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היא שמי שיש בידו יותר על מזון ג' סעודות הלכה 
מפירות השביעית אחר שכבר כלה לחיה מן 
השדה מהמין שבידו ולא ניתן לאסוף ממנו 
עוד, עליו לשוב ולהפקיר את אותו היתר. בימים אלו מתחיל זמן הביעור בחלק מן 
הפירות והירקות )ראה טבלה בסוף הגליון(, על מצוה זו של ביעור פירות שביעית 
כתב רבינו הרמב"ן )שבת צ, א(, כי הוא עיקרה של מצות השביעית. מסתבר כי 
כוונתו לדין אכילת הפירות בשביעית, שעיקר מצותם הוא ביעורם ויש להבין מפני 
מה אותה הלכה של 'ויתרם תאכל חית השדה' היא היא ההלכה העיקרית באכילת 

שנת השבע.

ביאור הדברים הוא כי אכן מצות הביעור היא פסגתה של מצות השמיטה, אחר 
שמיטת השדה והשיויון בין כולם, אם עשיר אם דל, אחר שבעל הבית והעני שווים 
הם בלקיחת השדה, ושניהם יכולים לקחת כמיסת ידם וכמזונם לימים מספר, אחר 
כל זה באה מצות הביעור ומשווה בין הלוקחים, בין הזוכים מן ההפקר, בין ה'עשיר' 
של שנת השבע זה אשר הותיר בידו מזון למספר ימים, ובין ה'עני' של שביעית 
אשר לא סיפק בידו לקחת יותר ממעט למזונו, וה'עשיר' של השביעית יפקיר כל 

מה שיותר ממזונו הנצרך לו ליומו לטובת ה'עני' של שביעית.

כי עיקרה של מצות השביעית היא שלא יאמר מה אוכל למחר, מצות השביעית 
היא להיות מגדולי אמנה, שלא לשאול מה נאכל, לקבל מאיתו את אשר יביא לנו 

כרצונו וכטובו.

ואף כי בתחילת שנת השבע הותר להיות 'עשיר' של שביעית וללקוט כדרך המלקטים 
שאינם בעלים – אף יותר משיעור ג' סעודות מזון כמה ימים, מכל מקום בסופה של 
שנת השבע, בעת התגדל האדם וכבר עלה מעלה אל על, נטש שדהו, אכל משולחן 
גבוה, נתגדל להיות מאוכלי המן, אחר מעלה זו כבר יכול הוא גם לנהוג כאוכלי המן 
ממש ולקחת רק כדי מזונו לאותו היום ולהסתפק בו, לאכול הישר מידו הגדולה 

בלא לחסוך ובלא לדאוג את דאגת המחר. ולפניו הלא אין שוע ואין דל.

גליון זה שלפניכם גם הוא מוסיף והולך ומתגדל למעלה בלימודי וקיום תורת מצות 
השנה והארץ, יובאו בו בירורים רבים מדיני שנת השבע. בראשיתו יובאו בירורי 
דברים ממכתביהם של החזון איש ומרן הגר"א קוטלר זצוק"ל בענין שאלת הישוב 
מחנה ישראל ומלאכה בשנת השבע לצורך ארנונא. עוד יובאו בו מאמר מקיף אודות 
המותר והאסור בשימושי פירות הקדושים בקדושת שביעית, מבית ההוראה ע"ש 
הרב ש.א. רוזנברג זצ"ל יובאו בו דיני שביעית ותרומות ומעשרות בתוצרת המגיעה 
מירדן, נתינת כוורת ליד מטע בשביעית, וניכוש על ידי אכילת בהמה, כמו כן יובעו 

בו כמה וכמה ספיקות בדיני שמור הלכה למעשה.

עוד יובא בגליון מאמר מקיף אודות שליחות וזכיה על ידי אחר בפירות שביעית - 
מה מועיל ומה מותר, ביאור מחודש בדעת החזון איש בדיני נעבד, אמירה לנכרי 
בשביעית באיסור זריעה ובאיסור קצירה, קדושת שביעית בעצים עם טעם העומדים 

לעישון בשר, ושאלות העולות בענין ה'חלגולגות' המצויות בגינות.
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בגליון יובאו, כאמור, אף זמני הביעור בפירות וירקות שזמנם הוא עד ראש השנה תשפ"ג.

התודה והברכה לרבנים הכותבים ולכל המסייעים במלאכת הקודש. תודה מיוחדת 
להרב ירחמיאל דוברוביצר שליט"א, אשר משא הגליון עריכתו והגהתו עליו כל הימים, 

ישלם ה' פועלו ותהי משכורתו שלימה.

יתן ה' ונזכה לראות עין בעין בשובו אל נווהו לקבל מידיו ולעמוד לפניו לראות את 
ברכתו בשישית ולהתקדש לפניו בשביעית כדת של תורה.

העורך
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"נטיעות הצלה" וחרישה - למניעת השתלטות נכרים על אדמות

בגליון 217 הובא מאמרו של הגאון רבי יוסף י. אפרתי שליט"א בענין "נטיעות 
ההצלה" שביקשו ליטוע בנגב ובמקומות נוספים על מנת למנוע השתלטות 
עוינת על הקרקעות, תורף הדברים היה אודות ההיתר שהיו שביקשו לגזור מן 
ההיתר שעסק בו החזון איש  משום ארנונא, יעויין במה שנתבאר שם. מאחר 
ונוספו בזה עוד דברים בענין מכתבו של החזון איש אל מרן הגרח"ע גרודזינסקי 
זצוק"ל, וכן נתפרסמו בזה חלקים ממכתבו של מרן הגר"א קוטלר זצוק"ל בענין, 

מובא כאן מאמר זה המוסיף לברר עוד ממקחם של רבותינו בנושא.

רבי יוסף י. אפרתי שליט"א
ראש בית המדרש

"נטיעות הצלה" וחרישה - למניעת 
השתלטות נכרים על אדמות
שאלת השמיטה בישוב "מחנה ישראל"

היתרו של מרן החזו"א לביצוע חרישה למניעת השתלטות נכרי – היה בישוב "מחנה ישראל". 
אודות שמירת השמיטה ב"מחנה ישראל" התפרסמו כמה וכמה פירסומים, להלן נעסוק בשני 
נידונים הלכתיים שהיו במחנה ישראל, הראשון – חובת שמירת שמיטה. והשני – שאלת 

החרישה למניעת השתלטות נכרים. 

בחוברת הליכות שדה )ניסן תשמ"ה - גליון 37( מתאר גזבר הישוב מחנה ישראל הרב שנור 
ז"ל את פגישתו עם מרן החזו"א זצוק"ל. הרב שנור נשלח ע"י ד"ר יצחק ברויאר ז"ל למרן 
החזו"א לקבל הדרכה והוראות אודות שמירת שמיטה בישוב. הפגישה היתה ערב שנת 
השבע שנת תרצ"ז, ומתיאורו עולה כי בפגישה זו התוודע מרן החזו"א לקשיים היחודיים 
שהיו לישוב מחנה ישראל. היו לישוב למעלה מאלפיים דונם פלחה, וכפי שפירט למרן 
החזו"א כל פרנסתם היתה מגידול תבואה בשדות, אותה הם מוכרים לטחנות קמח וחנויות, 
כאשר גופים אלו נותנים להם מקדמות ואשראי על בסיס התבואה שתימכר. הוא העלה 
השערה שאם יוודע לטחנות הקמח שאין בכוונתם לעבד בשנה הבאה את אדמתם ולא 
תהא להם תבואה, הם יפסיקו לתת להם אשראי, ואז לא יהא מנוס אלא לעזוב את "מחנה 
ישראל". ומרן החזו"א )במשך למעלה משעתיים( ביאר עד כמה יקרה היא מצות השמיטה, 
וגודל החובה המוטלת עליהם לשמור אותה כהלכתה – ושם גם דובר על גיוס עזרה לישוב.

]הגם שידוע עד כמה היה גדול הנסיון של נחשוני השמיטה, וכבר העיד מרן החזו"א אודות 
המצב בקיבוץ חפץ חיים שעוללים שאלו לחם, הרי הנסיון ב"מחנה ישראל" היה אף קשה 
ממה שהיה בקיבוץ חפץ חיים כמו שמסביר הרב שנור, כי בעצת החזו"א נסע לקבל עצות 
והכוונה לשמירת שמיטה מאנשי חפץ חיים, אולם להם היו כמה עשרות דונם שטחי פלחה, 
ומאידך קרבת הקיבוץ לכפר סבא מאפשרת להם להתפרנס מעבודות חוץ ורוב הפרנסה 
שלהם הינה משם, ואילו תושבי "מחנה ישראל" חיו בסביבת כפרים ערביים, וכל פרנסתם 

מגידולי התבואה באדמתם[.
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כאמור, בפגישה הנ"ל מרן החזו"א עודדם לשמיטת שמיטה כהלכתה, ואף החל לטוות 
דרך לגיוס עזרה למענם. אולם מאידך גיסא, באותה שנה )תרצ"ז( פנה מרן החזו"א למרן 
האחיעזר בשאלה אודות חיוב שמירת שמיטה במחנה ישראל )הואיל ותשובתו של האחיעזר 
הינה מכ"ד סיון תרצ"ז הרי מכתב זה קדם לו(. מכתב זה התפרסם לאחרונה בחוברת המעין 
תש"פ )ועפ"י המצוין שם המכתב היה בידי הרב פנחס כהן, רב באנסבך שהיה מראשי 

אגודת ישראל בגרמניה(. 

מכתב מרן החזו"א למרן האחיעזר:

"אגודת ישראל לא התחשב]ה[ עם היתר המכירה... ומה שנעשה פה היתר אינו ע"פ הכרעת 
חכמים רק ההכרח עשה לעצמו... ואמנם קיבוץ מחנה ישראל כפי שמוסרים יוכרחו להפיץ 
על פני הארץ לבקש פרנסתם ויעלו זרים וינחלום, וכפי חוק השורר אי אפשר לעכבם 
מלחרוש שדה בור ואחרי כן קשה להוציא מידם, וגם קשה יהיה להתחיל מחדש להתיישב 
על אדמתם אחרי שיעזבוה. ולפיכך מחנה ישראל נידון לעצמו או נידונים שהכריז עליהם 
ר"י פוקו זרעו, ופירש הראב"ד בהשגות שהמלכות תיקח מאתם את אדמתם, וזה מקרי חיי 
נפש, ולא העמידו דבריהם בשביעית בזמן הזה. ואף דברי הר"מ יש לפרש כן, ולא מצינו מי 
שחולק על הר"א בזה בהדיא, אבל אי אפשר להכריע בלא קיבוץ חכמים יחד, ואולי אפשר 
לעשות מושב תלתא חכמי הדור ולהורותם הדרך, ואם לא יכבד על מרן שליט"א לחוות 

דעתו מה טוב".

ממכתב זה עולה, כי אחרי שהוברר המצב ש"קיבוץ מחנה ישראל" יוכרח לעזוב מקומם 
לחפש פרנסתם במקום אחר, ואז ישתלטו נכרים על אדמתם, דן מרן החזו"א כי אפשר 
שהם "נדונים שהכריז עליהם רבי ינאי" בגמרא סנהדרין )כו, א( פוקו וזרעו משום ארנונא.

ובבירור דין ארנונא מצאנו כמה שיטות בדברי רבותינו הראשונים להבהיר היתר זה. דהרי 
אם ארנונא משמעותה הפסד ממון, קשה איך הותר איסור ל"ת של "שדך לא תזרע" מחמת 
הפסד ממון, והלא חייב אדם למסור כל ממונו ולא לעבור על איסור לאו )כמבואר בדברי 
הרמ"א יו"ד סי' קנז ס"א( ובפתחי תשובה )שם אות ד( הביא דגם באיסור דרבנן חייב למסור 

כל ממונו.

ותוס' בסנהדרין )שם ד"ה משרבו האנסין( כתבו באחד מהתירוצים שטעם ההיתר הוא 
מחמת פיקוח נפש "ששואל להם המלך מס ואין להם מה יפרענו ומתים בתפיסת המלך, 

והכי איתמר בירושלמי )פ"ד( משום חיי נפש", וכן הוא בגיטין )סב, א ד"ה אין עודרין(.

אמנם "חיי נפש" מצאנו כמ"פ שכוונתו שיש הכרח לדבר, ואין הכוונה פיקוח נפש דווקא 
)ראה ירושלמי שביעית ]פ"ח ה"ד[ דפת של גויים התירו משום חיי נפש. וכעין מה שמצאנו 

בברייתא בב"ב ]צא, א[ "דברים שיש בהן חיי נפש"(.

אולם בירושלמי הכא )פ"ד ה"ב( מובאים הדברים שההיתר נובע מחמת פקו"נ, והוא בכלל 
מה שנמנו בעליית בית נתזה שאם גוי יאמר לישראל לעבור על אחת מכל מצוות וכו', 

יעבור ואל יהרג.

אלא שהקשו האחרונים )מהר"י ענגיל ב"אוצרות יוסף" – שביעית בזמן הזה", ועוד( שאם 
אכן טעם ההיתר הוא מחמת פקו"נ, א"כ אין צורך בהיתרו של רב ינאי, שהרי פקו"נ דוחה כל 
התורה. וכבר ביארו האחרונים בכמה אנפין – דהמצב היה סרך פקו"נ. בשו"ת מהרי"ל דיסקין 
)קונטרס אחרון אות ס( ביאר, שההיתר היה אף לעשירים שהיה בידם לשלם שלגביהם לא 
היה הדבר פקו"נ, אלא שאם היו עושין כן היו "מיכספו עניים ולא יחרושו, ואתי לידי סכנת 
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נפשות". ומרן החזו"א )יח, ד ד"ה מו"ק( ביאר היתר ארנונא "התם אניסי טפי ע"י המלכות 
וקרוב הדבר לפיקו"נ ע"י עניות וגביית ארנוניות".

אלא דאם היתר ארנונא הוא משום פקו"נ, א"א ללמוד ממנו אודות מחנה ישראל, כי שם 
הנידון היה רק חשש נטישת הישוב ולא פיקוח נפש.

אולם מצאנו שיטות נוספות בביאור היתר ארנונא. לדעת רש"י בסנהדרין )שם ד"ה פוקו( 
טעם ההיתר משום ש"שביעית בזמן הזה דרבנן דבטלה קדושת הארץ". וצריך לומר דס"ל 
לרש"י דבכדי לא לעבור על איסור לא תעשה מדרבנן אין צריך להפסיד כל ממונו. )אמנם 
הבאנו לעיל את הפתחי תשובה בשם החו"י, דאף על איסור דרבנן צריך להפסיד כל ממונו. 
אמנם עיי"ש דיש שהסתפקו בדבר(. או דילמא דהחובה להפסיד כל ממונו הינה רק על 

היחיד, אבל ציבור שאני, שאין ציבור צריך להפסיד כל ממונו.

ואזכרה ימים מקדם, כאשר בשנת תשל"ד היו כמה מחברי ל"ע בשבי הגויים, ושמעתי 
מפי מרן הגרש"ז אויערבך זצוק"ל כמה דברים בדין "אין פודין את השבויין יתר על כדי 
דמיהן" )מתני' גיטין מה, א(, שמסתפקת הגמ' )שם( בטעם הדין, שמא הוא משום "דוחקא 
דציבורא" )אין לנו לדחוק הציבור ולהביאו לידי עניות בשביל אלו – רש"י(, ושאלתי כי על 
הפסוק "טובים היו חללי חרב מחללי רעב" אומרת הגמ' בב"ב )ח, ב( "שבי קשה מכולם", 
א"כ כיצד דוחק ממוני מונע פדיון שבויים שהוא פיקוח נפש. והשיבני, כי דוחק של ציבור 
שאני, ובדבריו ציין לדברי הר"ח במסכת שבת )מב, א( בסוגיא דגחלת של מתכת. "מכבין 
גחלת של מתכת ברשות הרבים בשביל שלא יזוקו בה רבים, אבל לא גחלת של עץ". ובביאור 
החילוק בין גחלת של מתכת לגחלת של עץ כתב רש"י דאיסור כיבוי גחלת של עץ הוא מן 
התורה, ואילו כיבוי גחלת של מתכת הוא מדרבנן. אולם בר"ח שם כתב שכיבוי גחלת של 
מתכת מותרת אע"פ שאיסורו מדאורייתא, הואיל שדבר שיש בו היזק לרבים מותר אפילו 
במקום איסור דאורייתא. ולהבנת דברי הר"ח, כבר ציין בהגהות החשק שלמה על הר"ח 
לדברי הרשב"א שם ד"ה גחלת של מתכת שכתב וזה לשונו "וכן כתב הרב בעל ההלכות 
ור"ח ז"ל, ומן התימה הוא האיך התיר שמואל צידת נחש שהיא מלאכה דאורייתא משום 
הזיקא. וי"ל דכיון דדרכו להזיק ורבים ניזוקים בו כסכנת נפשות חשיב ליה לשמואל, דאי 
אפשר לרבים ליזהר ממנו, ושמא אם ישמר זה לא ישמר ממנו זה" – כלומר, הבנת הרשב"א 
בדעת בעל הלכות גדולות והר"ח, שאע"פ שאין בנחש ובגחלת של מתכת פיקו"נ )ואף שאינו 
בגדר של היתר פיקו"נ שנמצא לפנינו כמ"ש הנוב"י ]מהדו"ת יו"ד סי' י[(, אבל נזקא דרבים 
משמעותו שיכול לצמוח מזה ענין של פקו"נ. ועל כן כיון שהיתר ארנונא הוא מחמת נזקא 

דרבים שמא יש להחשיב את שאלת "מחנה ישראל" כשאלה של פיקו"נ.

והנה במכתבו של מרן החזו"א אודות מחנה ישראל, הוא מציין שיטת ראשונים נוספת 
בענין ארנונא - שיטת הראב"ד. וז"ל הראב"ד )פ"א ה"י( "משרבו האנסים וכו'. אנו קבלנו, 
האנסים - ארנונא שנוטל המלך חומש מפירות הארץ, ומי שאינו עובדה גוזלין אותה ממנו, 
והמקומות שלא החזיקו בהם עולי בבל ולא היתה שביעית נוהגת בהם אלא מדבריהם, בהם 

התירו לעבוד מפני האונס, אבל לא במה שהחזיקו".

הארנונא לדעת הראב"ד הינו מס שנוטל המלך מן הארץ, וכאשר המלך רואה שאין עובדים 
בקרקע נוטלים את הקרקע מבעליה, הואיל והם מפסידים את מיסי המלך. אולם לדעת 
הראב"ד רבי ינאי התיר דווקא במקומות שלא החזיקו בהם עולי בבל ולא היתה שביעית 

נוהגת בהם אלא מדבריהם.

9

כה
הל

ה 
שד

  
דה

ש
ת 

כו
לי

 ה



וכבר נתקשה המהר"י קורקוס, מפני מה לא העמיד הראב"ד את היתר ארנונא הואיל 
ושביעית בזה"ז מדרבנן, ומדוע הגביל את ההיתר רק לאותם מקומות שכבשו עולי מצרים 
ולא עולי בבל. ורבים השיבו דהואיל והראב"ד ס"ל דשמיטה בזה"ז איסורה מן התורה על 

כן לא יכל לכתוב שהיתר ארנונא הינו בכל ארץ ישראל. 

והנה בדעת הראב"ד אודות חיוב שמיטה בזה"ז כבר נשתברו קולמוסין רבים, דבהשגותיו 
על הרי"ף )גיטין דף לו( ס"ל לראב"ד דשביעית בזה"ז מידת חסידות – וכלשונו "ומסתברא 
דמידת חסידות הווה להו השמטת כספים". ומאידך מדבריו אודות פרוזבול )פ"ט הט"ז( 
משמע שהלל תיקן פרוזבול אף בזמן ששביעית מה"ת. ואילו מדבריו בנידון דידן בהיתר 
ארנונא )פ"א( יותר מסתבר ששביעית בזה"ז דאורייתא, ומכיון שדעתו שהיתר ארנונא הינו 
דווקא בדיני דרבנן, ביאר דהיתר ארנונא הינו דווקא בשטח שכבשו עו"מ ששם אף לשיטתו 
איסור שביעית הינו רק מדרבנן )והאריכו האחרונים בשיטת הראב"ד, ראה תורת הארץ ח"ב 

פ"א, וקול מבשר ח"א סי' ס, וח"ב סי' מה, ואכמ"ל(.

ואף החזו"א )סי' ג סק"ח( ס"ל דדבריו אודות ארנונא מוכיחים דס"ל לראב"ד דשביעית בזה"ז 
דאורייתא. שכן כתב מרן החזו"א שיש מקומות מהם עולה שס"ל לראב"ד דשביעית בזה"ז 
דאורייתא, ויש מקומות שמהם עולה שדעתו ששביעית בזה"ז דרבנן, וז"ל "בפ"א הי"א כתב 
שהוא דאורייתא וכ"כ פ"ד הט"ו" - הרי דממה שהעמיד הראב"ד דין ארנונא בגבולות עו"מ 

מוכיח החזו"א דס"ל לראב"ד דשביעית בגבול עו"ב אסורה מן התורה.

אמנם ניתן היה לומר בביאור דברי הראב"ד, דאע"פ ששביעית בזה"ז דרבנן לא התירו ארנונא 
בגבול עו"ב, דשם הנידון הוא אודות חיובי תורה, שהיום מחמת חסרון תנאי ]שיתכן וקדושה 
שניה הינה מדאורייתא, ורק בשביעית הינה מדרבנן, או מחמת ששביעית תלויה ביובל, או 
מחמת שאין רוב יושביה עליה. ואפילו אם היא מדרבנן זה מחמת חסרון בקדושה, אבל 
עיקרה דאורייתא ולכן חומרת האיסור נותרה בעינה[ לכן אין שם היתר ארנונא, ורק במקום 
ששביעית אינה נוהגת בו במלואה, כמו בשטחים של עולי מצרים שנאכל אבל לא נעבד 
– שם התירו ארנונא. ]ומאותם חלקים שנתפרסמו מתשובת מרן הגר"א קוטלר )שיוזכרו 
להלן( עולה שאכן לדעתו מחמת כן א"א ללמוד מדברי הראב"ד אודות מחנה ישראל, ודו"ק[.

החזו"א תומך יסודותיו בעקרון ההיתר של ארנונא אליבא דהראב"ד שבהיעדר עבודה יטלו 
מהם את הקרקע, מהם, ועל זה הוסיף החזו"א וכתב שלא מצאנו כי הרמב"ם חולק על 
הראב"ד בזה. ולדעת מרן החזו"א מה שהראב"ד כתב דבריו דווקא בשטחי עולי מצרים, הרי 
זה לשיטתו דשביעית בזה"ז מן התורה, אבל אנן דפסקינן דשביעית בזה"ז מדרבנן, הותרה 

שביעית מחמת ארנונא גם בגבול עו"ב.

אך יש להתבונן, הרי לדעת החזו"א בספרו )יח, ד הנ"ל( היתר ארנונא היה סרך פיקו"נ, 
ובפשטות כמ"ש לעיל שאלת מחנה ישראל היתה כרוכה בנטישת הישוב ולא בסרך פיקו"נ. 
על כרחך אתה למד שהיה למרן החזו"א צד לדון להתיר עבודות בשמיטה במחנה ישראל 
בגין דדמיא לארנונא, הגם שעל פניו אין כאן פיקו"נ לפנינו. ואולי נטישת הישוב יש בה צד 

של סרך פיקו"נ.

ומלבד החידוש במכתבו של מרן החזו"א אודות דין ארנונא להורות כהראב"ד, הרי אנו 
מוצאים במכתבו הוראה בדרכי ההוראה, שדין ארנונא זה "אי אפשר להכריע בלא קיבוץ 

חכמים יחד, ואולי אפשר לעשות מושב תלתא חכמי הדור ולהורותם הדרך". 
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בשולי המכתב הוסיף מרן החזו"א הערה: "אם אפשר לתמוך בידם בערך 500 לא"י הינם 
נכונים להישאר על מקומם ולשבות שביעית כהלכתה".

גם אם אין לפנינו מענה מאת מרן הגרח"ע אודות נושא זה, הרי לפנינו תשובה של מרן 
הגר"א קוטלר שעסקה בענין מחנה ישראל, ומן הסתם הופנתה אליו השאלה בעקבות 

מכתבו של מרן החזו"א להגרח"ע. 

תשובת מרן רבי אהרן קוטלר זצ"ל

כאמור לעיל, דן מרן החזו"א במכתבו בשאלה אם להתיר חרישה מדין ארנונא עפ"י שיטת 
הראב"ד.

וכבר הוזכר כי מרן החזו"א מבאר במכתבו את היתר ארנונא "וזה מקרי חיי נפש", ומקור 
הדברים, תירוצו השני של תוספות שביאר היתר ארנונא "אי נמי י"ל דפיקוח נפש הוא, 
ששואל להם המלך מס ואין להם מה יפרענו ומתים בתפיסת המלך, והכי איתמר בירושלמי 

משום חיי נפש".

החזו"א במכתבו הנ"ל לא מזכיר את התוס' אבל מפרש את טעם חיי נפש בשיטת הראב"ד, 
ומחדש שסכנת איבוד הקרקע לבדה ללא תוספת של ארנוניות, די בזה כדי להיחשב חיי 
נפש. לעומת זאת בשביעית )סי' יח סק"ד( כתב לבאר היתר ארנונא "התם אניסי טפי ע"י 

המלכות וקרוב הדבר לפיקוח נפשות ע"י עניות וגביית ארנוניות".

והנה כבר נודע בין החיים, אודות תשובת מרן הגרא"ק אשר נכתבה בעקבות שאלת מחנה 
ישראל, ועתה זכינו ללמוד מתשובה זו - אודות דעתו בענין ארנונא. ]כידוע תשובה זו - לא 
נדפסה בשו"ת משנת אהרן בהוראת מרן הגראמ"מ שך זצוק"ל. היו שכתבו כי התיר מכירת 
קרקעות בשביעית, וכבר נתפרסמו בזה דברים מנכדיו להכחיש הדבר. ושמעתי כי אף מרן 
רבינו הגריש"א זצוק"ל היה מעורר שתשובת מרן הגרא"ק זצוק"ל עוסקת בענין שאלה 
מיוחדת פרטית, ואינה קשורה לדיון אודות המכירה. וב"ה כאשר במשך השנים התפרסמו 
חלקים מתשובה זו – ולאחרונה התפרסמו בגליון המעין )תמוז תשפ"א ע"י רמ"א פוס( חלקים 
נוספים ממנה, התבארו הדברים כי מרן הגרא"ק לא עסק להתיר מכירת קרקעות בשביעית, 
רק מכיון שהגיע שאלה של היתר ארנונא במחנה ישראל, ולדעתו לא ניתן להתיר שביעית 
במחנה ישראל משום היתר זה היה האם מחמת דוחק השעה על כן מסתבר שביקש לצרף 

דרך נוספת[.

וז"ל תשובת מרן הגרא"ק בדבר שאלת ארנונא במחנה ישראל:

"במה שהעיר הגאון חזון איש ]ד[כיון דיש חשש שיחזיקו הערבים בהקרקע דמי למ"ש 
הראב"ד בפ"א מהל' שמיטה לפרש מימרא דר' ינאי פוקו וזרעו משום ארנונא דהמלך יטול 
הקרקע, הנה אף דהראב"ד עצמו כתב דמיירי במקום שלא החזיקו עולי בבל דהוי ]ד[רבנן 
אבל במקום שהחזיקו דהוא דאורייתא לדעתו לא מהני, מ"מ יש לדון דלדידן דקיי"ל כדעת 
רוב הפוסקים דהוי דרבנן יש לצרף קבלת הראב"ד בההיתר דארנונא להתיר גם במקום 

שהחזיקו עולי בבל.

אך לכאורה יש לחלק, דאף דתרווייהו הן מדרבנן מ"מ אין לדמות כיבוש עולי בבל לכיבוש 
עולי מצרים, דשם עצם הקדושה הוא דרבנן, ובכיבוש עולי בבל לרוב הראשונים הקדושה 
דאורייתא, דקדושה שני' קדשה לעתיד לבוא, אך מטעם דרבי דבשני שמיטות הכתוב מדבר 
הוי דרבנן. גם ממילא בכיבוש עולי מצרים הוי תרי דרבנן, דגם התם שייך טעמא דרבי, 

11

כה
הל

ה 
שד

  
דה

ש
ת 

כו
לי

 ה



ומשנה שלימה שנינו בשביעית )פ"ו מ"א( ג' ארצות לשביעית דמחלקין בין כיבוש עולי 
בבל וכיבוש עולי מצרים.

אך באמת זה אינו, דהא אין מבואר בגמרא דמיירי בכיבוש עולי מצרים, אך סתמא קתני, וכל 
הראשונים פירשוהו אף בכיבוש עולי בבל, אך הראב"ד לטעמו דשביעית בזה"ז דאורייתא 
הוכרח לעשות אוקימתא בכיבוש עולי מצרים, אבל לדידן שרוצין לצרף פירוש הראב"ד 
בארנונא להסוברים שביעית בזה"ז דרבנן, הרי פשוט וברור דאיירי גם בכיבוש עולי מצרים 

כמו שמפרשים כל הראשונים, ולהראב"ד עצמו בלא"ה אסור כנ"ל.

אך יען כי כמה ראשונים מפרשים באופן אחר בהא דארנונא, ולחד תרוץ בתוס' אף אי הוי 
דרבנן מ"מ דוקא משום שלום מלכות התירו, ולהרמב"ם ג"כ משמע דמצד אונס התיר ודוקא 
כשיעור הצריך לאכסניא של מלך או באנס אחר ג"כ לעשות דוקא בחינם, וממילא צע"ג 
לדידי' אי יש להתיר באופן דהראב"ד, ולהראב"ד עצמו דמפרש כן הרי אסור בכיבוש עולי 

בבל דאסור מהתורה, בודאי קשה להתיר על סמך פירושו דהראב"ד", עכ"ל.

מהדברים עולה כי מרן הגר"א קוטלר סבר שאין לסמוך על היתר ארנונא לחוד, הגם שנראה 
כי למסקנת דבריו כנים הדברים כי אפשר לדון להיתר ארנונא גם בגבול עו"ב.

ממה שאנו רואים בתשובת מרן הגרא"ק )ועדיין לא זכינו לראות ד"ק במילואם(, מסתבר 
שדבריו הינם שלא יסמכו על היתר ארנונא בלבד, אבל הוא כותב כי אם מרן האחיעזר 
יתיר עבודה בישוב מחנה ישראל הוא מוכן להצטרף – אבל כנראה לדעתו כדאי במקרה 

זה לצרף ולעשות מכירה.

הנה מחוץ לתשובה זו, לא מצאנו המשך דיון הלכתי מרבותינו זיע"א בענין, אך אולי ניתן 
לומר, שמכיון שמרן החזו"א ראה כי יש ערעורים אודות ענין ארנונא והשלכתו על מחנה 
ישראל, ומאידך לדעתו אסור לדון בענין מכירה אפילו בצירוף לדבר שניתן להתיר בלא זה, 
וכמו שמובא בנתיב השמיטה )פ"ח ס"ד( אודות הוראת מרן החזו"א להקל בזריעת עציץ 
נקוב בתוך בית – "היו מי שהציעו לצרף בענין העציצים לסמוך על מכירת העציצים לעכו"ם, 
והחזו"א לא רצה לשמוע על מכירה זו משום פירצה", אם כן למעשה אין עצה ואין תבונה 

וחייבים המתיישבים לשמור שביעית, ויש למצוא דרך לסייע בידם.
ם ה ם

פניה לסיוע כלכלי

מכאן ואילך – אנו מוצאים שמרן החזו"א עוסק בנסיונות לסייע בידי המתישבים.

בהליכות שדה )גליון 52( פורסם מכתב של החזו"א לתושבי "מחנה ישראל":

שלו' רב

מכתבכם בצירוף דברים אחדים שלחתי להגאון רח"ע )- ר' חיים עוזר( שליט"א לווילנא. 
כן נכון שתשלחו מכתבכם להגאון ר' ברוך דב )- ליבוביץ( ולהגאון ר"א )- ר' אלחנן( וסרמן 
שליט"א כדי לזרזם הדברים, הערתי אני א"צ )- אין צריך( במכתבם כי כבר מספקת במה 

שכתבתי להגרח"ע שליט"א והם לא יעשו דבר בלי הישוב עם הגרח"ע".

מכתב זה מסתבר שהוא עוסק בנסיון לגייס תמיכה כלכלית לאנשי מחנה ישראל ואינו נכנס 
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"נטיעות הצלה" וחרישה - למניעת השתלטות נכרים על אדמות

לצדדים ההלכתיים. אולם מוזכר בו שמרן החזו"א צירף דברים אחדים למכתבו להאחיעזר, 
ואולי הכוונה למכתב זה.

בירור מרן האחיעזר כיצד הסיוע הכלכלי ימנע נטישת הישוב:

ביום ג' ז"ך סיון תרצ"ז השיב מרן הגרח"ע תשובה לחזו"א )אגרות ר' חיים עוזר, ח"ב מכתב 
תתח(:

"אחד"ש הדר"ג שי' המכתב מ... בתוספת נופך מרומעכת"ר שליט"א הגיעני לנכון. באמת 
שאלת השמיטה היא שאלה קשה, לפי דברי רומעכ"ת זה שנעשה שם היתר לא היתה על 
פי הכרעת חכמים רק ההכרח עשה לעצמו... בהערת הדר"ג כי אם אפשר לתמוך בידם בערך 
סך 500 לא"י הנם נכונים להשאר על מקומם ולשבות שביעית כהלכתה, יחסר בירור דברים, 
באשר לפי מכתב... והדר"ג, כי אם ישאירו שדה בור יעלו זרים וינחלום, וכפי חוק השורר 
אי אפשר לעכבם מלחרוש שדה בור ואח"כ יהיה קשה להוציא מידם, הלא לא יועילו הסך 
500 לי"ש ובודאי יש להם תקנה, אבל לא הודיעו מזה, וכאשר שלחתי העתק המכתבים 
למר... שי' עמד ג"כ על סתירת הדברים, יאבה נא לברר מפורש. לפי מכתב ה"ר... לא רחוק 
הדבר למלאות בקשתם בהשגת הסכום והחל להשתדל בזה, ואני מצידי כתבתי ג"כ להרב... 

שם להשתדל בזה" וכו'. 

מרן האחיעזר מבקש לברר את הערת מרן החזו"א בשולי המכתב, כי אם בגין שמירת 
השמיטה והעדר חרישה וזריעה בקרקע ישתלטו הערבים על שדות מחנה ישראל, ולכן 
מבקש החזו"א לדון בהיתר ארנונא, מה תועיל תמיכה כספית, הרי אם ישמרו שמירה כהלכה 
ולא יעבדו בשדות הרי יעזבו את השדות וינחלום זרים, ומרן האחיעזר מניח כי חסר בירור 

דברים, והוא מבקש ממרן החזו"א להבהיר את הדברים. 

הסברו של מרן החזו"א:

בקובץ מוריה )אלול תשל"ט, שנה תשיעית גליון א-ב, עמ' ג-ד( התפרסם מכתב של החזו"א 
בו מבהיר החזו"א כוונתו )לא מצוין תאריך ומי הנמען של המכתב(:

והנה קיבוץ גדרה וכפר סבא קיבלו שמירת השביעית, ובירושלים נוסד ועד השמיטה לתומכם. 
ואמנם מחנה ישראל אי אפשר להם להתקיים במקומם בשביעית, כי אין להם די מים לגדל 
ירק, וגם אין בסביבותם פרדסים להשתכר בעבודת הפרדס, ויוכרחו לנוד ממקומם, וירשו 
זרים נחלתם, אבל אם יתמכו בידם להישאר על מקומם ילחמו נגד זרים, כי לפי החוק יוכלו 
למחות באחרים הבאים בגבולם אף בשדות הבורות. אך אם לא הספיקו למחות והנכרי כבר 
זרע זכה בה בשנה זו, וחושבים הם כי כשיישארו במקומם יגינו על ארצם שלא יעלו עליו 
אחרים, ואולי יזרעו לפני ר"ה שדה העומדת על הגבול וכו'. והנני מחכה לשמוע דבר ברור על 
אודות התמיכה למחנה ישראל, גם צריך לכונן ועד מפקח נאמן שימסר לו כסף התמיכה".

החזו"א מבהיר בזאת שאם ינתן לאנשי מחנה ישראל את הכסף הם ישארו בשטח ויוכלו 
לגרש את הערבים שינסו להשתלט על הקרקעות - "כי לפי החוק יוכלו למחות באחרים 

הבאים בגבולם אף בשדות הבורות".

 בהליכות שדה )גליון 52( התפרסם מכתבו של מרן החזו"א מג' מנ"א תרצ"ז:

"שלו'
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הגיעני תשובת הגאון רח"ע ]- רבי חיים עוזר[ שליט"א אשר הוא מקוה להמציא לכם 
את הסך 500 לא"י ]- לירות ארץ ישראל[ למען תת לכם האפשרות לשמור שביעית 
כהלכתה, וכבר לקח דברים אדות עם זה הר"י ]- הרב יעקב[ רוזנהים, ועליכם לכונן ועד 
מפקח אשר יהי' לכם אמון בו ושירכש האמון בו. וימסר על ידו הכסף למסרו לעבודת 
הבנין במחנכם בשנת השמיטה, או באופן אחר כפי אשר תמצאו לנכון לפניכם, והקימו את 
הועד והודיעו את הכתובת שלו למרן הגרח"ע ]- הגאון ר' חיים עוזר[ שליט"א, ומהטוב 
שתפרשו את תכנית שימוש הכסף במכתבכם. גם תבטיחו במכתבכם שתגינו על אדמתכם 

שלא ינחלוה זרים בשביעית".  

ועוד בטרם נכנסה שנת השבע, המשיך מרן החזו"א לעורר אודות התמיכה במחנה ישראל. 
וכמו שעולה ממכתבו ביום ג' כ"ו מנ"א תרצ"ז )שהתפרסם במוריה הנ"ל(, גם מרן האחיעזר 
התאמץ אודות הענין, )ראה אגרות רח"ע ח"ב מכתב תתט(, ואין יותר איזכור לנידון ההלכתי, 
אם מותר להפקיע שביעית במחנה ישראל. וניצבה הוראתם של מרנן האחיעזר והחזו"א 

לשמור שביעית.

]אמנם יתכן והיו מכתבים נוספים מרבותינו זיע"א למחנה ישראל – ואנחנו לא נדע.

אבל לא אוכל להימנע מלציין כי סמוך ונראה לכניסתי לשמש במכון לחקר החקלאות 
ע"פ התורה, ניסיתי לבקש מרבנים וחקלאים נחשוני השמיטה אם יש בידם מרגניתא טבא 
שמועה והוראה בשם רבותינו. וכאשר ישבתי עם רבי יצחק גרוס ז"ל, הוא תיאר כי הם היו 
כל כך סחופים וטרודים מידי יום ולא עלתה בידם לשמר דברים בצורה מסודרת, ואמר לי 
בצער: "דע לך, כי מן הסתם בקרקע שבה היה אהל המגורים שלי במחנה ישראל, מונחים 
מכתב )או מכתבים( שקבלנו ממרן האחיעזר". תוך שהם נלחמו על שמירת שמיטה - לא 
היתה דעתם ויכולתם לשמר דברי רבותינו זיע"א, אשריהם גיבורי הכח ששמרו, אוי נא לנו 

שאיבדנו מתורת הארץ של רבותינו[. 

שאלת השמיטה – בעיצומה של שמיטה

כאשר התקדשה שנת השבע, ופרק נכבד ממנה כבר עבר, ומצבם הקשה של מחנה ישראל 
העמיק, הם פנו שוב לבקש עזרה – כאשר הנושא שהועלה הוא האם מותר לחרוש כדי 

לשמר את הקרקעות.

הרה"ג רבי קלמן כהנא זצ"ל )האיש וחזונו עמ' סא( מספר כי בחודש שבט תרצ"ח )טרם 
עלייתו ארצה( הוא קיבל מכתב אזעקה ממחנה ישראל, ובו תיאור המצב, ובקשה להבהירו 
לגדולי הדור שבחו"ל, לכן פנה במכתבו למרן רח"ע "רצוף בזה העתק מכתב אשר קבלתי 
לפני כמה שעות מחבר אחד אשר במחנה ישראל... והנה ידוע לי כי כ"ג פנה לפני כחצי 
שנה לנשיא האגודה מהור"ר יעקב רוזנהיים נ"י בדבר השמיטה שבמ"י, ואז דנו על נחיצות 
של 500 פונט אנגליים ואמרו כי אם ימסרו הכסף לידי החברים דהתם יוכלו לשבות בשנה 
זו כהלכתא. והנה מלבד שהכסף הזה לא ניתן להם, יראה הדר"ג בהעתק המולט בזה, כי יש 

עוד קשיים רבים וגם גדולים".

וזה התשובה ששלח מרן רח"ע אור ליום ב' כ"ב שבט תרח"צ:

"ע"ד בקשתם ושאלתם להתיר להם חרישה באר"י. כידוע שהרבנים... הסכימו לשבות בשנה 
זו כהלכתה, רק לבקש עזרה מן החוץ. ובאתי בזה בחליפת מכתבים אודות זה עם ידידי 
הגאון בעל המח' ס' חזון איש שליט"א המתגורר בבני ברק... ובהיותו שם סמוך ונראה ויודע 

את המצב אשמע מה בדעתו, ואז אראה מה לעשות בגין זה".
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"נטיעות הצלה" וחרישה - למניעת השתלטות נכרים על אדמות

ביום ד' כ"ד שבט תרצ"ח מרן רח"ע שיגר מכתב לגיסו מרן רבי אלחנן וסרמן בו הוא מתאר 
לו שתושבי מחנה ישראל לוחצים שיתנו להם היתר לחרוש אדמותיהם:

"הוד כבוד ידידי גיסי הרב הגאון המפורסם אוצר התורה והיראה כש"ת מוהר"א וואסרמאן 
שליט"א

...לע"ע המצב במושבות שומרי שביעית דחוק מאד, שלחתי מכתבים פרטים ליחידים אודות 
זה, במושב מחנה ישראל דוחקים להתיר למו חרישה, כי הערבים חרשו וזרעו". 

שאלת החרישה במחנה ישראל:

מרן החזו"א התיר בסופו של דבר לאנשי מחנה ישראל לחרוש בשביעית.

בדרך אמונה )כרך ד עמ' רז מהדורת תשע"ד( מכתבים ממרן זצ"ל )מכתב ט(, וכן בתשובות 
וכתבים למרן החזו"א )זרעים סי' לג(, מובא מכתב יד מרן החזו"א )וראה צילום כתב היד 

בפאר הדור ח"ג עמ' רנא( וז"ל:

"השטחים הגובלים עם הא"י, ושכבר ניסו השכנים להשיג גבולם, ושהדבר מביא לידי פגישות 
מסוכנות, ושאפשר למנוע הדבר בחרישה לחוד, ושהחרישה הזאת לא תועיל לזריעה במוצאי 

שביעית – קרוב הדבר שמצב זה חשיב כאונס ארנונא".

