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נתבשרנו במרה לקראת  זה  גליון  סיום עריכת 
שבבשורות בהסתלקותו מאיתנו מרן רבינו 
הגר"ח קנייבסקי זצוק"ל, אשר מתוך מה 
שלימד והורה לכלל ישראל גם לימדנו וניווט דרכינו בדרך אמונה בלימודי תורת 
הארץ. בהיות הדפוס דוחק ובקצר הזמן והמצע מהשתרע - עוד חזון למועד להעמיד 
גליון המוקדש לתורתו הגדולה אשר הנחילנו בתשובותיו ובספריו, אך פטור בלא 
כלום אי אפשר, ומובאים בזה דברי קינה מראש בית המדרש הגאון רבי יוסף 

יקותיאל אפרתי שליט"א: 

שבת קה, ב: "אמר רב יהודה אמר רב, כל המתעצל בהספדו של חכם 
- ראוי לקוברו בחייו, שנאמר ויקברו אותו בגבול נחלתו בתמנת סרח 
אשר בהר אפרים מצפון להר געש מלמד שרגש עליהן הר להורגן". 

בביאור חומרת עוון זה שהפליגו בו חז"ל עד שאמרו על הנכשל 
ומתעצל בהספדו של חכם שראוי לקוברו בחייו, כתב רבינו המהרש"א 
בחידושי אגדות על אתר: "נראה מדה כנגד מדה דקאמר בסמוך קאי 
נמי אהא דכל זמן שמתעצל בהספד של חכם המת הרי הוא מחשיבו 
כחי והרי הוא כאלו הוא חי בקבר לפי דעתו אף הוא ראוי לכך לקוברו 
בחייו..." והדברים מפליאים הלא לא למות היא מעלה אותה מנו חז"ל 
במעלת הקדושים, וביעקב אבינו מצינו שאמרו )תענית ה, ב( "יעקב 
אבינו לא מת", וכן מצינו באליהו שעלה בסערה השמימה. ומהו אם 

כן החיסרון הגדול להאמין שאותו חכם אף הוא לא מת? אתמהה.

ואכן מצאתי לרבי עובדיה הדאיה שנתפלא על דברי רבינו המהרש"א 
בזה מהו החיסרון בהחשבת החכם שמת – כחי.

איתא במועד קטן כז, ב: "שלשה ימים - לבכי, ושבעה - להספד, 
ושלשים - לגיהוץ ולתספורת. מכאן ואילך - אמר הקדוש ברוך הוא: 
אי אתם רחמנים בו יותר ממני". אמנם אף על פי כן אמרו בירושלמי 
)ברכות ב, ח(: "ארבעה דברים תשמישו של עולם וכולן אם אבדו יש 
להן חליפין, כי יש לכסף מוצא ומקום לזהב יזוקו ברזל מעפר יוקח 
ואבן יצוק נחושה )איוב כח, א-ב(. אילו אם אבדו יש להן חליפין 
אבל ת"ח שמת מי מביא לנו חליפתו מי מביא לנו תמורתו. והחכמה 
מאין תמצא ואי זה מקום בינה ונעלמה מעיני כל חי )שם, יב-כא(".

היינו שישנם הרבה מיני אבלות, ימי בכי, הספד, אבל, ועוד, ולכל 
אבל תפוגה וסיום משלו. הבכי מוגבל, ההספד תם, והאבל קם מאבלו 
ומתהלך על רגליו, אך חכם שמת – מי מביא לנו חליפתו, חכמתו מאין 
תמצא, נעלמה היא מעיני כל חי ואין לה מנחם. כוחותיו ומעשיו, 
הגלויים והנסתרים כולם נעלמו ואין להם תמורה. תרומתו של החכם, 

יצירתו וכח תורתו אין להם תמורה, ומעוות מי יוכל לתקון.

ואלו הם דברי רבינו המהרש"א המחשיבו לחכם שמת כחי אמר הוא 
לעצמו, הן לא קרה מאומה, ודבר לא נשתנה, כשם ששימש החכם 
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למטה עומד הוא ומשמש למעלה, ואדרבה קברי צדיקים המה מקומות 
להשראת השכינה ושפתותיו דובבות הם בקבר ומחכמתו לא נחסר דבר.

הוי אומר כי אף שהוא אדם אשר כבר הגיע למדריגה מסוימת והרי הוא 
מתבונן בסילוקו של החכם, אף גם זאת הרי הוא מתעצל בהספידו של חכם 
לדברי רבינו המהרש"א משום שטרם נקבע בליבו כי עולם חדש לפנינו, 
נחשב בית המקדש, מה שהיה קיים איננו עוד. כי קשה סילוקן של צדיקים 

כשריפת בית אלוקינו, כח תורתו של החכם אבד ונעלם ממנו.

מרן רבינו חיים זצוק"ל שבכח תורתו הביא לעולמנו את הדרך אמונה – השו"ע 
של המצוות התלויות בארץ, שבגאונותו הכבירה ערך לנו את השולחן ופרס 
לו מפה, והאכילנו לחם אבירים ומיינה של תורת הארת השקנו. רבינו אשר 
חישב כל חשבונו של עולם מציון ההלכה ועד לביאורה, כשהוא מוליכנו בדרך 
אמונה, אבד ואיננו וחכמתו מאין תמצא מי יורנו דעה ומי יביננו שמועה, מי 

יוליכנו עוד בנתיבי ארץ לשמר שדותיה – אין תמורה ואין חלף.

אין מי אשר יתבע את עלבונה של ארץ, ודרישת תורתה, ידריכנו בלימודה 
ויחייבנו בעיסוקה.

זכינו אנו בבית המדרש להלכה בהתישבות ותופסי תורה בכל אתר ואתר 
שרבינו יאיר לנו בלפיד האש וימשיך לנו את אור תורת מרן החזון איש בתורת 

הארץ ומצוותיה, ועתה חסרנו כל, אין לנו תמורה ואין לנו חלף. 

אך זאת נחמתנו בעניינו כי אמרתו חייתנו, כתב ר' יהונתן אייבשיץ ביערות 
דבש )חלק ב דרשה ז(, כי הנחמה היחידה באבוד החכם היא שמדותיו 
תכונותיו ודרכיו מתפזרים בעולם, עומדים שוממים באין להם מקיים, ואנו 
לא נותר לנו אלא לדמות לנו האי עלמא כבי הילולא ולחטוף ולאכול משיירי 

דמותו אשר הותיר לנו 

וזו חובתנו בשעה זו להביט באורחותיו – ארחות יושר ולילך בדרך אמונה – 
בסדר זרעים, לעלות במסילה העולה למצוא מקום בינה ודרכי חכמה בקיום 

מצוות הארץ.

...
כחובה זו המהדהדת בראש חוצות עם עלותו של מרן בסערה השמימה נוהג אף גליון זה, 
ומובאים בו מתורת לומדי תורת הארץ בבירורי הלכה וסוגיא. יובאו בו הוראות להלכה 
ולמעשה לביעור מעשרות הנוהג בערב פסח השתא, וכן המותר והאסור בניכוש בשנה זו, 
עם הגיע התקופה בה הצמחים והדשאים עולים בארץ. כמו כן מובאים בו מאת ראש בית 
המדרש חלק מן הנידונים הקשורים לאוצר בית דין לד' מינים – כאשר בתקופה זו מתחילה 
היערכות מגדלי ארבעת המינים, הן בדברים הנוגעים למלאכות המותרות והאסורות בהם, 

והן לשימורם ואספקתם לציבור.

עוד יובאו בגליון זה, דברים אשר הם זיכרון להולכים, מקצת מן השו"ת אשר ליבן הגאון 
רבי משה טבאל זצ"ל, אשר זכרונו וחסרונו חיים ופוצעים בכל עת בקרב בני החבורה 
יודעיו ומכיריו, בדברים אשר דן בפני מרן הגרי"ש אלישיב זצוק"ל, שאלות בענייני שביעית 
ופירותיה, כאשר יחזה המעיין. התודה לבנו אשר סידרם ושלחם לפירסום, יהיו הדברים 

לזכותו ולהעלאת נשמתו לקראת שנתים להסתלקותו.
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כמו כן מובאים בגליון בירורי תורה בענין אכילת חזרת של שביעית למרור, למה לא 
נחשבת כאכילה שלא כדרך, איסור סחורה בשביעית על הלוקח, נעבד בשביעית, הערה 
בדבר הגבול הדרומי, סידור ועיצוב פירות שביעית והשאלות העולות בנידון זה ובירור 

בענין קביעת שנת פירות החורף הנמכרים בעונה זו של השנה.

חלק לעצמו קובעות שאלות בחו"מ שהזדמנו לבית המדרש ורבנים יושבי על מדין – 
בעקבות שנת השבע והדינים החלים בה, משכירות פועלים בגננים, עד הלכות הנוגעת 

לחובת בעל קיטרינג - הייחודיות בשנה זו. 

 עוד מובאים בגליון זה לוח ערלה, לפירות קיץ, התודה לד"ר משה זקס הי"ו על אשר 
העשירנו, יתן ה' ויאריך שנותיו בבריאות וצלילות דעת.

כמו כן מובאים בסופו ועל כריכתו האחורית מפות ובהם בירור דעות רבותינו בדבר 
מיקום גבולה הדרומי של הארץ.

ויהי רצון שיחון ה' עמו ויקיצו וירננו שוכני עפר לעלות ציון בשוב שכינתו מהרה ונאכל 
שם מן הזבחים ומן הפסחים.

העורך
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סחופים ודווים עם כל בית ישראל על כי נוטל כבוד מבית חיינו
אור העולם ופלאו, מופת הדור והדרו, זכינו לסמוך על שולחנו

הטהור לקבל דבר ד' זו הלכה, אשר אמרנו בצילו נחיה

כבה אור העולם
אוי נא לנו כי חטאנו

וכל בית ישראל יבכו את השריפה אשר שרף ד'

יוֹם ָזַעם: ָהיּו ָלנּו ְלחוָֹמה. ּוְלַמְחֶסה בְּ
ְמנּוחֹת. ָעְזבּו אוָֹתנּו ַלֲאָנחוֹת: ה לִִ ָסעּו ֵהמָּ

חתנו כבנו של רבינו הגדול

מרן הגרי"ש אלישיב זיע"א

בעל הנחמות יחיש נחמתא למשפחה הרוממה שליט"א
מתאבלים מרה

ועד השמיטה,  כשרות למהדרין,  מכון חקלאות על פי התורה

    מרן שר התורה
בעל ה'דרך אמונה' זיע"א

רבינו
הקדוש

כשרות למהדרין
בראשות הגר"י אפרתי שליט"א
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שו"ת בהנהגות בפירות שביעית

אף אם רק משום גזירה על המת שישתכח מן הלב ניתן היה לחשוב שהחלל 
העצום שנפער עם לכתו של הגאון רבי משה טבאל זצ"ל בח' באייר לפני 
שנתיים, היה מתחיל להתעמעם ולהתכסות, באה שנת השבע, עם כל תביעתה 
וכל תעצומותיה ופתחה שוב ופערה את הפצע הבלתי ניתן לריפוי. רבינו משה 
מנחם טבאל, האיש שעמד שם בין ההר רבינו הגדול מרן הגרי"ש אלישיב 
זצוק"ל לבין העם שבשדות – כפשוטו, האיש שישב בבית המדרש נושא ונותן, 
מברר ומלבן ומצודתו פרוסה אל כל רגב אדמה מושבת ושאיננו מושבת רח"ל, 
כשהוא מיצר ודואג ונושא את משא החקלאים ומשא הצרכנים על כתפו ובתוך 
ליבו הגדול, איננו לבלי שוב, וארץ הקדש משנת ריצויה וממקום שביתתה בוכה 

ומתיפחת איה הוא הסופר והמונה, הלומד ומלמד ומקיים.

חלק מתוך כתביו בדברים שבירר קמיה מרן הגרי"ש אלישיב בשאלות שעסק 
בהם להלכה ולמעשה, כשמנהגו היה תיכף לבירור הדברים לפני רבינו להעלותם 
על הכתב לפני שהזמן יותיר מחותמו על הזיכרון ומסך הערפל יחדור את ליבונם 
ובירורם של הדברים. מובא כאן, מעט מזעיר, תוך תקוה להגיש עוד מטל תחיה 

זה לפני החכמים. 

רבי משה מנחם טבאל זצ"ל
מרבני בית המדרש ומורה הוראה בכשרות למהדרין

שו"ת בהנהגות בפירות שביעית
בדיקת פירות שביעית במעבדה א. 

האם מותר לבדוק במעבדה לבדיקת שאריות הדברה ירק של שביעית, או שכיון ע''י 
הבדיקה מפסידים את הירק אסור.

תשובה: התורה כתבה ''והיתה שבת הארץ לכם לאכלה'' ודרשו חז''ל )פסחים דף נב, ב( 
לאכלה ולא להפסד, מכאן שאין להפסיד פירות שביעית. אכן כאן שע''י הבדיקה מאשרים 
את הירק לשיווק וכל עוד לא נבדק יש חשש שירק זה אסור באכילה משום סכנה בגלל 

חומרי ההדברה שנשארו בו, נשאלה השאלה אם לצורך כזה יש להתיר. 

והנה לגבי קמח נפסק שמותר לנפותו כדי לקבל סולת נקיה אף שהנשאר בנפה נפסד, 
)עי' דרך אמונה פ''ה ס''ק יח(, והטעם שמותר כיון שזה הדרך כדי לקבל קמח נקי, וכמו 
שמותר לקלף תפוח עץ. אכן כאן אינו דומה משום שבקמח הוא לא מפסיד בידים את 
מה שנשאר בנפה, שהרי גם אחר הניפוי הוא ראוי למאכל, )ואף שאין רגילות לאכול את 
זה כיון שבשני רעבון אוכלים לא נחשב הפסד, ובתנאי שיניח במקום מוצנע, עיין תרומות 

פרק יא מ"ה ובירושלמי שם(, משא''כ כאן הוא מקלקל את הירק בידים. 

9

כה
הל

ה 
שד

  
דה

ש
ת 

כו
לי

 ה



והגרש''ז אויערבך זצוק"ל דן לגבי ענף שיש עליו פירות שראויים לאכילה ופירות 
שעדיין אינם ראויים לאכילה, ופסק שמותר להוריד את כל הענף אף שיש פירות 

שנפסדים ע''י זה, ושם הוא מעשה בידים. 

אלא שיש לחלק, ולכן למעשה הורנו לשואל שלא יעשה בדיקות הנ''ל בירק שיש בו 
קדו''ש אלא רק בירק שגדל בחממות על מצע מנותק שאין בו קדו''ש.

ניסויים בריסוס בפירות שביעיתב. 

האם מותר לעשות בשנת השמיטה נסיונות ללמוד על ריסוס בחומרים אורגניים. )לוקחים 
שטח של כ-10 מטר ומרססים ע''מ להתגבר על סוגי חרקים, ובודקים האם פעולה זו 
מצליחה(. ויש לדעת שכיון שמדובר בחומרים אורגנים הם אינם מקלקלים את הירק או 

הפירות, ואין הפסד פירות שביעית, והשאלה האם מותר לעשות נסיונות.

תשובה: מצאנו שאין מאבקין בשביעית, ולדעת רוב הראשונים הכוונה שלא מורחים חומר 
על העצים ע''מ שיבריחו את המזיקים, כמבואר במשנה פ''ב מ''ד וכפי שפירש הר''ם שם. 

אלא שיש לדון שבמקרה שכל כוונתו היא להתלמד ולעשות ניסוי בלבד, יש להתיר. והנה 
מצאנו לגבי זורע להתלמד בתוספתא פ''ק דשביעית והירושלמי פ''ד ה''ד והרמב''ם פ''א 
ה''ו דאין בודקין את הזרעים בעציץ מלא עפר אבל בודקין אותן בעציץ מלא גללים. והיה 
מקום לומר דכל זה במלאכות דאורייתא וכגון זריעה, אבל במלאכות דרבנן וכגון ריסוס 

או דישון כאשר כל כוונתו להתלמד מותר באם אין כוונתו לתועלת הירק הגדל.

והנה מצאנו שע''פ דברי התוספתא האלו רצו להתיר זריעה בשביעית לתלמידי בתי הספר 
שאין תכליתם לצורך הפרי אלא להתלמד. וע''ז כתב החזו'''א בתשובות וכתבים סי' כט 
וכן בסי' כ ס''ק ה, שמדובר שאין מניח להם לגדול אלא נוטלם לאחר ג' ימים אבל זריעה 
גמורה שישריש ויצמח או לאפשר לו להניח להתבשל, ודאי זריעה גמורה היא ולוקין אף 
שדעתו שלא להשתמש בהם, ואפילו דעתו לעוקרן קודם שיתבשלו. לפי''ז מבואר שאין 
מדובר בדבר כזה שנשאר לגדול אלא שעוקרו מיד לאחר כמה ימים ולמומחים יש סימן 
בגרעינים לדעת אם יצמח. אשר ע''כ גם בריסוס אשר מועיל לפרי ודעתו להשתמש 
בפרי, לא נחשב להתלמד, דשם מותר כי אין הוא נהנה מהצמיחה והגידול. )וכן מוכח 
ממה שהתירו ללמד את השור לחרוש בחול דאין תועלת ממעשה החרישה, דאין צריך 
חרישה בחול אלא באדמה, אבל במקום שמועילה החרישה שיוכל לזרוע בה בבוא הזמן 

ודאי אסור אף שכל כוונתו היא ללמד את השור לחרוש(.

ולמעשה לא מצאנו מקום להקל אלא א''כ יעשה את הנסיונות בחממות שיש להם דין 
בית ובעציצים שא''נ, ששם אין איסור במלאכות דרבנן.

השתמשות בתבן שביעית לצורך מצע לפטריותג. 

במצעים של הפטריות משתמשים בקש כמצע לגידול, האם מותר להשתמש בקש 
מתבואה של שביעית. 

תשובה: הקש יש בו קדושת שביעית דאף שאינו מאכל אדם אבל הוא מאכל בהמה ולכן 
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שו"ת בהנהגות בפירות שביעית

יש בו קדו''ש, כמבואר ברמב''ם פ''ה הל' כ ו-כג, אעפ''כ אין בו איסור ספיחין כמבואר 
ברי''ק ובכס''מ פ''ד הל''ד וכפי שביאר החזו''א סי' י ס''ק יב דכיון שהגרעינים הם העיקר 
לא חששו חז''ל שיזרע עבור התבן. לפי''ז אין להשתמש בתבן של שביעית משום שבכדי 
להכין את המצע מחממים אותו בחום גדול מאוד ומקלקלים אותו ואינו ראוי למאכל 
בהמה יותר. ע''כ בכל מקומות גידול של ''כשרות למהדרין'' ניתנה הוראה ערב השמיטה 

להכין תבן לשנתיים כדי שיהיה להם מצע שאינו קדוש בקדו''ש. 

אגירת פירות הראויים לאדם בפח שמיטה לצורך אכילת בהמהד. 

הועלה רעיון לעשות פח שמיטה ציבורי אשר יעמוד ליד פח הזבל הציבורי, פח שמיטה 
זה יפונה ע''י מערך מיוחד וינתן לבהמה למאכל בכדי שאח''כ ישתמשו במה שיוצא 
ממנה לזבל אורגני. והשאלה האם מותר לעשות פח כזה והאם מותר להאכיל את הבהמה 

בשאריות המצויים בפח השמיטה.

תשובה: זה פשוט שמאכל אדם אסור להאכיל לבהמה כמבואר ברמב''ם פ''ה הל' ה, 
והטעם משום הפסד. והנה במאכל אדם שנפסד מאכילת אדם וראוי לבהמה כתב החזו''א 

סי' יג, טו דמהירושלמי פ''ז ה''א ע''פ ביאור הגר''א בסוגיא דקניבת ירק מבואר דמותר.

אלא דכאן יש לדון אם מותר, דיש מקום לומר דכל עוד הוא ראוי לאדם אסור לעשות 
פעולה אשר תקלקל את זה יותר ואפילו שיירי מאכל כתב הד''א פ''ה ס''ק יב בשם מרן 
הגריש"א שאסור להפסיד כל עוד אנשים שחסים על ממונם אינם זורקים שיירי אוכל 
כזה, ואף בזה''ז שרוב האנשים זורקים שיירי מאכל ואפילו דברים ראויים לאכילה, אסור 

להפסיד, ולכן אין לשים שיורי מאכל בשמש שעי''ז יפסד ממאכל אדם.

אלא שיש לדון שבנידון דידן אף שהוא מקלקל אולי את מאכל האדם אבל מטרתו היא 
בכדי שיהפך למאכל בהמה ויאכיל אותו לבעלי חיים. ובמשפטי ארץ פכ''א סעי' טז הביא 
בשם מרן שליט''א שמותר וטעמו שכל גרם הפסד שאסור זה רק בדבר העומד לאכילה 
שכל גרם הפסד אין איסורו בעצם המעשה אלא בגלל התכלית אליו הוא עומד וכאן שזה 
יאכל לבעלי חיים מותר, וכעין קניבת ירק שראויה עדיין למאכל אדם שמותר להעלותו 

לגג ליבשו כדי שיהא ראוי למאכל בהמה. 

]עי' בהה''ל פ''ז הל' יט ד''ה יש דכתב שכל האיסור להאכיל מאכל אדם לבהמה הוא רק 
מתי שעדיין ראוי למאכל אדם אבל מתי שאין ראוי יותר לאדם ואין ראוי אלא לבהמה 

מותר להאכיל לבהמה דאל''כ הוי הפסד, עי''ש[.

והנה אף דנראה שאפשר להקל בזה, להורות כן לציבור כאשר אין כולם יודעים כיצד 
לנהוג, הלכה ואין מורין כן. 

העברת עציץ לצורךה. 

העברת עציץ הנמצא מחוץ לבית ממקום אחד למשנהו בגלל בניה הנעשית במקום, האם 
מותרת בשנת השמיטה.

תשובה: עי' במנחת שלמה ח''א סי' מא אות ג מה שהביא מהמאירי, ולדבריו יהיה אסור 
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להעביר עציץ. אמנם בהערות בסוף הספר נראה שהקל בזה עי''ש. ונראה שכאשר 
מעביר בחצר ממקום למקום אולי כן נחשב לעבודות השדה וגם לדבריו אסור. וקשה 

להקל בזה ואף לדעות שבבית מותר בחצר אין נראה להקל.

ועי' במשמרת השביעית פ''ד סעי' יב, ובהערות שם, שיש לחלק בן שבת לשביעית 
שבשבת גזרו שמא יבא לנטוע בשבת ובשביעית לא מצאנו גזירה זו רק חכמים אסרו 
עבודות שבשדה ובכרם. אכן לדבריו יש לדון להתיר כאשר יעביר בגינה ממקום למקום.

העברת רהיטים בדירה מתחת לעציץו. 

עציץ המונח בקומה שניה האם מותר לבעלי הדירה בקומה תחתי' להעביר שולחן מתחת 
למקום המצאות העציצים דהרי מפסיק את היניקה.

תשובה: מצאנו משניות מפורשות בשביעית שמותר לאחר לסקל שדה חבירו וכו' הרי 
שכאשר אינו מתכוין למלאכה ואין לו תועלת מעבודה זו מותר. כמו''כ יש להתיר להעביר 
דברים בבית התחתון אף שע''י זה הוא מנתק או מחבר את העציצים דאין כוונתו לזה 

ואין לו תועלת מזה.

סחיטת גזר קדוש בקדו"שז. 

האם מותר לסחוט גזר בשביעית.

תשובה: ראיתי בשם מרן שליט''א שאסור, אף אם רגילים כן בכל השנים. והטעם כיון 
שהמיץ נחשב לזיעה בעלמא ובשר הפרי לא נאכל משא''כ במיץ תפוזים ששם גם גוף 

הפרי נמצא במיץ.

אכילת מלפפון מבושל ח. 

מלפפון האם מותר לבשלו או שהוא נאכל חי.

תשובה: הנה הדרך היום במפעלים למלפפון חמוץ שהמלפפון עובר תהליך בישול, שמגיעים 
ל- 85 מעלות חום למשך כ- רבע שעה, וא''כ אולי נחשב שנאכל גם מבושל, וצ"ע למעשה.

מכירת פירות חו"ל בחנותט. 

נפסק להלכה שפירות חו''ל אין נמכרים במידה משקל ומנין אא''כ הם ניכרים, ולדעת 
מרן שליט''א גם אם הם ניכרים ע''י האריזה מותר, לפי''ז האם מותר למכור בחנויות 

השמיטה פירות חו''ל ללא שהם ניכרים.

תשובה: לכאורה כיון שהפירות הנמכרים בחנויות אלו הם מותרים בסחורה או בגלל 
שנמכרים בצורה של שליחות או שנוהגים כדעת הב''י שאין קדו''ש בפירות נכרים, הרי 

שנחשב לרוב פירות המותרים ויתלו שמה שנמכר הוא היתר.

קטיפת פרי לצורך נויי. 

האם מותר לקטוף פרי בשביעית כאשר כל מטרתו היא לשים את הפרי לנוי ולא חושב 
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שו"ת בהנהגות בפירות שביעית

להשתמש בו כלל. דאולי חשיב הפסד ונאמר לאכלה ולא להפסד, או שנאמר כיון שהפרי 
ישאר על העץ ולא יקטף ממילא יפול ויפסד א''כ לא נחשב למפסיד בידים.

תשובה: לכאורה הדבר נחשב כגרם הפסד ולא כהפסד בידים, ומצאנו בזה שנחלקו 
האחרונים המהרי''ט סי' פג כתב שגרם הפסד מותר, ועיקר ראיתו מהא דמותר לעלות 
קניבת ירק לגג להפסידה ממאכל אדם ושיהיה ראוי למאכל בהמה, ראיה שמותר לגרום 
הפסד שהרי לא הפסיד בידים אלא העלה לגג ואח''כ נפסד מהשמש שבגג. אכן החזו''א 
חלק עליו וסבר שגרם הפסד אסור ומה שמותר להעלות קניבת ירק בגלל שהדבר הזה 
עילוי לירק שעושים שיהיה ראוי ובלא זה הירק יפסד ולכן מותר, אבל אם ע''י פעולה זו 

יתקלקל אסור לגרום הפסד בשביעית.

אכן המהרי''ט שם הביא ראיה לשיטתו מהירושלמי פ''ט ה''א ''אבל משקף בעלים אם 
צמחו מוצאי שביעית מותר, ולא נמצא מאבד אוכלי בהמה, מאיליהם הן אבידין''. ולמדו 
האחרונים ששאלת הירושלמי לגזוז עלין שהם ראויים למאכל בהמה וע''י גזיזתם הם 
נפסדים ממאכל בהמה ע''י שהם מתיבשים וא''כ נמצא שהוא מאבד אוכלי בהמה, ותירץ 
הירושלמי שהם נאבדים מאיליהם וא''כ זה רק גרם הפסד ומותר. והחזו''א שאוסר גם 
בגרמא יסבור ששם זה מותר בגלל שגם ללא קציצתו הירק היה מתקלקל. נמצא לפי''ז 
דלא מבעי לדעת המהרי''ט מותר לקטוף פרי ולשים אותו לנוי, אלא אפילו לדעת החזו''א 

מותר, שהרי גם אם ישאיר על העץ סופו ליפול ולהפסד וממילא אינו גרם הפסד.

 שימוש בגזר לצורך בובת שלגיא. 

האם מותר להשתמש בגזר של שביעית לבובת שלג, דע''י השימוש הגזר נפסד אח''כ.

תשובה: החזו''א כתב שגרם הפסד אסור ולפי''ז אין היתר לשים פרי במקום כזה שאח''כ 
יפסד, כגון מקום שסוף חמה לבא, אכן לדברי המהרי''ט גרם הפסד מותר.
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בימים אלו נערכים בתי הדין להקמת אוצרות בית דין לארבעת המינים, על 
מנת לפקח על החקלאים שלוחי בית הדין שיעשו את המלאכות המותרות 
בשליחותם, בנותן טעם לפרסם את המאמר הבא אשר יסודו במכתב שנשלח 
כמענה לשואל אודות הנהגת אוצר בית דין בד' מינים, כידוע מרן רבינו הגרי"ש 
אלישיב זצוק"ל עודד בכל כוחו הנהגת אוצר בית דין בגידולים חקלאיים רבים 
ככל האפשר, וכפי שנמסר גם בשם מרן החזון איש זצוק"ל אודות אוצרות 
בית דין כהלכה. אמנם לגבי אוצר בית דין לד' מינים חשש מרן זצוק"ל כי לא 
כל ההיתרים למלאכות או חששות סחורה בקביעת המחירים - אותם מתירים 
בשאר פירות נוהגים גם בד' מינים, לפיכך הורה לחוש ולבדוק היטב כי אוצר 
בית הדין מתנהל ע"פ הוראות מרנן ורבנן זצוק"ל. מכתב זה מבאר חלק מן 

השאלות הייחודיות הנוגעות בד' מינים.

רבי יוסף יקותיאל אפרתי שליט"א
ראש בית המדרש

אוצר בית דין באתרוגים ושאר ד' מינים
דבר הקדוש בקדושת שביעית אסור לקנות בשוק, רק מותר ליטול מאוצר בי"ד המחלק 

לציבור.

קדושת שביעית בהדסים וערבות

והנה ערבות פשוט שאין בהם קדושת שביעית, ובהדסים שעומדים לריח, נקטי' לחומרא, 
שנוהגת בהם קדושת שביעית משום דאיבעי' היא בירושלמי, ובפרחי נוי נקטי' דאין בהם 
קדושת שביעית כהא דאמרי' קול מראה וריח אין בהם משום מעילה, שמראה אין לו 
חשיבות לחלות קדושת שביעית, והדסים כיום רובא דרובא אין מגדלים לריח ועיקרם 
עומדים למצוה, ומהרי"ל דיסקין הכריע שאין בהם קדושת שביעית, וכן עמא דבר. ולולבים 
אף שמבו' בגמ' שיש בהם קדושת שביעית שעומדים לכבד הבית, מ"מ כיום אינם עומדים 

לכך, ומלבד זאת דעת הרמב"ם שאין קדושת שביעית בלולב.

נעבד בהדסים וערבות

אך בהדסים וערבות יש בעי' רצינית של נעבד, שנעשים בהם מלאכות של גיזום וכדומה. 
ומלבד איסור נעבד יש בהם גם בעיה של מצוה הבאה בעבירה, שא"א להדס להיות משולש 
בלי גיזום ושריפת עץ ההדס – ודנו רבותינו אי שריפת עצי ההדס נחשבת מלאכה, מכיון 
שזהו דרך גידולו וכך מלאכתו,  הלכך חשיב כגיזום אף שאין זו מלאכה על מנת שהעץ 
יצמח אלא עושה זאת רק בכדי שיהיו שמה שיצמח יהיה בתכלית השילוש. וכן היתה דעת 
מרן הגרי"ש אלישיב זצוק"ל והוכיח מהירושלמי פ"ד דשביעית שחידש שמותר בשביעית 
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אוצר בית דין באתרוגים ושאר די מינים

לשים כתב על אילן שאין בו פירות על מנת שיתפללו עליו שיתן פירות, ומבואר שהיה 
צד לאסור, ולדעת מהר"א פולדא גם למסקנא אסור, עכ"פ מוכח שכל פעולה שנעשית 

לצורך גידול הפירות וכך דרכה, הוי מלאכה האסורה בשביעית. 

היתר מלאכות במקום הפסד למצוה

אמנם יש לדון ולהתיר את ההדסים והערבות שמגדלים לצורך מצוה, משום שמלאכות 
דרבנן הותרו במקום הפסד, ודעת מרן החזו"א דאף משום הפסד הפירות התירו ולא רק 
הפסד האילן, וכ"ה משמי' דמהרי"ל דיסקין זיע"א, )ודלא כהגרא"י קוק שאסר משום 
הפסד פירות(. וא"כ יש לדון עד היכן הדברים מגיעים ובאיזה הפסד הפרי נאמר להתיר. 
והמבי"ט בתשובה )ח"ב תשו' סד( מתיר עבודה דרבנן בעשבי בושם משום הפסד, מבואר 

שהתירו גם בהפסד פרי שאינו למאכל.

ועל פי זה יש לדון להתיר מלאכות שביעית גם במקום הפסד הגידול מתשמישי מצוה, 
כשילוש ההדס, דמה לי צורך הפרי לאכילה או צורך הפרי לקיום מצוה, מ"מ בהכי תשמישו 
ואם הוי פסידא יש להיתר לעשות מלאכות המונעות מהפסד זה, או דנימא דלמניעת 

הפסד של קיום מצוה לא הותרו מלאכות שביעית. 

ובשאלה זו נחלקו מרנן גדולי הפוסקים זצוק"ל. מרן הגרש"ז אוירבך זצוק"ל, וכך נוטה מרן 
הגרש"ה הלוי ואזנר זצוק"ל, שאם זו מטרת הגידול הרי שזהו גוף הפרי ואם ללא המלאכות 
יופסד שימוש זה הוי מקום פסידא ומותר. ולעומתם פירסמו מרן הגרי"ש אלישיב וכן 
מטו משמיה דמרן הגר"נ קרליץ זצוק"ל ומרן הגר"ח קניבסקי ]זצוק"ל[ שהפסד שהוא 

רק למצוה הוא שימוש צדדי ולא מיקרי הפסד עצם הפרי. 

אתרוגים בשביעית

ועתה נפן ונעבור לשאלת אתרוגי השביעית. 

המהרשד"ם ועוד כמה פוסקים סברו שאין קדושת שביעית באתרוגים למצוה, אך לא 
קיי"ל כוותייהו למעשה.

מלאכות באתרוגים לצורך מצוה

האתרוג כידוע הינו פרי מאוד רגיש ופגיע וצורת גידולו על מנת לקבל פרי מהודר למצוה 
מחייבת טיפול מיוחד, גיזומים סביב האתרוג למניעת פגיעה מקוצים, וכן כיוס לכל אתרוג, 
קשירת אתרוגים וכו'. ולפי הסברא שצידדנו לעיל שיש להתיר מלאכות הנעשות לצורך 
מצוה בהדסים הוא הדין יש מקום להתיר מלאכות אלו באתרוגים, אמנם הג"ר עזריאל 
אוירבך שליט"א אמר לי בשם אביו מרן הגרש"ז אוירבך זצוק"ל שעל אף שבהדסים נטה 
להתיר מלאכות לצורך השילוש, אך באתרוג כיון שעיקרו פרי והוא נחשב פרי לאכילה, 
א"כ לא פשוט כ"כ להתיר מלאכות הנעשות למניעת הפסד הפרי למצוה, כיון שגם בלא 
המצוה הוא נחשב פרי. זאת ועוד שחלק מהלאכות לא נעשות לכשרות הפרי רק לצורך 

ההידור שלא יהא בלאט פלעק פינטלעך וכו', ועל כן שו"ט בהיתר.
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ולענין גיזום קוצים מעץ האתרוג על מנת שלא יפגעו באתרוגים, נראה שלדעת 
הראב"ד שמלאכות להציל ממזיקים נחשבות מלאכה לאוקומי, שבגמ' מו"ק אין מאבקין 
ומעשנין וכו' הראב"ד מפרש שמאבקין ומעשנין הוא להיטיב הפרי לפטמו וכו'. ומשמע 

דס"ל שלהציל ממזיקים לא נאסר אף מדרבנן.

מלאכה יחודית רק לצורך מצוה, האם קילא יותר

ויש לעיין אי מלאכה שאינה קיימת בחקלאות רגילה, אלא רק באתרוג לצורך מצוה, אי 
חשיבא כלל מלאכה בשביעית, שהרי אינה לצורך הפרי רק למצוה. גם הריסוס למניעת 
נשירת הפיטם, יש לדון מטעם זה אם אפשר לאסרו, שהרי הוא נעשה רק לצורך מצוה 
ולא לצורך אכילה. )ובמאמר המוסגר ריסוס זה מעורר בעיה בכשרות האתרוג למצוה, 
כיון שנשאר הפיטם לפעמים רק עד אמצע הגידול ואח"כ נופל, וכשהאתרוג גדול ונופל 

הפיטם לא ברירא דכשר(.

דילול וקטיף אתרוגים

אמנם הנדון הגדול באתרוגים הוא מלאכת הדילול, שהמגדלים מורידים מן העץ את כל 
פירותיו בתחילת החורף על מנת שהעץ יחדש כנשר נעוריו ובקיץ יוציא פירות טובים 
ויפים למצוה, ולכאורה כיון שכתב הרמב"ם שאסור לקצור לעבודת הארץ, הרי שדילול 
הפירות אסור, ובפשוטו הוא אסור מהתורה שהרי הרמב"ם למד דין זה שהוא בכלל איסור 
קצירה ובצירה האסורים מדאורייתא, ואין במלאכה זו היתר במקום הפסד. ]ומרן הגרש"ז 

אוירבך זצוק"ל במעדנ"א דן הרבה בגדר מלאכה זו[.

