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החודש השביעי מסתיימים מועדי 
הם בחג האסיף – ימי שמחה 
וצהלה על אסיף דגן תירוש 
המחולות  ואחר  ויצהר 
בכרמים יוצאים עם ה' לחסות בצל כנפי שכינה, להודות ולשורר לפניו שבעת ימים 
ברינון עצי יער, שבעה ימים של הודאה ושמחה על קבלה מאיתו מידו הגדולה 

הרחומה והמלאה בשפע ברכה ושמחה. 

אמנם גם בשנת השמיטה עת אין בציר ואין קציר, אין גורן ואין גת, גם בה נחגג חג 
הסוכות ועם ה' יוצא לחסות בצל שכינה בימים אלו, ויש להבין מדוע? מפני מה 

והלא לא עת האסף היא?

אמנם במשנה תורה נצטווינו להקהיל בצאת שנת השמיטה את העם לשמוע ללמוד 
– לקרוא בספר התורה ולירא את ה', כי חג הסוכות של מועד שנת השמיטה הוא עת 
האסף לדברי תורה, אותה שמחה אשר בשש שנות חריש וקציר, זרע ובציר הינה 
על ברכת עמל כפיים ומתנת שמים ברוב דגן ותירוש, במוצאי שנת השבע, עת הגוף 
גבה טפח והדעת טפחיים, השמחה והרינון הם על היקהלות לדברי תורה באסיף 
"טל השמים, זו מקרא. ומשמני הארץ, זו משנה. דגן, זו תלמוד. תירוש, זה אגדה" 
)ב"ר סו, ג(. ושמחת אסיף דגן ותירוש מתחלפת היא בשמחת יינה של תורה ולחמה. 

ואכן ב"ה זכינו כי בד בבד עם התחזקות שמירת השמיטה בארץ הקדש, עם המצא 
עוד ועוד חקלאים גיבורי כח עושי דברו אשר שמרו משמרת בקדושת הארץ, עם 
התחזקות זו - גם דברי תורה שבים ונאספים ונקהלים לשמוע ללמוד ולירא את ה' 
ועוד ועוד דברי תורה מתחדשים ונמלאים טל וחיות מעלים עסיס ומצמיחים פרי.

גליון זה אף הוא לקראת צאת שנת השמיטה מקהיל הרבה מדברי תורה והלכה 
בעניני שנת השבע וסופה, פרוזבול, ביעור, כלאים ועוד. יובאו בגליון מהלכות ירק 
היוצא לשמינית, דברים בענין עשיית 'שייק' מפירות שביעית, נידונים ומו"מ בעניני 
קביעת זמן הביעור בפירות היוצאים ממקום למקום ודיני ביעור, בגליון יובא גם 
לוח הביעור בפירות וירקות של שביעית בסוף שנת תשפ"ב ושנת תשפ"ג. ושטרות 

פרוזבול בנוסח המקובל ובנוסח שנהג בו מרן הגרי"ש אלישיב זצוק"ל.

עוד יובאו בו ספק בלקיטת האתרוג, חידושי הלכה בעניין שמור בשוגג, וגיזום עץ 
תות שפירותיו לא הבשילו, חידושי דברים בענין ט"ו בשבט של שמינית והפירות 

שחנטו לפניו, קדושת שביעית ושימוש בצמר גפן של שביעית ועוד ועוד.

מגליון זה והלאה נייחד מקום מיוחד לתגובות ומו"מ בדברים שנכתבו בגליונות 
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קודמים ונודה לכל מי אשר ייאות לשלוח תגובות קצרות וממוקדות לדברים המתפרסמים 
עלי במה זו. בגליון זה מובאות כמה וכמה תגובות לדברים שנידונו בגליונות קודמים: בענין 
אמירה לנכרי, כלאים בחלגלוגות )רגלת הגינה( וצמחי בר הדומים לה, מו"מ ארוך בענין 
המעלה השלושים ומאמריהם של הרבנים הגאונים הרב זלמן קורן והרב אפרים אריאל 

בוקוולד שליט"א, הערות בעניין הספיקות על שמור שהובאו בגליון 219 ועוד.

התודה והברכה לכל המסייעים לאיסוף זה בכתיבת תורתם, ותודה מרובה להרב ר' ירחמיאל 
דוברוביצר שליט"א אשר הקדיש והשקיע מזמנו ומרצו על מנת להגיה ולהשביח וליטול 
על עצמו ממשא הגליון ועריכתו, יזכו הם וכולנו להתאסף ולהקהל כבר מקץ שבע השנים 

בחג הסוכות לשמוע דבר מלך ודתו ולירא את פניו, ויכתבנו ויחתמנו לחיים טובים אמן.

העורך
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ירעאי ביאצאי שביקיי

ירקות שנלקטו אחרי ראש השנה של שמינית יש בהם עדיין קדושת שביעית 
ואיסור ספיחין, אמנם יש בהם כמה חילוקי דינים, המבוארים ומוסברים במאמר 
זה ובהערות הנילוות לו המפרט את ההלכות ומקורי הדברים וההכרעות שנמסרו 

בהם מרבותינו זצ"ל.

רבי יוסף אפרתי שליט"א
ראש ביי הידרש

ירקות במוצאי שביעית
א ירק הנלקט במוצאי שביעית הרי הוא קדוש בקדושת שביעית מדרבנן, ואם גדל ביד ישראל 	.

באופנים האסורים יש עליו איסור ספיחים, ולכן אסור לקנות ירקות בחנויות שאינם תחת 
השגחה.

א דינים אלו נמשכים עד לאחד משני המועדים – או עד מועד שיש אפשרות שירק שנזרע 	.
בשמינית יגיע לשיווק )לדוגמא, המלפפון הוא ירק מהיר צימוח שאם יזרע בתחילת תשרי 
ראוי לשיווק בחשון ולכן במלפפון קדושת שביעית ואיסור ספיחין פוקעים בתחילת חשון(, 

או עד חנוכה1.

1.  ירק שנלקט בתחילת השנה השמינית אסור משום ספיחין וכמו שכתב הרמב"ם, פ"ד מהלכות שמיטה ויובל 
ה"ה וה"ו, "ספיחין של שביעית שיצאו למוצאי שביעית אסורין באכילה וכו', ועד מתי אסורין ספיחי שביעית 
במוצאי שביעית, מראש השנה ועד חנוכה, ומחנוכה ואילך ספיחין מותרין". הרי שלדעת הרמב"ם אחרי חנוכה 
הותר איסור ספיחין בירק שנלקט בשמינית, ואילו הראב"ד שם השיג וכתב שחיפש זאת המימרא ולא מצאה 
לא במשנה ולא בתוספתא ולא בירושלמי, והסיק שם דספיחין אין להם היתר בחנוכה )אא"כ רבה החדש על 

העיקר דההיתר מעלה את האיסור ברוב(, עיי"ש.

]כאחד מן המקורות לרמב"ם שהתיר ספיחין בחנוכה הובא הירושלמי דמאי פ"ב ה"א, שנסתפק האם 
איסור ספיחין חוזר אחר העצרת של שמינית. ולכאורה תמוה דאם כבר פקע איסור ספיחין בחנוכה של 
שמינית מדוע נימא דהאיסור חוזר בעצרת. וכתב בדרכי נועם )אביו של הגינת וורדים( בחלק יו"ד סי' 
כב, בביאור הך מילתא, דמחנוכה עד עצרת, אפשר להבחין בין החדש של שמינית לישן של שביעית, 
דשל שמינית עדיין לא נתייבש, ולפיכך אינו נוהג אז איסור ספיחין, אבל אחר העצרת של שמינית, שגם 
הפירות של השנה השמינית נתייבשו ונראים כישנים, לפיכך נסתפק הירושלמי שמא חוזר איסור ספיחין, 
כי שוב כבר אין ניכר בין פירות שביעית לפירות שמינית. אכן להלכה פסק הרמב"ם דספיחין אסורין רק 

עד חנוכה, דכיון דאיסור ספיחין אינו אלא מדרבנן לכן פסק לקולא[.

וברמב"ם, שם ה"ז, מבואר עוד מועד המתיר ספיחין דכשעשו כיוצא בהן אין איסור ספיחין נוהג עוד במין 
זה, ובעשה הבכיר הותר אף האפיל, ומותר ליקח ירק במוצאי שביעית מיד, עיי"ש, כלומר שאם יש כבר 
אפשרות להשיג ירק שנזרע בשמינית בהיתר אין במין זה איסור ספיחין. ]וכן מבואר דפסק כרבי שהתיר 
)שביעית פ"ו מ"ד( ליקח ירק במוצאי שביעית מיד, לפי שהיו רגילין להביא ירק משל חוץ לארץ, ועיי"ש 

במפרשי הרמב"ם, לגבי גדרי ההיתר של רבי ואכמ"ל[.

התבאר, כי ירקות הנלקטים בשמינית הותרו באחד משני הזמנים או כשיש כבר ירקות ממין זה שנזרעו 
בשמינית או בחנוכה.
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ירקות שגדלו בשדה נכרי ונלקטו בתקופה זו )שבין ראש השנה לחנוכה או למועד שבו יגיעו 	.א
ירקות מזריעת שמינית( הכריע מרן החזון איש שגם בהם יש קדושת שביעית2.

א יש מקום לומר, שירקות שאין בהם בכלל גזירת ספיחין )כגון בננות( אין בהם קדושת 	.
שביעית אפילו אם נלקטו לפני חנוכה3.

א לכן מעיקר הדין, מותר לקנות בננות שנלקטו אחרי ראש השנה, בכל חנות. אמנם יש לציין ה.

2.  אכן בירקות שאין בהם איסור ספיחין, כגון שנזרעו בשביעית ע"י נכרי בהיתר, הרי מעיקר הדין אם נלקטו 
לאחר ר"ה של שמינית - לא היה צריך להיות בהם קדושת שביעית, והיה צריך להיות שהם מותרים בהפסד 
וסחורה, שהרי בירק אזלינן בתר לקיטה והם ירק של שמינית וכמ"ש הרמב"ם, פ"א הי"ג, וממילא אין דיני 

שביעית נוהגין בנלקט בשמינית.

אמנם כתב החזו"א, שביעית סימן ט ס"ק יג, דכמו שאסרו חכמים ירק הנלקט בשמינית באיסור ספיחים 
משום גזירה שמא ילקוט בשביעית ויטמין לשמינית, באותם ירקות גזרו גם שיהיו קדושים. ואפשר דאפילו 
בדבר שאין זורעין רוב בני אדם או בשדה ניר שאין בו משום איסור ספיחין, יש בנלקט בשמינית קדושת 
שביעית לענין סחורה וביעור, ואיסור זה עד שיעשה כיוצא בו, או עד שיגיע חנוכה, וכמו שאין אחר זמנים 
אלו איסור ספיחים דכיון שכבר מצוי מין זה, ואין הדבר ניכר שמשתמשין בפירות שביעית לא גזרו, ועוד 
שאין דרך להטמין פירות משנה שעברה לזמן שיש בו כבר החדש, ואם הגיע חנוכה הותרו אף אותן שלא 
עשו כיוצא בהן, שכבר הוסח דעתם של בריות משביעית, ואין לחוש שיתירו הנלקטים בשביעית, עכת"ד. 
ואע"פ שכתב הדבר בלשון "ואפשר" מ"מ בס"ק יז בסיכום ההלכות כתב דבר זה בסתמא, דאף הגדל ביד 
נכרים או בד' שדות, אף שאין בהם איסור ספיחים מ"מ נוהג דין שביעית ביוצאין לשמינית עד שיעשו 

כיו"ב או עד חנוכה, ואם הגיע זמן הביעור קודם זמנים אלה חייב לבערן.

והנה דברי מרן זצלל"ה נראים מחודשים, אף בירקות שנוהג בהם איסור ספיחים מנלן שיש בהם קדושת 
שביעית וכמו שהקשה הג"ר יואל קלופט זצ"ל בדעת יואל היכא מצינו שגזרו חכמים שתהיה קדושת 
שביעית נוהגת בפירות של שמינית, דמה שגזרו איסור ספיחין על היוצא משביעית לשמינית, הוא כדי 

שלא יהנו ממה שזרעו בעלי עבירה בשביעית, אבל קדושת שביעית לא מצאנו.

אולם יתכן דזה גופא יסוד שיטת החזו"א, דהחזו"א ס"ל שלא יתכן שגזרו איסור ספיחין בלא קדושה, 
דתרוייהו תליין בהדדי. וכפי שנראית מסקנת דברי החזו"א, שביעית סימן י ס"ק יב, שבפשתן אין איסור 
ספיחין משום שאינו קדוש בקדושת שביעית )ועיין בחזו"א שם סימן ט סק"ד ובמעשרות סימן א סק"ט 
שתלה זאת בפלוגתא בגמ' ירושלמי, אבל להלכה נראה שפסק שאין איסור ספיחין במה שאין בו קדושה, 
ועיין אז נדברו ח"ד ס"ד(, ולפ"ז א"ש שיטתו גם בירק היוצא משביעית לשמינית, דכיון דחזינן שגזרו 
בו איסור ספיחין עד חנוכה, הרי לשיטתו בהכרח שיגזרו בו גם קדושת שביעית, דבמה שאין בו קדושת 

שביעית לא גזרו איסור ספיחין.
3.  שמעתי מפי רבינו מרן מרן הגרי"ש אלישיב זצוק"ל, שאף שהחזו"א החמיר שיש קדושת שביעית בירקות 
שנלקטו בשמינית אף באותם ירקות שאין בהם איסור ספיחים כגון הגדל ביד נכרים או בד' שדות, מ"מ 
לא החמיר אלא בירקות שבמינם נוהג איסור ספיחין )ואף שבירקות הללו עצמם אין איסור ספיחין, מחמת 
שנזרעו ביד נכרים או שעלו מאליהם בד' שדות, ואפילו בירקות הזולים שאין בהם ספיחין מכל מקום חשיב 
כירקות שיש להם שייכות לאיסור ספיחין כי דינם משתנה לפי זול ויוקר ואכמ"ל(. אבל במיני ירקות שאין 
איסור ספיחין נוהג בהם כלל גם בשנה השביעית, אין צריך להחמיר לנהוג קדושת שביעית בנלקט בשמינית 
אפילו לדעת החזו"א. ולפיכך בבננות שהמנהג וההוראה בשם מרן החזו"א )עיין אורחות רבינו( היא שאין 
איסור ספיחין נוהג בהן ואף שדינם כירק, משום שאין זורעים אותם כל שנה, אלא הם מתרבים מעצמם על 
ידי שיוצאים צמחים חדשים משרשי הצמחים המבוגרים, וא"כ לא שייך בהם החשש שיזרעם בשביעית ויאמר 
ספיחין הם, לפיכך פסק מרן הגרי"ש אלישיב דיש להקל בהם דהנלקט בשמינית אין בו קדושת שביעית ולא 

שום דיני שביעית, ומותרים בהפסד וסחורה כפירות שמינית לכל דבר, דאזלינן בהן בתר לקיטה.
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ירעאי ביאצאי שביקיי

כי כפי הנראה הבננות שיהיו בשוק עד ערב יום הכיפורים הבעל"ט הינם מלקיטת שביעית 
וקדושים ככל ירק הנלקט בשביעית. 

א לפי דעת מרן החזו"א, בירקות נכרים הנלקטים עד חנוכה יש ביעור אולם למעשה כמעט ו.
ולא נוהג דין זה משום שמסתבר שהירקות שמינית שבמחובר מצילים אותם מן הביעור4.

א מרן החזו"א הכריע שאחרי חנוכה מותר לקנות ירקות שנזרעו בשביעית. אמנם, הנוהגים 	.
להחמיר באיסור נעבד )ומקובל שכן הוא מנהג בירושלים( צריכים להקפיד על כך. ובמציאות 
קשה להקפיד הואיל ורוב ועדי הכשרות אינם מקפידים להודיע שהירק מזריעת שביעית5.

4.  הנה החזו"א שם כתב דבירק הנלקט בשמינית )עד חנוכה( נוהג דין שביעית ובכלל זה אף ביעור. ויל"ע בזה 
דהנה החזו"א שביעית סימן טו סק"ג, נסתפק אי זמן הביעור נקבע כאשר כלו מן השדה הפירות הקדושים 
בקדושת שביעית, ואפילו אם בשדות מצויים ירקות שיצאו משביעית לשמינית, הרי כיון שאינם קדושים 
בקדושת שביעית שהרי בירק אזלינן בתר לקיטה, אינם מצילין מן הביעור, או שכל ירק שהגיע לעונת 
המעשרות בשביעית מציל, ואכמ"ל בביאורו, והניח החזון איש בצ"ע. ולפי זה יש לעיין מתי יחול זמן הביעור 
בירקות הללו שנלקטו בשמינית )מראש השנה עד חנוכה(, דהרי ירקות של שביעית כבר ספו ותמו מן השדות, 
וירקות שמינית יתכן שאינם מצילין מן הביעור. ולכאורה לפי הצד של החזון איש שירק הנלקט בשמינית אינו 
מציל יש לחשב את מועד הביעור של ירקות אלו – ביום לקיטת הפרי. ואכן כן כתב לנו מרן הגר"ח קנייבסקי 
זצוק"ל במכתב דהואיל וירק של שמינית אינו מציל מן הביעור למינים אלו, מסתבר שמועד הביעור יחול 
מיד ביום לקיטת הפרי, שהרי על הירקות שבידו חל קדושת שביעית ואילו על הירקות שנותרו אין קדושת 
שביעית שהרי טרם נלקטו ויתכן שילקטו אחרי חנוכה ודינם כפירות שמינית ואם כן יש לבער ולהפקיר את 

הירק הנלקט מיד – עם לקיטתו.

אולם שמעתי ממרן הגרי"ש אלישיב זצוק"ל דודאי כל זמן שירקות של שמינית )לפחות שהחלו לגדול 
בשביעית וודאי אותם שהגיעו לעונת המעשרות בשביעית( מצויים בשדה, הרי הם מצילין מן הביעור, 
וביאר מרן זצוק"ל בכונת דברי החזו"א, דאולי יש לומר שכל ירק שהחל לצמוח בשביעית או שהגיע לעונת 
המעשרות בשביעית, קודם שנלקט יש בו קדושת שביעית, אלא שאם תיעשה בו "לקיטת שמינית" הרי 
זה מפקיעו מדין הקדושה. וס"ל להחזו"א שגזרו חכמים שלקיטת השמינית לא תפקיענו מקדושתו עד 
שיעשה כיו"ב או עד חנוכה, אבל קודם לקיטתו ה"ה בקדושתו, ממילא הירקות של שמינית שבמחובר 
הם מצילין מן הביעור )ועיין בקהלות יעקב, שביעית סימן ג, שכתב כעין זה וצידד דאותן פירות כשיצאו 
לשמינית אכתי בקדושת שביעית קיימא עד שילקטו ויחול עליהם שם פירות שמינית, דכל שעדיין לא 

נלקטו בשמינית אין מה שיפקיע אותם מקדושת שביעית, ולפיכך הם מצילין מן הביעור, עיי"ש(.

לפי הוראה זו הרי הלכה למעשה, מועד הביעור לא יהא עם לקיטת הירק הואיל והירקות הגדלים ונמצאים 
בשדה בשמינית מצילים מן הביעור.

5.  והנה לדעת הרמב"ם הנ"ל )באות א(, בחנוכה פוקע איסור ספיחין. וכתב החזו"א, שביעית )סימן ט ס"ק יז ד"ה 
אורז(, שבחנוכה הותרו כל הספיחין אפילו מה שעדיין לא עשה כיוצא בו, וכן כתב להדיא שם )בסקי"ג(, וכן 
הובא באורחות רבינו, )ח"ב עמ' שמ(, שהחזו"א הקיל גם לעצמו לאכול את כל הירקות מחנוכה של שמינית 
)חוץ מחזרת, ואכמ"ל(, ויש לעיין בהוראה זו דבמינים רבים עדיין אין מצוי בשווקים בחנוכה משל זריעת 

שמינית, אלא הם מזריעת שביעית שנעשתה באיסור, והאיך מקילינן בזה.

והנה לענין פול המצרי כתב הרמב"ם, )פ"ד מהל' שמו"י הט"ו(, שאם עבר וזרעו בשביעית לירק )דאז דינו 
כירקות( ויצא לשמינית, הואיל ונלקט בשמינית בין ירקו בין זרעו מותר. ומבואר דס"ל להרמב"ם דאין 
איסור ליהנות ממה שנזרע בשביעית באיסור, וכיון שפקע איסור ספיחין הרי הוא מותר. וכן כתב בתשובות 

פאר הדור )סימן טו(. אמנם דעת הראב"ד שם דלא מצינו בשום מקום היתר בנזרע בשביעית וכנ"ל.

ובמקדש דוד, )סימן נט אות ג ד"ה כתב הרמב"ם(, ביאר בדעת הרמב"ם, שאין חיוב לעקור את הנזרע 
בשביעית )כמו שיש חיוב לעקור נטיעה של אילן שניטע בשביעית( משום דהחיוב לעקור הוא כמו בכל 
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מעשה שבת, שאסרוהו חכמים עד בכדי שיעשו, ולפיכך בנטיעה של אילן בהכרח לעוקרו דאם לא יעקרו 
הרי משום שעבר על האיסור יש לו "רווח" של שנת ערלה. אבל בירקות שאין איסור ערלה נוהג בהם, 
ממילא מותרין הן לאחר בכדי שיעשו, ולפיכך הינם מותרין לאחר שיעשה כיו"ב או בחנוכה. אכן להך 
סברא קשיא טובא דבמינים רבים בחנוכה עדיין לא עשה כיו"ב, וא"כ אמאי אין איסורם נמשך עד שיהא 

מצוי מהם מזריעה של שמינית.

אכן לדינא מבואר בדברי החזו"א שהקל כדעת הרמב"ם בזה. אף בטרם עשה כיו"ב וממילא בחנוכה של 
שמינית שפקע איסור ספיחין, הרי כל הירקות מותרין באכילה. )ועיין בספר משפטי ארץ שביעית עמ' 

282 במכתבו של אחד מתלמידי החזו"א מש"כ בזה(.

אמנם לכאורה הי' מקום לעיין במנהג ירושלים בזה, דהגר"ח ברלין זצ"ל כתב בשנת עת"ר בכרוז רבני 
ירושלים, דהנזרע בשביעית אין היתר לאיסורו. ובתשובות במשנת יוסף, ח"ג סי' ב סעי' יג, ובנתיבות 
אדם להגר"מ דייטש, )סימן ע(, שכתבו דאיסור נזרע בשביעית נמשך רק עד חנוכה יעויין שם בדבריהם. 
והגם שהאריכו לנמק ולהסביר היאך פקע איסור נעבד בחנוכה, נדמה שעדיין קשה הואיל ואם אמנם 
טעם הדבר שאסרו את הנזרע בשביעית הוא משום קנס, כדי שלא יהנה ממלאכת איסור שעשה, וכמו 
שכתב הרידב"ז )הביאו המשנת יוסף שם( בטעם האיסור, א"כ מהיכי תיתי להתירו בחנוכה, דהרי כל זמן 
שאין מצוי בשוק מזריעת שמינית הרי הוא נהנה מן האיסור שעשה בזריעת שביעית, וא"כ הו"ל לאוסרו 

עד שיעשה כיו"ב, ואף אם כבר עבר חנוכה.

אמנם יתכן ולמ"ד האוסר נזרע בשביעית מן התורה, כמבואר בדברי האדמו"ר מסאטמאר זצ"ל בקונטרס 
שלש תשובות אתי שפיר. דמשום הכי הוקשה לו האיך התיר הרמב"ם את הפול המצרי שנלקט בשמינית, 
ולפיכך חידש דאיסור נעבד, מן התורה חל רק על דברים הקדושים בקדושת שביעית, וממילא אם נלקט 
בשמינית, שאינו קדוש בקדושת שביעית, אף אינו אסור באיסור נעבד, וממילא בחנוכה כיון שהותרו כל 
הספיחין הרי גם נעבד הותר, אולם אם הקנס הוא מדרבנן על מי שעבר וזרע בשביעית למה לא יאסר 

לפחות עד שיהא הרוב מזריעת שמינית שלא יהנו מהזריעה.

אולם הלכה למעשה, המנהג הרווח בישראל הוא להקל אחרי חנוכה בירק הנלקט בשמינית וכהכרעת 
מרן החזו"א זצוק"ל, וכך הורה לנו מרן הגרי"ש אלישיב זצוק"ל הלכה למעשה אחרי ששב ושלח לברר 

אצל חתנו מרן הגר"ח קניבסקי זצוק"ל את הוראת החזו"א בזה.

וכן גם כתבו לנו בשם הגר"ח קניבסקי -

לכבוד .... שליט"א

הרב ביקש לענות

כמדומה שהחזו"א לא בירר אם זרעו במוצאי שביעית או לא וכיון שבגמ' כתוב שמותר התיר. ואפי' אם 
נזרע בשביעית מתיר החזו"א אפי' בשביעית עצמה, אי לאו משום ספיחין. ובמוצאי שביעית לא חשש 
לזה. כלומר, מעיקר הדין החזו"א מתיר נעבד אף בשביעית, אם לא משום ספיחין ובמוצאי שביעית לא 

חשש להחמיר גם לעצמו.
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ריה שאלאי בדיוי ביקאר

סוגיית הביעור לא זכינו בה להרבה מדברי רבותינו שבאו בכתובים, והרבה 
מן הדברים נשארו ונותרו כתורה שבעל פה לאשר שימשו בהם את רבותינו 
זצוק"ל, שאלת תפוחי ה'ענה' – חלוקת זנים ודין פירות שבאו ממקום שלא כלו 
למקום שכלו הינה שאלה מעשית הנוגעת לעוד כמה מיני פירות, וכדרכה של 
תורה עלו בה דעות שונות, שני המאמרים הבאים מדברים עוסקים וחלוקים בה 
ומלבנים את הסוגיא ואת הידוע לנו מדברי רבותינו בענין, כמו כן דן המאמר 
הבא בסוגיות נוספות כביעור בשיחים המוגדרים 'ירוק עד' שעלוותם נותרת 
בעץ זמן רב, וכסוגיית פירות שהיו בזמן הביעור ביד אוצר בית דין, ופירות שהיו 
ביד נכרי, ומחסני רשתות השיווק, כל אלו ועוד עלו בעריכת לוח הביעור, וחלקן 

באות לידי ביטוי וביאור במאמר המובא בזה.

רבי שאול רייכנברג שליט"א
יחבר ספר ישפטי ארץ

כמה שאלות בדיני ביעור

לקביעת זמן הביעור

דין שלוש ארצות

איתא במשנה )שביעית פ"ט משניות ב,ג(: “שלוש ארצות לביעור יהודה ועבר הירדן והגליל, וג' 
ג' ארצות לכל אחת ואחת. גליל עליון וגליל תחתון והעמק. ... וביהודה, ההר והשפלה והעמק...  

ולמה אמרו שלש ארצות, שיהו אוכלין בכל אחת עד שיכלה אחרון שבה".

וכך כתב הרמב"ם )שביעית פ"ז ה"ט(: “שלש ארצות לביעור ארץ יהודה כולה ההר והשפלה 
והעמק ארץ אחת, עבר הירדן כולו )הכוונה לעבר הירדן המערבי( שפלת לוד והר שפלת לוד 

ומבית חורון ועד הים, והגליל כולו העליון והתחתון ותחום טבריא ארץ אחת".

הראשונים נחלקו בפירוש המשנה. הרמב"ם )בפיה"מ ובהלכות שמיטה פ"ז הל' ט,י( כתב שיש 
שלוש ארצות בארץ ישראל ואוכלים בכל אחת משלושת הארצות עד שיכלו הפירות מכל 
תחומה. בגליל אוכלים עד שיכלו בכל שלושת החלקים של הגליל, וכן בעבר הירדן וכן ביהודה. 
וכך היא גם שיטת רש"י )פסחים נב,ב(. ומה שכתבה המשנה שיש בכל ארץ ג' ארצות, ללמדנו 

מה כוללת ארץ זו ולא שכל ארץ חלוקה לג' ארצות לענין ביעור. 

לעומתם שיטת הר"ש )שביעית פ"ז משניות ב,ג( והתוס' )פסחים שם( שהמשנה כפשוטה ויש 
בארץ ישראל תשע ארצות לביעור, וכאשר כלו הפירות באחת מתשע הארצות לא אוכלים 
באותה ארץ אע"פ שיש עדיין פירות מאותו מין בארץ הסמוכה לה, כגון כשכלה בעמק יהודה 

צריך לבער שם אע"פ שיש עדיין בשפלת יהודה.
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המוליך פירות ממקום למקום 

כתוב במשנה )פסחים נ,ב( “המוליך פירות ממקום שכלו למקום שלא כלו וממקום שלא כלו 
למקום שכלו חייב לבער". וכך פסק הרמב"ם )הל' שמיטה ויובל פ"ז הל' יב(: “המוליך פירות 
שביעית ממקום שכלו למקום שלא כלו או ממקום שלא כלו למקום שכלו, חייב לבער, לפי 
שנותנין עליו חומרי מקום שיצא משם וחומרי מקום שהלך לשם". וכתב החזו"א )שביעית יג,ב( 

שישנם פעמים שהחיוב לבער הוא מצד הדין ופעמים מדרבנן משום חומרי מקום:

א אם הפירות היו במקום שכלו והגיע זמן הביעור ולא ביערו והוליכו אותם למקום שלא כלו, 	.
חייבים בביעור מן הדין משום שאחר שהתחייבו בביעור לא פקעה חובתם. 

א לשיטת תוס', אם כלו הפירות במקום שגדלו בו ויצאו באותו יום למקום שלא כלו, חייבים 	.
לבער משום שמן הדין הולכים אחרי המקום שיצאו משם. ואם היו במקום שלא כלו והביאו 

אותם למקום שכלו חייב לבערם רק משום חומרי מקום שהלך לשם.

א שיטת רש"י להיפך, אם הפירות היו במקום שלא כלו ולקחו אותם למקום שכלו צריכים 	.
לבערם מן הדין משום שמן הדין הולכים אחרי המקום שבאו לשם. ואם היו במקום שכלו 
באותו היום והביאם למקום שלא כלו, חייבים בביעור רק משום חומרי מקום שיצאו משם.

א אם הוליכו את הפירות ממקום שלא כלו למקום שלא כלו ואח"כ כלו במקום שבאו משם 	.
ובמקום שהובאו לשם עדיין לא כלו, יש בזה מחלוקת תנאים ואמוראים, ונראה שדעת 
החזו"א שלמעשה אפשר להקל כשיטות הסוברות שעד שיכלו גם במקום שהם נמצאים 
שם עכשיו לא צריך לבערם. ולא הולכים אחרי המקום שיצאו משם כיון שיצאו לפני 

שכלו באותו מקום.

פירות שיצאו למקום שלא גדלים בו מהם

לאור דברים אלו יש לדון, כאשר מביאים דובדבנים מהאזורים הגבוהים )דובדבנים צריכים קור 
בחורף לכן הם נותנים פירות רק במקומות גבוהים( לשפלה ולנגב, האם יצטרכו לבערם כל פעם 
שמביאים לשם משום חומרי מקום שבאו לשם כיון ששם אין לחיה, מסתבר שלא. שכל האמור 
הוא במין שגדל בשני המקומות אלא שכלה במקום אחד לפני המקום השני. אבל אם מביאים 
למקום שלא גדל בו כלל, זמן הביעור נקבע על פי המקום שהפירות גדלו, ואף כשכלו במקום 
שגדלו אחרי שהובאו למקום שאינם גדלים, צריך אז לבערם בזמן שכלים במקום גידולם. וכך 

כתב בחוט שני )פ"ז סוף ס"ק יד(.

זנים שגדלים בארץ אחת והביאו מהם לארץ שאין בה מאותם זנים

ויש לדון עוד, ישנם זני תפוחים מוקדמים שגדלים גם במרכז הארץ ובדרומה וגם בגליל, והם 
כלים לקראת סוף הקיץ. ויש זני תפוחים שגדלים רק בגליל וברמת הגולן והם כלים רק באמצע 
החורף. מדיני הביעור כל זני התפוחים נחשבים כמין אחד ומצילים זה את זה מחובת הביעור 
)וכמו שכתב הרמב"ם פ"ט משנה ה אוכלין על הטפיחין, שאוכלים חיטה ושעורה כל זמן שמצוי 
זנים קשים אע"פ שכלו הזנים הרגילים(. לכן זמן הביעור של התפוחים בגליל יהיה רק באמצע 
החורף. אך יש לעיין מהו הדין של תפוחים מהזנים של הגליל שמביאים מהם למרכז ולדרום 
אחרי שכבר כלו בהם התפוחים שגדלים שם, האם חייבים בביעור משום חומרי מקום שבא 
לשם )או לרש"י מעיקר הדין(, שהרי גם במרכז ובדרום גדלים תפוחים )אמנם מזן אחר( והם 
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ריה שאלאי בדיוי ביקאר

כלו כבר. ומסתבר לומר שכיון שהזנים שגדלים בגליל לא גדלים במרכז ובדרום הולכים בזנים 
אלו אחרי זמן הכילוי במקום גידולם. ורשום אצלי שמרן הגר"נ קרליץ זצ"ל הסכים לזה. וכעין 

זה כתוב בחוט שני מהדורה חדשה )סוף פרק ז(. 

עצים ושיחים ירוקי עד

כאמור דעת החזו"א )שביעית יב,ב( שזמן הביעור הוא כאשר כלה מן השדה מאותו המין הגידולים 
שקדושים בקדושת שביעית, אע"פ שכאשר הם כלים יש כבר פירות שמינית מאותו המין.

כתוב במשנה )שביעית פ"ז משנה ב( שמה שמתקיים בארץ אין לא ביעור כגון עיקר הלוף השוטה 
וכו'. ושואל החזו"א )יג,י( הרי גם מה שמתקיים בארץ כלה אחרי כמה שנים, ואף שיש כבר פירות 
חדשות של אותם השנים, הרי רק פירות שביעית מצילים מהביעור. ומתרץ שכל המינים המנויים 
במשנה שלא כלים הם ירקות שהקובע בהם את קדושת שביעית הוא הלקיטה, וירק ממינים אלו 
שנלקט בשביעית שקדוש בקדושת שביעית, אינו מתקיים בתלוש עד שיכלו מהשדות מאותו 
המין שהגיע לעונת המעשרות בשביעית אלא כלה קודם, ממילא אין בו מציאות של ביעור. 
ואפילו אם כבשו את מה שנקטף בשביעית ואז הוא נשאר לאחר שכלה מהשדה. כיון שהרוב 

מאותו המין לא מתקיים עד שכלה מה שנשאר בשדה, גם המיעוט שנשאר אין לו דין ביעור.

כתוב בתוספתא )שביעית פ"ה ה"ח( ונפסק ברמב"ם )פ"ז הט"ז(: "איזו שעת ביעור העלין, בעת 
שיבלו ונושרין מאילנותיהן. עלי זיתים ועלי קנים ועלי חרובין אין להם ביעור לפי שאינן נובלות 
וכלות". והנה כפי שידוע היום עלי זיתים מתקיימים עד חמש שנים ואח"כ הם נושרים. וכיון שהם 
אילן שהקובע הוא החנטה )חנטת העלים או חנטת הפירות, ראה חזו"א סי' יד ס"ק ג(, הרי לא 
מועיל בזה תירוצו של החזו"א לעיל, כיון שיש עדיין על האילן עלים ששייכים לשביעית סמוך 
לזמן הכילוי של אותם עלים, ומדוע אין להם ביעור. וצריך לומר שמה שלא נראה שיש לו כילוי 
שכל הזמן יש לו עלים ירוקים ולא מבחינים שהישנים כלים אין לו ביעור. אמנם מסתבר שזה רק 
בדברים שהעלים הישנים קיימים זמן רב אחרי שיש כבר עלים חדשים. שאם כלים פחות משנה 
אחרי שגדלים העלים החדשים, נראה שיש להם ביעור. לפי זה יש לדון גם בשיחים עציים כמו 
רוזמרין והדסים )אף כששתלו לריח(, שאין להם ביעור מטעם זה. וכן יש כמה מיני שיחי תבלין 
קטנים שהם עציים ויש להם עלים ירוקים כל השנה )כגון לואיזה(, ויתכן שגם אין להם ביעור. 

אמנם צריך לברר בכל אחד כמה זמן נשארים בו עלים ישנים אחרי שגדלו העלים החדשים. 

ביעור באוצר בית דין

כתוב ברמב"ן )ויקרא כה,ז(: “וכשיבוא זמן לקיטת אותו המין, כגון שבא זמן של קיץ ועת הבציר 
הגיע, בית דין שוכרין פועלין ובוצרין ומוסקין ולוקטים כל אותו המין ודורכים ומוסקים בגת 
ובבית הבד כדרך שאר השנים ונותנים לאוצר שלהן. ואלו הפירות המכונסים לאוצר בית דין 
שאינם צריכים ביעור אחר שכבר מבוערים הם מן הבית. ואחד עניים ואחד עשירים מותרין לאחר 
הביעור לקבל מיד בית דין ולאוכלן". מבואר כאן שפירות שאינם שייכים לאף אחד ועומדים 
לחלוקה לרשות הציבור נחשבים כמבוערים מן הבית ואינם חייבים בביעור. לכן מי שלוקח פירות 

מאוצר בית דין אחרי זמן הביעור אינו חייב לבערם שנחשב שכבר ביערו אותם.

באוצר בית דין יש כמה דברים שצריך להקפיד כדי שיתנהל כדין:

א לבית הדין ושלוחיו אין לעשות מלאכות בשמיטה יותר ממה שמותר לאדם פרטי. הכללים 	.
שלהיתר עשיית מלאכות הם:
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מלאכות האסורות מן התורה, זמירה בגפן וחרישה, אסור לעשות בכל מקרה.. 1

מלאכות האסורות מדרבנן מותר לעשות כדי למנוע הפסד ביבול של רוב הפירות, . 2
)החזו"א בספר כתב הפסד כל הפירות אך בקיצורי הלכה שיצאו מתלמידיו בחייו 
כתוב הפסד רוב הפירות(. בשעת הדחק יש המתירים גם לעשות מלאכות כדי למנוע 

הפסד משמעותי ביבול אע"פ שאינו רוב הפירות.

מותר גם לעשות מלאכות דרבנן כדי למנוע הפסד באיכות הפירות אע"פ שאין הפסד . 3
בכמות היבול. והורו לנו מרן הגרי"ש אלישיב ומרן הגר"נ קרליץ זצ"ל שהפסד באיכות 
נחשב רק אם הפגם שיהיה בפירות יגרום שהציבור לא יקח את הפירות אפילו בחינם.

ויש לדון האם בית הדין ששלוחיו עושים עבודות שלא כדין, פקע ממנו שם בית 
דין וממילא הפירות חייבים בביעור. או שעשיית המלאכות האסורות גורמת שיש 
איסור נעבד על הפירות, אך עדיין הם פטורים מן הביעור אם היו ברשות בית הדין 

בזמן הביעור.

א בית הדין מתנהל כדין אם הוא גובה מהציבור רק את ההוצאות שהיו לו בתשלום עבור 	.
העבודה של כל המתעסקים בפירות, אז הפירות נחשבים מבוערים מן הבית, כיון שהם 
מוחזקים לתועלת הציבור. אבל אם משתמשים באוצר בית דין כדי לעקוף את השמיטה, 
כאשר העוסקים בגידול הפירות או בחלוקתו לציבור מרויחים כמו שבעלים וסוחרים 
מרוויחים בשאר השנים ולא כמו שכירים, פירות אלו אינם כמבוערים מן הבית אלא נמצאים 
ברשות העוסקים והסוחרים לצורך מסחרם. ובמקרה זה עוברים בלקיטת הפירות מהמטע 
איסור קצירה כדרך בעלים, ובחלוקת הפירות עוברים איסור סחורה. וכמו כן פירות אלו 
חייבים בביעור אף אם היו ברשות אותו בית דין שאינו נוהג כשורה בזמן הביעור. וכן אם 
בית הדין מחזיק את הפירות במחסניו עד אחרי הביעור ואח"כ הוא מחלק אותם לחנויות 
שמוכרות במחיר שבעל החנות מחליט, אין זה בית דין כלל והפירות נאסרו כיון שלא 

נתבערו בזמן הביעור. 

ביעור בחנויות שליחות

הנוהגים קדושת שביעית בפירות נכרים. קונים את הפירות בחנויות ע"י שממנים את בעל החנות 
והסיטונאי כשלוחם לקנות מהנכרי, ומשלמים לו לכל ק"ג את הסכום ששילם לנכרי בתוספת 
אחוז מסויים או סכום קבוע כשכר טירחה והוצאות החנות )בשטרות ההסכם לשליחות שנעשו 
בזמן מרן החזו"א זצ"ל ישנם שכתוב בהם ששכר הטירחה וההוצאות ישולם כאחוז מסויים 
ממחיר הקניה מהגוי, וישנם שכתוב שישולם סכום מסויים קבוע(. לכאורה אף אם בעל החנות 
והסיטונאי עומדים בתנאי ההסכם ולא זוכים בפירות לעצמם אלא זוכים בהם מהגוי למשלחים 
שלהם )הציבור שחתמו על השליחות(, אז הפירות והירקות שנמצאים במחסנים שייכים לקונים. 
ואם הם היו בזמן הביעור אצל הסיטונאי בקירור וכדומה או היו במחסן בחנות, התחייבו בביעור 

ואם לא ביערו אותם נאסרים. 

אך מובא באורחות רבנו, בשם החזו"א שפירות שנמצאים בזמן הביעור ברשות ועדת שמיטה 
של העיר אינם מתחייבים בביעור. ומוסבר שם בסוגריים משום שועדת השמיטה אינה קונה 
מהנכרי ומזכה לשולחים, אלא משאירה את הפירות בלי בעלות מוגדרת עד שכל אחד קונה 
בחנות וזוכה במה שקונה. והכותב שם מוסיף שא"כ זה כמו קונה מנכרי אחרי הביעור שחייב 
בביעור מיד כאשר קונה. אמנם אפשר גם להסביר אחרת. שאפילו אם הקונים שנרשמו זוכים 
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ריה שאלאי בדיוי ביקאר

בפירות מיד כשהועדת השמיטה קנתה מהנכרי, מ"מ כיון שזו שותפות של כל אנשי העיר )ועדת 
שמיטה של העיר( כדי לתת לכל אחד מה שצריך, הרי זה כעין אוצר בית דין שמבוערים מן הבית 
אע"פ שבדיני ממונות כולם בעלים על הפירות. וק"ו אם ועדת השמיטה לא זכתה לקונים אלא 

הפירות בבעלות לא מוגדרת, שזה כאוצר בית דין שנפטר מביעור ולא כקונה מהנכרי. 

