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 כי ממך הכל, ומידך נתנו לך.                                                              לק"י
 

בחסדי שמים עליי זכיתי להיות מחובשי בית המדרש 'מרכז נרי'ה' בקרית מלאכי ת"ו. ויודע אני כי בעניותי אין בדברים 
צוני כליותי לפרסם סיכום זה לזיכוי הרבים, אולי יהיה הוא לעזר לרוצים , אך ייענופך לדכוותי שכתבתי חידוש או תוספת

 לחזור על לימודם בדרך קצרה.

וידוע שחז"ל האריכו להוכיח את מי שאינו חוזר על תלמודו, ואחד המקורות שביטאו זאת בצורה הכי מוחשית נמצא 
יושב  ?שנה ולשכחה בשתי שנים. כיצד יםעשרהוא היה אומר יכול אדם ללמוד תורה ב"באבות דרבי נתן )פרק כ"ד(:  

אדם ששה חדשים ואינו חוזר בה נמצא אומר על טמא טהור ועל טהור טמא. י"ב חודש ואינו חוזר בה נמצא מחליף חכמים 
זה בזה. י"ח חודש ואינו חוזר בה נמצא משכח ראשי פרקים. כ"ד חודש ואינו חוזר בה נמצא משכח ראשי מסכתותיו. 

על טמא טהור ועל טהור טמא ומחליף חכמים זה בזה ומשכח ראשי פרקים וראשי מסכתותיו סוף שיושב ומתוך שאומר 
ודומם. ועליו אמר שלמה על שדה איש עצל עברתי ועל כרם אדם חסר לב והנה עלה כלו קמשונים כסו פניו חרולים וגדר 

 ".ל הכרם כולואבנים נהרסה )משלי כ"ד ל' ול"א(. וכיון שנפל כותלו של כרם מיד חרב כ

האם אנו חוזרים על לימודנו? או שמא אנו  -ודברים אלו הם תוכחת מגולה בראש ובראשונה לי, ומתוך כך לשאר הלומדים
 כי מציון )המבחן ברבנות( תצא תורה..  -מקיימים את 'דרשת' הפסוק "כי מציון תצא תורה"

שה עד מאד לחזור בכל שישה חודשים על כל לימודו ופשוט וברור שללא חזרה מתוך סיכומי הלכות שעשה אדם לעצמו ק
 של האדם, שמתוך כך לא יימצא לו זמן ללימוד חדש, 'וקשיא למיגמר בעתיקא מחדתא'.

על כן אמרתי אולי יש לי תקוה, שעל ידי שינון מתוך סיכום זה בו נמצאים ראשי הסוגיות מהגמרא ראשונים ואחרונים עד 
, אוכל לחזור בלנ"ד על הלכות אלו בתדירות גבוהה ואולי אזכה שהדברים ימצאו חן כמה שהיה בידי הקל לתמצת ולבאר

 בעיני חבריי וגם הם יפיקו תועלת מכך. וזה שכרי מכל עמלי.

הרומז על המצווה היקרה בה עוסק הסיכום שזכינו בדורות האחרונים לשוב ולקיימה  ,''בארץ חייםוקראתי שם סיכום זה 
ל לשוב ולקיים את כל מצוות תורתו הקדושה במהרה בבניין בית הבחירה. ועוד, ששם -שיזכנו האבארץ הקודש, ויהי רצון 

שטורחת מעומק הלב על  , כהודאהעם המילים()ולה בגימטריא אביגל זאבי זה רומז לשמה של נוות ביתי, שכן חיים ע
לות בלימוד, ת לדחוף אותי להתענ"י. ובטוהר ליבה משתדל ואלקנהמנב"ת  יסכה ומשתדלת בצרכי הבית ובגידול ילדינו

ל בחיים בריאים ושמחים -ובזכות כל זאת יזכה אותה האהקב"ה לנשים יותר מן האנשים!  וגדולה הבטחה שהבטיחן
 לעבודתו יתברך, אמן. דור ישרים מבורךיהי רצון שנזכה להעמיד . וברוחניות וגשמיות

, וכמזכרת הודיה על כך חקקתי זאת בשם נ"י תאומי צביה -בעמדי על הדפוס זכינו אני ונוות ביתי להולדת בנים זכריםו
 .ל עליון-, תהילות לאהחוברת

שחיזקוני ברוחניות וגשמיות מעודי עד היום  הורתי קלי רחל אבי מורי אבישי זאבי ואימיתודתי נתונה להוריי היקרים  
הזה, ולא חשכו ממני מאומה. תפילתי שאזכה להיות 'בן חכם ישמח אב', ואשמח אתכם שמחה אמיתית, בבריאות הנפש 

 והגוף לאורך ימים ושנים. עד בניית בית עולמים.

מנב"ת, שעודדוני וסייעו לי  כדי  אילנה עמרט"א ומרת שלי הרב משה עמר -כמו כן ברצוני להודות לחמי וחמותי היקרים
שאוכל לשבת וללמוד ברציפות בכולל. ישלם ה' שכרכם ותזכו לבריאות הנפש והגוף לאורך ימים ושנים. עד עמוד כהן 

 לאורים ותומים.

לימדו אותי שליט"א שהרב אשר יעקב אבידן שליט"א, ראש כולל מרכז נריה, והרב אשר בנימיני תודה שלוחה למו"ר 
וכיוונו אותי בלימודיי. יהי רצון שבורא עולם ירבה גבולכם בתלמידים ותזכו לבריות גופא ונהורא מעלייא. עד בוא ינון 

 ואליה.

בצאתי את העיר אפרוש כפי אל ה' ואפיל תחינתי שיזכני להיות מיודעי שמו ולעשות רצונו כרצונו בלבב שלם ובנפש חפצה, 
ונזכה לחזות , על עם ישראל אורו של עולם בבוא הגואלהאהבה והיראה, עד אשר יזריח  -הלהתעלות במדרגות העבוד

.כמים לים מכסים' -'כי מלאה הארץ דעה את ה' -בהתגשמות דברי הנביא  

אוראל בן אאמו"ר אבישי למשפחת זארב )זאבי( -נאום זעירא דמן חברייא  

ת נר תמיד''ונתת יד ושם בביתך למקודשי, עריכת נר לבן ישי להעלו  

הי"ובן חמו בן מרסדס ושמעון אשר לרפואת דודי   

לעילוי נשמות יקירינוולהבדיל   

ז"ל מזל זאבי בת סאלםז"ל וסבתי  משה בן מוסא זארבסבי   

ז"ל חמו בת שמחה -מרסדס בןז"ל וסבתי  חמו בן אסתר-שמעון בןסבי   

ז"ל צביה עמר בת סאלםזצ"ל ורעייתו  הרב יוסף בן סעיד עמרמו"ר   

ז"למסעודה ג'מיל בת מרים ורעייתו ז"ל  סעיד בן יוסף ג'מילסב רעייתי   

אמן -יים, עם שאר אחינו בית ישראלחהצרור ברורה צשמתם נהא ת



 סיכום הלכות שמיטה
 פרק ראשון

ֲעבֹוַדת ָהָאֶרץ ַוֲעבֹוַדת ָהִאיָלן ְבָשָנה  א ה ִלְשבֹּת מֵׂ ִמְצַות ֲעשֵׂ
'ֶבָחִריש  ת ַלה'' ְוֶנֱאַמרָשְבָתה ָהָאֶרץ ַשבָ 'וְ  ִביִעית ֶשֶנֱאַמרְש 

ֲעבֹוַדת ָהָאֶרץ אֹו  ּוַבָקִציר ִתְשבֹּת'. ְוָכל ָהעֹוֶשה ְמָלאָכה מֵׂ
ֹּא ַת  ה ְוָעַבר ַעל ל ל ִמְצַות ֲעשֵׂ ֲעֶשה ָהִאיָלנֹות ְבָשָנה זֹו ִבטֵׂ

ֹּא ִתְזמֹּ  ֶשֶנֱאַמר ֹּא ִתְזָרע ְוַכְרְמָך ל  ר': 'ָשְדָך ל
 

מכדי, זמירה בכלל זריעה, ובצירה בכלל  -במועד קטן )ג.(
קצירה, למאי הלכתא כתבינהו רחמנא? למימרא: דאהני 

 לא מיחייב. -מיחייב, אאחרנייתא  -תולדות 
והלא הכרם והזית בכלל היו, ולמה יצאו?  -במכילתא

מה כרם מיוחד שהוא בעשה ועוברין עליו  -להקיש אליהם
 שהוא בעשה עוברין עליו בלא תעשה.כך כל  ,בלא תעשה

ינֹו לֹוֶקה ִמן ַהתֹוָרה ֶאָלא ַעל ַהְזִריָעה אֹו ַעל ַהְזִמיָרה ְוַעל ב  אֵׂ
 ֶרם ְוֶאָחד ְשָאר ָהִאיָלנֹות:ַהְקִציָרה אֹו ַעל ַהְבִציָרה. ְוֶאָחד ַהכֶ 

ְרָטן ּוְזִמיָרה ִבְכַלל ְזִריָעה ּוְבִציָרה ִבְכַלל ְקִציָרה. ְוָלמָ  ג ה פֵׂ
לּו ִבְלַבד הּוא ַחָיב ְוַעל  ?ַהָכתּוב י תֹוָלדֹות אֵׂ לֹוַמר ְלָך ַעל ְשתֵׂ

ֹּא  ְשָאר ַהתֹוָלדֹות ֶשַבֲעבֹוַדת ָהָאֶרץ ִעם ְשָאר ָהָאבֹות ֶשל
יֶהן. ֲאָבל מַ  ינֹו לֹוֶקה ֲעלֵׂ ִכין אֹותֹו ַמַכת ִנְתָפְרשּו ְבִעְנָין ֶזה אֵׂ

 ַמְרּדּות: 
שד  ר אֹו ַהחֹורֵׂ יַצד. ַהחֹופֵׂ ל אֹו  אכֵׂ ְלצֶֹּרְך ַהַקְרַקע אֹו ַהְמַסקֵׂ

ן ַהַמְבִריְך אֹו  א ָבֶהן ִמְשָאר ֲעבֹוַדת ָהָאֶרץ. ְוכֵׂ ל ְוַכיֹוצֵׂ ַהְמַזבֵׂ
עַ  ֲעבֹוַדת ָהִאיָלנֹות. ַמִכין  בַהַמְרִכיב אֹו ַהנֹוטֵׂ א ָבֶהן מֵׂ ְוַכיֹוצֵׂ

יֶהן: אֹותֹו ַמַכת ַמְרּדּו  )מו"ק ג.(ת ִמִּדְברֵׂ
 

נוטעין אילן סרק  -רשב"ג אומר -בירושלמי )ד,ד(
 (כס"מ)ומשמע שחכמים חולקים.  בשביעית.

ין נֹוְטִעין ַבְשִביִעית ֲאִפלּו ִאיַלן ְסָרק.  ה  אֵׂ
ק ֶהָעִלין ְוַהַבִּדים  ֹּא ְיָפרֵׂ ֹּא ַיְחתְֹּך ַהִיבֹוֶלת ִמן ָהִאיָלנֹות. ְול ְול

ִש  ן ַתְחָתיו ַהְיבֵׂ ֹּא ְיַעשֵׂ ק ֶאת ַצַמְרתֹו ָבָאָבק. ְול ֹּא ְיַאבֵׂ ים. ְול
ֹּא ָיסּוְך ֶאת ַהְנִטיעֹות ְבָדָבר ֶשיֵׂש לֹו  י ֶשָימּות ַהתֹוַלַעת. ְול ְכדֵׂ
ֹּא ָיסּוְך ֶאת  ֹּאַכל אֹותֹו ָהעֹוף ְכֶשהּוא ַרְך. ְול ֹּא י י ֶשל זֹוֲהָמא ְכדֵׂ

ֹּא יִ  ֹּא ִיְקטֹּם ַהַפִגין. ְול ֹּא ִיְכרְֹּך ֶאת ַהְנִטיעֹות. ְול ְנקֹּב אֹוָתן. ְול
ן ְשָאר ָכל ֲעבֹוַדת ָהִאיָלן.  ג ֶאת ָהִאיָלנֹות. ְוכֵׂ ֹּא ְיַפסֵׂ אֹוָתם. ְול

לּו ַבְשִביִעית ַמִכין אֹותֹו ַמַכת ַמְרּדּות אֵׂ  : גְוִאם ָעָשה ַאַחת מֵׂ
 
ין ְמִציִתין ֶאת ָהאּור ְבִאיַשת ו י ֶשִהיא ֲעבֹוַדת  אֵׂ ַהָקִנים ִמְפנֵׂ

ין  ין ְמַלְמִדין ֶאת ַהָפָרה ַלְחרש ֶאָלא ְבחֹול. ְואֵׂ ַקְרַקע. ְואֵׂ
א ָעָפר ֲאָבל בֹוְדִקין אֹוָתן  בֹוְדִקין ֶאת ַהְזָרִעים ְבָעִציץ ָמלֵׂ

א ְגָלִלים. ְושֹוִרין ֶאת ַהְזָרִעים ַבְשִביִעית ְכדֵׂ  י ְלָזְרָען ְבָעִציץ ָמלֵׂ
י י ְשִביִעית. ּוְמַקְיִמין ָהִאלּויֵׂ ין  דְבמֹוָצאֵׂ ֹּאש ַהַגג ֲאָבל אֵׂ ְבר

 (ה)ירושלמיַמְשִקין אֹותֹו: 
 

אמר רב עוקבא בר חמא: תרי קשקושי  -במו"ק )ג.(
הוו; חד אברויי אילני, וחד  רש"י( -)קשקוש היינו עידור

                                                           
ים על חרישה מהתורה, בגמרא נחלקו ר"י ור"א האם לוק א

. כך משמע 2. מספק לא מלקים. 1כי:  שלא לוקים,ופסק רבנו 
 כס"מ.בר שלא לוקים. . בירושלמי מבואר שר"י ס3מדברי רבא. 

וכ"כ ר"ת. אך משמע שנטיעה היא איסור דרבנן.  מהרמב"ם ב
סובר שלא ייתכן שזימור שנועד להצמיח אסור מהתורה הר"ש 

 ברמב"ם.החזו"א ונטיעה אסורה מדרבנן. וכך הבין 
כל המלאכות הללו כתובות במשנה שמותר לעשותן בערב  ג

 רדב"ז.אסורות.  שביעית, ומשמע מתוך כך שבשביעית עצמה הן
 )לביאור המלאכות עיין פ"ג הלכה ח(

ביאר שהשמיענו שמותר לקיים ירקות שעלו בראש  הכס"מ ד
 הגג. )ואין לחוש בהם לספיחין, כיוון שאין דרך לזרוע שם(

ביאר שהאלווי הוא קיקיון העולה בראש הגג  אך הרדב"ז
 והשמש מייבשו ולכן מותר לעשות לו גג מהשמש שלא תשרפנו. 

ודלא כרשב"ג שם הסובר שמותר להצית את האור בקנים  ה
 ומותר ללמד את הפרה לחרוש בשדה.

 )בקעי האילן( סתומי פילי. אברויי אילן אסור, סתומי פילי
 שרי.

 .זְוטֹוֲעִנין אֹותֹו ַבֲאָבִנים וְקִרין ֶאת ָהִאיָלן ְבִסְקָראסֹוז 
 )תוספתא(

יִתים ִאם ְלַהְברֹות ֶאת  ש ְבזֵׂ ְועֹוְדִרין ַתַחת ַהְגָפִנים. ְוַהְמַקְשקֵׂ
 תֹּם ֶאת ַהְפִציִמים ֻמָתר: ָהִאיָלן ָאסּור ְוִאם ִלְס 

 
בן יעקב אומר: מושכין את רבי אליעזר  -משנה במו"ק

המים מאילן לאילן, ובלבד שלא ישקה את כל השדה... 
 וחכמים מתירין.

 בירושלמי מבואר שמחלוקתם בנטועים עשר לבית סאה. 
ין ְבָעָפר ָלָבן -משנה פ"ב י יצִּ י חּוַמְרבִּ ְמעֹון, ַרבִּ י שִּ ְבֵרי ַרבִּ , דִּ

יֶעֶזר ֶבן ַיֲעֹקב אֹוֵסר.  ֱאלִּ
ה ַהְזִריָעה ַמְשִקין בֵׂ ח  ית ַהְשָלִחין ַבְשִביִעית ְוִהיא ְשדֵׂ

ה ָהִאיָלנֹות ִאם ָהיּו ְמֻרָחִקין ֶזה ִמֶזה  ן ְשדֵׂ ר. ְוכֵׂ ָאה ְביֹותֵׂ ֶשְצמֵׂ
ִאיָלן ְלִאיָלן. ֲאָבל  ית ְסָאה מֹוְשִכין ֶאת ַהַמִים מֵׂ ֶעֶשר ְלבֵׂ ֶיֶתר מֵׂ

ֹּא ַיְשקּו ֶאת ָכל ַהָשֶדה. ְוִאם הָ  ית ל ָרִבין ֶזה ָלֶזה ֶעֶשר ְלבֵׂ יּו ְמקֹּ
 ְסָאה ַמְשִקין ָכל ַהָשֶדה ִבְשִביָלן. 

ן ֲעַפר ַהָלָבן ַמְרִביִצין אֹותֹו ְבַמִים ַבְשִביִעית ִבְשִביל  ְוכֵׂ
ֹּא ִיָפְסדּו:   ָהִאיָלנֹות ֶשל

 
יכול לא יקשקש תחת הזיתים, ולא יעדר תחת  -(ג.)מו"ק ב

 -עים מים, ולא יעשה עוגיות לגפניםלא ימלא נקהגפנים, ו
 .טתלמוד לומר: שדך לא תזרע

ְועֹוִשין עּוִגיֹות ַלְגָפִנים. ְועֹוִשין ֶאת ַאַמת ַהַמִים ַכְתִחָלה  ט
 ְלִאין ֶאת ַהְנָקִעים ַמִים: ּוְממַ 

ֶלהי  י ָמה ִהִתירּו ָכל אֵׂ ָעשֶ יּוִמְפנֵׂ ֹּא ַיְשֶקה תֵׂ ה ָהָאֶרץ . ֶשִאם ל
לּו  ץ ֶשָבּה. ְוהֹוִאיל ְוִאסּור ַהְּדָבִרים ָהאֵׂ ָחה ְוָימּות ָכל עֵׂ ְמלֵׂ
ין ָאסּור ִמן  לּו ֶשאֵׂ ֹּא ָגְזרּו ַעל אֵׂ יֶהם ל א ָבֶהם ִמִּדְברֵׂ ְוַכיֹוצֵׂ
י תֹוָלדֹות ֶשָלֶהם ְכמֹו  י ָאבֹות ּוְשתֵׂ ַהתֹוָרה ֶאָלא אֹוָתן ְשנֵׂ

ַאְרנּו:   ֶשבֵׂ
 

ארנונא.  -משרבו האנסין, ומאי נינהו -בסנהדרין )כו.(
משום ארנונא.  כדמכריז רבי ינאי: פוקו וזרעו בשביעית,

 - (יא)בכמות מסחריתכשרין, סוחרין  -חזרו לומר: אוספין
 פסולין.

חלק מהראשונים ביארו שההיתר לזרוע הוא משום 
או שמדובר על מקומות  )רש"י(ששביעית בזמן הזה דרבנן 

שכן האונס שכאן הוא  )ראב"ד(שו עולי מצרים בלבד שכב
עולה שזהו חשש חיי נפש, ועל  אך מהרמב"םאונס ממוני. 

 )רדב"ז(  כן מותר בכל זמן ובכל מקום.
ל ַלֲעשֹות  יא י ַעכּו''ם ַעל ִיְשָראֵׂ ִמֶשַרבּו ָהַאָנִסין ְוִהִטילּו ַמְלכֵׂ

יֶהן ִהִתירּו ִלְזרֹּעַ  ילֹותֵׂ ַבְשִביִעית ְּדָבִרים ֶשְצִריִכין  ַמֲחנֹות ְלחֵׂ
י ַהֶמֶלְך ִבְלַבד.   ָלֶהם ַעְבדֵׂ

ן ִמי ֶשְכָפאֹו ַאָנס ַלֲעשֹות ַבְשִביִעית ְבִחָנם ְכמֹו ֲעבֹוַדת  יבְוכֵׂ
י ֶזה עֹוֶשה: ַהֶמֶלְך ְוַכיֹוצֵׂ   א ָבֶהן ֲהרֵׂ

צביעת עץ שיבולו דל, כדי שהעוברים ושבים יבקשו עליו  ו
 רחמים.

 .להתיש כוחו כדי שלא ישיר הפירות שורשיושמים אבנים על  ז
  ר"מ.שדה שהאילנות בו נטועים במרווח גדול וניתן לזרוע בו.  ח

מרביצין שדה לבן ערב  -הביא ברייתא במו"ק )ו:( שהר"
שביעית כדי שיצאו ירקות בשביעית, ולא עוד אלא שמרביצין 

 שדה לבן בשביעית כדי שיצאו ירקות למוצאי שביעית.
ומה ששנינו בתחילת המסכת שלא עושים עוגיות לגפנים הוא  ט

 כס"מ ורדב"ז.דוקא במועד ולא בשביעית. 
במו"ק ג. )והובא בהקדמה להלכה ז( שיש  כלל זה ע"פ המבואר י

 להבחין בין אברויי לאוקמי.
 ר"ש.או בצורה של קניה ומכירה.  יא
 כס"מ.כדי שלא יבואו להערים הצריך שיעבוד בחינם.  יב



י יב ג בֵׂ ין ְבשֹוגֵׂ ַע ַבְשִביִעית בֵׂ ִזיד ַיֲעקֹּר. ַהנֹוטֵׂ )משנה ן ְבמֵׂ
ֹּאַמר תרומות(  ל ֲחשּוִדין ַעל ַהְשִביִעית. ִאם ת י ֶשִיְשָראֵׂ ִמְפנֵׂ

ג ָהִייִתי:  ִזיד שֹוגֵׂ ֹּאַמר ַהמֵׂ ג ְיַקיֵׂם י  )גיטין נג:(ְבשֹוגֵׂ
 

ְתַקְּוָצה -משנה פ"ד ב ָזַרע  ,)הסרת קוצים( ָשֶדה ֶשנִּ תִּ
ית. שֶ  יעִּ ַטְיָבהְבמֹוָצֵאי ְשבִּ ַדְיָרה )נחרשה היטב( נִּ  אֹו ֶשנִּ

ית. ,)זובלה באיסור( יעִּ ָזַרע ְבמֹוָצֵאי ְשבִּ   לֹא תִּ
ית, ֲאָבל לֹא  -משנה פ"ד ג יעִּ ים ַבְשבִּ ן ַהָנְכרִּ ין מִּ ירִּ ין נִּ חֹוְכרִּ

ְשָרֵאל. יִּ  מִּ
הּו אֹו ָנָרּה אֹו ִזְבָלּה ַבְשִביִעית כְ  יג ש ֶאת ָשדֵׂ י ֶשִתְהֶיה ַהחֹורֵׂ דֵׂ

ֹּא ִיְזָרֶעָנה  י ְשִביִעית קֹוְנִסין אֹותֹו ְול ָיָפה ִלְזִריָעה ְבמֹוָצאֵׂ
י ְלָזְרָעּה ֶאָלא  ין חֹוְכִרין אֹוָתּה ִמֶמנּו ְכדֵׂ י ְשִביִעית. ְואֵׂ ְבמֹוָצאֵׂ

 ְתִהי בּוָרה ְלָפָניו. 
ת ִיְזָרֶעָנה ְבנֹו:   )ירושלמי( ְוִאם מֵׂ

י ַהַמֲעבִ  יד י ְלַתְקָנּה ְלמֹוָצאֵׂ ַאְרצֹו ַבְשִביִעית ְכדֵׂ יר קֹוִצים מֵׂ
ֹּא  ינֹו ַרַשאי ל ל ִמֶמָנה ֲאָבִנים ַאף ַעל ִפי ֶשאֵׂ ְשִביִעית. אֹו ֶשִסקֵׂ

י ְשִביִעית:  אָקְנסּו אֹותֹו  ּוֻמָתר לֹו ְלָזְרָעּה ְבמֹוָצאֵׂ
 

יר אֹוֵמר, ַהטֹוֵמן ֶאת ַהּלּוף ַבְשבִּ  -משנה פ"ה ב י ֵמאִּ ית, ַרבִּ יעִּ
ים, ְוֶטַפח ָעָפר ַעל  ם, ַעד ֹגַבּה ְשֹלָשה ְטָפחִּ ָסאַתיִּ ְפֹחת מִּ לֹא יִּ
ים, ַעד ֹגַבּה  ְפֹחת ֵמַאְרַבַעת ַקבִּ ים, לֹא יִּ ים אֹוְמרִּ ַגָביו. ַוֲחָכמִּ

יַסת ָאָדם:  ְמקֹום ְדרִּ  ֶטַפח, ְוֶטַפח ָעָפר ַעל ַגָביו. ְוטֹוְמנֹו בִּ
ין -משנה פ"ב י ְמעֹון אֹוֵמר,  בְמָמְרסִּ י שִּ ית, ַרבִּ יעִּ ָבֹאֶרז ַבְשבִּ

ין:  ֲאָבל ֵאין ְמַכְסחִּ
א ָבֶהן ַבְשִביִעית ִאם ָהיּו  טו ן ֶלֶפת ּוְצנֹונֹות ְוַכיֹוצֵׂ ַהטֹומֵׂ

ש ְוִאם ָלאו ָאסּור ינֹו חֹושֵׂ ן ֶאת גִמְקָצת ֶהָעִלין ְמגִֻלין אֵׂ . ַהטֹומֵׂ
ַאְרַבע ַקִבים ַעל גַֹּבּה ֶטַפח ַהלּו ֹּא ִיְפחֹּת מֵׂ א ָבֶהן ל ף ְוַכיֹוצֵׂ

ֹּא  י ֶשל ְוֶטַפח ָעָפר ַעל ַגָביו. ְוטֹוְמנֹו ִבְמקֹום ְּדִריַסת ָהָאָדם ְכדֵׂ
ַח:  ֹּא ְיַכסֵׂ ס ְבאֶֹּרז ַבְשִביִעית ֲאָבל ל  ִיְצַמח. ּוֻמָתר ְלָמרֵׂ

 
אשֹוָנה ָהיּו -משנה פ"ד א ים  ָברִּ ים, ְמַלֵקט ָאָדם ֵעצִּ אֹוְמרִּ

תֹוְך ֶשל  תֹוְך ֶשּלֹו, ְכֶדֶרְך ֶשהּוא ְמַלֵקט מִּ ים מִּ ים ַוֲעָשבִּ ַוֲאָבנִּ
ינּו ֶשְיֵהא  ְתקִּ ֶשַרבּו עֹוְבֵרי ֲעֵבָרה, הִּ ֲחֵברֹו, ֶאת ַהַגס ַהָגס. מִּ

תֹוְך ֶשל תֹוְך ֶשל ֶזה, ְוֶזה ְמַלֵקט מִּ ֶזה, ֶשּלֹא  ֶזה ְמַלֵקט מִּ
יְך לֹוַמר ֶשְיַקֵצץ ָלֶהם ְמזֹונֹות:   ְבטֹוָבה, ְוֵאין ָצרִּ

ם יבירושלמי כתוב שלב שלישי בגזירה, שמתוך שהיו רוא
שלוקטים בטובה כל אחד משל חברו התקינו שיהיו 

פסק כך  הר"שלוקחים מחוץ לעיר ולא משדות של אנשים. 
 בירושלמי(. לא הביא זאת )ע"פ הבנתו אך הרמב"םלהלכה 

ִצים ַוֲאָבִנים  טז ט ָאָדם עֵׂ ָבִראשֹוָנה ָהיּו אֹוְמִרים ְמַלקֵׂ
ן  ֹּא ִיְתַכּוֵׂ י ֶשל הּו. ְוהּוא ֶשִיטל ַהַגס ַהַגס ְכדֵׂ ַוֲעָשִבים ִמתֹוְך ָשדֵׂ
ין ַגס. ִמֶשַרבּו  ין ַּדק בֵׂ ל בֵׂ רֹו נֹוטֵׂ ה ֲחבֵׂ ְלַנקֹות ָהָאֶרץ. ֲאָבל ִמְשדֵׂ

ָרה ֶשִמְתַכְּוִנין ְלַנקֹות ְואֹוְמִרין ַהַגס ַהַגס ָאנּו עֹו י ֲעבֵׂ ְברֵׂ
רֹו ה ֲחבֵׂ הּו ֶאָלא ִמתֹוְך ְשדֵׂ  דנֹוְטִלין. ָאְסרּו ִלטל ָאָדם ִמָשדֵׂ

ה ַכָמה טֹוב  ֹּאַמר לֹו ְראֵׂ ֹּא י ט ְבטֹוָבה. ֶשל ֹּא ְיַלקֵׂ ְוהּוא ֶשל
יִתיָעִשיִתי לְ  י ִנקֵׂ  ָשְדָך:  ָך ֶשֲהרֵׂ

ִביא ְלָפֶניָה.  יז ט ּומֵׂ הּו ְמַלקֵׂ ָהְיָתה ְבֶהְמתֹו עֹוֶמֶדת ְבתֹוְך ָשדֵׂ
ט ַהכל  ן ִאם ָהְיָתה ָשם ִכיָרתֹו ְמַלקֵׂ ֶשְבֶהְמתֹו מֹוַכַחת ָעָליו. ְוכֵׂ

  )ירושלמי( ּוַמְדִליק. ֶשִכיָרתֹו מֹוַכַחת ָעָליו:
 

ים -משנה פ"ד ד ים, ָיגֹום. ַהֵמֵדל ַבֵזיתִּ , ֵבית ַשַמאי אֹוְמרִּ
יק, ַעד ֶשָיגֹום.  ים ְבַמֲחלִּ ים, ְיָשֵרש. ּומֹודִּ ֵּלל אֹוְמרִּ ּוֵבית הִּ
יק, ְשֹלָשה, ֶזה ְבַצד  ם. ַהַמֲחלִּ ֵאיֶזה הּוא ַהֵמֵדל, ֶאָחד אֹו ְשַניִּ

                                                           
 רדב"ז.משום שאין זו עבודת קרקע ממש.  א
שדה האורז מוצפת במים, והמירוס היינו לערב את המים עם  ב

 ומלאכה זו לאוקמי. ר"ש.יניהם. צמחי האורז והאדמה שב
כאשר כולו טמון הוי דרך זריעה, משא"כ כשמקצת עליו  ג

 רדב"ז.מגולין. 
 כתב שאף משדה חבירו מותר ליטול רק את הגס הגס.הרדב"ז  ד
 ר"ש.שאינו אלא כמושיב שומר  שלא ייבש.  ה

תֹוְך שֶ  תֹוְך ֶשּלֹו, ֲאָבל מִּ ים, מִּ ים ֲאמּורִּ ל ֲחֵברֹו, ֶזה. ַבֶמה ְדָברִּ
יק, ְיָשֵרש:   ַאף ַהַמֲחלִּ

י ֶזה ֻמָתר ְלַשְרָשן. ָקַצץ  יח ִצים ֲהרֵׂ ץ ִאיָלן אֹו ְשַנִים ְלעֵׂ ַהקֹוצֵׂ
ן ֶאת ָהָאֶרץ.  י ְמַתקֵׂ ש. ֶשֲהרֵׂ ֹּא ְיָשרֵׂ ְשֹלָשה אֹו ֶיֶתר ֶזה ְבַצד ֶזה ל

ַעל ָהָאֶרץ ּוַמִניַח ָשָרָשיו ָבָאֶר  ץ מֵׂ ץ. ַבֶמה ְּדָבִרים ֶאָלא קֹוצֵׂ
ש: ֲאמּוִרים ִמתֹוְך ֶשלֹו. ֲאָבל ִמְש  רֹו ֻמָתר ְלָשרֵׂ ה ֲחבֵׂ  דֵׂ

ֹּא ְיַחֶפה ְמקֹום ַהִבקּוַע ְבָעָפר  יט ִצים ל ַהַמְבִקיַע ְבַזִית ִלטל עֵׂ
י ֶשִהיא ֲעבֹוָדה ֲאָבל ְמַכֶסה ַבֲאָבִנים אֹו ְבַקש )משנה : הִמְפנֵׂ

 פ"ד ה(
 

י יֹוֵסי  וַהְמַזֵנב -פ"ד ו משנה ים, ַרבִּ ים ְוַהקֹוֵצץ ָקנִּ ְגָפנִּ בִּ
יָבא אֹוֵמר, קֹוֵצץ ְכַדְרכֹו,  י ֲעקִּ יק ֶטַפח. ַרבִּ י אֹוֵמר, ַיְרחִּ ילִּ ַהְגלִּ

ְרֶצה. ַבַקְרֹדם אֹו ַבַמָגל, ּוַבְמגֵ   ָרה, ּוְבָכל ַמה ֶשיִּ
ץ ָקנִ כ  ב ַבְגָפִנים ְוַהקֹוצֵׂ ץ ְכַדְרכֹו ְבַקְרּדֹּם ַהְמַזנֵׂ י ֶזה קֹוצֵׂ ים ֲהרֵׂ

  ָרה ּוְבָכל ַמה ֶשִיְרֶצה: ּוְבַמָגל ּוִבְמגֵׂ 
 

ְפֵני  -משנה פ"ד ה ית, מִּ יעִּ ְקָמה ַבְשבִּ ין ְבתּוַלת שִּ ֵאין קֹוְצצִּ
י ְיהּוָדה אֹוֵמר, ְכַדְרָכּה, ָאסּור, ֶאָּלא אֹו  יא ֲעבֹוָדה. ַרבִּ ֶשהִּ

יַּה עֲ  ים, אֹו גֹוֵמם ֵמַעל ָהָאֶרץ:ָשָרה ְטפָ ַמְגבִּ  חִּ
ין קֹוְצִצין ְבתּוַלת ִשְקָמה ַבְשִביִעית ְכֶדֶרְך ֶשקֹוְצִצין  כא אֵׂ

י ֶשְקִציָצָתּה ֲעבֹוַדת ִאיָלן. ֶשִבְקִציָצה זֹו  ִבְשָאר ַהָשִנים ִמְפנֵׂ
ץ אֹו ֶציָה קֹוצֵׂ ֹּא ְכֶדֶרְך ִתְגַּדל ְותֹוִסיף. ְוִאם ָצִריְך ְלעֵׂ ָתּה ֶשל

 ֲעבֹוָדָתּה: 
יַצד קֹוְצָצּה כב ֲעָשָרה ְטָפִחים. כֵׂ ִעם ָהָאֶרץ אֹו ְלַמְעָלה מֵׂ  מֵׂ

ֹּא  ֹּא ֶשַיֲעֶלה ֶאָלא ֶשל ִאיָלן ֶשִנְפַשח קֹוְשִרין אֹותֹו ַבְשִביִעית. ל
 )משנה פ"ד ו(יֹוִסיף: 

 
 

 פרק שני
יאִּ  -ב-א משנה פ"ג ים ְלַאְשַפתֹות? ֵמֵאיָמַתי מֹוצִּ ין ְזָבלִּ

י ְיהּוָדה  יר. ַרבִּ י ֵמאִּ ְבֵרי ַרבִּ ְפְסקּו עֹוְבֵדי ֲעבֹוָדה, דִּ ֶשיִּ מִּ
ַבש ַהָמתֹוק ֶשיִּ ְקֹשר: זאֹוֵמר, מִּ ֶשיִּ י יֹוֵסי אֹוֵמר, מִּ  . ַרבִּ

ין, ַעד ָשֹלש ָשֹלש ַאְשַפתֹות ְלֵבית ְסָאה ֶשל  ַעד ַכָמה ְמַזְבלִּ
ין ַעל ַהַמְשֵפלֹות,  יפִּ ֶעֶשר ֶעֶשר ַמְשֵפלֹות ֶשל ֶלֶתְך ֶלֶתְך. מֹוסִּ
ְמעֹון אֹוֵמר, ַאף ַעל  י שִּ ין ַעל ָהַאְשַפתֹות. ַרבִּ יפִּ ְוֵאין מֹוסִּ

 ָהַאְשַפתֹות:
הּו ַבְשִביִעית  א ן ְבתֹוְך ָשדֵׂ רֹו ְוִיתֵׂ ֲחצֵׂ ֹּא יֹוִציא ָאָדם ְזָבִלים מֵׂ ל

הּו ֶשִתְהֶיה ָיָפה ִלְזִריָעה. ְוִאם הֹוִציא ִמְפנֵׂ  ל ָשדֵׂ י ֶשִנְרֶאה ִכְמַזבֵׂ
הּו ַעד  ֹּא ַיֲעֶשה ַאְשָפה ְבתֹוְך ָשדֵׂ ְוֶהֱעִמיד ִמֶמנּו ַאְשָפה ֻמָתר. ְול
ֶשַיֲעבֹּר ְזַמן ֶשְמַזְבִלין בֹו ַלֲעבֹוַדת ָהָאֶרץ ְוהּוא ִמֶשִיְקשֹּר 

ָאה ַוֲחִמִשים ְסָאה ֶשל ַהָמתֹוק ֹּא ַיֲעֶשה ַאְשָפה ְפחּוָתה ִממֵׂ . ְול
י ֶשִתְהֶיה ִנֶכֶרת ֶשִהיא ַאְשָפה. ְוִאם ִיְרֶצה ְלהֹוִסיף  ֶזֶבל ְכדֵׂ
ֹּא ַיֲעֶשה ְבָכל  ְך. ְול מֹוִסיף. ָהָיה לֹו ָּדָבר ֻמָעט מֹוִסיף ָעָליו ְוהֹולֵׂ

ית ְסָאה ֶיֶתר ִמָשֹלש   ַאְשַפתֹות: בֵׂ
 

עֹוֶשה ָאָדם ֶאת ָשֵדהּו ָשֹלש ָשֹלש ַאְשַפתֹות  -גפ"ג משנה 
ים  ְמעֹון. ַוֲחָכמִּ י שִּ ְבֵרי ַרבִּ יב, דִּ ָכאן, ַמֲחצִּ ְלֵבית ְסָאה. ָיֵתר מִּ
יַּה ְשֹלָשה. עֹוֶשה  יק ְשֹלָשה, אֹו ַעד ֶשַיְגבִּ ין, ַעד ֶשַיֲעמִּ אֹוְסרִּ

יק ְשֹלָשה, ָאָדם ֶאת זִּ  יר אֹוֵסר, ַעד ֶשַיֲעמִּ י ֵמאִּ ְבלֹו אֹוָצר. ַרבִּ
יַּה ְשֹלָשה. ָהָיה לֹו ָדָבר ֻמָעט יף ָעָליו חאֹו ַעד ֶשַיְגבִּ , מֹוסִּ

יק ְשֹלָשה, אֹו  י ֶאְלָעָזר ֶבן ֲעַזְרָיה אֹוֵסר, ַעד ֶשַיֲעמִּ ְוהֹוֵלְך. ַרבִּ
יַּה ְשֹלָשה, אֹו ֵתן ַעל ַהָסַלע: ַעד ֶשַיְגבִּ  ַעד ֶשיִּ

 ר"מ. קוצץ את זנבות הגפן.  ו
 רמב"ם. ולר"שהור. מתוק הוא עשב מר, ונקרא כך בלשון סגי נ ז

היינו הזבל שממתיק את הפירות. )ובמקום אחר פירש שהכוונה 
 ללחלוחית הקרקע שנעשית בקעים(

בירושלמי פירשו בשני אופנים: א. היה לו דבר מועט בתוך  ח
שדהו, מוסיף עליו והולך. ב: היה לו דבר מועט בתוך ביתו מותר 

 ר"ש.לו להוציאו ולהוסיף עליו. 



ית ב  הּו ָשֹלש ָשֹלש ַאְשַפתֹות ְלתֹוְך בֵׂ ְוָהרֹוֶצה ַלֲעשֹות ָכל ָשדֵׂ
 ְסָאה עֹוֶשה. ְוָהרֹוֶצה ַלֲעשֹות ִזְבלֹו אֹוָצר עֹוֶשה: 

ָהָיה ַמֲעִמיד ַהֶזֶבל ַעל ַהֶסַלע אֹו ֶשֶהֱעִמיק ָבָאֶרץ ְשֹלָשה ג 
ֶהֱעִרים ַהֶזֶבל אֹו ֶשָבָנה ַעל ָהָאֶרץ גַֹּבּה ְשֹלָשה ְטָפִחים וְ 

ן ַכָמה  ינֹו ָצִריְך ִשעּור. ֲאִפלּו ָעָשה כֵׂ ְוֶהֱעִמיד ָעָליו ַהֶזֶבל. אֵׂ
י  ין ְקַטנֹות ֻמָתר. ֶשֲהרֵׂ ין ְגדֹולֹות בֵׂ ית ְסָאה בֵׂ ַאְשַפתֹות ְלתֹוְך בֵׂ

יָנן לַ   ֲעבֹוַדת ָהָאֶרץ ֶאָלא ִלְכִניַסת ַהֶזֶבל: ַהָּדָבר ִנָכר ֶשאֵׂ
 

ם,  -דפ"ג משנה  ַהְמַדֵיר ֶאת ָשֵדהּו, עֹוֶשה ַסַהר ְלֵבית ָסאַתיִּ
ְמָצא ְמַדֵיר ֵבית  ית. נִּ יַח ֶאת ָהֶאְמָצעִּ עֹוֵקר ָשֹלש רּוחֹות ּוַמנִּ

יֵאל אֹוֵמר, ֵבית ְמעֹון ֶבן ַגְמלִּ ין. ַרָבן שִּ ְשמֹוַנת  ַאְרַבַעת ְסאִּ
ין ֶמָנה אְסאִּ ין, ְמַשֵיר מִּ . ָהְיָתה ָכל ָשֵדהּו ֵבית ַאְרַבַעת ְסאִּ

ן ַהַסַהר ְונֹוֵתן ְלתֹוְך  יא מִּ ן, ּומֹוצִּ ית ָהַעיִּ ְפֵני ַמְראִּ ְקָצת, מִּ מִּ
ין:  ָשֵדהּו ְכֶדֶרְך ַהְמַזְבלִּ

ֹּאן ְונֹו ד ן ְלתֹוְך ֻמָתר ְלָאָדם ְלהֹוִציא ֶזֶבל ִמן ַהַסַהר ֶשל צ תֵׂ
הּו  י ֶזֶבל. ְוָהעֹוֶשה ִּדיר ְבתֹוְך ָשדֵׂ הּו ְכֶדֶרְך ָכל ַמְכִניסֵׂ ָשדֵׂ
ֹּאן  ית ָסאַתִים ְוַיְכִניס ַהצ הּו ֶיֶתר ַעל בֵׂ ֹּא ַיֲעשֵׂ ַבְשִביִעית ל
י ַהִּדיר  ֶפן ֶאָחד ִמָּדְפנֵׂ ִניַח ּדֹּ ְלתֹוכֹו. ּוְכֶשְיַזְבלּו ֶאת ָכל ַהִּדיר מֵׂ

ית ַאְרַבַעת ְועֹו הּו בֵׂ ל ְבתֹוְך ָשדֵׂ ר ְבִצּדֹו. ִנְמָצא ְמַזבֵׂ ֶשה ִּדיר ַאחֵׂ
 : בְסִאין

ית ַאְרַבַעת ְסִאין ְמַשיֵׂר ִמֶמָנה ִמְקָצת  ה הּו בֵׂ ָהְיָתה ָכל ָשדֵׂ
ִטילּו ָבּה  ֹּאן הֵׂ ְדעּו ַהכל ֶשַהצ י ֶשיֵׂ י ַמְרִאית ָהַעִין. ְכדֵׂ ִמְפנֵׂ

הּו ַבְשִביִעית:ְוִנַּדְייָר  ל ֶזה ָכל ָשדֵׂ ֹּאְמרּו ִזבֵׂ ֹּא י  ה. ְול
 

ָּלה ְלתֹוְך ָשֵדהּו, ַעד  -ה פ"ג משנה ְפַתח ָאָדם ַמְחֵצב ַבְתחִּ לֹא יִּ
ְהיּו בֹו יֹות, ֶשֵהם ָשֹלש ַעל ָשֹלש ַעל רּום  גֶשיִּ ָשֹלש מּוְרבִּ

ים ים ְוֶשַבע ֲאָבנִּ עּוָרן ֶעְשרִּ  :ָשֹלש, שִּ
הּו ַבְשִביִעית ֶשָמא  ו ֹּא ִיְפַתח ָאָדם ֶמְחָצב ַבְתִחָלה ְלתֹוְך ָשדֵׂ ל

ן ֶשָיִסיר ִמֶמָנה ַהֶסַלע. ְוִאם ִהְתִחיל  הּו ִנְתַכּוֵׂ ן ָשדֵׂ ֹּאְמרּו ְלַתקֵׂ י
ל ִמֶמָנה ֶשַבע ְוֶעְשִרים ֲאָבִנים ְבִרבּוַע  ִמקֶֹּדם ְשִביִעית ּוִפצֵׂ

ֶהן ַאָמה ַעל ַאָמה ְברּום ָשֹלש  ַעל ָשֹלש ַעל רּום ָשֹלש ָכל ֶאֶבן מֵׂ
ר ִמֶמנּו ַבְשִביִעית ָכל  י ֶזה ֻמָתר ְלַנקֵׂ ַאָמה אֹו ְגדֹולֹות ִמזֹו ֲהרֵׂ

 ַמה ֶשִיְרֶצה: 
 
ר ֶשל ֲאָבִנים ֶשיֵׂש ְבָגְבהֹו ֲעָשָרה ְטָפִחים אֹו ֶיֶתר ְוָרָצה  ז ָגדֵׂ

ֶהן  ִלטל ָכל ֲאָבָניו ִאם ָהיּו בֹו ֶעֶשר ֲאָבִנים אֹו ֶיֶתר ָכל ַאַחת מֵׂ
ַע  ל ֶשָהרֹוֶאה יֹודֵׂ י ֶזה נֹוטֵׂ ַמשֹוי ְשַנִים אֹו ְגדֹולֹות ִמזֹו ֲהרֵׂ
ֲעָשָרה אֹו ֶשָהיּו  ל. ָהָיה ָפחֹות מֵׂ ֶשְלצֶֹּרְך ָהֲאָבִנים הּוא נֹוטֵׂ

                                                           
עושה  אך לרמב"םשעושה סה"כ בית ח סאין.  הכוונה לר"ש א

 בית ח סאין חוץ מבית סאתיים הראשון.
השיג על הרמב"ם וכתב שכל ההיתר להכניס צאן  הראב"ד ב

לתוך שדהו הוא דוקא שלא לצורך זיבול. ובסיום שהותם שם 
לוקח את הזבל משם ומעמידהו בשדה כדרך המזבלים. וכ"פ 

ותר להעמיד את הצאן משמע שמ הר"ש. אך בפיה"מ לרמב"ם
על דעת לזבל את השדה, משום שעושה זאת באופן שלא ניכר 

מהר"י קורקוס. )אך שזו מטרתו ונעשה בגרמא. וכן ביאר 
 ביאר שאף לרמב"ם אסור להתכוון לזבל שדהו( הרדב"ז 

שמלשון הרמב"ם עולה שמותר להוציא  הכס"מעוד ביאר 
א שיעקור את מהסהר כדי לזבל שדהו, ואין צורך להמתין דוק

 הרוחות ואח"כ יוציא משם זבל לשדה.
הכוונה שצריך שיהיו אבנים גלויות בשיעור זה, ואז  לר"ש ג

אך מותר לחצוב משם אף אם לא התחיל קודם שביעית. 
 הכל תלוי אם התחיל לחצוב קודם שביעית או לא. לרמב"ם 

 שיעור עשרים ושבע אבנים הוא בכל שורה(. ר"ש)ל
בניין ובניינו מוכיח עליו. שאל"כ מי יכול לדעת ומדובר שיש לו  ד

 רדב"ז.מה מחשבתו? 
דין קבלן נזכר במשנה אחרת )ופסקה הרמב"ם בהלכה י"ב(  ה

 רדב"ז.ומשם למד הרמב"ם לכאן. 
היינו שמותר ליטול את כל האבנים אגב אותן האבנים  ו

הגדולות. שאל"כ אין חידוש שהרי בנטילת האבנים הגדולות אין 
 ר"ש ורדב"ז.תקן שדהו. נראה כמ

ֶעֶשר ֲאָבִנים  אֹו ֶשָהיּו ֲאָבָניו ְקַטנֹות ִמַמשֹוי ְשַנִים ָפחֹות מֵׂ
ל ַעד ֶשַיִניַח ֶטַפח ָסמּוְך ָלָאֶרץ:   נֹוטֵׂ

ןח  הּו )אֹו( ֶשִהְתִחיל  דַבֶמה ְּדָבִרים ֲאמּוִרים ְבֶשִנְתַכּוֵׂ ן ָשדֵׂ ְלַתקֵׂ
הּו אֹו ן ָשדֵׂ ן ְלַתקֵׂ ֹּא ִנְתַכּוֵׂ ֶשִהְתִחיל  ִלטל ַבְשִביִעית. ֲאָבל ִאם ל

ל ַבְשִביִעית ָכל ַמה ֶשִיְרֶצה ִמָכל ָמקֹום  ִמקֶֹּדם ְשִביִעית נֹוטֵׂ
ה ל ִמְשדֵׂ ן ִאם ָהָיה נֹוטֵׂ ם ַעד ָלָאֶרץ. ְוכֵׂ רֹו ַאף ַעל ִפי  ּוגֹומֵׂ ֲחבֵׂ

ם ַעד ָלָאֶרץ: הְבָלןֶשהּוא ק  )משנה פ"ג ו( גֹומֵׂ
 

ְעְזָעַתן  -ז פ"ג משנה ים ֶשזִּ ַהַמֲחֵרָשה, אֹו ֶשָהיּו ְמֻכסֹות ֲאָבנִּ
ם, ֲהֵרי  ם ְשַניִּ ם ֶשל ַמְשאֹוי ְשַניִּ ם ֵיש ָבֶהם ְשַתיִּ ְתַגּלּו, אִּ ְונִּ

ָנֵטלּו.  בירושלמי מבואר שכיוון שראויות שתזעזע ֵאּלּו יִּ
 מותרות. -אותן המחרשה

ָשהט  ַע אֹוָתן ַהַמֲחרֵׂ אֹו ֶשָהיּו  ֲאָבִנים ֶשְראּויֹות ֶשְתַזְעזֵׂ
י  ְמֻכסֹות ְוִנְתַגלּו. ִאם יֵׂש ָבֶהן ְשַתִים ֶשל ַמשֹוי ְשַנִים ְשַנִים ֲהרֵׂ

ֹּא ִיָנְטלּו: . ָהיּו ְק וֶזה ֻמָתר ִלטֹול אֹוָתן  ַטנֹות ִמֶזה ל
 
ל  י י ֶשהּוא ָצִריְך ָלֲאָבִנים נֹוטֵׂ הּו ַבְשִביִעית ִמְפנֵׂ ל ָשדֵׂ ַהְמַסקֵׂ

ן ִאם ָהָיה לֹו ֶאת  ָהֶעְליֹונֹות ּוַמִניַח ֶאת ַהנֹוְגעֹות ָבָאֶרץ. ְוכֵׂ
ל ֶאת  ר ֶשל ְצרֹורֹות אֹו ַגל ֶשל ֲאָבִנים נֹוטֵׂ הּו ַגְרגֵׂ ְבָשדֵׂ
יֶהן ֶסַלע  ָהֶעְליֹונֹות ּוַמִניַח ֶאת ַהנֹוְגעֹות ָבָאֶרץ. ְוִאם יֵׂש ַתְחתֵׂ

 נה פ"ג ז()משאֹו ַקש ִיטל ֶאת ֻכָלן: 
 

ית  -חפ"ג משנה  יעִּ י ַהֵגָאיֹות ֶעֶרב ְשבִּ ין ַמְדֵרגֹות ַעל פִּ ֵאין בֹונִּ
ית. ֲאָבל  יעִּ ְפֵני ֶשהּוא ְמַתְקָנן ַלְשבִּ ים, מִּ ֶשָפְסקּו ַהְגָשמִּ מִּ
ְפֵני ֶשהּוא ְמַתְקָנן  ים, מִּ ֶשָפְסקּו ְגָשמִּ ית מִּ יעִּ בֹוֶנה הּוא ַבְשבִּ

יתְלמֹוָצֵא  יעִּ ץזי ְשבִּ ְסֹמְך ְבָעָפר, ֲאָבל עֹוֶשה הּוא ַחיִּ . ח. ְולֹא יִּ
ָנֵטל: ְטָלּה, ֲהֵרי זֹו תִּ ְפֹשט ֶאת ָידֹו ְולִּ  ָכל ֶאֶבן ֶשהּוא ָיכֹול לִּ

ן יא  י ֶשְמַתקֵׂ א ָאָדם ַגיא ָעָפר אֹו ְיַתְקֶננּו ְבָעָפר ִמְפנֵׂ ֹּא ְיַמלֵׂ ל
י ַהַגיא. ְוָכל ֶאֶבן ֶשָיכֹול ֶאת ָהָאֶרץ. ֲאָבל עֹוֶשה  הּוא ַחִיץ ַעל ְפנֵׂ

י זֹו  ד ַעל ְשַפת ַהַגיא ֲהרֵׂ ִלְפשֹּט ֶאת ָידֹו ְוִלְטָלּה ְוהּוא עֹומֵׂ
ל:   ִתָנטֵׂ

 
ָכל ָמקֹום. ְוַהַקְבָלן -ט פ"ג משנה יא טַאְבֵני ָכֵתף, ָבאֹות מִּ , ֵמבִּ

ָכל ָמקֹום. ְוֵאּלּו ֵהם ַאְבֵני ָכֵתף, ָנֵטל  מִּ ָכל ֶשֵאיָנּה ְיכֹוָלה ְלהִּ
י יֹוֵסי אֹוֵמר, ַאְבֵני ָכֵתף  יר. ַרבִּ י ֵמאִּ ְבֵרי ַרבִּ ְבַאַחת ָיד, דִּ

ם ָשֹלש ַעל ַהָכֵתף: ָטלֹות ְשַתיִּ ְשָמן, ָכל ֶשֵהן נִּ  כִּ
ף ֻמָתר  יב ם ַהִנָטלֹות ְשַתִים ָשֹלש ַעל ַהָכתֵׂ ף ְוהֵׂ י ָכתֵׂ ַאְבנֵׂ

ן ַהַקְבָלן ַלֲהבִ  הּו. ְוכֵׂ ין ִמָשדֵׂ רֹו בֵׂ ה ֲחבֵׂ ין ִמְשדֵׂ יָאן ִמָכל ָמקֹום בֵׂ

תמה על הרמב"ם שהשמיט את החילוק בין ערב  הכס"מ ז
שביעית לשביעית. והשאיר בצ"ע. )ותמהתי שהרי בפ"ג הלכה י 

 הזכיר זאת במפורש. וצ"ע. אב"א(
ביאר שמותר לעשות את המדרגה רק מאבנים ולא  הראב"ד ח

ביאר שהאיסור  אך הרמב"םמעפר משום שמכשירה לזריעה. 
להשיב את העפר שנותר לו אחר עשיית המדרגה לתוך הוא 
 הגיא.

