח בערב א�

שהרי ,�חמ ע� שביעית פירות

עד א� כי לאכלו יוכלו שלא גור� בבשלו

הפסול. לבית קדשי� כמביא וחשיב הפסח,

דמתני' בפירושא תליה זה דבר ולכאורה


בשמ שביעית של ירק 
מבשלי 
אי מ"ז פ"ח

ונחלקו פסול, לידי יביאנו שלא תרומה של

'התרומה' מצד הוא 
החסרו א� הראשוני�

ראיה ליכא ולפ"ז הביעור, 
זמ לאחר שנאסר

ביה דכתיב תרומה דשאני לפי 
דיד 
לנידו

מצד הוא 
דהחסרו או תרומתי, משמרת

התרומה, שיטמא בגוונא שמפסידו 'השביעית'

שהאיסור והרע"ב (בפיהמ"ש) הרמב"� וכ"פ

ונמצא הכל ישר� התרומה יטמא שא� משו�

ולפ"ז יאכלו, שלא שביעית לפירות גור�

שגור� מצד לבשל יאסר בניד"ד דא� אפשר

אכילת סו"ז כשיגיע יאסר שזה בבישולו

.�חמ

(במכירת·'. לנכרי זה דבר למכור שרי אי

למוכרו אסור שביעית פירות דהא ,(�חמ

"והיתה מקרא דריש כהני� ובתורת לנכרי,

לאחרי�, ולא לכ� לאכלה" לכ� �האר שבת

נותני� 
שאי והראב"ד �משאנ הר"ש ופירשו

ד"ז שהתירו ויש לאכילה. אפילו לנכרי פ"ש

שלא כדי רק הוא למוכרו האיסור שכל לפי

�חמ שבמכירת 
וכיו לאוכלו, הנכרי יבוא

לאוכלו, יבוא שלא ברור בזמנינו הנעשה

העיר בבתי לסובב הנכרי בדעת עולה 
דאי

אח"כ זאת שימכור וברור מה�, �החמ לקחת

מסירת משו� ביה לית תו לישראל, שוב

שנכרי דלאחר שהתירו, יש עוד לנכרי. פ"ש

שפ"ש דהיינו לאחרי�, ולא מלכ� נתמעט

לבהמה, ולא לנכרי ולא לישראל מיועדי�

והדברי� הפסד, חשיב נכרי כשאוכלו תו

ד"ה מג סי' (ח"א מהרי"ט בשו"ת מפורשי�

ולא מלאכלה נתמעטה נכרי דאכילת ונמצא)

ולפ"ז הפסד, הוא לנכרי שנתינתו להפסד,

מפסידו הרי לנכרי ימכרנו לא א� בניד"ד

לא שמוכרו במה תו בהנאה, שיאסר לגמרי

שרי. ולכ� שמפסידו, חשיב

מחויב‚'. להפסד ולא לאכלה 
מדי א�

בידי� לבערו ולא לנכרי למכור

למכור חייב 
דאי נראה ובפשוטו ולהפסידו.

בפסחי� דמבואר מהא לזה ראיה וקצת לנכרי,


ששורפי תרומה, של �חמ 
לעני ע"ב יא ד�

טצדקי לחפש הצריכו ולא שישית, בשעה

לנכרי שימכרו ע"י �החמ את לאבד שלא

הנכרי. ליד יגיע שלא 
באופ

.'„
שעדיי החמישית בשעה לבערו מותר א�

בשעה לבערו שרי ואי בהנאה, מותר

חשיב וא"כ מה"ת מותר 
שעדיי שישית

החמישית בשעה נתיר א� א� ב' הפסד,

להתיר יש א� לאכילה ראוי שאינו משו�

א� שמותר החמישית שעה קוד� לבערו

באכילה.

בשעה‰�‰ א� האיסור שבעת פשוט זה

וא� לבערו, מותר 
מדרבנ רק שאסור

מדאורייתא דהא מד"ס רק הוי ביעור שכל

בפסחי� התוס' (כמש"כ סגי בעלמא בביטול


מדי 
וכדחזינ מדאורייתא), ד"ה ע"ב ד' ד�

הוא הרמב"� שדעת שביעית, פירות ביעור
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וכמו פ"ש, להפסד ד"ז חשיב ולא שריפה,


דדרשינ דהא ספר בקרית המבי"ט שביאר

אבל אכילה בשעת היינו להפסד ולא לאכלה

להפסידו. יכול באכילה אסור שהוא בשעה

משא"כ מה"ת הוא אכילה האיסור דש� וא�

דקי"ל 
כיו מ"מ ,
מדרבנ רק הוא הכא

דלאכלה 
הדי ג� א"כ 
דרבנ בזה"ז דשביעית

בפסחי� דבפנ"י וביותר מד"ס, רק הוי שבו

דא� הרמב"� שדעת מבואר ע"א נב ד�

מנאו שלא 
כיו 
מדרבנ הוא ביעור 
הדי

ממש דמי ביעור 
הדי וא"כ המצוות, 
במני

דחלוקי� אפשר אול� באכילה. שנאסר לשעה

הפירות מדיני דהת� ביסוד�, הנידוני�

לרמב"� (שהרי לשורפ� שצרי� שביעית

לא לפיכ� בשריפה) דוקא הוא ביעור מצות

שצרי� הכא משא"כ שמפסיד�, בזה חשיב

דפ"ש. הפסד חשיב א"כ צדדית מסיבה לבער

פ"ש דהמולי� ע"ב נ ד� בפסחי� מצינו א�

לבער חייב שכלו למקו� כלו שלא ממקו�

ולרמב"� לש�, שהל� המקו� חומרי משו�

דשרי 
חזינ הרי שריפה, אלא ביעור 
אי

משו� באכילה שנאסר היכא ולהפסידו לשרפו

בעצמות� הפ"ש שמדיני הג� דביעור, חומרא

צדדי דבר מפאת כ"א בשריפה דינו 
אי

ועי' לש�. שהל� המקו� חומרי עליו שנותנו

(
וכשתולשי ד"ה ו' אות ט' (סי' בחזו"א


שכיו 
ספיחי 
לעני נמי ראיה דמזה שכתב

ע"ש. ביד, 
לאבד מותר חכמי� שאסרו�

Í‡שרי שעה מאיזה נתבאר לא 
עדיי

דהנה מבוכה, בד"ז לכאו' ומצינו לבערו,

מחו"מ פ"א ברמב"� מבואר תרומה 
לעני

תרומה לשרו� הותר שישית בשעה דרק ה"ט


לעני ומאיד� ,
לכ קוד� ולא תודה, ולח�

ש� ברמב"� מבואר בשבת שחל פסח ערב

של רבות ככרות לו היו שא� ה"ד פ"ג

והוא שבת, בערב לשרפו דמותר תרומה

בתוס' וע"ש ע"א, יג ד� בפסחי� מהסוגיא

נאמר א� אפילו וז"ל: שכתב (
ושורפי (ד"ה

את דכתיב משו� טהורות לשרו� דאסור

הכא לטמא� שאסור כמו תרומתי משמרת

סגי בעלמא בביטול דמדאורייתא אע"ג שרי

ליאסר דסופה 
כיו מ"מ לשורפה צרי� 
ואי

והדברי� ע"ש. לשורפה, שרי לאיבוד וליל�

בחול שחל בער"פ אמאי דלפ"ז תמוהי�

שאסור 
בזמ חמישית בשעה לשורפו אסור

בהנאה אז נאסר שאינו א� הא מד"ס באכילה

וצ"ע. ,
אוכלי לה ימצא לא נמי אז מ"מ

רק לשורפו מותר יהא נמי לכאו' ובניד"ד

אלא חמישית, בשעה ולא שישית משעה

דהנה לשביעית תרומה 
בי לחלק דיש

ביאר פ"ט) מחו"מ (פ"א הגרי"ז בחידושי

חמישית, בשעה תרומה 
שורפי 
דאי הא

חפצא איסור זה 
אי 
מדרבנ א� שאז לפי

בעלמא הרחקה משו� גברא איסור כ"א

מרדות מכת א� אז 
לוקי 
אי ולפיכ�


לדו יש ולפ"ז ה"י), ש� ברמב"� (כדמבואר

הוא הפסדו שאיסור בתרומה דכ"ז דאפשר

אינו שהחפצא כל ולפיכ� קדושתה מחמת

משא"כ קדושתה, חילול ביה איכא הרי נאסר


הדי מחמת הוי הפסדו דאיסור בשביעית

לאכילה ראוי שאינו דכל י"ל לפיכ� לאכלה,

דא� 
לדו יש ולפ"ז להפסידו. שרי יהא

יהיה שלא שידוע כל חמישית שעה קוד�

וצ"ע. לשורפו, שרי יהא שיאכלנו מי

úéòéáù ìù ïééá úåñåë 'ã

ÈÓÏ˘Â¯È,ה"ב פ"ג שקלי� ה"א, פ"ח (שבת


ביי לצאת מהו ה"א) פ"י פסחי�

הסדר), דליל כוסות ד' (חובת שביעית של

שביעית. של 
ביי 
יוצאי הושעיא ר' תני
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האחרוני�, נתחבטו הירושלמי בספיקת הנה

