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בשמות לד, בעת חידוש הברית אחר הריצוי והפיוס מחטא העגל, נאמרו מצוות 
השבת וג' רגלים ומתוך מצות השבת דרשו רז"ל מבחריש ובקציר תשבות, למצות 

השמיטה והתוספת לה.

ובויקרא כה, בברית ערבות מואב בעומדם להיכנס לארץ נאמר, שש שנים תזרע 
שדך ושש שנים תזמר כרמך ואספת את־תבואתה. ובשנה השביעת שבת שבתון 
יהיה לארץ שבת לה' שדך לא תזרע וכרמך לא תזמר. את ספיח קצירך לא תקצור 
ואת־ענבי נזירך לא תבצר שנת שבתון יהיה לארץ. והיתה שבת הארץ לכם 
לאכלה לך ולעבדך ולאמתך ולשכירך ולתושבך הגרים עמך. ולבהמתך ולחיה 

אשר בארצך תהיה כל־תבואתה לאכל. 

ובסוף פרשת הברית הזו נאמר: את שבתתי תשמרו ומקדשי תיראו אני ה'.

כי כשם שיהודי הוא השומר שבת, והמחללה בפרהסיה – חלילה, דינו כמומר 
ויצא מכלל ישראל, וכשם שאין עם ללא מקדש, וכל קיבוץ גלויות קבעוהו חז"ל 
סביב העליה לביתו לחוג לפניו ג' רגלים ולעבדו בביתו, כך אין ארץ ישראל ללא 

שביעית. שבת הארץ היא היא היצירה, והיא היא ההכרזה, כי ארץ ה' היא. 

בלא שבת הארץ, אם חלילה תיעבד הארץ שבע שנים - תיעשה חולין, כשאר 
הארצות, כיהודי מומר ח"ו וכעם ללא בית וללא עליה, השמיטה היא קדושתה 

והיא עשייתה של הארץ ארץ ה'.

כשם ששביתת ה', עליה למדנו בבראשית, היא שעשתה את מעשה הבריאה 
לעולם ה', למקום אשר יש לה' בו זמן ותכלית, ושבת בראשית היא חלק מעצם 
מעשה הבריאה, וכשם שעשיית משכן ומקדש היא שיוצרת מקום ובית לה', 
וחניית העם לשבטיו היא סביב המשכן ולאחר מכן בהגיעם אל המנוחה והנחלה 
היא עם בית ה', כך שביתת הארץ היא שיוצרת את היות הארץ ארץ אשר עיני 
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ה' בה, ארץ אשר בה ניתן להגיע לקבל ממנו בלא פעולה חולית, זריעה זמירה, 
קצירה ובצירה.

כי הקדושה לעולם באה עם הברכה, הברכה היא היוצרת את הקדושה, היכולת לקבל 
מאיתו בלא תיווך ובלא עמל כפיים, היא הופעת ה' והיא מציאותו, ולקבל ממנו את 
אשר תוציא הארץ בשביעית זו הופעתו בה, ואם חלילה לא תישבת הארץ לא תחול 

נתינתו ולא ממנו נקבל.

וברית זו חלילה לנו שתופר בהיתרים דחוקים בהערמות ובצירופי שיטות, כי אף אם 
יצדקו ]וכבר הורונו רבותינו כי לעת הזאת אין בהם ממש[, עדיין במערומנו ניוותר 
בלי לקיים עלינו את דברי הברית בלא לדור בארצו ובלא לקבל את ברכתו. והרי 
זה כמי שאינו מהול, או לא אכל מן הפסח, שאף אם לא ָאַשם עדיין בברית לא בא.

גליון זה היוצא בשנת השמיטה, שנת קיום ברית הארץ נוטל את חלקו בלימוד וקיום 
ברית ה', יבואו דברים רבים בענייני מצות הארץ והזמן, מבירור הוראת רבותינו 
בענייני הגבול הדרומי על ידי ראש בית המדרש הגאון רבי יוסף י. אפרתי שליט"א, 
לבירור כללי בגדרי ארץ ישראל והערבה, השימוש בפירות שביעית ובשייריהם, 
נתינתם לקטן, מעשה וגרמא במלאכות שביעית, זמירה בערב שביעית ובשביעית.

מאמר חשוב מאת הגאון רבי אברהם דב אויערבאך זצוק"ל בענין "היתר מכירה" 
ושביעית בזמן הזה דרבנן.

תובא גם בו גם סקירה אודות שמירת השמיטה בשנים עברו במושב יסודות תחת 
עינם של פוסקי הדורות, על ידי בן המושב החי לאורה של הלכה משמיטה לשמיטה 

במסירות ודבקות מוחלטת.

בסוף הגליון צורף "מן השרש" ובו סקירה אודות היבול המשווק בפיקוח 'כשרות 
למהדרין' בשביעית, ואודות הפיקוח על פרחים בשמיטה, החששות ופתרונם.

התודה והברכה לכלל הכותבים אשר חשו לעזרת ה' בגיבורים, לקיים עלינו את כל 
דברי הברית.

תודה מיוחדת לד"ר משה זקס הי"ו על לוח הערלה המצורף לגליון זה, תשוחו"ח לו 
בברכה שימשיך להשפיע מידיעותיו להצלת כרם ישראל מן האיסור.

ויתן ה' ויראה בעני עמו, בכובד המשא – מועט המחזיק את המרובה, נושאי ארון 
ברית ה', ויאיר עלינו מאורו מהרה, ויהיו הימים אלו של אורה זו תורה ימים אשר 

יזריח עלינו אור חדש בשובו אל נווהו.

העורך
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86 ............................................................................ מקורות היבול בשמיטה 

גם בדור שהתואר "גאון" הפך לביטוי נדוש, הרי גאונותו היחודית בתורה של 
הגאון הגדול רבי אברהם דב אויערבאך זצוק"ל היתה מפורסמת הן בכתובים 
כפי שמשתקף בספריו הנודעים בשיטתו המיוחדת "פתחי אברהם", והן בתורה 
שבע"פ שהנחיל לאלפים את משנת תורתו הטהורה, וכידוע עד כמה אביו מרן 
הגרש"ז הפליג בשבחו. נתקיים בו דברי המדרש )שמו"ר וארא פ"ח( "אם יסתר 

איש במסתרים" אם למד אדם במסתרים, אמר הקב"ה אני מראהו לבריות.

הגאון זצ"ל בנו של מרן הגרש"ז אויערבאך זצוק"ל שכיהן ברבנותו בעיה"ק 
טבריה הרי בנוסף שימש כרבן של בני הגולן הם ורבניהם שמו אותו עטרה 
לראשם. אחרי הסתלקותו של חמיו הגאון בנגלה ובנסתר הגאון ר' אשר זאב 
ורנר זצ"ל גאב"ד טבריה, היה מגדל אור של ד' אמות של הלכה בארץ הגליל, 
והרבה הוראות והלכות הטמיע אצל שואליו, שרבים מהם היו רבנים בישובים 

המכונים דת"ל.

בהוראת רבותינו ובפרט מרן רבינו הגרי"ש אלישיב זצוק"ל, אנו מצווים לילך 
ולדבר בכל מקום ומקום, ולהסביר כי כל יהודי ויהודי חייב לשמור שביעית, 
ולא להסתמך על היתר המכירה, סברנו כי בשנת השמיטה הנוכחית לא יימצא 
מי אשר לא יראה את האמת - כי מכירה של כל הארץ, בפרט במצב שאין 
בו פיקוח נפש ואף לא ספק פיקוח נפש של חקלאות, הרי זו מכירה שמרן 
הגרש"ז התבטא עליה כי היא "געלעכטער" – צחוק. )ראה הרב דוד מצגר, 

סיני קמה חוברת ג וכן שלחן - שלמה שביעית(

לצערנו, גם כשאנו מבקשים לומר אמת זאת בכל מקום ומקום, עדיין יש 
הנתלים במרן הגרש"ז, בחוסר נכונותם לפעול למען שמירת שמיטה כהלכה 

ולמנוע גלות מעם ישראל. 

ולוואי שהדברים שכתב ברא כרעא דאבוה שיצאו מלב טהור, יכנסו  על לבבות 
הקוראים והשומעים, כדי שנזכה כולנו יחד, לקרוא ולקיים בלב אחד  ושבתה 

הארץ שבת לה' ,

תשו"ח לאחד מבני חבורה, הרה"ג ר' משה פרנקל שליט"א, אשר בטרם כבה נר 
ה' נשמת אדם של הגאון זצוק"ל, קיבל רשותו לפרסם הדברים בהליכות שדה.

י.א.

 הגאון הגדול רבי אברהם דב אויערבאך זצוק"ל 
רבה של טבריה

שביעית בזמן הזה
מפעם לפעם נשמעים במחנינו זמירות במגמה להחליש את ענין השמיטה, בגיבובי 

דברים וחצאי אמיתות. נתחייבנו להאריך ולהסביר קצת פשוטם של דברים.
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שבי ית בבמן הבה

הנה כך דרכו של ענין זה, בתחילה מודיעים ששביעית בזה"ז דרבנן, מוסיפים 
בלחישה שלדעת כמה ראשונים, גם מדרבנן אינה נוהגת רק ממידת חסידות. ולא 
מודיעים שלדעת הרבה פוסקים, שביעית בזה"ז דאורייתא, אבל בודאי שההכרעה 

היא ששביעית בזה"ז דרבנן.

והנה דעו לכם רבותי, שכל החיים שלנו מסביב לתורה ומצוות שהם חיינו ואורך 
ימינו הוא מדרבנן, ונתחיל משנה זו, שנת תשס"א. שופר מדרבנן. לולב מדרבנן. 
חנוכה ופורים מדרבנן. בדיקת חמץ מדרבנן. מרור וארבע כוסות וספירת העומר 
ותשעה באב – דרבנן. ובכלל, כל הנושא של מליחה ותערובת הרי דם שבישלו – 
מדרבנן. ובשר עוף בחלב – דרבנן. וגם בבשר בהמה מסתדרים בכלי אב"י מדרבנן.

והאמת שכל הקיום שלנו מדרבנן. כי בתורה כתוב: "ארבעים יכנו", ואתו רבנן ובצרי 
חדא. הרבנן עם תקנותיהם וגזרותיהם וה"שבותים" וה"זכר למקדש", בזה הם בצרי 
מהמכות שמגיע לנו, והדת עומדת על תלה לקשר אותנו להקב"ה ולחיי הנצח. כל 
התפילות והברכות שממלאים את חיינו – מדרבנן. והם השמירה. הם הם ה"יכין" 

וה"בועז" של עם ישראל.

אבל לא נאריך בדוגמאות, נקח את ענין השמיטה עצמו. מה שאנו אומרים ששביעית 
בזה"ז דרבנן – אין הכוונה בזמן הגלות. שהרי קיי"ל דקדושה שניה לא בטלה, ולא 
נשתנה מאומה בקדושת הארץ מאחר החורבן ללפני החורבן. אלא, שהכוונה 
שגם בזמן בית שני, החל משיבת עזרא ונחמיה, הכל מדרבנן. הואיל והוגלו עשרת 
השבטים, וממילא אין כל יושביה עליה, ובטלו היובלות, ושמיטה תלויה ביובל, ולכן 
שביעית מדרבנן. וכן מפורש בגמ' בכמה מקומות, לענין פרוזבול שהלל הזקן תיקן, 
שהיה בפני הבית וחי מאה שנה לפני החורבן, וכן בריש מו"ק דקאמר שם אביי 

שמה ששנינו במשנה, להתיר במקום הפסד, הוא משום דשביעית בזה"ז דרבנן.

ומעתה נבואה חשבון לראות כיצד כלכלו חכמי הדורות, ראשי אלפי ישראל, את 
כלל ישראל לדורותיהם. כשחזרו לארץ אחרי גלות שבעים שנה של בבל.

הנה ראשית דבר תיקנו להפריש תרומות ומעשרות, אע"פ שמה"ת אינו נוהג, 
שנא': "בבואכם" – בביאת כולכם. וחלה ותרומה ומעשר – אינו מהתורה, אולם, 
זאת אפשר להבין שמפני תקנת הכהנים והלוים והעניים, תקנו חכמים הפרשת 

תרו"מ, כעין דאורייתא.

אבל שביעית – רבותי! הרי התורה עצמה שואלת: 'וכי תאמרו מה נאכל', וצריך 
להגיע לתשובה מפי הקב"ה: "וצויתי את ברכתי". וגם ידענו שעם ישראל בבית 
הראשון לא שמר שמיטה כהלכתה, וע"ז בא הגלות. וכמפורש כ"ז בתורה בתוכחה, 
בפ' "בחוקתי", שעל אף כל התוכחה הקשה, לא נתפרש שם בפירוש שום חטא 
ועוון, חוץ מעוון שמיטה: "אז תשבת הארץ והרצת את שבתותיה... את אשר לא 
שבתה בשבתותיכם בשבתכם עליה". והנה הגענו לא"י והישוב צריך להתבסס, ואנו 

תלויים בחסדי מלכי פרס, מה לנו להתאמץ יותר מאשר התורה ציותה לנו, ואנו 
פטורים משמיטה. מה לנו לכאב ראש לרעב ולעוני ולנסיונות שיעמדו, וישוב הארץ 

כמובן בראש וראשון. אם התורה פטרה אותנו – ברוך שפטרנו והכל כשר וישר.

לא ולא! רבותי! אנשי כנסת הגדולה שהחזירו עטרה ליושנה, ואמרו: "הגדול, הגיבור 
והנורא", ושעקרו את יצרא דעבודה זרה, הם חגרו עוז, ובכח תורתם וחכמתם 
וברוח הקודש שהיה אצלם, הכריזו וקבעו לחייב את כולם במצות השמיטה, כעין 
דאורייתא. וכחם לא רק בארץ, אלא גם בשמים, להוריד ברכה ושפע, וקיימו וקבלו 
כל היהודים עליהם ועל זרעם לשמור פי חכמים, "ככל אשר יורוך... לא תסור ימין 
ושמאל". וראה זה פלא! אותו עם ישראל, שלא הורגל מעולם בשמירה כראוי של 
השמיטה בעוה"ר – כשהיה מדאורייתא – הנה בבית שני פרצה שמירת השמיטה 
בכל עוז, כאשר מלא בכל הש"ס והמדרשים, וכאשר ידוע ממלחמות בר-כוכבא, 
שמרו שמיטה במסי"נ ואכלו קוצים, ולא עלה בדעת אחד לבטל שמיטה, ונעשו 
כולם "גבורי כח עושי דברו" – רואה שדהו בור וכרמו שמם. אשרי איש שישמע 

למצוותיך, אשרי אדם עז לו בך.

ולא זו אף זו, אלא ראו זה פלא! החכמים הראשונים לא הסתפקו בזה שחידשו את 
מצות השמיטה, אלא נכנסו בכל כוחם לעשות גדרים וסייגים ומשמרת למשמרת 
להבטיח את קיום השמיטה מבלי שיהיו מכשולים והערמות. וכל המשניות במסכת 
שביעית ובתוספתא ובברייתות, שיש מאות גזירות ותקנות מדבריהם, שהוסיפו 
לאסור כשם שעשו שבותים בשבת. מן התורה אין איסור רק זריעה וזמירה – שהן 
האבות, וכל התולדות – מדרבנן. ולהרבה ראשונים נמצא שגם נטיעה וחרישה 
מדרבנן. הנה עמדו חכמים למנין בכל דור והוסיפו תקנות לאסור עשרות עבודות, 

כולם מנויים בפרק שני במס' שביעית.

רבש"ע! מה להם לחכמים כ"כ להכביד את החיים. אסרו השקאת מים, זיבול מייבלין 
ומפרקין, ועוד כל מיני איסורים, מפני מראית-עין. ויתרה מזה, אסרו לאכול את 
הצומח לבד בשדה – שזה בעצם שארית הפליטה מן הירקות שאפשר לאכלם, 
וגזרו איסור ספיחים. כך שהקיפו אותנו, והוסיפו לאסור הבאת ירקות מחו"ל, הננו 

מוקפים מארבע רוחות.

ולא די בזה, אלא שחכמי הדורות עמדו למנין והוסיפו לאסור: שני פרקים הראשונים, 
דהיינו: מפסח בשנה ששית בשדה הלבן ומעצרת בשדה האילן. וכל הבתים הגדולים 
של בית שמאי ובית הלל מתנצחים להעמיד ההלכה על בוריה: מתי בדיוק מתחיל 
האיסור שהוסיפו חכמים לפני שביעית. ואע"פ שקרובין דברי אלו להיות כדברי 

אלו, מדקדקין הם כחוט השערה לדייק את ההלכה.

והנה לפנינו תמונה חדשה: לא רק שביעית, גם חצי שישית. בקיצור: תוספת-
שביעית, במידה גדולה מלפניה ומאחריה, ומשניות שלימות, לדעת בדיוק נמרץ 
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שבי ית בבמן הבה

מה האסור ומה המותר באותם שני פרקים שניתוספו. ולא די בזה, אלא הביטו 
וראו! "תוספת שביעית" מדאורייתא היא יום אחד או שלושים יום, וחכמים 

הוסיפו חצי שנה על שמיטה מדרבנן.

והנה התינח בזמן הבית, ברם, אחרי החורבן, הרי אע"פ ששמיטה לא תלוי בביהמ"ק, 
אבל תוספת שביעית תלוי בבית המקדש, ולפי"ז אין כל דין התוספת, וממילא בטלו 
שני פרקים הראשונים, אבל עם ישראל גם אחר החורבן ממשיך כמקודם, וחכמי 
ישראל אינם טורחים להודיע לעם שאחר החורבן אין תוספת שביעית, שימשיכו 
ויהיה זכר למקדש, וגם ציפו: מהרה יבנה המקדש, עד שבא, מאתיים שנה אחר 
החורבן, רבן גמליאל הנשיא, בנו של רבינו הקדוש ובית דינו, וביטל את שני פרקים 
הראשונים, מהאי טעמא דאחר חורבן בית המקדש אין תוספת, כמפורש בריש 
מו"ק בדברי רב אשי. וכ"ז היה רק אחר מאתיים שנה מהחורבן, אבל לפנ"כ שמרו 
זאת ולא הודיעו לעם, שהרי משניות מסכת שביעית, הם כולם אחר החורבן, ולא 
נזכר במשנה ההיתר, וחתימת המשנה היתה הרי מאה שנה אחר החורבן, ועד  אז 
בודאי לא נתבטלו פרקים הללו, ובהכרח דרבן גמליאל שביטל את התוספת הוא 
ר"ג בנו של רבי הקדוש, ]וכן מוכח מלישנא דגמ' במו"ק )ג, ב( "אמר רבי יהושע 
בן לוי משום בר קפרא רבן גמליאל ובית דינו נמנו על שני פרקים הללו ובטלום", 
וכעין אותו מטבע לשון ממש יש גם בגמ' חולין )ה, ב( "אמר רבי יהושע בן לוי 
משום בר קפרא ר"ג ובית דינו נמנו על שחיטת כותי ואסרוה", ועיי"ש ברש"י דהיינו 

ר"ג בריה דרבי[.

והנה אם ראשונים כמלאכים – אנו כחמורים! וכחמור באבוס בעליו, שהרי אצלנו 
כשממשמש ובא שנת השבע, כל הדאגה נתונה איך לספק לעמך ישראל כל הירקות 
מכל הסוגים והמינים, שלא יחסר דבר, ומקימים ועדות שמיטה ע"ז ומחפשים בכל 
המטמוניות איך לספק את הצרכים, ורבותינו קדמוננו לא דאגו כלל שיהיה מה 
לאכול, אלא איך להבטיח שלא יפרצו את הגדרים, ועשו חיזוק לדבריהם יותר משל 
תורה: איסור ספיחים מפני עוברי עבירה, אסרו להביא ירק מחו"ל, אסרו ללקט 
עצים ואבנים מהשדות, וסיבבו אותנו מכל צד ככל האריכות שהארכנו, והכל כדי 
שח"ו לא יזרעו ולא יחרשו, והקיפו אותו עם עשרות גדרים גדר לפנים מגדר, וכל 

זה בשביעית בזה"ז דרבנן.

כמה רחוק שכלנו הגס מרוח התורה. אבל הבה נתבונן מדרכי חכמים. כמה שבח 
יקר וגדולה וסגולה וקדושה וכבוד לאנשי כנה"ג וכל החכמים אחריהם, שהנחילו 
מנוחת השנה השביעית לעם ישראל בקדושתה וטהרתה. ושנת השביעית עצמה, 
אשר רוצה לשבח לקונה, מזמור שיר לשנת השבתון מכנף-הארץ זמירות להשמיע. 
הנה חוגרת שק, ומתאוננת על שחורשים וזורעים בגלוי ובפרהסיא, ונשתכח כל 
ענין השמיטה, ומתנחמת עם אותם המתי מעט, אשר בתמימות דרכם שומעים 
לרבותיהם ושומרים שביעית, ומשתדלים לעשות נפשות לקיום המצוה, שלא 

תעקר אות אחת בתורה. מה לנו עם הבאים לצנן, צינון ע"ג צינון לעמוד על הבימה 
בפילפולי הבל, ולשחק עם השמיטה כמו עם כדור עף שמגלגלים אותו הלוך וחזור, 
ומכריזים שאסור להחמיר ח"ו רק אם לא יהא שום שינוי במחיר, ושום שינוי בטיב, 

ועל סעיף זה כל גאוותם שבזה הביאו הצלה לכלל ישראל.

רבים שואלים מה ההבדל בין מכירות חמץ ו"היתר מכירה". וההבדל הוא כמן 
השמים לארץ )וכבר אמר זאת ה"אמרי אמת"(: בחמץ – רצון התורה שליהודי 
לא יהיה חמץ בפסח בכל גבולו, דהיינו רכושו. וכשמוכר החמץ לנכרי הוא ממלא 
אחר רצון התורה, שהחמץ עבר מרשותו לרשות גוי. לעומת זאת בשמיטה, הנה 
הקב"ה הוריש את הגויים מהארץ ונתנה לנו, וציוה לנו לשמור שמיטה כדי לדעת 
"כי לי הארץ", ומגיעה שנת השמיטה והקב"ה מצפה להכרזה של "כי לי הארץ", 
ואנו עומדים ומחזירים את הארץ לגויים שגירשום מפה, כדי להפקיע את עצמנו 

מן המצוה.

לגופה של המכירה, כשהועלתה ההצעה בראשונה, ערך תשובה הנצי"ב מוואלזין, 
ה"ה כתובה בספרו "משיב דבר", וכתב בהאי לישנא: "ברח מהזאב ופגע בארי. שהרי 
שביעית בזה"ז דרבנן. ואיסור "לא תחנם" מהתורה אף בזה"ז, שאסור מדאורייתא 
לתת לנכרי חניה בקרקע ולא ישבו בארץ וגו'". ומה טעם יש להתפלפל אם המכירה 
חלה בדיעבד, אם אומרים בכה"ג אין שליח לדבר עבירה, ושמחים שעושים תיקון 
שבעלי השדות בעצמם יחתמו כדי שיהיה בלי שליחות. ולשמחה מה זו עושה? כאותו 
כהן שקידש גרושה, והשמחה גדולה, שהבנים חללים ויוכלו להתחתן עם גיורות.

ועדיין אנו מבחוץ. כי העיקר הוא שכל המכירה היא חוכא ואיטלולא וליצנות אחת 
גדולה. ואותם הגדולים שנזדקקו להיתר בשעתו, כשבאה השאלה מהמתיישבים 
הראשונים בא"י שהיו רובם ככולם יר"ש באמת שבאו ארצה מחביבות המצוה, 
והיה מצב שלא היה שום פרנסה וחרושת ומסחר. ואנשי הישוב הישן התפרנסו 
מהתמיכה בחו"ל, ובעלי השדות הוציאו בקושי מחייתם, ובשנת השביעית היה 
חרפת רעב. ולא זאת בלבד, אלא העיקר היה שהחוק בימי התורכים היה שאם 
נשאר אדמה בור, אזי מי שעולה לחרשה ולזרעה, זוכה בה ונעשה בעה"ב, ונמצא 
שהכל היה נשמט מתחת ידם, והיה מצב קרוב – בגלל הדוחק – כעין בזמן רבי ינאי 

שאמר: "פוקו וזרעו".

אלא שהגדולים לא מצאו עוז להתיר עד כדי כך, וחיפשו תקנות, ואז כל מה שעשו 
בעלי שדות עשו בגמירת דעת כדי לא להכשל באיסורים.

אבל היום מדובר במחללי שבתות בפרהסיא, שלא יודעים כל עיקר ורומסים כל 
קודש, ויודעים שהחתימה אין לה שום ערך, ואם יעיז הגוי לבוא לבקש את הקרקע 
ולשלם עבורה יגרשו אותו במקלות. וגם המדינה והקק"ל לא יתנו לעשות זאת 
ויגרשום בתותחים ואבני הקלע. והרי זה בלבו ובלב כל אדם, שאין כאן מכר ולא 
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 וד ב ץין הגבול הדדומי מבדלי של ודנ ישדול

שאלת הגבול הדרומי - ובעיקר במזרחו, עלתה בשמיטה זו ביתר שאת ועוז, 
והינה נוגעת למעשה לרבים, מאמר זה מבאר את הכרעת מרן הגריש"א 
בהסתמך על הכרעת החזון איש להלכה ולמעשה. מאמר זה חבר לפרקים 
רבים בספר 'ישא יוסף' המבארים סוגיא גדולה זו, ומבאר את בסיס הדברים 

לתועלת הרבים.

רבי יוסף יקותיאל אפרתי שליט"א
ראש בית המדרש

עוד בענין הגבול הדרומי 
מזרחי של ארץ ישראל

א

למרות שהמפורסמות אינם צריכים ראיה, הרי מזה כמה וכמה שמיטות אנו נשאלים 
אודות דעת מרן רבינו הגרי"ש אלישיב זצוק"ל בדבר השטחים – בצד המזרחי של 
אר"י שהם דרומה לים המלח בואכה אילת, וכבר נתפרסמו הדברים בכמה וכמה 

מקומות – בישא יוסף שביעית סי' כ ואילך.

השנה התמקדו השואלים בשני נושאים. האחד, מדוע לפי מרן הגרי"ש אלישיב 
השטחים המזרחיים לנחל הערבה – באזור פארן וכדו', אינם חו"ל. ומנגד שואלים 
אחרים – אודות שדות הנמצאים מזרחה מהישוב יהל – למעלה במקצת מהמעלה 

ה – 30, למה שטחים אלו – אנו מחשיבים כחו"ל.

בטרם נתיחס לשתי שאלות אלו, נשוב בקצרה על דברי מרן הגרי"ש אלישיב.

התורה הקדושה קובעת את ים המלח כנקודת גבול, "מקצה ים המלח קדמה", 
"ונסב לכם הגבול מנגב למעלה עקרבים" )במדבר לב ג – ד(. אלא שיש שני נושאים 
שטעונים בירור. האחד – היכן אכן הסתיים ים המלח. שהרי כידוע יש ספיקות 
אודות המפלס המשתנה של גובה ים המלח, המשפיע על תחום הים. לדוגמא, מה 
שציין יוסיפון )מלחמות היהודים ספר ד סוף פרק ח לפי התרגומים הישנים(, שים 
המלח משתרע עד צוער אשר "בערב למטה", וכוונתו לאותה צוער המוזכרת בדברי 
חז"ל )יבמות קכב, א( "מעשה בבני לוי שהלכו לצוער עיר התמרים", ובמלחמות 
היהודים אף ציין לישוב שהיה קיים בזמנו. כך שקצה ים המלח הינו דרומה באיזור 
צוער ומזוהה עם מה שנקרא היום 'צפי', מזרחית דרומית למיקום שהים מסתיים 
כיום. ורבים אף העריכו כי ים המלח השתרע דרומה  יותר. ]במאמר שהתפרסם 
בזמנו במוריה מנ"א תשנ"ד – להגר"ז קורן - ביקש להוכיח שאין היתכנות למתוח 

כוונת מכר ולא העברת בעלות, וכעין שאמרו: "הכותב כל נכסיו לאשתו לא 
עשאה אלא אפוטרופיא", אע"פ שכתב וחתם בשטר ובעדי חתימה ומסירה.

ואדרבה, הדתיים היום, שיש להם משקים וישובים, הם מקנאים קנאת הארץ 
באמת, והרצינים מביניהם מתנגדים בכל עוז להיתר המכירה, כי מה שייך שימכרו 
אדמתם. והאחרים, פשיטא שזה נגד כל הרוח והמהות וההשקפה למסור קרקעות 
לנכרים. ולכן, אע"פ שמצד היר"ש היו גומרים בלבם להנצל מהעון, אבל זה נגד כל 

ההשקפה, ומהווה סתירה גלויה לכל מפעל ההתיישבות.

משא"כ בחמץ בפסח, אע"פ ששניהם יודעים שאחר הפסח ימכור הגוי חזרה ליהודי, 
אבל מ"מ אם יש היכי תמצי שהגוי יבקש הסחורה לעצמו וישלם בהתאם לתנאי 

המכירה – מה טוב, ובחפץ לב ימסרו כל הסחורה לגוי.

עוד זאת לדעת, כי גם הגדולים המתירים לא התירו לזרוע ולעשות שום מלאכה 
דאורייתא רק ע"י נכרים, וכיום במציאות: מאן דכר שמיה! רק במקומות שכל שבע 

השנים הפועלים נכרים.

וכ"ז מבלי להכנס לעצם ההיתר שכפי הגדרת הרב קוק, כל מה שמצרפים לשעת 
הדחק ולהפסד מרובה ולהיתר עגונות – צירפו וחיברו כאן יחד לסמוך על שיטת 

יחיד וכו' וכו'. כי אין כוונתנו לנגוע במחלוקת ההלכתית שהיה בשעתו.

והנה כמאז כך עתה בכל דור ודור נשמעות זמירות חדשות שהן בעצם עתיקות 
יומין, כי הדור חלש וכיום אין כח למסירות נפש וכדומה. וראוי להביא בזה מה 
ששמעתי מהרב מפוניבז' זצ"ל שדיבר באסיפת רבנים בענין היתר המכירה בשמיטה 
)ערב שנת השמיטה תש"ה(, ואמר כי לעם ישראל אין בעיה של מסירות נפש, 
אלא בעיה של יצר הרע, שהרי בבית ראשון שהיה בכבודו של עולם והמלוכה 
בידם עכ"ז לא שמרו שמיטה, ולעומת זאת בבית שני שהיו תחת ידי זרים בעוני 
ומחסור פרצה שמירת השמיטה בכל עוזה, והדבר אומר דרשני. אולם הביאור הוא, 
שהנה השמיטה כל ענינה הוא הכרזה של כי לי הארץ, שאנו מכריזים על אמונתנו 
בצור עולמים שהכל שלו ומידו, אכן בבית ראשון היה יצרא דע"ז, והיצרא דע"ז 
לא הניח להם לשמור השמיטה ולהכריז על הקב"ה כי לו הארץ, אולם בבית שני 
שבטלוה ליצרה דע"ז לא היה קושי לקיים את השמיטה, כי מסירות נפש מעולם 

לא פסקה מישראל.

וכמה שדבריו היו אקטואליים בשעתם, כך הם יפים לדורנו, בכל פגעי השעה 
והזמן העוברים עלינו, הנה ריחם הנפלא של דבריו לא נמר ועסיסיותם לא 
פגה, גם בדורנו לא פסה המסי"נ, אלא שיצרא דתרבות העולם שמסביבנו 

הוא שמתגבר.
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מפת הגבול 
הדרום מזרחי 

 של ארץ ישראל, 
בגב הכריכה



 וד ב ץין הגבול הדדומי מבדלי של ודנ ישדול

שפירא כתב כן אף לגבי גרופית(, נקט מרן רבינו הלכה למעשה, שמקומות אלו 
הינם חוץ לארץ. אלא שכאן נתעוררה שאלה נוספת קמיה מרן רבינו זצוק"ל מה 
דין שטחים שהם מספר ק"מ צפונה מגרופית, שהרי ודאי גרופית אינה ציון קו או 
גבול, אלא שטח שהוכרע שהוא חו"ל, ואינו ספק ארץ ישראל. ועל זה נשאל רבינו 
האם שטחים צפוניים סמוכים ניתן להחשיבם כחו"ל. ועל כך ניתנה התשובה שכל 
מה שהוא למטה מהמעלה השלושים, שהיא מספר קילומטרים מעל גרופית, אינם 

בגבול ארץ ישראל.

וביאור הענין, כי המעלה השלושים מוזכרת כמקום הדרומי ביותר שיכול להיות 
בה שטח מארץ ישראל וכמו שכתב הרמב"ם )בפי"ח מהל' קידוש החודש הל' טז( 
שתחום ארצות המכוונות כנגד א"י הוא מהמעלה הל' עד המעלה הל"ה, וכבר 
הביא הכפתור ופרח )סוף פרק ט בביאור דעת ר"י שכל שכנגד א"י חשיב בתוך 
גבולות הארץ( "כל מקום הן בים הן ביבשה לפי חקירת הר"מ צ"ל שגובה קטבו 
מל' עד ל"ה, הנה הוא מכוון כנגד ארץ ישראל". ולכן כאשר ברור שהוראת החזו"א 
להחשיב יטבתה וגרופית כחו"ל, ומאידך ברור שמקומות אלו אינם סימני גבול, 
אולם הם מקומות שמתחת למעלה השלושים, הורה מרן רבינו הגרי"ש אלישיב 
זצוק"ל כי גם הישובים הסמוכים שהם מתת למעלה השלושים, כגון קטורה, גרופית, 
יטבתה, סמר ואליפז. הינם חוץ לארץ, ויהל הינה צפונית לקו השלושים, ושדות 

לוטן נמצאים על קו הגבול הזה.

