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 מבוא   

 
אל  -ארבעים שנה סבבו בני ישראל במדבר, בהנהגתו של משה רבנו, ומגמת פניהם 

התבשר משה רבנו מפי ה', כי הוא לא יזכה  -ארץ ישראל. אולם טרם כניסתם 

להכנס לארץ. קשה היה הדבר בעיני משה! כפי שהוא אומר לישראל בדבריו 

 :)דברים ג כג, כה( האחרונים

 

ָבה ֲאֶשר  ָנא ְוֶאְרֶאה ֶאת ֶאְעְבָרה... רא ֵלאמ  יָבֵעת ַהה   ה' לאֶ  ָוֶאְתַחַנן" ָהָאֶרץ ַהּטו 

ב ַהֶזה ְוַהְלָבנ   ,ְבֵעֶבר ַהַיְרֵדן ֶסף ַדֵבר ֵאַלי  ַאל ,ָלךְ  ַרב :ֵאַליה' אֶמר ַוי   ...!ןָהָהר ַהּטו  ּתו 

ד ַבָדָבר ַהֶזה  ".עו 

 

חמש מאות וחמש עשרה תפילות התפלל משה  :יא( )מדרש רבה דבריםאומרים רבותינו 

! תחנונים רבים הוא שפך לפני ה', שיתן לו להכנס אל ארץ ישראל. ]כמנין "ואתחנן"[רבנו 

כמה יגעתי  ,גלוי וידוע לפניך יגיעי וצערי : רבונו של עולם!הקב"ה לפניאמר משה 

הם עד צטערתי עליהכמה צער  בך,צטערתי על ישראל עד שיהיו מאמינים וה

: אתה אומר לי ,של ישראל םטובת השהגיע ,ועכשיו .ותותורה ומצלימדתי אותם ש

שנה שעמלתי עד  ארבעיםהעבודה של  הו תשלוםז "?!תעבור את הירדן הזה לא"

 ?!שיהיו עם קדוש ונאמן

 

 ", ואתהמשה עבדי"רבון העולמים, אתה קראתני עוד התחנן משה רבנו ואמר: 

ם: "(כא ה שמות) כתבת בתורתך י ,אַמר ָהֶעֶבד ר י ָאמ ְוא  יֲאד   ֶאת ָאַהְבּת  י ְוֶאת ֶאת נ  ְשּת   א 

י ,ָבָני א ֵאֵצא ָחְפש  איני  - לא אצא חפשילכן ואני אהבתי אותך ותורתך ובניך, ", ל 

יָנה ֱאל  "ועכשיו בבקשה ממך,  טרם שאכנס לארץ ישראל! למות רוצה ים ק  ַהֲאז 

י ָלת  ְתעַ  ,ְּתפ  יְוַאל ּת  ָנת  ְּתח   )תנחומא ואתחנן יד( "!ַלם מ 

 

ֶסף ַדֵבר  ַאל ,ָלךְ  ַרבכה הרבה משה רבנו להתחנן לפני הקב"ה, אולם ה' אמר לו: " ּתו 

ד ַבָדָבר ַהֶזה  .]והאריכו רבותינו בסיבות לכך. עיין בדברי המפרשים דברים ג, ועוד[!" ֵאַלי עו 

 

 לארץ ישראל? ובאמת, מדוע כל כך רצה משה רבנו להיכנס

 

וכי לאכול  רץ ישראל?יכנס לאהרבנו ל משה נתאוה מה מפני :דרש רבי שמלאי

ת והרבה מצו :משה אמראלא כך  ?או לשבוע מטובה הוא צריך ,מפריה הוא צריך

כדי שיתקיימו  ,אכנס אני לארץ רץ ישראל.אלא בא ותמתקיימ נןואי ,נצטוו ישראל

 ע"א( סוטה יד) !עליך כאילו עשיתם מעלה אני :אמר לו הקב"ה !על ידי כולן

 

גדול הנביאים, מנחיל התורה, הגיע להשגות רוחניות שאין לתאר:  -משה רבנו 

יטה'  ּוְתֻמַנת" עלה למרום ושהה שם ארבעים יום וארבעים לילה, הקב"ה  ",ַיב 

הוא שואף ומייחל,  -בכבודו ובעצמו לימדו את התורה! ועם כל דרגותיו הרוחניות 

 להכנס לארץ ישראל, לקיים את מצוותיה! -תחנן מבקש ומ
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אך יש לשאול, מדוע שאלה הגמרא על משה רבנו: "וכי לאכול מפריה הוא צריך"? 

וכי יש לנו איזו מחשבה שאולי משה רבנו רצה להכנס לארץ ישראל, כדי לאכול 

מדוע  -מפירותיה המשובחים? האם מישהו יעלה על הדעת שאלה כזו בכלל? ועוד 

לכאורה מתאים יותר לשאול: "וכי  -" צריךהגמרא: "וכי לאכול מפריה הוא  שאלה

 "?רוצהלאכול מפריה הוא 

 

יש בה בשורה מיוחדת עבורנו! אכן יש מקום לחשוב, שמשה רבנו  -התשובה לכך 

 -"! פירות ארץ ישראל מסוגלים ליראת שמיםצריך לפירותיה של ארץ ישראל, כי "

 -כך שואלת הגמרא "וכי לאכול מפריה הוא צריך?" כך אומר רבנו האר"י ז"ל. ל

האם משה רבנו צריך לאכול מפירות ארץ ישראל כדי לקבל יראת שמים, והלוא 

 .)ברכות לג ע"א(" ]דבר קטן הוא[מלתא זוטרא היא  -"יראת שמים לגבי משה רבנו 
 

"ובאמת שאינו פלא כי פירותיה של ארץ ישראל מסוגלים ליראת שמים. כי אדמת 

רץ ישראל מקודשת מכל הארצות, ובאדמתה מקיימים הרבה מצוות, כגון: א

שמיטה, ערלה, נטע רבעי, תרומות ומעשרות ועוד. אם כן, אינו פלא שלפירותיה יש 

ְתַחַזְקֶּתם: "(יג כ במדבר)סגולה של יראת שמים. וזה שאמר משה רבנו למרגלים   - ְוה 

י  ּוְלַקְחֶּתם ְפר  ולקחתם מפרי  -ים אתם חיזוק ביראת שמים אם צריכ -" ָהָאֶרץמ 

 )שדי יער עח(הארץ! 

 

נוקיר את זכותנו הגדולה לשבת בארץ ישראל, לאכול מפירותיה, ובעיקר לקיים את 

 המצוות התלויות בה!
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 אגדה שער ה  

 

י": ד(-)ויקרא כה אנאמר בתורה  י נ   ָהָאֶרץ ֶאל אּוָתב   כ  ה ָהָאֶרץ ַשָבת ְוָשְבתָ  ,ֵתן ָלֶכםֲאֶשר ֲאנ 

ים  ה':לַ  ְזַרעֵשש ָשנ  ְזמ   ,ָשֶדךָ  ּת  ים ּת  ְּתבּוָאָתּה: ּוַבָשָנה  ְוָאַסְפָּת ֶאת ,ַכְרֶמךָ ר ְוֵשש ָשנ 

ְהֶיה ָלָאֶרץ ן י  ת ַשַבת ַשָבתו  יע  אָשְדָך  ה',ַשָבת לַ  ,ַהְשב  ְזָרע ל  ְזמ   ת  א ת   ..."רְוַכְרְמָך ל 

 

 איזו השלכה מעשית משמעותית יש לפסוקים הללו? היודעים אנו

 

יושבים עם ישראל על אדמתם, לומדים תורה ועובדים את ה', אבל כמובן צריכים גם 

אין תורה"... ובכן, ממה מתפרנסים? אין ספק, כי ענף  -פרנסה, שהרי "אם אין קמח 

ת האדמה, עובדים א -הכלכלה המרכזי הוא החקלאות. "איש תחת גפנו ותחת תאנתו" 

 מפיקים תוצרת, משווקים, מסתחרים, וברוך ה' מתפרנסים.

 

והנה, כעבור שש שנים של עבודה ופרנסה, צריך האדם להשבית את עבודת האדמה. 

צריך הוא להפקיר, 'כל דכפין יתי ויכול'  -תמצית עמלו, מקור פרנסתו  -את כל שדותיו 

ת מפירותיו, אולם אך ורק בכמות . גם לו עצמו מותר לקח]כל מי שצריך, יבוא ויאכל[

ואין לו רשות לעשות בפירות שום סחורה! וכל זה  -הנצרכת לו ולבני ביתו לאכילה 

לא יום אחד, ולא יומיים, לא שבוע ולא שבועיים, גם לא חודש ולא חודשיים,  -נמשך 

כי אם שנה שלימה! מה יהיה, ממה יתפרנס?! אין ביטוח לאומי, ואין קופות גמל, לא 

 בטחת הכנסה, וגם לא דמי אבטלה...ה

 

חז"ל מעידים, כי אכן מצות השמיטה איננה מצוה פשוטה כלל, לקיומה נדרש כח עצום 

רב יצחק נפחא אומר:  - "גיבורי כח עושי דברו": )ילקוט תהלים קג( ורב! כפי שמובא במדרש

חודש בנוהג שבעולם אדם עושה מצוה ליום אחד, לשבוע אחד, ל אלו שומרי שביעית.

אחד. שמא לכל ימות השנה?! וזה רואה שדהו שוממה, כרמו שומם ושותק. יש לך גיבור 

: למה נקרא שמם גיבורי כח? שרואה )תנחומא תהלים קג כ(חיל גדול מזה?!" ועוד אמרו 

ששדהו מופקרת, ואילנותיו מופקרים, והגדרות פתוחים, ופירותיו נאכלים, וכובש את 

 גיבור גדול מזה?!יצרו ואינו מדבר! היש לך 

 

 קצת אחרת...מסתכלים על זה מזווית אכן גבורת נפש אמיתית. אולם, הגויים 

 

)איכה הם עושים מזה צחוק, בדיחה, ואפילו קרקס. כן, ממש קרקס. המדרש מספר על כך 

: ברומי לפני כאלפיים שנה היו יודעים לעשות יופי של הצגות. הם היו מכניסים רבתי ג, ה(

ל, לבוש שחורים, והשחקנים היו אומרים זה לזה: על מה הגמל מתאבל?" להצגה... גמ

והיו עונים: "היהודים הללו, שומרי שביעית הם, ולא זרעו בשנה השביעית ולא צמח 

להם מאומה. ובלית ברירה כרסמו את קוצי הבר, ולא נותר לגמל כל מאכל..." חה חה 

 הומור, זו בדיחה!...חה... הקהל היה טופח על ברכיו, גועה בצחוק. זה 

 

נו, מה לעשות? אפשר להבין אותם. גויים הם, ואינם מסוגלים להבין את מה שמבין 

היהודי. מסתכלים הם על היהודי המשבית את שדהו למשך שנה תמימה, כביכול מקפח 

את פרנסתו, ומנקודת מבטם החומרנית נתפס היהודי כפרזיט ובטלן, ומהווה נושא 

לא המצאה חדשנית של התקשורת  םלכל דבר שבקדושה הוהבוז , הלעג ]אכןלבדיחות והצגות 

תקדימים עתיקי יומין... גם ברומי שימש הלעג כהסוואה  הםו"אומנות הבידור" בת ימינו, יש ל

לפחד ולחשש המוסתר, שמא האמת אינה נמצאת בחיים החומרניים והריקניים, אלא דווקא בצד 

 [.שכנגד...
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על הלחם לבדו יחיה האדם. יהודי מבין, מה שמבין כל מלח אבל יהודי מבין, כי לא 

פשוט באוניה: שבכל הפלגה, לפני שלומדים איך לתפעל את האוניה, יש לדעת תחילה 

הן אמת, שאוניה שבורה לא תצליח להגיע אל היעד, ולכן יש צורך לתפעל  מהו היעד.

א אינה מגיעה אל אותה. אבל מה תועיל אוניה שלימה וטובה ומתופעלת היטב, אם הי

 היעד המבוקש?! ודאי שאפשר לוותר מראש על הפלגה כזאת, כשאין יעד וכיוון!

 

לפני שהוא דואג 'מה יהיה עם הפרנסה' ו'מה עם הבריאות' וכו', הוא  -ולכן היהודי 

קודם כל שואל את עצמו 'לאן מובילים אותי החיים שלי'. כי מה טעם להסתובב במעגל 

להתפרנס', ו'להתפרנס כדי שיהיה מה לאכול', ו'לאכול כדי  חוזר של: 'לעבוד כדי

שיהיה כח לעבוד' וכמובן גם לבלות כדי... אולי כדי שיהיה כח להמשיך לחיות, ולחיות 

בשביל שנוכל לפרנס את הילדים, בשביל שהם יגדלו ויחיו, בשביל מה?... נו, טוב... לא 

ים, ו ְתַבל   חולפים בלי טיפת משמעות.משנה. ומרוב בילויים, החיים כבר מ 

 

היהודי אינו מוכן לחיות בתוך מחול מטורף ומבולבל שכזה. הוא דואג לכך שחייו יהיו 

ים על פי מסלול נכון, אל תכלית ברורה, אמיתית ונצחית. אין הוא רוצה להעביר  ֻמְנח 

ים, הרבה אנשים שחיו בטוב ובנעימים, היו בריאים ושמנ היו]הרי בעולם את החיים לריק! 

והיתה להם פרנסה בשפע, ומשפחה מצוינת, אבל ההיסטוריה הוכיחה, שבסוף כולם מתו... אז מה 

אז כדי ללכת על המסלול הנכון, מסתכל היהודי בהוראות היצרן של  יצא להם מכל זה?![

העולם, בתורה הקדושה שניתנה לנו באהבה מאת בורא העולם, ושם הוא מוצא תרי"ג 

 חים אותו בדרכו בחיים.ציוני דרך נפלאים המנ

 

 אחד מציוני דרך אלו, היא מצות השמיטה.

 

יע  " ְהֶיה ָלָאֶרץיּוַבָשָנה ַהְשב  ן י   שביעיהאת דש הקב"ה יק -ה'..." ַשָבת לַ  ,ת ַשַבת ַשָבתו 

השביעי שבת  ויום: ")שמות כ(שנאמר  ,השבת וז - דשו בימיםיק. טותיבימים ובשנים ובשמ

דשו יק". ושבתה הארץ שבת לה'"שנאמר  ,טהישמהזו  - דשו בשניםיק". לה' אלהיך

כי יובל היא " :שנאמר ,שמיטות, בשנת החמישים[ שבע]שמגיע אחרי יובל הזה  - טותיבשמ

 )רבנו בחיי, ויקרא כה ב(". קדש תהיה לכם

 

המספר שבע מציין את החלק הרוחני שבעולם, את הקדושה. ניתן להמחיש זאת בכך, 

גשמי הקיים בעולם יש ששה צדדים: ימין, שמאל, קדימה, אחור, מעלה שלכל דבר 

המהות, ומטה. אלו הם הצדדים החומרניים של העולם, ואילו המספר שבע מציין את 

 החלק הרוחני הקיים בעולם.את 

 

ניתן לראות זאת כבר בראשית הבריאה: ברא הקב"ה את עולמו בששה ימים, ובסיום 

ם לכאורה מושלם: שמים וארץ, שמש, ירח וכוכבים, עצים היום השישי כבר היה העול

וצמחים, בעלי חיים למיניהם, וכן בני אדם, היה בו לכאורה הכל, אך לא! למעשה היה 

 חסר בו את העיקר!

 

למה היה העולם דומה? לגוף של אדם, לכאורה גוף ממש מושלם: יש בו מערכות 

עצבים, מערכת הנשימה, מערכת הדם, מערכת השרירים, מערכת ה -משוכללות 

מערכת העיכול ועוד. כל אבריו שלמים: הלב, המוח, הכליות, הכבד, הריאות, הידיים 

בכל מכל כל, לכאורה גוף מושלם בתכלית. אך לא, הגוף הזה אינו מתפקד  -והרגליים 

כלל! מדוע? מה חסר לו? חסר בו העיקר: הנשמה. ללא נשמה, ללא רוח חיים, הגוף אינו 

 , ואין ערך לכל האברים והמערכות.אלא כעפר
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כי כך היה העולם בסיום היום השישי: לכאורה מושלם, אך היה חסר בו את העיקר: "

כי ביום שבת ברא ... סדייתהו העולםתקיים ההיה רופף ורועד עד שבאה שבת ו העולם

 המקיימתשבת משפיע בכללות העולמות רוח היום  ובאמצעות ...העולם נפשאת ה' 

השבת  וםי ביכ ,(ע"ב )שמות פח וכן הוא בזוהר הקדוש )אור החיים בראשית ב ב(". ימים עוד ששת

 .השפע של כל ששת ימי המעשה יורד

 

ים ֵשֶשתבששת ימי הבריאה. וגם בחייו של היהודי: " -השבת היא נפש העולם   ָימ 

י ,הֵּתָעֶשה ְמָלאכָ  יע  ם ַהְשב  כל ששת הימים של היהודי יונקים  ג(כג  ויקרא) ה'".ַשָבת ל ...ּוַביו 

 את חיותם מיום השבת.

 

ביום השבת מתנתק  -"מזמור שיר ליום השבת, טוב להודות לה' ולזמר לשמך עליון..." 

היהודי מחיי החולין שלו, מטרדות הפרנסה, מעמל המלאכה, ונשמתו מבקשת לה 

שרוי בתוכו. "אז תתענג  -"נשמה יתרה"  -נתיבות עליונות, חפצים רוחניים. נועם אלוקי 

היום הזה אות הוא לאדם היהודי כי יש בנשמתו צורך ויכולת להתענג על  -על ה'..." 

ה'. אין הוא חלילה כבהמה אשר כל הנאותיה סובבים סביב סיפוקיה הגופניים. 

משפיעה עליו קדושה לכל ששת ימי  -התרוממות הנפש הזו שמשיג היהודי ביום השבת 

 השבוע.

 

 בשנים. -בימים, כן השמיטה  -וכשבת 

ת" שֶׁ ִביִעי ַשַבת ַשָבתֹון  ,הֵּתָעֶשה ְמָלאכָ  ָיִמים שֵׁ ְקָראּוַבּיֹום ַהשְּׁ  ".ה'ַשָבת ל ...ֶדשק   מ 

 

 ועל אותו משקל:

ש" ְזַרע ָשֶדךָ  ָשִנים שֵׁ ִביִעת ַשַבת ַשָבתֹון  ...ּת  ְהֶיה ָלָאֶרץּוַבָשָנה ַהשְּׁ  ה'".ַשָבת לַ  י 
 

שש שנים עסוקים עם ישראל בעבודת אדמה. העבודה והמסחר מחייבים לעיתים 

תקיפות וקפדנות על קנין ורכוש פרטי. הם מלווים לא פעם אף בזעף ותחרות, עמל, לחץ 

כוחי "ודאגה, ואפילו מביאים מבלי משים לחמדת עושר, לתאוות בצע, להרגשה של 

 העולם הזה. , ולשקיעה ברדיפה אחר הבלי"ועוצם ידי

 

ואז באה השנה השביעית, שבה מצווים עם ישראל להשבית את עבודת האדמה 

ולהפקיר את השדות. שנה זו מחנכת את האדם לערכי אמת נעלים: הוא לומד לעדן את 

א" -התנהגותו, לתת לאחרים ליהנות מרכושו, ולוותר ולמחול לחייבים לו  ג   ל   ֶאת שי 

יוְוֶאת  ֵרֵעהּו י ,ָאח  ָּטה לַ  כ  . הוא נוכח לדעת שלא כוחו ועוצם ידו (טו ב דברים)ה'" ָקָרא ְשמ 

תבאר בהמשך אודות הבטחת הברכה י]כפי שמביאים לו את הפרנסה, כי אם ברכת ה' 

. הוא עוזב את טרדות העולם הזה, ומתפנה להשקיע את המיוחדת לשומרי השביעית[

לא שיעור  -רה הקדושה ביתר שאת ראשו ורובו בין כותלי בית המדרש, ללמוד את התו

קצר בין מנחה לערבית, אלא "כולל יום שלם", לשקוע בעמל התורה, לחוש את 

 מתיקותה, ולשאוב ממנה מלוא חופניים אהבת תורה ויראת שמים.

 

 שבת לה'. -

 

כאן מתגלים חיים יהודיים זכים וטהורים במלוא תפארתם. חיי חברה נעלים מאנוכיות, 

אמונה. כאן בשנת השבע מתגלה החלק האלוקי הרוחני, שהוא המהות חיי תורה, חיי 

 הפנימית האמיתית של עם ישראל.

 

השנה הזאת מטביעה חותם עמוק על שנים יבואו. כאשר ישוב העם לעבודת האדמה 
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ולחיי חברה רגילים, הוא לא ישכח את אותם מסרים וערכים שהקנתה לו שנת 

 -פעול האוניה' ובאחזקתה, הוא לא ישכח השמיטה. גם בעת שיהיה העם עסוק ב'ת

 לסמן לעצמו את היעד.

 

לאוצר תמרורי הדרך הנפלאים, המדריכים את  -מצות השמיטה  -מצטרפת לה מצוה זו 

עם ישראל, מרוממים ומגביהים אותו טפח וטפחיים מעל הקרקע, מעל החומרנות, מעל 

מים, עד שהם בבחינת מי חוקי הטבע הרגילים והמרוץ השוטף, אל חיים קדושים ומרומ

כעמך ישראל, גוי אחד בארץ. אשרינו, מה טוב חלקנו ומה נעים גורלנו, ומה יפה מאוד 

 ירושתנו.

 

 תי את ברכתייווצ   

 הצילו, שביתה!

שבוע הבא, תהא ן הרבותי, הטו נא אוזן לחדשות הבאות, ותחילה עיקרן: "החל מ

 שביתה תימשך במשך שנה שלימה".שביתה כללית בכל ענף החקלאות. מעריכים, כי ה

 

איך זה נשמע לכם? אתם בטח נלחצים, לא מאמינים. בכל ענף החקלאות?! כן, כן. 

פאניקה של ממש. חייבים לאגור מזון: חיטה, אורז, קטניות. רק שלא יתליע. ומה עם 

פירות וירקות? אולי נקנה בקופסאות שימורים? ו... רגע אחד, זה בעצם לא הכל. צריך 

כל אלו מיוצרים מתוצרת חקלאית. מה יהיה? איך  -קמח, שמן, יין, סוכר, חומץ גם 

עד שיתאושש המשק מן  -אפשר לאגור כל כך הרבה מוצרים למשך שנה שלימה, ויותר 

 השביתה?! 

 

 מה ממשיכים לומר שם, בחדשות? אולי שם נמצא איזה פתרון? ובכן:

 

שלב ראשון, בעקבות המחסור החמור "כלכלנים צופים קריסה בענפי משק נוספים. ב -

 -הרפתות, הלולים והחוות למיניהן  -בתבואה ובמזון מן הצומח, ייפגע ענף המשק החי 

ילכו ויתדלדלו מיום ליום. קריסת ענף המשק החי תביא למחסור בבשר, עופות, ביצים 

ומוצרי חלב. בשלב הבא, בעקבות מחסור בכותנה, בפשתן ובצמר, ייפגע אף ענף 

 טיל. קריסת ענפי הכלכלה המרכזיים תביא ככל הנראה לידי משבר כלכלי חמור".הטקס

 

 פרשנות כלכלית 'מפוכחת'

ברומי לפני כאלפיים שנה, הבינו שהתסריט הזה בהחלט לא  איך זה נשמע? דמיוני?

דמיוני. הם הבינו, שזה מה שאכן הולך לקרות ליהודים, המשביתים את שדותיהם 

זוכרים את הקרקס שלהם? את הגמל שהתאבל על כך במשך כל שנת השמיטה. 

 שהיהודים הללו אוכלים לו את כל קוצי הבר, כי אין להם מה לאכול?

 

הם צודקים. בפרט בהתחשב בעובדה שבימים ההם היו אפשרויות  -מבחינה טבעית 

היבוא מצומצמות מאוד, שכן לא היתה תחבורה מפותחת. השבתת ענף החקלאות של 

נה שלימה, היתה יכולה בהחלט להביא לידי תוצאות כלכליות עם שלם למשך ש

 חמורות ומרחיקות לכת.

 

 וציותי את ברכתי!

שלא כן הוא! אין להם מה לדאוג כלל! למרות השביתה  -מבטיח ה' יתברך לעמו  -והנה 

אלא ששביתה זו  -הכללית של החקלאות, לא יהיה חלילה מחסור בפרנסה, ולא עוד 

 :(בכ-)ויקרא כה יחבמשק! זה מובטח במפורש בתורה  תביא תועלת וצמיחה
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יֶתם ֶאת" יֶתם א   ַתי ְוֶאתֻחק   ַוֲעש  ְשְמרּו ַוֲעש  ְשָפַטי ּת   ְוָנְתָנהָהָאֶרץ ָלֶבַטח:  ַעל יַשְבֶּתםו   ,ָתםמ 

ְרָיּה ָהָאֶרץ יַשְבֶּתם ָלֶבַטח ָעֶליָה:  ,ַבעַוֲאַכְלֶּתם ָלש   ,פ  רּו ַמה ִכיוְּׁ ו  אַכל ַבָשָנה נֹ  ֹתאמְּׁ

ִביעִ  ת ,תיַהשְּׁ ֹלא נֱֶׁאֹסף אֶׁ ָרע וְּׁ ן ֹלא ִנזְּׁ נּו הֵׁ בּוָאתֵׁ י ֶאת - ?תְּׁ ית  ּו  ש   ְוצ  י ָלֶכם ַבָשָנה ַהש  ְרָכת   ,יתב 

ְשל   ֶאת תְוָעָש  יםַהְּתבּוָאה ל  ינ   .ש ַהָשנ  ן ,תיּוְזַרְעֶּתם ֵאת ַהָשָנה ַהְשמ  ּוָאה ַהְּתב ַוֲאַכְלֶּתם מ 

יע  ַעד ַהָשָנה  ןָיָש  א ְּתבּוָאָתּה ּתאְכלּו ָיָשן ַעד ,תיַהְּתש   ".בו 

 

מבטיח הקב"ה בתורה במפורש, שלא יהיה מחסור כלל! היבול של השנה השישית יהיה 

 -כה מבורך, עד שיספיק לשנים הבאות: לשנת השמיטה עצמה, וגם לתקופה שלאחריה 

 עד אשר יצמח יבול חדש.

 

 ן למעשה פלא בתוך פלא. הרי ידוע, שמבחינה מקצועית, יש להוביר את האדמהיש כא

שלוש. והנה מבטיח הקב"ה, שבזכות שישמרו את -כל שנתיים לתת לה מנוחה והפסקה[]

ים שנת השמיטה, לא יצטרכו להוביר את השדה כלל, כמו שנאמר: " ְזַרעֵשש ָשנ   ,ָשֶדךָ  ּת 

ְזמר  ים ּת  ללא צורך בהפסקה כלל. ולא עוד, אלא שדווקא בשנה  - ..."ֶמךָ ַכרְ ְוֵשש ָשנ 

דווקא אז תוציא האדמה יבול גדוש  -השישית כאשר כבר כח האדמה לכאורה נחלש 

 ()כלי יקר. אור החייםומבורך בכפליים. 

 

ואגב, ברכה זו היא אחת ההוכחות לכך שהתורה היא מן השמים, ולא הומצאה חלילה 

כל אדם אחר. כי איזה אדם היה מוכן להסתכן ולהבטיח הבטחה על ידי משה רבנו או 

)כתב סופר ויקרא כה גורפת? רק בורא עולם, שבידיו כל מערכות הטבע, יכול להבטיח זאת 

במחזוריות קבועה של שבע מאות בשנים, בהיות עם ישראל על אדמתו, . ואכן במשך כה(

 הפלא הזה על עצמו!חזר שנים, בהגיע השנה השישית 

 

 בדורנו! -יו ניסים ה

י" (כה כא ויקרא)התורה אומנם הבטחת  ית  ּו  י ֶאת ְוצ  ְרָכת  ית ְוָעָשת אֶ  ב  ש   תָלֶכם ַבָשָנה ַהש 

ים ְשלש ַהָשנ  מתייחסת לזמן שהשמיטה נוהגת מן התורה, כאשר רוב  - "ַהְּתבּוָאה ל 

מה שהבטיחה תורה , מן סז סק"א()חושן משפט סיכתב הסמ"ע וכמו ש]ישראל יושבים על אדמתם. 

דוקא בשנים שדיני השמיטה נוהגים מן התורה, אבל בזמנינו  וזה ,שיגדלו פי שלוש פירות

. וכן כתב הגאון )לו ע"ב(גיטין בואר בתוספות מסכת וכן מ שהשמיטה מדרבנן, לא הבטיחה התורה,

רץ התקטנה, ופסקה רבי יוסף ענגיל שבזמנינו אין עוד הבטחה מפורשת מן התורה, כשם שהא

ברכת הארץ אחר החורבן. והרי זה נחשב סמיכה על הנס, והלכה פסוקה שלא סומכים על הנס. גם 

החזון איש כתב, ואפשר שיגרום החטא לקפח את הברכה. ולא אמרה תורה לסמוך על הברכה, 

אולם  . כמבוא להלן בהרחבה בשער ההלכה[.להימנע מהשתדלות המחויבת בדרכי הטבע. ע"כ

דאי, שגם כיום כשהשמיטה נוהגת מדרבנן, ובפרט כשעושים מסירות נפש, אין ו

 - לי שומע אדם שאין ,שמעו לי :הקב"ה אמרמפסידים חלילה משמירתה, שהרי "

 (רבה דברים פרשה ד מדרש) !"ומפסיד

 

בזמנינו, ברוך ה', שומרים המוני חקלאים את דיני השמיטה, מתוך בטחון בה' יתברך, 

 ת, שאין מפסידים משמירת המצוות בהידור, אלא רק מרוויחים מכך!וידיעה ודאי

 

זה לא היה פשוט בכלל! החקלאים החרדים נזקקו לגבורה  -לפני כחמישים שנה  -פעם 

והם ניצחו בתוקף אמונתם, וראו ניסים  -נפשית רבה לעמוד איתנים ומחושלים 

 מופלאים!

 

 ון זצ"ל:סיפר רבה של קוממיות, הגאון רבי בנימין מנדלס

לאחר שנת השמיטה תשי"ב לא היו להם חיטים לזריעה, אלא חיטים שצמחו בישובים 
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ומהם לא רצו לזרוע. לאחר מאמצים מרובים, מצאו בקיבוץ  -חילוניים בשנת השמיטה 

אחד של "השומר הצעיר" גרעיני חיטה מלפני שנתיים, גרעינים שבורים ומתולעים שלא 

 -עצמם צחקו עליהם, והזהירום שלא יזרעו חיטים אלו היו ראויים לזריעה. המוכרים 

חבל על המאמץ, ועל הנזק: עשרים אלף לירות של אז! ראש ענף הפלחה של המושב, 

רבי יחיאל וייס, לא ידע לשית עצה בנפשו. בצר לו פנה אל רב המושב, רבי בנימין 

, הֵוי מאמין מנדלסון, שהשיב לו בדברים נמרצים: אם אין על פי ההלכה חיטים אחרות

 בחי העולמים וזורע. ר' יחיאל מילא אחר דבריו בתום לב, וקנה את הזרעים.
 

כעת רצו תושבי המושב למהר לזרוע את החיטים, לפני בוא עונת הגשמים. הם פנו אל 

מרן החזון איש זצ"ל בשאלה: שנה שלימה לא חרשנו ולא זרענו, והגשמים ממשמשים 

ול המועד סוכות, לקראת זריעת החורף, לפני בוא ובאים. האם מותר לנו לחרוש בח

 הגשמים?"
 

ענה להם החזון איש: וכי מי אמר שתאחרו את עונת הגשמים? אולי תקדימו אותה יותר 

 מדאי, ואז יגרם לכם הפסד דווקא בגלל העבודה בחול המועד!"

 

 קיבלו אנשי המושב את דעתו, ולא חרשו במועד. כל הישובים בסביבה כבר חרשו את

שנת השמיטה, וזרעו מיד בתחילת שנת תשי"ג, אך  -השדות בסוף השנה הקודמת 

הגשמים בוששו מלהגיע, וכל הזרעים נרקבו בקרקע היבשה. ואילו חקלאי קוממיות זרעו 

רק בחודש חשוון בעיצומו של החורף, ובסביבות חנוכה החלו לרדת גשמי ברכה, 

ו פרי לתפארת, וזאת בזמן שבכל והחיטים השבורים והמתולעים גדלו, הצליחו ועש

 ויהי לנס! -הסביבה לא היה יבול כלל 

 

כאשר נודע הפלא ברבים, באו נציגי קיבוץ "השומר הצעיר" וטענה בפיהם: היתכן?! 

היבול הצליח, משמע שהזריעה היתה טובה, ובכן עליכם להוסיף לנו על המחיר 

שלח את ברכתו למקדשי ששילמתם לנו עבור הזרעים. השיבו אנשי קוממות: הקב"ה 

שביעית, מה לכם ולברכה זו? ולבסוף הובא הדבר להכרעת רבי בנימין מנדלסון, אנשי 

הקיבוץ הסכימו הפעם לקבל את פסק דינו, והוא קבע שעל פי ההלכה יוסיפו אנשי 

 )פאר הדור, הובא ב"מעיין השבוע"(קוממיות לקיבוץ שליש על הסכום ששולם בעד הזרעים. 

 

 יחהפרדס שהצל

בשנת תשי"ז, החליטה הסוכנות לנטוע פרדסים בכמה ישובים,  -חמש שנים לאחר מכן 

ביניהם גם קוממיות. אבל הישוב החרדי העמיד תנאי: שיתחייבו לשמור את כל הלכות 

השמיטה לפי הוראת הרב. הסוכנות סירבה, והישוב עמד על דעתו, למרות שבעבודת 

 , ובכך תהיה רווחה למושב.הפרדס היו אמורות להתפרנס כמה משפחות

 

לבסוף, דיבר הרב עם מנהל הפרדסים, מר ויגודסקי, והסביר לו בדברים נרגשים 

היוצאים מן הלב, כמה חשובה מצוה זו וכמה נכונים הם למסור את נפשם עליה, והלה 

התפעל והסכים כי דיני השמיטה יישמרו כהלכתם בפרדס בקוממיות, והשקיעו בו כחצי 

 מליון לירות.

 

שנת השמיטה הגיעה, והרב נתן את ההוראות המדויקות. מנהלי הפרדס, אגרונומים 

מנוסים, הזהירו את הרב, שלדעתם הוא מסכן את קיום הפרדס, והסכום העצום 

שהושקע בו עלול לרדת לטמיון. הרב עצמו נשא עיניו למרום ואמר: "רבונו של עולם, 

שמים על ידינו. שלא יאמרו,  בזכות שמירת המצוה, תעזור לנו שלא יתחלל שם

 שהחרדים המיטו על ראשם שואה כלכלית בגלל דבקותם במצוות"!
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לקראת סוף שנת השמיטה, בא ויגודסקי מנהל הפרדסים אל הרב, ואמר לו: "אני אחראי 

מטעם הסוכנות על שנים עשר פרדסים, שבכולם עבדו כרגיל, מלבד הפרדס בקוממיות, 

דנות, ולא עשו בו את הדרוש לפי דעתנו. והנה, הפרדס שבו שמרו על הוראות הרב בקפ

 בקוממיות הצליח הרבה יותר מכל שאר הפרדסים! אמור נא לי, מהו סוד הדבר?!

 

סיפר הרב: "ואמרתי לו, שה'אני מאמין' הראשון הוא, שהבורא יתברך הוא לבדו עשה 

ה' יתברך את הצליח  -עושה ויעשה לכל המעשים. וכיון שאנו עשינו את רצונו בפרדס 

הפרדס!" וכך נרשם במחלקת הפרדסים הממשלתית: "הפרדס בקוממיות לא עבד בכל 

 השנה השביעית והצליח".

 

 הארבה שלא הזיק

 על פלא נוסף במושב קוממיות, מספר הרב בנימין מנדלסון, באיגרת שכתב: 

 

בחודשים הראשונים של שנת השמיטה התשי"ט, היה זרוע בשדות מאכל בהמה שנזרע 

. והנה ביום ]שמותר לקצור בשביעית ולאכול בקדושת שביעית כשיטת הרמב"ן[לפני השביעית 

שישי אחד בא ארבה לרוב לכפרים הסמוכים, ואנשי מקומנו באו אלי בחרדה שיש סכנה 

גדולה של אכילת כל הנזרע, לידי הארבה. ואמרתי: נראה את ישועת ה' בשמיטה. והנה 

ול קוממיות, וכשאך הגיע לגבולנו תכף פנו לנו עורף, בא מחנה גדול של ארבה עד לגב

וכלעומת שבאו כן הלכו, ולא נשאר ארבה אחד בכל גבולנו ולא הזיקו מאומה. 

 וכשסיפרתי זאת להרב מבריסק זצ"ל, אמר כי זה  מופת שצריכים לספר ולפרסם ברבים.

 

 הברד שלא הזיק

נ"ד[ ירד באזור המועצה סיפר הרב שניאור זלמן רווח שליט"א: בשנת השמיטה ]תש

ברד חזק וכבד מאד. וכידוע, כאשר הברד יורד, הוא משמיד כל פריחה  -האזורית "גזר" 

ולבלוב שעל העצים, וכך היה שבכל האזור ניזוקו הכרמים בסכום של כשמונה מיליון 

שקלים. אולם במושב "בית עוזיאל" שבו שומרים שמיטה כדת וכדין על פי הוראתו 

 -, לא נפל אפילו לבלוב אחד זצ"לרן הראשון לציון הרב עובדיה יוסף ועידודו של מ

למרות הברד החזק שירד שם, כבכל האזור, והיה זה לפלא. כאשר ספרתי הדברים לפני 

, שמח מאוד על זה, ואמר שזה ממש מה שנאמר בתורה "וציויתי את ברכתי". זצ"למרן 

ה תקפה הבטחה זו? אמר מרן ושאלתיו, הרי בזמן הזה שהשמיטה היא מדרבנן, אינ

: בכל זאת, בזכות מסירות הנפש של החקלאים השומרים שביעית ולא נצרכים זצ"ל

 (ילקו"י שביעית נא)למכירה, זכו לנס הזה. אשרי העם שככה לו, אשרי העם שה' אלוקיו! 

 

 הולך בטח! -הולך בתום 

קש מחכם אחד סיפר חקלאי ממושב כפר שמואל, שחזר בתשובה בשנים האחרונות, ובי

ביום הכיפורים תש"ס להתפלל שהשנה יהיה גשם, אחר שאשתקד היבול לא היה 

מוצלח. אמר לו אותו חכם, שאכן צריכים להתפלל על הגשם, בפרט לאור העובדה 

תהא שנת שמיטה. הלה לא ידע כלל מהי שנת שמיטה,  -שנת תשס"א  -שהשנה הבאה 

ישמור  -החליט מיד בו במקום כי הוא  וכאשר נודע לו איסור התורה לעבוד בשמיטה,

כל דיני שביעית כדת וכדין! והנה, בחודשי הקיץ האחרונים כאשר אסף את תבואתו, 

מהיבול הגרוע של שנה שעברה! בשנת תשנ"ט  פי עשרהופתע מאוד לקבל יבול של 

חבילות. והיה הדבר לפלא, ושחו בו כל אנשי  055קיבל חמישים חבילות, והשנה קיבל 

ב. וכל זה שרק קיבל על עצמו בתמימות ובהחלטיות לשמור את כל דיני השמיטה. המוש
 ()ילקו"י שביעית נב

 



ת י ע י ב ש ה ה ד ג א ב ו ה  כ ל ה  01  |  ב

 

 טעמי מצות השמיטהמ   

 ונשמע -נעשה 

"גזירת  -מצות השמיטה היא מן המצוות הנקראות "חוק"  -"ושבתה הארץ שבת לה'" 

ים מלך". אין אנו מבינים את טעמה, רק " ה  יןֱאל  ָמּה ֶאת ָיַדע ְוהּוא ,ּהַדְרכָ  ֵהב  )איוב כח " ְמקו 

. רבים מרבותינו עומדים על כך שיש במצוה זו סודות עליונים ונשגבים, נסתרים כג(

 מבינת אנוש. האם יש טעם לנסות בכל זאת להבין מעט מטעמיה?

 

: "מה נכבדו דברי הקדמונים שאמרו, )יסוד המורא שער השמיני(כותב רבנו אברהם אבן עזרא 

ולא יבקש טעם למה יבים לשמור את כל המצוות וכל התיקונים שתיקנו רבותינו, שחי

ואמת דיברו! כי יש מצוות רבות, נפלאות ונעלמות, והנה אם לא  -ציוו אלה המצוות 

שלא ירצה  -ויהיה נמשל לנער ישמרם האדם עד שידע טעמם, הנה ישאר בלא תורה, 

ונזרע ונקצר והוברר ונטחן ונופה ונילוש לאכול לחם, עד שידע איך ההתחלה, איך נחרש 

ימות ברעב! רק הנכון הוא, שיאכל תמיד, וכאשר יגדל  -ונאפה, והנה אם עושה כן 

ישאל מעט מעט, עד שידע כל השאלות, וככה המשכיל יוכל לדעת טעמים רבים 

 בתורה..."

 

יְבלַ  ַלֲחמּו ְלכּו: "(ט ה משלי)מזון הנפש היא. עליה אמר הקב"ה  -התורה   -...!". לחם ֲחמ 

יש לקיים, גם כשאין יודעים  -חייבים לאכול, גם אם לא יודעים כיצד הוא נאפה. מצוות 

את טעמן! מקבלים אנו את כל המצוות בלב שלם ובנפש חפצה, גם מבלי להבין את 

טעמן, ביודענו כי הן ניתנו לנו מאת הבורא יתברך, מאהבתו הגדולה אלינו, ובודאי יש 

עלת גדולה ועצומה. אולם יחד עם זאת, רוצים אנו אט אט, כל אחד לפי לנו בהן תו

הבנתו והשגותיו, ללמוד ולדעת על טעמי המצוות, כדי לקרב אותן יותר אל ליבנו. 

"וכאשר יעמול בשכלו, ויעמוד על נפלאות טעמי התורה, תתפתח באדם אהבת התורה, 

אחרת, ויתמסר אליה לגמרי  וישים בה כל התעניינותו, וירחיק ממנו כל התעניינות

)מכתב וידבק בה, ומן הדבקות בתורה יגיע לאהבת נותן התורה, להתחבר בה' יתברך!" 

. על כן נביא מעט ממה שהסבירו רבותינו בטעמי מצות השמיטה, כפי (ריט ודמאליהו ח"א עמ

 ]וחלקם נוגעים זה בזה[.הבנתנו והשגתנו 

 

 !למען תדעו כי לה' הארץ 

רעו שש, והשמיטו שבע, כדי (ע"א סנהדרין לט)אמרו בגמרא  : "אמר הקדוש ברוך הוא: ז 

 שתדעו שהארץ שלי היא!"

 

אלא שיהיו כל  ,כלל שאינו רשאי שינהוג בשדהו ובכרמו מנהג אדון ,וכלל הענין הוא"

ותה התורה יבהם אפילו הדיוט שבישראל. ולכך צ ושיזכה ,פירותיו הפקר לכל העולם

הארץ, כדי  בעבודתבטלים  ,אדנות שבתחתוניםהיני הממשלה ושיהיו כל מ ,מצוה זו

רבנו ) "ברך הואקר האדנות והממשלה אלא לאדון הכל יכי אין ע ,שיתבונן האדם בלבו

 .(בחיי ויקרא כה ב

 

: "לכן ציוה הקב"ה להפקיר כל מה שתוציא הארץ בשנה )מצוה פד(וכן כותב ספר החינוך 

לא בכוחה  -יאה אליו הפירות בכל שנה ושנה זו, כדי שיזכור האדם כי הארץ שמוצ

 מצֶוה עליו להפקירם". -וכשהוא חפץ  יש לה אדון על אדוניה,ובסגולתה, כי 

 

 בעלות על ארץ ישראל 

דורות דורות הם ישבו כאן בארץ 'פלשתין', הם מי אמר שהפלשתינאים אינם צודקים? 
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כובש הציוני, וניתק אותם ואבותיהם ואבות אבותיהם, חיו בנחת ובשלוה, עד שהגיע ה

בלי רחמים מארצם, סילק אותם מבתיהם! אז מי אמר שהצדק נמצא דווקא בצד 

 הישראלי?

 

 3,355 -רבותי, ההיסטוריה חוזרת! אין זו הפעם הראשונה בהיסטוריה שזה קורה! לפני כ

האמורי, שנה קרה אותו דבר. בארץ ישראל שנקראה אז 'כנען', ישבו להם שבעה עמים: 

. חיו בנחת ובשלוה, עד שלפתע בא עם יזי, הכנעני, החתי, הגרגשי, החוי והיבוסיהפר

והתחיל להלחם בהם, לכבוש אותם, עד שסילק אותם מארצם, וירש את כל  -ישראל 

 בתיהם ורכושם! אז איפה הצדק?!

 

 אכן טענה כבדת משקל, אך התשובה כבר נכתבה בתורה.

 

ם ְוֵאת בְ תורתנו פותחת בתיאור בריאת העולם: " ים ֵאת ַהָשַמי  ה  ית ָבָרא ֱאל  ֵראש 

...". מדוע פתחה התורה בתיאור בריאת העולם, הלוא התורה היא ספר החוקים ָהָאֶרץ

 והמצוות של עם ישראל, ואינה ספר היסטוריה או ספר סיפורים, חס ושלום?

 

שהיא  ",...החודש הזה לכם"אלא מ ,לא היה צריך להתחיל את התורה: אמר רבי יצחק

 ַמֲעָשיו חַ כ  "משום אלא  ?ומה טעם פתח בבראשית .ישראל בהמצוה ראשונה שנצטוו 

יד ג  ם ,ְלַעּמו   ה  י   :אומות העולם לישראל יאמרושאם  ,(קיא ו תהלים) "ָלֵתת ָלֶהם ַנֲחַלת גו 

כל הארץ של  עונים להם עם ישראל: !"שכבשתם ארצות שבעה גוים ,ליסטים אתם"

וברצונו  ,םהברצונו נתנה ל .לאשר ישר בעיניו ן אותהונת אותה, הוא ברא ,היאהקב"ה 

 .)רש"י בראשית א א(! מהם ונתנה לנו אותה נטל

 

יש לנו מענה. יש כאן בעל הבית, והוא מחליט למי לתת את הארץ. הוא הבטיח לנו 

 , ולכן יש לנו זכות עליה., ועוד(טו יח בראשית)בתורה את ארץ ישראל 

 

הדבר מחייב אותנו! כמה מגוחכים נהיה, אם חלילה לא נכיר בבעל הבית, אולם כמה 

ולא נשמור את מצוותיו ואת תורתו, חס ושלום. או אז, איזו הצדקה תהיה לישיבתנו 

 בארץ?!

 

: כיון שההצדקה לישיבת עם )ויקרא כה(כהמשך לדברי רש"י, אומר האלשי"ך הקדוש 

העולם, לכן רצה הקב"ה לעשות חיזוק היא האמונה וההכרה בבריאת  -ישראל בארץ 

מעיד על אמונתו בבריאת העולם, על ידי שהוא שומר את  -לאמונה זו. האדם היהודי 

ְשָרֵאל ֶאת ְוָשְמרּו ְבֵני: "יז(-)שמות לא טז. כמו שנאמר השבת ת ֶאת ,ַהַשָבת י  ַהַשָבת  ַלֲעשו 

יתָתם ר  ְלד   ָלם ְבר  י: עו  ְשָרֵאל יְבנֵ  ּוֵבין ֵבינ  ת ה   ,י  י ,ָלםְלע  א יאו  ים ָעָשה  כ   ֶאת ה'ֵשֶשת ָימ 

ם ְוֶאת ָנַפש ,ָהָאֶרץ ַהָשַמי  י ָשַבת ַוי  יע  ם ַהְשב   ".ּוַביו 

 

אך כדי לסתום באופן ברור את טענות הגויים על ישיבת ישראל בארץ, חפץ הקב"ה 

שבת עצמה. כיצד? על ידי " הארץבגוף לעשות חיזוק נוסף להכרה בבריאת העולם, גם 

]אמנם שבת הארץ נמנית , שאף היא כיום השבת עדות למעשה בראשית ]שמיטה[" הארץ

בשנים ולא בימים, כי גידולי האדמה גדלים במחזוריות של שנה, ועל ידי שנה של שביתה אז 

השביתה ניכרת, מה שאין כן אם תשבות הארץ רק לתקופה קצרה, שאז לא תהיה השביתה 

]ועל כן אין . על ידי מצות השמיטה, הארץ עצמה מעידה ומודיעה כי לה' הארץ. ניכרת[

ץ לארץ, כי אין הענין על הרמז מצד הענין העצמי של בריאת העולם בחוזה לצריך לעשות זכר 

 רק על דבר נתינת הארץ[.אלא כיום השבת, 
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ה הראשונה לכך ציותה התורה שכאשר יגיעו עם ישראל לארץ, יעשו מיד את השנ

י" :(ב )ויקרא כהשמיטה, ולא יחכו שש שנים, כמו שנאמר  י נ   ָהָאֶרץ ֶאל אּוָתב   כ  ֵתן ֲאֶשר ֲאנ 

ה'!". מיד בבואם, העידו והודיעו, כי לה' הארץ, וממילא ְוָשְבָתה ָהָאֶרץ ַשָבת לַ  - ָלֶכם

 מוצדקים הם.  -כיבושם וישיבתם בארץ 

 

 עונש גלות

שמרו על מצות השמיטה, כבר לא היתה להם זכות קיום בארץ כאשר עם ישראל לא 

: אמר משה, רבונו של עולם, למה )תנחומא בהר ב(ישראל, ולכן גלו מארצם, כמובא במדרש 

ינמכרו ישראל למלכויות הללו? אמר לו, מפני שהם מחללים את השביעית, שנאמר: "  כ 

י נ   ָהָאֶרץ ֶאל אּוָתב   ה'", על מנת כן נתתי ָשְבָתה ָהָאֶרץ ַשָבת לַ וְ  - ֵתן ָלֶכםֲאֶשר ֲאנ 

 ל ויקרא כה ב(א)אברבנשתשבות הארץ שבת לה'!  -לישראל את הארץ 

 

, היא תשמט ]את הארץ[ועוד אמרו: אמר הקב"ה, הואיל ואין אתם משמיטים אותה 

 )אבות דרבי נתן לח(היא תישמט מאליה.  -אתכם! ומספר ירחים שאין אתם משמיטים אותה 

 

]ורש"י מביא  וכנגדם גלו שבעים שנה ,טלו ישראל בארץיויובלות ב ואכן שבעים שמיטות

ים ַוַיַעל ֲעֵליֶהם ֶאת" :כא(-יז)דברי הימים ב לו , כמו שנאמר: לכך חשבון מדוייק![ ַוֶיֶגל ... ֶמֶלְך ַכְשד 

ן ית מ  ְהיּו ,ָבֶבלַהֶחֶרב ֶאל  ַהְשֵאר  יםלו  ּוְלָבָניו ַלֲעבָ  ַוי  ְך ַמְלכּות ָפָרס: ְלַמל   ַעד ,ד   אות ְדַברְמל 

ְרְמָיהּו  ה' י י  תָ  ַעדְבפ  ץ הָרצְּׁ ת ָהָארֶׁ יהָ  אֶׁ תֹותֶׁ י ָהַשָמה ָשָבָתה ָכל ,ַשבְּׁ מֵׁ ַמלֹ  ,יְּׁ ִעים לְּׁ אות ִשבְּׁ

 ".ָשָנה

 

  ֶָׁת א ָזַכרְּׁ ָך ִכי הּוא ַהנֹ ת ה', וְּׁ ן לְּׁ   !ָחִיל ַלֲעׂשֹות חַ כֹ תֵׁ

 מוני אחז בשקית השטרות המרשרשת, וליבו טוב עליו. זה עתה ספר את כספי אדון עצ

ברוך ה' הוא מצליח לעשות כסף  -הפדיון היומי שהתקבל היום בסופרמרקט שבבעלותו 

טוב! אין זה פלא! כל כך הרבה מאמצים הוא משקיע בעסק הזה. הוא יודע לעמוד על 

משמעותיות ובמחירים זולים,  המקח עם הספקים ולקבל מהם סחורה מעולה בהנחות

כך שהוא יכול להרשות לעצמו למכור את המוצרים בחנות במחירים זולים, וזה כמובן 

מגדיל את מעגל הלקוחות באופן משמעותי. הוא גם דואג לעשות פרסומת טובה לעסק 

שלו, אין ספק שגם זה גורם מכריע! וכמובן מתלווה לכל זה גם יחס טוב ללקוחות, 

ומהיר, סדר ונקיון למופת. כל אלו הופכים את הסופרמרקט שלו  שירות אמין

לאטרקטיבי ומבוקש. הכל כמובן אודות לחריצותו, לחוש המסחר המפותח שלו, לכושר 

 הניהול המעולה, ולכל המאמצים שהוא משקיע!

   

  גברת כהן ליוותה את אחרוני האורחים והחניקה פיהוק גדול. זה עתה ארגנה בביתה

תונת הזהב' להוריה היקרים שיחיו. כל המשפחה ידעה שאי אפשר לוותר מסיבת 'ח

ולדלג על מאורע שכזה! זו הזדמנות בלתי חוזרת להכיר טובה להורים היקרים, ולהרוות 

אותם במנה גדושה של נחת. אבל מי תוכל 'להרים' ערב כזה, לארח את כל המשפחה, 

ולם ידעו שרק היא, ה'בלבוסטע' שברוך ה' כבר התרחבה מאוד, בלי עין הרע? טוב, כ

של המשפחה, תוכל לעשות את זה. והיא עשתה את זה, על הצד הטוב ביותר! כמה יפה 

היה, ממש מושלם! העריכה הנאה, הארגון המוצלח, האוירה הנעימה, ועל הכל כמובן 

התחום הגסטרונומי: תבשילים משובחים, תוספות מגוונות, סלטים מיוחדים, פשטידות 

עוגות ריחניות, וקינוחים מקוריים. ערב נפלא, ברמה שרק היא מסוגלת! חברו  מעולות,

כמובן,  -לכך נסיון עשיר, חריצות רבה, מתכונים מצוינים, כושר ארגון מעולה, ועל הכל 

 ידי הזהב המפורסמות שלה...
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כאשר הוא נוחל כשלון, אין הוא מייחס זאת לעצמו. העסק גרם  -כן, כזה הוא האדם 

אהה... "ביש מזל!"  -ם, העוגה יצאה לא מוצלחת, הפרנסה דחוקה וכדומה להפסדי

או אז נעים לו לזקוף  -ובמקרה הטוב יותר: "הכל משמים!". אבל כשהוא רואה הצלחות 

 זה טבע האדם.  לכשרונותיו, לחריצותו, למומחיותו. -הכל לזכותו 

 

יתברך, כי הוא הנותן אולם עבודתנו היא, לדעת ולהכיר שכל הצלחותינו הן מאת ה' 

 ֶפן :יח(-)דברים ח יבהכל! ככתוב בתורה  -לנו כח ורצון, כשרונות וחכמה, ידע ומומחיות 

ים ט ,אַכל ְוָשָבְעּתָ ּת   ְבֶנה ְוָיָשְבּתָ ו  ּוָבּת  ים ּת  ְרְבֻיןּוְבָקְרָך ְוצ   ,ב  ְרֶבה  ,אְנָך י  ל ְוכ   ,ָלךְ ְוֶכֶסף ְוָזָהב י 

ְרבֶ  ֲאֶשר ֶהיךָ  ה' ְוָשַכְחָּת ֶאת ,ה: ְוָרם ְלָבֶבךָ ְלָך י  ְלָבֶבךָ  ...ֱאל  י ְוע  כ  " :ְוָאַמְרָּת ב  י ח   ָעָשהֶצם ָיד 

י ל ֶאת ל  ֶהיךָ  ה' ֶאת ָזַכְרּתָ וְ  - !"ַהֶזה ַהַחי  י הּוא ַהנ   ,ֱאל  לֵתן ְלָך כ  כ  ת ָחי   !ַח ַלֲעשו 

 

ץ טובה, "ארץ זית שמן אר -והנה הביא הקב"ה את עם ישראל אל ארץ ישראל 

ודבש...". יושבים עם ישראל בארץ, "איש תחת גפנו ותחת תאנתו", עוסקים בעבודות 

האדמה, וברוך ה' רואים יבול משובח, פירות מעולים. שמחת ההצלחה של החקלאי, 

בראותו יבולים יפים, עלולה לגרור אותו בקלות לייחס את כל ההצלחה לעצמו: הרי 

עיבד את שדותיו, במומחיות ובמקצועיות ידע כיצד להלחם בחריצות ובמסירות 

ידע איזו פעולה לבצע  -בתופעות של חום וקור ומזיקים למיניהם, על פי נסיונו העשיר 

בכל עונה, ואלו זרעים לזרוע. והנה סוף סוף לאחר עבודה מפרכת ומתוכננת היטב, זוכה 

 הוא לראות יבולים יפים!

 

אדם פסק זמן של מחשבה, להבין ולראות, כי מי שעומד באה מצות השמיטה, ונותנת ל

הוא רק ה' יתברך. הנה, דווקא בשנה השישית, שבה כביכול  -מאחורי כל ההצלחות 

צריך היבול להיות דל יותר, לאחר שש שנים רצופות שהארץ הצמיחה ללא הפסקה, 

 -ד באדמה דווקא אז יש לו יבול מבורך פי שלוש! ובשנה השביעית, למרות שאיננו עוב

יש לו ברוך ה' פרנסה. הוי אומר: כל ההצלחות מאת ה' הן, ורק אליו עינינו נשואות: 

 אנא ה', הצליחה נא! ושלח ברכה רווחה והצלחה בכל מעשי ידינו!

 

  ְּׁך לֵׁ ךָ ה'  ַעל ַהשְּׁ ָהבְּׁ ךָ  הּואוְּׁ  ,יְּׁ לֶׁ כְּׁ ַכלְּׁ  !יְּׁ

עליו מאוד, מן אל הרב הגיע אדם ביש מזל, ותינה לפניו את צערו: פרנסתו דחוקה 

מאזן השנה, מגלה שאך הפסדים היו  -הבוקר עד הערב עובד הוא בחנותו, ולבסוף 

"קשה מאוד, הפסדים  -"ואיך היה המצב בשנה שעברה?" שאל הרב.  -נחלתו! 

"כבוד הרב, מאז שירשתי את החנות  -"ולפני שלוש שנים?", חזר ושאל.  -עצומים!" 

"אם כן, תסגור -להצביע עליה כשנה רווחית!". מאבי, לא היתה לי שנה אחת שאוכל 

את החנות!", פסק הרב. כששמע זאת, קם אותו אדם על רגליו ואמר בפנים חמורות: 

 מאין אתפרנס?"... -"כבוד הרב, אם אסגור את החנות 

 

הלצה נאה, אך לא רק הלצה. למעשה, טמונה כאן תפיסה, שקיימת אצל מרבית 

 הם אלו שמפרנסים! האם אין זה נכון? - האנשים: החנות, העסק, העבודה

 

: רבי שמעון בן אלעזר אומר: מימי לא ראיתי צבי קייץ, וארי סבל, (ע"ב )קדושין פבאמרו חז"ל 

ושועל חנווני, והם מתפרנסים שלא בצער. והם לא נבראו אלא לשמשני, ואני נבראתי 

צער, אני מתפרנסים שלא ב -לשמש את קוני. מה אלו שלא נבראו אלא לשמשני 

שנבראתי לשמש את קוני, לא כל שכן שאתפרנס שלא בצער?! אלא שהריעותי את 

 מעשי וקפחתי את פרנסתי!
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מבחינה פיזית, ראוי הוא מאוד להיות סבל, בכוחו הרב יכול הוא להיות סבל  -האריה 

בערמומיותו ופקחותו, יכול להיות סוחר ממולח, אולי אפילו לפתוח  -מצטיין! השועל 

ממש נולד להיות שומר מעולה, כי גם כשהוא  -סופרמרקטים מצליחה... והצבי רשת 

בריצתו המהירה יכול הוא לרדוף בקלות אחר פולשים  -ישן, עינו האחת פתוחה, וכן 

זרים. אבל הם לא עושים זאת! מבלים הם את חייהם בשלוה בג'ונגלים וביערות, ואינם 

מן הטבע, הוי אומר: מידו המלאה  -סתם? עובדים לפרנסתם. והיכן מוצאים הם את פרנ

מביצי  -והרחבה של הקב"ה, הזן את העולם כולו בחן, בחסד, ברווח וברחמים רבים 

 כינים ועד קרני ראמים!

 

רק הוא, טרוד כל היום  -רק האדם, נזר הבריאה, אשר למענו נבראו הבריות כולם 

קלות? אכן כן. כך היה לפרנסתו. מדוע? האם לא ראוי שאף הוא יקבל את פרנסתו ב

ראוי להיות, "אלא שהריעותי את מעשי וקפחתי את פרנסתי"! בעקבות חטא עץ הדעת, 

 . ובעקבות כך, עליו לעמול לפרנסתו.(ג יט בראשית) "ֶלֶחם אַכלּת   ַאֶפיךָ  ְבֵזַעתקולל האדם: "

 

שכבר  יזכה לפרנסה טובה יותר? לא ולא! -אולם, האם ככל שירבה האדם עמל רב יותר 

כל שקל ושקל קצוב ביד  -...!" לו קצובים אדם של מזונותיו כל: "(ע"א ביצה טז)אמרו חז"ל 

 בורא עולם, אין אדם יכול להרויח יותר ממה שנקצב לו! ולמה הדבר דומה?

 

כפרי פשוט, הגיע לראשונה בחייו אל העיר הגדולה. בסקרנות רבה הסתובב ברחובות, 

חיי העיר הסואנים והמעניינים. והנה, הגיע הכפרי ליד כשכולו מוקסם ומרותק למראה 

בית הדואר. הוא רואה אדם נכנס ונותן לפקיד כמה מטבעות, ובתמורה נותן לו הפקיד 

מזוודה גדולה. לאחריו נכנס אדם נוסף, וגם הוא שילם לפקיד מספר מטבעות וקיבל 

חבילות כה גדולות חבילה גדולה. השתומם מאוד מיודעינו הכפרי, הכיצד נותן הפקיד 

תמורת סכום כסף קטן? בסקרנותו, ניגש אל בעל המזוודה ושאל אותו: אמור נא לי, מה 

יש לך במזוודה? אריגים יקרים, ענה האיש. נגש אף אל בעל החבילה, ושאלו לתוכן 

חבילתו, והלה ענה כי יש בחבילתו מוצרי חשמל יקרים. כששמע הכפרי המופתע, כי 

ם אפשר לקנות סחורות כה יקרות, "הבין" כי נקרתה לפניו מציאה בסכומי כסף כה קטני

של ממש, אולי איזו מכירת חיסול הזדמנותית. הוא חשש פן יחסלו את יתר המזוודות, 

ולכן רץ כל עוד נפשו בו אל הפקיד, הושיט לו סכום כפול מזה ששילמו השניים 

 הקודמים לו, וביקש מן הפקיד שתי חבילות!

 

ההלך בתמהון, ומשהבין כי עומד לפניו כפרי פשוט ונבער, שאינו הפקיד בחן את 

מתמצא בחיי העיר, נעתר להסביר לו, שבכל מחיר שבעולם לא יהיה רשאי למכור שום 

מזוודה לאדם זר! כאן רשאים לקבל רק אותם אנשים שאכן נשלחו להם מזוודות 

 מקרוביהם. עליהם לשלם רק דמי מכס, כדי לפדות את המשלוח...

 

כך בדיוק בענינינו. לכל אחד שולח הקב"ה 'חבילה' של פרנסה, קוצב לו בדיוק את מה 

אפילו כמלוא נימה! אולם כדי  -שמגיע לו. אין אדם יכול לגעת במה שמוכן לחברו 

'לפדות' את המשלוח, עלינו לעשות השתדלות, לעבוד לפרנסתנו. אולם כל השתדלות, 

 רו לנו לקחת משלוח שאינו מיועד עבורנו!לא יאפש -חריצות, עמל, חכמה ויגיעה 

 

ואם כן כמה מגוחכים הם אלה שעובדים "מצאת החמה עד צאת הנשמה", מוסיפים 

לעצמם עוד שעות נוספות, ועוד עבודה מן הצד... האם תשלום גדול יותר של מכס, 

יביא להם חבילות גדולות יותר של פרנסה? וצחוק עצוב עוד יותר מזה, אם אדם חס 

ם נכשל בהשתדלות אסורה, כגון שעובד חלילה בשבת, או גוזל בעסקיו, חס ושלום ושלו
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לא רק שלא יביא בכך חבילות גדולות יותר, אלא עלול חלילה אף לעכב או למנוע את  -

 משלוח החבילות.

 

כללו של דבר: אדם צריך לעשות השתדלות סבירה, לפי דרגתו. ובזה יקבל את הפרנסה 

 .בענין זה, עיין עוד בספר חובות הלבבות, שער הבטחון[וחיזוק הרחבה ]ולשקצובה לו משמים 

 

הוא עובד, משתדל, הן זוהי חובתו;  -וכאן קיימת הטעייה מבלבלת ולא פשוטה! 

ולמראית עין נראה כי השתדלותו ועבודתו הם אלו שמביאים לו את הפרנסה. אולם 

נסתו ניתנת לו אך ורק מידו פר -יחד עם זאת עליו לדעת ולהבין, כי לאמיתו של דבר 

הפתוחה של הקב"ה! זהו המבחן: עשה השתדלות, זוהי חובתך. אך דע שהיא לא מעלה 

 ולא מורידה!

 

להיווכח באמת הזו  -פעם בשבע שנים  -כאשר ישבו עם ישראל על אדמתם, הם זכו 

 הם עובדים ומתפרנסים, ובשנה השביעית -במוחשיות, לראות זאת עין בעין! שש שנים 

הם לא עובדים, אבל... כן, מתפרנסים! פרנסתם מצויה להם בדרך של ברכה מיוחדת,  -

 המובטחת לשומרי השביעית, ומוכיחה ברורות, מהו מקור הפרנסה האמיתי.

 

 ותרנות ונדיבות 

. כידוע, כל נשמות ישראל )בראשית רבה כד(זהו כלל גדול בתורה!  -"ואהבת לרעך כמוך" 

וד, עם ישראל כולו חטיבה אחת, ורק מתוך אחדות שלימה, חצובות מתחת כסא הכב

נוכל להמליך עלינו את הקב"ה. וכדי להרגיל אותנו במידת האחדות, ציוה אותנו ה' 

יתברך מצוות רבות להיטיב איש לרעהו, כמו צדקה וגמילות חסדים, שעל ידן תתעורר 

 בינינו אהבה ואחוה שלום וריעות.

 

לידי אחדות וקירוב לבבות. בשנת השמיטה פותח מצות השמיטה אף היא מביאה 

היהודי את שערי השדות, ונותן לאחרים לקחת פירות וליהנות מיגיע כפיו. אין זה קל, 

יש כאן התעלות גדולה מעל האנוכיות הטבעית המושרשת באדם! זאת ועוד, בסוף 

להשמיט ולמחוק את כל החובות  -השנה השביעית מצווה הוא ב"שמיטת כספים" 

 חייבים לו, לוותר על המגיע לו!ש

 

בין שכבות העם. כפי שכותב ה'מעם לועז': להזדהות ושויון שנת השמיטה מביאה אף 

הטעם של המצוה הזאת, כדי שידע העשיר, כמה צער יש לו לעני שחייו תלויים לו מנגד 

בכל עת ובכל שעה, ועיניו נשואות תמיד לשמים לבקש אוכלו. ובערב יאמר מי יתן 

, ובבוקר יאמר מי יתן ערב. ותמיד הוא נע ונד וחושב איך אמצא לחמי לאשתי ובני, בוקר

ולא עוברת שעה שאיננו מצטער. ואילו העשיר תמיד שמח וטוב לב בשדותיו ובכרמיו 

ובדגנו שמוציאים שדותיו, אינו נותן דעתו לעני, ואינו חש כלל בצערו. לכן ציוה הקב"ה 

א יעבדו את השדה ויניחוה הפקר, כדי שהעשיר שיעשו שמיטה בשנה השביעית, ול

יצטער ויחשוב, כיצד אתפרנס בשנה השמינית, ומהיכן אמצא לחמי. ואז יאמר בלבו: 

אני שדואג לפרנסתי שנה אחת בלבד, כבר חושכות עיני, כל שכן העני ששרוי בדאגה 

פרנסתו  תמיד! ואז העשיר יזדהה וירחם על העני ויפרנסנו, ובזכות זה הקב"ה ירבה את

 שלא יבוא לכלל עניות.

 

לקנות בזה מידת : "... ועוד יש תועלת נוספת בדבר, )מצוה פד(וכן כותב ספר החינוך 

. כי אין נדיב כמו הנותן מבלי לחכות לתגמול... כי האדם המוכן לתת ולהפקיר הוותרנות

ך הוא לכל העולם את כל גידולי קרקעותיו ונחלת אבותיו הגדלים בכל השנה, ורגיל בכ
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, ולא תחסר לא תשתרש בו לעולם מידת הקמצנות -ומשפחתו בשנת השמיטה כל ימיו 

 לו מדת הביטחון".

 

"שלי שלי, ואין לאחרים  -: פן יאמר האדם )תחילת פרשת בהר(וכתב בספר שער בת רבים 

חלק בשלי!", ויתגאה בעושרו לומר שהכל בכוחו ועוצם ידו, לכן ציוה ה' לשבות 

קיר הפירות הפקר לכל, ובזה יבוא אל האמת, שמה שיש לו אינו שלו, בשביעית, ולהפ

רק לה' הארץ ומלואה, ונתן לנו על אופן שיהיו הכל שוים בה, כי כולנו בנים לה', 

 .ולא יתגאה העשיר על העניויוביש תאוותו,  תשפל גאוותווממקור אחד יצאנו, ובזה 

 

 השבת והשביעית 

  שבת לה' -השבת והשביעית 

נם אנשים, שתמיד נראה אותם עסוקים. אצים ורצים, ממהרים, דחוקים ולחוצים. יש

עוד עבודה, עוד עסקה, עוד פגישה, עוד טלפון, ריצות לפה וריצות לשם, ולעולם 'אין 

הולכים לישון כמה שעות ביום, מי  -זמן'. אולם גם האנשים העסוקים והטרודים ביותר 

שעות ביממה,  84אם היו להם  -לא מתוך עודף זמן  יותר ומי פחות. מדוע ישנים? בודאי

גם הם היו מלאים עד מחנק. אלא מה? השינה הכרחית וחיונית היא כדי להמשיך 

היא העבודה שתבוא לאחריה. אם הם כאלה ש'מפרגנים'  -הלאה. מטרת המנוחה 

מטרת המנוחה היא  -הם ירשו לעצמם מידי פעם גם ימים של מנוחה, אך שוב  -לעצמם 

 כדי לצבור כוח להמשיך לעבוד.

 

אמרו חז"ל: כאשר רצה משה רבנו לבקש מפרעה שיתן לעם ישראל לשבות ביום 

השבת, פתח ואמר לו: אדוני המלך, קח שני חמורים, לאחד תתן לעבוד שבעה ימים 

בשבוע, ואילו לשני תתן יום אחד של מנוחה. מי מהם יפיק תפוקה מרובה יותר של 

ההספק שלו לשבוע יהיה רב יותר! והנה,   -דווקא החמור השני עבודה? נסה וראה, ש

יש לך עבדים, ובודאי מעוניין אתה להפיק מהם את התפוקה המרבית, לכן תן להם יום 

אחד בשבוע של מנוחה, וכך תרויח עבדים מצוינים, עם הספק עבודה גדול יותר. שמע 

 פרעה לעצתו, ונתן לישראל לנוח בשבת.

 

ואכן  אם המנוחה תביא להספק עבודה גבוה יותר, היא משתלמת! - זה מה שגוי מבין

היום, כשכבר כל המחקרים הוכיחו שיום מנוחה שבועי, מעניק לאדם תפקוד טוב יותר 

 בכמות ובאיכות, הפך הדבר לנורמה בכל העולם.

 

 -והנה, להבדיל בין קודש לחול ובין ישראל לעמים, לעם ישראל יש יום מנוחה שבועי 

הגוי נח כדי להיות  -שבת. אולם מה רב ההבדל בין מנוחת הגוי למנוחת היהודי יום ה

חמור עבודה טוב יותר, ואילו היהודי נח כדי להיות יהודי טוב יותר, להתקדש ולהתחזק 

 יותר!

 

מנוחת השבת של היהודי אינה אמצעי כדי לעבוד טוב יותר, אלא יש בה מטרה נעלית 

שביתה לשם ה'. כפי שאנו  -" שבת לה', מכח היותה "בפני עצמה, של קדושה והתעלות

ְמָך ֶאָחד ֶאָחד ַאָּתהאומרים בתפילת המנחה של יום השבת: " י  ,ְוש  ְשָרֵאל גו  י ְכַעְּמָך ְכי  ּומ 

ְפֶאֶרת ְגֻדָלה ַוֲעֶטֶרת ְישּוָעה ,ֶאָחד ָבָאֶרץ ם  ,ּת  ֻדָשהיו  נּוָחה ּוקְּׁ  ,ָהם ָיֵגל. ַאְברָ ּתָ ְלַעְּמָך ָנתַ  מְּׁ

ְצָחק .  ,ְיַרֵנן י  נּוַחתַיֲעקב ּוָבָניו ָינּוחּו בו  ָדָבה ַאֲהָבה מְּׁ נּוַחת ,ּונְּׁ ת וֱֶׁאמּוָנה מְּׁ נּוַחת ָשלֹום  ,ֱאמֶׁ מְּׁ

ט קֵׁ ַטח ַהשְּׁ ה  ,ָובֶׁ ַאָתה הּוא רֹוצֶׁ ָמה שֶׁ לֵׁ נּוָחה שְּׁ י  .ָבּהמְּׁ ירּו ָבֶניָך ְוֵיְדעּו כ  ָך ִהיא ַיכ  ִאתְּׁ מֵׁ

נּוָחָתם ךָ וְּׁ  ,מְּׁ מֶׁ ת שְּׁ ִדישּו אֶׁ נּוָחָתם ַיקְּׁ  ".ַעל מְּׁ
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אין אנו משביתים את האדמה  )ויקרא כה ב(". שבת לה'גם לגבי מצות השמיטה נאמר "

להוביר את האדמה כדי שתוסיף כח, כי אם לשם ה'. והראיה  -למען תועלת גשמית 

ים לכך, שהרי כתוב: " ְזַרעֵשש ָשנ  ולם, אי אפשר לעבוד כל האדמות שבע -..." ָשֶדךָ  ּת 

שלוש, אבל ארץ ישראל אינה -בהן שש שנים רצופות, אלא יש להוביר אותן כל שנתיים

כן, אלא היא ארץ זבת חלב ודבש, ומסוגלת להוציא פירות ברצף במשך שש שנים, מבל 

 ויקרא שטז( ם לועז)מעה'!" ַשָבת לַ " -שיחלש כוחה. ומהי הסיבה לשביתה? 

 

  עדות לאמונה בה' -השבת והשביעית 

לכך שהקב"ה ברא את העולם בששה ימים, ושבת ביום  עדותהיא  -השביתה בשבת 

ְשָרֵאל ֶאת ְוָשְמרּו ְבֵני": יז(-)שמות לא טזהשביעי. כנאמר בתורה  ת ֶאת ,ַהַשָבת י  ַהַשָבת  ַלֲעשו 

יתָתם ר  ְלד   ָלם ְבר  י: עו  ְשָרֵאל ְבֵני ּוֵבין ֵבינ  י ,ָלםְלע   איִה אֹות  ,י  ת ָיִמים ָעָׂשה  כ  שֶׁ ת ה'שֵׁ  אֶׁ

ת אֶׁ ץ ַהָשַמִים וְּׁ ָנַפש ,ָהָארֶׁ י ָשַבת ַוי  יע  ם ַהְשב    ".ּוַביו 

 

: משרשי המצוה, )מצוה פד(השמיטה אף היא באה לחזק עדות זו. כפי שכותב ספר החינוך 

ששת ימים עשה ה'  לקבוע בלבנו ולצייר ציור חזק במחשבתנו ענין חידוש העולם, כי

את השמים ואת הארץ, וביום השביעי שלא ברא דבר, הכתיב מנוחה על עצמו. ולמען 

פרניות כמו תיאורית האבולוציה וכיוצא ]תיאוריות כת להסיר, לעקור ולשרש מרעיוננו דבר הקדמּו

 אשר יאמינו הכופרים בתורה". [בהם

 

: "טעם לשמיטה, לאמת בנפשותינו טה()טעמי המצוות, מצות השמיוכן כתב רבנו מנחם הבבלי 

בשביתת השבת, לפי שה' נח ביום השביעי,  ישראל: בשני עדיםאמונת חידוש העולם, 

 תעיד על חידוש העולם שלא יזרעוה בשביעית".והאדמה 

 

: ועוד מענין שמירת השבת, היא שמיטת הארץ, )חיי עולם ח"ב ח(וכתב הגאון הסטייפלר זצ"ל 

והוא ענין קדוש ונורא מאד, ובודאי שמירת שמיטת הארץ לכל  שכתוב בה "שבת לה'".

 דיניה כהלכתן, הוא תיקון נורא ועצום על קלקול האמונה, רח"ל.

 

  וקדושת העם והארץ שלימות -השבת והשביעית 

, כי המנוחה והשביתה של היהודי מורים )בספרו דרך החיים ה ט(מבאר המהר"ל מפראג זצ"ל 

ם נמצא תמיד בתנועה. מדוע? כי תמיד חסר לו משהו, ועליו . האדשלימותעל צד של 

, ]הוא רעב, חסר לו אוכל[, לאכול ]חסר לו פרנסה[להשלים את החסר. לכן הוא צריך לעבוד 

, וכו' וכו'. לעולם אין הוא מגיע לידי שלימות, לידי כך שלא ]חסר לו עניין ותעסוקה[לטייל 

ורה על כך שעם ישראל מסוגלים להגיע חסר לו כלום. שביתת השבת של עם ישראל מ

לידי שלימות וקדושה. ושביתת הארץ בשנת השמיטה מורה על שלמותה וקדושתה של 

 ארץ ישראל. 

 

וכך הוא כותב: "...הדבר שהוא שלם, ראוי אליו השביתה והמנוחה. ודבר זה דומה אל 

חה, לא הגיע ישראל, כי מצד שלמותם יש להם השבת והמנוחה... כי כל מי שאין לו מנו

אל השלמות, ולכן הוא מתנועע. והנה תראה כי המנוחה שייך אל דבר שהושלם והוא 

מפני שאין להם השלמות ]לגויים[ בפועל ואז הוא בעל מנוחה... ודבר זה אין לבן נח 

בפועל, לכך ראוי להם התנועה התמידית... וכמו ההפרש בין ישראל לבן נח מצד 

ות, שאם היה בה מלאכה היה מורה שהיא חסרת השביתה, כך הארץ צריכה שתשב

השלמות, ולכן היא במלאכה התמידית, ולא תבוא לכלל מנוחה. ולכן כתוב "שבת 

", שיהיה לארץ עצמה שביתה, ודבר זה מודיע מעלת הארץ, ולפיכך לארץשבתון יהיה 

יום קדוש ושביתה, וכן הארץ, אם היה האדם עובדה  -נתן לישראל שהם קדושים 
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לא היתה קדושה לארץ, ולפיכך אמרה תורה לשבות בשביעית, כי דבר זה מורה  תמיד,

 .לכל עומק הענין[בשורות אלו ]וכמובן שהדברים עמוקים, ולא נוכל לרדת על קדושת הארץ בעצמה". 

 

  מקור הברכה -השבת והשביעית 

משפיעה על שומריה שפע טובה וברכה על כל ימות השבוע, כמאמר הזוהר  -השבת 

זוהר שמות ס"ג ע"ב ) ששה ימים ממנה מתברכים[הל ]כ"כל שתין יומין, מיניה מתברכין"  -קדוש ה

ְקַראת: "שבת קבלת. וכן אומרים אנו בתפילת (פרשת המן - יא  ,ְלכּו ְוֵנְלָכה ַשָבת ל  י ה  רכ   ְמקו 

 !"ַהְבָרָכה

 

, כדברי גם השמיטה משפיעה על שומריה שפע טובה וברכה על כל שש שנות החול

 םעושי ,רצונו של מקום םכשישראל עושי ,ישמעאל אומר ביר :)מכילתא משפטים כ(חז"ל 

 ...";שש שנים תזרע" :שנאמר, מחזור של שבע שנים[ -]שבוע  שמיטה אחת בשבוע אחד

 נרה ?בשבוע אחד, כיצד ]שביתות[ות ארבע שמיט םעושי ,רצונו של מקום םוכשאין עושי

 ותשנה, נמצאו ארבע שמיט וזורעהזורעה שנה, נרה שנה שנה ו [את האדמה ]משבית

  ".בשבוע אחד

 

 ניצול הזמן לתורה 

נוטע אדם עץ פרי, ומחכה שיצמחו לו פירות. והנה העץ מכה שורשים, מצמיח גזע, 

ענפים, עלים, פרחים. הכל טוב, הכל יפה, אך לא לזה הוא מצפה! אין לו תועלת בכל 

הפירות, גם אם קטנים הם ביחס לכל חלקי העץ האחרים, עד שיוציא העץ פירות.  -אלו 

כל אלו נוצרו לצורך  -הרי הם עיקר העץ! השורשים, הגזע, הענפים, העלים והפרחים 

הפירות, להצמיחם, להחזיקם, לשומרם, לספק להם מים ומזון. אולם לולא הפירות, 

 מאבדים הם את עיקר ערכם.

 

ם ְוֵאת ָהָאֶרץ יתְבֵראש  פותחת תורתנו הקדושה במילים " ים ֵאת ַהָשַמי  ה  ברא  -" ָבָרא ֱאל 

ית" -הקב"ה את העולם כולו, שמים וארץ וכל אשר בהם, בשביל מה?  בעבור  -" ְבֵראש 

. לימוד )רש"י שם(עם ישראל הקרויים "ראשית", שיעסקו בתורה שאף היא קרויה "ראשית" 

ם ',ה ָאַמר הכ  " התורה הוא תכלית בריאת העולם, א  א  יל  ית  ָמם ]זו התורה[ ְבר   ,ָוָלְיָלה יו 

א ם ָוָאֶרץ ל  ת ָשַמי  י ֻחקו   (לג כה ירמיה) !"ָשְמּת 

 

לעסוק ולהגות בתורה הקדושה, ובכך לקיים את  -חובה קדושה מוטלת על היהודי 

העולם. אולם מה קורה בפועל? רבים מעמך בית ישראל עסוקים וטרודים רוב זמנם 

ובדים לפרנסתם, ישנים, נחים, אוכלים, שותים, שוהים עם בני המשפחה. בעסקיהם: ע

 מה תהא עליה?! -ותורה 

 

ואכן אמרו חז"ל כי לאחר ארבעים שנה שהיו עם ישראל במדבר, ולמדו תורה ברצף 

ובהתמדה, בלי טרדות פרנסה, הגיע הזמן שבו היו צריכים להיכנס לארץ ישראל. אמרה 

זה פונה לכרמו,  -של עולם, כאשר יכנסו עם ישראל לארץ  התורה לפני הקב"ה: רבונו

מה תהא עליה? אמר לה: הרי נתתי להם מצות שבת, שבה  -וזה פונה לשדהו, ותורה 

 הם אסורים במלאכה ובמשא ומתן, ואז יעסקו בתורה!

 

ניחם הקב"ה את התורה בכך, שגם אם רוב עיסוקו של היהודי הוא על המחיה ועל 

דאוג, שכן בזמנו הפנוי יושב הוא והוגה בתורה, וזה מראה שהתורה הכלכלה, אל לה ל

היא עיקר חייו. עיסוקיו השונים, גם אם רבים הם, באים הם לשרת את לימוד התורה 

 שהוא העיקר.
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שנת השמיטה בין השנים, כיום השבת בין הימים. "ברא הקב"ה שבעה ימים, ובחר 

סק החקלאי בעבודתו, טרוד בפרנסתו, בשבת. ברא שנים, ובחר בשמיטה". שש שנים עו

ואילו בשנת השמיטה פנוי הוא מעבודת האדמה, ואז יכול הוא להקדיש את כל זמנו 

 לתורה.
 

, ואוצרותיהם אמלא", מהו ישומובא בזוהר הקדוש: "אמר רבי שמעון, "להנחיל אוהבי 

יש? זהו סוד השמיטה, שלא מסר אותו הקב"ה לשאר העמים, אלא לעם הקדוש". 

מיטה. על ידי השמיטה והיובל, שעוסקים בהם שובל, יראשי תיבות:  -מבארים: יש ו

אמלא את אוצרות התורה אשר ביטלו בשש  -ישראל בתורה, אז "ואוצרותיהם אמלא" 

 (בהר )מעיין השבועהשנים שעברו. 
 

 המנהיג עולמו - "בשושניםדודי לי ואני לו, הרועה ": ב(ע" )ח"ב כעוד מובא בזוהר הקדוש 

בשש  -'בשושנים' , והשביעית שבת לה'. והוסיף האר"י הקדוש זיע"א: לרמוז בשש שנים

נים שבתות שבע ששבראשי התיבות "וספרת לך שש שי"נים[ -]שושנים  פעמים אות שי"ן

. וביאר רבנו ]עד לשנת היובל שגם היא קודש לה', כשנות השמיטה[בע פעמים" שנים שבע ש

, שאדם המקדיש לתורה את חופשותיו וזמנו הפנוי ם שם(יק)שער הפסושמואל ויטאל זצ"ל 

וזוכה לקרבה ושכר מאת ה'  -כשנות השמיטה והיובל, אז מתקיים בו: "דודי לי ואני לו" 

 בכל ששת שנות העמל! -יתברך, "בשושנים" 
 

אדם שמנסה לנצל כל זמן פנוי ללימוד התורה, מוכיח הוא בכך שלימוד התורה הוא 

הודה הלוי בספר )כהגדרת רבנו יל"פרי היום"  -ו. זמן הלימוד הופך אצלו לעיקר עיקר חפצו ומגמת

כך העלה ה'חפץ חיים'  -. ובבואו למרום, יקבל שכר כאילו עסק בתורה כל ימיו ה(הכוזרי ג 

, שכן חזקה עליו, שאם לא היה טרוד במזונותיו, מקדיש היה את כל זמנו )שם עולם פ"ה(זצ"ל 

 (ע"א )פסחים נא לכאן ותלמודו בידו!" "אשרי מי שב לתורה.

 

 

 שמיטת כספים    

בסוף שנת השמיטה, מצווים אנו ב"שמיטת כספים". דהיינו, שכל החובות שחייב יהודי 

מתבטלים, ואין לו לגבות אותם. בנוסף לכך, מזהירה  -לרעהו, וכבר עבר זמן פירעונם 

חשש שמא תישמט התורה, שאדם לא יימנע מלהלוות סמוך לשנת השמיטה, מ

ָשֶמר ְלָך ֶפן: "טו( )דבריםככתוב  ההלוואה. ְהֶיה ָדָבר  ה  םי  ַיַעל ֵלאמ   ע   ָקְרָבה ְשַנת ,רְלָבְבָך ְבל 

ָּטה ַהֶשַבע ְשַנת ֵּתן לו   ,ַהְשמ  א ת  ן ְול  יָך ָהֶאְביו  ְוָהָיה ְבָך ה'  ָעֶליָך ֶאל ְוָקָרא ,ְוָרָעה ֵעיְנָך ְבָאח 

ֵּתן לו  ֵחְטא: ָנת ן ּת  א ,ו  ְּתָך לו   ְול   .בשער ההלכה[  -]ופרטי המצוה, והשלכותיה  ".ֵיַרע ְלָבְבָך ְבת 

 

וכותב ספר החינוך: משורשי המצוה, לחזק ולקבוע בלבבנו מידת הנדיבות, ולהרחיק 

. ואין נדיב בעולם, כאדם המלווה מעותיו, עם ]קמצנות[תכלית ההרחקה מידת הכילות 

הזמן קרוב להשמיט הלוואתו, ויתכן שעלול להפסידה, אם אולי יארע בו היותו יודע ש

איזה מקרה שלא יוכל לתבוע הלוואתו קודם שנת השמיטה. וכל מבין דרכי התורה, 

נוסף  -ידע בברור, כי המפזר מממונו אל הצריכים  -ומשיג לדעת אפילו מעט בחן ערכה 

ין את האדם לפי מעשיו, ויעניקהו אך למחסור. כי ה' יד -עוד, והחוסך ממונו מצדקה 

מחיצה של ברזל בינה ובין הברכה.  -מברכתו כפי התקרבו אליו. ומידת הכילות 

 )מצוה תפ(חלק מחלקי הברכה, ישמע חכם ויוסף לקח.  -והנדיבות 

 

: כי על ידי קיום שמיטת כספים, באה מחילת עוונות )נחל קדומים בהר(ומרן החיד"א כתב 

במידה כנגד מידה: אם אין ישראל גובים שטרותיהם בשמיטה, אף לישראל, והדבר בא 

 הקב"ה לא יגבה עבירות שלהם, כי סגולת השמיטה שלא יגבה הקב"ה העבירות.
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 במה לקצץ?

ָשֶמר ְלָך ֶפן" ְהֶיה ָדָבר  ה  םי  ִלַּיַעל ְלָבְבָך  ע  ָּטה ַהֶשַבע ְשַנת ָקְרָבה ְשַנת ,ֵלאמרבְּׁ ָרָעה  ,ַהְשמ  וְּׁ

י ךָ עֵׁ ֵּתן לו   נְּׁ א ת  ן ְול  יָך ָהֶאְביו  מדוע כל כך מגנה התורה את האדם שלא נותן  -..." ְבָאח 

מכספו לעניים, עד שהוא נקרא "בליעל" ו"רע עין", הלוא טבע האדם כך, להיות בהול 

 על ממונו?

 

סוחר אחד הפליג באוניה לצורך מסחרו,  משל למה הדבר דומה? אומר המגיד מדובנא,

חורות רבות. הוא לקח עימו גם כמה ספרי קודש ללמוד בהם בדרך, וכן טלית כשעימו ס

ותפילין. והנה, באמצע ההפלגה, פרצה לפתע רוח סערה, ואיימה להטביע את הספינה. 

פנה רב החובל אל הסוחר ואמר לו: "אדוני, עליך להשליך מיד חלק מן הסחורות שלך, 

 זה יש כאן סכנת חיים של ממש!". כדי להקל מן האוניה את משאה הכבד, כי לולא

 

נבהל הסוחר לשמע הסכנה, אך מצד שני חס על סחורותיו. מה עשה? מיהר ולקח את 

הטלית, התפילין וספרי הקדש, ונשא אותם כדי להטילם לתוך הים. פנה אליו משרתו 

ואמר: למה תעשה כך, וחטאת לאלוקים, הלוא אלה הם חיינו! הלוא טוב לך להפיל 

 ות מסחורותיך הכבדות, ובכך תפעל הרבה יותר להקל את משא האוניה!איזה חביל

 

מרובות הן: אוכל ושתיה, ביגוד והנעלה,  -והנמשל, כי ההוצאות הכספיות של האדם 

משכנתא, ביטוח, שכירות, דלק, ארנונה, חשמל, גז, טלפון, טלפון נייד, שכר לימוד, 

תכשיטים, וכו' וכו'... וכמובן, שחלק  חופשות וטיולים, נסיעות, מתנות, רהיטים, כלים,

מכספו הוא מפריש גם לצדקה. והנה, האוברדרפט עולה, האשראי נגמר, הבנקים 

לוחצים, ו... זהו זה, אין ברירה, חייבים ליישר קו, להוריד מעט את הפרופיל, לשחרר 

לחץ, ובמילים ברורות: להקטין את ההוצאות! ואז, מבלי משים, הוא מלכסן מבט אל 

 בר כספי הצדקה: אולי שם אפשר קצת לקצץ?...ע

 

ְוָרָעה ֵעיְנָך זוהי התביעה כלפי האדם: אם אומנם דחוק אתה בפרנסתך, מדוע דווקא "

ן יָך ָהֶאְביו   )הבית היהודי( ", מדוע לקצץ דווקא בכספי הצדקה?! ְבָאח 

 

 

 שנת היובל   

 מהי שנת היובל?

יםוְרָּת ְלָך ֶשַבע ַשְבת  ְוָספַ : "יא(-)ויקרא כה חנאמר בתורה  ים ֶשַבע ,ת ָשנ  ים ֶשַבע ְפָעמ   ...ָשנ 

ַפרְוַהֲעַבְרָּת ש ֶדש ַהְשב   ְּתרּוָעה ו  ָפר בְ יַבח  ירּו שו  ים ַּתֲעב  ֻפר  ם ַהכ  ֶדש ְביו  ר ַלח  י ֶבָעשו   ָכלע 

ַדְשֶּתם ֵאת  ים ָשָנה ְשַנתַאְרְצֶכם: ְוק  ש  ר ָבָאֶרץ ְלָכלּו ,ַהֲחמ  ֵבל ה   ,ְשֶביהָ וי ְקָראֶתם ְדרו  א ייו 

ְהֶיה ָלֶכם יש ֶאל  ,ּת  יש ֶאל ֲאֻחָזתו  ְוַשְבֶּתם א  ְשַפְחּתו  ָּתֻשבּו ְוא   ".מ 

 

מושבתת  -אחת לחמישים שנה, כעבור שבע שמיטות, מגיעה שנת היובל. בשנה זו 

יטה. ובנוסף לכך, מתרחש בארץ עבודת האדמה, והשדות מופקרים, כמו בשנות השמ

שנה האחרונות,  05 -ישראל מהפך של ממש: כל השדות והבתים שנמכרו במהלך ה

חוזרות לבעליהן הקודמים. וכמו כן כל העבדים משתחררים מאדוניהם ויוצאים 

 לחופשי, כמבואר להלן בהרחבה.

 

ש את השנה, מתקבצים כדי לקד ]חכמי בית הדין הגדול[בתחילת השנה, היו הסנהדרין 

והיו מברכים "לקדש שנים". אח"כ היו הסנהדרין תוקעים בשופר, וכן כל אחד ואחד 

 ב(")החינוך שלמעם ישראל תוקע גם כן ברשותו, והקול נשמע בכל הארץ. 
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מראש השנה עד יום הכיפורים, עדיין לא היו העבדים נפטרים לבתיהם, אך גם לא 

ושמחים, ועטרותיהם בראשיהם. כיון משתעבדים לאדוניהם. אלא אוכלים ושותים 

שהגיע יום הכיפורים, תקעו בית הדין בשופר, ואז נפטרו עבדים לבתיהם, ושדות חוזרות 

 (ע"ב ח אש השנה)רלבעליהם. 

 

וקוראים  ,שבה היו מקדשים את השנה ,שופרהתקיעת על שם " נקראת כך יובלשנת ה"

: (ו ד יהושע)רא "יובל", כמו בפסוק ]השופר נק לעבדים להשתחרר, ולשדות לחזור לבעליהם.

ְבָעה " ְשאּו ש  ים י  ְבָעה כֲהנ  רֹותְוש  ִלים שֹופְּׁ  .["ַהּיֹובְּׁ

 

אחוזתו ואל  אלכל איש  לבַ יּו, שבה יָבהש  וה הדרור וכן נקראת שנת ה"יובל", על שם

 .משפחתו

 

 שילוח העבדים

מציאות כואבת, קשה, מכירים אותו. "עבד" זו  "עבד" הוא מושג שכיום כבר כמעט אין

של אדם המנותק על פי רוב ממשפחתו, ומשועבד כל כולו לאדוניו, משולל זכויות 

 .עצמיות

 

במהותו, אינו מתאים להיות עבד, כל שאיפתו היא להיות "עבד ה'" בלבד,  -אדם יהודי 

 - ]יהודי[ללא תלות ושעבוד לגורמים אחרים. אולם לעיתים, מציאות של "עבד עברי" 

 ת היא, בשני מצבים:הכרחי

אדם יהודי נקלע למצב כלכלי דחוק מאוד, ואין לו ברירה אלא  -א. נמכר מפני דוחקו 

 למכור את עצמו לעבד כדי להתפרנס.

אדם יהודי התפתה לגנוב, ולפי דין תורה עליו לשלם כפליים ממה  -ב. נמכר בגניבתו 

ד, כדי להשיב את הכסף שגנב, אך אם אין לו כסף לשלם, מוכרים אותו בית הדין לעב

 לבעליו.

 

התורה חסה מאוד על כבודו של העבד העברי, וציותה על אדונו לכבדו עד מאוד ולא 

כאילו קונה אדון  -: "כל הקונה עבד עברי (עמוד ב ן לי)ערכלרדות בו, עד שאמרו חז"ל 

 לעצמו!".

 

לפיכך גם היא רק בדיעבד, ולא מלכתחילה.  -כמובן שכל מציאותו של היהודי כעבד 

התורה את תקופת העבדות, ולאחר שש שנים של עבודה, בשנה השביעית,  הגבילה

 יוצא העבד לחופשי. וכן אם הגיעה שנת היובל, אף לפני שש שנים, יוצא העבד לחופשי.

 

במקרה שנקשר העבד אל אדונו, ואינו רוצה לצאת בשנה השביעית, לוקח אותו אדונו 

רצע על הדלת, ואז הוא נשאר עבד עד שנת היובל, אך לבית הדין, ורוצע את אוזנו במ

מדוע רוצעים את  :יוחנן בן זכאי ןשאלו את רב, דברים יד( ט שמעוני)ילקוומובא במדרש ]לא יותר מכך. 

יי "שאמרת שעהב סיני הר עלקולי  ששמעה זןואאמר הקב"ה,  אמר להם: העבד דווקא באוזן? י כ   ל 

ְשָרֵאל ְבֵני ים י  ירצע  לכן - והלך זה וקנה אדון לעצמו עבדי הם, ולא עבדים לעבדים! -!" ֲעָבד 

 .[אוזנוב

 

שנת היובל היא אפוא, השנה שבה יוצאים כל העבדים כולם לחופשי, שבים לבתיהם, 

י: "מג(-)ויקרא כה לטושבים להיות עבדי ה' יתברך בלבד, כמו שנאמר  ָּמְך  ְוכ  יָך ע  ָימּוְך ָאח 

ְמַכר ָּמךְ דַתֲעבד בֹו ֲעבַדת ָעבֶׁ  ֹלא ,ָלךְ  ְונ  ְהֶיה ע  ָשב י  יר ְכתו  ַנת ַהּיֹ  ַעד ,: ְכָשכ  ל ַיֲעבֹ שְּׁ ד בֵׁ

ל ...ִעָמךְּׁ  ָשב אֶׁ ל וְּׁ אֶׁ תֹו וְּׁ ַפחְּׁ ם  ָישּוב: ִכי ָתיוֲאבֹ ֲאֻחַזת  ִמשְּׁ י א   ֲאֶשרֲעָבַדי הֵׁ ֵצאת  ָתם ֵמֶאֶרץ הו 

ם ְצָרי  ְמֶכֶרת ָעֶבד:  ,מ  ָּמְכרּו מ  א י  ה בוֹ  ֹלאל  דֶׁ ךְּׁ  ִתרְּׁ ָפרֶׁ ֶהיךָ  ְוָיֵראתָ בְּׁ  ".ֵמֱאל 
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 חומרת מצות שילוח העבדים

מספר שנים לפני חורבן בית המקדש הראשון, בימי צדקיהו המלך, חטאו ישראל בכך 

שלא קיימו את ציווי התורה לשחרר את העבדים לחופשי בתום שש שנים או בשנת 

המלך צדקיהו את העם והשרים, ויחד היובל. בשנה השביעית למלכות צדקיהו, כינס 

כרתו ברית נאמנה שבה החליטו שכולם משחררים את עבדיהם, ומקבלים על עצמם 

שלא לרדות עוד באחיהם. אולם קיום הברית לא ארך זמן רב. למעשה, כוונתם הנסתרת 

בכריתת הברית היתה מפחד אויבם נבוכדנצר: הם חששו, שהעבדים הממורמרים 

. אולם זמן )מלבי"ם ירמה לד יא(יעזרו לנבוכדנצר, כדי להשתחרר מעבדותם והמדוכאים ילכו ו

מה לאחר כריתת הברית, שבו ישראל והחזירו את העבדים לרשותם, והמשיכו לרדות 

 בהם, בניגוד למצות התורה.

 

ְשָרֵאל  ה'ָאַמר  הכ  " :יז(-)ירמהו לד יגהוכיח אותם ירמיהו הנביא וכה אמר להם  ֵהי י  יָאנ  ֱאל   כ 

ית ֶאת י ְבר  ָתם  ָכַרּת  י או  א  צ  ם הו  ֵתיֶכם ְביו  ים ֵלאמ   ֵמֶאֶרץֲאבו  ֵבית ֲעָבד  ם מ  ְצַרי  ֵקץ מ  ר: מ 

יםֶשַבע  יש ֶאת ָשנ  ָּמֵכר  ְּתַשְלחּו א  י ֲאֶשר י  ְבר  יו ָהע  ַלְחּתו  חָ  ְלךָ ָאח  ים ְוש  י ַוֲעָבְדָך ֵשש ָשנ  ְפש 

א  ָּמְך ְול  ּטּו ֶאת עּוָשְמ ֵמע  א ה  ֵתיֶכם ֵאַלי ְול  ם ַוַּתֲעשּו ֶאת ֲאבו  ַהָיָשר  ָאְזָנם: ַוָּתֻשבּו ַאֶּתם ַהיו 

ְקראְבֵעיַני  ר ל  יש ְדרו  ת  א  ית ְלָפַני ַבַבי  ְכְרתּו ְבר  י ָעָליו: ַוָּתֻשבּו  ֲאֶשרְלֵרֵעהּו ַוּת  ְקָרא ְשמ  נ 

י  ַוְּתַחְללּו ֶאת בְשמ  יש ֶאת ּוַוָּתש  יש ֶאת א  ְפָחתו  ֲאֶשר  ַעְבדו  ְוא  ַלְחֶּתםש  ים ְלַנְפָשם ש   ,ָחְפש 

ְכְבשּו א   ת ָלֶכם ַוּת  ְהיו  יםָתם ל  ת: ָלֵכן כ   ַלֲעָבד  ְשָפחו  אַאֶּתם  ',ָאַמר ה הְול  ְשַמְעֶּתם ֵאַלי  ל 

ְקר   ר אל  יש ְדרו  יש  א  יו ְוא  י  ,ְלֵרֵעהּוְלָאח  ְננ  ר ְנֻאםק  ה  ַהֶדֶבר  ֶאלַהֶחֶרב  ֶאל 'ה ֵרא ָלֶכם ְדרו 

י ֶאְתֶכם ְלַזֲעָוה ְלכ   ְוֶאל תל ָהָרָעב ְוָנַתּת   ".ָהָאֶרץ ַמְמְלכו 

 

עד כדי כך החמיר ה' יתברך במצות שילוח העבדים! כי היהודי, כאמור, עבד הוא לה' 

אמיתיים, שזוהי הֵחרות  יתברך בלבד, ולא לשום גורם אחר. ולואי ונזכה להיות עבדי ה'

 האמיתית ביותר, וזה השבח הגדול ביותר לאדם היהודי!

 

 נחלת הארץ

כאשר נכנסו עם ישראל לארץ ישראל, חולקה הארץ לשנים עשר חלקים, וכל שבט קיבל 

נחלה מסויימת. חלוקה זו לא היתה מקרית או שרירותית כלל וכלל, אלא על פי רצון ה'. 

לה המיועדת לו בלבד, ואין לשנות את הנחלות כלל, כמו ייעד לו ה' נח -כל שבט 

א: "(לו ז במדבר)שנאמר  ס   ְול  ַּמֶּטה ֶאלת  ְשָרֵאל מ  ְבֵני י  יש ְבַנֲחַלת ַמֵּטה  ,ַמֶּטה ב ַנֲחָלה ל  י א  כ 

ְדְבקּוָתיו ֲאב   ְשָרֵאל ְבֵני י   ".י 

 

]הגורל התבצע כדי ם יחד על פי הגורל, ועל פי רוח הקודש ג -כיצד התבצעה החלוקה? 

 . כיצד?שלא יגידו העם, שהמנהיגים חילקו את הארץ בשרירות לב[
 

תחומים, סימנו כל חלק בפתק, והכניסו את כל הפתקים  21-חילקו את ארץ ישראל ל

פתקים נוספים, שבהם כתבו את שמות השבטים, והכניסו  21לתוך קלפי. כמו כן לקחו 

וכל ישראל  ',אורים ותומים'ב שולבהכהן, כשהוא ר אלעזאותם לתוך קלפי אחר. עמד 

ח ברו וןמכואלעזר הכהן יה ה .לפניו םשבטים וקלפי תחומים מונחי וקלפי ,לפניו םעומדי

את ]ערבב טרף  ".עמו עולהתחום עכו  - ן עולהואם זבול" בקול רם: ואומר הקודש

 - םתחומיהפי של בקל טרף ,ןועלה בידו זבולאכן ו ,שבטיםשמות הבקלפי של  הפתקים[

תחום  ,אם נפתלי עולה: "ואומרברוח הקדש  מכווןהיה שוב  !עלה בידו תחום עכוו

 -ם טרף בקלפי של תחומי ,נפתליועלה בידו  ,טרף בקלפי של שבטים ".עולה עמו גינוסר

ולאחר מכן חילקו נחלת כל שבט לכל משפחות כל שבט ושבט.  וכן .ועלה תחום גינוסר

 השבט.



ב|   18 ת  י ע י ב ש הה ד ג א ב ו ה  כ ל  ה

 
בעה לשעה ולדורות, ואין לשנות אותה. לכן אין לאדם מישראל למכור את חלוקה זו נק

נחלתו לאיש זר. ואם נאלץ לעשות זאת מפני שהיה דחוק מאוד, יש מצוה לקרובי 

תשלום כסף המכירה,  ל ידי]עמשפחתו "לפדות" את הנחלה ולהחזיר אותה למשפחה 

ן השיג בעל הנחלה כסף, עליו וכן, אם במשך הזמ בקיזוז דמי השנים שהשתמש בהם הקונה[.

בשנת  -לפדות את הנחלה ולהחזיר אותה לרשותו. ובכל מקרה, אם לא נפדתה הנחלה 

ָּמֵכר : "(כה כג ויקרא)היובל חוזרת היא לבעליה, ככתוב בתורה  א ת  ֻתתְוָהָאֶרץ ל  ְצמ  י ,ל  י  כ  ל 

י ,ָהָאֶרץ י כ  ָּמד  ים ַאֶּתם ע  ָשב  ים ְותו  י ...ֵגר  יָך ּוָמַכר ָימּו כ  ֲאלו  ַהָקרב ּוָבא ג   ,ֵמֲאֻחָזתו  ְך ָאח 

ְהֶיה א י  י ל  יש כ  יו: ְוא  ְמַכר ָאח  יָגה ָידו   ,לו  גֵאל ֵאָליו ְוָגַאל ֵאת מ  ש   :ְכֵדי ְגֻאָלתו   ּוָמָצאְוה 

ַשב ֶאת יב ֶאת ְוח  ְמָכרו  ְוֵהש  יש ֲאֶשר ָמַכרָהע   ְשֵני מ  אלו  וְ  ֵדף ָלא  ם ל  : ְוא  ָמְצָאה  ָשב ַלֲאֻחָזתו 

ְמָכרו  ְבַיד ַהק   יב לו  ְוָהָיה מ  ֵבל ְוָיָצא ַבי  ֶנה א  ָידו  ֵדי ָהש   ".ַלֲאֻחָזתו  ֵבל ְוָשב תו  ַעד ְשַנת ַהיו 

 

ָרבֹון ָנתּון לַהכֹ  רּוָסה ַעל ָכל ַהַחִּייםָבעֵׁ צּוָדה פְּׁ  !, ּומְּׁ

להודיע לעמו כי הכל שלו, ולבסוף ישוב כל דבר לאשר  משורשי המצוה: רצה ה' יתברך

חפץ הוא ליתנה בתחילה, כי לו הארץ. ובזה גם ירחיקו עצמם שלא יגזלו מקרקע של 

חברם ולא יחמדוה בלבם בדעתם, כי הכל שב לאשר חפץ האל שתהיה לו. וענין זה 

ר דומה למה שנוהגים לעשות המלכים, שלוקחים מפעם לפעם מערי הבצורות אש

לשריהם, להזכיר להם יראת האדון. וכן הדבר הזה שרצה ה' יתברך שישוב כל קרקע 

לאשר לו אחוזת הארץ, וכן כל עבד איש יצא ויהיה ברשות בוראו. ואולם מלכי ארץ 

לזכותם  -יעשו כן ליראתם, פן ימרדו השרים בהם, ואילו האל יתברך ציוה לעמו כן 

 מצוה של(החינוך ) להיטיב להם.

 

ָרבֹון ָנתּון ַהכל" :(אבות ג טז מסכת)מרו רבותינו ז"ל וכן א רּוָסה ַעל ָכל ַהַחִּייםָבעֵׁ צּוָדה פְּׁ  !", ּומְּׁ

כל מה שיש לו לאדם בעולמו, אינו בטוח  -הכל נתון בערבון ומפרש תפארת ישראל: 

הוא ניתן לו רק כערבון, כדי לפרוע את חובותיו בעולם הזה, ולקיים הרי שבקיומו, 

 ]מלכודת[העולם הוא כמו מצודה  -ומצודה פרוסה על כל החיים ומעשים טובים. מצוות 

ששמים לפני הציפור, ומפזרים עליה גרעינים, והיא משתוקקת להכנס. כך האדם בעולם 

הזה יש לו הרבה פתיונות המושכים אותו לשקוע בהבלי העולם, וצריך הוא להזהר 

 א לזכור תמיד את תפקידו וייעודו.שלא ללכת שולל אחריהם ולהלכד במלכודתם, אל

 

מצות היובל עוזרת ליהודי לקבוע בלבו, שאין האדמה נקנית לאדם קנין פרטי עולמי. "כי 

ואל עפר תשוב", הכל רק בערבון, לתקופה זמנית. לכן לא כדאי להקדיש  -עפר אתה 

לה' את חיינו לעבודת האדמה והחומריות, ובודאי לא משתלם לריב, לגזול וכו'. כי "

 הארץ ומלואה, תבל ויושבי בה!"

 

 רמז לימות עולם

אמרו רבותינו ז"ל כי במצות היובל יש סוד גדול ונשגב, ויש בה רמז לכל השתלשלות 

: "ועוד שמעתי מחכמים, שיש בענין היובל סוד )מצוה של(ימי העולם. כפי שאומר החינוך 

בכאן עוררו  והנה: ")ויקרא כה ב( נפלא, וכי בו נרמזו כל ימי עולם ושניו". וכן כתב הרמב"ן

. וכוף אזנך ..עולם רמוז במקום הזה ימותוסוד ... אותנו בסוד גדול מסודות התורה

 .."..תתבונןבלשון אשר אשמיעך, ואם תזכה  ,לשמוע מה שאני רשאי להשמיעך ממנו

 

, כי במצות היובל יש רמז לגלות וגאולת עם )ויקרא כה(ומסביר ה"אור החיים" הקדוש 

יישראל, על פי הפסוקים: " יָך ּוָמַכר  כ  ב ֵאָליו ְוָגַאל ֵאת ֲאלו  ַהָקר  ּוָבא ג   ,ֵמֲאֻחָזתו  ָימּוְך ָאח 

ְהֶיה א י  י ל  יש כ  יו: ְוא  ְמַכר ָאח  יָגה ָידו   ,לו  גֵאל מ  ש  ַשב ֶאת :ְכֵדי ְגֻאָלתו   ּוָמָצאְוה  ְשֵני  ְוח 
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יב ֶאת ְמָכרו  ְוֵהש  יש ֲאֶשר ָמַכרע  הָ  מ  א ֵדף ָלא  ם ל  : ְוא  יב  לו  ְוָשב ַלֲאֻחָזתו  ָמְצָאה ָידו  ֵדי ָהש 

ְמָכרו  ְבַיד ַהק   ֵבל ְוָיָצא ַבי  ֶנה א  לו  ְוָהָיה מ   ".ַלֲאֻחָזתו  ֵבל ְוָשב תו  ַעד ְשַנת ַהיו 

 

רה את שכינתו, הוא בית המקדש, ששם הש -" ֵמֲאֻחָזתו  ָמַכר ה' יתברך כביכול "

 -ובעוונותינו נמכר הבית ביד האומות. וכיצד תהיה גאולתו ובנייתו של בית המקדש? 

, והם הם הצדיקים ]כביכול[קרוביו ואחיו של הקב"ה  -..." ב ֵאָליו ְוָגַאלֲאלו  ַהָקר  ּוָבא ג  "

אלה אשר יעוררו את לב העם לשוב בתשובה שלימה אל ה', וכך תהיה גאולה ותקומה 

ְהֶיה" -ית המקדש. אולם אם חס ושלום לב א י  מי ואין , אין איש שם על לב -" ֵאללו  ג   ל 

האם חלילה אבדה התקוה? לא ולא!  שבשמים, אביההאומה אל  תלהשיב אשיצליח 

יָגה ָידו  אלא " ש  מראה הקב"ה לבניו אהוביו את ידו החזקה, מביא  -" ְכֵדי ְגֻאָלתו   ּוָמָצאְוה 

ַשב ֶאת" .)דב"ר ב כג( רים וגלות, ובזה יהיה תיקון לאומהעליהם יסו ְמָכרו   ְוח  ה'  -..." ְשֵני מ 

יעשה חשבון עם בניו ויתן להם יסורים ו"חבלי משיח" בדיוק כפי חובם, עד שיתכפרו כל 

ישוב לבית המקדש, וישיב את בניו אהוביו לארצו  -"ְוָשב ַלֲאֻחָזתו  עוונותיהם, ואז "

א" ולנחלתו. ם ל  יב לו   ְוא  כי אין כח בעם לסבול  ה', אם יראה האדון - "ָמְצָאה ָידו  ֵדי ָהש 

ְמָכרו  " -, או אז , ואפס בהם כח הסבלראשלמעלה רבו ם עוד, וחובותיהם יסורי ... ְוָהָיה מ 

ֵבל  הגלותכי קץ  - "ַלֲאֻחָזתו  ֵבל ְוָשב ְוָיָצא ַבי  "שהוא זמן המוגבל לגאולה, ", ַעד ְשַנת ַהיו 

ס ושלום, ולא יוכלו לפרוע את חובותיהם. יהיו ישראל רשעים גמורים חאם אפילו  ,ישנו

יטע ה' בתוכנו אורו יתברך, גם יקומו שוכני עפר, וישובו כל אחד אל  ,א הגואלובבו

". ויהי רצון שנזכה יתברךעולם בית המקדש כוננו ידיו האחוזת אבותיו, הוא אור 

 מתוך שמחה והתקרבות לה' יתברך, במהרה בימינו אמן. -לגאולה השלימה 

 

 רמז לעבודת האדם בעולם הזה

, כי בשנות היובל יש רמז ודמיון לחיי האדם בעולם הזה. )ויקרא כה(אומר ה"כלי יקר" 

 כיצד?