דס"ד שביעית של 
ביי איכא 
חסרו איזה

ומצינו כוסות, ד' חובת ידי בו יצאו שלא

ביאורי�. כמה בזה

Ô·¯˜‰
ביי 
בעינ אי 
דהנידו פי' העדה

באכילת כמו 'לכ�' 
די כוסות דד'

מצות יד"ח 
יוצאי 
שאי כמו ולפיכ� מצה,


יוצאי 
אי 
כ שביעית של במצה מצה אכילת


יוצאי ושפיר לכ� 
בעינ דלא או כוסות, בד'

והנה .
דיוצאי הירושלמי ופשיט יד"ח, בו

בעיקר דהנה אנפי, מכמה קשה זה ביאור


יוצאי 
אי לכ� 
דבעינ דהיכא הדברי� יסודי

תמוה לכ�, חשיב דלא לפי יד"ח בפ"ש

בפ"ש המקדש איתא ע"א) נב (ד� 
דבקידושי

דלאו אמרי' דלא ותוס' ופרש"י מקודשת,

ממונו בו שזכה 
כיו אלא לקדש הוא ממונו

(הובא הרש"ש הקשה עוד דבר. לכל הוא

איקרי לא דלמה פסחי�) מסכת בסו� דבריו

(ויקרא בה כתוב מפורש הלא "לכ�" פ"ש

לאכלה, "לכ�" �האר שבת והיתה ו) כה,

סוכה במסכת שנינו מפורשת דמשנה ועוד

לו 
נות בשביעית לולב הלוקח ע"א לט ד�

לכ� דבעי ודאי דאתרוג אע"ג במתנה, אתרוג

ג� בפ"ש מצוה ידי 
דיוצאי מוכח וא"כ

ד' שתיית זה ובכלל "לכ�", 
דבעינ במצוה

מיעוט כתיב לא מצה גבי דהא ועוד כוסות.

לח� ע"א לח ד� בפסחי� דילפי' אלא דלכ�

וב עריסותיכ�, בה דכתבי מחלה חלהלח�

מעיסת האוכל דשביעית בספ"ט 
תנ גופא

מיתה, חייב חלתה הורמה שלא עד שביעית

עכ"ד.

È�Ù‰(ש� בשבת לירושלמי (בפירושו משה


תקלי בביאורו 
השולח הפאת ובעל

של 
ביי היא דהשאלה פירשו (ש�) 
חדתי

ולא הבעור 
זמ לאחר אצלו שנשאר שביעית

יד"ח יוצא אי 
והנידו בהנאתו, דנאסר ביער

לאו דמצוות לפי כוסות ד' למצות זה 
ביי

בנדרי� 
דבר" ע"ז ומקשי� ניתנו. ליהנות

הגו� הנאת על אמרי' דלא איתא ע"ב טו ד�

ניתנו, ליהנות לא מצוות מצוה מעסק הבא

הכא וא"כ סד), (סי' בו הכל דעת הוא 
וכ

ניתנו. להנות לאו דמצות היתרא האי ל"ש

וארא) (פרשת עה"ת חמדה' 'כלי בספר וע"ע

אחר טע� שכתב אלא זה, בדר� ג"כ שביאר

האיסור את ידחה כוסות ד' דמצות לפי להתיר

קשה כ"ז א� הביעור. 
זמ אחר פ"ש של

שיש 
יי בכל להסתפק לירושלמי הו"ל דא"כ

א� 
היי 
מ הנאה הנודר כמו איסור בו

הו"ל דא"כ ועוד כוסות, ד' יד"ח בו 
יוצאי

רביעית רק לשתות דמותר לומר לירושלמי

יותר. ולא בצמצו� 
יי

˘ÈÂמצוה דיש 
דכיו בע"א, מפרשי�

לסוברי� (א� דשביעית 
היי בשתיית

מצות 
מדי פ"ש) אכילת בעצ� מצוה דליכא

פסח, ליל הוא 
ביי הביעור 
זמ שהרי ביעור,

בענבי� 
אוכלי ע"ב נג ד� בפסחי� וכדאיתא

ביו� לשתות שהותר מה א"כ הפסח, עד

מקיי� השתיה שבעצ� מטע� הוי הביעור

בו 
יוצאי 
דאי י"ל וא"כ ביעור, מצות בו

(ברכות דקי"ל מטע� כוסות ד' מצות ג�


דאי ע"ב) קב ד� פסחי� ע"א, מט ד�

מקשי� אול� חבילות. חבילות מצוות 
עושי

שכהני� ע"א לה ד� בפסחי� ממתני' ע"ז

תרומה אכילת והרי תרומה, של במצה יוצאי�

מב ד� בפסחי� כדמשמע למצוה נחשבת

הכס"מ בהדיא וכ"כ עבודה דמיקרי ע"ב


אמרינ לא ואעפ"כ הכ"ב, דתרומות בפט"ו


דאי איסור איכא תרומה של מצה שבאכילת

פירוש אול� חבילות. חבילות מצוות 
עושי

(פ"ג בשקלי� סיריליאו בר"ש משמע זה
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אשמעינ שביעית, של 
ביי וז"ל: ה"ב),

עליה דרמיא מצוה שביעית של 
דיי 
דכיו

משמע לא רחמנא' אמר 'דלאכלה לשתותו

כוסות, ארבע 
דתקו 
דרבנ מצוה מידי דנפיק

דקעביד דהמצוה עוד מלשונו [ונראה ע"כ.