ג
מעתה נפן לשאלות המעשיות – העכשוויות, בדבר מקומות מזרחים מנחל הערבה, 
המקבילים לפארן, )שבהם הורה מרן זצוק"ל להחמיר(, ושדות במזרח נחל הערבה 

במקביל ליהל. )בהם שאלנו למרן הגר"ח קניבסקי שליט"א(.

כאמור אם נניח שקו הגבול מתחיל דרומה מצוער מקצה ים המלח קדמה הוא 
ממשיך דרומה ויש בו סטיה )"ונסב הגבול"(, הוא נסב לכיוון מערב עד שהוא מגיע 
למעלה השלושים במקומות שעליהם הכריע מרן החזו"א שהם ודאי חו"ל – מקומות 
אלו הינם מערבית לקצה ים המלח )ומשם הוא ממשיך לנקודות ציון נוספות 
עד לנחל מצרים(, תחילתו של הגבול הוא ודאי מזרחית לנחל הערבה, ובפשטות 
מכיון שאיננו ודאים אודות מיקום מסוים שבו פונה הגבול מערבה – עלינו לחוש 
ולמתוח אלכסון לא מדויק עם סטיה מערבה מקצה ים המלח עד לישובים שאותם 
התירו מרנן החזו"א והגרי"ש אלישיב זצוק"ל כמו לוטן או גרופית – ומכיון שאין 
לנו בירור אודות "אלכסון מעוגל" זה, גם אותם שטחים שהם מזרחה לנחל הערבה 
בכלל הספק, וכן היתה הוראתו של מרן רבינו זצוק"ל – אמנם ככל שאנו מדרימים 
ומגיעים סמוך לקו שהוא ודאי הגבול או מחוצה לו, )ויהל הינה סמוך למעלה ה – 
30(, הרי שאנו במקום שודאי קו הגבול מתעגל מערבה, ושדות שנמצאים מזרחה 
ליהל אינם בתוך חשש זה. וכמו שכתבנו, שבשלב מסוים חייב הגבול לפנות מערבה, 

את קו גבול הים דרומה, מעבר לסביבות תל צוער וצפי, אולם גם לדעתו ים 
המלח ודאי השתרע אף מעט דרומה מתל צוער וצפי. ובעצם מסקנתו ההחלטית 
כי אין היתכנות שים המלח הגיע דרומית יותר, ראה פירושי הרב דוד צבי הופמן 
)בראשית, יט כט(, וראה עוד אילת השחר למרן הגראי"ל שטיינמן זצוק"ל, פרשת 
מסעי )פרק לד, ג( שכתב שגם שינוי גבול ים המלח יגרום לשינוי גבולות א"י, 
וראה דברי מרן רבינו הגרי"ש אלישיב זצוק"ל ולהבחל"ח מרן הגרח"ק בענין ארץ 
הצבי המובאים בישא יוסף סי' טז. והעולה מדבריהם, כי אם נמצא בדברי רבותינו 
להחשיב מקום כארץ ישראל )או ספק א"י(, אין המציאות העכשווית משמשת 

ראיה מוחלטת, וראה ר"ה )כג, ב אסתתום להו דרכי, ואכמ"ל(.

ולכאורה עלה בידינו דגם במקומות שהם מזרחה לנחל הערבה, שהוא איזור צוער 
- צפי, הינם ארץ ישראל. )וראה בחוברת זו להלן במאמרו של הגאון ר' אריאל 

בוקוולד שליט"א(.

ב

גם אם נקבע שקצה ים המלח הינו באיזור צוער – צפי, עדיין יש לברר האם קצה 
ים המלח הינו נקודת גבול דרומית, או נקודת גבול דרום מזרחית, כאשר קו הגבול 
ממשיך הרבה דרומה מים המלח, לדוגמא נתבונן בגבול כפי שיטתו של הגרי"מ 
טיקוצ'ינסקי זצ"ל )המסתמך בין היתר על דברי התבואות הארץ(, נקודת הגבול 
השניה אחרי ים המלח הינה מעלה עקרבים, והוא מזהה אותה עם עקבה, )לדעת 
התבוה"א והגרי"מ טיקוצ'ינסקי הדברים מבוססים על דברי הרס"ג. ראה ספר 
ארץ ישראל עמ' פב – פג(. וא"כ לדבריהם ים המלח משמש נקודת גבול המזרחית 
דרומית, אולם הנקודה הדרומית של הגבול מרוחקת כמאתים קילומטר מים המלח.

הקביעה כי אילת הינה גבול ארץ ישראל איננה נסמכת רק על זיהוי עקבה כמעלה 
עקרבים, אלא ישנם סיבות נוספות לחוש שהגבול הדרומי הינו סביבות העיר 
אילת, שהרי שלמה המלך כבש עד אילת, וכן מצינו אצל המלך עוזיהו )מלכים 
ב פרק יד, כב( "הוא בנה את הילת וישיבה ליהודה". וכמעט ברור אצלי דאלמלא 
שהיתה עדות שמרן החזו"א הורה שאיזור אילת הינו חו"ל באופן וודאי, )שהרי 
התיר לזרוע באילת כלאי זרעים, ועוד ראיות( הרי מסתמא מרן הגרי"ש היה מורה 
שגם אילת הינה בשטחים המסופקים שהם מא"י ואי אפשר להקל בהם. וכפי 
שהבאנו שמרן החזו"א החמיר בספק א"י אף באיסור ספיחין, וכן היה מורה ובא 
מרן הגרי"ש אלישיב זצוק"ל, ולא הקיל מחמת ספק דרבנן, או מפני שחשיב ספק 
בחסרון הידיעה או מפני שבשביעית וודאי תקון רבנן כעין דאוריתא, )כמו שכתבו 
בשם הגרי"פ עפשטיין – ראה מתורתו של רבי פנחס עמ' פ, אמנם יש לעיין בספק 

איסור ספיחין ואכמ"ל(.

אולם אחרי שהוברר למרן רבינו זצוק"ל, בין היתר מדברי תלמידי החזו"א ובכללם 
הגאון הגדול ר"י שפירא זצ"ל, שהחזו"א סבר שאף איזור יטבתה הינו חו"ל )והגר"י 
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בדיאת שודיות פידות שבי ית לושפה

שהרי הגבול ממשיך "צינה" לכיוון נחל מצרים, ועל כן ככל שמתקרב הגבול 
למעלה השלושים, חייבת להיות סטיה כל שהיא לכיוון מערב, ונדמה שבכל 
סטיה שתהא, האיזור המזרחי של יהל מעבר לנחל הערבה הינו חוץ לארץ. וכבר 
הבאנו בישא יוסף )הנ"ל( ששאלו לכך את מרן הגר"ח קניבסקי שליט"א ב' פעמים 
)לפני שמיטה תשע"ה ועוד קודם לכן(, ומכיון שבפעם הראשונה שהשיב היה לנו 
מסתבר שמצרף שיטתו שחלק גדול משטח הערבה הינו חוץ לארץ, העזנו פנים 
ושאלנו בהורמנא – האם אליבא דמרן הגרי"ש ניתן להקל בשדות אלו ולהחשיבם 

כחו"ל, והורה להקל.

לפיכך פירסמנו בימים אלו את ההודעה דלקמן:

במענה לשאלת רבים אודות הוראות מרן הגרי"ש אלישיב זצוק"ל – בענין השטחים 
הדרומיים מים המלח.

א באופן כללי השטחים מהישוב לוטן )הנמצא על גבול המעלה השלושים( וצפונה, 	.
הינם ספק ארץ ישראל, ואין להקל בספק חסרון הידיעה בגבולות הארץ ולכן 
ירקות שגדלו שם בשביעית אסורים מחמת ספיחין. בכלים שבושלו בהם ירקות 
אלו, יש מפרסמים בשם מרן רבינו שיעשו שאלת חכם, אמנם שמענו ממרן 
רבינו שבדבר שאינו חריף יכול להמתין עד עבור מעל"ע )ישא יוסף ח"ה סי' יב(. 

א לדעת מרן הגרי"ש אלישיב זצוק"ל גם שטחים שהם מזרחה מנחל הערבה לא 	.
יצאו מכלל ספק זה, הואיל ואין בידינו לקבוע את תוואי הגבול.

א לעומת זאת, שדות הישוב יהל הנמצ	ותאמזרחה לנחל הערבה, הינם חוץ לארץ. 	.
ובקצירת האומר נפרט )בשו"ת ישא יוסף ח"ה סי' כב מפורטים הדברים באריכות(.

בעקבות הכרעת מרן החזו"א כי השטחים הסמוכים לאילת הינם חו"ל ללא . 	
ספק, קבע מרן הגרי"ש זצוק"ל שדרומית לקו הרוחב שלושים נחשב שיצא 

מכלל הספק, הרי כל מה שגדל שם הינו גידולי חוץ לארץ.

תוואי הגבול ודאי פונה מערבה, אולם מחוסר ידיעה איננו יכולים להכריע שתוואי . 	
הגבול פנה מערבה באיזור פארן וצופר, כי שמא באיזורים אלו - הרחוקים 
מהגבול עדיין לא היתה פניה מערבה. אבל ברור למעלה מכל ספק, שככל 
שמתקרבים לנקודת הגבול, )לחומרא – המעלה השלושים(, תהיה איזו שהיא 
סטיה מערבה, ומכיון שבאיזור שדות הישוב יהל מדובר בשטח שהוא על גבול 
המעלה השלושים כל פניה מערבה מותירה את שדות יהל מחוץ לארץ ישראל. 

ואכן במענה לשאלה, )לקראת שמיטה תשע"ד(השיב מרן שר התורה הגר"ח 
קניבסקי שליט"א  – כי אף לדעת מרן הגר"יש אלישיב זצוק"ל השדות המזרחיים 

של הישוב יהל הינם חו"ל. )וראה בשו"ת ישא יוסף הנ"ל סי' כא אות ז(.

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

זריקת שאריות פירות 
שביעית לאשפה

שאלה:
האם מותר לשים שיירי פירות שביעית בשקית ניילון ולהניח בפח אשפה כמו שעושים 

כיום בתרומה ותרומת מעשר.

תשובה: 
כפי הוראת מרן החזו"א זצ"ל אסור לשים בפח אשפה את שיירי פירות שביעית 
ואת הקליפות שיש להם קדושת שביעית, אלא בפח מיוחד הנקרא "פח שמיטה", 
עד שירקבו. יש לשים כל פעם את שיירי הפירות והקליפות בשקית נפרדת, כדי 
שהשיריים לא ימאסו בגלל תערובת המינים, ואת השקיות להניח בפח שמיטה עד 

שירקבו ואז אפשר להשליכם לאשפה.

ביאורים ומקורות:

 איסור הפסד פירות שביעית איסור על הגברא 
או משום קדושת הפירות

א הגמרא )פסחים נב,ב( אומרת לגבי פירות שביעית: "לאכלה אמר רחמנא ולא 	.
להפסד". ויש לדון אם האיסור להפסיד פירות שביעית הוא איסור גברא, שאסור 
לאדם להפסיד פירות שביעית בכדי שלא ינהג בפירות שביעית כבעלים, או 

האיסור משום החפצא של הפירות - שאסור שילכו לאיבוד.

מאותו פסוק דרשינן גם )ע"ז סב,א(: "והיתה שבת הארץ לכם לאכלה - לאכלה 
ולא לסחורה". ולכאורה איסור סחורה הוא איסור על הגברא שלא ישתמש 
בפירות שביעית כבעלים, ולא איסור משום הפירות שלא לזלזל בקדושת פירות 
שביעית. וגדר האיסור כמו שכתב רש"י באיסור קצירה מן השמור )ויקרא כה 
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בדיאת שודיות פידות שבי ית לושפה

ה,ו(: 	תאספיחאקצירךאל	אתקצוראו	תאענ	יאנזירךאל	את	צר...א"	ותםא	ינךא	וצרא]	תא
השמור[,א	ל	אמןאהמופקר".אוהיתהאש	תאה	רץאלכםאל	כלה...א"	ע"פאש	סרתיםא
עליךא]	קצירהאו	צירה[,אל	א		כילהאו	הנ	הא	סרתים,א	ל	אשל	אתנהו	א	הםאכ	עלא
ה	ית...".אוכמו שאיסור קצירה הוא שלא לנהוג כבעל הבית, הוא הדין יש לומר 
שמה שאסרה התורה לסחור בפירות שביעית, שנדרש מאותו הפסוק, הוא 

משום שסחורה היא מעשה של בעל הבית.

איסור סחורה בפירות שביעית – איסור על הגברא

ואין לומר שאיסור סחורה הוא משום החפצא של פירות שביעית לשמור על 
קדושתם ולא לזלזל בהם. שהרי נחלקו הראשונים מה אסור באיסור סחורה 
בשביעית. הר"ש )שביעית פ"ז מ"ג( כתב שהאיסור הוא לקטוף על מנת למכור 

כאשר הקוטף הוא המוכר, אבל מותר לקטוף למכור ע"י אחר. 

וודאי שמצד הפירות עצמם אין נ"מ מי מוכר, הקוטף או אדם אחר, אלא שהדרך 
היא שהבעלים הוא זה שמוכר, אבל כשמוכר ע"י אחר זה שינוי מדרך בעלים. 

וכן התוס' )ע"ז סב,א( כתבו שאסור לקנות הרבה פירות שביעית בזול ולמכור 
ביוקר אבל מותר לקנות קצת פירות בזול ולמכור ביוקר, וודאי שזה רק משום 
שהרבה זו דרך בעלות ומעט זו מכירה לצורך אכילה. וכך עולה מפשטות שיטת 
הרמב"ם )פ"ו הל' א,ב(, שמותר לקטוף מעט ולמכור ואסור לקנות מעט בזול 
ולמכור ביוקר, וההבדל בין לקטוף לבין לקנות, שלקטוף נחשב להשתמשות 
לצורך אכילה המותרת, ואילו לקנות על מנת למכור נחשב לדרך בעלים.       

לאכלה ולא לסחורה – לאכלה ולא להפסד

וכמו שהדרשה לאכלה ולא לסחורה היא על הגברא כך יש לומר דמה דדרשינן 
"לאכלה ולא להפסד", הוא משום הגברא. והגדר הוא שהתורה התירה להשתמש 
בפירות שביעית לצורך אכילה ומה שאינו רוצה לאוכלם עליו להשאירם 
במקומם )וכך גם כותב המנחת שלמה סי' מו(, משום שהאדם בשנה השביעית 
הוא כאורח על שולחנו של הקב"ה ולא כבעל הבית, ואורח לא לוקח ומפסיד 
את הפירות, אלא משתמש במה שרוצה להשתמש ואת השאר משאיר במקום.

איבוד תרומה שאינה עומדת לאכילה

א הטור )יור"ד סי' שלא( כתב שתרומה טהורה בזמן הזה אסור לשורפה אלא תיקבר. 	.
מקור דבריו הוא בספר התרומה )הלכות ארץ ישראל( וז"ל: "		לא	טהורהא	מורהא
	סוראמןאהתורהאלשורפהאכיוןאשמ		דא	ידים,אכמואדהויא	סוראל	רוםאלהאטומ	הא
מדכתי	אמשמרתאתרומותי,אשצריךאלשומרהאמטומ	האוהו	אהדיןאמ	י	ודא)שכמוא

שדורשיםאש	סוראלטמ	אמתרומהאכךא	סוראל		דאתרומה(.אומ	י	אמוריאר	נואר	יהא
דתנןא	חלקא)סנהדריןאקי	,א	אקי	,א	(א		יאעיראהנידחת,אתרומותאירק	ו,א		לאשריפהא
עםאשללאהעירא)עיראהנידחת(,א	סור.אלכךאטו	אלקו	רהא	םאהי	אטהורהאשל	אהוכשרה,א
ול	איתננהא	כליאפןאימצ	והאוי	כלוה.אוטו	איותראלהכשירהאקודםאשיפרישאהתרומהא

ו	חראכךאיסיקנהאהכהן".

ויש לדון ְלַמה מביא ספר התרומה ראיה מעיר הנידחת, יתכן לומר שהוא מביא 
ראיה לכך שאסור לאבד תרומה כמו שאסור לטמא תרומה, ושניהם לומדים 
ממשמרת תרומותי. וצריך ראיה לכך כיון שזה לא פשוט שאסור לאבד תרומה 
מן התורה שיתכן שמשמרת תרומותי נאמר רק שאסור לטמא. ומצינו כך בתוס' 
פסחים )יג ,א ד"ה ושורפין( שדנו אם יש איסור לאבד תרומה, שעל מה שנאמר 
בגמרא שם ששורפים תרומת חמץ לפני פסח, כתבו התוס' וז"ל: "אפילו אם 
נאמר דאסור לשרוף טהורות משום דכתיב )במדבר יח( את משמרת תרומותי, 
כמו שאסור לטמאם, הכא שרי אע"ג דמדאורייתא בביטול בעלמא סגי ואין 
צריך לשורפה, מכל מקום כיון דסופה ליאסר ולילך לאיבוד שרי לשורפה, כמו 
לטמאותה דשרי ר"מ בסוף פירקין לשרוף טמאה עם טהורה". )שאם שבוע 
לא יוכלו להשתמש בחמץ הוא יתעפש, ואולי אפשר גם לומר שכיון שכאשר 
אינו מבטל את החמץ הוא יאסר, נחשב שהוא הולך לאיבוד, כיון שבלי פעולה 
של ביטול ילך לאיבוד(, עכ"פ רואים שהתוס' כתבו בשאלה בלשון "אפילו אם 
נאמר שאסור לאבד תרומה" משמע שיתכן שאין איסור. אך קשה לפרש כך 
בדברי ספר התרומה, משום שבאמת למה לא שורפים תרומה בעיר הנידחת 

הרי התרומה היא דינה ככל שלל עיר הנידחת.

רש"יא	סנהדריןא)קי	,א	(א	י	ראעלאהנ	מרא	משנהאשתרומותאשלאעיראהנידחתאירק	וא
ול	אישרפואככלאשללאעיראהנידחת,אוז"ל:א"ותרומותאירק	ו,או		מ'אמוקיאלהא	תרומהא
	ידאכהןאדממוןאכהןאהו	אוחלאעליהא	יסוראדעיראהנידחת,אדנהיאד	שריפהאל	אהוי	א
עםאש	ראשללה,אדקדשא	קריאול	אמזלזלינןא	יהאכוליאה	י". היינו, שהסיבה שלא 
שורפים את התרומה שבעיר הנידחת משום שלשרוף אותה זה זילזול בקדש, 
ואף שהיא אסורה ובלאו הכי תלך לאיבוד, מ"מ אסרו לשורפה שלא יזלזלו 
בתרומה. ומבואר ביד רמה )שם( וכן במנחת חינוך )מצוה תסד( שהדין שלא 

שורפים הוא מדרבנן	.

וכך אכן מפרש החזו"א )שביעית סי' ה ס"ק י( את ספר התרומה והטור. וז"ל: 

ויש להוסיף שדברי המבי"ט והמהרי"ט הם להשכיר לגוי, אבל כאן הרי הוא משכיר לישראל   .	
ויש לדון בזה גם מצד לפני עיור וגם מצד מסייע ביד עוברי עבירה. ובכה"ג שכבר השכיר יש 
לצדד לקולא שלגבי לפני עיור י"ל שכיון שיכול לשכור מאדם אחר אין בזה לפני עיור דהוי 
כתרי עברי נהרא. ומצד מסייע ביד עוברי עבירה, י"ל שבדיעבד סמכינן על השיטות שבמומר 
אין מסייע ביד עוברי עבירה כמבואר בש"ך )יו"ד סימן קנא ס"ק ו( ועי' בדגול מרבבה שם 
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בדיאת שודיות פידות שבי ית לושפה

"והנהאהדיןאמ	ו	רא	טוראיור"דאסי'אשל"	א	שםאסה"ת,אושםאכתו	אד	םאל	אהוכשרא
תק	ר.אונר	האדכיוןאדחיישינןאלתקלהאמותראל		דה,אש	ילואהיהאחיי	א	שמירתהאל	א
היהארש	יאלקו	רה,אשזהאממהראהרק	וןאוההפסד,או	מרוא	פסחיםאשםא	תרומהאהמוזהרא
עלאשמירתהא	םאהיתהא	מקוםאהתורפהאיניחנהא	מקוםאהמוצנע,א	ל	אמשוםאתקלהא
רש	יאלקו	רהא	ל	אש	סוראלשורפהאכיוןאש	פשרא	ק	ורהאושריפהאהויא	זיוןאיותר".אא

הסבר לדבריו, שגם קבורה היא איבוד של התרומה אלא שכיון שתרומה בזמן 
הזה הולכת לאיבוד, שהרי אסור לכהנים לאוכלה, ממילא האיסור לאבדה הוא רק 
מדרבנן, והתירו כדי להציל מתקלה, אך לא התירו לשרוף משום שזה בזיון יותר. 

וכך מבואר בחידושי הר"ן, רשב"א והתוס' )פסחים יג,א(,  שתרומה שהולכת 
לאיבוד האיסור להפסידה הוא מדרבנן. שהם שואלים למה שורפים תרומת 
חמץ בפסח הרי מן התורה בביטול סגי. וכותבים שמכאן הוכיח רבנו אפרים 
שאיסור הפסד תרומה הוא רק מדרבנן ומשמרת תרומותי נאמר רק שלא לטמא 
תרומה. והם דוחים את דבריו, שתמיד איסור הפסד בתרומה הוא מן התורה, אלא 
שבחמץ בפסח איסור ההפסד הוא רק מדרבנן כיון שהתרומה הולכת לאיבוד.

הנחה באשפה היא כקבורה

ומטעם זה יצאה ההוראה ממרן החזו"א זצ"ל ]כמבואר בקיצורי הלכות שיצאו 
על פי פסקי מרן החזו"א בספר מצוות הארץ להרה"ג ק. כהנא זצ"ל פי"ב סעי' 
ב, ובקונטרס קיצור הלכות תרומות ומעשרות שהוציא הרה"ח רבי זליג שפירא 
זצ"ל[, שאפשר לעטוף את התרומה והתרומת מעשר ולהניחם באשפה, שהרי 
זה כקבורה. שכיון שהאיסור להפסיד תרומה בזמן הזה הוא רק מדרבנן, והתירו 
איסור זה משום חשש תקלה, אלא שלא התירו לאבד בידים ובשריפה משום 
זילזול, ואין ההנחה באשפה כשריפה שמאבדה בידים, וכשעוטף ומניח באשפה 

אין חשש של זילזול.

וכן, בזמנו שאלתי את מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל אם מותר להשליך לאשפה 
פירות שביעית בתוך שקית ניילון, ומרן אמר לי שאם הם ראויין למאכל אדם 
השלכה לפח האשפה נחשבת להפסד בידים ולא לגרם הפסד כיון שאף אחד 

לא יקח משם, ואסור.

החילוק בין תרומה לפירות שביעית

א בשיירי פירות שביעית היתה הוראה ממרן החזו"א זצ"ל ]מצוות הארץ פרק  מז 	.

שכתב שכל שאינו שוגג בדבר נקרא מומר לענין זה. וכן יש שכתבו לסמוך על מש"כ הפמ"ג 
שבאיסור דרבנן ליכא מסייע.

סעיפים ג, ז, ח,  ובקונטרס סדר השביעית שהוציא הרה"ח ר' זליג שפירא סעיפים 
ח,ט,( לשים אותם בפח שמיטה עד שירקבו ולא להניח באשפה אפילו עטופים. 

וההסבר לכך שבתרומה מותר לשים בפח האשפה ובשביעית לא, הוא כאמור, 
שכל ההיתר בתרומה הוא משום שהאיסור לאבדה הוא מדרבנן ומשום חשש 
תקלה התירו לקוברה, אבל איסור איבוד פירות שביעית הוא מן התורה גם 
בפירות שבלאו הכי לא יאכלו, וכן אין שום חשש תקלה בפירות שביעית. לכן אין 
שום מקור להתיר לקבור פירות שביעית כל זמן שיש עליהם קדושת שביעית. 
וק"ו שאסור לשים אותם באשפה אפילו כשהם עטופים בשקית ניילון, כיון 

שכשהם באשפה הם אבודים כבר מכל העולם שאף אחד לא יוציאם משם. 

 איבוד תרומה הוא איסור חפצא
ואיבוד שביעית איסור גברא

נוסיףאעודאשלפיאמהאשכת	נו,א	יסוראהפסדאפירותאש	יעיתאהו	א	יסורא		ר	אשל	א
ינה	אכ	עלים,אמהאש	יןאכןא	תרומהאה	יסוראהו	א	יסוראחפצ	אשהתרומהאצריכהאלה	יעא
ל	כילה,א]ר	האפסחיםאע	,	אש	כילתאתרומהאנקר	תאע	ודה,או	רמ	"םאתרומותאפט"וא
הכ"	אשכהןאה	וכלאתרומהאמ	רך[,אולכןאכ	שראהתרומהאל	את	יעאלתכליתהאלהי	כלא
ע"יאכהניםא	יןא	יסוראמןאהתורהאל		דה,אמהאש	יןאכןא	ש	יעיתא	סוראל		דאפירותא
ש	יעיתא	פילואש	ל	ואאהכיאהםאילכואל	י	וד,אכיוןאשהפירותאניתנואל	דםארקאל	כילה,א

ו	םא	ינוא	וכלא	יןאלוארשותאלהתעסקא	הםאולק	ועא	תא	ורלם.

אאוכךאמ	ו	רא	חזו"	א)סי'אאטאס"קאיחאד"האולמעשה(אש	סוראלק	וראפירותאש	יעית.א
שהחזו"	אמסתפקא	םאפירותאנכריא	ש	יעיתאש	מראמל	כתםאהיהא	ידאישר	ל,א
ו	נואנוה	יםאלהפרישאמהםאתרו"מאמספק,אה	םאמותראלק	ורא	תאהתרומהאוהתרומתא
מעשראמחששאלתקלהא	ואל	,אכיוןאשוד	יאישא	הםאקדושתאש	יעיתאורקאספקא	םא
הםאתרומה.או	םאמותראלק	וראפירותאש	יעיתאכמואשמותראלק	וראתרומה,אמהאהו	א

מסתפק,א	פילוא	םאהפירותאל	אתרומהאמותראלק	ורא	ותם.א

ועוד שהוא מסיים: "ונראה דנכון להפקיר קודם שימרח הפקר המועיל לאפטורי 
ממעשר כדי לצאת מידי ספק", למה לא לקבור כמו שעושים תמיד בתרומה. 
אלא שפירות שביעית אסור לקבור אפילו כאשר בלאו הכי הם לא יאכלו, כיון 

שניתנו לו רק לאכילה.

פירות שביעית "ניתנו" רק לאכילה כדרכם

א כפי שכתבנו לעיל איסור ההפסד של פירות שביעית הוא על הגברא וכפי ד.
שהסברנו שהקב"ה אמר שאת פירות השנה השביעית מותר לאכול, אבל אם 
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המשכיד גיץה לודש שויץו שומד שמימה

איננו אוכלים נשאירם כמות שהם ולא נעשה בהם דבר. גם האיסור לאכול חי 
את מה שדרכו לאכול מבושל והאיסור לאכול מבושל את מה שדרכו לאכול חי, 
והאיסור לשנות פירות מברייתן דהיינו שלא לסחוט פירות, נובע מאותו יסוד 
שפירות שביעית ניתנו לאכילה כפי שניתנו ע"י הבורא ואיננו בעלים לשנותם. 

אפשר לומר שכמו שהקב"ה ציווה לעובדי האדמה עבדו שש שנים ושבתו שנה 
שביעית כדי שתדעו שהארץ שלי, כך לאוכלי הפירות אמר הקב"ה מותר לכם 
לאכול כדרך הרגילה, אך מה שאינכם רוצים לאכול תשאירו כמות שהם כדי 

שתדעו שהפירות שלי.

על פי מה נקבע יעוד ודרך השימוש בפירות שביעית

ויש להוסיף עוד. החזו"א )סי' יד ס"ק י( כותב בפירות שהם מאכל אדם והתקלקלו 
וראויים עכשיו רק לבהמה אם הם עומדים לבהמה אסור עדיין להשליכם לאשפה 
עד שיתקלקלו גם ממאכל בהמה, אך אם הם לא עומדים לבהמה לכאורה היה 
מותר להשליכם לאשפה. אך הוא דן האם הולכים אחרי אותו מקום אם בו רגילים 
לתת את הפירות לבהמה או לא, או שהולכים אחרי רוב עולם, או שהדבר מסור 
לחכמים כפי התשמיש הנאות, ואפשר שהתשמיש הנאות הוא ליתן לבהמה 
ועדיין קדשי. דהיינו אף שברוב העולם לא רגילים לתת לבהמה פירות שנרקבו 
ונפסלו ממאכל אדם, כל שהם עדיין ראויים לבהמה אסור להשליכם לאשפה 
משום שהשימוש הנכון הוא לתיתם לבהמה. ויש להבין היכן מצינו שחכמים 

קובעים מה ראוי לעשות בפירות. 

אלא כפי שנתבאר שהכללים בשמיטה נקבעים כפי מה שהקב"ה ייעד את 
הפירות ואת זה חכמים קובעים. 

אפשר להביא ראיה לזה מרש"י )סוכה מ,א(. הגמרא שם אומרת שאין קדושת 
שביעית בעצים כיון שהם עומדים להסקה והסקה היא שימוש של הנאה 
אחרי הביעור ]שאופים אחרי שהעצים נשרפו[. ושואלת הגמרא שיש עצים 
שמשמשים להאיר ושם ההנאה והביעור שווים. עונה הגמרא סתם עצים להסקה 
ניתנו, שסתם עצים עומדים לשימוש להסקה והולכים בכל העצים אחרי הסתם. 
ומפרש רש"י: "סתם עצים של היסק להסקה ניתנו לבריות". ויש להבין מי נתן 
אותם לבריות, למה רש"י לא כתב סתם עצים הבריות משתמשות בהם להסקה. 
אלא שהשימוש והייעוד בפירות שביעית נקבע לפי מה שייעד אותם הקב"ה, 

והוא ייעד  את העצים להסקה. 

רבי מיכאל גלעדי שליט"א 
מרבני בית ההוראה וראש כולל בבית המדרש

המשכיר גינה לאדם שאינו 
שומר שמיטה

שאלה:
המשכיד בית  ש גיץה צמודה, לודש שויץו שומד תודה ומצוות, ו תה לאדות 
שץת השמימה הת ודד שבש ה שהשכיד לו לישב ששץת השמימה תלול 
בתוך במן השכידות, והוויל וכפי הץדוה השוכד שויץו שומד תודה ומצוות י בוד 

בגיץה בשץת השמימה, שולתו כיצד ומה צדיך ל שות.

תשובה: 
המשכיד גיץה לודש הלשוד  ל השבי ית צדיך להתץות  מו שלו י שה מלוכות 
בגיץה בשץת השמימה. וש לו התץה, וו שהתץה ולושש שהשוכד י שה מלוכות 
בגיץתו, לכתלילה יש ללוש לשימות ש ובד  ל שביתת שדהו גש וש ולדיש 

 ובדיש בגיץתו ולכן יש להפאיד ות הגיץה בפץי שלושה. 

ומץש וש לו השכיד גיץה, ולו השכיד דידה לודש שויץו שומד שמימה ופילו 
שיוד  שיש לו  ציציש בתוך הבית וימפל בהש כדגיל, ויץו צדיך להתץות  מו 

שלו י בוד בהש וויץו צדיך להפאיד ביתו. 

ביאורים: 

עשה דשביתת שדהו

מלבד מה שכתבה התורה במצוות השביעית שלא לעשות מלאכת קרקע ככתוב 
)ויקרא כה, ג(: "שדך לא תזרע וכרמך לא תזמור", נאמר גם כן )שם שם, ב(: "ושבתה 

הארץ שבת לה'" שהיא מצות עשה להשבית את הארץ בשנת השמיטה. 

נחלקו הראשונים האם התחדש במצוה זו שהקרקע של האדם צריכה לשבות 
בשביעית, ואפילו שהאדם בעצמו לא עובד, צריך לדאוג שאחרים לא יעבדו בשדהו. 
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המשכיד גיץה לודש שויץו שומד שמימה

או שלא התחדשה כאן מצוה נוספת, אלא נאמר איסור עשה בנוסף על הלאו 
שלא יעשה מלאכת קרקע בשנה השביעית. 

לדעת התוס' )ע"ז טו, ב( והרמב"ם )שמיטה ויובל פ"א הלכה א( מצות שביתת 
שדהו היא רק שצריך לשבות ממלאכת הקרקע, והעובד בשביעית עבר על הלאו 
וביטל את העשה, אמנם אם אדם אחר עבד בשדהו לא עבר איסור. אמנם לדעת 
התוס' רי"ד ורבינו אלחנן )עבודה זרה טו, א( מלבד הלאו שהאדם עצמו לא יעבוד 

בשביעית, הוא מצווה ששדהו תשבות אף אם הוא עצמו אינו עובד בה.