רק מאבנים אך לא ישים בין  חייץכתב שמותר לעשות  הר"ש
האבנים עפר וטיט כיוון שנראה יותר שמתכוון להשקות מהם 

, שאם לא ישים טיט, יש חשש ותמה על כך הרדב"זשדהו. 
החלקה )המעיין בר"ש יראה שחשש החלקה הוא רק בעניין 

גות ולא בחייץ. אב"א( ומה הועיל בעשייתו, ועוד, שמצינו המדר
 שהתירו להשקות באופנים מסויימים בשמיטה. 

קבלן הוא מי שקיבל שדה באריסות, ומותר לו להביא  לרמב"ם ט
אף מאותו השדה מכיוון שלא ברור שיקבל את השדה הזו בשנה 

 רדב"ז.הבאה ולכן לא חוששים שעושה לצורך תיקון השדה. 
 כתב שיש מפרשים שקבלן היינו הבונה בניינים. הר"ש

פירש שקבלן הוא מי שקיבל על עצמו לעשות חייץ  הראב"ד
 הכס"מבשדה ולא חוששים שמא הוא מתכוון לחלק את השדה )

תמה על הראב"ד, מה איסור יש בחלוקת השדה? ואולי ניתן 
לומר שכאשר מחלק השדה הריהו מכינו לזריעה ואסור משום 

 . אב"א(.מראית העין



ין ִמָשֶדה ֶשִקְבָלּה  ִביא ִמָכל ָמקֹום ַוֲאִפלּו ֲאָבִנים ְגדֹולֹות בֵׂ מֵׂ
י ֹּא ִקְבָלּה: בֵׂ  ן ִמָשֶדה ֶשל
 

יָנּה ַמְכֶשלֶ  יג ת ֶאת ָהַרִבים ִפְרָצה ֶשִהיא סּוָגה ְבָעָפר ִאם אֵׂ
ֹּא  ָאסּור ִלְבנֹוָתּה. ְוִאם ָהְיָתה ַמְכֶשֶלת ֶאת ָהַרִבים אֹו ֶשל
ָהְיָתה סּוָגה ְבָעָפר ֶאָלא ְפתּוָחה ִלְרשּות ָהַרִבים ֻמָתר 

  (א)ירושלמי ִלְבנֹוָתּה:
 

ים, ֻמָתר  -יפ"ג משנה  ַהבֹוֶנה ָגֵדר ֵבינֹו ּוֵבין ְרשּות ָהַרבִּ
ים ְלַהעֲ  ְרשּות ָהַרבִּ יק ַעד ַהֶסַלע. ַמה ַיֲעֶשה ֶבָעָפר, צֹוְברֹו בִּ מִּ

י ְיהֹוֻשַע. ְבֵרי ַרבִּ  ּוְמַתְקנֹו, דִּ
ים, ָכְך  ְרשּות ָהַרבִּ ין בִּ יָבא אֹוֵמר, ְכֶדֶרְך ֶשֵאין ְמַקְלְקלִּ י ֲעקִּ ַרבִּ

ָשֵדהּו ְכֶדֶרְך  לֹא ְיַתֵקנּו. ַמה ַיֲעֶשה ֶבָעָפר, צֹוְברֹו ְבתֹוְך
יַח ּוְמָעָרה: ין. ְוֵכן ַהחֹוֵפר בֹור ְושִּ  ַהְמַזְבלִּ

רֹו.  יד ה ֲחבֵׂ הּו ִלְשדֵׂ ין ָשדֵׂ ר ַבְשִביִעית בֵׂ ָאסּור לֹו ִלְבנֹות ָגדֵׂ
ין ְרשּות ָהַרִבים. ּוֻמָתר ְלַהֲעִמיק ַעד  ינֹו ּובֵׂ ר בֵׂ ֲאָבל בֹוֶנה ָגדֵׂ

הּו ְכֶדֶרְך ָכל ַהֶסַלע ּומֹוִציא ֶאת  ֶהָעָפר ְוצֹוְברֹו ְבתֹוְך ָשדֵׂ
ר  ן ִאם ָחַפר בֹור ְוִשיַח ּוְמָעָרה ַבְשִביִעית צֹובֵׂ ַמֲעִמיִדין ֶזֶבל. ְוכֵׂ

הּו ְכֶדֶרְך ָכל ַהחֹוְפִרים:   ֶהָעָפר ְבתֹוְך ָשדֵׂ
 
 

 פרק שלישי
יָלן  -משנה פ"א א ְשֵדה ָהאִּ ין בִּ ֶעֶרב ַעד ֵאיָמַתי חֹוְרשִּ

י.  ים, ָכל ְזַמן ֶשהּוא ָיֶפה ַלֶפרִּ ית. ֵבית ַשַמאי אֹוְמרִּ יעִּ ְשבִּ
ים, ַעד ָהֲעֶצֶרת ֵּלל אֹוְמרִּ ְהיֹות בּוֵבית הִּ ְבֵרי ֵאּלּו לִּ ין דִּ . ּוְקרֹובִּ

ְבֵרי ֵאּלּו:   ְכדִּ
ְשֵדה ַהָּלָבן -משנה פ"ב א ין בִּ שדה ) ַעד ֵאיָמַתי חֹוְרשִּ

ית. ַעד  ר"ש(אין שם צל. תבואה, ונקרא כך כי  יעִּ ֶעֶרב ְשבִּ
ְקָשאֹות  ַטע ַבמִּ ים לִּ ְכֶלה ַהֵּלָחה, ָכל ְזַמן ֶשְבֵני ָאָדם חֹוְרשִּ ֶשתִּ
ְמעֹון, ָנַתָת תֹוַרת ָכל ֶאָחד ְוֶאָחד  י שִּ ְדָלעֹות. ָאַמר ַרבִּ ּוַבמִּ

ְשדֵ  ְשֵדה ַהָּלָבן ַעד ַהֶפַסח, ּובִּ יָלן ַעד ֲעֶצֶרת: ְבָידֹו, ֶאָּלא בִּ  ה ָהאִּ
יְך  גֶשֶנֱאַמר -משנה פ"א ד ְשֹבת, ֵאין ָצרִּ יר תִּ יש ּוַבָקצִּ ֶבָחרִּ

יש ֶשל ֶעֶרב  ית, ֶאָּלא ָחרִּ יעִּ יר ֶשל ְשבִּ יש ְוָקצִּ לֹוַמר ָחרִּ
ית ֶשהּוא  יעִּ יר ֶשל ְשבִּ ית, ְוָקצִּ יעִּ ְכָנס ַבְשבִּ ית ֶשהּוא נִּ יעִּ ְשבִּ

יש יֹוֵצא ְלמֹוָצֵא  ְשָמֵעאל אֹוֵמר, ָמה ָחרִּ י יִּ ית. ַרבִּ יעִּ י ְשבִּ
יר ָהֹעֶמר:  יר ְרשּות, ָיָצא ְקצִּ  ְרשּות, ַאף ָקצִּ

ֲעבֹוַדת ָהָאֶרץ ְבָשָנה ִשִשית ְשֹלִשים יֹום ָסמּוְך ַלְשִביִעית  א
י ֶשהּוא ְמַתְקָנּה ַלְשבִ  יִעית. ֲאסּוָרה ֲהָלָכה ְלמֶשה ִמִסיַני. ִמְפנֵׂ

                                                           
'דהאי פרצה שהיא סוגה בעפר פעמים שהיא מכשלת את   א

הרבים כגון שאין סתימתה שוה לשאר הכותל אלא כגון שעשו 
תל עפר על הפרצה לסותמה ובני אדם נכשלים בה או שהיתה 
פתוחה לר"ה ויש בה נזק לרבים מותר לבנותה כיון שיש נזק 

ם אסור לרבים אבל אם היא סתומה ואינה מכשלת את הרבי
לבנותה שאינו מכוין אלא לתקן שדהו והא דתנן מקרין את 
הפרצה במועד, ובשביעית בונה כדרכו היינו בפרצה שהיא מזקת 
את הרבים כגון פרצה בינו לבין ר"ה אי נמי שהיא סתומה בעפר 
ומכשלת את הרבים אבל פרצה שבין שדהו לשדה של חבירו 

נות גדר בשביעית אסור לבנותה וזהו שכתב בסמוך אסור לו לב
 רדב"ז.בין שדהו לשדה חבירו והטעם דלמא מימליך וזרע ליה.' 

בירושלמי מבואר שהטעם לתאריך זה הוא משום שמשם  ב
והלאה החרישה משירה את פירותיו של האילן )באילן מאכל( 

 ומכחישה את כוחו )באילן סרק(.
בר"ה ט. מובא שזו דעת ר"ע. אך לרבי ישמעאל איסור החרישה  ג

יום קודם השביעית הוא מהלמ"מ "וכי גמירי הלמ"מ בזמן  30
שביהמ"ק קיים דומיא דניסוך המים" )מו"ק ד( ולכן ר"ג ובית 

מבואר  ברמב"םדינו נמנו על שני פרקים הללו והתירום. 
 שחכמים הוסיפו לגזור את השיעור המבואר במשניות.

בירושלמי מבואר שהטעם ששיערו בתאנה מכיוון שפירותיה  ד
 גסין והיא עושה הרבה יבול.

כל האילנות יחד צריכים להיות ראויים לעשות  -לרמב"ם ה
 כל אילן ואילן צריך. -ולר"ששיעור זה. 

ארבע אמות. שבשיעור פחות מכן  -שני שוורים עם העול שלהם ו
 ר"ש.הם עשויין להיעקר. 

ית ַהִמְקָּדש ַקָים הּוא ֶשֶנֱאַסר ִמִפי  ְוָדָבר ֶזה ִבְזַמן ֶשבֵׂ
ה ָהִאיָלן ֶעֶרב  ֹּא ִיְהיּו חֹוְרִשים ְשדֵׂ ַהְשמּוָעה. ְוָגְזרּו ֲחָכִמים ֶשל
ה ַהָלָבן ַעד  ְשִביִעית ִבְזַמן ַהִמְקָּדש ֶאָלא ַעד ָהֲעֶצֶרת. ּוְשדֵׂ

ֹּ ַהָפַסח. ּוַבזְ  ין ִמְקָּדש ֻמָתִרין ַבֲעבֹוַדת ָהָאֶרץ ַעד ר אש ַמן ֶשאֵׂ
  ַהָשָנה ְכִדין תֹוָרה:

 
ית ְסָאה.  ב ה ָהִאיָלן. ָכל ְשֹלָשה ִאיָלנֹות ְלבֵׂ י זֹו ִהיא ְשדֵׂ אֵׂ

ן ֶשל ְשֹלָשה  ֶאָחד ִאיַלן ְסָרק ְוַאַחד ִאיַלן ַמֲאָכל ַוֲאִפלּו הֵׂ
ִניםֲאָנִשים רֹוִאין אֹו ם ְתאֵׂ ַלֲעשֹות  ה. ִאם ְראּוִייןדָתן ְכִאלּו הֵׂ

ית ְסָאה ִבְשִביָלם.  ָלה ֶשל ִשִשים ָמֶנה חֹוְרִשין ָכל בֵׂ ִכַכר ְּדבֵׂ
י ֶשִיְהֶיה ַהָבָקר ָיכֹול  ין ָכל ֶאָחד ְוֶאָחד ְכדֵׂ ְוהּוא ֶשִיְהֶיה ָרחֹוק בֵׂ

ָליו   ה(-)משנה פ"א ב :וַלֲעבֹּר ְבכֵׂ
 
ית ְסָאה. אֹו ֶשָהיּו ְשֹלָשה ְוֶאָחד ָראּוי  ג ָהיּו ָפחֹות ִמְשֹלָשה ְלבֵׂ

יָנן ְראּוִיין ַלֲעשֹות. אֹו  ַלֲעשֹות ִשִשים ָמֶנה אֹו ֶיֶתר ְוַהְשַנִים אֵׂ
ין  ינֹו עֹוֶשה. אֵׂ ָאה ָמֶנה ְוֶאָחד אֵׂ ְשַנִים ְראּוִיין ַלֲעשֹות ֲאִפלּו מֵׂ

ֹּא ָהאֹוֶרה ְוַסלֹו חּוָצה לֹוחֹוְרִשין לָ  : זֶהן ֶאָלא ְלָצְרָכם ְוהּוא ְמל
 ה(-)משנה פ"א ב

 
 ִיין ַלֲעשֹות ִשִשים ָמֶנהָהיּו ִמְשֹלָשה ְוַעד ִתְשָעה ּוְראּו ד

ית ְסָאה ִבְשִביָלן ְוַאף ַעל ִפי ֶשיֵׂש ָבֶהם ִמי  חחֹוְרִשין ָכל בֵׂ
ינֹו ָראּוי ַלֲעש  )משנה פ"א ד(ֹות: ֶשאֵׂ

 
ין ה  ין עֹוִשין בֵׂ ית ְסָאה אֹו ֶיֶתר בֵׂ ָהיּו ֲעָשָרה ִאיָלנֹות ְלתֹוְך בֵׂ

ית ְסָאה ִבְשִביָלן. ֶעֶשר ְנִטיעֹות יָנם עֹוִשין חֹוְרִשין ָכל בֵׂ  טאֵׂ
ית ְסָאה ִבְשִביָלן ַעד  ית ְסָאה חֹוְרִשין ָכל בֵׂ ְמֻפָזרֹות ְלתֹוְך בֵׂ

ֹּאש  ()משנה פ"א ד: יַהָשָנה ְוָדָבר ֶזה ֲהָלָכה ְלמֶשה ִמִסיַני ר
 

ין ְלתֹוְך ֵבית  -זמשנה פ"א  ְצָטְרפִּ ים, מִּ יעֹות ְוַהְדלּועִּ ַהְנטִּ
ים יֵאל אֹוֵמר, ָכל ֲעָשָרה ְדלּועִּ ְמעֹון ֶבן ַגְמלִּ  יאְסָאה. ַרָבן שִּ

ין ָכל ֵבית ְסָאה ַעד רֹא  .ש ַהָשָנהְלֵבית ְסָאה, חֹוְרשִּ
 בירושלמי הצריכו שהנטיעות יהיו רוב ביחס לדלועים.

ין חֹוְרִשין  יגַאַחת )אֹו( ֻמָקפֹות ֲעָטָרה יבָהיּו ֲעשּויֹות שּוָרה ו אֵׂ
 )משנה פ"א ו( ָלֶהן ֶאָלא ָצְרָכן ְלָכל ֶאָחד ְוֶאָחד.

 ְוַהִּדלּוִעין ִעם ַהְנִטיעֹות ִמְצָטְרפֹות ַלֲעָשָרה: 

 אמות. 2ביאר ששיעור האורה וסלו הוא  בשנות אליהו ז
רבי ביבי בשם רבי חנינא ובלבד שלא ה"ג(  בירושלמי )פ"א ח

יפחות מחשבון משולשים זעירא ב"ר חנינא אמר ובלבד שלא 
פסק )ע"פ הבנתו בירושלמי(  יפחות מחשבון מתושעין. הראב"ד

שאף מג' ועד ט' צריך שכל אחד יעשה חלק מס' מנה, לדוג' אם 
 הר"ש.יש ט אילנות, כל אחד צריך לעשות תשיעית ככר. וכ"פ 

שפסק כרב ביבי שמצריך שיעשה  הכס"מכתב  ישוב הרמב"םובי
ככר דבילה. ולא כזעירא הסובר שכל שלושה אילנות צריכים 
 לעשות ככר דבילה, ובסה"כ ט' אילנות צריכים לעשות ג ככרות.

כתב שהרמב"ם מפרש הירושלמי לעניין חלוקת  והרדב"ז
 האילנות בקרקע, ומכיוון שרק לעניין נטיעות מצינו שצריך

שיהיו מחולקות בקרקע )שלא יונקות הרבה, משא"כ באילנות 
שחרישת בית סאה מועילה להם ששורשיהם גדולים(, לא פסק 

 כירושלמי הזה.
בנטיעות לא כתב 'או יתר', ומשמע שאם הם יותר מעשר לבית  ט

 רדב"ז.סאה אסור, שעומדות להיעקר. 
 כך מבואר בסוכה מד. י

נית דווקא.)כנראה משום בירושלמי נאמר שזה בדלעת יוו יא
 גודלה(

 ולר"שהכוונה שנטועות בשורה ואינן מפוזרות.  לרמב"ם יב
הכוונה שנטועות בצפיפות, ונראה כחורש לצורך הכשרת 

 הקרקע ולא לצורך האילן.
היינו שנטועות  לרא"שהיינו שנטועות בחצי עיגול.  לרמב"ם יג

 היינו שעשה להם גדר מסביבם. ולר"שבעיגול. 



י ֶאְלָעָזר ֶבן  -פ"א ח משנה יעֹות. ַרבִּ ְקְראּו ְנטִּ ַעד ֵאיָמַתי נִּ
י ְיהֹוֻשַע אֹוֵמר, ַבת ֶשַבע אֲעַזְרָיה אֹוֵמר, ַעד ֶשָיֹחּלּו . ַרבִּ

ְשָמּה יָעה כִּ יָבא אֹוֵמר, ְנטִּ י ֲעקִּ ים. ַרבִּ  .בָשנִּ
י זֹו ִהיא ְנִטיָעה ֶזה ָהִאיָלן ַהָקָטן ָכל ְזַמן ֶשקֹוז  ְרִאין לֹו אֵׂ

 ְנִטיָעה: 
 

ֶטַפח ּוְלַמָטה  -משנה פ"א ח ין, מִּ יפִּ יא ֲחלִּ ְגַמם ְוהֹוצִּ יָלן ֶשנִּ אִּ
ְמעֹון י שִּ ְבֵרי ַרבִּ יָלן, דִּ ֶטַפח ּוְלַמְעָלה, ְכאִּ יָעה, מִּ ְנטִּ  :גכִּ

י  ח ִאיָלן ֶשִנְקַצץ ְוהֹוִציא ֲחִליִפין ִאם ִנְקַצץ ִמֶטַפח ּוְלַמְעָלה ֲהרֵׂ
י הּוא ִכְנִטיָעה: הּוא כְ   ִאיָלן. ִמֶטַפח ּוְלַמָטה ֲהרֵׂ

 
ְדָלעֹות ַעד  -ה-משנה פ"ב ב ְקָשאֹות ּוַבמִּ ין ַבמִּ ין ּוְמַעְדרִּ ְמַזְבלִּ

ין.   רֹאש ַהָשָנה. ְוֵכן ְבֵבית ַהְשָלחִּ
ין ין, )מסירים היבלת( ְמַיְבלִּ , )מסירים עלים מהעץ( ְמָפְרקִּ

ין או מפזרים אבק  ר"ש.השורשים בעפר. מכסים ) ְמַאְבקִּ
יןר"מ( להועיל לעץ. )מעלים עשן כדי להפיל  , ְמַעְשנִּ

ְמעֹון אֹוֵמר, ַאף , ולהמית התולעים( י שִּ ַעד רֹאש ַהָשָנה. ַרבִּ
ית:  יעִּ ן ָהֶאְשכֹול ַבְשבִּ  נֹוֵטל הּוא ֶאת ֶהָעֶלה מִּ

ין  יןַעד רֹאש ַהָשָנה )מסירים אבנים(ְמַסְקלִּ  . ְמַקְרְסמִּ
יןר"מ( או כריתת ראש השיבולת. ר"ש.זימור. )  , ְמָזְרדִּ
ין(כורתים הענפים המרובים) כמו פסולת, לכרות ) , ְמַפְסלִּ

או שנוטל כל הענפים כדי שיתעבה ר"מ. הענפים היבשים. 
י ְיהֹוֻשַע אֹוֵמר, ְכֵזרּוָדּה ר"ש(הגזע.  , ַעד רֹאש ַהָשָנה. ַרבִּ

סּולָ  יתּוְכפִּ שִּ ית, ָכְך ֶשל שִּ שִּ ְמעֹון אֹוֵמר, דּה ֶשל ֲחמִּ י שִּ . ַרבִּ
סּולֹו:  י ְבפִּ יָלן, ַרַשאי ֲאנִּ י ַרַשאי ַבֲעבֹוַדת ָהאִּ  ָכל ְזַמן ֶשֲאנִּ

ין או כדי לרפא את  ר"מ.כדי להרחיק התולעים. ) ְמַזֲהמִּ
ין אֹוָתן ר"ש( העץ. יעֹות, ְוכֹוְרכִּ מש או מפני הש) ֶאת ַהְנטִּ

ין ר"מ( למעלה. הענפים או כדי שיעלו ר"ש.הקור.  , ְוקֹוְטמִּ
 או שוברים את ראשיהם. ערוך.נותנים עליהם אפר. ) אֹוָתן

יםר"ש( ין ָלֶהן ָבתִּ . ר"מלהגן עליהם מגשם ושמש. ) , ְועֹושִּ
, ר"ש( או שהכוונה שעושים סביבם ערוגה וממלאים עפר.

ין אֹוָתן, ַעד רֹאש הַ  י ֶאְלָעָזר ַבר ָצדֹוק אֹוֵמר, ּוַמְשקִּ ָשָנה. ַרבִּ
ָקר:  ית, ֲאָבל לֹא ֶאת ָהעִּ יעִּ  ַאף ַמְשֶקה הּוא ֶאת ַהנֹוף ַבְשבִּ

ים אֹוָתם ים ּוְמַנְקבִּ ין ֶאת ַהַפגִּ כדי שיכנס בהם ) ָסכִּ
 , ַעד רֹאש ַהָשָנה.ר"ש( השמן ויתבשלו מהר. \הגשמים

לּו ט ִבְזַמן ַהִמְקָּדש ְכמֹו ֶשָאַמְרנּו. ֲאָבל ַבְזַמן  ְוָכל ַהְּדָבִרים ָהאֵׂ
ֹּאש ַהָשָנה.   ַהֶזה ֻמָתִרין ַבֲעבֹוַדת ָהָאֶרץ ַעד ר

ל ַהָשדֹות ְוַלֲעדֹּר  ל ּוְלַזבֵׂ ַאף ִבְזַמן ַהִמְקָּדש ֻמָתר ְלַסקֵׂ
ֹּאש הַ  ית ַהְשָלִחין ַעד ר ָשָנה. ַהִמְקָשאֹות ְוַהִמְדָלעֹות ּובֵׂ

ּוְמַזְבִלין ּוְמָפְרִקין ּוְמַאְבִקין ּוְמַעְשִנין ּוְמַקְרְסִמין ּוְמָזְרִדין 
ּוְמַפְסִלין ּוְמַזֲהִמין ֶאת ַהְנִטיעֹות ְוכֹוְרִכין ְוקֹוְטִמין אֹוָתן. 

ּוְמַנְקִבין  אֹוָתם. ְוָסִכין ֶאת ַהַפִגיןְועֹוִשין ָלֶהם ָבִתים ּוַמְשִקין 
ֹּאש ַהָשָנה אֹו לּו ֻמָתרֹות ְבֶעֶרב ְשִביִעית ַעד ר ָתן. ָכל ֲעבֹודֹות אֵׂ

 ֶשל ְשִביִעית ַוֲאִפלּו ִבְזַמן ַהִמְקָּדש: 
 

ית, ְוֶשל  -משנה פ"ב ה יעִּ ְכְנסּו ַלְשבִּ ית ֶשנִּ יעִּ ַפֵגי ֶעֶרב ְשבִּ
ית, לֹא ָסכִּ  יעִּ ית ֶשָיְצאּו ְלמֹוָצֵאי ְשבִּ יעִּ ין ְשבִּ ין ְולֹא ְמַנְקבִּ

ין,  י ְיהּוָדה אֹוֵמר, ְמקֹום ֶשָנֲהגּו ָלסּוְך, ֵאיָנן ָסכִּ אֹוָתן. ַרבִּ
ין.  יא ֲעבֹוָדה. ְמקֹום ֶשָנֲהגּו ֶשּלֹא ָלסּוְך, ָסכִּ ְפֵני ֶשהִּ  מִּ

                                                           
עד שיחללם בשנה רביעית או  -י הובאו שני פירושיםבירושלמ א

 רמב"ם.עד שייעשו חולין מאליהם בשנה חמישית. 
 לא כתב כן. אך הרמב"םביאר שהיינו עד גיל שנה.  הר"ש ב
תמה על הרמב"ם שפסק כר"ש, שהרי הועמד  הכס"מ ג

בירושלמי ב'שיטה'. והשאיר בצ"ע. )ועוד קשה, שבהלכות ערלה 
 מר"ש! אב"א(פסק הרמב"ם אחרת 

וכמו שזירוד של שנה אחת עובר לשנה הבאה, כך גם מותר  ד
לזרד בשביעית את פירות השישית. )ר"ש( ולרמב"ם הכוונה 

 שאין לזרד אלא עד זמן שרגילים לזרד בעצים בכל שנה.

י ֶעֶרב ְשִביִעית ֶשִנְכְנסּו ִלְשִביִעית ְוֶשל ְשִביִעית ֶשָיְצאּו  י ַפגֵׂ
ֹּא ְמַנְקִבין. ְלמֹו ֹּא ָסִכין ְול י ְשִביִעית ל  ָצאֵׂ

ָאיֹות ֶעֶרב ְשִביִעית  גֹות ַעל ִפי ַהגֵׂ ין בֹוִנין ַמְדרֵׂ ּוִבְזַמן ַהִמְקָּדש אֵׂ
י ֶשהּוא ְמַתְקָנן ַלְשִביִעית:  )משנה ִמֶשִיָפְסקּו ַהְגָשִמים. ִמְפנֵׂ

 פ"ג ח(
 

ין ְוֵאי -משנה פ"ב ו ין ֶעֶרב ֵאין נֹוְטעִּ יבִּ ין ְוֵאין ַמְרכִּ יכִּ ן ַמְברִּ
ים ְשֹלשִּ ית ָפחֹות מִּ יעִּ ם ָנַטע  הְשבִּ ְפֵני רֹאש ַהָשָנה. ְואִּ יֹום לִּ

י ְיהּוָדה אֹוֵמר, ָכל ַהְרָכָבה  יב, ַיֲעקֹור. ַרבִּ ְרכִּ יְך אֹו הִּ ְברִּ אֹו הִּ
ים, שּוב ֵאיָנּה קֹוֶלטֶ  ְשֹלָשה ָימִּ י יֹוֵסי ֶשֵאיָנּה קֹוֶלֶטת לִּ ת. ַרבִּ

ְשֵתי ַשָבתֹות:  ים, לִּ ְמעֹון אֹוְמרִּ י שִּ  ְוַרבִּ
)י:( מבואר שעל הזמנים המבוארים במשנה לעניין בר"ה 

 .ויום שיחשבו כשנה לשנות האילן 30קליטה, יש להוסיף 
ין יא  ין ַמְרִכיִבין ְואֵׂ ין נֹוְטִעין ִאיָלנֹות ְואֵׂ ַאף ַבְזַמן ַהֶזה אֵׂ

י ֶשִתְקֹלט ַהְנִטיָעה ְוִתְשֶהה  ַמְבִריִכין ֶעֶרב ְשִביִעית ֶאָלא ְכדֵׂ
ֹּאש ַהָשָנה ֶשל ְשִביִעית.  ַאַחר ַהְקִליָטה ְשֹלִשים יֹום קֶֹּדם ר
י  י ַשָבתֹות. ְוָדָבר ֶזה ָאסּור ְלעֹוָלם ִמְפנֵׂ ּוְסָתם ְקִליָטה ְשתֵׂ

ֹּאַמר ָהרֹוֶאה בַ  אָת ַמְרִאית ָהַעִין ֶשָמא י ְשִביִעית ִנְטעּו. ִנְמצֵׂ
ַע אֹו ַהַמְבִריְך אֹו ַהַמְרִכיב ֶעֶרב ְשִביִעית קֶֹּדם  ר ֶשַהנֹוטֵׂ אֹומֵׂ

ן ַיֲעקֹּר.  ֹּאש ַהָשָנה ְבמ''ד יֹום ְיַקיֵׂם. ָפחֹות ִמכֵׂ  ר
ת קֶֹּדם ֶשַיֲעקֹּר ְמַחְיִבין  רֹות ֻמָתִרין. ְוִאם מֵׂ ֹּא ָעַקר ַהפֵׂ ְוִאם ל

ש ַלֲעקֹּר:  ֶאת  )ירושלמי(ַהיֹורֵׂ
 
 

 :רביעיפרק 
ים, ֵאין  -משנה פ"ד ב ַטְיָבה, ֵבית ַשַמאי אֹוְמרִּ ָשֶדה ֶשנִּ

ין. ים, אֹוְכלִּ ֵּלל אֹוְמרִּ ית, ּוֵבית הִּ יעִּ ין ֵפרֹוֶתיָה ַבְשבִּ  אֹוְכלִּ
ין ִמן ַהֶזַרע ֶשָנפַ א  ל ָבּה ָכל ֶשתֹוִציא ָהָאֶרץ ְבָשָנה ְשִביִעית. בֵׂ

ין ִמן ָהִעָקִרים ֶשִנְקְצרּו ִמקֶֹּדם ְוָחְזרּו ְוָעשּו  ִמקֶֹּדם ְשִביִעית. בֵׂ
ין ִמן ָהֲעָשִבים ְוַהְיָרקֹות ֶשָעלּו  יֶהם ִנְקְראּו ָסִפיַח. בֵׂ ּוְשנֵׂ
ין ָלֶהן ֶזַרע. ַהכל ֻמָתר ְלָאְכלֹו ִמן ַהתֹוָרה ֶשֶנֱאַמר  יֶהן ְואֵׂ ֲאלֵׂ מֵׂ

 ו( 'ְוָהְיָתה ַשַבת ָהָאֶרץ ָלֶכם ְלָאְכָלה'. -כה)ויקרא 
רֹוֶתיָה ֻמָתִרין  זַוֲאִפלּו ָשֶדה ֶשִנַטְיָבה ַבְשִביִעית ְוָצְמָחה פֵׂ

 ַבֲאִכיָלה. 
ֹּא ִתְקצֹור' -ְוֶזה ֶשֶנֱאַמר )ויקרא כה ת ְסִפיַח ְקִציְרָך ל ה( 'אֵׂ

ר בְ  ֹּא ִיְקצֹּר ְכֶדֶרְך ֶשקֹוצֵׂ ָכל ָשָנה. ְוִאם ָקַצר ְכֶדֶרְך ֶשל
ַהקֹוְצִרין לֹוֶקה. ְכגֹון ֶשָקַצר ָכל ַהָשֶדה ְוֶהֱעִמיד ְכִרי ְוָדש 
ר  ַאְרנּו. ֶאָלא קֹוצֵׂ ַבָבָקר. אֹו ֶשָקַצר ַלֲעבֹוַדת ָהָאֶרץ ְכמֹו ֶשבֵׂ

ל:  ט ְואֹוכֵׂ  )תורת כהנים(ְמַעט ְמַעט ְוחֹובֵׂ
 

הן לא נזרע ולא נאסוף... אמר רבי  -ספרא בהר )ג, ד(
עקיבא מיכן סמכו חכמים על הספחים שיהו אסורים 

אין ספחים אסורים מדברי  -וחכמים אומרים .בשביעית
 תורה אלא מדברי סופרים.

ית,  -משנה פ"ט א ים, ְוַהֲחַלְגלֹוגִּ ין ַהשֹוטִּ ַהֵפָגם, ְוַהַיְרבּוזִּ
ים, ְוַהַכְרַפס  ֶשַבְנָהרֹות, ְוַהַגְרֵגר ֶשל ֲאָפר, ֻכְסָבר ֶשֶבָהרִּ

ית, ֶשֵאין  יעִּ ָכל ָאָדם ַבְשבִּ ין מִּ ְלָקחִּ ן ַהַמַעְשרֹות, ְונִּ ין מִּ ְפטּורִּ
ין,  יֵחי ַחְרָדל, ֻמָתרִּ י ְיהּוָדה אֹוֵמר, ְספִּ ְשָמר. ַרבִּ ַכיֹוֵצא ָבֶהם נִּ

ְמעֹון אֹוֵמר, ָכל ֶשּלֹא ֶנְחְשדּו ֲעֵליֶהן עֹוְבֵרי ֲעֵבָרה. ַרבִּ  י שִּ

ביאר שרק בחרישה יש תוספת שביעית דאורייתא ולכן ר"ת  ה
כתב  אך הר"שהחמירו חכמים לאסור גם קודם מפסח ומעצרת. 

שלא ייתכן לומר כן, שנטיעה לא חמורה פחות מחרישה. והטעם 
שלא החמירו בנטיעה, מכיוון שלא שייך לומר שנוטע רק לצורך 

 שביעית )כמו בחרישה שמועילה רק לשנה אחת(.
מה שהצריך רב נחמן )בר"ה י( הוא רק לעניין ערלה.  ר"תלדעת  ו

 ט בשביעית עצמה.אך לעניין שביעית האיסור הוא רק שייקל
ומה שאסרו חכמים לזרוע שדה שנחרשה בשביעית במוצאי  ז

שביעית הוא משום קנס לבעל השדה, אך על פירות שביעית אין 
 רדב"ז.לקנוס שכן הם הפקר לכל. 



יֵחי ְכרּוב, ֶשֵאין ַכיֹוֵצא ָבֶהם  ְספִּ ין, חּוץ מִּ ין ֻמָתרִּ יחִּ ַהְספִּ
ין ין ֲאסּורִּ יחִּ ים, ָכל ַהְספִּ ים אֹוְמרִּ  : אְבַיְרקֹות ָשֶדה. ַוֲחָכמִּ

י סֹוְפִרים ֶשִיְהיּו ָכל ַהְסִפיִחים ֲאסּוִרין ַבֲאִכיָלה.  ב ּוִמִּדְברֵׂ
ְך ְוִיְזַרע ְתבּוָאה ְוָלמָ  לֵׂ ֹּא יֵׂ ָרה. ֶשל י ֲעבֵׂ י עֹוְברֵׂ יֶהם ִמְפנֵׂ ה ָגְזרּו ֲעלֵׂ

ֹּאַכל  ֶתר. ּוְכֶשִיְצַמח י הּו ַבסֵׂ י ִגָנה ְבתֹוְך ָשדֵׂ ְרעֹונֵׂ ְוִקְטִניֹות ְוזֵׂ
ן. ְלִפיָכְך ָאְסרּו ָכל ַהְסִפיִחים  ֹּאַמר ְסִפיִחים הֵׂ ֶהם ְוי מֵׂ

 ִביִעית: ַהצֹוְמִחים ַבְש 
רֹות  ג רֹות ְשִביִעית ֶאָלא פֵׂ ין אֹוְכִלין ִמפֵׂ ָהא ָלַמְדָת ֶשאֵׂ

ין זֹוְרִעין אֹוָתם רֹּב ָהָאָדם ְכגֹון  ָהִאיָלנֹות ְוָהֲעָשִבים ֶשאֵׂ
א ָבֶהן. ֲאָבל ַהְיָרקֹות  יַגם ְוַהַיְרבּוִזין ַהשֹוִטים ְוָכל ַכיֹוצֵׂ ַהפֵׂ

י ְתבּוָאה ְוִקְטִניֹות ָכל ֶשֶּדֶרְך רֹּב ָהָאָדם  ְלָזְרָעם ַבִגנֹות ּוִמינֵׂ
יֶהם. ְוַהְמַלְקָטן ֶהן ָאסּור ִמִּדְברֵׂ ַח מֵׂ ִכין אֹותֹו ַמַכת מַ  בַהצֹומֵׂ

 ַמְרּדּות: 
 
ה ֶכֶרם  ד ה ִניר ּוִבְשדֵׂ ה בּור ּוִבְשדֵׂ ְסִפיִחים ָהעֹוִלים ִבְשדֵׂ

ה ֶזַרע ֻמָתִרין ַבֲאכִ  יֶהם ְלִפי גיָלהּוִבְשדֵׂ ֹּא ָגְזרּו ֲעלֵׂ י ָמה ל . ּוִמְפנֵׂ
ין ָאָדם ִנְפֶנה  ה בּור אֵׂ לּו. ְשדֵׂ ַע ְמקֹומֹות אֵׂ ין ָאָדם זֹורֵׂ ֶשאֵׂ
ר  ינֹו אֹוסֵׂ ה ֶכֶרם אֵׂ ה ִניר רֹוֶצה הּוא ְבִתקּוָנּה. ּוְשדֵׂ ְלָשם. ּוְשדֵׂ

ה ֶזַרע ַהְסִפיִחין ַמְפִסיִדין אֹוָת   )ירושלמי(ּה. ַכְרמֹו. ּוְשדֵׂ
ֹּא ָגְזרּו ָעָליו ן ַהֶתֶבן ֶשל ְשִביִעית ֻמָתר ְבָכל ָמקֹום ְול  : דְוכֵׂ

 
י ְשִביִעית ֲאסּוִרין  ה ְסִפיִחין ֶשל ְשִביִעית ֶשָיְצאּו ְלמֹוָצאֵׂ

ָמה  ש ְכַדְרכֹו. ּוְבהֵׂ ין תֹוְלִשין אֹוָתן ַבָיד ֶאָלא חֹורֵׂ ַבֲאִכיָלה ְואֵׂ
 )תוספתא(ַדְרָכּה: רֹוָעה כְ 

 
מראש השנה עד  -ולענין ספיחין -ירושלמי דמאי )ב,א(
 .היתר ספיחות -מן חנוכה עד עצרת .חנוכה אסור ספיחין

 מן העצרת עד ראש השנה צריכה. 
 )כס"מ( לקולא משום דספיחין דרבנן. הרמב"םופסק 

י ְשבִ  ו י ְשִביִעית ְבמֹוָצאֵׂ ֹּאש ְוַעד ָמַתי ֲאסּוִרין ְסִפיחֵׂ ר יִעית מֵׂ
ן ֻמָתִרין.  הַהָשָנה ְוַעד ֲחנָֻכה יָלְך הֵׂ ֲחנָֻכה ְואֵׂ  ּומֵׂ

י ְשִביִעית ַאַחר ְשִביִעית ַהִגּדּוִלין ֻמָתִרין:  ַע ְסִפיחֵׂ ְוַהזֹורֵׂ
 (ו)משנה תרומות פ"ט ד

 
ַקח ָיָרק ְבמֹוָצֵאי  -משנה פ"ו ד ֵמֵאיָמַתי ֻמָתר ָאָדם לִּ
ֶשיַ  ית, מִּ יעִּ יל. זֲעֶשה ַכיֹוֵצא בֹוְשבִּ יר, ֻהַתר ָהָאפִּ . ָעָשה ַהַבכִּ

ָיד ית מִּ יעִּ ַקח ָיָרק ְבמֹוָצֵאי ְשבִּ יר לִּ תִּ י הִּ  : חַרבִּ
א  ז י ְשִביִעית ִאם ָעשּו ַכיֹוצֵׂ ְבָצִלים ֶשָיְצאּו ִמְשִביִעית ְלמֹוָצאֵׂ

ן ְשָאר  ין לֹוְקִחים ָבֶהן ֻמָתִרין ְוִאם ָלאו ֲאסּוִרין. ְוכֵׂ רֹות אֵׂ ַהפֵׂ
רֹות  א ָבֶהן ִמפֵׂ י ְשִביִעית ֶאָלא ִמֶשיֵָׂעשּו ַכיֹוצֵׂ אֹוָתם ְבמֹוָצאֵׂ
י ְשִביִעית. ָעָשה ַהַבִכיר ֻהָתר ָהֲאִפיל ּוֻמָתר ִלַקח ָיָרק  מֹוָצאֵׂ

י ְשִביִעית ִמָיד:   ְבמֹוָצאֵׂ
 

ַק  -משנה פ"ה ה ח לּוף ְבמֹוָצֵאי ֵמֵאיָמַתי ֻמָתר ָאָדם לִּ
ים,  ים אֹוְמרִּ ָיד. ַוֲחָכמִּ י ְיהּוָדה אֹוֵמר, מִּ ית, ַרבִּ יעִּ ְשבִּ

ְרֶבה ֶהָחָדש:  ֶשיִּ  מִּ
י ְשבִ  ח יָמַתי מֹוָתר ָאָדם ִליַקח לּוף ְבמֹוָצאֵׂ אֵׂ יִעית ְמֶשִיְרֶבה מֵׂ

 ֶהָחָדש:

                                                           
מותר לאכול ספיחין שהתחילו לגדול קודם  לדעת הר"ש א

השמיטה ונלקטו בשמיטה, אלא שחלה עליהם קדושת שביעית. 
מב"ם כל הספיחים אסורים משום גזירה( דברי הר"ש )אך לר

נובעים מתוך זה שמצאנו משניות שמהם עולה לכאורה שמותר 
לאכול ירקות בשביעית )כמו האומר לפועל לקט לי ירק היום( 

יש ליישב שאיירי בירקות שלא רגילים  ולשיטת הרמב"ם
)או שעלו במקומות שלא רגילים לזרעם.  כס"מ.לזורעם. 

