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לא תשחית את עצה*
הגאון רבי אשר וייס שליט"א 

 בעל "מנחת אשר", גאב"ד בד"ץ "דרכי הוראה", 

וראש ישיבת "דרכי תורה"

כי.תצור.אל.עיר.ימים.רבים.להלחם.עליה.לתפשה.לא.תשחית.את.עצה.לנדוח.עליו.

גרזן.כי.ממנו.תאכל.ואתו.לא.תכרות.כי.האדם.עץ.השדה.לבא.מפניך.במצור.)דברים.
כ'.י"ט(.

א
הנה.כתב.הרמב"ם.בפ"ו.מהלכות.מלכים.ה"ח."אין.קוצצין.אילני.מאכל.שחוץ.למדינה.
ואין.מונעין.מהם.אמת.המים.כדי.שייבשו.שנאמר.לא.תשחית.את.עצה.וכל.הקוצץ.
אבל. לוקה. השחתה. דרך. אילן. הקוצץ. כל. מקום. בכל. אלא. בלבד. במצור. ולא. לוקה.
קוצצין.אותו.אם.היה.מזיק.אילנות.אחרים.או.מפני.שמזיק.בשדה.אחרים.או.מפני.

שדמיו.יקרים.לא.אסרה.תורה.אלא.דרך.השחתה".

ובהלכה.י'.שם.הוסיף.וכתב."ולא.האילנות.בלבד.אלא.כל.המשבר.כלים.וקורע.בגדים.

והורס.בנין.וסותם.מעיין.ומאבד.מאכלות.דרך.השחתה.עובר.בלא.תשחית.ואינו.לוקה.

אלא.מכת.מרדות.מדבריהם".הרי.מבואר.בלשונו.דרק.בהשחית.עץ.מאכל.לוקה.מלקות.

ארבעים.אבל.בהשחתת.דברים.אחרים.כגון.שבירת.כלים.והפסד.אוכלין.וכדו'.אינו.

לוקה.אלא.מכות.מרדות,.ולכאורה.מבואר.מזה.דשאר.עניני.השחתה.אינם.אסורים.

אלא.מדרבנן..וכן.הבינו.רבים.מגדולי.הדורות,.עיין.נובי"ת.יו"ד.סי'.י',.וכ"כ.החיי.אדם.
כלל.י"א.סימן.ל"ב,.וכ"ה.בשו"ת.מהר"י.בסאן.סימן.ק"א.

אך.באמת.מבואר.להדיא.בדברי.הרמב"ם.בסהמ"צ.ל"ת.נ"ז.דאף.כל.השחתה.יש.בו.

איסור.דאורייתא.ובכלל.לאו.זה.הוא.וז"ל.שם."שהזהירנו.מהשחית.האילנות.כשנצור.

על.עיר.כדי.להצר.לאנשיה.ולהכאיב.להם.הוא.אמרו.יתעלה.לא.תשחית.את.עצה.וכן.

כל.הפסד.נכנס.תחת.לאו.זה.כגון.מי.שישרוף.בגד.לריק.או.ישבור.כלי.גם.כן.עובר.

ואותו.לא.תכרות". כי.ממנו.תאכל. ואמר.אזהרתה.מהכא. ולוקה. משום.לא.תשחית.
ולכאורה.סתר.דבריו.

וכתב.החת"ס.בשו"ת.חשן.משפט.סי'.כ"ז.דאף.דאסור.מה"ת.אין.לוקין.על.שאר.השחתה.

משום.דהוי.לאו.שבכללות.עי"ש..אך.לכאורה.תמוה.דא"כ.לא.ילקה.אף.על.השחתת.עץ.
מאכל,.וע"כ.דטעם.אחר.יש.לו.לרמב"ם.בהלכה.זו.

*.מתוך.שיעור.שנאמר.ביום.העיון.האחרון.)ניסן.ע"ג.(.של.בית.המדרש
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ויסוד. ד',. אות. מ"ד. סימן. לבראשית. אשר. במנחת. בזה. הנלענ"ד. את. ביארתי. וכבר.

הדברים.דיש.לו.לרבינו.הרמב"ם.דרך.יסודית.החוזרת.על.עצמה.בכמה.מקומות,.דיש.

עיקרה.של.מצוה,.ויש.דברים.נוספים.שנכללו.בה,.ובלאוין.אין.לוקין.אלא.על.עיקר.
הלאו.המפורש.בתורה.ולא.על.מה.שנכלל.בה.אף.שגם.הוא.אסור.מה"ת.

והראתי.בזה.כמה.דוגמאות.חלקן.במצוות.עשה.וחלקן.בל"ת,.וביארנו.בדרך.זו.את.דברי.

הרמב"ם.שרבים.נתקשו.בהם,.שאין.לוקין.על.ההנאות.אלא.על.איסורי.אכילה.בלבד,.

וביארתי.דאף.דכל.איס"ה.בכלל.איסורי.אכילה.הן.וכמ"ש.ר'.אבהו."כל.מקום.שנאמר.

לא.יאכל.לא.יאכלו.לא.תאכלו.אחד.איסור.אכילה.ואחד.איסור.הנאה.במשמע".מ"מ.

כיון.דפשטיה.דקרא.באיסור.אכילה.משתעי.אין.לוקין.אלא.על.האכילה.ולא.על.ההנאה.

אף.שגם.הוא.בכלל.האיסור.עי"ש..וכן.בלאו.דבל.תשחית,.כיון.דבקרא.לא.מצינו.לאו.
זה.מפורש.אלא.בעץ.מאכל.אין.לוקין.אלא.בכך,.אף.שבכלל.הלאו.כל.השחתה.

ב
הנה.מבואר.בב"ק.צ"א.ע"ב.וכן.בב"ב.כ"ו.ע"א.דמלבד.האיסור.שיש.בהשחתת.עץ.מאכל.
יש.בזה.אף.סכנה.ובנו.של.רבי.חנינא.נלב"ע.על.שקצץ.עץ.פרי.עי"ש..ולכאורה.נראה.
פשוט.דהאיסור.והסכנה.כרוכים.ירדו.מן.השמים.והא.בהא.תליא.וכאשר.מותר.לקצוץ.
עץ.אין.בו.סכנה,.אך.בשו"ת.שאילת.יעב"ץ.ח"א.סי'.ע"ו.כתב.דאף.בקציצת.עץ.פרי.

בהיתר.מ"מ.מידי.סכנה.לא.נושענו.

ולכאורה.תמוה.דאיך.התירו.דבר.שיש.בו.סכנה,.ואף.אם.נדחוק.ונאמר.דלאו.הא.בהא.

תליא.לא.היו.חז"ל.וגדולי.הדורות.שותקין.מלהתריע.על.הסכנה.כשבאו.להתיר.קציצת.

אילנות.מטעמים.שונים..וע"כ.נראה.עיקר.שלא.כדברי.הגאון.יעב"ץ,.ואכן.רבים.מן.

האחרונים.חלקו.עליו..ועיין.שו"ת.חיים.שאל.סי'.כ"ג,.חות.יאיר.סימן.קצ"ה,.בנין.ציון.
ח"א.סימן.ס"א.ובית.שלמה.יו"ד.סי'.קצ"ח.

והנה.כתב.הט"ז.ביו"ד.סימן.קט"ז.סק"ו."עוד.אחר.מצינו.שאסרו.חז"ל.מפני.הסכנה.

שלא.לקוץ.אילן.העושה.פירות.דאיתא.בפרק.הגוזל.אמר.רב.האי.דיקלא.דטעון.קבא.
אסור.למקצציה.ואמר.רב.חנינא.לא.שכיב.שיכבת.ברי.אלא.דקץ.תאנה.בלא.זימנא".

דרשינן. לא. דהלא. חידוש. וזה. אינו.אלא.משום.סכנה,. דכל.האיסור. ומשמע.מדבריו.

טעמא.דקרא..ועוד.דאין.כל.הכרח.בסברא.לומר.כן.ולכאורה.מסתבר.טפי.דמשום.חומר.

החטא.יש.בו.אף.סכנה.ומנ"ל.דהסכנה.היא.סיבת.העבירה.ולא.תוצאתה..ועוד.קשה.

לדבריו.מדברי.הראשונים.דיש.איסור.תורה.אף.בשאר.השחתה.ולא.רק.בעץ.פרי.אף.

שאין.בהם.שום.סכנה,.וע"כ.דאין.הסכנה.טעם.האיסור.אלא.תוצאות.חומרתה.ואף.

שכל.השחתה.בכלל.מ"מ.יש.חומרא.בהשחתת.עץ.פרי.דכתיב.בקרא.ומשו"כ.יש.בה.
סכנה,.וצ"ע.
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משום. פרי. עץ. השחתת. חכמים. דאסרו. הט"ז. מלשון. דמשמע. במה. להעיר. יש. ועוד.

סכנה,.והלא.בעץ.מאכל.לכו"ע.אסור.מה"ת.ומקרא.מלא.דבר.הכתוב.וצ"ל.דשיגרא.

דלישנא.נקט.ולאו.דוקא,.ומ"מ.אף.מדברי.הט"ז.יש.לדחות.את.דברי.השאילת.יעב"ץ.
דאם.טעם.האיסור.משום.סכנה.אי.אפשר.דיהא.סכנה.אף.בהיתר,.וז"פ.

ואיסור. בל.תשחית. משום. פרי. עץ. לשרוף. דאסור. פשיטא. דזו. הט"ז. בדעת. והנראה.

וסכנה. גילוי. ענינו.איסור. והך.דסימן.קט"ז.שכל. ענין.לסכנה,. זה. אין. דארייתא.היא.

כתב.הט"ז.דאסרו.חכמים.להשחית.עץ.פרי.אף.משום.סכנה..ולפי"ז.אין.בהכרח.סתירה.

בל. איסור. רק. התירו. שהתירו,. גוני. הני. דבכל. דאפשר. השא"י. לשיטת. הט"ז. מדברי.
תשחית.אך.אכתי.אסור.משום.סכנה,.ודו"ק.בזה.

ג
כתב.בספר.חסידים.בצואת.ר'.יהודה.החסיד.דעץ.העושה.פרי.פעמים.בשנה.יש.סכנה.
ורבים.תמהו.עליו.הלא.אסור.מה"ת.לקצץ.עץ.פרי,.ואת"ל. ויש.לקוצצו.. בהשארתו.
דמשום.סכנה.מותר.הלא.אף.בהשחתת.עץ.פרי.יש.סכנה.כמבואר.להדיא.בגמ'.וכנ"ל.

ובשו"ת.שם.אריה.סי'.כ"ז.כתב.בדעת.ריה"ח..דס"ל.דאיסור.קציצת.עץ.פרי.משום.

יישוב.ארץ.ישראל.היא.ואין.איסור.אלא.בארץ.ישראל.ולא.בחו"ל.ודברי.ריה"ח.מיירי.
בחו"ל.

ומלבד.החידוש.לומר.דטעם.איסור.זה.משום.ישוב.א"י.דהלא.לא.דרשינן.טעמא.דקרא,.

להדיא. וכך.כתב. בכל.מקום. נוהג. זה. דאיסור. וכל.הראשונים.משמע. הגמ'. מסתימת.

בספר.החינוך."ונוהג.איסור.זה.בכל.מקום.ובכל.זמן.בזכרים.ובנקבות".וגם.הרמב"ם.