 

ֵתינּו ְיֵמי" :(צ י תהלים)כנאמר ]חי האדם בעולם הזה כשבעים שנה  ים -ָבֶהם  ְשנו  ְבע  , "[ָשָנה ש 

]ולכן " אין אור שכלו שלם להבין במושכלותבעשרים השנה הראשונות, עדיין " -מתוכם 

. ואם כן ימי חייו העיקריים של האדם הם [מעלה של ית דיןעדיין בב םבר עונשי אינו

תספור לך לטובתך את שנותיך, תקנה בהם  -!" ְוָסַפְרָּת ְלךָ , ועליהם נאמר: "חמישים שנה

 ,אבל אם תכלה בהבל ימיך. םיכל ימיך בדברים רוחנילך  היויו ,תורה ומעשים טובים

רכוש, ולהעביר את הזמן בהתעסקות בהבלי העולם הזה, אזי כאשר תגיע לאסוף ולכנוס 

עת פטירתו של האדם מן העולם הזה, תצטרך לעזוב את כל מה  -שנת החמישים 

יָרתו  ֶשל  ט(: )אבות ושקנית ורכשת, ולא ישאר בידך מאומה, כפי שאמרו חז"ל  ְשַעת ְפט  "ב 

ין ֵאיןָאָדם,  ָרה ְול   ,ָזָהבא ְול   ,ֶכֶסףא ל   - ָלָאָדם לו   ְמַלּו  ת, ֶאָלא תו  יו  ת ּוַמְרָגל  בו  ים טו  א ֲאָבנ 

ְלָבד ים ב  ב  ים טו   !"ּוַמֲעש 

 

על כן, אשרי אדם שמנצל את זמנו לעסק התורה ולקיום המצוות ומעשים טובים, וכל 

 סיף מוסיפים לו, אורך ימים בימינה, ובשמאלה עושר וכבוד.המו
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  שער ההלכה 
 

  שמיטת קרקעותהלכות  
 

 מקור מן התורהה
נצטווינו בתורתנו הקדושה שלא לעבוד באדמה בשנה השביעית היא שנת 

י: "(ב כה ויקרא)השמיטה, כמו שנאמר  אּו כ  י ֲאֶשר ָהָאֶרץ ֶאל ָתב  ֵתן ֲאנ  ָתה ,םָלכֶ  נ  ָשבְּׁ  וְּׁ

ץ ים ֵשש ה'.לַ  ַשָבת ָהָארֶׁ ְזַרע ָשנ  ים ְוֵשש ,ָשֶדךָ  ּת  ר ָשנ  ְזמ   ֶאת ְוָאַסְפּתָ  ,ַכְרֶמךָ  ּת 

ִביעִ  ּוַבָשָנה .ְּתבּוָאָתּה יֶׁה ַשָבתֹון ַשַבת ,תיַהשְּׁ ץ ִיהְּׁ א ָשְדךָ  ה',לַ  ַשָבת ָלָארֶׁ ְזָרע ל   ,ת 

א ְוַכְרְמךָ  ר ל  ְזמ  יחַ  תאֵ  .ת  יְרךָ  ְספ  א ְקצ  ר ל  ְקצו  ְנֵבי ְוֶאת ,ת  יֶרךָ  ע  א ְנז  ר ל  ְבצ  ַנת ,ת   שְּׁ

יֶׁה ַשָבתֹון ץ ִיהְּׁ  ."ָלָארֶׁ

 

 זמן שנת השמיטה
כשנכנסו עם ישראל לארץ ישראל בהנהגתו של יהושע בן נון, כבשו את הכנענים 

טי יושבי הארץ במשך שבע שנים, ולאחר מכן חילקו את הארץ לשנים עשר שב

ישראל במשך שבע שנים נוספות, איש איש כפי נחלתו שקבע הקדוש ברוך הוא. 

, בכל שנה שביעית שמיטהלקיים את מצות השנים ושבע למנות ומאז התחילו 

נמצא ששנת השמיטה הראשונה שקיימו עם ישראל, היתה בשנת עשרים ואחת 

 )סב( לכניסתם לארץ. וכך מנו והלכו את שנות השמיטה מאותה שנה.

 

[ לבריאת העולם, 0,,,0שנת השמיטה הבאה עלינו לטובה היא שנת ה'תשע"ה ]

ובעזרת ה' יתברך, שנת ה'תשפ"ב, שתבוא עלינו ועל כל אחינו בית ישראל לטובה 

 ולברכה לחיים טובים ולשלום, תהיה שוב שנת שמיטה, וכן הלאה בכל שבע שנים.
 

אחר  את שנות השמיטה? אימתי התחילו למנותמ: (הלכות שמיטה ויובל פרק י הלכה ב)רמב"ם כתב ה

עד  ",כרמךושש שנים תזמור  ,שדךשש שנים תזרע " :שנאמר ,ארבע עשרה שנה משנכנסו לארץ

כיון ו חלקו בארץ, שנאמר 'שדך' שלך, 'כרמך' שלך[,מכיר את ] מכיר את ארצוואחד שיהיה כל אחד 

שנת אחת ועשרים שבצאת אומר נמ ,הארץ בוש הארץ ושבע שנים בחילוקישבע שנים עשו בכש

 . וכן עשו בכל שבע שנים.עשו שמיטהמשנכנסו לארץ 
 

נשארה הארץ חרבה שבעים ובטל מנין זה,  וגלו ישראל מארצם, בית המקדש הראשוןכיון שחרב 

מחדש את שנות התחילו למנות הסופר מבבל לבנין בית שני, עזרא וכשעלה ונבנה בית שני,  ,שנה

 השמיטה.
 

 ותלא מנו אלא לשנ ם, וכולרץ ישראלומפורסמת אצל הגאונים ואנשי אה ידועה היא טישנת השמ

 - ליצירה [8,934] ד'תתקל"ו שהיא שנת ,רבןולח ,2,25שנה זו שהיא שנת  התהי לפי זה, וחורבןה

 ,לענין מעשרות םחשבון זה אנו מורי, וכפי ם, ועל זה אנו סומכישמינית[השנה ה] מוצאי שביעית

ע"כ.  ראוי להתלות. םובה ,שהקבלה והמעשה עמודים גדולים בהוראה ,שמטת כספיםוה ,ושביעית
 (הלכה ה )ועיין כסף משנה שם

 

לבריאת העולם, היא שנת  8,930 -לחורבן, שהיא שנת ד'תתקל"ה  2,254נמצא אפוא, ששנת 

יאת לבר 0,323], נגיע לשנת ה'שי"ג שנים[ 3,4]שמיטות קדימה  08השמיטה. וכעת, כאשר נמנה 

יורה דעה סימן )שולחן ערוך , שאף היא שנת שמיטה. וזה מה שכתב מרן מפורש בלחורבן[ 2,848העולם. 

שמיטות  44". ואם נמנה עוד שי"גחמשת אלפים שנת  אהי ,טה האמיתיתישנת השמ: "סי"ט(שלא 
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השמיטה , שהיא שנת לחורבן[ 2984לבריאת העולם.  0,,,0], נגיע לשנת ה'תשע"ה שנים[ 841]נוספות 

 הבאה עלינו לטובה.

 

 הכנות לשמיטהה
יש להתכונן וללמוד את הלכות שמיטת הקרקעות קודם שנת השמיטה היטב, לבל 

נכשל בשום איסור חס ושלום, ובפרט שמצוה זו היא אחת לשבע שנים, ואין 

 ההלכות שגורות בפי כל.
 

 ארץ ישראל
לארץ, -מת חוץישראל, אבל באד-מצות שמיטת קרקעות נוהגת רק באדמת ארץ

 )סז(אינה נוהגת כלל. 

 

 גבול ארץ ישראל
שמתחת למעלה זו  , כך שכל מה35-גבול הדרומי של ארץ ישראל הוא המעלה הה

 "התלויות בארץמצוות "אינו נחשב כארץ ישראל לענין חובת קיום  ,לכיוון דרום

חריף -מצומת נוה החל זורי הערבהאנמצא ש .[כלל ום עם ישראללא כבש]שמקומות אלו 

חבל  ,אליפז ,סמר ,יטבתה ,גרופית ,קטורה :ין היתר את הישוביםבכולל ]ה ון דרוםוומטה לכי

ואינם  ,דיני שביעית שם יםנוהגנם נחשבים ארץ ישראל ולכן אין אי [.אילת ,אילות

 לז( שביתת השדה)ע.  .חייבים בתרומות ומעשרות
 

וכן  ,זצ"ל ן אישהחזופת הדור הגאון ומוכן נמסר בעדות גמורה מפי , הרמב"םבדעת  מבוארכן 

 ,35-המעלה המ על אילת וסביבתה הקרובה רבנו עובדיה יוסף זצ"ל ון לציוןהורה מרן הראש

 "ה לז(ש)ע.  .גמור לענין מצוות התלויות בארץ ץ לארץשאיזור זה הוא כחו

 

 השמיטה בזמן הזה
יותה התורה מצות השמיטה בזמן הזה, אינה מן התורה אלא מדברי חכמים, שלא צ

על השמיטה אלא בזמן שכל ישראל בארץ ישראל, אבל אם אין כל ישראל בארץ 

 ישראל, אין השמיטה אלא מדברי חכמים.
 

אינה גם השמיטה  ,יובל נוהגבזמן הזה אין הדיני השמיטה תלויים בזמן שהיובל נוהג, והואיל ו

אובן ושבט גד וחצי שבט רתחילה  ומשגל: (ב"לב עמסכת ערכין )מן התורה, כמו שאמרו בגמרא  נוהגת

ים ָשָנה: "ויקרא כה י() אמרשנ ,יובלה שבט מנשה בטל ש  ַדְשֶּתם ֵאת ְשַנת ַהֲחמ  ר ָבָאֶרץ  ,ְוק  ּוְקָראֶתם ְדרו 

יהָ  בֶׁ ָכל ֹישְּׁ ְהֶיה ָלֶכם ,לְּׁ וא ּת  ֵבל ה  יכול היו עליה  ם.ולא בזמן שגלו מקצת, , בזמן שכל יושביה עליה"יו 

 יהבנימין, יהחלקו של שבט ושבט יהודה ב ,יהודהחלקו של שבט , שבט בנימין בםורבימע םוה

 םולא בזמן שה]כל אחד בחלקו[  ם, בזמן שיושביה כתיקונ"לכל יושביה"יובל נוהג? תלמוד לומר: ה

ישראל, אין היובל נוהג, ואף בארץ עדיין ישראל עד היום בעוונות הרבים שאין כל וע"כ.  !םמעורבי

)כן דעת רוב  ה אינה נוהגת מן התורה. אך חכמים תקנו לנהוג בדיני השמיטה אף בזמן הזה.השמיט

 .(45 להלן עמוד כמבוארו ,יורה דעה סימן לזחלק  , שו"ת יביע אומר חלק יהראשונים ומרן הבית יוסף )יורה דעה סימן שלא(

 

 תיקון חצות
ן לאה בלבד. ומכל אין אומרים תיקון רחל בארץ ישראל בשנת השמיטה אלא תיקו

שנוהגים להתאבל על חורבן בית  ]י"ז בתמוז עד ט' באב[מקום בימי "בין המצרים" 

כף החיים. )המקדש בחצות היום, אומרים תיקון רחל גם בארץ ישראל בחצות היום. 

 קט(חזו"ע ארבע תעניות קכט. 
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 יובלשנת ה

נעשה את שנת , שנים[ 89]ציותה התורה כי לאחר שנספור שבע פעמים שבע שמיטות 

החמישים קודש, והיא הנקראת "שנת היובל". וגם בשנה זו אסרה התורה את 

עבודות הקרקע כמו בשנת השמיטה, ונמצא ששנתיים רצופות נשבות מעבודות 

ים ָשָנה: "ויקרא כה י()שנאמר כמו  הקרקע. ש  ַדְשֶּתם ֵאת ְשַנת ַהֲחמ  ְזָרעּו ...ְוק  א ת  ְקְצרּו  ,ל  א ת  ֶאת ְול 

יֶחיהָ  ֶריהָ  ,ְספ  ְבְצרּו ֶאת ְנז  א ת  ְהֶיה ָלֶכם .ְול  ֶדש ּת  וא ק  ֵבל ה  י יו   ...".כ 

 

היום אין דיני היובל נוהגים, כיון שלא ציותה התורה על היובל אלא בזמן שכל 

ועד היום  .יובלהבטל  ישראל בארץ ישראל, וכבר לקראת סוף תקופת בית ראשון,

 וכמבואר לעיל בהערה הקודמת.ל, אין היובל נוהג, שאין כל ישראל בארץ ישרא

 

אף חכמים לא תקנו לנהוג את דיני יובל, כמו שתקנו לשמור את דיני השמיטה, כיון 

שאין גוזרים גזירה על הציבור אלא אם כן רוב הציבור יכולים לעמוד בה, והלא 

קשה לרוב הציבור להשבית את הקרקע למשך שנתיים רצופות, לשנת השמיטה 

 ב. קח("לו עדף גיטין במסכת )תוספות וגם לשנת היובל שאחריה. 

 

 

 ערב שביעית  
 שביעית תוספת

ומסתיימת בסוף יום כ"ט  ]ראש השנה[,שנת השמיטה מתחילה ביום א' לחודש תשרי 

לחודש אלול שבסוף השנה. אבל "הלכה למשה מסיני" נאמרה, שעבודות האדמה 

השמיטה, וזמן זה הוא הנקרא "תוספת  יאסרו שלושים יום קודם תחילת שנת

 שביעית", כלומר שמוסיפים זמן מסוף השנה השישית שגם בו לא עובדים באדמה.

ואולם, תוספת זו נוהגת רק כאשר השמיטה היא מן התורה ובית המקדש קיים, 

 קמד()אבל בימינו שחרב בית המקדש, אין דין תוספת זו אף לא מדברי חכמים. 
 

 ", וכך נאמרהלמשה מסיני: שתוספת שביעית היא "הלכה )ד ע"א(סכת מועד קטן מכן מבואר בגמרא 

אבל בזמן שאין בית זמן שבית המקדש קיים, ההלכה למשה מסיני, שאין דין תוספת נוהג אלא ב

וכן מדוייק, שהרי הלכה זו נאמרה יחד עם שתי הלכות נוספות, שהן:  .אין דין תוספת ,המקדש קיים

]שמנסכים מים בחג הסוכות על גבי המזבח, לבד וניסוך המים  חג הסוכות[ערבה בזבח ב]להקיף את המערבה 

וכמו שערבה וניסוך המים שייכים רק בזמן שבית המקדש קיים, כך גם תוספת שביעית , מניסוך היין[

 שייכת רק בזמן שבית המקדש קיים.

 

 נטיעת אילנות מאכל
ל מקום אסרו חכמים לנטוע אילן אף שבזמן הזה אין דין תוספת שביעית כנ"ל, מכ

מאכל בתוך ארבעים וארבעה ימים קודם שנת השמיטה, דהיינו מיום ט"ז באב של 

 )קנא( מותר לנטוע. השנה השישית מהטעם המובא להלן, אבל עד יום ט"ו באב
 

שנטע את האילן אנשים וירננו אחריו "מראית העין", שמא יחשדו בו שום מהוא  איסור זההטעם ל

הנה ידוע  כדי להבין חשד זה, עלינו להקדים דין אחר בדיני "ערלה". שביעית.שנה הב איסורב

מעת ]דהיינו פירות מעץ שלא עברו עליו שלוש שנים מעת נטיעתו או שאסרה התורה לאכול פירות "ערלה" 

לפני סוף  יום 88שכל הנוטע ולגבי מנין השנים, יש לנו דין  [.(244)עמוד גרעין לעץ, כמבואר להלן הזריעת 

כאילו עברה שנה אחת שלימה נחשב לו  ]כ"ט באלול[סוף השנה כבר ב, ]דהיינו עד ט"ו באב[ השנה
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, הוא כך: ראשית, 88-, ודי לו להמתין עוד שנתיים כדי לאכול את הפירות. והרעיון במנין הלערלה

ולאחר . יום שלמים לקליטת הנטיעה באדמה, דהיינו ט"ז באב עד כ"ט באב 28 ןמתיצריכים לה

אב לעולם חודש ], עד סוף השנה יום 35, סה"כ ל' באב עד כ"ט באלול-מ ןמתישנקלטה הנטיעה, כשמ

לושים יום בסוף השנה חשובים ש" :כלל בידינו , ישיום[ 19 - אלול לעולם חסרחודש ו יום. 35 - מלא

ולכן אחת.  עברה שנהכאילו נחשב יום,  88אף שעברו רק תשרי,  השנה א'נמצא שעד ראש  שנה",

לערלה את השנה הראשונה מונה , אינו והלאה אבל הנוטע מט"ז באבדי בהמתנה של עוד שנתיים. 

מן רצד סירה דעה יושלחן ערוך ראש השנה י ע"ב. מסכת ) .ימים 88שעד סוף השנה אין כיון אלא מהשנה הבאה, 

 ס"ד(
 

 עשו אנשים חשבון, ילאחר שלוש שניםאפוא, שאם נטע מט"ז באב בשנה השישית, אזי נמצא 

 -ע"ד אם נטע בט"ו באב תש :למשל. אפשר שיטעו לומר שנטע בשנת השמיטהו ,]לאחור[ למפרע

שנת  - ע"הושנת תש ,שנה ראשונה לערלהלעלתה לו  ע"דהרי ששנת תש ערב שנת השמיטה,

שלישית. אבל אם היה נוטע בט"ז באב השנה היא ה ע"ושניה, ושנת תשהשנה השמיטה היא ה

היא  ע"וראשונה לערלה, ושנת תשהשנה שנת השמיטה, היא ה - ע"השנת תשרק , הרי שע"דתש

 מדוע :ויאמרו ושמא אנשים יעשו חשבון למפרעשלישית. השנה היא ה "זעהשניה, ושנת תששנה ה

שהיא  ע"הבשנת תשנטע באיסור  אדם, כנראה שה"זעבשנת תש הסתיימושל העץ שנות הערלה 

שנות  ע"ד, היו צריכים להסתייםתשבשנת  מיטההששנת טע קודם , כי אם היה נומיטהשנת הש

בשנה השישית אלא עד ט"ו באב, כדי כן תקנו חכמים שלא לנטוע  מחמת. ע"והערלה בשנת תש

 שנת השמיטהשנטע בורינון הבריות לידי חשד  ואא יבוכך ל, ע"ויסתיימו שנות הערלה בשנת תשש

 )קנא( חס ושלום.

 

 עבר ונטע
אילן בט"ז באב של השנה השישית, אין צריך לעקור את האילן. אם עבר ונטע 

קנב, )אולם אם עבר ונטע מיום י"ז באב והלאה, קנסו אותו חכמים לעקור את האילן. 

 קסב(

 

מקצת יעה, מכל מקום כיון שכלל בידינו: "יום לקליטת הנט 28צריכים  אמנם הטעם לחילוק זה, כי

כיון שמקצת יום אחד, כ, הרי שאפשר להחשיבו באב עצמוגם אם נטע בט"ז כן אם , ולו"היום ככ

יום עד סוף השנה. אך מכיון שיש בזה  35יום לקליטת הנטיעה, ועוד  28היום ככולו, ונמצא שיש 

]ובכל אופן לענין מנין שלוש שנות הערלה, מתחיל בר נטע. כעבד שיבד רקלהתיר כן  ישמחלוקת, 

אבל  .שערלה איסורה מן התורה ומחמירים בדבר[ , כיוןשנת השמיטההשנה הבאה מלמנות רק 

 (, קסב)קנב. ימים כלל 88לעקור את האילן, שהרי אין לו קנסוהו חכמים , באב אם נטע בי"ז

 

 העברת אילן
אילן הנטוע בקרקע כמה שנים, ועתה חפצים להעבירו לקרקע אחרת, עד  שאלה:

 אימתי מותר לעוקרו ולהעבירו קודם שנת השמיטה?
 

, ונשאר גוש עפר גדול מחובר לשורשיו שורשיו אם עקר את האילן עם תשובה:

, מותר ארבעה עשר יוםלפחות  יכול האילן לחיות עם עפר זהשאומדים באופן ש

כ"ט באלול. אבל אם עקרו כשהשורש חשוף, או  -להעבירו עד ערב ראש השנה 

ו ארבעה ונשאר בו מעט עפר באופן שלא יוכל לחיות עמ שעקרו עם גושו והתפורר

 עשר יום, אסור לנוטעו אלא עד ט"ו באב.
 

יום קודם  88 -עד ט"ו באב רק הנה לאור האמור לעיל שהטעם שיכול לנטוע אילן הבאור בזה, כי 

ששנות  וןחשבעשו יכי שנת השמיטה, הוא כדי שלא יחשדו בו אנשים שנטע בשנה השביעית, 

למנות שלוש שנים של לוי אם צריך משנת השמיטה, אם כן נמצא שדין זה ת ותהערלה מתחיל

ש, אין לו לנטוע אלא עד ט"ו במקרה שצריך למנות שנות ערלה מחדשעץ זה או לא. ערלה מחדש ב
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ערלה מחדש, אין חשש שנות למנות א צריך לבמקרה שאבל  יום קודם השמיטה. 88 -באב 

 עד כ"ט באלול.וטעו שיחשדו בו שנטע בשביעית, ולכן יכול לנ
 

לשורשיו, אומדים על ידי מומחים: אם  חוברונשאר גוש עפר מ שעקרוהו עם שורשיו, אילן על כן,

יום מעת הנטיעה החדשה  28יכול האילן לחיות עם עפר זה, בלי תוספת עפר אחר, עד שיעברו 

אין צריך למנות לו שלוש שנות לענין דיני ערלה, , אזי כיון ש]דהיינו עד שיקלט האילן בקרקע החדשה[

יום לקליטה, כיון שהוא כבר קלוט וממשיך את גידולו  28וגם אין צריך להמתין לו , ערלה מחדש

]נמצא שנפסקה לבד באלול. אבל אם לא יכול לחיות עם עפר זה כ"ט בעד  העבירומותר לבאדמה, 

 ות ערלהצריכים למנות לו שלוש שנמאחר ו, חיותו ויניקתו מן הקרקע, ורק בקרקע השניה חוזר ונשרש[

שביתת השדה ס. ). יום לשנת ערלה ראשונה[ 35-יום לקליטה, ו 28] ו אלא עד ט"ו באבהעבירין למחדש, א

 (ועיין להלן בהלכות ערלה
 

 משתלההעברת שתילים מ
שתיל הגדל במשתלה, ורוצה להעבירו ולשותלו בגינת ביתו, עד אימתי  שאלה:

 מותר להעבירו קודם שנת השמיטה?
 

בהלכה הקודמת. דהיינו, שאם השתיל חשוף דין זה הוא כפי האמור  תשובה:

 עפר גדולבגוש מונח השתיל שורש, לא יעבירהו אלא עד ט"ו באב. אבל אם היה 

, מותר להעבירו עד יום 28עם עפר זה לחיות  בתוך ניילון או בעציץ, באופן שראוי

העפר  מונח בניילון, אזי קודם העברתו מהמשתלה, ירטיב את והנכון, שאם השתיל כ"ט באלול.

, ותיפסק למנוע מצב שהשקית תתנענע מדאי ויופרד העפר מהשתילכדי שיהיה מהודק ומוצק, 

 .היניקה
 

, כי הוא כבר קלוט. וגם לענין מנין אדמהב יום לקליטת הנטיעה 28והטעם לזה, כיון שאינו צריך 

אם היה כיון שלהלכה בין  שנות הערלה, הרי ממשיכים את מניינו ואין צריך למנות לו מחדש,

ובין שהיה בעציץ שאינו נקוב, הרי הוא חייב  חור[ השתיל מונח בעציץ נקוב ]שיש בתחתיתו

, ונמצא שאף אם השתיל היה מונח בעציץ פלסטיק או ברזל שאינו נקוב, ועתה )סימן רצד סכ"ו(בערלה 

ערלה עמוד תפ.  -עיין ילקוט יוסף )הוא מעבירו לנקוב או לאדמה ממש, הרי הוא ממשיך את שנות הערלה. 

 (ולהלן בהלכות ערלה
 

 נטיעת אילנות סרק

]שהרי לא שייך אילנות סרק שאינם מוציאים פירות, מותר לנוטעם עד ערב שביעית. 

אך  .[(249 )עמוד, כדלהלן ערלה בהם דין איןכיון ששיאמרו שנטע בשביעית,  בהם את החשד הנ"ל

 באלול[, וט"עד ]שביעית לכתחילה נכון להשתדל לנוטעם ארבעה עשר יום קודם ה

כיון שסתם אילן נקלט באדמה עד ארבעה עשר יום, ואם יטע לאחר מכן, נמצא 

 קנג()שנקלט האילן בשביעית. 

 

 תבואה וקטניות
יש להקפיד לזרוע את התבואה והקטניות, באופן שיספיקו לגדול ולהגיע ל"עונת 

: בתבואה מהם ויצמח עולזרשראוי ו כשיעור דלגיש]דהיינו, המעשרות" קודם שנת השמיטה 

, כדי שלא זמנו של כל מין ומין[ (עמוד קנא) ספר שביתת השדהעיין ב -ובקטניות  משיגדל שליש. -

 )קנט(. (44 )עמודֵיאסרו מדין "ספיחים", כפי שיבואר להלן 

 

 בשמים
, כמו בשמים ושושנים העומדים [(,8)עמוד  ]כמבואר להלןכל זרע שאין בו קדושת שביעית 
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מותר לזורעם עד  ,צמחים שאין רוב בני אדם זורעים אותםוכן סוגי  ח בלבד,לרי

וטוב לזורעם עד ט"ו  .(49 )עמוד'איסור ספיחים' כדלהלן  הםבנוהג כיון שאין ערב שביעית. 

 )קסא, תצד, תצט(באלול באופן שיקלטו בשנה השישית. 

 

 ירקות

 קודם ינבטו גידוליםהעליו להקפיד ש ,ירקזרעוני הזורע  ושתילי ירק אהשותל 

כי אם לא יספיקו לנבוט, יהיו אסורים באכילה משום "איסור ספיחים",  .שמיטהה

 .(44 )עמוד וכמבואר להלן
 

קודם  ]יקלט[נבוט כדי שי ,עד כ"ז באלול ויש לשותל -חשוף ירק על כן, שתיל של 

 וששתיל ירק עם ג השותלאולם  .מיד לאחר השתילה וויש להשקות ,שמיטהה

 ובתנאי ,כיון שהשתיל כבר קלוט ,עד ערב ראש השנהותלו יכול לשמה שבו, האד

יש לסיים את הזריעה בזמן שיספיקו לנבוט  ,ירקזרעוני והזורע  .תפוררהשהגוש לא 

 לזמןבהתאם כל מין  ,שמיטההקודם  או לפחות להשריש[ מעל פני האדמה ראותלה]

 קנט. ש"ה ערה() .[כגון בגזר זמן הנביטה כשבועיים ימים]נביטתו 

 

 הרכבה
עץ שאיבד את כוחו מחמת שהזקין, ורוצים לחזקו שיתן פירות טובים כבתחילה, 

נוקבים נקב בעץ ונותנים בתוכו ענף צעיר מעץ אחר, ובמשך הזמן מתאחה הענף 

ונהיה כחלק מן העץ, וחוזר העץ ומקבל כוחות חדשים כעץ צעיר, פעולה זו נקראת 

אין צריך למנות להרכבה זו שוהטעם, כיון  ערב שביעית."הרכבה", ומותר לעשותה עד 

שלוש שנות ערלה מחדש, והפירות שיצאו מענף זה מותרים מיד, נמצא שלא שייך החשש הנ"ל 

 )קנח( שיאמרו שהרכיב באיסור בשביעית.

 

 הברכה

 יםמשפילעץ שיש לו ענפים ארוכים ורכים ]כמו עץ גפן[, לוקחים ענף אחד שלו ו

חוץ לאדמה,  יוצאשל הענף  וראשו אדמה,ב ואמצעומכסה את  ןאותו עד שטומ

עץ בפני עצמו, ואז חותכים אותו  עשהנו ולאחר זמן, ענף זה מוציא שורשים

מחיבורו בעץ הקודם, פעולה זו נקראת "הברכה", ומותר לעשותה עד ערב שביעית. 
ברכה זו שלוש שנות כל עוד לא חתך את הענף מחיבורו בעץ, אין צריך למנות להשוהטעם, כיון 

 )קנח( ערלה מחדש, נמצא שלא שייך החשש הנ"ל שיאמרו שהבריך באיסור בשביעית.

 

 

  המותרות בעבודה בשביעיתוהקרקעות האסורות   
 יחיד ורבים

איסור עבודת קרקע בשביעית הוא בין בקרקע של יחיד, בין בקרקע של שותפים 

מדינה והעיריה, ואפילו בקרקע כמו במושבות וקיבוצים, בין בקרקע שבבעלות ה

 )קסו, קסט(הפקר. 

 

 גינת בית הכנסת
 )קעד(אסורה העבודה בשביעית.  הכנסת, שהקרקע היא הקדש, בית תגם גינ
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 גינה משותפת
בנין מגורים שיש בו גינת נוי, ודיירי הבנין משתתפים בהוצאות החשמל, הניקיון, 

תורה ומצוות, ואינו יכול החזקת הגינה וכיוצא, וישנם דיירים שאינם שומרי 

להשפיע עליהם בדרכי נועם לשמור את דיני השמיטה, אזי כדי להינצל מאיסור 

שיהודי עובד בקרקע שלו, יאמר שהתשלום שלו לוועד הבית הינו לעבודות קרקע 

, הוצאות החשמל וכיוצא בהם. והנכון שגם יפקיר את [34' עמ להלןד]כהמותרות בלבד 

 (. ש"ה צז)שח. (,, )עמודלהלן  ועיין. ויח את מצות השמיטה כהלכתה, כדי שירובגינהקו חל

 

 קרקע מקּוָרה
לא  שדך"מותר לעבוד באדמה שבתוך בית או מקום מקורה, שנאמר בתורה: 

תזרע", לא אסרה תורה אלא דוקא בשדה שהיא גלויה, אבל אדמה שהיא במקום 

רעים ולהשקותם כרגיל, מקורה אינה דומה לשדה. על כן, מותר לזרוע שם ולטפל בז

 לא(רה דעה סימן ט יוחלק  ע אומריבישו"ת )ואין בהם קדושת שביעית כלל. 

 

, תזרע" לא שדך" מר:נא אחד אם מותר לעבוד באדמה מקורה, כי בפסוק והסתפק ירושלמיבתלמוד 

, "'לה שבת הארץ מר: "ושבתהנא אחר בפסוקו מותר. ,שהוא מקורה בבית אבל בשדה דוקא משמע

בזמן  שביעיתפוסקים שכיון שוכתבו ה בית.גידולי זרעים שבכל הארץ אף בשצריך לשבות בע משמ

 מותר לזרוע ולעבוד בגידולים אלו כבכל השנים.ו "לקולא דרבנן ספקלכן ", היא מדרבנן הזה

 

 זריעה בחממות
על פי האמור לעיל נמצא שמותר לעבוד בחממות בשביעית כרגיל, שלא אסרה 

שדה" שהיא גלויה ולא מקורה, אבל בחממות שהן מקורות, תורה אלא דוקא "

 מותר.

 

 לללפי שאינו בכ בבית מותר לנטוע או לזרועש ל"חז שאמרו אולי כל מהלכאורה יש לשאול, ו

במקום מקורה פתוח, כי  בשדה אלא בבית ולזרוע לנטוע ךדר היה שלא בזמנם זהו דוקא, "שדה"

 וקוי והאויר והטל הגשם תועלת מהם יםת שנשללמחמ, ורצוי טוב גדלים במצב הצמחיםאין 

 מהנוף נפרד בלתי כחלק שנעשו עד, החקלאים על ידי החממות שנתרבו בימינו אבל .השמש

 לזריעה מיוחדות החממותו, שונים גידולים בהם לגדל טבעם יצא הארץ ובכל, מקום בכל החקלאי

מה שאמרה  מכלל יצאו לא ןאמר שהאולי נ, למחסן ולא למגורים לא ותמשמש ןואינ, בלבד וגידול

 ?זריעה דרך זה שאין לומר אפשר תורה "שדה", שאי

 

בזה אם  כלל לחלק אין", שדה"שכתבה תורה לשון  ממה בית ל"חז שמיעטו אך זה אינו, שכיון

 נידונים היָ ל  עֲ וַ  גג להלכה אפילו והרי. לפטור בית היא הכתוב רתישגז, לא המקום ראוי לזריעה או

הגאון  כתב וכיוצא בזה. השמש וקוי והטללים הגשמים תועלת בהם שיש אף, נין שביעיתכבית לע

 יהיה אפילו אם, בגלוי שהואדוקא  "שדה" שצריך מהפסוק שלמדנו שכיון, פראנק רבי צבי פסח

דה" ממנה, שהרי "ש שם תחתיו, כי בטל מותר לזרוע מתוח על פני השדה, שעה לפי עראי אהל

 חסרון יש בחממות ישראל הוסיף שבמציאות גם אבן בספרהגרי"י פישר ו .הויגלהיא מקורה ואינה 

 את הממתיקה השמש להם שחסרה מפני, כראוי המתיקות מהם שניטלה, ןבפירותיה הניכר

 אוירבך ז"והגרש. שביעית כלל דין בו אין, או ירק בבית או בחממות אילן על כן, הנוטע. הפירות

 קצת חושש הייתי, מן התורה הזה בזמן שביעיתתה הי אילו, (ז אות נחקסימן  גחלק ) שלמה כתב במנחת

 אך, הזורעים דרך ממש הוא כןש רחא, זמנינו של בחממות לכתחילה לזרוע לרבים התירל רצוי אם

להקל,  למעשה הדבר את לקבוע דומא שנכון חושבני לכן, מדרבנן רק הזה בזמן שביעיתש כיון

 לא(רה דעה סימן ט יוחלק  ע אומריבי)שו"ת  .ר בתורההמפורשות לאיסו ואפילו בעבודות
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ופשוט שהפירות והירקות הגדלים בחממות, אין בהם קדושת שביעית, וממילא אין 

מצוה להפקיר אותם, וחייב להפריש מהם תרומות ומעשרות בברכה כמו בשאר 

אבל אינו השנים. ומפריש תרומה גדולה, מעשר ראשון, תרומת מעשר ומעשר עני. 

. ומעשר ראשון נותן ללוי, ומעשר עני נותן (01 )עמודריש "מעשר שני", כמבואר להלן מפ

 )ש"ה רמו(לעני. 

 

 גגגינה על 
 רכ(רמב"ם. )כי נחשבים הזרעים כתלושים. , בגינה שעל גגיש להקל לזרוע 

 

 גידולי מים
על  שיטת הידרופוניקס, שנותנים זרעיםכ]לשתול בבריכות מים כשאין שם עפר כלל  מותר

, כי לא נאסרו יש מים המהולים בחומרי מזון הדרושים לצומח[ ןשלמטה מה ,רשתותגבי 

, חזו"ע ברכות קיז. רלח) עבודות השמיטה במים. וכל שכן היום, שעושים כן בתוך חממות.

 סוכות שכז(

 

על כן, מותר לתת גרעין אבוקדו במים או גרגירי חומוס בצמר גפן המהול במים, וכן 

 (, תמו)רמט, רנבר פרחים במים, אף שהפרחים יפתחו במים. מותר לתת ז

 

 עציצים
]שיש , בין שהעציץ נקוב ]חצר[ מרוצפת , ואפילו על קרקעעציץ המונח על האדמה

אסור לעבוד בו בשביעית, כיון שיש לו יניקה  ובין שאינו נקוב,חור[  בתחתיתו

 מסויימת מן האדמה.
 

]כגון האדמה, אלא תלוי באויר מעל אדמה  ץ שאינו מונח ממש עליעצ -תלוי עציץ 

אסור לעבוד בו, כיון שיש לו יניקה  , אם הוא נקוב,שמונח על סורגים הבולטים כלפי חוץ[

שכיון שאין נקב בכלי הריהו ]מסויימת מהאדמה. אבל אם אינו נקוב, מותר לעבוד בו, 

ומכל מקום, אם העלים  [, ובנוסף יש רווח בינו ובין הקרקע, ואינו יונק מהאדמה כלל.חוצץ

 שלו יוצאים כלפי חוץ, אסור לעבוד בו, כיון שאז ישנה יניקה מהאדמה.
 

בין אם  - [, ולא כחצר שהיא על האדמה]שהיא בגובה עציץ המונח על רצפת מרפסת

]כי יש רצפה שחוצצת, ובנוסף יש  העציץ נקוב או לא נקוב, מותר לעבוד בו בשביעית,

 אינו יונק מהאדמה כלל.[רווח בינו ובין הקרקע, ו

 

מותר לעבוד בו, ואין נוהגים בו דיני שביעית כלל, כמבואר  -המונח בבית  ץעצי

 רנא, רכה,רי, רכג,  שו"ת יביע אומר חלק ט יורה דעה סימן לא.)לעיל שאין דיני שביעית במקום מקורה. 

 שמו(
 

ך מעל להעביר עציץ נקוב מבית לבית, אף שמעבירו בדרמותר  - ץהעברת עצי

 )רכז(אדמה ויונק ממנה. 

 

מותר ללכת תחת עציץ נקוב התלוי בגובה, אף שמפסיק את  -הליכה תחת עציץ 

 )רלב(יניקתו מהקרקע. 
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  גויקרקע של 

שנמצאת בארץ ישראל, אסור לישראל לעבוד בה,  ,קרקע של גוייש אומרים שגם 

 .(4,)עמוד ויש מתירים. כמבואר להלן 

 

ין זה מצוי שיהודים עובדים בקרקע של גוי בארץ ישראל, ולפי המציאות כיום, שא

אין להורות היתר לכתחילה שיהודי יעבוד בה בשנת השמיטה ללא שום הכרח. 

במה דברים אמורים? בעבודות קרקע ממש, כזריעה וחרישה, אבל בעבודות הקטיף 

ת נוהגקדושת שביעית וכיוצא בהן, מותר שיעבוד שם. וברור שאין קצירה ובצירה כ

, כי מרן רבנו יוסף קארו כלל ועיקר ואין להחמיר בזהגוי, קרקע של בפירות שגדלו ב

של קרקע מחמיר לשמור קדושת שביעית בגידולים המעשו חרם על ובית דינו, זצ"ל 

 .(,4 )עמוד, וכמבואר להלן בהרחבה גוי

 

ת מן התורה האסורומלאכות אף להתיר שמן הדין יש  צ"לבי שלמה זלמן אוירבך זכתב הגאון ר

 הפירות, בקדושת שביעית ובחובת ההפקר החלה עלכיון שאיסור המלאכות תלוי  ,בשדה של גוי

פשוט אם כן , שםואין חובת הפקר נוהגת בקרקע של גוי, שאין קדושת שביעית  להלכה ממילאו

אף שהיה מי ו בכל השנים. םכמנהג הקוצריבקרקע של הגוי שמותר גם לישראל לבצור ולקצור 

יםשואין שום ספק אצלי  ,אנכי על משמרתי אעמודהה לחלוק, שרצ  ,הם הדברים שאמרנו ֵכנ 

, עליהם קדושת שביעית וחיוב הפקר הם אלא בפירות שחלשייכיצירה אינם באיסורי קצירה וש

 (נב )עיין ש"ה מז, .ולכן מלאכות אלו מותרות ליהודי לעשותן בקרקע של גוי

 
 

 שביעיתהעבודות האסורות והמותרות ב  
 חכם עיניו בראשו

להלן נבאר בעזרת ה' אלו עבודות קרקע אסורות בשביעית, ואלו עבודות מותרות. 

ואמנם, גם בעבודות המותרות, אם אפשר להקדים לעשותן קודם השנה השביעית, 

יקדים. ואם אפשר לדחותן לאחר השביעית, ידחה. ורק כשאי אפשר, יעשה את 

 (. קסבאיש )חזוןהמוכרח שהתירו לעשות. 

 

 מהתורה ומדרבנן
זמירה  ב.זריעה.  א.התורה ציותה לשבות בשנת השמיטה מארבע עבודות, שהן: 

בצירה  ד.קצירה.  ג. לגדול עוד[. ףסיה שתוצמיחהת אשביח להוגיזום בעץ או בענפים לחזק ]

ועליהן הוסיפו חכמים ואסרו עבודות נוספות, כמו: חרישה,  ]לשון קצירה בענבים[.

, השקיה, נטיעת אילנות, תמיכת אילנות, ת הקרקע[א תרפוהל עץה תחת חופר] עידור

]חותך מעט הרכבה  ,[בפני עצמו עץ ונעשה שורשים וציאתוך האדמה, ומל ענף כופףמ] הברכה

שור יי ,פירור גושי אדמה, מילוי או פיזור עפר, [צעיר לחיזוק העץונותן בתוכו ענף זקן בעץ 

כולה להוציא שוב פירות ואינה י שניםבמשך המתעייפת  ,ה פירות]אדמה המפיק, זיבול אדמה

מזבלים אותה בזבל בהמות שיש בו חריפות, ועל ידי זה האדמה מתחזקת ומניבה פירות  כראוי, לכן

 מרובים ענפים קוצץ], קירסום לצורך החרישה[יא את האבנים ]מוצ, סיקול אבנים כבתחילה[

ת ריעק] ניכוש, והיבלות מהעץ קוציםה ניקוי, [קליםמקולהאילן או ענפים שלא יכבידו על 

הבאות  מלאכות, וכל כיוצא בהן [מלמעלה הרעיםעשבים  ךותיח] כיסוח, [הרעים יםשבע

שמיטה בזמן הזה מדרבנן, ואם כן שה (32)עמוד ]וכבר בארנו לעיל לתועלת הקרקע והאילן. 

, אך מתייחסים אליהם בנןאלא מדראסורות  ןאפילו המלאכות שנאסרו במפורש בתורה, אינ

 (. ש"ה סח)קעו[. בחומרה יותר
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אם עושה אותן בידים או  אין הבדלעבודות קרקע האסורות בשמיטה,  -מכונה 

 )קפז(אסורות הן. בכל אופן ש באמצעות מכונה כנהוג היום,

 

 מטרת המלאכה
 -וכדומה  יםחדש יםגידולבו שמטרתן להשביח את האילן או להוסיף מלאכות 

אך מלאכות שמטרתן לשמור על קיום האילן שלא ימות או שלא ינזק,  .אסורות

מותר לעשותן בשביעית, ואפילו אם הוא מסופק אם יהיה נזק, מותר. ואמנם, 

, אף שמטרתו לקיום האילן, טוב [ובצירהקצירה  ,]זמירהמלאכות המפורשות בתורה 

 (, ערב)ער, רעאנוי. לכתחילה לעשותן על ידי גוי, ואם אין גוי, ישתדל לעשותן בשי

 

 זריעה ונטיעה
 עציירקות, דשאים, תבואה, קטניות, שהוא:  צמח כל סוגאסור לזרוע או לנטוע 

 )קפ, קצו( מאכל, עצי סרק, צמחי רפואה, פרחים לנוי או לריח, וכל כיוצא בזה.

 

קרו ו, צריך לעבשוגג שלא ידע שאסוראפילו  ,זרע או נטע בשביעית - שוגג

 )קפב( מהאדמה.

 

 לשבת ההבדל בין השמיטה

את הזרע ר ולעק קנסוהו חכמים אל הזורע בשבת בשוגגמדוע  שאל התנא רבי מאיר בעל הנס,

, הרי חילול שבת עונשו חכמים שיעקור הו, קנסומיטה בשוגגששנת הברע מהאדמה, ואילו הזו

 חמור הרבה יותר?
 

שמא אדם יזרע במזיד בשביעית חשש  לכן יששביעית, ולזלזל באיסורי ישראל נחשדו עם  תשובה:

על ישראל א נחשדו אבל לחכמים אפילו בשוגג.  הייתי כדי שיהיה מותר לו, לכן קנסו שוגגויאמר 

 ב("נג עמסכת גיטין ) לכן נאמן אדם לומר שזרע בשוגג.ו, חמורה בעיניהםהשבת כי שבת, חילול 

 

ד אחרים או ללמלהתלמד או  כוונתו אם אףאסור לזרוע  -צורך לימוד זריעה ל

 )חזון איש. קצה(. לצורך בדיקת הזרעים

 

האוכל אפרסק או אבטיח וכיוצא, מותר לו להשליך את גרעיני  -זריקת גרעין לגינה 

 )שבט הלוי. קצא(הפרי לגינה, אף שאולי יקלט הגרעין באדמה ויגדל ממנו עץ או אבטיח. 

 

ים ונהשליך זרעשלא ליש ליזהר ש "ד(ס אורח חיים סימן שלו)שלחן ערוך ב נפסקשבת  בהלכות שאלה:

אדם, מותר, בני  שהולכים שםבמקום  רקו .חולצמ םשסופכיון גשמים,  דוירלח שמקום וגרעינים ב

שמיטה, מותר להשליך את גרעיני הפרי לגינה שנת הע"כ. אם כן מדוע בלצמוח.  םשאין סופכיון 

 ?, הרי אסור לזרועלאחר אכילתו
 

יק ישנו מושג בהלכה: תשובה:  בשבת החותך , ְוָלא ָימּות?!". ובאורו: ]את ראשו[ֵריֵשיּה  ]תפסוק["ָפס 

ראשו, רוצה שבנו הקטן ישחק ב, אלא רק התרנגול את ראש התרנגול, ואומר שאינו מתכוין שימות

כך משל לאדם העושה מעשה מסוים, וכתוצאה מו האם יתכן שהתרנגול לא ימות? בודאי שלא. זה

הרי הוא נחשב כעושה המעשה ממש, ואסור מן ש, שהוא לא התכוון אליהית מלאכה נעשבודאי 

מקרר ששכחו ביום שישי לכבות את המנורה שבו, אסור לפותחו התורה לעשות כן בשבת. למשל: 

בשבת, כי בודאי תידלק המנורה, ואף על פי שאינו מתכוין להדליקה, הרי זה בגדר "פסיק רישיה" 

איסור שיפתח את המקרר ולא תדלק המנורה. ומכל מקום, שהרי לא יתכן  -במלאכת מבעיר 

אסורה מן התורה ונוח לו מעשיית  התורה ב"פסיק רישיה" הוא דוקא כשהמלאכה שֵתָעֶשה ממילא,
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יק וזהו הנקרא: " , הרי זה אסור מדרבנן,אם היא ֵתעשה או לאאך אם לא איכפת לו המלאכה,  ָפס 

יָחא ֵליה בדאורייתֵריֵשי שתעשה ממילא  מלאכההואמנם במקרה ש א, אסור מדרבנן".ּה ֵדָלא נ 

יק ֵריֵשי" אסורה מדרבנן, ולא איכפת לו אם היא ֵתעשה או לא, הרי זה יָחא ֵליה בדרבנן"ָפס   ּה ֵדָלא נ 

. ובלאו הכי יש אומרים שלא נאסר "פסיק רישיה" (120בחוברת "השבת בהלכה ובאגדה" עמוד  )כמבואר מותרו

איסורי שבת, אבל בשאר איסורים אינו אלא מדרבנן. וממילא בשביעית שהיא מהתורה אלא רק ב

 מדרבנן, אפילו בפסיק רישיה דניחא ליה, יהיה מותר.

 

ן במקום ומעתה, כיון שהזריעה בשבת אסורה מן התורה, לכן יש להיזהר שלא להשליך גרעי

יקלט הזרע פת לו אם ויעבור על איסור זורע, ואף שלא איכ כדי שלא יקלט באדמה שהאדמה לחה

א ישמיטה בזמן הזה שהזריעה ב. אבל לעשות כן או לא, מכל מקום גם באופן כזה, אסרו חכמים

יק ֵריֵשיּה "ש כיון, להשליך גרעין מותר ,ולא איכפת לו אם יקלט הגרעין או לא אסורה מדרבנן ָפס 

ְדַרָבָנן, מותר". ובלאו הכי יָחא ֵליה ב  "פסיק גדר בה נאייקת גרעין על אדמה, זריש אומרים ש ,ֵדָלא נ 

 ודאי מותר.בש ,ודאי שיקלט הגרעין בצורה כזאת, והרי זה ספק פסיק רישיה בדרבנןרישיה", כי לא 

 

האויר  לזכך אתכדי עצי אקליפטוס,  טעתמותר לומר לגוי ל -פטוס עצי אקלי

גוי יעבוד יש מתירים שהטעם להיתר זה הוא בצירוף כמה דעות, שהרי לבריאות הגוף. 

דהיינו על  "גברא"הוא איסור בשביעית,  ת אדמהשאיסור עבודכיון בשביעית בקרקע של ישראל, 

וכיון שגוי אינו מצווה לשבות בשביעית,  על הקרקע שלא יעבדו בה. "חפצאאיסור "ולא  ,האיש

 ממילא לדעתם מותר לו לנטוע כנ"ל אף בקרקע ישראל. ובצירוף שיש אומרים שעצי סרק שאינם

לנטוע בשביעית. ובצירוף שלדעת רוב הפוסקים איסור נטיעה  מביאים פירות, מותר אפילו לישראל

ולכן במקום צורך לבריאות הגוף, יש להקל על ידי גוי.  הוא מדרבנן, ורק זריעה אסורה מן התורה,
 רא(מהרי"ל דיסקין. )

 

גוי.  ל ידילגדר בלבד, וטוב שיעשו כן עהיא המטרה אם  לנוטעםמותר  -עצי סרק 
והטעם לזה, בצירוף כמה דעות, שיש אומרים שעצי סרק מותר לנטוע בשביעית. ויש אומרים 

ומכל מקום עדיף  שלצורך עשיית גדר מותר לנטוע. ולדעת רוב הפוסקים איסור נטיעה הוא מדרבנן.

 ()רב .יש מתירים שגוי יעבוד בשביעית בקרקע של ישראלשהרי בלאו הכי  לנטוע על ידי גוי,

 

להעביר אילן ממקומו לאדמה אחרת, בשנת השמיטה  אם הוצרך -העברת אילנות 

גוש העפר שמסביב לשורשים, באופן שיכול לחיות עם העפר  אם מעבירו עם

יום, מותר להעבירו, כיון שאין זה אלא כהמשך גידולו מהאדמה  28לפחות 

 )רה(ה חדשה. הקודמת, אבל להעבירו עם שורשים ללא עפר, אסור, שהרי זו נטיע

 

לשורשים, מותר להעבירו  עדייןנשבר, והאדמה מחוברת שנקוב ץ יעצוהוא הדין ב

 ()רילאדמה שבעציץ אחר. 

 

אם הוצרך לקצוץ את האילן מחמת שצריך למקומו כדי  -הוצרך למקום האילן 

, כמבואר בספר הליכות ]באופן שמותר לקצוץ את האילןלהרחיב את דירתו וכיוצא בזה 

, מותר לקוצו, אבל אסור לנוטעו מחדש באדמה [בתנאים מסוימים (לק ז עמוד קצט)חעולם 

אלא אם כן היא נמצאת תחת מקום מקורה, שאז אין בו איסור זריעה בשביעית 

, ונמצא מחדש על כן, רשאי למתוח סדין או יריעות על גבי עמודים, קודם שנוטע את האילן. )רעח(

שאנו , פראנק הגאון רבי צבי פסח כתבמה ש (34 )עמודו לעיל וכבר הבאנשנוטע תחת מקום מקורה. 

 אהל יהיה אםאבל , ה אסור לזרועגלוי אשהי "שדה"ב שדוקא : "שדך לא תזרע",מהפסוק למדים

דה" ממנה, שהרי היא "ש שם תחתיו, כי בטל מותר לזרוע מתוח על פני השדה, שעה לפי עראי

 ע"כ. .הגלוימקורה ואינה 
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 אלא אם יש חשש ,שורשים של עץ שהתגלו, לא יכסם בעפר -כיסוי השורשים 

 )קצד(שיגרם נזק לעץ. 

 

 היהשק

אסרו חכמים להשקות בשביעית, בין שמשקה בידיו או שמשקה על ידי ממטרות 

וכיוצא בזה. אולם, שדה שאין מספיקים לה מי הגשמים וזקוקה להשקיה תמידית 

שאז כבר יורדים גשמים  בימות הקיץ, מותר להשקותה, אך לא בעונת הגשמים

 (, שמב)שלחעליה. 

 

כל שדה שיש חשש שאם לא ישקו אותה, יגרם נזק או הפסד אפילו  - מהפסד הצלה

מועט לפירות או לצמחים, וכגון שאין יורדים גשמים כדי הצורך, מותר להשקותה. 

 (, שמא)שלחוכן מותר להשקות דשא, כל שההשקיה באה למנוע התייבשות. 

 

כאשר הותר להשקות את השדה, רשאי להשקות כדרכו ללא הגבלה  -כמות המים 

 שלח(אור לציון. )מסויימת בכמות ההשקיה. 

 

 מי כיור. מזגן.
דרך צינור ומגיעים לקרקע שיש בה צמחיה,  מתנקזיםכיור שהמים הנשפכים לתוכו 

כששוטף את רצפת הבית, מותר וכמו כן,  .בו כליםמותר ליטול בו ידים או להדיח 

במים והם  , גם אם אין חומרי ניקויניקוז עם צינור שיורד לגינהוף את המים ללגר

מועילים לצמחים. וכן מותר להפעיל מזגן כשהמים שבצינור יורדים לגינה, וכל 

 ()שמב, שמה, שמו, רלאוהיתר זה הוא אפילו לגינה שאין היתר להשקותה. כיוצא בזה. 
 

יָחא"הרי זה ו יק ֵריֵשיּה ֵדָלא נ  ְדַרָבָנן ָפס  ובלאו הכי יש אומרים שאין  שבארנו לעיל שמותר., "ֵליה ב 

 של השקיה, מותר. דרבנןזה נחשב כפסיק רישיה, אלא "גרמא", וגרמא באיסור 

 

 בגינה נטילה ושתיה

 ותשתרשאי ל ,כןכמו ליטול ידיו על הצמחיה. ורשאי בגינה או בדשא, פת האוכל 

אמנם בשבת, ים נשפכים עליו ומשקים אותו. המלזה ש שואין לחומברז שעל הדשא, 

בגדר  אלא הרי זה, "מאאין זה נחשב "גרעל הצמחים, ושותה שנוטל ידיו  אסור לעשות כן, שכיון

. איסור דאורייתא הוא אסור, ורק בדרבנן מותרבשהתבאר לעיל ש ","פסיק רישיה דלא ניחא ליה

 (243בת בהלכה ובאגדה" עמוד עיין חוברת "הש) .שביעית, מותרוב .שבת, אסורבולכן, 

 

 מי רגלים .יין
ם. וכן מותר להטיל אדרבה היין חזק ומקלקל אותמותר לשפוך יין על זרעים, לפי ש

מותר לעשות כן, קל  והרי אפילו בשבת הם עזים ומקלקלים אותם.שגם עליהם מי רגלים, 

 (241בת בהלכה ובאגדה" עמוד חוברת "הש) .שביעית שההשקיה אינה אסורה מן התורה אלא מדרבנןוחומר ב

 

 מערכת השקיהצלחות ו
סביב העצים להשקיה. וכן מותר לבנות  ]ערוגות עגולות[מותר לעשות "צלחות" 

 (שלה "א ה"ט. משפטי ארץ,שמיטה פרמב"ם הלכות )מערכת צינורות או ממטרות וטפטפות. 
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 זיבול
הזריעה  אסרו חכמים לזבל את השדה בשנה השביעית, אף שכל כוונתו לצורך

שבשנה השמינית. ואם זיבל, קנסוהו חכמים שלא יזרע תיכף במוצאי שביעית, כדי 

שלא יהנה מעבודתו שנעשתה באיסור. ואם הסיר את הזיבול, רשאי לזרוע תיכף. 
 ()שלב

 

 סיקול
אסרו חכמים לסקל בשביעית, דהיינו לפנות מהשדה אבנים קטנות או גדולות, 

ובה יותר. ומכל מקום אם עבר וסיקל בשביעית, שבזה מכשיר את הקרקע לזריעה ט

 הי"ד. רנד( פ"א)שמיטה  לא קנסוהו חכמים ורשאי לזרוע במוצאי שביעית מיד.

 

, משום [וכפי שיבואר להלן רעים יםשבע]עקירת וניכוש  חכמים בזיבול ולא בסיקול והטעם שקנסו

 אלא ניקיוןבגוף הקרקע ממש  עבודות נןאיאבל הסיקול והניכוש, זיבול היא עבודת קרקע ממש, ש

כיון שביעית,  ישלא יזרע תיכף במוצאחכמים הו וומטעם זה גם אם חרש בשביעית, קנס .בעלמא

. ועוד, כי בעבודות זיבול ובחרישה הרי הוא מכין רדב"ז פ"א הי"ג(ה) היא עבודת קרקע ממששהחרישה 

 )משנה ראשונה פ"ד מ"ב(ריעה. את הקרקע לזריעה, לא כן בסיקול וניכוש שעדין לא הכינה בזה לז

 

שיש  לזריעה, אלא השלא במטרה להכשירמהשדה את האבנים  פנהאם מ - ִנָיהבְּׁ 

ָיה וכדומה, רשאי לקחת את האבנים המונחות על פני  לו צורך באבנים למטרת ְבנ 

ָיה,  ְבנ  האדמה, וישאיר את המחוברות באדמה. ומכל מקום, אם ניכר שמטרתו ל 

ָיה סמוך לשדה, מותר לקחת את כל האבנים. כגון שמקום ַהבְ   )רנד(נ 

 

ליתנם על המנגל, מאחר מותר לאסוף עצים קטנים המצויים בשדה  -על האש 

ולא יחשדו בו שאוספם כדי להכשיר את  וניכר שאוסף אותם כדי להניחם באש,

 )רנז(השדה לזריעה. 

 

או  להולכי רגלמותר להוציא אבנים מקרקע שאינה מיועדת לזריעה אלא  -מגרש 

למגרש משחקים, חניה וכדומה, כיון שניכר שאין מטרתו להכשיר הקרקע לזריעה. 
 )רנה(

 

 ניכוש
 משורשם.הרעים  יםשבהעאת  רוקאסרו חכמים לנכש את השדה, דהיינו לע

 

אבל שטחים שהדרך לעקור מהם את עשבי הבר העולים בהם, כדי שלא יהיו 

מותר להוציאם, אך  -ות, או לנוי וכדומה מסתור לנחשים, או במטרה למנוע שריפ

לא יעקרם מהשורש לגמרי, אלא יחתכם מעל פני הקרקע. ואם יש צורך לעקרם 

 )רנה(מהשורש, יוציאם בשינוי ביד ולא במעדר. 

 

, ולהוציא כל דשא-במטאטא מותר לנקות את הגינה הסמוכה לבית -גינה הקיון נ

ונתו רק לנקיון ולא לזריעה, וניכרת אבנים וכיוצא בהם, כיון שכו לכלוך מפוזר,

כוונתו הואיל והגינה סמוכה לבית. וכמו כן, מותר לתלוש עשבים וקוצים מהחצר, 

 )רצז(כשכוונתו שיוכל לשבת או לעבור שם. 
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גינה שאינה סמוכה לבית, אך ניכר שאין כוונתו לתיקון הגינה לזריעה אלא לשבת 

 (רצז)מותר לנקותה.  וליהנות ממנה, וכגון שיש שם שלחן וכסאות,

 

אם הוציא קוצים מהגינה במטרה להכשירה לזריעה בשמינית, אף על פי שעבר על 

כמבואר הטעם לעיל בענין  דברי חכמים, לא קנסוהו, ורשאי לזרעה במוצאי שביעית מיד.

 (דהי" פ"אשמיטה רמב"ם )סיקול וניכוש. 

 

 מירהז

א ְוַכְרְמךָ איסור "זמירה" האמור בתורה: " רת   ל  ", היינו שקוצץ באילן את ראשי ְזמ 

הענפים הארוכים, במטרה שיגדלו הענפים יותר. וכן אם מטרתו להביא לגידול 

ענפים נוספים, גם זה בכלל "זומר". והוסיפו חכמים לאסור גם אם אין במטרתו 

האילן או שיגדלו הענפים יותר, וכגון שגוזם את הענפים המרובים, שלא יכבידו על 

 )רסב, רסד, רסט(. "קירסום"ענפים המקולקלים, והוא הנקרא שגוזם את ה

 

יזהר שלא ובלבד שמותר לגזום ענפים חולים או יבשים, העלולים לגרום נזק לעץ, 

 )ש"ה פב( .יוסיף גיזום המשביח

 

 ושבר, אך לא כדי שיתאחישלא יוסיפו להבמטרה ענפים שנשברו, מותר לקושרם 

פתוח, יכנסו  יש חשש שבמצב כזה של פצעו ,מחדש. ובמקום שאי אפשר בקשירה

 )ש"ה פב( מותר לגזום את הענף השבור בסמוך למקום השבירה.בעץ, מחלות שונות 

 

אם גוזם את הענפים לא במטרה להשביח את האילן אלא  -זומר למטרות אחרות 

כדי לסכך את סוכתו, או להסיק בהם את האש, או שהם מפריעים למעבר הדרך, 

י זה מותר. ויגזום באופן שיהיה ניכר שאין מטרתו להשביח, כגון וכיוצא בזה, הר

 (, רסז, רעג, רעד)רסהשיגזום רק מצד אחד של האילן, ולא מעט מכל צד. 

 

הגוזם ענפים קודם חג הסוכות, אין לבקש ממנו לכרות עצים לסכך, מאחר  גנן

בעצמו ומטרתו של הגנן להשביח את האילן, ונמצאת מכשילו באיסור. אלא האדם 

שלא יכשל כדי ובאופן שמותר לקחת, ]יזמור את העצים מצד אחד של האילן כנ"ל. 

 )רעד(. [(251 )עמודכמבואר בחוברת "חג הסוכות בהלכה ובאגדה" חס ושלום, באיסור גזל 
 

 )רעו(ענפים גבוהים שניכר שמפריעים לחוטי החשמל, מותר לגזום אותם.  -חשמל 

 

גינה, כל שאין בכוונתו לטובת גידול נוסף של מותר לקטוף פרחים מה -פרחים 

 )רפז(פרחים כלל אלא כדי להשתמש בהם ליפות את ביתו. 

 

שיח גת שהובא מתימן, ולועסים אותו כדי להתרענן, מותר לקוטפו, אף שחוזר  -גת 

 )רפט(וגדל שוב לאחר כשבועיים, כל שאין בכוונתו לטובת גידול נוסף כלל. 

 

בנין מגורים או ם בצורת שער עגול או מרובע בכניסה לענפים הגדלי - גדר חיה

ם כל שהמטרה היא כדי לשמור על צורתה ותוכיוצא, מותר לגזום אבפתח החצר 

שלא  החית הצמדכא אל אדרבהמטרתו להצמיח אלא ן יאי ויופיה של הגדר, כ
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אולם אם עדיין לא התמלאה הגדר בענפים, והגיזום נעשה גם במטרה  .תפשטת

אסור. ואם הענפים יוצאים חוץ לגדר ומפריעים לעוברים ושבים במעבר למלאותה, 

 (. ש"ה צא)שיג ., גם אם הצמיחה עדיין אינה מלאההדרך, מותר לגזום אותם

 

להשוותו, מאחר שכוונתו לנוי ולא כדי את הדשא למעלה  מותר לכסח -דשא 

וונתו , שהרי אין כלכסח דשא בוגר צפוף ומלאגם מותר  ,ומטעם זהלצמיחה. 

שיתפשט כדי גם היא  ומטרת הכיסוחאבל אם הדשא צעיר ודליל,  .לצמיחה

 (. ש"ה צא)שיד .אסור ,ויתמלא

 

 קצירה

יחַ  ֵאתנאמר בתורה: " א ְספ  יְרָך ל  ר ְקצ  ְקצו  ", והיינו שאסור לקצור או לקטוף את ת 

הפירות כדרך שרגיל בכל השנה, שקוצר את כל השדה ומעמיד ערימה גדולה. 

כמות שרגיל להביאה לביתו. אף בכלי מיוחד לכך, ותר לקצור או לקטוף אולם מ

 )שכ, שכב(ואם עבר וקצר באיסור, אין הפרי נאסר באכילה. 

 

שישית, אין בהם קדושת שביעית, שנה הב [גידולם שלישהגיעו ל]שפירות שחנטו 

שמיטה. אך פירות שחנטו בשביעית, אף אם קוטף שנת הטפם כרגיל בוומותר לק

 )שכב(אמור לעיל. באופן הם בשמינית, יש בהם קדושת שביעית, ויקטפם אות

 

 חרישה

 )שכד, שכז(אסור לחרוש או לחפור לצורך הקרקע במכונה או שלא במכונה. 

 

גם לחרוש לצורך הזריעה של השנה השמינית, אסור. ואם עבר וחרש, קנסוהו 

 )שלב(חכמים שלא יזרע בשדה תיכף במוצאי השביעית. 

 

בין שדהו לשדה חברו, אף אסור לחפור בקרקע כדי לבנות גדר  -גדר בניית 

, לזהטעם הדי שלא יכנסו בהמות או בני אדם שיזיקו את הפירות. ושמטרתו כ

מחשש שמא יחזור בו, ובמקום להקים גדר, יטע נטיעה בחפירה זו. אולם מותר 

 )רס(לבנות גדר ללא חפירה בקרקע. 

 

ת הרבים, מאחר ואין דרך לזרוע סמוך לרשות מותר לבנות גדר בין שדהו לרשו

אין חשש שיזרע בחפירה זו. ומטעם זה, מותר גם לבנות גדר בין שדהו והרבים 

 רס, רסא(רב, )לביתו או לבית חברו, וכן בין שדהו לשדה של גוי. 
 

  ()שלהמותר לבנות גדר סביב עץ צעיר, כדי שלא יתקלקל מהעוברים ושבים. 
 

 )רס(אין דרך לזרוע שם. כי עמודי חשמל וכדומה, קביעת צורך מותר לחפור ברחוב ל

 

 ריסוס
מזיקים, מותר לרסס שם חומר הדברה, אילנות שיש בהם שדה שיש בה תולעים או 

 )רצ(. םכדי להמית
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ים לצמחים וחונקים אותם, מותר לרסס על העשבים. זיקאם גדלו עשבים רעים המ

 )רצז(ר, ובלבד שלא יהפוך את הקרקע. ואם לא מועיל הריסוס, מותר להוציאם במעד

 

גינת נוי מטופחת וחושש שיעלו בה עשבים שיפריעו לנוי הגינה, מותר לרסס במונע 

אסור לנכשם  ,ואם כבר עלו העשבים .על מנת שלא יעלו העשבים שם ,נביטה

י הקרקע בגיזום מותר לגוזמם מעל פנן שאינם מזיקים לצמחים. אבל כיו ,ולהוציאם

גם אך אם מתכוין  ,כוונתו לנוי בלבדששמשנה וניכר כיון  ,מהרגיל גבוה יותר

 )ש"ה צ( לתועלת הקרקע והאילן אסור.

 

דם בשביעית. וכן מותר לתת רעל עכברים עכברים שמזיקים לאילנות, מותר לצו

 )רצו(בשדה, כדי למנוע את היזקם. 

 

 כיוס
תם או הגורע אונזק מהם מותר לעטוף את הפירות בשקיות ניילון, כדי למנוע 

 ם החיצונית.גידול , אבל לא יעטפם כדי למנוע הפסד בצורתםכלולמנוע עופות מלא

 )דרך אמונה. רצה, שד(
 

מותר לכסות את הזרעים והפירות ביריעות ניילון וכדומה, כדי להגן עליהם 

 )שג(ם. ממהגשמים והשלג או מפני החמה, כל שעושים כן לקיו

 

 עידור
ן לקיום האילן או כדי לעשות ערוגה עגולה לצורך מותר לעדור סביב האיל

 )שלג, שלד(ההשקיה לקיום האילן, ולא יעדור במחרישה אלא במעדר בשינוי. 
 

מומחה אם אדם . ומותר לסותמה ,רשיםוויש חשש לקריעת הש ,קרקע שנסדקה

ים ולעדור את הקרקע מותר להקד ,הקרקע להיסדקותבזמן הקרוב יש חשש אומר ש

 )ש"ה עח( מותר לכסותם על ידי עידור קל. ,רשים שנתגלוווכן ש .הלמנוע סדיקת

 

 הסרת שלג
יש חשש  ו מהאילנות, באופן שאם לא יפנוהומותר לפנות את השלג מהשדה א

 )ש, שא(שיופסדו הזרעים או הפירות, או ישברו הענפים. 

 

עץ אתרוג שכוסה בשלג רב, ויש חשש שהאתרוגים יופסדו למצות ארבעת המינים, 

 )שא(מותר לסלק ממנו את השלג. 

 

 הסרת קוצים
 אסור להסיר קוצים מהעץ, אפילו שמטרתו לשמור על הפירות שלא ינזקו, שחששו

 )שא(חכמים שמא יטעו להתיר גם עבודות אחרות בשדה שאינן הכרחיות. 

 

אתרוג, כל שיש חשש שיופסדו האתרוגים למצוה, אבל מותר להסיר קוצים מעץ 

דוקא והטעם שמקילים  יהיו האתרוגים נאים ויגדל ערכם יותר.אין להסירם כדי ש
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באתרוגים של מצוה להסיר הקוצים, מפני שאין לחשוש שבגלל זה יתירו גם עבודות אחרות בשדה, 

ם לאכילה, והתועלת היא רק לכשרותם, מה שאין כן בשאר עצים תומגדלים אשהרי אתרוגים אין 

תיר לו, יבוא להתיר גם עבודות אחרות לתועלת נאם ו, הסרת הקוצים היא לתועלת אכילת הפירות

 )הגר"ש וואזנר. שא(אכילתם. 

 

 קשירת הענפים
אסור לקבץ את הענפים ולקשרם יחד כדי שיעלו ישר ולא יטו למטה. אבל אם 

 )שה(לקיום האילן, מותר.  הדבר נעשהמחשש שמא ישבר העץ, כיון ש מקבץ אותם

 

 )שה(למותחם למעלה, כל שנעשה לקיום הגפן.  ענפי הגפן הנגררים על הארץ מותר
 

 תמיכת העץ
ה, יגרם נזק בלתי אם על פי דעת מומח אך צעיר, כדי שיגדל ישר. אין לתמוך עץ

ענף שיש עליו עומס פרי, וכמו כן, לתומכו.  מותרוהוא יתעקם,  הפיך לעץ במידה

 ש"ה פד(. שלו) ויש חשש שישבר, מותר לתומכו.

 

 עבר ועבד
ו בו בשביעית באיסור, הפירות מותרים באכילה, אלא שאין לקנות אילן שעבד

אבל ירקות  .]מפני שאין נותנים מעות של שביעית לעם הארץ, כדלהלן[ מבעל האילן את הפירות

שניטעו בשביעית ונלקטו בשביעית, הרי הם אסורים באכילה לעולם, משום איסור 

וך, מהר"י קורקוס, ורוב הראשונים. כסף משנה, פאת השלחן, הרמב"ם, החינ). (44 )עמוד ספיחים, וכמבואר להלן

 קפג, תקיא(אור לציון, הגרש"ז אוירבך ועוד. ערוך השלחן, חזון איש, 

 

 מכירת כלי עבודה
שנמצא מפני אסור למכור כלי עבודות קרקע ליהודי העובד באיסור בשמיטה, 

מלאכות היתר, מסייע בידי עוברי עבירה. אולם כלים שאפשר להשתמש בהם גם ל

 )שלא(כרם לו. ומותר למ

 

 

 קדושת פירות שביעית  
 המקור מן התורה

י: "יב( כה ויקרא) נאמר בתורה ֵבל כ  ש איה   יו  ְהֶיה ֹקדֶׁ ", ודרשו חז"ל: "מה היא ָלֶכם ּת 

ם שגדלו . והיינו, שהגידולי]והשמיטה נלמדת מדין יובל[קודש, אף תבואתה קודש" ]היובל[ 

 )שנח(בקדושת שביעית.  קדושים - בשנה השביעית

 

 פירות הקדושים בקדושת שביעית, חלים עליהם הדינים דלהלן:

 בעל השדה צריך להפקירם. א.

 אין מפרישים מהם תרומות ומעשרות, כיון שהם הפקר. ב.

 אסור לאבדם ולהפסידם מאכילה. ג.

 אין עושים בהם סחורה. ד.

ר על אלו גידולים חלה קדושת להלן יבוארו הפרטים אחד לאחד, ותחילה נבא

 שביעית.
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 תנאי קדושת הפירות 
הנאתם  א. התנאים דלהלן:קדושת שביעית חלה בגידולי ארץ שמתקיימים בהם 

 הנאה שווה לכל אדם. ב.וביעורם שווה. 
 

היינו שבאותו זמן שנהנה מהם, הם כלים מהעולם, אבל  -הנאתם וביעורם שווה 

 -פירות  למשל:, אין בהם קדושת שביעית. אם ההנאה באה לאחר שכלו מהעולם

לכן נוהגת בהם  ,הוא נהנה מהפירות והפירות כלים מהעולם אוכלםבשעה ש

ונהנים מאורו, הוא כלה אותו  יםקילמדבשעה שזית,  קדושת שביעית. וכן שמן

שאז מבשל, אופה הנאתם באה לאחר שנעשו גחלים, שעיקר ונגמר. לא כן בעצים 

 הין הנאתם בשעת ביעורם, אלא קודם מבערם ואחר כך נהננמצא שאוצולה בהם, 

 )שנט(מהם, לכך אין נוהגת בהם קדושת שביעית. 
 

קדושת , לא שייכת במציאות שתהיה םרהיטיבנין או לצורך שמשתמש בהם  עציםב בלאו הכי,ו

אם נשרשו קודם  ,ה נפשךממם כן וא ,להיות בני כמה שנים צריכים אלוכיון שעצים  שביעית,

אחר עוד לשביעית וגדלו שנה ה. ואם נשרשו בכלל קדושת שביעיתין בהם א ,שביעיתנה ההש

ונמצא שלא שייכת  .קדושת שביעיתבהם  איןו ,על עיקרו םשביעית, אם כן רבו גידוליההשנה 

 )ש"ה קמ(. וגפנים שמתחדשים כל שנה קנים בעלי אלא ,עציםקדושת שביעית במציאות של 

 

יבולי מחומרי כביסה העשויים גון כל כך, כ יםשוו אינםדברים שהנאתם וביעורם 

בשעה שמכבס מתחיל הבגד ו לאכילה אלא לכביסה, ראוייםשאינם שביעית 

להתנקות מעט, ואם כן נהנה מעט מהחומר בשעת ביעורו, אך אין ההנאה נגמרת 

]ואין זה דומה גם בהם חלה קדושת שביעית.  ]וילבשהו[,עד שיתנקה הבגד לגמרי 

מותר לכבס ומכל מקום , שאין הנאה כלל בשעת ביעורם והיא באה רק לאחר ביעורם.[ לעצים

ם ָהָאֶרץ ַשַבת ְוָהְיָתה" :והתורה אמרה ,לכך הם עומדיםכי  ,בהם  ,"ְלָאְכָלה ָלכֶׁ

)כסף משנה פ"ה ה"י, חזון איש ובלבד שיזהר בקדושתם.  לכל צרכיכם. -לכם  :ודרשו חז"ל

 (עיין ש"ה קיח. שביעית סימן יג אות ו
 

מפני שבהם צריך שיהיו  ,הראויים לאכילהיבולי שביעית באסור לכבס בגדים אבל 

ואילו בכיבוס ההנאה אינה נגמרת  הנאתם וביעורם שווים ממש כמו בכל מאכל,

או לכן אסור לנקות כתמים מבגדים בשעת הכיבוס אלא בלבישה וכנ"ל. 

 קצב(קיח, )ש"ה  .של שביעית באמצעות מיץ לימון או חומץ ם,תכשיטים וכלימ

 

מה שצריך שתהיה הנאתם וביעורם שווה, צריך גם מלבד  -הנאה שווה לכל אדם 

שתהיה ההנאה שווה לכל אדם, אבל אם אינה שווה אצל כולם, כגון צמחים 

אינם חולים, אין בני אדם  עשיית תרופות, כיון שבחסדי ה' עלינו רובהמיועדים ל

 )שנט(בהם קדושת שביעית. 

 

 גת
שהרי הוא כגידולים של שיח גת שלועסים אותו להתרענן, אין בו קדושת שביעית. 

 (. ש"ה קלרפט)שווה לכל נפש.  ואין הנאתהוא מר ותרופה, שאין בהם קדושת שביעית, כיון ש

 

 דשא
 )שיד(. להפסידו ולשרפודשא העומד לנוי, אין בו קדושת שביעית, ולכן מותר אפילו 
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 פרחים ושושנים
, אין בהם קדושת או לאם ושושנים שנטע אותם לנוי, בין אם יש בהם ריח פרחי

דין שובלאו הכי, יש אומרים שביעית, שכיון שעיקרם לנוי, אין הנאתם וביעורם שווה. 

כי הנאת ראיה בלבד אינה נחשבת  ,יםכלל לדיון אם הנאתם וביעורם שובנכנס  אינו פרחי נוי,

אלא לראותם רים על נרות החנוכה: "אין לנו רשות להשתמש בהם, ]כיוצא בזה אנו אומלהנאה של ממש 

אין הנאה ו. ת שביעיתגורמת לקדושהנאתם ולכך אין , ה בלבד אינה בכלל שימוש[שהראיבלבד", משמע 

 וא יםצמחאין זה דומה ל וכן ,רק לנוי יאהצביעה האף ש ת בגד,עילצב יםהעומד יםלצמח זו דומה

והנר ממש, מה שאין נהנה מעצם הצמחים כי באלו  ה,רק לראי ם הםשג ,להדלקה יםשמן העומד

ה שאין מ ,אור משמשת את גוף האדםצביעה או הה תהנא גם. לבדיה בשהם רק לרא כן בפרחי נוי,

)שצ. ש"ה קלב. ספר  , אין זה בכלל הנאה.הנאה גופנית בהםאין ו יהשהם רק לראשושנים ו נוי פרחיב כן

 השמיטה לד(

 

 לריח בשמים
שהרי בשעה  , כיון שאין הנאתם וביעורם שווה,קדושת שביעיתבהם ם אין בשמי

על כן, מותר לבשל עלי הדס לחולה שמריחים אותם הם נשארים ואינם מתכלים. 

סכרת, כדי שישתה את המים לרפואה, שאף שאין עושים תרופה מפירות שביעית 

כיון שבהדסים אין קדושת  , מכל מקום[(,8)עמוד  אין זו הנאה השווה לכל אדם כדלהלןכי ]

שצב, תמו. חזון )מהרי"ל דיסקין, חשב האפוד, ציץ הקודש, ציץ אליעזר, תנובות שדה ועוד. שביעית, הרי זה מותר. 

 (עובדיה סוכות שטו
 

 בשמים לתבלין
יָבה, בשמים העשויים לתבלין לתת טעם וריח בתה או בתבשילים,  כמו: נענע, ש 

יש בהם קדושת שביעית, כיון שהנאתם וביעורם ם, לואיזה, רוזמרין וכיוצא בה

ויש . ()שפט. ש"ה קל מותר להשליכם לאשפה ,פג שהשתמשו בהם וטעמם שווה. ולאחר

להזהיר את המון העם שחושבים שבשיבה ולואיזה אין תולעים, וקוטפים מגינתם 

נת ומניחים אותם בתה כמות שהם, ולא נכון לנהוג כן, אלא חובה עליהם לסננם במסנ

 מיוחדת המיועדת לכך.

 

 עלי גפן
ויקפיד לנקותם היטב  ()ש"ה קמ אורז, יש בהם קדושת שביעית.בם אותעלי גפן שממלאים 

. ואמנם עלי (94 )עמוד מתולעים, כמבואר תהליך הניקוי בחוברת "כשרות המטבח בהלכה ובאגדה"

 שביעית.גפן שבקופסאות שימורים המיובאים מחוץ לארץ, בודאי שאין בהם קדושת 
 

 פטריות
מאחר ואין קדושת שביעית נוהגת אלא בגידולי קרקע, לכן פטריות שאינן יונקות 

)המאירי, הגרצ"פ פראנק,  , אין בהן קדושת שביעית.אלא גודלות מאליהן מהאויר מהקרקע

 דרך אמונה. שס(

 

 פירות ערלה
שייכת בהם ]שמאחר ואסורים הם באכילה, לא ערלה  אין קדושת שביעית נוהגת בפירות

 )ילקו"י ערלה תמ(. ולא להפסד' כפי שיתבאר בהמשך[ 'לאכלהמצות התורה 
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 לקדושת שביעית השלב הקובע 
 אילןפירות ה

עונת "הגיעו להקובע אם קדושים בקדושת שביעית הוא אימתי אילן בפירות ה

 בשנה השישית "שליש"גדל מהם אם , דהיינו שמהם ויצמח[ עולזרראוי ש] "המעשרות

משיראה החרצן שלהם מבחוץ. ועיין ברמב"ם השיעור הוא למשל בענבים  ."חנטה" וא הנקרא]וה

דינם כפירות שישית שאין בהם קדושה כלל,  ,זמנו של כל פרי ופרי[ )הלכות מעשר פ"ב ה"ה(

הגיעו לעונת אבל אם  ]ודין עץ אתרוג יבואר להלן.[וחייבים בתרומות ומעשרות. 

יעית, ופטורים ן בשמינית, יש בהם קדושת שבהמעשרות בשביעית, אף שליקט

 )רמב"ם שמיטה פ"ד ה"ט. חזון איש. ערלה רמב. תעא(דין פירות של שביעית. מתרומות ומעשרות כ

 

כן, רוב ככל הפירות המצויים בחורף של שנת השמיטה, אין בהם קדושת על 

 )ש"ה קנד(שביעית, שהרי הם מגידולי השנה השישית. 

 

 תבואה וקטניות
גדלו והגיעו אם ש ,הוא עונת המעשרותלענין קדושתן בתבואה וקטניות הקובע גם 

דינם , זמנו של כל מין ומין[ )הלכות מעשר פ"ב ה"ה(]עיין ברמב"ם בשנה השישית לעונת המעשרות 

הגיעו בל אם כגידולי שישית, ואין בהם קדושה כלל, וחייבים בתרומות ומעשרות. א

 .(44 )עמודם באכילה משום ספיחים, כמבואר להלן לעונת המעשרות בשביעית, אסורי

 

 ירקות
בירקות, זמן הלקיטה הוא הקובע לקדושת שביעית. ולכן ירקות שקטפו אותן בשנה 

]ובלבד שהושרשו באדמה בשנה השישית, שאז אינם השביעית, יש בהן קדושת שביעית. 

, הרי הם אסורים אלא גדלו בשביעית אסורים משום ספיחים, אבל אם לא הושרשו בשישית

 [.(44 )עמודבאכילה משום ספיחים, כמבואר להלן 

 

בשביעית,  ]הגיעו לשליש גידולם[שחנטו  פירותקדושת שביעית חלה על:  לסיכום:

כי הגדל מהם בשביעית שנקטפו בשביעית. אולם בתבואה וקטניות אינה מצויה,  ירקותו

 .בהם איסור ספיחים וכדלהלן , מלבד במקומות מסוימים שלא גזרומשום ספיחים נאסר -

 

 תבלין

הקלח שלו ו ,שנתי-גדל על שיח רב ן תכונותיו דומות לעץ, דהיינו:תבליהאם מין 

ר אחדינו כעץ והולכים , צא בהם[רוזמרין וכיו ,כגון שיבא] ועליו יוצאים מגזעו ,קשה

-רבהוא שאפילו ]היינו שהקלח רך ד ,ירקתכונותיו כשל חלק מם אאך . ת העליםחנט

או שעליו יוצאים  ,[קשה ]אפילו הקלחשנתי -הוא אינו רבשאו  ,כמו נענע[ ,שנתי

 ולקט בשישית אין בנ, שאם לקיטהה ראחדינו כירק והולכים  - האדמה ולא מגזעומ

 )ש"ה קנח( קדושת שביעית. ולקט בשביעית יש בנקדושת שביעית, ואם 

 

 צמר גפן

 . שצה(קא מןח סילק ח צחקמנחת ישו"ת )צמר גפן, אין בו קדושת שביעית. 
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 דבש

 )כרם ציון. שצה(דבש מפרחי הדר, אין בו קדושת שביעית. 

 

 גויקרקע של פירות מ

, כלל ועיקר אין קדושת שביעית חלה בגידולים שבקרקע של גוי. ואין להחמיר בזה

עשו ובית דינו מרן רבנו יוסף קארו זצ"ל כבר לפני כארבע מאות ושלושים שנה, כי 

. ש"ה )שסה מי שיחמיר לשמור קדושת שביעית בגידולים שבקרקע של גוי חרם על כל

 בהרחבה. (,4 )עמודוכמבואר להלן . (מז

 

 ספק פירות שביעית
הקונה מחנות המוכרת פירות מקרקע של גוי ופירות שיש בהם קדושת שביעית 

נהוג אינו חייב למחמת הספק ואינו זוכר מאלו פירות קנה, , ]"אוצר בית דין" כדלהלן[

בהם קדושת שביעית. אך אם חפץ לנהוג בהם קדושה, רשאי להחמיר, ואין לו 

 )שסז(פק. וסמ אדםבמקרה שחרימו לא ההנ"ל, כי  לחשוש מהחרם

 

 

 הפקרת הפירות  
 ציווי התורה

להפקיר את הקרקע עם כל פירותיה  מצות עשה מן התורהאדם שיש לו קרקע, 

יע  : "יא( כג שמות) א ויטול, שנאמרבשנה השביעית, וכל הרוצה ליטול, יבו  תיְוַהְשב 

ְשְמֶטָנה ֵני ְוָאְכלּו ּוְנַטְשָּתּה ּת  ְתָרם ,ַעֶּמךָ  ֶאְבי  אַכל ְוי   ְלַכְרְמךָ  ַּתֲעֶשה ֵכן ,ַהָשֶדה ַחַית ּת 

 ְוַלֲאָמֶתךָ  ְדךָ ּוְלַעבְ  ְלךָ  ,ְלָאְכָלה ָלֶכם ָהָאֶרץ ַשַבת ְוָהְיָתה: "ו( כה ויקרא) ". ונאמרְלֵזיֶתךָ 

יְרךָ  ְשכ  ָשְבךָ  ְול  ים ּוְלתו  ָּמךְ  ַהָגר  ְבֶהְמְּתךָ . ע  ְהֶיה ,ְבַאְרֶצךָ  ֲאֶשר ְוַלַחָיה ְול   ְּתבּוָאָתּה ָכל ּת 

ל  ".ֶלֱאכ 
 

 ,מצות עשה להשמיט כל מה שתוציא הארץ בשביעית: הכ"ד(הלכות שמיטה ויובל פרק ד )רמב"ם כתב ה

 .ביטל מצות עשה ,שדהו בשביעית או גודר, וכל הנועל "שמטנה ונטשתהוהשביעית ת" :שנאמר

 

 אופן ההפקר
ך יאין צרואמנם . , אלא על בעל השדה להפקירםאין הפירות נעשים הפקר מעצמם

שביעית עיקר ההפקר הוא בכיון ש ככל דיני הפקר, פני שלשהוב בפיודוקא להפקיר 

כל ליטול פירות משדהו, ו לכל אדםות התורה לאפשר מצאת ם קיילהראות שמ

לט תולה שאם  ל וחומרוק ,ואינו נועל השדהו פתוחאת שעושה מעשה ומשאיר 

 (. ש"ה רד)אור לציון .זהבדי  ,הפקר הפירותש

 

 נעילת השדה
הפירות לעניים. אולם אם חושש  אסור לנעול את השדה, אף אם כוונתו לחלק את

או שישנם בשדה כלי עבודה  הפירות, או שבעלי חיים יכנסו וישחיתו, שיגנבו

וחושש שיגנבום, מותר לנעול את השדה, רק שיציין במקום ניכר, שכל הרוצה 

 )אור לציון. שנב, שנד, שנה( לקחת פירות, יכול לקבל מפתח במקום פלוני.
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 הפקר אמיתי
ולכן ההפקר צריך להיות באופן שיכולים בני אדם לקחת מהפירות ללא שום מונע, 

שמירה, ואנשים מפחדים להיכנס ער השדה אבל מניח בה כלב גם אם פותח את ש

 עלינו לשבח שמות תל()לקחת מהפירות, אין זה נחשב הפקר, ועליו לסלק את הכלב משם. 

 

 דין פירות ההפקר
פטורים מתרומות ומעשרות, פירות משדות שהפקירום בשנה השביעית, הרי הם 

יך לנהוג בהם "קדושת צראבל  ,הפקר שפטורים בכל זמן שהוא כדין פירות

 שביעית", כמבואר להלן.
 

 כמות הלקיחה
לביתו, אלא יקח כמות  כמות מרובה מדאישהופקרו פירות מאין לאדם לקחת 

עצמו באכילה. וכן בעל השדה לו בני ביתו. ואם הביא יותר, לא נאסרו הנצרכת ל

 (רד, רז, רחשנז. ש"ה )לא יקח כפי שרגיל בכל השנים, אלא כמות הנצרכת לבני ביתו. 

 

 עץ אחד
צורך  כדיים לו מספיק הפירותש או שניים, באופןעץ אחד  רק לו בגינה ישגם מי ש

ף רשאי לאסו ,ובזמן אסיפת הפירות .חייב להפקיר את הפירותבכל זאת  ,משפחתו

ותיר כלום לא יו עץהפירות כל  יצטרך ליקח אתואפילו אם  ,וך משפחתכדי צור

 (ש"ה רח). לאחרים

 

עבור ואינו חייב להשאיר  ,לקחת כדי צורכו ולכל אדם ומותר ל והשוהפירות  עלם בהרי גש

ֵני ַעֶּמךָ " :כתוב אחד אומר ,במכילתא אמרו חז"לאחרים. ו משמע שגם אחרים אוכלים,  ",ְוָאְכלּו ֶאְבי 

יְרךָ  ,ֶתךָ ְוַלֲאמָ  ּוְלַעְבְדךָ  ְלךָ  ,ְלָאְכָלה ָלֶכם ָהָאֶרץ ַשַבת ְוָהְיָתה" :וכתוב אחד אומר ְשכ  ָשְבךָ  ְול   ּוְלתו 

ים ָּמךְ  ַהָגר  אלא  ?כיצד יתקיימו שני מקראות הללומשמע שרק בעל השדה ומקורביו אוכלים. ו", ע 

 ם.חייך קודמי", שלך ולעבדך ולאמתך" ,כשהפירות מועטיםאבל  ם.הכל אוכלי ,םכשהפירות מרובי

 

 בעל שדה שלא הפקיר
אף  ,ללא רשותו השדהאסור לקחת מפירות  ,בעל שדה שלא הפקיר את שדהו

]מפני שאין נותנים דמי . וגם אין לקנות ממנו פירות אלו שעבר וביטל מצוה מהתורה

ומכל מקום אם קיבל ממנו את הפירות במתנה,  פירות שביעית לעם הארץ, כדלהלן[.

שמשון, הסמ"ג, רמב"ם, רש"י, רבנו )השמיטה. ינהג בהם קדושה, ככל דיני פירות מותר לאוכלם, ו

 דב"ז, מרן באבקת רוכל. שנב, שנג, שנה(הרהחינוך, הרמב"ן, הרשב"א, הריטב"א, המאירי, 

 

 הפרשת תרומות ומעשרות משדה שלא הופקרה
, צריך להפריש מהם תרומות ומעשרות, אך לא השלא הופקר השד האוכל מפירות

ומעשר עני,  רתרומת מעש ,מעשר ראשון ,יברך על ההפרשה. ויפריש תרומה גדולה

שכיון שאין חיוב עני בפועל. המעשר עני לללוי והמעשר ראשון  ןאבל אין צריך לית

, הרי כלל בידינו שהרוצה להוציא מחברו, עליו להביא ראיה כדלהלן המעשר בודאי אלא מספק

 להם יםעל הלוי והעני להביא ראיה שפירות אלו חייבים בודאי במעשר ומגיעלכן שמגיע לו, ו

בידים, אלא יניחם עד  םואת התרומה גדולה ותרומת מעשר לא יאבד .תהמעשרו

היא רק מהפירות כיון שההפרשה . בכל השנים[כ] שירקבו או יעטפם בניילון ויזרוק באשפה

 תרומה כלל, ואסור להפסיד פירות שביעית. , נמצא שאין זוהם פטוריםעל הצד שמספק, ו
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 "אפקעתא דמלכא" או "אפקעתא דגברא"

נחלקו הפוסקים הפרשת תרומות ומעשרות בשדות שלא הופקרו, היא רק מספק, כי הנה הטעם ש

, האם היא מוטלת על האדם, והרי זו "אפקעתא ת "הפקרת הפירות בשביעית"במהותה של מצו

ורק על ידי שמפקירם הוא שחייב להפקיר את פירות שדהו, זה הוא בעל השדה א", כלומר, שגברד

אם לא הפקירם, אף שביטל מצות עשה, פירותיו אינם ממילא ות, מפקיע את בעלותו מהפירו

 -המלך פירות שביעית הם הפקר בכל אופן, והרי זו "אפקעתא דמלכא", כלומר, ש או שמא .הפקר

מאליהם,  הפקרהם ו אפילו בעל כרחו של בעל השדהת בשנה זו פירוהא שהפקיר את וה הקב"ה

, עובר על מצות על השדה שהנוהג מנהג בעלות לומרבאה והמצוה על האדם להפקיר את השדה 

 ., אך באמת אף שלא הפקירו, השדה היא הפקרעשה
 

"אפקעתא דמלכא" היא, הרי שהפירות יהיו השביעית , שאם ההבדל בין שתי הדעות הללוו

לא הפקיר. זו שדה ואף שבפועל בעל הפקר, של פירות שדה כל כדין  ,פטורים מתרומות ומעשרות

לא הפקיר את הפירות, הפירות  השדה בעל "אפקעתא דגברא" היא, הרי שאםית השביעאם אבל 

, מצוה זו "אפקעתא וכל הראשונים הנ"ל מרן הבית יוסף לדעתויהיו חייבים בתרומות ומעשרות. 

ם מופקרים וחייבים בתרומות נאיהם  לא הפקיר את פירותיולכן אם בעל השדה דגברא" היא, ו

, מצוה זו [רב יוסף טראני]המהרי"ט ובנו  יוסף טראני[]הרב משה בן  לדעת המבי"ט אבל .ומעשרות

ללא ברכה, תרומות ומעשרות מפירות אלו  יםומחמת מחלוקת זו, מפריש"אפקעתא דמלכא" היא. 

 כי ספק ברכות להקל.
 

, [רוב השנים]הנהוג ב "מעשר שני"ולא  "מעשר עני" ת השמיטה, מפרישבשנמעשרות פריש כשמו

חז"ל להפריש בשנת השמיטה בחוץ לארץ בארצות שצריך להפריש בהן תרומות כי כך תקנו 

]כגון: בבל, מצרים, עמון ומואב, לפי שהן סמוכות לארץ ישראל ורוב ישראל מצויים ומעשרות כבכל השנים, 

ם עניימפני טובת השבשנת השמיטה מפרישים במקומות אלו "מעשר עני" ולא "מעשר שני", שם[, 

על כן, גם באופן שאדם לא הפקיר את שדהו בארץ ישראל וממילא  הם.מ נסויתפרששל ישראל 

 הפירות חייבים בתרומות ומעשרות, מפרישים מפירות אלו "מעשר עני", כשאר המקומות הנ"ל.

 (, תמ)סימן שלא סעיף יט, ש"ך סקמ"א. שנג
 

שאסור לאוכלם,  "ערלה"של  פירותהמפקיר שדה שיש בה גם  -ערלה ונטע רבעי 

אסור לאוכלם בלי מעת נטיעת העץ,  רביעיתהשנה ה]פירות של  "נטע רבעי"של  פירות או

בתליית שלט  יע על כךצריך בעל השדה להוד ,[(2,3)עמוד כמבואר להלן  ,לחללם על פרוטה

סמוך לאותם העצים, לבל יכשלו הקוטפים. אך לא יכתוב שלט כללי, שיש בשדה 

לקחת מהפירות הבאים י בכך יחששו זה עצי ערלה, מבלי לפרט אלו עצים, כ

 מעשר שני פ"ט ה"ז. משפטי ארץ(הלכות רמב"ם ה), ונמצא שאין זה הפקר. בכלל שבשדה

 

 אלו גידולים מופקרים?

גידולים שיש בהם קדושת שביעית, על כן פרחים, בשמים, הוא רק בההפקר מצות 

 פטריות, דשא וכדומה, אין צריך להפקירם ולכן אסור לקחתם מהשדה.
 

כמו כן, פירות שגדל מהם שליש בשנה השישית, כיון שאין בהם קדושת שביעית, 

 )שנז(. מהשדה לקחתםצריך להפקירם ולכן אסור אין 

 

קדושת  והפקר, כיון שאין ב ואינבלבד, אבל העץ עצמו ירות דין ההפקר חל על הפ

כך סלמהעץ  םענפי לקחתהיתר , ולכן אין שווה כנ"ל[ ווביעור ]שהרי אין הנאתושביעית 

 )שנז(. בזה וכיוצא תווכאת ס

 

פירות הפקר שנשארו בשדה לאחר השנה השביעית,  -פירות שביעית בשמינית 
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ו של השנה השמינית, אבל לאחר ילקחתם עד ראש חודש כסלומותר להכנס לשדה 

ריכת רגלי בני האדם והלאה הזרעים צומחים וד יון שמאזמכן אין להכנס לשדה, כ

 שנז()מזיקה לשדה. 

 

 

 אכילת פירות שביעית  
 מצות אכילת פירות שביעית

 ַשַבת ְוָהְיָתהיש אומרים שבעצם אכילת פירות שביעית מקיים מצוה, שנאמר: "

ָלה ָלֶכם ָהָאֶרץ ָאכְּׁ  )הרמב"ן(". לְּׁ

 

 לימוד וזהירות בקדושת הפירות
שת פירות שביעית, עליו להיות זהיר ללמוד ולשנן היטב את הלכות קדוהאוכל 

פירות שביעית, כי רבו דיניהם ופרטיהם מאוד מאוד, ובפרט שמצוה זו באה אחת 

: "אין )מסכת סוכה לט ע"א(. וכבר כתבו התוספות , ולא כל כך בקיאים בהלשבע שנים

מספר לדינים ולאיסורים שיש בפירות שביעית, שצריך לנהוג בהם קדושת 

 )תיח(שביעית". 
 

פירות שביעית, ולא קדושת קטנים שיזהרו בוה גדוליםהבני ביתו את  למדמצוה ל

 )דרך אמונה. שפא(יזלזלו בהם ולא יפסידום. 

 

 הוצאת פירות לחוץ לארץ
ְבֶהְמְּתךָ אין מוציאים פירות שביעית מארץ ישראל לחוצה לארץ, שנאמר: "  ְוַלַחָיה ְול 

ךָ  ֲאֶשר צֶׁ ַארְּׁ ְהֶיה בְּׁ ל ְּתבּוָאָתּה ָכל ּת   פ"ו מ"ה(שביעית )מסכת ". ֶלֱאכ 

 

 לגוי פירות שביעית

לגוי, שנאמר: או למכור מהם פירות שביעית במתנה  אין לתת -מכר ומתנה 

ם ָהָאֶרץ ַשַבת ְוָהְיָתה"  ()שפ ", לכם ולא לגויים.ְלָאְכָלה ָלכֶׁ
 

 

 התפוח שהציל את התכשיטים
א בביתו של רב ידוע היתה עובדת רומניה. בבוקר אחד היא הודיעה לבעלת הבית שהי

נאלצת לחזור לארץ מולדתה וממחר היא מפסיקה לעבוד. שמעה הרבנית כך, וביקשה 

להעניק לה דבר מה בעבור עבודתה. חיפשה ולא מצאה,  עד שראתה על השלחן תפוח, 

עטפה אותו יפה יפה והגישה אותו כתמורה לעובדת. ערכו של תפוח ברומניה, לא 

 יסולא בפז, כידוע...
 

הבית, הגיע הרב הביתה, ואשתו סיפרה לו כמשיחה לפי  את ובדת יצאהלאחר שהע

תומה את הודעתה של העוזרת ועל התפוח שהעניקה לה כמתנה. נחרד הרב ואמר: 

הכיצד, רעייתי, נתת לה את התפוח, והלא שנת שמיטה היא ויש איסור לתת לגוי פירות 

 שמיטה?!
 

מנה את התפוח, שאלה הרבנית. צריך לרוץ אחריה ולקחת מ -אז מה אעשה עתה? 

השיב הרב. הרבנית יצאה מיד לרחוב כדי לדלוק אחר הרומניה. לאחר כברת דרך לא 
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קטנה היא מוצאת אותה ליד תחנת האוטובוסים. בדיוק באותו רגע הגיע האוטובוס, 

והרבנית מסמנת בידיה לעובדת שיש לה דבר מה ממנה, אך זו עשתה עצמה כאינה 

בוס. ראתה הרבנית כך, ועלתה אף היא לאוטובוס, רואה וכאינה שומעת ועלתה לאוטו

 עובדת ולהוציא מידיה את התפוח.לכדי להגיע  אתשילמה לנהג כרטיס נסיעה, וכל ז
 

עכשיו אירע דבר מדהים. הרומנית, בראותה את הרבנית מתקרבת לעברה, עשתה 

תנועה של 'כניעה', ואמרה אל תעשי לי 'מאומה', אחזיר לך את הכל. ובעוד היא 

 מדברת, היא מכניסה את ידה לתיק ושולפת משם את כל התכשיטים של הרבנית...
 

ן התפוח, נילמרות ההלם הגדול שאחז ברבנית למראה הנס, לא הרפתה עדיין מע  

שתחזיר לה את התפוח. רק לאחר מכן התפנתה לעמוד ולהתבונן על שאירע  וביקשה

הלה הרבנית אחר העובדת, , וה'מרדף' שניההלכהה על דלה, והתברר שאלמלא ההקפ

 ("עלינו לשבח" שמות תכד)היו נגנבים ממנה תכשיטים יקרים שעברו מדור לדור במשפחה. 
 

 

 םמאכילי ,בתוספתאמבואר כגוי המתארח אצל יהודי, מותר לתת לו מהפירות.  -אורח 

 ְלךָ  ,ְלָאְכָלה ֶכםלָ  ָהָאֶרץ ַשַבת ְוָהְיָתה" :בספראכמו שדרשו ו פירות שביעית. ]אורח[ את האכסניא

יְרךָ  ,ְוַלֲאָמֶתךָ  ּוְלַעְבְדךָ  ְשכ  ָשְבךָ  ְול  ומבאר  ,לרבות את האכסניא - רים עמך", הגִעָמךְּׁ  ַהָגִרים ּוְלתו 

 .הרי הוא כבני ביתו ומותר להאכילו ,כיון שמתארח אצלוו גוי, ורחבא מדוברשחסדי דוד בספר 
 ()ש"ה קצד

 

של הפקר בשמיטה, אין לעכב בעדו, כי מאחר ובעל גוי שלקח פירות משדה  -הפקר 

השדה הפקיר את הפירות, ההפקר גם בשביל גויים. ואולם רשאים למנוע מתחילה 

עיירות ארץ ישראל הסמוכות  :(הלכות שמיטה ויובל פרק ד הלכה ל)רמב"ם כתב השלא יכנס גוי לשדה. 

 ()ש"ה קצדפירות שביעית. ויבוזו  הגוייםכדי שלא יפוצו  ,מושיבים עליהם נאמן ,לספר

 

 תרומות ומעשרות
, הרי הם פטורים במצות התורה הפקירםיון שבעל השדה כ פירות שביעית

ומכל מקום אם עשה עיסה הפקר שפטורים.  פירותכל דין מתרומות ומעשרות, כ

 לן[,שליש בשביעית, ובמקום שלא גזרו איסור ספיחים, כמו בגולן כדלה ה]כגון שגדלמתבואה של שביעית 

החלה אסורה שהרי שאין זה נחשב שמפסיד פירות שביעית,  ,ה כרגילנחייב בהפרשת חלה, וישרפ

 )שצח( בהנאה.באכילה ו

 

אדם שעבר ולא הפקיר את פירותיו, צריך להפריש  -פירות שביעית שלא הופקרו 

 )תלז(. (02 )עמוד מהם תרומות ומעשרות, אך בלי ברכה, וכמבואר לעיל

 

הפריש מהם תרומות ומעשרות, לחיוב באופן שיש  -רקע של גוי פירות שגדלו בק

 .בלי ברכהתרומות ומעשרות  פרישבשנת השמיטה י אזי
 

פירות שגדלו בקרקע של גוי פטורים מתרומות ומעשרות. אולם באופן שלא  מן הדין באור הדברים:

ת ומעשרות. תרומות בהפרש חייבים -אלא אצל היהודי נגמרה מלאכתם של הפירות אצל הגוי 

כגון: יהודי שקנה מגוי ענבים המיועדים לעשיית יין, אזי כשיעשה היהודי יין, חייב להפריש 

תרומות ומעשרות, שכיון שהענבים מיועדים ליין, נמצא שלא נגמרה מלאכתם עד שיעשו את היין. 

ן הם פטורים, כיו אבל אם קנה מהגוי ענבים המיועדים לאכילה, גם אם עשה מהם יין, הרי

. ובשנת השמיטה (298 )עמוד. וכמבואר להלן בהלכות תרומות ומעשרות שמלאכתם נגמרה אצל הגוי

יפריש  -שקנה מהגוי ענבים ליין ועשה מהם יין שאז התחייב היין בתרומות ומעשרות  באופן

שת שביעית יש לנהוג קדולדעתו ש לי ברכה, כי חוששים לסברת המבי"טאך ב ,תרומות ומעשרות
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ת שגדלו בקרקע של גוי, וממילא הם פטורים מתרומות ומעשרות ככל פירות של שביעית, גם בפירו

 )תלז( .[וכך נהג מרן רבנו יוסף קארו זיע"א] .ולכן ספק ברכות להקל

 

תרומת מעשר,  ,מפריש תרומה גדולה, מעשר ראשון סדר ההפרשה לפירות הנ"ל:

 )תלז(ת ללוי ולעני. ומעשר עני. ואת המעשר ראשון ומעשר עני, אין צריך לת

 

פריש ובארנו שחייב לה ,מקרקע של גוי ייןהמיועדים ל נה ענביםוק ישראלהנה בשאר שנים כאשר 

מהיין, מכל מקום אינו צריך לתת את המעשר ראשון ללוי, ואת המעשר עני  תרומות ומעשרות

אתם יכולים ליטול אני באתי מכח איש שאין "כיון שיכול לומר להם: לעני,  ]בשנה שלישית ושישית[

. ולכן גם בשנת (298כמבואר להלן עמוד ) ", דהיינו הגוי שהוא לא שייך בתרומות ומעשרות,ממנו כלום

 השמיטה הוא פטור מליתנם.
 

ואמנם יש מי שרצה לומר שאף שבשאר שנים אינו נותן את המעשר עני לעני, מכל מקום בשנת 

הפרשה הנהוג ברוב השנים להפריש מסדר השינו כי מאחר וחז"ל . לעני יתנולהשמיטה חייב 

"מעשר שני", וכמו כן בשנה השישית כבר הפרשנו "מעשר עני", ואם כן מן הראוי היה לתקן 

ופירשו טעמם , שר עני"מעלהפריש בשנה השביעית "מעשר שני", ובכל זאת תקנו חז"ל להפריש "

על  ש ולשייר הפירות לעצמו.הם", לפי זה אין להפרימ יתפרנסוששל ישראל ם עניימפני טובת ה"

חייב להפריש "מעשר עני" ולתת  ענבים ליין בשנת השמיטה,גוי קנה מהשכן כתב, שבמקרה הנ"ל 

כתב עוד, שלפי זה מיושב מה ולעני, אבל "מעשר ראשון" אין צריך לתת ללוי, כדין שאר השנים. 

שבמקרה הנ"ל  ימן כד()סבשו"ת אבקת רוכל  הבית יוסףמרן  פסקשעל מה רו כמה אחרונים העיש

עני את המעשר וללוי מעשר ראשון את השפטור מלתת אחר מפריש "מעשר עני", והקשו, הלא מ

תקנת בטעם  מה ם כןא ",באנו מכח איש שאין אתה יכול לקחת ממנו" :כיון שאומרים לו עני,ל

לכן ותן להם? ", הלא סוף סוף אין כאן פרנסה לעניים שהרי בפועל אינו נומעשר עניחז"ל להפריש "

אך לפי מספק. גם "מעשר שני" וגם "מעשר עני"  ל הפחותאו לכ "מעשר שני"יש להפריש כתבו ש

באנו מכח איש שאין " לעני: לו יםבשאר שנים באמת אומרשאמנם מה שבאר לעיל מיושב, שאף 

שביעית תקנה מיוחדת עשו השנה הלעני, אך לענין  לולתת מופטור  ",אתה יכול לקחת ממנו

 עניים ויש לתת לעני.הובת לט
 

ואולם אפשר שאין הכרח לזה, כי לעולם דיני מעשרות בקונה מגוי בשנת השמיטה הם כמו בשאר 

השנים ואינו חייב לתת "מעשר עני" לעני, ואם תשאל אם כן היכן תתקיים תקנת חז"ל להפריש 

ם שחייבים "מעשר עני" בשביעית לטובת העניים, יש לומר שהתקיימה תקנתם בשאר אופני

להפריש תרומות ומעשרות בשביעית, כמו בארצות: מצרים, עמון ומואב, שבמקומות אלו פטורים 

מדיני שביעית וחייבים בתרומות ומעשרות, והוא הדין לפירות וירקות הגדלים במקומות מקורים 

 פטורים מדיני שביעית וחייבים בתרומות ומעשרות, כבתים או חממות וכיוצא בהם, שבכל אלו

חלקת השדה ח"א שביעית )עיין בשו"ת ובהם בודאי שיתן את המעשר ראשון ללוי, ואת המעשר עני לעני. 

 (רמזסימן ז. ש"ה 

 

 

 איסור הפסד פירות שביעית  
 המקור מן התורה

ָלה ָלֶכם ָהָאֶרץ ַשַבת ְוָהְיָתה: "ו( כה ויקרא) נאמר בתורה ָאכְּׁ  ְוַלֲאָמֶתךָ  ּוְלַעְבְדךָ  ְלךָ  לְּׁ

יְרךָ ְול   ָשְבךָ  ְשכ  ים ּוְלתו  ָּמךְ  ַהָגר  ְבֶהְמְּתךָ  .ע  ְהֶיה ְבַאְרֶצךָ  ֲאֶשר ְוַלַחָיה ְול   ְּתבּוָאָתּה ָכל ּת 

ל והיינו שאסור לאבד בידים פירות  ולא להפסד. -לאכלה ". ודרשו חז"ל: ֶלֱאכ 

ירקות שיש בהם קדושת שביעית, כל עוד שהם ראויים למאכל אדם או למאכל ו

 המה.ב
 

על כן, האוכל פרי שיש בו קדושת שביעית, ואינו חפץ לסיימו, אם נשארה ממנו 
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כמות הניכרת שרגילים לשומרה לאכילת אדם או בהמה, אסור לזרוק את שארית 

, ולכן יכרוך את בידיוהפרי את ד יפסיתלכלך הפרי ונמצא שמהפרי לאשפה, כי אז 

בידיו באופן מיידי, אלא רק מפסידו  אינואז שארית הפרי בניילון ויזרוק באשפה, ש

 )שסח(. אין איסור הפסד בדרך גרמאלאחר זמן, והפרי שיירקב  גורם להפסד

 

 פח שביעית
מייחדים פח לכל שיירי הפירות, ולאחר שנרקבים ואינם ראויים מחמירים ויש 

ירי ילהניח שוישים לב שלא למאכל בהמה, זורקים אותם בפח האשפה הרגיל. 

שיירי מאכל שכבר גבי על לאכילה שיש בהם קדושת שביעית ם ראוייהמאכל 

הרי בכך הוא מאבד בידיו את שבפח השביעית ופקעה מהם קדושת שביעית,  ונפסד

שיירי המאכל החדשים, ועל כן יש מקפידים תמיד להניח את שיירי המאכלים 

בשקית, ואף שהשיריים נתונים ]בשקית, ואחר כך נותנים אותם בפח המיוחד לשביעית. 

 (, שעא)שסט .[שםכבוד ליתנם זה אין כי חוששים ש ,בפח האשפה הרגילבכל זאת אינם נותנים אותם 

 

 גורם הפסד
כדי  , ורוצה להניחם בחוץפירות או תבשיל של שביעית שאינו חפץ לאוכלם

שלאחר מכן תבוא עליהם השמש ויתקלקלו, הרי זה מותר, כיון שאינו מפסיד בידיו 

. אולם, אין להוציאם )כרם ציון. שפג(רק גורם להם לבוא לידי הפסד  את הפירות, אלא

לחוץ בשעה שהשמש חמה או בעת ירידת גשמים, כיון שנחשב כמפסיד בידים 

 ין מסכת סנהדרין עז ע"א()עיממש ולא רק כגורם הפסד. 

 

מותר לאכול רק חצי מהפרי, אף שישאר חלקו ויתקלקל, כיון שאינו מפסידו בידים 

ש אומרים שמפסיד מצות , יימנע מלאכול]ובפרט במקרה זה שאם גורם לו הפסד.  אלא רק

 )שפ( [.שביעית פירותאכילת 

 

מותר לתת פירות של שביעית לתינוק, אף שבאכילתו הוא  - נתינת פירות לתינוק

מפזר חלק מהפרי, מפני שאין זה אלא גורם להפסד. ומכל מקום נכון לתת לו רק 

 )כרם ציון. שפא(. ע את ההפסד ככל האפשר, כדי למנוחלק מהפרי

 

 בהמהל האכלה
פירות הראויים למאכל אדם, אין להאכילם לבהמה, שזהו בכלל הפסד. אבל אם 

 )שפ(נפסדו מאכילת אדם, מותר להאכילם לבהמה. התקלקלו ו

 

 מאכל ייריש
ואינו רוצה לאכול עוד, אינו צריך לדחוק את עצמו לאכול  ,אכל מהתבשיל ושבע

 )שפו( בשביל שלא יזרק.עוד 

 

אוכלן, אינו חייב להחזירן למקרר כדי שלא יתקלקלו, חפץ לשאריות תבשיל שאינו 

אלא רשאי להניחן חוץ למקרר, אף שעל ידי כך יתקלקלו במשך הזמן. וכמו כן, אם 

, שבכל זה הוציאו ולהניחו בחוץ, רשאי למומקואת התבשיל נמצא במקרר, וצריך 

 )שפג, שפד(הפסד. ו גורם לרק אלא ל בידיו ממש, מפסיד את התבשיאינו 
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ואפילו אינו  ,הוא קדוש בקדושת שביעיתהרי  אדם,למאכל  ראויהפרי או ירק כל 

 נותינהוג לאם  - לבהמהרק דם וראוי אמאכל אם נפסל מ בלא עתה לאכילה.עומד 

מותר  ,לבהמה נותינהוג ל לאאם ו ,הרי הוא קדוש בקדושת שביעית ,לבהמה

 )ש"ה קכה(ואם נפסל מאכילת בהמה, אין בו קדושה כלל.  .לאשפה כולהשלי

 

רשאי ולזורקם,  סיראו בבצלחת  הרגילות לשיירםשמאוד שיירי מאכל מועטים 

רגיל. וכל שכן שמותר לשטוף ולהדיח את השאריות הדבוקות לזורקם לפח אשפה כ

למאכל  שייר בגמר אכילתו כמות שרגילים לשומרהאם אבל  בצלחות ובסירים.