קצירה ובצירה לעבודת הארץ

אמנם הואיל ומלאכה זו איסורה הוא מלתא דקצירה, בתחילה הורה מרן הגריש"א להתיר 
לעשותה על ידי שלוחי בי"ד, משום שאינה אסורה אלא משום שיש בעשייתה הוראת 
בעלות שקוצר פירותיו לא לאכילה בעלמא, ולכך כשם שהתירו לשלוחי בית הדין את 
קצירת כל השדה שגם היא מלאכה שיש בה הוראת בעלות, הוא הדין התירו להם לקצור 
לעבודת הארץ, שהרי לבית הדין ושלוחיו מותר לעשות מלאכות שאיסורן משום הוראת 

בעלות. 

אך עתה בשמיטה זו )תשנ"ד( כתב מרן הגריש"א )פורסם בידיעון 91( דקצירה לעבודת 
הארץ אינה אסורה משום שהיא קצירה כבעלים, אלא משום מלאכה כזורע וזומר, וא"כ 

אין מקום להתירה באוצרות בי"ד. 

ב' מיני דילול

אלא שהוסיף מרן הגריש"א חילוק גדול ביסוד המלאכה, שבמלאכה זו ישנה בשני פנים, 
א. דילול כגון באפרסקים או נקטרינה, שהדילול לצורך הפירות הנותרים שלא  יופסדו. 
ב. באתרוגים שמורידים הכל בסוף עונת החורף לצורך האילן שלא יופסד האילן ויוציא 
פירות. ואמר מרן דכיון דהרמב"ם הביא למלאכה זו דקצירה ובצירה לעבודת הארץ בקצר 
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אוצר בית דין באתרוגים ושאר די מינים

הכל, אם כן אין לך בו אלא חידושו ואינה מלאכה מן התורה אלא בקצר הכל, אבל בדילול 
שמשאיר מן הפירות ומדלל חלקם בכדי שיגדלו האחרים טוב, לא הוי בכלל קצירה לעבודת 
הארץ, אלא לעבודת הפירות, ומותר במקום פסידא. אבל במוריד את כל הפירות – כמו 

שמקובל באתרוגים - הרי היא מלאכה מן התורה ואסורה לגמרי – אף במקום פסידא.

עכ"פ באתרוג לפי"ז היא מלאכה אלימתא, וא"כ היא  מלאכה דאורייתא שאין בה היתר 
במקום הפסד, והרי הוא נעבד למהדרין מן המהדרין. 

המנהג למעשה באוצר בי"ד

ואנו התרנו ע"פ מרן לעשות ע"י גוי ובשינוי, דהיינו להוריד עם העוקץ ועם ברזל מכופף – 
כך שיהיה שינוי גם בצורת המלאכה וגם קצת בתוצאה. ובאופן כללי קשה למרן הגריש"א 
זצוק"ל להתיר לעשות מלאכות לצורך מצוה וכפי שנתבאר לעיל, וכ"ש לצורך הידור. 
ואעפ"כ הורה מרן זצוק"ל שבפרדסים שנהגו ע"פ חכם בעל הוראה אין בזה חשש נעבד 

כיון שמרן החזו"א התיר שמור ונעבד גמור.

מניעת כניסה לפרדסים ותשלום בחנויות

ובנוגע לשאלה אם מותר לבי"ד למנוע כניסה לפרדסים: ברשב"ש )תשו' רנח( משמע 
שלבי"ד מותר למנוע אך אין הדברים ברורים שם כ"כ. וכיום מקובל שאסור ובי"ד אינם 
מונעים כניסה לפרדס )ומרן זצוק"ל אמר שאם אחד מוריד הרבה אתרוגים ויש לחוש 
למסחר מותר למונעו(. אך הבי"ד רשאי לבקש השתתפות בהוצאות, ושמעתי מאחד ששאל 

למרן הגרש"ז אם מותר לקחת בלא לשלם הוצאות, ואמר שזה גזל ממש. 

ובענין כמה ניתן לגבות על ידי בית הדין: הנה בתחנת חלוקה או בחנות שבעיר בית הדין 
גובה כפי הוצאותיו, אך מחלקים את ההוצאות כך שישלמו יותר על האתרוגים היפים 
והמהודרים, משום שמי שמחפש אתרוג נקי, עם פיטם וכדומה, נהנה יותר ושווה לו יותר 
הטורח וההוצאות של בית הדין, וממילא מחלקם את ההוצאות בין הציבור בצורה הנאותה 
בין אלו שאינם צריכים לכל מה שעשו בית הדין ושלוחיו לשמור את הפירות, ובין אלו 

שרוצים שבית הדין יטרח עבורם יותר . 

אך מי שבא לפרדס ללקוט אתרוג לעצמו לכאורה צריך לשלם רק שני שליש, והטעם 
לזה, דאף שהתרנו לקחת יותר עבור אתרוג נקי עם פיטם, משום שהוא נהנה יותר מהבי"ד 
והתשלום על ההוצאות לפי ערך ההנאה והתועלת. וא"כ כאשר היה צריך לטרוח וליסוע 
לפרדס וכו' נמצא שההנאה פחותה וצריך לקחת פחות, ובאופן כללי סיכמנו שההוצאות 

מחוץ לפרדס הם שליש מכלל ההוצאות. 

ובחנות אמר מרן שיש לבי"ד קצת יותר זכות למנוע לקחת ללא תשלום.

הקב"ה יעזור ויגן ויושיע לכל השומרים שמיטה כהלכתה ויאכלו ענווים אתרוגים והדסים 
וערבות ותבא כמים בקרבם וכשמן בעצמותיהם.
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רבי שאול רייכנברג שליט"א
מחבר ספר ימשפטי ארץי

ניכוש עשבי בר בשמיטה
עם בוא האביב מתרבים עשבי הבר בגינות ובחצרות הבתים והדבר מהוה מטרד אסטטי 

ורבים השואלים האם וכיצד מותר לטפל בזה.

א ניכוש עשבים נחשב למלאכה האסור בשמיטה מדרבנן ומלאכה זו מתחלקת לשתי 	.
קבוצות. 

ניכוש עשבי הבר מבין הצמחים התרבותיים שבגינה או סמוך לעצים. מלאכה . 	
זו היא תולדה של זורע משום שהעשבים לוקחים מאדמת הגינה מים ושאר 
חומרים מזינים וסילוקם של העשבים מאפשר לצמחי הגינה לקבל את כל 
הדרוש להם מהקרקע וגורם לשיפור בצמיחתם, וכל מה שמועיל לצמיחה הוא 
תולדה של זורע. ניכוש זה שהוא תולדת זורע )ראה רמב"ם הל' שבת פ"ח הל' 
א,ב ובמגיד משנה והלחם משנה שם. ורמב"ם הל' כלאים פ"א הל' ב ובמהר"י 
קורקוס שם(, אסור בשבת מהתורה ואילו בשמיטה אסור מדרבנן כדעת רבא 

מו"ק ג,א שכל התולדות אסורות מדרבנן. 

כמו כן מצוי שהעשבים מסתירים אור ואויר מצמחי הגינה ופתיחת צמחי 
הגינה לאויר ולאור בשמיטה גם היא תולדת זורע ומלאכה מדרבנן, שעל ידי 

סילוק העשבים משפר את צמיחתם של צמחי הגינה.

ניכוש עשבים משטחים ריקים שאין בהם צמחי גינה מכשירה את הקרקע . 	
לזריעה ושתילה והיא תולדת חורש )ראה מו"ק ב, ב, רמב"ם הל שבת פ"ח ה"א, 

לחם משנה וכסף משנה שם, רמב"ם הל' שמיטה פ"א הל יד, טז, יז(.

 ידוע מכתבו של מרן החזו"א זצ"ל בענין ניכוש עשבים בחצרות שסביב הבתים וז"ל: 
"עישוב בשביל הנחשים במקומות שאין האילנות צריכים להאי עישוב וכגון שהמקום 
רחוק, אפשר להתיר וכשאין המקום ההוא עומד לזריעה". בביאור מכתב זה יש להקדים 
שלא דובר על חשש פיקוח נפש מהנחשים, אלא החזו"א נשאל משום שהניכוש נעשה 
בשביל שלא יהיו נחשים ולא למטרות החקלאיות שהובאו לעיל, ולכן אותה השאלה היא 

כאשר מנכש משום נקיון ואסטטיקה. 

מרן החזו"א התיר בשני תנאים. 

א רק כאשר העצים אינם נהנים מאותו ניכוש שהוא רחוק מהאילנות, ומשום שניכוש 	.
שמועיל לצמיחה נחשב למלאכה האסורה כדלעיל. 

א שאותו מקום לא עומד לזריעה, כגון חצר הבית המשמשת למשחק וכדומה או לא 	.
משמשת לכלום, ואין כוונה לשתול שם עצים או צמחי נוי אחרי שמיטה, כדי שלא 

תהא כאן מלאכה של הכשרת הקרקע לזריעה. 

הנה מבואר במשניות שביעית פרקים ג ד שהתירו מלאכות שונות כגון סיקול, דילול, 
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ניכוש עשבי בר בשמיטה

וגיזום כאשר אינו מתכוין לתועלת החקלאית שבדבר אלא למטרה אחרת. בסיקול שלוקח 
מהשדה אבנים לבנין, ובדילול עצים או גיזום כשלוקח את העצים להסקה. כמו כן מובא 
בירושלמי ונפסק ברמב"ם פ"א הי"ז: "היתה בהמתו עומדת בתוך שדה מלקט עשב ומביא 
לפניה שבהמתו מוכחת עליו שכוונתו להאכיל הבהמה, היתה שם כירתו, מלקט גזרי 
עצים ומדליק שכירותו מוכחת עליו שכוונתו להדלקה". וכתב החזו"א )שביעית סי יט ס"ק 
יד(: "והא דשרינן... אפשר דאף דיש לו ניחותא בתיקון הקרקע אבל בלא זה היה מלקט 
בשביל העצים )להשתמש בהם( והוי כהנאה הבאה ליה בעל כורחו. ואע"ג דלענין שבת 
חייב )שהרי זה פסיק רישא שמתקן השדה(, בשביעית מותר, וכמו שכתבתי לעיל ס"ק 
ד )שכל שאינו מתכוין מותר בשביעית מן התורה ורבנן התירו במקום שהתירו(, ואפשר 
דדוקא בדלא איכפת ליה השתא בתיקון הקרקע, מיהו בשבת קג,א משמע שכל דאיכא 
תיקון מקרי תיקון אם הבעלים עושה. וכן יש להסתפק בהא דמדל בזיתים במשנה ד, 
ובמזנב בגפנים במשנה ו... אי שרי אף באיכא ניחותא... ומ"מ אם לא איכפת ליה עכשיו 

בתיקון השדה ודאי שרי". 

מבואר מדבריו שכאשר אינו מתכוין לתועלת החקלאית אלא כדי להשתמש במה שאוסף 
וניכר הדבר שמתכוין לדבר זה, מותר לעשות בשביעית את המלאכה. ומסתפק החזו"א 
אם מותר אף שניחא ליה במטרה החקלאית או רק כשלא איכפת ליה עכשיו ממנה. 
וראה בהליכות שדה 217 שהוכחנו שלדעת החזו"א מותר לא רק כשמתכוין להשתמש 
במה שלוקח אלא גם כשכוונתו לנקיון אך לא למטרות של הכשרת הקרקע או תועלת 
לצמחים. ולכן התיר החזו"א לנכש את העשבים כשאין לו ניחותא חקלאית שלא מתכונן 

לזרוע שם וכשמנכש רחוק מהאילנות.

אף שהדין הוא שצריך גם היכר שאינו מתכוין להכשיר הקרקע, יש לומר שמה שכל שנה 
מנכשים את העשבים ולא שותלים באותו מקום, זהו היכר מספיק שאינו מתכוין להכשרה 
לשתילה. לאור זאת אפשר להתיר לנכש העשבים גם בשאר שטחים ריקים )ולאו דווקא 
בחצרות הבתים( שלא עומדים לעשות שם גינה וכל שנה מנכשים שם משום נקיון. אמנם 
אם יש שם עצים צריך להשאיר העשבים לפחות 1.5 מטר מסביב לעצים כדי שלא תהא 

לו ניחותא בתועלת לעצים ויהיה הדבר ניכר.

את הניכוש אפשר לעשות בכיסוח או בריסוס אך לא ע"י כלי שפולח את האדמה. כמו כן 
אין לעקור את העשבים עם שורשיהם, שניכוש כזה רגילים לעשות רק כאשר מכשירים 

את המקום לגינה )וגם נעשית בזה פעולת עידור(. 

כל האמור הוא לשיטתו של מרן החזו"א והמנחת שלמה )סי' נא אות י(. שיטת מרן הגרי"ש 
אלישיב בזה ראה במאמר על אינו מתכוין בהליכות שדה 217, אמנם לנכש עשבים מחצר 
הבית שאין בה עצים ושאר צמחי נוי, בין שמשמשת למשחק ולשאר צרכי דיירי הבית 
ובין שאינה משמשת לכלום, נראה שמותר אף לדעתו, כיון שהמקום הוא לא גינה או 

שדה אלא חצר הבית. 

א האמור הוא באדמת חצר, אבל אין שום איסור לנכש עשבים ממדרכה, ממגרש 	.
משחקים, משביל הליכה וכד', הניכוש במקומות אלו בשבת הוא לא תולדה של 

חורש אלא של בונה, ובניה מותרת בשמיטה.
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א כאשר עשבי הבר צומחים בגינה בין צמחי הגינה אין היתר לנכש אותם בשמיטה, 	.
משום שניחא ליה בתועלת לצמחי הגינה, ואין היכר שאינו מתכוין לתועלת זו. אמנם 
אם העשבים עלולים להרוג את צמחי הגינה שהם מכסים אותם ומסתירים מהם 
את האויר והאור, הדבר מצוי כאשר צמחי הגינה נמוכים ועשבי הבר רבים וגבוהים. 
במקרה זה מותר לנכש את העשבים כדי להציל את צמחי הגינה ככל מלאכה דרבנן 
שפסק מרן החזו"א זצ"ל שמותר לעשותם כדי להציל מהפסד של הצמחים )ראה 

משפטי ארץ פ"ד סעי' א(.

א כאשר אין היתר לסלק את העשבים בגלל שמסכנים את צמחי הגן, יש מקרים 	.
שאפשר לסלקם אחרי שהם כבר התייבשו. אם העשבים אינם מסתירים אור מצמחי 
הגן הרי סילוקם אינו מועיל כלל לצמחי הגן כיון שהם כבר התיבשו, ממילא אפשר 
לסלקם. אמנם אם יש מקום פנוי ברווח בין הצמחים שאפשר לשתול שם צמחים 
נוספים, הרי יש בסילוק העשבים היבשים משום הכשרת המקום לשתילה נוספת 
שזו תולדת חורש, לכן כאשר אינו מתכוין להכשיר את המקום רשאי לסלק את 
העשבים היבשים כאשר יחתוך אותם כ 10 ס"מ גבוה מהאדמה, כך שהמקום עדיין 

לא הוכשר לשתילה אחרי הניכוש וניכר שאין כוונתו לכך. 

א אם יש בגינה חללים גדולים בין צמחי הגינה וצומחים שם עשבי בר, אפשר גם 	.
להתיר לנכש את העשבים אם כוונתו רק לנוי ולא לתועלת הצמחים )ועל זה נאמר 
הלב יודע אם לעקל אם עקלקלות(, אם משאיר את העשבים הסמוכים לצמחי הנוי 
ומנכש רק את הרחוקים יותר, וחותך רק את החלק העליון של העשבים ומשאיר 
כ - 10 ס"מ מהחלק הסמוך לקרקע. כיון שבצורה כזו ניכר שאינו מתכוין לתועלת 
צמחי הגן שהרי משאיר את העשבים הסמוכים להם, וניכר שאינו מתכוין להכשיר 

את המקום לשתילה, כיון שמשאיר את החלק התחתון של העשבים. 

� � �
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ביעור מעשרות

פעמיים במחזור שבע שנות שמיטה חלה מצות ביעור מעשרות, ברביעית 
ובשביעית, יש להבדיל בין מצות ביעור מעשרות החלה על גידולי שש השנים 
וכמעט לא מצוי שחלה על גידולי השביעית, לבין מצות הביעור בשביעית 
שהיא מצוה בפני עצמה ועיקרה מתקיים בפירות שביעית היוצאים לשמינית. 
בגליונות הליכות שדה התפרשו והתפרטו כמה וכמה פעמים במהדורות שונות 
מאת הגאון הרב אליקים שלנגר זצ"ל ומאת שיבדל"א הגאון רבי שאול רייכנברג 
והגאון הרב שמחה אדלשטין הלכות ביעור מעשרות, מאמר זה מתמצת את 
הלכות הביעור, ולתועלת הענין הובאו בו רק ההלכות למעשה, הרוצה ללמוד 

את הדברים ממקורם יוכל לעיין בגליונות הליכות שדה: 70,88,190 ועוד

ביעור מעשרות
א בפסח של השנה הרביעית לשנות השמיטה, ובפסח של שנת השמיטה חייבים לבער 	.

את כל המעשרות מן הבית. על מנת להקל על הקורא נכתבו ההלכות רק בהתיחס 
למצות הביעור בשנה זו מיבול משנים ד,ה,ו.

א מצות הביעור כוללת:	.

להפריש תרומות ומעשרות מן הטבל שברשותו, והם: תרומה גדולה, מעשר ראשון, . 	
תרומת מעשר, מעשר שני, מעשר עני, ולהפריש חלה ממוצרים החייבים בחלה.

לתת את התרומות והמעשרות לכהן ללוי ולעני, כל אחד כדינו. )בזמן הזה לא . 	
נותנים תרומות לכהן, ויש הנותנים לו שמן זית להדלקה, ויש הנותנים לבהמת 

כהן. ללוי יש הנותנים מעשר ראשון(.

לאבד מעשר שני ורבעי, וכן המטבעות שחילל עליהם מעשר שני ורבעי. ויש . 	
אומרים שצריך גם כן לאבד תרומה טמאה וחלה שהפריש. ויש אומרים שה"ה 

אם נזדמנה לו תרומה טהורה

א זמן הביעור בערב יום טוב האחרון של פסח, ויש אומרים שזמנו בערב יום טוב 	.
הראשון. ונהגו לחוש לדבריהם	.

פירות החייבים והפטורים
א ובת ביעור המעשרות בפסח של שנת השמיטה חלה על גידולי השנה הרביעית 	.

החמישית והשישית.

א מועד הביעור בסוגי הגידולים השונים נקבע לפי השתייכותם לשנות המעשר. להלן ה.

דעת החזון איש שהחיוב הוא רק לבער את המעשר שני ולתת את שאר המתנות כדינם איך אין   .	
צריך לבער חלה ותרומות, אמנם מרן הגרש"ז אוירבך זצ"ל והמנחת יצחק נקטו שצריך לאבד את 
התרומות והחלות שברשותו, ומרן בגרש"ז נקט שגם תרומה טהורה בזמן הזה אם אינה ניתנת לכהן 

יש לקבור.
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סוגי הגידולים, השונים זה מזה בקביעותם, הן בשלב בו נמצא הפרי והן בתאריך 
התחדשות השנה:

תבואה וקטניות שהגיעו לשליש גידולם בין ראש השנה של השנה הרביעית )תשע"ט( 
עד ראש השנה של שביעית )תשפ"ב(, מתבערים בשביעית. 

ירקות שנלקטו בין ראש השנה של רביעית לראש השנה של שביעית, מתבערים בשביעית. 

לדעת הסוברים שהקובע בירק הוא גמר גידולו והיינו שאינו משביח יותר בגידולו, אם נגמר 
גידולו בשנה השישית אף שנלקט בשביעית חייב בתרומות ומעשרות ומתבער בשביעית. 

וכן לדעת הגר"א, שעונת המעשרות היא הקובעת את השתייכות הירקות לענין זמן 
הביעור, ירקות שהגיעו לעונת המעשרות בין ראש השנה של רביעית לראש השנה של 
שביעית – אם התחייבו בתרומות ומעשרות )כגון הגדל בבית בעציץ שאינו נקוב, או ביד 

גוי ונגמרה מלאכתו ביד ישראל( - חייבים בביעור. 

פירות האילן שחנטו בין ט"ו בשבט של רביעית עד ראש השנה של שביעית מתבערים 
בשביעית. חנטה היא נפילת הפרח והתגלות הפרי, ויש אומרים הבאת שליש, דהיינו 

שהפירות התחילו להבשיל, ויש לחוש לשניהם.

יש אומרים שיש לחוש שאף פירות שחנטו עד ט"ו בשבט של שביעית והתחייבו במעשר 
)כגון הגדל בבית בעציץ שאינו נקוב, או ביד גוי ונגמרה מלאכתו ביד ישראל(, חייבים 

בביעור בשביעית. 

א פירות שיש בהם ספק אם הם של שנה שישית או שביעית, יש להפריש מהם תרומות ו.
ומעשרות בזמן הביעור, ויקיים במתנות דין ביעור, אך יש להזהר שלא להפסידם 

משום שיש בהם ספק קדושת שביעית.

א פירות רבעי, כל שהם תלושים בזמן הביעור חייב לבערם, או לפדותם ולבער המטבע, 	.
אפילו חנטו בשביעית, כיון שקדושתם נוהגת בגידולי כל השנים.

א מצות וכל המוצרים שחייבים בחלה, כל שנתחייבו בחלה קודם הפסח של שביעית 	.
חייבים ביעור בשנה זו, ולכן יש להקפיד ולהפריש חלה מכל המצות כבר בערב פסח 
ולא להשאיר בבית מצות טבולות לחלה. ולשיטות שצריך לבער את החלה בזמן הזה, 

יש גם להקפיד לבער את החלה בערב יום טוב.

א פירות שלא היו חייבים במעשרות בזמן הביעור מפני שלא נגמרה מלאכתם, כגון: 	.
יין משנה שישית שהיה מעורב עם הקליפות והחרצנים בפסח של שביעית, פטורים 

מן הביעור בשנה זו.

א פירות הקנויים בשוק שהם בחזקת ספק טבל, כלומר, ספק הופרשו מהם תרומות 	.
ומעשרות ספק לא הופרשו, חייבים בביעור.

א פירות דמאי אינם חייבים בביעור אע"פ שאסורים באכילה קודם הפרשה. מוצרים 		.
שהם תחת פיקוח והשגחה מוסמכת לענין הפרשת תרומות ומעשרות, אף שהוא 
נוהג להפריש מהם תרומות ומעשרות בביתו, אפשר להקל בהם כדין דמאי ואינו 

חייב לבערם בזמן הביעור.
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ביעור מעשרות

כיצד מבערין
א תרומה גדולה תרומת מעשר וחלה, יש להפרישם מן הטבל ולקרוא עליהם שם. מי 		.

שאינו נותן תרומה לכהן ומעשר ראשון ללוי כל השנים, אינו חייב לתת אף בזמן 
הביעור, וגם אינו חייב לבערם מן העולם בזמן הביעור. ויש מי שכתב שמדיני הביעור 

לשרוף חלה או תרומה טמאה, וכן מי שנזדמן לו תרומה טהורה.

הנוהגים לתת תרומה לכהן )כגון שמן זית להדלקה( ומעשר ראשון ללוי, חייבים לתת 
המתנות בזמן הביעור.

א מעשר עני שהופרש מפירות טבל, יש ליתנו לעניים או לגבאי צדקה עבור עניים 		.
בזמן הביעור. מעשר עני שהופרש מפירות הקנויים בשוק שהם בחזקת ספק טבל, 

פטור מנתינה לעני.

א את המעשר שני והרבעי שברשותו יש לאבד בזמן הביעור, ולכן לאחר ההפרשה 		.
יחלל על מטבע ויאבד את המטבע. אם יש לו מטבע גדולה שחילל עליה מעשר שני 
ורבעי יחללה – כולל את הפרוטה החמורה שבה - על מטבע קטנה. )אם לא יחול 
שינוי בערך הכסף אפשר לחלל על מטבע של 10 אגורות ויאבדה(. אם הצטברו אצלו 
מטבעות קטנות של מעשר שני ורבעי שחילל עליהם במשך השנים את המטבע 

הגדולה כאשר התמלאה, הורה החזו"א שיש לאבדם ולא לחללם שוב. 

א את המטבע יש לאבד ע"י שישחקנה ויפזרנה לרוח, או ישליכנה לים. ובשעת הדחק 	ו.
אם אין לו יכולת לאבד ולשחוק את המטבע יכול לשבור ולאבד את צורת המטבע 

ואחר כך יעטוף אותה היטב ויניחנה באשפה.

ביעור בשימורים ובמצרכים ארוזים
א קופסאות שימורים ומשקאות של טבל חייבים בביעור מעשרות, ויש לקיים בהם 		.

דיני הביעור כמו שנתבאר בסעיפים הקודמים.

א אין לתרום על קופסאות שימורים סגורות משום שאינן מן המוקף. בספק טבל, 		.
וחושש להפסד כשיפתח כל קופסא ויתרום, רשאי להקל ולתרום שלא מן המוקף.

א כשמפריש תרומות ומעשרות על קופסאות שימורים, יש להקפיד שלא לתרום 		.
מספק טבל אחד על ספק טבל אחר, כגון ממוצר של בית חרושת זה על מוצר זהה 
מבית חרושת אחר, ואפילו מאותו בית חרושת אם יתכן שאחד מעושר והשני לא, 
אין לתרום מאחד על השני, שיש לחוש שמא מפריש מן הפטור על החיוב או להיפך.

א אם אינו יכול לפתוח מוצרים של טבל ולהפריש מהם תרו"מ בזמן הביעור מחמת 		.
הפסד וכיו"ב, רשאי להפקיר את הטבל שברשותו קודם זמן הביעור – היינו קודם 
כניסת החג, בפני שלושה ואפילו מאוהביו, ויגלה דעתו בפניהם שאינו חפץ לזכות 

בטבל שהפקיר )אף שמונח בביתו( עד שישתמש בו. 

אמנם הפקר זה אינו פוטר מתרומות ומעשרות שהרי פירות אלו כבר נתחייבו, וכשיקח 
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את הטבל להשתמש בו לאכילה יזכה בו, וחייב לקיים ממנו תרומות ומעשרות ולקיים 
בו תיכף דיני ביעור מעשרות. 

א נזכר ביום טוב אחרון )שביעי( של פסח שיש ברשותו טבל החייב בביעור, כיון שזה 	.
לצורך מצוה הורה מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל שאפשר להפקירו ביום טוב. אמנם 

מיד אחרי יו"ט יקיים מצות ביעור ולא ימתין עד שישתמש.

עבר זמן הביעור
א פירות טבל שמעשרותיהם חייבים בביעור ולא נתבערו בזמנם אינם נאסרים באכילה, 		.

וחייב לבערם כל אימת שנזכר בהם, וכל יום שמעכב את הביעור עובר על מצות 
ביעור. וכן אם קנה לאחר זמן הביעור פירות שחייבים בביעור, חייב לקיים בהם 

הביעור באותו יום.

א פירות רבעי שהיו חייבים בביעור ולא נתבערו בזמנם )וכן פירות מעשר שני – שלא 		.
חיללו אותם(, לדעת כמה מן האחרונים נאסרים באכילה לאחר זמן הביעור ואין להם 
פדיון, על כן חייב לקיים מצות ביעור ע"י איבוד הפירות עצמם. וכן הדין במטבעות 
שהתפיס בהן מעשר שני ורבעי ולא נתבערו בזמנם, נאסרו וא"א לפדותם וחייב לאבד 
המעות עצמם. לדעת החזון איש הפירות והמטבעות לא נאסרים ויש להם פדיון, ואחר 
שיפדה הפירות או המטבעות על מטבע אחת בעלת ערך מועט, יבער המטבע כדין.

הודעה מטעם קרן המעשרות

יש לשים לב שמכיון שערב פסח השנה הוא זמן ביעור מעשרות, ישנם זמנים 
שלא ניתן לחלל מעשר שני שכבר התחייב בביעור, וכן ישנו זמן שאין פרוטה 

חמורה ואין לחלל מעשר שני ששויו פחות משוה פרוטה על מטבעות הקרן.

מעשראשנ	אה				א			עור

אין לחלל מעשר שני ורבעי החייב בביעור משעה לפני הדלקת נרות של שביעי 
של פסח עד איסרו חג בבקר.

פרו	הא	מורה

פרוטות חמורות יש עד ערב שביעי של פסח שעה לפני הדלקת נרות, לאחר 
זמן זה אין פרוטות חמורות עד איסרו חג בצהרים, לפיכך בין זמנים אלו אין 

לחלל מעשר שני ששויו פחות מפרוטה על מטבעות הקרן. 
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שאלות שנשאלו בכולל הגננים  שעל ידי בית המדרש 

רבי מיכאל גלעדי שליט"א 
מרבני בית ההוראה וראש כולל זכרון משה שע"י בית המדרש

 שאלות שנשאלו בכולל הגננים 
שעל ידי בית המדרש 

הקדמה

כתב המגלה עמוקות פרשת בהר וז"ל: 

"אבל הענין איתא במדרש בשעת כניסת ישראל לארץ אמרה תורה לפני 
הקב"ה זה רץ לכרמו וזה רץ לשדהו ותורה מה תהא עליה, והשיב הקב"ה 
הרי נתתי שבת שילמדו בתורה, וכן הוא ענין שמיטה שנתן הקב"ה שנה 
תמימה שיהיו ישראל בטלין כל השנה ממלאכה ויעסקו בתורה, הנה ענין 
ביטול שמיטה הוא ביטול תורה, זה כוונת התנא גלות בא לעולם על עבודה 
זרה ועל גילוי עריות ועל שפיכות דמים ועל שמיטת הארץ, והוא על דרך 
ששנינו )נדרים פא( שויתר הקב"ה על עבודה זרה ועל גילוי עריות ועל 
שפיכות דמים, ועל מיאוסה של תורה לא ויתר, לכן התחיל הקב"ה פרשת 
שמיטה ויובלות בהר סיני כי עבור התורה הניתנה בהר סיני הוצרך הקב"ה 
ליתן לנו זו המצוה וכו' ולכן זאת עשו וחיו שש שנים תזרע שדך וכו' ובשנה 
השביעית שבת שבתון יהיה לארץ, הטעם שיהיה כל השנה כולה כדין שבת 
בראשית שהיא לשם ה', זה כוונת רש"י שבת לה', לשם ה', כשם שנאמר 
בשבת בראשית, השבת יהיה כל השנה כולו לשם ה' שיתעסקו בתורה שהוא 
כולה שמותיו של הקב"ה, זה שאמר לשם ה' שיתעסקו בתורה ושנה זו כהוא 
כדוגמא של שבת בראשית שאמר שבת להקב"ה רבש"ע לכל נתת בן זוג 
ולי לא נתת בן זוג והשיב הקב"ה בני יהיו בן זוגך שכל ימי החול מתעסקין 
בדברי הגוף כמו שכתבו ששת ימים תעשה מלאכה וביום השביעי תהיה 
לכם דייקא לעצמכם לתקן הנשמה שהוא קודש וא"כ שנה זו שלימה הוא 

בעצמה כענין שנאמר בשבת בראשית". 

ועל דרך זו כתבו המהרח"ו בספרו עץ הדעת טוב בא' מפירושיו על הפסוק ושבתה הארץ שבת 
לה', ורבי יהונתן אייבשיץ בספרו תפארת יהונתן ריש פרשת בהר עיי"ש	. 

ובזה יומתקו דברי החיד"א בספרו חומת אנך בשם המפרשים שכתב על הפסוק שש שנים תזרע   .	
שדך וז"ל: 

"פירוש בציווי, על דרך מה שאמרו במטותא מינייכו לא תחזו אפאי לא ביומי ניסן ולא ביומי 
תשרי, ונמצא ששני חדשים בכל שנה בטלים, ולזה נצטוו בשמיטה שנה אחת י"ב חודש תמורת 
השני חדשים שביטלו בכל שנה מהששה שנים. וזה שאמר ובשנה השביעית שבת שבתון וכו' 
שבת לה' דשנה זו מקודשת לה' לפרוע הי"ב חדשים שני חדשים בכל שנה מהששה שנים". 
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ומה מרהיב המראה בבית המדרש שמידי יום ביומו באים הגננים שאף שאינם בעלי 
השדות מכל מקום הם בכלל הגיבורי כח שהרי משביתים את עבודתם, ויושבים ועוסקים 

בתורה. 

ובפרט שעוסקים בדיני שביעית וכמו שכתב הרב הגאון רבי אהרן עזריאל זצ"ל שהיה 
נקרא הרב החסיד דק"ק בית אל יכב"ץ בספרו שו"ת כפי אהרון ח"ב הלכות שביעית סימן 

יא עמוד מ"ו ע"א וז"ל: 

בהיות השנה הבאה עלינו לחיים טובים ולשלום היא שנת תרל"ד שנת 
השביעית אין ספק כי בכלל תקנת משה רבינו ע"ה שתיקן לישראל שיהיו 
קורים הלכות חג בחג, הוא ללמוד בשנה השביעית כל הדינים השייכים 
אליה כדי לדעת האסור והמותר, ומזקנים אתבונן שכן הרב המבי"ט ז"ל 
בכמה מתשובותיו כתב כי בכל שנת השמיטה היה לומד דיני שביעית ומה 
שנתחדש לו היה כותב, וכן מהרלנ"ח ז"ל כתב ספר ארוך לעמוד על אמיתת 
שנת השמיטה וקראו בשם ספיחי שביעית לכן גם אנכי הדל באלפי ראיתי 
חובה לעצמי לקבוע לימוד בדיני שביעית כי דיניו רבו מהרבה ועצמו מספר 
כמו שכתבו התוס' ואין מספר לדינים ולאיסורים שיש בפירות שביעית 
שצריך לנהוג בהם קדושת שביעית. ובפרט לנו עתה כי תלי"ה הרחיב ה' לנו 
והתחילו ישראל לקנות שדות וכרמים מהגוים ברשיון המלך החסיד יר"ה 
ורבים מהשרידים אשר ה' קורא יבקשו את דבר ה' לדעת את חוקי האלוקים 
מה האיסור ומה המותר בשביעית ורבו פאריו סרעפותיו ופארותיו על כן 

ראיתי לחבר קונטרס קראתיו בשם קדושת שביעית וכו' עכ"ל. 

והנה במקצת העבודות שמותר לאותם גננים לעבוד, דהיינו העבודות שבאות 
להציל מהפסד כגון השקיה ולאוקמי נתקלו בשאלות שהובאו לפתח רבני 

בית ההוראה, ולהלן נביא חלק מהשאלות ואי"ה עוד חזון למועד בל"נ. 

� � �
 א. צמח ששתלו אותו הדיירים 

באיסור האם מותר לגנן לקיימו 
שאלה:

 גנן שעובד בגינת נוי של בתים שדרים בהם אנשים שאינם שומרי תורה ומצוות, וטרם שנת 
השמיטה הודיע להם שבשנת השמיטה הוא לא יעשה עבודות אסורות - כשתילה ונטיעה, 
ורק עבודות מותרות לקיום הצמחים כהשקיה וכיו"ב, והסכימו לזה, ובאמצע השנה אמרו לו 
מכיון שאנחנו יודעים שאתה לא שותל בשמיטה, לכן שתלנו אנחנו צמחי נוי ואנו מבקשים 

וכבר התקשו בדבריו שכיון שבשנת השמיטה גופא גם מחוייבים ללמוד איך יהני לפרעון שאר 
השנים. ואולי י"ל שמעלת הלימוד בלא הפסקה מהני גם לפרעון שאר השנים ואכמ"ל.
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שאלות שנשאלו בכולל הגננים שעל ידי בית המדרש  

שאתה רק תטפל בצמחים ששתלנו, ושאלתו האם מותר לו לעשות עבודות לקיים את הצמח, 
או מכיון שהדין הוא לעוקרו אסור לו לקיימו אע"פ שהוא עצמו לא נטעו.

תשובה: 

הטעם שהנוטע בשביעית יעקור
נקדים לבאר שחז"ל קנסו שעץ שנטעו אותו בשביעית יעקר, ויש לברר האם דין זה נאמר 
גם על הנוטע עצי סרק ושיחי נוי או רק בעץ מאכל. והנה בגמ' בגיטין )נג, ב( מבוארים 
ב' טעמים מדוע קנסו על הנוטע בשביעית שיעקור, טעם ראשון משום שישראל מונין 
לשביעית דהיינו מונין את שנות הערלה והרבעי לפי שנת השמיטה - והמונה ימנה למפרע 
ויראה שנטעו את העץ בשביעית ויבואו להתיר נטיעה בשביעית ]רש"י[. ועוד טעם אמרה 
הגמ' שנחשדו ישראל על השביעית, ופירש רש"י שיש לחוש שמתוך שהדבר ניכר יבואו 

להתיר נטיעה בשביעית.