כתב.)פ"ו.ה"ח.ממלכים(.דאיסור.זה.נוהג.בכל.מקום.אך.אין.הכרח.מדבריו.דהכונה.לכל.

מקום.ממש.דז"ל."ולא.במצור.בלבד.אלא.בכל.מקום".ועיקר.כונתו.דלא.רק.במצור.על.
עיר.נצטוינו.באיסור.זה.וכענינא.דקרא.אלא.בכל.ענין,.וצ"ע.

ד
הנה.יש.לעיין.אם.איסור.זה.נאמר.על.קציצת.עץ.פרי.מגזעו.בלבד.או.אף.בקציצת.ענפים.
מן.העץ,.ויש.להוכיח.לאיסורא.מדברי.התוס'.בברכות.)ל"ו.ע"ב(.שהקשו.במה.שאמרו.
שם."אין.קוצצין.אילנות.בשביעית".דאף.בלא.שביעית.תיפוק.ליה.דאסור.משום.לא.
תשחית.את.עצה.ותירצו.בשתי.דרכים.עי"ש,.והלא.פשוט.דבשביעית.אסור.אף.לקצוץ.
ענפים.וע"כ.דנקטו.דאף.משום.בל.תשחית.אסור.לקצוץ.ענפים,.ואכן.המאירי.שם.כתב.
לתרץ.כן.דבל.תשחית.ליכא.אלא.בעץ.ובשביעית.יש.איסור.אף.בענפיו,.הרי.לן.שנחלקו.

הראשונים.בשאלה.זו.
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וגם.האחרונים.נחלקו.השאלה.זו,.מהר"י.בסאן.בתשובתו.שם.אוסר.אך.רוב.רבותינו.

הקלו.בזה.כל.עוד.אינו.משחית.את.עיקר.העץ.ופריו.עיין.משנה.למלך.פ"ז.ה"ג.מאיסו"מ.
ודרכ"ת.יו"ד.קט"ז.ס"ק.נ"א.

וחידוש.כתבו.בשאלה.זו.הבית.יצחק.יו"ד.ח"א.סימן.קמ"ב.והדובב.מישרים.ח"ב.סימן.

מ"ב.דקציצת.ענפים.אסור.משום.דין.חצי.שיעור.שאסור.מה"ת,.דאם.על.עץ.מאכל.יש.

לאו.גם.על.חלק.ממנו.יש.איסור.חצי.שיעור,.וכבר.הבאתי.במק"א.את.מה.שנחלקו.

האח'.אם.יש.בכעי"ז.גדר.חצי.שיעור,.או.שמא.אין.גדר.זה.אלא.בשיעורים.בלבד,.עיין.
מנח"א.ויקרא.סימן.י"א.

ה
עיין. גוי. ע"י. פרי. עץ. צורך.התירו.להשחית. מן.האחרונים.שכתבו.שבמקום. יש. הנה.
שו"ת.חיים.שאל.שם,.וגם.בשאילת.יעבץ.המחמיר.מאד.בחשש.סכנה.כנ"ל.הקיל.ע"י.
גוי.עי"ש..אלא.שבשו"ת.בשמים.ראש.סי'.של"ד.כתב.דדין.אמירה.לנכרי.כדין.גרמא.וכל.
שאסור.בגרמא.אסור.לעשות.גם.ע"י.גוי.וכיון.דאיסור.זה.להשחית.עץ.פרי.נוהג.גם.ע"י.

גרמא.גם.ע"י.גוי.אסור,.ועיין.בזה.

אך.תמוה.בעיני.לומר.דאמירה.לנכרי.הוי.גרמא.דהלא.אדעתיה.דנפשיה.עביד.ואין.כאן.

גרמא.כלל,.וגם.בזה.הארכתי.במכתבים.שבסוף.מנח"א.לב"ב.)מהדו"ק(.סי'.ד'.להוכיח.
דאין.אמל"נ.כדין.גרמא,.אמנם.הבאתי.שם.מדברי.כמה.אחרונים.שהבינו.כסברא.זו.

אמנם.אם.הגוי.פועל.בשכר.הוא.כבר.כתב.המחנ"א.בסי'.י"א.מהלכות.שלוחין.דידו.כיד.

בעה"ב.ובכה"ג.יש.שליחות.אף.בגוי,.ולכן.כתב.בשו"ת.אבני.צדק.סי'.מ"ה.להחמיר.שלא.

לקצוץ.עץ.פרי.ע"י.פועל.בשכר.רק.ע"י.גוי.שאינו.מקבל.שכר.וכ"כ.בשו"ת.נטע.שורק.
סימן.מ"ב.עי"ש.

)וכמדומני.שגם. אך.מלבד.מה.שהארכתי.במק"א.לבאר.עיקר.שלא.כסברת.המחנ"א.

בפועל. ורק. יום.מקבלן. עוד.דשאני.שכיר. נראה. להלכה(. זו. נקט.סברא. לא. המחנ"א.

שמקבל.שכר.יום.או.חודש.וכדו'.ע"מ.לעשות.כל.מלאכה.אשר.ישית.עליו.בעל.הבית.

שייך.לומר.ידו.כיד.בעל.הבית,.אבל.לא.בקבלן.שאמור.לספק.סחורה.פשוט.דאין.ידו.
כיד.בעה"ב,.ודו"ק.

והאבני.צדק.בתשובתו.שם.כתב.עוד.דיש.למכור.את.העץ.לנכרי.לפני.קציצתו.וכ"כ.

בשו"ת.בית.שלמה.יו"ד.קצ"א,.וע"ע.בשו"ת.מהרש"ם.חלק.א'.סימן.כ"ב.ומהר"ש.ענגיל.

מלחמה. בשעת. עץ. קציצת. על. נאמר. הלאו. עיקר. דהלא. להעיר. ויש. קי"א.. סי'. ח"ג.

ומסתמא.היו.עצים.אלה.של.עממי.כנען.שנלחמו.נגדם.בכיבוש.הארץ.או.לכה"פ.עצי.

הפקר.ואעפ"כ.נצטוינו.שלא.להשחיתם,.הרי.דאין.הדבר.תלוי.בבעלות.ישראל,.אלא.

כל.עץ.מאכל.הראוי.להנאת.האדם.אסור.להשחיתו,.ואף.שלכאורה.הנחה.זו.פשוטה.

יש.להוכיח.כן.אף.מדברי.הראשונים.הנ"ל.בברכות.ל"ו.שהקשו.למ"ל.הא.דאין.קוצצין.



9

לא תשחית את עצה
רבי אשר וייס שליט"א

חשון תשע"דהליכות שדה 183

אילנות.בשביעית.תיפ"ל.דאסור.משום.בל.תשחית,.ולא.תירצו.דאיסור.שביעית.נוהג.

אף.בהפקר.ובשל.גוי.משא"כ.איסור.בל.תשחית,.וע"כ.דגם.איסור.השחתה.נוהג.בכל.
עץ.

ואף.דלכאורה.מוכח.מדברי.הרא"ש.בריש.מסכת.תמיד.דבהבפקר.אין.איסור.בל.תשחית,.

דכתב.שם.דאיש.הר.הבית.היה.לו.רשות.לשרוף.כסותו.של.מי.שנרדם.על.משמרת.

הקודש.ואינו.עובר.באיסור.דבל.תשחית.משום.דהפקר.בי"ד.הפקר,.הרי.דבהפקר.אין.

איסור.השחתה,.כבר.כתבתי.במק"א.דלענ"ד.אין.כונת.הרא"ש.דחכמים.הפקירו.את.

בגדיו.של.השומר.אלא.דבכח.שבידם.מדין.הפקר.בי"ד.הפקר.התירו.לשרוף.כסותו,.דאם.

יש.בכחם.להפקיר.ולהפסיד.ממון.היחיד.יש.כח.בידם.גם.להתיר.הפסד.ממון.העולם,.

והארכתי.מאוד.ביסוד.זה.ואכמ"ל..ומה.מאוד.שמחתי.בראותי.שוב.בשוע"ה.דיני.בל.

תשחית.פ"י.סי"ד.שכתב.כנ"ל.דאם.אסרה.תורה.להשחית.עצי.נכרי.ק"ו.בעצי.הפקר,.
ע"ע.בשו"ת.מהר"י.אסאד.יו"ד.סי'.קס"ז.ובאמרי.יושר.ח"א.סי'.ק"ג.

ומשו"כ.צריך.לי.עיון.בדברי.האחרונים.שהקילו.באיסור.בל.תשחית.ע"י.מכירת.העץ.

לנכרי..ובארץ.ישראל.צ"ע.בהיתר.זה.גם.מצד.איסור.לא.תחנם,.דאסור.ליתן.להם.חניה.
בקרקע,.ואכמ"ל.

ו
הנה.מבואר.בב"ק.צ"ב.ע"א.דאם.עץ.דקל.מזיק.לעץ.גפן.מותר.לקוצצו.כיון.שהגפן.יקר.
מן.הדקל,.והרמב"ם.בפ"ו.ממלכים.ה"ח.ביאר.הלכה.זו.משום.שלא.אסרה.תורה.אלא.
דרך.השחתה.אבל.זה.אינו.דרך.השחתה.אלא.הצלה.יש.בו,.ובשו"ת.הרשב"א.)ח"ז.סי'.

תק"י(.כתב.דה"ה.אם.עץ.מזיק.לבית.דהיינו.הך,.עי"ש.

וכאשר.אין.העץ.מזיק.לבית.ממש.אלא.מחשיך.עליו.וגורם.למיעוט.אורה.כתב.בחוות.

ובל. הגוף. שמירת. דיני. הרב. ערוך. בשלחן. וכ"כ. להקל. יש. בזה. דאף. קצ"ה. סי'. יאיר.

תשחית.פרק.י'.סעיף.ט"ו,.ויש.בזה.חידוש.דמ"מ.אין.כאן.נזק.מוחשי.שנאמר.דקציצת.

העץ.אינה.דרך.השחתה,.ומ"מ.חידשו.האחרונים.דאף.בזה.אין.איסור.דאף.זה.אינו.דרך.
השחתה.

ומקורו.בב"ק.צ"א.ע"ב(.דעץ. )פ"ו.ממלכים.הלכה.ט'. וגדולה.מזו.כתב.הרמב"ם.שם.

שפירותיו.מועטים.ואין.כדאי.להשקותו.ולקיימו.אין.בו.איסור.השחתה,.ויסוד.סברתו.
נראה.דמסתבר.דאין.איסור.להשחית.דבר.שהוא.מושחת.מעצם.טבעו,.ודו"ק.

עוד.חידש.הרא"ש.בב"ק.)פ"ח.סוס"י.ט"ו(."וכן.אם.היה.צריך.למקומו.נראה.דמותר".

מן. ורבים. ק"ב. סי'. ח"ד. חת"ס. ובשו"ת. ספק(. בדרך. כן. כתב. שם. רא"ש. )ובבשמים.

האחרונים.הבינו.היתר.זה.רק.לצורך.מגורים.ולא.לשם.דבר.אחר.אף.שבדברי.הרא"ש.

משמע.דמותר.אם.צריך.למקומו.כל.צורך.שהוא,.ומ"מ.מסתבר.דאין.היתר.אא"כ.צורך.