פירות אכילת עצ� מצד הוא ,
היי בשתיית

פ"ש, באכילת מצוה דאיכא דס"ל שביעית,

ביעור]. 
מהדי דוקא ולאו

Â�È·¯Âבפירושו שליט"א קניבסקי הגר"ח

הביא שקלי� במסכת הירושלמי על

לצאת מהו וז"ל: בע"א, לפרש החזו"א בש�

לבהמה 
כשכלי דפ"ש משו� שביעית של 
ביי

לעצמו שמשייר אלא בביעור 
חייבי השדה 
מ

פ"ט שביעית 
כדתנ סעודות שלש 
מזו כדי


ומזו בער"פ, 
יי של הביעור 
וזמ מ"ח,

כדמבואר רביעיות שלש 
ביי סעודות שלש

עירוב 
לעני ע"א) כט (ד� 
עירובי במסכת

שתי צרי� 
דביי סעודות שתי 
מזו דבעי


כא להירושלמי מיבעיא והשתא רביעיות,

מותר שמא כוסות ארבע היו� דחובת 
כיו

בש� המובא ע"כ רביעיות, ארבע לשייר

מה א� דהספק נראה ולדבריו ז"ל. החזו"א

שד"ז משו� הוי סעודות ג' 
מזו שהתירו

יכלו שפ"ש התורה 
שרצו 
כיו מבוער חשיב

ושיערו מתבער, זה שאוכל וע"י ויתבערו

סעודות ג' הוא בשבת אד� שאכילת חכמי�

ביו� א� ולפ"ז ג"ס, לו התירו לעול� ולכ�

פלוג דלא או יותר, א� שרי יותר צרי� זה

סעודות. ג' רק הוא ולעול�

¯ÙÒ·Â(הי"ד פכ"ט שבת (הלכות שמח אור

נאמרו הירושלמי דספיקת פירש

שבת, שבכל היו� דקידוש 
יי על א� ביסוד�

אומרי� 
דאי ע"א צז ד� בב"ב רב אמר דהא

על לנסכו הראוי 
יי על אלא היו� קידוש

דשביעית 
ויי ברמב"�, 
כ ונפסק המזבח, גבי

דבפירות המזבח, על לניסו� ראוי אינו

שבת והיתה ו) כה, (ויקרא כתיב שביעית

לשריפה, ולא ודרשי' לאכלה לכ� �האר

קידוש מצות 
יוצאי א� בירושלמי דנו 
ולכ

המזבח, ע"ג לנסכו ראוי שאינו זה 
ביי


יי 
דבעינ נאמר דלא לפי 
דיוצאי ופשיט


כשהחסרו אלא המזבח ע"ג לנסכו הראוי


היי שהיה או רע שריחו 
כיי 
היי בגו�

לנסכי�, ראוי יהיה 
היי שמהות 
דבעינ מגולה

אינו למזבח דפסולי� דבשביעית 
ביי משא"כ

הפסד איסור משו� אלא 
היי גריעות מחמת

ק"ק זה פירוש אול� וע"ש. עלייהו, דרמיא


לעני לירושלמי מיבעיא לא אמאי דא"כ

של 
יי על לקדש רשאי 
הכה א� תרומה

שפירשו ויש לנסכי�. ראוי אינו שהרי תרומה

פו ד� במנחות במתני' איתא דהנה בנ"א,

העבודי�,ע"ב מכרמי� 
יי 
בעינ דלנסכי�

העבודי� כרמי� 
דבעינ מפרש ש� ובגמ'

בשביעית נסתפקו ומעתה בשנה, פעמי�

ופשיט לקידוש, כשרה היא א� נעבדת שאינה


יי מביאי� 
דאי זה 
די שכל לפי ,
דיוצאי

לכתחילה רק הוי עבודי� שאינ� מכרמי�

(בב"ב וקי"ל כשר, הביא א� בדיעבד אבל

אפילו 
אנ כשר הביא שא� כל ע"א) צז ד�

נמי. לכתחילה

˘ÈÂדאפשר היתה הירושלמי דספק שפירשו

מצוה יד"ח שביעית של 
ביי דלצאת

מפירות חובו כפורע חשיב כוסות) (דד'


כדתנ מפ"ש חוב לפרוע ואסור שביעית,


דכיו ס"ד היה 
כ ועל מ"ד, פ"ח בשביעית

כפורע הו"ל כוסות ד' במצות מחויב שהוא

אסור, ויהיה שביעית מפירות לבורא חובו

י"ל סת�, קידוש 
לעני נסתפקו דלא [והא

דיש 
כיו חובו פורע נחשב כוסות ד' דרק

לבושו למכור ומשועבד 
היי בעצ� מצוה
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כוסות ד' קיו� בשביל הפתחי� על ולשאול

ואינו 
היי בעצ� מצוה 
שאי בקידוש משא"כ

הפתחי� על ולשאול כסותו למכור מחוייב

רב ופשיט חובו], פורע חשיב לא לפיכ�

אי להסתפק יש דבזה אלא דשרי, אושעיא

חוב פריעת ל"ח מצוה שקיו� משו� שרי

דמצוה משו� או דאורייתא, מצוה ואפילו

שמצוה 
כיו חובו כפורע הוי לא 
דרבנ

בחפצא חיוב הוי ולא אגברא רמי 
דרבנ

מצוה אבל ועוד), הנתיה"מ (כמש"כ


[כגו וליתסר חוב פריעת חשיב דאורייתא


כגו שביעית, בתבואת מצה חובת ידי לצאת


שאינ שדות מד' הבא 
דג או נכרי יבול

ע"ז מקשי� אול� .[
ספיחי משו� אסורות

ליטול שאפשר ע"א לט ד� בסוכה ממתני'

חשיב ולא מע"ש ושל שביעית של אתרוג

לירושלמי. ליה מספקא מאי וא"כ חובו כפורע

ראשוני�, מחלוקת מצינו זה 
בנידו ובאמת

קני 
מביאי 
אי איתא מ"ח פ"ח דבשביעית

שביעית, מדמי יולדות וקני זבות וקני זבי�

פי' יוס�) במשנת (הובא הרא"ה ובנמוקי

מדמי חובו לפרוע דאסור משו� הטע�

שאר אול� עליו, חובה הרי והקיני� שביעית

פירש יו"ט התוס' בע"א, פירשו הראשוני�

אלא באה אינה שבחובה דבר דכל משו�

שני, דמעשה בספ"ק כדאיתא 
החולי 
מ

ולאכלה למזבח דעולה לפי פי' סריליו הר"ש

חשיב דלא בדבירה� 
חזינ הרי רחמנא, אמר

הוצרכו ולכ� ושרי חובו פורע זה דבר

ג� דבניד"ד עוד ואפשר אחרי�. לטעמי�

מפ"ש, חובו פורע חשיב דלא ס"ל הרא"ה

המחייבו ממוני שעבוד דגור� קרבנות דדוקא

חוב, פריעת חשיב לפיכ� קרבנו להביא

מ"מ 
ממו להוציא דמחויב א� מצוה משא"כ

חשיב לא ולפיכ� ממוני שיעבוד חשיב לא

שלמי בספר בזה ועי' חובו. לפורע בכ�

ז'. אות כט סי' פורי� – תודה

ù"åã÷á ùåã÷ä ïéé øåòéá

שיטת‡'. הראשוני�, נחלקו הביעור במהות

שביעית בפיהמ"ש גירסתו (עי' הרמב"�

הר"ש ושיטת שריפה, דהיינו מ"ג) פ"ה

ויקרא (עה"ת 
והרמב" מ"ח) פ"ט (שביעית

הכס� כתב ולהלכה, הפקר. דהיינו ז) כה,

על לסמו� שיש קורקוס מהר"י בש� משנה

ע"י הפירות את לבער דסגי 
והרמב" הר"ש

סק"ז). יא (סי' החזו"א וכ"פ הפקר,

˙ÈÈ˘ÚÂבירושלמי) הגר"א לדעת ההפקר,

אופני�, בב' נעשה הוא ה"ד) פ"ט

הפקר מעשה דעושה �לחו מביתו שיוציאו או

בביתו שיפקיר או בנ"א, שלשה ש� 
שאי א�

בסדר כ"ו (סי' החזו"א ולדעת שלשה. בפני

הפירות את שיוציא צרי� סק"א) השביעית

החזו"א [ולדעת בנ"א. ג' בפני ויפקיר� מביתו

הכלי ג� שיפקיר להקפיד צרי� א� יל"ע


שהיי הבקבוק ג� 
ביי 
וכ ש�, שהפירות

לו קוני� שכליו דקי"ל 
כיו דאל"כ בתוכו,


וכ מרשותו. שיצא חשיב לא א"כ בסימטא,

א� להפקיר לפ"ז להקפיד יש ירקות בארגז

בספר שהובא מעשה 
כא ואצטט הארגז. את

חשיב 'מעטפה' שאפילו זה 
בעני לדוד' 'זכור

סיפר וז"ל: לוקח, ברשות מוכר של ככליו

גט לאשתו שזרק בבעל מעשה החזו"א, 
מר

כל מעטפה. בתו� היה והגט כרחה, בעל

לא אשר המעשה על כמרקחה נעשתה העיר

והלומדי� כרחה, בעל אשה לגרש יעשה

גוונא כהאי אי כמסתפקי� בדבר וטרו שקלו

הגר"ח לפני מעשה וכשבא מגורשת. היא

דהגט 
דכיו מגורשת, דאינה פשיטא אמר,
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מוכר של כליו ליה הוי מעטפה בתו� היה

אפשר דאי 
כיו קנה, ולא לוקח ברשות

והחזו"א ע"כ. כרחה, בעל המעטפה להקנות

פשוט 
דדי דא� ואמר זה ממעשה התפעל

קנה, לא לוקח ברשות מוכר של דכליו הוא

לתפוס א� חיי�, רבי את זה על צריכי� ולא

ברשות קונה של כליו הוי מעטפה בתו� שג�

חי רבי צריכי� זה בשביל י�].לוקח,

‰�‰Âאת להפקיר יכול לכ"ע �חמ בביטול

צור� 
ואי ביתו בתו� הנמצא חמצו

תמה סי' משה בדרכי (ועי' מביתו, להוציאו

להוציא, שהצריכו יש בביעור א� א'), אות

ה"ד) פ"ח (שביעית התוספתא 
בלשו ועי'