, אף שהוא לפח האשפה בהמה, ינהג בשיריים אלו קדושה, ולא יזרקםאדם או 

 )שפד(לחתולים וכיוצא בזה. יתנם עצמו אין לו בהמה ואינו רגיל ל

 

רשאי לנהוג באכילתם  ,שביעיתשל פירות האוכל ודאי שכל , ב)שביעית פ"ב ה"ו(כתב בספר אור לציון 

, לגמרילאכול ולשתות הכל אינו חייב לדקדק  ,או בקדירה ר מעט בצלחת או בכוסאואם נש ,כדרכו

י"א פ)ובהלכות תרומות  ,פירות שביעית כדין תרומה שדין (ב)הלכות שמיטה פ"ה ה"כמו שכתב הרמב"ם 

ומשליך את ולכן מנפה  ,תרומהקמח של הכהן  מנפהכך  ,חוליןשל קמח  נפיםכדרך שמ :כתב "ה(ה

כך נוהג  ,הרי שהכלל הוא שכפי שרגיל לנהוג באכילתו תמיד .]הקליפה החיצונה של החיטה[ן המורס

דבר שאין דרך  אבל כו,ולהשלי ומותר לשייר ו,דרך לשייריש דבר שהוא הדין בשביעית, ו .בתרומה

 אין להשליך. ע"כ.לשיירו 
 

שיש רגילות למצוץ כל  ,שביעיתשל תבשלו במרק ירקות הבשר שעוף או עצמות 

 ןבהנוהגת אין  ,ותגילר ןאיאבל אם  .ושת שביעיתקדנוהגת בהן  ,העצמותאת 

 )ש"ה קפד(. לבהמה ןמכל מקום אין דרך ליתנ ,לבהמה הגם שראויותו. קדושת שביעית

 

וכל פרי אחר כיוצא בזה, פשוט שפקעה  התקלקל טעמו,או יין ש עפשלחם שהת

 (פב)ש"ה ק .בקדושה כלל ין צריך לשומרוממנו קדושת שביעית, וא

 

 שביעיתטעם מפירות 
קומפוט שקיבלו טעם -וכן מי ,טעם נו בושביעית ונתשל בו ירקות  ותבשלהמרק ש

הם שעוד  הקומפוט כל-זרוק את המרק או את מיאסור לשל שביעית, פירות מ

או ירקות של שביעית אמנם הכובש  .לשתותםהרגילות היא כיון ש ,ראויים למאכל

תמש רגילות להשין אחר ואמ צא בזה,אדמה של שביעית במים וכיו תפוחהמבשל 

שכל שאין דרכו  ,אין צורך לשומרם בקדושת שביעית ,במי הכבישה או הבישול

 (פב)ש"ה ק ".לאכלה ולא להפסד"לאכול אין בו משום 

 

 קילוף פירות
י.  יו  מותר לקלף פירות וירקות כהרגלו תמיד אף שקולף מעט מהפרי, כמו בקליפת ק 

קליפת תפוח, צמה ראויה לאכילה כמו בת אף שהקליפה עוכן מותר לקלף פירו

יזהר לעטוף את בקליפות אלו , אולם שהדרך לאוכלם אגס, מלפפון וכיוצא

הקליפות בניילון ויזרקן כך בפח. והוא הדין לקליפות הראויות למאכל בהמה והדרך 

, שיעטפן בניילון ויזרקן כך. אבל קליפות שאינן ]אף שאין לו בהמה[ליתן אותן לבהמה 

אף שיש בהם מעט מאכל  ן לבהמהנלמאכל בהמה או שאין דרך לית ראויות

יכ יו  , אין נוהגת בהן קדושת שביעית, ורשאי לזרקן לפח האשפה וכדומה קליפת ק 

 )חזון איש. שעא, שעד(. דרכוכ
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 קליפות תפוזים
יש לשמור קדושת שביעית בקליפות התפוזים ולא לזרקן בפח האשפה הרגיל, כיון 

בבתי חרושת רבים  בהןו, רוב קליפות התפוזים משתמשים שבמציאות של ימינ

 )עיין שעד( למאכל בהמה. ןלמרקחות שונות, וכן בבתי עשיית משקאות, שומרים אות

 

נחשבות  אלות ושקליפכתב שיש קדושת שביעית גם בקליפות התפוזים, כיון דעת כהן שו"ת ב

ם וה ,בתי עשיית משקאותל זיםתפוהלארץ מוכרים חלק גדול מ שהדבר ידוע שבחוץ ,מאכל אדם

 תפוז עצמווהם משתמשים ב ,יני מרקחותלמגם יש בתי מסחר רבים  .קליפהביקר משתמשים בע

כן, מכל מקום דעת הנוטעים אף שאין ו ,הזבשביל גם א יודעת הסוחרים במקחם ה ,וגם בקליפה

מרוקחים  המגן אברהם שקליפות תפוז . וכתבדעתם בטלה לדעת הסוחריםוהיא למסחר דעתם 

חיי אדם שמברכים כן כתב בספר ובדבש, ברכתם "בורא פרי העץ" כיון שהקליפה היא מגוף הפרי. 

 ,ליפות אלומקלאלפים כמויות גדולות במדינתו מביאים ואחר מ ",בורא פרי העץ"תפוז העל קליפת 

 . ובשו"ת ציץ אליעזר העלה שקליפת תפוז חייבת בתרומותותקליפה דעתעל  ם אותםטעיוונ

וכן כתב בשו"ת מנחת שלמה אוירבך,  ואפשר גם להפריש מעליהם על גוף הפרי. ,ומעשרות

שהקליפות הלבנות של תפוחי זהב נחשבות כאוכל ודאי וחייבות בתרומות ומעשרות. ומכיון 

בשו"ת שבט שהקליפה היא גוף אחד עם הפרי, תורמים ומעשרים מזה על זה לפי כל הדעות. וכתב 

וגם מפני  ,קדושת שביעית בקליפות תפוזים שהרי נוהגים להאכילן לבהמות הלוי שצריך לנהוג

רוב התפוזים ארץ ישראל בו ,שיש רגילים לאכול אותם על ידי טיגון או בישול בסוכר או דבש

וממילא יש לנהוג קדושת  ,והקליפות מנוצלות למאכל בהמה ,הולכים לתעשיית מיצים ומרקחות

 )עיין שעד. חזו"ע תרו"מ קיח(. שביעית לחומרא בקליפי תפוז

 

 גרעיני פירות
גרעיני פירות שאינם עומדים לאכילה, אף על פי שהם ראויים למאכל בהמה, כמו 

גרעיני תמרים, ענבים, אגסים, תפוזים, תפוחים וכיוצא, אין בהם קדושה ומותר 

אין נוהגת בהם קדושה, אף אם נשאר בהם דבוק מעט מהפרי, רקם לאשפה. וולז

 )שעו, שעז(כך ולא לשומרם למאכל בהמה.  לזורקםהדרך כיון ש

 

 )שעז(. הרגילות לאוכלםגרעיני אבטיח, יש לנהוג בהם קדושת שביעית, כיון ש
 

 תבלין
או לואיזה שהניחום בכוס תה  ערקו לאשפה. ועל כן, נענומותר לז שפג טעמו תבלין

 פט()שכמה פעמים, ואינם ראויים לתת טעם עוד, מותר לזרקן לאשפה. 

 

 יין למציצה בברית מילה
לכתחילה המוהל לא ימצוץ את המילה עם יין של שביעית, מאחר שהיין הולך 

 )שצו(לאיבוד. ומכל מקום אם אין לו יין אחר, רשאי למצוץ עם יין של שביעית. 

 

 שמן על תבנית אפיה
רק כדי שהבצק לא היא על תבנית אפיה, כשהמטרה  אין למרוח שמן של שביעית

 )תד( .בתבנית ולא בשביל לתת טעםידבק 
 

 קידוש
הגם שבקידוש של שבת, טוב שימלא את הכוס ביין על כל גדותיו, עד שתראה כמין 

, ואף אם ישפך ]בלי גבול[ים" ר  צָ קשת בכוס למעלה, ובזכות זה זוכה ל"נחלה בלי ְמ 
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עמוד  "השבת בהלכה ובאגדה"]כמבואר במסכת עירובין סה סע"א. ועיין בחוברת זה סימן ברכה  הלאמעט לחוץ, 

מכל מקום ביין של שביעית יקפיד שלא ישפך, ולכן ישים צלחת מתחת לכוס,  - [255

 שהיין ישפך לתוכה, וישתה אותו לאחר מכן.
 

 הבדלה
כשמבדיל על יין של שביעית, יקפיד לשתות את כל היין, ולא ישפוך ממנו על הארץ 

שבת הארץ, השמיטה, שמיטה ) יכבה בו את הנר.לסימן ברכה, ולא יתן ממנו על עיניו, ולא 

 ת(כהלכתה, משנת יוסף, ברית עולם, ציץ אליעזר. 

 

 ליל הסדר
]באמירת: דם, ואש, ותמרות עשן, עשר מה שנוהגים בליל הסדר לשפוך מהיין ט"ז פעמים 

מ שבת הארץ, ספר השמיטה לגרי")אין לשפוך מיין של שביעית.  -דצ"ך, עד"ש, באח"ב[ -והמכות, 

 ת(טוקצינסקי, הר צבי, משנת יוסף. חזון עובדיה פסח חלק ב עמוד יד. 
 

 פירות שתחת המיטה
 ירשא, ישטפם שלוש פעמים ושביעית שהיו תחת המיטה וישן עליה אדםפירות 

 אכלם. אך אם אינו רוצה לאכלם, לא יאבדם בידים אלא יניחם שירקבו.ל
 

טה, מפני שרוח יולא יתן תבשיל ולא משקים תחת המ: ס"ה( יורה דעה סימן קטז)שלחן ערוך כתב מרן ב

קל ואמנם בדיעבד שכבר הניח דברי מאכל או משקה תחת המיטה, יש לה ע"כ. רעה שורה עליהם.

בפירות שביעית שאסור כל שכן . וועט, כיון שהיום הקרקעות מרוצפותהפסד מב ףא לאוכלם

 יע אומר. קצוש"ע ילקו"י ב תקפד()הליכות עולם ז רט, יב ישטפם ויאכלם.על כן להפסידם, 

 

 הסירו מכשול
שהעוברים ושבים מי שיש לו עץ תאנים, ויש חשש שהפירות יפלו על הארץ במקום 

שים לב ללקטן מידי יום, לבל יכשלו בני אדם באיסור הפסד טוב שיידרכו עליהם, 

 )דרך אמונה( פירות שביעית.
 

 זמן קטיפת הפירות
שנמצא מפסיד פירות  בוסר ואינם ראויים לאכילה, םאין לקטוף פירות מהעץ בעוד

אבל לאחר שגדלו שליש של שביעית, שלא ימשיכו לגדול ולהיות ראויים לאכילה. 

שנאמר: "תאכלו את תבואתה", ללמדך שאינה נאכלת עד שֵתעשה תבואה, בישולם, מותר. 

)משנה מסכת  שים מעט.שאז דרך אנשים כבר לאוכלה, והיינו כשגדלו לפחות שליש, אף שעדיין הם ק

 (. רעטשביעית פ"ד מ"ז, ופירוש המשניות לרמב"ם שם. שמיטה פ"ה הט"ו. עיין מנחת שלמה חלק א סימן נא אות יד
 

, כיון אין לקצוץ ממנואחד התחיל להוציא פירות, אסור לקוצצו, ואפילו ענף אילן ש

 )רעט, רפב(שמפסיד את הפירות שעליו שלא ימשיכו לגדול. 

 
 

 בפירות שביעיתש שימו  
 הנאות שונות

שהם אינם  בהם, קדושת שביעית שונה ממצות הפרשת תרומות ומעשרות וכיוצא

שייכים אלא במאכל אדם דוקא כפירות וירקות, אבל קדושת שביעית חלה גם על 
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 ,צביעה ,סיכהמו כ, שאר תשמישיודברים שאינם מאכל אדם, אלא מיועדים ל

שבכל אלו הנאתם וביעורם שווה, והם הנאה  ,םה לכל אדורפואה הראוי ,הדלקה

לפי  ,המיוחדים להסקה אין קדושת שביעית חלה על עצים אבלהשווה לכל נפש. 

. וכמו כן, כלו מן העולםבאה לאחר ש היאו היא רק כשיעשו גחליםשההנאה מהם 

אין קדושה חלה על דברים שאין ראוי לעשות מהם אלא תרופה לחולה, כיון שאין 

 .[,8 עמוד נ"ל]כ ., הואיל ורוב בני אדם אינם חולים, ברוך ה'וה לכל נפשהנאתם שו
 

כל שהוא מאכל אדם ומאכל  ,כלל גדול אמרו בשביעית: ( א"ז מ"מסכת שביעית פ)משנה מבואר בן כ

 רמב"ם הלכות שמיטה פרק ה הלכה א, ט, יא. שנח(). יש לו שביעית ולדמיו שביעית ,בהמה וממין הצובעים
 

 רות שביעיתזריעת פי
]לאחר השמיטה או בשנת השמיטה באופנים המותרים, כזריעה אסור לזרוע פירות שביעית 

", וזריעה אינה ְלָאְכָלהשהרי אמרה תורה " במקום מקורה כבית וחממות, על הגג, וכדומה[,

 )חזון איש. שצו(חשובה הנאה כאכילה, שהרי אין הנאתה וביעורה שווה. 

 

 כדרך הנאתם
ית, ההנאה ממנו צריכה להיות כפי רגילות העולם וש בקדושת שביעבכל פרי הקד

 -. ועל כן, פרי שדרכו באכילה להנאה אחרתמאותו פרי, ולא ישנה ממנו  ותהנלי

לא יאכלהו  - ]מלפפון[ דוקא צריך לשתותו. לאוכלו חי -צריך לאוכלו. בשתיה 

]תפוח, גזר, ומבושל  לא יאכלהו חי. לאוכלו חי - ]תפוח אדמה[מבושל. לאוכלו מבושל 

 )שסח, שפד(אוכלו חי ומבושל.  -עגבניה, בצל וכיוצא[ 

 

פירות שאין רגילות לעשות מהם ריבה, אין לשנותם ולעשות מהם  - ]ריבה[מרקחת 

 )שפב(ריבה. אך מקליפת הפרי, מותר לעשות ריבה. 

 

 וכיוצא בהם, לייבשם כצימוקים, תמרים, משמשים פירות שהדרך -פירות יבשים 

 )פאת השלחן(מותר לייבשם. 
 

אין לקלקל פירות שביעית, אף לצורך השבחת פירות  -ובמיץ לימון כבישה בחומץ 

על ידי כך אחרים, ולכן אסור לכבוש בחומץ של שביעית מלפפונים או זיתים, כיון ש

באמצעות חומץ, ירק מחשש תולעים  ות עליוכן אסור לנקהחומץ נפסד מאכילה. 

וכמו כן אין לשרות דגים במיץ לימון  י הוא נפסד מאכילה.כיון שלאחר הניקו

 )הרמב"ם. תד(להוציא מרירותם, וכל כיוצא בזה. 

 

דבר מר, שנמצא מקלקל את טעם הפירות אסור לערב בפירות  -לערב דבר מר 

 )שפג(ומפסידן. ולכן לא יערב פירות שביעית בתרופה מרה, כדי להמתיק את טעמה. 
 

 סחיטה

 , תפוחים, אבטיחים, קלמנטינותכתמרים - כל כך ילות לסחטםפירות שאין רג

 (ש"ה קעב .)תידלאכילה.  יותרהם חשובים הרי ם, שפסידוכדומה, אין לסחטם, כיון שמ

 

אשכוליות ולימונים, תפוזים, כמו זיתים, ענבים,  מאוד רגילות לסחטםפירות ש

 .)תטו( , ונוהג במיץ קדושת שביעיתמותר לסחטם בשביעית
 

לאכול דבר  ?כיצד, הפירות שביעית ניתנו לאכילה ושתי: (אה"הלכות שמיטה ויובל פרק ה )רמב"ם ה כתב
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כדרך שאינו משנה  ם,שדרכו לאכול, ולשתות דבר שדרכו לשתות, ולא ישנה פירות מבריית

ובהלכות תרומה כתב, אין עושים דבש מתמרים ולא יין מתפוחים וכו'. ולכאורה יש  .הבתרומ

תמרים, תפוחים ואבטיחים,  לכןפירות שאין דרך לסוחטם, ורק א בשבת מותר לסחוט לשאול: הלו

אסור לסוחטם בשביעית?  אכן יש דרך לסוחטם, מדועכיון שיש דרך לסוחטם. ואם אסור לסחוט, 

שהוא ז"ל אסרו כל פרי שיש דרך במקום תשובה לדבר, יש הבדל בין שביעית לשבת, שבשבת ח

וענבים שהם אסורים מהתורה, לא כן בשביעית שכתוב 'לאכלה' ולא לסחוט, שמא יסחט זיתים 

להפסד, אזי כל פרי שאין דרך ממש לסוחטו לרוב ולשתותו, הרי נחשב שמוריד אותו מחשיבותו 

 אות ב(שו"ת יביע אומר חלק ח אורח חיים סימן לו )עיין לסחיטה.  ,של אכילה

 

כרוב  ואאו על דגים מטוגנים  מותר לסחוט לימון על סלט ירקות -לימון על מאכל 

 )תטז(בכך.  םדרכבכל אלו ממולא באורז, כיון ש
 

 ריסוק
, אבוקדו, תפוחי אדמה וכיוצא בננהגון: כ ות לרסקם,רגיליש פירות ש מותר לרסק

 )תטז(. ולצורך תינוק, מותר לרסק גם פירות שאין דרך לרסקם. בהם
 

תה, אף שנשאר בה ושטוף אמותר לרסק פירות בפומפיה, ולאחר מכן ל -פומפיה 

 )שפה(מעט שאריות מהפירות. 

 

 טחינה
ל. וכן מותר לטחון אגוזים בתבשי ם, כדי לערבמותר לטחון שום או בצל וכדומה

 )תיז(. בעוגה םמיורגש טעיתן כמות טובה שש ים כדי לערבם בעוגה, ובלבדושקד
 

 סיכה בשמן

אך אסור לערב בשמן  מותר לסוך את הגוף בשמן של שביעית, כיון שדרכו בכך,

 .וראוי רק לסיכה בתערובת זו נפסד השמן מאכילה מיני בשמים לצורך הסיכה, כי
 (. ש"ה קצא)תד

 

סך אבל  ,יין וחומץבלא יסוך על כן,  .דבר שדרכו לסוךבפירות שביעית בסוך מותר ל :רמב"םכתב ה

 .ל ועושהו שמן משחהמפני שמוציאו מכלל מאכ במיני בשמים ותבלין, ולא יפטם את השמן .שמןב
 (. ש"ה קצאה"גהלכות תרומות פרק יא , והלכה ו הלכות שמיטה ויובל פרק ה)

 

 הדלקת הנר

ן שנהנה מאורן, להדליק נרות שבת בשמן זית של שביעית, כיומותר  -נרות שבת 

אסור לערב בשמן חומרים אחרים לצורך  ואולם,. מדרכי השימוש בשמן הוז

 )תה(סד השמן מאכילה, שנמצא מפסיד פירות שביעית. בתערובת זו נפההדלקה, אם 
 

אלא ינהג בו לא יזרקנו לפח האשפה, בכוסית שלא דלק, שאר שמן נוהמדליק בשמן של שביעית 

 בדיני איסור הפסד פירות שביעית. (00 )עמודלעיל לפי המבואר 
 

הם טוב שלא להדליק נרות חנוכה בשמן של שביעית, שכיון שהנרות  -נר חנוכה 

ואסור להשתמש לאורם, נמצא שמפסיד את השמן. ומכל מקום אם אין לו קודש 

 )חזו"ע חנוכה פה. תה(שמן אחר, רשאי להדליק בו נרות חנוכה. 
 

, כיון שנרות חנוכה קודש הם ואין לנו רשות להשתמש שלא להדליק בשמן זית של שביעיתהטעם 

אתו. אולם מן הדין רשאי להדליק כדרך הנ שמןבהם אלא לראותם בלבד, נמצא שאינו משתמש ב

חנוכה, ובפרט אם אין לו שמן אחר, כי חז"ל לא אסרו אלא לעשות שימושים ממש לאור  ותנר בו

הנרות, אבל את עצם הנאת האורה מהנרות לא אסרו, כגון אם המקום חשוך ובא אור מהנרות, אין 
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ליכה לבד אינה נחשבת ולכן מותר ללכת בבית לאור הנרות, כי הזה נחשב "משתמש" לאורם. 

המניח נר חנוכה סמוך לפתח הבית, אף על פי שעומד "כ"משתמש" לאורם. וכמו שכתב המאירי: 

שם, הואיל ואינו בא להשתמש בפרט לאורה לאיזה תשמיש, הרי זה מותר. וכבר ראיתי לקצת 

הדלקה  נמצא אפוא שאין זו. "רבנים שהיו נוהגים לעמוד על יד אור הנרות ולשוחח עם חבריהם

)מהר"ש , ומותר להדליק נרות חנוכה בשמן של שנת השמיטה. ל הפסד, אלא יש בה הנאת אורהש

 (, צטועוד. חזו"ע חנוכה פו , הגרש"ז אוירבך, שבט הלויענגיל
 

, רק שידליקו סמוך לשלחנו, מן של שביעיתשמ בלילהו מותר להדליק -נר נשמה 

 )תט(נהנה ממנו כלל. יום, שאז אין אין ראוי להדליקו ב שאז נהנה מעט מאורו, אך
 

 פירות שביעית לנוי
אף לנוי בתוך הסוכה, של שביעית תמרים ורימונים  ים אומותר לתלות אתרוג

בה  איןזו הנאה שנעשים הפירות מוקצים לכל ימי החג ואי אפשר לאוכלם, מאחר ו

ת שתלאם יעשה תנאי קודם החג, שאינו מקצה את דעתו מהפירונכון שו. כילוי וקלקול

בין השמשות של החג, ואז יהיו ראויים הפירות לאוכלם גם במשך זמן כל במשך לנוי 

מפסיד פירות פירות מחט, שנמצא לא יתחב ב ובכל אופן, ימי החג אם ירצה.

 .שביעית בידים
 

מן הדין אין זה נחשב שמפסיד פירות של שביעית, בכך שאינו יכול לאכול מהם במשך ימי החג, 

 יםחוזרמה גם ש .איסור מוקצהממש, אלא רק רובץ עליהם  פירותגוף האת מפסיד  אינושיון כ

שו"ת מנחת יצחק ) , ויכול לאוכלם. ורק לצאת ידי כל חשש, עדיף שיעשה תנאי.ימי החג לאחר םלהיתר

 (ש"ה קצד ,תנד. עיין חלק י סימן קיט
 

מאכל  פיאשמותר להקה ממדמים זאת לכי , מסיבה אחרת זה יש שאינם מצריכים לתנאיואמנם, 

עתיד לחזור להיות ראוי לאכילה, כיון ששראוי לאכילה, הוא אינו של שביעית, אף שבזמן הקפאתו 

 רו הפירותכיון שיחז וא הדין כאן,ההרי זה מותר ואין בזה חשש הפסד פירות שביעית. וממילא 

יש לחלק באמת  אבל מתורת אוכל. םמבטל נואינמצא ש, ולא יהיו מוקצה לאחר החג םלקדמות

יכול להוציא את  גע נתוןבין נידון ההקפאה לתליית הפירות בסוכה לנוי, כי בהקפאה בכל ר

בשר המאכל מההקפאה להפשירו ולאוכלו, וכמו שמצאנו כיוצא בזה בהלכות מוקצה בשבת, ש

ראוי לאוכלו כך, מכל מקום כיון שאפשר להפשיר ממנו בשבת, אפילו מעט,  קפוא אף על פי שאין

 . ואפילו לקראת סוף השבת, שלא יספיק הבשר להפשיר מאליוומותר לטלטלו מוקצהנחשב ינו א

. לא כן בנויי סוכה, שבלי תנאי במים חמיםבזריזות ו שיכול להפשיר, אינו מוקצה, כיון בתוך השבת

 (עיין ש"ה קצד)בכל ימי החג אינו יכול לאכול מהם, כי נעשו מוקצה. 
 

 

 ביעיתאיסור סחורה בפירות ש  
 המקור מן התורה

ָלה ָלֶכם ָהָאֶרץ ַשַבת ְוָהְיָתה: "ו( כה ויקרא) נאמר בתורה ָאכְּׁ  -לאכלה ". ודרשו חז"ל: לְּׁ

 .שביעית בפירותלסחור  סוראולכן,  ולא לסחורה.
 

 עונש הסוחר בפירות שביעית
 ,שביעית בפירותהסוחר  עונשו של קשה כמה וראה בא :חנינא רבין ב יוסי רביאמר 

 לבו שם לאכליו כדי לפרנס את ביתו. אם  את מוכרבתחילה יורד מנכסיו ו

 חזר בו, לא .שדותיו את מוכרעד ש , יורד מנכסיובו ולא חזר עליו ההבא לפורענות

 יצטרך ללוות חזר בו, לא. לשפחה תוב   את מוכרחזר בו,  לא. תויב את מוכר

 (א"ע כ שיןקידו)מסכת לעבד.  עצמו את מוכר חזר בו, לא. ביתיבר
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 כמות מועטת
, שכיון שצריך גרם[ 405-]שיעור שלוש סעודות, כת של פירות שביעית עטומכמות  למכורמותר 

 לקחדברי מאכל, נחשב שמטרתו עדיין לאכילה ולא לסחורה. ואם  לקנות בכסף

הלכות  ם"רמב) כור את השאר.לממותר לו  לו מהפירות, נשארו משדה הפקר, פירות

 , ב(אהלכה  וק פר ויובל שמיטה

 

 צורת המכירה
 יהיה שלאכדי , במנין ולא במשקל םמכרלא י ,פירותאת ה הותר למכורכשגם 

, הפקר פירותשה הראותל באומד, םמכרי אלא, שביעית פירותב כסוחרנראה 

 )רמב"ם שמיטה פ"ו ה"ג, רדב"ז(. אחר אוכלכסף זה ב לקנותכדי  רק ומוכרם בזול

 

 כסף קדוש
ו ב רשאי לקנותו ,שביעית הפירות, הרי הוא קדוש בקדושתהכסף שקיבל עבור 

יוצא לחולין שקיבל מהמוכר והכסף , שביעית בקדושתם ויאכלבלבד,  מאכלדברי 

 ורשאי לעשות בו כרצונו.
 

את המאכל שקנה, רשאי להחליף במאכל אחר, ואז הקדושה עוברת מהמאכל 

]אף שהכסף נתפס שנמכרו ראשונים הירות הפבכל אופן ושקנה למאכל האחר, 

מו כלעולם  םבקדושתנשארים  בקדושה, מכל מקום הפירות אינם יוצאים לחולין אלא[

 )רמב"ם שמיטה פ"ו ה"א( .ו מתחילהשהי

 

קדושת שביעית  בשרוהג בנ - בשרובכסף שקיבל קנה  ,שביעית מכר יין של למשל:

ג קדושה נוהומקדושתו,  הבשר יצא - דגים מכר את הבשר וקנה בכסף ן.ייה דיןכ

מכר  .שמןנוהג קדושה בומקדושתם  דגיםה יצאו - שמן מכר הדגים וקנה .דגיםב

והיין של שביעית  .דבשמקדושתו ונוהג קדושה ב שמןה יצא - דבש השמן וקנה

 ם,אות םמפסידי ולא רפואה, הדבש או מהייןמ םעושי ואין ,נשאר לעולם בקדושתו

כפי זמן  ם בפסחבערדבש או מהיין, צריך לאם נשאר מהו] .שביעית פירותדיני קדושת  כלכ

 )רמב"ם שמיטה פ"ו ה"ז( [.(5, )עמוד להלןמובא , כהביעור של היין

 

 מוכר עם הארץ
אף כשמותר לקנות פירות שביעית, אין לקנות ממוכר עם הארץ שחשוד שלא ינהג 

 בקדושת שביעית, שנמצאת מכשילו באיסור. אולם רשאי לקנות ממנושקיבל בכסף 

ק, או בכרטיס אשראי, שבתשלומים אלו אין לם לו בהקפה, או על ידי צ'אם מש

רעון חוב, ולא שתשלום בהקפה נחשב כפ והטעם בזה, כיוןהכסף קדוש בקדושת שביעית. 

 )חזון איש, אז נדברו. תכד, תכה( כתשלום עבור הפירות.
 

ולא טעה וקנה פירות שביעית מעם הארץ שמן הסתם יעבור איסור  -למנוע מכשול 

ינהג בכסף בקדושה, וחפץ הקונה להצילו מאיסור, רשאי לחלל את המעות שנתן 

]שכלל גדול לעם הארץ על מאכל שאצלו, ובזה תעבור הקדושה מהכסף למאכל. 

ובמקום צורך, רשאי לחלל את הכסף אפילו על  לאדם אפילו שלא מדעתו"[. ןבידינו: "זכי

. אגורות[ 15-]כ מאכל שווה פרוטהמאכל ששווה פחות מסכום זה, ולפחות שיהיה ה

לוקח מאכל כלשהו, ואומר: "קדושת השביעית שיש במעות שאצל  וכיצד מחלל?
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 )חזון איש(ואוכל את המאכל בקדושת שביעית.  על מאכל זה", פלוני, תהיה מחוללת

 

 פריעת חוב
, והתורה ]שהרי הוא כמסתחר בכסף כסף שקדוש בקדושת שביעית, אין לפרוע בו חוב

ה לתורה, או עלי, ואפילו חוב של מצוה, כגון שקנה [ה "לאכלה" ולא לסחורהאמר

אבל רשאי ליתנו בסתם לעני לצדקה,  לתת סכום מסוים לצדקה וכיוצא. שהתחייב

 )תכא, תכב( ובלבד שיודיע לו שינהג בו קדושת שביעית.
 

 שנמצא כפורעמשום וכמו כן, אין לשלם בכסף זה עבור דברים שרגילים לשלמם, 

חובו מכסף של שביעית, על כן אין לתת מתנה לחתונה מכסף זה, שהמתנה היא 

כתשלום חוב עבור אכילתו שם. ואפילו אם אינו אוכל שם, אלא שהחתן נתן לו 

 )תכד(להחזיר לו מתנה, וכן כל כיוצא בזה. צריך בעבר מתנה לחתונתו, ומן הנימוס 

 

ים לספר וכדומה, קנסוהו חכמ עבר וקנה בכסף של שביעית חפצים שונים, או שילם

. שיקנה פירות שאינם של שביעית בשווי של אותו כסף ויאכלם בקדושת שביעית
 )רמב"ם שמיטה פ"ו ה"י(

 

 )תכ, תכב(מותר לסחור בהם כרגיל ללא שום שינוי.  -פירות מקרקע של גויים 

 

 

 אוצר בית דין  
 תקנת בתי הדין

 יהםת השדות בשנת השמיטה, ועלבעלי השדות לנעול אלכבר בארנו שאסור 

להפקיר את הפירות לכל מי שרוצה. אלא שבמשך השנים היו אנשים שניצלו את 

כמויות גדולות שלא כדין בני ביתם, והיו לוקחים כצורך זכות לקחת פירות ה

על כן  .גם על איסור סחורה בפירות שביעיתבכך ומוכרים אותם בשווקים, ועוברים 

אנשים שישבו בפתח העיירות, וכל מי שהיה מביא עמו  החליטו בית דין למנות

, היו משאירים בידו כמות של יותר מהכמות המותרת בלקיחה פירות מהשדות

, ואת השאר נוטלים ממנו ומכניסים לכל אחד ואחד מבני ביתו סעודות בלבד שלוש

 )תכו("אוצר בית דין".  זמנית לאכסון מיוחד הנקרא בשם:

 

בכוונה עשות זאת בצורה מסודרת יותר, ותקנו לעשות במשך הזמן, החליטו ל

"אוצר בית דין", דהיינו שבעלי השדה מוסרים את כל הפירות לרשות בית תחילה 

לציבור, בכמות הנצרכת בערבי שבתות רות את הפי יםחלקובית הדין היו מהדין, 

וף ואיס קטיפתב וטרחתמשלם לבעל השדה עבור בני ביתו, ובית הדין לכל אחד ל

בעת חלוקת הפירות, גובה בית הדין מן הציבור כסף ו. הפירות והובלתם לאוצר

בלבד. וכסף זה, אינו קדוש בקדושת שביעית, כיון שאינו  הוצאותעבור כיסוי ה

עבור טרחה לעובדים, שכירות מקום האוצר, אלא עצמם תשלום עבור הפירות 

 )תכו, תכא, תלה( .הפירות ואיכות טיב פי על ולא הובלת הפירות וכיוצא בזה,

 
ירות, כל מי יעל פתחי ע םבראשונה היו שלוחי בית דין מחזרי: א(הלכה )שביעית פרק ח תוספתא שנינו ב
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אותו  םוהשאר מכניסי ,ש סעודותולו מזון של םממנו ונותני םאות םהיו נוטלי ,ידובשמביא פירות 

]תאנים  דבילה מהםועושים פועלים  םשוכרי ית דיןשלוחי ב ,תאניםההגיע זמן  .לאוצר שבעיר

 ,בבית הבדאותם  םועוטני ם,אות םפועלים ומוסקי םשוכרי ית דיןשלוחי ב ,הגיע זמן זיתים יבשות[.

שוכרים  ית דיןשלוחי ב ,הגיע זמן ענבים .אותם באוצר שבעיר םומכניסי ,בחביותאותם  םוכונסי

אותם באוצר ם ומכניסי ,וכונסים אותם בחביות ,ודורכים אותם בגת ,פועלים ובוצרים אותם

 כל אחד ואחד לפי ביתו. ,בערבי שבתות םמה םומחלק לה .שבעיר

 

 קוטפים כרגיל
שאסור לקטוף את הפירות כפי הדרך שרגיל בשאר  (88 )עמודאף על פי שהתבאר לעיל 

השנים, מכל מקום שלוחי בית דין שאוספים לצורך הרבים, רשאים לקצור כדרכם 

כי מה שבארנו שצריך ם לשקול ולמדוד כדרכם בכל השנים. תמיד. וכן רשאים המוכרי

ראה שמוכר בזול, אבל כאן בלאו הכי מוכר בזול, וגם אין זו מכירה של ילמכור באומד, היינו כדי שי

 )תלד( הפירות, אלא גביית דמי טרחה בלבד.
 

 אסור לבית הדין למנוע מכל אדם לרדת למטע ולקטוף את המעט הנצרך לביתו.
 רטז( רז,)ש"ה 

 

 שלוחי בית דיןהפועלים 
יכולים להיות גם אותם  שולח בית הדין לאסוף את הפירות,אותם שליחים ש

פועלים שעובדים באותם שדות בשאר השנים. אשר על כן, גם כיום מטעם בתי 

הדין מקיימים "אוצר בית דין", דהיינו שממנים את בעל השדה להביא פועלים 

שלמים להם דמי טרחתם, וחלוקת הפירות בפועל כבכל שנה לאסוף את הפירות, ומ

מתבצעת בחנויות השונות מטעם "אוצר בית דין", וגובים מהקונים את שכר 

 הטרחה של הפועלים עבור האיסוף וההובלה של הפירות לחנות בלבד.

 

 מחיר הפירות
שפירות  היכר גם יהיהו בזול, השביעית פירותלוודא שימכרו  מוטל הדין בית על

 למכור אופן בשום וצריך לנהוג בהם קדושת שביעית. ואסור שביעית שלאלו הם 

 הוצאות אם ואף .הכללי שוקממין זה ב פירות של מהמחיריםיותר  יקרבמחיר 

יותר  הרבה יקרה שהיא שמיטהה קודם מירהשעשה ז כגון ,יקרותהיו  החקלאי

כיון  ,למכור יקר יותר אסור ,דומא נמוך השוק מחיראם  ,בחורף זמירה מאשר

 ]כלומר: "לתקן "לעוותי ולא שדרתיך לתקוני" :הדין לבית לומר יכול שהציבור

 )ש"ה ריז( .לקלקל"[ ולא אתכם שלחנו

 

שאין זה עבור יכר הדבר ת דין" במחיר גבוה, ני"אוצר בשל המוכרים פירות ולכן 

מהם, שיש כאן חשש איסור סחורה בפירות  ותקנאין להוצאות הטרחה בלבד, ו

 (.99 )עמוד)שו"ת ישכיל עבדי, וכן הורה מרן הראש"ל רבנו עובדיה יוסף זצ"ל. תכז, תכט, תלג. ועיין בזה להלן . שביעית

 

עושים סחורה בפירות איר מאזוז שליט"א בהסכמה לספר "דבר השמיטה": ישנם הרה"ג מוכתב ה

עד שהמליצו  ,השער הרבהאת רק בעד הוצאות ההובלה ומייקרים אלא שביעית ואומרים שאין זה 

]שאוכלים את כספם של האברכים עליהם שמקיימים מצות "ואכלו אביוני עמך" בכוונה אחרת 

לומר דבר  וכשם שמצוה ,והרבה יש לדבר בזהאביוני עמך"[,  אתהאביונים בני התורה, "ואכלו 

 הנשמע, כך מצוה שלא לומר דבר שאינו נשמע. עכ"ד.
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 כרי פירות "אוצר בית דין"מתוך מכתב מהגאון החזון איש זצ"ל למו
כי בשנה השביעית אי אפשר להם לנהל  ,החנונים שומרי התורה צריכים לדעת"

וכבר הזהירו  .וצריכים לבקש פרנסתם ממקום אחר ,עסקיהם במסחר הפירות והירקות

יזכו  ,ואם אפשר להם להמציא פירות וירקות מחוץ לארץ .של שביעית חז"ל על אבקה

 (, האיש וחזונו)פאר הדור". ע"כ. ושכרם מרובה מן השמים ,םלעצמם ויזכו את הרבי
 

 

 מחזיקים ידי עושי מצוה
" שמתנהל על פי כללי ההלכה אוצר בית דין"לקנות פירות מ מאוד ראוי ונכון

, שבזה מחזקים את החקלאים המוכנים לקיים את דיני השמיטה המבוארים לעיל

"גיבורים", שנאמר:  :וחר טוב פרק קג()שבמסירות נפש ובביטול הפרנסה, שקראום חז"ל 

ובלבד שהמחירים פחות ממחיר השוק.  כח עושי דברו, לשמוע בקול דברו", "גיבורי
 )תכט, תלג(

 

אך כל  יש להבהיר ולהדגיש, כי הגם שחשוב מאוד להדר ולקנות מ"אוצר בית דין",

 ך לשמור על הפירותיאהיטב, כדי לדעת  את ההלכותזה בתנאי שהקונה ילמד 

תם, וילמד לבני ביתו שלא יכשלו חס ושלום, אך אם אינו יודע היאך להזהר בקדוש

בהם, נמצא שמכשיל את עצמו ובני ביתו, ויצא שכרו בהפסדו, שהרי הפרטים רבים 

: "אין מספר לדינים ולאיסורים שיש )מסכת סוכה לט ע"א(התוספות  עד מאוד, וכמו שכתבו

 ושת שביעית".בפירות שביעית, שצריך לנהוג בהם קד
 

מצוות התלויות "יו"ר המכון ל, שליט"ארווח שניאור זלמן להלן כמה ציטוטים מספריו של הרב 

של ד ליישם תקנה זו וובאמת יש חשיבות גדולה מא: כתב )פרק יג(שביתת השדה  ובספר". בארץ

לקרב  ים[סיוני עם ציבור החקלאי]מנעצם אפשרות זו עזרה לנו כי  ,הלכה למעשה"אוצר בית דין" 

 ש אומריםשי ,תוך אי הפקעה של קדושת שביעית של הפירות ,שמיטהההרבה חקלאים לשמירת 

ובודאי להמנע  ,לנהוג כפי ההלכה ת הדין"בי"אוצר זה ברור שעל אולם  .באכילתם מצוה אף ישש

בשו"ת חלקת וכבר כתבתי  .שאז בודאי עדיף שלא לקיים תקנה זו ,מאיסור סחורה ס ושלוםח

 "אוצר בית דין"זצ"ל להעדיף את מסגרת הראשון לציון רבנו עובדיה יוסף עמדתו של מרן שהשדה 

שבשום אופן לא יעברו את המחירים  ,תוך הקפדה על מחירים זולים ל זהואמנם כ ,על הכל

 אין כל זכות קיום לתקנה זו. ,ם לא כןשא ,שבשווקים
 

כל מה שרורה את דעתו הנשגבה בורה ביודעי בצ: (ב ף סימןסו)ואלו דבריו בשו"ת חלקת השדה 

הוא אך ורק משום החשש של  ת הדיןבאוצר בי הראשון לציון רבנו עובדיה יוסף זצ"לשש מרן שח

בל אם א מו שצריך,אוצר בית הדין ממלא את שליחותו כושאין  ,עשיית סחורה בפירות שביעית

עימי ו זצ"ל.נתן לכך מרן ואף עדיפות מלאה  ,אין בכך כל חשש ,כללי ההלכהל פי הכל מתנהל ע

שהגשתי לפני מרן בשנת השמיטה תשנ"ד את התחשיב שאנו גובים עבור מחירי היתה ֻעְבָדה, 

תי למרן שאנו גובים אך ורק את אהרכשו ",בית עוזיאל"שלנו ב ת הדיןהפירות של אוצר בי

 תחקל ,והורה לעומדים בראש מערכת הכשרות שתחת נשיאותו שמח על כך ,ההוצאות בלבד

שמיטה תשס"א שלקראתה הקמנו את ועדת הלקראת הכנת ו .מפירות אלו ולחלקם לצרכנים

שיש להקים  ,שהראשון מבין כולם הוא ,לנו בפירוש זצ"ל, הורההשמיטה הארצית בנשיאות מרן 

שכן מרן פוסק שהעיקר להלכה  ,ובמסגרתו יחולקו פירות וירקות ",אוצר בית דין"שיקים  ת דיןבי

אלא שקדושים  םאין בהם איסור ספיחי ,שישית ונלקטו בשביעיתשנה הלת גידולם בשירקות שתחי

וכפי שהדגיש  .שבזה אנו פוסקים כדעת רוב הראשונים ולא כדעת הרמב"ם ת שביעית,שהם בקדו

כגון יבולי  ,קודם לכל אפשרות אחרת ת דיןפירות וירקות של אוצר בי תיש להקדים ולקח ,מרן

 והירקות. הפירותאת בו  מכרוהדגיש שיש להקפיד על המחיר שיאלא שמרן חזר ו ,נכרים
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 ,זצ"ל ן אישהחזו שכך היתה דעתו של מרןוידוע : )חלק א שביעית סימן א( עוד כתב בשו"ת חלקת השדה

וכך היא החזון איש.  בקובץ אגרות", והאיש וחזונו"ובא בספר כמבנוסח השטר  מו שכתבוכ

 רבנו יוסף שלוםהגאון וכך הורה מספר פעמים גם  ,ברוההוראה מגדולי הדורות בשמיטות שע

שצריך למכור פחות ממחיר  ועלי "אגודת ישראל"של ישובי פ ת הדיןלכל חברי בי זצ"לאלישיב 

 ,ית דיןהוא אינו בגדר ב ,נוהג כך ת הדיןואם אין בי ,השוק ואפילו אם זה לא מכסה את ההוצאות

וכדברים אלו שמעתי ממנו בפגישה מיום  קלקל.לא לך ון שלחתי אותבור לומר לו לתקיויכול הצ

ם וא .יותר ממחיר השוקל וחומר וק ,ואפילו במחיר השוק מכורשאין כל היתר ל ,באייר תשנ"ד"ח כ

מורנו ורבנו ושוב ראיתי שכן כתב . ספק שבצורת חלוקה כזאת ניכר לכל שזה שנת השמיטה אין כן,

מה שאוצר  ו לשונו:וז ,א בספרו השביעית והלכותיהיצחק יוסף שליט" נורבגאון ההראשון לציון 

אלא בית  ,שהרי הם הפקר ואסורים בסחורה ,אין זה תשלום עבור הפירות ,גובה כסף ת הדיןבי

והגם שבסוף  .עכ"ל .הדין רשאי לשלם לעובדיו תמורת עבודתם ולגבות את הוצאותיו מן הציבור

שיש שמפקפקים בהיתר  זצ"לעובדיה יוסף  נומרן מופת הדור הגאון רבמר אביו  דבריו הביא בשם

קפק הוא רק פכל מה שיש ל כל מקוםמ ,מאחר שגובים סך הניכר לכל שהוא יותר מההוצאות ,זה

אך אם יחלקו הפירות תמיד פחות ממחיר  ,באם הדבר ניכר לכל שהוא סכום הגבוה מההוצאות

בודאי במקום ולא אכחד ש ואמנם אומר אמת בזה אין כל חשש ובזה אין מפקפקים כלל. ,השוק

שאין זה  ת דין,אין לזה גדר של בי ,שרואים שמחיר הפרי מחולק במחיר הגבוה ממחיר השוק

 עכ"ד. שמתנהג כהלכה.אחר  ת דיןביאוצר צריך לחפש פרי מ מקרה זהוב ,לטובת הצבור

 

 

 ארבעת המינים בשנה השביעית  
 לולב. הדס. ערבה.

תם עצים שאין בהם קדושת שביעית כמבואר לולבים, הדסים וערבות, דינם כס

רפם בביעור חמץ בערב ו, ומותר לסחור בהם. וכן מה שנהגו רבים לש(,8 )עמודלעיל 

)תמ, תמג. מהרי"ל דיסקין, ציץ הקודש, חשב פסח, מותר לעשות כן לכתחילה אף בשל שביעית. 

 האפוד, ציץ אליעזר, הגרשז"א, חזו"ע סוכות שב, שטו(
 

בשביעית באיסור, מותר לקחת ממנה לולב, הדס וערבה לארבעת שדה שעבדו בה 

 )תמה(המינים, והמחמיר תבוא עליו ברכה. 

 

יש שגוזמים את הערבה כחודשיים לפני חג הסוכות ולא משאירים בה עלים כלל, 

פעמיים בשבוע, כדי שעד סוכות יהיו בעץ הרבה ערבות נאות. וכמו אותה ומשקים 

יש ללמדם אך דס, כדי שיוציא הדסים משולשים, כן, יש השורפים את עץ הה

. ואם עברו ועשו, יוצאים ותאסורכן בשביעית, שאלו עבודות אילן ששאסור לעשות 

 )תמז(ידי חובה בהדסים ובערבות אלו, אך המחמיר תבוא עליו ברכה. 

 

 אתרוג

, וכמובן שיש בו קדושת שביעית אתרוג של שביעית, כשר למצות ארבעת המינים

והטעם  . ומותר למשמש בו בידים, אף על פי שהקליפה קצת נפסדת.ירותכשאר פ

וזה דרכם  ת ארבעת המינים,מצוצורך כיון שנטע מתחילה על דעת שיהיו האתרוגים ללזה, 

הפרי ראוי לאכילה, אבל אין בזה איסור. ועוד כי רק הקליפה נפסדת לכך , במצוה שימשמשו בהם

 )תמח, תנא(הפסד". ואין זה בכלל האיסור "לאכלה ולא ל

 

הבעלים לא הפקירו כדין, שבאיסור, או האתרוג אף אם עבדו בעץ  -נעבד ונשמר 

 )אגרות משה, ציץ אליעזר. תמח, תנה(כשר האתרוג למצוה, והמחמיר תבוא עליו ברכה. 



ב|   68 ת  י ע י ב ש הה ד ג א ב ו ה  כ ל  ה

 

בשנה השישית, ונקטף מהעץ בשנה  ]גדל שליש[אתרוג שחנט  -חנט בשישית 

אך ראוי להחמיר  ]כיון שחנט בשישית[,בו קדושת שביעית  תהשביעית, מן הדין אין נוהג

דין  ]לחשוש לדעת הרמב"ם שהולכים באתרוג אחר לקיטה ולא אחר חנטה[.לנהוג בו קדושת שביעית 

שלכל הדעות הולכים  (89 )עמודזה מיוחד באתרוג בלבד, אבל בשאר פירות האילן, כבר בארנו לעיל 

 )סימן שלא סעיף קכו. תמח( אין בהם קדושת שביעית.רק אחר חנטה, וכיון שחנטו בשישית, 

 

ת שמינית, יש בו קדושונקטף מהעץ באתרוג שחנט בשביעית,  -חנט בשביעית 

]כדי לחשוש לרמב"ם תרומות ומעשרות בלי ברכה  שביעית. אך יש להחמיר להפריש

, וחייב בתרומות ומעשרות ינית, נמצא שאין בו קדושת שביעיתשהולכים אחר לקיטה, וכיון שלקיטתו היתה בשמ

 )תנג([. אך לא יברך, שהרי לשאר הפוסקים כיון שהוא קדוש והופקר, פטור ממעשרות, וספק ברכות להקל
 

אין לקנות אתרוג של שביעית מעם הארץ שחשוד שלא ינהג  -קניה מעם הארץ 

]או חפץ אחר שאין בו קדושת בקדושה בדמי האתרוג, אלא אם כן קונה ממנו גם לולב 

שאז מכיון שבלולב אין קדושת שביעית, מבליע לו את דמי האתרוג בלולב,  שביעית[,

 ₪ 15אם הלולב עולה  למשל:כלומר שמשלם יותר על הלולב במקום על האתרוג. 

עבור הלולב, ונמצא שקיבל את  ₪ 5,, יאמר לו: אני משלם לך ₪ 05והאתרוג 

נות ממנו את האתרוג שיכול גם לק (43 )עמוד]וכבר התבאר  .)תנג(האתרוג במתנה מהמוכר 

 [.ן הכסף קדוש בקדושת שביעיתק או כרטיס אשראי, שבתשלומים אלו איבהקפה או בצ'

 

שאין להוציא פירות שביעית לחוץ  (03 )עמודכבר התבאר לעיל  -שיווק לחוץ לארץ 

לארץ, ומכל מקום בדיעבד שהוציאו אתרוג לחוץ לארץ, מותר לברך עליו, ויזהרו 

 )תנז(בו קדושת שביעית.  לנהוג

 

טוב לקחת אתרוג ששמרו עליו את כל הלכות השמיטה כהוגן,  -מצוה גוררת מצוה 

מצוה שביעית, ֵתעשה בו  ולנהוג בו קדושת שביעית, שכיון שנעשתה בו מצות

 )תסא(של ארבעת המינים. נוספת 

 

 

 איסור ספיחים  
 טעם האיסור

שדותיהם בשביעית בסתר, ואומרים  מחמת שהיו בזמנם אנשים רמאים שזורעים

]תבואה, שזרעים אלו גדלו מאליהם, לכך אסרו חכמים באכילה את כל הספיחים 

שגדלו בשביעית, אפילו אותם שבאמת גדלו מאליהם, כגון שנפל זרע  קטניות וירקות[

 .וצמח בשדה בשביעית

 

 ירקות
שום ספיחים. זרע ירקות בסוף השנה השישית והושרשו בשביעית, אסרום חכמים מ

)תוספות,  באכילה, וינהג בהם קדושת שביעית., מותרים אך אם הושרשו בשישית

 הרמב"ן, רבנו שמשון, הרא"ש, חזון איש, משנת יוסף, מנחת שלמה ועוד. קנט, תצ, תקה(
 

 תבואה וקטניות
זרע תבואה או קטניות בשנה השישית, אם הגיעו ל'עונת המעשרות' בשישית, הרי 
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הגיעו ל'עונת המעשרות'  ואין בהם קדושת שביעית, אך אם כילה,הם מותרים בא

 עולזרעד שראוי  דלשג , היינוו'עונת המעשרות'בשביעית, הרי הם אסורים באכילה משום ספיחים. 

ובתבואה זמנה משגדלה שליש. ועיין רמב"ם הלכות מעשר )פ"ב ה"ה( שבאר את עונת המעשרות של כל מין ומין.  ,ממנו ויצמח

 ה פ"ד ה"ט()שמיט

 

 באכילה ולא בהנאה
הספיחים נאסרו באכילה אבל לא בהנאה, ולכן רשאי להריח בהם או למכרם לגוי 

 )שער המלך, מנחת שלמה, אור לציון. תצב(וליהנות מהכסף. 

 

 ספיחים של גויים
בקרקע של גוי, כיון שלא נאסרו הספיחים אלא מפני הרמאים אין איסור ספיחים 

ם בשביעית, והרי לגויים מותר לעבוד בקרקע בשביעית. עוברי עבירה שזורעי

 )תצג(ואפילו יהודי עבד בקרקע של גוי, לא נאסרו הגידולים משום ספיחים. 

 

 ,שקנה קרקע בארץ ישראל וזרעה בשביעית : "גוי(הלכות שמיטה ויובל פרק ד הלכה כט)רמב"ם כתב ה

על  םמצווי םאינ גוייםעבירה, והאלא מפני עוברי  ם, שלא גזרו על הספיחיםפירותיה מותרי

 עכ"ל. ."השביעית כדי שנגזור עליהם

 

 ספיחים בשביעית ובשמינית
ספיחים שנלקטו בשביעית, אסורים באכילה לעולם. אולם אם נלקטו בשמינית, 

]ומצוי מאוד אסורים עד שיהיה אפשר לזרוע כיוצא בהם בשנה השמינית ויגדלו, 

. ומכל מקום כשיגיע יום ראשון של חנוכה, דלים מהר[כעלי חסה וכיוצא שג ,בירקות עלים

מכיון שכל זה הספיחים מותרים באכילה, גם אותם שאי אפשר לזרוע כיוצא בהם. כל 

מפני הרמאים שמא יזרעו בשביעית, לכך לא החמירו חכמים כל כך  הוא קנס וחשש מדרבנן

 יא()רמב"ם ומהר"י קורקוס פ"ד שמיטה ה"ו. תק סרם יותר מחנוכה.ולא

 

 ספיחים המותרים
אחר לגדול בצלים שמוסיפים עוד תפתחו מאליהם כששהו במחסן, כגון זרעים שה

 )תצד(בהם איסור ספיחים.  איןתם, קיטל
 

שטחי שדה שאינו זורע בהם, מותרים הספיחים שגדלו מאליהם שם, שכיון שאין 

 )תצד(השטחים מיועדים לזריעה, לא שייך לגזור שמא יזרע שם באיסור. 

 

ולכן  ,ספיחים במיני צמחים שאין רוב בני אדם זורעים אותםחכמים איסור  לא גזרו

 )תצד(מותר לזרוע מינים אלו עד ערב שביעית. 

 

אין בו איסור  ואננס, בננה, כמו מין שאינו נותן פירות בשנה הראשונה לנטיעתו

זור לא שייך לגו ,פירות, בודאי שלא זרעוהו בשביעית הוציאספיחים, שהרי אם 

)הגאון רבי פנחס עפשטיין,  ולהעברת שתילים ממקום למקום לא חששו חכמים.שמא יזרע באיסור. 

 החזון איש, הגרא"ח נאה, הגרצ"פ פראנק, הגרש"ז אוירבך, ישועת משה, ברית עולם, דרך אמונה ועוד. תצד(

 

מהשנה השניה  -בהם , כמו נענע, פאפיה, חצילים וכיוצא שנתיים-רב יםשיח

 תצח() בשביעית. ואיסור ספיחים, כיון שברור שלא נזרע הםאין ב והלאה,
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מין שאין נוהג בו קדושת שביעית, כבשמים, פרחים וכדומה, אין נוהג בו איסור 

 . תצט()מעדני ארץ ספיחים נאסרו רק באכילה ולא בהנאה., הלא ובלאו הכיספיחים. 
 

כיון  ם, מותר לו לאוכלם,הם איסור ספיחיהביאו לפניו ירקות, והוא מסופק אם יש ב

 )קז(. יש להקלמדברי חכמים, ובספק היא שהשמיטה בזמנינו 

 

 ספיחים בגולן
אע"פ שאסרו חכמים לעבוד באדמת הגולן בשביעית, מכל מקום ירקות שגדלו שם 

ספיחים, אולם בדרום את השם  לאסורמאליהם, מותרים באכילה, שלא החמירו 

 )עז(הגולן יש להחמיר. 

 

 

 פירות שביעית ביעור  
 המקור מן התורה

 ְוַלֲאָמֶתךָ  ּוְלַעְבְדךָ  ְלךָ  ,ְלָאְכָלה ָלֶכם ָהָאֶרץ ַשַבת ְוָהְיָתה: ")ויקרא כה ו(נאמר בתורה 

יְרךָ  ְשכ  ָשְבךָ  ְול  ים ּוְלתו  ָּמךְ  ַהָגר  ךָ . ע  תְּׁ מְּׁ הֶׁ ִלבְּׁ ַלַחָּיה וְּׁ ְהֶיה ְבַאְרֶצךָ  ֲאֶשר וְּׁ  ְּתבּוָאָתּה ָכל ּת 

לֶלאֱ  ל לבהמתך כֵ אֲ הַ  -כל זמן שחיה אוכלת בשדה : "(ב"מסכת תענית ו ע)". ודרשו חז"ל כ 

שאותו  ל זמןכוהיינו, ש ."ה לבהמתך מן הביתלֵ כַ  -ה לחיה מן השדה לָ כָ  .בבית

לבהמתך שבבית, ממנו אזי תאכיל  -נו אוכלת ממשבשדה חיה וההמין מצוי בשדה 

יימה עונת הפרי, כך שאין החיה בשדה . אבל כאשר הסתולוכוגם אתה רשאי לא

 )תסג(. מנולבהמתך בבית, וגם אתה אל תאכל מממנו אל תאכיל  -אוכלת ממנו 

 

]ונעשו קדושים  בשנת השמיטה חנטו הפירות ,גֵדל בחצר ביתו עץ תפוזים למשל:

, ובשנה השמינית בתחילת החורף כבר נעשו בשלים וראויים בקדושת שביעית[

ף יכול הוא לקחת מהתפוזים ולאוכלם בקדושת שביעית, ויחד לאכילה. במשך החור

, וכל מי שרוצה יכול לקחת מהם. אולם בסוף פוזיםמפקיר את התשעם זאת כמובן 

החורף, כאשר תמה עונת התפוזים, וכבר אין תפוזים על העצים, אסור לאף אדם 

 וזים אלו בביתו, אלא עליו לבערם.להשאיר לעצמו מתפ

 

 כיצד מבערים?

פקיר את הפירות, שכל ים את הפירות ממש כמו בביעור חמץ, אלא מבערן מאי

קחו לו שלא י]שיודע  יבוא ויקח. וכיצד מפקיר? קורא לשלשה מחבריו םהרוצה לקחת

, ואומר להם: "אחינו בני ישראל, כל מי שצריך ליטול, יבוא ויטול". ואם [מהפירות

להוציא את כמו כן, רשאי ו לא לקחו את הפירות, רשאי לקחתם לעצמו ולאוכלם.

תוספות, הרמב"ן, תלמוד ירושלמי, ) ולהפקירם אפילו שלא בפני שלשה. הפירות לפתח ביתו

ועוד.  ביב, מהרי"ט, מרן רבנו יוסף קארוהסמ"ג, היראים, רבנו שמשון, הרא"ש, הרי"ד, רבנו פרץ, הר"ן, רבנו דוד בונפיד, מהר"ם בן ח

 פ(ב עמוד קד. תעד, ת"מאור ישראל ח
 

 קחו לו מהפירות.לא יכי הם  ו,אוהבימשלשה  בפניאת הפירות מפקיר ש אמרוירושלמי תלמוד ב
יזכה, שניים מהם שאם אחד כדי שלשה, בפני שצריך  כדין כל הפקר, בפני שלשהדוקא שמפקיר יש אומרים ו]

 ,זהטעם לא שייך  ירות,מהפ קחוולא יו הם אוהביכיון ששויש אומרים שלא צריך דוקא שלשה,  שזכה. יעידו עליו

שונאים אחד היו קפדנים וקפודקאי שעיר ירושלמי שבעוד אמרו ב. ו[שלשה וורק לרווחא דמילתא אמר
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לשוק את פירותיו יוציא ואז  ,מבני אדם ריקשיהיה השוק לערב עד בעל הפירות ימתין  ,לשני

אין לך הפקר גדול  ,מההוצאת הפירות לשוק והנחתם שם זמן כי עצם . בהם ויחזור לזכות םויפקיר

שלא  פילוהפקר אזה י רה ,הפקרל לשוק ועושה מעשה שפירות מוציא ההגר"א ש ן כתבמזה. וכ

 )ש"ה רכד( לשוק כלל.את הפירות בפני שלשה, אלא שבפני שלשה אין צריך להוציא 

 

 פירות של אוצר בית דין
ם הם ובין אמשדה של הפקר,  םלקחיינו בין אם , הםהפירות שצריך להפקיר

ברשות עדיין זמן הביעור היו הפירות הגיע אם בומכל מקום  מ"אוצר בית דין".

 ,הביעורזמן הלוקח מהם לאחר  אףו ,דין צריך לבערםהאין בית  ת דין",אוצר בי"

באוצר אם הם נמצאים  בין ת דין,ברשות ביכי כאשר הפירות  .אינו צריך לבער

, פירות עדיין הפקררי שהלציבור, החלוקה בתחנות האם הם נמצאים ן ביו ,המרכזי

פירות לקח אם  ,אולם .ונמצא שהם מבוערים ועומדים, כי הביעור הוא הפקר כנ"ל

עליו  ,הגיע זמן הביעור עתה כשהפירות ברשותוו ,לפני זמן הביעורבית דין אוצר מ

  (ש"ה רטו. . תלהח"א שביעית סימן ו רמב"ן ויקרא כה ז. כרם שלמהעיין )עתה.  את הפירות להפקיר

 

 מאיזו כמות?
כאשר מפקיר את הפירות, רשאי לשייר לעצמו כמות של שלוש סעודות, והיינו 

ורק את הכמות  שישער כמה אוכלים הוא ובני ביתו מפרי זה בשלוש סעודות,

: כמה תפוזים צריכים הוא ובני ביתו לקינוח בסוף למשל שמעבר לכך צריך להפקיר.

ל לשתות יין בסעודה, ישער לפי רגילותו. ואם אינו הסעודה. וכמו כן, אם הוא רגי

ונמצא  מ"ל[. 105-]כלשתות יין בסעודה, ישייר לעצמו כמות של שלוש רביעיות  רגיל

 (. ש"ה רכז)דרך אמונהלהפקיר כלל.  חייבלו כמות של ג' סעודות, אינו  שאם יש

 
 

 ביעור זה מה עניינו?
השופך אור על כל ענין  ז( ויקרא כה) רהבפירושו על התו רמב"ןלהלן לשונו הזהב של ה

אתה מאכיל  ,כל זמן שחיה אוכלת מן השדהאמרו חז"ל " ביעור פירות שביעית:

ענינו,  הוי זילכ ."ה לבהמתך מן הביתלֵ כַ  -ה לחיה מן השדה לָ כָ  ,לבהמתך מן הבית

, והוא ביעור שביעית שהזכירו חכמים בכל םשיכלה הפירות אחר זמן מביתו להפקיר

מחויב  יהבהנאה ובאכילה ויה םן שיהיו הפירות אחר זמן הביעור אסורייואין הענ. מקום

לא מן  ,פירות שביעיתאת  )מסכת תמורה פ"ז מ"ד(לא מנו חכמים במשנה שהרי לאבדם, 

, [שור הנסקל ועגלה ערופה]כ ולא מן הנקברים, ]כחמץ בפסח וכלאי הכרם[יפה שרטעונים ה

שנאמר ן ים מרשותו ולהפקירם לעניים ולכל אדם, כענואינו אלא שהוא צריך לבער

ת: ")דברים כו יג(בביעור מעשרות  ן ַהַבי  ֶדש מ  י ַהק  ַעְרּת  התרומות כל ]דהיינו שחילק  "ב 

אחר הביעור  םהעניים אוכלי: שביעית פ"ט מ"ח(מסכת ). וכן שנינו והמעשרות, אבל לא ששרפם[

 םיוסי אומר אחד עניים ואחד עשירים אוכלי רבי .יהודה בידברי ר ,אבל לא העשירים

הפירות משדות של אחרים מן ההפקר, את שלקטו אותם  ',עניים'אחר הביעור. ופירוש 

 .והלכה כרבי יוסי .שלקטו מהשדות שלהם בהפקרם םבעלי השדות עצמאלו  'עשירים'ו
 

ביעור, מחלק שעת ה המי שיש לו פירות שביעית והגיע :)שביעית פ"ח ה"א(נו בתוספתא ניוש

אחינו בית " :ואומר ,לשכניו ולקרוביו ולמיודעיו ומוציא ומניח על פתח ביתו םמה

יס לתוך ביתו ואוכל והולך עד , וחוזר ומכנ"כל מי שצריך ליטול יבא ויטול ,ישראל

 .אלא לבער הפירות מרשותו ולהפקירםזה ולמדנו מפורש שאין ביעור ע"כ.  .שיכלו
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הם  םאחר שכבר מבוערי ,ביעור םצריכי םאינ ,"אוצר בית דין"לואלו הפירות המכונסים 

 ית דיןלאחר הביעור לקבל מהם מיד ב םמן הבית, ואחד עניים ואחד עשירים מותרי

או בביתם או לעכבם וחשד שלא יבה, מפני ית דין. וכל זו התקנה והטורח של בםכלוולא

ות ביד המלקט אותם מן וכשאין אוצר בעיר ולא בית דין, והפיר .לעשות מהם סחורה

 םההפקר, הוא צריך לבערם מן הבית בשעת הביעור, ומפקירם על פתח ביתו ואוכלי

שהביעור  םסבורי ,והרבה מן החכמים שמיטה ויובל פ"ז ה"ג() "םבמהראמנם, ו לעולם. םוהולכי

 .כמו שנתבארושריפה או מפזר וזורה לרוח או מטיל לים. ואינו כן,  םאוסר לגמרי וטעוני
 

הם באכילה  ם, אסורי]ולא הפקירם[ םכלוכבם בביתו אחר הביעור כדי לאיאם עו

. םאין לה מתיריכי  ,לאחר הביעור ]בשישים[לגמרי, וזו היא שביעית שאוסרת בנותן טעם 

כשעשתה ו, השמיטהד על וה חשיהשחד : מעשה באדם א)שביעית סוף פ"ט(והוזכר בירושלמי 

לי מר ואאתה ו ,השמיטהד על וחשאתה  :ורה לאמ .תפרישי חלה האמר לאשתו עיסה 

ע"כ. שביעית מרבן גמליאל וחבריו.  , אבלדבר תורההיא חלה  :אמר לה תפרישי חלה?!

 .ללא הפקר הביעורזמן אחר  םכלוהיה חשוד לעכב פירות שביעית ולא ,רשע ,אותו ריק

ירות איסור אכילת פאילו ו ,בזה הוא נזהר ,טבל מן התורהאיסור אכילת בואמר ש

 עד כאן מדברי הרמב"ן. .דרבנןמ ,שביעית אחר הביעור
 

 

 כבושים. שימורים.
, אף על פי שים או קופסאות שימורים שהתחיל לאכול מהםשל כבווחביות צנצנות 

שהגיע זמן ביעורם, אינו צריך להפקירם, שכיון שהתחילו לאכול מהם, בודאי 

 רמב"ם שמיטה פ"ז ה"ו ובכסף משנה שם()יגמרום מחשש שמא יתקלקלו, ונמצא שהם כמבוערים. 

 

אין צריך לבערו, כיון שאי אפשר ן בתבשיל שיש בו מפירות שביעית, והוא הדי

 )דרך אמונה(להשהותו כל כך מחשש שמא יתקלקל. 

 

 זמן הביעור
ום הרבנות הראשית כל פרי יש לו את זמן הביעור שלו. ולכן יש לעקוב אחר פרס

 .ור של כל הפירותזמני הביעל צדק ע-הדין-ובתי
 

לכתחילה יפקיר את היין בערב פסח. ורשאי לשייר לו ולבני ביתו שיעור  -יין ביעור 

להפקירו בערב פסח, רשאי  ואם שכח של ארבע כוסות לליל הסדר, ולצורך החג.

 )תעט(עד שביעי של פסח.  להפקיר

 

הסוכות אתרוגים הקדושים בקדושת שביעית, יש להקפיד לאחר חג  -אתרוג ביעור 

ולאוכלם בקדושה. וישתדלו  ]ריבה[,, וטוב לבשלם ולעשותם מרקחת לזורקםשלא 

היא זמן ביעורם. ואם אינו עושה ש השנה השמיניתכלם עד ט"ו בשבט של ולא

מאחר  ,יש אומרים שאין צריך להפקירםאך אין זה חובה, כי ]הם מרקחת, טוב שיפקירם מ

צריך שניים, אינו אתרוג אחד או יש לו רק ומכל מקום אם וכל השנה יש אתרוג בעץ[. 

 )מנחת שלמה, משמרת השביעית(שיעור של שלוש סעודות.  לו, כיון שאין להפקיר

 

אימתי זמן ביעורם, יפקירם מיד בבירור פירות שאינו יודע  -ספק זמן הביעור 

שבכוונתו להשאירם לחבריו שמפקיר בפניהם , ויאמר על זמנם כשמתחיל להסתפק
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ובנתיים רשאי לאכול מהם. נו רוצה לזכות בהם, עד שיעבור זמן הביעור. הפקר ואי
 )תעח(

 

כן פסקו רבנו  מן הדין אינו חייב לנהוג קדושה בפירות לאחר שהפקירם. -אחר ההפקר 

 שמשון, הרא"ש, המאירי ועוד. ועיין מנחת שלמה. )תפו(

 

 מרקחת פירות
למשל:  משנה שישית.ות עם פירביחד שביעית שהכין מהם מרקחת משנה פירות 

שזיפים של שביעית שרקחם עם משמשים של שישית, צריך להפקיר את המרקחת 

ואפילו יש פי רוב המרקחת היא מהמשמשים. אם בהגיע זמן ביעור השזיפים, ואפילו 

"דבר שיש לו מתירים, אפילו  :, כי כלל גדול בידינויםבטל םשישים במשמשים מהשזיפים, אינ

או  ,או לחלקו מזון שלש סעודותעתה קודם זמן הביעור, כלו ול לאוכשיכיון אלף לא בטל", שב

 כ"ב ורדב"ז()רמב"ם שמיטה פ"ז ה .יאכלנו על ידי ביטול ברוב המשמשים , מדועלהפקירו

 

למשל: שזיפים של שביעית  שונים של שביעית, אם עשה מרקחת משני סוגי פירות

של כל ם שווה, בהגיע זמן הביעור אין זמן ביעורש ביעית,ים של שתאנשרקחם עם 

 ,ביעורה קודם זמןאולם צנצנת שהתחיל לאכול ממנה . את אותו המין יפקיר ,מין

 .(1, )עמודכמבואר לעיל ו זה כמבוער,הרי ש ,ביעור, אינו צריך להפקירהגיע זמן כשי

 ("ו. ש"ה רלה)רמב"ם שמיטה פ"ז ה
 

 עבר ולא הפקיר
הפירות, נאסרו הפירות באכילה לכל אדם, אם עבר זמן הביעור ולא הפקיר את 

וחייב לבערם ממש ולאבדם, באופן שלא יגיעו לשום אדם. אולם אם לא הפקיר את 

הפירות בשגגה מחמת אונס ושכחה, יפקירם מיד, ויהיו הפירות מותרים באכילה. 
 )תעג(

 

ל פירות של שביעית שעבר ולא הפקירם, ובישלם עם מאכל אחר, נאסרה ככתב הרמב"ם: 

כלם. אולם אם והתערובת באכילה, ואם יש פי שישים במאכל ההיתר נגד האיסור, מותר לא

בישלם עם אותו מין של פירות, אפילו יהיה פי אלף מפירות ההיתר נגד האיסור, נאסרה כל 

 הלכות שמיטה פ"ז הכ"ב() התערובת, מפני שמין במינו לא בטל.

 

 ביעור הכסף
אחר בכסף מאכל צריך לקנות ביעית בהיתר, כבר בארנו לעיל שהמוכר פירות ש

ג בו קדושת שביעית, ואם לא קנה מאכל עד זמן הביעור, יש להפקיר את והלנו

המוכר יין של שביעית וקיבל כסף, יש להפקיר את הכסף בערב  למשל:המעות. 

 )תעו(פסח שהוא זמן ביעור היין. 

 

. ]להפקירו[ ייב לבערולא גמר את המאכל, ח כמו כן, אם קנה בכסף זה מאכל, אךו

עד ערב פסח, חייב  ראם נשאר לו מהבש ל: מכר יין, ובכסף שקיבל קנה בשר,למש

 .]להפקירו[ לבערו
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  קרקעות לגוימכירת  

ָברוֹ " י דְּׁ י ֹכַח ֹעׂשֵׁ  מעלת שומרי השמיטה - "ִגֹברֵׁ
ו , צריך לשמוח ולעלוז לקראת שנת השמיטה הבאה עלינקרקעו בבעלותש כל אדם

הקרקע עם כל לטובה, שבה הוא זוכה לקיים את ציווי ה' יתברך להפקיר את 

ותרות מלבד מלאכות מסוימות שמ ,במשך שנה שלימה פירותיה, ולא לעבוד בה

בהרחבה. גדולי ישראל היו  (34 )עמודכמבואר לעיל לטובת האילנות שלא ינזקו, 

התלויות ר מצוות יתומתאווים לעלות לארץ ישראל, כדי לקיים את מצות השמיטה 

ישתדל בעוז ובתעצומות ארץ. על כן, אדם שכבר זכה שיש לו קרקע בארץ ישראל, ב

אשר מעלתם  להצטרף למעגל הגדול של החקלאים שומרי השמיטה כדת וכדין,

ָברוֹ " :)קג כ( את הפסוק בתהלים שעליהם דרשו חז"ל ,גדולה עד מאוד י דְּׁ י ֹכַח ֹעׂשֵׁ  ,ִגֹברֵׁ

ק ֹמַע בְּׁ ָברוֹ ִלשְּׁ ". ומצוה רבה לעודד ולחזק ולהרבות חקלאים כאלו, מקדשי שם ֹול דְּׁ

שמים, אהובים למעלה ונחמדים למטה. אשריהם בעולם הזה, וטוב להם לעולם 

בם מנצלים את זמנם הפנוי, ויושבים ועוסקים בתורה בשנה זו, ובפרט שרו הבא.

 .חת ממטרות הציווי בשמיטהשזו א
 

 

 ?!מזה גדול גיבור לך היש
ֵשי ְדָברו  " ַח ע  ֵרי כ  ב   הכתוב שביעית בשומרי :יצחק אמר רבי מדבר? הכתוב במה ,"ג 

 שמא אחד, לחודש אחת, לשבת אחד, ליום מצוה עושה אדם שבעולם בנוהג מדבר.

 השמיטה", דבר לשנה שלימה, שנאמר: "וזה וזה בעל השדה עושה השנה?! ימות לכל

שדהו  בורה, כרמו ,]חריבה[ רואה את שדהו בורההשנה. ו כחודשי 21 בגימטריא "זה"

וכובש  ארנונה, נאכלים, ומשלם ופירותיו ,הגדרות פתוחות, מופקרים אילנותיו, מופקרת

 שביעית? כאן בשומרי מדבר אינו ואם תאמר מזה?! גדול גיבור לך היש ושותק, יצרו את

 להלן שנאמר בר""ד מה השמיטה", דבר "וזה להלן: ונאמר ",דברו "עושי כאן: נאמר

מדבר.  הכתוב שביעית בשומרי כאן, האמור "דבר" אף מדבר, הכתוב שביעית בשומרי
 קג( א, שוחר טוב ויקרא תנחומא רבה, )ויקרא

 

: (משלי ח כא)הפסוק  לך את סוד הגלאי ונקום בבר יוחאי לרבי אלעזר בנו, רבי שמעון אמר 

ֲהַבי ֵיש" יל א  ֵתיֶהם ֲאמַ  ,ְלַהְנח  ְצר   פתח רבי ו.יוקם על רגלרבי אלעזר זדעזע ה ."ֵלאְוא 

 בות:יאשי תש ר"]יטה ייובל ושמהוא סוד  ?"יש" הומ ,"להנחיל אוהבי יש"ואמר: שמעון 

ישראל ש הובשע מו הקדוש.אלא לע לשאר האומותקב"ה ה םלא מסרש ,מיטה[שובל י

חזרים מוו ,דןן עבג םצדיקיה תונשמ יםמשתעשע ראוי,טה כישמהת נשאת  שומרים

קֹויֵׁ : "(ישעיה מ לא) מרלהיות חדשים, ועליהם נא  (זוהר חדש פרשת בהר) " וכו'.ַיֲחִליפּו ֹכחַ  ה'וְּׁ

 

 

 כח לא כולם גיבורי
ואמנם, מאחר שהיום המצב הוא שרוב ככל החקלאים אינם מוכנים ואינם 

]שנת שנה  235-כשנת השמיטה, על כן, כבר לפני במסוגלים להשבית את שדותיהם 

רת הקרקעות לגוי לשנת כתבו כמה מגדולי הדור ההוא להתיר את מכי ,ח[תרמ"

א הם: הראשון לציון הגאון רבי יעקב שאול אלישר, הראשון לציון השמיטה, הל

, הגאון רבי נאובק ב בית דיןא רבי יצחק אלחנןהגאון הגאון רבי מאיר פאניז'ל, 

 ב בית דיןמוהליבר א קוטנא, הגאון רבי שמואל ב בית דיןא ישראל יהושע טרונק

 און רבי יוסףהג ,ראש מורי הצדק בוילנא ביאליסטוק, הגאון רבי שמואל קלפפיש

כמבואר עד גדולי דורנו ועוד. ובמשך השנים הצטרפו עוד גאוני עולם להיתר  ענגיל
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להלן, ומאז בכל ערב שנת השמיטה מתבצעת מכירה זו באמצעות הרבנים 

דהו בשנת השמיטה ואינו מפקיר עובד בשלאי היים לישראל. והיינו, שכל חקהראש

כח לרבנים למכור את שדהו לגוי, כדי להפקיע את קדושת הארץ -אותה, נותן יפוי

, וכתוצאה ממכירה זו, לא חלים דיני בארץ ישראל יהודיחלה רק בקרקע של ש

, הואיל ועתה השדה שייכת לגוי, והרי זה כשדה שבחוץ לארץ שמיטה על שדהו

צדק -הדין-. וכיוצא בזה עושים בכל שנה בערב פסח, בכל בתיי שמיטהשאין בה דינ

כח לרבנים, והם מוכרים את החמץ -והרבנויות שבכל עיר ועיר, שכל אדם נותן יפוי

ָּמֵצא : שלו לגוי, ובכך אינו עובר על מה שציותה התורה א י  ר ל  ים ְשא  ְבַעת ָימ  "ש 

א ֵיָראֶ  ,)שמות יב יט(" ְבָבֵּתיֶכם ר ְבָכל ְגֻבֶלָך" ,ה ְלָך ָחֵמץ"ְול  א ֵיָרֶאה ְלָך ְשא   ,יג ז(שמות ) ְול 

ָבֵּתיֶכם"מצות: ו ר מ  יתּו ְשא  וכתב החתם סופר: "כן פשט המנהג בכל  .יב טו( מות)ש "ַּתְשב 

ראוי לגערה". וכמובא להלן  ,תפוצות ישראל למכור את החמץ, והמערער על זה

 בהרחבה.
 

 מטרות המכירה:

, ואם לא זכו לשמור תורה ומצוות כדת וכדין עדייןלהציל אלפי חקלאים שרובם  .א

כדי להצילם מעוון, ו, הם יעבדו בשנת השמיטה באיסור. יהםקרקעותלא ימכרו את 

, ומוכרים את שדותיהם לגוי, ועל ידי כך תהיה כח-יפוימקבלים מהם הרבנים 

 משה לוי זצ"ל(. ה"גהרדבר השמיטה" ל)ועיין בהקדמה לספר " עבודתם בהיתר ולא באיסור.
 

כבר הנסמכים על היתר המכירה, שהרי  לדון לכף זכות את החקלאיםובאמת שיש 

תי יושהברכה וההבטחה האמורה בתורה "וצ [(95)עמוד  להלןמובא ]כהפוסקים כתבו 

ה, אבל מן התור כם בשנה השישית", היא דוקא כאשר מצות השמיטהאת ברכתי ל

לחקלאים לומר הבטחה זו. ולכן אין זה פשוט כלל ועיקר  נן, איןכיום שהיא מדרב

ובפרט שרוב התוצרת מיוצאת לחוץ  הפסיק את עבודתם למשך שנה שלימה.אלו ל

ת שביעית, לארץ, ואם לא ימכרו את קרקעותיהם, יהיו כל הפירות קדושים בקדוש

כמבואר במשנה ]ולא יוכלו לייצאם כלל, כי אסור להוציא פירות שביעית לחוץ לארץ, 

: ו(ויקרא כה )שנאמר  ץ לארץ,מהארץ לחו תשביעי תפירו םין מוציאיא (ה"ו מ"מסכת שביעית פ)

ְבֶהְמְּתךָ "" ךָ  ֲאֶשר ְוַלַחָיה ְול  צֶׁ ַארְּׁ ל בְּׁ ְהֶיה ָכל ְּתבּוָאָתּה ֶלֱאכ  שאדם בעל  ואמנם, הן אמת. ["ּת 

ה' היקרה  תת מצודרגת בטחון גדולה, לא עושה חשבונות אלו, אלא מקיים א

באהבה ובתמימות, אך מכל מקום, אי אפשר לצפות לדרגה זו מכל אדם מעמך בית 

אלו שומרי שביעית", כי  -לא לחינם דרשו חז"ל "גיבורי כח עושי דברו ישראל. 

: "אל )מסכת אבות פ"ב מ"ד( חז"ל לניסיון כזה. וכבר אמרובאמת צריך הרבה גבורה וכח 

לפתוח להם לנכון ראו גדולי הרבנים  על כן, למקומו".תדון את חברך עד שתגיע 

 .ולא באיסור פתח לעבוד בהיתר
 

אף כדי איסור, יש במכירת הקרקעות עבודה בלבד מהצלת החקלאים עצמם מ ב.

שביעית. כי אותם וכמה איסורים הקשורים למכמה להציל את כלל הציבור 

לי החנויות בכל הארץ, חקלאים שאינם שומרים שמיטה, ישווקו את פירותיהם לבע

 נזכר]כ" םמשום איסור "ספיחיהאסורים באכילה,  בירקותיציפו את השוק  א.ובכך: 

לל הציבור כשיש בהם קדושת שביעית, ו בפירותיציפו את השוק  ב.. [(44)עמוד  לעיל

: "אין )מסכת סוכה לט ע"א(התוספות  בר כתבווכ ורות בהם,דע להיזהר בהלכות הקשולא י

ים ולאיסורים שיש בפירות שביעית, שצריך לנהוג בהם קדושת מספר לדינ
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יכשילו את כל בעלי החנויות באיסור סחורה בפירות שביעית. יכשלו ו ג. שביעית".

 ץ לארץ.יחללו את קדושת הפירות בכך שייצאו אותם לחו ד.
 

שבדורות וענקי הרוח הבעיות הנ"ל, דנו בנושא זה גדולי העולם  בעקבות

בים מהם אחר שנשאו ונתנו בעומק ההלכה, העלו שהפתרון הוא האחרונים, ור

קדושת נכשלים באיסור ספיחים, ואין למכור את השדות לגוי, ועל ידי זה אין 

ומותר גם להוציאם לחוץ לארץ, ואין  ,להפסידםואין איסור שביעית נוהגת בפירות, 

 וד.ר פרטי ההלכות שרבים הם עד מאובשאהם, צריך להזהר שלא להסתחר ב
 

 

 ל באיסוראין לעזוב דרך היתר ולאכו
כרים שלא יעמדו בנסיון ירבו הא: )ספר השמיטה פג( טוקצינסקייחיאל מיכל  גאון רביכתב ה

שוב ישילו את כל היכשלו ויכוי ,השדה תודאי יעברו ויעבדו כל עבודובו ,קיום השמיטה

נו לעזוב את אין לוש, ]פירשבק היתרא ולאכול איסורא" י"ואין למ ,באיסור פירות שביעית

, שאם לא ימכרו, הרי שיעשו הכל באיסור. ואם ימכרו, הרי הכל ורסאיבחור בדרך הלדרך ההיתר, ו

בפרט עכשיו בתקופתנו זו שנמצאים ו נעשה בהיתר, ולא יכשלו בעצמם ולא יכשילו אחרים[.

 ,הםשהעבודה היא עיקר הפולחן של ,מתנכרים לדת ]גורמים[גם אלמנטים  ץ ישראלבאר

על הרבנים  ,במצב שכזה ובעונה שכזו. על כן, כאילו האדם איננו אלא מכונה דינמית

לא רק להמציא היתר של מכירה אלא עליהם נוסף עומס של השתדלות שגם בעלי 

ל אופן או להרשות לאפוטרופסי הקרקע עיאותו למסור הרשאה למכירה  ,כאלה יםקִ ָש מְּׁ 

 זה. ע"כ.

 

 

 מי יעבוד
ם לגויים, טוב ונכון שישכרו פועלים גויים שיעבדו בשדה, ובעיקר המוכרים שדותיה

. אך אם שאיסורן מפורש בתורה בעבודות: זריעה, קצירה, בצירה, זמירה וחרישה

כי מן הדין מותר לישראל  לא השיגו פועלים גויים, רשאים היהודים לעבוד בעצמם.

כן דעת הערוך, רבנו ם בקרקע של גוי. לעבוד בקרקע של גוי, וכיון שמכרו את הקרקע, נמצא שעובדי

חננאל, רש"י, והתרומה. וכן פסקו הגאון רבי יעקב שאול אלישר, הגאון רבי יצחק אלחנן, מהר"ש מוהליבר, גאוני בית הדין טבריא 

והגאון רבי יהושע מקוטנא רצה בתחילה להחמיר, שבת הארץ, מהר"י לאנג ועוד.  והסכים עמם הגאון האבני נזר,

"ושמעתי שהגאון רבי יצחק אלחנן שמסכים להיתר המכירה אומר שמותר גם לישראל  אך כתב:

ושמעתי " כתב: ענגיל און רבי יוסףהגלעבוד בקרקע שנמכרה לגוי, ובטלה דעתי מפני דעתו". ו

, ואני אומר לא מן השם אף לאחר המכירה לגוי שאיזה רבנים החמירו ואסרו העבודה בשביעית

 תרכה(. )שו"ת יבי"א חלק י סימן לט אות ד ".יכולים להחמיר אבל לא לאחרים םורק על עצמ ,הוא זה

 
 

 קול קורא ממרן הראשון לציון רבנו עובדיה יוסף זצ"ל

 לחזק את ידי החקלאים הגיבורים המפקירים את שדותיהם בשנת השמיטה
 

 קול קורא

 לאחינו בית ישראל החרדים לדבר ה', ה' עליהם יחיו!

, שנת השמיטה, בשנת תשמ"ז הבאה עלינו לטובה, יש להתכונן עם התקרב שנת השבע

להזהר בקדושת פירות שביעית, וללמוד דיני השביעית, בכדי להיות בין המדקדקים 

 ."גבורי כח עושי דברו, אלו שומרי שביעית"במצות השמיטה, וכמו שאמרו חז"ל: 
 

שמיטה, ויש אמנם ידוע שיש חקלאים המקילים וסומכים על היתר המכירה בשנת ה

להם על מה שיסמוכו בשעת הדחק. והפירות אשר בשדותיהם, אין עליהם קדושת 
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אולם חקלאים החרדים לדבר ה', שיש ביכולתם לשמור דיני השמיטה כהלכתה, שביעית. 

טוב יעשו אם יפקירו שדותיהם בשנה השביעית, ויקדישו עצמם ללימוד תורה, ועליהם 

 "וצויתי את ברכתי לכם"כו לברכת ה' כמו שנאמר, ויז נאמר "גבורי כח עושי דברו".

וכו'. ומצוה להחזיק בידם לתומכם ולסעדם, שיוכלו לקיים המצוה כהלכתה. ויתברכו 

יתברך לגאול אותנו גאולה  'בכל הברכות שבתורה. ובזכות מצוה רבה זו, יחיש ה

חלק י סוף חלק יורה  )הובא בשו"ת יביע אומרשלימה, ומלאה הארץ דעה את ה', כמים לים מכסים. 

 דעה(
 

 

 מכירה כהלכה
אך ורק באמצעות הרבנות  אלא, באופן עצמאי ר את שדהו לגוילמכוחקלאי אין ל

הראשית לישראל, כי רבו מאוד פרטי ודיני המכירה ונוסח השטר, ואין לאדם 

 לסמוך על עצמו בזה כלל.

 

 "מצוות עבַ ׂשְּׁ אוהב מצוות לא יִ "
שדותיהם לגוי, טוב ונכון שישיירו קרקע קטנה שאותה יש לציין, שגם המוכרים את 

 )שמחה לאי"ש, הגרש"י זוין. תרכד(לא ימכרו, ובאדמה זו ישמרו על דיני השביעית כדת וכדין. 

 

 גינת נוי
לאור האמור, מי שיש לו גינת נוי, בודאי שלא ילך וימכור אותה לגוי, שהרי אין לו 

כה חשובה. על כן, יתנהג ככל פרטי  להפסיד מצוה מדועשום דוחק ושום הכרח, ו

ההלכות המבוארים לעיל בדיני העבודה באדמה בשנת השמיטה, ותבוא עליו 

 )כן הורה מרן הראשון לציון רבנו עובדיה יוסף הכ"מ(ברכה. 

 

 גינה משותפת
הגר בבנין משותף עם שכנים שאינם שומרי תורה ומצוות, ומשתתפים בתשלום 

אם אין הדיירים  -ניקיון, עבודות גינה וכיוצא  חשמל,הוצאות החזקת הבנין, 

-יפויהבית -בקש מוועדנכון שימוכנים להפסיק את עבודות הגינה בשנת השמיטה, 

למכירת הגינה, וימסור זאת לרבנות הראשית, ובכך שהגינה מכורה לגוי, ירויח  כח

אך אם לא בעבודות הקרקע בשביעית.  יםלהציל את שכניו, שלא יעברו איסור

שהתשלום שלו הוא יאמר הבית, -ליח לעשות זאת, אזי בעת התשלום לוועדהצ

וישלם תשלום מלא, משום דרכי שלום למנוע  עבור ההוצאות המותרות בלבד.

מחלוקות ומריבות. ובכל אופן, ישים לב להפקיר את חלקו בקרקע, כדי שירוויח את 

 שח( .עיין בהקדמה לספר "דבר השמיטה")מצות השמיטה כהלכתה. 

 

 ארנונה

מן הראוי היה שבכל עיר ועיר, ישתדל רב העיר להשפיע על הנהלת העירייה 

שישמרו את הלכות השמיטה כדת וכדין, ויורה להם כיצד לנהוג בכל העצים וגינות 

העיר על פי ההלכה. אולם, בהיות ולצערנו, לעת עתה אין דבר זה בר ביצוע, לבד 

-יפויעל כן, יקבל רב העיר  אלעד, וכדומה[, ,קביתר עילית, בני ברכ]מכמה ערים בודדות 

מראש העיר למכור את כל קרקעות העירייה לגוי באמצעות הרבנות הראשית  כח

 לישראל, ויצילם מלעבוד באיסור בשמיטה.
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תושבים הגרים במקומות שאין העירייה מוכרת את הקרקעות לגוי, וממשיכים ו

ונה, יאמרו שאין בכוונתם לשלם הפועלים לעבוד שם כרגיל, אזי בעת תשלום הארנ

עבור עבודות האדמה האסורות, אלא רק עבור עבודות האדמה המותרות, ושאר 

 ההוצאות השוטפות.
 

 

 השתלשלות העניינים של מכירת הקרקעות  
 מכירת הקרקעותחלה ממתי ה

במערב  - "מוצא", קם ישוב חקלאי קטן במושבה )שנת תר"כ(לפני כמאה וחמישים שנה 

ם המושבות. מניחי אֵ  -תקוה" -בשנת תרל"ח קם ישוב חדש בשם "פתחים, וירושל

היסודות בישובים הללו, היו מאנשי ירושלים, אנשים יראי שמים שומרי תורה ומצוות, 

ושמרו את השמיטה כהלכתה. המושבה פתח תקוה גדלה והתרחבה, ובמשך השנים 

, )תרמ"ג(נס ציונה, ראש פינה , עקרון, )תרמ"ב(קמו עוד מושבות חדשות: ראשון לציון 

 ועוד. )תרמ"ד(יסוד המעלה , גדרה
 

לקראת שנת השמיטה תרמ"ט, עוררו חלק מהחקלאים את בעיית קיום המושבות אם 

ישבתו שביתה מוחלטת בעבודות האדמה בשנה זו. ראשי החקלאים ופקידי הברון 

וכשבא לבקר בארץ ישראל  ]הנדיב הידוע, שחלק נכבד מהמושבות היו מיסודו ותמיכתו.רוטשילד 

פועלים יראי שמים שעוסקים אה כשר תושמחמטעמו בישוב ופיתוח הארץ, מגודל  במקומות שעובדים

ון" ל"מזכרת בתיה" על שם אמו במסירות במצות ישוב ארץ ישראל, ביקש לשנות את שמו של מושב "עקר

עבודה , פנו אל גדולי הרבנים בארץ ובחוץ לארץ בדבר אפשרות להמשך ה[ז"ל

החקלאית, והיתר שיווק התוצרת גם בשנת השמיטה, היות ולדעתם נשקפת סכנה 

 לעצם קיומן של המושבות בראשית דרכן, מקיום השמיטה כהלכתה.
 

באשר לבקשתם, בשנת תרמ"ח ערב שנת השמיטה, נועדו בעיר וורשה הרבנים הגאונים 

, ורבי שמואל זנויל קלפפיש ראש ו()מחבר שו"ת ישועות מלכקוטנא  אב בית דיןרבי יהושע טרונק 

ביאליסטוק, והתירו למכור את  אב בית דיןמורי הצדק בוילנא, ורבי שמואל מוהליבר 

השדות והכרמים לגוי. ועל היתר זה הסכים גם כן הגאון המפורסם רבי יצחק אלחנן 

מקובנא. לעומתם, הגאון רבי יהושע ליב דיסקין, והגאון רבי שמואל סלאנט, פרסמו 

רושלים גילוי דעת שאין היתר לחרוש ולזרוע באדמות, מלבד עבודות שהן לקיום בי

ְתנה ששטר  האילנות שמותרות בשמיטה, כמבואר לעיל. מכיון שרבי יצחק אלחנן ה 

המכירה יערך על ידי בית הדין שבירושלים ובהסכמתו, וראשי בית הדין של האשכנזים 

בות לגדולי חכמי הספרדים שהיו אז בירושלים התנגדו להיתר, פנו בני המושהנ"ל 

הראשון לציון , ו)מחבר שו"ת שמחה לאי"ש(בירושלים, הראשון לציון רבי יעקב שאול אלישר 

ערכו את ולראשונה הם , ת הקרקעות לגוימכיררבי מאיר פאניז'ל, והתירו גם הם את 

 חוזי המכירה לבעלי המשקים.
 

לאי והתרחב עוד, ושיערו הרבנים לקראת שנת השמיטה הבאה תרנ"ו, גדל הישוב החק

שרוב החקלאים לא יעמדו בניסיון, וימשיכו לעבוד באדמות גם בלי היתר המכירה, כפי 

שאכן היה בשמיטה הקודמת שרוב החקלאים לא הפסיקו את העבודה בשמיטה. לכך 

גם הרבנים הגאונים רבי יהושע ליב דיסקין, ורבי שמואל סלאנט שהתנגדו בשמיטה 

דעתם והצטרפו להיתר המכירה באותה שנה, והמכירה את ירה, שינו הקודמת למכ

בוצעה על ידי הגאון רבי נפתלי הרץ הלוי אב בית דין של תל אביב יפו והמושבות בעת 

 ההיא, שעליו הוטל לסדר את כל ענין המכירה.
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לקראת שנת השמיטה הבאה תרס"ג, פנה שוב הגאון רבי נפתלי הרץ הלוי אל גדולי 

חדש את ההיתר, כיון שלא השתנה המצב לטובה. כרבה של ירושלים בפועל, ירושלים ל

, עקב זקנתו המופלגת של ]האדר"ת[כיהן אז הגאון רבי אליהו דוד רבינוביץ תאומים 

את הגאון עצמו בהוא  ו של רבי שמואל סלנט, מינהכאשר כהו עיניכי ]הגאון רבי שמואל סלנט 

ו של רבי שמואל סלנט השיב הגאון האדר"ת, כי . ועל דעת[םיאלוף לראש ירושלהאדר"ת 

נפטר בשנת ו]הגאון רבי יהושע ליב דיסקין שהסכים להתיר בשמיטה הקודמת תרנ"ו 

ובאמת הוא "תשובת הגאון האדר"ת: לשון ראוי לסמוך עליו גם בשמיטה זו. וזו , תרנ"ח[

שע ליב דיסקין תר כעת לפלפל, ואחרי אשר כבר יצאה הוראה מלפני הגאון רבי יהולמו  

ז"ל בשנת תרנ"ו, בודאי יוכל לעשות גם עתה כן. ואם שלא החליט לדורות כן, הרי על 

. "כל פנים אז הסכים מפני שעת הדחק, קל וחומר לשנה השביעית הבאה עלינו לטובה

עלי  אבל חברּו"ובמכתב אחר התרעם מאוד על המערערים נגד היתר המכירה, וכתב: 

ע ליב דיסקין ז"ל שלא ידעו רק מה שיצא לאסור בשנת תרמ"ט. מחסידי הגאון רבי יהוש

ואם כי הרביתי לדבר באסיפה שעשיתי בביתי כי לעת עתה גם הוא היה מתיר, וכמו 

שהרב נפתלי הרץ הלוי כתב לי שהתיר לו, הם באחת אינם מאמינים לו, ואני קראתי 

יכול לקדש שמים, אבל  ו  לֶש בְ " ,)חושן משפט סימן קפג ס"ח(עליהם מה שכתוב בטור ושלחן ערוך 

 (" לגרש"ז אוירבךמעדני ארץ" הובא בהקדמה לספר) . עכ"ד."לא בשל אחרים
 

הגאונים רבי והגאון רבי נפתלי הרץ הלוי,  )קודם השמיטה(אך בינתיים נפטר באותה שנה 

הגאון רבי יוסף הוא מקומו את מלא בחתנו שיתנו עיניהם נשמואל סלנט והאדר"ת ז"ל 

בי הלוי, ומילאו את ידיו לסדר את המכירה כדת של תורה, כפי שיודע בזה את דעת צ

חותנו. והגאון האדר"ת כתב לרבי יוסף כדברים האלה: "דברתי עם כבוד הגאון הסבא 

קדישא הרב שמואל סלנט נ"י, באיזה אופן נוכל להקל חומר השביעית מפני מאות בתי 

ם כבוד חותנו בפרטי ההיתר אשר הגאון אבות הי"ו, וספרתי לו כל אשר דברתי ע

זצ"ל הסכים לו, ונענע לי כי יפה  ["השרף מבריסק"דיסקין היה נקרא  מהר"יל]ה הבריסקאי

אמרתי לחותנו זצ"ל, כי כאשר עשה בשנה השביעית הקודמת תרנ"ו, כן יעשה גם 

 עתה". ואכן רבי יוסף ערך את חוזה היתר המכירה.
 

: ואם שבכל שנות השמיטה כאב מאוד ליבם לספרו מעדני ארץ( )בהקדמהוכתב הגרש"ז אוירבך 

של גדולי התורה אוהבי ה' ועמו על ההכרח להשתמש בהיתר של ההפקעה, לפני שנת 

]רבי השמיטה הבאה תר"ע בא הכאב לידי ביטוי והתעורר מחדש על ידי הגאון הרידב"ז 

. ובתי הדין שבירושלים לן[]משום הערמה כדלהשהתנגד למכירה  יעקב דוד בן זאב וילובסקי[

קראו בקול לתמוך בעין יפה בכל אותם החקלאים שקיבלו עליהם לשמור דיני שביעית 

בלי שום הפקעה, וגם הגאון רבי אברהם יצחק הכהן קוק ז"ל שהיה אז רבה של יפו 

והמושבות, הבטיח לעזור בכל כוחו ואונו לאותם אשר נתן ה' רוח טהרה בליבם לקיים 

כהלכתה. ואף הזהיר את אלו שלחצו על שומרי השביעית, שאם יעיזו את השביעית 

להשתמש בהיתר כדי לכוף על הרוצים ללכת בדרכי התורה בתמימות ולשמור שביעית 

כהלכה, אזי יבטל לגמרי את כל ההיתר ויודיע ברבים שצריכים לעמוד על זה במסירות 

תם אותם המזלזלים נפש כמו שעת הגזירה חס ושלום. וגם הזהיר שישמרו לנפשו

ה להביע את כאבו הגדול על המצב בָ רְ בקדושת שביעית בשאט נפש. גם בספריו ה  

המדאיב של ארץ הקודש ויושביה להפקיע את המצוה הקדושה הזאת. אולם מאידך 

נלחם מאוד לחיזוק ההיתר נגד הקמים עליו לבטלו, מפני חורבן הישוב, וגם משום 

כי כבר פשטה ההלכה והמנהג כמותם, וכמו שנעשה  הוצאת לעז על הגאונים שהתירו,

בשופי בשמיטות שעברו, וחלילה לנו לזלזל בכבודם ולהראות בפומבי שהכשילו באיסור 

 לכללות עם הקודש. עכ"ד.
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ובאמת באותה שנה ערך את היתר המכירה הגאון רבי אברהם יצחק הכהן קוק, שהיה 

ראת שנות השמיטה הבאות תרע"ז, רבה של יפו, וכך נערכו חוזי מכירת הקרקעות לק

תרפ"ד, תרצ"א. ומשם והלאה המשיכו כל הרבנים הראשיים לישראל, למכור בכל ערב 

שנת השמיטה את הקרקעות לגויים, כדי להציל את כל אותם מאות ואלפי חקלאים, 

רבי מכירה. וכמו שכתב הגאון השבודאי יעבדו בקרקע בשנת השמיטה גם בלי היתר 

"על ידי פחזותם של הרבנים האוסרים, יצאה מכשלה גדולה שיעבדו מקוטנא: יהושע 

ישראל בעצמם את שדותיהם, אף בלי היתר המכירה". ע"כ. גם הציבור הרחב, לצערנו 

אינו יודע להזהר כראוי לאכול את הפירות בקדושת שביעית כדת וכדין. וגם מאות 

אכול לחם חוקם ולפרנס זו פרנסתם היחידה, ואין להם כל אפשרות אחרת, ל -חקלאים 

את בני ביתם. וזאת מלבד שאם יעבדו באיסור, יהיה אסור לאכול את הירקות, התבואה 

והקטניות מדין ספיחים, כמבואר לעיל. נמצא שאין לך שעת הדחק גדולה מזו, ולכך 

נוטלים על שכמם הרבנים הראשיים את עול המכירה, למען הציל רבים מעוון,  עדיין

 וכאמור.
 

ההיתר לחקלאים למכור את מה שלמדנו עתה ולאור מה שנלמד להלן, נמצא שלאור 

 מגדולי הדורות האחרוניםוכמה כמה  שדותיהם מחמת המצב העכשוי, מתבסס על

חברון מחבר שו"ת שמן המור,  אב בית דין, ומהם: הגאון מהר"ם רוביו וענקי הרוח

הגאון רבי מאיר פאניז'ל,  הראשון לציון הגאון רבי יעקב שאול אלישר, הראשון לציון

 אב בית דין ישראל יהושע טרונקקאוונא, הגאון רבי  אב בית דיןהגאון רבי יצחק אלחנן 

אב ביאליסטוק, הגאון רבי יהושע לאנג  אב בית דיןקוטנא, הגאון רבי שמואל מוהליבר 

כי קאליש, הגאון רבי מרד אב בית דיןסטוויסק, הגאון רבי חיים אלעזר וואקס  בית דין

בויסק, הגאון רבי שמואל קלפפיש, הגאון האבני נזר, הגאונים רבי  אב בית דיןאלישברג 

]רבי אליהו אלחדיף ורבי משה אלפנדרי גאוני טבריה וכל בית דינם, הגאון האדר"ת  אהרן

, הגאון רבי נפתלי הרץ הלוי, הגאון רבי יוסף צבי הלוי, הגאון רבי דוד רבינוביץ תאומים[

רבי הגאון רבי אברהם יצחק הכהן קוק, הגאון רבי צבי פסח פראנק, הגאון יוסף ענגיל, 

ן קוטלר, מרן הראשון לציון, ראש כל בני הגולה, פוסק עובדיה הדאיה, הגאון רבי אהר

, טוקצינסקי)הבית היהודי קכו, ספר השמיטה לגרי"מ  רבנו עובדיה יוסף זצ"ל ועוד.הגאון הדור, 

ז אוירבך. ועיין בשו"ת יביע אומר חלק י חלק יורה דעה מסימן לז עד סימן מג, הקדמה לספר מעדני ארץ לגרש"

 ובחלק ח חלק חושן משפט סימן ב(
 

 בענין היתר המכירה:שנידונו בספרי הפוסקים  מספר דיונים הלכתיים לקטלהלן נ
 

 שביעית בזמן הזה מהתורה או מדרבנן או ממדת חסידות בלבדהא. 
שביעית נוהגת בזמן הזה כלל לא המהראשונים אין  כמה דעתראשית, יש לדעת של

מהתורה ולא מדברי חכמים, ומהם: בעל הלכות גדולות, רבי יהודה הנשיא אלברצלוני 

, רבנו זרחיה הלוי בעל המאור, )רבו של הרמב"ן(מחבר ספר העיתים, רבי יהודה בר יקר 

וכתב המאירי: שהדבר  ]ויש מחלוקת בדעת הרשב"ם והראב"ד.[היראים, העיטור, הריטב"א. 

ממדת חסידות לזכר  מוכרח שאיסור עבודת הקרקע בשביעית בזמן הזה בטל, ואינו אלא

נו שאין דין שביעית מהגאונים והרבנים הסוברים כשיטת רבים אשר איתנובעלמא. ו

בזמן הזה כלל, ואפילו לא מדרבנן. וכן כתב הרשב"ש: שהרבה גדולים סוברים שאין 

 הזה אפילו מדבריהם.שביעית נוהגת בזמן 

 

, ששביעית בזמן הזה מדברי חכמים, ומהם: רש"י, ואולם, לעומתם דעת רוב הראשונים

רבנו תם, הרי"ף, הרמב"ם, הרמב"ן, רבנו שמשון, ההשלמה, הרשב"א, החינוך, הרא"ש, 
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גדולי האחרונים: כן דעת הר"ן, נמוקי יוסף, סמ"ג, סמ"ק, מהר"י קורקוס, הטור ועוד. ו

מהרלנ"ח, המבי"ט, מהרשד"ם, ועל צבאם מרן רבנו יוסף קארו בבית יוסף יורה מהרי"ט, 

וכן הלכה כדעת רוב הראשונים ומרן השלחן דעה סימן של"א, ובשו"ת אבקת רוכל ועוד. 

והנפקא מינה אם שביעית בזמן הזה . ([32)עמוד לעיל  אבו]כמ ערוך ששביעית בזמן הזה מדרבנן

אם השביעית ש, בשנה השביעית שיש לנו בו ספקמהתורה או מדרבנן, לגבי דין 

מהתורה, נחמיר, כי ספק דאורייתא לחומרא. אבל אם השביעית מדרבנן, נתיר, כי ספק 

בשל תורה, הלך אחר המחמיר. : ")ז ע"א(דרבנן לקולא, כמבואר בגמרא מסכת עבודה זרה 

שני חכמים או ": (ה"א ה"הלכות ממרים פ)רמב"ם . וכן פסק ה"בשל סופרים, הלך אחר המיקל

אם אינך יודע להיכן הדין נוטה, בשל  ,אחד אוסר ואחד מתיר ,שנחלקו ןשני בתי די

 ת יביע אומר חלק י יורה דעה סימן לז(ו")ש ."בשל סופרים הלך אחר המיקל ,תורה הלך אחר המחמיר
 

 ב. הערמה
בעלי השדות  רה הזאת היא הערמה, שהרי אין דעתלכאורה המכייש לשאול, 

רדסים למכור את קרקעותיהם בלב שלם לגוי, ואף הגוי אין דעתו באמת לקנות את והפ

 :"זבהריד. וכמו שכתב הגאון אינה תופסת כלוםכל הקרקעות, ואם כן אולי מכירה זו 

ב על חתיכת נייר שטר מכירה לערבי וכתי ]הגרא"י קוק[יפו של אם הרב  ,הגע עצמך"

האם בזה נקנית כל ארץ  ,ת לוואל שייכארץ ישרהקרקעות שביד ישראל בשכל  ,יחף

 ?!".ישראל לגוי ונפקעה מקדושתה
 

וקשה לו  ,הנה בתרומת הדשן כתב, מי שיש בידו חמץ סמוך לפסחהתשובה לכך היא, 

ונותנו לגוי במתנה גמורה, והישראל מכירו לאותו גוי ויודע בו שלא יגע בחמץ  ,לבערו

, יראה שמותר, רק שיתנהו לגוי ללא כלל, אלא ישמרהו עד לאחר הפסח ויחזירהו לו

הבית יוסף, אף שאין לך הערמה גדולה מזו, התירו חז"ל, שסוף וכתב מרן שום תנאי. 

אר החתם סופר, שהערמת מכירה זו היא היתר גמור מן יסוף נעשה הקנין כדת וכדין. וב

ואף  .התורה בלי שום פקפוק, כיון שהוא מוכר מכירה גמורה מהקניינים שהגוי קונה בהם

וגם אין בדעת הגוי על פי ששניהם יודעים בליבם שהחמץ יחזור לישראל לאחר הפסח, 

ורשאי הישראל לומר לו בפירוש,  ."אינם דברים"דברים שבלב, לקנותו ממש, מכל מקום 

שאם ירצה לחזור ולמוכרו לו שוב לאחר הפסח, קרוב לודאי שיקחהו ממנו במחירו, וכן 

, והמערער על זה ראוי לגערה, כן נראה לי ברור אלפשט המנהג בכל תפוצות ישר

התורה עד כאן דברי החתם סופר. ואם כך הוא בחמץ שאיסורו מן  בעזרת השם יתברך.

קל וחומר בעבודות הקרקע בשמיטה שהיא מדרבנן. וכן נהוג בכל  ועושים מכירה,

בכור המקומות למכור את אוזן הבהמות הטהורות לגוי, כדי להינצל מאיסור הנאה ב

בהמה טהורה, כיון שמן הדין מותר להערים אפילו באיסור תורה, וכמבואר ברמב"ם 

ואין צריך שיתן הגוי , (א"ע עאמסכת עבודה זרה )וכתבו התוספות  מעשר שני ועוד.פדיון בענין 

רוטה, ואף על פי ששוה יותר קנה בפדי שיאלא לו,  וכרשמהבהמה וי אבר ומעות בש

טול מקח, כי הישראל גמר להקנות לגוי כדי להפטר מדין ים באין לחוש משוום, יכפלי

בארץ שנת בצורת ה תפעם אחת הימובא ש (כתובות פ"ה ה"א)תוספתא ובע"כ.  בכור בבהמה.

שתהיינה ש מאות נשים כדי ודש שלירבי טרפון שהיה כהן וקהתנא ישראל, והלך 

פסיקתא כן הוא ב)ו הרשאיות לאכול תרומה, כדין ישראלית שנשאת לכהן שאוכלת בתרומ

רבי  , כי בודאי לא עשה כןגדולה מזו הערמהאין לך , ואף על פי שזוטרתא שיר השירים פרק א(

וכמו כן, המנהג כיום שמוכרים את כל החיות  אלא בשביל להאכילן בתרומה. טרפון

]אחד והבהמות שב"גן החיות" לכהן, ומאכילים אותן פירות וירקות של "תרומת מעשר" 

שאסורים באכילה בזמן הזה אפילו לכהן, ומותרים רק לבהמה של כהן. וכן  ממאה[

מעשים בכל יום שאנשים יראי שמים מלווים כסף בריבית וסומכים על "היתר עסקה", 
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וכן  ביצה יז ע"א.[ות נדרים מח ע"א, שבת קלט ע"ב, ובמסכת עיין עוד]ווידוע לכל שזו הערמה גמורה. 

ומהם: הגאון מליסא, זית רענן, הגאון מפלאצק בספרו מגן האלף, הפרי מגדים, בנין האחרונים, גדולי רבים מ דעת

עולם, רבי ירוחם פישל פירלא בחיבורו על ספר המצוות לרס"ג, ברכת יוסף לנדא, צמח צדק, מהרש"ם, בית שלמה, מתת ידו, 

 תשובה מאהבה ועוד.
 

 ודם הפסח, ואחרהמנהג פשוט למכור את החמץ לגוי קוכתב בשו"ת עטרת חכמים: 

ולא חוששים להערמה, מאחר שמחמת . גויההפסח חוזר הישראל ולוקח אותם מן 

האיסור גמר בדעתו להקנות. ואפילו אם לב המוכר פונה למחשבה לא נכונה, אין זה 

 אלא דברים שבלב שאינם דברים לבטל המעשה של המכירה על ידי הקניינים כדת.

ל מדינת פולין זה יותר ממאתיים שנה, על פי ועינינו הרואות שכבר פשט ההיתר בכ

 ואין כאן נדנוד איסור כלל ועיקר.הוראת גאוני עולם שמימיהם אנו שותים יום יום, 

לפני פסח קנה שנכרי האירע ש חתפעם א: אות ח(סימן תמח )שערי תשובה וכתב ב עכ"ד.

 ,כרתשמלך בימי הפסח בכל פעם למרתף ושותה ווהחריפים, היה  אותמשקשל מרתף 

וחברים ירבה ריעים  חששו שמאוגם  ,שהיה עולה להפסד גדולעד והמשקים היו יקרים 

יקח המשרת שלו  ,שבעת שהנכרי נופל ומשתקע בשינה י,ויעצת .שישתו וישכרו עמו

ו עצמיעשה לבודאי שלא ו ,ידמה בנפשו שנאבד ממנוכשיתעורר ו ,המפתח מכיסואת 

את  בקששמותר לומר למשרת שי א הדיןווה .ועלה כהוגן ,וכן עשה ,מפתח אחר

 ישמיט עצמו או שיאמר שאבד ר כךואח ,חפצים שלו ההמפתח מהנכרי שצריך לאיז

ואין  :ובשו"ת אגרות משה כתבע"כ. . קיימתוהמכירה  איסורחשש אין בזה ו המפתח,

ת, שמכר וסברא להחמיר אחר הפסח שלא לקנות חמץ מחנוני ישראל שאינו שומר מצו

דם הפסח במכירת חמץ כנהוג, מחשש שמא לא היתה המכירה בלב גמור, וק גויחמצו ל

כי אף אם לא היה בלב גמור, הוא דברים שבלב שאינם דברים, ואינו כלום לבטל 

 המכירה. ע"כ.
 

מכירת שדוקא ב תומה שאמר: )שו"ת הר צבי יורה דעה סימן קכג(נק אוכתב הגאון רבי צבי פסח פר

גמר בלב שלם ו מכוריב ליהאיסור מחולהינצל מ יון שכדימועילה המכירה לגוי, כחמץ 

אן מפיס אבל בשביעית אינו כן. תשובה: מ, תורהר כדי שלא יעבור איסור כומל

 ,בשביל שלא יעבור באיסור שביעיתשהרי בשביעית נמי יתכן  ,שבשביעית אין לומר כן

לחלק מטיל גורל ש ו זההמיפירושו,  "מאן מפיס"] ,בקנין גמור גוין להקנות ליומכוווח לו נ

זה, שבחמץ גומר בדעתו למכור בלב שלם מחמת איסור החמץ, ואילו ילוק מוזר שכח

ומה בכך שהוא רוצה אחרי  בשביעית אינו חושש לעבור על האיסור, ואינו מוכר בלב שלם[.

 יהין להקנות לו בכוונה גמורה שיהוכוהעיקר שמ ,חזור לכרמו ולשדהולשביעית שנת ה

 ע"כ. והוא ינצל מאיסור שביעית. ,תשלו בשביעי
 

שישנה סברא שמה שאין דרך בני אדם למכור קרקעותיהם, זהו דוקא במכירה ובפרט 

ם מתנים עהחלטית לצמיתות, שאז ישארו בלי קרקע כלל, מה שאין כן במכירה זו ש

נמצא שגם המוכר וגם הקונה  ,בלבדם לזמן מסוייאינה אלא שהמכירה מראש  הגוי

קף המכירה הוא רק לשנה השביעית, ואחר כך תוחזר הקרקע לבעליה, יודעים שתו

 ובמקרה זה אין גילוי דעת ולא כלום לבטל המכירה.
 

ודוחק, וכמו גדול שלא נזקקים לעשות הערמה אלא במקום צורך הדבר ברור אמנם, ו

כאן בשמיטה שכתב מרן רבנו עובדיה יוסף הכ"מ: והנה גם החקלאים שאינם נמנים על 

ה' השומרים תורה ומצוות, לא יעזבו את דרך ההיתר ויבחרו להם דוקא את דרך  יראי

האיסור, וגם הם באים אל הרבנות הראשית לחתום על ההרשאות למכירת קרקעותיהם 

לנכרי. ואילו לא היתה הרבנות הראשית נטפלת להם לקבל אותם ואת חתימתם 
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דרכם בכל השנים, והיו להרשאה למכירת הקרקע שלהם, היו עושים הכל באיסור, כ

עובדים בעצמם בשדותיהם מבלי מכירה, והיו מפיצים את כל מרכולתם בכל הארץ, 

ומכשילים בהם את האנשים התמימים באיסור ספיחים ואיסור סחורה, אך על ידי 

אף ו המכירה לנכרי אנו מצילים את רוב המון בית ישראל מלהיכשל באיסור שביעית.

כדלהלן, מכל מקום  "לא תחנם"תנגד למכירה משום איסור שהזצ"ל הגאון החזון איש 

פירות ופקעה מה תופסת המכירהשחקלאי המוכר שדהו לגוי,  )שביעית סימן י אות ו(כתב 

 ביטל את המכירה משום הערמה. אלו. ם, ואין לאוסרקדושת שביעית
 

 בית:מה שכתב הגאון הצמח צדק לגבי איסור ריוליתר חיזוק יש להוסיף על כל הנ"ל, 

, אף "הכל נעשה בהיתר עיסקה"וכותבים בשטר  ",היתר עיסקה"בזה לזה מה שמלווים 

שכל כיון שכתב הריטב"א  ךעל פה, אאם כותב בשטר לאומר שמן הדין אין הבדל בין 

כך גם  דבר שנראה כהערמה, אם כותב שטר עליו, הרי זה נחשב כהודאה גמורה.