הנידון בשאלה שלפנינו במשכיר גינה לאדם שאינו שומר תורה ומצוות הוא לאותם 
שיטות הסוברות שמלבד המצוה שלא לעבוד בקרקע בשביעית מצווה האדם גם 
שהארץ תשבות, והשאלה האם גם כשמשכיר את השדה מוטל עליו החיוב לדאוג 
שהארץ תשבות, או דילמא כיון שהשכיר את השדה אינו מצווה עליה, והחיוב הוא 

על השוכר שכן הקרקע היא עכשיו באחריותו.

האם בזמן השכירות הקרקע שייכת עדיין למשכיר

לכאורה שאלה זו תלויה האם שכירות קניא, והקרקע בזמן השכירות נחשבת של 
השוכר, או ששכירות לא קניא והקרקע שייכת למשכיר, ונמצא שעדיין הוא מצווה 

להשבית את שדהו ולדאוג שאחרים לא יעבדו בה בשביעית. 

ומצינו בזה סתירה, שבגמ' בעבודה זרה )טו, א( מבואר ששכירות לא קניא, והקרקע 
היא בבעלות המשכיר. אמנם מאידך גיסא הגמ' בבבא מציעא )נו, ב ועוד מקומות( 

אומרת ששכירות ליומא ממכר. 

סתירה זו הקשה הבית יוסף )חו"מ סימן שיג( על הרמב"ם שבהלכות שכירות )פרק 
ו הלכה ה( פסק שהזבל של בהמותיו של השוכר שייך לשוכר, אבל זבל שהגיע 
מבהמות של אחרים וכגון שנכנסו לחצר השוכר הזבל שייך למשכיר, והטעם שחצירו 
של אדם קונה לו שלא מדעתו. והקשה הבית יוסף "ומכל מקום יש לתמוה על 
דברי הרמב"ם ז"ל דכיון דקיימא לן בב"מ נו, ב ששכירות ליומא ממכר הוא חצרו 

של שוכר הוא, וזוכה לו, ולא היה לו לקנות למשכיר".

ועיין בש"ך )שיג ס"ק א( שעמד על שאלת הבית יוסף וכתב שאישתמיטתיה דברי 
התוס' בב"מ )נו, ב ד"ה והאי( והתוס' בע"ז )טו, א ד"ה והשתא( ותרומת הדשן )ריש 
סימן שיח( דלא אמרינן שכירות ליומא ממכר רק בהונאה ולא בשאר דוכתי. והביא 
את דברי הב"ח )סי' שיב( שמדרבנן שכירות קונה גם לגבי שאר דברים, וכתב על 

זה הש"ך לא ידעתי מנא ליה.

להלכה נחלקו הפוסקים, הסמ"ע )שיג ס"ק ה( כתב שאף שהשו"ע פסק כהרמב"ם 

שהחצר שייכת למשכיר, מ"מ לרש"י והרא"ש והטור הקרקע שייכת לשוכר לענין 
לזכות במציאות וכדו' והכי נקטינן שהקרקע של השוכר, וכן הביא הגר"א בביאוריו. 
אמנם הש"ך נקט כדעת הרמב"ם והשו"ע שהחצר שייכת למשכיר והוא שזוכה 

במציאות.

ולפי זה הנידון האם המשכיר עובר בשביתת שדהו בזמן שמשכיר את הקרקע 
לאדם אחר תלויה במחלוקת הנ"ל, שלדעת הסמ"ע שהשוכר הוא הבעלים, א"כ עליו 
מוטלים כל החיובים של שביתת הארץ, וכאמור כן נראה שהכריע הגר"א בביאוריו 
שם. אמנם לדעת הש"ך פסקינן כהרמב"ם והשו"ע שהקרקע שייכת למשכיר, ולפי 
זה אם השכיר את שדהו לאדם שעובד בה בשביעית עובר על עשה דשביתת שדהו. 

והנה מצינו שהמבי"ט )ח"ב סימן סד( והמהרי"ט )ח"ב סימן נב( דנו בשאלה דומה 
לגבי גוי, האם מותר להשכיר לגוי שדה אף שיעבוד בה בשנה השביעית, וכתבו 
שאם משכירים לכמה שנים אע"פ שיודע ששנת השמיטה תחול בתוכם מותר 
דהוי הבלעה, ולא אסרו כי אם להשכיר בשביעית או סמוך לה, והחילוק הוא שכיון 
שמשכירה לכמה שנים אפשר שבשנת השמיטה לא יעבוד בה, ]שכן הדרך מידי 
כמה שנים להוביר את השדה לחזק כחה[, ועי' פאת השולחן סוף סימן כג סעיף 
טו שהביא את דבריהם להלכה שמותר להשכיר בהמתו לנכרי בשביעית, ושדהו 

אסור להשכיר לנכרי אלא שלא בסמוך לשביעית.

ועי' בדבריהם שנקטו כתורי"ד שבגלל שמצווה על שביתת שדהו לכן אסור להשכיר 
שדהו בשנת השמיטה או סמוך לה. ונמצא שאם באנו לחוש לדעת התורי"ד דעימיה 
שבשביתת שדהו היא מצווה שגם אחרים לא יעבדו בשדהו, לא יהני מה שמשכיר 
את השדה לאחר, כיון שעדיין החיוב עליו, ונמצא שאין להשכיר בשישית בית עם 
גינה לאדם שאינו שומר תורה החשוד שלא ישמור דיני שביעית, מכיון שרוב חוזי 

השכירות הנעשים כיום מתחדשים בחתימה בכל שנה	. 

וכיון שכך יש להורות לאותם שמשכירים את ביתם ויש בו חצר, לאדם שאינו שומר 
תורה ומצוות, שיתנו מראש בחוזה שלא יעבוד בשביעית בגינה, ובפרט עבודות 

ויש להוסיף שדברי המבי"ט והמהרי"ט הם להשכיר לגוי, אבל כאן הרי הוא משכיר לישראל   .	
ויש לדון בזה גם מצד לפני עיור וגם מצד מסייע ביד עוברי עבירה. ובכה"ג שכבר השכיר יש 
לצדד לקולא שלגבי לפני עיור י"ל שכיון שיכול לשכור מאדם אחר אין בזה לפני עיור דהוי 
כתרי עברי נהרא. ומצד מסייע ביד עוברי עבירה, י"ל שבדיעבד סמכינן על השיטות שבמומר 
אין מסייע ביד עוברי עבירה כמבואר בש"ך )יו"ד סימן קנא ס"ק ו( ועי' בדגול מרבבה שם 
שכתב שכל שאינו שוגג בדבר נקרא מומר לענין זה. וכן יש שכתבו לסמוך על מש"כ הפמ"ג 

שבאיסור דרבנן ליכא מסייע.
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המשכיד גיץה לודש שויץו שומד שמימה

דאורייתא ]זריעה ונטיעה וזימור[, שאין להקל בהם כלל ]ועין הערה	[, ורק 
יכול להשקות את הגינה או לעשות פעולות של נקיון ואם יעבוד יחשב כהפרת 
חוזה על כל המשתמע מכך. וכן אותם שמשכירים שטחים חקלאיים לאדם שאינו 

שומר תו"מ ישכירו רק עד שנת השמיטה ולא יותר.

אמנם בנידון דידן שכבר השכיר את שדהו ושאלתו היא כדת מה לעשות לאחר 
מכן, ובפשטות אי חיישינן להנך שיטות שעובר על שביתת שדהו צריך להפקיר 
את שדהו לשנת השמיטה, כמו שמצינו לגבי שביתת בהמתו בשו"ע )או"ח סימן 
רמו סעי' ג( שאם אדם השכיר את בהמתו לגוי בערב שבת והתנה עמו שיחזירנה 

לו קודם השבת ועיכבה הגוי אצלו שצריך להפקיר את בהמתו קודם השבת. 

אמנם במעדני ארץ שביעית )סימן יג ס"ק יד( הסתפק בזה, ובתחילה כתב שאם 
יש חיוב שביתת הארץ בשדה בשביעית כמו בשבת א"כ לא מצאנו ידינו ורגלינו 
בהשכרת בתים לאנשים חשודים שזורעים גם בגינות שלפני הבתים או מעמידים 
שם עציצים נקובים, וכתב שלפי זה יתחייב בעל הבית להפקיר את ביתו בשביעית 
כדי שלא יעבור על עשה דשביתת שדהו. אמנם לאידך גיסא י"ל שאם השכיר 
לישראל ]ולא לגוי[ שהוא מוזהר שלא לעבוד בשביעית שרק השוכר עובר ולא 
המשכיר ולכן אין צריך להפקיר. והוסיף שלא מסתבר שצריך להפקיר שהרי גם 

אחרי ההפקר הרי הוא ברשות ישראל ויש עבירה.

וכן בשו"ת מנחת שלמה )ח"א סי' נא אות ג( כתב וז"ל "צ"ע להתוס' רי"ד ורבינו 
אלחנן ז"ל דסברי במסכת ע"ז דף טו, א, שהבעלים עוברים בעשה בזה שהשוכר 
זורע וחורש בשדהו בשביעית, דלפי"ז המשכיר את ביתו צריך לחייב את השוכר 
לשמור על שביתת שדהו בשביעית, ואם הוא רואה אח"כ שהשוכר חורש וזורע 
בגינה שלפני הבית, צ"ע מה טעם לא יתחייב המשכיר למונעו או להפקיר את 
השדה, כמו במשכיר בהמה לעכו"ם לענין שביתת בהמתו בשבת. ואע"ג שהשוכר 
הוא ישראל ולא נכרי, וגם לאחר ההפקר ג"כ לא תתקיים קרא דושבתה הארץ 

אפי"ה צ"ע אם חייב להפקיר", עכ"ל. 

הפקרת חלקו בבנינים משותפים שעובדים בשביעית

והנה מצינו כעין זה בבנינים משותפים שיש בהם דיירים שאינם שומרי תורה 
ומצוות ומביאים גננים שעובדים בשנת השמיטה שלא כדין, שצריך להפקיר את 
שדהו לשנת השמיטה, כפי שהורה הגרי"ש אלישיב זצ"ל )קובץ תשובות חלק א 

עי' בשו"ת שאילת דוד בסוף חידושיו לשביעית שכתב שלענין מלאכות דרבנן ליכא חיוב שביתת   .	
הקרקע והוא רק דין אקרקפתא דגברא שלא יעשה מלאכות. וכן נקטו הגרי"ש אלישיב והגר"נ 
קרליץ זצ"ל הוב"ד במשפטי ארץ פרק ט הערה 6. ועי' מעדני ארץ סימן יג אות טו מש"כ בזה.

סי' רלב ובסי' רכט( שיפקיר את החלק שלו בשדה בפני ג' ]עי' משפטי ארץ פרק 
ט סעי' ב ובהערה מס' 3 שההפקר צריך להיות דוקא בפני ג' שכיון שאינה חמורה 

אצל אדם אין גמירות דעת להפקר בפני אחד וצריך ג'[. 

אמנם יש להעיר בזה דמה יהני אם יפקיר, והרי הגינה והחצר רשומים על שמו 
בטאבו, וכיון שכן אין ההפקר נחשב כיון שעדיין הוא שלו. ובקובץ קול התורה )לו 
עמ' כו( עמד בזה והביא בשם הגרי"ש אלישיב זצ"ל שאין צריך למחוק את שמו 
בטאבו כיון שיש אומדנא שמפקיר. וכן עיין בספר מפרי הארץ )חלק ו עמ' רא 
ואילך( במאמרו של הגר"מ שפיר שליט"א, שהביא את הוראת הגרי"ש אלישיב 
בבנינים משותפים שעובדים בשמיטה שיש להפקיר את חלקו בגינה, והקשה על זה 
הגאון רבי אשר וייס שליט"א דמה יהני ההפקר והרי כתב החזון איש שביעית )סי' 
כז( שמכירת הקרקעות לא מהני לגוי מכיון שאינה רשומה בטאבו, והביא מהחזון 
איש )ב"ק סי' י, ט( שכאשר המלכות מקפדת על כך אין חילוק וגם בין ישראל 
לישראל הדין כך. ועיי"ש שביאר שאפילו שקניה על ידי רישום בטאבו נחשבת 
מעשה קנין גמור, מכל מקום גם בלא כן יש תוקף לחוזה מכירה שבין קונה למוכר 
לאחר ששילם, שזוכה הקונה במין בעלות על הנכס ונקרא לפי המושג שלהם 
בעלות שביושר, ]וכן כתב הגרי"ש אלישיב זצ"ל בתשובה חלק א סימן רו[, והוא 
הדין כשמפקיר אע"פ שעדיין בטאבו הגינה רשומה על שמו יש תוקף להפקר שלא 

יעבור על איסור שביתת שדהו.

והאריך בזה במעדני ארץ )שביעית סימן יח( שיש תוקף למכירה גם בלא טאבו כאשר 
המוכר והקונה מסכימים שיחול המקח, והטעם שאף שדין המלכות שכל מקח שלא 
נרשם בספרים אין לו שום תוקף, מכל מקום כל זה דוקא בנוגע להממשלה שאינה 
רוצה להתחשב עם המקח, אבל מכל מקום גם מי שרשום אצלם בתור בעלים יכול 
לתת לאיש אחר לרדת לשדהו ולהתנהג שם כבעלים, ואם יבואו המוכר והלוקח 
להתדיין בבית דין של ישראל ויחתמו על שטר בוררות שהם מקבלים עליהם את 
הדין אז גם הממשלה תתחשב עם הפסק דין ותכוף את המוכר להעביר את הקרקע 
על שם הקונה. וכן מבואר בשו"ת שבט הלוי )חלק ט סימן שו( שבכל מוכר ולוקח 

יש תוקף לחוזה גם בלא רישום בטאבו דוקא. 

הדרינן לנד"ד שאדם שהשכיר את שדהו לאדם שאינו שומר שמיטה שיש מקום 
להסתפק האם חייב להפקיר כמבואר בדברי המעדני ארץ. ובפרט שיש כאן ב' 
צדדים שאין איסור, דהיינו שיטת הרמב"ם והתוס' שאין עובר על שביתת שדהו 
אם אינו עובד, וגם לתורי"ד והרבינו אלחנן שעובר אפשר שנקטינן ששכירות ליומא 
ממכר והכל באחריות השוכר. ומכל מקום לכתחילה ודאי שיש להורות שיפקיר 
את החצר בפני ג' ולכל הפחות יפקיר בפני אחד כמבואר שם במ"ב ס"ק טו, וכן 

הורה הגר"מ שטרנבוך שליט"א.
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המשכיד גיץה לודש שויץו שומד שמימה

]בהקשר זה ובמאמר מוסגר, לבית ההוראה הגיע השאלה במי שהפקיר בשמיטה 
הקודמת שדה חקלאית העומדת להפשרה לבניה, וכעת בשמיטה זו עדיין הקרקע 
באותו מצב ועדיין לא הופשרה, האם צריך להפקיר מחדש, ולכאורה אם לא היה 
בקרקע לאחר השמיטה הקודמת ולא עשה קנין נמצא שהקרקע עדיין הפקר ואין 
צריך להפקיר. אמנם אם מראש עשה הפקר רק לשנת השמיטה, וכפי המבואר 
בשו"ע בסי' רמו ובמשנה ברורה ס"ק כד ובשער הציון שם שלגבי שביתת בהמתו 
הנמאת ביד גוי יש אומרים שמפקיר רק לשבת, א"כ נמצא שלאחר השמיטה 
הקודמת השדה חזרה אליו וצריך לשוב ולהפקיר, ועי' בתשובות רע"א סימן קמה 
שדן אם שייך הפקר לשבת אחת, וא"כ ה"ה בנד"ד לשנה אחת. ועי' בחזון איש 

חו"מ ליקוטים סימן יג ס"ק יח מש"כ בזה[.

משכיר דירה שאין בה גינה לאדם שאינו שומר שמיטה 

אמנם אם אין לו גינה צמודה לדירה ומשכיר לו רק דירה אלא שיש לשוכר עציצים 
נקובים בבית, לכאורה אם עציץ נקוב דינו כקרקע הדין נותן שצריך להפקיר את 

הדירה, כיון שעציץ נקוב דינו כקרקע ונמצא שהקרקע שלו אינה שובתת. 

אמנם נראה שכאן יש להקל שאין צריך להפקיר, שהרי הירושלמי )ערלה פרק 
א הלכה ב( הסתפק האם נוהגים דיני שביעית בבית, ונשאר בספק. ודעת הפאת 
השולחן לקולא שאין נוהגים דיני שביעית כיון דספק דרבנן לקולא. ואף לדעת 
החזון איש )שביעית סימן כב, א( שיש להחמיר בעציצים נקובים, מיהו במקום 
שהוא עצמו לא עושה מלאכה אלא אחרים עושים בשדהו שיש מחלוקת האם 
בכלל מצווה על השביתה, וכן יש מחלוקת האם החיוב על המשכיר או על השוכר, 
בכל כה"ג יש להקל שלא צריך להפקיר. ]ובפרט שיש צד שבמרצפות שיש בבתים 

כיום כל העציצים דינם כאינם נקובים ואכמ"ל[. 

ובמנחת שלמה ח"א סימן מ )עמ' ריח( כתב דאין לחוש לזה מטעם אחר, שהרי 
בגוף הקרקע שהבעל הבית מצווה על שביתתה לא נעשה כלל שום איסור, אלא 
שהזרעים יונקים ממנה, אבל אינם גדלים בה ומקיימי שפיר קרא דושבתה הארץ. 
והוסיף שאף אם נאמר כאילו ארעא דידיה משבחת ליניקת הזרעים שאסור עכ"פ 
מדרבנן, מכל מקום כיון ששביעית דרבנן לא גזרו רבנן על עבודות שהם אסורים 

רק מדרבנן. 

האם מכר לזמן מהני בשביתת שדהו

ועוד נראה שיש עצה נוספת למי שכבר השכיר גינה לכמה שנים ולא החריג את 
שנת השמיטה, שיבקש להוסיף בחוזה השכירות שלא משייר לעצמו שום בעלות 

כל זמן השכירות, ובכה"ג לכאורה לכו"ע אינו עובר על שביתת שדהו, שכן השדה 
קנויה לשוכר לבדו ומיקרי מכר לזמן ששייך הכל לשוכר.

ומקור לדברים, שהנה הש"ך הנז"ל )סימן שיג ס"ק א( הביא את קושית הראב"ד 
)פרק ו מהלכות שכירות הלכה ה( שהקשה על הרמב"ם שפסק שהחצר שייכת 
למשכיר והקשה והרי מבואר בכמה דוכתי שאם שוכר את מקומו השוכר קונה, 
]כוונתו למה שפסק בשו"ע סימן קצח סעיף ה שאם החצר משתמרת לדעת השוכר 
הוא קונה שם אם עומד בצד המקום ההוא, וכן בסימן ר סעיף ב מבואר שאם 
החצר מושכרת לו קונה דהוי ברשותו[. ותירץ הש"ך בב' אופנים: א. שיש חילוק 
בין דעת אחרת מקנה לבין מציאה והפקר, שאם דעת אחרת מקנה קונה אפילו 
בשכירות. ב. דשאני התם שהונח בו הדבר לדעת השוכר וכיון ששכר מתחילה 
המקום לשם, מסתמא לשם כך שכרו שכל מה שיונח בו יהא כאילו מונח ברשותו, 

ומשא"כ במציאה והפקר. 

והקצות החושן )ס"ק א( הקשה על התירוץ השני שמהני משום שהונח על דעת כן 
שיקנה מקומו. והרי כיון שמדינא הוי חצירו של המשכיר א"כ היכי מצי קני שוכר 
מהמשכיר אם החצר שכורה. ומדבריו נראה שהעיקר הוא ששכירות לא קניא. 
והביא הקצות מש"כ הלח"מ )פ"ז משכירות הלכה א( בשם מוהר"ר מרדכי מטאלון 
שהטעם שלא זוכה השוכר מבואר בסוגיית הגמ' לפי פירוש הרמ"ה, שהוי כאילו 
פירש ואמר שלא השכיר החצר כי אם לתשמישים הצריכים לו, אבל בזכות שהיה 
לו מדברים אחרים לא זכה, ולפיכך היא שלו. ולפי דבריו מבואר שאם המשכיר רוצה 

שהשוכר יזכה ולא משייר לעצמו את הכח שהחצר תזכה לו שפיר זכה השוכר.

ואכן מצינו סברא זו במאירי )ב"מ קב, א ד"ה זו היא(, שכתב בשם גדולי המחברים 
שמה שאמרו בשוכר את מקומו ששייך לשוכר, הוא שעל דעת כן השכירה לו 
שתקנה לו מקומו לאותו דבר ששכרו לו. ומבואר מדבריו שאם הוא לא משייר 
לעצמו בקרקע הרי היא בבעלות השוכר עד תום השכירות, וממילא ה"ה גם לגבי 
הדינים והאיסורים שאם לא שייר לעצמו כלום הכל באחריות השוכר ואין המשכיר 

עובר עליה3. 

ומצינו כעין זה מפורש בש"ך )יו"ד קנא ס"ק יב(, לגבי מה שכתב הרמ"א שם שנהגו 
להשכיר לעכו"ם דירה כיון שאין מכניסים עבודה זרה בבתיהם. והקשה הש"ך 
והא קא חזינן שמכניסין ע"ז אפילו בקביעות. ותירץ הש"ך שאפילו ששכירות לא 

יש להעיר שהוא הדין לאותם שרוצים לזכות במצות שמיטת קרקע ואין להם קרקע ששוכרים   .3
קרקע מאנשים שמטפלים בזה ושאלתם האם מהני השכירות או שמא שכירות לא קניא. 
ותליא בפלוגתא דלעיל. אך להאמור אם ירשמו להדיא בחוזה שהם שוכרים את הקרקע כדי 
לקיים את המצוות והמשכיר לא משייר בו חלק, הרי חשיב כמכירה לזמן שהכל שייך לשוכרים 

ושפיר מקיימים בזה את המצוה.
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ץתיץת פידות שבי ית לאמץיש שמפודדיש המוכל

קניא סמכינן על מה שכתב הרא"ש )עבודה זרה פ"ק סימן כב( שנהי ששכירות 
לא קניא מ"מ כיון שבדיניהם שכירות אלימא כמכר, דהרי אף אם נפל ביתו של 
המשכיר אין המשכיר יכול להוציא את השוכר, וכיון שהוי כמכר ממילא אין איסור 

על הישראל אם מכניס הגוי עבודה זרה לביתו. 

אמנם בחזון איש שביעית סימן כד סוס"ק כד ד"ה כ' הרא"ש, הביא את דברי הרא"ש 
ששכירות אלימא כמכר לזמן והקשה שלגבי שבת ותרומה מכר לזמן לא מהני ומי 
יימר שמהני לגבי הלאו שלא תאכל כל תועבה. ויש להעיר שכה"ג יש להעיר לגבי 
שביתת שדהו דמי יימר שמהני מכר לזמן שלא יעבור על שביתת שדהו, ועדיין צ"ת.

לסיכום: 

נחלקו הראשונים האם אדם עובר על שביתת שדהו, אפילו כשאינו עובד בשביעית  א. 
אלא אחרים עובדים בשדהו.

לדעת התוס' רי"ד ורבינו אלחנן שעובר על שביתת שדהו המשכיר דירה לאדם  ב. 
שאינו שומר תורה ומצוות צריך להתנות עם השוכר שלא יעבוד בשדהו בשביעית 

ולכל הפחות יתנה עמו שלא יעשה מלאכות דאורייתא.

אם השכיר כבר את שדהו או חצירו לאדם החשוד על השביעית, לכתחילה יש  ג. 
להפקיר את השדה או החצר בפני ג'. 

כמו כן לפי הרא"ש והש"ך יועיל אם יוסיף בחוזה שמשכיר לו את כל הזכויות  ד. 
והבעלות בקרקע, שבזה י"ל שאינו עובר על שביתת שדהו כיון שהוי מכר לזמן 

וכל החיוב הוא על השוכר.

רבי ושד בודובסאי שליט"א
מרבני בית ההוראה

נתינת פירות שביעית 
לקטנים שמפוררים המאכל

שאלה:
תיץואות וילדיש אמץיש שבוכילתש מתפודדיש ומתפבדיש ללאיש מהווכל, 
הוש מותד ליתן להש לוכול לבדש פידות שבי ית וו צדיך ליתן הווכל לתוך 
פיהש שלו יפסדו הפידות, והוש שכשיש לו בביתו גש פידות שישית וו לו"ל 

יש לה דיף שלו להוכילש פידות שבי ית.  

תשובה:
לד ת מדן הגדי"ש ולישיב בצ"ל מותד ליתן לכתלילה לתיץואות וילדיש אמץיש 
פידות שבי ית למוכל, כל במן שהש ווכליש וותש כדדך שהש דגיליש לוכול, 
וף שללא מהווכל מתפודד וץופל לדצפה וץפסד, ווף כשיש לו פידות שישית 
ץותן להש לכתלילה פידות שבי ית. ומץש וש משלאיש ומשליכיש הווכל 
שלו כדדך וכילה, צדיך לאלת מהש שלו ישליתו פידות שבי ית. ומדן הגד"ל 
אץיבסאי שלימ"ו כתב בד ת מדן הלבו"ו דמדיץו מותד ליתן להש וף שמבבבבין 
בוכילתש כיון שהוו גדש הפסד ומץש משוש ליץוך יש למץו  מבה. וופשד שוף 
לדבדיו בהו דא כשהגי ו האמץיש לגיל ליץוך, ובל אודש גיל ליץוך מותד לתת 

להש פידות שבי ית למוכל וף שמפסדיש.

ביאורים:

מעשה הפסד, הפסד בידים, גרם הפסד

בס' בית רידב"ז פ"ה סק"א, פוסק כדעת המבי"ט שגרם הפסד בפירות שביעית 
מותר וכתב דאף שהפסד כ"ש אסור בפירות שביעית, מכל מקום מותר ליתן לתינוק 
משום דהוי גרם הפסד המותר, ואין להקשות דהא אסור לספות לקטן איסור בידים, 
משום שבשעה שנותן לו הרי הוא היתר ורק אח"כ התינוק מפסיד, עכת"ד. וצ"ב 
מדוע ברירא ליה שכנותן בידים לתינוק אף שודאי מפסיד חלק מהפרי ]ופעמים 

מיד עושה כן[ דמקרי גרם הפסד ולא מפסיד בידים.  

בחזו"א סי' יד סק"י ד"ה ולמדנו, כתב שאין איסור להניח פירות שביעית שירקבו 
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ץתיץת פידות שבי ית לאמץיש שמפודדיש המוכל

מעצמן, אבל מוכח שם בדבריו שאסור להעלות לגג מאכל אדם במטרה ליבשו 
בשמש, דפעולת הנחת הפרי על הגג במטרה לייבש, אינה בכלל ההיתר להניחן 
להרקב ממילא אלא נקרא 'מפסיד בידים', ומה שהתירו בירושלמי להעלות 
קניבתא דירקא ]שאריות ירק[ לגג ליבשה הוא רק בשאריות מאכל אדם שמחמת 
גריעותן אינן עומדות להאכל אלא להרקב, ויותר מזה באלו השאריות ע"י שמעלן 

לגג ליבוש, במקום שירקבו מתקנם למאכל בהמה. 

ולדבריו שהנחה על הגג מקרי 'מפסיד בידים', אף שהירושלמי מגדירו 'יבשה מן 
גרמא' שהוא משמעות גרם ולא בידים, דס"ל לחלק בין מעשה הפסד שמתייחס 

לגוף הפרי, לבין הפסד בידים שמתייחס ליעוד שימוש הפרי, ויבואר לקמן.

קניבתא דירקא

מצינו בדברי החזו"א ב' חידושים, הראשון במה שכתב שהנחת פירות ליבשן בגג 
נקרא 'מפסיד בידים', ואף שהוא תהליך איטי וארוך, אינו נכלל בשם גרמא אלא בשם 
בידים, ופליג בזה על ראיית מהרי"ט להוכיח מכאן שגרם הפסד בפירות שביעית 
מותר. ונראה בביאור טעמו דדין הפסד יש לחלקו לג' ענינים: א. מעשה בידים  ב. 
מפסיד בידים  ג. גרם הפסד. דמעשה בידים הוא לפעול מעשה הפסד 'בגוף' הפרי 
בידיו, כמו ששורפו. הענין השני 'מפסיד בידים', והוא שקובע או מייעד את הפרי 
ל'מצב' שעל ידו לא יגיע הפרי לשימוש עד שיפסד גופו, ואף אם תהליך קלקול גופו 
של הפרי יקח זמן מרובה נקרא 'בידים', כיון שבפעולתו מיד נתחדש בפרי עתיד 
של הפסד שלא היה בו. הענין השלישי הוא גרם הפסד, שע"י פעולת השתמשות 
בפירות באופן המותר נתחדש גרם הפסד, כגון הרוצה לאכול חצי פרי, ע"י שחותך 
לאכילה חצי אחד ומשאיר החצי השני גורם לקלקול מהיר של חציו, והוא מותר 
לכו"ע. וכן מבואר לקמן עוד אופן, בפרי שאינו עומד לאכילה שמותר פעולת גרם 
הפסד. ]רק סבר שהנחה על הגג מקרי הפסד בידים כלפי יעוד לשימוש, וגרם 
הפסד כלפי גוף הפרי, ונמצא דפליגו חזו"א ומהרי"ט בראי' מקניבתא אם יש בה 
הפסד בידים, אבל על גרם הפסד גופו שאינו הפסד יעודו לכו"ע מותר, יעוי' לקמן[.   

למדנו דיש ב' אופני הפסד פירות שביעית, הראשון פעולת הפסד גוף הפרי והשני 
קביעת ויעוד הפרי למצב הפסד, והטעם, כיון שמפסיד בידים את הפרי מעמידתו 
להשתמשות אכילה, בזה שמעמידו להיות נפסד, אף שאת גופו אינו מפסיד במעשה 

זה אלא נעשה ממילא, מכ"מ הוא פעולת הפסד משימושים.  

וכ"כ במשנת הגרי"ש פ"ז ה"ז ואילך, שאסור להוציא אוכל מהמקרר במטרה שיעמוד 
עד שיתקלקל מעצמו, כיון שהיא פעולה שתכליתה להפסד ואף שיתקלקל האוכל 
רק אחרי כמה ימים . וכן הכנסת פירות שביעית לאשפה אף בכמה שקיות היות 

ואין שום אדם שמוציא אוכל מהאשפה הרי זה נחשב איבוד בידים, ואף שאינו 
מזרז את הפסד גוף הפרי.   

]וכגון זה בדין מזיק מקרי גרמא, משום דבמזיק תליא דינו רק במעשה של הפסד 
הגוף ובזה נוקטים שסוף חמה לבוא הוי גרמא משא"כ בשביעית הפקעתו משימוש 

הוא הפסדו, יבואר לקמן[. 

החידוש השני בדברי החזו"א, שקניבתא דירקא, שאינה עומדת להאכל, אלא להרקב 
מחמת שקצת מעופשת, מותר להניחה על הגג דאף שהוא נקרא 'הפסד בידים', כיון 
דהפסד זה מתייחס ליעוד הפרי לשימוש ולא להפסד גופו, וכיון שקניבתא דירקא 
אינה עומדת לאכילה, נמצא שאינו מחדש בהנחתו עתיד של הפסדת שימושי 
הפרי, מותר. אכן עצם הפסדת גופו בגרמא כזו התיר החזו"א. ]אבל האמת שבדין 
קניבתא דירקא אין צריך להיתר זה כיון שהוא עדיפי, שע"י יבוש, הירק נשמר 

לשימוש מאכל בהמה במקום שהולך לרקבון. 

וכ"כ במשנת הגרי"ש פ"ז ה"ט עודפי פירות שביעית שברור שלא יאכלו אסור 
לקלקלם בידים, אך מותר לגרום לקלקולם אף לסוברים שגרם הפסד אסור, כיון 

שאינם עומדים להאכל, עיי"ש. 

ובחו"ב סי' ח אות ז ד"ה ליתן, כתב, ליתן פירות שביעית לתינוק העלול להפסידם, 
נראה דיש ליזהר אף שרוב הפרי הוא אוכל ברוב פעמים, אבל לבהמה נותן לפניהם 

כדרכו אף שמקלקלים מעט, עכ"ל.  

ובס' סדר השביעית שע"י הרה"ח רז"ש הביא ממרן החזו"א, צריך למנוע את 
הילדים שלא יבזבזו את האוכל. ופי' מרן הגרח"ק שליט"א ]בבהה"ל פ"ה ה"ה ד"ה 
אין מחייבין[ 'צריך למנוע שלא יבזבזו' היינו שאסר החזו"א ליתן פירות שביעית 
לתינוקות לאכול. והוסיף בדר"א פ"ה צהה"ל כח, ששמע משם החזו"א שצריך 
למונעם משום חינוך אבל מדינא גרמא מותר, ואף דס"ל למרן הגרח"ק שליט"א, 
שגרם הפסד שמביא את הפירות להיות נפסדים ע"י מעשה הפסד, אסור מן הדין, 

ס"ל לחלק דשאני הכא שנותן להם לאכול ודרך האכילה הם גם מבזבזין.

עוד כתב בדרך אמונה ]בהה"ל פ"ה ה"ה ד"ה אין[ דאם יפסדו הפירות ממילא מעצמן 
]כמו שירקבו[ זה מקרי גרמא ומותר, אבל אם יגיע עליהם הפסד ע"י מעשה כמו 
פירות שנשרו מן האילן ובנ"א דורכים עליהם בהליכתן חייב הרואה להרימם כיון 

שהוא 'מעשה' הפסד ולא מידי דממילא, יעוי"ש. 