לשכניו 
מה מחלק הביעור שעת הגיע

ביתו פתח על ומניח "ומוציא" ולקרוביו

שצרי� מי "כל ישראל בית אחינו ואומר

ואוכל לביתו ומכניס חוזר ויטול" יבא ליטול

בלשונו והמדייק ע"כ, שיכלו, שעה עד והול�

נתינת אלא הפקר 
די כלל הזכיר שלא יראה

מביטול וחלוק בו, לזכות לאחרי� רשות

הדברי�, וביאור ממש, הפקר שצרי� �חמ

�שהחמ כדי הוא ההפקר עשיית בפסח �דחמ

ואינו שהפקיר כל וע"כ בבעלותו יהיה לא

בשביעית אבל יראה, בבל עובר אינו תו שלו

נתינה אפשרות לתת היא המטרה עיקר

בשדה אשר לחיה דכשכלה לכול�, לאכילה

שוב יהיה שזה כדי הבית 
מ לבהמת� כלה

תהיה בארצ� אשר ולחיה שלבהמת� במצב

שכול� במצב שיהיה לאכול תבואתה כל

מרשותו, להוציא צרי� 
ולכ בו לזכות יכלו


אי מביתו שכשמוציא הגר"א מש"כ וזה

ברה"ר שהוא זה עצ� אלא להפקיר כלל צרי�

שרוצה מי שכל הפקר של במצב הוא הרי

ורק התוספתא), 
(כלשו ויטול יבא ליטול

נתינת ע� ממש הפקר שיהיה צרי� בביתו

ולדעת בו, ולזכות להכנס לאנשי� רשות

�לחו הפירות שיוציא לשניה� צרי� החזו"א

עמדת של יותר מעשה שזה ג' בפני ויפקיר

הדברי� ובעומק הרבי�. לרשות הפירות

דיני שכל האחרוני� יסדו כבר דהנה נראה,

חובת שעיקר הפקר, 
מהדי נוצרי� ק"ש

לכל הפקר התבואה את להניח הוא שביעית

בא הפקר שהפירות 
וכיו וחיה, בהמה אד�

הזוכה את הכתוב יזכה שלא ומפרש הכתוב

לסחורה, ולא להפסד ולא לאכילה א� כי בה�


זמ עד אלא הכתוב אותו זיכה לא 
וכ

לאותו להחזיר צרי� הוא 
מכ ולאחר הביעור,

מפורשי� [והדברי� מתחילה, שהיה מצב

פירות 
כשמוכרי וז"ל: ה"ג), (פ"ו ברמב"�

ולא במידה לא אות� 
מוכרי 
אי שביעית

אכסרה שמוכר המעט מוכר אלא במשקל

לקנות הדמי� ולוקח הפקר" שהוא "להודיע

בפירות שא� ומבואר ע"כ, אחר, אוכל בה�

כדי במידה למכור לו אסור נמי מוכר של

שלקט� אחר דא� הרי הפקר, שהוא להודיע

לשימושי� א� לאכל� אלא בה� זכה לא

הרדב"ז (אול� נינהו, הפקר אכתי אחרי�

א"ש ובזה בע"א). הרמב"� דברי פירש ש�

לקנות הדמי� שלוקח הרמב"� שסיי� מה

שדמי זה 
די דלכאורה אחר, אוכל בה�

קוני� 
ואי שביעית כפירות ה� הרי שביעית

וא"כ בה"א, ש� כתב כבר מאכל, אלא בה�


מוכרי 
שאי בהלכה שוב זה על חזר אמאי

שפיר אתי לפמש"כ אול� ובמשקל, במידה

מעט למכור שמותר מה שא� למימר דאתי

וא"כ אכילה לדבר ישמשו המעות א� רק זה

ד"לאכלה" התורה מציווי לגמרי הופקעו לא

בירושלמי מבואר 
וכ ואכמ"ל. שרי, אז ורק

בפ"ד אמתני' דהנה ש�), בר"ש (הו"ד סופ"ט

פירות 
אוכלי 
אי אומרי� שמאי בית מ"ב


אוכלי אומרי� הלל ובית בטובה בשביעית
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חלו� אומר יהודה ר' בטובה ושלא בטובה

שלוקט בפירות איירי בפשוטו וכו', הדברי�


שלקט לאחר אבל בשביעית, הפקר משדה

להחזיק איסור שו� ליכא לכ"ע הפקר משדה

זכה דכבר מאחר לאחר כשנותנו טובה לו

דא� מבואר בירושלמי אמנ� שלו, ונעשה בו

לו שנפלו שביעית פירות לו שהיה במי

ב"ש נחלקו במתנה לו שנתנו או בירושה

יעוי"ש. בטובה, פירותיו 
אוכלי אי וב"ה

דזכה דמאחר (ש�) הרש"ש תמה וכבר

לאכול אסור מדוע א"כ שביעית בפירות

שרק כנ"ל 
חזינ ובע"כ בטובה, פירותיו

לאחר]. זאת לתת 
לעני ולא שלו זה לאכלה

לאכלה 
שהדי נאמר א� דא� עוד ונראה

שביעית, דקדושת לתא מחמת הוי להפסד ולא

הפקר 
דדי לתא מחמת הוי ביעור 
הדי מ"מ

משיטת לזה וראיה נינהו, מילי ותרי שבו,

באבקת המבי"ט בתשו' (המובא 
הזק הר"ש

מג) סי' המהרי"ט ובשו"ת כה סי' רוכל

דנהיג אע"ג נכרי אצל שגדלו פירות דהקונה

דמצי ביעור חייב אינו מ"מ קדו"ש בהו

מצית דלא גברא מכח קאתינא למימר

בבכורות וכדאיתא בהדיה דינא לאשתעויי

ור"ל עכ"ד. מעשר, תרומת 
לעני ע"ב יא ד�

אכילה 
לעני לקדושה שיי� לא ביעור 
דדי

שביעית של ההפקר 
מדי סני� הוא אלא

אסיפת זכות הגבילה דהתורה בעלות והפקעת

לא דהנכרי 
ומכיו הביעור, שעת עד הפירות

ונראה אצלו. הביעור 
די פקע בהפקר מצווה

מהרי"ט (עי' 
הזק הר"ש על לחולקי� דא�

סו"פ ובחרדי� משביעית, פ"ה ובכס"מ ש�,

נז ד� ק' אות האותיות שער ובשל"ה נ"ה,

הוי ביעור 
דדי דבריו לעיקר מודי� ע"ב)

אצל דג� דסברי אלא דהפקר לתא משו�

אפקעתא איכא אצלו דג� זה, 
די שיי� גוי

לפיכ� מצווה אינו שהוא 
כיו אלא דמלכתא,

ותו בבעלות בו להתנהג להמשי� לו מותר

שבש א� בעלי�, לזה עצמויש הפרי ורשו

�אר מעדני ובספר ועי'. עליו, הפקר תורת

שיטת לבאר בזה הארי� י"א) י' ס"ק י' (סי'

קדושת פקע תו הביעור דאחר הראשוני�

הביעור אחר בו שזוכה שאחר לפי שביעית

וממילא ע"ש. גמורה, זכיה בו זוכה הוא תו

צרי� 
אי 
הדי מעיקר מביתו שכשמוציא

הוא בעלותו כל מעיקרא שהרי שיפקיר כלל

להוציא אלא צרי� 
ואי הביעור 
זמ עד

ולכ� הקוד�, במצב זאת ולעמיד מרשותו

ישראל בית אחינו ויאמר מביתו שיוציא סגי

ויטול. יבא ליטול שצרי� מי כל

Ê"ÙÏÂחשיב שביעית דפירות דא� נראה

לא תו הביעור 
בזמ מ"מ 'לכ�'