 אב"א.(
מה איסור יש בלקיטת הספיחין אם לא אוכלם? ויש  -תימה ב

  רדב"ז.שמא ילקטם ויבוא לאכלם.  -לומר שזו גזירה אחת
 הרמב"ם. רדב"ז. וכך דעתראב"ד. ויש בהם קדושת שביעית.  ג
כך מבואר בירושלמי. ומסתבר שאיירי בתבן גס שלא ראוי  ד

 .ועיין בפ"ה הלכה כ דיון בעניין התבן רדב"ז.לבהמה. 

אמר קרא מקץ שבע שנים במעד שנת  -בר"ה )יב:(
ת. שנת השמטה מאי עבידתיה בחג השמטה בחג הסכו

הסוכות? שמינית היא! אלא לומר לך: כל תבואה 
אתה נוהג בו  -שהביאה שליש בשביעית לפני ראש השנה 

)ומכאן למד הרמב"ם להביאה מנהג שביעית בשמינית. 
 (כס"משליש בשישית. 

ֹּאש ַהָשָנה ִלְשִמִטין ּוְליֹוְבלֹות.  ט י ר  )משנהְבֶאָחד ְבִתְשרֵׂ
 ראש השנה פ"א א(

רֹות ִשִשית ֶשִנְכְנסּו ַלְשִביִעית ִאם ָהיּו ְתבּוָאה אֹו ִקְטִניֹות  פֵׂ
ֹּאש ַהָשָנה  רֹות ָהִאיָלן ְוִהִגיעּו ְלעֹוַנת ַהַמַעְשרֹות קֶֹּדם ר אֹו פֵׂ

י הֵׂ  ף אֹוָתם ַבְשִביִעית ֲהרֵׂ לּו ֻמָתִרין. ְוַאף ַעל ִפי ֶשאֹוסֵׂ י אֵׂ ן ֲהרֵׂ
ֹּא ָבאּו ְלעֹוַנת ַהַמַעְשרֹות ֶאָלא  רֹות ִשִשית ְלָכל ָּדָבר. ְוִאם ל ְכפֵׂ

ֹּאש ַהָשָנה הֲ  רֹות ְשִביִעית: ַאַחר ר ן ְכפֵׂ י הֵׂ  רֵׂ
ַהְתבּוָאה ְוַהִקְטִניֹות ֲאסּוִרין ַבֲאִכיָלה ִמשּום ְסִפיִחים. י 

רֹות ָהִאיָלן אֹוְכִלין   ת ְשִביִעית:אֹוָתן ִבְקֻדשַ ּופֵׂ
 
ישּו  -שנה פ"ב זמ ְשרִּ ין ֶשהִּ ין ְוַהֻשְמְשמִּ ָהֹאֶרז ְוַהֹדַחן ְוַהְפָרגִּ

ית.  יעִּ ין ַבְשבִּ ין ְלֶשָעַבר, ּוֻמָתרִּ ְתַעְשרִּ ְפֵני רֹאש ַהָשָנה, מִּ לִּ
ין ְלָשָנה ַהָבָאה: ְתַעְשרִּ ית, ּומִּ יעִּ ין ַבְשבִּ ם ָלאו, ֲאסּורִּ  ְואִּ

אשתמיטתיה הא דאמר שמואל: הכל הולך  -)יג:( ובר"ה
 .ופסק הרמב"ם כשמואלאחר גמר פרי. 

ַחן ְוַהְפָרִגים ְוַהֻשְמְשִמין ּופֹול ַהִמְצִרי ֶשְזָרעֹו  יא ֶרז ְוַהּדֹּ ָהאֹּ
ֹּאש  ְלֶזַרע הֹוְלִכין ָבֶהן ַאַחר ְגַמר ְפִרי. ִאם ִנְגַמר ִפְרָים קֶֹּדם ר

י אֵׂ  רֹות ִשִשית. ְוִאם ִנְגְמרּו ַהָשָנה ֲהרֵׂ לּו ֻמָתִרין ַבְשִביִעית ְכפֵׂ
י  ֹּאש ַהָשָנה ֲהרֵׂ ֹּאש ַהָשָנה ַאף ַעל ִפי ֶשִהְשִרישּו קֶֹּדם ר ַאַחר ר

לּו ֲאסּוִרים ִמשּום ְסִפיִחים:   אֵׂ
 

נחלקו חכמים בדין האתרוג האם הולכים בו  בר"ה )טו.(
דל על כל מים( או אחר חנטה אחר לקיטה כירק )שהרי ג

 . לעניין מעשר ושביעית )כדין עץ(
 )כס"מ(להחמיר לשני הכיוונים.  הרמב"םומספק פסק 

ַהָיָרק ִבְשַעת ְלִקיָטתֹו. ְוָהֶאְתרֹוג ֲאִפלּו ָהָיה ְכפֹול קֶֹּדם יב 
ֹּאש ַהָשָנה ְוַנֲעָשה ְכִכָכר ַבְשִביִעית ַחָיב ְבַמַעְשרֹות כְ  רֹות ר פֵׂ

ִשִשית. ַוֲאִפלּו ָהָיה ְכִכָכר ַבִשִשית הֹוִאיל ְוִנְלַקט ַבְשִביִעית 
רֹות ִשִשית ְלַהֲחִמיר:  ר ְכפֵׂ רֹות ְשִביִעית. ּוִמְתַעשֵׂ י הּוא ְכפֵׂ  ֲהרֵׂ

 
יָלן, ְכעֹוָנָתן ַלַמַעְשרֹות, ֵכן  -משנה פ"ד ט ּוְשָאר ָכל ֵפרֹות ָהאִּ

ית:עֹונָ  יעִּ  ָתן ַלְשבִּ
י ְשִביִעית ִבְתבּוָאה  יג רֹות ְשִביִעית ֶשָיְצאּו ְלמֹוָצאֵׂ ן פֵׂ ְוכֵׂ

ְוִקְטִניֹות ְוִאיָלנֹות הֹוְלִכין ַאַחר עֹוַנת ַהַמַעְשרֹות. וַהְפָרִגין 
ַחן ּופֹול ַהִמְצִרי ֶשְזָרעֹו ְלֶזַרע ַאַחר  ְוַהֻשְמְשִמין ְוָהאֶֹּרז ְוַהּדֹּ

 . ְוַהָיָרק ַאַחר ְלִקיָטתֹו: ַמר ַהְפִריגְ 
 

ֹּאש  יד פֹול ַהִמְצִרי ֶשְזָרעֹו ְלֶזַרע ַבִשִשית ְוִנְגַמר ִפְריֹו קֶֹּדם ר
ין ֶזַרע ֶשלֹו ֻמָתר ַבְשִביִעית.  ין ָיָרק ֶשלֹו בֵׂ ַהָשָנה ֶשל ְשִביִעית. בֵׂ

ין ַזְרעֹוְוִאם ָזַרע ְלָיָרק ְוִנְכְנָסה ָעלָ  ין ְיָרקֹו בֵׂ סּור ָא  יו ְשִביִעית בֵׂ
י ְשִביִעית. ן ִאם ְזָרעֹו ְלֶזַרע ּוְלָיָרק ָאסּור ִכְסִפיחֵׂ  :טְוכֵׂ

  )ירושלמי(

הקשה על הרמב"ם מניין למד תאריך זה? )ולא הביא הראב"ד  ה
יישב שהרמב"ם למד זאת  והרדב"זאת המקור של הכס"מ( 

מהנאמר במסכת תענית שמותר ליהנות מתבן וקש של שביעית 
מזמן רביעה שניה, ומכאן ששאר הספיחין שלא נמצאים בקרקע 
 שנסרחים מהגשמים מתאחרים עד זמן רביעה שלישית שהוא

 בחנוכה.
 רדב"ז.והטעם משום 'זה וזה גורם' )הספיח והקרקע(.  ו
א. שתולין בירקות היתר. ב. שרבה ההיתר על  -וטעם ההיתר ז

 רדב"ז.האיסור. 
 רדב"ז.כי היו רגילים להביא ירק מחו"ל במוצאי שביעית.  ח
בירושלמי לא נאמר שכולו אסור אלא שירקו אסור ומכאן  ט

רדב"ז. רמב"ם בהלכה הבאה. שזרעו מותר. וכן מוכח מה



ין  אָעַבר ּוְזָרעֹו ַבְשִביִעית טו ְוָיָצא ַלְשִמיִנית ִאם ְזָרעֹו ְלֶזַרע בֵׂ
י ְשִביִעית  ין ְיָרקֹו ָאסּור ְבמֹוָצאֵׂ ִכְשָאר ַהְסִפיִחים. ְוִאם ַזְרעֹו בֵׂ

ין ַזְרעֹו ֻמָתר.  ין ְיָרקֹו בֵׂ ְזָרעֹו ְלָיָרק הֹוִאיל ְוִנְלַקט ַבְשִמיִנית בֵׂ
ְזָרעֹו ְלֶזַרע ּוְלָיָרק ַזְרעֹו ָאסּור ִמשּום ְסִפיִחים ִויָרקֹו ֻמָתר: 

 )ירושלמי(
 

ן ִנְגָמרֹות ְלַאַחר שָ  טז ֹלש ָשִנים ִאם ָבאּו ְבנֹות שּוַח הֹוִאיל ְוהֵׂ
ן  י הֵׂ ֹּאש ַהָשָנה ֶשל ְשִמיִנית ֲהרֵׂ ְלעֹוַנת ַהַמַעְשרֹות קֶֹּדם ר

)משנה ֶנֱאָכלֹות ְבָשָנה ְשִנָיה ִמן ַהָשבּוַע ְבתֹוַרת ְשִביִעית: 
 פ"ה א(

 
ֶהם ַמִים ְשֹלִש יז  ים ַהְבָצִלים ַהָסִריִסים ּופֹול ַהִמְצִרי ֶשָמַנע מֵׂ

ֶהם ָשֹלש ֹּאש ַהָשָנה. ְוֶשל ַבַעל ֶשָמַנע מֵׂ י  ביֹום קֶֹּדם ר עֹונֹות ִלְפנֵׂ
רֹות ִשִשית לּו ִמפֵׂ י אֵׂ ֹּאש ַהָשָנה ֲהרֵׂ ם גר י הֵׂ ן ֲהרֵׂ . ָפחֹות ִמכֵׂ

י ְשִביִעית:   )משנה פ"ב ט(ִכְסִפיחֵׂ
 

ֹּאש ַהָשָנה ִלְפנֵׂ  דַהְּדלּוִעין ֶשִקְיָמן ְלֶזַרע ִאם ֻהְקשּו יח י ר
רֹות  ן ִמפֵׂ ְוִנְפְסלּו ִמֶלֱאכל ָאָדם ֻמָתר ְלַקְיָמן ַבְשִביִעית ֶשהֵׂ
ן ַהְיָרקֹות ֻכָלן  י ְשִביִעית. ְוכֵׂ ִשִשית. ְוִאם ָלאו ֲאסּוִרין ִכְסִפיחֵׂ

ֹּאש ַהָשָנה ֻמָתר ְלַקְיָמן ַבְשִביִעית ְוִאם ָהי י ר ּו ֶשֻהְקשּו ִלְפנֵׂ
 )משנה פ"ב י(ַרִכים ָאסּור ְלַקְיָמן ִמשּום ְסִפיִחים. 

ש ֶאת ַהלּוף ֶאָלא ַמִניחֹו ָבָאֶרץ ְכמֹות  ין ְמַחְיִבין אֹותֹו ְלָשרֵׂ אֵׂ
ין ְמַחְיִבין אֹותֹו  י ְשִביִעית ֻמָתר. ְואֵׂ ֶשהּוא. ִאם ָצַמח ְלמֹוָצאֵׂ

ש ֶאת ַהֻקְנָּדס ֶאָלא גֹוזֵׂ  י ְלָשרֵׂ ז ֶבָעִלין ְוִאם ָצַמח ְלמֹוָצאֵׂ
 )תוספתא(ְשִביִעית ֻמָתר: 

 
ית, ְוֵכן  -משנה פ"ה ד יעִּ ְכַנס ַלְשבִּ ית ֶשנִּ יעִּ לּוף ֶשל ֶעֶרב ְשבִּ

ים,  ית, ֵבית ַשַמאי אֹוְמרִּ דִּ ים, ְוֵכן פּוָאה ֶשל עִּ ים ַהֵקיצֹונִּ ְבָצלִּ
ין אֹוָתן ְבַמֲארּופֹות ֶשל ֵעץ.  ים, עֹוְקרִּ ֵּלל אֹוְמרִּ ּוֵבית הִּ

ים ְבפּוָאה ֶשל ְצָלעֹות , הְבַקְרֻדמֹות ֶשל ַמָתכֹות. ּומֹודִּ
ין אֹוָתּה ְבַקְרֻדמֹות ֶשל ַמָתכֹות:   ֶשעֹוְקרִּ

ן ְבָצִלים ֶשל ֶעֶרב ְשִביִעית  יט לּוף ֶשל ֶעֶרב ְשִביִעית ְוכֵׂ
י ְשִביִעית ֻמָתר ְלָעְקָרן ַהִקיצֹוִנים ּופּוָאה ֶשִנְגְמרּו ִלפְ  נֵׂ

ין ָבֶזה ִמשּום ֲעבֹוַדת  ַבְשִביִעית ְבַקְרֻּדמֹות ֶשל ַמֶתֶכת. ְואֵׂ
 ָהָאֶרץ: 

 
ם ָהיּו  -משנה פ"ו ג ֵמחּו, אִּ ים ְוצִּ ים ֶשָיְרדּו ֲעֵליֶהם ְגָשמִּ ְבָצלִּ

ין ין ֶשָּלֶהם ְשחֹורִּ יק ,ירוקים()= ֶהָעלִּ ין. הֹורִּ  ּוֲאסּורִּ
יןצהובים(=) יְגנֹוס ו, ֲהֵרי ֵאּלּו ֻמָתרִּ יָנא ֶבן ַאְנטִּ י ֲחנִּ . ַרבִּ

ין. ּוְכֶנֶגד ֵכן,  ין ֶשָּלֶהן, ֲאסּורִּ ָתֵלש ֶבָעלִּ ין ְלהִּ ם ְיכֹולִּ אֹוֵמר, אִּ
ין: ית, ֻמָתרִּ יעִּ  מֹוָצֵאי ְשבִּ

יֶהם ְגָשִמים ַבְשִביִעית ְוָצְמחּוכ  ָכל ְזַמן  ַהְבָצִלים ֶשָיְרדּו ֲעלֵׂ
ן  י הֵׂ לּו ֻמָתִרין. ְוִאם ִהְשִחירּו ֲהרֵׂ י אֵׂ ֶשֶהָעִלין ֶשָלֶהן ְיֻרִקין ֲהרֵׂ
ין ָכְך  ִכְנטּוִעין ָבָאֶרץ ְואֹוָתן ֶהָעִלין ֲאסּוִרין ִמשּום ְסִפיִחין. ּובֵׂ

ָרן עֹוְמִדין:  ין ָכְך ַהְבָצִלים ַעְצָמן ְבֶהתֵׂ  ּובֵׂ
 

רבי אבהו על לארבל ואתקבל  -"ו ה"ג(בירושלמי שביעית )פ
גבי אבא בר בנימין. אתון ושאלין ליה באילין בוצלייא 

                                                           
כתב שייתכן שהיתה לרמב"ם גרסא אחרת בירושלמי  והכס"מ

 או שמשום חשש מראית העין אסר הכל. 
היכן מצינו היתר לזרוע בשביעית? ואדרבא  -הראב"ד תמה א

מצינו שאם נטע סמוך לשביעית יעקור! )וביישוב הירושלמי כתב 
או שנטעו גוי או שייתכן שמדובר במקומות שכבשו עולי מצרים 

בספיח שעלה מאליו( ויישבו האחרונים את דברי הרמב"ם 
שהדיון הוא רק על הפירות עצמם, וודאי שהזורעם עשה איסור, 

 אלא שאם לא עקרם ויצאו לשמינית יש לדעת מה דינם.
 כך דעת חכמים במשנה. ודעת ר"מ שמספיק שתי עונות. ב
ה"נ שכאשר מונע ואע"פ שלעיל פסק שהולכים אחר גמר פרי, א ג

 כס"מ.מהם מים זהו גמר פרים. 
בירושלמי מבואר שניתן לבדוק זאת ע"י שעושה נקב, ואם לא  ד

 נסתם בידוע שהוקשה.

והורי לון הדא דר' זעירא מכיון שרבה עליו החדש מותר. 
אני לא אמרתי אלא  -חמתון סמיכין עלוי אמר לון
אנא ידע ראשה וסופה  -במורכנין. אמר רבי יודא בן פזי

וחשש -) גין שרע מינהכד דשמע רבי לא ורבי אימי פלי
 .להתיר(

פסק שדוקא אם  והראב"דפסק כרבי זעירא.  הרמב"ם
עיקם את העלים שלהם )במורכנין( מותר, כיון שעשה כן 

 גילה דעתו שלא נוח לו בגידולם ולא גזרו בו חכמים.
ָבָצל ֶשֲעָקרֹו ַבְשִביִעית ּוְנָטעֹו ַבְשִמיִנית ְוַרבּו ִגּדּוָליו ַעל  כא

ָקרֹו ֶהֱעלּו ִגּדּוָליו ֶאת ִעָקרֹו ְוֻהַתר ַהכל הֹוִאיל ּוְשִביִעית עִ 
י ַקְרַקע:  י ַקְרַקע ָכְך ְנִטיָלָתּה ַעל ְידֵׂ  ֲאסּוָרה ַעל ְידֵׂ

 
ין אֹוָתן ְבֻמְקֶצה,  -משנה פ"ח ו ית, ֵאין קֹוצִּ יעִּ ים ֶשל ְשבִּ ְתֵאנִּ

ים ַבַגת, ֲאָבל . ֵאין דֹוזקֹוֶצה אֹוָתם ַבַחְרָבהֲאָבל  ין ֲעָנבִּ ְרכִּ
ים ַבַבד ּוַבֹקֶטב, ֲאָבל  ין ֵזיתִּ דֹוֵרְך הּוא ָבֲעֵרָבה. ְוֵאין עֹושִּ
ְמעֹון אֹוֵמר, ַאף טֹוֵחן  י שִּ יָדה. ַרבִּ יס ַלבֹודִּ כֹוֵתש הּוא ּוַמְכנִּ

יָדה:  יס ַלבֹודִּ  הּוא ְבֵבית ַהַבד ּוַמְכנִּ
רֹות ֶשיֹוִציא הָ כב  ם ְכֶדֶרְך ַהפֵׂ ֹּא ַיַאְספֵׂ ִאיָלן ַבְשִביִעית ל

ף ְבָכל ָשָנה ֶשֶנֱאַמר )ויקרא כה ֹּא -ֶשאֹוסֵׂ י ְנִזיֶרָך ל ה( 'ְוֶאת ִעְנבֵׂ
ִתְבצֹּר'. ְוִאם ָבַצר ַלֲעבֹוַדת ָהִאיָלן אֹו ֶשָבַצר ְכֶדֶרְך ַהבֹוְצִרים 

 לֹוֶקה: 
ִנים ֶשל ְשִביכג  יַצד עֹוֶשה. ְתאֵׂ ין קֹוִצין אֹוָתן ְבֻמְקֶצה ְוכֵׂ ִעית אֵׂ

ְך הּוא  ֹּא ִיְדרְֹּך ֲעָנִבים ַבַגת ֲאָבל ּדֹורֵׂ ֲאָבל ְמַיְבָשן ֶבָחָרָבה. ְול
ש הּוא  יִתים ְבַבִית ַהַבד. ֲאָבל כֹותֵׂ ֹּא ַיֲעֶשה זֵׂ ָבה. ְול ַבֲערֵׂ

ית ַהַבד ן ְבבֵׂ ר ְוטֹוחֵׂ ַבקֶֹּטב ּו חּוַמְכִניס ְלתֹוְך ַבד ָקָטן ְביֹותֵׂ
ן ִבְשָאר ַהְּדָבִרים ָכל ֶשָיכֹול ְלַשנֹות  ּוַמְכִניס ְלַבד ְקַטָנה. ְוכֵׂ

 ְמַשֶנה: 
 

והשביעית תשמטנה ונטשתה,  -במכילתא משפטים כ
מפני מה אמרה תורה, לא שיאכלו אותה עניים, הרי אני 
מכניסה ומחלקה לעניים, תלמוד לומר והשביעית 

גיד, שפורץ בה פרצות אלא שגדרו ונטשתה, מ -תשמטנה 
)כדי שלא ייהרס כרמו לא חייבו  חכמים מפני תקון העולם

 לפרוץ פרצות. אב"א(.
ה ְלַהְשִמיט ָכל ַמה ֶשתֹוִציא ָהָאֶרץ ַבְשִביִעית  כד ִמְצַות ֲעשֵׂ

יא( 'ְוַהְשִביִעת ִתְשְמֶטָנה ּוְנַטְשָתּה'. ְוָכל -ֶשֶנֱאַמר )שמות כג
ן ִאם הַ  ה. ְוכֵׂ ל ִמְצַות ֲעשֵׂ הּו ַבְשִביִעית ִבטֵׂ ל ַכְרמֹו אֹו ָסג ָשדֵׂ נֹועֵׂ

יתֹו. ֶאָלא ַיְפִקיר ַהכל ְוַיד ַהכל ָשִוין  רֹוָתיו ְלתֹוְך בֵׂ ָאַסף ָכל פֵׂ
י ַעֶמָך'. -ְבָכל ָמקֹום ֶשֶנֱאַמר )שמות כג נֵׂ  יא( 'ְוָאְכלּו ֶאְביֹּ

ר. ְויֵׂש לֹו ְלָהִביא  יתֹו ְמַעט ְכֶדֶרְך ֶשְמִביִאין ִמן ַהֶהְפקֵׂ ְלתֹוְך בֵׂ
ִביא ֶיֶתר ִמֶזה  י ַיִין. ְוִאם הֵׂ י ֶשֶמן ֲחִמָשה ָעָשר ַכּדֵׂ ש ַכּדֵׂ ָחמֵׂ

 )משנה פ"ה ז(ֻמָתר: 
 

ל ִבְלַבד ֶשֶנֱאַמר  כה ין ְשִביִעית נֹוֶהֶגת ֶאָלא ְבֶאֶרץ ִיְשָראֵׂ אֵׂ
י ב( 'כִ -)ויקרא כה ין ִבְפנֵׂ י ָתבֹּאּו ֶאל ָהָאֶרץ' ְוגֹו'. ְונֹוֶהֶגת בֵׂ

י ַהַבִית ֹּא ִבְפנֵׂ ין ֶשל  )תורת כהנים בהר א(: טַהַבִית בֵׂ
 
 

 ר"ש.שגדלה במקום סלעים או שגדלה בצידי השדה.  ה
מדובר על בצלים שתלשן בשישית וירדו עליהם  לרמב"ם ו

 גשמים בשביעית. וכל הדיון הוא על העלים ולא על
מדובר על הבצלים עצמם,  )מהר"י קורקוס( אך לר"שהבצל.

 שאם צמחו באים גידולי איסור ואוסרים את ההיתר.
ביאר שמדובר על אופן הקטיף של התאנים, שיש צורך  הערוך ז

פירש  אך הרמב"םלשנות בו ולא לקטוף בכלים הרגילים. 
שמדובר על מקום השטיחה של התאנים משום שיש צורך 

גם באופן העיבוד שלהם )כנראה שלא יגיע למסחר.  לעשות שינוי
ששני הפירושים  הר"ש. וכתב הרדב"זאב"א( ולפירושו הסכים 

 נכונים להלכה.
 הרמב"ם פסק גם את דעתו של ר"ש שכן מבואר בירושלמי. ח
 עיין בפ"ט הלכה ב בביאור דעת הרמב"ם. ט



ית.  -משנה פ"ו א יעִּ  ָשֹלש ֲאָרצֹות ַלְשבִּ
יב, לֹא ֶנֱאָכל .1 ְשָרֵאל ְוַעד ְכזִּ יקּו עֹוֵלי ָבֶבל, ֵמֶאֶרץ יִּ ָכל ֶשֶהֱחזִּ

 ָבד.ְולֹא ֶנעֱ 
יב ְוַעד ַהָנָהר ְוַעד ֲאָמָנה, .2 ְכזִּ ם, מִּ ְצַריִּ יקּו עֹוֵלי מִּ ְוָכל ֶשֶהֱחזִּ

 ֶנֱאָכל, ֲאָבל לֹא ֶנֱעָבד. 
ים, ֶנֱאָכל ְוֶנֱעָבד:.3 ְפנִּ ן ַהָנָהר ּוֵמֲאָמָנה ְולִּ  מִּ

בפיה"מ מהדורא קמא ביאר שלא נאכל ולא נעבד הרמב"ם 
ה הפירות הכוונה שאסור לעבוד את הקרקע ואם עבד

אך במהדורה בתרא ביאר כפי שפסק  אסורים באכילה. 
כאן שלא נאכל הכוונה שהירקות שעולים שם אסורים 

 לאחר הביעור( -ביאר שלא נאכל והר"ש) משום ספיחים.
י ָבֶבל ַעד ְכִזיב ָאסּור ַבֲעבֹוָדה ְוָכל  כו ָכל ֶשֶהְחִזיקּו בֹו עֹולֵׂ

ֹּא ֶהֱחִזיקּו בֹו  ַהְסִפיִחין ֶשצֹוְמִחין בֹו ֲאסּוִרין ַבֲאִכיָלה. ְוָכל ֶשל
י ִמְצַרִים ִבְלַבד ֶשהּוא ִמְכִזיב ְוַעד ַהָנָהר ְוַעד ָאְמָנה.  ֶאָלא עֹולֵׂ
ַאף ַעל ִפי ֶשהּוא ָאסּור ָבֲעבֹוָדה ַבְשִביִעית. ַהְסִפיִחין 

ַהנָ  ֲאָמָנה ָוָהְלָאה ֶשצֹוְמִחין בֹו ֻמָתִרים ַבֲאִכיָלה. ּומֵׂ ָהר ּומֵׂ
 ֻמָתר ָבֲעבֹוָדה ַבְשִביִעית: 

 
ְמֻחָבר.  -משנה פ"ו ב ין ְבָתלּוש ְבסּוְרָיא, ֲאָבל לֹא בִּ עֹושִּ

ין  ין ְולֹא בֹוְצרִּ ין, ֲאָבל לֹא קֹוְצרִּ ין ּוְמַעְמרִּ ין ְודֹוְרכִּ ים ְוזֹורִּ ָדשִּ
יבָ  י ֲעקִּ ים. ְכָלל ָאַמר ַרבִּ א, ָכל ֶשַכיֹוֵצא בֹו ֻמָתר ְולֹא מֹוְסקִּ
ין אֹותֹו ְבסּוְרָיא ְשָרֵאל, עֹושִּ  :אְבֶאֶרץ יִּ

ין ְשִביִעית נֹוֶהֶגת ָבּה ִמן ַהתֹוָרה ָגְזרּו  כז סּוְרָיא ַאף ַעל ִפי ֶשאֵׂ
י  ל. ְכדֵׂ ָעֶליָה ֶשִתְהֶיה ֲאסּוָרה ַבֲעבֹוָדה ַבְשִביִעית ְכֶאֶרץ ִיְשָראֵׂ

 ֹּ ְלכּו ְוִיְשַתְקעּו ָשם. ֶשל ל ְויֵׂ  א ָיִניחּו ֶאֶרץ ִיְשָראֵׂ
ם ַחָיבֹות  ֲאָבל ַעמֹון ּומֹוָאב ּוִמְצַרִים ְוִשְנָער ַאף ַעל ִפי ֶשהֵׂ

ין ְשִביִעית נֹוֶהֶגת ָבֶהן:  יֶהם אֵׂ )משנה ְבַמַעְשרֹות ִמִּדְברֵׂ
 בידים פ"ד ג(

ן ְשִביִעית נֹוהֶ  כח ֶבר ַהַיְרּדֵׂ יֶהם. עֵׂ  )ירושלמי(ֶגת ָבּה ִמִּדְברֵׂ
ֹּא ִיְהיּו ֲאָרצֹות  ן ֻמָתִרין ַבֲאִכיָלה. ל ֶבר ַהַיְרּדֵׂ י סּוְרָיא ְועֵׂ ּוְסִפיחֵׂ

י ִמְצַרִים ל ֶשֶהְחִזיקּו ָבּה עֹולֵׂ ֶאֶרץ ִיְשָראֵׂ לּו ֲחמּוִרין מֵׂ  : באֵׂ
 

נחלקו האם יש קניין לגוי בארץ ישראל  בגיטין )מז.(
בהלכות תרומות )פ"א הרמב"ם ה. ופסק להפקיע מקדוש

 הלכה י( שאין קניין לגוי בארץ ישראל.
ל ּוְזָרָעּה ַבְשִביִעית  כט ַעכּו''ם ֶשָקָנה ַקְרַקע ָבָאֶרץ ִיְשָראֵׂ

י  י עֹוְברֵׂ ֹּא ָגְזרּו ַעל ַהְסִפיִחין ֶאָלא ִמְפנֵׂ רֹוֶתיָה ֻמָתִרין. ֶשל פֵׂ
ינָ  ָרה. ְוָהַעכּו''ם אֵׂ ר ֲעבֵׂ י ֶשִנְגזֹּ ן ְמֻצִּוין ַעל ַהְשִביִעית ְכדֵׂ

יֶהם  : גֲעלֵׂ
 
יֶהם  ל ל ַהְסמּוכֹות ַלְסָפר מֹוִשיִבים ֲעלֵׂ ֲעָירֹות ֶאֶרץ ִיְשָראֵׂ

ֹּא ָיפּוצּו ַעכּו''ם י ֶשל רֹות ְשִביִעית: דֶנֱאָמן ְכדֵׂ  ְוָיבֹּזּו פֵׂ
 )תוספתא(

 

                                                           
 עיין להלן פ"ח הלכה ט, בביאור המשנה. א
עבר הירדן וסוריא נלמד בק"ו מהמבואר  כתב שדין הראב"ד ב

לעניין מקומות שלא כבשו עולי בבל. וכתבו המפרשים שבא 
ללמדנו שלא כבשו עולי בבל אף חלקים מאותם מקומות. או 
שאע"פ שלא החזיקו בהם, היינו חושבים אולי עשו חכמים 

 רדב"ז.חיזוק לדבריהם. 
א מצווה כתב לבאר בדברי הרמב"ם שמכיוון שהגוי ל הרדב"ז ג

על השביעית פירותיו מותרים אף אם עיבד הקרקע. ולא גזרו על 
ספיחיו. אך יש בהם קדושת שביעית. ומה שלא נוהגים כיום 
קדושה בפירות שביעית של גוי אולי משום שסמכו על הגאונים 
שסוברים ששמיטה בזמן הזה דרבנן, ומכיוון שיש מי שאומר 

ושים. )ואם כך יוצא שהם שיש קניין לגוי בארץ, ממילא אינם קד
מצד אחד מתירים הספיחים והפירות, ומצד  -סותרים עצמם

שני לא נוהגים קדושה. וייתכן שמכיוון שהדין דרבנן ניתן 
 לעשות זאת. אב"א(

 הקשה על הרמב"ם: אך בעל הכפתור ופרח
א.בפתח לשונו התייחס לפירות שעבודת הקרקע בהם אסורה 

ן האסורים מדרבנן. ב. מהתורה, ובהמשך התייחס לספיחי

 חמישיפרק 
ְתָנה -משנה פ"ח ב ית, נִּ יעִּ יָכה,  ְשבִּ ָיה ּוְלסִּ ְשתִּ יָלה ְולִּ ַלֲאכִּ

ֶלֱאֹכל ָדָבר ֶשַדְרכֹו ֶלֱאֹכל, ְוָלסּוְך ָדָבר ֶשַדְרכֹו ָלסּוְך. לֹא ָיסּוְך 
ְתרּוָמה ּוְבַמֲעֵשר  ן ָוֹחֶמץ, ֲאָבל ָסְך הּוא ֶאת ַהָשֶמן. ְוֵכן בִּ ַייִּ

ְתָנה ְלַהְדָלַק  ית, ֶשנִּ יעִּ י. ַקל ֵמֶהם ְשבִּ  ת ַהֵנר: ֵשנִּ
רֹות ְשִביִעית ִנְתנּו ַלֲאִכיָלה ְוִלְשִתָיה ּוְלִסיָכה ּוְלַהְדָלַקת  א פֵׂ

ר ְוִלְצִביָעה. ִמִפי ַהְשמּוָעה ָלְמדּו )ויקרא כה ז( 'ִתְהֶיה' ַאף -ַהנֵׂ
ר ְוִלְצבַֹּע ָבּה ֶצַבע:   ְלַהְדָלַקת נֵׂ

יַצד. ֶלֱאכל ּדָ ב  ָבר ֶשַּדְרכֹו ֶלֱאכל. ְוִלְשתֹות ַלֲאִכיָלה ְוִלְשִתָיה כֵׂ
ִני: ָּדָבר ֶשַּדְרכֹו ִלְשתֹות. ְכִדי ר שֵׂ  ן ְתרּוָמה ּוַמֲעשֵׂ

ינֹו ְמַשֶנה ִבְתרּוָמה  ג רֹות ִמְבִרָיָתן ְכֶדֶרְך ֶשאֵׂ ֹּא ְיַשֶנה פֵׂ ְול
ֹּאְכֶלנּו ֹּא י ל ַחי ל ָאכֵׂ ִני. ָּדָבר ֶשַּדְרכֹו לֵׂ ר שֵׂ ְמֻבָשל. ְוָדָבר  ּוַמֲעשֵׂ

ין  ין אֹוְכִלין אֹותֹו ַחי. ְלִפיָכְך אֵׂ ל ְמֻבָשל אֵׂ ָאכֵׂ ֶשַּדְרכֹו ְלהֵׂ
ָמה י ְבהֵׂ ל ֶלֱאכל ַתְבִשיל ֶשִנְפַסד  .שֹוְלִקין ָאֳכלֵׂ ינֹו ְמַטפֵׂ ְואֵׂ

ר: ל ִבְתרּוָמה ּוַמֲעשֵׂ ינֹו אֹוכֵׂ  ְוַהַפת ֶשִעְפָשה ְכֶדֶרְך ֶשאֵׂ
  )ירושלמי(

 
ית ְבֶשֶמן ֶשל  -משנה  פ"ח ז יעִּ ין ָיָרק ֶשל ְשבִּ ֵאין ְמַבְשלִּ

יֶאנּו יר. הְתרּוָמה, ֶשּלֹא ְיבִּ ְמעֹון ַמתִּ י שִּ יֵדי ְפסּול. ַרבִּ  לִּ
ֹּא ְיִביֶאנּו ד  ין ְמַבְשִלין ָיָרק ֶשל ְשִביִעית ְבֶשֶמן ְתרּוָמה ֶשל ְואֵׂ

י ְפסּול.   ִלידֵׂ
י ָלבֹוא ְוִאם ִבשֵׂ  ֹּא ִהִניָחן ְכדֵׂ י ל ל ְמַעט ַוֲאָכלֹו ִמָיד ֻמָתר ֶשֲהרֵׂ

י ְפסּול:   )ירושלמי(ִלידֵׂ
 
ָמה  ה ין ַמֲאִכיִלין אֹוָתן ִלְבהֵׂ רֹות ַהְמיָֻחִדין ְלַמֲאַכל ָאָדם אֵׂ פֵׂ

ָנה  ֶליָה ְלַתַחת ַהְתאֵׂ אֵׂ ָמה מֵׂ ְלַחָיה ּוְלעֹופֹות. ָהְלָכה ַהְבהֵׂ
ין ְמ  ז( -ַחְיִבין אֹותֹו ְלַהְחִזיָרּה ֶשֶנֱאַמר )ויקרא כהְוָאְכָלה אֵׂ

 'ְוִלְבֶהְמְתָך ְוַלַחָיה ֲאֶשר ְבַאְרֶצָך ִתְהֶיה ָכל ְתבּוָאָתּה ֶלֶאכל':
  )תוספתא(

 
ֶמץ ו  ֹּא ָיסּוְך ַיִין ְוחֹּ יַצד. ָלסּוְך ָּדָבר ֶשַּדְרכֹו ָלסּוְך. ל ְלִסיָכה כֵׂ

 )משנה פ"ח ב(ֶמן. ֲאָבל ָסְך הּוא ֶאת ַהשֶ 
ם ֶאת ַהֶשֶמן ֹּא ְיַפטֵׂ ֹּא ָיסּוְך ַבֶמְרָחץוְול ֲאָבל ָסְך הּוא  ז. ְול

 )תוספתא(ִמַבחּוץ ְוִנְכָנס: 
 
ין ָסִכין  ז ין חֹוְסִמין בֹו ַתנּור ְוִכיַרִים. ְואֵׂ ֶשֶמן ֶשל ְשִביִעית אֵׂ

ין ָסִכין אֹותֹו ְבָידַ  אֹות. ָנַפל ַעל בֹו ִמְנָעל ְוַסְנָּדל. ְואֵׂ ִים ְטמֵׂ
ֹּא ָיסּוְך ַרְגלֹו ְבתֹוְך ַהִמְנָעל.  אֹות. ְול ְבָשרֹו ְמַשְפְשפֹו ְבָיַדִים ְטמֵׂ
י  ל ַעל ַגבֵׂ ש ַהִמְנָעל. ְוָסְך גּופֹו ּוִמְתַעגֵׂ ֲאָבל ָסְך הּוא ַרְגלֹו ְולֹובֵׂ

 )תוספתא וירושלמי(ַקַטְבִלָיא: 
 
י ח ר כֵׂ ר ְבֶשֶמן ְשִביִעית ְלַהְדָלַקת ַהנֵׂ ַצד. ֶשַמְדִליק ֶאת ַהנֵׂ

ר אֹו ֶשֶהְחִליף ֶשֶמן ְבֶשֶמן  ַעְצמֹו. ְמָכרֹו ְוָלַקח בֹו ֶשֶמן ַאחֵׂ
י ְשִביִעית.  ין ַמְדִליִקין ִבְדמֵׂ יֶהם ֲאסּוִרים ְבַהְדָלָקה. ֶשאֵׂ ְשנֵׂ

בפיה"מ כתב ש'לא נאכל ולא נעבד' הכוונה שאם תיעבד הקרקע 
ע"י אחר )דהיינו גוי( פירותיה אסורים באכילה. וכאן פסק 

 שמותרים. 
לבאר שכל דברי הרמב"ם לעניין זה שאין קניין  הכס"מוכתב 

לגוי הוא דוקא כשחזר הישראל וקנה ממנו את הקרקע שלא 
אלא כיבוש רבים. אך בעוד הקרקע ברשות  נחשב כיבוש יחיד

הגוי הרי היא פטורה ממעשרות ומשביעית וכו'. ועל הקושיא 
מפיה"מ השיב שהרמב"ם חזר בו כמבואר לעיל בפרק זה וביאר 
את המשנה לעניין ספיחין. )ועיין עוד בדבריו שהאריך ליישב 

 קושיות הכפתור ופרח על הרמב"ם(
באים לקחת פירות שביעית כתב שמסתבר שגויים ה הדרב"ז ד

)שהם הפקר( יש למונעם, מפני שפירות אלו קדושים, ואין דינם 
כלקט שכחה ופאה שהתירו להם לקחתם מפני דרכי שלום. 

 וסיים שהדבר צריך תלמוד.
( שנסוב על השמן ויש מפרשים שנסוב על ר"שיש מפרשים ) ה

 רדב"ז.(. ר"מהירקות )
 וי לאכילה. הפיטום גורם לשמן שיהיה פחות רא ו
 שעומדים שם ערומים ונחשב ביזוי. ז



ן ַהֶשֶמן ְלתֹוְך ַהְמדּוָרה ֹּא ִיתֵׂ ר: ֶאָלא ַמְד  אְול ִליקֹו ְבנֵׂ
 )תוספתא וירושלמי(

 
ן  בִלְצִביָעהט  ַע ָבֶהן ַאף ַעל ִפי ֶשהֵׂ יַצד. ְּדָבִרים ֶשַּדְרָכן ִלְצבֹּ כֵׂ

ָמה  ין צֹוְבִעין ִלְבהֵׂ י ָאָדם צֹוְבִעין ָבֶהן ְלָאָדם. ֲאָבל אֵׂ ַמַאְכלֵׂ
ין ְקֻדשַ  ָמה. ֶשאֵׂ י ְבהֵׂ רֹות ְשִביִעית ֲאִפלּו ַמַאְכלֵׂ ת ְשִביִעית ִמפֵׂ

ָמה:  י ְבהֵׂ  )ירושלמי(ָחָלה ַעל ִצְבעֵׂ
 

אין מוסרין פירות שביעית לא למשרה ולא  -בסוכה )מ.(
 )שיש בה חיי נפש(. לכבוסה, רבי יוסי אומר: מוסרין

שהרמב"ם מבאר שמחלוקת ר"י ורבנן היא  הכס"מכתב 
רק בפירות, אך בצמחים שמיועדים לכביסה לכו"ע מותר 

מהירושלמי שיש קדושת שביעית במיני  לכבס. וכן משמע
 כביסה, ומוכח שמותר לכבס בהם.

י כִ י  יֶהן בּוִסים ְכגֹון בִֹּרית ְואהִמינֵׂ ל ְקֻדַשת ְשִביִעית ָחָלה ֲעלֵׂ
ו( 'ְוָהְיָתה ַשַבת ָהָאֶרץ -ּוְמַכְבִסין ָבֶהן ֶשֶנֱאַמר )ויקרא כה
ין ְמַכבְ  יֶכם. ֲאָבל אֵׂ ין ָלֶכם' ְלָכל ָצְרכֵׂ רֹות ְשִביִעית ְואֵׂ ִסין ְבפֵׂ

ֶהם ְמלּוְגָמא ֶשֶנֱאַמר ְוָהְיָתה ַשַבת ָהָאֶרץ ָלֶכם  עֹוִשין מֵׂ
ֹּא ְלִמְשָרה  ֹּא ְלָהִקיא ְול ֹּא ְלִזלּוף ְול ֹּא ִלְמלּוְגָמא ְול ְלָאְכָלה ְול

ֹּא ִלְכִביָסה:   ְול
 

רֹות ְשִביִעית. ָכל שֶ  יא הּוא ְמיָֻחד ְלַמֲאַכל ְכָלל ָגדֹול ָאְמרּו ְבפֵׂ
ין עֹוִשין ִמֶמנּו  א ָבֶהן אֵׂ ִנים ַוֲעָנִבים ְוַכיֹוצֵׂ ָאָדם ְכגֹון ִחִטים ְתאֵׂ
א בֹו ֲאִפלּו ְלָאָדם ֶשֶנֱאַמר )ויקרא  ְמלּוְגָמא אֹו ְרִטָיה ְוַכיֹוצֵׂ

ֹּא  ו( 'ָלֶכם ְלָאְכָלה' ָכל ֶשהּוא ְמיָֻחד ָלֶכם ִיְהֶיה ְלָאְכָלה-כה ְול
ינֹו ְמיָֻחד ְלַמֲאַכל ָאָדם ְכגֹון קֹוִצין ְוַדְרָּדִרין גִלְרפּוָאה . ְוָכל ֶשאֵׂ

ָמה. ְוָכל  ֹּא ִלְבהֵׂ ֶהן ְמלּוְגָמא ְלָאָדם ֲאָבל ל ָהַרִכים עֹוִשין מֵׂ
זֹוב ְוַהקֹוָרִנית  ֹּא ָלֶזה ְכגֹון ַהְסָאה ְוָהאֵׂ ֹּא ָלֶזה ְול ינֹו ְמיָֻחד ל ֶשאֵׂ

י הּוא ָת  י הּוא ֲהרֵׂ ִצים ֲהרֵׂ לּוי ְבַמֲחַשְבתֹו. ָחַשב ָעָליו ְלעֵׂ
רֹות. ְלַמֲאַכל ָאָדם ּוְלַמֲאַכל  י הּוא ְכפֵׂ ִצים. ַלֲאִכיָלה ֲהרֵׂ ְכעֵׂ
ֶהן  ין עֹוִשין מֵׂ י ַמֲאַכל ָאָדם, ֶשאֵׂ ָמה נֹוְתִנין ָעָליו ֻחְמרֵׂ ְבהֵׂ

ין שֹולְ  ָמה ֶשאֵׂ י ַמֲאַכל ְבהֵׂ )משנה ִקין אֹותֹו: ְמלּוְגָמא. ְוֻחְמרֵׂ
 (דפ"ח א

 
י  יב ָמה ְוִלַקח ָבֶהם ָאֳכלֵׂ י ְבהֵׂ י ָאָדם ְוָאֳכלֵׂ ֻמָתר ִלְמכֹּר ָאֳכלֵׂ

ָמה  י ְבהֵׂ ָמה ִלַקח ָבֶהם ָאֳכלֵׂ י ְבהֵׂ ין מֹוְכִרין ָאֳכלֵׂ ָאָדם. ֲאָבל אֵׂ
י ָאָדם ִלַקח ָבֶהם ין מֹוְכִרין ָאֳכלֵׂ ין ָצִריְך לֹוַמר ֶשאֵׂ  ַאֶחֶרת. ְואֵׂ
י ָאָדם  ָמה. ְוִאם ָלַקח ָבֶהן אֹו ֶהְחִליף ָבֶהן ָאֳכלֵׂ י ְבהֵׂ ָאֳכלֵׂ

י ָאָדם ן ְכָאֳכלֵׂ י הֵׂ ָמה ֲהרֵׂ י ְבהֵׂ ֶהן  הְבָאֳכלֵׂ ין עֹוִשין מֵׂ ֶשאֵׂ
  )תוספתא( ְמלּוְגָמא ָלָאָדם:

 
ית  -משנה פ"ו ה יעִּ ין ֶשֶמן ְשֵרָפה ּוֵפרֹות ְשבִּ יאִּ ֵאין מֹוצִּ

י ְבֵפרּוש, ֵמָהָאֶרץ ְלחּוץ לָ  ְמעֹון, ָשַמְעתִּ י שִּ ָאֶרץ. ָאַמר ַרבִּ
ין ְלחּוץ ָלָאֶרץ: יאִּ ין ְלסּוְרָיא ְוֵאין מֹוצִּ יאִּ  ֶשמֹוצִּ

ָהָאֶרץ ְלחּוָצה ָלָאֶרץ  יג ין מֹוִציִאין אֹוָתן מֵׂ רֹות ְשִביִעית אֵׂ פֵׂ
 ַוֲאִפלּו ְלסּוְרָיא. 

 ֹּ ֹּא ְלַעכּו''ם ְול ין ַמֲאִכיִלין אֹוָתן ל א ְלָשִכיר. ְוִאם ָהָיה ְשִכיר ְואֵׂ
ַשָבת אֹו ְשִכיר ָשָנה אֹו ְשִכיר חֶֹּדש אֹו ֶשָקַצץ ְמזֹונֹוָתיו ָעָליו 

                                                           
 שאין זו דרך שימושו.  א
במשנה תחילת פרק ז מבואר שב'מין הצובעים' יש קדושת  ב

שביעית ומשמע שמותר לצבוע בפירות שביעית. וכן נאמר 
 'והצבע צובע לעצמו'. משמע שהדבר מותר.

 מכיוון שאינה שווה בכל אדם. סוכה מ. ג
 אדם וחומרי בהמה נכתב בירושלמי. ביאור חומרי  ד
 רדב"ז.מכיוון ששביעית תופסת דמיה להיות כמותה.  ה
יש מפרשים שהכוונה דווקא לחיילות המלך שצריך לתת להם  ו

 לאכול. ויש מפרשים שהוא הדין לכל אורח.
שליש הלוג. וקשה, שהרי לא ייתכן שכאשר  -פירש הרמב"ם ז

הביאו שליש מותר מביאים חצי לוג מותר לסוך בשדה וכש
 להכניס לבית.