כתב ידו של מרן החזון איש – הוראה למעשה 

באגרות וכתבים )שם( מובא עוד מכת"י של החזו"א )וכנ"ל בפאר הדור צילום כתב היד(:

"אחרי שהמצב שבמניעת החרישה לעקור הקוצים יושללה האפשרות של הזריעה בשמינית, 
ר"ל במוצאי שביעית, ואז יוכרחו לעזוב את המושבה כולה ויבואו עליה זרים ח"ו, והחרישה 

לא תועיל לזריעה כלום, שעד זמן הזריעה תוחזר השדה לאיתנה – 

א( להוריד את יתדות המחרשה בקרקע שאינה עומדת לזריעה, וכן בסיבוב משורה לשורה 
לצאת חוץ ממקום השדה העומד לחרישה.

ב( להחזיק את יתדות המחרישה מורם מעומק 29 סנטי'ם, ואם אי אפשר על כל פנים מורם 
משיעור הרגיל של חרישה לזריעה ככל האפשר.

ג( כל החרישה לא תעשה בכח אדם, רק בכח האוטומטי של המכונה".

)בפאר הדור עמ' רמה והלאה מובא שמרן החזו"א כתב את שני הפתקים בו זמנית כאשר 
בא אליו רבי משה שנפלד בבקשה שיתיר להם חרישה ללא זריעה. לא מבואר מדוע כתב 
על ב' פתקים, והאם הפתק הראשון היה מכוון להסביר את ההוראה, והפתק השני הינו 

הוראות למעשה לחקלאים. 

ד. האם חורש במכונה חייב מן התורה

והנה בתנאי השלישי שהגביל החזו"א את היתרו לחרישה "כל החרישה לא תעשה בכח 
אדם, רק בכח האוטומטי של המכונה", נראה להרחיב דבריו.

הנה במלאכת חורש בש"ק מצאנו לדון האם חורש במכונה חייב מן התורה. במו"ק )ב, ב( 
מבואר כי תולדות מלאכות שביעית )מלבד זמירה – תולדת זריעה, ובצירה – תולדת קצירה( 
הן דרבנן, "'ובשנה השביעית שבת שבתון יהיה לארץ שדך לא תזרע' וגו', מכדי זמירה בכלל 
זריעה, ובצירה בכלל קצירה, למאי הלכתא כתבינהו רחמנא, למימרא דאהני תולדות מיחייב, 
אאחרנייתא לא מיחייב". ובהמשך הגמרא שם מצינו מחלוקת אם לוקים על חרישה. ונחלקו 
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הראשונים אם חרישה אסורה מדאורייתא )ואכ"מ(, אבל גם הסוברים – ובכללם החזו"א 
)יז, א( – שחרישה אסורה מדאורייתא סבורים שתולדות חרישה אסורות רק מדרבנן.

]ובקובץ תשובות )ח"א סי' רל( יצא מרן רבינו זצוק"ל לדון, דאם חרישה אסורה בשביעית 
מקרא ד"בחריש ובקציר תשבות", שפיר י"ל דרק חרישה נאסרה ולא תולדותיה. אבל אי 
נימא דחרישה בשביעית איסורה נלמד מהלכה למ"מ, והיינו מהא דעשר נטיעות דחורשין 
עד ר"ה, מאן לימא לן לחלק בין חרישה לתולדותיה, שמא גם תולדות חרישה בכלל ההלמ"מ, 
ויסוד זה שתולדות חרישה אסורות מה"ת כבר כתבו הנוב"י )תנינא או"ח סי' לא( ועיין בזה 

בישא יוסף שביעית ח"א סי' מה[.

ה. דעת החזו"א כי חרישה בבהמה  ובמכונה אסורות מן התורה

והנה מלאכת חרישה הינה מלאכה הנפעלת ע"י שני כוחות. א. האדם התוקע את הלהב 
בקרקע והמנתב את הבהמה )מחמר(. ב. הבהמה אשר בכוחה היא מושכת את המחרישה 
הפולחת את הקרקע. וביאר מרן החזו"א )סי' כז סק"א( שגם כאשר החרישה נעשית ע"י 
מכונה – אסורה מן התורה, והעושה כן ביו"ט לוקה. ובתחילת דבריו הביא דמבואר בגמ' 
מס' מכות )כא, ב( "דחורש בבהמה ביו"ט לוקה, דאע"ג דפעולת החרישה דהיינו עקירת 
רגבי העפר מחיבורן נעשה ע"י הבהמה, מ"מ חייב האדם ע"ז שמחמר את הבהמה, ורמינן 
על המחמר את כל פעולת החרישה וכו'. ויש להסתפק אם זה דוקא כשהאדם אוחז בכנפי 
המחרשה לדחוק יתד המחרישה בארץ שלא יעלה למעלה, ואם יתקן את המחרישה על 
תכנית שיודחק היתד בארץ מאליו ולא יהיה צורך לאחיזת האדם בכנפי המחרישה, לא 
יהיה האדם חייב משום חורש על החימור לחוד. או דלמא בכל אופן חייב המחמר אחר 
בהמתו בשעת חרישה". ובהמשך דבריו הביא דברי הרמב"ן במס' שבת )קנג, ב( לבאר גדר 
חרישה והשוני שבין מחמר לחורש. וע"פ דבריו המשיך וכתב החזו"א "ומכאן לחורש במכונה 
שמתנעה ע"י קיטור או ע"י חשמל, והאדם מכוין אותה שתלך לפי תלמי השדה, אף אם אין 
כאן כח האדם בעצם החרישה, המכונה היא כלי האומנות של האדם, ועמידת המכונה על 
השדה וכיוון הפרקים על מכונם לצורך החרישה, זהו מלאכת החרישה וחייב עליה חטאת". 

וכן כתב החזו"א )דרך אמונה מהדורת תשע"ד, מכתבים ממרן החזו"א זצ"ל, מכתב ה( "עיין 
רמב"ן שבת קנד )קנג, ב ד"ה והלא מחמר( כתב וז"ל: ...מפני שהחורש בבהמה הוא נותן עליה 
עול, והוא כובש אותה תחת ידו, וברשותו היא עומדת, כל המלאכה על שם האדם היא, ובו 
היא תלויה, ואין הבהמה אלא ככלי ביד אומן. ואינו דומה למחמר שהבהמה היא הולכת 
לנפשה, אלא שיש לה התעוררות מעט מן המחמר, עכ"ל. מבואר דנעיצת הברזל לאו כלום 
הוא, אלא כיון שמוליכה לתלמיה נגד רצונה, ואינה מניחה לנטות משהו הצידה, והחרישה 
כבד עליה, מתיחס כל הפעולה להאדם המוליכה, וכמו כן במכונה, וכן בזורע והמכונה ג"כ 

נתונה תחת הנהג כל הזמן ואי אפשר לעזוב את המכונה ללכת לעצמה", עכ"ל החזו"א.

ובמקו"א )שבת סי' לו סק"א ד"ה החורש( דן החזו"א בשאלה מדוע החורש בטרקטור לא 
יחשב גרמא, וכלשונו "האדם לוחץ לחיצה הראשונה ועי"ז מוציא כח חום הגורם לאדים 
שיבואו ויניעו את הגלגל, ותנועת הגלגל ממשכת יצירת האדים, וכן חוזר חלילה". ולכן 
כתב "נראה דכל החרישה והזריעה חשיבא גירא דיליה ומעשיו, וכמו שכתב הנ"י באש, דכל 
ההמשך הוא מעשיו אלא שמלאכת הכל נעשה בשעה ראשונה" וכו'. הרי קבע החזו"א כי 
כל כלי שדרך הפעלתו לבצע פעולה אחת ולאחריה באה פעולה שניה ולאחריה שלישית, 

הרי הכל מתייחס בכחו של המפעיל הראשוני.
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"נטיעות הצלה" וחרישה - למניעת השתלטות נכרים על אדמות

ובהמשך דן החזו"א להחשיב את החורש במכונה כעובר על חרישה גם מבלעדי יסוד זה, 
מטעם דמלאכת חרישה במהותה אע"פ שעיקר המלאכה נעשה בכח השור המושך "כיון 
דדרכו בכך זהו עיקר המלאכה" – כך שאין צורך לחידושו שפעולות הבאות מכח פעולה 

ראשונה אינם גרמא. 

ו. אופנים שהתיר החזו"א תולדות חרישה

כל הנ"ל הוא כאשר מתבצעת מלאכת חרישה, אבל כאשר אין מתבצעת חרישה כתיקנה, דן 
החזו"א )עיין נתיב השמיטה סי' ג להרה"ג ר"מ פלס זצ"ל הרב דנתיבה, ובשו"ת תהלות דוד 
ח"ב הלכות התלויות בארץ סי' לא להרה"ג רדב"צ קליין זצ"ל הרב דיסודות(, אודות שדות 
מושבתות שעלו בהם עשבים שיגרמו נזק לשדה בשנים הבאות ]ואכמ"ל בגדרי הנזק[ ובקשו 
להלחם בעשב העולה. היו מקרים שהתיר שימוש בכלים, כמו "משדדה" כשאינה חודרת 
לעומק הקרקע, ו"קולטיווטור" שהוא כלי בעל שיניים כמו מזלג החורץ את הקרקע, אבל 

אינו מהפכה, ]יעויין שם מ"ש אודות דיסק רגיל שהוא חודר לקרקע פחות מהמחרישה[.

ובתהלות דוד הביא דברי מרן החזו"א, ולמבואר שם, דיסק מטעים – שהוא כלי שכמעט 
אינו חודר לקרקע הוא הקל ביותר )ואכמ"ל להאריך(.

ואם כן – כיון שאין מתבצעת חרישה ממש ס"ל למרן החזו"א שבכה"ג ניתן במקום הפסד 
להתיר ביצוע הפעולה בכלים הנ"ל. 

ולכן כתבנו במכתב הנ"ל לתושבי המאחז בשומרון, שאם יהיה מצב של חשש השתלטות 
נכרים על קרקעות, או אז יבצעו את הפעולה באופן ובצורה שאינה חרישה מדאורייתא, 
ומועילה להם פעולה זו שגורמת שתיראה השדה כמעובדת, ובכוחה למנוע את השתלטות 
הנכרים. כאמור, אותם שומרי שביעית בישרו טוב שלא הזדקקו להיתר זה, ושמרו את 

השמיטה כהלכה.

הרי דלמדנו מהוראות מרן החזו"א – בהיתר החרישה במחנה ישראל, דאע"פ דס"ל דהכוונת 
המכונה לתלמי השדה הוי לדעתו חרישה דאורייתא, וחרישה במכונה הוי דאורייתא, הרי 
דבהוראותיו בשעת הדחק – במחנה ישראל ביקש להתחיל הורדת יתדות המחרישה מחוץ 
לשדה )אע"פ שהכוונת התלמים תהא בשדה(, ועשיית החרישה "בכח האוטומטי של המכונה".
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צורת השימוש בפירות שביעית

כיצד ואיך מותר להשתמש בפירות שביעית, מתי מותר לבשל פירות, ומתי ניתן 
לרסק, איזה שימוש אינו מוסכם בפירות שביעית ואיזה שימוש מותר לכתחילה, 
מהו השלב שבו מותר לכתחילה לבשל ולרסק, כל זאת ועוד במאמר המפורט 

והמבואר המובא כאן. 

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

צורת השימוש בפירות שביעית
מהות האיסור של אכילה שלא כדרך

איתא במשנה )שביעית פ"ח משנה ב(: שביעית ניתנה לאכילה לשתיה ולסיכה, לאכול דבר 
שדרכו לאכול. ומפרש הירושלמי ומביאו הר"ש בשביעית והרמב"ם בפירוש המשנה במעשר 
שני פ"ב )שגם שם כתוב אותו הדבר(, שלאכול דבר שדרכו לאכול הכוונה לאכול את הפרי 

במצב ובצורה שדרך לאוכלו, לא לכוס חיטים חיות ולא לאכול תרדין חיים.

וכך פוסק הרמב"ם )פ"ה ה"ג(: "דבר שדרכו לאכול חי לא יאכל אותו מבושל, ודבר שדרכו 
להאכל מבושל אין אוכלין אותו חי".

הטעם שאסור לאכול שלא כדרך, כתב הר"ש )שביעית שם( משום שנאמר לאכלה ולא 
להפסד, שאכילה שלא כדרך נחשבת להפסד הדבר. שכאשר אינו נהנה מהדבר הנאה מלאה 

כדרך הרגילה נחשב שמפסידו. 

אך יש להסביר בדרך אחרת. 

כתוב במשנה )שביעית פ"ד מ"ז( שאסור לקטוף פירות שביעית כדי לאוכלם כשהם בוסר. 
הר"ש כותב משום לאכלה ולא להפסד, הרמב"ם כותב )פ"ה הט"ו(: "משום שנאמר, תאכלו 
את תבואתה אינה נאכלת עד שתעשה תבואה". וכותב המהר"י קורקוס )שם( שהרמב"ם לא 
כתב שאסור משום הפסד, שהרי אוכל את פירות הבוסר ואי אפשר לקרוא לזה הפסד, לכן 
הרמב"ם הביא את הפסוק תאכלו את תבואתה. וצ"ב, אם זה כך שכאשר אוכלים דבר שלא 
ראוי כ"כ לאכילה ולא רגילים לאוכלו כך, אין זה נחשב הפסד, א"כ למה אסור לאכול פירות 
שביעית שלא כדרך. וי"ל שהרמב"ם סבר שלומדים מהדין שלא אוכלים פירות שביעית עד 
שנעשים תבואה, שהתורה התירה לאכול רק כדרך שרגילים לאכול. והכוונה שאדם בשביעית 
הוא כמו אורח על שולחנו של הקב"ה, ומותר לו להשתמש רק כפי שרגילים להשתמש בהם, 

וכמו שאורח אוכל כרגיל ולא עושה עם האוכל כל מיני דברים משונים.

וכעין זה יש לפרש גם בר"ש.

דרשינן ע"ז סב,א "והיתה שבת הארץ לכם לאכלה" - לאכלה ולא לסחורה. ולכאורה איסור 
סחורה הוא איסור על הגברא שלא ישתמש בפירות שביעית כבעלים ולא איסור משום 
שלא לזלזל בקדושת פירות שביעית. וגדר האיסור כמו שכתב רש"י )ויקרא כה ה,ו(: את 
ספיח קצירך לא תקצור ואת ענבי נזירך לא תבצר... "אותם אינך בוצר ]את השמור[, אלא 
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מן המופקר". והיתה שבת הארץ לכם לאכלה... . "אע"פ שאסרתים עליך ]בקצירה 
ובצירה[, לא באכילה ובהנאה אסרתים, אלא שלא תנהוג בהם כבעל הבית...". ה"ה יש 
לומר שמה שאסרה התורה לסחור בפירות שביעית, הוא משום שזה מעשה של בעל הבית. 
ואי אפשר לומר שהאיסור הוא משום החפצא של פירות שביעית לשמור על קדושתם ולא 
לזלזל בהם, שהרי הר"ש )שביעית פ"ז מ"ג( כתב שאיסור סחורה הוא לקטוף על מנת למכור 
כאשר הקוטף הוא המוכר, אבל מותר לו לקטוף ולמכור ע"י אחר. וודאי שמצד הפירות 
אין נ"מ מי מוכר, הקוטף או אחר, אלא שהדרך שהבעלים מוכר אבל כשמוכר ע"י אחר 
זה לא דרך בעלים. ה"ה יש לומר שכמו שהדרשה לאכלה ולא לסחורה היא מצד הגברא, 
כך מאי דדרשינן )פסחים נב( "והיתה שבת הארץ לכם לאכלה" - לאכלה ולא להפסד, הוא 
משום הגברא ולא מצד קדושת הפירות, אלא שלא תתנהג כבעלים לאבד אותם, שהותר 
רק להשתמש במה שאתה צריך, ואם אינך צריך אל תיגע בהם. וכך גם התורה התירה 
להשתמש בפירות שביעית רק בצורה הרגילה כאורח על שולחנו של הקב"ה, ואורח אוכל 
כרגיל כמו שרגילים לאכול ולא בצורה משונה. וכאשר האכילה שלא כדרך, מצד האדם זה 

אכילה של הפסד.

מה נחשב כדרך 

בפשטות היה נראה שאכילה כדרך נמדדת על פי רוב העולם. וכדאמרינן בגמרא )עירובין 
כח,א( שחזיז )ירק חיטה כשהוא רך( מערבין בו ומברכים עליו בורא פרי האדמה כיון שבבבל 
אוכלים חזיז. ושואלת הגמרא וכי בבל הם רוב העולם. וכן הגמרא בשבת )קמד,ב( דנה האם 
רימונים נחשבים לדבר שדרכו בסחיטה, ואומרת הגמרא שבני מנשיא סוחטים רימונים. 
ומקשה הגמרא וכי בני מנשיא הם רוב העולם. וכן כתוב בטור )או"ח סי' רה(, "תומי וכרתי 
כתבו התוספות כשהן חיין בורא פרי האדמה ולאחר בישול שהכל נהיה בדברו דאישתנא 
לגריעותא. ואפילו אם יש מי שחפץ בהם יותר מבושלין, בטלה דעתו והולכין אחר הרוב".

אך מרן הגרש"ז אויערבך זצ"ל ומרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל אמרו לנו שלא צריך שרוב הצבור 
נוהג כך אלא מספיק שהרבה מהצבור נוהגים כך שאז לא בטלה דעתם, )ומרן הגרש"ז 
אויערבך זצ"ל אמר לי פעם שמספיק שעשרה אחוז מהצבור עושה כך(. אמנם רק צורת 

אכילה שאוכלים כך בקביעות לא צורה שאוכלים רק במקרים חריגים.

וצריך לומר שיש דברים שרוב העולם קובע, אבל בכדי להחשיב אכילה כדרך לענין שביעית 
מספיק שהרבה אנשים נוהגים כך. והסברא בזה כמו שכתבנו שהתורה ציוותה להתנהג 
באוכל כמו אורח ולא כמו בעלים, וצורת אכילה שהרבה אנשים אוכלים כך, אינה מראה 

על התנהגות כבעלים.

ומצינו כעין זה שיש דברים שהקובע הוא אם עושים כך הרבה אנשים שלא אומרים בטלה 
דעתם אע"פ שאינם רוב.

כתוב בלבוש )או"ח סי' רב סעיף יב(: "כל הפירות שטובים חיים כמבושלים כגון תפוחים 
ואגסים וכיוצא בה, ברכתן גם כן שווה שבין חיין ובין מבושלים מברכים עליהם בורא פרי 
העץ. ואפילו אותן )פירות( שהם טובים יותר כשהן מבושלים, אלא כשהן חיים הם ג"כ טובים 
כגון חבושים וערמונים שלנו, מברכין עליהם בורא פרי העץ אפילו חיים, כיון שהרבה אנשים 

אוכלים אותם חיים". ומדוקדק שלא כתב רוב בני אדם אלא הרבה בני אדם.

וכעין זה בנשמת אדם )כלל נא ס"ק א לקראת סוף הקטע הראשון(: "וראיתי שהש"ל והתניא 
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צורת השימוש בפירות שביעית

לא כתבו זה שהאוכלן חיין בטלה דעתו רק על ירקות ולא על לפת. ... וא"כ י"ל דעכ"פ לא 
בטלה דעתו כיון שגם הרבה בני אדם אוכלין אותן חיין, לכן נ"ל שמי שדרכו בכך יכול לברך 
בורא פרי האדמה. אבל בצל חי אפילו במדינות שמקצת עניים אוכלים אותם חי, זה רק 

מחמת דוחקם ולכן מברכים שהכל".

דרך אכילה של עדה 

לגבי צורת אכילה של עדות שונות, שהמקור לצורה זו הוא כפי שנהגו במדינתם ושם כולם 
אכלו כך. אם היה מדובר על אכילה באותו מקום מסתבר שזה נחשב דרך אכילה לגבי אותו 
מקום. וכך נראה בחיי אדם בסי' נא סעי' ב לגבי אכילת פירות וירקות חי או מבושל שהולכים 
אחרי המקום. ואע"פ שהתוס' )עירובין כח,א ועוד( כתבו שגם מנהג מקום בטל ברוב העולם 
אם אין שם תנאים מיוחדים שמחמת כך נוהגים כך )ראה גם מגן אברהם או"ח סי' שכ ס"ק 
ג(, אך י"ל שכמו שאמרנו שאם הרבה אנשים נוהגים כך אפילו שהם לו הרוב, נחשב הדבר 
לדרך אכילה, ה"ה מקום נחשב לדרך אכילה אפילו שהוא מיעוט קטן. אך יש לדון מה הדין 
כאשר עדה מסויימת נוהגת כך בארץ והם מיעוט קטן ביחס לתושבי הארץ. האם זה מה 
שנוהגים כמו שנהגו במקומותיהם נחשב להם כדרך, או כאן בארץ מודדים אותם ביחס 
לכולם. מרן הגרי"ש אלישיב נטה לומר שאין חשיבות למנהגי עדות. ואילו הגר"נ קרליץ 

)בחוט שני פ"ה ה"ג אות ד אות קטנה יד( סבר שלגביהם אפשר לקרוא לזה כדרך. 

דרך אכילה של טבעונים

דברים שכולם אוכלים מבושל והטבעונים אוכלים חי, האם להם זה נחשב דרך אכילה.

 מבואר ברדב"ז )ח"א סי' מד( שוורד שאוכלים לחיזוק הבריאות לא חייב בערלה שלא נחשב 
פרי מאכל אלא פרי רפואה. ובשו"ע )או"ח סי' שכח סעי' לז( כתוב שלבריא שאין לו שום 
מיחוש מותר לאכול בשבת מאכל שהוא לחולים ולא לבריאים ואין זה בכלל הגזירה לא 
לאכול תרופה בשבת. וכותב שם המשנה ברורה )מהמגן אברהם( שהיינו שאוכל לרעבונו 
וצמאונו, אבל אם אוכל כדי לחזק את מזגו אסור. רואים שחיזוק המזג הוא רפואה אף באדם 
בריא. ממילא אכילה שהיא לרפואה אינה נחשבת אכילה כדרך לענין שביעית, דדרשינן 
בשביעית לאכלה ולא למלוגמא. אמנם יש צורת אכילה שנהפכה אצלם לדרך אכילה לשובע 
ותענוג. שאמנם הסיבה היתה הבריאות אבל זה נהפך לדרך. אך מ"מ נראה שהטבעונים 

עדיין מיעוט קטן שבטלה דעתם. 

לרסק פירות שביעית

בקיצור הלכות שמיטה שיצא על פי החזו"א )של הרה"ח זליג שפירא זצ"ל –תשי"א( מבואר 
שלרסק מותר בדבר שדרכו בכך כגון בננות, עגבניות, גזר, תפוחי אדמה וסלק ותפוחי עץ 
)דובר על ריסוק במגרדת/פומפיה(. משמע שדבר שאין דרכו בכך אסור לרסק. ואף שכפי 
שנראה בהמשך פרי מרוסק נחשב שהפרי עדיין קיים, מ"מ כנראה שזה נחשב לאכילה 
שלא כדרך בדבר שלא רגילים לרסקו. וכך הורה מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל שאסור לרסק 
דבר שאין הדרך לרסקו. אך דבר שהדרך לרסקו לקטנים, לזקנים, נחשב דרך להם, אך זה 

לא מתיר לרסק לגדולים.

פירות שהתחילו להתקלקל, אם הדרך במצב כזה לרסק אותם, מותר לרסקם אע"פ שכשהם 
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טובים לא רגילים לרסק אותם. כך כתב החוט שני )פ"ה הלכה ג אות ד אות קטנה טז( 
לגבי דברים הנאכלים חיים אבל כשהתחילו להתקלקל רגילים לבשלם, שמותר לבשלם 

כשהתחילו להתקלקל, א"כ ה"ה יהיה מותר לרסק אם כך הדרך. 

לגבי עשיית 'שייק פירות' ראה בהמשך.

האם מותר לסחוט פירות שביעית

כתוב במשנה )תרומות פי"א מ"ג(: "אין עושין תמרים דבש ולא תפוחים יין ולא סתוניות 
חומץ ושאר כל הפירות אין משנין אותם מברייתן בתרומה ובמעשר שני אלא זיתים וענבים 
בלבד". ומפרש הרמב"ם: "התמרים אוכל והדבש משקה ואסור לו להחזיר האוכל משקה 
כשהאוכל אוכל של תרומה או של מעשר שני". וכך פוסק הרמב"ם )תרומות פי"א ה"ב(: 
"וכן אין עושין תמרים דבש ולא תפוחים יין ולא פירות הסתיו חומץ וכן שאר כל הפירות 
אין משנין אותן מברייתן בתרומה חוץ מזיתים וענבים בלבד". וכך כתב לגבי מעשר שני 
)הלכות מעשר שני ונטע רבעי פ"ג ה"י(: "ולא יסחוט את הפירות להוציא מהן משקין חוץ 
מזיתים וענבים בלבד". ולגבי שמיטה כתב הרמב"ם )הל' שמיטה ויובל פ"ה ה"ג(: "ולא ישנה 

פירות מברייתן כדרך שאינו משנה בתרומה ומעשר".

המנחת שלמה )סי' מו( כותב שהאיסור לסחוט פירות תרומה הוא משני טעמים. א. משום 
שמפקיעה מהקדושה, כיון שפוסקים שכל המשקים היוצאים מהפירות הם זיעה ואין בהם 
קדושת תרומה מן התורה. ב. משום שנחשב הפסד בזה שמשנה מברייתו, והופך מאוכל 
למשקה בדברים שאין דרכם בכך. ולכן כיון שבשביעית אין איסור להפקיע פירות מקדושת 
שביעית אם בסוף אוכל אותם )ראה שם איך מוכיח זאת(, לא שייך לאסור סחיטה מטעם 
שמפקיע את קדושת השביעית מן הפירות. כמו כן ישנן שיטות בדעת הרמב"ם )מאכלות 
אסורות פ"י הכ"ב( שמשקין היוצאין מפירות שביעית קדושים מן התורה )עי"ש(, ממילא 

בסחיטתם הוא אינו מפקיע את קדושתם. 

וכל האיסור לסחוט פירות שביעית הוא רק משום שמפסידם, אך זהו רק בדברים שאין 
דרכם בכך. ממילא בדברים שדרכם בכך כגון פירות הדר שלא נחשב הפסד, מותר לסחוט. 
אמנם הוא נשאר בספק שמא אסור לסחוט אף פירות הדר משום שבשר הפרי שנשאר 

נמאס מאכילה לרוב בני אדם.

וביאור ספיקו של המנחת שלמה נראה להסביר, דאיתא במשנה )תרומות פי"א משנה 
ה(, ונוהג בתרומה כדרך שנוהג בחולין. ומפרש הרמב"ם שמותר לנפות קמח של תרומה 
ולהשליך את הסובין שלא ראוי לאכילה ]אע"פ שכאשר הסובין ביחד עם הקמח הוא ראוי 
לאכילה, שהרי מצטרף לשיעור חלה כמבואר במשנה חלה פ"ב מ"ו[. וממשיכה המשנה: 
המסלת קב או קביים לסאה לא יאבד את השאר אלא יניחנו במקום המוצנע. ומפרש שם 
הר"ש מהירושלמי שמותר לסלת רק קב או קבים לסאה. ופירוש הדברים, שאע"פ שאפשר 
לעשות לחם מקמח בלי לסלת, וכאשר מסלת ומוציא חלק מהקמח הפחות מעולה, אותו 
קמח שהוציא כבר לא יאכל, אע"פ שהוא ראוי לאכילה, ולכן צריך להניחו במקום מוצנע, 
אעפ"כ מותר לסלת, משום שמותר להשביח את התרומה למאכל מושבח, אע"פ שעי"ז 
חלק ממנה יגיע בסופו של דבר לאיבוד. אך מותר רק בשיעור שרגילים לעשות דהיינו קב 
וקביים לסאה. ולכן הסתפק המנחת שלמה האם לסחוט פירות הדר נחשב להשבחת הדבר 

שמותר אע"פ שחלק נפסד או לא )ראה חזו"א שביעית יד ס"ק י(. 
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צורת השימוש בפירות שביעית

החזו"א )שביעית סי' כה ס"ק לב ד"ה ויש לעי'( חולק עליו וסובר שכל שנחשב זיעה, אסור 
לעשותו בפירות שביעית, כיון שבשעת סחיטה מפסיד את הפרי, וכשהוא נהנה אינו נהנה 

אלא מזיעת הפרי, והפרי הובער מהעולם שלא בהנאה.

אעפ"כ החזו"א שם כותב שמותר לעשות מיץ מתפוזים ולימונים, ומצרף לזה כמה טעמים.

בגמרא ברכות )לח,א( אמר מר בר רב אשי על דבש תמרים מברכים שהכל נהיה בדברו ולא 
בורא פרי העץ כיון שהוא זיעה בעלמא. והגמרא אומרת שזה תלוי במחלוקת רבי אליעזר 
ורבי יהושע )במשנה תרומות פי"א משנה ב( אם לוקים על שכר תמרים ויין תפוחים העשויים 
מפירות ערלה. והגמרא אומרת שעל טרימא מברכים בורא פרי העץ, וטרימא אלו תמרים 
מרוסקות, ומשום דבמילתייהו קיימי כדמעיקרא, שגם כשהן מרוסקות הן כמו שהיו קודם 
הריסוק. וכתוב שם עוד שתמרים של תרומה מותר לעשות מהם טרימא ואסור לעשות 
מהם שכר. א"כ ה"ה יהיה מותר לעשות רסק פירות שביעית שדרכם בכך כיון שהרסק אינו 

זיעה אלא הפרי עצמו.

ומחדש החזו"א שסחיטה של פירות הדר שכל בשר הפרי נסחט ונהפך למשקה, הרי זה 
כריסוק ולא כסחיטה, ממילא מותר לעשות מיץ מפירות הדר בשמיטה. אבל הוא מביא 
שבשו"ע )או"ח סי' רב סעי' ז( כתוב שעל פאוידל"א שזה פירות שבישלו אותם עד שהתרסקו 
לגמרי מברכים שהכל. וזה משום שמרש"י ומקיצור פסקי הרא"ש נראה שהטרימא שהתירו 
מדובר בתמרים שמרוסקים מעט ולא לגמרי. אבל מה שמרוסק לגמרי שלא ניכר כלל הפרי, 
אינו בכלל הטרימא אלא הוא כדבר חדש וכזיעה. אך החזו"א מביא שהרמ"א כותב שהעיקר 
הוא שברכתו בורא פרי העץ, ורק לחומרא חוששים לברך שהכל. וכיון שמעיקר הדין ברכתו 

בורא פרי העץ מותר גם כן לעשות טרימא מפירות שביעית.

החזו"א מצרף לזה את שיטת הרשב"א )ברכות שם( הסובר שלומדים מיין ושמן, שכל פרי 
שרוב שימושו ע"י סחיטה לא נחשב זיעה, וממילא יהיה מותר לסחטו כשהוא תרומה או 
שביעית. והחזו"א מסתפק מה הכוונה רוב, האם שרוב הפירות נסחטים או שגם אם רוב 
האנשים סוחטים אע"פ שרוב הפירות אינם נסחטים, או שמספיק שלרוב האנשים אין להם 
הבדל בין הפרי עצמו לבין המיץ אע"פ שבפועל הרוב לא סוחטים. עכ"פ תפוזים ולימונים 

בזמן החזו"א נחשבו כרוב שימושם למשקה, ולשיטת הרשב"א דינם כיין ושמן.

ממילא לשיטת החזו"א רק תפוזים ולימונים מותר לסחוט ]משום שסחיטתם היא ריסוק, 
ומשום שנחשב רוב שימושם בכך[. אך שאר פירות אסור לסחוט אף שהדרך גם לסוחטם 

]משום שזו סחיטה ולא ריסוק, ומשום שאין רוב שימושם בסחיטה[.

עשיית שייקים מפירות שביעית

החזו"א מוסיף עוד הערה, שלכאורה כאשר סוחט פירות הדר משנה אותם מברייתם שבתחילה 
היו אוכל והוא הופכם למשקה, פירוש, שאפילו אם סחיטת פירות הדר לא נחשבת זיעה 
משום שזה כריסוק כטרימא, מ"מ יש איסור משום שהופך אוכל למשקה. וזהו שכתוב 
שאסור לשנות פירות מברייתן הכוונה שאסור להפוך מאוכל למשקה. משום שמה שניתן 
על ידי הקב"ה כאוכל, אסור להופכו למשקה. וכן כתוב ברמב"ם בפירוש המשנה )תרומות 
פי"א משנה ג(: "התמרים אוכל והדבש משקה ואסור להחזיר האוכל משקה כשהאוכל של 
תרומה או של מעשר שני". וכך כותב המהר"י קורקוס )תרומות פי"א ה"ב( שאין משנים את 

הפירות מברייתן שלא לעשותם משקה משום שאין לשנות טעמן או תכונתם. 

23

אה
ור

 ה
דה

ש
  
דה

ש
ת 

כו
לי

 ה



ומבאר החזו"א שמ"מ פירות הדר מותר לסחוט משום שמתחילתם הם משקה, שבשר 
הפרי רך מאד שאי אפשר ללעוס אותו אלא מיד נמס בפה, א"כ גם אכילת פירות הדר 
היא שתיה, והסחיטה אינה שינוי מברייתם. מבואר אם כן מדבריו שרק בפירות הדר לא 
חשש ממה שהופך את האוכל למשקה משום שאין זה אוכל גמור, אבל שאר פירות שהם 

אוכל אסור להפכם למשקה. 

ולכן, כדי להתיר לעשות שייקים מפירות שביעית צריך שיצטרפו שני תנאים. א. שיחשב 
לדרכו בכך כפי הכללים שכתוב בתחילת המאמר, שאם אין דרכו בכך אסור לרסק אפילו 
במיגרדת. ב. שלא תהיה הפיכה מאוכל למשקה, לכן גם בדברים שדרכם בכך, יהיה מותר 
לרסק את הפירות לצורה של רסק כמו גרבר, אך לא למשקה, בין שהפרי עצמו נהפך למשקה 

ע"י הריסוק ובין ע"י הוספת משקים לריסוק. 

המורם מן האמור - הוראות שימוש בפירות שביעית

א שיירי פירות, כל זמן שראויים למאכל, אסור להשליכם לפח אשפה אלא להניחם בפח 	.
שמיטה.

א לבשל את הפירות מותר רק במיני פירות שלפחות 10% מהצבור רגילים לבשלם, ועושים 	.
כך כסדר ולא רק במקרים בודדים.

כל מיני הפירות שהתרככו עד שלא רוצים לאוכלם חיים, אפשר לבשלם. 

א לרסק פירות מותר רק במינים שהדרך כנ"ל לרסקם. עבור ילדים קטנים אפשר לרסק 	.
את מה שרגילים לרסק עבורם. 

פירות מכל המינים שהתרככו עד כדי שלא רוצים לאכלם כמו שהם, אפשר לרסקם 
כיון שכך הדרך.

א למרות האמור בסעיף הקודם  אין לרסק פירות בצורה שנהפכים למשקה, בין הפירות 	.
עצמם בין ע"י הוספת משקה. ]וי"א )חוט שני( שאף שלא נהפך למשקה לא ראוי 
לכתחילה לעשות ריסוק גמור בבלנדר עד שלא ניכר איזה פרי זה, לחשוש לשיטות 

שברכתם שהכל ודאי[.
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הפרשת תרו"מ ודיני שביעית בתוצרת המגיעה ממדינת ירדן

רבי מיכאל גלעדי שליט"א
מרבני בית ההוראה ע"ש הרב ש. א. רוזנברג זצ"ל

הפרשת תרו"מ ודיני שביעית בתוצרת 
המגיעה ממדינת ירדן

שאלה:
מה דינה של תוצרת של ירקות שמקורה במדינת ירדן לשביעית ולחיוב תרומות 
ומעשרות. כלומר מה דינה לגבי ששת השנים לענין חיוב תרומות ומעשרות. 
ומה דינם בשנה השביעית - גם לגבי חיוב תרומות ומעשרות כמקומות הסמוכים 
לארץ ישראל, וגם לשמור קדושת שביעית לנוהגים לשמור קדושת שביעית 

בפירות נכרים.

תשובה: 
א. רוב מדינת ירדן דינה כחוץ לארץ לכל דבר. בחלקה הצפוני של ירדן ישנם 
מקומות שבני ישראל כבשו ]להלן יתבאר שהם המקומות שעמון ומואב טהרו 

בסיחון[ ושם נוהגים דיני ארץ ישראל, וכדלהלן. 

ב. לענין תרומות ומעשרות המנהג שלא להפריש ממקומות אלו אף אם גדלו 
ביד ישראל. ]וכיום אין נפק"מ בזה כיון שכל הגידולים באיזורים הללו הם של 

נכרים שבין כך אין מפרישים מהם תרומות ומעשרות[. 

ג. לענין שביעית, דיני ספיחין לא נוהגים בכל שטח עבר הירדן ]דהיינו חלקה 
הצפוני של מדינת ירדן[ אך דיני קדושת שביעית נוהגים. והמקפידים לשמור 
קדושת שביעית בפירות נכרים כדעת המבי"ט וסיעתו יש להם לשמור קדושת 

שביעית בפירות המגיעים ממקומות אלו. 

ביאורים: 

נקדים שמדינת ירדן כיום, כוללת את הארצות המוזכרות בתורה, שהם ארץ עמון וארץ מואב 
וארץ אדום ושעיר, וחלקה הצפוני נקרא עבר הירדן המזרחית. ארצות עמון ומואב שבני 
ישראל כבשו נמצאים בחלקה הצפוני של ירדן ]מנחל יבוק ועד אמצע ים המלח[, וארץ 
אדום ושעיר נמצאים בחלקה הדרומי של ירדן. נציין שהדרך שבני ישראל הלכו במדבר 
סובבת את כל מדינת ירדן מעקבה ועד ערבות מואב שהוא המקום שמשם נכנסו לארץ. 

]עי' במפה המצורפת[

עוד נקדים כי לפי המציאות כיום אין יהודים שמגדלים בשדות בירדן, כך שכל הנידון הוא 
לדיני מצוות התלויות בארץ שגדלו ונגמרה מלאכתם על ידי גוי, ויש בזה נפק"מ הן לענין 

תרומות ומעשרות והן לענין שביעית. 
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הארצות שבני ישראל עברו עד כניסתם לארץ ישראל

בני ישראל כשהלכו ממצרים הסתובבו במשך ארבעים שנה במדבר ובשנה הארבעים 
הגיעו לגבול ארץ שעיר וארץ אדום, ומשם המשיכו לארץ מואב ועמון וכבשו גם את הארצות 

שמעליהם שהם ארץ סיחון ועוג, וכמבואר בספר דברים פרק ב, ובתחילת פרק ג. 

בפסוקים הראשונים בפרק ב א – ה התורה מדברת על ארץ אדום ושעיר "ונפן ונסע המדברה 
דרך ים סוף כאשר דבר ה' אלי ונסב את הר שעיר ימים רבים. ויאמר ה' אלי לאמר. רב לכם 
סב את ההר הזה פנו לכם צפונה. ואת העם צו לאמר אתם עוברים בגבול אחיכם בני עשיו 
היושבים בשעיר וייראו מכם ונשמרתם מאד. אל תתגרו בם כי לא אתן לכם מארצם עד 

מדרך כף רגל כי ירושה לעשיו נתתי את הר שעיר". 

ובהמשך בפסוקים ח-ט, על ארץ מואב "ונעבור מאת אחינו בני עשיו היושבים בשעיר 
מדרך הערבה מאילת ומעציון גבר ונפן ונעבור דרך מדבר מואב. ויאמר ה' אלי אל תצר את 
מואב ואל תתגר בם מלחמה כי לא אתן לך מארצו ירושה כי לבני לוט נתתי את ער ירושה".

ובפסוק יט כתוב על ארץ עמון "וקרבת מול בני עמון אל תצורם ואל תתגר בם כי לא אתן 
מארץ בני עמון לך ירושה כי לבני לוט נתתיה ירושה". 

ולאחר מיכן בפסוק כד, על ארץ סיחון "קומו סעו ועברו את נחל ארנון ראה נתתי בידך את 
סיחון מלך חשבון האמורי ואת ארצו החל רש והתגר בו מלחמה".

ואחרי זה בתחילת פרק ג על ארץ עוג "ונפן ונעל דרך הבשן ויצא עוג מלך הבשן לקראתנו 
הוא וכל עמו למלחמה אדרעי". אמנם כניסתם לארץ היתה בערבות מואב.

עמון ומואב שטהרו בסיחון

והנה לפי המבואר בפסוקים אלו משה רבינו הצטווה שלא לכבוש את עמון ומואב, אך 
למעשה אנו רואים שחלקים מארצות אלו כבשו בני ישראל, והם חייבים בתרומות ומעשרות 
כמבואר בחגיגה )ג, ב( וביבמות )טז, א(. והטעם מבארת הגמ' בגיטין )לח, א( ובחולין )ס, 
ב( משום שעמון ומואב טהרו בסיחון, דהיינו שבני ישראל לא כבשו את המקומות מעמון 
ומואב ישירות, אלא בתחילה סיחון כבש מעמון ומואב את אותם מקומות, ובני ישראל 

כבשו אותם מסיחון, ולכבוש מסיחון היה מותר להם. 

מקומות אלו של עמון ומואב שטהרו בסיחון נמצאים מצד המזרחי של נהר הירדן ועד 
אמצע ים המלח, וכמו שכתב הגר"א באדרת אליהו ]חוקת פרק כ[ שארץ מואב נמשך עד 
אמצע ים המלח ששם הוא נחל ארנון. ונחל ארנון הוא הגבול של מואב כמו שכתוב בפסוק 
)במדבר כא, יג( כי ארנון גבול מואב. ]וכמו שכתב הכפתור ופרח פרק יא ופרק מז, שנחל 
ארנון הידוע הוא האמור בקרא וסמוך לו העיר ערעיר. וכך יוצא לפי מה שפירש רש"י 
בפרשת חוקת )במדבר כא, טו( שנחל ארנון עובר בין שני הרים גבוהים וסמוכים זה לזה עד 
שידבר עם חבירו שהוא תואם לנחל ארנון כפי שהוא מזוהה כיום. ויעויין בחוט שני שמיטה 

ויובל פרק ד עמ' רלד ואילך[. 

נמצא שרק החלק הצפוני של מדינת ירדן יש בו חלקים שנכבשו על ידי משה והם ארץ 
עמון ומואב ועליהם יש לדון האם הם מארץ ישראל, אבל כל החלק הדרומי של ירדן שהוא 
מאמצע ים המלח ומטה עד מפרץ אילת, שזה כולל כל הדרך הגדולה שהלכו ישראל במדבר 

ובכללם ארץ שעיר ואדום, בני ישראל לא כבשו אותם והם אינם חלק מארץ ישראל.
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הפרשת תרו"מ ודיני שביעית בתוצרת המגיעה ממדינת ירדן

האם עבר הירדן קדושה בקדושת ארץ ישראל

הירושלמי )שביעית פרק ו סוף הלכה א( דן בדין אותם מקומות שטהרו בסיחון האם דינם 
כארץ ישראל, וכך איתא, "רבי יצחק בר נחמן רבי שמעון בן לקיש שאל לרבי חנינה הקונה 
מעמון ומואב מהו. קשייתא קומי רבי ייסא לית עמון ומואב דמשה", ]ביאר הרמב"ן )שבועות 
טז ע"א( שקושיית רבי יצחק בר נחמן לפני רבי ייסא הייתה שכיון שמשה כבש את עמון 
ומואב בוודאי שדינם כארץ ישראל1[. וממשיכה הגמ' לדון, "אמר רבי יוסי ברבי בון כתיב 
כי חשבון עיר סיחון מלך האמורי היא צריכה לרבי שמעון טהרי מיד סיחון אי לא טהרה, 
אין תימר טהרה חייבת אין תימר שלא טהרה פטורה". ]דהיינו מה שכבש סיחון מיד עמון 
ומואב האם נקראת עדיין ארץ עמון ומואב ואינה ראויה להתקדש בקדושת ארץ ישראל או 
שנקראת ארץ סיחון וראויה להתקדש[. ומסיקה הגמ', "אמר רבי תנחומא החל רש לרשת את 
ארצו עשיתי את ארצו חולין לפניך". ]ביאר הרמב"ן שמעתה היא כארץ ישראל לכל דבר[. 