ג' שיעור הותר שאז א� ולכ� 'לכ�', חשיב

דיו� אכילה שיעור שזה לפי היינו סעודות

מ"מ אבל כמבוער זה דבר חשיב ולכ� אחד


שביי 
כיו ומעתה שלו, זה דבר חשיב לא

שהותר א� א"כ פסח ליל הוא הביעור 
זמ

'לכ�', חשיב לא מ"מ סעודות ג' 
מזו לו


הקרב וכפירוש הירושלמי ספיקת 
ויוב

הרש"ש. קושית עליו קשה ולא העדה,

נגÔÓÊב. (ד� בפסחי� איתא :
ביי הביעור

(של הפסח עד בענבי� 
אוכלי ע"א)

טו סי' (שביעית החזו"א וכתב שמינית),


ראשו ביו� הוא הביעור חיוב 
דזמ סק"ז)

הא יישב ובזה פסח, בערב ולא פסח של

של 
ביי כוסות ד' 
דיוצאי בירושלמי דאיתא

מ"מ בפסח, הוא ביעור 
דזמ א� שביעית

פסח של 
ראשו ביו� הוא ביעור 
שזמ 
כיו

שלש לאכול רשאי לפיכ� בער"פ) (ולא

ומ"מ עכ"ד. פסח, של 
ראשו ביו� סעודות

שחששו משו� והיינו בער"פ, להפקיר נהגו


שאי ע"ב) ד ד� (פסחי� 
הרמב" לדעת
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(וכ"כ מצוה, לצור� אפילו בשבת 
מפקירי

המל� והשער סק"ב, תלד סי' באו"ח הפר"ח

ה"ב). פ"ח לולב הלכות

ÌÏÂ‡,אחרי� דברי� בזה מצינו בראשוני�

דשביעית) (ספ"ט סיריליאו בר"ש עי'

בכלל ופסח הפסח עד יבער בזה"ל: שכתב

כוסות לד' שביעית של 
ביי 
יוצאי וכדשנינו

מכח והנה ע"כ, קאי, ודאי הביעור ובשנת

אחר הוא הביעור 
שזמ כתב החזו"א קושית

בב' אפשר כחזו"א �תיר שלא ובמה הפסח,

בענבי� 
שאוכלי שהכונה שפירש א' אופני�,

עד הוא הביעור 
שזמ היינו הפסח" "עד

כהחזו"א (ודלא נאסר כבר 
מכ ואחר הפסח,

הביעור, 
זמ קוד� היינו בענבי� 
שאוכלי

יכול אינו ולכ� בעור) חובת עליו חל ובפסח

שיעור שזה 
מדי כוסות ד' 
ששותי לפרש

הביעור ביו� רק הותר שזה 
כיו כוסות ג'

שאת שלמד א' פני�, בב' יתפרש [וד"ז

ביו� לשתות צרי� סעודות ג' 
מזו השיעור

בחזו"א וע"ש נאסר, כבר 
מכ ולאחר הביעור

לשתות מותר א� שא� ב', בזה, שנסתפק

אחר א� לו שנותר סעודות ג' 
המזו את


ביי סעודות ג' 
מזו שיעור מ"מ הביעור 
זמ

בער"פ הוא הביעור 
זמ וא� רביעיות, ג' הוא

ד' ולא רביעיות ג' רק לשייר לו הותר א"כ

ד' בו 
שיוצאי קתני ובירושלמי רביעיות,

והכונה הפסח, אחר שזה כתב 
ולכ כוסות],

פסח של 
אחרו ביו"ט הוא הביעור שחובת

עד שבאמת שלמד ב' נאסר. 
מכ ולאחר


והדי בשדה יש אז שעד הכוונה הפסח

החזו"א), (כהבנת 
ראשו ביו"ט רק הוא ביעור

סעודות ג' שיעור נותני� 
שאי שלמד אלא


ראשו (שביו"ט היו� לאותו שצרי� כמה

שיעור אלא רביעיות) מג' יותר הוא דפסח

ולא רביעיות ג' שזה סעודות לג' המקובל

הפסח. אחר שזה לפרש הוכרח 
ולכ ד',

חובת א� הוא אלו ביאורי� בב' והנפק"מ

הפסח. אחר או 
אחרו ביו"ט הוא ביעור

מ"ב) דשביעית (פ"ט ריבמ"צ 
בלשו וע"ע

ואחר הפסח עד בענבי� 
אוכלי שכבזה"ל:

ג"כ בדבריו ומבואר ע"כ, מבער, הפסח


ראשו ביו"ט ולא הפסח לאחר הוא שהביעור

כחזו"א.

ÍÎÈÙÏÂפסח בערב דכשמפקיר ליזהר יש

הפסח, אחר עד שוב בו לזכות שלא

בו, לזכות שלא 
ויתכוי לביתו יכניס אלא

חובת שחל קוד� בו שזכה 
כיו דאל"כ

מדקדקי� ויש ביעור. 
די עליו חלה תו הביעור

הפסח, אחר א� בו לזכות מתכווני� 
שאי

שעד הי"א פ"ז קורקוס המהר"י עפמש"כ


מכ ולאחר הביעור 
זמ הגיע לא ודאי פסח

הביעור. הוא אימתי ספק הוי

בפסחי�ÔÓÊג. בזה"ז: 
וביי בענבי� הביעור

עד בענבי� 
אוכלי איתא ע"א נג ד�

מאוחרותשי יש וא� אוכל של דליות כלו


אוכלי ורמינהי וכו', 
עליה 
אוכלי 
מה

חד ואידי אידי וכו', הפסח עד בענבי�

דליות שיכלו עד 
שהזמ (דהיינו הוא שיעורא

הא אימא בעית ואי בפסח) הוא אוכל של


אוכלי 
מה מאוחרות יש א� בהדיא קתני

מאוחרות יש שא� 
שהזמ (דהיינו 
עליה

בתרא �לתירו והנה הפסח). עד הוא 
מה

קוד� הוא הביעור 
זמ בענבי� שא� מבואר

במקו� פירות שנותרו שאירע 
באופ ורק פסח,

�לתירו א� אלא הפסח. עד 
אוכלי אז אחר


שזמ תקנ"ח שזה פליג דלא נראה נמי קמא

אידי משני דהא בפסח, הוא לעול� ביעור�

הוא שפסח והיינו הוא, שיעורא חד ואידי

אבל אוכל, של דליות 
כלי שבו הרגיל 
הזמ


לכ קוד� ביעור� 
זמ שהגיע שיודע 
באופ
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הר"ש וכ"כ הפסח. קוד� לבער צרי�

הפסח עד בענבי� 
אוכלי מ"ח פ"ט בשביעית

בסת� אלו וזמני� וכו' העצרת עד בזיתי�

בדר� פסק 
וכ שכלו. מה לפי בידוע אבל

בסתמא אלו שיעורי� דכל סקנ"ד פ"ז אמונה

כלו שלא שידוע או שכלו ידוע א� אבל

הידוע. כפי 
דיינינ

‰�‰Âהטבעי� נשתנו מזמ
˜ËÚבזמנינו

כבר מהשדה כלי� וענבי� חז"ל,

בשנה א' ובאדר פשוטה בשנה שבט בחודש

שכלו 
הזמ שבזמנינו פשוט א"כ מעוברת,

וא"כ הפסח, לפני הרבה הוא שבאוכל דליות

מצינו כבר ובאמת מאז. כבר לבער יצטרכו

בדבר נתקשה ה"א פ"ז סיריליאו שהר"ש

הוא הביעור 
שזמ רואי� בענינו שהרי זה,

דשרי 
רבנ דאמור וטעמא וז"ל: פסח, קוד�

דהא דקשיא דשמינית בפסח דשביעית 
יי

שבשדה, לחיה דכלה הוא 
זמ כמה כ�

תבואתה, את תאכלו השדה 
מ אמרה והתורה


רבנ �תרי וכו'. תאכלו השדה ע"י 
ודרשינ

ע"ש. וכו', קאמרי 
כתיקונ שהשני� 
בזמ

וצרי� הזמני� נשתנו 'בימיו' שכבר ומבואר


בזמ שהרי יל"ע עוד .
לכ קוד� לבער

שעד משו� הוא קמא) �(לתירו חז"ל שקבעו

אוכל' 'של בדליות ענבי� נשאר נשאר אז


אי ובזמנינו כרמי�), בו שיש מקו� (ש�

'אוכל' במקו� ענבי� גידולי יש א� כלל ידוע

המקו� סמ� על הביעור 
זמ את לאחר שנוכל

ההוא.