המקום.חשוב.ויקר.יותר.מן.העץ.וא"כ.אין.זה.השחתה.אבל.אם.משחית.עץ.יקר.בשביל.
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צורך.פעוט.במקומו.יש.כאן.השחתה.גמורה.ומשו"כ.נקטו.האחרונים.היתר.למעשה.רק.
בצורך.דיור.וכדו'.וכ"כ.בחות.יאיר.שם,.ודו"ק.בזה.

והנה.מבואר.בב"ק.)צ"א.ע"ב(.דאסור.לאדם.לחבול.בעצמו,.ומעיקרא.רצו.ללמוד.הלכה.

זו.ממה.שאסור.לאדם.לאבד.עצמו.לדעת.ודחו."דלמא.קטלא.שאני",.ושוב.למדו.זאת.

ממה.שאסור.לקרוע.בגדיו.דעובר.משום.בל.תשחית.וכ"ש.בגופו,.ודחו.דשאני.הני.דלא.
הדר,.ומסקנת.הסוגיה.משום.דילפינן.מנזיר.שנקרא.חוטא.משום.שציער.עצמו.מן.היין.

כ"כ. תשחית.. בל. משום. עובר. בעצמו. החובל. דבאמת. שנקטו. האחרונים. מן. יש. אך.

הלחם.משנה.פ"ג.מהלכות.דעות.ה"א.בתו"ד,.וכ"כ.הערוך.לנר.כמה.פעמים.בספריו,.

עיין.ערל"נ.ביבמות.י"ג.ע"ב,.בנדה.י"ג.ע"א,.וכ"כ.בשו"ת.בנין.ציון.ח"א.סימן.קל"ז,.וכ"ה.
בשערי.תשובה.לרבינו.יונה.)שער.ג'.אות.פ"ב(.

דקרא. מלישנא. דילפינן. בעלמא. איסור. אלא. בזה. דאין. משמע. הסוגיה. מפשטות. אך.
בנזיר,.ואכמ"ל.

תנחומינו הכנים

לידידנו מכובדנו
חבר הנהלת בית המדרש

ועוסק בצרכי ציבור באמונה 

הרב רפאל הופמן שליט"א

ולכל בני המשפחה הנכבדה

על פטירת 

האם ע"ה
תורת חסד היתה על לשונה

המקום ינחם אתכם בתוך שאר אבלי ציון וירושלים

ראש בית המדרש, חבר הלומדים, ההנהלה
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נתינת מעשר עני מספק טבל ומהגדל בתוך הבית*

הרב שאול רייכנברג שליט"א
................

א..מי.שמפריש.מספק.טבל.בין.ספק.אם.הפרישו.כבר.תרומות.ומעשרות.ובין..ספק.אם.

הפירות.היו.חייבים.)כגון.ספק.של.נכרים(,.אינו.חייב.לתת.את.המעשר.לעני,.שחיוב.

וכך.אומרת. הנתינה.הוא.חיוב.ממוני.ומספק.אומרים.המוציא.מחברו.עליו.הראיה..

כיון. עני. והמעשר. ראשון. המעשר. את. לתת. צריך. לא. שמדמאי. ט,א. ביומא. הגמרא.
שהמוציא.מחברו.עליו.הראיה.

אך.יש.לדון.בדבר..דאיתא.בחולין.קלד,א.שגרעינים.שנמצאו.בחורי.הנמלים.ספק.אם.

הם.ממה.שלקחו.הנמלים.משל.בעל.הבית.ספק.לקחו.מהלקט,.הכל.לעניים.שספק.לקט.

ושואלת.הגמרא. ורש.הצדיקו,.הצדיקהו.במתנותיו.. עני. ודרשינן.לה.מדכתיב:. לקט..

הרי.כתוב.במשנה.שם.שגר.שנתגייר.ונשחטה.פרתו.ספק.נשחטה.קודם.שנתגייר.ספק.

אומרים.שחייב. ולא. וקיבה. לחיים. זרוע. לכהן. פטור.מלתת. נשחטה.אחרי.שנתגייר,.

הגמרא. ומתרצת. עניים(,. למתנות. כהונה. מתנות. השוותה. )הגמרא. מספק. גם. לתת.

פרה.בחזקת.פטורה.קאי.קמה.בחזקת.חיוב..וא"כ.כאשר.יש.ספק.אם.הפרישו.תרומות.

ומעשרות.או.לא,.הרי.הפירות.היו.טבל.ויש.להם.חזקת.חיוב.וספק.אם.הטבל.תוקן.
ולמה.לא.צריך.לתת.מספק.

וי"ל.שעל.ספק.טבל.לא.נאמר.שצריך.לתת.את.המתנות..שהנה.שואלים.מה.הכוונה.

שאנו. גרעינים. אותם. על. בקמה. יש. חיוב. חזקת. איזו. חיוב,. בחזקת. שקמה. בגמרא.
מסופקים.אם.הם.לקט.או.לא..

החתם.סופר.יור"ד.סי'.רמ.מבאר.שעני.ורש.הצדיקו.אומר.שהעני.נחשב.למוחזק,.והוא.

נחשב.למוחזק.רק.כאשר.השדה.ודאי.חייבת.בלקט..שבשדה.החייבת.בלקט.שיש.ספק.

מה.לקט.ומה.לא,.נחשב.בעל.הבית.כמוציא.ממוחזק..אבל.כשיש.ספק.חיוב.אז.נחשב.
בעל.הבית.למוחזק..וכעין.זה.כתב.המהרי"ט.)ח"ב.חושן.משפט.קכד(..

ובשערי.יושר.שער.ה.פרק.יט.הסביר.שספק.לקט.חייב.בנתינה.משום.שבשעת.הקצירה.

וכמו. חלקו.. את. העני. שקיבל. ברור. שיהיה. עד. לתת. חיוב. חל. לקט. של. חיוב. שחל.

המלוה.לחברו.ואומר.לו.אל.תפרע.לי.אלא.בעדים,.שעד.שלא.פרע.בעדים.הוא.חייב,.

כך.בכל.חיוב.מתנות.עד.שאין.ספק.שקיבלו.העניים.את.כל.המגיע.להם.חייבים.לתת..

אבל.כשיש.ספק.על.החיוב.עצמו.לא.נאמר.דין.זה..וכ"כ.החזו"א.יור"ד.סי'.ז.)א(.ס"ק.ו.

שחזקת.חיוב.הכוונה.שיש.ודאי.חיוב.והשאלה.מה.נכלל.בחיוב,.אבל.כשספק.אם.יש.
חיוב.אומרים.המוציא.מחברו.עליו.הראיה.

*.מתוך.שיעור.שנאמר.ביום.העיון.האחרון.)תשרי.ש.ז.(.של.בית.המדרש
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אמנם.בקונטרס.הספקות..כלל.א.ס"ק.ט.כתב.שהעיקר.בגמרא.הוא.שבחזקת.פטור.לא.

אומרים.ספק.לקט.לקט,.וכל.שאין.חזקת.פטור.אומרים..ולדבריו.יש.לדון.אם.כשיש.
ספק.אם.הפרישו.תרומות.ומעשרות.צריך.לתת.את.המתנות.או.לא.

עכ"פ.לדעת.רוב.האחרונים.כשספק.אם.הפרישו.תרומות.ומעשרות.או.ספק.אם.הם.
חייבים,.לא.צריך.לתת.את.המתנות..

.בתוס'.ראש.השנה.יד,א.ד"ה.ונהג.וברמב"ם.הלכות.מעשר.שני.פ"א.ה"ז.מבואר.שגם.

בספק.אם.הפירות.חייבים.במעשר.שני.או.במעשר.עני.זה.גם.נחשב.חזקת.חיוב..כיון.
שודאי.חייב.והשאלה.מה..חייב..וראה.חזו"א.שביעית.סי'.ז.ס"ק.טו,.ואכמ"ל.

ב..בירושלמי.בערלה.פרק.א.סוף.הלכה.ב.כתוב.שהגדל.בתוך.בית.לא.חייב.במעשרות,.

בשדה. היוצא. ., שנה. שנה. השדה. היוצא. זרעך. תבואת. כל. את. עשר.תעשר. שנאמר:.

חייב.במעשרות.ולא.היוצא.בבית...וכן.כתוב.בירושלמי..מעשרות.פרק.ה.ה"ב..בבלי.

לא.מוזכר.דין.זה..הרמב"ם.הלכות.מעשר..פ"א.ה"י.כתב.וז"ל:.אילן.שנטוע.בתוך.הבית.

לי. ויראה. היוצא.השדה.. זרעך. כל.תבואת. שנ'.עשר.תעשר.את. מן.המעשרות. פטור.

פירותיה. לעשר. חייב. בחצר. העומדת. תאנה. מדבריהם.שהרי. במעשרות. חייב. שהוא.

אם.אספן.כאחת..בפשטות.נראה.שהרמב"ם.סובר.שגם..חצר.הבית.אינה.שדה.והגדל.

חייבת. בחצר. הגדלה. שתאנה. במשנה. כתוב. ואם. התורה,. מן. ממעשרות. פטור. . בה.

במעשרות,.צריך.לומר.שרבנן.חייבו.את.הגדל.בחצר.ובבית..על.זה.שואל.הראב"ד.הרי.

ועוד.שואל.שפשטות.הירושלמי. ומה.הראיה.מחצר,. לגינה. חצר.שנטעו.בה.נחשבת.

במעשרות.פ"ה.שגדל.בבית.פטור.לגמרי..הכסף.משנה.מבאר.את.הרמב"ם.שמה.שכתוב.

בירושלמי.מעשרות.שהגדל.בבית.פטור,.הכוונה.פטור.מהתורה..וחצר.נחשבת.לגינה.

רק.כאשר.זרעו.בה.ולא.כאשר.נטעו.וגם.כשזרעו.רק.כאשר.זרעו.את.רוב.החצר,.ולכן.
שפיר.מביא.הרמב"ם.ראיה.מחצר...

החזו"א.ז,ה.שואל.שלא.נראה.שכוונת.הרמב"ם.שחצר.דינה.כמו.בית,.שהרי.בירושלמי.

מעשרות.כתוב.שכאשר.זרע.בבית.והעביר.הסכך,.מה.שגדל.אחרי.העברת.הסכך.נחשב.

לגדל.בשדה,.וכי.בית.שהעביר.ממנו.הסכך.נחשב.יותר.שדה.מחצר.הבית..ועוד.שהרי.

בגדל.עציץ.נקוב.ובספינה.נקובה.ועל.הגג.חייבים..במעשרות.וכי.הם.שדה.יותר.מחצר..

)את.הראיה.מהירושלמי.אפשר.לדחות.שמדובר.שהוריד.את.כל.הסכך.מהבית.וממילא.

אין.כאן.בית.כלל..אבל.כשיש.בית,.החצר.של.הבית.נחשבת.לחלק.מהבית..וכן.עציץ.

וספינה.שהם.נקובים.הם.חלק.מהקרקע.שתחתיהם,.וכן.גג.שמילא.את.כולו.עפר.הוא.

כמו.שדה(...לכן.מפרש.החזו"א.שחצר.נחשבת.כשדה.כיון.שרק.במקום.שיש.גג.נפקע.

שם.שדה.כיון.הגג.מונע.את.הגשם.והשמש,.והרמב"ם.לא.מביא.ראיה.מחצר.שיש.חיוב.