נים כלל לעסוק בשותפות, אלא זה מלוה בהלוואות הללו שהכל יודעים שאינם מתכוו

וזה לווה ממש, ורצונו לתת לו ריבית, אלא שלסלק האיסור הוא פוסק עמו על עיסקה, 

וכיון שזה כהערמה, לכן יש לכתוב שטר, שאז נחשב כעיסקה גמורה. וכן המנהג 

]כסף, במכירת חמץ לגוי קודם הפסח, לכתוב שטר מכירה, מלבד כל הקניינים שעושים 

, לבד מהקניינים בשמיטה . וכן כותבים שטר במכירת השדות לגויר, קנין אגב[סוד

 י יו"ד סימן לח(לק חע אומר )שו"ת יבישעושים. 

 

ָחנֵׁםג. "  "ֹלא תְּׁ
יֲאָך : "(דברים ז א)נאמר בתורה  י ְיב  ְשּתָ  ה'כ  ֶהיָך ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶשר ַאָּתה ָבא ָשָּמה ְלר  ּה ְוָנַשל ֱאל 

ם ַרב   י  ָפֶניךָ גו  ית  ...ים מ  ת ָלֶהם ְבר  ְכר  א ת  ָחנֵׁםל  ֹלא תְּׁ : )מסכת עבודה זרה כ ע"א(", ודרשו חז"ל וְּׁ

לא תתן להם חניה בקרקע, דהיינו שאסור למכור קרקע לגוי בארץ ישראל. "לא תחנם", 

 לכאורה, היאך מוכרים את הקרקעות לגוי?ואם כן 
 

חס בכר הראשון לציון רבנו מיומאתיים שנה[ ]ראב"ד לפני כמרן גאון ירושלים  והנה כתב

ראינו לגדולי ישראל מורנו הרב מהרש"א ומהרמ"ם ועוד , שמואל בספרו מזבח אדמה

כמה וכמה גדולים שמכרו חצרותיהם ובתיהם לגויים, והיינו משום שהאיסור הוא דוקא 

, שלא למכור לגויים עובדי עבודה זרה, אבל לישמעאלים שאינם עובדי עבודה זרה

הלכות מאכלות אסורות פי"א ה"ז שישמעאלים אינם עובדי עובדה זרה, ושכן הורו כל הגאונים, בהרמב"ם  ]כמו שכתב מותר.

 "דיו ך"שוכן כתבו: תוספות רי"ד, הרשב"א, הטור, מהריק"ש, הרדב"ז, בית יוסף יורה דעה קכג, קכד ועוד, הרמ"א יו"ד קמו ס"ה, 

וחילוק זה מוכח מהרמב"ם, התוספות, הראב"ד,  הראנ"ח, עין יצחק, דברי יציב ועוד.[ , ט"ז שם, שו"ת הרא"ם,יב ק"ס קכד

הרשב"א, הרא"ה, המאירי. וכן פסקו רבים מהפוסקים: הגאון רבי יצחק אלחנן, הגאון רבי אליהו קלצקין בשו"ת 

ק, הגאון הרב צבי פסח , הגאון הרב קו)רבו של רבי אברהם אלקלעי בעל זכור לאברהם(אמרי שפר, הגאון רבי ראובן 

וגם במכירת הקרקעות בשמיטה, מקפידים הרבנים פראנק, הגאון רבי שאול ישראלי ועוד. 

. והוסיף מרן רבנו עובדיה יוסף זצ"ל בזו הלשון: י ישמעאליהראשיים למכור דוקא לגו

"וראיתי לאברך אחד, שמלאו לבו והעיז בגובה רוחו לדחות בשתי ידים את דברי הגאון 

זבח אדמה ודברי הגאונים שעשו מעשה רב למכור בתיהם לישמעאלים. וכל דבריו בעל מ

דחויים, שלח חושך ויחשיך, ואין הוא ראוי להשיב על חלומותיו ועל דבריו, רחמנא 

 עכ"ל. ליצלן מהאי דעתא שבישתא. והדברים ברורים".
 

 להתיר למכורואני אמרתי בפשיטות כתב ליישב:  ,קוטנאאב בית דין והגאון רבי יהושע 

 וטפש הישראלי, א לטובת היישובהמכירה היהואיל וכי , בשמיטה הקרקעות לגוי את

שלא אסרה תורה למכור קרקע לגוי כאשר המטרה היא , "לא תחנם"שאין כאן איסור 

ולאחר  ,ם לשנתיים בלבדיובפרט שמתנים עמו שהמכירה לזמן מסוי לטובתו של היהודי,
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רי זו מכירה על מנת להחזיר שמועילה. ורק בחמץ מכן עליו להחזירה לישראל, ה

מחמירים שלא למכור על מנת להחזיר, משום חומרה של חמץ, אבל שביעית שהיא 

וכחילוק זה מבואר בכמה ראשונים: התוספות, הרמב"ן, הרשב"א, הר"ן, פשוט שמותר. ע"כ.  מדרבנן,

תן, מגן אברהם, שואל ומשיב, הגאון מהר"ם כפתור ופרח ועוד. וכן דעת מרן החיד"א, פתח הדביר, תורת יהונ

רוביו אב בית דין חברון בספרו שמן המור, כתב סופר, הגאון האדר"ת, הגאון מלובלין, הגאון רבי משה חסקין 

ובלאו הכי, בספרו כלכלת שביעית, הגאון רבי יהושע לאנג אב בית דין סטוויסק, הגאון הרב פראנק ועוד. 

מכירת קרקע לגוי, אינו מהתורה אלא מדרבנן, כי פשט  לדעת רב סעדיה גאון, איסור

ע יבישו"ת )ת. והפסוק "לא תחנם", היינו שלא לרחם עליהם לתת להם חנינה להצילם ממו

 יו"ד סימן מא( לק יח אומר
 

ומעשים בכל יום שאחד הקניינים להפקיע קדושת בכור בהמה טהורה, הוא קנין "אגב", 

זה הוא קונה גם את הבהמה, וכן עושים במכירת חמץ,  והיינו שמקנים קרקע לגוי, ואגב

מקנים קרקע לגוי, ואגב זה הוא קונה גם את החמץ, ולא שמענו מעולם שמשהו יערער 

 בזה שיש כאן חשש איסור של "לא תחנם" על הקניית הקרקע לגוי.
 

מה שכתב  , על פי)שו"ת הר צבי יורה דעה סימן קכג( פראנקעוד כתב ליישב הגאון רבי צבי פסח 

קנין בעצם ה לא ",לא תחנםת "איסור באזהרהשורש הגאון תורת חסד מלובלין: 

שמסודר  ,מכירה שנהגוההיתר בולכן  .גורם לו חניה בארץזה ש, אלא בשמוכרים לגוי

אבל  ,שהקנין חל ף על פיבאופן בטוח שמכירה זו לא תביאהו שישתקע בארץ, יתכן שא

שאסרה  "לא תחנםאיסור "אין זה בכלל  ,שיבת קבעלי ל ידי זההגוי לא יבוא עכיון ש

אלא לא  ,או מתנה הרישיש איסור על עצם הקנין של מכ פסוקשהרי לא נזכר ב ,תורה

הפסוק בעצמו מכריז שלא נאסר אלא פעולה  ם כןא ה תורה,תתן להם חניה אמר

נראה וכן  .גם איסור אין כאן ,אבל אם חניה אין כאן ,שמביאה שיהיה לגוי חניה בארץ

 "ש.ע מדקדוק לשון הרמב"ם וכו'.

 

 ד. "אין שליח לדבר עבירה"
עצם הקנין לא מכל מקום נם", שגם אם היה במכירת הקרקע איסור "לא תחיש לדעת, 

 עבודה זרהעובד מכר קרקע לגוי שמי  למשל:. מחמת האיסור והמכירה קיימת מתבטל

י לכל דבר, ואין בה איסור קנויה לגושעבר איסור, מכל מקום הקרקע  לצמיתות, למרות

חושן משפט סימן )לחן ערוך שה בשביעית, והרי היא כקרקע של גוי לכל דבר, כמבואר בעבוד

 הרי הוא קיים. מקח שנעשה באיסור,ש (רח
 

של חדש דין  מגיעאלא על ידי שליח, כאן  אולם, אם האדם לא מכר בעצמו את הקרקע,

שולח שליח לעשות בעבורו דבר עבירה, "אין שליח לדבר עבירה". כלומר: כאשר אדם 

 שאומרים לשליח: "דברי , משוםוהשליחות בטלה אין תוקף לשליחותויש אומרים ש

זה הקב"ה שאמר לא לעשות  דברי הרב,שומעים"? פירוש:  מי דברי התלמיד, הרב ודברי

 מי דבריזה המשלח ששלח אותך לעשות את העבירה,  התלמיד, ודבריאת העבירה, 

כאילו לשמוע להקב"ה, ולא למשלח שלך, לכן נחשב  עליךהיה הלא בודאי ש שומעים?

ראובן שלח את  למשל:. השליח עשה כן מדעת עצמו, ואין המעשה מתייחס למשלח

דע שאסור למכור ולגוי עובד עבודה זרה. ושמעון השליח י קרקע שלושמעון שימכור 

ותה לאותו גוי, יש אומרים קרקע לגוי עובד עבודה זרה, ובכל זאת הלך במזיד ומכר א

שמעון לא היה השליחות מתבטלת ושמבחינת ההלכה אין תוקף למכירה זו, מפני ש

אי מכיון שעל דעת עצמו הוא עשה, ו -צריך לשמוע לראובן, ומה שבכל זאת הלך ועשה 

(, לכן המכירה שלוחו של ראובן רי אינושה)אפשר לאדם למכור קרקע שאינה שלו 

 .מתבטלת
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 במכירת" תחנם לא" איסור ן שיששכיו זצ"ל, איש החזון הגאוןכתב מופת הדור ולפי זה, 

 וכיון שהמכירה מתבצעת לא על ידי החקלאים עצמם אלא על, ]לשיטתו[ הקרקעות לגוי

 שליח "איןשהמכירה, משום  חלה לכן לא, הרבנים שהם שליחים של החקלאים ידי

 המכירה מתבטלת.ו ו החקלאים לא שלחוהו למכור,עבירה", וכאיל לדבר
 

 מלבד אולם כתב מרן הראשון לציון רבנו עובדיה יוסף הכ"מ, שבמחילת כבוד גאונו,

כפי שבארנו לעיל , מוסכם כלל אינו", לא תחנם"של " עבירה" כאן שיש שהניח היסודש

 בגוי שאינו "לא תחנם"שלדעת רבים מהראשונים וגדולי הפוסקים לא אסרה תורה 

ובפרט  איסור. אין היישוב הישראלי, לטובת היא כיון שהמכירה זרה. וגם עבודה עובד

 כאן שיש איש לחזון כשהמכירה היא לזמן מסוים לשנתיים בלבד, וכנ"ל. מכל מקום, אף

שדוקא כאשר ציוה המשלח את השליח על  ,למלך משנהספר מבואר ב הנה", עבירה"

משלח ומתבטל. אבל והמעשה לא מתייחס למעשה העבירה, אז אין שליח לדבר עבירה 

מדעת עצמו עם  והלך השליח וקיים את השליחות, אם ציוה המשלח לעשות דבר בסתם

בלי מכמובן ו]השליחות, והמעשה מתייחס למשלח ונשאר קיים  התבטלה לא, עבירה

 שלח את שמעון שימכור לו את דירתוראובן  למשל: .להחשיב למשלח שעשה את העבירה[

. במקרה זה מעשה המכירה עבודה זרההדירה לגוי עובד  בסתם, והלך שמעון ומכר את

מעון על דעת עצמו מתוקף שליחותו של ראובן, ורק שפעל לא מתבטל, כי הרי הוא 

כהן  משפט ם,"אלחנן, מהרש יצחק עין החושן, המקנה, לחילוק זה, הקצות והסכימו .עשה זאת בעבירה

שיש אישור לרבנים למכור בסתם  שעושים החקלאים, כתוב בהרשאה והנה כאןועוד. 

ולא כתוב שימכרו דוקא לגוי, נמצא שאין כאן שליחות על מעשה עבירה , את השדות

ייכות שזה היתר גמור, ואחר שהשדות ש לישראל הרבנים למכור ממש, שהרי יכולים

לכן גם עתה השליחות  שדותיו לגוי בלי שליחות כלל.את  מכורל יכול הואזה, לישראל 

 .ואינה בטלה מתייחסת למשלחקיימת והמכירה 
 

ר עבירה, אזי החזון איש שכיון שאין שליח לדבהגאון בלאו הכי, מה שכתב גם 

 בשני תלוי זה איננו מוסכם לכל הדעות, והואדבר השליחות בטלה והמעשה לא קיים, 

הגאון ו. קיים שפשוט שהמעשהכתב פרץ  ורבנו. (ב"סע י מציעא בבאמסכת ) התוספות תירוצי

ומה  שהמעשה קיים. הפוסקים רוב שכן דעתכתב  המשפט בנתיבותקב מליסא רבי יע

 את המשלח בעונש על העבירה שאין לחייב לענין רק זהו, עבירה לדבר שליח שאין

מקרלין  יעקב קהילות הגאון מתבטל, וכן כתבו לא עצם המעשה אבל, שעשה השליח

 ועוד.
 

הוא , עבירה לדבר שליח שמה שאין (ע"ב קידושין מבמסכת ) התוספות כתבו הלא זאת ועוד,

הרב  שאומרים לשליח "דברי משום, עשה את העבירה במזיד השליחאשר דוקא כ

 ,עבירה לדבר שליח יש בשוגג אבל שומעים"? מי דברי ,המשלח[] התלמיד ודברי ]הקב"ה[

שהרי השליח לא  שומעים?" מי דברי התלמיד, ודברי הרב "דברי בזה לומר שייך כי לא

, ולכן לא נחשב שעשה כן מדעת ]מהמשלח[אומר היפך מהתלמיד  ]הקב"ה[שהרב  ידע

יעקב,  לאברהם, באר א, חסד"הגר אלגאזי, ט"מהרי ש,"המרדכי, המהריק כתבו וכחילוק זהעצמו, אלא מכח המשלח. 

 את התירו ותהדור מגדולי יםשרב רי כבר נתבארוה חיות ועוד. ץ"מהר יצחקי, אברהם זרע אפרים, מחנה

 לחזון ואפילו .כלל עבירה כאן ואין, עליהם לסמוך המוכרים דעת הרבניםו, לגוי המכירה

בגדר בודאי לשיטתו הם  הרי, ויש כאן עבירה טועים ת המתיריםשמחשיב א איש

עבירה לפוסקים  לדבר שליח ובשוגג ישוכל שכן שהסומכים עליהם הם שוגגים,  שוגגים,

 הרבנים הלא" בזה: איש דברי החזון על פראנק פסח צבי רבי הגאון כתב וכן. הנ"ל

 כן ואם, מתירים הדור שגדולי במקום האוסרים לדעת משועבדים אינם המוכרים
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, המכירה את מעשה לקיים ספיקא ספק כאן יש הרי ,פנים כל ועל .קיימת השליחות

 לדבר שליח יש בשוגג ושמא, מתבטל המעשה שבכלל אין כהפוסקים הלכה שמא

 ב( סימן משפט חושן ח חלק אומר יביע ת")שו .ודברי פי חכם חן .ע"כ .עבירה"

 

מרן  ישובים לזה, וסיים שםיעוד שכתב  סוף סימן מא( רה דעה)ח"י יוועיין בשו"ת יביע אומר 

ונהפוך הוא , כלל : ועל כל פנים, לפי מה שהתבאר לעיל, בלאו הכי אין כאן עבירההכ"מ

לאותם חקלאים שלא יוכלו לעמוד באיסור עבודת דמצוה רבה יש להציל רבים מעוון, הן 

קדושת בהקרקע בשמיטה, והן לאותם אנשים שלא יוכלו להיזהר כראוי לאכול הפירות 

"ואין מספר : )סוכה לט ע"א(וכמו שכתבו התוספות  שביעית עם כל הדינים שמתחייבים מכך,

עית". ]וזה לדינים ולאיסורים שיש בפירות שביעית, שצריך לנהוג בהם קדושת שבי

, ואיסור ספיחים[. ועל ידי המכירה ץ לארץמלבד איסור סחורה, והוצאת הפירות לחו

 ."דכצולים רבים ממכשולים, וזה ברור. עוהפקעת קדושת שביעית, ני

 

 מכירה שאינה רשומה ב"טאבו" על שם הקונהה. 
משפט סימן  חושן)לחן ערוך הגאון הרידב"ז כתב להעיר על המכירה, על פי מה שכתב מרן הש

)של לא יזכה בקרקע אלא מי שכתוב בשטר ש ,אם דין אותו המלך ומשפטו: ס"ב(קצד 

ע"כ. והנה מאחר ואין מכירת הקרקעות , עושים כפי משפט המלך. זהבוכיוצא  הממשלה(

לשנת השמיטה רשומה בספרי האחוזה של הממשלה הנקראים "טאבו", אין המכירה 

 מועילה כלום. עכ"ד.
 

לדעת רוב גדולי האחרונים, אם דעת הקונה לקנות  ראשית,שובים יש לזה, אולם כמה י

ובפרט לפי מה שכתב המהריק"ש שכל  בלי הרישום בטאבו, המכירה קיימת. גם

המחלוקת אם הקנין מועיל גם בלי הרישום בטאבו, היא דוקא כשנעשה המכר בין 

נין שנעשה בבית דין, המוכר לקונה, אבל אם נעשה בבית דין, בודאי שיש כח וחוזק לק

והמכר קיים. וגם כאן שהמכירה נעשית על ידי הרבנות הראשית לישראל, והם נשיאי 

בית הדין הגדול בירושלים, בודאי שדעת הקונה לקנות אף בלי הרישום בטאבו. והגרש"ז 

אוירבך אחר שהאריך בכל זה, כתב: אחר החיפוש בספרי האחרונים, התברר לי שלדעת 

רבני הספרדים, הרישום בספרי האחוזה לא מעלה ולא מוריד, וכל  רוב ככל גדולי

 שפירש הקונה שנוח לו לקנות גם בלי רישום, המכירה קיימת.
 

וכתב החתם סופר, מעשה שאירע שמלשינים הלשינו אצל שרי המדינה בלייפניק 

שהיהודים מוכרים את החמץ בשטרות ללא בולי הכנסה כפי החוק, וכשבא הדבר לפני 

ר, אמר, הדבר ידוע שאין השטרות האלו חייבים בבולי הכנסה, כיון שאין הכוונה הקיס

אלא לענין דתי. וכשבא הדבר לפני הגאון רבי ברוך פרנקל אב בית דין לייפניק, נכנס 

קצת ספק בלבו, שנראה מדין המלכות שאין השטרות הללו כשרים. אולם, לבבי לא כן 

ראל והן בדיני הגויים, ואם בא הגוי לקחת ידמה, כי באמת השטר כשר הן בדיני יש

מקחו על פי דין ישראל, הרי הוא שלו. ואם יתבענו בערכאות שלהם, ישלם תחילה דמי 

בול הכנסה, ויתנו לו. אלא שהקיסר ברוב חסדו ויושרו אמר שעל כיוצא בזה לא הטיל 

ומעתה כ. חיוב הבול, כיון שאין הדבר דרך התגרים, אלא כדי להפקיע מאיסור חמץ. ע"

אפילו אם נאמר שהשלטונות מקפידים להצריך רישום בטאבו, מכל מקום בנידון זה 

והרי  איסורי שביעית, לא הטילו חיוב זה.למטרה דתית להפקיע המכירה שנעשית 

מעשים בכל יום שאחד הקניינים שעושים להפקיע קדושת בכור בהמה טהורה, הוא קנין 

ואגב זה הוא קונה גם את הבהמה, וכן עושים "אגב", והיינו שמקנים קרקע לגוי, 

 במכירת חמץ, ולא שמענו מעולם שיצריכו רישום בטאבו על הקניית קרקע זו לגוי.
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אם מכר , טאבועל עשיית הכלל אין המלכות מקפדת שבארצנו והגאון החזון איש כתב, 

 לאחד ולא רשם בספרי הטאבו, ומכר לאחר ורשם בספרי הטאבו, הראשון קנה. וכתב

הגאון הרב פראנק, שאפילו מי שהחמיר על הרישום בטאבו, זהו דוקא כשהשלטון של 

ובת החקלאים, עשה לטשל ישראל והם מסכימים שהמכירה ת אבל כשהשלטוןגויים, 

 .אין צורך בטאבו
 

התקבל חוק מיוחד בכנסת, על פי בקשת הרבנות ועל כל פנים, כבר בשנת תשל"ט 

במכירת הקרקעות לצורך השמיטה, ים ירִ כִ ישראל מַ לפיו, שלטונות מדינת  הראשית,

 סימן מ( רה דעה)שו"ת יביע אומר חלק י יו והמכירה תקפה אף ללא רישום בטאבו.

 

 . אין קדושת שביעית בקרקע של גויו
יש לדעת שכאשר מוכרים את הקרקעות לגוי, דין הפירות הגדלים שם ככל פירות 

אדמת ארץ ישראל, מכל מקום כאשר קנה שגדלו בקרקע של גוי, שאף שגדלים הם ב

כן דעת ספר הערוך, רבנו חננאל, רש"י, הגוי את הקרקע, יש בכוחו להפקיע את הקדושה שבה. 

וממילא נמצא שאין בפירות קדושת שביעית כלל,  הרמב"ם, התרומה, הרשב"ם, המאירי ועוד.

אם גמר  רקתרומות ומעשרות. והפרשת מ , ופטוריםואין צריך לבערם בזמן הביעור

מלאכתם היה ביד ישראל, חייבים הם בתרומות ומעשרות, כדין הקונה פירות שגדלו 

 הגויקונה מאם בקרקע של גוי בארץ ישראל, שהוא פטור מתרומות ומעשרות, אבל 

היה  םמפריש תרומות ומעשרות מהיין, כיון שגמר מלאכתועשה מהם יין, ענבים ליין, 

או זיתים לשמן כן הדין גם כאן שהקונה ענבים ליין  .[(08 וד)עמלעיל ]כמבואר על ידי ישראל 

 .והשמן מקרקע שנמכרה לגוי לשנה השביעית, עליו להפריש תרומות ומעשרות מהיין

 אבל אם קנה ענבים או שאר פירות לאכילה, אינו מפריש תרומות ומעשרות כלל.
 

ה, כתב: והראיות אחר שפלפל בז )סימן כד(ומרן רבנו יוסף קארו בשו"ת אבקת רוכל 

לחייב את פירות הגוי של ]הרב משה בן רבי יוסף טירני[ שהביאו מהר"ש סיריליאו והמבי"ט 

ומאחר  .ואדרבה יש ראיות לפטור ,שביעית בקדושת שביעית, כולם יש לדחותם

שהמנהג פשוט להתיר, כי מעולם לא נשמע על שום אדם בשום עיר מארץ ישראל שנהג 

במקום  ל שכןכ ,כל מקום שהלכה רופפת הלך אחר המנהגו דין ביעור בשביעית,

אין בהם קדושת כיון שהוא דבר פשוט שמעתה וכמו שנתבאר.  ,שהלכה מסכמת למנהג

על היה ם ת]כשגמר מלאכ מעשרותתרומות והיאך ימצא ידיו ורגליו הפוטרם מ שביעית,

יש בהם  אאלויאמר לא כי לעיל, ואם העלם יעלים עיניו מכל הכתוב ידי ישראל[. 

שנשארו לאחר שכלה סוג  כדין פירות שביעיתלהפקירם ] בביעורהם חייבים קדושת שביעית ו

אתה נאה  ןאיאתה נאה דורש ו :נאמר לו ,ממעשרותאני פוטרם  ןועל כ ,[פרי זה בשדה

 ם כןאש ,]הפקר[ר חיוב ביעובהם שמימיך לא נהגת  ]שאנחנו עדים[ דאנן סהדי ,מקיים

ברבים, היו שומעים שהפקרת והיה מתפרסם את הפירות ]שאם היית מפקיר היה יוצא לזה קול 

כי כן מנהגם  ,כתבו לי מירושלים תובב"א. ושוב וזהו דבר שאין עליו תשובה .הדבר[

גמרה ומעשרות בשביעית מפירות שזרע הגוי בשדהו ונ ותמימי קדם להפריש תרומ

 . ע"כ.יוסף קארו ם הצעירונאוכמו שכתבתי והנהגתי.  ,ביד ישראל מלאכתם
 

: אמר יוסף )שם סימן כה(אך המבי"ט כתב שוב לקיים את דבריו הראשונים, וכתב עליו מרן 

 לעשות רצההאגרת הזאת השנית,  ]המבי"ט[קארו, אחר שכתב החכם ה"ר משה מטראני 

 את הקשה ד"השל שנת שהיא זו טהיובשמ ,בידו ומיחו ,שעברה טהיבשמ כדבריו מעשה

 רהעי חכמי כל וקמו ,רמה ביד כדבריו מעשה לעשות עצמו לתקוע לבבו את מץיוא רוחו

 בגזרת כנסיות בבתי והכריזו ,ממש בהם שאין וראו ,והאחרונים הראשונים בדבריו ועיינו
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 ישראל ביד נגמרה מלאכתםש הגוי מפירות ומעשרות תרומות יפרישו לםושכ דויינ

וקיים כתב ידו של מרן ז"ל ע"כ.  ארו.ק יוסף רהצעי םונא .שניםה בשאר כמו ,בשביעית

הכרנו וידענו שנדפס מכתב ידו של בזו הלשון: ", גלאנטי ז"ל םמהר"תלמידו המוסמך 

חתמנו שמותינו משה  ,וכל הנזכר אות באות ,והיא כתיבת ידו ממש ,מורינו הרב

שמסכים עם דברי  ,נדפסה תשובת הגאון מהר"ר שם טוב עטייה ר זהואח". ]גאלאנטי

שחכמי צפת נידו והחרימו , ]שהיה בזמנו של מרן ממש[מהרשד"ם בשו"ת ן העיד כו [.מרן

 .וכן כתב בשו"ת ציץ הקודש של גוי. הפירות שגדלו בשדבשביעית קדושת לשומרי 

ה גמרנכשתרומות ומעשרות יפריש על מי שלא רק היתה לא נידוי גזירת הנמצא ש

 בפירות של גויים. שביעיתקדושת שומרי ה, אלא גם על ישראלביד  מלאכתם

 

שמרן חזר בו בסוף ימיו, שהרי בניסן שנת מי שאמר מכאן תשובה ל :מרן החיד"אוכתב 

. פטירתו , והתשובה הנזכרת היא שנת של"ד, ונמצא שעמד בדעתו עדמרן של"ה נפטר

האלו נו לסמוך על שני המאורות הגדולים דעתמעתה תנוח וכיון שגם דעת הרדב"ז כן, 

לא שמענו וולא ראינו  ן הוא מנהג ירושלים מימי קדם כהוראת מרן,כמרן והרדב"ז. ו

כי  וידענו נאמנה אפילו על ידי הפקר.בפירות של גויים נוהג ביעור  יהשום חסיד שיה

שמעולם לא  ,ועוד שכתב מרן בתשובהדעת מרן מתחילה ועד סוף כרבני ירושלים ת"ו, 

 ,גוייםביעור בפירות שביעית של שום אדם בשום עיר מארץ ישראל שנהג דין על נשמע 

מזמן  ,נו מאז ומקדם שנות דור ודורציון קרית מועד שכך נהגו בעיר הקודשונמצא 

 ,והלבוש, נו להרמ"אאהרי מצ, ויותר על כן מהרלנ"ח וקודם לו פשט המנהג כן.

חביב כתב שאנו -מהר"מ בן גם .כסברת מרן ז"ל שכולם מסכימיםומהריק"ש  ,והפרישה

ובספר . כ"ע .סברת מרן בין לענין ביעור בין לענין סחורה בפירות שביעיתסומכים על 

מותר לקנות תבואה ופירות מגויים שוברור כשמש  :וסיים ,פאת השלחן האריך בזה

 בארץ ישראל ולאכלם בלא קדושת שביעית.

 

ומהם: הערוך, רבנו , אין קדושת שביעית בקרקע של גויש נמצא שדעת רבים מגדולי עולם

ל, רש"י, הרמב"ם, התרומה, הרשב"ם, המאירי. מרן הבית יוסף, הרדב"ז, הרמ"א, מהר"ם חננא

גלאנטי, מהר"ם בן חביב, מהריט"ץ, מהרשד"ם, שדה הארץ, הלבוש, הפרישה, המהריק"ש, הגר"א, 

מרן החיד"א, פרי האדמה, רבי יעקב שאול אלישר, רבי מאיר פאניז'ל, הנצי"ב, בית יצחק 

ן, אחיעזר, רבי שמואל סלאנט, הגאון מקוטנא, מהר"ם גימפל, רבי יצחק שמעלקיס, פאת השלח

אלחנן, מהר"ש מוהליבר, הגאון רבי משה חסקין, רבי אליהו מני, ציץ הקודש, הגרי"מ טוקצינסקי, 

הגאון האבני נזר, הגרא"י קוק, הגאון רבי דוד מקרלין, הרב פראנק, ישכיל עבדי, רבי ישראל זאב 

ובלאו הכי, כתב בספר התרומה, שאף מי י יעקב ישראל פישר ועוד. מינצברג, הגאון רב

שאומר שכאשר קנה הגוי קרקע בארץ ישראל אינו מפקיע את הקדושה שבה, מודה 

שבזמן הזה ששביעית מדרבנן, פוקעת הקדושה, ואין צריך לנהוג קדושת שביעית 

 ח"י יו"ד סימן מב( ע אומריבישו"ת )בפירות כלל. 

 

שהמנהג כסברת מרן שלא לנהוג דיני שביעית  ,רי מרדכי גלאנטיבשו"ת דב וכתב

להוציא  וראשוני הראשונים ,סמכו הרבנים הראשונים על זהו ,כלל גוייםבפירות של 

, מפני שסמכו על אין מי שחושש לאיסור בזה. וץ לארץצפת לחו יר הקודשאתרוגים מע

הרב המבי"ט  לושאפי ,ודהוראת מרן הקדוש שפירות הגוי אין בהם קדושת שביעית. וע

אילו היינו מורים עתה להתנהג בדיני שביעית בפירות "ו תב,כ ,שחלק על מרן עצמו

, היה נראה כתקנה חדשה, מה שלא היו נוהגים בה עד עתה, והיתה תקנה שאין גויים

)סוכה  פותהתוסו שכתבו כמ ,אין מספר לדיני שביעיתכי בור יכולים לעמוד בה, יצהרוב 

ולא  ,דין קדושת שביעית גוייםהמבי"ט לא היו נוהגים בפירות ה זמןנמצא שגם ב. "ע"א( לט
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והנה : (חלק ג יורה דעה סימן יט)כ"ד. ולאור זה כתב מרן היביע אומר היה אדם שקרא ערער. ע

הוראת מופת הדור החזון איש  ל פיהמבי"ט ע בריחדשים מקרוב באו לנהוג להחמיר כד

לא יצא שכרם בהפסדם, כי מי לא יחוש לגזרת נידוי וחרם ומסופקני אם ז"ל שהכריע כן. 

ל שכן ומכ .גוייםשהחרימו מרן וכל קדושים עמו לנוהגים דיני שביעית בפירות של 

 עכ"ל היביע אומר. שבודאי היא חומרא המביאה לידי קולא. ,מרן ז"לשל  מקומוב

 

כתב : יא( הלכה א פרק ומותתר )הלכותעל הרמב"ם  משנה כסףבחיבורו  מרן רבנו יוסף קארווכתב 

בעיני  נראה פירות שגדלו בקרקע של גוי וגמר מלאכתם היה על ידי גוי, ולעניןריב"א, 

 ,להחמיר שלא בארץ ישראל מנהג היה אםאבל להחמיר ולהפריש תרומות ומעשרות, 

 אחר הלך רופפת ובהלכה ,בידיהם אבותיהם מנהג כי ,המנהג לבטל בידי היה לא

 ...להחמיר בעיני נראה ,הדבר בירור על לעמוד יכולתי ולא סתפקתיהש ומפני .המנהג

וכתב מרן הכסף משנה: . א"ריב עד כאן דברי .המנהג על לעמוד ראוי ,מנהג יש ואם

שלא להפריש תרומות ומעשרות  רבינו הרמב"ם כדברי ארץ ישראל בכל הפשוט והמנהג

הרב ] אחד חכם קם ועתה. זה על לחלוק פה פוצה שמענו לא ומימינו ,בפירות של גויים

 ונראה[ (סימן שלא סוף אות יאהובא בדרישה )פוזנא  ב בית דיןאהרן א ביחתן הגאון ר ,אשכנזי וסףי ר"מה

 הגוי בקרקע שגדלו פירות ומעשר הפשוט, המנהג היפך בעשותו מתחסד שהוא לו

 ונראה. כדבריו לעשות עליהם שיקבלו אחרים ומפתה והולך. הגוי ביד מלאכתם ונגמרה

 המדינות אלו שבכל שמאחר ,ועוד ."תתגודדו לא" משום מזה למנעם שראוי בעיני פשוט

אפילו  הרי ,כן שנהגו הראשונים בכבוד שנוגע מה מלבד הרמב"ם,כ לעשות עליהם קבלו

 מלאו אשר אהוה ואיז זה הוא ומי ,המנהג לבטל סברתו על לסמוך לבו מלאו לא א"ריב

כמו ו ,אותם יכופו יסרבו ואם ,כן ינהגו שלא עליהם גזורל יש ולכן .כן לעשות לבו

בתלמוד ירושלמי שאחר שהתירו רבי יהודה הנשיא ובית דינו שמן של גויים,  שאמרו

 אכתוב ,לא תאכל , ואםגוייםשמן של  אכוללרב:  שמואלנמנע רב ולא אכל. אמר לו 

 ,לתקן העיר חכמי שהוצרכו עד שלו, הדברים תפשטוה ר כךאח ."ממרא זקן" ךיעל

 אדם יעשר לא עולם ימי כל ]נידוי, חרם, שמתא[ שעוד ש"נח גזירת וגזרו כולם תקבצוהו

עד כאן דברי  ל פי הרמב"ם.ע עתה עד שנהגו כמו אלא הגוי,מ יםלקוחאת הפירות ה

 הכסף משנה.

 

שאין קדושת שביעית בקרקע  נוידונינלכל זה שייך גם ו :כתב על זה מרן היביע אומרו

המחמיר בזה אינו קדושת שביעית, מעיקר הדין הוסכם לפוטרם מומאחר ו. יםשל גוי

ולכן  ,וכו' וכמו שכתב מרן הנ"ל "לא תתגודדו"ועובר משום איסור  ,אלא מן המתמיהים

ציץ הקודש בשו"ת  כתבוכן  .אין פלא על חכמי צפת שנידו והחרימו לשומרי שביעית

 ,לדורות עולם גזרו כןו גויים,ת בפירות חרם היה על הנוהגים קדושת שביעיהשהנידוי ו

בני ספרד ל רקלא דין זה ו. ולכן שום חסיד לא נהג קדושת שביעית בביעור וכיוצא

וכמו  ,מרן עתאלא אף לבני אשכנז הואיל וגם הם נהגו בזה כד ,מרן ז"לו הוראות שקבל

ראיתי ו. "לא תתגודדו"משום  יש בזה ,או לשנותואם יבו, ועוד רבים פאת השלחן כתבוש

מהרשד"ם שנידו חכמי צפת לשומרי שכתב ולענין מה  ,חזון איש שכתבהלהגאון 

]שחושש לדעה  ה השמיניתמחמיר לנהוג דיני שביעית בשנמי ששנידו ל כוונתם ,שביעית

באמת לא שמענו זאת משום פוסק שנידו אך  ע"כ. .ששנת השמיטה היא השנה שלאחריה[

שמינית. ועל כל פנים אפילו לא החרימו חכמי נה הששביעית בדיני למי שמחמיר לנהוג 

מכל מקום נראה , כשנגמרה מלאכתם ביד ישראל צפת אלא להפריש תרומות ומעשרות

 גוייםקדושת שביעית בפירות  רץ ישראלנכון להחמיר להתחיל להנהיג בא ןשאי

 .ופגיעה בכבוד הקדמונים "לא תתגודדו"ובודאי שיש בזה  ,מהטעמים הנ"ל
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שיש בחידושיו למסכת יומא, חביב -בן םמהר"מה שכתב ההחזון איש על  ומה שסמך

משל גויים כשנגמרה מלאכתם  מות ומעשרותלהפריש תרוגם  ןלנהוג לחומרא בשתיה

ה לא בתשוב עצמוחביב -קדושת שביעית, הרי מהר"ם בןבהם נהוג לגם ו ,ביד ישראל

ן שביעית שאין לענים גבשמו שפסק כמרן לגמרי  וכמו שהביא מרן החיד"א כתב כן,

ובודאי שיש לסמוך יותר על תשובותיו שהם החמיר בשתיהן, בפירות קדושה ולא 

זילבר שהעתיק דברי החזון  י בנימיןולא כהרה"ג רב , ולא על חידושיו.להלכה ולמעשה

. ועיין באבן ישראל פישר שהאריך לדחות ולהשיג בכל מה שכתב החזון איש להלכה

וממילא גם פירות הגדלים בקרקעות של  ,ן הוא שאין להחמיר בזההנכועל כן,  איש בזה.

שביעית בין  אין לנהוג בהם קדושת ,ישראל שנמכרו לגוי על ידי הרבנות הראשית

 ביוהגאון ר ,הגאון ישועות מלכו ו שפסקווכמ ,בין להוציאם לחו"ל ,בין לביעור ,לסחורה

 .סימן מב( רה דעהי יו)חלק מר היביע או עכ"ד. כנ"ל גאונים רביםעוד ו ,יצחק אלחנן

 

רוב חכמי ו הואיל ראהולהלכה נ, )אורח חיים סימן לז(ראזעכטא וכתב בשו"ת בכורי שלמה 

 תנוהג לא גוייםבשל ית יוסף שארץ ישראל הסכימו כולם פה אחד כדעת מרן הב

בוד הנה כ, המבי"ט ובנו מהרי"ט והשל"הלא כדעת ו ,מהרמב"ן זהע לוסייש ו ,שביעית

 פרכבר האריך בזה בסו, גויא נוהגת בשל לשביעית שא צריך חיזוק ביסוד זה ל וגאונ

להשיג על כל ראיות  הבחריפות ובקיאות נפלא ,פאת השלחן בפלפול עצום ונורא

כן וש ,שכן נהג מרן עד עלייתו למרוםהביא  החיד"או .והביא ראיות כדעת מרן ,המבי"ט

 ,והכריע כפסק מרן ,היה בימי מרן והמבי"טומי לנו גדול כהגאון הרדב"ז ש. כתבו רבים

ע"כ. וכתב עוד, שכשם שנהגו  .יםיגולהקל בשביעית בשל  בוד גאונוצדקו דברי כ ם כןוא

נהגו בפירות של קרקעות אלו יוסף בפירות שביעית של גוי, כן ימזמן רבנו הבית 

נסע מפל שהגאון הצדיק מו"ה מרדכי גיהנמכרים לגוי ערב שביעית. ובסימן ל"ו כתב, 

אתרוגים על הגאון רבי שמואל סלאנט נ"י  יד נפשושאל לידוסיפר לו ש ודשלארץ הק

בזה הכריעו ש ,יםישל גובשהזהיר לקנות ולמכור רק  ווהגיד ל ,שנת השמיטה זושנה של 

 מן הזהיש קנין לגוי בז, שואחרון הגאונים בזמן וראשון במעלה הגר"א ז"ל ,רובם ככולם

 לה.אין מי שחושש  ,שהחמיר בשל גוי הקדוש ה"ודעת השל .קדושת הארץלהפקיע מ

 י יו"ד סימן מב(לק ח ע אומריבישו"ת ) ע"כ.

 

ִצִּויִתיז. " ת וְּׁ ָכִתי אֶׁ ם ִברְּׁ  "ַהִשִשית ַבָשָנה ָלכֶׁ
בגלל פרנסת החקלאים, גם לכאורה היאך מתירים למכור את הקרקעות  ,יש לשאול

י: "(כה ויקרא)תורה ההלוא במפורש הבטיחה  אְמרּו ְוכ  אַכל ַמה ת  יע   ַבָשָנה נ  א ֵהן ,תיַהְשב   ל 

ְזָרע א נ  ף ְול  י ?ְּתבּוָאֵתנּו ֶאת ֶנֱאס  ית  ּו  י ֶאת ְוצ  ְרָכת  ית ַבָשָנה ָלֶכם ב  ש   ֶאת ְוָעָשת ,ַהש 

ש ַהְּתבּוָאה ְשל  ים ל  ינ   ַהָשָנה ֵאת ּוְזַרְעֶּתם .ַהָשנ  ן ֲאַכְלֶּתםוַ  ,תיַהְשמ   ַעד ָיָשן ַהְּתבּוָאה מ 

יע   ַהָשָנה א ַעד ,תיַהְּתש  אְכלּו ְּתבּוָאָתּה בו  א התורה ". ע"כ. אם כן מה הדאגה, הלָיָשן ּת 

 ויגדל פי שלוש ולא יחסר כל?מבטיחה שיהיה שפע טובה וברכה 

 

שנים שדיני דוקא ב היאהתורה  חתשהבט )חושן משפט סימן סז סק"א(אלא שכתב הסמ"ע 

השמיטה נוהגים מן התורה, אבל בזמנינו שהשמיטה מדרבנן, לא הבטיחה התורה 

וכן כתב הגאון רבי  .)לו ע"ב(וכן מוכח מהתוספות במסכת גיטין  שיגדלו פי שלוש פירות,

היות ובתורה נברא העולם, לכן מה שמפורש בתורה ממילא הוא חוק בטבע יוסף ענגיל: 

הכתוב אלא רק על זמן שהשביעית נוהגת מן התורה ויש הבריאה. אולם לא הבטיח 

מה שאין כן עתה שהוא רק זכר לשביעית, אין עוד הבטחה מפורשת מן קדושה בארץ, 

ולכן אם נאמר וכשם שהארץ התקטנה, ופסקה ברכת הארץ אחר החורבן.  התורה,
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"כ. ע שיסמכו עתה על זה, נחשב סמיכה על הנס, והלכה פסוקה שלא סומכים על הנס.

אין אנו ראויים  ",וצויתי את ברכתי"הנס הגלוי של  וונות הרביםבע ,הגרא"י קוקכתב ו

כי יש ג' ] שיתגלה בפועל או מפני נפילת הדור או מפני הספיקות שבגוף השמיטה עדיין

תשע"ה. לרבנו תם זו  -: לרמב"ם זו השמיטה שאנו נוהגים היום שנת השמיטהדעות מתי היא 

גם החזון איש  [.(קז)חזו"ע פרוזבול תשע"ו  -"ד. ולרש"י זו השנה שאחריה תשע -השנה הקודמת 

וגם הברכה אינה אלא לכלל ישראל,  ואפשר שיגרום החטא לקפח את הברכה.כתב, 

אבל היחיד יוכל ללקות. ולכן הניחו חז"ל כמה כרכים שלא קדשום, כדי שיסמכו עליהם 

 .שראו שגברה עניות בישראל ית,סמכו על הבטחת הברכה בשיש עניים בשביעית, ולא

 ע"כ. מנע מהשתדלות המחויבת בדרכי הטבע.א אמרה תורה לסמוך על הברכה, להול

 יביע אומר חלק י יו"ד סימן לט אות ד(שו"ת )
 

 

 הגאון רבי בן ציון אבא שאול זצ"ל
מעשה שהיה לפני כארבעים שנה, באחד שחיבר ספר נגד היתר מכירת הקרקעות 

את הספר במתנה למורנו ורבנו הגאון רבי בן ציון אבא שאול זצ"ל בשביעית, והביא 

באיזה ענין הספר מדבר? והלה  ראש ישיבת "פורת יוסף". כשראה הרב את הספר, שאלו  

השיב: הספר עוסק בדחיית דברי המתירים את היתר המכירה. או אז הבין הרב את 

עולם, עד שנשאר לך "גמרת להוכיח את כל הכוונת המחבר, ואמר לו בזו הלשון: 

 )מפי עד ראיה(וסירב לקבל ממנו את הספר.  להוכיח את חכם עובדיה?!",
 

 

 סקירה כללית
", על פי הנהיגו בארץ ישראל לחקלאים "היתר מכירהששנה  215-הנה זה למעלה מ

חזון איש ז"ל לארץ בשנת תרצ"ג ה, עד שעלה הגאון הוראת גדולי הדור שהיו בזמנם

זר תכחה מצות השמיטה בזה הזמן. ואהשיבוהו שכבר נשו? ושאל מה עם השמיטה

ליושנה, ם הלכתיים ומוסריים להחזיר עטרה כגבר חלציו, ומחדרו הקטן הפיץ מאמרי

יַרש ֶאת־ָהאָ  ֶאָחד: ")יחזקאל לג כד(וחפץ ה' בידו הצליח. על זה נאמר  ". ֶרץָהָיה ַאְבָרָהם ַוי 

אר וביש חשש שיסתכנו מפני הערבים, כמ אולם עם זה ידע גם להקל בזמן הצורך, אם

במחלוקת הראשונים, כדי . ובכמה מקומות הכריע להקל )ח"ג עמוד רנ(בספר פאר הדור 

טה נוספים ים ותומים, ובכל שמירשמיטה כמה שאפשר, ודבריו היו כאורי לסייע לשומ

עוד חקלאים גיבורי כח עושי דברו לשמור משמרת הקודש, ורבים ראו ברכה בעמלם 

ובכל זאת מעולם לא שמענו שכתב החזון איש לרבנים הראשיים ניסים גדולים כנודע. ו

]כמו שכתב לרב הרצוג זצ"ל שלא לייבא בשר שור  בארץ ישראל שיבטלו את "היתר מכירה".

הבר "שאבו" שאין בו מסורת לאשכנזים, אף שהיתר גמור הוא, כי יש בו שני סימנים מעלה גרה 

והיינו טעמא שאם יבטלו את היתר מכירה וג שמע לחזון איש[. ומפריס פרסה. והרב הרצ

 .יכשלו רוב העם באיסור גמור של שמיטה, שאין לנו מספיק ירקות ופירות מן הערבים

 )ידים פ"ד מ"ג(בואר במשנה וכמ ,ואינו דומה לזמן בית שני שכל הגבולות היו פתוחים

סמכו עליהם עניי ארץ ישכדי  ,מואב ומצרים מעשרים מעשר עני בשביעית ,עמוןשב

יוה ה' מוקפים כמאה מיליון אויבים, צ ובימינו בעוונות הרבים שאנ ה שאין כןישראל. מ

 עודו צריו. לכן מוכרחים לסמוך על היתר מכירה, בצירוף דעת הרז"ה וליעקב סביבי

על שיטת הרז"ה לענין סז ס"א(  מ)חו"ת כלל בזה הזמן. וכבר סמך הרמ"א שאין שמיטה נוהג

 ין צריך לכתוב פרוזבול. וכל שכן בנידון שלנו.אש

 

לבטל מכירת חמץ שהיתה נהוגה בישראל מימות  נה הוראהתילא שמענו שנומעולם 

 ,וכל החילוקים שנאמרו בין מכירת חמץ למכירת קרקעות שמיטה .ואילך דשחית הב



ב|   91 ת  י ע י ב ש הה ד ג א ב ו ה  כ ל  ה

 
 יאים עצה איךשרצון התורה לשמור שמיטה, והם ממצאין בהם ממש. כי מה שאמרו "

ון שידענו , אין טוב מזה. אבל כיודאי אם כולם היו שומרים שמיטה ריה ,לא לשמור"

, ויכשלו ח"ו ארבעה וד בזה, לא החקלאים ולא הצרכניםשרוב העם לא יוכלו לעמ

נוכל לעמוד מנגד ולא להצילם? והרי איסור, איך  תמיליון יהודים בעבודת איסור ובאכיל

הלוות בשביעית ועברו על הכתוב עם נמנעו מלכשראה שה כך עשה הלל הזקן בזמנו,

זבול. ולא אמר "שרצון ורם לבבך בליעל" וגו', ועמד ותיקן פשמר לך פן יהיה דבר ע"ה

עצה לגבות החובות". גם מה שטענו ואיך אני ממציא  ,התורה להשמיט את החובות

 ,שאר חמץ בביתויכי בחמץ רצון התורה שלישראל לא  ,למכירת חמץ המולא דש

שראל ואילו בשביעית רצון התורה שאדמות י וצאים דרכים איך להוציא מרשותו.ומ

הנה  - )עיין בספר פאר הדור ח"ג, סוף עמוד רמא(ה איך לא לשבות ישבתו בשביעית, ולא יחפשו עצ

אף , או"ח סימן רמו סעי' ד, ה()למכור בהמתו לגוי שיעבוד בה בשבת  א בזהמצינו אופנים כיוצ

שבזמן  )יו"ד סימן שך ס"ו(כתב מרן  צא בזה. וכיו"ען ינוח שורך וחמורךלמ"שהתורה אמרה 

, כדי שלא יבוא ר העולםבבכור בהמה קודם שיצא לאוי גויהזה מצוה להשתתף עם ה

. גם הטענה הנ"ל שבחמץ אנו מוצאים דרכים ליהנות ממנו בגיזה ובעבודהלידי מכשול 

ולא למכור  א לבער את החמץ,וטה ביותר היאיך להוציאו מרשותו, הנה הדרך הפש

בל "ה מנה בפרוטה. אלא שעמך ישראל צריכים פרנסה, ועלולים ליכשל באיסור ושו

בבכור,  וא הדיןבפרוזבול, וה וא הדין, ולכן תיקנו רבותינו מכירה, וה"יראה ובל ימצא

, שאם התירו גדולי ישראל ל וחומרבמכירת קרקעות בשמיטה. והדברים ק וא הדיןוה

מ"ט מפני פרנסת כמה חקלאים בארץ ישראל, בשעה שכל הארץ רובה גויים בשנת התר

בדורנו זה שרוב תושבי ארץ ישראל הם יהודים  ל וחומרק ,ויש מה לאכול ולקנות מהם

וכו', שהם בן פורת יוסף, ואי אפשר שיסמכו כולם על קרקעות גויים בשטחים ובעזה 

ילים את המשגיחים, וממש ומכש בנפש, מלבד שכמה פעמים מרמיםבינו יושונאינו וא

שנת ומפורסם בתחילת הם מנגד עם פלאפון ומצלמות וכו'. המשגיחים חייהם תלויים ל

שלא נמכרו כלל  לילה עגבניות ממושב "מבטחים"ס"ח שהיו ערבים לוקחים בכל התש

רת בבוקר נמכרים למשגיחים כיבול , ומביאים אותם לעזה, ולמחוהם באיסור ספיחים

הגאון החסיד המקובל רבי עובדיה הדאיה זצ"ל שהוא סומך על היתר  בכת . וכברנכרי

סמכו על היתר גדולי עולם זצ"ל ותלמידיו הגאון רבי רחמים חויתה הכהן וגם מכירה, 

ולעומת הרבנים האוסרים יש פי כמה וכמה מתירים לסמוך על המכירה, ועשו  ,המכירה

ליותא משנת התרמ"ט עד היום, מעשה בעצמם. וכל מי שטוען שנשתנו הזמנים למע

 ושהיום אין צריך יותר להיתר מכירה, הוא חי בעולם הדמיון, יערב לו ויבושם לו.

 

אחוז קטן, הנה בררנו ונודע לנו רק  אלאומה שטוענים שלא כולם מוכרים קרקעותיהם 

(. וגם ששת 98%-שרוב ככל הקרקעות בארץ ישראל שייכים למנהל מקרקעי ישראל )כ

, אלא גם בתים וחצרות וקרקעות סתם. וידוע הנותרים לא כולם שדות וכרמיםזים האחו

רוב ככל  ם כןשהרבנות הראשית מוכרת על ידי הרשאת מינהל מקרקעי ישראל, וא

 ברורהקרקעות נמכרו כדת וכדין. ומה שטענו שאין גמירות דעת מצד המוכרים, הנה 

. ואם הכוונה איסורי שביעיתכדי להציל את העם משהרבנים גומרים בדעתם ומוכרים 

שמנהל מקרקעי ישראל הם חילוניים ואינם מאמינים רח"ל וממילא שליחותם בטלה, 

ים הגדולים הם רחוקים מתורה ומצוות, וממנים הרי לפנינו מכירת חמץ, שבעלי הסּופֶ  ר 

, ומכירתם מכירה. וכן בעלי חנויות פירות וירקות ממנים את ץאת הרבנים למכור חמ

בשליחותם לעשר פירותיהם, ואין להם שום ענין בזה רק כדי שהדתיים יקנו  הרבנים

ומפייסים אותו ברצי כסף עד שיתן גט  שמשדליםמהם. וכן בגט מומר רח"ל, ידוע 

ואיך זה לאשתו היהודיה, אף שאינו מאמין בזה כלל ולא גמר בדעתו לגרש בגט זה, 
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לנו אלא מה שכתב וחתם ומינה בלב אינם דברים, ואין שדברים ש בגללאלא מועיל? 

)ספ"ב מהלכות ב הרמב"ם תוכמו שכ ,ישראל הוא וליבו לשמים ,והרשה, ואף על פי שחטא

 , והוא הדין בנידונינו.גירושין(

 

 ,ולכן אינו מובן כלל מה שיש פרסמו שהכלים של מתירי המכירה הם בלועים מאיסור

שר עוף בחלב ועוד שבלראיה... וף בחלב. ואין הנדון דומה כמו כלים הבלועים מבשר ע

רבו המתירים אדרבה ו ,שלא נפסקה הלכה כאן ה שאין כן, מכבר נפסקה הלכה לאסור

יותר היה להם להעיר על האוכלים בשר "כשר" שאינו חלק, אם כבר, על האוסרים. ו

שכל הנוהגים  סימן טל ס"י(יו"ד )מרן  ו שכתבשכליהם בלועים מאיסור וצריכים הגעלה, וכמ

תם, רבנו רבנו , רכות כאילו מאכילים טריפות לישראל. והם דברי הרשב"אך בסילמע

אנו סומכים על דברי הרמ"א שנהגו  ,ואם יאמרוהרשב"ץ, ארחות חיים וכל בו. ירוחם, 

, הנה מלבד שהרמ"א עצמו כתב שהיא קולא נות אלו למשמש בסירכות ולמעךבמדי

חכמת אדם הזהירו שלא לאכול בשר גדולה וצריך ליזהר למעך בנחת וכו', והשל"ה ו

. לאשכנזים לנהוג כמו הספרדים ופיםכ רץ ישראלוכתבו שבא ,הנכשר במיעוך ומשמוש

שמנה כמה דברים שיש לתמוה שהותרו בזה  ,גאון בעל תפארת ישראלוכן ראיתי ל

כות הריאה. אולם מלבד כל זאת, הנה הרמ"א שהתיר למעך רהזמן וביניהם סי

גת בזמן הזה סומך בענין פרוזבול על שיטת הרז"ה שאין שמיטה נוההוא עצמו  ,בסירכות

, ואם כן הוא הדין לשמיטת קרקעות, שאי אפשר לקבל דברי הרז"ה לחצאין. אף מדרבנן

י דרבנן, כל שכן ם שהם תרבשמיטה וספיחי ב הפוסקיםואם אתם חוששים לשיטת רו

א טריפה דאורייתא! הו ב הפוסקיםשיש לכם לחוש בבשר שאינו חלק, שלדעת מרן ורו

שלא כדין, שאין לאסור  םהפוסקים לגבי חלב הדבוק לכרס שבני ריינוס מתירי תבווכ

 וכן דעת הרדב"ז. ם הואיל ונהגו בו היתר.הכלי

 

והרואה יראה בשו"ת יביע אומר חלק עשירי שהאריך לסקל כל אבני נגף ממכירת 

אין להתייחס לכמה . והקרקע בשמיטה, והביא אלפי מקורות, ברוך שחלק מחכמתו

ם" הלועגים כפעם בפעם על הרבנים המתירים בדברי בוז והיתול, והם עיתונאים "חרדי

]חרסים  שלא קראו ולא שנו, חצבי אוכמי דמליין קיטמא ]אנשים ריקים[בוקי סריקי 

ולא , אלא את פי "העיתון". "ויפתח ה' את פי האתון". אל תקרי שחורים מלאים אפר[

שאם היו מדברים בכבוד הראוי ומשתדלים להקל על שומרי שמיטה היו  חכמו ישכילו,

מתרבים השומרים כפלי כפליים, כפי שעשה מרן הגאון רבנו עובדיה יוסף זצ"ל בבשר 

חלק שהוזיל המחיר למחצה בייבוא בשר חלק מחוץ לארץ, ודבריו נתקבלו ומתקבלים 

 בכל תפוצות ישראל. אשריו ואשרי חלקו.

 

ל לשם שמים נתכוונו. הראשון "ור הקודם הגרא"י קוק והחזון איש זצשני גאוני הד

בו. והשני נתכוון להחיות  נתכוון להציל את הישוב החדש ממכשול שלא יוכלו לעמוד

ר לעמוד בחוקי התורה במאה יטה, שלא יאמרו "המשכילים" אי אפשמצות השמ

"החוזה מליטא" לרבי חיים קוליץ ז"ל  )כמובא בספרהחזון איש קרא לרב קוק באגרותיו "מרן" העשרים. 

מיצים בדור זה משוהתייחס אליו בכבוד רב. לכן כל ה  בשאלה ששלח החזון איש לגרא"י קוק(, 255עמוד 

היתר את ומה גם שהוא לא חידש  ח"ל.ר למיד חכםת הדינם כמבז ,את הרב קוק

טובה. ב ללפניו, כי לא נשתנה המצשגדולים הההיתר שעשו את אלא המשיך  ,מכירהה

 .(ד")ירחון אור תורה אב תשעע"כ 
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 קניית פירות מקרקעות שנמכרו לגוי  
 

הנה בסייעתא דשמיא זכינו עד כה ללקט מדברי גדולי עולם וענקי הרוח, ולבאר מעט 

שנה  235-את טעמי ונימוקי היתר מכירת הקרקעות לגוי שהתירו גדולי הדורות במשך ה

תיהם ופרדסיהם לגוי, מחמת המצב הדחוק שעדיין האחרונות לחקלאים למכור את שדו

 שייך גם בזמן הזה כמבואר לעיל.
 

להלן נלקט בעזרת ה' מדברי גדולי הפוסקים וגדולי הדורות בדין הפירות והירקות הללו 

שגדלו בשדות שנמכרו לגוי, האם בכל זאת יש איזה חשש שלא לאכול מהם או שדינם 

 ל גויים.ככל הפירות והירקות שגדלו בשדות ש

 

 ההבדל הגדול
יש לשים לב להבדל הגדול בין ההיתר של מכירת הקרקעות, לבין קניית ראשית, 

פירות משדות שנמכרו לגויים. כי להיתר של מכירת הקרקעות נזקקים רק בשעת 

כשאין שעת הדחק כגינות נוי וכיוצא, בודאי שעל , אבל (0, עמוד) הדחק כמבואר לעיל

אולם לענין קניית  כדי לשמור את דיני השמיטה כהלכה.כל אדם לעשות כל מאמץ 

, המכר קיים, והפירות השדות פירות משדות שנמכרו לגויים, מאחר וכבר נמכרו

ף אם דינם ככל פירות שגדלו בשדה של גוי. וכן הירקות אין בהם איסור ספיחים, א

 לקנות מהם.חשש  זרעו אותם בשביעית, ואין
 

 הפירות מותרים אף למחמירים
עדיין אין  -כי גם לדברי המתנגדים להיתר מכירת הקרקעות לגוי  הבהירעוד יש ל

שגדלו בקרקעות אלו, כי הלוא אפילו יהודי שלא העץ פירות שום איסור לקנות את 

מכר את שדהו כלל ועבד באיסור בשמיטה, פירותיו אינם נאסרים באכילה 

ם מגדולי הדורות, וכמבואר לעיל, כל שכן אדם זה שמכר ועשה כהוראת רבי

)הרמב"ם, החינוך, מהר"י קורקוס, ורוב הראשונים, כסף משנה, פאת השלחן, ערוך שפשוט שאין פירותיו נאסרים. 

 (ועיין בית יוסף יורה דעה סוף סימן צז השלחן, חזון איש, אור לציון, הגרש"ז אוירבך, יביע אומר ועוד.
 

של היתר המכירה, שאולי הם וש כאשר הם קונים בחנויות כמו כן, אין להם לח

שהרי שהם נותנים למוכר דמי פירות שביעית.  כךמסייעים בידי עוברי עבירה ב

שאסור לתת דמי פירות שביעית לעם הארץ,  מבואר לעיל בדיני איסור סחורה בפירות שביעית,

 מאכלדברי ו בעליו לקנות ו ,שביעית פירות, הריהו קדוש בקדושתהעבור  מאחר והכסף שמקבל

מאכלים בכסף זה יקנה יעשה כן, ולא לא  , והרי זה המוכרשביעית בקדושתם כלואלו בלבד

 . אולם כאן שהמוכר סומך על הפוסקים המתירים, אין לחוש בזה.בקדושת שביעית לאוכלם
 

 ביאור הדברים בהרחבה

 קדושת לנהוג יש ,גויים של בפירות שגם : אף על פי שאנו אומריםט"המביבשו"ת  כתב

 מכל מקום בדקדוק, ]לשיטתו שחלק על מרן הבית יוסף ורוב חכמי דורו, כמבואר לעיל[ת שביעי

שהמתירים  מה על יחושו ולא, שמותר למחמירים לתת מפירות אלו למתירים נראה יפה

 בקדושת אותם לאכול לדעתנו מצווים שהם פי על אף, שביעית בקדושת יאכלום לא

 היתר להם המורים הרבנים הם על שסומכים, היתר להם שהדבר שכיון משום, שביעית

 אסור לנו הנראה בדבר העיור, לפני מכשול כנותן לדעתנו אותם נדון לא, תורה בדין

 '.ממשנה ביבמות וכו לזה וראיה .נזהרים ואינם היתר להם נראה והם, ממנו ונזהרים
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מתירים, ע"כ. וכל שכן בנידונינו שכיון שהמוכרים עושים כדין על פי הוראת הרבנים ה

חבירו שעושה סחורה אף אם לפי דעת הקונה אינו כן, אין בזה חשש שאולי מכשיל את 

 סימן דעה יורה ט חלק אומר יביע ת")שו .בפירות שביעית או שמוסר דמי פירות שביעית לעם הארץ

 אות ד( כח

 

 אינםש המחמירים גם: )שו"ת מנחת שלמה חלק א סימן מד(וכתב הגאון רבי שלמה זלמן אוירבך 

 להקל האחרונים כהכרעת שנוהגים מה לפיכל מקום מ, מכירהה היתר על לסמוך רוצים

ו בהם עבד]דהיינו, שדות ששמרו עליהם בשביעית ולא הפקירום כדין, ו דין משומר ונעבדב

 הפירות אין בדיעבדש בכת ן אישהחזו וגםכיון ששביעית בזמן הזה מדרבנן,  באיסור[

 שסומכים מחנוונים לקנות ,למחמירים גם שמותר נראהפיכך ל ,באכילה םומותרי םנאסרי

של החקלאים  שביעית בפירות סחורה םועושי םומודדי םושוקלי המכירה, היתר על

 שהוא או וריע לפני משום לחשוש צריך מהם הלוקח ואין, שהשתמשו בהיתר המכירה

איסור ל ברהד מחזיקים אינםהללו  המחמירים גםם הארץ. שהרי לע שביעית דמי מוסר

כדברי המקילים בהיתר  היתר הנוהגים של בכלים מלהשתמש נמנעים אינם שהרי, ודאי

הלכך אין שום איסור לקנות פירות שביעית מהחנוונים ומוכרי ירקות הסומכים  .המכירה

שבדברי סופרים הלך  )מסכת עבודה זרה ז ע"א( שמאחר שכלל גדול בידינו על היתר המכירה,

ית בזמן הזה מדרבנן, אפילו אם יהיה האוסר צווח ככרוכיא שהדבר אחר המיקל, ושביע

אסור, ושהמתיר אינו אלא טועה, מכל מקום כיון שהמתיר גם הוא תלמיד חכם שהגיע 

להוראה, אף אם ישאל איש את האוסר כיצד ינהג, מסתבר שעליו לומר על פי הכלל 

וש לקנותם מן הנוהגים שכיון ששביעית בזמן הזה מדרבנן, הלך אחר המיקל. ואין לח

 )שו"ת יביע אומר חלק י יורה דעה סימן מב אות י. תריז( עכת"ד. היתר בדבר.

 

בספרו  שנה[ 5,לפני  בירושלים םחסידיקהל ראב"ד בד"ץ ] ישראל זאב מינצברגהגאון רבי כתב 

 תהסיעה אחת הילמכירה נחלקו לשתי סיעות,  הגדולים שהתנגדו: )סימן ט(פירות שביעית 

 ,והם בטלים במיעוטם נגד גאוני הספרדים הקודמים ,מכירההכלל  הם שאין מועילדעת

 ,וסיעה אחרת מהגדולים התנגדו רק לעשיית המכירה .ואחריהם החזיקו גדולים שבדורנו

הפירות  ,המתירים ל פיהמכירה ע יתממילא אם נעשו ,אבל לא אמרו שהמכירה בטלה

. למתנגדים למכירה וקדושת שביעית אפילואין עליהם  ,לו דינם כפירות של גוייםלה

ומכיון שהחקלאים עשו זאת על פי הוראת  עצמם וכו'.בואין לאסור הפירות אף שזורעים 

שלא גזרו על ספיחים אלא משום  חכם, הפירות מותרים ואין בהם משום איסור ספיחים,

ה ואין עוברי עבירה, וכיון שהחקלאים הללו עושים על פי הוראת חכם, אין כאן עביר

 סימן מב אות ט()שו"ת יביע אומר חלק י יורה דעה לאוסרם. עכ"ד. 

 

: אתרוגים שנשלחו )שו"ת אגרות משה חלק א אורח חיים סימן קפו( הגאון רבי משה פיינשטייןכתב 

מארץ ישראל לחוץ לארץ בסוף שנת השמיטה, מאת פרדסנים שעשו על פי היתר 

ורב אחד מחוץ לארץ אסר אותם מפני המכירה של הרבנות הראשית בארץ ישראל, 

שום איסור סחורה בפירות שביעית. שהוא מתנגד להיתר המכירה, ולדעתו יש בזה מ

אין לחוש לדברי האוסר, ויכולים לכתחילה לצאת ידי חובת המצוה השיב הרב: 

פשוט שמכיון שסוחרים אלו עושים על פי הוראת בית דין של הרבנות  באתרוגים אלו, כי

אין בזה איסור כלל, כי בודאי העושה על פי הוראת בית דין, אין עליו שום הראשית, 

שאפילו אם תמצא לומר שאין הלכה כמותם, כל זמן שלא עמדו כל חכמי הדור חטא. 

למנין, ונפסק שלא כמותם, העושה כמותם יש לו על מה שיסמוך, ואין לו שום חטא. 

במה שהתיר להם בשר עוף בחלב,  וכמו שבמקומו של רבי יוסי הגלילי לא חטאו כלום

 סכיןהיו כורתים עצים לעשות פחמים לעשות שאליעזר הגדול  בימקומו של רוכן ב
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ולכן גם בנידונינו, לא שייך כאן איסור סקילה. בהוא אף שהאמת להלכה למול בשבת, 

 קנס, ולא סיוע בידי עוברי עבירה כלל. ע"כ.

 

פשט המנהג להתיר לקנות פירות עבדי,  בשו"ת ישכיל רבי עובדיה הדאיה הגאוןכתב ו

וירקות מן החקלאים שהקילו על ידי היתר המכירה, והמחמירים בזה ואינם סומכים על 

היתר המכירה, אינם אלא מיעוטא דמיעוטא, ורוב ככל ישראל סומכים בשופי על היתר 

כי אין להרהר אחר המכירה של והנח להם לישראל,  המכירה של הרבנות הראשית,

וכבר כתבו  .ולפעמים המחמירים בזה יוצא שכרם בהפסדם וכו' נות הראשית,הרב

שהדבר פשוט שאין ראוי לקרוא מנהג אלא אחרי רוב תושבי מהר"י קולון ועוד רבים, 

וכתב השדי חמד, שכל דבר שיש בו  העיר, ולא מה שנהגו המיעוט מן התושבים.

וי ללכת אחריו, אפילו במקום אין לך הכרעה גדולה מן המנהג, וראמחלוקת הפוסקים, 

 להורות אין ,הדעות לכל וכן כתב מרן החיד"א: .)יבי"א ח"י יו"ד סימן מג אות ג( שאין המנהג ברור

 ובמקום, בתשובותיהם הפוסקים כן ופסקו להקל המנהג שפשט בדבר להחמיר ברבים

 ע"כ. .לרבים להחמיר יכולים גמורים צדיקים אין עומדים' תשובה' שבעלי
 

: אתרוגי ארץ ישראל אשר מוציאים אותם לחוץ רבי עובדיה הדאיה הגאוןכתב  עוד

לארץ לסחורה, אחר התקנה שתיקנו גאוני ארץ ישראל להפקיע קדושת שביעית על ידי 

מכירת הקרקעות בהסתמכם על הפוסקים ששביעית בזמן הזה מדרבנן, ולדעת כמה 

ות, ממילא מותר להוציא פוסקים אין שביעית נוהגת בזמן הזה אלא ממידת חסיד

אתרוגים לחוץ לארץ ומותרים בסחורה, שהרי אפילו בחמץ דאורייתא סומכים על 

 )יבי"א ח"י יו"ד סימן מב אות י(המכירה לגוי, וכל שכן בשביעית בזמן הזה שהוא מדרבנן. 
 

 , וזועמוד פו( ,חנוכה) הכ"מ בספרו חזון עובדיה רבנו עובדיה יוסףכתב מרן הראשון לציון 

לשונו: "פרדסים של ישראל שנעשו מהם שמן זית, ונמכרו על ידי הרבנות הראשית לגוי, 

דינם כשמן זית שגדלו בקרקע של גויים, ]ומותר להדליק בהם נר חנוכה ללא חשש, אף 

וכבר הארכתי שאסור להשתמש לאורם, ואין בזה חשש של הפסד בשמן של שביעית[. 

לבסס ולחזק את היתר המכירה שהוא כדת,  עד סימן מג()מסימן לז  בשו"ת יביע אומר חלק י'

 עכ"ל. ".ושאין לחוש בזה לדברי החולקים

 

 אין קדושת שביעית בפירות של גויים
הקונה פירות מקרקע שנמכרה לגוי, אין הפירות קדושים בקדושת שביעית כלל. 

 ,לנהוג קדושת שביעית בפירות של גוייםולהחמיר  נם רשאיםאי ,אשכנז בניאף ו

שנה התאספו מרן רבנו יוסף קארו וכל חכמי עיר הקודש צפת,  805-לפני כשכבר 

על מי שישמור דיני שביעית בפירות שגדלו בקרקע של גוי. ויש  גזרו נידוי וחרםו

: לא תעשו (יג ע"ב)מסכת יבמות , שדרשו חז"ל "לא תתגודדו" משוםחשש איסור גם בזה 

 .אגודות אגודות
 

שכן כתב מרן רבינו יוסף קארו בספרו כסף משנה ובשו"ת אבקת  (,4 )עמודכבר הובא לעיל 

 בדברי ועיינו ,ישראל די קוריאל ביומכללם הרדב"ז והגאון רצפת  רהעי חכמי כל קמורוכל, ש

וחרם. וכן מבואר  דויינ בגזרתעל זה  כנסיות בבתי והכריזו ,ממש בהם שאין וראו ,המחמירים

 )שו"ת יביע אומר חלק י יורה דעה סימן מב. תרלז( וד.וערבינו בצלאל אשכנזי במהרשד"ם, 
 

בני ספרד רק ללא : אות ו( שו"ת יביע אומר חלק ג יורה דעה סימן יט) וכתב מרן הראשון לציון הכ"מ

אין לנהוג קדושת שביעית בפירות שגדלו בשדה של  ,ז"ל שהולכים תמיד אחר הוראות מרן
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וכמו  ,מרן עתהואיל וגם הם נהגו בזה כדכי  ה,אין להחמיר בז אף לבני אשכנזגויים, אלא 

. "לא תתגודדואיסור "משום יש בזה  , הריאו לשנותו, אם יבועוד פאת השלחןספר כתבו בש

שאין , ופסק ל זהסלאנט ז"ל ע מואלש ר"שאל להגאון מהשהגאון מהר"ם גימפל ן כתב וכ

 וכן פסקה כלל. ואין מי שחושש לדעה המחמירה בז, וכתב שלנהוג בהם קדושת שביעית

יצחק אלחנן וגאונים  ביהגאון ר ,יהושע מקוטנא ביהגאון ר ,בשו"ת בכורי שלמה ראזעכטא

 ועוד. עכ"ד. קוק און רבי אברהם יצחקהגורבים אשר אתו, 

 

 נאמנות המוכר
מוכר שאמר שהפירות והירקות שבחנותו הם משדות שנמכרו לגוי על ידי הרבנות 

וג קדושת שביעית בפירות, וכמו ו, ואין צריך לנההראשית, אפשר לסמוך על דברי

 וש מאיסור סחורה בפירות, או איסור ספיחים בירקות.כן אין לח
 

[ של החקלאים משתמשים בהיתר המכירה, וגם ישנה חזקה 95-90%הטעם לזה, כיון שרוב מוחלט ]

להשתמש  שאדם לא עוזב את דרך ההיתר שלפניו ובוחר דוקא בדרך האיסור, ולמה לחקלאי לא

מהרוב שהוא באיסור. ואם כן מן הסתם הפירות הללו דוקא בדרך ההיתר של המכירה, ולעבוד 

לבעל החנות לקנות מאותם מיעוט שדות של יהודים שלא מכרו לגויים, כאשר היתר גמור. גם למה 

יש לו פירות בשפע משדות שמכרו לגויים כחברת תנובה וכיוצא בהם. וגם יש כאן ספק ספיקא, 

א הפירות משדות של היתר המכירה, ושמא משדות של גויים. והרי כשיש ספק ספיקא, לא שמ

חייבים אפילו לברר את המציאות. וכל שכן ששביעית בזמן הזה מדרבנן, ודי בספק אחד. וכל שכן, 

)שו"ת יביע אומר חלק י אם המוכר ירא שמים, שאז פשוט שהוא נאמן, ככל עד אחד שנאמן באיסורים. 

 עה סימן מד(יורה ד

 

 היתר המכירהישמעאלים או שדות של 
אף אותם ובדיה יוסף זצ"ל בשיעוריו ברבים, שכבר הודיע מרן הראשון לציון רבנו ע

בי נוקפי על זאת, מפירות וירקות של היתר המכירה, לישרוצים דוקא שלא לקנות 

 משדות של הישמעאלים הללו שונאי ישראל, מביאיםכאשר הם קונים מחנויות ה

הרשעים הללו קונים בכספם צמאי דם, והיאך ניתן להם את כספנו ונעשיר אותם, ו

 מרדכי אליהו זצ"ל. הרבכלי מלחמה נגד עם ישראל. וכן שמעתי מהגאון נשק ו
 

בשנת השמיטה  משיעור שמסרשון לציון רבנו עובדיה יוסף הכ"מ וזו לשון מרן הרא

בארץ ישראל  גויים, אתם יודעים שה: אף על פי שליבי נוקפי גם בדבר הזהתשמ"ז(ה')

ואלה הערבים כולם רשעים, כולם רוצחים, כולם ארורים, אסור לתת אימון באף אחד... 

אתם רוצים לקנות מהם פירות ולתת להם כסף, ובכסף הזה הם קונים נשק, "חרבם תבוא 

 זה נס שאנחנו בלבם וקשתותם תשברנה", אתם מסייעים בידי עוברי עבירה חס ושלום.

מתירים ברוך ה' לקנות מתנובה, אילו לא היו הרבנים האמיתיים מתירים לקנות 

מתנובה, כמה היו הערבים מייקרים את המחיר שבעתיים. היום ברוך ה' גם החרדים 

אקנה אני קונה מיהודי, למה שאני יודעים את האמת, יודעים שמותר לקנות מתנובה, 

 מות.ת להלן כל לשונו הטהורה בשליכמובא ,עד כאן לשון מרן זצ"ל ממך גוי רשע מרושע.

 
 

 ב"ה תל אביב יפו... עש"ק כי תבא ט"ו אלול תשל"ב

 הרב נפתלי ב"ר שלמה גולדשמידט שליט"א ודלכב

 שלום וברכה.
 

ירות של גויים קיבלתי מכתבך מיום יג אלול. והנני להבהיר: כי אמנם המחמיר לקנות פ
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רים כשקונים במחיר רגיל, כמו שאנו . אולם במה דברים אמובשנת השמיטה, תע"ב

אולם כשהם מפקיעים שערים, ומנצלים את מצות השמיטה קונים מהם בכל יתר השנים, 

 להתעשר מממון ישראל החרדים לדבר ה', ואשר ברובם אברכי כוללים דרמו בהו טפלי

, ומשכורתם צנועה ומצומצמת, לפע"ד יש לגדור גדר שלא להחמיר ]המטופלים בילדים[

]למוכרי שמואל להנהו דמזבני אסא  שאמר (ע"ב )בסוכה לדוכמו שאמרו  .אי גוונאבכה

דרישנא כר' טרפון  ,ואי לא ,את מחירם[וה ואל תעלו ומכרו בש] אשוו זבינייכו ההדסים[

משום הידור  ?שם, והא דלא דרש כן באמת פותדאמר אפילו שלשתן קטומים. ובתוס

על  ע"ב במגילה יז ייןהפקעת שערים. וע"ש. נמצא שההידור נדחה מפני ימצוה. ע

שכולם חשודים  גויים ובשעת מלחמה כמו בזמן הזה לגבי ל שכןוכמפקיעי שערים. 

תתן במגילה ו. אל  ו שאמרולמתן סיוע למחבלים וכו'. ואלמלא מוראה של מלכות, וכמ

האחרונים שאם  ן כתבווכ רשע זממו אל תפק. וכל מחשבותיהם לרע עלינו. ה' מאויי

גויים מייקרים שער הדגים שקונים לכבוד שבת, נכון לתקן שלא לקנות מהם דגים. ה

וראיה ממתני' ספ"ק דכריתות. ע' צמח צדק הישן סי' כ"ח ובשאר אחרונים. וישנן עוד 

 ראיות ואכמ"ל.
 

והנני מאחל לכת"ר שיעלה מעלה מעלה בתורה וביראת ה' טהורה לגאון ולתפארת. 

 וכל טוב סלה. ויזכה לכתיבה וחתימה טוב

 בכבוד רב עובדיה יוסף
 

 

והנה לפי  :(ז)שו"ת ישכיל עבדי חלק ח יורה דעה סימן כח אות וכתב הגאון רבי עובדיה הדאיה זצ"ל 

ישנם הרבה  ,הנשמע שאלה המחמירים שלא לאכול בשנת השמיטה רק מפירות נכרים

ישראל שלא רמאויות בנכרים מוכרי הפירות, שהרבה גויים ששדותיהם על יד שדה 

נמכרה ברבנות, בזמן שאין לו עוד פירות למכור משדהו, הוא הולך וקונה פירות 

באים אלה משומרי ומישראל שכינו ומוכר אותם לאלה בעלי החנויות שומרי השביעית, 

קונים ממנו על סמך שהוא מוחזק למכור רק מפירות גויים, והמוכר הזה לא ושביעית 

שדה שלהם, והרי אלו שמחמירים על  ומרם שזה מפירותם מרמים אותו, באייודע שהגוי

עצמם לאכול רק מפירות הגויים יצא שכרם בהפסדם, שלמעשה אוכלים מפירות 

ולכן הרבה מהיראים מטעם זה לא סומכים לקנות  .שביעית ממש שלא נמכרו ברבנות

שה פן יבואו לידי מכשול לאכול מפירות שביעית ממש שלא נע ,מחנויות שומרי שביעית

על המכירה כפי שתיקנו רבני הדור  חזקה וטובהבהם תיקון מכירה, וסומכים סמיכה 

והנח להם לישראל שלא להרהר אחרי המכירה ושלא לפרוש מן  בדורות הקודמים,

הציבור, שרוב ככל סומכים על הפוסקים שהנהיגו ענין המכירה בשופי, וה' לא יביאנו 

 עכ"ל. לידי מכשול ועוון.
 

ושמעתי בשם מר מ.ט. : (ותתשעמוד  ,ד")ירחון אור תורה אב תשעמאיר מאזוז שליט"א  רה"ג]וכתב ה

אליו אחד מסוחרי השמיטה בבני  המכירה, ופנהמישוב אחד בדרום שסומכים על היתר 

וכרי בהשגחת "המשגיחים". והוא ימכרם בתור יבול נ ,ברק שישווק לו הרבה ירקות בזול

רכים עניים. והחי יתן אל ליבו כמה מרמות סחורה על גבם של אב וסירב לעשות

 [ותחבולות עושים בשמיטה.
 

מחמת הטענה הנזכרת לעיל, שלא ניתן את כספנו לישמעאלים שונאי ישראל, 

מרן הראשון לציון  דעתישנם שמביאים פירות של גויים מחוץ לארץ, אך גם בזה 

פירות כאותו טיב הוא רבנו עובדיה יוסף זצ"ל, שדוקא אם הטיב של פירות הגויים 
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רשאי לקנות משל אז חה יתירה, , ושניהם אותו מחיר, ואין בזה טרהיתר המכירה

ים עולים יקר יותר, או שיש בזה הגוייים, אבל אם אינו אותו טיב, או שפירות גו

"אין בזה לא חומרא ולא חסידות לקנות משל רחה יתירה, אמר מרן בלשון זו: ט

 של מרן זצ"ל. הלהלשון כו תובאמולהלן  גויים".
 

 סיוע לעושי מצוה
טוב ונכון מאוד לקנות מחנויות בשנת השמיטה כשכבר גדלו פירות האילן, 

יראי שמים גיבורים  פירות משדות של חקלאיםשהם  ,"אוצר בית דין" יםשמוכר

והפקירו את שדותיהם, ועבדו  שעשו מסירות נפש לשמור את השמיטה כהלכתה,

 ה, כדי לחזק את ידיהם.מיטרק את העבודות המותרות בש
 

 שלא יצא שכרו בהפסדו
ולהיות שותף לעושי מצוה, אך כל זה  הגם שחשוב מאוד לקנות מהחנויות הנ"ל,

בתנאי שהקונה ובני ביתו יודעים את פרטי ההלכות הנוהגים בפירות אלו הקדושים 

בקדושת שביעית, אך אם אינם יודעים היאך להיזהר בהם, נמצא שמכשיל את 

וכן השיב  .ובני ביתו, ויצא שכרו בהפסדו, שהרי הפרטים רבים הם עד מאוד עצמו

 לי מרן הראשון לציון והרב הראשי לישראל הגאון רבנו יצחק יוסף שליט"א.
 

 "אוצר בית דין"
]"אוצר , שחנות המוכרת פירות משדות של שומרי השמיטה (40 )עמוד ארנו לעיליכבר ב

אה שאין זה עבור הוצאות הטרחה בלבד, אלא במחיר גבוה, מאחר ונר בית דין"[

, כי יש כאן חשש איסור ןלוקחים תשלום גם עבור פירות השביעית, לא יקנה מה

 )שו"ת ישכיל עבדי, וכן הורו היתר המכירה.חנות של סחורה בפירות שביעית, ועל כן יקנה מ

 תלג(. , והגרי"ש אלישיב זצ"למרן הראש"ל רבנו עובדיה יוסף זצ"להחזון איש, 

 

חויתה רחמים חי רבי להגאון זצוק"ל  עובדיה הדאיה גאון רביה השיבמכתב שלהלן 

)הובא בספר נפש חיה לרבי רפאל כדיר  טהישמבשנת הפירות שאלתו בענין קניית הזצוק"ל על  כהןה

אני סומך על טה, ילשונו: בנוגע לשימוש בפירות השמ ווז ,צבאן זצ"ל חלק א מערכת ש אות כ(

הם עושים סחורה בהם, ואומרים  ,כיון שאני רואה כי אלה שאינם מוכריםהמכירה, מ

שאלו שאינם מוכרים  שאין זה אלא בעד הוצאות ההובלה וכדומה, אין לי אמון בהם,

הרי כל הפירות יש בהם קדושת שביעית ממש, ואיסור הסחורה בהם יותר חמור  ,לגוי

ע"כ.  .יעשה כפי ראות עיניו תובוד תורוכ ,מאלה שמוכרים כל השדות לגוי, זו דעתי

, ובאמת שכן נהג בעצמו הגאון רבי רחמים חויתה הכהן זצ"ל, וכן היה מורה לאחרים

. ()יורה דעה עמוד שכילקוט כהונה , ובספר )חלק י יורה דעה סימן מג אות ג(כמבואר בשו"ת יביע אומר 

שהקפידו ראיות אריך ב: אחר שהד(")ירחון אור תורה אב תשעמאיר מאזוז שליט"א  רה"גה גם

מה נאמר ומה נדבר, במה שקורה בערים חז"ל שלא להפקיע מחירים, כתב, ומעתה 

חרדיות שלנו בשנת השמיטה, שאותן ירקות עצמן שהיו בחנות בערב ראש השנה 

ולא  'ולא סוג ב '. והם לא סוג א₪ 21ק"ג, נמכרים ביום צום גדליה במחיר ל ₪ 3במחיר 

והם עושים ענה "זו שנת שמיטה", טעלים מחיריהם פי ארבעה! ב, ומ'אלא סוג ד 'סוג ג

"והשביעית תשמטנה ונטשתה ואכלו אביונך  מרה:היפך מכוונת התורה, שהתורה א

 עמך", והם אוכלים את האביונים, משוד עניים מאנקת אביונים.
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התורה אמרה "שש שנים תזרע שדך וגו' ובשנה השביעית שבת שבתון יהיה לארץ", 

ושים להיפך: כל השנים יושבים בטלים, ועיקר הספסרות והמסחר בשנת והם ע

 ,מחיר הפרי עצמוגיחים והספסרים והמוכרים עולה כפלי כפליים מהשמיטה. שכר המש

)כמו שמספרים אבל שכר האריזה עולה פי כמה משכר הפרי,  עושים אוצר בית דין כדת,

חמישה דולר. לבסוף מצאו והכריז: "החמור על אחד שנאבד חמורו ונדר שאם ימצאנו ימכור אותו ב

ש , האם לזה כיוון החזון אידולר, ואני מוכר רק שניהם ביחד"( 2,555-בחמישה דולר והאוכף ב

 מצות השמיטה?את זצ"ל כשרצה להחיות 
 

מציע מחיר  ,סוחר מגוף שמיטה אחד ממפקחי השמיטה שעיניו ראו ולא זר:אחד סיפר 

כדי שיתנם לו. וזה מה ירקות עבור גוף כשרות אחד,  שקטףכפול ומכופל לסוחר גוי 

שגרם להשתוללות המחירים. ודבר זה חזר על עצמו כמעט מידי יום, שהלכו סוחרי 

ם, ביודעם שהצרכן ישלם זאת שמיטה עם מזומנים בכיסיהם, ושילמו לערבים כפל כפליי

כמה אוצרות ב כמו ביין הוא מופקע, זולתית דין ו שלא בטובתו. גם אוצר ביחרעל כו

 שמחיר מיץ הענבים היה סביר. ע"כ.בית דין 
 

 תורת אמת היתה בפיהו
הגם שהובהר לעיל שאין שום חשש לקנות מחנויות של היתר המכירה לכתחילה, 

בכל זאת אדם שלא רוצה לאכול מהיתר המכירה והתארח אצל חברו שאוכל 

ר המכירה, אבל מהיתר המכירה, רשאי המארח להגיש לאורח מפירות עץ של הית

לא רשאי להגיש לו מירקות של היתר המכירה, שכיון שהאורח חושש בזה לעצמו 

 לאיסור ספיחים, נמצא שאתה מכשילו לפי הנהגתו.
 

לו אוסרים הלת שבין בית שמאי לבית הלל, אף על פי שומחלוקהאמרו לענין  )יד ע"ב(במסכת יבמות 

א נמנעו בית שמאי ליקח לנישואין מבית הלל, ולא לו מכשירים, להללו פוסלים והללו מתירים, הלו

מבית שמאי, לפי שהיו מודיעים אותם שדבר זה אסור לדעתם והם פורשים ליקח בית הלל נמנעו 

ם ֱאָהבּו: "יט(זכריה ח )ממנו. ללמדך שחיבה וריעות נוהגים זה בזה, לקיים מה שנאמר   ".ְוָהֱאֶמת ְוַהָשלו 

של נותן טעם בר נותן טעם "בדין במחלוקת רב ושמואל )קיא ע"ב( ן חולימסכת וכיוצא בזה אמרו ב

ב ר, שלדעת רב אסור, ולדעת שמואל מותר, ובחוברת "כשרות המטבח בהלכה ובאגדה"( )כמבואר "היתר

 ,, חס לו לשמואל שיאכילני דבר האסור לדעתי. וכתב המאירירב תארח בביתו של שמואל, ואמרה

הדבר את אחד אוסר ואחד מתיר, אסור למי שמתיר להעלים  לקים באיזה דבר,וכל ששנים ח

מהאוסר ולתת לו מדבר האסור לדעתו, אלא צריך שיודיעהו שדבר זה אסור לפי שיטתו. לפיכך כל 

ולא רק בדבר שהאוסר מותר לאוסר להתארח אצל המתיר ולסמוך עליו. ע"כ.  כלום, ודיעוהא לש

ר ורק אותו אדם הנהיג לעצמו להחמיר חומרא חושב שאסור כן מן הדין, אלא אף בדבר המות

אדם שאסר על עצמו דבר המותר, ואחרים יודעים שהחמיר , כתב האור זרועבעלמא, כמו ש

הדבר שאסר וש שמא יאכילוהו משלאוסרו על עצמו, רשאי להתארח אצל אחרים, ואין לו לח

ל נוהגים בו איסור, . וכן כתב רבינו מאיר המעילי בספר המאורות: דבר שמקצת מן הקהלעצמו

ומקצתם נוהגים בו היתר, רשאי הנוהג בו איסור לסמוך על הנוהג בו היתר, ואסור לאותו שנוהג 

והביאו מרן  ,מרדכיההיתר להטעותו ולהכשילו, כיון שעל כל פנים הוא נוהג בו איסור. וכן כתב 

נוהג על כן, ה. ("זעה סימן קיט ס)יורה דוכן פסק הרמ"א  .)יורה דעה סוף סימן רמב(הבית יוסף בבדק הבית 

 כשנעשית על ידי שליח על היתר המכירהאינו סומך החזון איש שדעת כבלבד  ולהחמיר על עצמ

וכמבואר  כדעת רבים ועצומים מגדולי ישראלעושה כהלכה ללא שום חשש ארח המשאף , כנ"ל

ון שלדעתו יש חשש ו, כיחמיר, אלא חייב להודיעמהאורח להטעות ולהכשיל את הלו , אסור לעיל

ומכל מקום מהפירות בודאי שרשאי להגיש לו ללא שום  .באכילת הירקות משום איסור ספיחים

חשש, כפי שבארנו לעיל שאף המתנגדים להיתר המכירה, מודים שאין חשש באכילת הפירות, כי 

ילה אפילו בשדה של יהודי שלא מכר אותה כלל, ועבד בה באיסור גמור, לא נאסרו הפירות באכ

 (שו"ת יחוה דעת חלק ד סימן נג)אפילו לדעת החזון איש. 
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 גדול כבוד הבריות
 מנהגוהמארח לא ידע שכך  חברואורח שאינו אוכל מירקות של היתר המכירה, ו

והביא לו מירקות אלו, ויש חשש שאם לא יאכל האורח, יפגע בעל הבית המארח, 

 עמוד נט. תרכח(ח ליכות עולם חלק )ה .יאכל האורח ולא יפגע בבעל הבית. ואינו צריך התרה
 

מעשה בכמה בחורים שהוזמנו לסעודת "שבע ברכות" שאירגנה אשה אלמנה בביתה לכבוד חתן 

עוף לא מכיון שה ,ושאר מאכלים, אך הבחורים לא אכלו את העוף ףוכלה, בסעודה היא הגישה עו

בידה לשנות את דעתם.  רגילים בו. בעלת הבית הצטערה על כך, אך לא היההיה בהכשר שהם 

למחרת כשהגיעו הבחורים לישיבה אצל רבם גאון עוזנו רבנו בן ציון אבא שאול זצ"ל סיפרו לו 

בהתפארות את הנעשה אמש, היאך התגברו על תאוותם ולא אכלו את העוף. אמר להם הרב 

ב שמות כ)שנאמר  ,בצער רב: אמנם החמרתם בכשרות, אבל הקלתם במצות לא תעשה מן התורה

א ְתַענּון" :כא( ם ל  ". ישמע חכם ויוסף לקח, שפעמים נראה לו שהוא מחמיר, אך אינו ָכל ַאְלָמָנה ְוָיתו 

 ופוגע בו. חבירויודע ששופך את דמו של 

 

שוב מעשה במשפחה של אנשים יראי שמים שהזמינו לביתם זוג צעיר לסעודת שבת בבוקר, 

משובחים לקראת בואם של האורחים נים ובשר שוחלקי  שפחה טרחה להכין "חמין" עםהמ

היקרים. והנה לאחר הקידוש שואל האורח את בעל הבית איזה הכשר הבשר שבחמין? ענה לו 

, כי אין אנחנו אני מצטער לא נוכל לאכול מהחמין"בעל הבית: הכשר פלוני. אמר לו האורח: 

בעל ל רעה היתההרגשה . מיותר לומר איזו "די לנו באכילת חלה עם סלטיםאוכלים הכשר זה, 

אין ספק שהאורח הנ"ל לא   ו לכבודם, וזו "התודה רבה" שלהם.הבית ואשתו לאחר שכל כך טרח

חשב קודם לכן על מעשיו. אילו היה מתבונן, היה אוכל ממה שהביאו לו, בלי דיבורים מיותרים, 

ן יום הכיפורים , שאיחבירואך בפזיזותו החמיר לדעתו בכשרות, אבל נכשל בעבירות שבין אדם ל

 .חבירומכפר עליהם עד שיפייס את 

 

שוב מעשה במשפחה שאט אט החלה להתחזק בשמירת התורה והמצוות, והזמינו לשבת קודש את 

בנם וכלתם החדשה אשר זה כבר כמה שנים שהם חזרו בתשובה ומקפידים על המצוות קלה 

ל ומשוכלל, ועתה היא כבחמורה. לאחר הסעודה סיפרה האם שהשבוע היא קנתה מיקסר גדו

תביא את העוגה הראשונה שהכינה בו לכבוד כלתה החדשה, הגישה האם את חתיכות העוגה על 

כלים צלוחיות יפות, אך לא איוותה נפשם של בני הזוג לאכול. לתדהמת האם מפני מה אינם או

ל מאוד חב  ?!ענה לה בנה: מאחר והמיקסר לא הוטבל במקוה, היאך נאכל את העוגה את העוגה?

שאמנם אסור להשתמש בכלי שאינו טבול,  , ששם מבוארשהבן הזה לא למד הלכות טבילת כלים

אבל אוכל הנעשה בכלי זה אינו נאסר באכילה, ומחמת חוסר ידיעה נכשל באי קיום המצוה 

בחוברת "כשרות המטבח בהלכה ובאגדה" עוד מצות "כיבוד אב ואם". ]ועיין  -החמורה שבתורה 

 ת כלים, אם בכלל כלי חשמל חייבים בטבילה או לא[.הלכות טביל

 

 איש אמו ואביו תיראו. ומורא רבך כמורא שמים
אצל  הוריו או אצל רבו או בא אצלושאינו אוכל מירקות של היתר המכירה,  מי

תלמיד חכם אחר, והביאו לפניו מירקות של היתר המכירה, עליו לאכול ללא חשש 

 "ל.כלל ועיקר, וללא שום התרה כנ
 

הרב הראשי לישראל הגאון רבנו יצחק יוסף שליט"א בשיעורו: הראשון לציון וכן סיפר 

שנה אצל אביו מרן רבנו עובדיה יוסף זצ"ל שהיה אוכל מפירות  30-מעשה שהיה לפני כ

אחת מבנותיו  הוכשנישא רה כדעת כל הפוסקים האמורים לעיל.של היתר המכיוירקות 

שיש איסור לאוכלם וזה  ,]כי כך אמרו לו ל מהיתר המכירהשל מרן לבחור שנהג שלא לאכו

, הודיעה הבת לבעלה כי בבית , אזי בטרם תבוא שנת השמיטהנבלות וטריפות[אוכל כ

הגאון רבי  ע החתן הצעיר כן, הלך לשאול אתהמכירה. בשמו אוכלים מהיתר אביה,
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מדרבנן, ואילו  שמיטה בזמן הזה ל, כיצד ינהג? אמר לו הרב,יוסף שלום אלישיב זצ"

 ואל תזלזל בכבוד התורה. ,כבוד התורה הוא מהתורה, אם כן תאכל ממה שיתנו לך

 

על  ,ך זצ"ל מהרב שילה רפאל זצ"להגאון רבי שלמה זלמן אוירבנשאל יוצא בזה וכ

)ירחון אור ללא חשש.  לאכול אצלם הרבהורה לו ומכירה, הבבית אביו אוכלים מהיתר ש

 תשז(תעמוד  ,ד"תורה אב תשע

 

 מורה הוראה
מהיכן לקנות פירות וירקות בשנת השמיטה, אינו רשאי להורות  נשאלמורה צדק ש

ולא מחנויות המוכרות מהיתר  מחנויות המוכרות משדות של גויים שיקנו דוקא

 205המכירה, מאחר ופוסקים רבים ועצומים, גדולי עולם וענקי הרוח, שהיו במשך 

המכירה. ואף אותם שהתנגדו לעצם עשיית שנה האחרונות, הסכימו על היתר 

נפש לקיום  ורמסאוי לעשותה, כי צריכים החקלאים להמכירה ואמרו שלא ר

המצוה ולא להתחמק ולפטור עצמם ממנה, מכל מקום רובם ככולם הסכימו שאחר 

דינם כמו שגדלו  , הרי שהפירות והירקות הגדלים שםשכבר נעשתה המכירה

שאומר לקנות דוקא  בואר לעיל בהרחבה, ונמצא זהכמבשדות של גויים לכל דבר, ו

 מפירות של גויים שעולים יקר יותר, מאבד ממונם של ישראל שלא כדין.

 

היתר המכירה,  עץ שלהמורה לאחרים שלא לקנות מפירות ה , שלא רקדגישיש לה

כבר התבאר לעיל שאף לדעת החזון איש שהמכירה לא חלה, מודה ש] הוא מורה שלא כדין

ירות לא אסורים באכילה, ואין כאן חשש של נתינת דמי שביעית למוכר שלא ינהג בהם שהפ

אלא אף המורה שלא לקנות ירקות מהיתר  בקדושה, ושאר חששות כמבואר לעיל[.

הגאון המכירה מחשש של איסור ספיחים, מאחר ורוב ככל הפוסקים חלקו על 

 הרי כללהזה אלא מדרבנן, ן השביעית בזמן איון איש ויישבו את קושיותיו, והחז

אינו רשאי להורות לאחרים להחמיר דוקא,  ןלכו גדול בידינו: "ספק דרבנן לקולא",

 ., כמבואר בדברי הפוסקים דלהלןורק לעצמו בביתו רשאי להחמיר כרצונו
 

 שאינם המחמירים גם: )שו"ת מנחת שלמה חלק א סימן מד( הגאון רבי שלמה זלמן אוירבך כתבכן 

פירות שביעית  לקנותלהם  עליהם לדעת שמותר, מכירהה היתר על וךלסמ רוצים

)מסכת  מהחנוונים ומוכרי ירקות הסומכים על היתר המכירה, שמאחר שכלל גדול בידינו

 אפילו אם שבדברי סופרים הלך אחר המיקל, ושביעית בזמן הזה מדרבנן, עבודה זרה ז ע"א(

יר אינו אלא טועה, מכל מקום כיון יהיה האוסר צווח ככרוכיא שהדבר אסור, ושהמת

שהמתיר גם הוא תלמיד חכם שהגיע להוראה, אף אם ישאל איש את האוסר כיצד ינהג, 

מסתבר שעליו לומר על פי הכלל שכיון ששביעית בזמן הזה מדרבנן, הלך אחר המיקל. 

 . תריז()יביע אומר ח"י יו"ד סימן מב אות י ע"כ. ואין לחוש לקנותם מן הנוהגים היתר בדבר.

 

שכתב, אתרוגים  )שו"ת אגרות משה חלק א אורח חיים סימן קפו(וכן דעת הגאון רבי משה פיינשטיין 

שנשלחו מארץ ישראל מפרדסנים שעשו על פי היתר המכירה, אין לחוש לדברי 

האוסרם, ויכולים לכתחילה לצאת בהם ידי חובה, כי פשוט שמכיון שסוחרים אלו 

שאפילו אם תמצא לומר שאין הלכה  ין, אין בזה איסור כלל.עושים על פי הוראת בית ד

כמותם, כל זמן שלא עמדו כל חכמי הדור למנין, ונפסק שלא כמותם, העושה כמותם יש 

 ע"כ. לו על מה שיסמוך, ואין לו שום חטא.
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פשט המנהג להתיר לקנות פירות והגאון רבי עובדיה הדאיה כתב בשו"ת ישכיל עבדי: 

והמחמירים בזה ואינם סומכים על ים שהקילו על ידי היתר המכירה, וירקות מן החקלא

היתר המכירה, אינם אלא מיעוטא דמיעוטא, ורוב ככל ישראל סומכים בשופי על היתר 

וכבר כתבו מהר"י קולון ועוד רבים, שהדבר פשוט שאין  המכירה של הרבנות הראשית,

 שנהגו המיעוט מן התושבים.ראוי לקרוא מנהג אלא אחרי רוב תושבי העיר, ולא מה 

אין לך הכרעה גדולה מן המנהג,  כל דבר שיש בו מחלוקת הפוסקים,וכתב השדי חמד, 

וכתב מרן  .)יבי"א ח"י יו"ד סימן מג אות ג( וראוי ללכת אחריו, אפילו במקום שאין המנהג ברור

 כן ופסקו להקל המנהג שפשט בדבר להחמיר ברבים להורות אין הדעות ולכל החיד"א:

 יכולים גמורים צדיקים אין ,עומדים' תשובה' שבעלי ובמקום, בתשובותיהם הפוסקים

 ע"כ. .לרבים להחמיר

 

אף  ושמעתי שאיזה רבנים החמירו ואסרו העבודה בשביעית :ענגיל און רבי יוסףהג וכתב

יכולים להחמיר אבל  םורק על עצמ ,ואני אומר לא מן השם הוא זה ,לאחר המכירה לגוי

מה נעשה לבית אביך שהיו מחמירים על עצמם  (בע" כא)ביצה במסכת  ייןוע .ריםלא לאח

לעולם תראה לתפוס  תב:שכז"ל ומזקנים אתבונן בסידור האר"י ומקילים לכל ישראל. 

 )שו"ת יבי"א חלק י סימן לט אות ד(ע"כ.  .ולאחרים כח המתיר ,כח המחמיר לעצמך

 

שלא להורות איסור בקניית פירות וירקות  לאור דברי הפוסקים הנ"ל, נראה שיש להזהר

ידע , נפשו תאוה כאשר לעצמו המחמיר: א"החיד מרןמהיתר המכירה, שכבר כתב 

 הדין פי על יורה, להוראה הגיע ואם. ובחומותיו בביתו להחמיר חכמה צנועים שאת

 .בדבר הפסד שאין ואפילו גוי, בשל אפילו המותר את לאסור אסור ך:"הש וכתב .דוקא

 לומר המורה צריך ,כשמש ברור האיסור שאין כל, הספק מחמת לאסור הוצרך םוא

 כי, וחזקה ברורה ראיה להביא האוסר ועל" ש:"הרא וכתב. ברור האיסור שאין, לשואל

 נגד לאחרים המחמיר :י'פלאג חיים רבי הגאון וכתב ".ישראל של ממונם על חסה התורה

 דינו גדולים כמה ולדעת. ישראל של םממונ שמאבד, שמים בידי יענש ענוש, ההלכה

 הגאון כתב וכן. ושלום חס מכפר הכיפורים יום שאין חבירול אדם שבין עברות על כעובר

מי ששגג והטריף , מאהבה כתב תשובה ובספר. פרנקפורט אב בית דין אבוש אברהם רבי

ו בהמה שלא כדין, עונשו חמור יותר ממי ששגג והכשיר שלא כדין, כי המכשיר חטא

בענין שבין אדם למקום, וכשישוב בתשובה ושב ורפא לו. מה שאין כן הראשון שחטאו 

על חינם, אין יום הכיפורים מכפר  חבירושאיבד ממונו של , חבירוגם בענין שבין אדם ל

)ספרא שמיני פרשה א  וכבר דרשו חז"ללו. שימחל  חבירועד שישלם לו מביתו, או שירצה את 

ְשָפָתיו" : ב ו( )מלאכיעל הפסוק  ועוד( ְמָצא ב  א נ  יהּו, ְוַעְוָלה ל  ַרת ֱאֶמת ָהְיָתה ְבפ  תורת " -"ּתו 

ועולה לא נמצא "הר את הטמא. יולא ט מא את הטהורישלא ט, "אמת היתה בפיהו

. )תרומות סופ"ה(אמרו בירושלמי כן ולא התיר את האסור. ו תרושלא אסר את המ, "בשפתיו
 ין יצחק קלג()הליכות עולם א יז ועוד. ע

 

שנשאל על דין דרבנן שפסק להקל בו, והחכם  שח וסימן שי( )סימן הרמב"םועיין בתשובות 

וכתב לו הרמב"ם כך: הטעם להקל מפני  השואל רצה לאסור מחמת איזה חשש שהוא,

 דרבנן ספיקא" ל"ז אמרם והוא ,המוסכם השורש זה על ראיהשהוא ספק בדרבנן, ו

 שאם כן ,יןעדי שחושש מפני זה שאוסר שזכרתם מי יתירא תבטל ההיקש ובזה ".לקולא

 בשביל מותר, ודאי שהוא דבר כל אסרנו ואילו .סוף[בלי ] תכלית ללא הולך הדבר יהיה

 המותרות כל אוסרים היינו במינו, או הודאי הסוג באותו שימצא שאפשר איסור ספק

 מפני אותו ונאסור אי,וד מותר שהוא לדבר שנביא שכן וכל איסור נחזיק והיאךכולם. 
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 בעיקרי נשגיח ושלא התלמודיים, ההקשיים הכללים מן יציאה כולו וזה הספק, חשש

 .אחר דבר לא בלבד, המנהגות ניצוח אחרי ושנלך הדינים,

 

 על ואוסרו מותר, דבר שאותו שידע ובלבד מאוד, בו להזהר צריך, ידוע מנהגואך אם יש 

 המותר בדבר חושבים המנהג אותו אנשי יוה אם אבל עצמו. על שמדקדק מצד עצמו

 המחשבה בזאת להניחם ראוי אין בו, האסור מחשבת על מתמידים והם אסור, שהוא

 הוא אסור, שהוא בו שחשבו שזאת להם ומודיעים בידם למחות צריך אבל פנים, בשום

 הפרש ואין פנים. בשום הטעות לקבוע ראוי שאין לפי טעות, באיסורם להם ונפל מותר,

 בין הפרש אין ,שמרה זקן כי תראה הלא, האסוראת  והתרת וא המותראת  ורוסא בין

 שהראוי בארנו וכבר. שיהרג הידועים התנאים כפי ,המותר סרווא וא סוריהא התירו

 בינו האחר לאדם ויש. עליהם נטריח ולא להתיר שאפשר מה כל אדם בני לכל להתיר

 עכת"ד הרמב"ם. .שירצה מה כל עצמו על שיחמיר עצמו, לבין

 

 התרת נדרים
מי שנהג שלא לאכול מהיתר המכירה, ועתה ישב ולמד והתבונן בדברים  שאלה:

, , מדברי רבותינו הפוסקים גדולי עולם וענקי הרוחהנאמרים לעיל בטוב טעם ודעת

כלל  היתר המכירה ללא חששולי הפוסקים, התירו לאכול מוראה שרבים רבים מגד

פשו עתה להפסיק ממנהגו, האם צריך לעשות התרה על , ועל כן חשקה נועיקר

 מנהגו שבעבר או לא?

 

רק על  היאראשית, יש להבהיר שכל השאלה אם צריך התרה או לא,  תשובה:

אכילת ירקות מהיתר המכירה, אבל על אכילת פירות, פשוט שאין צריך התרה 

ת באכילה, , שכיון שאף לדעה המתנגדת להיתר המכירה לגמרי, מותרים הפירוכלל

הרי נמצא שנהג מנהג בטעות, ועל מנהג בטעות אין צריך התרה כלל, ורשאי 

 לאכול מפירות היתר המכירה ללא התרה.

 

אך לגבי הירקות, יש לנו לבדוק מפני מה עד היום הוא לא אכל מירקות של היתר 

 שהמוכר וקונה, לומר רב אחדשהפריז ]וכמו המכירה: אם מחמת שאמרו לו שזה אסור, 

כמחלל שבת  אהוא הרי בפרהסיעשה כן ואם  ,ככופר במעשה בראשית אהומהיתר המכירה, הרי 

)חלק . וכבר דחה אותו בשו"ת אגרות משה פיינשטיין שהוא כמומר וחשוד על כל התורה ,בפרהסיא

צריך התרה. ועל מנהג בטעות, אין נמצא שהוא נהג מנהג בטעות, , [א אורח חיים ס"ס קפו(

נהג כן מחמת שהשחירו בעיניו את היתר המכירה, ואמרו לו שהירקות וכמו כן, אם 

כיוצא הללו אפשר לאוכלם רק בשעת הדחק גדול שאין משהו אחר לאכול, ו

 גם כן אינו צריך התרה. בטענות כאלו שונות ומשונות,

 

אלא שרצה לחשוש לדעה המתנגדת להיתר, שלדבריה יש  ,אבל אם ידע שזה מותר

, מן הדין היה צריך התרה על מנהגו, אבל מאחר בירקות חיםחשש של איסור ספי

ב יחי ופור, איניכנהוג לעשות בכל ערב ראש השנה או בערב כ ת נדריםהתר העשו

נהג, ישטוב רש בהתרה, שכל מנהג ומפב , כיון שאמרועל מנהגעתה לעשות התרה 

 ארבע תעניות רסו( קנד. חזו"עחזו"ע פסח . עמוד סח ליכות עולם חלק )ה .הרי הוא בלי נדר
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 משיעוריו של מרן הראשון לציון, ,מילהבמילה  תמלילים,להלן 

 ה יוסף זצ"לינו עובדיפוסק הדור, רב
 

נות, בדעת מרן הראשון לציון מאור ישראל ושונות ומשוהשערות בהיות וישנן שמועות 

רות אם התיר מרן לכתחילה לאכול פי, יתר המכירה"ה"רבנו עובדיה יוסף זצ"ל בענין 

אף שדעתו וירקות מחנויות המוכרות מהיתר המכירה או שלא התיר אלא בדוחק גדול, 

חלק ח חושן משפט סימן ב, וחלק י ו שאלות ותשובות יביע אומר יבספרברורה הרמתה 

מי שהיה  , ובפרטלעיל הבאנו מעט מן המעט ממה שהתבאר שם[ו] מסימן לז עד סימן מד

אם במוצאי שבת  ,פעמים את דבריו בזהעשרות  עוריו של מרן זצ"ל, שמעימצוי בש

בשכונת הבוכרים " בורוכוב"בית הכנסת ב בימי רביעיבבית הכנסת "היזדים", ואם 

יות וועוד בהזדמנ, "הרב קוק מוסד", ואם בכינוסי תורה שבעל פה שעל ידי בירושלים

לה ילה במיבכל זאת העתקנו להלן מ !?זהרבות. ואם כן מה יש עוד להסתפק ב

 נות בדעת מרן זצ"ל.וההמצאות השונות והמש שיפסקומרן, ובכך נקוה  לש יועורישמ

 
 שיעור פתיחה שמסר מרן זצ"ל בענין היתר מכירת הקרקעות

וזו לשונו: הערב אנחנו מתחילים בעניינים של היתר המכירה בשביעית. יש להבין את 

טה יש את הבעיה חילוקי הדעות, במה נחלקו גאוני הדור לפני כמאה שנה, בכל שמי

הזאת, זה מוציא ספרים להתיר וזה מוציא ספרים לאסור. צריך להבין את הרקע הזה, 

ולא להיות אדם חד צדדי, צריך לדעת דעתו של זה ודעתו של זה, ומי אמר כך ומי אמר 

שאדם לא יתרשם רק ממישהו שיאמר לו כמה דברים מוטעים, ולא ידע איפה כך, 

ואחר כך אדם רוצה בעצמו להחמיר ]להפקיר  אמת.האמת, צריך לדעת את כל ה

שדהו[, תבוא עליו ברכה. רוצה אדם להקל ]למכור שדהו לגוי[, יש לו על מה שיסמוך. 

אבל לא ככה כמו סומא בארובה, אלא ידע את הדברים בדיוק. יבוא אדם ויתווכח 

בכל מיני  איתך, אתה לא יודע מה לענות לו, הוא יאמר לך כל מיני דברים, יפטם אותך

כי יש ספרים שסילפו את האמת, היתה לו למחבר דברים, ואתה חושב אולי הוא צודק. 

מגמה כדי לאסור, לא כדי להחמיר אלא כדי לאסור, שיחשבו כולם שזה איסור מוחלט 

המחבר הזה היתה לו מגמה, אבל אנחנו נאמר את הדברים כהוויתם  כמו בשר חזיר.

 הזה, ולאור תורתם של רבותינו. בנושא חברוים שהתבעזרת ה', לאור תורתם של הספר

אין לך דבר שלא מפורש בדברי רבותינו, מפיהם אנו חיים, ויש לנו כללים של פוסקים, 

כללים בהוראה, לא כל אחד ואחד מה שרוצה, רוצה להתיר להתיר, רוצה לאסור 

מקום שצריך לאסור, התורה לא כחומר ביד היוצר, במקום שצריך לאסור, צריך לאסור, ב

ואסור להחמיר במקום שאמרו להקל, כי אדם שהוא אוסר במקום  להתיר, צריך להתיר.

שאמרו להתיר, יש לו עונש לא פחות מאדם שמתיר במקום שצריך לאסור, כמו שאמרו 

בירושלמי שהאוסר במקום שמותר, עוונו חמור יותר מהמתיר במקום שצריך לאסור, כי 

 .חבירו, וזה עבירות של בין אדם לזה עבירות של בין אדם למקום

 

אני יודע, יש כמה תלמיד חכמים בני ישיבות, לא למדו את הבעיה הזאת בשורשה כפי 

שצריך ללמוד, שמעו ככה מחברים, חשבו שגם זה שייך למחלוקת של מפלגות. 

יותר קיצונים, ואמרו אני רוצה להיות  "אגודת ישראל"ידוע שהם פשרנים, ו "מזרחי"ה

ים, לא להיות פשרני בתורה, כך תיארו להם את הדבר, כאילו יש כאן ענין של מהקיצונ

פשרנות. זה לא נכון! יש הלכות, דברים מיוסדים על אדני פז. חושבים שהגאון הרב רבי 

הוא היה נגד  !? היה פשרני? הוא היה מזרחי?"מזרחי"אברהם יצחק הכהן קוק היה 
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, אבל "מזרחי"ולצאת נגד ה "ל ירושליםדג"הוא רצה להעמיד מפלגה ששמה  !המזרחי

, אז חשבו "מרן הרב קוק", אבל הם אומרים "מזרחי"לא הסתייע הדבר, הוא לא היה 

, ולא שייך "מזרחי", הוא לא "מזרחי"כיון שהם כל כך מכבדים אותו, אז הוא נהיה מסכן 

 כלל ועיקר, הוא היה גאון שהתורה היתה נר לרגליו. "מזרחי"בכלל ל

 

ראש ישיבת ליקווד באמריקה, גאון עצום,  ן קוטלר,רבי אהר ן אחד מפורסםהיה גאו

וראה את הספר הזה "שבת הארץ" ]שחיבר הרב קוק[, וכתב תשובה ואמר: "דבריו של 

הרב קוק, דברי אלוקים חיים, וכולם אמת ויציב". ועכשו שהדפיסו את הספר שלו אחרי 

ונים יותר מרבי אהרן קוטלר, הם פטירתו, השמיטו את התשובה הזאת, למה? הם קיצ

עשו צנזורא על הספר הזה, והשמיטו את התשובה הזאת שלא יראה שהוא מסכים עם 

תיראו עד איפה הדברים מגיעים, מסלפים את האמת, כי רוצים דוקא לאסור, הרב קוק. 