לחם לפי הטף

אכן ממרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל שמעתי שמותר ליתן לקטנים לאכול פירות שביעית 
אף שיודע בודאי שהם גם מפסידים אותם באכילתם, והסביר מרן זצ"ל שטעם 
הדין מבואר בקרא 'ולחם לפי הטף', שפירושו שכשהם אוכלים הם משאירים מזה 
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ץתיץת פידות שבי ית לאמץיש שמפודדיש המוכל

באכילתם, אבל אם רק משחקים ומפסידים האוכל ודאי שצריך להפרישם מזה, 
עכת"ד. וכ"כ במשנת הגרי"ש פ"ז ה"ח, שמותר ליתן לתינוקות פירות שביעית 

לאכילה ואין לחשוש במה שחלק מהפרי הולך לאיבוד.

וכ"ה בפסיקתא זוטרתא ]בראשית מז יב[ בפי' לחם לפי הטף. יותר ממה שהתינוק 
אוכל מפרפר. וכן בפרש"י, לפי הטף - לפי הצריך לכל בני ביתם. וביאר דבריו במזרחי 
)רא"ם(, והכתוב שאמר "לפי הטף" במקום 'כל בני ביתם', הוא מפני שדרךאהטףא
לפרראהלחםאשל	אלצורך ואמר שאף לפי צורך הטף, שדרכואלפרראולהשליך, שהוא 

יותר מכדי צרכו, כלכל, כל שכן לפי הצריך להם, עכ"ל.

לאכלה ולא להפסד

אכן יש לבאר יסוד דין זה שבכלל היתר השתמשות בפירות שביעית כדרך תשמישם 
כלול בו גם היתר הפסד הפירות כשמשתמש בפירות כדרך שימושם בחול. והנה יש 
להקשות בדין לאכלה ולא להפסד יש ב' דינים דסתרי אהדדי, דמחד פסק הרמב"ם 
פ"ה ה"ג דאין משנין פירות שביעית מברייתן, דבר שדרכו להאכל מבושל אין אוכלין 
אותו חי, ופי' הר"ש פ"ח מ"ב, משום לאכלה ולא להפסד. מבואר דאף כשאוכל את 
כל הפרי כולו ואין נפסד מגופו כלום אפ"ה אכילתו מקרי הפסד פירות שביעית, 
ומאידך בדין תרומה איתא רמב"ם פי"א מתרומות הי"ד, ט"ו, מגורה שפינה ממנה 
חיטי תרומה אין מחייבין אותו להיות יושב ומלקט אחת אחת ואח"כ יתן לתוכה 
חולין אלא מכבד כדרכו ונותן לתוכה חולין... כדרך שנוהג בחולין. וכן, המערה כד 
של שמן תרומה ה"ז מערה עד שיפסוק העמוד ויתחיל השמן לנטוף מעט מעט 
וכיון שנטפו ג' טיפים זו אחר זו דיו, ומותר ליתן בכד שמן חולין, עכ"ל. מבואר 
דנותן החיטים לכתחילה במגורה אף שיודע שכשיפנה את האוצר מחיטי תרומה 
יכבד הקרקע כדרכו ואין צריך לאסוף גרגירי החיטה הנשארים בארץ ויבטל את 
החלק הנשאר מהחיטים בידים, וכן בכד שמן אינו ממתין שיתמצית התרומה אלא 
מרוקנה ומיד ממלא חולין ומבטלה, ונראה שה"ה שמותר לשוטפה לאשפה ]וכן 
הורה החזו"א במגרדת שא"צ לנקותה אלא שוטפה לאשפה אף שיש בה אוכל גמור[, 
וצ"ב איך מותר הפסד פירות אלו ואמאי לא מקרי מפסיד תרומה ופירות שביעית.

דרך שימוש

ונראה מוכח מכאן דדין התורה 'לאכלה' אינו מתפרש על הפרי שהוא צריך להיאכל, 
דאין אכילת פירות שביעית באה מצד מעלת הפירות, אלא 'לאכלה' פירושו שהזכיה 
בפירות שביעית ניתנה לישראל להשתמשות אכילה ולא להשתמשות שמפסידה 
את האוכל. ובכלל נתינה זו היא האכילה כדרך, שהאוכל פרי חי במקום מבושל 

הפסיד את השמוש הראוי בפרי ולא את עצם אכילת הפרי. ובכלל דין זה שנינו 'כדרך 
שנוהג בחולין', לומר שאין שם הפסד על גרגירי התבואה של התרומה והשביעית 
הנפסדים מאכילתם ואף נזרקים בקרקע המגורה לעולם, ]ואף שאם מלקטם נוהג 
בהם דין שביעית ותרומה מה"ת, כדין מיצה השמן מהחבית שקדושת תרומה עדיין 
עליהם, אפ"ה אינו בכלל מפסיד[ כיון שנוהג בפירות כדרך השתמשות בפירות 

חולין למאכל וכן בדין השמן בדופני החבית.

והשתא כל דיני תרומה ושביעית כן, שאם הוא 'דרך' השתמשות הפרי, מה שלא 
הגיע לאכילה בפועל אף שנזרק לא נחשב הפסד, ובזה א"ש דין אכילת קטנים 
שכ"ה 'דרך' אכילתם שמתפורר חלק מהאוכל ונפסד והיא צורת שימושם, ונתנו גם 
להם פירות שביעית לכתחילה לאכילתם, דגם אכילתם מקרי אכילה, ואין לשער 
בזה אם נפסד רוב או מיעוט הפרי אלא הדין תלוי בדבר אחד בלבד, אם הוא 'דרך' 
אכילתם, דכל שאינו דרך אכילתם אף כ"ש אסור להפסיד ואם הוא דרך אכילתם 
לא מצינו גבול, ורק אם משחק וזורק האוכל חייב למונעו דאין משחק זה בכלל 

אכילתו, והשתמשות בפירות שביעית שלא כדרכם אסורה. 

ומתוך זה למדנו כדברי מרן הגרי"ש אלישיב זצוק"ל, דאין לחוס על פירות שביעית 
שלא ליתנם לאכילת קטנים או להעדיף ליתן להם פירות שישית וחו"ל, דאין בין 
אכילתם לאכילת גדול ולא כלום. וכן בשאר דינים אין מעדיפים לחתוך הגזר בסכין 
ולא לגרוד במגרדת כיון שנשאר במגרדת ושוטפים אותו לאשפה, ולא נמנעים 
להכניס חיטים למגורה שיודעים שחלק ישאר בארץ לאחר הכיבוד, וכן שאר 

תשמישים, דפירות שביעית ניתנו להשתמש בהם כדרך שימושם.

3435

ה
א

ור
ה

ה 
שד

ה
א

ור
ה

ה 
שד

ה  
שד

ת 
כו

לי
ה

 

ה  
שד

ת 
כו

לי
ה

 



בדין ויץו מתכוין וגדמו בשבי ית

אינו מתכוין וגרמא במלאכות שביעית, אלו שאלות מצויות בשנת השמיטה, 
ומקורותיהם צריכים תלמוד בירור ועיון בגוף המשניות והראשונים, מאמר זה 
מעלה בירור בסוגיא זו לחלק בין המקרים השונים לפרטיהם. התודות להרב 

אברהד דוד סקלר שליט"א על הבאת הדברים ועריכתם.

רבי שבח צבי רוזנבלט שליט"א
רבה של העיר בני ברק

בדין אינו מתכוין וגרמא 
בשביעית

א. בדין אינו מתכוין ומלשאצ"ל בשביעית  

איתא במו"ק יג, א שדה שנתקווצה בשביעית תזרע למוצאי שביעית נטייבה או 
נדיירה לא תזרע למוצאי שביעית, ופירש"י שנתקווצה היינו נטלו ממנה קוצים 
שבה. וכתבו התוס' שם ד"ה נטייבה וכו' בשם רש"י בגיטין מד, ב דהאיסור ליטול 
את הקוצים בשביעית מלאכה דרבנן היא רק שלא קנסו אותו שלא תזרע במוצאי 
שביעית  ופי' התוס' דמיירי בקוצים תלושים דמחוברים כל דהו הוי דאורייתא 
כדאמרי' בפ' הבונה שבת קג, א התולש עולשין והמזרד זרדין אם ליפות הקרקע 
כל שהוא, אע"פ שפטר התם בארעא דחבריה הכא ליכא לאוקמי בהכי דשביעית 
לא מיפטר משום מלאכה שאינה צריכה לגופה, עכ"ד ]וכן הוא בתוס' גיטין שם 
ד"ה שנתקווצה עיי"ש[. מבואר מדברי התוס' דכל מה שאסור מדאורייתא בשבת 
אסור גם מדאורייתא בשביעית ועוד דאף מה שבשבת פטור מדאורייתא משום 
מלאכה שאינה צריכה לגופה כהא דארעא דחבריה ]דהרי אינו מתכוין לתיקון 
הקרקע כיון שאינה שלו[ אפ"ה כיון שבשביעית אין דין של מלאכת מחשבת לכן 

אף מלאכה שאינה צריכה לגופה חייב.

ונמצא דהוכח בתוס' דכמו דלענין שבת חייב בכל שהוא כן הדין לגבי שביעית 
דאסור מדאורייתא לתלוש כל שהוא, ואף חמיר שביעית משבת דבשבת באופן 
שאינו מתכוין לתיקון הקרקע כגון ארעא דחבריה פטור דמלאכת מחשבת אסרה 
תורה והוי מלשאצ"ל, אבל בשביעית דלא שייך דין מלאכת מחשבת אסור גם 

כשאינו מתכוין וכגון בארעא דחבריה. אלא דלכאורה יש להקשות דהיאך הוכיחו 
התוס' מדיני שבת לשביעית לומר דאסור מדאורייתא לתלוש קוצים, דאכן לגבי 
שבת דנאסרו תולדות מדאורייתא לכן אסור תולש מדאורייתא אבל בשביעית הא 
קיי"ל כמ"ד אבות אסר רחמנא תולדות לא אסר רחמנא כדאי' במו"ק ג, א וא"כ 

לא נאסר מדאורייתא לתלוש קוצים מהקרקע אף אם בכונתו לתקן את הקרקע.

ועל כרחך צ"ל דכונת התוס' דהמשנה שהתירה שדה שנתקווצה בשביעית שתזרע 
למוצאי שביעית היינו אף למ"ד תולדות דאורייתא, ולא קשה אמאי פטור דהא 
מיירי בתלושים ולא במחוברים, ולמ"ד תולדות דרבנן לכאורה גם במחוברים פטור 
אף לדעת התוס' ]ואין הבדל בין מחוברים לתלושים[. ומבואר שתולדות בשביעית 
למ"ד תולדות דאורייתא חמיר טפי משבת דבשביעית אין דין של מלאכת מחשבת. 
וכן מבואר בחזו"א שביעית סי' יט ס"ק א דכתב לבאר דדברי התוס' הוא אליבא 
דכו"ע, דכונת התוס' לפרש דברי הגמ' דלכו"ע מותר לזרוע במוצאי שביעית שדה 
שנתקווצה בשביעית ואף למ"ד תולדות דאורייתא כיון דמיירי בקוצים תלושים 
ואכן למ"ד תולדות דרבנן אין איסור אפי' בקוצים מחוברים, אלא דלפי"ז נמצא 
שדברי התוס' אינו אליבא דהלכתא דהא קיי"ל תולדות דרבנן, וא"כ להלכה י"ל 

שבאיסור דרבנן מותר כשאינו מתכוין. 

והנה הקשה החזו"א שביעית סי' יח ס"ק ו דיש לעיין למ"ד תולדות דאורייתא אמאי 
רשאי לעשות אשפתות	  הא מ"מ אותו מקום שעליו עושה את האשפה מזדבל. 

וכתב ליישב דנראה דבשינוי לכו"ע אינו אסור מן התורה.

עוד כתב לתרץ דאפשר דמן התורה אינו אסור אלא במתכוין וכל שאינו מתכוין 
לעבודת הארץ אינו אסור אלא מדרבנן, ע"כ. והביאור בתירוצו הב' הוא דעל אף 
שבשביעית אין דין מלאכת מחשבת כמבואר בתוס' וכנ"ל ולפי"ז היה צריך לאסור 
גם כשאינו מתכוין, מ"מ מאחר ובשביעית יש דין של עבודת קרקע דהיינו שביתת 
הארץ א"כ כמו שמותר לבנות בניינים וכדו' על אף שנוצר בקרקע על ידו תועלת 
לזריעה מאחר ואין כוונתו לכך התורה לא אסרה בשביעית ומותר בכל כה"ג דאין זה 
חשוב עבודת הארץ אם אין בכוונתו שע"י פעולתו תשביח הארץ, משא"כ לגבי שבת 
דאסור פס"ר דניחא לי' אף שאינו מתכוין לכך דיש בפועל עבודת האדם בקרקע. 

והנה לכאורה מדברי התוס' ]במו"ק ובגיטין[ מבואר דלא כהחזו"א  בתירוצו הב' 
דחזינן מהתוס' דאף בארעא דחבריה חייב בשביעית מדאורייתא אף שאין מתכוין 
לתועלת הקרקע. וכן מבואר בחזו"א סי' יט ס"ק ב לגבי הסרת קוצים ואבנים 
מהקרקע וז"ל: ואף את"ל דבמתכוין אסור מ"מ באינו מכוין מותר וכ"מ בר"מ שם 

	.  כדתנן שביעית פ"ג מ"ג עושה אדם את שדהו שלוש אשפתות לבית סאה וכו', ע"כ. ושרי לעשות 
כן בתנאים המותרים וכגון שניכר הדבר שאין מזבל את שדהו.
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בדין ויץו מתכוין וגדמו בשבי ית

ה"י וכו' וצ"ע דברי תוס' מו"ק יג, א שכתבו דבשל חברו נמי אסור בשביעית 
דלא שייך בו מלאכה שאצ"ל וכ"כ גיטין מד, ב ותימא דהא תנן והקבלן מביא 
מ"מ וע"כ צ"ל למ"ד תולדות דאורייתא דהיכי דאינו מכוין לעבודת הארץ אין 

איסור בשביעית מן התורה וכמ"ש סי' יח ס"ק ו וכו', עכ"ל. 

והנ"מ לדינא הוא דוקא במלאכות דאורייתא ולא במלאכות דרבנן, דהתוס' אסרו 
בארעא דחבריה למ"ד תולדות דאורייתא, והחזו"א נקט דגם למ"ד תולדות דאורייתא 
הוא רק מדרבנן כמבואר בתירוצו הב', אבל לדידן אין נ"מ בזה דאף אי ס"ל להתוס' 
דבשביעית כשאינו מתכוין אסור מדאורייתא ודלא כהחזו"א בתירוץ הב', מ"מ זהו 
דוקא למ"ד תולדות דאורייתא ואנן קיי"ל כמ"ד תולדות דרבנן לכן כשאינו מתכוין 

מותר. 

והגדר שהתירו חכמים באינו מתכוין חזינן בשביעית פרק ג'-ד' דהיכא דמוכח שאינו 
מתכוין מותר כיון שניכר בצורת עבודתו שאין כאן עבודת קרקע, ולכן בכל בנין 
שמעונין לבנות בשביעית יצטרך להביא קודם את האבנים וכדומה שיראו שלצורך 
זה הוא חופר יסודות, וכן אם רצונו לשים צנרת בקרקע קודם שחופר צריך להביא 
את הצנורות ויהא מונח ליד להראות שלצורך זה הוא חופר דיש דבר שמוכיח עליו, 
ובפשטות זוהי מסקנת החזו"א במה שסיים שם וז"ל: והתירו במקום שהיה נראה 

להם להתיר עכ"ל. דכל שמוכח שאינו מתכוין התירו חז"ל. 

ב. ביאור דברי החזו"א דבניחא ליה אסור אף שאינו מתכוין

כתב החזו"א סי' יט ס"ק יד, הא דשרינן במלקט הגס ]שביעית פ"ד מ"א[ אפשר דאף 
דיש לו ניחותא בתיקון הקרקע אבל בלא זה היה מלקט בשביל העצים והוי כהנאה 
באה לי' בע"כ, ואע"ג דלענין שבת חייב בשביעית מותר וכמש"כ בחזו"א שם ס"ק 
ד. וסיים החזו"א שם וז"ל: ואפשר דדוקא בדלא אכפת לי' השתא בתיקון הקרקע, 
מיהו בשבת קג, א משמע דכל דאיכא תיקון מקרי תיקון אם הבעלים עושה, עכ"ל. 

והביאור בדבריו דבשבת אף דלא אכפת לי' חייב דמקרי תיקון ורק כשלא ניחא 
ליה כלל מותר, משא"כ בשביעית דמזה שהותר ללקט עצים הגס הגס מתוך שלו 
ובשלו תמיד יש ניחותא ואפ"ה מותר, מוכח דכל מלאכה שעיקר כונתו לא בשביל 
המלאכה אלא ללקט עצים, או לניקוי הבית, או להפעיל מזגן וכדומה מותר. ונמצא 
שהותר ללקט עצים מהקרקע מפאת ב' סברות: 	'- כיון שהוא צריך לעצים והיה 
עושה כן גם בלא תיקון הקרקע חשיב כהנאה הבאה לי' בע"כ, ואף שבשבת אסור 
בשביעית מותר. 	'- לגבי שביעית הקובע הוא מהי כונתו בשעת לקיטת העצים 
דאם עכשיו בשעת לקיטתם לא אכפת לי' בתיקון הקרקע מותר, אפי' שלגבי שבת 

אסור כיון דניחא לי' בקרקע שנכשרה לחרישה.

אלא שהחזו"א שם בהמשך דבריו הוסיף להסתפק בזה, דכתב וכן יש להסתפק 

בהא דמדל בזיתים במ"ד ובמזנב בגפנים במ"ו דכולהו איירי בצריך לעצים וכמו 
שפי' הר"מ וכמש"כ התויו"ט שזו גם דעת ר"ש והרע"ב, אי שרי אף באיכא ניחותא. 
והא דאמר בירו' ובגמ' דידן סנהדרין כו, א הלב יודע אם לעקל או לעקלקלות היינו 
לאפוקי אם בלבו הזימור עיקר ולעקל טפל, והוסיף, דמ"מ אם לא אכפת לי' עכשיו 
בתיקון השדה ודאי שרי וכדתנן במדל וכו'. ונמצא דלדינא נשאר החזו"א בספק 

לענין ניחא לי' אבל אין זו עיקר כוונתו. 

ובביאור ספיקו יש לבאר דישנם ב' אופנים בלקיטת העצים מהקרקע: 	'- יש אופן 
שאדם צריך לשתי הפעולות גם ללקט עצים וגם תיקון הקרקע ולולא שהיה צריך 
לעצים היה עושה ג"כ פעולה זו מ"מ אף דיש לו ניחותא בתיקון הקרקע עיקר 
כונתו בשביל העצים, 	'- יש אופן שעכשיו אין לו שום ניחותא בתיקון הקרקע כיון 
דאין עכשיו הזמן הראוי לכך, משום שרק בעוד כמה חודשים יגיע הזמן של סיקול 
האבנים לצורך תיקון הקרקע, ובשבת גם זה אסור דלא הובא בגמ' אופן לפטור 
אלא בארעא דחבריה דלענין שבת בארעא דידיה אף דאין לו עתה ניחותא אסור. 

והסתפק החזו"א דאפשר ללמוד ממה שהתירו הגס הגס דאכן הוא גילוי מלתא 
דבאינו מתכוין מותר ואפ"ה שמא הוא דוקא באופן דעכשיו לא ניחא לי' דא"צ עתה 
תיקון בשדה ע"י לקיטת העצים ולא ניחא לי' אלא לאחר זמן, דבניחא לי' עכשיו אין 
להתיר אף דעיקר כונתו לעצים, והוא החילוק בין שביעית לשבת דבשבת בכל ענין 
חייב משא"כ בשביעית דסגי לן אם לא אכפת לי' עכשיו אף דניחא לי' לאחר זמן.

ג. הדלקת מזגן ושטיפת ריצפה באופן שמשקה גינתו

הנה לפי מה שהתבאר לעיל אות ב' בדברי החזו"א דאין להתיר אלא באופן דלא 
אכפת לי' עכשיו בתיקון הקרקע, תהא נ"מ לכמה דינים מצויים. 

)	(אהפעלתאמז	ןא- בודאי שאין כונתו בהפעלת המזגן להשקות את הזרעים שבגינתו, 
אלא דמ"מ לפעמים כשמפעיל את המזגן נהנה שיורד מים לגינתו ומשקה את 
הצמחים, ופעמים שיש תועלת עכשיו וניחא לי' בזה ופעמים שאין תועלת אלא 

לאחר זמן. 

ולמסקנת החזו"א לא שרי אלא כשלא אכפת לי' עכשיו, אבל באופן שיש לו 
ניחותא עכשיו מאותם מים הנוטפים מהמזגן לגינתו יש להסתספק האם מותר 
כיון שאין מתכוין לכך או דלמא אסור, ואף דודאי אינו מדליק את המזגן בשביל 
להשקות, מ"מ אפשר דכשניחא ליה בהשקיה סגי לאסור. ואם מכוין את צינור 
המזגן למקום הצמחים אפי' שפעולת הדלקת המזגן נחשב אינו מתכוין, מ"מ אפשר 
דעצם מה שכיוון את הצינור לכיוון הצמחים לא ניכר שאינו מתכוין להשקותם 
וגם זה אסור, דכדי להתיר בעינן תרתי ניכר שאין מתכוין להשקות וגם לא ניחא 
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בדין ויץו מתכוין וגדמו בשבי ית

לי' עכשיו, ]והתבאר לעיל אות א' דאף באינו מתכוין בעינן שיהא ניכר שלא 
מתכוין כמבואר בפרק ג'-ד' דשביעית[. 

)	(אשטיפתאריצפהא- אם שוטף את ביתו ונשפכים המים לגינתו יש לדון בזה, דאם 
עיקר כונתו לשטוף את הריצפה ולא להשקות מותר אלא דבעינן שיהא ניכר 
שאין מתכוין להשקות וגם שלא יהא ניחא לי' עכשיו בזה וכדלעיל )אות א( לגבי 

הפעלת המזגן. 

ד. מחלוקת האחרונים האם היתר דאינו מתכוין הוא 
אף במלאכות דאורייתא – והנ"מ לענין העברת עציצים 

מהבית למרפסת

כתב הרמב"ם פ"א ה"כ דהמזנב בגפנים והקוצץ קנים ה"ז קוצץ כדרכו בקרדום 
ובמגל ובמגירה ובכל מה שירצה, ע"כ. והמזנב היינו זימור שמוריד ענפים מהגפנים 
והוא מלאכה דאורייתא ]עיין רע"ב שביעית פ"ד מ"ו וז"ל: המזנב בגפנים מקטע 
זנבות הגפנים כדי שיעבה הגזע ויגדל ויגביר כחו וכן הקוצץ קנים כדי שיתעבו 

ויוסיף כחן, עכ"ל[.

והנה מצינו בסנהדרין כו, א ר' חייא בר זרנוקי ור"ש בן יהוצדק הוו קאזלי לעבר שנה 
בעסיא פגע בהו ריש לקיש איטפיל בהדייהו אמר איזיל איחזי היכי עבדי עובדא. 
חזייה לההוא גברא דקא כריב, אמר להן כהן וחורש אמרו לו יכול לומר אגיסטון 
אני בתוכו. תו חזייה לההוא גברא דהוה כסח בכרמי אמר להן כהן וזמר א"ל יכול 

לומר לעקל בית הבד אני צריך אמר להם הלב יודע אם לעקל אם לעקלקלות.

והנה לכאורה מבואר בגמ' דאינו מתכוין מותר אף במלאכה דאורייתא דיכול הוא 
לומר לעקל בית הבד אני צריך ואף ר"ל הסכים לדבר אלא שאמר הלב יודע אם 
לעקל וכו'. והקשו שם בתוס' ד"ה לעקל וכו' דאמרי' בשבת עג, ב הזומר וצריך 
לעצים חייב שתיים משום קוצר ומשום נוטע ]דאף דעיקר כונתו לעצים מ"מ 
מחייב שתיים[ ה"נ לחייב משום עבודת נוטע בשביעית ]דאף אם יאמר לעקל בית 
הבד אני צריך מ"מ עדיין יתחייב משום נוטע[, ותירצו די"ל דעביד ליה באותו ענין 
דודאי קשה ליה דליכא לחייבו משום נוטע ]דהוא זומר באופן המזיק[. ובמהרש"ל 
כתב דלענין שבת אף באופן שעושה בענין שמזיק הוא חייב דיש כאן תועלת אלא 
שהנזק רב על התועלת ומאחר ומלאכת מחשבת אסרה תורה והוא מתכוין גם 
לתועלת אסור, אמנם לענין שביעית דאין מלאכת מחשבת מאחר ויש כאן נזק 
יותר מתועלת לכן מותר, ]ומצינו כעי"ז בתוס' חולין ח, א ד"ה מותר, שבשבת חייב 
גם באופן שיש קלקול יתר על התיקון דסגי לן בתיקון מועט כדי לחייב על אף 
שקלקולו גדול מתיקונו[, ובמהרש"א שם ביאר דקושית התוס' הוא על קוצר ולא 

על זומר עיי"ש שפי' כן לפי גירסתו בתוס'. ועכ"פ מבואר דהמהרש"ל והמהרש"א 
למדו את דברי התוס' כפשוטו שעושה באופן שקשה לי' שמזיק לאילן.

ובחזו"א סי' יט ס"ק יד-טו כתב להקשות דאם חתך באופן שמזיק, מה אמר להן 
ר"ל כהן וזמר, ועוד מה ענה הלב יודע אם לעקל וכו', הרי כל אדם בקי בדבר יראה 
באופן ברור שאינו עושה זמירה אם הוא באופן דודאי קשה ליה, וגם ברמב"ם שם 
כתב ה"ז קוצץ כדרכו בקרדום וכו' שהוא קוצץ בכלים הרגילים. ותירץ דע"כ כונת 
התוס' דקשה לי' היינו שעושה באופן לא מדוקדק ]שאינו מקצועי[ ובזימור אם 
עושה באופן כזה הוא קשה לי', דמלאכת זומר צריך דקדוק רב וכשלא נעשה בדקדוק 
יש הפסד לאילן אפי' שיש בזה גם כן שיבוח, ולכן בשבת חייב דאף שיש הפסד 
מ"מ יש בו קצת שיבוח, ולגבי שביעית בזימור שאינו מדוקדק תלוי במחשבתו, 
דאם כונתו לזמר אסור כיון דסו"ס יש כאן שיבוח ואם כונתו לעצים מותר דלא 
משגיחינן בשיבוח כזה רק אם מחשבתו לכך, ]ולזמור בדקדוק אסור אף אם נתכוין 
לעצים[. וכתב החזו"א דהיאך מותר אינו מתכוין בדאורייתא ותירץ כמבואר לעיל 
דבעבודת הארץ בשביעית אינו מתכוין הופכו לדרבנן כמבואר בחזו"א סי' יח ס"ק 
ו דאף באיסור דאורייתא בשביעית ]ובנידו"ד זומר[ אינו עובר על דאורייתא אם 
אינו מתכוין. ונמצא לדינא מחלוקת אחרונים האם אינו מתכוין מותר בדאורייתא, 

דלהמהרש"ל והמהרש"א אסור ולהחזו"א מותר.

והנה לכאורה תהא נ"מ לדינא לענין העברת עציצים האם מותר להוציא עציץ 
מבית לבית דרך רה"ר, ולכאורה לפי מה שהתבאר לעיל יש לדון להתיר כיון דאינו 
מתכוין שהרי אינו מוציא את העציץ מביתו כדי להועיל לגידול העציץ באויר רה"ר 

דכונתו רק להעבירו למקום אחר וניכר הדבר.

והנה בהוצאת עציץ בפשטות יש בזה איסור זורע בשביעית, ולדברי המהרש"א 
והמהרש"ל אין לנו היתר להסתמך על הסברא של אינו מתכוין ולהחזו"א מותר, ואף 
אם נאמר דהוא רק מתעסק ידוע דברי הרע"א ]חידו' ח"א סי' ח'[ דמתעסק בשבת 
אסור מדרבנן ובכל התורה כולה אסור מדאורייתא, וחזרנו למחלוקת האחרונים 

דלעיל האם מהני אינו מתכוין במלאכה דאורייתא.

אלא דאם נאמר ששיפור בגידול האילן הוא רק תולדה דזורע הדין קיל טפי, דהנה 
להשקות האילן אף דיש בזה תועלת מותר כדי שלא ימות כיון דהוא מלאכה דרבנן 
]כמבואר בחזו"א סי' כא ס"ק יד דמותר לעשות מלאכות דרבנן כדי שיעשה האילן 
פירות[, ולכן אף אם מוציא את העציץ לשמש ולאויר בכונה לשפר גידולו אין כאן 
רק איסור דרבנן, וכן מבואר בחזו"א סי' כב ס"ק א, דכתב דלהסיר את התקרה 
מע"ג הזרעים שבבית חשיב רק כתולדת זורע ולא כאב מלאכה, ולכן לגבי נידו"ד 
מאחר וקיי"ל כמ"ד תולדות דרבנן והתבאר שבאיסור דרבנן מותר כשאינו מתכוין 
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]כדלעיל אות א[ א"כ כיון ששיפור האילן הוי תולדה ולא אב מלאכה ממילא 
כשאינו מתכוין מותר לכו"ע ויהא מותר להוציא אותם עציצים באופן שאינו 
מתכוין, אלא דבעינן גם שיהא ניכר שכונתו להעבירם גרידא. וגם שלא יהא ניחא 

לי' בזה עכשיו כמבואר בחזו"א עיין לעיל אות ב. 

ה. בדין גרמא בשביעית

מחלוקת הראשונים בהיתר דמדייר ]אי שרי גרמא לכתחילה במתכוין לזבל[ -  והנ"מ 
האם מותר להפעיל מזגן מדין גרמא כשכונתו שישקה גם את גינתו. 

תנן שביעית פ"ג מ"ד המדייר את שדהו עושה סהר לבית סאתיים ועוקר שלוש 
רוחות ומניח את האמצעית נמצא מדייר בית ארבעת סאין רבן שמעון בן גמליאל 
אומר בית שמונת סאין, היתה כל שדהו בית ארבעת סאין משייר ממנה מקצת 
מפני מראית העין ומוציא מן הסהר ונותן לתוך שדהו כדרך המזבלין. וברמב"ם הל' 
שמיטה ויובל פ"ב ה"ד כתב וז"ל: מותר לאדם להוציא זבל מן הסהר של צאן ונותן 
לתוך שדהו כדרך כל מכניסי זבל והעושה דיר בתוך שדהו בשביעית לא יעשהו 
יתר על בית סאתים, ויכניס הצאן לתוכו וכשיזבלו את כל הדיר מניח דופן אחד 
מדפני הדיר ועושה דיר אחד בצדו נמצא מזבל בתוך שדהו בית ארבעת סאין, עכ"ל. 

המעיין ימצא ששינה הרמב"ם בדוקא מסדר המשנה והתחיל בסיפא, ובראב"ד 
השיג עלי' דאמאי שינה מסדר המשנה. ולכאורה מה בכך ששינה סדר המשנה וע"כ 
דהראב"ד ס"ל דכל ההיתר דמדייר את שדהו הוא שחייב להוציא מן הסהר ואכן 
הביא דברי הירושלמי אנן תנינן שדה שניטייבה או נדיירה וכו' אלמא אסור לדייר 
והכא את אמרת מותר. א"ר יונה מתני' ברוצה להעמיד צאן בתוך שדהו. פירוש ל	א
לז	לא	ל	אלהעמידאשםאצ	נו לחלוב ולגזוז עושה מחיצות לסהר וכו' וכשיתמלא זבל 
מוציאו לשדה כדרך המזבלין, וגם בר"ש הביא דברי הירו' ונמצא דס"ל כהראב"ד. 

מבואר בירושלמי דמדייר שדהו היינו דוקא כשכונתו לדיר ולא לזבל, ומדברי 
הרמב"ם שהפך את סדר המשנה ס"ל דישנם ב' היתרים במשנה: א'- היתר של 
מדייר שמותר לכתחילה לדייר בהמתו אף שמתכוין לזבל, ב'- היתר שמותר לאדם 
להוציא זבל מן הסהר, והחידוש בזה דלא רק מחצרו מותר להוציא זבל לעשות ג' 
אשפתות אלא אפי' משדהו ג"כ מותר לעשות כן דלא אמרי' דדוקא מחצרו מותר 
שרואים שמוציא משם כדי לנקות חצרו אבל משדהו אסור קמ"ל דגם להוציא מן 
הסהר מותר. ונמצא לדעת הרמב"ם שישנם ב' חלקים במתני' דאינם תלויים זב"ז 
וכנ"ל, ולהראב"ד והר"ש הא דתני בסיפא ומוציא מן הסהר היינו לומר דהוא חייב 
להוציא. ולהרמב"ם דאינו סובר דסיפא דמתני' הוא פירוש דרישא א"כ אפשר 

לפרש הרישא גם כשהוא התכוין לדייר כדי לזבל את שדהו, וכן משמע בפיה"מ 
להרמב"ם עיי"ש. 