דרבנן,.אלא.מביא.שאע"פ.שגדל.בתוך.החצר.חייב.ואין.חסרון.של.ראיית.פני.החצר.בזה.

שלא.נכנס.לחצר,.ה"ה.רבנן.יכלו.לחייב.את.הגדל.בבית.ואין.חסרון.ראיית.פני.הבית.

בזה.שלא.נכנס.לבית.כיון.שגדל.בתוך.הבית..וכ"כ.המרכבת.המשנה.שחצר.אינה.כבית.
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אלא.כשדה.)ומסביר.שם.איך.מ"מ.הביא.הרמב"ם.ראיה.מגדל.בחצר.שחייבים.מדרבנן.
כשגדל.בבית(..

ונ"מ.בין.הכסף.משנה.לחזו"א.בגדל.בעציץ.)אף.הגדל.בעציץ.שינו.נקוב.חייב.בתרומות.

ומעשרות(.במרפסת.שאינה.מקורה,.האם.חייב.רק.לשיטת.הרמב"ם.שמחייב.גם.בגדל.

בתוך.הבית,.או.חייב.אף.לפוטרים.בגדל.בתוך.הבית.)הראב"ד(,.כיון.שמרפסת.שאינה.

מקורה.דינה.כשדה.כיון.שאין.לה.גג..שלחזו"א.הגדל.שם.חייבת.בתרו"מ.לדעת.כולם.

הוא. לחייב. האמור. )כל. הראב"ד. לדעת. ולא. הרמב"ם. לדעת. רק. חייב. משנה. ולכסף.

לדעת.החזו"א.שהכל.תלוי.בגג.אבל.מהראב"ד.ומהמרכבת.המשנה.אין.ראיה.שמודים.

במרפסת.ששם.בה.עציץ.שחייב.שהם.דיברו.על.חצר.שנטע.בה.אילן.שאז.אין.לחצר.

דין.בית..אבל.אם.שם.עציץ.בחצר.יתכן.שגם.הם.מודים.שאין.זה.שדה.וממילא.יהיה.

פטור.לדעת.הראב"ד..וכן.במרפסת.ששם.בה.עציץ,.העציץ.לא.מפקיע.את.שם.בית.
מהמרפסת..

אמנם.בסברה.יש.לומר.שגם.החזו"א.מודה.שכאשר.גידלו.ירקות.בעציץ.המונח.בתוך.

הסורגים.הבולטים.מחוץ.לחלון,.שאע"פ.שיש.שם.שמש.וגשם.ואין.שם.גג.)רק.מדין.

לבוד.שאינו.קובע.לעניננו(,.מ"מ.אי.אפשר.לומר.שמקום.זה.אינו.חלק.מהבית.וממילא.

אינו.שדה.ויהיה.חייב.בתרומות.ומעשרות.רק.לדעת.הרמב"ם.)מה.שמכניס.דרך.החלון.

כגדל. נחשב. בסורגים. וקרפיפות,.שמסתבר.שהגדל. גגות. דרך. מכניס. של. חסרון. אין.
בבית.(

בתוס'.ב"מ.פח,א.כתבו.שמה.שלא.כתבה.הברייתא.שם.את.דין.תאנה.שגדלה.בתוך.

הבית,.משום.שאין.דרך.לגדל.בבית,.וכ"כ.הריטב"א.שם.והריטב"א.החדשות.ובתוס'.

.ואולי.לא. הרא"ש.ובתוס'.רבנו.פרץ..משמע.שסברו.שהגדל.בבית.חייב.במעשרות..
סברו.את.הירושלמי..אך.בחזו"א.סי'.ס"ק.נדחק.לדחות.הראיה.מדבריהם...

בשו"ע.יור"ד.סי'.שלא.לא.הזכיר.כלל.את.דין.הגדל.בתוך.הבית,.א"כ.לכאורה.נשאר.

ספק.ויש.להפריש.מהגדל.בבית.בלי.ברכה,.ופטורים.מנתינת.המעשר.עני.לעני..ויש.
לדון.מה.לעשות.בגדל.בעציץ.בחצר.או.במרפסת.שאינה.מקורה.

נחלקו.פוסקי.דורנו.לעניין.שביעית.אם.חממות.דינם.כבית.או.כשדה..י"א.שכיון.שהם.

עשויים.לתועלת.הגידול.הם.נחשבים.לשדה.ולא.לבית,.שמה.שנעשה.לצורך.גידול.לא.

מפקיע.שם.שדה..וי"א.שכיון.שבחממה.יש.תנאי.גידול.מלאכותיים.שצריך.להשקות.

נחשבים.. לכן.הם. הניילון,. לפתוח.את. וצריך. מידי.חם. יותר. ולפעמים. בחורף. אפילו.

כבית..ונ"מ.תהא.גם.לחיוב.תרומות.ומעשרות..שלסוברים.שהם.שדה.ולא.בית.חייבים.

להפריש.תרומות.ומעשרות.מהגדל.בהם.לדעת.כולם,.ולסוברים.שהם.בית.יהיו.חייבים.
רק.לדעת.הרמב"ם.ולא.לדעת.הראב"ד.
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לקראת שבת לכו ונלכה - כי היא מקור הברכה

אנחנו.עומדים.בפתחה.של.השנה.החדשה,.שנת.תשע"ד,.שנה.שיש.בה.מן.הייחוד,.שנה.
שהיא.כולה.ערב.שבת,.ערב.שבת.של.השנים,.כי.שנת.תשע"ה.היא.שנת.שבת.הארץ..

לרובנו.אין.הדבר.אומר.כלום,.אין.לנו.הבדל.בין.שנת.ערב.שביעית.לשנה.אחרת..הכל.

יודעים.שמצוות.השביעית.הן.אבני.יסוד.לקיומינו.על.אדמתנו,.אדמת.הקודש,.ועל.

ביטולה.גלינו.מארצנו..במשנה.שנינו:.)אבות.ה'(."גלות.באה.לעולם.על.עבודה.זרה.ועל.

גילוי.עריות.ועל.שפיכות.דמים.ועל.שמיטת.הארץ".]כלומר.על.ג'.עבירות.החמורות.

שיש.ליהרג.עליהן.ולא.לעבור.ועל.שמיטת.הארץ[,.עי'.שבת.)ל"ג.ע"א(..תורת.כהנים:.

)על.ויקרא.כ"ו.ל"ה(."אני.אמרתי.לכם.שתהיו.זורעים.שש.וְמַשמטים.לי.אחת.בשביל.

שתדעו.שהארץ.שלי.ואתם.לא.עשיתם.כן.ִעְמדו.וְגלו.ממנה.והיא.תשמט.מאליה.כל.

היו. הן. בבל. גלות. של. שנה. "שבעים. שם(. )ויקרא. רש"י:. לי".. חייבת. שהיא. שמיטין.

ויובל.שהיו.בשנים.שהכעיסו.ישראל.בארצם.לפני.המקום".. כנגד.ע'.שנות.השמטה.

כל.המסוגל.לראות.דברים.כהוויתם,.לבחון.את.אשר.קורה.באזורינו,.לראות.ולבחון..

בעינא.פקיחא,.ללא.משוא.פנים.לערגת.לבו,.יודע.שב"דרך.הטבע".אין.אנו.מובטחים.

בשלו'. לבטח,. בארצנו. על.אדמתנו. אנו. שיושבים. יודע. וגם. ח"ו,. גלות.חדשה,. מפני.

ובשלוה.]יחסית[,.לא.משום.שזכינו.בדין,.אלא.משום.חסד.ורחמים.שזוכים.אנו.להם,.

אולי.בזכות.קדושים.שנרצחו.על.יהדותם,.אולי.בזכות.התורה,.שבארצנו.היא.כפורחת.

עלתה.נצה.הבשילו.אשכלותיה.ענבים,.ואולי.זכות.אחרת.ואולי.בלי.זכות,.רק.ברחמים.

רבים..כל.הזוכר.את.מלחמת.יום.הדין.]מלחמת.יום.כיפור[.יודע.שהחורבן.הנורא.לא.
ָרַחק.מאתנו.

.לרובנו.שנת.ערב.שמיטה.היא.שנה.רגילה,.אבל.בתוכנו.יש.מיעוט.שעבורו.היא.זמן.

לשבת. טפל. זמן. הם. טובים. ימים. וערבי. שבתות. ערבי. לכולנו. כמו. לשבת.. ההכנה.

ויום.טוב,.זמן.להכנה.וזמן.להתכונן.ליום.הגדול.הבא.עלינו.לטובה..לחקלאים.ערב.

השמיטה.הוא.זמן.להכנה.לקראת.השנה.הקדושה,.קדושה.מראשית.שנה.ועד.אחרית.

שנה..המיגזר.החקלאי,.הוא.נושא.את.שבת.הארץ.על.כתפיו,.הוא.השובת,.הוא.הזוכה.

לשבת.ארוכה.של.שנה.שלימה,.ואף.ארוכה.יותר.משנה,.תוספת.לה.לשמיטה.מלפניה.

ומאחוריה..מלפניה-..הכנת.השדות,.המטעים,.הכרמים,.לקראת.שנת.השמיטה,.אף.

ענפי.החי,.הרפת.והלול,.צריכים.לדאוג.להם.שיהא.מזונם.מצוי.מן.המותר..תוספת.

לאחריה.–שדות.ומטעים.שנחו.שנה.שלימה.קשה.להעיר.אותם.למלאכתם.הרגילה,.

המיגזר. לאנשי. להם,. הרצוי.. הילוכם. לתלם. להכניסם. מיוחד. לטיפול. הם. זקוקים.

החקלאי,.אשר.פרנסתם.וקיומם.מהאדמה,.במערכת.הכלכלית.של.היום.אך.ורק.להם,.
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ולא.נאסוף.את.תבואתנו". נזרע. ה"זכות".לשאול."מה.נאכל.בשנה.השביעית.הן.לא.
)ויקרא.כ"ה.כ'(.

גם.את.אלה.שנושאים.על.כתפיהם.את.העול.הכבד.של.אספקת. לנו.לשכוח. אסור.

המצרכים.לנו.לאנשי.העיר..ברוך.ה'.נתרבו.שומרי.השביעית.בעיר,.המקפידים.ששולחנם.

יהיה.טהור.גם.מאיסורי.שביעית,.זהירים.לא.להכשל.באיסור.סחורה.בפירות.שביעית,.

לא.להכשל.בעצמם.ולא.להכשיל.את.הסוחר.בחנותו..ואנו.מקוים.שבשמיטה.הבאה.

עלינו.לטובה.יתווספו.עוד.ועוד.למעגל.השומרים..ככל.שירבו.שומרי.שביעית,.מערך.

ההספקה.מסובכת.יותר,.דורשת.הכנה.מדוקדקת,.דורשת.אירגון.יעיל.יותר,.ודורשת.

פקפוק,. בו. יש. בכל.אשר. לזלזל. ולא. להקל. עוז.שלא. יותר. דורשת. ומחשבה,. מאמץ.

להתרחק.מכל.אשר.אינו.לפי.הלכה.הפסוקה.לנו..תודותינו.מראש.לכל.העוסקים.בכל.

וועדי.הכשרויות.למיניהם.על.דאגתם.להספקה.סדירה.של.כל.צרכינו..גם.אנו.נקבל.