והנה איכא נפק"מ בין הטעמים וכמו שמבואר בירושלמי ריש תרומות והובא בדרך אמונה 
)שמיטה ויובל פ"א ס"ק צח( ד' נפק"מ: א. בנטע בערב שביעית שלטעם שמונין שנות ערלה 
לשביעית א"כ מזמן שנחשב כשנה השביעית ]דהיינו מט"ו באב[ צריך לעקור, אבל לפי 
הטעם שישראל חשודין על השביעית אין צריך לעקור שהרי הוא נטע בערב שביעית. ב. 
וכן אם נטע  בסוף שביעית פחות מל' יום קודם ר"ה שלא ימנו לערלה מהשנה השביעית 
אלא מהשנה השמינית וא"כ אין צריך לעקור, אבל מצד הטעם שנחשדו צריך לעקור כיון 
שראו שנטע אילן זה בשנת השמיטה. ג. אם הנוטע מת, שאם הטעם הוא משום מונין 
שייך לקנוס גם את בנו משום שימנו לנטיעה, אבל לפי הטעם שקנסוהו בגלל שישראל 
חשודין על השביעית אין לקנוס את בנו כיון שהוא לא נטע. ד. עוד נפק"מ כתב בדרך 
אמונה, על פי מה שכתב החזון איש )סימן כב סק"ה( בנטע אילן סרק או הבריך או הרכיב, 
שאם הטעם הוא משום מונין לא שייך בכל הנך שאין מונים להם, אבל אם הטעם הוא 

משום חשד יש לקנוס גם בעצים אלו. 

האם גם באילן סרק יש דין יעקור
וכתב הדרך אמונה שמדברי הרמב"ם מבואר שפסק את ב' הטעמים לחומרא שבפרק א 
משמו"י הלכה יב כתב "הנוטע בשביעית בין בשוגג ובין במזיד יעקור מפני שישראל חשודין 
על השביעית, אם תאמר יקיים יאמר המזיד שוגג הייתי". ולפי טעם זה אין חילוק בין עץ 
מאכל לעץ סרק. ובפרק ג הלכה יא כתב "אף בזמן הזה אין נוטעין אילנות וכו' ערב שביעית 
אלא כדי שתקלוט הנטיעה קודם ל' יום לפני ראש השנה והטעם מפני מראית העין שמא 
יאמר הרואה שבשביעית ניטעו". והיינו שהרמב"ם פסק את ב' הטעמים לחומרא. וא"כ 

בנד"ד יש להחמיר שגם אם נטעו אילן סרק או שיחי נוי, יש לעוקרם. 

וכן כתב המנחת שלמה )חלק א סימן מח אות ג( בדעת הרמב"ם שאף אילן סרק יש לעקור 
שהרי המשנה והרמב"ם לא חילקו בין מאכל לסרק, וגם מקור דין זה הוא לגבי הנוטע 
בשבת ושם אין מסתבר כלל לחלק בין אילן מאכל לאילן סרק, וא"כ ה"ה בשביעית. ואף 
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לטעם של מונין צריך לומר שגזרו אילן סרק אטו אילן מאכל, וכן פסק באור לציון 
שביעית רמב"ם פ"א הלכה יב, ועי' בספר שמיטת קרקעות )עמ' רסד( שהסתפק בזה. 

ובפרט שכאן מיירי שנטע במזיד ויש מהנפק"מ הנ"ל שנאמרו רק בנטע בשוגג, ולכן 
בנד"ד יש להחמיר.

אלא שהקנס הזה נאמר על הנוטע, ויש לדון האם קנסו גם אנשים אחרים שלא נטעו 
וכגון הקונה מהנוטע. והנה לגבי בנו של הנוטע מצינו שיש מקומות שקנסו בנו אחריו 
כמבואר ברמב"ם בפ"ג סוף הלכה יא שאם מת קודם שיעקור מחייבין את היורש לעקור. 
ועי' במהר"י קורקוס שם שהקשה מדוע בשדה שנטייבה לא קנסו בנו שלא יעבדנה בשנת 
השמינית כמבואר ברמב"ם פרק א משמיטה ויובל הלכה יג, ואילו כאן קנס את היורש 
שיעקור. וכתב בחד תירוצא שבשדה שנטייבה אין ההנאה והפירות מהאיסור שעשה אביו 
אלא ממה שהוא זורע ובזה לא קנסו, ומשא"כ בנטע באיסור שההנאה והפירות מנטיעת 

איסור הם באים קנסו גם בנו אחריו. 

האם אדם אחר שלא נטע חייב גם הוא לעקור
ויש להסתפק מה הדין אדם אחר שאינו בנו שקנה מהנוטע האם קנסו אותו גם כן לעקור, 
והגר"ש רייכנברג שליט"א אמר בזה שאדרבא לפי המהר"י קורקוס אין שום סברא לחלק 

בין בנו לקונה, ואדרבא בבנו היה יותר מקום להקל כיון שנפל לו בעל כרחו. 

והיה מקום לחלק בין אילני מאכל לאילני סרק שבאילנות מאכל כיון שיש את הגזירה 
שמונין לשביעית ויאמרו שנטעו בשביעית אם כן טעם זה שייך גם אצל הלוקח, אבל 

באילני סרק שלא שייך טעם זה אפשר שלא קנסו את הלוקח לעקור.

האם שדה שניטייבה בשביעית מותרת לאחרים
ובמשפטי ארץ )שביעית פרק ח סעיף טו הערה 46( עמד בזה והביא את דברי הפאת 
השולחן )סימן כ סעיף יג ס"ק לה( שנקט שדין זה תלוי במחלוקת הרמב"ם והרא"ש במי 
שחרש בשביעית שקנסו אותו שלא יזרע במוצאי שביעית, האם מותר לקנותה ממנו 
ולזורעה במוצאי שביעית, שדעת הרמב"ם שרק לבעלים אסור לזרוע אבל מותר לקנות 
ממנו ולזרוע, ]אמנם לחכור ממנו למחצה שליש ורביע  אסור[. ודעת הרא"ש שאסור 
לקנות ממנו והקונה אסור לו לזרוע במוצאי שביעית. וכתב שה"ה בנוטע, שהרי הפאת 
השולחן השווה אותם, ולפ"ז לרמב"ם הקונה עץ שנטעו בשביעית לא חייב לעקור ואילו 

לרא"ש חייב לעקור.

אמנם הרידב"ז פירש שם שגם לדעת הרמב"ם הקונה שדה שנחרשה בשביעית לא 
יזרענה במוצאי שביעית, וכן כתב המהרי"ט אלגאזי הלכות בכורות פרק חמישי ד"ה והנה 
לענין, )מה, ב בדפוס וילנא(, והוא על פי מה שמבואר בירושלמי שהקונה שדה שנטייבה 
בשמיטה אסור לו לזרוע וה"ה המקבל מתנה וכן עץ שניטע בשמיטה יש חיוב על הקונה 
לעוקרו. וכך דייק שם מדברי הרמב"ן ביבמות קכב, א, שאסור לקנות פירות שגדלו כתוצאה 
מעבודה אסורה, כמו שכתוב הנוטע בשביעית יעקור, ומדוייק שדין יעקור נאמר גם על 
הקונה, והביא שם בהערה שכן דעת הגרי"ש אלישיב והגר"נ קרליץ זצ"ל שעץ שניטע 

בשביעית הקונה חייב לעוקרו.
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שאלות שנשאלו בכולל הגננים שעל ידי בית המדרש  

האם דין הגנן חמור משל קונה או מקבל מתנה
ולפי זה נבוא לדון בנד"ד דהנה זה פשוט שלכל הנך דעות שצריך הקונה לעקור א"כ 
פשיטא שגם לגנן אסור לו לטפל בעץ זה ולקיימו, דמה לי קונהו ומה לי מקבל שכר 
על עבודתו. ]במהרי"ט אלגאזי מבואר שהוא קנס על הקונה ועיי"ש שמתנה כמכר, ויש 

לאסור אף במתנה[. 

אמנם לפי הדעות שהבאנו שאין צריך לעוקרו ]דהיינו דעת הפאת השולחן בדעת הרמב"ם 
וכן לפי הצד שהבאנו לעיל שעץ סרק אין צריך לעוקרו[, היה מקום לומר שכיון שאין לו 

דין לעקור, א"כ יהיה מותר לעשות באילן עבודות המותרות לקיימו. 

אמנם נראה שכיון שעובד לבעל הבית, חמירא טפי שאפילו שבעלמא אדם אחר אין 
צריך לעקור אבל לטפל בעבור בעל הבית ודאי שאסור, ובעלמא אמרינן יד פועל כיד בעל 
הבית, א"כ ודאי שאסור לו לעבוד, ויתכן אף שצריך לעקור. ושו"ר בשיח אמונה )מילואים 
עמוד 10 הערה 281( שהביא מכתבי הגר"ח קניבסקי שליט"א שכתב שהשוכר בית ויש בו 
צמחים שנזרעו באיסור אינו רשאי להשקותם בשמינית, וכן מי שבא לגור בבנין ומסרו לו 

את האחריות על ניהול הגינה ויש בה עצים שניטעו בשמינית ראוי שיעקרם.  

עוד הוסיף והגר"ש רייכנברג שליט"א שכיון שכל המלאכות אסורות בשמיטה, ולא התירו 
את המלאכות דרבנן אלא משום הפסד, לא שייך בשמיטה היתר משום פסידא למה 

שנעשה באיסור. 

מסקנא דמילתא:

אסור לגנן לטפל בצמח שנשתל או ניטע בשנת השמיטה, ובמקום שאפשר לו ראוי שיעקרנו.

� � �
ב. האם הגנן צריך להודיע לדיירים שהוא שומר שמיטה

שאלה: 

אחד מהגננים שאל, הוא עובד בבנין בו דרים אנשים שאינם שומרי תורה ומצוות, ורוצה שלא 
להודיע להם מראש שהשנה הקריבה היא שנת השמיטה, ובכוונתו שלא לעשות את העבודות 
האסורות בשמיטה, ואת השתילה והנטיעות יעשה בשישית, ובשביעית הוא רק יתחזק את 
הגינה באופנים המותרים. האם נחשב גניבת דעת אם הוא לא יודיע לועד הבית על תכניותיו, 
ובשנת השמיטה יבוא כרגיל אך יעבוד רק עבודות לקיים ולשמר את הגינה כדין, ועל ידי כך 
ישאירו את שכרו כרגיל. או דילמא שצריך להודיע להם את כל זה מראש, אף שיש חשש 
שיורידו ממשכורתו כיון שיאמר להם שבפועל הוא עובד פחות שעות, ואולי אפילו יפטרוהו.

תשובה: 

מותר לו שלא לומר להם שהוא שומר שביעית אם הגינה עצמה 
מתוחזקת כראוי
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לכאורה נראה שלפי הנוהג בימינו, שהגנן לא מקבל את שכרו לפי שעות העבודה, אלא 
בקבלנות ותפקידו שהגינה תהיה יפה, נמצא שאם תנאי זה שהגינה נשארת בצורתה 
הנאה מתקיים, אין  כאן גניבת דעת אם לא מודיע להם שהוריד משעות העבודה, כיון 
שהמטרה היא שהגינה תשמור על צורתה ותנאי זה מתקיים, ובדין הוא נוטל  שכרו אע"פ 

שבפועל עובד פחות זמן. 

ויש להוסיף שהרי כדי שלא יעשה בשמיטה את העבודות האסורות הוא צריך לעבוד 
לפני שנת השמיטה יותר, ועבודות שבדרך כלל היה מחלקם לכמה פעמים במשך השנה, 
כאן עושה את הכל קודם שתכנס שנת השבע, וכמו כן לאחר שנת השמיטה ג"כ יצטרך 
לעבוד יותר זמן כדי לשקם את כל מה שצריך, ונמצא שאין כאן שום מיחוש אם מקבל 
שכרו כרגיל, ורק אם יבקשו ממנו בתוך שנת השמיטה לעשות עבודות אסורות, או שאין 
העבודות המותרות מספקות את הדיירים, מחוייב הוא לומר להם שהוא שומר שמיטה 
והוא לא יוכל לעשות מלאכות אלה. והוסיף ח"א שליט"א שיתכן שכל שיכול לעשות 
המלאכות המותרות בעצמו ולא יקחו גנן אחר שמסתבר שיעבוד עבודות אסורות הרי 
שראוי שהוא ישאר ויעשה באופן המותר ולא יכשלו שיקחו אחר שיעשה באופן האסור.

מלאכות האסורות בשביעית
אמנם במקום שרוצים שיעשה עבודות אסורות אין לו לעבוד אפילו שיפסיקו את עבודתו, 
שהרי הדין הוא שאדם חייב לתת כל ממונו כדי לא לעבור על לאו, כמבואר ברמ"א או"ח 
סימן תרנו, ואפילו שהוא איסור דרבנן כמבואר בפתחי תשובה )יו"ד קנז סק"ד( בשם החוות 
יאיר, ובביאור הגר"א )סי' קנז ס"ק ד(. וכן בחפץ חיים בהלכות רכילות )כלל א סוס"ק יב(, 

וכן נקט לדינא החזון איש כלאים סימן ד ס"ק י. 

ויש להוסיף, דכאן הוא כל שכן שחייב שלא לעשות מלאכות אסורות, שהרי אין המדובר 
כאן בהפסד ממון, אלא במניעת ריוח. ובפרט ששנת השמיטה לא מגיעה בפתאומיות 
שאדם עומד לפני שוקת שבורה מאין יבוא עזרו, אלא שנת השמיטה ידועה מראש ויכול 
לחפש עבודה אחרת, ודומיא דמה שכתב החזון איש בסוף סדר השביעית וז"ל: "החנונים 
שומרי תורה צריכים לדעת כי בשנת השביעית אי אפשר להם לנהל עסקיהם במסחר 

הפירות והירקות וצריכים לבקש פרנסתם ממקום אחר".

חיזוק גננים שומרי שביעית
וכאן המקום לעורר לוועדי הבית שיש מצוה גדולה לחזק את הגננים שישמרו שמיטה, 
ולהמשיך להחזיקם גם בשנה השביעית ולא להפחית ממשכורתם, ובזה נחשב כתומך 
במצות השביעית, ]וידוע מצוקתם של הגננים שאינם נתמכים דרך הארגונים התומכים 
בשומרי שביעית[, ובפרט במקום שעל ידי כן יש חשש שילכו לעבוד באיסור. ובמקום 
הצורך שהגנן הוא נצרך אפשר לתת את המשכורת שלו בשנה השביעית ממעשרות 
דהיינו את החלק העודף על מה שמגיע לו שהיה אפשר להוריד לו, ואין זה פורע חובו 
ממעות מעשר שאין מחוייבים בזה וכוונתם היא לעודדו לשמור שמיטה שיראה  שאין 

מורידים לו במשכורתו ולא ילך לרעות בשדות זרים - כפשוטו.

ונוסיף עוד, שכל מה שאמרנו שיכול להעלים מהם שהוא שומר שמיטה הוא רק בכה"ג 
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שאלות שנשאלו בכולל הגננים שעל ידי בית המדרש  

שיש חשש שיפטרוהו מעבודתו ויביאו אדם אחר שודאי יעשה באיסור, אבל כל שאין 
חשש זה אדרבא יקיים בעצמו ויגבה לבו בדרכי ה', ויודיע להם שהוא שומר שמיטה ועובד 
את העבודות המותרות ונמנע ממלאכות אסורות, ויסביר להם שגם הם בזה שלא עובדים 

נקראים שומרי שביעית ומקיימים המצוה של ושבתה הארץ.

מסקנא דמילתא:

 הגנן יכול להמשיך לעבוד בעבודות המותרות ואין הוא מחוייב להודיעם שעושה כפי 
הדין, ורק אם יבקשו ממנו לעשות מלאכות אסורות עליו להודיע שהוא שומר שמיטה.

� � �
ג. גנן שעשה בשביעית מלאכה השנויה במחלוקת או 

האסורה האם צריך לשלם לו עבורה
שאלה:

עובדא הוה בבנין בירושלים שהזמינו גנן שיעשה עבודות המותרות בשמיטה, ולאחר שעשה 
את רוב העבודה ראו אותו כמה שכנים שעשה עבודות שלא כדין ואסורות בשמיטה, ולאחר 
שהפסיקוהו ממלאכתו פנו לאחראי על ועד הבית וטענו שאסור לשלם לו ויש בכך משום מסייע 
ביד עוברי עבירה, מכיון שהאחראי על ועד הבית לא היה בקי בדינים ביקש מאחד מרבני בית 
ההוראה שיבוא לראות האם עבד הגנן כדין או שמא עשה מלאכה אסורה ח"ו. כשהגיע הרב 
נוכח לדעת כי מחאת השכנים היתה על גיזום גדר חיה, ומכיון שהגדר היתה בריאה וצפופה 
המטרה היתה לנוי ויופי. וממילא היה צריך לדון מה דין מלאכה זו, והאם השכנים צריכים 

לשלם עבור מה שעשה הגנן עבורם.

תשובה: 

גיזום גדר חיה בשביעית
הנה בגיזום גדר חיה צפופה שאינה צריכה גיזום להשביחה אלא לנוי וצורה, מצינו 
מחלוקת פוסקי דורינו האם היא מלאכה אסורה או מותרת. בספר משפטי ארץ פרק ד 
סעיף יח כתב שדעת הגרי"ש אלישיב זצ"ל והגר"נ קרליץ זצ"ל שהיא מלאכה אסורה 
וביאר בהערה 35 שאף שעיקר מטרת הגיזום הוא לעיצוב ונוי, מכל מקום כדי לשמור 
על צורת הגדר ולמנוע שיתעבו הענפים הקיימים ותאבד צורת הגדר יש צורך בצימוח 
תמידי של ענפים חדשים ויפים וגיזום הגדר גורם לצימוח זה, ולכן אסור לגזום גדר חיה 
הגם שהיא צפופה ובריאה. ועוד כתב שאפילו בלא הניחותא שיש לו בענפים החדשים 
אסור לגזום, משום שהגיזום התקופתי הוא צורת הטיפול בצמחי גדר בכל השנים והרי 

זו מלאכת שדה האסורה.

מאידך גיסא בספר שמיטה כהלכתה ]להגר"מ שטרנבוך שליט"א[ פרק א סעיף יא, כתב 
שגדר חיה שמגדלים בצדדי בתים כשהגיזום אינו כלל כדי שיצמח יותר, אלא אדרבא 
כוונתו ורצונו שלא יגדל ויישאר בנויו, כיון שגוזם לשם נוי לבד נראה שלא נקרא זמירה 
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ומותר בשביעית. והוסיף שכיון שיש פוסקים שמחמירים שצריך לקצוץ באופן שמוכח 
שאינו לזמירה, לכן ראוי לשנות ולהסתפק בגיזום מועט באופן שמוכח שאינו אלא 

מונע ניוון, ועיי"ש בהערה מש"כ בזה.  

גם בספר ברית עולם להגר"ב זילבר בהערות שבסוף הספר, עמוד קא, כתב שהמיקל 
בגיזום גדר חיה שכוונתו רק לנוי יש לו על מה לסמוך שכיון שכל גיזום באילני סרק הוא 

דרבנן אמרינן דאם אין מתכוין לגידול רק לנוי מותר, עיי"ש באריכות. 

וביאר במשפטי ארץ, שם הערה 36, את טעמם שאנו מסתכלים על הכוונה במעשה בשעת 
הגיזום, וכוונתם של הגוזמים היא רק לתיקון הצורה, והגיזום עצמו באותה שעה מקטין 
את הצימוח ולא מגדילו, ואין לנו להסתכל על העתיד שבפועל גיזום זה יוצר בסופו ענפים 
צעירים במקום ענפים מבוגרים יותר. והרי זה דומה למה שמשמע מהמשנה פרק ד משנה 
ה שאסור לקצוץ בתולת השקמה משום שהענפים שיצאו במקום הנקצצים טובים יותר, 
אבל סדן השקמה מותר לקצוץ אע"פ שיצאו ענפים חדשים במקום הענפים שנקצצו, 

כיון שאינו מתכוין לכך ואין כאן מלאכת השבחה מותר.

אם לא סכמו שינהג כשיטה מסוימת ויש לו על מי לסמוך
הדרינן לנד"ד, רב בית ההוראה שאל את השכנים האם הם התנו עמו לפני העבודה 
שיעשה כפי שיטת המחמירים, והם השיבו שכלל לא ידעו שיש בזה מחלוקת. ולפי זה 
פשוט שכיון שלגנן היה על מה לסמוך ]וכך טען הגנן שלמד את ההלכות לפני השמיטה 
אצל רב פלוני, והורה להם להקל בזה[, א"כ פשיטא שיש לשלם לו על העבודה שהרי 

היה לו על מה לסמוך. 

גנן שעשה בשביעית מלאכות האסורות האם צריכים לשלם לו
בהאי עובדא דלעיל הסתפקנו בכה"ג שהגנן עשה מלאכה אסורה לכל הדעות, וכגון שעשה 
זמירה כדי לעודד צימוח שלכו"ע היא אסורה, ]לכל הפחות[ מדרבנן, האם בזה קיימת טענת 
הדיירים שאינם רוצים לשלם כיון שיש שעשו איסור ולדבריהם זה גם נחשב מסייע ביד עוברי 

עבירה, או שצריך לשלם.

בהשקפה ראשונה היה נראה לדמות דין זה למבואר בחו"מ )סי' רלד סעיפים א - ב(, באחד 
שמכר לחבירו דבר אסור מהתורה שפסק השו"ע שצריך להחזיר לו הדמים. ובסעיף ג מבואר 
שאם מכר לו דבר שאיסור אכילתו מדברי סופרים ואכלם הקונה אין צריך המוכר להחזיר לו 
הדמים. ובביאור החילוק ביאר הסמ"ע )ס"ק ד( וז"ל: "שדוקא במכשול דאיסור דאורייתא 
קנסוהו. ועוד דאין אכילת האוכל מחשב לו הנאה ואדרבא מצער הוא לו שעבר על איסור 
דאורייתא באכילתן אף שהיה שוגג, משא"כ באכל איסור דרבנן". דהיינו שקנסו רק באיסור 

דאורייתא וכן קנסו רק באופן שיש לו צער שאכל את האיסור. 

ולפי זה בנד"ד לפי שיטת הרמב"ם והתוס' מצות שביתת שדהו היא רק על העובד ולא על 
בעל השדה, ואם אדם אחר עבד בשדהו, הבעלים לא עבר על האיסור, ולדבריהם אין לדיירים 
לפטור עצמם מתשלום בגלל האיסור שהרי לא עברו איסור, אלא שלדעת התוס' רי"ד ורבינו 
אלחנן בעבודה זרה טו. בעל השדה עבר על מצות שביתת שדהו אם עבדו בה בשביעית 
ולשיטתם יש לדון האם הם פטורים מתשלומים כיון שעברו איסור, ולכאורה מכיון שנקטינן 

32

אה
ור

 ה
דה

ש
  
דה

ש
ת 

כו
לי

 ה



שאלות שנשאלו בכולל הגננים שעל ידי בית המדרש  

להלכה ששביעית בזמן הזה דרבנן וכן העבודות שעבדו הם תולדות שהם אסורים מדרבנן 
א"כ בדרבנן לא קנסו	.

]וכן יש לומר לפי מה שכתב האור שמח פרק י מאישות, שחילק בין דבר שלא יכול למוכרו 
ג"כ יש לדון שצריך לשלם	[. 

והנה שאלה זו הגיעה לפתחם של כמה מהדיינים שליט"א והגר"ש זעפרני שליט"א כתב את 
עיקרי הדינים בסוגיא זו: 

דברי הגר”ש זעפרני שליט”א:

א 	םאעשהאמל		האש	שא	ו	האלעוקרהא		וןאנ		עתא		לנותא	וא	ר	עתאספ			ןאפש			א			ןא	.
צר	ךאלשלםא		וןאשעומ	אלעק	רהאול	א	הנואמעש	ו.א

א 	םאעשהאפעולהאש		נהאעומ	תאלעק	רה,א		וןאמל		תא	ומרא	םאהתנהאעמואש	עשהאמל		ותא	.
המותרותא	ל		אוע	ראעלאתנ	ואפש			אשל	א	שלםא		לאתנ		א	ממוןאתנ	ואק		ם.

א 	םא	סתמ	א	שאלומרא			וןא	שומר	אמצוותא	נן,אהו"לא	מ	אשתהנהאוק		"לא		ו"מארל	אס"	א	.
		םאמ	רא	שרא	ר	פהאקנס	נןאלמו	ראשל	א		ולאש	ראו	פ	לוא	םא		לוא				ראהמו	רא	תא

ה	מ	ם.

א ו	מנםא			סורא	ר	נןאנפסקא	שו"עאשםארל	אס"	א		םא		לוא		ןאהמו	ראמ			רא	תאה	מ	םא	.
ו			ראהנת		ותאהמשפ	אשםא)ס"קא	(א			סורא	ר	נןא	שו		אהו"לא			לוא		לא	שר.

א ו	נ		וןא			ןאשה	על	םאל	עתאהרמ	"םאל	אעו	ר	םא			סוראמל		ותאהש		ע	תאוה	םאה.
שהםא	על	אהקרקעא	שאלומרא	ע	"פא			ע		אשנעשתהאהמל		הא	ר	נןא	שו		אעלא			א
ה	נןאו	הנואמעש	וא			ע		או		וןא	עו	רא	ואמנ	שא	ואמשקהא	הרוו	האל		רו		א		לנ	,א

	"לא				ע		א	שלמואלו".אעכ"ד

אי שייך קים לי באיסורים כשדין הממון הוא רק תוצאה
]ויש לעיין האם כה"ג שייך לטעון טענת קים לי, דהיינו שהדיירים יטענו לגבי הטענה 

	.  אמנם העירני הרי"ד כהן שליט"א שאין לדמות מידי דאכילה לשאר איסורים, וכבר העיר כן הבית 
מאיר אבן העזר סי' קטז ס"א, דלפי המבואר לעיל שהמוכר דבר אסור לחבירו אין הקונה חייב 
לשלם, מאי טעמא הנושא אשה האסורה עליו בלאו ולא הכיר בה חייב בתוספת כתובה, והרי אסורה 
עליו מדאורייתא. ות' על פי הר"ן שכיון שדבר זה הוא מפורסם הוי ליה לבירורי קודם שנשאה, 
ולפי זה כל שיכל לברר ולא בירר גילה בדעתו שאין קץ באיסור וחייב לשלם. ובנד"ד שלקחו גנן 
והתנו עמו שיעשה מלאכות המותרות חשיב כמו שביררו ולא יצטרכו לשלם – אף שהיא מלאכה 
מדרבנן. אבל הבאר יצחק סימן ג ענף ו כתב לחלק באופן אחר והוא שדוקא בבשר טריפה שיש לו 
שווי אחר נחשב מקח טעות, אבל היכא שאין הערך יורד מחמת האיסור צריך לשלם כל השיווי. 

וא"כ לפ"ז יש לדון שאין שיווי אחר יש לשלם אפילו שנעשה איסור, ודו"ק.
	.  ויש להעיר שכל הנושא כאן הוא בלא קצץ שיעשה איסור, אבל אם קצץ שיעשה איסור יש בזה 
פרטי דינים אחרים, והוא שהנתיבות סימן ט ס"ק א הוכיח מהש"ס שהשוכר עידי שקר חייב לשלם 
אם נהנה ממה שהעידו לו, וכן נקט האמרי בינה דיינים יז, והוסיף שאפילו אם עדיין לא שילם, 
חייב לשלם. אמנם החתם סופר חו"מ סי' כז, כתב שאין צריך ליתן לו שכרו אפילו עשה, וכן כתב 
הפתחי תשובה חו"מ סימן לב ס"ק א, שפטור הוא מלשלם.]ועיין בבית יצחק אבן העזר ח"ב סימן  
צא ס"ק טז שחלק על הנתיבות אמנם רק לענין עדות שלא חשוב עדות אבל בשאר איסורים ס"ל 

שצריך לשלם, ואכמ"ל בזה.
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ששביעית בזמן הזה דרבנן דקים לנו כדעת הכס"מ ברמב"ם ועוד שסוברים ששביעית 
בזמן הזה דאורייתא. וכן גם לגבי הטענה שהדיירים לא עברו על האיסור של שביתת 
שדהו כיון שהאיסור הוא רק על העובד, יכולים לטעון שקים לנו כשיטת התוס' רי"ד 
ורבינו אלחנן שהבעלים מצווה על שביתת שדהו אפילו כשאחר עובד בה. ועיקר השאלה 
האם בטענת קים לי אפשר לטעון טענות שאינם קשורים לממונות אלא לאיסורים, וצל"ע[.

אמנם יש דיינים שטענו שגם באיסור דרבנן לא צריכים לשלם, שכיון שאמרו לו שיעשה 
כדין נמצא שאיננו שכור למלאכות האסורות, ואין הם חייבים לשלם לו על עבודה שלא 

סכמו עמו שיעשה. 

אם חייבים לגנן מדין יורד
אלא שאי נימא דהוי כהתנו עמו שלא יעשה, יש לדון האם חייבים לשלם מדין יורד, 
]אפילו שמסתבר שבדברים שאינם הכרחיים לא נאמר דין יורד, שהרי לא מצינו שאדם 
יכול לבוא לחדר מדרגות בבנין מגורים ולסיידו ולטעון שהוא יורד וישלמו לו. וכן לא מצינו 
שגנן יכול לבוא לגינות  ולעשות עבודות ולומר שהוא יורד. אמנם במקרה שגילו דעתם 
שהם רוצים גנן שיעבוד לכל הפחות את העבודות המותרות, ובדרך כלל הגנן עושה את 
כל העבודות הנצרכות, ורק מחמת השמיטה לא ביקשו ממנו שיעשה אותם, א"כ יש לדון 
לחייבם לשלם מדין יורד[, והנה ביורד הדין הוא שצריך לשלם לפי השער הפחות, דהיינו 

לא לפי המחיר שגנן זה לוקח אלא לפי מה שאפשר להשיג בזול עבודה זו.

אלא שאם באנו לחייב מצד יורד הרי מצינו בחו"מ )סימן קעח סעיף ג( לענין שותפין 
שאם ירד שלא ברצונו יכול לומר לו טול עציך ואבניך, ולכאורה ה"ה כאן. אלא שבמקום 
שאינו יכול לומר לו טול עציך ואבניך כגון שצבע את הבגד וכיו"ב נחלקו האחרונים אם 
חייב לשלם או לא. דעת הקצות החושן )סימן שו ס"ק ו( שאף בזה יכול לומר לו טול עציך 
ואבניך ופטור מלשלם. אמנם דעת הנתיבות )שם ס"ק ז וכן בסימן שעה ס"ק ב( שבמקום 
שאינו יכול ליטול השבח לא שייך לומר טול עציך ואבניך וחייב לשלם. ]ועי' בזה בחזון 
איש ב"ק סימן כב ס"ק כו[. וא"כ כאן שכבר עשה את המלאכה וא"א לומר לו טול עציך 

ואבניך לפי הנתיבות ודעימיה צריך לשלם.

מסקנא דמילתא: 

אם עשו מלאכה באיסור האם צריך לשלם או לא, תלוי האם האיסור הוא איסור דאורייתא 
או דרבנן שעל איסור דאורייתא אין צריך לשלם. וגם באיסור דאורייתא תלוי אם הבעלים 
עברו על האיסור או רק העובד עבר על האיסור, ומאידך גם באיסור דרבנן אם התנה 
עמו מפורש שלא יעשה אין צריך לשלם ורק מצד יורד יש לדון אם חייב וישאלו לחכם.
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קדושת שביעית בפירות הדר ואבוקדו שחנטו בשישית ונלקטו בשביעית

רבי שאול רייכנברג שליט"א
מחבר ספר ימשפטי ארץי

קדושת שביעית בפירות הדר ואבוקדו 
שחנטו בשישית ונלקטו בשביעית

השתייכות פירות החורף של שמיטה לשנת שמיטה

מרבית הפירות הגדלים בארץ פורחים וחונטים באביב )אדר ניסן אייר( ונקטפים בקיץ 
ובסתיו. יש כמה מינים שאף שחונטים באביב הם נקטפים במשך החורף, האביב והקיץ 
בשנה הבאה, ביניהם פירות ההדר והאבוקדו. הזנים המוקדמים של מינים אלה נקטפים 
כבר בחודש אלול ואילו הזנים המאוחרים נקטפים החל מחודש אדר עד אמצע הקיץ. כיון 
ששנת שמיטה מתחילה בר"ה גם לפירות האילן ולא כשנות המעשר שהשנה מתחלפת 
בט"ו בשבט, מתעוררת השאלה האם הפירות מהזנים המאוחרים שנקטפים החל מסוף 
החורף של שנת שמיטה הגיעו לפני ראש השנה של שמיטה לשלב הקובע את השתייכותם 
לשנה השישית ואינם קדושים בקדושת שביעית או הגיעו לשלב הקובע רק בשמיטה 

וקדושים בקדושת שביעית. 

דעות הראשונים מהו השלב הקובע את שנת הפרי

הראשונים נחלקו מהו שלב הגידול הקובע את השתייכות הפירות לשנה. 

דעת רוב הראשונים )תוס' ר"ה יב,ב ועוד ראשונים שם, והר"ש שביעית פ"ב משנה ז(, 
שהחנטה קובעת את שנת הפרי, וכפשטות לשון הגמרא ר"ה יג,ב: אמרו רבנן אילן בתר 
חנטה. ולכן אם החנטה היתה לפני ר"ה של שמיטה הפירות הם פירות שישית ואינם 
קדושים בקדושת שביעית ואם החנטה היתה אחרי ר"ה הם קדושים בקדושת שביעית. 
החנטה היא תחילת גידול הפרי, ומסתפק החזו"א שביעית סי' ט ס"ק יז האם הזמן הוא 
"סמדר" דהיינו אחרי נפילת הפרח כשניכר הפרי או שהזמן הוא "בוסר" שהוא שלב מעט 
יותר מאוחר. לשיטות אלו כל פירות החורף של שמיטה אינם קדושים בקדושת שביעית 

כיון שחנטו לפני ר"ה של שמיטה.

 שיטת הרמב"ם הלכות שביעית פ"ד הל' ט והלכות מעשר שני פ"א ה"ב, שהשלב הקובע 
את השתייכות הפירות הוא "עונת המעשרות" דהיינו תחילת ההבשלה. )זהו הזמן שאם 
יקטפו את הפירות ממנו ואילך יהיו הפירות חייבים בהפרשת תרומות ומעשרות, כמבואר 
במסכת מעשרות פרק א וברמב"ם הלכות מעשר פ"ב הל' ג-ה, פירות שנקטפים בזמן 
שלא הגיעו ל'עונת המעשרות' פטורים מתרומות ומעשרות משום שלא הגיעו לייעודם 
ואינם נחשבים אוכל(. ולשיטתו רק פירות שהגיעו לעונת המעשרות לפני ר"ה של שמיטה 
אינם קדושים ופירות שהגיעו לשלב זה אחרי ראש השנה של שמיטה קדושים בקדושת 
בקדושת שביעית. שלב זה קובע לדעת הרמב"ם גם לגבי שנות המעשר. שלב זה נקרא 

ברמב"ם גם: הבאת שליש. 

וכתב החזו"א שביעית סי' ז ס"ק יב לגבי שנות המעשר, שלהלכה הכריע השו"ע סי' שלא 
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סעי' קכה כרמב"ם שהקובע הוא "עונת המעשרות". אך שם ס"ק טז בדינים העולים, 
מזכיר החזון איש גם את שיטת התוס' בין לגבי מעשרות ובין לגבי שביעית. 

בקטנם

בניגוד לרוב הפירות שבהם עונת המעשרות היא הבאת שליש שזהו שלב שבו הפרי 
כבר מתחיל להבשיל ונעשה ראוי לאכילה, כאשר הפרי כבר בשלב גידול מתקדם ויצא 
מתורת בוסר, עונת המעשרות של תפוחים ואתרוגים וירקות איננה בהבאת שליש, אלא 
כבר בקטנם, כך היא דעת רבנן, ורבי שמעון חולק וסובר שבאתרוגים עונת המעשרות 

היא בהבאת שליש לא כשהפרי קטן ובוסר, כך מבואר במשנה במעשרות.

נזרע ומצמיח

והנה לגבי הזמן של "עונת המעשרות" כתב הרמב"ם הל' מעשר פרק ב הלכה ג: פירות 
שאינם ראויות לאכילה בקוטנן כגון הבוסר וכיוצא בו אינן חייבין במעשרות עד שיגדלו 
ויעשו אוכל, שנאמר מפרי העץ עד שיעשה פרי. וכן התבואה והקטניות, שנ' עשר תעשר 
את כל תבואת זרעך, עד שתעשה תבואה. הרמב"ם מזכיר שיעשו אוכל ויעשו פרי או 
תבואה. ושם בהלכה ה ממשיך הרמב"ם: "איזו היא איזו עונת המעשרות משיגיעו הפירות 
להזרע ולצמוח הכל לפי מה שהוא פרי". מוסיף הרמב"ם כלל נוסף של נזרע ומצמיח, 
דהיינו שהפירות מגיעים לשלימות של פרי רק מאז שגרעיניהם יכולים לצמוח. כלל זה 
מוזכר במשנה )מעשרות פ"א משנה ג( על זרע תלתן ומוזכר בראשונים ר"ה יב,ב שזה גם 
הקובע בתבואה, ושליש המוזכר בתבואה הוא הזמן שנזרע ומצמיח. ולרמב"ם גם בפירות 
האילן צריכים שיגיעו לשלב זה. וכ"כ המשנה למלך שם והחזו"א שביעית סי' ז ס"ק יב 
ומעשרות סי' א ס"ק ו, שלדעת הרמב"ם גם בפירות האילן עונת המעשרות תלויה בתנאי 
זה, שלא מספיק שהם נעשים אוכל אלא צריך גם שגרעיניהם יוכלו להזרע ולהצמיח. )גם 
בחיטה אנו רואים שאף שהיא ראויה לאכילה כשהיא עוד לפני שליש, וכמו שכתוב בתוס' 
ר"ה יב,ב, ובמשנה חלה פ"א משנה ג שהעושה עיסה מתבואה שלא הביאה שליש חייב 
בחלה, ומ"מ עונת המעשרות של תבואה רק משליש הגידול, שאז היא גם נזרעת ומצמחת(. 