אמנם כל האמור הוא כאשר ועדת השמיטה של העיר היא הקונה מהנכרים ומחזיקה את הפירות 
במחסניה לצורך הציבור, אבל אם סיטונאי פרטי קונה ומחזיק במחסניו, וועדת השמיטה או ההכשר 
רק מפקחים שאכן זו תוצרת של נכרים. קשה לומר שנחשב כמבוער מן הבית אף שהקונים חתמו 
על שטר שליחות. ובפרט אם אותו סיטונאי שיש לו תוצרת שלקח מנכרים, נותן חלק ממנה למי 
שנוהג בה קדושת שביעית, וחלק ממנה הוא מוכר כרגיל למי שלא נוהג קדושת שביעית בפירות 
נכרים, שבזה ודאי שלא נחשב שהפירות מבוערים מן הבית אלא הם ברשות הסיטונאי. ולא 
יועיל כאן ברירה, שמה שנותן למי שנוהג קדושת שביעית התברר כאילו היה מבוער מן הבית, 
שאין ביעור ע"י ברירה. כמו כן אם אותו סיטונאי לא גובה מחיר לפי מה שקנה מהגוי בתוספת 
ההוצאות, אלא כפי המחיר של התוצרת בשוק בשעה שמוציא אותה ממחסניו, ודאי שאין היא 
נחשבת כמבוערת אלא כברשות הסיטונאי, ואסורה למי שנוהג קדושת שביעית בפירות נכרים. 

ואפשר שאם הסיטונאי ייחד סחורה במחסניו לאותה ועדת כשרות שקשור איתם בשליחות, 
והמחיר יהיה קבוע ולא משתנה לפי השוק, אולי אפשר להכליל את זה במה שאומרים בשם 

החזו"א.
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המאמר המובא בזה הינו ממכתבו של ראש בית המדרש הגאון רבי יוסף י. 
אפרתי שליט"א במענה לשאלה שהופנתה אליו על ידי תלמידי חכמים העוסקים 
בסוגיא זו של המוליך פירות ותפוחי ה'ענה', ובקשו לברר את הוראת רבינו מרן 

הגרי"ש אלישיב בנושא.

רבי יוסף י. אפרתי שליט"א
ראש ביי הידרש

קביעת זמן הביעור 

 בירור דעתו של מרן הגרי"ש אלישיב זצוק"ל

שלהי שנת השמיטה תשפ"ב בס"ד        

לכבוד... שלום רב,

אחרי שנתפרסם ע"י בית המדרש כי הגיע זמן הספק בביעור תפוחים מזן "ענה", לעניות דעתי 
לפי מה ששמענו ממרן הגרי"ש אלישיב זצוק"ל בכה"ג לא רק בזן ענה הגיע מועד הביעור אלא 
יש לחוש שהגיע מועד הביעור כל זני התפוח בחלקים רבים בארץ ישראל, והואיל ורבים שואלים 

אודות הדבר אבוא בקצרה, ונקדים יסודות הדברים.

א לדעת רוב הראשונים ובכללם הרמב"ם הר"ש ורש"י נתחייבנו מן התורה לקיים ביעור 	.
כאשר "כלה לחיה מן השדה כלה לבהמתך מן הבית". אמנם הרמב"ן כתב שאפשר שדין 

הביעור הינו מדרבנן. 

א מבואר במשנה )פ"ט מ"ה( שחז"ל חילקו את א"י לג' ארצות וג' ארצות בכל אחת ואחת. 	.
לדעת הר"ש )שם( נחלקה א"י לט' ארצות, ולדעת הרמב"ם )פ"ז ה"ט( נחלקה א"י לג' ארצות 
בלבד. לכן סוג פרי הגדל בכמה ארצות, מועד הביעור שלו בכל ארץ וארץ נקבע במועד כילוי 
הפירות באותה ארץ. )למעט סוגי פירות שבהם קבעו חז"ל שכל א"י נחשבת לארץ אחת(.

א פעמים שחייבים לבער את הפירות גם בטרם מועד הכילוי, כמבואר בסוגיא בפסחים )נג( 	.
שהמוליך פירות מקום שלא כלו פירות אותו המין למקום שכלו חייב לבער. אלא שנחלקו 
רבותינו הראשונים אם חובת הביעור היא מעיקר הדין )כמו שכתב רש"י(, או מדין חומרי 
מקום שבא לשם. ומדברי הרמב"ם )פ"ז הי"ב( משמע שחובת הביעור הינה מחמת חומרי 

מקום שבא לשם.

א מעתה מובן גודל הקושי בקביעת מועד הביעור, שבנוסף לשאלות העקרוניות כיצד נקבע 	.
הכילוי )אם גינה אחת מצילה או פירות נכרים מצילים – אם שמור מציל( הרי אין בידינו 
למקם את הגבולות של כל ארץ וארץ ולכן כאשר חילקו חז"ל את א"י לג' ארצות )יהודה 
גליל ועבר הירדן(, ושבעתיים אם יש לחלקה לט' ארצות )בכל ארץ וארץ לחלק לג' – הר 
שפלה ועמק(. היה עלינו לקבוע  מועדי ביעור אזוריים ולפטור מביעור את אותו איזור 
שבו עדיין יש פירות. ומכיון שבהרבה מן המקרים הפירות יוצאים ממקום למקום, וגם אין 
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עביקי הין הביקאר 

בידנו היכולת לקבוע את הגבולות בין ג' הארצות וכ"ש בין ט' ארצות - לאותן השיטות, אנו 
חייבים לחוש שאף אם במקום מסוים בגליל כלו הפירות הרי אפשר שהמקום השני )בגליל( 
עליו אנו דנים הוא ארץ אחרת. ולכן בלוחות הזמנים לביעור מצויין זמן ספק ראשוני שבו 
ראוי לבער ולהכניס לבית מתוך כוונה שלא לזכות וסוף הזמן האחרון שבו נגמר הספק ובו 

ודאי כלה לחיה מכל הארצות ויכול לשוב ולזכות אחר שקיים מצות ביעור. 

א כבר בתחילת הבירורים אודות לוח הביעור, הועלתה שאלה קדם רבותינו זצוק"ל אודות ה.
זמן ביעור במקום שבו אין גדלים פירות כלל והוא ניזון מפירות שמגיעים מארץ אחרת. 
לדוגמא, לו יצויר שבאזור ירושלים או בארץ הדרום לא גדלים שזיפים, הרי לכאורה גם אם 
מטעי השזיפים בכל מקום בארץ עדיין עמוסים פרי, הרי ירושלים נחשבת כמקום שכלו 
השזיפים שהרי אינם בנמצא, וא"כ כל שזיף שיובא לירושלים יהיה חייב בביעור באותו יום. 
ואכן כך היתה דעתו של מרן הגרי"ש אלישיב זצוק"ל במושכל ראשון. הגאון ר"מ קסלר 
שליט"א )שעסק בזמן הביעור בשיעור שנשא בביהמ"ד והתפרסמו הדברים בהליכות שדה 
גליון 198(. הקשה שלפי דעת מרן הגרי"ש אלישיב יש השלכה מעשית לגבי מועד הביעור, 
וז"ל במכתב מיום ערש"ק שובה תשס"ט, "יישר כח על הזכות לעסוק בתורת א"י, בנוגע 
לדעתו של מרן שליט"א כי פירות שביעית שיצאו למקום שאיננו בנמצא מאותו המין, אין 
לך "כלה לחיה" גדול מזה נמצא שגידולים הגדלים רק במקומות מסוימים ברגע שהוצאו 
מאותו מקום למקום שאינו בתחום הארץ ההיא שגדלו בה ע"פ החלוקה של הג' ארצות, 

חייבים בביעור מיד, האם אין הדבר נוגע למעשה בזמנינו".

אין בידי אם ומה השיבונו בזמנו להגר"מ קסלר שליט"א בזמנו, אמנם לפי הרישומים שבידי 
בשנת תשמ"ז )מתוך רישום שיחה עם מרן רבינו זצוק"ל ביום ט' בתמוז( אכן הסתפק מרן 
בדבר האם פרי שמגיע למקום שאין בו אותם פירות, חייב ביעור מיד או דלמא אותה העיר 
הואיל ואף פעם לא גידלו בה פירות, לא כלה שום דבר בה והרי זה מביא ממקום שלא 

כלו למקום שלא כלו.

אולם לפי הכתוב שם, היתה משמעות להסכמת מרן רבינו זצוק"ל שאם אכן העיר שאין 
בה פירות ניזונת תמיד מאותם מקומות שיש בהם פירות שלכם כלו, אפשר להקל ולומר 

שטרם הגיע מועד הביעור.

ואכן בפרסום הראשון אודות דיני וזמני הביעור בחוברת "דיני הביעור בשביעית ובשמינית" 
שיצא בשלהי תש"מ ונכתבה ע"י הרה"ג ר"ד גולדשטוף שליט"א נכתב )פרק ד סעי' ו( 
"אם באותו מקום ]שהגיעו הפירות[ אין גדלים כלל פירות אלו ולא חל שם דיני הביעור 
מעולם עליהם, נראה שאינו צריך לבער את הפירות שהביא עד שיכלו ממקום שיצא 
משם". וכמקור לדברים ציין לחזו"א )סי' יג סק"ב החזו"א אינו עוסק בשאלה דידן אלא 
בפירות שי"ל לחו"ל ועיין במאמרו של הגר"מ קסלר הנז"ל(. אמנם בניגוד למקומות אחרים 
בחוברת שבהם נכתבו הוראותיו של מרן הרב אלישיב )באותה תקופה כתבנו "כן הורה לי 
אחד מגדולי הפוסקים בדורנו".( בהוראה זו לא נכתב כן, ואולי משום שידענו בביהמ"ד 

שדבר זה הינו ספק אצל מרן זצוק"ל.

והנה ראיתי לאחד מגדולי ישראל שנקט באופן ברור, שבהגיע פרי ממקום שלא כלו, למקום 
שאין בו אותו הפרי חייב בביעור כאשר כל הפרי מובא למקום זה ממקום שלא כלו. וכן 
כתב מהר"ד אופנהיים )בעל הנשאל דוד( בספרו יד דוד פרשת תצוה )עמ' קמח( כאשר הוא 
דן בשיטתו של תרגום יונתן בן עוזיאל, שאת הנסכים במדבר הביאו מכרמי עין גדי. וע"ז 
הקשה מוהר"ד אופנהיים "דהלא היה זה בשנת השמיטה" ומכיון שהוליכו גפנים אלו מעין 
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גדי למקום שהוא "לא אתר גפנים ותאנים" )במדבר כ, ה(, הרי זה כמוליך פירות שביעית 
ממקום שלא כלו למקום שכלו. נמצאנו למדים שלשיטתו באותו רגע שמביאים ממקום 
שלא כלו אפ' למקום שאין בו כלל חשיב כהגיע מועד הביעור. ]ולכאורה משמע ממנו 

שאפ' במוליך לחו"ל, )שהרי הביאו מעין גדי לחו"ל( חשיב כהגיע מועד הביעור.

אמנם כאמור למעשה בפרסומי בית המדרש כתבנו שכל שהגיעו פירות ממקום שלא כלו 
למקום שאין בו מאותם פירות כלל חשיב כלא הגיע מועד הביעור ]וכמדומני שכבר בשנים 
הרבה הביא הגר"ש רייכנברג שליט"א – מסר שכן הורה מרן הגר"נ קרליץ זצוק"ל, ואכן 

בחוט שני שביעית )פרק ז' הלכה יב אות יד, ד"ה ונראה( כך מפורש

א ובעומדנו בזה, פעמים הרבה שאלנו למרן רבינו זצוק"ל – האיך נקבע מועד הביעור, האם ו.
כל זן וזן ממיני הפרי נידון בפני עצמו, כלומר אם גדלים בארץ כמה זני תפוזים, וזן אחד 
כלה, האם נחשב שכלה אותו זן וחייב בביעור, או דלמא כיון שיש זנים אחרים מאותו הפרי 

באותו ארץ, חשיב שטרם הגיע מועד הביעור.

והיתה דעתו נחרצת, שכל שאינו כלאים זה בזה, חשיב כאותו פרי. ואם בארץ אחת גדלים 
שני זני שזיפים והגיע מועד הביעור בזן אחד אך לא כלה בזן השני יכול לאכול מציל על 

הביעור. ]ולפ"ז כמדומני שלא נמצא שיהא מועד ביעור על זן אחד ואכמ"ל[.

א כל האמור לעיל, הינו דווקא כאשר בעיר פלונית גדל פרי והוא מובא לעיר אחרת שאין 	.
גדל בה בכלל פרי זה, אבל אם בעיר אחת גדל פרי זה )שזיף יפני( ובעיר שניה גדל זן אחר 
)שזיף אירופי ובהנחה שאינם כלאים זה בזה(, וכלה הזן האחד בעיר הראשונה ומביאים פרי 
מן העיר השניה לעיר הראשונה, הלא פשוט הוא שמביאים  מעיר שלא כלו לעיר שכלו 

והרי הוא חייב בביעור מיד.

א במציאות בארץ ישראל תפוחים מגדלים רק בצפון הארץ ולא בדרומה למעט "זן ענה", 	.
)שגם גדל בצפון אבל לענ"ד אין לדעת מרן הגרי”ש אלישיב בזה נפק"מ(.

ועתה כלו תפוחי ענה בדרום הארץ, ואין התפוחים בצפון מצילים שהם ודאי ארץ אחרת, ואם 
כן כאשר מגיעים תפוחים למקומות שאינם בכלל ארץ הגליל הרי זה פירות שבאו ממקום שלא 
כלו - למקום שכלו ועפ"י כל הרשום אצלי בכה"ג לדעת מרן הגרי”ש אלישיב הנוטל תפוחים 
)כולל נכרי לדעת מרן החזו"א, או אוצר בית דין( יפקירם, ואפשר דסגי אם יטלם מתוך כוונה של 
לזכות בהם. אמנם הגר"ש רייכנברג שליט"א לא ס"ל הכי והוא מוסר שהסכים עמו מרן הגר"נ 
קרליץ זצוק"ל. ]אולם אין ספק בידי שכך דעת מרן הגרי"ש אלישיב זצוק"ל שהרי אפילו כאשר 

לא גדלו פירות בעיר הסתפק בדבר[.
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קשייי שייעיפ יפיראי שביקיי

רבי שאול רייכנברג שליט"א
יחבר ספר ‘ישפטי ארץ'

עשיית שייקים מפירות שביעית
בהליכות שדה מספר 217 כתבתי על סחיטת פירות שביעית ריסוקם ועשיית שייקים.

הבאתי את שיטת מרן הגרש"ז אויערבך זצ"ל )מנחת שלמה סי' נא( שכל פירות שדרכם בריסוק 
10% מהציבור עושה כך  וסחיטה מותר לעשות כך בפירות שביעית. ודרכם בכך הכוונה שכ 
בקביעות. )בסחיטה כשבשר הפרי נהיה פסולת הוא מסתפק אם מותר לעשות משום שהפסולת 
לא נאכלת, אותו הספק יהיה גם אם רוצים לקלף פירות לצורך עשיית שייק כאשר הדרך לא 

לקלף אותם פירות לאכילה(.

הבאתי את שיטת מרן החזו"א זצ"ל )שביעית סי' כה ס"ק לב ד"ה ויש( שכל שהמשקה נחשב 
זיעה )כל הפירות חוץ מיין ושמן( הרי אסור לסחוט משום שנחשב שמאבד את הפרי עצמו 

ומשתמש אח"כ בדבר חדש שהוא רק הזיעה של הפרי.

מ"מ החזו"א כותב שמותר לסחוט תפוזים והוא מצרף לזה כמה טעמים.

א שיטת הרשב"א שלומדים מיין ושמן שכל דבר שרוב שימושו במשקה אינו זיעה. ורוב 	.
שימושו מפרש החזו"א שרוב האנשים טוב להם המשקה כמו הפרי עצמו. וכך היה בזמן 
החזו"א שרוב האנשים רצו מיץ תפוזים כמו תפוזים עצמם, כשעדיין לא היו את כל 

המשקאות המתוקים.

א סחיטת התפוזים אין זה כסחיטה שיוצא המיץ מבשר הפרי, אלא כריסוק של כל הפרי כיון 	.
שכל בשר הפרי של התפוז )או רובו( נכנס לתוך המשקה. ואז זה כמו טרימא שהוא רסק 

של תמרים שכתוב בגמרא )ברכות לח,א( שמותר לעשות טרימא מתמרים של תרומה.

א החזו"א כותב כך: “אבל אם ממסמס את כל הפרי לתוך הקערה ולא נשארו רק הקרומין 	.
)הקליפות של הפלחים( היינו ריסוק כל הפרי והיינו טרימא. ואע"ג דמעיקרא אוכל והשתא 

משקה לא מיקרי הפסד". 

א והחזו"א ממשיך: “ובתפו"ז לעולם הנאת אכילתו הוא כעין שתי' ולא מקרי משנה מברייתו". 	.
משפט זה צריך הסבר, אחרי שהחזו"א כתב שכיון שכל בשר הפרי מרוסק לתוך המיץ אין 
זה הפסד פירות שביעית, למה שיחשב משנה מברייתו והחזו"א צריך לכתוב סברא שכל 

אכילת הפרי היא כמו שתיה.

א וכתבתי שם שהחזו"א סובר שיש שני דברים א. זה נקרא הפסד כיון שהמיץ שהוא זיעה ה.
הוא משהו אחר. ועל זה כתב שלא נחשב הפסד כיון שהרסק הוא הפרי עצמו. אך יש עוד 
מושג של משנה מברייתו דהיינו שמשנה מתכונותיו, שפרי שנברא כמוצק אין להופכו 
למשקה, וכלשון הרמב"ם והמהר"י קורקוס שהבאתי שם, ועל זה כתב שכל אכילת התפוז 

גם כשהוא שלם הרי היא כשתיה.

א  על זה שאלו שהחזו"א בהמשך בסוף ד"ה אמנם נראה דהני, כתב: “ואמנם כבר כתב המשנה ו.
ברורה שם דהעיקר נקטינן דאף בנתרסק לגמרי למשקה, מברך בורא פרי העץ וא"כ הוא 
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עיקר הפרי ומותר לרסק לתרומה דזהו בכלל טרימא". הרי שכתב שמותר לרסק תרומה 
למשקה ואין זה שינוי מברייתו ושם מדובר בכל הפירות ולא בפירות הדר.

א ואפשר לומר שיש משקה סמיך ועליו מדובר במשנה ברורה שבישלו פירות עד שנימוחו, 	.
שאמנם זה נקרא משקה כמו שדבש נקרא משקה, אך אין זה נחשב משנה מברייתו. וכעין 
זה כתב הדרישה על הטור )או"ח סי' רב ס"ק ד( לבאר את שיטות רש"י והרמב"ם בפירושם 
לטרימא. וכתב שהרמב"ם מפרש שטרימא הוא שלש את התמרים לאחר שהוציא את 
הגרעינים ועושה מהם כעיסה ואז הם נשארים מוצקים אלא מרוסקים. ורש"י מפרש שריסק 
יותר עד שנימוחו ונעשו כעין דבש ועל זה כתב שלא נתרסק לגמרי. אבל אם נימוח לגמרי 

אין לו כבר שם פרי. הרי מפרש את הטרימא לרש"י שנימוח אך סמיך.

א וכן ברמב"ן )חולין קכ,ב( כתב: “כיצד, בדבש תמרים שהכל דזיעה הוא, ובטרימא בורא 	.
פרי העץ, וטרימא היינו תמרים שחוקין וגומעין אותן". כיון שכתב וגומעין אותן ולא כתב 
שותים אותן, נראה שמדובר במשקה סמיך. )יש להעיר שהרמב"ן הוא היחיד מהראשונים 
שמצאתי שכותב שטרימא היא כעין משקה, בראשונים האחרים או כתוב כרמב"ם שעושה 
מהתמרים כעין עיסה או שלא מוסבר מה זה(. לפי זה יוצא שיש מקום להתיר לעשות שייק 
סמיך מפירות שביעית )ראה להלן(, אבל שייק דליל )בין שהפרי היה עם הרבה מיץ ובין 

שהוסיפו מים או חלב( שהוא כמשקה ממש לא משום שמשנה מברייתו.

א אך אפשר גם לפרש את החזו"א אחרת שמה שכתב: "ובתפו"ז לעולם הנאת אכילתו הוא 	.
כעין שתי' ולא מקרי משנה מברייתו". כוונתו להסביר את מה שכתב לפני כן שסחיטת 
תפוזים נחשב כריסוק ולא כסחיטה ולכן המיץ אינו זיעה, לזה מוסיף סברא נוספת, שכל 
אכילת התפוז היא כשתיה א"כ לא שינה את התפוז מברייתו בזה שעשה מיץ, ממילא אין 
למיץ דין זיעה אלא במילתייהו קאי כמו התפוז עצמו ולכן זה כריסוק. אם זה הפירוש 
בדבריו, אזי בשייק שמרסקים את כל הפרי עצמו לא צריך לסברא זו אלא המיץ לא נחשב 

זיעה אפילו אם הוא דליל כמשקה כיון שהוא ריסוק של כל הפרי.

א אך יש לדון בכל הדבר, החזו"א מסתמך שריסוק אינו זיעה על המובא ברמ"א )או"ח סי' 	.
רב סעי' ז(, שעל פאווידלא שהוא עשוי מפירות שבישלו אותם עד שנימוחו לגמרי, מברך 
שהכל, אבל אם בירך בורא פרי העץ יצא כיון שהעיקר נראה שברכתו בורא פרי העץ. 
והחזו"א מסביר שאמנם דבר זה תלוי בשני תירוצים בתוס' אם פרי מרוסק ברכתו שהכל 
שהוא כזיעה או בורא פרי העץ שהוא כפרי עצמו. אך המשנה ברורה הכריע כמו שכתב 
הרמ"א שהעיקר הוא שהוא כפרי עצמו אף שלמעשה מברכים שהכל כיון שיוצאים גם 

בברכת שהכל. 

א אחרי כל הקטע הזה החזו"א ממשיך לכתוב שנראה שגם הרא"ש מודה לרשב"א שבדבר 		.
שרוב דרכו בכך אינו זיעה, אע"פ שהמשנה ברורה כותב שהרא"ש חולק על הרשב"א. והנה 
למה החזו"א צריך להמשיך לדון בזה, הרי כתב שסחיטת תפוזים כריסוק וכתב שבריסוק 
הכריע המשנה ברורה שהעיקר שפירות מרוסקים הרי הם כפרי עצמו, א"כ מותר לסחוט 

אפי' לא לפי הרשב"א. 

א אפשר לומר שכיון שהכרעת המשנה ברורה תלויה בשני התירוצים בתוס' אז הוא לא 		.
רצה להסתמך על זה לבד בלי הצירוף של הרשב"א. ואפשר לומר שלא רצה לסמוך על 
כך שסחיטת תפוזים הרי היא כריסוק ולא כסחיטה בלי צירוף נוסף. ונ"מ בין האפשרויות 
האם מותר לכתחילה לעשות שייק אפילו סמיך מפירות שביעית. שאם סמך על המשנה 
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קשייי שייעיפ יפיראי שביקיי

ברורה רק בצירוף הרשב"א הרי בשייקים אין את הצירוף של הרשב"א, כיון שרוב האנשים 
השייק לא טוב להם כמו הפרי עצמו, ולכן אסור לעשות בפירות שביעית. ואם סמך על 
המשנה ברורה לבד ורק בתפוזים שלא ברור שזה ריסוק נצרך לצירוף הרשב"א, אזי בשייקים 

סמיכים אפשר לסמוך על המשנה ברורה. 
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רבי מיכאל גלעדי שליט"א
ירבוי ביי ההאראה אראש ראלל הרראן ישה שק"י ביי הידרש

פירות שביעית שנשמרו בשוגג מה דינם

שאלה: 
פירות שביעית שגדלו בחצר בית מגודרת והכניסה אליה היא רק דרך הבית 
ולא תלו שלט שניתן להיכנס לקחת מהפירות, ומצד שני גם לא שמרו עליהם 
במיוחד, אלא שלא ידעו את הדין שבמקום שמור צריך לתלות שלט שאפשר 

להיכנס בזמן מסוים והפירות עודם על העץ מה דין הפירות. 

תשובה: 
יש להפקירם מכאן ואילך, ואף לאותם שיטות ששמור נאסר באכילה מסתבר 
שאף ששמור אסור גם כששמר בשוגג, מכל מקום בנידון דידן יש לצדד מכמה 
טעמים שאינו אסור כדין שמור. ולפ"ז אינו צריך לציין בשלט שהפירות נשמרו 

בשוגג ואין בזה משום לפני עיור.

ביאורים:

האם צריך להפקיר בפה בפני שלושה

יש להקדים כי לרוב השיטות אין דין להפקיר בפה, אלא מצוות ההפקר היא לתת אפשרות 
לאנשים להיכנס, וכלשון הגמ' בב"מ )לט, א( דשמיטת פירות הוא אפקעתא דמלכא. וכך דעת 
הר"ש משאנץ )עדויות פרק ה משנה א(, וכן משמע בפירוש הרמב"ן על התורה )ויקרא כה, ג(, 
שכתב "מן התורה שלא יהא אדם שומר שדהו ונועל בפני עניים בשביעית ואפילו רוצה להפקיר 
אותן בשעת לקיטה, אלא יהא השדה כל השנה מזומן ומופקר לעניים" עכ"ל, ולא כתב שצריך 
להפקיר פירותיו אלא שלא יהא שומר ונועל. וכן דעת המבי"ט בתשובה )סימן יא וסימן כא( 
והמהרי"ט )ח"א סי' מג( והכפות תמרים )סוכה לט, ב( והחתם סופר )או"ח סימן סב( וכך היא 
דעת החזון איש )שביעית סימן ט ס"ק יח וסי' יט כד וסימן כ ס"ק ד"ה ומיהו( ]ויעויין שם שגם 

בדעת הבית יוסף הסתפק האם כך כוונתו[.

אמנם לכתחילה יש להפקיר בפני שלושה כמו שהורה הגרש"ז אויערבך זצ"ל )ספר דיני שביעית 
פרק יד סעיף ג( לחוש לדעת הבית יוסף בשו"ת אבקת רוכל )סימן כג( וכן לדעת המנחת חינוך 

)מצוה פד( והפאת השולחן )סימן כג סעיף כט(. 

ובשו"ת אגרות משה )חיו"ד ג סימן צ ד"ה והטעם( כתב שכך משמע מלשון הרמב"ם )שמיטה 
ויובל פרק ד הלכה כד( שכתב "מצות עשה להשמיט כל מה שתוציא הארץ בשביעית שנאמר 
והשביעית תשמטנה ונטשתה". משמע שצריך להפקיר בפיו. ומסתבר שיוצא ידי חובת ההפקר 
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פיראי שביקיי שושירא בשאיי יה דיופ

בזה שתולה שלט שהפירות הם הפקר שהרי אין כאן דין אמירה אלא גילוי דעת שמפקירם 
ומהני גם לדעת הב"י. 

חצר שהכניסה אליה היא דרך הבית 

ולגבי הדין לאפשר כניסה לגינת הבית, כיון שהכניסה לגינה היא דרך הבית אין מחייבים אותו 
להשאיר את הכניסה לבית פתוחה אלא מספיק אם יתלה שלט במקום בולט שכל מי שרוצה 
ליטול את הפירות יכול לקבל מפתח. הוראה דומה הביא בדרך אמונה )שמיטה ויובל פרק ד 
הלכה כד( בשם החזון איש שבחצר שחושש שמא יגנבו ממנו חפצים אחרים הנמצאים בחצר או 
שיקלקלו הנכנסים את העצים, יכול לנעול את השער ויתלה שלט במקום בולט שכל מי שרוצה 

ליטול את הפירות יוכל לקבל מפתח בבית.

סימוכין להיתר זה מצינו במכילתא )משפטים כג, יא( "לא יאמר אדם מפני מה אמרה תורה לא 
שיאכלו אותה עניים הרי אני מכניסה ומחלקה לעניים. תלמוד לומר והשביעית תשמטנה ונטשתה 
מגיד שפורץ בה פרצות, אלא שגדרו חכמים מפני תיקון העולם". הרי שמדין תורה יש לפרוץ 
פרצות בגדר כדי שיוכלו הכל להכנס ללא כל הגבלה, וחכמים בחששם שמא יתקלקלו נכסיו 
צמצמו את החיוב מפני תיקון העולם ותקנו שלא יפרוץ בגדר אלא ישאיר את השער פתוח ודיו.

ולכן בנידון דידן על אף שהפירות כבר גדלו מכל מקום מכאן ואילך צריך לתלות שלט שניתן 
להיכנס ולקטוף מהפירות, שהרי בכל רגע ורגע הוא מחוייב להפקירם ולתת לכולם לקוטפם, 

וכי משום שזמן מסויים לא קיים את חיובו יבטל גם בזמן שנשאר.

דין שמור בשוגג

אלא שיש לדון שבאופן שבתחילה לא תלה שלט והפירות היו שמורים עד שהעירו את תשומת 
לבו שצריך להפקיר האם יש לפירות דין שמור. דהנה מצינו מחלוקת ראשונים האם שמור 
אסור באכילה, דעת רש"י ביבמות )קכב ד"ה של עזיקא( בשם רבותיו ששמור אסור באכילה, 
וכך היא דעת ר"ת )בתוס' ביבמות שם ד"ה של, ובסוכה ט, א ד"ה וקציר(, וכן דעת בעל המאור 
)סוכה לט, ? ד"ה לפי(, והתוס' רי"ד )יומא פג, א(, והרש"ס )שביעית פ"ח הלכה ו ד"ה ונראה(, וכן 
הונהג בירושלים על פי הוראת המהרי"ל דיסקין וחברי הבד"צ לאסור שמור באכילה וכמבואר 
בשו"ת מנחת יצחק )חלק ה סי' צח(, עיין בזה באריכות בדרך אמונה )שמיטה ויובל פ"ד ציון 
ההלכה ס"ק שיב(. אך מאידך גיסא ישנם הרבה ראשונים שהתירו שמור באכילה כמבואר ברש"י 
ביבמות )שם(, וכן דעת הרמב"ן על התורה )ויקרא כה ה-ו( וכ"כ הרמב"ן והרשב"א )יבמות קכב, 
א( וכן דעת הריטב"א והמאירי )סוכה לט, ב(, והחינוך )מצוה שכט( והכפתור ופרח )פרק מח ד"ה 
בביאור(, והמהר"י קורקוס )פ"ד הלכה כד ופרק ח הלכה י( והכפות תמרים )סוכה לט, א ד"ה 
כתבו(. וכן נקט החזון איש לעיקר כדעה זו, ]ואע"פ שיש סתירה בדבריו שבשביעית סימן י ס"ק 
ו )ד"ה ואתרוגין( כתב שמשומר מותר באכילה, וכן באגרות חזון איש )חלק ב אגרת קסב( כתב 
שאפשר להקל באכילת שמור, אך מאידך במקום אחר )שביעית סימן ט ס"ק יז( כ' שיש איסור 

באכילת שמור, וכן סתם בסדר השביעית )סימן כו אות א(. 

ובספר קריינא דאיגרתא )ח"ב סימן תצ( כתב בעל הקה"י ששאלו את החזון איש על הסתירה 
בדבריו ואמר שלזה התכוון שלא להתיר את השמור באכילה היתר מוחלט אע"פ שלעיקר הדין 
הוא מותר, וכ"כ בדרך אמונה שדעת החזון איש ששמור מותר באכילה והמחמיר תבא עליו ברכה. 

ובנד"ד יש לדון משני טעמים שאולי לא נאסרו הפירות מדין שמור, א. משום שהשמירה היתה 
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בשוגג. ב. משום שלא כל הזמן היו הפירות שמורים אלא רק חלק מהזמן ואילו בשאר הזמן 
היו מופקרים, ובפרט שהיו מופקרים בשעת הלקיטה.

ובספק הראשון האם שמור בשוגג נקרא שמור, נראה שגם פירות שנשמרו בשוגג יש להם דין 
שמור כיון שסוף סוף נשמרו, ומה איכפת לו האם היו בשוגג או במזיד. וכן כתב מרן הגר"ח 
קניבסקי זצ"ל במכתב )כת"י( לאדם שחזר בתשובה באמצע שנת השמיטה ושאלו מה דין הפירות 

והורה שיש לפירות דין שמור, דשמור הוא אף בשוגג. ]ועי' להלן שחילקנו בזה[. 

ובספק השני האם פירות שהיו שמורים רק חלק מהזמן, ולאחר שנודע לו הפקירם יש להם 
דין שמור. הנה כתב החזון איש )שביעית סימן י ס"ק ה( שאם היה שמור והפקיר ואחר כך רבו 
הגידולין של היתר, אפשר שחוזר להיתרו כדין רבו הגידולין. אבל אם כבר גדלו הפירות ואחר 
כך הפקיר הפירות הם שמורים. ומבואר בדבריו שאפילו שבשעת הלקיטה היו הפירות מופקרים 

הוי שמור אלא א"כ רבו גידולי היתר על האיסור. 

אמנם מאידך, בהמשך דבריו כתב החזון איש, שלא נאסר משום שמור אלא רק מה שהיה 
שמור כל הזמן עי"ש )בד"ה וי"ל( שהביא את דברי התוס' במנחות )פד, א ד"ה שומרי( שכתבו 
"דלא אסרה תורה פירות שנשמרו שעה אחת שיאסרו לעולם". ובפשטות דברי התוס' נאמרו 
גם לשיטת ר"ת ודעימיה דשמור אסור באכילה וכ"כ בס' הלכות שביעית להגר"ב זילבר זצ"ל.

וכן כתב החזון איש )סימן יב ס"ק ד ד"ה מ"ד( "שאם שימר שעה אחת וחזר והפקירו חוזר וקוצר 
שלא נאסר מחמת משומר שעה אחת וכמש"כ סימן י ס"ק ה". וכן עי' חזו"א )סימן ג אות כא 
ד"ה ואפשר( שכתב דלפירוש הר"ש אין איסור קצירה במשומר אלא אם בשעת קצירה הוא 
משומר אבל אם הפקירו בשעת קצירה אין איסור בקצירתו. ועי' בספר משנת יוסף )ח"ב סימן 
יח( שנקט להלכה להתיר פירות שלא נשתמרו בשעת הקצירה. ויש לזה סימוכין מלשון התורת 
כהנים )פרשת בהר פ"א( "ואת ענבי נזירך לא תבצור – מן השמור בארץ אי אתה בוצר אבל אתה 

בוצר מן המופקר", ומשמע שאיסור שמור הוא בשעת הבצירה. 

ונמצא דפירות שנשמרו חלק מהזמן ולאחר מכן הופקרו ובשעת לקיטה היו מופקרים יש שסוברים 
שאין עליהם דין שמור, אמנם כאמור בחזו"א מצינו בזה סתירה לכאורה.

האם צריך לציין שהפירות נשמרו בשוגג

ולכן הסתפקו חכמי בית המדרש שליט"א האם במקרה זה מוטל על בעל הבית לציין בשלט 
שכתוב עליו שהפירות הם הפקר שהפירות נשמרו בשוגג על מנת שהחוששים לאיסור שמור 
בפירות שביעית לא יכשלו בהם. ויש מהחכמים שהורו שיש לכתוב בשלט שהפירות נשמרו 
בשוגג, שהרי יתכן שפירות אלו נחשבים שמור, ולדבריהם כמו שמצינו שהיו מציינים את הערלה 
והרבעי כן יש לציין את השמור, כדי שידעו האנשים להזהר. ואם לא עושה כן הרי הוא עובר 

על לפני עיור.

אמנם יש מן החכמים הסבורים שאין צריך לציין שהפירות שמורים ואין בזה לפני עיור, שהרי 
לדעת הרבה ראשונים שמור מותר באכילה וכך הוא העיקר להלכה כמבואר לעיל.

ויש לצרף מה שהבאנו לעיל בשם החזון איש בכמה דוכתי שאם לא שמר כל הזמן אלא רק 
בתחילה ואחר כך הפקיר אין נחשב שמור. 

ועוד יש להוסיף בנד"ד מה שכתב מרן הגר"ח קניבסקי זצ"ל ]הובא בספר ארץ והלכותיה שביעית 
פרק ה תשובה ב[ באחד ששכח לתלות שלט שהפירות שבחצירו הפקר, ואף הניח את חצירו 
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פיראי שביקיי שושירא בשאיי יה דיופ

נעולה והשיב שכיון שאם היו באים לבקש מפתח היה בוודאי נותן אין זה שמור. ]מרן זצ"ל 
לא ביאר טעמו אך מסברא נראה שכוונתו שכדי שיהיה שמור צריך לעשות פעולה של שמירה 
במכוון, ואם לא עשה פעולה זו להדיא ורק שכח לפתוח את השער ואם היו מבקשים פירות היה 
בודאי נותן אין זה נחשב שמור. ולא דמי לתשובה דלעיל שהבאנו משמו ששמור בשוגג נקרא 
שמור ולכן בעל תשובה שחזר בשמיטה הפירות שלו שמורים, ששם כוונתו הייתה לשמור ואם 

היו מבקשים מסתבר שלא היה נותן[.

ועוד יש להוסיף מה שכתב בספר השמיטה במטבח )עמ' 142( בשם הגר"ש ואזנר זצ"ל שאם 
העצים נמצאים במקום שהמעבר אליו דרך הבית שאין צריך להשאיר את הבית פתוח כדי לאפשר 
לבני אדם גישה לעצים. ]גם בזה נראה בכוונתו שכיון שהמטרה שהוא נועל היא לא לשמור על 
הפירות, אלא כדי שלא יכנסו לביתו אין זה נחשב שמור[. והגם שמסתימת הפוסקים לא נראה 

שסברו כך, אך סברא זו חזי לאיצטרופי שבספק אין זה נקרא שמור. 

וכן יש לצרף שכיון שלדעת רוב האוסרים את השמור איסורו הוא מדרבנן, ושביעית בזמן הזה 
דרבנן, ממילא אפשר לצרף את שיטת הנתיבות )סימן רלד ס"ק ג( שאיסור דרבנן שנעשה בשוגג 
לא חשיב עבירה, ולדבריו אין צריך סליחה וכפרה. ]והסכימו עם הנתיבות עוד אחרונים הביאם 
בשדי חמד מערכת א כללים סי' קח[. ובהסבר שיטת הנתיבות עי' בשערי יושר שער א פרק י 
ובתורת חסד או"ח סימן לא, שיש חילוק מהותי בין איסורי דאורייתא לאיסורים מדרבנן שאיסורים 
דאורייתא החפצא אסורה וממילא אף בשוגג יש איסור. לעומת זאת באיסורים דרבנן החפצא 
לא נאסרה אלא רבנן אסרו לגברא את הדבר וממילא כל שעשה בשוגג שלא היתה המראה על 

דברי חכמים לא עבר איסור.

אמנם יש אחרונים שחולקים על הנתיבות ]עיי"ש בשד"ח ויש בזה אריכות ואכ"מ[. ולדבריהם 
י"ל שכל שתקון רבנן כעין דאורייתא תקון ואף החפצא נאסרה.

והנה כאן בנד"ד שאין נותן בידים רק שאין מודיע ונמצא שאף הוא עובר בשוגג יש לדון האם 
לשיטת הנתיבות ודעימיה אסרינן. ובשו"ת הר צבי )יו"ד סימן קכד( כתב בכללות שלפי הנתיבות 
אין באיסור דרבנן לפני עיור, וכן הוא בשו"ת מנחת אלעזר ח"א סי' נג ועוד מקומות וכן בבית 
יצחק או"ח סימן סה וכן דעת המהרש"ם חגיגה יח. וכן כתב בשו"ת אבני נזר אבע"ז סי' נא אות 

ח מדנפשיה שבאיסור דרבנן אין איסור לפני עיור משום שאינו עובר שום איסור.

ועי' באור שמח )פ"א מגירושין הי"ז( שכתב שלא יתכן לומר כצד זה, וכן המנחת שלמה )ח"א 
סימן מד( כתב שאף לדברי הנתיבות אין להכשיל אחרים באיסור דרבנן דכל דתקון רבנן כעין 
דאורייתא תקון. אמנם בנד"ד שאין נותן בידים ורק יכול לצאת מכשול למי שנזהר בשמור י"ל 

שכיון שהשמור היה בשוגג ואף אותו אדם יאכל בשוגג אין בזה איסור.

ומכל הנך צירופים יש מהחכמים שהורו שאין צריך להודיע ולפרסם שהפירות נשמרו ואין 
זה בכלל לפני עיור. אמנם בודאי שאם אחד ישאל אותו האם הפירות היו מופקרים כל הזמן 

שמחוייב להודיע לו. 
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רבי אשר בורובסקי שליט"א 
ירבוי ביי ההאראה ק"ש הרב ש. א. ראהוברי הצ"ל

לקיטת פירות שביעית לנוי או מצוה
נסתפקו הלומדים, במי שרוצה ללקוט רימונים של שביעית שלא לצורך אכילה, אלא כדי להניחם 
בתוך כלי לקשט שולחנו בפירות, וישהו שם עד שירקבו. וכן ללקוט אתרוגים ושאר פירות יפים 
לקשט את סוכתו בחג ואין בדעתו לאוכלם ויודע שלא יבואו לאכילה, וישמרם עד שירקבו. וכן 
יש להסתפק, כשמלקט אתרוג למצות ד' מינים בלבד ואין כוונתו לאוכלו ויודע שלא יאכל, כמו 

בכל שנה שאינו נאכל אלא מתייבש והולך לאשפה, האם רשאי לעשות כן או לא.

ונראה דספק זה תלוי בבאור ב' דינים בשביעית הראשון, הוא ההלכה הפסוקה ברמב"ם ]רפ"ה 
משמו"י[ דפירות שביעית נתנו רק לאכילה ולשתייה וכו' שהם שימושים שהחילו על הפרי 
קדושת שביעית ולא לשימושים אחרים, ויש לדון בזה, האם הגבלות אלו נאמרו רק על צורת 
השימוש המותרת בפרי או כלול בהלכה זו גם תנאי להיתר הזכיה בפרי מן ההפקר, שרק זכיה 
לצורך שימושים אלו העמידה התורה את הפקר הפירות, והלוקט ומשתמש בהם לצורך שאינו 

של שביעית אף שלא הפסיד הפרי בשימושו, מכ"מ אין לו זכות לקיטה בהם.

הדבר השני, ממה שאמרה תורה ‘ואכלו אביוני עמך' מבואר שהפקר הפירות בשביעית יש לו 
תכלית והוא קיום דין ההפקר, ואין לזכות בפרי אלא לאופן שיתקיים יעודו, כמפורש בתורה. 

נמצא דיש להסתפק שעובר בתרתי, מצד ‘לאכלה' שהוא השימוש והעמדת ההפקר של הפרי, 
ומצד ‘ואכלו אביוני עמך' שהוא קיום ותכלית ההפקר. 