ומבואר בירושלמי שארץ עמון ומואב שכבש סיחון וכבשוה ישראל מידו היא כארץ ישראל 
לכל דבר.

ומצינו בזה מחלוקת האם דין עבר הירדן הוא כארץ ישראל לכל דבר והאם הוא מדאורייתא 
או רק מדרבנן, דעת הר"ש משאנץ )תו"כ פרשת בהר א( והתשב"ץ )חלק ג סימן קצח( והמשנה 
למלך )פ"ד משמו"י הלכה כו( והרדב"ז )תרומות פ"א ה"ב(, שדינם כארץ ישראל לכל דבר 
]אמנם גם לשיטתם חיבת הארץ וקדושתה לענין ההולך בה והדר בה והנקבר אינו כארץ 
ישראל כמבואר בתשב"ץ ח"ג סימן ר[. ולדעת המהר"י קורקוס )פ"ד משמו"י הלכה כח( 
והמהריט"ץ )סימן רטז( רק מדרבנן דינם כארץ ישראל. והאריך בזה הברכי יוסף )או"ח סימן 
תפט( ]והביא שם את דברי הפרשת דרכים והמהרי"א המובאים להלן[ ולדעה זו דעתו נוטה 
שהוא מדרבנן. ולהלכה עיין בערוך השולחן )סימן טז סעיף ז(, ובחזון איש )זרעים ליקוטים 

סימן י(, ובמשנת יוסף )ח"ב עמ' קכו(. 

קושית הפרשת דרכים

ויש כאן מקום להזכיר את קושית הפרשת דרכים )דרך הקודש דרוש ח( שהקשה לפי 
המסקנא הזו של הירושלמי שאותם מקומות שכבש סיחון הם כארץ ישראל לכל דבר, א"כ 
איך היה מותר למשה רבינו להכנס לשם והרי נגזר עליו שלא יכנס לארץ ישראל, ואם עבר 

הירדן קדושה בקדושת ארץ ישראל אסור לו היה להכנס.

וז"ל: "ודרך אגב הנה באתי לעורר מאי דקשיא לי בגזרת ה' ההוא אמר, לא תביאו את הקהל 
הזה אל הארץ אשר נתתי להם, דאם כן היאך כבש משה ארץ סיחון ועוג שהרי בכלל ז' 
עממין הם, ורז"ל אמרו בפרשת ואתחנן אל ה' בעת ההיא לאחר שכבשתי ארץ סיחון ועוג 
דמיתי שמא הותר הנדר, והדבר ברור דכוונת משה היתה לפי שהיה סבור שארץ סיחון ועוג 
הם בכלל א"י ועל זה בא בטענה לומר נדר שהותר מקצתו הותר כולו. ולפי האמת יש לתמוה 
מה נשתנה ארץ סיחון ועוג טפי משאר א"י. ומהר"י אדרבי ז"ל מכח קושיא זו רצה לומר 
שמשה היה סבור שארץ סיחון ועוג הם מכלל א"י, אבל קושטא דמילתא שאינם בכלל א"י. 
ואני תמיה עליו דמילתא דפשיטא היא שהם בכלל א"י והעד על זה דתנא דמתניתין מיעט 
ארץ סיחון ועוג מן הבכורים מפני שאינה ארץ זבת חלב ודבש, ולענין תרומות ומעשרות 

חיובם מן התורה וכמ"ש מר"ן" עכ"ל. והפרשת דרכים נשאר בקושיה. 

1.  ובפירוש מהר"א פולדא פירש ההיפך שמדובר על החלקים שלא כבש משה ועל זה הקשה שודאי 
אין עמון ומואב מארץ ישראל שהרי גם משה לא כבשם וכו'.
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ובהערות לפרשת דרכים הביא מספר ראש דוד לחיד"א )פרשת ואתחנן( בשם מהר"ם 
מזרחי שכתב שנהי שארץ סיחון ועוג הם מכלל ארץ ישראל היינו לאחר שכבשו את 
ארץ ישראל ונתקדשה הארץ, נתקדש גם עבר הירדן בקדושת ארץ ישראל אבל בעת 

שמשה רבינו כבש את ארץ סיחון ועוג היו נחשבות חוצה לארץ ושבועת ה' קיימת.

וכיוצא בזה כתב הישועות מלכו )חלק קרית ארבע ריש הל' תרומות( ודימה את קדושת 
עבר הירדן לדין ערי מקלט שהפריש משה, שכמו שערי המקלט שהפריש משה לא קלטו 
רק אחר שהפריש יהושע את אותם שבארץ ישראל, כך קדושת עבר הירדן המזרחית לא 
חלה עד שכבשו את ארץ ישראל ממש, ולכן הותר למשה להכנס לארץ סיחון ועוג שאז 

עדיין לא היה להם דין ארץ ישראל. 

תרומות ומעשרות בעבר הירדן 

ועתה נדון האם יש חיוב תרומות ומעשרות בארץ עמון ומואב, הנה חז"ל תקנו להפריש 
בעמון ומואב תרומות ומעשרות, דהיינו שהחכמים הראשונים שהיו אחר דור עזרא ]כמבואר 
ברמב"ם בפירוש המשניות ידים )פ"ד משנה ג([ תקנו להפריש בעמון ומואב מפני שהם 
סביבות ארץ ישראל. ועל זה נחלקו במשנה בידים רבי אליעזר ורבי עקיבא איזה מעשר 

מעשרים בשביעית בעמון ומואב האם מעשר עני או מעשר שני עיי"ש באריכות.

ונחלקו הראשונים האם רק בארץ עמון ומואב שהיה שם ישוב של הרבה מישראל גזרו, או 
שגזרו גם על שאר המקומות הסמוכים כמו ארץ אדום. והרמב"ם פסק שרק בארבע ארצות 

תקנו לעשר שהם, בבל, מצרים, עמון ומואב. 

וז"ל הרמב"ם )תרומות פרק א הלכה א(: "התרומות והמעשרות אינן נוהגין מן התורה אלא 
בארץ ישראל. בין בפני הבית בין שלא בפני הבית. ונביאים התקינו שיהו נוהגות אפילו בארץ 
שנער מפני שהיא סמוכה לא''י ורוב ישראל הולכין ושבין שם. והחכמים הראשונים התקינו 
שיהיו נוהגות אף בארץ מצרים ובארץ עמון ומואב מפני שהם סביבות לארץישראל" עכ"ל. 
וכן דעת הסמ"ג )עשין קלג( והכפתור ופרח )פרק יג(. אך מאידך דעת הרבה ראשונים הר"י 
והר"ש והרא"ש והר"ן ועוד ראשונים )הביאם בדרך אמונה פרק א צהה"ל ס"ק כה( שכל 

המקומות הסמוכים בכלל התקנה ואף ארץ אדום.

והנה בזמן הגמ' היו רגילים בתרומות ומעשרות גם בחו"ל ]דהיינו במקומות הסמוכים לארץ[ 
וכמבואר בסוגיא בבכורות )כז, א( שרבה היה מבטלה ברוב ואוכל בימי טומאתו, ובעוד מקומות. 

אמנם מנהג זה כבר נשתכח בזמן הגאונים ולא היו מפרישים תרו"מ בבבל, וגם בארץ מצרים 
ועמון ומואב נהגו שלא לעשר וכמבואר בדרך אמונה )פ"א מתרומות ס"ק יב(, ורק הרוצה 
לעשות מידת חסידות יעשר בלא ברכה ]ועיי"ש באריכות בכל תרו"מ בחו"ל בביאור ההלכה 

שם ד"ה והחכמים הראשונים[. 

הטעמים שלא מפרישים תרומות ומעשרות בד' ארצות

והטעם שאין מפרישים מהמקומות הסמוכים ובפרט בבבל ]שהוא תקנת הנביאים[ מצאנו 
במפרשים מספר טעמים, והביאם הציון ההלכה )ס"ק כח( ואלו הם:

א. טעם ראשון על פי תוס' רבי יהודה החסיד )ברכות לו, א( שסמכו על מה שכתוב בירושלמי 
)חלה פרק ד הלכה ד( "אמר רבי יוחנן רבותינו שבגולה היו מפרישין תרומות ומעשרות, עד 
שבאו הרובים ובטלום. ואמרינן מאי רובים, תרגומוניא". ]ופירש הרא"ש )עבודה זרה פ"ד 
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הפרשת תרו"מ ודיני שביעית בתוצרת המגיעה ממדינת ירדן

סימן ט( בפירוש הראשון שהרובים הם גדולי חכמי ישראל שדרשו להם שאין צריך ועיי"ש 
פירוש אחר וע"ע במהר"א פולדא ושדה יהושע מש"כ בפירוש הרובים. 

אמנם בצהה"ל שם העיר על זה שהגר"א הקשה בביאוריו לשו"ע )סימן שלא ס"ק ב( ממה 
שמצינו בבכורות )כז, א( שגם בימי אמוראי בתראי הפרישו תרו"מ. ]ודעת הגר"א בזה עיין 

במש"כ במעשה רב סעיף קו שאף בשאר ארצות בחו"ל תקנו חכמים להפריש[. 

ב. הכפתור ופרח )פרק יג( כתב שהתקנה הראשונה להפריש היתה על תנאי שאם לא יוכלו 
לעמוד בזה שיוכלו לבטל את התקנה, וכמו שמצינו במעשר שני )פ"ה מ"ה( שהתקינו שיהיה 

נפדה המע"ש סמוך לחומה והתנו שאם לא יוכלו לעמוד יחזור הדבר לכמות שהיה.

ג. בתשובות רב צמח גאון ]הובאו הדברים בכפתור ופרח פי"ג[ וכן בבעל העיטור )הל' חמץ 
ומצה( כתבו שהטעם הוא משום שעכשיו בטלה טהרה ממנו ובטלו תרומה ומעשר בחוצה 
לארץ. וכן כתב המאירי )נדה לב, ב( וז"ל: "וזה שאין אנו נוהגים כלל בענינים אלו, כתבו 
הגאונים שלא נהגו כן אלא במקומות הקרובים לארץ ישראל וכן היא רמוזה במסכת ידים, 
ואף זו דוקא בדורות הראשונים שהיו נוהגים טהרה אף במקום טומאה, ובאכילת חוליהן 
על טהרת קודש, או על טהרת תרומה, והיו נוהגים במתנות עניים ומתנות כהונה ועכשו 
אין נוהגין אלא בחלה שלא להשתכח". והאריך בזה התשב"ץ )ח"ג סימן ר( ודן עד מתי היה 

להם אפר פרה ומה הועילו בתקנתם והרי היו טמאים משום טומאת ארץ העמים עיי"ש.

והנה גם אותם שירצו להחמיר בארץ עמון ומואב וכן בארץ אדום )לחוש לראשונים שכל 
הארצות הסמוכות בכלל התקנה( להפריש תרומות ומעשרות, מכל מקום כיום כל אותם 
השטחים הם גידולי נכרים, ולהלכה קיי"ל שאין צריך להפריש תרומות ומעשרות מתוצרת 
של נכרים כמבואר ברמב"ם )פ"א מתרומות הלכה י(. ולא זו בלבד שאין צריך להפריש, אלא 
כידוע החרימו חכמי הגליל בגזירת נח"ש למי שיחמיר להפריש מהגדל ביד גוי שנגמרה 
מלאכתו ביד גוי ]לחוש לדעת הראב"ד שם[, כמבואר בכסף משנה )שם( והארכנו בכל ענין 

זה במבוא לספר דיני תרו"מ לרבינו האריז"ל, עיי"ש. 

ואה"נ יש נפק"מ בהפרשת תרומות ומעשרות בכל איזור הערבה הדרומית, בחלקים הנמצאים 
בשליטת ישראל, שהם בכלל ארץ אדום. שהחוששים לשיטת הראשונים שכל המקומות 
הסמוכים הם בכלל התקנה מפרישים תרו"מ מהגדל שם. ומרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל הורה 
שיפרישו תרו"מ רק מפירות המגיעים מערבה הדרומית מכיון שלדעת הרמב"ם )תרומות 
פרק ב( החיוב שלהם הוא מדאורייתא, אך לא מירקות שחיובם לכו"ע מדרבנן, )ספר מפרי 

הארץ חלק ו שביעית עמ' יד סעיף כה(. 

שביעית בעבר הירדן 

ועתה נבוא לדון לגבי דיני שביעית, הנה במשנה בשביעית )פרק ו משנה א( איתא: "שלוש 
ארצות לשביעית, כל שהחזיקו עולי בבל מארץ ישראל ועד כזיב לא נאכל ולא נעבד. וכל 
שהחזיקו עולי מצרים מכזיב ועד הנהר ועד אמנה נאכל אבל לא נעבד. מן הנהר ולפנים 

נאכל ונעבד".

והנה בביאור משנה זו יש כמה שיטות ואכ"מ, אך להלכה כתבו הפוסקים כדעת הרמב"ם 
בהלכותיו )פ"ד משמוי"ו הלכה כו( שיש חילוק בין המקומות שכבשו עולי בבל שיש בהם 
איסור ספיחין לבין המקומות שכבשו עולי מצרים שאין איסור ספיחין, אבל קדושת 
שביעית יש בהם. ולגבי עבר הירדן כתב הרמב"ם )פרק ד משמו"י הלכה כח( וז"ל: "עבר 
הירדן שביעית נוהגת בה מדבריהם. וספיחי סוריא ועבר הירדן מותרין באכילה. לא יהיו 
ארצות אלו חמורין מארץ ישראל שהחזיקו בה עולי מצרים". ועיין בראב"ד שהקשה למה 
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היה צריך ללמוד מק"ו שאין ספיחין והרי לא החזיקו בה עולי בבל. ותירץ הכס"מ "וי"ל 
דאין אנו יודעים אם כבשו את עבר הירדן עולי בבל שבבית שני היו מלכים תקיפים 
כמו שמצינו בינאי המלך שכבש שישים עיר". ]ומכאן סמך למש"כ במור וקציעה )סימן 
שו( שגם הכיבושים שהיו בזמן בית שני שהם כיבושי מלכי בית חשמונאי ומלכי רומי כגון 

הורדוס חשובים ככיבוש עולי בבל[. 

ולפי זה הפירות המגיעים משטח עבר הירדן ]כנזכר לעיל שהוא מהחלק הצפוני של מדינת 
ירדן[ יש בהם קדושת שביעית, אך אין בהם איסור ספיחין. והנפק"מ לנוהגים לשמור קדושת 
שביעית בפירות נכרים ]כמו שכתבנו שכל הגידולים שיש שם הם של נכרים[ שיש להם 

לשמור גם בתוצרת המגיעה מעבר הירדן. 

ומכיון שקשה לדעת מה הם המקומות המדוייקים של עמון ומואב שטהרו בסיחון שבהם 
יש לשמור קדושת שביעית, יש לחוש בכל ההתוצרת המגיעה מחלקה הצפוני של מדינת 
ירדן עד אמצע ים המלח. ורק בתוצרת המגיעה מהחלק הדרומי שהוא מתחיל מאמצע ים 
המלח אין לחוש בו. וכ"ש שאין לחוש ממה שמגיע מהשטחים שבאזור פטרה שהם בכלל 

ארץ שעיר ואדום שהם חו"ל לכל דבר2. 

רמת הגולן הבשן והגלעד

נזכיר כאן שאותם חלקים מעל לירדן בכיוון צפון מזרח הם הרי הגלעד והבשן והגולן, והם 
ארץ סיחון ועוג שמשה רבינו נתנם לשבט מנשה. והנה לגבי חלקים אלו מבואר בתוס' 
ביבמות )טז, א ד"ה עמון( שהוא בכלל כיבוש עולי בבל והוכיחו דבריהם מהמשנה בשביעית 
)ריש פרק ט( שלוש ארצות לביעור, יהודה, עבר הירדן, והגליל, וכתבו שארץ סיחון ועוג 
הוא מכלל עבר הירדן. ]אמנם בדברי הראב"ד שהובא לעיל מפורש שעולי בבל לא כבשום, 

וכן דעת רש"י )חגיגה ג, ב([. 

והנה ארצות אלו שניתנו לשבט מנשה על ידי משה רבינו מצינו בירושלמי בבכורים )פרק 
א הלכה י( שמביאין משם ביכורים, ואף שמעבר הירדן הארצות שניתנו לשבט גד וראובן 
אין מביאים ביכורים, ומשמע שיש בה יותר קדושה, ועי' בחידושי הגרי"ז )עה"ת פרשת 
מטות( שביאר שבחלק זה של מנשה כרת הקב"ה ברית עם אברהם ומשא"כ בחלקם של 
בני גד ובני ראובן. ]יש להדגיש שהטעם המובא בירושלמי לחלק בין חלק מנשה לבין בני 
גד ובני ראובן, הוא משום שבני גד וראובן הם נטלו את הארץ מעצמם, ולא קרינן ביה אשר 
נתתה לי ולא שנטלתי מעצמי לי, ואילו שבט מנשה לא נטלו מעצמם את המקומות הללו 
אלא משה רבינו נתן להם. מ"מ מזה גופא שמשה רבינו נתן להם אותם מקומות ועשה את 
זה על פי ציווי ה' כמש"כ הנצי"ב בעמק דבר )דברים פ"ג פסוק טז(, מוכח שיש בו יותר 
קדושה, וכמש"כ הגרי"ז[. ולפי דעת התוס' ביבמות שהובא לעיל שיש מקומות ברמת הגולן 
שכבשו עולי בבל, נמצא שלא רק שנוהגים שם דיני קדושת שביעית, אלא יהיה בתוצרת 

הגדילה שם, איסור ספיחין. 

2.  ברוב ועדות הכשרות לא מציינים את המיקום של הירקות המובאים מירדן ולכן יש לחוש בכל 
תוצרת ירדן שמא היא מהחלק הצפוני, אמנם ישנן ועדות כשרות שמציינים את התוצרת המגיעה 
מירדן הדרומית ובדרך כלל הגידולים הם מהחלק הסמוך למפרץ אילת, ותוצרת זו בודאי אין בה 

קדושת שביעית. 
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הפרשת תרו"מ ודיני שביעית בתוצרת המגיעה ממדינת ירדן
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רבי אהרן פרנקל שליט"א
מרבני בית ההוראה ע"ש הרב ש.א. רוזנברג זצ"ל

ניכוש ע"י אכילת בהמה

שאלה: 
האם מותר להעמיד בשמיטה בהמה על הדשא כדי שהבהמה תאכל את עשבי 

הבר והדשאים העולים בשדה, ותנכש בכך את השדה.

תשובה: 
כאשר כוונתו לניכוש הגינה הדבר אסור, אולם אם כוונתו להאכלת הבהמה מותר. 

ויתכן שמותר אף אם נהנה מהניכוש.

ביאורים:

מצינו במלאכה שבת, שאיסור התורה הוא רק במעשה ע"י כוחו, אולם גרמא לא נאסרה 
מהתורה, אלא מדרבנן, )עיין רמ"א שלד, כב, א. שעה"צ תקיד, לא. האם יש בה איסור 
מדרבנן(, ועל כן המשליך זרעים במקום יבש ואחר כך הגשמים ינביטו אותם אין זו מלאכה 
האסורה מהתורה. וכמו כן מצינו בגמ' שבת קכ, ב לענין מחיקת השם בגרמא שלא נאסרה 

מהתורה, ]ועיין שו"ת הר צבי סימן רלא[. 

אמנם לגבי גרמא בשביעית לא נתברר להדיא מה דינה, ויש מקום לצדד שאף אי נימא 
שבשאר איסורי תורה גרמא מותרת, מ"מ כיון ששביעית עיקרה שביתת הקרקע ולא שביתת 
האדם לבד, כל מעשה הגורם הפקעת השביתה יש בו איסור תורה ויתכן שאף עובר על 

הלאו כיון שאף בגרמא סוף סוף הקרקע לא שבתה.

והטעם בזה שאף שכשעושה בגרמא לא נחשב מעשה אדם, מכל מקום סברא זו היא רק 
כלפי הגדרת מעשה הפעולה, וכמלאכת שבת שהאיסור הוא לעשות את המעשה ולא 
שתיעשה התוצאה, ובזה נחשב שלא עשה את הפעולה המסוימת שנאסרה, אבל התוצאה 
ודאי מתייחסת לעושה מעשה הגרמא, וע"כ במקומות שהתוצאה אסורה גם התייחסות 

פורתא כגרמא אסורה מן התורה.

ואי נימא דאף על פי כן גרמא בשביעית לא נאסרה, עדיין יש לדון האם העמדת בהמה 
לנכש את העשבים נחשבת כניכוש בגרמא או שנחשבת כמעשה האדם. שאולי יש לומר 
שגרמא היא רק כאשר כוחו מצטרף עם כח אחר, כזורה ורוח מסייעתו, או כאשר נותן זבל 
יבש בקרקע והזבל יזבל וישביח את הקרקע רק על ידי ירידת הגשמים שיבואו אחר כך, 
ואין מעשיו שייכים כלל למעשה ירידת הגשם או לרוח שתבוא. אבל כאשר מעמיד 'כח 
אחר' הרי זה כמו שמכניס מכונה שמנכשת שיש לומר שהכל נחשב כמעשיו וכאילו ניכש 

בידים ואם אכן כן יתכן לומר שבהמה נחשבת כהכנסת 'כח אחר' ולא גרמא.
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ניכוש ע"י אכילת בהמה

ומצינו מקור לסברא זו בדברי הרשב"א )ב"ק נו, ב( שביאר למה המעמיד בהמת חברו על 
קמת חברו חייב. וז"ל "ואף על פי שאין הבהמה שלו כיון שהעמידה על הקמה הרי הוא 
כאלו מאכילה בידים". ולכאורה כן הוא בנידון דידן ייחשב כאילו האכילה בידים ואם כן 

הניכוש הוי מעשה ולא גרמא בעלמא.

אמנם מאידך בגמ' שבת קכב, א איתא "מעמיד אדם בהמתו ע"ג עשבים בשבת" חזינן שאין 
בכך חשש מלאכת שבת דניכוש. 

ומבאר החזו"א )שביעית כה, לח( דבשבת שנאוי לפני המקום טורח האדם, ולכן במלאכה 
שאין דרכה בכך ]כחרישה וכמו שיתבאר לקמן[, נחשב גרמא, ואילו בנזיקין שנאוי הנזק, 

ולכן מעשה הבהמה מתיחס אליו וחייב כאדם המזיק. 

ולכאורה לפי זה כיון שבשביעית שנאוי עבודת הקרקע ולא טורח האדם, יש לומר שהעמדת 
הבהמה לאכול ולנכש חשיבא מעשה האדם, ואסור להעמיד בהמתו לנכש.

אמנם אף לענין שבת מצינו מלאכה ע"י בהמה שנחשבת למלאכת האדם, דאיתא בגמ' 
במכות )כא, ב( שהזורע ע"י שוורים בשבת ושביעית שהוא חייב, כתב החזו"א )ב"ק יד, יב. 
שביעית כה, לח( "אע"ג שעיקר המלאכה נעשה בכח השור המושך דכיון דדרכו בכך זהו 
עיקר המלאכה". אך יש לומר שזהו רק בדבר שכך היא דרך המלאכה, משא"כ בנידון דידן 
שאין זו דרך המלאכה לנכש על ידי בהמה, ובזה לכאורה רק משום שעבודת הקרקע היא 

ששנאוי לפני המקום יש לדונו כמעשה האדם ולאסור הכנסת בהמה לניכוש השדה.

ואם כן לעת עתה עלה בידינו שאף שאין זו דרך המלאכה, מכל מקום כיון איסור התורה 
הוא בעבודת הארץ אם מכניס בהמתו על מנת שתאכל ותנכש אסור ולא חשיב גרמא וכשם 

שהמעמיד בהמתו על קמת חבירו חשיב כאדם המזיק ולא הוי גרמא.

אמנם עדיין יש לברר מהו הדין כשאינו מכניס את הבהמה בכדי שתנכש באכילתה, אלא 
רק שתאכל לצרכה, אלא דניחא ליה במה שמנכשת ועיקר הכנסתו את בהמתו לשדה הוא 

לאכילה. 

ומצינו במשנה )שביעית פרק ג משנה ד( שמותר לדייר שדהו, כלומר שאם רוצה לעשות 
לו דיר לבהמותיו בשדה מותר אף שעל ידי כך הבהמות מזבלות את השדה ומטיבות את 
הקרקע, וביאר החזו"א )יט, יג( את טעם ההיתר: "ענין משנתנו דלא הטריחו חכמים ליתן 
אבנים או לוחות עץ בדיר כדי שלא יזבל בשביעית, ונראה דאע"ג דניחא לי' בזיבול ההוא מ"מ 
כיון דעיקרו להעמדת הצאן מותר, שאין העמדת הצאן עבודה ממש". ]ומהמבואר במשנה 
ובראשונים וחזו"א, שאם עשיית הדיר עיקרה לזיבול היה אסור, אין להביא ראיה לדין גרמא 
בשביעית דאסור כיון שנתבאר דהכא חמור מגרמא בעלמא דמעשה הבהמה מתיחס אליו[.

מבואר לכאורה שאף ששנאוי אצל התורה עבודת השדה, מכל מקום העמדת הצאן אינה 
נחשבת עבודה ממש, ולכן כשאינו מתכוון לתועלת שבה אלא לתועלת הצאן, לא הוי בכלל 
מלאכה אסורה בשביעית. ומש"כ החזו"א שאין העמדת הצאן עבודה ממש יש לפרש 
בפשטות, שאם דרך העבודה היתה בצורה זו היתה זו מלאכה גמורה, וכמו שאמרן לגבי 
חרישה בשוורים וכמו שמצינו לגבי איסור צידה בשבת )יובא להלן(, שצידה שע"י כלבים 
מיקרי צידה, כיון שכך היא צורת המלאכה, ובמלאכה גמורה אף אם עיקר כוונתו לא היתה 
למלאכה כל שמתכוון גם אליה אסור. ]ואם אינו מתכוון למלאכה כלל היא סוגיא בפני עצמה[.

ולפי זה י"ל שגם בנידון דידן כאשר אין עיקרו אלא לאכילת הבהמה יהיה מותר להכניס, והוא 
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היתר מהלכות אינו מתכוון בשביעית במלאכה שאינה גמורה, וכשם שבמדייר מועיל 
שעיקרו להעמדת הצאן וניחא ליה בתועלת כן הדבר בניכוש כאשר עיקרו להעמדת 

הצאן אלא דרק ניחא ליה בתועלת.

יש לדון בסברא נוספת להתיר ניכוש על ידי הבהמה, שאף אם עיקר כוונתו לניכוש, צורת 
המלאכה היא על ידי אכילת הבהמה ודומה הדבר לבוצר פירות לאכילה וניחא ליה שמטיב 
לאילן, שנתבאר במקום אחר שמכיון שייעוד הפירות לאכילה על כן כל מחשבת לקיטה 
לאכילה מגדירה את שם המלאכה כמלאכת לקיטת פירות ומפקיעה את שם המלאכה 
כעבודת קרקע, ויש מקום לומר שגם בעשבים העומדים למאכל בהמה מחשבת האכלת 

הבהמה מפקיעה את שם מלאכת הניכוש ויהיה מותר כל שכוונתו גם לאכילת הבהמה. 
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הנחת כוורת במטע בשביעית

רבי אהרן פרנקל שליט"א
מרבני בית ההוראה ע"ש הרב ש.א. רוזנברג זצ"ל

הנחת כוורת במטע בשביעית

שאלה:
הקדמה: הפירות נוצרים מפרחים אליהם נכנסו אבקנים מפרחי אבקה, אלו פרחים 

שונים הנושאים אבקה וכאשר האבקנים נכנסים לפרח הפרי נוצרים פירות. תהליך 

זה נקרא בשפה המקצועית 'האבקה'. ללא כניסת אותם אבקנים לא יווצרו פירות 

ראויים למאכל כלל.

בחלק מן הצמחים משבי רוח קלים מעבירים את האבקנים מפרח למשנהו אך 

ישנם צמחים כדקל, חצילים ועוד, בהם ישנו צורך בהתערבות חיצונית על מנת 

להעביר את האבקנים מפרח לפרח תהליך זה קורה בצורה טבעית כאשר הצמחים 

קרובים זה לזה והדבורים ושאר בעלי החיים המעופפים בין הפרחים לקחת מן 

הצוף וכדומה מעבירים את האבקנים הנדבקים ברגליהם ועל ידי כך נוצר הפרי.

בימינו מקובל פעמים רבות לעשות את האבקה באופן ידני על מנת שמכל 

הפרחים יוצרו פירות ובכך יהיו מקסימום מכמות הפירות היכולה לגדול בעץ. 

אמנם גם האבקה טבעית נעשית פעמים רבות על ידי הנחת כוורות וכדומה 

בסמוך למטעים והדבורים הרוחשים בינות לפרחים מאביקים את הפרחים ועל 

ידי כך נוצרים הפירות – כאמור. 

ומכיון שכך נשאלה השאלה: 

האם בשביעית מותר להניח כוורת ליד המטע והדבורים שיסתובבו בין הפרחים 

יאביקו את הפרחים ובכך יפרו את הפירות ויגדל היבול.

תשובה: 
האבקה ידנית של צמחים בהם לולא האבקה זו לא יהיו פירות כלל, דנו בזה 

מרנן זצ"ל האם נחשב כמקום פסידא שהותרו בו מלאכות דרבנן ומותר להאביק 
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בידים. או שפעולה זו היא כיצירת הפרי שלא הותרה במקום פסידא ולכן האבקה 

בידים אסורה בשביעית.

אמנם לכולי עלמא במקום בו לולא האבקה ידנית יהיו פירות אלא שבעל המטע 

רוצה להעלות את כמות הפירות על ידי האבקה ידנית גם לדעת המתירים שלעיל 

אסורה האבקה זו.

האמור הוא לגבי האבקה ידנית אך לגבי הנחת כוורת לצורך האבקה 'טבעית' 

נחלקו הפוסקים: מרן הגרי"ש אלישיב זצוק"ל אסר, ומרן הגרש"ז אויערבאך 

זצוק"ל התיר בדוחק. 

הגאון רבי שאול רייכנברג שליט"א הוסיף שאם מדובר בכוורן שאינו בעל האילנות 

וכוונתו למצוא לו מקום להניח את הכוורת, ולא על מנת שהדבורים יאביקו את 

הפרחים, ובעל האילנות לא הזמין אותו, מסתבר שמותר.

ביאורים ומקורות: 

בענין זה של הנחת כוורת על מנת שתהיה האבקה יש לברר שלוש נקודות: א. האם האבקה 
עצמה נחשבת עבודת שדה וכרם. ב. האם מלאכה הנעשית על ידי בהמתו נאסרה בשביעית. 

ג. האם כאשר כוונתו לדבש מותר משום אינו מתכוון.

ותחילה נדון האם האבקה ידנית נחשבת מלאכה האסורה בשביעית, ולכאורה ממה שמצינו 
בירושלמי )פרק ד הלכה ד( שאין מרכיבין דקלים בשביעית ובתוס' יו"ט פסחים פ"ד הביא 
פי' הערוך שנראה כוונתו להאבקה א"כ יש מקום להביא ראיה לאיסור האבקה. ]ועיין חזו"א 
יט, כ שכתב דאין מרכיבין דקלים אף במקום הפסד[. ויעויין בישא יוסף שביעית סי' מז 

במה שהביא שם ראש בית המדרש הגר"י אפרתי שליט"א. 

אולם עדיין יש לדון האם כשאינו מאביק בידים אלא רק מביא דבורים והם מאביקים 
מעצמם אי חשיבא מלאכה. ולעיל הובא שכל שעיקר האיסור הוא התוצאה נאסר אף 
בגרמא, וכלשון החזו"א כששנאוי על התורה מלאכת הקרקע - לא חשיב גרמא אלא מעשה 
הבהמה מתיחס לאדם, ולכן כשהוא מתכוון למלאכת קרקע לכאורה הוי מלאכה גמורה 

משום שמעשי הדבורים מתיחסים לאדם.

ולפי זה לכאורה אסור להניח כוורת במטע כשמכוון שהדבורים יאביקו את פרחי פירותיו. 

אמנם עדיין נותר לנו לדון אם מותר לכוורן להניח כוורת בקירבת המטע כשאינו מכוון 
לתועלת הפירות ולהאבקה. דהנה הובא לעיל שמותר לדייר שדהו, כלומר שאם רוצה לעשות 
לו דיר לבהמותיו בשדה מותר אף שעל ידי כך הבהמות מזבלות את השדה ומטיבות את 
הקרקע, וביאר החזו"א )יט, יג( "דאע"ג דניחא לי' בזיבול ההוא מ"מ כיון דעיקרו להעמדת 
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הנחת כוורת במטע בשביעית

הצאן מותר, שאין העמדת הצאן עבודה ממש". מבואר לכאורה שאף ששנאוי אצל התורה 
עבודת השדה, העמדת הצאן אינה נחשבת עבודה ממש, ולכן כשאין עיקר כוונתו לעבודת 

הקרקע וא"כ גם בנידו"ד יהיה מותר.

אולם יש לדון מה פי' דברי החזו"א "שאין העמדת הצאן עבודה ממש", וע"פ פשוטו היינו 
שאין דרך הזיבול להיעשות ע"י בהמות, אבל אם היה כך דרך הזיבול לא היו מתירים חז"ל 
לדייר כאשר ניחא ליה התועלת, ואע"ג שהמלאכה נעשית ע"י בהמה יש לדמותו לחרישה 
ע"י שוורים שנחשבת למלאכת אדם, וכן מצינו לגבי צידה ע"י כלבים במשנה ברורה ]שטז 
ס"ק י[ "אם לא עשה בעצמו מעשה כלל רק במה ששיסה את הכלב והכלב תפסו הוי רק 
צידה מדרבנן ואם עשה בעצמו ג"כ מעשה לזה כגון שברח הצבי מן הכלב והיה עיף ויגע 
והיה הוא רודף אחריו והשיגו הכלב עי"ז הוי צידה גמורה ואפילו אם רק עמד בפניו והבהילו 
עד שהגיע הכלב ותפסו הוי ג"כ תולדה דצידה ומיחייב שכן דרך הציידים". וא"כ יש לומר 
שהוא הדין בנידון דידן כאשר ניחא ליה בתועלת זו אין להתיר את הנחת הכוורת משום 

שכך היא דרך האבקה.

אמנם יתכן שאף במלאכות שדרכם בכך שנחשב הדבר מלאכת האדם, זהו רק לגבי איסורי 
שבת ולא לגבי איסורי שביעית, שיש לחלק בין דין השביתה בשבת שהוא על האדם - 
שהאדם הוא שצריך לשבות בשבת ממלאכה, מדין השביתה בשביעית שהוא דין שהקרקע 
תשבות ממעשי האדם, שהרי אין איסור במה שהקרקע מגדלת מעצמה אלא שלא תיעשה 
מלאכת קרקע על ידי האדם, וע"כ בשבת הנידון הוא על הפעולה האם נחשב שעשה מלאכה, 
ואילו בשביעית הנידון על הקרקע האם נעשתה בה מלאכת אדם. ויתכן שאף שעשיה על 
ידי בהמה נחשבת פעולת האדם במה שהפעיל את הבהמה למלאכה, מ"מ לגבי הקרקע 
אין משמעות לכך שהאדם הוא שהביא את הבהמה לעשות את העבודה שהרי סוף סוף 
הבהמה היא שעשתה את הפעולה באדמה. ]ולפ"ז צריך לומר שחרישה על ידי שוורים 
נחשבת מעשה של האדם שפועל עם כח הבהמה, והמכניס בהמה ומעצמה חורשת לא 

יחשב חרישה בשביעית[.

ויש לומר שזו כוונת החזו"א שהעמדת הצאן אינה עבודה ממש, כלומר שאין כאן עבודת 
האדם, כיון שלגבי הקרקע אין התייחסות למעשה הכנסת הבהמה לדייר. ולפי זה גם העמדת 
דבורים אף שדרכן בכך אינה עבודה ממש. וע"כ אף כאשר ניחא ליה בהאבקה יהיה מותר, 
אולם כאשר עיקרו להאבקה יש לדמותו למדייר שאסרו חכמים. אך יתכן שכיון שלא מצינו 
שאסרו אלא מדייר, ולא מצינו שאסרו מלאכות על ידי בהמה בשאר עבודות נימא דמותר 

להכניס בהמה אף כשמכוון לניכוש וכן להעמיד כוורת בכוונה שהדבורים יאביקו, וצ"ע.

המורם מן האמור: 

יש מקום לאסור האבקה היות שכך היא דרך העבודה, ודומה הדבר לחרישה על ידי שוורים. 
ואין ללמוד מהיתר מדייר כשאינו מכוון לזבל אלא מטרתו העיקרית להעמדת הצאן, כיון 
שיתכן שהטעם שהתירו מדייר בכהאי גוונא הוא משום שאין זה דרך עשיית המלאכה, 
ומאידך יתכן שהיתר מדייר הוא משום שאף שמביא את הבהמה לדיר מכל מקום פעולת 
הזיבול נעשית על ידי הבהמה לבד והוא אינו מעורב בה ובשביעית כל שהמלאכה אינה 
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מלאכת אדם לא נאסר אלא כשמכוון, ואם כן יהיה מותר להניח כוורת להאבקת האילנות. 
אמנם אם אין לו ניחותא כלל נראה להתיר בכל גוונא כיון שנראה לדמותו לליקוט אבני 

בנין וללקיטת עשבים לבהמתו, שאף שיש כאן גם מלאכת קרקע, מותר.
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משולחן בית ההוראה

אל בית ההוראה ע"ש הרב ש. א. רוזנברג זצ"ל מופנות מדי יום עשרות שאלות, חלקן 
שאלות החוזרות על עצמן, וחלקן מחודשות המחייבות עיונים מחודשים בסוגיות 
מצוות הארץ. מתפקידו של הרב העונה הוא להבחין מהן השאלות בכל מקרה ומקרה, 

מאלו סוגיו הן נובעות ומהי ההכרעה הנכונה בכל אופן.

 מדור זה מאפשר הצצה לשאלות ולספיקות המצטברות על שולחן רבני בית ההוראה, 
חלקן שנותרו שאלות ללא תשובות, או ללא תשובות מוכרעות וחתוכות, והרי הן 
מוגשות לפני החכמים לומדי תורה ומייקריה ויושבי על מדין על מנת לישא וליתן 
בהם, ובאם הוציאו פרח והעלו פרי - נשמח עד מאוד לפרסם עליהם תגובות וראיות 
חדשות. וחלקן תשובות קצרות לשאלות שהגיעו ואשר לא ראינו שנידונו במפורש 
במקומות נוספים. שאלות וספיקות הלא הן מעט מזעיר מן הדברים העולים ומחייבים 
ליבון והכרעה דבר יום ביומו, והרי הן לחם חוקם של רבני בית המדרש ויושביו, אי"ה 

נשתדל לתת כאן במה צנועה לדברים בעבור יוציאו ציץ ויגמלו שקדים.

רבי אשר בורובסקי שליט"א
מרבני בית ההוראה

משולחן בית ההוראה
כמה ספיקות בדיני שמור

שמירה להצלה מאיסור

מי שילדים מגיעים לחצירו בשמיטה ומלקטים פירות מעץ המשמש שלא לצורך אכילת 
הפרי כלל אלא לצורך הגרעין למשחק בלבד, ומוציאים הגרעין מהפרי ומשליכים הפרי, 
האם מותר לו לנעול שערי החצר בזמן שמגיעים הילדים כדי למונעם מללקוט הפירות או 
נימא דעובר הבעלים באיסור 'שמור', וממילא נאסרים הפירות לאותן שיטות דשמור אוסר 
הפירות. ונ"מ בנידון זה בתרתי, הראשון, אם לבעלים מותר לנעול את שערי חצרו, והשני 

לנזהרים מאכילת 'שמור' אם יכולים ללקוט משם. 

וצדדי הספק הם האם גדר 'שמור' הוא שליטת הבעלים על שדהו אף שאין בכוונתו לזכות 
בפירות כלל, או דוקא אם שמירתו לצורך זכיה בפירות, דאם נימא דכל השתלטות ללא כוונת 
זכיה מקרי שמור, יש לדון בזה שכוונתו להצילם מאיסור הפסד פירות שביעית, וכוונת סגירת 
השער היא לסילוק הנערים ולא לשמירת השדה, ורק ממילא נשמר השדה. או דשמירה לא 

תליא בכוונה, אלא כל שנועל שדהו שלא יוכלו ללקט מן הפירות מקרי שמור.

מחזיק בשדה כבשלו ואינו שומר בפועל

יהודי שאינו שומר תורה ומצוות ובחצירו אילנות נושאים פירות שביעית, והוא מודיע 
ומפרסם לכל שאינו מפקיר הפירות ואוסר ללקוט פירותיו, אמנם למעשה חצירו אינה 
גדורה, ופתוחה לכל, ורוב שעות היום הוא אינו נמצא בביתו, וכל מי שרוצה יכול ללקוט 
הפירות מהעצים, האם להסוברים ששביעית היא אפקעתא דמלכא יש בו חשש שמור כיון 
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שהבעלים מתנגד להפקר, או שמכיון שבמציאות שדהו פתוחה לכל והבעלים אינו מונע 
פיזית את הלוקטים רק מודיע שאינו מפקיר, אין בזה איסור 'שמור'. 

גדר שלא נועדה לשמור

חצר בית שהוסיפו בה חדרים לבית ועל ידי כך חלק מן החצר סגור לחלוטין מארבע רוחותיו, 
משלוש צדדים על ידי קירות הבית ומהרביעי על ידי חומת החצר, נמצא שאותו מקום בחצר 
מוקף חומה בגובה 3 מטר ובתוכו נכלא אילן דובדבן שאין שום אפשרות להיכנס אליו, לא 
לבעלים ולא לאחרים גם לא דרך דלת או חלון, אלא ע"י טיפוס בסולמות גבוהים. והשתא 
שואל בעל החצר מהי חובתו כבעלים בדין 'שמור', האם כיון דמעיקרא למדו חז"ל ]מכילתא 
דר"י פ' משפטים כ'[ דמשמעות לשון המקרא 'והשביעית תשמטנה ונטשת', שבצורת ההפקר 
של שביעית אין להסתפק בחלות הפקר ואפשרות כניסה לשדהו אלא דצריך לפרוץ בחומת 
שדהו פרצות, רק אח"כ בטלו חז"ל חובה זאת משום תיקון העולם, ורק שישאר פתח השדה 
פתוח, אמנם זה ששדהו מסוגר ונעול הוי סתירה והפקעה גמורה למצות ההפקר ומקרי שמור, 
ונאמר שחובת הבעלים לאפשר ללקט מחצירו. או שגדר סתירת ההפקר הוא רק לעשות פעולת 
שמירה בשדהו, כגון על ידי העמדת גדרות וכדומה, אבל כאן הואיל ובנה את החדרים שלא 
לשם שמירה על העץ אלא ממילא נסגרה החצר, לא חשיב כמעשה שמירה, ואינו חייב לפרוץ 
גדר, כיון שלא הוקמה לשמור את שדהו, ומי שרוצה ליטול מן הפירות יעלה על סולם ויקח.