יתֹו ּוַמֲאִכיִלין אֹותֹו. ּוַמֲאִכיִלין ֶאת  י בֵׂ י הּוא ְכַאְנשֵׂ ֲהרֵׂ
רֹות ְשִביִעית:  וָהַאְכַסְנָיא  )תוספתא(פֵׂ

 
ית ִּדין פֹוְס  יד ין בֵׂ י ֶשֶזה אֵׂ רֹות ְשִביִעית. ִמְפנֵׂ ִקין ְלִאָשה פֵׂ

רֹות ְשִביִעית. ֲאָבל ִנזֹוֶנת ִהיא ִמֶשל ַבְעָלּה:  ם חֹוב ִמפֵׂ ִכְמַשלֵׂ
 )תוספתא(

 
ן בֶֹּסר ֶשֶנֱאַמר )ויקרא  טו רֹות ְשִביִעית ְכֶשהֵׂ ין אֹוְסִפין פֵׂ אֵׂ
ינָ -כה ֹּאְכלּו ֶאת ְתבּוָאָתּה' אֵׂ ָעֶשה יב( 'ת ּה ֶנֱאֶכֶלת ַעד ֶשתֵׂ

ם ַפִגין ְכֶדֶרְך  ֶהן ְמַעט ַבָשֶדה ְכֶשהֵׂ ל מֵׂ ְתבּוָאה. ֲאָבל אֹוכֵׂ
יתֹו ַעד  ֹּא ַיְכִניס ֶלֱאכל ְבתֹוְך בֵׂ י ָשבּוַע. ְול ל ִבְשָאר ְשנֵׂ ֶשאֹוכֵׂ

 )תורת כהנים(ֶשַיִגיעּו ְלעֹוַנת ַהַמַעְשרֹות: 
 

יָמַתי יִ טז  אֵׂ רֹות ָהִאיָלן ַבָשֶדה ַבְשִביִעית. ּומֵׂ ְהֶיה ֻמָתר ֶלֱאכל פֵׂ
ן ָכל  ל ָבֶהן ִפתֹו ַבָשֶדה. ְוכֵׂ ִנים ִמֶשַיְזִריחּו אֹוכֵׂ ַהַפִגין ֶשל ְתאֵׂ
ן ָכל  א ָבֶהן. ַהבֶֹּסר ִמֶשיֹוִציא ַמִים ְואֹוְכלֹו ַבָשֶדה. ְוכֵׂ ַכיֹוצֵׂ

א בֹו. הַ  יִתים ְרִביִעית ֶשֶמן ַכיֹוצֵׂ יִתים ִמֶשִיְכְנסּו ְסָאה ֶשל זֵׂ זֵׂ
ש ְוָסְך ַבָשֶדה.  ל ַבָשֶדה. ִהְכִניסּו ֲחִצי לֹוג כֹותֵׂ ַע ְואֹוכֵׂ פֹוצֵׂ

י ִהִגיעּו ְלעֹוַנת  זִהְכִניס ְשִליש יתֹו ֶשֲהרֵׂ ֻמָתר ְלַהְכִניס ְלבֵׂ
 ט(-)משנה פ"ד זַהַמַעְשרֹות: 

 
ית.  -י משנה פ"ד יעִּ יָלן ַבְשבִּ ין ֶאת ָהאִּ ֵמֵאיָמַתי ֵאין קֹוְצצִּ

יָלן  ים, ָכל ָהאִּ יאֵבית ַשַמאי אֹוְמרִּ ֶשיֹוצִּ ֵּלל מִּ . ּוֵבית הִּ
ֶשְיָגְרעּו,  ים מִּ ֶשְיַשְלֵשלּו, ְוַהְגָפנִּ ין מִּ ים, ֶהָחרּובִּ אֹוְמרִּ

יָלן  ֶשָיֵנצּו, ּוְשָאר ָכל אִּ ים מִּ יאְוַהֵזיתִּ ֶשיֹוצִּ יָלן, מִּ . ְוָכל ָהאִּ
 ֵכיָון ֶשָבא ְלעֹוַנת ַהַמַעְשרֹות, ֻמָתר ְלָקְצצֹו. 

ִצים ַבְשִביִעית קֶֹּדם ֶשִיְהֶיה ָבֶהן ְפִרי.  יז ֻמָתר ָלקֹּץ ִאיָלנֹות ְלעֵׂ
י ַמְפִסיד  ֹּא ָיקֹּץ אֹותֹו ֶשֲהרֵׂ ֲאָבל ִמֶשַיְתִחיל ַלֲעשֹות ְפִרי ל

ד. ְוִאם -ְוֶנֱאַמר )ויקרא כה ָהאֶֹּכל ֹּא ְלֶהְפסֵׂ ו( 'ָלֶכם ְלָאְכָלה' ְול
י  רֹות ְוִהִגיעּו ְלעֹוַנת ַהַמַעְשרֹות ֻמָתר ָלקֹּץ אֹותֹו ֶשֲהרֵׂ הֹוִציא פֵׂ

ל ִּדין ְשִביִעית ִמֶמנּו:  רֹוָתיו ּוָבטֵׂ  הֹוִציא פֵׂ
ין קֹוְצִצין ָהִאיָלן ַבְשִביִעית יח יָמַתי אֵׂ אֵׂ . ֶהָחרּוִבין ּומֵׂ

צּו. ּוְשָאר ָכל  יִתים ִמֶשָינֵׂ לּו. ְוַהְגָפִנים ִמֶשִיָגְרעּו. ְוַהזֵׂ ִמֶשְיַשְלשֵׂ
 . חָהִאיָלנֹות ִמֶשיֹוִציאּו בֶֹּסר

ד ְפִרי.  י ֶשהּוא ֶהְפסֵׂ ין קֹוְצִצין ֶאת ַהָכְפִניֹות ַבְשִביִעית ִמְפנֵׂ ְואֵׂ
ין ַּדְרָכן ָעשֹות ְתָמִרים ֶאָלא ֶשָיִציץ ֻמָתר ָלקֹּץ אֹוָתן  ְוִאם אֵׂ ְלהֵׂ

 )פסחים נב:(ָכְפִניֹות: 
 

ין שֹוְרִפין יט י ֶשהּוא ָראּוי  טאֵׂ ֶתֶבן ְוַקש ֶשל ְשִביִעית ִמְפנֵׂ
ָמה.    ְלַמֲאַכל ְבהֵׂ

 )תוספתא(: יֲאָבל ַמִסיִקין ְבֶגֶפת ּוְבַזִגין ֶשל ְשִביִעית
 

ֶמְרָחץ ֶשֻהְסָקה ְבֶתֶבן אֹו ְבַקש ֶשל  -"ח י"אמשנה פ
ְתַחֵשב הּוא, ֲהֵרי ֶזה לֹא  ם מִּ ְרֹחץ ָבּה. ְואִּ ית, ֻמָתר לִּ יעִּ ְשבִּ

ְרֹחץ:  יִּ
ֶמְרָחץ ֶשֻהְסָקה ְבֶתֶבן ּוְבַקש ֶשל ְשִביִעית ֻמָתר ִלְרחֹּץ ָבּה  כ

ָמא ַיִסיקּו ָבּה ְּדָבִרים . ְוִאם ָאָדם ָחשּוב הּוא ָאסּור שֶ יאְבָשָכר

פירש שני פירושים: א. שליש ממה שעתידים לגדול. ב.  והר"ש
 שליש מהכמות שעתידים לתת לסאה.

פירש שלדעת בית שמאי משיוציאו היינו יציאת  הרדב"ז ח
 העלים. ומשיוציאו של בית הלל הכוונה שיוציאו פרי בוסר.

יוציאו היינו  "ילרש -עולה שאלו שני פירושים נפרדים ומהר"ש
 עצמו יוציאו היינו פרי.ולר"ש עלים, 

כך משמע מהמשנה שאומרת שמשתרד רביעה שניה מותר  ט
 כס"מ.ליהנות בתבן של שביעית. משמע שקודם אסור. 

 שאינו ראוי אפילו למאכל בהמה. י
פירש שכל ההיתר לרחוץ במרחץ הוא בחינם, שלא הראב"ד  יא

על אדם חשוב יש הקפדה  יהיה כסוחר בפירות שביעית, ולכן
שלא ירחץ אף בחינם, שחינם שלו נחשב כשכר. ודחה את פירוש 



ף. ְוִנְמְצאּו ַמְפִסיִדין  יָחּה נֹודֵׂ י ֶשִיְהֶיה רֵׂ ִרים ִבְשִבילֹו ְכדֵׂ ֲאחֵׂ
רֹות ְשִביִעית:   פֵׂ

 
ין ְקֻדַשת  כא ַהְקִלִפין ְוַהַגְרִעיִנין ֶשֻמָתִרין ִבְתרּוָמה ְלָזִרים אֵׂ

ן י הֵׂ יֶהם ַוֲהרֵׂ ן ְראּוִיין  ְשִביִעית ָחָלה ֲעלֵׂ ִצים ֶאָלא ִאם כֵׂ ְכעֵׂ
 ִלְצִביָעה. 

  )ירושלמי(.ְוַהקֹור ְקֻדַשת ְשִביִעית ָחָלה ָעָליו
 

ל  כב ן ְלתֹוְך ַהַתְבִשיל. ִאם ָבטֵׂ ר ַתְבִלין ֶשל ְשִביִעית ְונֹותֵׂ ַהצֹורֵׂ
לּו ֻמָתִרין ְלָכל ָּדָבר. ְוִאם ִנְשַאר ָבֶהן טַ  י אֵׂ ַעם ֲעַדִין ַטְעָמן ֲהרֵׂ

ם ִבְקֻדַשת ְשִביִעית:   )תוספתא( הֵׂ
 

ֹּא ְלתֹוְך  כג ֹּא ְלתֹוְך ַהַכר ְול ין נֹוְתִנין ֶתֶבן ְוַקש ֶשל ְשִביִעית ל אֵׂ
י ֶזה ִכְמבָֹּער  )תוספתא וירושלמי(. אַהִטיט. ְוִאם ָנַתן ֲהרֵׂ

 )תוספתא(. בַצןַתנּור ֶשִהִסיקּוהּו ְבֶתֶבן ּוְבַקש ֶשל ְשִביִעית יּו
י ְשִביִעית ֶנֱהִנין ְושֹוְרִפין ְבֶתֶבן  ד ְרִביָעה ְשִנָיה ְבמֹוָצאֵׂ רֵׂ ּוִמֶשתֵׂ

 )משנה פ"ט ז( ּוְבַקש ֶשל ְשִביִעית:
 
 

 שישיפרק 
ָדה, ְולֹא  -משנה פ"ח ג ית, לֹא ְבמִּ יעִּ ין ֵפרֹות ְשבִּ ֵאין מֹוְכרִּ

ְנָין, ְולֹא ְתֵא  ְשָקל, ְולֹא ְבמִּ ְשָקל. ְבמִּ ְנָין, ְולֹא ָיָרק ְבמִּ ים ְבמִּ נִּ
ים, ֶאת  ֵּלל אֹוְמרִּ ים, ַאף לֹא ֲאגֻדֹות. ּוֵבית הִּ ֵבית ַשַמאי אֹוְמרִּ
ין ְוֵנץ  ין אֹותֹו ַבשּוק, ְכגֹון ַהְכֵרשִּ ת, אֹוְגדִּ ֶשַדְרכֹו ֶלֱאֹגד ַבַביִּ

 ֶהָחָלב: 
ְצַבע ְבָשָכרַהַצָבע, צֹוֵבַע ְלַעְצמֹו,  -משנה פ"ז ג , ֶשֵאין גְולֹא יִּ

י ית...עֹושִּ יעִּ ְהֶיה לֹוֵקַח ַיְרקֹות  ן ְסחֹוָרה ְבֵפרֹות ְשבִּ ְולֹא יִּ
ָשֶדה ּומֹוֵכר ַבשּוק, ֲאָבל הּוא לֹוֵקט ּוְבנֹו מֹוֵכר ַעל ָידֹו. ָלַקח 

יר, ֻמָתר ְלָמְכָרן  :דְלַעְצמֹו ְוהֹותִּ
ר א ין עֹוִשין ְסחֹוָרה ְבפֵׂ  הֹות ְשִביִעית. ְוִאם ָרָצה ִלְמכֹּר ְמַעטאֵׂ

רֹות ְשִביִעית  ן ְכפֵׂ י הֵׂ ר. ְואֹוָתן ַהָּדִמים ֲהרֵׂ רֹות ְשִביִעית מֹוכֵׂ ִמפֵׂ
ל ִבְקֻדַשת ְשִביִעית. ְואֹותֹו ַהְפִרי  ָאכֵׂ ְוִיָלַקח ָבֶהן ַמֲאָכל ְויֵׂ

י הּוא ִבְקֻדָשתֹו ְכֶשָהָיה:   ַהִנְמָכר ֲהרֵׂ
י  ב ֹּא ִיְצַבע ִמְקִלפֵׂ ר. ְול ַח ַיְרקֹות ָשֶדה ּומֹוכֵׂ ֹּא ִיְהֶיה לֹוקֵׂ ל

רֹות ְשִביִעית.  י ֶשֶזה עֹוֶשה ְסחֹוָרה ְבפֵׂ ְשִביִעית ְבָשָכר. ִמְפנֵׂ
ָלַקח ְיָרקֹות ֶלֱאכל ְוהֹוִתיר ֻמָתר ִלְמכֹּר ַהמֹוָתר ְוַהָּדִמים 

ט ְיָרקֹו ן ִאם ִלקֵׂ ֶהן ְבנֹו אֹו ֶבן ְשִביִעית. ְוכֵׂ ת ְלַעְצמֹו ְוָלַקח מֵׂ
י ְשִביִעית:  י ֶזה ֻמָתר ְוַהָּדִמים ְּדמֵׂ  ִבתֹו ּוָמַכר ֲהרֵׂ

ֹּא  ג ֹּא ְבִמָּדה ְול ין מֹוְכִרין אֹוָתן ל רֹות ְשִביִעית אֵׂ ְכֶשמֹוְכִרין פֵׂ
רֹו ר פֵׂ ֹּא ִיְהֶיה ְכסֹוחֵׂ י ֶשל ֹּא ְבִמְנָין. ְכדֵׂ . ות ַבְשִביִעיתְבִמְשָקל ְול

                                                           
אין לאדם חשוב לרחוץ בשום מרחץ  -, שאם כדבריוהרמב"ם

 מהחשש שהזכיר.
א. אה"נ שאסור, ורק  -הכס"מעל קושיית הראב"ד השיב 

השמיע לנו שמותר להסיק בתבן וקש. ב. אע"פ שידוע שהוסק 
תירץ שדווקא  והרדב"זץ בה מהחשש הנ"ל. בתבן וקש לא ירחו

 בתבן וקש החמירו מכיוון שריחם קשה ויש את החשש הנ"ל.
הרי בהלכה הקודמת כתב הרמב"ם שאסור  -הקשו המפרשים

להסיק בתבן וקש, ואיך התיר כאן? ותירצו: א. אה"נ שמדובר 
, ולאדם חשוב יש להחמיר כדי שלא הר"שעל דיעבד )וכ"פ 

לה(. ב. מרחץ הוי רפואה לאדם )שהותרה ילמדו להקל לכתחי
במאכל בהמה(. ג. יש לחלק בין תבן גס שלא ראוי לבהמה לתבן 
רגיל. ד. יש לחלק בין תבן של ספיחי שביעית שאסור מעיקרו 
מגזירת ספיחין דרבנן ולכן לא גזרו על הנאה ממנו. ובין תבן של 
שאר מיני קטניות שאסור מהתורה להפסידו מכיוון שהוא 

 ל בהמה.  מאכ
 הרדב"ז'והוא שיישן עליו'.  -העיר שבירושלמי כתוב הראב"ד א

הביא שלושה פירושים:  והכס"מכתב שאף הרמב"ם מודה לזה. 
א. אולי זה לא כתוב בגרסת הירושלמי של הרמב"ם. ב. מסתמא 
נתנו לישן עליו. ג. ניתן להבין בירושלמי שדין זה לא אליבא 

 ר"י קורקוס.דכו"ע. 
ילוק בין תנור )שיוצן( למרחץ )שמותר לרחוץ בו( בטעם הח ב

מצאנו שני הסברים: א. בתנור שבח העצים ניכר בפת מה שאין 

ר  ר ַאְכָסָרה ְלהֹוִדיַע ֶשהּוא ֶהְפקֵׂ ר ַהְמַעט ֶשמֹוכֵׂ ֶאָלא מֹוכֵׂ
ר:  ֶכל ַאחֵׂ ַח ַהָּדִמים ִלְקנֹות ָבֶהן אֹּ  ְולֹוקֵׂ

ד ַלַבִית ִלְמכֹּר ַבשּוק ַאְכָסָרה  ד  ָאגֵׂ ד ְּדָבִרים ֶשַּדְרָכן ְלהֵׂ ְואֹוגֵׂ
י ֶשאֹוְגִדין ְלָהִביא  זְכֶדֶרְך ֹּא ְכֶדֶרְך ֶשאֹוְגִדין ַלשּוק. ְכדֵׂ ַלַבִית ל

ד ֶאָלא  ָאגֵׂ ין ַּדְרָכן ְלהֵׂ ר ְבִצְמצּום. ּוְדָבִרים ֶשאֵׂ ֹּא ִיְהֶיה ְכמֹוכֵׂ ֶשל
ֹּא ֶיֱאגֹּד אֹוָתן:   ַלשּוק ל

ֹּא ִיְהיּו ִנְמָכִרים ְבִמָּדה  ה רֹות חּוָצה ָלָאֶרץ ֶשִנְכְנסּו ָלָאֶרץ ל פֵׂ
רֹות ָהָאֶרץ ַאְכָסָרה. ְוִאם ָהיּו חִמְשָקל אֹו ְבִמְנָיןאֹו בְ  . ֶאָלא ְכפֵׂ

ם ִמחּוָצה ָלָאֶרץ ֻמָתר:   )ירושלמי(ִנָכִרין ֶשהֵׂ
 

י ַעְצמֹו,  -משנה פ"ח ז ית. ְוַהְפרִּ יעִּ ְתָפש ַבְשבִּ ְוַאֲחרֹון ַאֲחרֹון, נִּ
 ָאסּור:

מה  -כי יובל היא קודש תהיה לכם -פסיקתא זוטרתא
 ?קדש תופש את דמיו אף שביעית תופסת את דמיה. כיצד

 .אלו ואלו מתבערין בשביעית -לקח בפירות שביעית בשר
יצאו דגים ונתפש  -בדגים שמן .נתפשו דגים -בבשר דגים

האחרון אחרון נתפש בשביעית והפירות עצמן  .השמן
 אסורות.

ש. ֶשַהפֹוֶדה ֶא  ו ש ָיָצא חֶֹּמר ִבְשִביִעית ִמְבֶהְקּדֵׂ ת ַהֶהְקּדֵׂ
ן.  יָנּה כֵׂ ש ְלֻחִלין ְוִיָתְפשּו ַהָּדִמים ַתְחָתיו. ְוַהְשִביִעית אֵׂ ֶהְקּדֵׂ
רֹות  רֹות ְשִביִעית ִיָתְפשּו ַהָּדִמים ְויֵָׂעשּו ְכפֵׂ ר פֵׂ ֶאָלא ַהמֹוכֵׂ

רֹות ְש  ֹּא ִנְתַחְללּו ְוַנֲעשּו ְכפֵׂ רֹות ַעְצָמן ל ָאר ְשִביִעית. ְוַהפֵׂ
א -ָשִנים. ֶשֶנֱאַמר ָבּה )ויקרא כה ז( 'ִתְהֶיה' ַבֲהָוָיָתּה ְתהֵׂ

את )ויקרא כה יב( 'קֶֹּדש' תֹוֶפֶשת ָּדֶמיָה. -ְלעֹוָלם. ּוְלִפי ֶשִנְקרֵׂ
ר ָהַאֲחרֹון ִנְתָפש ַבְשִביִעית ְוַהְפִרי ַעְצמֹו הּוא  אָת אֹומֵׂ ִנְמצֵׂ

 ְכמֹו ֶשָהָיה: 
יצַ  ז יֶהן ָבָשר ַנֲעָשה ַהָבָשר כֵׂ רֹות ְשִביִעית אֹו ִבְדמֵׂ ד. ָלַקח ְבפֵׂ

ר אֹוָתן  רֹות ְשִביִעית. ְוָצִריְך ְלַבעֵׂ רֹות ְואֹוְכלֹו ְכפֵׂ ְכאֹוָתן ַהפֵׂ
ִבְשַעת ִבעּור ַהְשִביִעית. ָלַקח ְבאֹותֹו ָבָשר אֹו ְבָדָמיו ָּדִגים ָיָצא 

יֶהן ֶשֶמן ָיְצאּו ַהָבָשר ְוִנְתְפש ּו ַהָּדִגים. ָלַקח ַבָּדִגים אֹו ִבְדמֵׂ
ָּדִגים ְוִנְתַפש ֶשֶמן. ָלַקח ַבֶשֶמן אֹו ְבָדָמיו ְּדַבש ָיָצא ֶשֶמן 
רֹות ָהִראשֹונֹות ִעם ַהְּדַבש  ר ַהפֵׂ ְוִנְתַפש ְּדַבש. ְוָצִריְך ְלַבעֵׂ

יֶהם ָהַאֲחרֹון ְכֶדֶרְך ֶשְמַבֲעִרין  ין עֹוִשין ִמְשנֵׂ רֹות ְשִביִעית. ְואֵׂ פֵׂ
רֹות ְשִביִעית:  ֹּא ַמְפִסיִדין אֹוָתן, ִכְשָאר פֵׂ  ְמלּוְגָמא ְול

 
אמר רבי אלעזר אין שביעית  בפרק לולב הגזול )דף מ:(

מתחללת אלא דרך מקח. ורבי יוחנן אמר בין דרך מקח בין 
קת בפרי שני מחלו ואסיק רב אשי )דף מ"א.(דרך חילול. 

 אבל בפרי ראשון דברי הכל דרך מקח אין דרך חילול לא.

)ר"י כן במרחץ שלא נראה לעין שהמרחץ מוסק בעצים. 
ב. במרחץ הוי הנאה לגוף האדם עצמו כמלוגמא. קורקוס( 

 )רדב"ז(משא"כ בתנור שזו הנאה עקיפה לאדם. 
 רדב"ז.. ירושלמי. דמחזי כסחורה. ואף לא בטובת הנאה ג
ביאר ש'היינו לוקח היינו לוקט', ואין חילוק בין קנייה  הר"ש ד

ללקיטה אלא בכל אופן אסור לאדם לקנות או ללקוט פירות כדי 
למכרם, אא"כ נותרו לו ממה שייעד לעצמו או כאשר בנו מוכר 

 הרדב"ז.במקומו. וכ"פ 
אנשים לקטו כל אחד עוד מבואר בירושלמי שאפילו כאשר כמה 

לעצמו, מותר לאחד למכור בשביל כולם, ובלבד שלא יעשו 
 באופן של חנות קבע אלא באופן המזדמן.

מותר כדרך שאדם  אך לחזו"אהיינו מזון ג' סעודות.  לכס"מ ה
 לוקח לביתו לכמה ימים.

ביארו ע"פ הירושלמי שהטעם הוא כדי שימכור  רש"י ור"ש ו
 רדב"ז.בזול. והיינו הך. 

חלק וכתב שהחילוק היחיד הוא האם רגילים לאגוד  הראב"ד ז
דבר זה כדי למוכרו בבית או לו. אך שינוי בצורת האגד לא 

אם אין שינוי  -ביאר שלרמב"ם והרדב"ז. )ר"ששמענו. וכ"פ 
 במה יוכר שהם פירות שביעית?( -באגד עצמו

 שמכיוון שאינם נכרים, נראה כסוחר בפירות שביעית. ח



ין ְשִביִעית ִמְתַחֶלֶלת ֶאָלא ַעל ֶּדֶרְך ִמָקח. ַבֶמה ְּדָבִרים  ח אֵׂ
ין ֶּדֶרְך ִמָקח  ל בֵׂ ִני ִמְתַחלֵׂ ֲאמּוִרים ִבְפִרי ִראשֹון. ֲאָבל ִבְפִרי שֵׂ

ין ֶּדֶרְך ִחלּול:   בֵׂ
 
אחד שביעית ואחד מעשר שני מתחללין על  -סוכה )מ:(ב

מאיר.  בהמה חיה ועוף, בין חיין בין שחוטין, דברי רבי
אין  -מתחללין, על חיין -וחכמים אומרים: על שחוטין

 מתחללין, גזירה שמא יגדל מהן עדרים.
ָמה ט ין ְמַחְלִלין אֹותֹו ַעל ְבהֵׂ ִנית אֵׂ  ּוְכֶשְמַחְלִלין ְפִרי ַהִנְלָקח שֵׂ

ין ָצִריְך  ֶהם ֲעָדִרים. ְואֵׂ ל מֵׂ ם ִויַגּדֵׂ ַחָיה ְועֹוף ַחִיים. ֶשָמא ַיִניחֵׂ
רֹות ַעל לֹוַמר ְשִביִעית ַעְצָמּה. ֲאָבל ְמַחְלִלין אֹוָת  ן ַהפֵׂ

 ַהְשחּוִטים: 
 
ין עֹוִשין ָבֶהן  י ֶהם ֶאת ַהחֹוב. ְואֵׂ ין פֹוְרִעין מֵׂ י ְשִביִעית אֵׂ ְּדמֵׂ

ֶהן שֹוְשִבינּו ין פֹוְסִקין מֵׂ ֶהן ַתְגמּוִלין. ְואֵׂ ין ְמַשְלִמין מֵׂ ת. ְואֵׂ
ֶהן ְּדָבִרים ֶשל  ְצָדָקה ַלֲעִנִיים ְבַבִית ַהְכֶנֶסת. ֲאָבל ְמַשְלִחין מֵׂ

 )תוספתא(ְגִמילּות ֲחָסִדים ְוָצִריְך ְלהֹוִדיַע. 
ֶהם ין לֹוְקִחין מֵׂ ן אֵׂ ָאה ְוִאם ֲעָבִדים ְוַקְרָקעֹות ּוְבהֵׂ  אְוכֵׂ ָמה ְטמֵׂ

ין ְמִביִאין  ִני. ְואֵׂ ר שֵׂ ֹּאַכל ְכֶנְגָּדן ְכֶדֶרְך ֶשעֹוֶשה ְבַמֲעשֵׂ ָלַקח י
ִביא  י ָזִבים ְוָזבֹות ְויֹוְלדֹות ְוַחָטאֹות ַוֲאָשמֹות. ְוִאם הֵׂ ֶהן ִקנֵׂ מֵׂ

ִלים ְועֹורֹות ין ָסִכים כֵׂ ֹּאַכל ְכֶנְגָּדן. ְואֵׂ ית. ְבֶשֶמן ֶשל ְשִביעִ  בי
ֹּאַכל ְכֶנְגָּדן:   ט(-)משנה פ"ח חְוִאם ָסְך י

 
ֹּא ִלְשָאר  יא ֹּא ְלַסָפן ְול ֹּא ְלַסָפר ְול ֹּא ְלַבָלן ְול ֶהן ל ין נֹוְתִנין מֵׂ אֵׂ

ן הּוא ְלִמי ֶשּדֹוֶלה ַמִים ִמן ַהבֹור ְלַהְשקֹותֹו  ַהֻאָמִנין. ֲאָבל נֹותֵׂ
רֹות ְשִביִעית ן ִמפֵׂ יֶהן ַלֻאָמִנין ַמְתַנת  ַמִים. ּוֻמָתר ִלתֵׂ אֹו ִמְּדמֵׂ

 ()משנה פ"ח הִחָנם: 
 

י ָיָרק  -משנה פ"ח ד ָסר ֶזה ּוְלֹקט לִּ ָהאֹוֵמר ַלפֹוֵעל, ֵהא ָלְך אִּ
י בֹו ָיָרק ַהיֹום, ְשָכרֹו ָאסּור.   גַהיֹום, ְשָכרֹו ֻמָתר. ְלֹקט לִּ

ט לִ יב  א ְלָך ִאיָסר ֶזה ְוַלקֵׂ ל הֵׂ ר ְלפֹועֵׂ ַהיֹום ְשָכרֹו  די ָיָרקָהאֹומֵׂ
י ְשִביִעית. ֶאָלא מֹוִציאֹו ְבָכל ַמה ֶשִיְרֶצה.  ינֹו ִכְדמֵׂ ֻמָתר ְואֵׂ
י ְשִביִעית. ְוִאם ָאַמר לֹו  ל ִלְהיֹות ְשָכרֹו ִכְדמֵׂ ֹּא ָקְנסּו ַהפֹועֵׂ ְול

ינֹו מֹו י ְשִביִעית ְואֵׂ י ֶזה ִכְדמֵׂ ט ִלי בֹו ַהיֹום ָיָרק ֲהרֵׂ ִציאֹו ַלקֵׂ
רֹות ְשִביִעית: ֶאָלא ַבֲאִכיָלה ּוְש   ִתָיה ְכפֵׂ

 
רֹות ְשִביִעית ְמֶלאֶכת ְשִביִעית  יג ַהַחָמִרים ָהעֹוִשים ְבפֵׂ

י  י ְשָכָרן ִכְדמֵׂ ר ִמַּדאי. ֲהרֵׂ ִביאּו יֹותֵׂ ָהֲאסּוָרה. ְכגֹון ֶשהֵׂ
י ָמה ָק  ְנסּו ִבְשַכר ְשִביִעית. ְוָדָבר ֶזה ְקָנס ָלֶהם. ּוִמְפנֵׂ

ֹּא  י ֶשְשָכרֹו ְמַעט ל ל. ִמְפנֵׂ ֹּא ָקְנסּו ִבְשַכר ַהפֹועֵׂ ַהַחָמִרים ְול
י ַחָייו:   )ירושלמי(ָקְנסּו בֹו ִמשּום ְכדֵׂ

                                                           
מי שיש לו סלע מדמי שביעית  -( נאמרר"שמי )הביאו בירושל א

תן  -והוא רוצה ליקח חלוק הולך אצל חנווני הרגיל אצלו ואומר
הרי פירות האלו  -לי בזו פירות והוא נותן לו. והוא אומר לו

הרי סלע זו נתונה לך  -נתונים לך במתנה. והחנווני אומר לו
 במתנה. וחוזר לוקח לו חלוק.

העור לדליקה. אך חכמים חולקים. ור"ע במשנה  לדעת ר"א דין ב
אמר שאינו רוצה לגלות מה ר"א סובר בדין עור שסכו בשמן. 

 ע"פ הירושלמי שהיה מיקל בדינו. הר"מוביאר 
 האם השכר הוא דמי שביעית או לא.  -מותר ואסור היינו ג

בירושלמי נאמר שזו אחת מההלכות ש'עמעמו עליהם 
ה ראוי לאסור בשני המקרים שהי הר"שוהתירום'. וביאר 

מכיוון שאין החילוק ביניהם ברור ואעפ"כ התירו. והחילוק 
לקט לי בו לשון מכר ולכן הדמים נתפסים  -רש"יביניהם ביאר 

בקדושה. אך לקט לי לשון שכירות ואין לקדושה על מה לחול. 
כתב שמהרמב"ם נראה שהכל מותר מדינא אלא שגזרו  והרדב"ז

מכיוון שמשמע לקט לי שוויו ולכן הוא נחשב באומר לקט לי בו, 
 שכיר ירק. משא"כ בלקט לי היום הוי שכיר יום ולכן לא גזרו.

וצריך לומר שמדובר בירקות שאין דרך לזרעם ]או שדרך  ד
לזרעם אך עלו במקום שלא גזרו עליו. אב"א[ שאל"כ אסור 

  כס"מ.לרמב"ם משום ספיחין. 

ַח ִמן ַהַנְחתֹום ִכָכר ְבפּוְנְדיֹון ְוָאַמר לֹו ִבְשַעת ְלִקיָחה  יד ַהלֹוקֵׂ
ט ְיָרקֹות ָשדֶ  י ֶזה ֻמָתרְכֶשֲאַלקֵׂ . ְואֹותֹו הה ָאִביא ְלָך בֹו ֲהרֵׂ

רֹות ְשִביִעית י הּוא ְכפֵׂ ֹּא וַהִכָכר ֲהרֵׂ . ְוִאם ָלַקח ִמֶמנּו ְסָתם ל
ֶהן: ין פֹוְרִעין חֹוב מֵׂ י ְשִביִעית. ֶשאֵׂ ם לֹו ִמְּדמֵׂ )משנה  ְיַשלֵׂ

 פ"ח ד(
 

ין -משנה פ"ד ב ים, ֵאין אֹוְכלִּ ֵפרֹות  ֵבית ַשַמאי אֹוְמרִּ
ית ְבטֹוָבה יעִּ ין ְבטֹוָבה ְוֶשּלֹא זְשבִּ ים, אֹוְכלִּ ֵּלל אֹוְמרִּ , ּוֵבית הִּ

ֻקֵּלי ֵבית  ים, זֹו מִּ ּלּוף ַהְדָברִּ י ְיהּוָדה אֹוֵמר, חִּ ְבטֹוָבה. ַרבִּ
ֵּלל:   ַשַמאי ּוֵמֻחְמֵרי ֵבית הִּ

ית ֶשָנְפלּו  -משנה פ"ט ט יעִּ י ֶשָהיּו לֹו ֵפרֹות ְשבִּ יֻרָשה מִּ לֹו בִּ
ָנְתנּו ְלאֹוְכֵליֶהן.  יֶעֶזר אֹוֵמר, יִּ י ֱאלִּ ְתנּו לֹו ְבַמָתָנה, ַרבִּ אֹו ֶשנִּ

ים ים אֹוְמרִּ ָמְכרּו חַוֲחָכמִּ ְשָכר, ֶאָּלא יִּ , ֵאין ַהחֹוֵטא נִּ
ְתַחְּלקּו ְלָכל ָאָדם.  ְלאֹוְכֵליֶהן, ּוְדֵמיֶהם יִּ

רֹות ְשִביִעית ְבטֹו טו ֹּא ְבטֹוָבה. ְבטֹוָבה אֹוְכִלין פֵׂ ָבה ְוֶשל
רֹות ְשִביִעית ְכמֹו ֶשָעָשה ִעמֹו טֹוָבה ֶשָנַתן  ן לֹו פֵׂ יַצד. ֶשִיתֵׂ כֵׂ

 לֹו. אֹו ֶשַיְכִניסֹו ְלִגָנתֹו ֶלֱאכל ְכִמי ֶשָעָשה לֹו טֹוָבה. 
רֹות ְשִביִעית ְבַמָתָנה אֹו ֶשָנפְ  י וִמי ֶשָנְתנּו לֹו פֵׂ לּו לֹו ִביֻרָשה ֲהרֵׂ

ף אֹוָתן הּוא ְבַעְצמֹו ִמן  רֹות ֶשאֹוסֵׂ ל פֵׂ ֶזה אֹוְכָלם ְכֶדֶרְך ֶשאֹוכֵׂ
 ַהָשֶדה:

 
 

 פרק שביעי:
ֶהן ֶאָלא ָכל ְזַמן ֶשאֹותֹו ַהִמין  א ין אֹוְכִלין מֵׂ רֹות ְשִביִעית אֵׂ פֵׂ

ֶהְמְתָך ְוַלַחָיה ֲאֶשר ז( 'ְוִלבְ -ָמצּוי ַבָשֶדה ֶשֶנֱאַמר )ויקרא כה
ְבַאְרֶצָך ִתְהֶיה ָכל ְתבּוָאָתּה ֶלֱאכל'. ָכל ְזַמן ֶשַחָיה אֹוֶכֶלת 
ל ִמַמה ֶשַבַבִית. ָכָלה ַלַחָיה ִמן  ִמִמין ֶזה ִמן ַהָשֶדה ַאָתה אֹוכֵׂ

ר אֹותֹו ַהִמין ִמן ַהַבִית ְוֶזהּו ִבעּור  רֹות ַהָשֶדה ַחָיב ְלַבעֵׂ ֶשל פֵׂ
 )תורת כהנים(ְשִביִעית: 

ֶהן ב  ל מֵׂ יתֹו אֹוכֵׂ י ֶשָהיּו לֹו ְגרֹוָגרֹות ְשִביִעית ְבתֹוְך בֵׂ יַצד. ֲהרֵׂ כֵׂ
ִנים ִמן ַהָשֶדה  ִנים ָבִאיָלנֹות ַבָשֶדה. ָכלּו ַהְתאֵׂ ָכל ְזַמן ֶשַהְתאֵׂ

ר אֹוָתן ֶשַבַבִית ֶאָלא ְמַבעֵׂ  אֹוָתן:  ָאסּור ֶלֱאכל מֵׂ
 

יַע ְשַעת  -משנה פ"ט ח גִּ ית ְוהִּ יעִּ י ֶשָהיּו לֹו ֵפרֹות ְשבִּ מִּ
עּור ים טַהבִּ יִּ , ְמַחֵּלק ְמזֹון ָשֹלש ְסֻעדֹות ְלָכל ֶאָחד ְוֶאָחד. ַוֲענִּ

י ְיהּוָדה.  ְבֵרי ַרבִּ ים, דִּ ירִּ עּור, ֲאָבל לֹא ֲעשִּ ין ַאַחר ַהבִּ אֹוְכלִּ
י יֹוֵסי אֹוֵמר, ֶאחָ  יםַרבִּ ירִּ ים ְוֶאָחד ֲעשִּ יִּ ין יד ֲענִּ )גרסת  אֹוְכלִּ

עּור:  )גרסת רמב"ם(אין אוכלין  \ר"ש(  ַאַחר ַהבִּ
ביעור היינו הפקר, וכשהגיע זמן הביעור  יאלרוב הראשונים

 .יבצריך להפקיר את הפירות ויכול לשוב ולזכות בהם
 ביעור היינו איבוד. אך לרמב"ם

משום שירקות שדה  בירושלמי מבואר שטעם ההיתר הוא ה
מצויים והקונה בעצם אומר למוכר שהוא יעשה לו טובה שילך 

 ר"ש.ללקט במקומו את ירקות השדה.  
זוהי תוספת של הרמב"ם, והוסיף זאת ע"פ המבואר לעיל  ו

 רדב"ז.שאוכל שהחליפו בפירות שביעית הרי הוא קדוש. 
 ר"ש.דרחמנא אמר אפקרינהו.  ז
א הסובר כב"ש שפירות שביעית חכמים אמרו זאת לדברי ר" ח

אין לאכלם בטובה. ולכן סברו שכדי להתירם צריך למכרם, ואת 
 את הירושלמי. הר"מהדמים לחלק לאנשים. כך ביאר 

אוכלין בענבים עד הפסח, בזיתים עד העצרת, בפסחים )נג.(  ט
וכל זמנים אלו בגרוגרות עד החנוכה, בתמרים עד הפורים. 

אם ידעינן שכלו קודם לכן או אחר בשנה שמינית ובסתם. אך 
 ר"ש.הכל לפי מה שכלו.  -כך

 רמב"ן.עשירים הם בעלי השדה ועניים הם שאר אדם.  י
שלא מצאנו שכללו בכלל  -תוספות, ר"ש, סמ"ג ורמב"ן יא

 הנשרפים את פירות שביעית.
בירושלמי מבואר שיש להפקירם בפני שלושה, ואם רוצה  יב

לפני שלושה מאוהביו. ולמי  לשוב לזכות בהם יכול להפקירם
שאין  אוהבים הורה רבי אמי שיפקירם בשעה שאין אנשים 

 בחוץ וישוב לזכות בהם.



ביעור ראשון )כשכלו  -ביאר שיש שני סוגי ביעור והראב"ד
וביעור שני )כשייגמר  אפירות העיר ותחומיה( היינו הפקר

 בכל אותו איזור כמבואר בסעיף ט( היינו איבוד.
רֹות ְמֻרִבין ְמַחְלָקן ְמזֹון ָשֹלש ְסֻעּדֹות ְלָכל ֶאָחד  ג ָהיּו לֹו פֵׂ

ין ַלֲעִנִיים בֵׂ  ֲעִשיִרים. ין לַ ְוֶאָחד. ְוָאסּור ֶלֱאכל ַאַחר ַהִבעּור בֵׂ
ֹּא ָמָצא אוכ ש אֹו ַמְשִליְך ְוִאם ל ף ָבאֵׂ ִלין ִבְשַעת ַהִבעּור שֹורֵׂ

ד:   ְלָים ַהֶמַלח ּוְמַאְבָדן ְלָכל ָּדָבר ֶשְמַאבֵׂ
 

י  -משנה פ"ט ד ין ַעל ַהֻמְפָקר, ֲאָבל לֹא ַעל ַהָשמּור. ַרבִּ אֹוְכלִּ
יר ַאף ַעל ַהָשמּור. א יןיֹוֵסי ַמתִּ יחִּ ין ַעל ַהְטפִּ ְוַעל  בֹוְכלִּ

יר ָכל ְזַמן  י ְיהּוָדה ַמתִּ יֹות. ַרבִּ ְתָונִּ ַהדּוְפָרא, ֲאָבל לֹא ַעל ַהסִּ
ץ: ְכֶלה ַהָקיִּ ְכרּו ַעד ֶשּלֹא יִּ  ֶשבִּ

ָהיּו לֹו ִצמּוִקין ֶשל ְשִביִעית. ְוָכלּו ָהֲעָנִבים ִמן ַהָשֶדה ִמן  ד
ר. ַאף ַעל ִפי ֶשֲעַדִין יֵׂש ֲעָנִבים ַהַגגֹות ְוַהַפְרּדֵׂ  ן ֶהְפקֵׂ ִסים ֶשהֵׂ

י ֲעָנִבים  ל ִמן ַהִצמּוִקין ִמְפנֵׂ ינֹו אֹוכֵׂ רֹות אֵׂ ַבְגָפִנים ֶשְבתֹוְך ַהֲחצֵׂ
יָנן ְמצּוִיין ַלַחָיה. ֲאָבל ִאם יֵׂש ֲעָנִבים  ר. ְלִפי ֶשאֵׂ לּו ֶשְבָחצֵׂ אֵׂ

יָנן ִנגְ  ר ֶשאֵׂ ל ָקִשים ְביֹותֵׂ י ֶזה אֹוכֵׂ ָמִרין ֶאָלא ְבסֹוף ַהָשָנה ֲהרֵׂ
א ָבֶזה:  ן ָכל ַכיֹוצֵׂ  ִמן ַהִצמּוִקין ִבְשִביָלן. ְוכֵׂ

רֹוָתיו  ה י ְפָעִמים ְבָשָנה ְוָהיּו לֹו ִמפֵׂ רֹות ְשתֵׂ ִאיָלן ֶשעֹוֶשה פֵׂ
רֹות ְש  ֶהן ָכל ְזַמן ֶשפֵׂ ל מֵׂ י ֶזה אֹוכֵׂ ִניֹות ְמצּויֹות ָהִראשֹונֹות ֲהרֵׂ

ין  רֹות ַהְסָתו אֵׂ אֹותֹו ַהִמין ַבָשֶדה. ֲאָבל פֵׂ י מֵׂ ַבָשֶדה. ֶשֲהרֵׂ
רֹות ֶשל ָשָנה ַאֶחֶרת:  י ֶשּדֹוִמין ַלפֵׂ  אֹוְכִלים ִבְשִביָלן. ִמְפנֵׂ

 
ית ַאַחת -משנה פ"ט ה ים ְבָחבִּ י , גַהכֹוֵבש ְשֹלָשה ְכָבשִּ ַרבִּ

יֶעֶזר אשֹון. אֹו ֱאלִּ ין ַעל ָהרִּ י ְיהֹוֻשעַ ֵמר, אֹוְכלִּ אֹוֵמר, ַאף  ַרבִּ
יֵאלַעל ָהַאֲחרֹון.  ן ַהָשדֶ  דַרָבן ַגְמלִּ ינֹו מִּ ה, אֹוֵמר, ָכל ֶשָכָלה מִּ

ית, ) ן ֶהָחבִּ ינֹו מִּ ְדָבָריוְיַבֵער מִּ ְמעֹון. (ַוֲהָלָכה כִּ י שִּ אֹוֵמר,  הַרבִּ
עּור.  ָכל ָיָרק, ֶאָחד ַלבִּ

ש ְשֹלָשה ְכָבִשים ְבָחִבית ַאַחת. ָכל ֶשָכָלה ִמינֹו ִמן ַהכ ו ֹובֵׂ
ר ִמינֹו ִמן ֶהָחִבית. ְוִאם י ַהכל  וַהָשֶדה ְיָבעֵׂ ִהְתִחיל ָבּה ֲהרֵׂ

ָמה ִמן  י ְבהֵׂ ר ָאֳכלֵׂ י ָאָדם ָכְך ְמַבעֵׂ ר ָאֳכלֵׂ ם ֶשְמַבעֵׂ ִכְמבָֹּער. ּוְכשֵׂ
ינֹו ַמֲאִכיָלן  ָמה ִאם ָכָלה אֹותֹו ַהִמין ִמן ַהַבִית. ְואֵׂ ִלְבהֵׂ

 ַהָשֶדה: 
 

ית, ָכל ֶשהּוא ַמֲאַכל  -משנה פ"ז א יעִּ ְכָלל ָגדֹול ָאְמרּו ַבְשבִּ
ְתַקֵים ָבָאֶרץ,  ים, ְוֵאינֹו מִּ ין ַהצֹוְבעִּ מִּ ָאָדם ּוַמֲאַכל ְבֵהָמה, ּומִּ

ית, ֶיש לֹו יעִּ ית ּוְלָדָמיו ְשבִּ יעִּ עּור. ֶיש לֹו ְשבִּ עּור ּוְלָדָמיו בִּ  בִּ
יַצד.  ז רֹות ָכְך ְמַבֲעִרין ֶאת ַהָּדִמים. כֵׂ ם ֶשְמַבֲעִרין ֶאת ַהפֵׂ ּוְכשֵׂ

יֶהן.  ל ִבְדמֵׂ י הּוא אֹוכֵׂ י ֶשָמַכר ִרמֹוִנים ֶשל ְשִביִעית ַוֲהרֵׂ ֲהרֵׂ
ִמן ַהָּדִמים ְוָכלּו ָהִרמֹוִנים ִמן ָהִאיָלנֹות ֶשַבָשֶדה ְוִנְשַאר ֶאְצלֹו 

 ַכר ָבֶהן ַחָיב ְלַבֲעָרן: ֶשמָ 

                                                           
דהיינו שיש לתת את הפירות לאוצר שבעיר )שמנוהל על ידי  א

בית הדין( והם מחלקים לכל אדם. כמבואר בתוספתא שבית 
הדין היו מעמידים שומרים בפתחי העיירות ולוקחים מאנשים 

אספו יותר מידי פירות משדותיהם את הפירות ונותנין באוצר ש
שבעיר והיו מחלקים אותו. ואף היו שוכרים פועלים ביוזמתם 
לאסוף את הפירות מהשדות בשעת הקטיף שלהם והיו מחלקים 

 לכולם.
השמיט תוספתא זו משום שסבר שאינה להלכה, או  הרמב"ם

 רדב"ז.משום שאין עושים זאת בפועל. 
פירש שהם גרגירי תבואה קשים הצומחים מכח הארץ  הר"מ ב

 ונשארים שם זמן רב.
פירש שהם התבואה שמחביאים  הערוך בשם רבנו דניאל

 העופות בכלי חרס הבנויים בכותל.
 כתב שיש מפרשים שהכוונה לתבואה שבין העשבים. והר"ש

טעמו של ר"א הוא משום שהולכים לחומרא. טעמו של רבי  ג
ית בזמן הזה דרבנן. או משום שהולכים אחר יהושוע הוא בשביע

 ר"ש.שעת הכבישה, שאז לא היה הירק חייב בביעור. 
משום שאין הולכים בדבר אחר הטעם, אלא אחר  -וסברתו ד

 ראב"ד.מצוות ביעור. 

יַצד עֹוֶשה ח ּוְמַחְלָקן ְמזֹון ָשֹלש . קֹוֶנה ָבֶהן. ַמֲאָכלֹות זכֵׂ
ֹּא ָמָצא ְסע ם ְלָים ַהֶמַלח ִאם ל ּדֹות ְלָכל ֶאָחד ְוֶאָחד. אֹו ַיְשִליכֵׂ

 אֹוְכִלין:
  

עּור, יְ  -ג-משנה פ"ט ב הּוָדה, ְוֵעֶבר ַהַיְרֵדן, ָשֹלש ֲאָרצֹות ַלבִּ
יל. ְוָשֹלש ָשֹלש ֲאָרצֹות ְלָכל ַאַחת ְוַאַחת.   ְוַהָגלִּ

ְכַפר ֲחַנְנָיה ּוְלַמְעָלן,  יל ַהַתְחתֹון, ְוָהֵעֶמק. מִּ יל ָהֶעְליֹון, ְוָגלִּ ָגלִּ
ְכַפר ֲחַנְנָיה ּולְ  יל ָהֶעְליֹון, ּומִּ ין, ָגלִּ ְקמִּ ַמָטן, ָכל ֶשֵאינֹו ְמַגֵדל שִּ

יל ַהַתְחתֹון. ּוְתחּום ְטֶבְרָיא,  ין, ָגלִּ ְקמִּ ָכל ֶשהּוא ְמַגֵדל שִּ
 ָהֵעֶמק. 