אמנם החזו"א מעשרות סי' א ס"ק ו כתב שרש"י סובר שלדעת אביי נחלקו ר"ש ורבנן 
אם עונת המעשרות של פירות האילן תלויה בנזרע ומצמיח, ולדעת רבנן אינם תלויים 
בנזרע ומצמיח, וא"כ לכאורה הלכה כרבנן )ראה בר"ש מעשרות פ"א מ"ד(. מאידך בתוס' 

רי"ד ר"ה יב,ב נראה שגם בפירות האילן צריכים נזרע ומצמיח. 

החילוק בין הנאכלים בקטנם לאלו שנאכלים רק בגדלם

על שיטת הרמב"ם שואל החזו"א )שביעית שם( שמבואר בו שעונת המעשרות בתפוחים 
ובאתרוגים כבר כשהם קטנים וכמו שמבואר במשנה מעשרות פ"א משניות א, ד, שדברים 
שהם אוכל בתחילתם, עונת המעשרות שלהם כבר בתחילתם, והרי אינם נזרעים ומצמיחים 
בקטנם, ולמה נחשב שהגיעו לעונת המעשרות. ומתרץ שבאוכל גמור ]כלומר: אוכל שראוי 
לאכילה מיד – בקטנם[ לא בעינן נזרע ומצמיח. ובמעשרות סי' א ס"ק ד הוסיף הסבר 
וז"ל: "היינו דקים להו לחכמים שהמינין הללו )שהם אוכל בתחילתם( אין שבחן חשוב 
בין קטנן לגדלן, וגם בקטנן הן אוכל חשוב, והלכך לא שייך למילף בהן שיעור כדרך שבני 
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קדושת שביעית בפירות הדר ואבוקדו שחנטו בשישית ונלקטו בשביעית

אדם מוציאין לזריעה. ור"ש פליג באתרוג וסבר שגם הוא בכלל שיעור שליש שזורעין 
אותו ומצמיח. ולא נחלקו ר"ש ורבנן במציאות הדבר וכו"ע מודו דאתרוג הוא אוכל טפי 
בקטנו מגפן ורמון וחברותיהן בקטנן, אלא פליגי בשיקול דעתם אם יש להכריע בו שיעור 
זריעה, וכו"ע מודו דבזמן זריעה הוא אוכל טפי פורתא". דהיינו שבדברים שהם אוכל גמור 
בתחילת גידולם, לא צריך שיהיו נזרעים ומצמיחים. אבל אתרוג אף שהוא ראוי לאכילה 
כבר בקוטנו מ"מ כיון שיש הבדל בין קוטנו לגודלו ס"ל לר"ש שעונת המעשרות רק משעה 
שנזרע ומצמיח, משא"כ שאר המינים המנויים שם במשנה כקישואין וירקות עלים, אין 
שום הבדל בכשירותם לאכילה בין גודלם לקטנם ובהם עונת המעשרות היא בתחילת 
גידולם אע"פ שאינם נזרעים ומצמיחים. ורבנן סוברים שההבדל באתרוג בין קוטנו לגודלו 

אינו נחשב משמעותי ולכן עונת המעשרות שלו כבר בקוטנו.

לסיכום: לדעת התוס' והר"ש ועוד ראשונים החנטה שהיא בתחילת הפרי קובעת אם 
הפירות שייכים לשנת שמיטה או לא. לדעת הרמב"ם "עונת המעשרות" קובעת ואחד 
מהתנאים לעונת המעשרות שהגרעין של הפרי יגיע לשלב של נזרע ומצמיח. אך נראה 
שלרש"י להלכה לא צריך בפירות האילן שיהיה נזרע ומצמיח, ומספיק שראוי לאכילה.

מלבד נידון זה האם הולכים אחר חנטה או אחר עונת המעשרות בכל פירות האילן - 
ובפירות ההדר והתפוזים בכללם, ישנו נידון נוסף האם יש להחמיר וללכת בהדרים אחרי 
לקיטה בשביעית כדין אתרוג שנחלקו בו תנאים, ואם כן פרי הדר שנלקט אחרי ראש 
השנה של שמיטה קדוש בקדושת שביעית, הוראת החזון איש היתה שאין לחוש ללקיטה 
בהדרים מכח צירופים שונים. אך לא כאן המקום להיכנס גם לסוגיא זו, ועיקר הדברים 

האמורים כאן הוא ביחס בין החנטה לעונת המעשרות.

הכרעת החזון איש לגבי קדושת שביעית בתפוזים היוצאים 
לשביעית

במכתב ששלח החזו"א זצ"ל למרן רבי חיים עוזר גרוזינסקי זצ"ל בשנת תרצ"ז לקראת 
שמיטה תרח"ץ כתב: "והנה בזמנינו ענין הנותן נוחיות הרבה בשמירת השמיטה, כי קדושת 
השביעית של התפוחי זהב )תפוזים( לא יהי' בשנת תרצ"ח רק בשנת תרצ"ט, מפני שפירות 
של תרצ"ח הביאו "שליש" בתרצ"ז, וא"כ כל פרנסת הפועלים הנתמך בעיקרו על הקטיף 
והעבודה בפרדסים של תפו"ז, לא יקופח בשנת תרצ"ח". רואים גם כאן שהחזו"א שחשש 
לדעת הרמב"ם שצריך שגידול השליש - שהוא עונת המעשרות יהיה לפני ר"ה של שמיטה 

ורק משום כך אינו קדוש בקדושת שביעית ולא מספיק שהחנטה היתה לפני שביעית. 

אולם החזו"א בספרו סי' כא ס"ק טז כתב : "תפו"ז של תשי"א הנלקטים בחורף תשי"ב 
)שמיטה( נראה שיש לסמוך על דעת רש"י ותוס'... דגם באתרוג אזלינן לענין שביעית בתר 
חנטה )ולא אחרי לקיטה(, והלכך אף אם תפו"ז כאתרוג שרי. ואף אם לא הביא שליש 
לפני ר"ה אפשר לסמוך על דעת תו' והר"ש דחנטה היא סמדר או בוסר, ואפשר דדין 
תפו"ז כאתרוג ד"עונת המעשרות" שלהן בקוטנן, וא"כ אף לדעת הרמב"ם חנטה שלהם 
סמדר או בוסר, וכ"ש בספק הביאו שליש יש להקל דאפשר דרובן מביאין שליש קודם 

ר"ה, והלכך מותר ללקטן כדרך כל השנים ולשלחן לחו"ל". 

בפשטות נראה שלקראת שמיטה תשי"ב התעורר ספק שמא יש מהתפוזים שלא מגיעים 
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לשליש גידולם לפני שמיטה ומ"מ התירם החזו"א מחמת כמה צירופים. א. כדעת 
התוס' והר"ש שחנטה קובעת והם חנטו לפני שמיטה, ב. ספק אולי הביאו שליש לפני 
שמיטה וספק ש"עונת מעשרות" שלהם כבר בקטנם, ואז אפילו שלא הגיעו לשליש 
גידולם לפני ר"ה אין בהם קדושת שביעית. שלשני הספקות האלה אין בהם קדושת 

שביעית גם לרמב"ם.

תפוזים מאוחרים ולימונים שהגיעו לעונת המעשרות אחרי ראש 
השנה

ולמעשה לפי זה יש לדון אם ניתן להקל גם בזנים המאוחרים של ההדרים – שלא היו 
בזמן החזון איש, זנים אלו נקטפים בחודשים .... ועיקר הנידון הוא האם החזון איש התיר 
דוקא בצירוף כל התנאים עליהם דיבר, היינו מלבד השיטות ההלכתיות: דעת תוס' ושאר 
ראשונים שהולכים אחר חנטה, ושאולי הדרים דינם כאתרוג שעונת המעשרות שלהם 
בקטנם, ולכן גם לדעת הרמב"ם יתכן שמתחייבים לפני שיביאו שליש, מלבד זה צריך 
גם שמסתבר שאכן רובם הגיעו לעונת המעשרות לפני ראש השנה של שביעית, אבל זן 
שפירותיו נגמרים בתקופה מאוחרת יותר ולא ברור שנחשב שהגיע לעונת המעשרות 

לפני ראש השנה, אולי בו החזון איש לא היה מיקל שאין בו קדשת שביעית, צ"ע.

עוד יש לדון בלימונים שפורחים ברוב ימות השנה - וכל הזמן חונטים לימונים חדשים 
על העץ, ובהם ברור שיש שחנטו לפני ראש השנה אבל הגיעו לעונת המעשרות אחרי 
ראש השנה, האם בהם החזון איש לא היקל לומר שאין בהם קדושת שביעית, ולא 
סמך על הצירוף של שיטת תוספות ושאולי גם לדעת הרמב"ם לא צריך שיביאו שליש 
כאתרוגים, ומה שכתב על התפוזים שהגיעו לעונת המעשרות זהו רק לרווחא דמילתא, 
אבל מעיקר הדין סמך על צירוף שיטת תוספות והספק אם גם לדעת הרמב"ם ההדרים 

דינם כאתרוגים שנאכלים בקטנם. וצ"ע.

אבוקדו

שאלה דומה, אם כי שונה מעט, התעוררה לגבי הזנים המאוחרים של האבוקדו כגון 
ה"ריד" )הפירות היותר עגולים(. זן ה"ריד" חונט בחודש ניסן אייר, אך הוא ראוי לקטיף 
מסחרי רק מחודש אדר של השנה הבאה ואילך, שרק אז הוא מגיע להבשלה. את הזן 

"ריד" קוטפים עד אמצע הקיץ. 

תהליכי גידול האבוקדו

תחילה יש לפרט את תהליכי הגידול האבוקדו ומה הם שלבי הבשלתו.

פרי האבוקדו כבר מתחילת גידולו אינו מר, אינו חמוץ ולא רעיל, אמנם כל זמן שהאבוקדו 
גדל על העץ הוא קשה מאוד ואינו מתרכך כלל כשהוא מחובר, רק אחרי שהפרי נקטף 
מתחיל תהליך ההתרככות שלו ומוכנותו לאכילה. עיקר הגידול של הפרי הוא בחודשים 
3-9, מהחודש ה - 9 ]שזה מקביל לחודש אלול בד"כ[ הוא מגיע לגודל הכמעט סופי שלו 
וממשיך לגדול יותר לאט. השומן נוצר בפרי בשלבים המאוחרים יותר של התפתחותו, 
כשבסוף הבשלתו מגיע הפרי ל20%. אך בפועל הוא נקטף לשווק מסחרי כבר כשיש 
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קדושת שביעית בפירות הדר ואבוקדו שחנטו בשישית ונלקטו בשביעית

בו רק 9% שומן, הסיבה לכך שהפרי לא נקטף לפני שהוא מגיע ל 9% שומן היא משום 
שלטענת המגדלים והמומחים על פי נסיונות רק כשיש בו אחוזים כאלו של שומן הוא 
מתרכך לאחר שההוא נתלש בתנאים רגילים בצורה טובה וגם טעמו טעים, השלב שבו 
נוצר בו 9% שומן, כמעט בכל הזנים, הוא אחרי ר"ה, אלא שכפי שנראה בהמשך הדברים 
גם לפני שלב זה הוא יכול להתרכך ולהיות ראוי לאכילה אף שהוא יצטמק וגם טעמו לא 

תמיד יהיה מובחר. 

מאחר שישנו שלב שאם יקטפו אותו הוא כלל לא יתרכך, מסתבר היה שאם הוא הגיע 
לשלב שבו בתנאים רגילים )תנאי הבית רגילים( הוא יתרכך אפי' לא בצורה מושלמת 
נחשב שבא ל"עונת המעשרות" שהרי כל עונת המעשרות היא רק בתחילת ההבשלה 

כמו שמוכח במשניות וברמב"ם. 

אלא שצריך היה לברר האם אכן כל זני האבוקדו שנקטפים לפני ראש השנה ונשמרים 
בתנאים רגילים מתרככים ונעשים ראויים לאכילה. וכן, מאחר ולדעת הרמב"ם שלב זה 
של עונת המעשרות מקביל לנזרע ומצמיח, יש לברר האם גרעיני פירות אבוקדו שנקטפו 

ערב ראש השנה נזרעים ומצמיחים.

 שאלנו את המומחים האם הפרי ראוי כבר לאכילה בר"ה והאם גרעינו יצמח כשישתלו 
אותו. והם אמרו שאין להם בזה נסיון וידע ברור והם יכולים להגיד רק השערות. לכן היה 

עלינו לבדוק בעצמנו. 

הבדיקות שנעשו

בתחילת שנת שמיטה תשס"ח לקחנו פרי אחד מזן ה'ריד' והנחתי אותו לראות אם יתרכך 
ויהיה ראוי לאכילה. ואכן לאחר כשלשה שבועות הוא התרכך והיה ראוי לאכילה ולמריחה 
על לחם, אמנם הוא התכווץ מאוד וטעמו לא היה כ"כ משובח. בשנת תש"ע חזרתי שוב 
על הבדיקה. קטפתי עשרה פירות אבוקדו מזן ריד משתי חלקות בקיבוץ משואות יצחק 
בתאריך 10.09.09 )שמיטה בתשס"ח התחילה ב-13.09 ובתשע"ה תתחיל ב-25.09, השנה 
ראש השנה היה מוקדם יותר ב - 7.09(, הם שקלו יותר מחצי ממשקלם הסופי. הנחתי 
אותם בכמה מקומות בעלי חום שונה, וגם בחום של חלל החדר, וכל הפירות התכווצו מאד 
ואיבדו כ-40% מהמשקל ששקלו בעת שקטפתי אותם, אך התרככו והיו ראויים לאכילה 
ולמריחה על הלחם. כך שאם הדיון היה אם הגיעו לשלב של אוכל, נראה שאכן הם הגיעו. 

אך יש לדון האם מה שנעשו ראויים למאכל הוא רק כשהתכווצו הרבה ממה שהיו 
כשנקטפו, זהו סיבה לומר שלא נחשב שהגיעו לעונת המעשרות. כי הפרי כפי שהוא 
בצורתו אינו ראוי לאכילה. הגם שחיטה גם היא כאשר היא מגיעה לשלב של נזרעת 
ומצמחת שזה עונת המעשרות שלה, היא עדיין לחה וגדולה וכשקוצרים אותה באותו שלב 
היא מתכווצת. מכל מקום יש לחלק שחיטה תמיד מצטמקת, גם בסוף גידולה, וממילא 
כך היא צורת גידולה שמפסידה ממשקלה כשמתיבשת ונעשית ראויה לקמח, משא"כ 

אבוקדו אם נשאר בעץ ומגיע לסוף גידולו הוא מתרכך בלי להתכווץ, וצ"ע.

ניסינו גם להנביט את הגרעינים של האבוקדו בכוסות עם מים, ולשם השוואה שמנו 
גם חמש גרעינים מזן "אטינגר" )שהוא זן מוקדם( שכבר היו בשלים באותו הזמן. ואכן 
מהאטינגר צמחו שלושה גרעינים מתוך החמשה )מצוי שלא כל הגרעינים צומחים(, ואילו 
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מהגרעינים של ה"ריד" לא צמח אף אחד. כך שלכאורה נראה שעדיין לא הגיעו לשלב 
של נזרע ומצמיח. לשם ביקורת קטפתי ארבע פירות מאותו הזן באותה החלקה בחודש 

אדר, והנבטתי את גרעיניהם במים ואכן צמחו שלושה מתוך ארבע. 

האם פוסקים את הרמב"ם שצריך נזרע ומצמיח

א"כ כיון שחוששים לדעת הרמב"ם שכדי שלא תהא קדושת שביעית צריך שהפירות 
יגיעו לעונת המעשרות לפני שמיטה, יש לדון האם חוששים להלכה גם לדעת הרמב"ם 
"שעונת המעשרות" היא כשמגיע לשלב של נזרע ומצמיח, או שבשאלה של נזרע ומצמיח 
סומכים על רש"י שההלכה כחכמים שלא צריך בזה נזרע ומצמיח ומספיק שראוי לאכילה. 

ומסתבר שאפשר להקל בזה.

 אמנם כפי שכתבנו לעיל ממרן החזו"א זצ"ל שדברים שהם כבר אוכל גמור בתחילתם 
לא צריך בהם שיהיו נזרעים וצומחים, א"כ יש עדיין לבדוק האם האבוקדו גם בתחילת 
גידולו כבר ראוי להתרכך ולהיות ראוי לאכילה, שאם הוא ראוי לאכילה, אזי אין שאלה אף 
לדעת הרמב"ם. ואם כן יש לבדוק האם אכן האבוקדו הוא מן הפירות שנאכלים בקטנם, 
משום שאף שבמשנה הובאו רק תפוחים ואתרוגים וירקות, האבוקדו הרי לא היה בזמנם, 

והוא גם לא מוזכר בפירות שצריך שיביאו שליש, וצ"ע למעשה.

הוראת רבותינו בסוגיא זו

לגבי הספק בהוראת החזון איש להקל בתפוזים מצאתי ברשימותי, ששאלו את רבותינו 
מרנן הגרי"ש אלישיב והגר"נ קרליץ זצ"ל לגבי האבוקדו )השאלה לא היתה ע"פ כל המידע 
שהובא כאן, אלא רק שאיננו יודעים האם האבוקדו הגיע לעונת המעשרות(. וזו הלשון 
המופיעה אצלי: הרב אריה דביר שאל את הגר"נ קרליץ שליט"א מה דין אבוקדו שספק 
מביא שליש בשביעית ואם כן הוא ספק קדושת שביעית, משום שהחזו"א סי' כא ס"ק 
טז שמתיר פירות הדר מצרף שאולי דינם כאתרוג שעונת המעשרות שלהם בקטנם אף 

לדעת הרמב"ם וזה לא קיים באבוקדו.

וענה הגר"נ שזה לא עיקר כחזו"א אלא שאם ודאי חנטה לפי התוס' בשנה שישית וספק 
חנטה לפי הרמב"ם זה מספיק כדי להתיר.

שאלנו את מרן הגרי"ש שליט"א כדלהלן:

1. החזו"א מתיר פירות הדר בחורף של שמיטה בכמה צירופים )למרות שבסי' ז' כתב 
שיש לחוש שהם כאתרוג ולחוש לנלקטו בשביעית כדעת הרמב"ם(, או כרוב ראשונים 
שגם באתרוג חנטה קובעת, וכר"ש ותוס' שחנטה היא תחילת הפרי. ואז לרמב"ם שהוא 
שליש אולי בהדר הם כמו אתרוג שעונת המעשרות שלהם כקטנם ובפרט שספק הביא 

שליש ואולי רוב. 

השאלה באבוקדו שאין צד שעונת המעשרות לפני שליש מה הדין.

ומרן ענה "שע"ז אין חזו"א ויש לחוש, אם מביא שליש אחרי ר"ה".
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הזמין קייטרינג מירקות שביעית בהיתר של "שליחות"  בירקות נכרי )לנוהגים קדו"ש( ונתקלקלו

שנת השמיטה והלכותיה מזמנת שאלות הנוגעות גם לחושן משפט, מאמר זה 
העוסק בהשלכה הנובעת מאופן קניית פירות נכרי לנוהגים קדושת שביעית 

בפירות אלו, לגבי מקח טעות ואחריות בעלי קיינטרינג וכדומה.

הרב שלמה ידידיה זעפראני שליט"א
ראש כולל ואב"ד יכתר תורהי

הזמין קייטרינג מירקות שביעית בהיתר של 
"שליחות"  בירקות נכרי )לנוהגים קדו"ש( 

ונתקלקלו
שאלה: אדם מב"ב הזמין "קייטרינג" לאירוע של שבת "שבע ברכות", ונוהג כפסק המבי"ט 
ומהרי"ט והחזו"א שנוהגים קדושת שביעית בפירות של נכרים. והנהוג בזה שממנים את 
בעל ה"קייטרינג" שליח לקנות עבור המזמין את הפירות והירקות, והמזמין משלם לבעל 
ה"קייטרינג" את מה ששילם על המוצרים ובתוספת שכר טירחא. ויכול בעל ה"קייטרינג" 
לעשות שליחים אחרים לקנות את התוצרת, ובדרך כלל "ועדת השמיטה" היא הקונה 

עבור הלוקח מהגוי.

והנה בזמן האירוע נמצאו המאכלים שנקנו מהגוי מקולקלים, ועתה תבע המזמין את 
בעל ה"קייטרינג" על ביטול מקח. לעומתו השיב בעל ה"קייטרינג" כי לא נעשה ביניהם 
שום עיסקת מקח אלא שליחות, וממילא לטענתו מה שנתקלקלו המוצרים הוי במזלו 

של המשלח. עם מי הדין.

תשובה:

א אע"פ שהעסקא אינה עיסקת מקח אלא שליחות מ"מ יש להבחין מדוע קרה 	.
שנתקלקלו הירקות.

א אם אירע הדבר באונס גמור הרי דבכה"ג המשלח )בעה"ב( סופג את הנזק, ובכה"ג 	.
אף חייב לשלם הן על המוצרים והן שכר טירחה.

א אבל אם היה זה בפשיעת השליח )בעל ה"קייטרינג"(, או אפילו באונס של גניבה ואבידה 	.
הרי זה באחריות השליח בשכר, ופטור בעה"ב המזמין מכל תשלום ]עבור הירקות[.

א אונס גמור פירושו כגון מקרה של שריפה באונס, או ליסטים מזויין וכיו"ב, אבל 	.
קלקול הירקות בסתמא דמילתא אינו אונס גמור אלא לכל היותר אונס של גניבה 
ואבידה או התרשלות ממש, ושעל כן נראה בסתמא לפטור את בעה"ב המזמין בטענה 
דלתקוני שדרתיך ולא לעוותי, ושעל כן פטור הוא מלשלם על הירקות שנרקבו וכן 
משכר טירחא, דלהכי יהיב ליה אגרא על מנת שיעיין היטב במוצרים שקנה ובישלם, 

ומשלא עשה זאת כראוי, נתבטלה שליחותו והפסיד את שכרו.
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מקורות ונמוקים:

דין סחורה בפירות שביעית, ודין שליחותא. 

א קיי"ל דאין עושין סחורה בפירות שביעית, ולא יהיה לוקח ירקות שדה ומוכר כנפסק 	.
ברמב"ם )פ"ו משמיטה ויובל הלכה א-ב(. ומ"מ נפסק שם ברמב"ם )הי"ב( דהאומר 
לפועל הא לך איסר זה ולקט לי ירק היום שכרו מותר ואינו כדמי שביעית, אלא 
מוציאו בכל מה שירצה, ולא קנסו את הפועל להיות שכרו כדמי שביעית, ואם אמר 
לו לקט לי "בו" היום ירק, הרי זה כדמי שביעית ואינו מוציאו אלא באכילה ושתיה 
כפירות שביעית. ע"כ. וטעם החילוק הוא כמפורש ברש"י גמ' ע"ז )סב, א( דלקט לי 
פירושו שכר פעולה ושרי, אבל לקט לי "בו" היום הו"ל שכר הפרי כמכר, ולכך נתפסים 

הדמים להיות דמי שביעית.

א ואע"ג דקיי"ל אין מוסרין פירות שביעית לעם הארץ, וזאת מחשש שלא ידע לנהוג 	.
בהם כהלכתן, מ"מ אין איסור מסירת דמי שביעית לגוי, וכדכתב המבי"ט )ח"א סימן 
כא(, והחזו"א )שביעית סימן י אות יד(. וע"ע דרך אמונה )פ"ו ה"ג ביה"ל ד"ה כשמוכרין( 
מש"כ לבאר מדוע אין בזה גם משום מידה ומשקל, כיון שלא נעשית המכירה בין 

החנוני לקונה, אלא ששוקל ומודד לברר חלקו שהביא לו בשליחות מהגוי.

א בנ"ד שהפירות הם של גוי גם לנוהגים קדו"ש בפירות גוי מותר לקנות ממנו ולשלם 	.
על התוצרת, והחנוני או בעל ה"קייטרינג" הם רק שליחים לקנות את התוצרת עבור 
המזמינים שהם המשלחים, ורק נוטלים שכר הטירחא חוץ מתשלום דמי התוצרת. 

עסקת שליחות ופועלים מול עסקת מכרב. 

א עיין שו"ע חו"מ )סימן שלג ס"ח( דמי שהזמין מחייט שיתפור לו בגד וביטל המזמין 	.
את ההזמנה חייב לשלם לחייט את ההפסד מדינא דגרמי, ומקורו מתשובת הרא"ש 

)כלל קד(.

א והוקשה לנתיה"מ שם )ס"ק טו( והחזו"א )ב"ק סימן כג אות לה( למה צריך לחייב דוקא 	.
כשהפסיד מדינא דגרמי תיפוק ליה שהפועל עשה שליחותו ואין בעה"ב יכול לומר לו 
טול מה שעשית בשכרך, וכנפסק בשו"ע חו"מ )סימן שלו(. וחילקו בין עסקת פועלים 
ושליחים לבין עסקת מכר. דבעה"ב שמעמיד פועלים או שליח לעשות פעולה, הרי 
שיד פועל כיד בעה"ב ומה שעשה הוא לקנינו של בעה"ב ואינו יכול לחזור בו גם אם 
לא יהיה הפסד כיון שהמוצר שייך לבעה"ב, וגם אם נאס הרי זה באחריות בעה"ב, 
ושזה המקרה בסימן של"ו. אבל בתשובת הרא"ש ומרן השו"ע )סימן שלג( דעשה 
עסקת מכר, דאומר לחייט שיתפור לו הבגד והוא יקנה ממנו, ובזה כשמבטל את 
העסקא אין חיובו אלא מדינא דגרמי לשלם ההפסד שנגרם לחייט. וכמו"כ נפק"מ 
במקרה של אונס, דבשליח סופג המשלח את האונס, אבל במכר הרי זה במזלו של 

החייט, והמזמין פטור משום גרמי באונס )עיין בספרי משפט שלמה ח"ב סימן כ(.

א בנ"ד שהעסקא היא שליחות כנ"ל, ועל כן יש לדון בה מהלכות שלוחין.	.
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הזמין קייטרינג מירקות שביעית בהיתר של "שליחות"  בירקות נכרי )לנוהגים קדו"ש( ונתקלקלו

לתקוני שדרתיך ולא לעוותיג. 

א עיין שו"ע חו"מ )סימן קפב ס"ג( דאם טעה השליח וקנה ביוקר אפילו כל שהוא בטל 	.
המקח בין בקרקע ובין במטלטלין, שיאמר לו המשלח לתקוני שדרתיך ולא לעוותי. 
ומ"מ בסתמא נפסק שם בשו"ע )ס"ד( דאמרינן ששלח המשלח בין לתקוני בין לעוותי. 
ומ"מ כתב שם הש"ך )סק"ד( דכל זה באונאה שאין בה ביטול מקח, אבל באונאה שיש 
בה ביטול מקח כגון ביותר משתות או במום במקח בודאי לא גרע מהבעל דבר עצמו 
ואמרינן דלא שלחו לביטול מקח. ושעל כן גם בשליח בחינם אם קנה דבר שיש בו 
מום בטל המקח ואין המשלח מתחייב לשלם משום דיאמר לו לשליח לתקוני שדרתיך 

ולא לעוותי, והשליח יעשה דין עם המוכר.

א יתירה מזו גם באונאה פחות משתות כתב הסמ"ע )סימן קפב סק"ח, וסימן קפה ס"ק 	.
יב( דכל זה בשליח בחינם אבל בסרסור בשכר לכו"ע יאמר השליח לתקוני שדרתיך ולא 
לעוותי. מיהו כל זה בדעת הרמב"ם ומרן השו"ע )סימן קפה ס"ה(, אבל בדעת הראב"ד 
והרמ"א )שם( גם בסרסור אמרינן דבסתמא התנה בין לתקן ובין לעוות והמקח קיים. 
ומ"מ גם להראב"ד כתב הנתיה"מ שם )סק"ו( דכל זה דוקא באונאה שטוען השליח 
שכך ציוה לו המשלח ולא הויא אונאה, אבל באונאה יותר משתות או במום במקח 
שגם השליח מודה שנתאנה לכו"ע בטל המקח ויאמר המשלח לתקוני שדרתיך ולא 

לעוותי וכדברי הש"ך הנ"ל )סימן קפב סק"ד(.

א הלכך בנ"ד שבעה"ב המזמין נחשב משלח ובעל ה"קייטרינג" הוא השליח לקנות, 	.
ונמצאת התוצרת בעלת מום שהירקות נמצאו רקובים, הרי שיאמר המזמין לשליח 
לתקוני שדרתיך ולא לעוותי, ושעל דעת כן לא שלחתיך, ובנ"ד גם השליח מודה שירד 
על דעת להביא פירות טובים ולא רקובים, אלא שעדיין יש לעיין היאך הרקיבו הירקות.

שליח בשכר דינו כש"ש דחייב בגנו"א ופטור מאונסד. 

א פסק מרן השו"ע חו"מ )סימן קפה ס"ז( דכל סרסור שאבד החפץ מידו או נגנב אפילו 	.
בשעת הליכה, חייב לשלם מפני שהוא נושא שכר.

א וע"ש סמ"ע )ס"ק יח( דכתב דאפילו אם עדיין לא נמכר החפץ ]והוא נשלח למוכרו[, 	.
ושמא לא ימכרנו, אפילו הכי הוי ש"ש, ומכל שכן בחזרה דהיינו אחר שכבר מכר 

החפץ, דאז פשיטא דהוי ש"ש, הוב"ד גם בנתיה"מ שם )חידושים ס"ק טו(.

א ואמנם באונס גמור הסרסור פטור, ולא עוד אלא שגם זכאי לקבל את שכרו אם ביצע 	.
את שליחותו, וכדין שליח שנשלח להוביל כרוב לחולה ומצאו שנתרפא או מת, דכיון 
דעביד שליח שליחותיה ורק קרה אונס שהבריא החולה או מת, הרי זה נוטל את שכרו, 
כנפסק במרן השו"ע )סימן שלה ס"ג(, וע"ע מש"כ בספרי משפט שלמה )ח"ב סימן כ(.

מסקנא דדינאה. 

א על אף דבנ"ד אין העסקא בין המזמין לבעל ה"קייטרינג" עסקת מכר שכן פירות שביעית 	.
אסורים בסחורה, אלא הויא עסקת שליחות, מ"מ ישנם מקרים שהם באחריות המשלח, 

וישנם מקרים שהם באחריות השליח בשכר.
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א במקרה של אונס גמור כגון שנשרפה הסחורה באונס או ליסטים מזויין וכדו', בכה"ג סופג 	.
המשלח את האונס, וחייב לשלם על הסחורה, ויתירה מזו אי עביד שליח שליחותיה חייב 

המשלח לשלם לו גם את שכר העבודה.

א במקרה של התרשלות השליח כגון שקנה סחורה לקויה בודאי הוי פשיעה ופשיטא 	.
דבכה"ג הוא זה שסופג את האחריות, ופטור המזמין מלשלם שום דבר. וע"ע גמ' יבמות 
)פט.( תורם קישות ונמצאת מרה, אבטיח ונמצא סרוח, הו"ל שוגג קרוב למזיד, דאיבעי 

ליחה למיטעמיה, וע"ש בתוספות

א במקרה רגיל שנתקלקל האוכל נראה דכל שלא הוי אונס גמור הוי כאונס דגניבה ואבידה 	.
ושזה באחריות הסרסור, ושעל כן גם בכה"ג האחריות היא על בעל ה"קייטרינג", ופטור 
המזמין מלשלם שום דבר, משום דא"ל להכי יהבי לך אגרא כי היכי דתינטר לי נטירא 
יתירתא, וכדין טבח אומן שקלקל שאם בשכר חייב, וכביאור התוספות ב"ק )צט:( דהו"ל 

כאונס דגניבה דחייב בשכר.
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עיצוב פירות שביעית

'סידורי פירות' עיצוב וחיתוך פירות לנוי וקישוט באירועים ושמחות – היא אומנות 
מקובלת כיום, בעקבותיה עולה הנידון האם אומנות זו מותרת בפירות שביעית, 

מאמר זה דן בשאלות המתעוררות ודורשות הכרעה בנידון זה.

רבי צבי שרלין שליט"א
רב קהילת רמת אשכול

עיצוב פירות שביעית
א. נשאלתי בנוגע לאומנות מצויה בזמנינו, עיצוב וסידור פירות, שעורכים מגשים או 
אופנים אחרים של פירות חתוכים, בצורות שונות ונאות מרהיבי עין, וגם גילופים שונים 

על צדם החיצוני של אבטיח ומלון וכיוצ"ב.

מהו לעשות כן בפירות הקדושים בקדושת שביעית

והנה יש בדבר זה אופנים שונים. ובאתי להציע לפני החכמים את הספיקות וחששות 
שיש בענין, ולעוסקים בתורת הזרעים משפט ההכרעה.

האם נחשב כגרם הפסד שמעמידם לנוי ולא לאכילה

ב. ישנם מקרים בהם סידור הפירות נועד להביע הכרת הטוב וכדומה, והרגילות במצבים 
כאלו, המגש מונח בכניסה לאירוע וכיוצ"ב, ואין רגילות לאכלו כלל, וכך עוברות השעות 
עד שעל פי רוב האוכל כבר נמאס ונרקב. באופנים כגון אלו, עיקר החיתוך והעיצוב הוא 

לנוי ולא לאכילה, ואפילו אם מעט נאכל, בהרבה מן המקרים הרוב לא נאכל.

וא"כ עיצוב כזה הוא הפסד בידיים ולא גרמא, כי להניח מגש זה בתנאים שנמאס ונרקב 
ואינו משמש לאכילה, היא פעולה בידיים של הפסד. ויש לחוש כן גם שמכשילין את 

השליח המביא לאירוע.

ג. ומצינו במהרי"ט סי' פ"ג דגרם הפסד פירות שביעית מותר, והוכיח כן מירושלמי שמובא 
בר"ש פ"ב מ"ב "בהדא קינסתא דירקא, מסקין לה לאיגרא והיא יבשה מן גרמה", ופי' 
המהרי"ט דקינסתא הוא מאכל אדם, וא"א להאכילו לבהמה, אא"כ מיבשים אותו תחילה, 
והתיר הירושלמי ]לפי הבנת המהרי"ט[, להעלותו לגג להתיבש, אע"פ שבכך יהא ראוי רק 
לבהמה, מותר לעשות כן, כיון שההפסד, שהאוכל מתהפך ממאכל אדם למאכל בהמה, 
בא מאליו ובגרמא ולא ע"י מעשה בידיים, ואין כאן מפסיד פירות שביעית. עוד הוכיח 
מירושלמי פ"ט ה"א ולא נמצא מאבד אוכלי בהמה, ומשני, מאיליהן אבודין. ולכאורה 

לפי"ז גם עיצוב הפירות הוא לא הפסד בידיים.

ד. אמנם דברי המהרי"ט אינם מוסכמים, הגם שהרדב"ז סי' ה' סק"א הסכים למהרי"ט, 
ובדרך אמונה ציון ההלכה פ"ה ה"ג ס"ק כ"ח הבין בדעת החזו"א דגרם שרי, מ"מ האריכו 
חכמי זמנינו שאין הדבר פשוט להיתרא. עי' מקדש דוד סי' נט שביעית סעיף מב, וחוט 
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השני פ"ה ה"ה בענין גרם הפסד, וכן משמעות דברי מרן הגרי"ש אלישיב בקובץ 
תשובות ח"ד סכ"ג ]ויש לדון אם זו הכרעתו[. ובמשמרות השביעית פט"ז הערה 54, 

ובס' הנדמ"ח מנחת איש באריכות במילואים סי' ד. ועוד מחברים.

ובנד"ד יש מקום להחמיר, כי היות והקילוף והחיתוך והסידור באותם מצבים על פי רוב 
לא נועד לאכילה, כפי המציאות הקיימת, דעיקרם לנוי ושמחה, נמצא שכל ההתעסקות 

עם הפירות מעיקרא, אינה כלל לאכילה. וכל ההתעסקות סופה להפסד.

אם מה שחותכים הרבה מן הפרי עם הקליפה חשיב הפסד פירות 
שביעית

ה. עוד מצוי בסדרי ההכנה של האומנות הזו, שחותכים באופן שהרבה מהפרי נשאר 
דבוק בקליפות, מעבר למה שמקובל בשימוש הביתי. ואע"פ, שהאומנות הזו כבר אינו 
דבר נדיר והיה מקום לחשוב שדרכו בכך, מ"מ הרבה פעמים הקילוף הוא רחוק משיעור 
קילוף בבית - תלוי כמה צריכין מן הפרי, והקליפות מזולזלות שם. וכה"ג גם אם המגש 

פירות הזה נועד לאכילה ממש, מ"מ יל"ע אם מותר להכין כך.