על מי מוטל לאפשר את לקיחת הפירות

גפן שענפיה עם הפירות עוברים לצד חצר השכנים וניתן ללקוט הפירות רק מחצר השכנים, 
האם מחוייב זה שהענפים נמצאים אצלו לפתוח שערי חצירו ללקיטת הפירות או רק זה 
שהגפן גדל בקרקע שלו מחוייב בזה. דיש לדון אם מה שהתורה הפקירה הפרי והקרקע 
הנצרכת ללקיטת הפרי, הוא חובה המוטלת על מי שהוא הבעלים של האילן והשדה ונכלל 
בפסוק ד'והיתה שבת הארץ לכם לאכלה', שתכלית השבתת הארץ לאכלה, או שבכלל דין 
חלות ההפקר שחל בגוף הפרי נמשך ממנו הפקר על הקרקע שבו נמצא הפרי, ונכלל בפסוק 

ד'תהיה כל תבואתה לאכול', וכולם חייבים לתת אפשרות לאכול מפרי ההפקר.

)יעויין מש"כ בזה הרה"ג ר' יצחק וייס שליט"א בגליון הליכות שדה 217(

שאלות ותשובות

רבי מיכאל גלעדי שליט"א
מרבני בית ההוראה

שימוש בחלב התאנה לטיפול ביבלות

שאלה: "התאנה חנטה פגיה" ועמה החלב העולה בפרי התאנה שידוע בסגולותיו הרפואיות 
להורדת יבלות ולגירויים, האם מותר להשתמש בחלב התאנה להסרת יבלות?

תשובה: אף על פי שאין עושין רפואה מפירות שביעית כמבואר בירושלמי שביעית )ריש פרק 
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משולחן בית ההוראה

ז( משום שאינו צורך ששווה בכל, וכך פסק הרמב"ם )הל' שמיטה ויובל פרק ה הלכה י( מכל 
מקום החלב שנמצא בתאנים אינו עומד לאכילה ואין עליו שם אוכל, ולכן מותר לעשות 
ממנו רפואה. ]ואף שהרמב"ם )הלכות שמיטה ויובל פ"ז הלכה יט( פסק ששרף הפגים יש 
בו קדושת שביעית, י"ל דכל זה היה בזמנם שהיו משתמשים בו להעמדת גבינה כמבואר 

בערלה )פ"א משנה ז(, אבל כיום אין בו שום שימוש לאכילה ואין בו קדושת שביעית.

אמנם יש לשים לב שהתקופה שיש חלב תאנים היא כאשר הפרי עדיין בוסר, ובשלב זה יש 
איסור להורידו מהעץ כיון שמפסיד אותו כמבואר ברמב"ם )פ"ה הלכה יז( ]ואע"פ שמסתבר 
שהגיע כבר לעונת המעשרות מכל מקום כיום אין רגילות לאכול אותו בשלב זה[ ולכן אין 
לקטוף פרי כדי להשתמש בחלב, אבל יכול לקחת מהפירות שנפלו לארץ ולהשתמש בחלב 
שלהם, ]וכן לפעמים לאחר ההבשלה של הפירות נשאר מעט מהחלב ואפשר להשתמש בו[.

הודאה על פירות ההפקר

שאלה: נכנסתי לחצר וקטפתי פירות הפקר, רציתי להודות לבעל הבית על הפירות היפים 
שלולא הטיפול המסור כל השנים לא היו יוצאים כך, ואף חשבתי להשאיר לו 20 ש"ח 

כהכרת הטוב והסתפקתי האם מותר לעשות כן בשביעית?

תשובה: במשנה בשביעית פרק ד משנה ב: "בית שמאי אומרים אין אוכלין פירות שביעית 
בטובה וב"ה אומרים בטובה ושלא בטובה". ובמפרשי המשנה נחלקו בפירוש המשנה, 
והר"ש פירש שהכוונה שלפי בית שמאי אין מחזיקים טובה לבעלים דרחמנא אפקרינהו. 
להלכה הרמב"ם )פרק ו הלכה טו( פסק כב"ה שמותר להחזיק טובה, ופירש בדרך אמונה 
ס"ק קכא שהכוונה להחזיק טובה בדברים כאילו עשה לו טובה אע"פ שלא עשה שום טובה 
שהתורה הפקירתו. אמנם למבואר בראב"ד מותר להחזיק טובה רק בדברים, אבל לתת לו 
כסף אסור דהוי כסחורה. והר"ן כתב שאם נותן לו דבר מועט מותר שדבר מועט לא נראה 
כסחורה ]לכאורה הכוונה פחות ממחיר הפירות שלקט[. וכתב בדרך אמונה )ס"ק קכב( 
שנראה שהחזון איש )שביעית )סימן י ס"ק ה וסימן כג ס"ק יג( פסק כהראב"ד ונמצא שאין 

לתת לבעלים כסף כשלוקט משדהו.
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האם מותר לקחת מפירות שביעית שהם הפקר בשדה ובמטע עבור מישהו 
אחר? והאם ישנו הבדל בדין אם עושה זאת לבקשתו ובשליחותו, או מלקט לו 
סתם כך לטובתו? האם ניתן לזכות עבורו או רק להביא לו שהוא יזכה מעצמו? 

מאמר זה מפרט ומבאר את העולה מחישובי השיטות בסוגיא הסבוכה של תופס 
לבעל חוב במקום שחב לאחרים, ועדיין לא מצינו שדנו בסוגיא מציאותית 

ונפלאה זו.

רבי יוסף דוד כהן שליט"א
מרבני בית המדרש

זכיה ושליחות בפירות שביעית והמסתעף 
לגדר הפקר דשביעית

בדין תופס לבע"ח ומגביה מציאה לחבירוא. 

בגמ' גיטין יא, ב ובב"מ י, א, פליגי אמוראי בתופס לבע"ח במקום שחב לאחרים ]עי' ברש"י 
דהיינו היכא דאיכא עוד בע"ח דנפסדין בתפיסה זו[, אי קנה, דלר' ירמיה קנה, ולר' יוחנן לא 
קנה, והביאה הגמ' שם ממתני' דמי שליקט את הפאה ואמר ה"ז לפלוני עני דלר"א זכה לו 
ולרבנן לא זכה לו ויתננה לעני הנמצא ראשון, ומסיק ריב"ל שם דמעני לעני לכולי עלמא 
זכה לו דמיגו דזכי לנפשיה זכי נמי לחבריה, ופליגי רק מעשיר לעני אי אמרינן תרי מיגו, 

ובפשוטו עולה דבמקום מיגו דזכי לנפשיה מהני לזכות לחבירו בפאה ומציאה.

עוד פליגי אמוראי בגמ' ב"מ שם, במגביה מציאה לחבירו אי קנה חבירו, דלרב נחמן ורב 
חיסדא לא קנה משום דחב לאחריני, ולרבי יוחנן קנה חבירו, ונחלקו הראשונים בדברי מ"ד 
דלא קנה חבירו, דברש"י ביצה לט, א נקט דרב נחמן ורב ששת פליגי בהאי דינא דלא קנה 
חבירו, אי המגביה קני לעצמו אע"ג דלא נתכוין, דלרב נחמן גם המגביה לא קנה כיון שלא 
נתכוין ונשאר כהפקר, ולרב ששת קני המגביה לעצמו בלא מתכוין. ובתוס' הרא"ש שם 
תמה על דברי רש"י היאך קני לרב ששת בלא כוונה, ומאי שנא מעודר בנכסי הגר וכסבור 
שלו הן דקי"ל ביבמות נב, ב דלא קנה, ]וכ"פ בשו"ע סי' ער"ה[, וכתב הרא"ש דשאני הכא 
דיודע שהוא הפקר ומתכוין לזכות אם אינו זוכה למי שכיון לו זוכה ממילא לעצמו, משא"כ 
התם דלא כיוון לזכות כלל שהרי חשב שהן שלו, והביא מרבינו חננאל דהלכה כרב ששת 
דהמגביה קני לעצמו, ]ואף לדידן דקיימא לן דהמגביה מציאה לחבירו זכה חבירו איכא 

נפ"מ בזה היכא דלא זכה לחבירו, יעויין להלן[. 

וברמב"ן ורשב"א תמהו על שיטת רש"י מהמבואר בגמ' דלענין פאה מעני לעני, דאי המגביה 
לחבירו לא קני יתננה לעני הנמצא ראשון, מבואר דלא זכה לנפשיה, אלא כדברי התוס' 
משם ר"ת דהמגביה לכו"ע לא קנה כיון דלא נתכוין לזכות לעצמו, וע"ש מה שפירשו בגוף 
הסוגיא. וע"ע בקצות החושן סי' ריב סק"ד, דכתב להוכיח משיטת רבנן דיתננה לעני הנמצא 
ראשון ולא אמרינן דיזכה בה בפועל לעצמו, כדברי הרמב"ם דאפילו בדבר שלא בא לעולם 
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זכיה ושליחות בפירות שביעית והמסתעף לגדר הפקר דשביעית

אע"ג דלא קני חייל מתורת נדר, והכא נמי כיון דאמר לפלוני עני צריך לקיים דבריו ליתנו 
לצדקה ואפילו לעני אחר, ואינו יכול לזכות לעצמו, וכמ"ד דיכול לשנות צדקה לעני אחר. 
וע"ש מה שכתב בדברי הרא"ש דפליג על הרמב"ם וסבירא ליה דאפילו נדר לא חייל בדבר 
שלא בא לעולם. ולפי דבריו מיושב היטב שיטת רש"י והרא"ש מתמיהת הרמב"ן והרשב"א 
דהא דיתננה לעני הנמצא ראשון אינו משום דלא זכי בה בפועל, אלא דאף שזכה, חייב ליתן 
לעני אחר מחמת נדרו, משא"כ לענין הגבהת מים דאינו בתורת צדקה לא שייך בזה חיוב 
דין נדר, ובדעת הרמב"ן ורשב"א י"ל דכל היכא דנתכוין דיזכה בו חבירו מתורת שליחות לא 

שייך כלל לתורת צדקה דהא לא חישב כלל ליתן משלו.

ודעת רבי יוחנן בסוגיא שם דמגביה מציאה לחבירו קנה חבירו, והכי קי"ל לדינא בשו"ע 
חו"מ סי' רסט ס"א, ובתוס' ב"מ שם )ד"ה א"ר( כתב לתמוה מהא דסבירא ליה לר"י בכתובות 
ובגיטין שם דתופס לבע"ח לא קני, ]וכן קי"ל לדינא בשו"ע חו"מ סי' קה[, וכתבו התוס' ליישב 
דבמציאה מהני מטעמא דמיגו דזכי לנפשיה, משא"כ בתופס לבע"ח דלא מהני, וכדמוכח 
מסוגיא דפאה שהובאה לעיל דמעני לעני מצי לזכות לרבנן מיגו דזכי לנפשיה אע"ג דתופס 
לבע"ח לא קני. ולפי זה כתבו דהוא הדין בתופס לבע"ח היכא דהתופס נושה בו מהני נמי 
תפיסה מטעם מיגו דזכי, ועי"ש בראשונים שם דהביאו כן משם ר"ת. ומבואר דסבירא להו 
להתוס' דהא דמהני מיגו דזכי הוא לסלק החסרון דחב לאחריני, והיינו דכל היכא דאית ליה 
כח בתפיסה לעצמו אית ליה כח לשלוח שליח לזה אע"ג דהוא חב לאחרים, ולפי זה יש 
לדון היכא דאיכא מיגו דזכי לנפשיה דמהני, אי אכתי הוי דבר עבירה שמונע אחרים מלזכות 
אלא דבכהאי גוונא מהני שליח לדבר עבירה כיון דהוא שליחות דאלימא טפי וכמו שיתבאר 
להלן, או דהיכא דמצי לזכות לנפשיה תו לא הוי עבירה כלל, דכי היכי דלדידיה גופיה אין 

איסור לזכות במציאה ולתפוס בחובו, כמו כן מהני ליתן זכותו לאחרים. 

ועי' בשו"ת הגרע"א )קמא סי' קלג( ובשו"ת אלשיך )סי' א(, דנקטו בדברי התוס' דהא דמציאה 
חשיב חב לאחריני דהוא משום דמונע אחרים מלזכות במציאה ולאו משום דחב לבעלים 
והיינו, כדכתב הנה"מ סי' קה, דכיון דהוא לאחר יאוש לא חשיב דחב ליה. אכן באור שמח 
)פ"כ ממלוה ה"ב( כתב דמודו התוס' ]לדברי הרמב"ן שנביא להלן[, דלא חשיב חב לאחריני 
משום מניעת ריוח לאחרים, אלא דהוי חוב לגבי הבעלים דמפסידו בהגבהתו דיוצא החפץ 
מרשותו, דביאוש לחוד חשיב הדבר ברשותו. ואף בפאה הא דחשיב חוב הוא משום דמפסיד 
לבעה"ב, דהיכא דלא יזכו העניים אית ליה קנין בהו, ולפי זה מבואר דמודו התוס' דכל היכא 

דאין הבעלים זוכה כשאין עניים, ל"ש חב לאחריני וקני בכל גווני. 

מיהו דברי האור שמח צ"ב טובא מהמבואר בתוס' ע"ז סב, א ד"ה לקוט, דלהך מאן דאמר 
דלא קני חבירו הוא הדין בשכרו ללקוט פירות שביעית לא קני, והא התם גם אילולא לקטו 
אחרים אינו זוכה בהם, ולא מצינו מאן דסבירא ליה דמגביה לא קני חבירו אלא היכא דחב 
לאחריני, והתם מאי חב לאחריני איכא. ובעל כרחך דלתוס' כל היכא דהוא מניעת ריוח 

מאחרים נמי חשיב חב לאחריני, ועיין עוד בזה להלן.

אכן הרמב"ן שם פליג על דברי התוס', וכתב דבמציאה לא הוי חב לאחריני דכיון דלא זכה 
בה אדם אינו חובה אי לא ימצאנה אחר, דהוי מניעת ריוח בעלמא, וגם לגבי בעל האבידה 
כיון דהיא אבודה ממנו ומצויה אצל כל אדם לא מפסיד מידי יותר משאר בני אדם, ועוד 
דכבר נתייאש ויצאה מרשותו ביאוש, ודוקא בבע"ח דהנכסים ברשות המלוה דמשועבדים 
לו, חשיב המוציאן מרשותו ושיעבודו חב לו ולהכי לא מהני. וכתב דלפי זה בכל בעל חוב 
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אפילו היכא דנושה גם בחבירו לא מצי לתפוס דלא מהני מיגו כלל במקום תופס לבעל 
חוב, ודלא כר"ת דהיכא דנושה בו מצי לתפוס, והובאה שיטתו ברשב"א ובר"ן שם.

והנה דברי הרמב"ן ודעמיה צ"ב טובא, דהא בהדיא מבואר בפאה דבעינן למיגו דזכי לנפשיה, 
ואי נימא דבכל מניעת ריוח לעולם מהני מגביה מציאה לחבירו, אמאי לא מהני מעשיר 
לעני בפאה בלא מיגו דזכי. ועוד צ"ב, דלהדיא מבואר בסוגיא דגיטין שם דבעי לאוכוחי 
מפלוגתא דרבנן ור"א לענין פאה דפליגי אי תופס לבע"ח קני, ודחינן דע"כ לא קאמר ר"א 
אלא מטעמא דמיגו דמפקר נכסיה ומיגו דזכי לנפשיה זכי לחבריה, ולרבנן לא מהני מקרא 
דלהזהיר עני על שלו, ובב"מ מפרשי' בטעמא דרבנן דמעני לעני מהני דחד מיגו אמרינן, 
אלמא דבפאה איכא נמי חסרון דתופס לבע"ח אע"ג דהוא כמציאה ומניעת ריוח לאחרים 

בלבד, ודוחק לומר דסבירא ליה לרמב"ן דבהא גופא פליגי רבנן על ר"א. 

ועי' באחרונים )שיעורי הגרש"ר ב"מ שם ועוד(, דכתבו לדון דפאה שאני ממציאה דהוא ממון 
עניים, וחשיב זכות לכל העניים בשותפות שאינה מבוררת, ולהכי בעינן מיגו דזכי משא"כ 
לענין מציאה שאינה ממון אחרים כלל, אכן אכתי הוא צ"ע טובא, דבדברי הרמב"ן נראה 
דפליג לדינא על דברי התוס', ולא מהני כלל מיגו בתופס לבע"ח לרבי יוחנן, ואפילו היכא 

דנושה בו נמי וכמבואר בדבריו בהדיא, ואי נימא דמיגו מהני מאי שנא הא מהא.

דין שלוחו של בעל הממוןב. 

ונודע בזה ביאור האחרונים עפ"ד הר"ן ב"מ יא, ב הובא בנמו"י שם, דכתב דבמציאה לא 
מהני חצר מטעם שליחות כיון דליכא דעת אחרת מקנה, והוכיח כן מפלוגתא דהמגביה 
מציאה לחבירו אי קנה חבירו, דאיכא מ"ד דאף בעשאו שליח לא קני, ואפילו מאן דסבירא 
ליה דקנה חבירו לאו מטעם שליחות אלא מדינא דמיגו דזכי לנפשיה זכי לחבריה וכדמוכח 
מפאה דלא מהני זכיה אלא מדינא דמיגו, וכתב הר"ן דטעמא דמילתא לפי שאי אפשר 
לזכות לחבירו מתורת שליחות אלא א"כ נעשה שלוחו של בעל הממון, והיכא דליכא דעת 
אחרת מקנה אין כאן בעל הממון שיהא זה שלוחו, הלכך במציאה חצר אי אפשר לה לקנות 
מתורת שליחות ולא משום מיגו דלא שייך ביה כלל, עכת"ד. והגרע"א בתשובה )קמא סי' 
קלג תניינא סי' צב(, כתב לפרש דברי הר"ן כדברי התוס' הנ"ל, דקשה ליה דהוי חב לאחריני 
ולא מהני תופס לבע"ח, וכתב דאדרבה לפי דברי הרמב"ן מציאה לא הוי כלל חב לאחרים 
וכמובא לעיל, ולכך שפיר מהני חצר במציאה. ובאמת שבראב"ד ב"מ יב, א הובא בשט"מ 
שם כתב דהא דלא מהני חצר במציאה הוא משום חב לאחריני, ולפי זה יתחדש דבשלוחו 
של בעל הממון דהיינו בדעת אחרת מקנה, מהני לסלק החסרון דחב לאחריני, ובמיגו דזכי 
הוי כזוכה לעצמו ואינו כזוכה מתורת שליחות ולהכי לא בעינן שלוחו דבעל הממון. אכן 
הדברים קצת דוחק בלשון הר"ן דלא הזכיר כלל ריעותא דחב לאחריני, ועוד דהא הר"ן הביא 
בעצמו את דברי הרמב"ן הנ"ל, דמבואר בדבריו דאף דבמציאה לא הוי חב לאחרים לא מהני 

בלא מיגו כיון דבעי שלוחו דבעל הממון.

ובנתיבות סי' קה סק"ב, כתב לפרש ד' הר"ן עפ"ד הפנ"י כתובות פד, ב, דטעמא דלא מהני 
חב לאחריני היינו מדין אין שליח לדבר עבירה, ולפי זה בחצר דיש שליח לדבר עבירה ליכא 
כלל ריעותא במה שחב לאחריני, אלא דמ"מ לא מהני כיון דלא מהני שליחות וזכיה בממון 
כי אם בשליחות בעל הממון, וסבירא ליה לר"ן דאף במציאה כיון דאתי מכח בעלים בעינן 
שליחות של בעל הממון, אפילו היכא דאינו חב לאחריני, ואהא כתב דבמקום מיגו דזכי 
לנפשיה לא בעינן שלוחו של בעל הממון. וטעמא דמילתא, דדוקא לזכות לאחרים מהבעלים 
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זכיה ושליחות בפירות שביעית והמסתעף לגדר הפקר דשביעית

בעי שליחות של הבעלים על מעשה ההקנאה, כיון דאין נעשה כרשות הזוכה אלא כשליח 
מעשה בעלמא, וזה לא מהני עד שיהיה שליח הבעלים והזוכה כאחד, דעל ידי שליחות בעל 
הממון נעשה כבעלים להקנות לו, משא"כ בזוכה לעצמו דמהני זכיה מכח הקונה לבד לא 
בעי שליחות הבעלים. ובדינא דמיגו דזכי לנפשיה חשיב דעושה המעשה לרשות שלו, אלא 
דחלות הזכיה תחול לזוכה, וע"ש בנה"מ דכתב דהא דהוצרכו בגמ' לטעמא דחב לאחריני 

הוא משום דסבירא ליה דזכיה עדיפא משליחות ולדידן בקושטא לא מהני.

וכבר הוכיחו כן האחרונים בדברי הירושלמי גיטין רפ"ו, דאקשו על שליח קבלה דהאשה בגט, 
ר' זעירא בעי קומי ר' מנא אף לענין מתנה כן. אדם עושה שליח לקבל דבר שאינו שלו. אמר 
ליה תמן התורה זיכת אותה בגיטה והיא עושה שליח לקבל דבר שהוא שלה. אית לך מימר 
במתנה אדם עושה שליח לקבל דבר שאינו שלו, וע"ש ברדב"ז מה שפי' בזה, ובמחנה אפרים 
הל' זכיה סי' לג, כתב לפרש הירושלמי ע"פ שיטתו להלן דאין אדם עושה שליח לקבל דבר 
שאינו שלו, אכן בבית אפרים חו"מ סי' סה, כתב לפרש את דברי הירושלמי דבעינן שלוחו 
של בעל הממון וע"ז ק"ל לירושלמי אמאי סגי בגט בשליח קבלה ולא בעי שליחות הבעל, 

ע"ש. וכ"כ בברכ"ש גיטין סי' כג, והגרש"ש בקונטרס השליחות ס"י.

ועפ"ז יש לבאר היטב את דברי הרמב"ן, דהא דמבואר בגמ' ב"מ לענין פאה דבעינן מיגו דזכי 
לנפשיה הוא משום דחשיב זוכה הפאה מהבעלים עבור העניים, וכ"כ להדיא בר"ן שם דהוכיח 
מהא דלא מהני מעשיר לעני בפאה משום שלוחו של בעל הממון, וכיון דליכא שליחות 
דבעל הממון אינו זוכה מהבעלים, בע"כ בעי לדינא דמיגו דזכי לנפשיה, והא דמוכחינן בגיטין 
מפאה דתופס לבע"ח במקום שחב לאחרים מהני, היינו דכל שלא ידענו את טעמא דמיגו, 
נמצא דזכיה עדיפא משליחות דמהני אפילו במקום דליכא שלוחו דבעל הממון, וא"כ הוא 
הדין דתהני זכיה במקום דחב לאחרים, ואהא משני דהתם דאיכא מיגו תו ליכא ריעותא 
דאינו שלוחו של בעל הממון, משא"כ לענין תופס לבע"ח דאפילו היכא דאיכא מיגו לא יהני 

דאין המיגו מהני לסלק החסרון דחב לאחריני1.

איברא דמשמע בדברי הרמב"ן, דלענין מציאה לא בעי כלל למיגו דזכי לנפשיה, ולפי זה נוכל 
לומר דפליג על הר"ן דבמציאה בעינן שלוחו של בעל הממון, וסבירא ליה כדברי התוס' ב"מ 
עא, ב ד"ה בשלמא הובאו בנתיבות שם, דאפילו אי בעינן שלוחו של בעל הממון לא בעינן 
ליה בהפקר ומציאה, והיינו משום דאחר יאוש לא חשיב בעל הממון, וכמבואר בדברי הרמב"ן 
שם דלהכי לא הוי חב לאחריני לבעל הממון, אלא דסבירא ליה דלענין בע"ח שפיר חשיב 
הלוה בעל הממון ודלא כהנה"מ בדברי רש"י שם, והוא הדין דלענין פאה חשיב הבעלים 

בעל הממון כיון דליכא יאוש.

נמצא דפליגי התוס' והרמב"ן בתלת, הא' אי מהני מיגו דזכי לנפשיה במקום חב לאחריני 
כגון היכא דהתופס נושה בו ג"כ, דלתוס' מהני ולרמב"ן לא מהני. הב' אי מציאה חשיבא חב 
לאחריני, דדעת התוס' דהוי חב לאחריני ולא מהני אלא מטעם מיגו דזכי, ולרמב"ן מציאה 
לא חשיב חב לאחריני כיון דאינו אלא מניעת ריוח, ובזה לא בעינן כלל למיגו דזכי, הג' אי 
מהני מיגו לסלק החסרון דשלוחו של בעל הממון, דלתוס' לא מהני והא דבעינן מיגו בפאה 
היינו מטעם חב לאחריני ובזה ל"צ שלוחו של בעל הממון, ולרמב"ן הוא מטעמא דשלוחו 

1.  ובבית הלוי ח"ג סי' מד, כתב לפרש בדברי רש"י דפליגי בהא אמוראי, אי הוי חב לאחריני במניעת 
ריוח, ואה"נ דמצי לשנויי ליה דפאה לא הוי חב לאחריני וממילא מהני בלא מיגו דזכי. ולפי זה נוכל 
לומר דה"נ סבירא ליה בפאה דחשיב חב לאחריני במניעת הריוח, ובסוף הסוגיא הדרינן מכל זה 

ומסקינן דהחסרון הוא בשלוחו של בעל הממון, אלא דהוא דוחק בסוגיית הגמ'.
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של בעל הממון ולזה מהני המיגו. ולדברי הר"ן במציאה נמי בעינן שלוחו של בעל הממון, 
ולרמב"ן והתוס' במציאה לא בעינן.

ולפי זה מבואר דהרמב"ן סבירא ליה כדברי התוס' והרשב"א ב"מ עא, ב דכל שליח לקנות 
עבור חבירו מאחר בעי נמי להיות שלוחו של בעל הממון, והאריכו האחרונים בביאור הך 
מילתא, עי' בחידושי הגרש"ש בקונטרס השליחות סי' י ובבית הלוי דלהלן. ושיטתו זו היא 
דלא כהריטב"א ב"מ שם דנקט דאין צריך להיות שלוחו של בעל הממון. ובמחנ"א )הל' זכיה 
סי' לג(, כתב לדון לדברי מהר"ם שהובא במרדכי ב"מ, דבמתנות כהונה כיון דאין לבעלים 
אלא טובת הנאה וקימא לן דאינה ממון לא שייך דעת אחרת מקנה, ותמה ע"ז מגיטין לא, 
א דמהני לזכות מעשר עני ע"י אחר דליכא שלוחו של בעל הממון. והוכיח מזה דלא בעינן 
שלוחו של בעל הממון ודלא כהר"ן. וע"ש דהוכיח כן גם מהטור והריטב"א, ומבואר מדבריו 
דלא חשיב בעל הממון אלא בעלים גמור, ולא סגי במה שיש לבעלים זכות טובת הנאה 
כשאינו שלו לגמרי, ולפי זה קל וחומר הוא דבפאה דליכא לבעלים טובת הנאה כמבואר 
בגמ', דל"ש כלל שלוחו של בעל הממון. אכן בנה"מ הנ"ל )ולהלן סי' רמג סק"י(, כתב ליישב 
דלא בעי' שליחות בעל הממון אלא באיכא בעל הממון ומוציא מרשותו, משא"כ בזכיה 
מהפקר והוא הדין במתנות עניים דמעשר עני דליכא אלא טובת הנאה דאינה ממון ליכא 
בעל ממון ולא בעינן שליחות בעל הממון, ובמציאה אף לאחר יאוש חשיב דאית לה בעלים 
ולהכי בעינן בעל הממון. ]ועיין עוד בחוו"ד )סי' קס סק"י( דפאה ליכא נמי זכות עניים כלל 
וגרע מצדקה, דאינו ממון שלהם רק מצוה על הבעלים ליתן, ולפי זה ליכא למימר דהוא 
שלוחו של "העני" שהוא בעל הממון. וראה עוד בחידושי ר' ראובן ב"מ סי' י ובגידו"ש שם, 
דנקטו דפאה חמיר ממציאה דחשיב ממון עניים וכדמוכח מהא דמהני יאוש דידהו, וצ"ב 
להאמור וראה עוד להלן[. וכן סבירא ליה לדינא גם לקצות )קכג סק"ג, קסג סק"א( דלדינא 

בעינן בשליח מתנה וזכיה להיות שלוחו של בעל הממון.

דעת אחרת מקנה במציאה והפקרג. 

מיהו בדברי הר"ן והרמב"ן שהובאו לעיל נתבאר דאף בפאה בעי שלוחו דבעל הממון, ועוד 
דבר"ן שם יב א בבעיית הגמ' דזרק ארנקי בחצר מהו, מבואר דמהני ארנקי דהפקר בחצר 
דהוי כדעת אחרת מקנה, ופרש"י דמיירי בהפקירו לכל הקודם, וכ"כ הראשונים שם מרב 
יהודאי גאון. ובתוס' תמהו דא"כ לא הוי דעת אחרת מקנה, וכתב הר"ן דהפקר חשיב דעת 
אחרת מקנה, ולהכי מהני אע"ג דליכא שלוחו של בעל הממון וליכא מיגו דזכי. ולדברי הר"ן 
דבמציאה לא מהני זכיה בחצר כיון דאינו שלוחו של בעל הממון, נמצא דדעת אחרת מקנה 
חשיב כשלוחו של בעל הממון, ובע"כ דהפקר עדיף טפי דחשיב שלוחו של בעל הממון, 
ולהכי מהני בחצר, והוא הדין בפאה. ומבואר דא"צ דיהיה בעל הממון בשעת הזכיה, דכל 
שבא על ידי בעל הממון מעיקרא מהני, והא דשאני ממציאה היינו דמציאה לא חשיב דעת 
אחרת כיון דעל כרחך מתייאש, משא"כ בהפקר דהוא מדעתו חשיב כהקנאה מדעת הבעלים, 
ולפי זה מבואר דבפאה נמי כיון דהוא מדעת הבעלים לעולם חשיב השליח לזכות כשלוחו 
של בעל הממון ג"כ, ומהני לכולי עלמא בלא מיגו דזכי לנפשיה, ודלא כהנה"מ. וכן הוכיח 

גם בבית אפרים שם, וכתב דהוא מחלוקת הראשונים.

ואכן ראה בקצות סי' רעג סק"א, דכתב לפרש הא דהפקר הוי דעת אחרת מקנה הוא כשיטת 
הרמב"ם דהפקר הוא מתורת נדר, ופי' הקצות דהיינו דאינו יוצא כלל מרשותו אלא דאסור 
לו לחזור בו ולהכי חשיב זכיה מהבעלים. ובנה"מ שם הקשה דאי הפקר כדעת אחרת מקנה, 
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זכיה ושליחות בפירות שביעית והמסתעף לגדר הפקר דשביעית

אמאי לא מהני מפקיר עבד קטן לזכות בעצמו מההפקר מהתורה, והכריח מינה דהפקר לא 
הוי כדעת אחרת מקנה, אלא לענין חצר שאינה משתמרת דחשיב משומר לדעת מפקיר 
ולא לענין זכיה. אכן בדברי הר"ן מבואר בהדיא דמהני למהוי כשליח דבעל הממון וכנ"ל, 
וכבר העירו דל"ש טעמא דהנה"מ אלא להרא"ש דהא דבעינן דעת אחרת מקנה הוא לענין 
שימור ובע"כ דזה לא שייך בהפקר, ועי' בחתן סופר )שער המקנה סז הפקר אות ב( דכתב 
דאף לרש"י איכא הפקר בתורת סילוק ובזה לא הוי דעת אחרת מקנה מלבד דין הפקר דמכוין 
שיזכה בו אחר, ועיין עוד בקצות ר"ס שסב, ובדבריו באבנ"מ סי' מג סק"ב, ובמל"מ פכ"ט 

מהל' מכירה הי"א, דנקטו לדינא דקטן זוכה מהפקר דאיכא דעת אחרת מקנה.

ולדינא קי"ל דהפקר חשיב דעת אחרת מקנה, וכדברי רש"י והרא"ש שם, כמבואר בדרכי 
משה סי' רסח סק"ו, הובא בהגהת הסמ"ע שם סקט"ז, ובש"ך שם סק"ט, וכן מסיק במל"מ 
שם, וניחא דבכל זוכה מההפקר מהני אף לדברי הר"ן בלא מיגו דזכי לנפשיה כיון דאיכא 
דעת אחרת מקנה, ולדברי התוס' והנה"מ הנ"ל דהפקר הוי חב לאחריני לעולם בעינן למיגו 
דזכי לנפשיה, נמצא דלדינא כולי עלמא מודו דבפאה והפקר מהני שליח לזכות עבור חבירו, 
אלא דלנה"מ דסבירא ליה כהתוס' דלא מהני מיגו להיות שלוחו דבעל הממון וליכא נמי 
דעת אחרת מקנה, הטעם דזכי הוא משום דבהני לא בעי שלוחו של בעל הממון, ולדברי 
הרמב"ן והר"ן הוא מטעמא דכל שהוא מדעת הבעלים חשיב שלוחו של בעל הממון מדין 

דעת אחרת מקנה, ולהר"ן הדין כן נמי בהפקר גמור וכנ"ל.

דעת הפוסקים לדינא בענין זכיה לאחריםד. 

בשו"ע סי' קה סעיפים א-ב, פסק לדינא דתופס לבע"ח לא קני אלא היכא דהלוה עצמו 
חייב גם לתופס מטעמא דמיגו דזכיה לנפשיה, ומבואר דסבירא ליה כדברי התוס' דמהני 
מיגו היכא דחב לאחריני ודלא כהרמב"ן והר"ן. ולפי זה לא מצינו כח מיגו דזכי לנפשיה 
כי אם לענין חב לאחריני, ולא לענין שלוחו של בעל הממון. אכן למאי דקי"ל בסי' רסט 
דהמגביה מציאה לחבירו קנה חבירו, א"כ להפוסקים דסבירא ליה לדינא דבעינן שלוחו של 
בעל הממון לזכות לחבירו ואפילו מההפקר, ]ואף הנה"מ הנ"ל דפליג בהפקר מודה במציאה 
דבעינן שלוחו של בעל הממון[, א"כ בע"כ דכיון דקי"ל דמהני מגביה מציאה לחבירו, יסברו 
דמהני מיגו נמי להך מילתא וכהר"ן, דהא במציאה ליכא דעת אחרת מקנה, וכמבואר בגמ' 
שם דקטן לא זכי במציאה, ובע"כ דהא דמהני מציאה הוא משום דמהני מיגו דזכי לנפשיה 

בין לענין דליכא ריעותא דחב לאחריני, ובין לענין הא דלא בעינן שלוחו של בעל הממון.

מיהו לענין הפלוגתא אי מציאה חשיבא חב לאחריני או דבמניעת ריוח לא חשיב לאחרינא, 
לא אשכחן להדיא בשו"ע הדין בזה. ואע"ג דלהאמור בדברי הר"ן הוא מוכרח, דאי סבירא 
ליה דמהני מיגו במקום דחב לאחריני נמצא דהא דבעינן בפאה למיגו הוא מהך דינא, ובע"כ 
דאף במניעת ריוח חשיב חב לאחריני ודלא כהרמב"ן. מ"מ נוכל לומר דאייתינן מפאה דכי 
היכי דמהני מיגו לענין שלוחו של בעל הממון אע"ג דאינו חב לאחריני, הוא הדין דיהני נמי 
מיגו בחב לאחריני וכמשנ"ת, והוא הדין דלענין הפקר נוכל לומר דלא סבירא ליה לדינא 
כהר"ן ודעמיה דבעינן בעל הממון כ"א במציאה לחוד, משא"כ בהפקר הדין כהנה"מ דכיון 

דליכא בעל הממון לא בעינן שלוחו של בעל הממון.

וממוצא הדברים מבואר דפליגי נמי לענין חצר דזכיה במציאה, דלדברי התוס' והרא"ש הנ"ל 
דמציאה הוי חב לאחריני נמצא דשליחות דחצר דהוי מדין יד מהני נמי היכא דחב לאחריני, 
דהא ל"ש ביה טעמא דמיגו דזכי לנפשיה. אכן לרמב"ן והר"ן הנ"ל דמציאה לא חשיב חב 
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לאחריני לא מוכחא מידי, ואין ראיה לומר דיהני נמי תופס לבע"ח היכא דחב לאחריני. 
ובשער משפט כתב להוכיח מהך סוגיין בקושטא דחצר מהני היכא דחב לאחריני, ובשו"ת 
הגרע"א סי' קלג דחה דלדברי הרמב"ן לא מוכח מידי וכנ"ל. וכתב דאף לדברי התוס' י"ל 
דחצר דמי לשליח בעלמא וכל שיכול לעשות ע"י שליח עושה ע"י חצירו, משא"כ תופס 
לבע"ח דלא מהני נמי ע"י שליח לרוה"ר הנ"ל. וע"ע להנה"מ במק"ח סי' תמ דפסק לדינא 

כדברי התוס' דבחצר בעינן במציאה לדין יד בדוקא.

ועי' בתשובת הב"י כתובות סי' ה דכתב לדינא דאלמנה התופסת מזונות ע"י שליח לא מהני 
כיון דהוא חב לאחריני, ומבואר להדיא דנקט דלא כהרמב"ן לדינא דמניעת ריווח שאני, אלא 
דבכל גווני לא מהני תופס לבע"ח. אכן בתשובת מהר"ם אלשיך סי' לז, הובאה בש"ך סי' קה 
שם, כתב דבעובדא דאלמנה מהני תפיסה דלא הוי חב לאחריני במניעת ריוח, וע"ש דהוכיח 
כן מדברי הריב"ש, ובגרע"א בתשובה הנ"ל תמה על זה דהוא כדברי הרמב"ן ודלא כהתוס'. 
ובתשובת מהר"י אסאד חו"מ סי' רמב, תמה על דברי הש"ך והאלשיך דהעלימו עיניהם 
מדברי הב"י בתשובה הנ"ל, וכתב דסבירא ליה להב"י כרוב הראשונים דלא תירצו כהרמב"ן.

וכתב עוד במהרי"א שם דתלי במחלוקת הרי"ף והרא"ש בתופס לבע"ח היכא דאינו חב 
לאחריני, דדעת הרי"ף דלא קני אלא מתקנת חכמים, והרא"ש שם פליג וסבירא ליה דקני 
מדינא. ולפי זה כתב דלהרי"ף דהוא מתקנת חכמים י"ל דאפילו במניעת ריוח לא תקנו חז"ל, 
ולהרא"ש דהוא מדינא כל שאינו חב לאחרים ממש מהני תפיסתו, ע"ש. אכן צ"ב דהרא"ש 
גופיה סבירא ליה כדברי התוס' דאפילו מניעת ריוח לא מהני, וצ"ב. ועכ"פ נתבאר דדעת 
הב"י עצמו דלא כהרמב"ן ומציאה והפקר נמי הוי חב לאחריני, והש"ך והאלשיך סבירא ליה 

לדינא כרמב"ן דמציאה לא הוי חב לאחריני. 

אכן לענין היכא דלא זכה המגביה בעצמו, וכגון לשיטת השו"ע היכא דליכא במציאה מיגו 
דזכי, דנתבאר דנחלקו ר"ת ורש"י והרמב"ן אי קני המגביה לעצמו או לא, לא נתבאר להדיא 
הדין בזה בשו"ע. ונפ"מ נמי היכא דמגביה עבור עכו"ם דלית ליה שליחות וזכיה אי זוכה 
לעצמו, ועי' מחנה אפרים )שלוחין טז( דכתב להוכיח כדברי רש"י דזוכה לעצמו אע"ג דלא 
נתכוין מסוגיא דב"מ קיח, א, וכתב דאף להראשונים דפליגי על שיטת רש"י הני מילי גבי 
הפקר משא"כ במקח וממכר דאיכא דעת אחרת מקנה ונתכוין המוכר לקנות ללוקח גופיה, 
ולא בעינן כוונתו לקנותו, ע"ש. ולפי זה י"ל דהוא הדין בהפקר להראשונים דחשיב כדעת 
אחרת מקנה, שפיר זכה המגביה בעצמו דדעת המפקיר על כל המגביהו, ולענין שביעית 

הוא תלוי בדברי המבי"ט והב"י וכמו שיתבאר להלן.

בדין מיגו דזכי לנפשיהה. 

ובעיקר הדין דלא מהני שליחות היכא דחב לאחריני, עי' בפנ"י כתובות פד, ב דכתב דהטעם 
דהוא משום דאין שליח לדבר עבירה, וכן כתב הבית מאיר בתשובה סי' לה, והובאה בגרע"א 
ב"מ שם, וכתב דילפינן ליה מקרא דאשר לא טוב עשה בעמיו זה הבא בהרשאה )שבועות 
ל"א(, ומבואר דהיינו דהוי מתעבר על ריב לא לו וכמבואר ברמ"א סי' קכג סט"ו ע"ש. ובכסף 
הקדשים ר"ס קה כתב לדון דהוא עבירה דמאן דעלך סאני לחברך לא תעביד, ועוד כתב 
בסוף דבריו שם דהוא כמבטל כיס דהוי גרמא דאסור לכתחילה וחייב בדיני שמים, אלא 
דכתב דלטעמא דמאן דעלך סאני ]ונר' דהוא הדין לטעמא דמתעבר על ריב לא לו[, היכא 
דמשלם לו חשיב תופס לטובת עצמו, ועיין להלן בזה. וכן הסכים הנתיבות )סי' ק"ה סק"ב( 
בביאור דברי הנמ"י, ובקצות )שם סק"א(, דחה דברי הפנ"י דכיון דלמשלח ליכא עבירה לא 
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זכיה ושליחות בפירות שביעית והמסתעף לגדר הפקר דשביעית

אמרינן דאין שליח לדבר עבירה. ולפי זה עיקר הטעם דלא חדשה התורה דין שליחות היכא 
דחב לאחריני, וברש"י כתובות פד רע"ב כתב דלאו כל כמיניה לחוב לזה כדי לזכות את זה, 
]ולענין זכיה י"ל דלא חשיב כלל זכות היכא דהוא חוב לאחרים, ואכ"מ[. וע"ע באבן האזל 
פ"כ ממלוה ה"ב דביאר כעי"ז דאינו מטעם עבירה, אלא דלא חידשה התורה שליחות היכא 

דנוגע לאחרים.