יהּוָדה, ָהָהר ְוַהְשֵפָלה ְוָהֵעֶמק.   ּובִּ
ֵבית  ְשֵפַלת ַהָדרֹום, ְוָהָהר ֶשָּלּה ְכַהר ַהֶמֶלְך. מִּ ּוְשֵפַלת לּוד כִּ

יָנה ֶאָחת  : חֹורֹון ְוַעד ַהָים ְמדִּ
ין ְבָכל ַאַחת ְוַאַחת חְוָלָמה ָאְמרּו ָשֹלש ֲאָרצֹות ְהיּו אֹוְכלִּ , ֶשיִּ

ְמעֹון אֹוֵמר, לֹא ָאְמרּו ָשֹלש  י שִּ ְכֶלה ָהַאֲחרֹון ֶשָבּה. ַרבִּ ַעד ֶשיִּ
יהּוָדה. ּוְשָאר ָכל ָהֲאָרצֹות, ְכַהר ַהֶמֶלְך.   ֲאָרצֹות ֶאָּלא בִּ

ים: ְוָכל ָהֲאָרצֹות, כְ  ים ְוַלְתָמרִּ  ַאַחת ַלֵזיתִּ
ָלה  ט ָשֹלש ֲאָרצֹות ְלִבעּור. ֶאֶרץ ְיהּוָדה ֻכָלּה ָהָהר ְוַהְשפֵׂ

ן ֻכלֹו ִשְפַלת לּוד ְוַהר ִשְפַלת לּוד  ֶבר ַהַיְרּדֵׂ ֶמק ֶאֶרץ ַאַחת. עֵׂ ְוָהעֵׂ
ית חֹורֹון ִעם ַהָים ֶאֶרץ ַאַחת. ְוַהָגִליל ֻכלֹו ָהעֶ  ְליֹון ּוִמבֵׂ

ְוַהַתְחתֹון ּוְתחּום ְטֶבְרָיא ֶאֶרץ ַאַחת. ְואֹוְכִלין ְבָכל ַאַחת 
 ְוַאַחת ִמְשָלְשָתן ַעד ֶשִיְכֶלה ָהַאֲחרֹון ֶשָבּה: 

ֶהן ָכל ְזַמן ֶשיֵׂש י  ל מֵׂ רֹות ְבֶאֶרץ ְיהּוָדה. אֹוכֵׂ יַצד. ָהיּו לֹו פֵׂ כֵׂ
אֹותֹו ַהִמין ְבָכל ֶאֶרץ ְיהּו רֹות מֵׂ ן ִאם ָהיּו לֹו פֵׂ ָדה ֻכָלּה. ְוכֵׂ

ן:  ֶבר ַהַיְרּדֵׂ ן ְבעֵׂ  ָגִליל. ְוכֵׂ
לּו ֻכָלן ֲחשּובֹות ְכֶאֶרץ ַאַחת ְלָחרּוִביןיא   טְוָשֹלש ֲאָרצֹות אֵׂ

יִתים ְוִלְתָמִרים.   ּוְלזֵׂ
ימָ  ַתי הּוא ְואֹוְכִלין ַבְתָמִרים ַעד ֶשִיְכֶלה ָהַאֲחרֹון ֶשְבצַֹּער. ְואֵׂ

יִתים ַעד ָהֲעֶצֶרת. ּוַבֲעָנִבים ַעד  ָכֶלה. ַעד ַהפּוִרים. ְואֹוְכִלין ְבזֵׂ
י ְשִביִעית. ּוִבְגרֹוְגרֹות ַעד ַהֲחנָֻכה:  )פסחים ַהֶפַסח ֶשל מֹוָצאֵׂ

 נג.(
 

רות שיצאו מארץ ישראל תנו רבנן: פי -בפסחים )נב:(
ון בן מתבערין בכל מקום שהן. רבי שמע -לחוצה לארץ

 .אלעזר אומר: יחזרו למקומן ויתבערו
ֹּא ָכלּו אֹו  יב רֹות ְשִביִעית ִמָמקֹום ֶשָכלּו ְלָמקֹום ֶשל ַהמֹוִליְך פֵׂ

ר. ְלִפי ֶשנֹוְתִנין ָעָליו  ֹּא ָכלּו ַלָמקֹום ֶשָכלּו ַחָיב ְלַבעֵׂ ִמָמקֹום ֶשל
י ָמק י ָמקֹום ֶשָיָצא ִמָשם ְוֻחְמרֵׂ )משנה ֹום ֶשָהַלְך ְלָשם. ֻחְמרֵׂ

 בפסחים(
ֹּא  רֹות ָהָאֶרץ ֶשָיְצאּו ְלחּוָצה ָלָאֶרץ ִמְתַבֲעִרים ִבְמקֹוָמן ְול ּופֵׂ

ם ִמָמקֹום ְלָמקֹום:   ַיֲעִבירֵׂ

ר"ש הכי מיקל ורק כאשר ייגמרו כל הירקות  -לרמב"ם ה
אך )המופקרים( שבעולם צריך לבער את הירקות שנותרו. 

ר"ש הכי מחמיר, ואפילו אם לא נתן טעם בחבית יש ב"ד לרא
 רדב"ז.לבער את כולה משעה שהגיע זמן ביעור הראשון. 

שהסברה בזה היא  הגרח"קכך מבואר בירושלמי. )וביאר  ו
שכאשר התחיל להסתפק מהאוצר כבר אין דרך להשהותו ולכן 

כל אדם יתחיל  -שאם כן הרדב"ז,נחשב כמבוער( ותמה על כך 
ת ולא יצטרך לבערה. ולכן ביאר שהכוונה שהכל כמבוער בחבי

לחומרא, דהיינו שאפילו שהגיע זמנו של הירק הראשון לבערו 
 יש לבער כל החבית.

כתב כן ע"פ הסברו לעניין הביעור לעיל. ובא ללמד שאין לחלק  ז
 רדב"ז.את הדמים, שמא לא יקנו בהם אוכלים. 

כתב  אך הר"שיעור. ארצות לעניין ב 3יש בסך הכל  לרמב"ם ח
ע"פ הירושלמי שאין החיה עוברת מהר לשפלה וכדומה, ועל כן 

ארצות בסך הכל לעניין הביעור. )אך קשה לי  9לשיטתו יש 
 שהכס"מ לא חש בזה(

 כך מבואר בירושלמי. ט



ית, ָכל ֶשהּוא  -אב-משנה פ"ז א יעִּ ְכָלל ָגדֹול ָאְמרּו ַבְשבִּ
ין מִּ ְתַקֵים  ַמֲאַכל ָאָדם ּוַמֲאַכל ְבֵהָמה, ּומִּ ים, ְוֵאינֹו מִּ ַהצֹוְבעִּ

עּור ּוְלָדָמיו  ית, ֶיש לֹו בִּ יעִּ ית ּוְלָדָמיו ְשבִּ יעִּ ָבָאֶרץ, ֶיש לֹו ְשבִּ
עּור ַהּלּוף ַהשֹוֶטה, ַוֲעֵלה ַהַדְנַדָנה,  ְוֵאיֶזה ֶזה, ֲעֵלה. בִּ

יָלה, ְוֵנץ ֶהָחָלב. ּוַמֲאַכל ין, ְוָהְרגִּ ין, ְוַהְכֵרשִּ ְבֵהָמה,  ָהֻעְלשִּ
יס,  ְסטִּ יֵחי אִּ ים, ְספִּ ין ַהצֹוְבעִּ מִּ ים. ּומִּ ים ְוַהַדְרָדרִּ ַהחֹוחִּ
עּור  ית, ֶיש ָלֶהם בִּ יעִּ ְדֵמיֶהן ְשבִּ ית ְולִּ יעִּ ְוקֹוָצה. ֶיש ָלֶהם ְשבִּ

עּור:  ְדֵמיֶהן בִּ  ְולִּ
ַמֲאַכל  גרסת הר"ש( -)שהוא ֶשֵאינֹוְועֹוד ְכָלל ַאֵחר ָאְמרּו, ָכל 

ין,  ָאָדם ין ַהצֹוְבעִּ מִּ גרסת כת"י  -)ואינוּוַמֲאַכל ְבֵהָמה, ּומִּ
ְתַקֵים(ּו) רמב"ם( ית,  מִּ יעִּ ית ּוְלָדָמיו ְשבִּ יעִּ ָבָאֶרץ, ֶיש לֹו ְשבִּ

ַקר ַהּלּוף ַהשֹוֶטה,  עּור. ֵאי ֶזהּו, עִּ עּור ְוֵאין ְלָדָמיו בִּ ֵאין לֹו בִּ
ַקר ַהַדְנַדָנה, ְוָהַעְרַקְבנִּ  ָיה. ְועִּ ין, ְוַהֻבְכרִּ  ין, ְוַהַחְלְבצִּ

ין ין ַהצֹוְבעִּ מִּ ית בּומִּ יעִּ ְכָפא, ֵיש ָלֶהם ְשבִּ , ַהפּוָאה ְוָהרִּ
י  עּור. ַרבִּ ְדֵמיֶהן בִּ עּור ְולֹא לִּ ית, ֵאין ָלֶהם בִּ יעִּ ְדֵמיֶהן ְשבִּ ְולִּ

יר אֹוֵמר ין ַעד רֹאש ַהָשָנה. ָאְמרּוגֵמאִּ ְתַבֲערִּ לֹו,  , ְדֵמיֶהם מִּ
ְדֵמיֶהן:  עּור, ַקל ָוֹחֶמר לִּ  ָלֶהן ֵאין בִּ

ְכָלל ָגדֹול ָאְמרּו ַבְשִביִעית ָכל ֶשהּוא ַמֲאַכל ָאָדם אֹו ַמֲאַכל  יג
ינֹו ִמְתַקיֵׂם ָבָאֶרץ יֵׂש לֹו  ָמה אֹו ִמִמין ַהצֹוְבִעין ִאם אֵׂ ְבהֵׂ

י ַהלּוף ּוְלָדָמיו ְשִביִעית ְוַחָיב ְבִבעּור הּוא ְוָדמָ  יו. ְכגֹון ֲעלֵׂ
ְלִשין ַמֲאַכל ָאָדם. ּוְכגֹון ַהחֹוִחים  י ַהַּדְנַּדָנה ְוָהעֵׂ ַהשֹוֶטה ַוֲעלֵׂ
ָמה. ּוְכגֹון ִאְסִטס ְוקֹוָצה ִמִמין  ְוַהַּדְרָּדִרין ַמֲאַכל ַהְבהֵׂ

 ַהצֹוְבִעין. 
ה ִמִמין ַהצֹוְבִעין ְוִאם ָהָיה ִמְתַקיֵׂם ָבָאֶרץ ְכגֹון ַהפּוָאה ְוַהִרְכפָ 

ין ָלֶהם ִבעּור  ַאף ַעל ִפי ֶשיֵׂש לֹו ְשִביִעית ּוְלָדָמיו ְשִביִעית אֵׂ
י ִמְתַקיֵׂם ָבָאֶרץ ֶאָלא ֶנֱהִנין ְוצֹוְבִעין בֹו ַעד  יֶהם ֶשֲהרֵׂ ֹּא ִלְדמֵׂ ְול

ֹּאש ַהָשָנה  : דר
ֹּא  יד ֹּא ְלַמֲאַכל ָאָדם ְול ינֹו ְמיָֻחד ל ָמה ְוָכל ֶשאֵׂ ְלַמֲאַכל ְבהֵׂ

ִצים יֵׂש לֹו ּוְלָדָמיו  ינֹו ְלעֵׂ ינֹו ִמִמין ַהצֹוְבִעים. הֹוִאיל ְואֵׂ ְואֵׂ
ינֹו ִמְתַקיֵׂם ָבָאֶרץ  ין ָלֶהם ִבעּור ַאף ַעל ִפי ֶשאֵׂ ְשִביִעית. ֲאָבל אֵׂ
י ַהלּוף  ֹּאש ַהָשָנה ְכגֹון ִעְקרֵׂ ֶאָלא ֶנֱהִנין בֹו אֹו ְבָדָמיו ַעד ר

 ַּדְנַּדָנה ְוָהַעְקְרָבִנין: ַהשֹוֶטה ְוִעַקר הַ 
 

י ֱאגֹוִזים ְוַהַגְרִעיִנין יֵׂש ָלֶהם  טו ץ ֶשלֹו ְקִלפֵׂ י ִרמֹון ְוַהנֵׂ ְקִלפֵׂ
ֹּא  ין ָלֶהם ִבעּור ְול יֶהם ְשִביִעית ֲאָבל אֵׂ ְשִביִעית ְוִלְדמֵׂ

י ְזָרִדים ְוֶהָחרּוִבים יֵׂש לָ  יֶהם. לּוְלבֵׂ יֶהם ִלְדמֵׂ ֶהם ְוִלְדמֵׂ
ָלה ְוַהָבְטָנה ְוָהֲאָטִדין יֵׂש ָלֶהן  י ָהאֵׂ ְשִביִעית ּוִבעּור. לּוְלבֵׂ
ין ָלֶהם ִבעּור. ֲאָבל ְלָעִלים ֶשָלֶהן יֵׂש  יֶהן ְשִביִעית ֲאָבל אֵׂ ְוִלְדמֵׂ

 )משנה פ"ז ג, ה(ִבעּור: 
 

יַבש הַ  -משנה פ"ט ו ים, ַעד ֶשיִּ ים ַלחִּ . הָמתֹוקַהְמַלֵקט ֲעָשבִּ
ים ָיה. ֲעֵלי ָקנִּ יָעה ְשנִּ ַוֲעֵלי  וְוַהְמַגֵבב ַבָיֵבש, ַעד ֶשֵתֵרד ְרבִּ

יֶהן. ְוַהְמַגֵבב ַבָיֵבש, ַעד ֶשֵתֵרד  ְשרּו ֵמֲאבִּ ים, ַעד ֶשיִּ ְגָפנִּ

                                                           
פירש בפשטות )ע"פ גרסתו( שבכלל הראשון מבואר דין  הר"ש א

ובכלל השני מבואר דבר שאינו מתקיים בארץ ולכן יש לו ביעור 
 דין דבר המתקיים בארץ.

פירש )ופסק( שביחס למין הצובעים מדובר שהם  הר"מ ב
 מתקיימים בארץ. 

בתוספתא מבואר שטעמו של ר"מ הוא משום שבדמים לא  ג
כתב  והראב"דניכרת קדושת שביעית ויבוא לסחור בהם. 

שטעמו של רבי מאיר הוא משום שלעיתים צמחים אלו אינם 
 ם בארץ ויש להחמיר בדמיהם.מתקיימי

איך פסק כן והלא אין זו שיטת  -הקשה על הרמב"ם הראב"ד ד
שאה"נ שאין להם  הכס"מחכמים ולא ר"מ במשנה. ותירץ 

ביעור, ומכיון שסתם ביעור קודם ר"ה, כאשר נהנה בו עד ר"ה 
 הכוונה היא שאפילו לאחר מכן יכול ליהנות. )ופסק כחכמים(

פסק להחמיר מספק שיש למינים אלו  ביאר שהר"מ אך הרדב"ז
ביעור מכיוון שיש מינים שדומים להם ואין כל אדם יודע 
להבחין ביניהם. ולמעשה ביאר שדעת חכמים היא שאין להם 
ביעור הכוונה שאין צריך לאבדן כשאר פירות אלא יכול לאכלם 

 עד ר"ה ומשם ואילך להפקירם. וכך פסק הרמב"ם להבנתו.

יָעה  יָבא אֹוֵמר, ְבֻכָּלן ַעד ֶשֵתֵרד ְרבִּ י ֲעקִּ ָיה. ַרבִּ יָעה ְשנִּ ְרבִּ
יָ   ה:ְשנִּ
ת ֶשִיבֹולּו ְונֹוְשִרין  טז יזֹו ִהיא ְשַעת ִבעּור ֶהָעִלין ְבעֵׂ אֵׂ

ין ָלֶהם  י ָחרּוִבין אֵׂ י ָקִנים ַוֲעלֵׂ יִתים ַוֲעלֵׂ י זֵׂ יֶהן. ֲעלֵׂ ִאיָלנֹותֵׂ מֵׂ
יָנן נֹוְבלֹות ְוָכלֹות:   ִבעּור ְלִפי ֶשאֵׂ

ין ַבְשִביִעית ְוַעד ָמַתי ִיְהֶיה ָאָדם ַרַשאי ִלְלקֹּט ֲעָשִבים ַלִח  יז
ד ְרִביָעה  רֵׂ ִשים ַעד ֶשתֵׂ ב. ֲעָשִבים ְיבֵׂ ַעד ֶשִייַבש ַהָמתֹוק ִויַגבֵׂ

י ְשִביִעית:   ְשִנָיה ְבמֹוָצאֵׂ
י  יח סֹות ְבמֹוָצאֵׂ ס ְבַפְרּדֵׂ ְוַעד ָמַתי ִיְהיּו ָהֲעִנִיים ֻמָתִרין ְלִהָכנֵׂ

רֹות ְשִביִעית ד ְרִביָעה ְשִנָיה: ְשִביִעית ְלִאסּוף פֵׂ רֵׂ . ַעד ֶשתֵׂ
 (ז)משנה פ"ט ז

 
ַהֶּוֶרד ְוַהֹכֶפר ְוַהְקָטף ְוַהֹּלֶטם, ֵיש ָלֶהם  -משנה פ"ז ו

ְמעֹון אֹוֵמר, ֵאין ַלְקָטף  י שִּ ית. ַרבִּ יעִּ ְדֵמיֶהן ְשבִּ ית ְולִּ יעִּ ְשבִּ
י: ְפֵני ֶשֵאינֹו ֶפרִּ ית, מִּ יעִּ  ְשבִּ

 -: המעמיד בשרף ערלהתנן, ר"א אומר.. -ח(:ח)בנידה 
א בקטפא אל -אסור! ... עד כאן לא פליגי רבנן עליה דר"א 

ת אימא: מודו ליה; ואיבעי -דגווזא, אבל בקטפא דפירא
רות, אבל באילן העושה פי -כי פליגי רבנן עליה דר"א

 .טמודו דקטפו זהו פריו -באילן שאינו עושה פירות
יֶהן ְשִביִעית. ַהְקָטף ַהֶּוֶרד ְוַהכֶֹּפר ְוַהֹּלֶטם יֵׂש לָ  יט ֶהן ְוִלְדמֵׂ

ין לֹו  ָהִעָקִרים אֵׂ ָהִאיָלנֹות ִמן ֶהָעִלים ּומֵׂ א מֵׂ ְוהּוא ָשָרף ַהיֹוצֵׂ
א ִמן ַהַפִגים יֵׂש לֹו ּוְלָדָמיו ְשִביִעית:   ְשִביִעית. ְוַהיֹוצֵׂ

ק ַאף ַבֶמה ְּדָבִרים ֲאמּוִרים ְבִאיַלן ַמֲאָכל. ֲאָבל ְבִאיַלן ְסָר  כ
א ִמן ֶהָעִלין ּוִמן ָהִעָקִרים ִכְפִרי ֶשָלֶהן ְויֵׂש לֹו ּוְלָדָמיו  ַהיֹוצֵׂ

 ְשִביִעית: 
 

ֶוֶרד ָחָדש ֶשְכָבשֹו ְבֶשֶמן ָיָשן, ְיַלֵקט ֶאת ַהֶּוֶרד.  -משנה פ"ז ז
ים ֶשְכָבָשן בְ  ין ֲחָדשִּ עּור. ָחרּובִּ ן ָיָשן, ְוָיָשן ְבָחָדש, ַחָיב ַבבִּ ַייִּ

עּור.  ין ַבבִּ ים ְבָחָדש, ַחָיבִּ יָשנִּ  וִּ
ין ְבֶשֵאינֹו  ֶזה ַהְכָלל, ָכל ֶשהּוא ְבנֹוֵתן ַטַעם, ַחָיב ְלַבֵער, מִּ
ית אֹוֶסֶרת ָכל ֶשהּוא  יעִּ ינֹו, ָכל ֶשהּוא. ְשבִּ ין ְבמִּ ינֹו. ּומִּ מִּ

יָנּה, ְבנֹוֵתן ָטעַ  יָנּה, ְוֶשּלֹא ְבמִּ  ם: ְבמִּ
 -בירושלמי הובאו שני הסברים לחילוק בין ורד חדש לישן

א. אלו שני תנאים שונים. ב. אלו שני מצבים שונים 
 )כמבואר בדברי הרמב"ם(

חילוק בין ורד לחרוב הוא שחרוב )בין הסביר שה הרמב"ם
חדש ובין ישן( נותן מיד טעם בשמן. אך לורד חדש לוקח 

 .יזמן לתת טעם בשמן
ורד שלא נותן טעם בשמן לחרוב שנותן  חילק בין הר"ש
 טעם.

היינו שייבשו הפירות  לערוךעשב מר.  הוא סוג של לר"מ ה
 היינו לחלוחית הארץ )שנעשית סדקים(.  ולר"שהמבושלים. 

בירושלמי העירו שאין לגרוס במשנה עלי קנים מכיוון שאינם  ו
 הרמב"ם.נושרים. וכ"פ 

ביאר משנה זו לעניין שאר השנים לליקוט לקט שכחה  הר"ש ז
הותר, והרי ופאה. מכיוון שהוקשה לו למה דוקא לעניים 

כולם נחשבים כעניים לעניין  אך לר"משמיטה מותרת לכולם. 
  רדב"ז.שמיטה. ושני הפירושים אמת. 

 -ביאר שבגמרא נחלקו האמוראים בהסבר המחלוקת הר"ש ח
האם יש להחיל את המחלוקת בדין שרף לעניין ערלה גם על 
שביעית או לא )מכיוון שבשביעית אף דבר שאינו פרי נוהגת בו 

 יעית(. ועיין בו שהאריך לבאר המחלוקת בכמה אופנים.שב
ואע"פ שבהמשך הגמרא מובאת שמועה בשם רבי יוחנן  ט

שממנה עולה שקטף לעולם לא נחשב פרי לדעת חכמים, לא 
 \שהיא דחוקה \פוסקים כמותה כי היא שמועה לא מפורסמת

  כס"מ.אולי אמרה רבי יוחנן דרך לימד ולא להלכה. 
 כס"מ.שמן חדש נותן טעם מהר. אך ורד ישן ב י



התקשה בפירושי הראשונים שהמציאות מכחישה  הרדב"ז
, ואין אותם, ועל כן ביאר שהכל תלוי אם הגיע זמן הביעור

 .אחילוק בין חרוב לורד
ט ֶאת ַהֶּוֶרד  כא ש ֶוֶרד ְשִביִעית ְבֶשֶמן ֶשל ִשִשית ְיַלקֵׂ ַהכֹובֵׂ

ר ְוַהֶשֶמן ֻמָת  י ְשִביִעית ַחָיב ְלַבעֵׂ ר. ְכָבשֹו ְבֶשֶמן ֶשל מֹוָצאֵׂ
ב ְבִבעּור:  ש הּוא ּוְכָבר ִנְתַחיֵׂ י ַהֶּוֶרד ָיבֵׂ  ַהֶשֶמן ֶשֲהרֵׂ

י  כב ין מֹוָצאֵׂ ין ִשִשית אֹו ְביֵׂ ָחרּוִבין ֶשל ְשִביִעית ֶשְכָבָשן ְביֵׂ
ר ַהַיִין. ֶשהֲ  רֹות ְשִביִעית בֹו. ְשִביִעית ַחָיב ְלַבעֵׂ י ַטַעם פֵׂ  רֵׂ

רֹות ִמין ְבִמינֹו  רֹות ֲאחֵׂ רֹות ְשִביִעית ֶשִנְתָעְרבּו ְבפֵׂ ֶזה ַהְכָלל פֵׂ
ֹּא ְבִמינֹו ן ָטַעם:  בְבָכל ֶשהּוא ְוֶשל  ְבנֹותֵׂ

 
 

 פרק שמיני
ים ֶשֵאין ָהֻאָמן ַרַשאי ְלָמְכָרם  -משנה פ"ה ו ֵאּלּו ֵכלִּ

י ְזֶרה, ְוַהָדָקר. ֲאָבל ַבְשבִּ ית, ַמֲחֵרָשה ְוָכל ֵכֶליָה, ָהעֹול, ְוַהמִּ עִּ
יר, ַוֲעָגָלה ְוָכל ֵכֶליָה. ֶזה ַהְכָלל,  מֹוֵכר הּוא ַמַגל ָיד ּוַמַגל ָקצִּ
סּור ּוְלֶהֵתר, ֻמָתר:   ָכל ֶשְמַלאְכתֹו ְמיֶֻחֶדת ַלֲעֵבָרה, ָאסּור. ְלאִּ

י ְכֶדֶרְך ֶשָאסּור  א ק ְידֵׂ ַלֲעבֹּד ָהָאֶרץ ַבְשִביִעית ָכְך ָאסּור ְלַחזֵׂ
י ֲעבֹוָדה. ְלִפי  ל ֶשעֹוְבִדין אֹוָתּה. אֹו ִלְמכֹּר ָלֶהן ְכלֵׂ ִיְשָראֵׂ

ָרה:  י ֲעבֵׂ י עֹוְברֵׂ ק ְידֵׂ  ֶשָאסּור ְלַחזֵׂ
ין ָהֻאָמן ַרַשאי ְלָמְכָרן ַבְשִביִעית  ב ִלים ֶשאֵׂ לּו כֵׂ ְלִמי ְואֵׂ
ֶליָה ָהעל ְוַהַמְזֶרה  ָחשּוד ַעל ַהְשִביִעית.שֶ  ָשה ְוָכל כֵׂ ַמְחרֵׂ

ְוַהֶּדֶקר. ֶזה ַהְכָלל ָכל ֶשְמַלאְכתֹו ְמיֶֻחֶדת ִלְמָלאָכה ֶשֲאסּוָרה 
ַבְשִביִעית ָאסּור ְלָמְכרֹו ְלָחשּוד. ְוִלְמָלאָכה ֶשֶאְפָשר ֶשִתְהֶיה 

 ֶרת ֻמָתר ְלָמְכרֹו ְלָחשּוד: ֲאסּוָרה ְוִתְהֶיה ֻמֶת 
ֶליָה. ֶשִאם ִיְקצֹּר  ג ר הּוא לֹו ַהַמָגל ְוָהֲעָגָלה ְוָכל כֵׂ יַצד. מֹוכֵׂ כֵׂ

י ֶזה ֻמָתר. ְוִאם ִיְקצֹּר  בֹו ְמַעט ְוָיִביא ַעל ָהֲעָגָלה ְמַעט ֲהרֵׂ
הּו ָאסּור:ְכֶדֶרְך ַהקֹוְצִרין אֹו ָיִבי רֹות ָשדֵׂ  א ָכל פֵׂ

 
כיני מתניתא? אילו  -אמר רבי יונה -מי פ"ה ה"גבירושל

כלים שאין האומן רשאי למוכרן בשביעית לחשוד על 
השביעית. סתמן מהו? וממה דתני לאיסור ולהיתר מותר, 

 סתמן מותר: -הדא אמרה
ינֹו ָחשּודּוֻמָתר ִלְמכֹּר  ד ֲאִפלּו ָּדָבר ֶשְמַלאְכתֹו  ְסָתם ְלִמי ֶשאֵׂ

י ֶאְפָשר ֶשָקָנה ְמיֶֻחֶדת ִלְמלָ  אָכה ָהֲאסּוָרה ַבְשִביִעית. ֶשֲהרֵׂ
 ַבְשִביִעית ַלֲעשֹות לֹו ְמָלאָכה ְלַאַחר ְשִביִעית: 

 
י ַיִין ה י ֶשֶמן ַוֲחִמָשה ָעָשר ַכּדֵׂ ש ַכדֵׂ ר ָחמֵׂ ר מֹוכֵׂ . ּוֻמָתר גַהיֹוצֵׂ

ש ינֹו חֹושֵׂ ל.  ִלְמכֹּר ְלַעכּו''ם ֶיֶתר ִמֶזה ְואֵׂ ֶשָמא ִיְמכֹּר ְלִיְשָראֵׂ
ש ֶשָמא  ינֹו חֹושֵׂ ל ְבחּוָצה ָלָאֶרץ ְואֵׂ ר ַכִּדים ַרִבים ְלִיְשָראֵׂ ּומֹוכֵׂ

ם ָלָאֶרץ:   )משנה פ"ה ז( ְיִביאֵׂ
 

                                                           
והטעם שאמרו 'ילקט את הורד', משום שלעניין ביעור הולכים  א

אחר העיקר )דהיינו השמן(, ולמרות שקיבל טעם מהורד אין 
 הוא נאסר )כי יש לו עוד זמן עד שיגיע זמן ביעורו(.

ובחרוב לא נאמר ילקט את החרוב מכיוון שזמן ביעורו שווה 
 לזמן השמן.

אחר הביעור שאין לו מתירין. אך קודם הביעור הוי  ודוקא ב
משמע שאף קודם הביעור בנ"ט.  ומהר"ש. רדב"זדשיל"מ. 

)וייתכן שלא מחשיבים זאת דשיל"מ מכיוון שכעת לא אסור. 
 אב"א.(

ואין חשש שמא יערים להשתמש בכולם לשמן או ליין מכיוון  ג
 שמדובר בכלים העשויים מחומרים שונים. ירושלמי.

בשאר הדינים מודים ב"ש לב"ה מכיוון ששימוש ההיתר שיש  ד
בהם אינו חריג כל כך כמו לשחוט פרה חורשת. )שעולה יותר 

 ר"ש.ובשרה קשיח( 
דין שדה האילן מבואר בתוספתא, ומשם משמע שבשדה ללא  ה

 רדב"ז.אילן מותר. 
בירושלמי מבואר שרק במקרה זה התירו משום דרכי שלום,  ו

שהוזכרו לעיל במשנה מותרים מן הדין. אך שאר המקרים 

ְמֹכר לֹו ָפָרה  -משנה פ"ה ח ים, לֹא יִּ ֵבית ַשַמאי אֹוְמרִּ
ירִּ  ֵּלל ַמתִּ ית. ּוֵבית הִּ יעִּ ְפֵני ֶשהּוא ָיכֹול חֹוֶרֶשת ַבְשבִּ ין, מִּ

 ְלָשֲחָטּה. 
יל לֹו ְסָאתֹו ַאף ַעל  דמֹוֵכר ְשַעת ַהֶזַרע, ּוַמְשאִּ ּלּו בִּ לֹו ֵפרֹות ֲאפִּ

י ֶשהּוא  י ֶשהּוא יֹוֵדַע ֶשֶיש לֹו ֹגֶרן, ּופֹוֵרט לֹו ָמעֹות ַאף ַעל פִּ פִּ
ים. ְוֻכָּלן, ְבֵפר ין: יֹוֵדַע ֶשֶיש לֹו פֹוֲעלִּ  ּוש, ֲאסּורִּ

י ֶאְפָשר ְלָשֳחָטּה.  ו ר ְלָחשּוד ָפָרה חֹוֶרֶשת ַבְשִביִעית ֶשֲהרֵׂ ּומֹוכֵׂ
י ֶאְפָשר ֶשיֹוִביָרּה. ֲאָבל הּו ֶשֲהרֵׂ ר לֹו ָשדֵׂ ֹּא ִיְמכֹּר לֹו  הּומֹוכֵׂ ל

ין לֹו ָבִאי ן ָפַסק ִעמֹו ַעל ְמָנת ֶשאֵׂ ה ָהִאיָלן ֶאָלא ִאם כֵׂ ָלן. ְשדֵׂ
ֶרן  ַע ֶשיֵׂש לֹו גֹּ ּוַמְשִאילֹו ְסָאה ִלְמּדֹּד ָבּה ַאף ַעל ִפי ֶשהּוא יֹודֵׂ
ט לֹו ָמעֹות ַאף ַעל  יתֹו. ּופֹורֵׂ י ֶאְפָשר ֶשִיְמּדֹּד ָבּה ְבתֹוְך בֵׂ ֶשֲהרֵׂ

ַע ֶשיֵׂש לֹו פֹוֲעִלים. רּוש ֲאסּוִרים: ִפי ֶשהּוא יֹודֵׂ  ְוֻכָלן ְבפֵׂ
ן ז ַמְשֶאֶלת ִאָשה ַלֲחֶבְרָתּה ַהֲחשּוָדה ַעל ַהְשִביִעית ָנָפה  ְוכֵׂ

ֹּא ִתְטחֹּן ִעָמּה: ֹּא ָתבֹּר ְול ַחִים ְוַתנּור. ֲאָבל ל )משנה  ּוְכָבָרה רֵׂ
  (ופ"ה ט

 
ית, ֲאָבל לֹא  -משנה פ"ד ג יעִּ ים ַבְשבִּ ן ַהָנְכרִּ ין מִּ ירִּ ין נִּ חֹוְכרִּ

ין יקִּ ְשָרֵאל. ּוַמֲחזִּ יִּ ית, ֲאָבל לֹא ְיֵדי  מִּ יעִּ ים ַבְשבִּ ְיֵדי ָנְכרִּ
ְפֵני ַדְרֵכי ָשלֹום: ְשלֹוָמן, מִּ ין בִּ ְשָרֵאל. ְושֹוֲאלִּ  יִּ

  -בירושלמי הובאו שני פירושים ל'מחזיקין'
במוצאי שביעית.  חרוש בה טוב כדי שאקנה אותה ממך א.
 יישר כוח, בהצלחה. ב.

 -אלים בשלומם'ומתוך כך גם ישנם שני פירושים ל'שו
 בהצלחה. יישר כח, א.
 חלל שמיטה.שואלים בשלום ישראל החשוד ל ב.

ביארו שמחזקים היינו 'יישר כח'.  בבבלי גיטין )סב(
 ושואלים בשלומם של גויים אפילו ביום אידם.

י ַעכּו''ם ַבְשִביִעית ִבְדָבִרים ִבְלַבד. ְכגֹון ֶשָרָאהּו ח  ַמֲחִזיִקין ְידֵׂ
ש א ִבְדָבִרים  חֹורֵׂ ק אֹו ַתְצִליַח ְוַכיֹוצֵׂ ר לֹו ִתְתַחזֵׂ ַע אֹומֵׂ אֹו זֹורֵׂ

ֹּא ְיַסֲעֶּדנּו  יָנם ְמֻצִּוין ַעל ְשִביַתת ָהָאֶרץ. ֲאָבל ל י ֶשאֵׂ לּו. ִמְפנֵׂ אֵׂ
ֶהן ִניִרין ְלִפי  זַבָיד. ּוֻמָתר ִלְרּדֹות ִעָמֶהן ַהַכֶּוֶרת ְוחֹוְכִרין מֵׂ

י יָנן ְבנֵׂ י ִלְקנֹּס אֹוָתן:  ֶשאֵׂ  ִחיּוב ְכדֵׂ
 

ין ְבָתלּוש ְבסּוְרָיא -משנה פ"ו ב ְמֻחָבר. חעֹושִּ , ֲאָבל לֹא בִּ
ין  ין ְולֹא בֹוְצרִּ ין, ֲאָבל לֹא קֹוְצרִּ ין ּוְמַעְמרִּ ין ְודֹוְרכִּ ים ְוזֹורִּ ָדשִּ

ים. ְכָלל יָבא, ָכל ֶשַכיֹוֵצא בֹו מֻ  טְולֹא מֹוְסקִּ י ֲעקִּ ָתר ָאַמר ַרבִּ
ין אֹותֹו ְבסּוְרָיא: ְשָרֵאל, עֹושִּ  ְבֶאֶרץ יִּ

בירושלמי מבואר שחכמים גזרו שמיטה במחובר בסוריא 
כדי שלא יעזבו לשם כדי שיוכלו לעבוד בקרקע. אך על 
עבודה בתלוש לא גזרו שאין בה רווח כ"כ גדול ולא חששו 

 שיעזבו את הארץ בשל כך.
יַצד. ָּדִשין ֻמָתר ַלֲעשֹות ְבסּוְרָיא  ט ֹּא ַבְמֻחָבר. כֵׂ ְבָתלּוש ֲאָבל ל

ֹּא  ֹּא בֹוְצִרין ְול ֹּא קֹוְצִרין ְול ְוזֹוִרין ְודֹוְרִכין ּוְמַעְמִרין. ֲאָבל ל
לּו:  א ְבאֵׂ ן ָכל ַכיֹוצֵׂ  מֹוְסִקין. ְוכֵׂ

ביאר שהחילוק בין המקרים הוא שכאן מדובר שהאשה  והר"ש
יודעת שיש לחברתה רק פירות שביעית, וכשהיא משאילה לה 
היא תולה בדבר רחוק מאד )שתסנן חול על ידו(. אך במקרים 

 הקודמים ניתן לתלות בהיתר בצורה יותר מרווחת.
מים במשנה בדין כוורת האם דינה נחלקו רבי אליעזר וחכ ז

כקרקע או כתלוש. ורק עם גוי הותר לרדות בכוורת המחוברת 
  רדב"ז.לקרקע שנראה כעבודת הקרקע. 

 ביאר שההיתר הוא אפילו אצל החשודים על השמיטה. הר"ש ח
שכל האיסור לבצור כדרכו הוא דוקא בשדה  עוד כתב הר"ש

אך ו אף בארץ. השמור. אך בשדה המופקר מותר לבצור כדרכ
ועוד ראשונים שלא חילקו בכך משמע שאף במופקר  מהרמב"ם

 הוי איסור תורה.
ביאור דברי ר"ע: א. מלאכות התלוש המותרות מהתורה בארץ  ט

אלא שחכמים גזרו לעשותם בשינוי, בסוריא מותר לעשותן אף 
מדרבנן. ב. כל המלאכות שהתרנו לעשותם בארץ במופקר )עיין  

 ועיין בדבריו עוד פירוש.ר"ש. וריא אף בשמור. לעיל( מותר בס



תניא: אין מוסרין דמי פירות שביעית לעם  -(טל)בסוכה 
 -מה דברים אמורים הארץ יותר ממזון שלש סעודות... ב

בלוקח מן המופקר. אבל בלוקח מן המשומר, אפילו בכחצי 
 אסור. -איסר 

רֹות ְשִביִעית אֹו ְלָשְמָרן ָכְך י  ם ֶשָאסּור ַלֲעשֹות ְסחֹוָרה ְבפֵׂ ְכשֵׂ
י ְשִביִעית ְלַעם  ין מֹוְסִרין ְּדמֵׂ ַעם ָהָאֶרץ. ְלִפי ֶשאֵׂ ָאסּור ִלַקח מֵׂ

ֹּאַכל א אּו ָכל ֶשהּוא. ֶשָמאָהָאֶרץ. ַוֲאִפל ֹּא י ֹוָתן ִבְקֻדַשת ל
 ְשִביִעית: 

ן לֹו ֶאְתרֹוג ַמָתָנה.  יא ַעם ָהָאֶרץ ַבְשִביִעית נֹותֵׂ ַח לּוָלב מֵׂ ַהלֹוקֵׂ
ֹּא ָנַתן לֹו ַמְבִליַע לֹו ְּד  י לּוָלב: ְוִאם ל י ֶאְתרֹוג ִבְדמֵׂ )בגמרא מֵׂ

 שם(
רֹות ֶשְכמֹוָתן ַבֶמה ְּדָבִרים ֲאמּוִר  יב ר פֵׂ ים ִבְזַמן ֶשָהָיה מֹוכֵׂ

ר  א ָבֶהן. ֲאָבל ָהָיה מֹוכֵׂ ִנים ְוִרמֹוִנים ְוַכיֹוצֵׂ ְבָשמּור ְכגֹון ְתאֵׂ
יָגם ְוַהַיְרבּוִזין ְוַהשֹוִטים  ר ְכגֹון ַהפֵׂ רֹות ֶשֶחְזָקָתן ִמן ַהֶהְפקֵׂ פֵׂ

י ֶזה ֻמָתר ְוַהֲחַלְגלֹוגֹות ְוַהֻכְסַבר ֶשל ָהִר  א ָבֶהן ֲהרֵׂ ים ְוַכיֹוצֵׂ
י ָשֹלש ְסֻעּדֹות ִבְלַבד ִמשּו י ַחָייו ֶשל ִלַקח ִמֶמנּו ְמַעט ִכְדמֵׂ ם ְכדֵׂ

ר:   מֹוכֵׂ
ינֹו ַחָיב ְבַמַעְשרֹות ְכגֹון שּום ַבַעל ְבִכי ּוָבָצל יג  ְוָכל ָּדָבר ֶשאֵׂ

י ֶשל ִרְכָפה ּוְגִריִסין ַהִקְלִקי ְרעֹונֵׂ ן זֵׂ ֹות ַוֲעָדִשים ַהִמְצִריֹות ְוכֵׂ
לּו  י אֵׂ א ָבֶהן ֲהרֵׂ יָנן ֶנֱאָכלֹות ְכגֹון ֶזַרע ֶלֶפת ּוְצנֹון ְוַכיֹוצֵׂ ִגָנה ֶשאֵׂ

 )משנה מעשרות פ"ה ח(ִמָכל ָאָדם ַבְשִביִעית:  בִנְלָקִחין
 

אין לוקחין  -החשוד על השביעית -י-כורות פ"ד טמשנה ב
  פשתן, ואפילו סרק, אבל לוקחין מהם טוי ואריג.ממנו 

אין לוקחין ממנו  -החשוד להיות מוכר תרומה לשום חולין 
אפילו מים ומלח, דברי רבי יהודה; רבי שמעון אומר: כל 
שיש בו זיקת תרומה ומעשרות אין לוקחין ממנו. 

 (. כס"מ)ומתרומה למד הרמב"ם לשביעית
ְבַעם ָהָאֶרץ ְסָתם. ֲאָבל ִמי ֶשהּוא  ַבֶמה ְּדָבִרים ֲאמּוִרים יד

רֹוָתיו  רֹות ְשִביִעית אֹו ִלְשמֹּר פֵׂ ָחשּוד ַלֲעשֹות ְסחֹוָרה ְבפֵׂ
ין לֹוְקִחין ִמֶמנּו ָּדָבר ֶשיֵׂש ָעָליו ִזַקת ְשִביִעית  ֶהן אֵׂ ְוִלְמכֹּר מֵׂ

ין לֹוְקִחין ִמֶמנּו ִפְשָתן ֲאִפלּו ָסרּו ין ק. ֲאָבל לֹוְקִח ְכָלל. ְואֵׂ
 : גִמֶמנּו ָטוּוי ְוָשזּור

 
ינֹו ָחשּוד ַעל ַהַמַעְשרֹות. ְוֶהָחשּוד  טו ֶהָחשּוד ַעל ַהְשִביִעית אֵׂ

ינֹו ָחשּוד ַעל ַהְשִביִעית.   )משנה בכורות פ"ד(ַעל ַהַמַעְשרֹות אֵׂ
ר טָ  עּון ֲהָבַאת ָמקֹום ֶשַאף ַעל ִפי ֶשֶזה ְוֶזה ִמן ַהתֹוָרה. ַמֲעשֵׂ

ן  ין כֵׂ ין ָלּה ִפְדיֹון ַמה ֶשאֵׂ ן ַבְשִביִעית. ּוְשִביִעית אֵׂ ין כֵׂ ַמה ֶשאֵׂ
ר:   )גמרא בכורות ל( ְבַמֲעשֵׂ

ֹּא ַעל  טז ר ְול ֹּא ַעל ַהַמֲעשֵׂ ינֹו ָחשּוד ל ֶהָחשּוד ַעל ַהָטֳהרֹות אֵׂ
 )משנה בכורות פ"ד(ַהְשִביִעית. 

א ֶשָהאֶֹּכל ַהטָ  ינֹו ְמַטמֵׂ א ַהֶזה ֶשְמָכרֹו ְבֶחְזַקת ָטהֹור אֵׂ מֵׂ
ינֹו  י סֹוְפִרים אֵׂ י סֹוְפִרים. ְוֶהָחשּוד ְלִדְברֵׂ ִרים ֶאָלא ִמִּדְברֵׂ ֲאחֵׂ

י תֹוָרה:   )גמרא בכורות ל(ָחשּוד ְלִדְברֵׂ

                                                           
כתב שטעם האיסור הוא כדי  הר"ש. אך רש"יכך ביאר גם  א

 אך הר"ששלא יבואו לסחור בהם ולהצניע דמיהם אחר הביעור. 
כתב שזה דוחק שאף ללא זה ישנם דיני שמיטה רבים שאין עם 

 הארץ נזהר בהם.
דות. ולא דומה ומסתבר שהותר לקחת אף יותר ממזון ג סעו ב

לדברים שחזקתם מן ההפקר. שכאן מן הדין נלקחים מכל אדם 
 רדב"ז.ושם רק משום חזקה. 

שלא ישקיע כל כך הרבה לטוות ולשזור ויסתכן שלא יקנו ממנו  ג
 אם יעלו על כך שהוא גדל באיסור. ולכן מניחים שהוא של היתר.

 רש"י.לאכול אחר הביעור.  ד
האם אומרים זאת אף בחשוד.  בירושלמי נחלקו האמוראים ה

 ר"י קורקוס.ומלשון הרמב"ם משמע שבחשוד אסור. 
 מכיוון שסוברים ששביעית לא תופסת דמיה.  ו

וצריך לומר שמדובר על אנשים החשודים על השביעית, אך אם 
)ועיין  רדב"ז.ידוע בודאי שהם מחללי שביעית אין לקחת מהם. 

אע"פ שעובדים  בתוספתא ובמפרשים שם שלא משמע כן, אלא

כל המומין הראויין לבא בידי אדם,  -משנה בבכורות פ"ה
אינן נאמנין, רשב"ג  -כהנים נאמנין, רועים  -רועי ישראל 

אומר: נאמן הוא על של חבירו, ואין נאמן על של עצמו, 
 ר"מ אומר: החשוד על הדבר לא דנו ולא מעידו.

  פסק כר"מ. והראב"דפסק כרשב"ג  הרמב"ם
ינֹו ֶנֱאָמן ַעל ֶשל ַעְצמֹו  יז ָכל ֶהָחשּוד ַעל ָּדָבר ַאף ַעל ִפי ֶשאֵׂ

ִרים ֲחָזָקהֶנֱאָמן הּוא ַעל ֶשל אֲ  ִרים.  חֵׂ א ַלֲאחֵׂ ין ָאָדם חֹוטֵׂ  אֵׂ
 ל ַהָּדָבר ָּדנֹו ּוְמִעידֹו: ְלִפיָכְך ֶהָחשּוד עַ 

 
ֲהִנים ֲחשּוִדין ַעל ַהְשִביִעית יח ם אֹוְמִרים הֹוִאיל  דַהכֹּ ְלִפי ֶשהֵׂ

ן ֲאסּוִרין ַעל ַהָזִרים  ְוַהְתרּומֹות ֻמָתרֹות ָלנּו ַאף ַעל ִפי ֶשהֵׂ
רֹות ְשִביִעית. ְלִפיָכְך ְסָאה ְתרּוָמה ֶשָנְפָלה ְבִמ  יָתה ַקל ָוחֶֹּמר פֵׂ

ָאה  רֹות ְשִביִעית ַתֲעֶלה. ָנְפָלה ְלָפחֹות ִממֵׂ ָאה ְסָאה ֶשל פֵׂ ְלמֵׂ
ם ֲחשּוִדין  ֲהִנים ְכָכל ְמֻדָמע ְלִפי ֶשהֵׂ ֹּא ִיָמְכרּו ַלכֹּ ָרְקבּו ַהכל ְול יֵׂ

 נהדרין כו.()סַעל ַהְשִביִעית: 
 

יָנן  יט ַהַצְבָעִנין ְוַהַפָטִמין לֹוְקִחין ֻמְרָסן ִמָכל ָמקֹום. ְואֵׂ
י ְשִביִעית הּוא:   (ה)תוספתאחֹוְשִשין ֶשָמא ִמְסִפיחֵׂ

 
רֹות ֶשל  כ ֹּא ִיְהיּו ְמַדְקְּדִקין ַבֲחצֵׂ י ֻקָפה ַבְשִביִעית ל ַגָבאֵׂ

ין חֹוְשִשין ָלּה אֹוְכִלין ְשִביִעית. ְוִאם ָנְת  נּו ָלֶהן ַפת ֻמֶתֶרת ְואֵׂ
ל ִלְהיֹות  ֹּא ֶנְחְשדּו ִיְשָראֵׂ י ְשִביִעית הּוא. ֶשל ֶשָמא ִמְסִפיחֵׂ

י  ונֹוְתִנין יִצים ַהִנְלָקחֹות ִבְדמֵׂ ֶאָלא אֹו ְמעֹות ְשִביִעית אֹו בֵׂ
 )תוספתא דמאי פ"ג(ְשִביִעית. 