דאמנם מצד אחד מצינו בחזו"א סי' יד סק"י ד"ה נראה, שלמד היתר קילוף פירות, אף 
בפרי שאפשר לאוכלו עם הקליפה כמו תפוחים, מירושלמי תרומות פי"א ה"ד לענין 
תרומה, ומקנב בירק כל שהוא רוצה, וה"ה בשביעית. ולפי"ז אין צריך לצמצם בשיעור 
הקילוף, ויכול לקלף ברווח, הגם שחלק לא מבוטל הולך עם הקליפה. וכן נוטה לשון 
החזו"א בסוסק"י: מסקנא דמלתא דקולף בפירות ומקנב בירק כל מה שרוצה, ומניחן 

בכלי עד שירקבו ויפסלו וכו'.

מ"מ, הקילוף המדובר הוא מעבר לקילוף, ודומה יותר לחלוקת פרי. אלא שיש להבחין 
בין חיתוך זה לחיתוך פירות לאכילה, שכאשר חולק קצוות הפרי עם חלק מהפרי ונחשב 
כחיתוך השארית לא נהפכת לפסולת. משא"כ כשחותך קליפה עם הרבה פרי יתכן 

שהאוכל בטל לקליפה, ודומה יותר להפסד.

ולא דמי למה שהובא בשם פוסקי זמנינו, בספר משפטי ארץ ובחוט שני פ"ה סוף ה"ה 
בשם מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל דאדם רשאי לקחת פרי ולחתוך ממנו חלק, ע"מ לאכול, 
והשאר עלול להתקלקל ולהירקב, דהתורה לא הגבילה את האכילה, וזו צורת האכילה. 
משא"כ הכא, כיון שקילפו הרבה, והכל נהפך לפסולת, אפשר דבכלל מעשה הפסד הוא.

ובשו"ת משנת יוסף חי"ב סי' ס"א נוטה לאסור בזה.

קילוף וקניבת ירק

ו. ולכאורה יש מקום לעיין בדברי החזו"א, איך למד היתר קילוף קליפת התפוחים הנאכלת 
אצל רוב בני אדם לכתחילה, מדין קניבת ירק, שהוא הסרת העלים המעופשות ]כלשון 
הרמב"ם הל' שביתת עשור פ"א ה"ג בדין קניבת ירק ביוה"כ מן המנחה ולמעלה, וכן 
משמע בירושלמי פ"ח ריש ה"ב שכולל ברשימה אחת, פת שעיפשה, קניבת ירק, ותבשיל 

שנתקלקל צורתו, דכולם אין מחייבין אותו לאכלו[. 
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עיצוב פירות שביעית

ואפשר דקניבת ירק עכ"פ ראוי ע"י הדחק, וכמ"ש המג"א בסי' תריא סק"ב, גבי יוה"כ 
דעלין אלו ראויין ע"י הדחק, כמ"ש הראשונים בשבת קי"ד, דאל"כ הוי בורר דאורייתא, 
ולא היה מותר ביוה"כ מן המנחה ולמעלה. וכיון שראוי ע"י הדחק חשיב אוכל, אלא שבכ"ז 
אין מחייבין אותו לאכול אוכל סוג ב', ולכן המקלף תפו"ע לדידיה ג"כ חשיב כאוכל סוג 

ב' אע"פ שלרוב בני אדם הוא אוכל לכתחילה, כיון שאין זה דבר זר.

ז. ועוד, היות ומקור הילפותא בחזו"א הוא מירושלמי תרומות פי"א ה"ד שקניבת ירק 
מותרת בתרומה, והרמב"ם בפ"ה ה"ב כתב ללמוד שביעית מתרומה, ובספרא פר' אמור, 
פרשה ד תחילת פ"ד אות יא דרשו שמותר לסלת את החיטים כל שהוא רוצה, ומקנב את 
הירק כל שהוא רוצה. מהלשון כל שהוא רוצה משמע שאין בזה כלל אחיד, אלא דרגות 

יש בדבר, לאנשים רגילים, ומפונקים ואניני הדעת ביותר.

שו"ר בפי' ברכת מרדכי שעל הירושלמי שביעית )בהוצאת בית המדרש להלכה בהתישבות( 
פ"ח ה"ב בהערות אות ח שהאריך בדרגות שונות של עיפוש מה נכלל בקניבת ירק.

האם פגם בטעם המאכל נחשב הפסד

ח. עוד נודע, כי מצוי שמזלפים מי סוכר או לימון על הפירות החתוכים כדי לשמור על 
רעננות הפרי, שיראה טבעי וטרי, ואם אכן המדובר באופן שסוף הפירות להיאכל, ולא כמו 
שהזכרנו לעיל, בכ"ז יש לדון אולי נפגם טעמם אחרי שעות שעומדים בלי שימור, וא"כ 
שמא זה בכלל מ"ש בתוה"א ח"א פ"ח מ"ו, וז"ל: דבר שדרכו לאכול חי, אין אוכלין אותו 
מבושל, וכן להיפוך, ומשמע אף דיהיה ראוי אח"כ לאכילה, רק שאינו טוב כמו מקודם, 

אסור, וכ"ש היכא דלא יהיה ראוי אח"כ אלא ע"י הדחק.

הנאתו קודם ביעורו

ט. עוד התבוננתי אחר שהמציאות הוא כי הפירות הללו עומדים לנוי ולשמחה, ]עי' לעיל 
אות ב[, אפשר שנחשב הדבר שהעמיד הפירות להנאה אחרת ולא לאכילה, אף אם יבואו 
לבסוף לידי אכילה. וה"ז כשימוש אחר בפרי, בפרט כשמגלפים ועושים צורות מיוחדות, 

כיתובים וכו'.

ובפירות שביעית יש דין ששימוש הפירות יהיה באופן שהנאתו וביעורו שוים, כמ"ש 
בב"ק קא, א ובסוכה סופ"ג, והגרע"א בב"ק קא, א הסביר, כי טעם תנאי הנאתו וביעורו 
שוין הוא דבהנאתו אחר ביעורו נמצא שביעורו היה כמעשה הפסד בעלמא, שהרי ההנאה 
אח"כ. משא"כ כשהנאתו וביעורו שוין, ובאין כאחת, הרי ההנאה היא שימוש הפרי. ולפי"ז 
כשהנאתו קודם ביעורו באופן שלא יופסד הפרי, אין חיסרון. ועי' דרך אמונה פ"ז הי"ט 
בבה"ל ד"ה הוורד, דבפרי שהנאתו וביעורו שוין, ויש בו קדושת שביעית, אם נהנה בו 

קודם ביעורו – מותר.

ועל כן נראה שאע"פ שאין הפירות נאכלים מיד, ותחילתם שנהנים בראייתם, היות באופן 
שהמציאות שאין שום הפסד בעצם הדבר, ה"ז כמו שהתירו להשתמש בפירות שביעית 

לרפואה, באופן שהפרי נשאר ראוי לאכילה לגמרי.
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איסור סחורה בפירות שביעית ודין צבע

י. ויש לדון האם באופן זה עוברים באיסור סחורה בפירות שביעית. שנינו בפ"ז דשביעית 
מ"ג: "והצבע – צובע לעצמו, ולא יצבע בשכר, שאין עושין סחורה בפירות שביעית". וכ"פ 

הרמב"ם פ"ו ה"ב. ופי' הרא"ש במשניות שם וצביעה בשכר היינו סחורה. 

וכתב הלחם שמים ליעב"ץ שם, דאיסור הצבע לצבוע בשכר הוא בצבעים ]הקדושים 
בקדושת שביעית[ שלקט לעצמו וזכה בהן מן ההפקר. ובליקט יותר מכדי צורך לעצמו, 
לצורך צביעת אחרים, או ליקט לעצמו והותיר, אז אסור לצבוע לאחרים. והחמירו בו רבנן 
כיון שעושה מלאכה בהן אחר שהותירן ]ממה שהיה משתמש לעצמו[, ומשביחן במתכוין 
למוכרן. ומשתכר במלאכה שעשה בפירות שביעית, ודמיא טפי לסחורה ממש, ולכן החמירו 
בו לענין טובת הנאה. ]ובירושלמי על אתר: מהו לצבוע בטובת הנאה ופשיט לאיסורא[. 

]אע"פ שלהרמב"ם פ"ה ה"ו מהל' אישות טוה"נ אינה ממון, וכן היא דעת הרבה ראשונים, 
וכן מסקנת הש"ך בחו"מ סוף סי' ש"נ, ומסקנת דרך אמונה, פ"ו ה"ב ס"ק י"ג דאסור לצבוע 

בטובת הנאה, והאריך החזו"א בזה בסי' יג בס"ק כג[. 

ומשמע בדבריו שאין זה איסור סחורה גמור, אך מ"מ החמירו בו לאסרו.

ובמשנת יוסף פ"ח מ"ד בתוספות אחרונים בשם ס' פני זקן, כתב שדרך הצבע לצבוע 
בסמנים של עצמו, וכשמוכר – דמי צבעו מוכר, שהרי קנה כבר הסממנים והרי זו סחורה.

וכן הוא בחזו"א פי"ג ס"ק י"ז וז"ל: נראה דמותר לצבוע בשכר טורח הצביעה כשהצבע 
של חבירו דהכא הצבע הוא כפועל, אבל כשהצבע שלו והצמר של חבירו וצובעו בשכר, 

חשיב כשעושה סחורה בפירותיו וכו'. עכ"ל.

משמע שסברו דמיירי באיסור סחורה גמור

יא. והיה מקום לדון אם כל הני גדולים נתכוונו לגדר אחד, דמלשון הלחם שמים משמע 
קצת שהוא חומרא, ועיין היטב בלשון ערוה"ש כאן פכ"ה ס"ו. ומלשון הפני זקן והחזו"א 
משמע שזו סחורה גמורה, ואסורה מה"ת. ככל סחורה שדעת הרמב"ן בסה"מ, במצוות 
עשה שהוסיף מצוה ג, דעובר בעשה, וכ"ד רש"י ותוס' בקידושין כ, א. וכן משמע לשון 
הרמב"ם לגבי צבע, שזו סחורה גמורה. ועוד הביא במשנת יוסף הנ"ל פ"ז מ"ב שיטות 

המפרשים, דמשמעות הר"ש והרע"ב דאפילו צבעים של בעה"ב גם כן אסור.

יב. ומעתה בנד"ד, אם נשוה לצבע, וכמ"ש החזו"א, לכאורה כשעושין סידור הפירות וכו' 
בפירות של עצמו, כגון מאוצר ב"ד, או מה שליקט והותיר וכיוצ"ב, ה"ז כעושה סחורה 
ממש בפירות קדושים בקדושת שביעית. ואם הפירות של חבירו ונתנם לבעל המקצוע 

הזה, ה"ז שכר על טרחתו כפועל ואין כאן סחורה.

ולמ"ש הלחם שמים, לעיל ריש אות י' יל"ע אם החמירו בכל פעולה של השבחה, או רק 
בדברים הרגילים, וצ"ע אם כאן נחשבת כפעולה רגילה שהחמירו בה. וביותר למ"ש לעיל 
בשם הפני זקן שדרך הצבע לצבוע בסממנין שלו. וכאן לכאורה ג"כ זה המציאות. ושו"ר 
בחזו"א עצמו בס"ק כג, שדן לגבי טובת הנאה, דצביעה בשכר חשיבא טפי סחורה, שהרי 
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עיצוב פירות שביעית

אפילו בלקח והותיר אסור לצבוע בשכר, כמש"נ בחזו"א שם ס"ק יז, אבל שאר סחורה 
אינה אסורה אלא בלוקח ומוכר לדעת הגר"א, או בלוקט ע"מ למכור לדעת הר"ש, או 

שמוכר הרבה לדברי תוס'.

ואולי פעולות כסידור הפירות גדרן אחר ואינם כצבע, והדבר צריך תלמוד.

באופנים שהפירות של בעל הבית

יג. שו"ר בשו"ת משנת יוסף חי"ב סימן סא שדן בנידון דידן, והאריך באות ד וה שבמציאות 
א"א כמעט שהפירות הקדושים בקדושת שביעית יהיו משל בעל האומנות, דממ"נ, אם אלו 
פירות אוצר ב"ד או חנות המתנהלת ע"י שליחות, אסור לו לקחת פירות אלו שלא לאכילה, 
ואין נותנים לו כלל למסחר. ויתכן רק בגוונא שבעל האומנות קיבל פירות מהאורחים של 
השמחה שעבורה מסדר ומעצב את הפירות, והוי פירות של אחר והוא פועל ואין כאן 
סחורה. וגם ליקט והותיר, והיינו שמפירות עצמו שנועדו לאכילה ומחמת איזה סיבה לא 

אכלום, א"כ ה"ה עושה משל עצמו ואסור ליטול שכר. עיי"ש אות ו.

ואפשר במציאות של זמנינו, שיש שאין נוהגים קדושת שביעית בפירות נכרי, ובעל 
האומנות כן נוהג קדושת שביעית, וקיבל באיזה דרך מהני פירות ורוצה להשתמש בהן 

לסידור ולעיצוב.

האם יש חובה להציל פירות שביעית מהפסד

יד. חכם אחד עורר, כי לפי מאי דשכיח בהרבה מקרים, שמסדרי האולם והמנקים משליכים 
לאשפה מגשים אלו על פירותיהם, אולי יש חיוב להציל את הפירות מהפסד.

וזה לפי מה שמבואר ברמב"ם פ"ה ה"ה עפ"י תוספתא פ"ה הי"ג, הלכה הבהמה מאליה 
לתחת התאנה ואכלה, אין מחייבין אותו להחזירה שנאמר ולבהמתך ולחיה אשר בארצך 
תהיה כל תבואתה לאכול. משמע שלולא התירא דקרא, היה מחויב למנוע מבהמה מלאכול 
תחת התאנה, והיינו כי מחויב להציל פירות שביעית מהפסד. ובחזו"א סי"ד סק"ד הוסיף 
דנראה שמ"ש אין מחזירין אותה, היינו באוכלת מן המחובר, אבל בתלוש, שכבר זכה, הוא 

ממונו, עד הביעור, ואיכא משום איסור מאכל אדם לבהמה, ומחזירין אותה.

ולעומת זאת בפ"ח מ"ב שנינו, לאכול דבר שדרכו לאכול, ועיי"ש בירושלמי וכתב הרא"ש 
בביאור הירושלמי: "אע"ג דאמרינן לאכלה ולא להפסד, אין מחייבין אותו לאכול דבר שאין 
דרך בני אדם לאוכלו, ולא חיישינן אם הולך לאיבוד", וכ"כ שם הרע"ב. וכן פי' מהר"א פולדא.

ולפי"ז נפקא חומרא גדולה, שכל דבר שדרכו לאכול מחייבין אותו לאכול כדי להציל 
מהפסד. כי דווקא דבר שאין דרך בני אדם לאוכלו, אין מחייבין לאוכלו. אמנם החזו"א 
בסי' יד רס"ק י פי' אחרת מהרא"ש, והיינו דאין מחייבין אותו לחשבו למאכל אדם, אלא 
רשאי להאכיל לבהמה. ויתירה מזו, מעתה י"ל דאדם אסור לו לאכול פת שעיפשה דחשיב 

הפסד כיון שראוי לבהמה.

טו. ולפ"ד החזו"א אין מקור לומר שדבר שדרכו לאכול, מחייבין אותו לאוכלו להצילו מהפסד.

וזה סותר למה דמשמע מהא דאין מחזירין את הבהמה, שבמקום אחר שלא נוגע לאכילת 
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בהמה, דליכא קרא שאין מחזירין אדרבה הרואה פירות שביעית שהולכים להפסד 
חייב למנוע את ההפסד. וכן זה סותר גם כל שיטת הסוברים דגרם הפסד מותר.

ובדרך אמונה פ"ה ה"ה ביאהה"ל ד"ה אין מחייבין האריך בזה, ומסקנתו דיש לחלק בין 
מקום שההפסד בא ע"י מעשה, כגון שבאו גוי או בהמה לאכול פירות שביעית – חייב 
להציל. ולולא קרא דלבהמתך דרחמנא שריא, היה צריך למנוע, אבל בדבר שאינו עושה 
כלום, רק מעצמם מתיבשים האוכלין מותר, ואפילו מותר להעלותם לגג, אף שיתיבשו 
יותר מהר, כיון שלא נעשה שום מעשה הפסד, אלא שהפירות מונחים ונפסדים במשך 

הזמן, עיי"ש עוד.

ולפי"ז בנד"ד שהמנקים והצוות מסלקים בידיים לפח, צריך למנוע הפסד פירות שביעית 
ולא גרע מגוי שבא לאכול. וצ"ע.
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חזרת של שביעית לאכילת מרור  ואכילתו כל השנה

כיצד ניתן לאכול חריין למרור בפסח אחר שלכאורה היא אכילה שלא כדרך, 
שהרי אין דרכו להיאכל בפני עצמו אלא בתערובת בדבר אחר וכמתבל. משיעור 
שנמסר על ידי הרה"ג רבי אברהם חיים פרנקל זצ"ל בהיכל ביהמ"ד נר ישראל 
- זופניק גבעת שאול ירושלים בחוה"מ פסח שנת השמיטה תשס"א. התודה 
והברכה לבנו הרה"ג רבי מנחם מנדל שליט"א ראש כולל נדבורנה, על העריכה 

וההערות שהועטרו למאמר.

רבי אברהם חיים פרנקל זצ"ל
ראש כולל נדבורנה

 חזרת של שביעית לאכילת מרור 
ואכילתו כל השנה

הרמב"ם )הלכות שמיטה ויובל פ"ה ה"ג( כתב: ולא ישנה פירות מברייתן כדרך שאינו 
משנה בתרומה ומעשר, דבר שדרכו לאכול חי לא יאכל אותו מבושל ודבר שדרכו להאכל 
מבושל אין אוכלין אותו חי, והוא מהירושלמי שביעית )פ"ח מ"ב(: וכן הוא שביקש לאכול 

תרדין חיין או לכוס חיטין אין שומעין לו.

מקור האיסור וטעמו מבואר בר"ש )שביעית פ"ח מ"ב( משום שנאמר לאכלה ולא להפסד. 
דהיינו שאכילה שלא כדרך אינה אכילה ונחשב שמפסיד את הפרי, וכ"כ הגר"א )שם 

בשנות אליהו(.

והנה במג"א )או"ח תע"ה ס"ק י'( כתב וז"ל: צ"ע לדידן שאנו נוהגין ליקח קריין )חריין( 
למרור, א"כ היאך מברכין עליו בפה"א, דהא אין ראוי לאכלו כשהוא חי )כמ"ש סי' ר"ה( 
וכו' ועוד נ"ל שהאוכל קרי"ן אין מברכין עליו כלל, שאין דרך לאכלו כמות שהוא כמ"ש 
)סי' ר"ב( גבי פלפלין, לכן נ"ל דאם אין לו שאר ירקות אומר מתחלה ברכת על אכילת 

מרור לבד כנ"ל.

ורעק"א בהגהותיו הסכים שם בעיקר הדבר שאין ראוי לאכלו כמות שהוא, וחולק עליו רק 
לגבי הברכה, ועי"ש בחק יעקב דמברך עליו מכיון דע"י טיבול בחומץ וכיו"ב נאכל שפיר.

צ"ע איך אוכלים חזרת בשביעית

לפ"ז נתקשיתי האיך אפשר לאכול חריין בשביעית למצות מרור, הרי לפי המבואר אסור 
לאכול פירות שביעית רק כדרכן, וכמו שאין לאכול פירות שביעית חי אם דרכן לאכלן 
מבושל, ה"ה יהיה אסור לאכול חריין שדרכו לאכלו בתערובת ואין דרכו לאכלו חי, דכשאכלו 

בלי תערובת אינה אכילה ומפסידו.

וחזיתי דשאלה זו כבר הובאה לפני בעל ה"מנחת יצחק" )ח"י סימן קי"ח( ומביא שם שיטת 
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התורת הארץ שהפסד פירות שביעית באופן זה הוי מדרבנן, דרק אם שרפן הוי הפסד 
מן התורה, וא"כ הוי ספיקא דרבנן ואזלינן לקולא. )עיי"ש עוד טעמים(.

אמנם הבה"ל )שם ד"ה בטיבול( כתב וז"ל: ואפשר עוד מדחייבו רחמנא לאוכלו בלילה 
הזה, הוי אכילה חשובה, דהא אחשביה רחמנא לאוכלו כמות שהוא, וע"כ יש לברך עליו 
ברכה הראויה לו דהיינו בפה"א. וכתב בספר משנת יוסף )ח"ד( דלדעת הבה"ל כשם שלענין 
ברכת הנהנין אמרינן דאחשביה רחמנא, ה"ה דחשיבות המצוה מחשיב את האכילה לגבי 

פירות שביעית, ואין זה נחשב להפסד.

וראה בקובץ מבקשי תורה ח"ב שמביא )בשם הרה"ג ר' דוד פרנקל זצ"ל( שמרן החזו"א 
אכל חריין של שביעית למצות מרור ומבאר שם הטעם משום דאחשביה, ובמשנת יוסף 
הנ"ל מוכיח ממכתבו של מרן בעל הקהילות יעקב זצ"ל שאפשר לקיים מצות מרור בחריין 
של שביעית עי"ש, ובמנחת יצחק הנ"ל מביא בשם מרן הגר"ח קניבסקי זצוק"ל הטעם 
שמותר בזה, י"ל דהרבה אנשים אוכלים אותו כך שחוק כלפתן לסעודה ואין זה הפסד עכ"ל.

מתי אין לאכלו אף לפי הבה"ל

ולפי"ז שכל הטעם שמותר לאכלו חי משום דהוי מצוה ואחשביה רחמנא, וכן לשיטת 
המנחת יצחק דמשום מצוה מתירים ספק דרבנן, א"כ בשעה שאכלו לצורך מצוה יצטרך 
לדייק שלא יאכל יותר משיעור כזית, כדי שלא להכניס עצמו במחלוקת הידועה של 
הפוסקים, במוסיף על שיעור המצוה, כגון שאוכל יותר מכזית מצה, האם נחשב הכל 
לאכילת מצה, דדעת הנצי"ב בהעמק שאלה דחשיב הכל אכילת מצה, מובאים דבריו 
בקהילות יעקב )ברכות ס"ו( וע"ש דפליג עליה ואכמ"ל, שהרי לפי דבריהם רק באכילת 

מרור לא יחשב הפסד כשאוכל החזרת, משא"כ באכילת רשות הרי זה יחשב להפסד.

ומוסיף שם בעל משנת יוסף, דהמחמיר כמג"א ודלא כבה"ל יאכל החריין באופנים אלו: 
א. יטבול כל החריין בחרוסת, ואז הטיבול בחרוסת כבר המעיט חריפותו ושוב הוי אכילה 
ראויה עי"ש שמאריך בקושי לטבל חזרת בחרוסת. ב. שיאכל החריין עם קצת חסה. ג. 
דבאופן שהחריין הנאכל בפסח נזרע ונלקט לכתחילה אדעתא דמרור לליל פסח, א"כ 
אהניא ליה מחשבתו שיהא מותר לאכלו חי בליל פסח עי"ש שמסתפק האם מועיל 
שתועיל מחשבתו לשנות אכילה שלא כדרך שיחשב לכדרך, )ראה שו"ת הר צבי מש"כ 
כעין זה לענין קליפת האתרוג בשביעית(. )לפי אופן ג' רק בליל פסח לצורך מרור יהיה 

מותר לאכלו חי(.

בספר חוט שני )שביעית פ"ה ה"ג ס"ק ה( כתב וז"ל: והנה מצינו ששינוי מברייתו הוא שאם 
דרכו לאכלו חי אסור לאכלו מבושל, דחז"ל הגבילו בכה"ג משום שחי ומבושל תרי מילי 
נינהו, אבל הגבלה אחרת לא מצינו ולכן מותר לאכול חריין )חזרת מרוסק כמו שהוא בלי 
תערובת של מאכל אחר( כגון למרור בליל הסדר, ולא הוי שינוי מברייתו דדבר שהדרך 

לאכלו בתערובת אין זה שינוי כשאוכלו לבדו אף שכשהוא לעצמו הוא חריף עי"ש.

וכעין זה מובא )משפטי ארץ פכ"ב ס"ב( דעתו של מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל דאפיה 
צליה ובישול נחשבים לדרך שימוש אחת, וכל שדרכו באפיה מותר גם בצליה ובישול וכן 
להיפך, ובלבד שאינו מקלקל שמצינו שחז"ל חילקו בין חי למבושל ולא חילוקים אחרים.
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חזרת של שביעית לאכילת מרור ואכילתו כל השנה 

והדברים צ"ב מה הגדר בדברי חז"ל שרק חי לאכלו מבושל ולהיפך אסור, אבל שינויים 
אחרים מותרים.

פלוגתת הר"ש והמהר"י קורקוס בטעם האיסור

ונראה לענ"ד לומר דדין חזרת האם מותר לאכלו בפני עצמו בלא תערובת, תלוי בפלוגתת 
הר"ש והמהר"י קורקוס בשיטת הרמב"ם.

ונקדים להביא ג' הלכות שברמב"ם בדין אכילת פירות שביעית.

א ולא ישנה פירות מברייתן כדרך שאינו משנה בתרומה ומעשר, דבר שדרכו לאכול 	.
חי לא יאכל אותו מבושל, ודבר שדרכו להאכל מבושל אין אוכלין אותו חי )פ"ה ה"ג(.

א אין אוספין פירות שביעית כשהן בוסר שנאמר תאכלו את תבואתה אינה נאכלת עד 	.
שתעשה תבואה. )והוא דרשת הספרי בהר פ"ה ה"ג(.

א אבל משיתחיל לעשות פרי לא יקוץ אותו שהרי מפסיד האוכל ונאמר והיתה שבת 	.
הארץ לכם לאכלה לא להפסיד )פ"ה הי"ז(.

ונחלקו הר"ש והמהריק"ו בטעם האיסור, דהר"ש ס"ל דבכולהו האיסור הוא מדין לאכלה 
ולא להפסד, ואף דבגמרא )פסחים נב:( הדרשה הזאת כתובה רק לענין קוצץ אילנות, מ"מ 
כתב הר"ש גבי אכילת בוסר )פ"ד מ"ז( דהטעם משום דדרשינן לאכלה ולא להפסד, וכן 
כתב גבי לאכול דבר שלא כדרכו )פ"ח מ"ב(, כל הני דאסירי מדכתיב לאכלה ולא להפסד.

והמהריק"ו בפ"ה הט"ו כתב גבי איסור אכילת בוסר: ובספרא )פרשת בהר( כל תבואתה 
מלמד שאינה נאכלת אלא תבואה מכאן אמרו מאימתי אוכלין וכו'. ורבינו שמשון כתב טעם 
לכל זה, משום דלאכלה ולא להפסד, שכשאוכל אותם בוסר הרי מפסיד אותם, ודעת רבינו 
)הרמב"ם( דאותה דרשה לא שייכא הכא כלל, כי כיון שאוכל אותם אינו נקרא הפסד וכו'.

וא"כ להר"ש האיסור לאכול שלא כדרכו ילפינן מלאכלה ולא להפסד, כשם שאכילת בוסר 
נלמד מאותו הפסוק, אולם המהריק"ו בדעת הרמב"ם סובר דמלאכלה ולא להפסד ילפינן 
רק איסור קציצת אילן, אבל אכילת בוסר אינה נחשבת לאכלה ולא להפסד, כי כיון שאוכל 
אותם אינו נקרא הפסד, ולכאורה ה"ה לגבי אכילה שלא כדרכו א"א לחייבו מדין הפסד.

מקור האיסור לאכלו שלא כדרכו למהריק"ו

לפי"ז מוטל עלינו לברר מהיכן ילפינן האיסור דחי אסור לאכלו מבושל, דהרמב"ם כתב 
דאסור לשנות דרך אכילתו, ולא ביאר לנו טעמו של דבר.

ומצאתי בזה ב' אופנים לפרש שיטת הרמב"ם, הרש"ס בפ"ח ה"ב )מובא בתורת הארץ 
פט"ו( כתב מדכתיב 'לכם' ודרשו חז"ל כדרך אכילתכם, ובערוך השולחן )כ"ג, ג'( כתב וז"ל: 
עוד מצינו שאסור לשנות מברייתן כמ"ש הרמב"ם, ולא מצאתי לזה דרש מהפסוק, לא 
בגמרא ולא בירושלמי תוספתא ותורת כהנים, ונראה דזה למדו מדכתיב קודש תהיה לכם 

בהוויתה תהא, ופלא שהרמב"ם לא ביאר, וצ"ע.

העולה מדבריו דדבר שדרכו לאכלו חי ואכלו מבושל, הרי הוא משנה הפרי מהוויתו. וכן 
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מבושל ואכלו חי, דהוייתו אינה רק עד שיתבשלו ולפני בישולו אין הפרי בהוויתו 
)דגמר הפרי נקרא שראוי לאכלו חי, בין אם זה נעשה ע"י שנגמר מעצמו או ע"י אדם(.

דין אכילת חזרת לפי המהריק"ו

ודאתינן להכי, יש לעיין טובא בדין אכילת חריין, שהרי החריין גידולו נגמר ואין צריך 
לשנותו כלל, אלא דאף שנגמר גידולו והוויתו עדיין אין ראוי לאכילה מחמת חריפותו, 
ולכן לפי הר"ש לאכלו בעין הוי שלא כדרכו, משום דלא להפסד הפירוש שאין לאכול 
שלא כדרכו, והאיסור הוא על צורת האכילה שאינה ראויה, אבל אם הטעם הוא משום 
לאכול בהוויתה, א"כ כשאוכלים אותו ע"י תערובת אין משנים בזה את הוויתה מלפני 
התערובת, דכך אוכלים אותו בתערובת וכך שלא בתערובת, אלא לאדם האוכלו נוח יותר 
לאוכלו בתוספת דבר, אבל המאכל מעצמו כבר נשלם ולכן אין לאסור כלל אכילת החריין 

גם שלא בתערובת, מפני שלפני התערובת הרי היא כבר בהויתה	.

ולפי"ז גם בחריין שלא פיררו אותו מותר לאכול וכשיטת בעל נתיה"מ בהגדש"פ מעשה 
ניסים שאין לפרר החריין	.

מקור חדש לדין חי ואכלו מבושל

ועוד יש לעיין בשיטת הרמב"ם ולומר דמקור האיסור של חי ואכלו מבושל הוא מדין 
בוסר, ואין זה דין חדש, דכשם שבוסר אסור גם זה אסור )כלומר דחי ואכלו מבושל נאסר 
בק"ו מבוסר, דהרי מקלקל בידים, משא"כ בוסר אינו מקלקל עתה רק מה שעתיד לגדול, 
אלא דיש לחלק דבוסר חמור דלא נגמר גידולו, משא"כ חי ואכלו מבושל נגמר גידולו ואין 
לאסור וצ"ע(, וכפי המבואר ברמב"ם, איסור בוסר הוא מדין תבואתה, דצריך לאכול הפרי 

איתא בירושלמי דאין מחייבין אותו לשתות אניגרון ופי' הר"ש סיריליאו וכן ברא"ש על המשנה   .	
דכיון דאין דרך לשתות אניגרון אלא רק בתערובת שמן א"כ אסור לאכול אניגרון לחודיה ולכאו' 
איכא ראיה דדבר שדרכו להעשות בתערובת אין לאכלו בפנ"ע, ויתכן דשאני תערובת של שמן 
ואניגרון דמשתנה מציאותו של האניגרון בעירובו עם השמן משא"כ בחריין הוי רק מעורב ומ"מ 
כל חד וחד כדקיימא קיימא והחריין לחודיה והסלק לחודיה נחשבים אלא שאוכלים אותם יחד 

משא"כ באניגרון וה"ה תבלין.

אמנם אכתי קשה על פסק דהגרי"ש אלישיב לענין מבושל ואפוי וכו' וכן לגבי כבוש דן רק אי 
כבוש כמבושל ולכאו' מאניגרון חזינן דלא רק מבושל משתנה הדין אלא כל דבר שמתקנים 

אותו באופן מסוים ואפי' עירוב צריך להאכל כך וא"כ ה"ה כבוש.

ונראה לדייק את דברי רש"ס דהעיקר הוא שינוי דרך האכילה בין דבר שדרכו לתבל לבין דבר 
שדרכו לשתות והתם איירי הירושלמי דמקלקל בשינוי צורת האכילה וצ"ע.

עוד יש בזה הרהורי דברים דיעויין בחזו"א על דברי הירושלמי הנ"ל דהקשה דהלא אניגרון דרכו 
לאכלו בפנ"ע בכמה מקומות, ותירץ דהתם איירי לגבי המי אניגרון לאחר ששלקו ולא אניגרון 
עצמו )הובא בדרך אמונה תרומות פ"י(. ויתכן דהתם כיון דלטעם האניגרון היה דין פרי וראוי 

לאכלו בתוך הפרי, א"כ גם לאחר שבישלו אין יכול להוציא לאכילה שאינה ראויה כ"כ וצ"ע.
אלא דיש לעיין אי דבר שדרכו להאכל ע"י טחינה אי שרי לאכלו שלם, דהא דרכו לבשלו צריך   .	
בישול והכא הנידון להתיר בלי תערובת משום דאי"ז מחוסר שינוי בפרי עצמו, משא"כ דבר שדרכו 

רק בטחינה יתכן דלא הוי דרכו בשלם.
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חזרת של שביעית לאכילת מרור ואכילתו כל השנה 

רק אחר שנגמר בישולו, שאף על פי שהאדם האוכלו כשהוא בוסר הוא נהנה וכמו שכתב 
מהריק"ו, מ"מ כל זמן שלא נגמר הפרי אין זה נחשב להנאה מושלמת.

ובזה ירווח לנו מנין מקור האיסור של חי ואכלו מבושל, דילפינן לה מתבואתה כדין הבוסר, 
ולא נצטרך לחדש דרשת הערוך השולחן דאינה מוזכרת בחז"ל.

לפי"ז בחזרת לית מאן דפליג דהפרי נגמר גידולו, אלא דרוב בני אדם אינם נהנים לאכלו 
גם אחר גמר גידולו, אך מ"מ הרוצה לאכלו חי בלא תערובת, הרי הוא אוכלו לאחר שנגמר 

גידולו ואין חשש של הפסד פירות שביעית, דהתערובת אינה גמר גידול הפרי.

העולה מכל זה דלפי שיטת המהרי"ק אין באכילת חריין של שביעית שום חשש איסור 
של לאכלה ולא להפסד כל השנה.

ביאור שיטת הר"ש

והנה כל סברא זו אינה לפי הר"ש, דלדבריו הכל דין אחד של לאכלה ולא להפסד, דאסרה 
תורה על כל צורות הפסד, בין כשעוקר אילן בין באוכל אכילה שאינה ראויה דמפסיד הפרי 
בזה שאוכל שלא כדרך, וא"כ ה"ה בחריין אם אוכלו כך בפנ"ע, הרי הוא אוכל שלא כדרך.

אמנם באמת דברי הר"ש תמוהים, שהרי הר"ש מביא להדיא את דברי הספרי )פ"ד מ"ט( 
דילפינן דאסור לאכלו מדין תבואתה, ודוחק לומר דס"ל להר"ש דהבבלי חולק על הספרי, 

וס"ל דבוסר אסור לאכלו מדין לאכלה ולא להפסד.

והנראה לתרץ בהקדים דברי הראב"ד על הספרי וז"ל: תבואתה מלמד שאינה נאכלת אלא 
תבואה, פי' כדי שלא יהיה מפסיד בפירות שביעית, עכ"ל.

ודבריו תמוהים ביותר למה לן ב' פסוקים "תבואתה" ו"לאכלה" כדי לאסור בוסר, אם 
אכילת בוסר הוי הפסד די לן מה דכתיב לאכלה, דילפינן מינה דלא להפסד דאסור להפסיד 
פירות שביעית, ולמה לן הפסוק תבואתה, בשלמא להמהריק"ו איצטריך הפסוק תבואתה 
משום דס"ל דאכילת בוסר אינה הפסד וכנ"ל, אבל להראב"ד דאכילת בוסר הוי הפסד, 

מה הוצרכנו לפסוק נוסף.

וכדי ליישב דעת הראב"ד נראה לומר דגם הראב"ד מודה למהריק"ו דאכילת בוסר שונה 
מלקוץ אילן ואין זה הפסד, שהרי בזה שאוכל אותם הרי הוא נהנה ואין זה נחשב להפסד, 
דהפסד זה רק כשקוצץ אילן, ומסברא זו כתב המהריק"ו דלכן כתב הרמב"ם פסוק אחר 

"תבואתה" וכמו שהובא לעיל.