ÌÏÂ‡
היי להפקיר החזו"א הורה למעשה

בער"פ בעצמו נהג וכ� פסח, בערב

היתה תש"ו שבשנת א� ותשי"ג, תש"ו בשנת

לפי הביעור 
שזמ ודאי וא"כ מעוברת שנה

להשתנות, אמור היה המציאותי מהמצב


זמ שלעול� תקנ"ח שזוהי דס"ל ובע"כ

קשי� הדברי� אול� פסח. בערב ביעור�

שנתבאר וכמו ,
כ לא מוכח בגמ' שהרי

(שבט שדה" "הליכות בקונטרס ושו"מ לעיל.

מקי� מאמר שהבא (193 
גליו – תשע"ו

שהחזו"א והביא זה, 
בעני יצחקי מהגר"ד

חזות ענינו דהרי בזה, נתקשה סק"ח טו בסי'

פסח קוד� הרבה מהשדה לחיה ענבי� שכלה


דכ וע"כ בזה"ל: �ותיר הרש"ס), (כקושית

וג� מעט, האילנות על שנשאר דרכו הוא


אוכלי וא� טר�, מאורותיה� מלאו החיות


שכ כל מ"ד), פ"ט (משנה 
הטפיחי על


זמ ושאמרו שבשדה, מחבואות על 
שאוכלי

כשכבר היינו שבאוכל דליות כשכלו ביעור


מ כלה שכבר עדות זה בשדה הנשאר בלה

טו בסי' במש"כ וע"ע שהכינה. המחבואה

ר"ש פי' '
הטפיחי על 
'אוכלי וז"ל: סק"ב,

דאע"ג 
ואשמעינ בכותל, 
הבנוי חרס כלי

וג� בעיר, רק שיור 
ואי כלה כבר דבשדה


אוכלי מ"מ לעו�, אלא לכל 
מצוי 
אינ בעיר

יוסי רבי על (החולקי� 
רבנ וא� ...
עליה

בקונטרס וע"ש בזה. מודי� ש�) במשנה

[אול� ע"ש. אלו, בדבריו רבות שפלפל הנ"ל


מקפידי ב"ד מאוצר 
יי כשקוני� המדקדקי�

מתי ברור שאינו מהטע� בזה, לזכות לא


אי דינא מעיקר ואז הביעור, 
זמ בה� חל

כלל]. לבער צרי�

בער"פ‰�‰ד. הוא 
היי ביעור 
שזמ נתבאר

פסח, בסו� שהוא וי"א דשמינית

פסח, בערב שמפקירי� בזמנינו המנהג וע"כ

.ËÚ˜ע"פ בר"ה שהענבי� שכתב סק"ד ת"ר סי' במ"ב דיועי' נשתנה, גידול� שטבע בפוסקי� חזינ� וכ�

לאכילה, העומדי� הענבי� מסתיי� כבר תשרי ובחודש ענבי�, יש סיו� בחודש כבר ובזמנינו בוסר, ה� הרוב

ליי�. שראויי� ענבי� רק וישנ�
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הפסח. לאחר עד בה� לזכות מתכווני� 
ואי

ולמחרת בי"ג לנכרי ביתו במשכיר ויל"ע

בביתו שנמצא בי"ד אוצר של 
היי מפקיר


בקני ביינו הנכרי שזוכה נמצא ג', בפני

[וד"ז גוי. לידי שיבואו לפ"ש וגור� חצר,

א� א� ב' לגוי. חצר 
קני יש א� א' תליה,

(שהרי זכיה לגוי 
אי פ"ש 
שלעני אפשר יש,

שלגביו אפשר וא"כ פ"ש מאכילת נתמעט גוי

האחרוני� דנו חצר 
בקני ג' הפקר). זה 
אי

ומצינו למשכיר, או לשוכר קונה החצר א�

רס סי' בחו"מ יעוי' בשו"ע, סתירה בזה

ובספר ג']. סעי' שיג ובסי' ד', ג' סעי'

שרבינומחשבת הביא רפ"ח) (עמו' ע�

שזה ע"ז, אמר שליט"א קניבסקי הגר"ח

דכל שאפשר מחכ"א ושמעתי נכונה. טענה

ולא לישראל רק 
מפקיר פ"ש שמבער מי

דונטשתה הפקר 
מדי דשאני לפי לעכו"�,

להעמיד 
די דהוא אלא לכל, הפקר דהוי

פירות לאכול לו דשרי מי לכל הפירות

לזכותו בידו 
שאי עכו"� ולפיכ� שביעית,

הפקירו. לא כלל

שחובתÂÈ‰Âˆ‡ה. לעיל האמור מכל


ראשו ביו"ט רק הוי הביעור

הפסח. אחר או דפסח 
אחרו ביו"ט או דפסח

להפקיר העול� שנהגו דבמה נראה ולפ"ז

בביתו להפקיר יכול לכ"ע דבהא בער"פ,

שחל שקוד� 
כיו לחזו"א), (א� ג' בפני

ככל �מהחפ להסתלק יכול ביעור 
די עליו

דיני�. שו� בו לו 
אי ותו בעלות סילוק

בציה"ה משמו"י (פ"ז אמונה בדר� ומצאתי

וז"ל: החזו"א, בש� 
כ שהביא כט) ס"ק

�לחו להוציא דצרי� דהא 
מר בש� ושמעתי

א� אבל 
אחרו ביו� המפקיר דוקא הוא

ובלבד להוציא צרי� 
אי 
לכ קוד� מפקיר

הביעור. 
זמ אחר עד בה� ויזכה יחזור שלא


להוציא שצרי� לסוברי� דא� [ונראה


חיישינ דבלא"ה לפי מביתו �מחו 
ולהפקיר


זמ קוד� מ"מ של�, בלב הפקיר שלא

סמכו דלא �בחמ 
כדחזינ טפי, קייל הביעור

שלא 
דחיישינ לפי לחוד הביטול על חכמי�

העיסה שנחמצה קוד� מ"מ לבטלו בלבו גמר

תמד סי' במ"ב כדמבואר הביטול מהני

לא]. ס"ק בשעה"צ

ÌÏÂ‡א"א תמח סי' (או"ח בפמ"ג מצאנו

בדברי חדש טע� שביאר סק"ח)

בביעור שהצרי� ה"ד) (פ"ט הירושלמי

בלב� גמרו לא שה� משו� ,�בחו להוציאו

דדברי� משו� חל שההפקר אלא להפקיר,

פיו, דברי כשסותרי� דברי� אינ� שבלב

אחר מיד א"כ ברשותו הפירות א� אבל

יאמר א� וא� שוב, לו זוכה רשותו 
שהפקיר

אמירתו אחר מיד מ"מ רשותו לו תזכה שלא

ורשותו למחשבתו סותרת אמירתו 
אי כבר

שיהיו כדי אחד רגע שהיה קוד� א� לו זוכה

הצריכו ולהכי בה�, לזכות יכולי� אחרי�

עכת"ד. לביעור, שיחשב כדי מרשותו 
שיוציא

הביעור 
זמ קוד� יפקיר א� א� ולפ"ד

הוא הרי דאל"כ �בחו שיפקיר צרי� לעול�

א� דא� נראה מכ� ויתרה שוב. בה� זוכה

מה יהני לא ,�בחו הביעור 
זמ קוד� יפקיר

שוב, בה� לזכות לא 
ויתכוי לביתו שיכניס

וצ"ע. ,�בחו יפקיר הביעור שביו� צרי� אלא

‰˘ÚÓוהודיע �בחו יינו את שהוציא באחד

הבקבוק, בלי 
היי את מפקיר שהוא

מביתו יביא 
ביי לזכות שרוצה אחד וכל

שפיר ד"ז ולכאו' שלו. לתו� ויעביר בקבוקי�

הבקבוק, את להפקיר 
די 
אי שהרי דמי,

מ"מ בו מלזכות אנשי� נמנעי� שעי"ז וא�

הפמ"ג לדברי אול� קיי�. ביעורו חובת את

קוני� שכליו 
כיו בסימטא מפקיר דא� תלוי
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הכלי, את ג� להפקיר צרי� א"כ בסימטא לו