רֹות ּוֻמָתר ִלְלוֹות ִמן ָהעֲ  רֹות ְשִביִעית ּוַמְחִזיִרין ָלֶהן פֵׂ ִנִיים פֵׂ
 )עבודה זרה סב:( :זְבָשָנה ְשִמיִנית

 
 

 פרק תשיעי
ה ְלַהְשִמיט ַהַמְלֶוה ַבְשִביִעית ֶשֶנֱאַמר )דברים  א ִמְצַות ֲעשֵׂ

ַע חֹוב ֶשָעְבָרה ָעלָ -טו ה ָידֹו'. ְוַהתֹובֵׂ יו ב( 'ָשמֹוט ָכל ַבַעל ַמשֵׂ
ֹּא ַתֲעֶשה ֶשֶנֱאַמר )דברים טו ֹּא ִיגשֹּ -ְשִביִעית ָעַבר ַעל ל ב( 'ל

הּו ְוֶאת ָאִחיו':  עֵׂ  ֶאת רֵׂ
 

תניא, רבי בשביעית בזמן הזה, ורבי היא; ד -(לו.)בגיטין 
בשתי שמיטות הכתוב  -אומר: וזה דבר השמיטה שמוט

מדבר, אחת שמיטת קרקע ואחת שמיטת כספים, בזמן 
אתה משמט כספים, בזמן שאי  -רקעשאתה משמט ק

 .חאי אתה משמט כספים -אתה משמט קרקע
ל  ב ין ְשִמַטת ְכָסִפים נֹוֶהֶגת ִמן ַהתֹוָרה ֶאָלא ִבְזַמן ֶשַהיֹובֵׂ אֵׂ

י ָישּוב ַהַקְרַקע ִלְבָעָליו  ג ֶשיֵׂש ָשם ְשִמַטת ַקְרַקע. ֶשֲהרֵׂ נֹוהֵׂ
ֹּא ֶכֶסף. ְוָדָבר ֶזה ַקָבלָ  ה הּוא. ָאְמרּו ֲחָכִמים ִבְזַמן ֶשַאָתה ְבל

ין  ין ָבָאֶרץ בֵׂ ט ְכָסִפים ְבָכל ָמקֹום בֵׂ ט ַקְרַקע ַאָתה ְמַשמֵׂ ְמַשמֵׂ
ין ַאָתה  ין ָשם ְשִמַטת ַקְרַקע אֵׂ ְבחּוָצה ָלָאֶרץ. ּוִבְזַמן ֶשאֵׂ

ט ְכָסִפים בִ   ְשִביִעית ֲאִפלּו ָבָאֶרץ: ְמַשמֵׂ

בשמיטה, לא נותנים צדקה מאיסור שלא יהיה מצווה הבאה 
בעבירה. ועל הרדב"ז אין תלונה מכיוון שכתב שלא ידע מקור 

 הלכה זו. אב"א(
והרווח שלהם הוא שהם מקבלים פירות ללא צורך בשמירה על  ז

 קדושה וביעור. ואין זה נחשב חליפי שביעית. 
 -הראשונים בפירוש 'שמיטת קרקע' נחלקו ח

הכוונה היא לחזרת הקרקעות לבעליהם ביובל. והיא זו  לר"ת
שאינה נוהגת בימינו ועל כן שמיטת כספים מדרבנן. אך שמיטת 

 קרקעות נוהגת בימינו מהתורה.
הבינו ששמיטת קרקעות היינו שנת  )רש"י(אך רוב הראשונים 

 והאור לציוןביארו ברמב"ם כר"ת.  הכס"מ והרדב"זהשמיטה. 
שאף הרמב"ם יודה בימינו ששמיטה מדרבנן מכיוון שלא  כתב

מונים יובלות. אלא שבאופן עקרוני אם היו מונים יובלות היתה 
הביא  שרש"יהשמיטה נוהגת בימינו מהתורה. )עוד יש לציין 

תורת כהנים שממנה עולה שאין השביעית תלויה ביובל. וכתב 
 שהיא מחלוקת תנאים.( 



א ְשִמַטת ְכָסִפים נֹוֶהֶגת ַבְזַמן ַהֶזה ּוִמ  ג י סֹוְפִרים ֶשְתהֵׂ ִּדְברֵׂ
ַח  ֹּא ִתְשַתכֵׂ י ֶשל ג ְכדֵׂ ל נֹוהֵׂ ין ַהיֹובֵׂ ְבָכל ָמקֹום ְוַאף ַעל ִפי ֶשאֵׂ

ל: תֹוַרת ְשִמַטת ַהכְ   ָסִפים ִמִיְשָראֵׂ
 
ין ְשִביִעית ְמַשֶמֶטת ְכָסִפים ֶאָלא בְ  ד סֹוָפּה ֶשֶנֱאַמר )דברים אֵׂ

ץ ֶשַבע ָשִנים ַתֲעֶשהא( 'ִמ -טו  'ְשִמָטה ְוֶזה ְּדַבר ַהְשִמָטה קֵׂ
ר )דברים לא ד ְשַנת -ְוָשם הּוא אֹומֵׂ ץ ֶשַבע ָשִנים ְבמֹּעֵׂ י( 'ִמקֵׂ

ַהְשִמָטה ְבַחג ַהֻסכֹות'. ָמה ָשם ַאַחר ֶשַבע ַאף ַהְשָמַטת 
רֹו ַבְשִביִעית ַעְצָמּה ְכָסִפים ַא  ַחר ֶשַבע. ְלִפיָכְך ִהְלָוה ֶאת ֲחבֵׂ

ֹּאש ַהָשָנה ֶשל  י ר ילֵׂ גֹוֶבה חֹובֹו ָכל ַהָשָנה. ּוְכֶשִתְשַקע ַחָמה ְבלֵׂ
י ְשִביִעית ָאַבד ַהחֹוב:   )ספרי פרשת ראה(מֹוָצאֵׂ

 
ֹ  -ב משנה פ"י ְּלָקּה ְבר ם ַהשֹוֵחט ֶאת ַהָפָרה ְוחִּ אש ַהָשָנה, אִּ

ם ָלאו, ֵאינֹו ְמַשֵמט  .אָהָיה ַהֹחֶדש ְמֻעָבר, ְמַשֵמט. ְואִּ
ֹּאש ַהָשָנה ֶשל  ה ָשַחט ֶאת ַהָפָרה ְוִחְלָקּה ַעל ַּדַעת ֶשַהיֹום ר

ר ֱאלּול ְוִנְמָצא אֹותֹו ַהיֹום סֹוף  י ְשִביִעית ְוִנְתַעבֵׂ מֹוָצאֵׂ
י ָעְבָרה ְשִביִעית ַעל ַהחֹוב: ְשִביִעית ָאְבדּו ַהּדָ   ִמים. ֶשֲהרֵׂ

 
ְשָטר ְוֶשּלֹא  -משנה פ"י א ְלָוה בִּ ית, ְמַשֶמֶטת ֶאת ַהמִּ יעִּ ְשבִּ

ְשָטר.  בִּ
ר שט -רב ושמואל דאמרי תרוייהו: בשטר -(לז.)בגיטין 

שאין בו אחריות  -שיש בו אחריות נכסים, שלא בשטר
עון בן נכסים, כל שכן מלוה על פה: רבי יוחנן ורבי שמ

שאין בו אחריות  שטר -לקיש דאמרי תרוייהו: בשטר
פה, אבל שטר שיש בו מלוה על  -נכסים, שלא בשטר

 אינו משמט. -אחריות נכסים
אינו משמט;  -אידך: סיים לו שדה אחת בהלוואתו ..תניא

 -לךנכסיי אחראין וערבאין  ולא עוד, אלא אפילו כתב כל
 אינו משמט.

הגמרא מספרת שכששאלו את רבי יוחנן על שטר שיש בו 
אחריות נכסים אם משמט או לא, הורה שמשמט )כרב 
ושמואל( וביאר שאע"פ שיש סייעתא לדבריו, מכיוון שלא 

 ראה רבותיו פוסקים כך גם הוא לא עושה מעשה להקל.
יוחנן, כך נדחתה גם כתב שכמו שנדחתה דעת רבי  הרמב"ן

 .בלא פסק כן אך הרמב"ם. דעת 'התניא אידך'
ְשִביִעית ְמַשֶמֶטת ֶאת ַהִמְלֶוה ַוֲאִפלּו ִמְלֶוה ֶשִבְשָטר ֶשיֵׂש בֹו ו 

ט. ְוִאם ִסיֵׂם לֹו ָשֶדה י ֶזה ְמַשמֵׂ ְבַהְלָוָאתֹו  גַאֲחָריּות ְנָכִסים ֲהרֵׂ
ינֹו ַמְשִמיט.   אֵׂ

                                                           
ו אליבא דרבי יהודה )המובא בהלכה בירושלמי מובא שמשנה ז א

יא( אך לדעת חכמים שהקפת החנות אינה משמטת גם חוב זה 
 על הרמב"ם.הראב"ד אינו נשמט. וכן השיג 

 וביישוב דעת הרמב"ם נאמרו כמה תירוצים:
א.בבבלי לא העמידו את המשנה כרבי יהודה, ועל כן פסק 

וקח כמה ב. לא נחשב הקפה אא"כ ל )מגדל עוז(הרמב"ם כבבלי. 
)רדב"ז פעמים, משא"כ כאן שלקח פעם אחת וחייב מיד לשלם. 

ג. מכיוון שלא יכול לפרוע את החוב בשעת המכר )שהוא  וכס"מ(
  )כס"מ(.יו"ט( לא נחשב כהקפה אלא כזקיפה. 

והטעם לחילוק הוא שכאשר סיים לו שדה בהלוואתו נחשב  ב
 גבוי טפי.

קע ניתנת ביאר בדעת הרמב"ם שמדובר שהקרהתרומה  ג
 למלווה ללא אפשרות לסלקו בממון.

 אלא ששם נלמד מהפסוק 'וזה דבר השמיטה'. ד
 מכיוון שהם דרך הלוואה.  כס"מ.ואחר כך תעבור שביעית.  ה
הקשה על הרמב"ם שפסק שהכל תלוי אם בזמן  הראב"ד ו

השמטת הכספים הלווה כפר בהלוואה או לא. אך מהמשנה 
ת השבועה, ולא תיתכן שבועות עולה ששביעית משמטת א

שבועה ללא כפירה. ועל כן יש לבאר שמדובר במקרה שהלווה 
נשבע על הכחשתו בבית דין ועל כן הוא נפטר לגמרי מהחוב, 
וכאשר הא מודה לאחר שביעית או שבאו עדים, הרי זה חוב 

 חדש.

ֹּא -ִעית ְמַשֶמֶטת ֶאת ַהְשבּוָעה ֶשֶנֱאַמר )דברים טוְוַהְשִבי ב( 'ל
ֹּא ְלִהָשַבע:  ם ְול ֹּא ְלַשלֵׂ ' ִמָכל ָמקֹום ל )משנה בשבועות ִיגשֹּ

 (דמה.
 

דבר שהשביעית משמטתו משמטת  -בתוספתא פרק ח
שבועתו, ודבר שאין השביעית משמטתו אין משמטת 

 שבועתו.
א ָבּה ַבֶמה ְּדָבִרים אֲ  ז מּוִרים ִבְשבּוַעת ַהַּדָיִנין ְוָכל ַכיֹוצֵׂ

ְשִביִעית ְמַשַמְטָתן. ֲאָבל ְשבּוַעת  הִמְּדָבִרים ֶשִאם יֹוֶדה ָבֶהן
ם  א ָבֶהן ִמָשבּועֹות ֶשִאם יֹוֶדה ְיַשלֵׂ ַהשֹוְמִרין ְוַהֻשָתִפין ְוַכיֹוצֵׂ

י ֶזה ִיָשַבע ַאַחר ַהְשִמטָ   ה: ֲהרֵׂ
 

מלוה שהיא נעשית כפרנית אינה  -ירושלמי פ"י א
 משמטת, כפרנית שהיא נעשית מלוה משמטת.

 והשביעית משמטת את השבועה. -משנה בשבועות )פ"ז ח(
ִהְלָוהּו ּוְתָבעֹו ְוָכַפר בֹו. ְוִהִגיַע ַהְשִמָטה ְוהּוא ִבְכִפיָרתֹו.  ח

ִדים ַאַחר  ְוהֹוָדה ַאַחר ֶשָעְבָרה ְשִביִעית. אֹו ֶשָבאּו ָעָליו עֵׂ
ין ַהְשִביִעית ְמַשֶמֶטת  : וַהְשִביִעית אֵׂ

 
אמר רב יהודה אמר שמואל: המלוה את חבירו  -(ג)במכות 

שביעית משמטתו, ואף על גב דהשתא לא  -לעשר שנים 
 קרינן ביה לא יגוש, סוף אתי לידי לא יגוש...

את חבירו  איכא דאמרי, א"ר יהודה אמר שמואל: המלוה
אין שביעית משמטתו, ואף על גב דאתי  -לעשר שנים 

 לידי לא יגוש, השתא מיהא לא קרינן ביה לא יגוש.
ט.  ט ינֹו ְמַשמֵׂ רֹו ְוָקַבע לֹו ְזַמן ְלֶעֶשר ָשִנים אֵׂ ַהַמְלֶוה ֶאת ֲחבֵׂ

י )דברים טו י הּוא -ַאף ַעל ִפי ֶשהּוא ָבא ִלידֵׂ ' ֲהרֵׂ ֹּא ִיגשֹּ ב( 'ל
ינֹו ָיכֹול ִלְנגשֹּ ַעָת   . זה אֵׂ

ֹּא ִיְתָבֶענּו ְשִביִעית ְמַשֶמֶטת:   (ח)ירושלמיִהְתָנה ִעמֹו ֶשל
 
י  י ֹּא ְתַשְמֶטנּו ְשִביִעית ֲהרֵׂ רֹו ְוִהְתָנה ִעמֹו ֶשל ַהַמְלֶוה ֶאת ֲחבֵׂ

ל ִּדין ַהְשִביִעית. ִהְתָנה ִעמ ינֹו ָיכֹול ְלַבטֵׂ ֹּא ֶזה ִנְשָמט ֶשאֵׂ ֹו ֶשל
ט הּוא חֹוב ֶזה ַוֲאִפלּו ַבְשִביִעית ְתָנאֹו ַקָים. ֶשָכל ְתַנאי  ְיַשמֵׂ
ֹּא ִחְיַבתּו  ֶשְבָממֹון ַקָים. ְוִנְמָצא ֶזה ִחיֵׂב ַעְצמֹו ְבָממֹון ֶשל

 )מכות ג:(תֹוָרה ֶשהּוא ַחָיב: 
 

ם ֲעָשָאּה ַהָקַפת ַהֲחנּות, ֵאיָנּה ְמַשמֶ  -משנה פ"י א ֶטת, ְואִּ
ְלָוה, ֲהֵרי ֶזה ְמַשֵמט אשֹון טמִּ אשֹון ָהרִּ י ְיהּוָדה אֹוֵמר, ָהרִּ . ַרבִּ

 .יְמַשֵמט

ביאר את הסוגיא כך שתתאים לפסק הרמב"ם:  הרדב"ז
עה, ולא הספיק לישבע עד בשבועות מדובר שחייבוהו ב"ד שבו

שיצאה שמיטה, ועל כן נשמט החוב והשבועה. אך בירושלמי 
מדובר שעוד לא חייבו אותו שבועה, ועל כן מכיוון שלא ידוע אם 

 היתה כאן כלל הלוואה אין שביעית משמטת.
שבירושלמי מדובר שכפר במקצת  הכס"מ תירץ בשם הר"ן

נשמט, גם והודה במקצת ומכיוון שאותו חלק שבו הודה 
 השבועה נשמטת.  

)ואין לומר שכיון שהוי ספק  רמב"ן, ר"ת, תרומה ורא"שוכ"פ  ז
ממון נפסוק כלישנא קמא, מכיוון שהנידון הוא ביחס לשמיטה 

אך (. ב"ידהיינו איסורא, גם הממונא היוצא מזה נידון כמותה. 
סוברים שהלכה שמשמטת, כלישנא  רבינו אליהו, ריב"א ורא"ה

 קמא.
ונה היא שהלווה אומר למלווה שייתן לו להחזיר את הכו ח

ההלוואה כפי יכולתו ללא שהמלווה יתבע אותו על החזר 
ההלוואה. ואע"פ שלא ניתן לומר שהגיע זמן הפרעון, בכל רגע 

ובכל )ר"י קורקוס( ורגע יש עליו מצווה להשיב את ההלוואה 
 )רדב"ז(פעם שהוא רואה את המלווה הוא 'נגוש מעצמו'. 

 \טעם הדבר הוא שבאלו הדרך היא לצבור חוב של כמה פעמים ט
  רמב"ם.שנים ובסוף לתובעו. 

שבכל פעם שלווה מחדש, הרי נזקפת הפעם הקודמת כחוב.  י
בתוספתא משמע שרבי יהודה סובר שאף הקפה ראשונה 



יָנּה ִנְשֶמֶטת. ְוִאם ֲעָשָאּה ִמְלֶוה ִנְשֶמֶטת. יא  ַהָקַפת ַהֲחנּות אֵׂ
ינֹו ִנְשָמט. ְוִאם ְזָקפֹו ָעָליו ְבִמְלֶוה ִנְש   ָמט: ְשַכר ָשִכיר אֵׂ

 
יא ֵשם ָרע, ְוָכל  -משנה פ"י ב ָהאֹוֵנס, ְוַהְמַפֶתה, ְוַהמֹוצִּ

ין ין.אַמֲעֵשה ֵבית דִּ  , ֵאין ְמַשְמטִּ
יָנם  יב ם ַרע אֵׂ ס ְוֶשל ְמַפֶתה ְוַהמֹוִציא שֵׂ ְקָנסֹות ֶשל אֹונֵׂ

 ִנְשָמִטין. ְוִאם ְזָקָפן ְבִמְלֶוה ִנְשָמִטים. 
יָמַתי ִנְזָקפִ  אֵׂ  )גיטין יח.(ין ְבִמְלֶוה ִמְשַעת ַהֲעָמָדה ַבִּדין: ּומֵׂ

 
איתמר: מאימתי כתובה משמטת? רב אמר:  -(יח.)בגיטין 

משתפגום ותזקוף, ושמואל אמר: פגמה אף על פי שלא 
 זקפה, זקפה אף על פי שלא פגמה.

ין ְכֻתָבָתּה ִנְשֶמֶטת.יג  ש ֶאת ִאְשתֹו קֶֹּדם ַהְשִמָטה אֵׂ  ַהְמָגרֵׂ
 ְזַקְפָתּה ָעָליו ְבִמְלֶוה ִנְשֶמֶטת:  אֹוְוִאם ְפַגְמָתּה 

 
ַהַמְלֶוה ַעל ַהַמְשכֹון, ְוַהמֹוֵסר ְשָטרֹוָתיו ְלֵבית  -משנה פ"י ב

ין: ין, ֵאיָנן ְמַשְמטִּ  דִּ
ינֹו ַמְשִמיט. ְוהּוא ֶשִיְהֶיה ַהחֹוב  יד ַהַמְלֶוה ַעל ַהַמְשכֹון אֵׂ

 . ְוִאם ָהָיה ֶיֶתר ַמְשִמיט ַהֶיֶתר: בַמְשכֹוןְכֶנֶגד הַ 
ית ִּדין ְוָאַמר ָלֶהם ַאֶתם ְגבּו ִלי חֹוִבי  טו ר ִשְטרֹוָתיו ְלבֵׂ ַהמֹוסֵׂ

ינֹו ִנְשָמט ֶשֶנֱאַמר )דברים טו ג( 'ַוֲאֶשר ִיְהֶיה ְלָך ֶאת -ֶזה אֵׂ
ית ִּדין תֹוְבִעין אֹותֹו.   ָאִחיָך' ְוֶזה בֵׂ

ן ית ִּדין ֶשָחְתכּו ֶאת ַהִּדין ְוָכְתבּו ִאיש ְפלֹוִני ַאָתה ַחָיב  ְוכֵׂ בֵׂ
ינֹו ִנְשָמט. ֶשֶזה ְכָגבּוי הּוא ּוְכִאלּו ָבא ְלָידֹו  ן ָלֶזה ָכְך ְוָכְך אֵׂ ִלתֵׂ

ינֹו ְכִמְלֶוה:   ְואֵׂ
 

ומי איכא מידי, דמדאורייתא משמטא  -(לו)בגיטין 
שמטא? אמר אביי: שביעית, והתקין הלל דלא מ

 בשביעית בזמן הזה, ורבי היא ...
ומי איכא מידי, דמדאורייתא לא משמטא שביעית, 
ותקינו רבנן דתשמט? אמר אביי: שב ואל תעשה הוא. 

 .גרבא אמר: הפקר ב"ד היה הפקר
ן ֶשִנְמְנעּו ִמְלַהְלוֹות ֶזה ֶאת ֶזה ְועֹוְבִרין  טז ל ַהָזקֵׂ ְכֶשָרָאה ִהלֵׂ

ט( 'ִהָשֶמר ְלָך ֶפן ִיְהֶיה ָדָבר' -תּוב ַבתֹוָרה )דברים טוַעל ַהכָ 
ט ַהחֹוב ַעד ֶשַיְלוּו ֶזה ֶאת  דְוגֹו' ִהְתִקין ְפרֹוְזבּול ֹּא ִיָשמֵׂ י ֶשל ְכדֵׂ

 (ה)משנה פ"י גֶזה. 

                                                           
נשמטת )ללא שתהיה אחריה עוד הקפה(. ולפי זה צריך לומר 

 רדב"ז.מים. שדבריו במשנה הם לדבריהם של חכ
 הרמב"םוכן מבואר בדברי  רא"ש.ומדובר שכתבו לו פסק דין.  א

 בהלכה טו.
בירושלמי נאמר בשם שמואל שאפילו משכן מחט החוב אינו  ב

הר"ש '(. וכן פסקו 'פרט למה שיש לאחיך תחת ידיךנשמט )
פסק לחומרא מכיוון שבגמרא שבועות והרא"ש. אך הרמב"ם 

את דברי רשב"ג )ששמואל הולך מובאות שתי אפשרויות לבאר 
 הר"ן.בשיטתו( ומספק לא מוציאים ממון. וכ"פ 

תירוצו של רבא על השאלה השניה עונה גם על השאלה  לראב"ד ג
אך הראשונה, וממילא שייך פרוזבול גם בשמיטה דאורייתא. 

תשובת רבא נסובה רק על השאלה השניה, ופרוזבול  לרמב"ם
 )וראה רדב"ז(. כס"ממועיל רק בשמיטה דרבנן. 

עניים.  -עשירים. בוטי -תקנה. בולי -פרוז -פירוש פרוזבול ד
)גיטין לו.( והיינו שהיא תקנה לעשירים שלא יאבדו חובם רש"י 

 ולעניים שימצאו מי שילווה להם.
במשנה לעיל מבואר שהמוסר שטרותיו לב"ד אינו משמט, ואם  ה

 מה התקין הלל? -כן
תב שטר שהחובות מסורים. א.יש לחלק בין מוסר בפועל לכו

 )תוספות(
 )רש"י(ב.אין הבדל, והלל רק פרסם פתרון זה. 

ג. פרוזבול מועיל רק בבית דין חשוב ובזמן ששמיטה דרבנן. אך 
מוסר שטרותיו מועיל בכל בית דין ואף בשמיטה דאורייתא. 

 )תרומה(
בגמרא שם מובאת דעתו של רב נחמן שסובר שאם היה בכוחו  ו

"פ שלא כתב פרוזבול ייחשב כאילו כתב. וכתב היה מתקן שאע
שהלכה כרב נחמן ועל כן מותר לכתוב פרוזבול בכל בית  הרמב"ן

ין ַהְפרֹוְזבּול מֹוִעיל ֶאָלא ִבְשִמַטת ְכָסִפים ַבְזַמן ַהֶזה א ֶשִהי ְואֵׂ
י סֹוְפִרים. ין ַהְפרֹוְזבֹול מֹוִעיל  ִמִּדְברֵׂ ֲאָבל ְשִמָטה ֶשל תֹוָרה אֵׂ

 ָבּה: 
 

אמר שמואל: לא כתבינן פרוסבול אלא אי  -(:לו)בגיטין 
בבי דינא דסורא אי בבי דינא דנהרדעא; ואי סלקא דעתך 
לדרי עלמא נמי תקין, בשאר בי דינא נמי לכתבו! דלמא כי 

כגון בי דינא דידיה, וכרב אמי ורב  -למא תקין הלל לדרי ע
 .ואסי, דאלימי לאפקועי ממונא, אבל לכולי עלמא לא

ית יז  ר ְכבֵׂ ין כֹוְתִבין ְפרֹוְזבּול ֶאָלא ֲחָכִמים ְגדֹוִלים ְביֹותֵׂ אֵׂ
י  ן ְראּוִיין ְלַהְפִקיַע ָממֹון ְבנֵׂ ִּדינֹו ֶשל ַרִבי ַאִמי ְוַרִבי ַאִסי ֶשהֵׂ

ין כֹוְתִבין ָאָדם. י ִּדיִנין אֵׂ  : זֲאָבל ְשָאר ָבתֵׂ
 

ֶזהּו גּופֹו ֶשל ְפרֹוְזבּול. מֹוְסַרִני ָלֶכם ְפלֹוִני ּוְפלֹוִני ַהַּדָיִנין  יח
ֶשְבָמקֹום ְפלֹוִני ֶשָכל חֹוב ֶשיֵׂש ִלי ֶשֶאְגֶבנּו ָכל ְזַמן ֶשֶאְרֶצה. 

ִדים חֹו  )משנה פ"י ד(: חְתִמין ִמְלַמָטהְוַהַּדָיִנין אֹו ָהעֵׂ
 

ין ְפרֹוְזבּול ֶאָּלא ַעל ַהַקְרַקע -משנה פ"י ו ם ֵאין טֵאין כֹוְתבִּ . אִּ
לֹו, ְמַזֶכה הּוא ְבתֹוְך ָשֵדהּו ָכל ֶשהּוא. ָהְיָתה לֹו ָשֶדה 

ית א י ֻחְצפִּ ין ָעֶליָה ְפרֹוְזבּול. ַרבִּ יר, כֹוְתבִּ ֹוֵמר, ְמֻמְשֶכֶנת ָבעִּ
ְכֵסי  ים ַעל נִּ ְשתֹו, ְוַלְיתֹומִּ ְכֵסי אִּ יש ַעל נִּ ין ָלאִּ כֹוְתבִּ

ין:  ַאפֹוְטרֹופִּ
ין ַקְרַקע  יט ין כֹוְתִבין ְפרֹוְזבּול ֶאָלא ַעל ַהַקְרַקע. ִאם אֵׂ אֵׂ

ר לֹו ַהַמְלֶוה ָכל ֶשהּוא הּו  יַללֹוֶוה מֹוכֵׂ ֶקַלח ֶשל  ֲאִפלּוְבתֹוְך ָשדֵׂ
ָמקֹום ְלַתנּור אֹו ְלִכיָרה כֹוְתִבין ָעָליו  ִהְשִאילֹוב. ְכרּו

 : יאְפרֹוְזבּול. ָהְיָתה לֹו ָשֶדה ְמֻמְשֶכֶנת כֹוְתִבין ָעֶליָה ְפרֹוְזבּול
י  כ י ִאְשתֹו ְוִליתֹוִמים ַעל ִנְכסֵׂ כֹוְתִבין ְלִאיש ַעל ִנְכסֵׂ

 . יבַאַפְטרֹופּוס
ין לֹו ַקְרַקע ְוָלעָ  ב יֵׂש לֹו ַקְרַקע כֹוְתִבין ָעֶליָה ְפרֹוְזבּול. ָהָיה אֵׂ רֵׂ

רֹו ַקְרַקע הֹוִאיל ְוהּוא ַתַחת ִשְעבּודֹו  רֹו ְויֵׂש ַלֲחבֵׂ לֹו חֹוב ַעל ֲחבֵׂ
ב ָעָליו ְפרֹוְזבּול:   (יג)גיטין לז.כֹותֵׂ

 
ֲחִמָשה ְצִריִכים ְפרֹוְזבּול ְלָכל ֶאָחד וְ  כא ֶאָחד. ֶאָחד ֶשָלָוה מֵׂ

ֶאָחד ַּדיֹו ְפרֹוְזבּול ֶאָחד ְלֻכָלן:   )משנה פ"י ה(ַוֲחִמָשה ֶשָלוּו מֵׂ

דין וכן מותר לכל אחד למסור בעל פה לחביריו שחובותיו 
 הטור.מסורים לבית דין. וכ"פ 

ב"ד דרבי אמי ורבי אסי לאו דוקא אלא ה"ה לכל  -הר"ןלדעת  ז
כתב פרוזבול מטעם זה.  פות שר"תבתוסב"ד חשוב שבדור וכ"כ 

 הרי"ףוכן נראה מדברי  הרא"ש, הריב"ש בשם הרשב"אוכ"כ 
שכתב סתם דיני פרוזבול וכן נראה דעת הרמב"ם ממה שכתב 
אלא חכמים גדולים ביותר ולא סתם וכתב אין כותבין פרוזבול 
אלא בב"ד של רבי אמי ורבי אסי כלישנא דגמרא ועוד שכתב 

ממון וכיון דכל ב"ד חשוב שבדור ראוי  שהם ראויים להפקיע
להפקיע ממון ממילא משמע דכל ב"ד חשוב שבדור הוי כב"ד של 

עולה שאין כן דעת הרמב"ם  מרדב"ז. )כס"מרבי אמי ורבי אסי. 
 אלא שכך נהגו(.

 -נחלקו בגיטין )לב( כמה דיינים צריך לכתיבת פרוזבול ח
 שניים. לרב ששת דווקא שלושה דיינים. ולרב נחמן מספיק

משמע שצריך  הטור והתרומהסתומה, ומדברי  הרמב"םלשון 
 ב"י.שלושה. 

 ר"ש. ורש"ימכיוון שאז החוב נחשב כגבוי בידי בית הדין.  ט
 ביאר שתיקנו פרוזבול רק במקרה השגרתי שבו יש ללווה קרקע.
בירושלמי מובאת דעה שעל פיה צריך שיהיה גם למלוה קרקע. 

י שיוכל המלווה להקנות שטרותיו שייתכן שזה כד הב"יוכתב 
 אגב קרקע. אך לדינא אין חיוב בכך.

משום דקרקע כל שהוא שווה כל החוב, שאין אונאה לקרקעות.  י
 תוספות.

 הדברים המסומנים בקו מקורם בגמרא גיטין. יא
 ר"ש.שלווה לצורך היתומים.  יב
מכיוון שהקרקע משועבדת להחזר ההלוואה לכן נחשב שיש לו  יג

 רדב"ז.אפילו אם רק למי שחייב לערב יש קרקע, נחשב. קרקע. ו



. אְפרֹוְזבּול ַהֻמְקָדם, ָכֵשר, ְוַהְמֻאָחר, ָפסּול -משנה פ"י ה
ים. ים, ְכֵשרִּ ים, ְוַהְמֻאָחרִּ ים, ְפסּולִּ ְטֵרי חֹוב ַהֻמְקָדמִּ  שִּ

ינֹו מֹוִעיל. ֶאָלא ָכַתב ַהְפרֹוְזבּול ְת  כב ִחָלה ְוַאַחר ָכְך ִהְלָוה אֵׂ
ר  אָת אֹומֵׂ ַמְשִמיט ַעד ֶשִיְכתֹּב ַהְפרֹוְזבּול ַאַחר ֶשִהְלָוה. ִנְמצֵׂ
יָנּה ִנְשֶמֶטת ִבְפרֹוְזבּול ֶזה.  ֶשָכל ִמְלֶוה ַהקֹוֶדֶמת ִלְפרֹוְזבּול אֵׂ

ם ַלִמְלֶוה נִ   ְשֶמֶטת ִבְפרֹוְזבּול ֶזה: ְוִאם ַהְפרֹוְזבּול קֹודֵׂ
יַצד.  כג ר. ְוַהְמֻאָחר ָפסּול. כֵׂ ְלִפיָכְך ְפרֹוְזבּול ַהֻמְקָּדם ָכשֵׂ

י הּוַרע כֹּחֹו  ר. ֶשֲהרֵׂ ֲאָדר ָכשֵׂ ְכָתבֹו ְבִניָסן ְוִהְקִּדים ְזַמנֹו מֵׂ
ר ְזַמנֹו ּוכְ  ינֹו ַמְשִמיט ֶאָלא ַעד ֲאָדר. ֲאָבל ִאם ִאחֵׂ ָתבֹו ֶשאֵׂ

ֹּא  ינֹו ַמְשִמיט ַעד ִאָיר ֶשל י ְמַיֶפה כֹּחֹו ֶשאֵׂ ִאָיר ָפסּול ֶשֲהרֵׂ מֵׂ
ֹּא ַיְשִמיט ֶאָלא ַעד ִניָסן ִבְשַעת ְמִסיַרת  ין ִּדינֹו ֶשל ַכִּדין. ֶשאֵׂ

ית ִּדין:  ַהְּדָבִרים ְלבֵׂ
  

בעל חוב שהוציא שטר חוב ואין עמו  -משנה כתובות פ"ט ט
 -רבן שמעון בן גמליאל אומר .הרי אלו לא יפרעו -פרוזבול

ואילך אשה גובה כתובתה שלא בגט ובעל חוב  במן הסכנה
 גובה שלא בפרוזבול.

אמר רב יהודה אמר רב נחמן: נאמן אדם  -(:לז)בגיטין 
לומר פרוסבול היה בידי ואבד ממני; מאי טעמא? כיון 

. דתקינו רבנן פרוסבול, לא שביק היתירא ואכיל איסורא
כי אתו לקמיה דרב, אמר ליה: מידי פרוסבול היה לך 

 ואבד? כגון זה פתח פיך לאלם הוא.
ין ִעמֹו ְפרֹוְזבּול ָאַבד  כד ַהמֹוִציא ְשַטר חֹוב ַאַחר ְשִביִעית ְואֵׂ

יָלְך  חֹובֹו. ְוִאם ָאַמר ָהָיה ִלי ְוָאַבד ֶנֱאָמן. ֶשִמְזַמן ַהַסָכָנה ְואֵׂ
ֹּא עֹוד ֶאָלא ְכֶשָיִביא ַבַעל ַבַעל חֹוב גֹו ֹּא ִבְפרֹוְזבּול. ְול ֶבה ֶשל

ַע ְבִמְלֶוה ַעל ֶפה אֹוְמִרים  חֹוב ֶאת ְשָטרֹו אֹו ְכֶשָיבֹוא ִלְתבֹּ
ם לֹו. ְוִאם ָטַען ַהִנְתָבע ְוָאַמר ַאיֵׂה ְפרֹוְזבּול ֶשלֹו.  גַלִנְתָבע ַשלֵׂ

ַע ָהיָ  ן ֶנֱאָמןאֹוְמִרים ַלתֹובֵׂ . דה ְלָך ְפרֹוְזבּול ְוָאַבד ִאם ָאַמר הֵׂ
ֹּא ָכַתב ְפרֹוְזבּול ָאַבד חֹובֹו.   ְוִאם הֹוָדה ֶשל

יָנן ְצִריִכין ְפרֹוְזבּול  : הְוַהְיתֹוִמים אֵׂ
ַע כה  הֹוִציא ְפרֹוְזבּול ְוָטַען ַהִנְתָבע ְוָאַמר ִמְלֶוה זֹו ֶשהּוא תֹובֵׂ

ר קֶֹּדם ְפרֹוְזבּול ָהְיָתה ַאַחר ְפרֹוְזב ַע אֹומֵׂ ּול ֶזה ָהְיָתה ְוַהתֹובֵׂ
ין  ַע ֶנֱאָמן. ֶשִאלּו ָאַמר ָהָיה ִלי ְוָאַבד ֶנֱאָמן ְוַאף ַעל ִפי ֶשאֵׂ ַהתֹובֵׂ

 ַמן ַהְפרֹוְזבּול ֶשָאַבד: ָאנּו יֹוְדִעין זְ 
ֹּא ָטַען ַהִנְתָבע ְוָאַמר ִמְלֶוה יֵׂש לֹו ֶאְצִלי. וְ כו  ר ל ַע אֹומֵׂ ַהתֹובֵׂ

ֹּא ָזַקְפִתי  י ל יָנּה ִנְשֶמֶטת ֶשֲהרֵׂ ִכי ֶאָלא ַהָקַפת ֲחנּות ִהיא ֶשאֵׂ
ֹּאַמר ִמְלֶוה ָהְיָתה  י ִאם ִיְרֶצה י י ֶזה ֶנֱאָמן. ֶשֲהרֵׂ ִמְלֶוה ֲהרֵׂ
יָון ֶשִתְקנּו ֲחָכִמים ְפרֹוְזבּול  ּוְפרֹוְזבּול ָהָיה ִלי ְוָאַבד. ֶשכֵׂ

ל ָּדָבר ָאסּור:  וָקהֲחזָ  ין ָאָדם ַמִניַח ָּדָבר ֻמָתר ְואֹוכֵׂ  ִהיא ֶשאֵׂ
 

רבנן דבי רב אשי מסרי מילייהו להדדי. רבי  -(לז.)בגיטין 
יונתן מסר מילי לר' חייא בר אבא, אמר ליה: צריכנא מידי 

 אחרינא? אמר ליה: לא צריכת.
י ֲחָכִמים ֶשִהְלוּו ֶזה ֶאת ֶזה ּומָ  כז ַסר ְּדָבָריו ַתְלִמידֵׂ

ְלַתְלִמיִדים ְוָאַמר מֹוְסַרִני ָלֶכם ֶשָכל חֹוב ֶשיֵׂש ִלי ֶשֶאְגֶבנּו ָכל 
ן י ֶשהֵׂ ינֹו ָצִריְך ִלְכתֹּב ְפרֹוְזבּול. ִמְפנֵׂ יֹוְדִעים  זְזַמן ֶשֶאְרֶצה אֵׂ

                                                           
בתוספתא מובאת דעת רשב"ג שדוקא מלווה שאחרי הפרוזבול  א

במהדורה קמא של פיה"מ.  הרמב"םאינה משמיטה. וכך כתב 
אך במהדורה בתרא כתב כפי שפסק כאן. וטעם הדבר כתוב 
בירושלמי שכאשר הפרוזבול מוקדם הוא מרע את כוחו של 

 , שלא יכול לגבות את החובות שנעשו אחריו.המלווה
ביאר את דברי רשב"ג בתוספתא במקרה שהוציא  הר"ש)

פרוזבול שזמנו מוקדם למלווה מאוחרת, שנאמן לגבות ולומר 
פרוזבול אחר היה לי ואבד. או שפירוש דבריו שאף אם נקרע 

 הפרוזבול לפני סוף השמיטה הוא תקף(
והיו מפחדים לשמור את שגזרו גויים לא לקיים המצוות  ב

הפרוזבול. ואף כשעברה הסכנה נאמן כדי לא לחלק בין הזמנים 
 כס"מ.

כתב שמדבריו מדוייק שרק כאשר הנתבע טוען אז  הרדב"ז ג
 פותחים לתובע. 

יֶהםֶשַהְשָמַטת ְכָסִפים  ַבד ִהיא ּוִבְדָבִרים ִבלְ  ַבְזַמן ַהֶזה ִמִּדְברֵׂ
ית:   ִנְדחֵׂ

 
ָכל ַהַמֲחִזיר חֹוב ֶשָעְבָרה ָעָליו ְשִביִעית רּוַח ֲחָכִמים נֹוָחה  כח

יֶמנּו. ְוָצִריְך ַהַמְלֶוה לֹוַמר ַלַמֲחִזיר ַמְשִמיט ֲאִני ּוְכָבר  הֵׂ
ל ִממֶ  ל ְיַקבֵׂ ן ְרצֹוִני ֶשְתַקבֵׂ נּו ִנְפַטְרָת ִמֶמִני. ָאַמר לֹו ַאף ַעל ִפי כֵׂ

ֹּאַמר לֹו -ֶשֶנֱאַמר )דברים טו ֹּא ָנַגש. ְוַאל י י ל ' ַוֲהרֵׂ ֹּא ִיגשֹּ ב( 'ל
ן  ם ּוְבַמָתָנה ֲאִני נֹותֵׂ ֹּאַמר לֹו ֶשִלי הֵׂ ן ְלָך ֶאָלא י ְבחֹוִבי ֲאִני נֹותֵׂ

 ט(-)משנה פ"י ח ְלָך: 
 

צריך  -המחזיר חוב לחבירו בשביעית  -(:לז)בגיטין 
יקבל  -ם אמר לו אף על פי כן שיאמר לו משמט אני, וא

 חהימנו, שנאמר: וזה דבר השמטה. אמר רבה: ותלי ליה
 עד דאמר הכי.

ב ִעמֹו ִבְדָבִרים ַעד כט  ן. ְמַסבֵׂ ֹּא ָאַמר לֹו כֵׂ ֶהֱחִזיר לֹו חֹובֹו ְול
ֹּא  ֹּא ָאַמר ל ם ּוְבַמָתָנה ְנַתִתים ְלָך. ְוִאם ל ֹּאַמר לֹו ֶשִלי הֵׂ ֶשי

ל ִממֶ  ְך לֹו: ְיַקבֵׂ  נּו ֶאָלא ִיטל ְמעֹוָתיו ְויֵׂלֵׂ
 
ר ל  רֹו קֶֹּדם ַהְשִמָטה ֶשָמא ִיְתַאחֵׂ ִמי ֶשִנְמָנע ִמְלַהְלוֹות ֶאת ֲחבֵׂ

ֹּא ַתֲעֶשה ֶשֶנֱאַמר ִהָשֶמר ְלָך ְוגֹו'.  ט ָעַבר ְבל ַהחֹוב ֶשלֹו ְוִיָשמֵׂ
י ִהְזִהיָרה ָעָלי ְטא ָגדֹול הּוא ֶשֲהרֵׂ י ָלאִוין ְוחֵׂ ו תֹוָרה ִבְשנֵׂ

ט( 'ִהָשֶמר ְלָך ֶפן' ְוגֹו'. ְוָכל ָמקֹום ֶשֶנֱאַמר -ֶשֶנֱאַמר )דברים טו
ֹּא ַתֲעֶשה. ְוַהתֹוָרה  י ֶזה ִמְצַות ל ִהָשֶמר אֹו ֶפן אֹו ַאל ֲהרֵׂ

. ט( 'ְבִלַיַעל'-ִהְקִפיָדה ַעל ַמֲחָשָבה ָרָעה זֹו ּוְקָרַאתּו )דברים טו
ן  ֹּא ִיָמַנע ֶאָלא ִיתֵׂ י הֹוִסיף ַהָכתּוב ְלַהְזִהיר ּוְלַצּוֹות ֶשל ַוֲהרֵׂ

ַרע ְלָבְבָך ְבִתְתָך לֹו' -ֶשֶנֱאַמר )דברים טו ֹּא יֵׂ ן לֹו ְול י( 'ָנתֹון ִתתֵׂ
ְוגֹו'. ְוִהְבִטיַח ַהָקדֹוש ָברּוְך הּוא ִבְשַכר ִמְצָוה זֹו ָבעֹוָלם ַהֶזה 

 י( 'ִכי ִבְגַלל ַהָּדָבר ַהֶזה ְיָבֶרְכָך' ְוגֹו': -ַמר )דברים טוֶשֶנאֱ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ר"ת.אף ללא שבועה.  ד
מכיוון שר"ג ובית דינו אביהם של יתומים. גיטין לז. דהיינו  ה

 רש"י. דין.  שנחשבים חובותיהם כמסורים לבית
 רדב"ז.ואם יודעים שאין לו חזקת כשרות, אה"נ שלא נאמן.  ו
כתב שהרמב"ם סתר את עצמו, ולא ביאר במה.  הראב"ד ז

הסתירה היא שלעיל כתב שצריך לכתוב פרוזבול וכאן  לרדב"ז
כתב שהסתירה היא שלעיל  והכס"מכתב שת"ח לא צריכים. 

רוזבול, וכאן לא כתב שצריך שיהיו בית דין מיוחד לכתיבת פ
 חילק בזה. ויישב שהרמב"ם התכוון לת"ח מב"ד חשוב שבדור.

'אומר לו משמט אני בשפה רפה  -כתב ע"פ הירושלמי הר"ש ח
 הרמב"ם והרא"ש. אך רש"יוהימין פשוטה לקבל.' וכן פירשו 

 פירש כפשוטו שתולה את הלווה באופן פיזי על עץ.



 אשולחן ערוך חושן משפט סימן ס"ז
ְזַמן ֶשַהיֹוֵבל  ן ַהתֹוָרה ֶאָּלא בִּ ים נֹוֶהֶגת מִּ ַטת ְכָספִּ א ֵאין ְשמִּ

ים ְבֵרי סֹוְפרִּ דִּ ַטת ְכָספִּ  בנֹוֵהג. ּומִּ ים נֹוֶהֶגת ַבְזַמן ֶשְתֵהא ְשמִּ
ם יֵׂש אֹוְמִרים()ַרְמַב''ם, תרומה וְ  ַהֶזה ְבָכל ָמקֹום.  ַר''ן ְבשֵׂ

ן הּוא ַהְסָכַמת ַהפֹוְסִקים.  הגה:  כֵׂ
ין ְשִמָטה נֹוֶהֶגת ַבְזַמן ַהֶזה; ְוִנְרֶאה  ֲאָבל יֵׂש אֹוְמִרים ְּדאֵׂ

לּו, שֶ  יֶהם ָסְמכּו ִבְמִדינֹות אֵׂ ין נֹוֲהִגים ִּדין ְשִמָטה ְכָלל ֶשֲעלֵׂ אֵׂ
ֹּא''ש, ְכמֹו  ַבְזַמן ַהֶזה, ְוַהִמְנָהג ָהיּו נֹוֲהִגים ֲעַדִין ִבְזַמן ָהר

ֹּא שּוָבהֶשָכתּוב ִבְת  ל ַהִמְנָהג, ְול ַח ִכְכרּוְכָיא ְלַבטֵׂ , ֶשָהָיה צֹווֵׂ
ן ָהַאֲחרֹו ּה, ּוְכָבר ָכְתבּו ַגם כֵׂ  גַטַעם ַלִמְנָהג ִנים ז''לַאְשָגחּו בֵׂ

י ַמֲהִרי''ק שֶֹּרש צ''ב  ין נֹוֲהִגין ְשִמָטה ַכְמבָֹּאר ְבִדְברֵׂ ֶשאֵׂ
ק  ין ְלַדְקּדֵׂ ּומהר''ר ִאיֶסְרָלן ְבת''ה ִסיָמן ד''ש ּוַבַמֲהִרי''ל, ְואֵׂ

יֶהם.   ַאֲחרֵׂ
ֶשְשַנת ש''כ  , ְוָהִעָקרדּוְבֶחְשבֹון ְשַנת ַהְשִמָטה ָנְפָלה ַמֲחֹלֶקת

ן ִיְהֶיה ְשַנת של''ד ַהָבָאה  ּוְשַנת שכ''ז ָהְיָתה ְשִמָטה, ְוִאם כֵׂ
ית ַהִמְקָּדש ְוַיְחְזרּו  ינּו ְלטֹוָבה ְשִמָטה, ְיִהי ָרצֹון ֶשִיָבֶנה בֵׂ ָעלֵׂ
אִשית מט,  ֹּ''ה'' )ְברֵׂ ֹּא ִשל ָאז ִלְמנֹות ְשִמִטין ְויֹוְבלֹות ''ִכי ָיב

 א( ִלְפָרט. י
 

ְשָטר ֶשֵיש  ְלֶוה ֶשבִּ ּלּו מִּ ְלֶוה, ַוֲאפִּ ית ְמַשֶמֶטת ֶאת ַהמִּ יעִּ ב ְשבִּ
ים.   )רמב"ם(בֹו ַאֲחָריּות ְנָכסִּ

, ְבָמקֹום ֶשַדְרָכם ְלַסֵּלק ַהַמְלֶוה ְבָכל ֵעת הְוַהַמְשַכְנָתא
ית ְמַשַמְטָתּה יעִּ יא ָמעֹוָתיו, ְשבִּ ּוָמקֹום ֶשֵאינֹו ָיכֹול  ;וֶשָיבִּ

ית ְמַשַמְטָתּה.  יעִּ  ְלַסְּלקֹו ַעד סֹוף ְזַמנֹו, ֵאין ְשבִּ
ֵים לֹו ָשֶדה ְבַהְלָוָאתֹו, ֵאינֹו  ם ֵאיָנּה ַמְשַכְנָתא, ֶאָּלא ֶשסִּ ְואִּ

 )רמב"ם(ְמַשֵמט. 
ֵּלי ְבַאְתָרא ְדָלא ְמַסְּלֵקי ֵלּה ים ְדָהֵני מִּ  )תרומה(; ְוֵיש אֹוְמרִּ

ְקֵרי ַאְתָרא ְדָלא  ּלּו יֹום ֶאָחד, מִּ ְוָכל ֶשֵאינֹו ָיכֹול ְלַסְּלקֹו, ֲאפִּ
 )רשב"א(ְמַסְּלֵקי ֵלּה. 