ואכן במהר"י קורקוס ]על הרמב"ם שם[ ובפאה"ש ]שביעית כא בית ישראל ס"ק 
ז[ למדו בדעת הרמב"ם שמתיר לדייר ע"מ לזבל וההיתר בזה כיוןאדממיל	אנעשה, 
ונמצא לדבריהם בדעת הרמב"ם שגרמא מותר בשביעית אפי' שעיקר כונתו לזבל, 
]וכבר הקשה במשנה הראשונה לדעת הרמב"ם המתיר גרמא אמאי לא הותר 
לעשות כן בכל שדהו ולא הותר אלא ד' סאין כדאי' במתני', ואפשר ליישב קצת 
דס"ס אם יעשה כן בכל שדהו יתכן שיראו העוברים שדהו מזובלת לגמרי ויחשבו 
שמזבל שדהו באיסור ועיין[, ולהר"ש והראב"ד מבואר דגרמא אסורה בשביעית. 
ולכן בנוגע להפעלת מזגן לפי המהר"י קורקוס והפאה"ש בדעת הרמב"ם יהא מותר, 
ואין לומר שהפעלת מזגן הוי מעשה בידיים דאינו דומה לפותח ברז שעי"כ מוליך 

מים אלא פותח מכונה שע"י הפעלתה מייצרת מים. 

וצריכים לבאר לדעת הר"ש והראב"ד אמאי גרמא בשביעית יותר חמור מגרמא 
בשבת, דהרי בשבת מצינו היתר גרמא במקום פסידא ובשביעית לא. ולכאורה 
הביאור הוא דבשביעית יש דין של שביתת הארץ, דאם הוא רק דין בשביתת 
האדם אז אה"נ יש סברא של גרמא וכל שאין הגברא עושה את הפעולה מותר, 
וכדמצינו לענין שבת דגרמא במקום פסידא מותר כמבואר באו"ח סי' שלד, ואכן 
החזו"א סי' יז ס"ק כה נקט בשיטת הרמב"ם דמצות עשה לשבות בשנה השביעית 
מעבודת הארץ ונמצא שהוא דין על הגברא ולפי"ז אפשר לבאר דעת הרמב"ם 
שהתיר גרמא דבזה הוי דומיא דשבת. אמנם שאר האחרונים ]הרדב"ז והמרכה"מ 
והרידב"ז[ ס"ל דאף לדעת הרמב"ם מיירי שמתכוין לדייר ולא לזבל, ולא נחלקו 
הראב"ד והרמב"ם אלא האם חייב להוציא את הזבל אח"כ, דלהראב"ד חייב להוציא 
ולהרמב"ם אינו חייב, ועיין בחזו"א סי' יט ס"ק יג דמשמע שאין היתר של גרמא 
אף לדעת הרמב"ם דלא נגע במחלוקת הרמב"ם והר"ש אלא האם צריך להוציא 
את הזבל מן השדה אח"כ או לא, ומשמע דלמד בשיטת הרמב"ם כשאר האחרונים 

ודלא כהמהר"י קורקוס והפאה"ש.

ולכן לדינא קשה להתיר גרמא בשביעית וכגון להדליק מזגן כשבכונתו ג"כ להשקות 
את הגינה, דלהר"ש והראב"ד גרמא אסור אם מתכוין ג"כ לזבל, ואף בדעת הרמב"ם 
נקטו רוב האחרונים לאסור וכנ"ל ובעיקר אם תלוי הדבר בשביתת הארץ דלמעשה 
החמיר החזו"א סי' יז שם דשביתת שדהו הוא דין שהארץ תשבות ולא רק על 

הגברא ודלא כדין שבת וממילא אין להתיר גרמא בשביעית.

ובחזו"א סי' כה-כו כתב שאדם שמפעיל את הטרקטור אף מחוץ לשדה ומכוין לתוך 
השדה אין זה גרמא אלא הוי מעשהו ממש וחייב מדאורייתא, ובפשטות הדבר תלוי 
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בהנידון של המג"א לגבי לטחון בשבת באפרכסת ]ברחיים של מים[ דהמג"א 
ס"ל דהוא מדרבנן והחזו"א כתב לחלוק שהוא מדאורייתא	, ועיין.

	.  הנה דעת המג"א ]הביא דבריו בביה"ל סי' רנב סעי' ה ד"ה להשמעת קול[ דנתינת חיטים לתוך 
רחים של מים בשבת ליכא חיוב חטאת, דהטחינה אח"כ ממילא אתי, והאחרונים חלקו על דבריו 
והסכימו לראיית המג"א עצמו לאיסור מדברי התוס' יז, ב לענין מצודה דפורס מצודה ובשעת 
פריסתו נכנסה החיה לתוכה ונלכדה דחייב אף דאתי ממילא וכן כשאופה בתנור אף כשהאפיה 
ממילא אתי לבסוף מ"מ מקרי מעשה ממש אף שאינו מקרב האש לגבי הפת אלא הפת לגבי האש 
והאש פועל פעולתו לבסוף אפ"ה חייב וה"ה בענייננו אף שהטחינה ממילא אתי לבסוף אפ"ה חייב, 
והוסיף הביה"ל דכל זה מיירי שהמסגרת של המים היה פתוח והוא נותן מהחיטים לתוך האפרכסת 
ומתחיל תיכף אחר נתינתו להטחן, אבל אם פותח מסגרת המים בשבת נ"ל דאף להמג"א חייב 
דהלא תיכף מתחיל להטחן והוא עושה מעשה ממש דהוי כאילו הוא בעצמו מסבב את הרחיים 
בכוחו דחייב וכעין דאמרי' בסנהדרין דאי אשקיל עלה בדקא דמיא אם בכח ראשון הומת חייב 
דכוחו כגופו דמי וה"נ המים הראשונים שיצאו מכוחו שהניעו הגלגלים עכ"פ הועילו בודאי שיטחן 
כגרוגרת על ידם, עכ"ד הביה"ל. ולמעשה גם החזו"א או"ח סי' לו ס"ק א הסכים לדברי הביה"ל בשם 
האחרונים לחלוק על המג"א דבנותן חיטים לרחיים שהמלאכה נעשה מיד יש כאן חיוב דאורייתא 

כיון דדרך טחינה בכך.

שאלת הגבול הדרומי של ישראל עולה ומתנשאת בכל שמיטה מחדש, היכן 
הוא קו הגבול, מים המלח או דרומה ממנו, ואם דרומה עד להיכן. מאמר זה 
מפלס דרך חדשה בענין "המעלה ה - 30" שכידוע מרן הגרי"ש אלישיב זצוק"ל 
הורה שעד אליה יש לחוש שהוא בכלל ארץ ישראל, ומבאר כי גם אם ניתן היה 
לזהות בדיוק את המיקום המדויק של הגבולות שהתפרשו בפרשת מסעי, עדיין 
קדושת הארץ בפועל התרחבה מעבר לגבולות אלו. ישמע חכם ויוסף לקח.

רבי אפרים אריאל בוקוולד שליט״א
 רב בית הכנסת משכן חיים, ב"ב
מחבר ספר אני ה׳ שוכן בתוכה על גבולות הארץ

 הערבה – 
האם יש חשש ארץ ישראל

לפני כחמישים שנה, בשנת תשל״ג, הועלתה השאלה האם יש מקום חשש לארץ 
ישראל בשטח המכונה כיום “הערבה״ ]העמק הנמשך מקצה ים המלח ולדרום[. 
בשטח ה״ערבה״ נמצאים מספר ישובים יהודים המגדלים ירקות, ודנו רבני בד״ץ 
העדה החרדית, בראשם הגאון בעל המנחת יצחק זצ״ל, אם ניתן לקחת משם 
סחורה בשנת השמיטה. “הוחלט – גרופית ויטבתה דינם כחו״ל. עין חצבה ועין 
יהב לא הכשירו להביא משם בשמיטה.״ )שו״ת משנת יוסף ח״א סי׳ מד, הועתק 
במנחת ירושלים עמ׳ רב(. כידוע, דעתו של הגרי״ש אלישיב זצ״ל היתה בתקיפות 
שיש לחוש לארץ ישראל בכל הערבה מצפון קו 30 מעלות )קו רוחב מצפון לקו 
המשוה(, ואין לקחת משם ירקות. וכן נראה למעשה גם כן הוראת הבד״ץ אז, 
שהרי הישובים גרופית ויטבתה אותם הכשיר בעל המנחת יצחק, שניהם ישובים 

שמדרום לקו 30 מעלות.	 

אכן בשמיטות אחר כך ]אינני זוכר מאיזו שנה[, הקילו הבד״ץ של העדה החרדית 
30 מעלות,  ]וגם הכשרים נוספים[ להכשיר ירקות מ״הערבה״ אף מצפון לקו 

1.  אמנם הקילו רבני הבד"ץ אז ממזרח לנאות הככר, ובזה שלא כהוראת הגרי"ש אלישיב שהחמיר 
בכל הערבה מצפון ל-30 מעלות. נתייחס לנידון "מזרח מנחל הערבה" בסוף המאמר, עיי"ש 

היטב.
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מהישובים יהל ופארן ואפשר מישובים נוספים שם, ]וגם  מעין יהב הצפונית 
מאד, בשטח ממזרח לנחל הערבה. 

ואכן מובן הטעם שהקילו רבני הבד״ץ להקל בישובי הערבה. וכפי שהביע דעתו 
המשנת יוסף )שם(, הרי מפורש בתורה בפרשת מסעי “ְוָהָיה ָלֶכם ְּגבּול ֶנֶגב ִמְקֵצה 
ָים ַהֶּמַלח ֵקְדָמה״. ואין לנו ספק בזיהוי ים המלח, ואפשרות התפשטותו בעבר יותר 

לדרום מוגבלת מאד במציאות. 

אמנם דעתו של הגרי״ש אלישיב היתה בקביעות שאפילו הכי, אין אנו בקיאים 
בגבולות הארץ. וכן מורה למעשה הגר״ח קנייבסקי שליט״א )“דרך אמונה שביעית״ 
עם הוספות, שיצא לאור לפני זמן קצר(	. הגריש״א זצ״ל חשש עד הגבול הנזכר 
ברמב״ם )הל׳ קידוש החודש פ׳ יח הל׳ טז(: “משלשים מעלות עד חמש ושלשים 
מעלות... מכוונות כנגד ארץ ישראל״. וכן הורה למעשה בנחרצות לאסור רכישת 
ירקות מצפון לקו 30 מעלות. סיפרו אז המשגיחים של “שארית ישראל״ שהשיגו 
אישור מיוחד ממשרד הביטחון לשימוש במכשיר GPS  ]שאז היה נחשב כטכנולוגיה 
30 מעלות. ותמהו רבים, מלבד הטענה  בטחונית[ למצא בשטח היכן עובר קו 
)למעלה( של המשנת יוסף מגבולות פרשת מסעי, מה ייחודיותו של מקום זה 

באמצע המדבר ללא שום סימני גבול, להחשב כהגבול של ארץ ישראל. 

עיון בענין “קו 30 מעלות״

תחילת העיון הנצרך בסוגיא זו, היא הבנת דברי הרמב״ם בקביעתו “משלשים 
מעלות עד חמש ושלשים מעלות... מכוונות כנגד ארץ ישראל״. הרי גבולות פרשת 
מסעי אינם אלא מ-302/3 מעלות ]“קאסימה״ תרגום ירושלמי ל״עצמון״[ עד מעט 
יותר מ- 341/2 מעלות ]קצה הר הלבנון לצפון, ימא דחמצא[ )עי׳ אני ה׳ שוכן בתוכה 
עמ׳ קמד(. ולכאו׳ צריך לומר שהרמב״ם עיגל למעלות שלימות. וזו לכאו׳ קושיה 

נוספת על הוראתו של מרן הגרי״ש אלישיב זצ״ל.

אבל האמת היא שמדויקות מאד המעלות שקבע הרמב״ם ל״כנגד ארץ ישראל״. 
והישוב לקושייתנו למעלה פשוט. “ארץ ישראל״ כוללת הרבה יותר מגבולות פרשת 
מסעי! גבולות פרשת מסעי לא נאמרו אלא “ֹזאת ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ִּתְתַנֲחלּו ֹאָתּה ְּבגֹוָרל 
ֲאֶׁשר ִצָּוה ה׳ ָלֵתת ְלִתְׁשַעת ַהַּמּטֹות ַוֲחִצי ַהַּמֶּטה״ )שם פס׳ יג(. אבל מעבר לירדן 
קיים שטח גדול מאד בכלל ארץ ישראל, וכפי שאמר הקב״ה ליהושע )יהושע א,ד( 
“ֵמַהִּמְדָּבר ְוַהְּלָבנֹון ַהֶּזה ְוַעד ַהָּנָהר ַהָּגדֹול ְנַהר ְּפָרת... ִיְהֶיה ְּגבּוְלֶכם״, וכפי שהבטיח 
הקב״ה לאברהם אבינו )פ׳ לך לך טו,יח( “ְלַזְרֲעָך ָנַתִּתי ֶאת ָהָאֶרץ ַהֹּזאת ִמְּנַהר ִמְצַרִים 

2.  ומהגאון ר' שבח רוזנבלט שליט"א שמעתי שהגר"ח קנייבסקי אמר לו שישתדל לקחת ירקות 
רק מ"יטבתה" ולדרום ]"יטבתה" נמצאת אף יותר לדרום, מדרום ל"גרופית"[. 

ַעד ַהָּנָהר ַהָּגֹדל ְנַהר ְּפָרת״. ולא התמעטו בינתיים מתוך שטח זה אלא ג׳ עממין 
“ארץ הקיני הקניזי והקדמוני״, ובזיהוי מקומותיהם נחלקו התנאים )ב״ב נו.(, אבל 
כל שאר השטח הוא מיועד לארץ ישראל גם היום. ואכן מפורש במקרא שכבשו 

עד הפרת ומלכו שם מלכי ישראל )עי׳ הערה 3(. אם כן הגבול הצפוני של ארץ 
ישראל פשוט שהוא נהר הפרת בקטע שגובל את עבר הירדן לצפון.

ארץ ישראל הפלטרין בשלימותו

אכן אע״פ שיש ראיות מרובות מהמקרא, מחז״ל ומהראשונים שכל ה״מדבר הסורי״ 
המוקף מצפון וממזרח ע״י נהר הפרת – נכבש ונתקדש כארץ ישראל3, קשה ללב 
לקבל זאת. הרי זה סותר את המושכלות שהורגלנו בהם מילדותנו, שאין א״י אלא 
ארץ כנען. ]ומעט נוסף ניתנה לנחלת בני גד וראובן וחצי מנשה.[ כן ציירו בספרים 
שלמדנו מהם בילדותינו. אכן תדע יסוד גדול בגבולות הארץ – שדרגות דרגות יש 

כמפורש במקרא )דבה"י א ה, ט-י( "ְּבֵני ְראּוֵבן ְּבכֹור ִיְׂשָרֵאל... ְוַלִּמְזָרח ָיַׁשב ַעד ְלבֹוא ִמְדָּבָרה   .3
ְלִמן ַהָּנָהר ְּפָרת... ּוִביֵמי ָׁשאּול ָעׂשּו ִמְלָחָמה ִעם ַהַהְגִרִאים ַוִּיְּפלּו ְּבָיָדם ַוֵּיְׁשבּו ְּבָאֳהֵליֶהם ַעל ָּכל 
ְּפֵני ִמְזָרח ַלִּגְלָעד". עוד ראיות מרובות יש במקרא ובחז"ל ובראשונים, ואכמ"ל )עי' אני ה' שוכן 
בתוכה עמ' נה,נז, עו-פ, ובעזה"י במהדורה המורחבת שעתידה לצאת לאור מקורות נוספים(.
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לארץ ישראל, וכמבואר היטב ברש״י )פ׳ פינחס כז, יב( ]בענין תחנוני משה 
רע״ה להיכנס לא״י[: “משל למלך שגזר על בנו שלא יכנס לפתח פלטין שלו, 
נכנס לשער והוא אחריו, לחצר והוא אחריו, לטרקלין והוא אחריו, כיון שבא ליכנס 
לקיטון, א״ל בני מכאן ואילך אתה אסור ליכנס״. ה״קיטון״, מקום מגורי המלך, 
אינו אלא ארץ כנען שממערב לירדן, וכמבואר )ספרי זוטא פ׳ ה פס׳ ב, מד״ר נשא 
פ׳ ז סי׳ ח(: “ארץ כנען מקודשת מעבר הירדן, ארץ כנען כשרה לבית שכינה ואין 
עבר הירדן כשר לבית שכינה״, ולשם לא הרשה למשה להיכנס. ונראה ש״החצר״ 
היינו השטח הגדול של עבר הירדן עד הפרת ]“המדבר הסורי״[ שלא נועד לנחלת 
השבטים אלא מפריד כ״חצר״ מארצות בבל ואשור, ו״הטרקלין״ ]שהוא מקום מגורים 
בפלטרין[ היינו נחלת בני גד וראובן וחצי מנשה. ודוק בסוף פרשת דברים מה היא 
“בעת ההיא״ של תחילת פרשת “ואתחנן״ )ועי׳ ביאור הגור אריה למהר״ל לרש״י 
שם(, שלאחר שמסר מרע״ה את הנחלה לבני גד וראובן ]הכניסה ל״טרקלין״[, “בעת 
ההיא״ סבר מרע״ה שהותר הנדר “ואתחנן אל ה׳״. ]היכן “השער״? עי׳ בהמשך![  

אבל כל החלקים בכלל “ארץ ישראל״ וקדושתה4.

והנה נתוני ה״מעלות״ של מיקום מקומות בעולם, שהיו לעיני הרמב״ם, הם בספרו 
של תלמי ]פטלמיוס[. ושם נמנית העיר “רקה״ בסוריא העומדת על הגדה הצפונית 
של קטע הצפוני של הפרת, ומסומנת כ-35 ושליש מעלות. אם כן נהר הפרת שהיא 
מעט לדרום מ״רקה״, מקומה כ-35 מעלות, עפ״י הנתונים שהיו לעיני הרמב״ם5. 
30 מעלות  הקצה הדרומי של נהר פרת העתיקה ]השפך למפרץ הפרסי[ הוא 

בדקדוק ]גם במידות תלמי וגם באמת[. זה הקצה הדרומי למזרח הארץ. 

וכן מצינו במערב ארץ ישראל גבול לארץ ישראל מחוץ לגבולות פרשת מסעי - 
“ְוַׁשִּתי ֶאת ְּגֻבְלָך ִמַּים סּוף ְוַעד ָים ְּפִלְׁשִּתים ּוִמִּמְדָּבר ַעד ַהָּנָהר״ )פ׳ משפטים כג,לא(. 
גבול זה מבאר ס׳ הכוזרי )מאמר ב אות יד( שמדובר על ארץ ישראל היום, ולא רק 
לעתיד לבא, וכולל מדבר סיני ]מה שס׳ הכוזרי מכנה “מדבר סיני״[ ומדבר פארן. 
ומוכח מדבריו )עי׳ אני ה׳ שוכן בתוכה עמ׳ קל-קלג( שהיינו הלשון המערבי של 
ים סוף )ע״י תעלת סואץ של היום( שם עברו בני ישראל את ים סוף כמה חדשים 

ונראה ראייה מהרמב"ם, שעד הפרת יש חיוב תרומות ומעשרות מן התורה ]אילו רוב עם   .4
ישראל בארץ ישראל[, שכתב הרמב"ם  )הל' תרומות א,א( "ונביאים התקינו שיהו נוהגות אפילו 
בארץ שנער מפני שהיא סמוכה לארץ ישראל ורוב ישראל הולכין ושבין שם", והרי אין בבל 
סמוכה כלל לארץ סיחון ועוג ]מרחק כאלף ק"מ[, אלא סמוכה לעבר הפרת למערב. ומשמע 

שאף קדושה שניה שם, שהרי רק לאחר גלות בבל "רוב ישראל הולכין ושבין שם". 
זהו הנתון שהיה לעיני הרמב"ם, והוא מה שחשוב לנו לדעת להבנת דברי הרמב"ם. אבל האמת   .5
היא ש"רקה" ממוקמת מעט יותר מ-36 מעלות. אבל לא יצא מזה שום מכשול בהוראות 

הרמב"ם להלכה.

לפני שנאמר פסוק זה. קצה ים סוף הנ״ל הוא גם כן 30 מעלות כמעט בדקדוק 
]29.96 מעלות בדקדוק6[. 

אכן דברי ס׳ הכוזרי שיש דין ארץ ישראל גם במדבר פארן, הם מחודשים מאד 
לכאו׳, ולא כפשטות משמעות התורה ]מלבד הפסוק הנ״ל[ שמשמע שכל זמן 
הליכתם במדבר לא הגיעו לארץ ישראל. אכן כן מדוקדק גם בדברי רש״י )כתובות 
קי:( שמדבר פארן היכן ששהה דוד, הוא בכלל א"י )עי' אני ה' שוכן בתוכה עמ' קלא(.  
ויש ליישב עפ״י המשל של רש״י על הדרגות השונות בכלל א״י שהובא למעלה, 
שהרי י״ל שאף בדרום מערב יש לא״י “חצר״ של מדבר פארן וסיני המפרידים בין 
ה״טרקלין״ ]הנחלה של תשע ומחצה שבטים המתוארת בפרשת מסעי[ ובין ארץ 
מצרים7, כפי שיש לא״י “חצר״ של “מדבר הסורי״ להפריד בין ה״טרקלין״ ובין ארץ 
בבל וסביבותיה, ודרגת “החצר״ פחותה״ מדרגת הטרקלין והקיטון. אמנם אף החצר 

בכלל ארץ ישראל, אף שהיא בדרגה פחותה8.

מצינו - הן בקצה הדרום 
למזרח א״י, והן בקצה 
הדרום למערב א״י, יש 
גבול ב-30 מעלות. הקו 
גבול  ביניהם הוא אכן 
טבעי מבריאת העולם 
– שהרי חצי האי “ערב״ 
יחד עם חצי האי “סיני״ 
מעיקר  מתחלקים 
היבשת בקו 30 מעלות. 
מחולקת  ערב״  “ארץ 

6.  וברשימת תלמי – 295/6 

מעלות בדקדוק.
וכן נראה מוכח בדעת הרס"ג שתרגם "נחל מצרים" בגבולות פרשת מסעי כ"ואדי אל-עריש",   .7
ותמוה לכאו' שהרי מפורש במקרא )יהושע יג,ב-ג, דבה"י א יג,ה( שהארץ עד "השיחור", "שיחור 
מצרים", ומוכח בנביא )ירמיהו ב,יח, ישעיה כג,ג( שהשיחור הוא הנהר המשקה את מצרים, 
הנילוס. ונראה ברור שמודה הרס"ג ש"ארץ ישראל" נמשכת עד "נהר מצרים" ]ואין ואדי אל-
עריש "נהר"[ כפי שהובטח לאברהם, אלא שגבול נחלת התשעה וחצי שבטים למערב הוא 

ואדי אל-עריש, ומשם עד הנילוס יש "חצר" לא"י. 
8.  וכן מבאר הגר"א )ברק השחר, איכה, בסוף ד"ה ואקדים לך כאן( היטב שיש דרגות חלוקות: 
"וג' ארצות יהודה וגליל ועבר הירדן הן גולגלתא דמוחא לב וכבד, ששם שורין נפש רוח נשמה. 
והכבד הוא רמז לעבר הירדן שהטרפש מפסיק ביניהם, לפיכך אינה קדושה כמותן. כמו שנאמר 
'והבדילה הפרוכת לכם בין בין הקודש ובין קודש הקדשים', שהמח ולב כולם לה', וכבד בו 

אחיזה במאכלים לחיצונים. וכהן לוי וישראל הוא נפש רוח נשמה שבאדם".

חצי האי ערב
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ה דבה ץ הוש יש לשש ודנ ישדול 

מ״ארץ ישראל״ בקו זה. מצינו שדקדק הרמב״ם בקובעו 30 מעלות כקצה א״י 
לדרום, ומקורו מן התורה, למזרח ולמערב, והוא גבול טבעי והגיוני. אמנם לא 
מבואר ברמב״ם שקו הגבול 30 מעלות הוא כנגד כל ארץ ישראל, ואולי אין הערבה 

בכלל גבול זה. 

ראיות שיש ארץ ישראל  – באזור “פארן״ ו״יהל״ 

לאחר הקדמת היסודות הנ״ל במבניה של ארץ ישראל, מוטל עלינו לעיין בענין 
ה״ערבה״. האם יש מקורות ששם גם כן ארץ ישראל? 

אכן ישנם כמה מקורות ברורים שיש דין ארץ ישראל, מדרום וממערב לאדום, באזור 
“מדבר קדש״ מקום “מי מריבה״, והוא בפשטות באזור “פארן״ ו״יהל״, הישובים 
בחלק הדרומי של מה שמכונה “הערבה הצפונית״ ]שני הישובים נמצאים מצפון 

ל-30 מעלות[. ונבאר את המקורות, אחד לאחד.

א(  בפירוש הפסוק )יהושע א,ד( “ֵמַהִּמְדָּבר ְוַהְּלָבנֹון ַהֶּזה ְוַעד ַהָּנָהר ַהָּגדֹול ְנַהר 
ְּפָרת... ִיְהֶיה ְּגבּוְלֶכם״, פירש רש״י: “הוא מדבר קדש מדבר צין שעל ידי אדום, שהיה 
במקצוע דרומית מזרחית ודרך שם נכנסו לארץ שנאמר ‘והנה אנחנו בקדש וגו׳״. 

היכן בדיוק “מדבר צין״ 
ו״מדבר קדש״? מדקדק 
הגר״א )אדרת אליהו פ׳ 
בלק מהדו״ת( מפסוקי 
מדוקדק  תיאור  תורה, 
של המכונה היום בשם 
הצפונית9.  “הערבה״ 
ו״מדבר קדש״ היינו הוא 
בכלל “מדבר צין״ לצד 
למלכות  מדרום  דרום, 
אדום, כמפורש בתורה. 

הנה מבואר ברש״י הנ״ל 
חידוש גדול מאד, שאף 

"ומדבר צין שחנו שם ישראל דהיינו בקדש שמשם שלחו ישראל ובקשו ממלך אדום שיניחם   .9
לעבור בארצם, על כרחך היה במקצוע דרומית מזרחית ממש כמ"ש בפ' מסעי 'והיה לכם 
פאת נגב ממדבר צין ע"י אדום'...  ומדבר צין הולך על פני כל רחבה )פי' מדרום לצפון( של 
ארץ אדום עד ארץ ישראל ממש, וקדש היתה עיר בקצה מדבר צין לצד בני ישראל )שבאו 
מהדרום(, וכשבאו לקדש שלחו לבקש שיניחם מלך אדום לעבור במדבר שלו שדרך שם היו 

יכולין ליכנס לא"י תיכף".

תרגום יונתן - נחלת השנים וחצי שבטים

מדרום ל״אדום״, שם “מדבר קדש״, אף הוא מארץ ישראל. ויש לתמוה לכאו׳, 
שמבאר כן בפסוק הנ״ל “ֵמַהִּמְדָּבר ְוַהְּלָבנֹון ַהֶּזה ְוַעד ַהָּנָהר ַהָּגדֹול ְנַהר ְּפָרת... ִיְהֶיה 
ְּגבּוְלֶכם״, שהרי משמע בפסוק זה שיש רצף טריטוריאלי של ארץ ישראל “מהמדבר 
ועד הנהר פרת״, והלא אדום מפסיק בין מדבר קדש ובין ארץ ישראל ]שהרי מנעו 

את בנ״י מלעבור משם צפונה לא״י[. 

ב( אכן מיושב פירוש רש״י לפי  התרגום יונתן )פ׳ מסעי לד,יא( בתיאורו את גבול בני 
גד וראובן וחצי מנשה: “ְוִיַסב ֵמיְׁשַרָיא ֵמיַׁשר ַנֲחֵלי ַאְרנֹוָנא ְוֵייֵתי ְלַמְדְּבָרא ְוִציֵני ַטָור 
ַּפְרְזָלא0	 ֵמי ַמצּוָתא ַאְּבלּו ּוְדמּוָכא ְסִמיְך ִלְגִניַסת ְּכַרְך ַמְלכּוְתהֹון ֶדֱאדֹוָמֵאי ַאֲחָסנּות 
ֵׁשיַבט ְראּוֵבן ְוָגד ּוַפְלגּות ֵׁשיַבט ְמַנֶׁשה״. “ֵמי ַמצּוָתא״ הוא תרגום של “מי מריבה״, 
והיא סמוכה ל״ְּכַרְך ַמְלכּוְתהֹון ֶדֱאדֹוָמֵאי״ היינו “קדש״. ]יתכן שהתרגום יונתן ]או 

מקורו של התרגום יונתן[ הוא מקורו של רש״י מחז״ל.[

מבואר שכל המסלול שהלכו בני ישראל ממדבר קדש - פנו לדרום, ואח״כ סבבו 
את אדום ומואב, ולצפון עד נחל ארנון - הכל בכלל ארץ ישראל. אלא שחיבורו 
של “מדבר קדש״ הוא ל״עבר הירדן״, ולא לנחלת התשעה ומחצה שבטים, גבולות 
פרשת מסעי. ובזה מתקיים הרצף הטריטוריאלי המתואר בס׳ יהושע, רצף דרך 

עבר הירדן עד נהר פרת לצפון		. 

כבר אין שום קושיה כלל מגבול ים המלח בפרשת מסעי, שהרי בפרשת מסעי לא 
מבוארים אלא  “ֹזאת ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ִּתְתַנֲחלּו ֹאָתּה ְּבגֹוָרל ֲאֶׁשר ִצָּוה ה׳ ָלֵתת ְלִתְׁשַעת 
ַהַּמּטֹות ַוֲחִצי ַהַּמֶּטה״ )שם פס׳ יג( , אבל “מדבר קדש״ הוא בכלל ארץ השנים וחצי 

שבטים, שאף היא “ארץ ישראל״.

ג( ובזה מתבארת המשנה  )גיטין ב.( “מרקם למזרח ורקם כמזרח״, ופירוש רש״י 
שם “תרגום של בין ָקֵדש ובין ברד מתרגמינן בין ֶרֶקם לחגר״, שהרי “מדבר קדש״ 
נמצא למערב ל״קדש״. וכתב יוסיפוס )קדמוניות ד,ז,א(: “כיום נקראת ע״י כל האומה 
הערבית ‘א-ֶרֶקם׳, אבל נקראת ע״י היוונים ‘ֶּפְטָרה׳.״ ]והנה מכוון למערב לֶּפְטָרה, 
עומד הישוב “פארן״ של ימינו![ והוקשה לי בעבר שאין “רקם״ הנ״ל גבול לארץ 
ישראל למזרח, שהרי הוא דרומית הרבה מים המלח. אכן נתבאר לפי פירוש רש״י 

"ַטָור ַּפְרְזָלא", "הר ברזל", מזוהה באופן ברור ע"י יוסיפוס )מלחמת היהודים ד,ח,ב(: "רמת עבר   .	0
הירדן... והיא נמשכת לדרום עד סומורה הקרובה לגבול סלע-ערב )"פטרה"(. ובארץ הזאת 
נמצא גם הר הנקרא הר הברזל, המשתרע עד ארץ מואב. "הר הברזל המתואר בזה תואם להר 
המכונה היום במפות בשם "הר שעיר" ]ומוכח בתורה ומפורש ברש"י ובגר"א שאין זה מקומו 

של "הר שעיר", אלא שם מואב לדעת רש"י ואדום )לא "שעיר"( ומואב לדעת הגר"א.[
		.  ואכן מבואר בגמרא )ר"ה ג.( שמלך ערד שלחם בבני ישראל בהיותם בדרום למדבר קדש, הוא 
סיחון, וכתוב שהחרימו עריו. אם כן כאן התחיל הנצחון על סיחון, אף שהעיקר היה המלחמה 

מצפון לנחל ארנון.
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ה דבה ץ הוש יש לשש ודנ ישדול 

בס׳ יהושע המזהה “מדבר קדש״ כארץ ישראל, ומיושב היטב זיהויו ל״רקם״ 
במשנה. ]ו״חגרא״ הסמוכה לארץ ישראל י״ל שהיא לצד מערב לא״י, והדרך בין 

רקם לחגרא היתה ]בימי אברהם[ דרך שיש עוברים ושבים ביניהן		[. 

ד( בקינה של בעל ס׳ הכוזרי, רבי יהודה הלוי )“ציון הלא תשאלי״(, מתאר: “אפול 
לאפי עלי ארצך... הר העברים והור ההר אשר שם שני אורים גדולים מאוריך 
ומוריך״. מבואר שאף “הור ההר״ מקום קבורת אהרן הכהן, אשר “בקצה ארץ אדום״, 
בכלל ארץ ישראל. והיינו מדרום למדבר “מי מריבה״, כמבואר בתורה. והוא בכלל 

הנחלה המתוארת ע״י תרגום יונתן.