לו קוני� כליו 
שאי ברה"ר מפקיר א� אבל

מכליו. להוציא צרי� 
אי א"כ ברה"ר

‰¯Â‡ÎÏÂבליבו יגמור א� הפמ"ג לדברי


להוציא צרי� 
אי אז להפקיר

וצ"ע. מרשותו,

הביעור)˜�‰ו. 
זמ (קוד� בי"ד מאוצר 
יי

יכול לכאו' מביעור, להפטר ורוצה

לא 
להתכוי בי"ד מאוצר 
היי דכשנוטל

הביעור, 
זמ שיעבור אחר עד בזה לזכות

אינ� ב"ד לשלוחי שמשל� התשלו� שהרי

טירחא. ושכר ההוצאות על כ"א הפירות על

נכרי) (פירות השמיטה מחנויות כשקונה אול�

ה� שהרי 
כ לעשות יכול אינו בפשוטו

ונמצא הפירות, את בשילחותו מהנכרי קוני�

את קונה הוא הרי (השליח) דכשמשל�

אמונה בדר� אול� בביעור. ומתחייב הפירות

שכתב ,
כ לא מבואר כט) ס"ק בציה"ה (פ"ז

כשקונה הביעור 
זמ ידוע 
שאי דבמיני�

אלא בה� לזכות 
יתכוי לא 
הזמ לפני 
אות

הביעור 
זמ שיעבור אחר עד הפקר ישארו

"מחנויות או בי"ד מאוצר 
כשנוטל 
וכ

לזכות 
יתכוי לא הביעור 
זמ לפני השמיטה"

ע"כ. הביעור, 
זמ בודאי שיעבור עד 
בה

בע"כ, מזכוהו אינו דהשליחות דס"ל וצ"ל

מה שישל� רק מקפיד אינו החנוני וג�

�חפ אינו וא� לשליח, כשמינהו שהבטיח

בכ�. מה בפירות לזכות

שביערוÓ"ÓÂז. בפירות לזכות לא ראוי

רבינו ארחות בספר עי' אחרי�,

הקפיד זצ"ל הקה"י שבעל שנ"ד) עמו' (ח"ב

הוא הדברי� ומקור .
זוכי שהיו אלו על

בירא הכא רבא אמר ע"א קכ ד� בשבת

מאחרי� דליתהני ניח"ל דלא 
עסקינ שמי�

מרצונו דלא דידע דהפקירא בזכיה ופרש"י

ואיכא ע"א קיד ד� בב"ק וע"ע הפקירו,

הוא) שחסיד (פרש"י להחזיר בא א� דאמרי

פ"ב בלח"מ (ועב"ז הראשוני� לבעלי� יחזיר

אינו וחסיד דיר"ש ומבואר ה"א), מגזילה

ויתירה מרצונו. שלא מפקיר שאחר במה זוכה

מציאה דבמצא ע"ב כד ד� בב"מ אמרו מזה

א� מ"מ שלו, אלו דהרי 
דהדי יאוש, לאחר

להחזיר הישראל צרי� 
סימ 
ונת ישראל בא

בפנ"י). (וע"ש 
הדי משורת לפני�

דעת·ÔÈ�Úח. ידועה עכו"�, בפירות קדו"ש

וחייבי� קדו"ש בה� שיש החזו"א

ד"ה סק"ז יא סי' שביעית (חזו"א בביעור

ירושלי� ומנהג כה), ס"ק כ"ה וסי' וירק,

אותו. 
מבערי 
ואי קדו"ש בה� נוהגי� 
שאי

של 
יי על בטעות הבדיל או בקידש ויל"ע

קידוש שמע או הביעור, 
זמ לאחר עכו"�


(כגו ירושלי� מאנשי מאחד הבדלה או

בה� נוהג ואינו בירושלי� חמיו אצל שנמצא

במ"ב עי' יד"ח, יצא בדיעבד אי קדו"ש)

הוא) א� ד"ה (בביה"ל ב' סעי' רצ"ו בסי'

משתיית 
שנזהרי 
שאות הפמ"ג דברי שהביא

יכולי� 
שאינ 
יי לה� 
ואי חדש משו� שכר

הביה"ל וכתב מאחרי�, ישמע אלא ע"ז לבר�

בתורת הזהירות עליו כשקיבל הוא דכ"ז

איסור בתורת עליו קיבל א� אבל חומרא

שאחר במה הבדלה ידי יצא לא א� א"כ


כיו בנידוננו לפ"ז וא"כ עכ"ד, מבר�,

אמונה בדר� (עי' גמור איסור הוי דלחזו"א

בש� בזה שהביא מה בביה"ה הכ"ט פ"ד

וקידוש הבדלה יד"ח בו יוצאי� 
אי החזו"א)

לצר� יש בדיעבד ואולי מבר�. כשאחר א�

ביעור, א"צ עכו"� דפירות 
הזק הר"ש שיטת

וצ"ע.
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ואש·‰‚„‰א. (ד� המכות אמירת בעת

אמירת בעת 
וכ ,
עש ותמרות

שמטיפי� שנוהגי� עדות יש המכות) עשר

לצלחת, ומכה מכה כל על הכוס 
מ 
יי מעט

אח"כ. אותו משליכי� אלא אותו שותי� 
ואי

לעשות אסור לכאורה בקדו"ש, הקדוש 
וביי


שטיינמ הגראי"ל רבינו אול� הפסד. דהוי 
כ

ג� אלו טיפות להטי� דמותר אמר שליט"א


יי מותר שמדינא לפי בקדו"ש, הקדוש 
מיי

וכמש"כ לשופכו, שנוהגי� אע"פ בשתיה זה

לזה 
דאי ל"ז) ס"ק תעג (סי' יעקב החק

הפסד משו� להפסידו ואסור מקור, שו�

מדינא מותר בשמיטה ג� וע"כ ,
אוכלי

בה� להזהר דיש אלא אלו, טיפות להטי�

השחר (אילת זה, 
יי להפסד לשפו� שלא

.(
בה לגבל ד"ה ע"א עח ד� שבת

תפוזי�È˘ב. לסחוט בפסח הנוהגי�

כדי ולבשלו סוכר בו ולהוסי�

ויל"ע בחג, ממנו לשתות תרכיז ממנו לעשות

סחיטת בעצ� הנה בפ"ש. 
כ לעשות שרי אי

סי' (שביעית בחזו"א יעוי' בשביעית, התפוז

דמשקה משו� להקל, שנוטה לב) ס"ק כה

שע"י 
כיו 
מה יוצא התפוזי� 
מ היוצא

לתו� הפרי כל את ממסמס התפוז סחיטת

זהו וממילא 
הקרומי רק נשארו ולא הקערה

ואע"ג טרימא, והיינו הפרי כל ריסוק

לא מ"מ משקה והשתא אוכל דמעיקרא

תפוז דסחיטת נלמד האמור 
ומ הפסד, מיקרי

ואינו הכוס לתו� האוכל כל 
שמערי הנהוג


די לו שיש נוטה הדעת הפסולת רק נשאר

באו"ח הפוסקי� בו שנחלקו ריבה של ריסוק

דהעיקר ש� הרמ"א ודעת ז') סעי' ר"ב (סי'