לגבי הספק השני נראה לכאורה שיש להוכיח לאסור מדברי החזו"א ]יד, ד[ שביאר הטעם 
שמונעים עכו"ם מלזכות בפירות שביעית אף שחלות הפקר התורה גם לעכו"ם אמנם תכלית 
ההפקר הוא ההשתמשות של ישראל בפירות, וז"ל, ‘פירות שביעית קדישין הן למצותן מוזהרין 
בני נח שלא לקפח לישראל ממצותן'. ופשוט שאזהרה זאת כוללת גם את ישראל שמוזהר שלא 

לקפח ישראל ממצותן ועובר בזה שזוכה בפירות לשימוש שאינו של שביעית. 

אכן יתכן שלהאמור טעם זה נכון כלפי רימונים וכן פירות לקישוט הסוכה אבל אתרוגים לחג 
שעומדים אצל הרוב רק למצות ד' מינים י"ל שאינו מפקיע ישראל ממצותן. אא"כ נאמר שכל 
שימוש שאינו נוהג בפרי כמצוותו אסור. ]יעוי' בירושלמי רפ"ק דערלה ובביאור הגר"א שם, 
דהנוטע אתרוג רק לקיום מצות ד' מינים, אפ"ה אינו בטל ע"י כן שם פרי מהאתרוג וכן מקרי 

עץ מאכל וחייב בערלה[. 

בענין הספק הראשון מצינו בזה למרן הגר"ח קניבסקי זצ"ל ]שיח השמיטה פ"ט ה"ז[ שמתיר 
לקטוף אתרוג משדה של הפקר למצות ד' מינים ובלבד שיאכל חלק מן האתרוג אחרי החג כי 
פירות שביעית התורה נתנה לאכילה. משמע דס"ל שאף ההיתר לזכות בפרי תלוי בשימושים 
שעומד אליהם. ועפ"י זה תובן הנהגת והוראת מרן החזו"א שהזדרז בעצמו וזירז אחרים ]עי' 
אורחות רבינו ח"ג עמ' רסז וצהה"ל פ"ה ס"ק קעט[ לאכול האתרוג של מצות החג מיד במוצאי 
החג ומשמע שם שהיה רק אתרוג אחד, והרי כמות ג' סעודות אין צריך לבער, אלא נראה דסבר 

החזו"א שחייב דוקא לאוכלו, ואפשר דעפי"ז הנהיג כן מרן הגרח"ק.

ונראה דאין לומר דלמאן דמתיר גרם הפסד בפירו"ש כ"ש שמתיר לקיטה זו שהיא לא יותר 
מגרמא, כיון דבגרמא הנידון גדר חיוב הדין דלאכלה ולא להפסד אם נאסר להפסיד הפרי דווקא 

26

אה
ור

 ה
דה

ש
  
דה

ש
ת 

כו
לי

 ה



לעיטי פיראי שביקיי לואי אא יצאה

ע"י מעשה או גם בגרמת מעשיו, אבל הכא הנידון דפירות שביעית ניתנו לשימושי שביעית בלבד 
ואם מעמידם או משתמש בהם רק לשימושים שאינם בכלל קדושת שביעית, אף שאינו מפסיד 
גוף הפרי בשימושו, מכ"מ יש להסתפק בו שעובר בזה משום שפירות שביעית ניתנו ‘לאכלה', 
וכן על ‘ואכלו אביוני עמך' כדביאר החזו"א הנ"ל שמפקיע הפרי מיעודו ולא משתמש בו כלל 
את השימוש הראוי לו, ועוד אפשר דיש בו משום ‘סחורה' שמעמידו וקובעו להיות כחפץ אחר. 

אכן משמיה דמרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל משמע כאידך גיסא, ]משנת הגרי"ש ה, יד[ דחשש דאין 
היתר לבי"ד לעשות אוצר בי"ד באתרוגים אא"כ יאכלו האתרוגים אחר החג, דכיון שכל היסוד 
של תקנת אוצר בי"ד היה לצורך פירות לאכילה, לכן הורה שראוי לעודד את הציבור לאכול את 
האתרוגים לאחר החג. משמע מהוראתו דרק משום קיום תקנת אוצר בי"ד יש לאוכלם, אבל 
עצם הזכיה בהם מן ההפקר רק למצוה ושלא לאכילה אינו אסור, ואפשר טעמו משום שנטעו 

למצוה קיימי לזה. 
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רבי אהרן פרנקל שליט"א
ירבוי ביי ההאראה ק"ש הרב ש.א. ראהוברי הצ"ל

 הורדת ענפי תות עם פירות בוסר
בצו השלטון המקומי

שאלה: 
בחצר ביתי גדל עץ תות גדול, ובמשך השנים דרכי לקצוץ את הענפים הפונים 
לרשות הרבים בכדי שהפירות הנושרים לא ילכלכו את המדרכה, אולם בשנת 
השמיטה לא חתכתי את הענפים והשלטון המקומי שעדיין אינו שומר תורה 
ומצוות משית עלי קנסות על הלכלוך שמגיע מן הפירות הנופלים לרשות הרבים, 
שאלתי היא האם מותר להסיר את הענפים הללו בשנת השמיטה על מנת שלא 

יושתו עלי קנסות כבדים.

תשובה:
במידה וכל הפירות התחילו להאדים אין איסור בהורדת הענפים ואיתם הפירות, 
כל עוד ניכר שהגיזום לא נעשה בצורה מקצועית לתועלת צמיחת האילן אלא רק 
בכדי למנוע את לכלוך רשות הרבים, ואת הפירות יש לשמור בקדושת שביעית. 
אך אם יש פירות שעדיין לא התחילו להאדים, מדינא אסור לקצוץ את הענפים 
אולם אם עץ התות נגוע בתולעים ואין כמעט דרך לאכול מהתותים באופן המותר, 
יש לצדד להקל לקצוץ את הענפים ואת הפירות לתת לבעלי חיים שיאכלום, 

ולמעשה צריך עיון.

ביאורים ומקורות:

איסור קציצת ענף ובו פירות שלא הגיעו לעונת המעשרות 

פסק הרמב"ם )הל' שמיטה ויובל פרק ה הלכה יז( “מותר לקוץ אילנות לעצים בשביעית קודם 
שיהיה בהם פרי אבל משיתחיל לעשות פרי לא יקוץ אותו שהרי מפסיד האוכל... ואם הוציא 
פירות והגיעו לעונת המעשרות מותר לקוץ אותו" ומקורו ממשנה שביעית פרק ד משנה י: 
“מאימתי אין קוצצין האילן בשביעית... ושאר כל האילן משיוציא... וכל האילן כיון שבא לעונת 
המעשרות מותר לקוצצו". ופירש הרמב"ם שם את טעם האיסור לקוץ את האילן משהתחיל 
להוציא פרי “מפני שהוא גוזל בני אדם, לפי שה' נתן פירותיהם לכל אדם". כיון שכן הרי באופן 

שהעץ התחיל לגדל תותים והם עדיין לא הגיעו לשליש גידולם אסור לקצוץ את הענפים.
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הארדי קופי יאי קפ פיראי באסרבצא השלטאן היעאיי 

קדושת פירות שביעית שלא הגיעו לעונת המעשרות

והנה מהמבואר במשנה שאסור להפסיד פירות שביעית קודם שהגיעו לעונת המעשרות שלהם, 
הוכיח החזון איש )שביעית יג, י( שיש בהם קדושת שביעית אף שכל שלא בא לעונת המעשרות 
עדיין אין שם אוכל עליו, ונתקשה מפני מה קדשי, וצידד לומר שמא קדשו משום שראויים 
הם לבהמה, אלא שנתקשה אם קדושתם מדין מאכל בהמה למה אסור לקוצצם הא ראויים הם 
לבהמה כבר כמות שהם, וז"ל “ואף את"ל דעדיין לא חשיבי מאכל אדם לגמרי מ"מ כיון שעומדים 

ליגדל לאדם אסורים להפסידן ממאכל אדם". 

קציצת פירות שלא הגיעו לעונת המעשרות לצורך בהמה

ולפי זה י"ל שכל איסור זה הוא כאשר בקציצתן מפסידן – והואיל ויכולים להיות ראויים לאדם 
אסור, אבל אם בפועל מאכילם לבהמה, יהיה מותר לקוצצם כיון שקדושתם היא משום מאכל 
בהמה שבהם ומה שראויים להיות לאדם אחר כן אינו אוסר ליתנם לבהמה ולא חשיב הפסד 
שהרי עתה עדיין אינם ראויים לאדם ואם כנים הדברים מותר יהיה לקצוץ מן הבוסר ולהאכיל 

פירותיו לבהמה1.

אמנם כל זה הוא אי נימא שקדושת הבוסר היא משום שראויים לבהמה, ולא משום שנחשבים 
מאכל אדם, אבל אי נימא דקדשי מפני שעומדים להיות ראויים לאדם ואפילו אם נשרו כבר מן 
האילן כיון שבעצמותם עומדים להיות פרי גמור ולהיאכל לאדם יהיה אסור להאכילן לבהמה, 

לכאורה יהיה אסור לקצוץ מהם לבהמה, שהרי קדשי משום שעומדים לאכילת אדם.

פירות שביעית הראויים לאדם נתינתו לבהמה

והנה בפ"ה מהל' שמיטה ויובל ה"ה כתב הרמב"ם “פירות המיוחדים למאכל אדם אין מאכילין 
אותם לבהמה". ולכאורה מדובר גם בפירות כאלו שדרך להאכילם גם לבהמה2, ומשום שהאכלת 
בהמה מפירות הראויים למאכל אדם נחשבת להפסד הפירות שאכילת אדם חשובה יותר, אולם 
מאכל אדם שנפסל ואינו ראוי לאדם מותר להאכילו לבהמה, ויש לדון האם פירות הראויים מצד 
עצמם למאכל אדם אלא שיש בהם תולעים ובפועל אסור לאכלם, האם מותר להאכילם לבהמה3.

אוכל מתולע

בפתחי תשובה )יו"ד שכח א( כתב "עיין בתשובת פרי תבואה סי' ס"ו לענין פת מקמח שהתליע 
במילבין וכתב דמן הדין פטורה מחלה כיון שאינה ראויה לאכילת ישראל אך יש לחייבו מדרבנן 
משום מראית עין" ובדרך אמונה תרומות פרק ב ס"ק מ הביאו לענין תרו"מ “מי שהיו לו פירות 
מתולעים שאין ראויין לאכילת אדם מחמת התולעים י"א שפטורין מתרו"מ וכן בחלה רק מפני 

מראית העין יפריש בלא ברכה".

1.  נידון זה שייך במשנה ריש פ"ח דשביעית שכל שאינו מיוחד לאוכל אדם תליא בחישב עליו, הא נימא שיכול 
ללוקטו קודם שליש ולחשב עליו לבהמה. 

2.  בחזו"א סי' יג מבואר דמאכל אדם שאסור לבהמה כ"ש שאסור למשרה וכבוסה אע"ג שיש דרך לעשות 
משרה וכבוסה, ומבואר שאסור להאכיל לבהמה אף כשיש דרך לעשותו.

3.  מצינו לגבי קניבתא דירקא שמסקו לאיגרא והיא יבשא מאליה, ומשמע שאף שאינה עומדת לאכילת אדם 
אסור ליתנה לבהמה, אולם התם ראוי הוא לאדם ושוב נכלל בגדר המיוחד לאדם ומשא"כ הכא שאינו ראוי 

לאדם כמות שהוא.
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ומציין שם לפתחא זוטא כלל ב שהביא הנידון האם עיסת איסור, כגון עיסת טבל לתרומות 
ומעשרות ועיסת חדש נקראת עריסותיכם, ולדברי השאג"א סי' צו והמנח"ח שפה מה שכתבו 
בזה. אמנם לכאורה איסור נתינת פירות שביעית שהם מאכל אדם לבהמה, שכל כולו הוא מכח 

מה שעומד לאכילת אדם פשיטא שכל שאינו עומד לאכילה אין בו איסור להאכיל לבהמה.

מאכל האסור לאדם ליתנו לבהמה

מרן הגרי"ש אלישיב זצוק"ל )קובץ תשובות ח"ג רלו(, דן בענין זה אם פירות שביעית שיש מניעה 
מלאכלם מחמת דינם, האם מותר לתיתם לבהמה, ובתוך דבריו הביא דברי המשנה ראשונה שכתב 
לדון אם ספיחין מותרים במלוגמא שלא גריעי ממאכל בהמה שמותר במלוגמא או דלמא כיון 
שמדאורייתא מותרים באכילה אסורים במלוגמא. ומוסיף הגרי"ש על דבריו שאף אי מלוגמא 
אסור לעשות מן הספיחין הרי להאכיל בהמה קיל יותר, כדחזינן שמאכל אדם שנפסל אסור 

במלוגמא ומותר במאכל בהמה.

עוד מביא דברי ציץ הקודש שכתב להסתפק בפירות שביעית מדאורייתא שנתערבו הפירות 
בפירות איסור ולא בטלי מדרבנן, מהו לענין הפסד ושריפה. וכתב הגרי"ש שם על דבריו "וצריך 

עיון הלוא אכתי ראויות למאכל בהמה".

ומסיק שם: "מעתה בנידון דידן שהשאלה היא לא להפסידם ולשורפם, אלא להאכיל לבהמה, 
הדעת נוטה שיש להתיר, דסו"ס על ידי האיסור איכא למימר דלאו מיוחדין לאכילת אדם הוו, 
בצירוף שכל האיסור בשביעית להאכיל לבהמה פירות המיוחדין לאדם יש לדון דרק מדבריהם 
הוא". ומש"כ שאיסור להאכיל לבהמה אינו אלא מדרבנן יש לדון האם החזו"א מודה לזה וראה 

הערה4. 

בשיח השמיטה פ"ד ה"ט כתבו השם מרן הגר"ח קניבסקי זצ"ל שמאכל שיש בו הרבה תולעים 
אף שיש אפשרות להתאמץ לבדוק ולאכלו היות ולא עומד לכך, כי אסור לאוכלו כמות שהוא, 
מותר ליתנו לבהמה. ונמצא דעת מרנן הגרי"ש אלישיב והגר"ח קניבסקי זצוק"ל להתיר נתינת 

אוכל מתולע לבהמה.

ויש להוסיף בזה שאף אי נימא שאוכל הראוי לאדם ונאכל על ידי הדחק אסור להאכיל לבהמה, 
הכא לא חשיב נאכל ע"י הדחק כפירות בוסר, אלא גרע משום שיש בו קלקול.

שיעור מתולע

אלא שיש לדון מהו שיעור מתולע מאוד. ומהו שיעור המאמץ שנחשב שאינו עומד לאכילה 
כמות שהוא, ונפק"מ במיני פירות שחזקתם מתולעים, כתות עץ, חרובים, חסה מגידולי שדה 
וכדומה, ויש מקום לומר שהכל תלוי בדרך בני אדם שאם דרך היא לבדקם ולאכלם, וכמו שהיו 
רגילים בחסה הגדלה בשדה שלפני שהתחילו בגידול ללא תולעים היו בודקים אותם, אזי היו 

4.  ראייתו דהוא מדרבנן מהא דמאכל אדם שנפסל מותר לבהמה ואסור במלוגמא. הנה הגרי"ש אלישיב כתב כן 
בדעת הגר"א אולם בחזו"א יג, כד כתב בדעת הגר"א שמותר לעשות ממנו מלוגמא ומותר להאכילו לבהמה. 
ואין לנו ראיה שהוא מדרבנן. בנוסף בדעת הר"ש שסובר דאוכל שנפסל מותר לבהמה ואסור במלוגמא כתב 
חזו"א "שנפסל ומותר לבהמה ואיסור מלוגמא כדקאי קאי" ומשמע שכיון שרק לגבי אכילת בהמה שפקע 
האפשרות להאכילת אדם פקע דין קמא ומשא"כ לענין מלוגמא שאין סיבה להפקיע דין הראשון, ואין הכרח 
לומר שאיסור להאכיל בהמה הוא מדרבנן. ]ואי איסורו דרבנן מ"מ אפשר שאף איסור עשיית מלוגמא הוא 

מדרבנן[. ושוב יתכן שאסור להאכילו לבהמה.

30

אה
ור

 ה
דה

ש
  
דה

ש
ת 

כו
לי

 ה



הארדי קופי יאי קפ פיראי באסרבצא השלטאן היעאיי 

נחשבים מאכל אדם האסור לבהמה, ואולי היום נחשבים למאכל שאין דרך לאוכלו וכן בפירות 
שאין דרך בני אדם לחזר אחריהם ולבדקם, אלא נמנעים מאכילתם מחשש תולעים כתות עץ 

יהיה מותר להאכילם לבהמה5.

אוכל מתולע אי חשיב מאכל אדם

כל הנ"ל הוא לגבי הדין שיהיה מותר בפועל להאכיל את הפירות לבהמה אולם אין לומר שמכיון 
שמותר להאכילם לבהמה נמצא ששם מאכל בהמה עליהם וממילא במקום שאין בהמות לא יהיה 
בהם קדושת שביעית, לפי שיש לדמות דין זה להא דאיתא גבי תרומה שמותר להאכיל כרשיני 
תרומה לבהמה, ולכאורה קשה הא מדיש בו איסור טבל ש"מ מאכל אדם הן והיאך מאכילין 
אותן לבהמה, אלא מבואר דאף דשם מאכל אדם להם, אם דרך להאכילם לבהמה מותר וממילא 
הוא הדין בנידון דידן אותם תותים מאכל אדם הם משום שבעצמותם ראויים לאדם, אלא שכיון 

שבפועל דרך להאכילם לבהמות לא חשיב הפסד במה שנותנה לבהמה6.

נמצא שמאכל אדם מתולע מאוד מותר להאכילו לבהמה, וא"כ יש לחזור ולומר שמותר לקצוץ 
פירות קודם שליש גידולם במקום שלאחר שליש גידולם יהיה מותר לתיתו לבהמה, כיון שהגדרת 

ההפסד בקציצת פרי קודם שליש הוא רק כלפי מאכל האדם שבו.

ולענינינו יש מקום לומר שמותר להוריד ענפים מעץ תות שחזקתו מתולע אם מתכוון להאכיל 
את הפירות לבעלי חיים.

ומשום שעת הדחק יתכן אפשר לצרף את המבואר ברמב"ם בפירוש המשנה שאיסור קציצת 
אילנות אינו משום הפסד פירות שביעית אלא משום שגוזל את הרבים וזה לא שייך בתות עץ 
שבפועל פירותיו אינם נאכלים, ואולי גם שאר הראשונים שלא פירשו כדברי הרמב"ם אלא כתבו 
שהטעם שאסור לקצוץ אילן עם פירות בשביעית הוא משום הפסד, אולי אף הם מודים שאין 
הפסד בשביעית בדבר שבפועל לא עומד לאכילה כיון שקשה לאוכלו בגלל התולעים. וסברא 

זו שמעתי מהגר"ש רייכנברג שליט"א.

המורם מן האמור 

לדברי רבותינו שפירות מתולעים מותר לתיתם לבהמה, יתכן שאין בזה איסור של קציצה קודם 
שליש שהרי יסוד ההפסד הוא משום שמונע מאכל האדם העתידי אולם במאכל שיכול להאכילו 

לבהמה אין בכך הפסד שקוצצו מתחילה לבהמה אף קודם הבאת שליש7.

5.  בשיח השמיטה שם כתב כגון תאנים בימינו נחשב אינו ראוי לאדם לענין זה שמותר לתת אותו לבהמה, ואף 
שיש אפשרות להתאמץ לבודקו היות ולא עומד לכך כי מצד ההלכה אינו יכול לאוכלו כמות שהוא מותר 

ליתנו לבהמה.
6.  להצד שדומה הוא לדברי הפתחי תשובה גבי מילבין, אפשר שאין בו קדושה כלל דאי אין בו טבל לכאו' אין 

קדושת מאכל אדם ובמקום שאין בהמות לא יהיה בו קדושת שביעית.
7.  כל הנ"ל הוא לגבי האיסור מצד הקציצת הפירות, אולם לענין איסור זמירה בשביעית, לא הארכתי בזה כאן 
והכלל בזה שמותר לחתוך ענפים כאשר לא ניחא ליה במה שמועיל לצמיחה וניכר הדבר, כגון שאינו זומר 

אלא מצד אחד, וגם אין דרך לזמור אילן זה.
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מהו גדרם של הימים שבין ראש השנה של שמינית לט"ו בשבט לגבי פירות 
האילן והנפקא מינה העולה מכך לגבי תרומות ומעשרות מפרי השסק ועוד 

פירות, מבואר במאמר זה המתמצת סוגיא גדולה.

רבי בנימין דרייפוס שליט"א 
ראש ראלל “עוין אברהפ"

הערה למעשה במעשר פירות שחנטו 
בתחילת שמינית

הר"מ פ"ד מהל' שמוי"ו ה"ט כתב: “באחד בתשרי ראש השנה לשמיטין וליובלות. פירות ששית 
שנכנסו לשביעית אם היו תבואה או קטניות או פירות האילן והגיעו לעונת המעשרות קודם 
ראש השנה הרי אלו מותרין. ואע"פ שאוסף אותם בשביעית הרי הם כפירות ששית לכל דבר". 
ובדרך אמונה שם כתב עפ"י החזו"א דהכי קיימא לן לדינא, ודלא כהר"ש והראב"ד בפירושם 
לתו"כ ולא כשיטת הר"ח בר"ה, ואע"ג דלענין מעשר הולכין באילנות אחר ט"ו בשבט שאני 
התם דאיכא קראי, אבל לענין שביעית זמנו א' בתשרי )ובקה"י ר"ה ריש סי' א אסברה מילתא 

בטעמא יעויי"ש(.

ובפירות שחנטו בשמינית מר"ה עד ט"ו בשבט הביא בקה"י שם את דברי המקדש דוד שכתב 
לפטרם ממעשר כדין פירות שביעית הפטורים ממעשר גם כשאינם הפקר, ושוב הביא לחזו"א 
סי' ט ס"ק יח שכתב שאילן שחנט אחר ר"ה של שמינית אין בו שביעית וחייב במעשר, והסתפק 
בפירות אלו שחנטו בין ראש השנה לט"ו בשבט של שמינית באיזה מעשר יהיו חייבים, ושבסוף 

דבריו כתב החזו"א דאפשר דמפרישין מעשר שני כדין שנה ראשונה. 

ומבואר שנסתפק החזון איש מהו הגדר של הזמן שבין ראש השנה לט"ו בשבט של שמינית, 
שהרי מצד שנת המעשר של האילן הוא שייך לשנה השביעית, אך לשנת השמיטה היא כבר שנה 
שמינית ולכן הפירות אינם קדושים בקדושת שביעית, וממילא יש לדון אם נחשב כשנה ראשונה 
למעשר. והוסיף החזו"א אפשר דמפרישין מעשר שני כדין שנה ראשונה. וכך נראה שנקט לדינא. 

והנה קיי"ל דאין מפרישין משנה על חברתה ולכן בכל שני שבוע אין מפרישים מפירות שחנטו 
קודם ט"ו בשבט על פירות שחנטו אחרי ט"ו בשבט. ולכאורה הטעם הוא משום דהוו משני 
מחייבים דכל שנה היא כמחייב בפני עצמו. וכ"ה לשון החזו"א בגליונות לחדושי רבנו חיים הלוי 
פ"א מתרומות, וז"ל: “ואין חדש וישן ב' מינים אלא כל שנה מתחייבין פירותיהן במעשרן, ושנה 

זו אינה מתחייבת בפירות של שנה אחרת, והוי מפטור לחיוב ומחיוב לפטור". 

וא"כ יש לדון שבפירות שחנטו בשמינית קודם ט"ו בשבט שכתב החזו"א דחייבים במעשר שני 
כדין שנה ראשונה, כלומר דהמחייב שלהם במעשר הוא שנה ראשונה החייבת במעשר שני, 
דעל פי זה בשנה זו אפשר להפריש מפירות שחנטו קודם ט"ו בשבט על פירות שחנטו אחר ט"ו 

בשבט שהרי גם בחנטו קודם ט"ו בשבט המחייב במעשר הוא שנת המעשר הראשונה.

וכידוע שבשסק ועוד פירות שתקופת החנטה שלהם היא בט"ו בשבט מצוי שיש בעצים תערובת 
של פירות שחנטו קודם ט"ו בשבט עם פירות שחנטו אחריו. נמצא דלפי מה שנכתב, להחזו"א 
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הקרה ליקשה ביקשר פיראי שחוטא ביחילי שייויי

שמחייב בפירות שחונטים בתחילת שנה ראשונה במעשר תהיה קולא שבשנה זו יוכלו לעשר 
מהתערובת של השסק וכיוצא בו בלא חשש של מעשר משנה על חברתה.

אמנם להשיטות דעד ט"ו בשבט של שמינית הפירות החונטים הוו פירות שביעית ופטורים 
ממעשר, לדידהו לגבי נידון דידן הוי חומרא שצריך להקפיד שלא לעשר מהחונטים קודם ט"ו 
בשבט על החונטים אח"כ דהוי חשש מפטור על חיוב. ויש שחשו לדעות אלו ולעשר הנך פירות 

בלא ברכה, ולדידהו יש לחוש גם כן שלא להפריש מן התערובת משום חיוב ופטור.

שוב הראוני שהאריך בזה בטוטו"ד ידידי הרב הגאון ר' שמחה אידלשטיין שליט"א במאמרו בספר 
מפרי הארץ בהוצאת בית המדרש שיצא במוצאי שביעית תשס"ט יעויי"ש בדבריו הערבים.

ולדינא צל"ע דבקונטרס השביעית )שנלקט משיעורי הגאון ר' ב"צ פלמן זצ"ל( הובא דמרן 
הגראי"ל שטיינמן זצ"ל נסתפק אם לדעת החזו"א יכול לעשר מפירות שחנטו קודם ט"ו בשבט 

על פירות שחנטו אחר ט"ו בשבט. 

ויש לבאר ספיקו דשמא יסוד הדין דאין מעשרין משנה על חברתה הוא משום דהוו שני גידולים 
נפרדים ולאו דווקא שהם משני מחייבים שונים. וכ"כ בביאור הההלכה פ"ה מתרומות הי"א 
דפירות חו"ל שגדלו בב' שנים שנגמרה מלאכתם בארץ אין לעשר מזה על זה אע"ג דחיובן 
משום גמר מלאכה בארץ דהוא נעשה בזמן אחד, כיון דעל כל פנים הוו פירות ב' שנים, וצ"ע 
מהחזו"א בגליונות שהובא לעיל. ומי יראנו טוב לבאר הלכה זו אחר שבעווה"ר אין הדרך אמונה 

עמנו, תנצב"ה.

ובחידושי הג"ר דוב לנדו שליט"א חלה ס' יא נקט דהדין דאין מפרישין משנה על חברתה תלוי 
במה שהוא מחייב בפני עצמו ולא במה שהם משתי שנות גידול גרידא, וישמע חכם ויוסיף לקח.    
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האם ישנה קדושת שביעית ב'צמר גפן' מתוצרת הארץ? שאלה זו פותחת פתח 
לנידונים רבים על מה ראוי שתחול קדושת שביעית, והאם ישנו קריטריון נוסף 

מלבד ‘הנאתו וביעורו שוה'? ומאמר זה מבארם אחת לאחת.

רבי אפרים רובינסקי שליט"א
ירבוי ביי הידרש

קדושת שביעית בצמר גפן
צמח הכותנה ושימושיו

צמח הכותנה הגדל בארץ עומד לשימושים רבים ומגוונים, עיקרו לייצור בגדים, אך יש ג"כ שימוש 
שמשתמשים בו בעודו ‘מוכין', מה שקרוי כיום צמר גפן, ומשתמשים בו לריפוד מזרונים חד 
פעמיים, טיטולים וכדומה, או כמות שהוא - לצרכי רפואה כחבישה, ניקוי דם ומריחת משחות, 
ושאר שימושים כניקיון, הסרת איפור וכדומה. מלבד השימוש בכותנה שבו משתמשים גם בגרעינים 
למאכל בהמה, ]יש מקומות שמפיקים מהם שמן, אך לפי מה שנתברר בזמננו לא משתמשים 
בזרעי כותנה לשמן בארץ אלא רק למאכל בהמה ושמן הכותנה המשווק אינו מגידולי הארץ[.

באלו דברים חלה קדושת שביעית

א ויש לעיין אם יש בכותנה קדושת שביעית או לא, ונפקא מינה שאם היא קדושה אסור 	.
להפסידה, וכן אסור לסחור בה, ודמיה נתפסים בקדושת שביעית. ולקמן יתבאר עוד נפ"מ בזה. 

ותחילה יש להקדים כי קדושת שביעית איננה רק במאכלים, אלא אף בדברים העומדים לשאר 
שימושים, וכמבואר במשנה ריש פרק ז דאף מיני צובעים יש בהם קדושת שביעית, וכן נפסק 
ברמב"ם )פ"ה הל' ט-כא(, ומבואר שם ברמב"ם דאף מיני כביסה חלים עליהם קדושת שביעית, 
וכן מבואר בגמ' סוכה מ, א דלולב קדוש בקדושת שביעית ומבואר ברש"י הטעם שהלולב עמד 

לכבד בו את הבית )מטאטא( ומשום כך קדוש בקדושת שביעית. 

א ובגמרא בסוכה מ, א ובב"ק קב, א שקלו וטרו באלו מינים חלה קדושת שביעית והכלל העולה 	.
מן הסוגיות שם הוא דכיון דכתיב והיתה שבת הארץ לכם “לאכלה", לכן רק דברים הדומים 
לשימוש אכילה שהנאתם וביעורם שוה, כלומר שהשימוש בהם הוא בשעת כילויים, דוקא 
הם קדושים בקדושת שביעית, אבל דברים שהנאתם אחר ביעורם - שהשימוש בהם הוא 
לאחר שכלו, אינם קדושים בקדושת שביעית. ומבואר שם דמשום הכי עצים שעומדים 
להסקה שהנאתם היא לאחר שהם מתכלים )שמשתמשים בהם כשנעשים גחלים( אינם 
קדושים בקדושת שביעית, שאינם דומים לשימוש של אכילה שההנאה מהמאכל היא בשעה 
שמכלים אותו, )ואמנם יש מן הראשונים שפירשו דלדעת ר' יוסי כלל זה אינו, ולדבריו אף 
עצי הסקה קדושים בקדושת שביעית, מ"מ להלכה קיי"ל כדעת רבנן דעצי הסקה אינם 

קדושים, וכמו שכתב המהר"י קורקוס בהל' שמיטה ויובל פ"ה ה"ט(.

עוד כלל העולה מפשטות הסוגיא שם דמיני רפואה אינם קדושים בקדושת שביעית, דדוקא 
דברים הדומים לאכילה שהנאתם שוה לכל אדם, אבל מיני רפואה שאינם אלא לחולים לא חלה 
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עדאשי שביקיי בציר יפן

עליהם קדושת שביעית, )וכן מפורש ברש"י סוכה מ, ב ד"ה כמאן(, וכן הוא להדיא בירושלמי 
ריש פרק ז )וצ"ע מדבריו ריש פרק ח שנראה שם שמיני רפואה יש בהם קדושת שביעית(. וכן 

נקט החזו"א )יד, ה ובעוד מקומות(.

והנה בכלל זה דכל דבר שאין הנאתו וביעורו שוה לא חלה עליו קדושת שביעית, יש לעיין אם 
בא למעט גם דבר שהנאתו ‘קודם' ביעורו שלא חלה עליו קדושת שביעית, דלא מצינו מפורש 
אלא למעט דבר שהנאתו ‘אחר' ביעורו כגחלי עצים, אבל בדבר שהנאתו קודם ביעורו יש לומר 
שחלה עליו קדושת שביעית, או שנאמר שכיון שאינו דומה לשימוש של אכילה שהנאתו וביעורו 
שוה לא חלה עליו קדושת שביעית. והסברא הפשוטה היא דלא נתמעט אלא דבר שהנאתו אחר 
ביעורו, ששימוש זה הוא שימוש גרוע בייחס לשימוש של אכילה, שמכלה החפץ ורק אח"כ נהנה 
ממנו, ודלא כשימוש של אכילה שנהנה מהחפץ בשעת כילויו, משא"כ בשימוש שהנאתו קודם 
ביעורו ודאי שימוש חשוב הוא דאדרבה נהנה מהחפץ בעודו קיים, וכן נקט במשנה ראשונה ריש 
פרק ז, וכן הבין הגרעק"א ב"ק קא, ב בפשיטות ]עד כדי שתמה ע"ד התוס' שמשמע בהם לא 
כן[, וכן מפורש בבעה"מ סוכה מ, א דדבר שהנאתו קודם ביעורו ג"כ חל עליו קדושת שביעית, 

וכן משמע מדברי התוס' פסחים כז, ב )ד"ה מכלל(.

דברי החזון איש למה לא חלה קדושת שביעית בפשתן

א והנה כאמור חלק ניכר מייצור הכותנה הוא לצורך עשיית בגדים, וא"כ לכאורה לפי מה 	.
שנתבאר יש לומר שקדושת שביעית חלה עליו, דהא שימוש של ביגוד הנאתו קודם ביעורו 
שמשתמש בבגד בעודו קיים ונתבאר שכל שהנאתו קודם ביעורו קדוש בקדושת שביעית.

אמנם באמת כבר עמד בחזו"א )י, יב. יג, ח( על כעין זה, והוכיח מדברי הירושלמי דאין קדושת 
שביעית על פשתן, ותמה למה שלא יחול קדושת שביעית עליהם ומ"ש ממיני הצובעין שחל 
עליהם קדושת שביעית. ופירש בזה דכיון דכל שימוש הבגד הוא רק לאחר שנשתנה הצמח 
מכמות שהיה, א"כ נחשב שבפרי עצמו אין בו שום שימוש, כיון שהפרי כבר נשתנה וכל השימוש 
בו הוא לאחר שכבר בטל משו"ה אין קדושת שביעית חלה עליו, דקדושת שביעית חלה רק 
על דבר שמשתמשים עמו בעודו פרי. )ואע"ג דאף מיני צובעים שימושם הוא לאחר צביעתם 
בבגד, ואם כן לכאורה הרי הם כפשתן ששימושו הוא אחר שנשתנה מכמות שהיה, ואם כן למה 
חלה עליהם קדושת שביעית, כתב החזו"א שם דשאני צביעה דחשיב שהצבע מתכלה כשעובר 
לבגד, וא"כ סוף שימושו הוא הצביעה עצמה ושפיר חשיב שנהנה מהפרי בשעת כילויו, משא"כ 
בבגד שאינו מתכלה כשמשתנה מפרי לבגד ועדיין הוא קיים אלא שהשימוש בו הוא רק אח"כ 
כשנעשה בגד ואז כבר אינו פרי, לכן חשיב שלעולם לא נהנה מהפרי עצמו(. ובזה פירש ג"כ למה 
לא חל קדושת שביעית על עצים העומדים לבנין או לכלים, מהטעם הנ"ל דכיון דכל שימושם 

הוא רק לאחר שמתכלה הפרי, דכלי אינו עץ משו"ה לא חלה קדושת שביעית עליו.

שיטת הראשונים בענין קדושת שביעית בדבר שאינו כלה

ויש שפירשו )עיי' קה"י שביעית סי' יט( הטעם שעצים העומדים לעשיית בגד וכלים אין 
בהם קדושת שביעית על פי דברי הריטב"א )ע"ז סב, א( שכתב בביאור הדרשא דלאכלה ולא 
לסחורה, וז"ל, “פי' לאכלן בפני עצמן או למכור ולקנות בהן דברים הנאכלין שיכולין להתבער 
בזמן הביעור, שבאלו קדושת שביעית תופסת, אבל לא דבר שאינו נאכל אלא שניתן לסחורה, 
כגון בהמה טמאה ועבדים ובגדים ושאר מטלטלין דעלמא, וכדתנן במסכת שביעית אין לוקחין 
עבדים וקרקעות ובהמה טמאה מדמי שביעית ואם לקח יאכל כנגדם", וכעי"ז בדבריו בסוכה לט, 
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א כתב )בד"ה נותן לו( “לפי שפירות שביעית תופסין דמיהם ואסור ליקח מהם חלוק ובהמה 
ועבדים וקרקעות וכל דבר המתקיים, שחייב לאכול הפירות או דמיהן בקדושת שביעית 
ולבערן בזמן הביעור שכלה לחיה מן השדה", עוד שם )בד"ה לא רצה ליתן(, “אלא ודאי כי מה 
שאמר הכתוב לאכלה היינו להזהיר שיאכל הם או דמיהם בקדושת שביעית ולא יעשה מהם 
סחורה שאין קדושת שביעית נוהגת בהן כגון בהמה טמאה עבדים וקרקעות ושאר מטלטלין 

שאין אלו מתבערין כדרך שפירות שביעית מתבערין", וכעי"ז ברמב"ן בע"ז שם. 

מבואר בדבריהם דקדושת שביעית חלה רק על דברים שיכולים להתבער אבל דברים שגם אחר 
השימוש בהם נשארים קיימים ואין להם כילוי וביעור, כמו בהמה טמאה וכדומה אין קדושת 
שביעית חלה עליהם, והענין בזה, שאע"פ שנתבאר דאף דברים שהנאתם קודם ביעורם אין 
זו סיבה שלא תחול קדושת שביעית, מ"מ כל זה בדברים שסופם להתבער דומיא דשימוש 
דאכילה, וכגון לולב שמכבדים עמו הבית, דמבואר בדברי הבעה"מ דחשיב הנאתו קודם ביעורו 
וחל עליו קדושת שביעית, שהשימוש בו מפסידו, ]ובאמת יש מן הראשונים שכתבו דמשו"ה 
חשיב הנאתו וביעורו שוה, עיין רש"י סוכה מ, א ד"ה שהנאתו. והבעה"מ לא ס"ל כן דמ"מ אינו 
מתכלה לגמרי, ולכן חשיב לה הנאתו קודם ביעורו, אבל עכ"פ אף הוא מודה שצורת שימושו 
היא דומיא דאכילה שמתכלה ומתבער[, אבל דברים שכל צורת שימושם היא בקיומם לא חלה 
עליהם קדושת שביעית, דהתורה אמרה דשביעית עומדת לשימוש של ביעור, אבל כל שעומד 
לשימוש שאינו של ביעור לא חלה עליו קדושת שביעית ]ומש"כ זמן הביעור ע"כ לאו בדוקא הוא, 
דהא ודאי דקדושת שביעית חלה אף על דברים שאי"צ ביעור כמבואר במשנה פרק ז משנה ב[.

וא"כ זהו הטעם דאין שביעית חלה על פשתן או עצים העומדים לבנין וכלים, משום דכל אלו 
שימושן הוא שימוש שאינו מבער וכל כה"ג לא חלה קדושת שביעית.

עכ"פ בין לטעם הראשון שכתב החזו"א בין להטעם השני שהובא מהקה"י עולה דבגדים 
העשויים מצמח הכותנה, אין עליהם קדושת שביעית, דסו"ס משתנים הם מכמות שהיו, וגם 

אינם כלים בשימוש בהם. 

ולפי זה צמח הכותנה שעומד לעשיית בגדים אין בו קדושת שביעית וכמו שכבר כתב החזו"א 
שהובא לעיל.

האם גרעיני הכותנה מחילים קדושת שביעית על כל הצמח

א אמנם היה מקום לומר שכיון דיש בו גם גרעינים שהם מאכל בהמה, ומאכל בהמה ודאי 	.
קדוש בקדושת שביעית כמבואר במשנה ריש פרק ז וברמב"ם )פ"ה הי"א(, א"כ כל הצמח 
קדוש משום כך בקדושת שביעית. אמנם זה אינו דכיון שהם ב' חלקים בצמח ודאי שאין 
אחד משפיע על השני, ועל כן אף שלגרעינים יש קדושת שביעית מ"מ לסיבים שבצמח 
שמהם מייצרים בגדים אין בהם קדושת שביעית, וכמו דקליפות של פרי אע"פ שהפרי 
קדוש מ"מ הקליפות אינם קדושות, אא"כ יש בהם שימוש כמבואר בר"ש וברא"ש פרק ז 
משנה ג. ]ואף לפ"מ שכתבו המהר"י קורקוס והכס"מ )פ"ז הט"ו( דקליפות חמורות ופעמים 
שיש בהם קדושת שביעית אף שאינם ראויים כל כך כמבואר שם, מכל מקום היינו דוקא 

משום שהם טפלים לפרי, אבל הכא הגרעינים והסיבים אינם טפלים זה לזה[.

האם מה שמשתמשים בו כמוכין חלה עליו קדושת שביעית

א אך עדיין יש לדון שהרי כאמור סיבי הכותנה אינם עומדים רק לעשות מהם בגדים אלא ה.
גם להשתמש בהם בעודם מוכין, בלא עיבוד המשנה את שמם וצורתם, אלא משתמשים 
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עדאשי שביקיי בציר יפן

בהם כמות שהם לספיגה, חבישה וניקוי כנ"ל, ויש לעיין אם משום אותם שימושים תחול 
עליהם קדושת שביעית. ]ואין הכוונה דמחמת זה יהיה קדושה אף בבגדים, דודאי הבגדים 
לעצמם אין בהם קדושת שביעית מהטעמים הנ"ל, אלא הנידון הוא על אותם המוכין אם 

יש בהם קדושת שביעית[.

והנה אחד השימושים שמשתמשים בכותנה הוא לריפוד וספיגה, כגון טיטולים וסדינים, וכלפי 
שימוש זה לא שייך הטעם השני שנתבאר לגבי בגדים שהטעם שאין בהם קדושת שביעית הוא 
משום שאינם מתכלים בשימוש, שדוקא בגדים ששימושם הוא שימוש בקיומם בהם לא חלה 
קדושת שביעית, דאינו דומה לשימוש דאכילה, אבל השימוש למוצרי ספיגה אדרבה הוא שימוש 
חד פעמי ומכלה ומפסיד את הכותנה, וממילא נחשבים שהנאתם וביעורם שוה, וא"כ לכאורה 

לטעם זה מסתבר שתחול קדושת שביעית על כותנה העומדת למוצרים אלו.

אמנם לפי הטעם הראשון נראה דאף הנך אינם קדושים בקדושת שביעית, כיון שהם מיוצרים 
בתעשייה כמוצרים בפני עצמם כטיטולים וסדינים אין שמם עליהם, שהרי אינם נקראים “צמר 

גפן" ודינם כבגדים, שאין הנאתם מהפרי עצמו, אלא אחר שכבר בטל שם הפרי.

אינו שוה בכל

עוד טעם שלא תהיה קדושת שביעית בכותנה העומדת לשימושים אלו משום שאינם שוים 
בכל, שהרי אינם מיועדים אלא לחולים וזקנים וקטנים, וכבר הובא מדברי הגמרא דמיני רפואה 
לא חלה עליהם קדושת שביעית כיון שאין שימושם שוה בכל, ויש לומר שה"נ תשמישים אלו 

אינם שוים בכל. 