מה יש לך להעלים? אתה תאמר את דעת  בכח וביד חזקה. מה שמותר, רוצים לאסור.

מה אתה צריך לצנזר גם וטלר, מי שירצה ישמע לו, מי שירצה לא ישמע לו, ק אהרןרבי 

תראו עד איפה עיוורון קוטלר, כדי שלא יראה שהוא מיקל בדבר הזה!  אהרןאת רבי 

העיניים שלהם. מה איכפת לך, למה אתה מצנזר את דבריו? הוא גאון, הוא יודע מה 

ע לו. יש לך לדחות את דבריו, שהוא כותב, מי שירצה ישמע לו, מי שירצה לא ישמ

להשמיט את התשובה הזאת מתוך תכתוב הערות על דבריו, אבל איך אתה יכול ללכת 

כל זה כמו שאמרתי סמיות עיניים יש כאן, יד, כדי שלא יראה שהרב מתיר?! -הכתב

 עכ"ל. פשוט מאוד עיניהם רעה שיש רבנים שמתירים.
 

 

 ואלול ה'תשמ" שמסר מרן זצ"ל בחודש שיעור
בטוב טעם ו עוריאר בשילאחר שמרן ב ערב שנת השמיטה, -בחודש אלול התשמ"ו 

אמר כדלהלן, וזו הדינים והטעמים של היתר המכירה, את  , כיד ה' הטובה עליו,ודעת

 לשונו הקדושה:
 

משווקת מקרקעות  "תנובה"למשל,  "תנובה"ו פירות של גויים ויש פירות של ייש עכש

זה נמכר, יש אולי איזה  95%-ם על ידי הרבנות, כי למעלה משל יהודים שנמכרו לגויי

אלנים כאלה, ככה פרנציפ, לא רוצים, הם מעטים מאוד, נער יספרם, רוב רשעים שמ

כל הפורש , וכל דפריש מרובא פריש ]90%הקרקעות כולם נמכרים על ידי הרבנות, אולי 

ת שאתה יודע בפירוש מהרוב[, לכן אם אתה לוקח פירות מהשוק, אפילו פירו פורש -

שאלה מחנויות רגילות לא של שומרי שביעית, ואתה רוצה לקנות, זה נקרא שמו נמכר 

כבר, וכיון שאפילו לדעת המתנגדים להיתר המכירה, אחרי שנמכר, לכולי עלמא מותר 

אנחנו לאכול את הפירות האלה, ולא צריך לנהוג בהם קדושת שביעית. לכן לגבי דידן, 

לאים, ואין לנו לא שדות ולא כרמים ולא פרדסים, אבל כשאנחנו באים ברוך ה' לא חק

שהו שיקנה לנו פירות, אני לא צריך לשבת ולחוש אם זה מחנות יוניגשים או שולחים מ

של שומרי שביעית או לא שומרי שביעית, כולם נמכרו לגויים מה יש לנו ספקות בדבר, 

 לכן זה מותר.

 

ק של גויים ממש, מפני שחוששים אולי המכירה הזאת אלא מה, יש נזהרים לא קונים ר

לא תופסת, אז הוא רוצה לקחת אך ורק מחנויות שיש להם תעודה שהפירות של גויים 

אם אתה רואה שאותו המחיר שיש פה, יש  -אני מדבר עם בני תורה  -ממש. אם תראה 

כול. אותו למה לא, אתה י ואתה רוצה לקנות מחנויות של שומרי שביעית,גם כן שם, 
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אותו הטיב, אותו הכסף, אותו המחיר, אתה לא מפסיד שום דבר, מה איכפת לך, 

כמו שקורה שהערבים ימח שמם  אבל אם אתה רואה שיש הפרש במחיר, המחיר.

א לא כל כך טוב, מביאים או שהטיב הותופסים את ידם, יודעים שיש זקוקים לדבר הזה, 

בזה  עגבניות טובות, ,יש לך עגבניות מובחרותכמו הפנים שלהם, ואתה ' צמכמעגבניות 

אין שום חומרא, אין שום חסידות לקנות דוקא מחנויות של שומרי שביעית, אלא יקנה 

כיון שאחרי שנמכר נמכר, בשבילך זה לא שייך אם המכירה  אדם מכל חנות שתבוא,

האלה  הזאת, צריך לעשותה או לא, זה לא ענין שלך, אתה לא עשית שום דבר, הפירות

אין בהם קדושת שביעית, כבר נמכרו. תגיד אפילו שנעשה באיסור, מרן כותב בחושן 

לכן אין מקום לעשות חומרות, דוקא לקחת משפט סימן רח, מקח שנעשה באיסור תופס. 

לפעמים מצוי הפרי הזה לפעמים לא מצוי, יש בננות לא ממקומות של שומרי שביעית. 

ד בהן, בן אדם רוצה לתת לילדים שלו, ילדים רכים יודעים הגויים לעשות אותן לעבו

זה רק חומרא יתירה של חסידות מיוחדת, רק לבן אדם כשהוא  ,כפי שאמרתימסכנים. 

רואה ששניהם אותו הדבר, רוצה לקנות שיקנה, אבל לא שיחשוב שהוא עושה בזה 

 חסידות.

 

יד לעשות את ו בחודש אלול, אנחנו נמצאים בזמן שכל אחד עתיאנחנו נמצאים עכש

ספק, אני לא הייתי אומר  -אילו היה הדבר חס ושלום איזה סירכא חשבון הנפש שלו, 

מה אני יש לי,  גם אני צריך לעשות חשבון הנפש, אני פוסק לכם, לכם שזה מותר כרגיל.

אני אומר לכם דעת התורה, ? יש לי איזה תיווך בדבר הזה? "תנובה"אני מקבל אחוזים מ

הוא  פיהם אנו חיים, מי שרוצה ללכת עם ראש בקיר, שילך ראש בקיר,דעת הפוסקים שמ

. כמו שאמרנו "עדה החרדית", הוא רוצה דוקא "עדה החרדית"רואה יש תעודות של 

אבל אדם שרוצה להחמיר, וכמו שאמרתי, דוקא אם הטיב אותו דבר, מדינא הכל מותר, 

ה רוצה לקנות מאלו ששומרי והכסף זה אותו הסכום, ואין בזה טירחה יתירה, טוב, את

מפני שאנחנו יודעים  שביעית לחזק את ידיהם. אבל הא לאו הכי, אין בזה שום טעם.

שהערבים הללו מייקרים את המחירים, וכבר אמרתי כל הערבים, כולם רוצחים, כולם 

רשעים, כולם שונאי ישראל, אנחנו צריכים להעשיר אותם?! לתת להם כסף לרשעים 

כים לחזק את ידיהם של הרשעים הארורים הללו?! כולם שונאי ישראל, האלה?! זה צרי

היו  ,לּו יכלו חס ושלום ,כולם רוצחים, אין בהם אמונה אפילו ארבעים שנה בקבר. כולם

משמידים אותם, "לולי ה' שהיה לנו", "אם ה' לא ישמור עיר, שוא שקד שומר", ה' 

 מרן זצ"ל.של  ן משיעורוד כאישמור אותנו, נזכה לגאולה השלימה, אמן. ע
 

 

 זה'תשמ"שמסר מרן זצ"ל בשנת השמיטה  שיעור
שהאריך להבהיר ולהרחיב את טעמי היתר המכירה, ר חא בשיעור נוסף שמסר מרן,

 כדלהלן, וזו לשונו הקדושה:אמר 
 

אם אדם רוצה לחוש לדעת החזון איש, צריך לדעת דבר אחד, ההלכה לא כמו החזון 

עמים נגד הקושיא של החזון איש, אבל אם אחד רוצה להחמיר איש, כבר אמרתי כמה ט

כמו החזון איש, בבקשה, אבל בתנאי אחד, שאתה לא מונע מהילדים שלך, אלה 

הילדים רכים, ואתה מביא להם סחורה לא טובה, אלה הגויים לא מפותחים, רוב 

כמו של  אם יש לך אותו הדבר,הסחורות שלהם לא הכי טובים, אבל יש בהם גם טובים. 

מה יש,  כמו שלו, אותו המחיר ואותו הטיב, אתה רוצה לקנות של גוי, טוב, "תנובה"

אבל אם אתה רואה את הסחורה של הגוי לא שווה, או  .רוצה להחמיר כמו החזון איש
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שיש פירות שאין בנמצא אצל הגויים, למשל בננות, גויים לא יודעים לעשות בננות, הם 

לא להכניס לבית שלך רק על פי החזון  ,לעשות חומרותבעצמם בננות, ואתה רוצה 

איש, ואתה מונע את הילדים שלך שלא יאכלו בננות, וכי מותר לך לצער בעלי חיים 

כאלה קטנים, ילדים מסכנים?! במקום שיגדלו בכח ובבריאות וילמדו אחר כך תורה, 

רוצה אתה עושה עליהם חומרות?! תעשה חומרות על עצמך, אתה לא תאכל, אתה 

לעשות תענית תעשה, אבל לילדים אסור לעשות דברים כאלה, לא להחמיר על חשבון 

כל הכבוד אליהם, אבל הפירות צריך  "עדה חרדית", "עדה חרדית"הילדים. הוא קונה 

 שיהיו טובים, ולא יביא לביתו דברים שלא ראויים, זה אסור סתם לצער את בני ביתו.

 

 שּמָ בישיבת "פורת יוסף" היה חדר האוכל, ושמה הַש  ,אני זוכר לפני יותר מעשרים שנה

היה חסיד גדול קדוש, ולא רצה לקנות רק מפירות של גויים. וכל פעם שהיה מביא מרק 

היו יורקים וזורקים אותו. כל הסחורה היתה מקולקלת, מביאים תפוחי אדמה  ,לחכמים

הקיא, אוכלים לחם . היו מתחילים לאכול כפית אחת ורוצים למכמצ'מקולקל, הכל 

 לבד. וכי מותר לצער כך תלמידי חכמים? בשביל מה זה, מי אמר את החומרות האלו?

 

ביקש אותי שאקרא את הרמי"ם שמחמירים, מפני שלא  ,בזמנו רבי עזרא עטיה ע"ה

אז אמר לי  ח שלהם חזון איש אוסר, גמרנו.דו הלכות שביעית, רק נכנס להם במלמ

איתם, תדבר על ליבם, תשפיע עליהם. הם נותנים הוראות תעשה לי טובה, תלך תדבר 

במשך שעה  ,לשמש, והשמש מסכן מה יודע. תדבר עם הרבנים האלו שידעו. תאמינו לי

ורבע דיברתי, נשארו כולם פעורי פה, לא ידעו בכלל מכל מה שדברתי, שכך היתה דעת 

אבל על  .מהם ידע רבי יעקב שאול אלישר וכל מה שהזכרנו, רובם לא ידעו, אולי אחד

זה לא טוב להחמיר על עם ישראל. מי שמעמיס חומרות על כל פנים חומרות בלי סוף, 

ורק אם הוא טעה בהלכה, לא  אם הדין שמותר. ,עם ישראל, יענישו אותו בשמים על כך

 יש הרבה רבנים טועים, חושביםמי שרוצה שישמע לרבנים טועים,  ,יענש. אז בבקשה

ת שזה אסור, אבל כל אלו מסכנים שחושבים ככה, הם לא ראו שבאמת, בצדק, בכנו

שו"ת  .עולםמ םעָ מְּׁ הרבה ספרים שאמרתי לכם שמפיהם אנו חיים, ואולי לא שמעו את ִש 

לא שמעו עליו מעולם, חושבים שזה שדה הארץ של החקלאים... אבל  ,"שדה הארץ"

ם שנה, ספר יקר, מאת שו"ת שדה הארץ הם לא ראו אותו, והוא ספר נדיר מלפני מאתיי

אחיו של הגאון רבי מיוחס בכר שמואל שהיה הראשון לציון. ספר  ,רבי אברהם מיוחס

"גדולת מרדכי" נדפס פעם אחת לפני מאה וחמישים שנה, מאת רבי מרדכי גלנטי שהיה 

ברים והיה בקי במנהגי ירושלים, והוא כותב בפסק דין שלו את הד ,אב בית דין בדמשק

יד, והחיד"א ראה אותם ואחרים לא -חביב היו בכתב-יו של מהר"ם בןהאלה. תשובות

יש כמה דברים שנעלם מעיניהם של האוסרים, מפני שלא ידעו אותם. הרבה פעמים ראו. 

אני מדבר עם איזה רבנים שמחמירים, והם פוערים את פיהם, לא ידעו מכל הספרים 

 האלו.

 

סתפקתי באיזה ענין לדבר, חלק מהם ביקשו אותי לדבר באיזה ישיבה של אשכנזים, וה

ביקשו שאדבר על הלכות שביעית. אבל יומיים לפני כן, הופיע באותה ישיבה רב 

אשכנזי שדיבר על ההיתר מכירה ועשה להם את המכירה שחור משחור, שזה איסור 

מוחלט, על כן ביקשו שאדבר בנושאים אחרים, ובאמת התכוננתי לדבר על נושאים 

שמה הפצירו בי הרבה, תדבר דווקא בדיני שביעית, שמעתי בקולם, אחרים. כשהגעתי 

פקחת דיברתי שעה וחצי בהלכות שביעית. אלה ששמעו את הדברים האלה, אמרו לי: 

את העיניים שלנו, נתת לנו מושגים אחרים לגמרי, לא ידענו מכל הדברים האלה! 
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ת יעה אחת מוטעדמדים את כל הפוסקים, שומעים רק מפני שלא לו ,ובאמת לא ידעו

 שהולכת לפי שביל אחד, ומטרה אחת מיוחדת, מטרה להחמיר, וזה לא נכון.

 

 .ויש כאלה חושבים שהדבר תלוי במפלגות, המפד"ל מקילים ואגודת ישראל מחמירים

יש לנו תורה אחת ומשפט אחד, מה זה שייך למפלגות, וכי אנחנו שייכים למפד"ל? חס 

אנחנו יודעים מי המנהיגים שלהם. אם אני מדבר על  יעקב'. ֵחֶלקושלום! 'לא כאלה 

איני מדבר על כולם חס ושלום, יש בהם תלמידי חכמים יקרים מזהב ומפז  ,מפד"ל

שאנחנו מעריכים אותם מאוד. אני מדבר על המנהיגות שלהם שהיא קלוקלת, הם 

רה אלא תורה טהו ,פשרנים, כל דבר 'פיפתי פיפתי'. וזה לא שייך למחלוקת מפלגות

ללא שום ענין של פוליטיקה. לפני שלושים שנה ארבעים שנה, לא ידעתי מה זה רבנות, 

כשראיתי את כל הדברים האלה, כאב ליבי למה מחמירים חומרות שלא ואף על פי כן 

 כהוגן, אני מביע את דעת התורה, ממש דעת התורה, ללא שום עירוב של פוליטיקה!

 

ל בפשיטות, בלי שום פחד בלי שום אימה, אני מי שרוצה להקל, יש לו כר נרחב להק

אומר לכם בפשיטות. הלוואי שכל הדברים יהיו ברורים כמו ההלכה הזאת שהיא ברורה 

 "תנובה"ההלכה ברורה שזה מותר אפילו לקנות לכתחילה מפירות של  כשמש בצהרים.

 ורק מה שאמרנו, אם אדם רוצה לעשות חומרות, דווקא בעצימת עינים, זה מותר.

בפרט אם הוא חי בסביבה כזאת שאנשים יסתכלו עליו, והוא רוצה לעשות חומרות, 

 אם הדבר לא יפגע בבריאות ילדיו, יכול להחמיר. לצאת ידי חובת הבריות,

 

בי נוקפי, אתם יודעים אני אומר לכם למה ל בי נוקפי גם בדבר הזה,אף על פי שלי

מון באף כולם ארורים, אסור לתת אים, בארץ ישראל כולם רשעים, כולם רוצח גוייםשה

אחד. אין ערבי אחד שהוא טוב, כולם רשעים. אם יש כאלה שמתחנפים לנו, מפני 

שזקוקים לפרנסה שלנו. הערבים כולם רוצחים ממש, אתם יודעים כמה פעמים נכנס 

אליהם חייל בתור ידיד לשתות קפה, והערבי רצח אותו, ואחיו של החייל לא ידע, והלך 

ל הרוצח ושתה אצלו כוס קפה. אתם שמעתם פעם שאיזה כפר ערבי ימסרו לביתו ש

הם יודעים שיש בתוכם מחבלים, והם מחפים  !אחד מהם למשטרה, יגידו זה מחבל?

 עליהם.

 

שמעון ולוי הרגו את כל אנשי שכם, כיון שחיפו על שכם בן חמור, ולא העמידו אותו 

מישהו יעשה מעשה לא בסדר, יעמידו למשפט, שהרי בני נח מצווים על הדינים, שאם 

אותו למשפט, לרצוח אותו, כי אצל בני נח אזהרתם זוהי מיתתם, אין מאסר ולא מלקות 

ולא שום דבר. ובמקום שיהרגו אותו כדין, עשו ברית מילה כרצונו. שמעון ולוי לא היו 

 רוצחים חלילה וחס, אלא אנשי שכם היו חייבים מיתה כדת וכהלכה, ויעקב אבינו

שאמר: "עכרתם אותי להבאישני ביושב הארץ", זהו מפני שפחד שיתקוממו עליהם 

אתם רוצים לקנות מהם פירות ולתת להם כסף,  ,ואלה הערביםהעמים, וזהו פיקוח נפש. 

ובכסף הזה הם קונים נשק, "חרבם תבוא בלבם וקשתותם תשברנה", אתם מסייעים בידי 

, אילו לא היו "תנובה"תירים ברוך ה' לקנות מזה נס שאנחנו מ עוברי עבירה חס ושלום.

כמה היו הערבים מייקרים את המחיר  ,"תנובה"הרבנים האמיתיים מתירים לקנות מ

, "תנובה"היום ברוך ה' גם החרדים יודעים את האמת, יודעים שמותר לקנות משבעתיים. 

 ממך גוי רשע מרושע. אקנהאני קונה מיהודי, למה שאני 

 

תורה אמיתית, התורה חסה על ממונם של ישראל, וכל שכן שחסה על  ברוך ה' שיש לנו
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נפשותם, תורת אמת בלי משוא פנים. וכי זו חכמה לשבת ולהחמיר על הבריות?! כמו 

אחרי שיש לנו פוסקים שמפיהם אנו חיים, וקיימו את הענין של המכירה, כל שאמרנו, 

רבי יעקב  כי הם גדולי עולם,אחד ואחד יעשה כמו שאמרתי, ויסמוך על דעת המתירים, 

 אהרןרבי  ,שאול אלישר, רבי רפאל מאיר פניז'יל. גאוני טבריה שהיו באותו הזמן

האדמו"ר  -לחו את התשובה לגאון האבני נזר ף ורבי משה אלפנדרי ועוד ועוד, שאלחדי

מסוכטשוב, שהיה מרעיש הארץ מרגיז ממלכות, והסכים איתם להיתר שלהם לעשות 

שסמכו ידיהם על המכירה בכל כוחם. גם  ,כל אלה הרבנים גדולי עולםאת המכירה. 

רבי יהושע מקוטנא בעל הישועות מלכו שהיה גדול הדור בזמנו, כל גדולי רבני 

. והוא "הדבר פשוט שזה מותר"כי היה גאון עצום, וכתב:  ,האשכנזים היו רועדים מפניו

הוא אמר על הרבנים האשכנזים  אומר דברים שאני לא רוצה לחזור עוד פעם על דבריו,

על ידי ששומעים החקלאים שיש מחלוקת, כי שמחמירים, שהם עושים תקלה ומכשול, 

מועיל,  ויש אומרים שהמכירה הזו לא מועילה, אז אומר בין כה וכה יש אומרים שזה לא

ת דרך כי כשיש דרך של היתר, חזקה שאדם לא עוזב א אז אני יעבוד בלי המכירה.

ועובד  ,אבל כשבין כה וכה יש בזה איסור, אז למה לי קח את דרך האיסור,ההיתר ולו

ברוך ה' שמצאו להם דרך של היתר, כל הגאונים שהתירו היו גאוני עולם, באיסור. 

והדרך הזו סוגה בשושנים, נכונה וישרה, וכל מי שרואה את ההלכה, מעיין בה, רואה 

נן, וכל שיש מחלוקת, כלל פשוט ולא יהא אלא שביעית בזמן הזה מדרב שהכל אמת.

אתה רואה שיש רבנים שמתירים, תאמר שיש גם רבנים שאוסרים, . "ספק דרבנן לקולא"

 , מה הבעיה שיש כאן?!"ספק דרבנן לקולא"אבל 

 

ששני גאונים בזמנו לא רצו לעשות את המכירה בכלל, כיון  , אלא אמרתי לכםולא עוד

ה נוהגת בזמן הזה בכלל, לא מהתורה ולא שיש כמה ראשונים שסוברים ששביעית אינ

)רבו של ]והם: בעל הלכות גדולות, רבי יהודה הנשיא אלברצלוני, רבנו יהודה בר יקר מדרבנן. 

וכך כותב רבי יוסף  , רבנו זרחיה הלוי בעל המאור, היראים, העיטור, הריטב"א, המאירי.[הרמב"ן(

ראויים שנסמוך עליהם? לא כדאי ענגיל בספרו אוצרות יוסף, וכי אין הגדולים האלה 

שנסמוך עליהם? וכן כותב רבי דוד זילברשטיין בספרו שבילי דוד. אבל רבי יעקב שאול 

ואמר שנעשה את המכירה. ואין את הבעיה של "לא  ,אלישר לא רצה להקל כל כך

תחנם", כיון שמוכרים לערבי שאינם עובדים עבודה זרה, וכמו שכתב הגאון בעל מזבח 

בי מיוחס בכר שמואל, והעיד ששני גדולי הדור עשו מעשה בעצמם. וכן פוסק ר ,אדמה

רבי אליהו מני, והגאון מלובלין ועוד. ובפרט שלדעת רב סעדיה גאון כל דין של "לא 

תחנם" הוא מדרבנן, והפסוק אסמכתא בעלמא, ויש אומרים כן גם בדעת הרמב"ם. 

אנחנו נתעלם מכל הראשונים האלה  וכי .וכמה ראשונים יש לנו ברוך ה' להשען עליהם

ונתפוס רק דעת המחמירים? נחפש פה חומרה ופה חומרה, זו הדרך?! לא זו דרכה של 

, כל שכן )מסכת נדה ט ע"ב( והרי אפילו סומכים על יחיד בשעת הדחק תורה בצורה כזאת!

לכן למעשה אני אומר שהמתירים יש להם על מה שיסמוכו, כאן שיש ראשונים רבים. 

של  ד כאן משיעורוע ."ישמע חכם ויוסף לקח"וחנו אז כוחנו עתה, וכל אחד ואחד ככ

 מרן זצ"ל.

 
 הרה של מרן זצ"ל לאברך תלמיד חכםהב

שנת השמיטה האחרונה לחייו ה'תשס"ח, מתוך דברי מרן זצ"ל בלהלן מילה במילה מ

בו דיסק צפיה, כאשר בא אליו נכדו ]בן בתו[ אברך תלמיד חכם חשוב, ושאל את ס

הגדול האם צריכים אברכים ובני תורה להחמיר לקנות דוקא מפירות של גויים וכיוצא 

 מכירה?לים לקנות מפירות של היתר בהם, או שיכו
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]המשמש בקודש: "הרב  "המכירה היתר גמור, אמיתי!".ענה לו מרן בצורה החלטית: 

 אמר את זה מיליון פעם".[

ק בתמיהה: "למה זה "]המשב ו, שיחמיר"."מי שלא רוצה להאמין, שיקבל את חלקמרן: 

 פעם ראשונה שהרב אומר?!"[

הנכד שואל: "סבא חושש לסחורה בפירות שביעית לאוצר בית דין שמפקיעים 

 מחירים"?! מרן סיבב את ראשו לאות "לא".

 שקל קילו עגבניות בשוק, אני ראיתי". 28הנכד: "פי שלוש הם מוכרים, 

הנכד: "אני הייתי בשוק, יש רש, ההפרש רק חצי שקל". "פלוני אמר לי שאם יש הפמרן: 

 הבדל גדול".

"תעשה כמו שאומרים לך. היתר מכירה זה היתר מרן נתן סטירת חיבה לנכדו ואמר: 

תגיד גם לאמא שלך גם כן, תגיד לה שאני  אמיתי. מי שרוצה להפסיד כסף, שיפסיד.

הכסף שלו, שיקנה אוצר  אמרתי שהיתר מכירה זה היתר אמיתי, מי שרוצה לזרוק את

 בית דין".

 "עדה החרדית"ק: "מה שיצא טוב מהדברים של הרב, שהיום ראיתי בעיתון, ש"המשב

ו יוזילו מחירים, ובשבועות הקרובים מקווים יאומרים, שבעקבות הדברים, הם עכש

 שהמחירים ירדו".

 .ק: יותר["]המשב ".3פי  2"הוא אומר פי מרן בפליאה: 

 אסור זה, לגנוב כסף מאברכים?!": "מרן שואל בתמיהה

הנכד: "בשביל שעושים הרבה כסף, משחירים את היתר המכירה, כאילו אנחנו חלמנו 

 חלומות".

 ושוב נתן סטירת חיבה לנכדו. "היתר מכירה אמיתי. די".מרן: 

: מי )בבא מציעא כט ע"ב("תגיד להם ]לחברים שלך[, כך שנינו בגמרא מרן מוסיף לומר לנכדו: 

ש לו מעות הרבה ורוצה לאבדן, יקנה כלי זכוכית, זה גם כן עסקה, יקנה אוצר בית שי

וצה לאבדן, שיקנה אוצר יש לו הרבה כסף ר .ום כלי זכוכית יקנה אוצר בית דיןדין, במק

 בית דין".

 

ו מתחילה כל התוצרת של "הערבה" להבשיל, יק: "עיתון בקהילה כתבו שעכש"המשב

שבשבועות  -לא הבטיחו, מקווים  -חוץ לארץ. ומקווים ולכן לא יצטרכו להביא מ

 לא בטוח". עדייןשקל, אבל  3.0הקרובים מחיר העגבניה והמלפפון יגיע עד 

 אנחנו מקווים לימות המשיח"."זה רק מקווים, מרן: 

 הנכד שואל: "והערבה זה בטוח חוץ לארץ?"

 "לא בטוח".מרן: 

 פירות האלו?"ושוב הנכד שואל: "אז ננהג קדושת שביעית ב

יש לנו היתר מכירה, גמרנו!!! בשביל מה לשבור את הראש, מאיפה לוקחים, מרן עונה: "

בחנויות של היתר מכירה יש מאיפה לא לוקחים? למה?  יש תעודות היתר מכירה, 

 תאמר לחברים שלך גם כן, רחמנות!" ...תעודות. 

 "מה לעשות?"מרן נאנח ואומר: 

, נתנו ]מהאוכל שבצבא[החמיר, לא רצה לאכול היתר מכירה "היה חייל אחד רצה ל מרן:

יום, אסרו אותו, אמרו: אם הרבנים אוכלים גם אתה תאכל! אתה רוצה  22לו מאסר 

 חומרות? יקחו אותו לכלא!"

 הנכד שואל: "אני רשאי לכתוב בשם סבא שאפשר היתר מכירה לגמרי?"

 כן, ההיתר היתר גמור".מרן: "

 מחמירים?"הנכד שואל: "אפילו ל
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זה הידור, הידור בעלמא, ", "כן. היתר גמור לאמיתה של תורה. אין לי ספק בזה!מרן: "

 רוצה להדר להדר, כמו שאמרתי יש לו הרבה כסף, רוצה להדר, יהדר".

"מי שהוא מקטני אמנה, יקבל את חלקו בעולם מרן קם מכסאו והתחיל ללכת ואמר: 

 הזה, שיפסיד כסף".
 

 אמן. מרן זצ"ל עם נכדו והמשב"ק שיבדלו לחיים טובים וארוכים,עד כאן דו שיח של 

 
 חיים רבי שליט"א רה"גלהלן מתוך תשובה שכתב ה

 מרן הראשון לציון זצ"לונאמן ל אהוב ראש ישיבת "עטרת חכמים"

"... רבנו הגדול זיע"א האריך מאוד בשו"ת יביע אומר שהמכירה מועילה לכתחילה... 

וישמח ויתיר בלב שקט יבין  ,דברי מרן זיע"א ביביע אומר הנ"ל לומי שילמד בעיון את כ

וזכיתי לשמוע מפי מרן זיע"א בטלפון בשנת השמיטה  להשתמש בהיתר המכירה בלבד.

ומי שילמד בספר "דבר השמיטה"  שעדיף לקנות בהיתר המכירה בלבד.תשס"א 

להלכה ובהסכמת הרב נאמ"ן שליט"א שם, כיצד חיזקו וביררו את היתר המכירה 

ולמעשה להפליא. והלועגים על היתר המכירה, זה נובע מעם ארצות שלא מבינים ולא 

רוצים להבין, וזה נובע ממידות רעות, רחמנא ליצלן... ובעוונות הרבים הרעש והפרסום 

מבלבל ומשגע את הציבור לרעה. וחבל שלא עושים כזה פרסום על אהבת ישראל, 

 שים. וכבוד אלוקים הסתר דבר...וחיזוק בקדושה לגברים וצניעות לנ

 

וראוי להוסיף מה שכתב הגרש"ז אוירבך זיע"א בספרו "מנחת שלמה", שבאיסור דרבנן 

גם אם דעת אותו מורה הוראה להחמיר, הוא חייב להורות כדעת המקילים, כי בשל 

. ועל אחת כמה וכמה בנידון דידן שיש (90 מובא לעיל עמודכ)סופרים הילך אחר המיקל 

רים שאין בזה אפילו איסור דרבנן. ובפרט ציבור התושבים בארץ ישראל, אשר רובם אומ

ככולם נשמעים לפסקי מרן רבנו הגדול זיע"א, וכיצד יתכן לבלבל אותם ולהחמיר 

עליהם. וחכם אחד בציבור אמר "ראוי להחמיר", ונומתי לו שאין לומר כן, אלא כך 

שעל ידי היתר המכירה, והרוצה להחמיר יאמר: "מותר לכתחילה לאכול פירות וירקות 

 יש לו על מה שיסמוך."

 

ובתשובה נוספת לאברך תלמיד חכם מנהיג קהילה, כתב כדלהלן: "... תמיד יש לדעת 

ולשקול בשקל הקודש, היכן להחמיר ומה התוצאות, וכיצד זה יעזור וישפיע לעבודת ה' 

ית הוא פשוט להקל לדעת מרן רבנו הגדול זיע"א היתר המכירה בשביעיתברך. 

... ועדיף להחמיר כמה שיותר בצניעות  לכתחילה גם לחרדים לדבר ה' ולחושבי שמו.

לנשים וקדושה לגברים ובחינוך הילדים. וכן באהבת ישראל להרבות שלום עם כולם גם 

ובשמיטה יש לנו כשקשה. וכן להחמיר בשיעורי תורה יום יום, גם כשקשה מאוד. 

מיקל בזה למעשה שה אָ רְּׁ זיע"א בגדלותו העצומה בתורה ויִ רבנו הגדול סמוך על ל

ורק לרוב הענוה, הוסיף ואמר שניתן גם להחמיר, וכוונתו לעסקנים  לכתחילה בפירוש.

 ולעשירים שיש להם די והותר, ועיין והבן כי זה אמת!!!...
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 מכתב שנשלח למרן הראשון לציון זצ"ל בענין אכילת פירות מהיתר המכירה

מרן בכתב יד: באמת שיש לסמוך בודאי על היתר המכירה, שהוא מבוסס וברור על פי ההלכה, ואין לי שום ספק בדבר. ]תשובת 
 ורק המהדרין יכולים להחמיר על עצמם, ובלבד שלא יפגעו בבני ביתם בחוסר הפירות והירקות כראוי.[

 

 , בענין היתר המכירהגדולי עולם מלשונות הפוסקים,להלן מעט 
 קוטנאטרונק אב בית דין בי ישראל יהושע רהגאון 

שהלא היתר פשוט הוא למכור  ,טה, תמיהנייבדבר השמתב: כ "ישועות מלכובשו"ת "

בין לענין ו ,נוהגים כן, בין לענין חמץ בפסח ץ לארץהקרקע לגוי, וכל ישראל שבחו

בכורות, ובין לענין אלה שיש להם כפרים ושדות בשבתות השנה. הבהמות המכירת 

ון לציון מהר"ר והגאון הראש עקב שאול אלישר,מהר"ר יון לציון הגאון הראש]פרט כי גדולי רבני ספרד וב

 ל ידי, אשר צפרנם עבה מכריסם של חכמי אשכנז, הם מתירים עמאיר רפאל פניז'יל זצ"ל[

 ,פחזותם של האשכנזים ל ידיעכי  ,מכירה. ואיך נוכל לעשות תורתם פלסתר. והאמת

מכירה. ומעולם לא  יולה שיעבדו ישראל בעצמם את שדותיהם אף בליצאה מכשלה גד

 ז(אות שו"ת יביע אומר חלק ג יורה דעה סימן יט ) חושש בזה להחמיר. עכ"ד. שאיעלה על דעתי שיהיה 
 

 טוקצינסקיהגאון רבי יחיאל מיכל 
תרמ"ח בין הרבנים 'המחלוקת שהתלקחה בשנת ה :כתב )עמוד קכב(בספרו "השמיטה" 

ואשר  לבין הרבנים האוסרים כל שום הפקעה, ,י ההיתר להפקעת חיוב שביעיתמצדד

הבליט שהיא כולה מחלוקת  ,כל הפולמוס של האגרות והכרוזים מאמרים וקונטרסים

נתמעטה  -שני הצדדים חרדו לקיום עמדת ישראל בישוב הארצי ישראלי ש ,לשם שמים

דולי הרבנים האוסרים באו באשר גם מגושקטה בשמיטת התרס"ב.  ,בשמיטת התרנ"ו

סיון קיום השמיטה לכל חוקיה, ילידי הכרה שהמציאות מראה שרובם לא יעמדו בנ

 ע"כ. .איסוראת הולאכול  רתיהעזוב את דרך הומוטב להמציא הפקעה ולא ל

 כבודל
 הרא
 נשי
 עיה"
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ודאי יעברו ויעבדו בו ,כרים שלא יעמדו בנסיון קיום השמיטהירבו הא: )עמוד פג(עוד כתב 

בפרט עכשיו ו .שוב באיסור פירות שביעיתישילו את כל היכשלו ויכוי ,השדה תכל עבודו

שהעבודה  ,מתנכרים לדת ]גורמים[גם אלמנטים  ץ ישראלבתקופתנו זו שנמצאים באר

במצב שכזה . על כן, כאילו האדם איננו אלא מכונה דינמית ,היא עיקר הפולחן שלהם

אלא עליהם נוסף עומס של  על הרבנים לא רק להמציא היתר של מכירה ,ובעונה שכזו

או להרשות יאותו למסור הרשאה למכירה  ,השתדלות שגם בעלי משקים כאלה

 ע"כ. .ל אופן זהלאפוטרופסי הקרקע ע
 

 פראנקהגאון רבי צבי פסח 
ות המושבות בארץ דכבר מראשית התייס כתב: )אוצר השביעית עמוד לג("כרם ציון"  ובספר

כמעט שמן  ,, ונתברר שמפני כמה טעמיםהשמיטה על הפרקלת עלתה שא ,ישראל

והשאלה הוצעה שמיטה כמאמרה, המצות את יקיימו  רץ ישראלהנמנע שכל תושבי א

עמודי ההוראה בדורם  רלפני גדולי הדורות שלפנינו, והדבר יצא בהיתר מפי גאוני הדו

כמו שנזכר בספר שמן  ,ובהבלעה של שתי שנים לסדר מכירה על שנת השביעית לנכרי

, ושניהם ת הדפוסוהיום ראיתי שני ספרים היוצאים מחדש מביר ובמבי"ט ומהרי"ט. המו

כאחד מבטלים את היתר המכירה ודוחים אותה בשתי ידים, וגדולי הדור המתירים 

י לאו אורח ארעא למיקם אמרת נראים מתוך דבריהם כאילו היו טועים בדבר משנה,

. קמןדתניי ונחזי מאי אא דא ותשלזאת אעבור פר, גברי רברבא דכוותייהו מאבראי
בשעה  מבטלים את היתר המכירה מכל וכל,אותם שני ספרים ]פירוש, מאחר שראיתי היאך 

לכן אמרתי שאין זה דרך ארץ , טעו בדבר פשוט מאודכאילו , וגדולי הדורהם ממתירים שה

. ודעתו ע"כ לפנינו.[ ין ונראה מהנלמד את העני עולם כאלו מבחוץ, ועל כן להעמיד גדול

 ברורה להתיר כמבואר בספריו בכמה מקומות, וכפי שהבאנו לעיל.
 

 ענגיל און רבי יוסףהג
 העבודה בשביעיתאת ושמעתי שאיזה רבנים החמירו ואסרו  בספרו "אוצרות יוסף" כתב:

יכולים להחמיר  םורק על עצמ ,, ואני אומר לא מן השם הוא זהאף לאחר המכירה לגוי

 (בע" כא)ביצה במסכת  ייןגם לרבים בדבר הנוגע לחייהם כמו זה. ועומה  ,אבל לא לאחרים

מה נעשה לבית אביך שהיו מחמירים על עצמם ומקילים לכל ישראל. ומזקנים אתבונן 

 .ולאחרים כח המתיר ,לעולם תראה לתפוס כח המחמיר לעצמך תב:בסידור האר"י שכ

 )שו"ת יבי"א חלק י סימן לט אות ד(ע"כ. 

 

 שנה[ 5,, לפני בירושלים םחסידיקהל ראב"ד בד"ץ ]ראל זאב מינצברג ישהגאון רבי 

להודיע לו דעתי לענין כבוד תורתו מה שדרש ממני  כתב: )סימן ט(בספרו "פירות שביעית" 

אבל  ,גדולים להכריע בזה העניןההמכירה לגויים, מי אני להכניס ראשי בין ההרים 

סיעה אחת מהגדולים לקו לשתי סיעות, למכירה נח בכלל אודיע לו שהגדולים שהתנגדו

והם בטלים במיעוטם נגד גאוני הספרדים הקודמים  ,דעתם שאין מועיל כלל מכירה תההי

 ,האריך והרחיב בדבריהםשותשובת שמן המור  ,המבי"ט ומהרי"ט והר"ם גלאנטי

וסיעה  ואחריהם החזיקו גדולים שבדורנו. ,"סבא דמשפטים"שהיה  ב בשבחותוהחיד"א כ

רבים השבים להתנחל בארצנו, ורצו של ת מהגדולים התנגדו רק לעשיית המכירה אחר

יש  ל ידי זהכדי שע ,וכל ישראל יסייעו להם בממונם ,שישמרו שנת השמיטה כהלכתה

ממילא אם ו .להאבל לא אמרו שהמכירה בט ,תקוה שבקרוב תהיה גאולה שלימה

ואין עליהם  ,רות של גוייםלו דינם כפילהפירות ה ,המתירים ל פיהמכירה ע יתנעש

שהמתירים לא  בוד תורתוומה שהעיר כ למתנגדים למכירה. וקדושת שביעית אפיל

התירו שיזרעו בעצמם והם עוברים על זה, אין זה נוגע לביטול המכירה כמבואר 
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ומכיון שהחקלאים עשו זאת  עצמם וכו'.בבירושלמי. ואין לאסור הפירות אף שזורעים 

הפירות מותרים ואין בהם משום איסור ספיחים, ולא משום קנס, על פי הוראת חכם, 

 ,שכל שנעשה על פי הוראת חכם, אין מקום לקנס, וממילא גם איסור ספיחים אין עליהם

שלא גזרו אלא משום עוברי עבירה, וכיון שהחקלאים הללו עושים על פי הוראת חכם, 

ת של הקרקעות לאחר אין לאוסרם. וכבר התפשט היתר המכירה, ולכן דין הפירו

המכירה כדין פירות של גויים, ואין עליהם חיוב ביעור, ומותרים בסחורה, וביציאתם 

 )יבי"א ח"י יו"ד סימן מב אות ט(עכ"ד.  לחוץ לארץ.

 

 איסר זלמן מלצרהגאון רבי 
את בשביל שרוב דבריו הם לברר גרש"ז אוירבך: לכתב בהסכמה לספר "מעדני ארץ" 

ומכיון שיש  ,הנהיגו גאוני ארץ הקודשים לפי היתר המכירה שפרטי הדינים היוצא

בעיקר ההיתר מחלוקת גדולה בין גאוני הדור בדור שלפנינו, לא אחפוץ להכניס ראשי 

 בין ההרים הגדולים.
 

 הגאון רבי עזרא עטיה
הגאון רבי יצחק יוסף שליט"א  מורנו ורבנו הרב הראשי לישראלהראשון לציון כתב 

לפני כארבעים  "פורת יוסף": מעשה שהיה בישיבת (טותרשביעית עמוד )" יוסףילקוט " וספרב

שנה, שבתחילה לא סמכו על היתר המכירה והיו קונים פירות וירקות שלא מהיתר 

מכירה. מנהל הישיבה בזמנו כששמע על כך, ביקש ממרן הראשון לציון הגאון רבנו 

ון רבנו עזרא עטיה זצ"ל, וינמק עובדיה יוסף זצ"ל שיגיע לביתו של ראש הישיבה הגא

בפניו את נימוקי ההיתר על מנת שיאכלו להשתמש בהיתר זה בישיבה, כי היה דוחק 

גדול והמחירים של פירות השמיטה היו יקרים. וגם הסחורה של השמיטה, היתה סחורה 

גרועה, והדבר גרם למיעוט אוכל לבני הישיבה. מרן הגיע לביתו של ראש הישיבה 

ארוכה הרצה בפניו את טענות המתירים והאוסרים. ראש הישיבה האזין  ובמשך שעה

בקשב רב לדבריו, והורה למנהל שיכול לקנות פירות וירקות מהיתר המכירה, ויפרסם 

שכל הרוצה להחמיר על עצמו, תבוא עליו ברכה, אבל בני הישיבה יכולים לסמוך על 

בישיבה ויבאר ללומדים את  ההיתר. וביקש ראש הישיבה ממרן שיבוא וימסור שיעור

נימוקי ההיתר. ולאחר מכן ליוה את מרן עד לרחוב, ושמח מאוד על הדברים. ואכן כך 

הנהיגו בזמנו בישיבה לאכול מפירות וירקות של היתר המכירה. לאחר מכן הגיעו כמה 

תלמידי חכמים לביתו של ראש הישיבה, והתמרמרו על ההחלטה לסמוך על ההיתר. 

שאכן להם יעשו שלחן לבד ממאכלים שלא מהיתר המכירה.  ,הישיבה ואמר להם ראש

וכן סיפר הגאון רבי בן ציון מוצפי שליט"א כי בזמנו היו אוכלים בישיבה מפירות וירקות 

של היתר המכירה, והיו סועדים בישיבה גדולי המקובלים שבדור הקודם, וכן רבנים 

הסבו האברכים שהחמירו על עצמם. ואברכים חשובים וכולם אכלו. והיה טור אחד שבו 

וכן סיפרו לנו כמה וכמה מגידי אמת מהאברכים שלמדו בזמנו בישיבה, והדברים 

 מפורסמים וידועים לכל מי שלמד בישיבת "פורת יוסף" באותה תקופה.
 

רבי עזרא עטיה ע"ה "מלשונו של מרן זצ"ל בשיעור שאמר:  (254 )עמודוכבר הבאנו לעיל 

את הרמי"ם שמחמירים, מפני שלא למדו הלכות שביעית, רק נכנס ביקש אותי שאקרא 

אז אמר לי תעשה לי טובה, תלך תדבר איתם,  להם במוח שלהם חזון איש אוסר, גמרנו.

תדבר על ליבם, תשפיע עליהם. הם נותנים הוראות לשמש, והשמש מסכן מה יודע. 

תי, נשארו כולם תדבר עם הרבנים האלו שידעו. תאמינו לי במשך שעה ורבע דיבר

פעורי פה, לא ידעו בכלל מכל מה שדברתי, שכך היתה דעת רבי יעקב שאול אלישר 

 ."וכל מה שהזכרנו, רובם לא ידעו, אולי אחד מהם ידע



ב|   006 ת  י ע י ב ש הה ד ג א ב ו ה  כ ל  ה

 

 הגאון רבי שלמה זלמן אוירבך
לבל יתקבל חס ושלום  ,כותב בהקדמה לספרו "מעדני ארץ": הנני מוצא לנכון להעיר

ראשי בין הרים גדולים ורמים גדולי הדורות אשר מימיהם  שום רושם כאילו הכנסתי

אלא מכיון שהיתר הזה שיסודותיו בהררי קודש נתקבל אנו שותים ומפיהם אנו חיים, 

מלבד יחידי סגולה גבורי כח עושי דברו ששומרים  ונהוג למעשה בכל ארץ הקודש,

כמה שידי יד כהה שביעית כדת וכהלכה, לכן הרשיתי לעצמי לבאר ולברר יסודותיו עד 

 ע"כ. מגעת, ולהציע לגדולי תורה היושבים על מדין את אשר נראה לענ"ד לנכון להעיר.
 

: מאחר שכלל גדול )שו"ת מנחת שלמה חלק א סימן מד(וכבר הבאנו לעיל שכתב הגרש"ז אוירבך 

אפילו אם יהיה , ושביעית בזמן הזה מדרבנן, "בדברי סופרים הלך אחר המיקל" בידינו

ר צווח ככרוכיא שהדבר אסור, ושהמתיר אינו אלא טועה, מכל מקום כיון שהמתיר האוס

אף אם ישאל איש את האוסר כיצד ינהג, מסתבר  גם הוא תלמיד חכם שהגיע להוראה,

ואין שעליו לומר על פי הכלל שכיון ששביעית בזמן הזה מדרבנן, הלך אחר המיקל. 

חיזוק ההיתר ועיין עוד במה שהאריך ב לחוש לקנותם מן הנוהגים היתר בדבר. עכת"ד.

 .ועוד בספרו מעדני ארץ ובשו"ת מנחת שלמה חלק א'ביסודות מוצקים וחזקים 
 

כשנבחרו הרבנים הראשיים  ]ערב שנת השמיטה התשנ"ד[,ומעשה שהיה בחודש ניסן התשנ"ג 

לישראל, הראשון לציון הגאון הרב אליהו בקשי דורון שליט"א והגאון הרב ישראל 

ר לאו שליט"א, וערכו ביקור אצל כמה מגדולי ישראל, ומהם אצל הגאון רבי שלמה מאי

זלמן אוירבך זצ"ל. בגמר השיחה, אמר להם הרב: "שנה הבאה היא שנת השמיטה, 

אבקש מכם תעמדו על היתר המכירה, למען הצלת הכלל של אותם חקלאים שיעבדו 

 בקרקעות גם בלי היתר המכירה".
 

 נשטייןהגאון רבי משה פיי
: אתרוגים שנשלחו מארץ ישראל לחוץ )חלק א אורח חיים קפו(כתב בשו"ת "אגרות משה" 

לארץ בסוף שנת השמיטה, מאת פרדסנים שעשו על פי היתר המכירה של הרבנות 

הראשית בארץ ישראל, ורב אחד מחוץ לארץ אסר אותם מפני שהוא מתנגד להיתר 

השיב הרב, שאין לחוש בפירות שביעית.  שום איסור סחורההמכירה, ולדעתו יש בזה מ

לדברי האוסר, ויכולים לכתחילה לצאת ידי חובת המצוה באתרוגים אלו, כי פשוט 

שמכיון שסוחרים אלו עושים על פי הוראת בית דין של הרבנות הראשית, אין בזה 

אין עליו שום חטא. שאפילו אם  בודאי העושה על פי הוראת בית דיןאיסור כלל, כי 

כל זמן שלא עמדו כל חכמי הדור למנין, ונפסק שלא לומר שאין הלכה כמותם,  תמצא

וכמו שבמקומו של רבי  כמותם, העושה כמותם יש לו על מה שיסמוך, ואין לו שום חטא.

 בימקומו של ריוסי הגלילי לא חטאו כלום במה שהתיר להם בשר עוף בחלב, וכן ב

אף למול בשבת,  סכיןם לעשות היו כורתים עצים לעשות פחמישאליעזר הגדול 

ולכן גם בנידונינו, לא שייך כאן קנס, ולא סיוע איסור סקילה. בהוא שהאמת להלכה 

 בידי עוברי עבירה כלל. ע"כ.

 

 הגאון רבי אליהו בקשי דורון שליט"אהראשון לציון 
 סומכת מה על רבים שאלתמתייחס הרב ל )חלק ד סימן סב(בשאלות ותשובות "בנין אב" 

 ,שביעית קדושת להפקיע כדי קרקעותה מכירתאת  להתיר כיוםהראשית  ותהרבנ

 קיום של או נפש פיקוח של שאלה כל ואין ,הכרחי אינו במדינה החקלאות כשענף

 כיוןו .קדמוניות בשנים המתיריםהרבנים  שהורו כפי ,בשדות יעבדו לא אם ץבאר הישוב
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 חושבים הנתונים את מכירים שאינם ורבים כל בפי נידוש הנושא, השבע שנת שקרבה

 .המכירה היתר בהוראת גס בםישל המתירים הרבנים את

 

 הראשית הרבנות החליטהלפיהם ש הטעמיםו הנתונים, העובדות את להביא הנני

 יש ,במחלוקת שנוי המכירה היתר כידוע .א"תשס בשנת המכירה בהיתר להשתמש

 למעשה הלכה והורו בו מצדדיםש ויש ,כלל תקף שאינו ברווס אותו ללושש עולם גאוני

 הדבר הורו המתיריםהרבנים  גם אולם .ההלכתיות השאלות למרות בו להשתמש

 מידי בהיתר להשתמש שאין במפורש וקבעו ,שונים אילוצים מתוך שעה כהוראת

 גם כן על ,נוישת הנתונים אם לצמצמו או ממנו להמנע בהקדם להשתדל ויש ,שמיטה

 להמשיך מקום יש אם שנים שבע מידי דנה המכירה תרבהי להשתמש שנאלצת הרבנות

 .כהלכתה השבע שנת את לשמור המאפשר הזמן שהגיע או השעה הוראת את
 

 רבי ג"הרה עמיתי נכנסנו ד"תשנה' השמיטהשנת  ערב לכהונתנו הראשונה בשנה

 זלמן שלמה רבי הגדול הגאון של ברכתואת  לקבל ואני א"שליט לאו מאיר ישראל

 שהוא שלמרות [בנפרד אחד לכל] לנו ואמר ,ד"תשנ לשמיטה ביחס ודברנו ל"זצ אוירבך

 שרוב אבל כיון ,כהלכתה שמיטה לשמור ויש הקרקעותמכור את ל שאין מהסוברים

 ובאותו המכירה. היתר את לקיים הרבנות על בדבר, לעמוד יכול לא בארץ הציבור

 לכלל לדאוג הרבנות ועל לסמוך, מי על יש שודאי בראשונים מקורות הביא אף מעמד

 קבלו הרבנות, מטעם השמיטה בהלכות שעסקו הרבנים המכירה. את היתר ולהנהיג

 וכדומה. המכירה שטרי על בשאלות גם ל"זצ ז"מהגרש ותושיה עצה הדרכה
 

הרבנות ש ,בשמיטה העוסקות הועדות לשאר הראשית הרבנות בין היסודי ההבדל

 לצרכיהם לדאוג שיש הכהלכ השמיטה ישומר ציבור רק לא עיניה לנגדהראשית 

 עושי כח גבורי החקלאים רק ולא, שביעית לשומרי למהדרין כשרים וירקות בפירות

 ציבור גם כלל עיניה לנגדאלא  ,נפש במסירות הארץ שבת את השומרים דברו

 הארץ, שביתת בעוון להכשל שלא המבקשים ומסורתיים רבים דתיים וביניהם החקלאים,

 שנברר. כפי הארץ את ולהשבית כהלכתה שמיטה לשמור יכולים ומאידך אינם
 

 להזדקק לא כיצד ולברר דרכים לחפש הרבנות התחילה ,הקודמת השמיטה במוצאי כבר

 וישבנו בנושא איתן רפאל מר דאז החקלאות לשר בנידון פנינו ,המכירה להיתר

 מבחינה פרי נשאו לא דיוניםסוף דבר ה .בדבר הנוגעים המשרד ראשי עם בישיבות

 מועד מבעוד. השתנה שבקדושה דבר לכל והיחס הממשלה כשהוחלפה ובפרט ,מעשית

 יש ואם ,לו להזדקק ולא המכירה היתר את לבטל אפשר אם הנתוניםאת  לברר נערכנו

 הוחלט בירור ולאחר ,א"תשס בשנת גם המכירה בהיתר לנהוג שעה בהוראת להמשיך

 להזדקק א"תשס בשנת גם להורות ראשיתה הרבנות בפני להמליץ הרבנים בועדת

 לחקלאים רק אלא גורפת בצורה לא תעשה שהמכירה בתנאי אולם ,קרקעות למכירת

 תעשה והמכירה ,הדבר להם שיובהר לאחר וזאת .להיתר נזקקים ברירה שבחוסר

 שאכן ויברר ההלכהאת  לו יבהיר שהרב לאחר ,האיזורי הרב בפני חקלאי כל בחתימת

 והן ,ההלכה מבחינת הן ,ביותר משמעותי זה שינוי .בשמיטה שדהואת  רלהובי יוכל לא

 הראשית הרבנות מועצת בפני הובאו הדברים .ההיתר צמצום לקראת חשוב כצעד

 .שעה כהוראת הדבר אישרה והמועצה ,הועדה בריח הרבנים עם יחד בדבר שדנה
 

 :המכירה להיתר להזדקק שהוכרחנו והטעמים הנתונים לווא
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 עם אלא שנתי עונתי בסיס על בנויה אינה בימינו החקלאות ,קדמוניות ניםכבש שלא

 של בטווח אלא ,הגידול בעונת הנזקק הצרכן לצורך רק אינו השיווק ,ארוך לטווח תכנון

 ואף ,מספר לשנים נזק לגרום כדי בה יש שנה של והשבתה, מראש חוזים עם שנים

 ,מקומי לשווק ולא ליצוא נועד ברובו במדינה החקלאי הענף .הקניינים את לאבד

 כדוגמא ,הענף להתמוטטות ואף מסחרי להפסד לגרום יכולה אחת שנה של והשבתה

 תחרות יש ,ל"בחו ניםילקני שנתיים רב חוזים עם ליצוא מיועדים ברובם ההדר פירות

 השוק לאיבוד תביא שנה של והשבתה ,וכדומה מספרד אחרים שווקים עם מתמדת

 .בענף והתמוטטות
 

 ,שביעית בקדושת הגדלים הפירותאת  ץ לארץלחו ליצא איסור יש ,מכירה היתר בלי

 נהנאי והשאלה ,לצמיתות לא אם שנים למספר יתמוטט הענף ל"לחו יצוא ומבלי

 החלק הפרדסים בעלי אולם ,ההדרים ענף מבלי גם להתקיים יכולה המדינה ,כלכלית

 החלק ואילו לשנים, מחייתם מקור את יאבדו הרבנות, להוראת שישמעו שבהם המזערי

 לא הארץ באיסור, בשביעית יעבוד הרבנות, להוראות ישמע לא ברור גדול היותר

 יכשלו בארץ וגם באיסור, ל"לחו ישווקו שביעית קדושת להם שיש תשבות, פירות

 וענף וכדומה, ונעבד שמור ובאכילת שביעית, פירות בהפסד שביעית, בפירות בסחורה

 .המכירה היתר ללא להתקיים יכול שאינו מהענפים דאח רק הוא זה
 

 אגודת ראשי עם בדברים באנו .הכרמים בעלי את המפרנס הגפן ענף ,נוספת דוגמא

 ,ביקבים היינות כשרות עקב מתמיד בקשר תםיא נמצאת שהרבנות והיקבים הכורמים

 .המכירה היתר בלי להתקיים יכול אינו זה ענף שגם והתברר
 

אליו  פנייתנו בעקבות הגפן מועצת ל"ומנכ האיכרים התאחדות שיאנ תשובתמ להלן

 הענף מן .דונם 85,555-כ על משתרע בישראל היין גפן ענף: המכירה היתר בענין לבירור

 בענף וטיפול פרנסתם, כל הוא הכרם ענף שלמרביתם חקלאים, 2,222-כ מתפרנסים

 היין כרמי תפוקת .לבתיהם קרוב לעבוד רגישים באזורים ריםלג מאפשר הכרם

 הרס תהיה אחת לשנה בכרמים הטיפול והפסקת ,₪ מליון 2,5-בכ מסתכמת בכללותה

 פרנסה להם שאין אלה מכורמים ניכר שחלק ספק ואין הכורמים. מרבית של כללי

 ,בציר ללא בכרמים לטפל שמיטה בשנת שניתן למרותו רגל. לפשיטת יגיעו אלטרנטיבית

 ניתן לא הנזק שאת ספק ואין ,כרמיהם את לעבד רבים םכורמי יתקשו תמורה ללא הרי

 .ניזוק צאי כורמיםה ציבור ,אחת בשנה לשקם יהיה
 

 הייצור עובדי כל עובדים, אלפי המעסיקים יקבים 32-כ כולל בכללותו היין גפן ענף

 הם העובדים מיתר גדול חלק גם .היין כשרות על לשמור כדי וזאת ,דתיים אנשים הינם

 מעמל בכבוד המתפרנסים ילדים מרובות משפחות עם צנועים אנשים ,תמסור שומרי

 והענפים היקבים עובדי שאר וכן לחם, פת לידי תביאם ,לשנה עבודתם הפסקת .כפיים

 הענף. את המלווים
 

 יגרום שנה למשך הייצור והפסקת ,₪ מליון 455-כ הוא היין ענף של הארצית התפוקה

 ששרשרת ספק ואין זה, לענף ובעקיפין ישירות הקשורים מפרנסים 7,022-בכ פגיעה

 אנשים. אלפי עמה תגרור התמוטטויות
 

 החל שלאחרונה הענף את יחסל זה בענף כירההמ היתר שביטול ספק אין ,לסיכום

 מסוגלים ואינם בנויים אינם זה ענף עובדי, בו העוסקים את בכבוד ולפרנס להתבסס

 . ע"כ.בכללותו הענף והשבתת פעילות הפסקת של שנה לספוק
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 מהאוכלוסיה ניכר חלק מעסיקה ואינה ירדה בישראל שהחקלאות שלמרות לציין יש

 הם הכמויות ף על פי כןא ,מהיצוא אחוז חמשה על עולה אינו החקלאי היצוא ואחוז

 פירות איצו ,דולר מליון 105-כהוא  שדה דולייבג היצוא :כדוגמא ,ביותר תומשמעותי

 של הכלכלי ההפסד לא היא הבעיה ועיקר ,דולר מליון 244 רחיםפיצוא  ,דולר מליון 245

 זה מענף המתפרנסים החקלאים מספר אלא ,עמו להתמודד יכולה שאכן ,המדינה

 כלכלית רק היתה השאלה ואילו .השמיטה לשנת רק לא פרנסתם מקור את שיאבדו

 אולם ת,שביעי לשומרי' ה ברכת על ולבטוח להקל שלא היה מקום אנשים, אותם לגבי

 את יעבדו להם, נתיר לא אם גם בארץ, מהחקלאים גדול שחלק ספק כל מעל לנו ברור

 שיעשו ומסורתיים דתיים חקלאים של ניכר חלק ביניהם ויש באיסור, בשביעית הקרקע

 להם מאפשרת המכירה היתר ל ידיע והרבנות איסורים, לעבור שלא רצונם למרות זאת

 השביעית. מצות על לעבור שלא
 

 של נפש הפיקוח על הדגש הושםים, הרבנבזמנו  וגישהנה המכירה היתרבש נכון והנה

 ל ידיע להתקיים יכולה היתה שלא ישראל ארץ ישיבת תמצו ועל ,התושבים קיום

 הסיבה היתה לא שזו יווכח בכתובים המעיין אולם ,המכירה היתר בלי החקלאים

 הוזכר החקלאים על ידי יסוריםא במניעת הצורך המכירה, הותרה בגללה שרק היחידה

סבא ]ל המור שמן בספר ועיין החקלאים. של הכלכלי קיומם וכן להיתר, מספקת כסיבה

 שדה למכור המתירים ראשוןשהוא היה הגאון מהר"ם רוביו אב בית דין חברון[  דמשפטים

 לקיים כדי ובעיקר ,הקרקע בעל של כלכלית שאלה מפני זאת התירו ,בשביעית לנכרי

 תיקון נעשה לא "אם ו לשונו:וז ,בארץ בחקלאות לעסוק שיוכלו ישראל ארץ ישוב מצות

 בקרקע חניה לישראל להיות גורם יהיה הלזה, התיקון שעל ידי באופן ממכשול, להצילו

 ענף קיום י זהולפ כנודע". מצוה זה ובכגון בארץ, כרמים שיקנו יותר ארץ ישראל

 שהענף סיכון יש שבלעדיו ,ההיתר קייםל רב משקל בו שיש ודאי ,בארץ החקלאות

 .החקלאות ענפי בכמה המצב שלצערנו כפי ,בארץ לזרים ימסר או יתמוטט
 

 המכירה בהיתר יש ,שביעית מאיסור ישראל חקלאי את להציל הגדול השיקול מלבד

 החקלאות ושטחי את הכרמים נציל לא שאם לפי ,כולו מהציבור מכשול להסיר כדי

 שביעית, קדושת בהם תהיה הפירות באיסור, יעבדו רמים והשטחיםהכ שביעית, מאיסור

 לשוק, תכנס הסחורה ספיחים, באיסור כאסורים יגדלו השדה יבולי ונעבד, שמור ואיסור

 באיסורים. יכשלו ישראל במדינת מהצרכנים גדול שחלק לנו וברור
 

 יאכלו וספיחים שביעית שפירות הגדולה המכשלה מלבד ,המכירה מהיתר נמנע אם

 במערכת גדולה יותר למכשלה יביא הדבר ,בכך יזהרו שלא יהודים ל ידיע בארץ

 יהיו בארץ והירקות הפירות כשרוב ,השמיטה לשנת רק לא וזאת ,בארץ הכשרות

 יהיה שלא כיון תתמוטט, בארץ הכשרות מערכת שכל גדול חשש יש ,שביעית באיסורי

 יוותרו מהסוחרים ניכר חלק ,שביעיתב המותרת הסחורה תספיק ולא ,אחר שוק לפירות

 פירות ויכניס יערים ההשגחה במסגרת שישאר מי וגם ,והפיקוח הכשרות תעודות על

 שלכל הדבר ופירוש ,ביותר גדול יהיה הכשרות למערכת וההיזק ,אסורים וירקות

 ביד עלה יעתא דשמיאבס כיום ,כדוגמא .יודעים ובלא ביודעים מכשלות יגרמו הציבור

 קוחיפ יש ,ומושמד באיבו נקטף הערלה בשנות הפרי ,ערלה מפירות להשגיח הרבנות

 נקי ,בפיקוח המשווק בארץ הפרי רוב ,ההפסדים ולמרות ,וכרם מטע כל על צמוד

 מכירה היתר ללא יעבדו השמיטה בשנת הפרי ומטעי הכרמים רוב אם .ערלה מחשש

 שווקים שימצאו לפי עהשבו שני בשאר גם כן לעשות יתרגלו הרבנות, השגחת וללא

 וכלל לטמיון, ירדו ערלה מפרי להשמר הרבנות מאמצי וכל כשרות, תעודות מבלי
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 טבל לאיסורי והוא הדין מהתורה, רבים לדעת שאיסורו ערלה בפרי יכשל ישראל

 את ויכשילו את ההשגחה, יבטלו בשמיטה החומרה שעקב למסעדות והוא הדין וכדומה,

 שלמעלה התברר בארץ, הפירות מגדלי עם בבירור ת.האסורו מאכלות בכל הציבור

 השנים, בכל מהרבנות להתנתק יאלצו המכירה, היתר ללא מהמטעים, אחוז מחמישים

 כולה. הכשרות למערכת סיכון יש כך ועל ידי

 

 האוסר הבשר חוק שמירת על בתוקף עמדו הדתיים העסקניםו שהרבנות לזכור יש

, כי ברורה מסיבה ,כשרות השומר לציבור כלל ועדמי ושאינ אף ,טרף בשר לארץ באילי

 הכשרות מערכת את תמוטט טרף בבשר הארץ הצפתמכשול מהעם, גם מלבד הסרת 

 ,גדולה לאוכלוסיה ארצית כשרות מערכת לקיים אפשר שאי משום ,ההשגחה אף על

 השדה וגידולי הארץ פירות רוב אם השמיטה בשנת והוא הדין .לרוב טרף בשר כשבארץ

 לזכור ויש השנים. לכל הכשרות כולה מערכת את וימוטטו לשוק יכנסו כשרים, יהיו לא

 נוכל ולא ,הרבנות בהכשרורוב המקומות הם  ,הציבורים והמוסדות הצבא מטבחי שכל

 המכירה. היתר מבלי בהכשרים לעמוד

 

 מכשול ומניעת ,רבים חקלאיים של נסתםרפ שאלת ,עינינו לנגד כשעמדו הדברים לאור

 ,באיסור שביעית פירות מאכילת מרבים מכשול מניעת ,בשביעית מעבודה רבים של

 ערלה באיסור יכשל רחב וציבור ,הכשרות מערכת תתמוטט מכך כשתוצאה ובעיקר

 ,זו בשנה גם מכירה בהיתר המתירים על לסמוך החלטנו ,דאורייתא וטריפות ונבילות

 .גורפת בצורה ולא טיתפר בדרך האפשר ככל ולעשותו ההיתר לצמצם נסיון תוך

 

 ,כלל חל ואינו דעת בגמירות אינו ירהכהמ מעשה כל גדוליםכמה  דעתלש נכון ואמנם

 כאן אין כן ואם ,עבירה לדבר שליח אין איש החזון ולדעת שליח ל ידיע כשנעשה בפרטו

 הקושי ולמרות ,נידונו כבר ואל שאלות אולם .בתקנתם חכמים הועילו ומה ,כלל מכירה

. וקיימת תקפה שהמכירה בדעה המכירה התירו המתירים ,הקרקעות כל מכירתב הגדול

 גם אולם[. הדורותגדולי גאוני ו]וכמבואר לעיל בהרחבה בביאור נימוקי ההיתר על פי 

 רוב הכי שבלאו הנסיבות בתוקףאך  ,כלל תופסת שאינהכפי שיטתם  נניח אם

 יהיו ואל שוגגים יהיוש מוטב" :הכלל נאמר זה בכגון ,בשמיטה יעבדו החקלאים

 שהמכירה נניח אם שגם לפי .דרבנןשהוא מ הזה בזמן שביעית באיסור בפרטו ,"מזידים

 המכירה היתר סמך על את הקרקעות יעבדו לדעתם, לפחות כשהחקלאים תופסת לא

 שהמכירה לסברתם שוגגים יהיו הפירות אוכלי וגם מזידים, ולא שוגגים רק יהיו שיסודר,

את  שיעבדו מזידים יהיו כלל, את המכירה נעשה לא ואם יסור.את הא הפקיעה

 מזידים, שכשיהיו ובפרט יעבדו, ף על פי כןוא לעבוד שאסור ברורה בידיעה הקרקעות

 ואם דאורייתא, באיסורי ויכשילו ויכשלו והשגחה, הכשר יקבלו שלא למצב יביא הדבר

 כדי עילה לשיטתם,מו אינה בפועל אם גם את המכירה, לעשות שכדאי בודאי כך

 אם נפשך ממה ,מכירהה של האיסור לעצם ובאשר מזידים. ולא שוגגים שלפחות יהיו

מכל  חלה אינה ואם ים רבים כמבואר,מאיסור הצלה תועלת שיש הרי המכירה חלה

 ,ל כל פניםעו ם.מזידי יהיו שלא הצלה רקאלא  ,איסור גם כאן שאין הרי ,סיבה שהיא

 את המדריכים לרבנים ובהוראות הרבנות פרסומי בכל ,רבהיתהגדול  הצורך למרות

 כח גבורי ועל ,שעה בהוראת בדוחק היתר הוא המכירה שהיתר הבהרנו, החקלאים

עד כאן מדברי . המכירה היתר ללא כהלכתה שמיטהאת שדותיהם ב לשמור דברו עושי

 הרב בשו"ת "בנין אב".
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 דרך ארץמחלוקת ב
הגאון רבי יצחק יוסף שליט"א  מורנו ורבנו שראלהרב הראשי ליהראשון לציון כתב 

אף , רוח חיים וין בספר'מוולאז און רבי חייםהג: כתב תריח(שביעית עמוד )" ילקוט יוסף" וספרב

ה ועם כל זה יזהר בנפשו מלדבר בגא ,על פי שניתן לנו רשות ללחום מלחמתה של תורה

פעם אחת ש כתב,שם הגדולים בספרו ומרן החיד"א  .אך בענוה יתירה וכו' ,וגודל לבב

ונמשכו הדברים עד שאחד מבני החבורה דיבר  ,היו יושבים תלמידי חכמים ולומדים

, תנמנם והענישוהו בחלום על דבריוהותיכף  ,"היכל קודש"קצת שלא כהוגן על הספר 

יזהר לכלכל דבריו  ,ולכן הירא לנפשו .וייקץ ויגד לחבריו להזהיר על כבוד הספר ומחברו

של המחברים שלפניו. ועיין  םה בגחלתווויזהר שלא יכ ,הלחמו מלחמתה של תורהביום 

שמהר"א מני נענש על  ,מני שבראש ספר זכרונות אליהו אליהו ר"בתולדות הגאון מה

עיון  יחולקים בהלכה בלה םותובפרט א .הרש"ש בקבלה רוששתקף בחריפות את פי

פרט אלפי וב ,ןוי להציל רבים מעוההיתר נעשה כד ,לפי כל המבואר לעילוהרי  ,היטב

ל ימשיכו לעבוד בשביעית כרגיל ויעברו ע ,את היתר המכירה החלקאים שאם לא יעשו

 ויכשילו את רוב הציבור באיסור ספיחים ועוד ועוד. ,כל איסורי שביעית בלא שום היתר
 

המתירים  ראשונה בטענותבהרי שיש להתייחס בראש ו ,ובאמת אם רוצים לחלוק בהלכה

שיש לעשות זאת בדרך ארץ  ,ועוד ם.ולא להסתפק בסיפורי ,והאוסרים לגופו של ענין

 ,לא ימצא שום רב הירא וחרד לדבר ה' שיתיר דבר כזהשולא לכתוב  ,וכדרכה של תורה

ובכך באים  ,אבל אינו בגדר הירא וחרד לדבר ה' משמע מזה שאכן נמצא רב שמתירש

ונכשלים באיסור ביזוי תלמיד חכם שהוא  ,דרבנןמעל שביעית את הציבור להרתיע 

שגדולי עולם היו אלה שהסתמכו על  ארבהתוכבר  ד כנודע.ומהתורה ואיסור חמור מא

ה זצ"ל על פי פסיקתו של מרן רא עטיזוגם מורינו ראש הישיבה הגאון מוהר"ר ע ,ההיתר

ו מישהוהיאך כתב . בזמנו להסתמך על ההיתר "פורת יוסף"הורה בישיבת  (שליט"א)

יצא מרבני הראשון אדרבה ההיתר הלא  ,שכל רבני הספרדים כתבו להחמיר בזה

הראשון לציון הגאון רבי יעקב שאול אלישר, והראשון לציון הגאון רבי מאיר הספרדים 

הסתמך לורבים המה שכתבו  ,ישועות מלכוגאון מקוטנא בעל וכמו שהעיד הפאניז'ל, 

ך אוירב הגרש"זקוטלר,  אהרןרבי  ,ראנקהגרצ"פ פ, הישכיל עבדי ה,על היתר המכיר

 כמובא לעיל. ועוד גדולי עולם

 

 ,לות אשכנז כתבו כמה קולות בזהיצא וראה בענין איסור חדש שכמה מגדולי רבני קה

וגם המשנה  ,בכל תוקף והב"ח והגאון מוילנא וכל חכמי דורו חלקו על קולות אלאילו ו

נוהג בזמן הזה מן  חדשאיסור שרוך ושם דעתו של מרן השלחן ע ,ברורה החמיר בזה

 ,ורבים מאחינו בני אשכנז בחוץ לארץ ששם מצוי איסור חדש ם,וגם בשל גויי ,התורה

להתחשב כלל בדעת  יואף נותנים הכשרים למסעדות ומאפיות בל ,בזה בשופי םמקילי

על זה אינם  מהתורה,איסור חדש שהוא  ,וראה זה פלא ושאר הגאונים האחרים. מרן

איסור  ס ושלוםבא לבטל חמכירה ואין ההיתר  ,א מדרבנןיואילו על שמיטה שה ,םצועקי

ועל זה הם  ,ניםיאלא שמסתמכים על מעשה המכירה הנעשה בכל אופני הקנ ,דרבנן

ומה גם שיש המסלפים דבריו של מרן אאמו"ר  ?!צועקים והופכים זאת לויכוח השקפתי

 ,דת חסידות בעלמאין הזה היא ממשביעית בזמשוטוענים שהוא מסתמך על הסוברים 

סימן )אחר שמרן פסק בבית יוסף  ס ושלום,ועל זה טוענים שהוא עוקר את השלחן ערוך ח

שמיטות שחכם  שתיומעשה שהיה לפני . אתמהה. שביעית בזמן הזה מדרבנןש (שלא

 ,היתר המכירה בשביעיתענין ב (שליט"א)והרבה להקשות על מרן  ,אחד הוציא חיבור

גמרת "ואמר לו עליו, כעס  ,גיש את הספר למורינו הגרב"צ אבא שאול זצ"לוכאשר ה



ב|   011 ת  י ע י ב ש הה ד ג א ב ו ה  כ ל  ה

 
וסירב לקבל ממנו את  ,חכם עובדיה"להוכיח את כל העולם עד שהתחלת להוכיח את 

בעל כאילו יהא רואה  ,כל האומר שמועה מפי אומרה :ירושלמי. וכבר אמרו בהספר

 עכ"ד. השמועה עומד כנגדו.

 

ת נֶׁעְּׁ " ִהי ָהֱאמֶׁ תַותְּׁ רֶׁ  "דֶׁ
לצערנו הרב, קיים עיוות גדול בקרב הציבור בענין זה. ישנם אנשים אשר בשמיטות 

הקודמות הורו להם שיש איסור גמור לאכול מהיתר המכירה, וכל האוכל מפירות 

וירקות אלו כאילו אוכל נבילות וטריפות, והכלים שלו צריכים הכשר בהגעלה. עד 

ו לעיל שכך אמר מרן רבנו עובדיה יוסף זצ"ל היכן הפליגו! הרחיקו לכת. וכבר הבאנ

יבוא אדם יפטם אותך בכל מיני דברים, ואתה חושב אולי הוא בשיעורו, וזו לשונו: 

כי יש ספרים שסילפו את האמת, היתה לו למחבר מגמה כדי לאסור, לא כדי  צודק.

ו עד תירא ...להחמיר אלא כדי לאסור, שיחשבו כולם שזה איסור מוחלט כמו בשר חזיר

איפה הדברים מגיעים, מסלפים את האמת, כי רוצים דוקא לאסור, בכח וביד חזקה. מה 

כל זה כמו שאמרתי סמיות עיניים יש כאן, פשוט מאוד עיניהם  ..שמותר, רוצים לאסור.

יש הרבה רבנים בשיעור אחר:  עוד אמר מרן זצ"ל עכ"ל. רעה שיש רבנים שמתירים.

בכנות שזה אסור, אבל כל אלו מסכנים שחושבים ככה, שבאמת, בצדק,  טועים, חושבים

הם לא ראו הרבה ספרים שאמרתי לכם שמפיהם אנו חיים, ואולי לא שמעו את שמעם 

יש כמה דברים שנעלם מעיניהם של האוסרים, מפני שלא ידעו אותם. הרבה  ...מעולם

ו מכל פעמים אני מדבר עם איזה רבנים שמחמירים, והם פוערים את פיהם, לא ידע

אחרי ששמעו את הדברים האלה, אמרו לי: פקחת את העיניים שלנו,  ...הספרים האלו

אחרים לגמרי, לא ידענו מכל הדברים האלה! ובאמת לא ידעו מפני  נתת לנו מושגים

עה אחת מוטעית שהולכת לפי שביל אחד, מדים את כל הפוסקים, שומעים רק דשלא לו

 עכ"ל. זה לא נכון.ומטרה אחת מיוחדת, מטרה להחמיר, ו

 

כמה סכסוכים נגרמו במשפחות רבות בין הורים לילדיהם מחמת כך, כמה עוגמת 

סיפר לי ידיד, שמרוב שהכניסו לו בראש שאסור באיסור חמור לאכול מהיתר  נפש.

המכירה, הורה כן גם להוריו אף שאינם נמנים על ציבור המדקדקים במצוות כל 

סחורה לא סחורה, והמחיר יקר, וצריכה לקנות כך. ואמו היתה כועסת ורוגזת שה

דווקא ממקום מסוים. כשראה שאמו כל כך בצער, היה נוסע בעצמו נסיעה של 

שעה וחצי!!! מעירו עד לירושלים, כדי לקנות פירות וירקות, כי שמע ששם ישנה 

 כתבכבר הבאנו לעיל מה שוסחורה טובה יותר. וכל זה מחמת שסילפו את האמת. 

, שמים בידי יענש ענוש, ההלכה נגד לאחרים המחמיר :זצ"ל י'פלאג חיים רבי הגאון

 יום שאין חבירול אדם שבין עברות על כעובר דינוו. ישראל של ממונם שמאבד

מאוד  , חבלחבל ין עוד לעיל מלשונות הגאונים זצ"ל.יעו .ושלום חס מכפר הכיפורים

כיבוד ומורא אב ואם,  להחטיא את הבנים בחוסר שמסלפים את הדברים, וגורמים

ונכשלים ומכשילים לאחרים בכעס שהוא עוון חמור מאוד, עד שאמרו חז"ל שכל 

הכועס כאילו עובד עבודה זרה, והכל בשביל חשש של חסידות שהיא, לדעה 

 מסוימת שרבו החולקים עליה, ובשמיטה בזמן הזה שהיא מדרבנן!!!
 

]מה שודאי אין  -לוקת שקולה הגע עצמך, הלוא גם אם היינו אומרים שיש כאן מח

זה נכון, כי מי שלומד באמת את הענין עם המקורות והפוסקים, אי אפשר שיתעלם 

מדעת כל אותם גדולי עולם המתירים, וראיותיהם הברורות, ותשובותיהם על 
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לך : ספק בשל סופרים, הז ע"א(מסכת עבודה זרה )הרי כלל גדול בידינו  -שאלות החולקים[. 

 .אחר המיקל
 

 :]בקצרה[ גדולי עולם שהבאנו לעיל, ומהםאותם מה שכתבו  ומה יענו על כל
 

 להקל המנהג שפשט בדבר להחמיר ברבים להורות אין ,הדעות "לכל -מרן החיד"א 

 .בתשובותיהם" הפוסקים כן ופסקו
 

ושהמתיר "אפילו אם יהיה האוסר צווח ככרוכיא שהדבר אסור,  -הגרש"ז אוירבך 

כיון שהמתיר גם הוא תלמיד חכם שהגיע להוראה, אף אם ישאל אינו אלא טועה, 

שכיון ששביעית בזמן  ,איש את האוסר כיצד ינהג, מסתבר שעליו לומר על פי הכלל

 אין לחוש לקנותם מן הנוהגים היתר בדבר".על כן, הזה מדרבנן, הלך אחר המיקל. ו
 

ית דין, אין בזה "כיון שסוחרים אלו עושים על פי הוראת ב -הגר"מ פיינשטיין 

איסור כלל. שאפילו אם תמצא לומר שאין הלכה כמותם, כל זמן שלא עמדו כל 

 אין לו שום חטא".העושה כמותם  חכמי הדור למנין, ונפסק שלא כמותם,
 

 סיכום
היתר וירקות של מפירות  כל הרוצה לאכול לאור כל האמור בסייעתא דשמיא,

מתבסס יתר השום חשש כלל ועיקר, כי היהיה לבו סמוך ובטוח שאין בזה המכירה, 

אשר מפיהם אנו חיים,  על דעתם של גדולי הדורות, גדולי עולם וענקי הרוח

חברון מחבר שו"ת שמן המור, הראשון  אב בית דיןהגאון מהר"ם רוביו  ומהם:ודבריהם הם לנו לעיניים. 

 אב בית דיןניז'ל, הגאון רבי יצחק אלחנן לציון הגאון רבי יעקב שאול אלישר, הראשון לציון הגאון רבי מאיר פא

ביאליסטוק,  אב בית דיןקוטנא, הגאון רבי שמואל מוהליבר  אב בית דין ישראל יהושע טרונקנא, הגאון רבי ובק

קאליש, הגאון רבי מרדכי  אב בית דיןסטוויסק, הגאון רבי חיים אלעזר וואקס  אב בית דיןהגאון רבי יהושע לאנג 

אלחדיף ורבי משה  אהרןבויסק, הגאון רבי שמואל קלפפיש, הגאון האבני נזר, הגאונים רבי  יןאב בית דאלישברג 

אלפנדרי גאוני טבריה וכל בית דינם, הגאון האדר"ת, הגאון רבי נפתלי הרץ הלוי, הגאון רבי יוסף צבי הלוי, 

אנק, הגאון רבי עובדיה הדאיה, הגאון רבי יוסף ענגיל, הגאון רבי אברהם יצחק הכהן קוק, הגאון רבי צבי פסח פר

הגאון רבי שלמה זלמן הגאון רבי רפאל כדיר צבאן, הגאון רבי רחמים חויתה הכהן, הגאון רבי אהרן קוטלר, 

וכן נהג מרן הראשון לציון, ראש כל בני הגולה, פוסק הדור, גאון עוזנו ותפארתנו, רבנו  .ועוד אוירבך

בנו שיבדל לחיים טובים  , כאשר העיד לי פה אל פהעובדיה יוסף זצ"ל בביתו במשך שנים רבות

 וארוכים מרן הראשון לציון והרב הראשי לישראל הגאון רבנו יצחק יוסף שליט"א.
 

הראשון לציון רבנו עובדיה יוסף זצ"ל, פוסק הדור מרן  התבטא ,פעמיםוכמה כמה ו

 :בשיעוריו הרבים לשונות אלוב
 

 .ה, אין לי ספק בזה!"היתר גמור לאמיתה של תור "היתר מכירה
 

, יש לו כר נרחב להקל בפשיטות, בלי שום פחד בלי אכול היתר מכירה"מי שרוצה ל

שום אימה, אני אומר לכם בפשיטות. הלוואי שכל הדברים יהיו ברורים כמו ההלכה 

ההלכה ברורה שזה מותר אפילו לקנות . הזאת שהיא ברורה כשמש בצהרים

 מת עינים".לכתחילה מפירות של תנובה בעצי
 

"ברוך ה' שיש לנו תורה אמיתית... תורת אמת בלי משוא פנים. וכי זו חכמה לשבת 

ולהחמיר על הבריות?! כמו שאמרנו, אחרי שיש לנו פוסקים שמפיהם אנו חיים, 

וקיימו את הענין של המכירה, כל אחד ואחד יעשה כמו שאמרתי, ויסמוך על דעת 
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 ."המתירים, כי הם גדולי עולם
 

וך ה' שיש לנו דרך של היתר, כל הגאונים שהתירו היו גאוני עולם, והדרך הזו "בר

סוגה בשושנים, נכונה וישרה, וכל מי שרואה את ההלכה, מעיין בה, רואה שהכל 

 אמת".
 

"וכי אנחנו נתעלם מכל הראשונים האלו ונתפוס רק את דעת המחמירים? נחפש פה 

 של תורה בצורה כזאת!".חומרה ופה חומרה, זו הדרך?! לא זו דרכה 
 

"כך שנינו בגמרא, מי שיש לו מעות הרבה ורוצה לאבדן, יקנה כלי זכוכית, זה גם 

 סקה, במקום כלי זכוכית יקנה אוצר בית דין".יכן ע
 

ספק,  -חס ושלום איזה סירכא  בהיתר המכירהאילו היה וכך סיכם מרן בשיעורו: 

אני אומר לכם דעת  פוסק לכם, אני לא הייתי אומר לכם שזה מותר כרגיל. אני

ללכת עם ראש בקיר, שילך התורה, דעת הפוסקים שמפיהם אנו חיים, מי שרוצה 

הכל מותר, אבל אדם שרוצה להחמיר, דוקא אם  ן הדיןמ ,כמו שאמרנו ראש בקיר.

הטיב אותו דבר, והכסף זה אותו הסכום, ואין בזה טירחה יתירה, טוב, אתה רוצה 

שביעית לחזק את ידיהם. אבל הא לאו הכי, אין בזה שום לקנות מאלו ששומרי 

 בשלימות.[ של מרן זצ"ל הובאו כל הלשונותלעיל ] עד כאן לשונו הטהורה. טעם.
 

 

 מסירות נפש למען ההלכה האמיתית
בית דין בירושלים עיר  חברלהלן מדבריו של הגאון הרב מרדכי טולידנו שליט"א 

ערב  -ן רבנו עובדיה יוסף זצ"ל בשנת תשל"ט הקודש: כשבאתי אל מרן הראשון לציו

שנת השמיטה תש"מ, בטענה שאולי כבר לא זקוקים להיתר המכירה, מרן לא השיב לי 

תשובה מיידית, אך באותו שבוע בשיעור במוצאי שבת קודש בבית הכנסת "היזדים", 

ל מרן דיבר ברעדה והתרגשות, וכך אמר: "מורי ורבותי, אני יכול היום לקבל שם ש

רק אחמיר בענין השמיטה, ומיד אקבל  , לּואצל האשכנזים[להיות נחשב יותר ]" גדול הדור"

מעמד של גדול הדור... אבל" קרא מרן מנהמת ליבו: "אני רואה לפני את העם, אני 

רואה את האנשים בחוץ, אני רואה את בני הישיבות, את בני התורה, אני רואה את 

בחודש בכולל, אני רואה את  בערך[ ₪ 1,055]כמו רות לי 855אברכי הכוללים המקבלים 

האברכים הללו שנשותיהם מתייסרות ומכתתות רגלים, מבקשות לקנות עגבניות 

אף שידע שיותקף, תועלת הציבור על פי  ,בזול...". מרן אמר זאת והכריע כפי שהכריע

ה היתה אצלו מעל לכל שיקול אישי. זו היתה מסירות נפש למען ההלכ ,ההלכה

האמיתית, מסירות נפש לברר כל דבר לעומקו, בלי לאפשר לשיקולים זרים לעוות את 

 האמת.
 

כתוב שבעיקבתא דמשיחא החוצפה תתרבה, והאמת תהיה נעדרת. לפני שנים מספר, 

היו אנשים שניסו לפגוע בכבודו של מרן, לקעקע ולשבש את האמת. הלב היה חם, הלב 

הנפלאה, בהנהגתו הניסית במשך עשרות שנים,  רטט, אבל מרן רבינו זצ"ל בהנהגתו

לימד אותנו איך לקבל חיצים מכל צד, הוא הלך תמיד בדרך האמת, מה שהוא ראה 

לנכון הוא אמר. מרן זצ"ל לימד אותנו שרק תורה ורק לאור התורה, לא להתנגח, לא 

 )מוסף "חיי שרה"(להפריד, ולא לפלג... עכ"ד. 
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 מצות שמיטת כספים    
 המקור מן התורה

ֵקץ" :ב( א, טו דברים)נאמר בתורה  ים ֶשַבע ]בסוף[ מ  ָּטה ַּתֲעֶשה ָשנ   ְדַבר ְוֶזה .]עזיבה[ ְשמ 

ָּטה ט ,ַהְשמ  א ,[חבירוללווה ההלוואה ש] ְבֵרֵעהּו ַיֶשה ֲאֶשר ָידו   ַמֵשה ַבַעל ָכל ָשמו  ש ל  ג   י 

יו ְוֶאת ֵרֵעהּו ֶאת ]לא יתבע[ י ,ָאח  ָּטה ָקָרא כ   ה'".לַ  ְשמ 

 

עד שכבר הסתיימה הלווה את החוב  פרע, ולא חבירוהמלוה כסף ל הפסוק: באור

המלוה  . ואם תבעצריך לפורעוה ולומלוה, ואין הפקע החוב מהנשנת השמיטה, 

א" הריהו עובר באיסור לא תעשה מן התורה, שנאמר: את החוב, ש ל  ג   ֵרֵעהּו ֶאת י 

יו ְוֶאת  פרוזבול א( -" חזון עובדיה")". ָאח 

 

 ,אדם האוחז חפץ בידוהמילה "להשמיט" מתייחסת, למשל, ל: "ָשמֹוט" מילת באור

. וניח לחפץ להשתחרר מידוממן החפץ,  ודיסלק ועתה הוא שומטו מידו, דהיינו מ

 יו,הסתלקות מן הבעלות על ,חובההיא הנחה של  ,"ת כספים"שמיטגם מצות 

המילים: "השמיטה משמטת",  באורזהו ויח ללווה שלא לשלם את חובו. נוהמלוה מ

 (הירשבי שמשון רפאל ר) דהיינו שנת השמיטה מעזיבה את החוב מהמלוה.

 

 בזמן הזה
מצוה זו , כיון שמן התורה טת כספים היא מדברי חכמיםישמבזמן הזה, מצות 

ם ישראל נמצאים נוהגת רק כאשר היובל נוהג, והרי היובל נוהג רק כאשר רוב ע

ים ָשָנה: "י(ויקרא כה )בארץ ישראל, שנאמר  ש  ַדְשֶּתם ֵאת ְשַנת ַהֲחמ  ר  ,ְוק  ּוְקָראֶתם ְדרו 

יהָ ָבָאֶרץ  בֶׁ ָכל ֹישְּׁ ְהֶיה ָלֶכם ,לְּׁ וא ּת  ֵבל ה  ", דהיינו בזמן שכל יושביה עליה או רוב יו 

ן רוב עם ישראל בארץ , אז היובל נוהג, אבל בזמן שאיככולם[ -]שרובם יושביה 

ישראל, אין היובל נוהג. ולכן היום שבעוונות הרבים אין רוב עם ישראל בארץ 

 )א(ישראל, מצות השמטת כספים אינה אלא מדרבנן. 

 

 חוץ לארץ
אינה נוהגת  ]שלא לעבוד בשנה השביעית בשדה[אף על פי שמצות שמיטת קרקעות 

בין בארץ בין בחוצה לארץ.  בחוץ לארץ, מכל מקום מצות שמיטת כספים נוהגת
 )שלחן ערוך חושן משפט סימן סז ס"א(

 

 נשים
מצות שמיטת כספים נוהגת גם בנשים, על כן אשה שהלוותה לחברתה כסף והגיע 

, כיון שעברה שנת השמיטה, פרעהלא  עדייןזמן הפרעון קודם סיום שנת השמיטה ו

 ט, מב()לואינה יכולה לתבוע את חברתה. את החוב השמיטה משמטת 

 

אמצות לא תעשה: " א.יש להתבונן, הנה במצות שמיטת כספים ישנן שתי מצוות:  שאלה: ש ל  ג   י 

יו ְוֶאת ֵרֵעהּו ֶאת ָּטה ְדַבר ְוֶזהמצות עשה: " ב.". ָאח  ט ,ַהְשמ  ישנה שהיינו, ". דָידו   ַמֵשה ַבַעל ָכל ָשמו 

ותו, הרי הוא עובר על איסור לא תעשה, מצוה שהמלוה לא יתבע את הלווה לשלם, ואם תבע א

אשנאמר: " ש ל  ג  בא הלווה מעצמו לשלם, אם המלוה לא תבע אותו לשלם, כש, גם זאתלבד מ". י 

צריך לשלם, ובזה מקיים  על המלוה לומר לו: "משמט אני", כלומר אני עוזב את החוב ואתה לא
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ַבר ְוֶזה, שנאמר: "מצות עשה ָּטה דְּׁ הנה ו, שיאמר בפיו שהוא משמט את החוב. יבור", לשון דַהְשמ 

בידינו: "נשים פטורות ממצוות עשה שהזמן גרמא ]גורם[", דהיינו כל מצוה שזמנה קבוע, כלל גדול 

זמנה קבוע ביום ולא בלילה. תפילין, זמנן קבוע בחול ולא שציצית,  :האשה פטורה מלעשותה. כגון

 טילת לולב, זמנן קבוע בחג הסוכותשיבה בסוכה ונבשבת. תקיעת שופר, זמנה קבוע בראש השנה. י

ָּטה ְדַבר ְוֶזה"לא תהיינה הנשים פטורות ממצות עשה של:  מדועוכל כיוצא בזה. אם כן  ", הלא ַהְשמ 

ָווה לשלם לה את  מצות השמיטה זמנה קבוע אחת לשבע שנים, ועל כן אם תבוא חברתה הל 

 ?כסףאת הרשאית ליטול ו ,"משמטת אני" מר לההחוב, לכאורה לא תצטרך הַמְלָוה לו

 

מצאנו מצוות שהגם שזמנן קבוע, בכל זאת הנשים חייבות בהן, כגון מצוות שיש בהן  א. תשובה:

, שכשם שחייבות בלא ]סמיכות[ש קֵ ", אז אנו דורשים הֶ לא תעשה"וגם מצות  "עשה"גם מצות 

נשים חייבות  דוגמא:כך חייבות בעשה. ל[, ת לא תעשה, אף שזמנן קבועו]כי נשים חייבות בכל מצותעשה 

כיון ששזמנה קבוע פעם אחת בשנה בליל ט"ו בניסן,  למרותבמצות אכילת מצה בפסח בליל הסדר, 

שכתבה התורה את מצות אכילת מצה בסמוך למצות לא תעשה של "לא תאכל חמץ", סמיכות זו 

מו כן מצאנו בקידוש של שבת, באה ללמדנו שכל מי שנאסר באכילת חמץ, חייב באכילת מצה. וכ

את יום  שמוראת יום השבת לקדשו", ובפרשת ואתחנן נאמר: " זכורשנאמר בתורה בפרשת יתרו: "

: "זכור ושמור בדיבור אחד נאמרו", ללמדנו שכל מי )מסכת שבועות כ ע"ב( השבת לקדשו", ואמרו חז"ל

ב גם ב"זכור", שזו מצות עשה שחייב ב"שמור", דהיינו מצות לא תעשה שלא לחלל את השבת, חיי

נשים שחייבות בשמירת שבת, חייבות בקידוש של שבת. ולפי זה, גם כאן  לכןולקדש את השבת. 

א"בשמיטת כספים יש מצות עשה ומצות לא תעשה, כשם שהנשים חייבות בלא תעשה: שכיון   ל 

ש ג  ָּטה ְדַבר ְוֶזה: "כך חייבות גם בעשה", י   ".ַהְשמ 

 

ם פטורה מלמול את בנה, כי שהאֵ  )מסכת קידושין כט ע"א(ליישב, על פי מה שאמרו בגמרא  עוד יש ב.

 "אותו"אלוקים", ודרשו חז"ל  אותובברית מילה שציוה הקב"ה לאברהם אבינו נאמר: "כאשר ציוה 

ולא אותה, לכן אין מצוה על האמא לדאוג למול את בנה. ושאלו התוספות, למה צריך  'את האב'

חד לפטור את האמא מלמול את בנה, הרי כל מצוה שזמנה קבוע נשים פטורות כנ"ל, פסוק מיו

פטורה? ויש לומר כיון שמצות מילה מיום  תהא יון שזמנה קבוע ביום השמיני,וברית מילה כ

חייב למול בכל יום, לכן אין זה דומה  אם לא מל ביום השמיני השמיני והלאה אין לה הפסק, שהרי

מצות שופר  :לא פחות ולא יותר, למשל ,קבוע, כי שאר מצוות זמנן קבוע בדיוק לשאר מצוות שזמנן

דוקא בחג הסוכות, וכן כולן. אבל  ההיא דוקא בראש השנה לא לפני ולא אחרי. וכן נטילת לולב זמנ

אי אפשר למול קודם היום השמיני, אבל אחר שהגיע היום השמיני, מכאן נם מצות מילה אמב

זמן מוגבל. ולכן הייתי חושב לחייב את האם למול את בנה, כי אין זה בכלל  והלאה אין למצוה זו

"כאשר ציוה אותו", אותו ולא אותה, למעט את הנשים. ללמדנו מצוות שזמנן קבוע, לכן בא הפסוק 

 רה השנה השביעית נשמט החוב לעולםולפי זה, גם כאן במצות שמיטת כספים, כיון שאחר שעב

 הרי זה דומה למצות ברית מילה, שאינה נחשבת מצוה שזמנה קבוע לתובעו יותר, אי אפשרו

גם לכן נשים חייבות כיון שאין לנו פסוק שממעט את הנשים, , ובא, כיון שאין זמנה מוגבל להלגמרי

 במצות עשה של השמיטה.

 

ר"ם )ספר חסידים, רבנו מנוח, הרשב"א, מהעוד יש ליישב על פי מה שכתבו כמה מרבותינו הראשונים  ג.

שהטעם שהתורה פטרה את הנשים ממצוות  חלאווה, הרשב"ץ, אבודרהם, ארחות חיים, כל בו, מהר"י אנטולי ועוד(

צרכי הבית, ואם היא תתעסק בקיום המצוות ע, הוא מפני שהאשה טרודה בהכנות עשה שזמנן קבו

עבודה, הללו, יש חשש של פגיעה בתפקוד הבית כהוגן ]למשל: יבוא הבעל מבית המדרש או מה

ציצית נה מוכנה, כי אשתו היתה עסוקה בנו מסודר או שארוחת הצהרים איויראה שהבית אי

וכיוצא בהן[. ואם כן טעם זה שייך דוקא במצוות עשה שיש בהן  קניית ארבעת המינים ,תפיליןו

כציצית, תפילין, לולב, סוכה וכיוצא בהן, אבל במצוות עשה שאין בהן עשיה, אין  ,עשיהפעולה ו

כאן בשמיטה שהמצוה היא בשב ואל תעשה, לשמט  אףיבה לפוטרן, שהרי אינן טרודות בהן. וס

 )לט( חייבות.הנשים את החוב ולא לקחתו, 
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 הלוואה בגוי

, שמיטת כספים נוהגת רק במלוה ולווה יהודים, אבל אם המלוה גוי או שהלווה גוי

א" :שנאמרוחייב לשלם,  אינה משמטת ש ל  ג  ה ֶאת י  עֵׁ דרשו חז"ל ו ",ָאִחיו ְוֶאת ּורֵׁ

ְפֵרי: " יו" ,]גויים[ פרט לאחרים "ֵרֵעהּובס  ]גוי שקיבל עליו לשמור  פרט לגר תושב "ָאח 

 (ב"בבא קמא לז עמסכת וב "מסכת סנהדרין נב ע)הרשב"א, קט. תקלא. עיין  .שבע מצוות בני נח[

 

ש" א.: ג(ב, דברים טו )הנה ישנם שני פסוקים בתורה  ג  א י  הּוֶאת  ל  עֵׁ ָּטה לַ  ,ָאִחיוְוֶאת  רֵׁ י ָקָרא ְשמ  ה'". כ 

ִרי ֶאת " ב. שַהָנכְּׁ ג  יָך ַּתְשֵמט ָיֶדךָ  ,ּת  ְהֶיה ְלָך ֶאת ָאח  כיון שלמדנו  ". ולכאורה יש לשאול,ַוֲאֶשר י 

אמהפסוק הראשון: " ש ל  ג  הּו ֶאת י  עֵׁ בעו, אם כן גוי מותר לתוהו דוקא בישראל, אבל שז "ָאִחיוְוֶאת  רֵׁ

ִריֶאת " :חזרה התורה לכתוב מדוע (, שו"ת מעשה ניסים סימן י)"? משיב רבנו אברהם בן הרמב"ם ִתֹגׂש ַהָנכְּׁ

גם תוקף של מצות 'לא תעשה' וגם תוקף של  וקים באה לתת לענין נגישת הישראלשכפילות הפס

יגוש את רעהו ואת "לא  -מצות לא תעשה  הישראל עובר עלמצות 'עשה'. כלומר שהנוגש את 

והוא לאו הבא לא ישראל,  בלגוש א"את הנכרי תגוש", שדוקא נכרי ת -ועל מצות עשה אחיו". 

. נמצא שהנוגש עשהכ, אשר דינו [תגוש - ]איסור לא תעשה שבא מפסוק שכתוב בו לשון עשה מכלל עשה

 ישראל, עובר גם בעשה וגם בלא תעשה.

 

 זמן השמטת כספים
אלא בסוף השנה ולא קודם לכן, שנאמר:  פוטרת מהחוב[]אין השמיטה משמטת 

ץ" ים ַּתֲעֶשה ֶשַבע ]סוף[ ִמקֵׁ ָּטה ָשנ  שנת השמיטה, חבירו בה למלו". על כן, הְשמ 

]מיד כששקעה החמה רשאי לתבוע את חובו עד סוף השנה, אבל לאחר שנת השמיטה 

 )סימן סז סעיף ל( חוב.אינו יכול לתובעו, כיון שבסיום השנה הופקע ה בכ"ט באלול[,
 

ֵקץ: "(קיאאות ראה )פרשת ספרי כן דרשו חז"ל ב ים ֶשַבע מ  ָּטה ַּתֲעֶשה ָשנ  אתה אומר בסופה או אינו , "ְשמ 

ֵעד: "(דברים לא י) ַהְקֵהלבפרשת ונאמר להלן  ",קץ"מאמר כאן אלא בתחילתה? נ ים ְבמ  ֵקץ ֶשַבע ָשנ   מ 

ָּטה ְבַחג ת ְשַנת ַהְשמ  ]כמו  לתהיסופה ולא בתחפרשת הקהל הוא בהאמור ב "קץ"ממה  ",ַהֻסכו 

בסופה הוא  ]בשמיטת כספים[האמור כאן  "קץ"מאף  ,לאחר שנת השמיטה[ הואשנאמר "בחג הסוכות", ש

 )ז(לתה. יולא בתח

 

 רעוןמועד הפ
קודם סוף שנת השמיטה, אבל אם  פרעוןכאשר נקבע מועד ה רקהשמיטה משמטת 

נקבע לאחר שנת השמיטה, אין השמיטה משמטת, ועליו לשלם את  פרעוןמועד ה

א" חובו. שכיון שאמרה תורה: ש ל  ג   -ה יָש ג  ", צריך שיבוא זמן ששייך בו נְ ֵרֵעהּו ֶאת י 

בתוך שנת  עדייןתביעה, ועל זמן זה הזהירה התורה שהמלוה לא יתבע, אבל אם 

 עדיין לא יכול לתובעו, לכן מיטהבסוף הש, נמצא שפרעוןהשמיטה לא הגיע זמן ה

 )כא(משמטת את חובו. אינה השמיטה 

 

למרות שבתוך כסף לתקופה של עשר שנים,  חבירוהמלוה ל -הלוואה לעשר שנים 

 הלווה לפרועועל  ,הגיעה שנת השמיטה, אין השמיטה משמטת זמן ההלוואה

אבל אם  לתובעו. יכל המלוה, כיון שבתוך שנת השמיטה לא פרעוןבהגיע זמן ה

, הבאה שנת השמיטהה והגיע הלווה לא פרע את חובו,עשר שנים,  חלפולאחר ש

 היה לתובעו.יכול משמטת, שהרי הרי היא 
 

וקבע לו זמן לעשר שנים או פחות או יותר,  ,חבירוהמלוה את : ס"י(ימן סז )ס חן ערוךכן מבואר בשל
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". ע"כ. ומבואר שדוקא לא יגושה "ו אין בזישהרי עכשמשמטתו,  "הבאה בתוך הזמן"אין שביעית 

 )כו(, אבל השביעית שלאחר הזמן, משמטת. אינה משמטת השביעית שבתוך הזמן

 

, אינו רשאי פרעוןמועד השקבעו מבלי  חבירוהמלוה ל -הלוואה בחודש אלול 

שלושים יום". ולכן  -לתובעו בתוך שלושים יום, שכך קבעו חז"ל: "סתם הלוואה 

, נמצא פרעוןאלול של שנת השמיטה, ולא קבעו מועד לבחודש  חבירוהמלוה ל

כן כתבו  אלא לאחר שנת השמיטה, ואין ההלוואה נשמטת. פרעוןשלא הגיע מועד ה

הר"ן והאור זרוע. וכן פסקו המנחת חינוך, שער משפט, כתב סופר, תפארת יעקב, רבי אייזיל חריף בספר נועם ירושלמי, מהר"ש 

וכתב הגאון סבא דמשפטים רבנו יעקב אביחצירא בשו"ת לאצק, הרש"ש, משנת יעבץ ועוד. סריליו, דבר אברהם, הגאון מפ

יורו משפטיך ליעקב: "האמת יורה דרכו, והדבר ברור כשמש שגם בסתם הלוואה שזמנה שלושים יום, אין 

 )כז(השביעית משמטת, כשהוא בתוך השלושים יום". 
 

 הלוואה בשטר או בעדים
להקפיד לכתוב את ההלוואה בשטר או שילווה בפני  , חייבחבירוהמלוה כסף ל

אסור להלוות בלא עדים, : )חושן משפט סימן ע ס"א(בשלחן ערוך ו נפסק בגמראעדים, כמו ש

משובח יותר. וכל המלוה בלא עדים, עובר  ,והמלוה בשטר .ואפילו לתלמיד חכם

בהלוואה או  אולי יעלה בדעתו של הלווה לכפור]ש "ור לא תתן מכשולילפני ע"משום 

כח שלוה, ואם אין באפשרות המלוה להוכיח שהלוה לו, אינו יכול לתובעו, ונמצא שבאמת יש

באומרם שהבריות יקללוהו ] וגורם קללה לעצמושהלווה נכשל בגזל שאינו מחזיר את חובו[. 

ע"כ. ויש להודיע ולפרסם זאת ברבים, כי  .[(יש"ר) .מה שאינו חייב לו חבירואת תובע ש

)מסכת בבא מציעא עה ע"ב. שו"ת יביע אומר חלק . לא נזהרים בזה מחמת חוסר ידיעהו, רבים לצערנ

 ז חושן משפט סימן ז(
 

)סימן סז . פה בלא שטר-בעלהשביעית משמטת בין חוב שנכתב בשטר, ובין חוב שהיה 

 ס"ב. ט(
 

 פרעוןק צ'
עית השבי - ק'צהמלוה את ה דהחובו, ולא פ לפרעוןלמלוה  ק'צלווה שנתן 

הטעם לזה, כי אף על פי שיכול היה . ק לאחר השמיטה'צמשמטת ואינו יכול לפרוע את ה

לאחר ונמצא שהוא שווה כסף, מכל מקום מאחר וסוף סוף הוא חסר  ק'צהמלוה למכור את ה

גבייה, הרי זה משמט ככל הלוואה שכתובה בשטר חוב, שאף על פי שהוא יכול למכור את השטר, 

 )ט. תקכה( בכל זאת הוא משמט.

 

 הלוואת מצרכים
מאחר ואין  -שכנים המלווים זה לזה מידי פעם בקבוק שמן או מספר ביצים וכיוצא 

 ]שמחזיר כסף אחר[מחזירים את אותו מאכל עצמו אלא מאכל אחר, הרי זה כהלוואה 

 )יבי"א ח"י חו"מ סימן ג. לח( והשביעית משמטת. ]שמחזיר את אותו חפץ[,שאלה ולא כ

 

 לבדהלוואה ב
דרך הלוואה חוב הבא מחמת הלוואה, אבל חוב שלא בא ב רקהשביעית משמטת 

א: "שלאיסור בל לתובעו לאחר השמיטה, ואינו עובר יכוו , אינה משמטתכדלהלן[]  ל 

ש ג  סז  )כן מבואר בירושלמי, הרמב"ם, הרמב"ן, הרשב"א, הריטב"א, הר"ן, המאירי, בית יוסף ושלחן ערוך סימן". ֵרֵעהּו ֶאת י 

 סעיפים ד, יד. לה, לו(
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 חנות המוכרת בהקפה
על כן, הקונים במכולת מצרכים שונים, והמוכר רושם בפנקסו, ולאחר תקופה הם 

אין השביעית משמטת, כי אין שביעית משמטת אלא הלוואה.  -משלמים את החוב 
 (. לה)סימן סז סי"ד

 

לבד מהטעם העיקרי שאין נות )בהקפת הח נוספים מדוע אין השביעית משמטתטעמים יש מצרפים 

רעונו קודם סיום שנת השמיטה, מאחר שלא הגיע מועד פדומה לחוב  (, כי חוב זהזו הלוואה

כן בחנות יש ענין למוכר שלא  וכמ. שנה הבאהל -לתקופה ארוכה  והרגילות היא לצבור חוב

ן דרך מהקונה, אילנוגשו, כדי שיהיה רגיל לבוא לקנות אצלו. ועוד, מאחר והוא נהנה ומרוויח 

)משנה ראשונה שביעית פ"י מ"ב. כסף מהנה את הלווה. מלוה בלבד אין זה דומה להלוואה שהש לנוגשו

 משנה, בית יוסף ושו"ע סז סי"ד. לה(
 

 שותפים

יעית כמו כן, שני שותפים שנשאר ביד אחד מהם סחורות או כספים, אין השב

 סז ס"ד()מופקד אצלו.  חבירוחלק ש ,קדון בלבדמשמטת, מאחר ואין זו הלוואה אלא פ

 

 שכר פועל. משכורת חודשית
ם, ולא שילם לו בגמר העבודה, או פקיד יכמו כן, פועל שעבד אצל אדם מסוי

, וקרה שלא שילם לו משכורת יתשעובד אצל בעל הבית ומקבל משכורת חודש

שהגיעה זמנה קודם סיום השנה השביעית, אין השביעית משמטת, מאחר ואין זו 

 )סימן סז סט"ו. לה(לוואה. ה

 

 שכירות דירה
ומשום מה לא שילם לו את שכר הדירה שהגיע זמנו  חבירו,וכן, השוכר דירה מ

 )לו(קודם סיום השנה השביעית, אין השביעית משמטת, מאחר ואין זו הלוואה. 

 

ָוהזקף בְּׁ   ִמלְּׁ
ם ואמנם, הן אמת שאין השביעית משמטת אלא חוב הבא מחמת הלוואה, אולם ג

וכיוצא בהם, אם "זקף  כחנות, או עסק של שותפיםבשאר החובות שבארנו לעיל 

ְלָוה", דהיינו ש נעשה חוב זה כמו הלוואה,  - פרעוןלקבע לו זמן את החוב במ 

 והשביעית משמטת.
 

וקבע לו זמן לשלם  כל החשבוןאת פנקסו סיכם בש על כן, המוכר בחנותו בהקפה

ְלָוה  לא שילם, עדייןו ,קודם סיום שנת השמיטה הרי זה נחשב שהפך את החוב למ 

 והשביעית משמטת.

 

 הלוואה עם משכון
אם נתן הלווה משכון למלוה, אין השביעית משמטת את החוב, ורשאי לתבוע את 

הלווה לשלם, כיון שכאשר יש משכון ביד המלוה, נחשב שהמשכון קנוי לו, וכאילו 

 כון בשווי ההלוואה או יותרכבר גבה את חובו. במה דברים אמורים? כשהמש

, אבל אם החוב יותר משווי המשכון, אין השביעית משמטת את הסכום ממנה

 )לא(שכנגד המשכון, אבל את היתר על המשכון, הרי היא משמטת. 
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)הרמב"ם, הר"ן  המלוה על המשכון, אינו משמט מה שכנגד המשכון: סי"ב(סימן סז )לחן ערוך כתב מרן בש

ע"כ. ולהלכה, כיון  .)הרא"ש, הר"ש והריא"ז( שאומר שאף היתר על המשכון אינו משמט. ויש מי והמאירי(

הלכה היינו שכאשר מרן השלחן ערוך סתם את השיש כלל גדול בידינו: "סתם ויש, הלכה כסתם", ו

דעה אחרת, ההלכה היא כדעה הראשונה שכתבה " ויש אומריםבשם "כדעה אחת, ואחר כך כתב 

את הסכום שכנגד המשכון. ומכל מקום רק הלכה אין השביעית משמטת בסתם. נמצא אפוא של

את כל החוב, ועתה נודע לו שלא היה חייב אלא את הסכום שכנגד  הלווה ושילםאם טעה 

"קים לי" כהפוסקים  המשכון, אין חייב המלוה להחזיר לו את ההפרש, כיון שיכול המלוה לטעון

 את כל החוב. שעליו לשלם
 

ים לי": כלל גדול בידינו, שכאשר ישנה מחלוקת בין הפוסקים בדיני ממונות, הללו המושג "ק באור

מחייבים את הנתבע לשלם והללו מזכים את הנתבע, אף שרוב הפוסקים מחייבים, יכול הנתבע 

פוסקים שפוטרים אותי ינו אני סובר כאותם מיעוט לטעון "קים לי כהפוסקים שפוטרים", דהי

ויש אומרים בזה, כיון שהנתבע מוחזק בכספו,  באור]והפוטרים אותו מלשלם. מלשלם, ובאמת בית דין 

התובע צודק, אצל התובע. אלא שמאידך אולי  חשש גזל, יש בכך ממוןנוציא ממנו אם שהוא פטור מלשלם, 

כיון אכן מ? אצל הנתבע שאינו משלם את הכסף שחייבחשש גזל  כאןיש כדעת הפוסקים שמזכים אותו, ואם כן ו

ביד הנתבע  הממון להשאירומוטב מוחזק בכסף, נתבע שהוא תפוס ומה ש כאן ספק בהלכה, אין להוציא ממוןשי

דוקא אם הנתבע עצמו טוען ולאו  שהוא המוחזק, ולא לזכות את התובע ולהוציא ממון מהמוחזק מספק[.

)ברכי יוסף  בעהנת עבור"קים לי" עצמו טוען בית הדין המנהג הוא ש, אלא י"כהפוטרים אות "קים לי

היתר . וכיון שכאן ישנה מחלוקת אם השביעית משמטת את החוב יביע אומר(שו"ת  חושן משפט סימן כה,

, אם כן, אחר שכבר גבה המלוה את החוב והוא מוחזק בכסף, יכול לטעון "קים לי" על המשכון

 החוב שיותר משווי המשכון.כהפוסקים שאין השביעית משמטת גם את 
 

אול, כי הנה כתבו הפוסקים, שכל מה שהנתבע יכול לטעון "קים לי" כהפוטרים ואמנם יש לש

שלדעת מרן דעת מרן השלחן ערוך, אבל באופן , זהו דוקא כשאין דעת הפוסקים הללו נגד ואות

]ואף  "קים לי" נגד מרן לטעוןהשלחן ערוך הוא חייב לשלם, כיון שבני ספרד קבלו הוראות מרן, אין 

הבית כתב מרן כיוצא בזה ו. יכולים לטעון "קים לי" נגד מרן, כשהרמ"א אינו חולק[בני אשכנז אינם 

להוציא מן המוחזק, זולת  לובזמן הזה כבר פשט המנהג בכל גלילותינו לפסוק כהרמב"ם אפי יוסף:

הרדב"ז, שמצרים וכן כתב בקצת מקומות שהוקשו להם דבריו ולא ירדו לסוף דעתו. ע"כ. 