עלינו.שאם.יחסר.דבר.מה.משולחננו.לא.נקפיד.ולא.נתאונן,.גם.אם.ירק.מסויים.או.

פרי.מסויים.לא.יהיה.בשפע.כרצון.איש.ואיש,.לא.נורא,.ב"ה.ממחסור.של.ממש.כנראה.
לא.נסבול,.מזי.רעב.לא.נהיה.ולא.תהיה.סיבה.להיות.מרירים.

בחוברות."הליכות.שדה".במשך.השנה,.בל"נ,.נשתדל.להביא.לידיעת.קוראינו.את.אשר.

שנרגיש. העירוני,. הארגוני. במישור. הן. החקלאי. במשק. הן. השמיטה,. לקראת. נעשה.

שותפות.מה.עם.כל.הנושאים.בעול,.העושים.והמעשים..ויהי.נועם.ה'.עליהם.ועלינו.
ומעשי.ידיהם.יכוננו.

א.ש.

למכובדנו וידידנו חבר בית המדרש 

הרב חיים אלעזר שמני שליט"א

ולכל בני המשפחה הנכבדה
קבלו תנחומינו הכנים

על פטירת 

האם ע"ה
אשת חיל עטרת בעלה

כפה פרשה לעני וידיה שלחה לאביון ואת ה' יראה
 עשרות שנים חינכה בנות ישראל ליראה ולמדות טובות

המקום ינחם אתכם בתוך שאר אבלי ציון וירושלים

לומדי בית המדרש וההנהלה
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בפתח מאמרו החשוב של ד"ר זקס 

קוראי הליכות שדה אינם זקוקים ל"כרטיס ביקור" של רבי משה ד"ר זקס, שהוא מהיחידים 
בארץ  התלויות  ופרח( ממצוות  הכפתור  בעל  )כלשון  החלודה  הסרת  הינו  חייהם  מפעל 

בכלל, ומניעת עקירת שמירת שמיטה בפרט.

מאמרו הנכבד של ד"ר משה זקס נ"י דלהלן, כפי שהמחבר מציין בעצמו, נכתב בעקבות 
אוצרות  החלוקה של  התמעטה  שנת תשס"ח,  האחרונה, שמיטת  בשמיטה  כי  התחושה 
בית דין כהלכה מכמה וכמה סיבות. ולמעשה מרוב אוצרות בית דין שהוקמו – הציבור של 
שומרי שמיטה שאינם נזקקים להיתר המכירה נמנע מליטול תוצרתם. דבר זה עלול לגרום 

כי חקלאים ימנעו משמירת שמיטה.

לענ"ד אינני חושב כי הדרך שמציע רבי משה זקס במאמרו היא הפתרון, גם יש לציין כי 
ניתן לדון בכמה מסקנות הלכתיות במאמר, לדוגמא, שינוי מחזור המוזכר במאמר יש לדון 
הזאת  המציאות  האם  מסודר,  מאד  זרעים  במחזור  עסק  החזו"א  בזמנינו,  ישים  הוא  אם 

קיימת בחקלאות העכשווית.

גם באשר לזמירה – יש לדון, גם בעצם ההוראה, ובפרט כאשר גם אותם שהעידו על ענין 
הזמירה ציינו כי החזו"א ביקש לחפש דרך שלא להיזקק לדבר שיש בו חשש דאוריתא, 
ומשום כך אוצר ב"ד לכרמי יין בראשות הגאון הגדול ר"נ קרליץ שליט"א אסר את הזמירה 

שנהגו בה בזמנו .

הפוסקים  מגדולי  הרבה  ואכן  בית,  בתוך  נקוב  שאינו  בעציץ  זריעה  הקיל  החזו"א  אמת 
סבורים כי גם בחממה ניתן להקל, אבל אי אפשר לשלול דיון האם גידול בחממה כלולה 

בהיתר החזו"א ולומר בפסקנות כי החזו"א התיר חממה.

שמיטה  משומרי  ומיוחד  אחד  של  מאמר  להדפיס  שלא  אפשר  אי  לעיל  האמור  למרות 
שכוונתו לחיזוק שמירתה ושומריה.

י.א.

א. מבוא מחשבתי והלכתי קצר.

מטרת.המצווה.לפי.פסוקי.התורה–.הפניית.מקורות.החיים.לנצרכים.ואף.להפקר.מתוך.

הכרת.אדנות.ה'.על.האדמה..)והשביעית.תשמטנה.ואכלו.אביוני.עמך.–.שמות.כג:.יא,.

כיצד לשמור את מצוות השמיטה, הצעה 
לכלל ישראל

ד"ר משה זקס
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שמוט.כל.....אשר.ישה.ברעהו.–.דברים.טו:.ב,..שבתון.יהיה.לארץ.שבת.לה'...כי.לי.
הארץ..-.ויקרא.כה:.ב,כג(.

ארץ. באדמת. יצרניות. עבודות. איסור. זאת–. ממטרה. הנובעות. המעשיות. המצוות.

ישראל.ואיסור.איסוף.יבולי.השמיטה.בדרכים.המבטאות.בעלות.היחיד.על.אדמתו,.

השמטת.חובות,.וכן.החזרת.אמצעי.הייצור.הכרוכים.בארץ.-.החזרת.קרקעות.לבעליהן.

בזמן.שהיובל.נוהג,.ואיסור.השחתה.של.הפירות.–.הנהגת.קדושת.שביעית.בתוצרת.
החקלאית..נוסף.על.כך.איסור.על.הוצאת.פירות.שביעית.לחו"ל.

את. והרצת. הארץ. תשבת. )אז. בארץ. ושממה. –גלות. השמיטה. הזנחת. על. העונש.
שבתותיה.–.ויקרא.כו:לד(.

תחולת.השמיטה.בימינו,.–.לפי.רוב.דעות.הפוסקים.נקבע.כי.חיוב.השמיטה.בימינו.–.
כשאין.רוב.ישראל.יושבים.בארץ.היא.מדרבנן.

ב. היתר המכירה ודעת הרב קוק זצ"ל 

כבר.במאה.ה-19,.נעשתה.בהיקף.קטן.מכירה.לזמן.של.קרקע.ישראל.לנכרי,.כדי.להפקיע.

את.איסורי.השמיטה..פעולה.זאת.הורחבה.ובוססה.על.ידי.הראי"ה.קוק.שהיה.הרב.

הראשי.לישראל.עד.לפטירתו.בתרצ"ג..רבים.מגדולי.ישראל.לא.הסכימו.להיתר.זה,.

וקיימות.ראיות.רבות.לכך.שרק.מיעוט.קטן.של.חכמי.הדורות.הסכים.לכך..אמנם.היו.

גם.כמה.מחכמי.עדות.המזרח.שהתירו.מכירה.למוסלמים.בתנאי.צורך.גדול...חשוב.

להזכיר.כי.היתר.המכירה.נחתם..על.ידי.הרב.קוק.מתוך.בכי.על.ההכרח.שבכך..וכן.

שהיתרו.לא.כלל.מלאכות.האסורות.מהתורה.כמו.חרישה,.זריעה.וזמירה.שייעשו.על.

ידי.נכרי.וכי.יצא.לעזרת.שומרי.שמיטה.כהלכתה.ללא.היתר.מכירה,.בקריאה."שאלה.
הם.עיקר.היישוב.בשבילי".

מעניין.גם.לציין.שהרב.קוק.,.לשימושו.הפרטי,.התנגד.להצעה.שיוציאו.בשבילו.אתרוג.
לחו"ל.משטח.מכור.ואמר.חס.ושלום,.כלומר.שהוא.עצמו.ראה.בכך.היתר.לשעת.הדחק.

היין. כרמי. תוצרת. וייצוא. מייצור. שהימנעות. הסיבה. את. כללה. להיתר. הנמקתו.

והשקדים.בשמיטה.בזמנו.תסכן.את.קיום.המושבות.ואולי.אף.את.קיום.היישוב.כולו..

יסוד.חשוב.בהיתר.המכירה.היא.דעתו.שאין.קדושת.שביעית.בפירות.נכרי,.ומשום.

כך.מותר.לייצא.פירות.מקרקע.שנמכרה.לנכרי,.דעה.שחלקו.עליה.רבים...יסוד.נוסף.
בשיטתו.היא.שהמכירה.תתבצע.רק.לשכבת.האדמה..העליונה,.ורק.לזמן.

נוסיף.עוד.כי.הרב.קוק.בספריו,.האריך.בשבח.קיום.מצוות.השמיטה.כהלכתה.בעבודת.

עבודות. דיני. של. המפורטת. בפסיקתו. .– מיוחדת. נקודה. ועוד. הגאולה.. ולקירוב. ה'.

בשמיטה,.מסחר.,.קדושת.שביעית.ועוד,.קיימות.החמרות.רבות.שרבים.מגדולי.ישראל.
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לא.קיבלו,.והיו.כאלה.שהסבירו.כי.עקב.נטייתו.להחמיר.באלה.נאלץ.למצוא.היתר.
אחר.

כבר.בראשית.כהונתו.כתב.הרב.קוק:.אנו.חייבים.להתאמץ.בכל.כוחנו.שסוף.כל.סוף.

תהא.שבת.הארץ.הולכת.ונקבעת.בכל.קדושתה.על.אדמת.הקודש.–.אגרות.הראי"ה.

רפט..נצטט.כאן.את.דברי.הרב.קוק.בספרו.משפט.כהן:."חלילה.חלילה.לבטל.את.אותם.
השובתים.כמצוותה,.ולא.יינקה.כל.הנוגע.בהם"...

היתר.המכירה.בביצוע.לאחר.הרב.קוק.–.המכירה.הונהגה.גם.בהמשך.על.ידי.הרבנות.

וזמירה. וזריעה. חרישה. לביצוע. ביחס. בעיות. התעוררו. ארצי.. מידה. בקנה. הראשית.

שבהם.הצריך.הרב.קוק.עבודת.נכרים,.והונהגו.היתרים.לא.ברורים,.כולל.ביצוע.על.ידי.

מיכון.אוטומטי.לאחר.הפעלת.סרק.ועוד..למעשה.התעלמו.במידה.רבה.מהוראת.הרב.
קוק.בנקודה.זאת..

כבר.בשנת.תר"ע.דרש.הרב.קוק.שבנוסף.להיתר.המכירה.יפקירו.המגדלים.את.הכרמים.

בשביל. להם. ישלם. וביבול,. בכרמים. לטפל. )שליחות(. הרשאות. להם. יתן. הדין. ובית.

הציוד.והעבודה,.ויגבה.סכומים.אלה.ממקבלי.הסחורה.במסגרת."אוצר.בית.דין".)אמנם.

מההסכמים.נראה.שבצרו.רק.עם.פועלים.נכרים.בגלל.האיסור.לבצור.בדרך.הרגילה,.

וכן.לא.ביצעו.עבודות..האסורות.בשביעית(..מההתכתבויות.ניתן.גם.ללמוד.שהקפידו.
על.איסור.שימוש.ביבול.שנעבד.או.נשמר.

האם.היתר.המכירה.של.הרב.קוק.עצמו.אקטואלי.בימינו.–.הרב.גורן.ואחרים.טענו.כי.

מכירת.כל.אדמות.המדינה.לנכרי,.בוודאי.שאין.בה.גמירות.דעת.ומשמעות.כלל..הרב.