והנה במיגו דזכי לנפשיה מבואר בקצות ובנה"מ שם דאע"ג דאכתי איכא עבירה, מ"מ מהני 
שליחות לדבר עבירה במיגו דזכי לנפשיה ע"ש באורך ולפי זה מתבאר דאף במקום מיגו 
אכתי איסורא דקאי קאי, אלא דעכ"פ ליכא ריעותא בשליחות. ובשלמא היכא דאית ליה 
רווחא דבלא תפיסת חבירו לא יזכה לעצמו י"ל דליכא לטעמים הנ"ל דהוא עבירה, אכן 
היכא דזוכה לחבירו לחוד, ואם לא יזכה חבירו הוא לא יזכה, בפשוטו הוי עבירה ומ"מ זכי 
לחבריה מדין מיגו. ]ועיין עוד בחי' הגרא"ל מאלין ב"מ שם[. ולפי זה במציאה וכיו"ב איכא 
איסורא לכתחילה לתפוס אע"ג דאיכא מיגו דזכי לנפשיה, משא"כ להר"ן ודעמיה דלא חשיב 

חב לאחריני ליכא איסורא כלל.

ולפי זה איכא עוד נפ"מ בהא מילתא, דלהראשונים דהוי חב לאחריני וכפשטות דברי השו"ע, 
נמצא דאיכא נמי איסורא בהא לחוב לאחרים וכדברי הפנ"י, ואף הקצות והנה"מ דפליגי 
לא נחלקו בעיקר הדין דהוא עבירה אלא דליכא ריעותא דשליח לדבר עבירה כמבואר 
בדבריהם. ולפי זה אפילו אי בפועל אינו זוכה י"ל דהוא איסור במה שמונע אחרים מזכותם. 
משא"כ אי נימא דלא חשיב חב לאחריני אלא דלית ליה דין זכיה מטעמא דאינו שלוחו 
של בעל הממון, לא מצינו דאיכא איסור בלקיחתו, אלא דבפועל הוא מחוייב ליתנו למי 
שרוצה לזכות בהן, דעתה הוא מבטל את דין ההפקר, וכל שהוא עצמו לא כיוון לזכות בהן, 
א"כ להראשונים דהוא זוכה היכא דאין חבירו זוכה זכה לעצמו, ואי אינו זוכה לעצמו הדבר 

הפקר עד שיתננו לידי חבירו.

בדין יד פועל כיד בעה"ב ודין שליחו. 

והנה לענין מציאה מבואר בגמ' שם, דאפילו אי מגביה מציאה לחבירו לא קני חבירו, היכא 
דעשאו פועל ללקוט לו מציאות מהני, וטעמא דיד פועל כיד בעה"ב. ובפשוטו הוא עדיף 
ממיגו דזכי לנפשיה, דהכא חשיב דזוכה בעה"ב בעצמו, אכן במרדכי פ"ק דגיטין סי' שכח, 
כתב להסתפק אי זכיית פועל מהני נמי בתופס לבע"ח דומיא דמציאה, ומבואר דסבירא ליה 

דלא מהני פועל אלא במציאה דיכול לזכות לעצמו גם כן, ודלא כמו שכתבתי. 

וכן בתומים ר"ס קה, כתב דהטעם דלא מהני יד פועל אלא היכא דיש לו יד בפני עצמה, 
והיינו במציאה לחוד, משא"כ היכא דאין לו יד. וכן נראה בדברי מהרש"א כתובות שם, ולפי 
זה מבואר דלא מהני פועל אלא בצירוף מיגו דזכי לנפשיה, ולדברי הרמב"ן והר"ן הנ"ל אתי 
שפיר היטב, דבתופס לבע"ח לא מהני מיגו דזכי לנפשיה אלא דבמציאה מאן דסבירא ליה 
דלא מהני מגביה מציאה לחבירו הוא מטעמא דאינו שלוחו של בעל הממון, ולזה שפיר 

מהני יד פועל כיד בעה"ב, דבזה חשיב זכייתו ממש ולא זכיה עבור בעה"ב.

אכן בנה"מ שם סק"ב כתב בדברי המרדכי, דהא דיד פועל כיד בעה"ב היינו משום דלא 
חשיב כפועל אלא כמוכר, דתחילה זוכה לעצמו ואח"כ נותן לבעה"ב, ולפי זה פשיטא דהיכא 
דאין לו יד אינו יכול להיות פועל דאינו יכול לתפוס לעצמו היכא דאינו בע"ח. ובחידושי 
הגרש"ש תמה דלא משמע כלל בגמ' דצריך הפועל להתכוין לזכות לעצמו. ובנה"מ ר"ס 
קפח כתב לפרש באופן אחר, דמדין יד פועל כיד בעה"ב חשיב שליח על מעשה הקנין לחוד 
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וחשיב דבעה"ב עושה ההגבהה לעצמו משא"כ בשליח דעלמא. וא"כ לא מהני אלא 
בהגבהה, משא"כ במשיכה כיון דאינו מכניס לרשותו של בעה"ב, ולהכי בתופס לבע"ח 
דבעינן הכנסה לרשות לא מהני יד הפועל, ]וע"ע בזה בשע"י ש"ז פ"ז ואכ"מ[. ובקה"י ב"מ 
סי' טו, כתב לתמוה על דברי הנה"מ מדברי הגרע"א בתשובה הנ"ל, דנקט דמהני יד פועל 
נמי בחצר, ולטעמיה דהנה"מ אין שייך כן בחצר. וכתב לבאר דהא דלא מהני תופס לבע"ח 
במקום חב לאחריני, היינו משום דלאו כל כמיני' דהשליח לייחד המעשה עבור המשלח 
כשהוא חב לאחרים, משא"כ בפועל דמעשיו מיוחדים ממילא לבעה"ב אינו צריך ייחוד 
מסוים לבעל הבית, ולפי זה הוא הדין בחצר דיהני מציאה כדין פועל דאין צריך ייחוד, ולפי 
זה צ"ל דהא דלא מהני בתופס לבע"ח הינו משום דלית ליה יד וכהתומים ]ועכ"פ מבואר 
עוד דדעת הרמב"ן בפשוטו דאפילו מיגו דזכי לנפשיה לא מהני בפועל, דלא אשכחן דמהני 
בחב לאחריני אלא במציאה, ולדברי הנה"מ י"ל דאפילו להתוס' לא מהני מדין פועל אלא 

מדין מיגו לחוד, ולתומים מבואר דפועל במקום מיגו עדיף טפי[.

ונודעה בזה מחלוקת הראשונים בשליח דשלחו בפירוש לתפוס, דדעת רש"י ב"מ שם, דהיכא 
דעשאו שליח לתפוס מהני אף במקום שחב לאחריני, ובתוס' בכתובות ובגיטין ובר"ן גיטין 
שם וברא"ש )פ"ק דב"מ סי' כז(, דחו דבריו מסוגיא דכתובות דמיירי אפילו בשליח, ומבואר 
דלא מהני בחב לאחריני. וכן פסק בשו"ע שם דלא מהני אפילו היכא דעשאו שליח, ע"ש. 
ובש"ך ר"ס קה כתב ליישב דברי רש"י דמיירי בפועל שכיר, ובזה מהני במקום שחב לאחריני 
דידו כידו, וכמבואר בגמ' לענין מציאה, וכתב דכל הפוסקים מודים בזה לדינא. ומבואר 
דסבירא ליה לש"ך לדינא דמהני פועל במקום שחב לאחריני, וע"ש בתומים ובנתיבות דדחו 
דבריו מהמרדכי הנ"ל, ומסקי לדינא דלא כהש"ך ולא שנא פועל משליח דעלמא ובזה נמי 
לא מהני תופס לבע"ח היכא דחב לאחריני. ]וע"ש בנה"מ דכתב לישב דברי רש"י על פי 
דברי הנמו"י, דדוקא היכא דאיכא בעל ממון לא מהני שליחות משא"כ בלוה דלא חשיב 
בעל הממון וע"ע בשע"מ שם, ואכ"מ[, ובמחנ"א )שלוחין סי' כז(, כתב ליישב את דברי רש"י 
דדוקא בתפיסת מטלטלי דהוי תפיסת משכון בעלמא לא מהני היכא דעשאו שליח, דכיון 
דאין למשלח בעלות בהן אינו יכול לעשותו שליח, משא"כ בתופס מעות דבזה אית ליה זכיה 
גמורה מהני נמי למנות שליח וזכה לגמרי בתפיסתו, דדמי לפועל המגביה מציאה לחבירו 

דלכולי עלמא קנה הבעלים דיד פועל כיד בעל הבית.

והעולה מזה לדינא דדעת השו"ע והתומים ונה"מ, דלא מהני תופס לבעל חוב היכא דחב 
לאחריני אפילו בפועל ששכרו בפירוש, ודלא כש"ך, והיכא דאית ליה זכות בפירות עצמן 
דעת המחנ"א דמהני בשליח ממש, אבל לא בזכין. אכן בפתחי תשובה )סק"ד( הביא מהק"נ 
בשם מהר"א ברוידא שהסכים לדברי הש"ך מטעם אחר, דהיכא דהתנה עימו דיתן לו 
שכרו לפי מה שיתפוס הוי כאילו יש לתופס נמי זכות בתפיסה מעתה, ומהני מטעם מיגו 
דזכי לנפשיה. וע"ש שכתב דחשיב דאית ליה זכות בכל מה שתפס, ועוד הביא משם כסף 
הקדשים דסבירא ליה גם כן מטעם נוסף דלא שייך הכא כלל למימר דהוא איסורא לתפוס 

לאחרים, כיון דהוא נמי מרויח מהך תפיסה2.

2.  וע"ע בדרו"ח להגרע"א דכתב דמסברא הדין כהב"י וש"ך, דהא אם זכה מעיקרא בנ' לחבירו כשיעור 
החוב דידיה מהני מטעמא דמיגו דזכי, ושוב יכול לזכות לו כאותו שיעור וכן לעולם, וכיון דמצי 
לעשות כן בזא"ז, גם בתפיסה אחת יכול לעשות כן דיכוין לזכות תחילה בנ' ומיד אח"כ בעוד נ' 
ע"ש, וכבר האריכו באחרונים ליישב דאה"נ היכא דתפס בב"א גרע טפי דחשיב הכל כזכיה אחת 

ואין לו כח יותר משיעורו ואכ"מ.
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זכיה ושליחות בפירות שביעית והמסתעף לגדר הפקר דשביעית

והנה נחלקו הפוסקים היכא דמצי זכי לנפשיה דמהני לתפוס מטעם מיגו דזכי לנפשיה זכי 
נמי לחבריה, דבב"י שם כתב בדעת הטור, דהיכא דתפס בבת אחת כשיעור חובו וחוב חבירו 
מהני, ולא עוד אלא דפירש דתפס לחבירו לחוד מהני מדין מיגו אע"ג דבתפיסה זו אין לו מיגו 
דזכי לנפשיה, ומבואר דבחדא תפיסה מהני אפילו יותר משיעור חובו ואפילו לחבירו לחוד, 
כיון דעכ"פ אית ליה זכות לתפוס עבור חובו. ובלבוש כתב כהב"י ומ"מ כתב דלא מהני יותר 
על כדי חובו כ"א בחדא תפיסה דתופס נמי עבור עצמו, וכן הסכימו לדינא הש"ך והקצות 
שם. אכן במשאת בנימין ובסמ"ע שם דחו דברי הב"י, והוכיחו מהש"ס דלא מהני כלל תפיסה 
יתר על שיעור חובו, וכן פסקו התומים והנתיבות שם והקרבן נתנאל בגיטין שם, ע"ש, ועי' 
בנוב"י קמא חו"מ סי' יז ]הובא בפת"ש שם[, דפסק לדינא דיכול לומר קים לי כהש"ך, וע"ע 
בערוך השלחן שם דהסכים לדברי הב"י והש"ך, אלא דכתב ע"פ התומים דלא מהני מיגו כי 
אם בעשאו המלוה שליח לזכות או דנתכוין לזכות עבורו, ודלא כהב"י דכתב משם המרדכי 

דאף היכא דכבר זכה לעצמו יכול ליתנו לחבירו ולחזור ולתבוע את שלו, ע"ש.

ולפי האמור יש לבאר, דהב"י ודעמיה אזלי בשיטת הירושלמי הנ"ל, דיסוד דין מיגו דזכי אינו 
דמזכה לו מה שיכל לזכות בעצמו במעשה זכיה שלו, אלא דכה"ג חשיב בתורת זכיה על 
הממון וממילא מהני שליחות בהך ממונא אע"ג דחב לאחריני, ורק אחר דזכה לעצמו דתו 
אינו שייך באותו ממון לא מהני ליעשות שליח. והלבוש דכתב דבעי לזכות באותה תפיסה 
בדוקא היינו משום דבאותו מעשה לחוד הוא אית ליה כח באותו ממון, והסמ"ע ודעמיה 
סבירא ליה כדברי רש"י הנ"ל, דמיגו לא מהני אלא במה שנותן לו מה שיכל לזכות לעצמו, 

וכל שהוא יותר מזכותו אינו יכול לזכות לחבירו.

ולכאו' צ"ב בדברי הר"ן דפירש ע"פ הירושלמי דמיירי אפילו בבעה"ב המזכה פאה לעני 
ואפ"ה לא מהני כיון דליכא מיגו דזכי לנפשיה, דהא להאמור דסבירא ליה דאין החיסרון דחב 
לאחריני בפאה והפקר משום דהוא מניעת ריוח אלא דאינו שלוחו של בעל הממון, א"כ אי 
נימא דהבעלים הוא בעל הממון ולא העניים וכדכתב החוו"ד הנ"ל, א"כ היכא דהוא הזוכה 
לעני ליכא ריעותא דבעל הממון וצ"ל דבפאה בעינן שלוחו של העניים דנעשה ממון עניים 
כיון דאין לבעלים בהן טובת הנאה, ולהכי לא הוי שלוחו של בעל הממון. אכן י"ל באופן אחר, 
דאפילו בהפקר היכא דליכא דעת אחרת מקנה כגון בסילוק וכנ"ל, לא מהני אפילו הבעלים 
לזכות עבורו, דלא שייך ביה כלל בעל הממון כיון דעתה הוא איננו בעל הממון והוי כאיניש 

דעלמא, ונמצא דמעשה הזכיה חסר שליחות מהבעלים לזכות לזוכה.

ולדברי הרמב"ן והר"ן דברי הירושלמי ניחא טפי, דיסוד דין מיגו דזכי הוא לסלק החסרון 
דשלוחו של בעל הממון, ומבואר הא דפליגי בענין כל שאינו בתורת שליחות דהא דמהני 
במיגו להפקיע החסרון דבעל הממון הוא משום דחשיב זוכה עבור עצמו ואין השליחות על 
מעשה הזכיה גופיה אלא על חלות הזכיה וכנ"ל, וכל היכא דהוא אינו בתורת שליחות וזכיה 
לא מהני לעשות מעשה הזכיה אלא ע"י המשלח ולזה בעינן נמי שליחות דבעל הממון, 
ולהכי בבעה"ב עני כיון דהוא בתורת זכיה דפאה בעלמא, אין האיסור מפקיעו מתורת שם 

שליח ומהני זכייתו היכא דהוא עבור העני, ועיין.

בשלוחו של בעל הממון ודעת אחרת מקנה בזכיה מהפקר דשביעיתז. 

והנה בהפקר דפירות שביעית פשיטא דליכא טובת הנאה לבעלים, וכדתנן בשביעית פ"ד 
מ"ב, דלב"ה אוכלין פירות שביעית בטובה ושלא בטובה. ועי' בר"ן ע"ז כד, ב מדפי הרי"ף, 
שהביא משם הראב"ד דהיינו טובת דברים ופליג דהוא הדין נמי בטובת הנאה פורתא ולא 
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חשיב כסחורה, ובריבמ"צ שם והובא בתוס' רי"ד ע"ז שם כתב דמיירי בהחזקת טובה 
לחוד, וברמב"ם פ"ו מהל' שמו"י הט"ו פסק דהיינו להכניסו לגינתו לאכול כמי שעשה 
עימו טובה, וראה עוד בחזו"א שביעית )סי"ט סקי"ט( מה שפירש במחלוקת הראשונים, 
וע"ע ברש"י סוכה מד, ב דמבואר מדבריו דאפילו היכא דמשתרשי לבעלים ע"י פירות דידיה 
אסור דחשיב כסחורה, ובחזו"א שם הוכיח מהתם כהראב"ד דלאכול בטובת ממון לבעלים 

אסור דמחזי כמאן דלא מפקיר. 

עכ"פ מבואר דלכ"ע ליכא טובת הנאה לבעלים ולא פליגי אלא אם שרי ליתנם בכהאי גוונא 
אי הוי סחורה או לא, אכן אכתי יש לדון אי בהפקר דשביעית אי לזכות לאחרים בעינן שלוחו 
של בעל הממון, ואי בעי שלוחו של בעל הממון יש לעיין אי לדברי הר"ן הוי כשלוחו מדין 
דעת אחרת מקנה בהפקר, או דנימא דרק כשהוא מפקירו מעצמו על דעת שיזכו בו הוי 
כדעת אחרת מקנה שמעמיד משלו, משא"כ בהפקר דשמיטה דאין ההפקר מצידו, ]ובפרט 
להסבר הקצות הנ"ל דהוא תלי בהפקר דנדר, דקשה לומר כן בהפקר דשביעית, וראה להלן[. 

ובפשוטו הוא תלוי בפלוגתת הב"י והמהרי"ט והמבי"ט הנודעת בגדר הפקר דשמיטה, דדעת 
המהרי"ט )ח"א סי' מג( ומבי"ט )ח"א סי"א( דשביעית הוי אפקעתא דמלכא, ואפילו בפירות 
העכו"ם דאע"ג דאיהו לא אפקריה רחמנא אפקריה, ותמה על דברי הב"י בתשובה דחייב פירות 
נכרים בתרומות ומעשרות דא"כ ישראל שלא הפקיר בשביעית יתחייבו הפירות בתרומות 
ומעשרות, וכתב הב"י באבקת רוכל )סי' כד( ע"ז, די"ל דאה"נ שהיא חייבת דאע"ג דרחמנא 
אפקריה איהו לא אפקריה, ואפילו את"ל דפטורה י"ל דהני מילי בישראל דרחמנא אפקריה 
משא"כ בגוי, ע"ש, ומבואר דצידד הב"י דבעי דהבעלים יפקיר בשביעית, ועי' במנ"ח מצו' פד 
דנקט בדעת הב"י דאין בשביעית אפקעתא דמלכא כלל, וע"ש במהרי"ט מה שתמה על זה.

ולפי זה יש לומר דלדברי הב"י דהוא תלוי בהפקר הבעלים להניח לכולם לזכות, חשיב 
ממש כההיא דפאה דהוי דעת אחרת מקנה, דמחמת ההפקר דידיה לחוד הוא דזכו בפירות, 
אכן לדברי המהרי"ט ודעמיה דהוא אפקעתא דמלכא אינו שייך כלל לבעלים ונמצא דהוא 
כהפקר בעלמא ואין כאן דעת אחרת מקנה. אכן אין הדברים מוכרחים לב' הצדדים, דבדברי 
הב"י כבר נתקשה המהרי"ט שם מסוגיא דנדרים מב, א דמודר הנאה מחבירו יכול לאכול 
מפירות שביעית דידיה, אע"ג דלר"י שם מג, א היכא דהפקיר הנודר את פירותיו המודר 
אסור, ובע"כ דהוא אפקעתא דמלכא. ואכן ראה בירושלמי נדרים שם פ"ד ה"ו, דמודה ר"י 
בהפקר תורה שהוא מותר, ומשמע נמי דהוא מטעמא דאפקעתא דמלכא. ובחזו"א סי' יט 
סקכ"ד הוכיח מירושלמי שביעית פ"ד ה"ב, דמבואר דאפילו נתן פירותיו בתוך כליו לא זכה 
בשביעית דסבר דאינון דידיה והוי כעודר בנכסי הגר וכסבור שלו הן, ובע"כ דהיכא דלא 
הפקיר נמי לא הוי דידיה, ואף דנוכל לדחות לפמ"ש החזו"א שם סקי"ז דמיירי בהפקיר, 
אלא דסבר דמה דהותר לו ליקח לעצמו הן שלו בלא קנין, מ"מ נוכל לפרש דאף להב"י אין 
ההפקר דשביעית חייל מכח הפקר דידיה לחוד, אלא דבעינן דלא יתנגד להפקר התורה 
וע"י התורה חייל ההפקר, וכיון דעשה כן מעיקרא תו לא מהני דחשיב שהן שלו, וכ"נ בקה"י 
שביעית סי' יג סק"ב בביאור דברי הב"י, ולפי זה י"ל דאף להב"י לא הוי דעת אחרת מקנה 

בהפקר דשביעית, ובעינן למיגו דזכי לנפשיה על מנת שיוכל לזכות לאחרים.

וגם בדברי המהרי"ט דסבירא ליה דהוא אפקעתא דמלכא, כבר נודע משה"ק הפה"ש )דף מט( 
משם רידב"ז על דבריו מהמבואר בנדרים שם דבמדירו קודם שביעית אינו אוכל מהנטיעות 
בשביעית דאדם אוסר דבר שיצא מרשותו, דלמהרי"ט נימא דמעיקרא לית ליה זכות על 
שנת השביעית, וע"ש ברידב"ז דכתב דאף למהרי"ט איכא מצוה להפקיר בפה. ובדומה לזה 
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זכיה ושליחות בפירות שביעית והמסתעף לגדר הפקר דשביעית

כתב במעדני ארץ תרומות פ"ב סק"ד לפרש בדברי המהרי"ט דאין כוונתו דהתורה עשתה 
אותם כהפקר שאין לו בעלים אלא דהתורה חייבה את הבעלים לתת לאחרים לזכות בהן, 
אלא דאפילו הבעלים מעכבים רשאים לזכות בהן בעל כרחם וממילא נעשה הפקר. ולפי 

זה אכתי י"ל דאף למהרי"ט הפקר דשביעית הוי דעת אחרת מקנה.

חילוק בין הפקר דהקנאה להפקר דסילוקח. 

איברא דכבר הבאנו מדברי החתן סופר הנ"ל דלא מיירי רש"י כ"א בהפקר שכוונתו שיזכו בו 
אחרים משא"כ בהפקר מתורת סילוק, ולפי זה יש לדון בהפקר דשביעית דכתיב ביה קרא 
ונטשתה ואכלו אביוני עמך, אי חשיב כפאה דמפקיר על דעת שיזכו בו אחרים, או דהוי 

כסילוק בעלמא כיון דהוא הפקר אף לבהמה ואף לעכו"ם. 

והנה המבי"ט בקרית ספר ספ"ב דנדרים, כתב לחדש דהפקר אינו נקנה אלא כדרך שקונין 
הלוקחין ואף על גב דהוי הפקר דלית ליה בעלים לא סגי ליה בבציר מהכי, דאדרבה כיון 
דליכא דעת אחרת מקנה בעי קנין גמור, ודלא כדכתב בספר המיקנה )להגרז"ס סופר, כלל 
לג אות יג( דלא בעינן קנין גמור בהפקר, ולפי זה בפשוטו סבירא ליה דהא דמספקי' בגמ' 
ב"מ קיח, א לגבי הבטה בהפקר היינו כרש"י דהפקר הוי דעת אחרת מקנה, ולפי זה צ"ב דהא 
מייתי התם משומרי ספיחין דשביעית דקני בהבטה בהפקר, ומוכח דסבירא ליה דהפקר 
דשביעית נמי חשיב דעת אחרת מקנה, אא"כ נימא דמיירי היכא דאיכא מיגו דזכי דבזה 

חשיב להר"ן כדעת אחרת מקנה וכנ"ל.

וראיתי להגריש"א זצ"ל בתשובה להגרמ"צ ברגמן )הובא בירחון "מוריה" קעה, ונדפס 
במשנת הגרי"ש סי' י(, דכתב בפשיטות דלדברי המבי"ט דשביעית הוי אפקעתא דמלכא 
בע"כ דליכא בשביעית דעת אחרת מקנה, ובע"כ דב' דיני הפקר איכא, ועל פי זה כתב להקל 
היכא דהפקיר שדהו להינצל מאיסור עבודה בשביעית דהשותפין אינם זוכין בחלקו דהוי 
כעודר בנכסי הגר וסבור שהם שלו דלא מהני אלא בדאיכא דעת אחרת מקנה, והכא יכול 
לעשות הפקר דסילוק והפקר דסילוק לא חשיב דעת אחרת מקנה, ע"ש, ומבואר מדבריו 
דנקט בקושטא דלדברי הב"י הפקר חשיב דעת אחרת מקנה, וע"ע להלן הוכחות מדברי 
הש"ס בזה, ומבואר דעכ"פ בהפקר דשביעית לדברי הר"ן ודעמיה לא מהני לזכות לאחרים 

אלא מתורת מיגו דזכי לנפשיה.

וממוצא הדברים איכא נפ"מ רבתא לדינא, בקטן שהגיע לעונת הפעוטות שזכה באתרוג 
מפירות שביעית אי מצי גדול לזכות בו, דלהאחרונים הנ"ל דשביעית הוי כדעת אחרת 
מקנה, א"כ זוכה הקטן מה"ת וכדנקט במל"מ הנ"ל ודעמיה, וא"כ לא מצי לאקנויי לאחר 
לזכות בו. משא"כ אי נימא דאינו זוכה אלא מפני דרכי שלום, דכי היכי דקונה מדרבנן מצי 
מקנה מדרבנן. וכמובא פלוגתת הראשונים בקטן בשו"ע או"ח סי' תרנח ס"ו, ובביה"ל משם 
הלח"מ כתב דלרמב"ם דדעת אחרת מקנה מה"ת לא מצי הקטן להקנות מה שקיבל בדעת 
אחרת מקנה, ולדברי הר"ן דהוא דרבנן כי היכי דקני מדרבנן מקנה מדרבנן, ע"ש, וע"ע בשו"ת 
מנח"י ח"ה סי' סה, ולפי זה בשביעית י"ל דאף להרמב"ם מצי הקטן להקנות לאחרים דליכא 

דעת אחרת מקנה.

דין מלקט לחבירו פירות שביעית המופקרים בשליחות ובזכיהט. 

ועתה נבא לדון בהפקר דפירות שביעית אם מותר לזכות עבור חבירו מדין שליחות או זכיה, 
וכן בלקח עבור חבירו אם נשארו הפירות הפקר ומחוייב ליתנם למאן דבעי להו תחילה או 
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דזכה בהן חבירו, והיכא דלא זכה חבירו אם זכה לעצמו. והנה למשנ"ת על פי הפוסקים 
נמצא דהוא מחלוקת הראשונים אי שרי ליטול עבור חבירו, דלדברי התוס' והב"י ורבים 
מהפוסקים דאף בהפקר ומניעת ריוח חשיב חב לאחריני, נמצא דכל שאין לו ריוח 
מלקיחה זו אסור מן הדין ללקוט עבור חבירו פירות שביעית, דהא לדברי האחרונים הנ"ל 
לא מהני מיגו דזכי להפקיע האיסור דחב לאחריני וכנ"ל, אכן לדברי הרמב"ן והר"ן וכך היא 

דעת כמה מהאחרונים לדינא אין איסור בלקיחתו זו, כיון דאינו אלא מניעת ריוח.

והיכא דלקח עבור חבירו הנה מבואר במתני' דשביעית פ"ח מ"ד, האומר לפועל הא לך איסר 
זה ולקט לי ירק היום שכרו מותר לקט לי בו ירק היום שכרו אסור, והובא בש"ס ע"ז סב, 
א, והיינו דבאומר לפועל לקוט לי ירק חשיב עסקת שליחות ופועלים, ומשום הכי לא הוי 
סחורה, משא"כ באומר לקוט לי בו כוונתו דילקוט לעצמו ויקנה ממנו, והוי סחורה, ובפשוטו 
וע"ש בירושלמי שביעית שם, דהוא מהלכות של עמעום, ומשמע דאף היכא דאומר לקוט 
לי ירק בסתמא הוא מכר וסחורה, ועמעמו עליו להתיר ואכ"מ ובתוס' שם ד"ה לקוט, כתב 
לפרש דלקוט לי ירק היום הוי כשכרו ללקוט מציאות דאין הדמים דמי שביעית, וכתב 
לתמוה דהניחא למ"ד מגביה מציאה לחבירו קנה חבירו, דכה"ג זכה חבירו מיד בירק אלא 
למ"ד דלא זכה חבירו נמצא דהמלקט קנאם וכשמוכרם לו הוי סחורה, וכתב ליישב דלא 
חשיב מוכר דיד פועל כיד בעה"ב, עוד כתב ליישב כעין דברי ר"ת הנ"ל דאע"ג דחבירו אינו 
זוכה מ"מ המלקט גם כן אינו זוכה בהן דאינו מתכוין לזכות וכשנותן לבעה"ב הוי כזוכה 

עתה מההפקר, וכ"כ בתוס' ר"י מפריש שם.

ולכאו' דבריהם צ"ב טובא כדהקשה הרש"ש שם, דהא גמ' ערוכה היא בב"מ דשוכר פועל 
ללקוט מציאות דמהני דיד פועל כיד בעה"ב אפילו למ"ד המגביה מציאה לחבירו לא קני 
חבירו, ומאי הוצרכו למימר דאינו זוכה כלל, ובפשוטו מוכח מדבריהם כדברי הנה"מ הנ"ל, 
דיד פועל היינו דהוי כמוכר, ולהכי קשיא להו דלא יהני דהוי כסחורה, ואהא תירצו דיד 
פועל כיד בעה"ב היינו כדברי התומים הנ"ל, דהבעלים זוכה ומהני נמי בשביעית דלא קעבר 

אאיסור סחורה, אלא דהוא דחוק טובא בלשונם.

ובחזו"א שביעית סי' יג סקט"ז, כתב לפרש כוונתם בסו"ד, דלא הוי כלוקט ע"מ למכור 
במגביה לעצמו ומוכרו, כיון דכבר קיבל דמים וקאי במחוסר אמנה או במי שפרע אם לא 
יתן חשיב כמתחילה נלקט לחבירו, ומבואר מדבריו דלענין סחורה בשביעית אפילו אי נימא 
דפועל בעלמא חשיב כמוכר, מ"מ לענין שביעית לא הוי כסחורה כיון דמעיקרא הוא מיועד 
לבעלים מדין מחוסר אמנה, וסחורה היינו דוקא היכא דיכול לעכבו לעצמו מן הדין ומוכרו, 
ולפי זה מבואר דלב' התירוצים סבירא ליה כהנה"מ, דאינו זוכה לעצמו, אלא דלתירוץ ב' 
סבירא ליה דהכא פועל שאני דאינו מתכוין לזכות לעצמו, כיון דיעבור על איסור סחורה, 

והוא צ"ב טובא בלשונם.3

3.  וע"ע בנה"מ סי' שלג סקט"ו דכתב בדעת הרא"ש בתשובה, דאף בפועל יש לחלק היכא דקוצץ 
בתורת שליחות ושכירות דבזה חייב מדינא באינו רוצה ליקח, מהיכא דקצץ בתורת מכר, דאין 
החיוב כ"א מתורת גרמי, וכתב להוכיח כן מהא דאפי' בפועל בהפקר חייב מתורת פועל ואינו כדין 
מכר, וכעי"ז כתב החזו"א ב"ק סי' כג סקל"ה, דבאומר לו ואני אקחנו ממך אין דעתו להתחייב מדין 
שוכר פועל, אלא הבטחה שיקח, ע"ש, ולפ"ז צ"ל דמ"ש הנה"מ בדברי המרדכי דיד פועל הוי כמוכר, 
היינו בזוכה מההפקר לחוד כיון דאינו יכול לזכות בתורת שליח, ומפרשי' דבריו מתורת מכר. )ומה 
שאינו עובר בבל תלין באומן הקונה בשבח כלי היינו משום דיש לו קצת זכיה בידו כנגד שכרו ול"ח 

פעולת שכיר "איתך"(.

וע"ע מ"ש עוד החזו"א בקובץ אגרות ח"ב )מכתב עג עמוד עח( דלא מהני הבלעה בשביעית 
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זכיה ושליחות בפירות שביעית והמסתעף לגדר הפקר דשביעית

וראיתי בחוף ימים )סי' מט(, דכתב לפרש עפ"ד העונג יום טוב סי' קלה, דאין ללוקט זכיה 
כלל בפירות שביעית אלא דהתורה נתנה לו רשות לאכלה, דלפי זה לא שייך כלל דין פועל 
כיון דאין לו יד לזכות לעצמו אלא דעכ"פ חייב בסחורה דבהכי אסר רחמנא, אכן נראה דאף 
להעוי"ט פשיטא דאית ליה זכיה בפירות שביעית לזכות האכילה, וכמו שמצינו לענין מעשר 
שני ועוד, דהא מוכח להדיא בקדושין נב, ב דמצי לקדש בהו אשה וע"ש ברש"י ומפרשיו 
בחידוש דין זה, אלמא דאית ליה זכות ממון עכ"פ לענין אכילה, והוא הדין דמצי הפועל 

לזכות בזה ולזכות לבעלים, וזה פשוט.

באיסור קצירת פירות שביעית להרמב"ם והראשוניםי. 

והנראה בזה בעה"י באופן אחר, על פי דברי האחרונים התומים והנה"מ הנ"ל דיסוד הדין 
בהא דמהני פועל לזכות לבעל הבית הוא דוקא היכא דאית ליה יד לזכות לעצמו, דהנה 
נחלקו הראשונים אי מצי ללקוט משדות ההפקר דבר מרובה, לבעלים או לאחרים, דברמב"ם 
פ"ד ה"א, נקט דבאיסור קצירה בשביעית איכא איסורא נמי לקצור כל שדהו, ולא חילק 
בין בעלים לאחרים ובין שדה משומר לשדה מופקר, ולענין לקיחה מן ההפקר כתב שם 
להלן הכ"ד ז"ל, מצות עשה להשמיט כל מה שתוציא הארץ בשביעית שנאמר והשביעית 
תשמטנה ונטשתה, וכל הנועל כרמו או סג שדהו בשביעית ביטל מצות עשה, וכן אם אסף 
כל פירותיו לתוך ביתו, אלא יפקיר הכל ויד הכל שוין בכ"מ שנאמר ואכלו אביוני עמך, ויש 
לו להביא לתוך ביתו מעט כדרך שמביאין מן ההפקר, חמש כדי שמן חמשה עשר כדי יין, 
ואם הביא יתר מזה מותר, ע"כ, והנה מפשטות לשונו מבואר דאיכא איסור עשה להביא 

לענין איסור סחורה דיחשב המחיר דהאתרוג על ההוצאות ולא על עצם האתרוג, דכל שלא 
שכרו אדם, הטורח שלו ולא שייך דמים בעד הטורח והוי סחורה ממש אף שיאמר שלוקח בעד 
הטורח, וכל סחורה יש להבעלים הטורח ג"כ וזהו שיווי הסחורה, ע"ש, והיינו דכל דליכא קציצה 
מעיקרא על הפעולה, ל"מ למימר דיתחייב מדין פועל על הסחורה גופא, דכל ההוצאות נכללים 

בדמי הסחורה, ולפ"ז ל"ש לעולם דמי פועל אחר דהסחורה קיימת.

אכן עיין בתשובת מהר"א ששון שהובאה בקצות סי' שלט סק"ג, דדן בראובן שציוה לסופר 
לכתוב לו כתובה אי עובר על בל תלין, והעלה דאינו עובר כיון דהיכא דהכלי שלו ודאי דמי למכר 
דומיא דמ"ד דאומן קונה בשבח כלי והוי כהלואה דליכא ב"ת, וע"ש בגוף התשובה דהוכיח כן 
מתשו' הרא"ש, דבעושה לבע"ה משלו אינו חייב מדין פועל כ"א מדינא דגרמי, ומבואר בפשוטו 
דמהר"א ששון פליג על דברי הנה"מ והחזו"א הנ"ל, דהא איהו מיירי היכא דא"ל בסתמא דיתחייב 
מדין שכירות פועלים, אלא דמדמי ליה לאומן קונה בשבח כלי, ובע"כ דס"ל דכל היכא דעושה 
הפעולה בשלו או קונה הפעולה מדין שבח כלי, תו אינו חייב מדין פועל אלא מדינא דגרמי או 
ערב הוא דמחייב, ולא קאי דין פועל אלא היכא דאין לו קנין כלל בגוף הפעולה. ומבואר דס"ל 
איפכא, דל"ש כלל למימר דהוי מכר כ"א היכא דהפועל זוכה או עושה בשלו, משא"כ בהפקר או 
עושה בשל חבירו דאין הפועל זוכה בכלום, לעולם אין החיוב מתורת מכר, דאינו זוכה בו כלל 
שימכרנו לו, ובזה גופיה מיירי בסוגיא דע"ז הנ"ל, דשביעית דהפקירא הוא שאני שכרו לפעולה 
דאינו זוכה כלל, משכרו למוכרו לו דבזה זוכה מן ההפקר, ולפ"ז נראה דהקצות דהסכים בשתיקה 

לדברי מהר"א ששון פליג על דברי הנה"מ וחזו"א הנ"ל, והוא נפ"מ רבתא לדינא.

ובשו"ת הלכות קטנות ח"א סי' רנד הביא: שאלה, האומר לפועל לך והבא לי מים או עפר מהו 
יש לו דין מוכר או פועל. תשובה מההיא דב"מ יב, ב ששכרו ללקט מציאות משמע דיש לו דין 
פועל מיהו יש לדחות דאם אחד מהם יכול לחזור בו מאחר שנעשה ממונו של פועל דין מוכר 
יש לו סימן לדבר השוכר את הפועל לעשות בשלו, ע"ש. ולהאמור מבואר דלדברי הנה"מ הנ"ל 
דינו כמוכר ולא כפועל, דזוכה הוא לעצמו ואח"כ נותן לחבירו והינו דינא דיד פועל כיד בעה"ב, 
ולשיטת התומים דינו כפועל ולא כמוכר, ונפ"מ בכל זה בפועל בשביעית כמבואר בדברינו בפנים.
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מן ההפקר יותר מן הכמות שמביאים מן ההפקר דעלמא, והוא בכלל איסור עשה דהא 
פי' כן המשנה דפ"ה מ"ז, דלהכי אסור למכור יותר מכדים אלו כיון דאסור ללקוט יותר 
מזה, וכן הוא בדברי הרמב"ם להלן פ"ח ה"ג, דמוכר לו המגל וכו' שאם יקצור בו מעט 

הרי זה מותר.

ודעת הר"ש פ"ח מ"ו, ופ"ו מ"ב, דאיסור קצירה אינו אסור אלא במשומר, ובמופקר מותר 
גם לבעלים, ואף מן המשומר האיסור אינו תלוי בכמות אלא דלא יקצור כדרך הקוצרים 
בכל שנה, ופי' מתני' דפ"ה מ"ז דחיישינן שמא יביא מן השמור, ועי' מהר"י קורקוס על דברי 
הרמב"ם שם דיליף מהא דסבירא ליה להר"ש דשמור אסור באכילה והיינו אפי' לאחרים 
כדמיירי שם, ועי' בחזו"א סי' ג' סקכ"ב דנקט לד' הר"ש דלאחרים היכא דקוצר בשינוי מותר 
דאין איסור משומר אלא על הבעלים, ובקצר שלא בשינוי לדעתו ובשבילו של הבעלים 
עובר בלאו, ולפי זה לא נתבאר כלל דאיכא איסורא להביא מן ההפקר בכל כמות שירצה. 
ולדברי הרמב"ן פר' בהר, בשמור איכא איסור תורה בקצירה לבעלים ובמופקר בעינן שינוי 
מדרבנן, והיינו שינוי בצורת הקצירה, וכמו שביאר כל זה בחזו"א סי' יב סק"ח, וע"ש בדברי 

הגר"א ובמ"ש בדרך אמונה פ"ד בביה"ל סכ"ב, ואכ"מ.

ובדעת הרמב"ם בפשוטו מבואר דהאיסור להביא מההפקר כמות גדולה הוא על הבעלים 
דהא פתח בדין הפקר דהבעלים, והוא צ"ב דאי הוא דין לנהוג בהן מנהג הפקר הא זהו דין 
על כל אדם, ועדיין י"ל דבבעלים דוקא היכא דמביא יותר מהכמות דמביאין מההפקר חשיב 
כמבטל ההפקר למפרע. ונחלקו האחרונים בגדר האיסור לדברי הרמב"ם, דבחזו"א סי' י"ג 
סקי"ז, יליף מדינא דאוספי שביעית דסנהדרין כו, ב דלדברי הרמב"ם אפילו לוקט משדה 
חבירו אין לו להביא אלא מעט, ואפילו שלא ע"מ למכור, והניחו בצ"ע, ומבואר מזה דגדר 
האיסור היינו מה"ת והוא מדררא דהפקר, אכן שם סי' יב סק"ט כתב לדון דהאיסור הוא 
משום סחורה, דכל שאוצר לזמן מרובה לא הוי לאכלה וחשיב כסחורה, ולפי זה אין האיסור 
אלא מדרבנן, ועיין בדבריו שם ס"י סק"ה, דר"ל דהוא מוסכם נמי לתוס' ועוד ראשונים 
דאפילו בשדות אחרים אין להביא אלא כדרך שמביא מההפקר, דאל"כ יזכה איש אחד כל 

השדות מן ההפקר, ע"ש.

אכן במעדני ארץ סי' ז סק"ג, כתב בפשיטות דאין לחלק להרמב"ם בין בעה"ב לאחרים, כיון 
דמקורו של הרמב"ם הוא ממתני' הנ"ל דמיירי נמי באחרים, וכתב לבאר שם האיסור ע"פ 
המכילתא דהוא מקרא דואכלו אביוני עמך, דצריך להניחם שיאכלו כל העניים, עוד כתב 
לדון נמי בעשה דתשמטנה ונטשתה דיש לומר דאפילו אחר המעכב את הרבים מלזכות 
דקעבר בעשה זה, והוא הדין היכא דלוקח יותר מהראוי לו ומונע האחרים, ותמה על דברי 
החזו"א שנסתפק בזה, וכתב דהיכא דלקח יותר מהכמות הנ"ל חייב להפקירם וכן צידד גם 

בחזו"א סי"ב שם.

ולדינא פסק החזו"א )סי' כו סדר השביעית סק"ב( דכדין שאר המלקטים כן בעה"ב בשלו, 
ולא ילקוט רק השיעור שדרך להביא לתשמיש ביתו ולא יותר, וכשאכל או מכר אלו שהביא 
מביא פעם אחרת, ועיין מה שהביא בזה בדרך אמונה פ"ד בצה"ל ס"ק שט, ולפי זה פשיטא 
דלדברי הרמב"ם אין היתר בלוקט ע"מ למכור ע"י בנו אלא בדבר מועט, דבדבר מרובה אסור 
בלא"ה וכנ"ל, וכן הוא בדברי הרמב"ם רפ"ו דאי רצה למכור מעט מפירות שביעית מוכר, 
ודלא כדברי הר"ש והרא"ש והגר"א בפ"ז מ"ג דפליגי, דהאיסור ללקט ולמכור וע"י בנו מותר 
כיון דהוא לא לקטן עי' בחזו"א סי' יג סקי"ז שהאריך בדבריהם, וכ"כ בחזו"א בסדר השביעית 
שם, ]ועי' בכס"מ שם דנקט דמעט היינו מזון ג' סעודות, וכבר תמהו ע"ז הפאה"ש ומסקו 

כנ"ל דהיינו לצורך שבוע או שבועיים כמבואר בצה"ל הנ"ל[.
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זכיה ושליחות בפירות שביעית והמסתעף לגדר הפקר דשביעית

ולפי זה יש לפרש היטב את דברי התוס', דמספק"ל דהכא לא שייך כלל דין פועל כיון דאינו 
יכול לזכות לעצמו אלא בשיעור מועט לו ולב"ב, וטפי מהך שיעורא אין לו יד לזכות לעצמו, 
וכיון דליכא מיגו לא שייך דין יד פועל כיד בעה"ב, והוא הדין היכא דכבר לקט הפועל לעצמו, 
דתו אינו יכול ללקוט עבור חבירו אי המגביה מציאה לחבירו לא קני חבירו, וזהו ביאור מה 
שהקשו, ואהא כתבו דמ"מ ליכא איסור סחורה כיון דאינו רוצה לזכות עד שמביאו ליד בעה"ב.