אמנם יש לדון בזה, דאם היו מיועדים רק לחולים או זקנים היה נחשב שימוש שאינו שוה בכל, 
שהרי המצב הרגיל הוא שרוב בני האדם בריאים והם אינם משתמשים לשימושים אלו ולכך 
חשיב שימוש שאינו שוה בכל, אבל שימוש לטיטולים שכך הוא דרכו של עולם שכולם נולדים 
קטנים ובקטנותם כולם משתמשים בהם יתכן דחשיב שימוש השוה בכל, ולא דמי לשימוש של 

חולים וזקנים, ואף לא כל הזקנים צריכים להם, ואם אכן כן הוי בכלל הנאה השוה בכל.

א ועדיין יש לדון שתהא קדושת שביעית בכותנה אף לטעמו של החזון איש שהובא לעיל ו.
שבגדים אין בהם קדושת שביעית משום שנשתנה שמם והנאתם אינה מהפרי כצורתו, 
דאף דבמוצרים הנ"ל שייך טעמו וכנתבאר דכבר אין שמם עליהם, מ"מ הרי הכותנה 
עומדת אף להשתמש בה כמות שהיא כמוכין, כגון להניח צמר גפן על פצעים או למריחת 
משחות מוצרי קוסמטיקה וכדומה, ושימושים אלו הם שימושים בעוד הפרי קיים, וא"כ 
צמר גפן העומד לשימושים אלו יש לחול עליו קדושת שביעית. ואף הטעם שהובא מדברי 
הקה"י שקדושת שביעית לא חלה במה שאינו כלה בעת השימוש בו לא שייך כאן, שהרי 
אלו שימושם הוא ביעורם, דאחר שמשתמשים עמם כלים. ואף אמנם הרבה משימושים 
אלו הוא לצרכי רפואה, וכבר נתבאר דמיני רפואה אין בהם קדושת שביעית, מ"מ חלק 
מן השימושים אינו לצרכי רפואה כגון שימוש לקוסמטיקה, וזהו שימוש השוה בכל, וא"כ 

מסתבר שתחול קדושת שביעית על הכותנה.

סתם עצים להסקה הן עומדין

א אלא שנראה דאין לחוש לכל זה וכותנה אין בה קדושת שביעית גם אם יועדה לשימוש 	.
במוכין שלה כמות שהיא על אף מה שנתבאר, משום דמבואר בסוגיא בב"ק ובסוכה )שם( 
דעצים אע"ג דיש שמשתמשים עמם שימוש שהנאתו וביעורו שוה, כגון שימוש להתחמם בו 
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שהוא בעוד האבוקה דולקת מ"מ כיון דסתם עצים להסקה קיימי אין בהם קדושת שביעית. 
ומצינו בראשונים ב' פירושים בדין זה, דבריטב"א )סוכה שם( פירש דאע"ג דיש מיני עצים 
שמשתמשים בהם רק להתחמם שהנאתם וביעורם שוה מ"מ רוב העצים עומדים להסקה 
שהנאתה אחר ביעורה, ועל כן אף אותם עצים מועטים שמשתמשים בהם להתחמם בטלים 
במיעוטם ואין בהם קדושת שביעית. אבל תוס' )בב"ק שם( פליגי על פירוש זה והוכיחו 
דבשני מיני עצים שאחד מהם עומד לשימוש הראוי שתחול עליו קדושת שביעית ואחד 
מהם עומד לשימוש שאינו ראוי שתחול עליו קדושת שביעית, אע"ג שרוב מיני העצים 
אינם קדושים בקדושת שביעית, מ"מ אותו מין עץ הרי הוא קדוש בקדושת שביעית ואינו 
בטל במיעוטו, ומה דאמרינן סתם עצים להסקה, הכוונה דבאותו מין עץ עצמו אע"פ שיש 
שמשתמשים עמו להתחמם מ"מ כיון דרוב השימוש בו עצמו הוא להסקה והנאתו וביעורו 

אינו שוה אין בו קדושת שביעית.

ולפי זה בצמח הכותנה שרובו עומד לביגוד ורק מיעוטו עומד להשתמש בו כמוכין לא מיבעיא 
לפירוש הריטב"א ודאי אין בו קדושת שביעית שהרי הוא מכלל רוב העצים שרוב שימושם 
הוא לדבר שאינו ראוי שתחול עליו קדושת שביעית מהטעמים שהובאו לעיל, וא"כ כיון דרוב 
השימוש הוא לביגוד הרי שימוש של המוכין הוא בטל במיעוטו ואף בו אין קדושת שביעית, 
אלא אף לפירוש התוס' הלא המוכין והביגוד הם מאותו חלק בצמח שחלק ממנו הולך לייצור 
ביגוד וחלק ממנו מניחים אותו מוכין, וכיון שרוב השימוש בו הוא לביגוד ששימוש זה אינו ראוי 
שתחול עליו קדושת שביעית על כן אזלינן בתר רוב שימושו ואף אותם המוכין אינם קדושים 

בקדושת שביעית. שו"ר שכ"כ בשו"ת מנחת יצחק )ח"ח סי' קא(.

גדר סתם עצים

אבל באמת נראה דאינו דומה נידון דידן לנידון של עצים להסקה שהולכים בהם אחר הרוב, 
דהתם רוב המשתמשים בהם משתמשים בהם רק להסקה ואינם משתמשים בהם לחימום כלל, 
ועל כן אמרינן דאף שיש מיעוט שמשתמשים בהם אף לחימום מ"מ סתמו עומד להסקה, אבל 
בצמח הכותנה רוב העולם המשתמשים בהם לבגדים משתמשים בהם אף כמוכין, שהרי רובא 
דעלמא משתמשים במוכין אלא שאותו שימוש של מוכין הוא מיעוט בייחס לשימוש של ביגוד 
הצורך הרבה מן הכותנה, ובכהאי גונא מי יימר דניזיל בתר רוב כיון דסו"ס עומד גם לשימוש של 
מוכין מה אכפ"ל שאינו אלא מיעוט. ואילו היינו מוצאים שכל בני האדם משתמשים בעצים גם 
להסקה וגם לחימום אלא שרוב העץ עומד להסקה ומיעוטו לחימום ואף על פי כן היו הולכים 
בתר הרוב, אז היינו יכולים להוכיח לנידון דידן, אבל לא מצינו כהאי גונא ולכאורה אין לדמות 

בין האופנים.

אמנם לשיטת הריטב"א על אף החילוק שנתבאר מסתבר שלא תחול קדושת שביעית בכותנה, 
שהרי לשיטתו אף בשני מיני עצים אמרינן דהמיעוט בטל ברוב, ואף שאותם עצים העומדים 
לשימוש לחימום ראויים שתחול בהם קדושת שביעית מ"מ כיון דרוב העצים אינם קדושים 
בקדושת שביעית אף הם בטלים במיעוטם, אבל לדעת התוס' שחולקים עליו וס"ל דמין אחד 
אינו מבטל חבירו אף שהוא מיעוט, ה"נ כיון שיש כאן גם שימוש בעודם מוכין אף שאינו אלא 

מיעוט מהיכי תיתי שלא יהיה בזה קדושת שביעית.

שימוש עיקרי ושימוש טפל

אלא שיש לומר דאף דאין ראיה מהא דסתם עצים להסקה הן עומדים, מ"מ יתכן לומר שכיון 
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עדאשי שביקיי בציר יפן

שע"פ מה ששמענו עיקר סיבי הכותנה עומד לביגוד והחלק אותו לוקחים לשימוש כמוכין הוא 
בעצם שאריות הכותנה, ואם כן אותו שימוש כמוכין נחשב כאילו אינו אלא מן השיריים וכטפל 
לעיקר השימוש, ולפי זה אפשר דבכה"ג אזלינן בתר עיקר גידולו, וכיון שעיקר גידולו הוא לצורך 
הביגוד הרי שימוש המוכין אינו אלא שימוש טפל ואינו סיבה שתחול בהם קדושת שביעית. אמנם 
אין סברא זו ברורה דייה כיון שהשימוש בצמר גפן הוא שימוש נפוץ ומסחרי מסתבר שנחשב 
שמגדלים אותו אף לצורך זה, ואף שיתכן שלצורך זה בלבד לא היו מגדלים אותו, מ"מ לאחר 
שהוא קיים, נחשב שמגדלים אותו אף לצורכו, וחשוב הוא אותו שימוש שתחול קדושת שביעית 
מחמתו, וא"כ אף דהבגדים המיוצרים מהכותנה לא יהיה בהם קדושת שביעית מהטעמים הנ"ל, 

מ"מ אותם המוכין יש בהם קדושת שביעית, וצ"ע.

צמר גפן קדוש בקדושת שביעית – אלו שימושים מותרים בו

א ואם נאמר שצמר גפן קדוש בקדושת שביעית יש לדון אלו שימושים מותר להשתמש בו, 	.
והנה החזו"א )יג, ז ד"ה ויש לעיין( כתב דאע"ג דמאכל בהמה מבואר במשנה )ריש פ"ח( 
שמותר לעשות ממנו רפואה לאדם, מ"מ מיני צביעה שיש בהם קדושת שביעית אסור 
לעשות מהם רפואה לאדם, ודימהו למאכל אדם שאסור לעשות ממנו רפואה, ובפשיטות 
כוונתו דכל דבר שעומד לשימוש האדם חמור הוא ממאכל בהמה ואסור לעשות ממנו 
רפואה, דרפואה הוא שימוש שאינו שוה בכל, וא"כ צמר גפן שעומד לשימושים כלליים 

כניקוי הגוף, קוסמטיקה וכדומה יהיה אסור להשתמש בו לצרכי רפואה.

האם מותר להשתמש לרפואה בדבר שדרכו בכך

אלא שיש לומר דכל מה שאסרו שימוש של רפואה ה"מ בדברים שאינם עומדים לרפואה, אבל 
צמר גפן שעומד בהדיא גם לשימוש זה יהיה מותר. אמנם לכאורה יש להוכיח ממתני' ריש פ"ח 
לא כן, דיעויי"ש במשנה א דתנן כל המיוחד למאכל אדם אין עושין ממנו מלוגמא )פי' רפואה( 
לאדם, ומבואר שם בראשונים דילפינן לה ממה שנאמר לאכלה, ולא למלוגמא, ובמשנה ב תנן 
שביעית ניתנה לאכילה ולשתיה ולסיכה לאכול דבר שדרכו לאכול, ופירשו הראשונים )ר"ש 
ורא"ש( ע"פ דברי הירושלמי דמה שאמרו לאכול דבר שדרכו לאכול היינו שאין לאכול הפרי 
אלא כדרכו ואם דרכו במבושל אסור לאכלו חי, הרי שכל שמשנה מדרכו אסור אף שימוש הראוי 
לקדושת שביעית משום שפירות שביעית ניתנו לאכלה ולא להפסד וכל שמשתמש בפרי שלא 
כדרכו חשיב הפסד, ואם נאמר שכל מה שאסרו במשנה א לעשות רפואה ממאכל אדם זהו דוקא 
בדבר שאין דרכו בכך מה הוצרכה המשנה לחדש בזה, ולמה אסרו דוקא רפואה והוצרכו לפסוק 
מיוחד לזה הא כל דבר שאין דרכו בכך אסור, וע"כ שהמשנה איירי אפילו באופן שדרכו לעשות 
ממנו אף רפואה, ומ"מ אסור לעשותו מלוגמא כיון ששימוש רפואה הוא שימוש שאינו שוה בכל.

ויש לדחות דאפשר דכדי שלא יחשב הפסד אין צריך שיהיה עומד רק לשימוש זה - כשימוש 
פירות לאכילה, אלא סגי במה שיש אנשים שמשתמשים בו כך ובזה כבר לא חשוב הפסד, וא"כ 
אפשר דהמשנה איירי בכה"ג שיש אנשים שמשתמשים בו לשימוש רפואה אבל עדיין אינו עומד 
לכך לגמרי ומשום הכי לולא המיעוט דלא למלוגמא היה מותר להשתמש בו לרפואה דאין זה 
נחשב שלא כדרכו, ולאחר המיעוט דמלוגמא נאסר כיון דאינו שוה לכל ומ"מ אינו אסור אלא 
באופן שאינו עומד לכך ואינו חלק מייעודי הפרי כמאכל, אבל בצמר גפן שהשימוש של הרפואה 

בו הוא ממש כשאר שימושים שמשתמשים בו אפשר דמותר.
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דרכו בכך

ולכאורה יש להוכיח חילוק זה מדברי הגר"א בשנות אליהו )פ"ח מ"א(, דמבואר שם במשנה 
דדבר שאינו מיוחד לא למאכל אדם ולא למאכל בהמה, חישב עליו למאכל אדם ולמאכל בהמה 
נותנין עליו חומרי אדם וחומרי בהמה, ומפורש בירושלמי דחומרי אדם היינו שאסור לעשות 
ממנו מלוגמא וחומרי בהמה היינו שאסור לשולקו ]דבהמה אינה אוכלת מאכל שלוק[. ובפשוטו 
כוונת המשנה שחשב עליו ‘או' למאכל אדם ‘או' למאכל בהמה, וכן מפורש בתורא"ש נדה נא, 
א וכן הבין הגר"א שם בפשיטות, אמנם ע"פ הבנתו בדברי הירושלמי מפרש דחישב עליו ‘גם' 
לאדם ‘וגם' לבהמה, והיינו שמייחד אותו מאכל שישתמש בו לפי הצורך, כשיצטרך לאדם יאכילנו 
לאדם וכשיצטרך לבהמה יאכילנו לבהמה, ועל זה אמרו דנותנין עליו חומרי שניהם. והנה לא 
אסרו שם משום חומרי אדם אלא לעשות ממנו רפואה, אבל להאכיל לבהמה מותר )ורק לשלוק 
אסרו(, ולכאורה יש להקשות הא תניא בתוספתא )פ"ה הי"ג( דאין מאכילין מאכל אדם לבהמה, 
וכ"ה ברמב"ם )פ"ה ה"ה(, וא"כ אמאי מותר להאכיל אותו מאכל לבהמה. ומוכח מזה דכל מה 
שאסרו להאכיל מאכל אדם לבהמה היינו כשאין דרכו כ"כ ליתנו לבהמה, אבל בכה"ג שדרכו 
לבהמה ממש כאדם מותר. ולפי זה יש לומר שהכי נמי כיון שצמר גפן עומד לרפואה כשאר 

השימושים בו מותר להשתמש בו אף שימוש של רפואה.

ויש לדחות דאפשר דהני מילי דוקא בשימוש מאכל בהמה שהוא שימוש הראוי שתחול עליו 
קדושת שביעית, וכמבואר במשנה ריש פרק ז, אבל שימוש של רפואה שהוא שימוש שאינו 
ראוי לקדושת שביעית וכנ"ל אולי חמור הוא יותר, ויהיה אסור להשתמש בו אף שדרכו ממש 

כשאר השימושים, וצ"ע.

המורם מן האמור:

א כתיב והיתה שבת הארץ “לכם" “לאכלה", ולמדו מזה שקדושת שביעית לא חלה רק על 	.
דברי מאכל, אלא כל דבר הדומה לשימוש אכילה - הנאתו וביעורו שוה חלה עליו קדושת 
שביעית. היינו כל דבר שדרך השימוש בו הוא בשעת כילויו, שבכך הוא דומה לאכילה 
שההנאה בה הוא בשעת כילוי המאכ,ל חלה עליו קדושת שביעית, ולכן חלה קדושת שביעית 
על מיני צבעים מגידולי קרקע, אבל דבר שהנאתו אחר ביעורו, כעצי הסקה שהשימוש 
בהם הוא לאחר שנעשו גחלים אינם קדושים בקדושת שביעית. כמו"כ דבר שהנאתו קודם 

ביעורו ג"כ חל עליו קדושת שביעית.

א  דבר העומד לרפואה אף באופן שהשימוש בו הוא בשעת כילויו, אינו קדוש בקדושת שביעית.	.

א כל דבר הקדוש בקדושת שביעית, אסור להשתמש בו באופן שהנאתו אחר ביעורו, וכן אסור 	.
להשתמש בו לרפואה. ]אמנם שימוש לרפואה אסור דוקא במאכל אדם, אבל מאכל בהמה 
מותר להשתמש בו לרפואת אדם. ודעת החזו"א שלא רק במאכל אדם אסור להשתמש בו 
לרפואה, אלא כל דבר העומד לאדם )שיש עליו קדושת שביעית, כגון מיני צבעים( אסור 

להשתמש בו שימוש של רפואה[. וע"ע לקמן סעיף ז פרטי דינים בזה.

א גרעיני כותנה המיועדים למאכל בהמה חל עליהם קדושת שביעית.	.

א  בגדי כותנה אע"פ שהנאתם קודם כילויים אינם קדושים בקדושת שביעית, והובא לעיל ה.
שני טעמים בדבר.

א סיבי כותנה שאינם מעובדים לבגד אלא משמשים כמוכין, מה שקרוי כיום “צמר גפן", ו.
לדעת הריטב"א אינו קדוש בקדושת שביעית, כיון שרוב צמח הכותנה עומד לדבר שאינו 
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עדאשי שביקיי בציר יפן

קדוש בקדושת שביעית )ביגוד(. אבל לדעת התוס' יש להסתפק אם קדושים בקדושת 
שביעית. אמנם ה"מ צמר גפן העומד לשימוש בעינו, כגון הצמר גפן שמשתמשים עמו 
למשחות וכדומה, אבל מוצרים מוגמרים העשויים מצמר גפן, כגון טיטולים, סדינים חד 

פעמיים וכדומה, יש מקום יותר להקל בזה.

א פירות שביעית אסור להשתמש בהם אלא כדרכם, ולכן פרי שרגילים לאכלו מבושל לא 	.
יאכלנו חי. משום שלאכלה ולא להפסד אמרה תורה. אמנם אם ישנם שרגילים לאכלו גם 
חי, אף שרגילות זו אינה באותה רמת הרגילות שאוכלים אותו מבושל, שרי לאכלו בין חי 

בין מבושל )וצ"ע השיעור המדוייק בזה(. 

א דבר העומד למאכל וכדומה אך משתמשים בו גם לרפואה אסור להשתמש בו לרפואה. 	.
אמנם דבר העומד למאכל ורפואה באופן שוה יש לעיין אם שרי להשתמש עמו לרפואה. 
ואם נימא דאסור לכאורה יהיה אסור להשתמש בצמר גפן לשימוש רפואי, לפי הצד שנתבאר 

שבצמר גפן נוהגת קדושת שביעית.

א מאכל אדם אסור להאכילו לבהמה. אמנם אם עומד לאדם ובהמה בשוה מותר להאכילו 	.
לבהמה.
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א בסוף שנת השמיטה – נשמטים כל ההלוואות שניתן לגבותם לפני ראש השנה, 	.
ואין המלוה רשאי לגבותם אלא אם כתב שטר פרוזבול.

א מלוה המבקש לכתוב פרוזבול בא לפני בית דין, ואומר לפניהם הנוסח שנדפס 	.
לקמן, והדיינים חותמים.

א לדעת השו"ע ניתן לכתוב פרוזבול רק לפני בית דין חשוב שהתקבל על ידי 	.
רבים באותה עיר והם בקיאים בדין. לדעת הרמ"א ניתן לכתוב פרוזבול בפני כל 
בית דין, ועל פי דבריו כתבו הרבה מן האחרונים שכל שלושה אנשים נחשבים 
כבית דין לענין פרוזבול, אבל כתבו האחרונים שיהיו בני תורה שמבינים 

במהות הפרוזבול.

א כל מי שחייבים לו כסף בין אנשים פרטיים ובין בנקים )ובכלל זה מי שיש 	.
לו תכנית חסכון, יתרת זכות בחשבון הבנק, אגרות חוב וכד'( חייב לעשות 
פרוזבול. אחד איש ואחד אשה, אולם, אשה נשואה שבעלה עשה פרוזבול 
פטורה מלעשות אלא אם כן נתנה הלואה מכסף שאין לבעלה זכות בו )דרך 
אמונה פ"ט ס"ק קיא(.יצויין כי במקומות עבודה רבים ישנן תכניות חיסכון 
שנחשבות כמילווה המשמט, ולכן נשים עובדות צריכות לעשות פרוזבול - 
ולכל הפחות תעשינה על ידי בעליהן. ]יש הסבורים כי גם תכנית ‘חיסכון לכל 

ילד' חייבת בפרוזבול[.

א להלן שתי נוסחאות לשטר פרוזבול, הראשון – נוסח מקובל, והשני – נוסח ה.
פרוזבול כפי שעשה מרן הגרי"ש אלישיב זצוק"ל, לדעתו נוסח זה נותן מענה 
הלכתי לרוב שיטות הראשונים. ולמעשה בנוסח זה נמסר הפרוזבול לפני בית 
דין חשוב - שלא בפניו, ובכדי שיועיל לאותן שיטות שסוברות שחייבים למסור 
את הפרוזבול בפני בית הדין הרי אותם שלשה שבפניהם נעשה הפרוזבול הינם 
בית הדין )פירוט הלכתי והסבר לשטר זה ראה שו"ת ישא יוסף ח"ה סי' קכא(.

א שטר הפרוזבול מועיל לכל ההלואות שניתנו קודם עריכתו אולם הלואה ו.
שתינתן לפני ר"ה השמינית, לאחר עריכת שטר הפרוזבול, תשמט כדין תורה.

בשטרי פרוזבול אלו שנערכו בשלהי שנת השמיטה תש"מ סבר מרן הגרי"ש אלישיב 
זצוק"ל שיש למסור את החובות לבי"ד חשוב, וניתן לעשות זאת בפני שלושה, אף 

שלא בפני בית הדין.

בשנים מאוחרות יותר, הורה מרן זצוק"ל שיש להוסיף בשטר בפירוש, כי באם לא 
מועילה המסירה שלא בפני בי"ד, הרי שאותם שלושה החותמים הינם בית הדין 
לעניין הפרוזבול. וזהו נוסח הפרוזבול של מרן הגרי"ש אלישיב זצוק"ל המובא כאן:

שמיטת כספים – פרוזבול
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ואתא  הוינא  כחדא  דינא  בי  תלתא  במותב 

ב"ר   ________________ ר'  לקדמנא 

______________ ואמר לנא: "הןאשנהא	וא

ה		אשנתאהשמ		ה,או	שאל	א	ו	ותא	ש	ראו	עלא

פהאעלא	נש	םאועלא	נק	ם.אוהר	נ	אמוסראלפנ	כםא

שכלאה	ו	ותאש	שאל	אש			םאכלא	מןאש	רצהא

כתקנתא		"לאשת	קןאהללאפרו		ול".אואנחנו שמענו 

דבריו ויפינו כחו שיגבה כל חובותיו ע"י פרוזבול 

זה כתקנת חז"ל.

ובעה"ח יום ____________ שנת  _________

נאם  _____________   נאם _____________     

                                    נאם _____________

הוראות לשטר זה: 

לדעת השו"ע – על המלוה לבוא 
לפני בית דין חשוב שהתקבל ע"י 
לפני   – הרמ"א  ולדעת  רבים, 
שלושה אנשים )עדיף בני תורה 
הפרוזבול(,  במהות  שמבינים 
הנוסח  את  לפניהם  ואומר 
מכן  לאחר  שבשטר,  המודגש 
חותמים הדיינים ומחזירים לו 

את שטר הפרוזבול.

אנחנו החתומים מטה מאשרים בזה, כי אתא לקדמנא 

ר' ____________ ב"ר ___________ ואמר לנא: 

“הןאשנהא	ואה		אשנתאהשמ		ה,או	שאל	א	ו	ותא	ש	רא

ו	עלאפהאעלא	נש	םאועלא	נק	ם.אוהר	נ	אמוסרםאל		תאה		ןא

	ע	רא____________אהלו	אהמה:אהר	_________א

הר	___________אהר	__________אשכלא	ו	אש	שא

ל	אש			נואכלא	מןאש	רצה.או	םא		ןאמוע	להאמס	רהא	ל	א

לפנ	א	"	,אהר	נ	אמוסראלפנ	כםאשכלא	ו	אש	שאל	אש			נוא

כלא	מןאש	רצה".

ור'___________ ב"ר _________ מסר  והואיל 

ביום  וחתמנו  כתבנו  רבנן,  כדאמור  דפרוזבולא  מילי 

__________ האי שטר פרוזבולא כדנהגא מיומי דהלל 

הזקן וכתקון חז"ל.

נאם  _____________   נאם _____________ 

         נאם _____________

הוראות לשטר זה:
בפרוזבול זה יש לכתוב . 1

בתוך שטר הפרוזבול 
שמות שלשה דיינים 
בפועל,  שמשמשים 

ואת מקום בית הדין.
לפני . 2 עומד  המלוה 

בני  )עדיף  שלשה 
תורה שמבינים במהות 
ואומר  הפרוזבול( 
הנוסח  את  לפניהם 

המודגש שבשטר.
חותמים . 3 מכן  לאחר 

שעומד  אלו  שלושת 
בפניהם ומחזירים את 

השטר למלוה.

שטר פרוזבול נוסח שערך מרן הגרי"ש אלישיב זצוק"ל:

שטר פרוזבול )נוסח מקובל(:
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רבי אפרים אריאל בוקוולד שליט"א
יח"ס "אוי ה' שארן ביארה" קל יבאלאי א"י 

 

 תשובה למאמר 
"גבול הארץ וקו הרוחב השלושים"

"ארץ ישראל" בלשון הרמב"ם הלכות קידוש החודש

במאמר "גבול הארץ וקו הרוחב השלושים" )הליכות שדה אדר א תשפ"ב(, מגיב הרה"ג זלמן מנחם 
קורן שליט"א על מאמרי "הערבה האם יש חשש א"י" )"הליכות שדה" חודש כסלו תשפ"ב(, 
שם הוא מעלה ביאור חדש בלשון הרמב"ם1 )הל' קידוש החודש הל' יג-טז(, ולא כפי שהבין מרן 
הגרי"ש אלישיב זצ"ל. ז"ל הרמב"ם: "שאם יראה הירח 		רץא	שר	ל יראה בכל מדינות העולם 
שהן למערב 	רץא	שר	לאומכוונותאכנ		ה וכו'... וכל אלו הדברים בשהיו המדינות שבמערב 
ושבמזרח מכוונות, כגון שהיו נוטות לצפון העולם משלש	םאמעלותאע	א	משאושלש	םאמעלות,א
אבל אם היו נוטות לצפון יתר מזה או פחות, משפטים אחרים יש להן שהר	א		נןאמכוונותאכנ		א
	רץא	שר	ל." ]קיצרנו בהעתקת לשונו.[ מזכיר הרמב"ם שם את "	רץא	שר	ל" 15 פעמים, ואת 
"מכוונותאכנ		ה" 6 פעמים! אכן מעלה הנ"ל פרשנות שמתאר כאן הרמב"ם מתחם הכפולא	רו		ו 
ממתחם "ארץ ישראל" האמיתית! לפי מהלכו של כותב התגובה, הרמב"ם כאן מתייחס למרחב 
מקו הרוחב 29 מעלות עד קו הרוחב 35 מעלות -ארו		אשלא6אמעלות, אע"פ ש]לדעת המגיב[ 
המרחב של ארץ ישראל אינו אלא מקו הרוחב 31 מעלות )בערך( ]קצה ים המלח לדרום[ עד קו 

הרוחב 34 מעלות )בערך( ]הור ההר לדעת הרדב"ז[ – רוחב של כ-3אמעלות. 

כמובן, פרשנות זו קשה מאד2. אע"פ שלא בא הרמב"ם בהלכות קידוש החודש ללמד לנו את 
גבולות ארץ ישראל3, אין הצדקה שיכתוב דברים ש		נםא	מ	ת		ם כלל! וכן אין מקום לדחוק 
שלשון הרמב"ם "ארץ ישראל" אינו אלא מינוח לשון שמגדיר הרמב"ם את השטח שציין 	פרקא

1.  וכן כבר פרסם במאמר "דין שביעית בשטח הערבה" )מוריה רכו-ח תשנ"ד(. ושם )עמ' קלח( מסיק לדינא 
אודות דין הערבה "מובן שאין שביעית נוהגת בה". 

2.  במאמרו משנת תשנ"ד, מציע הרב קורן יישוב לדרכו בהבנת הרמב"ם: "שהואיל ודרכי החשבון שבהלכות 
קידוש החודש אינן אלא הלכתא דמשיחא... כוונתו לארץ י' עממין... שהגבול יהיה מים סוף עד ים פלשתים." 
טענה זו אינה מובנת. ספר "משנה תורה" לא נכתב להלכתא דמשיחא. לדוגמא, הלכות בית הבחירה הם צורת 
הבית השני, ולא צורת הבית השלישי שבספר יחזקאל. הרמב"ם בא לסכם את כל התורה שבע"פ שנאמרה 
אודות המצוות שאנו מחוייבים בהם היום, אע"פ שלא ניתן בפועל לקיימם. את ההגדרה של המינוח "ארץ 
ישראל" בספרו, מבאר הרמב"ם )הל' תרומות פ"א ה"ב( היטב: "ארץ ישראל האמורה בכל מקום היא בארצות 
שכיבשן... כיבוש רבים", )שם ה"ו( "וארץ ישראל נחלקת לשנים, כל שהחזיקו עולי בבל חלק א', וכל שהחזיקו 

עולי מצרים בלבד חלק שני". 
3.  גם בהלכות תרומות לא בא הרמב"ם ללמד את כל מה שיודע אודות גבולות א"י, שהרי אין יעוד ספרו 
"משנה תורה" אלא סיכום דברי חז"ל )כפי שבאר הרמב"ם בהקדמתו(, ולכן לא ציין את הגבולות הכתובים 
בתורה. וכן כתב הגרש"ז אוירבך זצ"ל )מעדני ארץ תרומות פ"א מ"ז(. אבל זכינו לטעום מחכמתו הגדולה 
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ישאבה ליאיר "יבאל הארץ אעא הראחב השלאשיפ" 

		אהלכהא		, שהרי שם אין הרמב"ם מגדיר את השטח במינוח "ארץ ישראל", ואין טעמו שם 
משום ארץ ישראל. ואע"פ שפותח הרמב"ם "ולפי שהראייה לא תהיה אלא בארץ ישראל", הרי 
ממשיך לבאר את כוונתו באומרו "כמואש			רנו". מה ביאר הרמב"ם מקודם? לא מבואר בשום 
מקום ברמב"ם שצריך לראות את הלבנה בא"י. אלא כתב מקודם )שם פ"ה ה"א( "כל שאמרנו 
מק		עותאר	שאה		שאעלאהר			ה... אין עושין אותו אלא סנה	ר	ןאש		רץא	שר	ל או בית דין 
הסמוכים בארץ ישראל שנתנו להן הסנהדרין רשות". אם כן מוכרחת כוונת הרמב"ם לומר: "ולפי 
שהראייה לא תהיה אלא ]להעיד לפני בית דין הגדול[ בארץ ישראל כמו שביארנו". לפי זה מבואר 
היטב המשך דברי הרמב"ם: "ולפי שהראייה לא תהיה אלא ]להעיד לפני בית דין הגדול[ בארץ 
ישראל כמו שביארנו ]"אין עושין אותו אלא סנהדרין שבארץ ישראל"[, עשינו כל דרכי חשבון 
זה 	נו		םאעלאע	רא	רושלם ולשאר המקומות הסובבין אותה בכמו ששה או שבעה ימים שבהם 
רואין את הירח תמיד ובאים ומעידים בבית דין". ]אין כאן השלמה והוספה בדברי הרמב"ם, אלא 
כך מתבארים דבריו מתוך "כמו שבארנו"[. המשך דבריו מובנים היטב, משום שירושלים היתה 
מקום מושבו העיקרי של הסנהדרין, ולשם צריכים העדים להגיע. הגבולות שמתאר הרמב"ם הם 
מרחק 3 מעלות מירושלים לכל רוח, מרחק שניתן ללכת עד ירושלים בששה עד שבעה ימים. 

אין כאן תיאור של גבולות ארץ ישראל כלל, ואף לא מינוח לשון כזה4.

אם כן על כרחך צ"ל שדברי הרמב"ם פרק יח ]שהובאו בתחילה למעלה[ שחוזר ושונה "ארץ 
ישראל" וה"מכוון כנגדה" הם כפשוטם, שתוחם בזה את "ארץ ישראל" האמיתית5. 

וכיון שאין מקום לבאר שמקו 29 מעלות יש גבול ארץ ישראל6, מוכח שכוונת הרמב"ם לקו הרוחב 
30 מעלות. ]שם מצינו מקורות שעד קו רוחב 30 מעלות מגיעה ארץ ישראל בשני מקומות לכה"פ 

)עי' לקמן(, וכן מצינו מקורות עד 35 מעלות )עי' הליכות שדה אדר א תשפ"ב(.[ 

דקדוק לשוני - "משלושים מעלות" 

טענתו העיקרית של הרב המגיב היא לשונ	ת. לטענתו, לשון הרמב"ם )פרק י"ח( "לצפון העולם 
משלש	םאמעלות עד חמש ושלשים מעלות" לא ניתן להתפרש אודות קו הרוחב 30 מעלות, אלא 
מוכרחת להתפרש לכלאמר		 המעלה ה 30, המתחיל בקו הרוחב ה29, בדומה ללשון הרמב"ם 

של הרמב"ם בהזכירו את גבולות א"י בדרך אגב בהלכות קידוש החודש ]ויסודותיו בזה מתורה שבכתב כפי 
שבארנו[, וציונו המקום במעלות עפ"י ספרו של תלמי. 

4.  וכן דברי הרמב"ם פי"ז הל' ג "שאי אפשר לעולם שיראה הירח באותו הלילה בכל ארץ ישראל", הל' ד 
"תדע שאין הירח נראה כלל באותו הלילה בכל ארץ ישראל", הל' טו "אי אפשר שלא יראה ויהיה גלוי לכל 
ארץ ישראל" – נכונים כלפי "ארץ ישראל" האמיתית. ]אין שום הכרח להדחק מאד שמכנה הרמב"ם בשם 
"ארץ ישראל" שטח הכפול ממנה[. אכן ניתן להסיק מדברי הרמב"ם פרק י"א, שהמציאות המתוארת כאן 

של הראייה ב"ארץ ישראל" - נכונה גם כן בכל השטח תוך ג' מעלות לירושלים.
5.  פשוט שבלשון "מכוון כנגדה" לא מבואר כלל שקו 30 מעלות תוחם את כל הגבול הדרומי, וקו 35 מעלות 
את כל הגבול הצפוני. הרי ארץ ישראל אינה מרובעת לא לדרומה ולא לצפונה. ופשוט שזו היתה כוונת הגאון 
ר' חיים קנייבסקי זצוק"ל, שלא ניתן ללמוד מהרמב"ם כאן את גבולות הארץ. וכמו כן אין שום קושיה כלל 
מאשקלון ועזה שהם חו"ל. הרי חברון, באר שבע ועוד גבול המתבאר מערי מקלט - מדרום לקו אשקלון. 

אין צורת א"י מרובעת!
6.  צ"ע לבאר שכוונת הרמב"ם לומר ש"ארץ ישראל" מתחילה בקו רוחב 29 מעלות כדעתו של הגרמ"מ קארפ 
שליט"א. ואף לפרשנותו לפסוק "ְוַׁשִּתי ֶאת ְּגֻבְלָך ִמַּים סּוף ְוַעד ָים ְּפִלְׁשִּתים" שהיינו אילת, ולסברתו שכיבוש 
שלמה המלך עד אילת קידש ארץ זו, עדיין לא מצינו א"י אלא מ-29.5 מעלות. ועוד צ"ע )עי' "אני ה' שוכן 

בתוכה" עמ' קכה-קכח(.
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בתיאור מהלך הירח ברקיע. אכן מכאן אין הכרח לשוני כלל ביחס להזכרת "מעלות" בנידונים 
אחרים. שהרי כן יש לדון בכל הקדמת לשון, "ב" השימוש או "מ" השימוש, אודות ש		א	וא
פרקא	מןאש	שאלואמר		, האם המכוון לכל המרחב מתחילתו או לסוף המרחב. לדוגמא: "ְוִחַּׁשב 
ִעם ֹקֵנהּו ִמְּׁשַנת ִהָּמְכרֹו לֹו ַעד ְׁשַנת ַהֹּיֵבל" )פ' בהר כה,נ( מתפרש מת		לת "שנת המכרו", וכפי 
שמתפרש הלשון "	שנה" לכל השנה מת		לתה. אבל "ִאם ִמְּׁשַנת ַהֹּיֵבל" )פ' בחוקותי כז,יג( 
מדקדק שמואל )ערכין כד:( "משנת היובל כתיב משנת שאחר היובל" - שהכוונה מסוף שנת 

היובל. הנידון הלשוני אין יסודו בלשון "מן", אלא בנושא המדובר.

 גם "מעלה" יש לה מרחב, תחילה וסוף, בדיוק כמו "שנה". מינוחי הרמב"ם ביחס ל"מעלה" 
בענין חישוביו במהלך הירח אכן מתיחסים לכל המרחב של המעלה, וממילא "מ"מעלה מתפרש 
מתחילת מרחב המעלה. אמנם שיטת הגיאוגרפים לציין מקומות בארץ לפי "מעלות" הכוונה 
לסוף המעלה דוקא. ונבאר: בספר "גיאוגרפיה" של תלמי )פתלמאיוס(, כדי לציין מקומות בעולם, 
פרס תלמי רשת של "קווי אורך" ו"קווי רוחב" בחלוקת כדור הארץ ל"מעלות" לאורכו ולרוחבו. 
על פי קווים אלו, מציין תלמי אלפי מקומות בעולם. לדוגמא, את "לוד" מציין 32 מעלות לצפון 
66 מעלות למזרח )מ"קצה הישוב" למערב(. את "עזה" מציין 1/4 31 מעלות  )מקו המשווה(, 
1/4 67 למזרח.  1/12 32 מעלות לצפון,  5/12 64 מעלות למזרח. את "טבריה" מציין  לצפון, 
וכהנה. אין כוונתו לציין בזה את כל ה"מרחב" מתחילת המעלה או של שבריר המעלה, אלא את 
הקו המדוקדקא	סוף המעלה או 	סוף שבריר המעלה. ]וכן נהגו גם התוכנים הערבים הנודעים 
אל-ח'ואריזמי ואל-באטאני )שגם ספריהם היו לעיני הרמב"ם( בציוני מקומות בעולם.[ כוונת 
הרמב"ם )פרק יח הל' טז( בהגדרת "מכוון כנגד ארץ ישראל" במעלות, ראויה להיות כמינוחים 
הגיאוגרפים המקובלים, קווי רוחב מדוקדקים 	סוף מרחב המעלה. אם כן ברורה כוונת הרמב"ם 
לקואהרו		א30אמעלות, כפי שהבין בלשונו מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל. וכאמור, רק בקו הרוחב 

30 מעלות ניתן להבין את לשון הרמב"ם שמכוון כנגד "ארץ ישראל".

שני חישובים שונים – שני מתחמים שונים

החישוב בהשוואת המזרח למערב שכתב הרמב"ם בפרק יח אינו תלוי בחישובים שלו מפרק יא 
עד פרק יז, ואינו המשך ופירוט לנידון ההוא. אלו שני חישובים שונים, כפי שמדקדק הרמב"ם 
להבחין בין שני החישובים, ומקדים הקדמה נפרדת לכל חישוב. בפרקים יא-יז יש הקדמה )פרק 
יא הל' ג( "ולפי אורך הימים ורוב הבדיקות והחקירות נודעו למקצת החכמים דרכי חשבון זה, 
ועוד שיש לנו בעיקרים אלו קבלות מפי החכמים וראיות שלא נכתבו בספרים הידועים לכל". 
והקדמה נפרדת לפני השוואת הראיות במזרח העולם ובמערב העולם לראיות בא"י, שכתב 
)פ' יח הל' יג(: "	ת		רא	ספר	א	ש	וןאהתקופותאוה		מ	ר		ות, שאם יראה הירח בארץ ישראל 
יראה בכל מדינות העולם שהן למערב 	רץא	שר	לאומכוונותאכנ		ה וכו'". ומובן שיכול לקבוע 

מתחם אחר לחישוב בפרק י"ח.

יתירה מזו יש להתבונן, לפי מה שנכתב במאמר הרב המגיב, שהרמב"ם כתב בתחילה את הלכות 
קידוש החודש ללא החישובים מפרק יא עד פרק יז, ולשנה אחרת הוסיף הרמב"ם את פרקי 
החישובים לספרו. הנה אין טעם לומר שהרמב"ם השמיט בספרו בתחילה את פרק יח מהל'א
האע	אהל'א		, הלכות חיוניות בהלכות קידוש החודש ]מלבד משפט אחד קצר בהל' ט[. אם כן 
יתכן מאד שגם המשך דבריו מהל' יג עד הל' טז, שם השוואת המקומות למזרח ולמערב מא"י, 
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ישאבה ליאיר "יבאל הארץ אעא הראחב השלאשיפ" 

גם כתב הרמב"ם בתחילה7 ]בנוסף להל' ה עד יב[, שהרי אין הלכות אלו תלויות בחישובים 
הסבוכים שערך הרמב"ם בפרקים יא-יז. ]ועי' פרק ה הל' ב שכבר הזכיר הרמב"ם את הקדמת 

ראית הלבנה בארצות ממערב לא"י.[ 

וכןאמ	וק	ק בלשון הרמב"ם שכתב פרק יח הל' יג "שאם 	ר	האה	ר	 בארץ ישראל... ואם 	תןא
ה	ש	וןאשלא יראה בארץ ישראל...", ולמה לא כתב גם ברישא 'אם 	תןאה	ש	וןאש	ר	ה בארץ 
ישראל'. משמע שבשעת כתיבת הלכה זו עדיין לא נודעו בספרו החישובים לזמן הראייה. אבל 
"החשבון של	א	ר	ה בארץ ישראל" כבר נודע בגמרא חישוב קל מאד8. אם כן, בתחילה ערך 
הרמב"ם את החישוב בפרק יח במכוון כנגד א"י - והיינו מ30 מעלות, לפני שערך את החישובים 

'החשבון מתי שיראה הירח' ]בפרקים יא-יז[ למקומות העדות עד 29 מעלות. 