ונראה הביאור בזה דדעת הראב"ד דאיכא ב' דרגות של הפסד פירות שביעית, א. קציצת 
אילן, דזה ודאי הפסד. ב. אכילת בוסר, דאין זה הפסד מוחלט שהרי נהנה מאכילתם וכנ"ל, 
וס"ל להראב"ד דאילולא הפסוק תבואתה לא הוי ידעינן לאסור אכילת בוסר, דמלאכלה ולא 
להפסד הוי ילפינן רק קציצת אילן דהוי הפסד מוחלט, ולכן בא הכתוב תבואתה להוסיף 

שגם בבוסר יש הפסד לפרי וגם זה נכלל האיסור דלאכלה ולא להפסד.

ודאתינן להכי יתבאר לנו שיטת הר"ש על נכון, דשיטת הר"ש כהראב"ד דתבואתה מגלה לנו 
הפירוש בפסוק דלאכלה ולא להפסד שהוא כולל גם אכילת בוסר, ומוסיף עוד הר"ש שגם 
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חי ואכלו מבושל ג"כ נחשב להפסד, ובזה נחלק על המהריק"ו האם לאחר התבואתה 
הוא מדין הפסד או דהוי איסור בפנ"ע.

)ולפי"ז יש מקום לחלק גם בזה דחידשה תורה דגם אכילת דבר שלא כדרכו מיקרי הפסד, 
האם על כל דבר נאמר כן, או רק דומיא דבוסר וחי ואכלו מבושל. דאיכא ב' דרגות, א. דבר 
שדרכו לאכלו ע"י שינוי הפרי עצמו בבישול. ב. דבר שראוי לאכלו ע"י תערובת אבל הוא 
עצמו לא משתנה גם באכילתו ע"י תערובת וכנ"ל שבזה לא חידשה תורה דיש בזה הפסד(.

ישוב נוסף על אכילת חזרת למרור

עוד נראה לומר דגם לפי הר"ש אפשר דבאכילת חריין בשביעית בליל הסדר אין חשש 
איסור של לאכלה ולא להפסד. שהנה בפירוש של לאכלה ולא להפסד איכא ב' פירושים:

א דכשאכלו שלא כדרך רוב בני אדם, הרי זה בכלל הפסד הפרי כיון דאין לו את כל 	.
ההנאה המיועדת מהפרי.

א שע"י אכילתו ממעטו ומפסידו מאכילת אחרים, וכמו שמצינו בתרומות פי"א מ"א. 	.
משום דלגבי הפרי בעצמו לא אכפת לן שנפסד שהרי אית ליה הנאה ממה שמפסידו.

והנה הרמב"ם בפיהמ"ש מוכח כפי' הב' שכתב דאסור לקוץ את האילן משיתחיל לתת 
הפרי )דמבואר בגמרא שאסור משום לאכלה ולא להפסד( מפני שגוזל את בני אדם 
שהקב"ה נתן את פירותיהם לכל בני אדם, )ועיין תוי"ט ועוד שתמהו על הרמב"ם דלמה 

לה להוסיף טעם מפני שגוזל את הרבים הלא כתיב לאכלה ולא להפסד(.

ומבאר במשנת יעבץ את שיטת הרמב"ם, דהרמב"ם אתא לאשמועינן דיסוד האיסור 
של הפסד פירות שביעית אינו מפני שמפסיד קדושת שביעית, אלא יסוד האיסור מפני 
שע"י הפסד פירות שביעית הרי הוא גוזל את הרבים את זכות האכילה שיש לבני אדם 
בפירות שביעית, ומוסיף דהנפק"מ בזה הוא בפירות שאסורים בלאו הכי מדרבנן, כגון 
ספיחי שביעית עי"ש דאין בהם איסור הפסד, כיון דאין בהם גזילה מזכות האכילה שיש 

לבני אדם שהרי בלא"ה אסורין באכילה.

לפי"ז יש לנו לומר דגם בחי ואכלו מבושל, כל האיסור הוא משום שגוזל את בני האדם 
לאכול הפירות מבושלים כל צרכם, שהרי לפי הר"ש איסורו כאיסור קציצת אילן דלאכלה 

ולא להפסד.

ואם כנים אנו יש לנו לעיין מה דין החריין בליל התקדש החג, דלכאורה אין לחשוש דבזה 
שאכלם בלי תערובת הרי הוא גוזל את הבני אדם, שהרי לכך הוא עומד מכח המצוה, 

אצל כל ישראל לאכול החריין בדרך זו וצ"ע.

ועוד הרהור קט אית לי בדין חי ואכלו מבושל, דלכאורה הדין הוא שצריך לאכול פירות 
שביעית באופן כזה שיפיק מהפרי הנאה מושלמת ולא הנאה חלקית, וכן מבושל ואכלו 
חי אין לו את כל התועלת מהפרי, לפי"ז בחריין כשאכלו עם תערובת, אין הוא נהנה 

מהחריין אלא מהסלק והחריין הוא תבלין שמטעים בזה את הסלק.
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חזרת של שביעית לאכילת מרור ואכילתו כל השנה 

ונמצא שיש שני סוגי אכילה לחריין האחד אכילת גופו והשני אכילתו כטפל למאכל אחר, 
וא"כ י"ל שבצורת אכילת גופו אין לו דרך אכילה אחרת, ואפשר דאין מקום לאסור, וצ"ע.

סיכום: היתר אכילת חריין של שביעית, מלבד הטעמים שהוזכרו בפוסקים, א, שכיון 
שדרכו בתערובת נכלל הדבר בהוויתה תהא. ב, אין בזה גזל בני אדם שעומד הוא לקיום 

מצוותו בצורה זו. ג, אין צורה אחרת לאכילת גופו.
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איסור סחורה האם הוא איסור רק על המוכר או גם על הלוקח – והנ"מ העולה 
מכך להתיר ללוקח לקנות כאשר יש למוכר על מי לסמוך, נידונו רבות בבתי 
המדרש ובין החכמים, מאמר זה מאיר זווית נוספת בסוגיא זו, וכדרכה של תורה 

נושא ונותן בשאלה זו ובנלוות אליה, ויעשה כל אחד כהוראת רבותיו.

רבי יחיאל איתמר שליט"א
מרבני בית המדרש

איסור סחורה – איסור גם לקונה
דעת הנוב"י דאין איסור סחורה על הקונה

נחלקו הנודע ביהודה ומחותנו )נוב"י מהדו"ק אהע"ז עו-עז( האם איסור סחורה בפירות 
שביעית הוא רק על המוכר או גם על הלוקח, שהרב בעל ספר המקנה אבדק"ק אה"ו 
הוכיח מהסוגיא בקידושין נב, א דאיתא שם לגבי מקדש חמש נשים בפירות שביעית 
שקבלה אחת מהן בשביל כולן, דהויא שליח שלהן, והקשה הלא עוברת באיסור סחורה 
ואין שליח לדבר עבירה, ומינה הוכיח דאין שליח לדבר עבירה היינו רק לענין לעבור עליו 
ולהתחייב, אבל השליחות עצמה חלה, ואף באותן חמש נשים הקידושין חלים אלא שהא 
אינה עוברת דאין שליח לדבר עבירה. והנוב"י דחה ראייתו ותמה על דבריו שהרי הלוקח 

אינו עובר כלל באיסור סחורה כשקונה לצורך אכילה.

ועל פי דברים אלו נודע בשער בת רבים לומר שהואיל ולדעת נודע ביהודה אין איסור 
סחורה על הלוקח, ואינו עובר אלא בלפני עיוור שמכשיל את המוכר באיסור סחורה וכבר 
כתב הרב המבי"ט. דאין לפ"ע בגונא שהנכשל סומך על מתירים וא"א לשוויי טועה, על 
כן גם הסוברים או החוששים לקדושת שביעית בפירות נכרי יכולים לקנות מן הסומך 

על דעת הב"י שלא נוהגת קדושת שביעית בפירות נכרי משום שיש לו על מי לסמוך.

וכבר דנו בזה להחמיר ולהקל ויש אומרים בכה ויש אומרים בכה, ובשם החזו"א מטו שאין 
להם על מי לסמוך ונלאו מלבאר דבריו.

מלביש כלאים ומטמא כהן

והנה מי יבוא אחר המלך הנודע ביהודה, אך לכאורה אף אם נאמר שעיקר איסור סחורה 
שייך במוכר דווקא שהוא זה שהפירות ברשותו והוא זה שעושה בהם את הסחורה, והקונה 
אינו אלא לוקח לאכילה, עדיין יש לדון שיהיה אסור על הלוקח לקנות ולא רק משום 
לפני עיוור אלא משום שהלוקח שותף בעשיית הסחורה עצמה ולא רק כגורם שהמוכר 
יסחור כמושיט יין לנזיר וכדומה. ואף שהלוקח מצידו לא סוחר אלא קונה, מ"מ הואיל 
והסחורה תלויה בעשיית שניהם הרי שהוא מוגדר כעושה האיסור עצמו וכפי שיתבאר. 

ויסוד לדברים נמצא ברמב"ם הלכות כלאים פרק י הל"א, ז"ל: המלביש את חבירו כלאים 
אם היה הלובש מזיד הלובש לוקה והמלביש עובר משום ולפני עור לא תתן מכשול, ואם 
לא ידע הלובש שהבגד הוא כלאים והיה המלביש מזיד המלביש לוקה והלובש פטור. וכן 
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איסור סחורה י איסור גם לקונה

פסק בהלכות אבל פרק ג הלכה ה: המטמא את הכהן, אם היו שניהם מזידין הרי הכהן 
לוקה וזה שטמאו עובר על ולפני עור לא תתן מכשול, היה הכהן שוגג וזה שטמאו מזיד 
הרי זה שטמאו לוקה, ע"כ. ומהרי"ק בהל' כלאים הביא דמקור הרמב"ם הוא ממה שפסק 
בהלכות נזירות פרק ה הלכה כ: המטמא את הנזיר, אם היה הנזיר מזיד הנזיר לוקה וזה 
שטמאו עובר משום ולפני עור לא תתן מכשול, ואם היה הנזיר שוגג וזה שטמאו מזיד אין 
אחד מהם לוקה, ולמה לא ילקה המטמא את הנזיר, לפי שנאמר וטמא את ראש נזרו אינו 
לוקה עד שיטמא עצמו מדעתו. והוא מגמ' נזיר מד, א, ולמד הרמב"ם שממה שהוצרכו 
למעט מטמא נזיר שאינו לוקה, מוכח שבשאר איסורים כן לוקה, עכ"פ כשהעובר עצמו 

שוגג. וכדבריו כתב בלח"מ בהל' אבל. 

מבואר מדבריהם שדין זה אינו דין רק בכלאים וטומאת כהנים, אלא בכל התורה, שהרי 
אין מקור מסוים בכלאים ובטומאת כהנים לומר שבהם המלביש והמטמא עובר.

וכנראה מקורו הוא כפי הגירסא שהביא הגאון בתוספתא פרק ד דמכות שיש חילוק בין 
לאו דהקפת הראש וכתובת קעקע, לבין כלאים, דמלביש כלאים תלוי בשוגג ומזיד של 

הלובש. ואילו הקפת הראש בין הניקף שוגג ובין מזיד לוקה גם המקיף, ונלמד מקרא. 

לא מצינו זה נהנה וזה מתחייב

ובדברי הרמב"ם מתבארים דברי רבא בקידושין מג, ב דאף לשמאי דיש שליח לדבר עבירה 
מ"מ באומר לו צא בעול את הערוה ואכול את החלב הוא חייב ושולחו פטור, דלא מצינו 
זה נהנה וזה מתחייב, וצ"ב וכי היכן היינו אמורים למצוא שזה נהנה וזה יתחייב שמכך 
שלא מצינו כן יש להוכיח שגם בשליח לדבר עבירה אינו חייב, ולדברי הרמב"ם מבואר 
שפיר דלו יתחוב לחבירו חלב לבית הבליעה או ידביק בעריות היה מקום לומר שיתחייב, 
ולא מצינו כן משום שבמידי דהנאה לעולם בעל המעשה הוא הנהנה ולכך גם לגבי שליח 

העושה הוא החייב והמשלח פטור.

אמנם הרא"ש כלל ב סט"ז, הקשה להרשב"א על דברי הרמב"ם אלו מנא ליה דהמלביש 
לוקה, ואי דריש נמי לא תלביש למה אינו לוקה בלובש מזיד, עכ"ד. 

ובשו"ע יו"ד שג, ב סתם: אסור להלביש חבירו כלאים. והש"ך שם סק"ד פירש שהוא 
משום לפני עיוור, אבל הגר"א על אתר סק"ג הביא את שיטת הרמב"ם וביאר מקורה מן 

התוספתא ומן ההשוואה לנזיר. 

ולכאורה לדברי הרמב"ם אלו ה"ה הכא כשקונה הלוקח מן המוכר הרי הוא עושה בעצם 
את הסחורה של המוכר. ואף דעצם הסחורה היא של המוכר, מ"מ הרי זה כמו המלביש 
חברו כלאים דאף דהוא אינו הלובש כלאים, מ"מ היותו פועל ועושה לבישת כלאים מחייבת 
אותו. וא"כ ה"ה היותו פועל ועושה מעשה סחורה בפירות שביעית, זהו עצם המעשה 
האסור. ועל כן לכאורה לדעת הרמב"ם יהיה אסור על הלוקח לקנות פירות נכרי מעיקר 

הדין, אף אם עצם האיסור הוא על המוכר, לא גרע ממלביש כלאים. 

מוכר שוגג ולוקח מזיד

אך א"כ יהיה אסור רק אם המוכר שוגג, שהרי במלביש כלאים אינו לוקה אא"כ הלובש 
שוגג וכמוש"כ הרמב"ם שם, ולפי"ז אדרבה, אם המוכר הוא שוגג שיש לו על מי לסמוך 
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הלוקח עובר על עצם איסור סחורה, ואם המוכר מזיד ואין לו על מי לסמוך, המוכר 
עובר והלוקח עובר רק בלפני עיור. אמנם יתכן שלדעת הכס"מ שתירץ על דברי 
הרא"ש בתשובות שהובאו לעיל להקשות דממ"נ אם עובר בזה שמלביש כלאים, מה 
אכפ"ל בכך שהלובש מזיד. ואם אינו עובר אלא בלפני עיוור למה לוקה כשהוא שוגג. 
וכתב הכ"מ דמשמע ליה להרמב"ם מקרא שאינו לוקה אלא אחד. וא"כ זה יתכן שאינו 
אלא לגבי מלקות שאין שניים ענושים על מעשה אחד, אבל לגבי גוף האיסור עובר בין 
המוכר שוגג ובין המוכר מזיד. אמנם לשון הרמב"ם היא שאם הלובש מזיד אינו לוקה, 
אלא עובר בלפני עיוור. וא"כ מבואר שאין זה רק שאינו לוקה המלביש, אלא גם שאינו 

עובר על עצם האיסור כלאים. 

ובאמת צ"ע סברת הרמב"ם בזה, כמו שהקשה הרא"ש. וכי מה נשתנה בזה שהוא מזיד 
או שוגג. והביאור בדברי הרמב"ם שבעצם הרי האיסור חל אצל הלובש, שהרי הלבישה 
מתייחסת אליו. הוא לבוש כלאים. רק שאם יש כאן מלביש אחר אזי כביכול הוא נהיה 
'מלביש' כלאים והלובש הוא כאילו חפץ. אך כך זה בלובש שוגג, שא"א ליחס את האיסור 
אליו, אף שאת הלבישה ניתן ליחס אליו, מ"מ את האיסור א"א ליחס אליו - עד כמה שיש 
מלביש. אבל אם הוא מזיד אז א"א להתייחס אליו כאל חפץ שהולבש כלאים, אלא הוא 

הלובש כלאים, והמלביש אינו אלא בלפני עיוור. 

כשמעשה האיסור תלוי בשניהם

ולפי"ז נראה שאין לדמות סחורה בפירות שביעית למלביש כלאים, משום שיש לומר 
דאף שמלביש כלאים לוקה, זהו רק בגלל שהמלביש עומד במקום הנלבש שהוא בעל 
המעשה, משא"כ הכא במוכר ולוקח, הרי הצורך בשניהם למעשה המכר מובנה, וכל אחד 
מהם יש לו חלק אחר במעשה הסחורה ועל כן כל אחד נידון לעצמו ולא נחשב שיש כאן 

מלביש שהוא עושה בחבירו. 

אך פשוט שסברא זו אין בה כדי להקל ולפטור אלא אדרבה היא סברא לחייב שכיון 
שהמעשה צריך לשניהם אזי הוא באמת מתייחס לשניהם והן המוכר והן הלוקח הם 
הבעלי המעשה, ואין זה תלוי כלל בדעת הרמב"ם והרא"ש בענין מלביש כלאים ומטמא 
כהן, וגם הלוקח עובר באיסור סחורה אף שעצמות האיסור חלה אצל המוכר, דמ"מ הלוקח 

הוא חלק מפעולת ועשיית האיסור. 

ומקור לדבר זה הוא חלק מן האיסור עצמו, ראשית, הוא סברא פשוטה למעיין, שהרי 
האיסור הוא שתהיה סחורה בפירות ולא איסור להיות סוחר בפירות. והרי עצם המעשה 
צריך לשניים, מוכר ולוקח. היינו שאין כאן מישהו שעושה ומישהו שעושה שהשני יעשה. 
אלא יש כאן מעשה שצריך שניים ושניהם עושים. היינו שבהלכות פעולה ועשיה, עשיית 

שניהם נצרכת ועשיית שניהם נעשית. 

איסור שנעשה תמיד על ידי שניים

וראיה עצומה לגדר זה הוא מהא דגרושה שנשאת לכהן לוקה דאף דאם האיסור שייך 
לכהונה ולכהן שהוא בעל הכהונה ובעל המעשה, מ"מ הרי היא לוקה עימו משום שהיא 
חלק מחילול הכהונה שום שבאופן מובנה היא חלק ממעשה האיסור, משום שהחפצא 
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איסור סחורה י איסור גם לקונה

דאיסורא מוטל עליה כמו עליו, והיא שלא יהיו נשואי כהן וגרושה, וה"ה הכא כשם שאיסור 
סחורה עצם הסחורה מוגדרת ומשייכת למוכר מ"מ כולם מחוייבים שלא לעשותו והלוקח 

הוא באופן מובנה חלק מעשיית הסחורה. 

)והא דכתבו תוספות ב"מ ל, ב ד"ה הא( דבעינן לקרא לומר שהגרושה עוברת שלא להוי 
לאו שאינו שווה בכל, אין קשור בעניננו. שהתוספות הוקשה להם דלמא האיסור הוא רק 
על כהן לחלל את הכהונה, אבל ישראלית אין לה איסור חילול כהונה. וזהו האינו שווה 

בכל שדנו בו( 

וכן הוא בחלק מן העריות. וכגון כשהוא עובר באשת אחיו, הרי אצלה הוא אח בעלה, שזהו 
יחס אחר. והיא עוברת מצד איסור אשת אחיו. וכדמוכח באין איסור חל על איסור, לגבי 
איסור כולל ואיסור מוסיף שהכל נידון לפי החפצא דאיסורא דידיה. שהרי איסור מוסיף 
הוא כשנעשה אסור לעוד זכרים, ואיסור כולל הוא כשהאיסור כולל עוד נשים, ומ"ט לומר 
כן בהכרח שהוא משום שהיא חתיכה דאיסורא ואעפ"כ לוקה כיון שהיא חלק מן המעשה.

וזה לכאורה בין לשיטת הרמב"ם ובין לשיטת הרא"ש. והחילוק פשוט בין נידון הרמב"ם 
והרא"ש, לנידון דידן וכמו שנתבאר ששם עצם המעשה הוא מעשה של יחיד וכל הנידון 
מיהו אותו יחיד. ואף בגוונא שבפועל כן נעשה ע"י שניים יחד, מ"מ כל שבעצם מובנה 
המעשה להיעשות גם ע"י יחיד, הרי היא מתייחס למי שאצלו הוא חל. כלובש וכהן 
הנטמא - לשיטת הרא"ש. ואם הוא מזיד אף לדעת הרמב"ם. אבל מה שמובנה שייעשה 
ע"י שניים, וכגון סחורה בפירות שביעית, או כהן בגרושה, אזי א"א לומר שיתיחס האיסור 
רק כלפי מי שאצלו חל, שהרי האיסור עצמו צריך לשניהם ופשוט שהחפצא אסורה על 

שניהם להיעשות. 

ולכאורה יש להקשות מהא דבריבית אסרו גם ללווה באיסור בפני עצמו, משמע שלו לא 
היה איסור בפ"ע על הלווה, לא היה אסור לו. ולכאורה לדברינו היה צריך להיאסר כיוון 
שהוא שותף עם המלווה ביצירת ועשיית הלוואה בריבית. וכן מה שדנו האחרונים - פתחי 
תשובה יו"ד קס ס"ק קא לגבי ריבית דרבנן שאין איסור על הלווה, דאם יש לו אחר ללוות 

ממנו אינו עובר בלפני עיוור, הא מ"מ הלא הוא חלק ממעשה ההלואה.

אמנם התשובה לזה פשוטה בתכלית, שיש חילוק בין איסור שהוא כלפי חברו כריבית, 
לבין חפצא דאיסורא מוחלטת. שהרי לו יצוייר אם היה עושה לעצמו הלוואה בריבית 
לא היה אסור לו, אילולא האי קרא אחרינא שאוסר גם ללווה. וא"כ לו יהי שהוא שותף 
בעשיית ההלוואה בריבית, הרי מ"מ לא עשה כאן אלא הלוואה לעצמו בריבית. וזה דבר 

שא"א לומר שאסור. 

ואף שמחילת והרשאת הלווה ודאי לא היתה מהני מ"מ, להלוות לעצמו בריבית א"א לאסור.

ואף שהיה מקום להקשות דגם איסור סחורה הרי היא מלתא דהפקר, וא"כ הרי הוא מגיע 
מכך שצריכים הפירות להיות מופקרים ללוקח ולא במכירה, וא"כ איך שייך שיעבור הלוקח 
באיסור סחורה לעצמו, שהרי נתבאר, לגבי ריבית, שאינו עובר בדבר שהוא איסור כלפיו. 

אמנם מלבד שנידון גדול הוא אם איסור סחורה אסור מצד הפקר או לא, ובפשוטו אינו 
מלתא דהפקר, מלבד זה אין זה איסור שבין אדם לחברו כריבית, אלא שעצם ייעוד 
הפירות הללו הוא להיות הפקר, והסחורה סותרת את ייעוד הפירות ולא כזכות לחבירו. 
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והיה מקום לומר שכל זה הוא רק אם איסור סחורה הוא איסור בעצם החפצא של 
הפירות וייעודם, אך אם האיסור שהמוכר ירוויח מפירות שביעית זה מיישך שייך 
רק אצל המוכר לבדו ואין לפעולת הלקיחה חלק בעצמות עשיית הרווח למוכר. אך 
לכאורה איסור סחורה ענינו ומהותו היא אכן דין בחפצא בעצם ייעודם של הפירות והוא 
חלק ממערכת שלימה של איסורים הנגזרים מייעוד הפירות ותכליתם ואינו איסור גברא 

להרוויח מהם.

והרבה יש להאריך כאן במקום שאמרו לקצר.

ובחוט שני כתב כעין דברים אלו דהוי לפני עיוור חמור וכשותף בגופו של איסור, אמנם 
בדברי הנוב"י מבואר שלא כדברים שנתבארו כאן, וצ"ע ותלמוד בזה.

דברי המבי"ט בענין לפני עיוור בקונה או מוכר ממי שאינו נוהג 
קדושת שביעית בפירות נכרי 

בשולי הדברים: מטו בבי מדרשא כביכול המבי"ט עצמו דן בסוגיא זו של איסור סחורה, 
אם מותר ללקוח לקנות כאשר המוכר יש לו על מי לסמוך ולשיטתו אינו עובר. ולאחרונה 

הדפיסו זאת שוב בכמה וכמה עלונים ל"חיזוק" קניית פירות נכרי בשביעית. 

אמנם המעיין שם יראה כי המבי"ט כלל לא דן כלפי איסור הסחורה של המוכר ו/או 
הקונה, אלא כלפי האיסור למסור פירות שביעית ודמי שביעית למי שאינו נוהג בהם 

כדין. וז"ל הנוגעת לעניננו:

"ולענין הנזהרים ואוכלי פירות שביעית בקדושתם כפי מה שכתבתי, אם יוכלו לקנות 
או למכור פירות שביעית לאותם שאינם אוכלים אותם בקדושתם שביעית. היה נראה 
בתחילת המחשבה שהיה אסור למכור ולקנות מהם... אבל בדקדוק הדין היפה יובן 
שמותר לקנות ולמכור להם ולא יחושו לומר שהם מוסרים להם דמי שביעית ולא יאכלום 
בקדושתם, וכן אם ימכרו להם מעט פירות שביעית שלא במדה לא יחושו עליהם על מה 
שלא יאכלום בקדושה אעפ"י שהם מצווים לדעתנו האוכלים פירות שביעית בקדושה... 
שסומכים על המורים להם התר בדין תורה לא נדון אותם בדעתנו כעוורים שלא לתת 

לפניהם מכשול" עכ"ל.

הרי שהזכיר המבי"ט אך ורק את האיסור למסור בידו פירות שביעית ודמי שביעית ונתעלם 
לגמרי מאיסור סחורה, אלא שבמוכר העמיד בהדיא שהוא באופן שאין בו איסור סחורה 
"שמוכר להם מעט פירות שביעית שלא במידה" ואם בא להתיר זה ודאי היה ראוי לו 
לדבר על האיסור שנעשה עתה על ידי הלוקח מן המוכר פירות נכרי, ולא לדבר על החשש 
הרחוק יותר שאחר זמן ישתמש בהם שלא כדין. ומכך שלא דן באיסור סחורה יש להבין 
שגם ברישא דיבר באופן שהמוכר לא עובר באיסור סחורה, אלא דן בענין הלפני עיוור 

שיש בחשש שאחר כך ינהג בהם או בדמיהם שלא כדין ובזה היקל.

ויהיה ההסבר איך שיהיה, המבי"ט לא דן בשאלה זו ולא עליה הכריע, ולפיכך קשה 
להוציא מדבריו היתר בנידון זה, כאמור.
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גידולי מים בשביעית

גידולי מים - הידרופוניקס, האם דינם כגידולי קרקע לשביעית, ומהו החילוק 
לדעת הרמב"ם בין שביעית לשבת, מבאר את התוספתא והירושלמי שהתפרשו 
בסוגיא הנוגעת להם, ומעמיק בשיטת הרמב"ם בסוגיא זו. ידועים דברי הנחפה 
בכסף שנטה שאינם נחשבים גידולי קרקע כשאין בתוכם גם עפר, ומקובל כי 
הכרעת החזו"א היתה שלא להקל בהם. מאמר זה מבאר את מקורות הסוגיא 

וענייניה.

רבי יונתן נחמני שליט"א
מרבני בית המדרש

גידולי מים בשביעית
הקדמה

זרעים שמניחים אותם במים מתחילים לנבוט, הנביטה מוציאה ציצים שהם כמין שורשים 
קטנים, ועלים. וכן ענפים שמניחים אותם במים בדרך כלל מוציאים בתחתיתם שורשונים. 
כמו"כ ישנם מיני פרחים שנקטפו כשהפרח סגור, וכשמניחים אותם במים הפרחים נפתחים.

שינויים אלו של הנביטה, יציאת השורשונים, ופתיחת הפרחים, נעשים ע"י המים שמספקים 
לצמח מעט חיות, ובכח אותה חיות שנמשכת לצמח הוא פועל את השינויים הללו. 

אמנם במצב כזה לא יצמחו פירות אף אם יניחו את הענף במים ימים רבים, מפני שאין 
בכח המים לגדל פירות אלא לתת חיות מועטת לצמחים שמכחה יכול הצמח להשתרש או 
להנביט, וככלל כל גידול צמח כראוי באופן שיתפתח ויוציא פירות חייב להיות ע"י האדמה.

והנה לפני כמאה וחמישים שנה, חכמי הטבע בדקו ומצאו שאין האדמה פועלת את 
הצמיחה והגידול, אלא מיני חומרים הנמצאים באדמה הם פועלים את הצמיחה והגידול, 
משום שכל גרעין ויחור, יש בו כח צמיחה וגידול, אלא שבכדי להוציאו לפועל צריך הצמח 

לקבל מזון, וכשמקבל את מזונו הדרוש לו בכוחו לגדול כראוי ולהוציא פירות.

המזון הנצרך לצמח הוא מים, ומיני מינרליים	 הנמצאים באדמה, וכן פחמן וחמצן הנמצאים 
באוויר, הגרעין או היחור מקבל את מיני המנרליים הנמצאים באדמה באמצעות מערכת 

השורשים ומכח זה הוא גדל כראוי. 

לפיכך ניתן לגדל צמחים בגידול נאות שהצמח יוציא פירות ע"י הספקת מים ומינרליים 
ללא צורך באדמה, היות והצמח זקוק למים, והמינרליים שהם המזון לצמח ניתן להמיס 
אותם במים, הדרך הטובה לגדל צמחים ללא אדמה ולספק לצמח את המזון הנדרש לו 
היא ע"י משום ש נתינת צמחים באדניות עם מים ובהם חומרי המזון הצריכים לאותו 

צמח לגדילה והתפתחות נאותה, גידולים אלו מכונים "הידרופוניקס"	. 

כגון: חנקן, זרחן, גפרית, אשלגן, סידן, מגנזיום, ברזל, וכד'.  .	
הידרו = מים, פוניקס = עבודה     .	
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בכדי שהצמח יעמוד זקוף ומערכת השורשים תוכל לינק כראוי את המזון הצריך 
לה לגידול, ישנן מס' שיטות, השיטה הראשונה העמידו מעל חבית המים רשת ברזל 
ועליה נסורת שתמכה את הצמח והשאירה במים את מערכת השורשים ומעל המים 
את גוף הירק, אח"כ נתנו בתוך חבית המים אבני חצץ ובתוכם העמידו את הצמח, בשנים 

מאוחרות התפתחו שיטות נוספות לתמיכה וייצוב של הצמח.

אך כל השיטות עיקרם שווה ומטרה אחת להם שהצמח יהיה זקוף ויציב, שורשיו יהיו 
בתוך המים ויינקו את המים ואת המינרליים הדרושים להתפתחות וגדילה וגוף הצמח 

עצמו ישאר מעל המים חשוף לאוויר, לאור, ולשמש.

לפני כשבעים שנה החלו בארץ ישראל לעשות נסיונות לגדל ירקות, וירקות עלים, בשיטת 
הידרופוניקס, והתעוררה השאלה האם מותר לגדל גידולים אלו בשביעית.

היות ונידון זה לא היה ידוע בדורות קודמים, כמעט שלא נתפרש בזה דבר בדברי רבותינו 
הראשונים והאחרונים. 

כדי לעמוד על דין זה יש לנו לברר בתחילה דין נתינת זרעים וייחורים במים, ומתוך מה 
שיתבאר בדין נתינת זרעים וייחורים במים יתבאר גם דין גידולי מים.

א. בדיקת זרעים ושרייה במים

תניא בתוספתא )שביעית פ"א הי"ב( "אין בודקין את הזרעים בגללים ובעציץ, אבל בודקין 
אותן באדמה ובעציץ, ומשיירין משביעית למוצאי שביעית". 

ובירושלמי פ"ד ה"ד הובא בשינוי לשון "אין בודקין את הזרעים באדמה בעציץ, אבל 
בודקין אותם בגללים בעציץ, ושורין אותן בשביעית למוצאי שביעית". 

והרמב"ם )פ"א מהל' שמיטה ה"ו( כתב וז"ל: "אין בודקין את הזרעים בעציץ מלא עפר, 
אבל בודקין אותן בעציץ מלא גללים, ושורין את הזרעים בשביעית כדי לזורען במוצאי 

שביעית" עכ"ל.

והראב"ד הביא את נוסח התוספתא בסיפא "ומשיירין את הזרעים משביעית למוצאי 
שביעית" ולא הביא את נוסחת התוספתא לרישא ומשמע דפשיטא ליה דהוא טעות, 

והעיקר בזה הוא כגירסת הירושלמי והרמב"ם דבגללים בודקין ובעפר אין בודקין. 

ועיי"ש במהר"י קורקוס, וברדב"ז, דהרמב"ם פסק כגירסת הירושלמי.

ונתחדש כאן ב' הלכות.

חדא התר זריעה בגללים בעציץ כדי לבדוק את הזרעים אם ראויים להצמיח. 

ועוד, התר שריית זרעים בשביעית אע"פ שהוא מתקנם בשרייתו להיות ראויים לזריעה 
במוצאי שביעית.

ואלו ב' ההלכות יש בהם ללמד על דין גידולי מים, ונבאר בתחילה דין שריית הזרעים 
במים, ואח"כ דין בדיקת זרעים בעציץ עם גללים.

64

כה
הל

ה 
שד

  
דה

ש
ת 

כו
לי

 ה



גידולי מים בשביעית

ב. שריית זרעים בשבת - שיטת הרמב"ם

נתבאר בירושלמי דמותר לשרות זרעים בשביעית כדי לזורעם במוצאי שביעית, וכן פסק 
הרמב"ם. 

וכתב מהר"י קורקוס וז"ל: "שדרך הזורעין לפעמים שורין את הזרעים במים כדי שיזרעו 
אותם יהיו נוחין לקלוף אותם, וקמ"ל דלא חשבינן זה כזריעה בשביעית, א"נ דלא גזרינן 

שמא הרואה אותם יאמר לזרוע בשביעית הם" עכ"ל.

מבואר בדבריו דשריית הזרעים במים הוא תיקון הזרע שיהיה טוב לזריעה בקרקע, 
ובלישנא קמא סבר דצריך לאשמועינן דמעשה דשריית זרעים במים לא חשיב מלאכת 
זריעה שאסורה בשביעית. ובלישנא בתרא סובר דפשיטא דלא חשיב מלאכת זורע זורע 
ולא הוצרך לאשמועינן דבר זה, והא דאיצטריך בירושלמי להתיר דבר זה הוא דלא נימא 

דגזרו חכמים איסור שריית זרעים מפני הרואים.

והנה בהל' שבת )פ"ח ה"ב( כתב הרמב"ם וז"ל: "המשקה צמחין ואילנות בשבת הרי זה 
תולדת זורע וחייב בכל שהוא, וכן השורה חיטין ושעורין וכיו"ב במים הרי זה תולדת זורע 

וחייב בכל שהוא" עכ"ל. 

וכתב המ"מ	 דהרמב"ם למד דין זה מסוגיא דזבחים צד, ב וכ"כ הכס"מ שם.

ושם בסוגיא איתא "אמר רבא זרק סודר למים חייב, זרק פשתן למים חייב, בשלמא סודר 
עביד כיבוס, אלא זרע פשתן מ"ט, וכ"ת משום דמקדח, אי הכי חיטי ושערי נמי, הנך אית 

להו רירי". 

מבואר דהוקשה לגמ' דאם הזורק פשתן למים חייב משום זורע מפני שהזרעים צומחים 
במים )רש"י( א"כ גם הזורק חיטים ושעורים למים יתחייב, ומשני דלחיטים ושעורים אין 

להם ריר.

ולדבריהם הרמב"ם מפרש שמה שאמרו בגמ' דחיטים ושעורים אין להם ריר הוא לדחות 
שאין טעם חיוב זורק זרע פשתן למים מטעם זריעה אלא משום לש, שהפשתן נדבק זה 
לזה במים, אבל גרעיני חיטים ושעורים אינו חייב משום לש מפני שאינם נדבקים יפה 

ע"י מים, אבל משום תולדת זורע חייב. 

והאחרונים )מהריט"ץ סי' סט, מג"א וגר"א סי' שלו ס"ק י"ב, מנ"ח מצווה לב, זריעה,( 
הקשו דשם בסוגיא מבואר היפך דברי הרמב"ם דמשמע דאין חיוב על שריית חיטים 

ושעורים משום זורע.

וכתבו המג"א, והמנ"ח ליישב הסוגייא שם עם דברי הרמב"ם, דהיכא דשורה זמן מרובה 
מתחייב משום זורע, והיכא דשורה זמן מועט אינו מתחייב משום זורע. אלא דנחלקו 
מהו שיעור זמן מרובה, דהמג"א סובר דהוא ששורה אותם לערך חצי יום, ולהמנ"ח הוא 
שרייה עד שיצמחו, ומ"מ תרוויהו מפרשים דהרמב"ם למד מסוגיא דזבחים דשרייה לזמן 

מרובה הוא איסור זריעה. 

וכבר קדם להם הרדב"ז )ח"ה סי' רמח( דנשאל מ"ט חייב שורה זרעים בשבת משום 

בדברי האחרונים מבואר דבמ"מ שהיה לפניהם לא נכתב בדין זה מידי, והכס"מ הוא שהביא דברי   .	
הגמ' בזבחים צד, ב ובנוסחאות המצויים בידינו הוא כתוב גם במ"מ. 
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זורע, הלא כיון שאין שם עפר לא יצמחו אפילו יעמדו ימים רבים, ועוד דמאין הוציא 
הרמב"ם דין זה. ותירץ דהרמב"ם הוציא דין זה מהסוגיא דזבחים צד, ב וביאר סוגיא 
דזבחים כעין דבריהם,. וכתב עוד וז"ל: "ועוד למדנו דחיטי ושערי צמחי ע"י המים, אבל 
אין צמיחתן מיד אלא דמקדחי ונמצאו מוכנים לזריעה, אבל אם נתן אותם לתוך המים 
וסלקן מיד לא מקדחי כלל ולפיכך לא מחייב עד דמשרה להו במים ויכוון בזה לתקנן 
לזריעה4 כ"כ לעיל, ואם השהה אותם במים עד דהוי פסיק רישיה חייב ... אבל להשליך 

אותם למים ולסלקן מיד אין כאן חיוב כלל" עכ"ל.