דין פועל או מוכר בלוקט פירות שביעית לאחריםיא. 

ועכ"פ מבואר מדברי התוס', דאי לא זכה המגביה לחבירו, נמצא דלרש"י והראשונים הנ"ל 
דפליגי על שיטת ר"ת, וסבירא ליה דאי לא קני חבירו קני לעצמו, נמצא עובר על איסור 
סחורה לדברי הרמב"ם, ודוקא היכא דלוקט מעט דשרי למכור מהני, משא"כ בלוקח יותר 
מהשיעור המותר ומוכרו כיון דזכה בהן בעצמו נמצא דמוכרו לחבירו, ולענין שביעית נתבאר 
לעיל מהמחנ"א, דאי חשיב דעת אחרת מקנה, אף לר"ת קני בעצמו, ולפי זה מבואר בתוס' 

דסבירא ליה כהמהרי"ט דשביעית לא חשיב כדעת אחרת מקנה.

ועפ"ז יל"ד היכא דאינו פועל כגון בשליח בעלמא, אם מותר לזכות לחבירו בפירות שביעית, 
והיכא דנטל עבור חבירו אי זכה בהן חבירו או דמחוייב להפקירן וליתנם לכל הזוכה, והנה 
לדברי הרמב"ן והר"ן הנ"ל דכל היכא דאינו אלא מניעת ריוח לא חשיב חב לאחריני, בפשוטו 
ליכא איסורא, דלחבירו הוא היתר גמור, ואיסורא מדין שביעית נמי ליכא לטעמא דהחזו"א, 
דאין האיסור אלא באוצר הרבה פירות דהוי כסחורה, דהכא אינו אוצר אלא נותנם לאחרים 
שאינן אוצרים, ואף לטעמא דהמעדני ארץ הנ"ל דהוא מקרא דואכלו אביוני עמך ליכא 
ריעותא, דהא מזכה הוא לאביוני עמך הראויים לאכול, אכן לדברי הראשונים והשו"ע הנ"ל 
דאיכא איסורא דחב לאחריני יש לדון דהכא איכא איסורא כיון דנוטל זכות אחרים ואין 

להתיר אלא בפועל או היכא דאית ליה רווחא. 

והיכא דנטל בהיתר נמי הוא תלוי בכל האמור אי זכו בהן מי שנטלם לצרכם, דהיכא דנוטל 
יותר משיעור הנצרך לעצמו למשך שבוע, או בנטל כבר לצורך עצמו, נמצא דתו ליכא מיגו 
דזכי לנפשיה, דלנפשיה יותר אינו יכול לזכות, ולדברי התוס' הנ"ל דמגביה מציאה לחבירו לא 
מהני לדינא אלא היכא דאיכא מיגו דזכי לנפשיה, נמצא דאינו זוכה בהן כלל, ולדברי הרמב"ן 
והר"ן דלענין הפקר לא בעי למיגו כנ"ל כיון דאינו חב לאחריני, כבר נתבאר דהיינו דוקא 
בהפקר וכיו"ב דאיכא דעת אחרת מקנה, ולפי זה הוא תלוי בפלוגתא דהב"י ומהרי"ט הנ"ל, 
דלהב"י דחשיב דעת אחרת מקנה מהני לזכות לו בלא מיגו דזכי לנפשיה, ולדברי המהרי"ט 
והחזו"א דאזיל בשיטתיה לא מהני כלל לזכות לחבירו כיון דבעינן שלוחו של בעל הממון או 
דעת אחרת מקנה, או מיגו דזכי לנפשיה, ונמצא דהיכא דליכא מיגו דזכי לא מהני כלל לזכות 

לחבירו בפירות שביעית כלל, ומחוייב ליתנם למי שירצה תחילה מדין הפקר השביעית.

ובלא"ה מבואר גם בדברי התוס' הנ"ל, דהיכא דאינו יכול לזכות לעצמו בפירות נמצא דהפירות 
הפקר עד שיביאם לבעלים ויזכה בהן, ולפי זה נראה ג"כ דאינו יכול לעכבם עבורו כיון דהוא 
חב לאחריני לדברי התוס', ופשיטא דהוא מחוייב ליתנם לכל מי שירצה בהן, והוא נפ"מ 
רבתא לדינא, והיכא דלוקט גם לעצמו לדברי הב"י והסמ"ע הנ"ל מהני לתפוס נמי עבור 
חבירו דאיכא מיגו דזכי לנפשיה אע"ג דאינו יכול ליטול הכל לעצמו, ולדברי הש"ך הנ"ל לא 

מהני אלא כשיעור שיכול לתפוס עבור עצמו בלבד.

ומצאתי לההפלאה בפנים יפות פר' בהר בקרא דוהיתה שבת הארץ לכם לאכלה )כה, ו(, 
דכתב לדקדק בהא דהוצרך הכתוב למימר לך ולעבדך וכו', וכתב דקמ"ל קרא דאין זוכה מן 
ההפקר אלא לאכילת עצמו, אבל אינו זוכה בשביל חבירו דקי"ל המגביה מציאה לחבירו 
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לא קנה חבירו משום דהוי חב לאחרים, אלא דאמרינן דהיכא דמגביה מציאה לעצמו 
מגביה נמי לחבירו דמיגו דזכי לנפשיה זכי נמי לחבריה, והיינו דקמ"ל קרא דלכם לאכלה 
דכשאתה מגביה לך מגביה נמי לחבירו, והדר כתיב לך וממעט חבירו לבד, והדר כתיב 
ולעבדך ולאמתך היינו שמותר ללקוט בשביל עבדו ואמתו אעפ"י שמזונתן עליו, משום 
דהוי כגופו וכן לשכירך אעפ"י שמזונתן עליו לא הוי כפורע חובו, אף דתנן בפ"ח דשביעית 
]מ"ה[ דאין נותנין פירות שביעית לספר ולספן וכו', מ"מ שכיר יום הוי כמו עבדו כדאיתא 

בב"מ דף י' דידו כידו של בעל הבית, ע"ש. 

ומבואר דנקט דהא דמהני מיגו דזכי לנפשיה היינו כהב"י הנ"ל, ולפי זה היכא דלוקט נמי 
עבור עצמו מצי לזכות נמי לחבירו, אכן יל"ע דאי המיגו אינו מתיר האיסור, היאך שרי 
לכתחילה לעשות כן, ומבואר בפשוטו בדברי ההפלאה, דהיכא דאיכא מיגו דזכי לנפשיה 
ליכא איסורא דחב לאחריני, כיון דבאותה תפיסה עביד בהיתר לצורך עצמו, ואפילו היכא 
דתופס לחבירו השיעור דיכול לתפוס לצרכו נמי חשיב מעשה היתר, כיון דבלא"ה יש לו 

רשות לצורך עצמו, אכן להמבואר לעיל ע"פ הפוסקים לא מהני.

העולה מהאמוריב. 

הנה להרמב"ם דמותר ללקוט מעט נמי לצורך למוכרם לאחר, נמצא דכהאי גוונא אית ליה 
נמי מיגו דיכל לזכות בהן ולמוכרן, ודוקא היכא דלוקט יותר מהשיעור דיכול למכור ליכא 
מיגו דזכי לנפשיה, ובכה"ג בקושטא לא קני מי שהגביה עבורו אלא דיש לדון בכהאי גוונא 
אי לדברי רש"י הנ"ל זכי לעצמו, או דנימא דכיון דהוי מילתא דאיסורא לזכות יותר מהשיעור 
נימא דלא ניחא ליה למקני, ונמצא דהפירות הפקר, אלא דעדיין י"ל דאפילו היכא דלוקט 
לכמה בני אדם ראשון ראשון דקונה זוכה בו חבירו כל אחד ואינו זוכה כלל עבור עצמו, דהא 
שרי ליתן מתנה בשיעור המועט, ונמצא דעתה אין לו לעצמו כלל, וא"כ שרי שוב ללקוט 
לצורך עצמו ואת זה מזכה לחבירו ג"כ. והיינו דנימא דמה שלוקט לצורך חבירו אינו מכח 
זכיית עצמו כלל, אלא דנעשה שלוחו של חבירו לזכות לו מן ההפקר, ומהני מדינא דמיגו 
דזכי לנפשיה במעט, ואחר שזכה חבירו באותו דבר המועט נמצא דיש לו לזכות לעצמו 
שיעור המועט ומזכה נמי לחבירו, וכעין שכתב הגרע"א הנ"ל )בהערה( בענין תופס לבע"ח.

מיהו כל זה לא מהני אלא לענין איסור סחורה דיש לומר דזוכה לחבירו המעט בכמות 
המותרת דיכול לזכות לעצמו עד שיעור מזון ג' סעודות, אכן להרמב"ם דהוא איסור על 
הקצירה גופה, לא מבעיא לדברי המעדני ארץ דהוא איסור על הקצירה כדרך הבעלים, 
אלא דאפילו לדעת חזו"א דהכל הוא מדררא דאיסור סחורה, לא מהני כלל מה שזוכה בהן 
חבירו ראשון ראשון, דהא מה שסוף סוף לוקח יותר מכמות ג' סעודות חשיב סחורה, וכמו 
שהכריע חזו"א לדינא, ורק להר"ש ודעמיה דאין האיסור קצירה אלא לבעלים לחוד, א"כ 
י"ל דאה"נ לבעלים גופיה לעולם אסור, לר"ש במשומר לחוד, ולרמב"ן במופקר בלא שינוי 
ולגר"א אף בשינוי וכנ"ל, וכה"ג אסור אע"ג דאינו זוכה בפועל, משא"כ לאחרים אין איסור 
כלל אלא היכא דזוכה ואח"כ מוכר להם תמורת דמים על הפעולה או הדבר, ובזה יש לדון 
דחשיב סחורה אי זכה לעצמו וכנ"ל, משא"כ בנותן להם בחנם פשיטא דזכו מעיקרא. אכן 
בלשון החזו"א )סי"ב סק"ו( נראה דאף להר"ש איכא איסורא דסחורה כדעת הרמב"ם, אלא 
דאין האיסור אלא היכא דאוצר הרבה דזה הוי כסחורה, ולפ"ז י"ל דהיכא דנותנו לאחרים 
ליכא איסורא בקצירה כלל לדברי הר"ש, ונראה דלדברי הרמב"ם מודה החזו"א דאיכא 
איסור בעצם ההבאה בכמות גדולה אע"ג דאינו זוכה לעצמו כמבואר בלשון הרמב"ם דנקט 
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זכיה ושליחות בפירות שביעית והמסתעף לגדר הפקר דשביעית

האיסור בקצירה ולפ"ז להרמב"ם אסור בכל גווני מדרבנן. ]אלא דבחזו"א י"ב סק"ו נראה 
דר"ל דקצירה הוא על הבעלים לחוד וצ"ת[.

ולפי זה מצינו היתר לשלוח אדם אחד ללקט לכמה אנשים תמורת שכר פעולה, דבזה לדעת 
האחרונים הנ"ל ליכא ריעותא דחב לאחריני כיון דיש לו ריוח מזה, ומיהו אינו זוכה עבורם 
אלא היכא דמכוין דיזכה כל אחד מיד בשיעור הנצרך לו במתנה, ולעצמו נוטל לבסוף, 
דבכהאי גוונא יש לו מיגו דזכי בכל שעה ושעה דומיא דבעל חוב היכא דיכול ליטול לעצמו 
ודוקא היכא דזכה עבור כולן כאחד מבואר לדברי הב"י והש"ך דמהני ולדעת הסמ"ע לא 
מהני ונעשה הכל כהפקר. והיכא דאין לו ריוח מזה כלל אסור בלאו הכי לזכות עבור חבירו 
כיון דחב לאחריני, ומכל מקום היכא דאית ליה מיגו זכה וכנ"ל, ובלא מיגו לא זכה כלל וחייב 

ליתנו למי שרוצה הראשון כדין ההפקר.

וכ"ז לדברי התוס' דלא בעינן שלוחו של בעל הממון כלל, או לדברי הנה"מ הנ"ל דבהפקר 
לדינא לא בעינן בזכיה שלוחו של בעל הממון, משא"כ לדברי הר"ן ורמב"ן הנ"ל דס"ל 
דלעולם בעינן שלוחו של בעל הממון כבר נתבאר ע"פ הגריש"א ועוד דלעולם לא יהני 
בהפקר דשביעית זכיה לחבירו, כיון דאינו הפקר מדעת הבעלים, וא"כ אף היכא דשרי ליה 
לעכב הממון עבור חבירו מ"מ אינו זוכה עד שיגיע ליד השני, ובכה"ג להראשונים דזוכה 
לעצמו נמצא דבתשלום עובר על איסור סחורה, ובנותנו לו בחנם היכא דליכא מיגו דזכי 

א"כ לעולם לא זכה חבירו עד שיגיע לידו, ואם לקחו אחר מידו זכה בו.

והנה היה מקום לדון בזה דכי היכי דיש לו בני בית מרובים יכול ליטול לצורך כולם וכמבואר 
ברמב"ם פ"ז ה"ג לענין ביעור וכדכתבו הר"ש וריבמ"צ פ"ט מ"ח דיכול להניח שיעור ג"ס לכל 
בני ביתו, וכ"כ החזו"א בסדר השביעית )סי' כו סק"ו( דיכול ללקוט מפירות שביעית לצורך 
בני ביתו לימים מועטים, ]וע"ע בדרך אמונה פ"ד בצה"ל סקש"ט מדברי החזו"א והקה"י 
בזה[, ולפ"ז י"ל דכל היכא דממנה חבירו ללקוט עבורו הוי כאורח המתארח אצלו דיכול 
ללקוט בעבורו, וכמ"ש הפוסקים גם לענין ביעור, וה"נ י"ל דכל שמינוהו להביא עבורם חשיבי 
כאורחיו. אכן יש לחלק בזה, דאורחים או בני ביתו חשיב מלקט עבור עצמו, דעליו מוטל עתה 
להאכילם ומש"ה הותר ללקוט יותר דומיא דהתירו בתו"כ להאכיל לשכירו ולקיטו אע"ג דהן 
נכרים, משא"כ עבור אחרים שאינם אוכלים על שלחנו חשיב זכיה לדידהו, ותלי בכל הנ"ל.

וע"ע בחוט שני )במהדו"ח עמוד שצח(, דכתב לענין לקיטת אתרוגים של מצוה, דמסתברא 
דלא ילקוט עבור עצמו כי אם ב' אתרוגים בלבד שיהיה לו להחליף, ובנזר החיים )עמוד 
קכב אות לז(, הביאו משם הגר"ח קניבסקי דמותר ליקח אתרוגים עבור בניו. ונראה כוונתו 
כהאמור דבזה לא חשיב חב לאחריני, אכן י"ל דלא זכו בזה עד שבא לידם וכנ"ל, מיהו בזה 
י"ל עוד דהוי כבני ביתו דיכול לכתחילה ללקוט עבורם משא"כ באחרים אסור. וע"ע בשו"ת 
משנת יוסף חי"ב סכ"א סק"ד, דצידד דביש הרבה אתרוגים לא חשיב חב לאחריני, ע"ש, ולא 
מצאנו חילוק זה בענין תופס לבע"ח וצ"ב. ]ומכל האמור יש לדון עוד לענין קונים פירות 
שביעית מנכרים להחזו"א דהוא מטעמא דשליחות וכן הנוטלים מחלוקת אוצר בית דין אי 

מותר עבור אחרים, ואכ"מ[.
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מה דינם של ה'חלגלוגות' - רגלת הגינה המצויה בגינות וגדלה בהם בר? האם 

יש בהם קדושת שביעית ומהו הנידון על זמן ביעורם, והאם מותר לעשות מהם 

מיני רפואות, מאמר זה סוקר את גידול הצמח וייעודיו ועומד על השאלות אותם 

צמח זה מעורר מלימוד הסוגיות ועד לשדות הבר וצידי הרחובות. מאמר זה 

מתפרסם לקראת צאתו של ספר 'משנת השדה' בימים אלו.

רבי אלחנן בקרמן שליט"א
מחבר ספר 'משנת השדה'

רגילה - חלגלוגות
בתקופה זו – תקופת הקיץ, מצוי מאוד ירק ה'רגילה' בארץ ישראל. הצמח נקרא במשנה 

גם בשם 'חלגלוגות'  ובזמננו הצמח נקרא בשם 'רגלת הגנה'. הירק גדל בר בחודשי הקיץ 

בגינות בכל רחבי הארץ בעיקר בשטחים מושקים וניתן למצא אותו כמעט בכל חצר. בשדות 
הירקות העשב נחשב ל'עשב רע' המזיק לגידול. הירק מתפשט במהירות על ערוגות הירקות 
ומכסה אותם במרבד ירוק והמגדלים משתמשים בחומרי הדברה להשמדת הצמח. הירק 
ראוי לאכילה, ובשווקים הערביים ובחנויות לממכר ירקות אורגניים נמכרים בקיץ אגודות 

של ירק זה בכמה שקלים. 

כאשר נזדמן לידי צמח זה כעת בחודש סיון, ראיתי כמה הילכתא גבירתא מהלכות שביעית 
אפשר ללמוד מצמח זה, בהלכות ספיחין, ביעור, מאכל אדם ומאכל בהמה ועוד ונעלה את 

הדברים לפני הלומדים בס"ד, ראה תמונות הצמח על גבי הכריכה הקדמית והאחורית.

שמות הצמח: רגילה, חלגלוגות, פרפחינא

במסכת שביעית הצמח נזכר שלש פעמים. בפרק ט משנה א נזכר הצמח בשם 'חלגלוגות' 

וכך גם במסכת יומא )יח, ב(. ובשני מקומות אחרים במסכת שביעית )פ"ז משנה א ופ"ט 

משנה ה( נזכר הצמח בשם 'רגילה'. וכתבו הראשונים מפרשי המשנה שם שזהו אותו הצמח 

בשמות שונים. ויש שדייקו מלשון הרמב"ם )שביעית ט, א( שחלגלוגות הוא מין של רגילה 
שעליו גדולים וקלחו ארוך.

ובמסכת ראש השנה )דף כו, ב( ובמסכת מגילה )דף יח, א( נאמר: "לא הוו ידעי רבנן מאי 
חלוגלוגות. יומא חד שמעוה לאמתא דבי רבי דחזית לההוא גברא דקא מבדר פרפחיניה, 
אמרה ליה: עד מתי אתה מפזר חלוגלוגך". וכן הוא בתלמוד ירושלמי מסכת פאה )פרק ח 

הלכה ד(. כך שלצמח זה יש שלש שמות: חלגלוגות; רגילה; פרפחינא.

זיהוי הצמח בזמננו

אין ספק בדבר זיהוי הצמח. זהו הצמח הנקרא בזמננו רגלת הגינה כפי שהוא בתרגומי 

הכריכהמצורפות בגב להבנת המאמר תמונות 
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רגילה - חלגלוגות

הלע"ז של הראשונים ראה בהרחבה בהערה1.  הרמב"ם ועוד ראשונים כתבו את שמותיו 
בערבית 'רג'לא' וכן 'בקלה'. שמות המצויים בשימוש בערבית עד היום. ובבירור שערכתי 
נודע לי כי אצל ערביי הארץ שגור השם 'פרפחינא' )וכך הוא אף בכורדית( אך אצל הזקנים 

שבהם הצמח נקרא בשם 'ריג'לה'. 

באופן כללי יש לציין, כי גם בצמחים שהינם מזוהים ללא ספק, יתכן כי הזן הנידון בדברי 
חז"ל שונה מעט מהזן המצוי בזמננו ולעתים להבדל בין זנים יש משמעות הלכתית בפרט 
בהלכות שביעית, כגון לגבי זמן הביעור, ושימושו כמאכל אדם, מאכל בהמה או רפואה. עוד 
נציין כי בזמננו פותחו כמה זנים תרבותיים בהם זני מכלוא שונים. חלק מהזנים משמשים 
כצמח נוי שכן הפרחים שלהם יפים. במשתלות נמכרים צמחים אלו תחת השם 'רגלת 
הגינה – פורטלקה'. בזנים אלו הטעם אינו משובח ואינו נועד למאכל )נפק"מ לקדושת 

שביעית, כלאים ועוד(.

תיאור הצמח

רגלת הגינה נחשב לאחד משמונת הצמחים הנפוצים ביותר בעולם. הצמח הוא ירק חד שנתי 
הגדל בר והוא טוב למאכל אדם ואף למאכל בעלי חיים ויש המאכילים אותו לתרנגולים. 
החלק הנאכל הוא בעיקר העלים אשר הם בשרניים ומלאי מים ועשירים ברכיבים תזונתיים 

בריאים, בהם: אומגה 3 ועוד ויטמינים וחלבונים. ובהמשך נרחיב על כך.

תקופת הגידול העיקרית של הצמח היא בקיץ. החל מסביבות חודש אייר הוא גדל בכל מקום 
כצמח בר. הצמח זקוק לחום וללחות. מסיבה זו הצמח גדל  בקיץ, אך דווקא במקומות לחים 
כמו גינות בהם מערכות השקייה או שדות ירק מושקים. הירק אינו מטפס לגובה אלא זוחל 
על הקרקע ויוצר מרבד ירוק. למי שאינו בקי בזיהוי הצמחים הצמח אינו מוכר, אך למעשה 

הוא קיים בקיץ כמעט בכל חצר וגינה בה יש לחות.

פריחת הצמח היא צהובה, והזרעים נוצרים במהירות שיא. הזרעים שלהם בשלים ומתפזרים 
תוך כשלשה שבועות בלבד מנביטת הצמח. כך שבמשך כל חודשי הקיץ ניתן לראות את 
השלבים השונים של הצמח. החל מצמחים שזה עתה נבטו, לצד צמחים בעלי פרחים צהובים  
וצמחים עם תרמילי זרעים. הזרעים קטנים מאוד וצבעם שחור. כאשר הירק נקטף למאכל 
לרוב כבר קיימים בחיקי העלים תרמילי זרעים רבים מאוד. כתוצאה מכך נראים על אגודות 

הירק נקודות שחורות קטנות, הם הזרעים.

צמח זה נזכר בראשונים בשפות רבות ובבירור אצל מתורגמנים מקצועיים התברר שכל הלעזים   .1
מתייחסים לאותו הצמח. בספר הערוך ערך חלגלוגות כתב: "פירוש בלשון ערבי פרפחינא ובלע"ז 
פירקקלי. וכעי"ז ברש"י )מגילה יח, א( כתב שהוא בלע"ז 'פיקקלי'. זה שמו של הצמח באיטלקית 
)porcacle( וכ"כ באוצר לעזי רש"י. וברש"י בראש השנה )כו, א( כתב שהוא בלע"ז 'עורקקלי' והוא 

כנראה ט"ס וצ"ל 'פיקקלי' .

באוצר לעזי רש"י ציין שבחלק מהנוסחאות ברש"י בראש השנה ובמגילה הגירסא היא "פולפייר" 
שהוא שמו של צמח זה בצרפתית )pulpier(. הר"ש והרא"ש )שביעית ט, א( כתבו: 'פורפי"ר 

בלע"ז'. והיינו הך וכך ההגייה של שם הצמח בצרפתית בזמננו.

בפירוש הרע"ב על שביעית ז, א וכן בט, א כתב שהוא בלע"ז "ווירדולאגש' או  'בירדולגיש'. וכן 
במלאכת שלמה על המשנה שם. זהו שמו של הצמח בספרדית )verdolaga( שמו באנגלית: 

.)Portulaca oleracea :הצמח נקרא גם  'פורטולקה' )שם מדעי .purslane

61

כה
הל

ה 
שד

  
דה

ש
ת 

כו
לי

 ה



על המלקטים את הצמח בגינות לנקות היטב את העלים והגבעולים ולוודא שאין 
עליהם חרקים

הנידונים במשנה ובגמרא לגבי הצמח

במסכת שביעית )ז, א( נמנית הרגילה נמנית בין הצמחים העומדים למאכל אדם. ובמסכת 
שביעית )ט, א(: נמנו 'חלגלוגות' עם הצמחים שאין כיוצא בהם נשמר, וחזקתם הפקר. 
וכתבו הראשונים שחלגלוגות היינו רגילה. ובהמשך הפרק )משנה ה( נידון מהו זמן הביעור 

של 'רגילה'. 

במסכת עוקצין )ג, ד( נחלקו חכמים ורבי יהודה אם מקבלים טומאת אוכלין שלא במחשבה. 
היינו, אם הצמח מוגדר כעומד למאכל אדם אף ללא שחישב עליו בפירוש לאכלו. ובמסכת 
יומא )יח, א( נמנו חלגלוגות עם הדברים שמביאין לידי טומאה ואין מאכילין את הכהן גדול 
בעיו"כ. במסכת עירובין )דף כח, א( אמר רב יהודה אמר רב שמערבין בחלגלוגות, דהיינו 

שהם נחשבים לאוכל.

במסכת יומא )יח, ב( ובמסכת ראש השנה )כו, ב( למדו רבנן משפחה של בית רבי, ש'חלגלוגות' 
הן 'פרפחינא'. 

הרגילה כמאכל אדם בזמן חז"ל 

המשנה )שביעית ז, א( מונה ששה צמחים שנוהגים בהם דיני שביעית מפני שהם 'מאכל 
אדם' ואחד מהם הוא 'רגילה'. וכתבו הר"ש והראשונים שהמשנה מנתה צמחים שהם מאכל 

אדם על ידי הדחק וקמ"ל דאף הם נחשבים למאכל אדם. 

וכך מבואר גם במסכת עוקצין )פ"ג משנה ב( לדעת תנא קמא, ירקות שדה, היינו ירקות 
העולים מאליהם אינם מקבלים טומאת אוכלין אלא אם כן חישב עליהם לאכילה. ורבי 
יהודה אומר: "חוץ מכרישי שדה והרגילה ונץ החלב". וביאר הרמב"ם שם שהם מפורסמים 
וידועים למאכל אדם כירקות גינה, ולכן לדעת רבי יהודה נחשבים לאוכל אף ללא שחשב 

עליהם לאוכלם.

ובמסכת שביעית )פרק ט משנה א( נאמר: "הפיגם והירבוזין השוטים והחלגלוגית כוסבר 
שבהרים והכרפס שבנהרות והגרגר של אפר פטורין מן המעשרות ונלקחין מכל אדם בשביעית 
שאין כיוצא בהם נשמר". כאמור לעיל, חלגלוגות ורגילה הוא אותו הצמח בשמות שונים. 

צמחים אלו אין רגילים לזרעם ואף כשהם גדלים בגינה הבעלים מפקירן והם פטורים 
מתרומות ממעשרות, ומותר ללקחם מכל אדם בשביעית כיון שאין חשודים לשמרם. 

הרמב"ם  כתב שצמחים אלו אין בהם איסור ספיחין אף אם גדלו בשביעית וזה לשונו: 
)שמיטה ויובל ד, ג(: "הא למדת שאין אוכלין מפירות שביעית אלא פירות האילנות והעשבים 
השוטים שאין זורעים אותם רוב האדם כגון הפיגם והירבוזין  השוטין וכל כיוצא בהן". 
הרמב"ם הזכיר שתי דוגמאות אלו מתוך המינים שנשנו במשנה ו"כל כיוצא בהם" בא לרבות 

אף שאר המינים שנזכרו שם ובכללם חלגלוגות. 

הר"ש פירש משנה זו בצמחים שהתחילו לגדול בשישית, ודנו הפוסקים אם לדעת הר"ש 
יש בהם איסור ספיחין אם גדלו בשביעית עיין חזון איש. ומכל מקום להלכה נקט החזון 

איש )שביעית ט, יז( שאין בהם איסור ספיחין.
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רגילה - חלגלוגות

הרגילה כמאכל אדם בזמננו

יש הבדל בשימוש בצמח בין הארצות השונות. בארצות ערב השימוש בצמח הוא נפוץ, 
וכפי ששמעתי ממומחים, בירדן, מצרים וסוריה, הירק נמכר בקיץ בכל חנויות הירקות. 
אמנם בארץ ישראל בזמננו למרות תפוצתו העצומה של הצמח בכל מקום, רוב מוחלט 
של בני האדם אינם מכירים כלל את הצמח. וקרוב לוודאי שמספר אוכליו בין היהודים 
בארץ ישראל הוא אחד לכמה אלפים ואולי פחות מכך. ואף אצל ערביי הארץ מספר אוכלי 
הירק הולך ופוחת )אך עדיין ניתן למצאו בדוכנים בודדים בשווקים הערביים(, וכידוע לכל, 
בזמננו מספר מלקטי העשבים לאכילה נמוך מאוד, ויש רק יחידים המכירים את העשבים 

ומלקטים מהם לאכילה.  

מאידך, בשנים האחרונות נערכו מחקרים רבים בכל העולם על ירק זה, ונודע שירק זה עשיר 
בערכים תזונתיים מועילים רבים, בהם אומגה 3, חלבונים ווויטמינים רבים. מסיבה זו יש 
משוחרי הבריאות שמחזרים אחר ירק זה והוא נמכר בחנויות לממכר ירק אורגני. בשנים 
האחרונות יש מגדלים בודדים שאף מגדלים את הצמח בצורה מסחרית. אך למעשה מדובר 
עדיין במספר קטן מאוד של אנשים האוכלים את הצמח. יתכן שבשנים הבאות עם פרסום 

תכונותיו היחודיות של הצמח ישתנה המצב.

והנה אף בזמן המשנה הצמח לא שימש כמאכל לכל אדם כפי שכתבו הראשונים וכפי 
שנתבאר לעיל ואעפ"כ הוא הוגדר כמאכל אדם. אמנם מסתבר מאוד שבזמן חז"ל שליקוט 
ירקות שדה היה דבר מצוי, מספר האוכלים היה גבוה יותר מאשר בזמננו, ועל כן יש לדון 
אם יש בו קדושת שביעית בזמננו. ועיין חזון איש )שביעית יד, י וכן מעשרות סימן א ס"ק 

ל'( שהכריע שאם נשתנה מנהג בני האדם משתנה הדין. 

ושמעתי שבשנים עברו היו מבני המושבים ובעיקר  מבני תימן שהיו מלקטים את הירק 
הן למאכלם והן למאכל התרנגולים. ואף כאן יש לדון אם הדבר מותר בשביעית שכן מאכל 
אדם אסור להאכיל לבהמה. אך יתכן שיש מקומות בהם השימוש לתרנגולים נפוץ מאוד 
ושם הצמח יוגדר כעומד למאכל אדם ולמאכל בהמה והדבר תלוי במחשבת המלקט כמבואר 

במשנה בשביעית פרק ז.

עוד יש לדון בשימוש בצמח לרפואה. בחנויות טבע נמכר מיצוי של עלי הצמח הנחשב 
כמועיל לריפוי פצעים ובעיות עור שונות )נקרא 'מיצוי פורטולקה'(. ויש המשתמשים בעלים 
הטריים של הצמח לריפוי הפצעים, ובמחקרים שפורסמו נודע כי יש בו תכונות ריפוי רבות. 
אם הצמח מוגדר אף בזמננו כ'מאכל אדם' הרי שאסור להשתמש בו לרפואה, כפי ששנינו 

"מאכל אדם אין עושין ממנו מלוגמא". ואם אינו מוגדר כמאכל אדם, מותר.

דין ספיחין בצמח הרגילה בזמננו

כאמור לעיל, במשנה נאמר שהרגילה היא מהירקות שאין כיוצא בהם נשמר. ולדעת הרמב"ם 
אין בהם איסור ספיחין אף אם כל גידולם בשביעית.

אמנם כאמור לעיל, בשנים האחרונות לאחר המחקרים שהתפרסמו על תכונותיו הטובות של 
הצמח, יש המגדלים את הצמח בצורה מסחרית. נכון לשנים אלו מדובר במגדלים בודדים 
ממש שכן הדרישה לירק היא נמוכה, אך ייתכן כי לאור המחקרים שנערכו בעניין ופרסום 
תכונותיו של הצמח, יהיה שינוי בעתיד במגמת צריכת הירק והוא יהיה נפוץ יותר לאכילה. 
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במשרד החקלאות ב'מחקר ופיתוח רמת נגב' נערך מחקר מקיף בשנים האחרונות )על 
ידי מר עופר גיא שסייע בידי בבירור המציאות בענין זה( אשר בדק את אפשרות גידול 

הירק לאכילה בצורה מסחרית. 

אם אכן בעתיד רוב בני אדם יזרעו את הצמח אזי ישתנה דינו ויהיה בו איסור ספיחין, כפי 
שכתב החזון איש:  )שביעית ט, יז(: "ויש לעיין בירקות הזולים שהתירו חכמים אי נשתנה 
הדבר בדור מן הדורות ורוב בני אדם זורעים אותו, אי אסור השתא משום ספיחין וכן האסור 
משום ספיחין שהוזל לבני אדם ואין הרוב זורעין אותו אי הותר. ומסתברא דכל שתקנו 
חכמים כעין דאורייתא תיקון ובדאורייתא אזלינן בתר שעתו כמש"כ סי"ד סק"י והטעם 

שחילקו חכמים מחייב הדבר דאזלינן בתר שעתו".

ואף במצב הנוכחי, יש מן הפוסקים שכתבו כי אף בצמחים שנזכרו במשנה שאין בהם איסור 
ספיחין, אם עבר וזרע אותם בשביעית הרי הם אסורים. כך דייק במשפטי ארץ )שביעית, 

טז, ז( מדברי החזון איש.

ולגבי הירק הנמכר בתקופות אלו בחנויות ה'אורגני'. שמעתי ממר עופר גיא וד"ר עבד עזב שרוב 
הירק הנמכר בחנויות אלו הוא אכן מאותם מגדלים בודדים הזורעים אותו בצורה מסחרית. 
)בגידול מסחרי משתמשים בזנים שהעלים שלהם רחבים יותר(. אמנם בבירור שערכתי נודע 
כי בחלק מהחנויות משווק ירק שנלקט מגידול בר. כך נמסר לי מחברת 'אורגניקא' מהישוב 
יתד שבעוטף עזה, שם מגדלים ירק אורגני ללא ריסוס. כתוצאה מהעדר הריסוס, גדל הצמח 
ומתפשט על גבי ערוגות הירק, והוא נלקט ונמכר. גם בירק הנמכר בשווקים הערביים יתכן 
מאוד שהוא מגידול בר. כך שעל הרוצה לקנות ירק זה בשנת השמיטה מחנות מסודרת, 

לברר תחילה אם הוא מגידול בר או מזריעה בשביעית. 

כך או כך, חשוב להדגיש שהנידון הוא לגבי איסור ספיחין, אך מכל מקום יש עליו קדושת 
שביעית ואיסור סחורה. 

זמן הביעור של 'רגילה'

במשנה )פרק ט משנה ה(  נאמר לגבי זמן הביעור של רגילה: "אוכלין ברגילה עד שיכלו 
סגריות מבקעת בית נטופה". משנה זו צריכה ביאור. מה ל"רגילה" אצל "סיגריות" ומדוע 

דווקא סיגריות שבבית נטופה. 

נקדים כי בעוד הצמח "רגילה" מזוהה בלי ספק, ה"סיגריות" אינן מזוהות כלשון הרמב"ם 
בפירוש המשנה: "הסיגרות, היו ידועות במקום ההוא אבל אנו אין אנחנו יודעים אותה". אף 
הגירסא אינה ברורה, יש גורסים "סינריות" ובתורת כהנים )בהר פ"ג( הגירסה - "סנדיות" 

ועוד גירסאות. 

ובעיקר ביאור דברי המשנה נחלקו הרמב"ם והראב"ד.

כתב הרמב"ם בפירוש המשנה: "ורגילא, היא עשב חלגלוגות ויש בו לחות הרבה ובשביל 
זה תעמוד ימים רבים ואם פסקה ממקום אחד נמצא באחר שהיה יותר לח ממנו ואע"פ 
שאין אנו רואים אותה היא במקום נסתרות מן הארץ שכן דרך גדילתה וכשהם רואים שיבש 
עשב ]פלוני, ע"פ תרגום ר"י קפאח[ בבקעת בית נטופה יודעים שכבר יבשה ]הרגילה, ע"פ 
תרגום רי"ק[ בכל מקום ולא נשאר ממנה כלום, מפני שזו הארץ לחה מאוד ובשביל זה 
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רגילה - חלגלוגות

נקראת בית נטופה שהיא הארץ רבת הלחות ועשב ההוא עומד ימים רבים על הארץ והיא 
הסגריות והיו ידועות במקום ההוא אבל אנו אין אנחנו יודעים אותה".

ביאור הדברים: צמח הרגילה הוא צמח הגדל במקומות לחים. וכך הוא בזמננו, הצמח גדל 
רק במקומות בהם יש לחות. כך ניתן לראות ברחובות הערים גינות סמוכות זו לזו, האחת 
מושקית וחברתה אינה מושקית. בגינה המושקית ניתן לראות מאות צמחי רגילה הזוחלים 
על הקרקע ואילו בגינה היבשה הצמח בקושי גדל. מסיבה זו גם כאשר הצמח נעלם לכאורה 
מעל פני האדמה, עדיין נמצא למצוא אותו במקומות לחים. יתכן שבצורת גידולו בה הצמח 
נשרך על הארץ, הוא קיים גם תחת סלעים ואבנים בהם קיימת עדיין לחות והצמח מתקיים 
שם, והחיה יכולה לאכלו. ולכן נחשב שעדיין הוא לא כלה לחיה מן השדה ומותר לאכלו. 
אך אם הגיע שלב שבו הצמח הנקרא 'סיגריות' כלה בבקעת בית נטופה, זהו סימן שצמח 
הרגילה כלה בכל מקום. ובתפארת ישראל כתב: "סגריות, הרגילה הגדילה מסוגר תחת 

הארץ". משמע שפירש שהוא אותו הצמח הגדל במקום מסוגר ולח.

בקעת בית נטופה היא מקום בעל לחות גבוהה מאוד. לדברי הג"ר בנימין קרלנשטיין שליט"א 
מח"ס 'ים ודרום ירשה' )אשר בימים אלו יצא לאור עולם( יש ראיות כי מדובר בבקעה 
הנקראת אף בזמנינו בשם זה. מקומה בגליל התחתון, סמוכה ל'ציפורי' מצפון. )המוביל 
הארצי עובר בה בתעלה פתוחה(. זיהויה מתאפשר על סמך חורבת נטוף בקצה המזרחי של 
הבקעה, כק"מ ממערב לעילבון, ועל סמך שמה הערבי של הבקעה 'סהל-אל בטוף' = 'בטוף' 
קיצור של 'בית-נטופה'. בבקעה  מתנקזים מים רבים בימות החורף מההרים שסביבה שאין 
להם מספיק מוצא, בנוסף לכך שהקרקע כבדה וסופגת בקושי,  לכן האדמה לחה זמן ניכר 
אל תוך הקיץ. אמנם בפירוש הרש"ס על הירושלמי שם כתב שהוא באיזור עזה ויל"ע, אכן 

גם באיזור עזה יש מי תהום גבוהים והאדמה לחה.

שיטת הראב"ד

בביאור הראב"ד לתורת כהנים )פרשת בהר פ"ג( פירש את דברי המשנה באופן אחר. לפי 
פירושו דברי המשנה הם המשך של דברי רבי שמעון השנויים בקטע שלפניו: וכך נאמר 
במשנה: "רבי שמעון אומר כל ירק אחד לביעור. אוכלין ברגילה עד שיכלו סגריות מבקעת 

בית נטופה".

לשיטת רבי שמעון, לגבי הביעור כל מיני הירקות נחשבים למין אחד, ולכן כל עוד קיים 
בשדה מין ירק אחד אפשר לאכול אף את מיני הירקות שכבר כלו מן השדה. ועל כך מביאה 
המביאה דוגמה של ירק מוקדם וירק מאוחר. רגילה היא ירק המקדים וכלה ראשון מן השדה, 
וסיגריות בבית נטופה הן ירק הכלה אחרון. וזה לשון הראב"ד: "שני מיני ירקות הן והרגילה 
היא כלה ראשונה וסנדיות כלות אחרונות לכל ירקות". וכן כתב בפירוש ר"ש סירילאו על 
הירושלמי שם. ובפירוש הר"ש על המשנה שם לא פירש קטע זה במשנה וכתב החזון איש 
)טו ד(: "והר"ש לא פירש כלום, אולי מפרש שהוא סיום דברי רבי שמעון ורגילה כלה מהר 

וסגריות בבקעת בית נטופה הן מאוחרות שבירק".

ומבואר מדברי הראב"ד שצמח הרגילה הוא צמח הכלה ראשון מן השדה. ולדעת חכמים 
אכן הוא חייב מייד בביעור ולדעת רבי שמעון אינו חייב בביעור כיון שיש ירקות אחרים 

בשדה. ונבא לדון בדברים על פי המציאות המוכרת בזמננו בצמח הרגילה. 

כפי שביררתי בבירור מקיף אצל המומחים הנ"ל, צמח הרגילה הוא צמח קייצי, עיקר תפוצתו 
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מתחיל בחודש אייר. הצמח דורש חום מצד אחד ולחות מצד שני. לכן הצמח נפוץ בקיץ 
בשדות לחות ומושקות. אמנם כפי ששמעתי משני מומחים המכירים את הצמח היטב 
שנים רבות, למרות שעיקר גידולו של הצמח הוא בתקופת הקיץ, הצמח קיים בשדות אף 
אחרי ראש השנה והוא נעלם רק עם תחילת הקור והגשמים )אמנם מאחד ממגדלי הירקות 

שמעתי שלא נתקל בירק אחרי ראש השנה(. 

וכאשר נדון בקדושת שביעית בצמח זה שהוא ירק והולכים בו אחר לקיטה, נמצא שהוא 
קדוש בשתי עונות. בעונה הראשונה שישית הנכנסת לשביעית, והירק הנלקט בתחילת השנה 
קדוש. אחר כך נעלם הצמח ולכאורה הוא כלה מן השדה כמה חודשים. בקיץ מתחילה העונה 
השניה של הצמח,  וכעת הצמח הוא כלשון הפוסקים 'ירק היוצא משביעית לשמינית'. 
והירק הנלקט בקיץ עד ראש השנה קדוש בקדושת שביעית, והנלקט בשמינית אינו קדוש.