קים לי "שום בעל דין לומר  יכול, ולא םהרמב"ם ה מקומות של ,ן והמערבוסביבותיה וארץ תימ

רב משה ה] הרב המני"ח כתב. וסת הגדולהכנוהמהריק"ש  ן כתבוהרמב"ם. וכ עתנגד ד "כפלוני גאון

]הרב משה הגאון הראשון לציון המג"ן זקני  רכך מקובלני ממכות קטנות: בשו"ת הל בן רבי יעקב חגיז[

בתואר "ראשון לציון", כי מפאת גדלותו בתורה, רצו להכתירו בתואר "ראש  שהוכתר ראשוןהוא ] ,ז"ל נטי[אגל

ר בעיר הקודש ורגתהרבנים", אך בענוותו לא הסכים לזה, על כן יעצוהו לקוראו בשם "ראשון לציון", כי ה

את הרב כתושב ראשון, אם כן  תושבי ציון, נמנה -ה את תושבי ירושלים נֶ ְמ נ  ֶש כְ ירושלים, וציון היא ירושלים, ּו

ראשון לתושבי ציון. ומאז ועד היום נשאר תואר זה. והוא נכדו של מהר"ם גלאנטי הראשון,  - "ראשון לציוןהרב "

 רץ ישראלכי בכל תחום א סמך על ידו ועל ידי רבי משה קורדובירו.[ל מרן השלחן ערוך ונשהיה תלמידו ש

אשר הם  יוסף קארו, ר"הרן מנגד הרמב"ם ומ "קים לי"אין לומר  ,ןאביסתובכל ערי המזרח וער

ועל פיהם יהיה כל ריב וכל  בות אבותינו,המה אשר קבלו עליהם ועל זרעם אחריהם אבותינו וא

לא יאמר אדם ש ,וחידשו תוקף הסכמה זו וקבלתה ,ומפיו שמעתי שבזמנו חזרו גאוני צפת .נגע

. ודבר זה גלוי ומפורסם לרבים ,ה נזהר ומזהירוכן הי כרים,מהנז חדנגד שום א "קים לי"לחבירו 

כתב בדעה  אמור מעתה, מאחר ומרן בשלחן ערוך עוד רבים מגדולי האחרונים. ן כתבווכע"כ. 

, ובארנו שההלכה היא כדעת הסתם, אם כן מה שכנגד המשכוןאלא אינו משמט ראשונה בסתם ש

 יכול המלוה לטעון "קים לי" כדעה השניה? מדוע
 

ת בלבד, אז לא טוענים "קים לי" דעה אחהפוסקים שדוקא כאשר מרן בשלחן ערוך כתב אלא כתבו 

יש מי "או בשם  "יש אומרים"נגד מרן, אבל כאשר מרן בעצמו הביא את הדעה השניה בשם 

, אף שלהלכה הוא פוסק כהדעה שהובאה בסתם שהיא הסברא העיקרית, מכל מקום יכול "שאומר

השניה. וכן כתבו הכנסת הגדולה ומהר"ם בן חביב. וכתב בשו"ת  דעהלי" כ המוחזק לטעון "קים

שכן הוראה יוצאה מבית מדרשו של מר אביו גדול  ,וכן העיד רב אחאי מהר"ן קוראלהון יוסף: 

פעה"ק בבית דין מהר"ר יעקב קוראל ז"ל. וכן הורו  ון לציוןאדונינו מורינו הרב הגדול הראש
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זן ולא ל וחומררו את המוחזק, ואין פוצה פה בדבר. והדברים קירושלים ת"ו זה ימים לא כביר, ופט

א ו, ומי יבשפשוט לו הדברמשה רבן של ישראל איש ירושלים המהר"ם בן חביב ז"ל מפי ששמעה 

 בשו"ת רב פעלים הוסיף וגאון עוזנו רבנו יוסף חייםכ. "מיד המוחזק. ע ןממו הוציאארי להאחר 

סברת מרן לפסוק הדין כסתם ש לואפיש ,שהסברא בזה לומר ראה ליונ לבאר זאת בטוב טעם:

כנגדו, לא קבלו זאת  "קים לי"ו הוראות מרן שלא לטעון נמה שקבל כל מקום, מש אומריםבמקום י

 ,בצד הסתם ש אומריםיהסברת גם את שום חולק, אבל אם הביא  יאלא כשהביא דעת המחייב בל

דעת מרן  ל פימן המוחזק ע םכי מה שמוציאי ,ש אומריםלא נהגו להוציא מן המוחזק נגד סברת הי

, הוא דבר חידוש, ואין לך ולא טוענים "קים לי" נגד מרן אף על פי שיש חולקים עליו לחן ערוךבש

דעת  לחן ערוךלא קבלו דבר זה אלא במקום שלא הובאה בשואם כן אומר לך שבו אלא חידושו, 

ל פי שסברה אחת נאמרה בסתם , אף עלחן ערוךהחולקים כלל, אבל כשהובאה סברתם בש

 . וכן משמע מלשון התומיםש אומריםמן המוחזק נגד הי ם, אין מוציאיש אומריםוהשניה בשם י

. . לד(סימן ב"מ חלק ז חואות ח. ו שו"ת יביע אומר חלק ג חושן משפט סימן ד(. )פתחי תשובה חושן משפט סימן יב ס"ק יא)הובא ב

ית דין, יכולים לחייבו להשיב חלק מהכסף בדרך פשרה, ]ואמנם אם הלווה יתבע את המלוה בב

 [ו(אות  אסימן  "מחו טשו"ת יביע אומר חלק עיין )הואיל ולפי דעת מרן בסתם הוא מחזיק בממון שלא כדין. 

 

 דין-פסק בית

, ובית הדין פסקו לחייב את הנתבע, ונתנו פסק דין רבני דין-חבירו בביתהתובע את 

לא שילם, אין השביעית משמטת  עדייןשנת השמיטה וכתוב ביד התובע, ועברה 

כבר גבוי. החוב והרי הוא חייב לשלם. שכל שכתבו בית דין שטר, הרי זה כאילו 

 )טז(. תמשמטששביעית , הרי זה ככל בלבד פה-בעלאבל אם אמרו לו את פסק הדין 

 

 

 דיני פרוזבול  
 מי שמאמין מתברך

ָש : "יא(-ט טו דברים)נאמר בתורה  ְהֶיה ֶפן ְלךָ  ֶמרה  ם ָדָבר י  ַיַעל ְלָבְבךָ  ע  ר ְבל   ָקְרָבה ,ֵלאמ 

ָּטה ְשַנת ַהֶשַבע ְשַנת יךָ  ֵעיְנךָ  ְוָרָעה ,ַהְשמ  ן ְבָאח  א ָהֶאְביו  ֵּתן ְול   ה' ֶאל ָעֶליךָ  ְוָקָרא ,לו   ת 

ן .ֵחְטא ְבךָ  ְוָהָיה ֵּתן ָנתו  א ,לו   ּת  ְּתךָ  ְלָבְבךָ  ֵיַרע ְול  י ,לו   ְבת  ְגַלל כ  ה'  ְיָבֶרְכךָ  ַהֶזה ַהָדָבר ב 

ֶהיךָ  ל ַמֲעֶשךָ  ְבָכל ֱאל  ְשַלח ּוְבכ   ".ָיֶדךָ  מ 
 

שלא נמנע מלהלוות כסף לאדם הזקוק, מחשש שמא אותנו התורה מצווה 

התורה מכנה אותו , בשל סיבה זוהשביעית תשמט את החוב. והנמנע מלהלוות 

ְגַללמבטיחה התורה, שאם תלוה: " . ומאידך]בלי עול[ 'בליעל'  ְיָבֶרְכךָ  ,ַהֶזה ַהָדָבר ב 

ֶהיךָ ה'  ל ַמֲעֶשךָ  ְבָכל ֱאל  ְשַלח ּוְבכ   ".ָיֶדךָ  מ 

 

 "פרוזבולתקנת "
כשראה התנא הלל הזקן שישנם עשירים שנמנעים מלהלוות לעניים בשנת 

נ"ל, החמור ההשמיטה, מחשש שמא השמיטה תשמט את החוב, ונכשלים באיסור 

השמיטה לא תשמט את ש מנתעל  ]כפי שיבואר להלן[תיקן הלל לעשות "פרוזבול" 

)מסכת שביעית פרק י משנה למלוה, גם לאחר שנת השמיטה. פרוע החוב, ויהיה חייב הלווה ל

 ג. מד(

 

. דהיינו תקנה לעשירים, = עשירים 'בול'. = תקנה המילה 'פרוזבול': 'פרוז' באור

 )מה(כספם בשמיטה מחמת שהלוו לעניים.  שלא יחששו שיפסידו את
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 מקבץ נדחי עמו ישראל
]והיינו, מאחר . נוהגת מדברי חכמיםששמיטת כספים  רק כיום הפרוזבול מועילתקנת 

ורק  להחזיר את הכסף למלוה,הלווה צריך  ומהתורה ,התורהבזמן הזה אין שמיטת כספים נוהגת מו

הם אמרו שהשביעית תשמט, והם  -והם אמרו" "הם אמרו  לכןקנו שהשביעית תשמט, ית חכמים

אבל בעזרת ה' יתברך  [.וכאילו חוזרים לדין התורה, לא ישמט אמרו גם כן שאם יעשה פרוזבול

השמיטה  חולתאל לארץ ישראל, עם ישר , ויקבץ אתכשיבוא משיח צדקנו בקרוב

נגד ה מן התורה, ואז לא יועיל הפרוזבול, כי לא יתקנו חכמים להוציא כסף מהלוו

 )רמב"ם שמיטה פ"ט הט"ז, ירושלמי שביעית פ"י ה"ב. מה(תורה. הדין 

 

המלך המשיח עתיד לעמוד ולהחזיר מלכות דוד ליושנה : ה"א(הלכות מלכים פרק יא )רמב"ם כתב ה

כל המשפטים בימיו כשהיו  םוחוזרי .ומקבץ נדחי ישראל ,לממשלה הראשונה, ובונה המקדש

וכל מי שאינו  .ויובלות ככל מצותה האמורה בתורה םטיישמ םושיועקרבנות,  םמקריבי :מקודם

מאמין בו, או מי שאינו מחכה לביאתו, לא בשאר נביאים בלבד הוא כופר, אלא בתורה ובמשה 

ֲחֶמךָ  ה'ְוָשב : "ג(דברים ל )שנאמר  ,רבינו, שהרי התורה העידה עליו ֶהיָך ֶאת ְשבּוְתָך ְור  ֶבְצָך  ,ֱאל  ְוָשב ְוק 

יםמ   ָשם ְיַקֶבְצָך ... ָכל ָהַעּמ  ם מ  ְקֵצה ַהָשָמי  ַדֲחָך ב  ְהֶיה נ  ם י  ָקֶחךָ  ה'א  ָשם י  ֶהיָך ּומ  יֲאָך  .ֱאל  ֶהיָך  ה'ֶוֱהב  ֱאל 

ֶתיךָ  ְרְבָך ֵמֲאב  ְבָך ְוה  ְשָּתּה ְוֵהיט  יר  ֶתיָך ו   ". ע"כ.ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶשר ָיְרשּו ֲאב 

 

 מהות הפרוזבול
כך: בא המלוה לפני "בית דין חשוב", ואומר להם: מוסרני הוא פרוזבול של עיקרו 

לכם פלוני, ופלוני, ופלוני הדיינים, שכל חוב שיש לי, שאגבהו כל זמן שארצה. 

 )מז, מט, סג(למטה.  וכותבים זאת בשטר, וחותמים הדיינים

 

ן השביעית מלוה המוסר את שטרות חובותיו לבית דין, איש ישנו דין ובאור הענין:

: ג( דברים טו) , שנאמראף בזמנם שהשמיטה היתה נוהגת מן התורה[] משמטתו אפילו מן התורה

ְהֶיה " ךָ ַוֲאֶשר י  יָך ַּתְשֵמט ָיֶדךָ  לְּׁ ", דהיינו כשאתה עצמך תובע את אחיך, אז ֶאת ָאח 

השביעית תשמט, אבל אם אתה הסתלקת מלתבוע את אחיך, ומסרת את התביעה 

הם יתבעו את חובותיך, אין השביעית משמטת. ובא הלל הזקן ותיקן לבית הדין ש

דין, והם התובעים י חובותיו לבית את כל שטרשבזה המלוה מוסר פרוזבול, כתיבת 

 )מסכת שביעית פרק י משנה ב, ד, ובמפרשים שם. כח(. עבורו את החוב

 

 מי הם הדיינים?
ין חשוב": שהם שלשה הפרזובול צריך להעשות בפני "בית ד -בית דין חשוב 

באותה  עליהם רביםקיבלום ו, חכמים הבקיאים בדין, ויודעים ענין שמיטה ופרוזבול

 סי"ח( סימן סז) .העיר

 

מאחר ואנו מצריכים שיהיה "בית דין חשוב", לכך יש  -דיינים קרובים זה לזה 

יו להקפיד שהדיינים לא יהיו קרובים זה לזה, כמו בכל בית דין. ורק בדיעבד אם ה

 )יבי"א חלק י חו"מ סימן ג אות ח. סב(. מהטעם דלהלןקרובים זה לזה, הפרוזבול כשר, 
 

כי אין הפרוזבול כמו דין ומשפט ממש הפרוזבול כשר.  -דיינים קרובים למלוה או ללווה 

שהקורבה לבעלי הדין פוסלת בו, אלא הוא הקניית שטר בלבד, שמוסר את שטרותיו לדיינים שהם 

תיו במקומו, אם כן מה לי אם הדיינים קרוביו או לא, הלוא העיקר שהמלוה לא יגבה יגבו את חובו

 )סא(. בית אברהם ישראל(, )מהריק"שאת החובות, אלא הם יגבו ואצלם לא שייך איסור "לא יגוש" 
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 פני עדיםב
ולמסור  לפני בית דין בתקנת הפרוזבול להטריח את המלוה לבוארצו לא חכמים 

שהמלוה יחתים שני עדים על שטר הפרוזבול שבו  נו שדי בכךיקתו, את חובותיו

, ועל ידי חתימת העדים, מקבל דין פלוני כתוב שהוא מוסר את חובותיו לבית

ת על כך, ולא לשלוח א בית הדיןיידע את אין צורך לאף הפרוזבול תוקף. ו

 )מט(אליהם, וכן המנהג פשוט. הפרוזבול 
 

 נוסח הפרוזבול
: "בפנינו עדים החתומים מטה, בא פלוני ואמר ז"לחל שתקנו נוסח הפרוזבו להלן

שאני מוסר כל חוב שיש לי לבית הדין אשר פה עיר פלונית,  עלי עדים יּולנו: הֱ 

ויכתבו  כל זמן שארצה".הלוא הם: הרב פלוני, והרב פלוני, והרב פלוני, שאגבנו 

 ס(). ויחתמו שני העדים ,אם לא כתבוהו, אין זה מעכב[ו]תאריך, 

 

ציבור טפסים של "פרוזבול" בבתי הכנסת, יחולקו בלקראת סוף שנת השמיטה 

במועצות דתיות ועוד, וימלא את שטר הפרוזבול ויחתים עליו שני עדים כשרים, 

: )שנה א סוף פרשת כי תבוא(כתב גאון עוזנו רבנו יוסף חיים בעל הבן איש חי ו וישמרהו אצלו.

והדפסתי שטרות של פרוזבול וחלקתי  ,זו פה עירנו בגדאד הנהגתי מצוה ברך,תהילות לאל ית"

 ע"כ. ."אותם לכמה בני אדם
 

את נוסח כול לכתוב בעצמו גם אם לא השיג טופס של פרוזבול כנ"ל, יומכל מקום, 

 עדים, והפרוזבול כשר ללא שום בעיה.שני ויחתים עליו  זכר,הפרוזבול הנ

 

 פרוזבול באמצעות שליח
ליח שיכתוב לו פרוזבול. והנוסח יהיה כדלהלן: "בפנינו עדים רשאי המלוה למנות ש

ואמר לנו: פלוני שלחני שתהיו עדים עליו, שמוסר כל  ,החתומים מטה, בא פלוני

חוב שיש לו לבית הדין אשר פה עיר פלונית, הלוא הם: הרב פלוני, והרב פלוני, 

)יבי"א חלק ב חו"מ סימן ים. והרב פלוני, שיגבהו כל זמן שירצה". יכתבו תאריך, ויחתמו העד

 סה( ה.

 

 בהיתר ולא באיסור
מי שלא זכה לשמור תורה ומצוות ואינו יודע כלל מענין הפרוזבול, טוב להודיעו 

ולהבהיר לו מה מהותו של הפרוזבול, וללמדו שיעשהו, כי אין בזה טירחה כלל. 

לו  אולם אם לא מתאפשר שהוא יעשה פרוזבול, יכול קרובו או ידידו לעשות

פרוזבול אפילו שלא בידיעתו, כדי שיוכל לגבות את חובותיו בהיתר ולא באיסור, 

 )עה(שהרי מזכים לאדם אפילו שלא מדעתו. 

 

 מי העדים?
לא יהיו העדים קרובים למלוה הכותב את הפרוזבול, אך לכתחילה  -עדים קרובים 

 )סב(בדיעבד שהיו העדים קרובים, הפרוזבול כשר. 
 

, מאחר ויש אומרים שמן הדין אין המלוה חייב לכתוב דוקא פרוזבול דיעבדהכשיר בוהטעם ל

ם יבוא המלוה לאחר השמיטה אפה וכדלהלן, ו-בעלולהחתים עדים, אלא די במסירת הדברים 
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רוצה ]כי אם היה  " אפילו בלי עדים, הרי הוא נאמןדיןפה לבית -בעלמסרתי את חובותי "ויאמר 

[. נמצא כדבסמוך ולומר שהיה לו שטר פרוזבול ואבד ובה יותרטעון טענה טשקר, יכול היה לל

בדיעבד מעכבים, לכן  ואינםפרוזבול עשה שאין העדים אלא לתוספת חיזוק בנאמנות שבאמת אכן 

 )סב(החתים עדים שאינם כשרים מחמת שהם קרובים או פסול אחר, הפרוזבול כשר. ש

 

ה יהיו העדים יראי שמים גברים ולא נשים. ולכתחילהם העדים  -עדים כשרים 

במזיד,  "לא תעשה"שומרי תורה ומצוות כדת וכהלכה, אבל מי שעובר על איסור 

או האוכל מאכלים לא כשרים, וכל שכן  תערפסול לעדות. למשל: המגלח זקנו ב

גולש בטלוויזיה או  צופההמחלל שבת, הרי הם פסולים לעדות. וכמו כן, ה

 ורואה בהם מראות אסורותמדיה שונים  יבאינטרנט לא מסונן באמצעות מכשיר

א , כיון שעובר על לא תעשה מן התורה, שנאמר: "המשחיתים את נפש האדם ְול 

", הריהו פסול לעדות. וכאן המקום לעורר ָתתּורּו ַאֲחֵרי ְלַבְבֶכם ְוַאֲחֵרי ֵעיֵניֶכם

למסדרי חופה וקידושין, שפעמים לוקחים עדים שנראים כשומרי תורה ומצוות, 

מרן הראשון )ופסולים לעדות.  ב שאותם אנשים נכשלים בעוון הנ"לאבל אינם שמים ל

 שסג. סב( לציון רבנו עובדיה יוסף זצ"ל בספרו "ענף עץ אבות" עמוד

 

 קרקע
. ואולם, גם אם לא ידוע )סימן סז סכ"ב(אין כותבים פרוזבול אלא אם יש ללווה קרקע 

אדם בעולם שאין בול, כי מן הסתם אין עיל הפרוזלנו בברור שיש ללווה קרקע, מו

לו איזו קרקע שהיא לפחות בשכירות או בהשאלה שהוא גר שם. על כן, בחור 

הסמוך על שלחן אביו עד הנישואין, כיון שאביו משאיל לו מקום בביתו עד יום 

 )סד(הנישואין, הרי זה נחשב שיש לו קרקע. 

 

רוב בני אדם שמלווים כסף, סומכים על הטעם שצריך שיהיה ללווה קרקע, כתב רש"י משום ש

אבל  את החוב מהקרקע שלו.הקרקע של הלווה, שאם לא יהיה לו כסף להחזיר את החוב, יגבו 

חפצים שיש לו, מפני לגבות החוב מכשאין לו קרקע, על פי רוב לא מלווים לו, כי אי אפשר לסמוך 

, אבל שר לגבותן מקרקע הלווההיתה על הלוואות מצויות שאפפרוזבול  תתקנ. וםרכושיכול למ

קרקע, הרי זו הלוואה שאינה מצויה, ובהלוואה שאינה מצויה, לא תקנו חכמים  למלווה איןכש

פרוזבול. ויש שכתבו טעם אחר, שכאשר יש קרקע ללווה, הרי זה נחשב כאילו החוב כבר גבוי 

 )סד(למלוה, ולא שייך כאן איסור "לא יגוש את רעהו". 

 

 יתומים קטנים

מכספם לכתוב פרוזבול, לא על החובות שהלוו ומים קטנים, אינם צריכים ית

ותם, כיון לאחרים, ולא על החובות שהיו אנשים חייבים לאביהם והם ירשו א

)סימן יתומים, וכל חובותיהם כאילו כבר מסורים לבית דין. שבית דין הם אביהם של 

 סז סעיף כח. מב(
 

גם לכאורה במצוות, אם כן  עדייןלא התחייבו וקטנים ו , מאחר והיתומים הלליש לשאול שאלה:

ללא הסיבה שבית דין הוא אביהם של היתומים, הם היו צריכים להיות פטורים ממצות שמיטת 

 כספים?
 

, היינו אומרים את החוב היתה תלויה במלוה, שהוא מפקיעהשמטת כספים אילו מצות  תשובה:

, בל זה אינו, כי התורה היא שמפקיעה את החוב. אממצוה זושכיון שהם קטנים הרי הם פטורים 

אך בגלל הסיבה שבית דין הם אביהם של , אם כן היה צריך לפטור את הלווה מלפרוע את החובו

 )הגאון רבי יהונתן אייבשיץ בספר התומים. מב(, אין החוב נשמט וממילא חייב הלווה. יתומים
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 ירושה
חובות שאחרים שות פרוזבול על ייבים לעיתומים גדולים שירשו את אביהם, ח

חייבים לאביהם והם ירשו אותם. ובדיעבד שטעו ולא עשו פרוזבול, יכולים לגבות 

אביהם או שמא התנה  ,פרוזבולבעצמו שמא היה לאביהם  טוענים להםכי בית דין את החובות. 

 )סימן סז סעיף כט. מב( ."ו בשביעיתוהלא ישמיטעל מנת ש"מלוה להם ש ובעם בעלי הח
 

שלא שההלוואה היא "על מנת חבירו והתנה עמו להמלוה נפסק:  (מן סז סעיף ט)סילחן ערוך שב פירוש:

המתנה על מה ]והטעם לזה, כי כלל יש בידינו: ". תנאו בטל והשביעית משמטת ,"שביעית ניתשמט

 , תנאו בטל", וכיון שהוא התנה נגד התורה ואמר, שהשביעית לא תשמט את חובו,שכתוב בתורה

ב יֵ ח  , תנאו קיים, שנמצא ֶש "בשביעית תשמיטנישלא "על מנת  ואמרבל אם התנה ו בטל[. אאתנ

שהיא שביעית . ]פירוש, במקרה זה הוא לא התנה על העצמו בממון שלא חייבתו תורההלווה את 

ף על א" הלווה: כאילו אמר והרי זה, שהוא לא ישמיטנו בשביעית הולולא תשמט, אלא התנה על ה

 [.ס"ק יח( סמ"ע)ה" בעני, אני מקבל עלי לשלם לךוהשביעית משמטת ואין אתה רשאי לתש פי

 

 קופות צדקה וגמילות חסדים
מנהלי קופות צדקה וגמ"חים, אינם צריכים לכתוב פרוזבול, שנחשב כאילו נמסרו 

ומהיות טוב, נכון שיכללו את החובות הללו גם כל חובות הצדקה לבית הדין. 

 (, מדי חו"מ סימן ג אות טז. מבח. יבי"א ח"כעי' סז ס)הרשב"א. הלוואותיהם הפרטיות.  בשטר פרוזבול של

 

 צדקה פרטית
קופת צדקה של גמילות חסדים, וייחד פרטי שחנן אותו הקב"ה בעושר, ועשה אדם 

אותה להלוואות לנצרכים, והוא האחראי לבדו על כל ענייני הקופה, עליו לעשות 

 )מד( ת.פרוזבול ככל שאר ההלוואו

 

 בנקים

 )מד(. שעושה מנהל הבנק מנהלי הבנקים חייבים לעשות פרוזבול, ודי בפרוזבול אחד
 

חמשה  בפרוזבול אחד. מלוהחמשה שלוו מאחד, די ל: )סימן סז סעיפים כו, כז(פסק מרן בשלחן ערוך 

, נמצא םרבי ויש לשאול: כיון שמניות הבנק שייכות לאנשים שהלוו לאחד, כל אחד צריך פרוזבול.

תוב פרוזבול בפני עצמו, ולא די ואחד שיכשיש כאן הרבה מלוים, ולכאורה נצריך לכל אחד 

דברי השלחן ערוך אמורים שכל אחד הלוה ממעותיו בפני  תשובה:שמנהל הבנק בלבד יכתוב? 

שה הלוו לאחד מכסף של קופה משותפת, די בכך שאחד מהם יעשה פרוזבול עצמו, אבל כאשר חמ

כמו כן בהלוואות הבנק שהקופה משותפת לכולם, די בפרוזבול אחד, ועל כולם. ו אחד בשביל

 )מד(יני הבנק. ציא והמביא בכל ענכיון שהוא המומנהל הבנק מוטל דבר זה, 

 

 נשים
אשה שהלוותה כסף, צריכה לכתוב פרוזבול. ואם היא נשואה והלוותה מכספי 

 )מב(היא. בעלה, ובעלה כתב פרוזבול, אינה צריכה לכתוב גם 

 

 זמן כתיבת הפרוזבול
כותבים את הפרוזבול לקראת סוף שנת השמיטה, והכתיבה מועילה לכל החובות 

 ותכלול בל ההלוואות שהלוה לאחר מכן, אינןשהיו קודם שכתב את הפרוזבול, א

 )עז(, אלא אם כן יעשה פרוזבול נוסף. ןבפרוזבול והשביעית משמטת אות
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ולא אחר כך נתן הלוואות נוספות חודש אלול, ו הכותב פרוזבול בתחילת אמנם,

, אינו צריך לכתוב פרוזבול שני, והשביעית לא משמטת לו את פרעוןקבע מועד ל

 פרעוןמועד הסתם הלוואה היא למשך שלושים יום, ונמצא שהחובות הללו, כיון ש

]כמבואר לעיל, שאין השמיטה משמטת אלא כאשר שלהם יהיה רק לאחר שנת השמיטה. 

בתוך חודש  אולם אם קבע מועד פרעוןקודם סוף שנת השמיטה[.  פרעוןבע מועד הנק

 )עז(פרוזבול נוסף. עליהן השביעית משמטת, ויצטרך לעשות  יאלול, אז
 

 ארצות הבריתמלוה ב
תושבי ארץ ישראל, יש לו להקדים לכתוב את הפרוזבול שהלוה ל מלוה תושב ארצות הברית

בל בדיעבד שלא החמה של יום כ"ט באלול בארץ ישראל. אקודם זמן שקיעת בשעות הבוקר 

כשר. והגם שהאיסור הוא שלא לנגוש את הלווה, ואצל הלווה כבר עברה שנת  , הפרוזבולהקדים

, מכל מקום הדעת נוטה שאין הולכים באיסור "לא יגוש" אחר הלווה ונשמטו החובות השמיטה

א לא יתבע את הלווה, כמו שאמרה תורה: אלא אחר המלוה, כי בפועל האיסור תלוי במלוה שהו

ט" אהזה שהוא המלוה, אמרה תורה: " "משה"ועל ה ",ְבֵרֵעהּו ַיֶשה ֲאֶשר ָידו   ַמֵשה ַבַעל ָכל ָשמו   ל 

ש ג  יו ְוֶאת ֵרֵעהּו ֶאת י  ", וכיון שהמלוה נמצא בארצות הברית, הרי שעליו לא חל האיסור קודם ָאח 

]ואף שיש חולקים בזה, מכל מקום לכתוב פרוזבול.  עדייןית, ורשאי הוא השקיעה של ארצות הבר

כיון שמצות שמיטת כספים בזמן הזה אינה אלא מדרבנן, בדיעבד אנו אומרים ספק דרבנן לקולא 

והפרוזבול כשר, אבל לכתחילה יזהר המלוה לכתוב את הפרוזבול בשעות הבוקר, בשעה שעדיין 

 )פ(הוא יום בארץ ישראל.[ 

 

 או השביעית וף השנה השישיתס
 )ח(פרוזבול בסוף השנה השביעית, ולא בסוף השנה השישית. זמן כתיבת ה

 

". וכתב הרשב"א מוצאי שביעית בערב ראש השנה שלאמרו בתוספתא: "אימתי כותבים פרוזבול? 

בערב ראש השנה ת הזדמנה לבעל העיטור שכתוב שם: "אימתי כותבים פרוזבול? ישנוסחה מוטע

", דהיינו בסוף השנה השישית. וכתב מרן הבית יוסף, וכן המנהג פשוט בארץ ישראל ביעיתשל ש

לכתוב את הפרוזבול בערב ראש השנה של מוצאי שביעית, כי אין השביעית משמטת אלא בסופה. 

לא כמו שכתב זה ]ו. )סעי' ל, לא(וכן פסק בשלחן ערוך וכן נהג מורי הרב הגדול רבנו יעקב בירב זצ"ל. 

וכתב החתם סופר, אודות תלמיד אחד  און רבינו זלמן שלכתחילה יכתוב פרוזבול בסוף השנה השישית.[הג

שרצה להחמיר לעשות פרוזבול בסוף השנה השישית לחשוש לדעת בעל העיטור והרא"ש. והשיב 

לו: אני יודע כי מורי ורבי הגאון החסיד רבי נתן אדלר זצ"ל, עשה פרוזבול רק בסוף השנה 

ת היא שנת תקמ"ד, ואני יודע בבירור גמור שלא עשה פרוזבול בסוף השנה השישית שהיא השביעי

שנת תקמ"ג, כי ממש לא זזה ידי מתוך ידו לדעת כל דרכיו מוצאיו ומובאיו, ומכל שכן שידוע שכל 

הפוסקים חולקים בזה על דברי בעל העיטור והרא"ש, ובאמת שכבר כתב הרשב"א שנוסחה 

לבעל העיטור בתוספתא, ולכן אין צורך לעשות פרוזבול אלא בסוף השנה משובשת הזדמנה לו 

 )ח(השביעית. 

 

 לילה
פרוזבול אפשר לכותבו גם בלילה, כי אין זה משפט שדנים אותו רק ביום ולא 

בלילה, אלא הקניית שטר בלבד, שמקנה את שטרותיו לבית הדין שיגבו את 

 . נו, סא()שו"ת יבי"א ח"י חו"מ סימן ג אות חחובותיו. 

 

 פה-בעלפרוזבול 
 ואמר ,םחכמי תלמידיחבריו דבריו לאת , ומסר ה כסף לאחריםתלמיד חכם שהלו

אינו  ,"שאגבנו כל זמן שארצה ,שכל חוב שיש לי [בית דין אתם] מוסרני לכם": להם
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שמיטת כספים בזמן מצות יודעים ש תלמידי חכמיםצריך לכתוב פרוזבול, מפני ש

 . סא, פא(ס"כסימן סז . )הרמב"ם ועוד ת.יברים בלבד היא נדח, ובדרבנןמדהיא הזה 

 

בלי לכתוב פרוזבול, וכגון  פה-כן עלגם שאר בני אדם יכולים לומר  ,בשעת הדחק

סמוך לשקיעה ביום כ"ט באלול או אפילו בבין השמשות של ליל ראש השנה ש

יני מוסר כל מיד בפני שני עדים: "הרבפיו נזכר שלא עשה פרוזבול, יאמר  השמינית

חובות שיש לי, לידי בית הדין שהם: הרב פלוני, והרב פלוני, והרב פלוני, שאגבם 

 כל זמן שארצה". ואפילו אמר כן בינו לבין עצמו שלא בפני עדים, הרי זה מועיל.

היה לטעון טענה טובה היה משקר, יכול  שכך אמר בערב ראש השנה, כי אם]ונאמן המלוה לומר 

ה לו שטר פרוזבול ואבד. נמצא שאין העדים באים אלא לתוספת חיזוק בנאמנות , ולומר שהייותר

, אף שאין ען שאמר כן, נאמןושבאמת כך הוא אמר, וכיון שאינם מעכבים, לכן גם אם הוא עצמו ט

 )פא. סג( [.עדים שבאמת אמר כן

 

 אני מוותר על זמן"כמו כן, יכול המלוה לומר בפני עדים אף ללא ידיעת הלווים: 

פרעון החובות שחייבים לי שכבר הגיע זמן פרעונם, ואני קובע להם זמן פרעון לג' 

. ואפילו אמר כן בינו לבין עצמו שלא בפני עדים, "בתשרי שאחר השנה השביעית

 )כו(. , והלווים חייבים לפורעו]מהטעם הנ"ל[הרי זה מועיל 

 

 תזכורת לציבור
של סוף  וזבול בערב ראש השנהולהזהיר את הציבור לכתוב פר למדעל הרבנים ל

, שאם לא יעשוהו, נמצא שיכשלו בחשש גזל, שנוטלים כסף מהלווה שנת השמיטה

 )נח(שלא כדין. 
 

 

 אש השנהתזכור את הלל הזקן גם בערב ר
מעשה בגאון אחד שהיה יושב בליל פסח : )שנה א סוף פרשת כי תבוא(כתב בספר "בן איש חי" 

הכורך את והיה הבן יושב ואוכל היסב עמו, חר גדול היה עשיר וסושובנו  ,על השלחן

"זכר למקדש בימינו  :והיה אומר קודם אכילה בהרמת קול והחרוסת, מרורהמצה והשל 

לא תזכור את הלל הזקן  !בני :אמר לו אביו "...ם.ואוכל םהזקן שהיה כורכ כהלליחודש, 

 ,אבי מר לו:ום. אעלינו לחיים טובים ולשל ההבא אש השנהגם בערב ראלא  ,רק עתה

באתי ואני  ,שמיטה היאשנת השנה זו  ,בני מר לו:א רב ראש השנה?וכי אוכלים כורך בע

 זהירך שתעשה פרוזבול כתקנת הלל הזקן עליו השלום.להזכירך ולה

 

 

 לא עשה פרוזבול
מלוה שלא עשה פרוזבול, אסור לו לגבות את חובותיו מהלווים. ואם בא הלווה 

ואינך חייב לי,  ]כלומר, עוזב אני את החוב "משמט אני"מלוה: לשלם לו, יאמר לו ה

                                                        השמיטה", על ידי דיבור שאמר "משמט אני" קיים את דבר שנאמר: "וזה 

 [,שתקבל ממני]כלומר, בכל זאת אני רוצה  "אף על פי כן"ואם אמר לו הלווה:  המצוה[.

. ואם בא מתנה ולא עבור חובויאמר שנותן את הכסף בשהלווה  ל ממנו. וצריךיקב

לי , יאריך עמו המלוה בדיבורים עד שיאמר הלווה שולא אמר כןאת הכסף החזיר ל

המלוה את הכסף, אלא  בלבמתנה. ואם לא אמר כן, לא יק ךל םנותנהם ואני 

 )סימן סז סעיף לו. קד(יחזירו ללווה. 
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 ממנורוח חכמים נוחה 
לווה המחזיר את חובו לאחר שנת השמיטה בתורת מתנה, אף שהמלוה לא עשה 

על  לו טובה םמחזיקיו ,מעשיומ הדעת חכמים נוח]פירוש, פרוזבול, רוח חכמים נוחה ממנו 

 . תקפח(רמב"ם הלכות שמיטה ויובל פרק ט הלכה כח)מסכת שביעית פ"י מ"ט. זה[. 
 

לאחר  .הבָ רַ האמורא כסף מוה לבצעירותו שאבא בר מניומי ל ע מסופר (ב"לז עמסכת גיטין )בגמרא 

. לקח אבא את הכסף והלך .: משמט אניו רבה, אמר לשמיטה בא אבא להחזיר את החובשנת ה

בא אבא הלווה לשלם לי : ו? אמר לכבודוב ועצ למה: ו, אמר למצא את רבו רבה עצובאביי כשבא 

הבאת את : ו, אמר להלך אביי אצל אבא והלך. את החוב, אמרתי לו משמט אני, לקח את הכסף

 ו: ואמרת לו אביי: משמט אני. אמר לואמר לך? אמר ל ה: ומו. אמר לכן: ו? אמר להכסף למורי רבה

לוקח ממך ה יההוא  ,אף על פי כן ומר לואהיית  ם: או אביי: לא. אמר לו אבאאף על פי כן? אמר ל

 הלך אבא אצל רבה עם הכסף,אף על פי כן. אמר לו עכשיו לך ותתן לו שוב, ות על כן, את הכסף

ה ילא החבל ש: רבה אמר אז לקח ממנו רבה את הכסף.אף על פי כן,  ו:אמר לאמר לו: משמט אני. 

 .כן ומרחכם הצעיר הזה לבמתחילה דעת  וב

 
 

ִמָטה ָקָרא ִכי"  ה'"לַ  שְּׁ
שרק  ה' עלהיא  עדות -לה' ות כריז על שמיטת החובמ מלוההכשבסוף השנה השביעית 

משמט חוב מלוה שה: (ב ודברים ט)הירש  משון רפאלשבי ראומר  הוא אדון על כל נכסיו.

אותה שמיטה איננה אלא פעולה מניח לחוב להיות "נשמט מתוך ידו", אולם  ,בשביעית

מוותר לתמיד על הפעלת ו נעשה אדון ללווה הואתביעה בעל" זכות שכ" ,צדדית-חד

וה נשאר חייב לו לתמיד מבחינה מוסרית, ואם הוא מציע מרצונו הלולעומתו . זוזכות 

את  הלווה עליו להעמיד בפני ,"משמט אני"את חובו, המלוה חייב לומר פרוע ל

האפשרות ליהנות מזכות השמיטה. אולם אם הלווה עומד על דעתו ורצונו לסלק את 

מגמת התורה לפטור החוב, הרי המלוה רשאי לקבל את חובו מידיו. גדולה מזו, אין זו 

לווה בעל רכוש מן החובה המוסרית של פריעת חובו, והמלוה רשאי לצפות מלווה בעל 

שביעית מסכת )כמו שאמרו במשנה  ,רכוש שלא ינצל את הזכות שניתנה לו על ידי השמיטה

אף על פי  הלווה: אמר לו .משמט אני המלוה: יאמר לו ,המחזיר חוב בשביעית: ח(מ" יפ"

טה". התורה דורשת מהמלוה שיכריז על יוזה דבר השמ" :שנאמר ,מנויקבל מ ,כן

לווה המסלק מרצונו את על כן,  .שמיטה, אולם אין בכך כדי לפטור את הלווה מחובתו

: "המחזיר חוב )שם מ"ט( , כמו שאמרו חז"לפועל ברוח התורה ,החוב שנשמט בשביעית

 רוח חכמים נוחה הימנו". ,בשביעית
 

 

הּו תאֶׁ  ִיֹגׂש ֹלא" עֵׁ ת רֵׁ אֶׁ ָאִחיו ֹיאַמר ֲחָזק" -" ָאִחיו וְּׁ ֹזרּו ּולְּׁ הּו ַיעְּׁ עֵׁ ת רֵׁ  " ִאיש אֶׁ
, את חובו לא יתבעו יגש"-השמיטה קוראת למלוה ש"לאמוסיף הרב הירש ואומר: 

א"כמו שנאמר:  ,כי הלווה הוא "רעהו" ו"אחיו"? מדוע ש ל  ג  הּו ֶאת י  עֵׁ  ".ָאִחיו ְוֶאת רֵׁ

ועלינו להסיק  ,לתחום היחסים החברתיים מיטהנכנס בשנת הש ות ה'קהרעיון של אלו

ב להיות ורעיון זה מחייב את כולנו לש ,ממנו מסקנות משפטיות ממשיות, ובצאת השנה

והואיל וכולנו ֵרעים, חובה על כל אחד לתת דעתו לפריחת  ,"ֵרעים ואחים" זה לזה

להחניק לצמיתות את ולפיכך עלינו להתיר את כבלי החוב שדרכם  ,האושר של רעהו

פך כל חוב הו ,שמיטההההתפתחות החופשית של כוחות הפרנסה. עם סיום תקופת 

ועצם  ,סילוק החוב נמסר לשיקול דעתו של מי שנתחייב בו ,בלבדלהתחייבות מוסרית 

בל במקום שעד כה סֵ  ,לו תחושת התרוממות מוסרית נותנת ,מון שהתורה רוחשת לוהא

חוב מרצונו החופשי תהיה לו עתה ענין של כבוד. תואר פריעת ה ,החוב העיק עליו
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ה"ֵרַע" אומר לתובע ולנתבע מה התורה מצפה מהם, כי ה' הוא אב לכולם ורצונו 

 שיפעלו ברוח זו כדי שיראה אותם כבניו, כאחים בבית המונהג על ידיו.
 

 

 עבר וגבה החוב
החזירו עליו ל ועבר וגבה את החוב מהלווה שלא כדין, ,מלוה שלא עשה פרוזבול

 סז סעיף לו. ו()סי' לו את הכסף בתורת מתנה. נותן הלווה שהוא ללווה. אלא אם כן יאמר 
 

כלל גדול בידינו, שכאשר ישנה מחלוקת בין הפוסקים בדיני ממונות, הללו מחייבים את  שאלה:

ים לי הנתבע לשלם והללו מזכים את הנתבע, אף שרוב הפוסקים מחייבים, יכול הנתבע לטעון "ק

 בהרחבה בדין "הלוואה עם משכון". ומעתה יש (219 )עמודכהפוסקים שפוטרים", וכמבואר לעיל 

אם שמיטת כספים נוהגת בזמן הזה, מדוע כתבנו שאפילו  לשאול, כיון שישנה מחלוקת בראשונים

מוחזק בכסף, ויכול לטעון חזירו ללווה, הרי עתה המלוה אחר שקיבל המלוה את הכסף, עליו לה

 ?והחוב לא נשמטקים לי" כהפוסקים שאין שמיטת כספים בזמן הזה "

 

את דעת  תגדונ טענה זורק כשאין הוא שכל מה שהנתבע יכול לטעון "קים לי",  כבר בארנו תשובה:

בלו ישלדעת מרן השלחן ערוך הוא חייב לשלם, כיון שבני ספרד ק אופןהשלחן ערוך, אבל במרן 

בשלחן ערוך ומכיון שו תופסת נגד מרן, וכמבואר לעיל בהרחבה. אין טענה ז הוראות מרן,עליהם 

ששמיטת כספים נוהגת בזמן הזה, נמצא שהלווה היה פטור מלשלם, ועל המלוה פסק  )סימן סז ס"א(

 )א, ו, כד(להחזיר את הכסף שקיבל שלא כדין. 

 

 בעלי תשובה
כספים שמיטת אדם שהיה רחוק משמירת תורה ומצוות, ולא ידע מענין  שאלה:

עירה  ,תהעו ת חובותיו כרגיל לאחר שנת השמיטה.גבה אופרוזבול כלל ועיקר, ו

עליו הקב"ה רוח טהרה ממרום, וזכה לשוב בתשובה וללמוד תורה, ונודע לו שסוף 

חובותיו היה עליו לעשות  את גבותשנת השמיטה משמטת את החובות, וכדי ל

 או לא?האם צריך הוא להחזיר את הכסף ללווים  פרוזבול.
 

אליהם  תגשישתדל לשגבה מהם, טוב ש הלוויםהם אם הוא זוכר מי  תשובה:

, ה. אבל אם אינו זוכר מי הםשהכסף נתון לו במתנלו בקש מהם מחילה, ויאמרו לו

 את הכסף אצלו.רשאי להשאיר או שאינו חפץ ללכת אליהם מכל סיבה שהיא, 
 

שמיטה בזמן )כי  בשוגג על איסור דרבנן עברהמלוה מוחזק בכסף. והרי הוא שהטעם לזה, מאחר 

בודאי התייאש ממנו. ויש אומרים שאם הלווה משלם שילם לו מרצונו הטוב ווהלווה  (.הזה מדרבנן

לא תוקן הפרוזבול אלא במקרה שהלווה לא ירצה לשלם. ויש כי מרצונו, אין צריך פרוזבול, 

וה לשלם. ובפרט לפי מה שכתב אומרים שכל שלא אמר המלוה בפירוש 'משמט אני', חייב הלו

החתם סופר, שמה שהצריכו לפרוזבול 'בית דין חשוב' שיש להם כח להפקיע ממון, זה לפי זמנם 

שכולם היו נזהרים בדין שמיטת כספים, ובית הדין היה מפקיע את ממונו של הלווה שלא מרצונו, 

בול ואינם יודעים מזה כלל, ולזה צריך בית דין חשוב. אבל היום שאין העולם נזהרים לעשות פרוז

ולא עלה על דעתו של הלווה כלל שהשביעית משמטתו אפילו אם היו אומרים לו שכך הדין, הרי 

שכאילו התנה המלוה ואמר שההלוואה היא "על מנת שלא תשמטני  אומדנא מוכחתזה ממש 

וה היה א ברור לנו שהלואין השביעית משמטת וחייב לשלם לו ]כי הלבשביעית", שאז הדין ש

מעונין בהלוואה אפילו על דעת שיתחייב להחזיר לאחר השביעית, ומאידך המלוה לא היה מלוה 

)הגרש"ז אם לא היה בדעת הלווה להחזיר לו לאחר השביעית[. וזה סמך חשוב להקל לבעלי תשובה. 

 אוירבך, שבט הלוי וואזנר. קה(
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 פרוזבול שנקרע
, וחייבים תקףהשמיטה, הפרוזבול  מי שכתב פרוזבול ונקרע לו קודם סיום שנת

 )עט(בעלי החובות לשלם לו. 

 

כבר הטעם בזה, כתב החתם סופר, מאחר ומיד בעת כתיבת הפרוזבול נעשה כאילו כל חובותיו 

. וכן מבואר ברבינו שמשון. לראיה שכבר גבו את חובותיו אינו אלאנגבו על ידי בית דין, והשטר 

אחר, שכיון שבארנו לעיל שתלמידי חכמים די שימסרו את בשו"ת יהודה יעלה אסאד כתב טעם ו

ולדעת הרא"ש מועיל דיבור זה אפילו בכל אדם, אם  ,פרוזבולא כתיבת דבריהם אחד לשני אף בל

, וממילא אף אם נקרע, חבירוכן במקרה שנכתב הפרוזבול, נחשיב את הכתיבה כמו דיבור שמסר ל

, בשטר פרוזבול המצוי כיום שהוא מודפס על נייר בין שני הטעמים הללו וההבדלהרי זה מועיל. 

לפי הטעם הראשון, הרי זה שידו אלא רק חתם עליו ונקרע השטר הזה, כתב בולא כתב אותו 

מועיל, כיון שכבר בעת חתימתו נעשה כאילו כל חובותיו נגבו על ידי בית דין. אבל לפי הטעם 

יב אותה כדיבור. וההלכה כהטעם הראשון, השני, לא יועיל הפרוזבול, שהרי אין כאן כתיבה שנחש

 )עט(ולכן הפרוזבול מועיל. מה גם ששמיטת כספים בזמן הזה מדרבנן, וספק דרבנן לקולא. 

 

 אבד לי הפרוזבול
את חובו, טען  כשבא לתבועלאחר השמיטה ו עשה פרוזבול, ואבד לו,מלוה ש

אפילו ו. "אבדוי היה לפרוזבול "? נאמן המלוה לומר "הפרוזבולשטר היכן "הלווה 

 ?"שמא פרוזבול היה לך ואבד": אם המלוה לא אמר כן, בית דין טוענים בשבילו

אבל אם הודה המלוה שלא כתב פרוזבול, הפסיד את כספו.  , נאמן."כן": השיבואם 
יתר ההיעזוב את דרך לא שאדם חזקה ואבד, כי יש לנו פרוזבול נאמן לומר שהיה לו והטעם ש

ודאי כתב באומרים אנו ו צעות כתיבת פרוזבול ויגבהו באיסור ללא פרוזבול,לגבות את חובו באמ

 לפנותך ורלא צבלבד לשני עדים  מתהחתב ה לביצועקלכתיבת פרוזבול מה גם ש ואבד לו. פרוזבול

 . פז(ס"ק נה עסמ"סל"ג, סימן סז ). לבית הדין דוקא

 

 חסידים ואנשי מעשה
עט ומסכום כסף  חבירו, ילוה לם"חסד ולקיים מצות "שמיטת כספיהרוצה להת

 חבירוקודם ראש השנה, וכשיבוא  פרעוןלאחר שכתב פרוזבול, ויקבע את זמן ה

]שנאמר: לאחר שנת השמיטה להחזיר לו, יאמר לו: "משמט אני", ולא יקבל ממנו. 

 )תקפט. לט(השמיטה", שבדיבור בלבד מקיים את מצות השמיטה[.  דבר"וזה 
 

יש "הנה  :)שנה א סוף פרשת כי תבוא(נו רבנו יוסף חיים זיע"א בספרו בן איש חי כתב גאון עוזנו ותפארת

ועל זה  ,עשרה גרוש או פחות או יותר ,מלוה לחבירו סך מה ,אחר שכותבים הפרוזבולשמתחסדים 

כשיביא לו  אש השנהאחר רלואז  ,הפרוזבולשכתב את אחר לכיון שהלוהו  ,ל הפרוזבולהסך לא ח

את וה והל קחוי .ולא יקבלם ממנו ",משמט אני" המלוה: יאמר לו ,רעוולפהמעות את חבירו 

ותהילות לאל  .במצות שמיטת כספים שקיים אותה בפועלישמח . והמלוה המעות וישמח בהן

והדפסתי שטרות של פרוזבול וחלקתי אותם לכמה בני  ,הנהגתי מצוה זו פה עירנו בגדאד ברך,ית

בפועל  ההמצואת ולקיים  ,אחר זמן הפרוזבול סך מהללהלוות  ,מדתי אותם שיעשו כןיאדם. וגם ל

 ."אוהבי מצות ה' ועושים אותם בשמחה ,אשריהם ישראל .כאמור לעיל
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  למצות הֵׁ   ַהקְּׁ
 המקור מן התורה

ֶשה ַוְיַצו: "יג(-י לא )דבריםנאמר בתורה  ָתם מ  ר או  ֵקץ ,ֵלאמ  ים ֶשַבע מ  ֵעד ָשנ   ְשַנת ְבמ 

ָּטההַ  ת ְבַחג ְשמ  א .ַהֻסכו  ְשָרֵאל ָכל ְבבו  ת י  ֶהיךָ  ה' ְפֵני ֶאת ֵלָראו  ם ֱאל  ְבָחר ֲאֶשר ַבָּמקו   ,י 

ְקָרא ָרה ֶאת ּת  את ַהּתו  ְשָרֵאל ָכל ֶנֶגד ַהז  ל .ְבָאְזֵניֶהם י  הֵׁ ים ,ָהָעם ֶאת ַהקְּׁ ים ָהֲאָנש   ְוַהָנש 

ְש  ֲאֶשר ְוֵגְרךָ  ,ְוַהַּטף ַמַען ,ָעֶריךָ ב  עּו לְּׁ מְּׁ ַמַען ִישְּׁ דּו ּולְּׁ מְּׁ אּו ִילְּׁ ָירְּׁ ת וְּׁ ם ה' אֶׁ יכֶׁ רּו ,ֱאֹלהֵׁ ָשמְּׁ  וְּׁ

ת ַלֲעׂשֹות י ָכל אֶׁ רֵׁ א ֲאֶשר ּוְבֵניֶהם .ַהֹזאת ַהתֹוָרה ִדבְּׁ ְשְמעּו ,ָיְדעּו ל  ְרָאה ְוָלְמדּו י   ֶאת ְלי 

ֵהיֶכם ה' ים ָכל ֱאל  ים ַאֶּתם ֲאֶשר ַהָימ  ים ַאֶּתם ֲאֶשר ,ָהֲאָדָמה ַעל ַחי  ְבר   ַהַיְרֵדן ֶאת ע 

ְשָּתּה ָשָּמה  ".ְלר 

 

 בזמן בית המקדש
 נשים ,אנשים ,ישראל כל את להקהיל עשה מצות: (ג פרק חגיגה הלכות) ם"רמבכתב ה

 התורה מן זניהםובא ואולקרלבית המקדש,  לרגל בעלותם שמיטה מוצאי בכל ,וטף

 .האמת בדת ידיהםאת  ומחזקות ,ותומצום הקיב םאות מזרזותה פרשיות

 

 ימי תחילת שהוא ,כותוהס חג של הראשון טוב יום במוצאי ם?יאקור היו אימתי

 הוא כיצד. זניהםובא ראוקהיה ש הוא והמלך, שמיניתה שנהה של מועד של חולו

 במה םומביאי, העם את להקהיל כדי ירושלים בכל בחצוצרות םתוקעי ?קורא

 לחג העולים ישראל וכל ,קריאתואת  שישמעו כדי עליה ויושב ולהע והמלך ,גדולה

מחומש דברים, ומברך  פרשיותכמה  וקורא ,ומברך ורואה ופותח, סביבו םמתקבצי

 לטובת ישראל כפי יכולתו. ומתפלל תחנןשבע ברכות, ובברכה האחרונה מ

 

 עלשמו בםיל להכין םחייבי ,כולה התורה כלאת  שיודעים גדולים חכמים ףא

 לחזק אלא הכתוב קבעה שלא, בסיני שניתנה כיום ,ברעדה וגילה ויראה באימה

, מעהושהוא  קב"הה ומפי בה והונצט עתה כאילו עצמו ויראה .האמת דתאת 

 עד כאן מדברי הרמב"ם. .יתברך האל דבריאת  להשמיע הוא שליח שהמלך

 
 

 מדוע מקיימים מצות הקהל דווקא בחג הסוכות של מוצאי שביעית?

תכלית השמיטה להראות שהעולם הזה הוא הבל, והעיקר הוא עבודתו יתברך, 

וכדי להודות בזה, הפקיר האדם את כל אשר לו בשביעית. ובמוצאי שביעית, כאשר 

עם ישראל כבר מודרכים בדרך ישרה זו, לבטל את ענייני העולם הזה, זו השעה 

נצטווינו זאת בזמן הרצויה להשריש בליבם חזק את עבודת ה' יתברך. ולכן גם 

בדירת ארעי  -ישיבתנו בסוכה, שאף היא באה להראות שכל חיינו כאן בעולם הזה 

הם. באופן זה מצטרפים שני הזמנים האלה, שבהם ילמד האדם שלא יעשה שום 

 )מעם לועז דברים ד(דבר עיקר, כי העיקר הוא אך ורק עבודתו יתברך! 
 

 

של עם ישראל היא  ןלפי שכל עיקר, זו מצוהרשי ומש: (מצוה תריב)ספר החינוך כתב ב

תענוג נצחי שאין  ,לחיי עד םהתורה, ובה יפרדו מכל אומה ולשון להיות זוכי

ראוי שיקהלו הכל יחד בזמן  ,בה םבהיות כל עיקר ,על כן .למעלה הימנו בנבראים
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לשמוע דבריה ולהיות הקול יוצא בתוך כל העם אנשים ונשים  ,אחד מן הזמנים

לשמוע  ,ותהיה התשובה ?מה הקיבוץ הרב הזה שנתקבצנו יחד כולנו ,רולאמ ,וטף

דברי התורה שהיא כל עיקרנו והודנו ותפארתנו, ויבואו מתוך כך לספר בגודל 

 ',ויכניסו הכל בלבם חשקה, ועם החשק בה ילמדו לדעת את ה ,שבחה והוד ערכה

ולמען ילמדו " :השכתוב בפירוש בזאת המצו כמוו ויזכו לטובה וישמח ה' במעשיו,

ולא בא במועד הזה לשמוע דברי  ,בין איש בין אשה ,עובר על זההו ."ויראו את ה'

כי ד, ונשם גדול מאו. ועועשה זמצות בטלו  א,התורה, וכן המלך אם לא רצה לקרו

 ע"כ. זאת המצוה עמוד חזק וכבוד גדול בדת.

 

 זכר למעמד הקהל
ות שאחר שנת השמיטה הבאה עלינו יהי רצון שהקב"ה יזכנו שכבר קודם חג הסוכ

יבנה בית המקדש, ונקיים "מצות הקהל" מן התורה כדת  ]סוכות ה'תשע"ו[, לטובה

וכדין, ומלך המשיח יקרא בספר התורה לאוזני כל קהל ישראל. אך אם חס ושלום 

נה בית המקדש, יש לעשות "זכר למעמד הקהל", כמו עדיין לא נבגרמו העוונות ו

וכן נהג בעצמו לעשות,  )יובא להלן(לציון רבנו עובדיה יוסף זצ"ל  שכתב מרן הראשון

ולהתאסף ברוב עם באחד מימי חול המועד סוכות בשריד בית מקדשנו "הכותל 

המערבי", וגדולי הרבנים קוראים מתוך ספר התורה בלי ברכה מהפרשיות שהיה 

 חומש מתחיליה ]המלך הקורא המלך או הגדול שבישראל בזמן שבית המקדש היה קיים. 

 מלבד עדכט( -)יד כב תעשר עשרכא(, אח"כ -יג )יא שמוע אם לוהיה ומדלגט(.  )ו שמע פרשת סוף עד דברים

ומקבלים כל הקהל יחד עול  [.ה"ג( ג"פ חגיגה)רמב"ם )סוף פרק כח(.  בחורב אתם כרת אשר הברית

מטרה מלכות שמים, ומשמיעים הרבנים דברי חיזוק והתעוררות, כי זו בעצם ה

ַמַען"שנאמר:  בקריאה זו, עּו לְּׁ מְּׁ ַמַען ִישְּׁ דּו ּולְּׁ מְּׁ אּו ִילְּׁ ָירְּׁ ת וְּׁ ם ה' אֶׁ יכֶׁ רּו ,ֱאֹלהֵׁ ָשמְּׁ  וְּׁ

ת ַלֲעׂשֹות י ָכל אֶׁ רֵׁ קיום בלזרז את העם  וכמו שכותב הרמב"ם: ".ַהֹזאת ַהתֹוָרה ִדבְּׁ

 .האמת בדת ידיהםאת  חזקלו ,ותומצה
  

כשם שמצאנו בספרו זכר למקדש,  בינוביץ תאומים(רב אליהו דוד רה)כתב הגאון האדר"ת 

קנו רבותינו ז"ל לעשות הרבה דברים "זכר למקדש", כאכילת מרור וכורך, ושני ישת

תבשילים בליל פסח זכר לקרבן פסח וחגיגה, ואפיקומן זכר לקרבן פסח הנאכל על 

הקפת השובע, וספירת העומר, ונטילת לולב והקפת התיבה שבעה ימים בחג הסוכות, ו

שות גם בימינו התיבה שבע פעמים ביום הושענא רבה, וזכר למחצית השקל, כן יש לע

 "זכר למצות הקהל".

 

וכתב מרן הראשון לציון רבנו עובדיה יוסף הכ"מ: ואנו נהגנו לעשות זכר למקדש במצות 

הקהל ברחבת הכותל המערבי, שהוא סמוך לבית המקדש, ומעולם לא זזה שכינה 

במעמד רבבות אלפי ישראל. ובכנס "זכר למעמד הקהל" שנערך מכותל המערבי, 

 05,555-כ ת הכותל המערבי, השתתפובזמנינו ביום ראשון י"ח תשרי תשמ"א, ברחב

יהודים, כן ירבו. ובכנס שנערך בחול המועד סוכות בשנת תשס"ב, היו נוכחים למעלה 

בסיום קריאת , ו. וקראנו בספר התורה במשנה תורה בלי ברכהמישראל 45,555-מ

, סיימנו את המעמד בקבלת לישראל התורה על ידי גדולי ישראל, עם הרבנים הראשיים

מפי  ,עול מלכות שמים, בפסוקי: שמע ישראל, ה' הוא האלוקים, ה' מלך ה' מלך

הרבבות של קהל עדת ישראל הנוכחים בקול גדול ולא יסף. ונעשה האירוע "קידוש שם 

קידוש ה', וברוך המקדש שמו ברבים. ה' יתברך יחזיר שמים ברבים", מעמד נפלא של 
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עטרה ליושנה, ונזכה למעמד "הקהל" בהר הבית בבנין בית מקדשנו ותפארתנו, אמן. 

החזון איש וכתב, "שאין לעשות כן", אפשר מפני שחשש שמא יבואו להתכנס  כךומה שהתנגד ל]

. גם [רבי שהוא מחוץ להר הביתבתוך הר הבית, אבל אנו הקפדנו שהכל יהיה ברחבת הכותל המע

 )שו"ת יביע אומר חלק י יורה דעה סימן כב(שיבח וחיזק לקיים מנהג זה. ע"כ.  בשו"ת היכל יצחק

 

ובאמת, מה נהדר ומה נפלא היה המחזה הגדול והנורא הזה, לראות רבבות רבבות מעם 

חיים  תורת אלוקים ,נו הקדושהכל רחבי הארץ לשמוע את דברי תורתיישראל באים מ

דברי את שמע ומלך עולם, וממש התקיימה מטרת המצוה כמו שכתב בספר החינוך, שנ

בוא מתוך כך לספר בגודל שבחה והוד נהתורה שהיא כל עיקרנו והודנו ותפארתנו, ו

 ,ויזכו לטובה ',ויכניסו הכל בלבם חשקה, ועם החשק בה ילמדו לדעת את ה ,ערכה

ע"כ. ועל זה ראוי היה  וד חזק וכבוד גדול בדת.כי זאת המצוה עמ ...וישמח ה' במעשיו

: (שיר השירים ז ב)הפסוק  באורה דרש רבא: מ: (א"ג ע)מסכת חגיגה להביא את דברי הגמרא ב

יב" ים ַבת ָנד  ְך ַבְנָעל  לרגל,  םשל ישראל בשעה שעולי םרגליה םכמה נאי - "ַמה ָיפּו ְפָעַמי 

 בוראאת להכיר לחקור ולדרוש ולבו  ושנדב]נדיב  בתו של אברהם אבינו שנקרא - "בת נדיב"

ֵהי ַאְבָרָהם: "(תהלים מז י)שנאמר  ,[(רש"י) העולם ים ֶנֱאָספּו ַעם ֱאל  יֵבי ַעּמ   - "נדיבי עמים"] ".ְנד 

, שהיה "עם אלוהי אברהם", והם תועול מצו םמבין העמים לקבל עליה םהם הגרים, המתנדבי

 תחילה לגרים[.

 
 

 ם"יאיהליתן שכר למב"
: מעשה ברבי יוחנן בן ברוקה ורבי אלעזר חסמא שהלכו אמרו( א"ג ע)מסכת חגיגה בגמרא 

פני רבי יהושע בפקיעין, אמר להם: מה חידוש היה בבית המדרש היום? את להקביל 

. אמר להם: אף על פי כן, אי אפשר לבית םאמרו לו: תלמידיך אנו, ומימיך אנו שותי

? שבת של רבי אלעזר בן עזריה ]מי דרש בשבת[ מי היתהשבת של  .המדרש בלא חידוש

הקהל את "ומה דרש בה? ום? אמרו לו: בפרשת הקהל. היתה. ובמה היתה הגדה הי

אם אנשים באים ללמוד, נשים באות לשמוע, טף למה  ",העם האנשים והנשים והטף

 ובקשתם ,. אמר להם: מרגלית טובה היתה בידכםם? כדי ליתן שכר למביאיהםבאי

 ע"כ. .לאבדה ממני!
 

וביאר הגאון רבי יעקב מליסא, מה שאמר רבי אלעזר: "טף למה הם באים? ליתן שכר 

למביאיהם". הכוונה בזה, שכיון שהאנשים באים ללמוד והנשים באות לשמוע, אם כן 

ים ,ָהָעם ֶאת ַהְקֵהל]"למה ציוה הכתוב להביא את הטף  ים ָהֲאָנש  ַהַטף ְוַהָנש  כיון , הרי "[וְּׁ

לותם שהאנשים והנשים חייבים לבוא, ממילא יוכרחו להביא את הטף עמם, כי בע

בודאי שלא יניחו את הטף לבדם בביתם, ולמה הוצרך הכתוב  לירושלים ולבית המקדש

לצוות במפורש על הטף? על זה תירץ "ליתן שכר למביאיהם". כי לולא הציווי על הטף, 

כו להביאם כדי לשומרם, אך עתה שנצטוו על אין על זה קבלת שכר, כי בהכרח הוצר

)שו"ת יביע זה, הרי הם מצווים ועומדים על הבאתם ויקבלו שכר. ע"כ. ודברי פי חכם חן. 

 אומר חלק י יורה דעה סימן כב(
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 הפרשת חלה  
 

 דברי אגדה  

 מהי הפרשת חלה?

ר ֶאל: "(כ-יחטו  במדבר)נאמר בתורה  בֵּ ֶהם דַּ ָת ֲאלֵּ רְּ ָאמַּ ל וְּ ָראֵּ י ִישְּ נֵּ ב   ,בְּ ָהָאֶרץ ֲאֶשר  ֲאֶכם ֶאלבְּ

כֶ  ִביא ֶאתְּ ֶכם ִמֶלֶחם ָהָאֶרץ , וְּ ָשָמה םֲאִני מֵּ ֲאָכלְּ רּוָמה לַּ  -ָהָיה בַּ אִשיה'. ָתִרימּו תְּ  תרֵּ

ֶכם תֵּ רּוָמה ֲעִרס  ָלה ָתִרימּו תְּ  ".חַּ

 

מפני שחייו של האדם תלויים במזונות, ורוב העולם יחיו בלחם. רצה  מטעמי המצוה,

הקב"ה לזכותנו במצוה תמידית בלחמנו, כדי שתנוח ברכה בו על ידי המצוה, ונקבל בה 

משרתי ה'  זכות בנפשנו, ונמצאת העיסה מזון לגוף ומזון לנפש. גם למען יחיו בו

הכוהנים העוסקים תמיד בעבודתו, בלי יגיעה כלל, שהרי בתרומה שמביאים להם 

מהדגן יש להם עמל, לנקות את החיטים ולטחון אותן, אבל במצוה זו, יבוא להם חוקם, 

 )ספר החינוך מצוה שפה(מבלי צער ויגיעה כלל. 

 

 נברא העולם -בזכות חלה, מעשרות וביכורים 

בשביל  ,חלה שבילב :העולם נברא דברים שלושה שבילב :מתנה בבשם ר הונא בראמר 

את השמים ואת  יםקברא אל בראשית" שנאמר: נין?מ .כוריםבי ובשביל ,מעשרות

דהיינו בשביל חלה, מעשרות וביכורים שנקראו ראשית, ברא הקב"ה את  הארץ",

 תראשי: ")במדבר טו(שנאמר  ,אלא חלה ראשיתאין העולם. כמו שאמרו חז"ל: 

ואין ראשית  ".דגנך ראשית": )דברים יח( , שנאמרואין ראשית אלא מעשרות ".עריסותיכם

 (אבראשית  ר"מד) ".אדמתךבכורי  ראשית" :)שמות כג(שנאמר  ,כוריםיאלא ב

 

הריהם  -ויש לשאול, האם אין זה תמוה?! הלוא לכאורה, המעשרות, הביכורים והחלה 

הלוא הוא אמצעי לקיום העם  -. תשלום מס ניתנים כמס לשבט לוי לפרנסו ולכלכלו

, אבל לא מהווה מטרה בפני עצמו?! וכיצד נבין את [ומה]לצורך מתן שרותים שונים וכד

 דברי חז"ל לעיל שהעולם נברא בשביל לתת את מסים אלו?

 

מדוע אם כן  -ועוד יש להבין, אם המעשרות הן כמו מס שיש להעלות לכלכלת שבט לוי 

לאכול את היבול לפני שהוא מקיים מצוות אלו? הלוא מה זה  אסרה התורה לאדם

 לפני שאוכלים מן היבול או אחרי? -משנה מתי נותנים את המס 

 

יש במצוות אלו, אלא יחד עם זאת  לא תשלום מס בלבדאלא, מכאן למדנו מסר חשוב. 

 ! ומהי?מצוה חינוכית גדולה

 

 מי כאן את הפירות מייצר?! -אדוני, ֵהָעֵצר! 

]שבעת המינים, שנשתבחה בהם ארץ ח אדם ונטע כרם מהפירות החביבים ביותר טר

הוא מחכה ומצפה לראות יבול יפה. והנה לאחר ציפייה ארוכה מתחילים  ישראל[,

להתגלות הפירות הראשונים. כמה משובבי עין ולב הם! הנה כבר רוצה הוא להושיט 

אל פיו, ליהנות מטעמו, ויותר  את ידו אל הפרי, לברך 'שהחיינו' בהתרגשות, להביאו

ליהנות מיגיע כפיו. הרי אין אלו סתם פירות מהשוק, אלא פירות שהוא עמל  -מכך 

וטרח עליהם בעשר אצבעותיו! וכבר אמרו חז"ל, שאדם חפץ בפרי אחד שלו יותר 

מעשרה פירות של חברו. כמה טרח ועבד, במקצועיות ובמומחיות ידע לעשות בכרם את 

 נות בעיתוי המדויק, ועכשיו הגיע הזמן ליהנות מן הפירות!הפעולות הנכו
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אִשית" - עצור!"והנה מצווה אותו התורה: " י רֵּ ךָ  ִבּכּורֵּ ָמתְּ דְּ ית  אַּ ֶהיךָ ה' ָתִביא בֵּ  שמות) !"ֱאל 

זכור נא  -. דע לך, כי היבול אינו שלך, לא כוחך ועוצם ידך עשו לך את החיל הזה (כג יט

ורק הוא, הנותן לך כח לעשות חיל. הוא הוריד את הגשמים  -את ה' אלוקיך, כי הוא 

והזריח את השמש, הוא הצמיח את הזרע הקטן והרקוב שהיה באדמה, וגידל לך ממנו 

עץ לתפארת, הוא נתן טעם משובח בפירות, והוסיף גם צבע משובב עין. האם קיימת 

ולא! גם מתכנתי מעבדה לייצור פירות באופן מלאכותי? לא  -באיזשהו מקום בעולם 

לא יכולות ליצור דבר  -המחשבים המתוחכמים ביותר, והמעבדות המתקדמות ביותר 

 כזה "פשוט", שנקרא "פרי". רק הבורא יתברך בנפלאותיו עושה זאת!
 

המסר הזה חוזר על עצמו גם במצות תרומות ומעשרות, בבוא האדם לקצור את ראשית 

אִשית " -תבואתו  ךָ רֵּ ָגנְּ ָהֶרךָ שְּ ִתיר   דְּ ִיצְּ . שוב תזכור, שאין אתה )דברים יח ד( "ו  ל ִתֶתן ...ָך וְּ

אדון על שלך, אלא ה' הוא בעל הבית האמיתי, ולפני שאתה מתחיל ליהנות מן 

 התבואה, עליך להפריש תרומה ומעשר לשמו.

 

 עצרי, אשת חיל! מי הנותן לך כח לעשות חיל?

גיש אותה בשמחה לאשתו שתכין והנה סוף סוף מביא האדם את התבואה הביתה, מ

ותאפה עבורו ועבור משפחתו מיני מאפה טובים. כאן זה כבר משהו אחר! כאן כבר הכל 

בשליטה! אשתי היקרה כה מומחית היא באפייה, הלחם היוצא תחת ידיה הוא משובח 

מאין כמוהו. כאן כבר אינני תלוי לא בגשם ולא בשמש, אינני נתון לחסדים, כאן בתוך 

 כך הוא חושב בלבו, במודע או שלא במודע. -אני בעל הבית! ביתי, 

 

לוקחת האשה את החיטה, טוחנת ממנה קמח, שמה בקערה ומוסיפה את החומרים 

הכל במינון המדויק, במומחיות רבה! הנה הבצק כבר תפח כה יפה, הוא  -המתאימים 

ת חיל. בשמחה אכן, אש -מוכנס לתנור, והריח הנעים של הלחם האפוי מתפשט בבית... 

היא מוציאה את הלחמים הטריים מן התנור, ותחושת סיפוק ממלאת אותה. סוף כל 

 סוף, אין זה סתם לחם של אנג'ל, זה לחם שהיא אפתה והכינה בעשר אצבעותיה...

 

אִשית" - "עצור!"והנה שוב באה התורה ואומרת:  ֶכםיֲערִ  רֵּ תֵּ רּוָמה ס  ָלה ָתִרימּו תְּ ..." חַּ

בני היקר, בתי היקרה! דעו לכם כי גם בעבודות הבית הפשוטות לכאורה,  .(טו כ במדבר)

שום דבר אינו מובן  -במקום שהכל כביכול כבר בשליטתכם, גם כאן  -בביתכם שלכם 

מאליו, ובלי סיעתא דשמיא, דבר לא יצליח בידכם! וכבר אמר אחד מגדולי המוסר: "עם 

אי אפשר  -ים, אך בלי סיעתא דשמיא אפשר לחצות יבשות ואוקיינוס -סיעתא דשמיא 

 לעבור אף את מפתן הדלת..."

 

לכן, בראש ובראשונה תרימו מן העיסה תרומה לה', ובכך תבינו ותפנימו, כי ה' יתברך 

 -בעבודתו בחוץ, בשדה, וגם לאשה  -הוא הנותן לכם כח לעשות חיל, גם לאיש 

ּכל ִּכי" בעבודתה בבית. ָך הַּ ךָ  ,ִממְּ  (הימים א כט יד דברי) !"ָלךְּ  ּנּוָנתַּ  ּוִמָידְּ

 

אם מפנימים אנו את המסר העצום הטמון במצוות יקרות אלו, ומגיעים אנו להכרה 

עולם שייברא בזכות מצוות אלו.  ברורה בהשגחת ה' עלינו, אזי ודאי שכדאי גם כדאי לַּ

ה אליו ונוד ,ינוקות שנאמין באלוכל המצ וכוונת: "(שמות יג טז)כפי שכותב הרמב"ן ז"ל 

יו קלאל ויודה האדם שידעמלבד  ה' יתברך חפץ בזה העולם,ואין  ...שהוא בראנו

 ".שבראו
 

 ֵביֶתךָ  ְלָהִניַח ְבָרָכה ֶאל

מביאה לידי ברכה ושפע ביבול שבשדה, מכיון שכאשר אדם  -מצות המעשרות, כאמור 
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 מחבר את הקב"ה אל עבודתו, אזי ה' יתברך משפיע עליו שפע.

 

ת הפרשת חלה, מביאה את הברכה בתוך הבית פנימה. כאשר האשה, ומנגד, מצו

בפעולותיה בבית, מתקשרת עם בורא עולם ומאמינה בברכת ה' והשגחתו המלווה 

 אותה, אזי שולח ה' ברכה ושפע בביתה ובמעשי ידיה.
 

... ואם נותנים חלה ]בבית[אין ברכה במכונס  -: "בעוון חלה )שבת לב:(הוא שאמרו חז"ל 

אִשית: "ל(מד  יחזקאל) כים, שנאמרמתבר רֵּ יֶכם וְּ תֵּ ן ֲעִריסו  ּכהֵּ נּו לַּ  ".ֵביֶתךָ  ְלָהִניַח ְבָרָכה ֶאל ,ִתתְּ

 

 הברכה באוהל של שרה אמנו

שלושה דברים מיוחדים היו באוהלה: א. ענן היה קשור על פתח  -שרה אמנו ע"ה 

לדלוק עד ערב שבת  היה ממשיך -האוהל באופן תמידי. ב. הנר שהדליקה לכבוד שבת 

 (רבה בראשית פרשה ס מדרש) הבאה. ג. היתה ברכה מצויה בעיסה.

 

ובזכות מה זכתה לדברים הללו? בזכות שלוש מצוות המיוחדות לאשה: נידה, חלה 

והדלקת הנר: בזכות ששמרה על מצות נידה, היה קשור באוהלם ענן של קדושה 

היה הנר דולק מערב  -ר שבת והשראת השכינה. בזכות הקפדתה על מצות הדלקת נ

זכתה שתמיד היתה הברכה  -שבת לערב שבת. ובזכות זהירותה במצות הפרשת חלה 

 (בראשית כד סז חזקוני)שרויה בעיסתה. 

 

 חלתו של עולם -אדם הראשון 

מפני מה : (רבה בראשית יז מדרש)מצות הפרשת חלה מסורה בעיקר בידי האשה. ואמרו חז"ל 

]כשהכשילה אותו בחטא עץ  ,את אדם הראשון שקלקלה בגלל ?מצות חלה אשהל נהנית

 .לפיכך ניתן לה מצות חלה עולם של חלתו גמרשהיה  ,הדעת[

 

 מדוע נקרא אדם הראשון "חלתו של עולם"?

 

ד " ז(:-)בראשית ב ומתארת התורה את בריאת האדם כך  אֵּ ֲעֶלהוְּ ָקה ֶאת ,ָהָאֶרץ ִמן יַּ ִהשְּ  ָּכל וְּ

י ָהֲאָדָמה: נֵּ ִהים ֶאת ה'ִייֶצר וַּ  פְּ ת  ָהָאָדם ָעָפר ִמן ֱאל  מַּ ָפיו ִנשְּ אַּ ח בְּ ִיפַּ ִייםָהֲאָדָמה וַּ ִהי  חַּ יְּ וַּ

ָיה ֶנֶפש חַּ  ".ָהָאָדם לְּ

 

 צורךל -" יעלה ואדליצירת האדם? מסביר זאת רש"י: " -מה הקשר בן השקיית האדמה 

הוריד את המים לכדי  ,ענניםה ממנו הושקווהתהום הקב"ה את העלה  ,אדםהברייתו של 

 - אף כאן ,לש את העיסה ר כךמים ואח שנותןל זה בָ גַּ ּכְּ , אדםהנברא בזה העפר ועל 

 ".וייצר" ר כךואח "והשקה"

 

כאשה הזאת  ,יוסי בן קצרתה מר רביא: )מדרש רבה בראשית יד א(כיוצא בזה אומר המדרש 

 -לה יכך בתח, מים[]מבין הקמח והם יהניחלה מב נוצרתו ,שקשת עיסתה במיםקמ שהיא

 .יםוקאלוייצר ה'  -ואחר כך   ,ואד יעלה מן הארץ

 

נאמר בהם לשון "בריאה", שה' ברא  -יציר כפיו של הקב"ה הוא. כל הברואים  -האדם 

)בראשית "וייצר ה'". וכן כתב רש"י  -אותם על ידי דיבור, ורק באדם נאמרה לשון "יצירה" 

נברא בידים, שנאמר "ותשת עלי כפך".  דם[]הא: "שהכל נבראו במאמר, והוא א כז(

, ומהעיסה הזאת הרים עמוקים[ ]ויש בכך סודותהקב"ה כביכול לש עיסה מעפר וממים 

)מדרש רבה בראשית  יצר את האדם. לכן נקרא האדם "איש תרומות". -כביכול "חלה תרומה" 

 יד א(
 

, מתקנת היא על ידי הפרשת החלה, שמפרישה האשה מן העיסה המגובלת מקמח ומים
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 (99-111 ודהרחבה נפלאה בספר "אוהל רחל" עמ עי')את מה שפגמה בכך ש"קלקלה חלתו של עולם". 

 

 רמז לחינוך הילדים

רּוָמה... ֹסֵתֶכםיֲערִ  ֵראִשיתרבי משה סופר היה אומר: " בעוד ילדכם נמצא  -" ָתִרימּו תְּ

ת שמים. ואל תחכו בראשית חייו, דאגו נא לנטוע בלבו אהבת תורה וירא עריסהב

לכשיגדל, כי יפה שעה אחת קודם. וככל שמקדימים לפעול ולהשפיע על הילד הרך, רב 

הסיכוי שהחינוך יניב פרי הילולים לשם ולתפארת. כמו שראינו בתנא רבי יהושע בן 

יחנניה, שאמר עליו רבו, רבן יוחנן בן זכאי: " רֵּ שְּ תו   אַּ דְּ לַּ מיום שנולד אשרי אמו, ש -!" יו 

 !תורה דבריזניו ואבבשביל שידבקו תה מוליכה את עריסתו לבית הכנסת, הי

 

 הלחם שלא נאכל

רבי מאירק'ה ממיר זצ"ל, נסע פעם אחת בדרך, וסר למלון להתפלל שם. והנה, הגיעה 

אל המלון שיירה של עניים שהיו נודדים ממקום למקום עם נשותיהם וטפם. נכנסו 

ה בהם מצות הכנסת אורחים כנאה וכיאות, העניים אל המלון, ובעלת הבית קיימ

הגישה לפניהם לחם ותבשיל. העניים הרעבים עטו על המזון המוגש לפניהם ברעבתנות 

עני אחד, איש זקן ובעל צורה,  -רבה. והנה בין העניים, קלטה עינו של רבי מאירק'ה 

ידים,  שאצילות שפוכה על פניו. בחן רבי מאירקה את מעשיו, וראה אותו הולך ליטול

בודק את הכלי אם כשר הוא לנטילה ואחר כך נוטל את ידיו. לאחר מכן לקח פרוסת 

לחם ורצה לברך עליה המוציא, אך לפתע הניח אותה בחזרה ולא רצה לאוכלה. לקח 

כעך אחד וישב לאכול, וברך ברכה אחרונה. לאחר שסיימו העניים את סעודתם, נפנו 

ם ניגש רבי מאירק'ה עצמו לאכול, אולם כל העת ללכת לדרכם, וגם הזקן עמהם. בינתיי

לא משה מנגד עיניו דמותו של הזקן האציל, וטרדה אותו השאלה, מדוע הזקן לא רצה 

לאכול מן הלחם? לבסוף פנה אל בעלת הבית ושאל אותה: אמרי נא לי, האם הפרשת 

 ה...חלה מעיסת הלחם הזו? נבהלה אשה וקראה בקול: אוי לי, כי שכחתי להפריש חל

 

אז הבין רבי מאירקה כי אותו עני הוא איש קדוש. מיד רתם את מרכבתו, רץ אחרי 

העניים והשיגם באמצע היער, והזקן אינו ביניהם. שאלם: היכן הזקן שהיה עמכם? 

השיבו לו: מדוע תשאל על השוטה הזה? הוא נטפל אלינו כבר מספר שבועות, הולך 

י פעם הולך הוא מאתנו אל בין השיחים אשר איתנו לכל מקום, אך נוהג בשגעון: מיד

ביער, מתמהמה שם, ואחר כך הוא חוזר אלינו. ופעם בימות הקור הגדול, ראה בריכה 

של מים קפואים ושבר הקרח וטבל במים שתחת הקרח! שאלם רבי מאירקה לאיזה כיוון 

הלך עכשיו, והראו לו. חיפש אחריו ומצא אותו עומד תחת אילן אחד, תפוס 

בותיו, ומראהו כלפיד אש. ניגש אליו ואמר לו: רבי, ברכני, ויברכהו. לאחר מכן במחש

סיפר רבי מאירקה את הסיפור לרבו. אמר לו רבו: אשריך, שזכית להתברך מפיו הקדוש 

 ()הבית היהודי רזשל הרב רבי לייב שרה'ס. זכותו תגן עלינו ועל כל ישראל אמן. 
 

 

  הפרשת חלההלכות  
 רההמקור מן התו

ר כ(: -יז  ,טו במדבר)נאמר בתורה  בֵּ דַּ יְּ ֶשה ֶאל ה' וַּ ר מ  אמ  ר: לֵּ בֵּ י ֶאל דַּ נֵּ ל בְּ ָראֵּ תָ  ִישְּ רְּ ָאמַּ  וְּ

ֶהם ֲאֶכם ֲאלֵּ ב  ִביא ֲאִני ֲאֶשר ָהָאֶרץ ֶאל בְּ ֶכם מֵּ ָהָיה: ָשָמה ֶאתְּ ֶכם וְּ ֲאָכלְּ  ָהָאֶרץ ִמֶלֶחם בַּ

רּוָמה ָתִרימּו אִשית: ה'לַּ  תְּ ֶכםֲעִרס   רֵּ ָלה תֵּ רּוָמה ָתִרימּו חַּ ת תְּ רּומַּ ֶרן ִּכתְּ ן ג   ָתִרימּו ּכֵּ

ָתּה אִשית: א  רֵּ יֶכם מֵּ תֵּ נּו ֲעִרס  רּוָמה ה'לַּ  ִתתְּ יֶכם תְּ תֵּ ר  ד   .לְּ
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והיינו, כי נצטווינו מן התורה להפריש מעט מהעיסה, קודם שנאכל ממנה, ולתת 

אי מתים ואסור לאכול אותה לכהן שיאכלה בקדושה. ומכל מקום היום שכולנו טמ

 את החלה, אין נותנים אותה לכהן, אלא שורפים אותה באש, כדלהלן.
 

 חלה בזמן הזהמצות 
מצות חלה בזמן הזה, אינה נוהגת מן התורה אלא מדברי חכמים, שמהתורה אין 

מפרישים אלא בזמן שרוב ישראל בארץ ישראל, אבל היום שבעוונותינו הרבים, אין 

 )יורה דעה סימן שכב סעיף ב( ראל, החלה נוהגת מדברי חכמים.רוב ישראל בארץ יש

 

 בכל מקום
אע"פ שמהתורה מצות חלה בארץ ישראל בלבד, מכל מקום תקנו חכמים להפריש 

 )סי' שכב סעיף ג( חלה גם בחוץ לארץ עם ברכה, כדי שלא תשתכח תורה חלה מישראל.

 

 טבל

 באכילה עד שיפריש ממנה.עיסה שלא הופרש ממנה חלה, הריהי 'טבל', ואסורה 
 

 ספק חלה
המסופק אם הפריש חלה מהעיסה, אף על פי שבספק בדברי חכמים אנו מקילים, 

 )קצש"ע ילקו"י ח"ב תתי(מכל מקום טוב להחמיר ולהפריש בלי ברכה. 

 

 שיעור ההפרשה
מן התורה די להפריש אפילו כלשהו מהעיסה. אבל חכמים נתנו בזה שיעור: אדם 

. ואולם 1211מהעיסה, ויתן לכהן. ובעל מאפיה, יפריש  12/1יפריש האופה בביתו, 

 )תתיא(בזמן הזה שבלאו הכי החלה אסורה באכילה, די להפריש כלשהו מהעיסה. 

 

 זמן ההפרשה
 (שכז ס"ה)לכתחילה יפריש בגמר הלישה. אולם אם שכח, יפריש לאחר האפייה. 

 

 מי המפריש
איש בין אשה, אלא שמכיון שהאשה מצות ההפרשה מוטלת על בעל העיסה, בין 

היא עקרת הבית ומצויה יותר בבית ועליה מוטלת מלאכת האפיה, לכך הטילו 

חכמים מצוה זו עליה, והיא קודמת לבעלה. ועוד טעם, משום שהיא איבדה חלתו 

בזה שהכשילה  ]אדם הראשון, שהוא ראשית בני האדם, כשם שהחלה ראשית עריסותיכם[,של עולם, 

 תתיח(אבות דרבי נתן, תיקוני הזוהר. ) ירה לאכול מעץ הדעת, וגרמה לו מיתה.אותו בעב

 

אף על פי שלכתחילה האשה מפרישה חלה, ויכולה גם לעכב בעד בעלה שלא 

יפריש, מכל מקום טוב שלפחות פעם בשנה, תכבד את בעלה שיפריש הוא, כדי 

 תתיח(ות י. החיד"א, בן איש חי. יבי"א חלק ט סימן קג א) .לזכותו במצוה

 

העיסה שיפריש בעצמו, שכלל גדול בידינו: "מצוה בו יותר  מצוה על בעל - שליח

מבשלוחו". אולם במקום צורך, רשאי למנות את חברו או את המשרת היהודי 

 )תתיט(שיהיה שליחו להפריש, ויברך השליח, ובלבד שיהא השליח בן י"ג שנה. 
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אם הפריש קטן בן י"ב שנה או קטנה בת אינו יכול להפריש חלה. ומכל מקום  -קטן 

 (. חזו"ע תרו"מ קמח)תתיטי"א שנה, העיסה מתוקנת ומותרת באכילה. 
 

 (, ובש"ך שם)סימן שכח סעיף ברשאי להפריש חלה, ולברך עליה.  - סומא

 

 הברכהסדר ההפרשה ו

 ָברּוךְ "רשאי להפריש בין כשהוא עומד בין כשהוא יושב. וקודם ההפרשה מברך: 

 ְלַהְפִריש ַחָלה ְתרּוָמה". ְוִצָּונּו ְצֹוָתיוֲאֶשר ִקְדָשנּו ְבִמ  ,ָהעֹוָלםינּו ֶמֶלְך קֵ ֱאלֹ  ה',ה ַאתָ 

, הפרשתו מועילה. כן ומכל מקום גם אם לא אמר ה".לָ חַ  י זוֹ רֵ "הֲ  ולוקח מעט מהעיסה ואומר:
 תתיח(תתיז, )

 

 שריפת החלה
באש על הגז, אך לא  [עיסהרש מן ה]החלק המופאחר ההפרשה, ישרוף את החלה 

והטעם בזה משום שהחלה אסורה באכילה, ונמצא שנבלע טעם איסור ישרפה בתוך התנור. 

בתנור, ובדיעבד אם שרף את החלה בתנור, התנור לא נאסר. ואם נגעה החלה בעיסה שהיתה 

אבי ח"ה רצג. ועיין שו"ע )עיני יצחק רצ בתנור, ישאל מורה הוראה אם מותר לאוכלה, וכיצד לנהוג בתבנית.

 (יו"ד סימן קה סעיפים ד, ה
 

לא יזרוק את החלה לאשפה, שאין לזלזל בקדושת החלה, ומכל מקום כשאי אפשר 

 )תתיא(לשרפה, יעטוף את החלה בנייר היטב, ורשאי יהיה לזרקה לאשפה. 

 

אחר ששרף את החלה, רשאי לזרקה לאשפה, כיון שכבר נעשתה מצוותה, ואינו 

 )תתיא(מזלזל במצוה. נחשב כ
 

 (יבי"א ח"י מה) שורף את החלה גם בלילה, ואין צריך לשרפה דוקא ביום כדין קדשים.
 

 אבדה החלה
 )תתיא(אם אבדה החלה, אין צריך להפריש חלה אחרת, שכבר קיים את המצוה. 

 

 חלה שהתערבה
חלה שהתערבה בטעות בעיסה, אם יש פי מאה בעיסה כנגד הכמות של החלה, 

י בטלה ומותרת כל העיסה באכילה. אך אם אין פי מאה כנגדה, ילך לחכם הריה

שיעשה לו התרה, כשם שעושים התרת נדרים, ובהתרה זו חוזרת העיסה להיות 

טבל, ומפריש ממנה שוב חלה. ומכל מקום הברכה שברך בתחילה, אינה ברכה 

א יברך לבטלה, כיון שבשעה שברך היתה הברכה כהוגן. וכשמפריש חלה שנית, ל

ואם בעלת הבית שוב בפיו, שספק ברכות להקל, אלא יברך בהרהור הלב בלבד. 

כל ]והוא הדין בהפרישה את החלה, יש לה לעשות את בעלה שליח להישאל אצל החכם במקומה. 

 יבי"א ח"א יו"ד סימן כא אות יא. חזו"ע תרו"מ רנח()זה לתרומה שהתערבה שוב בפירות, ואין פי מאה[. 

 

 מחשיעור הק
מטבע שהיה מצוי הדרהם הוא ]דרהם  0/5שיעור הקמח כדי להתחייב בחלה, הוא: 

גרם בדיוק.  3, ושיעור הדרהם הוא: )סימן שכד(כמבואר ברמב"ם ובשלחן ערוך  בזמנם[,

גרם, חייב להפריש חלה עם ברכה, אבל  015-קילו ו 1נמצא שהלש עיסה בשיעור 
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ר"ש ויטאל, חסד לאברהם אזולאי, תוספות יו"ט, פתח הדביר, מה)בפחות משיעור זה, פטור מלהפריש חלה. 

 ג("ד ח"ד נה. ה"ע ח"ה רכיחו בית דוד, הגר"ח פלאג'י, תשובה מאהבה, כף החיים, הגרא"ח נאה, הגרצ"פ פראנק.
 

 הפקעת המצוה
צוה. אבל מיפטר מן הלהכשכל כוונתו כדי  הכמות הנ"ל,מ פחות העיסלוש ל אסור

ר מהמצוה אלא לש מעט מסיבה אחרת, כגון שלש לחג אם אין בכוונתו להיפט

 (. תתיבידסעיף שכד סימן ). הפסח וחושש שהעיסה תחמיץ, בודאי שרשאי ללוש מעט
 

 חמשת מיני דגן
 שיבולת שועל ]חיטה, שעורה, כוסמת,מצות ההפרשה היא רק מעיסה של חמשת מיני דגן 

 )תתיב(ה, אין מפריש כלל. אבל עיסה משאר דברים כקמח תפוחי אדמה וכדומ שיפון[ו

 

עירב כמה סוגי קמח מחמשת מיני דגן, ועשה מהם עיסה, מצטרפים כולם ומפריש 

מהם חלה עם ברכה. אבל אם לא עירבם בעודם קמח, אלא לש כל מין בפני עצמו, 

ולאחר מכן צירפם יחד, ישאל חכם, כי יש בזה כמה חילוקי דינים, כמבואר בשלחן 

 (.בסימן שכד סעיף )ערוך 

 

 לחלה עיסותה צירוף
הלש שתי עיסות קטנות שבכל אחת מהן אין שיעור כדי להתחייב בחלה, ובשתיהן 

האם מצטרפות העיסות זו לזו כדי להפריש  - ק"ג[ 1ק"ג ועוד  1]כגון יחד יש שיעור 

 באופן הצירוף. כדלהלן. ב.בסוגי העיסות.  א.הדבר תלוי:  -מהן חלה? 
 

מצטרפות לחלה, אולם אם  -נו מקפיד אם יתערבו יחד עיסות שאי -סוגי העיסות 

מקפיד שלא יתערבו העיסות יחד, כגון שאחת מתוקה ואחת מלוחה, אחת בצק 

 )תתיג( אינן מצטרפות לחלה. -עלים ואחת בצק שמרים או בצק פריך וכיוצא באלו 

 

שתי חברות הלשות כל אחת את עיסתה, אפילו אם העיסות נוגעות ממש אחת 

אינן מצטרפות לחלה, כיון שבדרך כלל מקפידות שהעיסות לא יתערבו יחד. בשניה, 

 (תתיד, תתכב) אך אם אינן מקפידות, מצטרפות לחלה.

 

עיסה גדולה שרוצה לחלקה לשני טעמים, למשל: חלק לבצק מתוק וחלק לבצק 

 ()חזון איש מלוח, כיון שמקפיד שלא יתערבו זה בזה, פטור מחלה.

 

מקמח של שנה אחרת, אינן מצטרפות לחלה. ואם עירב  שתי עיסות שכל עיסה

 (רמב"ם ביכורים פ"ז ה"ד, ומהר"י קורקוס) קמח חדש וקמח ישן ולש אותם יחד, מצטרפות לחלה.

 

גם כשהעיסות מצטרפות זו לזו, הוא דוקא כשהניח את העיסות  -אופן הצירוף 

אשר יפרידו אותן, קרובות אחת לשניה באופן שנוגעות זו בזו ונדבקות קצת, עד שכ

 )תתיג(הן תולשות בצק אחת מהשניה. אך אם רק נוגעות זו בזו, פטורות מחלה. 

 

אופן נוסף שבו מצטרפות העיסות לחלה: אם נתן את העיסות בתוך סל או כלי עם 

אך  דפנות, כל העיסות שבתוך הדפנות מצטרפות, בין אם הן אפויות ובין אם לא.

ם, אינן מצטרפות ופטור מחלה. ומכל מקום אם אם הניחן במגש שאין לו שוליי
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 )תתיג( לאחר שהניחן במגש, חזר והניחן בכלי, חייב בחלה.
 

ולכן הלש כמה עיסות קטנות, כגון לחמניות, ואפה אותן, ולאחר האפיה נתן את כל 

וצריך שכל הלחמניות יהיו בתוך מצרפן להתחייב בחלה.  כליה ,בקערההלחמניות 

 חוץ לדפנות, שאז היא לא תצטרף.  לחמניה אחת שלימה אדפנות הכלי, ולא תצ

 

 )תתיג(כשם שהסל מצרפן, כך אם כיסה אותן במפה, מצטרפים וחייב בחלה. 

 

הוא רק באופן שאינו מקפיד פשוט ש, או במפה מה שמועיל צרוף הלחמניות בכלי

שיתערבו בעודם עיסה יחד, אבל אם מקפיד שלא יתערבו יחד בעודם עיסה, כגון 

 )הב"ש כסף משנה( .חמניות מתוקות עם לחמניות שאינן מתוקות, אינם מצטרפיםל

 

יש אומרים, שגם הפריזר נחשב ככלי המצרף את העיסות להתחייב בחלה. ולכן אם 

לש עיסה קטנה והקפיא אותה, ולאחר מכן לש עיסה קטנה נוספת והקפיא אותה, 
והקפיא, ובכל הבורקסים יחד גבינה רקס בושוב ]כגון שאפה בורקס גבינה והקפיא, ולמחרת אפה 

אחד, כדי שיתחייבו בחלה לכל  כליב עיסותלתת את כל ה טוב - יש שיעור חלה[

 )תתיג( הדעות.

 

לש ואפה הרבה עיסות קטנות כנ"ל, ולאחר האפיה הניח את כל העוגות ברכב, אין 

רפן הרכב נחשב ככלי לצרפן, ופטורות מחלה. אולם אם הניחן בארגז, הארגז מצ

 (ד, תתטו)תתיוחייבות בחלה. 

 

הלש עיסה גדולה וחילקה לחתיכות בצק קטנות כדי לתת לאחרים שיאפו הם, 

. ש"ךב, )שכו ס"פטור מחלה. אבל אם אופה אותן ואחר כך מחלקן לאחרים, חייב בחלה. 

 שבת א יד(חזו"ע 
 

ות הרוצה לצרף עיסות או מיני מאפה יחד להפריש מהן חלה, רשאי לצרף גם עיס

 )תתכד( קפואים שלא הופרשה מהם חלה.בעודם או מיני מאפה 

 

אם לש עיסה גדולה ועבר ולא הפריש ממנה מיד, וחילקה לעיסות קטנות ואפה 

 (בית יוסף סימן שכו) אותן, חייב בחלה.

 

 מן המוקף
הלש כמה עיסות גדולות, ושתיהן לפניו, אפילו אחת מתוקה ואחת מלוחה, מפריש 

יתן את העיסות לכן ו, [זו לזו ]סמוךוצריך להפריש "מן המוקף" מאחת על השניה. 

 תתיג( )ב"ש קעו. י אפשר, די שיהיו מונחים בחדר אחד.בכלי ויפריש. ואם א

 

אם טעה והפריש חלה שלא מן המוקף, העיסות מותרות באכילה. ובשעת הדחק, 

שאי כגון בערב שבת שהזמן מצומצם, או כדי להציל את אחרים מאיסור טבל, ר

 ()ה"ה רכגלהפריש שלא מן המוקף. 

 

 ותמצהפרשת חלה מ
למצה לפסח, מחשש שמא  [רם קמחג 1,015]חז"ל אסרו ללוש עיסה יותר משיעור חלה 
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העיסה תחמיץ. ולכן יפרישו חלה לאחר אפיית המצות, שיצרפו אותן בסל, ויזהרו 

ריש כך, שאפילו מצה אחת לא תצא חוץ לסל, או שיכסו עליהם במפה. ועדיף להפ

 )תתיד(מאשר להדביק את העיסות יחד, מחשש שמא בינתיים יחמיצו. 
 

אם שכחו להפריש חלה עד שהניחו את המצות באריזות, יקרבו את האריזות שיגעו 

אחת בשניה בעודן פתוחות וייָראו המצות למעלה, ויפרישו. ואם כבר סגרו את 

 (תתטו), ויפרישו. החבילות וקשה לפתחן, יניחו את כל האריזות בכלי גדול

 

 הפרשת חלה ביום טוב
 הלש עיסה קודם יום טוב, אין להפריש ממנה חלה ביום טוב.

 

אם שכח להפריש מהמצות ונזכר בליל הסדר, אם הוא בחוץ לארץ, רשאי לאכול 

ולשייר מעט, ויפריש במוצאי יום טוב. ואם הוא בארץ ישראל, יקח מצות מחברו, 

 (תתטז, תתכד) צות, המפריש יש לו על מה לסמוך.ואם אין שום אפשרות להשיג מ

 

המוכר מצות לרבים, ובליל הסדר נזכר שלא הפריש מהם חלה, ואין באפשרותו 

להודיע להם שלא הפריש חלה, יש להתיר לו להפריש חלה עכשו אף שאינו מן 

 )תתטז(המוקף, כדי להצילם מעוון אכילת מצות שלא הופרש מהם חלה. 

 

ב עצמו, מפריש חלה עם ברכה, שהרי לא היה יכול להפריש הלש עיסה ביום טו

קודם יום טוב, שעדיין לא התחייב בחלה. ואולם לא ישרוף את החלה ביום טוב 

 )תתכג(אלא במוצאי יום טוב. ולאחר שהניחה מידו לא יטלטלה, משום מוקצה. 

 

 גדול השלום - לכבוד שבת
ולקיים גם מצות הפרשת  מנהג טוב ללוש עיסה גדולה בערב שבת לכבוד שבת,

חלה. אולם כל זה בתנאי שהדבר נח לבעלת הבית, אבל אם הדבר גורם לה לחץ 

 )תתיח(וחוסר סבלנות, עדיף שלא תאפה, ויקנו חלות המצויות ברוך ה' בכל מקום. 

 

 לחטוף מצוות
איש או אשה שאינם אופים, ישתדלו לפחות פעם אחת בשנה לאפות כדי להרויח 

 תתיח(בן איש חי. ) , ובפרט בעשרת ימי תשובה שירבו זכויותיהם.מצות הפרשת חלה

 

 הפרשת חלה בשבת
חז"ל אסרו להפריש חלה בשבת, מפני שנראה כמתקן, שעד עתה היתה אסורה 

העיסה באכילה, ומעתה מותרת. ועל כן, תקנו רבותינו שבעל הבית ישאל את בני 

אסור להפריש. ואולם ביתו בכל ערב שבת: "האם הפרשתם חלה?" מאחר ובשבת 

אם אינם רגילים לאפות בבית, אלא קונים את דברי המאפה מהחנויות בהכשר 

 (ס"ב. תתכב )או"ח רס שבודאי הפרישו מהם חלה כדין, אין צריך לשאול את בני ביתו.

 

 רשאי להפריש ,היה טרוד בערב שבת ושכח להפריש 'חלה', ונזכר בבין השמשות

, אינו ואפילו בליל הסדר שחל בשבתאינו רשאי. . אבל בשבת עצמה, לצורך שבת
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ואם אין לו אפשרות להשיג מצות מחברו, יתן מצה לילד  .רשאי להפריש מהמצות

 )תתכג(בגיל י"ב שנה, שיפריש משלו על שאר המצות. 
 

ת, אלא רשאי לאכול מהלחם בשבונזכר בשבת,  שכח להפריש 'חלה' בחוץ לארץ

ואם קרה כן  .לה בלי ברכהמזה לחמעט יפריש  שישייר מעט מהלחם, ובמוצאי שבת

ים אותו בשבת סעודות, ומבערהירים מעט לחם בצמצום לשתי יבערב פסח שחל בשבת שמש

 (, תתכג)תתכב .יתנו לקטן כנ"ל אז "ש,להפריש במוצלשייר ולא שייך וחמץ, הזמן איסור בבוקר בהגיע 

 

ש במוצאי שבת, אם טעה בהלכה וחשב שגם בארץ ישראל מותר לאכול ולהפרי

 תתכב(ה"ה רכג. )פשוט שצריך להפריש חלה במוצאי שבת ממה שהשאיר. 

 

 ()תתכגאם טעה והפריש בשבת, מותר לאכול את הפת בשבת. 
 

המקבל את השבת קודם השקיעה, ונזכר שלא הפריש חלה, רשאי להפריש עד 

 (טז)תתהשקיעה. 

 

 דעת הבעלים
אולם האשה אינה צריכה לבקש אין להפריש חלה בלי דעתו של בעל העיסה, 

 )תתיט(רשות מבעלה על זה. 
 

משרתת הלשה עיסה, ואין בעלי הבית בבית לבקש מהם רשות להפריש חלה, 

וצריכה כבר לאפות את העיסה, רשאית להפריש חלה אף בלי רשותם. ומכל מקום 

אם רוצה, תאפה, ולכשיחזרו יפרישו הם או שתבקש רשות מהם. וכמובן שתשים 

 )תתיט( עות לא יאכלו בני הבית מהעיסה קודם שיפרישו ממנה.לב שבט
 

 היסח הדעת
משגיח כשרות המפריש חלה כמה פעמים במשך היום, לכתחילה יש לו להזהר 

שלא יפסיק בדיבור שאינו מענין ההפרשה, כיון שהברכה שברך בתחילת היום, 

ברכות  חלה על כל ההפרשות. ואולם אם טעה ודיבר, אינו חוזר לברך, שספק

להקל. אך אם עשה הפסק גדול, וכגון שסיים את משמרת הבוקר והלך לביתו, וחזר 

 )תתיז(שוב אחר הצהריים, צריך לחזור ולברך. 
 

 עיסת יהודי
עיסה של יהודי חייבת בחלה, אפילו לש אותה גוי. אבל עיסה של גוי פטורה מחלה, 

 )תתכא(אפילו לש אותה יהודי. 

 
 

  והפטורותת ועיסות החייבסוגי  
 מעשה אופה
ָהָיה: ")במדבר טו יט(נאמר בתורה  ֶכם וְּ ֲאָכלְּ רּוָמה ָתִרימּו ָהָאֶרץ ִמֶלֶחם בַּ ה'". ודרשו לַּ  תְּ

ּנּור ַלְחְמֶכם ָנִשים ֶעֶשר ְוָאפּו: "כו( כו ויקרא)חז"ל מהפסוק  תַּ ". שלא נקרא לחם ֶאָחד בְּ

למצב של לחם, אבל עיסה אלא דוקא עיסה המיועדת לאפייה, שאז ראויה לבוא 

 (ף א)סימן שכט סעי הריהן פטורות מחלה. המיועדת לטיגון בשמן או לבישול במים,
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 בלילה עבה
, או ביסלי, סופגניות, ג'חנון, מלווחגם עיסה שבלילתה עבה, אם מטגנים אותה, כ

, הריהי פטורה מחלה. אולם אם אופה אפילו חלק קטן אטריותמבשלים אותה כ

 (. ה"ע ח"ה רכד. עיני יצחק ח"ה שאד ,ג סעיפיםשכט סימן )ת העיסה בחלה. מהעיסה, חייב

 

מכל מקום כיון בתנור לאחר בישול האטריות,  ת הקוגלהגם שאופים א - קוגל

 )מנחת שלמה( , פטור מחלה.נעשה ראוי לאכילה כבר בבישולש

 

ומתבשל מהאדים  בתנור ונותנים ,שמניחים בכלי סגור לילה עבהבמאכל תימני והוא ] -כַֻּבאֵנה 

בר יותר שהוא נחשב כמעשה מסת והטעם בזה, כייפריש חלה בלי ברכה.  [,הרבים שבתוכו

 ח"ה שב(רצאבי )עיני יצחק  אפיה.בישול ולא כ

 

אחר כך חזר בו ואפה ו ,לטגנה או לבשלה דעת על לש אותהו, עבה שבלילתה עיסה

גם  ,לטגנה או לבשלהזר בו חו, אפותלבחלה. ואם לש עיסה על דעת  חייבת, אותה

 ג( ף)סימן שכט סעי הלישה. משעת תחייבהה שכבר, בחלה חייבתכן 
 

 בלילה רכה
. לכן, עוגות המצויות בחלה חייבת, בלי שמן במחבת או בתנור האפש רכה בלילה

כיום הנקראות 'עוגות הבית' או 'טורט' או 'לקח', שבלילתן רכה מאוד, חייבות 

 (ב, ה' )סימן שכט סעיבחלה. 
 

', פטורה מחלה. בלינצ'סבלילה רכה, שלאחר האפיה עדיין העיסה דקה מאוד כמו '

 3-אם הוא דק מאוד, עד כ עשוי נקבים נקבים למעלה[,מאכל תימני ]' ְלחֹוחוהעושים '

, יפריש 7עד  1-מ"מ חייב בחלה. ומ 1-מילימטר, פטור מחלה. אבל אם הוא עבה כ

 שב(רצאבי )עיני יצחק בלי ברכה. 

 

 מי פירותעם עיסה 
: מים, יין, דבש לכתחילה אין ללוש עיסה, אם אין בה אחד מהמשקים דלהלן

והטעם בזה, מכיון שאין העיסה ראויה לקבל טומאה אלא  דבורים, שמן זית, חלב.

דוקא אם נגעה במשקים הנ"ל, נמצא שהלש עיסה למשל במיץ תפוזים, אינה 

שרוף חלה טהורה. וגם לאוכלה אסור, נטמאת וממילא החלה טהורה, והרי אסור ל

 כיון שכולנו טמאי מתים.
 

 יבל אפילו ,חלב ,שמן זית ,יין, דבש דבוריםאחד מהמשקים דלהלן: ב שנלושה עיסה

אולם אם עבר ולש אותה בביצים או . עם ברכה בחלה חייבת ,מיםתערובת  שום

טוף אותה במי פירות בלי מים כלל, יפריש חלה בלי ברכה, ולא ישרפה אלא יע

ויניחה בצד עד שתתקלקל. אך אם עירב בה אפילו מעט מים, יפריש חלה עם 

ברכה. ]ועל כל פנים, בזמנינו רוב ככל הקמח מחיטים שהשרו אותם במים קודם 

לכן, וכבר הוכשרו לקבל טומאה, לבד מחיטים המיועדים לאפיית מצות שאותם לא 

 (ה"ע ה רכה. תתכ)שורים במים[. 
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 כלאייםרי איסו  
 

 דברי אגדה  
מ  ֻחק   ֶאת: "(יט יט ויקרא)נאמר בתורה  י ִתשְּ א... רּותַּ ָך ל  ָאִים ָשדְּ ע ִּכלְּ רַּ ", דהיינו שאין לזרוע ִתזְּ

גזרות הם "קים אלו וח - חקתי תשמרו את שני מינים זרעים יחד. ואומר רש"י הקדוש:

ין פרושה מצוה בלא טעם כלל, . ומסביר הרמב"ן: "גזרת מלך" אשאין טעם לדבר ",מלך

חס ושלום, כי כל אמרות ה' אמרות צרופות. אלא שלעיתים מלך גוזר גזירה שאין העם 

מבינים את טעמה, והם מקיימים אותה אך ורק מפני יראתם מן המלך. כך חלק מן 

בטעם נכון  ןאבל כול המצוות שציוה ה' יתברך בתורה, אינן מובנות לנו בשכלנו,

 .ותועלת שלימה
 

 והנה חכמינו ז"ל האירו את עינינו להבין מקצת מן הטעם של מצוה זו.
 

בלי  -כאשר ברא הקב"ה את עולמו, ציוה שיהיה כל עץ למינהו, וכל בריה ובריה למינה 

תערובת. ושם הקב"ה בכל דבר ודבר מדברי העולם טבע לפעול פעולה טובה וישרה, 

המשיל מלאך מלמעלה להכריחו על לטובת בני העולם אשר ברא. ועל כל אחד ואחד 

אין לך כל עשב ועשב מלמטה שאין לו " :בראשית רבה י ו() פעולתו, כמו שאמרו במדרש

תָ " :)איוב לח לג( וזה שנאמר, !"גדל"מכה אותו ואומר לו ש לאךמ עְּ ת ֲהָידַּ  ִאם ָשָמִים ֻחקו 

ָטרו   ָתִשים ורר קטרוג ובלבול בעולם, ". נמצא שהמערבב שני מיני זרעים, מעָבָאֶרץ ִמשְּ

והקטרוג עלול להביא למניעת התבואה מן העולם. וזהו שאומר הכתוב: "לא תזרע 

 וימנעו הצמחים מלגדול. יכלאואל תגרום בזריעתך ש -" כלאים
 

ואם כן מי שמערבב את הדברים נקרא שמערבב את הצורה שקבע הקב"ה. ועוד שהוא 

ה, והוא רוצה לבוא ולחדש בריות חדשות. מראה בזה שלא די לו בברואים שברא הקב"

בראם במנין, לא אחד פחות ולא אחד  -ואינו יודע שכל החי והצומח שברא הקב"ה 

יותר, בגלל הטעמים שרק ה' יתברך יודע. וכל מי שבא להוסיף בריות, מחבל סידורו של 

דו עולם. והוא מבטל ומונע את אותו מלאך מלקיים תפקידו, שאינו יכול לקיים תפקי

כממונה על אותו מין, שהרי הוא מעורב. ונמצא שמזייף את החותם שטבע המלך, מלכו 

 נוך מצוה סב(י)מעם לועז, וכן ספר החשל עולם. 

 

 

 הלכות כלאיים  
 המקור מן התורה

י ֶאת יט(:פסוק  יט פרק ויקרא) נאמר בתורה תַּ רּו ֻחק  מ  א ְבֶהְמְתךָ  ,ִתשְּ ִביעַּ  ל  רְּ ִים תַּ אַּ  ָשְדךָ  ,ִּכלְּ

א ע ל  רַּ ָאִים ִתזְּ ִים ּוֶבֶגד ,ִּכלְּ אַּ ז ִּכלְּ נֵּ טְּ עַּ א שַּ ֲעֶלה ל  א (:יא-ט יםפסוק כב פרק דברים) ונאמר .ָעֶליךָ  יַּ  ל 

ע רַּ ָאִים ַכְרְמךָ  ִתזְּ ש ֶפן ,ִּכלְּ דַּ ָאה ִתקְּ לֵּ מְּ ע הַּ ֶזרַּ ָרע ֲאֶשר הַּ ת ,ִתזְּ בּואַּ ָּכֶרם ּותְּ  ַתֲחֹרש ֹלא: הַּ

ר שו  ר בְּ ֲחמ  ָדו ּובַּ חְּ א: יַּ ש ל  בַּ ז ִתלְּ נֵּ טְּ עַּ ִתים ֶצֶמר ,שַּ ָדו ּוִפשְּ חְּ  .יַּ

 

והיינו, כי ציונו הבורא יתברך על ארבעה סוגי איסור כלאיים שונים זה מזה, ואלו 

מלאכה בשתי בהמות יחד מין עם  ב.הרבעת בהמה מין עם שאינו מינו.  א.הם: 

לבישת בגד העשוי מצמר ופשתן  .דגידולי אדמה מין עם שאינו מינו.  ג.שאינו מינו. 

 יחד.



ב|   411 ץ  ר א ה ת  ו ו צ המ ד ג א ב ו ה  כ ל  ה

 

בחוברת זו שאנו עוסקים במצוות הארץ, נבאר בעזרת ה' יתברך את הסוג השלישי 

 כלאים של גידולי אדמה, מין עם שאינו מינו יחד, ובעיקר את ההלכות המצויות. -
 

 ג' סוגי כלאים
, ואלו הם: באיסור כלאים של גידולי אדמה מין עם שאינו מינו, כלולים ג' איסורים

 כלאי הכרם. ובעזרת ה' נבאר להלן אחד לאחד. ג.זרעים.  כלאי ב.כלאי אילן.  א.

 
 אילןא. כלאי 

 בלבד הרכבה

אין איסור כלאי אילן אלא בהרכבה בלבד ולא בזריעה, והיינו שאסור להרכיב אילן 

באילן מין באינו מינו, כגון שחותך ענף מעץ תפוח ומרכיב אותו בעץ אתרוג. או 

לן מאכל באילן סרק, או אילן סרק באילן מאכל, או אילן בירק, וירק באילן, או אי

ירק בירק. אבל זריעת שני מיני אילן שונים, מותרת. כגון, זרע של תפוח וזרע של 

מותר לזרעם יחד באדמה. וכן מותר לזרוע זרע של אילן עם זרע של ירק,  -אתרוג 

וץ מעץ גפן שיש בו פרטים קצת שונים, כגון זרע של תפוח עם זרע של מלפפונים, ח

 (עיפים א, גרצה ססימן  רה דעהיו) כפי שיבואר להלן.
 

מותר לנטוע שני אילנות סמוכים זה לזה, מין ושאינו מינו, וכן אילן ליד ירק, ואין 

 )קנה(בזה משום כלאים, כיון שלא נאסר כלאים באילנות אלא דרך הרכבה. 
 