מקורות שארץ ישראל הגיעה עד קו 30 מעלות

	פ	נהאה	רוםאמ	ר		תאשלא	"	א- הובאו מקורות )"הערבה – האם יש חשש ארץ ישראל", הליכות 
שדה כסלו תשפ"ב( מהמקרא ומחז"ל שנהר הפרת מקיפה את ארץ ישראל לצפון ולמזרח. ואכן 
מודה הרב קורן שבחז"ל מפורש שארץ ישראל הגיעה עד הפרת למזרח, ואף מציין תיעודים של 
ערבים שיהודי בבל היו קוברים למערב הפרת כמעלת ארץ ישראל9. אלא שנדחק לטעון שאינה 
בגדר "ארץ ישראל" אלא למעלת קבורה בלבד10. אכן לא מובן מה הרוויח בזה. הרי עבור מעלת 
ארץ לישראל לקבורה - נצרכת עכ"פ קדושת "עולי מצרים", והמהרי"ט )ח"א סי' מז( דן שאולי 
נצרכת אף מעלת "עולי בבל". ]ולא ידועה שום דעה שלא נצרכת עכ"פ קדושת עולי מצרים.[ 
והרי בקדושת עולי מצרים יש גם חיוב תרו"מ, איסור עבודה בשביעית, ואף חיוב ביעור לדעת 
הרמב"ם. ועוד הבאנו ראיה )"הערבה – האם יש חשש ארץ ישראל", הערה 4( מהרמב"ם שיש 
חיוב תרומות ומעשרות מעיקר הדין עד "סמוך לארץ שנער". ואכן כדי לקדש את ארץ מדבר 
שממה בקדושת ארץ ישראל, אין צורך לגרש תושבים ]שאין נמצאים שם[11, ולכאו' די בחזקה. 
ועוד, הרי כבר העיד המלך דריווש ]מושבו פרס בשושן, למזרח מנהר הפרת בצד דרומו[ )עזרא 

ד,כ(: "ּוַמְלִכין ַּתִּקיִפין ֲהוֹו ַעל ְירּוְׁשֶלם ְוַׁשִּליִטיןאְּבֹכלאֲעַבר ַנֲהָרה". 

7.  החישוב בפרק יח הוא ענין הלכתי, שהרי כתב )הל' טז( "ודברים אלו שביארנו בערי מזרח ומערב אינן אלא 
להגיד כל משפטי הראייה להגדיל תורה ולהאדירה...". ופשוט ש"להגדיל תורה ולהאדירה" אינה תורת 
האסטרונומיה אלא תורה של הלכה. עקרונית יש נפקא מינה להכחשת עדים שיעידו בא"י, ועוד נפקא מינה 
שיצפו בארץ ישראל לראיה. אבל לא נפקא מינה מעשית, כיון שבאמצעי התקשורת אז אין מהירות מספקת. 

]ובקרוב יעזור ה' ותהיינה הלכות מעשיות[.
8.  "לא נולד )המולד הממוצע של הלוח( קודם חצות בידוע שלא נראה סמוך לשקיעת החמה למאי נפקא 
מינה... לאכחושי סהדי" )ר"ה כ:(, וכפי שבאר היטב הרב רפאל הלוי מהנובר ז"ל ב"תכונת השמים הארוך" 
)כת"י, ההדיר רי"י איידלר, עמ' 55-56( עפ"י חישוב ההפרש המקסימאלי בין המולד הממוצע ובין המולד 

האמיתי. ובספרו )הנדפס( מבאר כיצד החישוב בכל חדשי השנה. 
9.  ב אבוהש יפכו"הבהרה והשלמה" )הליכות שדה אדר א תשפ"ב( בשם רבינו האי גאון.

10.  טען המגיב ש"מפרשי המדרש" בארו "בנה לי בית בא"י" שהכוונה לקבר. לא מצאתי ]בעשרה מפרשים 
למדרש רבה[.

11.  הרי נצחו ישראל את הישמעאלים יושבי המדבר, )דברה"י א ה,י( "ּוִביֵמי ָׁשאּול ָעׂשּו ִמְלָחָמה ִעם ַהַהְגִרִאים 
ַוִּיְּפלּו ְּבָיָדם ַוֵּיְׁשבּו ְּבָאֳהֵליֶהם ַעל ָּכל ְּפֵני ִמְזָרח ַלִּגְלָעד", והיינו שלשה נשיאים ]"ִויטּור ְוָנִפיׁש ְונֹוָדב" )שם פס' 
יט([ מתוך י"ב נשיאי ישמעאל שהתפרסו בכל המדברות "ֵמֲחִויָלה )הודו( ַעד ׁשּור ֲאֶׁשר ַעל ְּפֵני ִמְצַרִים ֹּבֲאָכה 
ַאּׁשּוָרה" )פ' תולדות כח,יח(. מנין להעלות על הדעת שנשארו תושבים נוספים שלא משועבדים לישראל 

בתוך המדבר הסורי? 
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	ק	וקאמקוםאהפ	נה – בהליכות שדה )אדר א תשפ"ב, 
"הבהרה והשלמה"( הובא שירטוט של מחקר מדעי12 
שנהר הפרת העתיק הגיע עד 30אמעלותא		ק	וק. 
מבואר במאמר המחקר שזה היה דבר ידוע מקודם. 
ואכן גם 			ו	רףא	נ	ל	אמלפני יותר מ200 שנה13, 
משרטט )מוצג כאן( את שפך המסלול העתיק של 
הפרת לתוך המפרץ הפרסי בערך במקביל לשפך 
הנהר היום ]החידקל והפרת המחוברים יחד[ כולל 
הסחף, והיינו בכ-30 מעלות. ונראה מהשרטוט שלא 
בא לחדש אלא תיאור הסחף של נהר הפרת העתיק 
והחדש. אבל המציאות של שפך הפרת העתיק כפי 

הנראה, היתה נראית לעינים ומפורסמת14. 

 כל שכן שבימי הרמב"ם, היה ניכר וידוע השפך העתיק של הפרת, ומיקומו המדויק התברר 
לרמב"ם עפ"י נתוני תלמי )ביוונית - גיאוגרפיה, ספר ה, פרק יט, מתחת לכותרת "ערב מדבר", 
בתרגום הלטיני עמ' 100( שמסומן מיקום קצה לשון ים של המפרץ הפרסי בקצהו הצפוני לצד 
1/6 30 מעלות. תלמי )פתלומאיוס( מכנה את המדבר מדרום לנקודה זו ]ממערב  מערב ב- 
למפרץ הפרסי[ בשם "מדבר ערביה", אע"פ שאין שום חלוקה טבעית המחלקת בין "מדבר 
ערביה" לדרום ובין "מדבר הסורי" לצפון, אלא חילוקו הוא עפ"י שמכוון "מדבר ערביה" כנגד 
המפרץ הפרסי )המייצר, יחד עם ים סוף, את חצי האי ערב(. והנה נתברר בדברי דריווש מלך פרס 
"ּוַמְלִכין ַּתִּקיִפין ֲהוֹו ַעל ְירּוְׁשֶלם ְוַׁשִּליִטין ְּבֹכל ֲעַבר ַנֲהָרה", שלכל אורך הפרת העתיק ]ובוודאי 

בחלקו הדרומי שכנגד פרס ושושן[, היה כיבוש מלכי ישראל. ולעיני הרמב"ם היה פסוק זה.

 ]תמוה ביאורם של אופנהיימר ולקר בדברי שמואל )בראשית רבה טז, ג( "עד מקום שהנהראמהלך 
שם היא ארץ ישראל, ואי זו זו תרבקנה" - שבזמן שמואל היה "מהלך" הפרת עד סביבות "נג'ף" 
)32 מעלות לצפון( ושם נשפך הפרת לשלוחה של מפרץ הפרסי15. אכן דברי שמואל מתבארים 

היטב עפ"י תיאור הפרת בימות הקיץ כפי שבאר הראב"ד16, ומשורטט כתיאורו של הראב"ד 

Geological History of Shatt Al-Arab River, IJSR Jan. 2017  .12. מאמר מדעי מפורט ומנומק. 
13.  הגיאוגרף הנודע ג'יימס רנל )James Rennell(, נספח לספרו שנדפס בשנת 1800 למנינם ]ע"י מפה של 

מצרים העתיקה[.
14.  הטענה שהגיאוגרף הערבי יאקות אל-חמאווי, שהיה בזמן הרמב"ם, "כתב במפורש" כי בעבר הגיע הנהר 
רק עד העיר נג'ף ]32 מעלות לצפון[ ושם נשפך למפרץ הפרסי, אינה מדויקת. יאקות כתב )כפי שמסר לי 
הרב קורן( "אל-חירה... טענו ]או סברו[ שהמפרץ הפרסי היה מגיע עד אליו". להצדיק את מה ש"סברו", 

נצטרך, לדעת המדענים, לבאר שהכוונה לתקופה קדומה ביותר, לפני יותר מ-4000 שנה! 
15.  א( פרשנות זו בדברי שמואל מוכחשת ע"י התיעוד של פתלמאיוס )תלמי(, שבזמנו )לפני כ2000 שנה( נשפך 
הפרת לתוך נהר החידקל )ב-31 מעלות לצפון( כמו מסלולו בימינו. ושמואל היה אחריו. ב( מה שציינו מקור 
לתיזה שלהם מ"יאקות" – הרי לפי המאמר המדעי, אין מקום לדברי יאקות "סברו שהמפרץ הפרסי היה 
מגיע עד אל-חירה" אלא בתקופה קדומה ביותר לפני 4000 שנה. ]שאר המקורות שציינו לא הגיעו לידי. 

השערתי שכולם לא דברו אלא על תקופה קדומה ביותר הנ"ל[.
16.  כתב הראב"ד )בעלי הנפש שער המים סי' א ה"ו( בביאורו דברי הספרי )פ' דברים פ"ו(: "כי נהר פרת כשהוא 
מגיע לבבל הוא כלה שם בימי הקיץ והרי הוא שם כמעין העומד. ובימות הגשמים, הגשמים רבין עליו 
וממשיכין אותו. וכן שנינו בספרי על נהר פרת שהוא כלה והולך במגרפה". ]במהדורותיו הראשונות לבעלי 
הנפש, תיאר הראב"ד את הפרת בקיץ באופן אחר קצת, ואין שום טעם הלכתי שיחזור בו. אולי נתברר לו כן 
המציאות )היה אז ראש ישיבה בבבל([. דברי שמואל )מד"ר פ' בראשית טז,ג( "עד מקום שהנהר מהלך שם 
היא א"י ואי זו זו תרבקנה" מתבארים עפ"י תיאור הראב"ד, שעד שם זרם הפרת בקיץ. ומשם ואילך מסלול 

הפרת בזמן שמואל אינו כבר במסלולו המקורי, ולכן אין מסלול הפרת משם ואילך מגלה את גבול א"י.
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ישאבה ליאיר "יבאל הארץ אעא הראחב השלאשיפ" 

במפה העתיקה של אל-אדריסי17.[

	פ	נהאה	רוםאמער		תאשלא	"	א- "ְוַׁשִּתי ֶאת ְּגֻבְלָך ִמַּים סּוף ְוַעד ָים ְּפִלְׁשִּתים" )פ' משפטים 
כג,לא(, ומבאר ס'אהכו	ר	 )מאמר ב אות יד( שמדובר על ארץ ישראל ה	ום18,אומת	רא		הא	תא
ה		ולא	צ	אהמער		אשלא	"	א-אמ	רוםא]"מ	םאסוף"[אלצפוןא]"ְוַע	אָ	םאְּפִלְׁשִּת	ם"אשמצפוןאלס	נ	[.א
]והצ	אהמ	ר		אשלא	"	אמתו	רא	המשךאהפסוקא"ּוִמִּמְ	ָּבראַע	אַהָּנָהר".[אוכת	אס'אהכו	ר	אשכלולא		הא
	תאמהאשהו	אמכנהא"מ		ראס	נ	"אומ		ראפ	רןאו	ףאמקצתאהמכונהא"מצר	ם".אופשו	אש		ןאמקוםא
לפרשא	תאהפסוקא"מ	םאסוף"א-אמת		לתא	םאסוףאל	רום,אשמ	קומהא12.5אמעלותאעלא		את	מן.א	םא
כןאל	אנש	רתא	פשרותא	פ	רושאהפסוקא	ל	אמקצהא	םאסוףאלצפוןאבלשונו המערבית, בקו הרוחב 
6_5 29 מעלות לפי רשימת תלמי(. ולא מובנת השגת הרב המגיב ש"הפשטות" שכלול  30 מעלות )

בזה כל חצי האי סיני19.

אינה מובנת מהי טענת הרב המגיב שהרשב"ם פירש אחרת את הפסוק "ְוַׁשִּתי ֶאת ְּגֻבְלָך ִמַּים סּוף 
ְוַעד ָים ְּפִלְׁשִּתים", שים סוף הוא הגבול המזרחי של א"י, וים פלשתים הגבול המערבי של א"י. 
האם ס' הכוזרי והרמב"ם לא יכולים לפרש אחרת? יתירה מזו, הרי פירוש הנ"ל של הרשב"ם 
אינו מתאים למציאות הנראית לעינינו20. ים סוף למזרח ]אילת[ אינו כנגד הקצה המזרחי של 
א"י ]אף ירושלים למזרח ממנו[, ואין שום סימן גבול כלל למערב ב"ים פלשתים" בקצהו הדרומי 
]שהרי שפת הים הולכת ומשתפעת[, אלא "נחל מצרים" בלבד מסמן את הגבול המערבי בקצה 
הדרומי של א"י. הרמב"ם, שהכיר את מציאות הגיאוגרפית של האזור, מסתבר שפירש כפירושו 

של ס' הכוזרי, התואם למציאות. 

הערבה הצפונית

עיקר טענתנו במאמר המדובר בהליכות שדה, הוא - מקורותא	רור	םאונאמנים שב"ערבה" 
הצפונית היתה שם ארץ ישראל ]שגם הגיע עד קו הטבעי )המחלק את חצי האי ערב( של 30 

עדות לתיאורו של הראב"ד של הפרת בימות הקיץ, שנעשה הפרת "כמגריפה", שנעצר בכמה אפיקים 
ונעשו שם אגמים, מצינו במפה של אל-אדריסי )משנת ד'תתקיד(. ]אבל בחורף המשיך הפרת לזרום 
כמבואר בראב"ד[. גם רואים במפה את אופן המשך המפרץ הפרסי לצפון הנוטה לצד מזרח, אבל אין 
המפרץ הפרסי מתקרב כלל ל"אל-חירה", המקום שתיאר יאקות "סברו שהמפרץ הפרסי היה מגיע עד 

אליו". אכן שם הפרת מפסיק לזרום בקיץ ונעשה אגם, כתיאור הראב"ד.
17.  מפה העולמית של אל-אדריסי היא פרויקט צוות רבת שנים ביוזמת מלך סיציליה. מקורותיו היו בעיקר 
מפות הערביות מספריות דרום ספרד ומסוחרים ערבים. לא יתכן שהמפה תהיה מדויקת מדי, אכן מדהים 
הדיוק שכן רואים, לדוגמא חוף שנחאי )עי' תבונות כרך ג2 עמ' תתנ, והערה 80(. סביר שהמקורות על בבל, 

ערס חכמת הגיאוגרפיה הערבית, היו די מדויקים.
18.  שהם בכלל ארץ ישראל לעניין מעלת קבלת נבואה. וסמוך לפני כן מבאר: "ויש לארץ עזר בזה עם המעשים 
והתורות התלויות בה אשר הם כעבודה לכרם", משמע שאינו מחלק בין מעלת א"י לנבואה ובין מעלתה 

במצוותיה המיוחדות.
19.  לא מובנת השגת המגיב שס' הכוזרי היה אמור לזהות את הר סיני כ"ג'בל מוסא" כמסורת הנוצרים, אשר 
פיהם דבר שוא ]ואף נסתרת מהמדרש שהר סיני הר נמוך[. המקור של ס' הכוזרי אינו סיפורי תיירים, אלא 

סברתו התורנית שמדבר סיני מחוייב להיות בתוך א"י, וממילא מוכרח להיות בין ים סוף ובין ים פלשתים.

וכן פשוט שהתיאוריות המתחדשות ]שאינן מוכחות כלל[ שהאגמים המרים היו בכלל ים סוף בזמן יציאת 
מצרים, אינן צריכות להשפיע על דעת ס' הכוזרי והרמב"ם ]וגם לא על דעתינו[.

20.  ואכן במפות שצייר רש"י )עי' "אני ה' שוכן בתוכה" עמ' עב, קטו( משורטט הים הגדול ממערב למצרים 
ולנילוס ]הנילוס מצויר שזורם ממזרח למערב עד ים הגדול[. ים סוף לא מצויר כלל במפותיו.
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מעלות.[. הובאו מקורות מרש"י, מתרגום יונתן, מר' יהודה הלוי, ועוד. יש לציין שלא דחה 
המגיב 	ףאל	אר		הא		תאמראיות אלו. 

אדרבה, ל	ורא	ק	וקואהלשונ	אשלאהמ			, ש-"מ" השימוש מתפרש - "מת		לת"אהמר		,איש 
לחזק עוד את חשש דין א"י בשטח הערבה הצפונית. הרי בלשון התורה בגבול הדרומי של תשעה 
וחצי שבטים נאמר "ְוָהָיה ָלֶכם ְּפַאת ֶנֶגב ִמִּמְ	ַּבראִצן ַעל ְיֵדי ֱאדֹום". במאמרנו )הליכות שדה כסלו 
תשפ"ב( דקדקנו בלשון הפסוק שעכ"פ הקטע הצפוני של מדבר צין אינו בכלל "אדום" אלא 
"על ידי אדום", ואולי נטפל לכלל "ארץ ישראל". שו	אהראו ליא	תוספת	 )ב"ק ח,יט( "ר' אלעזר 
ב"ר יוסה אומר ת	ומ	א	רץא	שר	לאש	כתו		ןאנ	ונ	ןאכ	רץא	שר	ל" ]ובתוספתא מס' מעשר 
שני )ב, טו( נחלק בזה עם אביו ר' יוסי[. היכן הם "ת	ומ	א	רץא	שר	לאש	כתו		ן" ]ש"נ	ונ	ןא
כ	רץא	שר	ל"[? מעלה החסדי דוד )שם, ההשערה הראשונה( שהיינו "מ		ראצ	ן". וי"ל שר' 
אלעזר ב"ר יוסי מפרש את הפסוק "מת		לתאמ		ראצ	ן על ידי אדום" ]שאינו אדום[, והוא אף 
בכלל גבולות התשעה וחצי שבטים. ואכן בפי' רש"	 בס' יחזקאל מ	ו	ראשכלאמ		ראצ	ןא–אע	א

"מ	אמר		ה" ]שכנגד "קדש", "פטרה"[ הוא בכלל גבולות פרשת מסעי21. 

המפרץאהפרס	או		לא-א	מפתא	ל-		ר	ס	 )לפני 850 שנה(

21.  מפרש רש"י בס' יחזקאל )מז,יט( "ּוְפַאת ֶנֶגב ֵּתיָמָנה ִמָּתָמר ַעד ֵמי ְמִריבֹות ָקֵדׁש ַנֲחָלה ֶאל ַהָּים ַהָּגדֹול ְוֵאת 
ְּפַאת ֵּתיָמָנה ֶנְגָּבה", שהוא בכלל גבולות פרשת מסעי: "עד מי מריבת קדש - היא מדבר צין: נחלה אל הים 
הגדול - ומשם הולך הגבול... ואף משה כך נתן גבול נגב ממדבר צין על ידי אדום ומונה והולך עד מעצמון 

נחל מצרים והיו תוצאותיו הימה".

ומה שנצרך משה לבקש רשות ממלך אדום לעבור צפונה, י"ל שאינו אלא משום ששלט שם אדום 
בפועל. ]ואולי משום כך הקפיד מאד מלך אדום שבני ישראל לא יעברו דרך שם, כדי שלא יחזיקו את 

מדבר צין לעצמם[. 

בדרך זו, ניתן לבאר את פרש"י ריש ס' יהושע וכן בפי' המשנה )גיטין ב.( "מרקם ולמזרח", אף ללא החידוש 
של התרגום יהונתן בגבולות השנים וחצי שבטים. 50
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ייאבה לייאבה ליאיר  "יבאל הארץ אעא הראחב השלאשיפ"

רבי זלמן קורן שליט"א

 תגובה לתגובה למאמר
 "גבול הארץ וקו הרוחב השלושים"

בראשית דברי עלי להקדים כי מאמרי בהליכות שדה 217, לא עסק בנושא הערבה בו עסקתי 
במאמר מיוחד בשנת תשנ"ד, אלא בשאלת המעלה השלושים בלבד בהיותה נקודה שרבים עסקו 
בה בשנים האחרונות. ומשום כך לא נגעתי בו בנקודות אחרות שהזכיר הרה"ג בוקוולד שליט"א1. 

להלן תגובתי לתגובתו.

א

לשון הרמב"ם בפרק י"א מהלכות קידוש החודש הל' י"ז אומרת דרשני. כי שם הגדיר את חבל 
הארץ שבעבורו נועדו החשבונות שבפרקים י"א עד י"ז )ומקצת פרק י"ח(. ופתח במילים: "ולפי 
שהראייה לא תהיה אלא בארץ ישראל כמו שביארנו", וכאן הבן שואל היכן "ביארנו" שהראיה 

צריכה להיות דווקא בארץ ישראל, שהרי הלכה שכזאת לא התבארה ברמב"ם בשום מקום.

בהמשך הגדיר הרמב"ם במדויק את התחום אשר בעבורו נעשה החשבון, וגדר את הגדר בתחום 
שהוא מרחק מהלך ששה או שבעה ימים סביב ירושלים, שהוא התחום שמתחיל שלוש מעלות 
רוחב תמימות דרומה מירושלים, ומסתיים שלוש מעלות רוחב תמימות צפונה מירושלים, וגם 
במעלות האורך תחם את השטח מגבול שלוש מעלות אורך ממזרח לירושלים, ועד שלוש מעלות 
אורך ממערב לירושלים. וכדבריו: "עשינו כל דרכי חשבון זה בנויים על עיר ירושלם ולשאר 
המקומות הסובבין אותה בכמו ששה או שבעה ימים שבהם רואין את הירח תמיד ובאים ומעידים 
בבית דין, ומקום זה הוא נוטה מתחת הקו השוה המסבב באמצע העולם כנגד רוח צפונית בכמו 
שתים ושלשים מעלות עד חמש ושלשים ועד תשע ועשרים, וכן הוא נוטה מאמצע הישוב כנגד 

רוח מערב בכמו ארבע ועשרים מעלות עד שבע ועשרים ועד אחת ועשרים". 

ואשר על כן יש מי שסבורים שלדעת הרמב"ם ארץ ישראל משתרעת מקו הרוחב 29 ועד קו הרוחב 
35 )מובן שגם את שיעורה ממזרח למערב שיערו בהתאם(. ואכן ראיתי מי ששרטט מפה אשר 
בה הראה כי הקצה הדרומי של וואדי אל-עריש נמצא בקו הרוחב עשרים ותשע. וכבר הארכתי 
בעבר בסתירת דעה זו, ואכן בנוגע לשלילת המעלה העשרים ותשע כקו גבול, קיימת תמימות 
דעים ביני לבין הרה"ג אפרים בוקוולד. השאלה היא כיצד לאור זאת יש מתבארת לשון הרמב"ם.

1.  אחרי פרסום מאמרי בשנת תשנ"ד, פורסמו כמה ספרים ומאמרים שהציגו עמדה שונה. )מהם יש להזכיר את 
הרב דן שוורץ ז"ל, ויבדלו לחיים ארוכים הרב משה מרדכי קראפ שליט"א, הרב ישעיהו נתן מלצר שליט"א, 
הרב זאב רווח שליט"א ועוד(, ואני לא מצאתי לנכון לפרסם מאמר תגובה נגד כל אחד מהם, כי מאמרי הראשון 
הוא מאמר מפורט, וכך כל הרוצה להעמיק ולהשוותו למאמרים האחרים, יכול לעשות זאת, ולעמוד בעצמו 
על אמיתת הדברים. ואולם, במהלך השנים הנקודה הנוגעת למעלה השלושים חזרה על עצמה אצל כמה 
כותבים, ובספרו של הרה"ג בוקוולד שליט"א העוסק בארץ ישראל בכלל, ובמאמר המיוחד שעוסק בערבה 
הוזכרו מקורות חדשים לסוגיית המעלה השלושים. והואיל ושאלת המעלה השלושים נוגעת להוראתו של 
מרן הגרי"ש זצ"ל )אם בנוסח שמסר נאמן ביתו הגר"י אפרתי שליט"א שכתב כי צפונה לקו זה: "לא נתנה 
לנו האפשרות לנבא היכן עובר הגבול", ואם בניסוחים אחרים שהגיעו לאזני(, ראיתי צורך מיוחד להבהיר 

את הדברים. 
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לפי דעתו של הרה"ג בוקוולד יש לבאר את דברי הרמב"ם במילים "כמו שביארנו", כמתייחסים 
לדבריו בפ"ה ה"א, שם כתב: "כל שאמרנו מק		עותאר	שאה		שאעלאהר			ה...אאין עושין 
אותו אלא סנה	ר	ןאש		רץא	שר	לאאו בית דין הסמוכים בארץ ישראל שנתנו להן הסנהדרין 
רשות". ובהתאם לכך כתב ביאור לנוסח השלם )בהכנסת הדברים לסוגרים מרובעות(2, וכך כתב: 

"ולפי שהראייה לא תהיה אלא ]להע		אלפנ	א		תא		ןאה		ול[ בארץ ישראל כמו שביארנו ]'		ןא
עוש	ןא	ותוא	ל	אסנה	ר	ןאש		רץא	שר	ל'[,אעשינו כל דרכי חשבון זה 	נו		םאעלאע	רא	רושלםא
ולשאר המקומות הסובבין אותה בכמו ששה או שבעה ימים שבהם רואין את הירח תמיד ובאים 

ומעידים בבית דין".

והוא הוסיף וכתב בתגובתו: "אין כאן השלמה בדברי הרמב"ם, אלא כך מתבארים דבריו מתוך 
מה שכותב. דבריו מובנים היטב, משום שירושלים היתה מקום מושבו העיקרי של הסנהדרין, 
ולשם צריכים העדים להגיע. הגבולות שמתאר הרמב"ם הם מרחק 3 מעלות מירושלים לכל 
רוח, מרחק שניתן ללכת עד ירושלים בששה עד שבעה ימים. אין כאן תיאור של גבולות ארץ 

ישראל כלל, ואף לא מינוח לשון כזה". 

ומתוך כך הגיע למסקנה כי המינוח "ארץ ישראל" שמופיע בפרק י"ח חייב להיות מינוח הלכתי 
אמיתי של גבולות ארץ ישראל, והואיל ושם נזכר המספר 30 בדרום, אם כן זה גבול הארץ, ואין 

זיקה בין נתון זה למספר 29 המוזכר בפרק י"א.

ולדידי עדיין הוא דוחק, כי לפי זה היה צריך הרמב"ם לומר בפרק י"א: "]ולפי שקבלת העדות 
לא תהיה אלא בבית דין הגדול שבירושלים[, עשינו כל דרכי חשבון זה 	נו		םאעלאע	רא	רושלםא
ולשאר המקומות הסובבין אותה בכמו ששה או שבעה ימים שבהם רואין את הירח תמיד ובאים 

ומעידים בבית דין". ולא היה צריך להזכיר כלל את ארץ ישראל.

לעומתו, לי אין ספק שהמונח "ארץ ישראל" שמוזכר בפרק י"א, אינו אלא מונח מושאל שכוונתו 
"ארץ ישראל וסביבתה הקרובה", והמילים "כמו שביארנו", אכן מתייחסות באופן ישיר למקום 
שבו הזכיר את ירושלים, וממנה מדד למרחקים שונים כדי הליכת ששה או שבעה ימים, מקצתם 
בתוך הארץ לגבולתיה, ומקצתם מחוץ לגבולותיה ההלכתיים, אך הם נכללים במונח המורחב 

"ארץ ישראל )וכפי שמוכח מלשונו בפרק י"ז, וכדלהלן(. וכך יש לפרש את דבריו:

"ולפי שהראייה לא תהיה אלא בארץ ישראל ]וסביבתה הרלוונטית לעניין הראייה[ כמו שביארנו 
]בפ"א ה"ח 'אין מחשבין וקובעין חדשים ומעברין שנים אלא בארץ ישראל שנאמר כי מציון תצא 
תורה ודבר ה' מירושלם'[, עשינו כל דרכי חשבון זה 	נו		םאעלאע	רא	רושלםאולשאר המקומות 
הסובבין אותה בכמו ששה או שבעה ימים שבהם רואין את הירח תמיד ובאים ומעידים בבית דין". 

בפרקים י"א ט"ז האריך הרמב"ם בחשבונות מדוקדקים על פיהם ניתן לקבוע היכן בדיוק נמצאת 
השמש והיכן בדיוק נמצא הירח בליל הראיה )ליל שלושים של החודש הקודם(, עשרים דקות 
אחרי שקיעת החמה. ומתוך חשבון זה עולה המרחק בין שני הגופים במעלות. ולמרחק זה הוא 
קורא "אורך ראשון". וכן הוא מוצא בחשבונות אלו גם חשבון "רוחב הירח" כלומר נטיית הירח 
בקווי רוחב אסטרונומים, לעומת גלגל המזלות, אשר לעיתים גם לה יש השפעה על התוצאה 

הסופית.

בפרק י"ז נמצאת תכלית החשבון, שהיא השאלה האם בליל הראיה בשעה היעודה, ניתן יהיה או 

2.  את הדברים שרשם בתוך דברי הרמב"ם בסוגרים מרובעים, הבאתי באותיות נטויות ובכתב מודגש.
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לא ניתן יהיה לראות את הירח בשטח שבעבורו נעשה החשבון וכפי ההגדרה של השטח בפרק 
י"א. והתשובה לשאלה זו, מותנית במערכת חשבונות הנקראים קיצי הראיה.

וכך כתב הרמב"ם שם בהלכה ג': "והתבונן באורך זה הראשון, אם יצא לך תשע מעלות בשוה 
או פחות, תדע בודאי שאי אפשר לעולם שיראה הירח באותו הלילה 	כלא	רץא	שר	לאואין אתה 
צריך חשבון אחר, ואם יהיה האורך הראשון יתר על חמש עשרה מעלות ת	עא	ו			אשה	ר	א

	ר	הא	כלא	רץ ישראל ואין אתה צריך לחשבון אחר".

מובן מאליו שארץ ישראל האמורה כאן, אינה אלא חבל הארץ שמתחיל בקו הרוחב 29 ומסתיים 
בקו הרוחב 35, ומתחיל במזרח מקו האורך הנמצא 21 מעלות ממערב לטבור העולם, ומסתיים 
בקו האורך שנמצא במרחק של 27 מעלות ממערב לטבור העולם, וכפי שכתב במפורש בפרק 
י"א הי"ז. שהרי שם כתב במפורש כי לאפשרות הראיה בחבל ארץ זה מיועדים כל החשבונות.

ובפרק י"ז שם המשיך הרמב"ם וקבע כללים נוספים ודרכי חישוב מדוקדקות למצבי הביניים, 
ובסך הכל חזר בפרק זה על המונח "ארץ ישראל" שש פעמים. ובכולם התייחס לתוצאה של 
חשבונותיו. ומי שסבור שארץ ישראל ההלכתית אינה משתרעת עד המעלה העשרים ותשע, 
על כרחו יודה שבפרק זה קיים מושג מושאל שנקרא "ארץ ישראל" שהוא אמנם משתרע עד 
המעלה העשרים ותשע, אך אין לו קשר להלכות התלויות בארץ, ואינו אלא שם מושאל בלבד3. 
ומכאן מוכחים בעליל דברי דברי הגר"ח קנייבסקי זצ"ל שהביאם הרה"ג אפרתי שליט"א )ישא 
יוסף שביעית, עמ' מ"ד סי' ט"ז(: אודות גבולות הארץ שבהלכות קידוש החודש, כי: "		א	פשרא
לומראשה		ר	םאנ	מרואל			א		ולותאה	רץ,א	ל	ארקאל			אק		ושאה	ו	ש,או		א	פשראלהוכ		אמכ	ןא
]	נו	עאל		ולות["..אואיני מבין את דברי מי שניסה להכניס כוונה אחרת בדברים מפורשים אלו.

ב

ובאשר לסגנון "ממעלה" שהוכחתי מלשון הרמב"ם בפט"ו שכוונתו מתחילת המעלה. השתוממתי 
לראות שדברי לא הובנו. ועל כן אני חוזר לראשונות. אין שום ספק שהמושג הראשוני הקשור 
למדידה, מתייחס לשתי נקודות שהאחת מהן מוגדרת כאפס, והשניה היא הסכום הכולל של 
יחידות המדידה עד שם. וכך כאשר הרמב"ם הגדיר את מקומה של ירושלים )מקום בית הדין( 
בפרק י"א מהלכות קידוש החודש, הוא כתב במפורש: "ומקום זה הוא נוטה מת	תאהקואהשוה 
המסבב באמצע העולם כנגד רוח צפונית 	כמואשת	םאושלש	םאמעלות". כלומר, קו השווה מוגדר 

3.  הרה"ג בוקוולד, הוסיף וכתב: "הגבולות שמתאר הרמב"ם הם מרחק 3 מעלות מירושלים לכל רוח, מרחק 
שניתן ללכת עד ירושלים בששה עד שבעה ימים. אין כאן תיאור של גבולות ארץ ישראל כלל, ואף לא מינוח 
לשון כזה". אך הרגיש שניתן להקשות על דבריו מלשון הרמב"ם בפי"ז ממנה עולה כי קיים "מינוח לשון כזה", 
ועל כן והוסיף הערת שוליים )הע' 4( בזו הלשון: "וכן דברי הרמב"ם פי"ז הל' ג': 'שאי אפשר לעולם שיראה 
הירח באותו הלילה בכל ארץ ישראל', הל' ד': 'תדע שאין הירח נראה כלל באותו הלילה בכל ארץ ישראל', 
הל' ט"ו: 'אי אפשר שלא יראה ויהיה גלוי לכל ארץ ישראל' – נכונים כלפי 'ארץ ישראל' האמיתית. ]אין 
שום הכרח להדחק מאד שמכנה הרמב"ם בשם 'ארץ ישראל' שטח הכפול ממנה.[ אכן ניתן להסיק מדברי 
הרמב"ם פרק י"א, שהמציאות המתוארת כאן של הראיה ב'ארץ ישראל' - נכונה גם כן בכל השטח תוך ג' 
מעלות לירושלים". ואיני מבין מה אמר. שהרי לדבריו ארץ ישראל שהוזכרה בפי"א הוזכרה רק כנקודת מוצא 
לחישוב ג' מעלות מירושלים, ולפי זה לא מובן כלל מדוע הזכיר את ארץ ישראל בפי"ז. ומה שכתב בסוף 
דבריו שניתן להסיק מכאן שהמציאות של ארץ ישראל האמיתית )לדעתו עד המעלה השלושים( נכונה בכל 
השטח שמן המעלה העשרים ותשע, מוכחשת מדברי הרמב"ם עצמו שכתב בפי"ח במפורש אודות הראיה 
בקווי רוחב שאינם מכוונים כנגד ארץ ישראל כי: "משפטים אחרים יש להן שהרי אינן מכוונות כנגד ארץ 

ישראל".
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כאפס, וממנו המקום נוטה "בכמו" שתים ושלושים מעלות )כתב "בכמו" כי עיגל את המספר 
למספר שלם(. וכך המשיך וכתב: "ועד חמש ושלושים ועד תשע ועשרים", כאשר הכוונה 
היא כמובן: "]מתחת קו השווה )המוגדר 0([ ועד חמש ושלושים, ]ומתחת קו השווה[ ועד 

תשע ועשרים". 

בדרך זו נהג הרמב"ם בהגדירו תחילה את נטיית קו האורך של ירושלים לעומת קו האפס, ואחר 
כך את שאר הגבולות לעומת קו האפס. )אלא שלגבי קווי האורך, קו האפס אינו דבר טבעי כמו 
קו המשווה של מעלות הרוחב, אלא דבר מוסכם4. ואשר על כן ירושלים אצלו היא במרחק 24 
ממערב לקו האפס שלו )"אמצע הישוב"(, ובהתאם לכך כתב הרמב"ם בנוגע לקווי האורך: "וכן 
הוא ]מקום בית הדין[ נוטה מאמצע הישוב )שמוגדר כאן כקו 0 בדומה לקו המשווה( כנגד רוח 
מערב בכמו ארבע ועשרים מעלות ]מקו 0 של מעלות האורך[ עד שבע ועשרים ]מקו 0 של 

מעלות האורך[ ועד אחת ועשרים ]מקו 0 של מעלות האורך[. 

)אלא שאצל פתולמאיוס קו האפס הוא הוא הקצה המערבי של היבשה, וירושלים נמצאת 
במרחק של ששים ושש מעלות מזרחה לקו האפס הזה, ובעקבותיו הלכו כמה ראשונים. בעוד 
אשר הרמב"ם מדד את המרחק מאמצע הישוב שמקומו 90 מעלות מזרחה מהקצה המערבי 
של היבשה. הכוונה היא כמובן אחת, אלא שהמספרים מוגדרים בצורה שונה מזו שנקט בה 

פתולמאיוס(. 

ואולם מדבריו של הרמב"ם בפט"ו מהלכות קידוש החודש עולה, כי כאשר לא מדברים על 
נקודה שאין לה אורך ורוחב, ולא על קו שגם לו אין רוחב, אלא על תחום שבין מעלה מסוימת 
למעלה אחרת, השימוש במילה "ממעלה" הוא שימוש מושאל כאילו למעלה יש רוחב, והוא 

מתייחס כבר לתחילת המעלה. 

הדבר יכול להיות מובן היטב כאשר מדובר על קווי רוחב גיאוגרפיים, שניתן לתאר אותם כפסים 
ולא כקוים. גם בגלגל השמים ניתן לתאר בדרך זו תחומים, אך בהחלט מפתיע לראות שהרמב"ם 
נותן בדרך השאלה כעין ממשות למעלות, גם כאשר הוא מדבר בפט"ו על "המרחק הכפול" שאינו 
מבטא שום דבר ממשי בארץ או בשמים, והוא רק מספר עזר מופשט לצורך חישוב "המסלול 
הנכון". ואם שם השתמש הרמב"ם בסגנון זה, ודאי לא היתה מצידו שום מניעה להשתמש בסגנון 

זה לדברים של ממש כמו הגלגל שנתפס כדבר ממשי, והארץ שהיא באמת דבר מה ממשי.

העולה מכללי לשון אלו, שגם אם הרמב"ם עצמו היה כותב ספר במתכונת ספר הגיאוגרפיה של 
פתולמאיוס, היה כותב בלי ספק כי לוד נמצא במרחק של 32 מעלות מצפון לקו המשווה )כמו 
פתולמאיוס( ובמרחק של 24 מעלות מערבה מטבור העולם שמוגדר אצלו כאפס )ולא כסגנון 
פתולמאיוס שהגדיר אותה כמרוחקת 66 מעלות ממזרח לקצה העולם(. ואת עזה היה מציין 
כמרוחקת שלושים ואחת מעלות ורבע מקו השווה )כמו פתולמאיוס(, ובמרחק של 25 מעלות 

ושבעה חלקי שנים עשר של המעלה ממערב לטבור העולם )שלא כסגנונו של פתולמאיוס(.

ומשום כך גם אלף דוגמאות של ציון נקודות מתוך ספרו של פתולמאיוס, אינו סותר כלל את 
הדברים שכתבתי, שכאשר הרמב"ם מציין מרחק שאינו מקו אפס אלא ממעלה מסוימת, הוא נוקט 
במספר של המעלה, כאשר כוונתו "מתחילת המעלה" כמו שעולה בבירור מסגנונו בפרק ט"ו5.

4.  ראה על כך בהרחבה בנספח שלי בכרך א' של כפתור ופרח, הוצאת בית מדרש גבוה להלכה בהתיישבות, 
עמ' שי"ב-שי"ז.

5.  הרה"ג בוקוולד ביקש לחלק בין מעלות המשמשות למדידת מרחקים בשמים, שבהם למעלה יש "עובי", 
לבין מה שלדעתו מוכח מסגנונו של פתולמיאוס בהגדרת מעלות גיאוגרפיות. והדברים תמוהים, כי המושג 
"מעלות" אינו מושג גיאוגרפי או אסטרונומי, אלא מונח גיאומטרי אשר משמש גם את האסטרונומים וגם 
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ג

במאמרי כתבתי שאחרי שהוכחתי מלשון הרמב"ם בפט"ו, שבפי"ח התכוון לתחילת המעלה 
השלושים, שוב אין שום נפק"מ לעניין זה בשאלה האם הפרת הגיע לסוף המעלה השלושים. 
אך עסקתי בזה משום שבמאמרו של הרה"ג בוקוולד בהליכות שדה 216, ביקש להסתמך על 
ההנחה שהרמב"ם ידע מדברי פתולמאיוס שהפרת מגיע עד המעלה השלושים וזה היה מקור 
לדבריו. ועל כך כתבתי במאמרי בהליכות שדה 217, כי בדברי פתולמאיוס אמנם כתוב היכן הוא 
שפך החידקל )ולמעשה החידקל מתפצל לשתי זרועות, ושני מקומות השפך שלו מצוינים אצל 

פתולמאיוס(, אך שפך הפרת כלל לא מצוין שם. 

על כך השיב הרה"ג בוקוולד שאמנם כן הוא, אלא שהרמב"ם יכול היה לדעת מדבריו של 
פתולמיואס היכן הוא שפך הפרת, כי הוא ציין כי: "מיקום קצה לשון ים של המפרץ הפרסי 
בקצהו הצפוני לצד מערב ב- 1/6 30 מעלות". אבל האמת היא שכבר בזמנו של פתולמאיוס )כמו 
בזמננו(, הפרת כלל לא נשפך לים הפרסי, וכפי שכתב במפורש בספרו, בספר חמש פרק עשרים. 
וזו כמובן הסיבה שבגללה פתולמאיוס לא ציין היכן הוא השפך של הנהר הגדול נהר פרת, ומובן 
אם כן שהרמב"ם לא יכול היה לדעת מדבריו, שהשפך של הפרת היה בסוף המעלה השלושים.

ולא עוד אלא שמסורות שבעל פה מתקופתו של הרמב"ם קבעו כי בתקופה קדומה המפרץ 
הפרסי השתרע בעומק השפלה של הנהרות, למרחק רב מן המקום בו נמצא היום המפרץ. וכבר 
ציינתי במאמרי בהליכות שדה 217, שמסורות אלו מתייחסות לתקופה שקודמת לתקופתו של 
פתולמאיוס. מסורת שכזאת הובאה על ידי הגיאוגרף יאקות )אשר אסף חומרים רבים מספריות 
מרכז אסיה, זמן קצר לפני שהן חרבו על ידי המונגולים, ודבריו נחשבים לאמינים ומדויקים(. 
בזמנו כמובן שהפרת כלל לא נשפך לים, אלא נטה לצפון מזרח והתחבר לערוץ של החידקל, 
ולמעשה זמן רב קודם, כבר התאחדו הנהרות. )הקדמונים לא נתנו שם מיוחד לנהר המאוחד, 
אלא קראו לו חידקל, כי אכן שם היה החידקל מן קדמת דנא. והאחרונים קוראים לו: "שאט 
4039( הוא  אל-ערב"(. ובספרו האציקלופדי הגדול "מעג'ם אלבלדאן", בערך אל-חירה )ערך 
כותב: "כרך, היה במרחק שלושה מיל מחבל ארץ )או כפר( במקום הנקרא אל-נג'ף, טענו )או 

סברו( שהמפרץ הפרסי היה מגיע עד אליו"6. 