ועתה יש לברר דין ביעור צמח זה. האם נוהג בו דין ביעור פעמיים, בתחילת חורף של שביעית 
ובתחילת חורף של שמינית, או שנוהג בו רק ביעור אחד כאשר הוא כלה בשמינית2. ואילו 
בתחילת חורף של שביעית למרות שהצמח כלה מן השדה לגמרי, אין בו ביעור כיון שהוא 

עתיד לחזור ולגדול בשנה השביעית.

שאלה זו היא יסודית בענייני ביעור ונוהגת לכל ירק שתחילת עונתו בקיץ וסופו בחורף.

נראה כי התשובה לשאלה זו תלויה בביאור דברי המשנה במסכת שביעית )ט, ד( "אוכלין 
על הדיופרא". ופירשו המפרשים על פי דברי הגמרא במסכת ערובין )דף יח, א( שמילה זו 
היא מלשון 'דו פרי' והוא מין אילן העושה פירות פעמיים בשנה. וברמב"ם מבואר שהוא 

מין תאנה. ומותר לאכול פירותיו עד שיכלו הפירות הצומחים בפעם השניה.

וכבר דנו המפרשים מהי המציאות של "דיופרא" ומהו סדר הצמיחה של שני הגידולים. ראה 
על כך בהרחבה בחיבור 'משנת זרעים' – שביעית' )הוצאת מכון משנת רבי אהרן – לייקווד( 
בחלק הביאורים על הר"ש עמוד רנג הערה 162( שם הביאו שני ביאורים במשנה זו ודייקו 

מדברי כמה מהראשונים לכאן ולכאן.

הביאור האחד, שהמציאות של הדיופרא היא שהגידול הראשון של התאנים כלה מן השדה 
קודם שהתחיל הגידול השני, ויש תקופה בה אין פירות כלל, ואעפ"כ אין ביעור על פירות 

הנידון איך מבערים ירק של שביעית היוצא לשמינית הוא נידון רחב שדנו בו הפוסקים ואינו מענין   .2
מאמר זה, ונזכיר רק מראי מקומות בקצרה. ברור שהנידון הוא רק על ירק שנלקט בשביעית. והנידון 
הוא אימתי הוא ביעורו. החזון איש )שביעית טו, ג( סובר שפירות שמינית אין מצילים מן הביעור, 
וכאשר כלים פירות שביעית אף אם כבר יש בשדה פירות שמינית, אין הם מצילים מן הביעור. 
אמנם בבית רידב"ז )סימן ח סעיף יג, וסימן ה' סעיף יח בהגהה לפאת השלחן, הערה למשמרת 
הבית דף כב ע"ב אות ל( ובמנחת שלמה )קמה, נא טו( כתבו שאף פירות שמינית מצילים ואכמ"ל 

בענין רחב זה.

והחזון איש לשיטתו כתב בתחילת הדברים לגבי ירקות וזה לשונו: "נראה דאין אוכלין ירק של 
שביעית בשביל ירק שיצא לשמינית כיון דזה שיצא לא קדוש". לפי זה המלקט ירק בשביעית 
קודם ראש השנה יצטרך לבערו מייד כשכלו הירקות התלושים מן השדה אף שהשדה עצמה 
מלאה ירק מחובר כיון שהוא ירק של שמינית. אמנם בהמשך דבריו כתב החזון איש שאפשר 
שאינו כן ולענין זה לא אזלינן בתר לקיטה אלא כל שהגיע לעונת המעשרות בשנת השביעית 

נקרא פירות שביעית וקרינן בהו יש לחיה בשדה, והניח הדבר בצ"ע. 
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רגילה - חלגלוגות

הגידול הראשון כיון שעתיד לגדול בשנה השביעית גידול נוסף ממין זה. וכן כתב בפשיטות 
במנחת שלמה לגרש"ז אוירבך זצ"ל )קמא סימן נא, אות טו(. 

הביאור השני, שהמציאות של דיופרא היא שהגידול השני מתחיל עוד קודם שכלו פירות 
מהגידול הראשון. ובמשנת זרעים שם דייקו כן מדברי החזון איש )טו, ג( שכתב על משנה 
זו וזה לשונו: "ועיקר דינא דאוכלין על הדיופרא נראה דאשמועינן דלא חשיבי כמין אחר או 
כפירות שנה אחרת, ואי דאיירי אף שלא חנטו בשביעית הוי חידוש טפי". לא נרחיב בדבריו 
הנוגעים לעיקר שיטתו שם בדין ביעור פירות שביעית כשיש בשדה פירות שמינית. ומכל 
מקום בספר 'משנת זרעים' דייקו מדבריו שנקט שהמציאות בדיופרא היא שלא כלה המין 
הראשון עד שמתחיל הגידול השני, ולכן חיפש החזון איש אחר החידוש שבמשנה זו. לפי 
שיטה זו, בצמח שבו הגידול הראשון אכן כלה לפני תחילת הגידול השני, יש לבער שני 
ביעורים, וכ"כ בחידושים וביאורים )פ"ט משנה ד(. אמנם יש שדייקו מדברי החזון איש )טו, 
ח( שבתוך דבריו שם דן לגבי ביעור בירקות בחורף של שביעית ב"ירק הגדל בסתיו ואינו 
גדל בקיץ",  ודייק מדבריו שאם הוא חוזר וגדל בקיץ אין לו ביעורבחורף ויש לדון אם דיוק 

זה מוכרח עי"ש.

לגבי זיהוי הדיופרא ראיתי השערה כלשהי. אך לא הצלחתי עדיין לברר אם הוא מוכרחת 
ונקוה לברר בס"ד בהמשך. מן הסתם עם בירור המציאות של הדיופרא יתברר אף ענין זה.

והנה כאמור לעיל, צמח הרגילה הוא צמח הגדל בשתי עונות בשביעית וביניהם יש עונה 
בה הצמח כלה מן השדה, ויש לדון אם צמח כזה דומה לדיופרא )אם כי שם מדובר באילן 

וכאן בירק ויש לברר אם יש חילוק( ולכאורה הדבר תלוי בשני הביאורים הנ"ל ב'דיופרא'.

והנה לפי הראב"ד 'רגילה' היא דוגמה לירק שכלה ראשון. ועל כרחך מוכרח שמבערים אותו 
בתחילת החורף בסוף העונה הראשונה ומוכח שלצמח כזה יש שני ביעורים, ויש לו ביעור 
למרות שחוזר וצומח בקיץ. ולדעת רבי שמעון כל מין ירק אחד וירקות אחרים מצילים 
אותו מן הביעור עד שיכלו הסיגריות מבקעת בית נטופה )על עיקר שיטת רבי שמעון כבר 
הקשה הר"ש בשם הירושלמי שאם כן אין ביעור כלל, שהרי כל העת יש ירקות. עי"ש. וזו 

קושיא כללית בשיטת רבי שמעון שאינה נוגעת דווקא לענייננו(.

העולה מהדברים שלפי הראב"ד לכאורה מוכרחים לבאר שהמציאות ב'דיופרא' היא שהגידול 
השני מתחיל לפני שכלה הגידול הראשון ולכן אוכלים על הדיופרא.

משיטת הרמב"ם בביאור דין 'רגילה' אין ראיה לכאן או לכאן. ויתכן שהביעור שנאמר ב'רגילה' 
הוא בשנה השמינית ולא בשנה השביעית, ודין ה'רגילה' כמו 'דיופרא' וצ"ע.

שאלה זו נוגעת לכל מיני הירקות שתחילתם בקיץ וסוף גידולם בחורף, אך בפועל רוב 
הצמחים הללו אסורים בעונתם השניה באיסור ספיחין, והפוסקים דנו אם צמח האסור 
באכילה מציל מן הביעור וכן דנו אם ירק הגדל אצל נכרי מציל מן הביעור )עיין חזון איש 
שביעית טו, ח ומשפטי ארץ שביעית פרק כ"ט סעיף ט(. אך שאלה זו נוגעת למעשה בצמח 
ה'רגילה' שהוא מירקות שדה העולים מאליהם ואין רגילים לזרעם שאין בהם איסור ספיחין. 

והרה"ג ר' שאול רייכנברג שליט"א העיר כי הואיל והמציאות היא שהצמח גדל במקומות 
לחים, יתכן שבזמן חז"ל כאשר ישראל על אדמתם וכולם שמרו שמיטה כהלכתה, ולא זרעו 
ובוודאי לא השקו, ובוודאי המצב לא היה כמו בזמננו בו מי השטיפה והמזגנים נוטפים בכמות 
מרובה לחצרות ולגינות, יתכן והצמח לא היה מצוי בקיץ של שנת השמיטה, ולכן היה לו 
ביעור אחד בלבד בתחילת השמיטה, ואכן, אחד ממגדלי הירקות אמר לי שבשדות שאינם 
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מושקים הוא אינו מוצא את הצמח בקיץ. מאידך, ד"ר עבד עזב המכיר את הצמח שנים 
רבות אמר לי כי גם בשדות לא מעובדות ולא מושקות יהיו בשוליהם חלקות לחות יחסית 
בהם גדלים צמחי בר ושאריות של היבול וכך תוכל רגלת הגינה לגדול בצל צמחים אחרים 
אף אם לא משקים את השדה. אך ברור בלי ספק שבמצב כזה כמות הצמחים הגדלה תהיה 

קטנה יותר, ויש לברר היטב את המציאות בענין זה.

הדברים נתבררו עם החברותא הבה"ח נתן יחיאל לוין מישיבת מיר. ועם הרה"ג ר' יהודה 
פרידר שליט"א. יישר כח לרה"ג ר' שאול רייכנברג מח"ס משפטי ארץ שעבר על הדברים 

והעיר הערות נכבדות. 

תודות לעופר גיא, חוקר במו"פ רמת נגב אשר ערך מחקר על גידול צמח זה בצורה מסחרית, 
על המידע שקבלתי ממנו. 

תודות לד"ר עבד עזב מהפקולטה למדעי הבריאות באוניברסיטת בן גוריון שסייע בידי 
בבירורים על הצמח. )מאמרו המקיף על תכונות הצמח פורסם ב'על הכימיה' גליון 27(.
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האם איכא קדושת שביעית  בעצים שהנאתם וביעורם שוה

הנאתו וביעורו שוה ודיני קדושת שביעית בעצים הינם ענין רחב וסבוך, המאמר 
המובא כאן דן בשאלה חדשה אודות עצים בעלי טעם שריח עישונם נספג בבשר, 

סוקר נקודות רבות הנוגעות בסוגיא זו, מבררם ומגדירם.

רבי אשר הוכברגר שליט"א
מרבני ישיבת 'ראשון לציון'

 האם איכא קדושת שביעית 
בעצים שהנאתם וביעורם שוה

ישנם עצים שיש בענפיהם ריח טוב, ומשתמשים בהם לעישון הבשר ועל ידי כך הבשר 
מקבל מריח העצים. והנה סתם עצים העומדים להסקה אין בהם קדושת שביעית כמבואר 
בגמרא בב"ק קא, ב. אך יש לדון האם בעצים אלו כן ישנה קדושת שביעית מכיון שאינם 

עומדים רק להסקה אלא גם ליתן מטעמם בבשר.

ומלבד שנידון זה הוא נ"מ לגבי דין העצים עצמם לגבי איסור סחורה ושלא לאבדם, יש 
לדון עוד האם הבשר שהתעשן עליהם וקיבל ריח מהעצים יהיה קדוש בקדושת שביעית, 
כדין כל מאכל שקיבל טעם מדבר שיש בו קדושת שביעית שגם הוא נעשה קדוש בקדושת 

שביעית, דהא קיי"ל דטעם כעיקר.

דן האם יש לאסור משום ריחא א. 

אמנם איכא לדון דאף דהבשר קיבל טעם מהעצים שיש להם קדושת שביעית, מ"מ אינו 
בגדר טעם, דהרי אינו נוגע בעצים אלא הריח שיש בעצים עולה לבשר והוי ריחא בעלמא, 
וקיי"ל ברמ"א יו"ד סי' קח סעיף א, דריחא לאו מילתא ואינו אוסר בדיעבד, ורק לכתחילה 

אין לאפות בשר וחלב באותו תנור. 

ועי' בפמ"ג ]במ"ז סק"א ד"ה כתב[ דכתב דגם באיסור דרבנן אמרינן דלכתחילה ריחא 
מילתא, וממילא גם למאי דקיי"ל דשביעית בזמן הזה הוא דרבנן מ"מ אמרינן דלכתחילה 

ריחא מילתא היא.

אמנם ברמ"א שם מבואר דאם האיסור חריף ריחא מילתא, וכ"ש אם ההיתר חריף, ואפילו 
לאסור בדיעבד. ואם כן אף אי נימא דעישון הוא כריחא ולאו מילתא הוא, אם בבשר יש 
בו תבלינים חריפים יש לומר שיהיה הבשר קדוש בקדושת שביעית משום דריחא מילתא 

לגבי דבר חריף אף בדיעבד.

אך בשעה"צ סי' תמז סק"ו כתב דדבר חריף לגבי הא דריחא מילתא הוא רק היכא שרוב 
התבשיל הוא דבר חריף, ולפי"ז בנידון דידן כמעט לא שייך שיהיה דבר חריף דהבשר עצמו 
אינו חריף. אמנם ביד יהודה ]סי' צה בקצר ס"ק כב[ כתב דאינו תלוי כלל ברוב, אלא אם יש 
במאכל הרבה חריפות סגי דאמרינן דבולע ע"י הריחא ואוסר גם בדיעבד, וא"כ אם יש בבשר 

הרבה תבלינים חריפים דינו כדבר חריף וממילא איכא לבשר קדושת שביעית.

ומעתה איכא לדון האם לגבי קדושת שביעית לכתחילה נימא דריחא מילתא ואסור לגרום 

69

כה
הל

ה 
שד

  
דה

ש
ת 

כו
לי

 ה



שיהיה ריח אם יודע שילך לאיבוד, ]והיינו בגוונא דיודע שילך לאיבוד, דאל"ה ליכא 
איסור וכמו דליכא איסור לבשל פירות שביעית,[ או"ד דרק במאכלות אסורות קיי"ל דיש 
להחמיר לכתחילה דריחא מילתא, אבל בשביעית דהנידון רק אם יש בו קדושת שביעית 

התם ריחא לאו מילתא.

מאידך נראה דאם נימא דריחא מילתא לגבי קדושת שביעית, לא שייך בזה לכתחילה ודיעבד, 
ועד כמה דיש קדושת שביעית אמרינן דאם קיבל ריח יש בו קדושת שביעית, והביאור דרק 
במאכלות אסורות שייך לומר דאין לעשותו לכתחילה ובדיעבד לא נאסר, אבל בקדושת 
שביעית דכל הנידון אם קדוש או לא, ולכך עד כמה דקיבל ריח ממילא יש בו קדושת שביעית.

מבאר האם בעצים דהנאתן וביעורן שוה יש קדושת שביעית ב. 

ובגמ' )ב"ק דף קב, א. סוכה דף מ, א( איתא דעצים להסקה אין בהם קדושת שביעית כיון 
דאין הנאתו וביעורו שוה, והיינו דהעץ מתכלה ואח"כ יש הנאה דמבשל האוכל ]דהרי בשעה 
שהעצים בוערים אינו מבשל בהם ורק לאחר שנעשה גחלים[ ובכה"ג ליכא קדושת שביעית, 

אמנם הכא דהעצים יש בהם ריח וא"כ בשעה שהעצים מתכלים נותנים ריח בבשר, ולא 
דמי לכל בישול דהבישול לאחר שנעשה גחלים, משא"כ הריח נכנס בשעת הכילוי ולכך הוי 

הנאתו וביעורו שוה, וא"כ יש לדון דיהיה בהם קדושת שביעית.

אמנם ממה שכתבו האחרונים )הרדב"ז בפ"ח הי"א, וכן בחת"ס בסוכה מ, א( בשיטת הרמב"ם 
דלולב אין בו קדושת שביעית אף שהנאתו וביעורו שוה, כיון דסתם עצים להסקה הן עומדים 
ואין בהם קדושת שביעית כיון דאין הנאתם וביעורם שוה, ממילא גם בלולב אף הוא בכלל 
סתמות זו ואין בו קדושת שביעית אף דהלולב עצמו עומד לשימוש כזה שהנאתו וביעורו 
שוה, יש לדון דהוא הדין בעצים הנותנים טעם דהנאתם וביעורם שוה לא יהיה קדושת 

שביעית, כיון דרוב עצים אין הנאתם וביעורם שוה. 

אך היה מקום לומר דכיון דהעצים שיש בם ריח הם עץ מסוג שונה מכל העצים ובהני עצים 
שימושם הוא בהנאתו וביעורו שוה, ולכך יחול קדושת שביעית. אך זה אינו דהרי גם לולב הוא 
עץ בפני עצמו ואינו עומד להסקה ואעפ"כ אמרינן דאין בו קדושת שביעית, וע"כ דלא דנים 
על כל סוג עץ בפ"ע אלא דנים בכללות על העצים, וכיון שרוב העצים אין הנאתם וביעורם 

שוה ולא חל קדושת שביעית, וה"ה בהני עצים דיש בהם ריח לא תחול קדושת שביעית.

איברא דביאור זה דהטעם בשיטת הרמב"ם דלולב אינו קדוש בקדושת שביעית הוא כיון 
דסתם עצים להסקה עומדים לא ברירא, והרבה אחרונים )וכ"כ אור שמח הל' פרה אדומה 
פי"א ה"ז, וכן נקט המהרי"ל דיסקין( כתבו בטעמו של הרמב"ם דבלולב ליכא קדושת שביעית 
משום דלא חל עלייהו קדושת שביעית בלקיטה למצוה, ופשטות דבריהם מורה דלולא האי 

טעמא היה חל קדושת שביעית בלולב כיון דהנאתו וביעורו שוה. 

ולדבריהם מבואר לכאורה שדנים על כל עץ בפני עצמו מהו סוג שימושו, וא"כ הוא הדין 
בהני עצים דיש בהם ריח ושימושם שנותנים ריח באוכל והנאתם וביעורם שוה וא"כ יהיה 

בהם קדושת שביעית.

והנה דברי תורה עניים במקום אחד ועשירים במקום אחר, ומצאתי דבמשנה בתרומות פ"י 
מ"ה: "תלתן שנפלה לתוך הבור של יין בתרומה ומעשר שני אם יש בזרע כדי ליתן טעם 
אבל לא בעץ, בשביעית ובכלאי הכרם אם יש בזרע ובעץ כדי ליתן טעם". ומבואר במשנה 

דבתלתן גם העץ יש בו קדושת שביעית.
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האם איכא קדושת שביעית בעצים שהנאתם וביעורם שוה 

ובתוי"ט הקשה דהא קיי"ל בב"ק דעצים אין בהם קדושת שביעית, ותירץ דהני מילי עצים 
העומדים להסקה אבל הכא טעם עצו כטעם פריו, והנאתו וביעורו שוה. אבל הר"ש כתב 
דאו דהוו עצים דמשחן או דהוי מאכל בהמה ולכך קדושים בקדושת שביעית. וביאר בתוס' 
אנשי שם דכיון דעצים אין בהם קדושת שביעית כלל, ולא מהני מה שבעץ זה הנאתו 
וביעורו שוה, לכך הוצרך הר"ש לפרש דאיכא קדושת שביעית כיון דהוי מאכל בהמה או 

דהוו עצים דמשחן.

אך ברמב"ם בפיהמ"ש כתב דהא דאיכא קדושת שביעית בעצים כיון דטעם עצו ופריו שוה, 
ונראה דס"ל דכיון דהנאתו וביעורו שוה לכך חל בהו קדושת שביעית.

ומבואר להדיא דנחלקו האם בעצים אזלינן בתר כללות העצים, וכיון דסתם עצים להסקה 
ממילא בכל העצים ליכא קדושת שביעית, או דלמא דדנים על כל סוג עץ בפ"ע ואם הוא עץ 
דשימושו הוא בהנאתו וביעורו שוה חל בו קדושת שביעית, ובשיטת הרמב"ם מבואר דאם 
יש עץ שהנאתו וביעורו שוה יש בו קדושת שביעית, ולכך תלתן יש גם בעץ קדושת שביעית.

והוא ראיה גדולה למש"כ האחרונים בשיטת הרמב"ם דהא דלולב אין בו קדושת שביעית 
הוא כיון דהוא רק שימוש של מצוה ואי לאו הכי חל בו קדושת שביעית כיון דשימושו הוא 
בהנאתו וביעורו שוה. והני אחרונים שביארו בשיטת הרמב"ם דאזלינן בתר כללות העצים, 

צריך עיון דלכאורה דבריהם נסתרים מדברי הרמב"ם שהובאו מפירוש המשנה. 

ויש ליישב דבעלמא בכל עצים אזלינן בתר כללות העצים ואמרינן דסתם עצים להסקה ולא 
חל קדושת שביעית, משא"כ בתלתן דיש ריח בעצים דכיון דהוא שונה לגמרי מכל העצים 
דאין בהם טעם, והכא שיש בו טעם ודומה לאוכל ולכך בזה שימוש של העצים לא יקבע בהם, 

ולכך אמרינן בהו דכיון השימוש בהם בהנאתו וביעורו שוה לכך חל בהו קדושת שביעית.

ולפי זה בנידון דידן דיש ריח בענפים והוא דומה לתלתן שיש בו טעם לדעת הרמב"ם איכא 
בהם קדושת שביעית, אף לדעת האחרונים שטעמו של הרמב"ם שבלולב ליכא קדושת 
שביעית הוא משום שסתם עצים להסקה הן עומדים, דאף אם ננקוט דבעלמא בעצים 
אין קדושת שביעית ולכך בלולב ליכא קדושת שביעית, מ"מ בעצים שיש בהם ריח שהוא 
כטעם, כיון דשונה משאר העצים דאין בהם טעם וריח ולכך אם הנאתו וביעורו שוה איכא 

בהם קדושת שביעית.

מביא חידושו של החזו"א בזהג. 

ובחזו"א ]סי' יג ס"ק כא בד"ה ומיהו[ כתב דאף דנימא דכיון דרוב עצים להסקה ואם כן לא 
חל קדושת שביעית על כל העצים וגם בעצים דהנאתן וביעורן שוה לא חל קדושת שביעית, 
כל זה רק בעצים שיש מהם שעומדים להסקה ויש שעומדים לשאר שימושים ובזה אמרינן 
דהרוב קובע למה השימוש שהם עומדים, וכיון דרוב העצים עומדים להסקה ממילא לא 

חל על עצים כלל קדושת שביעית, דהרוב קובע מהו יעוד הדבר,

אבל בגוונא דעצים עומדים לכילוי וא"כ חשיב שאין להם כלל יעוד ואינם נכללים ברוב, 
ועכשיו בא ולוקח ומשתמש בהם לשימוש של הנאתו וביעורו שוה, בזה לכו"ע מהני מחשבה 
וחל עלייהו קדושת שביעית, דעד כמה שאינו עומד כלל לשימוש ואינו דומה כלל לשאר 

העצים ולכך בזה לא אזלינן בתר הרוב, ומהני מחשבה לקבוע בהם קדושת שביעית.

וכ"כ ]בסי' יד סק"ט[ דבשמים העומדים לריח יש בהם קדושת שביעית, אבל אם אין 
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לוקטים אותם אלא למצוה אין בזה קדושת שביעית, והוכיח ממתני' דסאה ואיזוב דתליא 
במחשבתו בשעת לקיטה.

וא"כ לדבריו בנידון דידן דהעצים לא עומדים כלל לשימוש של הסקה אלא עומדים לזריקה, 
]דלוקחים ענפים מסוגי עצים שיש בהם ריח ובזה מעשנים[ ובכה"ג מהני מחשבה של האדם, 
וכיון דלוקח אותו לשימוש של הנאתו וביעורו שוה יחול בו קדושת שביעית, דמחשבתו 

משוי לה לשימוש דיש בו קדושת שביעית.

האם הנאת עישון הבשר נחשבת הנאה שוה לכל נפש ד. 

אמנם איכא לדון עוד דהרי איתא בגמ' )ב"ק קב, א( דמלוגמא וכן זילוף אין בו קדושת 
שביעית כיון דאינו שוה לכל נפש, ואם כן אולי יש לומר דכיון דאין דרך בני אדם לעשותו 
ורק בני אדם מעונגים משתמשים כן לתת ריח טוב בבשר ע"י עצים לא הוי בכלל שוה לכל 

נפש ולא תחול עליהם קדושת שביעית,

או דלמא י"ל דרק רפואה דלגבי בריאים אינו עומד כלל לשימוש ולכך חשיב אינו שוה לכל 
נפש, אבל בריח דכולם נהנים מריח טוב באוכל ולכך אף דרק מעונגים עושים זאת בכה"ג 

סגי דחשיב כשוה לכל נפש.

והא דבזילוף חשיב אינו שוה לכל נפש, נראה דהתם רק דרך עשירים שמזלפים ואינו כלל 
שימוש אצל כל אדם, ולכך חשיב אינו שוה לכל נפש, משא"כ בריח דכולם נהנים מריח 
טוב וריח טוב הוא הנאה אצל כל אדם, ואף שלמעשה רק מעונגים עושים זאת לא נפיק 

מכלל שוה לכל נפש.

ובירושלמי פ"ז הסתפקו האם יש קדושת שביעית בבשמים, וכתב החזו"א דהספק האם 
ריח הוי שוה לכל נפש וממילא חל עלייהו קדושת שביעית, או דלמא אינו שוה לכל נפש 

ולא חל עלייהו קדושת שביעית. 

ואף דביו"ט כתב השו"ע בסי' תקיא דאסור לעשות מוגמר כיון דריח אינו שוה לכל נפש, 
כתב החזו"א דמ"מ י"ל דהגדרת שוה לכל נפש ביו"ט אינו שוה לשביעית, דביו"ט בעינן 
שיהיה שימוש שכולם עושים זאת ואם לאו חשיב שאינו שוה לכל נפש, אבל לגבי קדושת 
שביעית סגי דכיון דכולם נהנים מריח טוב באוכל אף שאין עושים זאת כולם חשיב שוה 

לכל נפש ויש בו קדושת שביעית.

]עוד מצינו במשנה במעשרות פ"ב מ"א דאין לוקחים בדמי מע"ש שמן מפוטם, והטעם 
דאינו שוה לכל נפש דאינו רק למעונגים, וחזינן דמה שעומד רק למעונגים חשיב דאינו שוה 
לכל נפש, וצ"ל דדמיא ליו"ט דמה שעומד רק למעונגים חשיב אינו שוה לכל נפש, ורק לגבי 

שביעית י"ל דחשיב שוה לכל נפש, ויל"ע[

ובחזו"א ]סי' יד סק"ט ד"ה ובתשובת[ נראה דנקט לדינא דיש קדושת שביעית במיני בשמים 
שיש בהם ריח, ואף שהוא ספק בירושלמי ושביעית בזמן הזה דרבנן, מ"מ כיון דעיקרו 
דאורייתא אזלינן בהו לחומרא, וכ"כ בדרך אמונה )פ"ז משמיטה ויובל ס"ק קכ"ז(, וכן נקט 

בשבט הלוי ח"ב סי' רב.

ואם כן לכאורה הוא הדין בנידון דידן יש לנקוט דיש בהם קדושת שביעית כיון דעומדים 
לתת ריח טוב באוכל, וחשיב שוה לכל נפש.

ועוד דהביה"ל בהלכות יו"ט הביא הרבה אחרונים דמתירים לעשות מוגמר כיון דהרבה אנשים 
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האם איכא קדושת שביעית בעצים שהנאתם וביעורם שוה 

עושים כן וממילא נחשב שוה לכל נפש, ואם כן אף בנידון דידן אף דאין כולם  מעשנים 
בשר מ"מ כיון דיש הרבה שעושים כן הוי שוה לכל נפש.

העולה לן: לכאורה לסברת החזו"א מהני מחשבתו ממילא בנידון דידן יש על העצים קדושת 
שביעית, וכן קיי"ל דהנאת ריח הוי שוה לכל נפש, ולכך כיון דאיכא ריח מהעצים בבשר יש 
בבשר קדושת שביעית, אמנם לא ברירא האם בריחא יש להחמיר הכא בקדושת שביעית 

וכמש"כ.

דן מה הקובע בהם קדושת שביעית ה. 

ואכתי יש לדון מה הקובע את שנת העצים לענין קדושת שביעית, וכתב החזו"א בסי' י סק"ד 
דלר' יוסי דאיכא בעצים קדושת שביעית, מסתבר שהולכים אחר זמן השרשתם והענפים 
הנוספים הרי הם כפרי שמוסיף לגדול אחרי שהגיע לעונת המעשרות, שכל התוספת משתייכת 
לשנה שבה הגיע הפרי לשלב הקובע, וה"ה בענפים משתייכים לשנה שבה השתרש העץ.

אמנם בעלים הקדושים בקדושת שביעית כגון עלי גפנים, כתב שחנטת העלים קובעת 
משום שהם נופלים וצומחים חדשים בכל שנה, עכ"ד.

ויש לדון בשיחי בושם שעליהם לא נושרים בכל שנה, ובזה יש לדון האם חנטת הענף קובע 
כיון שרגילים לקטוף הענף, וכיון דהענף גדל קודם שביעית וממילא ליכא בזה קדושת 

שביעית, או"ד דאזלינן בתר חנטת העלים כיון דהם נותנים הריח.

אמנם בנידון דידן דהריח הוא מהענפים, וא"כ כיון דהענפים לא נושרים בכל שנה, ממילא 
אזלינן בתר השרשת העץ, וכיון דהעץ נשרש קודם שביעית ממילא ליכא בהו קדושת 

שביעית, וליכא בבשר קדושת שביעית. 

ושמעתי להעיר דבספר משפטי ארץ ]פי"ד סעיף י ובהערה שם[ הביא דדנו האחרונים אם 
יש קדושת שביעית בהדסים, ומובא שם דהחזו"א החמיר דיש קדושת שביעית בהדסים 
ואסור לסחור בהם, והטעם כיון דמשתמשים בהם להרחה, ]וכ"כ בדרך אמונה פ"ז ציון 
ההלכה אות רכב דמרן החמיר לעצמו בהדסים ממשומר וסחורה[, ולכאורה הרי בהדסים 
גם העץ וגם העלים לא מתכלים, וא"כ נימא דאזלינן בהם בתר ההשרשה וכיון דהעץ ע"כ 

נשרש קודם שביעית אמאי איכא בהו קדושת שביעית, וצע"ג בזה.

והעולה לן לדינא: דליכא קדושת שביעית בהני עצים, והטעם דכיון דהשרישו קודם שביעית 
והענפים לא נושרים בכל שנה, ולכך ליכא בהו קדושת שביעית,  אבל אם נימא כהחזו"א 
בהדסים יש להחמיר גם בזה, אמנם בעצים של תלתן דהוא ירק ובהו אזלינן בתר לקיטה, 

א"כ איכא בהם קדושת שביעית.
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סוגיית שמור ונעבד בשביעית היא מן הסוגיות החמורות הנוגעות כמעט לכל 
אחד ואחד, מאמר זה מחלק בין 'נעבד' ל'נעבד' ומציע דרך חדשה בהבנת דברי 

החזון איש בסוגיא זו. 

רבי משה יונה הרטמן שליט"א
מרבני בית המדרש

בירור בדעת החזו"א בענין נעבד בשביעית
א משנה שביעית )פ"ד מ"ב(: "נטייבה לא תזרע למוצאי שביעית. נטייבה ב"ש אומרים 	.

אין אוכלים פירותיה וב"ה אומרים אוכלים פירותיה". 

ולכאורה טעמא דרישא, נטייבה לא תזרע למוצאי שביעית, הוא משום דאסור להנות 
ממלאכה של שביעית, והיות וזריעת מוצאי שביעית, היא שימוש בטיוב שנעשה בשנת 

השביעית, אסור לזרוע בהאי שדה במוצאי שביעית. 

וכן מדויק בירושלמי, דאמרו זרע במוצאי שביעית פירותיה נאכלים. ומדויק, דאם זרע 
בשביעית, פירותיה אסורין, וכן דייק החזו"א. וזה כמו שנתבאר ברישא דמשנה, דנעבד 

נאסר בשביעית.

והוא מפורש בדברי הרמב"ן שלהי יבמות דטעמא דמתני' דלא תזרע משום עבודת שביעית. 
הרי להדיא ברמב"ן דטעמא דנאסר הוא משום נעבד.

ולפי המבואר ברישא דמתני, דנעבד בשביעית נאסר, הדין נותן דכצ"ל בפירות שדה שנטייבה, 
דיאסר בשביעית.

א אולם בסיפא דאמרו, נטייבה ב"ש אומרים אין אוכלים פירותיה וב"ה אומרים אוכלים 	.
פירותיה. נר' דהך דינא, אם נעבד מותר, הוא פלו' דב"ש וב"ה. וקשה, דברישא סתמו 
בלא חולק דנעבד בשביעית, אסור. ובסיפא מבואר דהא דעבודת שביעית נאסרת תלי 

בפלו' דב"ש וב"ה. ונמצא דברי המשנה קשיין אהדדי. ולכאו' צע"ג.

א עוד קשה, דלהלן ריש פ"ו כתבו הרמב"ם והר"ב דפירות שנעבד בהם עבודה בשביעית, 	.
אסורים. והקשה התפא"י ותוס' אנ"ש מהמשנה כאן דמפורש דנעבד לא נאסר בשביעית. 

וצ"ע.

א והנראה בזה, דב' מיני נעבד ישנם, וחלוקים בדינם. יש נעבד דהעבודה היא שורש צמיחת 	.
הפירות. ויש נעבד במקום דהפירות כבר ישנם, אלא דבעבודתו הוא מסייע ומשביח 
את גידול הפירות. ונראה לומר, דכל מה שנאסר משום נעבד הוא רק באופן הראשון, 
דהעבודה בשביעית, היא היסוד והשורש והמקור לצמיחת הפירות. אבל פירות שכבר 
נזרעו, וכעת בא להפוך בקרקע ולזרז ולהשביח גידולם, בכה"ג אינם נאסרים משום נעבד. 

וד"ז יש ללמוד מלשון הרמב"ן ביבמות שם דכתב וז"ל ופירות עצמן אסורין 'דמחמת עבודת 
שביעית באו'. נר' בדברי הרמב"ן דגדר איסור נעבד בשביעית, היא רק כשעבודת השביעית 
היא שהביאה את הפירות, פירות אלו נאסרים משום נעבד. אבל בגוונא דעובד בשדה 
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בירור בדעת החזו"א בענין נעבד בשביעית

להשביח את הפירות או כיו"ב, ועיקר צמיחת הפירות לא מכח עבודת השביעית באה, אין 
זה אסור משום נעבד.

א ולפי"ז דברי המשנה אתיין שפיר, דהא דאמרו ברישא נטייבה לא תזרע במוצאי ה.
שביעית, מיירי בטיוב הנעשה לפני הזריעה, דבכה"ג הטיוב הוא שורש ומקור לזריעה 
שתבא אחריה. כהאי נעבד נאסר, דהחרישה, הם שורש ועיקר צמיחת הפירות שיבאו.

ומאי דפליגי ב"ש וב"ה בסיפא, היינו בנטייבה בשדה שיש בה כבר פירות, כמבואר במשנה 
דמיירי לאכול את הפירות בשנת השביעית גופא. דאין הנטייבה שורש ועיקר לגידול הפירות, 

אלא מסייע להפירות שכבר נמצאים בהקרקע.

א ובביאור פלו' דב"ש וב"ה, נר' דגם ב"ש מודו דלא נאסר משום נעבד, אלא בעבודה ו.
המצמחת פירות וכמ"ש לעיל מהרמב"ן. ומה שב"ש אסרו נטייבה גם בגוונא שנטייבה 
בקרקע שיש בה כבר פירות, י"ל דאינו משום נעבד כלל, אלא הוא זה מטעמא אחרינא, 
וכמו שמבואר ברמב"ן עה"ת בפר' בהר דמחלוקת ב"ש וב"ה הוא בדין שמור, אם נאסרים 
הפירות שנשמרו. והיינו, דמי שעושה טיוב בקרקע, הוא נוהג בשדהו כדרך בעלים, 

והוא זה נידון בפנ"ע של שמור.

ונמצא דברי המשנה מתבארים, דרישא דמתני' מיירי משום איסור נעבד, )כמ"ש הרמב"ן 
ביבמות(. וסיפא דמתני' מיירי מדין שמור )כמ"ש הרמב"ן בפר' בהר(.

א ולפי"ד אלו יש לישב מה שלכאו' קשה בדברי החזו"א, דבסי' ט סקי"ז כתב דנעבד 	.
אסור, ובסי' כ סק"ו נראה בדבריו דנעבד מותר, )עי' צהה"ל פ"ד ס"ק שיח(. אמנם נראה 
דהחזו"א מדבר על ב' מיני נעבד, בסי' ט מדבר על פירות שבאו מחמת נעבד, ולפי ה 
שהתבאר הכוונה לגוונא דהעבודה גידלה את הפירות, כחרישה שלפני זריעה ובזרע 

וזימר בשביעית.

אולם בסי' כ מדבר להדיא על נעבד בשביעית דאינו מגדל את הפרי, אלא דעבר על מלאכות 
בשביעית, יעוי"ש. וכהאי נעבד אינו אוסר את הפירות שעבד בהם בשביעית.

]אלא דיל"ע אמאי נקט החזו"א לדינא, כמבואר בשיטת הרמב"ן, בעוד שהרמב"ם להדיא 
פסק )בפ"ד הט"ו( דנעבד בשביעית אינו נאסר, וצ"ע[.

ונמצא לדינא, דשיטת החזו"א היא דפירות שזרעם או שצמחו מכח עבודת הקרקע בשביעית, 
נאסרים משום נעבד. ]וזהו גם באופנים שאין בהם איסור ספיחין או ערלה בשביעית[.
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איסור אמירה לנכרי בשביעית נידון כבר בבמות שונות ואף בגליון זה נכתבו 
כמה וכמה מאמרים בנושא, מאמר זה דן בסברא חדשה להתיר אמירה לנכרי 
בזריעה ועם זאת מעורר דיון מפני מה לא נאסרה אמירה לנכרי לקצירת היבול.

רבי יחיאל איתמר שליט"א
מרבני בית המדרש

 א. אמירה לנכרי בשביעית 
באיסור זריעה

בשמיטות האחרונות עולה שוב ושוב השאלה האם יש איסור אמירה לנכרי בשביעית, 
כלומר האם אסור לומר לגוי שיעשה מלאכת קרקע כזריעה ושאר עבודות הארץ בשדהו, 
על מנת שלאחר מכן ימכור הגוי מתוצרתו עבור הישראל בשביעית. למרבה הפליאה כמעט 
ולא מצינו לרבותינו שדנו בסוגיא זו בשמיטות קדומות. יתכן כי הסיבה לכך היתה משום 
שבחלק מן השנים רוב יושבי הארץ היו גויים, וגם אחר שהגיעו יהודים רבים לארץ לא היו 
רבים שביקשו רק ירקות מגידולי נכרי, וממילא עיקר כוונת הגוי לא היתה לזריעה לצורך 
הישראל, וכמו כן לא היה צורך לסכם איתו מראש על גידולים בשנה השביעית, אלא ניתן 
היה לקנות לאחר מכן מן הגוי מהתוצרת שעשה עבור כולם, ועל כן סוגיא זו לא עלתה ולא 
נשנתה בבתי המדרשות כל הצורך. אך הדברים אינם ברורים כל כך, ויתכן כי יש ללמוד היתר 
מן השתיקה בכל הדורות ומן הדיון בדורות האחרונים אודות היתר מכירה וכדומה - הבנוי 
כולו על היתר אמירה לעכו"ם לצורך ישראל. ולקמן יובא מה שמצינו בכל זאת שדנו בזה 

קצת רבותינו האחרונים שבתקופת הבית יוסף והמבי"ט.

כאמור בשמיטות האחרונות עלתה ונידונה שאלה זו על שולחן רבותינו, וההוראה שניתנה 
על ידי מרן הגרי"ש אלישיב זצוק"ל היתה שוועדות הכשרות שהן העומדות למול הנכרי לא 
יסכמו עם הגוי על זריעה בשביעית, אלא רק על אספקת תוצרת בלבד, ומכיון שתיאורטית 
הגוי יכול להביא ירקות מחו"ל, מה שבפועל הגוי זורע ומביא מתוצרת הארץ נחשב שלצרכו 
הוא זורע ואין בזה לא איסור אמירה לנכרי ולא איסור הנאה ממעשה הגוי עבור ישראל. 
וכפי שנוהגים לגבי אמירה לנכרי בשבת, שאם אומר לגוי לעשות לו פעולה שניתן לעשותה 
בצורה המותרת בשבת והגוי מעצמו ולנוחותו עושה את הפעולה באופן האסור בשבת,  

נחשב שעושה לעצמו ומותר. יעויין ישא יוסף שביעית סי' סג ולאחריו.

עיקרי סוגיא זו של אמירה לנכרי היא ארוכה וגדולה ומסתעפת לעניינים רבים אשר יקשה 
לפורטם כולם, ויש בה דברים לכאן ולכאן, בדברים שלהלן אציע שתי הצעות לקולא 

ולחומרא, שלא ראיתי שדנו בהם.

בנידון זה של איסור אמירה לנכרי בשביעית והנאה ממה שזרע עבור הישראל ישנם שלושה 
נידונים שיש לבררם:

האם יש איסור אמירה לנכרי בשאר איסורים. ובכלל זה אם שביעית חמירא משאר איסורים 
והיא כשבת. או אדרבה להיפך שביעית קילא שבזמן הזה היא מדרבנן.
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א. אמירה לנכרי בשביעית באיסור זריעה 

האם יש איסור אמירה לנכרי גם במה שעושה בשלו לצורך הישראל או רק במה שעושה 
בשל ישראל.

האם מלבד איסור אמירה לנכרי בשביעית יש איסור הנאה ממה שעשה הנכרי לישראל, 
ושאלה זו מתחלקת בין כשעשה ע"פ אמירתו ובין כשעשה הגוי לצורך הישראל מעצמו.

א. האם יש איסור אמירה לנכרי בשאר איסורים
בגמ' בב"מ צ, ב הסתפקה אם אמירה לנכרי נאסרה רק בשבת שהיא איסור סקילה או בכל 
הלאווים, ונחלקו הראשונים מהי מסקנת הגמרא יש הסוברים שהוכרע בגמ' לחומרא, וכן 
נקטו הרא"ש והרמב"ן והר"ן שם. ויש שסברו דהבעיא לא איפשטא, ולדעת הראב"ד הובאת 
ברא"ש שם ועוד ראשונים ספיקא לקולא,  אך הסמ"ג לאוין קפד ועוד החמירו מספק. 
ולמעשה נפסק להחמיר כמבואר ברמ"א הל' כלאי בהמה יו"ד רצז )ב( סעיף ד שאיסור 

אמירה לנכרי נוהג בכל הלאווים.

האם שביעית חמורה משאר לאווים

בתוס' ב"מ )שם ד"ה אבל( כתבו דשביעית וחולו של מועד אסורה בהם אמירה לנכרי, משמע 
דאף שבשאר איסורים הגמרא מסתפקת אם אמירה לנכרי אסורה אעפ"כ בשביעית היא 
אסורה כשבת, וכן נקט שם מהר"ם בביאור התוס' דשביעית כשבת. אך מהרש"ל תיקן את 
הגירסא בתוס' במקום דשביעית דשבת וחולו של מועד אסורה בהם אמירה לנכרי, וכך הם 

אכן לשונות שאר הראשונים.