קלמן.כהנא.זצ"ל.ואחרים.כתבו.חוות.דעת.מנומקות,.כי.יש.כל.הסיבות.להניח.כי.הרב.

קוק.לא.היה.מצדד.בהיתר.המכירה.בתנאי.היישוב.והמשק.הנוכחיים,.ובתנאי.הקטנת.

הסיכונים.הקיומיים.כיום.בהשוואה.לבעיות.שהיו.בזמנו,.בנוסף.להסתייגויות.שהבאנו.
לעיל.

כהנא. קלמן. הרב. עלה. תרצ"ח. בשנת. לשמיטה  ופסיקתו  איש  החזון  בעל  ג. 

לארץ,.והיה.חבר.במה.שנקרא."קיבוצי.פא"י".-.חלוצים.שעלו.לארץ.והחלו.להתקיים.

מחקלאות.ולהקים.יישובים..הרב.כהנא.פנה.בשאלות.הלכה.לרב.חיים.עוזר.גרודז'ינסקי.

בווילנא,.שנחשב.כרשכבה"ג.)רבן.של.כל.בני.הגולה(..תשובתו.הייתה,.שעלה.לארץ.בעל.

ה"חזון.איש".שהינו.גדול.הדור,.ואליו.תפנו.בכל.ענין..הרב.כהנא.התקרב.לחזון.איש.

ואף.החזון.איש.קרבו.מאד..הרב.כהנא.כתב.לפי.הוראות.החזו"א.כמה.ספרים.בהלכות.

התלויות.בארץ.כולל.שמיטה,.שהחזו"א.אף.עבר.על.חלקם.ואישר.אותם..כשעלתה.

בעיית.השמיטה,.נכנס.החזו"א.לעובי.הקורה.,.ובנוסף.לבירור.ההלכה.בספריו,.הגיע.
לשדות.ובירר.הלכות.עד.לפטירתו.בתשי"ג..במקביל.פירסם.גם.הוראות.לצרכנים.

זה,. את. זה. כיבדו. ושניהם. קוק. הרב. עם. מסוימים. במגעים. גם. בזמנו. היה. החזו"א.

החזו"א.עלה.לארץ.בתרצ"ג..וניתח.את.המצב.ביחס.לשמיטת.תרצ"ח.במכתבו.בקטע.
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דבר. על. הפיצו. כבר. הראשיים. הרבנים. כנפתרה.... כבר. היא. השמיטה. הבא:"שאלת.

המכירה....אבל.יודעים.מראש.כי.הזריעה.יעשו.ישראל.ואם.כן.אין.צורך.במכירתם..

נפקעת. הארץ. ושאין. בהחלט,. המכירה. מעשי. את. האוסרים. רבותינו. כדעת. ...בלבי.

מקדושת.שביעית.אף.ביד.נכרי.ואין.כל.היתר.בדבר..ומפני.שסמכו.על.היתר.המכירה.לא.

נכנסו.הרבנים.לברר.את.דברים.המותרים..ועכשיו.הוטל.עלינו.לברר.דברים.המותרים..

והנה.יצא.בהיתר.לנטוע.ירק.קודם.ראש.השנה.ולא.יהא.בהם.איסור.ספיחים.כדעת.

הר"ש.והרמב"ן..וכן.הותר.להם.לזרוע.תבואה.קודם.ר"ה.ולוקח.התבן.למקנתם..וכן.

הותר.להם.עציץ.שאינו.נקוב.תחת.התקרה..והנה.קיבוץ.גדרה.וכפר.סבא.קבלו.שמירת.

השביעית....ויראו.לכל.כי.אפשר.לשמור.את.השמיטה.כהלכתה,.כל.פטפוטי.הדברים.
כי.יש.בזה.פיקוח.נפש....אינה.באה.רק.מקרירות.וחוסר.יראה.הראויה.לתורה.ולמצוה"

בנושא."גידול.בעציץ.שאינו.נקוב.תחת.התקרה".הרי.שהחזו"א.ביקר.בחפץ.חיים,.ראה.

וכן.תכניות.בנייה. יוטה,. גגון.של. וכד'.עם. גידול.בחצאי.חביות.על.רשת.עם.נסורת.

של.ערוגות.בטון.גדולות.למילוי.בחצץ.עם.גגות.של.קורות.עץ.)לקראת.תש"ה.עדיין.

לא.נכנס.הפלסטיק.לשימוש.כזה,.אמנם.היו.מעט.גגות.זכוכית(,.ודאג.להשגת.מימון.

כדי.לגדל.כך.ירקות.לשימוש.ללא.קדושה.ואיסורי.שמיטה..יש.להדגיש.נקודה.זאת,.

היקשו. האחרונות. בשמיטות. כזה. גידול. על. שהוטלו. ההלכתיות. שההגבלות. מאחר.

על.השימוש.למעשה.בשיטות.אלו.להספקת.ירקות.לציבור,.הן.מבחינה.מעשית.והן.
מבחינת.ההשקעות.הנדרשות.

)תבואה. חורף. גידולי. זריעת. להוסיף. יש. זה,. מכתב. לפי. שהותרו. הדברים. לרשימת.

שיטה. וכן. הגידולים,. סדר. בשינוי. ר"ה. לפני. הזריעה. כאשר. לגרגרים. גם. בלשונו(.

תחליפית.לזמירת.הכרמים.בדרך.של.הקצרת.הנוף.בקיצוץ.כללי.לא.מקצועי,.ובשלב.

)אמנם,. צמיחתם.מהענף. מקום. .– הבסיס. עד. מיותרות. זמורות. כריתת. זירוד–. שני.

ביקש.שיחפשו.דרך.שיותר.קל.להתיר(,.וכן.התוויית.דרך.לאיסוף.יבולים.והעברתם.
לצרכנים,.בדרך.של.השימוש.באוצר.בית.דין.

בתוספתא.שביעית.פרק.ח.כתוב."בית.דין.שוכרין.פועלים.ואורין.את.התאנים.ועושים.

דבילה.ומכניסין.לאוצר.שבעיר...)וכן.לגבי.ענבים.עד.ליין..וזיתים.עד.לשמן(.ומחלקין.

מהם.ערבי.שבתות.כל.אחד.לפי.ביתו.".הרמב"ן.והר"ש.הביאו.קטע.זה.כסיכום.למעשה,.
אך.הוא.לא.נמצא.ברמב"ם.

בין. הסכם. כלהלן.. היו. למעשה. איש. החזון. הוראות. דין,. בית. אוצר. של. זה. בתחום.

,.ובית.הדין.יכסה.את.עלות. בית.הדין.לחקלאי.שיהא.שליח.בית.דין.לכל.העבודות.

הציוד.העבודה.וההוצאות.ממה.שייגבה.מהצרכנים.במועד.החלוקה.על.ידי.בית.הדין..

ההסכמים.כללו.תשלום.בעין.יפה.לחקלאים.שלוחי.בית.הדין.עבור.עבודתם,.בהוראה.

ברורה.של.החזו"א,.כדי.לאפשר.קיומם..נקודה.זאת.בעלת.חשיבות.רבה.כי.יתכן.שהיא.
בניגוד.לדרישות.פוסקים.להוזיל.את.תשלומי.הצרכנים.מתחת.לעלויות.השוק.
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לפי.החזו"א.לשלוחי.בית.דין.אין.איסור.לקצור.כדרך.הקוצרים,.אין.שום.חשש.לאיסור.
סחורה.בגביית.הוצאות.בית.הדין,.ומותר.לחלק.לצרכנים.במידה.ובמשקל.

ידי. כאשר.היה.קושי.במציאת.הדרך.לחלוקת.ירקות.ופירות.שבקדושת.שביעית.על.

לתנובה. הארוזים. . והירקות. הפירות. את. להביא. גם. איש. החזון. התיר. ישיר,. שליח.

הקיבוצים. שותפות. בבעלות. אז. היה. שאמנם. ימים,. באותם. המקובל. )הסיטונאי.

והמושבים(.ובלבד,.ש"האריזה.תהא.מסומנת.שהפירות.בקדושת.שביעית.-.אוצר.בית.

דין",.תוך.ידיעה.שתגיע.לשיווק.הרגיל,.כולל.לצרכנים.שאינם.מקפידים.על.דיני.שביעית..

)לפי.הבנתי.גם.לא.צויין.כי.התמורה.שתתקבל.היא.עבור.הוצאות.בית.דין.והוצאות.

תנובה.ולא.עבור.הפירות.ואולי.זה.היה.אמור.להיות.מובן.מכך.שזה.אוצר.בית.דין..

אמנם,.היו.רבנים.שהסבירו.היתר.זה.בכך.שבתקופה.ההיא.תנובה.היתה.כמין.מונופול.
הדומה.לאוצר.בית.דין(..לגבי.ייצוא.לחו"ל.נמצא.בהוראותיו.רק.היתר.לייצא.אתרוגים.

נוסיף.עוד,.לפי.עניות.הבנתי,.שלמעשה.לא.חשש.החזון.איש.לאיסור.נשמר.או.נעבד.

מבחינת.אכילת.הפירות..וגם.לא.מאיסור.סחורה.בקניית.פירות.)גם.כשהמוכר.עובר.

על.איסור.סחורה(..כאשר.קניית.הפירות.הקדושים.נעשתה.שלא.מהבעלים.החשוד.

על.שביעית,.ובדרך.שאינה.מעבירה.את.הקדושה.לכסף.הניתן.למי.שאינו.מקפיד.על.

קדושת.הכסף..האיסור.היה.לדעתו.רק.על.קניה.מהחשוד.על.השביעית.עצמו.)כגזירה.

מדרבנן(,.וכן.על.קנייה.לשם.מסחר.,.או.על.מסירת.דמי.שביעית.לחשוד...כמובן.מדובר.

רק.בפירות.קדושים.שאין.בהם.איסור.ספיחים..)גם.בהוראותיו.לצרכנים.בבני.ברק,.

התיר.לקנות.בהגבלות.אלו.בחנויות.הרגילות.סחורה.שיש.בה.זיקת.שביעית.כל.זמן.
שברור.שאין.בה.איסור.ספיחים.(.

ניתן.לסכם.כי.החזו"א.נכנס.לעומק.הבעיות,.והנהיג.דרכי.היתר.שבאו.לאפשר.החזקת.

החקלאות.)וגם.הצרכנות(.תוך.שמירת.השמיטה.ללא.שימוש.בהיתר.המכירה,.תוך.מגע.

עם.החקלאים.ששמרו.על.שמיטה.כהלכתה.הוא.ליווה.את.שמירת.השמיטה.במשקי.
פא"י.לקראת.תרצ"ח,.וגם.בתש"ה.ותשי"ב.

ד. העדה החרדית 

רשת.הכשרות.המפותחת.של.העדה.החרדית,.הלכה.במסלול.שונה.משל.החזו"א,.כאשר.

פוסקיה.הכריעו.כי.אין.קדושת.שביעית.ביבולי.נכרים.בארץ.וכי.אינם.מעונינים.בקיום.

אוצר.בית.דין.הכרוך.בקדושת.היבול,.ודאגו.להספקה.מנכרים.ומחו"ל..אמנם,.במקרים.

אך. האילן,. בפירות. ובפרט. שביעית,. קדושת. בה. שיש. בתוצרים. השתמשו. מסוימים.