והמלומדים לקר ואופניהיימר שאותם הזכרתי במאמרי, סברו בצדק שיש דמיון בין מסורת זו 
)שהתייחס לתקופה קדומה(, לבין דבריו של שמואל שהוצרך לציין כי הפרת מהלך עד תורבנקה 
)שהיא לדעת המלומדים הנ"ל סמוכה לנג'ף(, כי באמת גם בזמנו של שמואל הפרת כבר התאחד 

עם החידקל, ולא נשפך לים, ומשום כך צריך היה הדבר להאמר כמסורת תורה שבעל פה.

ולא ידעתי מה מצא הרה"ג בוקוולד במפה של אדריסי. כי במפה זו קיימות ביצות שמקורן בפרת 
בין חירה לבין בצרה. אך אין שם שום זכר לנהר פרת למטה מהעיר בצרה. ומובן שאצל אדריסי 
הפרת כלל לא נשפך לים. אבל בזמנו )כמו בזמננו( הפרת זרם כל ימות השנה לתוך לתוך הנהר 
המשותף, שאט אל-ערב. אלא שבתקופת הגיאות שלו, הערוץ לא הספיק לכל המים, ואז המים 
הגולשים יצרו את הביצות הגדולות, אך כאמור אין הוא מציג שום זרימה של הנהר לתוך הים, 
ומובן אם כן שמפת אדריסי אינה יכולה לשמש מקור למקום שפך הפרת שכלל לא מצויר בה.

את הגיאוגרפים וגם את המהנדסים איש איש כצרכיו )כשם שהמונח מטר, אינו שייך לבנאים יותר מאשר 
לתופרות(. 

6.  פרופ' יואל אליצור שלח לי באדיבותו צילום של המקור בערבית, וגם העתיקו לאותיות שלנו, וגם תרגמו 
לבקשתי. )יאקות השתמש במילה הערבית: "זעמוא", שניתן לתרגמה: אמרו, או סברו, או שיערו ועוד(.
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מקור אחר שנוגע למקום השפך של הפרת, מצא הרה"ג בוקוולד בספרו של הגיאוגרף הבריטי 
ג'ימס רנל שיצא לאור לפני 222 שנה. והוא הציג מתוכו מפה אשר בה רנל "משרטט את שפך 
המסלול העתיק של הפרת לתוך המפרץ הפרסי במקביל לשפך הנהר היום ]החידקל והפרת 
המחוברים יחד[ ב-30 מעלות". ועל כך הוסיף הרה"ג בוקוולד וכתב מדעתו: "ונראה מהשרטוט 
שלא בא לחדש אלא תיאור הסחף של נהר הפרת העתיק. אבל המציאות של שפך הפרת העתיק 

כפי הנראה, היתה נראית לעינים ומפורסמת. כל שכן שבימי הרמב"ם". 

לגופו של עניין, מדובר בציור ללא ציון מיקום במעלות, ועיקרו נועד לתת: "תיאור הסחף של 
הפרת העתיק" כדבריו של הרה"ג בוקוולד עצמו, אך ההנחה שלו שמדובר במציאות שבזמנו 
של רנל "היתה נראית לעינים ומפורסמת בזמנו, וכל שכן שבימי הרמב"ם", אין לה כל רמז 
בדברי רנל, ואיני יודע כיצד "נראה" מדבריו שהמקום היה גלוי, וכיצד ניתן לדעת שכך סברו 

בימי הרמב"ם, וגם העבירו את הידיעה מבבל למצרים בה ישב הרמב"ם.

בפרק שעוסק בבבל, עסק רנל גם בהיסטוריה של הפרת והנהר המאוחד. ומלשונו של הרודוטוס 
)אשר חי קרוב לחמש מאות שנה לפני פתולמאיוס( דקדק כי בזמנו עדיין הנהרות לא התאחדו. 
שכן הרודוטוס כתב כי שני הנהרות נשפכים "לים האדום" )שכן בזמנו החשיבו את המפרץ 
הפרסי כשלוחה שלישית של הים האדום הוא ים סוף(7, אך הוא לא ציין שם שום ציון הנוגע 

למיקום של השפך הקדום. 

ואולם בפרק העוסק במצרים, האריך בתיאור של שפך הנילוס, והדרך שבה הסחף יוצר חסימה, 
שאחריה נוצרים אגמים, וגם נוצרת פריצה מחודשת לים. ושם עסק באגם "מריוטס" שבסביבת 
אלכסנדריה בשפך הנילוס. ובפינת המפה של מצרים שהיא עצמה משורטטת כראוי )כדרכן של 
מפות שבשרטוטן הצטיין רנל(, הוסיף בתוך מסגרת, ציור שנוגע לשפך הנילוס ולאגם מריוטס, 
ולצידו גם ציור של תופעה דומה בשפך הפרת, מבלי לציין מיקום במעלות או פרטים אחרים. 
ונראה שעשה זאת רק להמחשת התהליך של הסחף. בציור זה מצויר נהר שעליו כתוב באנגלית: 
"הפרת העתיק", ובעברית הוסיף שם הרה"ג בוקוולד: "שפך הפרת העתיק". ומשמאל לו )אחרי 
ציור של ערמת סחף( מצויר נהר וכתוב עליו באנגלית: "נהר פרת", ובעברית הוסיף הרה"ג 
בוקוולד: "נהר פרת ]עם החידקל[". ומשמאל לאותו פרת )אחרי ציור של עוד ערמת סחף( 
עוד נהר ללא שם. ובמפה האנגלית לא כתוב גם שמו של המקום אליו זרמו הנהרות. כך שיכול 
להיות שמדובר בשפך של הפרת לתוך איזו התרחבות של החידקל. אך הרה"ג בוקוולד הוסיף 
שם בעברית את המילים "המפרץ הפרסי". )ואפשר אמנם שזו הכוונה של רנל, אך על כל פנים 
בהעדר ציון במעלות ניתן לחשוב שאולי מדובר על תקופה בה המפרץ הפרסי השתרע לעומק 
היבשה וכדלהלן8(. ועכ"פ העובדה שהנהר העיקרי שבציור רשום בתור "פרת" ולא "שאט אל-

ערב", או סתם "חידקל" כפי שקראו לו הקדמונים לנהר המשותף, מרמזת על כך שמדובר בציור 
שנעשה רק על פי דמיון9, בנסיון לשחזר תנודות שונות של הפרת בתקופה שלפני התחברותו 

7.  וכבר רמזתי במאמרי בהליכות שדה 217, שעל פי זה ניתן ליישב את דעת הגר"א, שסבר שים סוף של פרשת 
משפטים, נמצא בגבול המזרחי של עבר הירדן המזרחית.

8.  במקום שאליו נשפך הפרת בציור רשומים מספרים, ולצידם המילה fathoms שהיא יחידת מידה אנגלית 
למדידת עומק מים. אם כוונת רנל היתה למפרץ הפרסי במצבו היום, ומדובר במדידות שביצע ולא בהשערות, 

מסתבר שהן הבסיס לעצם הקביעה של מקום השפך, אך מובן שהרמב"ם לא יכול היה לדעת על כך.
9.  רנל קנה לו שם בזכות שרטוטיו המדויקים, כאן כאמור מדובר בציור שבא להמחיש דבר מה שמשחזר תהליך 
שהיה בעבר, ואינו שרטוט מפה עם מעלות וכו' ובוודאי רשאי היה לעשותו על פי דמיון בלבד. אך יש להזכיר 
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ייאבה לייאבה ליאיר "יבאל הארץ אעא הראחב השלאשיפ" 

לחידקל. )ויש להדגיש כי בציור זה, שינוי הנתיב מן המסלול העתיק הוא תולדת סחף שמצטבר 
בסמיכות לחוף בדומה לנילוס, אף על פי שבפועל ההתחברות בין הפרת לחידקל נמצאת בעומק 
הארץ במרחק של כמאה וחמישים ק"מ מהחוף הנוכחי. ולהלן יבואר שנטיית הפרת לחידקל 

היתה תוצאה של פעילות גיאולוגית תת קרקעית, שבזמן רנל עדיין לא היתה ידועה(.

ה

 ובאשר למחקר של הגאולוגים 
סאעיף אל-המאד, ובאדיר אל-
בצרה  מאוניברסיטת  באדראן 
בעירק, בשיתוף עם ג'ניפר פורנל 
שמתוכו  קארולאינה,  מדרום 
מצטט הרה"ג בוקוולד. מחקר זה 
אינו מחקר של תעודות קדומות 
אלא של ממצאים, ועל כן גם אם 
הוא יכול ללמד מה היה בפועל 
לפני אלפי שנים. אין הוא יכול 
ללמד אם וכיצד יכול היה הרמב"ם 
לדעת את הדברים, כי בזמנו של 
הרמב"ם, הפרת כלל לא נשפך לים אלא לתוך החידקל. ואילו ביקש הרמב"ם לדעת מה היה 

קודם זמנו, יכול היה לדעת זאת רק מעדויות היסטוריות, ולא ממחקרים גאולוגיים.

עם זאת מעיון בדברי אותם חוקרים, מתברר כי המחקר הגאולוגי דווקא מאמת את ההנחה שהים 
הפרסי השתרע בעבר עמוק לתוך השטח שכיום הוא יבשה. מצורפת בזה מפה מתוך המאמר, 
המתארת בצבע טורכיז את השטח שלפי דבריהם של אותם חוקרים היה חלק מן הים מבריאת 

העולם ועד לפני כארבעת אלפים שנה.

במפה נוספת שמודפסת שם, נראה המצב כפי שהוא היום, ואשר כפי השערתם של החוקרים, 
זה היה המצב אליו הגיע הים לפני 1600 עד 2000 שנה. ובמאמר שלהם הם ציטטו את דבריו של 
חוקר שסבור כי לשון ים מסוימת שקיימת היום, היא שריד של שפך הפרת הישן, וזאת על פי 
השוואה לצילומי אוויר )ולא על פי מסורת מקומית שכביכול היתה ידועה בזמן הרמב"ם(. אלא 
שהשערה זו על שפך הפרת, אינה חלק מעצם המחקר של החוקרים הנ"ל, אשר מחקרם נעשה 
בקידוחים שהם קדחו לאורך שאט אל-ערב, ולא באזור המשוער של הפרת העתיק. ובמחקר 
שלהם, אכן הוכיחו שבתקופות עתיקות היו שם מי ים מלוחים, ואחר כך )לאחר נסיגת הים(, 

זרם שם הנהר עם מימיו המתוקים. 

כאמור, את נקודת ההתנתקות העתיקה של הפרת מן הים לא חקרו בעצמם )כי את הקידוחים 
שלהם עשו רק לאורך הנהר המאוחד(, אך הם ציטטו מחקרים אחרים שהראו כי באזור כווית 
התחוללה במהלך השנים פעילות שמוגדרת על ידי הגיאולוגים כפעילות ניאוטקטונית, שגרמה 
היווצרות קמר מתחת לפני הקרקע. והתרוממות פני הקרקע היא זו שדחפה את הפרת לעבר 

כי אם אמנם את הודו חקר ושרטט בדייקנות, כבר תפסוהו גם בזיוף כאשר במפות אפריקה שרטט שרשרת 
הרים בשם "הרי קונג" במערב אפריקה, וקרוב למאה שנה היא התפרסמה בכל המפות של האזור. ורק אחר 

כך התברר שמקורה היה בדמיונו, באותו חבל ארץ שבאותה עת היה בלתי נודע.
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החידקל, וגם את לשון הים אל עבר הים. ואם כן ברור שההתנתקות היתה אי שם באמצע 
הדרך, עמוק בעומק היבשה של היום, מצפון מזרח לחוף הנוכחי. 

14( אודות דברי יקות, כי: "אם נרצה  ואני משתומם על דברי הרה"ג בוקוולד שכתב )בהע' 
להצדיק את מה ש'סברו', )שהים הגיע עד נג'ף( נצטרך לבאר את כוונתם לתקופה קדומה ביותר, 
לפני 4000 שנה! ו		ןא	האמענ	ננו".אואני חושב שבהחלט הדבר נוגע ונוגע לענייניו. שהרי תהליך 
ההצטמצמות של הים השתרעה על פני כאלפים שנה. וברית בין הבתרים אשר בה הובטחה 
הארץ לאברהם עד הנהר הגדול נהר פרת, היתה בסמיכות לתחילת האלף השלישי, והיא ממש 
התקופה שבה השתרע הים עמוק לתוך היבשה. ויציאת מצרים היתה אחרי ארבע מאות שנה, 
ואיזכור הפרת אצל יהושע שייך גם הוא לעידן ההוא, בשעה שהפרת נשפך למפרץ הפרסי, 

צפונה הרבה מן המעלה השלושים.

ו

הרה"ג בוקוולד הניח שהרמב"ם בהלכות קידוש החודש קבע את גבול הארץ במעלה השלושים, 
גם משום ששם נמצא הקצה הצפוני של הזרוע המזרחית של ים סוף, שהוא אחד מגבולות הארץ, 
המפורשים בספר שמות )כ"ג ל"א(. ובהערה 3 כתב: "גם בהלכות תרומות לא בא הרמב"ם ללמד 
את כל מה שיודע אודות גבולות א"י, שהרי אין יעוד ספרו 'משנה תורה' אלא סיכום דברי חז"ל 
)כפי שבאר הרמב"ם בהקדמתו(, ולכן לא ציין את הגבולות הכתובים בתורה. וכן כתב הגרש"ז 
אוירבאך זצ"ל )מעדני ארץ תרומות פ"א מ"ז(". ולדעתו, בהלכות קידוש החודש השמיע דרך 
אגב גם את הגבול הזה הידוע לכל מי שלמד חומש. אבל באמת בנדון דידן הדבר אינו אפשרי, 
שכן ההנחה שכוונת המקרא לקצה הצפוני של מפרץ סואץ אינה מובנת מאליה, ובראשונים 
יש פירושים אחרים, ואם היתה לרמב"ם ראיה לפירוש זה מדברי חז"ל, היה צריך להזכירה 

בהלכות תרומות. 

רבי יהודה הלוי קבע בספר הכוזרי שהר סיני הוא בתחום ארץ ישראל בין ים סוף לבין ים פלשתים. 
הראב"ע, בן זמנו של ריה"ל, כתב )שמות ט"ז י"ג(: "כי ההר ידוע". והדבר ידוע שאותו הר שבזמנו 
נחשב "ידוע", היה ג'בל מוסא )והיה קשר בין הראב"ע לריה"ל, שאף התייעץ איתו בנוגע לאחד 
מיסודות האמונה שבתחילת ספרו ]ראה ראב"ע שמות כ' א'[(. וכבר הזכרתי במאמרי הנ"ל את 
דברי הנרבוני בעניין ידוע זה, ויש להוסיף לכך את דברי הרע"ב שבאגרתו הזכיר במפורש את: 
"הכומרים היושבים בבמה אשר לאדום בהר סיני". ואף על פי שאנו יודעים שהזיהוי מוקשה, 
מכל מקום ודאי זה היה הדבר הידוע בעת ההיא, ועל כן ברור שהכוזרי סבר שכל ים סוף הוא 

גבול הארץ. 

ועוד ציינתי שלדעת הרשב"ם ים הערבה שהוא ים המלח, נקרא גם הוא בשם ים סוף, והוא 
זה שעליו דיבר הכתוב בעניין הגבולות. ועל כך כתב הרה"ג בוקוולד שטענתי אינה מובנת כי: 
"הרי פירוש הנ"ל של הרשב"ם אינו מתאים למציאות הנראית לעינינו10". ונראה שסבר שלדעת 

10.  והוא שם הוסיף וכתב נגד הרשב"ם כי: "אין שום סימן גבול כלל למערב ב'ים פלשתים' בקצהו הדרומי 
]שהרי שפת הים הולכת ומשתפעת[, אלא 'נחל מצרים' בלבד מסמן את הגבול המערבי בקצה הדרומי של 
א"י". ואיני מבין כיצד כתב כך, שהרי מקרא מלא הוא )במדבר ל"ד ו'(: "וגבול ים, והיה לכם הים הגדול וגבול, 
זה יהיה לכם גבול ים". וחלקו הדרומי של הגבול המערבי )שמשתפע כלפי מערב(, הוא אכן חוף פלשתים, 
ופינת דרום מערב היא שפך נחל מצרים, וזאת דווקא מפני שהחוף משתפע שם כלפי מערב. )ועל כל פנים 
הים שאצל אשקלון ואשדוד הוא ודאי ים מערבי, ממערב לים המלח, שלדעתו הוא ים סוף של הגבולות(. 
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ייאבה לייאבה ליאיר "יבאל הארץ אעא הראחב השלאשיפ" 

הרשב"ם ים סוף של אילת וים המלח ים אחד הם. אבל באמת הרשב"ם דקדק לכתוב בדברים )א' 
א'(, "ו	הוא	םאסוףאש	צלאער	ותאמו		".אכלומר יש ים סוף שהוא בדרום בארץ אדום, ויש ים סוף 
אחר במזרח אצל ערבות מואב. וקיימות גם דרכים נוספות לבאר את הפסוק. והואיל ואלו פני 
הדברים, מובן שאם כיוון הרמב"ם לפסוק הלכה על פי פרשנות שלו במקרא, היה צריך לכתוב 
זאת במפורש בהלכות תרומות. ועל כרחנו צריכים אנו לשוב לדברי הגר"ח קנייבסקי זצ"ל שאמר 

שהדברים שבהלכות קידוש החדש, כלל לא נוגעים לגבולות הארץ ההלכתיים.

כפי שכתבתי בתחילה, מאמרי זה לא עסק אלא בשאלת המשמעות של קו הרוחב שלושים, 
ואין בדעתי במסגרת זאת להרחיב דברים בנוגע לנקודות אחרות )כגון מקום מדבר צין(. אך אני 
ממליץ בפני מי שרוצה לעמוד בעומק על אמיתת הדברים, לעיין בספרו של ידידי הרה"ג בנימין 

ברוך קרלנשטיין שליט"א "ים ודרום ירשה", שיצא לאור בקיץ תשפ"ב.
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בעקבות מאמרו של הג"ר אשר בורובסקי שליט"א בגליון 219 בו העלה כמה 
ספיקות בדיני שמירת שדהו בשביעית, נידונו עוד דברים בבית המדרש בסוגיא 
זו, ומאמר זה מחדש ומבאר כמה גדרים בדבר חובת פירצת הגדרות ואי שמירת 
שדהו, וכמה נפקא מינות עולות מן הדברים, כפי שיראה המעיין בגוף הדברים.

רבי יצחק שטיינוביץ שליט"א
ירבוי ביי הידרש 

שמירת שדה בשביעית למנוע קלקול העצים 
או למנוע חילול שבת

אם אסור לשמור כשאינו בא להעמיד בעלותו

א הרבה מהמהדרים במצוות נוהגים בשנת השמיטה ללכת לפרדסי אתרוגים לקטוף אתרוגים 	.
של הפקר שגדלו בשביעית לצורך קיום מצות ד' מינים, אלא שדא עקא שבעלי הפרדסים 
מעידים שפעמים הקוטפים מזיקים לעצים נזק רב, בפרט בעץ האתרוג שצריך רגישות 
מיוחדת באופן הטיפול בו ובאופן הקטיף ממנו, ויש לדון האם מותר לבעלי הפרדס להעמיד 

שומר על השדה בשביל למנוע קטיף הגורם להרס העצים.

וכבר פתח לדון בכיוצא בזה הג"ר אשר בורובסקי )הליכות שדה 219( שנסתפק בבעלים 
של מטע משמש הרוצה למנוע מילדים ליטול פירות השדה בשביעית, היות ואינם לוקטים 

הפירות כלל בשביל אכילת הפירות, אלא משליכים הפרי ונוטלים לעצמם את הגרעין.

והגם שעל פניו ודאי יש איסור בדבר, שהרי דרשו חז"ל מקרא דונטשתה שיש מצוה לפרוץ 
שדהו ולא לשומרה )כמבואר במכילתא פר' משפטים(, וכפי שנפסק ברמב"ם )פ"ד הכ"ד(, 
מכל מקום יש לדון שאין בשמירה כזו איסור משומר בשביעית, ומשום שיתכן לומר שכל 
דין הנטישה שחייבה תורה בפירות שביעית הוא כאשר שומר על השדה מצד שמעמיד 
ותובע את בעלותו על הפירות, אבל באופן שכלל אין מעמיד בעלותו בפירות אלא רק מונע 

מהם לקלקל הפירות, אפשר ובשמירה כזו אין איסור משומר.

דברי התוספתא שמותר לשמור למנוע ביזה

א ונראה שיש לפשוט ספק זה מהא דאיתא בתוספתא דשביעית )פ"ד( שעיירות בארץ ישראל 	.
הסמוכות לספר ויש לחוש שהגוים יבזזו את הפירות, מותר להעמיד בשדותיהם שומר על 
הפירות לשמור שלא יטלו הגוים הפירות, ופסק כן הרמב"ם )בפ"ד מהלכות שמיטה הלכה ל'(.

ולכאורה דין זה תמוה מאוד שהרי התורה ציותה לנהוג בשדהו מנהג הפקר ולנוטשה ולא 
לשומרה ואיך התירו לו לשמור מפני הביזה.

חידוש הטורי אבן שהפקר דשביעית הוא רק לישראל

א ויש ליישב על פי מה שכתב בטורי אבן )ר"ה טו, א( בפשיטות שדין הפקר דשביעית אינו 	.
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שיירי שדה בשביקיי ליואק עלעאל הקציפ אא ליואק חילאל שבי

אלא כלפי ישראלים דוקא, אך אינו צריך להפקיר לגוים, ולפי זה יש ליישב מה טעם 
מותר לשמור שדהו מפני ביזת הגוים, די"ל שכיון שאינו מצווה להפקיר לגוים לכך מותר 
לו גם לשמור ולנעול שדהו מפניהם, וכן מבואר באבני נזר )יו"ד סי' תמה( שכתב שמדברי 
התוספתא הנ"ל מוכרח כדברי הטורי אבן, שאם תאמר שמצווה להפקיר לגוים האיך הוא 

שומר מפניהם.

אמנם הרבה אחרונים הרבו לתמוה על הטורי אבן מהמפורש בחז"ל שהפקר דשביעית 
הפקר לכל הוא, דתנן בפאה )פרק ו מ"א( שדעת בית הלל שהפקר לעניים ולא לעשירים 
אינו הפקר, ובירושלמי שם מפורש הטעם משום שילפינן מהפקר דשמיטה שהפקר הוא 
באופן שהוא הפקר לכל דוקא, עי' מש"כ בזה בהגהות ברוך טעם ובהגהות אמרי בינה על 

הטורי אבן שם, וכן בזכר יצחק סי' מב ובמנחת יצחק ח"ו סי' קכו.

וא"כ שוב יש להקשות האיך מותר לשמור שדהו מפני הגוים, והלא הוא מצווה להפקיר 
שדהו אף לגוים, וכיון שחלק ממצות הפקירא דשביעית הוא שמלבד הפקר הממון עליו 
גם לפרוץ גדירת שדהו ולנהוג מנהג הפקר בפועל, א"כ איך הותר לו לבטל מצות מנהג 

ההפקר המצווה עליו בתורה.

ביאור החסדי דוד בהיתר השמירה מביזה

א ועי' בחסדי דוד על התוספתא שם שנתקשה בקושיא זו ותירץ "בסמוכות לספר, מפני 	.
העכו"ם שרי", ולכאורה תירוצו איננו מובן, שאם שמירת שדהו בשביעית היא איסור תורה 
גמור מה טעם יש להתיר איסור זה מפני ביזת גוים, וביותר קשה שמה בכך שיבוזו, והרי 

אינם בוזזים את שלו כיון שהפירות הפקר ומה טעם הותר לו למנוע ביזתם.1

ויתכן לבאר דברי החסדי דוד ע"פ הנתבאר לעיל שדין שמור אינו אלא אם שומר הפירות 
מצד שבא להעמיד בעלותו על הפירות, אבל אם שומר עליהם מחמת טעם אחר ובאמת 
הוא מפקיר את הפירות כדין, אין איסור שמור בכך שאין זה סותר הפקרת הפירות, וזהו 
שכתב החסדי דוד דמפני ביזת הגוים שרי לשמור, ועי' בבית רידב"ז )סוף סי' ד( שג"כ 
פשיטא ליה שמותר להעמיד שומרים על שדהו מפני ביזת הגוים ולא עוד אלא אף אם 

השומר ימנע משום כך גם ישראלים מליטול הפירות יעו"ש.

שמירה מפני נזק או איסור

א ולפי זה יש ללמוד ג"כ )לנידון הנז"ל( שמותר לבעל השדה לשמור שדהו שלא יקלקלו ה.
העצים או הפירות, כיון שאינו בא להעמיד בעלותו על הפירות, אלא הפירות עומדים 
בהפקרם, ורק ששומר בכדי למנוע נזק, ועי' בדברי הגר"מ שטרנבוך )שמיטה כהלכתה פ"ג 
סי"ד( שג"כ למד מדין התוספתא הנ"ל כענין זה, שכתב שם להתיר לבעל השדה לנעול את 
שדהו במקום שהנוער פרוץ ומקולקל, ואם יתפרסם שהניח שדהו הפקר יבואו ויטלו כל 

הפירות ויפסידו העצים, ועי' כעי"ז בשיעורי שבט הלוי שביעית )פ"ד ה"ל(.

וכעי"ז הביא בישא יוסף )שביעית סי' נא( לדברי הגר"י זילברשטיין שהתיר להעמיד שומר 
על פירות שיש בהם היזק לבריות, ודימה זאת לדברי התוספתא הנ"ל שמותר למנוע מגוי 

1.  והעירוני לבאר דברי החסדי דוד ע"פ מש"כ בשו"ע שכ"ט ס"ו שמותר לחלל שבת על גוים הבאים לצור על 
עיר על עסקי תבן וקש יעו"ש, אך יש לעיין אם אפשר לדמות גוים ‘הצרים על עיר' להכא שאינם צרים כלל 

ואין כאן שום תחילת מלחמה ורק לוקחים ממון בלבד, וכי כל נטילת ממון נחשבת פיקוח נפש.
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ליטול פירות הפקר דשביעית )עי"ש בישא יוסף מה שהעיר ע"ז(, ונראה ג"כ דס"ל כמו 
שנתבאר שגדר המצוה דנטישת השדה הוא להעמיד הפירות כהפקר, וכל ששומר לא באופן 

שבא להעמיד בעלות הפירות אלא מפני סיבה מסוימת לית לן בה.

וכן נראה ג"כ דעת הגראי"ל שטיינמן, שנשאל מהג"ר אשר בורובסקי אם מותר לשמור 
פירותיו בשבת שלא יקטפו את הפירות מחללי שבת ויעברו על איסור קצירה בשבת, 
והגראי"ל צידד להיתר, וחזינן לדעתיה דסבירא ליה שאין איסור משומר כאשר לא משמר 

הפירות מצד הנהגת בעלות בפירות אלא רק בכדי למנוע חילול שבת.

ביאור החזו"א בגדר חובת הפקר

א ויסוד כל דינים הללו נראה מבואר בדברי החזון איש )יד, ד( שכתב שאף שהפקר דשביעית ו.
הוא הפקר גם לגוים וגם לבהמות, מכל מקום אין איסור למנוע את הבהמה והגוי מלאכול, 
שהרי מה שמונע מהם לאכול איננו מגרע מדין הממונות, והפירות הם הפקר גמור, ורק 

הוא מונע מלאכול יעו"ש.

ומבואר בדברי החזו"א שאין המצוה להפקיר השדה ולהניחו בלי שמירה כל היכא ששמירתו 
איננה מגרעת בהפקר הפירות, ויש לומר שזהו הטעם להתיר לשמור כל היכא שאינו שומר 
להעמיד בעלותו, ומשום שאי"ז מגרע מעיקר מצות ההפקר )ועי' מה שהקשה עליו בדרך 

אמונה פ"ד הכ"ד משמיטה ויובל בבה"ל(.

דעת הפוסקים שהבעלים עצמו מצווה שלא לשמור בכל אופן

א אך באמת בעיון בדברי הפוסקים נראה שאין דין זה מוסכם, יעוין בתשו' דברי מלכיאל 	.
)ח"א סי' ו אות כט( שנתקשה בדברי התוספתא היאך מותר להעמיד על פירות שביעית 
שומר מפני ביזת הגוים, והא אסור לשמור שדהו, ותירץ שכל האיסור לשמור אמור דוקא 
כאשר הבעלים בעצמו שומר על פירותיו, אבל אחר ששומר איך בכך איסור, וכן נקט בערוך 

השולחן )פט"ז ס"ח, ועי"ש שכתב שאף פועל דבעה"ב אסור(.

ולפי דעתם נראה ברור שכל שמירה מצד הבעלים אסורה, ואף אם שומר על הפירות לא 
מחמת שבא להעמיד בעלותו עליהם מ"מ אסור, ולפי זה עולה שלענין נידון השאלה אם 
מותר לנעול דלת בפני כאלו הלוקטים באופן המזיק לאילנות או בפני ילדים שבאים ללקוט 

ולהשליך הפירות, הרי הדבר בפלוגתא בין הפוסקים.

בסברא כוונה גרידא איננה פועלת היתר

א ובאמת מצד הסברא היה נראה לכאורה שיש לאסור, שכיון שדרשינן מקרא שצריך שתהיה 	.
שדהו פתוחה בלתי גדורה ושמורה, א"כ כל שגודר שדהו הרי זהו מעשה איסור, וגם אם 
אין כוונתו להעמיד בעלותו ע"י שמירה זו אין בזה טעם להתיר, אלא הוא ככל העושה 
'מעשה איסור' באופן שאין כוונתו לאיסור אלא כוונתו עבור ענין אחר, שאין העדר הכוונה 
לאיסור גורמת היתר, ומלאכה שאין צריכה לגופה הוא פלוגתא דתנאי, וגם למאן דשרי, 
מדרבנן מיהא אסור, וביותר דאף למאן דשרי כתבו הראשונים דהיינו דוקא לענין שבת, 
אבל לענין שאר איסורים אין היתר בזה )עי' תוס' שבת מב, א ואכמ"ל(, וא"כ מאי מועיל 
מה שאין שמירתו באה להעמיד בעלותו, סו"ס התורה אמרה לפרוץ שדהו ואסרה עליו 

לשומרה, וכל שהוא שומר ואינו נותן ליטול הפירות הרי הוא עובר על מימרא דרחמנא.
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שיירי שדה בשביקיי ליואק עלעאל הקציפ אא ליואק חילאל שבי

משמעות הרמב"ם שמצות ההפקר תלויה בפירצת שדהו

א ועוד יש להקשות, שהנה ברמב"ם )פ"ד הכ"ד( מבואר שאין לחלק כלל בין עיקר מצות הפקר 	.
מצד הממונות )שיהיו הפירות הפקר לכל( לדין שצריך לפרוץ שדהו, וכיילינהו הרמב"ם 
כחדא, וכתב הרמב"ם שאם ביטל המצוה לפרוץ שדהו ביטל עיקר מצות ההפקר, ולכאורה 
הלא מצד דיני הממונות הוא מפקיר כל הפירות,2 ורק שאע"ג שהפירות הפקר מ"מ נועל 
שדהו ולא נותן לאנשים ליטול מפירות ההפקר, ולמה אם ביטל חלק מצוה זו ביטל את 

עיקר מצות ההפקר.

וע"כ מבואר שדין הפקרת שדהו שלא יהיה בעלים על הפירות ודין פירצת שדהו לנהוג 
מנהג הפקר דין אחד הוא, וכל שאינו פורץ שדהו גם ההפקר מצד הממון אינו מועיל לקיום 
מצות ההפקר, אלא כך הוא מצות ההפקר דשביעית שיפקיר בעלות הפירות וינהג בהם 
מנהג הפקר, וא"כ קשה איך מותר לשמור שדהו מפני הגוים וכיון ששדהו הפקר וחלק מדין 

ההפקר הוא שתהא שדהו פרוצה לכל אין לו לשמור שדהו כלל.

דעת הדרך אמונה שאיסור השמירה הוא לקיום ייעוד מצות 
הפירות

א ומצינו דברים בביאור ענין זה בדרך אמונה )פ"ד הכ"ד בביאור הלכה( שכתב שאין איסור 	.
למנוע אחרים מלאכול פירות שדהו כל היכא שהלוקט לא בא לקיים דין הפירות, והיינו 
שאם כוונת הלוקט לאכול הפירות שלא כדינם, וכגון שבא להפסיד הפירות, בכה"ג אין 

איסור למונעו מללקוט.

וביאור דבריו נראה דהא הוה פשיטא ליה כמש"כ החזון איש )יד, ד( שאף אם הבעלים 
מונע מי שהוא מלאכול הפירות, אין זה חסרון בעיקר ההפקר הממוני, כיון שמצד משפט 
הממון ההפקר הוא הפקר גמור, ומניעת אחרים מלאכול אינה אלא כמי שכופת את הבא 
ליטול ומונע ממנו מליטול, שאי"ז אלא מרחיק את האדם מהפירות אבל איננו משנה משפט 

הממון של הפרי, ואי"ז חסרון בעיקר ההפקר.

אלא שמכל מקום זה אין מספיק להתיר לשמור שדהו, שהרי התורה ציותה להפקיר 
וציותה גם כן שלא למנוע אחרים מליטול ההפקר, וכך הוא האופן שאמרה תורה לקיים 

מצוה הפקר הממון.

אלא שיש לומר שכל מה שיש דין לפרוץ שדהו ולא למנוע כניסת הבאים לאכול הפירות אין 
זה דין בפני עצמו, אלא הוא חלק מקיום דין ייעוד הפירות, שהתורה ייעדה פירות שביעית 
להפקר ולקיים בהם דין האכילה ככל משפט פירות שביעית, ולענין זה נתחייב בעל השדה 
להעמיד ייעוד זה מצידו ולקיים דין ההפקר ע"י פתיחת שדהו, אבל אין הוא מצווה לפתוח 
שדהו שלא באופן המקיים ייעוד הפירות למצותם, ולכך אם אין בכוונת הבא לאכול את 
הפירות לקיים דין הפרי, אלא הוא בא להפסידו, א"כ חובת הבעלים להעמיד ייעוד הפרי 

לא שייכא כאן, כיון שאין הבא ליטול מקיים דין הפרי.

ואמנם שאם הוה אמרינן שעצם מה שהפירות הפקר הרי זה מחייב את הבעלים לפרוץ את 

2.  ויש לחדד הקושיא אם שביעית אינה אפקעתא דמלכא ממילא אלא צריך הוא להפקיר שדהו, שלכאורה 
ודאי מעשה ההפקר ומעשה פירצת השדה המה ב' מעשים וב' מצוות ולמה ביטול הפירצה מגרע במצות 

ההפקר.
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שדהו ולא לנהוג בהם מנהג בעלים, א"כ כל שהפירות הפקר הרי הוא מחויב שלא לשמור, 
ואף במקום שבכוונת הבאים ליטול הפירות שלא להתנהג בפירות כפי דינם, כיון שסו"ס 
הפירות הפקר ועליו לפתוח השדה ולשכלל דין ההפקר שבפירות ע"י שפותח השדה. אבל 
כיון שכל מצות הבעלים לפרוץ שדהו הוא לקיום דין הפירות בדוקא, לכך כל היכא שבאים 

ליטול הפירות שלא כפי דינם אין הבעלים נצטוה שלא למונעם.

ביאור היתר השמירה מביזה וכדו'

א ובזה ביאר בדרך אמונה שם דין התוספתא שמותר למנוע גוים מלבזוז השדה, והענין הוא 		.
שדין פירות שביעית הוא להיות נאכלים ע"י ישראל בדוקא )כמבואר ברמב"ם פ"ה משמו"י 
הי"ג(, ולכך כל שבאים הגוים ליטול הפירות לאכול אותם היינו שבאים ליטול הפירות על 
מנת לבטל דין הפירות, ולכך רשאי למונעם, ואמנם שהפירות ודאי הפקר וכמשנ"ת רק 

מכל מקום אין מצוה לפתוח השדה למי שבא ליטול הפירות שלא כפי דינם.

ולפי גדר זה אם באים ילדים ליטול הפירות שלא על מנת לקיים דיני הפרי אלא דעתם 
להשליך הפירות וליטול רק הגרעין לעצמם, בכה"ג פשיטא שמותר למונעם, וכן הוא 

מפורש בדברי הגרח"ק שם.

ביאור הרמב"ם לדרכו של הדרך אמונה

א ולדרכו של הדרך אמונה אין להקשות איך מותר שלא לפרוץ שדהו מאיזה טעם, והלא בכך 		.
מגרע הוא בעיקר מצות הפקר, ומצות הפקר תלוי במה שפורץ שדהו.

אמנם לדברי הדרך אמונה נראה שבאמת כל עיקר מצות הפקר ענינה להעמיד הפירות 
לייעודם, אלא שלענין דין הממון אין לומר שמי שלוקט באופן שמפסיד ייעוד הפירות אין 
הפירות הפקר בשבילו, שאין הפקר לחצאין וכבר הפקיר הפירות לכל, אבל באמת מצד 
טעם הענין שציותה תורה להפקיר, אין טעם המצות ההפקר עבור כאלו שאינם מקיימים 

ייעוד המצוה.3

אמנם לא כן לגבי מצות פירצת השדה שבדין זה יש לומר שפיר שהמצוה בפועל עומדת 
דוקא לכאלה המקיימים ייעוד הפירות, ובדין זה אין חסרון במה שלגבי מקצת אנשים 
השדה פרוצה ולמקצת אחרים השדה אינה פרוצה, שאי"ז דין 'הפקר' שיש בו דין מצד 
משפטי הממון שאין נחשב הפקר אלא כשמופקר לכל, אבל לענין פירצה אין מניעה לפרוץ 

רק לאלו שייעוד הפירות מתקיים בהם.

ולכך הגם שמצות פירצת השדה באה כחלק ממצות ההפקר, ואין מצות הפקר נשלמת 
אלא בפירצת השדה, מכל מקום מצינו חילוק ביניהם שלגבי ההפקר הממוני אין ההפקר 
מתקיים אלא כשמפקיר לכל, ולגבי מצות פירצת השדה מקיים המצוה אף אם פורץ רק 

לכאלו שמתקיים בהם ייעוד הפירות.

3.  ולפי זה יש טעם לשבח ממה שלמדנו בריש פ"ו דפאה שאין הפקר אלא באופן שמפקיר לכולם מדין הפקר 
דשביעית, ולכאורה יש לדחות שכך הוא צורת הפקר דשביעית אך אי"ז מחויב מצד גדרי משפטי הממון 
של חלות דין הפקר, אבל לפי הנתבאר הוא מבואר היטב, כיון שאדרבא מצד טעם ענין מצות הפקר היה 
ראוי שלא יהיה הפקר דשביעית הפקר לכולם, ומה שבכל אופן הפקר דשביעית הוא לכולם הוא רק מחמת 

שחלות דין הפקר אינו אלא באופן שמפקיר לכולם.
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שיירי שדה בשביקיי ליואק עלעאל הקציפ אא ליואק חילאל שבי

ביאור הטעם שמותר לשמור אותם הנוטלים שלא כדין

א ולפי גדר זה לא קשיא מה שהקשינו לעיל האיך מותר לשמור והתורה צווחת ואומרת 		.
שלא לשמור, ומה מועיל שאין כוונתו לשמור להעמיד בעלותו, והלא אין הכוונה יכולה 
להתיר מעשה שאסרה תורה, אבל לפי דברי הדרך אמונה הענין מבואר היטב, כיון שכל 
מה שציותה התורה שלא לשמור אי"ז איסור מצד עצמו שלא לגדור השדה, אלא כל ענין 
האזהרה שיפרוץ השדה הוא שהזהירה התורה את בעל השדה שיסייע לקיום מצות הפירות 
במה שלא ימנע מהבאים ליטול הפירות לקיים בהם דינם, ונמצא שאין מעשה האיסור 
עצם הצבת הגדר או העמדת שומר, אלא מעשה האיסור הוא מניעת אכילת הפירות כפי 

ייעודם, ולכך כל שאינו מונע אכילת הפירות כפי ייעודם אין איסור בזה.

להנ"ל כשמתקיים יעוד הפקר דשביעית אסור לשמור השדה

א אלא שכל דרך זו אינה מבארת אלא את דין התוספתא שמותר לשמור את הפירות מפני 		.
הגוים, אבל מש"כ הפוסקים שמותר לשמור שדהו מפני כאלו הנוטלים הפירות ומשחיתים 
העצים, או מפני כאלו שנוטלים פירות באופן שיש בו איסור תורה משום קצירה בשבת 

וכדו', זה לכאורה איננו מבואר בדרך זו.

שהרי ייעוד הפירות ודאי מתקיים גם במי שעובר בזמן נטילת הפירות על איסור גזל או על 
איסור שבת, ומה שעובר על איסור צדדי בשעת הקצירה לא מגרע ממה שהוא מקיים את 
דין הפירות שהם הפקר לאוכלם לכל אדם כפי דינם, וא"כ לשיטות הללו יש לחזור ולהקשות 
מה טעם מותר לשמור השדה, והרי ציותה תורה לא להעמיד שמירה בשנה השביעית, ואיך 
יועיל מה שאין כוונתו לזכות בפירות להתיר לו לשמור על שדהו, וכשם שהפירות הפקר 
כן השדה צריכה להיות מופקרת ונטושה )וכיו"ב העיר בישא יוסף סי' נא ד"ה ועוד כתב(.

אין איסור לא לסייע ביד הבאים ליטול דלא כפי דין תורה

א ושמא יתכן לבאר הני שיטות, שכבר זכינו ללמוד שאין מצות פירצת השדה גזירת הכתוב 	ו.
אלא כל ענינה הוא לקיום על ידי פירצה זו תכלית המבוקש מהפירות, מעתה יתכן להוסיף 
שגדר המצוה לפרוץ השדה ענינו הוא שעל בעל השדה מוטל לסייע בעד הבאים ליטול 
שיוכלו ליטול ברווח, והיינו שמצד עיקר מצות ההפקר גרידא מה שמצווה להפקיר הפירות 
עדין יתכן שיהיו הפירות הפקר מצד הממון אך כל הבאים ליטול יהיו מנועים ליטול היות 
והשדה איננה פרוצה דיו, ולכך הוסיפה התורה לצוות שיפרוץ את שדהו ובכך מסייע ביד 
הבאים ליטול הפירות באופן שבעלותו על השדה לא גורמת איזה עיכוב בנטילת הפירות.