ה( יש סמך אף מדקדוק לשון התורה ש״מדבר קדש״ היא ארץ ישראל, בפסוקים 
)פ׳ חוקת כ,א-ה( “ַוָּיֹבאּו ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ָּכל ָהֵעָדה ִמְדַּבר ִצן ַּבֹחֶדׁש ָהִראׁשֹון ַוֵּיֶׁשב ָהָעם 
ְּבָקֵדׁש... ְוֹלא ָהָיה ַמִים ָלֵעָדה ַוִּיָּקֲהלּו ַעל ֹמֶׁשה ְוַעל ַאֲהֹרן... ְוָלָמה ֶהֱעִליֻתנּו ִמִּמְצַרִים 
ְלָהִביא ֹאָתנּו ֶאל ַהָּמקֹום ָהָרע ַהֶּזה ֹלא ְמקֹום ֶזַרע ּוְתֵאָנה ְוֶגֶפן ְוִרּמֹון ּוַמִים ַאִין ִלְׁשּתֹות״. 
הפשט כאן צ״ב. היה להם לטעון למה פסקה בארה של מרים, וזו צריכה להיות 
כל טענתם. ותמוהה טענתם “ֶאל ַהָּמקֹום ָהָרע ַהֶּזה״, האם מדבר קדש רע יותר 
מהמדבר שעברו מקודם לכן “ַּבִּמְדָּבר ַהָּגֹדל ְוַהּנֹוָרא ָנָחׁש ָׂשָרף ְוַעְקָרב ְוִצָּמאֹון״ )פ׳ 
עקב ח,טו(. ועוד תמוה ביותר הטענה “ֹלא ְמקֹום ֶזַרע ּוְתֵאָנה ְוֶגֶפן ְוִרּמֹון״, הרי רק 
בהגיעם ליעדם, לארץ ישראל, אמורים להיות. עוד מדקדק המלבי״ם בלשון “ַוֵּיֶׁשב 

ָהָעם ְּבָקֵדׁש״, שלא נאמר לשון “וישב״ בכל חניות במדבר.

ומיישב המלבי״ם )שם כ,יד( “ולכן אמר ‘וישב העם בקדש׳, ר״ל שהתישבו שם 
בקביעות כי חשבוהו שהיא מחלקם... וע״כ התרעמו ‘למה העליתנו ממצרים להביא 
אותנו אל המקום הרע הזה לא מקום זרע׳ באשר חשבוהו מירושתם טענו הלא 

המקום רע ואינו ארץ זבת חלב ודבש״3	.  

ונראה ש״מדבר קדש״ הוא ה״שער״ של הפלטרין במשל של רש״י שהובא למעלה, 
וכפי שמזכיר רש״י בפירושו בתחילת ס׳ יהושע )למעלה אות א( “ודרך שם נכנסו 

לארץ שנאמר ‘והנה אנחנו בקדש וגו׳״.

ו( בגבולות לעתיד לבא, מפורש ש״קדש מי מריבה״ בכלל ארץ ישראל: “ּוְפַאת ֶנֶגב 
ֵּתיָמָנה ִמָּתָמר ַעד ֵמי ְמִריבֹות ָקֵדׁש״ )יחזקאל מז,יט(. עכ״פ מבואר ש״מדבר קדש״ 

עי' רש"י בביאור הפסוק )וירא כ,א( "ַוִּיַּסע ִמָּׁשם ַאְבָרָהם... ַוֵּיֶׁשב ֵּבין ָקֵדׁש ּוֵבין ׁשּור ַוָּיָגר ִּבְגָרר"   .		
]גם שם מתרגם אונקלוס "בין רקם ובין חגרא"[, בטעם שעבר אברהם לגור שם "כשראה 
שחרבו הכרכים ופסקו העוברים והשבים", ובספורנו שם "בין שתי עירות גדולות, כדי לקרא 

שם בשם ה'".
3	.  אמנם משמע קצת במלבי"ם שלאחר חטא מי מריבה, ונגזר שלא יכבשו עכשיו את אדום, 
כבר אין "מדבר קדש" בכלל ארץ ישראל, אלא בימות המשיח. אכן לא מצאתי שום חולק על 

רש"י ועל התרגום יונתן ועל רבי יהודה הלוי, מלבד המלבי"ם. ולכאו' אינו בר פלוגתא להם.

בכלל ארץ ישראל המיועדת. וראוי פסוק זה לבדו לעורר חשש אולי כבר נתקדש 
היום, שהרי ברור מהתורה ש"מדבר קדש" איננו בכלל "אדום".

קדושת עולי בבל ואיסור ספיחים

כמעט כל המקורות הנ״ל אינם הוכחה אלא לקדושת עולי מצרים, אבל לא לקדושת 
עולי בבל. קדושת עולי מצרים אוסרת עבודת הקרקע, ולדעת הרמב״ם אף מחייבת 
קדושת שביעית ודין ביעור, אבל אין איסור ספיחים אלא בקדושת עולי בבל. אכן 
מרן הגרי״ש אלישיב זצ״ל החמיר לחשוש בירקות מ״הערבה״ מעל קו 30 מעלות, 

גם לענין איסור ספיחים.  

אכן המקור מהמשנה )גיטין ב.( “רקם למזרח ורקם כמזרח״, לפי זיהוי רש״י ויוסיפוס 
ל״רקם״ שהיינו “קדש״, הרי הרבה ראשונים 
]אולי רובם[ בארו משנה זו לענין קדושת 
עולי בבל. עכ״פ משמע לכאו׳ בהוראת 
החזו״א )שביעית ג בהוספה אות ד ד״ה 
לענין(, שכל מקום שנתקדש בכיבוש עולי 
מצרים, מחזיקים מן הסתם שיש קדושת 

עולי בבל, כל זמן שלא מבואר להיפך.

אבל יש שטענו לי להוכיח שלא נתקדש 
מדבר קדש בקדושת עולי בבל, שהרי לא 
נמנה בברייתא של תחום עולי בבל4	. אכן לא 
מצינו שום גבול לצד דרום של ארץ ישראל 
בברייתא זו ]מלבד אשקלון בסמיכות לחוף 
לדרום[. בפשטות יש לבאר הטעם לכך, 
שסמכה הברייתא על גבולות עולי מצרים, 
ובדרום שוים לגבולות עולי מצרים ]מלבד 

מהגבולות המבוארים שם לצד מערב בדרום[.  

ואפשר עוד, שאכן נכלל בברייתא הנ״ל אף סימן גבול לדרום, והוא – “דרך הגדולה 
ההולכת למדבר״. ואע״פ שבפשטות דרך זו מציינת את הגבול למערב בדרום 
מאשקלון, עד “קסימה״5	, אבל יש גם קטע של “דרך הגדולה ההולכת למדבר״ 

4	.  יש בידינו ארבע נוסחאות לברייתא זו, שונות זו מזו במעט: תוספתא )שביעית פ"ד הל' יא(, 
ירושלמי )שביעית פ"ו ה"א דף טו.(, ספרי )סוף פ' עקב פיסקא נא(, כתובת "רחוב" ]ברצפת 

בית כנסת עתיק מאד שנתגלה[ )מוריה צב-צג(.  
5	.  יש כמה מסלולים לדרך הגדולה למדבר, וצריך להחליט לאיזו דרך התכוונו חז"ל לכנות "הדרך 
הגדולה ההולכת למדבר", שהיא גבול לעולי בבל. לענ"ד הדרך המפורסמת ]נשארו שרידי ערים 

הדרכים למדבר ערביה )פרופ׳ זאב משל(
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ה דבה ץ הוש יש לשש ודנ ישדול 

לדרום מ״מדבר קדש״ – בסמוך ל״נחל יעלון״ שמדרום ל״יהל״, הדרך כמעט מכוונת 
לקו 30 מעלות! ]אבל הקטע מ״קסימה״ עד “נחל יעלון״ עוברת כולה בחו״ל ושם 

אינה גבול.[

אכן טעם אחר לפטור מספיחים משמע ברמב״ם )הל׳ שביעית פ״ד הל׳ כח( “עבר 
הירדן שביעית נוהגת בה מדבריהם, וספיחי... עבר הירדן מותרין באכילה״. ומבארים 
המהר״י קורקוס )שם( והקהילות יעקב )שביעית סי׳ יב אות ב( שהמקור מהספרא 
)פ׳ בהר פ׳ א אות ב(: “כי תבאו יכול משבאו לעבר הירדן תלמוד לומר אל הארץ, 
ארץ המיוחדת״, שאין עיקר דין איסור שביעית מן התורה אלא ב״ארץ המיוחדת״ 

שממערב לירדן. ולכאו׳ י״ל שגם מדבר קדש אינה בכלל “ארץ המיוחדת״. 

אמנם יש מקום להוכיח שאף “מדבר קדש״ הוא בכלל “ארץ המיוחדת״, שהרי 
גבולות ס׳ יחזקאל לנחלת השבטים לעתיד לבא, אינם אלא בארץ ממערב לירדן 

ומצודות[ מחלוצה לפטרה אינה בכלל דרך זו, שאין לכנותה כדרך "ההולכת למדבר", אלא 
כדרך ל"פטרה" עיר הבירה של ממלכת הנבטים. ]וכאן כביש רומאי המחבר בין הערים חלוצה 
ופטרה.[ וכן מוכח מ"קדש ברנע" הנמנה בברייתא של תחום עולי בבל, והוא מחוץ מהדרך 
מחלוצה לפטרה. וכן כתב לי פרופ' חיים בן דוד ]שחיבר ספר על "דרך הבשמים" המפורסמת[, 

שנראה לו שהדרך של הברייתא פנתה בחלוצה לדרום מערב ]ל"קסימה"[. 

הדרך הגדולה ההולכת למדבר - כגבול דרומי

ולכאו׳ המכוון ל״ארץ המיוחדת״, והרי בכלל הגבול  )יחזקאל מז,יט( “ּוְפַאת ֶנֶגב 
ֵּתיָמָנה ִמָּתָמר ַעד ֵמי ְמִריבֹות ָקֵדׁש״, ואכן במציאות נמצא לצד מערב6	. 

אם כן בפשטות יש איסור ספיחים בארץ זו, ואין זו חומרא. עכ״פ לא ניתן לחלוק 
שיש חשש גדול לאיסור. והחזו״א הורה להחמיר בספיחים אף בספק וחשש.

“עין יהב״ ]מדרום לעין יהב, 
ומצפון לה[   

אמנם אם באים מכח “ראיות״ לאסור את 
צפון הערבה, יש לכאו׳ מקום לטעון, שלא 
נתברר ]בראיות למעלה[ דין ארץ ישראל 
אלא מ״פארן״ ולדרום ]עד קו 30 מעלות[, 
שהוא מיקום של “מדבר קדש״ ולדרום. 
אבל מצפון ל״פארן״ י״ל שהוא “ארץ אדום״, 
דרך שם בקשו בני ישראל להיכנס לארץ, 

ומנעם אדום. 

בקיאים״  אנו  ש״אין  ביותר  פשוט  אכן 
בגבולות ארץ אדום. ועוד, בזיהוי “קדש״, יש 
שסוברים שאינה ב״רקם״ ]“פטרה״[, כלשון 
התרגום, אלא בישוב לצפון יותר הנקרא 
“אל-קדיסיה״ ]שהוא כלשון ״קדש״[. ומכוון 
ולפי  יהב״.  “עין  נמצאת  למערב ממנה 
השערה זו, “עין יהב״ וכל הערבה מדרום 

לה בכלל “מדבר קדש״ וארץ ישראל )עי׳ מפה המסכמת בסוף המאמר זה(.

ואף מצפון ל״עין יהב״ יש מקור לחוש לארץ ישראל, בדרך אחרת לגמרי: 

הרי צ״ע לשון התורה )פ׳ מסעי לד, ג( “ְוָהָיה ָלֶכם ְּפַאת ֶנֶגב ִמִּמְדַּבר ִצן ַעל ְיֵדי ֱאדֹום״. 
משמע ש״מדבר צין״ איננה בכלל “אדום״ אלא “ַעל ְיֵדי ֱאדֹום״. וצ״ע, שהרי מפורש 
בתורה שמדבר צין שמצפון ל״קדש״ הוא בכלל אדום, שעל מקום זה בקש משה 
רע״ה לעבור. אם כן צ״ע, למה כתבה התורה “ִמִּמְדַּבר ִצן ַעל ְיֵדי ֱאדֹום״, הרי מדבר 

צין לצפון לקדש הוא בכלל אדום.

ונראה ליישב קושיה חמורה הנ״ל, שאכן מדוקדק בלשון התורה “ְוָהָיה ָלֶכם ְּפַאת 

6	.  ולא ניתנה "מדבר קדש" לשנים וחצי שבטים אלא משום שבזה היה רצף טריטוריאלי כל זמן 
ש"אדום" מחוץ לארץ ישראל, כמבואר למעלה.

מדבר צין מצפון לאדום - אולי בכלל א״י
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ה דבה ץ הוש יש לשש ודנ ישדול 

ֶנֶגב ִמִּמְדַּבר ִצן ַעל ְיֵדי ֱאדֹום״, שמדבר צין כאן בקצהו הצפוני אינו בכלל “אדום״. 
ובטעם הדבר, י״ל שלא נכלל בכלל “מלכות אדום״ אלא אותו קטע של “מדבר 
צין״ הנמצא בין “הר שעיר״ ]למערבו[ השייך לאדום ובין “ארץ אדום״ ]למזרחו[, 
וכפי שכך המציאות מצפון ל״קדש״. אבל באותו קטע בצפון “מדבר צין״ ששם 

עומדת למערבו של מדבר צין - “ארץ כנען״, שם אין מדבר צין נטפל ל״אדום״. 

ויל״ע לאיזו ארץ, קטע זה של מדבר צין משתייך. ויש מקום לומר ששטח זה, אע״פ 
שאינו בכלל מקום חלוקת הנחלה לתשעה וחצי שבטים, אפשר שהוא בכלל גבולות 
הכלליים של “ארץ ישראל״ מ״נהר פרת״ עד “נהר מצרים״. ]לא גרע ממדבר פארן 
שבכלל א״י לדעת ס׳ הכוזרי.[ וכן בסברא י״ל ש״הר שעיר״ לא נתמעט מא״י אלא 
משום “ִּכי ֹלא ֶאֵּתן ָלֶכם ֵמַאְרָצם... ִּכי ְיֻרָּׁשה ְלֵעָׂשו ָנַתִּתי ֶאת ַהר ֵׂשִעיר״ )פ׳ דברים 
ב,ה(, אבל קטע זה של מדבר צין שלא ניתן לעשו, י״ל שנשאר בכלל ארץ ישראל 
הכללית. בכלל אזור זה הישובים “עיר אובות״, “עידן״, “חצבה״, “עין חצבה״, ו״עין 

יהב״.

האם “נחל הערבה״ מהווה גבול

מוכרים בשוק של ההכשרים המהודרים, ירקות שרשום על החבילה “עין יהב מעבר 
המזרחי של נחל הערבה״.  “נחל הערבה״, כפי שמכונה היום, הוא מסלול זרימת 
המים ]כאשר יש גשמים[ מדרום לצפון עד ים המלח. אכן אין זה “נחל ערבה״ 
של המקרא )עמוס ו,יד( “ִמְּלבֹוא ֲחָמת ַעד ַנַחל ָהֲעָרָבה״ שהוא “נחל מצרים״ כפי 
שמפרש רש״י שם. אודות השערה זו, שנחל זה מהווה גבול לארץ ישראל ]בכלל 
הגבול “הדרומי״ לדעת השערה זו[, כתב הדרך אמונה )הל׳ תרומות א, ז ביאור 
הלכה ד״ה מאשקלון שהיא לדרום( דברים ברורים ומובנים: “ואי אפשר לומר 
שהנחל שקורין נחל הערבה הוא הגבול, שגם הוא נמשך )מדרום לצפון( עד נחל 
מצרים כמו שנראה במפה, שהרי מפורש בתורה שגבול מזרח )בדרום( הוא בקצה 
ים המלח, ואילו הנחל הזה נמשך למטה לצד מזרח  )שנמשך מדרום לצפון כמעט 

ביושר(, עי׳ במפה״. ואיני יודע כיצד ניתן לדחות דחיה פשוטה זו.

יתירה זו, יש הוכחה ברורה שאכן יש קדושת ארץ ישראל ממזרח לנחל הערבה. 
הנה שם ]באזור העיר “צאפי״ בממלכת ירדן[ נתגלו בימינו עשרות מצבות קבורה 
מתקופת האמוראים והסבוראים, ועל המצבות רשום גם השנה לשנת השמיטה. 
משמע שזו ארץ ישראל, גם למעלת הקבורה וגם להנהגת מעשרות ]המשתנים 
לפי שנות השמיטה[. ואף יש שם מצבה שחרוט עליה שהובא הנקבר מתימן על 

מנת להיקבר בארץ ישראל. 

מקום זה, מדרום לים סוף ולמזרח, מזוהה ב״מפת מידבא״ )מפה מפורסמת שנעשתה 
בתקופת הסבוראים( - שמצוירת העיר “צוער״ )כיתוב באותיות יווניות, ומוקפת 

העיר בעצי תמר( מדרום לים המלח, ולצד מזרח! והנה 
מפורש בחז״ל ש״צוער״ נכלל בגבולות קדושת עולי 
בבל7	. וכן מפורש בתורה שצוער בכלל ארץ ישראל 
)פ׳ וזאת הברכה לד, א-ג(: “ַוַּיְרֵאהּו ה׳ ֶאת ָּכל ָהָאֶרץ... 
ְוֶאת ַהֶּנֶגב ְוֶאת ַהִּכָּכר ִּבְקַעת ְיֵרחֹו ִעיר ַהְּתָמִרים ַעד 

ֹצַער״.

מוכח מהעיר צוער – א( שגם מזרח מנחל הערבה 
יש ארץ ישראל, ב( שגם מדרום לים המלח ]אף בצד 
המזרחי[ יש ארץ ישראל. ולכאו׳ קשה מפסוקי התורה 
בפרשת מסעי. אמנם המעיין בפסוק, יראה שתיאור 
גבול הדרומי בפינה המזרחית, הוא תיאור מורכב מאד. 
כך כתוב )פ׳ מסעי לד,ג(: “ְוָהָיה ָלֶכם ְּפַאת ֶנֶגב ִמִּמְדַּבר 
ִצן ַעל ְיֵדי ֱאדֹום ְוָהָיה ָלֶכם ְּגבּול ֶנֶגב ִמְקֵצה ָים ַהֶּמַלח 
ֵקְדָמה.״ וכן בס׳ יהושע )טו, א-ב(: “ַוְיִהי ַהּגֹוָרל ְלַמֵּטה 
ְּבֵני ְיהּוָדה ְלִמְׁשְּפֹחָתם ֶאל ְּגבּול ֱאדֹום ִמְדַּבר ִצן ֶנְגָּבה 
ִמְקֵצה ֵתיָמן. ַוְיִהי ָלֶהם ְּגבּול ֶנֶגב ִמְקֵצה ָים ַהֶּמַלח ִמן 

7	.  "אוכלין בתמרים עד שיכלה אחרון שבצוער" )פסחים נב.(, 
שאחרוני התמרים שבצוער מצילים את כל התמרים בא"י מדין 
ביעור פירות שביעית. ועוד, הרי צוער נקראת "עיר התמרים" 
)משנה יבמות קכב.(,  ושנינו "ואלו דברים מתעשרין דמאי 
בכל מקום הדבילה והתמרים" )משנה דמאי פ"ב מ"א(, ואין 

מתעשרין דמאי אלא מקדושת עולי בבל.

קטע ממפת מידבא - ים המלח ובפינה הדרום מזרית - צוער
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במידה הוסודה והמותדת בכדש בשץת שמימה

ַהָּלֹׁשן ַהּפֶֹנה ֶנְגָּבה״. הנה גם בתורה וגם בס׳ יהושע, יש שלוש הגדרות שונות לקרן 
זוית הדרום-מזרחית של ארץ כנען: א( “ִמִּמְדַּבר ִצן״, ב( “ַעל ְיֵדי ֱאדֹום״ )בתורה(, 
“ֶאל ְּגבּול ֱאדֹום״ )בס׳ יהושע(, ג( “ִמְקֵצה ָים ַהֶּמַלח״  ההגדרות הראשונות )א ו-ב( 
הן לתחילת “ְּפַאת ֶנֶגב״, והאחרונה לתחילת “ְּגבּול ֶנֶגב״. וכל זה צ״ב. והארכנו לבאר 
כל זה בספר “אני ה׳ שוכן בתוכה״ עמ׳ קיב-קיח, עיי״ש היטב. ודקדקנו משם שכל 
“נאות הככר״ וגם ממזרח לו ]בצוער והסביבה[ הוא בוודאי בכלל גבולות פרשת 

מסעי. וכן דקדקנו שם מדברי הגר״א, עיי״ש ואכמ״ל.

סיכום

בס״ד גדולה, עלה בידינו לברר שיש ארץ ישראל וחששות גדולים לארץ ישראל 
מדרום לים המלח, לדרום עד קו 30 מעלות. אכן בתוך שטח הנ״ל יש אזורים שונים, 
כל שטח וטעם החשש שלו, ודרגת החשש או הוודאות. ונתברר כמה צדק הגרי״ש 
אלישיב זצ״ל באומרו ש״אין אנו בקיאים״ בגבולות ארץ ישראל, שנתברר שרבות 
מאד האפשרויות והטעמים לגבול, לא כפי שעלה בדעתינו כאשר קוראים בתורה 
פרשת מסעי. ואיני מתיהר חלילה שהגעתי לחכמה זו. לא נגעתי אלא בקציה, אלא 
גיליתי שיש לנו עוד הרבה מה ללמוד. ישמע חכם ויוסיף לקח. ויהי רצון שה׳ ית׳ 

יאיר עינינו בתורתו.

הזמירה היא מן המלאכות האסורות מן התורה בשביעית, על מנת למנוע נזקים 
מן הכרם בשנים שאחרי השמיטה ישנם מספר דרכים המוצעות ומתבארות 
במאמר זה, המפרט את האסור והמותר בטיפול בכרמים מערב שנת השבע 

עד סופה - ע״פ הכרעת מרן הגר״נ קרליץ זצוק״ל.

רבי שאול רייכנברג שליט״א
מחבר ספר “משפטי ארץ״ 

זמירה האסורה והמותרת 
בכרם בשנת שמיטה

זמירה בכרם אסורה בשמיטה מן התורה שנאמר: כרמך לא תזמור. הזמירה היא 
מלאכה כמעט הכרחית בכרם, לכן במשך השנים נוסו מספר אפשרויות שאין בהם 
איסור זמירה על מנת למנוע נזק לכרמים בשנים שאחרי השמיטה, למעשה ישנן 
ארבע דרכים כיצד לשמור כיום את השמיטה בכרם. לכל דרך יש יתרונות וסיכונים 
משלה, ויש להיוועץ במומחה נאמן איזו דרך עדיפה לכל כרם, לפי מצבו. כל אחת 
מהדרכים נוסתה כבר על ידי כורמים מומחים, ועם אמונה בה׳ עוברים את שנת 

השמיטה בשלום.

תחילה נפרט את מבנה הגפן בכרם כפי שמקובל לבנותו כיום, וזו צורתה מלמטה 
למעלה: 

א שורשים בתוך האדמה.	.

א  גזע אנכי בגובה כמטר. 	.

א מהגזע האנכי יוצאים שני ענפים מאוזנים – ענפים אלו נקראים בדים, וביחיד 	.
בד, בגפן היין מקפידים שלא יצאו מהגזע יותר משני בדים אחד לימין ואחד 

לשמאל. הבדים מודלים על חוטים.

א מן הבדים גדלים הזמורות שעליהם העלים והענבים. הזמורות מודלות על חוטים. ד.
הענבים גדלים רק על זמורות חדשות שיצאו באביב באותה שנה. 

א בחורף הגפן משירה את כל עליה מהזמורות ונשארות זמורות חשופות. לקראת ה.
סוף החורף זומרים את הזמורות שגדלו בשנה שעברה, חלקם מסירים עד הבד 

5859

ה
לכ

ה
ה 

שד
 

ה
לכ

ה
ה 

שד
 

ה  
שד

ת 
כו

לי
ה

 

ה  
שד

ת 
כו

לי
ה

 



במידה הוסודה והמותדת בכדש בשץת שמימה

פעולת הזמירה

הכרם לאחר הזמירה

כרם בסתיו לאחר הבציר, רואים היכן זמרו בחורף שעבר והיכן 
יצאו באביב מהעינים של החלקים הנשארים זמורות )בצבע 

חום( שעליהם צמחו ענבים.

כרם בחורף לפני הזמירה

לאחר הזמירה נשארו זמורות עם שתי עיניים, כדי שמהעיניים 
יצמחו זמורות חדשות. 

כרם שהחל להצמיח זמורות בתחילת הקיץ לאחר זמירת חורף

וחלקם מקצרים ומשאירים מהם כשתי עיניים )נקודות לצמיחה על הזמורות( 
שמהם יצאו זמורות חדשות באביב. 

אלו הדרכים שנבדקו ונוסו על מנת לשמור את הכרם – ובכולם התברר שלא נגרם 
נזק חמור.

א 	יאזמירה - לא לזמור כלל בשנת השמיטה. במקרה כזה, יגדלו בשנת השמיטה 	.
הרבה פירות קטנים. בדרך כלל לא תהא קריסה של הכרם. בשנה השמינית 
תהא פגיעה מסוימת ביבול )כיון שבשנת השמיטה גדלו הרבה זמורות חדשות 
בנוסף על הזמורות שכבר היו, צריך בשנה השמינית לעשות זמירה כזו שתביא 
לירידה ביבול, ואכמ״ל(, אפשר שתהיה זו פגיעה גדולה ואפשר שתהיה פגיעה 

קטנה. בשנה התשיעית אמור הכרם לחזור לקדמותו.

א זמירהאמוקדמתא-אלזמור לפני השמיטה, זמירה זו אפשרית בכרמים שגמרו את 	.
הבציר לפני ראש השנה של השמיטה. )ניתן לצמצם את ההשקיה כדי להקדים 
את הבשלת הענבים(. דרך זו מיועדת בעיקר למי שרוצה לחלק ענבים בשמיטה 
דרך אוצר בית דין. זמירה זו מלאכתה קשה, כיון שהיא נעשית בעוד שמצויים 
עלים בגפן. בזמירה זו קיים סיכון שאם יהיה חם בסתיו, הגפן תלבלב בסתיו 
וההתפרצות באביב לא תהיה טובה. לפיכך יש להשאיר יותר עיניים מהרגיל 
בדרך כלל, תוך תקוה שבסתיו ילבלבו העיניים העליונות, ואילו באביב ילבלבו 
העיניים התחתונות. כאמור, הסיכונים שבדרך זו: שבאביב לא תהא התפרצות 
טובה, ובשמינית תיתכן פגיעה מסוימת ביבול עקב הצורך לתקן את הזמירה 

הלא שגרתית שנעשה בסתיו לפני שמיטה ועוד.

א פיסולא- להוריד בשמיטה את כל הזמורות עד סופן. ההיתר לעשות זאת מסתמך 	.
על הנחה שזו אינה מלאכת הזמירה שאסורה מן התורה, ולפיכך מותר לעשותה 
כדי להציל את הכרם מן הקלקול שעלול להיגרם בשנה השמינית מאי-זמירה 
בשנת שמיטה. בפיסול זה, הזמורות מתחדשות בשנת שמיטה מהבד, ויהיו 
עליהם בשמיטה רק מעט פירות. בשנה השמינית הכרם יחזור לקדמותו אך 

תיתכן גם פגיעה מסוימת ביבול.

א 	ירדוםא- לחתוך בשמיטה את הגזע מתחת לבד. גם פעולה זו מותרת מתוך ד.
הנחה שזו אינה מלאכת הזמירה האסורה מן התורה. הגפן תתחדש מהגזע 
הנשאר. בשנת השמיטה לא יהיו כלל פירות בגפן )יצמחו זמורות בלי פירות(, 
ובשנה השמינית יעצבו את הכרם מחדש. בפעולה זו בכרמים מסויימים קיים 
חשש לאי חידוש של כל הגפנים, כמו כן הדבר כרוך בעבודה רבה לסלק את 

כל הזמורות והבדים שנחתכו מהגזע, ולעצב את הגפן מחדש. 

דרכים 3-4 הם על פי הוראה שקיבלתי ממרן הגר"נ קרליץ זצ"ל בשנת תשס"ז, 
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במידה הוסודה והמותדת בכדש בשץת שמימה

שזמירה כזו ודאי שהיא אסורה רק מדרבנן ומותרת במקום ההפסד. ישנה סיבה 
נוספת להתיר זמירה כזו וכפי שמבואר בהמשך.

מלאכת הזמירה במקורות
וכרמך לא תזמור )ויקרא כה,ה(. מהי זמירה?

רש"י )שם( כתב: לא תזמור, שקוצצין זמורותיה, ותרגומו לא תכסח, ודומה לו קוצים 
כסוחים )ישעיה לג,יב(, שרופה באש כסוחה )תהילים פ,יז(.

הערוך ערך זמר כתב: "בפ' כלל גדול )שבת עג,ב( בגמרא אבות מלאכות, אמר רב 
כהנא זומר וצריך לעצים חייב שתים. פי' זומר חייב משום נוטע שהרי המטעת 
)האילן( מתגדלת במקום מה שזימר ומתיפה בזמירה, ולפיכך זומר כנוטע. ונוטע 
עצמו אינו אב אלא חייב משום זורע, כי הנוטע הוא הקובע ייחור או שרביט בארץ 
להתגדל, והזורע הוא הפוזר זרעים בארץ להצמיח, שיש תולדה לתולדה וכולן חוזרין 
על עיקר האב. ועיקר הזימור מחתך ענפים של גפן". פי' לדבריו, שנטיעת ייחור 

בשבת היא תולדה של זורע זרעים, וזמירה היא תולדה של נוטע. 

הגמרא )מו"ק ג,א( אומרת: מכדי זמירה בכלל זריעה, ומפרש רש"י: שדרכו של 
זומר לצמוחי פירי כזורע. וכעין זה ברש"י )שבת עג,ב(: זומר חייב משום תולדת 

נוטע דלצמוחי עביד.

רבנו חננאל )שבת עג,ב( כותב: הנוטע וולד הוא של זורע כי הנוטע נועץ יחור של 
אילן בארץ ומתגדל, כגון )כמו( המפיל הזרע לארץ וצומח, והזומר המקום שזומר 

באילן מתגדל המקום ההוא ומוסיף פירות ונמצא כנוטע.

רמב"ן )סוכה לג,א( כותב: אבל לי נראה שהענפים הגדולים שדרכן של כורמים לזמור 
אותן ולקוץ ראשן בכל שנה כדי שיוסיפו, הן הנקראים דליות והענפים השלמים 
הנקראים בדים או פארות במקרא. ויונתן בן עוזיאל תרגם ועוברתיה וכן תרגם 
אונקלוס זמורה )במדבר יג,כג( והוא הענף שכסחו ראשו ועל שם שנזמר נקרא כן, 
וכן תרגומו על שם שהעבירו ממנה קצתה נקראת עוברתא, ומן הלשון הזה של 

דליות אמרו חכמים המדלה בגפנים וכולן לשון זמור וכסוח.

מכל הראשונים הנ"ל רואים שזמירה הכוונה לחתוך ענפים של גפן כדי שבמקום 
הנקצץ יגדלו ענפים חדשים ]ועליהם פירות[.

הזמירה בספרות עתיקה

במענה לשאלתי ענה לי ד"ר עקיבא לונדון על הנמצא בספרות עתיקה על הזמירה.

יש במקורות היוונים והרומיים הרבה מאוד מידע על הגפן בעיקר גפן היין, ובתוך 
כך גם על הזמירה בתקופה הקדומה. מדובר על התקופה המקבילה לתקופת 

המשנה והתלמוד.

יש מתאופרסטוס תלמידו של אריסטו שחי במאה הרביעית לפני הספירה. 

לאחריו קאטו, וארו, קולומלה, פליניוס גאופוניקה ועוד.

 יש לציין כי רוב מוחלט של הזנים בעבר, ובודאי ברומא ויוון, היו זני יין ולא זני מאכל. 

 על פי קאטו הזקן היה נהוג בזמירת הגפן, לזמורות שרצו שיניבו פרי, השאירו 
בדרך כלל 2 עיניים - היינו שני פרקים. 

3 עיניים באדמה עשירה ו-2 עיניים באדמה ענייה  פליניוס כתב כי משאירים 
בגיזום הגפן.

קולומלה כתב כי משאירים 2 - 3 עיניים בגיזום גפן מודלת )באדמה עשירה יש 
להשאיר מעט יותר עיניים מאשר באדמה דלה(. לגפן שרועה משאירים בגיזום 

4 - 5 עיניים.

לא מצאתי שהסירו כשיטה חלק מהזמורות עד סופן כדי לדלל את כמות הזמורות. 
כן מצאתי שהסירו לגמרי את הזמורות שצמחו לתוך השורה או לא בכיוון הנדרש 

או זמורה מעל זמורה שתפריע לצימוח הזמורה הטובה.

הכרם והזמירה כיום ובזמן המשנה
צורת הגידול של הכרם

כפי שרואים מהמשניות, בזמנם 
נטעו את הכרם במרחקים יותר 
גדולים בין הגפנים ממה שעושים 
היום )אז היו פחות גפנים לדונם(. 
חלק נכבד מהגפנים בזמן המשנה 
גדלו בעל - ללא השקיה, וכיום כל 
הגפנים מושקים. כמן כן מדשנים 
את הגפנים בתדירות. לכן הגפנים 
כיום יותר מפונקים ממה שהיו 

בזמן המשנה. 