והנה בתשובות הרמב"ם החדשות )הוצאת מכון ירושלים זמנים סי' קיב אות ד( איתא 
שהקשה לו תלמידו על מש"כ ששורה חיטים במים הרי זה תולדת זורע, דהא אפילו זורע 
בעציץ שאינו נקוב פטור וכ"ש דשורה בעציץ שאינו נקוב שיהיה פטור, וכשם דתולש 

מעציץ שאינו נקוב פטור כמו"כ זורע באינו נקוב פטור. 

והשיב לו הרמב"ם דדין שהשורה זרעים בשבת חייב משום זורע מבואר בגמ' בזבחים, 
וכתב שם הרמב"ם וז"ל: "ועל כן דקדקנו אנחנו ואמרנו "וכן השורה חיטין ושעורין וכיוצא 
בהן" כי מילת שרייה כוללת את הגידול וההשרות ... ואין להקיש שורה לתולש מעציץ 
שאינו נקוב לפי שהדבר הזרוע בעציץ שאינו נקוב כדין הדבר התלוש אשר אין לו קיום, 
והזורע אין אנו מתנים בו שיצמח דווקא ויגיע לתכליתו, אלא כיון שהתחיל הזרע לצמוח 

כל שהוא נתחייב" עכ"ל. 

למדנו מדבריו טובא.

חדא דהוא הוציא איסור שריית זרעים במים בשבת מסוגיא דזבחים וכמש"כ המ"מ, והכס"מ. 

עוד למדנו דס"ל להרמב"ם דאינו חייב משום זורע רק כשצמחו וכמש"כ המנ"ח, ודלא 
כמש"כ הרדב"ז והמג"א דאף קודם צמיחה מתחייב אם הוא זמן מרובה. 

ולמדנו עוד דמלאכת זריעה שנאסרה בשבת אינו דווקא בצמיחה עד תכלית, אלא אפילו 
צמיחה כל שהיא אסורה בשבת, ולהכי אע"פ שנתינת הזרעים במים לא יצמיחו פירות 

מ"מ אסור לשרותם במים כיון שיצמח בהם קצת שורשים ועלים5.

מש"כ הרדב"ז דהוא מכוון לתקנן לזריעה אין כוונתו דתיקון לזריעה חשיב מלאכת זורע, אלא   .4
דהכנת הזרע לזריעה הוא ע"י שהוא צומח ומוציא שורשים וכמש"כ שם דהזרעים מקדחי והיינו 

שהם צומחות, ודבר זה שהחיטים צומחות הוא תולדת זורע. 
ולענין נתינת פרחים במים כדי שיפתחו כתב במנהגי מהרי"ל )הל' שבת י"ט(, וז"ל: "מהר"י סגל   .5
התיר להעמיד תוך המים בשבת ענפי האילנות אשר קוצצין בימות החמה לשמוח בהן בבית, רק 
שלא יהיו בהן פרחים ושושנים דהן מתגדלין ונפתחין מיניקת לחלוחית המים והוי מגדל בשבת" 
עכ"ל, והביאו הרמ"א או"ח ס' של"ו ס' י"א, אמנם המהריק"ש בהגהותיו )ערך לחם שם( כתב וז"ל 
"יש מי שאוסר להעמיד פרחים ושושנים סגורים במים משום זורע שנפתחים במים, וחומרא יתרה 
היא, דחיטים ושעורים וכיו"ב אם יעמדו במים הם מצמחים דבר חדש שלא היה מקודם, משא"כ 
בפרחים ושושנים סגורים שנפתחים לבד ואין שם דבר שלא היה מצוי, ואין מי שחושש בארצותינו, 
ומשמעות דברי הרמב"ם לכאורה כדעת מהריק"ש דכתב דחיוב זריעה הוא בגדילה של כל שהוא, 
והיינו צמיחת דבר חדש שלא היה, אך פתיחת הפרחים לא חשיב צמיחה כיון שהם קיימים בעולם.     
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גידולי מים בשביעית

ג. החילוק בין שבת לשביעית

אלא דא"כ צ"ב מ"ש שביעית דפסק הרמב"ם להתיר שריית זרעים במים, ולא אסר כמו 
בשבת משום זורע. 

ומצאתי במחזיק ברכה )או"ח סי' שלו ס"ק ט( שבא לידו תשובת מהר"י קורקוס כת"י 
שהקשו לו סתירת דברי הרמב"ם משביעית לשבת אמאי בשבת אסור ובשביעית שרי. 
ותירץ וז"ל: "ומההיא דשביעית לק"מ דגבי שביעית על עבודת קרקע קפיד קרא דכתיב 
שדך לא תזרע שהכונה שישבות הקרקע ממלאכתינו, ולכן כל מה שאינו עבודת קרקע 
אינו אסור בו, אבל בשבת משום דאמלאכה קפיד קרא שצריך שנשבות אנחנו ממלאכה 
ולכך כל שהוא זורע אפילו שלא יהיה בקרקע אסור וזה מיקרי זורע וזה פשוט, הצעיר 

יוסף קורקוס" עכ"ל. 

וע"ע נחפה בכסף )יו"ד ס' ה( שהביא קושייה זו בשם הרב אליעזר נחום, וכתב שם 
בתחילה לתרץ דלא התיר הרמב"ם אלא במקום שהזרעים יפסדו אם לא ישרו אותם 
במים ותולדות בשביעית אסורות מדרבנן ובמקום פסידא לא גזור רבנן. וכתב לתרץ עוד 
וז"ל: "והנכון בעיני והוא האמת דמעיקרא קושיא ליתא ואין לדמות שביעית לשבת, 
והטעם דשאני שבת דאסור לעשות בו מלאכה כלל בין שהיא מלאכת קרקע ובין שאינה 
מלאכת קרקע, אז ודאי אסור לשרות במים כיון דהוי תולדה דזורע שהיא מלאכה ואסור 
אף שאינו בקרקע, אכן בשביעית דלא אסר רחמנא המלאכה אלא דוקא בקרקע קאמר 
ושבתה הארץ שבת לה' פשיטא ודאי דהתולדות דאסרו רבנן היינו דווקא כשהם בקרקע 
כגון להשקות הזרעים, ולעשות עוגיות, וכיוצא, אבל שריית הזרעים במים שאינו בקרקע 
פשיטא דשרי ואפילו אם היו עושים פירות במים לבדם הוה שרי כיון שאינו בקרקע, 
ומכ"ש וק"ו השתא דהמים אינם עושים שום פרי אלא דדמי לזורע מהיכי תיתי למיסר, 

ואין לדמות כלל לשבת כן נלע"ד פשוט" עכ"ל. 

ותירוצו זה הוא כסברת מהר"י קורקוס, וכמבואר נמי בדברי המחזיק ברכה שם.

ומדבריהם מבואר דגדרי מלאכת זריעה דשביעית שווה לגדרי מלאכת זריעה בשבת, 
וכיון שבשבת איסור זריעה הוא אפילו רק אם יצמח כל שהוא וכמבואר בדברי הרמב"ם 

בתשובה, כמו"כ בשביעית איסור זריעה הוא אפילו אם רק יצמח כל שהוא6.

אלא דבדבר אחד חלוק שביעית משבת, דבשבת איסור זריעה הוא בכל דבר שמצמיח, 
כיון שמלאכת הזריעה נאסרה, ובשביעית אין איסור זריעה אלא כשזורע בקרקע, דלא 
נאסר בשביעית מלאכת זריעה, אלא נאסר עבודת הארץ, וכל מלאכת זריעה שאינה 

עבודת הארץ מותרת.

ומעתה לדבריהם לכאורה מותר לזרוע בשביעית במים אף באופן שנותן לתוכם את כל 
המזון )מינרליים( הנצרך לו לגידולו בשלמות, ועי"כ הוא גדל בשלמות ומוציא פירות, דלא 

אסרה תורה בשביעית אלא מלאכת קרקע, ובכהאי גוונא אינו מלאכת קרקע7.

6.  דאי נימא דבשביעית מותר זריעה שצומחת רק כל שהוא ואין מגיע לתכליתה היה להם לתרץ 
דזהו טעם התר שריית זרעים בשביעית, אלא ודאי בין בשביעית ובין בשבת איסור זריעה הוא בכל 

שהוא.  
ואין לומר דאותם מינרליים חשיבי כקרקע, דאף שהם נמצאים בקרקע מ"מ אינם מין אדמה ואינם   .7

67

כה
הל

ה 
שד

  
דה

ש
ת 

כו
לי

 ה



ונמצא דמדברי הירושלמי שהתיר לשרות זרעים במים בשביעית אע"פ שהם צומחין 
קצת ומוציאים שורשים ופסק כן הרמב"ם להלכה, יש לנו ללמוד התר לזריעה במים 
אף שצומח כל צורכו ע"י שמוסיף למים מיני מזון הצריכים לצמח שאינם אדמה, דלא 

נאסרה בשביעית מלאכת זריעה, אלא דווקא בקרקע.

ד. היתר בדיקה בגללים

עוד נתבאר בירושלמי דהותר לבדוק זרעים בעציץ עם גללים, ולא הותר לבדוק זרעים 
בעציץ עם אדמה. והנה לא נתפרש בירושלמי אי בגללים דמותר לבדוק מיירי גם בעציץ 

נקוב, או רק בשאינו נקוב הותר לבדוק. 

ועיין רדב"ז )פ"א משמיטה ה"ו(, דכתב דמסתברא דאפילו בעציץ נקוב הותר לבדוק 
בגללים דלא החמירו בגללים בעציץ אע"פ שהוא נקוב. ונראה ראייה לדבריו, מדמפליג 
בתוספתא בין גללים לעפר משמע דבגללים שרי אף בעציץ נקוב, דאי כל ההתר לבדוק 
הוא רק בעציץ שאינו נקוב, לפלוג וליתני בגללים לחודיה, אין בודקין בעציץ בגללים בד"א 

בעציץ נקוב אבל בשאינו נקוב בודקין. 

ומדהתירו חכמים לבדוק את הזרעים אפילו בעציץ נקוב לכאורה טעמא דמילתא הוא 
דכיון דאינו זריעה בקרקע שרי, דלא אסרה תורה זריעה בשביעית אלא בקרקע בלבד, 
וכיון שזריעתו הוא בגללים שרי, אע"פ שיש לו גם יניקה מהקרקע לא איכפת לן דמעשה 

הזריעה אינו בקרקע. 

אמנם עיין חזו"א )שביעית ס' כ' ס"ק ד'( דנסתפק אם איירי בעציץ נקוב או בשאינו נקוב, 
ונסתפק לו עוד גדרי ההתר בבדיקה אם צריך ליטול את הזרעים קודם שיצמיחו, וכתב 

דאפשר להעמיד התוספתא בג' פנים.

א איירי בעציץ נקוב והבדיקה הוא באופן שנוטל את הזרעים תוך ג' ימים שלא נקלטו, 	.
וכיון שזורען ע"מ ליטלן קודם השרשה ליכא איסור דאורייתא בזריעה, ואפ"ה אסרו 
חכמים לזרוע בעפר, והתירו בגללים אע"פ שהם יכולים להצמיח כיון שאינו דרך 

זריעה לא גזרו בו חכמים.

א איירי בעציץ שאינו נקוב ומניח את הזרעים בעציץ גם אחר ג' ימים, ומותר אפילו 	.
לזרוע בגללים אלא שאין דרך8, ודברו חכמים בהוה שרק בודקין בו את הזרעים, 

ובאדמה אסור אפ' לבדוק ואפ' שהעציץ אינו נקוב.

א איירי בעציץ נקוב ומניח את הזרעים שישרשו, ואתא לאשמועינן דשרי בגללים ורק 	.
בזבל גס שאינו יכול להצמיח אלא לבדוק.

ואע"פ שלא הכריע שם הדבר, מ"מ משמעות דבריו נוטה דבעציץ נקוב כל דבר שהוא 

מין עפר, אלא הם מין בפני עצמו שנמצאים באדמה, והם נמצאים גם במים, ובעוד דברים שאינם 
קרקע, לפיכך אף שגידולי קרקע הוא גידול באמצעות אותם חומרים, מ"מ אם יגדל ע"י החומרים 

בלא הקרקע לכאורה יהיה מותר. 
עיי"ש שנסתפק אם ההיתר הוא רק בזבל גס שאינו יכול לגדל, או גם בזבל דק שהוא מצמיח.  .8
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גידולי מים בשביעית

מצמיח יהיה אסור אע"פ שאינו עפר9, ובעציץ שאינו נקוב הוא ספק אם הותר בדבר 
שמצמיח ומגדל.

וא"כ בנידון דידן אי נימא שההתר לבדוק את הזרעים הוא אפילו שכוונתו לשם זריעה 
שיגדלו )אלא שדיברו חכמים בהווה( כיון שלא נאסר בשביעית זריעה אלא בקרקע, ה"נ 

מותר לזרוע במים כיון שאינם קרקע, ולדעת הרדב"ז שרי אף בעציץ נקוב.

אלא דלדעת החזו"א ליכא מיניה ראיה, דבעציץ נקוב ודאי אסור, ואף באינו נקוב אפשר 
דלא התירו אלא בדבר שאינו מגדל. 

ה. דעת הנחפה בכסף

והנה הנחפה בכסף0	 )יו"ד ס' ה'( נשאל על צמח שנקרא חבצלת שלוקחים ענף עם שורש 
ומניחים אותו בתוך צנצנת זכוכית מלאה מים עם מעט עפר והולך וגדל כל ימות הקיץ, 
אם מותר לנטוע חבצלת זו בשביעית, כיון שהעציץ אינו נקוב, ואין בו אלא מעט עפר 
והכל הוא מים ולכך אינו דומה לקרקע, או דכיון שיש שם מעט עפר וגדל מכח העפר 

אסור לעשותו בשביעית, דלא פלוג רבנן בין מעט עפר להרבה עפר.

והאריך הרבה בתשובתו, ובתחילה יצא לדון להתר מסוגיא דגיטין דעציץ של אחד וזרעים 
של אחר לענין קנין, דהעציץ חשיב מטלטלין, והזרעים קרקע, ורצה להוכיח דכשהעפר 
נמצא בעציץ שאינו נקוב אין לו דין קרקע וכתב בסוף דבריו בענין זה )עמ' 68( וז"ל: "א"כ 
בנידון דידן כי אינו נקוב ואינו יונק מן הקרקע והעפר שבתוך הצנצנת אין לו דין קרקע 

מותר לזרוע, דהא כל האיסור הוא בקרקע, והאי עפר לאו קרקע מיקרי, ומותר" עכ"ל.

וכתב לדחות דכיון שחכמים גזרו על עציץ שאינו נקוב לחייב בתרו"מ ולאסור בו כלאים, 
א"כ ה"ה לענין שביעית אסור לזרוע בעציץ שאינו נקוב מדרבנן, ואף בשביעית בזמן הזה 
מדרבנן אפ"ה אסור לזרוע בעציץ שאינו נקוב, ולכן העפר שבתוך העציץ הוא סיבה לאסור 

את נטיעת החבצלת בשביעית.

וכתב עוד )עמ' 70( לדון להתר מפני שהרוב הוא מים ואין כאן כי אם מעט עפר וכיון 
שהרמב"ם התיר לשרות זרעים במים מפני שלא אסרה תורה אלא עבודת קרקע א"כ הכא 
נמי בנידון דידן יהיה מותר וז"ל: "נמצא דבשביעית אין איסור לזרוע במים, וא"כ בנידון דידן 
כי עיקר הזריעה הוא במים דהוו רובא, שרי לעשותו בשביעית אף שהוא הולך וגדל" עכ"ל.

אך כתב לדחות דלא הותר אלא במים לחוד אבל כשיש עפר אע"פ שהוא מעט אסור		, 
וסוף דבר הסכים לאסור את נטיעת החבצלת בשביעית מפני שיש בה עפר. 

ויש להסתפק בדעת החזו"א אי מה שאסר דבר המצמיח בעציץ נקוב הוא מפני שבזה שמצמיח   .9
הוא נחשב מין עפר, וכיון שהוא נחשב עפר אסור בשביעית דהרי הוא כזורע בקרקע, או שאין 
טעם האיסור מפני שנחשב מין עפר, אלא עיקר האיסור בשביעית הוא בכל דבר שמצמיח, וכיון 
שזבל הדק מצמיח אסור לבדוק בו, ורק בעציץ שאינו נקוב אפשר דמותר דלא גזרו חכמים לאסור 

עציץ שאינו נקוב היכא שאין בו עפר, וצ"ע.
וז"ל החיד"א )שם הגדולים אות י'( "מורי הרב יונה נבון ... היה רב בעיה"ק ירושלים ת"ו ... והיה   .	0
אחד מרבני הדור בעיה"ק ירושלים, וכמעט לא הניח פסקן כמותו בגלילותינו, והיה חסיד ומקובל, 

והן בעוון הדור נח נפשיה בן מ"ז שנה".  
אמנם אין מוכרע לשונו אם סיבת האיסור הוא מפני שהעפר אע"פ שהוא מעט הוא נותן את עיקר   .		
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העולה מדבריו, דהיכא דאין עפר כלל אלא מים לחוד היה שרי לנטוע בשביעית, ואע"פ 
שיש בכח המים לגדל היה מותר, אלא דבימיו לא היה ידוע דאפשר לגדל במים והיה 
פשוט דכל היכא דהוא גודל הוא מפני מעט עפר שנותנים במים, אבל באמת אף אם 
המים לבדם יגדלו הדבר מותר, דאין הגידול סיבת האיסור, אלא הקרקע לחוד, וכל שאין 

קרקע כלל הדבר מותר אף אם הוא יגדל כדרכו.

ועיי"ש היטב בדבריו דכתב )עמ' 70( בביאור דעת הרמב"ם להתיר שריית זרעים במים 
בשביעית אע"פ שבשבת הוא אסור וז"ל: "אבל שריית הזרעים כיון שאינו בקרקע פשיטא 
דשרי ואפילו אם היו עושים פירות במים לבדם הוה שרי, כיון שאינו בקרקע, מכ"ש וק"ו 
השתא דהמים אינם עושים שום פרי אלא דדמי לזורע, מהיכי תיתי למיסר, ואין לדמות 

כלל לשבת" עכ"ל, והיינו כמש"נ דבמים לחוד מותר בשביעית אף שגדל כדרכו.

ו. עלה בידינו

שריית זרעים או ענפים במים בשביעית כדי שיוציאו שורשים ועלים לדעת הרמב"ם 
מותר, וכ"ש שמותר לתת פרחים סגורים במים כדי שיפתחו		. 

גידולי מים שנותנים לתוכם את כלל המזון הדרוש להתפתחות מלאה של הצמח שיוציא 
פירות, לא נתפרש בדברי הראשונים והאחרונים. 

ויש לנו ללמוד להתיר זריעתם בשביעית מסברת מהר"י קורקוס, והנחפה בכסף, דבשביעית 
לא אסרה תורה את מלאכת הזריעה אלא את הזריעה בקרקע, דהכא אינו זריעה בקרקע.

ועוד ממה שהתירו בדיקת זרעים בעציץ מלא גללים, אם נפרש שההתר הוא בגללים 
שיכולים להצמיח, ואפילו שכוונתו שייצמחו.

ואמנם אין להתיר שריית זרעים או ענף במים, וכן גידולי מים אלא בעציץ שאינו נקוב, דאם 
העציץ נקוב הגידולים יונקים גם מהקרקע, וכל דאיכא יניקת קרקע חשיב גידולי קרקע. 

ואף דהרדב"ז התיר בדיקת זרעים בגללים בעציץ נקוב, אפשר דהוא רק באופן שבודק 
את הזרעים ועוקרם קודם השרשה, או באופן שאינו בא לידי צימוח.

ואע"ג דגזרו חכמים אינו נקוב אטו נקוב הכא לא גזרו, וכמש"כ הנחפה בכסף )שם( דבמים 
לא מצוי נקוב כיון שאין המים משתמרים בו.

א"נ לא גזרו באינו נקוב אלא בעציץ עם אדמה דהוא דומה לקרקע, אבל במים לא גזרו. 

ומ"מ למעשה יש להסתפק בזה דכמה מהפוסקים האחרונים אסרו דבר זה, עיין שו"ת 
מהרי"ל דיסקין ס' כ"ז אות א' דאסר להניח זמורה במים כדי שתשריש, וע"ע הר צבי 
זרעים ח"ב ס' ל"א, ובאור לציון שביעית א' ב' דכתבו לאסור גידולי מים בשביעית ואף 

שלא נתבאר לן דבריהם, להתיר למעשה גידולי מים צ"ע. 

נ.ב. בשולי הדברים ראיתי להוסיף מהידוע בדעת החזו"א בדין גידולי מים.

החיות, או שאף אם אינו נותן את עיקר החיות כל שיש עפר הוא סיבה לאסור, ויש בדבריו פנים 
לכאן ולכאן.

לא מבעיא למהריק"ש שאף בשבת שרי, אלא אפ' למהרי"ל דאסר בשבת, בשביעית שרי.       .		
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גידולי מים בשביעית

החזו"א בספרו לא פירש לנו דין גידולי מים כלל, אלא שמפי השמועה ידוע שלא התיר 
גידולי מים, רק בצירוף עציץ שאינו נקוב בתוך בית. 

אמנם אחר חקירה ודרישה נתברר דבעל השמועה על גידולי מים מפי החזו"א הוא ד"ר 
מאיר שוורץ מקיבוץ חפץ חיים, וכפי הידוע הוא זה ששאל את החזו"א על דין גידולי 
מים, וכל האומרים דין זה בשם החזו"א שמעו ממנו, ולא נודע לנו שיש עוד מי שאומר 

שגם הוא שמע מהחזו"א בדין גידולי מים בשביעית. 

וכפי מש"כ בזה )המעיין גליון מח( כך היה המעשה: בשנת תשי"א )ערב השמיטה( החזו"א 
בא לקיבוץ חפץ חיים לשמש סנדק בברית של תאומים, בהפסקה בין הבריתות הוא שאל 
אותו האם יכול להיות רעיון זה של גידולי מים פתרון לשנת השמיטה, והשיב לו בחיוב, 
לאחר מכן הוא נסע לביתו של החזו"א בבני ברק, ופירט בפני החזו"א את שיטת הגידול 
במים בהרחבה, השיחה עם החזו"א נמשכה למעלה משעתיים, ולאחר דיון הילכתי 
בנושאים נוספים של חיוב תרו"מ, וברכה, על גידולי מים שאל החזו"א את ראש העיר 

ב"ב אם יכול לתת לו שלוש מאות חמישים לירות כדי לממן את המשך פיתוח הרעיון.

לדבריו, החזו"א לא הביע התנגדות לגידול זה אך הביע משאלה להוסיף יריעות פלסטיק 
בין הצמחים ובין הקרקע. הגג שהותקן מעל העציצים היה יריעות יוטה שנמתחו מעליהם, 
ובחלק מהערוגות הניחו מעליהם סולמות עץ שהמרחק בין השלבים היה כרוחב השלבים 

)פרוץ כעומד(.

בתחילת שנת השמיטה )תשי"ב( בקשו רבני הקיבוץ להוסיף דפנות סביב לשטח גדולי 
המים, הדפנות נעשו ע"י מתיחת ארבעה חוטים במרחק של כשלושים ס"מ זה מזה )לבוד(.

בסיום דבריו שם כתב שאחרי שהתברר לחזו"א שהיסודות הנדרשים לגידול הצמח באים 
ברובם מהאדמה, פסק לברך על כל גידול את הברכה הראויה לו אפילו שגדל במים, אולם 
לענין שמיטה אין הגידול סותר לדין שביתת הארץ, ולכן בצירוף גג עציץ שאינו נקוב 

התיר לגדל גידולי מים בשמיטה, ע"כ עיקרי דבריו. 

ויש כאן דבר תימה, דהא החזו"א כתב )שביעית סי' כ ס"ק ה, וסי' כב ס"ק א, וס' כו ס"ק 
ד( להתיר עציץ שאינו נקוב בבית, ואם לא התיר החזו"א גידולי מים אלא בצירוף אינו 

נקוב בבית, מפני מה טרח לסייע בידם בכסף לניסוי גידולים אלו. 

ועל כן נראה היה להציע )אחר הזהירות שאין הדברים אמורים למעשה( שאף שהתיר 
החזו"א אינו נקוב בבית, מ"מ אינו היתר מרווח כמבואר שם בדבריו שכתב דמי שסומך 
על פאת השולחן וזורע בבית אם הוא עציץ שאינו נקוב אין לנו כח למחות בידו, אמנם 
אם יהיה גידולי מים בצירוף אינו נקוב, ובית, בכהאי גוונא הוא היתר לכתחילה ולכן סייע 

החזו"א בניסוי לגידולי מים, 

אמנם המקובל משמו של החזון איש, וכן מסרו הגר"ק כהנא שצ"ל רבה של חפץ חיים וכן 
הגר" פלס זצ"ל רבה של נתיבה, משמו, שאסר את גידולי המים ודן אותם כגידולי אדמה 

לכל דבריהם ולא כפי שהוצע כאן.
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עם ההתפתחות החקלאית נמצאה שיטה על ידה הפיטם לא נופל מן האתרוג 
בעודו על העץ, כך יכולים המדקדקים להשיג אתרוגים עם פיטם. אך ישנה 
שאלה האם פעולה זו למניעת נפילת הפיטם מותרת בשביעית. מאמר זה דן 
בשאלות הנוגעות בכך, ומברר את דעות רבותינו בשאלה זו – ובשאלה הכללית 
ביחס למלאכות האסורות מדרבנן בשביעית האם הותרו לצורך כשרות והידור 

ארבעת המינים.

רבי שמואל יצחק וייס שליט"א

בענין ריסוס על האתרוג למניעת נפילת 
הפיטם בשנת השמיטה

בשנים האחרונות נעשו בפרדסים של האתרוגים עיצות של בעלי השדה לגדל אתרוגים 
שלא יפלו הפיטמים גם לאחר גידול והתפתחות האתרוג.

ואעתיק מכתב שקבלתי ממקור נאמן צורת העיצה הנ"ל, באתרוג שהפיטם נופל זה בגלל 
שמתחילת ברייתו יש מה שנקרא "ריקמת ניתוק" על הפיטם זה נראה כעין טבעת ששם 
מפסיק החיבור לאתרוג וממילא הפיטם מתיבש ונופל, החומר שמרססים גורם שאתרוג 
נברא בלי אותה "ריקמת ניתוק" בפיטם ממילא הפיטם ממשיך לגדול, איך החומר עושה 

את השינוי לא יודעים עכת"ד.

כידוע בשנים האחרונות התחילו אצל אחב"י המדקדקים לקנות אתרוגים למצוה עם 
פיטמים, וכמו דמבואר בספר כפות תמרים סוכה דף ל"ה ע"ב וכבר כתבו המחברים להוכיח 
כן מהראשונים, וגם שמעתי ממרן הגר"ח קניבסקי זצוק"ל )תשע"א( דגם מרן בעל החזו"א 

זצ"ל ס"ל דיש הידור לקחת אתרוג עם פיטם, עכ"ד.

אך בשנת השמיטה כידוע לא הותר לעשות רק מלאכות הנצרכות לגוף הפרי שלא 
יופסד ולא דבר המשביח את הפרי, ולכן ס"ל לרבותינו חכמי הזמן מרנן הגרש"ז אויערבך 
והגרי"ש אלישיב זצ"ל דבשביל שיהא אתרוגים כשרים למצוה מותר להשקות את עץ 
האתרוג אבל לא כדי שיהיו אתרוגים מהודרים, ]ובס' משפטי ארץ שביעית  )הוצאה שנת 
תשס"ז( סוף פ"ד הערה 66 הביא שיטת רבותינו בזה[, ועיין בקובץ תשובות ח"א סי' רל"א 
ובשו"ת משנת יוסף ח"ב סי' כ"ב שכתבו דמותר להשקות עצי אתרוג שיהא כשר למצוה 

ולא שיהא מהודר דד"ז אסור.

אולם בשו"ת שבט הלוי ח"ט סי' רמ, צידד להקל שגם משום חשש איבוד הידור או יופי 
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בענין ריסוס על האתרוג למניעת נפילת הפיטם בשנת השמיטה

מותר לעשות מלאכות דרבנן ע"י שינוי גמור שלא כדרך פעולה הרגילה, דיש בזה ג' דרבנן 
1( שביעית בזמה"ז דרבנן 2( מלאכה דרבנן 3( עושה שלא כדרך. ושם דיבר השבט הלוי 
גם לגבי ריסוס למנוע נפילת הפיטם. וכתב בשבט הלוי דההיתר הנ"ל צריך שיקול, ובפרט 

צריך השגחה מבית דין דקשה להאמין לאלה הנוגעים בדבר, ע"ש. 

ויל"ע במה שצירף להתיר ע"י שינוי, שהרי נראה דאיסור עבודת הארץ בשביעית האיסור 
אינו מעשה העבודה, אלא יסוד האיסור הוא בתוצאת המלאכה, וממילא גם באופן שנעשית 
המלאכה שלא כדרך הא מ"מ נעשתה המלאכה האסורה, ולא חשיב שינוי, דיש להעיר 
דהואיל והשינוי הוא רק באופן הפעולה, כיון דבשביעית לא בעינן מלאכת מחשבת כמו 
בשבת וכמש"כ תוס' בכמה מקומות )מו"ק דף י"ג ע"א ובסנהדרין כו, א(, לחלק בין שביעית 
לשבת, ממילא גם באופן כזה יהא אסור מדאורייתא. ואף לדברי האגלי טל )בפתיחה אות 
ג( שכתב להקל באופני שינוי, זהו במלאכות שבת דיש דין של מלאכת מחשבת. ושמחתי 
שראיתי בספר שדה מרדכי )פ"ב בעיון השדה אות ז(, שהביא יסוד זה ממרן הגריש"א  
זצ"ל בקובץ תשובות ח"א סי' רל, וע"ע בציון ההלכה פ"א משמו"י אות יא, שהעתיק תוכן 

תשובה הנ"ל עיי"ש. 

נידון שני שיש לדון בענין זה, האם הפעולה שגורם שהאתרוג נברא ללא הסיבה שהפיטם 
יפול אלא אדרבה הפיטם עומד בגידולו, נחשב תיקון בפרי לשבח יותר מגוף המצוה 
וכיופי, שדבר זה אסור, או מכיון שזה האתרוג ניקח למצוה דוקא עם פיטם, ממילא ד"ז 
מותר שנחשב דנעשה למצוה, כ"ז צריך שיקול והכרעה מגדולי ההוראה שליט"א, ובפרט 
הממונים על אוצר בית דין של אתרוגים צריכים להשגיח בדבר שבעלי הפרדסים הנוגעים 

בדבר לא יזלזלו בזה בדבר האסור להתיר ללא פיקוח.

שוב הגיע לידי ספר מפסקי הגאון הרב ישראל בעלסקי זצ"ל בעל שולחן הלוי )מגדולי 
הפוסקים באמריקה וראש ישיבת תורה ודעת( שכתב דדעת מרן הגר"ש הלוי ואזנר זצ"ל 
היה לאסור לרסס חומר שגורם שלא יפול הפיטם מפרי האתרוג בשנת השמיטה עכת"ד, 
וצ"ל דאף דבשו"ת שבט הלוי הנ"ל צידד להקל ריסוס למניעת נפילת הפיטם כשנעשה 
שלא כדרך, מ"מ נראה דלמעשה הורה דאין היתר לרסס החומר הגורם שלא יפול הפיטם 
בשמיטה וכנ"ל, ושו"ר בספר תורת הלוי על שביעית )פ"ו סעיף ט"ו הערה כ"ב( ששמע 
ממרן זצ"ל דאין להתיר ריסוס עצי האתרוגים דעפ"י רוב הוא רק הפסד ממון ולא הפסד 

פירות ע"ש.

וראיתי בשו"ת להורות נתן )ח"ה סי' ע"ג – ד( שכתב בזה"ל: אם מותר לרסס אתרוגים 
והדסים כדי למנוע פגיעה בעלים ע"י תולעים מזיקים, יש מקום להתיר כמש"כ בחזו"א 
)שביעית סי' כ"א סי"ז( דבמקום הפסד שימות כל העץ או שיופסדו כל הפירות יש להקל 
בדרבנן, אך צריך לשקול כל עבודה ועבודה אם יש בה חשש שימות העץ, וכל שאינו 
אלא הרווחה אסור, ואם אפשר להסתפק בפעם אחת לא יעשנו שתי פעמים ע"ש, והנני 
רואה דנד"ד לדעת הגאון בעל להורות נתן זצ"ל נחשב כהרווחה דאסור בשנת השביעית.      

שו"ר בתשובות והנהגות )ח"ו סי' קמ"ז – אות י( דאסר הטיפול בשמיטה לחזק הפיטם, ולכן 

73

כה
הל

ה 
שד

  
דה

ש
ת 

כו
לי

 ה



בשנת השמיטה דעתו דאפשר לקיים המצוה באתרוג ללא פיטם, דבשנה זו דאין עובדים 
בעץ האתרוג ולכן אין מצוי שיהא פיטמים באתרוגים אי"ז חסרון בהדר ע"ש, אך לענ"ד 
ד"ז תלוי למה הקפידו המדקדקים לקחת אתרוג עם פיטם, דכל זה לפי הטעם שבזמנינו 
אתרוג ללא פיטם חסר בהידור דיש יכולת לגדל אתרוגים עם פיטמים, אבל לפי"מ דחשו 
כמה מגדולי חכמי הזמן זצ"ל לדברי הכפות תמרים בסוכה דף ל"ה דאתרוג ללא פיטם יש 
בזה  חשש גדול של פסול חסר, )וע"ע בספר הערות על סוכה דף ל"ה ע"ב שיטת הגרי"ש 
אלישיב בזה(, וכתבתי במק"א דעת גדולי ההוראה בזה, א"כ יתכן דפעולה זו לצורך הציבור 
שיהא אתרוגים עם פיטמים למצוה יהא מותר, אך צ"ע בזה דיתכן כל שיטת הכפו"ת 
נקטינן רק לחומרא ולא להקל מחמת זה במלאכות בשנה השביעית, ועיין בספר שדה 
מרדכי )שביעית פרק ל"ו-ל"ב בתורת השדה אות פ"א( שכתב דאף שמרן הגריש"א זצ"ל 
אמר דלפני כל ההידורים בארבעת המינים, ההידור החשוב הוא שלא יעשו בו מלאכות 
בשביעית, ולכן הורה דבדברים שאינם אלא הידורים בלולב כגון נחלקה התיומת פחות 
מטפח או לולב עם ב' תיומות עדיף ליקח בלא הידורים הללו מליקח לולב הנעבד בלא 
חסרונות אלו וכל כיו"ב, וכמש"כ בקובץ תשובות ח"ד סי' פ"ד, אך לגבי מעלת אתרוג עם 
פיטם הורה דיש להעדיף אתרוג עם פיטם אף שנעבד על אתרוג בלא פיטם שלא נעבד 
עכת"ד עיי"ש, וברור דכ"ז לשיטתו דהעיקר האתרוג לקיום המצוות בזמנינו דוקא עם פיטם.    

ושוב קבלתי מכתב מאחד הת"ח החשובים בענייני מצוות התלויות בארץ, וזה תו"ד בקשר 
לנתינת הורמון לעץ אתרוגים כדי שהפיטם לא יפול, 1( אם אסור לעשות מלאכות אף 
שיהיה אתרוג כשר למצוה ודאי שאסור, 2( אם מותר כדי יהיה כשר למצוה, לכאורה 
נראה שלאדם שיש לו עץ בחצר והוא מעולם לא לקח אתרוג בלי פיטם כיון שזה אצלו 
צורת אתרוג, אפילו אם לא נכנס לשאלה אם נפילת האתרוג במחובר פוסלה, נראה שלו 
מותר, 3( אך למגדלים – אוצר בית דין איני יודע, כיון שיש הרבה אנשים שלקחו בעבר 
אתרוגים בלי פיטם א"כ לדבריהם הוא כשר למצוה בלי פיטם, א"כ מי מתיר להם, אך 
אולי אוצר בית דין צריך לדאוג לאתרוגים לכולם גם למקפידים כל השנים, ואין הכרעה 

ברורה בזה, עכת"ד.

אחר זמן ראיתי בספר ישא יוסף )שביעית סי' ק"ד( שכתב בשם מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל 
דצידד להקל להתיז ספריי על האתרוג כדי שהפיטם לא יפול, מכיון דמלאכות שאינם 
נעשים בעצים אחרים אינה בכלל מלאכת שדה וכרם דאסורה בשביעית, ומכיון דמלאכה 
זו לצורך הפיטם אינה קיימת בשום פרי אחר ה"ז מותר, אף דאי"ז הצלת הפרי לאכילה רק 
לצורך קיום המצוה, אך למעשה הורה להקל רק כשנעשה הריסוס ע"י פועלים נכרים ע"ש.