אך כל היכא שאינו בא למנוע את כל הזוכים בעלמא, ומונע רק את מי שנוהג שלא כפי 
הדין, בכה"ג אין כאן איסור כלל, שלא נצטווה לסייע בנטילת הפירות ולסלק עצמו אלא 
באופן שהוא מצווה לסייע בנטילה, וכל הבאים ליטול באופן שאינו מצווה לסייעם ואדרבא 
מצווה הוא וכל ישראל להרחיקם, שהלא גם איניש בעלמא היה לו לעכב הנוטלים מליטול 
באופן הזה, א"כ גם הוא רשאי למונעם, בכה"ג לא מוטל עליו לסלק עצמו מגדירת השדה.
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תנובות שדה

 תגובה לכמה ספיקות בדין שמור גליון 219
רבי אשר הוכברגר שליט"א

219 הסתפק הג"ר אשר בורובסקי  	.אבגליון 
ילדים  בפני  לנעול  מותר  האם  שליט"א 
שלוקטים המשמש לגרעין וזורקים הפרי האם 
מקרי עי"כ 'שמור' או כיון שאין בזה הוראת 
בעלות במטרה לזכיית הפירות לעצמו מותר 

]או מצוה[ לעשות כן ולא הוי שמור. 

מדברי  השדה,  לנעול  דמותר  להוכיח  ויש 
הרמב"ם )הל' שמו"י פ"ד ה"ל( "עיירות ארץ 
ישראל הסמוכות לספר מושיבים עליהם נאמן 
כדי שלא יפוצו עכו"ם ויבוזו פירות שביעית". 
מבואר דכיון דאסור להאכיל פירות שביעית 
לעכו"ם )כמש"כ הרמב"ם שם פ"ה הי"ג(. וכתב 
בחזו"א )י"ד, ד( דאף פירות שביעית הוו הפקר 

גם לעכו"ם, מ"מ מוזהרין העכו"ם שלא להפסיד 
ישראל ממצוותן, ופירות שביעית ניתנו רק 
לישראל כדכתיב 'ואכלו אביוני עמך'. מבואר 
שכל ששומר משום שמירת קדושת הפירות 

מותר. 

שמודיע  פרדס  בבעל  שם  נסתפק  עוד  	.א
בשביעית לכל שאוסר ללקוט הפירות בכל 
תוקף, אבל למעשה המקום אינו מגודר ובעה"ב 
לא נמצא שם רוב שעות היום, האם יש בו 

חשש 'שמור'.

ויש להוכיח מהא דשאלו בגמ' )ב"מ יב, א( האיך 
מותר לבנו ואשתו של פועל עני ללקט אחריו, 
הרי ע"י שרואים אותם מלקטים, פורשים 

תקוותנו להגדיל ולהוסיף עוד למדור התגובות, על כן בקשתינו שטוחה בפני 
הלומדים והמעיינים וכל אשר מתעוררת לו הערה וחידוש בעקבות הדברים 

המתפרסמים עלי במה זו, כי ייאותו לשלוח את תגובתם

לכתובת המייל: halichotsadeh@gmail.com | או לפקס: 02-6522010
 ולציין: עבור מערכת הליכות שדה.

על מנת שנוכל לפרסמם ולהגדיל תורה ולהאדירה.

בברכת ברוך אשר יקים את דברי התורה הזאת

מערכת הליכות שדה

תנובות שדה - תגובות
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יואבאי שדה ש ייאבאי

העניים מללקט, וכי מותר לאדם להרביץ ארי 
בתוך שדהו כדי שיראו עניים ויברחו. מבואר 
בזה דאף פעולה חיצונית שגורמת לסילוק 

העניים מהשדה יש בו גזל עניים, ולפ"ז גם 
בזה שאוסר להיכנס אף שהמקום פתוח מקרי 

מרביץ ארי וממילא מקרי 'שמור'. 

תגובת רבי אשר בורובסקי שליט"א
נראה שיש לדחות  א',  בענין מש"כ באות 
הראיה שהביא, משום דהושבת שומר בעיירות 
הנ"ל אינה היתר בשמירת הפרי שלא יפסד, 
אלא משום חיוב העמדת הפירות למצוותן, 
וכמו שביאר בחזו"א שהביא )יד, ד ד"ה שם 
פירו"ש(, שאין היתר השמירה מטעם חובת 
הישראל בהפסדן של פירות שביעית אלא 
מצד ריעותא דזכות העכו"ם בזכיית הפירות, 
דאין איסור למונעם מלזכות בפירות, דאף 
שהעמדת ההפקר מצד הבעלים הוא גם לעכו"ם 
אמנם מצד תכלית ההפקר שיעדה התורה 
הפירות לישראל דכתיב ביה, 'ואכלו אביוני 

עמך' יכולים לעכבם. 

וכעין דין פאה שההפקר אף לעשירים ואפ"ה 
אסור לעשיר לזכות משום גזל עניים, כיון 

שיעודם מן ההפקר רק לזכיית העניים. 

נמצא דמה"ת מותר לישראל לעכב העכו"ם 
רק מצד קיום מצוות הישראל. 

והיתר השמירה שמצינו כאן הוא רק דכיון שיש 
חסרון בעצם הזכות לקחת מן ההפקר שהוא 
כעין גזילה, אבל לא מצינו שמי שיש לו זכות 

לקחת מן הפירות ואף שנוהג בהשתמשות הפרי 
שלא כדין, שיהיה מותר להפקיע זכות זכייתו 
מן ההפקר, דאין השמירה במקום האיסור, אלא 
מניעת העתיד שלא יאכל הפרי חי במקום 

מבושל לא מצינו.

 ובענין מש"כ באות ב', ברור שאין חילוק אם 
נועל שדהו במנעול ובריח או מרביץ שם אריות 
אטו מנעול ובריח כתיב ענבי נזירך שהנזרת 
מפני אדם כתיב. וכן הוא בב"מ שם שכל העניים 
פורשים ונעשה כמו שהלכו בו הנמושות. אבל 
כוונת הספק היתה אם דין שמור אף לסוברים 
שהוא אפקעתא דמלכא, האם יש לו שייכות 
לסירוב ודעת הבעלים או במציאות האפשרות 
לזכות בפירות. אכן באופן הספק הנ"ל יש בו 
עוד חידוש, משום שמסתמא חלק מהאנשים 
פוחדים ופורשים מללקט וחלק לא, ובזה יש 
לדון האם עיקר השמירה מה שהנזרת בני אדם 
ולא היה הפקר לכל אדם, או דוקא שימור כזה 
שמונע את לקיטת הפירות, וכאן כן ילקטו כל 

הפירות. ועדין יש לעיין.
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 תגובה לחלגלוגות - רגלת גינה 
רבי שמואל פליסקין שליט"א

בגליון 219 התפרסם מאמרו של הרב אלחנן 
בקרמן שליט"א על 'חלגלוגות - רגלת הגינה', 
ועולה ממנו שלענין שביעית יש לחוש שנוהג 
בו קדושת שביעית מאחר והוא ראוי לאכילה, 
ומאידך לענין ספיחין מסתבר שהוא מותר.... 
דא עקא ובאחת התמונות שהתפרסמו נראה 
כי רגלת הגינה המצולמת גדלה בסמיכות לירק 
אחר ונתעורר דיון האם יש לחוש לכלאים 

באותה גינה ציבורית. 

אמנם מאחר והשנה היא שנת שמיטה, יתכן 
שאין איסור בכלאים העולים מאליהם שהרי 
תלוי  כלאים  ואיסור  הפקר,  הם  הגידולים 
בכך שיש ניחותא לבעלים במצב של גידול 
בכלאים, וא"כ בשמיטה שאין בעלים לגידולים 
אין איסור כלאים במה שעלה מאליו ]עי' 
חזו"א כלאים סימן ג ס"ק טז ד"ה מיהו[. אך 
עדיין צ"ע אם אמנם מותר להשאיר את שני 
המינים לגדול יחד, שהרי כתבו הרמב"ם )פ"ב 
מכלאים ה"ו( והתוספות )ב"ק פא, א ד"ה אין 
מחייבין( שכלאים שעלו מאליהם חייב לעוקרם 
כדי שלא יחשדוהו שזרעם, ובזריעת כלאים 
בשביעית נסתפק החזו"א ]שם[ שיש בכך 
איסור דאורייתא של כלאים ]מלבד איסור 
זריעה בשביעית[ למרות שהגידולים הפקר. 
ויש לדון בכל זה ואכמ"ל. ועכ"פ יש לברר אם 

נוהג איסור כלאים ברגלת בשאר שנים. 

אמנם נראה שלא נוהג בו כלאים בזמנינו, בין 
כלאי זרעים ובין כלאי הכרם. מכיון שרוב בני 
אדם אינם אוכלים אותו, וכן רוב בעלי השדות 
כאשר צומח אצלם רגלת אינם מלקטים אותו, 
וכתב הרמב"ם )פ"ה הי"ח( "הרואה בכרם עשב 
שאין דרך בנ"א לזורעו, אע"פ שהוא רוצה 

בקיומו לבהמה או לרפואה, הרי זה לא קדש, 
עד שיקיים דבר שכמוהו מקיימין רוב העם 
באותו מקום וכו'", ופי' הרמב"ם בפיהמ"ש 
)סופ"ה( משום דכתיב 'אשר תזרע' מה שנהגו 
בנ"א לזרוע ורוצין בקיומן. ע"כ. ומאחר שרוב 
העם אינם זורעים ואינם מקיימין את הרגלת 

לא נוהג בו כלאים.  

דין זה כתב הרמב"ם לענין קידוש, אבל ה"ה 
לענין עצם האיסור לזרוע כלאים, שהוא נוהג 
רק במין שכמוהו מקיימין. ואף שהמשנה סופ"ה 
והרמב"ם הביאו זאת לענין כה"כ, הוא הדין 
לענין כלאי זרעים. כפי שנקטו הכסף משנה 
והחזו"א ועוד אחרונים ]ויש אחרונים שחילקו 
בין כלאי הכרם לכלאי זרעים, ולהלכה נקטינן 

דהיינו הך וכפסק החזו"א[.  

]יש להעיר שהרמב"ם כותב שהמבחן הוא לפי 
'רוב העם באותו מקום' כאשר גדל אצלם מין 
מסוים, האם מקיימים אותו או לא. ומשמע 
מדבריו שהמציאות הרווחת היא שלרוב העם 
יש מקומות גידול וממילא אפשר לבחון את 
חשיבות המין לפי הנוהג של רוב העם. אבל 
בימינו לרוב העם שבערים אין כלל שדות 
וגינות, ויש לדון א"כ איך בוחנים את חשיבות 
המין. ויתכן לומר שהולכים אחר רוב בנ"א 
במקום זה שיש להם שדות או גינות, האם הם 
מקיימים מין זה כאשר הוא גדל אצלם, שלפי 
זה נקבע אם קרינן ביה 'אשר תזרע' שבנ"א 
נוהגים לזורעו או עכ"פ לקיימו כאשר הוא 
גדל. שהרי אין הנידון על חשיבות גרידתא 
של המין אם הוא חשוב אצל בני אדם )כמו 
לענין טומאת אוכלין או מעשרות או סחיטת 
פירות וכדו'(, אלא שיהיה מין שהדרך לזורעו 

תנובת השדה - תגובות
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יואבי השדה ש ייאבאי

או עכ"פ לקיים את גידולו עד שיקרא 'אשר 
תזרע', ותלוי לכאו' בנוהג של מי שיש אצלו 

בפועל מציאות של גידול של מין זה. 

אך יותר נראה לומר שהקובע הוא רוב של 
היא  זה, שדעתם  במקום  בני אדם  כללות 
שקובעת אם זהו מין שיש בו חשיבות לזריעה 
וקיום, ומשערים אילו היה גדל אצלם מין זה 
האם היו מקיימין אותו, והדרך לשער זאת הוא 
בדרך כלל האם למעשה רגילים להשתמש 
במין זה. ואמנם יתכן מציאות שיש מין שאילו 
היה צומח הפקר בגינה או בשדה היה לוקט 
אותו, אך אינו חשוב אצלו מספיק בשביל 
לקנותו בכסף כשאינו מצוי אצלו. ובכה"ג 
נראה שנוהג בו כלאים שהרי סו"ס הוא בכלל 
'מין שכמוהו מקיימין' ]והיינו שאם היה גדל 
בשדהו היה מקיימו[ אף שאינו מין שכמוהו 
לוקחים מהשוק. אבל בדרך כלל מה שהוא 
חשוב לליקוט הוא חשוב ג"כ לקנותו בשוק[.

וגם אם אדם מסוים מקיים בגינתו מין זה, 
אינו מועיל לעשותו מין שכמוהו מקיימין לגבי 
עצמו, ואפי' לזרוע מותר, וכמו שכתב הרדב"ז 
)פ"ה הי"ח( שאם מיעוט אותו מקום מקיימין 

בטלה דעתם אצל כל אדם וכדאמרי' בגמ' שבת 
)קמד, ב( וז"ל "ומסתברא דהא דאמרי' בטלה 
דעתו אצל כל אדם אפי' המקיים עצמו לא 
קידש, ואפי' זרע קוצים לכתחילה בכרם בטלה 
דעתו, דהא המקיים והזורע שוים הם לענין 
הקידוש אע"פ שאינן שווים לענין המלקות" 
]והצפנת פענח כתב שאם זורע בידיים אסור 
והטעם משום שבמעשה לא אמרי' בטלה דעתו, 
ולהלכה לא קיי"ל הכי. וכ"כ הדר"א פ"ה ס"ק 
קיט דמה שכ' הרמב"ם 'הרואה בכרם עשב 
שאין דרך בנ"א לזורעו' ה"ה הזורע, אלא משום 
דמיירי במינין שאין דרך לזרוע נקט הרואה. 
והמקור לזה כ' בצה"ל דהוא פשוט, והביא 

שכן מבואר בחזו"א סי' א ס"ק יב[.

והמקיים במקום שאין רוב בנ"א מקיימין, אין 
הבדל אם מקיים לצורך אכילה או לצורך אחר, 
ואף שכ' הרמב"ם "אע"פ שהוא רוצה בקיומו 
לבהמה או לרפואה הרי זה לא קידש" ומשמע 
לכאו' שאם רוצה בקיומו לאכילה גרע טפי 
ומקדש, כ' הדר"א דאורחא דמילתא נקט וה"ה 
אפי' רוצה אותן לאדם, והביא כן מהחזו"א 

סי' א' סק"ט. 

 תגובה ל'אמירה לנכרי בשבת, בשביעית, 
ובשאר איסורין' - רבי אהרון בן אברהם שליט"א

בגליון 217 הובאו דברי הגרמ"ש קליין שליט"א 
לאסור אמירה לנכרי בשביעית ויצא לדון שם 
בדבר חדש לאסור גם כן הנאה ממה שעשה 
הגוי בשביל ישראל בשביעית משום הנאה 
ממעשה איסור ומשום ספיחין. וקצת יש לעיין 

בעקבי דבריו:

	.אאתורף הדברים שהובא בדבריו הוא שכיון 
שכתבו התוס' בב"מ צ, א דאסור לומר לנכרי 
חרוש בה טבאות בשביעית אלא בשהתחיל 
לחרוש נמצא שלא פסקינן כדברי הרמב"ם 
בכלאים שמותר לומר לגוי לזרוע לו כלאים. 
ואף בדעת הרמב"ם יש לדון דשביעית דומה 
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לשבת ולא לכלאים ואמירה לנכרי בשביעית 
אסורה.

ויש לדון בדברים, דלא פסקינן כדברי התוס' 
שאמירה לנכרי אסורה בשל גוי אלא כדברי 
הנמו"י דבעינן שתיעשה המעשה בשל ישראל. 
והש"ך בסי' רצו עמד בפלוגתא זו, ולפ"ז י"ל 
דחרוש בה טבאות מותר כיון שאינו בשל ישראל. 

ד"ז מבואר בדברי הגר"א שכתב בבאור הרמב"ם 
בכלאים שדווקא פרתי נאסר, והיינו שלא מהני 
השתכרות ישראל, כלו' פרתך ותבואתי, כיון 
שהחסימה אינה בשל ישראל, ובענין זה עצמו 
לא נחלק בהכרח התוס' שם בתירוצו השני. 
וכיון שכך הוא דעת המהריק"ו הכס"מ והגר"א 
אמאי נימא דהדר ביה הגר"א ונצטרך להעמיס 

כן במש"כ בליקוט עיין רצו.

אף בדברי התוס' יש לדון האם חרוש בה טבאות, 
שמקבל את החרישה עצמה דומה הוא לאמירה 

של זריעה שהוא תוצאה של מעשה האיסור.

	.אמש"כ דאף לרמב"ם יש לדמות שביעית לשבת 
אינו מוכרח שהרי דברי המהרש"ל שגרס בתוס' 
דאמירה לנכרי בשביעית אסורה יל"פ באמירה 
לגוי בשל ישראל, ולא בשל גוי, וכן הוא דעת 
תוס' ר"א שהוא רק בשכירות דקיי"ל לא קניא. 

ומצד איסור עשה ולא מצד אמירה באיסור לאו. 
]אולם מציינים שהמהר"ם שיק למד בדבריו 

שהוא בשדה גוי[.

	.אאאף במקום שנאסרה אמירה לנכרי, נראה שאין 
לאסור הגידולין כיון שאינו דומה לאיסור שבת 
שחזי' במכשירין לאסור, וראיה ממה שכתבו 
הפוסקים לדון בסי' רצז לגבי אמר לגוי להרביע 
בהמתו האם גזרו הנאה ממנו כמו לגבי סירוס 
ולא כתבו לדמותו לדין ליקוט ישראל בשבת 
ש"מ שהוא חומרא שנאמרה לגבי שבת בלחוד, 
וביותר דבשבת נאסר בלא אמירה ואילו גבי 
הרבעה וסירוס הנידון לאיסור הוא רק באמירה. 
אמנם זאת מצאנו, דבפסקי הרי"ד כתב בסוגיא 
דב"מ דאיסור ההנאה מסירוס הוא כאיסור 
הנאה ממעשה שבת כאשר גוי הדליק עבורו. 
וז"ל "דומיא דשבת דתנן גוי שהדליק את הנר 
משתמש ישראל לאורו ואם בשביל ישראל 

אסור".

	.אאומש"כ לאסור משום ספיחין, הרי איסור 
האמירה הוא איסור גברא ומה"ת לחדש איסור 
ספיחין מחמתו. וכ"ש מחמת סברא שאין הארץ 
שובתת מחמתו, שהרי אין כאן איסור שביתת 

שדהו וכ"ש אין כאן לאו דלא תיזרע.

תנובת השדה - תגובותתנובת השדה - תגובות
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ישא יאסי שביקיי חלע ב

ישא יוסף שביעית חלק ב
לא רבים הם הספרים שלא נכתבו בידי בעלי השמועה עצמם ואף על פי כן הם מעמידים את 
בעל השמועה כנגד עיני הקורא - כספרי 'ישא יוסף' מאת הגאון ר' יוסף י. אפרתי שליט"א ראש 
בית המדרש להלכה בהתישבות תלמידו המובהק של רבינו זצ"ל וממוסרי שמועתו המדייקים 
והנאמנים ביותר, אשר מעמיד בספריו את בעל השמועה הלא הוא מרן רבינו הגרי"ש אלישיב 

זצוק"ל כנגד עיני הלומד והמעיין.

כל כולם של ספריו מכניסים את הלומד אל "שולחן העריכה" של פסקי מרן זצוק"ל, מבאר 
את הנידון שהועמד בפני רבינו, את הנקודות עליהן עמד ועליהן חיווה את דעתו הברורה, את 
ההדגשים שביקש לתת ואת גודל ועצמת ההכרעה שבכל מקרה, איזו הלכה הוכרעה כספק, 
ואיזו כוודאי, לאלו הכרעות הוצרכו צירופים שונים ומהי חומרת הדברים בה ראה רבינו זצוק"ל 

את פני הסוגיא וההוראות למעשה.

לא באנו בשורות אלו לסקור את הספר ואין הדברים נכתבים במסגרת ביקורת ספרים הנהוגה 
במקומותינו, אלא זהו נסיון להשמיע את קולו של רבינו – קול ה' חוצב הלהבות ומפוצץ 
הסלעים, במאבק לשמירת שביעית כהלכתה, הספר מקיף מפסקיו של מרן רבינו זצוק"ל בכל 
ענייני שביעית אשר בעיצומה אנו נמצאים, בהיות וההשלכות מדיני שנת השבע נוגעים למעשה 
לכולנו עוד רבות בזמן – עד לאמצע וסוף השנה השמינית, פירות אוצר בית דין, שימוש בפירות 
שביעית דיני ביעור ועוד רבים רבים, רובם ככולם מעשיים ומשמעותיים למשך עוד זמן רב 

במחזור השמיטה בתוכה אנו מצויים.

כאמור עיקר מעלתו של הספר איננה רק בהבאת פסקי מרן זצוק"ל – אשר היא דבר נצרך וחשוב 
בפני עצמו לתועלת מבקשי הלכה ודורשי תורה, אלא בנוסף לכך יש בו משום העמדת הנושא 
על דיוקו כולל עמידה על שרשי הדברים וה'נקודה' שבכל הוראה ופסק. פעמים שהבנת עיקרון 
מסוים השזור לאורך כמה פסקים תשפוך אור על תכליתם ומגמתם ותשנה את תפיסת הסוגיא 

מריש עד גמר, אבל העיקר הוא לימוד משנת רבינו למעשה. 

כדוגמא ניטול את התשובות בספר העוסקות בעניני אוצר בית דין והוראותיו של מרן זצוק"ל 
אשר מצטרפות לאותן הלכות אוצר בית דין שלובנו בישא יוסף שביעית חלק א. 

כידוע, הלכות אוצר בית דין אינם מפורטות בשולחן ערוך סעיף אחרי סעיף אלא הן מבוארות 
בתוספתא )פרק ח( ובנוסף בדברי הרמב"ן )ויקרא כה, ז( והרשב"ש )בנו של התשב"ץ סי' רנח(, 
וכמעט ולא מצאנו סדרי הנהגות אוצר בית דין כהלכה בדברי רבותינו הקדמונים, ואף בהתחדש 
הישוב ובפרט הישוב החקלאי כמעט ולא מצאנו מלבד הנידון אודות אוצר בית דין בשנת תר"ע 
)ראה בהרחבה במבוא לשביעית להגר"א שלנגר זצ"ל עמ' 331(, ואכן צורתו המעשית של אוצר 
בית דין כהלכה חודשה בעיקר על ידי מרן החזו"א זצוק"ל, אולם כאמור פעמים הרבה יש 

להתבונן האם אוצר בית דין מנוהל כהלכה. 

בעיון בספר אנו מוצאים כמה וכמה תשובות ופסקים מרבינו זצוק"ל העוסקות בעניני אוצר בית 
דין, ורבים הם המבקשים לידע מהי הנקודה? מהו המהלך? אלו דברים 'אוצר בית דין' מתיר 

ואלו דברים אם אינם נעשים אין זה אוצר דין בית כלל. 

]הדברים מתבקשים יותר אחר שבישא יוסף חלק א סימן קז מובא מה שכתב המחבר על אוצר 
בית דין שמנוהל שלא כהלכה, הן מבחינת המלאכות והן מבחינת המסחר ולמכתב זה הוסיפו 
מרנן ורבנן הגרי"ש אלישיב, הגר"נ קרליץ והגר"ש וואזנר בחתימת ידם להינזר מאוצר בית דין 
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שאינו כהלכה. ומאידך, אוצר בית דין המנוהל כהלכה שחותם אמת בו הוא מוסיף קדושה 
לארץ שהרי באותם קרקעות נשמרת שביעית כהלכתה וחלוקת הפירות אף היא נעשית כדין[. 

אחת ההוראות המובאות בספר היא הוראת מרן זצוק"ל שלא לאפשר לאוצר בית דין כהלכה 
גם אם הוצאותיו רבו, לגבות מחיר שיהא שווה למחיר הפרי בשוק הרגיל. ועל הוראה זו עמד 

מרן בתוקף רב – כמובא בספר.

טעמה של הוראה זו, הינה משום שלדעת רבינו חלק יסודי ועיקרי מתפקיד אוצר בית דין היא 
לדאוג שעלות ההוצאות של פירות השביעית תהיה מוזלת משמעותית ממחיר מכירת פירות 
ואם דבר זה אינו נעשה אזי אין זה אוצר בית דין, וכמו שהתבטא מרן רבינו: 'לתקוני שדרתיך 

ולא לעוותיה. 

]ואכן כותב השורות שהינו קרוב לאותם שעוסקים באוצרות בית דין בהם נמנה הגאון המחבר 
שליט"א, כשלעצמו תמה מפני מה בכל יום ויום עוסקים בבדיקת המחירים בתחנות חלוקה 
הן ביחס לפירוט ההוצאות של כל תחנה ותחנה, והן לגבי התוצאה הסופית של המחיר הנגבה 
בתחנות, לכשהובהרו הדברים שלדעת מרן הגרי"ש הלכתית זו אחת מנקודות המהות של אוצר 
בית דין, הדבר מובן. אם כי יש לציין כי היו מגדולי ישראל זצ"ל שסברו כי אם אכן ההוצאות 

גבוהות אין מניעה מגבייתם[.

ואף שהדברים לא נאמרו מפורשות נראה כי ממוצא הדברים ניתן ללמוד כי תפיסה זו בתפקידו 
של בית הדין ודין אוצר בית דין כדאגה ועשיה לתועלת הציבור מפירות שביעית יש קשר בינה 
ובין הנידונים אחרים בהלכות נוספות שבאוצר בית דין, כגון הנושא של הנחת פירות שביעית 
ותחנת חלוקה גם אם היא נמצאת בתוך חנות מסחרית ובתנאי שהמחירים לחלוקת הפירות יעשו 
בהתאם להוראת הבית דין. דבר זה נידון גם בישא יוסף שביעית חלק א )עיין שם סימן צא אות 
כב וסימן צב אות כד(, ומתווספת לזה גם כן השאלה מפני מה אין חוששים לכך שיכנסו חשודים 
על השביעית ויקחו תוצרת הקדושה בקדושת שביעית, ויתירה מזו יכנסו נכרים ויטלו תוצרת 
זו. וזכינו שבישא יוסף חלק ב סימן קח הובא כי ביאור דעת מרן הוא שתפקיד בית הדין להביא 
פירות לחלוקה לכלל, אבל הוא איננו מחויב לפעול ולמנוע מנכרים הנוטלים תוצרת זו בתחנת 
חלוקה, אף שכמובן היה מקום לחלק בין הנידונים ואין דין אחד מחייב את משנהו, מכל מקום 
נמצינו למדים כי תפיסתו ההלכתית של מרן זצוק"ל בדבר תפקידו של בית הדין ומקומו בדין 
זה של אוצר בית דין כי תועלת הציבור היא היא תפקידו של בית הדין ואם משום כך נכון לחלק 
את התוצרת בחנויות - כך הדין, וגם אם על ידי כך לא יוכלו למנוע גם מנכרים ליטול מתוצרת 
זו. ]כניסת נכרים לחנויות בשנת שמיטה איננה נושא רק בפירות אוצר בית דין אלא גם בחנויות 
שיש בהם פירות נכרים שהכריע מרן החזון איש שיש בהם קדושת שביעית ויעויין בחוברת 

הליכות שדה גליון 158 מה שהובא שם בשם מרנן הגר"י שפירא והגר"ח גריינמן[.

בספר מתבארת גם כן משנת רבינו לשאלות הייחודיות של אוצר בית דין באתרוגים ובשאר ד' 
מינים, כולל הנהגת נטילת אתרוגים משדה המושבת כדין, ורבות יש ללמוד להלכה ולמעשה 

ממשנת רבינו בענין. 

אבל לא רק נושא אוצר בית דין והוראות רבינו בו נמצאים במרכז הספר, אי אפשר להתעלם 
מנקודות נוספות במשנת מרן זצוק"ל. העולה על כולנה הניסיון לשוב ולבאר לכל אחד ואחד 
אודות איסור ההסתמכות על מה שקוראים "היתר המכירה", אשר לצערנו אנו רואים במוחש 
– מה שכתב הרידב"ז בשם רבי אליהו גוטמכר שעד שנזכה לביאת משיח צדקנו הס"מ ימשיך 
להילחם בקיום מצוות שביעית כהלכתה ולכן, חוזר המחבר ומביא בתחילת הספר דברים 
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ישא יאסי שביקיי חלע ב

שנכתבו בהורמנא של מרנן הגרי"ש אלישיב והגר"ח קניבסקי זצוק"ל ובהם היסודות הפשוטים 
כי אי אפשר לומר כי יש מגדולי ישראל שיהיו תומכים בהיתר המכירה כאשר אין צורך קיומי 

בו, ואפילו אותם שהתירו הדבר בעבר לא התירו במצבנו אנו. 

ומלבד שבטל הצורך הרי אין מציאות של ביצוע המכירה כמו שכתבו גדולי ישראל בכרוז בחודש 
אלול תשס"ז )ונדפס בספר בעמוד יט(: "והנה כידוע כי לפני כמאה שנה בדוחק גדול של פיקוח 
נפש היו מגדולי ישראל אשר התירו כהוראת שעה לסמוך על היתר מכירת הקרקע אולם ברור 
כי בזמנינו הדבר פשוט וברור שגם המתירים לא נתכוונו להתיר לעת כזאת ואין שום גמירות 

דעת במכירה זו".

נידון נוסף המתבאר עוד מהוראותיו של מרן הגרי"ש בענייני שביעית הוא הנידון של גבולות 
הארץ, ובעיון בסימן יט שבספר, מעבר לחידושים שבו, מוסברת גם כן הוראתו הברורה של מרן 
זצוק"ל ששטחים מעל "המעלה השלושים" הינם בספק אם גדלו בארץ ישראל אולם למעשה 
בירקות אלו יש לנהוג בהם איסור אכילה )אמנם לגבי הכלים יעויין שם עמוד עח(, ומתבארת 
שם בדקדוק רב גישתו ומקורותיו לחלוקת הערבה לשניים והסתמכותו על חלוקת ה'מעלות' 

שבדברי הרמב"ם.

והנה הרמב"ן באגרתו לבנו כתב "וכאשר תקום מן הספר תחפש באשר למדת אם יש בו דבר 
אשר תוכל לקיימו", בכותלי הספר למדנו ממכתבם של גדולי ישראל מרנן הגר"ח קנייבסקי 
זצוק"ל ולהבחל"ח הגרי"ג אלדשטיין אודות פעולת בית המדרש אמונת איש לשמירת שמיטה 
בטיפולים בגינות הנוי ובפארקים וכדו' במרחב הציבורי של הערים והמועצות המקומיות בשטחים 
של אלפי דונמים. ובחסדי שמים בחלק גדול מהם נשמרה שביעית כהלכתה או לפחות הצליחו 
למנוע זריעה ונטיעה, ולוואי ויהי רצון כי מכותלי הלימוד בספר ובספרים אחרים יפקחו עיניהם 
של רבים לשמור שביעית כהלכתה שהרי אם גלות באה בגין אי שמירת שביעית הרי מידה טובה 

יתירה על מידה רעה פי חמש מאות, כמה גאולה תרבה בארץ בעזה"י. 
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משנת השדה
בימים אלו יצא לאור עולם, לאחר השקעה מרובת שנים, הספר "משנת השדה" פרי עטו של 
הרה"ג רבי אלחנן בקרמן שליט"א. הספר הנו ייחודי וראשון מסוגו, וחשיבותו לעולם התורה 
הנה רבה עד מאוד, סוגיות רבות שהיו עד כה עמומות עקב אי הבנת המציאות, תהיינה מעתה 

ברורות, הספר החדש מביא את השדה ומשנתו לבית המדרש. 

בספר "משנת השדה" מתבארות סוגיות הש"ס העוסקות בהלכות הנוגעות לעולם הצומח - 
הן בהלכות ברכות והן בשאר ענייני זרעים, בשילוב בירור המציאות בהרחבה, בשפה ברורה 
וקולחת ובצורה מדויקת מאוד, בליווי תמונות רבות ברורות ומאירות עיניים, כאשר בספר יש 

קרוב לארבע מאות תמונות.

בדורנו, בו רוב ציבור הלומדים מתגוררים בכרך, ואינם מכירים מקרוב את גידולי האדמה, נוצר 
קושי בהבנת סוגיות רבות אשר אינן מובנות דיין למי שאינו מכיר את הגידול החקלאי ואינו 

מתמצא בפרטים המציאותיים. 

את משימה חשובה זו נטל המחבר על כתפיו. בספרו הוא מבהיר היטב את המציאות הנידונה 
בסוגיות ומתארה לפרטי פרטים, כך שגם הלומד שלא ראה מעולם את הצמח, יכיר אותו היטב, 

כאילו גדל ליד ביתו. 

לשם כך לא חסך המחבר מזמנו, מאונו ומהונו, וירד אל השדות והמטעים שוב ושוב במשך כמה 
וכמה שנים, בעונות שונות ובזמנים שונים, בכל שלבי הגידול, ובירר היטב את המציאות בשטח, 
כך יכול להגישה לפני הלומדים כשולחן ערוך ומזומן, כל זאת בשילוב ביאורי הסוגיא, ודברי 

הראשונים והאחרונים בעמל התורה וביגיעתה.

בצורה זו הסוגיא המבוארת מאירה אור חדש במציאות ומגדירה אותה על נכון במבט תורתי 
בהיר וישר, והכרת המציאות והבנתה מאירה את הסוגיא באור חדש, מבארת עוד סברא דקה 
שנעלמה מעיני הלומד מחוסר ידיעת הפרטים, מפשטת את הדברים אשר עמדו לנגד עיני רבותינו, 

מיישבת עוד מילה שלא נודע פשרה ומעמידה עוד הלכה באור יקר, פשוט ומובן.

סוגיא אחר סוגיא – מושג אחר מושג - צמח אחר צמח, מתבארים על נקלה בשפתו הבהירה 
והקולחת של המחבר, ונראים חיים ועומדים בצבעים העזים של תמונת המציאות, עליה מרחפים 

דברי אלוקים חיים. 

זרע ונביטה, פרח ופרי, ורד ושושנה, גפן וסמדר, דקל ותמר. מהו לבו של הדקל? ואיך נראים 
שורשי הדודאים, הדמות אדם להם? מראה דקל הזכר ודקל הנקבה ומאפייניהם, אשר סוגיות 

רבות בש"ס עוסקות בהם, ארבעת חלקיו הנאכלים של הצלף ועוד עניינים רבים ומגוונים.

על כל אלו דן המחבר בהרחבה ובמתיקות והוסיף חידושים שנתחדשו בזמננו שעליהם דנו 
הפוסקים, כמו גידולי מים, הכלאות בין מינים שונים ועוד. 

כל העניינים האלו נידונים בבהירות ובחיות בחיבור ונלמדים הדק היטב בשיטות רבותינו - תנאים 
ואמוראים, ראשונים ואחרונים, כשהם מקבלים, ביאור, משמעות, סדר והיגיון. 

למאות התמונות החיות והברורות המלוות את הספר ייחודיות ברורה, והיא שהמחבר לא הסתפק 
בתמונה או בשתיים של כל צמח, אלא טרח להציג תמונות המפרטות את כל שלבי גידול הצמחים, 
החל מהזריעה ועד קטיף הפרי, שכן רק באופן כזה, יוכל הלומד להכיר את הצמחים שאינם 
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ישוי השדה

מוכרים לו ולהבין היטב את דברי הסוגיא, כשהדברים נפרשים לפניו שלב אחר שלב. בתחילת 
הספר הוסיף המחבר 'פרקי מבוא' המבארים את יסודות גידול הצמחים לצורך הבנת הסוגיות.

בכל שלבי יצירת הספר היו שותפים רבים שחברו יחדיו לסייע ללומדי התורה להבין סוגיות 
הש"ס; מגדלים וחקלאים, מומחים לאגרונומיה ולבוטניקה, כל אלו היו שותפים לפרויקט הגדול 
- מי בסיורים רבים עם המחבר בשדותיהם, ומי בעריכת ביקורת מקצועית על הפרקים והוספת 

הערות והארות רבות. 

כל אלו שינסו מותניהם והצטרפו ללהט שליווה את המחבר להביא את משנת השדה אל דפי 
הגמרא, אל פירושי הראשונים, ואל פסקי הרמב"ם, הטור והשולחן ערוך. 

בנוסף, תלמידי חכמים ומורי הוראה הבקיאים בתחומים אלו ובהם הגאון רבי שאול רייכנברג 
שליט"א מח"ס משפטי ארץ עברו בעיון על הפרקים, האירו והעירו את הערותיהם, הוסיפו את 
דיוקיהם, לדייק עוד ועוד בדברים. חלק מפרקי הספר התפרסמו בשנים האחרונות בגליונות 

הליכות שדה בהוצאת בית המדרש להלכה בהתיישבות – אמונת אי"ש. 

זכה המחבר שמרן בעל "דרך אמונה" הגאון רבי חיים קניבסקי זצוק"ל עיין בספרו ושמח שמחה 
גדולה על בירור כמה סוגיות שעסק בהן בספרו "דרך אמונה", ועל ידי בירור המציאות שבספר 
"משנת השדה" נתבררו ונתחוורו  הדברים היטב. הספר זכה להסכמתו הנדירה של מרן זצוק"ל 
בה כתב: "אשר על ידו מתברר כמה וכמה עניינים בש"ס ובראשונים ובאחרונים מה שלא הובררו 

שפיר עד עתה, ראיתי ושמחתי".

ואכן ספר זה הוא שמחה גדולה בעולם התורה, שמחה של בירור, שמחה של בהירות, של טל 
שמים משמני ארץ וברכה גדולה. כאשר הלומדים יוכלו מעתה לברר ולהאיר היטב את הסוגיות 

באופן קל, ברור ומאיר עיניים.

על שדרת הכריכה מסומנת נקודה אחת, מה שמלמד על כוונת המחבר להוציא בעזרת ה' כרך 
נוסף, יתן ה' ותצלח המלאכה בידו להוסיף עוד ועוד להבנת התורה.

הספר יוצא לאור בסיוע בית המדרש להלכה בהתיישבות – אמונת איש. ונמכר בימים אלו 
בחנויות הספרים ובספריית בית המדרש הלכה בהתיישבות.
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זהירות - כלאי אילן!
עם סיום שנת השמיטה, רבים אשר חפצים לגדל או מגדלים כבר עצי פרי בגינותיהם, מבקשים 
לחדש את גינותיהם וחצרותיהם בעצי פרי פורחים ומניבים, אמנם עליהם לדעת כי אף שעל 
ידי כך זוכים הם לקיים ממצוות הארץ ומביאים ברכה אל ביתם, מכל מקום עליהם לחוש שלא 

יעברו באיסורים השייכים לשנה זו של שמינית וכן לאיסור הרכבת כלאים, וכדלהלן:

שתילי אילנות שהוכנו בשביעית באיסור, אסור להשתמש בהם ולנוטעם באדמה אלא יש חובה 
לעקרם, ולכן חובה היא לקחת רק ממשתלה מפוקחת שאכן השתילים הוכנו בה כדין. 

רוב שתילי אילנות הפרי המצויים במשתלות הינם מורכבים - הרכבה היא יצירת אילן משני 
מינים, ה'רוכב' ממין אחד נטוע על גבי ‘כנה' ממין אחר. ה'רוכב' הוא הענף שממנו גדל הפרי 
שאותו רוצים, ואותו מרכיבים על גבי ‘כנה' שהוא גזע מותאם לתנאי הקרקע, או שהוא יותר 

חזק וכדומה, וכך מתקבל עץ חזק ששורשיו איתנים ופריו משופר. 

מן התורה אסור להרכיב אילנות משני מינים זה בזה, דהיינו אסור להרכיב ‘רוכב' ו'כנה' שאינם 
מאותו המין. 

במציאות כיום חלק גדול משתילי הפרי המצויים במשתלות שאינם מפוקחות מורכבים באיסור 
מין בשאינו מינו.

רבים סבורים בטעות כי משום שאנו פוסקים להלכה שמותר לקחת יחור ]ענף[ מאילן מורכב 
שגדל בכלאים וליטוע אותו, הוא הדין שמותר לקחת שתיל מורכב וליטע אותו באדמה, וכדומה. 

אך אין זה כך, והדין הברור הוא שגם אילן שכבר הורכב באיסור אסור לנוטעו, ולפיכך אסור 
להעביר מעציץ נקוב לשאינו נקוב, וכן אסור לקחת שתיל אילן מורכב וליטוע אותו באדמה, 
משום שפעולות אלו נחשבות נטיעה, כמבואר בחזו"א )כלאים ב, ט ודיני כלאים אות לה(. ולא 
הותר אלא ליטוע יחור ]ענף[ שיוצא מן האילן המורכב, בין אם הענף הוא מן הכנה ובין אם 

הענף הוא מן הרוכב.

בתשובה המצורפת למאמר זה מובא מכתבו של מרן הגר"ח קניבסקי זצוק"ל ובו הוראתו הבהירה 
והברורה שאכן אסור ליטוע ולהעביר אילן מורכב והרי הוא כמרכיב מין בשאינו מינו, ולא היינו 

נצרכים לפנים אלא משום שהטעות בזה מצויה.

אם פעם ענינים אלו היו נוגעים רק לחקלאים או לאנשים מסוימים שגילו ענין בגידולי עצי פרי 
בעציצים או בגינות, הרי שהיום המצב שונה לחלוטין, ורבים מצאו בנפשם את הנטיה לעקוב 
אחרי התפתחות פרי בעציץ ולהשתובב למראהו, או לנכש תחת עץ מניב בגינה, ואכן כמה 
מעלות טובות של קיום מצוותיה של הארץ קבלו אלו, אלא שכפי שנתבאר לפתח חטאת רובץ 
והמכשלה מצויה, ומשום טעות זו קורה שגם יראים המקפידים על קלה כבחמורה נכשלים 
וקונים שתילים שאינם מושגחים, ופעמים רבות שתילים אלו מורכבים מין בשאינו מינו, וכך 
באי שימת לב - סיכוי רב הוא שבגינתם או בביתם - בעציץ תמים למראה קיים אילן מורכב 

באיסור, שנטיעתו והעברתו היא איסור גמור.

מלבד האיסור ליטוע אסור גם כן לקיים אילן מורכב, וישנה חובה לעוקרו, ומכל שכן אסור 
להשקותו ולטפחו.

עוד יש לדעת כי גם הרכבות על ‘ספק מינו' כלומר על מיני אילנות שהסתפקו בהם רבותינו 
האם הם נחשבים מין אחד או שני מינים, אסורות כספק דאורייתא, ואף שלגבי 		סוראק	וםא
הקלו רבותינו במקרים מסוימים מכיון שהוא איסור דרבנן וישנם צירופי ספיקות שונים שאין 
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ההיראי ש רלאי אילןז

כאן המקום לפורטם, מכל מקום היתר זה הוא רק במקרים מסוימים ורק לגבי השקיה וטיפול 
באילן נטוע במקומו, אך לא בהעברת העץ וכדומה שהיא כהרכבה לכל דבריה ואסורה גם בספק.