בזמן המשנה היו גפנים שהיו 
שרוכים על האדמה, היו גפנים 
שהגזע היה עבה ועמד ישר והנוף 

כרם לא מודלה

גפן שרועה
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במידה הוסודה והמותדת בכדש בשץת שמימה

מצומצם )ראה תמונה( והיו גפנים מודלות. כיום כמעט כל הגפנים מודלות, 
ובגלל צפיפות הגפנים ובגלל שהבציר ליין כמעט כולו נעשה ע"י מכונות, חייבים 

לשמור על גודל הגפן וצורתה.

הזמירה

כפי שרואים ממה שהובא לעיל, הזמירה כיום נעשית כמו בעבר. מטרת הזמירה 
להקטין את הנוף של הגפן ולעורר את החלק של הזמורה שנשאר להוציא זמורות 
טובות שעליהם יגדלו ענבים בכמות ובאיכות טובים. הזמירה נעשית לקראת סוף 
החורף לפני התעוררות הגפנים מתרדמת החורף, ע"י שחותכים את הזמורות 
שגדלו בשנה שעברה ומשאירים מהם חלק קטן שיש בו כשתי עיניים )ראה 
תמונה(, שמעיניים אלו יצמחו השנה זמורות ועליהם הענבים )הענבים גדלים רק 

על זמורות חדשות שגדלות באותה שנה(.

כיום נוסף על הקצרת הזמורות, מורידים לגמרי חלק מהזמורות שגדלו בשנה 
שעברה, שלא יצמחו כלל, ומשאירים בכל גפן רק מספר קבוע של זמורות שאותם 
מקצרים ובכל אחת משאירים כשתי עיניים. כך מגבילים את כמות הענבים שיצמחו 
בגפן, ממילא הם יהיו יותר גדולים ויותר איכותיים. כאמור לעיל לא מצאנו מפורש 
שעשו זאת בעבר )להוריד לגמרי חלק מהזמורות(, יתכן שבגלל השוני בתנאי הגידול 
שהוזכרו לעיל לא היו צריכים להקטין את כמות הענבים יותר ממה שנעשה ע"י 

הקצרת הזמורות. 

הזמירה היא עבודה מקצועית של המומחים בדבר שמדקדקים כמה להשאיר מכל 
זמורה ואלו זמורות להסיר לגמרי. 

אי זמירה בשמיטה

בניסוי שערך ד"ר אלישיב דרורי לדמות אי זמירה בשנת שמיטה, יצא שבשנה 
שלא זמרו כלל )"שמיטה"( היה יבול )בק"ג( גדול יותר מאשר בכרם שזמרו רגיל, 
אך היו הרבה ענבים קטנים. בשנה אח"כ )"שמינית"( שזמרו כדי להחזיר את הכרם 
לצורתו הנכונה, היה יבול נמוך משמעותית מאשר בכרם שזמרו רגיל בשתי השנים. 
בשנה שאח"כ )"תשיעית"( הכרם היה כמעט שוה לכרם שזמרו רגיל כל השנים 
)עדיין היתה ירידה קטנה ביבול(. אמנם צריך להוסיף שהדבר יכול להשתנות מכרם 
לכרם ומאזור לאזור וכמובן ברכת שמיטה יכולה לשנות את התוצאה. אני מכיר 
שני כורמים של ענבי יין שמגדלים לעצמם ליקב בוטיק שלהם, שלא זמרו כלל 
בשנת שמיטה האחרונה, ובשנה השמינית אמנם היתה ירידה ביבול מהרגיל אך 
הם לא מתלוננים, והירידה לא היתה כה גדולה כפי שהיה בנסיונות של ד"ר דרורי.

עכ"פ למעשה כמעט כל החקלאים חוששים שאי הזמירה בשנת שמיטה תגרום 
לנזקים גדולים לעתיד. 

זמירה בישובים שומרי שמיטה במהלך השנים

לקראת שמיטה תשי"ב התעוררה השאלה של הזמירה באחד הישובים שומרי 
השמיטה. והורו להם לעשות בשנת שמיטה זמירה שונה מהרגיל כך שהיא תהא 
רק מלאכה דרבנן שהותרה במקום הפסד. הזמירה שהתירו להם היתה כך. תחילה 
עשו תספורת כללית של כל הזמורות בלי לדקדק בכמות העיניים שמשאירים אך 
בצורה שתמיד ישארו יותר עיניים ממה שמשאירים רגיל, ופעולה זו עשה אדם 
לא מקצועי. אח"כ עבר אדם מקצועי ובחר איזה זמורות להשאיר ואיזה יורידם עד 
סופם שלא יצמחו. אמרו שהוראה זו ניתנה ע"י מרן החזו"א והוא אמר שבינתיים 
יעשו כך אך יחפשו דבר יותר טוב מבחינה הלכתית. )הרה"ג אליקים שלנגר זצ"ל 
בהליכות שדה מספר 47 משנת תשמ"ז כתב שלא הצליח למצוא בין האנשים 

שעדיין היו בחיים מי זה ששאל את מרן החזו"א, אך ראה בהמשך(.

ההסבר להיתר זה הוא כפי שכתבנו לעיל, שעיקר הזמירה האסורה שמצאנו 
בראשונים היא חיתוך הזמורה שצמחה בשנה שעברה כדי שבחלק הנשאר תיצמח 
זמורה חדשה וטובה ועליה פירות טובים. לשם כך מקפידים לחתוך את הזמורה 
במקום מסויים. כאשר פעולה זו נעשית בשינוי לגריעותא מבכל שנה, שמשאירים 
יותר עיניים, ונעשית ע"י אדם לא מקצועי ובצורה של תספורת כללית לגפנים, 
יתכן שהופכת את הזמירה האסורה מדאורייתא לאסורה מדרבנן. )החזו"א כא,טז 
כותב שבשינוי קל מלאכה נהפכת מדאורייתא לדרבנן, שהרי חרישה היא מלאכה 
דאורייתא ועידור היא מלאכה דרבנן(. מה שהורידו את הזמורות המיותרות עד 
סופם ופעולה זו עשה איש מקצוע שבחר מה להוריד ומה להשאיר, עשו זאת מתוך 
הנחה שהסרה זו של הזמורות אינה הזמירה האסורה מן התורה שהרי אינה גורמת 
ישירות להצמחה של זמורות חדשות אלא משפיעה שהזמורות שנשארות יהיו 
יותר טובות והענבים יהיו יותר גדולים ואיכותיים. דבר נוסף שעשו הוא, שאחרי 
שעל הזמורות שנשארו התחילו ללבלב עלים שזו התחלה של הזמורות החדשות, 
הוריד חלק מהן ביד כדי שלא יהיו יותר מידי זמורות חדשות בגפן. עשו דבר זה 
מתוך הנחה שהורדה ביד של הצמיחה החדשה על הזמורות אינה זמירה האסורה 

מן התורה.

במחברותיו של הרב משה פלס שהיה הרב של קיבוץ נתיבה בשנת שמיטה תשי"ב 
כתוב, ששאל את החזו"א על כך אם אכן השארת יותר עיניים מן הרגיל הופכת 
מזמירה דאורייתא לדרבנן, והחזו"א אמר שאינו זוכר ששאלו אך אם אומרים ששאלו, 
ודאי שאלו, והעושה כך יש לו על מה לסמוך. במקום אחר כתוב במחברותיו, ששאל 
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במידה הוסודה והמותדת בכדש בשץת שמימה

את החזו"א על שינויים במלאכות האם הופכים את המלאכה לדרבנן, ובין השאר 
שאל לגבי זמירה כשעושים שינוי להרע להשאיר יותר עיניים. ועל כל שאלותיו 
השיב החזו"א שמצינו שהדברים מתהפכים בקלות מאב לתולדה שחרישה היא 
אב ועידור הוא תולדה, אך להתיר אינו יכול שאינו יודע, ולמחות גם קשה שיתכן 

שהסניפים מועילים להפוך העבודות לדרבנן, ומה אני אעשה, צריך לשתוק.

בשמיטות שלאחר מכן ניסו לשפר את הזמירה מבחינה הלכתית, כאשר את הקצרת 
הזמורות שרצו להשאיר ]שכאמור זו עיקר הזמירה מן התורה[ עשו לפני שמיטה 
בצורה מדוקדקת, ואילו את סילוק הענפים המיותרים עשו בשמיטה. היו שטענו 
שדרך זו גרועה יותר. משום שיתכן שמלאכת הזמירה מן התורה כוללת את שני 
החלקים של הזמירה, הקצרת הזמורה וסילוק הזמורות המיותרות, ולכן אף שמחלק 
את הפעולה לשני זמנים )אחד לפני שמיטה ואחד בשמיטה( שני הפעולות הן חלק 
מהזמירה מן התורה. וכיון שבשיטה זו הקצירו את הזמורות הנשארות לגודל הרצוי, 
ולא השאירו יותר עיניים, הרי סילוק הזמורות הנשארות עד סופן אסורה מן התורה. 
וצ"ע האם הם צודקים או לא. אמנם לנקודה זו יש פתרון. שלפני שמיטה יקצרו 

את הזמורות לא כגודל הרצוי, 
אלא ישאירו יותר עיניים, ואז 
כשבשמיטה יסלקו את הזמורות 
המיותרות עד סופם, גם לדעת 
המערערים זו השלמה של זמירה 

לא מדוקדקת לגריעותא. 

בהמשך השנים ד"ר משה זקס ור' 
שמואל לוי ממשק יסודות עשו 
נסיונות לאפשרות לעשות את כל 
הזמירה לפני ראש השנה, במקום 
בסוף החורף לפני התעוררות 
הגפן. בלי להיכנס לכל הצדדים 
שלזמירה  נציין  המקצועיים 
במועד זה יש שלוש חסרונות. 
1. לפני ראש השנה הגפן עדיין 
ערה ופעילה והיא אוגרת חומרים 

לקראת השנה הבאה, הזמירה שמסירה מהגפן את כל העלים מונעת אגירת חומרים 
אלו. 2. כיון שלפני ראש השנה עדיין חם, קיים חשש שאחרי הזמירה, הגפן תוציא 
זמורות חדשות מאותם עיניים שהשאירו כדי שיגדלו באביב, וזמורות אלה ימותו 
מקור החורף ולא ישארו עיניים להוצאת זמורות באביב. 3. פעולת החיתוך שנעשית 
בזמירה בסוף החורף לפני התעוררות הגפן, מעוררת את הצמיחה החדשה, דבר זה 

 זמירה מוקדמת - הגפן הוציאה זמורות וענבים
בתחילת חשוון עקב החום

יחסר כיון שלא זומרים בשמיטה לפני ההתעוררות. יש גם קשיים טכניים בזמירה 
זו. 1. הזמירה כאשר הגפן מלאה בעלים היא קשה מאד. 2. יש זני ענבים שנבצרים 

רק אחרי ראש השנה, ובזנים אלו אי אפשר לזמור.

למרות האמור לעיל התברר שאין זה בלתי אפשרי לזמור לפני ראש השנה, ואכן 
משנת שמיטה תשמ"ז, הכרמים שהיו תחת אוצר בית הדין של מרן הגר"נ קרליץ 

זצ"ל זמרו לפני ראש השנה, פעמים שזה עלה יפה ופעמים לא כ"כ.

אמנם דוקא השנה )לקראת שמיטה תשפ"ב( התנאים לא מתאימים לזמירה כזו, 
כיון ששמיטה שלפני שנה מעוברת מתחילה מוקדם לפי שנת השמש והגפנים 
עדיין חיות ופעילות וגם בפועל מזג האויר בתחילת השנה היה חם ממילא הגפנים 
שנזמרו לפני ראש השנה צמחו כבר ויש להמתין ולראות מה יהיה איתם באביב 

)ראה תמונה(.

במשך השנים דנו על שינויים שונים בצורת הזמירה כדי שתהפך מדאורייתא 
לדרבנן. הוצע לשרוף את העיניים עד העין הרצויה באש או בחומר כימי, הוצע 
לצרוב במזמרה עם חוט לוהט את קליפת הזמורה, הוצע למעוך את הזמורה במקום 
לחתוך אותה, הוצע לחתוך רק את רוב עובי הזמורה. בכל הנ"ל להסיר את הזמורות 

מהגפן רק אחרי שהתיבשו בעקבות פעולות אלו. 

הנה האגלי טל )בסוף הפתיחה( כותב ששינוי שנעשה בתוצאה הופך את הדבר 
מאיסור מן התורה לאסור מדרבנן בכל התורה, כגון אכילה שלא כדרך או זריעה 
בעציץ שאינו נקוב. אבל שינוי בצורת עשיית הדבר ולא בתוצאה, הופך לדרבנן 
רק במלאכות שבת שצריך מלאכת מחשבת ולא בכל התורה. ולכן אמרו הפוסקים 
שצריך ראיה ששביעית דומה בזה לשבת ולא לכל התורה. לכן כשמשאירים יותר 
עיניים מהרגיל, יתכן שהזמירה נהפכת לדרבנן, אבל שינויים בפעולה כשמגיעים 

לאותה תוצאה אין להחשיבה לדרבנן. 

]היו פעמים שהפוסקים שלא סמכו על מה שעשו בתשי"ב, התירו בשעת הדחק 
את הסרת הענפים עד סופם כדלעיל, במזמרה שלא חותכת לגמרי את העובי הענף 
כאשר הדבר נעשה ע"י גוי, צירפו שלושה דברים. שאולי הסרת הענפים לגמרי 
אינם זמירה מן התורה כדלעיל כיון שאותם ענפים שנחתכים לא מצמיחים ענפים 
חדשים, ואולי זמירה של חלק מעובי הזמורה בכל אופן אינה זמירה מהתורה, 
וכשנעשה ע"י גוי שיש בזה רק אמירה לגוי בשמיטה, או שביתת שדהו שהאיסור 

בזה שנוי במחלוקת[.

פיסול וגירדום

במשך השנים בדקו פתרונות למי שמוותר על היבול של שנת שמיטה, אך רוצה 
למנוע נזק מהגפנים לאחרי שמיטה. כאמור, לא לזמור בכלל, כרוך בסיכון לאחרי 
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במידה הוסודה והמותדת בכדש בשץת שמימה

מוקדמת  זמירה  שמיטה, 
קשה לביצוע, וגם יש חשש 
של החלשת הגפן ושיבוש צורתה 

לשנים הבאות. 

מה  בשמיטה  לעשות  הוצע 
שקרוי פיסול, והוא להוריד את 
כל הזמורות של הגפן שצמחו 
]עד  בשנה שעברה עד סופם 
הבד[ בלי להשאיר כלל עיניים. 
זמורות  יצמחו  כזה,  במקרה 
על  הנשאר,  מהבד  חדשות 
זמורות אלו יצמחו מעט ענבים 
בממוצע כ - 30% מהיבול הרגיל. 
בדרך כלל גם בשנה השמינית 

תהיה קצת ירידה ביבול.

עוד הוצע לעשות מה שקרוי 
גירדום, שהוא לחתוך את גזע 
הגפן בגובה של כ - 1 מטר מעל 
האדמה. במקרה זו מוסרים גם 
הבדים שהם הזרועות של הגפן 
הזמורות.  צומחות  שעליהם 
מהגזע שנשאר יצמחו זמורות 
חדשות שיהפכו אחרי שמיטה 
לבדים. בשנת שמיטה לא יצמחו 

כלל ענבים על הזמורות. 

אבל  ביצוע,  בר  הוא  ]פיסול 
גירדום כאמור קשה מאד לביצוע 
ומצריך הרבה עבודה כדי להסיר 

מהגפן את כל הבדים שנחתכו, ופעמים זה כרוך גם בצורך להסיר את החוטים 
שעליהם הגפנים  מודלות. ולאחר שמיטה צריך לעצבם מחדש[.

יש כמה סיבות להתיר פיסול וגירדום

א כפי שכתבנו לעיל ששינוי בזמירה לגריעותא הופך את הזמירה לאיסור דרבנן, 	.
הרי בשני מקרים אלו הזמירה היא לגריעותא כיון שאין, או כמעט אין, פירות 

פיסול

פיסול שהחלה לצמוח זמורה חדשה מהבד 

גירדום ושתי הזמורות )הבדים( שצמחו לאחר הגידום

בשנת הזמירה וגם בשנה שלאחריה בחלק מהמקרים הגפנים עדיין מניבים 
פחות מגפנים שנזמרו כרגיל, והזמירה היא כלל לא כזמירה הרגילה שמטרתה 
להצמיח מעיניים גלויות. ומרן הגר"נ קרליץ זצ"ל אמר לי בשנת תשס"ז, שאף 
אם השינויים שהוזכרו לעיל, )שינויים בצורת הזמירה ולא בתוצאה, או שינוי 
של השארת יותר עיניים( לא הופכים את הזמירה למלאכה דרבנן, זמירה זו 
שהיא שינוי גם בתוצאה וגם במיקום הזמירה, אסורה רק מדרבנן, וממילא 

אפשר להתירה במקום הפסד.

א הגמרא במו"ק )ג,א( מונה את התולדות האסורות מדרבנן, ובין השאר כתוב שם 	.
פיסוג. וכתוב בתוס' רא"ש וז"ל: "פיסוג, פרש"י כשהענפים נוטים לכאן ולכאן 
קושרין אותן שיעלו למעלה. והראב"ד פירש פיסוג לשון ניתוח, תנתח לנחחיו 
תרגום ירושלמי תפסג לפסגון, ובלשון המשנה פסיגה של אשכול והיא זמורה 
הנקצצת עם האשכול, מפסגין הוא קציצת כל הענפים או רובן שמעמידין 
האילן על הגזע לבדו. ודומה שהוא הפסול הנזכר במסכת שביעית )פ"ב מ"ג( 
מקרסמין מזרדין מפסלין עד ראש השנה. אלא שהפיסול נעשה בכלי בפסל 
ובקרדום והפיסוג ביד. ועל זה אמרו התועה בין הכרמים מפסג ועולה מפסג 
ויורד, כלומר מנתח אילך ואילך ואינו מדקדק". הרי מנה להוריד כל הענפים 
והשארת הגזע למלאכה דרבנן. ולא נראה לחלק בגפן בין הגזע האנכי לבדים 
המאוזנים, אלא ששניהם לא בכלל זמירה. וכך מבואר במאירי )שם( שמביא 
את אותה שיטה וז"ל: וכן באילנות, אם קרסם והוא שחתך הענפים היבשים מן 
האילן או מן הגפנים שלא יכחישו את האילן או את הגפן. או זירד, והוא שהיו 
ענפים יותר מידי באיזה מקום שבאילן וצריכין לחתוך אע"פ שאינן יבשות. או 
פסג והוא חיתוך כל ענפי האילן חוץ מגזע העליון כדי שיגדל ביותר". הרי כתב 
חוץ מהגזע העליון לא כתב חוץ מן הגזע, וודאי שגם הבדים בכלל הגזע העליון. 
א"כ הורדת כל הזמורות מנויה כמלאכה דרבנן. הם כתבו גזע ולא כתבו בד כיון 
שהגפנים שבו צריכים לעבות גזעם הם הגפנים צעירים שלא היו מודלים, ובהם 
לא היה בד מאוזן רק גזע )ראה תמונה( והיו צריכים לעבות בגזע כדי שיחזיק 

עצמו )כיון שהגפן רכה(.

א בשו"ת מהרי"ל דיסקין )סי' כז 	.
אות ב( כתב: "אך אם קוצץ 
כל הענפים ואינו מניח רק 
המזנב  נקרא  וזהו  הגזע, 
בגפנים, מותר לקצוץ כדרכו 
בקרדום ובמגל ובמגירה ובכל 
גפן לא מודלה.מה שירצה". נראה שפירש 
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במידה הוסודה והמותדת בכדש בשץת שמימה

שקציצה כזו מותרת לגמרי וגם רבנן לא אסרו אותה. ונראה שהבין כך בפירוש 
הרע"ב למשנה )פ"ד מ"ו( והוא בפירוש הרא"ש למשנה: "המזנב. חותכין זנבות 
הגפנים כדי שיעלה הגזע ויגביר". וכך נראה גם שהריבמ"צ פירש את המשנה. 
)ראה באות ד מדוע מותר לזנב(. אמנם בפירוש הרמב"ם למשנה כתב: "ובלבד 
שלא תהא כוונתו לזימור" משמע שפירש שהוא זומר בשביל להשתמש בזמורות 

ולכן מותר שאינו מתכוין לזימור אלא זומר בגלל שצריך את הזמורות.

א איתא בגמרא )סנהדרין כו,א(, שרבי חייא בר זרנוקי ור"ש בן יהוצדק וריש לקיש ד.
הלכו בדרך בשמיטה וראו אדם זומר כרמו, אמר ריש לקיש כהן וזומר ]ודאי 
כהן הוא שזומר בשמיטה שנחשדו כהנים על השמיטה[, אמרו לו יכול לומר 
לעקל בית הבד אני צריך, שיתכן שזומר בשביל להשתמש בזמורות לבית הבד. 
ושואלים התוס' וז"ל: "לעקל בית הבד אני צריך. וקשה דמ"מ מה בכך, מ"מ הוה 
משביח הכרם. דהכי אמרינן בפרק כלל גדול )שבת עג, ב( הזומר וצריך לעצים 
חייב שתים, משום קוצר ומשום נוטע, הכי נמי לחייב משום עבודת נוטע. וי"ל 
דעביד ליה באותו ענין דודאי קשה ליה. דליכא לחייב משום נוטע כדאמרינן גבי 
שבת, דשאני גבי שבת שמלאכת מחשבת אסרה תורה והא מתעבדא מחשבתו, 
אבל גבי שביעית אין לאסור רק היכא דמשביח הקרקע, אבל הכא קשי ליה. 
וכה"ג שרי כדאיתא בפרק המוכר את הספינה )ב"ב פ, ב(". המהרש"ל בחכמת 
שלמה פירש דבריהם, שאותו אדם זמר בצורה שמקלקלת את הגפן אבל מ"מ 
הזמירה שלו גרמה לצמיחה חדשה אלא שהתוצאה היתה גרועה. ולכן בשבת 
הוא חייב משום שמ"מ צמח והוא הרי מעונין בצמיחה זו, אבל בשמיטה אינו 
חייב על הצמיחה כיון שבאופן כללי הגפן לא משביחה. ]ראה במהרש"א שם 
וגם לשיטתו הדין כך, אלא שסובר שאם קשה לגפן גם בשבת לא חייב[. ולדבריו 
מובן מה שציינו התוס' לגמרא ב"ב. דאיתא שם שאין קוצצין בתולת שקמה 
בשביעית מפני שהיא עבודה. בתולת שקמה היא שקמה שעדיין לא קצצו 
אותה, וכאשר קוצצים אותה בפעם הראשונה, הענפים החדשים צומחים יותר 
טוב מאשר הענפים שהיו, ולכן אסור לקוצצה בשביעית. אבל מותר לקצוץ 
אותה בשביעית בצורה שודאי הקציצה קשה לה. ומבאר הרשב"ם: "הלכך גבי 
שביעית שאסור לזמור אילן כדי שיבריא, עבדינן מידי דודאי קשי, דפשיטא 
לן דלא ישביח בזימור זה, משום דספק איסור לחומרא )כיון שספק איסורא 
לחומרא צריך לחתוך באופן שודאי קשה לה ולא באופן שספק אם קשה לה 
או לא(". ובתוס' שם )ד"ה לא( הוסיפו, שאפילו אם לא קשי לה ולא מעלי לה, 
אלא נשאר כמו שהיה, גם מותר כדאמרינן בע"ז )נ,ב( אוקמי אילנא שרי. דהיינו 
שמלאכה שאינה משפרת את האילן מותרת. ואע"פ שבמקום הענפים שקצץ 
יצמחו ענפים חדשים, מ"מ מותר כיון שבאופן כללי אינו משביח את העץ. וכך 
מפרשים שם עוד ראשונים. )מה שהתוס' לא כתבו שמותר בשמיטה משום 
אינו מתכוין שמותר אף בפסיק רישיה כמו שרואים בכמה משניות לגבי סיקול 

אבנים, כיון שהתוס' סוברים שבמלאכה דאורייתא אין היתר של אינו מתכוין 
בשביעית, ראה מו"ק יג,א תוד"ה נטייבה, ושם ד,ב תוד"ה מפני, ורק הסיקול 

שהוא מדרבנן התירו(.

]יתכן שזו גם כוונתו של הרא"ש שהובא לעיל, שזינוב בגפנים מותר. משום 
שאינו משביח את הגפן שהרי חותך את הזמורות ולא יצמחו ענבים, אלא דס"ל 
שאפילו שכוונתו לעבות הגזע, שזו לכאורה השבחה, מ"מ אין זו מלאכת השבחה 
כיון שכעת הגפן נגרעת שלא תתן פירות שהורידו לה את כל הזמורות. אמנם 
לכאורה יש סתירה בין הרא"ש בשביעית שמשמע מדבריו שאינה מלאכה כלל, 
ואילו במו"ק כתב שלהוריד את כל הזמורות זו מלאכה מדרבנן )פיסל(. וי"ל 
ששם הביא את שיטת הראב"ד בפירושו למפסגים ומפסלים, וכן בשביעית 
פ"ב מ"ג הביא שיטה זו רק בשם יש אומרים. וכאן הביא את שיטתו, ומפסלים 
הוא מפרש אחרת, עי"ש. אך המחלוקת היא רק כאשר עושה בשביל שיתעבה 
הגזע האם אסרו מדרבנן, אבל בפיסול שעושים רק משום שמיטה, נראה שכולם 

מודים שמותר גם מדרבנן[.

 א"כ ה"ה במה שקוראים פיסול או גירדום, כיון שהגפן לא משביחה אלא 
אדרבה היא נגרעת, שבאותה שנה לא תיתן פירות או תיתן מעט פירות, וכל 
מה שעושים הוא משום שמיטה, אין זו כלל מלאכה האסורה בשמיטה. ואפילו 
במקרים שתהא בזה תועלת לעתיד בגלל התחדשות הגפן, כיון שלשנה זו הזמירה 
לגריעותא, אין זו מלאכה האסורה בשמיטה ומותר לעשותה אפילו בלי ההיתר 
של במקום פסידא.  אמנם המהרי"ט )שו"ת ח"א סי' פג(, והחזו"א )סי' יט ס"ק 
יד,טו(, פירשו את התוס' שההיתר הוא בגלל שאותו אדם לא התכוין לזימור 
אלא היה צריך את הזמורות. )אומנם כשהזמירה לא מועילה אלא קשה לגפן, 

נראה שחזו״א מודה שמותר עי״ש(.

סיכום: 

פיסול וגירדום מותרים בשמיטה משני טעמים.

א משום שזו לא זמירה האסורה מן התורה ולכן מותר לעשותה כדי למנוע הפסד 	.
לשנים הבאות ככל מלאכה דרבנן שהותרה כדי להציל מהפסד )אותיות א,ב(.

א לדעת המהרש"ל והמהרש"א, שיטת התוס' )ועוד ראשונים( שזמירה 	.
שאינה משביחה את הגפן מותרת בשמיטה אף שלא באה להציל מהפסד 

)אותיות ג,ד(.              
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שמימה במושב יסודות ש בכדוץות 

מסמך מרתק הפותח חרך הצצה אל גיבורי הכח בשמיטות עברו, עת קיום 
מצוות השמיטה לא היה חזון נפרץ כלל - מחד, ומאידך - שומרי מצוות הארץ 
בתמימות ובגבורה עמדו על קיומה ושמירתה עד אין קץ תוך ציות להוראות 
מרן החזון איש לבלי גבול וללא סטיה כשכל פרנסתם וכל חיותם הוא מן 

המותר והאסור בעבודת הארץ וקדושת פירותיה.

התודות לרב יהושע שופט שליט"א משומרי משמרת הקדש, אשר פרס 
מזיכרונותיו כיליד ותושב מושב יסודות.

רבי יהושע שופט שליט"א
יסודות

שמיטה במושב יסודות - 
זכרונות 

חיפה )יסודות( ת.ו.

לקראת שנת השמיטה תשפ"ב

בפרוס השמיטה ה-11 שתישמר בעז"ה כדת על ידי משק יסודות,

כותב הדברים הינו הילד הראשון שנולד ב"יסודות" להורים ניצולי השואה, ילידי פולין

יסודות הקמה ע"י ניצולי שואה חרדים בשנת תש"ו )מוצאי שמיטה( כקבוצה סמוך 
למושבות מגדיאל וכפר סבא. היא עברה למקומה הנוכחי באזור נחל שורק באמצע 

תש"ח. שנת השמיטה הראשונה שלהם היתה תשי"ב.

הנני לעלות על הכתב זכרונות החל מהשמיטה הראשונה תשי"ב ואילך

תשי"ב

בשנה זו זכינו לקבל ע"י כב' מורנו הרב קליין זצ"ל, את הוראות ה"חזון איש", 
כמובן אני אישית לא זוכר מה זרענו ומה הכנו לקראת שמיטה, הזכרון היחיד 
שלי זו מחרשת דיסק – לא מחרשה רגילה כנף,אשל	אהופכת את האדמה וקראו 
לה מחרשת שמיטה, ואמרו לנו שבמחרשה זו התיר החזו"א לעבוד בשמיטה את 
האדמה לצורך השמדת עשבים, שלא יזיקו לשנים הבאות כיון שלא יכלו להשמידם 

ע"י דיסק בגלל גודלם וריבויים.

כעבור שנים סיפר לנו כב' הרב זצ"ל כי לקראת שמיטה זרעו חיטה בלי שינוי 

מחזור מתוך כוונה לקצור לפני הבאת שליש למאכל בהמה, ומרוב גשמים התאחר 
הקציר וכבר הביאה החיטה שליש ונשאל ע"י הרב לחזו"א ופסק שאסור להשתמש 
בחיטה, ולאחר בקשת מרכז המשק דאז א.פ. ז"ל ניגש עם כב' הרב לחזו"א להסביר 
את שעת הדחק והפחד הגדול, ומרן החזו"א אמר כי הוא שומע את המצב ובאם 
רוצים יוציאו אנשים עם מזמרות לקצור השיבולים לארץ ויוכלו להשתמש בקש, 
ומכיון שזה לא היה מעשי, לאחר הגשמים השניים בתשי"ג שרפו ועיבדו את השדה.

תשי"ט

לקראת שמיטה החלו ההכנות מתשי"ז, ר' שמואל לוי ז"ל החליט להשאיר שטח 
כותנה שנזרעה בתשי"ז ולא לכסח ולהפכה בחורף כפי החוק ]שהביא סם המבורגר 
מארה"ב שמשם הביאו את גידול הכותנה[ והשאיר לגידול שני מה שקראו "דו 
שנתי" לתשי"ח, ובמסגרת תערוכת העשור ליסודות הוצאו לראווה צמחי כותנה 
דו שנתיים, הרעיון שטמון בכך, הכותנה נזרעת כרגיל באביב )חודש מרץ למניינם( 
דבר שאסור כמובן בשנת השמיטה וכשישאירו שטח הכותנה לדו שנתית יהיה 
יבול ופרנסה בשנת השמיטה, ]דבר זה הצריך השתדלות רבה במשרד החקלאות 
וכן במשקים הסמוכים שטענו שהישארות הכותנה לשנה שניה תביא להתפרצות 
מזיקים, ויסודות התחייבה לפצות את משקי הסביבה באם זה יקרה, וב"ה זה לא 

קרה[.

כמו כן שתלו עגבניות בקיץ תשי"ח – כמדומני מונימייקר – והשאירו את צמחי 
העגבניות בחורף תשי"ט להתחדשות באביב וניסו לשלוח לירושלים עיה"ק דרך 
אוצר בית דין ובזה היתה תעסוקה ומחשבה לפרנסה מותרת בעגבניות ב"קדושת 
שביעית", לצערנו בירושלים לא רצו לקלוט את העגבניות והם הוחזרו בבושת 
פנים ליסודות, בטענה כי לא רוצים ירקות בקדושת שביעית, ויביאו מהערבים 

כמה שישיגו בלי קדושת שביעית כדעת הב"י.

בין עשור לסוכות תש"כ עמדתי עם אבי ז"ל לחלק אתרוגים מפרדס יסודות בשליחות 
בית הדין בחצר בית הכנסת הגדול בת"א מקום שהיה מרכז הד' מינים אז.

כמובן זרעו בסוף תשי"ח חיטה על שטח שהיה חיטה בתשי"ח כפי הוראה מפורשת 
של החזו"א )שביעית ה' י"ב(, וכן היה פרדס תפוזים, אמנם היו קשיים הלכתיים 

מה לעשות עם התוצרת שנקצרה דרך אוצר בית דין כיצד לדאוג שתשווק כדין.

תשכ"ו

ההכנות בתשכ"ה היו מרובות ומלבד שטחי יסודות פנו אלינו ממח' התיישבות של 
פא"י שנעבד שטחים של "זנוח" שהיו בסביבתינו ולהציל מאיסור זריעה בשמיטה 
כך שזרענו עד כניסת השמיטה קרוב ל-10000 דונם  בסביבותינו וכל החברים היו 

7273

ה
לכ

ה
ה 

שד
 

ה
לכ

ה
ה 

שד
 

ה  
שד

ת 
כו

לי
ה

 

ה  
שד

ת 
כו

לי
ה

 



שמימה במושב יסודות ש בכדוץות 

מגוייסים לכך, אני נשארתי לעזרה באלול תשכ"ה באישור ראש הישיבה זצ"ל, 
בישיבת "בית מאיר".