הסתייגו.גם.מכמה.מההיתרים.של.בעל.החזו"א.ומשום.מה.העלו.את.חשיבות.החשש.

להפסד.או.השחתת.שאריות.פירות.שביעית.מעל.לחשיבות.עצם.קיום.שמיטת.הארץ.
כהלכה.
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ה.  מה קרה למעשה בשטח.

הציבור.הדתי.הרחב.והרבנות.הראשית.הנהיגו.בשמיטות.מכירה.לנכרי.בווריאציות.

כל. כי. . החזו"א(,. )כדברי. התבטלה. כאילו. שהשמיטה. היה. להם. שהמשותף. שונות,.

ההגבלות.שדרש.הרב.קוק.–.לנהוג.עם.היתר.המכירה.קדושת.פירות.ואיסור.מלאכות.

דאורייתא.וכו'.כנ"ל,.נעלמו.כלא.היו..אמנם,.היו.הוראות.שלא.למכור.גינות.בית.ולנהוג.

בהם.דיני.שמיטה..כמו.כן.היו.רבנים.וגופים.שונים.שהעלו.את.נושא.השמיטה.לדיון.

שיטות. פיתוח. וכן. מסוימים,. במקומות. מוגבלים. שמיטה. דיני. לקיים. במגמה. נוסף.

הקיבוץ. ביותר.. מוגבלים. היו. אלו. אך. גרמא,. של. בדרך. דאורייתא. מלאכות. לביצוע.

הדתי.הקים.קרן.מיוחדת.לחסד.בהקשר.לשמיטה,.וגם.תכנן.חלקות.קטנות.של."זכר.

לשמיטה"..החל.משמיטת.תשנ"ד,.לאחר.התעוררות.המודעות.לשמיטה.בארץ.כולה,.

החלו.אישים.ורבנויות,.כולל.הרבנות.הראשית,.בהקמת.אוצרות.ובתי.דין.עבור.מטעים.

וגם.עבור.ירקות,.כולל.מזריעה.לפני.שמיטה,.וכן.יוזמה.לגידול.על.מצע.מנותק.בחממות.
בהתאם.להיתר.החזו"א.כדלעיל.

כולל.הציבור.החרדי,. בגורמי.השוק.–. נעשו.לאחרונה.תוך.התחשבות. פעולות.אלו.

ומשום.כך.היתה.התאמה.מסוימת.לפסקי.גדולים.כמו.הגרי"ש.אלישיב.זצ"ל.שנחשב.

בחוגים.רחבים.לפוסק.הדור..בין.השאר.התיר.לחלק.את.התוצרת.דרך.רשתות.השיווק.

כאשר.היא.נשארת.ברשות.אוצר.בי"ד,.ומחירה.נקבע.ע"י.בית.הדין.כתמורת.הוצאות.
בית.הדין..אמנם,.היו.פוסקים.שהתירו.לחלק.רק.בתחנות.חלוקה.מיוחדות.

משמיטה.לשמיטה.התרחבה.הקמת.אוצרות.בית.דין.ליצירת.קשר.בין.שמירת.שמיטה.

על.ידי.החקלאים.לצריכה.של.ציבור.צרכנים..בתי.הדין.היו.חרדים.ודתיים.לאומיים.

ללא.הבחנה.ברורה.בכל.המקרים..בעוד.שעד.שמיטת.תשמ"ז.היה.אוצר.בית.דין.של.

דין. בית. אוצרות. נוסדו. הבודדים,. כמעט. קרליץ. הרב. של. בי"ד. ואוצר. פא"י,. יישובי.

בחוסר. ובפרט. שונים,. במכשולים. נתקלה. הדין. בית. אוצרות. פעולת. בהמשך.. רבים.

מחויבות.של.הציבור.להשתמש.בתוצרתם..בשמיטת.תשס"ח.התגברה.מאוד.תופעה.

זאת,.ותוצרת.שמיטה.רבה.נשארה.ללא.דורשים..במרבית.המקרים.ניהול.האוצרות.
נגמר.בגרעונות.כספיים.כבדים.

הכישלון.שקרה.בתשס"ח.בגיוס.הציבור.לשמירת.שמיטה.כהלכתה.–.לפי.השאיפות.

של.הרב.קוק.והחזו"א.כאחד.–.הוסבר.על.ידי.גורמים.שונים.באיבוד.אימון.הציבור.
בדרך.זאת.עקב.נסיבות.שונות.שננסה.להביאם.

ריבוי.אוצרות.בתי.הדין.,.כאשר.בכל.בית.דין.הנחיות.הלכתיות.שונות,.הן.לחקלאים.

בכל. משימוש. הסתייג. שהציבור. לכך. גרם. התוצר,. ועלות. החלוקה. צורת. לגבי. והן.
אוצרות.בית.הדין..

הציבור.הנוהג.שאין.דיני.שביעית.ביבול.נכרים,.מעדיף.אותו.על.פני.תוצרת.שבקדושת.
שביעית.



22

כיצד לשמור את מצוות השמיטה
ד"ר משה זקס

חשון תשע"דהליכות שדה 183

היתרי.החזו"א.נשללו.על.ידי.רבים,.ומשום.כך.הסתרבלו.גם.ההוראות.לחקלאים.והגיעו.

עד.כדי.חוסר.אפשרות.לעמוד.בהם,.מאידך.גם.צורות.החלוקה.)חנויות.וכו'(.והעלויות.

הוגבלו.בצורה.שהכשילה.את.עבודת.בתי.הדין..נתון.מרכזי.לכך.היה.שבניגוד.להיתרי.

החזו"א.סברו.רבים.כי.יש.להקפיד.לחלק.תוצרת.רק.לשומרים.על.דיני.שביעית,.ויש.
שהקפידו.לחלק.רק.בתחנות.מיוחדות

למרות.שתמיכת.כמעט.כל.הרבנים.הנחשבים.בציבור.הדתי.החסידי.והחרדי..הייתה.

דין,.אך.הציבור.לא. נתונה.לרעיון.שמירת.שמיטה.כהלכתה.באמצעות.אוצרות.בית.
היה.מודע.לכך..

ו. פנייתי אל כל הרבנים ואישי הציבור

כהלכתה. שמיטה. שמירת. ואיפשור. לעידוד. מיובל. למעלה. של. פעילות. לקיים. זכיתי.

על.ידי.החקלאים.והצרכנים.לאור.דברי.החזון.איש.והרב.קוק..בתקופה.זאת.עלתה.

לחקלאים. דין. בית. אוצרות. מסגרות. והתרחבו. השמיטה,. בעניני. הציבור. מעורבות.

השמיטה. לקיום. איש. החזון. הדרך.שהתווה. כי. לקבוע. עלי. לצערי. כאחד.. ולצרכנים.

כהלכתה,.נשחקה.בעקבות.החמרות.והידורים.בטענה.כי.היתריו.היו.בשעת.דחק.גדול.

וגם.מהתעלמות.מפסקים.שלא.הובאו.בספריו.אלא.נאמרו.לציבור.שהוא.ליווה.אותו..

תהליך.זה.הביא.גם.לפירוד.ופירוק.למסגרות.שונות.של.אוצרות.בית.דין,.ולאחרונה.

שמירת. את. בספק. המעמידה. זאת. תופעה. גם. בהם.. מהשתתפות. הציבור. להרחקת.

יקבלו. כי.אם. אני.מאמין,. לקיום.השמיטה.. גדול. דחק. היא.שעת. השמיטה.הבעל"ט.

כנוסחה. כפשטם. החזו"א. להוראות. חזרה. כי. ההנחה. את. .- רחבים. וחוגים. -הרבנים.

אחידה.לשמירת.שמיטה.כהלכתה,.יפגינו.בכך.איחוד.של.קהל.ישראל.)כינוס.לצדיקים.

ה(.. ורע.לעולם.–.סנהדרין.פרק.ח.משנה. פיזור.רע.להם. והנאה.לעולם,. הנאה.להם.

להליכה.לקיום.המצווה.כהלכתה,.מהלך.שערכו.הוא.מעבר.לכל.ההחמרות,.ובכך.נתרום.

כולנו.לקירוב.הגאולה.מהגלות.הפיזית.והרוחנית.שניבאה.לנו.תורת.משה.כעונש.על.
עוון.הזנחת.השמיטה.

אינני.מסוגל.לסיים.פנייתי.זאת.בלי.להזכיר.כי.אני.משוכנע.)בעקבות.כמה.מאמרים.

ודברים.שפורסמו.בעבר(,.כי.מוטלת.עלינו.החובה.לדאוג.גם.לקידום.רעיון.ומטרות.

השמיטה.הכתובות.בתורה.בדרכים.נוספות.שטרם.נסללו..התורה.ציוותה.על.הפקרת.

התוצר.החקלאי.שהיה.התוצר.העיקרי.של.עם.ישראל.בארצו,.וכן.על.שמיטת.כספים,.

להעברת.חלק.ממשי.מתמורת. דרך. לחפש. אותנו. מחייב. זה. ציווי. לאביונים.. בעיקר.

השמיטה,. בשנת. הנצרכים,. לטובת. מחקלאות,. אינה. כולה. כמעט. שהיום. פעילותנו.

למען.נדע.כי.לה'.הארץ.ומלואה..אמנם,.העברת.1%.מפירות.מסוימים.על.ידי.חברות.

שיווק.למוסדות.חסד.בשמיטה.שעברה.)מידע.כנ"ל(.נראית.כסיכון.מסוים.של.העלאת.

הוצאות.בית.הדין.ועליית.מחירים.ויש.לבדוק.את.הנושא.בכל.מין.ומצב..אני.רואה.

בצעד.ראשון.של.קיום.השמיטה.כהלכתה.בתחום.החקלאי,.התחלה.ליותר.אחדות.של.
העם,.פתח.לכיוון.זה.שהוא.התוכן.העיקרי.של.השמיטה.והיובל..
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זמן קטיףתכונות ותיאורמין וזן
נטיעת 
תשע"א 
)דונם(

השטח 
הכללי 
% )דונם(

ערלה

5000763000.46מספטמבר.עד.יולימאלול.תשע"ג.-.אב.ע"דאבוקדו

2524000.1ספטמברכמו.אטינגר.בהיר.וחלק.יותרגליל

קליפה.דקה,.אגסי,.בהיראטינגר
סוף.ספטמבר.עד.

דצמבר
600150000.21

פוארטה.
וחורשים

10100000.01אוקטובר.עד.מרץקליפה.דקה,.אגסי,.ירוק

פינקרטון.)כולל.
פינו(

אגסי,.מחוספס,.ירוק.)כולל.פינו,.
חלק.יותר(

1600110001.1אוקטובר.עד.מרץ

2200230000.77נובמבר.עד.יוליקליפה.עבה,.מחוספס,.קטן,.שחורהאס

28022000.8פברואר.עד.מאידומה.להאס.אך.ירוקארד.

02000דצמבר.עד.מאידומים.להאס.אך.גדוליםניר,.גיל.ואורית

18000.01ינואר.עד.מאיקליפה.עבה,.גדול,.ירוק,.עגולנבאל

9054000.14פברואר.עד.מאידומה.לפוארטה,.אך.פחות.ארוךארדיט

03000פברואר.עד.מאידומה.לפוארטה,.מבריק.יותרוורץ

ריד
קליפה.עבה,.ירוק,.חלק,.גדול.