מי שאינו מומחה לא ידע להבחין האם שתיל או אילן הוא מורכב או לא, וודאי לא ידע להבחין אם 
הרכבתו היא מין במינו או מין בשאינו מינו, שזהו ענין הדורש הן ידע הלכתי, על פי מה נקבעת 
חלוקת המינים לגבי כלאים, והן ידע מציאותי, בחלוקת הזנים, בדמיון העלים ועוד פרטים רבים 
מפרק א של מסכת כלאים ורבותינו הפוסקים. וזאת משום שחלוקת המינים לגבי כלאים אינה 
תלויה בחלוקה הבוטנית – מדעית, אלא חלוקה הלכתית התלויה בפרטים רבים, בהכרעות בין 

שיטות הראשונים שדנו בסוגיא זו ובדברי גדולי האחרונים והוראות רבותינו.

לצערינו מכיון שאין ביקוש מסחרי להרכבות כשרות, ]שהרי האיסור הוא על המגדל ולא על 
התוצרת[, ומציאה ופיתוח של הרכבה כשרה מין במינו שתהיה איכותית וטובה, היא ענין שדורש 
זמן וממון רב, כמעט אין בנמצא עוסקים בתחום מלבד החלוצים לדבר ד' ה"ה ר' אריאל פוקס 
מקרית יערים, וצוות המשתלה שעמו העמלים בנושא כבר מזה שנים ולקחו על עצמם לנסות 
למצוא ולפתח שתילים כשרים, נטיעות המורכבות רק ממין על מינו על פי גדרי ההלכה ללא 
כל חשש. כפי שנכתב מדובר בעמל ויגיעה ועלות גבוהה שכל כולה לשם שמים ושלא על מנת 

לקבל פרס, בכדי ששומרי תורה יוכלו לטעת עצי פרי שאין בהם חשש כלאים.

דא עקא שלמרות שאיכא דרכא אחרינא, לא רבים שמעו את שימעה של המשתלה הכשרה, 
ולא רבים מודעים לאיסור שבדבר, וכמו כן אינם מודעים לכך שרוב האילנות מורכבים ורבים 
מהם על אינו מינו, אי לכך פנה מרן הגר"ח קניבסקי זצוק"ל במכתב אל ה"יהודים יר"ש נכשלים 
ח"ו וקונים לגינת ביתם שתילים מורכבים מין בשאינו מינו" כלשונו, והורה כי “המבקש ליטע 
עצי מאכל בחצרו ומבקש שלא להיכשל יכול לקנות שתילים במשתלה זו" ומכאן ילמדו שומרי 
תורה והלכה לקיים עליהם כדברי האיגרת הזו, להימנע מדבר איסור וחילול קדושת ארץ ישראל 
היל"ת ולהביא ברכה אל ביתם מתנובת ארץ ישראל להתברך בברכת יצחק אבינו כי יתן לנו הא' 

מטל השמים ומשמני ארץ בהיתר ולא באיסור.

כמובן שבמשתלה זו השתילים כולם נעשו כדין ללא איסורי שמיטה כלל כדין תורה והלכה.

המשתלה ממוקמת בלב קרית יערים ]טלז סטון[ וכבר היום מספקת מגוון נטיעות פרי כשרים 
למהדרין ללא חשש הרכבת איסור: אגסים, אתרוגים, פירות הדר, אבוקדו ועוד.

foxi280@gmail.com :טלפון המשתלה: 054-666-7640 | דוא"ל
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אנו שמחים להגיש בפניכם את לוח מועדי הביעור ליבולי שמיטה תשפ"ב, הלוח כולל כל מועדי 
הביעור לגידולי שנת השמיטה משלהי שנת השבע עד סוף גידולי השמיטה בשנת תשפ"ג, לוח 
מועדים זה יצא לאור אחרי חודשי עבודה רבים, מלאכה מאומצת לאורך שבועות, סיורי שטח 
ושיחות מעמיקות עם עשרות חקלאים, מגדלים, משווקים, אגרונומים ומומחי חקלאות שונים. 

רבני בית המדרש והמכון לא חסכו כל מאמץ על מנת להשיג את המידע הנחוץ לגבי כל מין ומין 
והליכותיו, בהתייחס לשטחי הגידול השונים שלו בארץ.

דרכי הגידול – התפתחות הצמח והקטיף של כל מין ומין, יכולות הישרדות הפרי בקרקע בהתאמה 
לעונות השונות ועוד, כשכל פרט משליך ומחייב ללבן שוב את גדרי ההלכה בחישוב דין ג' ארצות, 
חנטה, עונת המעשרות, כלה לחיה, שמור אינו מציל, אוכלין על הדיופרא, דבר המתקיים בארץ, 

ועוד ועוד סוגיות המחייבות הכרעה על מנת לקבוע את מועדי הלוח מדויקים ככל הניתן. 

זכינו ובראשנו עומדים ראש בית המדרש מורינו הגאון רבי יוסף אפרתי שליט"א מקים עולה 
של תורת הארץ, אשר ידיו רב לו גם בשימושה של תורה ובהעברת פסקי רבותינו ועטרה להם 
רבינו מרן הגרי"ש אלישיב זצוק"ל, והגאון רבי שאול רייכנברג שליט"א מחבר ספר 'משפטי ארץ' 
אשר נודע שמו בשערים בדיני המצוות התלויות בארץ ובכל הדבר הקשה שפטו הם והתוו את 

הדרך לילך בה, על פי פסקי רבותינו.

להכנת לוח זמני הביעור נדרשנו לסיוע רב ממשגיחי מערכת 'כשרות למהדרין', חקלאים, 
מדריכים חקלאיים ועוד רבים וטובים אשר נרתמו למחקר המקיף וליוו אותנו בסיורים בשטח, 
מלבד המידע המקיף והגדול אותו סיפקו לנו משגיחי מערכת הכשרות דרכם גם הגענו לחקלאים 
ומגדלים אגרונומים ומומחים אשר נדרשו לבירור המקיף שנדרש על מנת להוציא לוח זה, 
תודתנו וברכתנו נתונה להם שלא חסכו מזמנם ואונם על מנת לסייע לנו בהבאת מידע ובירור 
פרטים שוב ושוב אודות צורות הגידול השונות תקופות זמנים וסדרי קטיף, זאת תוך כדי עבודת 
הקודש בכשרות שנת השמיטה המחייבת פעילות מאומצת סביב השעון ללא לאות, ישלם ד' 
להם ולנלווים אליהם כל המסייעים למלאכת הקודש ותהי משכורתם שלימה ויזכו לברכת שנת 

השבע וזכות הרבים על ראשם ועל ביתם.

הנהלתאהמכון

 	ו"לאעלא			אהמכוןאל	קראה	קל	ותאעלאפ	אהתורהא
ת.	.א155א		א	נ	מ	ןא7681200א	ל'א08-6800050

נערך על ידי צוות חוקרי המכון ורבני בית המדרש להלכה בהתישבות 
 בראשות ד"ר רבי משה זקס, הרה"ג רבי שאול רייכנברג, 

הרב יחיאל איתמר והרב יונה פרידלנדר שליט"א
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לוח 
ביעור 
שביעית
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עיקרי הלכות 'ביעור' למעשה
	.א פירות וירקות הקדושים בקדושת שביעית מותר לאוכלם כל זמן שמצוי מאותו המין בשדה. 
משכלה אותו המין מהשדה, אם נמצא ברשותו יותר ממזון ג' סעודות )להגדרת ג' סעודות ראה 
'משפטי ארץ' שביעית פרק ל(, עליו להוציאם מביתו ולהפקירם בפני שלושה. משלא זכו אחרים 

במה שהפקיר, רשאי המפקיר לזכות בהם בחזרה.

	. מצוות ביעור נוהגת בפירות האילן של שביעית שגדלו אצל ישראל, וכן בירקות ובמיני תבלין 
- שאין בהם איסור ספיחין - שגדלו אצל ישראל, וכן בפירות האילן ירקות וקטניות שגדלו אצל 

נכרים משבאו לידי ישראל - לנוהגים קדושת שביעית ביבול נכרים. 

	.אפירות שביעית שהיו ברשות ישראל והגיע זמן הביעור ולא ביערם ]אף בשוגג[ נאסרו באכילה, 
ויש אומרים שאם לא ביערם מחמת אונס ]או שוגג[ עליו לבערם מיד כשנודע לו הדבר, והפירות 

מותרים. 

	.א פירות ישראל שכשהגיע זמן הביעור היו ברשות נכרי, או פירות נכרי שהיו ביד הנכרי בזמן 
הביעור ]לנוהגים בהם קדושה[, צריך לבערם ביום שקונה מהנכרי. וכן פירות נכרים בידי ישראל 
]לנוהגים בהם קדושת שביעית[, צריך לבערם. הנוהג קדושת שביעית בפירות נכרים וקונה 
את הפירות - לאחר זמן הביעור - מיהודי שאינו נוהג בקדושתם, מסתבר שלדעת מרן החזו"א 
זללה"ה אין להשתמש בהם, ויש אומרים שניתן לבערם ]להפקירם[ תיכף לאחר שקיבלם, )ראה 

'משפטי ארץ' שביעית פרק לב סעיף ז(. 

ה.אאת זמן הביעור קשה לקבוע במדויק, הדבר תלוי בכמות הפירות שנשארים בשדה לאחר סיום 
האסיף, בזמן שהפירות נרקבים, ובירקות גם בזמן שחורשים את השדות לאחר האסיף, לכן יתכנו 
פרקי זמן בהם ספק אם כבר כלה מהשדות. במשך זמני הספק יש להפקיר בכל יום או להפקיר 
בתחילת תקופת הספק וכשמכניסם לביתו יתכוון שלא לזכות בהם ויאמר לאלו שבפניהם הפקיר 
שאף שמכניסם לביתו הם הפקר ואפשר לקחתם. יש להשאירם הפקר עד שיגיע הזמן שוודאי 

כלה מהשדה ]ראה 'משפטי ארץ' שביעית פרק לא סעיף ט[. 

באלו דברים מצויה מצות ביעור
מצות הביעור מצויה יותר במוצרים המשתמרים למשך זמן ]אף לאחר שכלו מהשדה[, כגון 
במוצרים המשתמרים בקירור, הקפאה, שימורים, מיצים, יינות או מוצרים יבשים ]כגון קטניות 

ופיצוחים המשתמרים זמן רב[, וכן במוצרים תעשיתיים שמעורבים בהם פירות שביעית.

 בחלק מהירקות והפירות הטריים אין השלכה מעשית כל כך לדין ביעור, מאחר וירק או פרי 
הנאכל טרי בד"כ אינו נשמר מעבר למועד שכלה לחיה בשדה )מלבד מקרים בהם שמרו אותם 
בהקפאה או תבשילים שנעשו מהם, וכדומה, בכמות הגדולה יותר משיעור ג' סעודות(. להבנת 
הענין ניתן דוגמא של פרי וירק הנשמרים במחסנים ובתי קירור ומשווקים משך תקופה ממושכת 
לאחר סיום עונת הקטיף: אגוז, שקד, אגס, תפוח, אשכולית, תפוז, לימון, אבוקדו, קיווי, רימון, 
תמר ועוד. בצל, שום, בטטה, תפוח אדמה, גזר, דלעת, דלורית, אננס, חזרת, אבטיח, גרעיני 
חמניות ואבטיח, חימצה )חומוס(, אגוזי אדמה ועוד. בלוח 'מועדים לשמיטה' שפרסמנו בכניסת 
שנת השביעית, פירטנו לגבי כל מין את המועד בו מגיעה לשווקים תוצרת של השנה השמינית 

שבה כבר אין קדושת שביעית. 
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הסבר קצר ללוח מועדי הביעור
המועדים בלוח נקבעו לפי שיטת מרן החזו"א, שסבר שפרי ]וכן ירק וקטנית[ 
השייכים לשנה השמינית אינם מצילים מן הביעור, כלומר אע"פ שמינים אלו 
מיבול שמינית מצויים בשדה בזמן שלא כלו מיבול שביעית, לא מתחשבים בהם 
לענין ביעור, ואם יבול שביעית כלה מן השדות והמטעים הגיע זמן הביעור. אמנם 
בחזון איש נראה שהסתפק שמא ירקות שהגיעו לעונת המעשרות בשביעית 
אף שגדלו ונלקטו בשמינית שדינם כיבול שמינית ואין בהם קדושת שביעית 

]שבירקות הולכים אחרי זמן הלקיטה[, מכל מקום מצילים מן הביעור.

משום כך במיני ירקות בהם מצוי בשנה שמינית מאותו המין יבול שהגיע לעונת 
המעשרות בשביעית הובאו שתי שיטות: שיטה א': הזמן שכנראה כלה מן 
השדות ממה שנלקט בשביעית )נפל, בררה וכדומה שנשארו בשדה(. שיטה ב': 
הזמן שכלה מן השדות היבול שהגיע לעונת המעשרות בשביעית. שיטות אלו 

מופיעות בלוח הירקות, ובלוח התבלינים )בתבלינים שהם ירק(.  

הערהאו		הרהא– המועדים הרשומים בנויים על הערכות בהסתמך על נתונים 
שאספנו, שכללו ביקורים בשטח ובדיקה מול מגדלים ואגרונומים. אעפ"כ קשה 
עד מאד לדייק בהם עד תום וייתכנו שינויים. בחלק מן הפירות צויין בהערה 
כי התאריך הינו משוער - בפירות אלו הסתמכנו על מומחים משום שלא ניתן 
היה לבדקם בשטח, במידה ויחולו שינויים נשתדל לפרסמם לידיעת הציבור.  

לזמן הכילוי כתבנו לכל מין שני תאריכים, א. המועד בו אנו מעריכים שיתכן 
שכבר אין בשדות ובמטעים כמות מספקת של פירות וירקות ראויים לאכילה 
]לבעלי חיים[ כדי להציל מן הביעור, במועד זה יש לבער מספק ]כמבואר 
לעיל[. ב. המועד בו אנו מעריכים שהפירות והירקות כבר כלו לגמרי מהשדות 
והמטעים, במועד זה עבר זמן הביעור ודאי, וממנו והלאה ניתן לזכות בפירות 

שהיו עד עכשיו הפקר בביתו.
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 תחילתשם הפרי
זמן הספק

הזמן שודאי כלה 
מהשדה

הערה

ג אלול פ"גיד אב פ"ג		וק	ו

		ו		ם

לא ידוע על גידול מסחרי בארץ		ו		אמלך

לא ידוע על גידול מסחרי בארץ		לסרא)לו	(

כא כסלו פ"גכא חשון פ"גמק	מ	ה

לא ידוע על גידול מסחרי בארץפ	ס	וקא	ל		

קטיף אחרון ו חשון פ"גכלה במהלך הקיץפק	ן

כא חשון פ"גו תשרי פ"ג		ס

רוב הפרי הגדל בארץ הוא בחשש ערלה	וכמנ	ות

טו ניסן פ"גא אדר פ"ג	נונה

משוערכד שבט פ"גכב טבת פ"ג	פרסמון

כפי הנראה לדעת הגרי"ש אלישיב זצוק"ל יש לחוש כא כסלו פ"גכא חשון פ"ג	פרסק
שכלה לחיה מכ' תשרי פ"ג - הזמן שכלה בדרום.

משוערכא תמוז פ"גכא סיון פ"ג	שכול	ת

משוערא אדר פ"גא שבט פ"ג	תרו	

משוערכב טבת פ"גכא כסלו פ"ג	ו			ה

ב אב פ"בז תמוז פ"ב	ו			ןאו	ו			ן

ראה כל מין במקומוה	ר	ם

בגמרא וברמב"ם מובא מועד זה וכן נהגו, אמנם בזמננו שבועות פ"גשבועות פ"ג		תא
הם כלים קודם לכן.

משוערא ניסן פ"גא טבת פ"ג 		וש

משוערא ניסן פ"גא אדר פ"ג	רו	א

כט אלול פ"בכח אב פ"בל	צ'	

בצפון כלה בין ח אדר פ"ג ל - ט ניסן ל	מה
פ"ג   בדרום כלה בין יב סיון פ"ג ל - 

יא תמוז פ"ג

משוער

משוער. נקטנו כאן את זמן הביעור ממתי שכלו הפירות א חשון פ"די ניסן פ"גל	מון
שהגיעו לעונת המעשרות לפני ראש השנה פ"ג עד הזמן 

שכלו הפירות שחנטו לפני ראש השנה פ"ג.

משוערי ניסן פ"גח אדר פ"גל	מקוו	

א אלול פ"בטו תמוז פ"במשמש

י שבט פ"גח טבת פ"גמנ	ו

פירות
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 תחילתשם הפרי
זמן הספק

הזמן שודאי כלה 
מהשדה

הערה

כפי הנראה לדעת הגרי"ש אלישיב זצוק"ל יש לחוש כא כסלו פ"גכא חשון פ"גנק	ר	נהא)	פרש		ף(
שכלה לחיה מכ' תשרי פ"ג - הזמן שכלה בדרום.

זמן זה נזכר בגמרא ונפסק ברמב"ם וכן נהגו. אמנם ערב פסח פ"גערב פסח פ"גענ		ם
בזמננו הם כלים כבר בשבט ואדר.

 רוב הפרי הגדל בארץ פ	פ		
הוא בחשש ערלה

משועריב תמוז פ"גיב סיון פ"גפומלהא

משועריב סיון פ"גי אייר פ"גפומל	ת

משוערכה שבט פ"גכה טבת פ"גפ		ו’	ה

 משוער.כד שבט פ"גי חשוון פ"ג צ	רא)סברס(
נקטנו כאן את זמן הביעור ממתי שכלו הפירות שהגיעו 
לעונת המעשרות לפני ראש השנה פ"ג עד הזמן שכלו 

הפירות שחנטו לפני ראש השנה פ"ג.

קומקוו	 )תפוז 
סיני(

משועריב תמוז פ"גיב סיון פ"ג

משוערי ניסן פ"גי שבט פ"גק	וו	

קלמנ		נהאוש	רא
קל	פ	ם

משוערכו תמוז פ"גיב סיון פ"ג

משוערז טבת פ"גז כסלו פ"גקרמ	ולה

משוערכב טבת פ"גכא כסלו פ"גר	מון

יב טבת פ"גכ תשרי פ"גש		ף

יז תמוז פ"ביט סיון פ"בשסק

רוב הפרי הגדל בארץ  הוא בחשש ערלהשעונ	תא)פס	פלורה(

במהלך החורף לאחר א טבת פ"גשק	
גשם משמעותי 

השקדים מרקיבים

זמן זה נזכר בגמרא ונפסק ברמב"ם וכן נהגו. אמנם חנוכה פ"גחנוכה פ"גת	נה
בזמננו המציאות השתנתה והתאנים הוותיקות כלות כבר 
בחשון, הארגמניות כלות בסוף טבת. ויש מקום לבערם 

מאוחר יותר. התאנים המיובשות מיובאות  מחו"ל.

זמן זה מוזכר בגמרא ונפסק ברמב"ם וכן נהגו. אמנם פורים פ"גפורים פ"גתמר
בזמננו הם כלים בניסן. לאחר גמר הקטיף הם משווקים 

משך זמן רב מהקפאה או מיובשים.

משוערכח אלול פ"גכו תמוז פ"גתפו	

משוער. כפי הנראה לדעת הגרי”ש אלישיב זצוק”ל יש יט שבט פ"גכא כסלו פ"גתפו	אעץא
לחוש שכלה לחיה מא’ אלול פ”ב - הזמן שכלה בדרום.
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תחילת זמן הספק - שם הירק
שיטה א

הזמן 
שודאי 
כלה 

מהשדה - 
שיטה א 

תחילת 
זמן 

הספק - 
שיטה ב

הזמן 
שודאי 
כלה 

מהשדה - 
שיטה ב

הערות

ז תשרי פ"גיח אלול פ"ב					

האננס המיובש והמשומר הינו מיבול חו"ל שאין בו א אדר פ"גא שבט פ"גא תשרי פ"גא תשרי פ"ג	ננסא	ר	
קדושת שביעית וביעור

לא ידוע על שתילה 	ספר	וס
המיועדת לשיווק אצל 

נכרים

א טבת פ"גא חשון פ"גא חשון פ"גטו תשרי פ"ג	ר		שוק

הבטטה מתוצרת הארץ עד תקופת תמוז פ"ג  טו כסלו פ"גא חשון פ"גטו חשון פ"גטו תשרי פ"ג			ה
הינה מלקיטת שביעית 

א כסלו פ"גטו תשרי פ"ג	מ	ה

בננות הנמכרות עד י"א תשרי פ"ג הינם מלקיטת כה כסלו פ"גי חשון פ"גא חשון פ"גא תשרי פ"ג	ננה
שביעית 

שלש א תשרי פ"ג	צלא		ש
שבועות 

אחר גשם 
משמעותי

הבצל היבש המשווק עד תקופת אדר פ"ג הינו י שבט פ"גי טבת פ"ג
מלקיטת שביעית, לאחר מכן יתכן גם מלקיטת 

שביעית

כד תשרי ז תשרי פ"ג	צלא	רוק
פ"ג

א טבת פ"גז כסלו פ"ג

הגזר המשווק עד תקופת שבט פ"ג הינו מלקיטת כ"ג אב פ"בא תמוז פ"ב		ר
שביעית, לאחר מכן יתכן גם מלקיטת שביעית

	מ	האר	ה פלפל

י כסלו פ"גי תשרי פ"ג	לור	תא

י כסלו פ"גי תשרי פ"ג	לעתא

ל תשרי א תשרי פ"גא תשרי פ"ג		רת
פ"ד

יז כסלו פ"ד

כד תשרי ז תשרי פ"ג	סה
פ"ג

י כסלו פ"גי חשון פ"ג

כה תשרי טו חשון פ"גז תשרי פ"ג	צ	ל
פ"ג

 יש לשים לב כה חשון פ"ג
 בסלטים המוכנים הנמכרים בחנויות בשנת 

תשפ"ג יתכן שישנם חצילים מלקיטת שביעית.

כד תשרי ז תשרי פ"גכוס	רא)על	ם(
פ"ג

כג כסלו 
פ"ג

כא טבת פ"ג

ראה גם הסבר במבוא ללוח לעיל. בירקות יש 
להבדיל בין ירקות שנשמרים בבתי קירור וכדומה, 
או שעושים מהם שימורים וקפואים, שבהם מצוי 
מצות ביעור, לבין ירקות המשווקים טריים שבהם 
נדרשים למצות ביעור רק במידה ומשמרים כמות 
גדולה במקרר הביתי או בתבשיל מוקפא וכדומה. 

מועדי הביעור המובאים בלוח זה לגבי השנה 
השמינית, הם לירקות שנקטפו בסוף השמיטה 
ואין בהם איסור ספיחין ]כגון יבול נכרי[. ירקות 

אלו שנקטפו אחר ראש השנה, בדרך כלל אין בהם 
חובת ביעור )הגם שנוהגת בהם קדושת שביעית 
עד שייקטפו כמותם מזריעת השמינית או עד 
חנוכה(. בירקות, כתבנו שתי שיטות, הראשונה 
היא הזמן שבו ירקות שנלקט בשביעית כלו מן 
השדה, והשניה הזמן בו כלים מן השדות ירקות 
שהגיעו לעונת המעשרות בשמיטה אף שממשיכים 
לגדול בשמינית, כפי הנראה החזון איש הסתפק 
בכך. )ראה בהרחבה לעיל סעיפים א-ב בהקדמה(

ירקות
תחילת זמן הספק - שם הירק

שיטה א

הזמן 
שודאי 
כלה 

מהשדה - 
שיטה א 

תחילת 
זמן 

הספק - 
שיטה ב

הזמן 
שודאי 
כלה 

מהשדה - 
שיטה ב

הערות

כג חשון א כסלו פ"גי תשרי פ"גכרו	א		ום
פ"ג

טו טבת פ"ג

כג חשון א כסלו פ"גי תשרי פ"גכרו	אל	ן
פ"ג

טו טבת פ"ג

יח תשרי ז חשון פ"גטו תשרי פ"גכרו		תא
פ"ג

כה כסלו פ"ג

כד תשרי ז תשרי פ"גסלר	אעל	ם
פ"ג

א שבט פ"גא טבת פ"ג

טו שבט א כסלו פ"גי תשרי פ"גסלר	אשורש
פ"ג

א ניסן פ"ג

יתכנו שינויים והזמן יהיה מוקדם יותרי ניסן פ"גא טבת פ"גטו חשון פ"גטו תשרי פ"גלוףא)כרת	(

כה כסלו פ"גי חשון פ"גא כסלו פ"גכ תשרי פ"גלפת

א תשרי א חשון פ"גא תשרי פ"גמלון
פ"ג

י חשון פ"ג

יש לשים לב כי הרבה מהמלפפונים הנמכרים ז כסלו פ"גז חשון פ"גז חשון פ"גכב תשרי פ"גמלפפון
בקופסאות שימורים במשך שנת פ"ג הינם 

מלקיטת שביעית

יב חשון א כסלו פ"גי תשרי פ"גסלקא		ום
פ"ג

בחורף פ"ג יתכן כי החזרת בסלט הסלק הינה א טבת פ"ג
מלקיטת שביעית

כד תשרי ז תשרי פ"גסלקאעל	ם
פ"ג

טז אייר פ"גטז ניסן פ"ג

ע		נ	הא)וע		נ	תא
שר	(

א כסלו פ"גא חשון פ"גכ חשון פ"גכ תשרי פ"ג

י"ט סיון פ"ביח אייר פ"בפולאתרמ	ל	ם

א ניסן פ"גא אדר פ"גא כסלו פ"גי תשרי פ"גפ	רו		ל	האשורש

כד תשרי ז תשרי פ"גפ	רו	ל	האעל	םא
פ"ג

טז אייר פ"גטז ניסן פ"ג

פלפלא		וםא
וצהו	

א טבת פ"גא כסלו פ"גטו חשון פ"גטו תשרי פ"ג

א טבת פ"גא כסלו פ"גטו חשון פ"גטו תשרי פ"גפלפלא	ר	ף

א טבת פ"גא כסלו פ"גטו חשון פ"גטו תשרי פ"גפלפלא	רוק

כפי הידוע לנו לא מצוי פפריקה מגידולי נכריפפר	קה

טו חשון א כסלו פ"גי תשרי פ"גצנוןאא
פ"ג

א טבת פ"ג

י כסלו פ"גכ תשרי פ"גא כסלו פ"גי תשרי פ"גצנונ	ת

טו חשון א כסלו פ"גי תשרי פ"גקולור		
פ"ג

א טבת פ"ג

ז כסלו פ"גז חשון פ"גא חשון פ"גכב תשרי פ"גק	שו	א

כד תשרי ז תשרי פ"גשמ	ר
פ"ג

כא טבת פ"גא טבת פ"ג

השום היבש המשווק בארץ הוא מגידולי חו"לכב תמוז פ"בכב אייר פ"בשוםא	ר	

ז טבת פ"גז חשון פ"גטו כסלו פ"גא חשון פ"גשומר

כה כסלו פ"גא כסלו פ"גטו חשון פ"גטו תשרי פ"גשעוע	ת

כא תמוז ב תמוז פ"בתותאש	ה
פ"ב

יש שחוששים שהתירס הלח נחשב ירק, לשיטות טו חשון פ"גיא תשרי פ"גת	רסא	ש	ול	ם
אלו זמן הספק הוא מא' תשרי עד ר"ח חשון

תפוח אדמה המשווק עד תקופת שבט הינו א אב פ"בח תמוז פ"בתפו		א		מה
מלקיטת שביעית, לאחר מכן יש תפו"א גם 

מלקיטת שביעית
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לאח ביקאר שביקיי

תחילת זמן הספק - שם הירק
שיטה א

הזמן 
שודאי 
כלה 

מהשדה - 
שיטה א 

תחילת 
זמן 

הספק - 
שיטה ב

הזמן 
שודאי 
כלה 

מהשדה - 
שיטה ב

הערות

כג חשון א כסלו פ"גי תשרי פ"גכרו	א		ום
פ"ג

טו טבת פ"ג

כג חשון א כסלו פ"גי תשרי פ"גכרו	אל	ן
פ"ג

טו טבת פ"ג

יח תשרי ז חשון פ"גטו תשרי פ"גכרו		תא
פ"ג

כה כסלו פ"ג

כד תשרי ז תשרי פ"גסלר	אעל	ם
פ"ג

א שבט פ"גא טבת פ"ג

טו שבט א כסלו פ"גי תשרי פ"גסלר	אשורש
פ"ג

א ניסן פ"ג

יתכנו שינויים והזמן יהיה מוקדם יותרי ניסן פ"גא טבת פ"גטו חשון פ"גטו תשרי פ"גלוףא)כרת	(

כה כסלו פ"גי חשון פ"גא כסלו פ"גכ תשרי פ"גלפת

א תשרי א חשון פ"גא תשרי פ"גמלון
פ"ג

י חשון פ"ג

יש לשים לב כי הרבה מהמלפפונים הנמכרים ז כסלו פ"גז חשון פ"גז חשון פ"גכב תשרי פ"גמלפפון
בקופסאות שימורים במשך שנת פ"ג הינם 

מלקיטת שביעית

יב חשון א כסלו פ"גי תשרי פ"גסלקא		ום
פ"ג

בחורף פ"ג יתכן כי החזרת בסלט הסלק הינה א טבת פ"ג
מלקיטת שביעית

כד תשרי ז תשרי פ"גסלקאעל	ם
פ"ג

טז אייר פ"גטז ניסן פ"ג

ע		נ	הא)וע		נ	תא
שר	(

א כסלו פ"גא חשון פ"גכ חשון פ"גכ תשרי פ"ג

י"ט סיון פ"ביח אייר פ"בפולאתרמ	ל	ם

א ניסן פ"גא אדר פ"גא כסלו פ"גי תשרי פ"גפ	רו		ל	האשורש

כד תשרי ז תשרי פ"גפ	רו	ל	האעל	םא
פ"ג

טז אייר פ"גטז ניסן פ"ג

פלפלא		וםא
וצהו	

א טבת פ"גא כסלו פ"גטו חשון פ"גטו תשרי פ"ג

א טבת פ"גא כסלו פ"גטו חשון פ"גטו תשרי פ"גפלפלא	ר	ף

א טבת פ"גא כסלו פ"גטו חשון פ"גטו תשרי פ"גפלפלא	רוק

כפי הידוע לנו לא מצוי פפריקה מגידולי נכריפפר	קה

טו חשון א כסלו פ"גי תשרי פ"גצנוןאא
פ"ג

א טבת פ"ג

י כסלו פ"גכ תשרי פ"גא כסלו פ"גי תשרי פ"גצנונ	ת

טו חשון א כסלו פ"גי תשרי פ"גקולור		
פ"ג

א טבת פ"ג

ז כסלו פ"גז חשון פ"גא חשון פ"גכב תשרי פ"גק	שו	א

כד תשרי ז תשרי פ"גשמ	ר
פ"ג

כא טבת פ"גא טבת פ"ג

השום היבש המשווק בארץ הוא מגידולי חו"לכב תמוז פ"בכב אייר פ"בשוםא	ר	

ז טבת פ"גז חשון פ"גטו כסלו פ"גא חשון פ"גשומר

כה כסלו פ"גא כסלו פ"גטו חשון פ"גטו תשרי פ"גשעוע	ת

כא תמוז ב תמוז פ"בתותאש	ה
פ"ב

יש שחוששים שהתירס הלח נחשב ירק, לשיטות טו חשון פ"גיא תשרי פ"גת	רסא	ש	ול	ם
אלו זמן הספק הוא מא' תשרי עד ר"ח חשון

תפוח אדמה המשווק עד תקופת שבט הינו א אב פ"בח תמוז פ"בתפו		א		מה
מלקיטת שביעית, לאחר מכן יש תפו"א גם 

מלקיטת שביעית
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שם תבלין
תחילת זמן 

הספק - 
שיטה א

הזמן שודאי 
כלה מהשדה 

- שיטה א

תחילת זמן 
הספק - 
שיטה ב

הזמן שודאי 
כלה מהשדה 

- שיטה ב
הערות

	ור	נו )מיורם(אעל	םא	ר		םאונוףא		וןא
)גידול חד שנתי  עד שנה, וגם  רב שנתי(

א כסלו 
פ"ג

א שבט חנוכה פ"גא טבת פ"ג
פ"ג

שיח מעוצה יתכן שנחשב 
ירוק עד שאין לו ביעור

		ו	אתר	ות	אומצו	אא)מיורם( –אעל	םא	ר		םא
ומ	ו	ש	ם )רב שנתי(

א כסלו 
פ"ג

א שבט חנוכה פ"גא טבת פ"ג
פ"ג

היבש כולו מיובא מחו"ל

א כסלו 	ןא		ו	ארפו		אא-אשמןא	תר	א)ר	אשנת	(
פ"ג

א שבט חנוכה פ"גא טבת פ"ג
פ"ג

א כסלו 	נ	ס )כמנון(א–אעל	םא	ר		ם
פ"ג

א שבט חנוכה פ"גא טבת פ"ג
פ"ג

גרגרים רובו מיובא מחו"לכ אלול פ"בח אב פ"ב	ר	ר	ם

א חשון 			לא)ריחן(א–אעל	םא)בחורף מוגן בלבד(
פ"ג

טו טבת חנוכה פ"גא טבת פ"ג
פ"ג

טרי רובו בחשש ספיחין

היבש והשמן מיובא מחו"ל		שאוֶשמן

א חשון 	ר	רא-אהנ	ל	ם,אעל	םא	ר		ם
פ"ג

א כסלו א כסלו פ"ג
פ"ג

טו טבת 
פ"ג

כולו מיובא מחו"ל	רע	ם

אין ביעור 'ירוק עד' ועלים 	פנה )ער אציל, עץ( –אאעל	םאל		ם
משתמרים

רובו מיובא מחו"ל		ש	םא

הטרי רובו מיובא מחו"ל תמוז פ"הסיון פ"ב	נ	וו	לא	ר	א

היבש כולו מיובא מחו"ל		ש

ראה אזוב	עתר

אב פ"בתמוז פ"ב		ל	הא)גרגרנית, פנוגריק(אא-א	ר	ר	ם

ראה לוח 		רת
ירקות

	ר	וןא)לענה( –אעל	םא	ר		ם.א)רב שנתי אך 
מגדלים בעיקר כחד שנתי(

טו חשון 
פ"ג

א כסלו א טבת פ"ג
פ"ג

טו טבת 
פ"ג

השמן מיובאשמן

רובו מיובא מחו"לכוס	רהא)גד השדה(  

רובו מיובא מחו”ל	רע	םאו		ון

יח תמוז כמוןא–א	רע	ם
פ"ב

רובו מיובא מחו"לא אלול פ"ב

מיובא מחו"לכרכוםא)זעפרן(

שיטות,  שתי  כתבנו  ותבלינים,  בירקות 
ירקות שנלקטו  הזמן שבו  היא  הראשונה 
בשביעית כלו מן השדה, והשניה הזמן בו כלים 
מן השדות ירקות שהגיעו לעונת המעשרות 
בשמיטה אף שממשיכים לגדול בשמינית, כפי 
שנראה החזון איש הסתפק בכך. )ראה בהרחבה 

לעיל סעיפים א-ב בהקדמה(.

חלק מהתבלינים אסורים לגמרי בשימוש משום 
איסור ספיחין. בלוח 'מועדים לשמיטה' שפרסמנו 
בערב שנת השמיטה הבאנו מאימתי משווקים 
תבלינים אסורים. ביבול נכרים אין איסור ספיחין 
ויש חובת ביעור ]לנוהגים בהם קדושה[. כתבנו 

גם על המינים שהם משיחים מעוצים או גידול 
רב שנתי ]בגידולים אלו אין איסור ספיחין כיון 
שנזרעו לפני שמיטה[. יצוין שתבלינים מיובשים 
או טחונים משתמרים זמן רב )אף יותר משנה( 
ויתכן שתוצרת שביעית משווקת על פני השנה 

השמינית ויותר.

הערה - כל עלי התבלינים מקטיף בתחילת 
בקדושת  הם  השמינית  שנת  ועד  השמיטה 
שביעית. גם מרבית זרעי התבלין שבשימוש 
מחודש סיון תשפ"ב עד חודש סיון תשפ"ג הם 
בקדושת שביעית, ]בתוצרת יהודית )חד שנתי( 

יש בהם איסור ספיחין[.

תבלינים
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לאח ביקאר שביקיי

שם תבלין
תחילת זמן 

הספק - 
שיטה א

הזמן שודאי 
כלה מהשדה 

- שיטה א

תחילת זמן 
הספק - 
שיטה ב

הזמן שודאי 
כלה מהשדה 

- שיטה ב
הערות

ראה  לוח סלר	 -אאעל	םאאאושורש
ירקות

הזרעים רובו מיובא מחו"ל	רע	םא		ונ	ם

טו חשון לו			ה )ליפיה לימונית( –אאאעל	םא	ר		םא
פ"ג

שיח מעוצה, יתכן שנחשב א טבת פ"ג
'ירוק עד' שאין בו ביעור

היבש רובו מיובא מח"ל		ש	ם

א כסלו ל	מונ	תא)עשב לימון( - )רב שנתי(, 
פ"ג

א טבת פ"ג

יש מעט מיובא מחו"לעל	םאל		םא		ש	םאומוצר	ם

לענהאש		נ	ת,אש			א- )רב שנתי אך גדל 
בעיקר כחד שנתי(, על	םאל		םאו		ש	ם

א כסלו 
פ"ג

שיח מעוצה יתכן שנחשב א טבת פ"ג
'ירוק עד' שאין בו ביעור

מרווהארפו		תא– )גם רב שנתי( על	םאל		םא
על	םא		ש	םאו		קה

א כסלו 
פ"ג

שיח מעוצה יתכן שנחשב א טבת פ"ג
'ירוק עד' שאין בו ביעור

נענהא)מנתה( )בעיקר רב שנתי, לייצוא 
חד-שנתי( –אעל	ם

א חשון 
פ"ג

א טבת פ"ג

הרוב מיובא מחו"למ	ו	ש

ראה לוח סלר	א–אר	האכרפס
ירקות 

ראה לוח פ	רו		ל	האא
ירקות 

ע	ר	תא)שנאוטליך, צ’יווס(-אעל	ם,א		לאלרו	א
ע	אשנהאו	ותר,או	םאר	אשנת	א

טו תשרי 
פ"ג

א כסלו א כסלו פ"ג
פ"ג

א טבת פ"ג

ראה לוח פלפלא	ר	ףא–א	ר	
ירקות

רובו מיובא מחו"למ	ו	ש )אבקה(

א שבט פ"גכ כסלו פ"גפלפלת )פפריקה(א–אפר	א		קהאוצ	עא

א כסלו צלף,אאפ	רותאונ	צנ	ם
פ"ג

א טבת פ"ג

צתרהא)סייבורי רב שנתי אך גדל בעיקר 
כחד שנתי(.א	רק

טו חשון 
פ"ג

א כסלו א טבת פ"ג
פ"ג

טו טבת 
פ"ג

שיח מעוצה יתכן שנחשב 
ירוק עד שאין לו ביעור

מיובא מחו"לפת	ת	ם

א חשון קורנ	תא)וכן בת קורנית(א-על	םא)רב שנתי(
פ"ג

טו כסלו טו כסלו פ"ג
פ"ג

שיח מעוצה יתכן שנחשב א טבת פ"ג
ירוק עד שאין לו ביעור

א חשון ק	מל )כרויה, גם דו שנתי(אא-על	ם
פ"ג

טו חשון א כסלו פ"ג
פ"ג

א טבת פ"ג

המיובש וגרגרים מיובא על	םאמ	ו	ש	םאאאאאאאאאאא	ר	ר	ם
מחו"ל

א אב פ"בכ סיון פ"בקצ	אאא	רע	ם

שיח מעוצה יתכן שנחשב רו	מר	ןא)רב שנתי- עצי( 
ירוק עד שאין לו ביעור

ראה לוח ש	תא)שמיר,דיל( - על	םאע		נ	םאאא	ר		םאאאאאאאאאאאא
ירקות 

היבש רובו מיובא מחו"למ	ו	ש	ם

ראה לוח שומרא)פנל(א-על	םאונ	נ	םאא
ירקות 

מיובא מחו"ל	רע	ם

ראה לוח שוםא
ירקות

טחון יש גם מיבול מקומי - שוםא		וןא-א		קה
אבקה מיובא מחו"ל
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 שם
הקטניות

תחילת 
תקופת הספק

 הזמן שודאי
כלה 

הערות

יש מעט מנכרים רוב התוצרת באיסור ספיחין טו טבת פ"גטו חשון פ"ג	רע	נ	א					

יש מעט מנכרים רוב התוצרת באיסור ספיחין ד אלול פ"בד אלול פ"ב	רע	נ	א	מנ	ות

יש מנכרים, הרבה מהתוצרת באיסור ספיחין. ויש גם יבוא מחו"לא’ טבת פ”גא אב פ"ב		מצהא)	ומוס(

יתכן מעט מנכרים הרוב ייבוא מחו"לא’ טבת פ”גכ’ סיון פ”בלו		ה

יתכן מעט מנכרים הרוב ייבוא מחו"לא’ טבת פ”גכ’ סיון פ”בשומשום

יתכן מעט מנכרים הרוב ייבוא מחו"לא’ טבת פ”גכ’ סיון פ”בשעורה

קטנית ותבואה הגדל אצל יהודי בשנת השמיטה 
אסורה משום "ספיחין". בלוח 'מועדים לשמיטה', 
שפרסמנו בערב שנת השמיטה כתבנו את המועדים 
בהם מצוי בשווקים תוצרת אסורה. מועדי הביעור 
שלהלן אינם מתייחסים למה שגדל אצל יהודים 
ויש בו איסור ספיחין אלא לגידולי נכרים לנוהגים 
קדושת שביעית בגידולי נכרי. יבולי גידולים אלו 
נאספים בשדות פעם אחת בשנה ומאוחסנים 
במחסנים, לאחר מכן משווקים במשך שנה ויותר. 
מועד תחילת תקופת ה'ספק' הוא מיד לאחר גמר 

האסיף מהשדות, אך כיון שנותרים גרגרים על 
הקרקע, נמשך זמן הספק עד שהגרגרים כלים 

מחמת הגשמים.

מיני גידולים נוספים: אגוזי אדמה )בוטנים(, אפונה 
לשימורים, דוחן )לציפורים(, חריע )לשמן(, ותירס 
פופקורן, הערכתנו היא שאין בארץ גידול של 
נכרים ומשום כך לא כללנו בטבלה, כפי שהוסבר 
לעיל. בדוחן וחריע יש גם יבוא מחו"ל. בתירס 
אשבולים וגרגרים לחים הרוב הוא מגידול יהודי 

בחשש איסור ספיחין.

קטניות
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