 
ית ְמַשֶמֶטת ַפְלָגא  יעִּ ֶשל ֲחֵברֹו, ְשבִּ ְסָקא מִּ י ֶשֵיש לֹו עִּ ג מִּ

ְלָוה.  יא מִּ  )מהר"מ(ֶשהִּ
 

ם ֲחֵברֹו, וְ  י ֶשָהָיה ֻשָתף עִּ ְסחֹורֹות ד מִּ ים בִּ ְתַעְסקִּ ָהיּו מִּ
ית  יעִּ ים, ֵאין ְשבִּ ְשַאר ְבַיד ֶאָחד ֵמַהֻשָתפִּ ְשָטרֹות, ְונִּ ּובִּ

                                                           
"ע, שכן הרמב"ם התלבטתי באיזה אופן לסכם את דברי השו א

בפ"ט כתב את עיקרי הדינים העולים מהמשנה והגמרא. על כן 
את מקורות המשנה והגמרא לא אשוב  -הלכתי בדרך האמצע

להעתיק כאן, ורק את הסברות המתחדשות בטוש"ע ונו"כ 
 אבאר בהערות בע"ה.

כדי שלא תשתכח תורת שמיטת כספים מישראל. אבל לא  ב
וון שרק בזמן שנוהג מן התורה אסרו עבודת קרקע ביובל מכי

שייכת הברכה 'ועשת את התבואה לשלוש השנים'. וראו שלא 
ששמיטת כספים חובת  -ועוד תוספות.יוכלו ישראל לעמוד בכך. 

 .סמ"עהגוף משא"כ עבודת קרקע שאסורה בארץ דוקא. 
והטעמים שמצאנו הם: סוברים כרז"ה האומר שאין שמיטת  ג

 )דרכ"מ(זמן שמנו יובלות נהגה. כספים נוהגת בימינו, שרק ב
כיוון שכתוב בשטר שיוכל לגבות בדרכים שאינם דתיים, נחשב 

אף אם   )רא"ש(כאילו התנה על מנת שלא תשמיטני בשביעית. 
לא כתוב בשטר, כיוון שכך המנהג הוי כאילו התנה כנ"ל. 

מכיוון שיש בשטר אחריות נכסים, סברו שנחשב כגבוי  )רא"ש(
חלקו עליו( כיוון רי"ק, אך בדק הבית ודרכ"מ מהואינו משמט )

ששמיטה בזמן הזה דרבנן, לא תיקנו כן אלא בארצות הסמוכות 
 )תרה"ד(לארץ ישראל כבבל. 

 שני טעמים למחלוקת: ד
 לבניינו. 421לבניינו או ב 420א.מתי נחרב המקדש? האם בשנת 

ב.האם צריך למנות אחרי כל שבע שמיטות יובל או שלאחר 
 ונים רק שמיטות.החורבן מ

לבניינו ויש  421החורבן היה בשנת  -לרמב"ם )בהו"א( וראב"ד
 למנות יובלות בנוסף לשמיטים.

 לבניינו ואין למנות יובלות. 420החורבן היה בשנת  -לרש"י

ְלָוה.  ית ְמַשֶמֶטת ֶאָּלא מִּ יעִּ )רא"ש ְמַשַמְטתֹו, ֶשֵאין ְשבִּ
 ור"ן(

 
יָעה ְשַנת  גִּ ה ָעֵרב ֶשָפַרע ַלַמְלֶוה, ְוֹקֶדם ֶשָפַרע ַהּלֶֹוה הִּ

ָטה, ְמַשֵמט. הַ   )רשב"א ורי"ו(ְשמִּ
 

ית ְמַשֶמֶטת, ַגם ֵכן ְמַשֶמֶטת ְשבּוָעתֹו יעִּ . זו ָכל ָדָבר ֶשְשבִּ
ם ָהָיה מֹוֶדה בֹו  ים ְוַכיֹוֵצא ָבּה, ֶשאִּ יָכְך, ְשבּוַעת ַהַדָינִּ ְלפִּ

ית ְמַשַמְטתֹו, ְמַשֶמֶטת ְשבּוָעתֹו. אֲ  יעִּ ָבל ְשבּוַעת ָהְיָתה ְשבִּ
ם ָהָיה מֹוֶדה בֹו לֹא  ים ְוַכיֹוֵצא ָבֶהם, ֶשאִּ ים ְוַהֻשָתפִּ ַהשֹוְמרִּ
ְלָוה, ֵאין  ָקדֹון ְולֹא מִּ י ֶשֵהם פִּ ית ְמַשַמְטתֹו, ְלפִּ יעִּ ָהְיָתה ְשבִּ

ית ְמַשֶמֶטת ְשבּוָעתֹו. יעִּ  )רמב"ם( ְשבִּ
רֹו ְוִנְשַבע ם לֹו הגה: ִמי ֶשַחָיב ַלֲחבֵׂ ָכל ָּדָבר ֶשַהְשִביִעית  חְלַשלֵׂ

ם ִמכַֹּח ַהְשבּוָעה, ְּדָלא ִנְשַבע  ן ְלַשלֵׂ ְמַשֶמֶטת, ָפטּור ַגם כֵׂ
ם ַרק ָכל ְזָמן ֶשַחָיב לֹו י''קָממֹון ) ְלַשלֵׂ ( שּוַבת ַרְמַב''ןּוְת  ַמֲהרִּ
 )ְוע''ל ִסיָמן ע''ג ָסִעיף ז'( 

 
ְלָוהּו, ּו ָטה ְוהּוא ז )הִּ יָעה ְשמִּ גִּ ְשַבע לֹו, ְוהִּ ( ְתָבעֹו ְוָכַפר ְונִּ

ים,  ָטה הֹוָדה אֹו ָבאּו ֵעדִּ יָרתֹו, ּוְלַאַחר ֶשָעְבָרה ַהְשמִּ ְכפִּ בִּ
ְשַבע ְוהֹוָדה ַאַחר ָכְך, אֹו ֶשָבאּו  ֵאינֹו ְמַשֵמט. ֲאָבל ָכַפר ְונִּ

ית, ֲהֵרי זֹו  יעִּ ים ֹקֶדם סֹוף ְשבִּ  )רמב"ם(ְמַשֶמֶטת. ֵעדִּ
 

ין ְוָכְתבּו לֹו  ְיבּוהּו ֵבית דִּ ים ְוחִּ יא ֵעדִּ ח ְתָבעֹו ָממֹון ְוָכַפר, ְוֵהבִּ
ין, ָהֵוי ְכָגבּוי ְוֵאינֹו ְמַשֵמט.   )רא"ש(ְפַסק דִּ

 
ית,  יעִּ ֶטנּו ְשבִּ מֹו ֶשּלֹא ַתְשמִּ ְתָנה עִּ ט ַהַמְלֶוה ֶאת ֲחֵברֹו, ְוהִּ

ְש  יט הּוא חֹוב ֲהֵרי ֶזה נִּ מֹו ֶשּלֹא ַיְשמִּ ְתָנה עִּ ם הִּ ָמט. ֲאָבל אִּ
ית, ְתָנאֹו ַקָים יעִּ ּלּו ַבְשבִּ ֵיב ַעְצמֹו טֶזה ַוֲאפִּ ְמָצא ֶשחִּ , ֶשנִּ

ַיְבתֹו תֹוָרה, ֶשהּוא ַחָיב. )רמב"ם רש"י  ְבָממֹון ֶשּלֹא חִּ
ן ִאם ָכַתב ַבְשָטר ְלשֹון ִפָק   "ש(ורא יָנּה הגה: ְוכֵׂ דֹון, אֵׂ

ֹּא ְישַ  ט ְמַשֶמֶטת, ִּדְלָהִכי ָכַתב ְלשֹון ִפָקדֹון, ֶשל י''ק(מֵׂ  .)ַמֲהרִּ
ֹּא ִנְמָצא ָכְך, ָלא  ן ַבְשָטרֹות, ּוִבְשָטר ֶאָחד ל ִאם ָנֲהגּו ִלְכתֹּב כֵׂ

י ְכִאלּו ִנְכָתב, ַאף ַעל ִפי ֶשְלִעְנַין ְשָאר ְּד  ָבִרים ַאְמִריָנן ְּדָהוֵׂ
יל ִסיָמן מ''בַאְמִריָנן כֵׂ    .)ַרְשָב''א( ין, ְכִדְלעֵׂ

 

לבניינו  421החורבן היה בשנת  -לגאונים )והרמב"ם למעשה(
לראב"ד השמיטה בתשע"ט.  -ואין למנות יובלות. הנפק"מ

 רש"י בתשפ"א ולגאונים בתשפ"ב.ל
דהיינו שהמלווה אוכל את יבול הקרקע של הלווה ומנקה לו  ה

 סמ"ע.מחובו. 
דעדיין היא ברשות הלוה וקרינן ביה לא יגוש ובמקום שאין  ו

יכול לסלקו עד סוף זמנו שקבע עמו אינו משמט דהיא כשלו. 
 ערוה"ש. ועיין סמ"ע.

יוב שבועה דאורייתא, לא ואע"ג דשמיטה בזמן הזה דרבנן וח ז
 רשב"א.נשבע משום שהפקר בית דין הפקר מדאורייתא. 

לאחר השמיטה, )כלומר שלמרות שהגיע זמן הפרעון לפני  ח
השמיטה ולא פרעו, נשבע שעכ"פ לא יאחר מעבר לזמן מסויים 
שיהיה אחר השמיטה. אב"א( שאם נשבע לשלם קודם השמיטה, 

סמ"ע רת שבועות. אע"פ שהחוב הושמט, צריך לעשות הת
 בהסבר הרמב"ן.

 ואם כן למה תיקן הלל פרוזבול? הרי יכול להתנות כן! ט
א.לא כל אחד זוכר להתנות כן בשעת  -הריטב"אתירץ 

ההלוואה, וגם לא רוצה לעשות כן מכיוון שנראה כמתייאש 
מלגבות חובו. ב. שמראה עין רעה לשביעית. ג. שלא תשתכח 

 תורת שמיטת כספים. 
שכתיבת הפרוזבול לא תלויה בהסכמת  בתבואות שורץ עוד תיר

הלווה. משא"כ תנאי זה צריך שיסכים לו הלווה ואם לא מסכים 
והמלווה לא מלווהו משום כך עובר על איסור התורה 'ורעה 

כתב שלמרות שאם התנה כדלעיל תנאו קיים,  ובחת"סעינך'. 
, (ב"יאסור לעשות כן לכתחילה )דלא כדמשמע מרמב"ם. עיין 

 ועל כן תיקן הלל דבר שהוא מותר ע"פ התורה.
כיון דמדין מצות שביעית מופקע  -ויש ליתן טעם לחלק ביניהן י

ועומד הוא ממנו, אין בידו לתובעו ולהוציא מידו מכח מנהג 



ים אֹו ָפחֹות אֹו  י ַהַמְלֶוה ֶאת ֲחֵברֹו ְוָקַבע לֹו ְזַמן ְלֶעֶשר ָשנִּ
ית ַהָבָאה ְבתֹוְך ַהְזַמן ְמַשַמְטתֹו, ְדַהְשָתא  יעִּ יֹוֵתר, ֵאין ְשבִּ

 ֹ י ֵבּה ''ל גֹוש'' )לֹא ָקרִּ ים טו, ב(א יִּ   )רמב"ם( .ְדָברִּ
 

י  ין, ְוָאַמר ָלֶהם: ַאֶתם ְגבּו לִּ ְטרֹוָתיו ְלֵבית דִּ יא ַהמֹוֵסר שִּ
ְשָמט.  י, ֵאינֹו נִּ  )רמב"ם(חֹובִּ

 
 יב ַהַמְלֶוה ַעל ַהַמְשכֹון, ֵאינֹו ְמַשֵמט ַמה ֶשְכֶנֶגד ַהַמְשכֹון.

י ֶשאֹוֵמר )רמב"ם( ָיֵתר ַעל ַהַמְשכֹון ֵאינֹו , ֶשַאף הַ אְוֵיש מִּ
 )ר"ש ורא"ש(ְמַשֵמט. 

 
ינֹו ְכַמְלֶוה  ין, דִּ ְשַעת ַהְלָוָאתֹו, ַעל ְיֵדי ֵבית דִּ ְשְכנֹו ֶשּלֹא בִּ יג מִּ

  )טור( ַעל ַהַמְשכֹון.
 

רּוש, ֶשָקָנה ַבֲאָמָנה( יד ַהָקַפת  ם )פֵׂ ֲחנּות, ֵאיָנּה ְמַשֶמֶטת. ְואִּ
ְלָוה, ְמַשֶמֶטת.ָזְקפָ   )רמב"ם( ה ָעָליו ְבמִּ

י ְזִקיָפה, ִמָשָעה ֶשָקַבע לֹו ְזַמן ְלָפְרעֹו  ר )טּוהגה: ּוִמְקרֵׂ
י ְזִקיָפה, ִמָיד ֶשָכַתב ְבִפְנָקסֹו . (ְורֹא''ש ְויֵׂש אֹוְמִרים ְּדִמְקרֵׂ

  .ְדַכי()ָמְר ָכל ַהֶחְשבֹון ְבַיַחד 
 

יר,  ְלָוה, טו ְשַכר ָשכִּ ם ְזָקפֹו ָעָליו ְבמִּ ֵאינֹו ְמַשֵמט. ְואִּ
 )רמב"ם(ְמַשֵמט. 

 
ים.  יא ֵשם ָרע, ֵאיָנם ְמַשְמטִּ טז ְקָנס ֶשל אֹוֵנס ּוְמַפֶתה ּומֹוצִּ
ְשַעת  ים, מִּ ְזָקפִּ ים. ּוֵמֵאיָמַתי נִּ ְלָוה, ְמַשְמטִּ ם ְזָקָפם ְבמִּ ְואִּ

ין.   )רמב"ם( ַהֲעָמָדה ַבדִּ
 

ְשֶמֶטת. יז ַהְמ  ָטה, ֵאין ְכֻתָבָתּה נִּ ְשתֹו ֹקֶדם ַהְשמִּ ָגֵרש ֶאת אִּ
ְלָוה, ְמַשֶמֶטת. ם ְפַגְמָתּה אֹו ְזַקְפָתּה ָעָליו ְבמִּ  )רמב"ם( ְואִּ

ן ִמי ֶשָקָנה ְשָטר ִמן  י הּוא ְכגֹוי. ְוָלכֵׂ ַח גֹוי, ֲהרֵׂ הגה: ַהָבא ִמכֹּ
ין ַהְש  רֹו, אֵׂ ן ִמי  .(ב''אַרְשבָ )ית ְמַשַמְטתֹו ִביעִ ַהגֹוי, ַעל ֲחבֵׂ ְוכֵׂ

רֹו ֶנֶגד גֹוי, ּוָפַרע ַלגֹוי, ְוָלַקח ַהְשַטר ִמן ַהגֹוי  ֶשָעַרב ְבַעד ֲחבֵׂ
ין ַהְשִביִעית ְמַשֶמֶטת; ֲאָבל  רֹו ְבאֹותֹו ַהְשַטר, אֵׂ ְוָתַבע ֲחבֵׂ

 ַרע ַלגֹוי ִבְשִבילֹופָ , ְמַשֶמֶטת, ַאף ַעל ִפי שֶ גְבָלאו ָהִכי
  .ַרְשָב''א()

 
ין ָחשּוב,  ְכָתב ֶאָּלא ְבֵבית דִּ יח ְפרֹוְזבּול, ֵאינֹו ְמַשֵמט. ְוֵאינֹו נִּ
ְנַין  ים עִּ ְנַין ְפרֹוְזבּול, ְויֹוְדעִּ ין ּוְבעִּ ים ְבדִּ יאִּ ְדַהְינּו ְשֹלָשה ְבקִּ

ים ֲעֵליֶהם בְ  ְמחּום ַרבִּ ָטה, ְוהִּ יר.ְשמִּ )ב"י בדעת  אֹוָתּה ָהעִּ
ית ִּדין ְויֵׂש אֹוְמִרים ְּדכֹוְתִבין ְפרֹוְזב הרמב"ם( )טּור ּול ְבָכל בֵׂ

ל ַבְזַמן ַהֶזה:  (,ורמב"ן  ְוִנְרֶאה ִלי ְדיֵׂש ְלָהקֵׂ
 

י  י ּוְפלֹונִּ י ּוְפלֹונִּ י ָלֶכם, ְפלֹונִּ יט ֶזה גּופֹו ֶשל ְפרֹוְזבּול: מֹוְסַרנִּ
י ֶשֶאְגֶבנּו ָכל ְזַמן ַהַדיָ  י, ֶשָכל חֹוב ֶשֵיש לִּ ים ֶשְבָמקֹום ְפלֹונִּ נִּ

ְּלַמָטה. ים מִּ ים, חֹוְתמִּ ים אֹו ָהֵעדִּ )רמב"ם(  ֶשֶאְרֶצה. ְוַהַדָינִּ
ית ִּדין חֹובֹוָתיו ֶשבְ    (.)ַר''ןַעל ֶפה ְוהּוא ַהִּדין ֶשיּוַכל ִלְמסֹּר ְבבֵׂ

 

                                                           
הכתיבה, דהלוה יאמר דהמלוה בכיון לא כתב כפי המנהג כדי 

 סמ"ע.לקיים מצות שביעית. 
את המשכון כנגד כל ההלוואה  טעמו משום שמכיוון שנטל א

 סמ"ע.נחשב כאילו יש בידו משכון ששווה ככל ההלוואה. 
 שכל שאינו בר השמטה בתחילתו שוב אינו משמט. ב
דהיינו שתבעו לא מכח שטר הגוי אלא על כך שפרע את חובו.  ג

 סמ"ע.
 שכתב שצריך למסור לדיינים עצמם. כרבנו יחיאלדלא  ד
שאע"פ שיוצא לו מזה  רא"ש.בול. וזוהי קולא שהקלנו בפרוז ה

נחשב כ'זכין'.  -חובה אח"כ כיוון שכעת זוהי זכות בשבילו
 סמ"ע.

יֵדי ֲחכָ  ְלוּו ֶזה ֶאת ֶזה, ּוָמַסר ְדָבָריו כ ַתְלמִּ ים ֶשהִּ מִּ
י ֶשֶאְגֶבנּו  י ָלֶכם, ֶשָכל חֹוב ֶשֵיש לִּ ים, ְוָאַמר: מֹוְסַרנִּ ידִּ ַלַתְלמִּ
ְפֵני ֶשֵהם  ְכֹתב ְפרֹוְזבּול, מִּ יְך לִּ ָכל ְזַמן ֶשֶאְרֶצה, ֵאינֹו ָצרִּ

ים ַבְזַמן ַהזֶ  ַטת ְכָספִּ ים ֶשְשמִּ ים יֹוְדעִּ ְדָברִּ ְבֵריֶהם, ּובִּ דִּ ה מִּ
ְדֵחת.  יא נִּ ְלַבד הִּ  )רמב"ם(בִּ

י יּוַכל לֹוַמר ְּדָבָריו ְבַעל ֶפה  הגה: ְויֵׂש אֹוְמִרים ְּדָכל ָאָדם ַנמֵׂ
י, ְואֵׂ  י ב''ד, ּוְמַהנֵׂ ין  .)טּור(ין ָצִריְך ְפרֹוְזבּול ִלְפנֵׂ ין ִחלּוק בֵׂ ְואֵׂ

ֹּא ִאם ַהַמְלֶוה ְבִעיר ַהַּדיָ  ֹּא, ִכי ָיכֹול לֹוַמר ֲאִפלּו ֶשל ִנים אֹו ל
ית ִּדין ְפלֹוִני ֶשְבִעיר ְפלֹוִני  ר ִשְטרֹוַתי ְלבֵׂ יֶהם: ֲאִני מֹוסֵׂ ִבְפנֵׂ

  .(דְדכי)ָמְר 
 

ְנַין ְשַטר ְפרֹוְזבּול ָכְך הּוא: הֹוֵלְך ַהַמְלֶוה  י ֶשָכַתב, עִּ כא ֵיש מִּ
יםֵאֶצל ְשֹל ם, ְואֹוֵמר: ֱהוּו וְ , ָשה ֵעדִּ ְשַניִּ ּלּו לִּ ים ֲאפִּ ֵיש אֹוְמרִּ

ים  ָעַלי ַסֲהֵדי ַוֲחזּו ַדֲאָנא ָמַסְרָנא ְפרֹוְזבּול ַקֵמי ְשֹלָשה ַדָינִּ
ם  י, ְוַדי לֹו אִּ ים ֶשְבָמקֹום ְפלֹונִּ י ַדָינִּ י ּוְפלֹונִּ י ּוְפלֹונִּ נּון ְפלֹונִּ ְדאִּ

ים. י ָחְתמּו ֵבּה ַדָיֵני, ְטֵפי ְמָעֵּלי, ְוֵאין  ַיְחְתמּו בֹו אֹוָתם ֵעדִּ ְואִּ
ים.  יְך ָשם ֵעדִּ  (בשם ר"י ברצלוני )תרומהָצרִּ

 
ּלּו ַקְרַקע ָכל  ין ְפרֹוְזבּול ֶאָּלא ַעל ַהַקְרַקע, ַוֲאפִּ כב ֵאין כֹוְתבִּ

יץ ָנקּוב ֻמָנח ַעל ַגֵבי  ּלּו ֵאין לֹו ֶאָּלא ָעצִּ ְיֵתדֹות ֶשהּוא ָסֵגי, ַוֲאפִּ
ּלּו ֵאין  י ֶשֵאין ְמקֹום ַהְיֵתדֹות ֶשּלֹו, ָסֵגי; ֲאפִּ יר, ַאף ַעל פִּ ָבֲאוִּ
ין.  י ֶשַחָיב לֹו, כֹוְתבִּ ַלּלֶֹוה ְכָלל, ְוֵיש ַלַחָיב לֹו אֹו ֶלָעֵרב, אֹו ְלמִּ
י ֶשַחָיב לֹו,  ּלּו ֵאין ָלֶזה ְולֹא ָלֶזה, ְוֵיש ַלַמְלֶוה אֹו ְלמִּ ַוֲאפִּ

ּלּו ֶשּלֹא ְבָפָניוְמ  ּלּו ַעל ְיֵדי ַאֵחר, ַוֲאפִּ  )רמב"ם( .הַזֵכהּו ֲאפִּ
יִני רֹוֶצה ִלְזכֹות  ַח: אֵׂ ינּו ְוצֹווֵׂ הגה: ִמיהּו, ִאם ַהלֶֹוה ְלָפנֵׂ

ין ְמַזִכין לֹו ָלָאָדם ְבַעל כָ  ִרים, אֵׂ   ()ַר''ןְרחֹו ְבַקְרַקע ֶשל ֲאחֵׂ
 

ילֹו ָמקֹום ְלַתנּור ְשאִּ ין ָעָליו ְפרֹוְזבּו כג הִּ ם, כֹוְתבִּ יַריִּ . לאֹו ְלכִּ
ין )טור( ירֹו לֹו. וְוהּוא ַהדִּ ְשכִּ ם הִּ   )ב"י ועיטור( אִּ

 
ין ָעֶליָה ְפרֹוְזבּול.  כד ָהְיָתה לֹו ָשֶדה ְמֻמְשֶכֶנת, כֹוְתבִּ

  )רמב"ם(
 

ְכסֵ  ָשה ַעל נִּ ְשתֹו, ְוָלאִּ ְכֵסי אִּ יש ַעל נִּ ים ָלאִּ י ַבֲעָלּה, כה כֹוְתבִּ
ְכֵסי ַאפֹוְטרֹופֹוס. ים ַעל נִּ   )רמב"ם( ְוַלְיתֹומִּ

 
ְשָטר  ם ָלוּו בִּ ְפרֹוְזבּול ֶאָחד. ְואִּ ָשה ֶשָּלוּו ֵמֶאָחד, ַדי לֹו בִּ כו ֲחמִּ
ים ְפרֹוְזבּול  ּלּו ֵאין ַקְרַקע ֶאָּלא ְלֶאָחד ֵמֶהם, כֹוְתבִּ ֶאָחד, ֲאפִּ

 )רא"ש(ַעל ֻכָּלם. 
 

יְך ְפרֹוְזבּול. כז חֲ  ְלוּו ְלֶאָחד, ָכל ֶאָחד ָצרִּ ָשה ֶשהִּ  )רמב"ם(מִּ
 

ים, ֵאין  ְלָוה ְבַיד ֲאֵחרִּ ים ֶשֵיש ָלֶהם מִּ ים ְקַטנִּ כח ְיתֹומִּ
ים ְפרֹוְזבּול יכִּ י ֶשַחָיב ְלֻקַפת ַהְצָדָקה, ֵאינֹו ְמַשֵמט.זְצרִּ  . מִּ

  )רשב"א(
 

ים, ַטעֲ  ים ְגדֹולִּ יֶהם כט ְיתֹומִּ יָנן ְלהּו ֶשָמא ָהָיה ַלֲאבִּ נִּ
ית.  יעִּ ֶטָנה ַבְשבִּ ְתָנה ֶשּלֹא ַיְשמִּ  )רשב"א(ְפרֹוְזבּול אֹו ֶשָמא הִּ

ואם כן רק כאשר אדם סמוך על שולחן חברו )ללא התחייבות  ו
של חבירו( או גר בחצר חבירו שלא מדעתו אינו יכול לכתוב 

 חת"ס.פרוזבול. 
חייבים  , יתומים לא צריכים פרוזבול על חוב שהיולרש"י ז

לאביהם כי בית הדין הוא 'אביהם'. אך אם הם לווים או מלווים 
 צריכים פרוזבול אלא שיכולים לכתבו על קרקע האפוטרופוס. 

אם היו חייבים לאביהם כסף אינם צריך פרוזבול  אך לרמב"ן
מכיוון שבספרי כתוב שרבי שמעון סובר שהיורש לא צריך 

דין אחראיים עליהם ולא פרוזבול. ואם הם הלוו לאחרים, בית ה
צריך פרוזבול. )ולכאורה לשיטה זו אין אופן שבו יתקיימו דברי 

, שכאשר היתומים לוו כתרומהרבי חוצפית, אך ייתכן שפירש 
מאחר ואין להם קרקע המלווה כותב פרוזבול על קרקע 

 האפוטרופוס(



יָכְך,  ים ֶאָּלא ְבסֹוָפּה. ְלפִּ ית ְמַשֶמֶטת ְכָספִּ יעִּ ל ֵאין ְשבִּ
ית ַעְצָמּה, גֹוֶבה חֹובֹו ָכל יעִּ ַהָשָנה  ַהַמְלֶוה ֶאת ֲחֵברֹו ַבְשבִּ

ְשַקע ַחָמה ְבֵליל רֹאש ַהָשָנה ֶשל מֹוָצֵאי  ין; ּוְכֶשתִּ ְבֵבית דִּ
ית, ָאַבד ַהחֹוב:  יעִּ  (א)רמב"םְשבִּ

 
ין ְפרֹוְזבּול.  ְגבֹות ַהחֹוב, כֹוְתבִּ  לא ָכל ְזַמן ֶשהּוא ָיכֹול לִּ

 
 )רמב"ם( ל. ָפסּו ָדם, ָכֵשר; ְוַהְמֻאָחר,לב ְפרֹוְזבּול ַהֻמְק 

 
י ְוָאַבד לג ֶנֱאָמן ָאָדם ; ְולֹא עֹוד, ֶאָּלא בלֹוַמר: ְפרֹוְזבּול ָהָיה לִּ

ם ָאַמר: ֵכן,  ין לֹו: ֶשָמא ְפרֹוְזבּול ָהָיה ְלָך ְוָאַבד, ְואִּ ֶשפֹוְתחִּ
 (ג)רמב"ם ֶנֱאָמן.

ית ִּדין וְ  ית ִּדין, ְוָיָצא ִמבֵׂ ֹּא ָפְתחּו לֹו ַהבֵׂ ָחַזר הגה: ְוִאם ל
ְוָאַמר: ְפרֹוְזבּול ָהָיה ִלי, ִאם הּוא קֶֹּדם ְפַסק ִּדין, ֶנֱאָמן. ֲאָבל 

ינֹו ֶנֱאָמן    ְבֵשם ָהַרְשָב''א(. ד"י)בִאם הּוא ְלַאַחר ְפַסק ִּדין, אֵׂ
 

י  יֵטנִּ ם ָאַמר ַהַמְלֶוה: ְתַנאי ָהָיה ֵביֵנינּו ֶשּלֹא ַתְשמִּ לד ְוֵכן אִּ
ית, אֹו יעִּ ים ֶשֵאין  ְשבִּ ְשָאר ְדָברִּ ַהָקַפת ֲחנּות ָהָיה, אֹו מִּ

י ָבֵעי ָאַמר: ְפרֹוְזבּול  גֹו ְדאִּ ית ְמַשְמָטָתן, ֶנֱאָמן, ְבמִּ יעִּ ְשבִּ
י ְוָאַבד.   )רמב"ם וטור(ָהָיה לִּ

 
ְלָוה זֹו ֶשהּוא  ְתָבע ְוָאַמר: מִּ יא ְפרֹוְזבּול, ְוטֹוֵען ַהנִּ לה הֹוצִּ

ּלּו ָאַמר: תֹוֵבַע, ַאחַ  ר ְפרֹוְזבּול ֶזה ָהְיָתה, ַהתֹוֵבַע ֶנֱאָמן; ֶשאִּ
ים  י ֶשֵאין ָאנּו יֹוְדעִּ י ְוָאַבד, ֶנֱאָמן, ְוַאף ַעל פִּ ְפרֹוְזבּול ָהָיה לִּ

 )רמב"ם(ְזַמן ַהְפרֹוְזבּול ֶשָאַבד. 
 

ית, יֹאַמר לֹו ַהַמלְ  יעִּ יר חֹוב ֶשָעְבָרה ָעָליו ְשבִּ ֶוה: לו ַהַמֲחזִּ
י  י ֵכן ְרצֹונִּ י. ָאַמר לֹו: ַאף ַעל פִּ ֶמנִּ ְפַטְרָת מִּ י ּוְכָבר נִּ ְמַשֵמט ֲאנִּ
י נֹוֵתן ְלָך,  י ֲאנִּ ֶמנּו. ְוַאל יֹאַמר לֹו: ְבחֹובִּ ֶשְתַקֵבל, ְיַקֵבל מִּ
יר לֹו  י נֹוֵתן ְלָך. ֶהֱחזִּ י ֵהם, ּוְבַמָתָנה ֲאנִּ ֶאָּלא יֹאַמר לֹו: ֶשּלִּ

ים ַעד ֶשיֹאַמר לֹו: חֹובֹו וְ  ְדָברִּ מֹו בִּ לֹא ָאַמר לֹו ֵכן, ְמַסֵבב עִּ
ם לֹא ָאַמר, לֹא ים ְלָך. ְואִּ י ֵהם ּוְבַמָתָנה ְנַתתִּ ֶמנּו,  ֶשּלִּ ְיַקֵבל מִּ

ֹטל ָמעֹוָתיו ְוֵיֵלְך לֹו.  ֶאָּלא  )רמב"ם(יִּ
 

ְכַתב  ית ְולֹא נִּ יעִּ ו ְפרֹוְזבּול, ָעָלילז ְשָטר חֹוב ֶשָעְבָרה ָעָליו ְשבִּ
ין יאִּ ירֹו ַלּלֶֹוה מֹוצִּ   )תרומה( .הְשָטר ֵמַהַמְלֶוה ְלַהֲחזִּ

 
ָטה,  לח ַהמֹוֵכר ְשָטר חֹוב ַלֲחֵברֹו ְוַאַחר ָכְך ָעְבָרה ָעָליו ְשמִּ
ֵאין ַהּלֹוֵקַח חֹוֵזר ַעל ַהמֹוֵכר, ֶשַהּלֹוֵקַח ָפַשע ְבַעְצמֹו ֶשּלֹא 

ָטה ְכֶשְמָכרֹו, ָעָשה ְפרֹוְזב ם ְכָבר ָעְבָרה ָעָליו ְשמִּ ּול. ְואִּ
ם הֹוָדה  ין ַלּלֹוֵקַח ֶשַהמֹוֵכר ָהָיה לֹו ְפרֹוְזבּול ְוָאַבד. ְואִּ טֹוֲענִּ

ים ַהמֹוֵכר ֶשּלֹא ָהָיה לֹו ְפרֹוְזב ם ֵאין לֹו ְנָכסִּ , וןֵאינֹו ֶנֱאמָ ּול, אִּ
ים, ם ֵיש לֹו ְנָכסִּ ְפָטר ַהּלֶֹוה ְוַהמֹוֵכר ְיַשֵּלם ֶנֱאָמן וְ  ְואִּ נִּ

 )תרומה(. זַלּלֹוֵקחַ 
 
 
 
 
 
 

                                                           
סובר שאע"פ שהשביעית משמטת בסופה, מאז  הרא"ש א

למלוה לגבות את החוב בבית דין, ומצד שנכנסה השמיטה אסור 
 שני אם יבוא הלווה לפרוע החוב אין צריך לומר לו משמט אני.

רצה לבאר שהרמב"ם סובר כרא"ש, ורק בהלוואה  והב"ח
שנעשתה בשנת השמיטה עצמה, סובר שיכול לגבותה עד מוצאי 

 השמיטה. אך האחרונים דחו דבריו.
החמיר על עצמו ואעפ"כ כתבו כמה אחרונים שמי שרוצה ל

אחד לפני כניסת השמיטה ואחד בסופה,  -לכתוב שני פרוזבולים
 רשאי.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

כתב שהלכה שאינו נאמן, כיוון שהלכה כסתם משנה  העיטור ב
 שלא התירה זאת.

 הגביל טענה זו, כדלעיל ברמב"ם פ"ט הלכה כ"ד.הרדב"ז  ג
לשתי תשובות הרשב"א שנראות  הב"ידברי הרמ"א הם יישוב  ד

 שבאחת כתב שאינו נאמן ובשניה כתב שנאמן. -תכסותרו
  סמ"ע.אך צריך להשיב לו את דמי הנייר.  ה
  סמ"ע.שלא יכול לחוב לחבירו.  ו
משמע מלשונו שישלם רק את הסכום ששילם הקונה עבור  ז

אך לעניין דינא כתב שאין בידיו של בעל השטר  ש"ך.השטר. 
 לטעון חובה למי שקנה את השטר כלל.



 סימן רצד משו"ע יו"ד סיכום הלכות ערלה
 סעיף א: 

ם ָעְרָל֖תֹו ֶאת־ ל ַוֲעַרְלֶתֶּ֥ ץ ַמֲאָכָ֔ ֶרץ ּוְנַטְעֶת֙ם ָכל־ֵעֹ֣ אּו ֶאל־ָהָאָ֗ י־ָתֹבֹ֣ "ְוכִּ
ְהֶיֶּ֥ה לָ פִּ  ים יִּ ש ָשנִָּ֗ ל".ְר֑יֹו ָשֹלֹ֣ א ֵיָאֵכֵֽ ֶֹּ֥ ים ל ֖ ם ֲעֵרלִּ ודרשו חז"ל  ֶכֶ֛

ף דרשו , ובנוסאת הטפל לפריו -'את פריו' -)ברכות לו:(
 .אפרי אתה פודה ואין אתה פודה לא בוסר ולא פגין -(י)ירושלמ

פירש שהכוונה  'והנובלות כולן אסורות' הרמב"ם -במשנה נאמר
הביאור  אך לרא"שסורות בין בערלה ובין ברבעי, שנובלות א

 . בהוא שנובלות אסורות משום ערלה, אך ברבעי מותרות
בגמרא ברכות )מ:( מבואר שלחד לישנא נובלות היינו תמרי 
דזיקא )שהשירן הרוח( ולחד לישנא היינו בושלי כמרא )שאינם 

 \רא"שמתבשלים באילן, אלא על ידי הבחלה במחצלות. 
 (.רש"יה אותם. שהשמש שרפ

יָעתֹו, ְוָכל  -ופסק מרן ים ֵמֵעת ְנטִּ ַהנֹוֵטַע ֵעץ ַמֲאָכל, מֹוֶנה לֹו ג' ָשנִּ
ין ַבֲהָנָאה ְלעֹוָלם ים ֲאסּורִּ ְהיּו בֹו ְבתֹוְך ג' ָשנִּ ַקר גַהֵפרֹות ֶשיִּ , ֵבין עִּ

פֹות, ְכגֹון ים ֵבין ַהְקלִּ ינִּ י ֵבין ַהַגְרעִּ ֵפי אֱ  דַהְפרִּ ים, ְקלִּ מֹונִּ ים ְורִּ גֹוזִּ
ים, ְוַהֶתֶמד ֶהָעשּוי ֵמֶהם,  ין ֶשל ֲעָנבִּ ינִּ ין ְוַהַגְרעִּ ְוָהֵנץ ֶשָּלֶהם, ְוַהַזגִּ
ים ֶשָּלקּו ְוֵאין  ים, ְוָהֲעָנבִּ ְתַבְשלִּ ים ֶשֵאיָנם מִּ ים ְוַהְתָמרִּ ְוַהַפגִּ

שּוָלן ים ְבבִּ ְגָמרִּ ים ְבָעְרָלה ּוהנִּ י , ֻכָּלם ַחָיבִּ ים ֵמְרָבעי. ְוֵיש מִּ ְפטּורִּ
ְרָבעי.  וֶשאֹוֵסר ים ַאף בִּ ְתַבְשלִּ ים ֶשֵאיָנם מִּ  ְתָמרִּ

 
 סעיף ב: 

ים, ְדַהְינּו  -פסק מרן ע"פ המשנה ים ּוֵמי ְגָפנִּ ים ְוַהּלּוָלבִּ ֲאָבל ֶהָעלִּ
שּום ים מִּ ם, ֻמָתרִּ ֶמנּו ְכמֹו ַמיִּ ין ַהֶגֶפן נֹוֵטף מִּ  . זָעְרָלה ְכֶשחֹוְתכִּ

 
 סעיף ג: 

רבי אליעזר אומר הצלף מתעשר תמרות  -משנה במעשרות
רבי עקיבא אומר אין מתעשר אלא אביונות.  חואביונות וקפרס

 מפני שהן פרי.
בגמרא ברכות )לו.( נאמר שרב סבר כרבי עקיבא לעניין ערלה 

 כל המיקל בארץ הלכה כמותו בחו"ל.בחו"ל, משום ש
ן א"י לחו"ל, ויש שהבינו מכך שהוא סובר לא חילק בין דיהרי"ף 

(, אך רבנו יונה ט)וכך משמע מהרמב"ם שהלכה כר"ע אף בארץ
  .ידחה הסברם ואמר שרק בחו"ל הלכה כר"ע

ין -ופסק מרן יסִּ ים יאָהֶאְביֹונֹות ְוַהְתָמרֹות )ְוַהַקְפרִּ ( ֶשל ָצָלף ַחָיבִּ
ים, ְבֶאֶרץ ים ֲאמּורִּ ְשָרֵאל, ֲאָבל ְבחּוָצה ָלָאֶרץ,  ְבָעְרָלה. ַבֶמה ְדָברִּ יִּ

ים.  ין ְפטּורִּ יסִּ ים ּוְתָמרֹות ְוַקְפרִּ  ָהֶאְביֹונֹות ַחָיבִּ
 

 סעיף ד: 
במשנה נאמר שא' בתשרי הוא ראש השנה לנטיעה, ובגמרא )ט:( 

 מבואר שדבר זה נלמד מג"ש 'שנה' 'שנה'.
תנו רבנן: אחד הנוטע, אחד המבריך, ואחד  -עוד בגמרא

עלתה לו  -שביעית שלשים יום לפני ראש השנה , ערבהמרכיב
 יום לפני ראש השנה ל'. פחות משנה, ומותר לקיימן בשביעית

לא עלתה לו שנה, ואסור לקיימן בשביעית. ופירות נטיעה זו 
 רבעי. ואם לרבעי ,ערלה בשבט, אם לערלה "ועד טורין אס

                                                           
 רי"ו.מותר.  -בפגי רבעיואסור,  -גבינה בשרף פגי ערלה המעמיד א
 ב"י.'ואין אתה פודה בוסר ולא פגין'.  -וכך מדוייק מדרשת חז"ל ב
 כך מבואר בקידושין נו: ג
 כך מבואר במשנה ערלה. ד
במשנה הם נקראים 'ענקוקלות', ובירושלמי ביארו שהם  ה

ו קודם שיש לפרש שלק הרא"ש. וביאר 'ענבים שלקו תלתיהון'
 שהביאו שליש או לאחר מכן.

ביאר שלרוב הפוסקים כך הלכה, ותמה על מרן שסתם  הש"ך ו
שביאר שהרמב"ם דיבר בתמרי  הב"חכרא"ש. )ודחה דעת 

 דזיקא והטור בבושלי כמרא(
 ש"ך.שאינם טפלים לפרי אלא לעץ.  ז
האביונות הן הפרי עצמו והקפריסין הוא קליפה גדולה  ח

קליפה הגדילה סביב אגוזים דקים  שסביבות הפרי כעין
והתמרות בתוך העלין גדלים כמין תמרים ובולטין בעלה כמו 

 רש"י.בעלין של ערבה. 
 גר"א.משום שהלכה כר"ע מחבירו.  ט
בדין הורד התחבטו הראשונים, שכן מצד אחד העולם לא נהגו  י

בו איסור ערלה )בחו"ל(, אך מצד פשט המשנה בשביעית, יש 

ריש באדמה ובמשנה שביעית נחלקו כמה זמן לוקח לנטיעה להש
ל' יום, לרבי יהודה ג' ימים ולרבי יוסי ורבי שמעון  -)לר"א

שבועיים( וביאר רב נחמן שמחלוקת זו מוסיפה ימים בנוסף על 
יום בשנה שחשובים שנה. ונפסקה הלכה )ביבמות פג:( כרבי  30

 רי"ף ורא"ש. יוסי. וכ"פ
יֹום ְלי -ופסק מרן ים מִּ ְמנִּ ים ַהָּללּו ֵאיָנם נִּ ים ג' ָשנִּ ֹום, ֶאָּלא הֹוְלכִּ

ְתַעְבָרה  ם נִּ ְשֵרי, ְואִּ תִּ יל מִּ ָבֶהם ַאַחר ְשנֹות ָהעֹוָלם ֶשהּוא ַמְתחִּ
ים ּומ''ד  ים ֶשֵאינֹו ֶאָּלא ְשֵתי ָשנִּ ְרָבעי. ּוְפָעמִּ ְתַעְבָרה ְלָעְרָלה ְולִּ נִּ

קֹ  ים. ֵכיַצד, ָנַטע מִּ ים ַעל ג' ָשנִּ ים ֶשֵהם ְיֵתרִּ ֶדם ט''ז יֹום, ּוְפָעמִּ
ן מ''ד ְשַאר ֲעַדיִּ יַע  יבְבָאב, ֶשנִּ גִּ ְשֵרי, ֵכיָון ֶשהִּ יֹום ַעד רֹאש ֹחֶדש תִּ

ם ָנַטע  ים. ְואִּ ְשֵרי ָעְלָתה ָלּה ָשָנה ּומֹוֶנה עֹוד ְשֵתי ָשנִּ רֹאש ֹחֶדש תִּ
יֹום ט''ז ָוֵאיָלְך ְשֵרי יגְביֹום ט''ז, ּומִּ ַהָבא ג' , מֹוֶנה ֵמרֹאש ֹחֶדש תִּ

ית, ָכל  יעִּ ְשֵרי ֶשל ָשָנה ְרבִּ ים. ּוְלַאַחר רֹאש ֹחֶדש תִּ ים ְשֵלמִּ ָשנִּ
ין ָעְרָלה,  ְשָבט ֵיש ָלֶהם ַגם ֵכן דִּ ַהֵפרֹות ֶשַיְחְנטּו בֹו ֹקֶדם ט''ּו בִּ

ְשבָ  ט''ּו בִּ ים בֹו מִּ ים ַאַחר ָכְך. ְוַהֶנְחָנטִּ ְגָמרִּ י ֶשנִּ ט ֶשל ָשָנה ַאף ַעל פִּ
ים ְרָבעי. ּוְלַאַחר  ְקָראִּ ית, נִּ ישִּ ְשָבט ֶשל ָשָנה ֲחמִּ ית ַעד ט''ּו בִּ יעִּ ְרבִּ

ים.  ין ְגמּורִּ ית ֵהם ֻחּלִּ ישִּ ְשָבט ֶשל ָשָנה ֲחמִּ  ט''ּו בִּ
 

 סעיף ה: 
על פי הגמרא שהובאה לעיל נחלקו הראשונים בדין נטיעה 

 -שנות הערלהמתי נגמרות לה  -שניטעה לאחר ט"ו באב
אך . ידלעולם שנות הערלה נגמרות בט"ו בשבט לרז"ה ור"ן

רק בנטיעה שהקלנו עליה בתחילתה וראב"ד  טולרמב"ם
מחשבים עד א'  -מחמירים עליה בסופה, אך אם לא הקלנו עליה

 רש"י.בתשרי. וכן נראה מדברי 
ְשֵרי ֶשל -ופסק מרן יַנן ֶשְּלַאַחר רֹאש ֹחֶדש תִּ ית  ָהא ְדָאְמרִּ יעִּ ָשָנה ְרבִּ

ין ָעְרָלה, ַאף ַעל  ְשָבט ֵיש ָלֶהם ַגם ֵכן דִּ ָכל ַהֵפרֹות ֶשָחְנטּו ֹקֶדם ט''ּו בִּ
ָּלָתּה ְתחִּ יָעה ֶשֵהַקְלנּו ָעֶליָה בִּ ְנטִּ ים ַאַחר ָכְך, ַדְוָקא בִּ ְגָמרִּ י ֶשנִּ  טזפִּ

יָכְך ֶהְחַמְרנּו ָעלֶ ֶשֵכיָון ֶשָעְברּו ָעֶליָה מ''ד יֹום ָעְלָתה ָלּה שָ  יָה ָנה, ְלפִּ
י ים ְדלֹא ְשָנא.  ְבסֹוָפּה, ָהא ָלאו ָהכִּ  לֹא. ְוֵיש אֹוְמרִּ

 
 סעיף ו: 

ְר  -יט אויקר ְהֶי֖ה ָכל־פִּ ת יִּ יעִָּ֔ 'ּוַבָשָנ֙ה ָהְרבִּ ים ַלהֵֽ ֖ ּלּולִּ ֶדש הִּ  .֑יֹו ֹקֶּ֥
 רבעי קדש. ובקידושין )נד:( למדו מכך בג"ש ממעשר שאף נטע

 אחליה והדר אכליה. -ילולחילול מלשון ה)לה.( נאמר שובברכות
 אבל הכל מודין שאין פודין במחובר לקרקע. -בתוספתא נאמר

 בטעם הדבר נחלקו הראשונים:
לעשר  תןממעשר, וכמו שלא ני משום שנלמד ג"ז -רמב"ם

 במחובר כך לא ניתן לפדות במחובר.
 דו מחובר.משום שלא בקיאים בשומא בעו -תוספות ורא"ש

והצנועים מניחין את המעות ואומרים כל  -מעשר שניבמשנה  
משום  כך. והיו עושים הנלקט מזה יהא מחולל על המעות האלו

 תקנה, כדי שלא ייכשלו אנשים באכילת נטע רבעי לא מחולל.
הקדש שווה מנה שחיללו על שווה  -אמר שמואל -בערכין )כט(

לבדק הבית ניתן לעשות ובימינו שאין הפסד  מחולל. -פרוטה
 .יזזאת אף לכתחילה

ביאר שהזרע הוא  הראב"דומכאן שהוא נחשב עץ. לורד שביעית 
הפרי והעלין )שבהם משתמשים( כמו שאינם, ואפילו כשומר 

היקל בחו"ל מדוחק  למעשה הראב"דלפרי אינם נחשבים. 
 והרמב"ן)כנראה משום שכל ספק ערלה בחו"ל מותר. אב"א(, 

 כתב על כך שהמחמיר תע"ב. 
 דבריו. דחה והש"ךקפריסין פטורים תמיד.  ללבוש יא
 )אך לא פסק כך( חת"ס.בחו"ל יש להקל אף בל"ג יום.  יב
ובספק אם ניטע קודם זמן זה הולכים לקולא בחו"ל. שספק  יג

 פת"ש.ערלה מותר אף באתחזק איסורא. 
משום שאף שר"ה לנטיעה הוא בא' תשרי, ר"ה לאילן הוא ט"ו  יד

בשבט. ועוד, שכל פירות שגדלים עד ט"ו בשבט גדלים מגשמים 
 שנה הקודמת. של

שבנוטע לאחר ט"ו באב, לעולם מונים ג' שנים  הרמב"םפשט  טו
 מיום ליום, וכן מפורש בכמה מתשובות הגאונים.