מפירות ריבה לעשות ומותר בפה"ע דברכתו


עדיי ריסוק חשיב לא א� וא� שביעית,

שרוב כל הרשב"א דלדעת שנויה במחלוקת

פרי חשיב 
המשקי להוציא אותו 
משמשי

בתרומה א� לכ� 
המיוחדי לסחוט ומותר


הולכי שהרוב הדר בפרי א� וא"כ ושביעית,

עליה דפליג דליכא ואפשר שרי, �למי

ובסדר עכ"ד. צ"ע, ולמעשה דהרשב"א,

ז"ל) שפירא הגר"ז ע"י (שנכתב השביעית

להיתר. למעשה כתב

‰�‰Âא"כ ריסוק דחשיב ההיתר לטע�

�המי את 
לסנ אסור יהיה לכאורה

הרבה להוסי� אסור יהיה 
וכ הפרי, מבשר

התפוז. של הרסק מורגש לא שעי"ז מי�


הולכי שרוב לפי פרי חשיב דהמשקה ולטע�

כנגד מי� רוב כשיש יל"ע א"כ ,�המי�למי

חשיב אי טעמו) בטל היה הסוכר (ולולי

לא. או פסידא והוי לתפוז ביטול

„ÂÚ�"הרמב דהנה בישולו, הותר אי יל"ע


מבשילי 
אי כתב ה"ד) מתרומות (פי"א

ועי' ממעטו, שהוא מפני תרומה של 
יי

אמר דחד ה"א) פי"א (תרומות בירושלמי

מגרע שאינו א� ממדתו שממעטו מפני

לבשלו אסור בניד"ד ה"ה לפ"ז וא"כ בבישלו,

לצור� מבשלו אינו הכא דהרי הפסד, דחשיב

ממנו לעשות בשביל אלא טעמו השבחת

וצ"ע. להפסד, זה דבר חשיב וא"כ תרכיז

להיתר. בכ"ז שמעתי זצ"ל ומאאמו"ר

ùåã÷ä àëîú ìåëàì éøù éà
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ÌÈ‚‰Â�‰ללא) פסח בליל תמכא לאכול

יש מרור, לאכילת תערובת)

שהרי אסור, ד"ז בשביעית דלכאורה שהעירו

ללא לבד אותו לאכול אכילתו כדר� זה 
אי

החוות לשיטת ובפרט אחרי�, דברי� תערובת
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לאוכלו שיש ניסי�) מעשה (בהגדת דעת

דהוי דודאי טחינה, בלא של� שהוא כמו

במהרשד"� (ועי' אכילתו, כדר� שלא אכילה

להשיג אחד גדול בש� שהביא ט' סי' ח"ד

של� כשהוא דלאוכלו מה"ט, החו"ד על

מצות בו יוצא 
ואי כלל אכילה דר� אינו

סי' (ח"י יצחק מנחת ובשו"ת מרור). אכילת

סי' הביה"ל עפמש"כ להתיר, כתב קיח)

בליל 
החריי על ברכה לגבי ב' סעי' תע"ה

מחשיבה הזה בלילה לאכלו שהמצוה פסח,

וע"כ שהוא, כמות לאכלו חשובה לאכילה

בורא דהיינו לו הראויה ברכה עליו לבר� יש

גבי נמי דה"ה כתב ולפ"ז האדמה, פרי

פסידא הוי ולא לאכילה ד"ז חשיב שביעית

כדרכו. שלא שאכלו בזה

úéðéîùá úøæç

¯ÙÒ·(קט"ז וסי' קי"ב סי' (ח"ה יוס� ישא

בשמינית, החזרת 
בדי 
לדו הביא

קטנה חזרת שלוקחי� הוא גידולו סדר דהנה

חזרת צומחת הבאה ולשנה בקרקע ושותלי�

לפסח סמו� השמיטה בשנת והגוי גדולה,

ושותל הגידולי� את ומוכר החזרת את עוקר

ובחודש בקרקע קטנה חזרת בשביעית שוב

עוד החזרת, את שוב אוס� בשמינית טבת

הגדול לגודלה מגיעה שהחזרת לידע יש

שמינית בשנה ואח"כ שמינית לפני עוד כנראה

ולא כמעט ובנפח במשקל רק מתווס�

ירק שזה 
דכיו דאפשר ,
והנידו הוסיפה.

אפשר א� קדושה, בו 
אי בשמינית ונלקט

עיקרו 
שאי 
דגידולי בסוגיא תליה דד"ז

שביעית חלק שמא לחוש יש וא"כ כלה,

(כמו 
חשבו לפי לקדו"ש ולחוש בטל אינו

קניבסקי˜Ùבלו�) הגר"ח שרבינו והביא .

לזה. לחוש מקו� שיש אמר שליט"א

¯ÙÒ·Â'עמו (ח"ב רבינו אורחות

בשנת שהחזו"א הביא שלח�שלט)

נאמנו את שלח שמינית, שנה שהיתה תשי"ג

שהפקיר לאחד זצ"ל פרנקל דוד ר' הרה"ג

לפסח 
חריי ממנו שיקח כדי בשביעית שדהו

.Ù˜גידולי הרי עיקרו על גידוליו רבו א� דבשביעית הכ"א) פ"ד (רמב"� קי"ל דהנה הוא, הנידו� שורש

כלה זרעו שאי� שבדבר קי"ל וטבל ערלה דלעני� וא� כלה, זרעו שאי� בדבר א� האיסור את מעלי� היתר

קרקע ע"י ואיסורה הואיל שאני דשביעית ע"ב) נח (ד� בנדרי� בגמ' מבואר האיסור, את מעלי� גידוליו אי�

העניי�, ע� חשבו� יעשה וכו' אומר ר"א שביעית עליו שעברה לו� מ"ג בפ"ה דתנ� והא קרקע. ע"י בטילתה

ר"א והת� שאני, ממונא דאפקועי (ש�) הר"ש תי' איסור, וליכא האיסור את מעלי� היתר גידולי הא ולכאו'

אי� אוכלי� עשירי� ואחד עניי� דאחד לדיד� אבל עשירי�, ולא אוכלי� עניי� הביעור דאחר לשיטתי' אזיל

להיתר, נהפ� הוא הרי נמי הביעור) (אחר איסור הוי עיקרו א� א� חזרת גבי בניד"ד ולפ"ז חשבו�. עושי�

שהרי החיוב, על מהפטור שמפריש חשש יש למעשר מהחזרת חלק מסיר שא� לדו� יש תרו"מ לעני� ורק

דכל דאפשר לדו� דיש אלא חברתה. על משנה מפריש הוי שני� בשאר וכ� פטור, הוי בשביעית שגדל מה

גידולי על השמינית השנה גידולי שרבו דהיינו איסור גידולי על היתר' 'גידולי כשרבו הוא הת� דשרינ� מה

בשנה הרבה התווס� במשקל ורק השביעית בשנה ככולו רובו גדל דהנפח הכא אבל השביעית, דשנה איסור

ששתל החזרת חלק לכה"פ וא"כ השביעית, שנת גידולי על השמינית גידולי שרבו חשיב לא א"כ השמינית

גידוליו דכשרבו (ש�) הרמב"� שכתב דא� לידע יש [עוד באיסורו. ישאר שביעית) בקדושת בודאי (שקדוש

אלא האסור העיקר את מבטלי� הגידולי� שאי� וס"ל חולק (ש�) הראב"ד מ"מ בטל, העיקר ג� עיקרו על

כראב"ד]. פסק (ש�) בנדרי� והמאירי במרוכני�,
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שהיה מהשוק 
לחריי חשש כי הסדר לליל

ירקות לגבי אול� [א"ה, בשביעית. משומר

חנוכה לאחר להקל נהג שהחזו"א מובא

בשביעית]. נזרעו ודאי שה� א� דשמינית

‡È·‰Âלקח תשמ"א בשנת שהקה"י עוד

נזרע בא"י 
החריי כי בחו"ל 
חריי

שמסתבר אמר תשל"ד ובשנת בשביעית.

או בשביעית שנזרע חשש שיש א� 
שבחריי

מעצמו שנתרבה אלא משישית שהוא

א� דשמינית, חנוכה לאחר מותר בשביעית

לפי בשביעית ונעבד בנזרע שמחמיר למי

ולמשומר שביעית, לפני שנזרע לתלות שיש

החמיר לעצמו ומ"מ לזה, לחוש 
אי בשביעית

בזה. להשתמש לא

א' טפי, חמיר וד"ז באיסור, בשביעית ישראל ע"י שנזרע ממה בחנויות מצוי בזמנינו א� מגוי, כשנלקח וכ"ז

כבר קיי� שעיקרו לפי קייל, ד"ז [א� עיקרו, לגבי לכה"פ ספיחי� חשש בזה יש דישראל שדה שזה דכיו�

שנזרע כיו� ב', בשביעית]. שנלקט א� ספיחי� משו� בו אי� קי"ל) (והכי הר"ש ולדעת באדמה, שישית משנת

אסור דהוא וי"א טפי, חמיר נזרע מ"מ נעבד דמתיר למא� (וא� דנעבד איסור בו יש תו באיסור בשביעית

באיסור. בשביעית נעשה הוא ככולו שרובו ידוע שהדבר ובפרט מדאורייתא),