אמירה לנכרי באיסורים דרבנן ועיקרו דאורייתא

אמנם באיסורים דרבנן מבואר שלא אסרו אמירה לנכרי, כמובא בשו"ע או"ח תסח, א לגבי 
איסור מלאכה בערב פסח בזמן הזה שיש שהתירו אמירה לנכרי, ומשמע שמצדד בכך, ולפי 
זה באיסור דרבנן אמירה לנכרי מותרת. ואם כן יש מקום לומר שהוא הדין לשביעית בזמן 
הזה שהיא מדרבנן אמירה לנכרי תהא מותרת, אמנם כבר נודע שהשעה"מ והכ"מ נחלקו 
בספק תרומות ומעשרות בזמן הזה אם נחשב דרבנן או כעיקרו דאורייתא, ומרן החזו"א 
נקט ששביעית ותרו"מ בזמן הזה נידונים כעיקרם דאורייתא וספיקם להחמיר ואין בהם 

ברירה, ומסתבר שהוא הדין לענין איסור אמירה לנכרי. 

אך יש מקום לומר שמכל מקום מוכח מהיתר אמירה לנכרי בערב פסח שגם באיסור שעיקרו 
דאורייתא אמירה לנכרי מותרת, שהרי לדעת חלק מן הראשונים מלאכת ערב פסח בזמן 
הבית היתה אסורה מהתורה, ואעפ"כ התירו. ועדיין יש מקום לחלק בין איסור מלאכה 
בערב פסח שעצם האיסור היא סביב הקרבן ואין זה נקרא עיקרו דאורייתא כשאין קרבן 
כל איסורו הוא משום מהרה יבנה המקדש, שלא תשתכח תורת איסור מלאכה בערב פסח, 

קדושת הארץ דרבנן. ויל"ע.

ולכאורה שורת הדין לאור האמור שיהיה אסור לומר לגוי לזרוע לו בשביעית. אמנם ישנם 
כמה וכמה מקורות סותרים לדין זה, ונעמוד עליהם לקמן.

ב. אמירה לנכרי בשל גוי ובשל ישראל
השאלה השניה שיש לעמוד עליה היא מחלוקת הראשונים האם איסור אמירה לנכרי הוא רק 
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כשהוא לצורך הישראל, או גם לצורך הנכרי, שאלה זו מתחלקת לכמה אופנים ונידונים: 
כשהחפצא שבו נעשה האיסור הוא של ישראל והגוי עושה לצורך הגוי, כשהוא של הנכרי 
והגוי עושה לצורך עצמו, כשהוא של ישראל והגוי עושה בו לצורך ישראל, וכשהוא של 

ישראל והגוי עושה בו לצורך הנכרי.

בתוספות )ב"מ שם( מבואר שנחלקו ר"ת ור"י האם אמירה לנכרי לחסום פרת הישראל לצורך 
הגוי אסורה או מותרת, ומבואר שם שלדעת ר"י שאוסר אמירה לנכרי לצורך הנכרי זהו גם 
בשל נכרי, כמבואר ממה שהקשה ר"י על עצמו מהמשנה שמחזיקין ידי נכרי בשביעית, 
ופירש הירושלמי לחד מאן דאמר, דהיינו שמותר לומר לנכרי בשביעית חרוש בה טבאות 
ואנא נסיב לה מינך, והקשה ר"י אם אסור לומר לנכרי בשלו ולצרכו איך מותר לו לומר כן, 
ומיישב שמיירי שכבר התחיל לחרוש ואינו חורש מכח אמירתו ומפני דרכי שלום התירו. ושם 
הלא מדובר בשדה נכרי ואעפ"כ סבר שראוי היה לאסור, לו היה מתחיל לחרוש מכח דיבורו.

ולהלכה נקטינן ביו"ד רצז, ובאו"ח שז, שבשל ישראל לצורך ישראל אמירה לנכרי אסורה 
לכולי עלמא, ובשל ישראל לצורך עכו"ם הביא הש"ך שנחלקו הראשונים ונטה להחמיר 
והביא שההגהות מרדכי התיר. וכן נקט הגר"א ביו"ד שעיקר הדין לאסור בשל ישראל לצורך 
נכרי, ורק בשל גוי לצורך גוי מותר. והמג"א באו"ח שם נקט כדברי ההגהות מרדכי להתיר 

בשל ישראל לצורך גוי, אבל המ"ב אזיל בשיטת הש"ך והגר"א לאסור.

ולפי זה אם הגוי חורש בשלו לצורך ישראל אסור אבל לצורך הגוי מותר.

ומעתה יש לדון מה נחשב שהגוי עושה לצורך הישראל. במשנה במכשירין פ"ב מבואר 
שעיר שרובה ישראל אסור לקנות בה ירקות במוצאי שבת, כי הגוי לוקטם עבור ישראל. 
מבואר שגם מה שהנכרי עושה על מנת למכור לישראל ולהשתכר בזה נחשב מעשה עבור 
הישראל ואסור, ולפי זה לכאורה הוא הדין מה שהנכרי זורע עבור הישראל הגם שעושה 

זאת על מנת לקבל שכר אסור. ויבואר לקמן.

ג. איסור הנאה ממעשה הגוי בשביל הישראל
השאלה השלישית עליה יש לעמוד היא איסור ההנאה ממה שעושה הגוי עבור הישראל 

בין כשאמרו לו ובין כשלא אמרו לו.

ומה שיש לדון בזה הוא משום שיש להסתפק שמא באיסורי שבת אלו שני דינים נפרדים: 
האחד שאסור לומר לנכרי לעשות לו. והשנית שאסור להנות מה שעשה הגוי בשביל 
הישראל, בין כשאמר לו ובין אם לא אמר לו, כדי שלא יבוא לומר לו. וממילא יש מקום 
לומר שבשאר איסורים אף כשאסרו אמירה לנכרי  כפי שהובא לעיל, מ"מ לא אסרו הנאה 

ממעשה הגוי, וכבר האריכו בזה מחברי זמננו. 

ותורף הדברים המובאים בזה, הוא שברשב"ש )תשובה תקס( למד מהדין שאסור להנות 
ממה שהביא הגוי בשבת המבואר בעירובין מ, א, שהוא הדין כשהנכרי עשה איסור בשביל 
ישראל אסור לאכול ממנו. וכן מצינו בבכורות לה, א לגבי נכרי שהטיל מום בבכור על מנת 
להתירו אף שהישראל לא אמר לו, שאסור להנות בו. עוד מצינו בב"מ )שם עמ' ב( בנכרי 
שסירס בהמת ישראל שאסורה עליו, אמנם שם יש לדון שמשמע שהוא קנס מיוחד שנאסרה 
עליו כל הבהמה, אף שלא כולה הגיעה לו מחמת האיסור, ואכמ"ל. ולכאורה מבואר מכל 
אלו שכשם שאסרו אמירה לנכרי בשאר איסורים הוא הדין אסור להנות ממעשה הגוי 
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א. אמירה לנכרי בשביעית באיסור זריעה 

במה שעשה בשביל ישראל, ויש לומר שהוא הדין לגוי שעשה לצורך ישראל בשביעית בין 
שאמרו לו ובין שלא אמרו לו. ]וכל מה שיש להקל הוא באופן שסיכם איתו על אספקת 

תוצרת שבזה נעשית הזריעה כזריעה לצורך עצמו, שמותרת[.

אך את כל הראיות יש לדחות קצת ולחלק בין איסורים שכשישראל עשה אותם באיסור 
קנסו אותו שלא יהנה מהם, לבין שביעית שלדעת הרמב"ם )הל' שמיטה ויובל פ"ד הט"ו( 
ישראל שזרע לא קנסו אותו, וכשלא אסור מצד גזירת ספיחין לא נאסרו הפירות, שהרי קשה 
מאוד לומר שאם ישראל עובר ועושה אותם מותר להנות מהם, אבל כשהגוי עושה אותם 
יהיה אסור להנות מהם. אבל לדעת הראב"ד )שם, וכן הוא ברמב"ן בבהר ובעוד ראשונים( 
שאסור להנות מזריעת ישראל בשביעית לכאורה כך הדין גם שיהיה אסור להנות מזריעת 

הגוי בשביעית כשזרע לצורך ישראל. 

נמצא לפי זה שהנאה ממעשה הגוי לצורך ישראל בשביעית תלויה במחלוקת הראשונים 
לגבי איסור נעבד בשביעית, אף לאותם השיטות שלא שייך איסור נעבד בגוי, כהרמב"ן בבהר 
והראב"ד בסוכה. וממילא כיון שלמעשה נהגו להקל שאין איסור נעבד וכדעת הרמב"ם, הוא 

הדין שאין לחוש לאיסור הנאה ממעשה הגוי בשביעית לצורך הישראל.

אך אולי יש לחלק שבגוי אינו קנס כבישראל שעשה באיסור, שהרי אין בו מעשה איסור, 
אלא הוא מגזירה שלא יבוא לומר לו בהא החמירו וגזרו, ואילו בישראל שהוא מדין קנס 

הקלו בשביעית, וצ"ב אם ניתן לדמות ביניהם.

 אלו הם שרשי הנידונים שיש לעמוד עליהם בסוגיא זו, וכבר שקלטו וטרו והאריכו בהם.

המקורות להתיר אמירה לנכרי בשביעית

אמנם מצינו כמה וכמה מקורות להתיר אמירה לנכרי בשביעית, אך יש לדון בעולה מהם, 
וזה החלי.

במשנה בשביעית פ"ד מ"ב איתא: "ומחזיקין ידי עכו"ם בשביעית אבל לא ידי ישראל". 
ובירושלמי שם הביא שתי שיטות בביאור המשנה, אי מיירי כשאומר "חרוש בה טבאות 
ואנא נסיב לה מינך", או שאומר לו איישר בסתם. ובאחרונים דנו האם זו מחלוקת לדינא, 
או רק בביאור לשון המשנה. והתוספות )ב"מ שם והובאו דבריו לעיל( כתבו דאין להוכיח 
מכאן היתר אמירה לנכרי בשל גוי לצורך הגוי, משום שמדובר שכבר התחיל לחרוש ולכן 
לא נחשב אמירה. ואם כן מפשטות ביאור הירושלמי שאומר לו חרוש בה טבאות נראה 
שאין איסור אמירה לנכרי בשביעית, אבל התוס' סברו שיש איסור אמירה לנכרי בשביעית 

והכא אין זו אמירה ממש. 

ובבבלי בגיטין סב, א הקשו היאך אמרינן דמחזיקין ידי עכו"ם בשביעית הלא אמרינן בשם 
רב דאין עודרין עם העכו"ם בשביעית, ומתרץ שהמשנה שמחזיקין ידי עכו"ם היינו אחזוקי 

בעלמא כאמירת איישר. ובפשיטות נראה שיותר מאיישר לא הותר. 

והנה אף שכאמור כמעט לא מצינו בגדולי האחרונים מי שדן בזה מכל מקום בתשובות 
מהרי"ט צהלון ישנות תשובה מז, דן אם מותר לישראל להשכיר לגוי בהמה ולתת לו חיטים 
לזרוע בשביעית והישראל משתכר בחלק מן התבואה, ועיקר דברי מהריט"צ סובבים סביב 
דברי הגמרא בגיטין שמותר להחזיקו בדברים ואסור לסייעו, ומכריע להתיר כיון שאינו 

מסייע לו בפועל, אלא רק מביא לו לזרוע הוא ואין כאן נראה כזורע בשביעית. 

ואף שמהריט"צ לא דן בהדיא להתיר איסור אמירה לנכרי, מכל מקום משמעות דבריו כך היא, 
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אף שהיה מקום לדון שבאופן שהנכרי זורע לעצמו והישראל משתכר למחצה לשליש 
ולרביע נחשב שהנכרי זורע לעצמו, ולא נחשב כמו הזורע על מנת למכור לישראל שבו 
הפירות עצמם מיועדים לישראל והגוי רק מרויח על מכירתם, מה שאין כן באופן זה עצם 
הזריעה היא לטובת ותועלת הגוי, אך מכך שמהריט"צ לא הזכיר ולא דן בזה כלל משמע 

שסבר שאין איסור אמירה לנכרי בכהאי גוונא.

אך בתשובה נוספת  חדשות קכט דן מהריט"צ בשאלה כגון זו, ושם לכאורה מכריע לא כך, 
אף שגם שם בגוף התשובה לא דן לגבי אמירה לנכרי וכלדהלן. בתשובה זו דן מהריט"צ במי 
שיש לו הסכם עם הגוי לכמה שנים שיעבוד בבהמתו והוא גם יספק לו זרעים ובתמורה 
יחלוק איתו בתבואה, ועיקר נידונו של מהריט"צ הוא בדבר איסור שביתת בהמתו בשביעית, 
ומסקנת דבריו שאין איסור שביתת בהמתו בשביעית ולכן יכול להשכיר לו את בהמתו. אך 
לגבי אספקת זרעים לזריעה בשביעית אסר מהריט"צ שלא יתכן להתיר שיזרע הגוי זרעים 
של ישראל בשביעית, שהרי אפילו את ספיחי הגוי התיר הרמב"ם רק משום שאין הוא 
מצווה על השביעית, משמע שעצם הזריעה אסורה אלא שהגוי אינו מצווה עליה, עכ"ד 
בענייננו. ובסוף תשובת מהריט"צ זו הובאה הוספה מאת חכם סולימאן אוחנה ]שהיה מגורי 
האריז"ל[, ובה הוא מפרש את דברי מהריט"צ שאף מה שהתיר הוא רק להשכיר לו בהמה 
בסתם, אבל אם עושה כבשאר שנים שמשכיר לו על מנת שיחרוש ויחלוק איתו למחצה 
לשליש ולרביע, זה אסור שהרי הוא כאילו השתתף איתו בזריעה עצמה והרי הוא כאילו 
עושה בשליחותו שכמו שאסור לו לזרוע בעצמו אסור לו לומר לגוי לעשות לו, וכמו לענין 

שבת שכל שאסור לו לעשות אסור לומר לגוי לעשות לו, עכ"ד. 

אמנם לא ברור האם זו דעת מהריט"צ או שהיא תוספת החולקת על דבריו שלמעלה ששם 
משמע שמותר להשכיר לו בהמה למחצה לשליש ולרביע, אמנם כמו שכתבתי יתכן ובכהאי 

גוונא לא שייך איסור אמירה לנכרי שלצרכו הוא עושה. ויש לעיין.

שיטת הרמב"ם באמירה לנכרי בכלאים 

מקור נוסף להתיר אמירה לעכו"ם בשביעית הוא מדברי הרמב"ם בהל' כלאים פ"א שנפסקו 
גם בשו"ע רצז )הראשון(, שמותר לומר לגוי לזרוע לו כלאים, ומהרי"ק וכ"מ וגר"א ורדב"ז 
כולם עמדו בביאור דבריו. בביהגר"א כתב עליו שהמהרי"ק והכ"מ פירשו את דברי הרמב"ם 
ד'לו' היינו לצורך הגוי ולכך מותר, אך הגר"א עצמו כותב שמשמעות דברי הרמב"ם היא 
ש'לו' היינו לצורך הישראל, ומציין למש"כ בסימן רצז השני לגבי כלאי בהמה ולאו"ח שז, 
שם מבואר שאסור לומר לגוי להרביע בהמה לצורך הישראל משום איסור כלאי בהמה, ושם 
מבואר שכל האיסור בלצורך ישראל הוא רק בשל ישראל אבל בשל עכו"ם מותר. אמנם 
בביהגר"א באו"ח שז וביו"ז רצז השני, משמע שהוא עצמו חולק על שיטת הרמב"ם וסובר 
שאף בבהמת גוי לצורך ישראל אסור. היינו שהגר"א מבאר את שיטת הרמב"ם שסבר שאף 
שאמירה לעכו"ם אסורה בכל התורה כולה, מכל מקום אינה אסורה אלא בחפצי הישראל, 

אבל בשל הגוי מותר ואף לצורך ישראל, והוא עצמו חולק על דבריו.

אך דברי הגר"א בשיטת הרמב"ם בזה מחודשים מאוד, שהרי לגבי שבת הרמב"ם פסק בהדיא 
שאסור גם בחפצי הגוי, שהרי הרמב"ם בפ"ו מהלכות שבת ה"ז פסק שמרחץ שהוחם בעיר 
שרובה ישראל אסור להשתמש בו, שבשביל הרוב הוחמו. מבואר שאף שהמרחץ הוא של 
הגוי מכל מקום מה שעשה הגוי בשביל ישראל אסור. ואם כן מאי שנא שאר כל האיסורים 
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א. אמירה לנכרי בשביעית באיסור זריעה 

משבת, ואם בשבת אנו אומרים שגוי שעשה בשביל ישראל אסור אפילו בעשה הגוי בשלו 
לצורך ישראל הוא הדין שאר איסורים, ומהיכי תיתי שהקלו בזה. 

והנה במהרי"ק וכס"מ שלפנינו לא כתוב כפי שהובא בשמם בביהגר"א, אלא כמו שפירש 
הגר"א עצמו שמיירי שעושה לצורך הישראל ומותר, אך לא פירשו שם הטעם ואף לא 

נתקשו בו כלל, וצ"ב.

ועמדו על זה רבותינו האחרונים, יעויין בחת"ס ח"א ליקוטים כה, ובברכ"י רצז, ובדרך אמונה 
בריש כלאים. ובחת"ס כתב לדחוק דמיירי שזורע לעצמו ולישראל יחדיו, ובדרך אמונה כתב 
שהחמירו בשבת לאסור כל אמירה לנכרי אפילו בשלו, ובשאר איסורים לא החמירו בה, אמנם 
צ"ב מהו מקור דין זה, ומהיכי תיתי לחלק בין שבת לכל התורה כולה אחר שהגמ' דנה אם 
אמירה לנכרי אסורה כשבת. וגם שבמהרי"ק עצמו לכאורה כתב בפירוש שלא כדבריו, וכתב 
שדישת הגוי בשלו מותרת ואפילו בשבת. ודברי מהרי"ק תמוהים שהרי במשנה במכשירין 

מבואר להדיא שגוי שלקט בשלו לצורך ישראל אסור הישראל להנות בו. 

כאמור לעיל מדברי הרמב"ם אלו וע"פ פירוש מהרי"ק וכ"מ והגר"א, רצו המתירים לומר 
שבשביעית ובשאר איסורים לבד משבת אין איסור אמירה לנכרי בשלו, אך כאמור הדברים 

מוקשים ודחוקים, וצ"ע.

לעיל הובאו דברי התוספות בב"מ שהוקשה להם על ר"י הסובר שאיסור אמירה לעכו"ם הוא 
גם בשל גוי לצורך הגוי ממה שאמרו במשנה מחזיקין ידי עכו"ם בשביעית, ופירש הירושלמי 
לחד מ"ד דהיינו שאומר לו חרוש בה טבאות ואנא נסיבנא לה מינך, והקשה ר"י על שיטת 
עצמו שגוי העושה בשלו לצרכו אסור, והעמיד את המשנה שמדובר באופן שהגוי כבר זורע 
מעצמו. וקושיית התוספות לר"י תמוהה מאוד הלא הגוי עושה כאן לצורך הישראל, הרי 
אומר לו ואנא נסיבנא לה מינך, ואם כן אם אמירה לנכרי בשביעית אסורה כדעת התוספות 
קשה מן המשנה  גם לחולקים על ר"י היאך מותר לו לומר חרוש בה ואנא נסיבנא לה מינך, 

הרי הגוי עושה לצורך הישראל ואסור.

ונראה שמדברי התוספות ומדברי מהרי"ק וכס"מ בביאור דברי הרמב"ם בהל' כלאים, מבואר 
שכל שהגוי זורע את שדהו אף שהם כלאים וזורע על מנת למכור לישראל את הירקות, 
וכן גוי שזורע בשביעית לצורך ישראל נחשב שעושה לצורך עצמו כיון שכעת אינו נותן 
לישראל דבר והרי הוא משביח את נכסיו ומרויח לעצמו על ידי הזריעה, ומה שבהמשך יתנם 
לישראל לא נחשב שעושה לצורך הישראל, שהרי יכול גם להימלך ולא ליתן לו. ולא אמרו 
שעושה בשלו לצורך ישראל אסור אלא רק כשעוסק בנתינה או מכירה לישראל, כגון שמביא 
לו מחוץ לתחום, לוקט לו בשבת או מסיק את בית המרחץ שלו עבורו, שהפעולה עצמה 

מוגדרת לטובת הישראל ובה עצמה הוא מרויח ואז אסור אף שבפועל הגוי עושה בשלו.

ולכן הוקשה לתוספות רק לשיטת ר"י שסובר שאמירה לנכרי אסורה גם כשעושה לצורך 
הנכרי, אבל לר"ת שסובר שאמירה לנכרי אסורה רק בעושה לצורך הישראל מבואר מה 
שמותר לומר לו חרוש בה טבאות ואנא נסיבנא מינך משום שבפועל הגוי עושה לצורך 

עצמו ואין לישראל משמעות עתה במה בעושה הגוי.

וכמו כן כשאומר לגוי לזרוע לו כלאים אין בזה אמירה לנכרי כיון שאומר לו לעשות בשלו 
ונחשב לצרכו אף אם הגוי עושה זאת על מנת ליתן לו אחר כך.

ולפי זה הגם שנאמר שאיסור אמירה לנכרי נוהג בשביעית – וכפי שמבואר בתוספות ובשאר 
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המקומות שהובאו לעיל, מ"מ לומר לו לזרוע יהיה מותר כיון שהזריעה  שנעשית בשלו 
לעולם נחשבת לצרכו, וצ"ע למעשה.

 ב. אמירה לנכרי בשביעית 
באיסור קצירה ובצירה

נתבאר לעיל שלכאורה נוהג איסור אמירה לנכרי בשביעית, אלא שלגבי זריעה יתכן שנחשב 
שהגוי עושה לצורך עצמו ולכן אם זורע בשלו מותר לומר לו וזו שיטת הרמב"ם והתוספות 

וכמו שנתבאר. 

אמנם עדיין יש לדון במה שלא ראיתי שדנו בו כלל, למה לא חוששים לאמירה לנכרי לגבי 
איסור קצירה ובצירה שגם הוא מלאכה בשביעית. כמבואר בתו"כ בהר פרשה א: "לא תבצור, 
לא תבצור כדרך הבוצרים, מיכן אמרו תאינים של שביעית אין קוצים אותה במוקצה, אבל 
קוצה אתה בחורבה, אין דורכים ענבים בגת אבל דורכים בעריבה, אין עושים זיתים בבד 
ובקוטבי, אבל כותש ומכניס לבדידה". וברמב"ם הלכות שמיטה ויובל פ"ד ה"א פסק שאם 
קצר כל שדהו כדרך הקוצרין לוקה, אלא קוצר מעט מעט ואוכל. היינו שאסור לקצור כדרך 
בעלים בשביעית ומשום כך אסור גם להשתמש בכלים שקוצרים בהם הרבה. ובראשונים 

נחלקו בביאור הך דינא אך מ"מ זו דעת הרמב"ם והרמב"ן בפרשת בהר ועוד ראשונים.

ולכאורה יהיה אסור לומר לנכרי לקצור ולבצור לו, ואף למה שנתבאר דבשל גוי לצורך 
ישראל פעמים שמותר, שהרי קצירה ובצירה היא מלאכה הנעשית לצורך הישראל לגמרי, 
וכשם שאמרו במשנה במכשירין )פ"ב שם( שעיר שרובה ישראל אסור לקנות בה ירק מן 

הגוי במוצאי שבת עד בכדי שיעשו הוא הדין לשביעית, ומאי שנא.

ובזה כמעט לא ימלט מאמירה לנכרי, שהרי ועדות הכשרות צריכות שהמשגיח יהיה נוכח 
בשעת הלקיטה בעצמו או על ידי מצלמה בכדי לוודא שאכן הנכרי מביא מתוצרתו ולא 
מתוצרת ישראל שמכר לו באיסור, ולכן הן צריכות לסכם מראש על הקצירה והלקיטה  

בדקדוק.

איסור אמירה הוא מלתא דשליחות
ולכאורה יש מקום לומר שבאיסור קצירה בשביעית לא שייך כלל איסור אמירה לנכרי 
משום שעיקר אמירה לנכרי אסורה משום דהוי כשליחות, וכשהגוי עושה בשליחות הישראל 
או לצרכו נחשב כאילו הוא עשה זאת, היות שהרי כפי שמבואר בתו"כ אסורה רק קצירה 
ובצירה כדרך בעלים, שהרי התורה התירה קצירה לאכילה ואדרבה והיתה שבת הארץ לכם 
לאכלה אמר רחמנא, והאיסור הוא רק לקצור כדרך בעלים, אם כן לא שייך לומר שהגוי הוא 
שליח של הישראל לקצור כדרך בעלים, שהרי הישראל איננו בעלים על הפירות וממילא 

הגוי אינו כשלוחו והוא מותר לו להיות כבעלים בשדה.

וזהו כעין מש"כ התוספות בב"מ שביארו למה לשיטת ר"י אין איסור לתת לגוי לאכול נבלה 
הא לדעתו אסור לומר לנכרי לעבור איסור ואפילו לצורך הגוי, ותירצו שהואיל והישראל 
רשאי להאכיל את הנכרי בידיים מותר גם כן לומר לו לעבור, ורק באיסור שהישראל אסור 
לעשותו בידיים יש גם איסור לומר לו לעשות ואפילו לצרכו – לשיטת ר"י. היינו שדעת 
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א. אמירה לנכרי בשביעית באיסור זריעה 

התוספות שבדברים שאיסורם הוא שהגוי יעשה בגופו כאכילת נבלה לא נאסרה אמירה 
לנכרי, ורק באיסורים שאינם בגופו כשבת ודישה וכדומה אסור לומר לו שיעבור. 

וממילא יש לומר הכא, שכיון שהאיסור הוא להיות כבעלים, הרי זה כאיסור גברא לעמוד 
ולהחזיק בשדהו כבעלים במה שקוצרה כולה, מותר לישראל גם כן לקצור עבור הגוי בשביעית 
שהרי הגוי מותר לו להיות כבעלים בשדה ואינו חייב בשמיטתה ובהפקירה, ובמה שהישראל 
מסייע בשדה הגוי הוא אינו מחזיק כבעלים, אלא הוא כפועל בעלמא, ואם כן הוא הדין והוא 
הטעם שיכול לומר לו גם כן לקצור לו שהרי אינו יכול לשולחו להיות כבעלים וכמו שאינו 
יכול לשולחו לאכול נבלה במקומו שהן מצוות שבגופו ואין זה בכלל איסור אמירה לנכרי.

אמנם בירושלמי שביעית )פ"ו ה"ב( מבואר לכאורה לא כן, שהרי אמרו שם "רבי יוסי ב"ר 
בון בעי קומי רבי מנא מהו לטחון עם העכו"ם בארץ א"ל מתניתא אמרה שהוא אסור 
דתנינן עושים בתלוש בסוריא אבל לא במחובר הא בארץ אפילו בתלוש יהא אסור". מבואר 
שאסור לסייע ביד הגוי לדוש כדרך בעלים בפירות שביעית, היינו שלא רק שאסור לקצור 
עימו אסור גם לדוש עימו כבעלים, וצ"ב הלא הגוי אין לו איסור להיות כבעלים, ואם כן 
מה האיסור לסייע בידו, והרי הישראל לא נוהג כבעלים במה שהוא פועל של הגוי אלא 

שמסייע ביד הגוי להיות כבעלים. 

ומבואר שלא כמו שנתבאר לעיל שהאיסור הוא איסור גברא לנהוג כבעלים, אלא האיסור 
הוא בחפצא – בעצם הפירות שתיעשה בהם מלאכת קצירה ובצירה, אלא שמלאכת קצירה 
ובצירה בשביעית היא כשהקצירה נעשית כדרך בעלים וכשנוטל מעט מעט הרי היא כאכילה 
מן השדה ולא כקצירה. ומשום כך הגם שלגוי מותר לנהוג כבעלים, לישראל אסור לסייע לו 
ולקצור או לדוש בפירות כי הישראל עושה בהם מלאכה שאסורה בהם, ואסור לו לקצור 

ולדוש כשם שאסור לו לזרוע בקרקע הגוי.

ואם כך הם פני הדברים הדרא קושיא לדוכתא שכשם שאסור לישראל לקצור בשדה הגוי 
לצרכו, כמו כן יש לאסור לומר לגוי לקצור ולבצור לצורך הישראל משום אמירת איסור 

לנכרי. וצ"ע.

ויש לדון ולפלפל בזה מעוד פנים, וכמו ששמעתי מראש בעת המדרש הגאון רבי יוסף 
אפרתי שליט"א שיש להתיר בזה משום שנחשב שהגוי עושה לצורך עצמו, כיון שצריך 
ללקוט הירקות שאם לא ילקטם למכירה יופסדו, ואולי יש לחלק בזה בין שהנכרי ליקט 
בשבת על מנת למכור לישראל שיכול היה ללקוט גם במוצאי שבת, ואין לו הפסד במה 
שלא ילקט בשבת, לבין אם ליקט בשביעית שחייב הוא ללקוט, וצריך עיון בדברים אלו, וכן 

האם כך היא המציאות בכל ענין.
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קביעת זמן הביעור
קביעת הזמן המדוייק שבו כלו הפירות של אחד המינים לחיה מן השדה קשה מאד גם מהבחינה 

המציאותית וגם מבחינה הלכתית.

הקשיים בקביעת זמן הביעור

לקבוע מתי כלה בפועל לחיה מן השדה מצריך ביקור בהרבה מקומות במשך ימים רבים . 1
כדי לראות מתי הפירות שבשדה כלים. הכילוי יכול להיות ע"י שאספו את כל הפירות ויכול 
להיות ע"י שהפירות נרקבו עד שנעלמו או שאינם ראויים לחיה, בין בפירות שנשארו על 

העצים ובין בפירות שנשרו לאדמה, )ראה משפטי ארץ פרק כט סעי' ב(.

לא מוגדר בדיוק איזו כמות של פירות שנשארת במטעים נחשב שעדיין הפירות לא כלו, . 2
)ראה משפטי ארץ שם סעיפים ג,ד(.

נחלקו הראשונים אם מחלקים את ארץ ישראל לשלושה חלקים, כך שאם כלה בחלק אחד . 3
נחשב שהגיע זמן הביעור באותו מקום, אע"פ שיש עדיין פירות בשני החלקים האחרים, או 
שארץ ישראל מתחלקת לתשעה חלקים ]למשל האם כל הגליל - העליון והתחתון ואיזור 
הכינרת נחשב לחלק אחד משלושה החלקים של ארץ ישראל, וכל זמן שיש פירות באחד 
מהחלקים נחשב שעדיין לא כלה לחיה, או שכל אחד מאותם שלושת חלקי הגליל נחשב 
לחלק בפני עצמו, וכשכלה בחלק אחד הגיע זמן הביעור באותו החלק[. גם הגבולות של 
כל חלק לא תמיד ידועות )ראה משנה שביעית פ"ט משניות ב,ג ומפרשי המשנה, רמב"ם 

פ"ז הל' ט-יא(.

הרמב"ם )פ"ז הי"ב( פסק שהמוליך פירות שביעית ממקום שכלו למקום שלא כלו או ממקום . 	
שלא כלו למקום שכלו, חייב לבער כיון שנותנים עליו חומרי מקום שהלך לשם וחומרי 

מקום שיצא משם. וראה חזו"א סי' יג ס"ק א שיש כמה חילוקי דינים בזה.

כשמשווקים את אותו מין רק טרי ישר מהמטע ולא מחזיקים בקירור הרי בדרך כלל הביעור . 	
נוגע רק למי שמחזיק כמות גדולה אצלו בבית בהקפאה וכדומה. אך בפירות שמחזיקים 
אותם בקירור ומשווקים משם כאשר נגמר הקטיף, הרי הפירות המגיעים לחנויות כבר 
חייבים בביעור והוא קונה אותם אחרי זמן הביעור. בנוסף גם אם משווקים ישירות מהמטע 
בלי קירור ישנם פעמים שהפירות כבר חייבים בביעור מיד בחנות, שהרי כאמור ישנם 
פעמים שכלה באיזור אחד בארץ ולא כלה באיזור אחר ונחשבים כארצות שונות לביעור, 
וכאשר מביאים ממטע ממקום שלא כלה למקום שכלה כבר בחנות הם מתחייבים בביעור.  

קביעת זמן הביעור בדובדבנים

כדוגמא נראה את הקושי לקבוע מהו זמן הביעור בדובדבנים.

יש לבדוק איזו כמות נשארת בדרך כלל על העצים או על הארץ אחרי הקטיף המסודר, . 1
ולקבוע איזו כמות נחשב שעדיין לא כלה לחיה.

אם אחרי הקטיף נשאר כמות כזו שנחשב שעדיין לא כלה לחיה או שספק כלה לחיה, יש . 2
לבדוק אחרי כמה זמן אותה כמות נרקבת עד שאינה ראויה לחיה.

הדובדבנים גדלים רק במקומות גבוהים – בגליל, בהרי ירושלים, וברמת הגולן. הקטיף . 3
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קביעת זמן הביעור

מסתיים בגליל ב-ט"ו בסיון, ולאחר בדיקה שנעשתה השנה במקומות בהם הדובדבנים היו 
מזן שמבשיל מהר וקטפו מהם מוקדם יותר נראה כי הם כלים לגמרי כשלושה שבועות 
לאחר הקטיף, ובהרי יהודה הקטיף נעשה קצת אח"כ, וברמת הגולן כשבועיים ויותר לאחר 
מכן. כאשר מביאים דובדבנים מהגליל לשפלה ששם הם לא גדלים כלל, הקובע הוא מתי 
הם כלים במקום ששם הם גדלו. ולכן תלוי מתי יהיה זמן הביעור שלהם אם הם הגיעו 
מהגליל או מרמת הגולן. וכשמעבירים דובדבנים מרמת הגולן לגליל, וכלו כבר בגליל ועדיין 
לא כלו ברמת הגולן, יש לנהוג לחומרא שהגיע זמן הביעור, וכן כשמעבירים מהגליל לרמת 
הגולן יש לנהוג לחומרא ולבער כיון שכלו במקום שיצאו משם אע"פ שלא כלו ברמת הגולן. 
אך אם הביאו דובדבנים לשפלה ששם אינם גדלים כלל הם אינם חייבם בביעור מהזמן 
שכלה בגליל, וכן הדובדבנים שגדלו ברמת הגולן ונמצאים שם עדיין אינם חייבים בביעור.

את הדובדבנים מחזיקים בקירור כ-3 שבועות אחרי הקטיף, א"כ יתכן שגם דובדבנים . 	
הנקנים בחנות אחרי ז' בתמוז )שזהו הזמן שבו כלו מן השדה הדובדבנים שגדלו בגליל(, 
אם הם מגיעים מהגליל יתכן שכבר עבר זמן הביעור, ואם הם מגיעים מרמת הגולן עדיין 

לא עבר זמן הביעור. ומכ"א בתמוז מכל מקום שהם מגיעים יתכן שהגיע זמן הביעור.

מצות הביעור היא להפקיר את הפירות ביום שהגיע זמן הביעור. ואם לא הפקיר וכלו לחיה 
מן השדה יום קודם, הפירות נאסרו, ואם הפקיר לפני שכלו וחזר וזכה בהם עדיין לא קיים 
מצות ביעור. ומכיון שבכל הפירות והירקות ישנם גידולים במקומות שונים בארץ, וכאמור 
ישנו ספק כיצד לקבוע מהו יום הביעור – הן משום שחלוקת הארצות לביעור אינה מוכרעת 
והן משום הקושי לקבוע מה נחשב שכלה לחיה מן השדה, אנו כותבים מתי מתחיל הספק 
שמא כבר הגיע יום הביעור, ומתי כבר ודאי עבר יום הביעור. ובכל הימים המסופקים ישנה 

חובה לבער ולהפקיר את הפירות, ניתן לעשות זאת בשני אופנים:

א להוציא את הפירות להפקירם ואחר כך יכול לזכות בהם שוב. וכך יעשה כל יום שיש ספק 	.
אם כלה מן השדה עד היום שבו ודאי כלה הכל מכל המטעים וודאי עבר זמן הביעור, ואז 

יכול לחזור ולזכות בהכל ולהכניסם לביתו. 

א להוציא ולהפקיר ביום הראשון של הספק, ולומר לאלה שמפקיר בפניהם, אע"פ שאני 	.
מכניס את הפירות לביתי איני מתכוין לזכות בהם וכל הרוצה יכול לבוא ולקחתם מביתי, 
ובכל פעם שמשתמש זוכה רק במה שמשתמש באותו היום, לאחר שעבר זמן הביעור וודאי 

כלו מכל המטעים יכול לזכות בכל מה שנשאר. 

התאריכים של זמן הביעור

התאריכים מבוססים על הערכות ומידע המתעדכן בכל עת, וכן על פי המידע 
משנים עברו עם זאת יתכנו שינויים ויש לעקוב אחר ההודעות. 

בלוח זה הבאנו רק את הפירות והירקות שביעורם הוא עד ראש השנה תשפ"ג.
לזמן הכילוי כתבנו לכל מין שני תאריכים:

המועד בו כפי הנראה יש ספק שמא כבר אין בשדות ובמטעים כמות מספקת של פירות . 1
וירקות ראויים לאכילה )לבעלי חיים( כדי להציל מן הביעור, במועד זה יש חיוב לבער מספק.

המועד בו כפי הנראה כבר כלו לגמרי הפירות והירקות מהשדות והמטעים, במועד זה . 2
עבר זמן הביעור.
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עיקרי הלכות הביעור למעשה
א פירות וירקות הקדושים בקדושת שביעית מותר לאוכלם כל זמן שמצוי מאותו המין בשדה. 	.

וכאשר כלה אותו המין מהשדה, אם נמצאת ברשותו כמות גדולה יותר ממזון ג’ סעודות 
לו ולמשפחתו עליו להוציא את היתר על מזון ג' סעודות מביתו ולהפקירו בפני שלושה. 

אם לא זכו אחרים במה שהפקיר, רשאי המפקיר לזכות בחזרה.

א פירות שביעית שהיו ברשות ישראל ולא התבערו בזמנם, ואף אם זה קרה בשוגג, נאסרו 	.
באכילה, ויש אומרים שאם לא התבערו באונס או בשוגג יכול לבערם מיד כשנודע לו 

הדבר, ואחר כך הפירות מותרים.

א פירות ישראל שהיו ברשות נכרי בזמן הביעור, וכן פירות נכרים לנוהגים בהם קדושת 	.
שביעית, צריך לבערם ביום שמגיעים לרשות ישראל.

א הנוהג קדושת שביעית בפירות נכרים וקונה אותם מיהודי שאינו נזהר בקדושתם לאחר 	.
שעבר זמן הביעור, לדעת החזו”א לכאורה אין להשתמש בהם, ויש אומרים שניתן לבערם 

)להפקירם( מיד לאחר שקיבלם.

א קשה לקבוע במדויק את זמן הביעור, ותיתכן תקופה בה קיים ספק אם כבר כלה מהשדות. ה.
במשך זמן זה צריך להפקיר בכל יום בפני שלושה, ויכול לחזור ולזכות בהם ולמחרת 
להפקירם שוב עד סיום זמן הספק. אפשרות נוספת היא להפקיר בפני שלושה בתחילת 
תקופת הספק ולומר בפני אותם שלושה שמפקיר בפניהם שמתכוון שלא לזכות בהם, אף 

שמכניסם לביתו,  עד שיעבור הזמן שוודאי כלו מהשדות.

א מצות ביעור נוהגת בפירות האילן וירקות ותבלינים של שביעית שגדלו אצל ישראל, ו.
)בירקות זה רק באופן שאין בהם איסור ספיחין שאם לא כן הם אסורים לגמרי בשימוש(. 
וכן בפירות האילן קטניות וירקות שגדלו אצל נכרים ובאו לידי ישראל – לנוהגים קדושת 

שביעית בפירות נכרים כהוראת החזון איש.

תחילת תקופת שם הפרי
הספק

 הזמן שודאי 
כלה מ:

יז תמוז פ"ביט סיון פ"בשסק

ב אב פ"בז תמוז פ"בדובדבן

יב אלול פ"בטו תמוז פ"במישמש

לוח זמני ביעור לפירות האילן
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קביעת זמן הביעור

תחילת שם הירק
תקופת הספק

הערותהזמן שוודאי כלה

אפונה 
תרמילים

ח תמוז פ"בכד אייר פ"ב

ז תשרי פ"גטז תמוז פ"בגזר

דלעת ודלורית בשווקי המהדרין מגיעים משלושה מקורות:דלורית
1. מיבול שישית שאינו חייב בביעור.

2. מאיזור הערבה ובהם יש שנזרעו לפני ראש השנה ויש שנזרעו 
אחרי ראש השנה, והכל נקטף בשביעית. תוצרת זו כלה בימים אלו.
3.בימים אלו מתחילה להגיע תוצרת מגידולי נכרים שנזרעה 
בשביעית וזמן הביעור שלה יהיה בחורף תשפ"ג, כפי שיפורט 

בלוח שיצא בשנה הבאה אי"ה. 
בשוק הכללי שאינו מהדרין יש לחוש לתוצרת ישנה שנזרעה 
בשישית ונלקטה אחרי ראש השנה תשפ"ב וזמן הביעור שלה 
היה באמצע כסלו לדלורית. ובאמצע טבת לדלעת. וכן בתקופה 

זו לתוצרת הבאה מן הערבה.
)כמו כן יש לחוש לאיסור ספיחין(

דלעת

פול 
תרמילים

 יט סיון פ"ביח אייר פ"ב

קולורבי 
זריעת 
שישית

יט אדר אדר א 
פ"ב

יט ניסן פ"ב

 כב תמוז פ"בכב אייר פ"בשום

תפוחי 
אדמה

יח אב פ"בב אב פ"ב

כב אייר פ"בכג ניסן פ"בתרד

לוח זמני ביעור לירקות
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שם 
הקטניות

תחילת 
תקופת הספק

הזמן שוודאי 
כלה

הערות

ייתכן מעט י"ט כסלו פ"גח סיון פ"בלוביה
מנוכרים, הרוב 

ייבוא

ייתכן מעט י"ט כסלו פ"גח סיון פ"בשומשום
מנוכרים, הרוב 

ייבוא

ייתכן מעט י"ט כסלו פ"ג ח סיון פ"בשעורה
מנוכרים, הרוב 

ייבוא

לוח זמני ביעור לקטניות ודגנים
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תמונה זו צולמה במושב יתד בעוטף 
עזה. רגלת הגינה גדלה בר בערוגות 
הירק. היא נלקטת ומשווקת למאכל. 
צילום: אבי חקקיאן

אגודת ירק 
שנרכשה 
בשוק הערבי 
בשער שכם

בניעור אגודת הירק 
נראים הזרעים 
השחורים הנושרים

הירק 
וחלקיו

צמח ברחוב שמואל הנביא בירושלים 
בחודש סיון. נראה צמח אחד במרכז ליד 

טפטפת ההשקייה וצמחים רבים בצד 
שמאל כולם נשרכים על הקרקע
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צמחי רגלת הגינה בחודש סיון 
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