כמה ימים אחרי כניסת שמיטה בליל יו"כ ירדו גשמי עוז בכמות שלכ-70 מ"מ 
גשם וכל השטחים הזרועים נבטו ואח"כ היתה הפסקה בגשמים  והחל מאחרי 
סוכות הוחל להשקות השדות שלא יקמלו, כן היה נזק גדול בבאלות הכותנה של 

שנה שישית שהיו עדיין מונחים בשדות.

לקראת שמיטה העלה ר' שמואל לוי זצ"ל רעיון להספקת ירקות בנוסף לגידולי 
מים, גידולי קש, להניח חבילות קש על משטח ניילון עבה ולהשקות את החבילות 
עד שירקבו ויהפכו לזבל ולזרוע בהם ירקות לכסות בגג ובדפנות, בניסיונות הדבר 
הצליח, אולם רבנים יצאו כנגד הרעיון מכמה טעמים ביניהם הרה"צ רבי אלעזר 

בריזל זלה"ה, ואחרי מלחמת ששת הימים הדבר נגנז.

תשל"ג

בתשל"ב היה שטח של 220 דונם חיטה מזן "מריים" שנתן ממוצע של מעל 700 
ק"ג חיטה בלי השקיה בלע"ה, ברכה עצומה.

כבר חזרו למשק ולעבודה בני החברים שנתקבלו לחברות ונכנסו לפלחה ולשלחין 
כוחות צעירים ולאחר המאמץ לזריעת "חיטה" ומאכל בהמה "בקיה" לפני שמיטה, 
והכל בשינוי מחזור. בהגיע שמיטה עברו החברים לעסוק בענפים המותרים, וכן 
לסידור המחסנים וכדומה. וכן לפי החלטת ההנהלה יום בשבוע כל חבר שמעוניין 

יכול לבוא לבית הכנסת ללמוד ויחשב לו כעבודה ולא כחופשה.

החיטה שווקה עדיין למדינה, תוך הודעה על קדושת שביעית, וכן הענבים הזיתים 
והתפוזים, כאשר כל הזמן טורחים איך לתקן כדת וכדין את השיווק בלי להכשל 

בסחורה האסורה.

בשנה זו התודעתי לעוד שאלות ובעיות של שמיטה. 1( השגת זרעי חיטה ובקיה 
מוקדם לפני עונת הזריעה הרגילה – אלול – ולא חשוון כסליו. 2( דאגה לזרעים 
לאחר שמיטה לא מיבול שמיטה האסור באיסור ספיחין ]חיטה, בקיה, חמניות 
חימצה כותנה ועוד ועוד[. 3( דאגה למאכל לבהמות ולעופות שלא יהא בהם איסור 
ספיחין ]במרכיבי התערובות שעורה, סובין, כוספה דורה גרעיני כותנה וכו'[ כי 

בשנה זו כבר הפסיקו לעשות תערובת ביסודות והביאו בעיקר מ"מתמור".

תש"מ

בערב שמיטה מוניתי ע"י כב' הרב זצ"ל ורבני האיזור כאחראי על אוצר בית דין, 
וכל ההחלטות מה לזרוע? ואיפה? עברו דרך הרב, חיטה עדיין על חיטה, כאשר 
שטח מסוים שבו היתה שפיכה של גרעיני החיטה בתשל"ט בניסן. מחמסין – לא 

נזרע, רק דוסק פעמיים באלול וגדלה החיטה מבלי לזרוע, בקיה הוחלט לזרוע על 
כרב חמניות, שברור שזה לא דרך גידולם כי יש הרבה גרעיני חמניות שנופלים 
בקציר מהקומביין והם כמו מקלות בחבילות החציר, ובכ"ז שווק ע"י אוצר בי"ד 

לרפתות הסביבה.

כמה שאלות אופייניות: 1( האם מותר לתת לכבשים של הבדואי העובד ביסודות 
לרעות על הקש של שמיטה? 2( באיזה אופן לפקח על התפוזים בתשמ"א שלא 
ייצאו לחו"ל וישארו בארץ. ]קיבלנו אישור מיוחד ממשרד החקלאות להשאיר את 
התפוזים של שומרי שמיטה בארץ[. 3( איך לסמן התערובות מ"מתמור" שאין בהם 
חשש ספיחין לכל הישובים המעונינים. 4( לדאוג לזרעים לערב שמיטה ולשמור 
זרעים מתשל"ט למוצאי שמיטה תשמ"א תוך פיקוח שהדבר נעשה. 5. לדאוג איך 

לחלק את היין שעשו מהענבים שנבצרו דרך אוצר בית דין.

בזיתים לאחר שעברנו פעמיים על החשבונות של ההוצאות כולל י"ע, מים וריסוסים, 
הגענו לסכום מסויים, שהיה הרבה פחות מהמחיר בשוק ולא הסכמנו לגבות יותר. 
כשהיו שהתלוננו באנו לרב זצ"ל ופסק כפי הסכום שקבענו, כמובן המשכנו בחורף 
לשבת ללמוד חצי יום בשבוע, בשנת תשמ"א הייתה ברכה מיוחדת גדולה בלול 
הרביה, הרבה יותר משנים אחרות בלע"ה. בתשמ"א עם גמר תפקידי כמרכז משק 
נשלחתי לעבודת חוץ לפקח על בתי אריזה של התפוזים, ועל היקב שיחלקו אותם 

כדין.

תשמ"ז

בשנת תשמ"ה בקיץ ניסה ר' שמואל לוי לזמור באלול 2 שורות גפנים בכרם זמירה 
רגילה – רק לא בעונה בחורף בשלכת, וראה ביבול בתשמ"ו שהדבר ניתן, והוחלט 
שאת כל הכרם יזמרו באלול תשמ"ו לפני כניסת השמיטה, ומהחלטה זו הסכים 
הרב ניסים קרליץ זללה"ה להכנס לענין אוצר ב"ד בראשותו לענבי יין, והיתה 
מלחמה גדולה בישובים שהיו עדיין ב"סוכנות" שמאד לא הסכימו והתריעו שיהא 

נזק בלתי הפיך, ובמציאות כל האזהרות לא התקיימו.

לקראת שמיטה לא נזרע ביסודות חיטה על חיטה לגרעינים, כי המדינה בלחץ 
טחנות הקמח לא היתה מוכנה לקלוט חיטה של שמיטה והפנתה את החיטה לשטחי 
הרשות – טחנת שכם ומצרים ועזה, ור' יוסף גליק טען שזריעת שעורה – שבשנים 
רגילות לא זורעים באזורנו – מהוה "שינוי מחזור", וזרעו שעורה, כן זרעו בתשמ"ו 
פרחים שפקעותיהם נשלחות לחו"ל ואין בהם שום ריח, ואין בהם קדושת שביעית 
רק פרחים לבנים וזה גידול לשנתיים. בכרם נקלטו כל הענבים ביקב בראשון לציון 
של "אגודת הכורמים", לא היינו חברים, ורק באוצר ב"ד הסכימו לעבד את הענבים.

תשנ"ד
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לקראת שמיטה זו נזרעו שדות הפלחה בשינוי מחזור חיטה על חיטה לתחמיץ 
בלבד, הכרמים נזמרו לפני שמיטה והמשיכו באוצר ב"ד, הפרדס עבר בתשנ"ה 
לרשות אוצר ב"ד של הרב ניסים קרליץ זללה"ה והכינו מיצים מכל התפוזים 

והאשכוליות והצליחו בסופו של דבר לחלק את כל התוצרת.

גם בשמיטה זו היינו צריכים לדאוג לתערובת מיוחדת ללול בלי חשש שביעית, 
הרפת עברה למרכז מזון ביסודות כך שלא היה בעיות מלבד חוסר בגרעיני כותנה 
בלי חשש, בכותנה הדו שנתית הדברים היו יגעים בשנה שהחורף היה קר ולא 

התחדשה כדבעי.

תשס"א

לקראת שמיטה, בתש"ס בחורף ניטע בגיוס חברים רבים עוד כרם חדש, כל השדות 
שיכלו להזרע לפני ר"ה נזרעו, שטחי יסודות הצטמצמו בכ1000 דונם לטובת כביש 
6, ירקות בשנים לפני שמיטה שוב גידלו ירקות שונים ועם כניסת השמיטה נשארו 
קצת ירקות בקדושת שביעית ושאר השדה היה בור לשנה זו. גם בשנה זו המשיכו 
הכרם והפרדס להיות באוצר ב"ד ובכך נפטרו בעיות שיווק אני אישית גויסתי 
מעבודתי   בנחל שורק להדרכה בישובים שכלולים באוצר בי"ד של פלחה גידולי 

חורף לכחצי שבוע לכ-4 חודשים, וחרשתי את הארץ.

תשס"ח

 המידע מכאן ואילך הוא מה שנמסר ע"י ר' משה לוי הפלח, ר' ליבל דויטש הכורם, 
ור' אליקים שפירא הפרדסן.

בפלחה – נזרע בתשס"ז נזרע סורגום דו שנתית, וחיטה לתחמיץ כ-700 דונם ותלתן 
בשינוי מחזור. כותנה לא נזרעה.

בכרם – הכרם, היה הפעם ברשות אוצר בית דין של "שארית".
בפרדס – היה ברשות "אוצר בית דין" בעלזא ושווק על ידם.

תשע"ה

בפלחה – חיטה לתחמיץ, 600 דונם. שחת דגן 300 דונם. סורגום דו שנתית תלתן 
ושעורה.

בכרם – הכרם היה הפעם ברשות "אוצר בית דין" של "שארית".
בפרדס – גם בשנה זו ברשות "אוצר בית דין" בעלזא, ושווק על ידם.

לוח ערלה חורף תשפ״ב
מאת הד"ר משה זקס הי"ו

אחוז שם הפרי
דונם חודשי קטיףערלה

ניטע יבול ארציארצי
תשע"ט

יבול 
לדונם

ס"ה 
יבול 

מנטיעה 
חדשה

הערות

א. משווק מקירור. 14,04228084.00420.28.4יולי. - אוג.0.03אגס ספדונה 
ב. יש יבוא מחו"ל

א. הרבה ערלה 11441.452000.120אוג. - אוק.30.00אוכמניות 
בגלל סורים 

היוצאים מן האדמה 
ומניבים פרי. ב. יש 

יבוא מחו"ל

775516.67250.25אוג. - פבר.0.97אנונה

18,24037493.33420.28.4ספט. - דצמ.0.02אפרסמון

אפרסק אפיל 
- ספטמבר 

וסקרלט סנואו

7,68027879.45200.510ספטמבר0.04

נקטרינה 
אפילה, הבשר 
לבן אך יש גם 

צהוב

10,98223423.560.50אוג. - ספט.0.00

יתכן סורים 2,4246112.701300.452ספט. - דצמ.0.85גואיבה 
המניבים פרי

2820.0010.40.4ספט. - דצמ.2.00גויאבה תותית 

זית מאכל - 
בעיקר גדול

19,02020021.05400.28ספט. - דצמ.0.04

70,12536586.961,7000.1170ספט. - דצמ.0.46זית לשמן

5051414.0050.52.5ספט. - דצמ.0.18חבוש

אין פרי ערלה00ספט. - דצמ.0.00חרוב

21,14542290.001,4000.0228 יולי - נובמ.0.07מנגו

2525.0000נוב - דצמ.0.00פיג'ואה

4545.0000.40דצמ. - מרץ0.00פיטאיה צהובה

פרי  עדן - צורת 
ביצה מגוון, 

בליטות בפרי

642695.501570.462.8יוני - דצמ.9.03

פיטאיה עמודית 
- פרי בהיר חלק

13026.0040.010.04יוני - דצמ.0.15

80.0000פפאיה

3,0004500.0000ספט. - דצמ.0.00פקאן

צבר- ערלה 
גם מעלים 
משתרשים

יש השתרשות 4,0645080.001700.234כל השנה0.67
של עלים חדשים 

המניבים פרי - יש 
לרכוש צבר רק 

תחת פיקוח 

כללי
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אחוז שם הפרי
דונם חודשי קטיףערלה

ניטע יבול ארציארצי
תשע"ט

יבול 
לדונם

ס"ה 
יבול 

מנטיעה 
חדשה

הערות

קיוי- צורת 
ביצה, חום-אדום

הרוב בפיקוח2,1354591.40870.18.7אוגוס - ינו.0.19

קרמבולה - פרי 
מצולע

ערלה משנה 88258.82103.5352-3אפר.  - ספט.13.52

יש סורים המניבים 26,16438239.691700.351אוגוס. - ינו.0.13רימון 
פרי והם ערלה

4,10410260.001100.333אוגוס. - אוקט.0.32שזיף בלק ג'ם

שזף אירופי - 
כהה

המיובש רובו יבוא 1,8315594.72350.310.5אוג. -אוקט.0.19
מחו"ל

311160.5210.080.08אוג.- אוקט.0.05שיזף

שעונית - 
פסיפלורה, 

ערלה משנים 1,4302383.332303.58052-3יולי - פברואר33.78

שקד - יבול ללא 
קליפה, יש גם 

ייבוא

יש גם הרבה יבוא49,52214636.504,6000.05230ספט.- דצמ.1.57

1,7471387.32100.11מאי - דצמ.0.07תאנה ארגמנית

1,223743.99500.15מאי  - אוקט.0.67תאנים אחרות

תמר יבש - 
משווק כל 

השנה

כולל המשווק כל 70,43048759.233000.039ספט.- נובמ.0.02
השנה

קפוא, כולל 4,2404542.86400.031.2ספט.- דצמ.0.03תמר לח
המשווק כל השנה 

0.2041,604144745.125800.50290תפוח עץ אפיל

גלה, פחוס ירוק 
פסים אדומים 

עד ינואר 4,62016426.67800.5401.5%אוגו - אוקט.0.24

מולינג דלישס, 
פחוס צבעוני 

אוגוס. - 0.00
אוקט.

עד ינואר 4001000.0000.501%

יונתן, קטן, 
אדום קשה 

אוגוס. - 0.63
אוקט.

1,6806300.00800.540

דלישס אדום = 
חרמון

עד ינואר 10,12036432.00200.5104%אוגוס.- אוקט.0.03

עד ינואר 10,12440496.00800.5402%אוגוס. - אוקט.0.10זהוב, נקודות

גרני סמית, ירוק 
גדול 

עד פברואר 10,18030540.001200.5600.5%ספט. - נוב.0.20

פינק ליידי, 
ורוד-צהוב 

יש הרבה יבוא. עד 4,48013440.002000.5100ספט. - נובמ.0.74
פברואר 1.5%

כללי

אחוז שם הפרי
דונם חודשי קטיףערלה

יבול ארציארצי
ניטע 

בתשע"ח 
[דונם]

ניטע 
תשעט

יבול 
לדונם

ס"ה יבול 
מנטיעה 

חדשה

1.01177,16011,5100.131,781.3אבוקדו - סך הכל

1,2001,600600540.15.4אוג - אוקט.0.34דיי - דמוי גליל דק

גליל - דמוי אטינגר, 
קטן, 

3,3104,2712101370.113.7אוג. - אוקט.0.32

אטינגר - אגסי, ירוק 
בהיר, קליפה דקה

20,20030,8321,2001,3190.12158.2אוקט. - דצמ.0.51

פוארטה וחורשים 
- אגסי ירוק, קליפה 

דקה

8,0608,06060780.1511.7נוב. - מרץ0.14

פינקרטון - אגסי ירוק, 
מחוספס (מעט חלק)

13,97020,1794704120.1249.4נוב. - מרץ0.24

ארד - מעט אגסי, ירוק 
מחוספס, קליפה עבה

2,4803,1822202300.1227.6דצמ. - מרץ0.87

מלומה - דמוי ארד אך 
בהיר ובכיר מארד

9501,4257507050.1284.6נוב. - מרץ5.94

האס - שחור אובלי 
מחוספס, קליפה עבה

42,44663,0955,4462,3610.12283.3נוב. - יולי0.45

דמויי האס ירוקים (בי 
אל, ג'ם והרווסט)

9,45414,1811,4547,0580.12847.0נוב. - יולי5.97

נבאל - ירוק עגול 
קליפה עבה

7001,000000.120.0דצמ. - מאי0.00

ארדיט - כמו פוארטה, 
קצר יותר

6,34210,0423425400.1264.8דצמ. - מרץ0.65

44660180.122.2ינו. - אפריל3.33מוטי - דומה לאטינגר

וורץ - כמו פוארטה 
אך קצת מבריק

300390000.120.0ינו. - אפריל0.00

ריד - ירוק חלק מעוגל 
וגדול

10,54818,9867487790.1293.5מרץ - יולי0.49

אבוקדו
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ענבים

אחוז שם הפרי
דונם חודשי קטיףערלה

ארצי
 יבול 
ארצי

ניטע 
תשעט

יבול 
לדונם

ס"ה יבול 
מנטיעה 

חדשה

0.6529,87558,3717550.50377.5ענבים ללא חרצנים - סך הכל

2,8758,625750.5037.5אוגוס.- ספט.0.43קרימסון- אדום, ענב בינוני

סולטנינה –תומפסון + זנים חדשים 
דומים

9,30027,9001500.5075אוגוס.- ספט.0.27

1,6504,9502500.50125אוגוס.- ספט.6642.53   אוטם קריספי

1,2003,996600.5030ספט. - נוב.0.75אוטם רויאל ודומיו, שחור

11036000.500אוגוס. - ספט.0.00בלק פינגר - שחור גדול וארוך

4,18012,5402200.50110ספט. - נוב.0.88סקרלוטה וקרימסון, אדום

0.286,84020,5201140.5057ענבים עם חרצנים - סך הכל

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

3,72011,160300.5015אוגוס.- אוקט.0.13

5501,65020.501אוגוס.- אוקט.0.06חילוואני - אדום

2,5207,560720.5036אוגוס.- אוקט.0.48רד גלוב +לוש -אדום סגול, עגול

50150100.505אוגוס.- אוקט.3.33אוטם בלאק, שחור

אחוז שם הפרי
דונם חודשי קטיףערלה

ארצי 
יבול 
ארצי

ניטע 
תשע"ט

יבול 
לדונם

ס"ה 
יבול 

מנטיעה 
חדשה

הערות

הדרים [תפוז אשכולית 
ופומלה] - סך הכל

0.598,0230.30

1,7637,052750.3018.9ספט. - דצ.0.27תפוז : טבורי וושינגטון

ניוהול (עם טבור קטן, דומה 
לשמוטי)

34,5781,2000.30249.0אוקט. - פבר.0.72

תפוזי דם - קרה קרה, ציפי, 
מורו

2,1405,3506700.2028.0אוקט. - ינ.0.52

טבורי-אפיל: (סמי, גילנברג, 
ראוסטנברג, סאמרגולד)

30,1105220.30136.2ינ. - אפריל0.45

3001,50000.0ינ. - מרץ0.00המלין (לתעשיה)

30,337130.3039.0נוב. - מרץ0.13שמוטי

7,46510,3683500.3079.5פב. - מאי0.77ולנסיה רגילה

ולנסיה בכירה- מידנייט, נבלייט, 
קמבריה, ליינלייט, נבלייט

7401,850250.3012.0נוב. - מרץ0.65

8,27659,7711,2000.30322.8ספט. - מאי0.54אשכולית לבנה

7,25098,8643,0000.30525.0ספט. - מאי0.53אשכולית אדומה

4,66620,9978340.30199.8ספט. - מאי0.95פומלית

פומלה אדומה כולל פומלית 
אדומה

2891,1561100.3011.7ספט. - מאי1.01

1,5634,689250.20112.6ספט. - מאי2.40פומלה לבנה (גולית)

0.1176,7452200.4088.2קליפים קטנים - סך הכל

155300.0ספט. - אוקט.0.00אדמוני

5091,782610.4024.4ספט. דצמ.0.04קלמנטינה (ירוק/כתום)

65,9891590.4063.8אוקט. - ינו.0.73מיכל

2,5098,78200.400.0ספט. - ינו.0.00מירב ומירבית (כמו מיכל גדול)

4014000.400.0דצמ. - מרץ0.00וינולה

0.053080.40123.3קליפים בינונים - סך הכל

3501,22500.400.0ספט. - נוב.0.00ראשון

207000.400.0ספט. - נוב.0.00קרוולהייס ומריסול

207000.400.0נוב. - פבר.0.00אלנדייל

1,8686,538720.4027.2ספט. - דצמ.0.42סצומה 

101354360.400.4אוקט. - ינו.0.11עידית

3001,05000.400.0אוקט. - ינו.0.00נובה (כולל סנטינה, ינוב)

2010.4048.0דצמ. - מרץ0.02אור (כולל אורה ושני)

5017500.400.0דצמ. - ינו.0.00נקטר

הדרים
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אחוז שם הפרי
דונם חודשי קטיףערלה

ארצי 
יבול 
ארצי

ניטע 
תשע"ט

יבול 
לדונם

ס"ה 
יבול 

מנטיעה 
חדשה

הערות

1,9006,65000.400.0דצמ. - מרץ0.00מורקוט

6002,10000.400.0דצמ. - מרץ0.00מור

1,4204,97000.400.0ינו. - מרץ0.00הדס

אודם (כולל יפעת, דנה, מאמה, 
קדם)

5,00317,51100.401.2ינו. - מרץ0.01

0.00250.4010.0קליפים גדולים - סך הכל

2,6309,205250.4012.0דצמ. - מרץ0.13מינאולה

18063000.400.0נוב. - ינו.0.00תמי

5017500.400.0דצמ. - מרץ0.00טמפל

3,50012,25000.400.0מרץ - מאי0.00טופז

0.2996,1595590.50279.7לימוניים - סך הכל

הרבה 90,5525580.50436.0כל השנה0.48לימון
תחת 

השגחה

9003,15000.200.0יולי - נוב.0.00לימה (ליים)

3001,05000.100.0נוב. -פבר.0.00לימטה (לימה מתוקה)

5017500.200.0נוב. -פבר.0.00לימקואט

3521,23210.300.6נוב. - מרץ0.05קומקואט

הדרים

 רבי שבתי מרקוביץ שליט"א
כשרות למהדרין

א מהאדיןאהפרחיםא	ש	יעיתא?	.

בפרחים אין קדושת שביעית ]ואין בהם איסור ספיחין[, ואמנם בפרח המיועד 
לריח יש דיני שביעית, אך מבדיקות מול מגדלי הפרחים בזמנינו כמעט ולא מצוי 

פרחים שמגדלים אותם למטרות הפצת ריח וכדומה. 

א 	םא	יןאקדושתאש	יעיתא	זאלשםאמהאנדרשתאהש	חתאכשרותא?	.

הצורך בהשגחה בפרחים היא למנוע שימוש בפרחים שנעבדו באיסור. מרבותינו 
שמענו – שאף לאותם שהקילו בנעבד בשביעית הרי כשירא ד’ רוכש פרחים ממגדל 
שעשה בהם מלאכת איסור בשמיטה הרי מלבד שמסייע בידי עוברי עבירה. אפשר 
שיהא אדם מהדר שולחנו ביום השבת בזרי פרחים שחוללה בעבורם שבת הארץ ?

א 	לואפעולותא	סורותא	פרחיםאש	ש	ילאזהאנדרשאפיקוחא?	.

1. פיקוח להימנע מזריעה ושתילה בשביעית. 2. להימנע מגיזומים הגורמים להשבחת 
הצומח האסורים בשביעית. 3. להימנע ממלאכות שאינם למניעת הפסד ניכר, דישון, 
מעוררי צמיחה וכדו’, שהותר רק  הנצרך. ואם מבקשים לדשן בדבר הגורם השבחת 
הגידולים, צריך פיקוח כיצד ואיך מבצעים זאת כהלכה. התוצאה של ההיצמדות 

על החששות והבעיות בשוק הפרחים 
בשנת השמיטה. הפתרונות ההלכתיים 
והפיקוח על מנת שנוכל להשתמש 

בפרחים גם בשנת השמיטה 
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 מה ענין שמיטה 
אצל פרחים - הסבר



להנחיות ההלכה והפיקוח הוא 

שהפרחים יהיו ללא חשש ‘נעבד’ 

בשמיטה. 

א כיצדאנדעא	לואפרחיםאניתןאלרכושארקאד.

עםאפיקוחאומתיא?

בחוברת ‘מועדים לשמיטה’, מופיעים כל 

תאריכי הזריעה ושיווק של תוצרת קדושה 

בקדושת שביעית ואיסור ספיחין, כמו גם פרטי 

כל הפרחים, מועדי השתילה, הפריחה והקטיף, ובכל 

מקרה נדרש עליהם בשמיטה שלא נעשו מלאכות 

אסורות.

א מהאמקורותאה	ידולאשלאתוצרתאהפרחיםאהמותריםא	שמיטהא?ה.

פרחים רב שנתיים ]שלא נצרך לזרוע בשביעית ח״ו[, חממות 

עם מצעים מנותקים, הגדל בערבה, יבוא מחו״ל, ויבול נכרי. בכולם 

נדרש פיקוח שלא נעשו מלאכות האסורות בשמיטה. 

א ה	םאישא	םאפיקוחאוהש	חהאעלאעציציםא?ו.

לפי שיטת מרן החזון איש זצ״ל גם עציץ שאינו נקוב כשהוא יוצא מחוץ לבית 

נחשב בכך זורע, לכן למרות שאפשר עקרונית  לפקח על עציצים ]שאינם נקובים[ 

מהרגע שהוכנו במשתלה עד שמגיעים לחנויות שיהיו בתוך אריזות סגורות, קיים 

קושי לפקח על ההידור בכשרות בעציץ בשנת השמיטה = איננו יכולים לפקח כיצד 

ינהג בהם הקונה בלכתו מהחנות/דוכן, על כן 	יננו נותנים הכשר לעציצי פרחים. 

א כיצדאפועלאהפיקוחאעלאהפרחיםאהלכהאלמעשהא?ז.

נחלק זאת לכמה סוגים, א. מגדלי פרחים. ב. סיטונאים/יבואנים של פרחים. ג. 

חנויות/שוזרות. ד. דוכני רחוב ]בעיקר בערבי שבתות[. ראשית זה הפיקוח היומיומי 

בשטחי הגידול אצל המגדלים שקיבלו על עצמם לפעול בשמיטה כפי ההלכה.  

בסיטונאות ובחנויות סובב משגיח לוודא שכל הפרחים המגיעים מאושרים. אופן 

הפיקוח בדוכנים לממכר פרחים ברחבי הערים:  המשגיח מפקח מראש במקום 

בהם מכינים את הזרים לוודא שכל הפרחים מגיעים ממקורות מאושרים. לאחר 

הכנת הזרים – ועטיפתם בצלופן המוכר – מסמן המשגיח את זר הפרחים עם 

מדבקת הולוגרמה עם חותם הכשרות, הזרים המוכנים מוכנסים לקירור ו’יוצאים’ 
לשווקים לקראת שבת, ומידי סופ״ש סובב פיקוח בכל הדוכנים. 

א כיצדאנדעא	םאהפרחיםא	חנות/דוכןאהם כשריםא?ח.

פירטנו לעיל את מלאכת הכשרות, בסיטונאות/חנויות תתנוסס תעודת כשרות. 
בדוכני הפרחים, מלבד סימון הזרים עם הולוגרמות מקבל הדוכן אישור פיקוח 

בתוקף לאותו שבוע. על האישור מופיע תאריך עדכני שם הדוכן ומיקומו. 

 רקא	ישוראמקוריאעםאפרטיאהדוכןאהו	אההוכחהאלכשרות,אל	אלהתפעלא	םא	םאישא	דוכןא
שילוטאענקאהמכריזאכיאהפרחיםאכשרים. 
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מקורות היבול בשמיטה –
‘כשרות למהדרין׳

צרכן נכבד

בשנת השמיטה ישנה הקפדה מיוחדת על מקורות היבול של הפירות והירקות, 
משום שלכל מקור יבול ישנן הלכות שונות כיצד לנהוג בהם הן לגבי אופני 

הקניה והן לגבי השימוש בהם בבית הלכות הנוגעות גם אליך - הצרכן.

ב׳כשרות למהדרין׳ מקורות היבול של הפירות והירקות בשנת השמיטה הם:

יבול שישית	. 

יבול חו״ל	. 

יבול נכרי	. 

בירקות עלים גידול על גבי מצע מנותק ]עציצים של נכרי[. 	. 

אוצר בית דין	. 

לכל 	ח	 ממקורות 	לו 	ינים שונים, 	ן ל		י 	ופן מכירתם וקנייתם, 
ו	ן ל		י 	ופן 	כילתם ו	שימוש 		ם.

יבול שישית:	. 
יבול שישית בפירות וירקות הינו יבול שמבחינה הלכתית שייך לשנה השישית. 

י	ול שישית נסחר כ	ש	ר שנים ו	ין 	ו ק	ושת ש	יעית

חורף תשפ״ב שנת השמיטה

יבול חו״ל	. 
ב׳כשרות למהדרין׳ נמכר כיבול חו״ל רק יבול שגדל בחוץ לארץ ]אירופה 
וכדומה[ וכן מגידולי הערבה הדרומית ]מדרום המעלה ה – 30, על פי הוראת 
מרן הגרי״ש אלישיב זצוק״ל[. הערבה הצפונית ]נאות הכיכר, חצבה, עין יהב, 
ספיר, צופר, פארן וכן חלקו הצפוני של הישוב יהל[ הם ספק ארץ ישראל. 

כמו כן על פי המבואר ב׳סדר השביעית׳ בשם מרן החזון איש זצ״ל שיש לחוש 
שחלק מן המקומות בעבר הירדן המזרחי הם חלק מירושת בני גד ובני ראובן, 

ועל כן רק מקומות מזרחיים או דרומיים, יסווגו בידי ועד השמיטה  כיבול חו״ל.

 י	ול חו״ל נסחר כ	ש	ר שנים  כשיש 	יכר ש	ו	 מחו״ל
ו	ין 	ו ק	ושת ש	יעית

יבול נכרי	. 
נחלקו הפוסקים, הוראת החזון איש כדעת המבי״ט שמותר לגוי למוכרם ליהודי 
אולם יש בהם קדושת שביעית כולל איסור סחורה מיהודי ליהודי לפיכך הנהיג 
החזון איש את הדרך של ‘שליחות׳ שבהם הצרכן ממנה את ועד השמיטה הממנה 

בהמשך את המשווק היהודי כשליח לקנות מן הנכרי עבור המשלחים. 

על זה הוסיף מרן הגרי״ש אלישיב זצ״ל הוראה כי ועד השמיטה משמש גם כבי״ד 
לטובת הציבור וממנה את מנהלי הרשתות והמשווקים כשליחים עבור הציבור. 
ובכך מתאפשר גם לאלו שלא חתמו על כתב שליחות שיוכלו לרכוש תוצרת 
חקלאית בשנת השמיטה תחת ‘ועד השמיטה׳. ועד השמיטה מתפקידו גם לפקח 

על המחירים למנוע ‘סחורה׳.

י	ול נכרי - קני	 מן 	נכרי 	שליחות, רצוי לחתום על שטר שליחות 
	חנות. ל	עת 	ר		 מן 	פוסקים, וכן 	כריע מרן 	חזו״	, יש לנ	ו	 

ק	ושת ש	יעית 	׳י	ול נכרי׳.
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 ירקות עלים במצע מנותק בחממות	. 
		ת	ם ל	ור	ת מרן 		רי״ש 	לישי	 זצוק״ל

ירקות עלים שגדלו בעציצים שאינם נקובים, בחממות מקורות. 

הכרעת מרן הגרי״ש אלישיב זצוק״ל שבהתקיים שלושת התנאים: 
ירק עלים - כשהגידול בחממה אינו מיועד להיטיב  את גידולם.	. 
הירק גדל בעציץ שאינו נקוב.	. 
העציצים נמכרים לנכרי, והמלאכות מתבצעות בידי נכרי.	. 

ירק עלים 			ל על מצע מנותק 	חממות
נסחר כ	ש	ר שנים ו	ין 	ו ק	ושת ש	יעית

נבטים המונבטים בגידול הידרופוני – מים, בחממות אין בהם קדושת שביעית.

כמו כן פטריות גדלות על מצע מנותק ואין בהם קדושת שביעית כלל. 

נ	טים ופטריות נסחרים כ	ש	ר שנים ו	ין 		ם ק	ושת ש	יעית

ה. אוצר בית דין 
בית הדין  בשליחות הציבור ממנה את בעל השדה כשלוחו לגידול הפירות באופן 

המותר, בית הדין מחלק את הפרי לציבור וגובה מהציבור את העלויות.

בועד השמיטה בראשות הגר״י אפרתי שליט״א בירקות לא עושים אוצר בי״ד 
לחוש  לשיטת הרמב״ם שירק הנלקט בשביעית אף אם נזרע בשישית יש בו 

איסור ספיחין. 

יוצא מן הכלל היא הבננה הגם שנחשבת ירק נוהגים בה אוצר בית דין ]אין בה 
חשש ספיחין[. בתחנות החלוקה שבפיקוח ‘ועד השמיטה׳ מחולקת הבננה 

במסגרת אוצר בית דין. 

פירות - 	וצר 	ית 	ין, יש לנ	ו	 		ם ק	ושת ש	יעית

סקירת הלכות הנוגעות לכל מקור יבול הובאה כאן בקצרה כמידע לקונים. הרוצים 
לעמוד על עיקרי ההלכות ודעות הפוסקים בעניינים אלו יוכלו לעיין בספר ‘ישא יוסף׳ 

על שביעית, באריכות הדברים וביאורם ממקורם.
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