עוד כתב בקובץ תשובות שם דטעם ההיתר של הסרת קוצים באתרוג שזה לא מלאכה 
ועוד טעם מכיון שאין הדרך לעשות כן בשאר אילנות עיי"ש, ופשוט דלפי"ז הסרת הקוצים 
מותר כדי שיהיו אתרוגים כשרים למצוה, )ועיין בסוף המאמר מש"כ בזה(, וצ"ע מש"כ 
בדרך אמונה פ"א ה"י משמיטה ויובל בבה"ל בד"ה ומפני, בשם הגרי"ש זצ"ל דאין להתיר 
פעולות שהאתרוגים יהיו ראויין למצוה, )אך בררתי דהגרי"ש הסתפק בזה, ופעם אסר 
ופעם התיר(, אולם עיין בארחות רבנו ח"ב עמ' שכ"ה אות י"ח דאסר הסרת הקוצים עיי"ש.
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בענין ריסוס על האתרוג למניעת נפילת הפיטם בשנת השמיטה

והנני רואה דשיטת מרן הגרי"ש זצ"ל לדמות ריסוס אתרוג למען הפיטם דהוא כמו הסרת 
קוצים דהותר בעץ האתרוג אף דנעשה רק לצורך קיום המצוה, מכיון דאין הדרך לעשות 
כן בשאר האילנות וכנ"ל. אך פשוט דהנוהגים בכל השנים לא להדר לקחת אתרוג עם 
פיטם אין בזה שום היתר לעשות ריסוס הנ"ל אף ע"י פועלים נכרים, אך העירני חכ"א 

שליט"א מכיון שיש בזה הטעם שאין זה מלאכה א"כ דבר זה מותר לכולם, וצ"ע.

]חשוב לי לציין מה דראיתי בספר גיבורי כח )בחלק התשובות ממרן הגר"ח קניבסקי זצ"ל 
עמוד 429 סימן י"ח שאלה ס"ו( דנשאל בזה"ל כדי לחזק את הפיטם של האתרוג שלא 
יפול ויפסיד את הפרי, מיד כשמתחילה הפריחה מרססים כל פרח שנפתח בפני עצמו 
)ולא מרססים כל העץ(, כך בכל שבוע מרססים את הפרחים החדשים, האם מותר הדבר 
בשביעית, תשובה-יתכן שזה אוקמי אילנא וצ"ע, ועיין מש"כ בפ"א משמיטה ה"י בבה"ל 

ד"ה ומפני ובצה"ל אות קע"ט עיי"ש. 

וברור דכוונתו דאף דיש לצדד שזה בכלל אוקמי אילנא ומותר, אך לפמש"כ בבה"ל שם 
ה"ז אסור, וטעם הדבר דלא גרע ריסוס עץ האתרוג לחזק הפיטם מהסרת הקוצים דלדעת 
רבינו זצ"ל ה"ז אסור ופשוט, )גם לפני כעשרים שנה דנתי הרבה עם מרן זצ"ל בנידון זה 

וביקש ממני לשאול דעתו של מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל, ולא נטה להקל בזה[.  

ברצוני להעיר לפמש"כ בקובץ תשובות )ח"א סי' רל"א( דטעם ההיתר של הסרת הקוצים 
בעץ האתרוג דאין הדרך לעשות כן בשאר אילנות ע"ש, א"כ לפי"מ דנשתנה המציאות 
בזמנינו דגם בעץ הרימון )ואולי גם בעץ הלימון( עושים גם פעולה של הסרת קוצים שזה 
משביח שלימות פרי הרימון כמו פרי האתרוג א"כ יהא אסור הסרת הקוצים בעץ האתרוג, 

וא"כ יש לדון מחדש האם הותר הסרת הקוצים באתרוגים וצ"ע. 

אך נראה לומר דטעם ההיתר של הסרת קוצים מכיון דאין זו מלאכה המועילה לגידול 
הפרי אלא מונעת פגם בפרי, )ועיין במשפ"א בסוף פ"ד בהוצאה חדשה מש"כ בזה(, א"כ 
גם בנעשה פעולה של הסרת קוצים בעץ הרימון עדיין מותר לעשותו בעץ האתרוג, ואולי 
זה היה טעמו של מרן הגרש"ז אויערבך זצ"ל )שהובא שיטתו במשפ"א פ"ד הערה 66( 
שהתיר הסרת קוצים בעץ האתרוג כדי שיהיו כשרים למצוה רק מטעם זה ולא דצריך 

גם לטעם דאין הדרך כן בשאר אילנות.

ולפי"ז ריסוס שעושים לפיטם באתרוגים הרי זה כעושה גידול ולא רק מונע נפילה ולכן 
זה אסור, אך יש לצדד למי שלא לוקח אתרוג ללא פיטם יתכן שזה נקרא להציל מהפסד 
כיון שללא פיטם אין לו צורת אתרוג, אבל מי שלוקח אתרוג ללא פיטם בשבילו למה יהא 
מותר לקחת אתרוג שנעשה מלאכה בשנה השביעית, והסכימו לזה גדולי הוראה שליט"א. 

עוד נראה להעיר בנידו"ז דאף דיש מחכמי הדור זצ"ל שאסרו הריסוס בעץ האתרוג לחזק 
הפיטם לצורך הידור וכנ"ל, כמו"כ אין לגזום בשביעית עצי הדסים או לשורפם כדי שיהיו 
משולשים לסוכות, דהרי הדסים עומדים בטבע לריח ולזה אין צריך שיהיו משולשים, 
וא"כ אין היתר בשביעית לעשות מלאכה לצורך מצוה כמו בעץ האתרוג דעומד בטבעו 
לאכילה אסור לעשות למצוה, ומסתבר דעץ הלולב דומה לעץ האתרוג דעץ הלולב מין 
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דקלים דחשיב בעצם פרי אכילה ואסור, ולפי זה לגבי עץ הערבה דלא שייך סברות הנ"ל 
יהא מותר, אך עיין בשו"ת משנת יוסף ח"ג סוס"י ב ובשדה מרדכי סוף פרק לו בתורת 
השדה אות קט"ו מש"כ בזה, וע"ע במשפ"א סוף פ"ד שהיקל בנידונים אלו במקום דכל 

המלאכה איסורה מדרבנן עיי"ש.

לוח ערלה קיץ תשפ״ב

שם הפרי
אחוז 
ערלה

חודשי קטיף
דונם 
ארצי

יבול ארצי
ניטע 
תש"פ
(דונם)

יבול 
לדונם

ס"ה 
יבול 

מנטיעה 
חדשה

הערות

א. הרבה 400140770.17.7אוג. - אוק.30.00אוכמניות 
ערלה בגלל 

סורים 
היוצאים מן 

האדמה ומני־
בים פרי. ב. יש 

יבוא מחו"ל

775515200.24אוג. - פבר.0.78אנונה

באבאקו - ראה 
פאפיה

יתכן סורים 2,4306,150950.438ספט. - דצמ.0.62גואיבה 
המניבים פרי

292000.40ספט. - דצמ.0.00גויאבה תותית 

חלק מהיבול 29058050.42יוני - יולי0.34דובדבן - חמוץ
גדל אצל 

נכרים [ספק 
ערלה מנכרי]

חלק מהיבול 5,4004,1801120.444.8יוני - יולי1.07גודגדן - מתוק
גדל אצל 

נכרים [ספק 
ערלה מנכרי]

דומדמ־
ניות [דומה 
לאוכמניה]

חשש ערלה 
גדול

0.6299,74059,2301,830366זית - סך הכל 

שימורים - כל 16,04012,0304600.292ספט. - דצמ.0.76זית למאכל
השנה

70,70037,0001,3000.2260ספט. - דצמ.0.70זית לשמן 

זית גדול - דו 
שימושי

שימורים - כל 13,00010,200700.214ספט. - דצמ.0.14
השנה

5051,40090.54.5ספט. - דצמ.0.32חבוש

אין פרי ערלה0ספט. - דצמ.חרוב

265016002550.0410.2מאי - אוגוסט0.64ליצ'י

כללי

מאת הד"ר משה זקס הי"ו

התודה לגבי ב. גולדברג תחיי על עזרתה באיסוף הנתונים וניתוחם

המידע בלוח זה הוא רק לענין ערלה, מלבד זאת במקרים רבים יש לחוש 
גם לאיסורי וקדושת שביעית בפירות.
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לוח ערלה קיץ תשפ"ב

לוח ערלה קיץ תשפ״ב

שם הפרי
אחוז 
ערלה

חודשי קטיף
דונם 
ארצי

יבול ארצי
ניטע 
תש"פ
(דונם)

יבול 
לדונם

ס"ה 
יבול 

מנטיעה 
חדשה

הערות

א. הרבה 400140770.17.7אוג. - אוק.30.00אוכמניות 
ערלה בגלל 

סורים 
היוצאים מן 

האדמה ומני־
בים פרי. ב. יש 

יבוא מחו"ל

775515200.24אוג. - פבר.0.78אנונה

באבאקו - ראה 
פאפיה

יתכן סורים 2,4306,150950.438ספט. - דצמ.0.62גואיבה 
המניבים פרי

292000.40ספט. - דצמ.0.00גויאבה תותית 

חלק מהיבול 29058050.42יוני - יולי0.34דובדבן - חמוץ
גדל אצל 

נכרים [ספק 
ערלה מנכרי]

חלק מהיבול 5,4004,1801120.444.8יוני - יולי1.07גודגדן - מתוק
גדל אצל 

נכרים [ספק 
ערלה מנכרי]

דומדמ־
ניות [דומה 
לאוכמניה]

חשש ערלה 
גדול

0.6299,74059,2301,830366זית - סך הכל 

שימורים - כל 16,04012,0304600.292ספט. - דצמ.0.76זית למאכל
השנה

70,70037,0001,3000.2260ספט. - דצמ.0.70זית לשמן 

זית גדול - דו 
שימושי

שימורים - כל 13,00010,200700.214ספט. - דצמ.0.14
השנה

5051,40090.54.5ספט. - דצמ.0.32חבוש

אין פרי ערלה0ספט. - דצמ.חרוב

265016002550.0410.2מאי - אוגוסט0.64ליצ'י

כללי

מאת הד"ר משה זקס הי"ו

התודה לגבי ב. גולדברג תחיי על עזרתה באיסוף הנתונים וניתוחם

המידע בלוח זה הוא רק לענין ערלה, מלבד זאת במקרים רבים יש לחוש 
גם לאיסורי וקדושת שביעית בפירות.
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שם הפרי
אחוז 
ערלה

חודשי קטיף
דונם 
ארצי

יבול ארצי
ניטע 
תש"פ
(דונם)

יבול 
לדונם

ס"ה 
יבול 

מנטיעה 
חדשה

הערות

לונגן [דומה 
לליצ'י רק 

בצבע חום]

כמעט ואין 0
ערלה

הרבה תחת 290008550011430.5571.5אפר. - נובמ.0.67לימון
השגחה

לימה [ליים] 
קטן, ירוק, 

מעט רחב - 
פחוס

110027500.20יולי - נובמ0.00

3007500.20ינו - נובמ0.00לימטה

לימקווט, צורת 
לימון קטן 

ומאורך, ירוק 
צהוב

602000.20ספט. - דצמ.0.00

משמש - סך 
הכל 

1.2212,10024,200986296

3,6007,2002800.384אפר - יוני1.17זנים בכירים

7,40014,8005500.3165יוני1.11רעננה

1,1002,2001560.346.8סוף יוני2.13אפילים

21,40042,8001,5360.0576.8 יולי - נובמ.0.18מנגו

252500נוב - דצמ.0.00פיג'ואה

פיטאיה - סך 
הכל

0.0176076000

פיטאיה [זוח־
לת, צהובה עם 

ציפה לבנה]

3030400מרץ - דצמ.0.00

פיטאיה 
עמודית [קובו] 

- פרי בהיר 
חלק

12425100.010.1יוני - ספטמ.0.40

פרי  עדן - 
צורת ביצה 

מגוון, בליטות 
בפרי

6006700.40מאי - דצמ.0.00

80.001300פפאיה

3,0004,5004230ספט. - דצמ.0.00פקאן

78

כה
הל

ה 
שד

  
דה

ש
ת 

כו
לי

 ה



לוח ערלה קיץ תשפ"ב

שם הפרי
אחוז 
ערלה

חודשי קטיף
דונם 
ארצי

יבול ארצי
ניטע 
תש"פ
(דונם)

יבול 
לדונם

ס"ה 
יבול 

מנטיעה 
חדשה

הערות

יש השת־5,0005,5005050.2101כל השנהצבר
רשות של 

עלים חדשים 
המניבים פרי 
- יש לרכוש 

צבר רק תחת 
פיקוח 

נפוליטוס [כמין צבר שעליו נאכלים] - אין מידע ברור, מרבית החלקות הם כבר אחרי שנות ערלה, 
קיים ספק אם נוהג בו דין ערלה

4101,0300.30מאי - דצמ.0.00קומקוואט

קיוי- צורת 
ביצה, חום־

אדום

הרוב בפיקוח1,9504,2004420.288.4אוגוס - ינו.2.10

קרמבולה - 
פרי מצולע

ערלה משנה 782309327אפר.  - ספט.11.74
2-3

3001600.080אוג.- אוקט.0.00שיזף

קיים גם מיבול 2,8704,1202000.120מרץ - מאי0.49שסק
נכרים

שעונית - 
פסיפלורה, 

ערלה משנים 1,4302,5003.50יולי - פברואר0.00
2-3

שקד  - סך 
הכל

יש גם הרבה 78,5007,6552,4470.0497.88ספט.- דצמ.1.28
יבוא

שקד גדול 
א.א.פ. 

57,5005,7501,6330.0465.32ספט.- דצמ.1.14

שקד בינוני 
[54, גלעד, 

שפע, 2200]

13,6501,3657680.0430.72ספט.- דצמ.2.25

7,250540460.041.84ספט.- דצמ.0.34קטן [53]

1,7101,355400.14מאי - דצמ.0.30תאנה ארגמנית

1,350725120.11.2מאי  - אוקט.0.17תאנים אחרות

מעט מטעים, 1תות עץ
אין יבול ערלה

תמר יבש - 
משווק כל 

השנה

משווק כל 20,30010,150470.031.41ספט.- נובמ.0.01
השנה

משווק כל 54,20044,0003,0000.0390ספט.- נובמ.0.20תמר מג'הול
השנה
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שם הפרי
אחוז 
ערלה

חודשי קטיף
דונם 
ארצי

יבול ארצי
ניטע 
תש"פ
(דונם)

יבול 
לדונם

ס"ה 
יבול 

מנטיעה 
חדשה

הערות

קפוא, כולל 4,2504,730450.031.35ספט.- דצמ.0.03תמר לח
המשווק כל 

השנה 

תפוח עץ סך 
הכל

0.1247,630162,590360201

זנים בכירים

4,05015,40045145יולי0.29ענה

בכירים שונים 
[א 52, א 60]

6002,00010יולי - אוג.0.00

תפוח עץ רגיל 
[ללא בכירים] 

סך הכל

0.1142,980145,190315156

עד ינואר 200600100.33יולי - ספט.0.50גרנד
0.7%

10020000.50אוג.0.00אין כמוהו

1,5004,500210.510.5אוג.-אוק.0.23אורליאן

גלה, פחוס 
ירוק פסים 

אדומים 

עד ינואר 4,08012,240200.510אוגו - אוק.0.08
0.7%

מולינג דלישס, 
פחוס צבעוני 

אוגוס. - 0.00
אוקט.

4001,00000.50

יונתן, 
קטן,אדום 

קשה 

עד ינואר 1,6806,3000.50אוג. - אוק.0.00
0.8%

דלישס אדום - 
חרמון

עד ינואר 10,00036,0000.50אוג.- אוק.0.00
0.6%

עד ינואר 10,00040,000100.55אוג. - אוק.0.01זהוב, נקודות
0.14%. חלק 
מהיבול גדל 

אצל נכרים

גרני סמית, 
ירוק גדול 

עד פברואר 10,12030,350110.55.5ספט. - נוב.0.02
0.3%

פינק ליידי, 
ורוד-צהוב 

יש הרבה 4,20012,6001750.587.5ספט. - נובמ.0.69
יבוא.

זנים חדשים - 
הערכה כללית

7001400680.534כל העונה2.43
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לוח ערלה קיץ תשפ"ב

שם הפרי
אחוז 
ערלה

חודשי קטיף
דונם 
ארצי

יבול ארצי
ניטע 
תש"פ
(דונם)

יבול 
לדונם

ס"ה 
יבול 

מנטיעה 
חדשה

0.0017,53635,0051400אגס - סך הכל 700.1

10020000.10יוני0.00ג'נטיל - קטן צהוב.

"אטרוסקה - גדול, מארך, 
ירוק, לחי אדום"

2855800.20יוני - יולי.0.00

קוסטיה - מארך, צהוב, לחי 
אדומה

2,7555,510900.19יולי.0.16

ספדונה (וספדוצ'ינה) ירוק 
בהיר, צואר קצר

14,00028,000400.28יולי. - אוג.0.03

ברטלט -ירוק או אדום, גדול, 
רוב ייבוא

5010000.10אוג.0.00

טי פי, עדן ירוק זהוב ורוד  
בין אירופי לאסיאתי, הרבה 

בפיקוח

861050.20אוג. ספט.0.00

220450100.151.5אוג.0.33נאשי (אסיאתי) דומה לתפוח

40600.10אוג.0.00אוסוי (אסיאתי) חום

אגס

שם הפרי
אחוז 
ערלה

חודשי קטיף
דונם 
ארצי

יבול ארצי
ניטע 
תש"פ
(דונם)

יבול 
לדונם

ס"ה יבול 
מנטיעה 

חדשה
הערות

ענבים ללא חרצ־
נים -  סך הכל

0.9138,880102,9451,942935

מחממות [125. 
[s.b.s

1,0351,6501200.2024אפר. - מאי1.45

פרלט באיזור 
מקדים

5010000.500מאי - יולי0.00

670 אדום שחור 
קטן - בינוני

5010000.500מאי - יולי0.00

125 פריים 
s.b.s. ארלי 

סוויט. אשכול 
לא צפוף, ענב 

ירוק

8,25020,7502860.50143מאי - יולי0.69

108 [מסטרי] 
ו 6090. דומה 

קצת ל125 אך 
מאורך

1,7103,4200.500מאי - יולי0.00

ענבים
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שם הפרי
אחוז 
ערלה

חודשי קטיף
דונם 
ארצי

יבול ארצי
ניטע 
תש"פ
(דונם)

יבול 
לדונם

ס"ה יבול 
מנטיעה 

חדשה
הערות

5,50016,0002300.50115יוני - אוג.0.72סופריור 

1,1002,600600.5030יוני - אוג.1.15פליים

637 [ספרינג 
פלאש]

5010000.000יוני - יולי0.00

1002000.500יוני - יולי0.00אדומיניק

סייבל, יערה 
ודומיהם

1,6003,200660.5033יוני - אוג.1.03

270700350.5017.5יוני - יולי2.50מידנייט

1,6003,2003300.50165יוני - אוג.5.16ביג פרל [7050]

7301,4600.500יולי0.00רוקי [253]

מליסה [ענב לבן 
מאורך] 

נטיעה 1002000.500יולי - ספט.0.00
נסיונית 
בפיקוח

קרימסון - אדום, 
ענב בינוני

2,8758,625640.5032אוגוס.- ספט.0.37

סולטנינה –
תומפסון + זנים 

חדשים דומים

9,15027,4504640.50232אוגוס.- ספט.0.85

664   אוטם 
קריספ

1,6504,9501700.5085אוגוס.- ספט.1.72

אוטם רויאל, 
בלק פינגר 

ודומיהם

1,7203,620290.5014.5ספט. - נוב.0.40

1,3404,620880.5044ספט. - נוב.0.95סקרלוטה

ענבים עם חרצ־
נים - סך הכל

0.898,88025,360453226

50100000.00מאי - יוני0.00קרדינל, שחור

30070010.30מאי - יולי0.00דן בן חנה

10011000.300.00יולי0.00ורד

10015000.300.00יולי0.00בונייר

מוסקט המבורג־
ני, אדמדם.

6001,500220.5011.00יוני - אוגוס.0.73

20030000.500.00יולי - אוגוס.0.00דבוקי, צהוב

איטליה, ירוק 
גדול מוסקטי

10015000.500.00יולי - אוגוס.0.00
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לוח ערלה קיץ תשפ"ב

שם הפרי
אחוז 
ערלה

חודשי קטיף
דונם 
ארצי

יבול ארצי
ניטע 
תש"פ
(דונם)

יבול 
לדונם

ס"ה יבול 
מנטיעה 

חדשה
הערות

זאני – כולל הזן 
אלול - ירוק 
בהיר, גדול, 

אליפטי

3,73011,1002100.50105אוגוס.- אוקט.0.95

חלק 5501,8000.500.00אוגוס.- אוקט.0.00חלוואני - אדום
מהיבול 

גדל אצל 
נכרים 
[ספק 
ערלה 
מנכרי]

רד גלוב +לוש 
-אדום סגול, 

עגול

3,1009,3002200.50110אוגוס.- אוקט.1.18

אוטם בלאק, 
שחור

501500.500.00אוגוס.- אוקט.0.00

שם הפרי
אחוז 
ערלה

חודשי קטיף
דונם 
ארצי

יבול ארצי
ניטע 
תש"פ
(דונם)

יבול 
לדונם

ס"ה 
יבול 

מנטיעה 
חדשה

1.7940,54587,4752,4801562אפרסק -  סך הכל

ארלי ספרינג [1334] טקסס,  
ציפה צהובה גדול, צהוב-אדום

4,5006,5004200.5210אפר. - מאי.3.23

4506750.40אפר. - מאי.0.00עומר, צהוב, ציפה צהובה

40600.20אפר. - מאי.0.00אלמוג. ציפה לבנה 

ווייט ספרינג (1270) ציפה לבנה, 
דומה לאלמוג

5007500.60אפר. - מאי.0.00

פלורדגלו(9-82) דמוי סוולינג, 
ציפה לבנה, גדול

701400.60אפר. - מאי.0.00

עודד , ספרינג סנו, 355 ציפה 
לבנה, כמו סוולינג, אך עם פיטם

6,35012,7009000.6540מאי4.25

3006100.70מאי. - יוני.4840.00 אדום כהה, ציפה צהובה

701700.70מאי. - יוני.0.00פיתה שטוח

5,30011,9004300.7301יוני2.53סוולינג (רודס) ציפה לבנה,  גדול

בבקוק דמוי סוולינג, ציפה 
לבנה, קצה חד

20040000.70יוני0.00

אפרסק ונקטרינה
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שם הפרי
אחוז 
ערלה

חודשי קטיף
דונם 
ארצי

יבול ארצי
ניטע 
תש"פ
(דונם)

יבול 
לדונם

ס"ה 
יבול 

מנטיעה 
חדשה

871800.70יולי0.00ווייט ליידי ציפה לבנה, אדמדם

3,0008,0001600.7112יולי. - אוג.1.40הרמוזה ציפה לבנה, מארך, גדול

-12 198 ורובידו דמוי סמרסט, 
צהוב עם לחי אדום

5010000.70יולי. - אוג.0.00

שוגר לידי, סמרסנואו אדום, 
ציפה לבנה, גדול

7,32616,3500.70יולי. - אוג.0.00

2,3204,9500.70יולי. - אוג.0.00שלב ציפה לבנה, לחי אדום ורוד

1,7003,6000.70ספט.18810.00 אדום, ציפה לבנה, גדול

סמרסט ופיירטיים אדום, ציפה 
צהובה, גדול מאוד

5012500.70ספט.0.00

סוויט ספט- מבר, (580) צבע 
וציפה צהוב

2506500.70ספט. - אוק.0.00

ספטמבר וסקרלט סנואו אדום 
כהה, ציפה לבנה עם מעט אדום

6,50016,0004100.7287ספט. 1.79

1880 (452 ) אדום, ציפה לבנה,  
חריץ בולט, חמצמץ

3828650.70ספט. - אוק.0.00

   1952 (סנואו פול, 440 )  גדול, 
צבעוני בהיר, ציפה לבנה           

1,1002,7501600.7112ספט. - אוק.4.07

2.8418,73541,6601,9501183נקטרינה ס"ה 

6501,000180.47אפר. 0.72עומר - ציפה צהובה

188(אפריל גלואו) - צבע וציפה 
אדום

450900210.511אפר. - מאי.1.17

רדגלו - ציפה צהובה, קטן עד 
בינוני

15030080.54אפר. - מאי.1.33

20040060.53אפר. - מאי.0.75ארטיק סטאר - ציפה לבנה

מאיגלו, זינכל (586) - ציפה 
צהובה, קטן  עד בינוני, אדום 

מבריק

8301,620750.538מאי.2.31

פיאסטרד, וכן ג'יסי 100 - ציפה 
צהובה

5010000.60מאי0.00

11-9 וכן סנרד - ציפה צהובה, 
בינוני

5010000.60מאי.0.00

גלי, בנימינה, ארטיקסטאר - 
ציפה לבנה

2,5755,0002200.6132מאי. 2.64

סן סנואו, 147 ארטיק ק. אס. 
- לבן, גם מנוקד אדום, ציפה 

לבנה

2,2004,4001900.6114מאי יוני2.59
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לוח ערלה קיץ תשפ"ב

שם הפרי
אחוז 
ערלה

חודשי קטיף
דונם 
ארצי

יבול ארצי
ניטע 
תש"פ
(דונם)

יבול 
לדונם

ס"ה 
יבול 

מנטיעה 
חדשה

סן לייט,15-5, - ציפה צהובה, 
בינוני

1,7003,4001300.8104יוני.3.06

5001,250440.835יוני.2.82מי ורדים - ציפה לבנה, ורוד

סנואו קווין, קריסטל - ציפה 
לבנה, בינוני

6001,500400.832יוני.2.13

1703400.80יוני. - יולי.0.00אדומה - הכל אדום

ארטיגלואו, קווין ג'יאנט, סויטי, 
דורינה,  ווייט ליידי וזנים דומים - 

ציפה לבנה, בינוני

3,5008,7503701.0370יולי4.23

אינדפנדנס, נקטרד, ארלי סנגרנד, 
פלברטופ - ציפה צהובה

7001,400411.041יולי2.93

1,1802,700331.033יולי. - אוג.2221.22, זד60 - ציפה לבנה, אדום

פנטזיה,לייט פייר - ציפה צהובה, 
גדול

2,7006,7502201.0220יולי. - אוג.3.26

5015001.00אוג..0.00פליימקיס -ציפה צהובה, גדול

פרליין, אוטם - ציפה צהובה, 
גדול

4801,600401.040אוג. - ספט.2.50

הונייגולד - ציפה צהובה, קטן, 
צהוב

5010001.00ספט. 0.00

 ארטיק פרייד ודומיו - ציפה 
לבנה, גדול

9,00027,0003801.0380אוג. - אוק.1.41

320, - ציפה לבנה, צבע אדום 
כהה

6902,000921.092אוג. - ספט.4.60

ארטיק אם, אר סי 338 - ציפה 
לבנה, אדום

8202,000221.022ספט. - אוק.1.10
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שם הפרי
אחוז 
ערלה

חודשי קטיף
דונם 
ארצי

יבול ארצי
ניטע 
תש"פ
(דונם)

יבול 
לדונם

ס"ה יבול 
מנטיעה 

חדשה

שזיף אירופי [מיובש] הרוב 
מייבוא

1,8005,500700.321.0אוג. - נובמ.0.4

0.524,90250,286908257.0שזיף -  סך הכל

58850.20.0אפר. - מאי.0.0תומר [370] סגול בהיר

3,2306,460420.28.4מאי.0.1רויאלזי, 1200, בנדורה, רוזי

3,2506,5001120.222.4מאי0.3מטלי. קטן אדמדם, עגול 

300600100.33.0מאי0.5גולד רוז - גולד פרוסט

300600100.33.0מאי - יוני0.5רד ביוט. בינוני, אדום, פחוס

285570200.36.0מאי - יוני1.1אודם. בינוני, אדום

110220400.312.0מאי. - יוני.5.5בלק ספנדר. שחור,ציפה אדומה

1,4753,100250.37.5יוני.0.2אוגדן צהוב, עגול

661950.30.0יוני0.0מריפוזה ציפה אדומה, אליפטי

ביצה שחורה. שחור, ציפה צהוב 
כתום

581160.30.0אוגוסט0.0

6201,240240.37.2יוני - יולי0.6ויקסון ירוק צהוב, קצת מאורך

3236460.30.0יולי0.0קלסי ירוק, חלל בקצה גלעין.

לרודה, נוביאנק, אמברה, בלק 
אמבר סגול

1,0002,000680.320.4יולי1.0

בלק דיימונד, שחור, גדול, ציפה 
אדומה

3,5607,1203140.394.2יולי1.3

30050000.30.0יולי0.0קוין רוזה ארגמן, גדול

8002,00000.30.0יולי0.0פרייר גדול, פחוס, כהה 

2,5305,060660.319.8יולי0.4סנגולד צהוב, עגול.

5010000.30.0יולי0.0קסלמן אדום קצת מאורך

5101,0200.30.0יולי0.0ניו יורקר שחור

5621,124440.313.2יולי - אוג.1.2לריאן, לטיציה סגול, ציפה צהובה

2254501110.333.3ספט. - אוק.7.4גולדן קינג  צהוב קטן           

40080000.30.0אוג.0.0אנג'לנו  פחוס, סגול.

5010000.30.0אוג. 0.0רדרוזה ארגמן, עגול, גדול יחסית

10020000.30.0ספט. 0.0ורדית שושן ורוד כולו

408000.30.0ספט.0.0טרטל דמוי צב

4,7009,400220.36.6ספט. .0.1בלק ג'ם שחור, ציפה בהירה, גדול          

שזיף
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מפות הילכתא י גבול דרום

רבי בנימין קרלנשטיין שליט"א

רבי אלחנן בקרמן שליט"א

מפות הילכתא – גבול דרום
שיטות הפוסקים, והנהוג הלכה למעשה בוועדות הכשרות בזמננו

במפה המצו"ב )מודפסת על גבי הכריכה האחורית( פורטו שיטות הפוסקים בנושא הגבול 
הדרומי וישובי הערבה, וכיצד נוהגות וועדות הכשרות השונות בזמננו הלכה למעשה.

על אריזות הירקות בשנת השמיטה מופיעים כיתובים שונים, כגון: ערבה צפונית, ערבה 
דרומית, פארן, יהל, מזרח לנחל ערבה ועוד. במפה זו סודרו השיטות בצורה ברורה כדי 

שכל אחד יוכל לנהוג כהוראת רבותיו.   

לא עסקנו כאן בביאור המקורות והראיות של השיטות השונות, הבאנו רק את מסקנת 
הדברים הנוגעים הלכה למעשה.    

המפה נערכה עם הג"ר בנימין קרלנשטיין שליט"א אשר ספרו על גבולות הארץ 'ים ודרום 
ירשה' יורד לדפוס בימים אלו. 

המפה והשיטות נערכו במסגרת מכון 'הילכתא' בראשות הג"ר עקיבא יוסף לוי שליט"א. 
ניתן לקבל את המפה וכן מפה מורחבת של ארץ ישראל וסביבותיה בדואר אלקטרוני 

5047867@gmail.com :שכתובתו

א מפת מרן הגאון רבי חיים קניבסקי זצ"ל כפי ששרטט בדרך אמונה )הלכות תרומות 	.
א, ז(. לפי זה כל ישובי הערבה הם חו"ל, כולל היישובים שבערבה הצפונית. וכתב 
הגרח''ק זצ"ל ששלח את המפה שלו לחמיו הגרי''ש אלישיב זצ''ל, וזו תשובתו: 
"עברתי על מה שכתבת בענין הגבול הדרומי של ארץ ישראל, הן אמנם הדברים 
בנויים ומיוסדים על מקורות נאמנים, בבלי ירושלמי תוספתא ראשונים ואחרונים, 
עם כל זאת להורות על פי זה הלכה למעשה הלכה ומורין כן, לעניות דעתי אכתי 
מידי ספיקא לא נפקי, עד יבוא ויורה צדק". ובמכתב משנת תש"ס כתב מרן זצ"ל: 
"קבלתי מכתבו וכמדומה שכת"ר לא ראה מה שכתבתי בדרך אמונה פ"א מתרומות 
ה"ז בביאור הלכה, ושם יראה שאין זה נ"מ למעשה כי העתקתי שם תשובת מו"ח 

שליט"א שלמעשה יש להחמיר ואין נוגע רק לפלפולא של תורה". 

מרן הגרב"צ אבא שאול זצ"ל כתב )אול"צ שביעית פ"ו( כי אם יסכימו עמו גדולי 
ההוראה יש להתיר את נאות הכיכר, ואת כל ישובי הערבה שמדרום לים המלח.

א שיטת ספר תבואות הארץ, רבי יהוסף שוורץ )ירושלים, תר"ה(. אף לשיטה זו כל 	.
ישובי הערבה הם חו"ל.

א העדה החרדית. מקורו מספר 'אדמת קודש' )רבי יצחק גולדהאר, ירושלים תרע"ג(. 	.
מרן בעל המנחת יצחק זצ"ל סבר שמצד הדין היה אפשר להקל בכל דרום ים המלח, 

האחוריתמפה בכריכה מצורפת 
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אפילו בישובים הצפוניים יותר, ומכל מקום החמיר לחוש לשיטה זו. לכן, מחמירים 
בנאות הכיכר, חצבה ועין יהב, ומביאים מיישובים הדרומיים לקו זה, כדוגמת ספיר, 

צופר, פארן, יהל ועוד. וכן ממזרח לקו זה, ראה הערה 6.

א שיטת מרן הגאון רבי יוסף שלום אלישיב זצ"ל. הגרי"ש החמיר גם בישובים הרחוקים 	.
מים המלח עד קו הרוחב 30. וכך נוהגים בוועדות הכשרות: שארית ישראל, כשרות 
למהדרין )הגר"י אפרתי( ובד"ץ קרית ספר. מקילים מהישוב לוטן ודרומה. הישובים 
שמדרום לקו 30 מכונים 'ערבה דרומית'. ומצפון לקו זה מכונים 'ערבה צפונית'. לגבי 

שדות הישוב יהל, ראה הערה 7.

א עקבה – אילת. מרן החזון איש זצ"ל התיר את אילת ואף את יטבתה הצפונית לה ה.
שהייתה קיימת בזמנו. וכן פסק הגרי"ש אלישיב לוועדות הכשרות כאמור לעיל. 
אמנם הגרי"מ טוקצ'ינסקי )ארץ ישראל סימן כו, ב( הבין בדעת רס"ג שאילת היא 
בתוך גבולות פרשת מסעי. הציץ אליעזר )ח"ג, כג אות י( והגרמ"מ קארפ שליט"א 
חששו לאילת מטעם אחר, משום ששלמה המלך כבש את אילת )מלכים א ט כו; 

מלכים ב יד כב(  וחששו שלכיבוש זה יש דין קדושת ארץ ישראל.

א שדות מזרחית לעין יהב. השדות בשטח זה הנמצאות ממזרח לנחל ערבה הם מחוץ ו.
לקו הגבול המסומן באדמת קודש. ובד"ץ העדה החרדית מקילים שם, ועל אריזות 

הירקות מסומן: מזרחית לנחל ערבה – עין יהב. 

יש הסוברים שגם לדעת הגרי''ש אין להחמיר בשטחים מזרחית לנחל הערבה. אולם 
לדעת רוב תלמידי הגרי''ש אין להתיר אף בשטחים אלו, וכן המנהג בוועדות הכשרות 

הפועלות על פי שיטת הגרי"ש. )ראה הערה 4(.

א שדות יהל. הגר"ח גריינמן זצ"ל והגר"י ברטלר זצ"ל הורו ל'אגודת שומרי שביעית'  שיהל 	.
היא חו"ל ודאי. וכן הורה הגר"י שפירא זצ"ל לוועדת השמיטה של כשרות הגרמי"ל 
לנדא זצ"ל )ובשעת הצורך בחלק מהשנים התיר הגר"י שפירא להביא אף מפארן(.

לדעת הגר"י אפרתי שליט"א )ישא יוסף שביעית, כ, כב( שדות יהל הנמצאים מזרחית 
לנחל הם חו"ל אף לדעת הגרי"ש אלישיב. וכתב שהסכים עמו הגר"ח קניבסקי להקל 

אף לדעת הגרי"ש.

למעשה, כל גידול הירקות ביהל הוא בשטחים הנמצאים מזרחית לנחל בלבד, בשטח 
הנמצא מערבית לנחל קיים רק מטע דקלים. ועדות הכשרות הבאות מביאות ירקות 
מיהל בשמיטה תשפ"ב: מסורת השמיטה - רבני בני ברק, שארית ישראל, כשרות 
למהדרין )הגר"י אפרתי(, בד"ץ קרית ספר, אגודת שומרי שביעית. )וכמובן בד"ץ 

העדה החרדית שמביאים אף מהישובים הצפוניים יותר(.
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