 ש"ך.לתה. ילא מנינו שנה שלמה נחשב שהקלנו עליה בתחוכש טז
שהיינו דווקא  רבינו יונהוכתב  רמב"ם ורא"ש.וכן פסקו  יז

א חילקו בכך, כתב שלא משמע כן בגמרא שלאך הב"י בחו"ל. 
 אלא לעניין שדה החרם בחו"ל.



אין לפדות נטע רבעי במחובר בשום אופן. וכן  לדעת רבינו יונה
 תרה"ד.. וכן דעת אמהרמב"ם והרא"שנראה 

ניתן לפדות נטע רבעי בזמננו במחובר, מכיוון  אך לרשב"א וב"י
שבימינו לא שייך בקיאות בשומא )שהרי נפדה על פרוטה, וכן 

ל וחומר אם מתנה שהחילול יחול רק לאחר משום תקנה. וק
 (.רי"ו בשם רב יהודאישהפירות ייקטפו )

ְזַמן  -ופסק מרן י ְלָכל ָדָבר, ּובִּ ין ַמֲעֵשר ֵשנִּ ֵפרֹות ְרָבעי ֵיש ָלֶהם דִּ
ְפדֹוָתם  ם ְלָאְכָלם ָשם, אֹו לִּ ירּוָשַליִּ ין ְלַהֲעלֹוָתן לִּ יכִּ ת ָהיּו ְצרִּ ַהַביִּ

ָדָנא, ּוְלַהֲעלֹות הַ  ְדיֹון. ְוָהאִּ ָיד ַאַחר ַהפִּ ים מִּ ְדיֹון ָשם, ְוֵהם ֻמָתרִּ פִּ
ָגְמרּו  ים אֹוָתם ַאַחר ֶשיִּ ם, פֹודִּ ירּוָשַליִּ ין ְלַהֲעלֹוָתם לִּ ֶשֵאין ְיכֹולִּ

ָתְלשּו ים, בְויִּ ּלּו ֵהם ַרבִּ ְשֵוה ְפרּוָטה, ֲאפִּ ְפדֹות ֶאת ֻכָּלם בִּ . ְוָיכֹול לִּ
י יַפְזֶרָנה ָלרּוַח, אֹו ְוַיְשלִּ ְשֲחֶקָנה וִּ ְך ַהְפרּוָטה ַלָים ַהָגדֹול אֹו יִּ

ְדיֹון  ְשַעת פִּ יָבֵרְך בִּ יָקה, וִּ יֶכָנה ַבָנָהר ַאַחר ְשחִּ )קודם ַיְשלִּ
ְדיֹון (ש"ך שישליכנה לים. ָּונּו ַעל פִּ ְצֹוָתיו ְוצִּ ְדָשנּו ְבמִּ : ֲאֶשר קִּ

ְפֶדה בְ  ל''ב ְרָבעי, אֹו יִּ ְשוּו ְשֵוה ְפרּוָטה, ֶשהּוא ֶאָחד מִּ ֵפרֹות ֶשיִּ
יֵני  יא אשפיר''ו אוטמאני''ם ֶששֹוֵקל ט''ז ַגְרעִּ ְבָמָעה ֶכֶסף ֶשהִּ

יַע ְדַר''ַהם )ְלשֹון ַעְצמֹו( .  ַע ָהְרִגיָלה ְשעֹוָרה ֶשהּוא ְרבִּ הגה: ּוַמְטבֵׂ
לּו, ַהֲחִצי וי''נר,  ה ְפרּוָטה פֹוִדין ָעָליוִבְמִדינֹות אֵׂ ר ִמְשוֵׂ  גהּוא יֹותֵׂ

ְכָחה ּוֶפֶרט ְועֹוְללֹות )תה''ד(. ֶּלֶקט ְושִּ ין מִּ   .דֵפרֹות ְרָבעי ְפטּורִּ
 

 סעיף ז: 
בברכות )לה.( נחלקו תנאים האם דין רבעי נוהג בכל העצים או 

 רק בכרם. ונפסקה הלכה )בארץ( כמאן דאמר נטע רבעי.
 לקו הראשונים:ולעניין חו"ל נח

נטע רבעי נוהג  לר"י .האין נטע רבעי נוהג כלל בחו"ל לרמב"ם
כרם רבעי נוהג בחו"ל אך  -זולדעת רוב הראשונים .ואף בחו"ל

 . וכן נהגו העולם.חלא נטע רבעי
אך נוהג,  לרמב"ן -עוד נחלקו האם נוהג דין רבעי בגפן יחידית

 הג רבעי.דווקא בכרם שלם נו לרב אחאי גאון, רז"ה ורשב"א
י ֶשאֹוֵמר  -ופסק מרן ין ֶנַטע ְרָבעי נֹוֵהג ַאף ְבחּוָצה ָלָאֶרץ. ְוֵיש מִּ דִּ

ים ַאַחר  ֶשֵאינֹו נֹוֵהג ֶאָּלא ָבָאֶרץ, ֲאָבל ְבחּוָצה ָלָאֶרץ ֵפרֹות ַהָבאִּ
ְדיֹון  ים ְבלֹא פִּ ינֹו נֹוהֵׂ  טְויֵׂש אֹוְמִריםֶשָעְברּו ְשֵני ָעְרָלה ֻמָתרִּ ג ֶשאֵׂ

ֹּא ִבְשָאר ִאיָלנֹות  ים ְורֹא''ש(.)ְבחּוָצה ָלָאֶרץ ַרק ְבֶכֶרם, ְול   ְגאֹונִּ
 

 סעיף ח: 
ָעְרָלה נֹוֶהֶגת ְבָכל ָמקֹום  -פסק מרן ע"פ הגמרא )קידושין לז.(

ים ְשָרֵאל, ֶאָּלא  יּוְבָכל ְזַמן, ֵבין ְבֶשל עֹוֵבד כֹוָכבִּ ֶשְבֶאֶרץ ֵבין ְבֶשל יִּ
יַני.  סִּ ן ַהתֹוָרה, ּוְבחּוָצה ָלָאֶרץ ֲהָלָכה ְלֹמֶשה מִּ יא מִּ ְשָרֵאל הִּ יִּ

רֹות מֵׂ  ִמשּום  ִאיָלן ֶשלֹו ֶשהּוא ָעְרָלה,הגה: ְוָאסּור ִלְלקֹּט ְלָנְכִרי פֵׂ
םָכל בֹו וב''ה בְ ) הק לֹו ַהָנְכִרי טֹוָבה ַעל זֶ ֶשֶנֱהֶנה ַבֶמה ֶשַמֲחִזי   (א''ח שֵׂ

 
 י:-סעיפים ט

החדש אסור מן התורה בכל מקום, והערלה  -במשנה נאמר
 הלכה והכלאיים מדברי סופרים.

                                                           
לדינא יודו ורחא דמלתא נקטו אך דאפשר שא הב"יוכתב  א

 .לרשב"א
ובשעת הדחק יש להקל לפדות במחובר אם מתנה שיחול לאחר  ב

 ש"ך. שייתלש.
ואין לפדות על שמינית ווינר, אף שהוא שווה פרוטה, כי ניתן  ג

 ש"ך.לקנות איתו רק מעט מזעיר. 
 כדעת ב"ה במשנה. ב"ם.רמ ד
ומה  -משום שלא מצינו שדיברו על כך חכמים, וכן משום ק"ו ה

 ות ובשביעית פטורה מרבעי, ק"ו חו"ל. רסוריה שחייבת במעש
שלא מצאנו שהוציאו אותו מכלל זה, וכמו שערלה נוהגת  ו

 בחו"ל כך גם רבעי. אב"א.
 א.רב אחאי גאון, תוספות, רבנו יונה, רז"ה, רא"ש ורשב" ז
כתב על זה  ור"ימשום דכל המיקל בארץ הלכה כמותו בחו"ל.  ח

 שלא אומרים זאת אלא היכא שחכמים אמרו זאת, כצלף.
 ש"ך.ברכה.  ללא עץקת יש לפדות בחו"ל מכל מפאת המחלו ט
ערלת גוי ) רא"ש ור"ן. ,תוספות -כ"כ כל הראשונים, ומהם י

 (חת"ס.בחו"ל דרבנן. 
יו ג' שנים או שמדובר שיש בו או שכולו ספק אם עברו על יא

יש לבאר, שאף אם הוא  ולרמב"ם רש"י.נטיעות זקנות וילדות. 
ודאי ערלה, נחשב ספק כאשר נמכר חוצה לו, ואם כולו ספק, 

 ב"י.מותר ליהודי אף ללקוט ממנו ביד. 
 ב"י.ועשו זאת משום שסברו שהערלה בחו"ל חיובה ממנהג.  יב

לט( מבואר שלדעת שמואל הלכה הכוונה למנהג, -בקידושין )לח
שהחמירו על עצמם בני חו"ל לנהוג בערלה, אך לדעת רבי יוחנן 

מצינו  הלכה הכוונה להלכה למשה מסיני. ואין להקשות למה
 שספקה מותר. -שהקלו בספקה, מכיוון שכך נאמרה הלכה

, היינו מ"מהל א"ל עולא לרב יהודה: בשלמא לדידי דאמינא
 יאספק ערלהדשני לן בין ספק ערלה לספק כלאים; דתנן: 

ובלבד  ולוקחיורד  -מותר, בחוצה לארץ -אסור, בסוריא -בארץ
ע ירק וירק תנן: כרם הנטו כלאיםשלא יראנו לוקט, ואילו גבי 

 -מותר, בחוצה לארץ -אסור, בסוריא -נמכר חוצה לו, בארץ
ובלבד שלא ילקוט ביד; אלא לדידך, ניתני: או זה  ולוקטיורד 

ענן,  וזה יורד ולוקח, או זה וזה יורד ולוקט! האמר ליה שמואל לרב
תני: או זה וזה יורד ולוקח, או זה וזה יורד ולוקט. מר בריה דרבנא 

  ובלבד שלא ילקוט ביד. לא: זה וזה יורד ולוקטמתני ליה לקו
אמר ליה לוי לשמואל: אריוך, ספק לי ואנא איכול. רב אויא 

 .יבורבה בר רב חנן מספקו ספוקי להדדי
הלכה כרבי יוחנן ומותר ליהודי רק לקנות מהגוי ובלבד  לרש"י

. ובכלאיים אסור רק כאשר יגשלא יראה שקטף מעצי ערלה
 היהודי לוקט בידיו.

 . ידנראה שלא חילק בין ערלה לכלאיים הרמב"םמדברי 
שכאשר הפירות נמכרים  -שבערלה יש מפרשים בשםהר"ן 

הפירות שישראל אסור ובסוריא מותר. אך כבארץ  -מחוץ לכרם
בסוריא אסור ובחו"ל מותר.  -בתוך הכרם תלושים נמצאים

 .םל אף לומר לגוי לקטוף מהירק בסתמותר בחו" -ובכלאיים
ְשָרֵאל, ָאסּור. ּוְבחּוָצה ָלָאֶרץ,  -פסק מרןו ְסֵפק ָעְרָלה ְבֶאֶרץ יִּ

ים  ְמָכרִּ ים נִּ יעֹות ֶשל ָעְרָלה, ַוֲעָנבִּ ֻמָתר. ֵכיַצד, ֶכֶרם ֶשֵיש בֹו ְנטִּ
ְשָרֵאל, ָאסּור; ּוְבסּוְרָיא, ֻמָתר, ְוהּוא ֶשּלֹא ָיַדע  חּוָצה לֹו, ְבֶאֶרץ יִּ

ּלּו יֹוֵדַע ֶשהּוְבאּו ֶשהּוְבאּו ֵמא ֹותֹו ַהֶכֶרם; ּוְבחּוץ ָלָאֶרץ, ֻמָתר, ֲאפִּ
יעֹות ֶשל ָעְרָלה.  ְנטִּ ְבְצרּו מִּ ְוָכל ֵמאֹותֹו ַהֶכֶרם, ַרק ֶשּלֹא ֵיָרֶאה ֶשנִּ

ן ק ָעְרָלה ֶשהּוא ֻמָתר ) טוֶשכֵׂ   (.טּור ְורֹא''שֶשֶכֶרם ֶשהּוא ָספֵׂ
ְשָרֵאל, ָאסּור; ֶכֶרם ֶשהּו -ופסק מרן א ְסֵפק ָעְרָלה, ְבֶאֶרץ יִּ

יְך לֹוַמר ְבחּוָצה ָלָאֶרץ.   ּוְבסּוְרָיא, ֻמָתר, ְוֵאין ָצרִּ
 

 סעיף יא: 
ההוא חצבא דחמרא דאישתכח בפרדיסא  -בבא בתרא )כד.(

דערלה, שריא רבינא. לימא, משום דסבר לה דרבי חנינא! 
 -מיגניב מינה שאני התם, דאי )שסובר שרוב עדיף מקרוב(

 שמתיירא שמא ימצאוהו דורכי ענבים.אצנועי בגויה לא מצנעי )
 רש"י(. והני מילי חמרא, אבל עינבי מצנעי.

ן ַהְטמּוָנה ְבֶכֶרם ֶשל ָעְרָלה, ֻמָתר -ופסק מרן ית ֶשל ַייִּ , ֶשֵאין טזָחבִּ
ים  ֶכֶרם ֶזה ְוטֹוֵמן ְבתֹוכֹו. ֲאָבל ֲעָנבִּ ים ַהַגָנב גֹוֵנב מִּ ְמְצאּו ְטמּונִּ ֶשנִּ

ים ֶמנּו ּוְטָמָנם ְבתֹוכֹו. יזבֹו, ֲאסּורִּ  , ֶשָקרֹוב ַהָדָבר ֶשְגָנָבם מִּ
 
 
 

מכיוון שזה נצרך רק לשיטת ואין צורך לשנות הגרסא במשנה,  יג
 ב"י.שמואל, ואין הלכה כמותו. 

  ודבר זה קשה למאי דקיי"ל כרבי יוחנן! יד
בין בערלה ובין לקולא ביאר שהרמב"ם סובר שיש לשנות  הר"ן

בכלאיים כמר בריה דרבינא, ובשניהם אין איסור אלא כאשר 
 רואה את הגוי לוקט מפירות ערלה. אולוקט ביד 

)כיוון  לחומראהשווה את דין כלאיים לערלה  א.  -תירץ הב"י
בערלה אסור לראות את הגוי לוקט, ובכלאיים  ב.דקיי"ל כר"י(. 

אסור דוקא אם היהודי לוקט, אך כשרואה את הגוי לוקט אין 
 רמב"ם במקום אחר.המבעיה. אך דחה הסבר זה 

 ש"ך.כתב זאת להוציא מדעת מרן שפסק כרמב"ם בסעיף י'.  טו
, שהתיר מרדכישמרן פסק כטור. ורמ"א פסק כ ביאר אך הט"ז

ליהודי לקטוף אף בכרם ספק ערלה בחו"ל, שכך נאמרה 
 הלמ"מ, משא"כ בספק כלאיים שישנו עכ"פ ספק איסור דרבנן.

 אך לתוספותמותר דווקא בהנאה אך אסור בשתיה.  לר"ח טז
 מותר אף בשתיה כשרוב הגנבים יהודים.

שלמאי דקיי"ל כרבי  שכתב הרמב"ם, דלא כרא"שכך דעת  יז
הולכים אחר  -חנינא, אף הענבים מותרים משום שרוב וקרוב

שבמקרה זה הדין שונה אליבא דרמב"ם תירץ  והט"זהרוב. 
 'כאן נמצאו כאן היו'. -מכיוון שקרוב הדבר שהם מכרם זה



 סעיף יב: 
רבי יוסי אומר נוטעין יחור של ערלה ואין נוטעין  -משנה בערלה

 אגוז של ערלה מפני שהוא פרי.
י ואמר רב יהודה אמר רב: מודה רב -ובעבודה זרה )מח:( נאמר

משום שסובר 'זה וזה  מותר! -יוסי, שאם נטע והבריך והרכיב 
 ( רש"ימותר'. )וכאן האדמה והפרי יחד הצמיחו את העץ.  -גורם

ם ְנָטעֹו, ַהֵפרֹות  -ופסק מרן י ֶשל ָעְרָלה; ְואִּ ַטע ְפרִּ ָאסּור לִּ
ים, ְדֶזה ְוֶזה גֹוֵרם, ֻמָתר. ּוֻמתָ  ֶמנּו, ֻמָתרִּ ים מִּ חּור ֶשיֹוְצאִּ ַטע יִּ ר לִּ

י.  )פי' ָעָנף ִמן ָהִאיָלן( ְפרִּ  ֶשל ָעְרָלה, ֶשֵאין ָעְרָלה ֶאָּלא בִּ
 

 סעיף יג:
נקיט  גוירש"י( ד מגדלי כורכום.הנהו מוריקאי ) -בע"ז )כב.(

בשבתא וישראל בחד בשבתא, אתו לקמיה דרבא, שרא להו. 
לא שותפות, שקיבלו שדה ב גויה רבינא לרבא: ישראל ואיתיבי

התנו  ואםטול חלקך בשבת ואני בחול,  גוייאמר ישראל ל
אסור! איכסיף. לסוף  -באו לחשבון ואםמותר,  -מתחלה 

איגלאי מלתא דהתנו מעיקרא הוו. רב גביהה מבי כתיל אמר: 
אכיל שני דערלה וישראל שני  גוינהו שתילי דערלה הוה, ה

 דהתירא, אתו לקמיה דרבא, שרא להו. והא אותביה רבינא
 לרבא! לסיועי סייעיה. והא אכסיף! לא היו דברים מעולם.

אכל שלוש צריך גם להתנות מתחילה שכל אחד ילרמב"ם ור"ן 
אך לרש"י  .אשיבואו לחשבון אח"כ אעפ"כ אסור להתנותשנים,  ו
 .במותר אף אם לא התנו מתחילה, ובלבד שלא יעשו חשבון ורא"ש

ְשָרֵאל ֶשָהיּו -ופסק מרן י ְויִּ ְתנּו  ָנְכרִּ ם לֹא הִּ יָעה, אִּ ְנטִּ ין בִּ ֻשָתפִּ
ַּלת ַהֻשָתפּות ֶשְיֵהא ָהעֹוֵבד  ְתחִּ ְתנּו מִּ ם הִּ ָּלה, ָאסּור. ְואִּ ְתחִּ מִּ
ְשֵני ֶהֵתר ְכֶנֶגד  ים מִּ ְשָרֵאל אֹוֵכל ג' ָשנִּ ים אֹוֵכל ְשֵני ָעְרָלה, ְויִּ כֹוָכבִּ

ְלַבד  ֶשּלֹא ָיבֹואּו ְלֶחְשבֹון. ֵכיַצד, ְכגֹון ְשֵני ָעְרָלה, ֲהֵרי ֶזה ֻמָתר, ּובִּ
ְשֵני ָעְרָלה ַעד ֶשיֹאַכל  ים בִּ ֶשַיֲחֹשב ַכָמה ֵפרֹות ָאַכל ָהעֹוֵבד כֹוָכבִּ
יף ֵפרֹות  ְפֵני ֶשהּוא ְכַמֲחלִּ ְשָרֵאל ְכֶנֶגד אֹוָתן ַהֵפרֹות, ֶשֶזה ָאסּור מִּ יִּ

ל הגה: ְויֵׂש ַמִתיִריָעְרָלה.  ֹּא ִהְתנּו ִמְתִחָלה, ַרק ֶשַהִיְשָראֵׂ ן ֲאִפלּו ל
ר  י ֶהתֵׂ י ָהָעְרָלה ַוֲאִני ֶאטֹּל ְשנֵׂ ד כֹוָכִבים: טֹּל ַאָתה ְשנֵׂ ר ָלעֹובֵׂ אֹומֵׂ

 )טּור ְוָהרֹא''ש(.  ְכֶנְגָּדן
 

 סעיף יד: 
ְשֵני  -גרבנו ירוחםפסק מרן ע"פ  ים בִּ ֻמָתר לֹוַמר ְלעֹוֵבד כֹוָכבִּ

י ַכְרְמָך ֶשָעְברּו ָעֶליָה ְשֵני עָ  ֹטל ֵפירֹוֶתיָה, ְוֵתן לִּ י ְותִּ ְרָלה: ֲעֹבד ַכְרמִּ
 ָעְרָלה ְוֶאֶעְבֶדָנה ְוֶאֹטל ֵפירֹוֶתיָה. 

 
 סעיף טו: 

ְמֹכר ְלעֹוֵבד  -הראב"דפסק מרן ע"פ כפתור ופרח בשם  ֻמָתר לִּ
ים ֵפרֹות ְשֵני ָעְרָלה ְלָשֹלש  ים, ֵמַאַחר ֶשּלֹא ָבאּו ָלעֹוָלםכֹוָכבִּ  . דָשנִּ

 
 סעיף טז: 

חּור אֹו  -)ר"ה ט( הפסק מרן ע"פ הגמרא ין אֹו יִּ ֶאָחד ַהנֹוֵטַע ַגְרעִּ
יָלן  חּור ְבאִּ יב יִּ יָלן ְוָנַטע ְבָמקֹום ַאֵחר, ְוֶאָחד ַהַמְרכִּ ֶשָעַקר ָכל ָהאִּ

                                                           
הכוונה שאסור שיתנו מיד אחרי עשיית השותפות  לב"ח, א

ו שותפות עשו חשבון שיבואו לידי חשבון, אך אם לאחר שעש
מותר, שגם אם יתברר שהישראל צריך  -כמה כל אחד אכל

לאכול יותר פירות אין הם חליפי ערלה, אלא כמתנה שהגוי נותן 
 חולק וסובר שבכל אופן אסור לעשות חשבון. אך הט"זלישראל. 

ואין בדבר איסור שליחות לדבר עבירה, כיוון שאין איסור  ב
יפי ערלה לא שייכים כאן מכיוון לעבוד בשדה ערלה, ואף חל

 'שנה שזה עובד הוא אוכל'.  -שזהו הנוהג
ורק לעניין שבת יש צורך בהתנו, מכיוון שבשבת אסור לעשות 

 ש"ך.מלאכה, משא"כ בערלה. 
ואע"פ שרי"ו הולך בשיטת היש מתירין שהביא הרמ"א לעיל,  ג

ולמרן אין הלכה כמותם, כאן שונה, מכיוון שהוי כמכירת 
או משום שלעיל הם שותפים בשדה, משא"כ כאן,  ט"ז.. קרקע

 ש"ך.שנחשב כפועל בשדה. 
'ולא מכר לו אלא מקום צמיחתן, ועצי ערלה מותרים.'  -והוסיף ד

למה בסעיף י"ג הצריך לעשות תנאי  -תמה על מרן הט"ז
בתחילת השותפות, וכאן מבואר שאפשר להתנות כל עוד לא 

יל יאכל היהודי פירות אחר שלע נקוה"כצמחו הפירות! ותירץ 
 שיבואו לעולם, וכאן מוכר עוד קודם שיבואו לעולם.

במשנה נאמר שהמבריך והמרכיב חייב בערלה, ובספרי נאמר  ה
ע"פ הירושלמי שבמבריך יש לחלק בין  הר"ןשפטור. וביאר 

יְך, ְדַהְינּו ֶשעֹו יל ַאֵחר, ְוֶאָחד ַהַמְברִּ יָלן ּוַמְשפִּ ֶשה גּוָמא ֵאֶצל ָהאִּ
יתֹו ַבגּוָמא, ְורֹאשֹו יֹוֵצא ֵמַהַצד  ין ֶאְמָצעִּ יָלן, ּוַמְטמִּ ֶאָחד ֵמַעְנֵפי ָהאִּ
ַצד ֶזה  ים ְבָעְרָלה. ְוַדְוָקא ֶשֲחָתכֹו מִּ יָלן, ֻכָּלם ַחָיבִּ ָהַאֵחר ְוַנֲעֶשה אִּ

יָלן, אֹו ֶשֵאינֹו יֹונֵ  ַקר ָהאִּ ֶמנּו, ֲאָבל ָכל ְזַמן ֶשהּוא ְמֻחָבר ֵמעִּ ק מִּ
ֶמנּו ָחשּוב ָכֶאָחד ֵמֲעָנָפיו, ּוָפטּור.   ְויֹוֵנק מִּ

ֶמנּו עֹוד ָעָנף ַאֵחר  יְך מִּ ְברִּ יְך הִּ ְברִּ ם ְלַאַחר ֶשָגַדל ֶהָעָנף ֶשהִּ ְואִּ
ים ֶזה ַאַחר ֶזה, ָכל ְזַמן  אשֹון ָבָאֶרץ, ְוָעָשה ֵכן ַכָמה ְפָעמִּ ֶשָהרִּ

יָלן,  ַקר ָהאִּ אשֹון ֵמעִּ יק ָהרִּ ְפסִּ ים. הִּ יָלן ֻכָּלם ְפטּורִּ ַקר ָהאִּ ְמֻחָבר ְלעִּ
ָקר ָפטּור.  יק, ְוָהעִּ ְפסִּ ָשָעה ֶשהִּ ְמנֹות ָלֶהם מִּ ים לִּ ילִּ ים, ּוַמְתחִּ ַחָיבִּ

בְ  ְהיֹות ָטֵפל ֶלָעָנף ֶשהִּ ָקר ֵמַהַקְרַקע, חֹוֵזר לִּ ם ֶנֱעַקר ָהעִּ יְך, ְואִּ רִּ
ָשָעה ֶשֶנֱעַקר.  ָקר ֵבין ֶלָעָנף מִּ ין ֵבין ָלעִּ  )משנה בערלה(ּומֹונִּ

 
 סעיף יז:

ע"פ המבואר לעיל נראה פשוט שאסור לשתות יין מגפני הגויים 
שמנהגם להבריכם בכל שנה )ולחתכם מהעיקר( אך המנהג 

ְנַהג עֹוְבדֵ  -להתיר בכך מהטעמים שפסק מרן י ֶשמִּ י ַאף ַעל פִּ
ַגְפֵני ָהעֹוְבֵדי  ן מִּ ְשתֹות ַייִּ ים ְבָכל ָשָנה, ֻמָתר לִּ יְך ְגָפנִּ ֲאָדָמה ְלַהְברִּ

ְסֵפק ָעְרָלה ֻמָתר  שּום דִּ ים, מִּ   )ר"י(.כֹוָכבִּ
ים אֹוָתם ְבָכל  יכִּ ים אֹוָתם ּוַמְברִּ ְשָרֵאל עֹוְבדִּ ים ֶשיִּ ְכָרמִּ ּלּו בִּ ַוֲאפִּ

שּום ְד  יב ֵאינֹו ַחָיב ְבָעְרָלה ֶאָּלא ָבָאֶרץ ָשָנה, ֻמָתר, מִּ יְך ּוַמְרכִּ ַמְברִּ
 (ו)רמב"ן ורא"שֲאָבל לֹא ְבחּוָצה ָלָאֶרץ. 

ן ֶשל ַכְרֵמי ָהעֹוְבֵדי  ְשָרֵאל ְבַייִּ ְבֵני ֶאֶרץ יִּ ְמצֹא ֶהֵתר ַגם לִּ ְוֵיש לִּ
יְנה ים ָלאו ָעְרָלה נִּ ְגָפנִּ שּום ְדֻרָבא דִּ ים, מִּ ים כֹוָכבִּ ְכָרמִּ ּלּו בִּ ּו. ַוֲאפִּ

שּום ְדֹקֶדם ֶשַיַעְברּו  יָרּה מִּ ֶשָידּוַע ַוַדאי ֶשֵיש ָבֶהם ָעְרָלה, ֵיש ְלַהתִּ
ים  ים, ֵהם ַדקִּ ם עֹושִּ ים ֵפרֹות, ְואִּ ָעֶליָה ְשֵני ָעְרָלה ֵאיָנם עֹושִּ

ן.  ים ַלֲעשֹות ֵמֶהן ַייִּ ים ֶשֵאיָנם ְראּויִּ  ב"י()ּוְקלּושִּ
 

 סעיף יח: 
מטפח ולמטה  -אילן שנגמם והוציא חליפין -משנה בשביעית

 .דברי ר"ש -מטפח ולמעלה כאילן ,כנטיעה
 ,ר"ש ור"א בן יעקב שניהם אמרו דבר אחד -ובירושלמי נאמר

 -דאמר רבי שמואל בר נחמן רבי יונתן בשם ר"א בן יעקב
 ,הגומם את כרמו פחות מטפח חייב בערלה מפני מראית עין

 דברי חכמים עד שיגום מעם הארץ.
מכיוון שרבי שמעון הועמד ב'שיטה' יחד עם  לרמב"ם ורשב"א,

פסק  אך הרא"שראב"י, אין הלכה כמותו אלא כחכמים. 
  .זכמותם מכיוון שמשנת ראב"י קב ונקי ור"ש מסייע ליה

ְקַצץ ְוָחַזר ְוָגַדל ֵמַהֹשֶרש, ֵאינֹו ַחָיב -ופסק מרן יָלן ֶשנִּ ם  אִּ ֶאָּלא אִּ
ְשַאר  ם נִּ יָצה. ֲאָבל אִּ ְשַעת ְקצִּ ין לֹו מִּ ם ָהָאֶרץ, ּומֹונִּ ְקַצץ ֵמעִּ ֵכן נִּ

ֶמנּו ָכל ֶשהּוא, ָפטּור.   מִּ
 

 סעיף יט: 
יָלן ֶשֲעָקרֹו רּוחַ  -פסק מרן ע"פ משנה בערלה אֹו ְשָטפֹו ָנָהר  חאִּ

יב  יכֹו ְלָמקֹום ַאֵחר, ּוֵמֶהָעָפר ֶשְסבִּ יף ָעָליו ְוהֹולִּ מֹו, ְוהֹוסִּ ָשָרָשיו עִּ
ְחיֹות ם ָהָיה ָיכֹול לִּ ים אֹותֹו אִּ ְשַרש ָשם ָבָאֶרץ, אֹוְמדִּ  טָשם ָעָפר ְונִּ

 -נפסקה ללא נפסקה )ואף אם לא נפסקה ואינה יונקת מהזקנה
 ש.רמב"ם, ר"ש ורא"חייבת( וכ"פ 

 בעץ מאכל זקן שבמרכיב יש לחלק בין מרכיבהר"ן,  עוד כתב
בטלה'( אך  -בטל )וכפי שנאמר בסוטה 'ילדה שסיבכה בזקנהש

כגון בעץ סרק, או בעץ המיועד  -המרכיב על עץ הפטור מערלה
חייב בערלה, שאין בעץ הבסיסי ערלה כלל, ולכן  -לסייג ולקורות

 אין הילדה מתבטלת בו.
אמר שמבריך ומרכיב אינו נחשב כנוטע לעניין בגמרא סוטה נ ו

ה. ועפ"ז ביארו שלמרות שאין הלכה מחוזר מעורכי המלח
סובר שהלכה  והמרדכיכמותו בארץ, נקל כמותו בחו"ל. 

 כראב"י אף בארץ שמשנתו קב ונקי.
נטה לדעת הרא"ש וביאר שלא אומרים אין הלכה  הש"ך ז

ומרים 'שיטה' כ'שיטה' בירושלמי אלא בבבלי, וכן, שאין א
במקום שקיי"ל כאחד מבעלי השיטה, וכמו שקיי"ל כר"ש לעניין 

 שמיטה, כך קיי"ל כראב"י לעניין ערלה.
דקדק מכאן שאסור לכתחילה להעביר אילן אף  הלבושי שרד ח

כתב שההיתר  אך ערוה"שאם מעבירו עם עפר ויכול לחיות ג"ש. 
 לכתחילה ולא מצינו איסור כזה.

ויש שחילקו  )פרח מטה אהרון(יות ג' שנים וצריך שיוכל לח ט
)שיבת  שבא"י צריך לחיות ג"ש ובחו"ל מספיק מקצת ימים



מֹו ְבלֹא תֹוֶסֶפת ָעָפר ַאֵחר, ֲהֵרי ֶזה ְכָנטּוַע  אשֹון ֶשָבא עִּ ֶבָעָפר ָהרִּ
ְמקֹומֹו ּוָפטּור מֵ  ם ָלאו, ַחָיב.בִּ   ָהָעְרָלה. ְואִּ

 
 סעיף כ: 

ָשָרָשיו -משנה בערלה ע"פ פסק מרן ְשַאר מִּ יָלן ֶשֶנֱעַקר ְונִּ אִּ
יָגה,  ין בֹו ַהֶבֶגד ְלַאַחר ֲארִּ י ַהַמַחט ֶשמֹוְתחִּ ּלּו ָכֳעבִּ ְמֻחָבר, ֲאפִּ
יף ָעָליו  ּלּו הֹוסִּ ְחיֹות ְבלֹא תֹוֶסֶפת ָעָפר, ּוָפטּור ֲאפִּ ְבָידּוַע ֶשיּוַכל לִּ

  ַהְרֵבה.ָעָפר 
 

 סעיף כא: 
ֶיֶבת ָדה ֶשֵאיָנּה ְגבֹוָהה ֶטַפח חַ ַילְ -מג:()סוטה פסק מרן ע"פ 

יא ַבת ְשָנָתּה.  ְבָעְרָלה ְלעֹוָלם ּלּו הִּ ְרֶאה ְכאִּ ן, ֶשנִּ ית ָהַעיִּ שּום ַמְראִּ מִּ
ם ּלּו ְשַתיִּ יָעה ַאַחת אֹו ֲאפִּ ְנטִּ ים, בִּ ים ֲאמּורִּ ם  ַבֶמה ְדָברִּ ְכֶנֶגד ְשַתיִּ

ם ָכל ַהֶכֶרם ָכְך ית ֵלּה ָקָלא. ְוַאַחת יֹוֵצא ָזָנב, ֲאָבל אִּ  , ָשֵרי, ְדאִּ
 

 סעיף כב: 
אם הוסיף  -בריכה שנפסקה והיא מלאה פירות -במשנה

 במאתיים אסור.
יא ְמֵלָאה ֵפרֹות, ְוֵכן -ופסק מרן ְפְסָקה ְוהִּ יָלן  )רא"ש( ְבֵרָכה ֶשנִּ אִּ

ֶנֱעַקר ּובֹו ֵפרֹות ּוְשָתלֹו ְבָמקֹום ַאֵחר, אֹו ֶשָּלַקח ָעָנף ָמֵלא ָזֵקן שֶ 
תֹוֵסף ם נִּ יבֹו ְבַיְלָדה, אִּ ְרכִּ יָלן ָזֵקן ְוהִּ י ַעד ֶשֵאין  אֵפרֹות ֵמאִּ ַבְפרִּ

ים ַעל ַהתֹוֶסֶפת, ָאסּור.  ם ֲחָלקִּ אשֹון ֶשהּוא ֶהֵתר ָמאַתיִּ י ָהרִּ ַבְפרִּ
ם ָלאו,  ֻמָתר.  ְואִּ

יָלן ָזֵקן, ַהֵפרֹות  יב ָעָנף ָמֵלא ֵפרֹות ֶשל ָעְרָלה ְבתֹוְך אִּ ְרכִּ ם הִּ ֲאָבל אִּ
ּלּו ָגְדלּו ַהְרֵבה. )נדרים נז: ים ְלעֹוָלם, ֲאפִּ  ( בֶשל ֶהָעָנף ֲאסּורִּ

 
 סעיף כג: 

 פטור.  -הנוטע לסייג ולקורות -במשנה
 ץ מאכל.ונטעתם כל ע -ובירושלמי למד זאת ממה שנאמר

אומר שדוקא אם נטע עצים הראויים למטרת סייג או  רשב"ג
הסביר שאף אם נוטע עצים באופן  אך רבי זעיראקורות פטור. 

 פטור. -המוכיח שלא ניטעו לאכילה
אפילו אמר הפנימי למאכל  -רבי יוסי אומר -עוד במשנה

 פנימי חייב וחיצון פטור. -והחיצון לסייג
מר שהתחתון למאכל והעליון בירושלמי נאמר שה"ה אם או

 רמב"ם ר"ש ורא"ש.. וכ"פ גתחתון חייב ועליון פטור -לסייג
יָלה, ֶאָּלא  -ופסק מרן יַלן ַמֲאָכל ְוֵאין ַדְעתֹו ְלֹצֶרְך ֲאכִּ ַהנֹוֵטַע אִּ

ְנָין, ָפטּור.  ים ְלָשְרָפן אֹו ְלבִּ יל ָהֵעצִּ ְשבִּ ְהיֹות ָגֵדר ְלָשֶדה אֹו בִּ לִּ
ָכרְוהּוא ֶשְיהֵ  ְשֵרָפה  דא נִּ ם הּוא לִּ יָלה, ְכגֹון אִּ ֶשֵאינֹו ְלֹצֶרְך ֲאכִּ

ם הּוא  יָלן ָכָראּוי, ְואִּ יָלן ְלאִּ יק ֵבין אִּ ים ְוֵאינֹו ַמְרחִּ ֶשְנָטָען ְרצּופִּ
ם ְלָגֵדר ֶשהּוא ְבָמקֹום  ְתַעבּו, ְואִּ ים ְכֵדי ֶשיִּ ְנָין ֶשְמַשֶפה ָהֲעָנפִּ ְלבִּ

יְך לִּ  יצֹון ֵבין ֶשָצרִּ י ֵבין חִּ ימִּ דֹו ָהֶאָחד ֵבין ְפנִּ ם צִּ ּלּו אִּ ְגֹדר. ַוֲאפִּ
י ֶלֱאֹכל, ֶאת ֶשְּלֹצֶרְך  דֹו ַהֵשנִּ ַתְחתֹון ֵבין ֶעְליֹון ְלֹצֶרְך ֶאָחד ֵמֵאּלּו, ְוצִּ

יָלה ַחָיב, ְוַהְשָאר ָפטּור.   ֲאכִּ
יָלה, ַחיָ  ם ָחַשב ָעָליו ַאַחר ָכְך ַלֲאכִּ ְרַבעי ְואִּ )רמב"ם ב ְבָעְרָלה ּובִּ

יָעה ע"פ ירושלמי(,  ְשַעת ְנטִּ ין לֹו מִּ   )רא"ש(.ּומֹונִּ
ין ְרַבעי,  ית, ֵאין בֹו דִּ ישִּ ם לֹא ָחַשב ָעָליו ַעד סֹוף ָשָנה ְשלִּ ֲאָבל אִּ

ם ְנָטעֹו ְלַמֲאָכל ְוַאַחר ָכְך ָחַשב ָעלָ  ין ְרַבעי ְבלֹא ָעְרָלה. ְואִּ יו ֶשֵאין דִּ
 )רמב"ם ורא"ש ע"פ ירושלמי(ְלֶאָחד ֵמֵאּלּו, ַחָיב. 

 

                                                           
ומקובל בין הפוסקים היום לשער אף בארץ ישראל שיכול ציון( 

 )פניני הלכה(.לחיות י"ד יום 
 ובאופן הבדיקה נחלקו הראשונים )בהסבר הירושלמי(: א

עדיין מחובר, ורואים תולשים פרי ומשווים אותו לפרי ש לר"ש
 יותר. 1\200כמה זמן לוקח למחובר לגדול עד שיהיה בו 

 הזמן שבו הפרי מתייבש הוא הזמן שלקח לו לגדול. לרמב"ם
, אף שאר לר"ןשאין גידולי היתר מבטלים את העיקר. ) ב

הגידולים שנתווספו נאסרים, שאם היו מותרים היו מעלים את 
מותרים, שהעיקר אינו  הגידולים עצמם -אך לרא"שהערלה, 

 יכול לבטל את הגידולים(
ולא נחשב שגידולי ההיתר גדלים מתוך האיסור )מה שאסרנו  ג

 ב"י.בסעיף הקודם( שכן כאן לא ניכר שההיתר גדל מהאיסור. 
השמיט  אך הרמב"םאת דברי רבי זעירא,  הרא"שכך ביאר  ד

הירושלמי, ואפשר שביאר שרבי זעירא סבר שמכיוון שהדרך 
 כשינה דמי. -א לטעת אותם בצורה שונה, אפילו לא שינההי

 סעיף כד: 
ְצָוה, ְכגֹון ְלֹצֶרְך -פסק מרן ע"פ הירושלמי לּוָלב אֹו  ַהנֹוֵטַע ְלֹצֶרְך מִּ

 ֶאְתרֹוג, ַחָיב. 
 

 סעיף כה: 
 חייב, ורבי יהודה פוטר. -הנוטע לרבים -במשנה

תמה עליו  טורה. הבארץ ישראל חייב ובחו"ל פטור -לרמב"ם
 לא חילק בכך. הרא"שואף 

בירושלמי מבואר שהכוונה שנטע ברשות היחיד והיא של הרבה 
 בני אדם, כגון בירושלים.

ים, ַחָיב. ַהנֹוֵטַע ְבתֹוְך שֶ  -ופסק מרן  ּלֹו ְלֹצֶרְך ַרבִּ
 

 סעיף כו:
רבי יצחק בר חקולה בשם חזקיה הנוטע בעציץ שאינו -ירושלמי

ב בערלה. רבי יוסי אמר מפני שהשרשין מפעפעין נקוב חיי
 .ואותו. רבי יונה מפיק לישנא כלי חרש עומד בפני שרשין

 -זונחלקו הראשונים בפסק ההלכה
 רק עציץ מעץ שאינו נקוב פטור מערלה.  לרא"ש

 פטור. -רק עציץ חרס שאינו נקוב לתוספות
 רק עציץ חרס נקוב חייב. לר"ת

 .חכל העציצים חייבים לרמב"ם
ים, ְוַהַגְזָלן ֶשָנַטע,  -טהרמב"םפסק מרן ע"פ  ְרשּות ָהַרבִּ ַהנֹוֵטַע בִּ

ת  ְשָרֵאל, ְוַהנֹוֵטַע ַבַביִּ ים ֶשָנַטע, ֵבין ְלַעְצמֹו ֵבין ְליִּ ְוָהעֹוֵבד כֹוָכבִּ
יץ יָנה, אֹו ְבָעצִּ ְספִּ ְּלאֹו ָעָפר ְוָנַטע בֹו, ְוַהנֹוֵטַע בִּ ַאף ַעל  ְוַעל ַגג ֶשמִּ

י ֶשֵאינֹו ָנקּוב, ַחָיב.   פִּ
 

 סעיף כז: 
גפן שעלת במקום  -רבי יוחנן בשם ר"ש בן יוצדק -בירושלמי

והתנינן  אפילו נטעה. -חורשין פטורה מן הערלה. אמר ר' יוסי
תמן כשנטעה במקום ישוב ברם  !העולה מאליו חייב בערלה

מר הכא שנטעה במקום חורשין. אמר רבי ליעזר הדא דתי
כשאינה עושה כדי טפילתה אבל אם היתה עושה כדי טפילתה 

 וכ"פ הרמב"ם וטור.חייבת. 
יד -ופסק מרן ְרשּות ַהָיחִּ ְמקֹום יָהעֹוֶלה ֵמֵאָליו )בִּ , ַחָיב(. בִּ

ים,  ּלּו ַהנֹוֵטַע ְבָמקֹום  )פי' ְסָלִעים ֲחָזִקים ְוָקִשים(,ְטָרשִּ ָפטּור. ֲאפִּ
שּוב, פָ  פּול ֶשְמַטֵפל ֶשֵאינֹו יִּ ְהֶיה עֹוֶשה ְכֵדי טִּ טּור, ְוהּוא ֶשּלֹא יִּ

פּול,  ם ָהָיה עֹוֶשה ְכֵדי טִּ שּוב. ֲאָבל אִּ יָאם ְליִּ ְבֵפירֹוָתיו ַעד ֶשְמבִּ
 ַחָיב. 

 
 סעיף כח:

ים ֶשָהָיה מֹוֵכר  -פסק מרן ע"פ הגמרא ביבמות )קכב.( עֹוֵבד כֹוָכבִּ
ּלּוֵפרֹות ְוָאַמר: שֶ   ל ָעְרָלה ֵהן, אֹו ֶשל ֶנַטע ְרַבעי ֵהן, ֵאינֹו ֶנֱאָמן, ַוֲאפִּ

ים )רי"ו( י ְלַקְחתִּ יש ְפלֹונִּ  . יאָאַמר: ֵמאִּ
 
 
 
 
 
 
 
 

לענ"ד נראה שחילק בכך משום שכל המיקל בארץ הלכה  ה
ביאר שמכיוון שהפסוק שממנו מרבים את  והב"חכמותו בחו"ל. 

 הנטוע לרבים )'לכם ערלים'( נאמר רק בנוטע בארץ.
 זוהי קביעה. אך לתוספותיש לקרוא זאת בתמיהה.  לרא"ש ו
 רשב"א.נחשב כאינו נקוב.  -נקב אינו כנגד השורשאם ה ז
 'שאע"פ שאינו כארץ לזרעים, הרי הוא כארץ לאילנות'. ח
כל זה מבואר במשנה, פרט לנוטע בבית ובעציץ שהוא ירושלמי  ט

)אע"פ שהנוטע בגג מביא ואינו  ברא"שוהנוטע על גג שמקורו 
 קורא, זה דוקא בביכורים שצריך להביא משבח הארץ(.

מאליו ברה"ר  הבפיה"מ. והוסיף שהעול הרמב"םך ביאר כ י
 פרט לעולה מאליו. -ונטעתם -פטור. וכמבואר בספרא

 ש"ך.ערלה בטלה במינה במאתיים, ושלא במינה בס'.  יא



 