מעוגל
19460000.22ממרץ.עד.יוני

לוח  אחוזי הערלה בפירות חורף והדרים -תשע"ד
ד"ר משה זקס

א. לוח לפירות החורף     ב. לוח לפירות הדר     ג. לוח לתפוחי עץ
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זמן קטיףתכונות ותיאורמין וזן
נטיעת 
תשע"א 
)דונם(

השטח 
הכללי 
% )דונם(

ערלה

240170000.13משווק.מקירוראגס

אוכמניות
ערלה. בשימורים.. ייבוא. יש.

מסורים

אוגוסט.עד.
אוקטובר

2100!30

207000.9אוגוסט.עד.פברואראנונה

ס"האפרסמון
ספטמבר.עד.

דצמבר
310175000.17

פחוס.עם.אונות,.עובר.הבחלהטריומף
מאוקטובר.עד.

דצמבר
310165000.18

אפרסק
אפיל,ציפה.לבנה.)ספטמבר.

וסקרלט.סנואו(
43055003.6ספטמבר

עם.ציפה.לבנהנקטרינה
מאוגוסט.עד.

ספטמבר
50060003.6

יתכן.גם.מסוריםגויאבה
מספטמבר.עד.

אוקטובר
602100

0.5-
0.8

גויאבה 
תותית

מספטמבר.עד.
נובמבר

4145

גדול,.בשימורים.כל.השנהזית מאכל
מספטמבר.עד.

אוקטובר
200218000.3

זית לשמן 
ס"ה*

השמן.משווק.כל.השנה
ספטמבר.עד.

דצמבר
5900662002

*יש.מקום.לחשוש.לאיסור."קבוע".
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זמן קטיףתכונות ותיאורמין וזן
נטיעת 
תשע"א 
)דונם(

השטח 
הכללי 
% )דונם(

ערלה

100107000.4בעיקר.לשמןזית.ברנע

5800555002.9סורי.ועוד*

חבוש
ספטמבר.עד.

דצמבר
55000.2

0אוקטובר.עד.דצמברחרוב

600190000.1יולי.עד.נובמברמנגו

ראה.אפרסקנקטרינה

ענבים.ללא.
חרצנים

שחור,.ענב.בינוניקרימסון.
אוגוסט.עד.
ספטמבר

20018003.2

ענבים.עם.
חרצנים

.ירוק,.אליפטי.גדולזני
ספטמבר.עד.

אוקטובר
20042000.9

אדוםחילוואני.
ספטמבר.עד.

אוקטובר
405501.25

.אדום.סגול.עגולרד.גלוב
ספטמבר.עד.

אוקטובר
1830000.1

*יש.מקום.לחשוש.לאיסור."קבוע".
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ד"ר משה זקס

חשון תשע"דהליכות שדה 183

זמן קטיףתכונות ותיאורמין וזן
נטיעת 
תשע"א 
)דונם(

השטח 
הכללי 
% )דונם(

ערלה

0נובמבר.עד.דצמברצורת.ביצה,.ירוק.חמצמץפיג'ואה

204701.3קקטוס,.פרי.בצורת.ביצהפיטאיה ס"ה

0300דצמבר.עד.מרץעם.ציפה.צהובהפיטאיה צהובה

320202.7מאי.עד.דצמבראדום.וגם.לבן,.בליטות.צבעוניותפיטאיה פרי עדן 

1200-0.5יוני.עד.ספטמבר)קובו(.פרי.חלק,.גם.סוריםפיטאיה עמודית

ראה."שעונית"פסיפלורה

80!פפאיה*

צבר
חשש.להשתרשות.עלים,.חלק.

ניכר.בפיקוח
26043002.3-4

קיוי
.)אקטנידיה(.צורת.ביצה,.חום.

אדום
ספטמבר.עד.ינואר

7018600.35כל.השנה.משווק.מקירור

15**10+1068ספטמבר.עד.אפרילצהוב.ירוק,.דמוי.פלפל.וצלעותקרמבולה**

רימון - כולל 
סורים

ספטמבר.עד.ינואר

לאחר.מכן.משווק.מקירור
300255000.1-0.3

*.רוב.הפירות.ערלה!.)ויש.סוברים.שאינו.אילן(
**.אחוז.גבוה.של.ערלה
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זמן קטיףתכונות ותיאורמין וזן
נטיעת 
תשע"א 
)דונם(

השטח 
הכללי 
% )דונם(

ערלה

16030000.8ספטמברשחורשזיף.בלק.ג'ם

שיזף
אוגוסט.עד.
אוקטובר

103000.5

שעונית* 
)פסיפלורה(

40!2301200יולי.עד.דצמבר

שקד גם.ייבוא
ספטמבר.עד.

נובמבר
2300300000.14

תאנה 
ארגמנית

10015000.9מאי.עד.דצמבר

3011000.6מאי.עד.נובמברתאנים אחרות

תפוח רגיל ס"ה.
הרבה.בפיקוח

משווק.מקירור.כל.השנה.פירוט.אחוזי.ערלה.מקירור.ראה.בסוף.הטבלה.

תמר יבש
ספטמבר.עד.

נובמבר
800175000.13

תמר.לח
מאוקטובר.עד.

ינואר
15042000.1

*.הרבה.פירות.ערלה!.)ויש.סוברים.שאינו.אילן(
**.אחוז.גבוה.של.ערלה
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זמן קטיףתכונות ותיאורמין וזן
נטיעת 
תשע"א 
)דונם(

השטח 
הכללי 
% )דונם(

ערלה

תפוז

024000טבורי.וושינגטון

90080001ספטמבר.עד.דצמברעם.טבור.קטן,.דומה.לשמוטיניוהול

טבורי.אפיל.)סמי,.גילנברג,.
ראוסטנברג,.נבלייט.)טבורי.

אפיל(.*
300070005.6ינואר.עד.אפריל

03500ינואר.עד.מרץהמלין.)לתעשיה(

500160000.42נובמבר.עד.מרץשמוטי

4010000.5נובמבר.עד.מרץתפוזי.דם

5665000.03מאפריל.עד.מאיולנסיה.רגילה

ולנסיה.בכירה.

דלתא.מידנייט
72000.35ינואר.עד.אפריל

28100000.02ספטמבר.עד.מאיאשכולית לבנה

170280000.1ספטמבר.עד.מאיאשכולית.אדומה

*יש.לחוש.לקבוע.כיון.שמונים.את.שנות.הערלה.מהנטיעה.במטע,.)אבל.אם.מצרפים.את.הזמן.שהעץ.גדל.במשתלה.
תחת.פיקוח.הלכתי,.כמעט.ואין.פירות.ערלה(.

לוח אחוזי ערלה להדרים
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זמן קטיףתכונות ותיאורמין וזן
נטיעת 
תשע"א 
)דונם(

השטח 
הכללי 
% )דונם(

ערלה

43062000.57מספטמבר.עד.ינוארפומלית

פומלה אדומה 
צ'נדלר

39000.05מספטמבר.עד.ינואר

כולל.זן.חדש.
רדסון

181001.8נובמבר.עד.ינואר

פומלה לבנה 
גולית

60020002.2מספטמבר.עד.מאי

קליפים קטנים

אדמוני
ספטמבר.עד.

אוקטובר
01100

01100ספטמבר.עד.דצמברירוק.כתוםקלמנטינה

76080001.3אוקטובר.עד.דצמברמיכל

42019002.8דצמבר.עד.ינוארכמו.מיכל.אך.גדולמירב

01400דצמבר.עד.מרץוינולה

קליפים בינונים

ראשון
ספטמבר.עד.

אוקטובר
05000

קרוולהייס.
ומריסול

ספטמבר.עד.
אוקטובר

0300



30

לוח ערלה
ד"ר משה זקס

חשון תשע"דהליכות שדה 183

זמן קטיףתכונות ותיאורמין וזן
נטיעת 
תשע"א 
)דונם(

השטח 
הכללי 
% )דונם(

ערלה

0300דצמבר.עד.פברואראלנדייל

03200אוקטובר.עד.דצמברסטסומה.רגילה

דל.זרעיםסטסומה.בכירה
ספטמבר.עד.

נובמבר
9017500.5

53000.3אוקטובר.עד.דצמברעידית

נובה.כולל.סנטינה.
ינוב

66690001אוקטובר.עד.ינואר

אור.כולל.אורה*.
ושני

8300490003.3דצמבר.עד.מרץ

0500דצמבר.עד.ינוארנקטר

32026501.26דצמבר.עד.מרץמורקוט

010000.2דצמבר.עד.מרץמור

31514503.5ינואר.עד.מרץהדס

2300430011.5ינואר.עד.מרץאודם,.יפעת*

קליפים גדולים

40050000.8דצמבר.עד.מרץמינאולה

*.יש.לחוש.לקבוע.כיון.שמונים.את.שנות.הערלה.מהנטיעה.במטע,.)אבל.אם.מצרפים.את.הזמן.שהעץ.גדל.במשתלה.
תחת.פיקוח.הלכתי,.כמעט.ואין.פירות.ערלה(.
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זמן קטיףתכונות ותיאורמין וזן
נטיעת 
תשע"א 
)דונם(

השטח 
הכללי 
% )דונם(

ערלה

7.1!107260נובמבר.עד.דצמברתמי

01000דצמבר.עד.מרץטמפל

13725000.41פברואר.עד.אפרילטופז.)אורטניק(

לימוניים

3000200002.3מנובמבר.עד.אפריללימון

1809002.2מיולי.עד.נובמברלימה.)ליים(

0500יולי.עד.ינוארלימקואט

174000.34דצמבר.עד.מאיקומקואט
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הערה: בהדרים וכן באבוקדו כמעט כל השתילים הינם דו שנתיים )וכן חלק ניכר מהאפרסק, 
נקטרינה, תפוח וחלק מאפרסמון וענבים(. כן קיים פיקוח על המגדלים דרך בתי האריזה המטפלים 
כמעט בכל היבול הארצי בכמעט כל ההדרים והאבוקדו )גם בתפוח רגיל ועוד(. למרות שמעיקר 
הדין יש לחשב גם את שנת המשתלה לענין ערלה, אנחנו ממשיכים לציין בלוחות את שיעור 
הערלה האפשרי ללא חישוב הנטיעות הדו שנתיות וללא התחשבות בהשגחה. וזאת כיוון שיש 
בכך מידע המועיל אף להשגחות מהדרין שאינם מסתמכים על גידול דו - שנתי, וכיוון שקיימת 
גם אפשרות לערלה במעט שמחוץ לשיווק המאורגן. כמובן, אם מתחשבים בנטיעות הדו שנתיות 
ובהשגחה, שיעור הערלה יהא קטן בשיעור ניכר מהמופיע בטבלה במינים אלה, ובפרט בהדרים.

פירוט אחוזי הערלה בתפוחי עץ מקירור

שם.הפרי
עד.סוף.חודש.טבת.

ע"ד
מחודש.שבט.ע"ד

--אורליאן

--אין.כמוהו

2.50.1גלה

מחשון.0עד.חשון.1גרנד

מאדר.0.3עד.סוף.שבט.3.2גרני.סמית

0.20.05דלישס.אדום

0.70.1זהוב

1.50.1יונתן

--.מולינג

10.25פינק.ליידי

בשאר.הזנים.פחות.מ.0.5%.ערלה