ענף של תאנים לבנות, בעץ של תאנים שחורות, וכן מותר להרכיב מין במינו, כגון 

 )קנד(כל כיוצא בזה. 

 

 הרכבת אילנות סרק
מותר להרכיב אילן סרק באילן סרק, אף על פי שכל אחד מין סרק אחר, אולם אילן 

 )קע(מאכל באילן סרק או להיפך, אסור להרכיב. 

 

 בכל מקום
 (סימן רצה סעיף א)וץ לארץ. כלאי אילן אסורים בכל מקום בין בארץ ישראל ובין בח

 

 גוי
גם הגויים נאסרו בהרכבת כלאי אילן, ולכן אסור לישראל להניח לגוי שירכיב אצלו 

 (עיף ב. קנהסימן רצה ס)רמב"ם, מאירי, שו"ע בשדה כלאי אילן. 

 

מותר לומר לגוי  -ספק כלאים, כגון להרכיב ענף של תפוז בעץ של אשכוליות 

יש אומרים שכל פירות הדר שיש כאן ספק ספיקא, שמשום  .שירכיב כן בשדה של ישראל

, שמא אינם מין אחדואפילו תאמר ש נחשבים למין אחד ומותר אפילו לישראל להרכיבם זה בזה.

 (, קסחקנזחזון איש. ) .שאין הגוי מצווה על הכלאים )תוספות, ריטב"א( אומריםדעת ההלכה כ
 

 קיום האילן
ור, יש להקל להשאירו קיים. אך טוב שעבודות באיס אילן שעברו והרכיבו אותו
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הקרקע כהשקיה, ניכוש ועידור, יתבצעו על ידי גוי. ואולם אם כבר התאחה הענף 

יבי"א ח"י )ונעשה כאחד עם העץ, רשאי שאף עבודות הקרקע יתבצעו על ידי היהודי. 

 (יו"ד סימן לו
 

 שימוש באילן המורכב
חה ענף ההרכבה באילן, מותר לקחת ענף אילן שעברו והרכיבו אותו באיסור, והתא

מאילן זה ולנטעו באדמה לעשותו עץ חדש, אך אין להרכיבו בעץ אחר אפילו באחד 

 (סימן רצה סעיף ז. קעד)משני המינים שהוא הורכב מהם. 

 

 אכילת הפירות
 (סימן רצה סעיף ז)פירות היוצאים מכלאי אילן, מותרים באכילה אף למרכיב עצמו. 

 

 שהחיינו

וכל פרי מורכב מכלאי אילן, והוא חדש מגידול שנה זו, מברך עליו 'שהחיינו' הא

 (יטאו"ח סימן  החלק  "איבי )כן פסקו היעב"ץ, ארץ חיים סתהון, יפה ללב, שמח נפש, חינא דחיי ועוד.ככל פרי חדש. 
 

 פירות הדרהרכבת 
יות וכיוצא, לכתחילה אין להרכיב גם פירות הדר יחד, כגון לימון בתפוז או באשכול

ושומר נפשו ירחק מכל זה. ומכל מקום אם כבר הרכיב אותם יחד, אע"פ שלא 

התאחה, מותר לקיים אילן זה ולעבוד בו היהודי את עבודות הקרקע כעידור, 

יש אומרים שכל פירות הדר נחשבים שיש כאן ספק ספיקא, שמשום  ניכוש, השקיה וכיוצא.

דעת , שמא הלכה כאינם מין אחדואפילו תאמר ש ,למין אחד, ומותר אפילו להרכיבם ממש

 )קסח( שאין איסור כלל לקיים כלאי אילן שכבר נעשו. (, הריטב"א, כל בותוספותהרמב"ם, ) אומריםה
 

עץ שהרכיבו אותו בצורה מיוחדת שגדלים בו סוגי פירות הדר שונים, וניכר כל פרי 

אחר אשכוליות, ובענף  ופרי בפני עצמו, למשל: בענף אחד גדלים תפוזים, ובענף

 )קעב(אחר קלמנטינות, אין לקיימו, מפני שניכר בעליל איסור הכלאים. 

 

 שתילים מורכבים
הקונה שתילים עם גוש העפר שגדלו בו, כדי לנטעם בגינתו, יקפיד שלא יהיו 

פירות הדר,  הרכבתהשתילים מורכבים. ובדיעבד שכבר קנה, אם הוא שתיל של 

משאר מיני פירות, אין להתיר. ומכל  המורכבל שתיל רשאי לנטעו באדמה, אב

מקום רשאי לקנות לכתחילה שתיל המורכב מפירות הדר, ולתת לגוי שייטע אותו. 
מא כל פירות הדר נחשבים למין אחד ומותרים ספק ספיקא, שבפירות הדר יש שמשום והטעם בזה 

שאין הגוי מצווה על אומרים דעת ה, שמא הלכה כאינם מין אחד, ואפילו תאמר שבהרכבה

 )שמע שלמה ח"ג יו"ד סימן יג(. ובשאר מיני פירות על ידי גוי, ישאל מורה הוראה. הכלאים

 

 ב. כלאי זרעים
 זריעת שני מינים

]חיטה, שעורה, כוסמת, אסרה התורה לזרוע בארץ ישראל שני מיני זרעים של תבואה 

או זרעוני  [וכיוצא בהם ם, אורז, שומשום, פרג]כמו אפונה, פול, עדשיאו קטניות  שיבולת שועל ושיפון[

או [ אינו ראוי למאכל אלא הפרי היוצא ממנועצמו לפת וכיוצא, שהזרע חציר, בצל, שום, של ]כמו זרע גינה 

ירקות יחד. אבל שני מיני זרעים של אילן, או אילן עם ירק, מותר לזרעם יחד, כפי 

 )רכז(ן עם שאינו מינו. שבארנו לעיל שאין איסור באילן אלא בהרכבה מי
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 נוי.לריח. לרפואה. ל
מותר לזרוע שני מיני צמחים שאינם עומדים לא למאכל אדם ולא למאכל בהמה, 

 )רמא(אלא לרפואה או לריח או לנוי, ואין בהם איסור כלאיים. 
 

 רלט(הרדב"ז. )מותר לזרוע שני מיני דשאים יחד, אם אינם עומדים למאכל בהמה. 

 

 דומים שני מיני זרעים
 מפני הרבה לצורות נפרד האחד המין שיהיה זרעים יש :(סעיפים יד, טו רצז סימן) כתב מרן בשלחן ערוך

, לזה זה םדומי נםשאי פ"ואע. מינים כשני שיראה עד, בארץ שעובדים והעבודה המקומות נוייש

, שדה עולשי עם והעולשים, גלים חזרת עם החזרת :גוןכ. בזה זה כלאים אינם אחד מין והם הואיל

 עם והשעורים ,מצרי חרדל עם והחרדל, הרים סברוכ עם סברווהכ, שדה כרישי עם םוהכרישי

 וצורת לזה זה םדומי שהם מינים שני בזרעים ישמאידך, ו .השיפון עם םוהכוסמי, שועל בולתיש

, זה עם זה כלאים הם הרי ,מינים שני והם ואילף על פי כן הוא, אחת צורה להיות קרובה שניהם

 כלאים אלו הרי ,לזה זה דומיםהם ש פ"אע, מצרית דלעת עם יונית ודלעת, הנפוס עם הצנון כגון:

 .בזה זה
 

 או לזהזה  םדומי הםשל םעליהו הואילאך  ,בטבעם מינים שני שהם ף על פיאש זרעים יש

סרו נא לאעדיין , אחד ממין גוונים כשני שיראה עד ,גדול דמיון הים זה לזדומ הםשלירות פהש

כן ו. יםושו ותיהםרישפ מפני, בזה זה כלאים אינם הצנון עם הלפת למשל:. זה עם זה כלאיםמשום 

 ף על פיא, הנפוס עם צנון אבל. יםושו םהשעלי מפני, בזה זה כלאים אינם הנפוס עם הלפת

 זה פרי מטעם רחוק זה פרי וטעם הואיל, כלאים אלו הרי, לפרי דומה והפרי לזה זה דומים שהעלים

ע"כ. על כן, אדם שנראה לו שישנם שני מיני זרעים הדומים זה לזה . זהב כיוצא כל וכן. הרבה

בטעם, ורוצה לזרעם יחד, ישאל מורה הוראה הבקי בעניינים אלו, שיורה לו אם ובעלים  ,בפירות

 מותר לזרעם יחד או לא, ולא יסמוך על עצמו כלל, לבל יכשל חס ושלום באיסור מן התורה.
 

 לוןימה זה לזה כלל, שהעלים של שאין לזרוע אבטיח עם מילון יחד, שהרי אינם דומים ופשוט

כמו כן,  ם ביניהם.העלי במראה ניכר שינוי גם ויש ם,רחבי םאינ אבטיחה ושל, םוארוכי םרחבי

 חלק אליעזר ציץ ת"שו) .זה פרי מטעם רחוק זה פרי טעםוכן,  .כל לעין כנראה ,מזה זה שונה הפרי מראה

 (. הר צבי. רמגיב סימן ב

 

 זריעת תבואה, קטניות וירקות עם אילנות

מותר לזרוע תבואה או קטניות או ירקות יחד עם זרעי אילן, וכן זרעי אילן עם זרעי 

אילן אחר, ואין בזה איסור כלאים. ולכן, מותר לזרוע גרעין חיטה עם תפוח, או 

בכלאי אילן אלא הרכבה אפרסק עם תפוז, וכן כל כיוצא בזה, שלא אסרה התורה 

אבל זריעה של מין אחר עם זרע האילן, מותרת בכל ענין. לבד מעץ הגפן שדינו 

 )סימן רצה סעיף ג. רמד(שונה, כפי שיבואר להלן. 

 

 קיום הזרעים
אם עבר וזרע שני מינים האסורים לזרעם יחד מדין כלאי זרעים, אסור לקיימם, 

 )רלא(שקותם ולעשות את שאר העבודות. וחייב לעקור מין אחד, וכל שכן שאין לה

 

 אכילת הפירות
 )רלא(פירות שגדלו מכלאי זרעים, לא נאסרו באכילה, ואפילו לזורע בעצמו. 

 

 חוץ לארץ
אין איסור כלאי זרעים בחוץ לארץ כלל, ולכן מותר לערב לכתחילה כמה מיני 

 (צז סעיף ברסימן )זרעים ולזורעם יחד. 
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 גוי
בגוי. ומכל מקום אסור לגנן יהודי לזרוע כלאי זרעים אפילו  אין איסור כלאי זרעים

 (צז סעיף ברסימן )בשדה של הגוי לצורך הגוי. 
 

 את הזרעים הרחיקל
לבד מן האיסור לזרוע שני מיני זרעים יחד ממש, אסור גם לזרעם סמוכים זה לזה, 

רע כדי שלא יהיה נראה כזורע כלאים, ועל כן צריך להרחיק מרחק מסוים בין ז

לזרע, שיהיה ניכר המרחק וההבדל ביניהם, ופרטי הדינים בזה רבים, כי תלוי בגודל 

השדה, בצורת השדה, בצורת הגידולים, בסוג הפרי ועוד, על כן בכל שאלה הנוגעת 

 רמד(כא.  -ועיין בסימן רצז סעיפים טז ) ישאל מורה הוראה הבקי בעניינים אלו. למעשה,

 

 ההפרדה גדר

להרחיק בין זרע לזרע, אם מפסיק ביניהם בגדר גבוה עשרה  בכל מקרה שצריך

מותר לזרוע שני מינים שונים עד סמוך לגדר ממש, שכיון שיש גדר  ס"מ[, 15]טפחים 

 (סימן רצז סעיף כב)מפריד בין מין למין, ניכר שהם מובדלים זה מזה ואינם כלאים. 

 

 ין מחיצה, דהיינואין חובה להפסיק בגדר ומחיצה דוקא, אלא רשאי לעשות כע

שבין מין למין, ימתח חוט אחד לאורך, ויקפיד שהחוט יהיה בגובה של פחות 

, בתוך לאורךאחד ימתח עוד חוט מהקרקע, ולמעלה ממנו ס"מ[  5/]משלשה טפחים 

שלשה טפחים לחוט הקודם, וכך ימתח עוד שני חוטים לגובה, עד שהחוט האחרון 

והעיקר שיקפיד שבין חוט לחוט יהיה מרחק  ,ס"מ[ 15]יגיע לגובה של עשרה טפחים 

של פחות משלשה טפחים, והרי זה מועיל לו כאילו עשה גדר ממש בגובה של 

' דין זה: "שלשה טפחים כלבוד הלכה למשה מסינישקבלה בידינו איש מפי איש 'עשרה טפחים. 

כאילו הכל דומה ופחות משלשה טפחים, נחשב בשכל שסמוך חוט אחד לשני והיינו, , דמי" ]מחובר[

 )רמה( של עשרה טפחים.ממש מחיצה  ונמצא שכאילו יש כאן, חיבור אחד

 

במקום גדר, דהיינו, שיעמיד שני קנים משני  כמו כן, רשאי לעשות 'צורת הפתח'

הצדדים שבין מין למין, ויקשור חוט אחד על גביהם למעלה, ורשאי יהיה לזרוע מין 

 ב. חזון איש. רמו(מוד יא עדף ובין )עיראחד מצד זה, ומין אחד מצד זה. 

 

מה ל חוששים אין [,ני ההיתר שבארנו]באופ מזה זה מובדלים םמיניה שני כאשר נראים

 הלכה ד פרק כלאים הלכות ם"מב)ר. זהשהם סמוכים זה ל אפילושבאמת יונק מין אחד מחברו, 

 . סימן רצז סעיף מ(טז

 

 שני עציצים סמוכים
שני מינים שונים זה בסמוך לזה, מאחר שכל אחד מותר להניח שני עציצים של 

ניכר שעומד בפני עצמו. ומטעם זה, מותר גם להניח עציץ של מין אחד בתוך גינה 

 )שבט הלוי. רמח(המגדלת מין אחר. 

 

 שדהו ושדה חברו
כל דין ההרחקה שצריך לעשותה בין מין למין, הוא דוקא כשזורע את שני המינים 

חד בשדהו, מותר לחברו לזרוע מין אחר בשדהו הסמוכה בשדהו, אבל הזורע מין א
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 אין ,כלאים תזרע לא שדך ,שנאמרלשדה זו, אף על פי שאין הרחקה ביניהם, 

 (כב)סימן רצז סעיף  .כלאיםשלו  שדהוב רעוזכש אלא האיסור

 
 ג. כלאי הכרם

 ירק ותבואה בגפן
ן אותו בשאר איסור כלאים נוסף אסרה התורה שהוא מיוחד לעץ הגפן בלבד, שאי

 ,אולם]האילנות, והוא: שאין לזרוע זרע של ירק או תבואה ביחד עם זרע הגפן. 

 (סימן רצו סעיף א. סימן רצה סעיף ג) אחר[.כאמור מותר לזרוע ירק או תבואה ביחד עם זרע של אילן 
 

כמו כן, אין לזרוע ירק או תבואה בצדו של עץ הגפן, וכן אין לזרוע גפן בצד ירק או 

 (סימן רצו סעיפים ב, ג) ה הזרועים.תבוא
 

 מן התורהאו שני מיני ירק וגפן, או מין ירק ומין תבואה וגפן, לוקה שעורה וגפן יחד, זרע חיטה, 

שני מיני זרעים שהם כלאים, בכרמך , דהיינו לא תזרע 'כלאים', שנאמר לא תזרע כרמך פעמיים

בכרם היה לוקה, כיון שזרע כלאי זרעים חיטה  םרעז]שאפילו אם לא משום כלאי זרעים אחד ולוקה שתיים, 

 (. רמב"ם כלאים פ"ה ה"ג, ובכסף משנה)כלאים פרק ח משנה א משום כלאי הכרם.אחד ו ,[יחד ושעורה

 

 קטניות בגפן
מדברי חכמים אסור לזרוע גם שאר מיני זרעים, כגון קטניות, בסמוך לעץ הגפן. 

 (ף משנה שם. סימן רצו סעיף ארמב"ם כלאים פרק ה הלכה ג, ו. רדב"ז וכס)
 

 אילנות בגפן
מותר לזרוע זרע של כל אילן עם זרע של עץ הגפן יחד. וכל שכן שמותר לנטוע את 

 (סימן רצו סעיף ב)כל סוגי האילנות בסמוך לעץ הגפן. 
 

 באש תשרופו
בין התבואה והקש והירקות, ובין הענבים, העלים והעצים,  -עבר וזרע כלאי הכרם 

 (סימן רצו סעיף ג)ל בהנאה, וצריך לשורפם. נאסרו הכ
 

 עציצים בגפן
אסור להניח עציץ עם ירק בכרם, בין אם העציץ נקוב ובין אם אינו נקוב, אלא 

שהנקוב אסור מן התורה, וצריך לשורפם, ושאינו נקוב אסור מדרבנן, ומותר 

 (סימן רצו סעיפים יב, יז)באכילה. 
 

תוך הכרם, מכיון שבשעה שמעבירו יונק העציץ ב -אין להעביר עציץ נקוב עם ירק 

 (סימן רצו סעיף יז)מהכרם, ונמצא שיונק מהירק והכרם יחד. 
 

 צמחו מאליהם
כלאי הכרם שצמחו מאליהם, כגון שהיה לו עץ גפן ונפלו בסמוך לו זרעי מלפפון, 

ולא ידע מכך בעל הכרם וגדלו, אינם נאסרים ומותר לאכלם. אולם אם ראה אותם 

שגדלו, חייב לעקור את זרעי המלפפון. ואם לא עקרם, אלא הניחם כך קודם 

 (סימן רצו סעיפים ד, ה)שיגדלו, נאסרו גם הגפן וגם המלפפונים וצריך לשרוף הכל. 
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חייב לעקור אותם ואפילו בלי רשות מחברו, ואם  רוחבשל  בכרם כלאים הרואה

. מותריםהם  אדםל כ לשארולרואה שלא עקרם,  האבהנהכלאים  נאסרו, לא עקרם

וצריך לשורפם,  אדם לכלעצמו ראה ולא עקר, נאסרו גם לו וגם  הכרם עלב ואם

 (סימן רצו סעיף ה). כמבואר לעיל

 

 בית דיןתקנת 
בזמנם כשראו חז"ל שהיו בעלי שדות רבים עוברים על איסור כלאים, תקנו לשלוח 

ל השדות לראות מטעם בית דין שליחים בכל ראש חודש אדר, והיו מסתובבים בכ

אם יש שם כלאים, ואם היו מוצאים כלאים, היו מענישים את בעל השדה על ידי 

 (, באשנה א מרק )שקלים פ שמפקירים את השדה, וכל הרוצה ליטול יבוא ויטול.

 

 שלו ולא של חברו
אין הכלאים נאסרים אלא כשהתבואה והירק או הגפן של הזורע, אבל אם אינם של 

לאסרם על חברו, שאין אדם אוסר דבר שאינו שלו. ולכן אם היה  הזורע, אינו יכול

לאחד גפן, ובא אחר וזרע שם תבואה בלי ידיעתו, התבואה נאסרת לבעל התבואה, 

 (סימן רצו סעיף ד)אבל הגפן לא נאסר לבעל הגפן. 
 

, שהרי ידוע אם לקח אדם יםאיסורשאר לכאורה מה ההבדל בין איסור כלאים ליש להבין  שאלה:

נאסר שמאכל איסור לתבשיל של חברו, בודאי כל חלב ושפך לתוך תבשיל בשר של חברו, או שפך 

כלאים, לא אוסר אינו שלו', אם כן מדוע כאן בהמאכל, ואין אנו אומרים 'אין אדם אוסר דבר ש

נראה לחלק, שמה שאמרנו 'אין אדם אוסר דבר שאינו  תשובה: ?בעל התבואה את הגפן של חברו

דוקא באיסור התלוי במחשבתו של האדם, אבל באיסור התלוי במעשה, לא שייך כלל  שלו', הוא

זה. והבאור בזה, כי בשאר איסורים כבשר בחלב וכדומה, אין הדבר תלוי במחשבתו של האדם 

כלל, שהרי אפילו אם נפל האיסור לתבשיל בטעות בלא שימת לב כלל, נאסר התבשיל, נמצא שאין 

ל בעל התבשיל, ולכן אף אם אדם אחר שפך איסור בתבשילו, נאסר ענין לידיעתו ורצונו ש

התבשיל. לא כן בכלאים, שאם נפלו מאליהם וצמחו, כבר בארנו שלא אסרתם התורה כל שלא 

נודע לבעל הכרם וקיימם מרצונו, נמצא שהאיסור תלוי במחשבתו ורצונו של בעל הכרם, לכך גם 

חברו, כל שנעשה הדבר שלא בידיעתו ושלא  כשאדם אחר בא וזרע ירק או תבואה בכרם של

 ע"ב(רפג דף )תוספות יבמות ברצונו של בעל הכרם, לא נאסרו. 

 

 בכל מקום
כלאי הכרם אסורים בכל מקום בין בארץ ובין בחוצה לארץ, אלא שבארץ ישראל 

 (סימן רצו סעיף א) איסורם מן התורה, ובחוץ לארץ איסורם מדברי חכמים.

 

 גוי

כלאי הכרם בקרקע שלו, אבל אין לישראל לעזור לו כלל בעידור  ועמותר לגוי לזר

רמב"ם מלכים פ"י ה"ו. )וכיוצא. וכלאי הכרם של גוי, אסורים הם באכילה ובהנאה לישראל. 

 מאכלות אסורות פ"י ה"ו. כלאים פ"ה ה"ה(

 

 שיעור ההרחקה
ששה  אם יש לו עץ גפן יחיד, ורוצה לזרוע בסמוך אליו ירק או תבואה, מרחיק

וזורע. והוא הדין אם יש לו שורה ארוכה, אפילו של מאה עצי גפן ס"מ[  11]טפחים 

 (סימן רצו סעיפים לא, לב)זה אחר זה, מרחיק לצידם כשיעור זה וזורע. 
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אולם אם יש לו שורה של גפנים מול שורה אחרת של גפנים, או כל צורה אחרת, 

ישאל מורה הוראה הבקי  מכיון שרבו הדינים והחילוקים בזה בסדר העצים,

 ]כמבואר בסימן רצו מסעיף לא והלאה[, ,שיורה לו אם מותר לזרוע בסמוך לגפןבעניינים אלו, 

 .ולא יסמוך על עצמו כלל, לבל יכשל חס ושלום באיסור מן התורה

 

גם באופן שהרחיק כדין מעץ הגפן והותר לו לזרוע שם ירק או  - שלא להאהיל

י הגפן לא יאהילו על הירק והתבואה, ולכן לא יזרע תבואה, צריך להיזהר שענפ

 (סימן רצו סעיף סה)תחת ענפי הגפן כלל, אפילו שהם רחוקים מהירק והתבואה. 

 

 הפסקה גדר

כשצריך להרחיק בין עץ הגפן לזרעים, רשאי יהיה להפסיק ביניהם בגדר גבוה 

ממש, ואת ואז מותר לו לזרוע את הגפן עד סמוך לגדר  ס"מ[, 15]עשרה טפחים 

הזרעים עד סמוך לגדר מצד שני, שכיון שיש גדר מפריד בין מין למין, ניכר שהם 

צורת ', וכן די ב'לבוד'והוא הדין שמועיל לתת מחיצה כדין מובדלים זה מזה ואינם כלאים. 

 (סימן רצז סעיף כב. ריז) , כמבואר לעיל בדין כלאי זרעים.'הפתח

 

 אחר הרוב
שם הם מכלאי הכרם, בכל זאת מותר לקנות מהם,  בחנות שיש חשש שהקישואים

 רכב(ברכי יוסף, הגרש"ק, חזו"א. ) כיון שהולכים אחר הרוב, ורוב הקישואים אינם כלאי הכרם.
 

 במאכל כלאיםהתערובת 
כלאי הכרם שהתערבו במאכל אחר של היתר, נאסרה כל התערובת באכילה 

שאז בטלים הכלאים ובהנאה, אלא אם כן יש בהיתר פי מאתיים מהאיסור, 

 )רמב"ם הלכות מאכלות אסורות פרק טו הלכה יד(בתערובת ומותר הכל באכילה. 

 

 

 איסור ערלה  
 

 דברי אגדה  
 מהי ערלה?

ִכי: "כד(-יט כג ויקרא)נאמר בתורה  ֶתם ָּכל ,ָהָאֶרץ ֶאל אּוָתב   וְּ עְּ טַּ ֲאָכל ּונְּ ץ מַּ ֶתם  ,עֵּ לְּ ֲערַּ ָלתו  וַּ  ָערְּ

יו   ֶאת ֶיה ָלֶכם ָש  ,ִפרְּ ִליםלש ָשִנים ִיהְּ ֶיה ָּכל ֲערֵּ ִביִעת ִיהְּ ָשָנה ָהרְּ ל: ּובַּ ָאכֵּ א יֵּ יו  קֶדש  ל  ִפרְּ

ֲחִמיִש ה'ִהלּוִלים לַּ  ָשָנה הַּ לּו ֶאתי: ּובַּ בּוָאתו   ת תאכְּ ִסיף ָלֶכם תְּ הו  יו  לְּ יֶכם ה'ֲאִני  ,ִפרְּ הֵּ  ".ֱאל 

 

הריהם "ערלה", ואסורים באכילה.  הפירות -בשלוש השנים הראשונות לנטיעת אילן 

 = אוזנם אזנםערלה  .סגור לב =ערל לב ]כגון: "ערל" פירושו: סגור, אטום, סתום, מכוסה. 

אוטם יש  בגידי הלשון ,שפתים סגורמגמגם, = ערל שפתים  .בה נכנסאין הקול  ,סגורה ואטומה

 ומיםוסת מיםאטו פירותהדהיינו שבשלוש השנים הראשונות  [,(יט כג "ן ויקרארמב) וסגירות

 הם.הנות מימל

 

הנה זה כמראה עצמו  ,שניםהש וכל האוכל מהפרי תוך של: "(יט כג ויקרא)ואומר רבנו בחיי 

של  רשותטלו בלא ווהנה הוא נ .ואין לו חלק בהקב"ה ,ובארץשאין לו חלק בשמים 

 ". מעלה ושל מטה
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 נטע רבעי

שבית המקדש היה קיים היו מעלים בשנה הרביעית הפירות הם "נטע רבעי", כלומר: כ

אותם לירושלים, ואוכלים אותם שם בקדושה. ומטעמי המצוה, שעל ידי שיעלה האדם 

כהנים בעבודתם ולויים  -לירושלים וישהה שם, יראה את בית המקדש בתפארתו 

ובזה יתעורר ליבו לאהבת תורה ויראת  -בדוכנם, וכן יראה את חכמי וגדולי הדור 

 .בהלכות[ ים את הפירות הללו, כמבואר להלןהרבים חרב בית המקדש, אנו פוד ובעוונותינ]כיום ששמים. 

 

 אשריהם ישראל!

השכר של מצוה זו הוא גדול מאד, שהרי אין זו מצוה קלה לקיום. כמה טרחות טורח 

אדם עד שנוטע אילן, והוא עושה כן כדי ליהנות מפריו, והנה הוא כובש את רצונו 

 )מעם לועז(י וממתין שלוש שנים עד שנהנה ממנו! ונמנע מלאכול הפר

 

ווי ישלא יכולת לעמוד בצ ,הראשוןמעיניך אדם  עפר יגלהמי א: דרש רבי יהודה בן פדיי

 !שנים שלוש לערלה םוהרי בניך ממתיני .שעה אחת ילואפה', שלא לאכול מעץ הדעת, 
 (רבה בראשית פרשה כא מדרש)

 

 הפרדס של בני

ולה לפני מספר שנים? דיווחו אז בעיתונות על חקלאי חוזר זוכרים את הקרה הגד

בתשובה בשם בני בר נור, ממושב בני עטרות, שהיה לו מטע אפרסקים צעיר, שהניב 

פירות בשנה השניה והשלישית, והוא לא קטף אותם: "ערלה!". השכנים שלא היו 

ניו פירות שומרי תורה ומצוות התפלאו ואף לעגו ל"בטלנותו": הוא רואה לנגד עי

 -ושותק?! אבל בני ידע ש"לה' הארץ ומלואה", ואם אסור  -נרקבים, סופג הפסדים 

 אסור!

 

בשנה הרביעית היתה הקרה הגדולה. כל העצים של השכנים קפאו, את כל הפרדסים 

ואילו הפרדס שלו הניב אפרסקים לתפארת! מובן, ששילמו לו מחיר  -נאלצו לעקור 

והמחיר הגבוה כיסה את ה"הפסד" של כל שלוש  -ר גבוה מאוד עבור הפרי הנדי

 )מעין השבוע ויקרא תלח(השנים! 

 

 טעמי המצוה

מצוות שאין אנו מבינים את טעמן  -הערלה היא מכלל המצוות שהן בגדר "חוק" 

ִהים בשכלנו, ואנו מקיימים אותן כגזירת מלך, כי רק " ִביןֱאל  ָּכּה הֵּ רְּ הּוא ,דַּ ע ֶאת וְּ  ָידַּ

ָמּה קו  . אולם מפרשי התורה האירו את עינינו לראות מעט מן הטעמים (פרק כח כג איוב) "מְּ

 הגנוזים במצוה יקרה זו:

 

 לכבד את ה' מראשית פרי האדמה 

 -כאשר אדמתו מניבה פירות יפים, הוא אינו זוקף את ההצלחה לעצמו  -האדם היהודי 

כי ה' יתברך הוא ליגיעתו הרבה, לחכמתו, למקצועיותו. יודע הוא בידיעה ברורה 

המוריד גשמים, מצמיח פירות, ונותן בהם טעם טוב, וליבו מלא שבח והודיה לה' 

יתברך. כדי לחזק את הידיעה וההרגשה הזאת, מן הראוי הוא שהאדם לא יתחיל 

 ליהנות מפירותיו כלל, עד שיכבד תחילה את ה' מראשית פרי אדמתו.

 

האילן פירות מועטים, וגם הם אינם מוציא , אולם בשנים הראשונות לנטיעת האילן

עסיסיים ומשובחים בטעמם, ואין ראוי להקריב פירות כאלו לפני ה' יתברך. רק בשנה 

הרביעית מתחיל האילן להוציא פירות משובחים וטובים, ואז אנו מצווים במצות "נטע 
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להעלות את הפירות לירושלים, ולאכול אותם שם בקדושה ובטהרה, מתוך  -רבעי" 

 (יט כג ויקרא ,חזקוני ,)הרמב"ן, רבנו בחיי והודיה לה' יתברך על הברכה אשר נתן לנו.שבח 

 

 פירות הערלה מזיקות לאדם 

 ,אין בו תועלת ומזיק ,הבא עד שלש שנים הפריוידוע כי "... :(ויקרא יט כג) עזרא אבןאומר ה

כל עוף דורס לנפש החכמה בשר  ויזיק ,יזיק לגוף כל דג שאין לו סנפיר וקשקשת כאשר

 ".והמשכיל יבין .הטמאותוהבהמות 

 

מפני  ,מאד לגוף מזיקכי הפרי בתוך שלש שנים הוא  ,הטבע ומדרךוכן אומר רבנו בחיי: 

בכח  שיתחמםועדיין לא עבר עליו זמן כל כך  ,הארץ יניקתמושפע מכח  - שיש בו לחות

ותזיק  ,יחה מאדתגבר עליו הל ,כלו עפריי מימיי הפריועל כן  .השמש ובכח האויר

ליחות המים  בגלל רובביותר  עליוכענין הדג שאין לו קשקשת שהליחה גוברת  ,אוכלול

 וכן הוא ברמב"ן.. שהוא שוכן בהם במעמקיהם

 

 הרחק מן הכישוף ומעבודה זרה 

, שבעת שוףילחרטומים ולמכשפים מיני כהיו ההוא  בזמן: נבוכים ג לז(במורה )אומר הרמב"ם 

מפזרים סביבו איזה דבר כישוף, כדי שבכך האילן ימהר להוציא את  יונטיעת האילן ה

פירותיו מוקדם מהנהוג בטבעו של עולם, וכאשר היה הפרי יוצא, היו מביאים אותו 

 לפני העבודה זרה שעשו בשמה את הכישוף ההוא.

 

יש בהם איסור חמור של כישוף ועבודה זרה. וכדי שחלילה אדם  -כמובן שמעשים אלו 

תפתה לעשות מעשים חמורים אלו, אסרה התורה כל פרי בשלוש השנים לא י

הראשונות, כי רוב האילנות באופן טבעי לא יביאו פירות בשנים אלו. ובשנה הרביעית, 

היפך   -נביא אותם לירושלים ונאכל אותם שם לפני ה'  -כאשר גדלים פירות טובים 

 .זרהאכלם אותו לפני עבודה 

 

 יתזיכרון למעשה בראש 

אומר הכלי יקר: במצות הערלה ונטע רבעי יש דמיון וזיכרון למעשה בראשית. כיצד? 

ברא ביום הראשון את העולם כלו, ובמשך ששת ימי  -כאשר ברא הקב"ה את העולם 

. ואם כן כל הצמחים נבראו כבר רש"י בראשית א יד( עיין)הבריאה, קבע וחיזק כל דבר במקומו 

ם עד היום השלישי, שבו הם צמחו. אולם גם ביום השלישי ביום הראשון, אך היו מכוסי

שכבר התחילו לצמוח, עדיין היו מכוסים ולא נראו בעולם עד יום רביעי, שבו נתלו 

. נמצא "שמש תותבוא ממגד: ")דברים לג יד(המאורות המבשלים את הפירות, כמו שנאמר 

ה ציוה הקב"ה לעשות שבמשך שלושה ימים היו הפירות מכוסים ובלתי נראים. וכנגד ז

מכוסים  -"ערלים"  יהיוזכרון למעשה בראשית, שהפירות בשלוש השנים הראשונות 

 מליהנות מהם. ואטומים

 

לא כבר היו הפירות נראים ומבושלים כראוי, אך עדיין  -והנה ביום הרביעי של הבריאה 

 ומםלא היה קי -אותם. ולשם מה היו קיימים?  אכלים שיהיה בעולם שום בעל חי

]כמו שנאמר אודות  אשר בראם בוראאת הולהלל  להודותכי אם  ,רביעיהיום בתם ומציאו

ציוונו הקב"ה על כן . מעיד על כבוד ה' ושבחו[ . עצם קיומם"ם כבוד אליהשמים מספר"השמים: 

ִביעִ " -במצות "נטע רבעי"  ָשָנה ָהרְּ ֶיה ָּכליּובַּ יו  קֶדש ִהלּוִלים לַּ  ת ִיהְּ  ה'"!ִפרְּ

 

ק ביום החמישי לבריאת העולם, כאשר ברא הקב"ה חלק מבעלי החיים, אז החלו ר

ֲחִמיִש הפירות לשמש לאכילה. וכנגד זה אמרה התורה: " ָשָנה הַּ לּו ֶאתת ת  יּובַּ יו   אכְּ  ...".ִפרְּ
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 !אל תחזיק טובה לעצמך 

טעם נוסף למצות ערלה: הקב"ה מביא את עם ישראל אל ארץ ישראל. זוהי הארץ 

סוגלת ביותר לקיום המצוות, להתרוממות רוחנית ולעבודת ה'. יחד עם השפע המ

ארץ זבת חלב ודבש, מלאה כל טוב. וזאת  -קיים בה גם שפע גשמי  -הרוחני הקיים בה 

כדי שעם ישראל יוכלו לקיים את התורה בהשקט ובשלוה, בלי דאגות פרנסה. אולם 

ל טוב, הוא עלול לשכוח את ה' כאן טמונה גם סכנה: טבע האדם, שכאשר יש לו כ

 -ולשקוע בגשמיות וברדיפה אחר עוד ועוד תענוגות. כמו שנאמר: "וישמן ישורון 

 ויבעט".

 

והעצה היעוצה לזה, שהאדם יתרגל לתת משלו לאחרים, ובזה ישריש ויתן אל ליבו, 

הכל הוא פקדון מה', פקדון שעליו להשתמש בו כראוי. אולם גם  -שכל השפע שיש לו 

ה קשה מאוד, כי האדם מטבעו דואג לעצמו, וקשה לו לתת משלו לאחרים. לכך ציותה ז

התורה ששלוש שנים יהיו הפירות אסורים אפילו בהנאה, ובשנה הרביעית מוכרח הוא 

לפדות את הפירות ולעלות לירושלים ולהודות לה', ובזה הוא מתחנך במשך ארבע 

רק פקדון בידו. מסר זה ישתרש בליבו  שנים רצופות שלא להחזיק טובה לעצמו, ושהכל

גם כאשר הפירות יהיו כבר מותרים באכילה  -וילווה אותו הלאה, לשנים הבאות, 

)מעם ובהנאה, ואז יקל עליו לתת משלו לאחרים, ולא להסתנוור מכל השפע הסובב אותו. 

 לועז(

 

 רמז לצמיחת האדם בתורה

 צמיחתו של האדם בתורה: במצוות ערלה ונטע רבעי, מוצאים אנו רמז לתהליך

 

ִכי" ֶתם ָּכל ,ָהָאֶרץ ֶאל אּוָתב   וְּ עְּ טַּ ֲאָכל ּונְּ ץ מַּ , שממנו יש זהו בן תורהמהו עץ מאכל?  -" עֵּ

. [)רש"י במדבר יג כ( יהאם ישב בה צדיק, שיגן על -]כמו שפרשו על הפסוק "אם יש בה עץ" מזון רוחני לנפש! 

, דהיינו לנטוע בה עץ מאכל תהיה כדי ארץל הסיכנהשעיקר  יתברך, 'ה ומצווה אותנו

 .הנפש את ומטהרכי אוירה של ארץ ישראל מחכים  להרבות בני תורה,

 

 וכיצד צומח בן תורה?

ֶיה ָלֶכם " ִליםָשלש ָשִנים ִיהְּ ל -" ֲערֵּ ָאכֵּ א יֵּ במשך שלוש שנים עדיין לא יוצא מן  -" ל 

 כל כך. דברמשנים אין התינוק  שושל תוךש, תורהשל  האדם קול

 

ִביעִ " ָשָנה ָהרְּ ֶיה ָּכליּובַּ יו  קֶדש ִהלּוִלים לַּ  ת ִיהְּ , מיד כשמתחיל בשנה הרביעית -ה'" ִפרְּ

" שמע ישראל", "לנווה יתורה צ" :מרהילד לדבר, צריך אביו לקדשו לתורה וללמדו לו

 וכו'.
 

ֲחִמיִש " ָשָנה הַּ לּו ֶאתת ת  יּובַּ יו   אכְּ ִסיף ָלֶכם תְּ  ,ִפרְּ הו  שכבר  החמישיתבשנה  -..." בּוָאתו  לְּ

בן " :"ה(פ)אבות  מתחיל הילד להיות "עץ מאכל" ולהניב פירות של תורה, כמו שאמרו חז"ל

", להיות מוסיף והולך בלימוד התורה, לכםלהוסיף " - מכאן ואילךו, "חמש שנים למקרא

ש ֶבן" כהמשך דברי רבותינו: ָראָשִנים  ָחמֵּ ִמקְּ ה  , ֶבן ֶעֶשרלַּ רֵּ לש ֶעשְּ ָנה, ֶבן שְּ ִמשְּ לַּ

ת ו  ִמצְּ  (יט כג ויקרא לי התוספות.זקנים מבע דעת ,בחיי רבינו ,החיים אור) ...".לַּ

 
 

  ערלההלכות  
 מקור מן התורהה

ִכי ה(:כ-פסוקים כג יט פרק ויקרא)נאמר בתורה  אּו וְּ ֶתם ָהָאֶרץ ֶאל ָתב  עְּ טַּ ץ ָּכל ּונְּ ֲאָכל עֵּ  ,מַּ
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ֶתם לְּ ֲערַּ ָלתו  עָ  וַּ יו   ֶאת רְּ ש ,ִפרְּ ֶיה ָשִנים ָשל  ִלים ָלֶכם ִיהְּ א ֲערֵּ ל ל  ָאכֵּ ָשָנה: יֵּ ִביִע  ּובַּ  תיָהרְּ

ֶיה יו   ָּכל ִיהְּ ֶדש ִפרְּ ָשָנה: ה'לַּ  ִהלּוִלים ק  ֲחִמיִש  ּובַּ לּו תיהַּ אכְּ יו   ֶאת ת  ִסיף ,ִפרְּ הו   ָלֶכם לְּ

בּוָאתו   יֶכם ה' ֲאִני ,תְּ הֵּ  .ֱאל 

 

נו הבורא בתורתו הקדושה, כי מעת נטיעת העץ או זריעת גרעין לעץ והיינו שציו

למשך שלוש שנים, כל הפירות שיגדלו בינתיים, הרי הם אסורים באכילה ובהנאה 

לעולם. והפירות שיגדלו בשנה הרביעית, הרי הם נקראים "נטע רבעי", וכשבית 

וונותינו הרבים המקדש היה קיים היו אוכלים אותם בקדושה בירושלים. והיום שבע

]כמבואר להלן בהרחבה אין בית המקדש קיים, צריך לפדותם, ואז יהיו מותרים באכילה 

. ומהשנה החמישית והלאה, הפירות הריהם מותרים לגמרי ללא בהלכות נטע רבעי[

 )כג(שום פדיון, רק לאחר שיפרישו מהם תרומות ומעשרות. 

 

 בכל מקום

רץ ישראל ובין בחוץ לארץ. אלא שבארץ דיני ערלה נוהגים בכל מקום, בין בא

ישראל דיני ערלה הם מן הנאמר מפורש בתורה, ובחוץ לארץ דיני ערלה הם 'הלכה 

 (כד)למשה מסיני'. ויש הבדל ביניהם לענין כמה הלכות, כמבואר להלן. 
 

כי הכלל בידינו  לואחוץ לארץ הוא, שהדיני ערלה בההבדל העיקרי בין דיני ערלה בארץ ישראל ל

בכל ספק איסור מן התורה אנו מחמירים בו, ולכן אם יש ספק בדיני ערלה בארץ ישראל, פוסקים 

אנו להחמיר. אבל ב'הלכה למשה מסיני', אע"פ שהיא כדין גמור מן התורה ומחמירים אנו בספקה, 

 לא תנהגו בדיני ערלה בחוץ לארץ, שאת ההלכה בסיני למשה הקב"ה כך אמרבערלה, מכל מקום 

, ולכן כשיש ספק בדיני ערלה, אזי בארץ ישראל אנו מחמירים, ודאה, אבל בספקה, מותראלא בו

 מצוה רמו( ספר החינוך) .אבל בחוץ לארץ אנו מקילים

 

 בכל זמן
 (כד)איסור ערלה נוהג גם בזמן הזה, שבעוונותינו הרבים אין בית המקדש קיים. 

 

 פירות גוי
 (כט)ן לקנות מגוי פירות ערלה. גם בעץ של גוי נוהגים דיני ערלה, ולכן אי

 

 עצי מאכל
איסור ערלה הוא רק בעצי מאכל, אבל בעצי סרק או בירקות ופירות האדמה, ושאר 

 מח, שה() סוגי הצמחים, אין בהם ערלה והרי הם מותרים מיד.

 

 למנוע פירות ערלה
אין חובה להמתין עד שיגדלו הפירות, ואחר כך לאבדם כדי שלא ליהנות מהם, 

 לז()רשאי מתחילה להוריד את הפרחים כדי שלא יגדלו הפירות. אלא 

 

 פירות שבתוך שלוש
לא אסרה התורה אלא דוקא את הפירות שגדלו בתוך שלוש השנים הראשונות 

לנטיעת האילן, אבל אם עברו שלוש שנים ולא גדלו בו פירות כלל, אין באילן זה 

 )רכא(, מותרים יהיו באכילה. דין ערלה כלל. והפירות שיגדלו ממנו בשנה הרביעית
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 מה נאסר בעץ?
אין איסור ערלה אלא בפירות, בגרעינים, ובקליפות, אבל העץ עצמו, העלים, 

הפרחים והענפים, לא נאסרו כלל, אף אם אפשר למוצצם ולאוכלם. ולכן עלי גפן 

 (, שז, שיד, שסט)מח. ]לאחר שיהיו נקיים מתולעים[של ערלה, מותרים באכילה. 

 

 מערלה הנאהי איסור
אסור למכור או לתת פירות ערלה לגוי, וכן אסור להאכילם לבהמה. וכן  -מכירה 

לא ידליק בשמן של ערלה אפילו נר של מצוה כנר שבת ויום טוב. וכן לא ישתמש 

 (נב, נט, סז, קמה) בקליפות כחומר גלם להכנת צבע או חומר דליקה וכדומה.

 

 )קסג(אין הכסף נאסר בהנאה. אם עשה שלא כדין ומכר פירות ערלה, 

 

בגד שנצבע מצבע העשוי מפרי של ערלה, אסור ללבשו. וכמו כן, אין  -צביעה 

למוכרו לגוי, אף אם ישלם על הבגד בלבד ולא על דמי צבע האיסור שבו, כי 

 סג()חוששים אנו שמא ימכרהו הגוי לישראל אחר ויכשל הישראל. 

 

 ע"ם בן חביב. חזו)מהר" ן שהצבע אינו מתקיים.מותר לצבוע מאכלים בצבע של ערלה, כיו

 יג(ברכות 
 

פירות של ערלה שיש בהם ריח טוב כאתרוג וחבוש, מותר להריח  -הנאת הריח 

 )חזו"ע ברכות לד(אותם, אך אין לברך על הריח, שספק ברכות להקל. 

 

 )שיח(אסור לסחוט פירות ערלה, כדי לשתות את המיץ היוצא מהם.  -סחיטה 

 

אסור לנטוע פירות של ערלה, ומכל מקום אם עבר ונטע, לא נאסרו כל  -נטיעה 

הפירות היוצאים לעולם, אלא מותרים באכילה לאחר ג' שנים. אבל מותר לקחת 

 )רד(ענף מעץ ערלה ולנטוע אותו, שהרי אין ערלה בענפים. 

 

מותר לחולה ליהנות מפירות ערלה שלא כדרך הנאתם, כגון לעשות לו  -לרפואה 

 )קנג(ם תרופה. אבל אין להתרפאות באכילת הפירות, שהרי זה כדרך הנאתם. מה
 

מכיון שלא נאסר העץ עצמו בהנאה, לכן מותר להכין ריהוט  - . משחקים. צל.ריהוט

מעצי ערלה. ומותר לקשור לעץ חבל שהילדים משחקים בו. ומותר ליהנות מהצל 

 )שט, שי(של האילן. 

 

נטעום בעיקר  , מותר לטייל שם. אך אםעם פירות פרדס שיש שם עצי ערלה -טיול 

, כגון עצי מאכל ננסיים הניטעים בעציצים לנוי, אסור ליהנות מיופי גם למאכל[ו]לנוי 

 (, ק)צגהפירות, אך מהפרחים מותר, שאין בהם דין ערלה. 

 

 ()ריבאכילה.  מותר לברך על עצי ערלה, אף שהם אסורים -ברכת האילנות 
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  ערלההמנין שנות  
 ?כיצד מונים שלוש שנים

 פעמיםאלא  אינן תמיד בהכרח שלוש שנים תמימות, -ות הערלה שנשלוש 

 תרוישיש להמתין  ופעמים, לאחר שנתיים וחצי כבר הפירות מותרים באכילהש

תמו שנות החל מהיום שבו  בדיוק שנה תמימה,]אך לעולם, שנת נטע רבעי היא . שנים משלוש

 ת שנות הערלה תלוי בתאריך שבו ניטע האילן, כדלהלן:ואופן ספיר .הערלה[
 

 מא' בתשרי עד ט"ו בשבטהנוטע 
הנוטע בימים שמראש חודש תשרי עד ט"ו בשבט, מונה ארבעה עשר יום לקליטת 

הנטיעה, ואחר כך מונה שלוש שנים שלימות, וכל הפירות שחנטו בתוך שלוש 

 )רלז(הם נטע רבעי. שנים אלו, הריהם ערלה, ומה שחנטו לאחר מכן, הרי

 

מונה עד י"ד כסלו לקליטת הנטיעה, וממתין שלוש  [,א]תשס"א' כסלו -הנוטע ב למשל:

 [.ס"דעד ט"ו בכסלו תש א]ט"ו בכסלו תשס"שנים שלימות, 

 

 מט"ו בשבט עד ט"ו באבהנוטע 
מונה את שנות הערלה עד ט"ו בשבט  -הנוטע בימים שמט"ו בשבט עד ט"ו באב 

וכל הפירות שחנטו בתוך הזמן הזה, הריהם ערלה, אבל מה שבשנה השלישית. 

 שחנטו לאחר מכן, הריהם נטע רבעי.

 

 .כשנתיים וחצי []תשס"דמונה שנות ערלה עד ט"ו בשבט  ]תשס"א[הנוטע בא' באב  למשל:

 
, נחשב לו שעברה ]תשס"ב[ תשרי אש חודשר הגיע אשרכ ,]תשס"א[ עד ט"ו באבההסבר לכך: הנוטע 

 ו"טשיגיע  עדמכן עליו לחכות  ולאחר. ]תשס"ב, תשס"ג[שלימות  שנים שתי עוד מונהואחת,  שנה

 הריהם נטע רבעי. -ראש השנה לאילן. והפירות שחנטו מכאן ואילך  ]תשס"ד[ בשבט
 

כשנה, מפני שראשית אנו  ]מט"ו באב עד ר"ח תשרי[והטעם שאנו מחשיבים את הארבעים וארבעה יום 

שלמים לקליטת הנטיעה באדמה, דהיינו ט"ז באב עד כ"ט באב. ולאחר ממתינים ארבעה עשר יום 

שלושים יום בסוף  :ל' באב עד כ"ט באלול, כי כלל בידינו-מכן אנו ממתינים עוד שלושים יום, מ

)ראש השנה י ע"ב. שנה אחת. לו השנה חשובים כשנה, נמצא שעד ראש חודש תשרי, נחשב שעברה 

 (רצד ס"ק ח. רמב מןש"ך יו"ד סי

 

 עד א' בתשרי ט"ז באבהנוטע מ
מונה שלוש שנים שלימות החל  -הנוטע בימים שמיום ט"ז באב ועד א' בתשרי 

 מראש חודש תשרי, עד ראש חודש תשרי שאחר השנה השלישית.

 

, הריהו מונה ג' שנים שלמות מראש חודש תשרי [א]תשס"הנוטע ביום כ' באב  למשל:

 וכל הפירות שחנטו בזמן הזה הריהם ערלה. [.]תשס"העד ראש חודש תשרי  [ס"ב]תש
 

לא עלתה שנה אחת עד ראש חודש , באב עצמו או לאחר מכן ז"ט ביום נטעלכך: אם ההסבר 

' ג הבא תשרי חדש מראש מונה. לכן , וכנ"לתשרי, כיון שלא נותרו ארבעים וארבעה ימים שלמים

שנטע עד ט"ו באב, כי דוקא הנ"ל  ופןאשאין אנו ממתינים עד ט"ו בשבט, כמו ב ומה .ותשלמ שנים

במקרה הנ"ל שהקלנו בתחילת השלוש שנים להחשיב זמן מועט כשנה, לכן מחמירים בסופה, 
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לא החמירו ומנה שלוש שנים שלימות, להמתין עד ט"ו בשבט, אבל כאן שלא הקלנו עליו כלל, 

 (סעיפים ד, ה רצד סימןרה דעה יו ערוך חןלש) עליו להמתין עד ט"ו בשבט.
 

 נחשב]כ"ז באב[, ם לפני ראש השנה אפילו אם נטע שלושים ושלשה ימי יש אומרים שבחוץ לארץ,

 חזו"ע יח(עיין )חתם סופר, שפת אמת.  ., כיון שכל מה שממתינים י"ד יום זה מחמת הספקלו כשנה אחת

 

 שכח מתי נטע
אדם שאינו זוכר אימתי נטע, האם קודם ט"ו באב או לאחר מכן, יש להקל לו 

 (חזו"ע ברכות טז)מנות כדין הנוטע עד ט"ו באב, בין בארץ ישראל ובין בחוצה לארץ. ל

 

 שנה מעוברת
 (סעיף ד רצד סימן)כשמונים את שלוש השנים, אין הבדל בין אם השנה מעוברת או לא. 

 

 הסירו מכשול
כדי למנוע תערובת ערלה עם נטע רבעי, על החקלאים לעבור יום או יומיים קודם 

נה השלישית, ולהוריד את כל הפירות שהתחילו לגדול מעט ונעשו בוסר, סיום הש

ומכל מקום הפרחים שנפתחו, אך עדיין לא הגיעו לבוסר, המקילים שלא להחשיבם 

 )רלט(כערלה, יש להם על מה לסמוך. 

 

  ערלהשונות בנטיעות  
 איסור ערלה נוהג אלא בעצי מאכל שנטעום למטרת אכילה, אבל אין -לאכילה 

עצי מאכל שנטעום במטרה להשתמש בעצים לבנין או להסקה או לגדור את השדה 

אין איסור ערלה בפירותיהם, ומותרים מיד באכילה. ומכל מקום צריך ]כעצי סברס[, 

שיהיה ניכר שנטע את האילן למטרה שונה ולא לאכילה, כגון אם מטרתו להסקה, 

ילן כדרך שעושה כשבדעתו צריך שיטע את העצים רצופים, ולא ירחיק מאילן לא

לאכילה. וכן, אם מטרתו לבנין, צריך שיחתוך את הענפים כדי שיתעבו יותר. 

וכשמטרתו לגדר, צריך שיטע אותם במקום שצריך באמת לגדור. אך אם לא ניכרת 

 (סעיף כג רצד סימן)מטרת נטיעתו, פירות אלו חייבים בערלה. 
 

כגון שחשב שהחלק העליון יהיה  אילן שנטע חלקו לאכילת פירות וחלקו לגדר,

לאכילה והחלק התחתון יהיה לגדר, אותו חלק שחשבו לאכילה, חייב בערלה, אך 

 (סעיף כג רצדסימן ) החלק שחשבו לגדר פטור, ומותר לאכול מיד את הפירות שבחלק זה.
 

 (סעי' כג רצד) חייב בערלה. הנוטע למטרת אכילה, ואחר זמן חזר בו ורוצה למטרת גדר,
 

נוטע למטרת גדר, ואחר זמן חזר בו ורוצה למטרת אכילה, חייב בערלה. ומונה ה

שלוש שנים מיום הנטיעה. ואם חזר בו לאחר שכבר עברו שלוש שנים, אין בו דין 

 (סעי' כג רצדסי' ) ערלה, ואף נטע רבעי אין בו, מאחר ואין דין נטע רבעי בלי ערלה קודם.

 

דקל הניטעים בשדרות ובגנים ציבוריים, אין  למטרת נוי, כגון עצי הנוטע -לנוי 

בפירות דין ערלה. אולם אם נטע על דעת שיהיו גם הפירות לנוי, בארץ ישראל יש 

 (רסד)בהם דין ערלה, אבל בחוץ לארץ, מותרים הם באכילה מיד. 
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עץ פירות במטרה ליהנות מריח הפירות ולא לאכילת הפירות, אין  הנוטע -לריח 

ומותר לאכול את הפירות מיד, ובלבד שיהיה ניכר שנטעו לריח  בפירות דין ערלה,

 ()קטו, רסחולא לאכילה, כגון שנטעו בגן עם עצי ריח. 

 

אילן במטרה לרפואה, ואין דרך הבריאים לאכול מזה, פטור  הנוטע -לרפואה 

 )שסח(מערלה. 

 

עלי למטרת תבלין ולא למאכל בפני עצמו, כמו זנגביל, לואיזה,  הנוטע -לתבלין 

 (, תמג)תלו]ובלאו הכי עץ שאין בו פרי לא שייך בו ערלה, כדלהלן.[ תה, אין בהם ערלה. 

 

אילן שפירותיו ראויים למאכל בהמה ולא למאכל אדם,  הנוטע -למאכל בהמה 

 (שסט)פטור מערלה. 

 

שגדל מאליו, כגון שנפל גרעין וצמח שם אילן, הריהו חייב  אילן -עץ הגדל מאליו 

 ()רפאבערלה. 

 

הגדלים במקומות רחוקים מהיישוב, שאין מטפלים בהם להביאם  פירות -עץ מוזנח 

סעיף  רצדסימן ) לעיר, בין אם נטעו אותם ובין אם גדלו מאליהם, אין בהם איסור ערלה.

 (כז. שכג
 

הנוטע לצורך הרבים, וכגון שנטע אילן בגינתו סמוך לרשות הרבים,  -לצורך הרבים 

 רצדסימן )מפירותיו, יבוא ויטול, נוהג בפירות אלו דין ערלה.  ליטול כדי שכל הרוצה

 (סעיף כה
 

הנטוע בקרקע השייך להקדש כגון לבית הכנסת, חייב בערלה.  אילן -בית הכנסת 
 )רפג(

 

הנוטע בתוך ביתו או על גג ביתו שמלאו עפר, חייב  -על הגג  \תקרה תחת ה

 )רפד(בערלה. 

 

שהעציץ נקוב ובין שאינו נקוב, הריהו חייב  בעציץ, בין הנוטע -ערלה בעציץ 

 תסז(סימן רצד סעיף כו. ) בערלה.

 

אם גדל הפרי כבר בשנה הראשונה כמו חצילים, פפיה,  - .במיה .פפיה .חצילים

, מהר"ם אלשיך, "ר חיים ויטאלמהרבנו האר"י, , הבית יוסף )הרדב"ז, מרןבמיה וכיוצא, אין בפירות דין ערלה. 

מעט מים אב"ד סלוניקי, שואל ונשאל, קול , כות קטנותמאמר מרדכי, החיד"א, הלמהר"י חויליו, מהר"א גאגין,  מהר"ש גרמיזאן,

נתיבי עם, ועוד. יחוה דעת חלק ארץ חיים, יין הטוב, , כף החיים, משפטי עוזיאל, ציץ אליעזר, נהר מצרים, רב פעליםאליהו ישראל, 

 (ד סימן נב. חזו"ע ברכות יט. שכח, שלו
 

והאננס מותרות באכילה מיד, ואין נוהג בהם דין ערלה כלל.  הבננות -בננות. אננס. 
 (, שמו. שמב, ועוד)תעלומות לב, כפתור ופרח, נטע הילולים, דרך אמונה, מנחת יהודה, רבבות אפרים

 

]עלים עלי גת  ]שעונית סגולה[, צמח הפסיפלורה - .פלפל .תות שדה .גת .ָפִסיְפלֹוָרה
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 ,)שנואין בהם דין ערלה.  [,םסוגיה]כל תות שדה, ופלפלים  ותם לחיזוק הגוף[,שלועסים א

 (, שעד, שפא. יבי"א חלק י סימן לד. חזו"ע ברכות כד, כושנז

 

אין נוהג בהם דין ערלה, מכיון שאין להם פרי, שהעץ עצמו הוא הפרי.  -קני סוכר 
 שמח( תור ופרח, פתחי תשובה, נהר מצרים.)הרדב"ז, כפ

 

יסמין, הדס, וכיוצא בהם שאינם עץ מאכל, אין בהם דין ערלה, ומותר  -ים בשמ

 (חזו"ע ברכות לו)להריח בהם. 

 

כיון שעיקר נטיעתו לריח ולא לאכילה, אין בו דין ערלה. ואף על פי שעושים  -ורד 

ממנו מרקחת בדבש ובסוכר, מכל מקום אינו מאכל למזון כאכילת פירות וכיוצא. 
 (חזו"ע ברכות לו)

 

ערלה,  ואתרוגי] .עץ אתרוג שנטעוהו למצות ארבעת המינים, חייב בערלה -אתרוג 

פסולים למצות ארבעת המינים. ולכן לכתחילה יש לקנות אתרוג עם הכשר שאין 

בו חשש ערלה, אך מעיקר הדין אין לחשוש שמא האתרוג ערלה, מאחר ורוב 

 (סעיף כד. תקכה רצדסימן )האתרוגים אינם ערלה[. 

 

 עץ תמר שנטעוהו למטרת הלולבים למצוה, התמרים שבו חייבים בערלה, - לבלו

 )רעב, תקמג(אבל הלולבים עצמם אין בהם דין ערלה, שהרי אינם פרי. 

 

 )תקנג(אין בה דין ערלה, כיון שאינה פרי, ולכן כשרה היא לארבעת מינים.  -ערבה 

 

 העברת אילן
אם נשאר גוש עפר מסביב אחרת, אילן שעקרוהו עם שורשיו, והעבירוהו לקרקע 

, אומדים על ידי מומחים: אם יכול האילן לחיות עם עפר זה, בלי תוספת לשורשיו

]דהיינו עד שיקלט האילן עפר אחר, עד שיעברו ארבעה עשר יום מעת הנטיעה החדשה 

אבל אם לא יכול  ., אזי אין צריך למנות לו שלוש שנות ערלה מחדשבקרקע החדשה[

זר וחרק בקרקע השניה נפסקה חיותו ויניקתו מן הקרקע, וש נמצא]ר זה לבד לחיות עם עפ

יש ספק בזה, בארץ ישראל לו , מונים לו שלוש שנים מחדש. ואם יש ונשרש[

 )תצב(. יש להקלמחמירים למנות מחדש, ובחוץ לארץ 

 

 העברת שתילים מהמשתלה
ח השתיל בגוש הרוצה להעביר שתיל מהמשתלה לגינת ביתו, ישים לב שיהיה מונ

עם עפר . וכשהוא מונח כנ"ל כדי שיהיה ראוי השתיל לחיות כך י"ד יום ,עפר גדול

]וכמה מטה. בתחתית השקית או לצד  ס"מ /בקוטר של  נקב יהיהיקפיד ש ,ניילוןב

וטוב שיעביר את השתיל ברכב שבתחתיתו או בצדדיו  חורים יחד מצטרפים לשיעור זה[.

קצת על הרכב, ועליו יעמיד את השקית. ויש להזהר פתוח, או שיתן משטח גבוה 

בשעת העברת השתיל שלא תתנענע השקית מדאי, כדי שלא יופרד העפר 

מהשתיל, ויגרום להפסקת היניקה של השתיל. ולכן יש להרטיב קודם את העפר, 

כדי שיהיה מהודק ומוצק כדי הצורך. ובדיעבד אם השקית לא היתה נקובה, וגם 

 (ימן טסחלק א ת השדה חלק. לג. תעח, תפזסימן יבי"א ח"י שו"ת )נקוב, יש להקל. העבירה ברכב לא 
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מלכא הראשון לציון רבנו עובדיה כתב: אמר לי מרן  )חלק א סימן ט(ובספר חלקת השדה 

שבתחתיתו או  נ"לשעלינו לעשות את כל המאמצים שיהיה רכב כ זצ"ליוסף 

על כן אפשר  ,מצוא פתרון לזהאך לעת עתה שהקושי הוא גדול ל בצדדיו פתוח,

יטע העצים ולא  ,אלא שמיד בהגיעו למטע ,להקל לכתחילה להעביר ברכב רגיל

אויערבך זצ"ל  ב שלמה זלמןויש להוסיף שדעת הגאון הר .יהיה הניתוק אלא לזמן

ואין ניתוק קצר כזה חשיב  ,את השתילים ברכב סגורהעביר שלכתחילה אפשר ל

 ע"כ. ניתוק.
 

 קצץאילן שנ
אילן שעברו עליו שנות ערלה ונשבר לגמרי: אם נשבר בגזעו למעלה מפני הקרקע 

וחזר וגדל, פטור מערלה. אבל אם נשבר בשווה עם פני הקרקע או למטה בתוך 

 )תצה(הקרקע וחזר וגדל, מונים לו שלוש שנות ערלה מחדש משעה שנשבר. 
 

עד למטה בתוך וכיוצא בזה, כרם שרצו להחליף את הזן שבו, וקצצו את כולו 

האדמה, והרכיבו את הזן החדש וחזרו וכיסוהו באדמה, מונים לו שלוש שנים 

 )תצח(מחדש. 

 

אילן שעברו עליו שנות ערלה ונעקר ממקומו, אך נשאר בו שורש מחובר, אפילו דק 

 )תצט(מאוד, פטור מערלה, כיון שיכול להמשיך לחיות כך. 

 

  הרכבה

העץ, ובמשך הזמן הענף מתאחה ונהיה חלק מן אל  -חיבור ענף זר  הרכבה:פירוש 

]והדבר מצוי בעץ שאיבד את כוחו מחמת שהזקין, שחותך מעט בעץ ונותן בתוכו ענף צעיר העץ. 

 .מעץ אחר, ובמשך הזמן חוזר העץ ומקבל כוחות חדשים כעץ צעיר[
 

זה,  ענףפירות שיצאו מ - שהרכיבו בעץ ערלה ,שעבר שנות ערלהותיק ענף מעץ * 

 )תק( .כמו יתר פירות העץערלה בים בחיי

 

זה,  ענףפירות שיצאו מ - שעבר שנות ערלה* ענף ערלה שהרכיבו בעץ ותיק 

 )תק(פטורים מערלה כמו יתר פירות העץ. 

 

* ענף עם פירות ערלה עליו, שהרכיבו לעץ שעבר שנות ערלה, הפירות שעליו 

 )תקטז(נשארים באיסורם. 

 

 הברכה

את  ןטומו, כשוכב על הקרקע[שיהיה ]מהעץ למטה  נףע משפיל הברכה:פירוש 

שני, וממתין עד שיכה ה וצדמ יוצאשל הענף  וראשו אדמה ומכסהו,ב ואמצעית

עץ חדש, וחותכים אותו מחיבורו בעץ הקודם. ובעיקר, מבריכים  עשהיו שורשים

 בעצי ענבים שענפיהם ארוכים.

 

ובר לעץ הראשון ויונק המבריך ענף מעץ שעבר שנות ערלה, כל עוד שהענף מח

ממנו, פטור מערלה, אבל אם ניתק את הענף מהעץ, מונים לו שנות ערלה מחדש. 
 )תקטו(
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הבריך ענף מעץ שעבר שנות ערלה, וממנו הבריך עוד ענף ועוד ענף, כל זמן 

שההברכה הראשונה מחוברת לעץ, כולם פטורים מערלה, אבל אם הפסיק את 

ות חייבות בערלה, ומונים להם שלוש שנים ההברכה הראשונה מהעץ, כל ההברכ

 )תקא(משעה שהפסיק. 

 

 )תקי(אין נוהג דין ערלה בהרכבה או בהברכה בחוץ לארץ.  -חוץ לארץ 

 

 הנמכרים בשוקפירות 
מן הדין מותר לקנות פירות הנמכרים בשוק, אף שהם ספק ערלה, כיון שהולכים 

 תקעו(רך אמונה, אבן ישראל פישר ועוד. חזו"ע ברכות כו. אור לציון, ד) .אחר הרוב, ורוב הפירות אינם ערלה

 

 תערובת ערלה עם היתר
פרי של ערלה שהתערב בפירות המותרים, כל התערובת אסורה עד שיהיה פי 

מאתיים מהערלה. ואולם כל זה שהתערב באותו סוג פרי, אבל אם התערב בסוג 

 , בטל בשישים.פרי אחר, ולא ניכר פרי הערלה, כגון שבישלם יחד וכדומה

 

תפוח של ערלה שהתערב בתפוחים אחרים, כל התערובת אסורה עד  למשל:

שיהיה פי מאתיים מהתפוח של הערלה. אולם אם התערב באגסים כשרים, ולא 

 )תרטז(ניכר התפוח, כגון שבישלם יחד וכדומה, בטל בשישים. 

 

 מוכר גוי
 של או םה ערלה שללו פירות א ,מרוואאו שעובד בגן אילנות  פירות מוכרגוי ה

 רצד סעיף כח(סימן ) , ומותרים הפירות באכילה.נאמן אינו ,םה שנה רביעית

 
  נטע רבעיהלכות  

 המקור מן התורה
ָשָנה (:פסוק כד יט פרק ויקרא)נאמר בתורה  ִביעִ  ּובַּ ֶיה תיָהרְּ יו   ָּכל ִיהְּ ֶדש ִפרְּ  ה'.לַּ  ִהלּוִלים ק 

 

 בזמן בית המקדש
שעברו שלוש שנות ערלה כמבואר לעיל, ציונו הבורא יתברך, שלא  והיינו: לאחר

לאכול את הפירות שחנטו בשנה הרביעית, אלא יהיו הפירות קודש, וצריך 

להעלותם לירושלים ולאוכלם שם. אלא שאם קשה על האדם להעלות את כל 

פירותיו, אמרה התורה לפדות את הפירות בכסף, ובכסף זה יקנה רק דברי מאכל, 

ואין  אכלם בירושלים בלבד הוא וחבריו, והפירות מותרים באכילה בכל מקום,וי

 תרמד(חזו"ע ברכות לח. ). צריך להפריש מהם תרומות ומעשרות

 

 בזמן הזה
היום שבעוונותינו הרבים חרב בית המקדש, אין מעלים את הפירות או את פדיונם 

פירות מותרים לירושלים, אלא מחללים את הפירות במטבע ששווה פרוטה, וה
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 תרמד(פ"ט ה"ד.  )רמב"ם מעשר שני .וכנ"ל ריש מהם תרומות ומעשרותמפמיד, ואין באכילה 

 

חודש היום ]ונכון ל ב"ש קפא(ה"ה מט. ) גרם כסף טהור גולמי. [5.5/0] 1215 ?הפרוטהכמה היא 

 אגורות[. 0.0 -ש"ח, נמצא שהפרוטה היא כ 5/./=  גרם כסףע"ד, תשה' סיון

 

עיין מנחת )על מטבע ששווה מעט יותר מפרוטה, מחששות שונות בהלכה. טוב לחלל 

 שלמה חלק א סימן סז אות יד. אור לציון חלק א סימן כה. ב"ש רו(

 

 ?נטע רבעי כיצד פדיון
אחר שלוקט את הפירות מהאילן, לוקח מטבע השוה קצת יותר מפרוטה, ומברך: 

 :ואומר י.ְרָבעַ  ןיוֹ דְ פִ ַעל  ,ם, ֲאֶשר ִקְדָשנּו ְבִמְצֹוָתיו ְוִצָּונּוינּו ֶמֶלְך ָהעֹולָ קֵ ֱאלֹ  ה',ַאָתה  ָברּוךְ 

נהגו לכפול נוסח זה יש ]ו. ָוֶרַבע זֹו"ְפרּוָטה ַעל  ְמחּוָלִלים םְוחּוְמָש ם הֵ  לּולַ ת הַ ירוֹ פֵ הַ ָכל "

ילה באכולאחר מכן מותרים הפירות  [., אך אין זה מעכב כלללחיזוק הדבר פעמים שלוש

מיד, ואין פירות אלו חייבים בתרומות ומעשרות. ואת הפרוטה צריך לאבדה, כדי 

 (קפה, רו)תרעד, תרעז, תרעט. ב"ש  שלא יטעה איזה אדם להשתמש בה.

 

יש מייחדים מטבע לפדיון מעשר שני ורבעי, כמבואר בהלכות תרומות ומעשרות, 

ַעל  ְמחּוָלִלים םְוחּוְמָש ם הֵ  לּולַ הַ  תירוֹ פֵ הַ ָכל ולכן לאחר שיברכו, יאמרו בנוסח זה: "

 )ב"ש רז(". יָבעַ ַבַמְטֵבַע ֶשִיַחְדִתי ְלִחלּול ַמֲעֵשר ֵשִני ּורְ ָוֶרַבע ְפרּוָטה 

 

ניתן לחלל את הפירות לא רק על מטבע, אלא גם על פרי ששווה פרוטה, וישרפהו 

]וכשפודה הו בטעות. לאחר מכן או ישליכהו לבית הכסא, כדי שלא יאכלהו מיש

 תרעב(סימן רצד ס"ו. ) .הם וחומשם יהיו מחוללים על פרי זה[ויאמר: בפרי, ישנה בנוסח 

 

לא יאכל את הפירות אלא לאחר שיהיה ברור לו שהפירות אינם נטע רבעי אלא 

מהשנה החמישית, וטוב שיתייעץ עם חכם הבקי בדינים אלו, ויאמר לו את זמן 

 רפא()תהנטיעה וזמן החנטה. 

 

 ספק רביעית או חמישית
שכח את יום הנטיעה, ומסופק הוא אם פירות אלו משנה רביעית או חמישית, יפדם 

 )תרצה(מספק בלי ברכה, ויפריש גם תרומות ומעשרות מספק בלי ברכה. 

 

 חוץ לארץ
דין נטע רבעי נוהג גם בחוץ לארץ בכל האילנות, אלא שפודה את הפירות בלי 

 ()סימן רצד סעיף ז. יבי"א ח"י יו"ד סימן לההקל. ברכה, שספק ברכות ל

 

 נטע רבעי בשמיטה
נטע רבעי נוהג גם בשנת השמיטה, ולכן בעל השדה כשמפקיר את שדהו, יפרסם 

אוצר ]ובשלט גדול הנראה לעין כל, שפירות אלו הם רבעי וצריך לחללם על פרוטה. 

 )תרצט(. [ותלחלל את הפירגם הוא בית דין הלוקח פירות שביעית, רשאי 
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 תרומות ומעשרות  
 סדר ההפרשה

 -ציוה בורא עולם את בניו עם ישראל, שיפרישו מפרי אדמתם "תרומות ומעשרות" 

לכהנים, ללויים, לעניים. וזה סדר  -דהיינו שיפרישו חלקים מסויימים מתבואתם 

 הפרשת התרומות ומעשרות בקצרה:

 

  תרומה גדולה -שלב א 

2
%

 

 

האדם חלק מתבואתו לכהנים. מן התורה, אין שיעור לתרומה זו,  ראשית, מפריש

מן התבואה  %/-ואפילו חיטה אחת פוטרת את כל התבואה. אולם חכמים קבעו לתת כ

 .%/, דהיינו ממאה ]שניים[ תרי - תרומהרמז לכך:  ]כמבואר להלן בהלכות בהרחבה[.

 

  מעשר ראשון -שלב ב 
 

15% 

 

         

 האדם עשירית מן התבואה ללויים.בשלב שני, נותן 

 

* מתוך המעשר שמקבל הלוי, חייב אף הוא להפריש מעשר ולתת לכהן, וזהו 

 הנקרא: "תרומת מעשר" דהיינו "מעשר מן המעשר".

 

  מעשר עני \מעשר שני  -שלב ג 
 

15% 

 

         

 ממה שנותר עבור מעשר שני או עבור מעשר 15%לאחר המעשר הראשון, מפרישים 

 עני:

, דהיינו שמעלים את פרות המעשר לירושלים, שנימפרישים מעשר  - א, ב, ד, הבשנים 

 ואוכלים אותם שם בקדושה.

 , הניתן לעניים.ענימפרישים מעשר  - ג, ובשנים 

]השנים נמנות לפי השמיטה. כמו שבימות השבוע יום א' הוא היום שלאחר השבת, ולאחריו יום 

השביעי שבת. כך במנין השנים: השנה שלאחר השמיטה היא שנה א', אח"כ ב', יום ג', וכו', והיום 

 שמיטה[. -ג' וכו'. והשנה השביעית שנה ב', שנה 

 

 מטעמי המצוה

 לכל אחת מן ההפרשות הנ"ל, נתנו חכמינו ז"ל סיבה וטעם:

 

 החלק הראשון מן היבול ניתן לכוהנים. -תרומה גדולה 

 

ה, על כן ראוי לבעל השדה לזכור את בוראו על משרשי המצוה, כי העולם כולו להקב"

הברכה אשר ברכו, ושיפריש קצת ממנו לשמו ברוך הוא, ויתנהו למשרתיו שהם 

טרם יגע בו יד אדם ויהנה ממנו כלל. ומסיבה  -הכהנים העסוקים תמיד במלאכת שמים 

 

 
01% 
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תבואה, פוטרת את כל ה -, שאפילו הפרשה של חיטה אחת )חולין קלז(זו אמרו חכמינו ז"ל 

כי העיקר הוא להזכיר לאדם מיהו בעל הבית האמיתי, ולשם כך אין צורך דווקא בכמות 

[, כדי שיתעורר %/ -מרובה. אולם רבותינו ז"ל הוסיפו וקבעו שיתן האדם שיעור ראוי ]כ

אם יתן כמות קטנה מדאי, הדבר לא  -לב האדם בענין יותר, כי בהיות האדם בעל חומר 

כאשר יתן כמות ניכרת וגדולה יותר, ישפיע עליו הדבר יותר, כי  יעשה עליו רושם. אך

 .ספר החינוך מצוה תק"ז( ל פי)עזה דרך טבע האדם והרגלו, שישמח במאכל רב 

 

 כאמור, נותן האדם עשירית מיבולו ללויים. -מעשר ראשון 

 

מטעמי המצוה, לפי שהקב"ה חפץ בטובת עמו ישראל אשר בחר בהם לעם, ורצה 

לעשותם עם סגולה מכל העמים, עם חכם ונבון, למען יכירו כל רואיהם כי הם לזכותם ו

זרע ברך ה' אנשי אמת אנשי שם, לכן קבע את שבט הלוי בישראל שלא תהיה להם 

נחלת שדה וכרם, וכך לא יהיו עוסקים בחרישה ובזריעה, אלא יעסקו רק בתורה 

 עם לועז()מ ובעבודת בית המקדש, ומפיהם ישאלו הוראה בכל מקום.

 

על כן היה מחסד ה' עליהם לתת להם מחייתם בדרך כבוד, כי כן יאות למשרתי המלך, 

שתהיה ארוחתם מזומנת להם על ידי אחרים שיכינוה להם, ולא יצטרכו הם להתייגע 

בדבר אחר זולת בעבודת המלך היקרה. ואף על פי שהיו בישראל שנים עשר שבטים, 

ולא חלק אחד מעשר  [1.3% -]כחלק אחד משנים עשר  ולפי חלוקה שוה היה ראוי שיטלו

? אולם גם זה היתרון להם הוא לכבודם, כי מהיותם מבית המלך, ראוי שיהיה [15%]

חלקם יתר על כולם, ויתרון גדול הוא, שיבוא להם חלק העשירי נקי מכל הוצאות 

כל אשר ברכת ה' יתברך תנוח עליו, ב -הקרקע. והמפרנס והמחיה משרתי אל בממונו 

 נוך מצוה שצה(י)ספר החיש לו. 

 

 הלוי מפריש עשירית מן המעשר ראשון שקבל, ונותנו לכהן. -תרומת מעשר 

 

מטעמי המצוה, כי אומנם הבדיל ה' את כל שבט הלוי מעדת ישראל לעבודתו תמיד. 

אולם בתוך השבט עצמו נבחרו הכהנים, אשר להם ניתנה עיקר עבודת בית המקדש, 

: "ונתת את )במדבר ג ט(אליהם לסייעם בעבודה, כמו שכתוב  מתלוים וייםלואילו יתר ה

, נתונים נתונים המה לו...". ועל כן בהיות הכהנים עיקר ]הכהנים[הלויים לאהרון ולבניו 

הבית בעבודת אלוקינו, זכו בעשרים וארבע מתנות שניתנו להם, המפורשות בכתוב. 

ו גם כן לחיות בטובה מבלי יגיעה, על ידי זכ -ושאר הלויים, שנבחרו לסייע לכהנים 

מעשר הפירות שנוטלים מכל ישראל כנ"ל, אולם עליהם לזכור תמיד שסיבת מעמדם 

עליהם  -המיוחד היא בגלל העבודה לה', ולכן נצטוו שמכל אשר יטלו מבני ישראל 

, ובכך יתנו אל לבם כי יש גבוהים עליהם, ]הכהנים[להפריש למשרתים הגדולים מהם 

 גבוה מעל לכולם, הוא ה' יתברך ויתעלה.ו

 

גם כי על ידי שיפרישו הלויים מעשר מתבואתם ויתנו לכוהנים, יש בזה זכות ומעלה 

וכבוד ללויים, שלא יגרע חלקם במצות מעשר, אלא יזכו אף הם שיהיה להם חלק 

 )ספר החינוך מצוה שצו(במצוה זו. 

 

]ממה שנותר לו לאחר דה עשירית מיבולו מפריש בעל הש -בשנים א, ב, ד, ה  -מעשר שני 

 , ומעלה אותו לירושלים, ואוכל אותו שם בקדושה.ההפרשות הקודמות[

 

מטעמי המצוה, שהאל ברוך הוא בחר בעם ישראל וחפץ למען צדקו להיות כולם עוסקי 

תורתו ויודעי שמו, ובחכמתו משכם במצוה זו למען ילמדו יקחו מוסר, כי יודע אלוקים 
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האדם נוטים להימשך אחר הגשמיות, לשקוע בעבודה ובעסקי ממון וכו', ולא  שרוב בני

יתנו נפשם בעמל התורה ובעסקה תמיד. על כן סבב בתבונתו ונתן להם מקום מקודש, 

היא ירושלים עיר הקודש, ששם יהיה מרוכז עסק החכמה והתורה, שם יושבים חכמי 

]לאכול שם אל לשם מפעם לפעם הסנהדרין, ושם נמצא בית המקדש. וציוה שיעלו ישר

, וכשיראו את כל המעמד הנהדר את פירות המעשר שני, וכן "נטע רבעי" ומעשר כל בקר וצאן[

כוהנים בעבודתם, ולויים בדוכנם בשירם וזמרם, וישראל במעמדם, וסנהדרין  -הזה 

יושבים ודנים ומורים הוראות לכל ישראל, על ידי זה יתעורר לבם ליראה את ה', 

 בוק בעסק התורה תמיד. ומלאה הארץ דעה את ה' כמים לים מכסים.ולד

 

ונותנו ]במקום מעשר שני[ מפריש בעל השדה עשירית מיבולו  -בשנים ג', ו'  -מעשר עני 

 לעניים.

 

מטעמי המצוה, שרצה האל להיות ברואיו מלומדים ומורגלים במידת החסד והרחמים, 

דות הטובות, יהיו ראויים לקבלת הטובה, כי כי היא מידה משובחת, ומתוך שיורגלו במי

הטוב והברכה לעולם לא יחולו אלא על הטוב ולא בהפכו, ובהטיב ה' יתברך לטובים, 

שחפץ ה' להיטיב לעולם. ואם לא מצד שורש זה, הלא ה' יתברך יכול  -יושלם חפצו 

וחים היה לספק לעני די מחסורו זולתנו, אלא שהיה מחסדו ברוך הוא שנהיה אנו השל

שאל טורנוסרופוס הרשע את  :(עמוד א )בבא בתרא ילכך, כדי לזכותנו. וכענין זה מספרים חז"ל 

כדי שניצול  ענה לו: ?!מפני מה אינו מפרנסם ,אם אלהיכם אוהב עניים הוא בי עקיבא:ר

 נוך מצוה סו(י)הח .הנםימדינה של ג םאנו בה

 

 )דברי הימים א כט יד(..." ָלךְ  ָנַתּנּו ּוִמָיְדךָ  ,לִמְמָך ַהכֹ  ִכי"

 יש לנו בושת פנים צוות שאנו מקיימים,אפילו בשעה שאנו מביטים במ :נחמיה ביר אמר

אדם כאשר  ,שבעולם בנוהג מהקב"ה, ואין אנו יכולים להחזיק טובה לעצמנו. מדוע?

נותן לו אחוזים ו לעבוד בשדהו, פועל]דהיינו שבעל השדה נותן ל אריסותב שדהונותן 

הוא קונה את הזרעים, זורע ועובד קשה מאוד, ובכל זאת  -, הרי אותו אריס וחים[רוהמ

 שהרי ,אינו כן - אבל הקב"ה ישתבח שמו ויתעלה זכרו .בשוה ם בעל השדהחולק ע

 זרעיםה ,הארץ שלו ".לה' הארץ ומלואה" )תהלים כד( כולו שייך לו, כמו שנאמר:העולם 

, מפריח טללים להשקות את היבול, מוריד גשמים ,מעלה עננים ,רוחות משיבוהוא  ,שלו

 ! ובכל זאתהוא עושה כל דבר מגדל את הצמחים, והוא נותן טעם ומתיקות בפירות,

 -שים יאחד מחמו ,מעשר - מעשרהאלא אחד  ,לא אמרתי לך שתתן לי :אמר הקב"ה

 )תנחומא כי תשא יד( .תרומה

 

 בשביל שתתעשר -עשר 

ו הרך של רבי שמעון בן לקיש, ואמר לו: "פסוק לי פסוקך" רבי יוחנן פגש בבן אחותו, בנ

ת ָּכל ַעֵשר ְתַעֵשרמה למדת היום? אמר הילד: למדנו את הפסוק: " - ֶעךָ  אֵּ רְּ ת זַּ בּואַּ ". תְּ

 -שאל הילד את דודו רבי יוחנן: מדוע כפל הלשון, "עשר תעשר"? ענהו: רמז יש כאן 

ד: מנין לך לדרוש כך? ענהו: לך נסה, . שאל הילבשביל שתתעשראת התבואה,  עשר

ותראה שכך הוא! הוסיף הילד ושאל: וכי מותר לנסות את הקב"ה, והרי כתוב "לא תנסו 

את ה'"? אמר לו: אכן אסור לנסות את הקב"ה בשום דבר, אך בדבר הזה מותר, שהרי 

צָ  ֶאל ַהַמֲעֵשר ָכל ָהִביאּו ֶאת: ")מלאכי ג י(אומר הנביא  ית ָהאו  ר אתּוְבָחנּוִני ָנא ָבזֹ  ...רבֵּ  ה' ָאמַּ

ת ָבאו  ִים ִאם ,צְּ ָשמַּ ת הַּ ת ֲאֻרבו  ח ָלֶכם אֵּ תַּ א ֶאפְּ ֲהִריק   ,ל  ָרָכה וַּ עד  -" ָדי ְבִלי ַעדִתי ָלֶכם בְּ

 שפתותיכם מלומר: "די!". [יתעייפו]שיבלו 
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מאל ִאם: "(יג ט בראשית)רמז על פי הפסוק  ז"לזה נתנו חהובענין  שְּ יִמָנהוְּ  הַּ ִאם ,אֵּ ִאיָלה וְּ מְּ שְּ אַּ ָיִמין וְּ " הַּ

רמבטיח הקב"ה לאדם: אם אתה תקבע את הנקודה של האות ש' במילה " - שֵּ " בצד שמאל, עַּ

ר, אך אם דהיינו שתפריש מעשרות כדין, אז אני אקבע את הנקודה בצד ימין ואשפיע עליך עוש

אני אקבע את הנקודה בצד שמאל  אתה תקבע את הנקודה בצד ימין ותדאג רק לעושר שלך, אז

 ואטיל עליך מסים וארנוניות ]"מעשרות"[ לרוב...

 

ומדוע מותר לנסות את הקב"ה דוקא בענין המעשרות? על כך עונה המגיד מדובנה 

 במשל:
 

בעיצומו של היריד הגדול, עצרה בכיכר השוק עגלה עמוסה משל למה הדבר דומה? 

הקיפו אותה סוחרי האריגים, משמשו בסחורה  בגלילי אריג משובח, בשלל צבעים. מיד

משופרא דשופרא. ומה מחירו?" אמר הסוחר, בעל  -כהרגלם, וקבעו: "אריג מעולה הוא 

העגלה: חמש מאות שקלים לגליל, ובכל גליל יש לפחות ששים מטר!" המחיר היה זול 

כל להדהים, והעסקה כדאית עד מאד. אך כאן התעורר חשדם: מה יהיה אם יתברר שב

גליל יש שלושים מטר בלבד, והם נפלו בפח?! אמר המוכר: אדרבה, תסקרו את 

הגלילים, ותבחרו את הדק ביותר, אותו שנראה לכם כקצר ביותר. תמדדו אותו, ותראו 

ומצאו שאורכו ששים ושניים  -מה אורכו!" הסכימו, בחרו בגליל הדק מכולם, מדדוהו 

 ות רצון כולם.מטרים! על אתר נקנתה כל הסחורה, לשביע

 

ומפסיד!", אין אדם  -הבורא יתברך אמר: "שמעו לי, שאין אדם שומע לי  והנמשל:

מתרושש חלילה מקיום המצוות, ואדרבה, זוכה הוא לברכת שמים בעסקיו! ואם יש 

 -איזשהו היסוס בענין זה, אזי אדרבה, תבחרו במצוה שלכאורה נראית כל כולה כהפסד 

ו ומוסר לזולתו, מחסר ממונו מצות הצדקה והמעשרות, שבהן נוטל האדם חלק מרכוש

"ובחנוני נא בזאת", ראו שלמרות שאתם מחסרים מכספכם, תהיה לכם ברכה  -במו ידיו 

מיוחדת ושפע כה רב, עד שייבלו שפתותיכם מלומר "די!". אזי תבינו שכך הוא בכל 

המצוות, שאין אדם מפסיד מתפילה במנין, מקביעת שיעור תורה, מקניית צורכי מצוה, 

 מעיין השבוע( ל פי)עומפסיד".  -שבת, כי לעולם, לעולם, "אין אדם שומע לי  משמירת

 

 בדבר המדוד -ברכה 

 לשדהו הנכנסבשביל שתתעשר", יש פלא כפול, שהרי אמרו חכמים:  -בענין "עשר 

 ".שתשלח ברכה במעשה ידינו ,ינוקאלה'  הי רצון מלפניךי" :אומרתבואתו, את  ודלמד

מדד אולם אם  ".הזה]תבואה[ ברוך השולח ברכה בכרי " :מראו וד,תחיל למדכאשר מ

ולא בדבר  ,לפי שאין הברכה מצויה לא בדבר השקול ,לת שואיהרי זו תפ קש,"כ ביואח

 ()תענית ח ע"א .אלא בדבר הסמוי מן העין ,המנוי בדברולא  ,המדוד

 

תפלל לה' לכן טוב שימנע האדם מלספור את כספו ורכושו, וכשצריך לספור, קודם לכן י

, שבעת שמחה היה נוהג לחלק ומעשה היה ב'בבא סאלי' זצוק"לשישלח בהם ברכה. 

למסובים כוסיות ערק. והנה בדרך נס ופלא, היה בקבוק אחד של ערק שופע ושופע עוד 

ועוד, ומספיק לכל המסובים הרבים! המתבוננים שמו לב, כי לפני שהתחיל הבבא סאלי 

ותו במטפחת, כי כאמור, "אין הברכה שורה אלא בדבר למזוג מן הבקבוק, היה עוטף א

 הסמוי מן העין"!...

 

הוא חייב למדוד את התבואה, שהרי אמרו  -והנה כאשר בא האדם לעשר את תבואתו 

חכמינו ז"ל, שאין מעשרים מאומד הדעת. והנה למרות שהאדם מונה ומודד את 

ה יתגדל ויתקדש שמו של תבואתו, בכל זאת שולח לו ה' יתברך ברכה, וזה פלא, ובז

 הקב"ה.



ץ ר א ה ת  ו ו צ ה מ ד ג א ב ו ה  כ ל ה  411  |  ב

 

 מי בעל הבית?

מעשה באדם שהיתה לו שדה המצמיחה כמות של אלף כור בשנה, והיתה לו פרנסה 

ברווח. והקפיד להפריש מהשדה מאה כור למעשר בכל שנה. כאשר הזקין קרא לבנו 

ואמר לו: הנה קרבו ימי למות, ורוצה אני להוריש לך את השדה. אולם מבקש אני ממך, 

כי תמשיך לעשר מן התבואה מאה כור מידי שנה בשנה, כפי שעשיתי אני. האב נפטר, 

והבן ירש את השדה. בשנה הראשונה עשה הבן כמצות אביו והפריש מן השדה מאה 

כור. אולם בשנה השניה, כשראה הבן שכמות המעשר כה גדולה ו"ההפסד" כה רב, 

הצמיחה השדה רק מאה כור! החליט לא לתת מעשרות כלל. והנה, בשנה השלישית, 

היה הבן שרוי בצער רב על ההפסד העצום שנגרם לו. שמעו קרוביו על צערו, והחליטו 

להוכיחו בעקיפין בדרך רמז. באו אליו כשהם מלובשים בבגדים לבנים וחגיגיים. תמה 

ורגז עליהם: האם שמחים אתם בצערי?! אמרו לו: לא באנו אלא כדי לשמוח עמך 

נוי החדש שלך, בוא וראה: כאשר קבלת את השדה לידך, היית אתה בשמחתך על המי

בעל הבית, והקב"ה היה כביכול ה"כהן" שנתת בציוויו את המעשר. אבל בשנה זו 

התהפכו היוצרות: הקב"ה הראה לך שהוא בעל הבית, ואתה כביכול נהיית ה"כהן" 

 שקבלת מעשר, ולכן הצמיחה השדה רק מאה כור....

 

את הרמז, התחיל לתת מעשרות כראוי, ואז חזרה הברכה ושרתה הבין בעל השדה 

 לא יח( ת רבהשמו עמוד א. )תוספות תענית ט בשדהו כבימים קודמים.

 

וזהו שכתוב: "איש את קודשיו לו יהיו, את אשר יתן לכהן לו יהיה", כלומר שכאשר 

י לתת האדם אינו מפריש כהוגן, אלא לוקח את הקודשים לו לעצמו, אז את אשר ראו

 לו יהיה, זה מה שתוציא לו השדה. -לכהן 

 

 מי מפסיד?!

מעשרות כראוי. מה עשה לו  פריש, ולא מהרבה ושמןשהיה כונס יין  דםמעשה בא

ראה חביות. את השבר למקל והתחיל  ונטל שטות,הכניס בו רוח  ?הקדוש ברוך הוא

 ראשועל  הכהו ,נטל את המקלכעס עליו בעל החביות, . על מעשיו גער בואותו חברו ו

 ,את המקל ליתן "אם כן,  בלגלוג: לו ראמ ?!"ער ביוג הואת לי מסייע הרוח" :אמר לוו

לא  -, והתחיל אותו חבר לשבור לו חביות את המקל לונתן  "..אעזור לך בעבודתך..ואני 

 מי גרם לוו. אחת אחת, כפי ששבר הוא, אלא שתיים שתיים! עד שנשברו כל החביות

 מעשרותיו כראוי. הוציאשלא  כל זאת?

 

ה תמעשה באדם אחד שהיה מוציא מעשרותיו כראוי, והיולעומת זאת, מספרים חז"ל: 

שיזרע חיטים בחלק אחד של השדה, ובחלק  שדה אחת, ונתן הקדוש ברוך הוא בלבו לו

ומחירי התבואה והמים שנת בצורת,  הנה הגיעהו השני יבנה מקוה לאגירת מים.

של וסאה , ]מטבע חשוב בזמנם[ בסלע םטייחשל סאה  מוכרה יההתייקרו ביותר, עד ש

אשר יש בהם ברכה מיוחדת, , מים בואו וקנומר, וה מכריז ואיסלעים. וה שלושהמים ב

על ידי שהוציא  ?מי גרם לו זאתו. םטייחשל  יםאשסאה אחת של מים עושה שלוש ס

 (תנחומא ראה סימן יב מדרש) כראוי. מעשרותיו

 

 המשפך? מתי ממלאים את

מדוע באמת המעשרות מביאות לידי ברכה ושפע? עונה על כך החסיד רבי יוסף יעבץ, 

שהאדם הוא בעצם כמו משפך: לתוך המשפך מוזגים משקה, על מנת שמשם יזרום 

המשקה הלאה. כך הקב"ה נותן לאדם פרנסה בשפע, על מנת שיעביר הלאה וידאג 
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ממשיכים למזוג לתוכו  -שקה אכן זורם לעניים ולעמלי תורה. כאשר המשפך תקין, והמ

בשביל שתתעשר". אבל אם נוצרת בו סתימה  -בנדיבות וממלאים אותו, וזהו: "עשר 

 )מעיין השבוע(או אז מפסיקים למלאותו, והוא מתרוקן ומתייבש...  -ואינו מקלח 

 

 

 מכת עכברים בעיר

ם באו אליו בני מעשה ברבי פנחס בן יאיר, שהלך לעיר אחת, ובהיותו מלומד בניסי

העיר והתלוננו לפניו שהעכברים באים ואוכלים את תבואתם, ונזקם מרובה. גזר רבי 

פנחס בן יאיר על העכברים שיתכנסו כולם למקום אחד, וכך היה. התחילו העכברים 

לצפצף בקולם, אמר רבי פנחס לבני העיר: האם יודעים אתם מה אומרים העכברים? 

אומרים שאין אתם מפרישים מעשרות כראוי. ערב אני  אמרו לו, לא. אמר להם: הם

לכם, שאם תעשרו את התבואה כראוי, יחדלו העכברים להזיק לכם. מאז הקפידו אנשי 

רבה דברים פרשה  מדרש) העיר לעשר את תבואתם, ואכן העכברים חדלו לכרסם את התבואה.

 (ג

 

 החמור שהחמיר...

ולא אכל. חשבו  -לחמורו שעורים לאכול  רבי פנחס בן יאיר נזדמן לפונדק אחד. נתנו

שהחמור מפונק למדאי, ולכן חבטו בעבורו את השעורים, כדי להוציא מהם את 

 -הפסולת, אך בכל זאת החמור לא אכל. ניקו את השעורים, אולי כך יערבו הם לחיכו 

אולם עדיין לא אכל. שאלו את רבי פנחס, מדוע חמורו אינו אוכל. אמר להם: שמא 

]למרות שאין חיוב לעשר ממאכל ים הללו אינן מעושרות? מיד עישרו את השעורים השעור

 , ורק אז החמור אכל.בהמה[

 

לא אוכל מאכל שאינו מעושר; על אחת  -אם חמור, שאינו מצווה על תרומות ומעשרות 

כמה צריך להזהר שלא לאכול  -כמה וכמה היהודי, שמצווה במצוה יקרה וחביבה זו 

 מעושרים.מאכלים שאינם 

 

 אבותינו הפרישו תרומות ומעשרות

תרומות  הפרישוהגם שהיו קודם מתן תורה, הראשונים  ינואבות :אמר רב הונא

לשון  היא "הרמהו" ה'...", ֶאל ָיִדי ִתיוֲהִרמ" :)בראשית יד כב( שנאמר מנין?אברהם ומעשרות. 

: (כו יב בראשית) שנאמרין? מניצחק . "והרמותם ממנו תרומת ה'" )במדבר יח כו( אמרשנתרומה, 

ע" רַּ ִיזְּ ָחק וַּ ִה  ִיצְּ ָצא ,איָבָאֶרץ הַּ ִימְּ ָשָנה וַּ ִהוא בַּ הּו ְשָעִרים ֵמָאה הַּ ָבֲרכֵּ יְּ זאת אומרת  -ה'"  וַּ

מדוד, ולא בא אין הברכה מצויה לא ווהלשיצחק אבינו מדד את תבואתו, ומדוע? 

 :(כח כבבראשית )שנאמר  מנין? יעקב .בשביל לעשראלא  ?ולמה מדד ,מנויבשקול, ולא ב

כל ֲאֶשר ִתֶתן" רִלי  וְּ שֵּ ֶרּנּו עַּ שְּ  )תנחומא ראה יד( ".ָלךְּ  ֲאעַּ

 

 יעקב אבינו מעשר את ילדיו

 בן שיהיה מקודש להקב"ה. כיצד? -חפץ יעקב אבינו לתת אף מילדיו "מעשר" 

 

עם דלת  כיצד עושה זאת? מכניס את הבהמות לתוך דיר -אדם המעשר את בהמותיו 

צרה, שרק בהמה אחת יכולה לעבור דרכה. לאחר שנכנסו הבהמות, מעמיד הוא את 

צאו לקראתה. בעת יציאת הבהמות מן  ם בפתח הדיר כדי שתגעה, וכל הבנים יֵּ האֵּ

הדיר, הוא מונה אותן, וכשמגיעה הבהמה העשירית, הוא צובע בה סימן בצבע אדום, 

 -ש. נמצא שהבהמה שנכנסה לדיר ראשונה ואומר: הרי זה מעשר, והעשירי יהיה קוד

 יוצאת ראשונה. -יוצאת אחרונה, והאחרונה 
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בנימין,  -כך עשה יעקב אבינו, כשרצה לעשר את בניו: התחיל למנות מן הבן האחרון 

כפי שיוצא במעשר בהמה, שהנכנס אחרון יוצא ראשון. ונמצא שהעשירי בספירה 

 הרי הוא לוי והקדישו להקב"ה. -לאחור 

 

: אתם אומרים שיעקב אביכם איש כותי אחד בא ושאל את רבי מאירמספרים חז"ל: 

הכותי: . אמר "תתן אמת ליעקב" :)מיכה ז כ(אמת הוא. אמר לו רבי מאיר: אכן כן, שנאמר 

אם כן, כיצד יתכן שהוא הפריש רק בן אחד מתוך שנים עשר בניו, הלוא היו לו עוד שני 

 שהיו ליעקב אבינו שניםמר וא האת :ר לו רבי מאיראמבנים שלא נכללו במעשר זה?! 

אפרים " :)בראשית מח ה(שנאמר  בנים! עשרה הארבעלך שהיו לו  מרוא י, ואנבנים עשר

 :אמר לו הכותי: אם כן אתה מחזק את שאלתי!. אמר "כראובן ושמעון יהיו לי - ומנשה

ו ארבעה בכורות. הלוא תודה שלבני יעקב היו ארבע אמהות, ואם כן היו ליעקב אבינ

, מפני שהוא עצמו קודש. נמצא שיעקב אבינו הפריש בדיוק מעשר מתעשרן הבכור איו

 (שמעוני דברים פרק יד סימן תתצב ילקוט). התוכב האתשאומתך  הטוב הכותי:אמר  כפי הראוי!

 

 קדושת שבט לוי

כסא  באותה שעה שנולד לוי, ירד המלאך מיכאל מן השמים, לקח את לוי, הביאו לפני

הכבוד, ואמר: רבונו של עולם, התינוק הזה יצא גורלו להיות נחלתך קודש לה'. באותה 

שעה הושיט הקב"ה את יד ימינו, וברכו שזרעו יהיו משרתיו בבית המקדש, כדרך 

שמלאכי השרת עומדים ומשרתים לפניו במרום. אז אמר המלאך מיכאל להקב"ה: 

אחרת, תכין להם פרנסתם כדי שלא  מאחר שיהיו משרתיך ולא יעבדו שום עבודה

יצטרכו לחזר אחרי פרנסתם, אלא יהיו תמיד מוכנים ומזומנים לשרתך, כדרך שמלך 

בשר ודם עושה, שמשרתי המלך מתפרנסים משולחן המלך. אמר לו הקב"ה: כבר 

הכינותי להם את מזונותיהם על שולחני, שכל דבר שיהיה קודש בשבילי, יהיה ללויים, 

 "אישי ה' ונחלתו יאכלון".כמו שנאמר: 

 

 צדקה לעמלי תורה

מצוה גדולה היא להחזיק ולפרנס את הלויים, משרתי ה'. וממצוה זו למדים אנו גם על 

, כי הם המעמידים בלומדי התורההזכות והחובה המוטלת על כל אחד מישראל לתמוך 

תם דת האמת ומחזקים האמונה ומרבים שלום בעולם ואוהבים הבריות ומקרבים או

 )מעם לועז(לתורה. 

 

ולמה לא זכה שבט לוי בנחלת ארץ : "שמיטה ויובל הי"ב(הלכות י"ג מרק )פוכפי שפסק הרמב"ם ז"ל 

מפני שהובדל לעבוד את ה' לשרתו, ולהורות  ?ישראל ובביזתה עם כל שבטי ישראל

ולא שבט לוי בלבד, אלא כל איש ואיש אשר  ...לרבים דרכיו הישרים ומשפטיו הצדיקים

נדבה רוחו והכינו מדעו להבדל לעמוד לפני ה' ולשרתו, לדעת את ה' ולהבין ולהורות 

וארו עול החשבונות הרבים אשר ורק מעל צוופ ,לך ישר כמו שעשהו ה'ווהבתורת ה', 

בקשו בני האדם, הרי זה נתקדש קודש קדשים, ויהיה ה' חלקו ונחלתו לעולם ולעולמי 

 ."יספיק לו פרנסתו, כמו שיזכה לכהניים הלוייםויזכהו בעולם הזה בדבר ש ,עולמים

 

 לסוחריםכדי שלא תתחסר. רמז  ,עשר -" תעשר עשר: "(תנחומא ראה יח)וכן אומר המדרש 

 .אחד מן עשרה לעמלי תורה להפריש

 

הוא צריך לדעת ולהבין, שיותר ממה שהוא  -כשאדם נותן צדקה לתלמידי חכמים 

קים אותו. כפי שכותב הרה"ג המקובל רבי עושה עמהם ומחזק אותם, הרי הם מחזי

היו רודפים אחרי  -אברהם סאלם זצוק"ל: אילו היו יודעים כמה גדולה היא מצוה זו 
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ומחפשים עליהם בנרות, כי על ידי שהוא מחזיק במצוה זו, יבוא עליו  תלמידי חכמים

ב שפע רוחני וישפיע עליו שפע קדושה וטהרה ויזכה ליראת שמים, ובזה יזכה לרו

ההצלחות, וה' יתברך יתן בליבו לסחור בסחורה שימצא בה רווח עצום, ובכל אשר 

ב[ חכמי ארם צובה כמו שסיפרו לנויפנה ישכיל ויצליח.  לֵּ , כי בזמן שהיו הרבנים ]חַּ

לומדים בחכמת הנסתר, היו בעלי בתים מחזיקים בידם, ומכללם אשה אחת אשת שר 

ם את בית הטבילה שהרבנים יוכלו לטבול בו בשביל לחמם לה 17,555אחד היתה נותנת 

כל אותה עת, וכל אחד  ובאותו זמן לא היה שום חולי ושום הפסד ולא צערבכל יום. 

ואחד תחת גפנו ותחת תאנתו. וזה ידוע לכל באי שער עירנו ארם צובה שהיו באותם 

 )חיי אברהם( זמנים.

 

 מי תרם הכי הרבה?

למען הקמת בית חולים יהודי, ובראש באחת הערים בליטא נערכה פעם אסיפה 

האסיפה עמד החפץ חיים זצ"ל. אל האסיפה הגיעו עשירים רבים, אשר תרמו מכספם 

למען הקמת בית החולים, איש איש כמתנת ידו: זה תרם שלוש מיטות, וזה תרם שבע 

אף אחד מישראל לא ]שהרי מיטות של בית חולים יקרות הן, שמיטות, האחר תרם שתי מיטות 

. החפץ חיים כיבד את התורמים, הביע את הערכתו אליהם, ונתן להם הרגשה צטרך[י

 טובה על החסד הגדול שהם עושים.

 

והנה פתאום נכנסו לאסיפה כמה תלמידי ישיבה, והחפץ חיים קיבל אותם בכבוד גדול 

עד מאוד. דבר זה הפריע מאוד לכמה מהעשירים: היתכן? אנו נותנים כסף, והרבה כסף, 

תלמידי הישיבות לא תורמים כלל, ומכבדים אותם יותר מאתנו?! אחד העשירים  ואלו

 אזר עוז ושאל את החפץ חיים בעקיצה: כמה מיטות תרמו בני הישיבה הללו?...

 

השיב להם מיד החפץ חיים: מה אתם מדברים?! כל אחד מהם נתן חמישים מיטות! 

, הלוא זה סכום עצום! הלוא נדהמו ותמהו העשירים: מה פירוש שנתנו חמישים מיטות

 אנחנו, עם כל כספינו לא נתנו אלא עשר מיטות לכל היותר, והם תרמו חמישים?!

 

חזר החפץ חיים על תשובתו, ואמר: כן כן, כל אחד מהם תרם חמישים מיטות שלא 

שימנעו חולים! הם תורמים את המיטות  -יהיו... כל אחד מהם נותן בלימוד התורה שלו 

ית החולים! התורה היא מגינה ומצילה, תורתם תציל אנשים רבים בב שלא יהיו

 קס( וד)שאל אביך ויגדך עמממחלות ומצרות!... 

 

 לא כל אחד זוכה...

מעשה בתלמיד חכם, שהיה מצבו הכלכלי דחוק ביותר. כאשר הגיעה בתו לגיל 

את שידוכים, לא היה בידו כסף לממן את הוצאות החתונה. בלית ברירה, החליט לכתת 

הגאון רבי יצחק אלחנן  -רגליו בין עשירי העיר ולבקש סיוע. לשם כך, ניגש הוא אל רבו 

מקובנא זצ"ל, וביקש ממנו שיכתוב לו המלצה בעבורו. ישב רבי יצחק וכתב לתלמידו 

המלצה חמה, וברכו בברכת הצלחה. פנה אותו תלמיד חכם לדרכו, כיתת את רגליו 

ואסף פרוטה לפרוטה, אולם הסכום שהתקבץ בידיו  ממקום למקום, הלך מעשיר לעשיר,

 לא היה כפי שחשב.

 

למיודענו היה שכן, אשר נמנה בין אותם אנשים שקראו לעצמם "משכילים", 

שב"התחכמותם הרבה" סטו מדרך התורה הצרופה, עזבו מקור מים חיים, והלכו לחצוב 

הוא נזקק לעזרה בורות בורות נשברים. שכן זה גם הוא עמד להשיא את בתו, ואף 

כספית. הצטייד בהמלצה מסופר מפורסם מראשי ה"משכלים", והלך לאסוף כספים. 
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ההצלחה האירה לו פנים, ותוך זמן קצר הצליח להשיג סכום נאה, שהיה בו כדי לממן 

 את כל הוצאות הנישואין ברווח.

 

ונחמץ תלמידו של רבי יצחק אלחנן, השתומם הלה עד מאוד,  -כאשר סיפר זאת לשכנו 

לבו: מדוע "דרך רשעים צלחה", מדוע דווקא שכנו שקיבל המלצה מאדם שעזב את דרך 

הצליח הרבה פחות?  -הצליח, ואילו הוא שקיבל המלצה מרב כה חשוב וצדיק  -התורה 

שטח לפני רבו את תמיהתו, והרב ענה לו: "אהה.. אין כאן שאלה כלל, הרי השכן שלך 

ב וצדיק ממני..." "האומנם?!" התפלא התלמיד. קבל המלצה מאדם הרבה יותר חשו

"אסביר לך", ענהו הרב, "השכן שלך קבל המלצה חמה מאת... ירמיהו הנביא, בכבודו 

יּו )ירמיה יח כג(:ובעצמו! שהרי ירמיהו הנביא אומר  ִיהְּ ָשִלים וְּ ָפֶניךָ  ֻמכְּ ת לְּ עֵּ ךָ  בְּ פְּ ה אַּ  ֲעשֵּ

 עושיםאותם רשעים ש בשעה אפילולם, ונו של עורב ,ה"הקב לפני ירמיה אמר .ָבֶהם

 ילקוט) .שכר עליהם יקבלו שלא כדי ,מהוגנים שאינם אדם בבני הכשילם ,לפניך צדקה

אכן לצערנו רשעים יש הרבה, ולכן רבים הם הנכשלים לתת לאנשים שאינם  (ירמיהו שמעוני

ים מהוגנים כשכנך שאינו הגון, אבל צדיקים יש מעט, ולכן מעט הזוכים לתת לאנש

 הגונים, על כן לא השגת כסף כרצונך.

 

זוהי זכות, שלא כל אחד זוכה לה. מי שאינו ראוי  -אכן כן, להחזיק תלמידי חכמים 

שם ה' בלבו שיתרום להבל וריק: לבניית אצטדיונים, מגרשים,  -לזכות בזכות הזאת 

ום מועדונים וכדומה, ובזה כלה ואבד כספו לריק ולבהלה, מבלי שתצמח לו מזה ש

תועלת אמיתית, ואדרבה גורף הוא לעצמו עוונות אין מספר, בזה שנכשלים בגללו 

בחילולי שבת, עריות ועוד ועוד, ה' יצילנו. אך מי שזוכה לתמוך בלומדי התורה, לבנות 

בתי כנסיות ובתי מדרשות, אשריו ואשרי חלקו, אשריו בעולם הזה וטוב לו לעולם הבא, 

 דת לו ומגינה עליו בעולם הזה ובעולם הבא.וצריך להוקיר את זכותו העומ

 

 הארבה שסב על עקבותיו

רבנו האר"י הקדוש זצ"ל ישב בחברת תלמידיו הקדושים ועסק עמם בסתרי תורה. לפתע 

פסק מתלמודו ואמר: "שומע אני רעש גדול בשמים. נגזר בבית דין של מעלה כי יעלה 

לים להשאר חלילה ללא מזון ארבה על העיר צפת, ויאכל בה כל עשב. בני צפת עלו

ומחיה. וכל זה הוא עונש משמים, מידה כנגד מידה, מפני שעלתה לשמים זעקתו של 

אחד מעניי עירנו העוסק בתורה מתוך הדחק, ושוועתו ניצבה לפני כסא הכבוד, והיא 

עומדת ומקטרגת על העיר כולה! הלוא תכירו את רבי יעקב אלטרף, תלמיד חכם 

אל הכלים. הוא הגיע עד לפת לחם, אך נשא סבלו בדומיה. עולליו  מובהק, חסיד ונחבא

רעבים, והוא לא התאונן על מר גורלו. והנה היום נאנח אנחה, ובגינה עלה ארבה על 

העיר! הבה נאסוף בינינו סכום כסף ונתנהו לרבי יעקב. נציל בכך את משפחתו מחרפת 

 רעב, ואת עירנו ממכת ארבה!"

 

 -אל יעדו. כשבא לביתו של רבי יעקב  -יד הצדיק רבי יצחק כהן הסכום נאסף, ונשלח ב

מצא אותו יושב ובוכה. הוא סח לרבי יצחק על עוניו, ואמר: בעמל רב חוסך אני פרוטות 

אחדות עבור קניית לחם צר, ועבור שואב המים הממלא את כד החרס במים. אך היום 

פכו, ואין בידי פרוטה לקנות נתקל אחד מילדי בכד ושבר אותו. הכלי נשבר, המים נש

קנקן חדש. ואז פרצתי בבכי ואמרתי: "רבונו של עולם, הן מלך רחמן אתה, וזן את 

 העולם כולו בחן ובחסד וברחמים, רק ממני נכלאו רחמיך?!"

 

נרעש רבי יצחק כהן, והעניק לרבי יעקב את הכסף. אורו עיניו של רבי יעקב, והוא הודה 
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רבי יצחק מרבי יעקב שיתפלל להקב"ה שתתבטל הגזירה  לבוראו על תשועתו. וביקש

הנוראה של הארבה, כפי שציוהו רבנו האר"י. לאחר זה, שב רבי יצחק אל בני החבורה, 

וסיפר את אשר ראו עיניו. נענה האר"י הקדוש ואמר: "עתה בטלה הגזירה, כי נסתתם 

 הקטרוג".

 

להקת ארבה  -עין השמש  בני החבורה המשיכו בתלמודם, לפתע כיסה ענן שחור את

עצומה וגדולה עלתה מדרום והתקדמה לכיוון צפת. ואז פתאום קמה רוח סערה, נשאה 

את הארבה וגרפה אותו לים הכנרת. מאותו יום דאגו בני צפת לפרנסתו המרווחת של 

 הצדיק רבי יעקב, עד שהתמנה לרבה של טריפולי בסוריה.

 

 חסרונותיו של אדם קצובים

כך  ,השנהלו מראש  םשל אדם קצובי שמזונותיו כשם: (ע"א בבא בתרא י)אומרת הגמרא 

 ".השנהלו מראש  םשל אדם קצובי ]ההוצאות[ חסרונותיו

 

שראה בחלומו במוצאי ראש השנה, שבני אחותו יצטרכו  בן זכאיומעשה ברבן יוחנן 

להפסיד בשנה זו שבע מאות דינרים. מה עשה? במשך השנה, היה הולך מידי פעם 

רים אותם לצדקה. לקראת ראש השנה הבא, כבר הספיק רבי יוחנן לגבות מהם ומת

דינרים, שעדיין לא גבה. והנה, בערב יום הכפורים  17-כמעט את כל הסכום, פרט ל

הגיעו שליחים מן הקיסר ותפסו אותם. אמר להם רבי יוחנן, אל דאגה, תראו שהקיסר 

ודע?", שאלו אותו. אמר להם: כך דינרים ולא יותר. "מאין אתה י 17יתבע מכם רק 

מתוכם לצדקה. אמרו לו: אם  113דינרים, וכבר נתתם  755ראיתי בחלומי, שתפסידו 

ידעת, מדוע לא סיפרת לנו, והיינו נותנים מראש את כל הסכום לצדקה?! אמר להם: 

 דינרים. 17רציתי שתתנו צדקה לשם שמים. וכך באמת היה, הקיסר גבה מהם בדיוק 

 

כן, אין אדם מעני או מפסיד חלילה מן הצדקה. ואדרבה, בכך שאדם נותן צדקה הנה כי 

הוא חוסך מעצמו הוצאות מיותרות הגורמות עוגמת נפש, כמו תיקונים שונים, רפואות, 

קנסות ומיסים למיניהם וכדו'. וכבר אמרו: דלת הפתוחה לצדקה, לא תהא צריכה 

 להיפתח לרופאים.

 

 לתת את הטוב ביותר

 -יקדיש מן היפה שבנכסיו. האכיל עני  -: הקדיש דבר לה' )סוף איסורי המזבח(מב"ם כתב הר

יכסהו מן הטוב והיפה שבכסותו.  -יאכילהו מן הטוב והמשובח שבשולחנו. כיסה ערום 

מזומן, ולא צ'ק כסף ]כגון יתן לו מטבעות טובים וקלים להוצאה  -וכן הנותן צדקה לעני 

 .לפדותו[ קשהדחוי, ש

 

 ית החיסכון של מונבז המלךתוכנ

מעשה במונבז המלך, שהיו לו אוצרות רבים, אותם קיבל בירושה מאבותיו. כאשר 

אבות הגיעו שנות בצורת, עמד ובזבז את כל נכסיו לצדקה. שלחו לו קרוביו ואמרו לו: 

 בא ומבזבז את הכל?! אמר להם:ואתה  ,ואבותיך הוסיפו עליהם ,אוצרותאבותיך גנזו 

ואני גנזתי  ,אבותי גנזו במקום שהיד שולטת בו בשמים;ואני גנזתי  בארץ,ו אבותי גנז

ואני גנזתי דבר  ,אבותי גנזו דבר שאינו עושה פירות ;במקום שאין היד שולטת בו

אבותי גנזו  ;ואני גנזתי אוצרות נפשות ,אבותי גנזו אוצרות ממון ;שעושה פירות

בבא בתרא יא ) לם הבא!ואני גנזתי לעו ם הזה,לאבותי גנזו לעו ;ואני גנזתי לעצמי ,לאחרים

 (עמוד א
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 הלכות תרומות ומעשרות  
 ההפרשהמצות 

מצות הפרשת תרומות ומעשרות נוהגת מן התורה בארץ ישראל בלבד, ובזמן שרוב 

ישראל נמצאים בארץ ישראל. והיום שבעוונות הרבים אין רוב ישראל בארץ 

. חזו"ע תרומות שלחן ערוך יורה דעה סימן שלא סעיפים א ב)ישראל, נוהגת מצוה זו מדברי חכמים. 

 (ומעשרות א, ט
 

 חוץ לארץ
בחוץ לארץ לא תקנו חכמים להפריש תרומות ומעשרות אלא בארבע ארצות 

הסמוכות לארץ ישראל שהם: מצרים, בבל, עמון ומואב, כיון שבזמנם ישבו שם 

אפילו במקומות  הרבה מעם ישראל. ומכל מקום בזמן הזה לא נהגו להפריש

 (. א)שו"ע שםהסומכים לארץ ישראל, ויש להם על מי לסמוך. 
 

התורה אלא בארץ מן  םנוהגי םהתרומות והמעשרות אינ: (הלכות תרומות פרק א הלכה א)רמב"ם כתב ה

אפילו  יםו נוהגי, ונביאים התקינו שיההמקדש ביתבין שלא בפני המקדש בית ישראל, בין בפני 

והחכמים  .שם םושבי םורוב ישראל הולכי רץ ישראלמפני שהיא סמוכה לא ,]בבל[ בארץ שנער

רץ מפני שהם סביבות לא ,ובארץ עמון ומואב ,אף בארץ מצרים יםהראשונים התקינו שיהיו נוהג

 ישראל.

 

הדר בחוץ לארץ וחפץ לקיים "מצוות התלויות בארץ", יקנה קרקע בארץ ישראל, 

כאילו קיים הוא בעצמו את המצוות, שהרי וימנה שליח לקיום המצוות, ונחשב 

 ()קעאכמותו".  -כלל גדול בידינו: "שלוחו של אדם 

 

 גידולי בית
הנוטע אילן של פירות בתוך ביתו, טוב להפריש תרומות ומעשרות מחמת הספק, 

 )מב(אבל המיקל שלא להפריש, יש לו על מה שיסמוך. 

 

 בים בהפרשהיהגידולים החי
חיטה, שעורה, כוסמת, ]התורה אין חיוב הפרשה אלא בדגן  מן - דגן תירוש ויצהר

. אך מדברי חכמים חובה ]זיתים ושמן[ויצהר  ]ענבים ויין[,תירוש  ,שיבולת שועל, שיפון[

 .]פירות, ירקות, תבואה וקטניות[ להפריש מכל גידולי הקרקע

 

ן: דלהל אין חובה להפריש תרומות ומעשרות אלא בהצטרף ג' התנאים -ג' תנאים 

נם יונקים ]למעט פטריות, שאי גידולי קרקע, ב. .]למעט מאכל בהמה[מאכל אדם,  א.

 ]למעט פירות הפקר[.כשיש לפירות בעלים, ונשמר על ידם,  ג. אדמה[.מה

 

כמו  מיני תבלין המיועדים לתת טעם בלבד, ואינם נאכלים כמות שהם, -תבלינים 

ה, שיבא, גת וכדומה, פטורים פלפל שחור הנידוך דק דק, כרכום, כמון, תה, קפ

מתרומות ומעשרות. אך אם עיקרם למאכל כמות שהם, כמו בצלים, שומים, 

. ק, קסה "ש)בוכדומה, אף שמשתמשים בהם גם לתת טעם, חייבים בתרומות ומעשרות. 

 (קב
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מי שרגיל באכילת הנענע או לערבו עם סלאט, מפריש תרומות  -עלי נענע 

ו רגיל באכילתו, אלא רק מריח בו או נותנו להטעים ומעשרות בברכה, אבל אם אינ

 )קה(את התה, פטור מתרומות ומעשרות. 

 

 (ש קסג)ב" גם בגידולי עציץ, בין שהוא נקוב ובין שאינו נקוב.חובה להפריש  -עציצים 

 

פטורים מתרומות ומעשרות, ויקפיד לאוכלו בהכשר מיוחד שאין בו חשש  -עלי גפן 

 (קיג)של תולעים כלל. 

 

 שלא סעיף טז(סימן )הריהם פטורים מתרומות ומעשרות, כדלעיל.  -פירות הפקר 

 

 איסור טבל
קודם שיפריש תרומות ומעשרות, הפירות הם 'טבל', ואסור לאוכלם או לטעום 

מהם כלום. וכמו כן, אסור ליהנות מהם הנאה המביאה לידי כילוי, כגון שמן 

. קכח, )ב"ש קעח, קעטבאדמה. , או לזרעם לתאורה, או להאכילם לבעלי חיים אכילת קבע

 (קל

 

 טבלאו נתינת פירות מכירת 
לאחר, מחשש שמא יטעה הקונה או  ליתנם במתנהכור פירות טבל או אסור למ

המקבל ולא ידע שטבל הם. אולם אם יש לו צורך בפירות טבל דוקא, כגון 

ריש תרומות שהתערבו לו בביתו פירות טבל עם פירות מעושרים, ואינו יכול להפ

ומעשרות מתוך פירותיו, אלא אם כן יביא פירות אחרים שהם טבל ודאי ויפריש 

 (. קלג)סימן שלא סעיף קיזעליהם, מותר למכור לו פירות טבל. 

 

מותר למכור פירות טבל לתלמיד חכם, כיון שאין חשש שיטעה ולא יעשר. ואולם 

ם אחר, שמא יסמוך אין לתת פירות טבל במתנה אפילו תלמיד חכם לתלמיד חכ

 (סעיף קיז)סימן שלא  עליו שכבר הפריש תרומות ומעשרות.

 

פר מעשה ששלח רבי ירמיה לרבי זירא סלסלה של תאנים ומס )מסכת דמאי פ"א ה"ג(בתלמוד ירושלמי 

שהם טבל, חשב רבי זירא, האם אפשר שרבי ירמיה שלח לי פירות שאינם מתוקנים בתרומות 

מיה חשב, האם יתכן שרבי זירא לא יפריש מהם תרומות ומעשרות?! ובין ומעשרות?! ואילו רבי יר

זה לזה נמצא שנאכלו התאנים כשהם טבל. ועל זה אמרו בירושלמי, אמר רבי אבא בר זבינא בשם 

רבי זירא: "אם הראשונים כמלאכים, אנו כבני אדם. ואם הראשונים כבני אדם, אנו כחמורים ולא 

ר". שהרי חמורו של רבי פנחס בן יאיר לא היה אוכל ממאכל שאינו כחמורו של רבי פנחס בן יאי

שפעם היה מהלך בדרך למצות פדיון שבויים,  הגיע לבית  (א"מסכת חולין ז ע)מעושר, כמסופר בגמרא 

 חשבו כי אולי אין השעורים נקיים כדי הצורך, ניקו אותם לא אכל,הארחה, ונתנו שעורים לחמורו ו

אינם מא ם רבי פנחס בן יאיר, שאמר להו אותם בנפה ועדיין לא אכל, וניפ האבנים והפסולתמ

 ,ה זו הולכת לעשות רצון קונהיעני": להם , אמרהחמור אכלאז עשר והפריש מהם מ ?יםשרומע

 )קלד( אם כן למדנו שאין אנו אפילו כחמורו של רבי פנחס בן יאיר. ",?!אותה טבל םואתם מאכילי

 

בל לחנויות ומפעלים, אלא אם כן ברור הדבר שיש אסור למכור פירות וירקות ט

 (הובא בכשרות השלחן קכא)משפטי ארץ  שם משגיח המפריש תרומות ומעשרות כדת וכדין.
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 קניית פירות מהשוק
הקונה פירות מהשוק והוא מסופק אם הפרישו מהם תרומות ומעשרות או לא, כיון 

ות ומעשרות בשוק שכיום ישנה השגחה מטעם הרבנות הראשית להפריש תרומ

הסיטונאים, מן הדין אין צורך להחמיר ליטול מהם תרומות ומעשרות. אך אם 

, שבכל ]סמוך[רוצה, רשאי להחמיר ולהפריש בלי ברכה, ואפילו שלא מן המוקף 

 (, רב)קלהספק אפשר להפריש שלא מן המוקף. 

 
 

 לת נבלה?יאכ איסורמעשר לכה מצות למה נסמ
ונכנסו לתוך  ,ם שחתרו תחת ארמון המלךיגנב שניל ?משל למה הדבר דומה

חד גנב זהב, והשני גנב עורות שהיו שם לצורך עבודות המלך. אוצרות הארמון. הא

הרג. התחיל גנב יויצא דינם ל לפני המלך,באו ווה לרוע מזלם, נתפסו שניהם

צד ית, וכוגנבתי עור יאמר: זה גנב זהב, ואנ י המלך,ולהתחנן לפנהעורות לבכות 

ך לאוצר המלך, ואין הבדל יו נידונים באותו עונש חמור? אמר לו המלך: הכל שיאנ

נכנסת לארמון המלך בלי רשות, עברת על ציווי ובין עורות לזהב. כי בזה שחתרת 

, תה. כך אין הבדל בין זה שאוכל נבלה לזה שאוכל טבליהמלך ואתה חייב מ

 )מעם לועז(ששניהם עוברים על ציווי ה'. 
 

 

 רשהסדר ההפ
 או תרומה גדולה, מעשר ראשון, תרומת מעשר, מעשר שניסדר ההפרשה הוא כך: 

 ובסייעתא דשמיא להלן נבאר את פרטיהם אחת לאחת. מעשר עני.
 

אם הפך את סדר הפרשה, והקדים מעשר שני או מעשר עני למעשר ראשון או 

ָך : "כח(שמות כב )שהקדים מעשר לתרומה, עובר באיסור שנאמר  ָאתְּ לֵּ א מְּ ֲעָך ל  ִדמְּ וְּ

ר חֵּ אַּ , לאחר את המוקדם ולהקדים םסדר הפרשתאת רש"י לא תשנה ". ופירש תְּ

 )קצ(. קדים תרומה לבכורים ומעשר לתרומהאת המאוחר, שלא י

 

 תרומה גדולה
ֶזה" ה(:-ג ,)דברים יחנאמר בתורה  ֶיה וְּ  ךָ ִתיֹרְש  ְדָגְנךָ  ֵראִשית ...ָהָעם ֵמֵאת ַהֹכֲהִנים ִמְשַפט ִיהְּ

אִשית] ְוִיְצָהֶרךָ  רֵּ ז וְּ ךָ  גֵּ אנְּ ר בו   ִּכי: לו   ִתֶתן [צ  ָבֶטיךָ  ִמָּכל יךָ קֶ ֱאל   ה' ָבחַּ ד ,שְּ ֲעמ  ת לַּ ָשרֵּ  לְּ

ם שֵּ ָיִמים ָּכל ּוָבָניו הּואה'  בְּ  ".הַּ
 

והיינו, שהצטווינו להפריש תרומה, שהיא הנתינה הראשונה בסדר ההפרשה, 

בואה, ואפילו בחתיכה קטנה מהפרי או בחיטה ולוקח כלשהו מהפירות או מהת

אחת יוצא ידי חובתו, ונותן את התרומה לכהן, והכהן אוכלה בקדושה. אך היום 

שכולנו טמאי מתים ואסור לאכול את התרומה, אין נותנים את התרומה לכהן, 

 )ב"ש קפ(אלא שורפים אותה או עוטפים אותה בנייר ויניח באשפה. 

 

מה טהורה בידיים, לכך יש לטמאות את הפירות קודם מאחר ואסור לאבד תרו

 ד()ב"ש קפעל ידי שיזלף מעט מים על הפירות, ויגע בהם בידיו.  ההפרשה,
 

בזמנם שהיו טהורים, תקנו חכמים שלא יתנו חיטה אחת בלבד, כיון שאין זה 
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מכבודו של הכהן לקבל מתנה כה זעירה, והמובחר ביותר היה לתת לכהן חלק 

וזה הנקרא "עין יפה". ודרגה  ,מכל הפירות[ 0%./]דהיינו ם שיש לו בשדה, אחד מארבעי

, וזה הנקרא "עין בינונית". מכל הפירות[ %/דהיינו ] שניה, לתת לכהן אחד מחמישים,

וזה הנקרא "עין  ,מכל הפירות[ 1.11%]דהיינו  ודרגה שלישית, לתת לכהן אחד משישים,

פים את התרומה, מפני שכולנו טמאי רעה". ומכל מקום היום שבלאו הכי שור

 מתים, די להפריש כלשהו כעיקר דין התורה.
 

 תרומה "גדולה"
כי מאחר ומדין תורה די להפריש אפילו חיטה בארו רבותינו, למה נקרא שמה תרומה גדולה? ו

כדי לכבד את אחת, נמצא אפוא שהתרומה היא תרומה קטנה מאוד, אלא שבלשון "סגי נהור", 

וראים לקידוש של שבת בבוקר ק. כיוצא בזה, אנו "תרומה גדולה" ה, קוראים להמצות התרומ

, 'הגפן'שבאמת הוא קידוש קטן, שמברכים רק ברכת  ף על פיאא רבה", דהיינו קידוש גדול, ו"קידוש

גדול, כדי  לילה, מכל מקום בלשון "סגי נהור" קוראים לו קידושהקידוש מו בכמוסיפים ברכה ולא 

 ."תרומה גדולה"ה הטעם כאן, כדי לכבד את התרומה, קוראים אותלכבדו, הוא 
 

שהחלק המופרש יהיה בסמוך עם  -להפריש תרומה "מן המוקף"  צריך - מן המוקף

 הפירות שמהם מפרישים, ולכן:

 * יניח את הפירות כולם באריזה אחת.

 * אם הפירות נמצאים בכמה אריזות, יקרב את כל האריזות שיגעו זה בזה.

 ם הפירות נמצאים באריזה פתוחה, יקרב את החלק המופרש שיגע באריזה.* א

, יפתחה ואחר כך יפריש. ואם יש ]כגון קופסת שימורים[* אם הפירות באריזה סגורה 

 חשש שיתקלקלו, רשאי שלא לפתחה.

 די שיהיה החלק המופרש באותו חדר עם הפירות. -* אם הפירות ללא אריזה כלל 
 

מה שלא מן המוקף, הפירות מותרים באכילה. ובשעת הדחק, אם טעה והפריש תרו

כגון בערב שבת שהזמן מצומצם או כדי להציל את אחרים מאיסור טבל, רשאי 

 (ב"ש קעו. רג .מו )ה"ה מה,להפריש שלא מן המוקף. 

 

להפריש שלא מן המוקף.  שאילהפריש או לא, רצריך בכל ספק אם  -ספק מעושר 
 )קלה(

 

 מעשר ראשון
י ַמְעַשר ֶאת ִּכי :(כד ,)במדבר יחבתורה נאמר  נֵּ ל בְּ ָראֵּ רּוָמה ה'לַּ  ָיִרימּו ֲאֶשר ִישְּ  ָנַתִתי ,תְּ

ל ,ְלַנֲחָלה ַלְלִוִים ן עַּ ִתי ּכֵּ רְּ ךְּ  ,ָלֶהם ָאמַּ תו  י בְּ נֵּ ל בְּ ָראֵּ א ִישְּ ֲחלּו ל  ֲחָלה ִינְּ  .נַּ
 

עשירית בדיוק לאחר שהפריש תרומה גדולה, מפריש "מעשר" ללוי. והיינו שלוקח 

ק"ג חיטה,  155יש לו בשדה  למשל: ]מ'עשר = אחד מעשר[.מכמות הפירות ונותן ללוי. 

 ק"ג ללוי, והוא הנקרא "מעשר ראשון". 15נותן 

 

מעשר ראשון צריך לתת אותו ללוי, ומותר ללוי לכבד את חברו ישראל לאכול 

 ממנו, מכיון שאין בו קדושה כלל, ורשאי לאכלו בכל מקום.

 

אין צריך להפריש את המעשרות מן המוקף, ולכן רשאי להפריש מעשר  -קף מו

 (. רבאע ף)סימן שלא סעי מפירות שנמצאים כאן, על פירות שנמצאים במקום אחר.
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 תרומת מעשר
ר :(כו -ה כ ,)במדבר יחנאמר בתורה  בֵּ דַּ יְּ ֶשה ֶאל ה' וַּ ר מ  אמ  תָ  ְתַדֵבר ַהְלִוִים ְוֶאל: לֵּ רְּ ָאמַּ  וְּ

הֶ  חּו ִּכי ,םֲאלֵּ ת ִתקְּ אֵּ י מֵּ נֵּ ל בְּ ָראֵּ ִאָתם ָלֶכם ָנַתִתי ֲאֶשר ַהַמֲעֵשר ֶאת ִישְּ ֶכם מֵּ תְּ ֲחלַּ נַּ  ,בְּ

ֶתם מ  ֲהרֵּ  .ַהַמֲעֵשר ִמן ַמֲעֵשר ה' ְתרּוַמת ִמֶמּנּו וַּ

 

 [15%]לאחר שהלוי קיבל מעשר ראשון מישראל בעל השדה, מוציא מזה מעשר 

ק"ג, והוא  1ק"ג חיטה, נותן מזה לכהן  15קיבל הלוי  למשל:במדויק ונותן לכהן. 

מכל  [1%]נמצא שתרומת מעשר היא בסה"כ אחד ממאה  "תרומת מעשר".הנקרא 

ממנו התבואה. וכמו כן, בעל השדה לאחר שהפריש מעשר ראשון, רשאי להוציא 

 1%בעצמו תרומת מעשר, וליתנה לכהן, ויתן ללוי את שאר הפירות, דהיינו שנותן 

 )רמב"ם תרומות פ"ג הי"ב(מהפירות.  9%ן לתרומת מעשר, ונותן ללוי לכה

 

רשאי להפריש תרומת מעשר שלא מן המוקף, אבל תלמידי חכמים  -מוקף 

 (. קצה)ה"ה מזמחמירים לתרום מן המוקף. 

 

 מכיון שצריך הכהן לאכול תרומת מעשר בקדושה, והיום כולנו טמאי מתים, לכן

עשר ראשון ללוי, יוציא מזה תרומת מעשר ויאבדה לאחר שיפריש בעל הפירות מ

 )רמב"ם תרומות פ"ג הי"ב( מהעולם או ישרפה, כדין תרומה גדולה, שאין הכהן אוכלה.

 

 )ה"ה מז(כל עוד שלא הפריש "תרומת מעשר", הפירות "טבל" ואסור לאוכלם. 

 

 מעשר שני
א ַזְרֶעךָ  ְתבּוַאת ָכל ֵאת ְתַעֵשר ַעֵשר :(כז -דברים יד כב )נאמר בתורה  צֵּ י  ָשֶדה הַּ : ָשָנה ָשָנה הַּ

תָ  לְּ ָאכַּ י וְּ נֵּ ם יךָ קֶ ֱאל   ה' ִלפְּ ָמקו  ר ֲאֶשר בַּ חַּ ן ִיבְּ ּכֵּ שַּ מו   לְּ ר ,ָשם שְּ שַּ עְּ ךָ  מַּ ָגנְּ ךָ  דְּ שְּ  ִתיר 

ָהֶרךָ  ִיצְּ ת וְּ ר  כ  ךָ  ּובְּ ָקרְּ אֶנךָ  בְּ צ  ן ,וְּ עַּ מַּ ד לְּ מַּ ָאה ִתלְּ ִירְּ ָיִמים לּכָ  יךָ קֶ ֱאל  ה'  ֶאת לְּ ִכי: הַּ ֶבה וְּ  ִירְּ

ךָ  ֶדֶרךְּ  ִממְּ א ִּכי הַּ ל ל  תו   תּוכַּ אֵּ ק ִּכי ,שְּ חַּ ךָ  ִירְּ ם ִממְּ ָמקו  ר ֲאֶשר הַּ חַּ  ָלשּום יךָ קֶ ֱאל   ה' ִיבְּ

מו   ךָ  ִּכי ,ָשם שְּ ָבֶרכְּ ָתה: יךָ קֶ ֱאל   ה' יְּ ָנתַּ ָּכֶסף וְּ תָ  ,בַּ רְּ צַּ ֶּכֶסף וְּ ךָ  הַּ ָידְּ תָ  ,בְּ כְּ ָהלַּ מָ  ֶאל וְּ םהַּ  קו 

ר ֲאֶשר חַּ ָתה: בו   יךָ קֶ ֱאל  ה'  ִיבְּ ָנתַּ ֶּכֶסף וְּ ל הַּ כ  ֶּוה ֲאֶשר בְּ אַּ ךָ  תְּ שְּ פְּ ָבָקר ,נַּ אן בַּ צ  ִין ּובַּ יַּ  ּובַּ

ָכר שֵּ ל ,ּובַּ כ  ךָ  ֲאֶשר ּובְּ ָאלְּ ֶשךָ  ִתשְּ פְּ תָ  ,נַּ לְּ ָאכַּ י ָשם וְּ נֵּ תָ  ,יךָ קֶ ֱאל  ה'  ִלפְּ חְּ ָשמַּ ָתה וְּ יֶתךָ  אַּ : ּובֵּ

לֵּ  הַּ ָעֶריךָ  ֲאֶשר ִויוְּ א ִבשְּ ֶבּנּו ל  זְּ עַּ ין ִּכי ,תַּ ֶלק לו   אֵּ ֲחָלה חֵּ נַּ ִאם :(לא ,כז ויקרא). ונאמר ִעָמךְּ  וְּ  וְּ

ל ל ָגא  אַּ רו   ִאיש ִיגְּ שְּ עַּ ף תו  יִש ֲחִמ  ,ִממַּ סֵּ  .ָעָליו י 

 

לאחר שהפריש מעשר ראשון, מפריש "מעשר שני", ולא בכל שנה מפריש מעשר 

נה, השניה, הרביעית, והחמישית לשמיטה. והיינו שמתוך שני אלא בשנה הראשו

לבד ממעשר  -שש השנים שישנן בין שמיטה לשמיטה, אזי בשנות א' ב' ד' ה' 

 ראשון, מפריש גם מעשר שני.

 

וההפרשה היא אחד מעשר מהפירות שנשארו, לאחר שהפריש מעשר ראשון. 

ק"ג,  95ללוי, נותרו לו ק"ג מעשר ראשון  15ק"ג חיטה, הפריש  155היו לו  למשל:

 .[ותמכלל הפיר 9%]וא"כ יוצא שמעשר שני הוא ק"ג "מעשר שני",  9מפריש מהם 
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בזמן בית המקדש, היו מעלים את הפירות לירושלים ואוכלים אותם שם בקדושה. 

אלא שאמרה תורה: אם קשה על בעל השדה להעלות את הפירות לירושלים 

 הפירות נותן את שווידהיינו, ]רות בכסף, מחמת ריחוק המקום, אזי פודה את הפי

 .[, שזה תוספת חומש מהסך הכללי1/0נותן  155. למשל: פירות ששווים מלבר בתוספת חומש
ומעלה את הכסף לירושלים וקונה בו מאכלים, אך אינו רשאי לקנות בו בגדים 

 וכדומה.
 

]לפני גאונים היום שבעוונותינו הרבים חרב בית המקדש, הורו ה - חילול מעשר שני

לחלל את הקדושה שבמעשר שני על פרוטה אחת, ובזה פוקעת הקדושה  כאלף שנה[

אפילו הקדש ששוויו מהקדש ממש, ש לא חמור יותר מעשר שניש]מהפירות ועוברת לפרוטה. 

ואסור להשתמש בפרוטה כלל ועיקר,  מועיל לפדותו ולהוציאו לחולין בפרוטה[.הרבה, 

ר החילול, כדי שלא תגיע הפרוטה לשימוש של שום ולכן יאבד את הפרוטה לאח

 (מעשר שני פ"ב ה"ב. סימן שלא סעיף קלג, קלח. רמז) .[הלןליבואר בסדר ההפרשה  -]ואופן החילול אדם. 
 

חודש היום ]ונכון ל ב"ש קפא(ה"ה מט. ) גרם כסף טהור גולמי. [5.5/0] 1215 ?הפרוטהכמה היא 

 אגורות[. 0.0 -, נמצא שהפרוטה היא כש"ח 5/./=  גרם כסףע"ד, תשה' תמוז
 

, ובזה יוכל לחלל עליו הרבה ]או שטר כסף[יש לייחד מטבע גדול במקום שמור 

פעמים כמספר הפרוטות שיש בו. ולאחר שחילל כמספר הפרוטות שיש בו, יקח 

מטבע אחר בשווי פרוטה ויאמר: "המטבע הזה שיש בו קדושת מעשר שני, יהיה 

ה זו". ויאבד את הפרוטה שלא תגיע לשום אדם, והמטבע מחולל כולו על פרוט

הגדול הראשון יוצא מקדושה לחולין, ומותר להשתמש בו לכל דבר. וכמו כן, יכול 

"המטבע הזה שיש בו קדושת  לקחת מטבע אחר גדול שיש בו כמה פרוטות, ויאמר:

ז מעשר שני, יהיה מחולל כולו על פרוטה שבמטבע זו שיחדתי למעשר שני". וא

המטבע הראשון יוצא לחולין, ורשאי להשתמש בו לכל דבר, והמטבע השני משאיר 

 (. רמז, רנאה"ה מטיבי"א ח"ט יו"ד סימן כח. )אותו לחלל עליו עוד ועוד כפי מספר הפרוטות שבו. 

 

 [בהם ]פרי, קמח, סוכר וכיוצארשאי לכתחילה לחלל מעשר שני גם על מעט אוכל 

סימן שלא סעיף )לאחר מכן, כדי שלא תהיה תקלה לאחרים.  בשווי פרוטה, ויקפיד לאבדו

אשר קדשנו אמר: ", יכדלהלן כאשר מברךשמחלל על מאכל, אזי במקרה זה ו] (קלג, קלח. רמד

 .["מעשר שני פדיוןעל "לא ו, "מעשר שני חילולנו על ווצי ,במצוותיו

 

לל אותו המפריש מעשר שני בתוך ירושלים העתיקה, ומח -ירושלים עיר הקודש 

כנ"ל, עליו להקפיד תחילה לזלף מים על הפירות ולגעת בהם כדי לטמאם, כי אסור 

 קלה(יף שלא סעושו"ע )מעשר שני פ"ב ה"ח. טור לחלל מעשר שני מפירות טהורים בירושלים. 

 

 מעשר עני
ה :(כז -דברים יד כב )נאמר בתורה  צֵּ ש ִמקְּ ִציא ,ָשִנים ָשל  ר ָּכל ֶאת תו  שַּ עְּ ךָ תְּ  מַּ ָשָנה בּוָאתְּ  בַּ

ִהוא תָ  הַּ חְּ ִהּנַּ ָעֶריךָ  וְּ ִוי ּוָבא: ִבשְּ לֵּ ין ִּכי הַּ ֶלק לו   אֵּ ֲחָלה חֵּ נַּ ר ,ִעָמךְּ  וְּ גֵּ הַּ ם וְּ ָיתו  הַּ ָמָנה וְּ לְּ ָהאַּ  וְּ

ָעֶריךָ  ֲאֶשר לּו ,ִבשְּ ָאכְּ עּו וְּ ָשבֵּ ן ,וְּ עַּ מַּ ךָ  לְּ ָבֶרכְּ ָכל יךָ קֶ ֱאל   ה' יְּ ה בְּ ֲעשֵּ ךָ  מַּ עֲ  ֲאֶשר ָידְּ  .ֶשהתַּ

 

בשנה השלישית והשישית לשמיטה, לאחר שהפריש 'מעשר ראשון', אינו מפריש 

'מעשר שני' אלא 'מעשר עני', והיינו שנותן לעני אחד מעשר מהפירות שנשארו 
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. והמפריש פירותיו ולא נותן 'מעשר עני' לעניים, מהכמות הכללית של הפירות[ 9%]שזה 

 )ב"ש קפג(ירות מותרים באכילה. הרי זה גוזל את העניים, ומכל מקום הפ

 

 )ה"ה נא(מעשר עני אין בו קדושה, ומותר באכילה לכל אדם ובכל מקום. 
 

 (רמב"ם הלכות מתנות עניים פ"ו ה"י)גם עני שיש לו שדה, יפריש מעשר עני, ויתנו לעני אחר. 

 

 דמאיפירות 

 - רמית, ופירושה "זהמאי" היא מילה בלשון א-]"דפירות 'דמאי', דהיינו שהם ספק מעושרים, 

צריך להפריש מהם תרומות ומעשרות, אך בפועל  מה?", כלומר: "מה זה, מעושר או לא?"[,

לכך, מפני  הטעםו]לתת את ה"מעשר ראשון" ללוי ואת ה"מעשר עני" לעני.  ךאין צרי

סף, אם עליו הרָאָיה", דהיינו למשל: ראובן טוען ששמעון חייב לו כ -שכלל בידינו: "המוציא מחברו 

אם אין לו ראיה, שמעון אינו והכסף נמצא ומוחזק בידי שמעון, צריך ראובן להביא ראיה לדבריו, 

חייב לשלם לו, ואף אינו צריך להביא ראיה לכך שהוא לא חייב. כן הדבר כאן: בעל הפירות מוחזק 

ה שהוא אכן בפירות שהם שלו, ואי אפשר להוציא ממנו את הפירות, שיתנם ללוי או לעני, בלי ראי

ואתן לכם את פירות ת אינם מעושרים, חייב בכך. ולכן יכול לומר ללוי ולעני: הביאו ראיה שהפירו

שהתרומה חמורה, מפריש אף מספק. ומעשר שני, כיון שאין  כיוןומה שמפריש תרומה? ]. המעשר[

על שוה הפסד להפרישו, שהרי בעליו אוכלים אותו בירושלים, והיום בלאו הכי מחללים אותו 

 (רמב"ם הלכות מעשר פ"ט הלכה ב, ג). פרוטה, מפריש מספק[
 

 (רמב"ם מעשר פ"ט ה"ד)להקל".  -כשמפריש מספק, אינו מברך, שכלל בידינו: "ספק ברכות 

 
 

 הפירות מתחייבים במעשר יאימת  
 עונת המעשרות

 קבלו שם שלו מעט משגדלו הפירותההתחלה לחיוב ההפרשה, היא:  ]זמן[עונת 

ָכל" :ל( ,כז ויקרא) שנאמר, מאכל אדםנעשו ראויים קצת לשוהיינו מי, פר ר וְּ שַּ עְּ  ָהָאֶרץ מַּ

ע ץ ִמְפִרי ָהָאֶרץ ִמֶזרַּ אינם חייבים  והקטניות התבואה וכן .פרי יעשהשי עד", ָהעֵּ

ר" :(כב, יד דברים) שנאמרבמעשרות עד שייעשו תבואה,  שֵּ ר עַּ שֵּ עַּ ת תְּ  ְתבּוַאת ָּכל אֵּ

עֶ  רְּ עד  דלושגכל  -ומה הקובע לעשותם פרי ותבואה?  .תבואה עשהשתֵּ  עד -" ךָ זַּ

אפילו אכילת  הםמ לאכול מותר לזה, ויעגהש קודם, אך ומהם ויצמיח עולזרשראוי 

 (, ה. ב"ש קסחגלכה מעשר פ"ב הרמב"ם )קבע בלי להפריש מהם כלל. 

 

 -ואה והזיתים התב :למשלחז"ל נתנו מספר דוגמאות מה נקרא "עונת המעשרות". 

משיהיו רכים  -התאנים משיראה החרצן שלהם מבחוץ.  -הענבים משגדלו שליש. 

]וכן כל מה התותים כדי שיהיו ראויים לאכילה אחר כ"ד שעות משעת אסיפתן. 

משיופרד האוכל מהקליפה החיצונה. וכן  -האגוזים . משיאדימו - שדרכו להאדים[

שפירט את 'עונת המעשרות' של שאר הפירות, הירקות,  ה("הב "מעשר פהלכות ) םרמב"בעיין ו הלאה.

ולא הבאנום כאן, כי אין הלכה זו מצויה בימינו כל כך, כי הפירות המובאים  שונים.ה והקטניות

לשוק ראויים לאכילה כבר, וגם בגינות הבית רובם ככולם מלקטים את הפירות רק כאשר ראויים 

 )חזו"ע ברכות מו(ו לעונת המעשרות. הם לאכילה לגמרי, שאז בודאי כבר הגיע

 

ועל כל פנים, הואיל ולא נודע לנו השיעור של כל פרי ופרי, יש להחמיר לעשרו בלי 

 )קיד(ברכה, עד שיהיה גדול ביותר, כדי לצאת מכל ספק. 
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בקרקע או על העץ  םאות שאיריםמו ים,קטנבעודם  לאכילה םראויישוירקות  פירות

דלועים, המלפפונים, התפוחים ההאבטיחים,  ,שואיםיהק מוכ כדי שיוסיפו עוד,

 (ד. ב"ש קסח)מעשר פ"ב ה" .'המעשרות עונת'ל וכבר כשהם קטנים נחשב שהגיע והאתרוגים,

 

 גמר מלאכה
כנ"ל, ונתלשו, מותר לאכול מהם באופן ארעי, כל  'המעשרות עונת'ל שהגיעו פירות

 הענין, למשל: הכל לפי -עוד שלא נגמרה מלאכתן. ומהו גמר מלאכתן? 
 

 ברוח זרהו ,ים[את גרעיני החיטחבט על השיבולים ופירק מהם ] דשהו ,תבואה* הקוצר את ה

הרי זה גמר מלאכה. אך כל עוד שלא עשה  -ועשה ערימה  ,את המוץ מהחיטה[ הסיר]

 ערימה, רשאי לאכול מהתבואה דרך עראי בלי להפריש תרומות ומעשרות.

הרי זה גמר מלאכה. אך כל  -את התפוזים בארגזים * הקוטף תפוזים מהפרדס, ושם 

 )ב"ש קסט(עוד שלא שם את כל התפוזים בארגזים, יכול לאכול מהם עראי. 

זה  -* הקוטף תפוזים, ורוצה למלאת רק קערה אחת, הרי כאשר ימלא את הקערה 

 גמר מלאכה.

גמר  כאשר יקטוף כל צורכו, הרי זה -* הקוטף תפוזים ואינו רוצה לשימם בכלי 

 מלאכה.

כמה  \ארגז מלא  \קערה מלאה  \]אשכול אחד כשימלא כל צורכו  -* בצר ענבים לאכילה 

 הרי זה גמר מלאכה. - ארגזים[

יתן אותו בחביות, ויוציא את ו]רק כאשר יעשה יין  -* בצר ענבים כדי לעשות מהם יין 

 (י"דשר פ"ג המערמב"ם ) , הרי זה גמר מלאכה.הזגים והחרצנים הצפים בראש החבית[

שיש דרך לאוגדו כגון נענע, פטרוזיליה וכדומה, אם אגד אותו, הרי זה גמר  רק* י

 אינו אםו שחפץ למלאותו. הכליהסל או את  את משימלא ו,אוגד אינו אםמלאכה. ו

 )רמב"ם מעשר פ"ג ה"ט( ., הרי זה גמר מלאכהצרכו כל שילקטסל או כלי, מ ממלא

אבל אם  , הרי זה גמר מלאכה.חציו שמילא כיון ,וחצי למלאות שדעתו גדול כלי* 

בדעתו היה  ואם .כולואת  שימלא עד גמר מלאכה אינו ,כולו את למלאות בדעתו

 (י"אמעשר פ"ג הרמב"ם ). שניהםאת  שימלא עד , אינו גמר מלאכהםכלי שנילמלאות 

 

 דעתו להביאם לביתו
הפירות אל ביתו,  אם בכוונתו להביא את -כאשר גמר את מלאכתן של הפירות 

]שמן התורה, עדיין יכול הוא לאכול מהם ארעי, עד שיכניסם אל ביתו דרך הדלת. 

ם לתוך ביתו, שנאמר: "ביערתי הקדש תכניסמלאכתם וגמר היבול נקבע סופית למעשרות, לאחר 

ומכל מקום אם עישר את הפירות קודם שהכניסם לבית,  [(בא מציעא פח ע"א)ב" מן הבית

 )ה"ה נו( לעשר שוב כשיכניסם.אינו צריך 
 

ואולם חכמים הוסיפו עוד ששה דברים שקובעים סופית למעשר, גם אם עדיין לא 

 ביתו. והם:הכניס את הפירות לתוך 

]ומדובר דווקא ב"חצר המשתמרת", דהיינו: כל שהכניס את הפירות לחצרו  -חצר א. ה

לאכול בתוכה. או שאם יכנס שם  או שאין אדם מתבייש .שמניחים שם כלים והם נשמרים בתוכה

וכגון חצר פרטית או חצר של בנין דו  .)רמב"ם מעשר פ"ד ה"ח("מה אתה מבקש?"  :אדם, שואלים אותו

"מה  :משפחתי. אבל חצר בבנין מגורים של הרבה דיירים, שאין הרגילות לשאול את הנכנס שם

 [ב"ש קע() אתה מבקש?", דינה כחצר שאינה משתמרת ואינה קובעת למעשרות.

 שמכר את הפירות. -המקח ב. 
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 שבישלם. -האש ג. 

שכבשם במלח או שנתן על כמה חתיכות מלח. אבל אם נותן על חתיכה  -המלח ד. 

 אחת ואוכל, ואחר כך על עוד חתיכה ואוכל, אינו קובע.

 תרומה גדולה.אם הפריש מהם  -התרומה ה. 

ם מכאן והלאה בלא חשב לאוכלם בשבת ונכנסה שבת, אין לאוכל -השבת ו. 

מעשר, ואף על פי שלא יצא לו לאכלם בשבת. אבל אם חשב לאכלם לאחר השבת, 

 (ב"ש קע שלא סעיפים פג, קיד. ש"ך וגר"א שם. מןסימעשר פ"ג הל' ד, יג. ) אין השבת קובעתם למעשר.
 

אם עשה אחד מששת הדברים הנ"ל אחר שנגמרה מלאכתם, אין לאכול מהפירות 

 דרך עראי.בלא מעשר אפילו 

 

]כגון המכניס פירות לבית או לחצר, ובדעתו היה לקחת את הפירות למקום אחר 

 עד, רשאי לאכול מהם עראי, שקטף תפוזים כדי להביאם לביתו, ובדרכו נכנס לבית חברו[

 א("יהד פ"מעשר רמב"ם ). מגמתו סוף שהוא למקום שיגיע

 

 דעתו למוכרם
הרי מיד כשנגמרה מלאכתם,  -שוק ם בלמכרובדעתו  ,תםמלאכ הגמרפירות שנ

מבלי לעשר.  עראיאפילו  מהם לאכולחייבים הם בתרומות ומעשרות, ואסור 
לקח לאכול  ל זאתשלא לאכול מהם, ולכן אם בכהוא שכיון שדעתו למכרם, מקפיד והטעם בזה ]

 מהם, נקרא אכילה חשובה וכאכילת קבע שחייב במעשר. והחיוב לעשר הוא אפילו קודם שהגיעו

 ,)מעשרות פרק א משנה ה .[הפירות לשוק, כיון שבדעתו שגם אם ימצא קונים בדרך לשוק, ימכור להם

 (סימן שלא סעיף פב .ובפירוש משנה ראשונה שם
 

 קביעת מעשר על ידי אחר
הגומר מלאכה לפירותיו של חברו שלא מדעתו, וכן הקובע פירותיו של חברו באחד 

 פג(סעיף ז. שלא  הלכה גפ" )מעשר ת מתחייבים במעשר.מששה דברים הקובעים למעשר, הפירו

 

 האוכל מהעץ בחצר
פירות שהובאו ברק הוא  ,למעשרות קובעתחצר פרטית[ ]כ"חצר המשתמרת" מה ש

 :כדלהלן םירות שגדלו בחצר, החצר קובעת בתנאים מסוימילתוכה מבחוץ, אך פ
 

 ר מכן לקטוף עודמותר לקטוף ממנו תאנה ולאוכלה, ולאח, בחצר נטועה תאנהעץ 

 חייב, קטף שתי תאנים אםאך . מן המעשר ופטור וכן הלאה, ,תאנה ולאוכלה

בכמה  חיקו מלארשאי ל, על העץ וקוטף ואוכל שם להוע אםומכל מקום . במעשר

וכן כל פרי שאין רגילים . למעשר קובע חצרה אויר שאיןכיון , לאוכלםותאנים 

 פט()סימן שלא סעיף  .ת כולו באכילה אחתלאכול אותו בכמה אכילות, אלא גומרים א

 

יקח ענב אחד ויאכל,  אלא, ויאכל שלם אשכול קטוףי לא, בחצר נטועה גפןעץ 

 מוןיהר את תחפו אלא, מוןיהר כל את יטול לא, מוןיבר וכן .ואחריו עוד ענב ויאכל

כשהוא  תכווח, באבטיח וכן. גרעין ואחריו עוד גרעין ואוכל, באילןכשמחובר הוא 

ממנו. והוא הדין בתפוחים, תפוזים, אגסים וכיוצא בהם, שהדרך  ואוכל, קרקעב

 צא. ב"ש קעא(שלא מעשרות פ"ג מ"ט, ומשנה ראשונה. ) להפרידם קודם אכילתם ולא לאוכלם שלמים.
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]אשכול אחד או רימון במה דברים אמורים? כשרוצה לקטוף כמות מועטה זו בלבד, 

דולה של רימונים או ענבים, מותר לאכול אף , אבל אם רוצה לקטוף כמות גאחד[

אשכול שלם או רימון שלם, כל שלא סיים לקטוף את כל הכמות שרוצה. וכגון: 

קוטף ענבים ורוצה למלא קערה, כל עוד שלא מילא את הקערה, יכול לקחת 

 )ב"ש קעא( אשכול שלם ולאכול.
 

קצר, וקוטף  כל דין זה הוא דוקא בבעל החצר, אבל המתארח אצל חברו ביקור

 )ב"ש קעא(פירות בחצרו, רשאי לקטוף כל פרי שלם ולאוכלו. 

 

 פירות מקרקע של גוי
ומעשרות, פירות שגדלו בקרקע של גוי, ונגמרה מלאכתם ביד גוי, פטורים מתרומות 

ואסור להפריש מהם, שכבר עשו ולא של גוי.  ]דגן שלך היהודי[ דגנךשנאמר: ראשית 

השלחן ערוך במעמד רבנו הגדול הרדב"ז וכל רבני  חרם על זה, בזמנו של מרן

הגליל. אבל אם נגמרה מלאכתם ביד יהודי, חייבים להפריש תרומות ומעשרות. 

ומכל מקום, מעשר ראשון ומעשר עני, רשאי לקחת בשבילו ולא חייב ליתנו ללוי 

ולעני, כיון שיכול לומר להם: אני באתי מכח איש שאין אתם יכולים ליטול ממנו 

 (. סזתרומות פ"א הי"אבכורות מז ע"ב. )לום. כ
 

אשר על כן, הקונה מגוי ענבים או צימוקים שגדלו בקרקע של גוי, ועשה מהם יין, 

פטור מלהפריש תרומות ומעשרות, כיון שמן הסתם מיועדים הענבים והצימוקים 

או  לאכילה, נמצא שנגמרה מלאכתם אצל הגוי. אבל אם בצר הגוי את הענבים

ת הצימוקים, על דעת שיעשו מהם יין, חייב הקונה היהודי להפריש תרומות הכין א

 (. חזו"ע ברכות נ, נב. עבכחסימן ה יו"ד ח")יבי"א ומעשרות עם ברכה. 

 

אם הגוי קטף את הזיתים על הקונה זיתים מגוי ועשה מהם שמן, יהודי  ,כיוצא בזה

כיון  ומעשרות, תרומותמהשמן להפריש  דעת שיעשו מהם שמן, הרי הוא חייב

שנגמרה מלאכתם אצל היהודי בעשיית השמן. אבל אם קטף הגוי את הזיתים לשם 

אכילה, והיהודי קנה ועשה מהם שמן, הרי הם פטורים מתרומות ומעשרות, כיון 

 )עב(שנגמרה מלאכתם אצל הגוי. 

 

מפעל של שמן השייך לגוי, והפועלים הסוחטים את הזיתים הם יהודים, כיון 

 )פז(של גוי, הרי הם פטורים תרומות ומעשרות. שהמפעל 

 

אף שהיהודי כבש אותם, פטורים מתרומות ומעשרות, כיון  -הקונה זיתים מגוי 

שנחשב שגמר המלאכה היה אצל הגוי. וכדין הקונה מגוי ירקות שלא ראויים 

לאכילה אלא בבישול, שאף שהיהודי בישלם, נחשב שהיה גמר המלאכה אצל 

 (ט. עדכסימן ה יו"ד ח")יבי"א מתרומות ומעשרות. הגוי, ופטורים 
 

 "ל,חונגמרה מלאכתם על דעת להוציאם לשכל  שיצאו לחו"ל, רץ ישראלא פירות

ֲאֶכם :יח( טו במדבר) ר, שנאמומעשרות מתרומות םפטורי ב  ִביא ֲאִני ֲאֶשר ָהָאֶרץ ֶאל בְּ  מֵּ

ֶכם ים, אבל בחוץ לארץ אתם , ודרשו חז"ל, שמה בארץ ישראל, אתם חייבָשָמה ֶאתְּ

 הכ"ב. יבי"א ח"י יו"ד סימן מו. מד( א"פ רומות)רמב"ם ת פטורים.
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כמו פולי סויה הבאים מארצות שנגמרה מלאכתם בחוץ לארץ,  -פירות חוץ לארץ 

 .חייבים בתרומות ומעשרות כלל אינםהברית ומייצרים מהם שמן בארץ ישראל, 
, אבל לא יפרישו מהם על פירות מדרבנןלהפריש ם אבל אם נגמרה מלאכתם בארץ ישראל, חייבי

 הכ"ב. ה"ה נז. ס, רטו( א"פ רומותת ם"רמב) .של ארץ ישראל, כי אינם באותה דרגת חיוב

 

 חשבון השנים למעשר שני ומעשר עני  
כבר התבאר לעיל שמעשר שני נותנים בשנות א' ב' ד' ה' לשמיטה, ומעשר עני 

בין פירות האילן  לא שיש להבהיר את החילוקנותנים בשנות ג' ו' לשמיטה. א

 בענין חשבון קביעת שנים אלו. לתבואה, ירקות וקטניות,
 

 וקטניות תבואהחשבון השנים למעשר 
באחד בתשרי הוא ראש השנה למעשר של תבואה וקטניות. כלומר: כל מין שגדל 

 עד ראש השנה, נקבע מעשרו כפי אותה שנה, שאם אותה שנה היא השנה השניה

לשמיטה, מפריש ממנו מעשר שני. ואם אותה שנה היא השנה השלישית לשמיטה, 

מפריש ממנו מעשר עני. אלא שכמה צריך לגדול, כדי שנחשיב אותו שגדל כבר 

ובקטניות, עיין  .]ובתבואה היינו שגדלה שלישמשיגיע לעונת המעשרות,  -בשנה זו? 

שהגיע לעונת המעשרות עד ראש השנה,  ולכן כל [.מיןזמנו של כל  )מעשר פ"ב ה"ה(ברמב"ם 

מפרישים ממנו מעשר כפי השנה שעברה, אבל אם הגיע לעונת המעשרות לאחר 

חיטים שהגיעו  למשל:ראש השנה, מפרישים ממנו מעשר כפי השנה החדשה. 

 -לשליש גידולם במשך השנה השניה, לפני ראש השנה של השנה השלישית 

עו לשליש רק לאחר ראש השנה של מפרישים מהם מעשר שני, אבל אם הגי

 שלא סעיף קכה(סימן )מפרישים מהם מעשר עני.  -שלישית 

 

 ירקות חשבון השנים למעשר
גם בירקות, ראש השנה למעשר הוא באחד בתשרי. אלא שהמודד אינו לפי עונת 

המעשרות, אלא לפי שעת הלקיטה, ולכן כל שלקט את הירק עד ראש השנה, 

שנה שעברה, אבל אם לקט אותו לאחר ראש השנה, מפריש ממנו מעשר כפי ה

מלפפונים שנלקטו במשך השנה  למשל:מפריש ממנו מעשר כפי השנה החדשה. 

מפריש מהם מעשר שני. אבל אם  -השניה, עד ראש השנה של השנה השלישית 

 (סימן שלא סעיף קכו. ריא) מפריש מהם מעשר עני. -נלקטו לאחר ראש השנה של שלישית 

 

 פירות האילןמעשר נים לחשבון הש
 ]לבד מאתרוג שדינו כדלהלן[.בט"ו בשבט הוא ראש השנה למעשר של פירות האילן, 

שאפשר לזרוע מהם ויצמח,  -כלומר: שחנטו ]והיינו, שכל הפירות שהגיעו לעונת המעשרות 

עד ט"ו בשבט, מפריש מהם מעשר כפי השנה שעברה, אבל אם הגיעו  [כמבואר לעיל

 למשל:לאחר ט"ו בשבט, מפריש מהם מעשר כפי שנה זו.  לעונת המעשרות

מפריש מהם כפי השנה שעברה  -תפוחים שגדלו עד ט"ו בשבט שבשנה השלישית 

מפריש מהם  -דהיינו מעשר שני, אבל אם גדלו לאחר ט"ו בשבט של שלישית 

 (. ב"ש קעג. ריאשלא סעיף קכהסימן ) מעשר עני.

 

 מעשר אתרוגחשבון השנים ל
וג, ראש השנה למעשר הוא בט"ו בשבט. אלא שהמודד אינו מכשהגיע גם באתר
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לעונת המעשרות, אלא לפי שעת לקיטתו, ולכן כל שקטף את האתרוג עד ט"ו 

בשבט, מפריש ממנו מעשר כפי השנה שעברה, אבל אם קטף את האתרוג לאחר 

ט"ו בשבט, מפריש ממנו מעשר כפי השנה של עכשו. ולכן, אתרוגים שנקטפו עד 

מפריש מהם מעשר שני, אבל אם נקטפו לאחר  -"ו בשבט של השנה השלישית ט

 (סימן שלא סעיף קכו. ריא) מפריש מהם מעשר עני. -ט"ו בשבט של שלישית 

 

 שנה אחרתמפירות שנה זו על  תרומה ומעשר
 ןאי, תרם ואם אחרת. שנהשל  פירות על זו שנהשל  מפירותומעשרים  םתורמי אין

 ערבב]בשנה ב' לשמיטה[  אתרוגים קטף למשל: ין המעשר מעשר.ה תרומה, ואתרומה

אע"פ  ,אתרוגים בליל ט"ו בשבט ףקטו וחזר קודם השקיעה, שבט[ד ]י"ט"ו בשבט 

 על זהמ ם ומעשריםתורמי אין ,]ששניהם מעשר שני[ששניהם אותו חיוב של מעשר 

ש מזה על אלו הפירות משנה חדשה, ואלו משנה ישנה. ואם טעה והפרישמפני , זה

 (סימן שלא סעיף נז. חזו"ע ברכות מג) זה, לא הועיל כלום, ויחזור להפריש כהוגן.

 

 

 כמה פרטים בדיני ההפרשה   
 דעת בעל הפירות

אין לאדם להפריש את פירותיו של חברו, מבלי ליידע אותו ולקבל הסכמתו. אולם 

 (סימן שלא סעיף ל)רשאי להביא מפירותיו שלו שהם טבל ולהפריש על פירות חברו. 

 

רשאית להפריש את פירות ביתה, ואינה צריכה לבקש רשות מיוחדת  האשה

 )ב"ש קעח(מבעלה, שבודאי נתונה לה רשות על כך. 

 

הכולל בתוכו פירות וירקות )סופרמרקט(, וכל נוהלי וסדרי  מנהל מפעל מזון

רקות, הרי העבודה מתנהלים על פיו, אף על פי שאינו הבעלים ממש על הפירות והי

הוא תורם ומעשר אף ללא רשות מבעלי המפעל, כיון שהפרשת תרומות ומעשרות 

 )קסט(הם חלק מסדרי עבודתו ודרכי שיווקו שהרי אסור למכור טבל לאחרים. 

 

 שליח
מצוה על בעל הפירות שיפריש בעצמו, שכלל גדול בידינו: "מצוה בו יותר 

ח להפריש, ובלבד שיהא השליח מבשלוחו". אולם במקום צורך, רשאי למנות שלי

בן י"ג שנה או בת י"ב שנה שהגיעו למצוות. ומכל מקום אם הפריש ילד קטן בן י"ב 

שנה או ילדה קטנה בת י"א שנה, הפירות מתוקנים, אך פחות מגיל זה, אין הפירות 

 (סימן שלא סעיפים כט, לג. קמח)מתוקנים, וצריך להפריש שוב. 

 

 אורח

חשוד שלא לעשר, והגישו לפניו לאכול, רשאי האורח  המתארח אצל אדם שהוא

לעשר בלי לקבל רשות מבעל הבית. אך אם אינו חשוד, אלא שהאורח רוצה 

כי בעל הבית מקפיד שלא  ,]והטעם בזהלהחמיר על עצמו ולהפריש, צריך לבקש רשות. 

 ה"ה נט(שבט הלוי. ) .יעשר האורח בלי רשותו[
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 המובחר ביותר
יש את הפירות המובחרים והיפים ביותר, אולם בזמן הזה לכתחילה צריך להפר

שהתרומה אינה נאכלת, רשאי לתרום לכתחילה מהפירות הפחות יפים. אולם 

 סימן שלא) מעשר ראשון ומעשר עני, כיון שנותן אותם ללוי ולעני, יפריש את היפים.

 (. קנדעהסעיפים נב, 

 

, כיון שבלאו הכי לא נותנים ומדין זה למדנו, שהיום רשאי העיור להפריש תרומה

את התרומה לכהן, ואין צריך שיבחר דוקא את היפים, אולם מעשר ראשון ומעשר 

עני לא יפריש, כיון שנותנים אותם ללוי ולעני, וצריך שיראה כדי שיבחר פירות 

 (סימן שלא סעיפים לב, נב. קנד) יפים.
 

 דקדוק בכמות המעשר

אף , שאם ירבה יותר מהמעשר. הפירות על ידי משקל מותכב דקדקבאומד הדעת, אלא י עשרל אין

בהם  מעורבעצמם ש על פי שהפירות מתוקנים והותרו באכילה, עדיין ישנה בעיה בפירות המעשר

ת מהמעשר, פירותיו יאם יפחו .]כי רק עשירית נעשה מעשר, ושאר הפירות שהם יותר מעשירית נשארו טבל[טבל, 

אמנם בימינו לא ו (סימן שלא סעיף עו) יש מהם את הכמות הדרושה.בכלל לא מתוקנים, שהרי לא הפר

שייכת הלכה זו כל כך, כי מאחר ובאמירת הנוסח חל המעשר על הפירות המונחים לפנינו בדיוק 

לפי הכמות הדרושה, ולאחר מכן שאנו נותנים ללוי ולעני, אף אם ימצא שנתנו להם יותר, הרי זו 

 מתנה של פירות מתוקנים.

 

 יש מפירות אלו על פירות אחריםלהפר
התרומה והמעשרות חלק שדהיינו ] Y פירותעבור מהם ולהפריש  X רוצה לקחת פירות

 האם זה מותר? - [Y, עבור X -יופרשו מ 

 

שהם שני זנים נפרדים, כגון:  ף על פימותר להפריש מין על מינו, א -מין על מינו * 

בים, תאנים שחורות וירוקות, כרוב , תפוחים אדומים וצהוענבים אדומים וירוקים

לבן ואדום, דלורית ודלעת. אך אין להפריש ממין על שאינו מינו, כגון תפוח אדמה 

 (רו ,רהסימן שלא סעיף נג. ב"ש קעה. ) רגיל ותפוח אדמה מתוק, וכן כל כיוצא בזה.

 

פירות של  אין להפריש מפירות של ארץ ישראל על -מארץ ישראל על חוץ לארץ * 

 (נח סעיףשלא סימן )ואם הפריש, אין הפירות מתוקנים.  לארץ, וכן להיפך. חוץ

 

פירות  אין להפריש מפירות הפטורים מתרומות ומעשרות על -מהפטור על החיוב * 

ואם הפריש, אין הפירות מתוקנים, וצריך להפריש שוב כדין.  החייבים, וכן להיפך.
 (נח סעיףשלא סימן )

 

ספק. להפריש מפירות החייבים בודאי במעשר, על פירות  אין -על הספק  ודאימה* 

ואם טעה והפריש, התרומה והמעשר חלו, והפירות שהיו בספק מותרים באכילה, 

החלק המופרש ללוי ולעני, שהיו טבל ודאי, כי דהיינו ]אך עדיין אין לאכול מפירות המעשר 

 עד, טבל[פירות המעשר, שארו ונכלל הפרשה לא חלה אולי פירות הספק היו מעושרים, ואם כן ה

 )סימן שלא סעיף ס(. מספק ומעשרות תרומהשוב  םעליה פריששי

 

מפירות שיש ספק אם הופרשו  אין להפריש -ודאי מהספק על הספק. מהספק על ה* 
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מהם תרומות ומעשרות או לא, על פירות אחרים שיש בהם גם כן ספק. וכן אין 

בודאי. ואם טעה והפריש, התרומה להפריש מפירות ספק על פירות החייבים 

, אך ]שהתרומה נעשתה קדש ויש לאבדה, והמעשרות צריכים להינתן ללוי ולעני[והמעשר חלו 

נט.  סעיףשלא סימן )הפירות לא מתוקנים ואין לאכלם עד שיעשר שנית כל סוג בפני עצמו. 

 (ועיין במסכת דמאי פרק ה משנה יא ובמפרשים שם בטעם הדין

 

מאלו  לעשרלו אין תפוחים משתי חנויות ומסופק אם הם מעושרים, הקונה למשל 

באותה קנה את התפוחים  שהרי זה מהספק על הספק. והוא הדין אם על אלו,

 )ב"ש קעו( שונים, שלא יעשר מאלו על אלו. בשני זמנים , אךחנות

 

 תרומות ומעשרות בשבת ויום טוב תהפרש
וב, מפני שדומה למתקן. על כן, תקנו אין מפרישים תרומות ומעשרות בשבת ויום ט

רבותינו שבעל הבית ישאל את בני ביתו בכל ערב שבת, עישרתם? דהיינו האם 

הפרשתם תרומות ומעשרות, מאחר ובשבת יהיה אסור להפריש. ואולם אם הם 

רגילים לקנות את כל הפירות והירקות בהכשר, שבודאי הפרישו מהם תרומות 

 (ס"ד. רעד טשלאו"ח רס ס"ב, ) אול את בני ביתו שאלה זו.ומעשרות כדין, אין צריך לש

 

אם עבר והפריש בשבת, אסור לאכול מהם בשבת בין לו בין לאחרים, אבל אם היה 

שוגג שלא ידע שאסור להפריש בשבת או ששכח שהיום שבת, מותר לאכול מהם 

סוהו בשבת בין לו ובין לאחרים, שכיון שאיסור ההפרשה בשבת הוא מדרבנן, לא קנ

 )רעו(חכמים בשוגג. 

 

 הפרשת תרומות ומעשרות בערב שבת בין השמשות
אינו יודע אם הם מעושרים או לא, רשאי להפריש מהם תרומות ומעשרות ש פירות

אבל פירות  ]הזמן שמהשקיעה ועד צאת הכוכבים, שהוא ספק יום ספק לילה[., 'בין השמשות'ב בערב שבת

בין 'אינו רשאי להפריש מהם ב נם מעושרים[,]שיודע בוודאות שאישהם טבל ודאי 

או שהוא  .ונזכר עתה בבין השמשות קודם לכן,, אלא אם כן היה טרוד 'השמשות

מוכרח דוקא את הפירות הללו לענג בהם את השבת, ואין לו פירות אחרים כיוצא 

בהם לענג את השבת. וכל שכן אם יש לו צורך בפירות האלו לאורחים, שכל זה 

כמבואר בחוברת "השבת בהלכה ו ()חזו"ע שבת א רעז. ערהמצוה שהתירו בבין השמשות.  נחשב צורך

 .ובאגדה"

 

המקבל את השבת קודם השקיעה, ונזכר שלא הפריש תרומות ומעשרות, רשאי 

 )קצש"ע ילקו"י ב תתטז(להפריש. 

 

אצל מכרים שאין ידוע אם מפרישים הם תרומות בשבת  תהמתארחמשפחה 

ואין ביכולתם להפריש עתה מערב שבת, יכול ראש המשפחה ומעשרות או לא, 

לעשות תנאי מערב שבת שיוכל לעשר בשבת כל מה שיגיש חברו בשבת לו 

 )ילקו"י שבת א קכג(ולמשפחתו. 
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 סדר הפרשת תרומות ומעשרות  
 מינימלית ההבנ

ֶנה  קְּ המפריש צריך להבין את מה שהוא עושה: עליו לדעת שבעת ההפרשה הוא מַּ

ֶנה הוא לעניים.  -שירית מפירותיו ללוי, ולפעמים גם כעשירית מפירותיו כע קְּ אלא ]מַּ

, כמבואר לעיל בהרחבה. אבל כשהפירות ללוי ולעני אינו צריך לתת בפועל -כשמפריש מספק ש

עשה שלא כהוגן, אף שאם אינו נותן להם, אך הם טבל ודאי, צריך בפועל לתת להם את חלקם. 

. אך אם הוא חושב בדעתו, שמבין שהוא מקנה להם אותם[ ובלבדילה, פירותיו מותרים באכ

שצריך לקחת רק איזה חלק קטן מן הפירות ולאבדו, ולומר איזשהו נוסח, ואינו 

נראה  מעלה על דעתו שבאמירה זו הוא מחלק כחמישית מפירותיו לאחרים,

רות, צריכים ללמד וגם הממונים שבאים לחנויות כדי להפריש את המעש! שהפירות עדיין טבל

את בעל החנות שידע ויבין שחמישית מפירותיו הוא מחלק כעת לאחרים, אך אם אינו מבין זאת, 

דברי הגאון רבי שלמה זלמן עד כאן תוכן איך אפשר שהממונה הזה יהיה בעלים לחלק מהפירות לאחרים?! 

 . )ב"ש קפח. קצב("לוקאוירבך זצ
 

 את ענין ההפרשה:לכך לצורך הבנת הדברים, נסכם בקצרה 

חלק זה ניתן לכהן ונעשה קודש. והיום מהפירות.  ]חלק זעיר['כלשהו'  - תרומה גדולה

)רטז, יעטפהו בניילון שירקב שם ו או השרפישאין הכהנים יכולים לאוכלו בקדושה, 

 [)רלו(ה ואוכלת. י]ורשאי לתת את התרומה לפני בהמה של כהן, והיא נגשת מאל .רכז(

 

הפירות, גם חלק זה ניתן לכהן ונעשה קודש. והיום שאין מ 1% - תרומת מעשר

 )רטז, רכז( .יעטפהו בניילון שירקב שםו או השרפיהכהנים יכולים לאוכלו בקדושה, 

 .[15%זה  י]ויחד עם תרומת המעשר הרמהפירות נותן ללוי  9% - מעשר ראשון

 .ה שנותר לאחר מעשר ראשון[ממ 15%]שהם  מהפירות לעניים 9%בשנים ג, ו, נותן  - מעשר עני

בשנים א, ב, ד, ה, עליו להפריש כעשירית מן הפירות כדי לאוכלם  - מעשר שני

בטהרה בירושלים. והיום שאי אפשר, מחללים אותם על פרוטה ]ורבע[, ואז יכול 

 .לעיל בהרחבה מבוארוכ לאוכלם כרגיל,

 

ניח כל סוג של כאשר מפריש תרומות ומעשרות, עליו לקבוע מקום, היכן הוא מ

, כדי שלא יפריש שני סוגי מעשר בדרום[ -בצפון, מעשר עני  - מעשר ראשון]למשל: מעשר 

באותם פירות. ולכן בנוסח ההפרשה קבעו מקום לכל סוג של מעשר, כדלהלן. 

וכאשר נותן את הפירות בפועל  זה, אין להזיז את הפירות בעת ההפרשה.ומטעם 

יקפיד לתת ללוי מצד צפון, ולעני מצד  ,ת, כשהפירות טבל ודאי[]באופן שצריך לתללוי או לעני 

]אולם אם טעה ולא ישנה מהמקומות שקבע בהם את המעשרות.  זכיר בנוסח[,פי שה]כדרום, 

אין יודיע להם שהוחלפו לו הפירות בטעות. ו, וללוי ולעניויתן  כזאת מהפירותוהתבלבל, יקח כמות 

 שהפירות לא נעשו קדושים[.המעשר האמיתי, כיון  רותבאם ימצא שהמפריש אוכל את פי חשש

 

 ההפרשה ביאור נוסח
 :]האותיות המודגשות הן מילות הנוסח[כעת נבאר את נוסח ההפרשה 

  מכמות הפירות. [+ 'כלשהו' 1%]לוקח מעט יותר מאחד ממאה 

 ים חולין[נשאר בינתי 1%-את ה'כלשהו' לתרומה גדולה. וה פרישמ]כעת  "תרומה גדולה" הפרשת: 

היכן שהוא נמצא, שלא תמיד הוא בידו, ] דצַ ח בַ נַ ּומֶש  שלקחתי מהפירות[ 1% -ה]ֶאָחד ִמֵמָאה 
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ועוד מעט יעשה אותו ]ֶבל. ר טֶ אֵ ָש יִ  ,[ובפרט כשההפרשה מכמויות גדולות או מכמה מינים

 ֹוֵתריהַ וְ  (.דרָ פְ נִ בְ  ל ִמיןכָ  :וסיףי)אם מעשר כמה מינים  .[אך בינתיים הוא נשאר חולין 'תרומת מעשר',

היכן שהוא נמצא, שלא תמיד הוא בידו ] דצַ ח בַ נַ ּומֶש  [ה'כלשהו' שלקחתי] ֵמֶאָחד ִמֵמָאה

 [1%-בזה קובע מקום לתרומה גדולה, בצפונו של ה]ֲהֵרי הּוא ְתרּוָמה ְגדֹוָלה ְבַצד ְצפֹונֹו  ,[כנ"ל

)אם מעשר כמה מינים  ממאה שעומד להיות 'תרומת מעשר'[. ]על כל הפירות, גם על האחד .לכֹ ל הַ עַ 

 .(ִמינוֹ ָכל ִמין ַעל : וסיףי

 " בידו[כבר ש 1%אותו ישנו את למעשר ראשון, ומתוכם  15%]כעת מפריש  "מעשר ראשוןהפרשת: 

שלקח, עם  1%אותו ] ְשַאר ַהַכמּות ָהְראּוָיהם עִ  ֶבל,ר טֶ אֵ ָש יִ ֶש  יִת רְ מַ אָ ֶש אֹותֹו ֶאָחד ִמֵמָאה 

מהפירות שנשארו לאחר הפרשת  15%בדיוק, כי יש לתת  9%מהפירות. )אך אין זה  9%עוד 

מכל הפירות. לכך אומר 'עם שאר הכמות הראויה', היינו  15%-התרומה, וא"כ זה קצת פחות מ

ם של בזה קובע מקום למעשר ראשון, בצפונ] ,ֶשל ַהֵפרֹות םְבַצד ְצפֹונָ  [הכמות הראויה בדיוק(

 .ֲהֵרי הּוא ַמֲעֵשר ִראשֹון ,(ָכל ִמין ַעל ִמינוֹ ) ,[הפירות

  [לתרומת מעשר שהוציא בתחילה( מה) שמתוך מעשר ראשון 1%-מייחד את ה]כעת  "מעשר"תרומת: 

שהרי צרפנו את האחד ממאה ] ֶשֲעִשיִתיו ַמֲעֵשר ִראשֹון, דצַ ח בַ נַ ּומֶש אֹותֹו ֶאָחד ִמֵמָאה 

על כל ] ל.כֹ ל הַ עַ  ַמֲעֵשרָעשּוי ְתרּוַמת  ,[חלקים, והכל ביחד נעשה מעשר ראשוןלתשעה 

 .(ָכל ִמין ַעל ִמינוֹ ) [המעשר ראשון

 "[כעת, אם צריך להפריש מעשר עני, קובע את מקומו בצד דרום] הפרשת "מעשר עני: 

 {.(ָכל ִמין ַעל ִמינוֹ ) .ל ַהֵפרֹותֶש  םּוַמֲעֵשר ָעִני ִבְדרֹומָ  :אמריצריך להפריש מעשר עני ואם }

 "[אם צריך להפריש מעשר שני, קובע את מקומו בצד דרום, ומחלל אותו על פרוטה ורבע] "מעשר שני: 

ָלל הּוא  ,(ַעל ִמינוֹ  ִמיןָכל ) .ֶשל ַהֵפרֹות םַמֲעֵשר ֵשִני ִבְדרֹומָ ּו :אמריני מעשר שצריך להפריש  אםו} ּוְמחֻּ

שיש להוסיף כשפודים  "חומש"ה]שווי הפירות מחולל על פרוטה. וָוֶרַבע  ַעל ְפרּוָטה ,וֹ ְוחּוְמש

 ,[שמחלל את שאר הפירות פרוטהעל אותה לא על רבע פרוטה אחר, ויהיה מחולל את הפירות, 
 )ב"ש קפה, קצז, רג, רז({. ְלִחלּול ַמֲעֵשר ֵשִני ַבַמְטֵבַע ֶשִיַחְדִתי

 

 הההכנות להפרש
 (195 מוד)כמבואר בע * קודם ההפרשה, עליו לייחד מטבע לצורך חילול מעשר שני ]ורבעי[

 (117 ודבעמ מבואר)כ. זלף מעט מים על הפירות* קודם ההפרשה, י

 .]מכל מין ומין[מהפירות  1% -* יקח בידו מעט יותר מ

, יניח את הפירות באריזה אחת. ואם הם ארוזים בכמה אריזות -* "מן המוקף" 

, ויצמיד אליהן את לא יפתח[ ,]ואם חושש שיתקלקלויפתח את האריזות ויצמידן זו לזו 

אותו אינם ב. ובשעת הדחק יכול להפריש אף שאינם צמודים והחלק שאותו הוא מפריש

אם מפריש כמה מיני פירות יחד, יצמיד כנ"ל כל מין  (.111 עמוד)בהרחבה , וכמבואר לעיל מקום

 )ב"ש קעז( אליהם את החלק המופרש. ומין יחד, וכן יצמיד

 

, שיעשה כעת הפרשותהוא כולל את כל השבברכת ההפרשה  מכיון -היסח הדעת 

בין  סיח דעתולכן לא י עני[, 2 ]תרומה גדולה, מעשר ראשון, תרומת מעשר, מעשר שני

 )ב"ש קפד(. ההפרשהמעשה דבר עד שיגמור את כל לא יו הפרשה להפרשה,

 

 ה לטבל ודאיוההפרש סח הברכהונ
המפריש תרומות ומעשרות מפירות שהם טבל ודאי, וכגון שקטף פירות מהעץ 

 :]בהבנת הדברים כנ"ל[יפריש בברכה. ויאמר כך  -שבחצרו, או שיש לו מטע וכדומה 
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 מכמות הפירות, ומברך: ומעט יותר[ 1%]לוקח מעט יותר מאחד ממאה 

ְלַהְפִריש ְתרּומֹות  ,ם, ֲאֶשר ִקְדָשנּו ְבִמְצֹוָתיו ְוִצָּונּוינּו ֶמֶלְך ָהעֹולָ קֵ ֱאלֹ  ה',ַאָתה  ָברּוךְ 

 .ּוַמַעְשרֹות
 

 ֹוֵתריהַ וְ  (.דרָ פְ נִ בְ  ָכל ִמין :וסיףיכמה מינים  פריש)אם מֶבל. ר טֶ אֵ ָש יִ  דצַ ח בַ נַ ּומֶש ֶאָחד ִמֵמָאה  מר:ווא

כמה  פריש)אם מ .ַעל ַהֹכלּוָמה ְגדֹוָלה ְבַצד ְצפֹונֹו ֲהֵרי הּוא ְתר ,דצַ ח בַ נַ ּומֶש ֵמֶאָחד ִמֵמָאה 

ִעם ְשַאר ַהַכמּות  ֶבל,ר טֶ אֵ ָש יִ ֶש  ֶשָאַמְרִתיאֹותֹו ֶאָחד ִמֵמָאה  .(ִמינוֹ ָכל ִמין ַעל : וסיףימינים 

אֹותֹו ֶאָחד  .שֹוןֲהֵרי הּוא ַמֲעֵשר ִרא ,(ָכל ִמין ַעל ִמינוֹ ) ,ֶשל ַהֵפרֹות םְבַצד ְצפֹונ ָהְראּוָיה

ָכל ִמין ַעל ) על הכל. ַמֲעֵשרָעשּוי ְתרּוַמת  ,ֶשֲעִשיִתיו ַמֲעֵשר ִראשֹון דצַ ח בַ נַ ּומֶש ִמֵמָאה 

 .(ִמינוֹ 

 
 :וסיףיאם צריך להפריש מעשר עני 

ֶשל  םּוַמֲעֵשר ָעִני ִבְדרֹומ

 .)ָכל ִמין ַעל ִמינֹו( .ַהֵפרֹות

 

 :וסיףיעשר שני אם צריך להפריש מ

ֶשל  םַמֲעֵשר ֵשִני ִבְדרֹומָ ּו

 .ַעל ִמינֹו( ִמין)ָכל  .ַהֵפרֹות

 ה',ַאָתה  ָברּוךְ ויברך: 

ר ינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֲאֶש קֵ ֱאלֹ 

ַעל  ,ִקְדָשנּו ְבִמְצֹוָתיו ְוִצָּונּו

 ואומר:. ִפְדיֹון ַמֲעֵשר ֵשִני

ָלל הּוא ְוחּוְמשוֹ  ַעל  ,ּוְמחֻּ

ַבַמְטֵבַע ָוֶרַבע,  ְפרּוָטה

ר ֶשִיַחְדִתי ְלִחלּול ַמֲעֵש 

 .ֵשִני

אם הוא מסופק אם צריך להפריש מעשר 

 עני או מעשר שני, יאמר:

 , ְיֵהאַמֲעֵשר ָעִניְוִאם ָצִריך 

)ָכל  .ֶשל ַהֵפרֹות םִבְדרֹומָ 

ְוִאם ָצִריך  .ִמין ַעל ִמינֹו(

 םְדרֹומָ בִ  , ְיֵהאַמֲעֵשר ֵשִני

ַעל  ִמין)ָכל  .ֶשל ַהֵפרֹות

ָלל הּוא ְוחּוְמש ,ִמינֹו(  ,וֹ ּוְמחֻּ

ַבַמְטֵבַע  ָוֶרַבע, ַעל ְפרּוָטה

ר ֶשִיַחְדִתי ְלִחלּול ַמֲעֵש 

 .ֵשִני

 

היה צריך בוודאות ללוי. ואם  מהפירות[ 9%] "מעשר ראשון"לאחר ההפרשה, יתן 

מהפירות לעניים. אולם רשאי לאכול מהפירות אף  9%יתן  -ני" מעשר ע"הפריש ל

 כשעדיין לא נתן ללוי ולעני, אך יזדרז לתת.
 

 וסח ההפרשה לפירות ספק מעושריםנ
]שאינו יודע אם כאשר מפריש תרומות ומעשרות מספק, כגון: שמפריש מפירות דמאי 

נטע  ר בהלכותא]כמבו, או שמפריש מפירות שהם ספק נטע רבעי הם מעושרים או לא[

 יאמר נוסח זה בלי ברכה. - רות אלו פטורים מתרומות ומעשרות[ירבעי, שפ
 

 :]בהבנת הדברים כנ"ל![ מכמות הפירות. ואומר ומעט יותר[ 1%]לוקח מעט יותר מאחד ממאה 

ֵמֶאָחד  ֹוֵתריְוהַ  (.דרָ פְ נִ בְ  ָכל ִמין :וסיףיכמה מינים  פריש)אם מ. ִיָשֵאר ֶטֶבל דצַ ח בַ נַ ּומֶש ֶאָחד ִמֵמָאה 

: וסיףיכמה מינים  פריש)אם מ .ַעל ַהֹכלֲהֵרי הּוא ְתרּוָמה ְגדֹוָלה ְבַצד ְצפֹונֹו  ,דצַ ח בַ נַ ּומֶש ִמֵמָאה 

 ֶשִיָשֵאר ֶטֶבל, ִעם ְשַאר ַהַכמּות ָהְראּוָיה ֶשָאַמְרִתיאֹותֹו ֶאָחד ִמֵמָאה  .(ִמינוֹ ָכל ִמין ַעל 

אֹותֹו ֶאָחד ִמֵמָאה  .ֲהֵרי הּוא ַמֲעֵשר ִראשֹון ,(ָכל ִמין ַעל ִמינוֹ ) ,ל ַהֵפרֹותֶש  םְבַצד ְצפֹונָ 

. (ָכל ִמין ַעל ִמינוֹ ) .ַעל ַהֹכל ַמֲעֵשרָעשּוי ְתרּוַמת  ,ֶשֲעִשיִתיו ַמֲעֵשר ִראשֹון דצַ ח בַ נַ ּומֶש 

, ַמֲעֵשר ֵשִנייך רִ ם צָ ִא וְ  .(ָכל ִמין ַעל ִמינוֹ ) .ֵפרֹותֶשל הַ  םִבְדרֹומָ  אהֵ , יְ ַמֲעֵשר ָעִנייך רִ ם צָ ִא וְ 

ָלל הּוא ְוחּוְמשוֹ  ,(ַעל ִמינוֹ  ִמיןָכל ) .ֶשל ַהֵפרֹות םִבְדרֹומָ  אהֵ יְ   ע,בַ רֶ וָ  ַעל ְפרּוָטה ,ּוְמחֻּ

ְפרּוָטה בִ  ם,ְוחּוְמָש ם ים הֶ יִ דּופְ  ,יְרָבעַ ע טַ ם נֶ ם הֶ ִא . וְ ַבַמְטֵבַע ֶשִיַחְדִתי ְלִחלּול ַמֲעֵשר ֵשִני

 י.ִחלּול ַמֲעֵשר ֵשִני ּוְרָבעַ ַבַמְטֵבַע ֶשִיַחְדִתי לְ  עבַ רֶ וָ 
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 נוסח מקוצר
הרוצה להפריש ואין לו את נוסח ההפרשה, עליו להתאמץ להשיג את הנוסח ממש, 

אחריו  וכגון שיתקשר לחברו שיש לו סידור, שיקריא לו את הנוסח, והוא יאמר

אינו מועיל לומר: "הפרשת התרומה מילה במילה, ובלבד שמבין מה שאומר. אך 

 קצב()ב"ש קפו.  כמו הנוסח שכתוב בסידור".כדת וכהלכה, והמעשר על פירות אלו, יהיו 

 ספק לחומרא, מועיל לומר כן.מפריש רק מומכל מקום אם 

 

 שגחהה

מות ומעשרות. ומכל ישתדל לקנות פירות בהשגחה, שברור שהפרישו שם תרו

מקום אם קנה פירות ואינו יודע אם הפירות מעושרים או לא, יפריש תרומות 

 ומעשרות מספק בלי ברכה, וכמבואר לעיל בדין פירות דמאי.
 

 ותחנוי

כבר בארנו שמותר לקנות פירות מהחנויות בשוק, אף שיש חשש שבשוק 

מהם תרומות שו הסיטונאים ישנם סוחרים המבריחים את סחורתם, שלא יפרי

מקרקעות רוב הפירות מעושרים, וגם הרבה פירות מגיעים עדיין שוהטעם בזה, כיון ומעשרות. 

 ל(יורה דעה סימן ט חלק  ע אומריבישו"ת ) של גויים, שפטורים ממעשרות.

 

 

  מעשר וידוימצות  
 מן התורה

ֶלה ִּכי: "(טו-יב כו דברים)נאמר בתורה  כַּ ר תְּ שֵּ עְּ רמַּ  ָּכל ֶאת לַּ שַּ ךָ  עְּ בּוָאתְּ ָשָנה תְּ ִליִש  בַּ שְּ  תיהַּ

ת נַּ ר שְּ ֲעשֵּ מַּ ָתה ,הַּ ָנתַּ ִוי וְּ לֵּ ר לַּ גֵּ ם לַּ ָיתו  ָמָנה לַּ לְּ ָלאַּ לּו ,וְּ ָאכְּ ָעֶריךָ  וְּ עּו ִבשְּ ָשבֵּ ָת . וְּ רְּ ָאמַּ וְּ

י  נֵּ ֶהיךָ  ה'ִלפְּ ִית ,ֱאל  בַּ ֶדש ִמן הַּ ק  ִתי הַּ רְּ גֵּ  ,ִבעַּ לַּ ִוי וְּ לֵּ ִתיו לַּ תַּ ם נְּ גַּ ָמָנהוְּ לְּ ָלאַּ ם וְּ ָיתו  ָכל  ,ר לַּ ּכְּ

ָך ֲאֶשר ִצִּויָתִני ָותְּ ִתי ִמ  ,ִמצְּ רְּ א ָעבַּ ִתיל  א ָשָכחְּ ל  ֶתיָך וְּ ו  ִני ִמֶמּנּו .ִמצְּ א  ִתי בְּ לְּ א ָאכַּ א  ,ל  ל  וְּ

א ָטמֵּ ִתי ִמֶמּנּו בְּ רְּ ת ,ִבעַּ מֵּ ִתי ִמֶמּנּו לְּ א ָנתַּ ל  ל  ,וְּ קו  ִתי בְּ עְּ ָהיה' ָשמַּ ל ֲאֶשר יִת ָעִש  ,ֱאל  כ  י ּכְּ

ִים. ִצִּויָתִני ָשמַּ ָך ִמן הַּ שְּ ן ָקדְּ עו  ִקיָפה ִממְּ שְּ ל ,הַּ ָראֵּ ָך ֶאת ִישְּ מְּ ךְּ ֶאת עַּ ת ָהֲאָדָמה  ,ּוָברֵּ אֵּ וְּ

ָתה ָלנּו תָ  ,ֲאֶשר ָנתַּ עְּ בַּ ֲאֶשר ִנשְּ ינּו ּכַּ תֵּ ֲאב  ָבש, לַּ ת ָחָלב ּודְּ ופסוקים אלו הרי  ".ֶאֶרץ ָזבַּ

 ר".הם פרשת "וידוי מעש

 

חוקי את כל ו פרשנולהגיד בפינו שה ,דות לפני ה' ברוך הואווינו להתוושנצטוהיינו, 

חלה, תרומה גדולה, מעשר הפרשת ] המעשרות והתרומות מתבואותינו ומפירותינו

ו א נשאר כלום מהם ברשותנו שלא נתנ, ושלראשון, תרומת מעשר, מעשר שני ומעשר עני[

שמתוודה שעשה מצוות אלו כדת וכהלכה.  ,"מעשרוידוי "נקרא מצות האותו, וזהו 
 (החינוך מצוה תרז)

 
 

 טעם המצוה ומהותה
הוא  ,לפי שסגולת האדם וגודל שבחו זו, משרשי מצוה: (מצוה תרז)כתב בספר החינוך 

גם שאר בעלי חיים  ,שאילו מצד יתר התנועות .שהוא יתר בו על כל הנבראים ,בוריהד

בורם שהוא ההוד הגדול ימלפסול ד םבה מבני אדם שיראייתנועעו כמוהו, ועל כן יש הר
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, וגם כי הוא יותר מלחטוא במעשה. ובהיות ענין המעשרות והתרומות דבר גדול ,שבהם

 ם,, היה מחסדיו עלינו כדי שלא נחטא בה]שבט לוי[ ית משרתי האליבה תלויה מח

נעיד על עצמנו וגם ש .ושלא ליגע וליהנות בהם בפועל םלהזהירנו עליהם להפריש אות

 כבנו דבר מהם, וכל כך כדי שנזהר מאד בענין.יולא ע ,קרנו בהםישלא ש בפינו
 

 

 ביעור מעשרות
כל מי שיש ברשותו פירות שהם טבל או ספק טבל, חייב להזדרז ולהפריש מהם 

שבשנה הרביעית לשמיטה, וכן  תרומות ומעשרות, עד ערב יום טוב שביעי של פסח

ויחלל  ]ובטבל ודאי יתן ללוי ולעני[,של פסח שבשנת השמיטה,  עד ערב יום טוב שביעי

, וכן לא ישאיר את מעושריםאת המעשר שני, ולא ישאיר בביתו פירות שאינם 

וזהו  .[מבואר לעילכ ,חללו על פרוטה, ויאבד את הפרוטהורשאי ל]המטבע שמחלל בו 

ביתו, ונותן הנקרא: "ביעור מעשרות", דהיינו שמבער ומוציא את כל המעשרות מ

 למי שצריך ליתן.

 

 זמן וידוי המעשר
למחרת ביום טוב שביעי של פסח בתפילת המנחה, קוראים את הפסוקים שהבאנו 

שהפריש את כל לעיל שהם פרשת: "וידוי מעשר". ובדברים אלו מתוודה לפני ה' 

 )רפ( התרומות והמעשרות כדת וכדין.

 

 בית המקדש
, שכיון שכל אדם שיבנה במהרה בימינו המקדשמצוה זו נוהגת אף היום שחרב בית 

)הרמב"ם חייב לבער מעשרותיו עד ערב שביעי של פסח, עליו גם להתוודות על זאת. 

 (. רפוכסף משנה

 

 קיום המצוה
רשאי כל אחד לקרוא בעצמו את הפסוקים הנ"ל מתוך החומש. ואם רוצים, קורא 

יבור קורא מתוך ספר שליח הציבור בקול רם וכולם שומעים. והמנהג ששליח צ

התורה בלי ברכות, בסיום "ובא לציון" קודם הקדיש שלפני העמידה. וכשחל שביעי 

של פסח בשבת, מוציאים שני ספרי תורה, ולאחר קריאת התורה של פרשת השבוע 

במנחה, קורא את הפסוקים של "וידוי המעשרות" בספר התורה השני, בלי ברכות 

של מרן הראשון לציון רבנו עובדיה יוסף הכ"מ.  לפניה ולאחריה. וכן היה מנהגו
 )רפב(

 

 לא ישבע מצוות אוהב מצוות
מחמת שמצוה זו אינה מצויה כל כך, כי היא אחת לשלוש או ארבע שנים, לכן 

לצערנו הרב השכחה מצויה בה, ולא רבים מקיימים אותה, על אף שנפסק במפורש 

אין בית המקדש קיים. על כן, ברמב"ם ובשלחן ערוך, שמצוה זו נוהגת אף בזמן ש

על כל ציבור יראי שמים להחזיר עטרה ליושנה, ובכל בית הכנסת יקיימו מצוה זו 

 כהלכה, וכולנו תקוה שיזכנו בורא עולם בקרוב ממש לקיים מצוה זו בבית המקדש.
 

מצות עשה : ד(קמ-קמ פיםסעי סימן שלא)שלחן ערוך ומרן ה (יאפרק  רבעי ונטע שני מעשר)הלכות כתבו הרמב"ם 
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]הפרשת חלה, תרומה גדולה, מעשר  כל המתנות שבזרע הארץאת  םודות לפני ה' אחר שמוציאיולהת

וידוי זה אלא  םודיו. ואין מת"וידוי מעשר" :, וזהו הנקראראשון, תרומת מעשר, מעשר שני ומעשר עני[

השישית, כמבואר  ]דהיינו אחר השנה השלישית ואחר השנה", מעשר עני"בה  םאחר השנה שמפרישי

בשנה ו ,רביעיתבשנה היום טוב האחרון של פסח ששל מנחה תפילת ב ם?דיואימתי מתוו לעיל[.

בית זמן שבין בו . וכל היום כשר לוידוי המעשר.ולא בלילה אלא ביום םודיואין מתו שביעית.ה

אמר בכל לשון. וידוי זה נו דות.וחייב לבער ולהתו המקדש קיים, ביתבזמן שאין בין המקדש קיים, ו

דה עד שלא ישאר אצלו אחת מהמתנות. ואינו מתוודים. וודות כאחד, מתווואם רצו רבים להת

הגאון  פסקו הלכה למעשה בזמנינו,כן ע"כ. ו. םודיומת תוערב יום טוב האחרון היה הביעור, ולמחר

ישראל כתב,  טוקצינסקי בספרו ארץהרב האדר"ת, עמודי אש, תורת הארץ, נתיבי עם ועוד. והגאון 

שעל פי הוראת מרן הגאון האדר"ת נהגו בירושלים אנשי מעשה המהדרים במצוות, לקרוא את 

 בקובץ מבית לוי. "כוכ פרשת "וידוי מעשר" בספר תורה בציבור במנחה של יום טוב האחרון של פסח.

 

 נשים
נשים פטורות ממצות "וידוי מעשר", אך כיון שהדבר נתון במחלוקת, טוב שגם הן 

ן את הפסוקים בעצמ נהקראתאו שמפי השליח ציבור תשמענה את קריאת הפרשה 

 )רפד( חומש או מתוך החוברת.המתוך המובאים לעיל 

 

 ברכת ה'
כך , עלינו שגזרת מה עשינובוידוי המעשר, אנו מבקשים מהקב"ה, כשם שאנחנו 

תַּ  ִאם: ")ויקרא כו ג( אמרנשכמו לברכנו, הבטחתנו ש מה אתה עשה ֻחק  כּו יבְּ לֵּ ִתי... תֵּ ָנתַּ  וְּ

יֶכם מֵּ ִעָתם ִגשְּ  כו טו( רש"י דברים)...". בְּ

 

שבפרשת טוב לקרוא את הפסוקים  לאחר שקרא את פרשת "וידוי מעשר", ,על כן

: כל הקורא פסוק בזמנו )מסכת סנהדרין קא ע"א( כמו שאמרו חז"ל ,להלןבחוקותי המובאים 

ָדָבר: "(ו כגמשלי ט) מביא טובה לעולם, שנאמר - ב וְּ ה ּטו  ִעתו  מַּ )מסכת נו יונה אר רביבו". בְּ

תו, כמה הוא טוב מפני שבני אדם מכירים יכי הדבר האמור בע": ברכות כא ע"ב(

, תמיד ומרגישים במעלתו. ואף על פי שקריאת הפסוקים טובה לכל העולם בכל זמן

ה ם באותהוא יותר טוב, מפני שמועיל לבני אד ,אבל כשקורא כל פסוק בזמנו

 ."קריאה, ונמצא שמביא טובה לעולם
 

ַ֖י ֹּת  ֻחק  כו   ִאם־ב ְּ ֵ֑ לֵּ ֵּ ת ַ֣י ת  וֹּ ֶאת־ִמצְּ ֔רו   וְּ מְּ ְּ ש  ַ֖ם ת ִ יתֶ ֲעש ִ ִּ֥י: אֹּת ָֽם ו  ִ ת  ת  נ  יֶכַ֖ם וְּ מֵּ ְּ ֵ֑ם ִגש  ִעת   ה ב ְּ נ ָ֤ תְּ נ   וְּ

ֶרץָ֙  ָ֙ א  ה   ה  בו ל ֔ ץ יְּ ִּ֥ עֵּ ה וְּ ֶדַ֖ ש    ִּ֥ן ה  ֵּ וֹּ  ִית  יָֽ רְּ ִ יג: פ  ִּׂ֨ ִ ִהש   ֶכִּ֥ם וְּ ָ֙ ל  ִיש  ָ֙ ירֶאת ד   ִצ֔ יר ־ב   ִצַ֖ יג ו ב  ַ֣ ִ ש   ע י  ר  ֵ֑  ֶאת־ז 

ֶָ֤ם ת  לְּ ֲאכ  ֶכםָ֙  ו  מְּ חְּ ע ל  ב  ֹּ֔ ש  ִּ֥ם ל  ֶ ת  בְּ יש   ח ִוָֽ ֶבַ֖ט  ם ל  ֶכָֽ צְּ רְּ א  ִָ֤י: ב ְּ ת  ת  נ  םָ֙  וְּ לוֹּ ֶרץ ש   א ֔ ַ֖ם ב   ֶ ת  בְּ כ  ְּ ין ו ש  ַ֣ אֵּ  וְּ

יד ֲחִרֵ֑ י מ  ִּ֞ ת ִ ב   ְּ ִהש  ה וְּ י  ָ֤ הָ֙  ח  ע  ֶרץ ר  א ֔ ֶרב ִמן־ה  ֶחַ֖ ר וְּ ֲעבִֹּּ֥ ֶכָֽ  לֹּא־ת  צְּ רְּ א  ַ֖ם :םב ְּ ֶ ת  פְּ ד   ו רְּ

יֶכֵ֑ם בֵּ ו   ֶאת־אֹּיְּ לִּ֥ פְּ נ  יֶכַ֖ם וְּ נֵּ ֶרב ִלפְּ ָֽ פו ָ֙  :ֶלח  דְּ ר  ם וְּ ָ֤ ֶ הָ֙  ִמכ  ה ֲחִמש    א ֔ ִּ֥ה מֵּ א  ַ֖ם ו מֵּ ֶ ה ִמכ  ב ַ֣ ב  פו   רְּ ֵֹּ֑ ד   ִירְּ

֧לו   פְּ נ  ם וְּ יֶכֶ֛ בֵּ יֶכִּ֥ם אֹּיְּ נֵּ ֶרב ִלפְּ ָֽ יִתי :ֶלח  ִנַ֣ ם ו פ  יֶכ֔ יתִַ֣י ֲאלֵּ רֵּ ִהפְּ ם וְּ ֶכ֔ ַ֖י ֶאתְּ יתִ ֵּ ב  ִהרְּ ֶכֵ֑ם וְּ  ֶאתְּ

ִּ֥י ֲהִקימִֹּת ַ֖י ו  ִריתִ ם ֶאת־ב ְּ ֶכָֽ ִּ֥ם: ִאת ְּ ֶ ת  לְּ ֲאכ  ַ֖ן ו  ש   ֵ֑ן י  ש   ן נוֹּ ש  ָׁ֕ י  י וְּ ִּ֥ נֵּ ְּ ש   ִמפ  ַ֖ ד  יאו   ח  ִצָֽ וֹּ ִּ֥י: ת  ִ ת  ת  נ  י וְּ ִנַ֖ כ   ְּ  ִמש 

ֶכֵ֑ם כְּ תוֹּ ל ב ְּ ִּ֥ ע  א־ִתגְּ לָֹּֽ ַ֖י וְּ ִ ש  פְּ ם נ  ֶכָֽ יָ֙ : ֶאתְּ ת ִ כְּ ל   ה  ִהתְּ ם וְּ ֶכ֔ כְּ וֹּ תַ֣ יִתי ב ְּ ִּ֥ יִ ה  ֶכַ֖ם וְּ אלִֹּהֵ֑ים ל  ָֽ ַ֖  לֵּ ֶ ת  א   םוְּ

י ־ִלִּ֥ יו  הְּ ם ת ִ ע ָֽ י: לְּ ם ה' ֲאִנִּ֞ יֶכֶ֗ הֵּ ר ֱאלָֹּֽ ִֶּׂ֨ אִתי ֲאש  צֵָּ֤ ֶכםָ֙  הוֹּ ֶרץ ֶאתְּ ֶאַ֣ ִים מֵּ ֔ ר  ת ִמצְּ יִֹּּ֥ הְּ ֶהַ֖ם ִמָֽ  ל 

ים ִדֵ֑ ֹּרָ֙  ֲעב  ב  ְּ ֶאש  ת ו  ם מֹּטַֹּ֣ ֶכ֔ ךְּ  ֻעל ְּ ִּ֥ לֵּ אוֹּ ֶכַ֖ם ו  ו ת ֶאתְּ ִמי ָֽ מְּ וֹּ  .קָֽ
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 מצות יישוב ארץ ישראל  
 

 דברי אגדה  
אליה; כמה  -שו של יהודי. כמה דמעות נשפכו בגעגועים משאת נפ -ארץ ישראל 

אליה; כמה  -אליה; כמה רגליים דרכו על קוץ ודרדר, כשמגמתם  -לבבות הלמו בתקוה 

 אליה! -ימים, נהרות, הרים ומדברות, נחצו בנחישות, בדרכם 
 

ָתה ָבא" ָתּה ִּכי ָהָאֶרץ ֲאֶשר אַּ ִרשְּ א  ,ָשָמה לְּ ֶאֶרץל  ִים כְּ רַּ ָצאֶתם ִמָשםיִה  ִמצְּ  ֶאֶרץ... א ֲאֶשר יְּ

ש א   ה' ֲאֶשר ֶהיָך דרֵּ י ָתִמידָתּה ֱאל  ינֵּ רֵּ  ה' עֵּ ֶהיָך ָבּה מֵּ ֲחִרית ָשָנהאֱאל  ד אַּ עַּ ָשָנה וְּ !" ִשית הַּ
 יב(-)דברים יא י

 

: ארץ ישראל היא ארץ )בספרו משיח אלמים(כתב הגאון רבי יהודה כלף זצ"ל, ממגורשי ספרד 

של  ]ארמון[ארץ שאוירה מחכים, ואין תורה כתורתה. ארץ ישראל היא פלטרין  הקודש,

מלך, ומסוגלת ליראת שמים ולעבודת ה'. "כל הדר בארץ ישראל, דומה כמי שיש לו 

. וכשאילצו את דוד המלך ע"ה לגלות ממנה, התאונן ואמר: "כי (ע"ב קי כתובות) אלוה"

 גרשוני היום מהסתפח בנחלת ה'!".
 

 את ישראל ארץ בתחומי מנשקים היו החכמים גדולי: (יא-י פ"ה מלכים הלכות) ם"רמבה אומר

 .יחוננו עפרה ואת אבניה את עבדיך רצו כי: אומר הוא וכן, בעפרה ומתגלגלים אבניה
 

אפילו יש לי ארמונות  -אמר דוד המלך: "בחרתי הסתופף בבית ה', מדור באהלי רשע" 

ון על הסף בארץ ישראל, ולאכול סיפוף של חרובים, וטרקלינים בחוץ לארץ, בחרתי ליש

 מאכל בהמה!
 

וכתב על כך רבנו חיים פלאג'י זצ"ל, רבה של איזמיר: "וכמו זה ראינו בכמה עשירי עם 

בדורנו, כמו דודי ג'יבילי, יעקב רבי, ומורנו גרשון שאול וכיוצא בהם כמה וכמה, שעזבו 

לדור בבית צר ולחם צר לאכול, מחיבת היכל מלך ומעדני מלכים והלכו לארץ ישראל 

. ועוד כתב: "אני הגבר ראיתי בעיני כמה בעלי בתים שהלכו ים(י)זכירה לחארץ ישראל! 

וכשנזכרים מארץ ישראל זולגות עיניהם  [שבארץ ישראל ]עלייה לקברי צדיקיםלזיהרה 

 דמעות שליש, והם מתאווים מתי יזכו לדור שם דירת קבע, ונפשם קשורה שם מכל

תאווה שיש בעולם. הגם שאינם יודעים מעלתה וערכה, כמו שיודעים לומדי התורה!" 
 תרנח( במדברמעיין השבוע )ארצות החיים. 

 

 שהיו ,יהושע רבי אחי בן חנניה ורבי ,חרש בן מתיא ורבי ,בתירא בן יהודה ברבי מעשה

 עיניהם פוזק, ישראל ארץ של הגבול לסוף וכשהגיעו, לארץ לחוץ ישראל מארץ יוצאים

ֶתם" :הזה המקרא וקראו, בגדיהם וקרעו דמעותיהם וזלגו ֶתם ָתּהא   ִויִרשְּ בְּ : ָבּה ִוישַּ

ת ָּכל ת אֵּ ֲעשו  ֶתם לַּ רְּ מַּ ֶאת ּושְּ ֻחִקים וְּ ָפִטים הַּ ִמשְּ  ארץ ישיבת מצות ששקולה ללמדך -" הַּ

 (ראה פרשת ספרי) .למקומם ובאו וחזרו !תוהמצו כל כנגד ישראל
 

 "ארץ ישראל בלי תורה, כגוף בלי נשמה!" -עלינו לדעת וזאת 
 

כאילו עברה בארמון המלך,  -עיני ה' אלוקיך בה. העובר בה עבירה  -כי ארץ ישראל 

כאילו קיימה לעיני המלך, בארמונו! "לכן יחרד כל אדם בבואו אל  -והמקיים בה מצוה 

ץ, וידע כי בבית המלך ארץ ישראל להיות ירא שמים כפל כפליים ממה שהוא בחוץ לאר

 )חרדים פרק נט(הוא יושב!". 
 

כי "מדינת ישראל" אפשר להקים גם באוגנדה. אבל "ארץ ישראל" יש רק אחת. נשתדל 

 ביישובה, ונשמור על קדושתה!
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 הלכות יישוב ארץ ישראל   

 מן התורה
 מצות ישוב ארץ ישראל היא מצוה מן התורה, ונוהגת גם היום שבעוונותינו הרבים

חרב בית המקדש, וחמורה מצוה זו מאוד, עד ששקולה היא כנגד כל המצוות. וכתב 

 שרובה בעיר אפילו ישראל בארץ אדם ידור לעולם :(ב"יה ה"פ מלכים הלכות)הרמב"ם 

 לחוצה היוצא שכל, ישראל שרובה בעיר ואפילו לארץ בחוצה ידור לאו גויים,

 בודה זרה. ע"כ.ע עובד כאילו לארץ
 

 ואםכיבוד אב 
 להוריו להצטרף כדישכוונתו לרדת  אפילו ,לארץ לחוץ ישראל מארץ לרדת אסור

 לחוץ לרדת ותרומכל מקום מ .ואם אב כיבוד מצות ולקיים לארץ בחוץ הדרים

 (סט סימן ג חלק דעת יחוה). ישראל לארץ ולחזור ,הוריו פניאת  לקבלכדי  לארץ

 

והוריו מתנגדים שלא יעלה, אין הגר בחוץ לארץ ורוצה לעלות לגור בארץ ישראל, 

לבן לשמוע להוריו, כיון שמצוה היא לעלות לארץ ישראל, ואסור לבן לשמוע 

להוריו כשמצווים אותו לעבור על דברי תורה, שהרי גם הוריו חייבים לעלות לארץ 

 עלחס ושלום  עונש לבן ואין ישראל, כפי ציווי הבורא יתברך, וכבוד הבורא קודם.

ויכבדם  עמו לעלות יכולים וריוה גם שהרי, ואם אב כיבוד צותמ מקיים שאינו

ומכל מקום אם הוריו מבוגרים מאוד, ואין אפשרות שאחרים ישמשו  .בארץ ישראל

 הגאון, מרוטנבורג ם"מהרכן פסקו ה אותם כאוות נפשם, ישאל חכם מורה הוראה כיצד לנהוג.

 (סטסימן  גלק ח דעת חוהי)ועוד.  אר'נג יהודה שמחת ,צדקה מעיל ת"שו ,ט"המבי
 

 מצוהוחשיבות החומרת 

 כיבוד למצות לחוש צריך ואינו, ישראל לארץ לעלותהבן  חייב זה תוכן תשובת הגאון המבי"ט:ו

 תלמוד? לו ישמע יכול ,אבידה תחזיר אל אביו לו אמר אם :(א"ע ו) ביבמות שאמרו וכמו, ואמו אביו

 הרי כאן וכן .בכבודי חייבים כולכם', ה אני ,שמורות שבתותי ואת ,תיראו ואביו אמו איש, לומר

 םליוע הכל (,ב"ע קי) כתובותמסכת ב ששנינו כמו, ישראל בארץ ולדור לעלות חייבים ואביו הוא

 לעלות יכולים הם גם שהרי, ואם אב כיבוד מצות מקיים שאינו על עונש לבן ואין. ישראל לארץ

 עשה מצות שהיא, אבידה השבת של עשה צותבמ שאפילו מוכח ל"הנ ביבמות ומהגמרא. עמו

אפילו פטרה התורה את החכם להשיב אבידה אם ו, ימחלהל שניתנה קלה מצוה שהיא, שבממון

ה ישיב מצות שכן כל, ואם אב כיבוד מצותאת  דוחההשבת אבידה  כן פי על אףו, כבודו לפי אינה

 אביו בקול ישמע שלא ,שבתורה תוהמצו כל כנגד ששקולה מאוד חמורה שהיא, ישראל ארץב

 . ע"כ.המצוה קיום בעדו שמעכבים ואמו

 

 לימוד תורה
, וכגון שאינו מוצא תורה ללמודבמטרה  לארץ לחוצה ישראל מארץ צאתמותר ל

מקום לימודים מתאים בשבילו בארץ ישראל, שאין אדם לומד אלא במקום שליבו 

 ה"פ מלכים ם"רמב) ור.ישראל אבל להשתקע שם, אס לארץאחר כך  חזורבלבד שיוחפץ. 

 (, ובכסף משנה שםה"ט

 

, בגולהש אחינול תורה למדמארץ ישראל לחוץ לארץ במטרה ל לצאת מותר

שדבר זה אין ערוך אליו, שמכתת רגליו וטורח . ה' טהורה וביראת בתורה ולחזקם

את הפסוק  )סוכה מט ע"ב(לארצות הגולה ללמד תורה ודעת את העם. ועליו דרשו חז"ל 

)כתובות נ חסד על לשונה", זה הלומד תורה ומלמדה לאחרים. וכן דרשו עליו  "ותורת
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את הפסוק, "הון ועושר בביתו וצדקתו עומדת לעד", זה הלומד תורה ומלמדה  ע"א(

סיכמו איתו ש הזמן סתייםה אם אפילומחשיבות הענין ומעלתו כל כך, ו לאחרים.

 עד, ולהאדירה תורה להגדיל, ודעת תורה םללמדו להמשיך רשאי ללמד שם,

 (סימן נז "ד ח"היחו). ישראל לארץ ויחזור, באמת מתאים מקום ממלא ימצאש
 

 פריה ורביה
, וכגון שאינו מוצא בת זוג המתאימה לו אשה לישאמותר לצאת לחוץ לארץ כדי 

 לארץאחר כך  חזורבלבד שיו בארץ ישראל, או שהציעו לו אשה מחוץ לארץ,

 (, ובכסף משנה שםה"ט ה"פ מלכים ם"רמב) קע שם, אסור.ישראל, אבל אם מטרתו להשת

 

 סחורה
להרוויח יותר, וכל שכן שמותר לצאת כדי  לצורך סחורה ץ לארץמותר לצאת לחו

וכגון להישפט איתם שם בבתי המשפט שלהם,  גויים,ה מןאת ממונו  להצילכדי 

 (ובכסף משנה שם, ה"ט ה"פ מלכים ם"רמב) שתקע שם.ואינו מישראל,  לארץ וזרחבלבד שו

 

 לשומעים ינעם
 ולהרבות להתעשר קבע ישיבת שם ויושבים לארץ לחוץ ישראל מארץ היורדים

, חמדה בארץ ומואסים, הבשר סיר על ולהתענג, להם לא משכנות ולרשת נכסים

 לבניהם יגרמו ולפעמים. אחריהם ולזרעם להם גלות וגורמים, מנשוא נםועו גדול

 "ללחו ישראל מארץ היוצא כל :ל"חז אמרו ועליהם. יםבין הגוי והתבוללות מיעהט

 מנכסיהם לרדת וסופם. אלוה לו שאין כמי ודומה, זרה עבודה עובד כאילו

 להשפיע לנסות וצריכים, מהם להתייאש אין מקום ומכל. כל בחוסר שאריולה

 לך שאין, לתורה בניהם את ולחנך הקדושה נולארצ לשוב נועם בדרכי עליהם

, ויעלו מעלה מאוד גהיש אחריתם ,מצער ראשיתם ואם. ישראל ארץ כתורת תורה

 ובאו ,ישובון' ה ופדויי :לה י. נא יא(ישעיה ) הנבואהבנו במהרה  םקויתש רצון ויהי. מעלה

 (נז 'סי ה"ד יחו) , ששון ושמחה ישיגו, ונסו יגון ואנחה.ראשם על עולם ושמחת ,ברנה ציון
 

 טיול

 .הדיןהם שדבר זה הוא אסור מן יול, יש להעיר להיוצאים לחוץ לארץ למטרת ט
 (נז סימן ה "דיחו) (בית יוסף ובמשנה ברורה שם, ובד"ס ברמב"ם ובשלחן ערוך )תקלא וכן נפסק כמבואר בגמרא )מועד קטן יד ע"א(,

 

 השתטחות על קברי הצדיקים
יש נוהגים לעלות לקברות הצדיקים ולהתפלל שם לפני השם יתברך על כל צרה 

תבוא, כדי שנשמות הצדיקים יבקשו רחמים עלינו לפני כסא כבודו יתברך,  שלא

ובפרט כשמתפללים שם בתשובה ובלב נשבר ונדכה. על כן, מותר לצאת מארץ 

יקים, כל שדעתו לחזור לארץ ישראל לחוץ לארץ, כדי להשתטח על קברי צד

 נז( מןה סיחלק  תה דעיחו)שו"ת כיון שיש בזה ענין של מצוה שיתפללו עלינו.  ,ישראל

 

השתטח על קברי אבותינו נה ו: כלב בן יפ)סוטה לד ע"א(וכן אמרו חז"ל  ,הר הקדושובזכן מבואר 

חיים  נום שאנצל מעצת המרגלים". וכתב רבהקדושים בחברון, ואמר: "אבותי, בקשו עלי רחמי

ים שם, ראיתי י, ואוכלים ושותים ושמח"בשר מר על קברוללכת בל"ג לע המנהג שנהגועל ויטאל, 

 )יחו"ד ה לה, נז(... וכל אנשי ביתו וישב שם שלשה ימיםלמורי האר"י ז"ל שהלך לשם בל"ג לעמר, הוא 
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יה לקברי הצדיקים, מפני ביטול תורה, שהרי עוסקים בתורה, לא נכון שירבו בעלה

מצות תלמוד תורה שקולה כנגד כל המצוות כולם, ואין לך מידה טובה מעסק 

כאשר היה  . והגאון המקובל האלהי רבנו מרדכי שרעבי זיע"א,"ה מכ"ב()אבות פהתורה 

שומע על בחורים העוסקים בתורה, שרוצים לנסוע לקברי צדיקים, היה אומר להם: 

"אתם מחפשים לטייל? תשבו ותעסקו בתורה, התורה היא למעלה מכל!" ומכל 

שתדלו מקום פעם בכמה זמן שמרגישים שיש להם צורך, רשאים ללכת, אך י

שנסיעתם תלווה בדברי חכמה ויראת שמים, ולא בדברים בטלים חס ושלום. וברוך 

ה', היום מצוי לכל אדם מכשיר "נגן", שיכול לשמוע ממנו שיעורי תורה בהליכתו 

 ובנסיעתו, ומקיים בזה מצות תלמוד תורה.

 
 

 במירון רבנו עובדיה יוסף זצ"ל מרןרבי שמעון בר יוחאי מחכה ל
ת תשכ"ב, עת חברי השיעור בבית הכנסת "שאול צדקה" בשכונת "בית היה זה בשנ

ישראל" סיימו מסכת שבת, יחד עם רבם הגאון רבי יוסף עדס זצ"ל, והחליטו לקיים את 

סעודת הסיום במירון אצל ציונו הקדוש של התנא האלהי רבי שמעון בר יוחאי זיע"א. 

רבי יהודה צדקה,  בי ישועה עטיה,נים רגאוגדול וחשוב זה, הזמינו כמה רבנים למעמד 

רבי בן ציון אבא שאול זצ"ל ועוד. גם את פני רבם מרן זצ"ל חילו התלמידים בבקשה 

אחר השיעור בסיום, ובפרט שהם תלמידיו הקבועים בשיעורו בהלכה, ל שהרב ישתתף

 . אך הרב נענה בשלילה, היות שהנסיעה ותוצאותיה יגרמו לו ביטול תורה.בגמרא
 

בלילה, ורבי משה חי שרבאני ז"ל, גבאי בית המדרש "שושנים לדוד", עלה  11:55השעה 

על יצועו, ובחלומו הוא רואה את המקובל האלהי בעל "כף החיים", מדבר אליו 

ומצווהו: "לך לחכם עובדיה ותאמר לו שרבי שמעון בר יוחאי מחכה לו במירון לסיום 

ר מהחלום ואמר לעצמו "חלומות המסכת, ישנה שם הארה גדולה". ר' משה חי התעור

שוא ידברו", וחזר לשנתו. אך "ויישן ויחלום שנית", ושוב בחלום מדבר בו בעל "כף 

החיים": "למה חזרת לישון, אמרתי לך שרבי שמעון בר יוחאי מחכה לחכם עובדיה 

שיבוא לסיום". מיד התעורר ר' משה חי והבין שעל הישנות החלום פעמיים, יש דברים 

א התלבש, ושם את פעמיו אל ביתו של מרן רבנו הגדול זצ"ל, והודיעו על דבר בגו. הו

בלילה, ורבנו הבין שצריך זה עתה לצאת למירון. שכרו  35:/1החלום. השעה היתה 

אשר דרכו [ 11גיל ב]מונית ונסעו אל הציון הקדוש. ויש לציין, כי זאת הפעם הראשונה 

 אותו זמן לא נסע, מפאת ביטול תורה.רגלי מרן זצ"ל במירון בקבר רשב"י, שעד 
 

שעת סעודת הסיום, ראו לפתע כולם, שרבם הנערץ הגיע. המה  -בלילה  55:/בשעה 

ראו כן תמהו, ביודעם שרבנו נחוש בדעתו לא להגיע. משראו את ר' משה חי מתלווה 

 אליו, אמרו יש דברים בגו. אז סיפר להם ר' משה חי את כל הקורות אותו. "ועל הישנות

". אמר להם ר' וממהר האלוקים לעשותוהחלום פעמיים, כי נכון הדבר מעם האלוקים, 

 05-]לפני למעלה ממשה חי בודאי קפצה לנו הדרך, כי לגודל המרחק, ובפרט באותם הימים 

שכבישים רבים לא היו סלולים עדיין, לא יתכן היה להגיע מירושלים למירון בשעה  שנה[

ו שרבם הגיע לסיום. לאחר דקות מספר כבדוהו לשאת וחצי. השמחה היתה רבה שזכ

דקות. ולאחר מכן נסע לצפת לציוניהם הקדושים של עמודי  15-מדברותיו, הרב דיבר כ

על דרך ש. כן השתטח על קבר בניהו בן יהוידע עולם, מרן הבית יוסף ורבנו האר"יה

 (101"מלך ביופיו" עמוד )נץ החמה הגיע חזרה לביתו בירושלים עיר הקודש. ר בהעיר צפת. וכב
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